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১. ভূমমকা 

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

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

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

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

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

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

সহায়তা প্রদারন  লরক্ষে মমন্ত্রপম ষদ মবিাগ প্রমত বছ  ‘বামষ চক কম চসম্পাদন চুমি প্রণয়ন, পম বীক্ষণ ও মূল্যায়ন 

মনরদ চমিকা’ প্রকাি কর  র্ারক। এবছ  এমপএ’  কাঠারমা  মকছু উন্নয়ন ও পম বতচন সাধন ক া হরয়রছ; সর্মন: 

সুিাসন ও সংস্কা মূলক কার্ চক্রমসমূহরক (োতীয় শুিার্া  সকৌিল, অমিরর্াগ প্রমতকা  ব্যবস্থা, সসবা প্রদান প্রমতশ্রুমত, 

ই-গির্ন্চান্স ও উদ্ভাবন এবং তথ্য অমধকা ) সমমিত িারব এমপএ’  অংি মহসারব অন্তর্ভ চি ক া হরয়রছ। এছাড়াও  

‘সকৌিলগত উরেশ্য’ মনধ চা ণ শুধুমাত্র মন্ত্রণালয়/মবিাগ পর্ চারয়  াখা হরয়রছ। এ মনরদ চমিকাটি  মন্ত্রণালয়/মবিাগ হরত 

উপরেলা পর্ চায় পর্ চন্ত সকল স কাম  অমিরস  ২০২১-২২  অর্ চবছর   এমপএ প্রণয়ন, বাস্তবায়ন পম বীক্ষণ ও 

মূল্যায়রন  ের্ন্ প্ররর্ােে হরব। 

 

২.  বামষ চক কম চসম্পাদন চুমি  কাঠারমাগত পম বতচনসমূহ: 

 মন্ত্রণালয়/মবিাগসমূরহ  (আওতাধীন দপ্ত /সংস্থা ও মাঠ পর্ চারয়  অমিসসহ) কার্ চতামলকা (Allocation 

of Business) ও সুিাসনমূলক কার্ চক্রমসমূরহ  (োতীয় শুিার্া  সকৌিল, অমিরর্াগ প্রমতকা  ব্যবস্থা, 

সসবা প্রদান প্রমতশ্রুমত, ই-গির্ন্চান্স ও উদ্ভাবন এবং তথ্য অমধকা ) সামমিক মূল্যায়ন এমপএ’  মাধ্যরম সম্পন্ন 

ক া হরব। 

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

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

মহরসরব মবরবমর্ত হরব। মমন্ত্রপম ষদ মবিাগ এসকল কম চপম কল্পনায় মবমিন্ন পর্ চারয়  অমিরস  

(মন্ত্রণালয়/মবিাগ, দপ্ত /সংস্থা ও মাঠ পর্ চায়) ের্ন্ কী লক্ষেমাত্রা র্াকরব তা মনধ চা ণ কর  সদরব।  

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

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

সরে চূড়ান্ত এমপএ স্বাক্ষ  ক রত হরব। 

 সকৌিলগত উরেশ্য/ আবমশ্যক সকৌিলগত উরেশ্য শুধুমাত্র মন্ত্রণালয়/মবিারগ  এমপএরত র্াকরব। অর্ন্ার্ন্ 

অমিরস  এমপএ’সত সকৌিলগত উরেশ্য/ আবমশ্যক সকৌিলগত উরেরশ্য  পম বরতচ কম চসম্পাদন 

সক্ষত্র/সুিাসন ও সংস্কা মূলক কম চসম্পাদরন  সক্ষত্র র্াকরব।  

 মবগত বছ সমূরহ এমপএ’সত সমার্ ১০০ নম্বর   মরধ্য সংমিষ্ট অমিরস  Allocation of Business বা 

কার্ চতামলকা  অনুর্ায়ী কম চকাে বাস্তবায়রন ৭৫ নম্ব  এবং আবমশ্যক সকৌিলগত উরেশ্য বাস্তবায়রন  ের্ন্ 

২৫ নম্ব  ব াে মছল। এবছ  হরত সংমিষ্ট অমিরস  Allocation of Business বা কার্ চতামলকার্ভি 

কম চকাে বাস্তবায়রন ৭০ নম্ব  ব াে র্াকরব এবং আবমশ্যক সকৌিলগত উরেরশ্য  আওতায় োতীয় শুিার্া  

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

কম চপম কল্পনাসমূহ বাস্তবায়রন  ের্ন্ সব চরমার্ ৩০ নম্ব  (ওরয়রর্ড সস্কা ) ব াে র্াকরব। এই ৩০ নম্বর   

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

তথ্য অমধকা  কম চপম কল্পনাসমূহ বাস্তবায়রন  ের্ন্  র্র্াক্ররম ১০, ৪, ৩, ১০ ও ৩ নম্ব  (ওরয়রর্ড সস্কা ) 

ব াে র্াকরব (১০+৪+৩+১০+৩=৩০)। 
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 এমপএ’সত োতীয় শুিার্া  সকৌিল, অমিরর্াগ প্রমতকা  ব্যবস্থা, সসবা প্রদান প্রমতশ্রুমত, ই-গির্ন্চান্স ও উদ্ভাবন 

এবং তথ্য অমধকা  কম চপম কল্পনাসমূরহ  ওরয়রর্ড সস্কা  মনধ চা রণ  ের্ন্ প্রমতটি কম চপম কল্পনা প্রর্রম 

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

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

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

 কম চসম্পাদরন  সামব চক মর্রত্র সকান পম বতচন আনা হয় নাই।  

 সসকিন ১ এ ‘সকৌিলগত উরেশ্য’/আবমশ্যক সকৌিলগত উরেশ্য শুধুমাত্র মন্ত্রণালয়/মবিারগ  এমপএ’সতই 

র্াকরব। অর্ন্ার্ন্ অমিস এমপএ সত ‘সকৌিলগত উরেরশ্য ’ পম বরতচ ‘কম চসম্পাদরন  সক্ষত্র’ মনধ চা ণ ক রব। 

আবমশ্যক সকৌিলগত উরেশ্য এরক্ষরত্র ‘সুিাসন ও সংস্কা মূলক কম চসম্পাদরন  সক্ষত্র’ নারম পম মর্ত হরব। 

কম চসম্পাদরন  সক্ষত্র মনধ চা রণ  পিমত এই মনরদ চমিকা  ‘এমপএ’  মবমিন্ন সসকিন প্রস্তুত প্রমক্রয়া’ অংরি 

বণ চনা ক া হরয়রছ। 

 সসকিন ২ এ সকারনা পম বতচন আনা হয় নাই। 

 সসকিন-৩ এ  ছরক  কলাম সংখ্যায় সকান পম বতচন আনা হয় নাই। তরব প্রর্ম কলারম মন্ত্রণালয়/মবিারগ  

এমপএ’সত ‘সকৌিলগত উরেশ্য/ আবমশ্যক সকৌিলগত উরেশ্য’ উরেখ র্াকরলও অর্ন্ার্ন্ অমিরস  এমপএ সত 

এই কলারম কম চসম্পাদরন  সক্ষত্র/ সুিাসন ও সংস্কা মূলক কম চসম্পাদরন  সক্ষত্র উরেখ ক রত হরব। 

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

পৃর্কিারব মলখরত হরব। 

 সংরর্ােনী ২ (কর্ িসম্পাদন সূির্কি পর্ির্াপ পদ্ধর্ি) এ  নাম পম বতচন কর  ‘কর্ িসম্পাদন ব্যবস্থাপনা ও 

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

সংরর্ােনী ২ 

ক্রর্র্ক নম্বি কার্ চক্রম কর্ িসম্পাদন সূিক বাস্তবায়নকািী অনুর্বভাগ, অর্ধিাখা, িাখা লক্ষেমাত্রা অেচরন  প্রর্াণক 

     

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

আনা হরয়রছ। নতুন ছকটি মনম্নরুপ: 

সংরর্ােনী ৩ 

কার্ যক্রম কম যসম্পাদন সূচক যেসকল অফিয়সর সায়ে 

সংফিষ্ট 

সংফিষ্ট অফিয়সর সায়ে কাে যক্রম সমন্বয়ের যকৌশল 

    

 

 সংরর্ােনী ৪ একটি নতুন সংরর্ােনী মহরসরব শুধুমাত্র মন্ত্রণালয়/মবিারগ  এমপএ’সত সংযুি র্াকরব। অর্ন্ার্ন্ 

অমিরস  এমপএ’সত এই সংরর্ােনী র্াকরব না। সর্সকল নীমত/পম কল্পনা  আরলারক কম চসম্পাদন পম কল্পনা 

প্রস্তুত ক া হরয়রছ সস সকল নীমত পম কল্পনা  তামলকা ও এমপএ-সত প্রদ্ সংমিষ্ট কার্ চক্ররম  তামলকা এই 

মনম্নমলমখত ছরক প্রদান ক রত হরব; 

ক্রমমক  নীমত/পম কল্পনা  নাম  নীমত/পম কল্পনা  সর্ অংরি  

আরলারক এমপএ’  কার্ চক্রম 

িহণ ক া হরয়রছ   

এমপএ’  

সংমিষ্ট 

কার্ চক্রম  

মন্তব্য 

০১ সডল্টা প্ল্োন-২১০০    

০২ রুপকল্প ২০৪১    

০৩ অষ্টম পঞ্চবামষ চক পম কল্পনা    

০৪ মমন্ত্রসিা  মসিান্ত বাস্তবায়ন    



5 

 

 

 

 মন্ত্রণালয়/মবিারগ  ের্ন্ সংরর্ােনী ৫-৯ পর্ চন্ত (অর্ন্ার্ন্ অমিরস  ের্ন্ সংরর্ােনী ৪-৮ পর্ চন্ত) র্র্াক্ররম 

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

কম চপম কল্পনা, সসবা প্রদান প্রমতশ্রুমত কম চপম কল্পনা এবং তথ্য অমধকা  কম চপম কল্পনা সংযুি ক রত হরব। 

উরেখ্য সর্ এসকল কম চপম কল্পনা মমন্ত্রপম ষদ মবিাগ কর্তচক প্রস্তুত কর  এই মনরদ চমিকা  সারর্, এমপএ এম 

এস সির্ওয়োর  এবং মমন্ত্রপম ষদ মবিারগ  ওরয়বসাইরর্ আপরলাড ক া আরছ। শুিার্া  কম চপম কল্পনা 

ছাড়া অর্ন্ার্ন্ কম চপম কল্পনাসমূহ পুন ায় প্রস্তুরত  প্ররয়ােন নাই। শুধুমাত্র ডাউনরলাড ও মপ্রন্ট কর  এমপএ’  

সারর্ সংযুি ক রত হরব। মমন্ত্রপম ষদ মবিাগ কর্তচক প্রদ্ শুিার্া  কম চপম কল্পনা  ি ম্যার্ ও গাইডলাইন 

অনুর্ায়ী শুিার্া  কম চপম কল্পনা প্রস্তুত কর  মনে মনে ঊর্ধ্চতন অমিরস  সারর্ আরলার্না  মিম্রত চূড়ান্ত 

কর  চূড়ান্ত শুিার্া  কম চপম কল্পনা এমপএ’  সারর্ সংযুি ক রত হরব। 

 এমপএ’  কাঠারমা পম মিষ্ট ক সত সংযুি ক া হরয়রছ; 

 মন্ত্রনালয়/মবিাগসহ সকল স কাম  অমিস এসকল কম চপম কল্পনা বাস্তবায়ন ক রব এবং র্ামহত প্রমাণক মনে 

মনে ঊর্ধ্চতন কর্তচপরক্ষ  মনকর্ মূল্যায়রন  সময় সপ্র ণ ক রব। প্রমতটি কম চপম কল্পনা বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন 

মনরদ চমিকা এসারর্ সংযুি ক া হরয়রছ (পম মিষ্ট খ) । 

 এছাড়াও, এমপএ’  একটি সাধা ণ কাঠারমা প্রস্তুত ক া হরয়রছ (পম মিষ্ট গ) । কাঠারমাটি মন্ত্রণালয়/মবিারগ  

মবমিন্ন অনুমবিাগ, স কাম  ব্যাংক, বীমা, মিক্ষা প্রমতষ্ঠানসমূহ মকংবা সকান অমিরস  আওতাধীন ইউমনর্ 

প্ররয়ােরন ব্যবহা  ক রত পা রব। উরেখ্য, এই কাঠারমা মন্ত্রণালয়/মবিাগ/দপ্ত /সংস্থা ও মাঠ পর্ চারয়  

অমিরস  সক্ষরত্র প্ররর্ােে হরব না।     

 

৩. বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ি প্রণয়র্ন সাধািণ র্নর্দ িিাবর্ল 

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

এমপএ মনরদ চমিকারত এমপএ প্রণয়রন  সক্ষরত্র মবরবর্ে মকছু উরেখরর্াগ্য মবষরয় আরলাকপাত ক া হয়।   মনরম্ন ২০২১-

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

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

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

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

মনরম্ন সদয়া হল:  

ক) স কার   মনব চার্নী ইিরতহা , ২০১৮ 

খ) সপ্রমক্ষত পম কল্পনা ২০২১-২০৪১ 

গ) অষ্টম পঞ্চবামষ চক পম কল্পনা, ২০২১-২০২৫ 

ঘ) বাংলারদি ব-দ্বীপ পম কল্পনা ২১০০ (Bangladesh Delta Plan 2100) এবং 

ঙ) সর্কসই উন্নয়ন অিীষ্ট (Sustainable Development Goals 2030) 

2. প্ররতেক স কাম  অমিস মনে মনে র্িণালয়/র্বভাগ কর্তিক প্রণীত নীর্ি/আইন/রকৌিলপত্র/পম কল্পনায় 

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

 

০৫ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  মনরদ চিনা ও প্রমতশ্রুমত 

বাস্তবায়ন 

   

০৬ এম টি মব এি     

০৭ মন্ত্রণালয়/মবিারগ  মনেস্ব নীমত/পম কল্পনা    

0৮     

….     
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3. ‘মুমেববষ চ’ উপলরক্ষে গৃহীত মবমিন্ন েনমহতক  কার্ চক্ররম  লক্ষ েমাত্রা এমপএ-সত উরেখ র্াকরব; এরক্ষরত্র 

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

২/১টি কাে বাস্তবায়রন  ের্ন্ লক্ষেমাত্রা মনধ চা ণ ক রত হরব; 

4. মমন্ত্রসিায় গৃহীত মসিান্ত এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তচক প্রদ্ মনরদ চিনা ও প্রমতশ্রুমত বাস্তবায়রন  

প্রমতিলন প্ররর্ােে সক্ষরত্র সংমিষ্ট মন্ত্রণালয়/মবিাগ ও দপ্ত /সংস্থা  এমপএ সত র্াকরত হরব; 

5. ‘র্ধ্যর্র্য়াদী বার্েট কাঠার্র্ার্ি’ প্রদ্ রূপকল্প, অমিলক্ষে, Key Performance Indicator (KPI), 

উরেশ্য ও কার্ চক্ররম  সরে এমপএ-সত প্রদ্ তরথ্য  সামঞ্জস্য র্াকরত হরব; 

6. অর্ চবছর   সম্ভাব্য বারেরর্  সরে সামঞ্জস্য স রখ এমপএ-সত লক্ষেমাত্রা মনধ চা ণ ক রত হরব;  

7. মডমের্াল বাংলারদি মবমনম চারণ র্বর্ভন্ন উদ্ভাবনী ও সংস্কািমূলক উর্যাগ, মডমের্াইরেিন, মডমের্াল 

সসবা প্রদান ও সসবা সহেীক রণ  লক্ষেমাত্রা এমপএ প্রণয়রন র্বর্বিনা ক রত হরব; 

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

মন্ত্রণালরয়  কার্ চক্ররম  সারর্ সংমিষ্ট সস সকল মনরদ চিকসমূরহ  অিগমত মবরবর্নায় স রখ লক্ষেমাত্রা 

সনয়া সর্রত পার ;  

9. এমপএ প্রণয়রন ৪র্ চ মিল্প মব্লব (Fourth Industrial Revolution) সংমিষ্ট কার্ চক্রম প্ররর্ােে 

সক্ষরত্র অন্তর্ভ চি ক া সর্রত পার ; 

10. ঊর্ধ্চতন অমিরস  এমপএ-সত আওতাধীন অমিরস  ের্ন্ মনধ চাম ত/প্ররর্ােে কার্ চক্ররম  উরেখ র্র্াসম্ভব 

পম হা  ক রত হরব। তরব আওতাধীন অমিরস  কার্েি সম্ভাব্য সার্র্িক প্রভাব/অেিন ঊর্ধ্চতন 

অমিরস  এমপএ-সত প্রর্িফর্লি হর্ি পার্ি। এছাড়াও, আওতাধীন অমিরস  কারে  সক্ষত্র প্রস্তুত ও 

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

পার ; 

11. ২০২১-২২ অর্ িবছর্িি এমপএ প্রণয়র্ন পূব িবিী বছিসমূর্হি এমপএ’ি সর্ে সার্ঞ্জস্য বোয় িাখর্ি হর্ব; 

12. এমপএ প্রণয়র্ন একটি সিকার্ি অর্ফস িাি পািফির্র্র্েি সর্ে সম্পকিযুি গুরুত্বপূণ ি কার্ িক্রর্সমূহ 

উর্েখ কির্ব এবং রুটিনধর্ী ও ক্ষুদ্র কােসমূর্হি উর্েখ র্র্াসম্ভব পর্িহাি কির্ব। এ লর্ক্ষয ২০২১-২২ 

অর্ িবছর্িি এমপএ তি র্িণালয়/র্বভাগ সর্ব িাচ্চ ০৫ (পাঁি) টি তকৌিলগি উর্েশ্য এবং সর্ব িাচ্চ ৫০ টি 

(পঞ্চাি) সূিক র্নধ িািণ কির্ি পাির্ব। অন্যান্য অর্ফসসমূহ সর্ব িাচ্চ ০৫ (পাঁি) টি কর্ িসম্পাদন তক্ষত্র 

এবং সর্ব িাচ্চ ৫০ টি (পঞ্চাি) সূির্কি র্র্ধ্য এমপএ তক সীর্াবদ্ধ িাখর্ব; 

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

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

14. মন্ত্রণালয়/মবিারগ  গুরুত্বপূণ চ মবষয়সমূহ মনরয় অিেন্ত ীণ গরবষণা পম র্ালনা  মবষয়টি মবরবর্না ক রত 

হরব;    

15. সর্সকল কার্ চক্রম বাস্তবায়রন অর্ন্ এক/একামধক স কাম  অমিরস  উপি র্নভিি ক রত হয় সসসকল 

কার্ চক্রম এমপএ-সত উরেরখ  পূরব চ সসসকল স কাম  অমিরস  সরে আরলার্না কর  প্রাপ্ত সহরর্ামগতা  
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মবষরয় মনমিত হরত হরব। প্ররর্ােে সক্ষরত্র এসকল সহরর্ামগতা প্রদারন  মবষয়সমূহ সসসকল স কাম  

অমিরস  এমপএ-সত উরেখ র্াকা মনমিত ক রত হরব;  

16. রুটিন ধমী কারে  (রর্মন সিা, পত্র োম  ইতোমদ) উরেখ র্র্াসম্ভব পম হা  ক রত হরব; 

17. পূব িবিী বছিসমূর্হি ন্যায় ২০২১-২২ অর্ িবছর্িি এর্পএ প্রণয়ন, ত্রত্রর্ার্সক/অধ িবার্ষ িক/বার্ষ িক প্রর্ির্বদন 

প্রস্তুি ও দার্খলসহ এর্পএ মূল্যায়র্নি র্াবিীয় কাে এমপএএমএস সফ্ টওয়যার্িি র্াধ্যর্র্ সম্পাদন 

কির্ি হর্ব; 

18. সর্সকল স কাম  অমিস এমপএএমএস সফ্ টওয়যার্িি আওতায় এরসরছ সসসকল অমিরস  এমপএ 

প্রণয়ন, পম বীক্ষণ ও মূল্যায়ন শুধুমাত্র এমপএএমএস সফ্ টওয়যার্িি মাধ্যরমই সম্পন্ন ক রত হরব।  

19. এমপএএমএস সফ্ টওয়যার্িি আওতার্ভি সকল অমিস এমপএ’  লক্ষেমাত্রা অেচরন  সকল প্রমাণক 

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

এমপএ’  একটি মুমিত কমপ সং ক্ষণ ক া সর্রত পার ;   

20. এমপএ প্রণয়ন, পম বীক্ষণ ও মূল্যায়রন  কােটি র্র্ার্র্িারব সমিরয়  ের্ন্ 

মন্ত্রণালয়/মবিাগ/দপ্ত /সংস্থা ও মাঠ পর্ চারয়  প্রমতটি অমিরস  সকান একটি মনমদ চষ্ট িাখা/অমধিাখারক 

দাময়ত্ব প্রদান ক রত হরব। এমপএ সংক্রান্ত সকল স কড চ উি িাখা/অমধিাখায় সং মক্ষত র্াকরব। উি 

িাখা/অমধিাখা  দাময়ত্বপ্রাপ্ত কম চকতচা এমপএ টিরম  সদস্য হরবন; এবং   

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

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

৪. বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্িি মবমিন্ন সসকিন প্রস্তুত প্রমক্রয়া 

২০২১-২২ অর্ িবছর্িি বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ির্ি স কাম  অমিরস  কর্ িসম্পাদর্নি সার্ব িক র্িত্র, প্রস্তাবনা 

এবং র্নম্নবর্ণ িি তসকিন ও সংর্র্ােনীসমূহ অন্তর্ভ িি র্াকর্ব: 

তসকিন ১: রূপকল্প, অর্ভলক্ষয, তকৌিলগি উর্েশ্যসমূহ (শুধুমাত্র মন্ত্রণালয়/মবিারগ  ের্ন্), কম চসম্পাদরন  

সক্ষত্র (অর্ন্ার্ন্ অমিরস  ের্ন্) এবং কার্ িাবর্ল  

তসকিন ২: কার্ িক্রর্র্ি চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব 

তসকিন ৩: কম চসম্পাদন পম কল্পনা  

সংর্র্ােনী ১:  িব্দসংর্ক্ষপ 

সংর্র্ােনী ২: কর্ িসম্পাদন ব্যবস্থাপনা ও প্রমাণক 

সংর্র্ােনী ৩: অন্য অমিরস  সারর্ সংমিষ্ট কর্ িসম্পাদন সূর্কসমূহ 

সংরর্ােনী ৪ (শুধুমাত্র মন্ত্রণালয়/মবিারগ  ের্ন্): সর্সকল নীমত/পম কল্পনা  আরলারক কম চসম্পাদন 

পম কল্পনা প্রস্তুত ক া হরয়রছ 

সংরর্ােনী ৫: োতীয় শুিার্া  সকৌিল কম চপম কল্পনা, 

সংরর্ােনী ৬:  ই-গভন্যিাে কর্ িপর্িকল্পনা 



8 

 

সংরর্ােনী ৭: অমিরর্াগ প্রমতকা  ব্যবস্থা কম চপম কল্পনা 

সংরর্ােনী ৮: সসবা প্রদান প্রমতশ্রুমত কম চপম কল্পনা 

সংরর্ােনী ৯:  তথ্য অমধকা  কম চপম কল্পনা 

মন্ত্রণালয়/মবিাগ, দপ্ত /সংস্থা ও মাঠ পর্ চারয়  অমিরস  বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্িি কাঠার্র্া পর্ির্িি ক তি 

সংর্র্ার্েি হল। প্ররর্ােে কাঠার্র্া অনুসিণ কর্ি প্ররতেক স কাম  অমিস বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ি প্রস্তুি কির্ব। 

এসকল সসকিন ও সংরর্ােনী পূ রণ  প্রমক্রয়া মনরম্ন সংরক্ষরপ বণ চনা ক া হল:  

 

৪.১ কর্ িসম্পাদর্নি সার্ব িক র্িত্র 

  স কাম  অমিরস  কর্ িসম্পাদর্নি একটি সংমক্ষপ্ত র্িত্র তুর্ল ধিাি লর্ক্ষয বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ির্ি এই 

অংিটি সংর্র্ােন কিা হর্য়র্ছ। এর্ি সংর্িি অমিরস  মবগি ৩ (র্িন) বছর্িি প্রধান অেিনসমূহ, কর্ িসম্পাদর্নি 

তক্ষর্ত্র সর্স্যা বা িযার্লঞ্জ, এসকল র্োরলঞ্জ/সমস্যা উ্ রণ ভর্বষ্যি কম চপর্িকল্পনা এবং উি কম চপম কল্পনা  

আরলারক ২০২১-২২ অর্ িবছর্িি সম্ভাব্য প্রধান অেিনসমূহ সংর্ক্ষর্প বণ িনা কির্ি হর্ব। সামব চক মর্ত্র সুমনমদ চষ্ট ও 

তথ্যবহুল মকন্তু র্র্াসম্ভব সংমক্ষপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। 

 

৪.২ প্রস্তাবনা 

 বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্িি শুরুর্ি একটি প্রস্তাবনা র্াকর্ব, র্ার্ি এই চুর্িি উর্েশ্য, পক্ষসমূহ এবং চুর্ির্ি 

বর্ণ িি ফলাফলসমূহ অেির্নি র্বষর্য় িার্দি সম্মি হওয়া সম্পর্কি উর্েখ র্াকর্ব।  

 

4.৩ তসকিন-১: রূপকল্প, অর্ভলক্ষয, তকৌিলগি উর্েশ্য / কর্মসম্পাদরন  সক্ষত্র এবং কার্ িাবর্ল 

 

রূপকল্প (Vision) 

রূপকল্প মূলি একটি স কাম  অমিরস  ভর্বষ্যৎ আদি ি অবস্থা (idealized state) র্নর্দ িি কর্ি। রূপকল্প 

সাধািণি ৫-১০ বছি তর্য়ার্দি েন্য র্নধ িািণ কিা হয়। ফর্ল অমিরস  কাঠার্র্াগি পর্িবিিন বা কার্েি ধিন ব্যাপক 

পর্িবিিন ব্যতীত রূপকল্প বছি বছি পর্িবর্িিি হর্ব না। একটি ভাল রূপকল্প সহর্ে পাঠর্র্াগ্য ও তবাধগম্য হর্ব। এটি  

কল্পনায় ধািণ কিাি র্ি সংর্ক্ষপ্ত ও তোিার্লা হর্ব র্া গন্তব্য র্নর্দ িি কির্ব, র্কন্তু এটি গন্তর্ব্য তপৌৌঁছার্নাি পর্নকিা 

নয়। রূপকল্প স কাম  কম চর্া ীরদ  উদ্বুদ্ধ এবং উজ্জীর্বি কির্ব, র্া একইসর্ে অেিনর্র্াগ্য এবং িযার্লর্ঞ্জংহর্ব।   

 

অর্ভলক্ষয (Mission) 

একটি সিকার্ি দপ্তি িাি র্নর্দ িি রূপকল্পটি কী িারব অেচন ক রব অমিলক্ষ মূলতঃ তাই মনরদ চি কর । অর্ভলক্ষয 

মনধ চা রণ  সক্ষরত্র র্নম্নবর্ণ িি র্বষয়সমূহ র্বর্বিনায় িাখর্ি হর্ব,  

একটি দপ্ত  একটি মনমদ চষ্ট সমরয়, 

 কী অেিন কির্ি িায়;  

 কীভার্ব অেিন কির্ি িায়; এবং  

 কাি েন্য অেিন কির্ি িায় অর্ িাৎ এি সম্ভাব্য উপকাির্ভাগী কািা। 

 

অর্ভলক্ষয অবশ্যই রূপকর্ল্পি সর্ে সার্ঞ্জস্যপূণ ি হর্ি হর্ব।  
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মন্ত্রণালয়/মবিারগ  তকৌিলগি উর্েশ্য (Strategic Objectives)  

 

তকৌিলগি উর্েশ্য বলর্ি র্নর্দ িি সর্র্য়-স্বল্প, র্ধ্য ও দীর্ ির্র্য়ার্দ র্নর্দ িি নীর্ির্ালা এবং কর্ িসূর্ি 

বাস্তবায়র্নি র্াধ্যর্র্ একটি দপ্ত  িাি অর্ধর্ক্ষর্ত্র তর্ সকল উন্নয়ন লক্ষয (development objectives) অেিন 

কির্ি িায় তসগুর্লর্ক বুঝার্ব। উদাহিণস্বরূপ, স্বাস্থয তসবা র্বভার্গি অন্যির্ তকৌিলগি উর্েশ্য হর্ি পার্ি র্া ও 

র্িশুি েন্য উন্নিিি স্বাস্থযর্সবা র্নর্িিকিণ। সকৌিলগত উরেশ্য শুধুমাত্র মন্ত্রণালয়/মবিারগ  এমপএ’সত র্াকরব। 

মন্ত্রণালয়/মবিারগ  এমপএ সত দুই ধ রন  সকৌিলগত উরেশ্য র্াকরব। মন্ত্রণালয়/মবিাগ মনে মনে allocation of 

business অনুর্ায়ী সরব চাচ্চ ০৫ (পাঁর্) টি সকৌিলগত উরেশ্য মনধ চা ণ ক রত পা রব। সুিাসন/সংস্কা মূলক কার্ চক্রম 

বাস্তবায়রন  ের্ন্ মমন্ত্রপম ষদ মবিাগ কর্তচক মকছু ‘সকৌিলগত উরেশ্য’ এবং সংমিষ্ট কার্ চক্রম ও লক্ষেমাত্রা মনধ চা ণ 

কর  মদরত পার  র্া ‘আবমশ্যক সকৌিলগত উরেশ্য’ নারম পম মর্ত হরব। এসকল ‘আবমশ্যক সকৌিলগত উরেশ্য’ 

সকল মন্ত্রণালয়/মবিারগ  ের্ন্ সমিারব প্ররর্ােে হরব। ২০২১-২২ অর্ চবছর   এমপএ’সত ‘সুিাসন ও সংস্কা মূলক 

কম চসম্পাদন সো দা ক ণ’ মির ানারম একটি আবমশ্যক সকৌিলগত উরেশ্য এবং সংমিষ্ট কার্ চক্রম (োতীয় শুিার্া  

সকৌিল, অমিরর্াগ প্রমতকা  ব্যবস্থা, সসবা প্রদান প্রমতশ্রুমত, ই-গির্ন্চান্স ও উদ্ভাবন এবং তথ্য অমধকা  কম চপম কল্পনা 

বাস্তবায়ন) লক্ষেমাত্রাসহ অন্তর্ভ চি ক া হরয়রছ।    

 

দপ্ত /সংস্থা ও মাঠ পর্ চারয়  কার্ চালয়সমূরহ  কম চসম্পাদরন  সক্ষত্র:  

 

দপ্ত /সংস্থা ও মাঠ পর্ চারয়  কার্ চালয়সমূহ মূলত সংমিষ্ট মন্ত্রণালয়/মবিারগ  রুপকল্প, অমিলক্ষে ও সকৌিলগত 

উরেশ্যসমূহ বাস্তবায়রন  ের্ন্ কাে কর । এসকল অমিসসমূহ সংমিষ্ট মন্ত্রণালয়/মবিারগ  রুপকল্প, অমিলক্ষে ও 

সকৌিলগত উরেশ্যসমূরহ  আরলারক মনে মনে রুপকল্প, অমিলক্ষে ও কম চসম্পাদরন  সক্ষত্র মনধ চা ণ ক রব। 

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

অমিসসমূরহ  এমপএ’সত আবমশ্যক সকৌিলগত উরেশ্য ‘সুিাসন ও সংস্কা মূলক কম চসম্পাদরন  সক্ষত্র’ নারম পম মর্ত 

হরব এবং এরক্ষরত্র ‘সুিাসন ও সংস্কা মূলক কম চসম্পাদন সো দা ক ণ’ মির ানারম মমন্ত্রপম ষদ মবিাগ কর্তচক 

মনধ চাম ত একটি কম চসম্পাদরন  সক্ষত্র র্াকরব।    

 

কার্ িাবর্ল (Functions) 

 

একটি স কাম  অমিরস  প্রধান কার্ িাবর্ল এখারন র্লর্পবদ্ধ কির্ি হর্ব। কার্ ির্বর্ধর্ালা (Rules of 

Business)-এি িফর্সল-১ (Allocation of Business)-এ বর্ণ িি কার্ িাবর্লি র্ভর্ির্ি র্িণালয়/র্বভার্গি 

কার্ িাবর্লি িার্লকা প্রস্তুি কির্ি হর্ব। দপ্ত /সংস্থা ও মাঠ পর্ চারয়  অমিরস  সক্ষরত্র সংমিষ্ট আইন/মবমধ ও স কাম  

আরদি দ্বা া মনধ চাম ত কার্ চাবমল সংরক্ষরপ উরেখ ক রত হরব।  

 

৪.৪ তসকিন-২: কার্ িক্রর্সমূর্হি চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব 

   

 তসকিন-২ এ স কাম  অমিসসমূহ সসকিন-৩ এ বমণ চত মবমিন্ন কার্ িক্রর্ বাস্তবায়র্নি র্াধ্যর্র্ তর্ সকল চূড়ান্ত 

ফলাফল (end result or outcome) অেিন কির্ি িায় তসগুর্ল উর্েখ কির্ব। উদাহ ণস্বরূপ বলা র্ায় প্রমতটি 

ঘর  মন বমচ্ছন্ন ও মানসম্পন্ন মবদুেৎ সসবা সপৌরছ সদয়া মবদুেৎ মবিারগ  একটি অর্ন্তম লক্ষে র্া মধ্য বা দীঘ চ সময়ারদ 

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

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

র্াকাই বাঞ্ছনীয়। রূপকল্প এবং অর্ভলর্ক্ষযি ন্যায় চূড়ান্ত ফলাফলও বছি বছি পর্িবিিন কিা সর্ীিীন নয়। 
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৪.৫ তসকিন-৩: কম চসম্পাদন পম কল্পনা  

 

কলার্-১: তকৌিলগি উর্েশ্য/ কম চসম্পাদরন  সক্ষত্র 

 

তসকিন-১ এ বর্ণ িি তকৌিলগি উর্েশ্যসমূহ/ কম চসম্পাদরন  সক্ষত্র তসকিন-৩ এি কলার্-১ এ উরেখ ক রত 

হর্ব। কর্ িসম্পাদন সব ির্র্াট ১০০ নম্বর   (weight) র্ভর্ির্ি পর্ির্াপ কিা হর্ব। এই ১০০ নম্বর   র্র্ধ্য সংমিষ্ট 

অমিরস  তকৌিলগি উর্েশ্যসমূর্হি/কম চসম্পাদন সক্ষরত্র  েন্য ৭০ নম্বি এবং আবর্শ্যক তকৌিলগি উর্েশ্য/সুিাসন 

ও সংস্কা মূলক কম চসম্পাদন সক্ষরত্র  ের্ন্ ৩০ নম্বি র্নধ িার্িি র্াকর্ব। 

 

কলার্-২: তকৌিলগি উর্েসশ্য /কম চসম্পাদন সক্ষরত্র  র্ান 

 

তকৌিলগি উর্েশ্যসমূহ/ কম চসম্পাদরন  সক্ষরত্রসমূহ গুরুত্ব ও িাৎপর্র্ িি ক্রর্ানুসার্ি  উর্েখ কির্ি হর্ব। 

তসর্ক্ষর্ত্র, অর্ধকিি গুরুত্বসম্পন্ন উর্ের্শ্যি/রক্ষরত্র  র্ান তবর্ি হর্ব এবং কর্ গুরুত্বসম্পন্ন উর্ের্শ্যি/রক্ষরত্র  র্ান কর্ 

হর্ব। তকৌিলগি উর্েশ্যসমূর্হি/কম চসম্পাদন সক্ষরত্র  র্র্ধ্য র্ানবণ্টর্নি তক্ষর্ত্র র্ার্ি ভািসাম্য ির্ক্ষি হয় িা র্নর্িি 

কির্ি হর্ব।  

 

কলার্-৩: কার্ িক্রর্ 

 

প্রর্িটি তকৌিলগি উর্েশ্য/কম চসম্পাদন সক্ষত্র পূির্ণি লর্ক্ষয সংমিষ্ট অমিস প্রর্য়ােনীয় কার্ িক্রর্ র্নধ িািণ 

কিসব। কখর্না কখর্না একটি তকৌিলগি উর্ের্শ্যি/কম চসম্পাদন সক্ষরত্র  র্বপিীর্ি এক বা একার্ধক কার্ িক্রর্ও 

র্াকর্ি পার্ি। উর্েখ্য, বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ির্ি উন্নয়ন ও পর্িিালন বার্ের্টি সর্ব িাির্ ব্যবহাি র্নর্িিকির্ণি 

পািাপার্ি তসবাি র্ান বৃর্দ্ধর্ি সহায়ক ির্া ফলাফলধর্ী কর্ িসং্কৃতর্ির্ক উৎসাহ প্রদান কর্ি এরূপ কার্ িক্রর্র্কও 

অন্তির্ভি কিা র্ার্ব। তসর্ক্ষর্ত্র সংমিষ্ট অমিরস  ের্ন্ ব ােকৃত অর্র্ িি সর্ব িাির্ ব্যবহাি র্নর্িি কিাি লর্ক্ষয 

র্র্াসর্র্য় প্রকল্প সম্পন্ন কিা এবং প্রকর্ল্পি গুণগি র্ান র্নর্িি কিা সংক্রান্ত কার্ িক্রর্র্ক গুরুত্ব সহকার্ি অন্তির্ভি 

কির্ি হর্ব। উরেখ্য, ২০২১-২২ অর্ চবছর  ব ােকৃত বারেরর্  আরলারক কার্ চক্রম মনধ চা ণ ক রত হরব। মবগত 

অর্ চবছর   এমপএ-সত উরেখ ক া অসমাপ্ত কার্ চক্রমসমূহ পর   অর্ চবছর   এমপএ-সত উরেখ র্াকরত হরব। ক্ষুি বা 

রুটিনধমী কাে সর্মন সিা/রমলা আরয়ােন, পত্র োম , পম দি চন ইতোমদ র্র্াসম্ভব পম হা  কর  িলািলধমী কাে 

সর্মন প্রদ্ েনরসবা  মারনান্নয়ন, মসিান্ত বাস্তবায়ন, প্রকল্প সমামপ্ত,  ােস্ব আদায় বৃমি, নীমত/আইন/পম কল্পনা 

ইতোমদ দমলল প্রণয়ন, আন্তেচামতক/োতীয় ইরিরন্ট অংিিহরণ /আরয়ােরন  িরল অমেচত িলািল ইতোমদ উরেখ 

ক রত হরব।  

 

কলার্-৪: কর্ িসম্পাদন সূিক 

 

কলার্-৩ এ বর্ণ িি প্রর্িটি কার্ িক্রর্র্ি েন্য এক বা একার্ধক কর্ িসম্পাদন সূিক র্নধ িািণ কির্ি হর্ব, র্া দ্বািা 

বছি তির্ষ উি কার্ িক্রর্ বাস্তবায়র্নি অগ্রগর্ি পর্ির্াপ কিা র্ার্ব। কর্ িসম্পাদন সূিকসমূহ র্নধ িাির্ণি তক্ষর্ত্র তর্ তকান 

িকর্ ত্রদ্বিিা পর্িহাি কিা সর্ীিীন হর্ব। 

 

কলার্-৫: গণনা পিমত 

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

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

মনধ চা ণ ক রত হরব। একটি সূর্রক  সকল ত্রত্রমামসরক  অেচন সর্ গণনা পিমত  মাধ্যরম বামষ চক অেচরন প্রমতিমলত 
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হরব সসই গণনা পিমত উি সূর্রক  ের্ন্ মনধ চা ণ ক রত হরব। মনরম্ন মবমিন্ন গণনা পিমত ব্যবহার   উদাহ ণ সদয়া 

হল।  

  

সমমষ্ট ও গড়: ধ া র্াক সকান স কাম  অমিস কর্তচক র্া টি ত্রত্রমামসরক প্রদ্ প্রমিক্ষরণ  সংখ্যা র্র্াক্ররম 

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

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

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

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

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

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

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

সবমি হওয়া  সম্ভাবনা র্ারক। 

 

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

গণনা পিমত তাম খ মনধ চা ণ ক রত হরব। এরক্ষরত্র সকল ত্রত্রমামসক প্রমতরবদরন একই তাম খ প্রদান ক রত হরব এবং 

সব চরিষ ত্রত্রমামসরক প্রদ্ তাম খই চূড়ান্ত বামষ চক অেচন মহসারব মবরবমর্ত হরব।   

 

 ক্রমপুমঞ্জভূতঃ এই গণনা পিমত ‘সমমষ্ট’ গণনা পিমত  মরতাই তরব এরক্ষরত্র পূরব চ  ত্রত্রমামসরক  অেচন 

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

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

ত্রত্রমামসরক অেচন ৪ এবং ৪র্ চ ত্রত্রমামসরক অেচন ৬।  ক্রমপুমঞ্জভূত গণনা পিমত  আওতায় এরক্ষরত্র ১ম ত্রত্রমামসরক  

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

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

ক্রমপুমঞ্জভূত হরয় ১২+৬=১৮ হরব। এরক্ষরত্র বামষ চক অেচন হরব ৪র্ চ ত্রত্রমামসরক  অেচন অর্ চাৎ ১৮। উরেখ্য, 

APAMS সফ্র্ওয়োর   মাধ্যরম ক্রমপুমঞ্জভূত গণনা পিমত প্ররয়ারগ  সময় সকল কোলকুরলিন ম্যানুয়ামল সফ্

র্ওয়োর  প্রদান ক রত হরব। অর্ চাৎ এই গণনা পিমত মসরলক্ট ক রল সফ্র্ওয়ো  মনে হরত সকান কোলকুরলিন কর  

না; তরব ২য় ত্রত্রমামসরক প্রদ্ তথ্য অধ চবামষ চক অিগমত মহরসরব এবং ৪র্ চ ত্রত্রমামসরক প্রদ্ তথ্য চূড়ান্ত অেচন মহসারব 

মবরবর্না কর ।   

 

কলাম ৬: একক 

কর্ িসম্পাদন সূির্কি লক্ষযর্াত্রা পর্ির্ার্পি একক (unit) এই কলার্র্ উর্েখ কির্ি হর্ব।   

 

কলার্ ৭: কর্ িসম্পাদন সূিসক  র্ান   

 

তকান তকৌিলগি উর্ের্শ্যি র্বপিীর্ি একার্ধক কার্ িক্রর্ র্াকর্ল প্রর্িটি কার্ িক্রর্র্ি বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি 

মূল্যায়র্নি েন্য এক বা একার্ধক কর্ িসম্পাদন সূিক র্াকর্ব এবং প্রর্িটি কর্ িসম্পাদন সূির্কি একটি র্নধ িার্িি র্ান 

র্াকর্ব। র্বর্ভন্ন কর্ িসম্পাদন সূির্কি র্ান এর্নভার্ব র্নধ িািণ কির্ি হর্ব র্ার্ি সবগুর্ল কর্ িসম্পাদন সূির্কি তর্াট 

র্ান সংর্িি তকৌিলগি উর্ের্শ্যি র্বপিীর্ি বিােকৃি র্ার্নি সর্ান হয়। 

 

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

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

সামঞ্জস্য র্াকরত হরব।  
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কলার্-১০-১৪: লক্ষযর্াত্রা/ মনণ চায়ক ২০২১-২২ 

 

লক্ষযর্াত্রা হর্ে কর্ িসম্পাদন (performance) উন্নয়র্নি িার্লকাির্ি। সুিিাং লক্ষযর্াত্রা একইসর্ে 

অেিনর্র্াগ্য এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী হওয়া উর্িি। লক্ষযর্াত্রাসমূহর্ক র্নম্নরূপ ৫ দফা তস্কর্ল র্বন্যস্ত কির্ি হর্ব: 

 

অসাধািণ অর্ি উির্ উির্ িলর্ি র্ান িলর্ি র্ার্নি র্নর্ম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

 লক্ষযর্াত্রা র্নধ িাির্ণি তক্ষর্ত্র ২০২০-২১ অর্ িবছর্িি অেিনর্ক িলর্ির্ান র্বর্বিনা কর্ি ২০২১-২২ অর্ িবছর্িি 

বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্িি ‘িলর্ি র্ান’ কলার্র্ উর্েখ কির্ি হর্ব। উি অেির্নি তির্য় কর্ তকার্না অেিন ‘িলর্ি 

র্ার্নি র্নর্ম্ন’ি কলার্র্ উর্েখ কির্ি হর্ব। কর্ িসম্পাদন সূির্কি র্বপিীর্ি লক্ষযর্াত্রাসমূহ গার্ণর্িকভার্ব র্নধ িার্িি 

হর্ব না। উদাহিণস্বরূপ তকান কর্ িসম্পাদন সূির্কি র্বপিীর্ি ৬০% এি কলার্র্ লক্ষযর্াত্রা ৬ র্নরুপণ কিা হর্ল ৭০% 

এি কলার্র্ িা ৭ র্নধ িািণ না কর্ি ৬.৫ বা ৭.৫ বা ৮ র্নধ িািণ কিা তর্র্ি পার্ি। তস্কর্ল উর্ের্খি িিকিা নম্বি 

তকবলর্াত্র কর্ িসম্পাদন মূল্যায়র্নি তক্ষর্ত্র ব্যবহৃি হর্ব। উর্েখ্য, তকান কর্ িসম্পাদন সূির্কি লক্ষযর্াত্রাি র্বপিীর্ি 

প্রকৃি অেিন ৬০%-এি র্নর্ি হর্ল প্রাপ্ত র্ান ০ (শূন্য) ধিা হর্ব । লক্ষযর্াত্রা র্নধ িাির্ণি তক্ষর্ত্র পূব িবিী দুই বছর্িি 

প্রকৃি অেিন ও অেির্নি প্রবৃর্দ্ধ, ২০২১-২২ অর্ িবছর্িি বার্েট বিাে, সংমিষ্ট অমিরস  সক্ষর্িা এবং র্বিাের্ান 

বাস্তবিা র্বর্বিনা কির্ি হর্ব। 

 

কলার্-১5 ও১6:  ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অর্ ি-বছর্িি প্রকৃি অেিন এবং ২০২১-২২ অর্ িবছর্িি লক্ষযর্াত্রাি র্ভর্ির্ি 

২০২২-২৩ এবং ২০২৩-২৪ অর্ িবছর্িি প্রর্ক্ষর্পি লক্ষযর্াত্রা কলার্ ১5 ও ১6-এ প্রদি িন কির্ি হর্ব।     

 

৪.৬ সংর্র্ােনী-১: িব্দসংর্ক্ষপ 

 

 বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ির্ি ব্যবহৃি র্বর্ভন্ন িব্দসংর্ক্ষর্পি পূণ িরূপ সংর্র্ােনী-১ এ সর্ন্নর্বি কির্ি হর্ব। 

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

ক রত হরব।  

 

৪.৭ সংর্র্ােনী-২:  কম যসম্পাদন ব্যবস্থাপনা ও প্রমাণক 

 সংর্র্ােনী-২ এ  কলাম-২ ও ৩ এ  কার্ চক্রম ও সূর্কসমূহ তসকিন-৩ এ  অনুরূপ হরব। কলাম-৪ এ উি 

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

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

 

৪.৮ সংর্র্ােনী-৩: অন্য অফিয়সর সায়ে সংফিষ্ট কম যসম্পাদন সূচকসমূহ  

কর্িপয় তক্ষর্ত্র তকান তকান স কাম  অমিরস  কর্ িসম্পাদর্নি সফলিা সিকার্িি অন্য এক বা একার্ধক 

অমিরস  কর্ িসম্পাদর্নি ওপি র্নভিি কর্ি। উদাহিণস্বরূপ, কয়লা মিম্ক র্বদুযৎ তকর্েি র্াধ্যর্র্ র্বদুযৎ উৎপাদর্নি 

তক্ষর্ত্র র্বদুযৎ র্বভাগ জ্বালার্ন ও খর্নেসম্পদ র্বভাগ, তিলপর্ র্িণালয়, তনৌ-পর্িবহণ র্িণালর্য়ি ওপি র্নভিিিীল। 

র্বদুযৎ উৎপাদর্নি কার্ঙ্ক্ষি ফলাফল অেির্নি েন্য এ সকল র্িণালয়/র্বভাগর্ক দল র্হসার্ব কাে কির্ি হয়; একক 

তকান প্রর্িষ্ঠান র্হসার্ব নয়। এসকল কার্েি তক্ষর্ত্র সংর্িি র্িণালয়/র্বভাগসমূহ র্নর্ের্দি র্র্ধ্য আর্লািনাি র্াধ্যর্র্ 

র্নে র্নে র্িণালয়/র্বভার্গি লক্ষযর্াত্রা র্নধ িািণ কর্ি তনর্ব। অন্য স কাম  অমিরস  র্নকট প্রিযার্িি সহায়িা এবং 

কর্িপয় র্নধ িার্িি কর্ িসম্পাদন সূির্কি সফলিাি তক্ষর্ত্র অন্য স কাম  অমিরস  ওপি র্নভিিিীলিাি র্বষয়টি 

সংর্র্ােনী-৩ এ উর্েখ কির্ি হর্ব।  



13 

 

 

 

৪.৯ সংরর্ােনী ৪: সর্সকল নীমত/পম কল্পনা  আরলারক কম চসম্পাদন পম কল্পনা প্রস্তুত ক া হরয়রছ 

 এই সংরর্ােনীটি শুধুমাত্র মন্ত্রণালয়/মবিারগ  এমপএ’সত র্াকরব। এখারন মবমিন্ন োতীয় নীমত/ পম কল্পনা ও 

মন্ত্রণালরয়  মনেস্ব নীমত/পম কল্পনা  প্রমতিলন এমপএ’  সকান সকান কার্ চক্ররম প্রমতিমলত হরয়রছ তা উরেখ ক রত 

হরব।  

৪.১০ সংরর্ােনী ৫-৯: োতীয় শুিার্া  সকৌিল, অমিরর্াগ প্রমতকা  ব্যবস্থা, সসবা প্রদান প্রমতশ্রুমত, ই-গির্ন্চান্স ও 

উদ্ভাবন এবং তথ্য অমধকা  কম চপম কল্পনাসমূহ বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন পিমতঃ  

 

 সংরর্ােনী ০৫ হরত ০৯ পর্ চন্ত োতীয় শুিার্া  সকৌিল, অমিরর্াগ প্রমতকা  ব্যবস্থা, সসবা প্রদান প্রমতশ্রুমত, ই-

গির্ন্চান্স ও উদ্ভাবন এবং তথ্য অমধকা  কম চপম কল্পনাসমূহ মমন্ত্রপম ষদ মবিাগ কর্তচক মনধ চা ণ ক া হরব। সংমিষ্ট 

অমিস শুধুমাত্র প্রদ্ লক্ষেমাত্রা অনুর্ায়ী বাস্তবায়ন মনমিত ক রব। কম চপম কল্পনাসমূহ এমপএ সত সংযুি ক রত হরব। 

 

মমন্ত্রপম ষদ মবিাগ কর্তচক মনধ চাম ত লক্ষেমাত্রাসহ ২০২১-২২ অর্ চবছর   োতীয় শুিার্া  সকৌিল, অমিরর্াগ 

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

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

কম চপম কল্পনাসমূহ এই মনরদ চমিকা  সারর্, এমপএএমএস সির্ওয়োর  এবং মমন্ত্রপম ষদ মবিারগ  ওরয়বসাইরর্ 

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

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

নাই। মমন্ত্রপম ষদ মবিাগ কর্তচক প্রদ্ শুিার্া  কম চপম কল্পনা  ি ম্যার্ ও গাইডলাইন অনুর্ায়ী শুিার্া  কম চপম কল্পনা 

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

সারর্ সংযুি ক রত হরব। 

  

৫. বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ি অনুর্র্াদন ও স্বাক্ষি 

  এর্পএ অনুর্র্াদন ও স্বাক্ষর্িি েন্য র্নম্নর্লর্খি প্রর্ক্রয়া অনুসিণ কির্ি হর্ব।: 

 র্র্িপর্িষদ র্বভাগ হর্ি ২০২১-২২ অর্ িবছর্িি েন্য প্রণীি র্নর্দ ির্িকা অনুসার্ি  এর্পএ টির্র্ি 

সদস্যগণ এর্পএ-এ  খসড়া প্রণয়ন ক রব। এ মবষরয় প্রর্য়াের্ন ঊর্ধ্িিন অর্ফর্সি সরে আর্লািনা 

কিা তর্র্ি পার্ি। 

 প্রর্িটি অর্ফর্সি এর্পএ টির্ উপর্িার্ের্খিভার্ব (ক্রর্র্ক ৪) এর্পএ’ি র্বর্ভন্ন ছক/র্সকিন পূিণ 

কর্ি প্রর্র্ খসড়া প্রস্তুি কির্বন। খসড়া প্রস্তুর্িি সর্য় সংর্িি অনুর্বভাগ, অর্ধিাখা ও িাখাি 

কর্ িকিিা এবং আওিাধীন অর্ফর্সি সংর্িষ্ট কর্ িকিিার্দি সরে আর্লািনা কির্ি হর্ব। 

 খসড়াটি অর্ফর্সি বার্েট ব্যবস্থাপনা কর্র্টি কর্তিক পর্ িার্লািনা কির্ি হর্ব এবং অনুর্র্ার্দি হর্ি 

হর্ব। 

 খসড়াটির্ি অর্ফস প্রধার্নি অনুর্র্াদন গ্রহণ কর্ি এর্পএ স্বাক্ষিকািী ঊর্ধ্িিন অর্ফর্স তপ্রিণ কির্ি 

হর্ব। 

 ঊর্ধ্িিন অর্ফর্সি এর্পএ টির্ খসড়াটি পর্ িার্লািনা কর্ি র্ফডব্যাক বা ফলাবিিক প্রদান কির্ব। 

 প্রদি ফলাবিিক অনুর্ায়ী খসড়া এর্পএ সংর্িাধন কর্ি এর্পএ টির্ চূড়ান্ত খসড়া অর্ফস প্রধার্নি 

অনুর্র্াদনক্রর্র্ ঊর্ধ্িিন অর্ফর্স স্বাক্ষর্িি েন্য তপ্রিণ কির্ব। 
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 োতীয় শুিার্া  সকৌিল, অমিরর্াগ প্রমতকা  ব্যবস্থা, সসবা প্রদান প্রমতশ্রুমত, ই-গির্ন্চান্স ও উদ্ভাবন 

এবং তথ্য অমধকা  কম চপম কল্পনাসমূহ এমপএএমএস সির্ওয়োর  এবং মমন্ত্রপম ষদ মবিারগ  

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

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

কম চপম কল্পনাসমূহ পুন ায় প্রস্তুরত  প্ররয়ােন নাই। মমন্ত্রপম ষদ মবিাগ কর্তচক প্রদ্ শুিার্া  

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

ঊর্ধ্চতন অমিরস  সারর্ আরলার্না  মিম্রত চূড়ান্ত কস  চূড়ান্ত শুিার্া  কম চপম কল্পনা এমপএ’  

সারর্ সংযুি ক রত হরব। 

  ঊর্ধ্িিন অর্ফর্সি এর্পএ টির্ আওিাধীন অর্ফর্সি এর্পএ স্বাক্ষর্িি ব্যবস্থা গ্রহণ কির্ব। 

 এর্পএ স্বাক্ষর্িি পি ঊর্ধ্িিন অর্ফস এবং আওিাধীন অর্ফর্সি ওর্য়বসাইর্ট স্বাক্ষর্িি এর্পএ 

আপর্লাড কির্ি হর্ব। 

 তর্সকল অর্ফর্সি এর্পএ, এর্পএএর্এস সফ্ টওয়যার্িি আওিায় এর্সর্ছ তসসকল অর্ফস 

সফ্ টওয়যার্ি  মাধ্যরম এর্পএ প্রস্তুি কির্ব। ির্ব চূড়ান্ত স্বাক্ষর্িি েন্য একটি মুমিত কর্প সংিক্ষণ 

কিা সর্রত পার ।       

 

৬. বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ি সংর্িাধন 

সকান স কাম  অমিস ২০২১-২২ অর্ িবছর্িি বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ি স্বাক্ষর্িি পি চুর্ির্ি উর্ের্খি তকান 

কম চসম্পাদন সূর্ক এবং তদসংমিষ্ট কার্ চক্রম বা লক্ষযর্াত্রা পর্িবিিন কিাি প্রর্য়ােনীয়িা অনুভব কির্ল এমপএ 

স্বাক্ষ কা ী ঊর্ধ্চতন কর্তচপরক্ষ  মনকর্ সংরিাধরন  প্রস্তাব সপ্র ণ ক রব। এরক্ষরত্র সকল কম চসম্পাদন সূর্রক  

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

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

ক রত হরব। সময়সীমা উ্ীণ চ হওয়া  প  সকান সংরিাধনী প্রস্তাব মবরবর্না ক া র্ারব না।  

 

৭. বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুমি পর্িবীক্ষণ 

 

প্রমতটি স কাম  অমিরস  এমপএ টির্ কর্ িসম্পাদন চুর্ি পর্িবীক্ষণ কর্ িকাে সর্ন্বয় কির্ব। এ লর্ক্ষয এর্পএ 

টির্ প্রর্ি দুই র্ার্স কর্পর্ক্ষ একবাি সভায় র্র্র্লি হর্ব ও অগ্রগর্ি পর্ িার্লািনা কির্ব। এর্পএ টির্র্ি সদস্য ও 

অর্ন্ার্ন্ কর্ িকিিাগণ এর্পএ’ি অগ্রগর্ি পর্ িার্লািনায় র্বর্ভন্ন লক্ষযর্াত্রাি র্বপিীর্ি অগ্রগর্ি প্রর্য়াের্ন সর্িের্র্ন 

পর্িদি িন কির্বন। অমিরস  র্ার্সক সর্ন্বয় সভায় এর্পএ’ি অগ্রগর্ি পর্ চারলার্না ক রত হরব।   

 

কর্ িসম্পাদন লক্ষযর্াত্রাি র্বপিীর্ি প্রকৃি অেিন ত্রত্রর্ার্সক র্ভর্ির্ি (মধ্য-অরক্টাব , মধ্য-োনুয়াম , মধ্য-

এমপ্রল) সংর্িি অমিরস  এর্পএ টির্ ও বারের্ ব্যবস্হাপনা কর্র্টি কর্তিক পর্িবীক্ষণ কির্ি হর্ব। লক্ষযর্াত্রাি 

র্বপিীর্ি অেিন র্নর্িি কির্ি উি কর্র্টিসমূহ প্রর্য়ােনীয় র্নর্দ িিনা প্রদান কির্ব। প্রমত ত্রত্রমামসরক  অিগমত 

প্রমতরবদন অমিরস  ওরয়বসাইরর্ প্রকাি ক রত হরব। এছাড়াও, প্রমতটি অমিস অর্ িবছর্িি ছয় র্াস অর্িক্রান্ত হওয়াি 

পি র্নধ িার্িি লক্ষযর্াত্রাি র্বপিীর্ি ছয় র্ার্স অর্েিি অিগমত/ফলাফসল  একটি অধ িবার্ষ িক মূল্যায়ন প্রর্ির্বদন 

প্রমাণকসহ মনধ চাম ত সমরয়  মরধ্য (এমপএ কোরলন্ডা  অনুর্ায়ী) ঊর্ধ্চতন কর্তচপরক্ষ  মনকর্ তপ্রিণ কির্ব। ঊর্ধ্চতন 

কর্তচপক্ষ মনধ চাম ত সমরয়  মরধ্য (এমপএ কোরলন্ডা  অনুর্ায়ী) আওতাধীন অমিরস  এমপএ’  অধ চবামষ চক অিগমত 

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

ত্রত্রমামসক ও অধ চবামষ চক প্রমতরবদন দামখল ক রব। 
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৮. বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুমি মূল্যায়ন 

  

 ২০২১-2২ অর্ িবছর্িি বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্িি বার্ষ িক মূল্যায়ন প্রর্ির্বদন প্রস্তুর্িি তক্ষর্ত্র র্নর্ম্নাি র্বষয়ার্দ ও 

পদ্ধর্ি  অনুসিণ কিসত হর্ব:  

  

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

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

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

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

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

মবষরয় ঊর্ধ্চতন কর্তচপরক্ষ  সারর্ আরলার্না  মিম্রত সপ্র রণ  ব্যবস্থা িহণ ক রত হরব; 

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

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

প্রতোয়ন-পত্র এবং Project Steering Committee (PSC)/Project Implementation Committee (PIC)  এ  

সিা  কার্ চমবব ণী প্রদান ক রত হরব; 

৭) সর্সকল সূর্রক  লক্ষেমাত্রা আওতাধীন দপ্ত /সংস্থা /অমিরস  মাধ্যরম অমেচত হরব সসসকল সূর্রক  লক্ষেমাত্রা 

অেচরন  মবষরয় মবিদ মবব ণসহ সংমিষ্ট দপ্ত /সংস্থা প্রধান কর্তচক স্বাক্ষম ত প্রতেয়ন এবং সূর্কটি  লক্ষেমাত্রা 

অেচরন  মবষরয় মন্ত্রণালয়/মবিারগ  সংমিষ্ট সিা  (প্ররর্ােে সক্ষরত্র মামসক সমিয় সিা, এমডমপ ম মিউ সিা বা মবরিষ 

সিা) কার্ চমবব ণী সংযুি ক রত হরব; তরব এসকল সক্ষরত্র এমপএ টিরম  সিা  কার্ চমবব ণী প্ররর্ােে হরব না;  

8) সর্সকল সূর্রক  লক্ষেমাত্রা সংমিষ্ট মন্ত্রনালয়/মবিারগ  মাঠ পর্ চারয়  অমিরস  মাধ্যরম অমেচত হয় সসসকল 

সূর্রক  মাঠ পর্ চারয়  ডার্া প্রস্তুত  াখরত হরব এবং মমন্ত্রপম ষদ মবিারগ  র্ামহদা সমাতারব  তথ্য প্রদান ক রত হরব। 

উদাহ ণস্বরূপ, মাঠ পর্ চারয়  অমিরস  মাধ্যরম ১০০০০ ব্যমিরক প্রমিক্ষণ প্রদারন  লক্ষেমাত্রা অেচরন  দাবী ক া হরল 

এরুপ প্রমিক্ষণপ্রাপ্তরদ  নাম/ঠিকানা  তামলকা মবিাগ/রেলা/উপরেলামিম্ক প্রস্তুত  াখরত হরব। মমন্ত্রপম ষদ মবিাগ 

প্ররয়ােরন মাঠ পর্ চারয় এরূপ প্রমিক্ষণ প্রদান ক া হরয়রছ মক না তা র্ার্াই কর  সদখরত মবিাগ/রেলা/উপরেলাওয়া ী 

তামলকা র্াইরত পা রব। র্ার্াইঅরন্ত অেচরন  মবপ ীরত প্ররর্ােে নম্ব  প্রদান ক া হরব। তরব এরুপ তামলকা প্রমাণক 

মহরসরব প্রর্রমই স ব াহ ক া  প্ররয়ােন নাই। 

৯) দপ্ত /সংস্থা/মাঠ পর্ চারয় বাস্তবাময়ত লক্ষেমাত্রা  অেচন সংমিষ্ট মন্ত্রণালয়/মবিাগ কর্তচক র্ার্াই কর  মনমিত হরয়ই 

নম্ব  দাবী ক রত হরব এবং উপর ামেমখত পিমত অবলম্বন কর  মমন্ত্রপম ষদ মবিারগ প্রমাণক সপ্র ণ ক রত হরব; 

প্ররয়ােরন সর েমমন পম দি চন ক রত হরব;  

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

ঊর্ধ্চতন কর্তচপক্ষরক অবমহত ক রত হরব।  

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

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

িহণ ক রব।  

 

১০. প্রমতটি স কাম  অমিরস এমপএ টিম গঠন 

  

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

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

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

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

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

মমমলত হরব এবং এমপএ সংমিষ্ট কারে  অিগমত পর্ চারলার্না ক রব ও প্ররয়ােনীয় পদরক্ষপ িহণ ক রব। এমপএ 

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

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

মনয়মমত তদা মক ক রবন, এমপএ টিরম  সিায় সিাপমতত্ব ক রবন, এবং এমপএ’  অিগমত মবষরয় অমিস প্রধানরক 

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

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

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

এমপএ সংমিষ্ট তথ্যামদ ওরয়বসাইরর্ হালনাগাদ র্াকা  মবষয়টি মনমিত ক রবন।  

 

১০.১ এমপএ টিরম  দাময়ত্ব 

 খসড়া এমপএ প্রণয়ন ক া ও র্র্ার্র্ কর্তচপরক্ষ  অনুরমাদন িহণ ক া; 

 প্রমত দুই মারস একবা  এমপএ’  অিগমত পর্ চারলার্না ক া;  

 এমপএ’  সংরিাধন (র্মদ র্ারক) প্রস্তাব ঊর্ধ্চতন অমিরস  মনকর্ সপ্র ণ; 

 প্রমত ত্রত্রমামসরক  অিগমত প্রমতরবদন প্রস্তুত এবং ঊর্ধ্চতন অমিরস সপ্র ণ; 

 অধ চবামষ চক অিগমত  প্রমাণক সং ক্ষণ; 

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

িহণ কর  ঊর্ধ্চতন অমিরস সপ্র ণ; 

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

মনমিত ক া;   

 আওতাধীন অমিরস  (র্মদ র্ারক) এমপএ চূড়ান্ত ক া, এমপএ স্বাক্ষ  অনুষ্ঠারন  আরয়ােন, অধ চবামষ চক 

অিগমত  মবষরয় িলাবতচক প্রদান এবং চূড়ান্ত মূল্যায়ন ক া; এবং 

 এমপএ কোরলন্ডা  ও মনরদ চমিকা অনুর্ায়ী সংমিষ্ট সকল কাে সম্পাদন। 

 

১১. মন্ত্রণালয়/মবিারগ এমপএ এক্সপার্ চ পুল গঠন: 

 

 মন্ত্রণালয়/মবিাগ, আওতাধীন দপ্ত /সংস্থা ও মাঠ পর্ চারয়  অমিরস  এমপএ র্র্ার্র্িারব প্রণয়ন, পম বীক্ষণ ও 

মূল্যায়রন প্ররয়ােনীয় সহরর্ামগতা ও প ামি চ প্রদারন  লরক্ষে প্রমতটি মন্ত্রণালয়/মবিাগ অবস প্রাপ্ত সমর্ব/অমতম ি 

সমর্ব/সংস্থা প্রধানরদ  সমিরয় সরব চাচ্চ মতন সদরস্য  এমপএ এক্সপার্ চ পুল গঠন ক রব। এক্সপার্ চ পুল এ  সদস্যগণ 

মন্ত্রণালয়/মবিারগ  র্ামহদা  সপ্রমক্ষরত মনম্নমলমখত মবষরয় সহরর্ামগতা/প ামি চ প্রদান ক রবন; 
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 ক) মন্ত্রণালয়/মবিারগ  এমপএ প্রণয়রন; 

           খ) এমপএ’  বাস্তবায়ন পম বীক্ষণ ও মূল্যায়রন; 

 গ) সংমিষ্ট মন্ত্রণালয়, তা  আওতাধীন দপ্ত /সংস্থা ও মাঠ পর্ চারয়  অমিরস  এমপএ’  মারনান্নয়রন; এবং 

           ঘ) মন্ত্রণালয়/মবিারগ  র্ামহদা  সপ্রমক্ষরত এমপএ সংমিষ্ট অর্ন্ার্ন্ মবষরয়। 

  

১২. এমপএ কোরলন্ডা : 

এমপএ প্রণয়ন ও স্বাক্ষ   

• খসড়া এমপএ মমন্ত্রপম ষদ মবিারগ সপ্র রণ  সিষ তাম খঃ ৩০ এমপ্রল  

• মমন্ত্রপম ষদ মবিারগ  মতামত অনুর্ায়ী প্ররয়ােনীয় সংরিাধন কর  চূড়ান্ত এমপএ BMC এবং মাননীয় 

মন্ত্রী  অনুরমাদন িহণ কর  মমন্ত্রপম ষদ মবিারগ সপ্র রণ  সিষ তাম খঃ ৩০ সম  

• এমপএ স্বাক্ষর   সম্ভাব্য তাম খঃ জুলাই মারস  ১ম বা ২য় সপ্তাহ (মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  সানুিহ অনুরমাদন 

সারপরক্ষ মনধ চাম ত হরব)  

• আওতাধীন দপ্ত /সংস্থা  সারর্ সংমিষ্ট মন্ত্রণালয়/মবিারগ  এমপএ স্বাক্ষর   সিষ তাম খঃ ৩০ জুন  

• মাঠ পর্ চারয় এমপএ স্বাক্ষর   সিষ তাম খঃ ২৫ জুন  

এমপএ সংরিাধন 

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

 

এমপএ পর্িবীক্ষণ  

• ত্রত্রমামসক প্রমতরবদন এমপএএমএস সির্ওয়োর   মাধ্যরম ঊর্ধ্চতন কর্তচপরক্ষ  মনকর্ সপ্র রণ  সিষ তাম খঃ 

১৫ অরক্টাব , ১৫ োনুয়া ী, ১৫ এমপ্রল  

• আওতাধীন অমিরস  এমপএ’  অধ চ-বামষ চক মূল্যায়ন প্রদারন  সিষ তাম খঃ ৩০ োনুয়া ী  

এমপএ মূল্যায়ন:  

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

• আওতাধীন অমিরস  এমপএ মূল্যায়ন সমাপ্ত কর  িলািল প্রকারি  সিষ তাম খঃ ৩০ আগস্ট  

• মন্ত্রণালয়/মবিারগ  এমপএ মূল্যায়ন প্রমতরবদন প্রকািঃ ৩০ সসরেম্ব   
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পম মিষ্ট ‘ক’ 

বাফষ যক কম যসম্পাদন চুফির নতুন কাঠায়মা  
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প্রর্ম পাতা (মন্ত্রণালয়/মবিারগ  ের্ন্) 

 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদদশ সরকার 

 

 

 

 

 

 

সসসনয়র সসচব/সসচব,.................................মন্ত্রণালয়/সবভাগ 

 

এবং 

 

মসন্ত্রপসরষদ সসচব এর মদে স্বাক্ষসরত 

 

 

 

বাসষ যক কম যসম্পাদন চুসি 

 

 

 

 

 

 

 

১ জুলাই, ২০.. - ৩০ জুন, ২০.. 
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দপ্তর/সংস্থা ও মাঠ পে যায়ের অফিয়সর বাফষ যক কম যসম্পাদন চুফির প্রেম পাতা  

 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদদশ সরকার 

 

 

 

 

 

 

 

(এফপএ প্রস্তুতকারী অফিয়সর অফিস প্রধায়নর পদবী ও অফিয়সর নাম) 

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

এবং 

 

(ঊর্ধ্যতন অফিয়সর অফিস প্রধায়নর পদবী ও অফিয়সর নাম) 

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

এর মদে স্বাক্ষসরত 

 

 

 

বাসষ যক কম যসম্পাদন চুসি 

 

 

 

 

 

 

 

১ জুলাই, ২০.. - ৩০ জুন, ২০.. 
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সূসচপত্র (সকল অফিয়সর জন্য প্ররর্ােে) 

 

ফবষে পৃষ্ঠা নং  

কম যসম্পাদয়নর সাফব যক ফচত্র  

প্রস্তাবনা  

সসকশন ১: রূপকল্প, অসভলক্ষয, সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ এবাং কার্ যাবসল  

সসকশন ২: সবসভন্ন কার্ যক্রদমর চূড়ান্ত িলািল/ প্রভাব   

সসকশন ৩: কম যসম্পাদন পসরকল্পনা   

সংয়োজনী ১:  শব্দসংয়েপ  

সংয়োজনী ২: কম যসম্পাদন সূচদকর পসরমাপ পদ্ধসত  

সাংদর্াজনী ৩: অন্য অফিয়সর সয়ে সংফিষ্ট কম যসম্পাদন সূচকসমূহ  

সংয়োজনী ৪:  যেসকল নীফত/পফরকল্পনার আয়লায়ক কম যসম্পাদন পফরকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েয়ে  

সংরর্ােনী 5: োতীয় শুিার্া  সকৌিল কম চপম কল্পনা, ২০২১-২০২২  

সংরর্ােনী 6: ই-গভন্যিাে ও উদ্ভাবন কর্ িপর্িকল্পনা, 2021-22  

সংরর্ােনী 7: অমিরর্াগ প্রমতকা  ব্যবস্থা কম চপম কল্পনা, ২০২১-২০২২  

সংরর্ােনী 8: সসবা প্রদান প্রমতশ্রুমত কম চপম কল্পনা, ২০২১-২০২২  

সংরর্ােনী 9: তথ্য অমধকা  মবষরয় বামষ চক কম চপম কল্পনা, 2021-22   
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কর্মসম্পাদয়নর সাফব যক ফচত্র  

(সকল পে যায়ের অফিয়সর জন্য প্ররর্ােে) 

সাম্প্রফতক অজযন, চযায়লঞ্জ এবং ভফবষ্যৎ পফরকল্পনা 

 

 সাম্প্রফতক বেরসমূয়হর (৩ বের) প্রধান অজযনসমূহ 

 সমস্যা এবং চযায়লঞ্জসমূহ 

 ভফবষ্যৎ পফরকল্পনা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২০..-… অে যবেয়রর সম্ভাব্য প্রধান অজযনসমূহ 
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প্রস্তাবনা 

(মন্ত্রণালে/ফবভায়ের জন্য প্ররর্ােে) 

 

মন্ত্রণালয়/সবভাগ এবাং আওতাধীন দপ্তর/সাংস্থাসমূদহর প্রাসতষ্ঠাসনক দক্ষতা বৃসদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জবাবসদসহ 

সজারদার করা, সুশাসন সাংহতকরণ এবাং সম্পদদর র্থার্থ ব্যবহার সনসিতকরদণর মােদম  রূপকল্প ২০৪১ 

এর র্থার্থ বাস্তবায়দনর লদক্ষয- 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদদশ সরকাদরর................................মন্ত্রণালদয়র দাসয়দে সনদয়াসজত মাননীয় 

মন্ত্রীর প্রসতসনসি সহসাদব সসসনয়র সসচব/সসচব,.......................................................মন্ত্রণালয়/সবভাগ 

 

এবাং 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদদশ সরকাদরর মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর প্রসতসনসি সহসাদব মসন্ত্রপসরষদ সসচব, 

মসন্ত্রপসরষদ সবভাগ এর মদে ২০.. সাদলর ......................মাদসর..........................তাসরদে এই বাসষ যক 

কম যসম্পাদন চুসি স্বাক্ষসরত হল।   

 

এই  চুসিদত স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ সনম্নসলসেত সবষয়সমূদহ সম্মত হদলন:  
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প্রস্তাবনা 

(দপ্তর/সংস্থা ও মাঠ পে যায়ের অফিয়সর জন্য প্ররর্ােে) 

 

প্রাসতষ্ঠাসনক দক্ষতা বৃসদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জবাবসদসহ সজারদার করা, সুশাসন সাংহতকরণ এবাং সম্পদদর 

র্থার্থ ব্যবহার সনসিতকরদণর মােদম  রূপকল্প ২০৪১ এর র্থার্থ বাস্তবায়দনর লদক্ষয- 

 

 

(এফপএ প্রস্তুতকারী অফিয়সর অফিস প্রধায়নর পদবী ও অফিয়সর নাম) 

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

 

এবাং 

 

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

(ঊর্ধ্যতন অফিয়সর অফিস প্রধায়নর পদবী ও অফিয়সর নাম) 

 

এর মদে ……সায়লর……মায়সর .........................তাসরদে এই বাসষ যক কম যসম্পাদন চুসি  

স্বাক্ষসরত হল।   

 

এই  চুসিদত স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ সনম্নসলসেত সবষয়সমূদহ সম্মত হদলন:  
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সসকশন ১: (মন্ত্রণালয়/সবভাদগর জন্য প্রয়োজয) 

 

 রূপকল্প, অসভলক্ষয, সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ এবাং কার্ যাবসল 

 

১.১ রূপকল্প: 

 

 

 

১.২ অসভলক্ষয: 

 

 

 

১.৩ সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (allocation of business অনুোেী ফনধ যাফরত, সয়ব যাচ্চ ৫টি): 

১) 

২)  

৩)  

৪) 

৫) 

 

আবফিক যকৌশলেত উয়েি (মফন্ত্রপফরষদ ফবভাে কর্তযক ফনধ যাফরত) 

১) সংস্কা  ও সুিাসনমূলক কার্ চক্ররম  বাস্তবায়ন সো দা ক ণ 

 

 

১.৪ কার্ যাবসল: (allocation of business অনুোেী) 
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সসকশন ১: (দপ্তর/সাংস্থা ও মাঠ পর্ যাদয়র অসিদসর জন্য প্রয়োজয) 

 

 রূপকল্প, অসভলক্ষয, সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ এবাং কার্ যাবসল 

১.১ রূপকল্প: 

১.২ অসভলক্ষয: 

১.৩ কম যসম্পাদদনর সক্ষত্র (সংফিষ্ট অফিস কর্তযক ফনধ যাফরত, সয়ব যাচ্চ ৫টি): 

১) 

২)  

৩)  

৪) 

৫) 

 

সুিাসন ও সংস্কা মূলক কম চসম্পাদরন  সক্ষত্র (মফন্ত্রপফরষদ ফবভাে কর্তযক ফনধ যাফরত) 

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

 

 

১.৪ কার্ যাবসল: (আইন/সবসি দ্বারা সনি যাসরত কার্ যাবলী)  
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যসকশন ২ (সকল অফিয়সর জন্য প্ররর্ােে) 

ফবফভন্ন কাে যক্রয়মর চূড়ান্ত িলািল/প্রভাব 

চূড়ান্ত িলািল/প্রভাব 

 

কম যসম্পাদন 

সূচকসমূহ 

 

একক 

 

প্রকৃত অজযন 

লেযমাত্রা  

২০২১-২২ 

প্রয়েপণ   ফনধ যাফরত লেযমাত্রা 

অজযয়নর যেয়ত্র যেৌেভায়ব 

দাফেত্বপ্রাপ্ত 

মন্ত্রণালে/ফবভাে/ 

সংস্হাসমূয়হর নাম 

 

উপাত্তসূত্র 

 ২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

          

 

 



28 

 

সসকশন ৩ কম যসম্পাদন পসরকল্পনা (মন্ত্রণালয়/সবভাদগর জন্য প্ররর্ােে) 

সকৌশলগত উদেশ্য সকৌশলগত 

উদেদশ্যর মান 

কাে যক্রম কম যসম্পাদন 

সূচক 

েণনা 

পদ্ধফত 

একক কম যসম্পাদন 

সূচদকর মান 
 প্রকৃত অজযন 

লক্ষযমাত্রা/ফনণ যােক ২০২১-২২ প্রদক্ষপণ 

২০২২-২৩ 

প্রদক্ষপণ 

২০২৩-২৪ 

২০১৯-

২০ 

২০২০-

২১ 

অসািারণ অসত 

উত্তম 

উত্তম চলসত 

মান 

চলসত 

মাদনর সনদম্ন 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

মন্ত্রণালে/ ফবভায়ের সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (allocation of business অনুোেী)   

[১] ৭০               

[২]               

[৩]               

 আবসশ্যক সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (মফন্ত্রপফরষদ ফবভাে কর্তযক ফনধ যাফরত)  

সুিাসন ও সংস্কা  মূলক 

কার্ চক্ররম  বাস্তবায়ন 

সো দা ক ণ 

৩০ ১) শুদ্ধাচার কম যপফরকল্পনা 

বাস্তবােন 
 

 
 10          

২) ই-েভন্যযান্স/ উদ্ভাবন 

কম যপফরকল্পনা বাস্তবােন 
 

 
 10          

৩) তথ্য অফধকার 

কম যপফরকল্পনা বাস্তবােন 
   3          

৪) অফভয়োে প্রফতকার 

কম যপফরকল্পনা বাস্তবােন 
   4          

৫) যসবা প্রদান প্রফতশ্রুফত 

কম যপফরকল্পনা বাস্তবােন 
   3          
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সসকশন ৩ কম চসম্পাদন পম কল্পনা  (দপ্তি/সংস্থা ও র্াঠ পর্ িার্য়ি অর্ফর্সি েন্য প্ররর্ােে) 

কম যসম্পাদন যেত্র যেয়ত্রর মান কাে যক্রম কম যসম্পাদন 

সূচক 

েণনা 

পদ্ধফত 

একক কম যসম্পাদন 

সূচদকর মান 
 প্রকৃত অজযন 

লক্ষযমাত্রা/ফনণ যােক ২০২০-২১ প্রদক্ষপণ 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষপণ 

২০২২-২২ 

২০১৮-

১৯ 

২০১৯-

২০ 

অসািারণ অসত 

উত্তম 

উত্তম চলসত 

মান 

চলসত 

মাদনর সনদম্ন 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

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

[১] ৭০               

[২]               

[৩]               

 সুশাসন ও সংস্কারমূলক কম যসম্পাদয়নর যেত্র (মফন্ত্রপফরষদ ফবভাে কর্তযক ফনধ যাফরত)  

সুিাসন ও সংস্কা  মূলক 

কার্ চক্ররম  বাস্তবায়ন 

সো দা ক ণ 

৩০ ১) শুদ্ধাচার কম যপফরকল্পনা 

বাস্তবােন 
 

 
 10          

২) ই-েভন্যযান্স/ উদ্ভাবন 

কম যপফরকল্পনা বাস্তবােন 
 

 
 10          

৩) তথ্য অফধকার 

কম যপফরকল্পনা বাস্তবােন 
   3          

৪) অফভয়োে প্রফতকার 

কম যপফরকল্পনা বাস্তবােন 
   4          

৫) যসবা প্রদান প্রফতশ্রুফত 

কম যপফরকল্পনা বাস্তবােন 
   3          



30 
 

 

(এফপএ স্বােয়রর পাতা- মন্ত্রণালে/ফবভায়ের জন্য প্ররর্ােে) 

 

আসম, সসসনয়র সসচব/সসচব, ................................................. মন্ত্রণালয়/সবভাগ, মাননীয় 

মন্ত্রী .........................  মন্ত্রণালয়-এর প্রসতসনসি সহসাদব গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদদশ সরকাদরর 

মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর প্রসতসনসি মসন্ত্রপসরষদ সসচদবর সনকট অঙ্গীকার করসি সর্ এই চুসিদত বসণ যত 

িলািল অজযদন সদচষ্ট থাকব।  

 

আসম, মসন্ত্রপসরষদ সসচব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদদশ সরকাদরর মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর প্রসতসনসি সহসাদব 

সসসনয়র সসচব/সসচব, .............................মন্ত্রণালয়/সবভাগ-এর সনকট অঙ্গীকার করসি সর্ এই 

চুসিদত বসণ যত িলািল অজযদন প্রদয়াজনীয় সহদর্াসগতা প্রদান করব। 

 

স্বাক্ষসরত: 

 

 

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

সসসনয়র সসচব/সসচব                                                         তাসরে 

...........................মন্ত্রণালয়/সবভাগ 

 

 

 

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

মসন্ত্রপসরষদ সসচব            তাসরে 

মসন্ত্রপসরষদ সবভাগ 
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(এমপএ স্বাক্ষর   পাতা- দপ্ত /সংস্থা ও মাঠ পর্ চারয়  অমিরস  ের্ন্ প্ররর্ােে) 

 

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

অফিয়সর অফিস প্রধায়নর পদবী ও অফিয়সর নাম) সনকট অঙ্গীকার করসি সর্ এই চুসিদত বসণ যত 

িলািল অজযদন সদচষ্ট থাকব।  

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

অফিয়সর অফিস প্রধায়নর পদবী ও অফিয়সর নাম) এর সনকট অঙ্গীকার করসি সর্ এই চুসিদত বসণ যত 

িলািল অজযদন প্রদয়াজনীয় সহদর্াসগতা প্রদান করব। 

 

স্বাক্ষসরত: 

 

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

এফপএ প্রস্তুতকারী কর্তযপয়ের পদবী                  তাসরে                                              

অফিয়সর নাম  

 

 

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

ঊর্ধ্যতন কর্তযপয়ের পদবী           তাসরে  

 অফিয়সর নাম  
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সংয়োজনী-১ শব্দসংয়েপ (সকল অফিয়সর জন্য প্রয়োজয) 
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সংয়োজনী- ২: (সকল অফিয়সর জন্য প্রয়োজয) 

কম যসম্পাদন ব্েবস্থাপনা ও প্রমাণক 

 

ক্রসমক 

নম্বর 

কাে যক্রম কম যসম্পাদন সূচক বাস্তবায়নকারী অনুসবভাগ, 

অসিশাো, শাো 

লেযমাত্রা অজযয়নর 

প্রমাণক 

১     

২     

৩     

৪     
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সাংদর্াজনী ৩: (সকল অফিয়সর জন্য প্রয়োজয) 

 

অন্য অফিয়সর সয়ে সংফিষ্ট কম যসম্পাদন সূচকসমূহ 

 

 কার্ যক্রম কম যসম্পাদন সূচক যেসকল অফিয়সর সায়ে সংফিষ্ট  সংফিষ্ট অফিয়সর সায়ে কাে যক্রম 

সমন্বয়ের যকৌশল 
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সংরর্ােনী ৪: (শুধুমাত্র মন্ত্রণালয়/মবিারগ  ের্ন্ প্ররর্ােে) 

 

সর্সকল নীমত/পম কল্পনা  আরলারক কম চসম্পাদন পম কল্পনা প্রস্তুত ক া হরয়রছ 

 

ক্রমমক  নীমত/পম কল্পনা  নাম  নীমত/পম কল্পনা  সর্ 

অংরি  আরলারক 

এমপএ’  কার্ চক্রম িহণ 

ক া হরয়রছ   

এমপএ’  সংমিষ্ট 

কার্ চক্রম  

মন্তব্য 

০১ বাংলারদি ব-দ্বীপ পম কল্পনা 

২১০০ 

   

০২ রূপকল্প ২০৪১    

০৩ অষ্টম পঞ্চবামষ চক পম কল্পনা    

০৪ মমন্ত্রসিা  মসিান্ত বাস্তবায়ন     

০৫ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  প্রমতশ্রুমত ও 

মনরদ চিনা বাস্তবায়ন 

   

06 এম টি মব এি    

… মন্ত্রণালয়/মবিারগ  মনেস্ব 

নীমত/পম কল্পনা 

   

…     

…     

…     
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পম মিষ্ট ‘খ’ 

 

 

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

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

অমধকা  কম চপম কল্পনা মনরদ চমিকা 

 

 

 

 



 
 

মন্ত্রণালে/ফবভাে/রাষ্ট্রীে প্রফতষ্ঠায়নর জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনা  

প্রণেন, বাস্তবােন ও মূল্যায়ন ফনয়দ যফশকা, ২০২১-২২  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

মসন্ত্রপসরষদ সবভাগ 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদদশ সরকার 
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সূসচপত্র 

 

ক্রফমক ফববরণ পৃষ্ঠা নম্বর 

১ সপ্রক্ষাপট   ৩ 

২ জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনা, ২০২১-২২ প্রণেন পদ্ধফত ৩ 

ক্রফমক ১: প্রাফতষ্ঠাফনক ব্যবস্থা  ৩ 

ক্রফমক ২: আসথ যক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ৫ 

ক্রফমক ৩: শুদ্ধাচার সাংসিষ্ট ও দুনীসত প্রসতদরাদি সহায়ক অন্যান্য 

কার্ যক্রম 

৭ 

৩ জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কমযপফরকল্পনা, ২০২১-২২ প্রণেন ও ত্রত্রমাফসক 

পফরবীেণ প্রফতয়বদন সাংক্রান্ত সময়সূসচ 

৭ 

৪ জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কমযপফরকল্পনা, ২০২১-২২ দাসেল প্রসক্রয়া ৮ 

পসরসশষ্ট-'ক' জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনা, ২০২১-২২ -এর কাঠায়মা ১-৩ 
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মন্ত্রণালে/ফবভাে/রাষ্ট্রীে প্রফতষ্ঠায়নর জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনা প্রণেন,  

বাস্তবােন ও মূল্যায়ন ফনয়দ যফশকা, ২০২১-২২  

 

১। যপ্রোপট: 

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

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

প্রণীত যকৌশয়ল শুদ্ধাচারয়ক ননসতকতা ও সততা দ্বারা প্রভাসবত আচরণগত উৎকষ য এবাং সকান সমাদজর কাদলাত্তীণ য মানদণ্ড, 

প্রথা ও নীসতর প্রসত আনুগতয সহসাদব সাংজ্ঞাসয়ত করা হদয়দি। এ যকৌশয়ল রাষ্ট্র ও সমায়জ শুদ্ধাচার প্রফতষ্ঠা সরকায়রর 

সাংফবধাফনক ও আইনেত স্থােী দাফেত্ব; সুতরাং সরকারয়ক অব্যাহতভায়ব এই লয়েয কাে যক্রম পফরচালনা করয়ত হয়ব ময়ম য 

উয়েখ আয়ে। এরই ধারাবাফহকতাে প্রাে সকল মন্ত্রণালে/ফবভাে/অন্যান্য রাষ্ট্রীে প্রফতষ্ঠানসমূহ ১ জানুোফর ২০১৫ যেয়ক ৩০ জুন 

২০১৬ যমোয়দর জন্য শুদ্ধাচার কম যপফরকল্পনা ও বাস্তবােন অগ্রেফত পফরবীেণ কাঠায়মা প্রণেন কয়র। ২০১৬-২০১৭ অে যবেয়র 

মন্ত্রণালে/ফবভাে/সংস্থার পাশাপাফশ আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা এবাং মাঠ পে যায়ের সবভাগীয়/আঞ্চসলক কার্ যালয়সমূহ জাতীে 

শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনা ও বাস্তবােন পফরবীেণ কাঠায়মা প্রণেন কয়র আসদি। ২০১৮-১৯ অে যবেয়র প্রথমবাদরর মত 

জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনাে সম্পাফদত কায়জর ফবপরীয়ত নম্বর প্রদান ও যস আয়লায়ক প্রাথসমকভাদব মূল্যােন 

কার্ যক্রম শুরু হয়। এর িারাবাসহকতায় আগামী ২০২১-২২ অথ যবিদরও জাতীয় শুদ্ধাচার সকৌশল কম যপসরকল্পনায় সম্পাসদত 

কাদজর সবপরীদত নম্বর প্রদান ও সস আদলাদক মূল্যায়দনর ব্যবস্থা রদয়দি।   

 সকল মন্ত্রণালয়/সবভাগ তাদদর স্ব স্ব জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনা প্রণেন করদব। এ োড়া, 

মন্ত্রণালয়/সবভাগসমূহ আওতািীন দপ্তর/সাংস্থা এবাং এ সকল দপ্তর/সাংস্থার আঞ্চসলক/মাঠ পর্ যাদয়র কার্ যালয়সমূদহর জন্য 

মসন্ত্রপসরষদ সবভাগ কর্তযক প্রণীত সনদদ যসশকা অনুসরণপূব যক জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনা প্রণেন, বাস্তবায়ন ও 

মূল্যায়দনর সনদদ যশনা প্রদান করদব। মন্ত্রণালয়/সবভাগসমূহ এই সনদদ যসশকা অনুসরণ কয়র স্ব স্ব সক্ষদত্র জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল 

কম যপফরকল্পনা, ২০২১-২২ প্রণেন করয়ব। কম যপফরকল্পনাে অন্তর্ভ যি কাে যক্রমসমূহ বাস্তবােন যশয়ষ মূল্যায়দনর সক্ষদত্রও এ 

সনদদ যসশকা অনুসরণ করদত হদব। 

 ২। জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কমযপফরকল্পনা, ২০২১-২২ 

জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনাে প্রাফতষ্ঠাফনক ব্যবস্থা, আসথ যক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন এবাং শুদ্ধাচার সাংসিষ্ট ও 

দুনীসত প্রসতদরাদি সহায়ক অন্যান্য কার্ যক্রম এই ৩ (ফতন) টি যেয়ত্র কাে যক্রম ফনধ যারণ করা হয়েয়ে: 

  

ক্রফমক ১: প্রাফতষ্ঠাফনক ব্যবস্থা  

 

১.১ ত্রনফতকতা কফমটির সভা 

 

ননসতকতা কসমটির কার্ যপসরসির আদলাদক সভার আদলাচযসূসচ সনি যারণ করদত হদব। জাতীয় শুদ্ধাচার সকৌশল 

কম যপসরকল্পনা ও বাস্তবায়ন পসরবীক্ষণ সাংক্রান্ত ত্রত্রমাফসক প্রফতয়বদনসমূহ ত্রনফতকতা কফমটির সভাে অনুয়মাফদত হয়ত হয়ব 

ফবধাে প্রফত যকায়াট যাদর ন্যযনতম ১টি কয়র ত্রনফতকতা কফমটির সভা আহ্বান করয়ত হয়ব এবং এর লক্ষযমাত্রা ১.১ নম্বর ক্রফময়কর 

৬ নম্বর কলাদম উয়েখপূব যক ৮-১১ কলামসমূয়হ ত্রত্রমাফসক ফভফত্তয়ত উি লেযমাত্রা ফবভাজন কয়র প্রদশ যন কদর ননসতকতা 

কসমটির সভার কার্ যসববরণী মসন্ত্রপসরষদ সবভাদগ সপ্ররণ করদত হয়ব।  

 

মূল্যায়ন পদ্ধসত: প্রফত ত্রত্রমাফসয়ক ১টি কয়র সভা অনুফষ্ঠত হয়ল পূণ য নম্বর পাওো োয়ব। যকান ত্রত্রমাফসয়ক সভা 

আয়োজন করা সম্ভব না হয়ল পরবতী সময়ে সভা আয়োজন করা োয়ব। তয়ব, ফনধ যাফরত ত্রত্রমাফসয়কর সভা পরবতী সময়ে 

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

 

প্রমাণক: ননসতকতা কসমটির সভার কার্ যসববরণী। 

 

১.২ ত্রনফতকতা কফমটির সভার ফসদ্ধান্ত বাস্তবােন 

ত্রনফতকতা কফমটির সভাে গৃহীত ফসদ্ধান্ত বাস্তবােয়নর হার ফনধ যারণ করয়ত হয়ব এবং এর লক্ষযমাত্রা ১.২ নম্বর 

ক্রফময়ক উয়েখ করয়ত হয়ব। এয়েয়ত্র প্রফত যকাোট যায়র অনুয়ষ্ঠে ত্রনফতকতা কফমটির সভাে গৃহীত ফসদ্ধান্ত বাস্তবােয়নর হার 
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পৃেকভায়ব প্রফত যকাোট যায়র (৮-১১ কলামসমূয়হ) উয়েখ করয়ত হয়ব। সকান সসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা সম্ভব না হদল তার সর্ৌসিক 

কারণ উদেে কদর ননসতকতা কসমটির সভাপসত কর্তযক প্রসতস্বাক্ষসরত প্রসতদবদন দাসেল করদত হদব।  

 

মূল্যায়ন পদ্ধসত: প্রফত ত্রত্রমাফসয়ক আয়োফজত সভার ফসদ্ধান্ত বাস্তবােন লেযমাত্রার ফবপরীয়ত অজযন শতভাে হয়ল পূণ য 

নম্বর পাওো োয়ব। তয়ব অজযন শতভাে না হয়ল োফণফতকহায়র নম্বর কতযন হয়ব। উদেখ্য, মূল্যায়দনর সময় ননসতকতা কসমটির 

কার্ যপসরসির আদলাদক ৃহহীত সসদ্ধান্ত বাস্তবায়দনর ওপর সবসশ গুরুে সদয়া হদব।  

 

প্রমাণক: ননসতকতা কসমটির সভার কার্ যসববরণী ও বাস্তবায়ন অগ্রগসত প্রসতদবদন।  

 

১.৩ সুশাসন প্রসতষ্ঠার সনসমত্ত অাংশীজদনর (stakeholder) অাংশগ্রহদণ সভা 

 

 মন্ত্রণালয়/ফবভাে/রাষ্ট্রীে প্রফতষ্ঠায়ন অংশীজদনর অংশগ্রহয়ণ সভা আহ্বান করয়ত হয়ব এবং ১.৩ নম্বর ক্রফময়কর ৬ 

নম্বর কলাদম এর লক্ষযমাত্রা উয়েখ করয়ত হয়ব এবং ৮-১১ কলামসমূয়হ ত্রত্রমাফসক ফভফত্তয়ত উি লেযমাত্রা ফবভাজন কয়র 

প্রদশ যন করয়ত হয়ব। উয়েখ্য, অংশীজন (stakeholder) বলয়ত স্ব স্ব মন্ত্রণালে/ফবভাে/রাষ্ট্রীে প্রসতষ্ঠাদনর 

অভযন্তরীণ/দাপ্তসরক/নাগসরক যসবা গ্রহণকারী যেয়কান ব্যফি/প্রফতষ্ঠান (সরকাফর/য়বসরকাফর), সুশীল সমাদজর প্রসতসনসি 

(মন্ত্রণালয়/ফবভাে/রাষ্ট্রীে প্রফতষ্ঠায়নর কাদজর সাদথ সাংসিষ্ট) এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/মাঠপে যায়ের কাে যালেসমূহ ফকংবা 

তায়দর কম যকতযা-কম যচারীয়ক বুঝায়ব। 

 

মূল্যায়ন পদ্ধসত: অংশীজয়নর অংশগ্রহয়ণ সভা আয়োজয়নর লেযমাত্রার ফবপরীয়ত অজযন শতভাে হয়ল পূণ য নম্বর 

পাওো োয়ব। তয়ব অজযন শতভাে না হয়ল োফণফতকহায়র নম্বর কতযন হয়ব। 

 

প্রমাণক: অংশীজয়নর অংশগ্রহয়ণ সভার কার্ যসববরণী এবাং হাসজরা।  

 

১.৪ শুদ্ধাচার সাংক্রান্ত প্রসশক্ষণ আদয়াজন  

 

কম যকতযা-কম যচারীদদর জন্য শুদ্ধাচার সাংক্রান্ত ন্যযনতম ২ টি প্রসশক্ষণ আদয়াজন করদত হদব এবাং এর লক্ষযমাত্রা 

১.৪ নম্বর ক্রসমদকর ৬ নম্বর কলাদম উদেে করদত হদব। ৮-১১ কলামসমূদহ প্রদর্াজয সকায়াট যাদর উি লক্ষযমাত্রা প্রদশ যন 

করদত হদব।  

 

মূল্যায়ন পদ্ধসত: লক্ষযমাত্রার সবপরীদত শুদ্ধাচার সাংক্রান্ত ন্যযনতম ২ টি প্রসশক্ষণ আদয়াজন করা হদল পূণ য নম্বর 

পাওয়া র্াদব। তদব অজযন শতভাগ না হদল গাসণসতকহাদর নম্বর কতযন হদব। 

 

প্রমাণক: প্রসশক্ষদণর সনাটিশ, হাসজরা ও িসব। 

 

১.৫ কম য-পসরদবশ উন্নয়ন (স্বাস্থযসবসি অনুসরণ/টিওএ্ডইইুকি অদকদজা মালামাল সবনষ্টকরণ/পসরষ্কার-পসরচ্ছন্নতা বৃসদ্ধ ইতযাসদ) 

 

বতযমাদন সবরাজমান নতুন স্বাভাসবক (new normal) পসরসস্থসতদত মন্ত্রণালে/ফবভাে/রাষ্ট্রীে প্রফতষ্ঠানসমূহ স্ব স্ব  

কাে যালয়ে কম য-পসরদবশ উন্নয়ন সাংক্রান্ত কার্ যক্রম সর্মন: স্বাস্থযসবসি অনুসরণ/টিওএ্ডইইুকি অদকদজা মালামাল 

সবনষ্টকরণ/পসরষ্কার-পসরচ্ছন্নতা বৃসদ্ধ ইতযাসদ গ্রহণ করদব। কার্ যক্রদমর সাংখ্যা ও সম্পন্ন করার তাসরে সনি যারণ কদর লক্ষযমাত্রা 

১.৫ ক্রসমদকর ৬ নম্বর কলাদম উয়েখ করয়ত হয়ব এবং ৮-১১ কলামসমূয়হ ত্রত্রমাফসক ফভফত্তয়ত উি লেযমাত্রা ফবভাজন কয়র 

প্রদশ যন করয়ত হয়ব। উদেখ্য, কম যপসরকল্পনা সপ্ররদণর সময় সনব যাসচত কার্ যক্রদমর নাম, বাস্তবায়ন প্রসক্রয়া ও প্রমাণক সহসাদব সক 

সরবরাহ করা হদব তার সববরণ পৃথক সাংযুসিদত সদদত হদব। 

 

 মূল্যায়ন পদ্ধসত: মন্ত্রণালে/ফবভাে/রাষ্ট্রীে প্রফতষ্ঠানসমূহ কম য-পসরদবশ উন্নয়ন সাংক্রান্ত সবসভন্ন কার্ যক্রদমর সাংখ্যা ও 

কার্ যক্রম সম্পন্ন করার তাসরদের লক্ষযমাত্রা অসজযত হদল পূণ য নম্বর পাওো োয়ব।  

 

প্রমাণক: ননসতকতা কসমটির সভাপসত কর্তযক সতযাসয়ত বাস্তবায়ন প্রসতদবদন, সাংসিষ্ট পত্র, প্রদর্াজয সক্ষদত্র িসব ও 

অন্যান্য প্রমাণক। 
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১.৬ জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনা, ২০২১-২২ এবাং ফনধ যাফরত সময়ে ত্রত্রমাফসক পফরবীেণ প্রফতয়বদন মফন্ত্রপফরষদ 

সবভাদগ দাসেল ও স্ব স্ব ওদয়বসাইদট আপদলাডকরণ 

মফন্ত্রপফরষদ ফবভাে যেয়ক প্রদত্ত ফনয়দ যশনা অনুোেী সনি যাসরত তাসরদের ময়ধ্য জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনা 

ও পফরবীেণ কাঠায়মা প্রণেণ কয়র লক্ষযমাত্রা ১.৬ নম্বর ক্রফময়কর প্রেম যকাোট যায়র প্রদশ যন করয়ত হয়ব। এ  কাঠায়মা প্রণেয়ণর 

প্রকৃত তাফরখ অজযয়নর কলায়ম উয়েখ কয়র তা মফন্ত্রপফরষদ ফবভায়ে যপ্ররণ করয়ত হয়ব। প্রয়তযক যকাোট যায়র জাতীে শুদ্ধাচার 

যকৌশল কম যপফরকল্পনা ও পফরবীেণ কাঠায়মা বাস্তবােয়নর তথ্য সংফিষ্ট যকাোট যায়রর প্রকৃত অজযয়নর ঘয়র উদেে কদর 

যকাোট যার সমাফপ্তর পরবতী ১৫ ফদয়নর ময়ধ্য তা মফন্ত্রপফরষদ ফবভায়ে দাফখল করয়ত হয়ব এবাং ও স্ব স্ব ওদয়বসাইদট আপদলাড 

করদত হদব। 

 

মূল্যায়ন পদ্ধসত: সনি যাসরত তাফরয়খর ময়ধ্য জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনা, ২০২১-২২ এবাং প্রয়তযক ত্রত্রমাফসক 

পফরবীেণ প্রফতয়বদন ফনধ যাফরত সময়ে  মফন্ত্রপফরষদ ফবভায়ে দাফখল করা হয়ল/স্ব স্ব ওদয়বসাইদট আপদলাড করা হদল পূণ য নম্বর 

পাওো োয়ব।  

 

প্রমাণক: স্ব স্ব ওযেবসাইট। 

 

১.৭ আওতািীন দপ্তর/সংস্থা (প্রদর্াজয সক্ষদত্র) কর্তযক দাফখলকৃত জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনা ও পফরবীেণ  

প্রফতয়বদয়নর ওপর ফিডব্যাক প্রদান 

 

মন্ত্রণালে/ফবভাে/রাষ্ট্রীে প্রফতষ্ঠানসমূহ আওতািীন দপ্তর/সংস্থা কর্তযক দাফখলকৃত জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল 

কম যপফরকল্পনা ও পসরবীক্ষণ প্রসতদবদদনর ওপর ফিডব্যাক প্রদান করদব এবাং লেযমাত্রা ১.৭ নম্বর ক্রফময়কর ৬ নম্বর কলাদম 

উয়েখ করয়ত হয়ব এবং ৮-১১ কলামসমূয়হ ত্রত্রমাফসক ফভফত্তয়ত উি লেযমাত্রা ফবভাজন কয়র প্রদশ যন করয়ত হয়ব। 

 

মূল্যায়ন পদ্ধসত: আওতািীন দপ্তর/সংস্থা (প্রদর্াজয সক্ষদত্র) কর্তযক প্রসত সকায়াট যাদর দাফখলকৃত জাতীে শুদ্ধাচার 

যকৌশল কম যপফরকল্পনা ও পফরবীেণ প্রফতয়বদয়নর ওপর মন্ত্রণালে/ফবভােসমূহ ফিডব্যাক প্রদান করয়ল পূণ য নম্বর পাওো োয়ব।  

 

প্রমাণক: যনাটিশ, উপফস্থফত, পত্র, দপ্তর/সাংস্হা কর্তযক বাস্তবাসয়ত কম যপসরকল্পনার ৩ নম্বর ক্রসমদকর বাস্তবায়ন 

অগ্রগসত প্রসতদবদন। 

 

১.৮ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এবাং পুরস্কারপ্রাপ্তদদর তাসলকা ওদয়বসাইদট প্রকাশ  

শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীসতমালা ২০১৭ ও এর স্পষ্টীকরণ অনুোেী মন্ত্রণালে/ফবভাে/রাষ্ট্রীে প্রফতষ্ঠানসমূহ তায়দর 

কম যকতযা-কম যচারীয়দরয়ক পুরস্কার প্রদান করয়ব এবাং পুরস্কারপ্রাপ্তদদর তাসলকা ওদয়বসাইদট প্রকাশ করদব।। এর লেযমাত্রা ১.৮ 

নম্বর ক্রফময়কর ৬ নম্বর কলাদম উয়েখ করয়ত হয়ব এবং ৮-১১ কলামসমূয়হ প্রদর্াজয সকায়াট যাদর উি লেযমাত্রা প্রদশ যন করয়ত 

হয়ব। উদেখ্য, জুন ২০২২ এ পুরস্কার প্রদান করয়ত হদব। 

 

মূল্যায়ন পদ্ধসত: ২০২১-২২ অে য-বেয়রর শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদাদনর লেযমাত্রার ফবপরীয়ত অজযন শতভাে হয়ল পূণ য 

নম্বর পাওো োয়ব। তয়ব অজযন ফনধ যাফরত তাফরয়খর ময়ধ্য না হয়ল যকান নম্বর প্রদান করা োয়ব না। 

 

প্রমাণক: আয়দশ, পত্র। 

 

ক্রফমক ২: আফে যক ব্যবস্থাপনা উন্নেন   

২.১ ২০২১-২২ অথ য বিদরর ক্রে-পফরকল্পনা (প্রকয়ল্পর অনুয়মাফদত বাফষ যক ক্রে পফরকল্পনাসহ) ওদয়বসাইদট প্রকাশ 

ফপফপএ ২০০৬-এর ধারা ১১(২) ও ফপফপআর ২০০৮-এর ফবফধ ১৬(৬) অনুোেী সরকায়রর রাজস্ব বায়জয়টর অধীয়ন 

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

বায়জয়টর অধীয়ন ক্রে পফরকল্পনা প্রণেয়নর পাশাপাফশ চলমান প্রকল্পসমূয়হর বাফষ যক ক্রে পফরকল্পনা অনুয়মাদন করয়ত হয়ব। 

রাজস্ব বায়জয়টর ক্রে পফরকল্পনা এবং প্রকল্পসমূয়হর অনুয়মাফদত ক্রে পফরকল্পনা ওয়েবসাইয়ট প্রকায়শর লেযমাত্রা ১ম 

যকাোট যায়রই ফনধ যারণ করয়ত হয়ব। দু'ধরয়নর ক্রে পফরকল্পনা ওয়েবসাইয়ট প্রকায়শর জন্য দু'টি পৃেক তাফরখ ফনধ যারণ করা হয়ল 

তাফরখ দু'টি ১ম যকাোট যায়র (৮ নম্বর কলায়ম) কমা ফদয়ে ফলখয়ত হয়ব। উয়েখ্য, মন্তব্য কলায়ম যকানটি রাজস্ব বায়জয়টর ক্রে 

পফরকল্পনা ওয়েবসাইয়ট প্রকায়শর লেযমাত্রা এবং যকানটি প্রকল্পসমূয়হর অনুয়মাফদত বাফষ যক ক্রে পফরকল্পনা ওয়েবসাইয়ট 

প্রকায়শর লেযমাত্রা তা ফনধ যারণ কয়র ফদয়ত হয়ব।  
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মূল্যায়ন পদ্ধসত: ২০২১-২২ অে যবেয়রর প্রারয়ম্ভ বাফষ যক ক্রে-পফরকল্পনা ওয়েবসাইয়ট প্রকাশ করা হয়ল এবং েোসময়ে 

(সংয়শাফধত বায়জট অনুোেী) হালনাোদ করা হয়ল ০.৫০ নম্বর পাওো োয়ব। ফনধ যাফরত তাফরয়খর ময়ধ্য না হয়ল প্রফত 

পাফেয়কর জন্য ০.২৫ কয়র নম্বর কতযন হয়ব। প্রকল্পসমূয়হর অনুয়মাফদত বাফষ যক ক্রে পফরকল্পনা লেযমাত্রা অনুোেী 

ওয়েবসাইয়ট প্রকাশ করয়ল ১.৫ নম্বর পাওো োয়ব। ফনধ যাফরত তাফরয়খর ময়ধ্য না করয়ল প্রফত পাফেয়কর জন্য ০.২৫ কয়র নম্বর 

কতযন হয়ব।  

প্রমাণক: অসিস আদদশ ও স্ব স্ব ওয়েবসাইট। 

 

২.২ প্রকদল্পর PSC ও PIC সভা আদয়াজন 

 

মন্ত্রণালয়/সবভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রসতষ্ঠান/দপ্তর/ সাংস্থাা্র চলমান প্রকদল্পর সডসপসপ/টিএসপসপ এ সনি যাসরত প্রমাপ অনুর্াসয় 

PSC ও PIC সভা আদয়াজদনর লক্ষযমাত্রা ২.২ নম্বর ক্রফময়কর ৬ নম্বর কলাদম উদেে করদত হদব এবাং ৮-১১ কলামসমূদহ 

প্রদর্াজয সকায়াট যাদর উি লক্ষযমাত্রা প্রদশ যন করদত হদব। উদেখ্য, কম যপসরকল্পনা সপ্ররদণর সময় চলমান সকল প্রকদল্পর তাসলকা 

সময়াদ, প্রমাপ অনুর্াসয় PSC ও PIC সভা আদয়াজদনর সাংখ্যা (পৃথক কলাদম) উদেে কদর সাংযুসি আকাদর সদদত হদব। 

সাংসিষ্ট  প্রকদল্পর সডসপসপ/টিএসপসপ এর প্রদর্াজয পাতাগুদলা সাংযুি করদত হদব। 

 মূল্যায়ন পদ্ধসত: প্রমাপ অনুর্াসয় PSC ও PIC সভা আদয়াজন করা হদল পূণ য নম্বর পাওয়া র্াদব। লক্ষযমাত্রার 

শতকরা ৮০ ভাগ বাস্তবায়দনর জন্য গাসণসতকহাদর নম্বর কতযন কদর নম্বর সদয়া হদব। সকন্তু, লক্ষযমাত্রার শতকরা ৮০ ভাগ 

বাস্তবাসয়ত না হদল সকান নম্বর পাওয়া র্াদব না।  

প্রমাণক: আদয়াসজত সভার কার্ যসববরণী। 

 

২.৩ বাসষ যক উন্নয়ন কম যসূসচ বাস্তবায়ন  

মন্ত্রণালয়/সবভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রসতষ্ঠান বাফষ যক উন্নেন কম যসূফচ (এসডসপ) বাস্তবায়দনর শতকরা লক্ষযমাত্রা সনি যারণ কদর  

২.৩ নম্বর ক্রফময়কর ৬ নম্বর কলাদম উয়েখ করসব এবাং ৮-১১ কলামসমূয়হ ত্রত্রমাফসক ফভফত্তয়ত উি লেযমাত্রা ফবভাজন কয়র 

প্রদশ যন করদব।  

মূল্যায়ন পদ্ধসত: বাফষ যক উন্নেন কম যসূফচ শতভাে বাস্তবােয়নর জন্য পূণ য নম্বর পাওো োয়ব। লেযমাত্রার শতকরা ৮০ 

ভাে বাস্তবােয়নর জন্য োফণফতকহায়র নম্বর কতযন কয়র নম্বর যদো হয়ব। ফকন্তু, লেযমাত্রার শতকরা ৮০ ভাে বাস্তবাফেত না 

হয়ল যকান নম্বর পাওো োয়ব না। 

প্রমাণক: মন্ত্রণালে/ফবভাে এফডফপ বাস্তবায়দনর প্রমাণক সরবরাহ করদব। মসন্ত্রপসরষদ সবভাগ বাস্তবায়ন পসরবীক্ষণ ও  

মূল্যায়ন সবভাগ হদত বাফষ যক উন্নেন কম যসূফচ বাস্তবায়ন হার র্াচাই করদব। 

 

২.৪ প্রকল্প সমাসপ্ত সশদষ প্রকদল্পর সম্পদ (র্ানবাহন, কসম্পউটার, আসবাবপত্র ইতযাসদ) সবসি সমাতাদবক হস্তান্তর করা 

মন্ত্রণালয়/সবভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রসতষ্ঠান কর্তযক প্রকল্প সমাসপ্ত সশদষ প্রকদল্পর সম্পদ (র্ানবাহন, কসম্পউটার, আসবাবপত্র 

ইতযাসদ) সবসি সমাতাদবক হস্তান্তর করার তাসরে সনি যারণ কদর ২.৪ নম্বর ক্রফময়কর ৬ নম্বর কলাদম উয়েখ করয়ত হয়ব ৮-১১ 

কলামসমূয়হ প্রদর্াজয সকায়াট যাদর উি লেযমাত্রা ফবভাজন কয়র প্রদশ যন করয়ত হয়ব। উদেখ্য, কম য- পসরকল্পনা সপ্ররদণর সময় 

মন্ত্রণালয়/সবভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রসতষ্ঠাদন সমাপ্ত হদয়দি এমন প্রকদল্পর সম্পদদর সববরণ সাংযুসি আকাদর সদদত হদব। 

মূল্যায়ন পদ্ধসত: সনি যাসরত সমদয়র মদে প্রকদল্পর সম্পদ (র্ানবাহন, কসম্পউটার, আসবাবপত্র ইতযাসদ) সবসি 

সমাতাদবক হস্তান্তর করদত পারদল পূণ য নম্বর পাওো োয়ব। ফনধ যাফরত তাফরয়খর ময়ধ্য না হয়ল প্রফত পাফেয়কর জন্য ০.২৫ কয়র 

নম্বর কতযন হয়ব। 

প্রমাণক: সাংসিষ্ট পত্র  

 

 

 

ক্রফমক ৩: শুদ্ধাচার-সংফিষ্ট এবং দুনীফত প্রফতয়রায়ধ সহােক অন্যান্য কাে যক্রম 
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মন্ত্রণালে/ফবভাে/রাষ্ট্রীে প্রফতষ্ঠানসমূহ স্ব স্ব কাে যালয়ে শুদ্ধাচার প্রফতষ্ঠার ফনফমত্ত শুদ্ধাচার সংফিষ্ট এবং দুনীফত  

প্রফতয়রায়ধ সহােক কাে যক্রমসমূয়হর ময়ধ্য হয়ত অন্য যেয়কান উপযুি কাে যক্রম গ্রহণ করয়ত পায়র। এয়েয়ত্র অন্যযন ৫টি কাে যত্রম 

গ্রহণ করয়ত হয়ব এবং যসগুফলর লেযমাত্রা ৬ নম্বর কলাদম উয়েখ করয়ত হয়ব। এ োড়া, ৮-১১ কলামসমূয়হ ত্রত্রমাফসক ফভফত্তয়ত 

উি লেযমাত্রা ফবভাজন কয়র প্রদশ যন করয়ত হয়ব। উদেখ্য, মন্ত্রণালয়/ফবভাে/রাষ্ট্রীে প্রফতষ্ঠায়নর জন্য জাতীয় শুদ্ধাচার সকৌশল, 

২০১২ এ সনি যাসরত সকান কার্ যক্রম ইদতামদে বাস্তবাসয়ত না হদয় থাকদল উি কার্ যক্রম এ ক্রসমদক অন্তুক যি করদত হদব। 

 

মূল্যায়ন পদ্ধসত: মন্ত্রণালে/ফবভাে/রাষ্ট্রীে প্রফতষ্ঠানসমূহ স্ব স্ব কাে যালয়ে শুদ্ধাচার প্রফতষ্ঠার ফনফমত্ত শুদ্ধাচার সংফিষ্ট 

এবং দুনীফত প্রফতয়রায়ধ সহােক কাে যক্রমসমূয়হর ময়ধ্য হয়ত অন্য যেয়কান উপযুি কাে যক্রম গ্রহণ করয়ত পায়র। কাে যক্রম, 

কম যসম্পাদন সূচক ও একক েোেে হওো সায়পয়ে এবং লেযমাত্রার ফবপরীয়ত অজযন শতভাে হয়ল পূণ য নম্বর পাওো োয়ব। 

অন্যোে যকান নম্বর প্রদান করা োয়ব না। 

 

প্রমাণক: স্ব স্ব ওদয়বসাইট, পত্র, সনাটিশ, িসব, সভসডও বা কার্ যক্রম সাংসিষ্ট সর্দকান প্রমাণক। 

 

৩। জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনা, ২০২১-২২ প্রণেন ও ত্রত্রমাফসক পফরবীেণ প্রফতয়বদন সংক্রান্ত সময়সূসচ: 

সমেসীমা ফবষে বাস্তবােনকারী কর্তযপে 

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

২৫ মাচ য 

২০২১ 

ফনয়দ যফশকা অনুসরণ কয়র জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনা 

প্রণেয়নর জন্য সকল মন্ত্রণালে/ফবভাে/রাষ্ট্রীে প্রফতষ্ঠানয়ক অনুয়রাধ 

জ্ঞাপন এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা, আঞ্চফলক/মাঠ পে যায়ের 

কাে যালেসমূয়হ কম যপফরকল্পনা প্রণেয়নর ফনয়দ যশনা ও প্রয়োজনীে 

সহােতা প্রদায়নর জন্য সকল মন্ত্রণালে/ফবভাে/রাষ্ট্রীে প্রফতষ্ঠানয়ক 

অনুয়রাধ জ্ঞাপন  

মফন্ত্রপফরষদ ফবভাে  

৩০ এসপ্রল 

২০২১ 

জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনার খসড়া স্ব স্ব ত্রনফতকতা 

কফমটির অনুয়মাদন গ্রহণপূব যক মফন্ত্রপফরষদ ফবভায়ে যপ্ররণ  

মন্ত্রণালে/ফবভাে  

১৭-২১ ও ২৪ 

সম ২০২১ 

মফন্ত্রপফরষদ ফবভায়ের জাতীে শুদ্ধাচার বাস্তবােন ইউফনট কর্তযক 

মন্ত্রণালে/ফবভাে/রাষ্ট্রীে প্রফতষ্ঠায়নর দাফখলকৃত জাতীে শুদ্ধাচার 

যকৌশল কম যপফরকল্পনার খসড়া পে যায়লাচনাপূব যক ফিডব্যাক প্রদান  

মফন্ত্রপফরষদ ফবভাে  

৩০ সম 

২০২১ 

মফন্ত্রপফরষদ ফবভাে কর্তযক প্রয়দে ফিডব্যায়কর সুপাফরশ অন্তর্ভ যি কয়র 

জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনা, ২০২১-২২ স্ব স্ব ত্রনফতকতা 

কফমটির অনুয়মাদন গ্রহণপূব যক চূড়ান্ত কয়র মফন্ত্রপফরষদ ফবভায়ে যপ্ররণ 

ও মন্ত্রণালে/ফবভাে/রাষ্ট্রীে প্রফতষ্ঠায়নর স্ব স্ব ওয়েবসাইয়ট প্রকাশ  

মন্ত্রণালে/ফবভাে  
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ে. জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনা পসরবীক্ষণ 

১৭ অদটাবর 

২০২১ 

 

জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনা ও বাস্তবােন অগ্রেফত 

পফরবীেণ কাঠায়মায়ত উফেফখত লক্ষযমাত্রার সবপরীদত ১ম নত্রমাসসক 

প্রসতদবদন মসন্ত্রপসরষদ সবভাদগ সপ্ররণ 

মন্ত্রণালয়/সবভাগ/রাষ্ট্রীয় 

প্রসতষ্ঠাদনর ননসতকতা 

কসমটি 

১৬ জানুয়াসর 

২০২২ 

 

জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনা ও বাস্তবােন অগ্রেফত 

পফরবীেণ কাঠায়মায়ত উফেফখত লক্ষযমাত্রার সবপরীদত ২য় নত্রমাসসক 

প্রসতদবদন মসন্ত্রপসরষদ সবভাদগ সপ্ররণ 

মন্ত্রণালয়/সবভাগ/রাষ্ট্রীয় 

প্রসতষ্ঠাদনর ননসতকতা 

কসমটি 

১৭ এফপ্রল 

২০২২ 

জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনা ও বাস্তবােন অগ্রেফত 

পফরবীক্ষণ কাঠায়মায়ত উফেফখত লক্ষযমাত্রার সবপরীদত ৩য় নত্রমাসসক 

প্রসতদবদন মসন্ত্রপসরষদ সবভাদগ সপ্ররণ 

মন্ত্রণালয়/সবভাগ/রাষ্ট্রীয় 

প্রসতষ্ঠাদনর  ননসতকতা 

কসমটি 

১৭ জুলাই 

২০২২ 

 

জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনা ও বাস্তবােন অগ্রেফত 

পফরবীেণ কাঠায়মায়ত উফেফখত লক্ষযমাত্রার সবপরীদত ৪থ য নত্রমাসসক 

অগ্রগসতসহ ২০২১-২২ অথ যবিদরর কম যপসরকল্পনা স্বমূল্যায়ন পদ্ধসতদত 

মূল্যায়ন কদর মসন্ত্রপসরষদ সবভাদগ সপ্ররণ 

মন্ত্রণালয়/সবভাগ/রাষ্ট্রীয় 

প্রসতষ্ঠাদনর ননসতকতা 

কসমটি 

 

৪। জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কমযপফরকল্পনা, ২০২১-২২ দাসেল প্রসক্রয়া 

 (ক) জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কমযপফরকল্পনা ২০২১-২২ খসড়ার ১কসপ ৩০ এসপ্রল ২০২১ তাফরখ সবকাল ৫:০০ 

ঘটিকার মদে সনম্নসলসেত ঠিকানা বরাবর সপ্ররণ করদত হদব: 

 সসচব, সমন্বয় ও সাংস্কার 

 মসন্ত্রপসরষদ সবভাগ 

 কক্ষ নম্বর: ১১৯, ভবন নম্বর - ০১ 

 বাাংলাদদশ সসচবালয়, ঢাকা। 

এবাং ইদলকট্রসনক কসপ সপসডএি িাইল আকাদর inar_sec@cabinet.gov.bd/ 

ar_branch@cabinet.gov.bd  ঠিকানায় সপ্ররণ করদত হদব। 

 

(ে) জাতীে শুদ্ধাচার বাস্তবােন ইউফনয়টর সুপাফরশ অন্তর্ভ যি কয়র জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কমযপফরকল্পনা ও 

বাস্তবােন অগ্রেফত পফরবীেণ কাঠায়মার চূড়ান্ত কফপ ৩০ সম ২০২১ তাফরয়খর ময়ধ্য স্ব স্ব মন্ত্রণালে/ফবভায়ের ওয়েবসাইট-এ 

আপদলাড করদত হদব এবাং ইদলকট্রসনক কসপ সপসডএি িাইল আকাদর 

inar_sec@cabinet.gov.bd/ar_branch@cabinet.gov.bd  ঠিকানায় সপ্ররণ করদত হদব।   

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


 
 

                     মন্ত্রণালয়/সবভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রসতষ্ঠাদনর জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনা, ২০২১-২০২২     পফরফশষ্ট-'ক'  

মন্ত্রণালয়/সবভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রসতষ্ঠাদনর নাম: 

কাে যক্রয়মর নাম কম যসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচয়কর 

মান 

একক 

 

বাস্তবােয়নর 

দাফেত্বপ্রাপ্ত 

ব্যফি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অে যবেয়রর 

লেযমাত্রা 

বাস্তবােন অগ্রেফত পফরবীেণ, ২০২১-২০২২  মন্তব্য 

লেযমাত্রা/ 

অজযন 

১ম 

যকাোট যার 

২ে 

যকাোট যার 

৩ে 

যকাোট যার 

৪ে য 

যকাোট যার 

যমাট 

অজযন 

অফজযত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

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

১.১ ত্রনফতকতা কফমটির সভা 

আদয়াজন  

সভা আদয়াসজত ৪ সাংখ্যা   লেযমাত্রা        

অজযন      

১.২ ত্রনফতকতা কফমটির সভার ফসদ্ধান্ত 

বাস্তবােন 

বাস্তবাফেত 

ফসদ্ধান্ত 

৬ %   লেযমাত্রা        

অজযন      

১.৩ সুশাসন প্রফতষ্ঠার ফনফমত্ত 

অংশীজয়নর (stakeholders) 

অংশগ্রহয়ণ  সভা 

অনুফষ্ঠত সভা ২ সংখ্যা   লেযমাত্রা        

অজযন      

১.৪ শুদ্ধািাি সংক্রান্ত প্রর্িক্ষণ 

আর্য়ােন 

প্রর্িক্ষণ 

আর্য়ার্েি 

  ২ সংখ্যা   লেযমাত্রা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

অজযন      

১.৫ কম য-পফরয়বশ উন্নেন (স্বাস্থযফবফধ 

অনুসরণ/টিওএন্ডইর্ভি অয়কয়জা 

মালামাল ফবনষ্টকরণ/পফরষ্কার-

পফরচ্ছন্নতা বৃফদ্ধ ইতযাফদ  

উন্নত কম য-

পসরদবশ 

  ২ সংখ্যা ও 

তাফরখ 

  লেযমাত্রা        

অজযন      

১.৬ জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল 

কম যপফরকল্পনা, ২০২১-২২ ও 

ত্রত্রমাফসক পফরবীেণ প্রফতয়বদন 

মফন্ত্রপফরষদ ফবভায়ে দাফখল ও স্ব স্ব 

ওয়েবসাইয়ট আপয়লাডকরণ 

 কম যপফরকল্পনা ও 

ত্রত্রমাফসক 

প্রফতয়বদন 

দাফখলকৃত ও 

আপয়লাডকৃত  

   ১ তাফরখ   লেযমাত্রা        

অজযন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১.৭ আওতািীন দপ্তর/সাংস্হা (প্রদর্াজয 

সক্ষদত্র) কর্তযক দাফখলকৃত জাতীে 

শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনা ও 

পফরবীেণ  প্রফতয়বদয়নর ওপর 

ফিডব্যাক প্রদান  

ফিডব্যাক 

সভা/কম যশালা 

অনুফষ্ঠত 

  ৪ তাফরখ   লেযমাত্রা        

অজযন      

১.৮ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এবাং প্রদত্ত পুরস্কার   ১ তাসরে   লেযমাত্রা        
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কাে যক্রয়মর নাম কম যসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচয়কর 

মান 

একক 

 

বাস্তবােয়নর 

দাফেত্বপ্রাপ্ত 

ব্যফি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অে যবেয়রর 

লেযমাত্রা 

বাস্তবােন অগ্রেফত পফরবীেণ, ২০২১-২০২২  মন্তব্য 

লেযমাত্রা/ 

অজযন 

১ম 

যকাোট যার 

২ে 

যকাোট যার 

৩ে 

যকাোট যার 

৪ে য 

যকাোট যার 

যমাট 

অজযন 

অফজযত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

পুরস্কারপ্রাপ্তদদর তাসলকা ওদয়বসাইদট 

প্রকাশ 

 

অজযন      

২.  আসথ যক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ........................................................................ 

২.১ ২০২১-২২ অে য বেযরর ক্রে-

পফরকল্পনা (প্রকদল্পর অনুদমাসদত 

বাফষ যক ক্রে পসরকল্পনাসহ) 

ওদয়বসাইদট প্রকাশ  

ক্রে-পফরকল্পনা 

ওয়েবসাইয়ট 

প্রকাফশত 

২ তাফরখ   লেযমাত্রা        

অজযন      

২.২ প্রকর্ল্পি PSC ও PIC সভা 

আর্য়ােন  

সভা আর্য়ার্েি ২ সংখ্যা   লেযমাত্রা        

অজযন      

২.৩ বার্ষ িক উন্নয়ন কর্ িসূর্ি বাস্তবায়ন বার্ষ িক উন্নয়ন 

কর্ িসূর্ি 

বাস্তবার্য়ি 

   ২ %   লেযমাত্রা        

অজযন      

২.৪ প্রকল্প সমাফপ্ত যশয়ষ প্রকয়ল্পর 

সম্পদ (োনবাহন, কফম্পউটার, 

আসবাবপত্র ইতযাফদ) ফবফধ যমাতায়বক 

হস্তান্তর করা 

 প্রকয়ল্পর সম্পদ 

ফবফধ যমাতায়বক 

হস্তান্তফরত  

   ২ তাসরে   লেযমাত্রা        

অজযন      

৩. শুদ্ধাচার সংফিষ্ট এবং দুনীফত প্রফতয়রায়ধ সহােক অন্যান্য কাে যক্রম…………….. (অগ্রাসিকার সভসত্তদত নুযনতম পাঁচটি কার্ যক্রম) 

৩.১   ৪    লেযমাত্রা        

অজযন      

৩.২   ৪    লেযমাত্রা        

অজযন      

৩.৩   ৪    লেযমাত্রা        

অজযন      

৩.৪   ৪    লেযমাত্রা        

অজযন      

৩.৫   ৪    লেযমাত্রা        

অজযন      

অজযন      

সব:দ্র:- সকান ক্রসমদকর কার্ যক্রম প্রদর্াজয না হদল তার কারণ মন্তব্য কলাদম উদেে করদত হদব।



 
 

 

 

 

 

দপ্তর/সংস্থার জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল  

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

মসন্ত্রপসরষদ সবভাগ 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদদশ সরকার 
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সূসচপত্র 

 

ক্রফমক ফববরণ পৃষ্ঠা নম্বর 

১ সপ্রক্ষাপট   ৩ 

২ জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনা, ২০২১-২২ প্রণেন পদ্ধফত ৩ 

ক্রফমক ১: প্রাফতষ্ঠাফনক ব্যবস্থা  ৩ 

ক্রফমক ২: আসথ যক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ৫ 

ক্রফমক ৩: শুদ্ধাচার সংফিষ্ট এবং দুনীফত প্রফতয়রায়ধ সহােক অন্যান্য 

কাে যক্রম 

৬ 

৩ জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কমযপফরকল্পনা, ২০২১-২২ প্রণেন ও ত্রত্রমাফসক 

পফরবীেণ প্রফতয়বদন সংক্রান্ত সময়সূসচ 

৭ 

৪ জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কমযপফরকল্পনা, ২০২১-২২ দাসেল প্রসক্রয়া ৭ 

পসরসশষ্ট-'ক' জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনা, ২০২১-২২ কাঠায়মা ১-৩ 
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দপ্তর/সংস্থার জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনা প্রণেন, বাস্তবােন ও  

মূল্যায়ন ফনয়দ যফশকা, ২০২১-২২ 

 

১। যপ্রোপট: 

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

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

প্রতযয়ে প্রণীত যকৌশয়ল শুদ্ধাচারয়ক ননসতকতা ও সততা দ্বারা প্রভাসবত আচরণগত উৎকষ য এবাং সকান সমাদজর 

কাদলাত্তীণ য মানদণ্ড, প্রথা ও নীসতর প্রসত আনুগতয সহসাদব সাংজ্ঞাসয়ত করা হদয়দি। এ যকৌশয়ল রাষ্ট্র ও সমায়জ শুদ্ধাচার 

প্রফতষ্ঠা সরকায়রর সাংফবধাফনক ও আইনেত স্থােী দাফেত্ব; সুতরাং সরকারয়ক অব্যাহতভায়ব এই লয়েয কাে যক্রম 

পফরচালনা করয়ত হয়ব ময়ম য উয়েখ আয়ে। এরই ধারাবাফহকতাে প্রাে সকল মন্ত্রণালে/ফবভাে/অন্যান্য রাষ্ট্রীে প্রফতষ্ঠানসমূহ ১ 

জানুোফর ২০১৫ যেয়ক ৩০ জুন ২০১৬ যমোয়দর জন্য শুদ্ধাচার কম যপফরকল্পনা ও বাস্তবােন অগ্রেফত পফরবীেণ কাঠায়মা 

প্রণেন কয়র। ২০১৬-২০১৭ অে যবেয়র মন্ত্রণালে/ফবভাে/সংস্থার পাশাপাফশ আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা এবাং মাঠ পে যায়ের 

সবভাগীয়/আঞ্চসলক কার্ যালয়সমূহ জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনা ও বাস্তবােন পফরবীেণ কাঠায়মা প্রণেন কয়র 

আসদি। ২০১৮-১৯ অে যবেয়র প্রথমবাদরর মত জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনাে সম্পাফদত কায়জর ফবপরীয়ত 

নম্বর প্রদান ও যস আয়লায়ক প্রাথসমকভাদব মূল্যােন কার্ যক্রম শুরু হয়। এর িারাবাসহকতায় আগামী ২০২১-২২ 

অথ যবিদরও জাতীয় শুদ্ধাচার সকৌশল কম যপসরকল্পনায় সম্পাসদত কাদজর সবপরীদত নম্বর প্রদান ও সস আদলাদক মূল্যায়দনর 

ব্যবস্থা রদয়দি।   

 সকল দপ্তর/সাংস্থা মসন্ত্রপসরষদ সবভাগ কর্তযক প্রণীত এ সনদদ যসশকা অনুসরণপূব যক স্ব স্ব কার্ যালদয়র জাতীে শুদ্ধাচার 

যকৌশল কম যপফরকল্পনা প্রণেন, বাস্তবায়ন করদব এবাং আওতািীন আঞ্চসলক ও মাঠ পর্ যাদয়র কার্ যালয়সমূদহর জন্য 

জাতীয় শুদ্ধাচার সকৌশল কম যপসরকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়দনর সনদদ যশনা ও প্রদয়াজনীয় সহায়তা প্রদান করদব। 

দপ্তর/সাংস্থাসমূহ এই সনদদ যসশকা অনুসরণ কয়র কম যপফরকল্পনাে অন্তর্ভ যি কাে যক্রমসমূহ বাস্তবােন যশয়ষ মূল্যায়ন করদব।  

২। জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কমযপফরকল্পনা, ২০২১-২২ 

 

জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনাে প্রাফতষ্ঠাফনক ব্যবস্থা, আসথ যক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন এবাং শুদ্ধাচার 

সাংসিষ্ট ও দুনীসত প্রসতদরাদি সহায়ক অন্যান্য কার্ যক্রম এই ৩ (ফতন) টি যেয়ত্র কাে যক্রম ফনধ যারণ করা হয়েয়ে: 

 

ক্রফমক ১: প্রাফতষ্ঠাফনক ব্যবস্থা  

 

১.১ ত্রনফতকতা কফমটির সভা   

 

ননসতকতা কসমটির কার্ যপসরসির আদলাদক সভার আদলাচযসূসচ সনি যারণ করদত হদব। জাতীয় শুদ্ধাচার সকৌশল 

কম যপসরকল্পনা ও বাস্তবায়ন পসরবীক্ষণ সাংক্রান্ত ত্রত্রমাফসক প্রফতয়বদনসমূহ ত্রনফতকতা কফমটির সভাে অনুয়মাফদত হয়ত 

হয়ব ফবধাে প্রফত যকায়াট যাদর ন্যযনতম ১টি কয়র ত্রনফতকতা কফমটির সভা আহ্বান করয়ত হয়ব এবং এর লক্ষযমাত্রা ১.১ 

নম্বর ক্রফময়কর ৬ নম্বর কলাদম উয়েখপূব যক ৮-১১ কলামসমূয়হ ত্রত্রমাফসক ফভফত্তয়ত উি লেযমাত্রা ফবভাজন কয়র প্রদশ যন 

কদর ননসতকতা কসমটির সভার কার্ যসববরণী সংফিষ্ট মন্ত্রণালে/সবভাদগ সপ্ররণ করদত হয়ব।  

 

মূল্যায়ন পদ্ধসত: প্রফত ত্রত্রমাফসয়ক ১টি কয়র সভা অনুফষ্ঠত হয়ল পূণ য নম্বর পাওো োয়ব। যকান ত্রত্রমাফসয়ক সভা 

আয়োজন করা সম্ভব না হয়ল পরবতী সময়ে সভা আয়োজন করা োয়ব। তয়ব, ফনধ যাফরত ত্রত্রমাফসয়কর সভা পরবতী সময়ে 

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

 

প্রমাণক: ননসতকতা কসমটির সভার কার্ যসববরণী। 

 

১.২ ত্রনফতকতা কফমটির সভার ফসদ্ধান্ত বাস্তবােন 

 

ত্রনফতকতা কফমটির সভাে গৃহীত ফসদ্ধান্ত বাস্তবােয়নর হার ফনধ যারণ করয়ত হয়ব এবং এর লক্ষযমাত্রা ১.২ নম্বর 

ক্রফময়ক উয়েখ করয়ত হয়ব। এয়েয়ত্র প্রফত যকাোট যায়র অনুয়ষ্ঠে ত্রনফতকতা কফমটির সভাে গৃহীত ফসদ্ধান্ত বাস্তবােয়নর হার 

পৃেকভায়ব প্রফত যকাোট যায়র (৮-১১ কলামসমূয়হ) উয়েখ করয়ত হয়ব। সকান সসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা সম্ভব না হদল তার 

সর্ৌসিক কারণ উদেে কদর ননসতকতা কসমটির সভাপসত কর্তযক প্রসতস্বাক্ষসরত প্রসতদবদন দাসেল করদত হদব।  
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মূল্যায়ন পদ্ধসত: প্রফত ত্রত্রমাফসয়ক আয়োফজত সভার ফসদ্ধান্ত বাস্তবােন লেযমাত্রার ফবপরীয়ত অজযন শতভাে 

হয়ল পূণ য নম্বর পাওো োয়ব। তয়ব অজযন শতভাে না হয়ল োফণফতকহায়র নম্বর কতযন হয়ব। উদেখ্য, মূল্যায়দনর সময় 

ননসতকতা কসমটির কার্ যপসরসির আদলাদক ৃহহীত সসদ্ধান্ত বাস্তবায়দনর ওপর সবসশ গুরুে সদয়া হদব।  

 

প্রমাণক: ননসতকতা কসমটির সভার কার্ যসববরণী ও বাস্তবায়ন অগ্রগসত প্রসতদবদন।  

 

১.৩ সুশাসন প্রসতষ্ঠার সনসমত্ত অাংশীজদনর (Stakeholder) অাংশগ্রহদণ সভা 

 

 দপ্তর/সাংস্থায় অংশীজদনর অংশগ্রহয়ণ সভা আহ্বান করয়ত হয়ব এবং ১.৩ নম্বর ক্রফময়কর ৬ নম্বর কলাদম এর 

লক্ষযমাত্রা উয়েখ করয়ত হয়ব এবং ৮-১১ কলামসমূয়হ ত্রত্রমাফসক ফভফত্তয়ত উি লেযমাত্রা ফবভাজন কয়র প্রদশ যন করয়ত 

হয়ব। উয়েখ্য, অংশীজন (stakeholder) বলয়ত স্ব স্ব মন্ত্রণালে/ফবভাে/রাষ্ট্রীে প্রসতষ্ঠাদনর অভযন্তরীণ/দাপ্তসরক/নাগসরক 

যসবা গ্রহণকারী যেয়কান ব্যফি/প্রফতষ্ঠান (সরকাফর/য়বসরকাফর), সুশীল সমাদজর প্রসতসনসি (দপ্তর/সংস্থার কাদজর সাদথ 

সাংসিষ্ট) এবং আওতাধীন মাঠপে যায়ের কাে যালেসমূহ ফকংবা তায়দর কম যকতযা-কম যচারীয়ক বুঝায়ব। 

 

মূল্যায়ন পদ্ধসত: অংশীজয়নর অংশগ্রহয়ণ সভা আয়োজয়নর লেযমাত্রার ফবপরীয়ত অজযন শতভাে হয়ল পূণ য 

নম্বর পাওো োয়ব। তয়ব অজযন শতভাে না হয়ল োফণফতকহায়র নম্বর কতযন হয়ব। 

 

প্রমাণক: অংশীজয়নর অংশগ্রহয়ণ সভার কার্ যসববরণী এবাং হাসজরা।  

 

১.৪ শুদ্ধাচার সাংক্রান্ত প্রসশক্ষণ আদয়াজন  

 

কম যকতযা-কম যচারীদদর জন্য শুদ্ধাচার সাংক্রান্ত ন্যযনতম ২ টি প্রসশক্ষণ আদয়াজন করদত হদব এবাং এর 

লক্ষযমাত্রা ১.৪ নম্বর ক্রসমদকর ৬ নম্বর কলাদম উদেে করদত হদব। ৮-১১ কলামসমূদহ প্রদর্াজয সকায়াট যাদর উি 

লক্ষযমাত্রা প্রদশ যন করদত হদব।  

 

মূল্যায়ন পদ্ধসত: লক্ষযমাত্রার সবপরীদত শুদ্ধাচার সাংক্রান্ত ন্যযনতম ২ টি প্রসশক্ষণ আদয়াজন করা হদল পূণ য 

নম্বর পাওয়া র্াদব। তদব অজযন শতভাগ না হদল গাসণসতকহাদর নম্বর কতযন হদব। 

 

প্রমাণক: প্রসশক্ষদণর সনাটিশ, হাসজরা ও িসব। 

 

১.৫ কম য-পসরদবশ উন্নয়ন (স্বাস্থযসবসি অনুসরণ/টিওএ্ডইইুকি অদকদজা মালামাল সবনষ্টকরণ/পসরষ্কার-পসরচ্ছন্নতা বৃসদ্ধ 

ইতযাসদ) 

বতযমাদন সবরাজমান নতুন স্বাভাসবক (new normal) পসরসস্থসতদত দপ্তর/সাংস্থাসমূহ স্ব স্ব কাে যালয়ে কম য-

পসরদবশ উন্নয়ন সাংক্রান্ত কার্ যক্রম সর্মন: স্বাস্থযসবসি অনুসরণ/টিওএ্ডইইুকি অদকদজা মালামাল সবনষ্টকরণ/পসরষ্কার-

পসরচ্ছন্নতা বৃসদ্ধ ইতযাসদ গ্রহণ করদব। কার্ যক্রদমর সাংখ্যা ও সম্পন্ন করার তাসরে সনি যারণ কদর লক্ষযমাত্রা ১.৫ ক্রসমদকর 

৬ নম্বর কলাদম উয়েখ করয়ত হয়ব এবং ৮-১১ কলামসমূয়হ ত্রত্রমাফসক ফভফত্তয়ত উি লেযমাত্রা ফবভাজন কয়র প্রদশ যন 

করয়ত হয়ব। উদেখ্য, কম যপসরকল্পনা সপ্ররদণর সময় সনব যাসচত কার্ যক্রদমর নাম, বাস্তবায়ন প্রসক্রয়া ও প্রমাণক সহসাদব সক 

সরবরাহ করা হদব তার সববরণ পৃথক সাংযুসিদত সদদত হদব। 

 

 মূল্যায়ন পদ্ধসত: দপ্তর/সাংস্থাসমূহ কম য-পসরদবশ উন্নয়ন সাংক্রান্ত সবসভন্ন কার্ যক্রদমর সাংখ্যা ও কার্ যক্রম সম্পন্ন 

করার তাসরদের লক্ষযমাত্রা অসজযত হদল পূণ য নম্বর পাওো োয়ব।  

 

প্রমাণক: ননসতকতা কসমটির সভাপসত কর্তযক সতযাসয়ত বাস্তবায়ন প্রসতদবদন, সাংসিষ্ট পত্র, প্রদর্াজয সক্ষদত্র িসব 

ও অন্যান্য প্রমাণক। 

 

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

মন্ত্রণালদয় দাসেল ও স্ব স্ব ওদয়বসাইদট আপদলাডকরণ 

 

মফন্ত্রপফরষদ ফবভাে যেয়ক প্রদত্ত ফনয়দ যশনা অনুোেী সনি যাসরত তাসরদের ময়ধ্য জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল 

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

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

প্রয়তযক যকাোট যায়র জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনা ও পফরবীেণ কাঠায়মা বাস্তবােয়নর তথ্য সংফিষ্ট 
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যকাোট যায়রর প্রকৃত অজযয়নর ঘয়র উদেে কদর যকাোট যার সমাফপ্তর পরবতী ১৫ ফদয়নর ময়ধ্য তা সংফিষ্ট মন্ত্রণালে/ফবভায়ে 

দাফখল করয়ত হয়ব এবাং ও স্ব স্ব ওদয়বসাইদট আপদলাড করদত হদব। 

 

মূল্যায়ন পদ্ধসত: সনি যাসরত তাফরয়খর ময়ধ্য জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনা, ২০২১-২২ এবাং প্রয়তযক 

ত্রত্রমাফসক পফরবীেণ প্রফতয়বদন ফনধ যাফরত সময়ে স্ব স্ব মন্ত্রণালদয় দাসেল ও স্ব স্ব ওদয়বসাইদট আপদলাড করা হদল পূণ য 

নম্বর পাওো োয়ব।  

 

প্রমাণক: স্ব স্ব ওয়েবসাইট। 

 

১.৭ আওতািীন আঞ্চসলক/মাঠ পর্ যাদয়র কার্ যালয় (প্রদর্াজয সক্ষদত্র) কর্তযক দাফখলকৃত জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল 

কম যপফরকল্পনা ও পফরবীেণ  প্রফতয়বদয়নর ওপর ফিডব্যাক প্রদান 

 

দপ্তর/সাংস্থাসমূহ আওতািীন আঞ্চসলক/মাঠ পর্ যাদয়র কার্ যালয় কর্তযক দাফখলকৃত জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল 

কম যপফরকল্পনা ও পসরবীক্ষণ প্রসতদবদদনর ওপর ফিডব্যাক প্রদান করদব এবাং লেযমাত্রা ১.৭ নম্বর ক্রফময়কর ৬ নম্বর 

কলাদম উয়েখ করয়ত হয়ব এবং ৮-১১ কলামসমূয়হ ত্রত্রমাফসক ফভফত্তয়ত উি লেযমাত্রা ফবভাজন কয়র প্রদশ যন করয়ত 

হয়ব। 

 

মূল্যায়ন পদ্ধসত: আওতািীন আঞ্চসলক/মাঠ পর্ যাদয়র কার্ যালয় কর্তযক প্রসত সকায়াট যাদর দাফখলকৃত জাতীে 

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

পাওো োয়ব।  

 

প্রমাণক: যনাটিশ, উপফস্থফত, পত্র, আঞ্চসলক/মাঠ পর্ যাদয়র কার্ যালয় (প্রদর্াজয সক্ষদত্র) কর্তযক বাস্তবাসয়ত কম য- 

পসরকল্পনার ৩ নম্বর ক্রসমদকর বাস্তবায়ন অগ্রগসত প্রসতদবদন। 

 

১.৮ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এবাং পুরস্কারপ্রাপ্তদদর তাসলকা ওদয়বসাইদট প্রকাশ  

 

শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীসতমালা ২০১৭ ও এর স্পষ্টীকরণ অনুোেী দপ্তর/সংস্থাসমূহ তায়দর কম যকতযা-

কম যচারীয়দরয়ক পুরস্কার প্রদান করয়ব এবাং পুরস্কারপ্রাপ্তদদর তাসলকা ওদয়বসাইদট প্রকাশ করদব। এর লেযমাত্রা ১.৮ 

নম্বর ক্রফময়কর ৬ নম্বর কলাদম উয়েখ করয়ত হয়ব এবং ৮-১১ কলামসমূয়হ প্রদর্াজয সকায়াট যাদর উি লেযমাত্রা প্রদশ যন 

করয়ত হয়ব। উদেখ্য, জুন ২০২২-এ পুরস্কার প্রদান করয়ত হদব। 

 

মূল্যায়ন পদ্ধসত: ২০২১-২২ অে যবেয়রর শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদাদনর লেযমাত্রার ফবপরীয়ত অজযন শতভাে হয়ল 

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

 

প্রমাণক: আয়দশ, পত্র, ওদয়বসাইট। 

 

ক্রফমক ২: আফে যক ব্যবস্থাপনা উন্নেন   

২.১ ২০২১-২২ অথ য বিদরর ক্রে-পফরকল্পনা (প্রকয়ল্পর অনুয়মাফদত বাফষ যক ক্রে পফরকল্পনাসহ) ওদয়বসাইদট প্রকাশ 

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

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

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

অনুয়মাদন করয়ত হয়ব। রাজস্ব বায়জয়টর ক্রে পফরকল্পনা এবং প্রকল্পসমূয়হর অনুয়মাফদত ক্রে পফরকল্পনা ওয়েবসাইয়ট 

প্রকায়শর লেযমাত্রা ১ম যকাোট যায়রই ফনধ যারণ করয়ত হয়ব। দু'ধরয়নর ক্রে পফরকল্পনা ওয়েবসাইয়ট প্রকায়শর জন্য দু'টি 

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

কলায়ম যকানটি রাজস্ব বায়জয়টর ক্রে পফরকল্পনা ওয়েবসাইয়ট প্রকায়শর লেযমাত্রা এবং যকানটি প্রকল্পসমূয়হর 

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

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

েোসময়ে (সংয়শাফধত বায়জট অনুোেী) হালনাোদ করা হয়ল ০.৫০ নম্বর পাওো োয়ব। ফনধ যাফরত তাফরয়খর ময়ধ্য না 

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

অনুোেী ওয়েবসাইয়ট প্রকাশ করয়ল ১.৫ নম্বর পাওো োয়ব। ফনধ যাফরত তাফরয়খর ময়ধ্য না করয়ল প্রফত পাফেয়কর জন্য 

০.২৫ কয়র নম্বর কতযন হয়ব।  
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প্রমাণক: অসিস আদদশ ও দপ্তর/সাংস্থার স্ব স্ব ওয়েবসাইট। 

 

২.২ প্রকদল্পর PSC ও PIC সভা আদয়াজন 

 

দপ্তর/ সাংস্থাা্র চলমান প্রকদল্পর সডসপসপ/টিএসপসপ এ সনি যাসরত প্রমাপ অনুর্াসয় PSC ও PIC সভা 

আদয়াজদনর লক্ষযমাত্রা ২.২ নম্বর ক্রফময়কর ৬ নম্বর কলাদম উদেে করদত হদব এবাং ৮-১১ কলামসমূদহ প্রদর্াজয 

সকায়াট যাদর উি লক্ষযমাত্রা প্রদশ যন করদত হদব। উদেখ্য, কম যপসরকল্পনা সপ্ররদণর সময় চলমান সকল প্রকদল্পর তাসলকা 

সময়াদ, প্রমাপ অনুর্াসয় PSC ও PIC সভা আদয়াজদনর সাংখ্যা (পৃথক কলাদম) উদেে কদর সাংযুসি আকাদর সদদত 

হদব। সাংসিষ্ট  প্রকদল্পর সডসপসপ/টিএসপসপ এর প্রদর্াজয পাতাগুদলা সাংযুি করদত হদব। 

 মূল্যায়ন পদ্ধসত: প্রমাপ অনুর্াসয় PSC ও PIC সভা আদয়াজন করা হদল পূণ য নম্বর পাওয়া র্াদব। 

লক্ষযমাত্রার শতকরা ৮০ ভাগ বাস্তবায়দনর জন্য গাসণসতকহাদর নম্বর কতযন কদর নম্বর সদয়া হদব। সকন্তু, লক্ষযমাত্রার 

শতকরা ৮০ ভাগ বাস্তবাসয়ত না হদল সকান নম্বর পাওয়া র্াদব না।  

প্রমাণক: আদয়াসজত সভার কার্ যসববরণী। 

 

২.৩ বাসষ যক উন্নয়ন কম যসূসচ বাস্তবায়ন  

দপ্তর/ সাংস্থা বাফষ যক উন্নেন কম যসূফচ (এসডসপ) বাস্তবায়দনর শতকরা লক্ষযমাত্রা সনি যারণ কদর  ২.৩ নম্বর 

ক্রফময়কর ৬ নম্বর কলাদম উয়েখ করসব এবাং ৮-১১ কলামসমূয়হ ত্রত্রমাফসক ফভফত্তয়ত উি লেযমাত্রা ফবভাজন কয়র 

প্রদশ যন করদব।  

মূল্যায়ন পদ্ধসত: বাফষ যক উন্নেন কম যসূফচ শতভাে বাস্তবােয়নর জন্য পূণ য নম্বর পাওো োয়ব। লেযমাত্রার শতকরা 

৮০ ভাে বাস্তবােয়নর জন্য োফণফতকহায়র নম্বর কতযন কয়র নম্বর যদো হয়ব। ফকন্তু, লেযমাত্রার শতকরা ৮০ ভাে 

বাস্তবাফেত না হয়ল যকান নম্বর পাওো োয়ব না। তদব, সকান দপ্তর/ সাংস্থায় এসডসপ বরাে না থাকদল বাদজট বাস্তবায়দনর 

হার সবদবচনায় সনয়া হদব। 

প্রমাণক: মন্ত্রণালে/ফবভাে এফডফপ বাস্তবায়দনর প্রমাণক সরবরাহ করদব। মসন্ত্রপসরষদ সবভাগ বাস্তবায়ন 

পসরবীক্ষণ ও  মূল্যায়ন সবভাগ হদত বাফষ যক উন্নেন কম যসূফচ বাস্তবায়ন হার র্াচাই করদব।  

 

২.৪ প্রকল্প সমাসপ্ত সশদষ প্রকদল্পর সম্পদ (র্ানবাহন, কসম্পউটার, আসবাবপত্র ইতযাসদ) সবসি সমাতাদবক হস্তান্তর করা 

দপ্তর/সাংস্থা কর্তযক প্রকল্প সমাসপ্ত সশদষ প্রকদল্পর সম্পদ (র্ানবাহন, কসম্পউটার, আসবাবপত্র ইতযাসদ) সবসি 

সমাতাদবক হস্তান্তর করার তাসরে সনি যারণ কদর ২.৪ নম্বর ক্রফময়কর ৬ নম্বর কলাদম উয়েখ করয়ত হয়ব ৮-১১ 

কলামসমূয়হ প্রদর্াজয সকায়াট যাদর উি লেযমাত্রা ফবভাজন কয়র প্রদশ যন করয়ত হয়ব। উদেখ্য, কম য- পসরকল্পনা সপ্ররদণর 

সময় সমাপ্ত হদয়দি এমন প্রকদল্পর সম্পদদর সববরণ সাংযুসি আকাদর সদদত হদব। 

মূল্যায়ন পদ্ধসত: সনি যাসরত সমদয়র মদে প্রকদল্পর সম্পদ (র্ানবাহন, কসম্পউটার, আসবাবপত্র ইতযাসদ) সবসি 

সমাতাদবক হস্তান্তর করদত পারদল পূণ য নম্বর পাওো োয়ব। ফনধ যাফরত তাফরয়খর ময়ধ্য না হয়ল প্রফত পাফেয়কর জন্য ০.২৫ 

কয়র নম্বর কতযন হয়ব। 

প্রমাণক: সাংসিষ্ট পত্র  

ক্রফমক ৩: শুদ্ধাচার-সংফিষ্ট এবং দুনীফত প্রফতয়রায়ধ সহােক অন্যান্য কাে যক্রম 

 

দপ্তর/সাংস্থা স্ব স্ব সসটদর শুদ্ধাচার প্রফতষ্ঠার ফনফমত্ত শুদ্ধাচার-সংফিষ্ট এবং দুনীফত প্রফতয়রায়ধ সহােক 

কাে যক্রমসমূয়হর মে হয়ত অন্য যেয়কান উপযুি কাে যক্রম গ্রহণ করয়ত পায়র। এয়েয়ত্র অন্যযন ৫টি কাে যত্রম গ্রহণ করয়ত 

হয়ব এবং যসগুফলর লেযমাত্রা ৬ নম্বর কলাদম উয়েখ করয়ত হয়ব। এ োড়া, ৮-১১ কলামসমূয়হ ত্রত্রমাফসক ফভফত্তয়ত উি 

লেযমাত্রা ফবভাজন কয়র প্রদশ যন করয়ত হয়ব। উদেখ্য, দপ্তর/সাংস্থার জন্য জাতীয় শুদ্ধাচার সকৌশল, ২০১২-এ সনি যাসরত 

সকান কার্ যক্রম ইদতামদে বাস্তবাসয়ত না হদয় থাকদল উি কার্ যক্রম এ ক্রসমদক অন্তুক যি করদত হদব। 

 

মূল্যায়ন পদ্ধসত: দপ্তর/সাংস্থা স্ব স্ব সসটদর শুদ্ধাচার প্রফতষ্ঠার ফনফমত্ত শুদ্ধাচার-সংফিষ্ট এবং দুনীফত প্রফতয়রায়ধ 

সহােক কাে যক্রমসমূয়হর মধ্য হয়ত অন্য যেয়কান উপযুি কাে যক্রম গ্রহণ করয়ত পায়র। কাে যক্রম, কম যসম্পাদন সূচক ও 

একক েোেে হওো সায়পয়ে এবং লেযমাত্রার ফবপরীয়ত অজযন শতভাে হয়ল পূণ য নম্বর পাওো োয়ব। অন্যোে যকান 

নম্বর প্রদান করা োয়ব না। 
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প্রমাণক: স্ব স্ব ওদয়বসাইট, পত্র, সনাটিশ, িসব, সভসডও বা কার্ যক্রম সাংসিষ্ট সর্দকান প্রমাণক। 

 

৩। জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনা, ২০২১-২২ প্রণেন ও ত্রত্রমাফসক পফরবীেণ প্রফতয়বদন সংক্রান্ত সময়সূসচ: 

সমেসীমা ফবষে বাস্তবােনকারী কর্তযপে 

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

২৫ মাচ য 

২০২১  

ফনয়দ যফশকা অনুসরণ কয়র জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনা 

প্রণেয়নর জন্য সকল মন্ত্রণালে/ফবভাে/রাষ্ট্রীে প্রফতষ্ঠানয়ক অনুয়রাধ 

জ্ঞাপন এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা, আঞ্চফলক/মাঠ পে যায়ের 

কাে যালেসমূয়হ কম যপফরকল্পনা প্রণেয়নর ফনয়দ যশনা ও প্রয়োজনীে 

সহােতা প্রদায়নর জন্য সকল মন্ত্রণালে/ফবভাে/রাষ্ট্রীে প্রফতষ্ঠানয়ক 

অনুয়রাধ জ্ঞাপন  

মফন্ত্রপফরষদ ফবভাে  

১৭ সম ২০২১ জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনার খসড়া স্ব স্ব ত্রনফতকতা 

কফমটির অনুয়মাদন গ্রহণপূব যক সাংসিষ্ট মন্ত্রণালয়/সবভাদগ যপ্ররণ  

দপ্তর/সাংস্থা 

১-৪ জুন  

২০২১ 

মন্ত্রণালয়/সবভাদগর ননসতকতা কসমটি কর্তযক দপ্তর/সাংস্থার 

দাফখলকৃত জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনার খসড়া 

পে যায়লাচনাপূব যক ফিডব্যাক প্রদান  

মন্ত্রণালে/ফবভাে 

১০ জুন 

২০২১  

মন্ত্রণালয়/সবভাদগর ননসতকতা কসমটির সুপাফরশ অন্তর্ভ যি কয়র 

জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনা, ২০২১-২২ স্ব স্ব ত্রনফতকতা 

কফমটির অনুয়মাদন গ্রহণপূব যক চূড়ান্ত কয়র মন্ত্রণালয়/সবভাদগ যপ্ররণ 

ও দপ্তর/সাংস্থার স্ব স্ব ওয়েবসাইয়ট প্রকাশ  

দপ্তর/সাংস্থা 

জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনা পসরবীক্ষণ 

১৭ অদটাবর 

২০২১ 

 

জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনা ও বাস্তবােন অগ্রেফত 

পফরবীেণ কাঠায়মায়ত উফেফখত লক্ষযমাত্রার সবপরীদত ১ম 

নত্রমাসসক প্রসতদবদন সাংসিষ্ট মন্ত্রণালয়/সবভাদগ সপ্ররণ 

দপ্তর/সাংস্থার ননসতকতা 

কসমটি 

১৬ জানুয়াসর 

২০২২ 

 

জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনা ও বাস্তবােন অগ্রেফত 

পফরবীেণ কাঠায়মায়ত উফেফখত লক্ষযমাত্রার সবপরীদত ২য় 

নত্রমাসসক প্রসতদবদন সাংসিষ্ট মন্ত্রণালয়/সবভাদগ সপ্ররণ 

দপ্তর/সাংস্থার ননসতকতা 

কসমটি 

১৭ এসপ্রল 

২০২২ 

জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনা ও বাস্তবােন অগ্রেফত 

পফরবীক্ষণ কাঠায়মায়ত উফেফখত লক্ষযমাত্রার সবপরীদত ৩য় 

নত্রমাসসক প্রসতদবদন সাংসিষ্ট মন্ত্রণালয়/সবভাদগ সপ্ররণ 

দপ্তর/সাংস্থার ননসতকতা 

কসমটি 

১৭ জুলাই 

২০২২ 

 

জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনা ও বাস্তবােন অগ্রেফত 

পফরবীেণ কাঠায়মায়ত উফেফখত লক্ষযমাত্রার সবপরীদত ৪থ য 

নত্রমাসসক অগ্রগসতসহ ২০২১-২২ অথ যবিদরর কম যপসরকল্পনা 

স্বমূল্যায়ন পদ্ধসতদত মূল্যায়ন কদর সাংসিষ্ট মন্ত্রণালয়/সবভাদগ সপ্ররণ 

দপ্তর/সাংস্থার ননসতকতা 

কসমটি 

 

 

৪। জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কমযপফরকল্পনা, ২০২১-২২ দাসেল প্রসক্রয়া 

(ক)  দপ্তর/সাংস্থাসমূহ জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কমযপফরকল্পনা ২০২১-২২ খসড়ার ১ কসপ ১৭ সম ২০২১ তাফরখ 

সবকাল ৫:০০ ঘটিকার মদে সাংসিষ্ট মন্ত্রণালয়/সবভাদগ দাফখল করয়ব। 



54 

 

(ে) মন্ত্রণালয়/সবভাদগর ননসতকতা কসমটির সুপাফরশ অন্তর্ভ যি কয়র জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কমযপফরকল্পনা ও 

বাস্তবােন অগ্রেফত পফরবীেণ কাঠায়মার চূড়ান্ত কফপ ১০ জুন ২০২১ তাফরয়খর ময়ধ্য স্ব স্ব দপ্তর/সাংস্থার ওয়েবসাইট-এ 

আপদলাড করদত হদব এবাং ইদলকট্রসনক কসপ সপসডএি িাইল আকাদর সাংসিষ্ট মন্ত্রণালয়/সবভাদগ সপ্ররণ করদত হদব।  

 



 
 

        দপ্তর/সাংস্থার জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনা, ২০২১-২০২২          পফরফশষ্ট-'ক'  

দপ্তর/সাংস্থার নাম: 

কাে যক্রয়মর নাম কম যসম্পাদন সূচক 

 

সূচয়কর 

মান 

একক 

 

বাস্তবােয়নর 

দাফেত্বপ্রাপ্ত 

ব্যফি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অে যবেয়রর 

লেযমাত্রা 

বাস্তবােন অগ্রেফত পফরবীেণ, ২০২১-২০২২  মন্তব্য 

লেযমাত্রা/ 

অজযন 

১ম 

যকাোট যার 

২ে 

যকাোট যার 

৩ে 

যকাোট যার 

৪ে য 

যকাোট যার 

যমাট 

অর্জন 

অফজযত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

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

১.১ ত্রনফতকতা কফমটির সভা আদয়াজন সভা আদয়াসজত ৪ সংখ্যা   লেযমাত্রা        

অজযন      

১.২ ত্রনফতকতা কফমটির সভার ফসদ্ধান্ত 

বাস্তবােন 

বাস্তবাফেত ফসদ্ধান্ত ৬ %   লেযমাত্রা        

অর্জন      

১.৩ সুশাসন প্রফতষ্ঠার ফনফমত্ত অংশীজয়নর 

(stakeholders) অংশগ্রহয়ণ  সভা 

অনুফষ্ঠত সভা ২ সংখ্যা   লেযমাত্রা        

অজযন      

১.৪ শুদ্ধািাি সংক্রান্ত প্রর্িক্ষণ আর্য়ােন প্রর্িক্ষণ 

আর্য়ার্েি 

  ২ সংখ্যা   লেযমাত্রা        

অজযন      

১.৫ কম য-পফরয়বশ উন্নেন  উন্নত কম য-

পসরদবশ 

    ২ সংখ্যা ও 

তাফরখ 

  লেযমাত্রা        

অজযন      

অজযন      

১.৬ জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল 

কম যপফরকল্পনা, ২০২১-২২ ও ত্রত্রমাফসক 

পফরবীেণ প্রফতয়বদন সংফিষ্ট মন্ত্রণালয়ে 

দাফখল ও স্ব স্ব ওয়েবসাইয়ট 

আপযলাডকরণ 

কম যপফরকল্পনা  ও 

ত্রত্রমাফসক 

প্রফতয়বদন 

দাফখলকৃত ও 

আপয়লাডকৃত 

    ১ তাফরখ   লেযমাত্রা        

অজযন      

১.৭ আওতািীন  আঞ্চসলক/ মাঠ পর্ যাদয়র 

কার্ যালয় (প্রদর্াজয সক্ষদত্র) কর্তযক 

দাফখলকৃত জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল 

কম যপফরকল্পনা ও পফরবীেণ  প্রফতয়বদয়নর 

ওপর ফিডব্যাক প্রদান  

ফিডব্যাক 

সভা/কম যশালা 

অনুফষ্ঠত 

   ৪ তাফরখ   লেযমাত্রা        

অজযন      

১.৮ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এবাং 

পুরস্কারপ্রাপ্তদদর তাসলকা ওদয়বসাইদট 

প্রকাশ 

প্রদত্ত পুরস্কার     ১ তাসরে           

২.  আসথ যক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ........................................................................ 

২.১ ২০২১-২২ অে য বেয়রর ক্রে- ক্রে-পফরকল্পনা ২ তাফরখ   লেযমাত্রা        
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কাে যক্রয়মর নাম কম যসম্পাদন সূচক 

 

সূচয়কর 

মান 

একক 

 

বাস্তবােয়নর 

দাফেত্বপ্রাপ্ত 

ব্যফি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অে যবেয়রর 

লেযমাত্রা 

বাস্তবােন অগ্রেফত পফরবীেণ, ২০২১-২০২২  মন্তব্য 

লেযমাত্রা/ 

অজযন 

১ম 

যকাোট যার 

২ে 

যকাোট যার 

৩ে 

যকাোট যার 

৪ে য 

যকাোট যার 

যমাট 

অর্জন 

অফজযত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

পফরকল্পনা পফরকল্পনা  (প্রকয়ল্পর  

অনুয়মাফদত বাফষ যক ক্রে পফরকল্পনাসহ)   

ওয়েবসাইয়ট প্রকাশ 

ওয়েবসাইয়ট 

প্রকাফশত 

অজযন      

২.২ প্রকর্ল্পি PSC ও PIC সভা 

আর্য়ােন  

সভা আর্য়ার্েি ২ সংখ্যা   লেযমাত্রা        

অজযন      

২.৩ বার্ষ িক উন্নয়ন কর্ িসূর্ি বাস্তবায়ন বার্ষ িক উন্নয়ন 

কর্ িসূর্ি 

বাস্তবার্য়ি 

   ২ %   লেযমাত্রা        

অজযন      

২.৪ প্রকল্প সমাফপ্ত যশয়ষ প্রকয়ল্পর সম্পদ 

(োনবাহন, কফম্পউটার, আসবাবপত্র 

ইতযাফদ) ফবফধ যমাতায়বক হস্তান্তর করা 

প্রকয়ল্পর সম্পদ 

ফবফধ যমাতায়বক 

হস্তান্তফরত 

    ২ তাসরে   লেযমাত্রা        

অজযন      

৩. শুদ্ধাচার সংফিষ্ট এবং দুনীফত প্রফতয়রায়ধ সহােক অন্যান্য কাে যক্রম……………..৩০ (অগ্রাসিকার সভসত্তদত নুযনতম পাঁচটি কার্ যক্রম) 

৩.১  ৪    লেযমাত্রা        

অজযন      

৩.২  ৪    লেযমাত্রা        

অজযন      

৩.৩  ৪    লেযমাত্রা        

অজযন      

৩.৪  ৪    লেযমাত্রা        

অজযন      

৩.৫  ৪    লেযমাত্রা        

অজযন      

সব:দ্র:- সকান ক্রসমদকর কার্ যক্রম প্রদর্াজয না হদল তার কারণ মন্তব্য কলাদম উদেে করদত হদব। 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

আঞ্চসলক/মাঠ পর্ যাদয়র কার্ যালদয়র জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনা  

প্রণেন, বাস্তবােন ও মূল্যায়ন ফনয়দ যফশকা, ২০২১-২২ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

মসন্ত্রপসরষদ সবভাগ 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদদশ সরকার 



58 

 

 

 

 

 

সূসচপত্র 

ক্রফমক ফববরণ পৃষ্ঠা নম্বর 

১ সপ্রক্ষাপট   ৩ 

২ জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনা, ২০২১-২২ প্রণেন পদ্ধফত ৩ 

ক্রফমক ১: প্রাফতষ্ঠাফনক ব্যবস্থা  ৩ 

ক্রফমক ২: ক্রেয়েয়ত্র শুদ্ধাচার ৫ 

ক্রফমক ৩: শুদ্ধাচার সংফিষ্ট এবং দুনীফত প্রফতয়রায়ধ সহােক অন্যান্য 

কাে যক্রম 

৫ 

৩ জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনা, ২০২১-২২ প্রণেয়নর সময়সূসচ  ৬ 

৪ জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কমযপফরকল্পনা, ২০২১-২২ দাসেল প্রসক্রয়া ৬ 

পসরসশষ্ট ক জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনা, ২০২১-২২-এর কাঠায়মা ১-৩ 
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আঞ্চসলক/মাঠ পর্ যাদয়র কার্ যালদয়র জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনা প্রণেন,  

বাস্তবােন ও মূল্যায়ন ফনয়দ যফশকা ২০২১-২২ 

১। যপ্রোপট: 

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

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

প্রতযয়ে প্রণীত যকৌশয়ল শুদ্ধাচারয়ক ননসতকতা ও সততা দ্বারা প্রভাসবত আচরণগত উৎকষ য এবাং সকান সমাদজর 

কাদলাত্তীণ য মানদণ্ড, প্রথা ও নীসতর প্রসত আনুগতয সহসাদব সাংজ্ঞাসয়ত করা হদয়দি। এ যকৌশয়ল রাষ্ট্র ও সমায়জ শুদ্ধাচার 

প্রফতষ্ঠা সরকায়রর সাংফবধাফনক ও আইনেত স্থােী দাফেত্ব; সুতরাং সরকারয়ক অব্যাহতভায়ব এই লয়েয কাে যক্রম 

পফরচালনা করয়ত হয়ব ময়ম য উয়েখ আয়ে। ২০১৬-২০১৭ অে য-বেয়র মন্ত্রণালে/ফবভাে/সংস্থার পাশাপাফশ আওতাধীন 

দপ্তর/সংস্থা এবাং মাঠ পে যায়ের সবভাগীয়/আঞ্চসলক কার্ যালয়সমূহ জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনা ও বাস্তবােন 

পফরবীেণ কাঠায়মা প্রণেন কয়র আসদি। ২০১৮-১৯ অে যবেসর প্রথমবাদরর মত জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনাে 

সম্পাফদত কায়জর ফবপরীয়ত নম্বর প্রদান ও যস আয়লায়ক প্রাথসমকভাদব মূল্যােন কার্ যক্রম শুরু হয়। এর িারাবাসহকতায় 

আগামী ২০২১-২২ অথ যবিদরও জাতীয় শুদ্ধাচার সকৌশল কম যপসরকল্পনায়  সম্পাসদত কাদজর সবপরীদত নম্বর প্রদান ও সস 

আদলাদক মূল্যায়দনর ব্যবস্থা রদয়দি।   

 

 আঞ্চসলক/মাঠ পর্ যাদয়র কার্ যালয়সমূহ মসন্ত্রপসরষদ সবভাগ কর্তযক প্রণীত এ সনদদ যসশকা অনুসরণপূব যক স্ব স্ব জাতীে 

শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনা প্রণেন, বাস্তবায়ন ও স্ব-মূল্যায়ন করদব এবাং সংফিষ্ট দপ্তর/সংস্থা তা  পফরবীেণ ও 

মূল্যােন করয়ব। কম যপফরকল্পনাে অন্তর্ভ যি কাে যক্রমসমূহ বাস্তবােন যশয়ষ মূল্যায়দনর সক্ষদত্রও এ সনদদ যসশকা অনুসরণ 

করদত হদব। 

২। জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কমযপফরকল্পনা, ২০২১-২২ 

জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনাে প্রাফতষ্ঠাফনক ব্যবস্থা, যসবা প্রদান ও ক্রেয়েয়ত্র শুদ্ধাচার এবাং 

শুদ্ধাচার-সংফিষ্ট এবাং দুনীফত প্রফতয়রায়ধ সহােক অন্যান্য কাে যক্রম শীষ যক ফনয়নাি ০৩টি যেয়ত্র কাে যক্রম ফনধ যারণ করা 

হয়েয়ে:  

 

ক্রফমক ১: প্রাসতষ্ঠাফনক ব্যবস্থা  

 

১.১ ত্রনফতকতা কফমটির সভা  

 

ননসতকতা কসমটির কার্ যপসরসির আদলাদক সভার আদলাচযসূসচ সনি যারণ করদত হদব। জাতীয় শুদ্ধাচার সকৌশল 

কম যপসরকল্পনা ও বাস্তবায়ন পসরবীক্ষণ সাংক্রান্ত ত্রত্রমাফসক প্রফতয়বদনসমূহ ত্রনফতকতা কফমটির সভাে অনুয়মাফদত হয়ত 

হয়ব ফবধাে প্রফত যকায়াট যাদর ন্যযনতম ১টি কয়র ত্রনফতকতা কফমটির সভা আহ্বান করয়ত হয়ব এবং এর লক্ষযমাত্রা ১.১ 

নম্বর ক্রফময়কর ৬ নম্বর কলাদম উয়েখ করত: ৮-১১ কলামসমূয়হ ত্রত্রমাফসকফভফত্তয়ত উি লেযমাত্রা ফবভাজন কয়র প্রদশ যন 

কদর ননসতকতা কসমটির সভার কার্ যসববরণী সংফিষ্ট দপ্তর/সংস্থাে সপ্ররণ করদত হয়ব।  

 

মূল্যােন পদ্ধফত: প্রফত ত্রত্রমাফসয়ক ১টি কয়র সভা অনুফষ্ঠত হয়ল পূণ য নম্বর পাওো োয়ব। যকান ত্রত্রমাফসয়ক সভা 

আয়োজন করা সম্ভব না হয়ল পরবতী সময়ে সভা আয়োজন করা োয়ব। তয়ব, ফনধ যাফরত ত্রত্রমাফসয়কর সভা পরবতী সময়ে 

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

 

প্রমাণক:  ননসতকতা কসমটির সভার কার্ যসববরণী। 

 

১.২ ত্রনফতকতা কফমটির সভার ফসদ্ধান্ত বাস্তবােন 

 

ত্রনফতকতা কফমটির সভাে গৃহীত ফসদ্ধান্ত বাস্তবােয়নর হার ফনধ যারণ করয়ত হয়ব এবং এর লক্ষযমাত্রা ১.২ নম্বর 

ক্রফময়ক উয়েখ করয়ত হয়ব। এয়েয়ত্র প্রফত যকাোট যায়র অনুয়ষ্ঠে ত্রনফতকতা কফমটির সভাে গৃহীত ফসদ্ধান্ত বাস্তবােয়নর হার 

পৃেকভায়ব প্রফত যকাোট যায়র (৮-১১ কলামসমূয়হ) উয়েখ করয়ত হয়ব। সকান সসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা সম্ভব না হদল তার 

সর্ৌসিক কারণ উদেে কদর ননসতকতা কসমটির সভাপসত কর্তযক প্রসতস্বাক্ষসরত প্রসতদবদন দাসেল করদত হদব।  
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মূল্যােন পদ্ধফত: প্রফত ত্রত্রমাফসয়ক আয়োফজত সভার ফসদ্ধান্ত বাস্তবােন লেযমাত্রার ফবপরীয়ত অজযন শতভাে 

হয়ল পূণ য নম্বর পাওো োয়ব। তয়ব অজযন শতভাে না হয়ল োফণফতকহায়র নম্বর কতযন হয়ব। উদেখ্য, মূল্যায়দনর সময় 

ননসতকতা কসমটির কার্ যপসরসির আদলাদক ৃহহীত সসদ্ধান্ত বাস্তবায়দনর উপর সবসশ গুরুে সদয়া হদব।  

 

প্রমাণক:  ননসতকতা কসমটির সভার কার্ যসববরণী ও বাস্তবায়ন অগ্রগসত প্রসতদবদন।  

 

১.৩ সুশাসন প্রফতষ্ঠার ফনফমত্ত অংশীজয়নর (stakeholders) অংশগ্রহয়ণ সভা  

 

সকল আঞ্চসলক/মাঠ পর্ যাদয়র কার্ যালদয় অংশীজদনর অংশগ্রহয়ণ সভা আহ্বান করয়ত হয়ব এবং ১.৩ নম্বর 

ক্রফময়কর ৬ নম্বর কলায়ম এর লেযমাত্রা উয়েখ করয়ত হয়ব এবং ৮-১১ কলামসমূয়হ ত্রত্রমাফসক ফভফত্তয়ত উি লেযমাত্রা 

ফবভাজন কয়র প্রদশ যন করয়ত হয়ব। উয়েখ্য, অংশীজন (stakeholder) বলয়ত স্ব স্ব আঞ্চসলক/মাঠ পর্ যাদয়র কার্ যালদয় 

অভযন্তরীণ/দাপ্তসরক/নাগসরক যসবা গ্রহণকারী যেয়কান ব্যফি/প্রফতষ্ঠান (সরকাফর/য়বসরকাফর), সুশীল সমায়জর প্রফতফনফধ 

(আঞ্চসলক/মাঠ পর্ যাদয়র কার্ যালদয়র কায়জর সায়ে সংফিষ্ট) এবং আওতাধীন কাে যালেসমূয়হর কম যকতযা-কম যচারীয়ক 

বুঝায়ব। 

 

মূল্যায়ন পদ্ধসত: অংশীজয়নর অংশগ্রহয়ণ সভা আয়োজয়নর লেযমাত্রার ফবপরীয়ত অজযন শতভাে হয়ল পূণ য নম্বর 

পাওো োয়ব। তয়ব অজযন শতভাে না হয়ল োফণফতকহায়র নম্বর কতযন হয়ব। 

 

প্রমাণক: অংশীজয়নর অংশগ্রহয়ণ সভার কার্ যসববরণী এবাং হাসজরা।  

 

১.৪ শুদ্ধাচার সাংক্রান্ত প্রসশক্ষণ আদয়াজন  

 

কম যকতযা-কম যচারীদদর জন্য শুদ্ধাচার সাংক্রান্ত ন্যযনতম ২ টি প্রসশক্ষণ আদয়াজন করদত হদব এবাং এর 

লক্ষযমাত্রা ১.৪ নম্বর ক্রসমদকর ৬ নম্বর কলাদম উদেে করদত হদব। ৮-১১ কলামসমূদহ প্রদর্াজয সকায়াট যাদর উি 

লক্ষযমাত্রা প্রদশ যন করদত হদব।  

 

মূল্যায়ন পদ্ধসত: লক্ষযমাত্রার সবপরীদত শুদ্ধাচার সাংক্রান্ত ন্যযনতম ২ টি প্রসশক্ষণ আদয়াজন করা হদল পূণ য 

নম্বর পাওয়া র্াদব। তদব অজযন শতভাগ না হদল গাসণসতকহাদর নম্বর কতযন হদব। 

 

প্রমাণক: প্রসশক্ষদণর সনাটিশ, হাসজরা ও িসব। 

 

১.৫ কম য-পসরদবশ উন্নয়ন (স্বাস্থযসবসি অনুসরণ/টিওএ্ডইইুকি অদকদজা মালামাল সবনষ্টকরণ/পসরষ্কার-পসরচ্ছন্নতা বৃসদ্ধ 

ইতযাসদ) 

বতযমাদন সবরাজমান নতুন স্বাভাসবক (new normal) পসরসস্থসতদত আঞ্চসলক/মাঠ পর্ যাদয়র কার্ যালয়সমূহ স্ব 

স্ব কাে যালয়ে কম য-পসরদবশ উন্নয়ন সাংক্রান্ত কার্ যক্রম সর্মন: স্বাস্থযসবসি অনুসরণ/টিওএ্ডইইুকি অদকদজা মালামাল 

সবনষ্টকরণ/পসরষ্কার-পসরচ্ছন্নতা বৃসদ্ধ ইতযাসদ গ্রহণ করদব। কার্ যক্রদমর সাংখ্যা ও সম্পন্ন করার তাসরে সনি যারণ কদর 

লক্ষযমাত্রা ১.৫ ক্রসমদকর ৬ নম্বর কলাদম উয়েখ করয়ত হয়ব এবং ৮-১১ কলামসমূয়হ ত্রত্রমাফসকফভফত্তয়ত উি লেযমাত্রা 

ফবভাজন কয়র প্রদশ যন করয়ত হয়ব। উদেখ্য, কম যপসরকল্পনা সপ্ররদণর সময় সনব যাসচত কার্ যক্রদমর নাম, বাস্তবায়ন প্রসক্রয়া ও 

প্রমাণক সহসাদব সক সরবরাহ করা হদব তার সববরণ পৃথক সাংযুসিদত সদদত হদব। 

  

 মূল্যায়ন পদ্ধসত: আঞ্চসলক/মাঠ পর্ যাদয়র কার্ যালয়সমূদহ কম য-পসরদবশ উন্নয়ন সাংক্রান্ত সবসভন্ন কার্ যক্রদমর সাংখ্যা 

ও কার্ যক্রম সম্পন্ন করার তাসরদের লক্ষযমাত্রা অসজযত হদল পূণ য নম্বর পাওো োয়ব।  

 

প্রমাণক: ননসতকতা কসমটির সভাপসত কর্তযক সতযাসয়ত বাস্তবায়ন প্রসতদবদন, সাংসিষ্ট পত্র, প্রদর্াজয সক্ষদত্র িসব 

ও অন্যান্য প্রমাণক। 

 

১.৬ জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনা, ২০২১-২২ ও নত্রমাসসক পসরবীক্ষণ প্রসতদবদন স্ব স্ব দপ্তর/সাংস্থায় দাসেল ও 

স্ব স্ব ওদয়বসাইদট আপদলাডকরণ 

 

মফন্ত্রপফরষদ ফবভাে যেয়ক প্রদত্ত ফনয়দ যশনা অনুোেী সনি যাসরত তাসরদের ময়ধ্য জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল 

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

এ  কাঠায়মা প্রণেয়ণর প্রকৃত তাফরখ অজযয়নর কলায়ম উয়েখ কয়র তা স্ব স্ব দপ্তর/সাংস্থায় যপ্ররণ করয়ত হয়ব। প্রয়তযক 
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যকাোট যায়র জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনা ও পফরবীেণ কাঠায়মা বাস্তবােয়নর তথ্য সংফিষ্ট যকাোট যায়রর প্রকৃত 

অজযয়নর ঘয়র উদেে কদর যকাোট যার সমাফপ্তর পরবতী ১৫ ফদয়নর ময়ধ্য  স্ব স্ব দপ্তর/সাংস্থায় দাফখল করয়ত হয়ব এবাং স্ব স্ব 

ওদয়বসাইদট আপদলাড করদত হদব। 

 

মূল্যায়ন পদ্ধসত: সনি যাসরত তাফরয়খর ময়ধ্য জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনা, ২০২০-২১ প্রণেন কয়র স্ব স্ব 

দপ্তর/সাংস্থায় সপ্ররণ এবাং ওদয়বসাইদট আপদলাড করা হদল পূণ য নম্বর পাওো োয়ব। তদব অজযন শতভাগ না হদল সকান 

নম্বর প্রদান করা হদব না। 

 

প্রমাণক: স্ব স্ব ওয়েবসাইট। 

 

১.৭ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এবাং পুরস্কারপ্রাপ্তদদর তাসলকা ওদয়বসাইদট প্রকাশ 

 

শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীসতমালা, ২০১৭ ও এর স্পষ্টীকরণ অনুোেী আঞ্চসলক/মাঠ পর্ যাদয়র কার্ যালয়সমূহ 

তায়দর কম যকতযা-কম যচাফরয়দরয়ক পুরস্কার প্রদান করয়ব এবাং পুরস্কারপ্রাপ্তদদর তাসলকা ওদয়বসাইদট প্রকাশ করদব। এর 

লেযমাত্রা ১.৭ নম্বর ক্রফময়কর ৬ নম্বর কলাদম উয়েখ করয়ত হয়ব এবং ৮-১১ কলামসমূয়হ প্রদর্াজয সকায়াট যাদর উি 

লেযমাত্রা প্রদশ যন করয়ত হয়ব। উদেখ্য, জুন ২০২২ এ পুরস্কার প্রদান করসত হদব। 

 

মূল্যায়ন পদ্ধসত: ২০২১-২২ অে য-বেয়রর শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদাদনর লেযমাত্রার ফবপরীয়ত অজযন শতভাে হয়ল 

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

 

প্রমাণক: আয়দশ, পত্র  ওদয়বসাইট। 

 

ক্রফমক ২: ক্রয়ের যেয়ত্র শুদ্ধাচার 

 

২.১ ২০২১-২২ অথ য বিদরর ক্রে- পফরকল্পনা ওয়েবসাইয়ট প্রকাশ 

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

অধীয়ন যকান ক্রেকাে য পফরচালনার যেয়ত্র ক্রেকাফর প্রফতষ্ঠান অে য বেয়রর প্রারয়ম্ভ বাফষ যক ক্রে-পফরকল্পনা প্রণেন করয়ব। 

উি ক্রে-পফরকল্পনা প্রণেয়নর লেযমাত্রায়ক ২.১ নম্বর ক্রফময়কর ৬ নম্বর কলায়ম উয়েখ করয়ত হয়ব এবং ৮-১১ 

কলামসমূয়হ প্রদর্াজয সকায়াট যাদর উি লেযমাত্রা প্রদশ যন করয়ত হয়ব।  

 

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

েোসময়ে (সংয়শাফধত বায়জট অনুোেী) হালনাোদ করা হয়ল পূণ য নম্বর নম্বর পাওো োয়ব। ফনধ যাফরত তাফরয়খর ময়ধ্য না 

হয়ল প্রফত পাফেয়কর জন্য ০.২৫ কয়র নম্বর কতযন হয়ব।  

প্রমাণক: অসিস আদদশ ও স্ব স্ব ওয়েবসাইট 

 

 

ক্রফমক ৩: শুদ্ধাচার সংফিষ্ট এবং দুনীফত প্রফতয়রায়ধ সহােক অন্যান্য কাে যক্রম 

 

আঞ্চসলক/মাঠ পর্ যাদয়র কার্ যালয়সমূহ স্ব স্ব কাে যালয়ে শুদ্ধাচার প্রফতষ্ঠার ফনফমত্ত শুদ্ধাচার সংফিষ্ট এবং দুনীফত 

প্রফতয়রায়ধ সহােক কাে যক্রমসমূয়হর মধ্য হয়ত যেয়কান উপযুি কাে যক্রম গ্রহণ করয়ত পায়র। এয়েয়ত্র অন্যযন ৫টি কাে যত্রম 

গ্রহণ করয়ত হয়ব এবাং লেযমাত্রা ৬ নম্বর কলায়ম ও ৮-১১ কলামসমূয়হ ত্রত্রমাফসকফভফত্তয়ত উি লেযমাত্রা ফবভাজন কয়র 

প্রদশ যন করয়ত হয়ব। 

মূল্যায়ন পদ্ধসত: কাে যক্রম, কম যসম্পাদন সূচক ও একক েোেে হওো সায়পয়ে এবং লেযমাত্রার ফবপরীয়ত 

অজযন শতভাে হয়ল পূণ য নম্বর পাওো োয়ব। অন্যোে যকান নম্বর প্রদান করা োয়ব না। 

 

প্রমাণক: ওদয়বসাইট, পত্র, সনাটিশ, িসব, সভসডও বা কার্ যক্রম সাংসিষ্ট সর্দকান প্রমাণক। 
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৩। জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনা, ২০২১-২২ প্রণেন ও ত্রত্রমাফসক পফরবীেণ প্রফতয়বদন সংক্রান্ত সময়সূসচ: 

 

সমেসীমা ফবষে বাস্তবােনকারী কর্তযপে 

ক. জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনা ও বাস্তবােন অগ্রেফত পফরবীেণ কাঠায়মা প্রণেন  

২৫ মাচ য  

২০২১  

ফনয়দ যফশকা অনুসরণ কয়র জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনা প্রণয়সনর জন্য 

সকল মন্ত্রণালে/ফবভাে/রাষ্ট্রীে প্রফতষ্ঠানয়ক অনুয়রাধ জ্ঞাপন এবং আওতাধীন 

দপ্তর/সংস্থা, আঞ্চফলক/মাঠ পে যায়ের কাে যালেসমুয়হ কম যপফরকল্পনা প্রণেয়নর 

ফনয়দ যশনা ও প্রয়োজনীে সহােতা প্রদায়নর জন্য সকল মন্ত্রণালে/ফবভাে/রাষ্ট্রীে 

প্রফতষ্ঠানয়ক অনুয়রাধ জ্ঞাপন  

মফন্ত্রপফরষদ ফবভাে  

১৭ সম 

২০২১ 

জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনার খসড়া স্ব স্ব ত্রনফতকতা কফমটির 

অনুয়মাদন গ্রহণপূব যক স্ব স্ব দপ্তর/সাংস্থাে যপ্ররণ  

আঞ্চসলক/মাঠ পর্ যাদয়র 

কার্ যালয়সমূহ 

১৪-১৮ 

জুন 

 ২০২১ 

দপ্তর/সাংস্থা কর্তযক আঞ্চসলক/মাঠ পর্ যাদয়র কার্ যালয়সমূদহর  দাফখলকৃত জাতীে 

শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনার খসড়া পে যায়লাচনাপূব যক ফিডব্যাক প্রদান  

দপ্তর/সাংস্থা 

২৫ জুন 

২০২১ 

স্ব স্ব ত্রনফতকতা কফমটির অনুয়মাদন গ্রহণপূব যক জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল 

কম যপফরকল্পনা, ২০২১-২২ চূড়ান্ত কয়র স্ব স্ব দপ্তর/সাংস্থায় যপ্ররণ ও ওয়েবসাইয়ট 

প্রকাশ 

আঞ্চসলক/মাঠ পর্ যাদয়র 

কার্ যালয়সমূহ 

ে. জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনা পসরবীক্ষণ 

১৭ 

অদটাবর 

২০২১ 

জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনা ও বাস্তবােন অগ্রেফত পফরবীেণ 

কাঠায়মায়ত উফেফখত লক্ষযমাত্রার সবপরীদত ১ম নত্রমাসসক (জুলাই ২০২১ - 

সসদেম্বর ২০২২) অগ্রগসত পর্ যাদলাচনাপূব যক প্রসতদবদন দপ্তর/সাংস্থাে সপ্ররণ 

স্ব স্ব আঞ্চফলক/মাঠ 

পে যায়ের কাে যালেসমুয়হর  

ননসতকতা কসমটি 

১৬ 

জানুয়াসর 

২০২২ 

জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনা ও বাস্তবােন অগ্রেফত পফরবীেণ 

কাঠায়মায়ত উফেফখত লক্ষযমাত্রার সবপরীদত ২য় নত্রমাসসক (অদটাবর ২০২১ - 

সডদসম্বর ২০২১) অগ্রগসত পর্ যাদলাচনাপূব যক প্রসতদবদন দপ্তর/সাংস্থাে সপ্ররণ 

স্ব স্ব আঞ্চফলক/মাঠ 

পে যায়ের কাে যালেসমুয়হর  

ননসতকতা কসমটি 

১৭ এফপ্রল 

২০২২ 

জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনা ও বাস্তবােন অগ্রেফত  

পফরবীক্ষণ কাঠায়মায়ত উফেফখত লক্ষযমাত্রার সবপরীদত ৩য় নত্রমাসসক (জানুয়াসর 

২০২২ - মাচ য ২০২২) অগ্রগসত পর্ যাদলাচনাপূব যক প্রসতদবদন দপ্তর/সাংস্থাে সপ্ররণ 

স্ব স্ব আঞ্চফলক/মাঠ 

পে যায়ের কাে যালেসমুয়হর  

ননসতকতা কসমটি 

১৭ 

জুলাই 

২০২২ 

 

জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনা ও বাস্তবােন অগ্রেফত পফরবীেণ 

কাঠায়মায়ত উফেফখত লক্ষযমাত্রার সবপরীদত ৪থ য নত্রমাসসক (এসপ্রল ২০২২- 

জুন ২০২২) অগ্রগসত পর্ যাদলাচনাপূব যক প্রসতদবদন দপ্তর/সাংস্থাে সপ্ররণ 

স্ব স্ব আঞ্চফলক/মাঠ 

পে যায়ের 

কাে যালেসমুয়হর  

ননসতকতা কসমটি 
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৪। জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কমযপফরকল্পনা, ২০২১-২২দাসেল প্রসক্রয়া 

   (ক) জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কমযপফরকল্পনা ২০২১-২২ খসড়ার ২ কসপ ১৭ সম ২০২১ তাফরখ সবকাল ৫:০০ 

ঘটিকার মদে স্ব স্ব দপ্তর/সাংস্থাে  সপ্ররণ করদত হদব। 

(ে)  দপ্তর/সাংস্থার সুপাফরশ অন্তর্ভ যি কয়র জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কমযপফরকল্পনা ও বাস্তবােন অগ্রেফত 

পফরবীেণ কাঠায়মার চূড়ান্ত কফপ ২৫ জুন ২০২১ তাফরয়খর ময়ধ্য স্ব স্ব ওয়েবসাইট-এ আপদলাড করদত হদব।  



 
 

পফরফশষ্ট-'ক'  

                     আঞ্চসলক/মাঠ পর্ যাদয়র কার্ যালদয়র জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনা, ২০২১-২০২২  

আঞ্চসলক/মাঠ পর্ যাদয়র কার্ যালদয়র নাম: 

কাে যক্রয়মর নাম কম যসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচয়কর 

মান 

একক 

 

বাস্তবােয়নর

দাফেত্বপ্রাপ্ত 

ব্যফি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অে যবেয়রর 

লেযমাত্রা 

বাস্তবােন অগ্রেফত পফরবীেণ, ২০২০-২০২১  মন্তব্য 

লেযমাত্রা/ 

অজযন 

১ম 

যকাোট যার 

২ে 

যকাোট যার 

৩ে 

যকাোট যার 

৪ে য 

যকাোট যার 

যমাট 

অজযন 

অফজযত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

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

১.১ ত্রনফতকতা কফমটি সভা আদয়াজন সভা আয়োফজত ৪ সংখ্যা   লেযমাত্রা        

অজযন      

১.২ ত্রনফতকতা কফমটির সভার ফসদ্ধান্ত 

বাস্তবােন 

বাস্তবাফেত 

ফসদ্ধান্ত 

৬ %   লেযমাত্রা        

অজযন      

১.৩ সুশাসন প্রফতষ্ঠার ফনফমত্ত 

অংশীজয়নর (stakeholders) 

অংশগ্রহয়ণ  সভা 

অনুফষ্ঠত সভা ৪ সংখ্যা   লেযমাত্রা        

অজযন      

১.৪ শুদ্ধাচার সাংক্রান্ত প্রসশক্ষণ 

আদয়াজন  

প্রসশক্ষণ 

আদয়াসজত 

  ২ সাংখ্যা   লেযমাত্রা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

অজযন      

১.৫ কম য-পফরয়বশ উন্নেন (স্বাস্থযফবফধ 

অনুসরণ/টিওএন্ডইর্ভি অয়কয়জা 

মালামাল ফবনষ্টকরণ/পফরষ্কার-

পফরচ্ছন্নতা বৃফদ্ধ ইতযাফদ  

উন্নত কম য-

পসরদবশ 

 ৩ সংখ্যা ও 

তাফরখ 

  লেযমাত্রা 

 

       

অজযন      

অজযন      

১.৬ জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল 

কম যপফরকল্পনা, ২০২১-২২ ও 

ত্রত্রমাফসক পফরবীেণ প্রফতয়বদন 

দপ্তর/সাংস্থায় দাফখল ও স্ব স্ব 

ওদয়বসাইদট আপদলাডকরণ  

 কম যপফরকল্পনা 

ও ত্রত্রমাফসক 

প্রফতয়বদন 

দাফখলকৃত ও 

আপয়লাডকৃত  

  ৪ তাফরখ   লেযমাত্রা        

অজযন      
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কাে যক্রয়মর নাম কম যসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচয়কর 

মান 

একক 

 

বাস্তবােয়নর

দাফেত্বপ্রাপ্ত 

ব্যফি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অে যবেয়রর 

লেযমাত্রা 

বাস্তবােন অগ্রেফত পফরবীেণ, ২০২০-২০২১  মন্তব্য 

লেযমাত্রা/ 

অজযন 

১ম 

যকাোট যার 

২ে 

যকাোট যার 

৩ে 

যকাোট যার 

৪ে য 

যকাোট যার 

যমাট 

অজযন 

অফজযত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

অর্জন      

১.৭ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এবাং 

পুরস্কারপ্রাপ্তদদর তাসলকা ওদয়বসাইদট 

প্রকাশ 

প্রদত্ত পুরস্কার   ৩ তাসরে           

২.  ক্রদয়র সক্ষদত্র শুদ্ধাচার ........................................................................ 

২.১ ২০২১-২২ অে য বেয়রর ক্রে-

পফরকল্পনা ওয়েবসাইয়ট প্রকাশ 

ক্রে-পফরকল্পনা 

ওয়েবসাইয়ট 

প্রকাফশত 

৪ তাফরখ   লেযমাত্রা        

 

অজযন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩. শুদ্ধাচার সংফিষ্ট এবং দুনীফত প্রফতয়রায়ধ সহােক অন্যান্য কাে যক্রম…………….. (অগ্রাসিকার সভসত্তদত নুযনতম পাঁচটি কার্ যক্রম) 

৩.১  ৪    লেযমাত্রা        

অজযন      

৩.২  ৪    লেযমাত্রা        

অজযন      

৩.৩  ৪    লেযমাত্রা        

অজযন      

৩.৪  ৪    লেযমাত্রা        

অজযন      

৩.৫  ৪    লেযমাত্রা        

অজযন      

অজযন      

সব:দ্র:- সকান ক্রসমদকর কার্ যক্রম প্রদর্াজয না হদল তার কারণ মন্তব্য কলাদম উদেে করদত হদব। 

 



 
 

 

 

মন্ত্রণালয়/মবিাগ/দপ্ত /সংস্থা ও মাঠ পর্ চারয়  অমিরস  

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

মমন্ত্রপম ষদ মবিাগ 
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১.০ সপ্রক্ষাপর্, উরেশ্য ও ব্যবহা  

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

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

ব্যবহা  উরেখরর্াগ্য। দপ্তস মূরহ  সসবা প্রদান প্রমক্রয়া সহমেক ণ এবং কারে  অিেন্ত ীণ প্রমক্রয়ায় গুণগত পম বতচন 

আনয়রন  লরক্ষে বামষ চক ই-গির্ন্চান্স ও উদ্ভাবন কম চপম কল্পনা িহণ/বাস্তবায়ন অতেন্ত গুরুত্বপূণ চ।  

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

প্রযুমি  ব্যবহা  মবষয়ক কার্ চক্রমরক সুশৃঙ্খল, মনয়মতামন্ত্রক ও প্রামতষ্ঠামনকীক ণ এবং এ লরক্ষে দায়বিতা সৃমষ্ট। 

বামষ চক ই-গির্ন্চান্স ও উদ্ভাবন কম চপম কল্পনা িহণ, বাস্তবায়ন অিগমত পর্ চারলার্না/মূল্যায়রন  কারে এ মনরদ চমিকা 

ব্যবহৃত হরব। উরেখ্য, মনরদ চমিকাটিরত সকবল মূল মবরবর্ে মবষয়সমূহ বণ চনা ক া হরয়রছ। এ সক্ষরত্র  অমিজ্ঞতা  

ধা াবামহকতা এবং গিী তা অেচরন  পম ক্রমায় সমরয় সমরয় এ মনরদ চমিকাটি  পম মােচন প্ররয়ােন হরব। 

২০২১-২২ অর্ চবছর  মন্ত্রণালয়/মবিাগ/দপ্ত /সংস্থা পর্ চায় এবং মাঠ পর্ চারয়  স কাম  অমিসসমূরহ 

অনুস রণ  ের্ন্ পৃর্ক পৃর্ক ই-গির্ন্চান্স ও উদ্ভাবন কম চপম কল্পনা প্রণয়ন ক া হরয়রছ। মনরম্ন এসকল কম চপম কল্পনায় 

প্রদ্ সূর্ক ও লক্ষেমাত্রা অেচন ও মূল্যায়ন পিমত বণ চনা ক া হরয়রছ।     

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

১.১ উদ্ভাবনী ধািণা বাস্তবায়ন 

মূল্যায়ন পদ্ধর্ি: ন্যযনির্ একটি উদ্ভাবনী ধািণা বাস্তবায়র্নি েন্য ই-গির্ন্চান্স কর্ িপর্িকল্পনাি ছর্ক উর্ের্খি 

লক্ষযর্াত্রা র্ভর্িক সমানুপামতক হার  নম্ব  প্রাপ্ত হরব।  

প্রর্াণক: উদ্ভাবনী ধািণা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সিকার্ি আর্দি 

১.২ তসবা সহর্েকিণ 

মূল্যায়ন পদ্ধর্ি: ন্যযনির্ একটি তসবা সহর্েকির্ণি েন্য ই-গির্ন্চান্স কর্ িপর্িকল্পনাি ছর্ক উর্ের্খি লক্ষযর্াত্রা 

র্ভর্িক সমানুপামতক হার  নম্ব  প্রাপ্ত হরব।  

প্রর্াণক: উদ্ভাবনী ধািণা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সিকার্ি আর্দি 

১.৩ তসবা র্ডর্েটিাইর্েিন 

মূল্যায়ন পদ্ধর্ি: ন্যযনির্ একটি সসবা মডমের্াইরেিরন  েন্য ই-গির্ন্চান্স কর্ িপর্িকল্পনাি ছর্ক উর্ের্খি লক্ষযর্াত্রা 

র্ভর্িক সমানুপামতক হার  নম্ব  প্রাপ্ত হরব।  

প্রর্াণক: সসবা মডমের্াইরেিন বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সিকার্ি আর্দি 
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১.৪ ইতঃপূরব চ বাস্তবাময়ত উদ্ভাবনী ধা ণা, সহমেকৃত ও মডমের্াইেকৃত সসবা সংক্রান্ত পর্ চারলার্না সিা   

মূল্যায়ন পিমতঃ ইতঃপূরব চ সর্সকল উদ্ভাবনী ধা ণা এবং সসবা সহেীকৃত ও মডমের্াইে ক া হরয়রছ সস সকল সসবা  

বতচমান অবস্থা ও সহেীক ণ/মডমের্াইে/ উদ্ভাবরন  িরল কী িলািল পাওয়া র্ারচ্ছ সস মবষরয় সংমিষ্ট 

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

প্রমাণকঃ সিা আরয়ােরন  সনাটিি ও সিা  কার্ চমবব ণী।  

1.৫ ই-নমর্  ব্যবহা ঃ ই িাইরল সনার্ মনষ্পম্ 

মূল্যায়নঃ র্বর্বিয বছর্ি একটি র্িণালয়/র্বভাগ এবং দপ্তি/সংস্থায় হাড ি এবং সফ্ ট র্র্র্ল র্িগুর্ল তনাট র্নষ্পর্ি 

হর্য়র্ছ িাি তর্াট সংখ্যাি র্র্ধ্য র্িসংখ্যক ই-ফাইর্লং র্সর্ের্র্ি র্াধ্যর্র্ র্নষ্পর্ি কিা হর্য়র্ছ িাি িিকিা 

অনুপাি অেিন র্হসার্ব র্বর্বর্িি হর্ব।  

উদাহিণ: ধিা র্াক তকান অর্ িবছর্ি একটি র্িণালয়/র্বভার্গি র্নষ্পর্িকৃি হাড ি তনার্টি সংখ্যা ১০০ এবং ই-নর্র্ি 

র্াধ্যর্র্ র্নষ্পর্িকৃি তনাট সংখ্যা ১৫০। এক বছর্ি তর্াট র্নষ্পর্িকৃি তনাট সংখ্যা (১০০+১৫০)= ২৫০। এি র্র্ধ্য 

র্িণালয় কর্তিক ই-নর্র্ র্সর্ের্র্ি র্াধ্যর্র্ র্নস্পর্িকৃি তনার্টি সংখ্যা ১৫০টি। ঐ র্িণালয়/র্বভার্গি অেিন 

(১৫০/২৫০)* ১০০% = ৬০% 

প্রর্াণক: সিকার্ি দপ্তর্িি িাখার্ভর্িক উপস্থার্পি ই-নর্র্ এবং হাড ি নর্র্ি তেটর্র্ন্ট, ফাইল মুভর্র্ন্ট তির্েোি 

ইিযার্দ। এটুআই হর্ি প্রাপ্ত সংর্িি প্রর্ির্বদর্নি সর্ে ক্রসর্িক কিা হর্ব। গির্র্র্লি তক্ষর্ত্র এটুআই কর্তিক প্রদি 

র্ির্পাট ি চূড়ান্ত বর্ল গণ্য হর্ব।   

১.৬ ৪র্ ি র্িল্প র্বপ্লর্বি িযার্লঞ্জ তর্াকার্বলায় কিণীয় র্বষর্য় অবর্হিকিণ সভা/কর্ িিালা আর্য়ােন 

মূল্যায়ন পদ্ধর্ি: ৪র্ ি র্িল্প র্বপ্লর্বি িযার্লঞ্জ তর্াকার্বলায় কিণীয় সম্পর্কি ৪টি অবর্হিকিণ কর্ িিালা আর্য়ােন 

কির্ি হর্ব। কর্ িিালা আর্য়াের্নি তক্ষর্ত্র কর্ িপর্িকল্পনাি ছর্ক উর্ের্খি লক্ষযর্াত্রা র্ভর্িক সমানুপামতক হার  নম্ব  

প্রাপ্ত হরব। 

প্রমাণক: আরয়ামেত অবমহতক ণ কম চিালা এ  সনাটিি, উপমস্থমত পত্র ও মস্থ মর্ত্র 

২.১ তথ্য বাতায়ন হালনাগাদক ণ 

২.১.১ তথ্য বাতায়রন  সকল সসবা বক্স হালনাগাদক ণ 

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

েন্য কর্ িপর্িকল্পনাি ছর্ক উর্ের্খি লক্ষযর্াত্রা র্ভর্িক সমানুপামতক হার  নম্ব  প্রাপ্ত হরব। 

প্রমাণক: মিনির্ সহ ত্রত্রমামসক প্রমতরবদন। 
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২.১.২ মবমিন্ন প্রকািনা ও তথ্যামদ িথ্য বািায়র্ন প্রকামিত 

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

সংকলরন  কমপ ও তথ্যামদ প্রকাি ক া  েন্য ই-গির্ন্চান্স ও উদ্ভাবন কর্ িপর্িকল্পনাি ছর্ক উর্ের্খি লক্ষযর্াত্রা 

র্ভর্িক সমানুপামতক হার  নম্ব  প্রাপ্ত হরব।  

প্রমাণক: মিনির্ সহ ত্রত্রমামসক প্রমতরবদন। 

২.২.১ কম চপম কল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রমিক্ষণ আরয়ােন 

মূল্যায়ন পিমত: ই-গির্ন্চান্স কর্ িপর্িকল্পনা বাস্তবায়র্নি েন্য র্নে র্নে অর্ধর্ক্ষর্ত্র সর্িিনিা ও দক্ষিা বৃর্দ্ধমূলক 

৪টি প্রর্িক্ষণ আর্য়ােন কির্ি হর্ব। কর্ িিালা/র্সর্র্নাি/প্রর্িক্ষণ আর্য়াের্নি তক্ষর্ত্র ই-গির্ন্চান্স ও উদ্ভাবন 

কর্ িপর্িকল্পনাি ছর্ক উর্ের্খি লক্ষযর্াত্রা র্ভর্িক সমানুপামতক হার  নম্ব  প্রাপ্ত হরব। 

প্রমাণক: আরয়ামেত কম চিালা/রসমমনা /প্রমিক্ষণ এ  সনাটিি, উপমস্থমত পত্র ও মস্থ মর্ত্র 

২.২.২ ই-গভন্যিাে কর্ িপর্িকল্পনা বাস্তবায়র্নি েন্য বিােকৃি অর্ ি ব্যর্য়ি 

মূল্যায়ন পিমত: ই-গির্ন্চান্স কম চপম কল্পনা বাস্তবায়রন ব ােকৃত অর্ চ ব্যরয়  ের্ন্ কর্ িপর্িকল্পনাি ছর্ক উর্ের্খি 

লক্ষযর্াত্রা র্ভর্িক সমানুপামতক হার  নম্ব  প্রাপ্ত হরব। 

প্রমাণক: প্রমতরবদন 

[২.২.৩] কর্ িপর্িকল্পনাি বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি পর্ িার্লািনা সংক্রান্ত সভা আর্য়ার্েি 

মূল্যায়ন পিমত:  ই-গভন্যিাে কর্ িপর্িকল্পনাি বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি পর্ িার্লািনা সংক্রান্ত ৪টি সভা ত্রত্রর্ার্সক র্ভর্ির্ি 

আর্য়ােন কির্ি হর্ব। সভা আর্য়াের্নি ের্ন্ কর্ িপর্িকল্পনাি ছর্ক উর্ের্খি লক্ষযর্াত্রা র্ভর্িক সমানুপামতক হার  

নম্ব  প্রাপ্ত হরব। 

প্রমাণক: সিা  সনাটিি, উপমস্থমত পত্র এবং কার্ চমবব ণী 

[২.২.৪] কর্ িপর্িকল্পনাি অধ িবার্ষ িক স্ব-মূল্যায়ন প্রর্ির্বদন র্র্িপর্িষদ র্বভার্গ/ ঊর্ধ্চতন কর্তিপর্ক্ষি র্নকট তপ্রর্িি 

মূল্যায়ন পদ্ধর্ি: র্িণালয়/র্বভাগ ই-গভন্যিাে কর্ িপর্িকল্পনাি অধ িবার্ষ িক স্ব-মূল্যায়ন প্রর্ির্বদন র্নধ িার্িি সর্র্য়ি 

র্র্ধ্য র্র্িপর্িষদ র্বভার্গ তপ্রিণ কির্ব। দপ্তি/সংস্থা অধ িবার্ষ িক স্ব-মূল্যায়ন প্রর্ির্বদন র্নধ িার্িি সর্র্য়ি র্র্ধ্য 

সংর্িি র্িণালয়/র্বভার্গ তপ্রিণ কির্ব। স্ব-মূল্যায়ন প্রর্ির্বদন তপ্রির্ণি েন্য কর্ িপর্িকল্পনাি ছর্ক উর্ের্খি 

লক্ষযর্াত্রা র্ভর্িক সমানুপামতক হার  নম্ব  প্রাপ্ত হরব। 

প্রমাণক: প্রমতরবদন 
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[১.২.৫] তদর্ি/র্বর্দর্ি বাস্তবার্য়ি ন্যযনির্ একটি উর্যাগ পর্িদি িনকৃি 

মূল্যায়ন পিমত: ই-গির্ন্চান্স এ সক্ষর্িা বৃর্দ্ধি লর্ক্ষয অন্য দপ্তর্িি ন্যযনির্ একটি বাস্তবার্য়ি উর্যাগ 

পর্িদি িন/র্বর্দিী অর্ভজ্ঞিা অেির্নি ব্যবস্থা গ্রহণ কির্ি হর্ব। একটি তদিী/র্বর্দিী উর্যাগ পর্িদি িন/অর্ভজ্ঞিা 

অেির্নি েন্য পূণ ি নম্বি প্রাপ্ত হর্ব। 

প্রর্াণক: র্েও বা সিকার্ি আর্দর্িি কর্প  

মাঠ পর্ চারয় অনুস ণীয় ই-গির্ন্চান্স ও উদ্ভাবন কম চপম কল্পনা  সূর্কসমূরহ  ব্যাখ্যাঃ  

[১.১.১] ই-ফাইর্ল তনাটমনস্পম্কৃত 

মূল্যায়নঃ র্বর্বিয বছর্ি একটি অমিরস হাড ি এবং সফ্ ট র্র্র্ল র্িগুর্ল তনাট র্নষ্পর্ি হর্য়র্ছ িাি তর্াট সংখ্যাি র্র্ধ্য 

র্িসংখ্যক ই-ফাইর্লং র্সর্ের্র্ি র্াধ্যর্র্ র্নষ্পর্ি কিা হর্য়র্ছ িাি িিকিা অনুপাি অেিন র্হসার্ব র্বর্বর্িি হর্ব।  

উদাহিণ: ধিা র্াক তকান অর্ িবছর্ি একটি অমিরস  র্নষ্পর্িকৃি হাড ি তনার্টি সংখ্যা ১০০ এবং ই-নর্র্ি র্াধ্যর্র্ 

র্নষ্পর্িকৃি তনাট সংখ্যা ১৫০। এক বছর্ি তর্াট র্নষ্পর্িকৃি তনাট সংখ্যা (১০০+১৫০)= ২৫০। এি র্র্ধ্য র্িণালয় 

কর্তিক ই-নর্র্ র্সর্ের্র্ি র্াধ্যর্র্ র্নস্পর্িকৃি তনার্টি সংখ্যা ১৫০টি। ঐ অমিরসি অেিন (১৫০/২৫০)* ১০০% = 

৬০% 

প্রর্াণক: সিকার্ি দপ্তর্িি িাখার্ভর্িক উপস্থার্পি ই-নর্র্ এবং হাড ি নর্র্ি তেটর্র্ন্ট, ফাইল মুভর্র্ন্ট তির্েোি 

ইিযার্দ। এটুআই হর্ি প্রাপ্ত সংর্িি প্রর্ির্বদর্নি সর্ে ক্রসর্িক কিা হর্ব। গির্র্র্লি তক্ষর্ত্র এটুআই কর্তিক প্রদি 

র্ির্পাট ি চূড়ান্ত বর্ল গণ্য হর্ব।   

[২.১.১] িথ্য বািায়র্ন সকল তসবা বক্স হালনাগাদকৃি 

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

েন্য কর্ িপর্িকল্পনাি ছর্ক উর্ের্খি লক্ষযর্াত্রা র্ভর্িক সমানুপামতক হার  নম্ব  প্রাপ্ত হরব। 

প্রমাণক: মিনির্ সহ ত্রত্রমামসক প্রমতরবদন। 

২.১.২ মবমিন্ন প্রকািনা ও তথ্যামদ িথ্য বািায়র্ন প্রকামিত 

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

সংকলরন  কমপ ও তথ্যামদ প্রকাি ক া  েন্য ই-গির্ন্চান্স ও উদ্ভাবন কর্ িপর্িকল্পনাি ছর্ক উর্ের্খি লক্ষযর্াত্রা 

র্ভর্িক সমানুপামতক হার  নম্ব  প্রাপ্ত হরব।  

প্রমাণক: মিনির্ সহ ত্রত্রমামসক প্রমতরবদন। 
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[৩.১.১] কম চপম কল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রমিক্ষণ আরয়ামেত 

মূল্যায়ন পিমত: ই-গির্ন্চান্স কর্ িপর্িকল্পনা বাস্তবায়র্নি েন্য র্নে র্নে অর্ধর্ক্ষর্ত্র সর্িিনিা ও দক্ষিা বৃর্দ্ধমূলক 

৪টি প্রর্িক্ষণ আর্য়ােন কির্ি হর্ব। কর্ িিালা/র্সর্র্নাি/প্রর্িক্ষণ আর্য়াের্নি তক্ষর্ত্র ই-গির্ন্চান্স ও উদ্ভাবন 

কর্ িপর্িকল্পনাি ছর্ক উর্ের্খি লক্ষযর্াত্রা র্ভর্িক সমানুপামতক হার  নম্ব  প্রাপ্ত হরব। 

প্রমাণক: আরয়ামেত কম চিালা/রসমমনা /প্রমিক্ষণ এ  সনাটিি, উপমস্থমত পত্র ও মস্থ মর্ত্র 

[৩.১.২] কর্ িপর্িকল্পনাি বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি পর্ িার্লািনা সংক্রান্ত সভা আর্য়ার্েি 

মূল্যায়ন পিমত:  ই-গভন্যিাে কর্ িপর্িকল্পনাি বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি পর্ িার্লািনা সংক্রান্ত ৪টি সভা ত্রত্রর্ার্সক র্ভর্ির্ি 

আর্য়ােন কির্ি হর্ব। সভা আর্য়াের্নি ের্ন্ কর্ িপর্িকল্পনাি ছর্ক উর্ের্খি লক্ষযর্াত্রা র্ভর্িক সমানুপামতক হার  

নম্ব  প্রাপ্ত হরব। 

প্রমাণক: সিা  সনাটিি, উপমস্থমত পত্র এবং কার্ চমবব ণী 

[৩.১.৩] কর্ িপর্িকল্পনাি অধ িবার্ষ িক স্ব-মূল্যায়ন প্রর্ির্বদন ঊর্ধ্িিন কর্তিপর্ক্ষি র্নকট তপ্রর্িি 

মূল্যায়ন পদ্ধর্ি: ই-গভন্যিাে কর্ িপর্িকল্পনাি অধ িবার্ষ িক স্ব-মূল্যায়ন প্রর্ির্বদন র্নধ িার্িি সর্র্য়ি র্র্ধ্য ঊর্ধ্চতন 

অমিরস তপ্রিণ কিসত হরব। স্ব-মূল্যায়ন প্রর্ির্বদন তপ্রির্ণি েন্য কর্ িপর্িকল্পনাি ছর্ক উর্ের্খি লক্ষযর্াত্রা র্ভর্িক 

সমানুপামতক হার  নম্ব  প্রাপ্ত হরব। 

প্রমাণক: প্রমতরবদন 

[৪.১.১] একটি উদ্ভাবনী ধািনা/ তসবা সহর্েকিণ/ ক্ষুি উন্নয়ন কার্ চক্রম বাস্তবাময়ত 

মূল্যায়ন পিমতঃ মাঠ পর্ চারয়  অমিস কর্তচক একটি উদ্ভাবনী ধািনা অর্বা একটি তসবা সহর্েকিণ অর্বা একটি ক্ষুি 

উন্নয়ন কার্ চক্রম মনধ চাম ত সমরয়  মরধ্য বাস্তবাময়ত ক রল নম্ব  প্রাপ্ত হরব। 

প্রমাণকঃ উদ্ভাবনী ধািনা/ তসবা সহর্েকিণ/ ক্ষুি উন্নয়ন কার্ চক্রম বাস্তবায়রন  অমিস আরদি।   

কম চপম কল্পনা পম বীক্ষণ পিমতঃ 

 ই-গির্ন্চান্স ও উদ্ভাবন কম চপম কল্পনা প্রণয়নকা ী অমিস ত্রত্রমামসক মিম্রত অিগমত পর্ চারলার্না ক রব এবং 

অিগমত প্রমতরবদন ঊর্ধ্চতন অমিরস  মনকর্ সপ্র ণ ক রব; 

 ঊর্ধ্চতন অমিস প্রমত অর্ চবছর   মাঝামামঝ সমরয় (১৫ োনুয়া ী  মরধ্য) আওতাধীন অমিসসমুরহ  ই-

গির্ন্চান্স ও উদ্ভাবন কম চপম কল্পনা বাস্তবায়ন অিগমত পর্ চারলার্না ক রব এবং আওতাধীন অমিসসমূহরক 

িলাবতচক প্রদান ক রব; 



72 

 

 

কম চপম কল্পনা মূল্যায়ন পিমতঃ 

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

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

মবপ ীরত প্রদ্ নম্বর   মবপ ীরত প্রাপ্ত নম্ব , সব চরমার্ ৫০ নম্বর   মরধ্য), অমিস প্রধারন  অনুরমাদন িহণ 

ক রব এবং প্রমাণকসহ মূল্যায়ন প্রমতরবদন ঊর্ধ্চতন অমিরস  মনকর্ সপ্র ণ ক রব; 

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

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

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

মবপ ীরত রূপান্ত  ক রব (ওরয়রর্ড সস্কা ) 

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

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

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

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

নম্ব রক এমপএ সসকিন ৩-এ ই-গির্ন্চান্স ও উদ্ভাবন কম চপম কল্পনা বাস্তবায়রন  ের্ন্ ধার্ চকৃত নম্ব  (১০, 

ওরয়রর্ড সস্কা ) এ  মবপ ীরত   রূপান্ত  ক রব মনম্নরুরপঃ 

 সব চরমার্ নম্ব  ৫০ হরল প্রাপ্ত নম্ব  ৪০ 

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

    ৫০ 

 মনরম্ন মন্ত্রণালয়/মবিাগ/দপ্ত /সংস্থা ও মাঠ পর্ চারয়  অমিরস  ই-গির্ন্চান্স ও উদ্ভাবন কম চপম কল্পনা ২০২১-

২২ প্রদ্ হরলা। এই কম চপম কল্পনা সকল স কা ী অমিরস  ের্ন্ প্ররর্ােে হরব। স কাম  অমিসসমুহ এই 

কম চপম কল্পনা মপ্রন্ট কর  এমপএ’  সারর্ সংযুি কর  স্বাক্ষর   ব্যবস্থা িহণ ক রব।  

 



 
 

ই-গির্ন্চান্স ও উদ্ভাবন কম চপম কল্পনা ২০২১-২২ মন্ত্রণালয়/ মবিাগ ও দপ্ত /সংস্থা পর্ চারয়  অমিরস  ের্ন্ 

 

ক্রম  কর্ িসম্পাদন তক্ষত্র  

 
র্ান 

কার্ িক্রর্ 

 

কর্ িসম্পাদন 

সূিক 

একক 

 

কর্ িসম্পাদন 

সূির্কি র্ান 

লক্ষযর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধািণ উির্ িলর্ি র্ান 

১০০% ৮০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

১ 

[১] ই-গির্ন্চান্স ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত 

কার্ চক্ররম  বাস্তবায়ন সো দা ক ণ 

 

 

 

 

 

 

৩৫ 

 

[১.১] উদ্ভাবনী ধািণা বাস্তবায়ন  [১.১.১] একটি নতুন উদ্ভাবনী ধািণা বাস্তবার্য়ি 
িার্িখ ৫ 

১৬/০৩/২০২২ ১৪/০৪/২০২২ ০৫/০৫/২০২২ 

[১.২] তসবা সহর্েকিণ [১.২.১] একটি তসবা সহর্েকৃি  
িার্িখ ৫ 

২৫/০২/২০২২ ০৪/০৩২০২২ ২৫/০৩/২০২২ 

[১.৩]  সসবা র্ডর্েটাইর্েিন [১.৩.১] ন্যযনির্ একটি তসবা র্ডর্েটাইেকৃি 
িার্িখ ৫ ৩০/১২/২০২২ ১৩/০১/২০২০ ২০/০১/২০২২ 

[১.৪] ইতঃপূরব চ বাস্তবাময়ত উদ্ভাবনী ধা ণা, সহমেকৃত 

ও মডমের্াইেকৃত সসবা সংক্রান্ত পর্ চারলার্না সিা   
[১.৪.১] সিা আরয়ামেত  

তাম খ  ৪ ৩০/০৮/২০২১  ১৫/০৯/২০২১  ৩০/০৯/২০২১ 

[১.৫] ই-নর্র্ি ব্যবহাি বৃর্দ্ধ [১.৪.১] ই-ফাইর্ল সনার্ মনস্পম্কৃত   % ৬ ৮০% ৭০% ৬০% 

[১.৬] ৪র্ ি র্িল্প র্বপ্লর্বি িযার্লঞ্জ তর্াকার্বলায় কিণীয় 

র্বষর্য় অবর্হিকিণ সভা/কর্ িিালা আর্য়ােন 
[১.৬.১] সভা/কর্ িিালা আর্য়ার্েি 

সংখ্যা ৪ ২ ১ - 

 

 

২ 

[২] প্রামতষ্ঠামনক দক্ষতা বৃমি  ১৫ 

[২.১] িথ্য বািায়ন হালনাগাদকিণ 

[২.১.১] িথ্য বািায়র্ন সকল তসবা বক্স হালনাগাদকৃি 
সংখ্যা ৪ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২] মবমিন্ন প্রকািনা ও তথ্যামদ িথ্য বািায়র্ন 

প্রকামিত 

সংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ 

[২.২] ই-গভন্যিাে ও উদ্ভাবন কর্ িপর্িকল্পনা বাস্তবায়ন  

[২.২.১] কম চপম কল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রমিক্ষণ 

আরয়ামেত  

 ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.২]ই-গভন্যিাে কর্ িপর্িকল্পনা বাস্তবায়র্নি েন্য 

বিােকৃি অর্ ি ব্যর্য়ি 

% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% 

[২.২.৩] কর্ িপর্িকল্পনাি বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি পর্ িার্লািনা 

সংক্রান্ত সভা আর্য়ার্েি 

সংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.৪] কর্ িপর্িকল্পনাি অধ িবার্ষ িক স্ব-মূল্যায়ন প্রর্ির্বদন 

র্র্িপর্িষদ র্বভার্গ/ ঊ্ধধর্ধ্িন কর্তিপর্ক্ষি র্নকট তপ্রর্িি 

িার্িখ ৩ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ 

[২.২.৫] তদর্ি/র্বর্দর্ি বাস্তবার্য়ি ন্যযনির্ একটি উর্যাগ 

পর্িদি িনকৃি 

সংখ্যা ৩ ৩০/05/ 

২০২২ 

৩০/06/ 

২০২২ 
- 
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ই-গভন্যযান্স ও উদ্ভাবন কম যপসরকল্পনা, ২০২১-২২ 

মাঠ পর্ চারয়  অমিরস  ের্ন্ 

 

ক্রম  কার্ িক্রর্ 

 

কর্ িসম্পাদন 

সূিক 

একক 

 

কর্ িসম্পাদন 

সূির্কি র্ান 

লক্ষযর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধািণ উির্ িলর্ি র্ান 

১০০% ৮০% ৬০% 

০১ 
[১.১] ই-নর্র্ি ব্যবহাি বৃর্দ্ধ   

[১.১.১] ই-ফাইর্ল 

তনাটমনস্পম্কৃত 
% ১৫ ৮০% ৭০% ৬০% 

০২ 

[২.১] িথ্য বািায়ন 

হালনাগাদকিণ 

[২.১.১] িথ্য বািায়র্ন সকল 

তসবা বক্স হালনাগাদকৃি 

সংখ্যা ১০ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২] মবমিন্ন প্রকািনা ও 

তথ্যামদ িথ্য বািায়র্ন প্রকামিত 

সংখ্যা ৫ ৪ ৩ ২ 

০৩ 

[৩.১] ই-গভন্যিাে ও উদ্ভাবন 

কর্ িপর্িকল্পনা বাস্তবায়ন  

[৩.১.১] কম চপম কল্পনা 

বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রমিক্ষণ 

আরয়ামেত  

 ৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.২] কর্ িপর্িকল্পনাি 

বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি পর্ িার্লািনা 

সংক্রান্ত সভা আর্য়ার্েি 

সংখ্যা ৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.৩] কর্ িপর্িকল্পনাি 

অধ িবার্ষ িক স্ব-মূল্যায়ন প্রর্ির্বদন 

ঊর্ধ্িিন কর্তিপর্ক্ষি র্নকট 

তপ্রর্িি 

িার্িখ ৫ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ 

০৪ [৪.১] একটি উদ্ভাবনী ধািণা/ 

তসবা সহর্েকিণ/ ক্ষুি 

উন্নয়ন কার্ চক্রম বাস্তবায়ন  

[৪.১.১] একটি উদ্ভাবনী ধািনা/ 

তসবা সহর্েকিণ/ ক্ষুি উন্নয়ন 

কার্ চক্রম বাস্তবাময়ত  

তাম খ  ৫ ২৮/২/২০২২  ১৫/০৩/২০২২  ১৫/০৪/২০২২ 
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মন্ত্রণালয়/মবিাগ/দপ্ত /সংস্থা ও মাঠ পর্ চারয়  অমিরস   

 

 

 

তসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি কম চপম কল্পনা  

 

 

বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন মনরদ চমিকা, ২০২১-২২  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

র্র্িপর্িষদ র্বভাগ 

গণপ্রোিিী বাংলার্দি সিকাি 
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202১-2২ এ তসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি সংক্রান্ত সূির্কি ব্যাখা ও মূল্যায়ন প্রর্ক্রয়া 

 ১.1  তসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি পর্িবীক্ষণ কর্র্টিি র্সদ্ধান্ত বাস্তবায়ন: 

পর্িবীক্ষণ কর্র্টি ত্রত্রর্ার্সক র্ভর্ির্ি র্সদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন কির্ব। গৃহীি র্সদ্ধান্ত বাস্তবার্য়ি হর্ে র্কনা িা র্নয়র্র্ি 

পর্ িার্লািনা কির্ব এবং বাস্তবায়ন প্রর্ির্বদন তপ্রিণ কির্ব। পর্িবীক্ষণ কর্র্টি কর্তিক ত্রত্রর্ার্সক র্ভর্ির্ি র্সদ্ধান্ত 

বাস্তবায়নপূব িক বাস্তবায়ন প্রর্ির্বদন উর্ধ্িিন কর্তিপক্ষ বিাবি তপ্রিণ কির্ি হর্ব।  

মূল্যায়ন পদ্ধর্ি: প্রর্ি ত্রত্রর্ার্সর্ক তসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি সংক্রান্ত কার্ িক্রর্ পর্িবীক্ষণ কির্ি হর্ব এবং বাস্তবায়ন অগ্রগর্িসহ 

পর্িবীক্ষণ প্রর্ির্বদন উর্ধ্িিন কর্তিপর্ক্ষি র্নকট তপ্রিণ কিা হর্ল বর্ণ িি সূির্কি র্বপিীর্ি পূণ ি নম্বি পাওয়া র্ার্ব। অেিন 

িিভাগ না হওয়াি তক্ষর্ত্র গার্ণর্িক হার্ি নম্বি কিিন হর্ব। 

প্রর্াণক: ০৪ টি বাস্তবায়ন প্রর্ির্বদন 

১.২. তসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি ত্রত্রর্ার্সক র্ভর্ির্ি হালনাগাদ কিা: 

ত্রত্রর্ার্সক র্ভর্ির্ি তসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি হালনাগাদপূব িক হালনাগাদকৃি তসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি ওর্য়বসাইর্ট আপর্লাড, প্রদি িন 

ও উর্ধ্িিন কর্তিপক্ষ বিাবি তপ্রিণ কির্ি হর্ব। র্িণালয়/র্বভার্গি তক্ষর্ত্র র্র্িপর্িষদ র্বভার্গ, অর্ধদপ্তি/দপ্তি/সংস্থা/র্বভাগীয় 

কার্ িালর্য়ি তক্ষর্ত্র সংর্িি র্িণালয়/র্বভার্গ তপ্রিণ কির্ি হর্ব। হালনাগাদকির্ণি তক্ষর্ত্র সংর্িি দপ্তি তসবা অর্ধকিি 

সহেীকিণ, তসবা প্রার্প্তি পদ্ধর্ি তসবা প্রদানকািী কর্ িকিিা/কর্ িিািীর্দি নার্, পদবী, তর্াগার্র্াগ নম্বিসহ সকল র্বষয় 

হালনাগাদকির্ণি ব্যবস্থা গ্রহণ কির্ব।  

প্রর্াণক: হালনাগাদকৃি তসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি সংক্রান্ত অর্ফস আর্দি/সিকার্ি পত্র/ওর্য়ব র্লঙ্ক। 

২.১ তসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি র্বষয়ক প্রর্িক্ষণ আর্য়ার্েি 

কর্ িকিিা-কর্ িিািীর্দি  দক্ষিাবৃর্দ্ধি েন্য প্রর্িক্ষণ আর্য়ােন কির্ি হর্ব। তসবা প্রদান সংক্রান্ত আইন-কানুন, র্বর্ধ-র্বধান, 

িাকুর্ি র্বর্ধ এবং তসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন র্বষর্য় র্নয়র্র্ি প্রর্িক্ষণ আর্য়ােন কির্ি হর্ব। 

মূল্যায়ন পদ্ধর্ি: তসবা প্রদান সংক্রান্ত দক্ষিা বৃর্দ্ধ এবং তসবা প্রদান প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন র্বষর্য় ৪টি প্রর্িক্ষণ আর্য়ােন কিা 

তগর্ল বর্ণ িি সূির্কি র্বপিীর্ি িিভাগ লক্ষযর্াত্রা অর্েিি এবং পূণ ি নম্বি পাওয়া র্ার্ব। ির্ব অেিন িিভাগ না হর্ল গার্ণর্িক 

হার্ি নম্বি কিিন হর্ব। 

প্রর্াণক: প্রর্িক্ষর্নি অর্ফস আর্দি, আরলার্েসূমর্ প্রর্িক্ষণার্ীর্দি িার্লকা, উপর্স্থর্িি হার্েিা। 

২.২ তসবা প্রদান র্বষর্য় তেকর্হাল্ডািগর্ণি সর্ন্বর্য় অবর্হিকিণ সভা আর্য়ােন। 

অংিীেরন  অংিিহরণ ২ টি সিা অনুষ্ঠান ক রত হরব। অংিীেন বলরত মন্ত্রণালয়/মবিাগ/ াষ্ট্রীয় প্রমতষ্ঠান/অমধদপ্ত / 

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

আওতাধীন/সংমিষ্ট মাঠ পর্ চারয়  কার্ চালয় সমূহ মকংবা তারদ  কম চকতচা/কম চর্া ীরক বুঝারব। 

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

র্ারব। ির্ব অেিন িিভাগ না হর্ল গার্ণর্িক হার্ি নম্বি কিিন হর্ব। 

প্রমাণক: অংিীেরন  অংিিহরণ অনুমষ্ঠত সিা  কার্ চমবব ণী। 
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তসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি কম চপম কল্পনা পম বীক্ষণ পিমতঃ 

 তসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি কম চপম কল্পনা প্রণয়নকা ী অমিস ত্রত্রমামসক মিম্রত অিগমত পর্ চারলার্না ক রব এবং অিগমত 

প্রমতরবদন ঊর্ধ্চতন অমিরস  মনকর্ সপ্র ণ ক রব; 

 ঊর্ধ্চতন অমিস প্রমত অর্ চবছর   মাঝামামঝ সমরয় (১৫ োনুয়া ী  মরধ্য) আওতাধীন অমিসসমুরহ  তসবা প্রদান 

প্রর্িশ্রুর্ি কর্ িপর্িকল্পনা বাস্তবায়ন অিগমত পর্ চারলার্না ক রব এবং আওতাধীন অমিসসমূহরক িলাবতচক প্রদান 

ক রব; 

তসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি কম চপম কল্পনা মূল্যায়ন পিমতঃ 

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

অর্ চবছর   তসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি কম চপম কল্পনা  স্বমূল্যায়ন প্রমতরবদন প্রস্তুত ক রব (প্রমতটি সূর্রক  নম্বর   

মবপ ীরত প্রাপ্ত নম্ব , সব চরমার্ ২৫ নম্বর   মরধ্য), অমিস প্রধারন  অনুরমাদন িহণ ক রব এবং প্রমাণকসহ মূল্যায়ন 

প্রমতরবদন ঊর্ধ্চতন অমিরস  মনকর্ সপ্র ণ ক রব; 

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

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

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

রূপান্ত  ক সব (ওরয়রর্ড সস্কা ) 

 উি নম্ব  এমপএ সত তসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি কম চপম কল্পনা বাস্তবায়রন  মবপ ীরত তসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি কম চপম কল্পনা 

প্রণয়নকা ী অমিরস  প্রাপ্ত নম্ব  মহরসরব মবরবর্না ক া হরব। 

 উদাহ ণঃ ধ া র্াক তসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি কম চপম কল্পনা বাস্তবায়রন সকান অমিস চূড়ান্ত মূল্যায়রন ২৫ নম্বর   

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

সসকিন ৩-এ তসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি কম চপম কল্পনা বাস্তবায়রন  ের্ন্ ধার্ চকৃত নম্ব  (৩, ওরয়রর্ড সস্কা ) এ  মবপ ীরত   

রূপান্ত  ক রব মনম্নরুরপঃ 

 সব চরমার্ নম্ব  ২৫ হরল প্রাপ্ত নম্ব  ২০ 

 সুত াং সব চরমার্ নম্ব  ৩ হরল প্রাপ্ত নম্ব = ২০x৩   =২.৪ 

                25 

 মনরম্ন তসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি কম চপম কল্পনা ২০২১-২২ প্রদ্ হরলা। এই কম চপম কল্পনা সকল স কা ী অমিরস  ের্ন্ 

প্ররর্ােে হরব। স কাম  অমিসসমুহ এই কম চপম কল্পনা মপ্রন্ট কর  এমপএ’  সারর্ সংযুি কর  স্বাক্ষর   ব্যবস্থা িহণ ক রব।  

 

 



 
 

মন্ত্রণালয়/মবিাগ/ াষ্ট্রীয় প্রমতষ্ঠান/দপ্ত  সংস্থা/মাঠ পর্ চারয়  দপ্ত  এ  সসবা প্রদান প্রমতশ্রুমত বাস্তবায়ন কম চপম কল্পনা, ২০২১-২০২২  

 

 

কার্ িক্রর্র্ি 

তক্ষত্র 

 

র্ান 
কার্ িক্রর্ 

 

কর্ িসম্পাদন 

সূিক 

প্রমাণক 

 

একক 

 

কর্ িসম্পা

দন 

সূির্কি 

র্ান 

প্রকৃি 

অেিন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃি 

অেিন 

২০২০-২১ 

লক্ষযর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধািণ 
অর্ি 

উির্ 
উির্ 

িলর্ি 

র্ান 

িলর্ি 

র্ার্নি র্নর্ম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রার্িষ্ঠার্নক 

 

 

১৩ 

[১.১] সসবা প্রদান প্রমতশ্রুমত পর্িবীক্ষণ 

কর্র্টিি র্সদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

[১.১.১] র্সদ্ধান্ত 

বাস্তবার্য়ি 

বাস্তবায়ন 

প্রমতরবদন 
% ৮ - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.২] সসবা প্রদান প্রমতশ্রুমত ত্রত্রমামসক 

মিম্রত হালনাগাদক ণ   

[১.২.১] 

ওরয়বসাইরর্ প্রমত 

ত্রত্রমামসরক 

হালনাগাদকৃত 

ওরয়বসাইরর্ 

হালনাগাদকৃত 

সসবা প্রদান 

প্রমতশ্রুমত 

সংখ্যা 

 

৫ 

 
- - ৪ ৩  - - 

সক্ষর্িা 

অেিন 
১২ 

[২.১] সসবা প্রদান প্রমতশ্রুমত মবষয়ক  

প্রমিক্ষণ আরয়ােন  

 

[১.১.১] প্রমিক্ষণ 

আরয়ামেত 

প্রমিক্ষণ আরদি, 

আরলার্েসূমর্, 

প্রমিক্ষণার্ীরদ  

তামলকা, 

হামে ািীর্ 

 

সংখ্যা 

 

৫ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২]  তসবা প্রদান র্বষর্য় 

তেকর্হাল্ডািগর্ণি সর্ন্বর্য় 

অবর্হিকিণ সভা আর্য়ােন 

[১.৩.১]  

অবমহতক ণ সিা 

অনুমষ্ঠত 

সিা  কার্ চমবব ণী সংখ্যা ৭ - - ২ ১ - - - 

 

 



 
 

 

মন্ত্রণালয়/মবিাগ/দপ্ত /সংস্থা ও মাঠ পর্ চারয়  অমিরস   

 

 

 

অমিরর্াগ প্রমতকা  ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কম চপম কল্পনা  

 

 

বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন মনরদ চমিকা, ২০২১-২২  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

র্র্িপর্িষদ র্বভাগ 

গণপ্রোিিী বাংলার্দি সিকাি 
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202১-2২ এ অর্ভর্র্াগ প্রর্িকাি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সূির্কি ব্যাখা ও মূল্যায়ন প্রর্ক্রয়া 

  

১.১ অর্ভর্র্াগ র্নষ্পর্ি কর্ িকিিা (অর্নক) ও আপীল কর্ িকিিাি তথ্য ওরয়বসাইরর্ ত্রত্রমামসক মিম্রত হালনাগাদকিণ: 

অর্ভর্র্াগ র্নষ্পর্ি কর্ িকিিা (অর্নক) এবং আর্পল কর্ িকিিা র্নর্য়াগ এবং এ সংক্রান্ত িথ্য ওর্য়বসাইর্ট হালনাগাদকিণ 

র্নর্িি কির্ি হর্ব।   

মূল্যায়ন পদ্ধর্ি: প্রর্ি ত্রত্রর্ার্সর্ক অর্ভর্র্াগ র্নষ্পর্ি কর্ িকিিা ও আপীল কর্ িকিিা র্নর্য়ার্গি িথ্য ওর্য়বসাইর্ট  

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

প্রর্াণক: প্রর্ি ত্রত্রর্ার্সর্কি ওর্য়বসাইট হালনাগাদ সম্পর্ন্নি অর্ফস আর্দি/সভাি কার্ ির্ববিণী/সিকার্ি 

পত্র/ওর্য়বর্লঙ্ক। 

২.১  প্রাপ্ত অর্ভর্র্াগ র্নষ্পর্িকৃি এবং র্নষ্পর্ি সংক্রান্ত র্ার্সক প্রর্ির্বদন তপ্রর্িি: 

অর্ভর্র্াগ প্রর্িকাি ব্যবস্থা সংক্রান্ত র্নর্দ ির্িকা-২০১৫ (পর্ির্ার্েিি-২০১৮) অনুর্ায়ী অনলাইন/অফলাইর্ন প্রাপ্ত 

অর্ভর্র্াগ র্র্াসর্র্য় মনষ্পম্ ক রত হরব এবং মনষ্পম্ প্রমতরবদন মনরদ চমিকা অনুর্ায়ী প বতী মারস  ১০ তাম রখ  

মরধ্য ঊর্ধ্চতন কর্তচপক্ষ  ব াব  সপ্র ণ ক রত হরব। ঊর্ধ্চতন কর্তচপক্ষ বলরত র্িণালয়/র্বভার্গি তক্ষর্ত্র র্র্িপর্িষদ 

র্বভাগ, অর্ধদপ্তি/র্বভাগীয় কার্ িালয়/দপ্তি/সংস্থাি তক্ষর্ত্র সংর্িি র্িণালয়/র্বভাগ এবং র্াঠ পর্ িার্য়ি দপ্তর্িি তক্ষর্ত্র  

সংর্িি র্বভাগীয় কার্ িালয়র্ক বুঝার্ব। 

মূল্যায়ন পদ্ধর্ি: প্রাপ্ত অর্ভর্র্ার্গি ৯০% র্নষ্পর্ি কিা হর্ল এবং র্র্াসর্র্য়  র্ার্সক প্রর্ির্বদন (প্রর্ির্ার্স ১টি) তপ্রিণ 

র্নর্িি কিা হর্ল বর্ণ িি সূির্কি র্বপিীর্ি পূণ ি নম্বি পাওয়া র্ার্ব। ির্ব অেিন িিভাগ  না হর্ল গার্ণর্িক হার্ি নম্বি 

কিিন হর্ব এবং  র্নষ্পর্ির্র্াগ্য অর্ভর্র্ার্গি  ৬০% এি কর্ র্নষ্পর্িি তক্ষর্ত্র তকান নম্বি পাওয়া র্ার্ব না। 

প্রর্াণক: র্নষ্পর্ি সংক্রান্ত র্ার্সক প্রর্ির্বদন। 

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

কর্ িকিিা-কর্ িিািীর্দি দক্ষিাবৃর্দ্ধি েন্য প্রর্িক্ষণ আর্য়ােন কির্ি হর্ব। অর্ভর্র্াগ প্রর্িকাি ব্যবস্থা সংক্রান্ত সংর্িি 

আইন-কানুন ও র্বর্ধ-র্বধান, অর্ভর্র্াগ প্রর্িকাি ব্যবস্থা সংক্রান্ত র্নর্দ ির্িকা, র্ে.আি.এস. সফটওয়যাি এবং র্নে 

দপ্তর্িি অর্ভর্র্াগ প্রর্িকাি ব্যবস্থাপনা কার্ িক্রর্ র্বষর্য় ৪টি প্রর্িক্ষণ আর্য়ােন কির্ি হর্ব। 

মূল্যায়ন পদ্ধর্ি: অর্ভর্র্াগ প্রর্িকাি ব্যবস্থা সংক্রান্ত সংর্িি আইন-কানুন ও র্বর্ধ-র্বধান, অর্ভর্র্াগ প্রর্িকাি ব্যবস্থা 

সংক্রান্ত র্নর্দ ির্িকা, র্ে.আি.এস. সফটওয়যাি এবং র্নে দপ্তর্িি অর্ভর্র্াগ প্রর্িকাি ব্যবস্থাপনা কার্ িক্রর্ র্বষর্য় ৪ টি 
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প্রর্িক্ষণ আর্য়ােন কিা তগর্ল বর্ণ িি সূির্কি র্বপিীর্ি িিভাগ লক্ষযর্াত্রা  অর্েিি হর্ব এবং  পূণ ি নম্বি পাওয়া  র্ার্ব। 

ির্ব অেিন িিভাগ না হর্ল গার্ণর্িক হার্ি নম্বি কিিন হর্ব। 

প্রর্াণক: প্রর্িক্ষর্ণি অর্ফস আর্দি, আর্লািযসূর্ি, প্রর্িক্ষণার্ীর্দি িার্লকা, উপর্স্থর্ি/হার্েিা। 

২.৩ ত্রত্রমামসক মিম্রত পম বীক্ষণ এবং ত্রত্রমামসক পম বীক্ষণ প্রমতরবদন ঊর্ধ্চতন কর্তচপরক্ষ  মনকর্ সপ্র ন: 

অমিরর্াগ প্রমতকা  ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্ চক্রম ত্রত্রমামসক মিম্রত পম বীক্ষণ ক রত হরব। গৃহীত মসিান্ত বাস্তবাময়ত 

হরচ্ছ মকনা তা মনয়মমত পর্ চারলার্না ক রত হরব এবং বাস্তবায়ন প্রমতরবদন প্রনয়ণ ক রত হরব। ত্রত্রমামসক মিম্রত 

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

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

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

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

প্রমাণক: ত্রত্রমামসক পম বীক্ষণ প্রমতরবদন। 

২.৪ অমিরর্াগ প্রমতকা  ব্যবস্থাপনা মবষরয় স্টক সহাল্ডা গরণ  সমিরয় অবমহতক ণ সিা: 

 অংিীেরন  অংিিহরণ ২ টি সিা অনুষ্ঠান ক রত হরব। অংিীেন বলরত মন্ত্রণালয়/মবিাগ/ াষ্ট্রীয় 

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

ব্যমি/প্রমতষ্ঠান এবং আওতাধীন/সংমিষ্ট মাঠ পর্ চারয়  কার্ চালয় সমূহ মকংবা তারদ  কম চকতচা/কম চর্া ীরক বুঝারব। 

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

পাওয়া র্ারব।  

প্রমাণক: অংিীেরন  অংিিহরণ অনুমষ্ঠত সিা  কার্ চমবব ণী। 

অমিরর্াগ প্রমতকা  ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কম চপম কল্পনা পম বীক্ষণ পিমতঃ 

 অমিরর্াগ প্রমতকা  ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কম চপম কল্পনা প্রণয়নকা ী অমিস ত্রত্রমামসক মিম্রত অিগমত 

পর্ চারলার্না ক রব এবং অিগমত প্রমতরবদন ঊর্ধ্চতন অমিরস  মনকর্ সপ্র ণ ক রব; 

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

অমিরর্াগ প্রমতকা  ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কম চপম কল্পনা বাস্তবায়ন অিগমত পর্ চারলার্না ক রব এবং আওতাধীন 

অমিসসমূহরক িলাবতচক প্রদান ক রব;  

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

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

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

অমিস প্রধারন  অনুরমাদন িহণ ক রব এবং প্রমাণকসহ মূল্যায়ন প্রমতরবদন ঊর্ধ্চতন অমিরস  মনকর্ সপ্র ণ 

ক রব; 

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

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

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

মবপ ীরত   রূপান্ত  ক রব (ওরয়রর্ড সস্কা ) 

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

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

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

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

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

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

 সব চরমার্ নম্ব  ২৫ হরল প্রাপ্ত নম্ব  ২০ 

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

                25 

 মনরম্ন অমিরর্াগ প্রমতকা  ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কম চপম কল্পনা ২০২১-২২ প্রদ্ হরলা। এই কম চপম কল্পনা সকল 

স কা ী অমিরস  ের্ন্ প্ররর্ােে হরব। স কাম  অমিসসমুহ এই কম চপম কল্পনা মপ্রন্ট কর  এমপএ’  সারর্ সংযুি কর  

স্বাক্ষর   ব্যবস্থা িহণ ক রব। 



 
 

মন্ত্রণালয়/মবিাগ/ াষ্ট্রীয় প্রমতষ্ঠান/দপ্ত  সংস্থা/ মাঠ পর্ চারয়  দপ্ত  এ  অমিরর্াগ প্রমতকা  ব্যবস্থা সংক্রান্ত কম চপম কল্পনা, ২০২১-২০২২ 

 

কার্ িক্রর্র্ি 

তক্ষত্র 

 

র্ান 
কার্ িক্রর্ 

 

কর্ িসম্পাদন 

সূিক 

 

 

প্রমাণক একক 

 

কর্ িসম্পাদ

ন সূির্কি 

র্ান 

প্রকৃি 

অেিন 

২০১৯

-২০ 

প্রকৃি 

অেিন 

২০২

০-২১ 

লক্ষযর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধাি

ণ 

অর্ি 

উির্ 
উির্  

িলর্ি 

র্ান 

িলর্ি র্ার্নি 

র্নর্ম্ন  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪  ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রার্িষ্ঠার্নক 

ব্যবস্থাপনা 

 

 

৫ 

[১.১] অমিরর্াগ মনষ্পম্ কম চকতচা 

(অমনক) ও আমপল কম চকতচা  তথ্য 

ওরয়বসাইরর্ ত্রত্রমামসক মিম্রত 

হালনাগাদক ণ  

[১.১.১]  অর্নক ও 

আর্পল কর্ িকিিাি 

িথ্য হালনাগাদকৃি 

এবং ওর্য়বসাইর্ট 

আপর্লাডকৃি 

হালনাগাদ 

সম্পরন্ন  

স কাম  পত্র, 

ওরয়বসাইরর্  

মলংক 

সংখ্যা 

 
৫ - - ৪ ৩ - - - 

পর্িবীক্ষণ 

ও সক্ষর্িা 

উন্নয়ন 

 

২০ 

[২.১] মনমদ চষ্ট সমরয় অনলাইন/ 

অিলাইরন প্রাপ্ত অমিরর্াগ মনষ্পম্ 

এবং মনষ্পম্ সংক্রান্ত মামসক 

প্রমতরবদন উর্ধ্চতন কর্তচপক্ষ ব াব  

সপ্র ণ   

[২.১.১] অমিরর্াগ 

মনষ্পম্কৃত  

মনষ্পম্ 

প্রমতরবদন 

% 
৮ 

  
- - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.২] কম চকতচা/কম চর্া ীরদ  অমিরর্াগ 

প্রমতকা  ব্যবস্থা এবং মেআ এস 

সির্ওয়ো  মবষয়ক প্রমিক্ষণ 

আরয়ােন 

[২.২.১] প্রমিক্ষণ 

আরয়ামেত 

অমিস আরদি, 

আরলার্েসূমর্, 

উপমস্থমত  

হামে া 

সংখ্যা 
৫ 

 
- - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] ত্রত্রর্ার্সক র্ভর্ির্ি পর্িবীক্ষণ 

এবং ত্রত্রর্ার্সক পর্িবীক্ষণ প্রর্ির্বদন 

উর্ধ্িিন কর্তিপর্ক্ষি র্নকট তপ্রিণ 

[২.৩.১] ত্রত্রর্ার্সক 

প্রর্ির্বদন তপ্রর্িি 

পম বীক্ষণ 

প্রমতরবদন   সংখ্যা ৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৪] অমিরর্াগ প্রমতকা  ব্যবস্থাপনা 

মবষরয় সস্টকরহাল্ডা গরণ  সমিরয় 

অবমহতক ণ সিা  

[২.৪.১] সিা 

অনুমষ্ঠত 

সিা  

কার্ চমবব ণী সংখ্যা ৪ - - ২ ১  - - 

 



 
 

মন্ত্রণালয়/মবিাগ/দপ্ত /সংস্থা ও মাঠ পর্ চারয়  অমিরস  তথ্য অমধকা  মবষরয় বামষ চক কমচপম কল্পনা  

বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন মনরদ চমিকা, ২০২১-২২  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

র্র্িপর্িষদ র্বভাগ 

গণপ্রোিিী বাংলার্দি সিকাি 
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মন্ত্রণালয়/মবিাগ/ াষ্ট্রীয় প্রমতষ্ঠারন  িথ্য অর্ধকাি র্বষর্য় পম কল্পনা 

বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন মনরদ চমিকা, ২০২১-২২ 

 

সিকার্ি অর্ফসসমূর্হ স্বচ্ছতা ও েবাবমদমহ ির্িিালী ক া  মনমম্ এবং তথ্য অমধকা  আইন, ২০০৯ বাস্তবায়রন 

বামষ চক কম চসম্পাদন চুমি  আওতায় িথ্য অর্ধকাি র্বষর্য় পম কল্পনায়  ০৬ টি কার্ চক্রম ও সংমিষ্ট কম চসম্পাদন সূর্ক 

মনধ চা ণ ক া হরয়রছ। এসকল সূর্রক  লক্ষযর্াত্রা বাস্তবায়ন ও মূল্যায়র্নি পদ্ধর্ি র্নর্ম্ন বণ িনা কিা হর্লা।  

 

 কার্ চক্রম নং ১.১ িথ্য অর্ধকাি আইন অনুর্ায়ী র্নধ িার্িি সর্র্য়ি র্র্ধ্য িথ্য প্রদান 

বাস্তবায়ন পদ্ধর্িিঃ িথ্য অর্ধকাি আইন, ২০০৯ অনুসার্ি প্রর্িটি অর্ফর্সি দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কর্ িকিিা নাগর্ির্কি 

আর্বদর্নি র্ভর্ির্ক িথ্য প্রদান কর্ি র্ার্কন। প্রর্িটি আর্বদর্নি িথ্য সঠিক সর্র্য় (২০ কার্ ির্দবস বা অন্য ইউর্নট িথ্য 

প্রদার্নি সার্র্ যুি র্াকর্ল ৩০ কার্ ির্দবস বা িথ্য প্রদার্ন অপািগ হর্ল ১০ কার্ ির্দবর্স র্র্ার্র্ র্নয়র্র্ োর্নর্য় তদওয়া ) 

প্রদান কিাি র্বষর্য় িথ্য অর্ধকাি আইন ২০০৯ অনুসার্ি বাধ্যবাধকিা ির্য়র্ছ। এর্ক্ষর্ত্র তকান অর্ফস কর্তিক নাগর্ির্কি 

িার্হি সকল িথ্য (১০০%), িথ্য অর্ধকাি আইন ২০০৯ এি র্বর্ধর্বধান প্রর্িপালন সার্পক্ষ, প্রদান কির্ল কর্ িসম্পাদন 

সূির্কি পূণ চ নম্ব  প্রাপ্ত হরব।  এর্ক্ষর্ত্র, তকান িথ্য উি আইন অনুর্ায়ী প্রদান কিা সম্ভব না হর্ল র্বষয়টি আর্বদনকািীর্ক 

র্র্ার্নয়র্র্ োনার্না হর্ল এর্ক্ষর্ত্র িথ্য প্রদান কিা হর্য়র্ছ র্র্র্ ি র্বর্বিনা কিা হর্ব।  

প্রর্াণক: উর্ধ্িিন কার্ িালর্য় তপ্রর্িি  প্রর্ির্বদন। প্রর্ির্বদর্ন উি অর্ফর্স ২০২১-২২ অর্ িবছর্ি কিটি আর্বদন 

পাওয়া তগর্ছ এবং কিটি আর্বদর্নি িার্হি িথ্য িথ্য অর্ধকাি আইন ২০০৯ এি র্বধান অনুর্ায়ী প্রদান কিা হর্য়র্ছ িা 

উর্েখ কির্ি হর্ব। উর্ধ্িিন কার্ িালয় প্রর্য়াের্ন এ সংক্রান্ত তির্েোি র্ািাই কর্ি তদখর্ি পাির্ব। 

 

কার্র্ক্রম নং ১.২ স্বপ্ররণামদতিারব প্রকািরর্াগ্য তথ্য হালনাগাদ কর্ি ওরয়বসাইরর্ প্রকাি  

বাস্তবায়ন পদ্ধর্ি: র্নধ িার্িি সর্র্য়ি র্র্ধ্য স্বপ্ররণামদতিারব প্রকািরর্াগ্য তথ্য হালনাগাদ কর্ি ওরয়বসাইরর্ প্রকাি 

ক রল  পূণ চ নম্ব  পাওয়া র্ারব। 

প্রর্াণক: হালনাগাদকৃি স্বপ্ররণামদতিারব প্রকািরর্াগ্য তথ্যসহ ওর্য়বসাইর্টি র্লংক। 

 

কার্ চক্রম নং ১.৩ বামষ চক প্রমতরবদন প্রকাি  

 বাস্তবায়ন পদ্ধর্ি: প্রমতটি মন্ত্রণালয়/মবিাগ/ াষ্ট্রীয় প্রমতষ্ঠান মনধ চাম ত সমরয়  মরধ্য বামষ চক প্রমতরবদন প্রকাি কির্ল 

পূণ চ নম্ব  পারব। তর্ সব অধস্তন অর্ফস বা র্াঠ পর্ িার্য়ি অর্ফস বামষ চক প্রমতরবদন প্রকাি কর  না  বা তর্ সর্স্ত কার্ িালর্য়ি 

বার্ষ িক প্রর্ির্বদন প্রকাি কিাি সক্ষর্িা নাই িািা উর্ধ্িিন কার্ িালর্য়ি প্রর্ির্বদর্ন িথ্য প্রদান কির্ল বা প্রর্ির্বদর্ন িথ্য 

র্াকর্ল পূণ ি নম্বি পার্বন। 

             প্রর্াণক: বার্ষ িক প্রর্ির্বদর্নি কর্প (প্রর্র্ােয তক্ষর্ত্র উর্ধ্িিন কার্ িালর্য়ি প্রর্ির্বদন তপ্রির্ণি সিকার্ি পর্ত্রি কর্প) 
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কার্ িক্রর্ নং ১.৪ িথ্য অর্ধকাি আইন, ২০০৯ এি ৫ ধািা অনুসার্ি র্াবিীয় ির্থ্যি কযাটাগিী  ও কযাটালগ ত্রির্ি/ 

হালনাগাদকিণ: 

        বাস্তবায়ন পদ্ধর্ি: র্নধ িার্িি সর্র্য়ি র্র্ধ্য ির্থ্যি কযাটাগিী  ও কযাটালগ প্রস্তুি কির্ল পূণ ি নম্বি পাওয়া র্ার্ব। 

         প্রর্াণক: অর্ফর্সি র্ার্সক সর্ন্বয় সভায় এ কার্ িক্রর্টি সম্পাদর্নি বণ িনাসহ উি সভাি কার্ ির্ববিণী। 

 

কার্ িক্রর্ নং ১.৫ িথ্য অর্ধকাি আইন ও র্বর্ধর্বধান সম্পর্কি েনসর্িিনিা বৃর্দ্ধকিণ 

 বাস্তবায়ন পদ্ধর্ি: েনসর্িিনিা বৃর্দ্ধমূলক প্রিাি কার্ িক্রর্ র্হর্সর্ব সভা, তসর্র্নাি, কর্ িিালা র্কংবা প্রিািপত্র 

র্বর্বিনা কিা হর্ব। লক্ষযর্াত্রাি র্বপিীর্ি অেিন িিভাগ হর্ল পূণ ি নম্বি পাওয়া র্ার্ব।  

           প্রর্াণক: সভা, তসর্র্নাি, কর্ িিালাি অর্ফস আর্দি র্কংবা প্রিািপর্ত্রি কর্প।  

 

কার্ িক্রর্ নং ১.৬ িথ্য অর্ধকাি র্বষর্য় কর্ িকিিার্দি প্রর্িক্ষণ আর্য়ােন    

বাস্তবায়ন পিমতঃ মন্ত্রণালয়/মবিাগ/ াষ্ট্রীয় প্রমতষ্ঠানসমূরহ  কম চকতচা-কম চর্া ীরদ  অংিিহরণ িথ্য অর্ধকাি 

র্বষয়ক র্বর্ভন্ন প্রমিক্ষণ আরয়ােন ক রত হরব। প্রমিক্ষরণ  সমার্ সংখ্যা  লক্ষেমাত্রা  মবপ ীরত অেচন িতিাগ হরল পূণ চ 

নম্ব  পাওয়া র্ারব। মাঠ পর্ চারয়  সর্সকল অমিরস প্রমিক্ষণ আরয়ােরন  সক্ষমতা নাই সস সকল অমিরস  কম চকতচাগণ 

ঊর্ধ্চতন অমিস কর্তচক আরয়ামেত প্রমিক্ষরণ অংিিহণ ক রলও অেচন মহরসরব মবরবমর্ত হরব।  

প্রর্াণক: প্রর্িক্ষণ আর্য়াের্নি অর্ফস আর্দি । 

 

তথ্য অমধকা  কম চপম কল্পনা পম বীক্ষণ পিমতঃ 

 তথ্য অমধকা  কম চপম কল্পনা প্রণয়নকা ী অমিস ত্রত্রমামসক মিম্রত অিগমত পর্ চারলার্না ক রব এবং অিগমত 

প্রমতরবদন ঊর্ধ্চতন অমিরস  মনকর্ সপ্র ণ ক রব; 

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

কম চপম কল্পনা বাস্তবায়ন অিগমত পর্ চারলার্না ক রব এবং আওতাধীন অমিসসমূহরক িলাবতচক প্রদান ক রব; 

তথ্য অমধকা  কম চপম কল্পনা মূল্যায়ন পিমতঃ 

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

অমধকা  কম চপম কল্পনা  স্বমূল্যায়ন প্রমতরবদন প্রস্তুত ক রব (প্রমতটি সূর্রক  মবপ ীরত প্রদ্ নম্বর   মবপ ীরত প্রাপ্ত 

নম্ব , সব চরমার্ ২৫ নম্বর   মরধ্য), অমিস প্রধারন  অনুরমাদন িহণ ক রব এবং প্রমাণকসহ মূল্যায়ন প্রমতরবদন 

ঊর্ধচবতন অমিরস  মনকর্ সপ্র ণ ক রব; 

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

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

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

রূপান্ত  ক রব (ওরয়রর্ড সস্কা ) 

 উি নম্ব  এমপএ সত তথ্য অমধকা  কম চপম কল্পনা বাস্তবায়রন  মবপ ীরত তথ্য অমধকা  কম চপম কল্পনা প্রণয়নকা ী 

অমিরস  প্রাপ্ত নম্ব  মহরসরব মবরবর্না ক া হরব। 
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 উদাহ ণঃ ধ া র্াক তথ্য অমধকা  কম চপম কল্পনা বাস্তবায়রন সকান অমিস চূড়ান্ত মূল্যায়রন ২৫ নম্বর   মবপ ীরত ২০ 

নম্ব  সপরয়রছ। এমপএ মূল্যায়নকা ী কম চকতচা উি অমিরস  চূড়ান্ত মূল্যায়রন প্রাপ্ত নম্ব রক এমপএ সসকিন ৩-এ তথ্য 

অমধকা  কম চপম কল্পনা বাস্তবায়রন  ের্ন্ ধার্ চকৃত নম্ব  (৩, ওরয়রর্ড সস্কা ) এ  মবপ ীরত   রূপান্ত  ক রব 

মনম্নরুরপঃ 

 সব চরমার্ নম্ব  ২৫ হরল প্রাপ্ত নম্ব  ২০ 

 সুত াং সর্বসমার্ নম্ব  ৩ হরল প্রাপ্ত নম্ব = ২০x৩   =২.৪ 

                25 

 মনরম্ন তথ্য অমধকা  কম চপম কল্পনা ২০২১-২২ প্রদ্ হরলা। এই কম চপম কল্পনা সকল স কা ী অমিরস  ের্ন্ প্ররর্ােে 

হরব। স কাম  অমিসসমুহ এই কম চপম কল্পনা মপ্রন্ট কর  এমপএ’  সারর্ সংযুি কর  স্বাক্ষর   ব্যবস্থা িহণ ক রব। 



 
 

তথ্য অফধকার ফবষয়ে ২০২১-২২ অে যবেয়রর বাফষ যক কম যপফরকল্পনা (সকল সরকাফর অফিয়সর জন্য প্রয়োজয) 

কার্ িক্রর্র্ি 

তক্ষত্র 

 

র্ান 
কার্ িক্রর্ 

 

কর্ িসম্পাদন 

সূিক 

একক 

 

কর্ িসম্পাদন 

সূির্কি র্ান 

প্রকৃি 

অেিন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃি 

অেিন 

২০২০-

২১ 

লক্ষযর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

প্রর্াণক অসাধািণ 
অর্ি 

উির্ 
উির্  

িলর্ি 

র্ান 

িলর্ি 

র্ার্নি 

র্নর্ম্ন  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রার্িষ্ঠার্নক ১০ 

[১.১] িথ্য অর্ধকাি আইন অনুর্ায়ী 

র্নধ িার্িি সর্র্য়ি র্র্ধ্য িথ্য প্রদান 

 

[১.১.১] র্নধ িার্িি সর্র্য়ি 

র্র্ধ্য িথ্য প্রদানকৃি 
% ১০ 

 

 

 

 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
উর্ধ্িিন কার্ িালর্য় তপ্রর্িি  

প্রর্ির্বদন 

 

সক্ষর্িা 

বৃমি 

১৫ 

[১.২] স্বপ্ররণামদতিারব প্রকািরর্াগ্য 

তথ্য হালনাগাদ কর্ি ওরয়বসাইরর্ 

প্রকাি 

[১.2.১] হালনাগাদকৃত 

িথ্য ওরয়বসাইরর্ 

প্রকামিত 

িার্িখ 

 
০৩   

৩১-১২-

২০২১ 

১০-

০১-

২০২২ 

২০-

০১-

২০২২ 

৩১-

০১-

২০২২ 

- 

হালনাগাদকৃি 

স্বপ্ররণামদতিারব 

প্রকািরর্াগ্য তথ্যসহ 

ওর্য়বসাইর্টি র্লংক। 

[১.৩] বামষ চক প্রমতরবদন প্রকাি  
[১.3.১] বামষ চক 

প্রমতরবদন প্রকামিত  
তাম খ  ০৩   

১৫-১০-

২০২১ 

১৫-

১১-

২০২১ 

১৫-

১২-

২০১৯ 

- - বার্ষ িক প্রর্ির্বদর্নি কর্প 

[১.৪]  িথ্য অর্ধকাি আইন, ২০০৯ 

এি ৫ ধািা অনুসার্ি র্াবিীয় ির্থ্যি 

কযাটাগর্ি  ও কযাটালগ ত্রির্ি/ 

হালনাগাদকিণ 

[১.4.১]  ির্থ্যি 

কযাটাগর্ি  ও কযাটালগ 

প্রস্তুিকৃি/হালনাগাদকৃি 

িার্িখ ০৩   
৩১-১২-

২০২১ 

১০-

০১-

২০২২ 

২০-

০১-

২০২২ 

৩১-

০১-

২০২২ 

- 

সংর্িি র্বষয় অন্তর্ভ িিকৃি 

র্ার্সক সর্ন্বয় সভাি 

কার্ ির্ববিণী 

[১.৫] িথ্য অর্ধকাি আইন ও 

র্বর্ধর্বধান সম্পর্কি েনসর্িিনিা 

বৃর্দ্ধকিণ 

[১.5.১]  প্রর্া  কার্ চক্রম 

সম্পন্ন 
সংখ্যা ০৩   ৩ ২ ১ - - 

সভা, তসর্র্নাি, কর্ িিালাি 

অর্ফস আর্দি র্কংবা 

প্রিািপর্ত্রি কর্প। 

[১.৬] তথ্য অমধকা  মবষরয় 

কর্ িকিিার্দি প্রর্িক্ষণ আর্য়ােন    

[১.6.১] প্রর্িক্ষণ 

আর্য়ার্েি সংখ্যা  ০৩   ৩ ২ ১ - - 
প্রর্িক্ষণ আর্য়াের্নি 

অর্ফস আর্দি 

 

 

 



 

 

 

 

 

পম মিষ্ট গ 

 

এমপএ’  সাধা ণ কাঠারমা  

মন্ত্রণালয়/মবিাগ/দপ্ত /সংস্থা/মাঠ পর্ চারয়  অমিস ব্যতীত  

অর্ন্ সর্ সকান স কাম  অমিরস ব্যবহার   ের্ন্ প্রস্তামবত এমপএ কাঠারমা 

(রর্মনঃ স কাম  ব্যাংক, মিক্ষা প্রমতষ্ঠান ইতোমদ)  
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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদদশ সরকার 

 

 

 

 

 

 

 

(এফপএ প্রস্তুতকারী অফিস) 

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

এবং 

 

(ঊর্ধ্যতন কর্তযপে) 

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

এর মদে স্বাক্ষসরত 

 

 

 

বাসষ যক কম যসম্পাদন চুসি 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

ফবষে  পৃষ্ঠা নং 

কম যসম্পাদয়নর সাফব যক ফচত্র  

প্রস্তাবনা  

সসকশন ১: সাধারণ কার্ যাবসল  

সসকশন ২: কম যসম্পাদন পফরকল্পনা  

সংয়োজনী ১:  শব্দসংয়েপ  

সংয়োজনী ২: কম যসম্পাদন সূচদকর পসরমাপ পদ্ধসত  
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এফপএ প্রস্তুতকারী অফিয়সর কম যসম্পাদয়নর সাফব যক ফচত্র 

 

 

সাম্প্রফতক অজযন, চযায়লঞ্জ এবং ভফবষ্যৎ পফরকল্পনা 

 

 সাম্প্রফতক বেরসমূয়হর (৩ বের) প্রধান অজযনসমূহ 

 সমস্যা এবং চযায়লঞ্জসমূহ 

 ভফবষ্যৎ পফরকল্পনা 

 

 

 

 

 

 

 

 

……. অে যবেয়রর সম্ভাব্য প্রধান অজযনসমূহ 
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প্রস্তাবনা 

 

প্রাসতষ্ঠাসনক দক্ষতা বৃসদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জবাবসদসহ সজারদার করা, সুশাসন সাংহতকরণ এবাং সম্পদদর 

র্থার্থ ব্যবহার সনসিতকরদণর মােদম  রূপকল্প ২০৪১ এর র্থার্থ বাস্তবায়দনর লদক্ষয- 

 

 

(এফপএ প্রস্তুতকারী অফিয়সর প্রধান কর্তযপয়ের পদবী, অফিয়সর নাম) 

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

 

এবাং 

 

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

(ঊর্ধ্যতন অফিয়সর প্রধান কর্তযপয়ের পদবী, অফিয়সর নাম) 

 

এর মদে ……সায়লর……মায়সর .........................তাসরদে এই বাসষ যক কম যসম্পাদন চুসি  

স্বাক্ষসরত হল।   

 

এই  চুসিদত স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ সনম্নসলসেত সবষয়সমূদহ সম্মত হদলন:  
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সসকশন ১: 

 

 এফপএ প্রস্তুতকারী অফিয়সরর সাধারণ কার্ যাবসল 

 

১.১  সাধারণ কার্ যাবসলিঃ 

 ক)  

 ে) 

 গ) 

 ... 
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সসকশন ২ কম চসম্পাদন পম কল্পনা 

কম যসম্পাদয়নর যেত্র মান 

 

কাে যক্রম 

 

কম যসম্পাদন  

সূচক 

েণনা পদ্ধফত 

 

 

একক 

 

কম যসম্পাদন  

সূচদকর মান 

 

 প্রকৃত অজযন 

(ফবেত দুই অে যবেয়রর) 

……অে যবেয়রর লক্ষযমাত্রা/ফনণ যােক 

 

প্রদক্ষপণ 

(আোমী দুই অে যবেয়রর) 

 

  

অসািারণ অসত 

উত্তম 

উত্তম চলসত 

মান 

চলসত 

মাদনর 

সনদম্ন   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

এফপএ প্রস্তুতকারী অফিয়সর কাে যক্রম (১০০ নম্বর)  

[১] ……                 

[২] ……                

[৩] ……                
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আসম, (এফপএ প্রস্তুতকারী অফিয়সর প্রধান কর্তযপয়ের পদবী, অফিয়সর নাম),  ফহয়সয়ব 

(ঊর্ধ্যতন অফিয়সর প্রধান কর্তযপয়ের পদবী, অফিয়সর নাম) সনকট অঙ্গীকার করসি সর্ এই 

চুসিদত বসণ যত িলািল অজযদন সদচষ্ট থাকব।  

 

আসম, (ঊর্ধ্যতন অফিয়সর প্রধান কর্তযপয়ের পদবী, অফিয়সর নাম) ফহয়সয়ব  (এফপএ 

প্রস্তুতকারী অফিয়সর প্রধান কর্তযপয়ের পদবী, অফিয়সর নাম) এর সনকট অঙ্গীকার করসি সর্ 

এই চুসিদত বসণ যত িলািল অজযদন প্রদয়াজনীয় সহদর্াসগতা প্রদান করব। 

 

 

স্বাক্ষসরত: 

 

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

এফপএ প্রস্তুতকারী অফিয়সর প্রধান কর্তযপয়ের পদবী       তাসরে                                              

অফিয়সর নাম 

 

 

 

 

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

ঊর্ধ্যতন অফিয়সর প্রধান কর্তযপয়ের পদবী         তাসরে  

 অফিয়সর নাম 
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সংয়োজনী-১ শব্দসংয়েপ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

99 

 

 

সংয়োজনী- ২: কম যসম্পাদন সূচদকর পসরমাপ পদ্ধসত 

 

ক্রসমক নম্বর কাে যক্রম কম যসম্পাদন সূচক কম যসম্পাদন লেযমাত্রা অজযয়নর প্রমাণক 

    

    

    

    

    

    

    

    

 


