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দপ্তর/সংস্হার বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন     সংক্রান্ত র্নদদ ির্শকা, ২০১৮-২০১৯ 

 

১. প্রপ্রক্ষাপরিট 

রূপরিকল্প ২০২১-এর র্র্ার্র্ বাস্তবায়দনর জন্য একটি কার্ িকর, দক্ষ এবং  র্তশীল প্রশাসর্নক ব্যবস্থা একান্ত 

অপরির্রহার্ ি বদল সরকার র্দন কদর। এ পরির্রদপ্রর্ক্ষদত স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃর্দ্ধ, সম্পদদর র্র্ার্র্ ব্যবহার র্নর্চিততকরণ 

এবং প্রার্তষ্ঠার্নক সক্ষর্তা উন্নয়দনর জন্য ২০১৪-১৫ অর্ ি-বছদর ৪৮টি র্িণালয়/র্বগাদ র সদে বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন 

চুর্ি স্বাক্ষদরর র্াধ্যদর্ কর্ িসম্পাদন ব্যবস্থাপরিনা পরিদ্ধর্ত িালু হদয়দছ। ২০১৫-১৬ অর্ ি-বছদর ৪৮টি র্িণালয়/র্বগা  এবং 

আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূদহর সদে বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ি স্বাক্ষর্রত হদয়দছ। ২০১৬-১৭ অর্ িবছদর 

র্িণালয়/র্বগা , আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার পরিাশাপরিার্শ র্বগা ীয়/আঞ্চর্লক ও প্রজলা পরির্ িাদয়র কার্ িালয়স     সদেও 

বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ি স্বাক্ষ         । ২০১৭-১৮ অর্ িবছদর ৫১  র্িণালয়/র্বগা , আওতাধীন দপ্তর/সংস্হা 

এবং প্রজলা পরির্ িাদয়র কার্ িালয়সমূদহর পরিাশাপরিার্শ উপরিদজলা পরির্ িাদয়র কার্ িালয়সমূহ      বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ি 

বাস্তবায়ন                     ।  

 

২০১৮-১৯                                                             এই র্নদদ ির্শকা 

প্রকবল দপ্তর/সংস্হার চুর্ি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন পরির্রবীক্ষণ ও মূল্যায়দনর প্রক্ষদত্র অনুসরণ করদত হদব। উদেখ্য, র্াঠ 

পরির্ িাদয়র কার্ িালয়সমূদহর বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ি প্রণয়দন সহায়তা করার জন্য পৃর্ক একটি র্নদদ ির্শকা প্রণয়ন করা 

হদয়দছ। সংর্িষ্ট সকল দপ্তর/সংস্থা তাদদর আওতাধীন র্াঠ পরির্ িাদয়র কার্ িালয়সমূহদক বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ি প্রণয়ন 

ও বাস্তবায়দন প্রদয়াজনীয় সহায়তা প্রদান করদব।  

 

২. বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ির কাঠাদর্া  

দপ্তর/সংস্হার বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন               , সংর্িষ্ট দপ্তর/সংস্হার                     ত্র, 

এবং র্নম্নবর্ণ িত প্রসকশন ও সংদর্াজনীসমূহ অন্তর্ভ িি র্াকদব:  

প্রসকশন ১: রূপরিকল্প, অর্গলক্ষয, প্রকৌশল ত উদেশ্যসমূহ এবং প্রধান কার্ িাবর্ল 

           প্রসকশন ২:                                (Outcome/Impact) 

প্রসকশন ৩: প্রকৌশল ত উদেশ্যর্গর্িক কার্ িক্রর্, কর্ িসম্পাদন সূিক এবং লক্ষযর্াত্রা  

         ১           

         ২  কর্ িসম্পাদন সূিকসমূহ এবং পরির্রর্াপরি পরিদ্ধ   

         ৩                                               র্নকট সুর্নর্দ িষ্ট িার্হদা  

দপ্তর/সংস্হার বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন                        -‘ ’              । উি কাঠাদর্া 

অনুসরণ কদর প্রদতযক দপ্তর/সংস্হা বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন     প্রস্তুত করদব।  

 

২.১ উপরিক্রর্র্ণকা 

  

 বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন      শুরুদত একটি উপরিক্রর্র্ণকা র্াকদব, র্াদত এই                         

পরিক্ষসমূহ এবং       বর্ণ িত ফলাফলসমূহ অজিদনর র্বষদয় তাদদর সম্মত হওয়া সম্পদকি উদেি র্াকদব।  

 

২.২                       

   

দপ্তর/সংস্হার বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ির শুরুদত                            সংর্িষ্ট দপ্তর/সংস্হার 

 ত ৩     ) বছদরর প্রধান অজিনসমূহ, কর্ িসম্পাদদনর প্রক্ষদত্র প্রর্ সকল সর্স্যা বা িযাদল  রদয়দছ প্রসগুর্ল এবং 

গর্বষ্যদত দপ্তর/সংস্হা কী কী প্রধান প্রধান লক্ষয অজিন করদত িায় তার পরির্রকল্পনা সম্পদকি সংদক্ষদপরি আদলাকপরিাত 
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করদত হদব। তাছাড়া, ২০১৮-১৯ অর্ িবছদরর সম্ভাব্য প্রধান অজিনসমূহ এ অংদশ সংদক্ষদপরি বণ িনা করদত হদব        

      ৩                    ।  

     

২.৩       ১: রূপরিকল্প, অর্গলক্ষয, প্রকৌশল ত উদেশ্যসমূহ এবং      কার্ িাবর্ল 

 

প্রসকশন ১-এ দপ্তর/সংস্হার     ,       ,                  প্রধান          উদেি করদত হদব। 

  

 

২.৩.১       

 রূপরিকল্প মূলত একটি দপ্তর/সংস্হার গর্বষ্যত আদশ ি অবস্থা (idealized state) র্নদদ িশ কদর। একটি 

দপ্তর/সংস্হাদক     প্রনতৃত্ব গর্বষ্যদত প্রকান্ অবস্থায় প্রদিদত িায় রূপরিকদল্প তার একটি বৃহির র্িত্র পরিাওয়া র্ায়। রূপরিকল্প 

সাধারণত ৫-১০ বছর প্রর্য়াদদর জন্য র্নধ িারণ করা হয়। ফদল প্রকান দপ্তর/সংস্হার কাঠাদর্া ত পরির্রবতিন না হদল বা 

কাদজর ধরদণ ব্যাপরিক পরির্রবতিন না হদল রূপরিকল্প বছর বছর পরির্রবর্তিত হদব না। 

 

২.৩.২        

রূপরিকল্প মূলত বৃহির কল্পনা এবং অর্গলক্ষয রূপরিকল্প অজিদনর জন্য গৃহীতব্য কার্ িক্রর্সমূহ র্নদদ িশ কদর। 

অর্গলক্ষয অবশ্যই রূপরিকদল্পর সদে সার্ঞ্জস্যপূণ ি হদত হদব। দপ্তর/সংস্হার অর্গলক্ষয সংদক্ষদপরি উপরিস্থাপরিন করা বাছনীয়। 

সুস্পষ্টগাদব অর্গলক্ষয ব্যি করার লদক্ষয দপ্তর/সংস্হাদক র্নম্নবর্ণ িত র্বষয়সমূহ র্বদবিনায় রািদত হদব: 

 দপ্তর/সংস্হার প্রর্ৌল উদেশ্য কী অর্ িাৎ দপ্তর/সংস্হা কী অজিন করদত িায়;  

 কীগাদব অজিন করদত িায়; এবং  

 কার জন্য অজিন করদত িায়, অর্ িাৎ এর সম্ভাব্য উপরিকারদগা ী কারা। 

 

২.৩.৩ প্রকৌশল ত উদেশ্য  

প্রকৌশল ত উদেশ্য বলদত র্নর্দ িষ্ট সর্দয়- স্বল্প, র্ধ্য ও দীর্ িদর্য়াদদ র্নর্দ িষ্ট নীর্তর্ালা এবং কর্ িসূর্ি 

বাস্তবায়দনর র্াধ্যদর্ দপ্তর/সংস্হা তার অর্ধদক্ষদত্র প্রর্ সকল উন্নয়ন লক্ষয অজিন করদত িায় প্রসগুর্লদক বুঝাদব।  

 

     ২০২১  ৭  পরিঞ্চবার্ষ িক পরির্রকল্পনা, প্রটকসই উন্নয়ন      (SDG), অন্যান্য প্রকৌশল ত দর্লল, সংর্িষ্ট 

দপ্তর/সংস্হার নীর্ত সংক্রান্ত দর্ললসমূহ, দপ্তর সংস্থা কতৃিক গৃহীত প্রকল্পসমূহ এবং বাদজট কাঠাদর্ার আদলাদক 

র্বদ্যর্ান প্রকৌশল ত উদেশ্যসমূহ পরির্ িাদলািনাপূব িক বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ির প্রকৌশল ত উদেশ্যসমূহ র্নধ িারণ করদত 

হদব। দপ্তর/সংস্হার পরিদক্ষ অজিন করা কষ্টসাধ্য প্রকবল এরূপরি র্বদবিনায় বা সহদজ অজিনদর্াগ্য র্বদবিনায় প্রকান 

প্রকৌশল ত উদেশ্য র্বদয়াজন বা সংদর্াজন করা সর্ীিীন হদব না। দপ্তর/সংস্হার রূপরিকল্প, অর্গলক্ষয এবং 

কার্ িাবর্লসমূহ এবং প্রকৌশল ত উদেশ্যসমূদহর র্দধ্য একটি সংদর্া  র্াকদত হদব।        দপ্তর/সংস্হার রূপরিকল্প এবং 

অর্গলক্ষয সংর্িষ্ট র্িণালয়/র্বগাদ র রূপরিকল্প ও অর্গলক্ষয-এর সদেও সার্ঞ্জস্যপূণ ি হদত হদব, র্াদত দপ্তর/সংস্হার 

কার্িত লক্ষযর্াত্রা অজিদনর র্াধ্যদর্ র্িণালয়/র্বগাদ র কার্িত লক্ষযর্াত্রা অজিন সম্ভব হয়। 

 

২.৩.৪  প্রধান          

 

দপ্তর/সংস্হার প্রধান কার্ িাবর্ল এই প্রসকশদন র্লর্পরিবদ্ধ করদত হদব। দপ্তর/সংস্হার কার্ িক্রর্ র্লর্পরিবদ্ধকরদণর 

প্রক্ষদত্র সংর্িষ্ট দপ্তর/সংস্হা কতৃিক প্রদি প্রসবা এবং উি দপ্তর/সংস্হার কর্ িবণ্টদন উর্ের্িত র্বষয়সমূহ র্বদবিনায় 

র্নদত হদব। 
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২.৪        ২                              (Outcome/Impact) 

  

 একটি সুর্নর্দ িষ্ট লক্ষয অজিদনর জন্য দপ্তর/সংস্হার প্রর্তটি প্রকৌশল ত উদেশ্য র্নধ িারণ করা হয়। প্রকৌশল ত 

উদেশ্য অজিদনর জন্য দপ্তর/সংস্হা প্রর্ সকল কার্ িক্রর্ বাস্তবায়ন কদর র্াদক প্রসগুর্লর ফলাফল (output) এক বা 

একার্ধক চূড়ান্ত ফলাফল (outcome) অজিদন সহায়তা কদর। প্রসকশন ২-এ দপ্তর/সংস্হা র্বর্গন্ন কার্ িক্রর্ 

বাস্তবায়দনর র্াধ্যদর্ প্রর্ সকল চূড়ান্ত ফলাফল (end result or outcome) অজিন করদত িায় প্রসগুর্ল উদেি 

করদব। তাছাড়া, প্রসকশন ২-এ প্রর্তটি চূড়ান্ত ফলাফদলর র্বপরিরীদত এক বা একার্ধক কর্ িসম্পাদন সূিকসহ প্রাসর্েক 

অন্যান্য তথ্যার্দ প্রদান করদত হদব। রূপরিকল্প এবং অর্গলদক্ষযর ন্যায় চূড়ান্ত ফলাফলও বছর বছর পরির্রবতিন করা 

সর্ীিীন হদব না। 

 

২.৫  প্রসকশন ৩: প্রকৌশল ত উদেশ্যর্গর্িক কার্ িক্রর্, কর্ িসম্পাদন সূিক এবং লক্ষযর্াত্রা 

 

প্রসকশন ৩-এ প্রকৌশল ত উদেশ্যর্গর্িক কার্ িক্রর্, কর্ িসম্পাদন সূিক এবং লক্ষযর্াত্রা র্নধ িার্রত ছদক 

র্নদম্নাি কলার্ অনুর্ায়ী উদেি করদত হদব।        

 

কলার্ ১: দপ্তর/সংস্হার প্রকৌশল ত উদেশ্যসমূহ 

 

প্রসকশন ৩-এর কলার্ ১-এ বর্ণ িত প্রকৌশল ত উদেশ্যসমূহ এবং প্রসকশন ১-এ বর্ণ িত প্রকৌশল ত উদেশ্যসমূহ 

একই হদত হদব। উদেখ্য, দপ্তর/সংস্হার প্রকৌশল ত উদেশ্য ছাড়াও কর্তপরিয় আবর্শ্যক প্রকৌশল ত উদেশ্য প্রসকশন ৩-

এ অন্তির্ভি র্াকদব। সংর্িষ্ট অর্ িবছর সর্াপ্ত হওয়ার পরির প্রৃতত কর্ িসম্পাদন সব িদর্াট ১০০ র্ান (weight)-এর 

র্গর্িদত পরির্রর্াপরি করা হদব। এই ১০০ র্াদনর র্দধ্য দপ্তর/সংস্হার প্রকৌশল ত উদেশ্যসমূদহর জন্য ৭৫ নম্বর এবং 

আবর্শ্যক প্রকৌশল ত উদেদশ্যর র্বপরিরীদত ২৫ নম্বর র্নধ িার্রত র্াকদব। আবর্শ্যক প্রকৌশল ত উদেশ্যসমূহ সরকার্র 

কর্ িসম্পাদন ব্যবস্থাপরিনা সংক্রান্ত জাতীয় কর্র্টি কতৃিক অনুদর্ার্দত     এবং সকল দপ্তর/সংস্হার জন্য সর্গাদব 

প্রদর্াজয হদব। পরির্রর্শষ্ট-‘ি’ এ আবর্শ্যক প্রকৌশল ত উদেদশ্যর তার্লকা সংদর্াজন করা হল। 

 

কলার্ ২: প্রকৌশল ত উদেশ্যসমূদহর আদপরির্ক্ষক র্ান বরােকরণ  

 

প্রকৌশল ত উদেশ্যসমূহ গুরুত্ব ও তাৎপরিদর্ ির ক্রর্ানুসাদর উদেি করদত হদব। প্রসদক্ষদত্র, অর্ধকতর গুরুত্বসম্পন্ন 

উদেদশ্যর র্ান প্রবর্শ হদব এবং কর্ গুরুত্বসম্পন্ন উদেদশ্যর র্ান কর্ হদব। উদেশ্যসমূদহর     র্ান            

       বজায় রািদত    । 

 

কলার্ ৩: প্রকৌশল ত উদেশ্যসমূহ অজিদনর লদক্ষয কার্ িক্রর্ সুর্নর্দ িষ্টকরণ 

 

প্রর্তটি প্রকৌশল ত উদেশ্য পূরদণর লদক্ষয দপ্তর/সংস্হা কতৃিক উি উদেদশ্যর র্বপরিরীদত প্রদয়াজনীয় কার্ িক্রর্ 

র্নধ িারণ করদত হদব। কিদনা কিদনা একটি প্রকৌশল ত উদেদশ্যর র্বপরিরীদত এক বা একার্ধক কার্ িক্রর্ও র্াকদত 

পরিাদর। উদেখ্য, বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন       উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাদজদটর সদব িাির্ ব্যবহার র্নর্চিততকরদণর পরিাশাপরিার্শ 

প্রসবার র্ান বৃর্দ্ধদত সহায়ক তর্া ফলাফলধর্ী কর্ িসংস্কৃর্তদক উৎসাহ প্রদান কদর এরূপরি কার্ িক্রর্দকও অন্তির্ভি করা 

র্াদব। প্রসদক্ষদত্র র্িণালয়/র্বগাদ র উন্নয়ন বাদজদটর র্বপরিরীদত বরােৃতত অদর্ ির সদব িাির্ ব্যবহার র্নর্চিতত করার 

লদক্ষয প্রকদল্প র্ববৃত কার্ িক্রর্সমূহ চুর্িদত অন্তর্ভ িি করা,  র্র্াসর্দয় প্রকল্প সম্পন্ন করা এবং প্রকদল্পর গুণ ত র্ান 

র্নর্চিতত করা সংক্রান্ত কার্ িক্রর্দক অন্তির্ভি করদত হদব।  

 

কলার্ ৪: কর্ িসম্পাদন সূিকসমূহ 

 

কলার্ ৩-এ বর্ণ িত প্রর্তটি কার্ িক্রদর্র জন্য এক বা        কর্ িসম্পাদন সূিক র্নধ িারণ করদত হদব, র্া দ্বারা 

বছর প্রশদষ উি কার্ িক্রর্ বাস্তবায়দনর অগ্র র্ত পরির্রর্াপরি করা র্াদব। কর্ িসম্পাদন সূিকসমূহ র্নধ িারদণর প্রক্ষদত্র প্রর্ প্রকান 

রকর্ দ্বদ্বততা পরির্রহার করা সর্ীিীন হদব।  

 

 

 



 

5 

 

কলার্ ৫: কর্ িসম্পাদন সূিদকর একক র্নধ িারণ 

 

কর্ িসম্পাদন সূিদকর লক্ষযর্াত্রা পরির্রর্াদপরির একক (unit) এই কলাদর্ উদেি করদত হদব। 

 

কলার্ ৬: কর্ িসম্পাদন সূিকসমূদহর র্বপরিরীদত আদপরির্ক্ষক র্ান বরােকরণ  

 

প্রকান প্রকৌশল ত উদেদশ্যর র্বপরিরীদত একার্ধক কার্ িক্রর্ র্াকদল প্রর্তটি কার্ িক্রদর্র বাস্তবায়ন অগ্র র্ত 

মূল্যায়দনর জন্য (এক বা) একার্ধক কর্ িসম্পাদন সূিক র্াকদব এবং প্রর্তটি কর্ িসম্পাদন সূিদকর গুরুত্ব অনুর্ায়ী একটি 

র্নধ িার্রত র্ান র্াকদব। র্বর্গন্ন কর্ িসম্পাদন সূিদকর র্ান এর্নগাদব র্নধ িারণ করদত হদব র্াদত সবগুর্ল সূিদকর প্রর্াট 

র্ান সংর্িষ্ট প্রকৌশল ত উদেদশ্যর র্বপরিরীদত বরােৃতত র্াদনর সর্ান হয়।   

 

কলার্ ৭ ও ৮                         ২০১৬-২০১৭     ২০১৭-২০১৮ অর্ িবছদর প্রদতযক কর্ িসম্পাদন 

সূিদকর র্বপরিরীদত দপ্তর/সংস্থার প্রৃতত অজিন (র্র্দ র্াদক)              ।   

 

কলার্ ৯-১৩: কর্ িসম্পাদন সূিদকর লক্ষযর্াত্রা সুর্নর্দ িষ্টকরণ 

লক্ষযর্াত্রা হদচ্ছ কর্ িসম্পাদন উন্নয়দনর িার্লকাশর্ি। সুতরাং লক্ষযর্াত্রা একইসদে অজিনদর্াগ্য এবং 

উচ্চাকািী হওয়া উর্িত। লক্ষযর্াত্রাসমূহদক র্নম্নরূপরি ৫ দফা প্রেদল র্বন্যস্ত করদত হদব: 

 

অসাধারণ অর্ত উির্ উির্ িলর্ত র্ান                 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

 লক্ষযর্াত্রা র্নধ িারদণর প্রক্ষদত্র ২০১৭-১৮ অর্ িবছদরর অজিনদক িলর্তর্ান র্বদবিনা কদর ২০১৮-১৯ অর্ িবছদরর 

বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ির িলর্তর্ান এর কলাদর্ উদেি করদত হদব। উি অজিদনর প্রিদয় কর্ প্রকান অজিন 

িলর্তর্াদনর র্নদম্নর কলাদর্ উদেি করদত হদব।                                    ।                

               ৬০%                        ৬                 ৭০%       ৭        ৬.৫    ৭.৫ 

   ৮         । প্রেদল উর্ের্িত শতকরা নম্বর প্রকবল কর্ িসম্পাদন মূল্যায়দনর প্রক্ষদত্র ব্যবহৃত হদব। উদেখ্য, প্রকান 

কর্ িসম্পাদন সূিদকর লক্ষযর্াত্রার র্বপরিরীদত প্রৃতত অজিন িলর্তর্াদনর র্নদম্ন (মূল্যায়দনর প্রক্ষদত্র ৬০%-এর র্নদি) হদল 

প্রাপ্ত র্ান ধরা হদব ০ (শূন্য)। 

 

বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন            ২০২১  ৭  পরিঞ্চবার্ষ িক পরির্রকল্পনা, SDG এবং র্ধ্যদর্য়ার্দ বাদজট 

কাঠাদর্ার সদে সার্ঞ্জস্যপূণ ি হদত হদব। প্রসদক্ষদত্র, দপ্তর/সংস্হার প্রধান প্রধান কার্ িক্রর্, কর্ িসূর্ি এবং সকল উন্নয়ন 

প্রকদল্পর লক্ষযর্াত্রা বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন       প্রর্তফর্লত হওয়া বাছনীয়। লক্ষযর্াত্রা র্নধ িারদণর প্রক্ষদত্র পূব িবতী দুই 

বছদরর প্রৃতত অজিন ও অজিদনর প্রবৃর্দ্ধ, দপ্তর/সংস্হা  সক্ষর্তা এবং র্বরাজর্ান বাস্তবতা র্বদবিনা করদত হদব। 

 

কলার্ ১৪ ও ১৫: ২০১৭-১৮ অর্ িবছদরর প্রৃতত অজিন এবং ২০১৮-১৯ অর্ ি-বছদরর লক্ষযর্াত্রার র্গর্িদত ২০১৯-২০ 

এবং ২০২০-২১ অর্ িবছদরর প্রদক্ষর্পরিত লক্ষযর্াত্রা কলার্ ১৪ ও ১৫-এ প্রদশ িন করদত হদব।    

 

২.৬  সংদর্াজনী ১: শব্দসংদক্ষপরি 

 

 বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন       ব্যবহৃত র্বর্গন্ন শব্দসংদক্ষদপরির পূণ িরূপরি সংদর্াজনী ১-এ সর্ন্নদবশ করদত হদব। 

 

২.৭  সংদর্াজনী ২: কর্ িসম্পাদন সূিকসমূহ এবং পরির্রর্াপরি পরিদ্ধর্তর র্ববরণ 

 

 বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন      সংদর্াজনী ২-এ প্রসকশন ৩-এর কলার্ ৪-এ উর্ের্িত র্বর্গন্ন কর্ িসম্পাদন সূিক, 

প্রর্তটি সূিদকর র্ববরণ এবং পরির্রর্াপরি পরিদ্ধর্ত উদেি করদত হদব।     
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২.৮  সংদর্াজনী ৩: অন্যান্য র্িণালয়/র্বগাদ র র্নকট সুর্নর্দ িষ্ট কর্ িসম্পাদন িার্হদা  

 

 কর্তপরিয় প্রক্ষদত্র প্রকান প্রকান            সফলতা অন্য এক বা একার্ধক            কর্ িসম্পাদদনর 

ওপরির র্নগির কদর। অন্য            র্নকট প্রতযার্শত সহায়তা এবং কর্তপরিয় র্নধ িার্রত কর্ িসম্পাদন সূিদকর 

সফলতার প্রক্ষদত্র অন্য দপ্তর        ওপরির র্নগিরশীলতার র্বষয়টি সংদর্াজনী ৩-এ উদেি র্াকদব। তদব, প্রর্দক্ষদত্র 

র্নগিরশীলতার র্াত্রা শতকরা ২০ গাদ র অর্ধক প্রকবল প্রস সকল            নার্ উদেি করদত হদব। এই 

র্নগিরশীলতার র্াত্রা সুর্নর্দ িষ্ট ও পরির্রর্াপরিদর্াগ্য হদত হদব। প্রর্দহতু এই র্নগিরশীলতা সংর্িষ্ট            সদেও 

সম্পৃি হদব, প্রসদহতু র্নগিরশীলতার র্াত্রা র্নব িািদনর প্রক্ষদত্র সতকিতা অবলম্বন করা সর্ীিীন হদব। 

 

৩         কর্ িসম্পাদন     মূল্যায়ন পরিদ্ধর্ত 

 

        কর্ িসম্পাদন       ধার্ িৃতত লক্ষযর্াত্রার র্বপরিরীদত দপ্তর/সংস্হা  প্রৃতত অজিদনর র্গর্িদত প্রর্াট 

প্রোর (composite score) র্নধ িারণ করা হদব। বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন       ধার্ িৃতত লক্ষযর্াত্রার র্বপরিরীদত প্ররৃতত 

অজিন মূল্যায়দনর জন্য র্র্াসর্দয় একটি পৃর্ক র্নদদ ির্শকা জার্র করা হদব।   

 

৪  বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন     সম্পাদন প্রর্ক্রয়া ২০১৮-১৯ 

 

৪.১  বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন     প্রণয়ন ও অনুদর্াদন  

      ২০২১  ৭                  , SDG, দপ্তর/সংস্হা                        , 

সরকাদরর অন্যান্য প্রকৌশলপরিত্র এবং সর্দয় সর্দয় সরকার কতৃিক প্রর্ার্ষত কর্ িসূর্ির আদলাদক 

দপ্তর/সংস্হা    বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন         করদব। 

  এছাড়া দপ্তর/সংস্হার বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ি প্রণয়নকাদল innovative idea/new 

idea/reform initiative র্কংবা challenging work অন্তর্ভ িি করার উদদ্যা  গ্রহণ করদত 

হদব।  

 প্রকৌশল ত উদেদশ্যর সদে র্র্ল প্ররদি কার্িত ফলাফল অজিদনর জন্য সংর্িষ্ট দপ্তর/সংস্হা সংর্িষ্ট 

অর্ িবছদরর বাদজট বরাদের আদলাদক বার্ষ িক কর্ িসস্পাদন      কার্ িক্রর্সমূহ র্ির্িত করদব।  

 দপ্তর/সংস্হা                                            ১                     

          বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন                   ব ি  সংর্িষ্ট                        ।  

                      কর্ িসম্পাদন ব্যবস্থাপরিনা টির্                               

      (feedback                  ।  

                                                                           । 

                                                                         

সংদশাধন/                                                                  

                                      । 

                                                  হওয়ার পরির দপ্তর/সংস্হা প্রধান এবং 

র্িণালয়/র্বগাদ র র্সর্নয়র সর্িব/সর্িদবর র্দধ্য                         র্রত         ।   

 স্বাক্ষর্রত বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন     স্ব স্ব দপ্তর/সংস্হাা্র ওদয়বসাইদট প্রকাশ  করদত হদব।  

 

৪.২  কর্ িসম্পাদন পরির্রবীক্ষণ 

কর্ িসম্পাদন লক্ষযর্াত্রার র্বপরিরীদত প্রৃতত অজিন দ্বত্রর্ার্সক র্গর্িদত সংর্িষ্ট                  

                                     । লক্ষযর্াত্রার র্বপরিরীদত অজিন র্নর্চিতত করদত এ সংক্রান্ত টির্ 

প্রদয়াজনীয় র্নদদ িশনা প্রদান করদব।  
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৪.৩  কর্ িসম্পাদন মূল্যায়ন 

 অর্ িবছদরর ছয় র্াস অর্তক্রান্ত হওয়ার পরির প্রদতযক দপ্তর/সংস্হা র্নধ িার্রত লক্ষযর্াত্রার র্বপরিরীদত ছয় 

র্াদস অর্জিত ফলাফলসহ একটি অধ িবার্ষ িক মূল্যায়ন প্রর্তদবদন স্ব স্ব র্িণালয়/র্বগাদ  প্রপ্ররণ করদব।   

 প্রস্তুতৃতত কর্ িসম্পাদন মূল্যায়ন প্রর্তদবদন সংর্িষ্ট র্িণালয়/র্বগাদ র কর্ িসম্পাদন          সংক্রান্ত  

কর্র্টির র্নকট উপরিস্থাপরিন করা হদব। 

 বৎসরাদন্ত          র                      প্রর্তটি দপ্তর/সংস্হার র্নধ িার্রত লক্ষযর্াত্রার 

র্বপরিরীদত অর্জিত ফলাফল উদেিপূব িক কর্ িসম্পাদন             মূল্যায়ন প্রর্তদবদন         ।  

        কর্ িসম্পাদন চুর্ির র্বপরিরীদত মূল্যায়ন প্রর্তদবদন প্রস্তুদতর প্রক্ষদত্র দপ্তর/সংস্হা কতৃিক  ঠিত 

বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ি সংক্রান্ত টিদর্র সদস্যবৃন্দ প্রক্ষত্রর্ত সদরজর্র্দন র্ািাইঅদন্ত অজিদনর সপরিদক্ষ 

প্রদি তদথ্যর সঠিকতা সম্পদকি র্নর্চিতত হদবন।  

 মূল্যায়ন প্রর্তদবদন প্রস্তুতকাদল সম্পার্দত প্রর্তটি কাদজর র্বপরিরীদত উপরিযুি প্রর্াণকসমূহ সংরক্ষণ 

করদত হদব এবং র্িণালয়/র্বগাদ র  িার্হদা প্রর্াতাদবক তা বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ি সংক্রান্ত টিদর্র 

সদস্যদদর সরবরাহ করদত হদব।  

 প্রস্তুত                                 র্নধ িার্রত তার্রদির র্দধ্য স্ব স্ব র্িণালয়/র্বগাদ  

প্রপ্ররণ করদব। 

 

 

৫. দপ্তর/সংস্থার বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ির সর্য়সূর্ি (এর্পরিএ কযাদলন্ডার) ২০১৮-২০১৯   

 

সর্য়সীর্া র্বষয় বাস্তবায়নকারী কতৃিপরিক্ষ 

ক. বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ি প্রণয়ন ও অনুদর্াদন 

১৯ র্াি ি, ২০১৮ বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ি প্রস্তুদতর জন্য 

দপ্তর/সংস্হাদক অনুদরাধ জ্ঞাপরিন 

র্িণালয়/র্বগা  

২২ র্াি ি, ২০১৮ অধীনস্থ কার্ িালয়সমূহদক র্নদয় দপ্তর/সংস্থার 

প্রকৌশল ত অগ্রার্ধকার (strategic 

priorities)* অবর্হতকরণ সংক্রান্ত কর্ িশালা 

আদয়াজন  

সংর্িষ্ট দপ্তর/সংস্থা 

২৭ র্াি ি-০৫ এর্প্রল, 

২০১৮ 

বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ি সংক্রান্ত নীর্তর্ালার ওপরির 

প্রর্শক্ষণ আদয়াজন 

র্িণালয়/র্বগা  

২৫ এর্প্রল, ২০১৮ বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ির িসড়া প্রণয়ন দপ্তর/সংস্হার কর্ িসম্পাদন 

ব্যবস্হাপরিনা টির্ 

০৩ প্রর্, ২০১৮  বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ির িসড়া অনুদর্াদন দপ্তর/সংস্হার প্রধান 

০৭ প্রর্, ২০১৮  বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ির চূড়ান্ত িসড়া সংর্িষ্ট 

র্িণালয়/র্বগাদ  প্রপ্ররণ 

দপ্তর/সংস্হা 

১৭ প্রর্, ২০১৮ িসড়া বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ির ওপরির ফলাবতিক 

(feedback)/সুপরিার্রশ প্রদান 

র্িণালয়/র্বগাদ র সংর্িষ্ট 

অনুর্বগা / কর্ িসম্পাদন 

ব্যবস্হাপরিনা সংক্রান্ত র্বদশষজ্ঞ পুল 

২৪ প্রর্, ২০১৮ র্িণালয়/র্বগাদ র সংর্িষ্ট অনুর্বগা / কর্ িসম্পাদন 

ব্যবস্হাপরিনা সংক্রান্ত র্বদশষজ্ঞ পুদলর সুপরিার্রশ 

অন্তর্ভ িি কদর বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ি চূড়ান্তকরণ 

দপ্তর/সংস্হার কর্ িসম্পাদন 

ব্যবস্হাপরিনা টির্ 

৭ জুন, ২০১৮  দপ্তর/সংস্হার বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ি অনুদর্াদন র্িণালয়/র্বগাদ র বাদজট 

ব্যবস্হাপরিনা কর্র্টি 

২১ জুন, ২০১৮ বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ি স্বাক্ষর র্িণালয়/র্বগা  

২৪ জুন, ২০১৮ দপ্তর/সংস্হার ওদয়বসাইদট বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন 

চুর্ি প্রকাশ 

দপ্তর/সংস্হা 
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সর্য়সীর্া র্বষয় বাস্তবায়নকারী কতৃিপরিক্ষ 

 . কর্ িসম্পাদন পরির্রবীক্ষণ 

র্ধ্য-অদটাবর, ২০১৮ 

র্ধ্য-জানুয়ার্র, ২০১৯ 

র্ধ্য-এর্প্রল, ২০১৯ 

কর্ িসম্পাদন লক্ষযর্াত্রার র্বপরিরীদত দ্বত্রর্ার্সক 

অগ্র র্ত পরির্ িাদলািনা 

দপ্তর/সংস্হার বাদজট ব্যবস্হাপরিনা 

কর্র্টি  

 .কর্ িসম্পাদন মূল্যায়ন  

২৬ জুলাই, ২০১৮ ২০১৭-১৮ অর্ িবছদরর বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ির 

বার্ষ িক মূল্যায়ন প্রর্তদবদন প্রস্তুতকরণ 

দপ্তর/সংস্হার কর্ িসম্পাদন 

ব্যবস্হাপরিনা টির্ 

২৯ জুলাই, ২০১৮ ২০১৭-১৮ অর্ িবছদরর বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ির 

বার্ষ িক মূল্যায়ন প্রর্তদবদন র্িণালয়/র্বগাদ  দার্িল 

দপ্তর/সংস্হা 

০২ আ স্ট-০৭ আ স্ট, 

২০১৮ 

২০১৭-১৮ অর্ ি-বছদরর বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ির 

বার্ষ িক মূল্যায়ন প্রর্তদবদন পরির্ িাদলািনা  

র্িণালয়/র্বগা  

১৭ জানুয়ার্র, ২০১৯  ২০১৮-১৯ অর্ িবছদরর বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ির 

অধ িবার্ষ িক মূল্যায়ন প্রর্তদবদন প্রণয়ন ও সংর্িষ্ট 

র্িণালয়/র্বগাদ  দার্িল  

দপ্তর/সংস্হার কর্ িসম্পাদন 

ব্যবস্হাপরিনা টির্ 

৩১ জানুয়ার্র, ২০১৯ ২০১৮-১৯ অর্ ি-বছদরর বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ির 

অধ ি-বার্ষ িক মূল্যায়ন প্রর্তদবদন পরির্ িাদলািনাদন্ত 

ফলাবতিক (feedback) প্রদান   

র্িণালয়/র্বগা  

 

* সপ্তর্ পরিঞ্চবার্ষ িক পরির্রকল্পনা, SDG, সরকাদরর অন্যান্য নীর্তর্ালা ও প্রকৌশলপরিত্র, র্ধ্যদর্য়াদী বাদজট কাঠাদর্া ও 

বাদজট এবং বার্ষ িক উন্নয়ন কর্ িসূর্ির আদলাদক প্রণীত  

  

৬.  বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন     দার্িল প্রর্ক্রয়া 

 সকল বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন      ০৩ (র্তন) কর্পরি র্নধ িার্রত তার্রদি স্ব স্ব র্িণালয়/র্বগাদ  প্রপ্ররণ করদত 

হদব।  

 


