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১. ভূমমকা 

স কাম  কারে স্বচ্ছতা ও েবাবমদমহ বৃমি, িলািলর্মী কম চকারে উৎসাহ প্রদান এবং কম চকৃমত বা 

Performance মূল্যায়রন  লরক্ষে স কা  ২০১৪-১৫ অর্ চবছ  হরত স কাম  অমিসসমূরহ ‘বামষ চক কম চসম্পাদন চুমি’ 

বা এমপএ প্রবতচন কর । এমপএ-সত  সকারনা স কাম  অমিস একটি মনমদ চষ্ট অর্ চবছর  মবমিন্ন কার্ চক্ররম  মাধ্যরম সর্ 

সকল িলািল অেচন ক রত র্ায় সস সকল িলািল এবং তা অেচরন  মনরদ চিকসমূহ একটি মনর্ চাম ত ছরক বণ চনা ক া 

হয়।  এমপএ বতচমারন মিণালয়/মবিাগ হরত শুরু কর  উপরেলা পর্ চারয়  স কাম  অমিস পর্ চন্ত মবস্তৃত হরয়রছ। এসকল 

স কাম  অমিসসমূরহ এমপএ প্রণয়ন, বাস্তবায়ন পম বীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্ চক্রম র্র্ার্র্িারব পম র্ালনায় সহায়তা 

প্রদারন  লরক্ষে মমিপম ষদ মবিাগ প্রমত বছ  ‘বামষ চক কম চসম্পাদন চুমি প্রণয়ন, পম বীক্ষণ ও মূল্যায়ন মনরদ চমিকা’ 

প্রকাি কর  র্ারক। এবছ  এমপএ’  কাঠারমা  মকছু উন্নয়ন ও পম বতচন সার্ন ক া হরয়রছ; সর্মন: সুিাসন ও 

সংস্কা মূলক কার্ চক্রমসমূহরক (োতীয় শুিার্া  সকৌিল, অমিরর্াগ প্রমতকা  ব্যবস্থা, সসবা প্রদান প্রমতশ্রুমত, ই-গির্ন্চান্স 

ও উদ্ভাবন এবং তথ্য অমর্কা ) সমমিতিারব এমপএ’  অংি মহসারব অন্তর্ভ চি ক া হরয়রছ। এছাড়াও  ‘সকৌিলগত 

উরেশ্য’ মনর্ চা ণ শুধুমাৈ মিণালয়/মবিাগ পর্ চারয়  াখা হরয়রছ। এ মনরদ চমিকাটি দপ্ত /সংস্থা পর্ চারয়  সকল স কাম  

অমিরস  ২০২১-২২  অর্ চবছর   এমপএ প্রণয়ন, বাস্তবায়ন পম বীক্ষণ ও মূল্যায়রন  ের্ন্ প্ররর্ােে হরব। 

 

২.  বামষ চক কম চসম্পাদন চুমি  কাঠারমাগত পম বতচনসমূহ: 

 মবমর্/আইন দ্বা া প্রমতটি দপ্ত /সংস্থা পর্ চারয়  অমিরস  ের্ন্ মনর্ চাম ত কার্ চক্রম এবং  মমিপম ষদ মবিাগ 

কর্তচক মনর্ চাম ত সুিাসনমূলক কার্ চক্রমসমূরহ  (োতীয় শুিার্া  সকৌিল, অমিরর্াগ প্রমতকা  ব্যবস্থা, সসবা 

প্রদান প্রমতশ্রুমত, ই-গির্ন্চান্স ও উদ্ভাবন এবং তথ্য অমর্কা ) সামমগ্রক মূল্যায়ন এমপএ’  মাধ্যরম সম্পন্ন ক া 

হরব। 

 োতীয় শুিার্া  সকৌিল, অমিরর্াগ প্রমতকা  ব্যবস্থা, সসবা প্রদান প্রমতশ্রুমত, ই-গির্ন্চান্স ও উদ্ভাবন এবং তথ্য 

অমর্কা  বাস্তবায়রন  ের্ন্ পৃর্ক পৃর্ক কম চপম কল্পনা র্াকরব; এবং এসকল কম চপম কল্পনা এমপএ’  অংি 

মহরসরব মবরবমর্ত হরব। মমিপম ষদ মবিাগ এসকল কম চপম কল্পনায় মবমিন্ন পর্ চারয়  অমিরস  ের্ন্ কী 

লক্ষেমাৈা র্াকরব তা মনর্ চা ণ কর  মদরয়রছ।  

 এমপএ প্রণয়নকারল একইসারর্ োতীয় শুিার্া  সকৌিল, অমিরর্াগ প্রমতকা  ব্যবস্থা, সসবা প্রদান প্রমতশ্রুমত, 

ই-গির্ন্চান্স ও উদ্ভাবন এবং তথ্য অমর্কা  কম চপম কল্পনাসমূহ এমপএ’সত সংযুি কর ই ঊর্ধ্চতন কর্তচপরক্ষ  

সরে চূড়ান্ত এমপএ স্বাক্ষ  ক রত হরব। 

 সকৌিলগত উরেশ্য/ আবমশ্যক সকৌিলগত উরেশ্য শুধুমাৈ মিণালয়/মবিারগ  এমপএরত র্াকরব। দপ্ত /সংস্থা 

পর্ চারয়  অমিরস  এমপএ’সত সকৌিলগত উরেশ্য ও আবমশ্যক সকৌিলগত উরেরশ্য  পম বরতচ র্র্াক্ররম 

‘কম চসম্পাদন সক্ষৈ’ ও  ‘সুিাসন ও সংস্কা মূলক কম চসম্পাদরন  সক্ষৈ’ উরেখ র্াকরব।  

 মবগত বছ সমূরহ এমপএ’সত সমাট ১০০ নম্বর   মরধ্য সংমিষ্ট অমিরস  সকৌিলগত উরেরশ্য  আওতায় ৭৫ 

নম্ব  এবং আবমশ্যক সকৌিলগত উরেশ্য বাস্তবায়রন  ের্ন্ ২৫ নম্ব  ব াে মছল। এবছ  হরত দপ্ত /সংস্থা 

পর্ চারয়  অমিরস  কম চসম্পাদরন  সক্ষরৈ  (রকৌিলগত উরেরশ্য  পম বরতচ) আওতায় মনে মনে অমিরস  

মনর্ চাম ত কার্ চক্রম বাস্তবায়রন  ের্ন্ ৭০ নম্ব  ব াে র্াকরব এবং সুিাসন ও সংস্কা মূলক কম চসম্পাদরন  

সক্ষরৈ  আওতায় (আবমশ্যক সকৌিলগত উরেরশ্য  পম বরতচ) োতীয় শুিার্া  সকৌিল, অমিরর্াগ প্রমতকা  

ব্যবস্থা, সসবা প্রদান প্রমতশ্রুমত, ই-গির্ন্চান্স ও উদ্ভাবন এবং তথ্য অমর্কা  কম চপম কল্পনাসমূহ বাস্তবায়রন  

ের্ন্ সব চরমাট ৩০ নম্ব  (ওরয়রটড সস্কা ) ব াে র্াকরব। এই ৩০ নম্বর   মরধ্য োতীয় শুিার্া  সকৌিল, 

অমিরর্াগ প্রমতকা  ব্যবস্থা, সসবা প্রদান প্রমতশ্রুমত, ই-গির্ন্চান্স ও উদ্ভাবন এবং তথ্য অমর্কা  

কম চপম কল্পনাসমূহ বাস্তবায়রন  ের্ন্  র্র্াক্ররম ১০, ৪, ৩, ১০ ও ৩ নম্ব  (ওরয়রটড সস্কা ) ব াে র্াকরব 

(১০+৪+৩+১০+৩=৩০)। 

 এমপএ’সত োতীয় শুিার্া  সকৌিল, অমিরর্াগ প্রমতকা  ব্যবস্থা, সসবা প্রদান প্রমতশ্রুমত, ই-গির্ন্চান্স ও উদ্ভাবন 

এবং তথ্য অমর্কা  কম চপম কল্পনাসমূরহ  ওরয়রটড সস্কা  মনর্ চা রণ  ের্ন্ প্রমতটি কম চপম কল্পনা প্রর্রম 

পৃর্কিারব মূল্যায়ন ক া হরব। মূল্যায়রন প্রাপ্ত নম্ব রক উি কম চপম কল্পনা বাস্তবায়রন এমপএ সত প্রদত্ত 

ওরয়রটড সস্কার   মবপ ীরত রূপান্ত  কর  প্রাপ্ত নম্ব  এমপএ সত যুি ক া হরব। কম চপম কল্পনাসমূহ 

মমিপম ষদ মবিাগ কর্তচক প্রস্তুত ক া হরয়রছ এবং এই মনরদ চমিকা  সারর্ সংযুি ক া হরয়রছ। 

 কম চসম্পাদরন  সামব চক মর্রৈ সকান পম বতচন আনা হয় নাই।  
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 সসকিন ১ এ দপ্ত /সংস্থা পর্ চারয়  অমিরস  এমপএ সত ‘সকৌিলগত উরেরশ্য ’ পম বরতচ ‘কম চসম্পাদরন  

সক্ষৈ’ উরেখ র্াকরব। আবমশ্যক সকৌিলগত উরেশ্য এরক্ষরৈ ‘সুিাসন ও সংস্কা মূলক কম চসম্পাদরন  সক্ষৈ’ 

নারম পম মর্ত হরব। কম চসম্পাদরন  সক্ষৈ মনর্ চা রণ  পিমত এই মনরদ চমিকা  ‘এমপএ’  মবমিন্ন সসকিন প্রস্তুত 

প্রমক্রয়া’ অংরি বণ চনা ক া হরয়রছ। 

 সসকিন ২ এ সকারনা পম বতচন আনা হয় নাই। 

 সসকিন-৩ এ  ছরক  কলাম সংখ্যায় সকান পম বতচন আনা হয় নাই। তরব প্রর্ম কলারম ‘কম চসম্পাদরন  

সক্ষৈ/ সুিাসন ও সংস্কা মূলক কম চসম্পাদরন  সক্ষৈ’ উরেখ ক রত হরব। 

 সংরর্ােনী ১ (িব্দসংরক্ষপ) এ সকারনা পম বতচন আনা হয় নাই; তরব বাংলা ও ইংর েী িব্দসংরক্ষপ 

পৃর্কিারব মলখরত হরব। 

 সংরর্ােনী ২ (কম িসম্পাদন সূিনকি পন্ত্রিমাপ পদ্ধন্ত্রি) এ  নাম পম বতচন কর  ‘কম িসম্পাদন ব্যবস্থাপনা ও 

প্রমাণক’ করা হয়েয়ে এবং কলাম সংখ্যা ৬ হরত কমমরয় ৫ ক া হরয়রছ। নতুন সংরর্ােনী ২ মনম্নরুপ: 

সংরর্ােনী ২ 

ক্রন্ত্রমক ন্ি কার্ চক্রম কম িসম্পাদন সূিক িাস্তিায়নকািী অনুন্ত্রিভাগ, অন্ত্রধশাখা, শাখা লক্ষেমাৈা অেচরন  প্রমাণক 

     

 সংরর্ােনী ৩ এ  (অর্ন্ অমিরস  সরে সংমিষ্ট কম চসম্পাদন সূর্কসমূহ) কলাম সংখ্যা ৬ হরত কমমরয় ৪ এ 

আনা হরয়রছ। নতুন ছকটি মনম্নরুপ: 

সংরর্ােনী ৩ 

কার্ িক্রর্ কর্ িসম্পাদন সূচক যর্ সকল অফিয়সর সায়ে সংফিষ্ট সংফিষ্ট অফিয়সর সায়ে কার্ যক্রম সমন্বয়ের যকৌশল 

    

 

 দপ্ত /সংস্থা পর্ চারয়  অমিরস  ের্ন্ সংরর্ােনী ৪-৮ পর্ চন্ত র্র্াক্ররম োতীয় শুিার্া  সকৌিল কম চপম কল্পনা, 

ই-গির্ন্চান্স কম চপম কল্পনা, অমিরর্াগ প্রমতকা  ব্যবস্থা কম চপম কল্পনা, সসবা প্রদান প্রমতশ্রুমত কম চপম কল্পনা 

এবং তথ্য অমর্কা  কম চপম কল্পনা সংযুি ক রত হরব। উরেখ্য সর্ এসকল কম চপম কল্পনা মমিপম ষদ মবিাগ 

কর্তচক প্রস্তুত কর  এই মনরদ চমিকা  সারর্, এমপএএম এস সিটওয়োর  এবং মমিপম ষদ মবিারগ  

ওরয়বসাইরট আপরলাড ক া আরছ। শুিার্া  কম চপম কল্পনা ছাড়া অর্ন্ার্ন্ কম চপম কল্পনাসমূহ পুন ায় 

প্রস্তুরত  প্ররয়ােন নাই। শুধুমাৈ ডাউনরলাড ও মপ্রন্ট কর  এমপএ’  সারর্ সংযুি ক রত হরব। মমিপম ষদ 

মবিাগ কর্তচক প্রদত্ত শুিার্া  কম চপম কল্পনা  ি ম্যাট ও গাইডলাইন অনুর্ায়ী শুিার্া  কম চপম কল্পনা প্রস্তুত 

কর  মনে মনে ঊর্ধ্চতন অমিরস  সারর্ আরলার্না  মিমত্তরত চূড়ান্ত কর  চূড়ান্ত শুিার্া  কম চপম কল্পনা 

এমপএ’  সারর্ সংযুি ক রত হরব। 

 এমপএ’  কাঠারমা পম মিষ্ট ক সত সংযুি ক া হরয়রছ; 

 সকল স কাম  অমিস এসকল কম চপম কল্পনা বাস্তবায়ন ক রব এবং র্ামহত প্রমাণক মনে মনে ঊর্ধ্চতন 

কর্তচপরক্ষ  মনকট মূল্যায়রন  সময় সপ্র ণ ক রব। প্রমতটি কম চপম কল্পনা বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন মনরদ চমিকা 

এসারর্ সংযুি ক া হরয়রছ (পম মিষ্ট ‘খ’ ও ‘গ’) ।  

 

৩. িান্ত্রষ িক কম িসম্পাদন চুন্ত্রি প্রণয়নন সাধািণ ন্ত্রননদ িশািন্ত্রল 

 কম চকৃমত বা Performance মূল্যায়রন  একটি অর্ন্তম িতচ হল র্র্ার্র্িারব এমপএ প্রণয়ন। প্রমত বছ  এমপএ 

মনরদ চমিকারত এমপএ প্রণয়রন  সক্ষরৈ মবরবর্ে মকছু উরেখরর্ায ব মবষরয় আরলাকপাত ক া হয়। মনরম্ন ২০২১-২২ 

অর্ চবছর   এমপএ প্রণয়রন সহায়ক এরূপ মকছু গুরুত্বপূণ চ মবষয় উরেখ ক া হরলা: 

1. মবমিন্ন োতীয় এবং আন্তেচামতক (বাংলারদি কর্তচক স্বীকৃত) পম কল্পনায় বমণ চত সর্সকল লক্ষেমাৈা সকান 

স কাম  অমিরস  ের্ন্ প্ররর্ােে, সসসকল লক্ষেমাৈা অেচরন ২০২১-২২ অর্ চবছর  গৃহীতব্য কার্ চক্রম 

সংমিষ্ট অমিরস  এমপএ-সত উরেখ র্াকরত হরব। স কার   োতীয় পম কল্পনাসমূরহ  মকছু উদাহ ণ 

মনরম্ন সদয়া হল:  

ক) স কার   মনব চার্নী ইিরতহা  ২০১৮ 

খ) সপ্রমক্ষত পম কল্পনা ২০২১-২০৪১ 

গ) অষ্টম পঞ্চবামষ চক পম কল্পনা, ২০২১-২০২৫ 
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ঘ) বাংলারদি বদ্বীপ পম কল্পনা ২১০০ (Bangladesh Delta Plan 2100) এবং 

ঙ) সটকসই উন্নয়ন অিীষ্ট ২০৩০ (Sustainable Development Goals 2030)। 

 

2. প্ররতেক স কাম  অমিস মনে মনে মিণালয়/ন্ত্রিভাগ কর্তিক প্রণীত নীন্ত্রি/আইন/রকৌিলপৈ/পম কল্পনায় 

মবধৃত লক্ষেমাৈা/উরেশ্যসমূহ অেচরন গৃহীত কার্ চক্রম উরেখ ক রব; 

3. ‘মুমেববষ চ’ উপলরক্ষে গৃহীত মবমিন্ন েনমহতক  কার্ চক্ররম  লক্ষ েমাৈা এমপএ-সত উরেখ র্াকরব; এরক্ষরৈ 

মিণালয়/মবিাগসহ স কাম  অমিসসমূহরক তারদ  আওতার্ভি এবং েনকল্যারণ  সরে সম্পকচযুি 

২/১টি কাে বাস্তবায়রন  ের্ন্ লক্ষেমাৈা মনর্ চা ণ ক রত হরব; 

4. মমিসিায় গৃহীত মসিান্ত এবং মাননীয় প্রর্ানমিী কর্তচক প্রদত্ত মনরদ চিনা ও প্রমতশ্রুমত বাস্তবায়রন  

প্রমতিলন প্ররর্ােে সক্ষরৈ সংমিষ্ট মিণালয়/মবিাগ ও দপ্ত /সংস্থা  এমপএ সত র্াকরত হরব; 

5. অর্ চবছর   সম্ভাব্য বারেরট  সরে সামঞ্জস্য স রখ এমপএ-সত লক্ষেমাৈা মনর্ চা ণ ক রত হরব;  

6. মডমেটাল বাংলারদি মবমনম চারণ ন্ত্রিন্ত্রভন্ন উদ্ভািনী ও সংস্কািমূলক উনযাগ, মডমেটাইরেিন, মডমেটাল 

সসবা প্রদান ও সসবা সহেীক রণ  লক্ষেমাৈা এমপএ প্রণয়রন ন্ত্রিনিিনা ক রত হরব; 

7. ব্যবসা সহায়ক পম রবি সৃমষ্ট বা Ease of Doing Business এ  মনরদ চিকসমূহ সর্ সকল মিণালরয়  

কার্ চক্ররম  সারর্ সংমিষ্ট সস সকল মনরদ চিকসমূরহ  অগ্রগমত মবরবর্নায় স রখ লক্ষেমাৈা সনয়া সর্রত 

পার ;  

8. এমপএ প্রণয়রন ৪র্ চ মিল্প মবপ্লব (Fourth Industrial Revolution) সংমিষ্ট কার্ চক্রম প্ররর্ােে সক্ষরৈ 

অন্তর্ভ চি ক া সর্রত পার ; 

9. ঊর্ধ্চতন অমিরস  এমপএ-সত আওতার্ীন অমিরস  ের্ন্ মনর্ চাম ত/প্ররর্ােে কার্ চক্ররম  উরেখ র্র্াসম্ভব 

পম হা  ক রত হরব। তরব আওতার্ীন অমিরস  কানেি সম্ভাব্য সামন্ত্রিক প্রভাি/অেিন ঊর্ধ্চতন 

অমিরস  এমপএ-সত প্রন্ত্রিফন্ত্রলি হনি পানি। এছাড়াও, আওতার্ীন অমিরস  কারে  সক্ষৈ প্রস্তুত ও 

গুণগত মান বৃমিরত ঊর্ধ্চতন অমিস কর্তচক গৃহীত পদরক্ষপ উি অমিরস  এমপএ-সত উরেখ র্াকরত 

পার ; 

10. ২০২১-২২ অর্ িিছনিি এমপএ প্রণয়নন পূি িিিী িছিসমূনহি এমপএ’ি সনে সামঞ্জস্য িোয় িাখনি হনি; 

11. এমপএ প্রণয়নন একটি সিকান্ত্রি অন্ত্রফস িাি পািফিনমনেি সনে সম্পকিযুি গুরুত্বপূণ ি কার্ িক্রমসমূহ 

উনেখ কিনি এিং রুটিনধমী ও ক্ষুদ্র কােসমূনহি উনেখ র্র্াসম্ভি পন্ত্রিহাি কিনি। এ লনক্ষয ২০২১-২২ 

অর্ িিছনিি এমপএ তি দপ্ত /সংস্থা পর্ িানয়ি অন্ত্রফসসমূহ সনি িাচ্চ ০৫ (পাঁি) টি কম িসম্পাদন তক্ষত্র এিং 

সনি িাচ্চ ৫০ টি (পঞ্চাশ) সূিনকি মনে এমপএ তক সীমািদ্ধ িাখনি; 

12.   স কাম  কম চর্া ীরদ  সক্ষমতা  উন্নয়ন (সমসামময়ক মবষয় মনরয় মবরিষ লামন চং সসিন আরয়ােনসহ) 

সংক্রান্ত কার্ চক্রম এমপএ-সত অন্তর্ভ চমি  মবষয়টি মবরবর্নায়  াখরত হরব;  

13. সর্সকল কার্ চক্রম বাস্তবায়রন অর্ন্ এক/একামর্ক স কাম  অমিরস  উপি ন্ত্রনভিি ক রত হয় সসসকল 

কার্ চক্রম এমপএ-সত উরেরখ  পূরব চ সসসকল স কাম  অমিরস  সরে আরলার্না কর  প্রাপ্ত সহরর্ামগতা  

মবষরয় মনমিত হরত হরব। প্ররর্ােে সক্ষরৈ এসকল সহরর্ামগতা প্রদারন  মবষয়সমূহ সসসকল স কাম  

অমিরস  এমপএ-সত উরেখ র্াকা মনমিত ক রত হরব;  

14. রুটিনর্মী কারে  (রর্মন সিা, পৈ োম  ইতোমদ) উরেখ র্র্াসম্ভব পম হা  ক রত হরব; 

15. পূি িিিী িছিসমূনহি ন্যায় ২০২১-২২ অর্ িিছনিি এন্ত্রপএ প্রণয়ন, ত্রত্রমান্ত্রসক/অধ িিান্ত্রষ িক/িান্ত্রষ িক প্রন্ত্রিনিদন 

প্রস্তুি ও দান্ত্রখলসহ এন্ত্রপএ মূল্যায়ননি র্ািিীয় কাে এমপএএমএস সফ্টওয়যানিি মােনম সম্পাদন 

কিনি হনি।  

16. দপ্ত /সংস্থা পর্ চারয়  সর্ সকল অমিরস  এমপএ এখরনা এমপএএমএস সিটওয়োর   আওতায় আরস নাই 

সস সকল অমিরস  এমপএ এমপএএমএস সিটওয়োর   আওতায় আনা  উরযাগ গ্রহণ ক রত হরব। 

এসকল অমিরস  এমপএ’  ত্রৈমামসক/অর্ চবামষ চক/বামষ চক অগ্রগমত প্রমতরবদন উর্ব্চতন অমিরস সপ্র রণ  

ছক এই মনরদ চমিকায় সংযুি ক া হরয়রছ। 

17. সর্সকল স কাম  অমিস এমপএএমএস সফ্টওয়যানিি আওতায় এরসরছ সসসকল অমিরস  এমপএ 

প্রণয়ন, পম বীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং সকল প্রমতরবদন সপ্র ণ  শুধুমাৈ এমপএএমএস সফ্টওয়যানিি 

মাধ্যরমই সম্পন্ন ক রত হরব।  
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18. এমপএএমএস সফ্টওয়যানিি আওতার্ভি সকল অমিস এমপএ’  লক্ষেমাৈা অেচরন  সকল প্রমাণক 

এমপএএমএস সফ্টওয়যানি দামখল ক রব। তরব ঊর্ধ্চতন অমিরস  সরে এমপএ স্বাক্ষর   ের্ন্ চূড়ান্ত 

এমপএ’  একটি মুমিত কমপ সং ক্ষণ ক া সর্রত পার ;   

19. এমপএ প্রণয়ন, পম বীক্ষণ ও মূল্যায়রন  কােটি র্র্ার্র্িারব সমিরয়  ের্ন্ দপ্ত /সংস্থা পর্ চারয়  প্রমতটি 

অমিরস  সকান একটি মনমদ চষ্ট িাখা/অমর্িাখারক দাময়ত্ব প্রদান ক রত হরব। এমপএ সংক্রান্ত সকল স কড চ 

উি িাখা/অমর্িাখায় সং মক্ষত র্াকরব। উি িাখা/অমর্িাখা  দাময়ত্বপ্রাপ্ত কম চকতচা এমপএ টিরম  

সদস্য হরবন; এবং   

20. এমপএ’  মবমিন্ন কার্ চক্রম সম্পাদরন  সময়সীমা সংক্রান্ত একটি কোরলন্ডা  এসারর্ সংযুি ক া হরয়রছ। 

এই কোরলন্ডা  অনুর্ায়ী সকল স কাম  অমিস এমপএ সংমিষ্ট কার্ চক্রম সম্পাদন ক রব।  

21.  
৪. দপ্ত /সংস্থা পর্ চারয়  অমিরস  িান্ত্রষ িক কম িসম্পাদন চুন্ত্রিি মবমিন্ন সসকিন প্রস্তুত প্রমক্রয়া 

২০২১-২২ অর্ িিছনিি িান্ত্রষ িক কম িসম্পাদন চুন্ত্রিনি স কাম  অমিরস  কম িসম্পাদননি সান্ত্রি িক ন্ত্রিত্র, প্রস্তাবনা 

এিং ন্ত্রনম্নিন্ত্রণ িি তসকশন ও সংনর্ােনীসমূহ অন্তর্ভ িি র্াকনি: 

তসকশন ১: রূপকল্প, অন্ত্রভলক্ষয, কম চসম্পাদরন  সক্ষৈ এিং কার্ িািন্ত্রল  

তসকশন ২: কার্ িক্রনমি চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাি 

তসকশন ৩: কম চসম্পাদন পম কল্পনা  

সংনর্ােনী ১:  শব্দসংনক্ষপ 

সংনর্ােনী ২: কম িসম্পাদন ব্যবস্থাপনা ও প্রমাণক 

সংনর্ােনী ৩: অন্য অমিরস  সারর্ সংমিষ্ট কম িসম্পাদন সূর্কসমূহ 

সংরর্ােনী ৪: োতীয় শুিার্া  সকৌিল কম চপম কল্পনা, 

সংরর্ােনী ৫:  ই-গভন্যিাে কম িপন্ত্রিকল্পনা 

সংরর্ােনী ৬: অমিরর্াগ প্রমতকা  ব্যবস্থা কম চপম কল্পনা 

সংরর্ােনী ৭: সসবা প্রদান প্রমতশ্রুমত কম চপম কল্পনা 

সংরর্ােনী ৮:  তথ্য অমর্কা  কম চপম কল্পনা 

দপ্ত /সংস্থা পর্ চারয়  অমিরস  িান্ত্রষ িক কম িসম্পাদন চুন্ত্রিি কাঠানমা পন্ত্রিন্ত্রশি ক তি সংনর্ান্ত্রেি হল। প্ররর্ােে কাঠানমা 

অনুসিণ কনি প্ররতেক স কাম  অমিস িান্ত্রষ িক কম িসম্পাদন চুন্ত্রি প্রস্তুি কিনি। এসকল সসকিন ও সংরর্ােনী পূ রণ  

প্রমক্রয়া মনরম্ন সংরক্ষরপ বণ চনা ক া হল:  

 

৪.১ কম িসম্পাদননি সান্ত্রি িক ন্ত্রিত্র 

  স কাম  অমিরস  কম িসম্পাদননি একটি সংমক্ষপ্ত ন্ত্রিত্র তুনল ধিাি লনক্ষয িান্ত্রষ িক কম িসম্পাদন চুন্ত্রিনি এই 

অংশটি সংনর্ােন কিা হনয়নছ। এনি সংন্ত্রিি অমিরস  মবগি ৩ (ন্ত্রিন) িছনিি প্রধান অেিনসমূহ, কম িসম্পাদননি 

তক্ষনত্র সমস্যা িা িযানলঞ্জ, এসকল র্োরলঞ্জ/সমস্যা উত্ত রণ ভন্ত্রিষ্যৎ কম চপন্ত্রিকল্পনা এবং উি কম চপম কল্পনা  

আরলারক ২০২১-২২ অর্ িিছনিি সম্ভাব্য প্রধান অেিনসমূহ সংনক্ষনপ িণ িনা কিনি হনি। সামব চক মর্ৈ সুমনমদ চষ্ট ও 

তথ্যবহুল মকন্তু র্র্াসম্ভব সংমক্ষপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। 

 

৪.২ প্রস্তাবনা 

 িান্ত্রষ িক কম িসম্পাদন চুন্ত্রিি শুরুনি একটি প্রস্তাবনা র্াকনি, র্ানি এই চুন্ত্রিি উনেশ্য, পক্ষসমূহ এিং চুন্ত্রিনি 

িন্ত্রণ িি ফলাফলসমূহ অেিননি ন্ত্রিষনয় িানদি সম্মি হওয়া সম্পনকি উনেখ র্াকনি।  

 

4.৩ তসকশন-১: রূপকল্প, অন্ত্রভলক্ষয, কম চসম্পাদরন  সক্ষৈ এিং কার্ িািন্ত্রল 

রূপকল্প (Vision) 

রূপকল্প মূলি একটি স কাম  অমিরস  ভন্ত্রিষ্যৎ আদশ ি অিস্থা (idealized state) ন্ত্রননদ িশ কনি। রূপকল্প 

সাধািণি ৫-১০ িছি তময়ানদি েন্য ন্ত্রনধ িািণ কিা হয়। ফনল অমিরস  কাঠানমাগি পন্ত্রিিিিন িা কানেি ধিন ব্যাপক 

পন্ত্রিিিিন ব্যতীত রূপকল্প িছি িছি পন্ত্রিিন্ত্রিিি হনি না। একটি ভাল রূপকল্প সহনে পাঠনর্াগ্য ও তিাধগম্য হনি। এটি  

কল্পনায় ধািণ কিাি মি সংন্ত্রক্ষপ্ত ও তোিানলা হনি র্া গন্তব্য ন্ত্রননদ িশ কিনি, ন্ত্রকন্তু এটি গন্তনব্য তপ ৌঁছাননাি পর্নকশা 

নয়। রূপকল্প স কাম  কম চর্া ীরদ  উদু্বদ্ধ এিং উজ্জীন্ত্রিি কিনি, র্া একইসনে অেিননর্াগ্য এিং িযানলন্ত্রঞ্জংহনি।   
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অন্ত্রভলক্ষয (Mission) 

একটি সিকান্ত্রি দপ্তি িাি ন্ত্রনন্ত্রদ িি রূপকল্পটি কী িারব অেচন ক রব অন্ত্রভলক্ষয মূলতঃ তাই মনরদ চি কর । অন্ত্রভলক্ষয 

মনর্ চা রণ  সক্ষরৈ ন্ত্রনম্নিন্ত্রণ িি ন্ত্রিষয়সমূহ ন্ত্রিনিিনায় িাখনি হনি : 

একটি দপ্ত  একটি মনমদ চষ্ট সমরয়, 

 কী অেিন কিনি িায়;  

 কীভানি অেিন কিনি িায়; এিং  

 কাি েন্য অেিন কিনি িায় অর্ িাৎ এি সম্ভাব্য উপকািনভাগী কািা। 

 

অন্ত্রভলক্ষয অিশ্যই রূপকনল্পি সনে সামঞ্জস্যপূণ ি হনি হনি।  

 

 

দপ্ত /সংস্থা পর্ চারয়  কার্ চালয়সমূরহ  কম চসম্পাদরন  সক্ষৈ:  

দপ্ত /সংস্থা ও মাঠ পর্ চারয়  কার্ চালয়সমূহ মূলত সংমিষ্ট মিণালয়/মবিারগ  রূপকল্প, অমিলক্ষে ও সকৌিলগত 

উরেশ্যসমূহ বাস্তবায়রন  ের্ন্ কাে কর । এসকল অমিসসমূহ সংমিষ্ট মিণালয়/মবিারগ  রূপকল্প, অমিলক্ষে ও 

সকৌিলগত উরেশ্যসমূরহ  আরলারক মনে মনে রূপকল্প, অমিলক্ষে ও কম চসম্পাদরন  সক্ষৈ মনর্ চা ণ ক রব। 

কম চসম্পাদরন  সক্ষৈ মূলত সমোতীয় কার্ চক্রমসমূহরক একটি মনমদ চষ্ট cluster-এ অন্তর্ভ চি ক রব। এসকল 

অমিসসমূরহ  এমপএ’সত আবমশ্যক সকৌিলগত উরেরশ্য  পম বরতচ ‘সুিাসন ও সংস্কা মূলক কম চসম্পাদরন  সক্ষৈ’ 

অন্তর্ভ চি র্াকরব। এ  আওতায় ‘সুিাসন ও সংস্কা মূলক কম চসম্পাদন সো দা ক ণ’ মির ানারম মমিপম ষদ মবিাগ 

কর্তচক মনর্ চাম ত একটি কম চসম্পাদরন  সক্ষৈ র্াকরব।    

 

কার্ িািন্ত্রল (Functions) 

দপ্ত /সংস্থা পর্ চারয়  অমিরস  সক্ষরৈ সংমিষ্ট আইন/মবমর্ ও স কাম  আরদি দ্বা া মনর্ চাম ত কার্ চাবমল 

সংরক্ষরপ উরেখ ক রত হরব।  

 

৪.৪ তসকশন-২: কার্ িক্রমসমূনহি চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাি 

 তসকশন-২ এ স কাম  অমিসসমূহ সসকিন-৩ এ বমণ চত মবমিন্ন কার্ িক্রম িাস্তিায়ননি মােনম তর্ সকল চূড়ান্ত 

ফলাফল (end result or outcome) অেিন কিনি িায় তসগুন্ত্রল উনেখ কিনি। উদাহ ণস্বরূপ বলা র্ায় প্রমতটি ঘর  

মন বমচ্ছন্ন ও মানসম্পন্ন মবদ্যেৎ সসবা সপৌৌঁরছ সদয়া মবদ্যেৎ মবিারগ  একটি অর্ন্তম লক্ষে র্া মধ্য বা দীঘ চরময়ারদ 

অসংখ্য কার্ চক্রম সম্পরন্ন  পর  অমেচত হরব। এরূপ লক্ষে অেচরন আরলার্ে অর্ চবছ  পর্ চন্ত সম্ভাব্য অগ্রগমত সসকিন-২ এ 

উরেখ ক রত হরব। সসকিন-২ এ লক্ষেমাৈা/চূড়ান্ত িলািল সরব চাচ্চ ০৩ (মতন) হরত ০৪ (র্া )টি  মরধ্য সীমাবি 

র্াকাই বাঞ্ছনীয়। রূপকল্প এিং অন্ত্রভলনক্ষযি ন্যায় চূড়ান্ত ফলাফলও িছি িছি পন্ত্রিিিিন কিা সমীিীন নয়। 

  

৪.৫ তসকশন-৩: কম চসম্পাদন পম কল্পনা  

 

কলাম-১: কম চসম্পাদরন  সক্ষৈ 

তসকশন-১ এ িন্ত্রণ িি কম চসম্পাদরন  সক্ষৈ তসকশন-৩ এি কলাম-১ এ উরেখ ক রত হনি। কম িসম্পাদন 

সি িনমাট ১০০ নম্বর   (weight) ন্ত্রভন্ত্রিনি পন্ত্রিমাপ কিা হনি। এই ১০০ নম্বর   মনে সংমিষ্ট অমিরস  কম চসম্পাদন 

সক্ষরৈ  েন্য ৭০ ন্ি এিং সুিাসন ও সংস্কা মূলক কম চসম্পাদন সক্ষরৈ  ের্ন্ ৩০ ন্ি ন্ত্রনধ িান্ত্রিি র্াকনি। 

 

কলাম-২: কম চসম্পাদন সক্ষরৈ  মান 

কম চসম্পাদরন  সক্ষৈসমূহ গুরুত্ব ও িাৎপনর্ িি ক্রমানুসানি উনেখ কিনি হনি। তসনক্ষনত্র, অন্ত্রধকিি 

গুরুত্বসম্পন্ন সক্ষরৈ  মান তিন্ত্রশ হনি এিং কম গুরুত্বসম্পন্ন সক্ষরৈ  মান কম হনি। কম চসম্পাদন সক্ষরৈ  মনে 

মানিণ্টননি তক্ষনত্র র্ানি ভািসাম্য িন্ত্রক্ষি হয় িা ন্ত্রনন্ত্রিি কিনি হনি।  

 

কলাম-৩: কার্ িক্রম 

প্রন্ত্রিটি কম চসম্পাদন সক্ষৈ পূিনণি লনক্ষয সংমিষ্ট অমিস প্রনয়ােনীয় কার্ িক্রম ন্ত্রনধ িািণ কিসব। কখননা কখননা 

একটি কম চসম্পাদন সক্ষরৈ  ন্ত্রিপিীনি এক িা একান্ত্রধক কার্ িক্রমও র্াকনি পানি। উনেখ্য, িান্ত্রষ িক কম িসম্পাদন চুন্ত্রিনি 

উন্নয়ন ও পন্ত্রিিালন িানেনটি সনি িািম ব্যিহাি ন্ত্রনন্ত্রিিকিনণি পাশাপান্ত্রশ তসিাি মান বৃন্ত্রদ্ধনি সহায়ক ির্া 
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ফলাফলধমী কম িসংস্কৃন্ত্রিনক উৎসাহ প্রদান কনি এরূপ কার্ িক্রমনকও অন্তর্ভ িি কিা র্ানি। তসনক্ষনত্র সংমিষ্ট অমিরস  

ের্ন্ ব ােকৃত অনর্ িি সনি িািম ব্যিহাি ন্ত্রনন্ত্রিি কিাি লনক্ষয র্র্াসমনয় প্রকল্প সম্পন্ন কিা এিং প্রকনল্পি গুণগি মান 

ন্ত্রনন্ত্রিি কিা সংক্রান্ত কার্ িক্রমনক গুরুত্ব সহকানি অন্তর্ভ িি কিনি হনি। উরেখ্য, ২০২১-২২ অর্ চবছর  ব ােকৃত 

বারেরট  আরলারক কার্ চক্রম মনর্ চা ণ ক রত হরব। মবগত অর্ চবছর   এমপএ-সত উরেখ ক া অসমাপ্ত কার্ চক্রমসমূহ 

পর   অর্ চবছর   এমপএ-সত উরেখ র্াকরত হরব। ক্ষুি বা রুটিনর্মী কাে সর্মন সিা/রমলা আরয়ােন, পৈ োম , 

পম দি চন ইতোমদ র্র্াসম্ভব পম হা  কর  িলািলর্মী কাে সর্মন প্রদত্ত েনরসবা  মারনান্নয়ন, মসিান্ত বাস্তবায়ন, 

প্রকল্প সমামপ্ত,  ােস্ব আদায় বৃমি, নীমত/আইন/পম কল্পনা ইতোমদ দমলল প্রণয়ন, আন্তেচামতক/োতীয় ইরিরন্ট 

অংিগ্রহরণ /আরয়ােরন  িরল অমেচত িলািল ইতোমদ উরেখ ক রত হরব।  

 

কলাম-৪: কম িসম্পাদন সূিক 

কলাম-৩ এ িন্ত্রণ িি প্রন্ত্রিটি কার্ িক্রনমি েন্য এক িা একান্ত্রধক কম িসম্পাদন সূিক ন্ত্রনধ িািণ কিনি হনি, র্া দ্বািা 

িছি তশনষ উি কার্ িক্রম িাস্তিায়ননি অগ্রগন্ত্রি পন্ত্রিমাপ কিা র্ানি। কম িসম্পাদন সূিকসমূহ ন্ত্রনধ িািনণি তক্ষনত্র তর্ তকান 

িকম ত্রদ্বিিা পন্ত্রিহাি কিা সমীিীন হনি। 

 

কলাম-৫: গণনা পিমত 

 কম চসম্পাদন সূর্রক  পম মাপ ক া  র্া টি পিমত এমপএ সত উরেখ আরছ; র্র্া- সমমষ্ট, গড়, তাম খ ও 

ক্রমপুমঞ্জভূত। এমপএ প্রণয়নকারল কম চসম্পাদন সূর্রক  মবপ ীরত প্ররর্ােে গণনা পিমত অতেন্ত সতকচতা  সরে 

মনর্ চা ণ ক রত হরব। একটি সূর্রক  সকল ত্রৈমামসরক  অেচন সর্ গণনা পিমত  মাধ্যরম বামষ চক অেচরন প্রমতিমলত 

হরব সসই গণনা পিমত উি সূর্রক  ের্ন্ মনর্ চা ণ ক রত হরব। মনরম্ন মবমিন্ন গণনা পিমত ব্যবহার   উদাহ ণ সদয়া 

হল।  

সমমষ্ট ও গড়: র্ া র্াক সকান স কাম  অমিস কর্তচক র্া টি ত্রৈমামসরক প্রদত্ত প্রমিক্ষরণ  সংখ্যা র্র্াক্ররম 

১০, ১৫, ২০ ও ২৫। ঐ স কাম  অমিস বছর  সব চরমাট প্রদত্ত প্রমিক্ষণরক এমপএ’  বামষ চক অেচন মহসারব প্রদি চন 

ক রত র্াইরল গণনা পিমত ‘সমমষ্ট’ মনর্ চা ণ ক রব। এই পিমতরত অেচন হরব ১০+১৫+৩০+২৫=৮০। অপ মদরক ঐ 

অমিস র্মদ বামষ চক অেচন মহরসরব প্রমত ত্রৈমামসরক গরড় প্রদত্ত প্রমিক্ষণরক প্রদি চন ক রত র্ায় তরব গণনা পিমত ‘গড়’ 

মনর্ চা ণ ক রত হরব। এই পিমতরত অেচন হরব (১০+১৫+৩০+২৫)/৪= ২০ অর্ চাৎ প্রমত ত্রৈমামসরক গরড় ২০ টি 

প্রমিক্ষণ প্রদান ক া হরয়রছ। বারেট প্রামপ্ত ও কম চসম্পাদরন  সুমবর্া মবরবর্নায় ‘গড়’ অর্বা ‘সমমষ্ট’ গণনা পিমত 

মনর্ চা ণ ক রত হরব। তরব সর্সকল অেচনরক িতক া হার  অর্ চাৎ percentage (%) একরক সদখারনা হয় সসসকল 

সূর্রক  গণনা পিমত ‘গড়’ হওয়াই সমীর্ীন। এরক্ষরৈ ‘সমমষ্ট’ গণনা পিমত গ্রহণ ক রল বছ  সিরষ অেচন ১০০% এ  

সবমি হওয়া  সম্ভাবনা র্ারক। 

 

 তাম খ: সর্সকল কাে সকান মনমদ চষ্ট তাম রখ  মরধ্য সম্পাদরন  লক্ষেমাৈা মনর্ চা ণ ক া হয় সসসকল কারে  

গণনা পিমত তাম খ মনর্ চা ণ ক রত হরব। এরক্ষরৈ সকল ত্রৈমামসক প্রমতরবদরন একই তাম খ প্রদান ক রত হরব এবং 

সব চরিষ ত্রৈমামসরক প্রদত্ত তাম খই চূড়ান্ত বামষ চক অেচন মহসারব মবরবমর্ত হরব।   

 

 ক্রমপুমঞ্জভূতঃ এই গণনা পিমত ‘সমমষ্ট’ গণনা পিমত  মরতাই তরব এরক্ষরৈ পূরব চ  ত্রৈমামসরক  অেচন 

প বতী ত্রৈমামসরক  অেচরন  সারর্ সর্াগ ক রত হরব। এিারব সব চরিষ অর্ চাৎ র্তুর্ চ ত্রৈমামসরক প্রদত্ত তথ্যই চূড়ান্ত 

অেচন মহসারব মবরবমর্ত হরব। র্ া র্াক সকান সূর্রক  মবপ ীরত ১ম ত্রৈমামসরক অেচন ৫, ২য় ত্রৈমামসরক অেচন ৩, ৩য় 

ত্রৈমামসরক অেচন ৪ এবং ৪র্ চ ত্রৈমামসরক অেচন ৬।  ক্রমপুমঞ্জভূত গণনা পিমত  আওতায় এরক্ষরৈ ১ম ত্রৈমামসরক  

অেচন হরব ৫, ২য় ত্রৈমামসরক  অেচন ১ম ত্রৈমামসরক  সরে ক্রমপুমঞ্জভূত হরয় ৩+৫=৮ হরব, ৩য় ত্রৈমামসরক অেচন 

২য় ত্রৈমামসরক  সারর্ ক্রমপুমঞ্জভূত হরয় ৮+৪=১২ হরব এবং ৪র্ চ ত্রৈমামসরক অেচন ৩য় ত্রৈমামসরক  সরে 

ক্রমপুমঞ্জভূত হরয় ১২+৬=১৮ হরব। এরক্ষরৈ বামষ চক অেচন হরব ৪র্ চ ত্রৈমামসরক  অেচন অর্ চাৎ ১৮। উরেখ্য, APAMS 

সফ্টওয়োর   মাধ্যরম ক্রমপুমঞ্জভূত গণনা পিমত প্ররয়ারগ  সময় সকল কোলকুরলিন ম্যানুয়ামল সফ্টওয়োর  প্রদান 

ক রত হরব। অর্ চাৎ এই গণনা পিমত মসরলক্ট ক রল সফ্টওয়ো  মনে হরত সকান কোলকুরলিন কর  না; তরব ২য় 

ত্রৈমামসরক প্রদত্ত তথ্য অর্ চবামষ চক অগ্রগমত মহরসরব এবং ৪র্ চ ত্রৈমামসরক প্রদত্ত তথ্য চূড়ান্ত অেচন মহসারব মবরবর্না 

কর ।   
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কলাম ৬: একক 

কম িসম্পাদন সূিনকি লক্ষযমাত্রা পন্ত্রিমানপি একক (unit) এই কলানম উনেখ কিনি হনি।   

 

কলাম ৭: কম িসম্পাদন সূিসক  মান   

তকান কম চসম্পাদন সক্ষরৈ  ন্ত্রিপিীনি একান্ত্রধক কার্ িক্রম র্াকনল প্রন্ত্রিটি কার্ িক্রনমি িাস্তিায়ন অগ্রগন্ত্রি 

মূল্যায়ননি েন্য এক িা একান্ত্রধক কম িসম্পাদন সূিক র্াকনি এিং প্রন্ত্রিটি কম িসম্পাদন সূিনকি একটি ন্ত্রনধ িান্ত্রিি মান 

র্াকনি। ন্ত্রিন্ত্রভন্ন কম িসম্পাদন সূিনকি মান এমনভানি ন্ত্রনধ িািণ কিনি হনি র্ানি সিগুন্ত্রল কম িসম্পাদন সূিনকি তমাট 

মান সংন্ত্রিি তক শলগি উনেনশ্যি ন্ত্রিপিীনি িিােকৃি মাননি সমান হয়। 

 

কলাম-৮ ও ৯: এই কলামদ্বরয় র্র্াক্ররম ২০১৯-২০ এবং ২০২০-২১ অর্ িিছনিি প্রকৃি অেিন উরেখ ক রত হরব। 

মবগত বছর   এমপএ’  মূল্যায়ন প্রমতরবদরন প্রদমি চত প্রকৃত অেচরন  সরে কলাম ৮-এ প্রদমি চত প্রকৃত অেচরন  

সামঞ্জস্য র্াকরত হরব।  

 

কলাম-১০-১৪: লক্ষযমাত্রা/ মনণ চায়ক ২০২১-২২ 

 

লক্ষযমাত্রা হনে কম িসম্পাদন (performance) উন্নয়ননি িান্ত্রলকাশন্ত্রি। সুিিাং লক্ষযমাত্রা একইসনে 

অেিননর্াগ্য এিং উচ্চাকাঙ্ক্ষী হওয়া উন্ত্রিি। লক্ষযমাত্রাসমূহনক ন্ত্রনম্নরূপ ৫ দফা তস্কনল ন্ত্রিন্যস্ত কিনি হনি: 

 

অসাধািণ অন্ত্রি উিম উিম িলন্ত্রি মান িলন্ত্রি মাননি ন্ত্রননম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

 লক্ষযমাত্রা ন্ত্রনধ িািনণি তক্ষনত্র ২০২০-২১ অর্ িিছনিি অেিননক িলন্ত্রিমান ন্ত্রিনিিনা কনি ২০২১-২২ অর্ িিছনিি 

িান্ত্রষ িক কম িসম্পাদন চুন্ত্রিি ‘িলন্ত্রি মান’ কলানম উনেখ কিনি হনি। উি অেিননি তিনয় কম তকাননা অেিন ‘িলন্ত্রি 

মাননি ন্ত্রননম্ন’ি কলানম উনেখ কিনি হনি। কম িসম্পাদন সূিনকি ন্ত্রিপিীনি লক্ষযমাত্রাসমূহ গান্ত্রণন্ত্রিকভানি ন্ত্রনধ িান্ত্রিি 

হনি না। উদাহিণস্বরূপ তকান কম িসম্পাদন সূিনকি ন্ত্রিপিীনি ৬০% এি কলানম লক্ষযমাত্রা ৬ ন্ত্রনরুপণ কিা হনল ৭০% 

এি কলানম িা ৭ ন্ত্রনধ িািণ না কনি ৬.৫ িা ৭.৫ িা ৮ ন্ত্রনধ িািণ কিা তর্নি পানি। তস্কনল উন্ত্রেন্ত্রখি শিকিা ন্ি 

তকিলমাত্র কম িসম্পাদন মূল্যায়ননি তক্ষনত্র ব্যিহৃি হনি। উনেখ্য, তকান কম িসম্পাদন সূিনকি লক্ষযমাত্রাি ন্ত্রিপিীনি 

প্রকৃি অেিন ৬০%-এি ন্ত্রননি হনল প্রাপ্ত মান ০ (শূন্য) ধিা হনি । লক্ষযমাত্রা ন্ত্রনধ িািনণি তক্ষনত্র পূি িিিী দুই িছনিি 

প্রকৃি অেিন ও অেিননি প্রবৃন্ত্রদ্ধ, ২০২১-২২ অর্ িিছনিি িানেট িিাে, সংমিষ্ট অমিরস  সক্ষমিা এিং ন্ত্রিিােমান 

িাস্তিিা ন্ত্রিনিিনা কিনি হনি। 

 

কলাম-১5 ও ১6:  ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অর্ ি-িছনিি প্রকৃি অেিন এিং ২০২১-২২ অর্ িিছনিি লক্ষযমাত্রাি ন্ত্রভন্ত্রিনি 

২০২২-২৩ এিং ২০২৩-২৪ অর্ িিছনিি প্রনক্ষন্ত্রপি লক্ষযমাত্রা কলাম ১5 ও ১6-এ প্রদশ িন কিনি হনি।     

 

৪.৬ সংনর্ােনী-১: শব্দসংনক্ষপ 

 িান্ত্রষ িক কম িসম্পাদন চুন্ত্রিনি ব্যিহৃি ন্ত্রিন্ত্রভন্ন শব্দসংনক্ষনপি পূণ িরূপ সংনর্ােনী-১ এ সন্ত্রন্ননিশ কিনি হনি। 

িব্দসংরক্ষপ বণ চমালা  ক্রমানুসার  মলখরত হরব। এরক্ষরৈ বাংলা ও ইংর েী িব্দসংরক্ষরপ  ের্ন্ পৃর্ক সা ণী প্রস্তুত 

ক রত হরব।  

 

৪.৭ সংনর্ােনী-২:  কর্ িসম্পাদন ব্যবস্থাপনা ও প্রমাণক 

 সংনর্ােনী-২ এ  কলাম-২ ও ৩ এ  কার্ চক্রম ও সূর্কসমূহ তসকশন-৩ এ  অনুরূপ হরব। কলাম-৪ এ উি 

কার্ চক্রম বাস্তবায়রন  সরে সংমিষ্ট িাখা, অমর্িাখা, অনুমবিারগ  নাম উরেখ ক রত হরব। কলাম-৫ এ প্রমতটি 

সূর্রক  অেচরন  সপরক্ষ কী প্রমাণক প্রদান ক া হরব তা উরেখ ক রত হরব।   

 

৪.৮ সংনর্ােনী-৩: অন্য অফিয়সর সায়ে সংফিষ্ট কর্ িসম্পাদন সূচকসমূহ  

কন্ত্রিপয় তক্ষনত্র তকান তকান স কাম  অমিরস  কম িসম্পাদননি সফলিা সিকানিি অন্য এক িা একান্ত্রধক 

অমিরস  কম িসম্পাদননি ওপি ন্ত্রনভিি কনি। উদাহিণস্বরূপ, কয়লামিমত্তক ন্ত্রিদুযৎ তকনেি মােনম ন্ত্রিদুযৎ উৎপাদননি 

তক্ষনত্র ন্ত্রিদুযৎ ন্ত্রিভাগ, জ্বালান্ত্রন ও খন্ত্রনেসম্পদ ন্ত্রিভাগ, তিলপর্ মিণালয়, তন -পন্ত্রিিহণ মিণালনয়ি ওপি ন্ত্রনভিিশীল। 

ন্ত্রিদুযৎ উৎপাদননি কান্ত্রঙ্ক্ষি ফলাফল অেিননি েন্য এ সকল মিণালয়/ন্ত্রিভাগনক দল ন্ত্রহসানি কাে কিনি হয়; একক 

তকান প্রন্ত্রিষ্ঠান ন্ত্রহসানি নয়। এসকল কানেি তক্ষনত্র সংন্ত্রিি মিণালয়/ন্ত্রিভাগসমূহ ন্ত্রননেনদি মনে আনলািনাি মােনম 
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ন্ত্রনে ন্ত্রনে মিণালয়/ন্ত্রিভানগি লক্ষযমাত্রা ন্ত্রনধ িািণ কনি তননি। অন্য স কাম  অমিরস  ন্ত্রনকট প্রিযান্ত্রশি সহায়িা এিং 

কন্ত্রিপয় ন্ত্রনধ িান্ত্রিি কম িসম্পাদন সূিনকি সফলিাি তক্ষনত্র অন্য স কাম  অমিরস  ওপি ন্ত্রনভিিশীলিাি ন্ত্রিষয়টি 

সংনর্ােনী-৩ এ উনেখ কিনি হনি।  

 

৪.৯ সংরর্ােনী ৪-৮: োতীয় শুিার্া  সকৌিল, অমিরর্াগ প্রমতকা  ব্যবস্থা, সসবা প্রদান প্রমতশ্রুমত, ই-গির্ন্চান্স ও 

উদ্ভাবন এবং তথ্য অমর্কা  কম চপম কল্পনাসমূহ বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন পিমতঃ  

 

 সংরর্ােনী ০৪ হরত ০৮ পর্ চন্ত োতীয় শুিার্া  সকৌিল, অমিরর্াগ প্রমতকা  ব্যবস্থা, সসবা প্রদান প্রমতশ্রুমত, ই-

গির্ন্চান্স ও উদ্ভাবন এবং তথ্য অমর্কা  কম চপম কল্পনাসমূহ মমিপম ষদ মবিাগ কর্তচক মনর্ চা ণ ক া হরব। সংমিষ্ট 

অমিস শুধুমাৈ প্রদত্ত লক্ষেমাৈা অনুর্ায়ী বাস্তবায়ন মনমিত ক রব। কম চপম কল্পনাসমূহ এমপএ সত সংযুি ক রত হরব। 

 

মমিপম ষদ মবিাগ কর্তচক মনর্ চাম ত লক্ষেমাৈাসহ ২০২১-২২ অর্ চবছর   োতীয় শুিার্া  সকৌিল, অমিরর্াগ 

প্রমতকা  ব্যবস্থা, সসবা প্রদান প্রমতশ্রুমত, ই-গির্ন্চান্স ও উদ্ভাবন এবং তথ্য অমর্কা  কম চপম কল্পনাসমূহ এবং  প্রমতটি 

কম চপম কল্পনা বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন পিমত এই মনরদ চমিকা  সারর্ সংযুি ক া হরয়রছ (পম মিষ্ট খ ও গ)। সংযুি 

কম চপম কল্পনাসমূহ এই মনরদ চমিকা  সারর্, এমপএএমএস সিটওয়োর  এবং মমিপম ষদ মবিারগ  ওরয়বসাইরট 

আপরলাড ক া আরছ। সংমিষ্ট অমিস আপরলাডকৃত কম চপম কল্পনাসমূহ ডাউনরলাড ও মপ্রন্ট কর  এমপএ’  সারর্ 

সংযুি কর  এমপএ স্বাক্ষ  ক রব। শুিার্া  কম চপম কল্পনা ছাড়া অর্ন্ার্ন্ কম চপম কল্পনাসমূহ পুন ায় প্রস্তুরত  প্ররয়ােন 

নাই। মমিপম ষদ মবিাগ কর্তচক প্রদত্ত শুিার্া  কম চপম কল্পনা  ি ম্যাট ও গাইডলাইন অনুর্ায়ী শুিার্া  কম চপম কল্পনা 

প্রস্তুত কর  মনে মনে ঊর্ধ্চতন অমিরস  সারর্ আরলার্না  মিমত্তরত চূড়ান্ত কর  চূড়ান্ত শুিার্া  কম চপম কল্পনা এমপএ’  

সারর্ সংযুি ক রত হরব। 

  

৫. িান্ত্রষ িক কম িসম্পাদন চুন্ত্রি অনুনমাদন ও স্বাক্ষি 

  এন্ত্রপএ অনুনমাদন ও স্বাক্ষনিি েন্য ন্ত্রনম্নন্ত্রলন্ত্রখি প্রন্ত্রক্রয়া অনুসিণ কিনি হনি : 

 মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগ হনি ২০২১-২২ অর্ িিছনিি েন্য প্রণীি ন্ত্রননদ িন্ত্রশকা অনুসানি  এন্ত্রপএ টিনমি 

সদস্যগণ এন্ত্রপএ-এ  খসড়া প্রণয়ন ক রব। এ মবষরয় প্রনয়ােনন ঊর্ধ্িিন অন্ত্রফনসি সরে আনলািনা 

কিা তর্নি পানি। 

 প্রন্ত্রিটি অন্ত্রফনসি এন্ত্রপএ টিম উন্ত্রেন্ত্রখিভানি (ক্রন্ত্রমক ৪) এন্ত্রপএ’ি ন্ত্রিন্ত্রভন্ন ছক/নসকশন পূিণ কনি 

প্রর্ম খসড়া প্রস্তুি কিনিন। খসড়া প্রস্তুনিি সময় সংন্ত্রিি অনুন্ত্রিভাগ, অন্ত্রধশাখা ও শাখাি কম িকিিা 

এিং আওিাধীন অন্ত্রফনসি সংন্ত্রিষ্ট কম িকিিানদি সরে আনলািনা কিনি হনি। 

 খসড়াটি অন্ত্রফনসি িানেট ব্যিস্থাপনা কন্ত্রমটি কর্তিক পর্ িানলািনা কিনি হনি এিং অনুনমান্ত্রদি হনি 

হনি। 

 খসড়াটিনি অন্ত্রফস প্রধাননি অনুনমাদন গ্রহণ কনি এন্ত্রপএ স্বাক্ষিকািী ঊর্ধ্িিন অন্ত্রফনস তপ্রিণ কিনি 

হনি। 

 ঊর্ধ্িিন অন্ত্রফনসি এন্ত্রপএ টিম খসড়াটি পর্ িানলািনা কনি ন্ত্রফডব্যাক িা ফলািিিক প্রদান কিনি। 

 প্রদি ফলািিিক অনুর্ায়ী খসড়া এন্ত্রপএ সংনশার্ন কনি এন্ত্রপএ টিম চূড়ান্ত খসড়া অন্ত্রফস প্রধাননি 

অনুনমাদনক্রনম ঊর্ধ্িিন অন্ত্রফনস স্বাক্ষনিি েন্য তপ্রিণ কিনি। 

 োতীয় শুিার্া  সকৌিল, অমিরর্াগ প্রমতকা  ব্যবস্থা, সসবা প্রদান প্রমতশ্রুমত, ই-গির্ন্চান্স ও উদ্ভাবন 

এবং তথ্য অমর্কা  কম চপম কল্পনাসমূহ এমপএএমএস সিটওয়োর  এবং মমিপম ষদ মবিারগ  

ওরয়বসাইরট আপরলাড ক া আরছ। সংমিষ্ট অমিস আপরলাডকৃত কম চপম কল্পনাসমূহ ডাউনরলাড ও 

মপ্রন্ট কর  এমপএ’  সারর্ সংযুি কর  এমপএ স্বাক্ষ  ক রব। শুিার্া  কম চপম কল্পনা ছাড়া অর্ন্ার্ন্ 

কম চপম কল্পনাসমূহ পুন ায় প্রস্তুরত  প্ররয়ােন নাই। মমিপম ষদ মবিাগ কর্তচক প্রদত্ত শুিার্া  

কম চপম কল্পনা  ি ম্যাট ও গাইডলাইন অনুর্ায়ী শুিার্া  কম চপম কল্পনা প্রস্তুত কর  মনে মনে 

ঊর্ধ্চতন অমিরস  সারর্ আরলার্না  মিমত্তরত চূড়ান্ত কর  চূড়ান্ত শুিার্া  কম চপম কল্পনা এমপএ’  

সারর্ সংযুি ক রত হরব। 

  ঊর্ধ্িিন অন্ত্রফনসি এন্ত্রপএ টিম আওিাধীন অন্ত্রফনসি এন্ত্রপএ স্বাক্ষনিি ব্যিস্থা গ্রহণ কিনি। 
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 এন্ত্রপএ স্বাক্ষনিি পি ঊর্ধ্িিন অন্ত্রফস এিং আওিাধীন অন্ত্রফনসি ওনয়িসাইনট স্বাক্ষন্ত্রিি এন্ত্রপএ 

আপনলাড কিনি হনি। 

 তর্সকল অন্ত্রফনসি এন্ত্রপএ, এন্ত্রপএএমএস সফ্টওয়যানিি আওিায় এনসনছ তসসকল অন্ত্রফস 

সফ্টওয়যানি  মাধ্যরম এন্ত্রপএ প্রস্তুি কিনি। িনি চূড়ান্ত স্বাক্ষনিি েন্য একটি মুমিত কন্ত্রপ সংিক্ষণ 

কিা সর্রত পার ।       

 

৬. িান্ত্রষ িক কম িসম্পাদন চুন্ত্রি সংনশাধন 

সকান স কাম  অমিস ২০২১-২২ অর্ িিছনিি িান্ত্রষ িক কম িসম্পাদন চুন্ত্রি স্বাক্ষনিি পি চুন্ত্রিনি উন্ত্রেন্ত্রখি তকান 

কম চসম্পাদন সূর্ক এবং তদসংমিষ্ট কার্ চক্রম িা লক্ষযমাত্রা পন্ত্রিিিিন কিাি প্রনয়ােনীয়িা অনুভি কিনল এমপএ 

স্বাক্ষ কা ী ঊর্ধ্চতন কর্তচপরক্ষ  মনকট সংরিার্রন  প্রস্তাব সপ্র ণ ক রব। এরক্ষরৈ সকল কম চসম্পাদন সূর্রক  

(আবমশ্যক সকৌিলগত উরেশ্য ব্যতীত) সরব চাচ্চ িতক া ১০ িাগ পর্ চন্ত সূর্রক  পম বতচরন  প্রস্তাব সর্ৌমিক সক্ষরৈ 

ঊর্ধ্চতন কর্তচপক্ষ মবরবর্না ক রত পা রব। এমপএ কোরলন্ডার  মনর্ চাম ত সমরয়  মরধ্য চুমি সংরিার্রন  প্রস্তাব সপ্র ণ 

ক রত হরব। সময়সীমা উত্তীণ চ হওয়া  প  সকান সংরিার্নী প্রস্তাব মবরবর্না ক া র্ারব না।  

 

৭. িান্ত্রষ িক কম িসম্পাদন চুমি পন্ত্রিিীক্ষণ 

প্রমতটি স কাম  অমিরস  এমপএ টিম কম িসম্পাদন চুন্ত্রি পন্ত্রিিীক্ষণ কম িকাে সমন্বয় কিনি। এ লনক্ষয এন্ত্রপএ 

টিম প্রন্ত্রি দ্যই মানস কমপনক্ষ একিাি সভায় ন্ত্রমন্ত্রলি হনি ও অগ্রগন্ত্রি পর্ িানলািনা কিনি। এন্ত্রপএ টিনমি সদস্য ও 

অর্ন্ার্ন্ কম িকিিাগণ এন্ত্রপএ’ি অগ্রগন্ত্রি পর্ িানলািনায় ন্ত্রিন্ত্রভন্ন লক্ষযমাত্রাি ন্ত্রিপিীনি অগ্রগন্ত্রি প্রনয়ােনন সনিেন্ত্রমন 

পন্ত্রিদশ িন কিনিন। অমিরস  মান্ত্রসক সমন্বয় সভায় এন্ত্রপএ’ি অগ্রগন্ত্রি পর্ চারলার্না ক রত হরব।   

 

কম িসম্পাদন লক্ষযমাত্রাি ন্ত্রিপিীনি প্রকৃি অেিন ত্রত্রমান্ত্রসক ন্ত্রভন্ত্রিনি (মধ্য-অরক্টাব , মধ্য-োনুয়াম , মধ্য-

এমপ্রল) সংন্ত্রিি অমিরস  এন্ত্রপএ টিম ও বারেট ব্যিস্হাপনা কন্ত্রমটি কর্তিক পন্ত্রিিীক্ষণ কিনি হনি। লক্ষযমাত্রাি 

ন্ত্রিপিীনি অেিন ন্ত্রনন্ত্রিি কিনি উি কন্ত্রমটিসমূহ প্রনয়ােনীয় ন্ত্রননদ িশনা প্রদান কিনি। প্রমত ত্রৈমামসরক  অগ্রগমত 

প্রমতরবদন অমিরস  ওরয়বসাইরট প্রকাি ক রত হরব। এছাড়াও, প্রমতটি অমিস অর্ িিছনিি ছয় মাস অন্ত্রিক্রান্ত হওয়াি 

পি ন্ত্রনধ িান্ত্রিি লক্ষযমাত্রাি ন্ত্রিপিীনি ছয় মানস অন্ত্রেিি অগ্রগমত/ফলাফসল  একটি অধ িিান্ত্রষ িক মূল্যায়ন প্রন্ত্রিনিদন 

প্রমাণকসহ মনর্ চাম ত সমরয়  মরধ্য (এমপএ কোরলন্ডা  অনুর্ায়ী) ঊর্ধ্চতন কর্তচপরক্ষ  মনকট তপ্রিণ কিনি। ঊর্ধ্চতন 

কর্তচপক্ষ মনর্ চাম ত সমরয়  মরধ্য (এমপএ কোরলন্ডা  অনুর্ায়ী) আওতার্ীন অমিরস  এমপএ’  অর্ চবামষ চক অগ্রগমত 

মবষরয় িলাবতচক প্রদান ক রব। সর্সকল অমিস এমপএএমএস সফ্টওয়োর   আওতার্ভি সসসকল অমিস অনলাইরন 

ত্রৈমামসক ও অর্র্বামষ চক প্রমতরবদন দামখল ক রব। 

 

৮. িান্ত্রষ িক কম িসম্পাদন চুমি মূল্যায়ন 

 ২০২১-2২ অর্ িিছনিি িান্ত্রষ িক কম িসম্পাদন চুন্ত্রিি িান্ত্রষ িক মূল্যায়ন প্রন্ত্রিনিদন প্রস্তুনিি তক্ষনত্র ন্ত্রনম্নিন্ত্রণ িি 

ন্ত্রিষয়ান্ত্রদ ও পদ্ধন্ত্রি  অনুসিণ কিসত হনি:  

১) প্রমতটি কম চসম্পাদন চুমি  অেচরন  সপরক্ষ প্রমাণক দামখল ক রত হরব; 

২) সকান সূর্রক  অেচরন  সপরক্ষ প্রমাণক দামখল ক া না হরল সূর্কটি অমেচত হয় নাই মরম চ মবরবমর্ত হরব; 

৩) সকল প্রমাণক এমপএএমএস সিটওয়োর   মাধ্যরম দামখল ক রত হরব; তরব সর্সকল অমিস এমপএএমএস 

সিটওয়োর   আওতার্ভি হয়মন সস সকল অমিরস  প্রমাণক সপন ড্রাইি/ ইরমইরল সপ্র ণ ক রত হরব;  

৪) সর্ সকল প্রমাণরক  আকা  ২ সমগাবাইরট  অমর্ক/ইরমইরল সপ্র ণ ক া সম্ভব নয় সসসকল প্রমাণক দামখরল  

মবষরয় ঊর্ধ্চতন কর্তচপরক্ষ  সারর্ আরলার্না  মিমত্তরত সপ্র রণ  ব্যবস্থা গ্রহণ ক রত হরব; 

৫) সকল প্রমাণরক সংমিষ্ট কম চকতচা  স্বাক্ষ  র্াকরত হরব; স্বাক্ষ মবহীন প্রমাণক মবরবর্না ক া হরব না; 

৬) প্রকরল্প  মাধ্যরম অমেচত সকল সূর্রক  প্রমাণক মহরসরব অেচরন  সপরক্ষ সংমিষ্ট প্রকরল্প  ‘প্রকল্প-পম র্ালরক ’ 

প্রতোয়নপৈ এবং Project Steering Committee (PSC)/Project Implementation Committee (PIC) 

এ  সিা  কার্ চমবব ণী প্রদান ক রত হরব; 

৭) এমপএ’  প্রমতটি অেচন মনমিরত  মবষরয় এমপএ টিম কী কার্ চক্রম গ্রহণ কর রছ তা অর্ চবছ  সিরষ পৃর্কিারব 

ঊর্ধ্চতন কর্তচপক্ষরক অবমহত ক রত হরব।  

 

 



12 

 

০৯. এমপএ মবষরয় প্রমিক্ষণ 

 প্রমতটি স কাম  অমিস মনে অমিরস  কম চকতচা/কম চর্া ীরদ  ের্ন্ এমপএ মবষয়ক প্রমিক্ষরণ  আরয়ােন 

ক রব। এছাড়াও ঊর্ধ্চতন অমিস কর্তচক আওতার্ীন অমিরস  কম চকতচারদ  ের্ন্ এমপএ মবষয়ক প্রমিক্ষরণ  উরযাগ 

গ্রহণ ক রব।  

 

১০. প্রমতটি স কাম  অমিরস এমপএ টিম গঠন 

 বামষ চক কম চসম্পাদন চুমি প্রণয়ন, পম বীক্ষণ ও মূল্যায়রন  মনমমত্ত এমপএ কার্ চক্ররম  আওতায় র্াকা প্রমতটি 

স কাম  অমিরস একটি এমপএ টিম র্াকরব। এমপএ টিরম প্রিাসন, পম কল্পনা, উন্নয়ন, বারেট ও আইমসটি সংমিষ্ট 

কারে  সরে সমৃ্পি কম চকতচারদ  অংিগ্রহণ র্াকরব। এছাড়াও, োতীয় শুিার্া  সকৌিল, অমিরর্াগ প্রমতকা  ব্যবস্থা, 

সসবা প্রদান প্রমতশ্রুমত, ই-গির্ন্চান্স ও উদ্ভাবন এবং তথ্য অমর্কা  কম চপম কল্পনাসমূহ বাস্তবায়রন  সারর্ সংমিষ্ট 

কম চকতচারদ ও এমপএ টিরম অন্তর্ভ চি ক া সর্রত পার । এমপএ টিম অর্ চবছর   প্রমত দ্যই মারস অন্তত একবা  সিায় 

মমমলত হরব এবং এমপএ সংমিষ্ট কারে  অগ্রগমত পর্ চারলার্না ক রব ও প্ররয়ােনীয় পদরক্ষপ গ্রহণ ক রব। এমপএ 

টিরম  সদস্যরদ  মরধ্য একেন টিম মলডা  ও একেন সিাকাল পরয়ন্ট হরবন। এমপএ টিম মলডা  মহসারব অমিরস  

একেন সেেষ্ঠ কম চকতচারক মনযুি ক রত হরব মর্মন এমপএ টিরম  সদস্যরদ  মাধ্যরম এমপএ বাস্তবায়রন  মবষয়টি 

মনয়মমত তদা মক ক রবন, এমপএ টিরম  সিায় সিাপমতত্ব ক রবন, এবং এমপএ’  অগ্রগমত মবষরয় অমিস প্রর্ানরক 

অবমহত  াখরবন। সিাকাল পরয়ন্ট মহরসরব অমিরস  বারেট িাখা  কম চকতচারক মনযুি ক রত হরব। এমপএ সিাকাল 

পরয়ন্ট এমপএ সংমিষ্ট সকল প্রিাসমনক কাে সম্পাদন ক রবন, এমপএএমএস সফ্টওয়োর   পাসওয়াড চ ও ইউো  

আইমড সং ক্ষণ ক রবন, ঊর্ধ্চতন কর্তচপরক্ষ  সরে সর্াগারর্ারগ  মবষরয় সমিয়রক  দাময়ত্ব পালন ক রবন এবং 

এমপএ সংমিষ্ট তথ্যামদ ওরয়বসাইরট হালনাগাদ র্াকা  মবষয়টি মনমিত ক রবন।  

 

১০.১ এমপএ টিরম  দাময়ত্ব 

 খসড়া এমপএ প্রণয়ন ক া ও র্র্ার্র্ কর্তচপরক্ষ  অনুরমাদন গ্রহণ ক া; 

 প্রমত দ্যই মারস একবা  এমপএ’  অগ্রগমত পর্ চারলার্না ক া;  

 এমপএ’  সংরিার্ন (র্মদ র্ারক) প্রস্তাব ঊর্ধ্চতন অমিরস  মনকট সপ্র ণ; 

 প্রমত ত্রৈমামসরক  অগ্রগমত প্রমতরবদন প্রস্তুত এবং ঊর্ধ্চতন অমিরস সপ্র ণ; 

 অর্ চবামষ চক অগ্রগমত  প্রমাণক সং ক্ষণ; 

 বামষ চক মূল্যায়ন প্রমতরবদন প্রস্তুত, প্রমাণরক  র্র্ার্ চতা র্ার্াই ও সং ক্ষণ এবং অমিস প্রর্ারন  অনুরমাদন 

গ্রহণ কর  ঊর্ধ্চতন অমিরস সপ্র ণ; 

 এমপএএমএস সফ্টওয়োর   মাধ্যরম এমপএ প্রণয়ন, পম বীক্ষণ প্রমতরবদন সপ্র ণ ও মূল্যায়ন প্রমতরবদন সপ্র ণ 

মনমিত ক া;   

 আওতার্ীন অমিরস  (র্মদ র্ারক) এমপএ চূড়ান্ত ক া, এমপএ স্বাক্ষ  অনুষ্ঠারন  আরয়ােন, অর্ চবামষ চক 

অগ্রগমত  মবষরয় িলাবতচক প্রদান এবং চূড়ান্ত মূল্যায়ন ক া; এবং 

 এমপএ কোরলন্ডা  ও মনরদ চমিকা অনুর্ায়ী সংমিষ্ট সকল কাে সম্পাদন। 

 

১১. এমপএ কোরলন্ডা : 

এমপএ প্রণয়ন ও স্বাক্ষ   

• দপ্ত /সংস্থা পর্ চারয় এমপএ স্বাক্ষর   সিষ তাম খঃ ৩০ জুন  

এমপএ সংরিার্ন 

 সংরিার্রন  প্রস্তাব ঊর্ধ্চতন অমিরস সর্ৌমিকতাসহ সপ্র রণ  সিষ তাম খ: ৩০ সসরেম্ব  

 

এমপএ পন্ত্রিিীক্ষণ  

• ত্রৈমামসক প্রমতরবদন এমপএএমএস সিটওয়োর   মাধ্যরম ঊর্ধ্চতন কর্তচপরক্ষ  মনকট সপ্র রণ  সিষ তাম খঃ 

১৫ অরক্টাব , ১৫ োনুয়া ী, ১৫ এমপ্রল  

• আওতার্ীন অমিরস  এমপএ’  অর্ চ-বামষ চক মূল্যায়ন প্রদারন  সিষ তাম খঃ ৩০ োনুয়া ী  
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এমপএ মূল্যায়ন:  

• মূল্যায়ন প্রমতরবদন (প্রমাণকসহ) ঊর্ধ্চতন অমিরস সপ্র রণ  সিষ তাম খঃ ১৫ জুলাই  

• আওতার্ীন অমিরস  এমপএ মূল্যায়ন সমাপ্ত কর  িলািল প্রকারি  সিষ তাম খঃ ৩০ আগস্ট  
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পম মিষ্ট ‘ক’ 

দপ্ত /সংস্থা পর্ যায়ের অফিয়সর  

বাফষ যক কম যসম্পাদন চুফির নতুন কাঠায়মা  
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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলার্দি সিকাি 

 

 

 

 

 

 

 

(এফপএ প্রস্তুতকারী অফিয়সর অফিস প্রধায়নর পদবী ও অফিয়সর নাম) 

------------------------------------------------------- 

এবং 

 

(ঊর্ধ্যতন অফিয়সর অফিস প্রধায়নর পদবী ও অফিয়সর নাম) 

------------------------------------------------------------------------------- 

এি র্র্ে স্বাক্ষর্িত 

 

 

 

বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ি 

 

 

 

 

 

 

 

১ জুলাই, ২০২১ - ৩০ জুন, ২০২২ 
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সূর্চপত্র  

 

ফবষে পৃষ্ঠা নং  

কম যসম্পাদয়নর সাফব যক ফচত্র  

প্রস্তাবনা  

সসকিন ১: রূপকল্প, অর্িলক্ষয, কম যসম্পাদয়নর যেত্র এবাং কার্ িাবর্ল  

সসকিন ২: র্বর্িন্ন কার্ িক্রর্র্ি চূড়ান্ত িলািল/ প্রভাব   

সসকিন ৩: কর্ িসম্পাদন পর্িকল্পনা   

সংয়র্াজনী ১:  শব্দসংয়েপ  

সংয়র্াজনী ২: কর্ িসম্পাদন সূচর্কি পর্ির্াপ পদ্ধর্ত  

সাংর্র্াজনী ৩: অন্য অফিয়সর সয়ে সংফিষ্ট কর্ িসম্পাদন সূচকসমূহ  

সংরর্ােনী ৪: োতীয় শুিার্া  সকৌিল কম চপম কল্পনা, ২০২১-২০২২  

সংরর্ােনী ৫: ই-গভন্যিাে ও উদ্ভাবন কম িপন্ত্রিকল্পনা, 2021-22  

সংরর্ােনী ৬: অমিরর্াগ প্রমতকা  ব্যবস্থা কম চপম কল্পনা, ২০২১-২০২২  

সংরর্ােনী ৭: সসবা প্রদান প্রমতশ্রুমত কম চপম কল্পনা, ২০২১-২০২২  

সংরর্ােনী ৮: তথ্য অমর্কা  মবষরয় বামষ চক কম চপম কল্পনা, 2021-22   
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কম যসম্পাদয়নর সাফব যক ফচত্র  

সাম্প্রফতক অজযন, চযায়লঞ্জ এবং ভফবষ্যৎ পফরকল্পনা 

 

সাম্প্রফতক বেরসমূয়হর (৩ বের) প্রধান অজযনসমূহ 

 

 

 

সমস্যা এবং চযায়লঞ্জসমূহ 

 

 

ভফবষ্যৎ পফরকল্পনা 

 

 

 
২০২১-২২ অে যবেয়রর সম্ভাব্য প্রধান অজযনসমূহ 

 
 

 

 

প্রস্তাবনা 

প্রার্তষ্ঠার্নক দক্ষতা বৃর্দ্ধ, স্বচ্ছতা ও জবাবর্দর্হ সজািদাি কিা, সুিাসন সাংহতকিণ এবাং সম্পর্দি 

র্থার্থ ব্যবহাি র্নর্িতকির্ণি র্াের্র্  রূপকল্প ২০৪১ এি র্থার্থ বাস্তবায়র্নি লর্ক্ষয- 

 

 

(এফপএ প্রস্তুতকারী অফিয়সর অফিস প্রধায়নর পদবী ও অফিয়সর নাম) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

এবাং 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(ঊর্ধ্যতন অফিয়সর অফিস প্রধায়নর পদবী ও অফিয়সর নাম) 

 

এি র্র্ে ২০২১ সায়লর জুন মায়সর .........................তার্ির্ে এই বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ি  

স্বাক্ষর্িত হল।   

 

এই  চুর্ির্ত স্বাক্ষিকািী উিয়পক্ষ র্নম্নর্লর্েত র্বষয়সমূর্হ সম্মত হর্লন:  
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সসকিন ১:  

 

 রূপকল্প, অর্িলক্ষয, কম যসম্পাদয়নর যেত্র এবাং কার্ িাবর্ল 

১.১ রূপকল্প: 

 

১.২ অর্িলক্ষয: 

 

১.৩ কর্ িসম্পাদর্নি সক্ষত্র (সংফিষ্ট অফিস কর্তযক ফনধ যাফরত, সয়ব যাচ্চ ৫টি): 

১) 

২)  

৩)  

৪) 

৫) 

 

সুিাসন ও সংস্কা মূলক কম চসম্পাদরন  সক্ষৈ (মফিপফরষদ ফবভাগ কর্তযক ফনধ যাফরত) 

১) সুিাসন ও সংস্কা মূলক কার্ চক্রম সো দা ক ণ 

 

 

১.৪ কার্ িাবর্ল: (আইন/র্বর্ি দ্বািা র্নি িার্িত কার্ িাবর্ল)  
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যসকশন ২ 

ফবফভন্ন কার্ যক্রয়মর চূড়ান্ত িলািল/প্রভাব 

চূড়ান্ত 

িলািল/প্রভাব 

 

কম যসম্পাদন 

সূচকসমূহ 

 

একক 

 

প্রকৃত অজযন লেযমাত্রা  

২০২১-২২ 

প্রয়েপণ   ফনধ যাফরত লেযমাত্রা অজযয়নর যেয়ত্র যর্ৌেভায়ব দাফেত্বপ্রাপ্ত 

মিণালে/ফবভাগ/ সংস্হাসমূয়হর নাম 

উপাত্ত 

সূত্র 

 ২০১৯-

২০ 

২০২০-

২১ 

২০২২-

২৩ 

২০২৩-

২৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 
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সসকিন ৩ কম চসম্পাদন পম কল্পনা  

কম যসম্পাদন যেত্র যেয়ত্রর র্ান         

৭০ 

কার্ যক্রম কর্ িসম্পাদন সূচক গণনা পদ্ধফত একক কর্ িসম্পাদন 

সূচর্কি র্ান 

প্রকৃত অজিন লক্ষযর্াত্রা/ফনণ যােক ২০২১-২২ প্রর্ক্ষপণ প্রর্ক্ষপণ 

২০১৯-

২০ 

২০২০-

২১ 

অসািািণ অর্ত 

উত্তর্ 

উত্তর্ চলর্ত 

র্ান 

চলর্ত 

র্ার্নি র্নর্ম্ন 

২০২২-

২৩ 
২০২৩-

২৪ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

কম যসম্পাদন যেত্রসমূহ (ফবফধ/আইন দ্বারা ফনধ যাফরত দাফেত্ব অনুর্ােী, সয়ব যাচ্চ ৫টি)   

[১]                
[২]               

[৩]               

 সুশাসন ও সংস্কারমূলক কম যসম্পাদয়নর যেত্র (মফিপফরষদ ফবভাগ কর্তযক ফনধ যাফরত)  

সুিাসন ও সংস্কা মূলক 

কার্ চক্ররম  বাস্তবায়ন 

সো দা ক ণ 

৩০ ১) শুদ্ধাচার কম যপফরকল্পনা 

বাস্তবােন 
শুিার্া  কম চপম কল্পনা 

বাস্তবাময়ত 

  10          

২) ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন 

কম যপফরকল্পনা বাস্তবােন 
ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন 

কম যপফরকল্পনা বাস্তবাময়ত 

  10          

৩) তথ্য অফধকার 

কম যপফরকল্পনা বাস্তবােন 
তথ্য অফধকার 

কম যপফরকল্পনা বাস্তবাফেত 

  3          

৪) অফভয়র্াগ প্রফতকার 

কম যপফরকল্পনা বাস্তবােন 
অফভয়র্াগ প্রফতকার 

কম যপফরকল্পনা বাস্তবাফেত 

  4          

৫) যসবা প্রদান প্রফতশ্রুফত 

কম যপফরকল্পনা বাস্তবােন 
যসবা প্রদান প্রফতশ্রুফত 

কম যপফরকল্পনা বাস্তবাফেত 

  3          



21 

 

 

 

আর্র্, (এফপএ প্রস্তুতকারী অফিয়সর অফিস প্রধায়নর পদবী ও অফিয়সর নাম),  ফহয়সয়ব (ঊর্ধ্যতন 

অফিয়সর অফিস প্রধায়নর পদবী ও অফিয়সর নাম) র্নকট অঙ্গীকাি কির্ি সর্ এই চুর্ির্ত বর্ণ িত 

ফলাফল অজির্ন সর্চষ্ট থাকব।  

আর্র্, (ঊর্ধ্যতন অফিয়সর অফিস প্রধায়নর পদবী ও অফিয়সর নাম) ফহয়সয়ব  (এফপএ প্রস্তুতকারী 

অফিয়সর অফিস প্রধায়নর পদবী ও অফিয়সর নাম) এি র্নকট অঙ্গীকাি কির্ি সর্ এই চুর্ির্ত বর্ণ িত 

ফলাফল অজির্ন প্রর্য়াজনীয় সহর্র্ার্গতা প্রদান কিব। 

 

 

 

 

স্বাক্ষর্িত: 

 

 

 

 

---------------------------------------                       ----------------------------- 

এফপএ প্রস্তুতকারী কর্তযপয়ের পদবী                  তার্িে                                              

অফিয়সর নাম  

 

 

 ---------------------------------------                    --------------------------------- 

ঊর্ধ্যতন কর্তযপয়ের পদবী           তার্িে  

 অফিয়সর নাম  
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সংয়র্াজনী-১  

শব্দসংয়েপ 
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সংয়র্াজনী- ২: 

কম যসম্পাদন ব্যবস্থাপনা ও প্রমাণক 

 

ক্রর্র্ক নম্বি কার্ যক্রম কর্ িসম্পাদন সূচক বাস্তবায়নকািী অনুর্বিাগ, অর্িিাো, িাো লেযমাত্রা অজযয়নর প্রর্াণক 

১     

২     

৩     

৪     

 
 

 

সাংর্র্াজনী ৩:  

অর্ন্ অফিয়সর সয়ে সংফিষ্ট কম যসম্পাদন সূচকসমূহ 

 

 কার্ িক্রর্ কর্ িসম্পাদন সূচক যর্সকল অফিয়সর সায়ে সংফিষ্ট সংফিষ্ট অফিয়সর সায়ে কার্ যক্রম সমন্বয়ের যকৌশল 
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পম মিষ্ট খঃ  

মমিপম ষদ মবিাগ কর্তচক মনর্ চাম ত সুিাসনমূলক কম চপম কল্পনাসমূহ 

সংরর্ােনী ৪-৮
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সাংর্র্াজনী ৪: 

দপ্তি/সাংস্থাি জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনা, ২০২১-২০২২ 

দপ্তি/সাংস্থাি নাম: 

কার্ যক্রয়মর নাম কম যসম্পাদন সূচক 

 

সূচয়কর 

মান 

একক 

 

বাস্তবােয়নর 

দাফেত্বপ্রাপ্ত 

ব্যফি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অে য বেয়রর 

লেযমাত্রা 

বাস্তবােন অগ্রগফত পফরবীেণ, ২০২১-২০২২  মন্তব্য 

লেযমাত্রা/ 

অজযন 

১ম 

যকাোর্ যার 

২ে 

যকাোর্ যার 

৩ে 

যকাোর্ যার 

৪ে য 

যকাোর্ যার 

যমার্ 

অজযন 

অফজযত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাফতষ্ঠাফনক ব্যবস্থা………………………………..... 

১.১ ননফতকতা কফমটির সভা আর্য়াজন সিা আর্য়ার্জত ৪ সংখ্যা   লেযমাত্রা        

অজযন      

১.২ ননফতকতা কফমটির সভার ফসদ্ধান্ত বাস্তবােন বাস্তবাফেত ফসদ্ধান্ত ৬ %   লেযমাত্রা        

অজযন      

১.৩ সুশাসন প্রফতষ্ঠার ফনফমত্ত অংশীজয়নর (stakeholders) 

অংশগ্রহয়ণ  সভা 

অনুফষ্ঠত সভা ২ সংখ্যা   লেযমাত্রা        

অজযন      

১.৪ শুদ্ধািাি সংক্রান্ত প্রন্ত্রশক্ষণ আনয়ােন প্রন্ত্রশক্ষণ আনয়ান্ত্রেি ২ সংখ্যা   লেযমাত্রা        

অজযন      

১.৫ কম য-পফরয়বশ উন্নেন  উন্নত কর্ ি-পর্ির্বি ২ সংখ্যা 

ও 

তাফরখ 

  লেযমাত্রা        

অজযন      

১.৬ জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনা, ২০২১-২২ ও নত্রমাফসক 

পফরবীেণ প্রফতয়বদন সংফিষ্ট মিণালয়ে দাফখল ও স্ব স্ব 

ওয়েবসাইয়র্ আপয়লাডকরণ 

কম যপফরকল্পনা  ও নত্রমাফসক 

প্রফতয়বদন দাফখলকৃত ও 

আপয়লাডকৃত 

১ তাফরখ   লেযমাত্রা        

অজযন      

১.৭ আওতািীন  আঞ্চর্লক/ র্াঠ পর্ িার্য়ি কার্ িালয় (প্রর্র্াজয সক্ষর্ত্র) 

কর্তিক দাফখলকৃত জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনা ও 

পফরবীেণ  প্রফতয়বদয়নর ওপর ফিডব্যাক প্রদান  

ফিডব্যাক সভা/কম যশালা 

অনুফষ্ঠত 

৪ তাফরখ   লেযমাত্রা        

অজযন      

১.৮ শুদ্ধাচাি পুিস্কাি প্রদান এবাং 

পুিস্কািপ্রাপ্তর্দি তার্লকা ওর্য়বসাইর্ট প্রকাি 

প্রদত্ত পুিস্কাি ১ তার্িে   লেযমাত্রা        

অজযন 

 

 

     

২.  আর্থ িক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ........................................................................ 

২.১ ২০২১-২২ অে য বেয়রর ক্রে-পফরকল্পনা  (প্রকয়ল্পর  অনুয়মাফদত 

বাফষ যক ক্রে পফরকল্পনাসহ)   ওয়েবসাইয়র্ প্রকাশ 

ক্রে-পফরকল্পনা ওয়েবসাইয়র্ 

প্রকাফশত 

২ তাফরখ   লেযমাত্রা        

অজযন      
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কার্ যক্রয়মর নাম কম যসম্পাদন সূচক 

 

সূচয়কর 

মান 

একক 

 

বাস্তবােয়নর 

দাফেত্বপ্রাপ্ত 

ব্যফি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অে য বেয়রর 

লেযমাত্রা 

বাস্তবােন অগ্রগফত পফরবীেণ, ২০২১-২০২২  মন্তব্য 

লেযমাত্রা/ 

অজযন 

১ম 

যকাোর্ যার 

২ে 

যকাোর্ যার 

৩ে 

যকাোর্ যার 

৪ে য 

যকাোর্ যার 

যমার্ 

অজযন 

অফজযত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

২.২ প্রকনল্পি PSC ও PIC সভা আনয়ােন  সভা আনয়ান্ত্রেি ২ সংখ্যা   লেযমাত্রা        

অজযন      

২.৩ িান্ত্রষ িক উন্নয়ন কম িসূন্ত্রি িাস্তিায়ন িান্ত্রষ িক উন্নয়ন কম িসূন্ত্রি 

িাস্তিান্ত্রয়ি 

২ %   লেযমাত্রা        

অজিন      

২.৪ প্রকল্প সমাফপ্ত যশয়ষ প্রকয়ল্পর সম্পদ (র্ানবাহন, কফম্পউর্ার, 

আসবাবপত্র ইতযাফদ) ফবফধ যমাতায়বক হস্তান্তর করা 

প্রকয়ল্পর সম্পদ ফবফধ 

যমাতায়বক হস্তান্তফরত 

২ তার্িে   লেযমাত্রা        

অজিন      

৩. শুদ্ধাচার সংফিষ্ট এবং দুনীফত প্রফতয়রায়ধ সহােক অর্ন্ার্ন্ কার্ যক্রম……………..৩০ (অগ্রার্িকাি র্ির্ত্তর্ত নুযনতর্ পাঁচটি কার্ িক্রর্) 

৩.১  ৪    লেযমাত্রা        

অজযন      

৩.২  ৪    লেযমাত্রা        

অজযন      

৩.৩  ৪    লেযমাত্রা        

অজযন      

৩.৪  ৪    লেযমাত্রা        

অজযন      

৩.৫  ৪    লেযমাত্রা        

অজযন      

র্ব:দ্র:- সকান ক্রর্র্র্কি কার্ িক্রর্ প্রর্র্াজয না হর্ল তাি কািণ র্ন্তব্য কলার্র্ উর্েে কির্ত হর্ব। 
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সংরর্ােনী ৫: 

ই-গিন্যিান্স ও উদ্ভাবন কর্ িপর্িকল্পনা 

ক্রম কম িসম্পাদন তক্ষত্র 

 

মান কার্ িক্রম 

 

কম িসম্পাদন 

সূিক 

একক 

 

কম িসম্পাদন 

সূিনকি মান 

লক্ষযমাত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধািণ উিম িলন্ত্রি মান 

১০০% ৮০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১ [১] ই-গির্ন্চান্স ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত 

কার্ চক্ররম  বাস্তবায়ন সো দা ক ণ 

 

 

 

 

 

 

৩৫ 

 

[১.১] উদ্ভািনী ধািণা িাস্তিায়ন  [১.১.১] একটি নতুন উদ্ভািনী ধািণা িাস্তিান্ত্রয়ি িান্ত্রিখ ৫ ১৬/০৩/২০২২ ১৪/০৪/২০২২ ০৫/০৫/২০২২ 

[১.২] তসিা সহন্ত্রেকিণ [১.২.১] একটি তসিা সহন্ত্রেকৃি  িান্ত্রিখ ৫ ২৫/০২/২০২২ ০৪/০৩/২০২২ ২৫/০৩/২০২২ 

[১.৩]  সসবা ন্ত্রডন্ত্রেটাইনেশন [১.৩.১] ন্যযনিম একটি তসিা ন্ত্রডন্ত্রেটাইেকৃি িান্ত্রিখ ৫ ৩০/১২/২০২১ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ 

[১.৪] ইতঃপূরব চ বাস্তবাময়ত উদ্ভাবনী র্া ণা, সহমেকৃত 

ও মডমেটাইেকৃত সসবা সংক্রান্ত পর্ চারলার্না সিা   

[১.৪.১] সিা আরয়ামেত  তাম খ  ৪ ৩০/০৮/২০২১  ১৫/০৯/২০২১  ৩০/০৯/২০২১ 

[১.৫] ই-নন্ত্রর্ি ব্যিহাি বৃন্ত্রদ্ধ [১.৫.১] ই-ফাইনল সনাট মনষ্পমত্তকৃত   % ৬ ৮০% ৭০% ৬০% 

[১.৬] ৪র্ ি ন্ত্রশল্প ন্ত্রিপ্লনিি িযানলঞ্জ তমাকানিলায় কিণীয় 

ন্ত্রিষনয় অিন্ত্রহিকিণ সভা/কম িশালা আনয়ােন 

[১.৬.১] সভা/কম িশালা আনয়ান্ত্রেি সংখ্যা ৪ ২ ১ - 

২ [২] প্রামতষ্ঠামনক দক্ষতা বৃমি  ১৫ [২.১] িথ্য িািায়ন হালনাগাদকিণ [২.১.১] িথ্য িািায়নন সকল তসিা িক্স হালনাগাদকৃি সংখ্যা ৪ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২] মবমিন্ন প্রকািনা ও তথ্যামদ িথ্য িািায়নন প্রকামিত সংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ 

[২.২] ই-গভন্যিাে ও উদ্ভািন কম িপন্ত্রিকল্পনা িাস্তিায়ন  [২.২.১] কম চপম কল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রমিক্ষণ আরয়ামেত  সংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.২]ই-গভন্যিাে কম িপন্ত্রিকল্পনা িাস্তিায়ননি েন্য িিােকৃি 

অর্ ি ব্যন্ত্রয়ি 

% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% 

[২.২.৩] কম িপন্ত্রিকল্পনাি িাস্তিায়ন অগ্রগন্ত্রি পর্ িানলািনা সংক্রান্ত 

সভা আনয়ান্ত্রেি 

সংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.৪] কম িপন্ত্রিকল্পনাি অধ িিান্ত্রষ িক স্ব-মূল্যায়ন প্রন্ত্রিনিদন 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভানগ/ ঊর্ধ্িিন কর্তিপনক্ষি ন্ত্রনকট তপ্রন্ত্রিি 

িান্ত্রিখ ৩ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ 

[২.২.৫] তদনশ/ন্ত্রিনদনশ িাস্তিান্ত্রয়ি ন্যযনিম একটি উনযাগ 

পন্ত্রিদশ িনকৃি 

সংখ্যা ৩ ৩০/05/২০২২ ৩০/06/২০২২ - 
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সংরর্ােনী ৬:  

অমিরর্াগ প্রমতকা  ব্যবস্থা সংক্রান্ত কম চ-পম কল্পনা, ২০২১-২০২২ 

কার্ িক্রনমি তক্ষত্র 

 

মান কার্ িক্রম 

 

কম িসম্পাদন 

সূিক 

একক 

 

কম িসম্পাদন 

সূিনকি মান 

প্রকৃি 

অেিন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃি 

অেিন 

২০২০-

২১ 

লক্ষযমাত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধািণ অন্ত্রি 

উিম 

উিম  িলন্ত্রি 

মান 

িলন্ত্রি 

মাননি 

ন্ত্রননম্ন  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রান্ত্রিষ্ঠান্ত্রনক 

ব্যবস্থাপনা 

 

 

৫ [১.১] অমিরর্াগ মনষ্পমত্ত কম চকতচা (অমনক) ও আমপল কম চকতচা  

তথ্য ওরয়বসাইরট ত্রৈমামসক মিমত্তরত হালনাগাদক ণ  

[১.১.১]  অন্ত্রনক ও আন্ত্রপল কম িকিিাি িথ্য 

হালনাগাদকৃি এিং ওনয়িসাইনট আপনলাডকৃি 

সংখ্যা 

 

৫ - - ৪ ৩ - - - 

পন্ত্রিিীক্ষণ ও 

সক্ষমিাবৃন্ত্রদ্ধ 

 

২০ [২.১] মনমদ চষ্ট সমরয় অনলাইন/ অিলাইরন প্রাপ্ত অমিরর্াগ মনষ্পমত্ত 

এবং মনষ্পমত্ত সংক্রান্ত মামসক প্রমতরবদন উর্ধ্চতন কর্তচপক্ষ ব াব  

সপ্র ণ   

[২.১.১] অমিরর্াগ মনষ্পমত্তকৃত  % ৮ 

  

- - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.২] কম চকতচা/কম চর্া ীরদ  অমিরর্াগ প্রমতকা  ব্যবস্থা এবং 

মেআ এস সিটওয়ো  মবষয়ক প্রমিক্ষণ আরয়ােন 

[২.২.১] প্রমিক্ষণ আরয়ামেত সংখ্যা ৫ 

 

- - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] ত্রত্রমান্ত্রসক ন্ত্রভন্ত্রিনি পন্ত্রিিীক্ষণ এিং ত্রত্রমান্ত্রসক পন্ত্রিিীক্ষণ 

প্রন্ত্রিনিদন উর্ধ্িিন কর্তিপনক্ষি ন্ত্রনকট তপ্রিণ 

[২.৩.১] ত্রত্রমান্ত্রসক প্রন্ত্রিনিদন তপ্রন্ত্রিি   

সংখ্যা 

৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৪] অমিরর্াগ প্রমতকা  ব্যবস্থাপনা মবষরয় সস্টকরহাল্ডা গরণ  

সমিরয় অবমহতক ণ সিা  

[২.৪.১] সিা অনুমষ্ঠত সংখ্যা ৪ - - ২ ১  - - 
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সংরর্ােনী ৭:  

সসবা প্রদান প্রমতশ্রুমত বাস্তবায়ন কম চ-পম কল্পনা, ২০২১-২০২২  

কার্ িক্রনমি তক্ষত্র 

 

মান কার্ িক্রম 

 

কম িসম্পাদন 

সূিক 

একক 

 

কম িসম্পাদন 

সূিনকি মান 

প্রকৃি 

অেিন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃি 

অেিন 

২০২০-

২১ 

লক্ষযমাত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধািণ অন্ত্রি 

উিম 

উিম িলন্ত্রি 

মান 

িলন্ত্রি মাননি 

ন্ত্রননম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রান্ত্রিষ্ঠান্ত্রনক 

 

 

১০ [১.১] সসবা প্রদান প্রমতশ্রুমত পন্ত্রিিীক্ষণ কন্ত্রমটিি 

ন্ত্রসদ্ধান্ত িাস্তিায়ন 

[১.১.১] ন্ত্রসদ্ধান্ত িাস্তিান্ত্রয়ি % 5 - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.২] সসবা প্রদান প্রমতশ্রুমত ত্রৈমামসক মিমত্তরত 

হালনাগাদক ণ   

[১.২.১] ওরয়বসাইরট  প্রমত ত্রৈমামসরক 

হালনাগাদকৃত 

সংখ্যা 

 

৫ 

 

- - ৪ ৩  - - 

সক্ষমিা অেিন ও 

পন্ত্রিিীক্ষণ 

১৫ [২.১] সসবা প্রদান প্রমতশ্রুমত মবষয়ক  প্রমিক্ষণ 

আরয়ােন  

 

[১.১.১] প্রমিক্ষণ আরয়ামেত 

 

সংখ্যা 

 

10 - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২] তসিা প্রদান ন্ত্রিষনয় তেকনহাল্ডািগনণি সমন্বনয় 

অিন্ত্রহিকিণ সভা আনয়ােন 

[১.৩.১]  অবমহতক ণ সিা অনুমষ্ঠত সংখ্যা 5 - - ২ ১ - - - 
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সংরর্ােনী ৮:  

তথ্য অমর্কা  মবষরয় ২০২১-২২ অর্ চবছর   বামষ চক কম চপম কল্পনা  

  

কম িসম্পাদননি 

তক্ষত্র 

 

মান কার্ িক্রম 

 

কম িসম্পাদন 

সূিক 

একক 

 

কম িসম্পাদন 

সূিনকি মান 

প্রকৃি 

অেিন 

২০১৯-২০ 

প্রকৃি 

অেিন 

২০২০-

২১ 

লক্ষযমাত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধািণ অন্ত্রি 

উিম 

উিম  িলন্ত্রি 

মান 

িলন্ত্রি 

মাননি 

ন্ত্রননম্ন  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রান্ত্রিষ্ঠান্ত্রনক ১০ [১.১] িথ্য অন্ত্রধকাি আইন অনুর্ায়ী ন্ত্রনধ িান্ত্রিি 

সমনয়ি মনে িথ্য প্রদান 

 

[১.১.১] ন্ত্রনধ িান্ত্রিি সমনয়ি মনে িথ্য প্রদানকৃি % ১০  

 

 

 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

সক্ষমিা বৃমি 

১৫ [১.২] স্বপ্ররণামদতিারব প্রকািরর্ায ব তথ্য 

হালনাগাদ কনি ওরয়বসাইরট প্রকাি 

[১.2.১] হালনাগাদকৃত িথ্য ওরয়বসাইরট 

প্রকামিত 

িান্ত্রিখ 

 

০৩   ৩১-১২-

২০২১ 

১০-০১-

২০২২ 

২০-০১-

২০২২ 

৩১-০১-

২০২২ 

- 

[১.৩] বামষ চক প্রমতরবদন প্রকাি  [১.3.১] বামষ চক প্রমতরবদন প্রকামিত  তাম খ  ০৩   ১৫-১০-

২০২১ 

১৫-১১-

২০২১ 

১৫-১২-

২০২১ 

- - 

[১.৪]  িথ্য অন্ত্রধকাি আইন, ২০০৯ এি ৫ ধািা 

অনুসানি র্ািিীয় িনথ্যি কযাটাগন্ত্রি  ও কযাটালগ 

ত্রিন্ত্রি/ হালনাগাদকিণ 

[১.4.১]  িনথ্যি কযাটাগন্ত্রি  ও কযাটালগ 

প্রস্তুিকৃি/হালনাগাদকৃি 

িান্ত্রিখ ০৩   ৩১-১২-

২০২১ 

১০-০১-

২০২২ 

২০-০১-

২০২২ 

৩১-০১-

২০২২ 

- 

[১.৫] িথ্য অন্ত্রধকাি আইন ও ন্ত্রিন্ত্রধন্ত্রিধান 

সম্পনকি েনসনিিনিা বৃন্ত্রদ্ধকিণ 

[১.5.১]  প্রর্া  কার্ চক্রম সম্পন্ন কার্ চক্ররম  

সংখ্যা 

০৩   ৩ ২ ১ - - 

[১.৬] তথ্য অমর্কা  মবষরয় কম িকিিানদি 

প্রন্ত্রশক্ষণ আনয়ােন    

[১.6.১] প্রন্ত্রশক্ষণ আনয়ান্ত্রেি প্রমিক্ষরণ  

সংখ্যা  

০৩   ৩ ২ ১ - - 
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পম মিষ্ট ‘গ’ 

 

 

োতীয় শুিার্া  সকৌিল কম চপম কল্পনা, ই-গির্ন্চান্স কম চপম কল্পনা, অমিরর্াগ 

প্রমতকা  ব্যবস্থা কম চপম কল্পনা, সসবা প্রদান প্রমতশ্রুমত কম চপম কল্পনা এবং তথ্য 

অমর্কা  কম চপম কল্পনা মনরদ চমিকা 

 

 

 

 



 

 

 

 

দপ্তর/সংস্থার জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল  

কম যপফরকল্পনা প্রণেন, বাস্তবােন ও মূল্যায়ন ফনয়দ যফশকা, ২০২১-২২ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

র্র্ন্ত্রপর্িষদ র্বিাগ 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলার্দি সিকাি 
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দপ্তর/সংস্থার জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনা প্রণেন, বাস্তবােন ও  

মূল্যায়ন ফনয়দ যফশকা, ২০২১-২২ 

 

১। যপ্রোপর্: 

 গণপ্রজাতিী বাংলায়দশ সরকার ২০১২ সায়ল জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল প্রণেন কয়রয়ে। এ যকৌশয়লর মূল লেয হল 

শুদ্ধাচার চচ যা ও দুনীফত প্রফতয়রায়ধর মাধ্যয়ম রাষ্ট্র ও সমায়জ সুশাসন প্রফতষ্ঠা করা। সুখী-সমৃদ্ধ যসানার বাংলা গড়ার 

প্রতযয়ে প্রণীত যকৌশয়ল শুদ্ধাচারয়ক ননর্তকতা ও সততা দ্বািা প্রিার্বত আচিণগত উৎকষ ি এবাং সকান সর্ার্জি 

কার্লাত্তীণ ি র্ানদণ্ড, প্রথা ও নীর্তি প্রর্ত আনুগতয র্হসার্ব সাংজ্ঞার্য়ত কিা হর্য়র্ি। এ যকৌশয়ল রাষ্ট্র ও সমায়জ শুদ্ধাচার 

প্রফতষ্ঠা সরকায়রর সাংফবধাফনক ও আইনগত স্থােী দাফেত্ব; সুতরাং সরকারয়ক অব্যাহতভায়ব এই লয়েয কার্ যক্রম 

পফরচালনা করয়ত হয়ব ময়ম য উয়েখ আয়ে। এরই ধারাবাফহকতাে প্রাে সকল মিণালে/ফবভাগ/অর্ন্ার্ন্ রাষ্ট্রীে প্রফতষ্ঠানসমূহ ১ 

জানুোফর ২০১৫ যেয়ক ৩০ জুন ২০১৬ যমোয়দর জর্ন্ শুদ্ধাচার কম যপফরকল্পনা ও বাস্তবােন অগ্রগফত পফরবীেণ কাঠায়মা 

প্রণেন কয়র। ২০১৬-২০১৭ অে যবেয়র মিণালে/ফবভাগ/সংস্থার পাশাপাফশ আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা এবাং মাঠ পর্ যায়ের 

র্বিাগীয়/আঞ্চর্লক কার্ িালয়সমূহ জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনা ও বাস্তবােন পফরবীেণ কাঠায়মা প্রণেন কয়র 

আসর্ি। ২০১৮-১৯ অে যবেয়র প্রথর্বার্িি র্ত জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনাে সম্পাফদত কায়জর ফবপরীয়ত 

নম্বর প্রদান ও যস আয়লায়ক প্রাথর্র্কিার্ব মূল্যােন কার্ িক্রর্ শুরু হয়। এি িািাবার্হকতায় আগার্ী ২০২১-২২ 

অথ িবির্িও জাতীয় শুদ্ধাচাি সকৌিল কর্ িপর্িকল্পনায় সম্পার্দত কার্জি র্বপিীর্ত নম্বি প্রদান ও সস আর্লার্ক মূল্যায়র্নি 

ব্যবস্থা ির্য়র্ি।   

  

       সকল দপ্তি/সাংস্থা র্র্ন্ত্রপর্িষদ র্বিাগ কর্তিক প্রণীত এ র্নর্দ ির্িকা অনুসিণপূব িক স্ব স্ব কার্ িালর্য়ি জাতীে শুদ্ধাচার 

যকৌশল কম যপফরকল্পনা প্রণেন, বাস্তবায়ন কির্ব এবাং আওতািীন আঞ্চর্লক ও র্াঠ পর্ িার্য়ি কার্ িালয়সমূর্হি জন্য 

জাতীয় শুদ্ধাচাি সকৌিল কর্ িপর্িকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়র্নি র্নর্দ িিনা ও প্রর্য়াজনীয় সহায়তা প্রদান কির্ব। 

দপ্তি/সাংস্থাসমূহ এই র্নর্দ ির্িকা অনুসরণ কয়র কম যপফরকল্পনাে অন্তর্ভ যি কার্ যক্রমসমূহ বাস্তবােন যশয়ষ মূল্যায়ন কির্ব।  

 

২। জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কমযপফরকল্পনা, ২০২১-২২ 

 

জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনাে প্রাফতষ্ঠাফনক ব্যবস্থা, আর্থ িক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন এবাং শুদ্ধাচাি 

সাংর্িষ্ট ও দুনীর্ত প্রর্তর্িার্ি সহায়ক অন্যান্য কার্ িক্রর্ এই ৩ (ফতন) টি যেয়ত্র কার্ যক্রম ফনধ যারণ করা হয়েয়ে: 

 

ক্রফমক ১: প্রাফতষ্ঠাফনক ব্যবস্থা 
 

১.১ ননফতকতা কফমটির সভা   

ননর্তকতা কর্র্টিি কার্ িপর্ির্িি আর্লার্ক সিাি আর্লাচযসূর্চ র্নি িািণ কির্ত হর্ব। জাতীয় শুদ্ধাচাি সকৌিল 

কর্ িপর্িকল্পনা ও বাস্তবায়ন পর্িবীক্ষণ সাংক্রান্ত নত্রমাফসক প্রফতয়বদনসমূহ ননফতকতা কফমটির সভাে অনুয়মাফদত হয়ত 

হয়ব ফবধাে প্রফত যকায়াট িার্ি ন্যযনতর্ ১টি কয়র ননফতকতা কফমটির সভা আহ্বান করয়ত হয়ব এবং এি লক্ষযর্াত্রা ১.১ 

নম্বর ক্রফময়কর ৬ নম্বি কলার্র্ উয়েখপূব যক ৮-১১ কলামসমূয়হ নত্রমাফসক ফভফত্তয়ত উি লেযমাত্রা ফবভাজন কয়র প্রদশ যন 

কর্ি ননর্তকতা কর্র্টিি সিাি কার্ ির্ববিণী সংফিষ্ট মিণালে/র্বিার্গ সপ্রিণ কির্ত হয়ব।  

 

মূল্যায়ন পদ্ধর্ত: প্রফত নত্রমাফসয়ক ১টি কয়র সভা অনুফষ্ঠত হয়ল পূণ য নম্বর পাওো র্ায়ব। যকান নত্রমাফসয়ক সভা 

আয়োজন করা সম্ভব না হয়ল পরবতী সময়ে সভা আয়োজন করা র্ায়ব। তয়ব, ফনধ যাফরত নত্রমাফসয়কর সভা পরবতী সময়ে 

আয়োজন করা হয়ল প্রফতটি সভার ফবলয়ম্বর জর্ন্ ০.২৫ কয়র নম্বর কতযন হয়ব। 

 

প্রর্াণক: ননর্তকতা কর্র্টিি সিাি কার্ ির্ববিণী। 

 

১.২ ননফতকতা কফমটির সভার ফসদ্ধান্ত বাস্তবােন 

ননফতকতা কফমটির সভাে গৃহীত ফসদ্ধান্ত বাস্তবােয়নর হার ফনধ যারণ করয়ত হয়ব এবং এর লক্ষযর্াত্রা ১.২ নম্বর 

ক্রফময়ক উয়েখ করয়ত হয়ব। এয়েয়ত্র প্রফত যকাোর্ যায়র অনুয়ষ্ঠে ননফতকতা কফমটির সভাে গৃহীত ফসদ্ধান্ত বাস্তবােয়নর হার 

পৃেকভায়ব প্রফত যকাোর্ যায়র (৮-১১ কলামসমূয়হ) উয়েখ করয়ত হয়ব। সকান র্সদ্ধান্ত বাস্তবায়ন কিা সম্ভব না হর্ল তাি 

সর্ৌর্িক কািণ উর্েে কর্ি ননর্তকতা কর্র্টিি সিাপর্ত কর্তিক প্রর্তস্বাক্ষর্িত প্রর্তর্বদন দার্েল কির্ত হর্ব।  
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মূল্যায়ন পদ্ধর্ত: প্রফত নত্রমাফসয়ক আয়োফজত সভার ফসদ্ধান্ত বাস্তবােন লেযমাত্রার ফবপরীয়ত অজযন শতভাগ 

হয়ল পূণ য নম্বর পাওো র্ায়ব। তয়ব অজযন শতভাগ না হয়ল গাফণফতকহায়র নম্বর কতযন হয়ব। উর্েখ্য, মূল্যায়র্নি সর্য় 

ননর্তকতা কর্র্টিি কার্ িপর্ির্িি আর্লার্ক গৃহীত র্সদ্ধান্ত বাস্তবায়র্নি ওপি সবর্ি গুরুত্ব সদয়া হর্ব।  

প্রর্াণক: ননর্তকতা কর্র্টিি সিাি কার্ ির্ববিণী ও বাস্তবায়ন অগ্রগর্ত প্রর্তর্বদন।  

 

১.৩ সুিাসন প্রর্তষ্ঠাি র্নর্র্ত্ত অাংিীজর্নি (Stakeholder) অাংিগ্রহর্ণ সিা 

 দপ্তি/সাংস্থায় অংশীজর্নি অংশগ্রহয়ণ সভা আহ্বান করয়ত হয়ব এবং ১.৩ নম্বর ক্রফময়কর ৬ নম্বি কলার্র্ এি 

লক্ষযর্াত্রা উয়েখ করয়ত হয়ব এবং ৮-১১ কলামসমূয়হ নত্রমাফসক ফভফত্তয়ত উি লেযমাত্রা ফবভাজন কয়র প্রদশ যন করয়ত 

হয়ব। উয়েখ্য, অংশীজন (stakeholder) বলয়ত স্ব স্ব মিণালে/ফবভাগ/রাষ্ট্রীে প্রর্তষ্ঠার্নি অিযন্তিীণ/দাপ্তর্িক/নাগর্িক 

যসবা গ্রহণকারী যর্য়কান ব্যফি/প্রফতষ্ঠান (সরকাফর/য়বসরকাফর), সুিীল সর্ার্জি প্রর্তর্নর্ি (দপ্তর/সংস্থাি কার্জি সার্থ 

সাংর্িষ্ট) এবং আওতাধীন মাঠপর্ যায়ের কার্ যালেসমূহ ফকংবা তায়দর কম যকতযা-কম যচারীয়ক বুঝায়ব। 

 

মূল্যায়ন পদ্ধর্ত: অংশীজয়নর অংশগ্রহয়ণ সভা আয়োজয়নর লেযমাত্রার ফবপরীয়ত অজযন শতভাগ হয়ল পূণ য 

নম্বর পাওো র্ায়ব। তয়ব অজযন শতভাগ না হয়ল গাফণফতকহায়র নম্বর কতযন হয়ব। 

প্রর্াণক: অংশীজয়নর অংশগ্রহয়ণ সভাি কার্ ির্ববিণী এবাং হার্জিা।  

 

১.৪ শুদ্ধাচাি সাংক্রান্ত প্রর্িক্ষণ আর্য়াজন  

কর্ িকতিা-কর্ িচািীর্দি জন্য শুদ্ধাচাি সাংক্রান্ত ন্যযনতর্ ২ টি প্রর্িক্ষণ আর্য়াজন কির্ত হর্ব এবাং এি 

লক্ষযর্াত্রা ১.৪ নম্বি ক্রর্র্র্কি ৬ নম্বি কলার্র্ উর্েে কির্ত হর্ব। ৮-১১ কলার্সমূর্হ প্রর্র্াজয সকায়াট িার্ি উি 

লক্ষযর্াত্রা প্রদি িন কির্ত হর্ব।  

 

মূল্যায়ন পদ্ধর্ত: লক্ষযর্াত্রাি র্বপিীর্ত শুদ্ধাচাি সাংক্রান্ত ন্যযনতর্ ২ টি প্রর্িক্ষণ আর্য়াজন কিা হর্ল পূণ ি 

নম্বি পাওয়া র্ার্ব। তর্ব অজিন িতিাগ না হর্ল গার্ণর্তকহার্ি নম্বি কতিন হর্ব। 

প্রর্াণক: প্রর্িক্ষর্ণি সনাটিি, হার্জিা ও ির্ব। 

 

১.৫ কর্ ি-পর্ির্বি উন্নয়ন (স্বাস্থযর্বর্ি অনুসিণ/টিওএন্ডইভুি অর্কর্জা র্ালার্াল র্বনষ্টকিণ/পর্িষ্কাি-পর্িচ্ছন্নতা বৃর্দ্ধ 

ইতযার্দ) 

বতির্ার্ন র্বিাজর্ান নতুন স্বািার্বক (new normal) পর্ির্স্থর্তর্ত দপ্তি/সাংস্থাসমূহ স্ব স্ব কার্ যালয়ে কর্ ি-

পর্ির্বি উন্নয়ন সাংক্রান্ত কার্ িক্রর্ সর্র্ন: স্বাস্থযর্বর্ি অনুসিণ/টিওএন্ডইভুি অর্কর্জা র্ালার্াল র্বনষ্টকিণ/পর্িষ্কাি-

পর্িচ্ছন্নতা বৃর্দ্ধ ইতযার্দ গ্রহণ কির্ব। কার্ িক্রর্র্ি সাংখ্যা ও সম্পন্ন কিাি তার্িে র্নি িািণ কর্ি লক্ষযর্াত্রা ১.৫ ক্রর্র্র্কি 

৬ নম্বি কলার্র্ উয়েখ করয়ত হয়ব এবং ৮-১১ কলামসমূয়হ নত্রমাফসকফভফত্তয়ত উি লেযমাত্রা ফবভাজন কয়র প্রদশ যন 

করয়ত হয়ব। উর্েখ্য, কর্ িপর্িকল্পনা সপ্রির্ণি সর্য় র্নব িার্চত কার্ িক্রর্র্ি নার্, বাস্তবায়ন প্রর্ক্রয়া ও প্রর্াণক র্হসার্ব র্ক 

সিবিাহ কিা হর্ব তাি র্ববিণ পৃথক সাংযুর্ির্ত র্দর্ত হর্ব। 

 

 মূল্যায়ন পদ্ধর্ত: দপ্তি/সাংস্থাসমূহ কর্ ি-পর্ির্বি উন্নয়ন সাংক্রান্ত র্বর্িন্ন কার্ িক্রর্র্ি সাংখ্যা ও কার্ িক্রর্ সম্পন্ন 

কিাি তার্ির্েি লক্ষযর্াত্রা অর্জিত হর্ল পূণ য নম্বর পাওো র্ায়ব।  

প্রর্াণক: ননর্তকতা কর্র্টিি সিাপর্ত কর্তিক সতযার্য়ত বাস্তবায়ন প্রর্তর্বদন, সাংর্িষ্ট পত্র, প্রর্র্াজয সক্ষর্ত্র ির্ব 

ও অন্যান্য প্রর্াণক। 

 

১.৬ জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনা, ২০২১-২২ এবাং ফনধ যাফরত সময়ে নত্রমাফসক পফরবীেণ প্রফতয়বদন স্ব স্ব 

র্ন্ত্রণালর্য় দার্েল ও স্ব স্ব ওর্য়বসাইর্ট আপর্লাডকিণ 

 

মফিপফরষদ ফবভাগ যেয়ক প্রদত্ত ফনয়দ যশনা অনুর্ােী র্নি িার্িত তার্ির্েি ময়ধ্য জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল 

কম যপফরকল্পনা ও পফরবীেণ কাঠায়মা প্রণেণ কয়র লক্ষযর্াত্রা ১.৬ নম্বর ক্রফময়কর প্রেম যকাোর্ যায়র প্রদশ যন করয়ত হয়ব। 

এ  কাঠায়মা প্রণেয়ণর প্রকৃত তাফরখ অজযয়নর কলায়ম উয়েখ কয়র তা সংফিষ্ট মিণালে/ফবভায়গ যপ্ররণ করয়ত হয়ব। 

প্রয়তযক যকাোর্ যায়র জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনা ও পফরবীেণ কাঠায়মা বাস্তবােয়নর তথ্য সংফিষ্ট 

যকাোর্ যায়রর প্রকৃত অজযয়নর ঘয়র উর্েে কর্ি যকাোর্ যার সমাফপ্তর পরবতী ১৫ ফদয়নর ময়ধ্য তা সংফিষ্ট মিণালে/ফবভায়গ 

দাফখল করয়ত হয়ব এবাং স্ব স্ব ওর্য়বসাইর্ট আপর্লাড কির্ত হর্ব। 
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মূল্যায়ন পদ্ধর্ত: র্নি িার্িত তাফরয়খর ময়ধ্য জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনা, ২০২১-২২ এবাং প্রয়তযক 

নত্রমাফসক পফরবীেণ প্রফতয়বদন ফনধ যাফরত সময়ে স্ব স্ব র্ন্ত্রণালর্য় দার্েল ও স্ব স্ব ওর্য়বসাইর্ট আপর্লাড কিা হর্ল পূণ য 

নম্বর পাওো র্ায়ব।  

প্রর্াণক: স্ব স্ব ওয়েবসাইর্। 

 

১.৭ আওতািীন আঞ্চর্লক/র্াঠ পর্ িার্য়ি কার্ িালয় (প্রর্র্াজয সক্ষর্ত্র) কর্তিক দাফখলকৃত জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল 

কম যপফরকল্পনা ও পফরবীেণ  প্রফতয়বদয়নর ওপর ফিডব্যাক প্রদান 

 

দপ্তি/সাংস্থাসমূহ আওতািীন আঞ্চর্লক/র্াঠ পর্ িার্য়ি কার্ িালয় কর্তিক দাফখলকৃত জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল 

কম যপফরকল্পনা ও পর্িবীক্ষণ প্রর্তর্বদর্নি ওপর ফিডব্যাক প্রদান কির্ব এবাং লেযমাত্রা ১.৭ নম্বর ক্রফময়কর ৬ নম্বি 

কলার্র্ উয়েখ করয়ত হয়ব এবং ৮-১১ কলামসমূয়হ নত্রমাফসকফভফত্তয়ত উি লেযমাত্রা ফবভাজন কয়র প্রদশ যন করয়ত 

হয়ব। 

 

মূল্যায়ন পদ্ধর্ত: আওতািীন আঞ্চর্লক/র্াঠ পর্ িার্য়ি কার্ িালয় কর্তিক প্রর্ত সকায়াট িার্ি দাফখলকৃত জাতীে 

শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনা ও পফরবীেণ প্রফতয়বদয়নর ওপর দপ্তি/সাংস্থাসমূহ ফিডব্যাক প্রদান করয়ল পূণ য নম্বর 

পাওো র্ায়ব।  

প্রর্াণক: যনাটিশ, উপফস্থফত, পত্র, আঞ্চর্লক/র্াঠ পর্ িার্য়ি কার্ িালয় (প্রর্র্াজয সক্ষর্ত্র) কর্তিক বাস্তবার্য়ত কর্ ি- 

পর্িকল্পনাি ৩ নম্বি ক্রর্র্র্কি বাস্তবায়ন অগ্রগর্ত প্রর্তর্বদন। 

 

১.৮ শুদ্ধাচাি পুিস্কাি প্রদান এবাং পুিস্কািপ্রাপ্তর্দি তার্লকা ওর্য়বসাইর্ট প্রকাি  

শুদ্ধাচাি পুিস্কাি প্রদান নীর্তর্ালা ২০১৭ ও এি স্পষ্টীকিণ অনুর্ােী দপ্তর/সংস্থাসমূহ তায়দর কম যকতযা-

কম যচারীয়দরয়ক পুরস্কার প্রদান করয়ব এবাং পুিস্কািপ্রাপ্তর্দি তার্লকা ওর্য়বসাইর্ট প্রকাি কির্ব। এর লেযমাত্রা ১.৮ 

নম্বর ক্রফময়কর ৬ নম্বি কলার্র্ উয়েখ করয়ত হয়ব এবং ৮-১১ কলামসমূয়হ প্রর্র্াজয সকায়াট িার্ি উি লেযমাত্রা প্রদশ যন 

করয়ত হয়ব। উর্েখ্য, ২০২১-২০২২ অথ িবির্িি জন্য জুন ২০২২-এ পুরস্কার প্রদান করয়ত হর্ব। 

 

মূল্যায়ন পদ্ধর্ত: ২০২১-২২ অে যবেয়রর শুদ্ধাচাি পুিস্কাি প্রদার্নি লেযমাত্রার ফবপরীয়ত অজযন শতভাগ হয়ল 

পূণ য নম্বর পাওো র্ায়ব। তয়ব অজযন ফনধ যাফরত তাফরয়খর ময়ধ্য না হয়ল যকান নম্বর প্রদান করা র্ায়ব না। 

প্রর্াণক: আয়দশ, পত্র, ওর্য়বসাইট। 

 

ক্রফমক ২: আফে যক ব্যবস্থাপনা উন্নেন   

২.১ ২০২১-২২ অথ ি বির্িি ক্রে-পফরকল্পনা (প্রকয়ল্পর অনুয়মাফদত বাফষ যক ক্রে পফরকল্পনাসহ) ওর্য়বসাইর্ট প্রকাি 

ফপফপএ ২০০৬-এর ধারা ১১(২) ও ফপফপআর ২০০৮-এর ফবফধ ১৬(৬) অনুর্ােী সরকায়রর রাজস্ব বায়জয়র্র 

অধীয়ন যকান ক্রেকার্ য পফরচালনার যেয়ত্র ক্রেকারী প্রফতষ্ঠান অে যবেয়রর প্রারয়ম্ভ বাফষ যক ক্রে-পফরকল্পনা প্রণেন করয়ব। 

দপ্তর/সংস্থার রাজস্ব বায়জয়র্র অধীয়ন ক্রে পফরকল্পনা প্রণেয়নর পাশাপাফশ চলমান প্রকল্পসমূয়হর বাফষ যক ক্রে পফরকল্পনা 

অনুয়মাদন করয়ত হয়ব। রাজস্ব বায়জয়র্র ক্রে পফরকল্পনা এবং প্রকল্পসমূয়হর অনুয়মাফদত ক্রে পফরকল্পনা ওয়েবসাইয়র্ 

প্রকায়শর লেযমাত্রা ১ম যকাোর্ যায়রই ফনধ যারণ করয়ত হয়ব। দু'ধরয়নর ক্রে পফরকল্পনা ওয়েবসাইয়র্ প্রকায়শর জর্ন্ দু'টি 

পৃেক তাফরখ ফনধ যারণ করা হয়ল তাফরখ দু'টি ১ম যকাোর্ যায়র (৮ নম্বর কলায়ম) কমা ফদয়ে ফলখয়ত হয়ব। উয়েখ্য, মন্তব্য 

কলায়ম যকানটি রাজস্ব বায়জয়র্র ক্রে পফরকল্পনা ওয়েবসাইয়র্ প্রকায়শর লেযমাত্রা এবং যকানটি প্রকল্পসমূয়হর 

অনুয়মাফদত বাফষ যক ক্রে পফরকল্পনা ওয়েবসাইয়র্ প্রকায়শর লেযমাত্রা তা ফনধ যারণ কয়র ফদয়ত হয়ব।  

মূল্যায়ন পদ্ধর্ত: ২০২১-২২ অে যবেয়রর প্রারয়ম্ভ বাফষ যক ক্রে-পফরকল্পনা ওয়েবসাইয়র্ প্রকাশ করা হয়ল এবং 

র্োসময়ে (সংয়শাফধত বায়জর্ অনুর্ােী) হালনাগাদ করা হয়ল ০.৫০ নম্বর পাওো র্ায়ব। ফনধ যাফরত তাফরয়খর ময়ধ্য না 

হয়ল প্রফত পাফেয়কর জর্ন্ ০.২৫ কয়র নম্বর কতযন হয়ব। প্রকল্পসমূয়হর অনুয়মাফদত বাফষ যক ক্রে পফরকল্পনা লেযমাত্রা 

অনুর্ােী ওয়েবসাইয়র্ প্রকাশ করয়ল ১.৫ নম্বর পাওো র্ায়ব। ফনধ যাফরত তাফরয়খর ময়ধ্য না করয়ল প্রফত পাফেয়কর জর্ন্ 

০.২৫ কয়র নম্বর কতযন হয়ব।  

প্রর্াণক: অর্ফস আর্দি ও দপ্তি/সাংস্থাি স্ব স্ব ওয়েবসাইর্। 

 

২.২ প্রকর্ল্পি PSC ও PIC সিা আর্য়াজন 

দপ্তি/ সাংস্থাি চলর্ান প্রকর্ল্পি র্ডর্পর্প/টিএর্পর্প এ র্নি িার্িত প্রর্াপ অনুর্ায়ী PSC ও PIC সিা আর্য়াজর্নি 

লক্ষযর্াত্রা ২.২ নম্বর ক্রফময়কর ৬ নম্বি কলার্র্ উর্েে কির্ত হর্ব এবাং ৮-১১ কলার্সমূর্হ প্রর্র্াজয সকায়াট িার্ি উি 

লক্ষযর্াত্রা প্রদি িন কির্ত হর্ব। উর্েখ্য, কর্ িপর্িকল্পনা সপ্রির্ণি সর্য় চলর্ান সকল প্রকর্ল্পি তার্লকা সর্য়াদ, প্রর্াপ 



36 

 

অনুর্ায়ী PSC ও PIC সিা আর্য়াজর্নি সাংখ্যা (পৃথক কলার্র্) উর্েে কর্ি সাংযুর্ি আকার্ি র্দর্ত হর্ব। সাংর্িষ্ট  

প্রকর্ল্পি র্ডর্পর্প/টিএর্পর্প এি প্রর্র্াজয পাতাগুর্লা সাংযুি কির্ত হর্ব। 

  

মূল্যায়ন পদ্ধর্ত: প্রর্াপ অনুর্ায়ী PSC ও PIC সিা আর্য়াজন কিা হর্ল পূণ ি নম্বি পাওয়া র্ার্ব। লক্ষযর্াত্রাি 

িতকিা ৮০ িাগ বাস্তবায়র্নি জন্য গার্ণর্তকহার্ি নম্বি কতিন কর্ি নম্বি সদয়া হর্ব। র্কন্তু, লক্ষযর্াত্রাি িতকিা ৮০ 

িাগ বাস্তবার্য়ত না হর্ল সকান নম্বি পাওয়া র্ার্ব না।  

প্রর্াণক: আর্য়ার্জত সিাি কার্ ির্ববিণী। 

 

২.৩ বার্ষ িক উন্নয়ন কর্ িসূর্চ বাস্তবায়ন  

দপ্তি/ সাংস্থা বাফষ যক উন্নেন কম যসূফচ (এর্ডর্প) বাস্তবায়র্নি িতকিা লক্ষযর্াত্রা র্নি িািণ কর্ি  ২.৩ নম্বর 

ক্রফময়কর ৬ নম্বি কলার্র্ উয়েখ করসব এবাং ৮-১১ কলামসমূয়হ নত্রমাফসকফভফত্তয়ত উি লেযমাত্রা ফবভাজন কয়র 

প্রদশ যন কির্ব।  

মূল্যায়ন পদ্ধর্ত: বাফষ যক উন্নেন কম যসূফচ শতভাগ বাস্তবােয়নর জর্ন্ পূণ য নম্বর পাওো র্ায়ব। লেযমাত্রার শতকরা 

৮০ ভাগ বাস্তবােয়নর জর্ন্ গাফণফতকহায়র নম্বর কতযন কয়র নম্বর যদো হয়ব। ফকন্তু, লেযমাত্রার শতকরা ৮০ ভাগ 

বাস্তবাফেত না হয়ল যকান নম্বর পাওো র্ায়ব না। তর্ব, সকান দপ্তি/ সাংস্থায় এর্ডর্প বিাদ্দ না থাকর্ল বার্জট বাস্তবায়র্নি 

হাি র্বর্বচনায় সনয়া হর্ব। 

 

প্রর্াণক: মিণালে/ফবভাগ এফডফপ বাস্তবায়র্নি প্রর্াণক সিবিাহ কির্ব। র্র্ন্ত্রপর্িষদ র্বিাগ বাস্তবায়ন 

পর্িবীক্ষণ ও  মূল্যায়ন র্বিাগ হর্ত বাফষ যক উন্নেন কম যসূফচ বাস্তবায়ন হাি র্াচাই কির্ব।  

 

২.৪ প্রকল্প সর্ার্প্ত সির্ষ প্রকর্ল্পি সম্পদ (র্ানবাহন, কর্ম্পউটাি, আসবাবপত্র ইতযার্দ) র্বর্ি সর্াতার্বক হস্তান্তি কিা 

দপ্তি/সাংস্থা কর্তিক প্রকল্প সর্ার্প্ত সির্ষ প্রকর্ল্পি সম্পদ (র্ানবাহন, কর্ম্পউটাি, আসবাবপত্র ইতযার্দ) র্বর্ি 

সর্াতার্বক হস্তান্তি কিাি তার্িে র্নি িািণ কর্ি ২.৪ নম্বর ক্রফময়কর ৬ নম্বি কলার্র্ উয়েখ করয়ত হয়ব। ৮-১১ 

কলামসমূয়হ প্রর্র্াজয সকায়াট িার্ি উি লেযমাত্রা ফবভাজন কয়র প্রদশ যন করয়ত হয়ব। উর্েখ্য, কর্ ি- পর্িকল্পনা সপ্রির্ণি 

সর্য় সর্াপ্ত হর্য়র্ি এর্ন প্রকর্ল্পি সম্পর্দি র্ববিণ সাংযুর্ি আকার্ি র্দর্ত হর্ব। 

 

মূল্যায়ন পদ্ধর্ত: র্নি িার্িত সর্র্য়ি র্র্ে প্রকর্ল্পি সম্পদ (র্ানবাহন, কর্ম্পউটাি, আসবাবপত্র ইতযার্দ) র্বর্ি 

সর্াতার্বক হস্তান্তি কির্ত পাির্ল পূণ য নম্বর পাওো র্ায়ব। ফনধ যাফরত তাফরয়খর ময়ধ্য না হয়ল প্রফত পাফেয়কর জর্ন্ ০.২৫ 

কয়র নম্বর কতযন হয়ব। 

প্রর্াণক: সাংর্িষ্ট পত্র  

 

ক্রফমক ৩: শুদ্ধাচার-সংফিষ্ট এবং দুনীফত প্রফতয়রায়ধ সহােক অর্ন্ার্ন্ কার্ যক্রম 

দপ্তি/সাংস্থা স্ব স্ব সসক্টর্ি শুদ্ধাচার প্রফতষ্ঠার ফনফমত্ত শুদ্ধাচার-সংফিষ্ট এবং দুনীফত প্রফতয়রায়ধ সহােক 

কার্ যক্রমসমূয়হর র্ে হয়ত অর্ন্ যর্য়কান উপযুি কার্ যক্রম গ্রহণ করয়ত পায়র। এয়েয়ত্র অন্যযন ৫টি কার্ যত্রম গ্রহণ করয়ত 

হয়ব এবং যসগুফলর লেযমাত্রা ৬ নম্বি কলার্র্ উয়েখ করয়ত হয়ব। এ োড়া, ৮-১১ কলামসমূয়হ নত্রমাফসকফভফত্তয়ত উি 

লেযমাত্রা ফবভাজন কয়র প্রদি িন করয়ত হয়ব। উর্েখ্য, দপ্তি/সাংস্থাি জন্য জাতীয় শুদ্ধাচাি সকৌিল, ২০১২-এ র্নি িার্িত 

সকান কার্ িক্রর্ ইর্তার্র্ে বাস্তবার্য়ত না হর্য় থাকর্ল উি কার্ িক্রর্ এ ক্রর্র্র্ক অন্তভু িি কির্ত হর্ব। 

 

মূল্যায়ন পদ্ধর্ত: দপ্তি/সাংস্থা স্ব স্ব সসক্টর্ি শুদ্ধাচার প্রফতষ্ঠার ফনফমত্ত শুদ্ধাচার-সংফিষ্ট এবং দুনীফত প্রফতয়রায়ধ 

সহােক কার্ যক্রমসমূয়হর মধ্য হয়ত অর্ন্ যর্য়কান উপযুি কার্ যক্রম গ্রহণ করয়ত পায়র। কার্ যক্রম, কম যসম্পাদন সূচক ও 

একক র্োর্ে হওো সায়পয়ে এবং লেযমাত্রার ফবপরীয়ত অজযন শতভাগ হয়ল পূণ য নম্বর পাওো র্ায়ব। অর্ন্োে যকান 

নম্বর প্রদান করা র্ায়ব না। 

 

প্রর্াণক: স্ব স্ব ওর্য়বসাইট, পত্র, সনাটিি, ির্ব, র্ির্ডও বা কার্ িক্রর্ সাংর্িষ্ট সর্র্কান প্রর্াণক। 
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৩। জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনা, ২০২১-২২ প্রণেন ও নত্রমাফসক পফরবীেণ প্রফতয়বদন সংক্রান্ত সর্য়সূর্চ: 

সমেসীমা ফবষে বাস্তবােনকারী 

কর্তযপে 

ক. জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কমযপফরকল্পনা ও বাস্তবােন অগ্রগফত পফরবীেণ কাঠায়মা প্রণেন  

২৫ র্াচ ি 

২০২১  

ফনয়দ যফশকা অনুসরণ কয়র জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনা প্রণেয়নর 

জর্ন্ সকল মিণালে/ফবভাগ/রাষ্ট্রীে প্রফতষ্ঠানয়ক অনুয়রাধ জ্ঞাপন এবং 

আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা, আঞ্চফলক/মাঠ পর্ যায়ের কার্ যালেসমূয়হ 

কম যপফরকল্পনা প্রণেয়নর ফনয়দ যশনা ও প্রয়োজনীে সহােতা প্রদায়নর জর্ন্ 

সকল মিণালে/ফবভাগ/রাষ্ট্রীে প্রফতষ্ঠানয়ক অনুয়রাধ জ্ঞাপন  

মফিপফরষদ ফবভাগ  

১৭ সর্ 

২০২১ 

জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনার খসড়া স্ব স্ব ননফতকতা কফমটির 

অনুয়মাদন গ্রহণপূব যক সাংর্িষ্ট র্ন্ত্রণালয়/র্বিার্গ যপ্ররণ  

দপ্তি/সাংস্থা 

১-৪ জুন  

২০২১ 

র্ন্ত্রণালয়/র্বিার্গি ননর্তকতা কর্র্টি কর্তযক দপ্তি/সাংস্থাি দাফখলকৃত 

জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনার খসড়া পর্ যায়লাচনাপূব যক ফিডব্যাক 

প্রদান  

মিণালে/ফবভাগ 

১০ জুন 

২০২১  

র্ন্ত্রণালয়/র্বিার্গি ননর্তকতা কর্র্টিি সুপাফরশ অন্তর্ভ যি কয়র জাতীে 

শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনা, ২০২১-২২ স্ব স্ব ননফতকতা কফমটির 

অনুয়মাদন গ্রহণপূব যক চূড়ান্ত কয়র র্ন্ত্রণালয়/র্বিার্গ যপ্ররণ ও দপ্তি/সাংস্থাি 

স্ব স্ব ওয়েবসাইয়র্ প্রকাশ  

দপ্তি/সাংস্থা 

জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনা পর্িবীক্ষণ 

১৭ 

অর্ক্টাবি 

২০২১ 

 

জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনা ও বাস্তবােন অগ্রগফত পফরবীেণ 

কাঠায়মায়ত উফেফখত লক্ষযর্াত্রাি র্বপিীর্ত ১র্ নত্রর্ার্সক প্রর্তর্বদন 

সাংর্িষ্ট র্ন্ত্রণালয়/র্বিার্গ সপ্রিণ 

দপ্তি/সাংস্থাি 

ননর্তকতা কর্র্টি 

১৬ 

জানুয়ার্ি 

২০২২ 

 

জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনা ও বাস্তবােন অগ্রগফত পফরবীেণ 

কাঠায়মায়ত উফেফখত লক্ষযর্াত্রাি র্বপিীর্ত ২য় নত্রর্ার্সক প্রর্তর্বদন 

সাংর্িষ্ট র্ন্ত্রণালয়/র্বিার্গ সপ্রিণ 

দপ্তি/সাংস্থাি 

ননর্তকতা কর্র্টি 

১৭ এর্প্রল 

২০২২ 

জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনা ও বাস্তবােন অগ্রগফত পফরবীক্ষণ 

কাঠায়মায়ত উফেফখত লক্ষযর্াত্রাি র্বপিীর্ত ৩য় নত্রর্ার্সক প্রর্তর্বদন 

সাংর্িষ্ট র্ন্ত্রণালয়/র্বিার্গ সপ্রিণ 

দপ্তি/সাংস্থাি 

ননর্তকতা কর্র্টি 

১৭ জুলাই 

২০২২ 

 

জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনা ও বাস্তবােন অগ্রগফত পফরবীেণ 

কাঠায়মায়ত উফেফখত লক্ষযর্াত্রাি র্বপিীর্ত ৪থ ি নত্রর্ার্সক অগ্রগর্তসহ 

২০২১-২২ অথ িবির্িি কর্ িপর্িকল্পনা স্বমূল্যায়ন পদ্ধর্তর্ত মূল্যায়ন কর্ি 

সাংর্িষ্ট র্ন্ত্রণালয়/র্বিার্গ সপ্রিণ 

দপ্তি/সাংস্থাি 

ননর্তকতা কর্র্টি 

 

৪। জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কমযপফরকল্পনা, ২০২১-২২ দার্েল প্রর্ক্রয়া 

(ক)  দপ্তি/সাংস্থাসমূহ জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কমযপফরকল্পনা ২০২১-২২ খসড়ার ১ কর্প ১৭ সর্ ২০২১ তাফরখ 

র্বকাল ৫:০০ ঘটিকাি র্র্ে সাংর্িষ্ট র্ন্ত্রণালয়/র্বিার্গ দাফখল করয়ব। 

 

(ে) র্ন্ত্রণালয়/র্বিার্গি ননর্তকতা কর্র্টিি সুপাফরশ অন্তর্ভ যি কয়র জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কমযপফরকল্পনা ও 

বাস্তবােন অগ্রগফত পফরবীেণ কাঠায়মার চূড়ান্ত কফপ ১০ জুন ২০২১ তাফরয়খর ময়ধ্য স্ব স্ব দপ্তি/সাংস্থাি ওয়েবসাইর্-এ 

আপর্লাড কির্ত হর্ব এবাং ইর্লকট্রর্নক কর্প র্পর্ডএফ ফাইল আকার্ি সাংর্িষ্ট র্ন্ত্রণালয়/র্বিার্গ সপ্রিণ কির্ত হর্ব।   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

দপ্ত /সংস্থা পর্ চারয়  অমিরস  

ই-গির্ন্চান্স ও উদ্ভাবন কম চপম কল্পনা বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন মনরদ চমিকা ২০২১-২২ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

র্র্ন্ত্রপর্িষদ র্বিাগ 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলার্দি সিকাি 
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১.০ সপ্রক্ষাপট, উর্দ্দশ্য ও ব্যবহাি   

স কাম  কম চর্া ীরদ  দক্ষতা বৃমি  মাধ্যরম সুিাসন সংহতক রণ েনপ্রিাসরন ই-গির্ন্চান্স ও উদ্ভাবন র্র্ চা  গুরুত্ব 

অপম সীম। ই-গির্ন্চান্স ও উদ্ভাবন অনুিীলরন, সসবা সহমেক ণ এবং তথ্য ও সর্াগারর্াগ প্রযুমি  ব্যবহা  উরেখরর্ায ব। 

দপ্ত সমূরহ  সসবা প্রদান প্রমক্রয়া সহমেক ণ এবং কারে  অিেন্ত ীণ প্রমক্রয়ায় গুণগত পম বতচন আনয়রন  লরক্ষে বামষ চক      

ই-গির্ন্চান্স ও উদ্ভাবন কম চপম কল্পনা গ্রহণ/বাস্তবায়ন অতেন্ত গুরুত্বপূণ চ।  

 

ই-গির্ন্চান্স কম চপম কল্পনা  উরেশ্য হরলা স কাম  দপ্তর  উদ্ভাবন, সসবা সহমেক ণ এবং তথ্য ও সর্াগারর্াগ প্রযুমি  

ব্যবহা  মবষয়ক কার্ চক্রমরক সুশৃঙ্খল, মনয়মতামিক ও প্রামতষ্ঠামনকীক ণ এবং এ লরক্ষে দায়বিতা সৃমষ্ট। বামষ চক ই-গির্ন্চান্স ও 

উদ্ভাবন কম চপম কল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন অগ্রগমত পর্ চারলার্না/মূল্যায়রন  কারে এ মনরদ চমিকা ব্যবহৃত হরব। উরেখ্য, 

মনরদ চমিকাটিরত সকবল মূল মবরবর্ে মবষয়সমূহ বণ চনা ক া হরয়রছ। এ সক্ষরৈ  অমিজ্ঞতা  র্া াবামহকতা এবং গিী তা অেচরন  

পম ক্রমায় সমরয় সমরয় এ মনরদ চমিকাটি  পম মােচন প্ররয়ােন হরব। 

 

২০২১-২২ অর্ চবছর  মিণালয়/মবিাগ/দপ্ত /সংস্থা পর্ চায় এবং মাঠ পর্ চারয়  স কাম  অমিসসমূরহ অনুস রণ  ের্ন্ 

পৃর্ক পৃর্ক ই-গির্ন্চান্স ও উদ্ভাবন কম চপম কল্পনা প্রণয়ন ক া হরয়রছ। মনরম্ন এসকল কম চপম কল্পনায় প্রদত্ত সূর্ক, লক্ষেমাৈা 

অেচন ও মূল্যায়ন পিমত বণ চনা ক া হরয়রছ।  

    

দপ্ত /সংস্থা পর্ চারয় অনুস ণীয় ই-গির্ন্চান্স ও উদ্ভাবন কম চপম কল্পনা  সূর্কসমূরহ  ব্যাখ্যাঃ  

১.১ উদ্ভািনী ধািণা িাস্তিায়ন 

মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রি: ন্যযনিম একটি উদ্ভািনী ধািণা িাস্তিায়ননি েন্য ই-গির্ন্চান্স কম িপন্ত্রিকল্পনাি ছনক উন্ত্রেন্ত্রখি লক্ষযমাত্রান্ত্রভন্ত্রিক 

সমানুপামতক হার  নম্ব  প্রাপ্ত হরব।  

প্রমাণক: উদ্ভািনী ধািণা িাস্তিায়ন সংক্রান্ত সিকান্ত্রি আনদশ 

১.২ তসিা সহন্ত্রেকিণ 

মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রি: ন্যযনিম একটি তসিা সহন্ত্রেকিনণি েন্য ই-গির্ন্চান্স কম িপন্ত্রিকল্পনাি ছনক উন্ত্রেন্ত্রখি লক্ষযমাত্রা ন্ত্রভন্ত্রিক 

সমানুপামতক হার  নম্ব  প্রাপ্ত হরব।  

প্রমাণক: উদ্ভািনী ধািণা িাস্তিায়ন সংক্রান্ত সিকান্ত্রি আনদশ 

১.৩ তসিা ন্ত্রডন্ত্রেটাইনেশন 

মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রি: ন্যযনিম একটি সসবা মডমেটাইরেিরন  েন্য ই-গির্ন্চান্স কম িপন্ত্রিকল্পনাি ছনক উন্ত্রেন্ত্রখি লক্ষযমাত্রা ন্ত্রভন্ত্রিক 

সমানুপামতক হার  নম্ব  প্রাপ্ত হরব।  

প্রমাণক: সসবা মডমেটাইরেিন িাস্তিায়ন সংক্রান্ত সিকান্ত্রি আনদশ 

১.৪ ইতঃপূরব চ বাস্তবাময়ত উদ্ভাবনী র্া ণা, সহমেকৃত ও মডমেটাইেকৃত সসবা সংক্রান্ত পর্ চারলার্না সিা   

মূল্যায়ন পিমতঃ ইতঃপূরব চ সর্সকল উদ্ভাবনী র্া ণা এবং সসবা সহেীকৃত ও মডমেটাইে ক া হরয়রছ সস সকল সসবা  বতচমান 

অবস্থা ও সহেীক ণ/মডমেটাইে/ উদ্ভাবরন  িরল কী িলািল পাওয়া র্ারচ্ছ সস মবষরয় সংমিষ্ট অংিীেনরদ  সারর্ 

পর্ চারলার্না সিা ৩০ আগস্ট ২০২১ তাম রখ  মরধ্য আরয়ােন ক রল পূণ চ নম্ব  পাওয়া র্ারব।  

প্রমাণকঃ সিা আরয়ােরন  সনাটিি ও সিা  কার্ চমবব ণী।  

1.৫ ই-নমর্  ব্যবহা ঃ ই িাইরল সনাট মনষ্পমত্ত 

মূল্যায়নঃ ন্ত্রিনিিয িছনি একটি মিণালয়/ন্ত্রিভাগ এিং দপ্তি/সংস্থায় হাড ি এিং সফ্ ট ন্ত্রমনল র্িগুন্ত্রল তনাট ন্ত্রনষ্পন্ত্রি হনয়নছ িাি 

তমাট সংখ্যাি মনে র্িসংখ্যক ই-ফাইন্ত্রলং ন্ত্রসনেনমি মােনম ন্ত্রনষ্পন্ত্রি কিা হনয়নছ িাি শিকিা অনুপাি অেিন ন্ত্রহসানি 

ন্ত্রিনিন্ত্রিি হনি।  

উদাহিণ: ধিা র্াক তকান অর্ িিছনি একটি মিণালয়/ন্ত্রিভানগি ন্ত্রনষ্পন্ত্রিকৃি হাড ি তনানটি সংখ্যা ১০০ এিং ই-নন্ত্রর্ি মােনম 

ন্ত্রনষ্পন্ত্রিকৃি তনাট সংখ্যা ১৫০। এক িছনি তমাট ন্ত্রনষ্পন্ত্রিকৃি তনাট সংখ্যা (১০০+১৫০)= ২৫০। এি মনে মিণালয় কর্তিক ই-

নন্ত্রর্ ন্ত্রসনেনমি মােনম ন্ত্রনষ্পন্ত্রিকৃি তনানটি সংখ্যা ১৫০টি। ঐ মিণালয়/ন্ত্রিভানগি অেিন (১৫০/২৫০)* ১০০% = ৬০% 

প্রমাণক: সিকান্ত্রি দপ্তনিি শাখান্ত্রভন্ত্রিক উপস্থান্ত্রপি ই-নন্ত্রর্ এিং হাড ি নন্ত্রর্ি তেটনমন্ট, ফাইল মুভনমন্ট তিন্ত্রেোি ইিযান্ত্রদ। 

এটুআই হনি প্রাপ্ত সংন্ত্রিি প্রন্ত্রিনিদননি সনে ক্রসনিক কিা হনি। গিন্ত্রমনলি তক্ষনত্র এটুআই কর্তিক প্রদি ন্ত্রিনপাট ি চূড়ান্ত িনল 

গণ্য হনি।   

১.৬ ৪র্ ি ন্ত্রশল্প ন্ত্রিপ্লনিি িযানলঞ্জ তমাকানিলায় কিণীয় ন্ত্রিষনয় অিন্ত্রহিকিণ সভা/কম িশালা আনয়ােন 

মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রি: ৪র্ ি ন্ত্রশল্প ন্ত্রিপ্লনিি িযানলঞ্জ তমাকানিলায় কিণীয় সম্পনকি ৪টি অিন্ত্রহিকিণ কম িশালা আনয়ােন কিনি হনি। 

কম িশালা আনয়ােননি তক্ষনত্র কম িপন্ত্রিকল্পনাি ছনক উন্ত্রেন্ত্রখি লক্ষযমাত্রান্ত্রভন্ত্রিক সমানুপামতক হার  নম্ব  প্রাপ্ত হরব। 
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প্রমাণক: আরয়ামেত অবমহতক ণ কম চিালা এ  সনাটিি, উপমস্থমত পৈ ও মস্থ মর্ৈ। 

 

২.১ তথ্য বাতায়ন হালনাগাদক ণ 

২.১.১ তথ্য বাতায়রন  সকল সসবা বক্স হালনাগাদক ণ 

মূল্যায়ন পিমত: তথ্য বাতায়রন  সকল সসবা বক্স হালনাগাদ ক রত হরব। তথ্য বাতায়রন  সসবা বক্স হালনাগাদ ক া  েন্য 

কম িপন্ত্রিকল্পনাি ছনক উন্ত্রেন্ত্রখি লক্ষযমাত্রান্ত্রভন্ত্রিক সমানুপামতক হার  নম্ব  প্রাপ্ত হরব। 

প্রমাণক: মিনিটসহ ত্রৈমামসক প্রমতরবদন। 

২.১.২ মবমিন্ন প্রকািনা ও তথ্যামদ িথ্য িািায়নন প্রকামিত 

মূল্যায়ন পিমত: মবমিন্ন সংকলন ও সম্ভাব্য সকল তথ্যামদ তথ্য বাতায়রন প্রকাি ক রত হরব। তথ্য বাতায়রন মবমিন্ন 

সংকলরন  কমপ ও তথ্যামদ প্রকাি ক া  েন্য ই-গির্ন্চান্স ও উদ্ভাবন কম িপন্ত্রিকল্পনাি ছনক উন্ত্রেন্ত্রখি লক্ষযমাত্রা ন্ত্রভন্ত্রিক 

সমানুপামতক হার  নম্ব  প্রাপ্ত হরব।  

প্রমাণক: মিনিটসহ ত্রৈমামসক প্রমতরবদন। 

২.২.১ কম চপম কল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রমিক্ষণ আরয়ােন 

মূল্যায়ন পিমত: ই-গির্ন্চান্স কম িপন্ত্রিকল্পনা িাস্তিায়ননি েন্য ন্ত্রনে ন্ত্রনে অন্ত্রধনক্ষনত্র সনিিনিা ও দক্ষিা বৃন্ত্রদ্ধমূলক ৪টি 

প্রন্ত্রশক্ষণ আনয়ােন কিনি হনি। কম িশালা/নসন্ত্রমনাি/প্রন্ত্রশক্ষণ আনয়ােননি তক্ষনত্র ই-গির্ন্চান্স ও উদ্ভাবন কম িপন্ত্রিকল্পনাি ছনক 

উন্ত্রেন্ত্রখি লক্ষযমাত্রান্ত্রভন্ত্রিক সমানুপামতক হার  নম্ব  প্রাপ্ত হরব। 

প্রমাণক: আরয়ামেত কম চিালা/রসমমনা /প্রমিক্ষণ এ  সনাটিি, উপমস্থমত পৈ ও মস্থ মর্ৈ। 

২.২.২ ই-গভন্যিাে কম িপন্ত্রিকল্পনা িাস্তিায়ননি েন্য িিােকৃি অর্ ি ব্যন্ত্রয়ি 

মূল্যায়ন পিমত: ই-গির্ন্চান্স কম চপম কল্পনা বাস্তবায়রন ব ােকৃত অর্ চ ব্যরয়  ের্ন্ কম িপন্ত্রিকল্পনাি ছনক উন্ত্রেন্ত্রখি 

লক্ষযমাত্রান্ত্রভন্ত্রিক সমানুপামতক হার  নম্ব  প্রাপ্ত হরব। 

প্রমাণক: প্রমতরবদন। 

[২.২.৩] কম িপন্ত্রিকল্পনাি িাস্তিায়ন অগ্রগন্ত্রি পর্ িানলািনা সংক্রান্ত সভা আনয়ান্ত্রেি 

মূল্যায়ন পিমত:  ই-গভন্যিাে কম িপন্ত্রিকল্পনাি িাস্তিায়ন অগ্রগন্ত্রি পর্ িানলািনা সংক্রান্ত ৪টি সভা ত্রত্রমান্ত্রসক ন্ত্রভন্ত্রিনি আনয়ােন 

কিনি হনি। সভা আনয়ােননি ের্ন্ কম িপন্ত্রিকল্পনাি ছনক উন্ত্রেন্ত্রখি লক্ষযমাত্রান্ত্রভন্ত্রিক সমানুপামতক হার  নম্ব  প্রাপ্ত হরব। 

প্রমাণক: সিা  সনাটিি, উপমস্থমত পৈ এবং কার্ চমবব ণী। 

[২.২.৪] কম িপন্ত্রিকল্পনাি অধ িিান্ত্রষ িক স্ব-মূল্যায়ন প্রন্ত্রিনিদন মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভানগ/ ঊর্ধ্চতন কর্তিপনক্ষি ন্ত্রনকট তপ্রন্ত্রিি 

মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রি: মিণালয়/ন্ত্রিভাগ ই-গভন্যিাে কম িপন্ত্রিকল্পনাি অধ িিান্ত্রষ িক স্ব-মূল্যায়ন প্রন্ত্রিনিদন ন্ত্রনধ িান্ত্রিি সমনয়ি মনে 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভানগ তপ্রিণ কিনি। দপ্তি/সংস্থা অধ িিান্ত্রষ িক স্ব-মূল্যায়ন প্রন্ত্রিনিদন ন্ত্রনধ িান্ত্রিি সমনয়ি মনে সংন্ত্রিি 

মিণালয়/ন্ত্রিভানগ তপ্রিণ কিনি। স্ব-মূল্যায়ন প্রন্ত্রিনিদন তপ্রিনণি েন্য কম িপন্ত্রিকল্পনাি ছনক উন্ত্রেন্ত্রখি লক্ষযমাত্রান্ত্রভন্ত্রিক 

সমানুপামতক হার  নম্ব  প্রাপ্ত হরব। 

প্রমাণক: প্রমতরবদন 

[১.২.৫] তদনশ/ন্ত্রিনদনশ িাস্তিান্ত্রয়ি ন্যযনিম একটি উনযাগ পন্ত্রিদশ িনকৃি 

মূল্যায়ন পিমত: ই-গির্ন্চান্স এ সক্ষমিা বৃন্ত্রদ্ধি লনক্ষয অন্য দপ্তনিি ন্যযনিম একটি িাস্তিান্ত্রয়ি উনযাগ পন্ত্রিদশ িন/ন্ত্রিনদশী 

অন্ত্রভজ্ঞিা অেিননি ব্যিস্থা গ্রহণ কিনি হনি। একটি তদশী/ন্ত্রিনদশী উনযাগ পন্ত্রিদশ িন/অন্ত্রভজ্ঞিা অেিননি েন্য পূণ ি ন্ি প্রাপ্ত 

হনি। 

প্রমাণক: ন্ত্রেও িা সিকান্ত্রি আনদনশি কন্ত্রপ। 

 

কম চপম কল্পনা পম বীক্ষণ পিমতঃ 

 ই-গির্ন্চান্স ও উদ্ভাবন কম চপম কল্পনা প্রণয়নকা ী অমিস ত্রৈমামসকমিমত্তরত অগ্রগমত পর্ চারলার্না ক রব এবং অগ্রগমত 

প্রমতরবদন ঊর্ধ্চতন অমিরস  মনকট সপ্র ণ ক রব; 

 ঊর্ধ্চতন অমিস প্রমত অর্ চবছর   মাঝামামঝ সমরয় (১৫ োনুয়া ী  মরধ্য) আওতার্ীন অমিসসমুরহ  ই-গির্ন্চান্স ও 

উদ্ভাবন কম চপম কল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগমত পর্ চারলার্না ক রব এবং আওতার্ীন অমিসসমূহরক িলাবতচক প্রদান 

ক রব; 
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কম চপম কল্পনা মূল্যায়ন পিমতঃ 

 অর্ চ বছ  সিরষ ১৫ জুলাই তাম রখ  মরধ্য ই-গির্ন্চান্স ও উদ্ভাবন কম চপম কল্পনা প্রণয়নকা ী অমিস পূব চবতী 

অর্ চবছর   ই-গির্ন্চান্স ও উদ্ভাবন কম চপম কল্পনা  স্বমূল্যায়ন প্রমতরবদন প্রস্তুত ক রব (প্রমতটি সূর্রক  মবপ ীরত প্রদত্ত 

নম্বর   মবপ ীরত প্রাপ্ত নম্ব , সব চরমাট ৫০ নম্বর   মরধ্য), অমিস প্রর্ারন  অনুরমাদন গ্রহণ ক রব এবং প্রমাণকসহ 

মূল্যায়ন প্রমতরবদন ঊর্ধ্চতন অমিরস  মনকট সপ্র ণ ক রব; 

 ঊর্ধ্চতন অমিস প্রমাণকসমূহ র্ার্াই কর  চূড়ান্ত নম্ব  প্রদান ক রব এবং ঊর্ধ্চতন অমিরস  এমপএ মূল্যায়নকা ী 

কম চকতচা  মনকট চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রমতরবদন (প্রাপ্ত নম্ব সহ) সপ্র ণ ক রব; 

 এমপএ মূল্যায়নকা ী কম চকতচা উি অমিরস  চূড়ান্ত মূল্যায়রন প্রাপ্ত নম্ব রক এমপএ সত র্ার্ চকৃত নম্ব  (১০) এ  

মবপ ীরত রূপান্ত  ক রব (ওরয়রটড সস্কা ); 

 উি নম্ব  এমপএ সত ই-গির্ন্চান্স ও উদ্ভাবন কম চপম কল্পনা বাস্তবায়রন  মবপ ীরত ই-গির্ন্চান্স ও উদ্ভাবন 

কম চপম কল্পনা প্রণয়নকা ী অমিরস  প্রাপ্ত নম্ব  মহরসরব মবরবর্না ক া হরব। 

 উদাহ ণঃ র্ া র্াক ই-গির্ন্চান্স ও উদ্ভাবন কম চপম কল্পনা বাস্তবায়রন সকান অমিস চূড়ান্ত মূল্যায়রন ৫০ নম্বর   

মবপ ীরত ৪০ নম্ব  সপরয়রছ। এমপএ মূল্যায়নকা ী কম চকতচা উি অমিরস  চূড়ান্ত মূল্যায়রন প্রাপ্ত নম্ব রক এমপএ 

সসকিন ৩-এ ই-গির্ন্চান্স ও উদ্ভাবন কম চপম কল্পনা বাস্তবায়রন  ের্ন্ র্ার্ চকৃত নম্ব  (১০, ওরয়রটড সস্কা ) এ  

মবপ ীরত   রূপান্ত  ক রব মনম্নরুরপঃ 

 

 সব চরমাট নম্ব  ৫০ হরল প্রাপ্ত নম্ব  ৪০ 

 সুত াং সব চরমাট নম্ব  ১০ হরল প্রাপ্ত নম্ব = ৪০x১০=৮ 

৫০  



 
 

 

 

 

 

দপ্ত /সংস্থা পর্ চারয়  অমিরস   

তসিা প্রদান প্রন্ত্রিশ্রুন্ত্রি কম চপম কল্পনা  

বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন মনরদ চমিকা, ২০২১-২২  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

র্র্ন্ত্রপর্িষদ র্বিাগ 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলার্দি সিকাি 
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202১-2২ এ তসিা প্রদান প্রন্ত্রিশ্রুন্ত্রি সংক্রান্ত সূিনকি ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন প্রন্ত্রক্রয়া 

  

১.1  তসিা প্রদান প্রন্ত্রিশ্রুন্ত্রি পন্ত্রিিীক্ষণ কন্ত্রমটিি ন্ত্রসদ্ধান্ত িাস্তিায়ন: 

পন্ত্রিিীক্ষণ কন্ত্রমটি ত্রত্রমান্ত্রসকন্ত্রভন্ত্রিনি ন্ত্রসদ্ধান্ত গ্রহণ ও িাস্তিায়ন কিনি। গৃহীি ন্ত্রসদ্ধান্ত িাস্তিান্ত্রয়ি হনে ন্ত্রকনা িা ন্ত্রনয়ন্ত্রমি 

পর্ িানলািনা কিনি এিং িাস্তিায়ন প্রন্ত্রিনিদন তপ্রিণ কিনি। পন্ত্রিিীক্ষণ কন্ত্রমটি কর্তিক ত্রত্রমান্ত্রসকন্ত্রভন্ত্রিনি ন্ত্রসদ্ধান্ত িাস্তিায়নপূি িক 

িাস্তিায়ন প্রন্ত্রিনিদন উর্ধ্িিন কর্তিপক্ষ িিািি তপ্রিণ কিনি হনি।  

মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রি: প্রন্ত্রি ত্রত্রমান্ত্রসনক তসিা প্রদান প্রন্ত্রিশ্রুন্ত্রি সংক্রান্ত কার্ িক্রম পন্ত্রিিীক্ষণ কিনি হনি এিং িাস্তিায়ন অগ্রগন্ত্রিসহ 

পন্ত্রিিীক্ষণ প্রন্ত্রিনিদন উর্ধ্িিন কর্তিপনক্ষি ন্ত্রনকট তপ্রিণ কিা হনল িন্ত্রণ িি সূিনকি ন্ত্রিপিীনি পূণ ি ন্ি পাওয়া র্ানি। অেিন 

শিভাগ না হওয়াি তক্ষনত্র গান্ত্রণন্ত্রিক হানি ন্ি কিিন হনি। 

প্রমাণক: ০৪ টি িাস্তিায়ন প্রন্ত্রিনিদন।  

১.২. তসিা প্রদান প্রন্ত্রিশ্রুন্ত্রি ত্রত্রমান্ত্রসকন্ত্রভন্ত্রিনি হালনাগাদ কিা: 

ত্রত্রমান্ত্রসকন্ত্রভন্ত্রিনি তসিা প্রদান প্রন্ত্রিশ্রুন্ত্রি হালনাগাদপূি িক হালনাগাদকৃি তসিা প্রদান প্রন্ত্রিশ্রুন্ত্রি ওনয়িসাইনট আপনলাড, প্রদশ িন 

ও উর্ধ্িিন কর্তিপক্ষ িিািি তপ্রিণ কিনি হনি। মিণালয়/ন্ত্রিভানগি তক্ষনত্র মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভানগ, অন্ত্রধদপ্তি/দপ্তি/সংস্থা/ন্ত্রিভাগীয় 

কার্ িালনয়ি তক্ষনত্র সংন্ত্রিি মিণালয়/ন্ত্রিভানগ তপ্রিণ কিনি হনি। হালনাগাদকিনণি তক্ষনত্র সংন্ত্রিি দপ্তি তসিা অন্ত্রধকিি 

সহেীকিণ, তসিা প্রান্ত্রপ্তি পদ্ধন্ত্রি তসিা প্রদানকািী কম িকিিা/কম িিািীনদি নাম, পদিী, তর্াগানর্াগ ন্িসহ সকল ন্ত্রিষয় 

হালনাগাদকিনণি ব্যিস্থা গ্রহণ কিনি।  

প্রমাণক: হালনাগাদকৃি তসিা প্রদান প্রন্ত্রিশ্রুন্ত্রি সংক্রান্ত অন্ত্রফস আনদশ/সিকান্ত্রি পত্র/ওনয়ি ন্ত্রলঙ্ক। 

২.১ তসিা প্রদান প্রন্ত্রিশ্রুন্ত্রি ন্ত্রিষয়ক প্রন্ত্রশক্ষণ আনয়ান্ত্রেি 

কম িকিিা-কম িিািীনদি  দক্ষিাবৃন্ত্রদ্ধি েন্য প্রন্ত্রশক্ষণ আনয়ােন কিনি হনি। তসিা প্রদান সংক্রান্ত আইন-কানুন, ন্ত্রিন্ত্রধ-ন্ত্রিধান, 

িাকুন্ত্রি ন্ত্রিন্ত্রধ এিং তসিা প্রদান প্রন্ত্রিশ্রুন্ত্রি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন ন্ত্রিষনয় ন্ত্রনয়ন্ত্রমি প্রন্ত্রশক্ষণ আনয়ােন কিনি হনি। 

মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রি: তসিা প্রদান সংক্রান্ত দক্ষিা বৃন্ত্রদ্ধ এিং তসিা প্রদান প্রণয়ন ও িাস্তিায়ন ন্ত্রিষনয় ৪টি প্রন্ত্রশক্ষণ আনয়ােন কিা 

তগনল িন্ত্রণ িি সূিনকি ন্ত্রিপিীনি শিভাগ লক্ষযমাত্রা অন্ত্রেিি এিং পূণ ি ন্ি পাওয়া র্ানি। িনি অেিন শিভাগ না হনল গান্ত্রণন্ত্রিক 

হানি ন্ি কিিন হনি। 

প্রমাণক: প্রন্ত্রশক্ষননি অন্ত্রফস আনদশ, আরলার্েসূমর্, প্রন্ত্রশক্ষণার্ীনদি িান্ত্রলকা, উপন্ত্রস্থন্ত্রিি হান্ত্রেিা। 

২.২ তসিা প্রদান ন্ত্রিষনয় তেকনহাল্ডািগনণি সমন্বনয় অিন্ত্রহিকিণ সভা আনয়ােন। 

অংিীেরন  অংিগ্রহরণ ২ টি সিা অনুষ্ঠান ক রত হরব। অংিীেন বলরত মিণালয়/মবিাগ/ াষ্ট্রীয় প্রমতষ্ঠান/অমর্দপ্ত / 

দপ্ত /সংস্থা/মাঠ পর্ চারয়  কার্ চালরয়  অিেন্ত ীণ/দাপ্তম ক/নাগম ক সসবা গ্রহণকা ী সর্ সকান ব্যমি/প্রমতষ্ঠান এবং 

আওতার্ীন/সংমিষ্ট মাঠ পর্ চারয়  কার্ চালয়সমূহ মকংবা তারদ  কম চকতচা/কম চর্া ীরক ুঝঝারব। 

মূল্যায়ন পিমত: অংিীেরন  অংিগ্রহরণ কমপরক্ষ ২ টি সিা আরয়ােন ক া হরল বমণ চত সূর্রক  মবপ ীরত পূণ চ নম্ব  পাওয়া 

র্ারব। িনি অেিন শিভাগ না হনল গান্ত্রণন্ত্রিক হানি ন্ি কিিন হনি। 

প্রমাণক: অংিীেরন  অংিগ্রহরণ অনুমষ্ঠত সিা  কার্ চমবব ণী। 

 

তসিা প্রদান প্রন্ত্রিশ্রুন্ত্রি কম চপম কল্পনা পম বীক্ষণ পিমতঃ 

 তসিা প্রদান প্রন্ত্রিশ্রুন্ত্রি কম চপম কল্পনা প্রণয়নকা ী অমিস ত্রৈমামসক মিমত্তরত অগ্রগমত পর্ চারলার্না ক রব এবং অগ্রগমত 

প্রমতরবদন ঊর্ধ্চতন অমিরস  মনকট সপ্র ণ ক রব; 

 ঊর্ধ্চতন অমিস প্রমত অর্ চবছর   মাঝামামঝ সমরয় (১৫ োনুয়া ী  মরধ্য) আওতার্ীন অমিসসমুরহ  তসিা প্রদান 

প্রন্ত্রিশ্রুন্ত্রি কম িপন্ত্রিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগমত পর্ চারলার্না ক রব এবং আওতার্ীন অমিসসমূহরক িলাবতচক প্রদান 

ক রব; 

তসিা প্রদান প্রন্ত্রিশ্রুন্ত্রি কম চপম কল্পনা মূল্যায়ন পিমতঃ 

 অর্ চ বছ  সিরষ ১৫ জুলাই তাম রখ  মরধ্য তসিা প্রদান প্রন্ত্রিশ্রুন্ত্রি কম চপম কল্পনা প্রণয়নকা ী অমিস পূব চবতী 

অর্ চবছর   তসিা প্রদান প্রন্ত্রিশ্রুন্ত্রি কম চপম কল্পনা  স্বমূল্যায়ন প্রমতরবদন প্রস্তুত ক রব (প্রমতটি সূর্রক  নম্বর   

মবপ ীরত প্রাপ্ত নম্ব , সব চরমাট ২৫ নম্বর   মরধ্য), অমিস প্রর্ারন  অনুরমাদন গ্রহণ ক রব এবং প্রমাণকসহ মূল্যায়ন 

প্রমতরবদন ঊর্ধ্চতন অমিরস  মনকট সপ্র ণ ক রব; 

 ঊর্ধ্চতন অমিস প্রমাণকসমূহ র্ার্াই কর  চূড়ান্ত নম্ব  প্রদান ক রব এবং ঊর্ধ্চতন অমিরস  এমপএ মূল্যায়নকা ী 

কম চকতচা  মনকট চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রমতরবদন (প্রাপ্ত নম্ব সহ) সপ্র ণ ক রব; 
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 এমপএ মূল্যায়নকা ী কম চকতচা উি অমিরস  চূড়ান্ত মূল্যায়রন প্রাপ্ত নম্ব রক এমপএ সত র্ার্ চকৃত নম্ব  (৩) এ  মবপ ীরত   

রূপান্ত  ক রব (ওরয়রটড সস্কা ) 

 উি নম্ব  এমপএ সত তসিা প্রদান প্রন্ত্রিশ্রুন্ত্রি কম চপম কল্পনা বাস্তবায়রন  মবপ ীরত তসিা প্রদান প্রন্ত্রিশ্রুন্ত্রি কম চপম কল্পনা 

প্রণয়নকা ী অমিরস  প্রাপ্ত নম্ব  মহরসরব মবরবর্না ক া হরব। 

 উদাহ ণঃ র্ া র্াক তসিা প্রদান প্রন্ত্রিশ্রুন্ত্রি কম চপম কল্পনা বাস্তবায়রন সকান অমিস চূড়ান্ত মূল্যায়রন ২৫ নম্বর   

মবপ ীরত ২০ নম্ব  সপরয়রছ। এমপএ মূল্যায়নকা ী কম চকতচা উি অমিরস  চূড়ান্ত মূল্যায়রন প্রাপ্ত নম্ব রক এমপএ 

সসকিন ৩-এ তসিা প্রদান প্রন্ত্রিশ্রুন্ত্রি কম চপম কল্পনা বাস্তবায়রন  ের্ন্ র্ার্ চকৃত নম্ব  (৩, ওরয়রটড সস্কা ) এ  মবপ ীরত   

রূপান্ত  ক রব মনম্নরুরপঃ 

 

 সব চরমাট নম্ব  ২৫ হরল প্রাপ্ত নম্ব  ২০ 

 সুত াং সব চরমাট নম্ব  ৩ হরল প্রাপ্ত নম্ব = ২০x৩ =2.4 

                25 

 এই কম চপম কল্পনা সকল স কা ী অমিরস  ের্ন্ প্ররর্ােে হরব। স কাম  অমিসসমুহ এই কম চপম কল্পনা মপ্রন্ট কর  

এমপএ’  সারর্ সংযুি কর  স্বাক্ষর   ব্যবস্থা গ্রহণ ক রব।  

 

 



 
 

 

 

 

 

দপ্ত /সংস্থা পর্ চারয়  অমিরস   

অমিরর্াগ প্রমতকা  ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কম চপম কল্পনা  

বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন মনরদ চমিকা, ২০২১-২২  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

র্র্ন্ত্রপর্িষদ র্বিাগ 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলার্দি সিকাি 
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202১-2২ এ অন্ত্রভনর্াগ প্রন্ত্রিকাি ব্যিস্থাপনা সংক্রান্ত সূিনকি ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন প্রন্ত্রক্রয়া 

  

১.১ অন্ত্রভনর্াগ ন্ত্রনষ্পন্ত্রি কম িকিিা (অন্ত্রনক) ও আপীল কম িকিিাি তথ্য ওরয়বসাইরট ত্রৈমামসকমিমত্তরত হালনাগাদকিণ: 

অন্ত্রভনর্াগ ন্ত্রনষ্পন্ত্রি কম িকিিা (অন্ত্রনক) এিং আন্ত্রপল কম িকিিা ন্ত্রননয়াগ এিং এ সংক্রান্ত িথ্য ওনয়িসাইনট হালনাগাদকিণ 

ন্ত্রনন্ত্রিি কিনি হনি।   

মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রি: প্রন্ত্রি ত্রত্রমান্ত্রসনক অন্ত্রভনর্াগ ন্ত্রনষ্পন্ত্রি কম িকিিা ও আপীল কম িকিিা ন্ত্রননয়ানগি িথ্য ওনয়িসাইনট  

র্ািাইকানল হালনাগাদ পাওয়া সগরল বমণ চত সূর্রক  মবপ ীরত পূণ চ নম্ব  পাওয়া র্ারব।  

প্রমাণক: প্রন্ত্রি ত্রত্রমান্ত্রসনক ওনয়িসাইট হালনাগাদ সম্পনন্নি অন্ত্রফস আনদশ/সভাি কার্ িন্ত্রিিিণী/সিকান্ত্রি 

পত্র/ওনয়িন্ত্রলঙ্ক। 

২.১  প্রাপ্ত অন্ত্রভনর্াগ ন্ত্রনষ্পন্ত্রিকৃি এিং ন্ত্রনষ্পন্ত্রি সংক্রান্ত মান্ত্রসক প্রন্ত্রিনিদন তপ্রন্ত্রিি: 

অন্ত্রভনর্াগ প্রন্ত্রিকাি ব্যিস্থা সংক্রান্ত ন্ত্রননদ িন্ত্রশকা-২০১৫ (পন্ত্রিমান্ত্রেিি-২০১৮) অনুর্ায়ী অনলাইন/অফলাইনন প্রাপ্ত 

অন্ত্রভনর্াগ র্র্াসমনয় মনষ্পমত্ত ক রত হরব এবং মনষ্পমত্ত প্রমতরবদন মনরদ চমিকা অনুর্ায়ী প বতী মারস  ১০ তাম রখ  

মরধ্য ঊর্ধ্চতন কর্তচপক্ষ  ব াব  সপ্র ণ ক রত হরব। ঊর্ধ্চতন কর্তচপক্ষ বলরত মিণালয়/ন্ত্রিভানগি তক্ষনত্র মন্ত্রিপন্ত্রিষদ 

ন্ত্রিভাগ, অন্ত্রধদপ্তি/ন্ত্রিভাগীয় কার্ িালয়/দপ্তি/সংস্থাি তক্ষনত্র সংন্ত্রিি মিণালয়/ন্ত্রিভাগ এিং মাঠ পর্ িানয়ি দপ্তনিি তক্ষনত্র  

সংন্ত্রিি ন্ত্রিভাগীয় কার্ িালয়নক বুঝানি। 

মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রি: প্রাপ্ত অন্ত্রভনর্ানগি ৯০% ন্ত্রনষ্পন্ত্রি কিা হনল এিং র্র্াসমনয়  মান্ত্রসক প্রন্ত্রিনিদন (প্রন্ত্রিমানস ১টি) তপ্রিণ 

ন্ত্রনন্ত্রিি কিা হনল িন্ত্রণ িি সূিনকি ন্ত্রিপিীনি পূণ ি ন্ি পাওয়া র্ানি। িনি অেিন শিভাগ  না হনল গান্ত্রণন্ত্রিক হানি ন্ি 

কিিন হনি এিং  ন্ত্রনষ্পন্ত্রিনর্াগ্য অন্ত্রভনর্ানগি  ৬০% এি কম ন্ত্রনষ্পন্ত্রিি তক্ষনত্র তকান ন্ি পাওয়া র্ানি না। 

প্রমাণক: ন্ত্রনষ্পন্ত্রি সংক্রান্ত মান্ত্রসক প্রন্ত্রিনিদন। 

২.২ অমিরর্াগ প্রমতকা  ব্যবস্থা এবং মে.আ . এস সিটওয়ো  মবষয়ক প্রমিক্ষণ আরয়ামেত: 

কম িকিিা-কম িিািীনদি দক্ষিাবৃন্ত্রদ্ধি েন্য প্রন্ত্রশক্ষণ আনয়ােন কিনি হনি। অন্ত্রভনর্াগ প্রন্ত্রিকাি ব্যিস্থা সংক্রান্ত সংন্ত্রিি 

আইন-কানুন ও ন্ত্রিন্ত্রধ-ন্ত্রিধান, অন্ত্রভনর্াগ প্রন্ত্রিকাি ব্যিস্থা সংক্রান্ত ন্ত্রননদ িন্ত্রশকা, ন্ত্রে.আি.এস. সফটওয়যাি এিং ন্ত্রনে 

দপ্তনিি অন্ত্রভনর্াগ প্রন্ত্রিকাি ব্যিস্থাপনা কার্ িক্রম ন্ত্রিষনয় ৪টি প্রন্ত্রশক্ষণ আনয়ােন কিনি হনি। 

মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রি: অন্ত্রভনর্াগ প্রন্ত্রিকাি ব্যিস্থা সংক্রান্ত সংন্ত্রিি আইন-কানুন ও ন্ত্রিন্ত্রধ-ন্ত্রিধান, অন্ত্রভনর্াগ প্রন্ত্রিকাি ব্যিস্থা 

সংক্রান্ত ন্ত্রননদ িন্ত্রশকা, ন্ত্রে.আি.এস. সফটওয়যাি এিং ন্ত্রনে দপ্তনিি অন্ত্রভনর্াগ প্রন্ত্রিকাি ব্যিস্থাপনা কার্ িক্রম ন্ত্রিষনয় ৪ টি 

প্রন্ত্রশক্ষণ আনয়ােন কিা তগনল িন্ত্রণ িি সূিনকি ন্ত্রিপিীনি শিভাগ লক্ষযমাত্রা  অন্ত্রেিি হনি এিং  পূণ ি ন্ি পাওয়া  র্ানি। 

িনি অেিন শিভাগ না হনল গান্ত্রণন্ত্রিক হানি ন্ি কিিন হনি। 

প্রমাণক: প্রন্ত্রশক্ষনণি অন্ত্রফস আনদশ, আনলািযসূন্ত্রি, প্রন্ত্রশক্ষণার্ীনদি িান্ত্রলকা, উপন্ত্রস্থন্ত্রি/হান্ত্রেিা। 

২.৩ ত্রৈমামসকমিমত্তরত পম বীক্ষণ এবং ত্রৈমামসক পম বীক্ষণ প্রমতরবদন ঊর্ধ্চতন কর্তচপরক্ষ  মনকট সপ্র ণ: 

অমিরর্াগ প্রমতকা  ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্ চক্রম ত্রৈমামসক মিমত্তরত পম বীক্ষণ ক রত হরব। গৃহীত মসিান্ত বাস্তবাময়ত 

হরচ্ছ মকনা তা মনয়মমত পর্ চারলার্না ক রত হরব এবং বাস্তবায়ন প্রমতরবদন প্রণয়ন ক রত হরব। ত্রৈমামসকমিমত্তরত 

মসিান্ত বাস্তবায়নপূব চক বাস্তবায়ন প্রমতরবদন ঊর্ধ্চতন কর্তচপক্ষ ব াব  সপ্র ণ ক রত হরব।  

মূল্যায়ন পিমত: প্রমত ত্রৈমামসরক অমিরর্াগ প্রমতকা  ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্ চক্রম পম বীক্ষণ ক রত হরব এবং 

বাস্তবায়ন অগ্রগমতসহ পম বীক্ষণ প্রমতরবদন ঊর্ধ্চতন কর্তচপরক্ষ  মনকট সপ্র ণ ক া হরল বমণ চত সূর্রক  মবপ ীরত পূণ চ 

নম্ব  পাওয়া র্ারব। তরব অেচন িতিাগ না হরল গামণমতক হার  নম্ব  কতচন হরব।  

প্রমাণক: ত্রৈমামসক পম বীক্ষণ প্রমতরবদন। 

২.৪ অমিরর্াগ প্রমতকা  ব্যবস্থাপনা মবষরয় সস্টকসহাল্ডা গরণ  সমিরয় অবমহতক ণ সিা: 

 অংিীেরন  অংিগ্রহরণ ২ টি সিা অনুষ্ঠান ক রত হরব। অংিীেন বলরত মিণালয়/মবিাগ/ াষ্ট্রীয় 

প্রমতষ্ঠান/অমর্দপ্ত /দপ্ত /সংস্থা/মাঠ পর্ চারয়  কার্ চালরয়  অিেন্ত ীণ/দাপ্তম ক/নাগম ক সসবা গ্রহণকা ী সর্ সকান 

ব্যমি/প্রমতষ্ঠান এবং আওতার্ীন/সংমিষ্ট মাঠ পর্ চারয়  কার্ চালয়সমূহ মকংবা তারদ  কম চকতচা/কম চর্া ীরক ুঝঝারব। 

মূল্যায়ন পিমত: অংিীেরন  অংিগ্রহরণ কমপরক্ষ ২ টি সিা আরয়ােন ক া হরল বমণ চত সূর্রক  মবপ ীরত পূণ চ নম্ব  

পাওয়া র্ারব।  

প্রমাণক: অংিীেরন  অংিগ্রহরণ অনুমষ্ঠত সিা  কার্ চমবব ণী। 
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অমিরর্াগ প্রমতকা  ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কম চপম কল্পনা পম বীক্ষণ পিমতঃ 

 অমিরর্াগ প্রমতকা  ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কম চপম কল্পনা প্রণয়নকা ী অমিস ত্রৈমামসকমিমত্তরত অগ্রগমত 

পর্ চারলার্না ক রব এবং অগ্রগমত প্রমতরবদন ঊর্ধ্চতন অমিরস  মনকট সপ্র ণ ক রব; 

 ঊর্ধ্চতন অমিস প্রমত অর্ চবছর   মাঝামামঝ সমরয় (১৫ োনুয়া ী  মরধ্য) আওতার্ীন অমিসসমুরহ  

অমিরর্াগ প্রমতকা  ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কম চপম কল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগমত পর্ চারলার্না ক রব এবং আওতার্ীন 

অমিসসমূহরক িলাবতচক প্রদান ক রব;  

 

অমিরর্াগ প্রমতকা  ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কম চপম কল্পনা মূল্যায়ন পিমতঃ 

 অর্ চ বছ  সিরষ ১৫ জুলাই তাম রখ  মরধ্য অমিরর্াগ প্রমতকা  ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কম চপম কল্পনা প্রণয়নকা ী 

অমিস পূব চবতী অর্ চবছর   অমিরর্াগ প্রমতকা  ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কম চপম কল্পনা  স্বমূল্যায়ন প্রমতরবদন 

প্রস্তুত ক রব (প্রমতটি সূর্রক  মবপ ীরত প্রদত্ত নম্বর   মবপ ীরত প্রাপ্ত নম্ব , সব চরমাট ২৫ নম্বর   মরধ্য), 

অমিস প্রর্ারন  অনুরমাদন গ্রহণ ক রব এবং প্রমাণকসহ মূল্যায়ন প্রমতরবদন ঊর্ধ্চতন অমিরস  মনকট সপ্র ণ 

ক রব; 

 ঊর্ধ্চতন অমিস প্রমাণকসমূহ র্ার্াই কর  চূড়ান্ত নম্ব  প্রদান ক রব এবং ঊর্ধ্চতন অমিরস  এমপএ 

মূল্যায়নকা ী কম চকতচা  মনকট চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রমতরবদন (প্রাপ্ত নম্ব সহ) সপ্র ণ ক রব; 

 এমপএ মূল্যায়নকা ী কম চকতচা উি অমিরস  চূড়ান্ত মূল্যায়রন প্রাপ্ত নম্ব রক এমপএ-সত র্ার্ চকৃত নম্ব  (৩) এ  

মবপ ীরত   রূপান্ত  ক রব (ওরয়রটড সস্কা ) 

 উি নম্ব  এমপএ-সত অমিরর্াগ প্রমতকা  ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়রন  মবপ ীরত অমিরর্াগ প্রমতকা  ব্যবস্থাপনা 

সংক্রান্ত কম চপম কল্পনা প্রণয়নকা ী অমিরস  প্রাপ্ত নম্ব  মহরসরব মবরবর্না ক া হরব। 

 উদাহ ণঃ র্ া র্াক অমিরর্াগ প্রমতকা  ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কম চপম কল্পনা বাস্তবায়রন সকান অমিস চূড়ান্ত 

মূল্যায়রন ২৫ নম্বর   মবপ ীরত ২০ নম্ব  সপরয়রছ। এমপএ মূল্যায়নকা ী কম চকতচা উি অমিরস  চূড়ান্ত 

মূল্যায়রন প্রাপ্ত নম্ব রক এমপএ সসকিন ৩-এ অমিরর্াগ প্রমতকা  ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কম চপম কল্পনা 

বাস্তবায়রন  ের্ন্ র্ার্ চকৃত নম্ব  (৪, ওরয়রটড সস্কা ) এ  মবপ ীরত   রূপান্ত  ক রব মনম্নরুরপঃ 

 

 সব চরমাট নম্ব  ২৫ হরল প্রাপ্ত নম্ব  ২০ 

 সুত াং সব চরমাট নম্ব  ৪ হরল প্রাপ্ত নম্ব = ২০x৪ =৩.২ 

                25 

 এই কম চপম কল্পনা সকল স কাম  অমিরস  ের্ন্ প্ররর্ােে হরব। স কাম  অমিসসমুহ এই কম চপম কল্পনা মপ্রন্ট 

কর  এমপএ’  সারর্ সংযুি কর  স্বাক্ষর   ব্যবস্থা গ্রহণ ক রব। 



 

 
 

 

 

 

দপ্ত /সংস্থা পর্ চারয়  অমিরস  তথ্য অমর্কা  মবষরয় বামষ চক 

কম চপম কল্পনা বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন মনরদ চমিকা, ২০২১-২২  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

র্র্ন্ত্রপর্িষদ র্বিাগ 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলার্দি সিকাি 
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 িথ্য অন্ত্রধকাি ন্ত্রিষনয় পম কল্পনা 

বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন মনরদ চমিকা, ২০২১-২২ 

 

সিকান্ত্রি অন্ত্রফসসমূনহ স্বচ্ছতা ও েবাবমদমহ শন্ত্রিশালী ক া  মনমমত্ত এবং তথ্য অমর্কা  আইন, ২০০৯ 

বাস্তবায়রন বামষ চক কম চসম্পাদন চুমি  আওতায় িথ্য অন্ত্রধকাি ন্ত্রিষনয় পম কল্পনায় ০৬ টি কার্ চক্রম ও সংমিষ্ট 

কম চসম্পাদন সূর্ক মনর্ চা ণ ক া হরয়রছ। এসকল সূর্রক  লক্ষযমাত্রা বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ননি পদ্ধন্ত্রি ন্ত্রননম্ন িণ িনা কিা 

হনলা: 

 

 কার্ চক্রম নং ১.১ িথ্য অন্ত্রধকাি আইন অনুর্ায়ী ন্ত্রনধ িান্ত্রিি সমনয়ি মনে িথ্য প্রদান 

িাস্তিায়ন পদ্ধন্ত্রিিঃ িথ্য অন্ত্রধকাি আইন, ২০০৯ অনুসানি প্রন্ত্রিটি অন্ত্রফনসি দান্ত্রয়ত্বপ্রাপ্ত কম িকিিা নাগন্ত্রিনকি 

আনিদননি ন্ত্রভন্ত্রিনি িথ্য প্রদান কনি র্ানকন। প্রন্ত্রিটি আনিদননি িথ্য সঠিক সমনয় (২০ কার্ িন্ত্রদিস িা অন্য ইউন্ত্রনট 

িথ্য প্রদাননি সানর্ যুি র্াকনল ৩০ কার্ িন্ত্রদিস িা িথ্য প্রদানন অপািগ হনল ১০ কার্ িন্ত্রদিনস র্র্ার্র্ ন্ত্রনয়নম োন্ত্রননয় 

তদওয়া ) প্রদান কিাি ন্ত্রিষনয় িথ্য অন্ত্রধকাি আইন ২০০৯ অনুসানি িােিাধকিা িনয়নছ। এনক্ষনত্র তকান অন্ত্রফস 

কর্তিক নাগন্ত্রিনকি িান্ত্রহি সকল িথ্য (১০০%), িথ্য অন্ত্রধকাি আইন ২০০৯ এি ন্ত্রিন্ত্রধন্ত্রিধান প্রন্ত্রিপালন সানপনক্ষ, 

প্রদান কিনল কম িসম্পাদন সূিনকি পূণ চ নম্ব  প্রাপ্ত হরব।  এনক্ষনত্র, তকান িথ্য উি আইন অনুর্ায়ী প্রদান কিা সম্ভি 

না হনল ন্ত্রিষয়টি আনিদনকািীনক র্র্ান্ত্রনয়নম োনাননা হনল এনক্ষনত্র িথ্য প্রদান কিা হনয়নছ মনম ি ন্ত্রিনিিনা কিা 

হনি।  

প্রমাণক: উর্ধ্িিন কার্ িালনয় তপ্রন্ত্রিি  প্রন্ত্রিনিদন। প্রন্ত্রিনিদনন উি অন্ত্রফনস ২০২১-২২ অর্ িিছনি কিটি 

আনিদন পাওয়া তগনছ এিং কিটি আনিদননি িান্ত্রহি িথ্য, িথ্য অন্ত্রধকাি আইন ২০০৯ এি ন্ত্রিধান অনুর্ায়ী প্রদান 

কিা হনয়নছ িা উনেখ কিনি হনি। উর্ধ্িিন কার্ িালয় প্রনয়ােনন এ সংক্রান্ত তিন্ত্রেোি র্ািাই কনি তদখনি পািনি। 

 

কার্ চক্রম নং ১.২ স্বপ্ররণামদতিারব প্রকািরর্ায ব তথ্য হালনাগাদ কনি ওরয়বসাইরট প্রকাি  

িাস্তিায়ন পদ্ধন্ত্রি: ন্ত্রনধ িান্ত্রিি সমনয়ি মনে স্বপ্ররণামদতিারব প্রকািরর্ায ব তথ্য হালনাগাদ কনি 

ওরয়বসাইরট প্রকাি ক রল  পূণ চ নম্ব  পাওয়া র্ারব। 

প্রমাণক: হালনাগাদকৃি স্বপ্ররণামদতিারব প্রকািরর্ায ব তথ্যসহ ওনয়িসাইনটি ন্ত্রলংক। 

 

কার্ চক্রম নং ১.৩ বামষ চক প্রমতরবদন প্রকাি  

 িাস্তিায়ন পদ্ধন্ত্রি: প্রমতটি মিণালয়/মবিাগ/ াষ্ট্রীয় প্রমতষ্ঠান মনর্ চাম ত সমরয়  মরধ্য বামষ চক প্রমতরবদন 

প্রকাি কিনল পূণ চ নম্ব  পারব। তর্ সি অধস্তন অন্ত্রফস িা মাঠ পর্ িানয়ি অন্ত্রফস বামষ চক প্রমতরবদন প্রকাি কর  না  িা 

তর্ সমস্ত কার্ িালনয়ি িান্ত্রষ িক প্রন্ত্রিনিদন প্রকাশ কিাি সক্ষমিা নাই িািা উর্ধ্িিন কার্ িালনয়ি প্রন্ত্রিনিদনন িথ্য প্রদান 

কিনল িা প্রন্ত্রিনিদনন িথ্য র্াকনল পূণ ি ন্ি পানিন। 

             প্রমাণক: িান্ত্রষ িক প্রন্ত্রিনিদননি কন্ত্রপ (প্রনর্ােয তক্ষনত্র উর্ধ্িিন কার্ িালনয়ি প্রন্ত্রিনিদন তপ্রিনণি সিকান্ত্রি 

পনত্রি কন্ত্রপ) 

 

কার্ িক্রম নং ১.৪ িথ্য অন্ত্রধকাি আইন, ২০০৯ এি ৫ ধািা অনুসানি র্ািিীয় িনথ্যি কযাটাগিী  ও কযাটালগ ত্রিন্ত্রি/ 

হালনাগাদকিণ: 

        িাস্তিায়ন পদ্ধন্ত্রি: ন্ত্রনধ িান্ত্রিি সমনয়ি মনে িনথ্যি কযাটাগিী  ও কযাটালগ প্রস্তুি কিনল পূণ ি ন্ি পাওয়া 

র্ানি। 

         প্রমাণক: অন্ত্রফনসি মান্ত্রসক সমন্বয় সভায় এ কার্ িক্রমটি সম্পাদননি িণ িনাসহ উি সভাি কার্ িন্ত্রিিিণী। 

 

কার্ িক্রম নং ১.৫ িথ্য অন্ত্রধকাি আইন ও ন্ত্রিন্ত্রধন্ত্রিধান সম্পনকি েনসনিিনিা বৃন্ত্রদ্ধকিণ 

 িাস্তিায়ন পদ্ধন্ত্রি: েনসনিিনিা বৃন্ত্রদ্ধমূলক প্রিাি কার্ িক্রম ন্ত্রহনসনি সভা, তসন্ত্রমনাি, কম িশালা ন্ত্রকংিা 

প্রিািপত্র ন্ত্রিনিিনা কিা হনি। লক্ষযমাত্রাি ন্ত্রিপিীনি অেিন শিভাগ হনল পূণ ি ন্ি পাওয়া র্ানি।  

           প্রমাণক: সভা, তসন্ত্রমনাি, কম িশালাি অন্ত্রফস আনদশ ন্ত্রকংিা প্রিািপনত্রি কন্ত্রপ।  
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কার্ িক্রম নং ১.৬ িথ্য অন্ত্রধকাি ন্ত্রিষনয় কম িকিিানদি প্রন্ত্রশক্ষণ আনয়ােন    

বাস্তবায়ন পিমতঃ মিণালয়/মবিাগ/ াষ্ট্রীয় প্রমতষ্ঠানসমূরহ  কম চকতচা-কম চর্া ীরদ  অংিগ্রহরণ িথ্য 

অন্ত্রধকাি ন্ত্রিষয়ক ন্ত্রিন্ত্রভন্ন প্রমিক্ষণ আরয়ােন ক রত হরব। প্রমিক্ষরণ  সমাট সংখ্যা  লক্ষেমাৈা  মবপ ীরত অেচন 

িতিাগ হরল পূণ চ নম্ব  পাওয়া র্ারব। মাঠ পর্ চারয়  সর্সকল অমিরস প্রমিক্ষণ আরয়ােরন  সক্ষমতা নাই সস সকল 

অমিরস  কম চকতচাগণ ঊর্ধ্চতন অমিস কর্তচক আরয়ামেত প্রমিক্ষরণ অংিগ্রহণ ক রলও অেচন মহরসরব মবরবমর্ত হরব।  

প্রমাণক: প্রন্ত্রশক্ষণ আনয়ােননি অন্ত্রফস আনদশ । 

 

তথ্য অমর্কা  কম চপম কল্পনা পম বীক্ষণ পিমতঃ 

 তথ্য অমর্কা  কম চপম কল্পনা প্রণয়নকা ী অমিস ত্রৈমামসক মিমত্তরত অগ্রগমত পর্ চারলার্না ক রব এবং 

অগ্রগমত প্রমতরবদন ঊর্ধ্চতন অমিরস  মনকট সপ্র ণ ক রব; 

 ঊর্ধ্চতন অমিস প্রমত অর্ চবছর   মাঝামামঝ সমরয় (১৫ োনুয়া ী  মরধ্য) আওতার্ীন অমিসসমুরহ  তথ্য 

অমর্কা  কম চপম কল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগমত পর্ চারলার্না ক রব এবং আওতার্ীন অমিসসমূহরক িলাবতচক 

প্রদান ক রব; 

তথ্য অমর্কা  কম চপম কল্পনা মূল্যায়ন পিমতঃ 

 অর্ চ বছ  সিরষ ১৫ জুলাই তাম রখ  মরধ্য তথ্য অমর্কা  কম চপম কল্পনা প্রণয়নকা ী অমিস পূব চবতী 

অর্ চবছর   তথ্য অমর্কা  কম চপম কল্পনা  স্বমূল্যায়ন প্রমতরবদন প্রস্তুত ক রব (প্রমতটি সূর্রক  মবপ ীরত 

প্রদত্ত নম্বর   মবপ ীরত প্রাপ্ত নম্ব , সব চরমাট ২৫ নম্বর   মরধ্য), অমিস প্রর্ারন  অনুরমাদন গ্রহণ ক রব এবং 

প্রমাণকসহ মূল্যায়ন প্রমতরবদন ঊর্ধ্চতন অমিরস  মনকট সপ্র ণ ক রব; 

 ঊর্ধ্চতন অমিস প্রমাণকসমূহ র্ার্াই কর  চূড়ান্ত নম্ব  প্রদান ক রব এবং ঊর্ধ্চতন অমিরস  এমপএ 

মূল্যায়নকা ী কম চকতচা  মনকট চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রমতরবদন (প্রাপ্ত নম্ব সহ) সপ্র ণ ক রব; 

 এমপএ মূল্যায়নকা ী কম চকতচা উি অমিরস  চূড়ান্ত মূল্যায়রন প্রাপ্ত নম্ব রক এমপএ সত র্ার্ চকৃত নম্ব  (৩) এ  

মবপ ীরত   রূপান্ত  ক রব (ওরয়রটড সস্কা ) 

 উি নম্ব  এমপএ সত তথ্য অমর্কা  কম চপম কল্পনা বাস্তবায়রন  মবপ ীরত তথ্য অমর্কা  কম চপম কল্পনা 

প্রণয়নকা ী অমিরস  প্রাপ্ত নম্ব  মহরসরব মবরবর্না ক া হরব। 

 উদাহ ণঃ র্ া র্াক তথ্য অমর্কা  কম চপম কল্পনা বাস্তবায়রন সকান অমিস চূড়ান্ত মূল্যায়রন ২৫ নম্বর   

মবপ ীরত ২০ নম্ব  সপরয়রছ। এমপএ মূল্যায়নকা ী কম চকতচা উি অমিরস  চূড়ান্ত মূল্যায়রন প্রাপ্ত নম্ব রক 

এমপএ সসকিন ৩-এ তথ্য অমর্কা  কম চপম কল্পনা বাস্তবায়রন  ের্ন্ র্ার্ চকৃত নম্ব  (৩, ওরয়রটড সস্কা ) এ  

মবপ ীরত   রূপান্ত  ক রব মনম্নরুরপঃ 

 

 সব চরমাট নম্ব  ২৫ হরল প্রাপ্ত নম্ব  ২০ 

 সুত াং সব চরমাট নম্ব  ৩ হরল প্রাপ্ত নম্ব = ২০x৩ =2.4 
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 এই কম চপম কল্পনা সকল স কা ী অমিরস  ের্ন্ প্ররর্ােে হরব। স কাম  অমিসসমুহ এই কম চপম কল্পনা মপ্রন্ট 

কর  এমপএ’  সারর্ সংযুি কর  স্বাক্ষর   ব্যবস্থা গ্রহণ ক রব।  



 

 
 

বামষ চক কম চসম্পাদন চুমি  ত্রৈমামসক/অর্ চবামষ চক/বামষ চক অগ্রগমত প্রমতরবদন উর্ব্চতন কার্ চালরয় সপ্র রণ  ছক 

(এমপএ এম এস সিটওয়ো  ব্যবহা  কর  না এমন কার্ চালরয়  ের্ন্ প্ররর্ােে) 

 

কম চসম্পাদন 

সক্ষৈ 

সক্ষরৈ  

মান 

কার্ চক্রম সূর্ক সূর্রক  

মান 

লক্ষেমাৈা 

(অসার্া ন) 

একক  ১ম 

ত্রৈমামসরক 

অগ্রগমত 

২য় 

ত্রৈমামসরক 

অগ্রগমত 

অর্ চবামষ চক 

অগ্রগমত 

(১ম+২য়) 

৩য় 

ত্রৈমামসরক 

অগ্রগমত 

৪র্ চ 

ত্রৈমামসরক 

অগ্রগমত 

বামষ চক চুড়ান্ত অগ্রগমত 

(১ম+২য়+৩য়+৪র্ চ) 

দাবীকৃত 

নম্ব  

প্রদত্ত 

প্রমাণক 

               

               

               

               

               

                                                                                                                                           সব চরমাট দাবীকৃত নম্ব ঃ 


