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১. প্রপ্রক্ষাপট        

                                                                           

Performance                             ২০১৪-১৫                            ‘       

                 APA          । APA-                                                

                                                                                    

                         ।  APA                                                            

               ।                      APA                                        

                                                    ‘APA                         ।        

                                                                                        

                                                                                    

         ২০২০-২১          APA                                      ।        

 

২. বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ি প্রণয়র্ন সাধািণ র্নর্দ িিাবর্ল 

           Performance                                   APA     ।         

APA             APA                                                      ।        ২০২০-

২১          APA                                             : 

1.                                                                      ,       

              ২০২০-২১                                   APA-              

   ।                                                   :  

 )                           ২০১৮ 

 )               ২০২১-২০৪১ 

 )                          

ঘ)      ২০২১ 

ঙ)           -            ২১০০ (Bangladesh Delta Plan 2100)     

 )                 (Sustainable Development Goals 2030) 

2.       , APA                                 র্ন্ত্রণালয়/র্বভাগ কর্তিক      

নীর্ত/           /                                                         ; 

3. ‘                                                     APA-             ; 

4. ‘র্ধ্যর্র্য়াদী বার্জট কাঠার্র্ার্ত                  , Key Performance Indicator (KPI)  

                    APA-                           ; 

5.                                      APA-                           ;  

6.                            র্বর্ভন্ন উদ্ভাবনী ও সাংস্কািমূলক উর্যাগ                       

                                   APA       র্বর্বর্না         ; 

7.              APA-                             /                            

               ।                    কার্জি সম্ভাব্য সার্র্ষ্টক প্রভাব/অজিন       

       APA-   প্রর্তফর্লত হর্ত পার্ি।       ,                                
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                                                    APA-              

    ; 

8. ২০২০-২১ অর্ িবছর্িি APA প্রণয়র্ন পূব িবতী বছিসমূর্হি APA’ি সর্ে সার্ঞ্জস্য বজায় িাখর্ত হর্ব; 

9. APA প্রণয়র্ন একটি সিকার্ি অর্ফস তাি পািফির্র্র্েি সর্ে সম্পকিযুি গুরুত্বপূণ ি কার্ িক্রর্সমূহ 

উর্েখ কির্ব এবাং রুটিনধর্ী ও ক্ষুদ্র কাজসমূর্হি উর্েখ র্র্াসম্ভব পর্িহাি কির্ব। এলর্ক্ষয ২০২০-২১ 

অর্ িবছর্িি APAপ্রক সর্ব িাচ্চ ০৫ (পাঁর্) টি প্রকৌিলগত উর্েি এবাং সর্ব িাচ্চ ৫০ টি (পঞ্চাি) কর্ িসম্পাদন 

সূর্র্কি র্র্ধ্য সীর্াবদ্ধ িাখা সর্ীর্ীন হর্ব;     

10.                                                  উপি র্নভিি               

       APA-                                                                  

                   ।                                                        

       APA-                           ;  

11. ২০২০-২১ অর্ িবছি                       APA                                  । 

                         APA-        -২             '                 

           (Outcome/Impact)                            APA-             

     ।                            ২০২০-২১          APA-   '                 

           (Outcome/Impact)            ।       ,                          

APA                               APA                                  

                  ৭৫ (     )   ২৫ (    )          ; 

12.  ২০২০-২১ অর্ িবছর্িি APA                                          কার্ িক্রর্র্     

        আনা হর্য়র্ছ।                                                          

                   (সূর্র্কি ব্যাখ্যা                  ) পর্ির্িষ্ট ‘ক’ প্রত      কিা 

হর্য়র্ছ।                  ২                                      ৩                

                                                                          

     ।                                             );   

13. পূব িবতী বছিসমূর্হি ন্যায় ২০২০-২১ অর্ িবছর্িি APA প্রণয়ন, ত্রত্রর্ার্সক/অধ িবার্ষ িক/বার্ষ িক প্রর্তর্বদন 

প্রস্তুত ও দার্খলসহ APA মূল্যায়র্নি র্াবতীয় কাজ APAMS সফ্ টওয়যার্িি র্াধ্যর্র্ সম্পাদন 

কির্ত হর্ব; 

14.                   APAMS সফ্ টওয়যার্িি                          APA       

                      APAMS সফ্ টওয়যার্িি                    ।           

APA                            APAMS সফ্ টওয়যার্ি           ।           

           APA                APA                                     

      

15. APA                                                          ‘               

     ।                                    APA                        ।  
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৩. বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্িি                       

২০২০-২১ অর্ িবছর্িি বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ির্ত                            কর্ িসম্পাদর্নি 

সার্ব িক র্র্ত্র, উপক্রর্র্ণকা এবাং র্নম্নবর্ণ িত প্রসকিন ও সাংর্র্াজনীসমূহ অন্তর্ভ িি র্াকর্ব: 

প্রসকিন ১: রূপকল্প, অর্ভলক্ষয, প্রকৌিলগত উর্েিসমূহ এবাং কার্ িাবর্ল 

প্রসকিন ২: কার্ িক্রর্র্ি চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact)  

প্রসকিন ৩: প্রকৌিলগত উর্েি, কার্ িক্রর্, কর্ িসম্পাদন সূর্ক এবাং লক্ষযর্াত্রা  

সাংর্র্াজনী ১:  িব্দসাংর্ক্ষপ 

সাংর্র্াজনী ২: কর্ িসম্পাদন সূর্    পর্ির্াপ পদ্ধর্ত 

সাংর্র্াজনী ৩: কর্ িসম্পাদন লক্ষযর্াত্রা অজির্নি প্রক্ষর্ত্র অন্যান্য               ওপি র্নভিিিীলতা  

                                            বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্িি কাঠার্র্া পর্ির্িষ্ট গ-প্রত 

সাংর্র্ার্জত হল।        কাঠার্র্া অনুসিণ কর্ি                   বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ি প্রস্তুত কির্ব। 

                                                          :  

 

৩.১ কর্ িসম্পাদর্নি সার্ব িক র্র্ত্র 

                কর্ িসম্পাদর্নি একটি       র্র্ত্র ুলর্ল ধিাি লর্ক্ষয বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ির্ত এ  

অাংিটি সাংর্র্াজন কিা হর্য়র্ছ। এর্ত সাংর্িষ্ট          গত ৩ (র্তন) বছর্িি প্রধান অজিনসমূহ, কর্ িসম্পাদর্নি 

প্রক্ষর্ত্র সর্স্যা বা র্যার্লঞ্জ,                        ভর্বষ্যত    পর্িকল্পনা                    

       ২০২০-২১ অর্ িবছর্িি সম্ভাব্য প্রধান অজিনসমূহ সাংর্ক্ষর্প বণ িনা কির্ত হর্ব।                      

                                  । 

 

৩.২ উপক্রর্র্ণকা 

 বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্িি শুরুর্ত একটি উপক্রর্র্ণকা র্াকর্ব, র্ার্ত এ  চুর্িি উর্েি, পক্ষসমূহ এবাং 

চুর্ির্ত বর্ণ িত ফলাফলসমূহ অজির্নি র্বষর্য় তার্দি সম্মত হওয়া সম্পর্কি উর্েখ র্াকর্ব।  

 

৩.৩ প্রসকিন-১: রূপকল্প (Vision), অর্ভলক্ষয (Mission), প্রকৌিলগত উর্েি (Strategic Objectives) এবাং 

কার্ িাবর্ল (Functions) 

 

রূপকল্প (Vision) 

রূপকল্প মূলত একটি               ভর্বষ্যৎ আদি ি অবস্থা (idealized state) র্নর্দ িি কর্ি। রূপকল্প 

সাধািণত ৫-১০ বছি প্রর্য়ার্দি জন্য র্নধ িািণ কিা হয়। ফর্ল        কাঠার্র্াগত পর্িবতিন বা কার্জি ধিন ব্যাপক 

পর্িবতিন      রূপকল্প বছি বছি পর্িবর্তিত হর্ব না। একটি ভাল রূপকল্প সহর্জ পাঠর্র্াগ্য ও প্রবাধগম্য হর্ব। এটি  

কল্পনায় ধািণ কিাি র্ত সাংর্ক্ষপ্ত ও প্রজািার্লা হর্ব র্া গন্তব্য র্নর্দ িি কির্ব, র্কন্তু এটি গন্তর্ব্য প্রপৌৌঁছার্নাি পর্নকিা 

নয়। রূপকল্প                   উদ্বুদ্ধ এবাং উজ্জীর্বত কির্ব, র্া এক সর্ে অজিনর্র্াগ্য এবাং র্যার্লর্ঞ্জাংহর্ব।   

 

অর্ভলক্ষয (Mission) 

একটি সিকার্ি দপ্তি তাি র্নর্দ িষ্ট                                                  । 
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অর্ভলক্ষয                র্নম্নবর্ণ িত র্বষয়সমূহ র্বর্বর্নায় িাখর্ত হর্ব,  

                       , 

 কী অজিন কির্ত র্ায়;  

 কীভার্ব অজিন কির্ত র্ায়; এবাং  

 কাি জন্য অজিন কির্ত র্ায় অর্ িাৎ এি সম্ভাব্য উপকাির্ভাগী কািা। 

 

অর্ভলক্ষয অবি  রূপকর্ল্পি সর্ে সার্ঞ্জস্যপূণ ি হর্ত হর্ব।  

 

প্রকৌিলগত উর্েি (Strategic Objectives)  

 

প্রকৌিলগত উর্েি বলর্ত র্নর্দ িষ্ট সর্র্য়-স্বল্প, র্ধ্য ও দীর্ ির্র্য়ার্দ র্নর্দ িষ্ট নীর্তর্ালা এবাং কর্ িসূর্র্ 

বাস্তবায়র্নি র্াধ্যর্র্         তাি অর্ধর্ক্ষর্ত্র প্রর্ সকল উন্নয়ন লক্ষয (development objectives) অজিন 

কির্ত র্ায় প্রসগুর্লর্ক বুঝার্ব। উদাহিণস্বরূপ, স্বাস্থয প্রসবা র্বভার্গি অন্যতর্ প্রকৌিলগত উর্েি হর্ত পার্ি র্া ও 

র্িশুি জন্য উন্নততি স্বাস্থযর্সবা র্নর্িতকিণ।                                ০৫     )        

                  ।  

 

বতির্ান সিকার্িি র্নব িার্নী  ির্তহাি, ২০১৮ প্রত বর্ণ িত লক্ষয ও পর্িকল্পনা, রূপকল্প ২০২১,       

        ২০২১-২০৪১  প্রটকস  উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG), পঞ্চবার্ষ িক পর্িকল্পনা, অন্যান্য প্রকৌিলগত দর্লল, সাংর্িষ্ট 

র্ন্ত্রণালয়/র্বভার্গি নীর্ত সাংক্রান্ত দর্ললসমূহ এবাং র্ধ্যর্র্য়াদী বার্জট কাঠার্র্ার্ত উর্ের্খত Key Performance 

Indicator (KPI) পর্ িার্লার্নাপূব িক প্রকৌিলগত উর্েিসমূহ র্নধ িািণ কিা প্রর্র্ত পার্ি। অজিন কিা কষ্টসাধ্য প্রকবল 

এরূপ র্বর্বর্নায় বা সহর্জ অজিনর্র্াগ্য র্বর্বর্নায় প্রকান প্রকৌিলগত উর্েি র্বর্য়াজন বা সাংর্র্াজন কিা সর্ীর্ীন হর্ব 

না।            রূপকল্প, অর্ভলক্ষয এবাং প্রকৌিলগত উর্েিসমূর্হি র্র্ধ্য একটি সাংর্র্াগ র্াকর্ত হর্ব।  

 

কার্ িাবর্ল (Functions) 

 

                  প্রধান কার্ িাবর্ল এ     র্লর্পবদ্ধ কির্ত হর্ব। কার্ ির্বর্ধর্ালা (Rules of 

Business)-এি তফর্সল-১ (Allocation of Business)-এ বর্ণ িত কার্ িাবর্লি র্ভর্ির্ত র্ন্ত্রণালয়/র্বভার্গি 

কার্ িাবর্লি তার্লকা প্রস্তুত কির্ত হর্ব।                                                            

                                                ।  

 

৩.৪ প্রসকিন-২: কার্ িক্রর্সমূর্হি চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/ Impact)   

   

 প্রসকিন-২ এ                     -৩               কার্ িক্রর্ বাস্তবায়র্নি র্াধ্যর্র্ প্রর্ সকল চূড়ান্ত 

ফলাফল (end result or outcome) অজিন কির্ত র্ায় প্রসগুর্ল উর্েখ কির্ব।                        

ঘ                                                                                ঘ          

                               ।                                            -২        

        ।      -২                             ০৩ (   )     ০৪     )                    

      । রূপকল্প এবাং অর্ভলর্ক্ষযি ন্যায় চূড়ান্ত ফলাফলও বছি বছি পর্িবতিন কিা সর্ীর্ীন   । 

  

 

 

 



  7 

 

৩.৫ প্রসকিন-৩: প্রকৌিলগত উর্েি, কার্ িক্রর্, কর্ িসম্পাদন সূর্ক এবাং লক্ষযর্াত্রা  

 

কলার্-১: প্রকৌিলগত উর্েি 

 

প্রসকিন-১ এ বর্ণ িত প্রকৌিলগত উর্েিসমূহ প্রসকিন-৩ এি কলার্-১ এ           হর্ব। প্রকৌিলগত 

উর্েি ছাড়াও কর্তপয় আবর্িক প্রকৌিলগত উর্েি প্রসকিন-৩ এ অন্তির্ভি র্াকর্ব                        

                 সকল                  প্রর্র্াজয হর্ব। কর্ িসম্পাদন সব ির্র্াট ১০০       (weight) 

র্ভর্ির্ত পর্ির্াপ কিা হর্ব। এ  ১০০       র্র্ধ্য              প্রকৌিলগত উর্েিসমূর্হি জন্য ৭৫ নম্বি এবাং 

আবর্িক প্রকৌিলগত উর্ের্িি র্বপিীর্ত ২৫ নম্বি র্নধ িার্িত র্াকর্ব। পর্ির্িষ্ট গ-এ আবর্িক প্রকৌিলগত উর্ের্িি 

কাঠার্র্া সাংর্র্াজন কিা      । 

 

কলার্-২: প্রকৌিলগত উর্ে    র্ান 

 

প্রকৌিলগত উর্েিসমূহ গুরুত্ব ও তাৎপর্র্ িি ক্রর্ানুসার্ি  উর্েখ কির্ত হর্ব। প্রসর্ক্ষর্ত্র, অর্ধকতি গুরুত্বসম্পন্ন 

উর্ের্িি র্ান প্রবর্ি হর্ব এবাং কর্ গুরুত্বসম্পন্ন উর্ের্িি র্ান কর্ হর্ব। প্রকৌিলগত উর্েিসমূর্হি র্র্ধ্য 

র্ানবণ্টর্নি প্রক্ষর্ত্র র্ার্ত ভািসাম্য ির্ক্ষত হয় তা র্নর্িত কির্ত হর্ব।  

 

কলার্-৩: কার্ িক্রর্ 

 

প্রর্তটি প্রকৌিলগত উর্েি পূির্ণি লর্ক্ষয            প্রর্য়াজনীয় কার্ িক্রর্ র্নধ িািণ কি  । কখর্না 

কখর্না একটি প্রকৌিলগত উর্ের্িি র্বপিীর্ত এক বা একার্ধক কার্ িক্রর্ও র্াকর্ত পার্ি। উর্েখ্য, বার্ষ িক 

কর্ িসম্পাদন চুর্ির্ত উন্নয়ন ও পর্ির্ালন বার্জর্টি সর্ব িাির্ ব্যবহাি র্নর্িতকির্ণি পািাপার্ি প্রসবাি র্ান বৃর্দ্ধর্ত 

সহায়ক তর্া ফলাফলধর্ী কর্ িসাংস্কৃর্তর্ক উৎসাহ প্রদান কর্ি এরূপ কার্ িক্রর্র্কও অন্তির্ভি কিা র্ার্ব। প্রসর্ক্ষর্ত্র 

                       অর্র্ িি সর্ব িাির্ ব্যবহাি র্নর্িত কিাি লর্ক্ষয র্র্াসর্র্য় প্রকল্প সম্পন্ন কিা এবাং 

প্রকর্ল্পি গুণগত র্ান র্নর্িত কিা সাংক্রান্ত কার্ িক্রর্র্ক গুরুত্ব সহকার্ি অন্তির্ভি কির্ত হর্ব।       ২০২০-২১ 

                                                     ।               APA-            

                              APA-                 ।                                

                                                                                        , 

                                                                            

                             /                                             ।  

 

কলার্-৪: কর্ িসম্পাদন সূর্ক 

 

কলার্-৩ এ বর্ণ িত প্রর্তটি কার্ িক্রর্র্ি জন্য এক বা একার্ধক কর্ িসম্পাদন সূর্ক র্নধ িািণ কির্ত হর্ব, র্া দ্বািা 

বছি প্রির্ষ উি কার্ িক্রর্ বাস্তবায়র্নি অগ্রগর্ত পর্ির্াপ কিা র্ার্ব। কর্ িসম্পাদন সূর্কসমূহ র্নধ িাির্ণি প্রক্ষর্ত্র প্রর্ প্রকান 

িকর্ ত্রদ্বততা পর্িহাি কিা সর্ীর্ীন হর্ব। 

 

কলার্-৫:           

                                      APA                 -                   

       । APA                                                                    

                ।                                                                       

                                              ।                                          

  ।  
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         :                                                                     

১০  ১৫  ২০   ২৫।                                        APA                            

                     ‘                  ।                    ১০ ১৫ ৩০ ২৫ ৮০।           

                                                                                      ‘    

                ।                     ১০ ১৫ ৩০ ২৫) ৪  ২০                        ২০   

                    ।                                        ‘         ‘                

                ।                                   percentage (%)                       

                ‘                ।       ‘                                       ১০০     

                            । 

 

      :                                                                              

                                ।                                                        

                                                              ।   

 

                       ‘                                                      

                                         ।                                               

                       ।                            ১                ৫  ২                ৩  ৩  

              ৪     ৪                 ৬।                                 ১            

         ৫  ২                 ১                            ৩ ৫ ৮      ৩                

২                             ৮ ৪ ১২         ৪                 ৩                

            ১২ ৬ ১৮    ।                       ৪                        ১৮।     , 

APAMS                                                                        

                     ।                                                                    

        ২                                             ৪                                    

           ।   

 

     ৬:     

কর্ িসম্পাদন সূর্র্কি লক্ষযর্াত্রা পর্ির্ার্পি একক (unit) এ  কলার্র্ উর্েখ কির্ত হর্ব।   

 

কলার্ ৭: কর্ িসম্পাদন সূর্    র্ান   

 

প্রকান প্রকৌিলগত উর্ের্িি র্বপিীর্ত একার্ধক কার্ িক্রর্ র্াকর্ল প্রর্তটি কার্ িক্রর্র্ি বাস্তবায়ন অগ্রগর্ত 

মূল্যায়র্নি জন্য এক বা একার্ধক কর্ িসম্পাদন সূর্ক র্াকর্ব এবাং প্রর্তটি কর্ িসম্পাদন সূর্র্কি একটি র্নধ িার্িত র্ান 

র্াকর্ব। র্বর্ভন্ন কর্ িসম্পাদন সূর্র্কি র্ান এর্নভার্ব র্নধ িািণ কির্ত হর্ব র্ার্ত সবগুর্ল কর্ িসম্পাদন সূর্র্কি প্রর্াট 

র্ান সাংর্িষ্ট প্রকৌিলগত উর্ের্িি র্বপিীর্ত বিােকৃত র্ার্নি সর্ান হয়। 

 

কলার্-৮ ও ৯                    ২০১৮-১৯     ২০১৯-২০ অর্ িবছর্িি প্রকৃত অজিন              । 

           APA                                             ৮-                    

               ।  

 

কলার্-১০-১৪: লক্ষযর্াত্রা          ২০২০-২১ 

 

লক্ষযর্াত্রা হর্ে কর্ িসম্পাদন (performance) উন্নয়র্নি র্ার্লকাির্ি। সুতিাাং লক্ষযর্াত্রা এক সর্ে 

অজিনর্র্াগ্য এবাং উচ্চাকাঙ্ক্ষী হওয়া উর্র্ত। লক্ষযর্াত্রাসমূহর্ক র্নম্নরূপ ৫ দফা প্রস্কর্ল র্বন্যস্ত কির্ত হর্ব: 
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অসাধািণ অর্ত উির্ উির্ র্লর্ত র্ান র্লর্ত র্ার্নি র্নর্ম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

 লক্ষযর্াত্রা র্নধ িাির্ণি প্রক্ষর্ত্র ২০১৯-২০ অর্ িবছর্িি অজিনর্ক র্লর্তর্ান র্বর্বর্না কর্ি ২০২০-২১ অর্ িবছর্িি 

বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্িি ‘র্লর্ত র্ান  কলার্র্ উর্েখ কির্ত হর্ব। উি অজির্নি প্রর্র্য় কর্ প্রকান অজিন ‘র্লর্ত 

র্ার্নি র্নর্ম্ন ি কলার্র্ উর্েখ কির্ত হর্ব। কর্ িসম্পাদন সূর্র্কি র্বপিীর্ত লক্ষযর্াত্রাসমূহ গার্ণর্তকভার্ব র্নধ িার্িত 

হর্ব না। উদাহিণস্বরূপ প্রকান কর্ িসম্পাদন সূর্র্কি র্বপিীর্ত ৬০% এি কলার্র্ লক্ষযর্াত্রা ৬ র্নরুপণ কিা হর্ল ৭০% 

এি কলার্র্ তা ৭ র্নধ িািণ না কর্ি ৬.৫ বা ৭.৫ বা ৮ র্নধ িািণ কিা প্রর্র্ত পার্ি। প্রস্কর্ল উর্ের্খত িতকিা নম্বি 

প্রকবলর্াত্র কর্ িসম্পাদন মূল্যায়র্নি প্রক্ষর্ত্র ব্যবহৃত হর্ব। উর্েখ্য, প্রকান কর্ িসম্পাদন সূর্র্কি লক্ষযর্াত্রাি র্বপিীর্ত 

প্রকৃত অজিন ৬০%-এি র্নর্র্ হর্ল প্রাপ্ত র্ান ০ (শূন্য) ধিা হর্ব । লক্ষযর্াত্রা র্নধ িাির্ণি প্রক্ষর্ত্র পূব িবতী দু  বছর্িি 

প্রকৃত অজিন ও অজির্নি প্রবৃর্দ্ধ, ২০২০-২১ অর্ িবছর্িি বার্জট বিাে,              সক্ষর্তা এবাং র্বিাজর্ান 

বাস্তবতা র্বর্বর্না কির্ত হর্ব। 

 

কলার্-১5 ও১6:  ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অর্ ি-বছর্িি প্রকৃত অজিন এবাং ২০২০-২১ অর্ িবছর্িি লক্ষযর্াত্রাি র্ভর্ির্ত 

২০২১-২২ এবাং ২০২২-২৩ অর্ িবছর্িি প্রর্ক্ষর্পত লক্ষযর্াত্রা কলার্ ১5 ও ১6-এ প্রদি িন কির্ত হর্ব।     

 

৩.৬ সাংর্র্াজনী-১: িব্দসাংর্ক্ষপ 

 

 বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ির্ত ব্যবহৃত র্বর্ভন্ন িব্দসাংর্ক্ষর্পি পূণ িরূপ সাংর্র্াজনী-১ এ সর্ন্নর্বি কির্ত হর্ব। 

                                   ।  

 

৩.৭ সাংর্র্াজনী-২:  কর্ িসম্পাদন সূর্    পর্ির্াপ পদ্ধর্ত 

 

 সাংর্র্াজনী-২ এ      -১   ২                    প্রসকিন-৩            ।     -৩   

                            ।     -৪                                                

                           ।     -৫                                                   

             ।     -৬                                ।   

 

৩.৮ সাংর্র্াজনী-৩: অন্যান্য               র্নকট সুর্নর্দ িষ্ট কর্ িসম্পাদন র্ার্হদা  

 

কর্তপয় প্রক্ষর্ত্র প্রকান প্রকান               কর্ িসম্পাদর্নি সফলতা সিকার্িি অন্য এক বা একার্ধক 

       কর্ িসম্পাদর্নি ওপি র্নভিি কর্ি। উদাহিণস্বরূপ,            র্বদুযৎ প্রকর্েি র্াধ্যর্র্ র্বদুযৎ উৎপাদর্নি 

প্রক্ষর্ত্র র্বদুযৎ র্বভাগ জ্বালার্ন ও খর্নজসম্পদ র্বভাগ, প্রিলপর্ র্ন্ত্রণালয়, প্রনৌ-পর্িবহণ র্ন্ত্রণালর্য়ি ওপি র্নভিিিীল। 

র্বদুযৎ উৎপাদর্নি কার্ঙ্ক্ষত ফলাফল অজির্নি জন্য এ সকল র্ন্ত্রণালয়/র্বভাগর্ক দল র্হসার্ব কাজ কির্ত হয়; একক 

প্রকান প্রর্তষ্ঠান র্হসার্ব নয়। এসকল কার্জি প্রক্ষর্ত্র সাংর্িষ্ট র্ন্ত্রণালয়/র্বভাগসমূহ র্নর্জর্দি র্র্ধ্য আর্লার্নাি র্াধ্যর্র্ 

র্নজ র্নজ র্ন্ত্রণালয়/র্বভার্গি লক্ষর্াত্রা র্নধ িািণ কর্ি প্রনর্ব। অন্য               র্নকট প্রতযার্িত সহায়তা এবাং 

কর্তপয় র্নধ িার্িত কর্ িসম্পাদন সূর্র্কি সফলতাি প্রক্ষর্ত্র অন্য               ওপি র্নভিিিীলতাি র্বষয়টি 

সাংর্র্াজনী-৩ এ উর্েখ কির্ত হর্ব।  

 

৪. বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ি অনুর্র্াদন ও স্বাক্ষি 

  

  APA অনুর্র্াদন ও স্বাক্ষর্িি জন্য র্নম্নর্লর্খত প্রর্ক্রয়া অনুসিণ কির্ত হর্ব। 
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 র্র্ন্ত্রপর্িষদ র্বভাগ হর্ত ২০২০-২১ অর্ িবছর্িি জন্য প্রর্ণত র্নর্দ ির্িকা অনুসার্ি  APA টির্র্ি 

সদস্যগণ    -                 ।         প্রর্য়াজর্ন ঊর্ধ্িতন অর্ফর্সি     আর্লার্না 

কিা প্রর্র্ত পার্ি। 

 প্রর্তটি অর্ফর্সি APA টির্ উপর্িার্ের্খতভার্ব (ক্রর্র্ক ৩) APA’ি র্বর্ভন্ন ছক/প্রসকিন পূি  

কর্ি প্রর্র্ খসড়া প্রস্তুত কির্বন। খসড়া প্রস্তুর্তি সর্য় সাংর্িষ্ট অনুর্বভাগ, অর্ধিাখা ও িাখাি 

কর্ িকতিা এবাং আওতাধীন অর্ফর্সি সাংর্ি  কর্ িকতিার্দি     আর্লার্না কির্ত হর্ব। 

 খসড়াটি অর্ফর্সি বার্জট ব্যবস্থাপনা কর্র্টি কর্তিক পর্ িার্লার্না কির্ত হর্ব এবাং অনুর্র্ার্দত হর্ত 

হর্ব। 

 খসড়াটির্ত অর্ফস প্রধার্নি অনুর্র্াদন গ্রহ  কর্ি APA স্বাক্ষিকািী ঊর্ধ্িতন অর্ফর্স প্রপ্রিণ 

কির্ত হর্ব। 

 ঊর্ধ্িতন অর্ফর্সি APA টির্ খসড়াটি পর্ িার্লার্না কর্ি র্ফডব্যাক বা ফলাবতিক প্রদান কির্ব। 

 প্রদি ফলাবতিক অনুর্ায়ী খসড়া APA সাংর্িা ন কর্ি APA টির্ চূড়ান্ত খসড়া অর্ফস প্রধার্নি 

অনুর্র্াদনক্রর্র্ ঊর্ধ্িতন অর্ফর্স স্বাক্ষর্িি জন্য প্রপ্রিণ কির্ব। 

 ঊর্ধ্িতন অর্ফর্সি APA টির্ আওতাধীন অর্ফর্সি APA স্বাক্ষর্িি ব্যবস্থা গ্রহণ কির্ব। 

 APA স্বাক্ষর্িি পি ঊর্ধ্িতন অর্ফস এবাং আওতাধীন অর্ফর্সি ওর্য়বসা র্ট স্বাক্ষর্িত APA 

আপর্লাড কির্ত হর্ব। 

 প্রর্সকল অর্ফর্সি APA, APAMS সফ্ টওয়যার্িি আওতায় এর্সর্ছ প্রসসকল অর্ফস 

সফ্ টওয়যার্ি        APA প্রস্তুত কির্ব। তর্ব  ড়ান্ত স্বাক্ষর্িি জন্য একটি      কর্প 

সাংিক্ষণ কিা          ।       

 

৫. কর্ িসম্পাদন চুর্ি সাংর্িাধন 

                 ২০২০-২১ অর্ িবছর্িি বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ি স্বাক্ষর্িি পি চুর্ির্ত উর্ের্খত প্রকান 

                                বা লক্ষযর্াত্রা পর্িবতিন কিাি প্রর্য়াজনীয়তা অনুভব কির্ল APA 

                                                    ।                          

(                       )              ১০                                           

                              ।     ,                                                

                 ৩০     ২০২০।                                                           

       ।                                  ৩০         ২০২০                           

                  । 

  

৬. কর্ িসম্পাদন     পর্িবীক্ষণ 

 

                   APA টির্ কর্ িসম্পাদন চুর্ি পর্িবীক্ষণ কর্ িকা  সর্ন্বয় কির্ব। এ লর্ক্ষয APA 

টির্ প্রর্ত র্ার্স কর্পর্ক্ষ একবাি সভায় র্র্র্লত হর্ব ও অগ্রগর্ত পর্ িার্লার্না কির্ব। APA টির্র্ি সদস্য ও      

কর্ িকতিাগণ APA’ি অগ্রগর্ত পর্ িার্লার্নায় র্বর্ভন্ন লক্ষযর্াত্রাি র্বপিীর্ত অগ্রগর্ত প্রর্য়াজর্ন সর্িজর্র্ন পর্িদি িন 

কির্বন।        র্ার্সক সর্ন্বয় সভা  APA’ি অগ্রগর্ত                    ।   

 

কর্ িসম্পাদন লক্ষযর্াত্রাি র্বপিীর্ত প্রকৃত অজিন ত্রত্রর্ার্সক র্ভর্ির্ত    -          -           -

    ) সাংর্িষ্ট        APA টির্ ও       ব্যবস্হাপনা কর্র্টি কর্তিক পর্িবীক্ষণ কির্ত হর্ব। লক্ষযর্াত্রাি 

র্বপিীর্ত অজিন র্নর্িত কির্ত উি কর্র্টিসমূহ প্রর্য়াজনীয় র্নর্দ িিনা প্রদান কির্ব।                     

                                      ।       ,           অর্ িবছর্িি ছয় র্াস অর্তক্রান্ত হওয়াি 
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পি র্নধ িার্িত লক্ষযর্াত্রাি র্বপিীর্ত ছয় র্ার্স অর্জিত      /ফলাফ    একটি অধ িবার্ষ িক মূল্যায়ন প্রর্তর্বদন 

     সহ ১৫         ২০২১                           প্রপ্রিণ কির্ব।             ১৫         

২০২১                            APA                                          ।       

     APAMS                                                                        

    ।   

 

৭. কর্ িসম্পাদন     মূল্যায়ন 

  

 ২০২০-2১ অর্ িবছর্িি বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্িি বার্ষ িক মূল্যায়ন প্রর্তর্বদন প্রস্তুর্তি প্রক্ষর্ত্র র্নর্ম্নাি 

র্বষয়ার্দ ও পদ্ধর্ত  অনুসিণ কি   হর্ব:  

 

৭ ১                                     

 

             APA                                                ; 

 মূল্যায়ন প্রর্তর্বদন প্রস্তুর্তি প্রক্ষর্ত্র প্রর্তটি সূর্র্কি র্বপিীর্ত        র্বর্ভন্ন অনুর্বভাগ/অর্ধিাখা/িাখা 

এবাং প্রর্র্াজয প্রক্ষর্ত্র              হর্ত প্রাপ্ত অজিন সাংক্রান্ত তথ্যার্দ এবাং প্রর্াণকসমূহ 

র্র্ার্র্ভার্ব র্ার্া  কির্ত হর্ব এবাং এ সকল প্রর্াণক/তর্থ্যি র্র্ার্ িতা র্নরূপণ কির্ত হর্ব; 

 APA টির্র্ি সদস্যবৃন্দ প্রক্ষত্রর্বর্ির্ষ  ত্রদবর্য়র্নি র্ভর্ির্ত সর্িজর্র্র্ন র্ার্া অর্ন্ত অজির্নি সপর্ক্ষ 

প্রদি তর্থ্যি সঠিকতা সম্পর্কি র্নর্িত হর্বন; 

                                                                             

               )               APA                                       

   । APAMS                                                             

               ।  

                                                                             

                              ;   

                                                                         

   ।                                  সাংর্িষ্ট র্ন্ত্রণালয়/র্বভার্গি APA র্বর্িষজ্ঞ পুল 

(expert pool) এি সদস্যগর্ণি পর্ ির্বক্ষণ ও সুপার্িিসহ বার্জট ব্যবস্থাপনা কর্র্টিি সভায় 

             উপস্থাপন কির্ত হর্ব।                                            

                                                                             ;  

                                                             ;     

     কর্লব                                             -        অজির্নি স্বপর্ক্ষ 

প্রর্য়াজনীয় দর্লল                                        । 

 

৭ ২ APA                                

 APA                         APA                                  

                                                                             

                     ।                              APA                  

                       ।  

                                                                              

                            ।   
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                    ।                                                      

                                               । 

                                APA                                       

           ।                                                                   

                                                                    ।        

                APA              সিকার্ি কর্ িসম্পাদন ব্যবস্হাপনা সাংক্রান্ত কার্িগর্ি কর্র্টি 

কর্তিক                     APA                 । র্ার্া অর্ন্ত  প্রস্তুতকৃত সর্র্ন্বত বার্ষ িক 

কর্ িসম্পাদন মূল্যায়ন প্রর্তর্বদন এ সাংক্রান্ত জাতীয় কর্র্টিি অনুর্র্াদর্নি জন্য উপস্হাপন কিা হর্ব। 

জাতীয় কর্র্টিি পর্ ির্বক্ষণ সুপার্িিসহ ২০২০-২১ অর্ িবছর্িি বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুু্র্িি অনুর্র্ার্দত 

সর্র্ন্বত মূল্যায়ন প্রর্তর্বদন সািসাংর্ক্ষপ আকার্ি র্াননীয় প্রধানর্ন্ত্রীি সর্ীর্প উপস্থাপন কিা হর্ব। 

                                              APA                      

                                                                        । 

 

৮. APA             

                                                   APA                      

    ।                                                     APA                     

        ।  

 

৯.                   APA        

  

                                                   APA                          

                 APA         । APA                ০৭)       হর্ব                      

                                                                । APA                 

                                  APA                                              

              । APA                                                      । APA 

                                                              APA                   

APA                                    , APA                              APA   

                                    । APA             APA                       

           , APAMS                                             ,               

                                                   APA                                

                       ।  

 

৯ ১ APA            

      APA                                         ; 

                APA                       ;  

 APA                    )                            ; 

                                                     ; 

                             ; 

                                                                                 

                        ; 
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 APAMS                  APA                                                 

         ;   

                         ) APA         , APA                                

                                                  

 APA                                                । 

 

১০.                                   

 

                                                                                    

                                                                                     

                                                                ।                    

                                                                        ; 

  )                          ; 

            )                                ; 

  )                                                                               

           ঘ)                                                    । 

   


