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১. প্রপ্রক্ষাপট 

রূপকল্প ২০২১-এর র্র্ার্র্ বাস্তবােয়ন দৃঢ়প্রর্তজ্ঞ এবং সুিাসন সংেতকরয়ণ সয়িষ্ট। এ  জন্য একটি কার্ যকর, 

দক্ষ এবং গর্তিীল প্রিাসর্নক ব্যবস্ো একান্ত অপর্রোর্ য বয়ল সরকার ময়ন কয়র। এ পর্রয়প্রর্ক্ষয়ত স্বচ্ছতা ও দােবদ্ধতা 

বৃর্দ্ধ, সম্পয়দর র্র্ার্র্ ব্যবোর র্নর্িতকরণ এবং প্রার্তষ্ঠার্নক সক্ষমতা উন্নেয়নর জন্য সরকার্র দপ্তর/ সংস্োসমূয়ে 

কম যসম্পাদন ব্যবস্োপনা পদ্ধর্ত প্রবতযয়নর র্সদ্ধান্ত গ্রেণ করা েে। ২০১৪-১৫ অর্ য-বছয়র ৪৮টি মিণালে/ র্বভায়গর সয়ে 

বার্ষ যক কম যসম্পাদন চুর্ি স্বাক্ষয়রর মাধ্যয়ম কম যসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধর্ত িালু েে। ২০১৫-১৬ অর্ য-বছয়র ৪৮টি 

মিণালে/র্বভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূয়ের সয়ে বার্ষ যক কম যসম্পাদন চুর্ি স্বাক্ষর্রত েয়েয়ছ। ২০১৬-১৭ অর্ য 

বছয়র ৪৮টি মিণালে/র্বভাগ, আওতাধীন দপ্তর/সংস্োসমূে ছাড়াও এ সকল দপ্তর/সংস্োর র্বভাগীে/ আঞ্চর্লক ও প্রজলা 

পর্ যায়ের কার্ যালেসমূয়ের সয়ে বার্ষ যক কম যসম্পাদন চুর্ি স্বাক্ষর্রত েয়েয়ছ।  এরই   র          ২০১৭-১৮ অর্ যবছয়র 

৫১টি মিণালে/র্বভায়গর আওতাধীন দপ্তর/সংস্ো এবং প্রজলা/উপয়জলা পর্ যায়ের কার্ যালেসমূয়ের সয়েও বার্ষ যক 

কম যসম্পাদন  চুর্ি সম্পার্দত েয়েয়ছ। এই নীর্তমালা অনুসরণ কয়র র্বভাগীে/আঞ্চর্লক/প্রজলা/উপয়জলা পর্ যায়ের 

কার্ যালেসমূে ২০১৮-১৯ অর্ য বছয়রর বার্ষ যক কম যসম্পাদন চুর্ি প্রণেন ও বাস্তবােন   র     করয়ব।   

 

২. র্বভাগীে/আঞ্চর্লক ও প্রজলা/উপয়জলা পর্ যায়ের কার্ যালেসমূয়ের বার্ষ যক কম যসম্পাদন চুর্ির কাঠায়মা 

 

র্বভাগীে/আঞ্চর্লক ও প্রজলা/উপয়জলা পর্ যায়ের কার্ যালেসমূয়ের বার্ষ যক কম যসম্পাদন চুর্িয়ত উপক্রমর্ণকা, 

সংর্িষ্ট কার্ যালয়ের কম যসম্পাদয়নর সার্ব যক র্িত্র এবং র্নম্নবর্ণ যত প্রসকিন ও সংয়র্াজনীসমূে অন্তর্ভ যি র্াকয়ব: 

প্রসকিন-১ : রূপকল্প (vision), অর্ভলক্ষয (mission), প্রকৌিলগত উয়েশ্য (strategic objectives), 

    কার্ যাবর্ল (functions)  

প্রসকিন-২   : প্রকৌিলগত উয়েশ্য, কার্ যক্রম, কম যসম্পাদন সূিক এবং লক্ষযমাত্রা  

সংয়র্াজনী-১ : িব্দসংয়ক্ষপ 

সংয়র্াজনী-২ : কার্ যক্রম, কম যসম্পাদন সূিকসমূে, বাস্তবােনকারী ইউর্নট/িািা এবং পর্রমাপ পদ্ধর্ত 

সংয়র্াজনী-৩ : কম যসম্পাদন লক্ষযমাত্রা অজযয়নর প্রক্ষয়ত্র অন্যান্য কার্ যালেসমূয়ের  উপর র্নভযরিীলতা  

 

র্বভাগীে/আঞ্চর্লক এবং প্রজলা/উপয়জলা পর্ যায়ের কার্ যালেসমূয়ের বার্ষ যক কম যসম্পাদন চুর্ির একটি কাঠায়মা 

পর্রর্িষ্ট-ক-এ সংয়র্ার্জত েল। উি কাঠায়মা অনুসরণ কয়র সংর্িষ্ট কার্ যালে বার্ষ যক কম যসম্পাদন চুর্ির িসড়া প্রস্তুত 

করয়ব।  

 

২.১  উপক্রমর্ণকা 

 

 বার্ষ যক কম যসম্পাদন চুর্ির শুরুয়ত একটি উপক্রমর্ণকা র্াকয়ব, র্ায়ত এই চুর্ির উয়েশ্য, পক্ষসমূে এবং 

চুর্িয়ত বর্ণ যত ফলাফলসমূে অজযয়নর র্বষয়ে তায়দর সম্মত েওো সম্পয়কয উয়েি র্াকয়ব।  

 

২.২   কম যসম্পাদয়নর সার্ব যক র্িত্র 

 

  মাঠ পর্ যায়ের কার্ যালেসমূে মূলত সরাসর্র নাগর্রকয়দর প্রসবা প্রদান কয়র র্ায়ক র্বধাে তায়দর বার্ষ যক 

কম যসম্পাদন চুর্িয়ত কার্ যক্রয়মর সার্ব যক তথ্যার্দসে সংয়ক্ষয়প কার্ যালয়ের কম যসম্পাদয়নর একটি র্িত্র তুয়ল ধরা 

প্রয়োজন। এ অংয়ি সংর্িষ্ট কার্ যালয়ের গত ৩ (   ) বছয়রর প্রধান অজযনসমূে, কম যসম্পাদয়নর প্রক্ষয়ত্র প্রর্ সকল সমস্যা 

বা িযায়লঞ্জ রয়েয়ছ প্রসগুর্ল এবং ভর্বষ্যয়ত এ কার্ যালে কী কী প্রধান প্রধান লক্ষয অজযন করয়ত িাে তার পর্রকল্পনা 

সম্পয়কয সংয়ক্ষয়প আয়লাকপাত করয়ব। তাছাড়া, ২০১৮-১৯ অর্ যবছয়রর সম্ভাব্য প্রধান অজযনসমূে এ অংয়ি সংয়ক্ষয়প 

বণ যনা করয়ত েয়ব    এই    র      -২ এর                 ।   

 

২.৩  প্রসকিন-১: রূপকল্প, অর্ভলক্ষয, প্রকৌিলগত উয়েশ্য এবং কার্ যাবর্ল 
 মাঠ পর্ যায়ের কার্ যালেসমূে মূলত সংর্িষ্ট দপ্তর/সংস্োর রূপকল্প, অর্ভলক্ষয, প্রকৌিলগত উয়েশ্যসমূে 

বাস্তবােয়নর জন্য কাজ কয়র র্বধাে সংর্িষ্ট দপ্তর/সংস্োর রূপকল্প, অর্ভলক্ষয এ   প্রকৌিলগত উয়েশ্যসমূয়ের আয়লায়ক 

মাঠ পর্ যায়ের কার্ যালেসমূে তায়দর রূপকল্প, অর্ভলক্ষয এ   প্রকৌিলগত উয়েশ্য র্নধ যারণ করয়ব।  

 

 



 

 

 

কার্ যাবর্ল (Functions) 
 

মাঠ পর্ যায়ের কার্ যালেসমূে           /           সংর্িষ্ট অর্ধদপ্তর/সংস্ো কর্তযক তায়দরয়ক প্রর্ সকল 

কায়জর দার্েত্ব প্রদান করা েয়েয়ছ তার র্ভর্িয়ত তায়দর কার্ যাবর্লর তার্লকা প্রস্তুত করয়ব। কার্ যাবর্লর তার্লকা সংর্ক্ষপ্ত 

েওো বাঞ্ছনীে।  

 

প্রসকিন ২: প্রকৌিলগত উয়েশ্য, কার্ যক্রম, কম যসম্পাদন সূিক এবং লক্ষযমাত্রা 

 

কলাম ১: প্রকৌিলগত উয়েশ্যসমূয়ের তার্লকা 

 

 মাঠ পর্ যায়ের কার্ যালেসমূয়ের জন্য প্রসকিন ১-এ বর্ণ যত প্রকৌিলগত উয়েশ্য ছাড়াও কর্তপে আবর্শ্যক 

প্রকৌিলগত উয়েশ্যসমূে অন্তর্ভ যি র্াকয়ব। মাঠ পর্ যায়ের সংর্িষ্ট কার্ যালয়ের কম যসম্পাদন সব যয়মাট ১০০ মায়নর র্ভর্িয়ত 

পর্রমাপ করা েয়ব। এই ১০০ মায়নর ময়ধ্য মাঠ পর্ যায়ের স্ব স্ব কার্ যালয়ের প্রকৌিলগত উয়েশ্যসমূয়ের জন্য ৮০ নম্বর এবং 

আবর্শ্যক প্রকৌিলগত উয়েয়শ্যর র্বপরীয়ত ২০ নম্বর র্নধ যার্রত র্াকয়ব। আবর্শ্যক প্রকৌিলগত উয়েশ্যসমূে সরকার্র 

কম যসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জাতীে কর্মটি কর্তযক অনুয়মার্দত এবং মাঠ পর্ যায়ের সকল কার্ যালয়ের জন্য সমভায়ব 

প্রয়র্াজয েয়ব। পর্রর্িষ্ট 'ি'- এ আবর্শ্যক প্রকৌিলগত উয়েয়শ্যর তার্লকা সংয়র্াজন করা েয়লা। সংর্িষ্ট কার্ যালয়ের 

প্রকৌিলগত উয়েশ্য র্নধ যারয়ণর সমে উি কার্ যালে সংর্িষ্ট সরকায়রর অগ্রার্ধকার প্রকল্পসমূে, কার্ যালয়ের প্রমৌর্লক 

কার্ যক্রমসে অন্যান্য র্বষোর্দ র্বয়বিনাে র্নয়ত েয়ব। 

 

কলাম ২: প্রকৌিলগত উয়েশ্যসমূয়ের আয়পর্ক্ষক মান বরােকরণ 

 

প্রকৌিলগত উয়েশ্যসমূে গুরুত্ব ও তাৎপয়র্ যর ক্রমানুসায়র উয়েি করয়ত েয়ব। প্রসয়ক্ষয়ত্র অর্ধকতর গুরুত্বসম্পন্ন 

প্রকৌিলগত উয়েয়শ্যর মান প্রবর্ি েয়ব এবং কম গুরুত্বসম্পন্ন উয়েয়শ্যর মান কম েয়ব।                 র     

     র  র                 র        ।  

 

কলাম ৩: প্রকৌিলগত উয়েশ্যসমূে অজযয়নর লয়ক্ষয কার্ যক্রম সুর্নর্দ যষ্টকরণ 

 

প্রর্তটি প্রকৌিলগত উয়েশ্য পূরয়ণর লয়ক্ষয উি উয়েয়শ্যর র্বপরীয়ত প্রয়োজনীে কার্ যক্রম র্নধ যারণ করয়ত েয়ব। 

কিয়না একটি প্রকৌিলগত উয়েয়শ্যর র্বপরীয়ত একার্ধক কার্ যক্রম অন্তর্ভ যি র্াকয়ত পায়র। উয়েখ্য, বার্ষ যক কম যসম্পাদন 

      উন্নেন ও অনুন্নেন বায়জয়টর সয়ব যািম ব্যবোর র্নর্িতকরয়ণর পািাপার্ি প্রসবার মান বৃর্দ্ধয়ত সোেক তর্া 

ফলাফলধমী কম যসংস্কৃর্তয়ক উৎসাে প্রদান কয়র এরূপ কার্ যক্রময়কও অন্তযর্ভি  র      । প্রসয়ক্ষয়ত্র মিণালে/র্বভায়গর 

উন্নেন বায়জয়টর র্বপরীয়ত বরােকৃত অয়র্ যর সয়ব যািম ব্যবোর র্নর্িত করার লয়ক্ষয র্র্াসময়ে প্রকল্প সম্পন্ন করা এবং 

প্রকয়ল্পর গুণগত মান র্নর্িত করা সংক্রান্ত কার্ যক্রময়ক       করয়ত েয়ব।  

 

কলাম ৪: কম যসম্পাদন সূিকসমূে সুর্নর্দ যষ্টকরণ  

 

কলাম ৩-এ বর্ণ যত প্রর্তটি কার্ যক্রয়মর জন্য মাঠ পর্ যায়ের কার্ যালেসমূেয়ক এক বা একার্ধক কম যসম্পাদন সূিক 

র্নধ যারণ করয়ত েয়ব র্া দ্বারা বছর প্রিয়ষ উি কার্ যক্রম বাস্তবােয়নর অগ্রগর্ত পর্রমাপ করা েয়ব। কম যসম্পাদন সূিকসমূে 

র্নধ যারয়ণর প্রক্ষয়ত্র প্রর্ প্রকান রকম দ্বদ্বততা পর্রোর করয়ত েয়ব।   

  

কলাম ৫: কম যসম্পাদন সূিয়কর র্বপরীয়ত একক (unit) র্নধ যারণ  

 

 কলাম ৪-এ উর্ের্িত কম যসম্পাদন সূিয়কর র্বপরীয়ত লক্ষযমাত্রা পর্রমায়পর একক এই কলায়ম উয়েি করয়ত 

েয়ব। সূিকসমূে পর্রমায়পর লয়ক্ষয র্র্ার্র্ একক ব্যবোর করয়ত েয়ব। 

 

কলাম ৬: কম যসম্পাদন সূিয়কর র্বপরীয়ত মান (weight) বণ্টনকরণ 

 

প্রকান প্রকৌিলগত উয়েয়শ্যর র্বপরীয়ত একার্ধক কার্ যক্রম র্াকয়ল প্রর্তটি কার্ যক্রয়মর বাস্তবােন-অগ্রগর্ত 

মূল্যােয়নর জন্য এক বা একার্ধক কম যসম্পাদন সূিক র্াকয়ব এবং প্রর্তটি কম যসম্পাদন সূিয়কর একটি র্নধ যার্রত 



 

মান )thgiew (  র্াকয়ব। র্বর্ভন্ন কম যসম্পাদন সূিয়কর মান এমনভায়ব র্নধ যারণ করয়ত েয়ব র্ায়ত সবগুর্ল          

সূিয়কর প্রমাট মান সংর্িষ্ট প্রকৌিলগত উয়েয়শ্যর র্বপরীয়ত বরােকৃত মায়নর সমান েে। 

 

কলাম-৭ ও ৮: এই                ২০১৬-২০১৭ এ   ২০১৭-২০১৮ অর্ যবছয়রর অজযন       র      । 

  

কলাম ৯-১৩: এ কলামগুয়লায়ত কম যসম্পাদন সূিয়কর লক্ষযমাত্রা উয়েি র্ায়ক। সুর্নর্দ যষ্ট লক্ষযমাত্রা েয়চ্ছ কম যসম্পাদন 

উন্নেয়নর িার্লকাির্ি। সুতরাং লক্ষযমাত্রা একইসয়ে অজযনয়র্াগ্য এবং উচ্চাকাক্ষী ী েওো উর্িত। লক্ষযমাত্রাসমূেয়ক 

র্নম্নরূপ ৫ দফা প্রেয়ল র্বন্যস্ত করয়ত েয়ব: 

 

অসাধারণ অর্ত উিম উিম িলর্ত মান িলর্ত মায়নর র্নয়ম্ন 

 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
 

 লক্ষযমাত্রা র্নধ যারয়ণর প্রক্ষয়ত্র ২০১৭-১৮ অর্ যবছয়রর অজযনয়ক িলর্তমান র্বয়বিনা কয়র ২০১৮-১৯ অর্ যবছয়রর 

বার্ষ যক কম যসম্পাদন চুর্ির িলর্তমান এর কলায়ম উয়েি করয়ত েয়ব। উি অজযয়নর প্রিয়ে কম প্রকান অজযন িলর্তমায়নর 

র্নয়ম্নর কলায়ম উয়েি করয়ত েয়ব। লক্ষযমাত্রা গার্ণর্তকভায়ব র্নধ যার্রত েয়ব না। উদােরণস্বরূপ প্রকান কম যসম্পাদন 

সূিয়কর র্বপরীয়ত ৬০% এর কলায়ম লক্ষযমাত্রা ৬ র্নধ যারণ করা েয়ল ৭০% এর কলায়ম লক্ষযমাত্রা ৭ র্নধ যার্রত না েয়ে 

৬.৫ বা ৭.৫ বা ৮ র্নধ যারণ করা প্রর্য়ত পায়র।  প্রেয়ল উর্ের্িত িতকরা নম্বর প্রকবল কম যসম্পাদন মূল্যােয়নর প্রক্ষয়ত্র 

ব্যবহৃত েয়ব। উয়েখ্য, প্রকান কম যসম্পাদন সূিয়কর লক্ষযমাত্রার র্বপরীয়ত প্রকৃত অজযন ৬০%-এর র্নয়ি েয়ল প্রাপ্ত মান ধরা 

েয়ব ০ (শূন্য)।   

 

এছাড়া, লক্ষযমাত্রা র্নধ যারয়ণর প্রক্ষয়ত্র পূব যবতী দুই বছয়রর প্রকৃত অজযন ও অজযয়নর প্রবৃর্দ্ধ, সংর্িষ্ট কার্ যালয়ের 

সক্ষমতা এবং র্বরাজমান বাস্তবতা র্বয়বিনা করয়ত েয়ব।  

 

কলাম ১৪-১৫: ২০১৮-১৯ অর্ য-বছয়রর লক্ষযমাত্রার র্ভর্িয়ত ২০১৯-২০ এবং ২০২০-২১ অর্ য-বছয়রর প্রয়ক্ষর্পত 

লক্ষযমাত্রা কলাম ১৪ ও ১৫-এ উয়েি করয়ত েয়ব।   

 

২.৪ সংয়র্াজনী ১: িব্দসংয়ক্ষপ 
 

  বার্ষ যক কম যসম্পাদন চুর্িয়ত ব্যবহৃত র্বর্ভন্ন িব্দসংয়ক্ষয়পর পূণ যরূপ সংয়র্াজনী ১-এ সর্ন্নয়বি করয়ত েয়ব। 

 

২.৫ সংয়র্াজনী ২: কম যসম্পাদন সূিকসমূে, বাস্তবােনকারী কার্ যালেসমূে এবং পর্রমাপ পদ্ধর্তর র্ববরণ 

 

 বার্ষ যক কম যসম্পাদন চুর্ির সংয়র্াজনী ২-এ প্রসকিন ২-এ উর্ের্িত কম যসম্পাদন সূিকসমূে, বাস্তবােনকারী 

কার্ যালেসমূে এবং পর্রমাপ পদ্ধর্ত ও উপািসূত্র উয়েি করয়ত েয়ব।  

 

২.৬  সংয়র্াজনী ৩: মাঠ পর্ যায়ের অন্যান্য কার্ যালয়ের র্নকট সুর্নর্দ যষ্ট িার্েদা 

 

 মাঠ পর্ যায়ের অন্য কার্ যালয়ের র্নকট প্রতযার্িত সোেতা এবং কর্তপে র্নধ যার্রত কম যসম্পাদন সূিয়কর 

সফলতার প্রক্ষয়ত্র মাঠ পর্ যায়ের অন্য কার্ যালয়ের ওপর র্নভযরিীলতার র্বষেটি সংয়র্াজনী ৩-এ উয়েি র্াকয়ব। এই 

র্নভযরিীলতার মাত্রা সুর্নর্দ যষ্ট ও পর্রমাপয়র্াগ্য েয়ত েয়ব। প্রর্য়েতু এই র্নভযরিীলতা মাঠ পর্ যায়ের অন্য কার্ যালয়ের 

কম যসম্পাদয়নর সয়ে সম্পৃি েয়ব প্রসয়েতু র্নভযরিীলতার মাত্রা র্নব যািয়নর প্রক্ষয়ত্র সতকযতা অবলম্বন করা সমীিীন েয়ব।   

 

৩. বার্ষ যক কম যসম্পাদন চুর্ি মূল্যােন পদ্ধর্ত 

 

 বৎসরায়ন্ত ২০১৮-১৯ অর্ য-বছয়রর বার্ষ যক কম যসম্পাদন চুর্িয়ত উর্ের্িত কার্ যক্রয়মর র্বপরীয়ত স্ব স্ব কার্ যালে 

বার্ষ যক মূল্যােন প্রর্তয়বদন প্রস্তুতপূব যক সংর্িষ্ট দপ্তর/সংস্োে প্রপ্ররণ করয়ব। র্নেিণকারী দপ্তর/সংস্ো কর্তযক তা র্ািাই 

করা েয়ব। মূল্যােন প্রর্তয়বদন প্রণেয়নর জন্য র্র্াসময়ে একটি পর্রপত্র জার্র করা েয়ব। 

 

 

 

 



 

 

 

৪. বার্ষ যক কম যসম্পাদন চুর্ি সম্পাদন প্রর্ক্রো ২০১৮-১৯ 

 

৪.১ বার্ষ যক কম যসম্পাদন চুর্ি প্রণেন ও অনুয়মাদন 

 মাঠ পর্ যায়ের কার্ যালেসমূে সংর্িষ্ট মিণালে/র্বভায়গর বার্ষ যক কম যসম্পাদন চুর্ি, দপ্তর/সংস্োর বার্ষ যক 

কম যসম্পাদন চুর্ি, রূপকল্প ২০২১, SDG, ৭ম পঞ্চবার্ষ যক পর্রকল্পনা, মিণালে/ র্বভাগ কর্তযক গৃেীত 

নীর্তমালা/দর্লল, এবং সময়ে সময়ে সরকার কর্তযক প্র ার্ষত কম যসূর্ির আয়লায়ক কম যসম্পাদন চুর্ি প্রণেন 

করয়ব।  

 প্রকৌিলগত উয়েয়শ্যর সয়ে র্মল প্ররয়ি কার্ক্ষী ত ফলাফল অজযয়নর জন্য মাঠ পর্ যায়ের কার্ যালেসমূে 

সংর্িষ্ট অর্ যবছয়রর বায়জট বরায়ের আয়লায়ক বার্ষ যক কম যসম্পাদন চুর্ির কার্ যক্রমসমূে, কার্ যক্রয়মর 

র্বপরীয়ত কম যসম্পাদন সূিকসমূে এবং লক্ষযমাত্রাসমূে র্নধ যারণ করয়ব।  

 রূপকল্প, অর্ভলক্ষয ও আব্যর্িক প্রকৌিলগত উয়েশ্যসমূয়ের ময়ধ্য সামঞ্জস্য বজাে রািয়ত েয়ব। 

 সংর্িষ্ট কার্ যালে বার্ষ যক কম যসম্পাদন চুর্ির ১ম িসড়া প্রস্তুত করয়ব। প্রস্তুতকৃত বার্ষ যক কম যসম্পাদন 

চুর্ির িসড়া কার্ যালে প্রধান অনুয়মাদন করয়বন এ   ঊর্ধ্যতন কার্ যালয়ে প্রপ্ররণ করয়বন।   

 মাঠ পর্ যায়ের র্বভাগীে কার্ যালে েয়ত প্রাপ্ত বার্ষ যক কম যসম্পাদন চুর্িসমূে সংর্িষ্ট দপ্তর/সংস্োর 

কম যসম্পাদন ব্যবস্োপনা সংক্রান্ত টিম কর্তযক পর্ যায়লািনা করয়ত েয়ব। প্রজলা পর্ যায়ের কার্ যালেসমূে প্রর্য়ক 

প্রাপ্ত বার্ষ যক কম যসম্পাদন চুর্িসমূে র্বভাগীে কার্ যালে কর্তযক পর্ যায়লািনা করয়ত েয়ব। র্বভাগীে 

কর্মিনার কর্তযক প্রণীত বার্ষ যক কম যসম্পাদন চুর্ির িসড়া মর্িপর্রষদ র্বভায়গর সংোর অনুর্বভাগ কর্তযক 

পর্ যায়লািনা করা েয়ব।  

 এছাড়া উপয়জলা পর্ যায়ের কার্ যালে েয়ত প্রাপ্ত বার্ষ যক কম যসম্পাদন চুর্িসমূে সংর্িষ্ট প্রজলা কার্ যালে  

কর্তযক চূড়ান্ত করয়ত েয়ব। প্রক্ষত্রময়ত সরকার্র কম যসম্পাদন ব্যবস্োপনা সংক্রান্ত প্রজলা কর্মটি কর্তযক 

পর্ যায়লািনায়ন্ত  চূড়ান্ত করা প্রর্য়ত পায়র।  

 র্বভাগীে কার্ যালয়ের বার্ষ যক কম যসম্পাদন চুর্ি প্রণেয়নর প্রক্ষয়ত্র সংর্িষ্ট দপ্তর/সংস্োর কম যসম্পাদন 

ব্যবস্োপনা সংক্রান্ত টিয়মর সুপার্রিসমূে অন্তর্ভ যি কয়র বার্ষ যক কম যসম্পাদন চুর্ি চূড়ান্ত কয়র সংর্িষ্ট 

দপ্তর/সংস্োে প্রপ্ররণ করয়ত েয়ব।   

 সংর্িষ্ট দপ্তর/সংস্োর বায়জট ব্যবস্োপনা কর্মটি র্বভাগীে পর্ যায়ের কার্ যালেসমূয়ের বার্ষ যক কম যসম্পাদন 

চুর্িসমূে অনুয়মাদন করয়ব। র্বভাগীে কর্মিনারবৃয়ের সয়ে স্বাক্ষর্রত বার্ষ যক কম যসম্পাদন চুর্িসমূে 

মর্িপর্রষদ র্বভাগ কর্তযক এবং প্রজলা পর্ যায়ের বার্ষ যক কম যসম্পাদন চুর্িসমূে স্ব স্ব ঊর্ধ্যতন কর্তযপক্ষ 

অনুয়মাদন করয়ব। অনুয়মার্দত বার্ষ যক কম যসম্পাদন চুর্ি নীর্তমালাে বর্ণ যত সময়ের ময়ধ্য স্বাক্ষর করয়ত 

েয়ব।  

 স্বাক্ষর্রত বার্ষ যক কম যসম্পাদন চুর্ি স্ব স্ব  কার্ যালয়ের ওয়েবসাইয়ট প্রকাি করয়ত েয়ব। 

 

৪.২ কম যসম্পাদন পর্রবীক্ষণ 

 

 সংর্িষ্ট দপ্তর/সংস্োর মাঠ পর্ যায়ের কার্ যালেসমূয়ের কম যসম্পাদন লক্ষযমাত্রার র্বপরীয়ত প্রকৃত অজযন 

দ্বত্রমার্সক র্ভর্িয়ত পর্রবীক্ষণ করয়ত েয়ব। লক্ষযমাত্রার র্বপরীয়ত অজযন র্নর্িত করয়ত সংর্িষ্ট 

দপ্তর/সংস্ো প্রয়োজনীে র্নয়দ যিনা প্রদান করয়ব।  

 

৪.৩ কম যসম্পাদন মূল্যােন 

 

 অর্ য-বছয়রর ছে মাস অর্তক্রান্ত েওোর পর মাঠ পর্ যায়ের কার্ যালেসমূে র্নধ যার্রত লক্ষযমাত্রার র্বপরীয়ত 

ছে মায়স অর্জযত ফলাফলসে একটি অধ য-বার্ষ যক মূল্যােন প্রর্তয়বদন স্ব স্ব দপ্তর/সংস্ো এবং প্রয়র্াজয 

প্রক্ষয়ত্র র্বভাগীে/আঞ্চর্লক/প্রজলা কার্ যালয়ে প্রপ্ররণ করয়ব।  

 বৎসরায়ন্ত মাঠ পর্ যায়ের প্রর্তটি কার্ যালে র্নধ যার্রত লক্ষযমাত্রার র্বপরীয়ত অর্জযত ফলাফল উয়েিপূব যক 

কম যসম্পাদন  মূল্যােন সংক্রান্ত বার্ষ যক প্রর্তয়বদন প্রস্তুত কয়র র্নধ যার্রত তার্রয়ির  ময়ধ্য সংর্িষ্ট 

দপ্তর/সংস্োে প্রপ্ররণ করয়ব। 

 দপ্তর/সংস্ো সমর্িত মূল্যােন প্রর্তয়বদন সংর্িষ্ট মিণালে/র্বভায়গ দার্িল করয়ব।  



 

 

 

৫. মাঠ পর্ যায়ের কার্ যালেসমূয়ের বার্ষ যক কম যসম্পাদন চুর্ির সমেসূর্ি (এর্পএ কযায়লণ্ডার) ২০১৮-১৯ 

 

সমেসীমা র্বষে বাস্তবােনকারী কর্তযপক্ষ 

 

ক. বার্ষ যক কম যসম্পাদন চুর্ি প্রণেন ও অনুয়মাদন 

১৯ মাি য, ২০১৮ বার্ষ যক কম যসম্পাদন চুর্ি প্রস্তুয়তর জন্য মাঠ পর্ যায়ের 

অর্ফসসমূেয়ক অনুয়রাধ জ্ঞাপন 

সংর্িষ্ট দপ্তর/সংস্ো 

২০ মাি য-০৫ এর্প্রল, 

২০১৮ 

বার্ষ যক কম যসম্পাদন চুর্ি সংক্রান্ত নীর্তমালার ওপর 

মাঠ পর্ যায়ের কম যকতযায়দর প্রর্িক্ষণ প্রদান 

সংর্িষ্ট দপ্তর/সংস্ো 

১৯ এর্প্রল, ২০১৮ বার্ষ যক কম যসম্পাদন চুর্ির ১ম িসড়া প্রস্তুতকরণ সংর্িষ্ট কার্ যালয়ের কম যসম্পাদন 

ব্যবস্োপনা টিম 

২৫ এর্প্রল, ২০১৮ বার্ষ যক কম যসম্পাদন চুর্ির ১ম িসড়া অনুয়মাদন সংর্িষ্ট কার্ যালয়ের প্রধান 

০৩ প্রম, ২০১৮ বার্ষ যক কম যসম্পাদন চুর্ির চূড়ান্ত িসড়া ঊর্ধ্যতন 

কর্তযপয়ক্ষর র্নকট প্রপ্ররণ 

সংর্িষ্ট কার্ যালে 

২৪ প্রম, ২০১৮ মাঠ পর্ যায়ের অর্ফসসমূয়ের বার্ষ যক কম যসম্পাদন 

চুর্ির িসড়া পর্ যায়লািনা 

ঊর্ধ্যতন কার্ যালয়ের কম যসম্পাদন 

ব্যবস্োপনা টিম 

৩১ প্রম, ২০১৮ ঊর্ধ্যতন কার্ যালয়ের কম যসম্পাদন ব্যবস্োপনা টিয়মর 

সুপার্রি অন্তর্ভ যি কয়র বার্ষ যক কম যসম্পাদন চুর্ি 

চূড়ান্তকরণ  

সংর্িষ্ট কার্ যালয়ের কম যসম্পাদন 

ব্যবস্োপনা টিম 

১৪ জুন, ২০১৮ মাঠ পর্ যায়ের অর্ফসসমূয়ের  বার্ষ যক কম যসম্পাদন 

চুর্ি অনুয়মাদন 

ঊর্ধ্যতন কার্ যালয়ের বায়জট  

ব্যবস্োপনা কর্মটি 

২০ জুন, ২০১৮ বার্ষ যক কম যসম্পাদন চুর্ি স্বাক্ষর স্ব স্ব ঊর্ধ্যতন কার্ যালে 

২৫ জুন, ২০১৮ স্ব স্ব  কার্ যালয়ের ওয়েবসাইয়ট বার্ষ যক কম যসম্পাদন 

চুর্ি প্রকাি 

সংর্িষ্ট কার্ যালে  

ি. কম যসম্পাদন পর্রবীক্ষণ 

মধ্য-অয়টাবর, ২০১৮ 

মধ্য-জানুোর্র, ২০১৯ 

মধ্য-এর্প্রল, ২০১৯ 

কম যসম্পাদন লক্ষযমাত্রার র্বপরীয়ত দ্বত্রমার্সক অগ্রগর্ত 

পর্ যায়লািনা 

     স্ব স্ব  ঊর্ধ্যতন কার্ যালে 

গ. কম যসম্পাদন মূল্যােন 

১৯ জুলাই, ২০১৮ ২০১৭-১৮ অর্ যবছয়রর বার্ষ যক কম যসম্পাদন চুর্ির 

বার্ষ যক মূল্যােন প্রর্তয়বদন প্রস্তুতকরণ 

সংর্িষ্ট কার্ যালয়ের কম যসম্পাদন 

ব্যবস্োপনা টিম 

২৪ জুলাই, ২০১৮ ২০১৭-১৮ অর্ যবছয়রর বার্ষ যক মূল্যােন প্রর্তয়বদন 

ঊর্ধ্যতন কর্তযপয়ক্ষর র্নকট দার্িল 

সংর্িষ্ট কার্ যালে 

০৯ আগস্ট, ২০১৮ ২০১৭-১৮ অর্ য-বছয়রর বার্ষ যক মূল্যােন প্রর্তয়বদন 

পর্ যায়লািনা 

স্ব স্ব  ঊর্ধ্যতন কার্ যালে 

১৩ জানুোর্র, ২০১৯ ২০১৮-১৯ অর্ য-বছয়রর অধ য-বার্ষ যক মূল্যােন 

প্রর্তয়বদন প্রণেন ও সংর্িষ্ট দপ্তর/সংস্োে প্রপ্ররণ    

সংর্িষ্ট কার্ যালয়ের  

কম যসম্পাদন ব্যবস্োপনা টিম 

২৪ জানুোর্র ২০১৯ ২০১৮-১৯ অর্ য-বছয়রর অধ য-বার্ষ যক মূল্যােন 

প্রর্তয়বদন পর্ যায়লািনায়ন্ত ফলাবতযক (র্ফডব্যাক) 

প্রদান 

স্ব স্ব  ঊর্ধ্যতন কার্ যালে 

 

 

৬. বার্ষ যক কম যসম্পাদন চুর্ি দার্িল প্রর্ক্রো  

 

 ২০১৮-১৯ অর্ য-বছয়রর সকল বার্ষ যক কম যসম্পাদন চুর্ি এ সংক্রান্ত নীর্তমালাে বর্ণ যত সময়ের ময়ধ্য সংর্িষ্ট 

দপ্তর/সংস্োে দার্িল করয়ত েয়ব।  


