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১. ভূিমকা 

সরকাির কােজ সব্চ্ছতা ও জবাবিদিহ বৃিদ্ধ, ফলাফলধম� কম র্কােণ্ড উৎসাহ পৰ্দান এবং কম র্কৃিত বা 
Performance মূলয্ায়েনর লেক্ষয্ সরকার ২০১৪-১৫ অথ র্বছর হেত সরকাির অিফসসমূেহ ‘বািষ র্ক কম র্সম্পাদন 
চুিক্ত’ বা এিপএ পৰ্বতর্ন কের। এিপএ-েত  েকােনা সরকাির অিফস একিট িনিদ র্ষ্ট অথ র্বছের িবিভন্ন কায র্কৰ্েমর মাধয্েম 
েয সকল ফলাফল অজর্ন করেত চায় েস সকল ফলাফল এবং তা অজর্েনর িনেদ র্শকসমূহ একিট িনধ র্ািরত ছেক বণ র্না 
করা হয়।  এিপএ বতর্মােন মন্তৰ্ণালয়/িবভাগ হেত শুরু কের উপেজলা পয র্ােয়র সরকাির অিফস পয র্ন্ত িবস্তৃত হেয়েছ। 
এসকল সরকাির অিফসসমূেহ এিপএ পৰ্ণয়ন, বাস্তবায়ন পিরবীক্ষণ ও মূলয্ায়ন কায র্কৰ্ম যথাযথভােব পিরচালনায় 
সহায়তা পৰ্দােনর লেক্ষয্ মিন্তৰ্পিরষদ িবভাগ পৰ্িত বছর ‘বািষ র্ক কম র্সম্পাদন চুিক্ত পৰ্ণয়ন, পিরবীক্ষণ ও মূলয্ায়ন 

িনেদ র্িশকা’ পৰ্কাশ কের থােক। এবছর এিপএ’র কাঠােমার িকছু উন্নয়ন ও পিরবতর্ন সাধন করা হেয়েছ; েযমন: 
সুশাসন ও সংস্কারমূলক কায র্কৰ্মসমূহেক (জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল, অিভেযাগ পৰ্িতকার বয্বস্থা, েসবা পৰ্দান পৰ্িতশৰ্ুিত, 
ই-গভনয্র্ান্স ও উদ্ভাবন এবং তথয্ অিধকার) সমিনব্ত ভােব এিপএ’র অংশ িহসােব অন্তভু র্ক্ত করা হেয়েছ। এছাড়াও  
‘েকৗশলগত উেদ্দশয্’ িনধ র্ারণ শুধুমাতৰ্ মন্তৰ্ণালয়/িবভাগ পয র্ােয় রাখা হেয়েছ। এ িনেদ র্িশকািট  মন্তৰ্ণালয়/িবভাগ হেত 
উপেজলা পয র্ায় পয র্ন্ত সকল সরকাির অিফেসর ২০২১-২২  অথ র্বছেরর এিপএ পৰ্ণয়ন, বাস্তবায়ন পিরবীক্ষণ ও 
মূলয্ায়েনর জনয্ পৰ্েযাজয্ হেব। 
 
২.  বািষ র্ক কম র্সম্পাদন চুিক্তর কাঠােমাগত পিরবতর্নসমূহ: 

• মন্তৰ্ণালয়/িবভাগসমূেহর (আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা ও মাঠ পয র্ােয়র অিফসসহ) কায র্তািলকা (Allocation 

of Business) ও সুশাসনমূলক কায র্কৰ্মসমূেহর (জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল, অিভেযাগ পৰ্িতকার বয্বস্থা, 
েসবা পৰ্দান পৰ্িতশৰ্ুিত, ই-গভনয্র্ান্স ও উদ্ভাবন এবং তথয্ অিধকার) সামিগৰ্ক মূলয্ায়ন এিপএ’র মাধয্েম সম্পন্ন 
করা হেব। 

• জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল, অিভেযাগ পৰ্িতকার বয্বস্থা, েসবা পৰ্দান পৰ্িতশৰ্ুিত, ই-গভনয্র্ান্স ও উদ্ভাবন এবং তথয্ 
অিধকার বাস্তবায়েনর জনয্ পৃথক পৃথক কম র্পিরকল্পনা থাকেব; এবং এসকল কম র্পিরকল্পনা এিপএ’র অংশ 
িহেসেব িবেবিচত হেব। মিন্তৰ্পিরষদ িবভাগ এসকল কম র্পিরকল্পনায় িবিভন্ন পয র্ােয়র অিফেসর 
(মন্তৰ্ণালয়/িবভাগ, দপ্তর/সংস্থা ও মাঠ পয র্ায়) জনয্ কী লক্ষয্মাতৰ্া থাকেব তা িনধ র্ারণ কের েদেব।  

• এিপএ পৰ্ণয়নকােল একইসােথ জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল, অিভেযাগ পৰ্িতকার বয্বস্থা, েসবা পৰ্দান পৰ্িতশৰ্ুিত, 
ই-গভনয্র্ান্স ও উদ্ভাবন এবং তথয্ অিধকার কম র্পিরকল্পনাসমূহ এিপএ’েত সংযুক্ত কেরই ঊধব্র্তন কতৃর্পেক্ষর 
সেঙ্গ চূড়ান্ত এিপএ সব্াক্ষর করেত হেব। 

• েকৗশলগত উেদ্দশয্/ আবিশয্ক েকৗশলগত উেদ্দশয্ শুধুমাতৰ্ মন্তৰ্ণালয়/িবভােগর এিপএেত থাকেব। অনয্ানয্ 
অিফেসর এিপএ’েত েকৗশলগত উেদ্দশয্/ আবিশয্ক েকৗশলগত উেদ্দেশয্র পিরবেতর্ কম র্সম্পাদন 
েক্ষতৰ্/সুশাসন ও সংস্কারমূলক কম র্সম্পাদেনর েক্ষতৰ্ থাকেব।  

• িবগত বছরসমূেহ এিপএ’েত েমাট ১০০ নমব্েরর মেধয্ সংিশ্লষ্ট অিফেসর Allocation of Business বা 
কায র্তািলকা  অনুযায়ী কম র্কাণ্ড বাস্তবায়েন ৭৫ নমব্র এবং আবিশয্ক েকৗশলগত উেদ্দশয্ বাস্তবায়েনর জনয্ 
২৫ নমব্র বরাদ্দ িছল। এবছর হেত সংিশ্লষ্ট অিফেসর Allocation of Business বা কায র্তািলকাভুক্ত 
কম র্কাণ্ড বাস্তবায়েন ৭০ নমব্র বরাদ্দ থাকেব এবং আবিশয্ক েকৗশলগত উেদ্দেশয্র আওতায় জাতীয় শুদ্ধাচার 
েকৗশল, অিভেযাগ পৰ্িতকার বয্বস্থা, েসবা পৰ্দান পৰ্িতশৰ্ুিত, ই-গভনয্র্ান্স ও উদ্ভাবন এবং তথয্ অিধকার 
কম র্পিরকল্পনাসমূহ বাস্তবায়েনর জনয্ সব র্েমাট ৩০ নমব্র (ওেয়েটড েস্কার) বরাদ্দ থাকেব। এই ৩০ নমব্েরর 
মেধয্ জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল, অিভেযাগ পৰ্িতকার বয্বস্থা, েসবা পৰ্দান পৰ্িতশৰ্ুিত, ই-গভনয্র্ান্স ও উদ্ভাবন এবং 
তথয্ অিধকার কম র্পিরকল্পনাসমূহ বাস্তবায়েনর জনয্  যথাকৰ্েম ১০, ৪, ৩, ১০ ও ৩ নমব্র (ওেয়েটড েস্কার) 
বরাদ্দ থাকেব (১০+৪+৩+১০+৩=৩০)। 
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• এিপএ’েত জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল, অিভেযাগ পৰ্িতকার বয্বস্থা, েসবা পৰ্দান পৰ্িতশৰ্ুিত, ই-গভনয্র্ান্স ও উদ্ভাবন 
এবং তথয্ অিধকার কম র্পিরকল্পনাসমূেহর ওেয়েটড েস্কার িনধ র্ারেণর জনয্ পৰ্িতিট কম র্পিরকল্পনা পৰ্থেম 
পৃথকভােব মূলয্ায়ন করা হেব। মূলয্ায়েন পৰ্াপ্ত নমব্রেক উক্ত কম র্পিরকল্পনা বাস্তবায়েন এিপএ েত পৰ্দত্ত 
ওেয়েটড েস্কােরর িবপরীেত রূপান্তর কের পৰ্াপ্ত নমব্র এিপএ েত যুক্ত করা হেব। কম র্পিরকল্পনাসমূহ 
মিন্তৰ্পিরষদ িবভাগ কতৃর্ক পৰ্স্তুত করা হেয়েছ এবং এই িনেদ র্িশকার সােথ সংযুক্ত করা হেয়েছ। 

• কম র্সম্পাদেনর সািব র্ক িচেতৰ্ েকান পিরবতর্ন আনা হয় নাই।  

• েসকশন ১ এ ‘েকৗশলগত উেদ্দশয্’/আবিশয্ক েকৗশলগত উেদ্দশয্ শুধুমাতৰ্ মন্তৰ্ণালয়/িবভােগর এিপএ’েতই 
থাকেব। অনয্ানয্ অিফস এিপএ েত ‘েকৗশলগত উেদ্দেশয্র’ পিরবেতর্ ‘কম র্সম্পাদেনর েক্ষতৰ্’ িনধ র্ারণ করেব। 
আবিশয্ক েকৗশলগত উেদ্দশয্ এেক্ষেতৰ্ ‘সুশাসন ও সংস্কারমূলক কম র্সম্পাদেনর েক্ষতৰ্’ নােম পিরিচত হেব। 
কম র্সম্পাদেনর েক্ষতৰ্ িনধ র্ারেণর পদ্ধিত এই িনেদ র্িশকার ‘এিপএ’র িবিভন্ন েসকশন পৰ্স্তুত পৰ্িকৰ্য়া’ অংেশ 
বণ র্না করা হেয়েছ। 

• েসকশন ২ এ েকােনা পিরবতর্ন আনা হয় নাই। 

• েসকশন-৩ এর ছেকর কলাম সংখয্ায় েকান পিরবতর্ন আনা হয় নাই। তেব পৰ্থম কলােম মন্তৰ্ণালয়/িবভােগর 
এিপএ’েত ‘েকৗশলগত উেদ্দশয্/ আবিশয্ক েকৗশলগত উেদ্দশয্’ উেল্লখ থাকেলও অনয্ানয্ অিফেসর এিপএ েত 
এই কলােম কম র্সম্পাদেনর েক্ষতৰ্/ সুশাসন ও সংস্কারমূলক কম র্সম্পাদেনর েক্ষতৰ্ উেল্লখ করেত হেব। 

• সংেযাজনী ১ (শব্দ-সংেক্ষপ) এ েকােনা পিরবতর্ন আনা হয় নাই; তেব বাংলা ও ইংেরজী শব্দসংেক্ষপ 
পৃথকভােব িলখেত হেব। 

• সংেযাজনী ২ (কম র্সম্পাদন সূচেকর পিরমাপ পদ্ধিত) এর নাম পিরবতর্ন কের ‘কম র্সম্পাদন বয্বস্থাপনা ও 

পৰ্মাণক’ করা হেয়েছ এবং কলাম সংখয্া ৬ হেত কিমেয় ৫ করা হেয়েছ। নতুন সংেযাজনী ২ িনম্নরুপ: 
সংেযাজনী ২ 

কৰ্িমক নমব্র কায র্কৰ্ম কম র্সম্পাদন সূচক বাস্তবায়নকারী অনুিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লক্ষয্মাতৰ্া অজর্েনর পৰ্মাণক 

     

• সংেযাজনী ৩ এর (অনয্ অিফেসর সেঙ্গ সংিশ্লষ্ট কম র্সম্পাদন সূচকসমূহ) কলাম সংখয্া ৬ হেত কিমেয় ৪ এ 
আনা হেয়েছ। নতুন ছকিট িনম্নরুপ: 

সংেযাজনী ৩ 
কায র্কৰ্ম কম র্সম্পাদন সূচক েযসকল অিফেসর সােথ 

সংিশ্লষ্ট 
সংিশ্লষ্ট অিফেসর সােথ কায র্কৰ্ম সমনব্েয়র েকৗশল 

    

 

• সংেযাজনী ৪ একিট নতুন সংেযাজনী িহেসেব শুধুমাতৰ্ মন্তৰ্ণালয়/িবভােগর এিপএ’েত সংযুক্ত থাকেব। অনয্ানয্ 
অিফেসর এিপএ’েত এই সংেযাজনী থাকেব না। েযসকল নীিত/পিরকল্পনার আেলােক কম র্সম্পাদন পিরকল্পনা 
পৰ্স্তুত করা হেয়েছ েস সকল নীিত পিরকল্পনার তািলকা ও এিপএ-েত পৰ্দত্ত সংিশ্লষ্ট কায র্কৰ্েমর তািলকা এই 
িনম্নিলিখত ছেক পৰ্দান করেত হেব; 

কৰ্িমক  নীিত/পিরকল্পনার নাম  নীিত/পিরকল্পনার েয অংেশর 
আেলােক এিপএ’র কায র্কৰ্ম 
গৰ্হণ করা হেয়েছ   

এিপএ’র 
সংিশ্লষ্ট 
কায র্কৰ্ম  

মন্তবয্ 

০১ েডল্টা প্লয্ান-২১০০    
০২ রুপকল্প ২০৪১    
০৩ অষ্টম পঞ্চবািষ র্ক পিরকল্পনা    
০৪ মিন্তৰ্সভার িসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন    
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• মন্তৰ্ণালয়/িবভােগর জনয্ সংেযাজনী ৫-৯ পয র্ন্ত (অনয্ানয্ অিফেসর জনয্ সংেযাজনী ৪-৮ পয র্ন্ত) যথাকৰ্েম 
জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কম র্পিরকল্পনা, ই-গভনয্র্ান্স কম র্পিরকল্পনা, অিভেযাগ পৰ্িতকার বয্বস্থা 
কম র্পিরকল্পনা, েসবা পৰ্দান পৰ্িতশৰ্ুিত কম র্পিরকল্পনা এবং তথয্ অিধকার কম র্পিরকল্পনা সংযুক্ত করেত হেব। 
উেল্লখয্ েয এসকল কম র্পিরকল্পনা মিন্তৰ্পিরষদ িবভাগ কতৃর্ক পৰ্স্তুত কের এই িনেদ র্িশকার সােথ, এিপএ এম 
এস সফটওয়য্াের এবং মিন্তৰ্পিরষদ িবভােগর ওেয়বসাইেট আপেলাড করা আেছ। শুদ্ধাচার কম র্পিরকল্পনা 
ছাড়া অনয্ানয্ কম র্পিরকল্পনাসমূহ পুনরায় পৰ্স্তুেতর পৰ্েয়াজন নাই। শুধুমাতৰ্ ডাউনেলাড ও িপৰ্ন্ট কের এিপএ’র 
সােথ সংযুক্ত করেত হেব। মিন্তৰ্পিরষদ িবভাগ কতৃর্ক পৰ্দত্ত শুদ্ধাচার কম র্পিরকল্পনার ফরময্াট ও গাইডলাইন 
অনুযায়ী শুদ্ধাচার কম র্পিরকল্পনা পৰ্স্তুত কের িনজ িনজ ঊধব্র্তন অিফেসর সােথ আেলাচনার িভিত্তেত চূড়ান্ত 
কের চূড়ান্ত শুদ্ধাচার কম র্পিরকল্পনা এিপএ’র সােথ সংযুক্ত করেত হেব। 

• এিপএ’র কাঠােমা পিরিশষ্ট ক েত সংযুক্ত করা হেয়েছ; 

• মন্তৰ্নালয়/িবভাগসহ সকল সরকাির অিফস এসকল কম র্পিরকল্পনা বাস্তবায়ন করেব এবং চািহত পৰ্মাণক িনজ 
িনজ ঊধব্র্তন কতৃর্পেক্ষর িনকট মূলয্ায়েনর সময় েপৰ্রণ করেব। পৰ্িতিট কম র্পিরকল্পনা বাস্তবায়ন ও মূলয্ায়ন 
িনেদ র্িশকা এসােথ সংযুক্ত করা হেয়েছ (পিরিশষ্ট খ) । 

• এছাড়াও, এিপএ’র একিট সাধারণ কাঠােমা পৰ্স্তুত করা হেয়েছ (পিরিশষ্ট গ) । কাঠােমািট মন্তৰ্ণালয়/িবভােগর 
িবিভন্ন অনুিবভাগ, সরকাির বয্াংক, বীমা, িশক্ষা পৰ্িতষ্ঠানসমূহ িকংবা েকান অিফেসর আওতাধীন ইউিনট 
পৰ্েয়াজেন বয্বহার করেত পারেব। উেল্লখয্, এই কাঠােমা মন্তৰ্ণালয়/িবভাগ/দপ্তর/সংস্থা ও মাঠ পয র্ােয়র 
অিফেসর েক্ষেতৰ্ পৰ্েযাজয্ হেব না।     
 

৩. বািষ র্ক কম র্সম্পাদন চুিক্ত পৰ্ণয়েন সাধারণ িনেদ র্শাবিল 
 কম র্কৃিত বা Performance মূলয্ায়েনর একিট অনয্তম শতর্ হল যথাযথভােব এিপএ পৰ্ণয়ন। পৰ্িত বছর 
এিপএ িনেদ র্িশকােত এিপএ পৰ্ণয়েনর েক্ষেতৰ্ িবেবচয্ িকছু উেল্লখেযাগয্ িবষেয় আেলাকপাত করা হয়।   িনেম্ন ২০২১-
২২ অথ র্বছেরর এিপএ পৰ্ণয়েন সহায়ক এরূপ িকছু গুরুতব্পূণ র্ িবষয় উেল্লখ করা হেলা: 

1. িবিভন্ন জাতীয় এবং আন্তজর্ািতক (বাংলােদশ কতৃর্ক সব্ীকৃত) পিরকল্পনায় বিণ র্ত েযসকল লক্ষয্মাতৰ্া েকান 
সরকাির অিফেসর জনয্ পৰ্েযাজয্, েসসকল লক্ষয্মাতৰ্া অজর্েন ২০২১-২২ অথ র্বছের গৃহীতবয্ কায র্কৰ্ম 
সংিশ্লষ্ট অিফেসর এিপএ-েত উেল্লখ থাকেত হেব। সরকােরর জাতীয় পিরকল্পনাসমূেহর িকছু উদাহরণ 
িনেম্ন েদয়া হল:  

ক) সরকােরর িনব র্াচনী ইশেতহার, ২০১৮ 
খ) েপৰ্িক্ষত পিরকল্পনা ২০২১-২০৪১ 
গ) অষ্টম পঞ্চবািষ র্ক পিরকল্পনা, ২০২১-২০২৫ 
ঘ) বাংলােদশ ব-দব্ীপ পিরকল্পনা ২১০০ (Bangladesh Delta Plan 2100) এবং 
ঙ) েটকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (Sustainable Development Goals 2030) 

2. পৰ্েতয্ক সরকাির অিফস িনজ িনজ মন্তৰ্ণালয়/িবভাগ কতৃর্ক পৰ্ণীত নীিত/আইন/েকৗশলপতৰ্/পিরকল্পনায় 
িবধৃত লক্ষয্মাতৰ্া/উেদ্দশয্সমূহ অজর্েন গৃহীত কায র্কৰ্ম উেল্লখ করেব; 

 
০৫ মাননীয় পৰ্ধানমন্তৰ্ীর িনেদ র্শনা ও পৰ্িতশৰ্ুিত 

বাস্তবায়ন 
   

০৬ এম িট িব এফ     
০৭ মন্তৰ্ণালয়/িবভােগর িনজসব্ নীিত/পিরকল্পনা    
0৮     
….     
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3. ‘মুিজববষ র্’ উপলেক্ষয্ গৃহীত িবিভন্ন জনিহতকর কায র্কৰ্েমর লক্ষ য্মাতৰ্া এিপএ-েত উেল্লখ থাকেব; এেক্ষেতৰ্ 
মন্তৰ্ণালয়/িবভাগসহ সরকাির অিফসসমূহেক তােদর আওতাভুক্ত এবং জনকলয্ােণর সেঙ্গ সম্পকর্যুক্ত 
২/১িট কাজ বাস্তবায়েনর জনয্ লক্ষয্মাতৰ্া িনধ র্ারণ করেত হেব; 

4. মিন্তৰ্সভায় গৃহীত িসদ্ধান্ত এবং মাননীয় পৰ্ধানমন্তৰ্ী কতৃর্ক পৰ্দত্ত িনেদ র্শনা ও পৰ্িতশৰ্ুিত বাস্তবায়েনর 
পৰ্িতফলন পৰ্েযাজয্ েক্ষেতৰ্ সংিশ্লষ্ট মন্তৰ্ণালয়/িবভাগ ও দপ্তর/সংস্থার এিপএ েত থাকেত হেব; 

5. ‘মধয্েময়াদী বােজট কাঠােমােত’ পৰ্দত্ত রূপকল্প, অিভলক্ষয্, Key Performance Indicator (KPI), 
উেদ্দশয্ ও কায র্কৰ্েমর সেঙ্গ এিপএ-েত পৰ্দত্ত তেথয্র সামঞ্জসয্ থাকেত হেব; 

6. অথ র্বছেরর সম্ভাবয্ বােজেটর সেঙ্গ সামঞ্জসয্ েরেখ এিপএ-েত লক্ষয্মাতৰ্া িনধ র্ারণ করেত হেব;  

7. িডিজটাল বাংলােদশ িবিনম র্ােণ িবিভন্ন উদ্ভাবনী ও সংস্কারমূলক উেদয্াগ, িডিজটাইেজশন, িডিজটাল 
েসবা পৰ্দান ও েসবা সহজীকরেণর লক্ষয্মাতৰ্া এিপএ পৰ্ণয়েন িবেবচনা করেত হেব; 

8. বয্বসা সহায়ক পিরেবশ সৃিষ্ট বা Ease of Doing Business এর িনেদ র্শকসমূহ েয সকল 
মন্তৰ্ণালেয়র কায র্কৰ্েমর সােথ সংিশ্লষ্ট েস সকল িনেদ র্শকসমূেহর অগৰ্গিত িবেবচনায় েরেখ লক্ষয্মাতৰ্া 
েনয়া েযেত পাের;  

9. এিপএ পৰ্ণয়েন ৪থ র্ িশল্প িবপ্লব (Fourth Industrial Revolution) সংিশ্লষ্ট কায র্কৰ্ম পৰ্েযাজয্ 
েক্ষেতৰ্ অন্তভু র্ক্ত করা েযেত পাের; 

10. ঊধব্র্তন অিফেসর এিপএ-েত আওতাধীন অিফেসর জনয্ িনধ র্ািরত/পৰ্েযাজয্ কায র্কৰ্েমর উেল্লখ যথাসম্ভব 
পিরহার করেত হেব। তেব আওতাধীন অিফেসর কােজর সম্ভাবয্ সামিষ্টক পৰ্ভাব/অজর্ন ঊধব্র্তন 
অিফেসর এিপএ-েত পৰ্িতফিলত হেত পাের। এছাড়াও, আওতাধীন অিফেসর কােজর েক্ষতৰ্ পৰ্স্তুত ও 
গুণগত মান বৃিদ্ধেত ঊধব্র্তন অিফস কতৃর্ক গৃহীত পদেক্ষপ উক্ত অিফেসর এিপএ-েত উেল্লখ থাকেত 
পাের; 

11. ২০২১-২২ অথ র্বছেরর এিপএ পৰ্ণয়েন পূব র্বত� বছরসমূেহর এিপএ’র সেঙ্গ সামঞ্জসয্ বজায় রাখেত হেব; 

12. এিপএ পৰ্ণয়েন একিট সরকাির অিফস তার পারফরেমেন্সর সেঙ্গ সম্পকর্যুক্ত গুরুতব্পূণ র্ কায র্কৰ্মসমূহ 
উেল্লখ করেব এবং রুিটনধম� ও ক্ষুদৰ্ কাজসমূেহর উেল্লখ যথাসম্ভব পিরহার করেব। এ লেক্ষয্ ২০২১-২২ 
অথ র্বছেরর এিপএ েত মন্তৰ্ণালয়/িবভাগ সেব র্াচ্চ ০৫ (পাঁচ) িট েকৗশলগত উেদ্দশয্ এবং সেব র্াচ্চ ৫০ িট 
(পঞ্চাশ) সূচক িনধ র্ারণ করেত পারেব। অনয্ানয্ অিফসসমূহ সেব র্াচ্চ ০৫ (পাঁচ) িট কম র্সম্পাদন েক্ষতৰ্ 
এবং সেব র্াচ্চ ৫০ িট (পঞ্চাশ) সূচেকর মেধয্ এিপএ েক সীমাবদ্ধ রাখেব; 

13.   সরকাির কম র্চারীেদর সক্ষমতার উন্নয়ন (সমসামিয়ক িবষয় িনেয় িবেশষ লািন র্ং েসশন আেয়াজনসহ) 
সংকৰ্ান্ত কায র্কৰ্ম এিপএ-েত অন্তভু র্িক্তর িবষয়িট িবেবচনায় রাখেত হেব;  

14. মন্তৰ্ণালয়/িবভােগর গুরুতব্পূণ র্ িবষয়সমূহ িনেয় অভয্ন্তরীণ গেবষণা পিরচালনার িবষয়িট িবেবচনা করেত 
হেব;    

15. েযসকল কায র্কৰ্ম বাস্তবায়েন অনয্ এক/একািধক সরকাির অিফেসর উপর িনভর্র করেত হয় েসসকল 
কায র্কৰ্ম এিপএ-েত উেল্লেখর পূেব র্ েসসকল সরকাির অিফেসর সেঙ্গ আেলাচনা কের পৰ্াপ্ত সহেযািগতার 
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িবষেয় িনিশ্চত হেত হেব। পৰ্েযাজয্ েক্ষেতৰ্ এসকল সহেযািগতা পৰ্দােনর িবষয়সমূহ েসসকল সরকাির 
অিফেসর এিপএ-েত উেল্লখ থাকা িনিশ্চত করেত হেব;  

16. রুিটন ধম� কােজর (েযমন সভা, পতৰ্ জাির ইতয্ািদ) উেল্লখ যথাসম্ভব পিরহার করেত হেব; 

17. পূব র্বত� বছরসমূেহর নয্ায় ২০২১-২২ অথ র্বছেরর এিপএ পৰ্ণয়ন, ৈতৰ্মািসক/অধ র্বািষ র্ক/বািষ র্ক পৰ্িতেবদন 
পৰ্স্তুত ও দািখলসহ এিপএ মূলয্ায়েনর যাবতীয় কাজ এিপএএমএস সফ্ টওয়য্ােরর মাধয্েম সম্পাদন 
করেত হেব; 

18. েযসকল সরকাির অিফস এিপএএমএস সফ্ টওয়য্ােরর আওতায় এেসেছ েসসকল অিফেসর এিপএ 
পৰ্ণয়ন, পিরবীক্ষণ ও মূলয্ায়ন শুধুমাতৰ্ এিপএএমএস সফ্ টওয়য্ােরর মাধয্েমই সম্পন্ন করেত হেব।  

19. এিপএএমএস সফ্ টওয়য্ােরর আওতাভুক্ত সকল অিফস এিপএ’র লক্ষয্মাতৰ্া অজর্েনর সকল পৰ্মাণক 
এিপএএমএস সফ্ টওয়য্াের দািখল করেব। তেব ঊধব্র্তন অিফেসর সেঙ্গ এিপএ সব্াক্ষেরর জনয্ চূড়ান্ত 
এিপএ’র একিট মুিদৰ্ত কিপ সংরক্ষণ করা েযেত পাের;   

20. এিপএ পৰ্ণয়ন, পিরবীক্ষণ ও মূলয্ায়েনর কাজিট যথাযথভােব সমনব্েয়র জনয্ 
মন্তৰ্ণালয়/িবভাগ/দপ্তর/সংস্থা ও মাঠ পয র্ােয়র পৰ্িতিট অিফেসর েকান একিট িনিদ র্ষ্ট শাখা/অিধশাখােক 
দািয়তব্ পৰ্দান করেত হেব। এিপএ সংকৰ্ান্ত সকল েরকড র্ উক্ত শাখা/অিধশাখায় সংরিক্ষত থাকেব। উক্ত 
শাখা/অিধশাখার দািয়তব্পৰ্াপ্ত কম র্কতর্া এিপএ িটেমর সদসয্ হেবন; এবং   

21. এিপএ’র িবিভন্ন কায র্কৰ্ম সম্পাদেনর সময়সীমা সংকৰ্ান্ত একিট কয্ােলন্ডার এসােথ সংযুক্ত করা হেয়েছ। 
এই কয্ােলন্ডার অনুযায়ী সকল সরকাির অিফস এিপএ সংিশ্লষ্ট কায র্কৰ্ম সম্পাদন করেব।  

৪. বািষ র্ক কম র্সম্পাদন চুিক্তর িবিভন্ন েসকশন পৰ্স্তুত পৰ্িকৰ্য়া 

২০২১-২২ অথ র্বছেরর বািষ র্ক কম র্সম্পাদন চুিক্তেত সরকাির অিফেসর কম র্সম্পাদেনর সািব র্ক িচতৰ্, পৰ্স্তাবনা 
এবং িনম্নবিণ র্ত েসকশন ও সংেযাজনীসমূহ অন্তভু র্ক্ত থাকেব: 

েসকশন ১: রূপকল্প, অিভলক্ষয্, েকৗশলগত উেদ্দশয্সমূহ (শুধুমাতৰ্ মন্তৰ্ণালয়/িবভােগর জনয্), কম র্সম্পাদেনর 
েক্ষতৰ্ (অনয্ানয্ অিফেসর জনয্) এবং কায র্াবিল  

েসকশন ২: কায র্কৰ্েমর চূড়ান্ত ফলাফল/পৰ্ভাব 

েসকশন ৩: কম র্সম্পাদন পিরকল্পনা  

সংেযাজনী ১:  শব্দসংেক্ষপ 

সংেযাজনী ২: কম র্সম্পাদন বয্বস্থাপনা ও পৰ্মাণক 

সংেযাজনী ৩: অনয্ অিফেসর সােথ সংিশ্লষ্ট কম র্সম্পাদন সূচকসমূহ 

সংেযাজনী ৪ (শুধুমাতৰ্ মন্তৰ্ণালয়/িবভােগর জনয্): েযসকল নীিত/পিরকল্পনার আেলােক কম র্সম্পাদন 
পিরকল্পনা পৰ্স্তুত করা হেয়েছ 

সংেযাজনী ৫: জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কম র্পিরকল্পনা, 

সংেযাজনী ৬:  ই-গভনয্র্ান্স কম র্পিরকল্পনা 
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সংেযাজনী ৭: অিভেযাগ পৰ্িতকার বয্বস্থা কম র্পিরকল্পনা 

সংেযাজনী ৮: েসবা পৰ্দান পৰ্িতশৰ্ুিত কম র্পিরকল্পনা 

সংেযাজনী ৯:  তথয্ অিধকার কম র্পিরকল্পনা 

মন্তৰ্ণালয়/িবভাগ, দপ্তর/সংস্থা ও মাঠ পয র্ােয়র অিফেসর বািষ র্ক কম র্সম্পাদন চুিক্তর কাঠােমা পিরিশষ্ট ক েত 
সংেযািজত হল। পৰ্েযাজয্ কাঠােমা অনুসরণ কের পৰ্েতয্ক সরকাির অিফস বািষ র্ক কম র্সম্পাদন চুিক্ত পৰ্স্তুত করেব। 
এসকল েসকশন ও সংেযাজনী পূরেণর পৰ্িকৰ্য়া িনেম্ন সংেক্ষেপ বণ র্না করা হল:  
 
৪.১ কম র্সম্পাদেনর সািব র্ক িচতৰ্ 
  সরকাির অিফেসর কম র্সম্পাদেনর একিট সংিক্ষপ্ত িচতৰ্ তুেল ধরার লেক্ষয্ বািষ র্ক কম র্সম্পাদন চুিক্তেত এই 
অংশিট সংেযাজন করা হেয়েছ। এেত সংিশ্লষ্ট অিফেসর িবগত ৩ (িতন) বছেরর পৰ্ধান অজর্নসমূহ, কম র্সম্পাদেনর 
েক্ষেতৰ্ সমসয্া বা চয্ােলঞ্জ, এসকল চয্ােলঞ্জ/সমসয্া উত্তরেণ ভিবষয্ত কম র্পিরকল্পনা এবং উক্ত কম র্পিরকল্পনার 
আেলােক ২০২১-২২ অথ র্বছেরর সম্ভাবয্ পৰ্ধান অজর্নসমূহ সংেক্ষেপ বণ র্না করেত হেব। সািব র্ক িচতৰ্ সুিনিদ র্ষ্ট ও 
তথয্বহুল িকন্তু যথাসম্ভব সংিক্ষপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। 
 
৪.২ পৰ্স্তাবনা 
 বািষ র্ক কম র্সম্পাদন চুিক্তর শুরুেত একিট পৰ্স্তাবনা থাকেব, যােত এই চুিক্তর উেদ্দশয্, পক্ষসমূহ এবং চুিক্তেত 
বিণ র্ত ফলাফলসমূহ অজর্েনর িবষেয় তােদর সম্মত হওয়া সম্পেকর্ উেল্লখ থাকেব।  
 
4.৩ েসকশন-১: রূপকল্প, অিভলক্ষয্, েকৗশলগত উেদ্দশয্ / কম র্সম্পাদেনর েক্ষতৰ্ এবং কায র্াবিল 

 
রূপকল্প (Vision) 

রূপকল্প মূলত একিট সরকাির অিফেসর ভিবষয্ৎ আদশ র্ অবস্থা (idealized state) িনেদ র্শ কের। রূপকল্প 
সাধারণত ৫-১০ বছর েময়ােদর জনয্ িনধ র্ারণ করা হয়। ফেল অিফেসর কাঠােমাগত পিরবতর্ন বা কােজর ধরন বয্াপক 
পিরবতর্ন বয্তীত রূপকল্প বছর বছর পিরবিতর্ত হেব না। একিট ভাল রূপকল্প সহেজ পাঠেযাগয্ ও েবাধগময্ হেব। এিট  
কল্পনায় ধারণ করার মত সংিক্ষপ্ত ও েজারােলা হেব যা গন্তবয্ িনেদ র্শ করেব, িকন্তু এিট গন্তেবয্ েপৗঁছােনার পথনকশা 
নয়। রূপকল্প সরকাির কম র্চারীেদর উদুব্দ্ধ এবং উজ্জীিবত করেব, যা একইসেঙ্গ অজর্নেযাগয্ এবং চয্ােলিঞ্জংহেব।   
 
অিভলক্ষয্ (Mission) 

একিট সরকাির দপ্তর তার িনিদ র্ষ্ট রূপকল্পিট কী ভােব অজর্ন করেব অিভলক্ষ মূলতঃ তাই িনেদ র্শ কের। অিভলক্ষয্ 
িনধ র্ারেণর েক্ষেতৰ্ িনম্নবিণ র্ত িবষয়সমূহ িবেবচনায় রাখেত হেব,  

একিট দপ্তর একিট িনিদ র্ষ্ট সমেয়, 

• কী অজর্ন করেত চায়;  

• কীভােব অজর্ন করেত চায়; এবং  

• কার জনয্ অজর্ন করেত চায় অথ র্াৎ এর সম্ভাবয্ উপকারেভাগী কারা। 
 

অিভলক্ষয্ অবশয্ই রূপকেল্পর সেঙ্গ সামঞ্জসয্পূণ র্ হেত হেব।  
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মন্তৰ্ণালয়/িবভােগর েকৗশলগত উেদ্দশয্ (Strategic Objectives)  
 

েকৗশলগত উেদ্দশয্ বলেত িনিদ র্ষ্ট সমেয়-সব্ল্প, মধয্ ও দীঘ র্েময়ােদ িনিদ র্ষ্ট নীিতমালা এবং কম র্সূিচ 
বাস্তবায়েনর মাধয্েম একিট দপ্তর তার অিধেক্ষেতৰ্ েয সকল উন্নয়ন লক্ষয্ (development objectives) অজর্ন 
করেত চায় েসগুিলেক বুঝােব। উদাহরণসব্রূপ, সব্াস্থয্ েসবা িবভােগর অনয্তম েকৗশলগত উেদ্দশয্ হেত পাের মা ও 
িশশুর জনয্ উন্নততর সব্াস্থয্েসবা িনিশ্চতকরণ। েকৗশলগত উেদ্দশয্ শুধুমাতৰ্ মন্তৰ্ণালয়/িবভােগর এিপএ’েত থাকেব। 
মন্তৰ্ণালয়/িবভােগর এিপএ েত দুই ধরেনর েকৗশলগত উেদ্দশয্ থাকেব। মন্তৰ্ণালয়/িবভাগ িনজ িনজ allocation of 

business অনুযায়ী সেব র্াচ্চ ০৫ (পাঁচ) িট েকৗশলগত উেদ্দশয্ িনধ র্ারণ করেত পারেব। সুশাসন/সংস্কারমূলক কায র্কৰ্ম 
বাস্তবায়েনর জনয্ মিন্তৰ্পিরষদ িবভাগ কতৃর্ক িকছু ‘েকৗশলগত উেদ্দশয্’ এবং সংিশ্লষ্ট কায র্কৰ্ম ও লক্ষয্মাতৰ্া িনধ র্ারণ 
কের িদেত পাের যা ‘আবিশয্ক েকৗশলগত উেদ্দশয্’ নােম পিরিচত হেব। এসকল ‘আবিশয্ক েকৗশলগত উেদ্দশয্’ 
সকল মন্তৰ্ণালয়/িবভােগর জনয্ সমভােব পৰ্েযাজয্ হেব। ২০২১-২২ অথ র্বছেরর এিপএ’েত ‘সুশাসন ও সংস্কারমূলক 
কম র্সম্পাদন েজারদারকরণ’ িশেরানােম একিট আবিশয্ক েকৗশলগত উেদ্দশয্ এবং সংিশ্লষ্ট কায র্কৰ্ম (জাতীয় শুদ্ধাচার 
েকৗশল, অিভেযাগ পৰ্িতকার বয্বস্থা, েসবা পৰ্দান পৰ্িতশৰ্ুিত, ই-গভনয্র্ান্স ও উদ্ভাবন এবং তথয্ অিধকার কম র্পিরকল্পনা 
বাস্তবায়ন) লক্ষয্মাতৰ্াসহ অন্তভু র্ক্ত করা হেয়েছ।    

 

দপ্তর/সংস্থা ও মাঠ পয র্ােয়র কায র্ালয়সমূেহর কম র্সম্পাদেনর েক্ষতৰ্:  
 

দপ্তর/সংস্থা ও মাঠ পয র্ােয়র কায র্ালয়সমূহ মূলত সংিশ্লষ্ট মন্তৰ্ণালয়/িবভােগর রুপকল্প, অিভলক্ষয্ ও েকৗশলগত 
উেদ্দশয্সমূহ বাস্তবায়েনর জনয্ কাজ কের। এসকল অিফসসমূহ সংিশ্লষ্ট মন্তৰ্ণালয়/িবভােগর রুপকল্প, অিভলক্ষয্ ও 
েকৗশলগত উেদ্দশয্সমূেহর আেলােক িনজ িনজ রুপকল্প, অিভলক্ষয্ ও কম র্সম্পাদেনর েক্ষতৰ্ িনধ র্ারণ করেব। 
কম র্সম্পাদেনর েক্ষতৰ্ মূলত সমজাতীয় কায র্কৰ্মসমূহেক একিট িনিদ র্ষ্ট cluster-এ অন্তভু র্ক্ত করেব।  এসকল 

অিফসসমূেহর এিপএ’েত আবিশয্ক েকৗশলগত উেদ্দশয্ ‘সুশাসন ও সংস্কারমূলক কম র্সম্পাদেনর েক্ষতৰ্’ নােম পিরিচত 

হেব এবং এেক্ষেতৰ্ ‘সুশাসন ও সংস্কারমূলক কম র্সম্পাদন েজারদারকরণ’ িশেরানােম মিন্তৰ্পিরষদ িবভাগ কতৃর্ক 
িনধ র্ািরত একিট কম র্সম্পাদেনর েক্ষতৰ্ থাকেব।    

 
কায র্াবিল (Functions) 

 
একিট সরকাির অিফেসর পৰ্ধান কায র্াবিল এখােন িলিপবদ্ধ করেত হেব। কায র্িবিধমালা (Rules of 

Business)-এর তফিসল-১ (Allocation of Business)-এ বিণ র্ত কায র্াবিলর িভিত্তেত মন্তৰ্ণালয়/িবভােগর 
কায র্াবিলর তািলকা পৰ্স্তুত করেত হেব। দপ্তর/সংস্থা ও মাঠ পয র্ােয়র অিফেসর েক্ষেতৰ্ সংিশ্লষ্ট আইন/িবিধ ও সরকাির 
আেদশ দব্ারা িনধ র্ািরত কায র্াবিল সংেক্ষেপ উেল্লখ করেত হেব।  

 
৪.৪ েসকশন-২: কায র্কৰ্মসমূেহর চূড়ান্ত ফলাফল/পৰ্ভাব 
   
 েসকশন-২ এ সরকাির অিফসসমূহ েসকশন-৩ এ বিণ র্ত িবিভন্ন কায র্কৰ্ম বাস্তবায়েনর মাধয্েম েয সকল চূড়ান্ত 
ফলাফল (end result or outcome) অজর্ন করেত চায় েসগুিল উেল্লখ করেব। উদাহরণসব্রূপ বলা যায় পৰ্িতিট 
ঘের িনরবিচ্ছন্ন ও মানসম্পন্ন িবদুয্ৎ েসবা েপৗেছ েদয়া িবদুয্ৎ িবভােগর একিট অনয্তম লক্ষয্ যা মধয্ বা দীঘ র্ েময়ােদ 
অসংখয্ কায র্কৰ্ম সম্পেন্নর পের অিজর্ত হেব। এরূপ লক্ষয্ অজর্েন আেলাচয্ অথ র্বছর পয র্ন্ত সম্ভাবয্ অগৰ্গিত েসকশন-২ এ 
উেল্লখ করেত হেব। েসকশন-২ এ লক্ষয্মাতৰ্া/চূড়ান্ত ফলাফল সেব র্াচ্চ ০৩ (িতন) হেত ০৪ (চার)িটর মেধয্ সীমাবদ্ধ 
থাকাই বাঞ্ছনীয়। রূপকল্প এবং অিভলেক্ষয্র নয্ায় চূড়ান্ত ফলাফলও বছর বছর পিরবতর্ন করা সমীচীন নয়। 
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৪.৫ েসকশন-৩: কম র্সম্পাদন পিরকল্পনা  

 

কলাম-১: েকৗশলগত উেদ্দশয্/ কম র্সম্পাদেনর েক্ষতৰ্ 
 

েসকশন-১ এ বিণ র্ত েকৗশলগত উেদ্দশয্সমূহ/ কম র্সম্পাদেনর েক্ষতৰ্ েসকশন-৩ এর কলাম-১ এ উেল্লখ করেত 
হেব। কম র্সম্পাদন সব র্েমাট ১০০ নমব্েরর (weight) িভিত্তেত পিরমাপ করা হেব। এই ১০০ নমব্েরর মেধয্ সংিশ্লষ্ট 
অিফেসর েকৗশলগত উেদ্দশয্সমূেহর/কম র্সম্পাদন েক্ষেতৰ্র জনয্ ৭০ নমব্র এবং আবিশয্ক েকৗশলগত উেদ্দশয্/সুশাসন 
ও সংস্কারমূলক কম র্সম্পাদন েক্ষেতৰ্র জনয্ ৩০ নমব্র িনধ র্ািরত থাকেব। 
 

কলাম-২: েকৗশলগত উেদ্দেশয্র/কম র্সম্পাদন েক্ষেতৰ্র মান 
 

েকৗশলগত উেদ্দশয্সমূহ/ কম র্সম্পাদেনর েক্ষেতৰ্সমূহ গুরুতব্ ও তাৎপেয র্র কৰ্মানুসাের  উেল্লখ করেত হেব। 
েসেক্ষেতৰ্, অিধকতর গুরুতব্সম্পন্ন উেদ্দেশয্র/েক্ষেতৰ্র মান েবিশ হেব এবং কম গুরুতব্সম্পন্ন উেদ্দেশয্র/েক্ষেতৰ্র মান কম 
হেব। েকৗশলগত উেদ্দশয্সমূেহর/কম র্সম্পাদন েক্ষেতৰ্র মেধয্ মানবণ্টেনর েক্ষেতৰ্ যােত ভারসাময্ রিক্ষত হয় তা িনিশ্চত 
করেত হেব।  
 

কলাম-৩: কায র্কৰ্ম 
 

পৰ্িতিট েকৗশলগত উেদ্দশয্/কম র্সম্পাদন েক্ষতৰ্ পূরেণর লেক্ষয্ সংিশ্লষ্ট অিফস পৰ্েয়াজনীয় কায র্কৰ্ম িনধ র্ারণ 
করেব। কখেনা কখেনা একিট েকৗশলগত উেদ্দেশয্র/কম র্সম্পাদন েক্ষেতৰ্র িবপরীেত এক বা একািধক কায র্কৰ্মও 
থাকেত পাের। উেল্লখয্, বািষ র্ক কম র্সম্পাদন চুিক্তেত উন্নয়ন ও পিরচালন বােজেটর সেব র্াত্তম বয্বহার িনিশ্চতকরেণর 
পাশাপািশ েসবার মান বৃিদ্ধেত সহায়ক তথা ফলাফলধম� কম র্সংস্কৃিতেক উৎসাহ পৰ্দান কের এরূপ কায র্কৰ্মেকও 
অন্তর্ভুক্ত করা যােব। েসেক্ষেতৰ্ সংিশ্লষ্ট অিফেসর জনয্ বরাদ্দকৃত অেথ র্র সেব র্াত্তম বয্বহার িনিশ্চত করার লেক্ষয্ 
যথাসমেয় পৰ্কল্প সম্পন্ন করা এবং পৰ্কেল্পর গুণগত মান িনিশ্চত করা সংকৰ্ান্ত কায র্কৰ্মেক গুরুতব্ সহকাের অন্তর্ভুক্ত 
করেত হেব। উেল্লখয্, ২০২১-২২ অথ র্বছের বরাদ্দকৃত বােজেটর আেলােক কায র্কৰ্ম িনধ র্ারণ করেত হেব। িবগত 
অথ র্বছেরর এিপএ-েত উেল্লখ করা অসমাপ্ত কায র্কৰ্মসমূহ পেরর অথ র্বছেরর এিপএ-েত উেল্লখ থাকেত হেব। ক্ষুদৰ্ বা 
রুিটনধম� কাজ েযমন সভা/েমলা আেয়াজন, পতৰ্ জাির, পিরদশ র্ন ইতয্ািদ যথাসম্ভব পিরহার কের ফলাফলধম� কাজ 
েযমন পৰ্দত্ত জনেসবার মােনান্নয়ন, িসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, পৰ্কল্প সমািপ্ত, রাজসব্ আদায় বৃিদ্ধ, নীিত/আইন/পিরকল্পনা 
ইতয্ািদ দিলল পৰ্ণয়ন, আন্তজর্ািতক/জাতীয় ইেভেন্ট অংশগৰ্হেণর/আেয়াজেনর ফেল অিজর্ত ফলাফল ইতয্ািদ উেল্লখ 
করেত হেব।  
 
কলাম-৪: কম র্সম্পাদন সূচক 

 

কলাম-৩ এ বিণ র্ত পৰ্িতিট কায র্কৰ্েমর জনয্ এক বা একািধক কম র্সম্পাদন সূচক িনধ র্ারণ করেত হেব, যা দব্ারা 
বছর েশেষ উক্ত কায র্কৰ্ম বাস্তবায়েনর অগৰ্গিত পিরমাপ করা যােব। কম র্সম্পাদন সূচকসমূহ িনধ র্ারেণর েক্ষেতৰ্ েয েকান 
রকম ৈদব্ততা পিরহার করা সমীচীন হেব। 
 

কলাম-৫: গণনা পদ্ধিত 
 কম র্সম্পাদন সূচেকর পিরমাপ করার চারিট পদ্ধিত এিপএ েত উেল্লখ আেছ; যথা- সমিষ্ট, গড়, তািরখ ও 
কৰ্মপুিঞ্জভূত। এিপএ পৰ্ণয়নকােল কম র্সম্পােদন সূচেকর িবপরীেত পৰ্েযাজয্ গণনা পদ্ধিত অতয্ন্ত সতকর্তার সেঙ্গ 
িনধ র্ারণ করেত হেব। একিট সূচেকর সকল ৈতৰ্মািসেকর অজর্ন েয গণনা পদ্ধিতর মাধয্েম বািষ র্ক অজর্েন পৰ্িতফিলত 
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হেব েসই গণনা পদ্ধিত উক্ত সূচেকর জনয্ িনধ র্ারণ করেত হেব। িনেম্ন িবিভন্ন গণনা পদ্ধিত বয্বহােরর উদাহরণ েদয়া 
হল।  
  

সমিষ্ট ও গড়: ধরা যাক েকান সরকাির অিফস কতৃর্ক চারিট ৈতৰ্মািসেক পৰ্দত্ত পৰ্িশক্ষেণর সংখয্া যথাকৰ্েম 
১০, ১৫, ২০ ও ২৫। ঐ সরকাির অিফস বছের সব র্েমাট পৰ্দত্ত পৰ্িশক্ষণেক এিপএ’র বািষ র্ক অজর্ন িহসােব পৰ্দশ র্ন 
করেত চাইেল গণনা পদ্ধিত ‘সমিষ্ট’ িনধ র্ারণ করেব। এই পদ্ধিতেত অজর্ন হেব ১০+১৫+৩০+২৫=৮০। অপরিদেক ঐ 
অিফস যিদ বািষ র্ক অজর্ন িহেসেব পৰ্িত ৈতৰ্মািসেক গেড় পৰ্দত্ত পৰ্িশক্ষণেক পৰ্দশ র্ন করেত চায় তেব গণনা পদ্ধিত ‘গড়’ 
িনধ র্ারণ করেত হেব। এই পদ্ধিতেত অজর্ন হেব (১০+১৫+৩০+২৫)/৪= ২০ অথ র্াৎ পৰ্িত ৈতৰ্মািসেক গেড় ২০ িট 
পৰ্িশক্ষণ পৰ্দান করা হেয়েছ। বােজট পৰ্ািপ্ত ও কম র্সম্পাদেনর সুিবধা িবেবচনায় ‘গড়’ অথবা ‘সমিষ্ট’ গণনা পদ্ধিত 
িনধ র্ারণ করেত হেব। তেব েযসকল অজর্নেক শতকরা হাের অথ র্াৎ percentage (%) একেক েদখােনা হয় েসসকল 
সূচেকর গণনা পদ্ধিত ‘গড়’ হওয়াই সমীচীন। এেক্ষেতৰ্ ‘সমিষ্ট’ গণনা পদ্ধিত গৰ্হণ করেল বছর েশেষ অজর্ন ১০০% এর 
েবিশ হওয়ার সম্ভাবনা থােক। 

 
 তািরখ: েযসকল কাজ েকান িনিদ র্ষ্ট তািরেখর মেধয্ সম্পাদেনর লক্ষয্মাতৰ্া িনধ র্ারণ করা হয় েসসকল কােজর 
গণনা পদ্ধিত তািরখ িনধ র্ারণ করেত হেব। এেক্ষেতৰ্ সকল ৈতৰ্মািসক পৰ্িতেবদেন একই তািরখ পৰ্দান করেত হেব এবং 
সব র্েশষ ৈতৰ্মািসেক পৰ্দত্ত তািরখই চূড়ান্ত বািষ র্ক অজর্ন িহসােব িবেবিচত হেব।   
 
 কৰ্মপুিঞ্জভূতঃ এই গণনা পদ্ধিত ‘সমিষ্ট’ গণনা পদ্ধিতর মেতাই তেব এেক্ষেতৰ্ পূেব র্র ৈতৰ্মািসেকর অজর্ন 
পরবত� ৈতৰ্মািসেকর অজর্েনর সােথ েযাগ করেত হেব। এভােব সব র্েশষ অথ র্াৎ চতুথ র্ ৈতৰ্মািসেক পৰ্দত্ত তথয্ই চূড়ান্ত 
অজর্ন িহসােব িবেবিচত হেব। ধরা যাক েকান সূচেকর িবপরীেত ১ম ৈতৰ্মািসেক অজর্ন ৫, ২য় ৈতৰ্মািসেক অজর্ন ৩, ৩য় 
ৈতৰ্মািসেক অজর্ন ৪ এবং ৪থ র্ ৈতৰ্মািসেক অজর্ন ৬।  কৰ্মপুিঞ্জভূত গণনা পদ্ধিতর আওতায় এেক্ষেতৰ্ ১ম ৈতৰ্মািসেকর 
অজর্ন হেব ৫, ২য় ৈতৰ্মািসেকর অজর্ন ১ম ৈতৰ্মািসেকর সেঙ্গ কৰ্মপুিঞ্জভূত হেয় ৩+৫=৮ হেব, ৩য় ৈতৰ্মািসেক অজর্ন 
২য় ৈতৰ্মািসেকর সােথ কৰ্মপুিঞ্জভূত হেয় ৮+৪=১২ হেব এবং ৪থ র্ ৈতৰ্মািসেক অজর্ন ৩য় ৈতৰ্মািসেকর সেঙ্গ 
কৰ্মপুিঞ্জভূত হেয় ১২+৬=১৮ হেব। এেক্ষেতৰ্ বািষ র্ক অজর্ন হেব ৪থ র্ ৈতৰ্মািসেকর অজর্ন অথ র্াৎ ১৮। উেল্লখয্, 
APAMS সফ্ টওয়য্ােরর মাধয্েম কৰ্মপুিঞ্জভূত গণনা পদ্ধিত পৰ্েয়ােগর সময় সকল কয্ালকুেলশন ময্ানুয়ািল 
সফ্ টওয়য্াের পৰ্দান করেত হেব। অথ র্াৎ এই গণনা পদ্ধিত িসেলক্ট করেল সফ্ টওয়য্ার িনজ হেত েকান কয্ালকুেলশন 
কের না; তেব ২য় ৈতৰ্মািসেক পৰ্দত্ত তথয্ অধ র্বািষ র্ক অগৰ্গিত িহেসেব এবং ৪থ র্ ৈতৰ্মািসেক পৰ্দত্ত তথয্ চূড়ান্ত অজর্ন 
িহসােব িবেবচনা কের।   
 
কলাম ৬: একক 

কম র্সম্পাদন সূচেকর লক্ষয্মাতৰ্া পিরমােপর একক (unit) এই কলােম উেল্লখ করেত হেব।   
 

কলাম ৭: কম র্সম্পাদন সূচেকর মান   
 

েকান েকৗশলগত উেদ্দেশয্র িবপরীেত একািধক কায র্কৰ্ম থাকেল পৰ্িতিট কায র্কৰ্েমর বাস্তবায়ন অগৰ্গিত 
মূলয্ায়েনর জনয্ এক বা একািধক কম র্সম্পাদন সূচক থাকেব এবং পৰ্িতিট কম র্সম্পাদন সূচেকর একিট িনধ র্ািরত মান 
থাকেব। িবিভন্ন কম র্সম্পাদন সূচেকর মান এমনভােব িনধ র্ারণ করেত হেব যােত সবগুিল কম র্সম্পাদন সূচেকর েমাট 
মান সংিশ্লষ্ট েকৗশলগত উেদ্দেশয্র িবপরীেত বরাদ্দকৃত মােনর সমান হয়। 
 

কলাম-৮ ও ৯: এই কলামদব্েয় যথাকৰ্েম ২০১৯-২০ এবং ২০২০-২১ অথ র্বছেরর পৰ্কৃত অজর্ন উেল্লখ করেত হেব। 
িবগত বছেরর এিপএ’র মূলয্ায়ন পৰ্িতেবদেন পৰ্দিশ র্ত পৰ্কৃত অজর্েনর সেঙ্গ কলাম ৮-এ পৰ্দিশ র্ত পৰ্কৃত অজর্েনর 
সামঞ্জসয্ থাকেত হেব।  
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কলাম-১০-১৪: লক্ষয্মাতৰ্া/ িনণ র্ায়ক ২০২১-২২ 
 

লক্ষয্মাতৰ্া হেচ্ছ কম র্সম্পাদন (performance) উন্নয়েনর চািলকাশিক্ত। সুতরাং লক্ষয্মাতৰ্া একইসেঙ্গ 
অজর্নেযাগয্ এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী হওয়া উিচত। লক্ষয্মাতৰ্াসমূহেক িনম্নরূপ ৫ দফা েস্কেল িবনয্স্ত করেত হেব: 
 

অসাধারণ অিত উত্তম উত্তম চলিত মান চলিত মােনর িনেম্ন 
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

 লক্ষয্মাতৰ্া িনধ র্ারেণর েক্ষেতৰ্ ২০২০-২১ অথ র্বছেরর অজর্নেক চলিতমান িবেবচনা কের ২০২১-২২ অথ র্বছেরর 
বািষ র্ক কম র্সম্পাদন চুিক্তর ‘চলিত মান’ কলােম উেল্লখ করেত হেব। উক্ত অজর্েনর েচেয় কম েকােনা অজর্ন ‘চলিত 
মােনর িনেম্ন’র কলােম উেল্লখ করেত হেব। কম র্সম্পাদন সূচেকর িবপরীেত লক্ষয্মাতৰ্াসমূহ গািণিতকভােব িনধ র্ািরত 
হেব না। উদাহরণসব্রূপ েকান কম র্সম্পাদন সূচেকর িবপরীেত ৬০% এর কলােম লক্ষয্মাতৰ্া ৬ িনরুপণ করা হেল ৭০% 
এর কলােম তা ৭ িনধ র্ারণ না কের ৬.৫ বা ৭.৫ বা ৮ িনধ র্ারণ করা েযেত পাের। েস্কেল উিল্লিখত শতকরা নমব্র 
েকবলমাতৰ্ কম র্সম্পাদন মূলয্ায়েনর েক্ষেতৰ্ বয্বহৃত হেব। উেল্লখয্, েকান কম র্সম্পাদন সূচেকর লক্ষয্মাতৰ্ার িবপরীেত 
পৰ্কৃত অজর্ন ৬০%-এর িনেচ হেল পৰ্াপ্ত মান ০ (শূনয্) ধরা হেব । লক্ষয্মাতৰ্া িনধ র্ারেণর েক্ষেতৰ্ পূব র্বত� দুই বছেরর 
পৰ্কৃত অজর্ন ও অজর্েনর পৰ্বৃিদ্ধ, ২০২১-২২ অথ র্বছেরর বােজট বরাদ্দ, সংিশ্লষ্ট অিফেসর সক্ষমতা এবং িবরাজমান 
বাস্তবতা িবেবচনা করেত হেব। 
 

কলাম-১5 ও১6:  ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অথ র্-বছেরর পৰ্কৃত অজর্ন এবং ২০২১-২২ অথ র্বছেরর লক্ষয্মাতৰ্ার িভিত্তেত 
২০২২-২৩ এবং ২০২৩-২৪ অথ র্বছেরর পৰ্েক্ষিপত লক্ষয্মাতৰ্া কলাম ১5 ও ১6-এ পৰ্দশ র্ন করেত হেব।     
 
৪.৬ সংেযাজনী-১: শব্দসংেক্ষপ 
 

 বািষ র্ক কম র্সম্পাদন চুিক্তেত বয্বহৃত িবিভন্ন শব্দসংেক্ষেপর পূণ র্রূপ সংেযাজনী-১ এ সিন্নেবশ করেত হেব। 
শব্দসংেক্ষপ বণ র্মালার কৰ্মানুসাের িলখেত হেব। এেক্ষেতৰ্ বাংলা ও ইংেরজী শব্দসংেক্ষেপর জনয্ পৃথক সারণী পৰ্স্তুত 
করেত হেব।  
 

৪.৭ সংেযাজনী-২:  কম র্সম্পাদন বয্বস্থাপনা ও পৰ্মাণক 

 সংেযাজনী-২ এর কলাম-২ ও ৩ এর কায র্কৰ্ম ও সূচকসমূহ েসকশন-৩ এর অনুরূপ হেব। কলাম-৪ এ উক্ত 
কায র্কৰ্ম বাস্তবায়েনর সেঙ্গ সংিশ্লষ্ট শাখা, অিধশাখা, অনুিবভােগর নাম উেল্লখ করেত হেব। কলাম-৫ এ পৰ্িতিট 
সূচেকর অজর্েনর সব্পেক্ষ কী পৰ্মাণক পৰ্দান করা হেব তা উেল্লখ করেত হেব।   
 

৪.৮ সংেযাজনী-৩: অনয্ অিফেসর সােথ সংিশ্লষ্ট কম র্সম্পাদন সূচকসমূহ  

কিতপয় েক্ষেতৰ্ েকান েকান সরকাির অিফেসর কম র্সম্পাদেনর সফলতা সরকােরর অনয্ এক বা একািধক 
অিফেসর কম র্সম্পাদেনর ওপর িনভর্র কের। উদাহরণসব্রূপ, কয়লা িভিত্তক িবদুয্ৎ েকেন্দৰ্র মাধয্েম িবদুয্ৎ উৎপাদেনর 
েক্ষেতৰ্ িবদুয্ৎ িবভাগ জব্ালািন ও খিনজসম্পদ িবভাগ, েরলপথ মন্তৰ্ণালয়, েনৗ-পিরবহণ মন্তৰ্ণালেয়র ওপর িনভর্রশীল। 
িবদুয্ৎ উৎপাদেনর কািঙ্ক্ষত ফলাফল অজর্েনর জনয্ এ সকল মন্তৰ্ণালয়/িবভাগেক দল িহসােব কাজ করেত হয়; একক 
েকান পৰ্িতষ্ঠান িহসােব নয়। এসকল কােজর েক্ষেতৰ্ সংিশ্লষ্ট মন্তৰ্ণালয়/িবভাগসমূহ িনেজেদর মেধয্ আেলাচনার মাধয্েম 
িনজ িনজ মন্তৰ্ণালয়/িবভােগর লক্ষয্মাতৰ্া িনধ র্ারণ কের েনেব। অনয্ সরকাির অিফেসর িনকট পৰ্তয্ািশত সহায়তা এবং 
কিতপয় িনধ র্ািরত কম র্সম্পাদন সূচেকর সফলতার েক্ষেতৰ্ অনয্ সরকাির অিফেসর ওপর িনভর্রশীলতার িবষয়িট 
সংেযাজনী-৩ এ উেল্লখ করেত হেব।  
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৪.৯ সংেযাজনী ৪: েযসকল নীিত/পিরকল্পনার আেলােক কম র্সম্পাদন পিরকল্পনা পৰ্স্তুত করা হেয়েছ 

 এই সংেযাজনীিট শুধুমাতৰ্ মন্তৰ্ণালয়/িবভােগর এিপএ’েত থাকেব। এখােন িবিভন্ন জাতীয় নীিত/ পিরকল্পনা ও 
মন্তৰ্ণালেয়র িনজসব্ নীিত/পিরকল্পনার পৰ্িতফলন এিপএ’র েকান েকান কায র্কৰ্েম পৰ্িতফিলত হেয়েছ তা উেল্লখ করেত 
হেব।  

৪.১০ সংেযাজনী ৫-৯: জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল, অিভেযাগ পৰ্িতকার বয্বস্থা, েসবা পৰ্দান পৰ্িতশৰ্ুিত, ই-গভনয্র্ান্স ও 
উদ্ভাবন এবং তথয্ অিধকার কম র্পিরকল্পনাসমূহ বাস্তবায়ন ও মূলয্ায়ন পদ্ধিতঃ  
 
 সংেযাজনী ০৫ হেত ০৯ পয র্ন্ত জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল, অিভেযাগ পৰ্িতকার বয্বস্থা, েসবা পৰ্দান পৰ্িতশৰ্ুিত, ই-
গভনয্র্ান্স ও উদ্ভাবন এবং তথয্ অিধকার কম র্পিরকল্পনাসমূহ মিন্তৰ্পিরষদ িবভাগ কতৃর্ক িনধ র্ারণ করা হেব। সংিশ্লষ্ট 
অিফস শুধুমাতৰ্ পৰ্দত্ত লক্ষয্মাতৰ্া অনুযায়ী বাস্তবায়ন িনিশ্চত করেব। কম র্পিরকল্পনাসমূহ এিপএ েত সংযুক্ত করেত হেব। 
 

মিন্তৰ্পিরষদ িবভাগ কতৃর্ক িনধ র্ািরত লক্ষয্মাতৰ্াসহ ২০২১-২২ অথ র্বছেরর জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল, অিভেযাগ 
পৰ্িতকার বয্বস্থা, েসবা পৰ্দান পৰ্িতশৰ্ুিত, ই-গভনয্র্ান্স ও উদ্ভাবন এবং তথয্ অিধকার কম র্পিরকল্পনাসমূহ এবং  পৰ্িতিট 
কম র্পিরকল্পনা বাস্তবায়ন ও মূলয্ায়ন পদ্ধিত এই িনেদ র্িশকার সােথ সংযুক্ত করা হেয়েছ (পিরিশষ্ট খ)। সংযুক্ত 
কম র্পিরকল্পনাসমূহ এই িনেদ র্িশকার সােথ, এিপএএমএস সফটওয়য্াের এবং মিন্তৰ্পিরষদ িবভােগর ওেয়বসাইেট 
আপেলাড করা আেছ। সংিশ্লষ্ট অিফস আপেলাডকৃত কম র্পিরকল্পনাসমূহ ডাউনেলাড ও িপৰ্ন্ট কের এিপএ’র সােথ 
সংযুক্ত কের এিপএ সব্াক্ষর করেব। শুদ্ধাচার কম র্পিরকল্পনা ছাড়া অনয্ানয্ কম র্পিরকল্পনাসমূহ পুনরায় পৰ্স্তুেতর পৰ্েয়াজন 
নাই। মিন্তৰ্পিরষদ িবভাগ কতৃর্ক পৰ্দত্ত শুদ্ধাচার কম র্পিরকল্পনার ফরময্াট ও গাইডলাইন অনুযায়ী শুদ্ধাচার কম র্পিরকল্পনা 
পৰ্স্তুত কের িনজ িনজ ঊধব্র্তন অিফেসর সােথ আেলাচনার িভিত্তেত চূড়ান্ত কের চূড়ান্ত শুদ্ধাচার কম র্পিরকল্পনা এিপএ’র 
সােথ সংযুক্ত করেত হেব। 
  
৫. বািষ র্ক কম র্সম্পাদন চুিক্ত অনুেমাদন ও সব্াক্ষর 
  এিপএ অনুেমাদন ও সব্াক্ষেরর জনয্ িনম্নিলিখত পৰ্িকৰ্য়া অনুসরণ করেত হেব।: 

• মিন্তৰ্পিরষদ িবভাগ হেত ২০২১-২২ অথ র্বছেরর জনয্ পৰ্ণীত িনেদ র্িশকা অনুসাের  এিপএ িটেমর 
সদসয্গণ এিপএ-এর খসড়া পৰ্ণয়ন করেব। এ িবষেয় পৰ্েয়াজেন ঊধব্র্তন অিফেসর সেঙ্গ আেলাচনা 
করা েযেত পাের। 

• পৰ্িতিট অিফেসর এিপএ িটম উপেরািল্লিখতভােব (কৰ্িমক ৪) এিপএ’র িবিভন্ন ছক/েসকশন পূরণ 
কের পৰ্থম খসড়া পৰ্স্তুত করেবন। খসড়া পৰ্স্তুেতর সময় সংিশ্লষ্ট অনুিবভাগ, অিধশাখা ও শাখার 
কম র্কতর্া এবং আওতাধীন অিফেসর সংিশ্লষ্ট কম র্কতর্ােদর সেঙ্গ আেলাচনা করেত হেব। 

• খসড়ািট অিফেসর বােজট বয্বস্থাপনা কিমিট কতৃর্ক পয র্ােলাচনা করেত হেব এবং অনুেমািদত হেত 
হেব। 

• খসড়ািটেত অিফস পৰ্ধােনর অনুেমাদন গৰ্হণ কের এিপএ সব্াক্ষরকারী ঊধব্র্তন অিফেস েপৰ্রণ করেত 
হেব। 

• ঊধব্র্তন অিফেসর এিপএ িটম খসড়ািট পয র্ােলাচনা কের িফডবয্াক বা ফলাবতর্ক পৰ্দান করেব। 

• পৰ্দত্ত ফলাবতর্ক অনুযায়ী খসড়া এিপএ সংেশাধন কের এিপএ িটম চূড়ান্ত খসড়া অিফস পৰ্ধােনর 
অনুেমাদনকৰ্েম ঊধব্র্তন অিফেস সব্াক্ষেরর জনয্ েপৰ্রণ করেব। 
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• জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল, অিভেযাগ পৰ্িতকার বয্বস্থা, েসবা পৰ্দান পৰ্িতশৰ্ুিত, ই-গভনয্র্ান্স ও উদ্ভাবন 
এবং তথয্ অিধকার কম র্পিরকল্পনাসমূহ এিপএএমএস সফটওয়য্াের এবং মিন্তৰ্পিরষদ িবভােগর 
ওেয়বসাইেট আপেলাড করা আেছ। সংিশ্লষ্ট অিফস আপেলাডকৃত কম র্পিরকল্পনাসমূহ ডাউনেলাড ও 
িপৰ্ন্ট কের এিপএ’র সােথ সংযুক্ত কের এিপএ সব্াক্ষর করেব। শুদ্ধাচার কম র্পিরকল্পনা ছাড়া অনয্ানয্ 
কম র্পিরকল্পনাসমূহ পুনরায় পৰ্স্তুেতর পৰ্েয়াজন নাই। মিন্তৰ্পিরষদ িবভাগ কতৃর্ক পৰ্দত্ত শুদ্ধাচার 
কম র্পিরকল্পনার ফরময্াট ও গাইডলাইন অনুযায়ী শুদ্ধাচার কম র্পিরকল্পনা পৰ্স্তুত কের িনজ িনজ 
ঊধব্র্তন অিফেসর সােথ আেলাচনার িভিত্তেত চূড়ান্ত কের চূড়ান্ত শুদ্ধাচার কম র্পিরকল্পনা এিপএ’র 
সােথ সংযুক্ত করেত হেব। 

•  ঊধব্র্তন অিফেসর এিপএ িটম আওতাধীন অিফেসর এিপএ সব্াক্ষেরর বয্বস্থা গৰ্হণ করেব। 

• এিপএ সব্াক্ষেরর পর ঊধব্র্তন অিফস এবং আওতাধীন অিফেসর ওেয়বসাইেট সব্াক্ষিরত এিপএ 
আপেলাড করেত হেব। 

• েযসকল অিফেসর এিপএ, এিপএএমএস সফ্ টওয়য্ােরর আওতায় এেসেছ েসসকল অিফস 
সফ্ টওয়য্ােরর মাধয্েম এিপএ পৰ্স্তুত করেব। তেব চূড়ান্ত সব্াক্ষেরর জনয্ একিট মুিদৰ্ত কিপ সংরক্ষণ 
করা েযেত পাের।       

 

৬. বািষ র্ক কম র্সম্পাদন চুিক্ত সংেশাধন 

েকান সরকাির অিফস ২০২১-২২ অথ র্বছেরর বািষ র্ক কম র্সম্পাদন চুিক্ত সব্াক্ষেরর পর চুিক্তেত উিল্লিখত েকান 
কম র্সম্পাদন সূচক এবং তদসংিশ্লষ্ট কায র্কৰ্ম বা লক্ষয্মাতৰ্া পিরবতর্ন করার পৰ্েয়াজনীয়তা অনুভব করেল এিপএ 
সব্াক্ষরকারী ঊধব্র্তন কতৃর্পেক্ষর িনকট সংেশাধেনর পৰ্স্তাব েপৰ্রণ করেব। এেক্ষেতৰ্ সকল কম র্সম্পাদন সূচেকর 
(আবিশয্ক েকৗশলগত উেদ্দশয্ বয্তীত) সেব র্াচ্চ শতকরা ১০ ভাগ পয র্ন্ত সূচেকর পিরবতর্েনর পৰ্স্তাব েযৗিক্তক েক্ষেতৰ্ 
ঊধব্র্তন কতৃর্পক্ষ িবেবচনা করেত পারেব। এিপএ কয্ােলন্ডাের িনধ র্ািরত সমেয়র মেধয্ চুিক্ত সংেশাধেনর পৰ্স্তাব েপৰ্রণ 
করেত হেব। সময়সীমা উত্তীণ র্ হওয়ার পর েকান সংেশাধনী পৰ্স্তাব িবেবচনা করা যােব না।  

 
৭. বািষ র্ক কম র্সম্পাদন চুিক্ত পিরবীক্ষণ 
 

পৰ্িতিট সরকাির অিফেসর এিপএ িটম কম র্সম্পাদন চুিক্ত পিরবীক্ষণ কম র্কাণ্ড সমনব্য় করেব। এ লেক্ষয্ এিপএ 
িটম পৰ্িত দুই মােস কমপেক্ষ একবার সভায় িমিলত হেব ও অগৰ্গিত পয র্ােলাচনা করেব। এিপএ িটেমর সদসয্ ও 
অনয্ানয্ কম র্কতর্াগণ এিপএ’র অগৰ্গিত পয র্ােলাচনায় িবিভন্ন লক্ষয্মাতৰ্ার িবপরীেত অগৰ্গিত পৰ্েয়াজেন সেরজিমন 
পিরদশ র্ন করেবন। অিফেসর মািসক সমনব্য় সভায় এিপএ’র অগৰ্গিত পয র্ােলাচনা করেত হেব।   

 
কম র্সম্পাদন লক্ষয্মাতৰ্ার িবপরীেত পৰ্কৃত অজর্ন ৈতৰ্মািসক িভিত্তেত (মধয্-অেক্টাবর, মধয্-জানুয়াির, মধয্-

এিপৰ্ল) সংিশ্লষ্ট অিফেসর এিপএ িটম ও বােজট বয্বস্হাপনা কিমিট কতৃর্ক পিরবীক্ষণ করেত হেব। লক্ষয্মাতৰ্ার 
িবপরীেত অজর্ন িনিশ্চত করেত উক্ত কিমিটসমূহ পৰ্েয়াজনীয় িনেদ র্শনা পৰ্দান করেব। পৰ্িত ৈতৰ্মািসেকর অগৰ্গিত 
পৰ্িতেবদন অিফেসর ওেয়বসাইেট পৰ্কাশ করেত হেব। এছাড়াও, পৰ্িতিট অিফস অথ র্বছেরর ছয় মাস অিতকৰ্ান্ত হওয়ার 
পর িনধ র্ািরত লক্ষয্মাতৰ্ার িবপরীেত ছয় মােস অিজর্ত অগৰ্গিত/ফলাফেলর একিট অধ র্বািষ র্ক মূলয্ায়ন পৰ্িতেবদন 
পৰ্মাণকসহ িনধ র্ািরত সমেয়র মেধয্ (এিপএ কয্ােলন্ডার অনুযায়ী) ঊধব্র্তন কতৃর্পেক্ষর িনকট েপৰ্রণ করেব। ঊধব্র্তন 
কতৃর্পক্ষ িনধ র্ািরত সমেয়র মেধয্ (এিপএ কয্ােলন্ডার অনুযায়ী) আওতাধীন অিফেসর এিপএ’র অধ র্বািষ র্ক অগৰ্গিত 
িবষেয় ফলাবতর্ক পৰ্দান করেব। েযসকল অিফস এিপএএমএস সফ্ টওয়য্ােরর আওতাভুক্ত েসসকল অিফস অনলাইেন 
ৈতৰ্মািসক ও অধ র্বািষ র্ক পৰ্িতেবদন দািখল করেব। 
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৮. বািষ র্ক কম র্সম্পাদন চুিক্ত মূলয্ায়ন 
  

 ২০২১-2২ অথ র্বছেরর বািষ র্ক কম র্সম্পাদন চুিক্তর বািষ র্ক মূলয্ায়ন পৰ্িতেবদন পৰ্স্তুেতর েক্ষেতৰ্ িনেম্নাক্ত িবষয়ািদ ও 

পদ্ধিত  অনুসরণ করেত হেব:  
  
১) পৰ্িতিট কম র্সম্পাদন চুিক্তর অজর্েনর সব্পেক্ষ পৰ্মাণক দািখল করেত হেব; 

২) েকান সূচেকর অজর্েনর সব্পেক্ষ পৰ্মাণক দািখল করা না হেল সূচকিট অিজর্ত হয় নাই মেম র্ িবেবিচত হেব; 

৩) সকল পৰ্মাণক এিপএএমএস সফটওয়য্ােরর মাধয্েম দািখল করেত হেব; তেব েযসকল অিফস এিপএএমএস 
সফটওয়য্ােরর আওতাভুক্ত হয়িন েস সকল অিফেসর পৰ্মাণক েপন ডৰ্াইভ/ ইেমইেল েপৰ্রণ করেত হেব;  

৪) েয সকল পৰ্মাণেকর আকার ২ েমগাবাইেটর অিধক/ইেমইেল েপৰ্রণ করা সম্ভব নয় েসসকল পৰ্মাণক দািখেলর 
িবষেয় ঊধব্র্তন কতৃর্পেক্ষর সােথ আেলাচনার িভিত্তেত েপৰ্রেণর বয্বস্থা গৰ্হণ করেত হেব; 

৫) সকল পৰ্মাণেক সংিশ্লষ্ট কম র্কতর্ার সব্াক্ষর থাকেত হেব; সব্াক্ষরিবহীন পৰ্মাণক িবেবচনা করা হেব না; 

৬) পৰ্কেল্পর মাধয্েম অিজর্ত সকল সূচেকর পৰ্মাণক িহেসেব অজর্েনর সব্পেক্ষ সংিশ্লষ্ট পৰ্কেল্পর ‘পৰ্কল্প-পিরচালেকর’ 
পৰ্তয্ায়ন-পতৰ্ এবং Project Steering Committee (PSC)/Project Implementation Committee (PIC)  এর 
সভার কায র্িববরণী পৰ্দান করেত হেব; 

৭) েযসকল সূচেকর লক্ষয্মাতৰ্া আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার/অিফেসর মাধয্েম অিজর্ত হেব েসসকল সূচেকর লক্ষয্মাতৰ্া 
অজর্েনর িবষেয় িবশদ িববরণসহ সংিশ্লষ্ট দপ্তর/সংস্থা পৰ্ধান কতৃর্ক সব্াক্ষিরত পৰ্তয্য়ন এবং সূচকিটর লক্ষয্মাতৰ্া 
অজর্েনর িবষেয় মন্তৰ্ণালয়/িবভােগর সংিশ্লষ্ট সভার (পৰ্েযাজয্ েক্ষেতৰ্ মািসক সমনব্য় সভা, এিডিপ িরিভউ সভা বা িবেশষ 
সভা) কায র্িববরণী সংযুক্ত করেত হেব; তেব এসকল েক্ষেতৰ্ এিপএ িটেমর সভার কায র্িববরণী পৰ্েযাজয্ হেব না;  

8) েযসকল সূচেকর লক্ষয্মাতৰ্া সংিশ্লষ্ট মন্তৰ্নালয়/িবভােগর মাঠ পয র্ােয়র অিফেসর মাধয্েম অিজর্ত হয় েসসকল 
সূচেকর মাঠ পয র্ােয়র ডাটা পৰ্স্তুত রাখেত হেব এবং মিন্তৰ্পিরষদ িবভােগর চািহদা েমাতােবর তথয্ পৰ্দান করেত হেব। 
উদাহরণসব্রূপ, মাঠ পয র্ােয়র অিফেসর মাধয্েম ১০০০০ বয্িক্তেক পৰ্িশক্ষণ পৰ্দােনর লক্ষয্মাতৰ্া অজর্েনর দাবী করা হেল 
এরুপ পৰ্িশক্ষণপৰ্াপ্তেদর নাম/িঠকানার তািলকা িবভাগ/েজলা/উপেজলািভিত্তক পৰ্স্তুত রাখেত হেব। মিন্তৰ্পিরষদ িবভাগ 
পৰ্েয়াজেন মাঠ পয র্ােয় এরূপ পৰ্িশক্ষণ পৰ্দান করা হেয়েছ িক না তা যাচাই কের েদখেত িবভাগ/েজলা/উপেজলাওয়ারী 
তািলকা চাইেত পারেব। যাচাইঅেন্ত অজর্েনর িবপরীেত পৰ্েযাজয্ নমব্র পৰ্দান করা হেব। তেব এরুপ তািলকা পৰ্মাণক 
িহেসেব পৰ্থেমই সরবরাহ করার পৰ্েয়াজন নাই। 

৯) দপ্তর/সংস্থা/মাঠ পয র্ােয় বাস্তবািয়ত লক্ষয্মাতৰ্ার অজর্ন সংিশ্লষ্ট মন্তৰ্ণালয়/িবভাগ কতৃর্ক যাচাই কের িনিশ্চত হেয়ই 
নমব্র দাবী করেত হেব এবং উপেরািল্লিখত পদ্ধিত অবলমব্ন কের মিন্তৰ্পিরষদ িবভােগ পৰ্মাণক েপৰ্রণ করেত হেব; 
পৰ্েয়াজেন সেরজিমন পিরদশ র্ন করেত হেব;  

১০) এিপএ’র পৰ্িতিট অজর্ন িনিশ্চেতর িবষেয় এিপএ িটম কী কায র্কৰ্ম গৰ্হণ কেরেছ তা অথ র্বছর েশেষ পৃথকভােব 
ঊধব্র্তন কতৃর্পক্ষেক অবিহত করেত হেব।  

০৯. এিপএ িবষেয় পৰ্িশক্ষণ 
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 পৰ্িতিট সরকাির অিফস িনজ অিফেসর কম র্কতর্া/কম র্চারীেদর জনয্ এিপএ িবষয়ক পৰ্িশক্ষেণর আেয়াজন 
করেব। এছাড়াও ঊধব্র্তন অিফস কতৃর্ক আওতাধীন অিফেসর কম র্কতর্ােদর জনয্ এিপএ িবষয়ক পৰ্িশক্ষেণর উেদয্াগ 
গৰ্হণ করেব।  
 
১০. পৰ্িতিট সরকাির অিফেস এিপএ িটম গঠন 
  
 বািষ র্ক কম র্সম্পাদন চুিক্ত পৰ্ণয়ন, পিরবীক্ষণ ও মূলয্ায়েনর িনিমত্ত এিপএ কায র্কৰ্েমর আওতায় থাকা পৰ্িতিট 
সরকাির অিফেস একিট এিপএ িটম থাকেব। এিপএ িটেম পৰ্শাসন, পিরকল্পনা, উন্নয়ন, বােজট ও আইিসিট সংিশ্লষ্ট 
কােজর সেঙ্গ সমৃ্পক্ত কম র্কতর্ােদর অংশগৰ্হণ থাকেব। এছাড়াও, জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল, অিভেযাগ পৰ্িতকার বয্বস্থা, 
েসবা পৰ্দান পৰ্িতশৰ্ুিত, ই-গভনয্র্ান্স ও উদ্ভাবন এবং তথয্ অিধকার কম র্পিরকল্পনাসমূহ বাস্তবায়েনর সােথ সংিশ্লষ্ট 
কম র্কতর্ােদরও এিপএ িটেম অন্তভু র্ক্ত করা েযেত পাের। এিপএ িটম অথ র্বছেরর পৰ্িত দুই মােস অন্তত একবার সভায় 
িমিলত হেব এবং এিপএ সংিশ্লষ্ট কােজর অগৰ্গিত পয র্ােলাচনা করেব ও পৰ্েয়াজনীয় পদেক্ষপ গৰ্হণ করেব। এিপএ 
িটেমর সদসয্েদর মেধয্ একজন িটম িলডার ও একজন েফাকাল পেয়ন্ট হেবন। এিপএ িটম িলডার িহসােব অিফেসর 
একজন েজয্ষ্ঠ কম র্কতর্ােক িনযুক্ত করেত হেব িযিন এিপএ িটেমর সদসয্েদর মাধয্েম এিপএ বাস্তবায়েনর িবষয়িট 
িনয়িমত তদারিক করেবন, এিপএ িটেমর সভায় সভাপিততব্ করেবন, এবং এিপএ’র অগৰ্গিত িবষেয় অিফস পৰ্ধানেক 
অবিহত রাখেবন। েফাকাল পেয়ন্ট িহেসেব অিফেসর বােজট শাখার কম র্কতর্ােক িনযুক্ত করেত হেব। এিপএ েফাকাল 
পেয়ন্ট এিপএ সংিশ্লষ্ট সকল পৰ্শাসিনক কাজ সম্পাদন করেবন, এিপএএমএস সফ্ টওয়য্ােরর পাসওয়াড র্ ও ইউজার 
আইিড সংরক্ষণ করেবন, ঊধব্র্তন কতৃর্পেক্ষর সেঙ্গ েযাগােযােগর িবষেয় সমনব্য়েকর দািয়তব্ পালন করেবন এবং 
এিপএ সংিশ্লষ্ট তথয্ািদ ওেয়বসাইেট হালনাগাদ থাকার িবষয়িট িনিশ্চত করেবন।  
 
১০.১ এিপএ িটেমর দািয়তব্ 

• খসড়া এিপএ পৰ্ণয়ন করা ও যথাযথ কতৃর্পেক্ষর অনুেমাদন গৰ্হণ করা; 

• পৰ্িত দুই মােস একবার এিপএ’র অগৰ্গিত পয র্ােলাচনা করা;  

• এিপএ’র সংেশাধন (যিদ থােক) পৰ্স্তাব ঊধব্র্তন অিফেসর িনকট েপৰ্রণ; 

• পৰ্িত ৈতৰ্মািসেকর অগৰ্গিত পৰ্িতেবদন পৰ্স্তুত এবং ঊধব্র্তন অিফেস েপৰ্রণ; 

• অধ র্বািষ র্ক অগৰ্গিতর পৰ্মাণক সংরক্ষণ; 

• বািষ র্ক মূলয্ায়ন পৰ্িতেবদন পৰ্স্তুত, পৰ্মাণেকর যথাথ র্তা যাচাই ও সংরক্ষণ এবং অিফস পৰ্ধােনর অনুেমাদন 
গৰ্হণ কের ঊধব্র্তন অিফেস েপৰ্রণ; 

• এিপএএমএস সফ্ টওয়য্ােরর মাধয্েম এিপএ পৰ্ণয়ন, পিরবীক্ষণ পৰ্িতেবদন েপৰ্রণ ও মূলয্ায়ন পৰ্িতেবদন েপৰ্রণ 
িনিশ্চত করা;   

• আওতাধীন অিফেসর (যিদ থােক) এিপএ চূড়ান্ত করা, এিপএ সব্াক্ষর অনুষ্ঠােনর আেয়াজন, অধ র্বািষ র্ক 
অগৰ্গিতর িবষেয় ফলাবতর্ক পৰ্দান এবং চূড়ান্ত মূলয্ায়ন করা; এবং 

• এিপএ কয্ােলন্ডার ও িনেদ র্িশকা অনুযায়ী সংিশ্লষ্ট সকল কাজ সম্পাদন। 
 
১১. মন্তৰ্ণালয়/িবভােগ এিপএ এক্সপাট র্ পুল গঠন: 
 
 মন্তৰ্ণালয়/িবভাগ, আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা ও মাঠ পয র্ােয়র অিফেসর এিপএ যথাযথভােব পৰ্ণয়ন, পিরবীক্ষণ ও 
মূলয্ায়েন পৰ্েয়াজনীয় সহেযািগতা ও পরামশ র্ পৰ্দােনর লেক্ষয্ পৰ্িতিট মন্তৰ্ণালয়/িবভাগ অবসরপৰ্াপ্ত সিচব/অিতিরক্ত 
সিচব/সংস্থা পৰ্ধানেদর সমনব্েয় সেব র্াচ্চ িতন সদেসয্র এিপএ এক্সপাট র্ পুল গঠন করেব। এক্সপাট র্ পুল এর সদসয্গণ 
মন্তৰ্ণালয়/িবভােগর চািহদার েপৰ্িক্ষেত িনম্নিলিখত িবষেয় সহেযািগতা/পরামশ র্ পৰ্দান করেবন; 
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 ক) মন্তৰ্ণালয়/িবভােগর এিপএ পৰ্ণয়েন; 
           খ) এিপএ’র বাস্তবায়ন পিরবীক্ষণ ও মূলয্ায়েন; 
 গ) সংিশ্লষ্ট মন্তৰ্ণালয়, তার আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা ও মাঠ পয র্ােয়র অিফেসর এিপএ’র মােনান্নয়েন; এবং 
           ঘ) মন্তৰ্ণালয়/িবভােগর চািহদার েপৰ্িক্ষেত এিপএ সংিশ্লষ্ট অনয্ানয্ িবষেয়। 
  
১২. এিপএ কয্ােলন্ডার: 
এিপএ পৰ্ণয়ন ও সব্াক্ষর  

• খসড়া এিপএ মিন্তৰ্পিরষদ িবভােগ েপৰ্রেণর েশষ তািরখঃ ৩০ এিপৰ্ল  

• মিন্তৰ্পিরষদ িবভােগর মতামত অনুযায়ী পৰ্েয়াজনীয় সংেশাধন কের চূড়ান্ত এিপএ BMC এবং মাননীয় 
মন্তৰ্ীর অনুেমাদন গৰ্হণ কের মিন্তৰ্পিরষদ িবভােগ েপৰ্রেণর েশষ তািরখঃ ৩০ েম  

• এিপএ সব্াক্ষেরর সম্ভাবয্ তািরখঃ জুলাই মােসর ১ম বা ২য় সপ্তাহ (মাননীয় পৰ্ধানমন্তৰ্ীর সানুগৰ্হ অনুেমাদন 
সােপেক্ষ িনধ র্ািরত হেব)  

• আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সােথ সংিশ্লষ্ট মন্তৰ্ণালয়/িবভােগর এিপএ সব্াক্ষেরর েশষ তািরখঃ ৩০ জুন  

• মাঠ পয র্ােয় এিপএ সব্াক্ষেরর েশষ তািরখঃ ২৫ জুন  
এিপএ সংেশাধন 
সংেশাধেনর পৰ্স্তাব ঊধব্র্তন অিফেস েযৗিক্তকতাসহ েপৰ্রেণর েশষ তািরখ: ৩০ েসেপ্টমব্র 
 
এিপএ পিরবীক্ষণ  

• ৈতৰ্মািসক পৰ্িতেবদন এিপএএমএস সফটওয়য্ােরর মাধয্েম ঊধব্র্তন কতৃর্পেক্ষর িনকট েপৰ্রেণর েশষ তািরখঃ 
১৫ অেক্টাবর, ১৫ জানুয়ারী, ১৫ এিপৰ্ল  

• আওতাধীন অিফেসর এিপএ’র অধ র্-বািষ র্ক মূলয্ায়ন পৰ্দােনর েশষ তািরখঃ ৩০ জানুয়ারী  
এিপএ মূলয্ায়ন:  

• মূলয্ায়ন পৰ্িতেবদন (পৰ্মাণকসহ) ঊধব্র্তন অিফেস েপৰ্রেণর েশষ তািরখঃ ১৫ জুলাই  

• আওতাধীন অিফেসর এিপএ মূলয্ায়ন সমাপ্ত কের ফলাফল পৰ্কােশর েশষ তািরখঃ ৩০ আগস্ট  

• মন্তৰ্ণালয়/িবভােগর এিপএ মূলয্ায়ন পৰ্িতেবদন পৰ্কাশঃ ৩০ েসেপ্টমব্র  
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পিরিশষ্ট ‘ক’ 

বািষ র্ক কম র্সম্পাদন চুিক্তর নতুন কাঠােমা  
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পৰ্থম পাতা (মন্তৰ্ণালয়/িবভােগর জনয্) 

 

 
 

গণপৰ্জাতন্তৰ্ী বাংলােদশ সরকার 
 
 
 
 
 
 

িসিনয়র সিচব/সিচব,.................................মন্তৰ্ণালয়/িবভাগ 
 

এবং 
 

মিন্তৰ্পিরষদ সিচব এর মেধয্ সব্াক্ষিরত 
 
 
 

বািষ র্ক কম র্সম্পাদন চুিক্ত 
 
 
 
 
 
 
 

১ জুলাই, ২০.. - ৩০ জুন, ২০.. 
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দপ্তর/সংস্থা ও মাঠ পয র্ােয়র অিফেসর বািষ র্ক কম র্সম্পাদন চুিক্তর পৰ্থম পাতা  

 

 
 

গণপৰ্জাতন্তৰ্ী বাংলােদশ সরকার 
 
 
 
 
 
 
 

(এিপএ পৰ্স্তুতকারী অিফেসর অিফস পৰ্ধােনর পদবী ও অিফেসর নাম) 

------------------------------------------------------- 
এবং 

 
(ঊধব্র্তন অিফেসর অিফস পৰ্ধােনর পদবী ও অিফেসর নাম) 

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

এর মেধয্ সব্াক্ষিরত 
 
 
 

বািষ র্ক কম র্সম্পাদন চুিক্ত 
 
 
 
 
 
 
 

১ জুলাই, ২০.. - ৩০ জুন, ২০.. 
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সূিচপতৰ্ (সকল অিফেসর জনয্ পৰ্েযাজয্) 

 

িবষয় পৃষ্ঠা নং  

কম র্সম্পাদেনর সািব র্ক িচতৰ্  

পৰ্স্তাবনা  

েসকশন ১: রূপকল্প, অিভলক্ষয্, েকৗশলগত উেদ্দশয্সমূহ এবং কায র্াবিল  

েসকশন ২: িবিভন্ন কায র্কৰ্েমর চূড়ান্ত ফলাফল/ পৰ্ভাব   

েসকশন ৩: কম র্সম্পাদন পিরকল্পনা   

সংেযাজনী ১:  শব্দসংেক্ষপ  

সংেযাজনী ২: কম র্সম্পাদন সূচেকর পিরমাপ পদ্ধিত  

সংেযাজনী ৩: অনয্ অিফেসর সেঙ্গ সংিশ্লষ্ট কম র্সম্পাদন সূচকসমূহ  

সংেযাজনী ৪:  েযসকল নীিত/পিরকল্পনার আেলােক কম র্সম্পাদন পিরকল্পনা পৰ্স্তুত করা হেয়েছ  

সংেযাজনী 5: জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কম র্পিরকল্পনা, ২০২১-২০২২  

সংেযাজনী 6: ই-গভনয্র্ান্স ও উদ্ভাবন কম র্পিরকল্পনা, 2021-22  

সংেযাজনী 7: অিভেযাগ পৰ্িতকার বয্বস্থা কম র্পিরকল্পনা, ২০২১-২০২২  

সংেযাজনী 8: েসবা পৰ্দান পৰ্িতশৰ্ুিত কম র্পিরকল্পনা, ২০২১-২০২২  

সংেযাজনী 9: তথয্ অিধকার িবষেয় বািষ র্ক কম র্পিরকল্পনা, 2021-22   
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কম র্সম্পাদেনর সািব র্ক িচতৰ্  

(সকল পয র্ােয়র অিফেসর জনয্ পৰ্েযাজয্) 

সাম্পৰ্িতক অজর্ন, চয্ােলঞ্জ এবং ভিবষয্ৎ পিরকল্পনা 

 

• সাম্পৰ্িতক বছরসমূেহর (৩ বছর) পৰ্ধান অজর্নসমূহ 
• সমসয্া এবং চয্ােলঞ্জসমূহ 
• ভিবষয্ৎ পিরকল্পনা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২০..-… অথ র্বছেরর সম্ভাবয্ পৰ্ধান অজর্নসমূহ 
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পৰ্স্তাবনা 

(মন্তৰ্ণালয়/িবভােগর জনয্ পৰ্েযাজয্) 

 

মন্তৰ্ণালয়/িবভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূেহর পৰ্ািতষ্ঠািনক দক্ষতা বৃিদ্ধ, সব্চ্ছতা ও জবাবিদিহ 
েজারদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পেদর যথাযথ বয্বহার িনিশ্চতকরেণর মাধয্েম  রূপকল্প ২০৪১ 
এর যথাযথ বাস্তবায়েনর লেক্ষয্- 

 

 

গণপৰ্জাতন্তৰ্ী বাংলােদশ সরকােরর................................মন্তৰ্ণালেয়র দািয়েতব্ িনেয়ািজত মাননীয় 
মন্তৰ্ীর পৰ্িতিনিধ িহসােব িসিনয়র সিচব/সিচব,.......................................................মন্তৰ্ণালয়/িবভাগ 

 

এবং 

 

গণপৰ্জাতন্তৰ্ী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় পৰ্ধানমন্তৰ্ীর পৰ্িতিনিধ িহসােব মিন্তৰ্পিরষদ সিচব, 
মিন্তৰ্পিরষদ িবভাগ এর মেধয্ ২০.. সােলর ......................মােসর..........................তািরেখ এই বািষ র্ক 
কম র্সম্পাদন চুিক্ত সব্াক্ষিরত হল।   

 

এই  চুিক্তেত সব্াক্ষরকারী উভয়পক্ষ িনম্নিলিখত িবষয়সমূেহ সম্মত হেলন:  
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পৰ্স্তাবনা 

(দপ্তর/সংস্থা ও মাঠ পয র্ােয়র অিফেসর জনয্ পৰ্েযাজয্) 

 

পৰ্ািতষ্ঠািনক দক্ষতা বৃিদ্ধ, সব্চ্ছতা ও জবাবিদিহ েজারদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পেদর 
যথাযথ বয্বহার িনিশ্চতকরেণর মাধয্েম  রূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়েনর লেক্ষয্- 

 

 

(এিপএ পৰ্স্তুতকারী অিফেসর অিফস পৰ্ধােনর পদবী ও অিফেসর নাম) 

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

 

এবং 

 

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

(ঊধব্র্তন অিফেসর অিফস পৰ্ধােনর পদবী ও অিফেসর নাম) 
 
এর মেধয্ ……সােলর……মােসর .........................তািরেখ এই বািষ র্ক কম র্সম্পাদন চুিক্ত  

সব্াক্ষিরত হল।   

 

এই  চুিক্তেত সব্াক্ষরকারী উভয়পক্ষ িনম্নিলিখত িবষয়সমূেহ সম্মত হেলন:  
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েসকশন ১: (মন্তৰ্ণালয়/িবভােগর জনয্ পৰ্েযাজয্) 
 

 রূপকল্প, অিভলক্ষয্, েকৗশলগত উেদ্দশয্সমূহ এবং কায র্াবিল 

 

১.১ রূপকল্প: 

 

 

 

১.২ অিভলক্ষয্: 

 

 

 

১.৩ েকৗশলগত উেদ্দশয্সমূহ (allocation of business অনুযায়ী িনধ র্ািরত, সেব র্াচ্চ ৫িট): 

১) 

২)  

৩)  

৪) 

৫) 

 

আবিশয্ক েকৗশলগত উেদ্দশয্ (মিন্তৰ্পিরষদ িবভাগ কতৃর্ক িনধ র্ািরত) 

১) সংস্কার ও সুশাসনমূলক কায র্কৰ্েমর বাস্তবায়ন েজারদারকরণ 

 

 

১.৪ কায র্াবিল: (allocation of business অনুযায়ী) 
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েসকশন ১: (দপ্তর/সংস্থা ও মাঠ পয র্ােয়র অিফেসর জনয্ পৰ্েযাজয্) 
 

 রূপকল্প, অিভলক্ষয্, েকৗশলগত উেদ্দশয্সমূহ এবং কায র্াবিল 

১.১ রূপকল্প: 

১.২ অিভলক্ষয্: 

১.৩ কম র্সম্পাদেনর েক্ষতৰ্ (সংিশ্লষ্ট অিফস কতৃর্ক িনধ র্ািরত, সেব র্াচ্চ ৫িট): 

১) 

২)  

৩)  

৪) 

৫) 

 

সুশাসন ও সংস্কারমূলক কম র্সম্পাদেনর েক্ষতৰ্ (মিন্তৰ্পিরষদ িবভাগ কতৃর্ক িনধ র্ািরত) 

১) সুশাসন ও সংস্কার মূলক কায র্কৰ্ম েজারদারকরণ 

 

 

১.৪ কায র্াবিল: (আইন/িবিধ দব্ারা িনধ র্ািরত কায র্াবলী)  
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েসকশন ২ (সকল অিফেসর জনয্ পৰ্েযাজয্) 

িবিভন্ন কায র্কৰ্েমর চূড়ান্ত ফলাফল/পৰ্ভাব 

চূড়ান্ত ফলাফল/পৰ্ভাব 

 

কম র্সম্পাদন 
সূচকসমূহ 

 

একক 

 

পৰ্কৃত অজর্ন 

লক্ষয্মাতৰ্া  

২০২১-২২ 

পৰ্েক্ষপণ   িনধ র্ািরত লক্ষয্মাতৰ্া 
অজর্েনর েক্ষেতৰ্ েযৗথভােব 

দািয়তব্পৰ্াপ্ত 
মন্তৰ্ণালয়/িবভাগ/ 

সংস্হাসমূেহর নাম 

 

উপাত্তসূতৰ্ 

 ২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

          

 

 



28 
 

েসকশন ৩ কম র্সম্পাদন পিরকল্পনা (মন্তৰ্ণালয়/িবভােগর জনয্ পৰ্েযাজয্) 

েকৗশলগত উেদ্দশয্ েকৗশলগত 
উেদ্দেশয্র মান 

কায র্কৰ্ম কম র্সম্পাদন 
সূচক 

গণনা 
পদ্ধিত 

একক কম র্সম্পাদন 
সূচেকর মান 

 পৰ্কৃত অজর্ন 
লক্ষয্মাতৰ্া/িনণ র্ায়ক ২০২১-২২ পৰ্েক্ষপণ 

২০২২-২৩ 
পৰ্েক্ষপণ 

২০২৩-২৪ 

২০১৯-
২০ 

২০২০-
২১ 

অসাধারণ অিত 
উত্তম 

উত্তম চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর িনেম্ন   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

মন্তৰ্ণালয়/ িবভােগর েকৗশলগত উেদ্দশয্সমূহ (allocation of business অনুযায়ী)   

[১] ৭০               

[২]               

[৩]               

 আবিশয্ক েকৗশলগত উেদ্দশয্সমূহ (মিন্তৰ্পিরষদ িবভাগ কতৃর্ক িনধ র্ািরত)  

সুশাসন ও সংস্কার মূলক 
কায র্কৰ্েমর বাস্তবায়ন 
েজারদারকরণ 

৩০ ১) শুদ্ধাচার কম র্পিরকল্পনা 
বাস্তবায়ন  

 
 10          

২) ই-গভনয্র্ান্স/ উদ্ভাবন 
কম র্পিরকল্পনা বাস্তবায়ন  

 
 10          

৩) তথয্ অিধকার 
কম র্পিরকল্পনা বাস্তবায়ন 

   3          

৪) অিভেযাগ পৰ্িতকার 
কম র্পিরকল্পনা বাস্তবায়ন 

   4          

৫) েসবা পৰ্দান পৰ্িতশৰ্ুিত 
কম র্পিরকল্পনা বাস্তবায়ন 

   3          
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েসকশন ৩ কম র্সম্পাদন পিরকল্পনা  (দপ্তর/সংস্থা ও মাঠ পয র্ােয়র অিফেসর জনয্ পৰ্েযাজয্) 

কম র্সম্পাদন েক্ষতৰ্ েক্ষেতৰ্র মান কায র্কৰ্ম কম র্সম্পাদন 
সূচক 

গণনা 
পদ্ধিত 

একক কম র্সম্পাদন 
সূচেকর মান 

 পৰ্কৃত অজর্ন 
লক্ষয্মাতৰ্া/িনণ র্ায়ক ২০২০-২১ পৰ্েক্ষপণ 

২০২১-২২ 
পৰ্েক্ষপণ 

২০২২-২২ 

২০১৮-
১৯ 

২০১৯-
২০ 

অসাধারণ অিত 
উত্তম 

উত্তম চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর িনেম্ন   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

কম র্সম্পাদন েক্ষতৰ্সমূহ (িবিধ/আইন দব্ারা িনধ র্ািরত দািয়তব্ অনুযায়ী, সেব র্াচ্চ ৫িট)   

[১] ৭০               

[২]               

[৩]               

 সুশাসন ও সংস্কারমূলক কম র্সম্পাদেনর েক্ষতৰ্ (মিন্তৰ্পিরষদ িবভাগ কতৃর্ক িনধ র্ািরত)  

সুশাসন ও সংস্কার মূলক 
কায র্কৰ্েমর বাস্তবায়ন 
েজারদারকরণ 

৩০ ১) শুদ্ধাচার কম র্পিরকল্পনা 
বাস্তবায়ন  

 
 10          

২) ই-গভনয্র্ান্স/ উদ্ভাবন 
কম র্পিরকল্পনা বাস্তবায়ন  

 
 10          

৩) তথয্ অিধকার 
কম র্পিরকল্পনা বাস্তবায়ন 

   3          

৪) অিভেযাগ পৰ্িতকার 
কম র্পিরকল্পনা বাস্তবায়ন 

   4          

৫) েসবা পৰ্দান পৰ্িতশৰ্ুিত 
কম র্পিরকল্পনা বাস্তবায়ন 

   3          
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(এিপএ সব্াক্ষেরর পাতা- মন্তৰ্ণালয়/িবভােগর জনয্ পৰ্েযাজয্) 

 

আিম, িসিনয়র সিচব/সিচব, ................................................. মন্তৰ্ণালয়/িবভাগ, মাননীয় 
মন্তৰ্ী .........................  মন্তৰ্ণালয়-এর পৰ্িতিনিধ িহসােব গণপৰ্জাতন্তৰ্ী বাংলােদশ সরকােরর 
মাননীয় পৰ্ধানমন্তৰ্ীর পৰ্িতিনিধ মিন্তৰ্পিরষদ সিচেবর িনকট অঙ্গীকার করিছ েয এই চুিক্তেত বিণ র্ত 
ফলাফল অজর্েন সেচষ্ট থাকব।  

 

আিম, মিন্তৰ্পিরষদ সিচব, গণপৰ্জাতন্তৰ্ী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় পৰ্ধানমন্তৰ্ীর পৰ্িতিনিধ িহসােব 
িসিনয়র সিচব/সিচব, .............................মন্তৰ্ণালয়/িবভাগ-এর িনকট অঙ্গীকার করিছ েয এই 
চুিক্তেত বিণ র্ত ফলাফল অজর্েন পৰ্েয়াজনীয় সহেযািগতা পৰ্দান করব। 

 

সব্াক্ষিরত: 

 

 

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

িসিনয়র সিচব/সিচব                                                         তািরখ 

...........................মন্তৰ্ণালয়/িবভাগ 

 

 

 

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

মিন্তৰ্পিরষদ সিচব            তািরখ 

মিন্তৰ্পিরষদ িবভাগ 
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(এিপএ সব্াক্ষেরর পাতা- দপ্তর/সংস্থা ও মাঠ পয র্ােয়র অিফেসর জনয্ পৰ্েযাজয্) 

 

আিম, (এিপএ পৰ্স্তুতকারী অিফেসর অিফস পৰ্ধােনর পদবী ও অিফেসর নাম),  িহেসেব (ঊধব্র্তন 
অিফেসর অিফস পৰ্ধােনর পদবী ও অিফেসর নাম) িনকট অঙ্গীকার করিছ েয এই চুিক্তেত বিণ র্ত 
ফলাফল অজর্েন সেচষ্ট থাকব।  

আিম, (ঊধব্র্তন অিফেসর অিফস পৰ্ধােনর পদবী ও অিফেসর নাম) িহেসেব  (এিপএ পৰ্স্তুতকারী 
অিফেসর অিফস পৰ্ধােনর পদবী ও অিফেসর নাম) এর িনকট অঙ্গীকার করিছ েয এই চুিক্তেত বিণ র্ত 
ফলাফল অজর্েন পৰ্েয়াজনীয় সহেযািগতা পৰ্দান করব। 

 

সব্াক্ষিরত: 

 

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

এিপএ পৰ্স্তুতকারী কতৃর্পেক্ষর পদবী                  তািরখ                                              

অিফেসর নাম  

 

 

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

ঊধব্র্তন কতৃর্পেক্ষর পদবী           তািরখ  
 অিফেসর নাম  
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সংেযাজনী-১ শব্দসংেক্ষপ (সকল অিফেসর জনয্ পৰ্েযাজয্) 
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সংেযাজনী- ২: (সকল অিফেসর জনয্ পৰ্েযাজয্) 

কম র্সম্পাদন বয্বস্থাপনা ও পৰ্মাণক 

 

কৰ্িমক 
নমব্র 

কায র্কৰ্ম কম র্সম্পাদন সূচক বাস্তবায়নকারী অনুিবভাগ, 
অিধশাখা, শাখা 

লক্ষয্মাতৰ্া অজর্েনর 
পৰ্মাণক 

১     

২     

৩     

৪     
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সংেযাজনী ৩: (সকল অিফেসর জনয্ পৰ্েযাজয্) 

 

অনয্ অিফেসর সেঙ্গ সংিশ্লষ্ট কম র্সম্পাদন সূচকসমূহ 

 

 কায র্কৰ্ম কম র্সম্পাদন সূচক েযসকল অিফেসর সােথ সংিশ্লষ্ট  সংিশ্লষ্ট অিফেসর সােথ কায র্কৰ্ম 
সমনব্েয়র েকৗশল 
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সংেযাজনী ৪: (শুধুমাতৰ্ মন্তৰ্ণালয়/িবভােগর জনয্ পৰ্েযাজয্) 

 

েযসকল নীিত/পিরকল্পনার আেলােক কম র্সম্পাদন পিরকল্পনা পৰ্স্তুত করা হেয়েছ 

 

কৰ্িমক  নীিত/পিরকল্পনার নাম  নীিত/পিরকল্পনার েয 
অংেশর আেলােক 

এিপএ’র কায র্কৰ্ম গৰ্হণ 
করা হেয়েছ   

এিপএ’র সংিশ্লষ্ট 
কায র্কৰ্ম  

মন্তবয্ 

০১ বাংলােদশ ব-দব্ীপ পিরকল্পনা 
২১০০ 

   

০২ রূপকল্প ২০৪১    

০৩ অষ্টম পঞ্চবািষ র্ক পিরকল্পনা    

০৪ মিন্তৰ্সভার িসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন     

০৫ মাননীয় পৰ্ধানমন্তৰ্ীর পৰ্িতশৰ্ুিত ও 
িনেদ র্শনা বাস্তবায়ন 

   

06 এম িট িব এফ    

… মন্তৰ্ণালয়/িবভােগর িনজসব্ 
নীিত/পিরকল্পনা 

   

…     

…     

…     
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পিরিশষ্ট ‘খ’ 
 
 

জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কম র্পিরকল্পনা, ই-গভনয্র্ান্স কম র্পিরকল্পনা, অিভেযাগ 
পৰ্িতকার বয্বস্থা কম র্পিরকল্পনা, েসবা পৰ্দান পৰ্িতশৰ্ুিত কম র্পিরকল্পনা এবং তথয্ 

অিধকার কম র্পিরকল্পনা িনেদ র্িশকা 
 
 
 
 



 
 

মন্তৰ্ণালয়/িবভাগ/রাষ্টৰ্ীয় পৰ্িতষ্ঠােনর জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কম র্পিরকল্পনা  
পৰ্ণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূলয্ায়ন িনেদ র্িশকা, ২০২১-২২  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

মিন্তৰ্পিরষদ িবভাগ 
গণপৰ্জাতন্তৰ্ী বাংলােদশ সরকার 
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সূিচপতৰ্ 
 

কৰ্িমক িববরণ পৃষ্ঠা নমব্র 

১ েপৰ্ক্ষাপট   ৩ 

২ জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কম র্পিরকল্পনা, ২০২১-২২ পৰ্ণয়ন পদ্ধিত ৩ 

কৰ্িমক ১: পৰ্ািতষ্ঠািনক বয্বস্থা  ৩ 

কৰ্িমক ২: আিথ র্ক বয্বস্থাপনা উন্নয়ন ৫ 

কৰ্িমক ৩: শুদ্ধাচার সংিশ্লষ্ট ও দুন�িত পৰ্িতেরােধ সহায়ক অনয্ানয্ 
কায র্কৰ্ম 

৭ 

৩ জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কমর্পিরকল্পনা, ২০২১-২২ পৰ্ণয়ন ও ৈতৰ্মািসক 
পিরবীক্ষণ পৰ্িতেবদন সংকৰ্ান্ত সময়সূিচ 

৭ 

৪ জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কমর্পিরকল্পনা, ২০২১-২২ দািখল পৰ্িকৰ্য়া ৮ 

পিরিশষ্ট-'ক' জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কম র্পিরকল্পনা, ২০২১-২২ -এর কাঠােমা ১-৩ 
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মন্তৰ্ণালয়/িবভাগ/রাষ্টৰ্ীয় পৰ্িতষ্ঠােনর জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কম র্পিরকল্পনা পৰ্ণয়ন,  

বাস্তবায়ন ও মূলয্ায়ন িনেদ র্িশকা, ২০২১-২২  
 

১। েপৰ্ক্ষাপট: 

 গণপৰ্জাতন্তৰ্ী বাংলােদশ সরকার ২০১২ সােল জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল পৰ্ণয়ন কেরেছ। এ েকৗশেলর মূল লক্ষয্ হল 
শুদ্ধাচার চচ র্া ও দুন�িত পৰ্িতেরােধর মাধয্েম রাষ্টৰ্ ও সমােজ সুশাসন পৰ্িতষ্ঠা করা। সুখী-সমৃদ্ধ েসানার বাংলা গড়ার পৰ্তয্েয় 
পৰ্ণীত েকৗশেল শুদ্ধাচারেক ৈনিতকতা ও সততা দব্ারা পৰ্ভািবত আচরণগত উৎকষ র্ এবং েকান সমােজর কােলাত্তীণ র্ মানদণ্ড, 
পৰ্থা ও নীিতর পৰ্িত আনুগতয্ িহসােব সংজ্ঞািয়ত করা হেয়েছ। এ েকৗশেল রাষ্টৰ্ ও সমােজ শুদ্ধাচার পৰ্িতষ্ঠা সরকােরর 
সাংিবধািনক ও আইনগত স্থায়ী দািয়তব্; সুতরাং সরকারেক অবয্াহতভােব এই লেক্ষয্ কায র্কৰ্ম পিরচালনা করেত হেব মেম র্ 
উেল্লখ আেছ। এরই ধারাবািহকতায় পৰ্ায় সকল মন্তৰ্ণালয়/িবভাগ/অনয্ানয্ রাষ্টৰ্ীয় পৰ্িতষ্ঠানসমূহ ১ জানুয়াির ২০১৫ েথেক ৩০ জুন 
২০১৬ েময়ােদর জনয্ শুদ্ধাচার কম র্পিরকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগৰ্গিত পিরবীক্ষণ কাঠােমা পৰ্ণয়ন কের। ২০১৬-২০১৭ অথ র্বছের 
মন্তৰ্ণালয়/িবভাগ/সংস্থার পাশাপািশ আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা এবং মাঠ পয র্ােয়র িবভাগীয়/আঞ্চিলক কায র্ালয়সমূহ জাতীয় 
শুদ্ধাচার েকৗশল কম র্পিরকল্পনা ও বাস্তবায়ন পিরবীক্ষণ কাঠােমা পৰ্ণয়ন কের আসেছ। ২০১৮-১৯ অথ র্বছের পৰ্থমবােরর মত 
জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কম র্পিরকল্পনায় সম্পািদত কােজর িবপরীেত নমব্র পৰ্দান ও েস আেলােক পৰ্াথিমকভােব মূলয্ায়ন 
কায র্কৰ্ম শুরু হয়। এর ধারাবািহকতায় আগামী ২০২১-২২ অথ র্বছেরও জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কম র্পিরকল্পনায় সম্পািদত 
কােজর িবপরীেত নমব্র পৰ্দান ও েস আেলােক মূলয্ায়েনর বয্বস্থা রেয়েছ।   

 সকল মন্তৰ্ণালয়/িবভাগ তােদর সব্ সব্ জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কম র্পিরকল্পনা পৰ্ণয়ন করেব। এ ছাড়া, 
মন্তৰ্ণালয়/িবভাগসমূহ আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা এবং এ সকল দপ্তর/সংস্থার আঞ্চিলক/মাঠ পয র্ােয়র কায র্ালয়সমূেহর জনয্ 
মিন্তৰ্পিরষদ িবভাগ কতৃর্ক পৰ্ণীত িনেদ র্িশকা অনুসরণপূব র্ক জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কম র্পিরকল্পনা পৰ্ণয়ন, বাস্তবায়ন ও 
মূলয্ায়েনর িনেদ র্শনা পৰ্দান করেব। মন্তৰ্ণালয়/িবভাগসমূহ এই িনেদ র্িশকা অনুসরণ কের সব্ সব্ েক্ষেতৰ্ জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল 
কম র্পিরকল্পনা, ২০২১-২২ পৰ্ণয়ন করেব। কম র্পিরকল্পনায় অন্তভু র্ক্ত কায র্কৰ্মসমূহ বাস্তবায়ন েশেষ মূলয্ায়েনর েক্ষেতৰ্ও এ 
িনেদ র্িশকা অনুসরণ করেত হেব। 

 ২। জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কমর্পিরকল্পনা, ২০২১-২২ 
জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কম র্পিরকল্পনায় পৰ্ািতষ্ঠািনক বয্বস্থা, আিথ র্ক বয্বস্থাপনা উন্নয়ন এবং শুদ্ধাচার সংিশ্লষ্ট ও 

দুন�িত পৰ্িতেরােধ সহায়ক অনয্ানয্ কায র্কৰ্ম এই ৩ (িতন) িট েক্ষেতৰ্ কায র্কৰ্ম িনধ র্ারণ করা হেয়েছ: 
  
কৰ্িমক ১: পৰ্ািতষ্ঠািনক বয্বস্থা  
 

১.১ ৈনিতকতা কিমিটর সভা 
 

ৈনিতকতা কিমিটর কায র্পিরিধর আেলােক সভার আেলাচয্সূিচ িনধ র্ারণ করেত হেব। জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল 
কম র্পিরকল্পনা ও বাস্তবায়ন পিরবীক্ষণ সংকৰ্ান্ত ৈতৰ্মািসক পৰ্িতেবদনসমূহ ৈনিতকতা কিমিটর সভায় অনুেমািদত হেত হেব 
িবধায় পৰ্িত েকায়াট র্াের নূয্নতম ১িট কের ৈনিতকতা কিমিটর সভা আহব্ান করেত হেব এবং এর লক্ষয্মাতৰ্া ১.১ নমব্র কৰ্িমেকর 
৬ নমব্র কলােম উেল্লখপূব র্ক ৮-১১ কলামসমূেহ ৈতৰ্মািসক িভিত্তেত উক্ত লক্ষয্মাতৰ্া িবভাজন কের পৰ্দশ র্ন কের ৈনিতকতা 
কিমিটর সভার কায র্িববরণী মিন্তৰ্পিরষদ িবভােগ েপৰ্রণ করেত হেব।  

 

মূলয্ায়ন পদ্ধিত: পৰ্িত ৈতৰ্মািসেক ১িট কের সভা অনুিষ্ঠত হেল পূণ র্ নমব্র পাওয়া যােব। েকান ৈতৰ্মািসেক সভা 
আেয়াজন করা সম্ভব না হেল পরবত� সমেয় সভা আেয়াজন করা যােব। তেব, িনধ র্ািরত ৈতৰ্মািসেকর সভা পরবত� সমেয় 
আেয়াজন করা হেল পৰ্িতিট সভার িবলেমব্র জনয্ ০.২৫ কের নমব্র কতর্ন হেব। 

 

পৰ্মাণক: ৈনিতকতা কিমিটর সভার কায র্িববরণী। 
 

১.২ ৈনিতকতা কিমিটর সভার িসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 
ৈনিতকতা কিমিটর সভায় গৃহীত িসদ্ধান্ত বাস্তবায়েনর হার িনধ র্ারণ করেত হেব এবং এর লক্ষয্মাতৰ্া ১.২ নমব্র 

কৰ্িমেক উেল্লখ করেত হেব। এেক্ষেতৰ্ পৰ্িত েকায়াট র্াের অনুেষ্ঠয় ৈনিতকতা কিমিটর সভায় গৃহীত িসদ্ধান্ত বাস্তবায়েনর হার 
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পৃথকভােব পৰ্িত েকায়াট র্াের (৮-১১ কলামসমূেহ) উেল্লখ করেত হেব। েকান িসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা সম্ভব না হেল তার েযৗিক্তক 
কারণ উেল্লখ কের ৈনিতকতা কিমিটর সভাপিত কতৃর্ক পৰ্িতসব্াক্ষিরত পৰ্িতেবদন দািখল করেত হেব।  

 

মূলয্ায়ন পদ্ধিত: পৰ্িত ৈতৰ্মািসেক আেয়ািজত সভার িসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন লক্ষয্মাতৰ্ার িবপরীেত অজর্ন শতভাগ হেল পূণ র্ 
নমব্র পাওয়া যােব। তেব অজর্ন শতভাগ না হেল গািণিতকহাের নমব্র কতর্ন হেব। উেল্লখয্, মূলয্ায়েনর সময় ৈনিতকতা কিমিটর 
কায র্পিরিধর আেলােক গৃহীত িসদ্ধান্ত বাস্তবায়েনর ওপর েবিশ গুরুতব্ েদয়া হেব।  

 

পৰ্মাণক: ৈনিতকতা কিমিটর সভার কায র্িববরণী ও বাস্তবায়ন অগৰ্গিত পৰ্িতেবদন।  
 

১.৩ সুশাসন পৰ্িতষ্ঠার িনিমত্ত অংশীজেনর (stakeholder) অংশগৰ্হেণ সভা 
 

 মন্তৰ্ণালয়/িবভাগ/রাষ্টৰ্ীয় পৰ্িতষ্ঠােন অংশীজেনর অংশগৰ্হেণ সভা আহব্ান করেত হেব এবং ১.৩ নমব্র কৰ্িমেকর ৬ 
নমব্র কলােম এর লক্ষয্মাতৰ্া উেল্লখ করেত হেব এবং ৮-১১ কলামসমূেহ ৈতৰ্মািসক িভিত্তেত উক্ত লক্ষয্মাতৰ্া িবভাজন কের 
পৰ্দশ র্ন করেত হেব। উেল্লখয্, অংশীজন (stakeholder) বলেত সব্ সব্ মন্তৰ্ণালয়/িবভাগ/রাষ্টৰ্ীয় পৰ্িতষ্ঠােনর 
অভয্ন্তরীণ/দাপ্তিরক/নাগিরক েসবা গৰ্হণকারী েযেকান বয্িক্ত/পৰ্িতষ্ঠান (সরকাির/েবসরকাির), সুশীল সমােজর পৰ্িতিনিধ 
(মন্তৰ্ণালয়/িবভাগ/রাষ্টৰ্ীয় পৰ্িতষ্ঠােনর কােজর সােথ সংিশ্লষ্ট) এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/মাঠপয র্ােয়র কায র্ালয়সমূহ িকংবা 
তােদর কম র্কতর্া-কম র্চারীেক বুঝােব। 

 

মূলয্ায়ন পদ্ধিত: অংশীজেনর অংশগৰ্হেণ সভা আেয়াজেনর লক্ষয্মাতৰ্ার িবপরীেত অজর্ন শতভাগ হেল পূণ র্ নমব্র 
পাওয়া যােব। তেব অজর্ন শতভাগ না হেল গািণিতকহাের নমব্র কতর্ন হেব। 

 

পৰ্মাণক: অংশীজেনর অংশগৰ্হেণ সভার কায র্িববরণী এবং হািজরা।  
 

১.৪ শুদ্ধাচার সংকৰ্ান্ত পৰ্িশক্ষণ আেয়াজন  
 
কম র্কতর্া-কম র্চারীেদর জনয্ শুদ্ধাচার সংকৰ্ান্ত নূয্নতম ২ িট পৰ্িশক্ষণ আেয়াজন করেত হেব এবং এর লক্ষয্মাতৰ্া 

১.৪ নমব্র কৰ্িমেকর ৬ নমব্র কলােম উেল্লখ করেত হেব। ৮-১১ কলামসমূেহ পৰ্েযাজয্ েকায়াট র্াের উক্ত লক্ষয্মাতৰ্া পৰ্দশ র্ন 
করেত হেব।  

 
মূলয্ায়ন পদ্ধিত: লক্ষয্মাতৰ্ার িবপরীেত শুদ্ধাচার সংকৰ্ান্ত নূয্নতম ২ িট পৰ্িশক্ষণ আেয়াজন করা হেল পূণ র্ নমব্র 

পাওয়া যােব। তেব অজর্ন শতভাগ না হেল গািণিতকহাের নমব্র কতর্ন হেব। 
 
পৰ্মাণক: পৰ্িশক্ষেণর েনািটশ, হািজরা ও ছিব। 
 

১.৫ কম র্-পিরেবশ উন্নয়ন (সব্াস্থয্িবিধ অনুসরণ/িটওএন্ডইভুক্ত অেকেজা মালামাল িবনষ্টকরণ/পিরষ্কার-পিরচ্ছন্নতা বৃিদ্ধ ইতয্ািদ) 
 

বতর্মােন িবরাজমান নতুন সব্াভািবক (new normal) পিরিস্থিতেত মন্তৰ্ণালয়/িবভাগ/রাষ্টৰ্ীয় পৰ্িতষ্ঠানসমূহ সব্ সব্  
কায র্ালেয় কম র্-পিরেবশ উন্নয়ন সংকৰ্ান্ত কায র্কৰ্ম েযমন: সব্াস্থয্িবিধ অনুসরণ/িটওএন্ডইভুক্ত অেকেজা মালামাল 
িবনষ্টকরণ/পিরষ্কার-পিরচ্ছন্নতা বৃিদ্ধ ইতয্ািদ গৰ্হণ করেব। কায র্কৰ্েমর সংখয্া ও সম্পন্ন করার তািরখ িনধ র্ারণ কের লক্ষয্মাতৰ্া 
১.৫ কৰ্িমেকর ৬ নমব্র কলােম উেল্লখ করেত হেব এবং ৮-১১ কলামসমূেহ ৈতৰ্মািসক িভিত্তেত উক্ত লক্ষয্মাতৰ্া িবভাজন কের 
পৰ্দশ র্ন করেত হেব। উেল্লখয্, কম র্পিরকল্পনা েপৰ্রেণর সময় িনব র্ািচত কায র্কৰ্েমর নাম, বাস্তবায়ন পৰ্িকৰ্য়া ও পৰ্মাণক িহসােব িক 
সরবরাহ করা হেব তার িববরণ পৃথক সংযুিক্তেত িদেত হেব। 

 

 মূলয্ায়ন পদ্ধিত: মন্তৰ্ণালয়/িবভাগ/রাষ্টৰ্ীয় পৰ্িতষ্ঠানসমূহ কম র্-পিরেবশ উন্নয়ন সংকৰ্ান্ত িবিভন্ন কায র্কৰ্েমর সংখয্া ও 
কায র্কৰ্ম সম্পন্ন করার তািরেখর লক্ষয্মাতৰ্া অিজর্ত হেল পূণ র্ নমব্র পাওয়া যােব।  
 

পৰ্মাণক: ৈনিতকতা কিমিটর সভাপিত কতৃর্ক সতয্ািয়ত বাস্তবায়ন পৰ্িতেবদন, সংিশ্লষ্ট পতৰ্, পৰ্েযাজয্ েক্ষেতৰ্ ছিব ও 
অনয্ানয্ পৰ্মাণক। 
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১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কম র্পিরকল্পনা, ২০২১-২২ এবং িনধ র্ািরত সমেয় ৈতৰ্মািসক পিরবীক্ষণ পৰ্িতেবদন মিন্তৰ্পিরষদ 
িবভােগ দািখল ও সব্ সব্ ওেয়বসাইেট আপেলাডকরণ 

মিন্তৰ্পিরষদ িবভাগ েথেক পৰ্দত্ত িনেদ র্শনা অনুযায়ী িনধ র্ািরত তািরেখর মেধয্ জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কম র্পিরকল্পনা 
ও পিরবীক্ষণ কাঠােমা পৰ্ণয়ণ কের লক্ষয্মাতৰ্া ১.৬ নমব্র কৰ্িমেকর পৰ্থম েকায়াট র্াের পৰ্দশ র্ন করেত হেব। এ  কাঠােমা পৰ্ণয়েণর 
পৰ্কৃত তািরখ অজর্েনর কলােম উেল্লখ কের তা মিন্তৰ্পিরষদ িবভােগ েপৰ্রণ করেত হেব। পৰ্েতয্ক েকায়াট র্াের জাতীয় শুদ্ধাচার 
েকৗশল কম র্পিরকল্পনা ও পিরবীক্ষণ কাঠােমা বাস্তবায়েনর তথয্ সংিশ্লষ্ট েকায়াট র্ােরর পৰ্কৃত অজর্েনর ঘের উেল্লখ কের 
েকায়াট র্ার সমািপ্তর পরবত� ১৫ িদেনর মেধয্ তা মিন্তৰ্পিরষদ িবভােগ দািখল করেত হেব এবং ও সব্ সব্ ওেয়বসাইেট আপেলাড 
করেত হেব। 

 

মূলয্ায়ন পদ্ধিত: িনধ র্ািরত তািরেখর মেধয্ জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কম র্পিরকল্পনা, ২০২১-২২ এবং পৰ্েতয্ক ৈতৰ্মািসক 
পিরবীক্ষণ পৰ্িতেবদন িনধ র্ািরত সমেয়  মিন্তৰ্পিরষদ িবভােগ দািখল করা হেল/সব্ সব্ ওেয়বসাইেট আপেলাড করা হেল পূণ র্ নমব্র 
পাওয়া যােব।  

 

পৰ্মাণক: সব্ সব্ ওেয়বসাইট। 
 

১.৭ আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা (পৰ্েযাজয্ েক্ষেতৰ্) কতৃর্ক দািখলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কম র্পিরকল্পনা ও পিরবীক্ষণ  
পৰ্িতেবদেনর ওপর িফডবয্াক পৰ্দান 
 

মন্তৰ্ণালয়/িবভাগ/রাষ্টৰ্ীয় পৰ্িতষ্ঠানসমূহ আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা কতৃর্ক দািখলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল 
কম র্পিরকল্পনা ও পিরবীক্ষণ পৰ্িতেবদেনর ওপর িফডবয্াক পৰ্দান করেব এবং লক্ষয্মাতৰ্া ১.৭ নমব্র কৰ্িমেকর ৬ নমব্র কলােম 
উেল্লখ করেত হেব এবং ৮-১১ কলামসমূেহ ৈতৰ্মািসক িভিত্তেত উক্ত লক্ষয্মাতৰ্া িবভাজন কের পৰ্দশ র্ন করেত হেব। 

 

মূলয্ায়ন পদ্ধিত: আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা (পৰ্েযাজয্ েক্ষেতৰ্) কতৃর্ক পৰ্িত েকায়াট র্াের দািখলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার 
েকৗশল কম র্পিরকল্পনা ও পিরবীক্ষণ পৰ্িতেবদেনর ওপর মন্তৰ্ণালয়/িবভাগসমূহ িফডবয্াক পৰ্দান করেল পূণ র্ নমব্র পাওয়া যােব।  

 

পৰ্মাণক: েনািটশ, উপিস্থিত, পতৰ্, দপ্তর/সংস্হা কতৃর্ক বাস্তবািয়ত কম র্পিরকল্পনার ৩ নমব্র কৰ্িমেকর বাস্তবায়ন 
অগৰ্গিত পৰ্িতেবদন। 

 

১.৮ শুদ্ধাচার পুরস্কার পৰ্দান এবং পুরস্কারপৰ্াপ্তেদর তািলকা ওেয়বসাইেট পৰ্কাশ  
শুদ্ধাচার পুরস্কার পৰ্দান নীিতমালা ২০১৭ ও এর স্পষ্টীকরণ অনুযায়ী মন্তৰ্ণালয়/িবভাগ/রাষ্টৰ্ীয় পৰ্িতষ্ঠানসমূহ তােদর 

কম র্কতর্া-কম র্চারীেদরেক পুরস্কার পৰ্দান করেব এবং পুরস্কারপৰ্াপ্তেদর তািলকা ওেয়বসাইেট পৰ্কাশ করেব।। এর লক্ষয্মাতৰ্া ১.৮ 
নমব্র কৰ্িমেকর ৬ নমব্র কলােম উেল্লখ করেত হেব এবং ৮-১১ কলামসমূেহ পৰ্েযাজয্ েকায়াট র্াের উক্ত লক্ষয্মাতৰ্া পৰ্দশ র্ন করেত 
হেব। উেল্লখয্, জুন ২০২২ এ পুরস্কার পৰ্দান করেত হেব। 

 

মূলয্ায়ন পদ্ধিত: ২০২১-২২ অথ র্-বছেরর শুদ্ধাচার পুরস্কার পৰ্দােনর লক্ষয্মাতৰ্ার িবপরীেত অজর্ন শতভাগ হেল পূণ র্ 
নমব্র পাওয়া যােব। তেব অজর্ন িনধ র্ািরত তািরেখর মেধয্ না হেল েকান নমব্র পৰ্দান করা যােব না। 

 

পৰ্মাণক: আেদশ, পতৰ্। 
 

কৰ্িমক ২: আিথ র্ক বয্বস্থাপনা উন্নয়ন   

২.১ ২০২১-২২ অথ র্ বছেরর কৰ্য়-পিরকল্পনা (পৰ্কেল্পর অনুেমািদত বািষ র্ক কৰ্য় পিরকল্পনাসহ) ওেয়বসাইেট পৰ্কাশ 

িপিপএ ২০০৬-এর ধারা ১১(২) ও িপিপআর ২০০৮-এর িবিধ ১৬(৬) অনুযায়ী সরকােরর রাজসব্ বােজেটর অধীেন 
েকান কৰ্য়কায র্ পিরচালনার েক্ষেতৰ্ কৰ্য়কারী পৰ্িতষ্ঠান অথ র্বছেরর পৰ্ারেম্ভ বািষ র্ক কৰ্য়-পিরকল্পনা পৰ্ণয়ন করেব। রাজসব্ 
বােজেটর অধীেন কৰ্য় পিরকল্পনা পৰ্ণয়েনর পাশাপািশ চলমান পৰ্কল্পসমূেহর বািষ র্ক কৰ্য় পিরকল্পনা অনুেমাদন করেত হেব। 
রাজসব্ বােজেটর কৰ্য় পিরকল্পনা এবং পৰ্কল্পসমূেহর অনুেমািদত কৰ্য় পিরকল্পনা ওেয়বসাইেট পৰ্কােশর লক্ষয্মাতৰ্া ১ম 
েকায়াট র্ােরই িনধ র্ারণ করেত হেব। দু'ধরেনর কৰ্য় পিরকল্পনা ওেয়বসাইেট পৰ্কােশর জনয্ দু'িট পৃথক তািরখ িনধ র্ারণ করা হেল 
তািরখ দু'িট ১ম েকায়াট র্াের (৮ নমব্র কলােম) কমা িদেয় িলখেত হেব। উেল্লখয্, মন্তবয্ কলােম েকানিট রাজসব্ বােজেটর কৰ্য় 
পিরকল্পনা ওেয়বসাইেট পৰ্কােশর লক্ষয্মাতৰ্া এবং েকানিট পৰ্কল্পসমূেহর অনুেমািদত বািষ র্ক কৰ্য় পিরকল্পনা ওেয়বসাইেট 
পৰ্কােশর লক্ষয্মাতৰ্া তা িনধ র্ারণ কের িদেত হেব।  
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মূলয্ায়ন পদ্ধিত: ২০২১-২২ অথ র্বছেরর পৰ্ারেম্ভ বািষ র্ক কৰ্য়-পিরকল্পনা ওেয়বসাইেট পৰ্কাশ করা হেল এবং যথাসমেয় 
(সংেশািধত বােজট অনুযায়ী) হালনাগাদ করা হেল ০.৫০ নমব্র পাওয়া যােব। িনধ র্ািরত তািরেখর মেধয্ না হেল পৰ্িত 
পািক্ষেকর জনয্ ০.২৫ কের নমব্র কতর্ন হেব। পৰ্কল্পসমূেহর অনুেমািদত বািষ র্ক কৰ্য় পিরকল্পনা লক্ষয্মাতৰ্া অনুযায়ী 
ওেয়বসাইেট পৰ্কাশ করেল ১.৫ নমব্র পাওয়া যােব। িনধ র্ািরত তািরেখর মেধয্ না করেল পৰ্িত পািক্ষেকর জনয্ ০.২৫ কের নমব্র 
কতর্ন হেব।  

পৰ্মাণক: অিফস আেদশ ও সব্ সব্ ওেয়বসাইট। 
 

২.২ পৰ্কেল্পর PSC ও PIC সভা আেয়াজন 
 

মন্তৰ্ণালয়/িবভাগ/রাষ্টৰ্ীয় পৰ্িতষ্ঠান/দপ্তর/ সংস্থা্র চলমান পৰ্কেল্পর িডিপিপ/িটএিপিপ এ িনধ র্ািরত পৰ্মাপ অনুযািয় 
PSC ও PIC সভা আেয়াজেনর লক্ষয্মাতৰ্া ২.২ নমব্র কৰ্িমেকর ৬ নমব্র কলােম উেল্লখ করেত হেব এবং ৮-১১ কলামসমূেহ 
পৰ্েযাজয্ েকায়াট র্াের উক্ত লক্ষয্মাতৰ্া পৰ্দশ র্ন করেত হেব। উেল্লখয্, কম র্পিরকল্পনা েপৰ্রেণর সময় চলমান সকল পৰ্কেল্পর তািলকা 
েময়াদ, পৰ্মাপ অনুযািয় PSC ও PIC সভা আেয়াজেনর সংখয্া (পৃথক কলােম) উেল্লখ কের সংযুিক্ত আকাের িদেত হেব। 
সংিশ্লষ্ট  পৰ্কেল্পর িডিপিপ/িটএিপিপ এর পৰ্েযাজয্ পাতাগুেলা সংযুক্ত করেত হেব। 

 মূলয্ায়ন পদ্ধিত: পৰ্মাপ অনুযািয় PSC ও PIC সভা আেয়াজন করা হেল পূণ র্ নমব্র পাওয়া যােব। লক্ষয্মাতৰ্ার 
শতকরা ৮০ ভাগ বাস্তবায়েনর জনয্ গািণিতকহাের নমব্র কতর্ন কের নমব্র েদয়া হেব। িকন্তু, লক্ষয্মাতৰ্ার শতকরা ৮০ ভাগ 
বাস্তবািয়ত না হেল েকান নমব্র পাওয়া যােব না।  

পৰ্মাণক: আেয়ািজত সভার কায র্িববরণী। 
 
২.৩ বািষ র্ক উন্নয়ন কম র্সূিচ বাস্তবায়ন  

মন্তৰ্ণালয়/িবভাগ/রাষ্টৰ্ীয় পৰ্িতষ্ঠান বািষ র্ক উন্নয়ন কম র্সূিচ (এিডিপ) বাস্তবায়েনর শতকরা লক্ষয্মাতৰ্া িনধ র্ারণ কের  
২.৩ নমব্র কৰ্িমেকর ৬ নমব্র কলােম উেল্লখ করেব এবং ৮-১১ কলামসমূেহ ৈতৰ্মািসক িভিত্তেত উক্ত লক্ষয্মাতৰ্া িবভাজন কের 
পৰ্দশ র্ন করেব।  

মূলয্ায়ন পদ্ধিত: বািষ র্ক উন্নয়ন কম র্সূিচ শতভাগ বাস্তবায়েনর জনয্ পূণ র্ নমব্র পাওয়া যােব। লক্ষয্মাতৰ্ার শতকরা ৮০ 
ভাগ বাস্তবায়েনর জনয্ গািণিতকহাের নমব্র কতর্ন কের নমব্র েদয়া হেব। িকন্তু, লক্ষয্মাতৰ্ার শতকরা ৮০ ভাগ বাস্তবািয়ত না 
হেল েকান নমব্র পাওয়া যােব না। 

পৰ্মাণক: মন্তৰ্ণালয়/িবভাগ এিডিপ বাস্তবায়েনর পৰ্মাণক সরবরাহ করেব। মিন্তৰ্পিরষদ িবভাগ বাস্তবায়ন পিরবীক্ষণ ও  
মূলয্ায়ন িবভাগ হেত বািষ র্ক উন্নয়ন কম র্সূিচ বাস্তবায়ন হার যাচাই করেব। 
 

২.৪ পৰ্কল্প সমািপ্ত েশেষ পৰ্কেল্পর সম্পদ (যানবাহন, কিম্পউটার, আসবাবপতৰ্ ইতয্ািদ) িবিধ েমাতােবক হস্তান্তর করা 

মন্তৰ্ণালয়/িবভাগ/রাষ্টৰ্ীয় পৰ্িতষ্ঠান কতৃর্ক পৰ্কল্প সমািপ্ত েশেষ পৰ্কেল্পর সম্পদ (যানবাহন, কিম্পউটার, আসবাবপতৰ্ 
ইতয্ািদ) িবিধ েমাতােবক হস্তান্তর করার তািরখ িনধ র্ারণ কের ২.৪ নমব্র কৰ্িমেকর ৬ নমব্র কলােম উেল্লখ করেত হেব ৮-১১ 
কলামসমূেহ পৰ্েযাজয্ েকায়াট র্াের উক্ত লক্ষয্মাতৰ্া িবভাজন কের পৰ্দশ র্ন করেত হেব। উেল্লখয্, কম র্- পিরকল্পনা েপৰ্রেণর সময় 
মন্তৰ্ণালয়/িবভাগ/রাষ্টৰ্ীয় পৰ্িতষ্ঠােন সমাপ্ত হেয়েছ এমন পৰ্কেল্পর সম্পেদর িববরণ সংযুিক্ত আকাের িদেত হেব। 

মূলয্ায়ন পদ্ধিত: িনধ র্ািরত সমেয়র মেধয্ পৰ্কেল্পর সম্পদ (যানবাহন, কিম্পউটার, আসবাবপতৰ্ ইতয্ািদ) িবিধ 
েমাতােবক হস্তান্তর করেত পারেল পূণ র্ নমব্র পাওয়া যােব। িনধ র্ািরত তািরেখর মেধয্ না হেল পৰ্িত পািক্ষেকর জনয্ ০.২৫ কের 
নমব্র কতর্ন হেব। 

পৰ্মাণক: সংিশ্লষ্ট পতৰ্  

 
 
 

কৰ্িমক ৩: শুদ্ধাচার-সংিশ্লষ্ট এবং দুন�িত পৰ্িতেরােধ সহায়ক অনয্ানয্ কায র্কৰ্ম 
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মন্তৰ্ণালয়/িবভাগ/রাষ্টৰ্ীয় পৰ্িতষ্ঠানসমূহ সব্ সব্ কায র্ালেয় শুদ্ধাচার পৰ্িতষ্ঠার িনিমত্ত শুদ্ধাচার সংিশ্লষ্ট এবং দুন�িত  
পৰ্িতেরােধ সহায়ক কায র্কৰ্মসমূেহর মেধয্ হেত অনয্ েযেকান উপযুক্ত কায র্কৰ্ম গৰ্হণ করেত পাের। এেক্ষেতৰ্ অনূয্ন ৫িট কায র্তৰ্ম 
গৰ্হণ করেত হেব এবং েসগুিলর লক্ষয্মাতৰ্া ৬ নমব্র কলােম উেল্লখ করেত হেব। এ ছাড়া, ৮-১১ কলামসমূেহ ৈতৰ্মািসক িভিত্তেত 
উক্ত লক্ষয্মাতৰ্া িবভাজন কের পৰ্দশ র্ন করেত হেব। উেল্লখয্, মন্তৰ্ণালয়/িবভাগ/রাষ্টৰ্ীয় পৰ্িতষ্ঠােনর জনয্ জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল, 
২০১২ এ িনধ র্ািরত েকান কায র্কৰ্ম ইেতামেধয্ বাস্তবািয়ত না হেয় থাকেল উক্ত কায র্কৰ্ম এ কৰ্িমেক অন্তভু র্ক্ত করেত হেব। 

 

মূলয্ায়ন পদ্ধিত: মন্তৰ্ণালয়/িবভাগ/রাষ্টৰ্ীয় পৰ্িতষ্ঠানসমূহ সব্ সব্ কায র্ালেয় শুদ্ধাচার পৰ্িতষ্ঠার িনিমত্ত শুদ্ধাচার সংিশ্লষ্ট 
এবং দুন�িত পৰ্িতেরােধ সহায়ক কায র্কৰ্মসমূেহর মেধয্ হেত অনয্ েযেকান উপযুক্ত কায র্কৰ্ম গৰ্হণ করেত পাের। কায র্কৰ্ম, 
কম র্সম্পাদন সূচক ও একক যথাযথ হওয়া সােপেক্ষ এবং লক্ষয্মাতৰ্ার িবপরীেত অজর্ন শতভাগ হেল পূণ র্ নমব্র পাওয়া যােব। 
অনয্থায় েকান নমব্র পৰ্দান করা যােব না। 

 

পৰ্মাণক: সব্ সব্ ওেয়বসাইট, পতৰ্, েনািটশ, ছিব, িভিডও বা কায র্কৰ্ম সংিশ্লষ্ট েযেকান পৰ্মাণক। 
 

৩। জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কম র্পিরকল্পনা, ২০২১-২২ পৰ্ণয়ন ও ৈতৰ্মািসক পিরবীক্ষণ পৰ্িতেবদন সংকৰ্ান্ত সময়সূিচ: 

সময়সীমা িবষয় বাস্তবায়নকারী কতৃর্পক্ষ 

ক. জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কমর্পিরকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগৰ্গিত পিরবীক্ষণ কাঠােমা পৰ্ণয়ন 

২৫ মাচ র্ 

২০২১ 

িনেদ র্িশকা অনুসরণ কের জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কম র্পিরকল্পনা 
পৰ্ণয়েনর জনয্ সকল মন্তৰ্ণালয়/িবভাগ/রাষ্টৰ্ীয় পৰ্িতষ্ঠানেক অনুেরাধ 
জ্ঞাপন এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা, আঞ্চিলক/মাঠ পয র্ােয়র 
কায র্ালয়সমূেহ কম র্পিরকল্পনা পৰ্ণয়েনর িনেদ র্শনা ও পৰ্েয়াজনীয় 
সহায়তা পৰ্দােনর জনয্ সকল মন্তৰ্ণালয়/িবভাগ/রাষ্টৰ্ীয় পৰ্িতষ্ঠানেক 
অনুেরাধ জ্ঞাপন  

মিন্তৰ্পিরষদ িবভাগ  

৩০ এিপৰ্ল 
২০২১ 

জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কম র্পিরকল্পনার খসড়া সব্ সব্ ৈনিতকতা 
কিমিটর অনুেমাদন গৰ্হণপূব র্ক মিন্তৰ্পিরষদ িবভােগ েপৰ্রণ  

মন্তৰ্ণালয়/িবভাগ  

১৭-২১ ও ২৪ 
েম ২০২১ 

মিন্তৰ্পিরষদ িবভােগর জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ইউিনট কতৃর্ক 
মন্তৰ্ণালয়/িবভাগ/রাষ্টৰ্ীয় পৰ্িতষ্ঠােনর দািখলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার 
েকৗশল কম র্পিরকল্পনার খসড়া পয র্ােলাচনাপূব র্ক িফডবয্াক পৰ্দান  

মিন্তৰ্পিরষদ িবভাগ  

৩০ েম 

২০২১ 

মিন্তৰ্পিরষদ িবভাগ কতৃর্ক পৰ্েদয় িফডবয্ােকর সুপািরশ অন্তভু র্ক্ত কের 
জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কম র্পিরকল্পনা, ২০২১-২২ সব্ সব্ ৈনিতকতা 
কিমিটর অনুেমাদন গৰ্হণপূব র্ক চূড়ান্ত কের মিন্তৰ্পিরষদ িবভােগ েপৰ্রণ 
ও মন্তৰ্ণালয়/িবভাগ/রাষ্টৰ্ীয় পৰ্িতষ্ঠােনর সব্ সব্ ওেয়বসাইেট পৰ্কাশ  

মন্তৰ্ণালয়/িবভাগ  
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খ. জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কম র্পিরকল্পনা পিরবীক্ষণ 

১৭ অেক্টাবর 
২০২১ 

 

জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কম র্পিরকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগৰ্গিত 
পিরবীক্ষণ কাঠােমােত উিল্লিখত লক্ষয্মাতৰ্ার িবপরীেত ১ম ৈতৰ্মািসক 
পৰ্িতেবদন মিন্তৰ্পিরষদ িবভােগ েপৰ্রণ 

মন্তৰ্ণালয়/িবভাগ/রাষ্টৰ্ীয় 
পৰ্িতষ্ঠােনর ৈনিতকতা 

কিমিট 
   

১৬ জানুয়াির 
২০২২ 

 

জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কম র্পিরকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগৰ্গিত 
পিরবীক্ষণ কাঠােমােত উিল্লিখত লক্ষয্মাতৰ্ার িবপরীেত ২য় ৈতৰ্মািসক 
পৰ্িতেবদন মিন্তৰ্পিরষদ িবভােগ েপৰ্রণ 

মন্তৰ্ণালয়/িবভাগ/রাষ্টৰ্ীয় 
পৰ্িতষ্ঠােনর ৈনিতকতা 

কিমিট 

১৭ এিপৰ্ল 
২০২২ 

জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কম র্পিরকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগৰ্গিত 
পিরবীক্ষণ কাঠােমােত উিল্লিখত লক্ষয্মাতৰ্ার িবপরীেত ৩য় ৈতৰ্মািসক 
পৰ্িতেবদন মিন্তৰ্পিরষদ িবভােগ েপৰ্রণ 

মন্তৰ্ণালয়/িবভাগ/রাষ্টৰ্ীয় 
পৰ্িতষ্ঠােনর  ৈনিতকতা 

কিমিট 

১৭ জুলাই 
২০২২ 

 

জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কম র্পিরকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগৰ্গিত 
পিরবীক্ষণ কাঠােমােত উিল্লিখত লক্ষয্মাতৰ্ার িবপরীেত ৪থ র্ ৈতৰ্মািসক 
অগৰ্গিতসহ ২০২১-২২ অথ র্বছেরর কম র্পিরকল্পনা সব্মূলয্ায়ন পদ্ধিতেত 
মূলয্ায়ন কের মিন্তৰ্পিরষদ িবভােগ েপৰ্রণ 

মন্তৰ্ণালয়/িবভাগ/রাষ্টৰ্ীয় 
পৰ্িতষ্ঠােনর ৈনিতকতা 

কিমিট 

 

৪। জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কমর্পিরকল্পনা, ২০২১-২২ দািখল পৰ্িকৰ্য়া 

 (ক) জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কমর্পিরকল্পনা ২০২১-২২ খসড়ার ১কিপ ৩০ এিপৰ্ল ২০২১ তািরখ িবকাল ৫:০০ 
ঘিটকার মেধয্ িনম্নিলিখত িঠকানা বরাবর েপৰ্রণ করেত হেব: 

 সিচব, সমনব্য় ও সংস্কার 
 মিন্তৰ্পিরষদ িবভাগ 
 কক্ষ নমব্র: ১১৯, ভবন নমব্র - ০১ 
 বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
এবং ইেলকটৰ্িনক কিপ িপিডএফ ফাইল আকাের inar_sec@cabinet.gov.bd/ 

ar_branch@cabinet.gov.bd  িঠকানায় েপৰ্রণ করেত হেব। 
 
(খ) জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ইউিনেটর সুপািরশ অন্তভু র্ক্ত কের জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কমর্পিরকল্পনা ও 

বাস্তবায়ন অগৰ্গিত পিরবীক্ষণ কাঠােমার চূড়ান্ত কিপ ৩০ েম ২০২১ তািরেখর মেধয্ সব্ সব্ মন্তৰ্ণালয়/িবভােগর ওেয়বসাইট-এ 
আপেলাড করেত হেব এবং ইেলকটৰ্িনক কিপ িপিডএফ ফাইল আকাের 
inar_sec@cabinet.gov.bd/ar_branch@cabinet.gov.bd  িঠকানায় েপৰ্রণ করেত হেব।   

mailto:inar_sec@cabinet.gov.bd/
mailto:inar_sec@cabinet.gov.bd


 
 

                     মন্তৰ্ণালয়/িবভাগ/রাষ্টৰ্ীয় পৰ্িতষ্ঠােনর জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কম র্পিরকল্পনা, ২০২১-২০২২     পিরিশষ্ট-'ক'  

মন্তৰ্ণালয়/িবভাগ/রাষ্টৰ্ীয় পৰ্িতষ্ঠােনর নাম: 

কায র্কৰ্েমর নাম কম র্সম্পাদন 
সূচক 

 

সূচেকর 
মান 

একক 
 

বাস্তবায়েনর 
দািয়তব্পৰ্াপ্ত 
বয্িক্ত/পদ 

২০২১-২০২২ 
অথ র্বছেরর 
লক্ষয্মাতৰ্া 

বাস্তবায়ন অগৰ্গিত পিরবীক্ষণ, ২০২১-২০২২  মন্তবয্ 
লক্ষয্মাতৰ্া/ 
অজর্ন 

১ম 
েকায়াট র্ার 

২য় 
েকায়াট র্ার 

৩য় 
েকায়াট র্ার 

৪থ র্ 
েকায়াট র্ার 

েমাট 
অজর্ন 

অিজর্ত 
মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 
১. পৰ্ািতষ্ঠািনক বয্বস্থা………………………………..... 
১.১ ৈনিতকতা কিমিটর সভা 
আেয়াজন  

সভা আেয়ািজত ৪ সংখয্া   লক্ষয্মাতৰ্া        
অজর্ন      

১.২ ৈনিতকতা কিমিটর সভার িসদ্ধান্ত 
বাস্তবায়ন 

বাস্তবািয়ত 
িসদ্ধান্ত 

৬ %   লক্ষয্মাতৰ্া        

অজর্ন      

১.৩ সুশাসন পৰ্িতষ্ঠার িনিমত্ত 
অংশীজেনর (stakeholders) 
অংশগৰ্হেণ  সভা 

অনুিষ্ঠত সভা ২ সংখয্া   লক্ষয্মাতৰ্া        
অজর্ন      

১.৪ শুদ্ধাচার সংকৰ্ান্ত পৰ্িশক্ষণ 
আেয়াজন 

পৰ্িশক্ষণ 
আেয়ািজত 

  ২ সংখয্া   লক্ষয্মাতৰ্া 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

অজর্ন      
১.৫ কম র্-পিরেবশ উন্নয়ন (সব্াস্থয্িবিধ 
অনুসরণ/িটওএন্ডইভুক্ত অেকেজা 
মালামাল িবনষ্টকরণ/পিরষ্কার-
পিরচ্ছন্নতা বৃিদ্ধ ইতয্ািদ  

উন্নত কম র্-
পিরেবশ 

  ২ সংখয্া ও 
তািরখ 

  লক্ষয্মাতৰ্া        
অজর্ন      

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল 
কম র্পিরকল্পনা, ২০২১-২২ ও 
ৈতৰ্মািসক পিরবীক্ষণ পৰ্িতেবদন 
মিন্তৰ্পিরষদ িবভােগ দািখল ও সব্ সব্ 
ওেয়বসাইেট আপেলাডকরণ 

 কম র্পিরকল্পনা ও 
ৈতৰ্মািসক 
পৰ্িতেবদন 
দািখলকৃত ও 
আপেলাডকৃত  

   ১ তািরখ   লক্ষয্মাতৰ্া        

অজর্ন 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

১.৭ আওতাধীন দপ্তর/সংস্হা (পৰ্েযাজয্ 
েক্ষেতৰ্) কতৃর্ক দািখলকৃত জাতীয় 
শুদ্ধাচার েকৗশল কম র্পিরকল্পনা ও 
পিরবীক্ষণ  পৰ্িতেবদেনর ওপর 
িফডবয্াক পৰ্দান  

িফডবয্াক 
সভা/কম র্শালা 
অনুিষ্ঠত 

  ৪ তািরখ   লক্ষয্মাতৰ্া        

অজর্ন      

১.৮ শুদ্ধাচার পুরস্কার পৰ্দান এবং পৰ্দত্ত পুরস্কার   ১ তািরখ   লক্ষয্মাতৰ্া        
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কায র্কৰ্েমর নাম কম র্সম্পাদন 
সূচক 

 

সূচেকর 
মান 

একক 
 

বাস্তবায়েনর 
দািয়তব্পৰ্াপ্ত 
বয্িক্ত/পদ 

২০২১-২০২২ 
অথ র্বছেরর 
লক্ষয্মাতৰ্া 

বাস্তবায়ন অগৰ্গিত পিরবীক্ষণ, ২০২১-২০২২  মন্তবয্ 
লক্ষয্মাতৰ্া/ 
অজর্ন 

১ম 
েকায়াট র্ার 

২য় 
েকায়াট র্ার 

৩য় 
েকায়াট র্ার 

৪থ র্ 
েকায়াট র্ার 

েমাট 
অজর্ন 

অিজর্ত 
মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 
পুরস্কারপৰ্াপ্তেদর তািলকা ওেয়বসাইেট 
পৰ্কাশ 
 

অজর্ন      

২.  আিথ র্ক বয্বস্থাপনা উন্নয়ন ........................................................................ 
২.১ ২০২১-২২ অথ র্ বছেরর কৰ্য়-
পিরকল্পনা (পৰ্কেল্পর অনুেমািদত 
বািষ র্ক কৰ্য় পিরকল্পনাসহ) 
ওেয়বসাইেট পৰ্কাশ  

কৰ্য়-পিরকল্পনা 
ওেয়বসাইেট 

পৰ্কািশত 

২ তািরখ   লক্ষয্মাতৰ্া        
অজর্ন      

২.২ পৰ্কেল্পর PSC ও PIC সভা 
আেয়াজন  

সভা আেয়ািজত ২ সংখয্া   লক্ষয্মাতৰ্া        
অজর্ন      

২.৩ বািষ র্ক উন্নয়ন কম র্সূিচ বাস্তবায়ন বািষ র্ক উন্নয়ন 
কম র্সূিচ 
বাস্তবািয়ত 

   ২ %   লক্ষয্মাতৰ্া        

অজর্ন      

২.৪ পৰ্কল্প সমািপ্ত েশেষ পৰ্কেল্পর 
সম্পদ (যানবাহন, কিম্পউটার, 
আসবাবপতৰ্ ইতয্ািদ) িবিধ েমাতােবক 
হস্তান্তর করা 

 পৰ্কেল্পর সম্পদ 
িবিধ েমাতােবক 
হস্তান্তিরত  

   ২ তািরখ   লক্ষয্মাতৰ্া        

অজর্ন      

৩. শুদ্ধাচার সংিশ্লষ্ট এবং দুন�িত পৰ্িতেরােধ সহায়ক অনয্ানয্ কায র্কৰ্ম…………….. (অগৰ্ািধকার িভিত্তেত নুয্নতম পাঁচিট কায র্কৰ্ম) 
৩.১   ৪    লক্ষয্মাতৰ্া        

অজর্ন      
৩.২   ৪    লক্ষয্মাতৰ্া        

অজর্ন      
৩.৩   ৪    লক্ষয্মাতৰ্া        

অজর্ন      
৩.৪   ৪    লক্ষয্মাতৰ্া        

অজর্ন      
৩.৫   ৪    লক্ষয্মাতৰ্া        

অজর্ন      
অজর্ন      

িব:দৰ্:- েকান কৰ্িমেকর কায র্কৰ্ম পৰ্েযাজয্ না হেল তার কারণ মন্তবয্ কলােম উেল্লখ করেত হেব।



 
 

 
 
 
 

দপ্তর/সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল  
কম র্পিরকল্পনা পৰ্ণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূলয্ায়ন িনেদ র্িশকা, ২০২১-২২ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

মিন্তৰ্পিরষদ িবভাগ 
গণপৰ্জাতন্তৰ্ী বাংলােদশ সরকার 



48 
 

 

 

 

 

সূিচপতৰ্ 
 

কৰ্িমক িববরণ পৃষ্ঠা নমব্র 

১ েপৰ্ক্ষাপট   ৩ 

২ জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কম র্পিরকল্পনা, ২০২১-২২ পৰ্ণয়ন পদ্ধিত ৩ 

কৰ্িমক ১: পৰ্ািতষ্ঠািনক বয্বস্থা  ৩ 

কৰ্িমক ২: আিথ র্ক বয্বস্থাপনা উন্নয়ন ৫ 

কৰ্িমক ৩: শুদ্ধাচার সংিশ্লষ্ট এবং দুন�িত পৰ্িতেরােধ সহায়ক অনয্ানয্ 
কায র্কৰ্ম 

৬ 

৩ জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কমর্পিরকল্পনা, ২০২১-২২ পৰ্ণয়ন ও ৈতৰ্মািসক 
পিরবীক্ষণ পৰ্িতেবদন সংকৰ্ান্ত সময়সূিচ 

৭ 

৪ জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কমর্পিরকল্পনা, ২০২১-২২ দািখল পৰ্িকৰ্য়া ৭ 

পিরিশষ্ট-'ক' জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কম র্পিরকল্পনা, ২০২১-২২ কাঠােমা ১-৩ 
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দপ্তর/সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কম র্পিরকল্পনা পৰ্ণয়ন, বাস্তবায়ন ও  
মূলয্ায়ন িনেদ র্িশকা, ২০২১-২২ 

 

১। েপৰ্ক্ষাপট: 

 গণপৰ্জাতন্তৰ্ী বাংলােদশ সরকার ২০১২ সােল জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল পৰ্ণয়ন কেরেছ। এ েকৗশেলর মূল লক্ষয্ হল 
শুদ্ধাচার চচ র্া ও দুন�িত পৰ্িতেরােধর মাধয্েম রাষ্টৰ্ ও সমােজ সুশাসন পৰ্িতষ্ঠা করা। সুখী-সমৃদ্ধ েসানার বাংলা গড়ার 
পৰ্তয্েয় পৰ্ণীত েকৗশেল শুদ্ধাচারেক ৈনিতকতা ও সততা দব্ারা পৰ্ভািবত আচরণগত উৎকষ র্ এবং েকান সমােজর 
কােলাত্তীণ র্ মানদণ্ড, পৰ্থা ও নীিতর পৰ্িত আনুগতয্ িহসােব সংজ্ঞািয়ত করা হেয়েছ। এ েকৗশেল রাষ্টৰ্ ও সমােজ শুদ্ধাচার 
পৰ্িতষ্ঠা সরকােরর সাংিবধািনক ও আইনগত স্থায়ী দািয়তব্; সুতরাং সরকারেক অবয্াহতভােব এই লেক্ষয্ কায র্কৰ্ম 
পিরচালনা করেত হেব মেম র্ উেল্লখ আেছ। এরই ধারাবািহকতায় পৰ্ায় সকল মন্তৰ্ণালয়/িবভাগ/অনয্ানয্ রাষ্টৰ্ীয় পৰ্িতষ্ঠানসমূহ ১ 
জানুয়াির ২০১৫ েথেক ৩০ জুন ২০১৬ েময়ােদর জনয্ শুদ্ধাচার কম র্পিরকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগৰ্গিত পিরবীক্ষণ কাঠােমা 
পৰ্ণয়ন কের। ২০১৬-২০১৭ অথ র্বছের মন্তৰ্ণালয়/িবভাগ/সংস্থার পাশাপািশ আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা এবং মাঠ পয র্ােয়র 
িবভাগীয়/আঞ্চিলক কায র্ালয়সমূহ জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কম র্পিরকল্পনা ও বাস্তবায়ন পিরবীক্ষণ কাঠােমা পৰ্ণয়ন কের 
আসেছ। ২০১৮-১৯ অথ র্বছের পৰ্থমবােরর মত জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কম র্পিরকল্পনায় সম্পািদত কােজর িবপরীেত 
নমব্র পৰ্দান ও েস আেলােক পৰ্াথিমকভােব মূলয্ায়ন কায র্কৰ্ম শুরু হয়। এর ধারাবািহকতায় আগামী ২০২১-২২ 
অথ র্বছেরও জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কম র্পিরকল্পনায় সম্পািদত কােজর িবপরীেত নমব্র পৰ্দান ও েস আেলােক মূলয্ায়েনর 
বয্বস্থা রেয়েছ।   

 সকল দপ্তর/সংস্থা মিন্তৰ্পিরষদ িবভাগ কতৃর্ক পৰ্ণীত এ িনেদ র্িশকা অনুসরণপূব র্ক সব্ সব্ কায র্ালেয়র জাতীয় শুদ্ধাচার 
েকৗশল কম র্পিরকল্পনা পৰ্ণয়ন, বাস্তবায়ন করেব এবং আওতাধীন আঞ্চিলক ও মাঠ পয র্ােয়র কায র্ালয়সমূেহর জনয্ 
জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কম র্পিরকল্পনা পৰ্ণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূলয্ায়েনর িনেদ র্শনা ও পৰ্েয়াজনীয় সহায়তা পৰ্দান করেব। 
দপ্তর/সংস্থাসমূহ এই িনেদ র্িশকা অনুসরণ কের কম র্পিরকল্পনায় অন্তভু র্ক্ত কায র্কৰ্মসমূহ বাস্তবায়ন েশেষ মূলয্ায়ন করেব।  

২। জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কমর্পিরকল্পনা, ২০২১-২২ 
 

জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কম র্পিরকল্পনায় পৰ্ািতষ্ঠািনক বয্বস্থা, আিথ র্ক বয্বস্থাপনা উন্নয়ন এবং শুদ্ধাচার 
সংিশ্লষ্ট ও দুন�িত পৰ্িতেরােধ সহায়ক অনয্ানয্ কায র্কৰ্ম এই ৩ (িতন) িট েক্ষেতৰ্ কায র্কৰ্ম িনধ র্ারণ করা হেয়েছ: 
 

কৰ্িমক ১: পৰ্ািতষ্ঠািনক বয্বস্থা  
 

১.১ ৈনিতকতা কিমিটর সভা   
 

ৈনিতকতা কিমিটর কায র্পিরিধর আেলােক সভার আেলাচয্সূিচ িনধ র্ারণ করেত হেব। জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল 
কম র্পিরকল্পনা ও বাস্তবায়ন পিরবীক্ষণ সংকৰ্ান্ত ৈতৰ্মািসক পৰ্িতেবদনসমূহ ৈনিতকতা কিমিটর সভায় অনুেমািদত হেত 
হেব িবধায় পৰ্িত েকায়াট র্াের নূয্নতম ১িট কের ৈনিতকতা কিমিটর সভা আহব্ান করেত হেব এবং এর লক্ষয্মাতৰ্া ১.১ 
নমব্র কৰ্িমেকর ৬ নমব্র কলােম উেল্লখপূব র্ক ৮-১১ কলামসমূেহ ৈতৰ্মািসক িভিত্তেত উক্ত লক্ষয্মাতৰ্া িবভাজন কের পৰ্দশ র্ন 
কের ৈনিতকতা কিমিটর সভার কায র্িববরণী সংিশ্লষ্ট মন্তৰ্ণালয়/িবভােগ েপৰ্রণ করেত হেব।  

 

মূলয্ায়ন পদ্ধিত: পৰ্িত ৈতৰ্মািসেক ১িট কের সভা অনুিষ্ঠত হেল পূণ র্ নমব্র পাওয়া যােব। েকান ৈতৰ্মািসেক সভা 
আেয়াজন করা সম্ভব না হেল পরবত� সমেয় সভা আেয়াজন করা যােব। তেব, িনধ র্ািরত ৈতৰ্মািসেকর সভা পরবত� সমেয় 
আেয়াজন করা হেল পৰ্িতিট সভার িবলেমব্র জনয্ ০.২৫ কের নমব্র কতর্ন হেব। 

 

পৰ্মাণক: ৈনিতকতা কিমিটর সভার কায র্িববরণী। 
 

১.২ ৈনিতকতা কিমিটর সভার িসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 
 

ৈনিতকতা কিমিটর সভায় গৃহীত িসদ্ধান্ত বাস্তবায়েনর হার িনধ র্ারণ করেত হেব এবং এর লক্ষয্মাতৰ্া ১.২ নমব্র 
কৰ্িমেক উেল্লখ করেত হেব। এেক্ষেতৰ্ পৰ্িত েকায়াট র্াের অনুেষ্ঠয় ৈনিতকতা কিমিটর সভায় গৃহীত িসদ্ধান্ত বাস্তবায়েনর হার 
পৃথকভােব পৰ্িত েকায়াট র্াের (৮-১১ কলামসমূেহ) উেল্লখ করেত হেব। েকান িসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা সম্ভব না হেল তার 
েযৗিক্তক কারণ উেল্লখ কের ৈনিতকতা কিমিটর সভাপিত কতৃর্ক পৰ্িতসব্াক্ষিরত পৰ্িতেবদন দািখল করেত হেব।  
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মূলয্ায়ন পদ্ধিত: পৰ্িত ৈতৰ্মািসেক আেয়ািজত সভার িসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন লক্ষয্মাতৰ্ার িবপরীেত অজর্ন শতভাগ 

হেল পূণ র্ নমব্র পাওয়া যােব। তেব অজর্ন শতভাগ না হেল গািণিতকহাের নমব্র কতর্ন হেব। উেল্লখয্, মূলয্ায়েনর সময় 
ৈনিতকতা কিমিটর কায র্পিরিধর আেলােক গৃহীত িসদ্ধান্ত বাস্তবায়েনর ওপর েবিশ গুরুতব্ েদয়া হেব।  

 

পৰ্মাণক: ৈনিতকতা কিমিটর সভার কায র্িববরণী ও বাস্তবায়ন অগৰ্গিত পৰ্িতেবদন।  
 

১.৩ সুশাসন পৰ্িতষ্ঠার িনিমত্ত অংশীজেনর (Stakeholder) অংশগৰ্হেণ সভা 
 

 দপ্তর/সংস্থায় অংশীজেনর অংশগৰ্হেণ সভা আহব্ান করেত হেব এবং ১.৩ নমব্র কৰ্িমেকর ৬ নমব্র কলােম এর 
লক্ষয্মাতৰ্া উেল্লখ করেত হেব এবং ৮-১১ কলামসমূেহ ৈতৰ্মািসক িভিত্তেত উক্ত লক্ষয্মাতৰ্া িবভাজন কের পৰ্দশ র্ন করেত 
হেব। উেল্লখয্, অংশীজন (stakeholder) বলেত সব্ সব্ মন্তৰ্ণালয়/িবভাগ/রাষ্টৰ্ীয় পৰ্িতষ্ঠােনর অভয্ন্তরীণ/দাপ্তিরক/নাগিরক 
েসবা গৰ্হণকারী েযেকান বয্িক্ত/পৰ্িতষ্ঠান (সরকাির/েবসরকাির), সুশীল সমােজর পৰ্িতিনিধ (দপ্তর/সংস্থার কােজর সােথ 
সংিশ্লষ্ট) এবং আওতাধীন মাঠপয র্ােয়র কায র্ালয়সমূহ িকংবা তােদর কম র্কতর্া-কম র্চারীেক বুঝােব। 
 

মূলয্ায়ন পদ্ধিত: অংশীজেনর অংশগৰ্হেণ সভা আেয়াজেনর লক্ষয্মাতৰ্ার িবপরীেত অজর্ন শতভাগ হেল পূণ র্ 
নমব্র পাওয়া যােব। তেব অজর্ন শতভাগ না হেল গািণিতকহাের নমব্র কতর্ন হেব। 

 

পৰ্মাণক: অংশীজেনর অংশগৰ্হেণ সভার কায র্িববরণী এবং হািজরা।  
 

১.৪ শুদ্ধাচার সংকৰ্ান্ত পৰ্িশক্ষণ আেয়াজন  
 
কম র্কতর্া-কম র্চারীেদর জনয্ শুদ্ধাচার সংকৰ্ান্ত নূয্নতম ২ িট পৰ্িশক্ষণ আেয়াজন করেত হেব এবং এর 

লক্ষয্মাতৰ্া ১.৪ নমব্র কৰ্িমেকর ৬ নমব্র কলােম উেল্লখ করেত হেব। ৮-১১ কলামসমূেহ পৰ্েযাজয্ েকায়াট র্াের উক্ত 
লক্ষয্মাতৰ্া পৰ্দশ র্ন করেত হেব।  

 
মূলয্ায়ন পদ্ধিত: লক্ষয্মাতৰ্ার িবপরীেত শুদ্ধাচার সংকৰ্ান্ত নূয্নতম ২ িট পৰ্িশক্ষণ আেয়াজন করা হেল পূণ র্ 

নমব্র পাওয়া যােব। তেব অজর্ন শতভাগ না হেল গািণিতকহাের নমব্র কতর্ন হেব। 
 
পৰ্মাণক: পৰ্িশক্ষেণর েনািটশ, হািজরা ও ছিব। 
 

১.৫ কম র্-পিরেবশ উন্নয়ন (সব্াস্থয্িবিধ অনুসরণ/িটওএন্ডইভুক্ত অেকেজা মালামাল িবনষ্টকরণ/পিরষ্কার-পিরচ্ছন্নতা বৃিদ্ধ 
ইতয্ািদ) 

বতর্মােন িবরাজমান নতুন সব্াভািবক (new normal) পিরিস্থিতেত দপ্তর/সংস্থাসমূহ সব্ সব্ কায র্ালেয় কম র্-
পিরেবশ উন্নয়ন সংকৰ্ান্ত কায র্কৰ্ম েযমন: সব্াস্থয্িবিধ অনুসরণ/িটওএন্ডইভুক্ত অেকেজা মালামাল িবনষ্টকরণ/পিরষ্কার-
পিরচ্ছন্নতা বৃিদ্ধ ইতয্ািদ গৰ্হণ করেব। কায র্কৰ্েমর সংখয্া ও সম্পন্ন করার তািরখ িনধ র্ারণ কের লক্ষয্মাতৰ্া ১.৫ কৰ্িমেকর 
৬ নমব্র কলােম উেল্লখ করেত হেব এবং ৮-১১ কলামসমূেহ ৈতৰ্মািসক িভিত্তেত উক্ত লক্ষয্মাতৰ্া িবভাজন কের পৰ্দশ র্ন 
করেত হেব। উেল্লখয্, কম র্পিরকল্পনা েপৰ্রেণর সময় িনব র্ািচত কায র্কৰ্েমর নাম, বাস্তবায়ন পৰ্িকৰ্য়া ও পৰ্মাণক িহসােব িক 
সরবরাহ করা হেব তার িববরণ পৃথক সংযুিক্তেত িদেত হেব। 

 

 মূলয্ায়ন পদ্ধিত: দপ্তর/সংস্থাসমূহ কম র্-পিরেবশ উন্নয়ন সংকৰ্ান্ত িবিভন্ন কায র্কৰ্েমর সংখয্া ও কায র্কৰ্ম সম্পন্ন 
করার তািরেখর লক্ষয্মাতৰ্া অিজর্ত হেল পূণ র্ নমব্র পাওয়া যােব।  
 

পৰ্মাণক: ৈনিতকতা কিমিটর সভাপিত কতৃর্ক সতয্ািয়ত বাস্তবায়ন পৰ্িতেবদন, সংিশ্লষ্ট পতৰ্, পৰ্েযাজয্ েক্ষেতৰ্ ছিব 
ও অনয্ানয্ পৰ্মাণক। 
 

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কম র্পিরকল্পনা, ২০২১-২২ এবং িনধ র্ািরত সমেয় ৈতৰ্মািসক পিরবীক্ষণ পৰ্িতেবদন সব্ সব্ 
মন্তৰ্ণালেয় দািখল ও সব্ সব্ ওেয়বসাইেট আপেলাডকরণ 
 

মিন্তৰ্পিরষদ িবভাগ েথেক পৰ্দত্ত িনেদ র্শনা অনুযায়ী িনধ র্ািরত তািরেখর মেধয্ জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল 
কম র্পিরকল্পনা ও পিরবীক্ষণ কাঠােমা পৰ্ণয়ণ কের লক্ষয্মাতৰ্া ১.৬ নমব্র কৰ্িমেকর পৰ্থম েকায়াট র্াের পৰ্দশ র্ন করেত হেব। 
এ  কাঠােমা পৰ্ণয়েণর পৰ্কৃত তািরখ অজর্েনর কলােম উেল্লখ কের তা সংিশ্লষ্ট মন্তৰ্ণালয়/িবভােগ েপৰ্রণ করেত হেব। 
পৰ্েতয্ক েকায়াট র্াের জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কম র্পিরকল্পনা ও পিরবীক্ষণ কাঠােমা বাস্তবায়েনর তথয্ সংিশ্লষ্ট 
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েকায়াট র্ােরর পৰ্কৃত অজর্েনর ঘের উেল্লখ কের েকায়াট র্ার সমািপ্তর পরবত� ১৫ িদেনর মেধয্ তা সংিশ্লষ্ট মন্তৰ্ণালয়/িবভােগ 
দািখল করেত হেব এবং ও সব্ সব্ ওেয়বসাইেট আপেলাড করেত হেব। 

 

মূলয্ায়ন পদ্ধিত: িনধ র্ািরত তািরেখর মেধয্ জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কম র্পিরকল্পনা, ২০২১-২২ এবং পৰ্েতয্ক 
ৈতৰ্মািসক পিরবীক্ষণ পৰ্িতেবদন িনধ র্ািরত সমেয় সব্ সব্ মন্তৰ্ণালেয় দািখল ও সব্ সব্ ওেয়বসাইেট আপেলাড করা হেল পূণ র্ 
নমব্র পাওয়া যােব।  

 

পৰ্মাণক: সব্ সব্ ওেয়বসাইট। 
 

১.৭ আওতাধীন আঞ্চিলক/মাঠ পয র্ােয়র কায র্ালয় (পৰ্েযাজয্ েক্ষেতৰ্) কতৃর্ক দািখলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল 
কম র্পিরকল্পনা ও পিরবীক্ষণ  পৰ্িতেবদেনর ওপর িফডবয্াক পৰ্দান 
 

দপ্তর/সংস্থাসমূহ আওতাধীন আঞ্চিলক/মাঠ পয র্ােয়র কায র্ালয় কতৃর্ক দািখলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল 
কম র্পিরকল্পনা ও পিরবীক্ষণ পৰ্িতেবদেনর ওপর িফডবয্াক পৰ্দান করেব এবং লক্ষয্মাতৰ্া ১.৭ নমব্র কৰ্িমেকর ৬ নমব্র 
কলােম উেল্লখ করেত হেব এবং ৮-১১ কলামসমূেহ ৈতৰ্মািসক িভিত্তেত উক্ত লক্ষয্মাতৰ্া িবভাজন কের পৰ্দশ র্ন করেত 
হেব। 

 

মূলয্ায়ন পদ্ধিত: আওতাধীন আঞ্চিলক/মাঠ পয র্ােয়র কায র্ালয় কতৃর্ক পৰ্িত েকায়াট র্াের দািখলকৃত জাতীয় 
শুদ্ধাচার েকৗশল কম র্পিরকল্পনা ও পিরবীক্ষণ পৰ্িতেবদেনর ওপর দপ্তর/সংস্থাসমূহ িফডবয্াক পৰ্দান করেল পূণ র্ নমব্র 
পাওয়া যােব।  

 

পৰ্মাণক: েনািটশ, উপিস্থিত, পতৰ্, আঞ্চিলক/মাঠ পয র্ােয়র কায র্ালয় (পৰ্েযাজয্ েক্ষেতৰ্) কতৃর্ক বাস্তবািয়ত কম র্- 
পিরকল্পনার ৩ নমব্র কৰ্িমেকর বাস্তবায়ন অগৰ্গিত পৰ্িতেবদন। 
 

১.৮ শুদ্ধাচার পুরস্কার পৰ্দান এবং পুরস্কারপৰ্াপ্তেদর তািলকা ওেয়বসাইেট পৰ্কাশ  
 

শুদ্ধাচার পুরস্কার পৰ্দান নীিতমালা ২০১৭ ও এর স্পষ্টীকরণ অনুযায়ী দপ্তর/সংস্থাসমূহ তােদর কম র্কতর্া-
কম র্চারীেদরেক পুরস্কার পৰ্দান করেব এবং পুরস্কারপৰ্াপ্তেদর তািলকা ওেয়বসাইেট পৰ্কাশ করেব। এর লক্ষয্মাতৰ্া ১.৮ 
নমব্র কৰ্িমেকর ৬ নমব্র কলােম উেল্লখ করেত হেব এবং ৮-১১ কলামসমূেহ পৰ্েযাজয্ েকায়াট র্াের উক্ত লক্ষয্মাতৰ্া পৰ্দশ র্ন 
করেত হেব। উেল্লখয্, জুন ২০২২-এ পুরস্কার পৰ্দান করেত হেব। 

 

মূলয্ায়ন পদ্ধিত: ২০২১-২২ অথ র্বছেরর শুদ্ধাচার পুরস্কার পৰ্দােনর লক্ষয্মাতৰ্ার িবপরীেত অজর্ন শতভাগ হেল 
পূণ র্ নমব্র পাওয়া যােব। তেব অজর্ন িনধ র্ািরত তািরেখর মেধয্ না হেল েকান নমব্র পৰ্দান করা যােব না। 

 

পৰ্মাণক: আেদশ, পতৰ্, ওেয়বসাইট। 
 

কৰ্িমক ২: আিথ র্ক বয্বস্থাপনা উন্নয়ন   

২.১ ২০২১-২২ অথ র্ বছেরর কৰ্য়-পিরকল্পনা (পৰ্কেল্পর অনুেমািদত বািষ র্ক কৰ্য় পিরকল্পনাসহ) ওেয়বসাইেট পৰ্কাশ 

িপিপএ ২০০৬-এর ধারা ১১(২) ও িপিপআর ২০০৮-এর িবিধ ১৬(৬) অনুযায়ী সরকােরর রাজসব্ বােজেটর 
অধীেন েকান কৰ্য়কায র্ পিরচালনার েক্ষেতৰ্ কৰ্য়কারী পৰ্িতষ্ঠান অথ র্বছেরর পৰ্ারেম্ভ বািষ র্ক কৰ্য়-পিরকল্পনা পৰ্ণয়ন করেব। 
দপ্তর/সংস্থার রাজসব্ বােজেটর অধীেন কৰ্য় পিরকল্পনা পৰ্ণয়েনর পাশাপািশ চলমান পৰ্কল্পসমূেহর বািষ র্ক কৰ্য় পিরকল্পনা 
অনুেমাদন করেত হেব। রাজসব্ বােজেটর কৰ্য় পিরকল্পনা এবং পৰ্কল্পসমূেহর অনুেমািদত কৰ্য় পিরকল্পনা ওেয়বসাইেট 
পৰ্কােশর লক্ষয্মাতৰ্া ১ম েকায়াট র্ােরই িনধ র্ারণ করেত হেব। দু'ধরেনর কৰ্য় পিরকল্পনা ওেয়বসাইেট পৰ্কােশর জনয্ দু'িট 
পৃথক তািরখ িনধ র্ারণ করা হেল তািরখ দু'িট ১ম েকায়াট র্াের (৮ নমব্র কলােম) কমা িদেয় িলখেত হেব। উেল্লখয্, মন্তবয্ 
কলােম েকানিট রাজসব্ বােজেটর কৰ্য় পিরকল্পনা ওেয়বসাইেট পৰ্কােশর লক্ষয্মাতৰ্া এবং েকানিট পৰ্কল্পসমূেহর 
অনুেমািদত বািষ র্ক কৰ্য় পিরকল্পনা ওেয়বসাইেট পৰ্কােশর লক্ষয্মাতৰ্া তা িনধ র্ারণ কের িদেত হেব।  

মূলয্ায়ন পদ্ধিত: ২০২১-২২ অথ র্বছেরর পৰ্ারেম্ভ বািষ র্ক কৰ্য়-পিরকল্পনা ওেয়বসাইেট পৰ্কাশ করা হেল এবং 
যথাসমেয় (সংেশািধত বােজট অনুযায়ী) হালনাগাদ করা হেল ০.৫০ নমব্র পাওয়া যােব। িনধ র্ািরত তািরেখর মেধয্ না 
হেল পৰ্িত পািক্ষেকর জনয্ ০.২৫ কের নমব্র কতর্ন হেব। পৰ্কল্পসমূেহর অনুেমািদত বািষ র্ক কৰ্য় পিরকল্পনা লক্ষয্মাতৰ্া 
অনুযায়ী ওেয়বসাইেট পৰ্কাশ করেল ১.৫ নমব্র পাওয়া যােব। িনধ র্ািরত তািরেখর মেধয্ না করেল পৰ্িত পািক্ষেকর জনয্ 
০.২৫ কের নমব্র কতর্ন হেব।  
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পৰ্মাণক: অিফস আেদশ ও দপ্তর/সংস্থার সব্ সব্ ওেয়বসাইট। 
 

২.২ পৰ্কেল্পর PSC ও PIC সভা আেয়াজন 
 

দপ্তর/ সংস্থা্র চলমান পৰ্কেল্পর িডিপিপ/িটএিপিপ এ িনধ র্ািরত পৰ্মাপ অনুযািয় PSC ও PIC সভা 
আেয়াজেনর লক্ষয্মাতৰ্া ২.২ নমব্র কৰ্িমেকর ৬ নমব্র কলােম উেল্লখ করেত হেব এবং ৮-১১ কলামসমূেহ পৰ্েযাজয্ 
েকায়াট র্াের উক্ত লক্ষয্মাতৰ্া পৰ্দশ র্ন করেত হেব। উেল্লখয্, কম র্পিরকল্পনা েপৰ্রেণর সময় চলমান সকল পৰ্কেল্পর তািলকা 
েময়াদ, পৰ্মাপ অনুযািয় PSC ও PIC সভা আেয়াজেনর সংখয্া (পৃথক কলােম) উেল্লখ কের সংযুিক্ত আকাের িদেত 
হেব। সংিশ্লষ্ট  পৰ্কেল্পর িডিপিপ/িটএিপিপ এর পৰ্েযাজয্ পাতাগুেলা সংযুক্ত করেত হেব। 

 মূলয্ায়ন পদ্ধিত: পৰ্মাপ অনুযািয় PSC ও PIC সভা আেয়াজন করা হেল পূণ র্ নমব্র পাওয়া যােব। 
লক্ষয্মাতৰ্ার শতকরা ৮০ ভাগ বাস্তবায়েনর জনয্ গািণিতকহাের নমব্র কতর্ন কের নমব্র েদয়া হেব। িকন্তু, লক্ষয্মাতৰ্ার 
শতকরা ৮০ ভাগ বাস্তবািয়ত না হেল েকান নমব্র পাওয়া যােব না।  

পৰ্মাণক: আেয়ািজত সভার কায র্িববরণী। 
 

২.৩ বািষ র্ক উন্নয়ন কম র্সূিচ বাস্তবায়ন  

দপ্তর/ সংস্থা বািষ র্ক উন্নয়ন কম র্সূিচ (এিডিপ) বাস্তবায়েনর শতকরা লক্ষয্মাতৰ্া িনধ র্ারণ কের  ২.৩ নমব্র 
কৰ্িমেকর ৬ নমব্র কলােম উেল্লখ করেব এবং ৮-১১ কলামসমূেহ ৈতৰ্মািসক িভিত্তেত উক্ত লক্ষয্মাতৰ্া িবভাজন কের 
পৰ্দশ র্ন করেব।  

মূলয্ায়ন পদ্ধিত: বািষ র্ক উন্নয়ন কম র্সূিচ শতভাগ বাস্তবায়েনর জনয্ পূণ র্ নমব্র পাওয়া যােব। লক্ষয্মাতৰ্ার শতকরা 
৮০ ভাগ বাস্তবায়েনর জনয্ গািণিতকহাের নমব্র কতর্ন কের নমব্র েদয়া হেব। িকন্তু, লক্ষয্মাতৰ্ার শতকরা ৮০ ভাগ 
বাস্তবািয়ত না হেল েকান নমব্র পাওয়া যােব না। তেব, েকান দপ্তর/ সংস্থায় এিডিপ বরাদ্দ না থাকেল বােজট বাস্তবায়েনর 
হার িবেবচনায় েনয়া হেব। 

পৰ্মাণক: মন্তৰ্ণালয়/িবভাগ এিডিপ বাস্তবায়েনর পৰ্মাণক সরবরাহ করেব। মিন্তৰ্পিরষদ িবভাগ বাস্তবায়ন 
পিরবীক্ষণ ও  মূলয্ায়ন িবভাগ হেত বািষ র্ক উন্নয়ন কম র্সূিচ বাস্তবায়ন হার যাচাই করেব।  

 

২.৪ পৰ্কল্প সমািপ্ত েশেষ পৰ্কেল্পর সম্পদ (যানবাহন, কিম্পউটার, আসবাবপতৰ্ ইতয্ািদ) িবিধ েমাতােবক হস্তান্তর করা 

দপ্তর/সংস্থা কতৃর্ক পৰ্কল্প সমািপ্ত েশেষ পৰ্কেল্পর সম্পদ (যানবাহন, কিম্পউটার, আসবাবপতৰ্ ইতয্ািদ) িবিধ 
েমাতােবক হস্তান্তর করার তািরখ িনধ র্ারণ কের ২.৪ নমব্র কৰ্িমেকর ৬ নমব্র কলােম উেল্লখ করেত হেব ৮-১১ 
কলামসমূেহ পৰ্েযাজয্ েকায়াট র্াের উক্ত লক্ষয্মাতৰ্া িবভাজন কের পৰ্দশ র্ন করেত হেব। উেল্লখয্, কম র্- পিরকল্পনা েপৰ্রেণর 
সময় সমাপ্ত হেয়েছ এমন পৰ্কেল্পর সম্পেদর িববরণ সংযুিক্ত আকাের িদেত হেব। 

মূলয্ায়ন পদ্ধিত: িনধ র্ািরত সমেয়র মেধয্ পৰ্কেল্পর সম্পদ (যানবাহন, কিম্পউটার, আসবাবপতৰ্ ইতয্ািদ) িবিধ 
েমাতােবক হস্তান্তর করেত পারেল পূণ র্ নমব্র পাওয়া যােব। িনধ র্ািরত তািরেখর মেধয্ না হেল পৰ্িত পািক্ষেকর জনয্ ০.২৫ 
কের নমব্র কতর্ন হেব। 

পৰ্মাণক: সংিশ্লষ্ট পতৰ্  

কৰ্িমক ৩: শুদ্ধাচার-সংিশ্লষ্ট এবং দুন�িত পৰ্িতেরােধ সহায়ক অনয্ানয্ কায র্কৰ্ম 
 

দপ্তর/সংস্থা সব্ সব্ েসক্টের শুদ্ধাচার পৰ্িতষ্ঠার িনিমত্ত শুদ্ধাচার-সংিশ্লষ্ট এবং দুন�িত পৰ্িতেরােধ সহায়ক 
কায র্কৰ্মসমূেহর মধয্ হেত অনয্ েযেকান উপযুক্ত কায র্কৰ্ম গৰ্হণ করেত পাের। এেক্ষেতৰ্ অনূয্ন ৫িট কায র্তৰ্ম গৰ্হণ করেত 
হেব এবং েসগুিলর লক্ষয্মাতৰ্া ৬ নমব্র কলােম উেল্লখ করেত হেব। এ ছাড়া, ৮-১১ কলামসমূেহ ৈতৰ্মািসক িভিত্তেত উক্ত 
লক্ষয্মাতৰ্া িবভাজন কের পৰ্দশ র্ন করেত হেব। উেল্লখয্, দপ্তর/সংস্থার জনয্ জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল, ২০১২-এ িনধ র্ািরত 
েকান কায র্কৰ্ম ইেতামেধয্ বাস্তবািয়ত না হেয় থাকেল উক্ত কায র্কৰ্ম এ কৰ্িমেক অন্তভু র্ক্ত করেত হেব। 

 

মূলয্ায়ন পদ্ধিত: দপ্তর/সংস্থা সব্ সব্ েসক্টের শুদ্ধাচার পৰ্িতষ্ঠার িনিমত্ত শুদ্ধাচার-সংিশ্লষ্ট এবং দুন�িত পৰ্িতেরােধ 
সহায়ক কায র্কৰ্মসমূেহর মধয্ হেত অনয্ েযেকান উপযুক্ত কায র্কৰ্ম গৰ্হণ করেত পাের। কায র্কৰ্ম, কম র্সম্পাদন সূচক ও 
একক যথাযথ হওয়া সােপেক্ষ এবং লক্ষয্মাতৰ্ার িবপরীেত অজর্ন শতভাগ হেল পূণ র্ নমব্র পাওয়া যােব। অনয্থায় েকান 
নমব্র পৰ্দান করা যােব না। 
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পৰ্মাণক: সব্ সব্ ওেয়বসাইট, পতৰ্, েনািটশ, ছিব, িভিডও বা কায র্কৰ্ম সংিশ্লষ্ট েযেকান পৰ্মাণক। 
 

৩। জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কম র্পিরকল্পনা, ২০২১-২২ পৰ্ণয়ন ও ৈতৰ্মািসক পিরবীক্ষণ পৰ্িতেবদন সংকৰ্ান্ত সময়সূিচ: 

সময়সীমা িবষয় বাস্তবায়নকারী কতৃর্পক্ষ 

ক. জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কমর্পিরকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগৰ্গিত পিরবীক্ষণ কাঠােমা পৰ্ণয়ন  

২৫ মাচ র্ 
২০২১  

িনেদ র্িশকা অনুসরণ কের জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কম র্পিরকল্পনা 
পৰ্ণয়েনর জনয্ সকল মন্তৰ্ণালয়/িবভাগ/রাষ্টৰ্ীয় পৰ্িতষ্ঠানেক অনুেরাধ 
জ্ঞাপন এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা, আঞ্চিলক/মাঠ পয র্ােয়র 
কায র্ালয়সমূেহ কম র্পিরকল্পনা পৰ্ণয়েনর িনেদ র্শনা ও পৰ্েয়াজনীয় 
সহায়তা পৰ্দােনর জনয্ সকল মন্তৰ্ণালয়/িবভাগ/রাষ্টৰ্ীয় পৰ্িতষ্ঠানেক 
অনুেরাধ জ্ঞাপন  

মিন্তৰ্পিরষদ িবভাগ  

১৭ েম ২০২১ জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কম র্পিরকল্পনার খসড়া সব্ সব্ ৈনিতকতা 
কিমিটর অনুেমাদন গৰ্হণপূব র্ক সংিশ্লষ্ট মন্তৰ্ণালয়/িবভােগ েপৰ্রণ  

দপ্তর/সংস্থা 

১-৪ জুন  
২০২১ 

মন্তৰ্ণালয়/িবভােগর ৈনিতকতা কিমিট কতৃর্ক দপ্তর/সংস্থার 
দািখলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কম র্পিরকল্পনার খসড়া 
পয র্ােলাচনাপূব র্ক িফডবয্াক পৰ্দান  

মন্তৰ্ণালয়/িবভাগ 

১০ জুন 
২০২১  

মন্তৰ্ণালয়/িবভােগর ৈনিতকতা কিমিটর সুপািরশ অন্তভু র্ক্ত কের 
জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কম র্পিরকল্পনা, ২০২১-২২ সব্ সব্ ৈনিতকতা 
কিমিটর অনুেমাদন গৰ্হণপূব র্ক চূড়ান্ত কের মন্তৰ্ণালয়/িবভােগ েপৰ্রণ 
ও দপ্তর/সংস্থার সব্ সব্ ওেয়বসাইেট পৰ্কাশ  

দপ্তর/সংস্থা 

জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কম র্পিরকল্পনা পিরবীক্ষণ 

১৭ অেক্টাবর 
২০২১ 

 

জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কম র্পিরকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগৰ্গিত 
পিরবীক্ষণ কাঠােমােত উিল্লিখত লক্ষয্মাতৰ্ার িবপরীেত ১ম 
ৈতৰ্মািসক পৰ্িতেবদন সংিশ্লষ্ট মন্তৰ্ণালয়/িবভােগ েপৰ্রণ 

দপ্তর/সংস্থার ৈনিতকতা 
কিমিট 

   
১৬ জানুয়াির 

২০২২ 
 

জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কম র্পিরকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগৰ্গিত 
পিরবীক্ষণ কাঠােমােত উিল্লিখত লক্ষয্মাতৰ্ার িবপরীেত ২য় 
ৈতৰ্মািসক পৰ্িতেবদন সংিশ্লষ্ট মন্তৰ্ণালয়/িবভােগ েপৰ্রণ 

দপ্তর/সংস্থার ৈনিতকতা 
কিমিট 

১৭ এিপৰ্ল 
২০২২ 

জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কম র্পিরকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগৰ্গিত 
পিরবীক্ষণ কাঠােমােত উিল্লিখত লক্ষয্মাতৰ্ার িবপরীেত ৩য় 
ৈতৰ্মািসক পৰ্িতেবদন সংিশ্লষ্ট মন্তৰ্ণালয়/িবভােগ েপৰ্রণ 

দপ্তর/সংস্থার ৈনিতকতা 
কিমিট 

১৭ জুলাই 
২০২২ 

 

জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কম র্পিরকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগৰ্গিত 
পিরবীক্ষণ কাঠােমােত উিল্লিখত লক্ষয্মাতৰ্ার িবপরীেত ৪থ র্ 
ৈতৰ্মািসক অগৰ্গিতসহ ২০২১-২২ অথ র্বছেরর কম র্পিরকল্পনা 
সব্মূলয্ায়ন পদ্ধিতেত মূলয্ায়ন কের সংিশ্লষ্ট মন্তৰ্ণালয়/িবভােগ েপৰ্রণ 

দপ্তর/সংস্থার ৈনিতকতা 
কিমিট 

 

 

৪। জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কমর্পিরকল্পনা, ২০২১-২২ দািখল পৰ্িকৰ্য়া 

(ক)  দপ্তর/সংস্থাসমূহ জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কমর্পিরকল্পনা ২০২১-২২ খসড়ার ১ কিপ ১৭ েম ২০২১ তািরখ 
িবকাল ৫:০০ ঘিটকার মেধয্ সংিশ্লষ্ট মন্তৰ্ণালয়/িবভােগ দািখল করেব। 

(খ) মন্তৰ্ণালয়/িবভােগর ৈনিতকতা কিমিটর সুপািরশ অন্তভু র্ক্ত কের জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কমর্পিরকল্পনা ও 
বাস্তবায়ন অগৰ্গিত পিরবীক্ষণ কাঠােমার চূড়ান্ত কিপ ১০ জুন ২০২১ তািরেখর মেধয্ সব্ সব্ দপ্তর/সংস্থার ওেয়বসাইট-এ 
আপেলাড করেত হেব এবং ইেলকটৰ্িনক কিপ িপিডএফ ফাইল আকাের সংিশ্লষ্ট মন্তৰ্ণালয়/িবভােগ েপৰ্রণ করেত হেব।  
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        দপ্তর/সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কম র্পিরকল্পনা, ২০২১-২০২২          পিরিশষ্ট-'ক'  
দপ্তর/সংস্থার নাম: 

কায র্কৰ্েমর নাম কম র্সম্পাদন সূচক 
 

সূচেকর 
মান 

একক 
 

বাস্তবায়েনর 
দািয়তব্পৰ্াপ্ত 
বয্িক্ত/পদ 

২০২১-২০২২ 
অথ র্বছেরর 
লক্ষয্মাতৰ্া 

বাস্তবায়ন অগৰ্গিত পিরবীক্ষণ, ২০২১-২০২২  মন্তবয্ 

লক্ষয্মাতৰ্া/ 
অজর্ন 

১ম 
েকায়াট র্ার 

২য় 
েকায়াট র্ার 

৩য় 
েকায়াট র্ার 

৪থ র্ 
েকায়াট র্ার 

েমাট 
অজর্ন 

অিজর্ত 
মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 
১. পৰ্ািতষ্ঠািনক বয্বস্থা………………………………..... 
১.১ ৈনিতকতা কিমিটর সভা আেয়াজন সভা আেয়ািজত ৪ সংখয্া   লক্ষয্মাতৰ্া        

অজর্ন      
১.২ ৈনিতকতা কিমিটর সভার িসদ্ধান্ত 
বাস্তবায়ন 

বাস্তবািয়ত িসদ্ধান্ত ৬ %   লক্ষয্মাতৰ্া        

অজর্ন      
১.৩ সুশাসন পৰ্িতষ্ঠার িনিমত্ত অংশীজেনর 
(stakeholders) অংশগৰ্হেণ  সভা 

অনুিষ্ঠত সভা ২ সংখয্া   লক্ষয্মাতৰ্া        
অজর্ন      

১.৪ শুদ্ধাচার সংকৰ্ান্ত পৰ্িশক্ষণ আেয়াজন পৰ্িশক্ষণ 
আেয়ািজত 

  ২ সংখয্া   লক্ষয্মাতৰ্া        

অজর্ন      
১.৫ কম র্-পিরেবশ উন্নয়ন  উন্নত কম র্-

পিরেবশ 
    ২ সংখয্া ও 

তািরখ 
  লক্ষয্মাতৰ্া        

অজর্ন      
অজর্ন      

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল 
কম র্পিরকল্পনা, ২০২১-২২ ও ৈতৰ্মািসক 
পিরবীক্ষণ পৰ্িতেবদন সংিশ্লষ্ট মন্তৰ্ণালেয় 
দািখল ও সব্ সব্ ওেয়বসাইেট 
আপেলাডকরণ 

কম র্পিরকল্পনা  ও 
ৈতৰ্মািসক 
পৰ্িতেবদন 

দািখলকৃত ও 
আপেলাডকৃত 

    ১ তািরখ   লক্ষয্মাতৰ্া        
অজর্ন      

১.৭ আওতাধীন  আঞ্চিলক/ মাঠ পয র্ােয়র 
কায র্ালয় (পৰ্েযাজয্ েক্ষেতৰ্) কতৃর্ক 
দািখলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল 
কম র্পিরকল্পনা ও পিরবীক্ষণ  পৰ্িতেবদেনর 
ওপর িফডবয্াক পৰ্দান  

িফডবয্াক 
সভা/কম র্শালা 

অনুিষ্ঠত 

   ৪ তািরখ   লক্ষয্মাতৰ্া        

অজর্ন      

১.৮ শুদ্ধাচার পুরস্কার পৰ্দান এবং 
পুরস্কারপৰ্াপ্তেদর তািলকা ওেয়বসাইেট 
পৰ্কাশ 

পৰ্দত্ত পুরস্কার     ১ তািরখ           

২.  আিথ র্ক বয্বস্থাপনা উন্নয়ন ........................................................................ 
২.১ ২০২১-২২ অথ র্ বছেরর কৰ্য়- কৰ্য়-পিরকল্পনা ২ তািরখ   লক্ষয্মাতৰ্া        
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কায র্কৰ্েমর নাম কম র্সম্পাদন সূচক 
 

সূচেকর 
মান 

একক 
 

বাস্তবায়েনর 
দািয়তব্পৰ্াপ্ত 
বয্িক্ত/পদ 

২০২১-২০২২ 
অথ র্বছেরর 
লক্ষয্মাতৰ্া 

বাস্তবায়ন অগৰ্গিত পিরবীক্ষণ, ২০২১-২০২২  মন্তবয্ 

লক্ষয্মাতৰ্া/ 
অজর্ন 

১ম 
েকায়াট র্ার 

২য় 
েকায়াট র্ার 

৩য় 
েকায়াট র্ার 

৪থ র্ 
েকায়াট র্ার 

েমাট 
অজর্ন 

অিজর্ত 
মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 
পিরকল্পনা পিরকল্পনা  (পৰ্কেল্পর  
অনুেমািদত বািষ র্ক কৰ্য় পিরকল্পনাসহ)   
ওেয়বসাইেট পৰ্কাশ 

ওেয়বসাইেট 
পৰ্কািশত 

অজর্ন      

২.২ পৰ্কেল্পর PSC ও PIC সভা 
আেয়াজন  

সভা আেয়ািজত ২ সংখয্া   লক্ষয্মাতৰ্া        
অজর্ন      

২.৩ বািষ র্ক উন্নয়ন কম র্সূিচ বাস্তবায়ন বািষ র্ক উন্নয়ন 
কম র্সূিচ 
বাস্তবািয়ত 

   ২ %   লক্ষয্মাতৰ্া        

অজর্ন      

২.৪ পৰ্কল্প সমািপ্ত েশেষ পৰ্কেল্পর সম্পদ 
(যানবাহন, কিম্পউটার, আসবাবপতৰ্ 
ইতয্ািদ) িবিধ েমাতােবক হস্তান্তর করা 

পৰ্কেল্পর সম্পদ 
িবিধ েমাতােবক 

হস্তান্তিরত 

    ২ তািরখ   লক্ষয্মাতৰ্া        

অজর্ন      

৩. শুদ্ধাচার সংিশ্লষ্ট এবং দুন�িত পৰ্িতেরােধ সহায়ক অনয্ানয্ কায র্কৰ্ম……………..৩০ (অগৰ্ািধকার িভিত্তেত নুয্নতম পাঁচিট কায র্কৰ্ম) 
৩.১  ৪    লক্ষয্মাতৰ্া        

অজর্ন      
৩.২  ৪    লক্ষয্মাতৰ্া        

অজর্ন      
৩.৩  ৪    লক্ষয্মাতৰ্া        

অজর্ন      
৩.৪  ৪    লক্ষয্মাতৰ্া        

অজর্ন      
৩.৫  ৪    লক্ষয্মাতৰ্া        

অজর্ন      

িব:দৰ্:- েকান কৰ্িমেকর কায র্কৰ্ম পৰ্েযাজয্ না হেল তার কারণ মন্তবয্ কলােম উেল্লখ করেত হেব। 

 

 

 
 



 
 

 
 
 

আঞ্চিলক/মাঠ পয র্ােয়র কায র্ালেয়র জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কম র্পিরকল্পনা  
পৰ্ণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূলয্ায়ন িনেদ র্িশকা, ২০২১-২২ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

মিন্তৰ্পিরষদ িবভাগ 
গণপৰ্জাতন্তৰ্ী বাংলােদশ সরকার 
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সূিচপতৰ্ 

কৰ্িমক িববরণ পৃষ্ঠা নমব্র 

১ েপৰ্ক্ষাপট   ৩ 

২ জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কম র্পিরকল্পনা, ২০২১-২২ পৰ্ণয়ন পদ্ধিত ৩ 

কৰ্িমক ১: পৰ্ািতষ্ঠািনক বয্বস্থা  ৩ 

কৰ্িমক ২: কৰ্য়েক্ষেতৰ্ শুদ্ধাচার ৫ 

কৰ্িমক ৩: শুদ্ধাচার সংিশ্লষ্ট এবং দুন�িত পৰ্িতেরােধ সহায়ক অনয্ানয্ 
কায র্কৰ্ম 

৫ 

৩ জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কম র্পিরকল্পনা, ২০২১-২২ পৰ্ণয়েনর সময়সূিচ  ৬ 

৪ জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কমর্পিরকল্পনা, ২০২১-২২ দািখল পৰ্িকৰ্য়া ৬ 

পিরিশষ্ট ক জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কম র্পিরকল্পনা, ২০২১-২২-এর কাঠােমা ১-৩ 
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আঞ্চিলক/মাঠ পয র্ােয়র কায র্ালেয়র জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কম র্পিরকল্পনা পৰ্ণয়ন,  

বাস্তবায়ন ও মূলয্ায়ন িনেদ র্িশকা ২০২১-২২ 

১। েপৰ্ক্ষাপট: 

 গণপৰ্জাতন্তৰ্ী বাংলােদশ সরকার ২০১২ সােল জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল পৰ্ণয়ন কেরেছ। এ েকৗশেলর মূল লক্ষয্ হল 
শুদ্ধাচার চচ র্া ও দুন�িত পৰ্িতেরােধর মাধয্েম রাষ্টৰ্ ও সমােজ সুশাসন পৰ্িতষ্ঠা করা। সুখী-সমৃদ্ধ েসানার বাংলা গড়ার 
পৰ্তয্েয় পৰ্ণীত েকৗশেল শুদ্ধাচারেক ৈনিতকতা ও সততা দব্ারা পৰ্ভািবত আচরণগত উৎকষ র্ এবং েকান সমােজর 
কােলাত্তীণ র্ মানদণ্ড, পৰ্থা ও নীিতর পৰ্িত আনুগতয্ িহসােব সংজ্ঞািয়ত করা হেয়েছ। এ েকৗশেল রাষ্টৰ্ ও সমােজ শুদ্ধাচার 
পৰ্িতষ্ঠা সরকােরর সাংিবধািনক ও আইনগত স্থায়ী দািয়তব্; সুতরাং সরকারেক অবয্াহতভােব এই লেক্ষয্ কায র্কৰ্ম 
পিরচালনা করেত হেব মেম র্ উেল্লখ আেছ। ২০১৬-২০১৭ অথ র্-বছের মন্তৰ্ণালয়/িবভাগ/সংস্থার পাশাপািশ আওতাধীন 
দপ্তর/সংস্থা এবং মাঠ পয র্ােয়র িবভাগীয়/আঞ্চিলক কায র্ালয়সমূহ জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কম র্পিরকল্পনা ও বাস্তবায়ন 
পিরবীক্ষণ কাঠােমা পৰ্ণয়ন কের আসেছ। ২০১৮-১৯ অথ র্বছের পৰ্থমবােরর মত জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কম র্পিরকল্পনায় 
সম্পািদত কােজর িবপরীেত নমব্র পৰ্দান ও েস আেলােক পৰ্াথিমকভােব মূলয্ায়ন কায র্কৰ্ম শুরু হয়। এর ধারাবািহকতায় 
আগামী ২০২১-২২ অথ র্বছেরও জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কম র্পিরকল্পনায়  সম্পািদত কােজর িবপরীেত নমব্র পৰ্দান ও েস 
আেলােক মূলয্ায়েনর বয্বস্থা রেয়েছ।   
 

 আঞ্চিলক/মাঠ পয র্ােয়র কায র্ালয়সমূহ মিন্তৰ্পিরষদ িবভাগ কতৃর্ক পৰ্ণীত এ িনেদ র্িশকা অনুসরণপূব র্ক সব্ সব্ জাতীয় 
শুদ্ধাচার েকৗশল কম র্পিরকল্পনা পৰ্ণয়ন, বাস্তবায়ন ও সব্-মূলয্ায়ন করেব এবং সংিশ্লষ্ট দপ্তর/সংস্থা তা  পিরবীক্ষণ ও 
মূলয্ায়ন করেব। কম র্পিরকল্পনায় অন্তভু র্ক্ত কায র্কৰ্মসমূহ বাস্তবায়ন েশেষ মূলয্ায়েনর েক্ষেতৰ্ও এ িনেদ র্িশকা অনুসরণ 
করেত হেব। 

২। জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কমর্পিরকল্পনা, ২০২১-২২ 

জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কম র্পিরকল্পনায় পৰ্ািতষ্ঠািনক বয্বস্থা, েসবা পৰ্দান ও কৰ্য়েক্ষেতৰ্ শুদ্ধাচার এবং 
শুদ্ধাচার-সংিশ্লষ্ট এবং দুন�িত পৰ্িতেরােধ সহায়ক অনয্ানয্ কায র্কৰ্ম শীষ র্ক িনেম্নাক্ত ০৩িট েক্ষেতৰ্ কায র্কৰ্ম িনধ র্ারণ করা 
হেয়েছ:  
 

কৰ্িমক ১: পৰ্ািতষ্ঠািনক বয্বস্থা  
 

১.১ ৈনিতকতা কিমিটর সভা  
 

ৈনিতকতা কিমিটর কায র্পিরিধর আেলােক সভার আেলাচয্সূিচ িনধ র্ারণ করেত হেব। জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল 
কম র্পিরকল্পনা ও বাস্তবায়ন পিরবীক্ষণ সংকৰ্ান্ত ৈতৰ্মািসক পৰ্িতেবদনসমূহ ৈনিতকতা কিমিটর সভায় অনুেমািদত হেত 
হেব িবধায় পৰ্িত েকায়াট র্াের নূয্নতম ১িট কের ৈনিতকতা কিমিটর সভা আহব্ান করেত হেব এবং এর লক্ষয্মাতৰ্া ১.১ 
নমব্র কৰ্িমেকর ৬ নমব্র কলােম উেল্লখ করত: ৮-১১ কলামসমূেহ ৈতৰ্মািসকিভিত্তেত উক্ত লক্ষয্মাতৰ্া িবভাজন কের পৰ্দশ র্ন 
কের ৈনিতকতা কিমিটর সভার কায র্িববরণী সংিশ্লষ্ট দপ্তর/সংস্থায় েপৰ্রণ করেত হেব।  

 

মূলয্ায়ন পদ্ধিত: পৰ্িত ৈতৰ্মািসেক ১িট কের সভা অনুিষ্ঠত হেল পূণ র্ নমব্র পাওয়া যােব। েকান ৈতৰ্মািসেক সভা 
আেয়াজন করা সম্ভব না হেল পরবত� সমেয় সভা আেয়াজন করা যােব। তেব, িনধ র্ািরত ৈতৰ্মািসেকর সভা পরবত� সমেয় 
আেয়াজন করা হেল পৰ্িতিট সভার িবলেমব্র জনয্ ০.২৫ কের নমব্র কতর্ন হেব। 

 

পৰ্মাণক:  ৈনিতকতা কিমিটর সভার কায র্িববরণী। 
 

১.২ ৈনিতকতা কিমিটর সভার িসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 
 

ৈনিতকতা কিমিটর সভায় গৃহীত িসদ্ধান্ত বাস্তবায়েনর হার িনধ র্ারণ করেত হেব এবং এর লক্ষয্মাতৰ্া ১.২ নমব্র 
কৰ্িমেক উেল্লখ করেত হেব। এেক্ষেতৰ্ পৰ্িত েকায়াট র্াের অনুেষ্ঠয় ৈনিতকতা কিমিটর সভায় গৃহীত িসদ্ধান্ত বাস্তবায়েনর হার 
পৃথকভােব পৰ্িত েকায়াট র্াের (৮-১১ কলামসমূেহ) উেল্লখ করেত হেব। েকান িসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা সম্ভব না হেল তার 
েযৗিক্তক কারণ উেল্লখ কের ৈনিতকতা কিমিটর সভাপিত কতৃর্ক পৰ্িতসব্াক্ষিরত পৰ্িতেবদন দািখল করেত হেব।  
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মূলয্ায়ন পদ্ধিত: পৰ্িত ৈতৰ্মািসেক আেয়ািজত সভার িসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন লক্ষয্মাতৰ্ার িবপরীেত অজর্ন শতভাগ 
হেল পূণ র্ নমব্র পাওয়া যােব। তেব অজর্ন শতভাগ না হেল গািণিতকহাের নমব্র কতর্ন হেব। উেল্লখয্, মূলয্ায়েনর সময় 
ৈনিতকতা কিমিটর কায র্পিরিধর আেলােক গৃহীত িসদ্ধান্ত বাস্তবায়েনর উপর েবিশ গুরুতব্ েদয়া হেব।  

 

পৰ্মাণক:  ৈনিতকতা কিমিটর সভার কায র্িববরণী ও বাস্তবায়ন অগৰ্গিত পৰ্িতেবদন।  
 
১.৩ সুশাসন পৰ্িতষ্ঠার িনিমত্ত অংশীজেনর (stakeholders) অংশগৰ্হেণ সভা  
 

সকল আঞ্চিলক/মাঠ পয র্ােয়র কায র্ালেয় অংশীজেনর অংশগৰ্হেণ সভা আহব্ান করেত হেব এবং ১.৩ নমব্র 
কৰ্িমেকর ৬ নমব্র কলােম এর লক্ষয্মাতৰ্া উেল্লখ করেত হেব এবং ৮-১১ কলামসমূেহ ৈতৰ্মািসক িভিত্তেত উক্ত লক্ষয্মাতৰ্া 
িবভাজন কের পৰ্দশ র্ন করেত হেব। উেল্লখয্, অংশীজন (stakeholder) বলেত সব্ সব্ আঞ্চিলক/মাঠ পয র্ােয়র কায র্ালেয় 
অভয্ন্তরীণ/দাপ্তিরক/নাগিরক েসবা গৰ্হণকারী েযেকান বয্িক্ত/পৰ্িতষ্ঠান (সরকাির/েবসরকাির), সুশীল সমােজর পৰ্িতিনিধ 
(আঞ্চিলক/মাঠ পয র্ােয়র কায র্ালেয়র কােজর সােথ সংিশ্লষ্ট) এবং আওতাধীন কায র্ালয়সমূেহর কম র্কতর্া-কম র্চারীেক 
বুঝােব। 

 

মূলয্ায়ন পদ্ধিত: অংশীজেনর অংশগৰ্হেণ সভা আেয়াজেনর লক্ষয্মাতৰ্ার িবপরীেত অজর্ন শতভাগ হেল পূণ র্ নমব্র 
পাওয়া যােব। তেব অজর্ন শতভাগ না হেল গািণিতকহাের নমব্র কতর্ন হেব। 

 

পৰ্মাণক: অংশীজেনর অংশগৰ্হেণ সভার কায র্িববরণী এবং হািজরা।  
 

১.৪ শুদ্ধাচার সংকৰ্ান্ত পৰ্িশক্ষণ আেয়াজন  
 
কম র্কতর্া-কম র্চারীেদর জনয্ শুদ্ধাচার সংকৰ্ান্ত নূয্নতম ২ িট পৰ্িশক্ষণ আেয়াজন করেত হেব এবং এর 

লক্ষয্মাতৰ্া ১.৪ নমব্র কৰ্িমেকর ৬ নমব্র কলােম উেল্লখ করেত হেব। ৮-১১ কলামসমূেহ পৰ্েযাজয্ েকায়াট র্াের উক্ত 
লক্ষয্মাতৰ্া পৰ্দশ র্ন করেত হেব।  

 
মূলয্ায়ন পদ্ধিত: লক্ষয্মাতৰ্ার িবপরীেত শুদ্ধাচার সংকৰ্ান্ত নূয্নতম ২ িট পৰ্িশক্ষণ আেয়াজন করা হেল পূণ র্ 

নমব্র পাওয়া যােব। তেব অজর্ন শতভাগ না হেল গািণিতকহাের নমব্র কতর্ন হেব। 
 
পৰ্মাণক: পৰ্িশক্ষেণর েনািটশ, হািজরা ও ছিব। 

 

১.৫ কম র্-পিরেবশ উন্নয়ন (সব্াস্থয্িবিধ অনুসরণ/িটওএন্ডইভুক্ত অেকেজা মালামাল িবনষ্টকরণ/পিরষ্কার-পিরচ্ছন্নতা বৃিদ্ধ 
ইতয্ািদ) 

বতর্মােন িবরাজমান নতুন সব্াভািবক (new normal) পিরিস্থিতেত আঞ্চিলক/মাঠ পয র্ােয়র কায র্ালয়সমূহ সব্ 
সব্ কায র্ালেয় কম র্-পিরেবশ উন্নয়ন সংকৰ্ান্ত কায র্কৰ্ম েযমন: সব্াস্থয্িবিধ অনুসরণ/িটওএন্ডইভুক্ত অেকেজা মালামাল 
িবনষ্টকরণ/পিরষ্কার-পিরচ্ছন্নতা বৃিদ্ধ ইতয্ািদ গৰ্হণ করেব। কায র্কৰ্েমর সংখয্া ও সম্পন্ন করার তািরখ িনধ র্ারণ কের 
লক্ষয্মাতৰ্া ১.৫ কৰ্িমেকর ৬ নমব্র কলােম উেল্লখ করেত হেব এবং ৮-১১ কলামসমূেহ ৈতৰ্মািসকিভিত্তেত উক্ত লক্ষয্মাতৰ্া 
িবভাজন কের পৰ্দশ র্ন করেত হেব। উেল্লখয্, কম র্পিরকল্পনা েপৰ্রেণর সময় িনব র্ািচত কায র্কৰ্েমর নাম, বাস্তবায়ন পৰ্িকৰ্য়া ও 
পৰ্মাণক িহসােব িক সরবরাহ করা হেব তার িববরণ পৃথক সংযুিক্তেত িদেত হেব। 
  

 মূলয্ায়ন পদ্ধিত: আঞ্চিলক/মাঠ পয র্ােয়র কায র্ালয়সমূেহ কম র্-পিরেবশ উন্নয়ন সংকৰ্ান্ত িবিভন্ন কায র্কৰ্েমর সংখয্া 
ও কায র্কৰ্ম সম্পন্ন করার তািরেখর লক্ষয্মাতৰ্া অিজর্ত হেল পূণ র্ নমব্র পাওয়া যােব।  
 

পৰ্মাণক: ৈনিতকতা কিমিটর সভাপিত কতৃর্ক সতয্ািয়ত বাস্তবায়ন পৰ্িতেবদন, সংিশ্লষ্ট পতৰ্, পৰ্েযাজয্ েক্ষেতৰ্ ছিব 
ও অনয্ানয্ পৰ্মাণক। 

 

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কম র্পিরকল্পনা, ২০২১-২২ ও ৈতৰ্মািসক পিরবীক্ষণ পৰ্িতেবদন সব্ সব্ দপ্তর/সংস্থায় দািখল ও 
সব্ সব্ ওেয়বসাইেট আপেলাডকরণ 
 

মিন্তৰ্পিরষদ িবভাগ েথেক পৰ্দত্ত িনেদ র্শনা অনুযায়ী িনধ র্ািরত তািরেখর মেধয্ জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল 
কম র্পিরকল্পনা ও পিরবীক্ষণ কাঠােমা পৰ্ণয়ণ কের লক্ষয্মাতৰ্া ১.৬ নমব্র কৰ্িমেকর পৰ্থম েকায়াট র্াের পৰ্দশ র্ন করেত হেব। 
এ  কাঠােমা পৰ্ণয়েণর পৰ্কৃত তািরখ অজর্েনর কলােম উেল্লখ কের তা সব্ সব্ দপ্তর/সংস্থায় েপৰ্রণ করেত হেব। পৰ্েতয্ক 
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েকায়াট র্াের জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কম র্পিরকল্পনা ও পিরবীক্ষণ কাঠােমা বাস্তবায়েনর তথয্ সংিশ্লষ্ট েকায়াট র্ােরর পৰ্কৃত 
অজর্েনর ঘের উেল্লখ কের েকায়াট র্ার সমািপ্তর পরবত� ১৫ িদেনর মেধয্  সব্ সব্ দপ্তর/সংস্থায় দািখল করেত হেব এবং সব্ সব্ 
ওেয়বসাইেট আপেলাড করেত হেব। 

 

মূলয্ায়ন পদ্ধিত: িনধ র্ািরত তািরেখর মেধয্ জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কম র্পিরকল্পনা, ২০২০-২১ পৰ্ণয়ন কের সব্ সব্ 
দপ্তর/সংস্থায় েপৰ্রণ এবং ওেয়বসাইেট আপেলাড করা হেল পূণ র্ নমব্র পাওয়া যােব। তেব অজর্ন শতভাগ না হেল েকান 
নমব্র পৰ্দান করা হেব না। 
 

পৰ্মাণক: সব্ সব্ ওেয়বসাইট। 
 

১.৭ শুদ্ধাচার পুরস্কার পৰ্দান এবং পুরস্কারপৰ্াপ্তেদর তািলকা ওেয়বসাইেট পৰ্কাশ 
 

শুদ্ধাচার পুরস্কার পৰ্দান নীিতমালা, ২০১৭ ও এর স্পষ্টীকরণ অনুযায়ী আঞ্চিলক/মাঠ পয র্ােয়র কায র্ালয়সমূহ 
তােদর কম র্কতর্া-কম র্চািরেদরেক পুরস্কার পৰ্দান করেব এবং পুরস্কারপৰ্াপ্তেদর তািলকা ওেয়বসাইেট পৰ্কাশ করেব। এর 
লক্ষয্মাতৰ্া ১.৭ নমব্র কৰ্িমেকর ৬ নমব্র কলােম উেল্লখ করেত হেব এবং ৮-১১ কলামসমূেহ পৰ্েযাজয্ েকায়াট র্াের উক্ত 
লক্ষয্মাতৰ্া পৰ্দশ র্ন করেত হেব। উেল্লখয্, জুন ২০২২ এ পুরস্কার পৰ্দান করেত হেব। 

 

মূলয্ায়ন পদ্ধিত: ২০২১-২২ অথ র্-বছেরর শুদ্ধাচার পুরস্কার পৰ্দােনর লক্ষয্মাতৰ্ার িবপরীেত অজর্ন শতভাগ হেল 
পূণ র্ নমব্র পাওয়া যােব। তেব অজর্ন িনধ র্ািরত তািরেখর মেধয্ না হেল েকান নমব্র পৰ্দান করা যােব না। 

 

পৰ্মাণক: আেদশ, পতৰ্  ওেয়বসাইট। 
 

কৰ্িমক ২: কৰ্েয়র েক্ষেতৰ্ শুদ্ধাচার 
 

২.১ ২০২১-২২ অথ র্ বছেরর কৰ্য়- পিরকল্পনা ওেয়বসাইেট পৰ্কাশ 

িপিপএ ২০০৬-এর ধারা ১১(২) ও িপিপআর ২০০৮-এর িবিধ ১৬(৬) অনুযায়ী সরকােরর রাজসব্ বােজেটর 
অধীেন েকান কৰ্য়কায র্ পিরচালনার েক্ষেতৰ্ কৰ্য়কাির পৰ্িতষ্ঠান অথ র্ বছেরর পৰ্ারেম্ভ বািষ র্ক কৰ্য়-পিরকল্পনা পৰ্ণয়ন করেব। 
উক্ত কৰ্য়-পিরকল্পনা পৰ্ণয়েনর লক্ষয্মাতৰ্ােক ২.১ নমব্র কৰ্িমেকর ৬ নমব্র কলােম উেল্লখ করেত হেব এবং ৮-১১ 
কলামসমূেহ পৰ্েযাজয্ েকায়াট র্াের উক্ত লক্ষয্মাতৰ্া পৰ্দশ র্ন করেত হেব।  

 

মূলয্ায়ন পদ্ধিত: ২০২১-২২ অথ র্বছেরর পৰ্ারেম্ভ বািষ র্ক কৰ্য়-পিরকল্পনা ওেয়বসাইেট পৰ্কাশ করা হেল এবং 
যথাসমেয় (সংেশািধত বােজট অনুযায়ী) হালনাগাদ করা হেল পূণ র্ নমব্র নমব্র পাওয়া যােব। িনধ র্ািরত তািরেখর মেধয্ না 
হেল পৰ্িত পািক্ষেকর জনয্ ০.২৫ কের নমব্র কতর্ন হেব।  

পৰ্মাণক: অিফস আেদশ ও সব্ সব্ ওেয়বসাইট 
 

 

কৰ্িমক ৩: শুদ্ধাচার সংিশ্লষ্ট এবং দুন�িত পৰ্িতেরােধ সহায়ক অনয্ানয্ কায র্কৰ্ম 
 

আঞ্চিলক/মাঠ পয র্ােয়র কায র্ালয়সমূহ সব্ সব্ কায র্ালেয় শুদ্ধাচার পৰ্িতষ্ঠার িনিমত্ত শুদ্ধাচার সংিশ্লষ্ট এবং দুন�িত 
পৰ্িতেরােধ সহায়ক কায র্কৰ্মসমূেহর মধয্ হেত েযেকান উপযুক্ত কায র্কৰ্ম গৰ্হণ করেত পাের। এেক্ষেতৰ্ অনূয্ন ৫িট কায র্তৰ্ম 
গৰ্হণ করেত হেব এবং লক্ষয্মাতৰ্া ৬ নমব্র কলােম ও ৮-১১ কলামসমূেহ ৈতৰ্মািসকিভিত্তেত উক্ত লক্ষয্মাতৰ্া িবভাজন কের 
পৰ্দশ র্ন করেত হেব। 

মূলয্ায়ন পদ্ধিত: কায র্কৰ্ম, কম র্সম্পাদন সূচক ও একক যথাযথ হওয়া সােপেক্ষ এবং লক্ষয্মাতৰ্ার িবপরীেত 
অজর্ন শতভাগ হেল পূণ র্ নমব্র পাওয়া যােব। অনয্থায় েকান নমব্র পৰ্দান করা যােব না। 

 

পৰ্মাণক: ওেয়বসাইট, পতৰ্, েনািটশ, ছিব, িভিডও বা কায র্কৰ্ম সংিশ্লষ্ট েযেকান পৰ্মাণক। 
 
 
 
 
 
 



62 
 

৩। জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কম র্পিরকল্পনা, ২০২১-২২ পৰ্ণয়ন ও ৈতৰ্মািসক পিরবীক্ষণ পৰ্িতেবদন সংকৰ্ান্ত সময়সূিচ: 
 

সময়সীমা িবষয় বাস্তবায়নকারী কতৃর্পক্ষ 

ক. জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কম র্পিরকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগৰ্গিত পিরবীক্ষণ কাঠােমা পৰ্ণয়ন  

২৫ মাচ র্  

২০২১  

িনেদ র্িশকা অনুসরণ কের জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কম র্পিরকল্পনা পৰ্ণয়েনর জনয্ 
সকল মন্তৰ্ণালয়/িবভাগ/রাষ্টৰ্ীয় পৰ্িতষ্ঠানেক অনুেরাধ জ্ঞাপন এবং আওতাধীন 
দপ্তর/সংস্থা, আঞ্চিলক/মাঠ পয র্ােয়র কায র্ালয়সমুেহ কম র্পিরকল্পনা পৰ্ণয়েনর 
িনেদ র্শনা ও পৰ্েয়াজনীয় সহায়তা পৰ্দােনর জনয্ সকল মন্তৰ্ণালয়/িবভাগ/রাষ্টৰ্ীয় 
পৰ্িতষ্ঠানেক অনুেরাধ জ্ঞাপন  

মিন্তৰ্পিরষদ িবভাগ  

১৭ েম 
২০২১ 

জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কম র্পিরকল্পনার খসড়া সব্ সব্ ৈনিতকতা কিমিটর 
অনুেমাদন গৰ্হণপূব র্ক সব্ সব্ দপ্তর/সংস্থায় েপৰ্রণ  

আঞ্চিলক/মাঠ পয র্ােয়র 
কায র্ালয়সমূহ 

১৪-১৮ 
জুন 

 ২০২১ 

দপ্তর/সংস্থা কতৃর্ক আঞ্চিলক/মাঠ পয র্ােয়র কায র্ালয়সমূেহর  দািখলকৃত জাতীয় 
শুদ্ধাচার েকৗশল কম র্পিরকল্পনার খসড়া পয র্ােলাচনাপূব র্ক িফডবয্াক পৰ্দান  

দপ্তর/সংস্থা 

২৫ জুন 
২০২১ 

সব্ সব্ ৈনিতকতা কিমিটর অনুেমাদন গৰ্হণপূব র্ক জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল 
কম র্পিরকল্পনা, ২০২১-২২ চূড়ান্ত কের সব্ সব্ দপ্তর/সংস্থায় েপৰ্রণ ও ওেয়বসাইেট 
পৰ্কাশ 

আঞ্চিলক/মাঠ পয র্ােয়র 
কায র্ালয়সমূহ 

খ. জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কম র্পিরকল্পনা পিরবীক্ষণ 

১৭ 
অেক্টাবর 
২০২১ 

জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কম র্পিরকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগৰ্গিত পিরবীক্ষণ 
কাঠােমােত উিল্লিখত লক্ষয্মাতৰ্ার িবপরীেত ১ম ৈতৰ্মািসক (জুলাই ২০২১ - 
েসেপ্টমব্র ২০২২) অগৰ্গিত পয র্ােলাচনাপূব র্ক পৰ্িতেবদন দপ্তর/সংস্থায় েপৰ্রণ 

সব্ সব্ আঞ্চিলক/মাঠ 
পয র্ােয়র কায র্ালয়সমুেহর  

ৈনিতকতা কিমিট 
   

১৬ 
জানুয়াির 
২০২২ 

জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কম র্পিরকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগৰ্গিত পিরবীক্ষণ 
কাঠােমােত উিল্লিখত লক্ষয্মাতৰ্ার িবপরীেত ২য় ৈতৰ্মািসক (অেক্টাবর ২০২১ - 
িডেসমব্র ২০২১) অগৰ্গিত পয র্ােলাচনাপূব র্ক পৰ্িতেবদন দপ্তর/সংস্থায় েপৰ্রণ 

সব্ সব্ আঞ্চিলক/মাঠ 
পয র্ােয়র কায র্ালয়সমুেহর  

ৈনিতকতা কিমিট 

১৭ এিপৰ্ল 
২০২২ 

জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কম র্পিরকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগৰ্গিত  

পিরবীক্ষণ কাঠােমােত উিল্লিখত লক্ষয্মাতৰ্ার িবপরীেত ৩য় ৈতৰ্মািসক (জানুয়াির 
২০২২ - মাচ র্ ২০২২) অগৰ্গিত পয র্ােলাচনাপূব র্ক পৰ্িতেবদন দপ্তর/সংস্থায় েপৰ্রণ 

সব্ সব্ আঞ্চিলক/মাঠ 
পয র্ােয়র কায র্ালয়সমুেহর  

ৈনিতকতা কিমিট 

১৭ 
জুলাই 
২০২২ 

 

জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কম র্পিরকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগৰ্গিত পিরবীক্ষণ 
কাঠােমােত উিল্লিখত লক্ষয্মাতৰ্ার িবপরীেত ৪থ র্ ৈতৰ্মািসক (এিপৰ্ল ২০২২- 
জুন ২০২২) অগৰ্গিত পয র্ােলাচনাপূব র্ক পৰ্িতেবদন দপ্তর/সংস্থায় েপৰ্রণ 

সব্ সব্ আঞ্চিলক/মাঠ 
পয র্ােয়র 

কায র্ালয়সমুেহর  
ৈনিতকতা কিমিট 
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৪। জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কমর্পিরকল্পনা, ২০২১-২২দািখল পৰ্িকৰ্য়া 

   (ক) জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কমর্পিরকল্পনা ২০২১-২২ খসড়ার ২ কিপ ১৭ েম ২০২১ তািরখ িবকাল ৫:০০ 
ঘিটকার মেধয্ সব্ সব্ দপ্তর/সংস্থায়  েপৰ্রণ করেত হেব। 

(খ)  দপ্তর/সংস্থার সুপািরশ অন্তভু র্ক্ত কের জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কমর্পিরকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগৰ্গিত 
পিরবীক্ষণ কাঠােমার চূড়ান্ত কিপ ২৫ জুন ২০২১ তািরেখর মেধয্ সব্ সব্ ওেয়বসাইট-এ আপেলাড করেত হেব।  



 
 

পিরিশষ্ট-'ক'  

                     আঞ্চিলক/মাঠ পয র্ােয়র কায র্ালেয়র জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কম র্পিরকল্পনা, ২০২১-২০২২  
আঞ্চিলক/মাঠ পয র্ােয়র কায র্ালেয়র নাম: 

কায র্কৰ্েমর নাম কম র্সম্পাদন 
সূচক 

 

সূচেকর 
মান 

একক 
 

বাস্তবায়েনর
দািয়তব্পৰ্াপ্ত 
বয্িক্ত/পদ 

২০২০-২০২১ 
অথ র্বছেরর 
লক্ষয্মাতৰ্া 

বাস্তবায়ন অগৰ্গিত পিরবীক্ষণ, ২০২০-২০২১  মন্তবয্ 
লক্ষয্মাতৰ্া/ 
অজর্ন 

১ম 
েকায়াট র্ার 

২য় 
েকায়াট র্ার 

৩য় 
েকায়াট র্ার 

৪থ র্ 
েকায়াট র্ার 

েমাট 
অজর্ন 

অিজর্ত 
মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 
১. পৰ্ািতষ্ঠািনক বয্বস্থা……………………………….... 
১.১ ৈনিতকতা কিমিট সভা আেয়াজন সভা আেয়ািজত ৪ সংখয্া   লক্ষয্মাতৰ্া        

অজর্ন      
১.২ ৈনিতকতা কিমিটর সভার িসদ্ধান্ত 
বাস্তবায়ন 

বাস্তবািয়ত 
িসদ্ধান্ত 

৬ %   লক্ষয্মাতৰ্া        

অজর্ন      

১.৩ সুশাসন পৰ্িতষ্ঠার িনিমত্ত 
অংশীজেনর (stakeholders) 
অংশগৰ্হেণ  সভা 

অনুিষ্ঠত সভা ৪ সংখয্া   লক্ষয্মাতৰ্া        
অজর্ন      

১.৪ শুদ্ধাচার সংকৰ্ান্ত পৰ্িশক্ষণ 
আেয়াজন  

পৰ্িশক্ষণ 
আেয়ািজত 

  ২ সংখয্া   লক্ষয্মাতৰ্া 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

অজর্ন      

১.৫ কম র্-পিরেবশ উন্নয়ন (সব্াস্থয্িবিধ 
অনুসরণ/িটওএন্ডইভুক্ত অেকেজা 
মালামাল িবনষ্টকরণ/পিরষ্কার-
পিরচ্ছন্নতা বৃিদ্ধ ইতয্ািদ  

উন্নত কম র্-
পিরেবশ 

 ৩ সংখয্া ও 
তািরখ 

  লক্ষয্মাতৰ্া 
 

       

অজর্ন      

অজর্ন      

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল 
কম র্পিরকল্পনা, ২০২১-২২ ও 
ৈতৰ্মািসক পিরবীক্ষণ পৰ্িতেবদন 
দপ্তর/সংস্থায় দািখল ও সব্ সব্ 
ওেয়বসাইেট আপেলাডকরণ  

 কম র্পিরকল্পনা 
ও ৈতৰ্মািসক 
পৰ্িতেবদন 
দািখলকৃত ও 
আপেলাডকৃত  

  ৪ তািরখ   লক্ষয্মাতৰ্া        

অজর্ন      
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কায র্কৰ্েমর নাম কম র্সম্পাদন 
সূচক 

 

সূচেকর 
মান 

একক 
 

বাস্তবায়েনর
দািয়তব্পৰ্াপ্ত 
বয্িক্ত/পদ 

২০২০-২০২১ 
অথ র্বছেরর 
লক্ষয্মাতৰ্া 

বাস্তবায়ন অগৰ্গিত পিরবীক্ষণ, ২০২০-২০২১  মন্তবয্ 
লক্ষয্মাতৰ্া/ 
অজর্ন 

১ম 
েকায়াট র্ার 

২য় 
েকায়াট র্ার 

৩য় 
েকায়াট র্ার 

৪থ র্ 
েকায়াট র্ার 

েমাট 
অজর্ন 

অিজর্ত 
মান 

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

১.৭ শুদ্ধাচার পুরস্কার পৰ্দান এবং 
পুরস্কারপৰ্াপ্তেদর তািলকা ওেয়বসাইেট 
পৰ্কাশ 

পৰ্দত্ত পুরস্কার   ৩ তািরখ           

২.  কৰ্েয়র েক্ষেতৰ্ শুদ্ধাচার ........................................................................ 
২.১ ২০২১-২২ অথ র্ বছেরর কৰ্য়-
পিরকল্পনা ওেয়বসাইেট পৰ্কাশ 

কৰ্য়-পিরকল্পনা 
ওেয়বসাইেট 

পৰ্কািশত 

৪ তািরখ   লক্ষয্মাতৰ্া        

 
অজর্ন 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

৩. শুদ্ধাচার সংিশ্লষ্ট এবং দুন�িত পৰ্িতেরােধ সহায়ক অনয্ানয্ কায র্কৰ্ম…………….. (অগৰ্ািধকার িভিত্তেত নুয্নতম পাঁচিট কায র্কৰ্ম) 
৩.১  ৪    লক্ষয্মাতৰ্া        

অজর্ন      
৩.২  ৪    লক্ষয্মাতৰ্া        

অজর্ন      
৩.৩  ৪    লক্ষয্মাতৰ্া        

অজর্ন      
৩.৪  ৪    লক্ষয্মাতৰ্া        

অজর্ন      
৩.৫  ৪    লক্ষয্মাতৰ্া        

অজর্ন      
অজর্ন      

িব:দৰ্:- েকান কৰ্িমেকর কায র্কৰ্ম পৰ্েযাজয্ না হেল তার কারণ মন্তবয্ কলােম উেল্লখ করেত হেব। 

 



 
 

 

 

মন্তৰ্ণালয়/িবভাগ/দপ্তর/সংস্থা ও মাঠ পয র্ােয়র অিফেসর 
 
 
 
 
 

ই-গভনয্র্ান্স ও উদ্ভাবন কম র্পিরকল্পনা বাস্তবায়ন ও মূলয্ায়ন িনেদ র্িশকা ২০২১-২২ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

মিন্তৰ্পিরষদ িবভাগ 
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১.০ েপৰ্ক্ষাপট, উেদ্দশয্ ও বয্বহার 

সরকাির কম র্চারীেদর দক্ষতা বৃিদ্ধর মাধয্েম সুশাসন সংহতকরেণ জনপৰ্শাসেন ই-গভনয্র্ান্স ও উদ্ভাবন চচ র্ার 

গুরুতব্ অপিরসীম। ই-গভনয্র্ান্স ও উদ্ভাবন অনুশীলেন উদ্ভাবন, েসবা সহিজকরণ এবং তথয্ ও েযাগােযাগ পৰ্যুিক্তর 

বয্বহার উেল্লখেযাগয্। দপ্তসরমূেহর েসবা পৰ্দান পৰ্িকৰ্য়া সহিজকরণ এবং কােজর অভয্ন্তরীণ পৰ্িকৰ্য়ায় গুণগত পিরবতর্ন 

আনয়েনর লেক্ষয্ বািষ র্ক ই-গভনয্র্ান্স ও উদ্ভাবন কম র্পিরকল্পনা গৰ্হণ/বাস্তবায়ন অতয্ন্ত গুরুতব্পূণ র্।  

ই-গভনয্র্ান্স কম র্পিরকল্পনার উেদ্দশয্ হেলা সরকাির দপ্তের উদ্ভাবন, েসবা সহিজকরণ এবং তথয্ ও েযাগােযাগ 

পৰ্যুিক্তর বয্বহার িবষয়ক কায র্কৰ্মেক সুশৃঙ্খল, িনয়মতািন্তৰ্ক ও পৰ্ািতষ্ঠািনকীকরণ এবং এ লেক্ষয্ দায়বদ্ধতা সৃিষ্ট। 

বািষ র্ক ই-গভনয্র্ান্স ও উদ্ভাবন কম র্পিরকল্পনা গৰ্হণ, বাস্তবায়ন অগৰ্গিত পয র্ােলাচনা/মূলয্ায়েনর কােজ এ িনেদ র্িশকা 

বয্বহৃত হেব। উেল্লখয্, িনেদ র্িশকািটেত েকবল মূল িবেবচয্ িবষয়সমূহ বণ র্না করা হেয়েছ। এ েক্ষেতৰ্  অিভজ্ঞতার 

ধারাবািহকতা এবং গভীরতা অজর্েনর পিরকৰ্মায় সমেয় সমেয় এ িনেদ র্িশকািটর পিরমাজর্ন পৰ্েয়াজন হেব। 

২০২১-২২ অথ র্বছের মন্তৰ্ণালয়/িবভাগ/দপ্তর/সংস্থা পয র্ায় এবং মাঠ পয র্ােয়র সরকাির অিফসসমূেহ 

অনুসরেণর জনয্ পৃথক পৃথক ই-গভনয্র্ান্স ও উদ্ভাবন কম র্পিরকল্পনা পৰ্ণয়ন করা হেয়েছ। িনেম্ন এসকল কম র্পিরকল্পনায় 

পৰ্দত্ত সূচক ও লক্ষয্মাতৰ্া অজর্ন ও মূলয্ায়ন পদ্ধিত বণ র্না করা হেয়েছ।     

মন্তৰ্ণালয়/িবভাগ/দপ্তর/সংস্থা পয র্ােয় অনুসরণীয় ই-গভনয্র্ান্স ও উদ্ভাবন কম র্পিরকল্পনার সূচকসমূেহর বয্াখয্াঃ  

১.১ উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন 

মূলয্ায়ন পদ্ধিত: নূয্নতম একিট উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়েনর জনয্ ই-গভনয্র্ান্স কম র্পিরকল্পনার ছেক উেল্লিখত 

লক্ষয্মাতৰ্া িভিত্তক সমানুপািতক হাের নমব্র পৰ্াপ্ত হেব।  

পৰ্মাণক: উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন সংকৰ্ান্ত সরকাির আেদশ 

১.২ েসবা সহিজকরণ 

মূলয্ায়ন পদ্ধিত: নূয্নতম একিট েসবা সহিজকরেণর জনয্ ই-গভনয্র্ান্স কম র্পিরকল্পনার ছেক উেল্লিখত লক্ষয্মাতৰ্া 

িভিত্তক সমানুপািতক হাের নমব্র পৰ্াপ্ত হেব।  

পৰ্মাণক: উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন সংকৰ্ান্ত সরকাির আেদশ 

১.৩ েসবা িডিজিটাইেজশন 

মূলয্ায়ন পদ্ধিত: নূয্নতম একিট েসবা িডিজটাইেজশেনর জনয্ ই-গভনয্র্ান্স কম র্পিরকল্পনার ছেক উেল্লিখত লক্ষয্মাতৰ্া 

িভিত্তক সমানুপািতক হাের নমব্র পৰ্াপ্ত হেব।  

পৰ্মাণক: েসবা িডিজটাইেজশন বাস্তবায়ন সংকৰ্ান্ত সরকাির আেদশ 
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১.৪ ইতঃপূেব র্ বাস্তবািয়ত উদ্ভাবনী ধারণা, সহিজকৃত ও িডিজটাইজকৃত েসবা সংকৰ্ান্ত পয র্ােলাচনা সভা   

মূলয্ায়ন পদ্ধিতঃ ইতঃপূেব র্ েযসকল উদ্ভাবনী ধারণা এবং েসবা সহজীকৃত ও িডিজটাইজ করা হেয়েছ েস সকল েসবার 

বতর্মান অবস্থা ও সহজীকরণ/িডিজটাইজ/ উদ্ভাবেনর ফেল কী ফলাফল পাওয়া যােচ্ছ েস িবষেয় সংিশ্লষ্ট 

অংশীজনেদর সােথ পয র্ােলাচনা সভা ৩০ আগস্ট ২০২১ তািরেখর মেধয্ আেয়াজন করেল পূণ র্ নমব্র পাওয়া যােব।  

পৰ্মাণকঃ সভা আেয়াজেনর েনািটশ ও সভার কায র্িববরণী।  

1.৫ ই-নিথর বয্বহারঃ ই ফাইেল েনাট িনষ্পিত্ত 

মূলয্ায়নঃ িবেবচয্ বছের একিট মন্তৰ্ণালয়/িবভাগ এবং দপ্তর/সংস্থায় হাড র্ এবং সফ্ ট িমেল যতগুিল েনাট িনষ্পিত্ত 

হেয়েছ তার েমাট সংখয্ার মেধয্ যতসংখয্ক ই-ফাইিলং িসেস্টেমর মাধয্েম িনষ্পিত্ত করা হেয়েছ তার শতকরা 

অনুপাত অজর্ন িহসােব িবেবিচত হেব।  

উদাহরণ: ধরা যাক েকান অথ র্বছের একিট মন্তৰ্ণালয়/িবভােগর িনষ্পিত্তকৃত হাড র্ েনােটর সংখয্া ১০০ এবং ই-নিথর 

মাধয্েম িনষ্পিত্তকৃত েনাট সংখয্া ১৫০। এক বছের েমাট িনষ্পিত্তকৃত েনাট সংখয্া (১০০+১৫০)= ২৫০। এর মেধয্ 

মন্তৰ্ণালয় কতৃর্ক ই-নিথ িসেস্টেমর মাধয্েম িনস্পিত্তকৃত েনােটর সংখয্া ১৫০িট। ঐ মন্তৰ্ণালয়/িবভােগর অজর্ন 

(১৫০/২৫০)* ১০০% = ৬০% 

পৰ্মাণক: সরকাির দপ্তেরর শাখািভিত্তক উপস্থািপত ই-নিথ এবং হাড র্ নিথর েস্টটেমন্ট, ফাইল মুভেমন্ট েরিজস্টার 

ইতয্ািদ। এটুআই হেত পৰ্াপ্ত সংিশ্লষ্ট পৰ্িতেবদেনর সেঙ্গ কৰ্সেচক করা হেব। গরিমেলর েক্ষেতৰ্ এটুআই কতৃর্ক পৰ্দত্ত 

িরেপাট র্ চূড়ান্ত বেল গণয্ হেব।   

১.৬ ৪থ র্ িশল্প িবপ্লেবর চয্ােলঞ্জ েমাকােবলায় করণীয় িবষেয় অবিহতকরণ সভা/কম র্শালা আেয়াজন 

মূলয্ায়ন পদ্ধিত: ৪থ র্ িশল্প িবপ্লেবর চয্ােলঞ্জ েমাকােবলায় করণীয় সম্পেকর্ ৪িট অবিহতকরণ কম র্শালা আেয়াজন 

করেত হেব। কম র্শালা আেয়াজেনর েক্ষেতৰ্ কম র্পিরকল্পনার ছেক উেল্লিখত লক্ষয্মাতৰ্া িভিত্তক সমানুপািতক হাের নমব্র 

পৰ্াপ্ত হেব। 

পৰ্মাণক: আেয়ািজত অবিহতকরণ কম র্শালা এর েনািটশ, উপিস্থিত পতৰ্ ও িস্থরিচতৰ্ 

২.১ তথয্ বাতায়ন হালনাগাদকরণ 
২.১.১ তথয্ বাতায়েনর সকল েসবা বক্স হালনাগাদকরণ 

মূলয্ায়ন পদ্ধিত: তথয্ বাতায়েনর সকল েসবা বক্স হালনাগাদ করেত হেব। তথয্ বাতায়েনর েসবা বক্স হালনাগাদ করার 

জনয্ কম র্পিরকল্পনার ছেক উেল্লিখত লক্ষয্মাতৰ্া িভিত্তক সমানুপািতক হাের নমব্র পৰ্াপ্ত হেব। 

পৰ্মাণক: িস্কৰ্নশট সহ ৈতৰ্মািসক পৰ্িতেবদন। 
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২.১.২ িবিভন্ন পৰ্কাশনা ও তথয্ািদ তথয্ বাতায়েন পৰ্কািশত 

মূলয্ায়ন পদ্ধিত: িবিভন্ন সংকলন ও সম্ভব সকল তথয্ািদ তথয্ বাতায়েন পৰ্কাশ করেত হেব। তথয্ বাতায়েন িবিভন্ন 

সংকলেনর কিপ ও তথয্ািদ পৰ্কাশ করার জনয্ ই-গভনয্র্ান্স ও উদ্ভাবন কম র্পিরকল্পনার ছেক উেল্লিখত লক্ষয্মাতৰ্া 

িভিত্তক সমানুপািতক হাের নমব্র পৰ্াপ্ত হেব।  

পৰ্মাণক: িস্কৰ্নশট সহ ৈতৰ্মািসক পৰ্িতেবদন। 

২.২.১ কম র্পিরকল্পনা বাস্তবায়ন সংকৰ্ান্ত পৰ্িশক্ষণ আেয়াজন 

মূলয্ায়ন পদ্ধিত: ই-গভনয্র্ান্স কম র্পিরকল্পনা বাস্তবায়েনর জনয্ িনজ িনজ অিধেক্ষেতৰ্ সেচতনতা ও দক্ষতা বৃিদ্ধমূলক 

৪িট পৰ্িশক্ষণ আেয়াজন করেত হেব। কম র্শালা/েসিমনার/পৰ্িশক্ষণ আেয়াজেনর েক্ষেতৰ্ ই-গভনয্র্ান্স ও উদ্ভাবন 

কম র্পিরকল্পনার ছেক উেল্লিখত লক্ষয্মাতৰ্া িভিত্তক সমানুপািতক হাের নমব্র পৰ্াপ্ত হেব। 

পৰ্মাণক: আেয়ািজত কম র্শালা/েসিমনার/পৰ্িশক্ষণ এর েনািটশ, উপিস্থিত পতৰ্ ও িস্থরিচতৰ্ 

২.২.২ ই-গভনয্র্ান্স কম র্পিরকল্পনা বাস্তবায়েনর জনয্ বরাদ্দকৃত অথ র্ বয্িয়ত 

মূলয্ায়ন পদ্ধিত: ই-গভনয্র্ান্স কম র্পিরকল্পনা বাস্তবায়েন বরাদ্দকৃত অথ র্ বয্েয়র জনয্ কম র্পিরকল্পনার ছেক উেল্লিখত 

লক্ষয্মাতৰ্া িভিত্তক সমানুপািতক হাের নমব্র পৰ্াপ্ত হেব। 

পৰ্মাণক: পৰ্িতেবদন 

[২.২.৩] কম র্পিরকল্পনার বাস্তবায়ন অগৰ্গিত পয র্ােলাচনা সংকৰ্ান্ত সভা আেয়ািজত 

মূলয্ায়ন পদ্ধিত:  ই-গভনয্র্ান্স কম র্পিরকল্পনার বাস্তবায়ন অগৰ্গিত পয র্ােলাচনা সংকৰ্ান্ত ৪িট সভা ৈতৰ্মািসক িভিত্তেত 

আেয়াজন করেত হেব। সভা আেয়াজেনর জনয্ কম র্পিরকল্পনার ছেক উেল্লিখত লক্ষয্মাতৰ্া িভিত্তক সমানুপািতক হাের 

নমব্র পৰ্াপ্ত হেব। 

পৰ্মাণক: সভার েনািটশ, উপিস্থিত পতৰ্ এবং কায র্িববরণী 

[২.২.৪] কম র্পিরকল্পনার অধ র্বািষ র্ক সব্-মূলয্ায়ন পৰ্িতেবদন মিন্তৰ্পিরষদ িবভােগ/ ঊধব্র্তন কতৃর্পেক্ষর িনকট েপৰ্িরত 

মূলয্ায়ন পদ্ধিত: মন্তৰ্ণালয়/িবভাগ ই-গভনয্র্ান্স কম র্পিরকল্পনার অধ র্বািষ র্ক সব্-মূলয্ায়ন পৰ্িতেবদন িনধ র্ািরত সমেয়র 

মেধয্ মিন্তৰ্পিরষদ িবভােগ েপৰ্রণ করেব। দপ্তর/সংস্থা অধ র্বািষ র্ক সব্-মূলয্ায়ন পৰ্িতেবদন িনধ র্ািরত সমেয়র মেধয্ 

সংিশ্লষ্ট মন্তৰ্ণালয়/িবভােগ েপৰ্রণ করেব। সব্-মূলয্ায়ন পৰ্িতেবদন েপৰ্রেণর জনয্ কম র্পিরকল্পনার ছেক উেল্লিখত 

লক্ষয্মাতৰ্া িভিত্তক সমানুপািতক হাের নমব্র পৰ্াপ্ত হেব। 

পৰ্মাণক: পৰ্িতেবদন 
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[১.২.৫] েদেশ/িবেদেশ বাস্তবািয়ত নূয্নতম একিট উেদয্াগ পিরদশ র্নকৃত 

মূলয্ায়ন পদ্ধিত: ই-গভনয্র্ান্স এ সক্ষমতা বৃিদ্ধর লেক্ষয্ অনয্ দপ্তেরর নূয্নতম একিট বাস্তবািয়ত উেদয্াগ 
পিরদশ র্ন/িবেদশী অিভজ্ঞতা অজর্েনর বয্বস্থা গৰ্হণ করেত হেব। একিট েদশী/িবেদশী উেদয্াগ পিরদশ র্ন/অিভজ্ঞতা 
অজর্েনর জনয্ পূণ র্ নমব্র পৰ্াপ্ত হেব। 
পৰ্মাণক: িজও বা সরকাির আেদেশর কিপ  

মাঠ পয র্ােয় অনুসরণীয় ই-গভনয্র্ান্স ও উদ্ভাবন কম র্পিরকল্পনার সূচকসমূেহর বয্াখয্াঃ  

[১.১.১] ই-ফাইেল েনাটিনস্পিত্তকৃত 

মূলয্ায়নঃ িবেবচয্ বছের একিট অিফেস হাড র্ এবং সফ্ ট িমেল যতগুিল েনাট িনষ্পিত্ত হেয়েছ তার েমাট সংখয্ার মেধয্ 

যতসংখয্ক ই-ফাইিলং িসেস্টেমর মাধয্েম িনষ্পিত্ত করা হেয়েছ তার শতকরা অনুপাত অজর্ন িহসােব িবেবিচত হেব।  

উদাহরণ: ধরা যাক েকান অথ র্বছের একিট অিফেসর িনষ্পিত্তকৃত হাড র্ েনােটর সংখয্া ১০০ এবং ই-নিথর মাধয্েম 

িনষ্পিত্তকৃত েনাট সংখয্া ১৫০। এক বছের েমাট িনষ্পিত্তকৃত েনাট সংখয্া (১০০+১৫০)= ২৫০। এর মেধয্ মন্তৰ্ণালয় 

কতৃর্ক ই-নিথ িসেস্টেমর মাধয্েম িনস্পিত্তকৃত েনােটর সংখয্া ১৫০িট। ঐ অিফেসর অজর্ন (১৫০/২৫০)* ১০০% = 

৬০% 

পৰ্মাণক: সরকাির দপ্তেরর শাখািভিত্তক উপস্থািপত ই-নিথ এবং হাড র্ নিথর েস্টটেমন্ট, ফাইল মুভেমন্ট েরিজস্টার 

ইতয্ািদ। এটুআই হেত পৰ্াপ্ত সংিশ্লষ্ট পৰ্িতেবদেনর সেঙ্গ কৰ্সেচক করা হেব। গরিমেলর েক্ষেতৰ্ এটুআই কতৃর্ক পৰ্দত্ত 

িরেপাট র্ চূড়ান্ত বেল গণয্ হেব।   

[২.১.১] তথয্ বাতায়েন সকল েসবা বক্স হালনাগাদকৃত 

মূলয্ায়ন পদ্ধিত: তথয্ বাতায়েনর সকল েসবা বক্স হালনাগাদ করেত হেব। তথয্ বাতায়েনর েসবা বক্স হালনাগাদ করার 

জনয্ কম র্পিরকল্পনার ছেক উেল্লিখত লক্ষয্মাতৰ্া িভিত্তক সমানুপািতক হাের নমব্র পৰ্াপ্ত হেব। 

পৰ্মাণক: িস্কৰ্নশট সহ ৈতৰ্মািসক পৰ্িতেবদন। 

২.১.২ িবিভন্ন পৰ্কাশনা ও তথয্ািদ তথয্ বাতায়েন পৰ্কািশত 

মূলয্ায়ন পদ্ধিত: িবিভন্ন সংকলন ও সম্ভব সকল তথয্ািদ তথয্ বাতায়েন পৰ্কাশ করেত হেব। তথয্ বাতায়েন িবিভন্ন 

সংকলেনর কিপ ও তথয্ািদ পৰ্কাশ করার জনয্ ই-গভনয্র্ান্স ও উদ্ভাবন কম র্পিরকল্পনার ছেক উেল্লিখত লক্ষয্মাতৰ্া 

িভিত্তক সমানুপািতক হাের নমব্র পৰ্াপ্ত হেব।  

পৰ্মাণক: িস্কৰ্নশট সহ ৈতৰ্মািসক পৰ্িতেবদন। 
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[৩.১.১] কম র্পিরকল্পনা বাস্তবায়ন সংকৰ্ান্ত পৰ্িশক্ষণ আেয়ািজত 

মূলয্ায়ন পদ্ধিত: ই-গভনয্র্ান্স কম র্পিরকল্পনা বাস্তবায়েনর জনয্ িনজ িনজ অিধেক্ষেতৰ্ সেচতনতা ও দক্ষতা বৃিদ্ধমূলক 

৪িট পৰ্িশক্ষণ আেয়াজন করেত হেব। কম র্শালা/েসিমনার/পৰ্িশক্ষণ আেয়াজেনর েক্ষেতৰ্ ই-গভনয্র্ান্স ও উদ্ভাবন 

কম র্পিরকল্পনার ছেক উেল্লিখত লক্ষয্মাতৰ্া িভিত্তক সমানুপািতক হাের নমব্র পৰ্াপ্ত হেব। 

পৰ্মাণক: আেয়ািজত কম র্শালা/েসিমনার/পৰ্িশক্ষণ এর েনািটশ, উপিস্থিত পতৰ্ ও িস্থরিচতৰ্ 

[৩.১.২] কম র্পিরকল্পনার বাস্তবায়ন অগৰ্গিত পয র্ােলাচনা সংকৰ্ান্ত সভা আেয়ািজত 

মূলয্ায়ন পদ্ধিত:  ই-গভনয্র্ান্স কম র্পিরকল্পনার বাস্তবায়ন অগৰ্গিত পয র্ােলাচনা সংকৰ্ান্ত ৪িট সভা ৈতৰ্মািসক িভিত্তেত 

আেয়াজন করেত হেব। সভা আেয়াজেনর জনয্ কম র্পিরকল্পনার ছেক উেল্লিখত লক্ষয্মাতৰ্া িভিত্তক সমানুপািতক হাের 

নমব্র পৰ্াপ্ত হেব। 

পৰ্মাণক: সভার েনািটশ, উপিস্থিত পতৰ্ এবং কায র্িববরণী 

[৩.১.৩] কম র্পিরকল্পনার অধ র্বািষ র্ক সব্-মূলয্ায়ন পৰ্িতেবদন ঊধব্র্তন কতৃর্পেক্ষর িনকট েপৰ্িরত 

মূলয্ায়ন পদ্ধিত: ই-গভনয্র্ান্স কম র্পিরকল্পনার অধ র্বািষ র্ক সব্-মূলয্ায়ন পৰ্িতেবদন িনধ র্ািরত সমেয়র মেধয্ ঊধব্র্তন 

অিফেস েপৰ্রণ করেত হেব। সব্-মূলয্ায়ন পৰ্িতেবদন েপৰ্রেণর জনয্ কম র্পিরকল্পনার ছেক উেল্লিখত লক্ষয্মাতৰ্া িভিত্তক 

সমানুপািতক হাের নমব্র পৰ্াপ্ত হেব। 

পৰ্মাণক: পৰ্িতেবদন 

[৪.১.১] একিট উদ্ভাবনী ধারনা/ েসবা সহিজকরণ/ ক্ষুদৰ্ উন্নয়ন কায র্কৰ্ম বাস্তবািয়ত 

মূলয্ায়ন পদ্ধিতঃ মাঠ পয র্ােয়র অিফস কতৃর্ক একিট উদ্ভাবনী ধারনা অথবা একিট েসবা সহিজকরণ অথবা একিট ক্ষুদৰ্ 

উন্নয়ন কায র্কৰ্ম িনধ র্ািরত সমেয়র মেধয্ বাস্তবািয়ত করেল নমব্র পৰ্াপ্ত হেব। 

পৰ্মাণকঃ উদ্ভাবনী ধারনা/ েসবা সহিজকরণ/ ক্ষুদৰ্ উন্নয়ন কায র্কৰ্ম বাস্তবায়েনর অিফস আেদশ।   

কম র্পিরকল্পনা পিরবীক্ষণ পদ্ধিতঃ 

• ই-গভনয্র্ান্স ও উদ্ভাবন কম র্পিরকল্পনা পৰ্ণয়নকারী অিফস ৈতৰ্মািসক িভিত্তেত অগৰ্গিত পয র্ােলাচনা করেব এবং 

অগৰ্গিত পৰ্িতেবদন ঊধব্র্তন অিফেসর িনকট েপৰ্রণ করেব; 

• ঊধব্র্তন অিফস পৰ্িত অথ র্বছেরর মাঝামািঝ সমেয় (১৫ জানুয়ারীর মেধয্) আওতাধীন অিফসসমুেহর ই-

গভনয্র্ান্স ও উদ্ভাবন কম র্পিরকল্পনা বাস্তবায়ন অগৰ্গিত পয র্ােলাচনা করেব এবং আওতাধীন অিফসসমূহেক 

ফলাবতর্ক পৰ্দান করেব; 
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কম র্পিরকল্পনা মূলয্ায়ন পদ্ধিতঃ 

• অথ র্ বছর েশেষ ১৫ জুলাই তািরেখর মেধয্ ই-গভনয্র্ান্স ও উদ্ভাবন কম র্পিরকল্পনা পৰ্ণয়নকারী অিফস পূব র্বত� 

অথ র্বছেরর ই-গভনয্র্ান্স ও উদ্ভাবন কম র্পিরকল্পনার সব্মূলয্ায়ন পৰ্িতেবদন পৰ্স্তুত করেব (পৰ্িতিট সূচেকর 

িবপরীেত পৰ্দত্ত নমব্েরর িবপরীেত পৰ্াপ্ত নমব্র, সব র্েমাট ৫০ নমব্েরর মেধয্), অিফস পৰ্ধােনর অনুেমাদন গৰ্হণ 

করেব এবং পৰ্মাণকসহ মূলয্ায়ন পৰ্িতেবদন ঊধব্র্তন অিফেসর িনকট েপৰ্রণ করেব; 

• ঊধব্র্তন অিফস পৰ্মাণকসমূহ যাচাই কের চূড়ান্ত নমব্র পৰ্দান করেব এবং ঊধব্র্তন অিফেসর এিপএ 

মূলয্ায়নকারী কম র্কতর্ার িনকট চূড়ান্ত মূলয্ায়ন পৰ্িতেবদন (পৰ্াপ্ত নমব্রসহ) েপৰ্রণ করেব; 

• এিপএ মূলয্ায়নকারী কম র্কতর্া উক্ত অিফেসর চূড়ান্ত মূলয্ায়েন পৰ্াপ্ত নমব্রেক এিপএ েত ধায র্কৃত নমব্র (১০) এর 

িবপরীেত রূপান্তর করেব (ওেয়েটড েস্কার) 

• উক্ত নমব্র এিপএ েত ই-গভনয্র্ান্স ও উদ্ভাবন কম র্পিরকল্পনা বাস্তবায়েনর িবপরীেত ই-গভনয্র্ান্স ও উদ্ভাবন 

কম র্পিরকল্পনা পৰ্ণয়নকারী অিফেসর পৰ্াপ্ত নমব্র িহেসেব িবেবচনা করা হেব। 

• উদাহরণঃ ধরা যাক ই-গভনয্র্ান্স ও উদ্ভাবন কম র্পিরকল্পনা বাস্তবায়েন েকান অিফস চূড়ান্ত মূলয্ায়েন ৫০ 

নমব্েরর িবপরীেত ৪০ নমব্র েপেয়েছ। এিপএ মূলয্ায়নকারী কম র্কতর্া উক্ত অিফেসর চূড়ান্ত মূলয্ায়েন পৰ্াপ্ত 

নমব্রেক এিপএ েসকশন ৩-এ ই-গভনয্র্ান্স ও উদ্ভাবন কম র্পিরকল্পনা বাস্তবায়েনর জনয্ ধায র্কৃত নমব্র (১০, 

ওেয়েটড েস্কার) এর িবপরীেত   রূপান্তর করেব িনম্নরুেপঃ 

• সব র্েমাট নমব্র ৫০ হেল পৰ্াপ্ত নমব্র ৪০ 

• সুতরাং সব র্েমাট নমব্র ১০ হেল পৰ্াপ্ত নমব্র= ৪০x১০   =৮ 
    ৫০ 

 িনেম্ন মন্তৰ্ণালয়/িবভাগ/দপ্তর/সংস্থা ও মাঠ পয র্ােয়র অিফেসর ই-গভনয্র্ান্স ও উদ্ভাবন কম র্পিরকল্পনা ২০২১-

২২ পৰ্দত্ত হেলা। এই কম র্পিরকল্পনা সকল সরকারী অিফেসর জনয্ পৰ্েযাজয্ হেব। সরকাির অিফসসমুহ এই 

কম র্পিরকল্পনা িপৰ্ন্ট কের এিপএ’র সােথ সংযুক্ত কের সব্াক্ষেরর বয্বস্থা গৰ্হণ করেব।  

 



 
 

ই-গভনয্র্ান্স ও উদ্ভাবন কম র্পিরকল্পনা ২০২১-২২ মন্তৰ্ণালয়/ িবভাগ ও দপ্তর/সংস্থা পয র্ােয়র অিফেসর জনয্ 

 
কৰ্ম  

কম র্সম্পাদন েক্ষতৰ্   মান কায র্কৰ্ম  
কম র্সম্পাদন 

সূচক 
একক  

কম র্সম্পাদন 
সূচেকর মান 

লক্ষয্মাতৰ্া ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ উত্তম চলিত মান 

১০০% ৮০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
১ 

[১] ই-গভনয্র্ান্স ও উদ্ভাবন সংকৰ্ান্ত 
কায র্কৰ্েমর বাস্তবায়ন েজারদারকরণ 

 

 

 

 

 

 

৩৫  

[১.১] উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন  [১.১.১] একিট নতুন উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবািয়ত তািরখ ৫ ১৬/০৩/২০২২ ১৪/০৪/২০২২ ০৫/০৫/২০২২ 

[১.২] েসবা সহিজকরণ [১.২.১] একিট েসবা সহিজকৃত  তািরখ ৫ ২৫/০২/২০২২ ০৪/০৩২০২২ ২৫/০৩/২০২২ 

[১.৩]  েসবা িডিজটাইেজশন [১.৩.১] নূয্নতম একিট েসবা িডিজটাইজকৃত তািরখ ৫ ৩০/১২/২০২২ ১৩/০১/২০২০ ২০/০১/২০২২ 

[১.৪] ইতঃপূেব র্ বাস্তবািয়ত উদ্ভাবনী ধারণা, সহিজকৃত 
ও িডিজটাইজকৃত েসবা সংকৰ্ান্ত পয র্ােলাচনা সভা   

[১.৪.১] সভা আেয়ািজত  তািরখ  ৪ ৩০/০৮/২০২১  ১৫/০৯/২০২১  ৩০/০৯/২০২১ 

[১.৫] ই-নিথর বয্বহার বৃিদ্ধ [১.৪.১] ই-ফাইেল েনাট িনস্পিত্তকৃত   % ৬ ৮০% ৭০% ৬০% 

[১.৬] ৪থ র্ িশল্প িবপ্লেবর চয্ােলঞ্জ েমাকােবলায় করণীয় 
িবষেয় অবিহতকরণ সভা/কম র্শালা আেয়াজন 

[১.৬.১] সভা/কম র্শালা আেয়ািজত সংখয্া ৪ ২ ১ - 

 

 

২ 

[২] পৰ্ািতষ্ঠািনক দক্ষতা বৃিদ্ধ  ১৫ 

[২.১] তথয্ বাতায়ন হালনাগাদকরণ 
[২.১.১] তথয্ বাতায়েন সকল েসবা বক্স হালনাগাদকৃত 

সংখয্া ৪ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২] িবিভন্ন পৰ্কাশনা ও তথয্ািদ তথয্ বাতায়েন 
পৰ্কািশত 

সংখয্া ২ ৪ ৩ ২ 

[২.২] ই-গভনয্র্ান্স ও উদ্ভাবন কম র্পিরকল্পনা বাস্তবায়ন  

[২.২.১] কম র্পিরকল্পনা বাস্তবায়ন সংকৰ্ান্ত পৰ্িশক্ষণ 
আেয়ািজত  

 ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.২]ই-গভনয্র্ান্স কম র্পিরকল্পনা বাস্তবায়েনর জনয্ 
বরাদ্দকৃত অথ র্ বয্িয়ত 

% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% 

[২.২.৩] কম র্পিরকল্পনার বাস্তবায়ন অগৰ্গিত পয র্ােলাচনা 
সংকৰ্ান্ত সভা আেয়ািজত 

সংখয্া ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.৪] কম র্পিরকল্পনার অধ র্বািষ র্ক সব্-মূলয্ায়ন পৰ্িতেবদন 
মিন্তৰ্পিরষদ িবভােগ/ ঊ্র্র্ধব্তন কতৃর্পেক্ষর িনকট েপৰ্িরত 

তািরখ ৩ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ 

[২.২.৫] েদেশ/িবেদেশ বাস্তবািয়ত নূয্নতম একিট উেদয্াগ 
পিরদশ র্নকৃত 

সংখয্া ৩ ৩০/05/ 
২০২২ 

৩০/06/ 
২০২২ 

- 
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ই-গভনয্র্ান্স ও উদ্ভাবন কম র্পিরকল্পনা, ২০২১-২২ 

মাঠ পয র্ােয়র অিফেসর জনয্ 

 
কৰ্ম  কায র্কৰ্ম  

কম র্সম্পাদন 
সূচক 

একক  
কম র্সম্পাদন 
সূচেকর মান 

লক্ষয্মাতৰ্া ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ উত্তম চলিত মান 

১০০% ৮০% ৬০% 
০১ 

[১.১] ই-নিথর বয্বহার বৃিদ্ধ   
[১.১.১] ই-ফাইেল 
েনাটিনস্পিত্তকৃত 

% ১৫ ৮০% ৭০% ৬০% 

০২ 
[২.১] তথয্ বাতায়ন 
হালনাগাদকরণ 

[২.১.১] তথয্ বাতায়েন সকল 
েসবা বক্স হালনাগাদকৃত 

সংখয্া ১০ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২] িবিভন্ন পৰ্কাশনা ও 
তথয্ািদ তথয্ বাতায়েন পৰ্কািশত 

সংখয্া ৫ ৪ ৩ ২ 

০৩ 

[৩.১] ই-গভনয্র্ান্স ও উদ্ভাবন 
কম র্পিরকল্পনা বাস্তবায়ন  

[৩.১.১] কম র্পিরকল্পনা 
বাস্তবায়ন সংকৰ্ান্ত পৰ্িশক্ষণ 
আেয়ািজত  

 ৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.২] কম র্পিরকল্পনার 
বাস্তবায়ন অগৰ্গিত পয র্ােলাচনা 
সংকৰ্ান্ত সভা আেয়ািজত 

সংখয্া ৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.৩] কম র্পিরকল্পনার 
অধ র্বািষ র্ক সব্-মূলয্ায়ন পৰ্িতেবদন 
ঊধব্র্তন কতৃর্পেক্ষর িনকট 
েপৰ্িরত 

তািরখ ৫ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ 

০৪ [৪.১] একিট উদ্ভাবনী ধারণা/ 
েসবা সহিজকরণ/ ক্ষুদৰ্ 
উন্নয়ন কায র্কৰ্ম বাস্তবায়ন  

[৪.১.১] একিট উদ্ভাবনী ধারনা/ 
েসবা সহিজকরণ/ ক্ষুদৰ্ উন্নয়ন 
কায র্কৰ্ম বাস্তবািয়ত  

তািরখ  ৫ ২৮/২/২০২২  ১৫/০৩/২০২২  ১৫/০৪/২০২২ 
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মন্তৰ্ণালয়/িবভাগ/দপ্তর/সংস্থা ও মাঠ পয র্ােয়র অিফেসর  
 
 
 

েসবা পৰ্দান পৰ্িতশৰ্ুিত কম র্পিরকল্পনা  
 
 

বাস্তবায়ন ও মূলয্ায়ন িনেদ র্িশকা, ২০২১-২২  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

মিন্তৰ্পিরষদ িবভাগ 
গণপৰ্জাতন্তৰ্ী বাংলােদশ সরকার 
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202১-2২ এ েসবা পৰ্দান পৰ্িতশৰ্ুিত সংকৰ্ান্ত সূচেকর বয্াখা ও মূলয্ায়ন পৰ্িকৰ্য়া 

 ১.1  েসবা পৰ্দান পৰ্িতশৰ্ুিত পিরবীক্ষণ কিমিটর িসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন: 

পিরবীক্ষণ কিমিট ৈতৰ্মািসক িভিত্তেত িসদ্ধান্ত গৰ্হণ ও বাস্তবায়ন করেব। গৃহীত িসদ্ধান্ত বাস্তবািয়ত হেচ্ছ িকনা তা িনয়িমত 
পয র্ােলাচনা করেব এবং বাস্তবায়ন পৰ্িতেবদন েপৰ্রণ করেব। পিরবীক্ষণ কিমিট কতৃর্ক ৈতৰ্মািসক িভিত্তেত িসদ্ধান্ত 
বাস্তবায়নপূব র্ক বাস্তবায়ন পৰ্িতেবদন উধব্র্তন কতৃর্পক্ষ বরাবর েপৰ্রণ করেত হেব।  

মূলয্ায়ন পদ্ধিত: পৰ্িত ৈতৰ্মািসেক েসবা পৰ্দান পৰ্িতশৰ্ুিত সংকৰ্ান্ত কায র্কৰ্ম পিরবীক্ষণ করেত হেব এবং বাস্তবায়ন অগৰ্গিতসহ 
পিরবীক্ষণ পৰ্িতেবদন উধব্র্তন কতৃর্পেক্ষর িনকট েপৰ্রণ করা হেল বিণ র্ত সূচেকর িবপরীেত পূণ র্ নমব্র পাওয়া যােব। অজর্ন 
শতভাগ না হওয়ার েক্ষেতৰ্ গািণিতক হাের নমব্র কতর্ন হেব। 

পৰ্মাণক: ০৪ িট বাস্তবায়ন পৰ্িতেবদন 

১.২. েসবা পৰ্দান পৰ্িতশৰ্ুিত ৈতৰ্মািসক িভিত্তেত হালনাগাদ করা: 

ৈতৰ্মািসক িভিত্তেত েসবা পৰ্দান পৰ্িতশৰ্ুিত হালনাগাদপূব র্ক হালনাগাদকৃত েসবা পৰ্দান পৰ্িতশৰ্ুিত ওেয়বসাইেট আপেলাড, পৰ্দশ র্ন 
ও উধব্র্তন কতৃর্পক্ষ বরাবর েপৰ্রণ করেত হেব। মন্তৰ্ণালয়/িবভােগর েক্ষেতৰ্ মিন্তৰ্পিরষদ িবভােগ, অিধদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা/িবভাগীয় 
কায র্ালেয়র েক্ষেতৰ্ সংিশ্লষ্ট মন্তৰ্ণালয়/িবভােগ েপৰ্রণ করেত হেব। হালনাগাদকরেণর েক্ষেতৰ্ সংিশ্লষ্ট দপ্তর েসবা অিধকতর 
সহজীকরণ, েসবা পৰ্ািপ্তর পদ্ধিত েসবা পৰ্দানকারী কম র্কতর্া/কম র্চারীেদর নাম, পদবী, েযাগােযাগ নমব্রসহ সকল িবষয় 
হালনাগাদকরেণর বয্বস্থা গৰ্হণ করেব।  

পৰ্মাণক: হালনাগাদকৃত েসবা পৰ্দান পৰ্িতশৰ্ুিত সংকৰ্ান্ত অিফস আেদশ/সরকাির পতৰ্/ওেয়ব িলঙ্ক। 

২.১ েসবা পৰ্দান পৰ্িতশৰ্ুিত িবষয়ক পৰ্িশক্ষণ আেয়ািজত 

কম র্কতর্া-কম র্চারীেদর  দক্ষতাবৃিদ্ধর জনয্ পৰ্িশক্ষণ আেয়াজন করেত হেব। েসবা পৰ্দান সংকৰ্ান্ত আইন-কানুন, িবিধ-িবধান, 
চাকুির িবিধ এবং েসবা পৰ্দান পৰ্িতশৰ্ুিত পৰ্ণয়ন ও বাস্তবায়ন িবষেয় িনয়িমত পৰ্িশক্ষণ আেয়াজন করেত হেব। 

মূলয্ায়ন পদ্ধিত: েসবা পৰ্দান সংকৰ্ান্ত দক্ষতা বৃিদ্ধ এবং েসবা পৰ্দান পৰ্ণয়ন ও বাস্তবায়ন িবষেয় ৪িট পৰ্িশক্ষণ আেয়াজন করা 
েগেল বিণ র্ত সূচেকর িবপরীেত শতভাগ লক্ষয্মাতৰ্া অিজর্ত এবং পূণ র্ নমব্র পাওয়া যােব। তেব অজর্ন শতভাগ না হেল গািণিতক 
হাের নমব্র কতর্ন হেব। 

পৰ্মাণক: পৰ্িশক্ষেনর অিফস আেদশ, আেলাচয্সূিচ পৰ্িশক্ষণাথ�েদর তািলকা, উপিস্থিতর হািজরা। 

২.২ েসবা পৰ্দান িবষেয় েস্টকেহাল্ডারগেণর সমনব্েয় অবিহতকরণ সভা আেয়াজন। 

অংশীজেনর অংশগৰ্হেণ ২ িট সভা অনুষ্ঠান করেত হেব। অংশীজন বলেত মন্তৰ্ণালয়/িবভাগ/রাষ্টৰ্ীয় পৰ্িতষ্ঠান/অিধদপ্তর/ 
দপ্তর/সংস্থা/মাঠ পয র্ােয়র কায র্ালেয়র অভয্ন্তরীণ/দাপ্তিরক/নাগিরক েসবা গৰ্হণকারী েয েকান বয্িক্ত/পৰ্িতষ্ঠান এবং 
আওতাধীন/সংিশ্লষ্ট মাঠ পয র্ােয়র কায র্ালয় সমূহ িকংবা তােদর কম র্কতর্া/কম র্চারীেক বুঝােব। 

মূলয্ায়ন পদ্ধিত: অংশীজেনর অংশগৰ্হেণ কমপেক্ষ ২ িট সভা আেয়াজন করা হেল বিণ র্ত সূচেকর িবপরীেত পূণ র্ নমব্র পাওয়া 
যােব। তেব অজর্ন শতভাগ না হেল গািণিতক হাের নমব্র কতর্ন হেব। 

পৰ্মাণক: অংশীজেনর অংশগৰ্হেণ অনুিষ্ঠত সভার কায র্িববরণী। 
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েসবা পৰ্দান পৰ্িতশৰ্ুিত কম র্পিরকল্পনা পিরবীক্ষণ পদ্ধিতঃ 

• েসবা পৰ্দান পৰ্িতশৰ্ুিত কম র্পিরকল্পনা পৰ্ণয়নকারী অিফস ৈতৰ্মািসক িভিত্তেত অগৰ্গিত পয র্ােলাচনা করেব এবং অগৰ্গিত 
পৰ্িতেবদন ঊধব্র্তন অিফেসর িনকট েপৰ্রণ করেব; 

• ঊধব্র্তন অিফস পৰ্িত অথ র্বছেরর মাঝামািঝ সমেয় (১৫ জানুয়ারীর মেধয্) আওতাধীন অিফসসমুেহর েসবা পৰ্দান 

পৰ্িতশৰ্ুিত কম র্পিরকল্পনা বাস্তবায়ন অগৰ্গিত পয র্ােলাচনা করেব এবং আওতাধীন অিফসসমূহেক ফলাবতর্ক পৰ্দান 
করেব; 

েসবা পৰ্দান পৰ্িতশৰ্ুিত কম র্পিরকল্পনা মূলয্ায়ন পদ্ধিতঃ 

• অথ র্ বছর েশেষ ১৫ জুলাই তািরেখর মেধয্ েসবা পৰ্দান পৰ্িতশৰ্ুিত কম র্পিরকল্পনা পৰ্ণয়নকারী অিফস পূব র্বত� 
অথ র্বছেরর েসবা পৰ্দান পৰ্িতশৰ্ুিত কম র্পিরকল্পনার সব্মূলয্ায়ন পৰ্িতেবদন পৰ্স্তুত করেব (পৰ্িতিট সূচেকর নমব্েরর 
িবপরীেত পৰ্াপ্ত নমব্র, সব র্েমাট ২৫ নমব্েরর মেধয্), অিফস পৰ্ধােনর অনুেমাদন গৰ্হণ করেব এবং পৰ্মাণকসহ মূলয্ায়ন 
পৰ্িতেবদন ঊধব্র্তন অিফেসর িনকট েপৰ্রণ করেব; 

• ঊধব্র্তন অিফস পৰ্মাণকসমূহ যাচাই কের চূড়ান্ত নমব্র পৰ্দান করেব এবং ঊধব্র্তন অিফেসর এিপএ মূলয্ায়নকারী 
কম র্কতর্ার িনকট চূড়ান্ত মূলয্ায়ন পৰ্িতেবদন (পৰ্াপ্ত নমব্রসহ) েপৰ্রণ করেব; 

• এিপএ মূলয্ায়নকারী কম র্কতর্া উক্ত অিফেসর চূড়ান্ত মূলয্ায়েন পৰ্াপ্ত নমব্রেক এিপএ েত ধায র্কৃত নমব্র (৩) এর িবপরীেত   
রূপান্তর করেব (ওেয়েটড েস্কার) 

• উক্ত নমব্র এিপএ েত েসবা পৰ্দান পৰ্িতশৰ্ুিত কম র্পিরকল্পনা বাস্তবায়েনর িবপরীেত েসবা পৰ্দান পৰ্িতশৰ্ুিত কম র্পিরকল্পনা 
পৰ্ণয়নকারী অিফেসর পৰ্াপ্ত নমব্র িহেসেব িবেবচনা করা হেব। 

• উদাহরণঃ ধরা যাক েসবা পৰ্দান পৰ্িতশৰ্ুিত কম র্পিরকল্পনা বাস্তবায়েন েকান অিফস চূড়ান্ত মূলয্ায়েন ২৫ নমব্েরর 
িবপরীেত ২০ নমব্র েপেয়েছ। এিপএ মূলয্ায়নকারী কম র্কতর্া উক্ত অিফেসর চূড়ান্ত মূলয্ায়েন পৰ্াপ্ত নমব্রেক এিপএ 
েসকশন ৩-এ েসবা পৰ্দান পৰ্িতশৰ্ুিত কম র্পিরকল্পনা বাস্তবায়েনর জনয্ ধায র্কৃত নমব্র (৩, ওেয়েটড েস্কার) এর িবপরীেত   
রূপান্তর করেব িনম্নরুেপঃ 

• সব র্েমাট নমব্র ২৫ হেল পৰ্াপ্ত নমব্র ২০ 

• সুতরাং সব র্েমাট নমব্র ৩ হেল পৰ্াপ্ত নমব্র= ২০x৩   =2.4 
                25 

 িনেম্ন েসবা পৰ্দান পৰ্িতশৰ্ুিত কম র্পিরকল্পনা ২০২১-২২ পৰ্দত্ত হেলা। এই কম র্পিরকল্পনা সকল সরকারী অিফেসর জনয্ 
পৰ্েযাজয্ হেব। সরকাির অিফসসমুহ এই কম র্পিরকল্পনা িপৰ্ন্ট কের এিপএ’র সােথ সংযুক্ত কের সব্াক্ষেরর বয্বস্থা গৰ্হণ করেব।  

 

 



 
 

মন্তৰ্ণালয়/িবভাগ/রাষ্টৰ্ীয় পৰ্িতষ্ঠান/দপ্তর সংস্থা/মাঠ পয র্ােয়র দপ্তর এর েসবা পৰ্দান পৰ্িতশৰ্ুিত বাস্তবায়ন কম র্পিরকল্পনা, ২০২১-২০২২  

 

 

কায র্কৰ্েমর 
েক্ষতৰ্  

মান কায র্কৰ্ম  
কম র্সম্পাদন 

সূচক 
পৰ্মাণক  

একক 
 

কম র্সম্পা
দন 

সূচেকর 
মান 

পৰ্কৃত 
অজর্ন 
২০১৯-

২০ 

পৰ্কৃত 
অজর্ন 

২০২০-২১ 

লক্ষয্মাতৰ্া ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ 
অিত 
উত্তম 

উত্তম 
চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর িনেম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

পৰ্ািতষ্ঠািনক 
 
 

১৩ 

[১.১] েসবা পৰ্দান পৰ্িতশৰ্ুিত পিরবীক্ষণ 
কিমিটর িসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

[১.১.১] িসদ্ধান্ত 
বাস্তবািয়ত 

বাস্তবায়ন 
পৰ্িতেবদন 

% ৮ - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.২] েসবা পৰ্দান পৰ্িতশৰ্ুিত ৈতৰ্মািসক 
িভিত্তেত হালনাগাদকরণ   

[১.২.১] 
ওেয়বসাইেট পৰ্িত 
ৈতৰ্মািসেক 
হালনাগাদকৃত 

ওেয়বসাইেট 
হালনাগাদকৃত 
েসবা পৰ্দান 
পৰ্িতশৰ্ুিত 

সংখয্া 
 

৫ 
 

- - ৪ ৩  - - 

সক্ষমতা 
অজর্ন 

১২ 

[২.১] েসবা পৰ্দান পৰ্িতশৰ্ুিত িবষয়ক  
পৰ্িশক্ষণ আেয়াজন  

 
[১.১.১] পৰ্িশক্ষণ 
আেয়ািজত 

পৰ্িশক্ষণ আেদশ, 
আেলাচয্সূিচ, 
পৰ্িশক্ষণাথ�েদর 
তািলকা, 
হািজরাশীট 

 
সংখয্া 

 
৫ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২]  েসবা পৰ্দান িবষেয় 
েস্টকেহাল্ডারগেণর সমনব্েয় 
অবিহতকরণ সভা আেয়াজন 

[১.৩.১]  
অবিহতকরণ সভা 
অনুিষ্ঠত 

সভার কায র্িববরণী সংখয্া ৭ - - ২ ১ - - - 

 

 



 
 

 

মন্তৰ্ণালয়/িবভাগ/দপ্তর/সংস্থা ও মাঠ পয র্ােয়র অিফেসর  
 
 
 

অিভেযাগ পৰ্িতকার বয্বস্থাপনা সংকৰ্ান্ত কম র্পিরকল্পনা  
 
 

বাস্তবায়ন ও মূলয্ায়ন িনেদ র্িশকা, ২০২১-২২  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

মিন্তৰ্পিরষদ িবভাগ 
গণপৰ্জাতন্তৰ্ী বাংলােদশ সরকার 
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202১-2২ এ অিভেযাগ পৰ্িতকার বয্বস্থাপনা সংকৰ্ান্ত সূচেকর বয্াখা ও মূলয্ায়ন পৰ্িকৰ্য়া 

  

১.১ অিভেযাগ িনষ্পিত্ত কম র্কতর্া (অিনক) ও আপীল কম র্কতর্ার তথয্ ওেয়বসাইেট ৈতৰ্মািসক িভিত্তেত হালনাগাদকরণ: 

অিভেযাগ িনষ্পিত্ত কম র্কতর্া (অিনক) এবং আিপল কম র্কতর্া িনেয়াগ এবং এ সংকৰ্ান্ত তথয্ ওেয়বসাইেট হালনাগাদকরণ 

িনিশ্চত করেত হেব।   

মূলয্ায়ন পদ্ধিত: পৰ্িত ৈতৰ্মািসেক অিভেযাগ িনষ্পিত্ত কম র্কতর্া ও আপীল কম র্কতর্া িনেয়ােগর তথয্ ওেয়বসাইেট  

যাচাইেয় হালনাগাদ পাওয়া েগেল বিণ র্ত সূচেকর িবপরীেত পূণ র্ নমব্র পাওয়া যােব।  

পৰ্মাণক: পৰ্িত ৈতৰ্মািসেকর ওেয়বসাইট হালনাগাদ সম্পেন্নর অিফস আেদশ/সভার কায র্িববরণী/সরকাির 

পতৰ্/ওেয়বিলঙ্ক। 

২.১  পৰ্াপ্ত অিভেযাগ িনষ্পিত্তকৃত এবং িনষ্পিত্ত সংকৰ্ান্ত মািসক পৰ্িতেবদন েপৰ্িরত: 

অিভেযাগ পৰ্িতকার বয্বস্থা সংকৰ্ান্ত িনেদ র্িশকা-২০১৫ (পিরমািজর্ত-২০১৮) অনুযায়ী অনলাইন/অফলাইেন পৰ্াপ্ত 

অিভেযাগ যথাসমেয় িনষ্পিত্ত করেত হেব এবং িনষ্পিত্ত পৰ্িতেবদন িনেদ র্িশকা অনুযায়ী পরবত� মােসর ১০ তািরেখর 

মেধয্ ঊধব্র্তন কতৃর্পক্ষ  বরাবর েপৰ্রণ করেত হেব। ঊধব্র্তন কতৃর্পক্ষ বলেত মন্তৰ্ণালয়/িবভােগর েক্ষেতৰ্ মিন্তৰ্পিরষদ 

িবভাগ, অিধদপ্তর/িবভাগীয় কায র্ালয়/দপ্তর/সংস্থার েক্ষেতৰ্ সংিশ্লষ্ট মন্তৰ্ণালয়/িবভাগ এবং মাঠ পয র্ােয়র দপ্তেরর েক্ষেতৰ্  

সংিশ্লষ্ট িবভাগীয় কায র্ালয়েক বুঝােব। 

মূলয্ায়ন পদ্ধিত: পৰ্াপ্ত অিভেযােগর ৯০% িনষ্পিত্ত করা হেল এবং যথাসমেয়  মািসক পৰ্িতেবদন (পৰ্িতমােস ১িট) েপৰ্রণ 

িনিশ্চত করা হেল বিণ র্ত সূচেকর িবপরীেত পূণ র্ নমব্র পাওয়া যােব। তেব অজর্ন শতভাগ  না হেল গািণিতক হাের নমব্র 

কতর্ন হেব এবং  িনষ্পিত্তেযাগয্ অিভেযােগর  ৬০% এর কম িনষ্পিত্তর েক্ষেতৰ্ েকান নমব্র পাওয়া যােব না। 

পৰ্মাণক: িনষ্পিত্ত সংকৰ্ান্ত মািসক পৰ্িতেবদন। 

২.২ অিভেযাগ পৰ্িতকার বয্বস্থা এবং িজ.আর. এস সফটওয়য্ার িবষয়ক পৰ্িশক্ষণ আেয়ািজত: 

কম র্কতর্া-কম র্চারীেদর দক্ষতাবৃিদ্ধর জনয্ পৰ্িশক্ষণ আেয়াজন করেত হেব। অিভেযাগ পৰ্িতকার বয্বস্থা সংকৰ্ান্ত সংিশ্লষ্ট 

আইন-কানুন ও িবিধ-িবধান, অিভেযাগ পৰ্িতকার বয্বস্থা সংকৰ্ান্ত িনেদ র্িশকা, িজ.আর.এস. সফটওয়য্ার এবং িনজ 

দপ্তেরর অিভেযাগ পৰ্িতকার বয্বস্থাপনা কায র্কৰ্ম িবষেয় ৪িট পৰ্িশক্ষণ আেয়াজন করেত হেব। 

মূলয্ায়ন পদ্ধিত: অিভেযাগ পৰ্িতকার বয্বস্থা সংকৰ্ান্ত সংিশ্লষ্ট আইন-কানুন ও িবিধ-িবধান, অিভেযাগ পৰ্িতকার বয্বস্থা 

সংকৰ্ান্ত িনেদ র্িশকা, িজ.আর.এস. সফটওয়য্ার এবং িনজ দপ্তেরর অিভেযাগ পৰ্িতকার বয্বস্থাপনা কায র্কৰ্ম িবষেয় ৪ িট 
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পৰ্িশক্ষণ আেয়াজন করা েগেল বিণ র্ত সূচেকর িবপরীেত শতভাগ লক্ষয্মাতৰ্া  অিজর্ত হেব এবং  পূণ র্ নমব্র পাওয়া  যােব। 

তেব অজর্ন শতভাগ না হেল গািণিতক হাের নমব্র কতর্ন হেব। 

পৰ্মাণক: পৰ্িশক্ষেণর অিফস আেদশ, আেলাচয্সূিচ, পৰ্িশক্ষণাথ�েদর তািলকা, উপিস্থিত/হািজরা। 

২.৩ ৈতৰ্মািসক িভিত্তেত পিরবীক্ষণ এবং ৈতৰ্মািসক পিরবীক্ষণ পৰ্িতেবদন ঊধব্র্তন কতৃর্পেক্ষর িনকট েপৰ্রন: 

অিভেযাগ পৰ্িতকার বয্বস্থাপনা সংকৰ্ান্ত কায র্কৰ্ম ৈতৰ্মািসক িভিত্তেত পিরবীক্ষণ করেত হেব। গৃহীত িসদ্ধান্ত বাস্তবািয়ত 

হেচ্ছ িকনা তা িনয়িমত পয র্ােলাচনা করেত হেব এবং বাস্তবায়ন পৰ্িতেবদন পৰ্নয়ণ করেত হেব। ৈতৰ্মািসক িভিত্তেত 

িসদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূব র্ক বাস্তবায়ন পৰ্িতেবদন ঊধব্র্তন কতৃর্পক্ষ বরাবর েপৰ্রণ করেত হেব।  

মূলয্ায়ন পদ্ধিত: পৰ্িত ৈতৰ্মািসেক অিভেযাগ পৰ্িতকার বয্বস্থাপনা সংকৰ্ান্ত কায র্কৰ্ম পিরবীক্ষণ করেত হেব এবং 

বাস্তবায়ন অগৰ্গিতসহ পিরবীক্ষণ পৰ্িতেবদন ঊধব্র্তন কতৃর্পেক্ষর িনকট েপৰ্রণ করা হেল বিণ র্ত সূচেকর িবপরীেত পূণ র্ 

নমব্র পাওয়া যােব। তেব অজর্ন শতভাগ না হেল গািণিতক হাের নমব্র কতর্ন হেব।  

পৰ্মাণক: ৈতৰ্মািসক পিরবীক্ষণ পৰ্িতেবদন। 

২.৪ অিভেযাগ পৰ্িতকার বয্বস্থাপনা িবষেয় স্টক েহাল্ডারগেণর সমনব্েয় অবিহতকরণ সভা: 

 অংশীজেনর অংশগৰ্হেণ ২ িট সভা অনুষ্ঠান করেত হেব। অংশীজন বলেত মন্তৰ্ণালয়/িবভাগ/রাষ্টৰ্ীয় 

পৰ্িতষ্ঠান/অিধদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা/মাঠ পয র্ােয়র কায র্ালেয়র অভয্ন্তরীণ/দাপ্তিরক/নাগিরক েসবা গৰ্হণকারী েয েকান 

বয্িক্ত/পৰ্িতষ্ঠান এবং আওতাধীন/সংিশ্লষ্ট মাঠ পয র্ােয়র কায র্ালয় সমূহ িকংবা তােদর কম র্কতর্া/কম র্চারীেক বুঝােব। 

মূলয্ায়ন পদ্ধিত: অংশীজেনর অংশগৰ্হেণ কমপেক্ষ ২ িট সভা আেয়াজন করা হেল বিণ র্ত সূচেকর িবপরীেত পূণ র্ নমব্র 

পাওয়া যােব।  

পৰ্মাণক: অংশীজেনর অংশগৰ্হেণ অনুিষ্ঠত সভার কায র্িববরণী। 

অিভেযাগ পৰ্িতকার বয্বস্থাপনা সংকৰ্ান্ত কম র্পিরকল্পনা পিরবীক্ষণ পদ্ধিতঃ 

• অিভেযাগ পৰ্িতকার বয্বস্থাপনা সংকৰ্ান্ত কম র্পিরকল্পনা পৰ্ণয়নকারী অিফস ৈতৰ্মািসক িভিত্তেত অগৰ্গিত 

পয র্ােলাচনা করেব এবং অগৰ্গিত পৰ্িতেবদন ঊধব্র্তন অিফেসর িনকট েপৰ্রণ করেব; 

• ঊধব্র্তন অিফস পৰ্িত অথ র্বছেরর মাঝামািঝ সমেয় (১৫ জানুয়ারীর মেধয্) আওতাধীন অিফসসমুেহর 

অিভেযাগ পৰ্িতকার বয্বস্থাপনা সংকৰ্ান্ত কম র্পিরকল্পনা বাস্তবায়ন অগৰ্গিত পয র্ােলাচনা করেব এবং আওতাধীন 

অিফসসমূহেক ফলাবতর্ক পৰ্দান করেব;  

অিভেযাগ পৰ্িতকার বয্বস্থাপনা সংকৰ্ান্ত কম র্পিরকল্পনা মূলয্ায়ন পদ্ধিতঃ 
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• অথ র্ বছর েশেষ ১৫ জুলাই তািরেখর মেধয্ অিভেযাগ পৰ্িতকার বয্বস্থাপনা সংকৰ্ান্ত কম র্পিরকল্পনা পৰ্ণয়নকারী 

অিফস পূব র্বত� অথ র্বছেরর অিভেযাগ পৰ্িতকার বয্বস্থাপনা সংকৰ্ান্ত কম র্পিরকল্পনার সব্মূলয্ায়ন পৰ্িতেবদন 

পৰ্স্তুত করেব (পৰ্িতিট সূচেকর িবপরীেত পৰ্দত্ত নমব্েরর িবপরীেত পৰ্াপ্ত নমব্র, সব র্েমাট ২৫ নমব্েরর মেধয্), 

অিফস পৰ্ধােনর অনুেমাদন গৰ্হণ করেব এবং পৰ্মাণকসহ মূলয্ায়ন পৰ্িতেবদন ঊধব্র্তন অিফেসর িনকট েপৰ্রণ 

করেব; 

• ঊধব্র্তন অিফস পৰ্মাণকসমূহ যাচাই কের চূড়ান্ত নমব্র পৰ্দান করেব এবং ঊধব্র্তন অিফেসর এিপএ 

মূলয্ায়নকারী কম র্কতর্ার িনকট চূড়ান্ত মূলয্ায়ন পৰ্িতেবদন (পৰ্াপ্ত নমব্রসহ) েপৰ্রণ করেব; 

• এিপএ মূলয্ায়নকারী কম র্কতর্া উক্ত অিফেসর চূড়ান্ত মূলয্ায়েন পৰ্াপ্ত নমব্রেক এিপএ েত ধায র্কৃত নমব্র (৩) এর 

িবপরীেত   রূপান্তর করেব (ওেয়েটড েস্কার) 

• উক্ত নমব্র এিপএ েত অিভেযাগ পৰ্িতকার বয্বস্থাপনা সংকৰ্ান্ত বাস্তবায়েনর িবপরীেত অিভেযাগ পৰ্িতকার 

বয্বস্থাপনা সংকৰ্ান্ত কম র্পিরকল্পনা পৰ্ণয়নকারী অিফেসর পৰ্াপ্ত নমব্র িহেসেব িবেবচনা করা হেব। 

• উদাহরণঃ ধরা যাক অিভেযাগ পৰ্িতকার বয্বস্থাপনা সংকৰ্ান্ত কম র্পিরকল্পনা বাস্তবায়েন েকান অিফস চূড়ান্ত 

মূলয্ায়েন ২৫ নমব্েরর িবপরীেত ২০ নমব্র েপেয়েছ। এিপএ মূলয্ায়নকারী কম র্কতর্া উক্ত অিফেসর চূড়ান্ত 

মূলয্ায়েন পৰ্াপ্ত নমব্রেক এিপএ েসকশন ৩-এ অিভেযাগ পৰ্িতকার বয্বস্থাপনা সংকৰ্ান্ত কম র্পিরকল্পনা 

বাস্তবায়েনর জনয্ ধায র্কৃত নমব্র (৪, ওেয়েটড েস্কার) এর িবপরীেত   রূপান্তর করেব িনম্নরুেপঃ 

• সব র্েমাট নমব্র ২৫ হেল পৰ্াপ্ত নমব্র ২০ 

• সুতরাং সব র্েমাট নমব্র ৪ হেল পৰ্াপ্ত নমব্র= ২০x৪   =৩.২ 

                25 

 িনেম্ন অিভেযাগ পৰ্িতকার বয্বস্থাপনা সংকৰ্ান্ত কম র্পিরকল্পনা ২০২১-২২ পৰ্দত্ত হেলা। এই কম র্পিরকল্পনা সকল 

সরকারী অিফেসর জনয্ পৰ্েযাজয্ হেব। সরকাির অিফসসমুহ এই কম র্পিরকল্পনা িপৰ্ন্ট কের এিপএ’র সােথ সংযুক্ত কের 

সব্াক্ষেরর বয্বস্থা গৰ্হণ করেব। 



 
 

মন্তৰ্ণালয়/িবভাগ/রাষ্টৰ্ীয় পৰ্িতষ্ঠান/দপ্তর সংস্থা/ মাঠ পয র্ােয়র দপ্তর এর অিভেযাগ পৰ্িতকার বয্বস্থা সংকৰ্ান্ত কম র্পিরকল্পনা, ২০২১-২০২২ 

 

কায র্কৰ্েমর 
েক্ষতৰ্  

মান কায র্কৰ্ম  
কম র্সম্পাদন 

সূচক 

 
 

পৰ্মাণক একক  

কম র্সম্পাদ
ন সূচেকর 

মান 

পৰ্কৃত 
অজর্ন 
২০১৯
-২০ 

পৰ্কৃত 
অজর্ন 
২০২
০-২১ 

লক্ষয্মাতৰ্া ২০২১-২০২২ 

অসাধার
ণ 

অিত 
উত্তম 

উত্তম  
চলিত 
মান 

চলিত মােনর 
িনেম্ন  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪  ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

পৰ্ািতষ্ঠািনক 
বয্বস্থাপনা 

 
 

৫ 

[১.১] অিভেযাগ িনষ্পিত্ত কম র্কতর্া 
(অিনক) ও আিপল কম র্কতর্ার তথয্ 
ওেয়বসাইেট ৈতৰ্মািসক িভিত্তেত 
হালনাগাদকরণ  

[১.১.১]  অিনক ও 
আিপল কম র্কতর্ার 
তথয্ হালনাগাদকৃত 
এবং ওেয়বসাইেট 
আপেলাডকৃত 

হালনাগাদ 
সম্পেন্নর 
সরকাির পতৰ্, 
ওেয়বসাইেটর 
িলংক 

সংখয্া 
 

৫ - - ৪ ৩ - - - 

পিরবীক্ষণ 
ও সক্ষমতা 

উন্নয়ন 
 

২০ 

[২.১] িনিদ র্ষ্ট সমেয় অনলাইন/ 
অফলাইেন পৰ্াপ্ত অিভেযাগ িনষ্পিত্ত 
এবং িনষ্পিত্ত সংকৰ্ান্ত মািসক 
পৰ্িতেবদন উধব্র্তন কতৃর্পক্ষ বরাবর 
েপৰ্রণ   

[২.১.১] অিভেযাগ 
িনষ্পিত্তকৃত  

িনষ্পিত্ত 
পৰ্িতেবদন 

% 
৮ 
  

- - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.২] কম র্কতর্া/কম র্চারীেদর অিভেযাগ 
পৰ্িতকার বয্বস্থা এবং িজআরএস 
সফটওয়য্ার িবষয়ক পৰ্িশক্ষণ 
আেয়াজন 

[২.২.১] পৰ্িশক্ষণ 
আেয়ািজত 

অিফস আেদশ, 
আেলাচয্সূিচ, 
উপিস্থিতর 
হািজরা 

সংখয্া 
৫ 
 

- - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] ৈতৰ্মািসক িভিত্তেত পিরবীক্ষণ 
এবং ৈতৰ্মািসক পিরবীক্ষণ পৰ্িতেবদন 
উধব্র্তন কতৃর্পেক্ষর িনকট েপৰ্রণ 

[২.৩.১] ৈতৰ্মািসক 
পৰ্িতেবদন েপৰ্িরত 

পিরবীক্ষণ 
পৰ্িতেবদন   সংখয্া ৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৪] অিভেযাগ পৰ্িতকার বয্বস্থাপনা 
িবষেয় েস্টকেহাল্ডারগেণর সমনব্েয় 
অবিহতকরণ সভা  

[২.৪.১] সভা 
অনুিষ্ঠত 

সভার 
কায র্িববরণী সংখয্া ৪ - - ২ ১  - - 

 



 
 

মন্তৰ্ণালয়/িবভাগ/দপ্তর/সংস্থা ও মাঠ পয র্ােয়র অিফেসর তথয্ অিধকার িবষেয় বািষ র্ক কমর্পিরকল্পনা  
বাস্তবায়ন ও মূলয্ায়ন িনেদ র্িশকা, ২০২১-২২  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

মিন্তৰ্পিরষদ িবভাগ 
গণপৰ্জাতন্তৰ্ী বাংলােদশ সরকার 
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মন্তৰ্ণালয়/িবভাগ/রাষ্টৰ্ীয় পৰ্িতষ্ঠােনর তথয্ অিধকার িবষেয় পিরকল্পনা 
বাস্তবায়ন ও মূলয্ায়ন িনেদ র্িশকা, ২০২১-২২ 

 
সরকাির অিফসসমূেহ সব্চ্ছতা ও জবাবিদিহ শিক্তশালী করার িনিমত্ত এবং তথয্ অিধকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়েন 

বািষ র্ক কম র্সম্পাদন চুিক্তর আওতায় তথয্ অিধকার িবষেয় পিরকল্পনায়  ০৬ িট কায র্কৰ্ম ও সংিশ্লষ্ট কম র্সম্পাদন সূচক 

িনধ র্ারণ করা হেয়েছ। এসকল সূচেকর লক্ষয্মাতৰ্া বাস্তবায়ন ও মূলয্ায়েনর পদ্ধিত িনেম্ন বণ র্না করা হেলা।  

 

 কায র্কৰ্ম নং ১.১ তথয্ অিধকার আইন অনুযায়ী িনধ র্ািরত সমেয়র মেধয্ তথয্ পৰ্দান 

বাস্তবায়ন পদ্ধিতঃ তথয্ অিধকার আইন, ২০০৯ অনুসাের পৰ্িতিট অিফেসর দািয়তব্পৰ্াপ্ত কম র্কতর্া নাগিরেকর 

আেবদেনর িভিত্তেক তথয্ পৰ্দান কের থােকন। পৰ্িতিট আেবদেনর তথয্ সিঠক সমেয় (২০ কায র্িদবস বা অনয্ ইউিনট তথয্ 

পৰ্দােনর সােথ যুক্ত থাকেল ৩০ কায র্িদবস বা তথয্ পৰ্দােন অপারগ হেল ১০ কায র্িদবেস যথাযথ িনয়েম জািনেয় েদওয়া ) 

পৰ্দান করার িবষেয় তথয্ অিধকার আইন ২০০৯ অনুসাের বাধয্বাধকতা রেয়েছ। এেক্ষেতৰ্ েকান অিফস কতৃর্ক নাগিরেকর 

চািহত সকল তথয্ (১০০%), তথয্ অিধকার আইন ২০০৯ এর িবিধিবধান পৰ্িতপালন সােপক্ষ, পৰ্দান করেল কম র্সম্পাদন 

সূচেকর পূণ র্ নমব্র পৰ্াপ্ত হেব।  এেক্ষেতৰ্, েকান তথয্ উক্ত আইন অনুযায়ী পৰ্দান করা সম্ভব না হেল িবষয়িট আেবদনকারীেক 

যথািনয়েম জানােনা হেল এেক্ষেতৰ্ তথয্ পৰ্দান করা হেয়েছ মেম র্ িবেবচনা করা হেব।  

পৰ্মাণক: উধব্র্তন কায র্ালেয় েপৰ্িরত  পৰ্িতেবদন। পৰ্িতেবদেন উক্ত অিফেস ২০২১-২২ অথ র্বছের কতিট আেবদন 

পাওয়া েগেছ এবং কতিট আেবদেনর চািহত তথয্ তথয্ অিধকার আইন ২০০৯ এর িবধান অনুযায়ী পৰ্দান করা হেয়েছ তা 

উেল্লখ করেত হেব। উধব্র্তন কায র্ালয় পৰ্েয়াজেন এ সংকৰ্ান্ত েরিজস্টার যাচাই কের েদখেত পারেব। 

 

কায র্কৰ্ম নং ১.২ সব্পৰ্েণািদতভােব পৰ্কাশেযাগয্ তথয্ হালনাগাদ কের ওেয়বসাইেট পৰ্কাশ  

বাস্তবায়ন পদ্ধিত: িনধ র্ািরত সমেয়র মেধয্ সব্পৰ্েণািদতভােব পৰ্কাশেযাগয্ তথয্ হালনাগাদ কের ওেয়বসাইেট পৰ্কাশ 

করেল  পূণ র্ নমব্র পাওয়া যােব। 

পৰ্মাণক: হালনাগাদকৃত সব্পৰ্েণািদতভােব পৰ্কাশেযাগয্ তথয্সহ ওেয়বসাইেটর িলংক। 

 

কায র্কৰ্ম নং ১.৩ বািষ র্ক পৰ্িতেবদন পৰ্কাশ  

 বাস্তবায়ন পদ্ধিত: পৰ্িতিট মন্তৰ্ণালয়/িবভাগ/রাষ্টৰ্ীয় পৰ্িতষ্ঠান িনধ র্ািরত সমেয়র মেধয্ বািষ র্ক পৰ্িতেবদন পৰ্কাশ করেল 

পূণ র্ নমব্র পােব। েয সব অধস্তন অিফস বা মাঠ পয র্ােয়র অিফস বািষ র্ক পৰ্িতেবদন পৰ্কাশ কের না  বা েয সমস্ত কায র্ালেয়র 

বািষ র্ক পৰ্িতেবদন পৰ্কাশ করার সক্ষমতা নাই তারা উধব্র্তন কায র্ালেয়র পৰ্িতেবদেন তথয্ পৰ্দান করেল বা পৰ্িতেবদেন তথয্ 

থাকেল পূণ র্ নমব্র পােবন। 

             পৰ্মাণক: বািষ র্ক পৰ্িতেবদেনর কিপ (পৰ্েযাজয্ েক্ষেতৰ্ উধব্র্তন কায র্ালেয়র পৰ্িতেবদন েপৰ্রেণর সরকাির পেতৰ্র কিপ) 
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কায র্কৰ্ম নং ১.৪ তথয্ অিধকার আইন, ২০০৯ এর ৫ ধারা অনুসাের যাবতীয় তেথয্র কয্াটাগরী  ও কয্াটালগ ৈতির/ 

হালনাগাদকরণ: 

        বাস্তবায়ন পদ্ধিত: িনধ র্ািরত সমেয়র মেধয্ তেথয্র কয্াটাগরী  ও কয্াটালগ পৰ্স্তুত করেল পূণ র্ নমব্র পাওয়া যােব। 

         পৰ্মাণক: অিফেসর মািসক সমনব্য় সভায় এ কায র্কৰ্মিট সম্পাদেনর বণ র্নাসহ উক্ত সভার কায র্িববরণী। 

 

কায র্কৰ্ম নং ১.৫ তথয্ অিধকার আইন ও িবিধিবধান সম্পেকর্ জনসেচতনতা বৃিদ্ধকরণ 

 বাস্তবায়ন পদ্ধিত: জনসেচতনতা বৃিদ্ধমূলক পৰ্চার কায র্কৰ্ম িহেসেব সভা, েসিমনার, কম র্শালা িকংবা পৰ্চারপতৰ্ 

িবেবচনা করা হেব। লক্ষয্মাতৰ্ার িবপরীেত অজর্ন শতভাগ হেল পূণ র্ নমব্র পাওয়া যােব।  

           পৰ্মাণক: সভা, েসিমনার, কম র্শালার অিফস আেদশ িকংবা পৰ্চারপেতৰ্র কিপ।  

 

কায র্কৰ্ম নং ১.৬ তথয্ অিধকার িবষেয় কম র্কতর্ােদর পৰ্িশক্ষণ আেয়াজন    

বাস্তবায়ন পদ্ধিতঃ মন্তৰ্ণালয়/িবভাগ/রাষ্টৰ্ীয় পৰ্িতষ্ঠানসমূেহর কম র্কতর্া-কম র্চারীেদর অংশগৰ্হেণ তথয্ অিধকার 

িবষয়ক িবিভন্ন পৰ্িশক্ষণ আেয়াজন করেত হেব। পৰ্িশক্ষেণর েমাট সংখয্ার লক্ষয্মাতৰ্ার িবপরীেত অজর্ন শতভাগ হেল পূণ র্ 

নমব্র পাওয়া যােব। মাঠ পয র্ােয়র েযসকল অিফেস পৰ্িশক্ষণ আেয়াজেনর সক্ষমতা নাই েস সকল অিফেসর কম র্কতর্াগণ 

ঊধব্র্তন অিফস কতৃর্ক আেয়ািজত পৰ্িশক্ষেণ অংশগৰ্হণ করেলও অজর্ন িহেসেব িবেবিচত হেব।  

পৰ্মাণক: পৰ্িশক্ষণ আেয়াজেনর অিফস আেদশ । 

 

তথয্ অিধকার কম র্পিরকল্পনা পিরবীক্ষণ পদ্ধিতঃ 

• তথয্ অিধকার কম র্পিরকল্পনা পৰ্ণয়নকারী অিফস ৈতৰ্মািসক িভিত্তেত অগৰ্গিত পয র্ােলাচনা করেব এবং অগৰ্গিত 
পৰ্িতেবদন ঊধব্র্তন অিফেসর িনকট েপৰ্রণ করেব; 

• ঊধব্র্তন অিফস পৰ্িত অথ র্বছেরর মাঝামািঝ সমেয় (১৫ জানুয়ারীর মেধয্) আওতাধীন অিফসসমুেহর তথয্ অিধকার 
কম র্পিরকল্পনা বাস্তবায়ন অগৰ্গিত পয র্ােলাচনা করেব এবং আওতাধীন অিফসসমূহেক ফলাবতর্ক পৰ্দান করেব; 

তথয্ অিধকার কম র্পিরকল্পনা মূলয্ায়ন পদ্ধিতঃ 

• অথ র্ বছর েশেষ ১৫ জুলাই তািরেখর মেধয্ তথয্ অিধকার কম র্পিরকল্পনা পৰ্ণয়নকারী অিফস পূব র্বত� অথ র্বছেরর তথয্ 
অিধকার কম র্পিরকল্পনার সব্মূলয্ায়ন পৰ্িতেবদন পৰ্স্তুত করেব (পৰ্িতিট সূচেকর িবপরীেত পৰ্দত্ত নমব্েরর িবপরীেত পৰ্াপ্ত 
নমব্র, সব র্েমাট ২৫ নমব্েরর মেধয্), অিফস পৰ্ধােনর অনুেমাদন গৰ্হণ করেব এবং পৰ্মাণকসহ মূলয্ায়ন পৰ্িতেবদন 
ঊধব্র্তন অিফেসর িনকট েপৰ্রণ করেব; 

• ঊধব্র্তন অিফস পৰ্মাণকসমূহ যাচাই কের চূড়ান্ত নমব্র পৰ্দান করেব এবং ঊধব্র্তন অিফেসর এিপএ মূলয্ায়নকারী 
কম র্কতর্ার িনকট চূড়ান্ত মূলয্ায়ন পৰ্িতেবদন (পৰ্াপ্ত নমব্রসহ) েপৰ্রণ করেব; 

• এিপএ মূলয্ায়নকারী কম র্কতর্া উক্ত অিফেসর চূড়ান্ত মূলয্ায়েন পৰ্াপ্ত নমব্রেক এিপএ েত ধায র্কৃত নমব্র (৩) এর িবপরীেত   
রূপান্তর করেব (ওেয়েটড েস্কার) 

• উক্ত নমব্র এিপএ েত তথয্ অিধকার কম র্পিরকল্পনা বাস্তবায়েনর িবপরীেত তথয্ অিধকার কম র্পিরকল্পনা পৰ্ণয়নকারী 
অিফেসর পৰ্াপ্ত নমব্র িহেসেব িবেবচনা করা হেব। 
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• উদাহরণঃ ধরা যাক তথয্ অিধকার কম র্পিরকল্পনা বাস্তবায়েন েকান অিফস চূড়ান্ত মূলয্ায়েন ২৫ নমব্েরর িবপরীেত ২০ 
নমব্র েপেয়েছ। এিপএ মূলয্ায়নকারী কম র্কতর্া উক্ত অিফেসর চূড়ান্ত মূলয্ায়েন পৰ্াপ্ত নমব্রেক এিপএ েসকশন ৩-এ তথয্ 
অিধকার কম র্পিরকল্পনা বাস্তবায়েনর জনয্ ধায র্কৃত নমব্র (৩, ওেয়েটড েস্কার) এর িবপরীেত   রূপান্তর করেব 
িনম্নরুেপঃ 

• সব র্েমাট নমব্র ২৫ হেল পৰ্াপ্ত নমব্র ২০ 

• সুতরাং সব র্েমাট নমব্র ৩ হেল পৰ্াপ্ত নমব্র= ২০x৩   =2.4 
                25 

 িনেম্ন তথয্ অিধকার কম র্পিরকল্পনা ২০২১-২২ পৰ্দত্ত হেলা। এই কম র্পিরকল্পনা সকল সরকারী অিফেসর জনয্ পৰ্েযাজয্ 
হেব। সরকাির অিফসসমুহ এই কম র্পিরকল্পনা িপৰ্ন্ট কের এিপএ’র সােথ সংযুক্ত কের সব্াক্ষেরর বয্বস্থা গৰ্হণ করেব। 



 
 

তথয্ অিধকার িবষেয় ২০২১-২২ অথ র্বছেরর বািষ র্ক কম র্পিরকল্পনা (সকল সরকাির অিফেসর জনয্ পৰ্েযাজয্) 

কায র্কৰ্েমর 
েক্ষতৰ্  

মান কায র্কৰ্ম  
কম র্সম্পাদন 

সূচক 
একক  

কম র্সম্পাদন 
সূচেকর মান 

পৰ্কৃত 
অজর্ন 
২০১৯-

২০ 

পৰ্কৃত 
অজর্ন 
২০২০-

২১ 

লক্ষয্মাতৰ্া ২০২১-২০২২ 

পৰ্মাণক অসাধারণ 
অিত 
উত্তম 

উত্তম  
চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনেম্ন  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

পৰ্ািতষ্ঠািনক ১০ 
[১.১] তথয্ অিধকার আইন অনুযায়ী 
িনধ র্ািরত সমেয়র মেধয্ তথয্ পৰ্দান 
 

[১.১.১] িনধ র্ািরত সমেয়র 
মেধয্ তথয্ পৰ্দানকৃত 

% ১০ 

 
 

 
 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

উধব্র্তন কায র্ালেয় েপৰ্িরত  
পৰ্িতেবদন 

 
সক্ষমতা 

বৃিদ্ধ 
১৫ 

[১.২] সব্পৰ্েণািদতভােব পৰ্কাশেযাগয্ 
তথয্ হালনাগাদ কের ওেয়বসাইেট 
পৰ্কাশ 

[১.2.১] হালনাগাদকৃত 
তথয্ ওেয়বসাইেট 
পৰ্কািশত 

তািরখ 
 

০৩   
৩১-১২-
২০২১ 

১০-
০১-

২০২২ 

২০-
০১-

২০২২ 

৩১-
০১-

২০২২ 
- 

হালনাগাদকৃত 
সব্পৰ্েণািদতভােব 
পৰ্কাশেযাগয্ তথয্সহ 
ওেয়বসাইেটর িলংক। 

[১.৩] বািষ র্ক পৰ্িতেবদন পৰ্কাশ  
[১.3.১] বািষ র্ক 
পৰ্িতেবদন পৰ্কািশত  

তািরখ  ০৩   
১৫-১০-
২০২১ 

১৫-
১১-

২০২১ 

১৫-
১২-

২০১৯ 
- - বািষ র্ক পৰ্িতেবদেনর কিপ 

[১.৪]  তথয্ অিধকার আইন, ২০০৯ 
এর ৫ ধারা অনুসাের যাবতীয় তেথয্র 
কয্াটাগির  ও কয্াটালগ ৈতির/ 
হালনাগাদকরণ 

[১.4.১]  তেথয্র 
কয্াটাগির  ও কয্াটালগ 
পৰ্স্তুতকৃত/হালনাগাদকৃত 

তািরখ ০৩   
৩১-১২-
২০২১ 

১০-
০১-

২০২২ 

২০-
০১-

২০২২ 

৩১-
০১-

২০২২ 
- 

সংিশ্লষ্ট িবষয় অন্তভু র্ক্তকৃত 
মািসক সমনব্য় সভার 

কায র্িববরণী 

[১.৫] তথয্ অিধকার আইন ও 
িবিধিবধান সম্পেকর্ জনসেচতনতা 
বৃিদ্ধকরণ 

[১.5.১]  পৰ্চার কায র্কৰ্ম 
সম্পন্ন 

সংখয্া ০৩   ৩ ২ ১ - - 
সভা, েসিমনার, কম র্শালার 

অিফস আেদশ িকংবা 
পৰ্চারপেতৰ্র কিপ। 

[১.৬] তথয্ অিধকার িবষেয় 
কম র্কতর্ােদর পৰ্িশক্ষণ আেয়াজন    

[১.6.১] পৰ্িশক্ষণ 
আেয়ািজত সংখয্া  ০৩   ৩ ২ ১ - - 

পৰ্িশক্ষণ আেয়াজেনর 
অিফস আেদশ 

 

 

 



 

 

 

 

 

পিরিশষ্ট গ 

 

এিপএ’র সাধারণ কাঠােমা  

মন্তৰ্ণালয়/িবভাগ/দপ্তর/সংস্থা/মাঠ পয র্ােয়র অিফস বয্তীত  

অনয্ েয েকান সরকাির অিফেস বয্বহােরর জনয্ পৰ্স্তািবত এিপএ কাঠােমা 

(েযমনঃ সরকাির বয্াংক, িশক্ষা পৰ্িতষ্ঠান ইতয্ািদ)  
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গণপৰ্জাতন্তৰ্ী বাংলােদশ সরকার 
 
 
 
 
 
 
 

(এিপএ পৰ্স্তুতকারী অিফস) 

------------------------------------------------------- 
এবং 

 
(ঊধব্র্তন কতৃর্পক্ষ) 

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

এর মেধয্ সব্াক্ষিরত 
 
 
 

বািষ র্ক কম র্সম্পাদন চুিক্ত 
 
 
 
 
 
 
 
 

১ জুলাই, ২০….. - ৩০ জুন, ২০…. 
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সূিচপতৰ্ 

 

িবষয়  পৃষ্ঠা নং 

কম র্সম্পাদেনর সািব র্ক িচতৰ্  

পৰ্স্তাবনা  

েসকশন ১: সাধারণ কায র্াবিল  

েসকশন ২: কম র্সম্পাদন পিরকল্পনা  

সংেযাজনী ১:  শব্দসংেক্ষপ  

সংেযাজনী ২: কম র্সম্পাদন সূচেকর পিরমাপ পদ্ধিত  
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এিপএ পৰ্স্তুতকারী অিফেসর কম র্সম্পাদেনর সািব র্ক িচতৰ্ 

 

 

সাম্পৰ্িতক অজর্ন, চয্ােলঞ্জ এবং ভিবষয্ৎ পিরকল্পনা 

 

• সাম্পৰ্িতক বছরসমূেহর (৩ বছর) পৰ্ধান অজর্নসমূহ 
• সমসয্া এবং চয্ােলঞ্জসমূহ 
• ভিবষয্ৎ পিরকল্পনা 

 

 

 

 

 

 

 

 

……. অথ র্বছেরর সম্ভাবয্ পৰ্ধান অজর্নসমূহ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

94 
 

পৰ্স্তাবনা 

 

পৰ্ািতষ্ঠািনক দক্ষতা বৃিদ্ধ, সব্চ্ছতা ও জবাবিদিহ েজারদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পেদর 
যথাযথ বয্বহার িনিশ্চতকরেণর মাধয্েম  রূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়েনর লেক্ষয্- 

 

 

(এিপএ পৰ্স্তুতকারী অিফেসর পৰ্ধান কতৃর্পেক্ষর পদবী, অিফেসর নাম) 

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

 

এবং 

 

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

(ঊধব্র্তন অিফেসর পৰ্ধান কতৃর্পেক্ষর পদবী, অিফেসর নাম) 
 
এর মেধয্ ……সােলর……মােসর .........................তািরেখ এই বািষ র্ক কম র্সম্পাদন চুিক্ত  

সব্াক্ষিরত হল।   

 

এই  চুিক্তেত সব্াক্ষরকারী উভয়পক্ষ িনম্নিলিখত িবষয়সমূেহ সম্মত হেলন:  
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েসকশন ১: 
 

 এিপএ পৰ্স্তুতকারী অিফেসরর সাধারণ কায র্াবিল 

 

১.১  সাধারণ কায র্াবিলঃ 

 ক)  

 খ) 

 গ) 

 ... 
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েসকশন ২ কম র্সম্পাদন পিরকল্পনা 

কম র্সম্পাদেনর েক্ষতৰ্ মান 

 

কায র্কৰ্ম 

 

কম র্সম্পাদন  

সূচক 

গণনা পদ্ধিত 

 

 

একক 

 

কম র্সম্পাদন  

সূচেকর মান 

 

 পৰ্কৃত অজর্ন 

(িবগত দুই অথ র্বছেরর) 

……অথ র্বছেরর লক্ষয্মাতৰ্া/িনণ র্ায়ক 

 

পৰ্েক্ষপণ 

(আগামী দুই অথ র্বছেরর) 

 

  

অসাধারণ অিত 
উত্তম 

উত্তম চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনেম্ন   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

এিপএ পৰ্স্তুতকারী অিফেসর কায র্কৰ্ম (১০০ নমব্র)  

[১] ……                 

[২] ……                

[৩] ……                

                

                

                

  



 

97 
 

আিম, (এিপএ পৰ্স্তুতকারী অিফেসর পৰ্ধান কতৃর্পেক্ষর পদবী, অিফেসর নাম),  িহেসেব 
(ঊধব্র্তন অিফেসর পৰ্ধান কতৃর্পেক্ষর পদবী, অিফেসর নাম) িনকট অঙ্গীকার করিছ েয এই 
চুিক্তেত বিণ র্ত ফলাফল অজর্েন সেচষ্ট থাকব।  

 

আিম, (ঊধব্র্তন অিফেসর পৰ্ধান কতৃর্পেক্ষর পদবী, অিফেসর নাম) িহেসেব  (এিপএ 
পৰ্স্তুতকারী অিফেসর পৰ্ধান কতৃর্পেক্ষর পদবী, অিফেসর নাম) এর িনকট অঙ্গীকার করিছ েয 
এই চুিক্তেত বিণ র্ত ফলাফল অজর্েন পৰ্েয়াজনীয় সহেযািগতা পৰ্দান করব। 

 

 

সব্াক্ষিরত: 

 

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

এিপএ পৰ্স্তুতকারী অিফেসর পৰ্ধান কতৃর্পেক্ষর পদবী       তািরখ                                              

অিফেসর নাম 

 

 

 

 

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

ঊধব্র্তন অিফেসর পৰ্ধান কতৃর্পেক্ষর পদবী         তািরখ  
 অিফেসর নাম 
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সংেযাজনী-১ শব্দসংেক্ষপ  
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সংেযাজনী- ২: কম র্সম্পাদন সূচেকর পিরমাপ পদ্ধিত 

 

কৰ্িমক নমব্র কায র্কৰ্ম কম র্সম্পাদন সূচক কম র্সম্পাদন লক্ষয্মাতৰ্া অজর্েনর পৰ্মাণক 
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