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ফিয়রানাম
ভূফমকা
বার্ষ িক কর্িসম্পাদন চুর্িি কাঠায়মাগত পফরবতযনসমূহ
বার্ষ িক কর্িসম্পাদন চুর্ি প্রণয়র্ন সাধািণ র্নর্দ িিাবর্ল
বার্ষ িক কর্িসম্পাদন চুর্িি ফবফিন্ন সসকিন প্রস্তুত প্রফক্রো
বাফষ যক কমযসম্পাদন চুফি অনুয়মাদন ও স্বাক্ষর
বাফষ যক কর্িসম্পাদন চুর্ি সংর্িাধন
বাফষ যক কর্িসম্পাদন চুফি পর্িবীক্ষণ
বাফষ যক কর্িসম্পাদন চুফি মূল্যায়ন
এফপএ ফবষয়ে প্রফিক্ষণ
প্রফতটি সরকাফর অফিয়স এফপএ টিম গঠন
এর্পএ কযার্লন্ডাি
পফরফিষ্ট কঃ এফপএ কাঠায়মা
পফরফিষ্ট খঃ মফিপফরষদ ফবিাগ কর্তক
য ফনর্ যাফরত সুিাসনমূলক কমযপফরকল্পনাসমূহ
পফরফিষ্ট গঃ কমযপফরকল্পনাসমূয়হর ফনয়দ যফিকা
ত্রৈমাফসক/অর্ যবাফষ যক/বাফষ যক অগ্রগফত প্রফতয়বদন উর্ব্যতন কার্ যালয়ে সপ্ররয়ণর ছক
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১. ভূফমকা
সরকাফর কায়ে স্বচ্ছতা ও েবাবফদফহ বৃফি, িলািলর্মী কমযকায়ে উৎসাহ প্রদান এবং কমযকৃফত বা
Performance মূল্যােয়নর লয়ক্ষে সরকার ২০১৪-১৫ অর্ যবছর হয়ত সরকাফর অফিসসমূয়হ ‘বাফষ যক কমযসম্পাদন
চুফি’ বা এফপএ প্রবতযন কয়র। এফপএ-সত সকায়না সরকাফর অফিস একটি ফনফদ যষ্ট অর্ যবছয়র ফবফিন্ন কার্ যক্রয়মর মাধ্যয়ম
সর্ সকল িলািল অেযন করয়ত র্াে সস সকল িলািল এবং তা অেযয়নর ফনয়দ যিকসমূহ একটি ফনর্ যাফরত ছয়ক বণ যনা
করা হে। এফপএ বতযমায়ন মিণালে/ফবিাগ হয়ত শুরু কয়র উপয়েলা পর্ যায়ের সরকাফর অফিস পর্ যন্ত ফবস্তৃত হয়েয়ছ।
এসকল সরকাফর অফিসসমূয়হ এফপএ প্রণেন, বাস্তবােন পফরবীক্ষণ ও মূল্যােন কার্ যক্রম র্র্ার্র্িায়ব পফরর্ালনাে
সহােতা প্রদায়নর লয়ক্ষে মফিপফরষদ ফবিাগ প্রফত বছর ‘বাফষ যক কমযসম্পাদন চুফি প্রণেন, পফরবীক্ষণ ও মূল্যােন
ফনয়দ যফিকা’ প্রকাি কয়র র্ায়ক। এবছর এফপএ’র কাঠায়মার ফকছু উন্নেন ও পফরবতযন সার্ন করা হয়েয়ছ; সর্মন:
সুিাসন ও সংস্কারমূলক কার্ যক্রমসমূহয়ক (োতীে শুিার্ার সকৌিল, অফিয়র্াগ প্রফতকার ব্যবস্থা, সসবা প্রদান প্রফতশ্রুফত,
ই-গির্ন্যান্স ও উদ্ভাবন এবং তথ্য অফর্কার) সমফিতিায়ব এফপএ’র অংি ফহসায়ব অন্তর্ভযি করা হয়েয়ছ। এছাড়াও
‘য়কৌিলগত উয়েশ্য’ ফনর্ যারণ শুধুমাৈ মিণালে/ফবিাগ পর্ যায়ে রাখা হয়েয়ছ। এ ফনয়দ যফিকাটি দপ্তর/সংস্থা পর্ যায়ের
সকল সরকাফর অফিয়সর ২০২১-২২ অর্ যবছয়রর এফপএ প্রণেন, বাস্তবােন পফরবীক্ষণ ও মূল্যােয়নর ের্ন্ প্রয়র্ােে হয়ব।
২. বাফষ যক কমযসম্পাদন চুফির কাঠায়মাগত পফরবতযনসমূহ:
• ফবফর্/আইন দ্বারা প্রফতটি দপ্তর/সংস্থা পর্ যায়ের অফিয়সর ের্ন্ ফনর্ যাফরত কার্ যক্রম এবং মফিপফরষদ ফবিাগ
কর্তযক ফনর্ যাফরত সুিাসনমূলক কার্ যক্রমসমূয়হর (োতীে শুিার্ার সকৌিল, অফিয়র্াগ প্রফতকার ব্যবস্থা, সসবা
প্রদান প্রফতশ্রুফত, ই-গির্ন্যান্স ও উদ্ভাবন এবং তথ্য অফর্কার) সামফগ্রক মূল্যােন এফপএ’র মাধ্যয়ম সম্পন্ন করা
হয়ব।
• োতীে শুিার্ার সকৌিল, অফিয়র্াগ প্রফতকার ব্যবস্থা, সসবা প্রদান প্রফতশ্রুফত, ই-গির্ন্যান্স ও উদ্ভাবন এবং তথ্য
অফর্কার বাস্তবােয়নর ের্ন্ পৃর্ক পৃর্ক কমযপফরকল্পনা র্াকয়ব; এবং এসকল কমযপফরকল্পনা এফপএ’র অংি
ফহয়সয়ব ফবয়বফর্ত হয়ব। মফিপফরষদ ফবিাগ এসকল কমযপফরকল্পনাে ফবফিন্ন পর্ যায়ের অফিয়সর ের্ন্ কী
লক্ষেমাৈা র্াকয়ব তা ফনর্ যারণ কয়র ফদয়েয়ছ।
• এফপএ প্রণেনকায়ল একইসায়র্ োতীে শুিার্ার সকৌিল, অফিয়র্াগ প্রফতকার ব্যবস্থা, সসবা প্রদান প্রফতশ্রুফত,
ই-গির্ন্যান্স ও উদ্ভাবন এবং তথ্য অফর্কার কমযপফরকল্পনাসমূহ এফপএ’য়ত সংযুি কয়রই ঊর্ধ্যতন কর্তযপয়ক্ষর
সয়ে চূড়ান্ত এফপএ স্বাক্ষর করয়ত হয়ব।
• সকৌিলগত উয়েশ্য/ আবফশ্যক সকৌিলগত উয়েশ্য শুধুমাৈ মিণালে/ফবিায়গর এফপএয়ত র্াকয়ব। দপ্তর/সংস্থা
পর্ যায়ের অফিয়সর এফপএ’য়ত সকৌিলগত উয়েশ্য ও আবফশ্যক সকৌিলগত উয়েয়শ্যর পফরবয়তয র্র্াক্রয়ম
‘কমযসম্পাদন সক্ষৈ’ ও ‘সুিাসন ও সংস্কারমূলক কমযসম্পাদয়নর সক্ষৈ’ উয়েখ র্াকয়ব।
• ফবগত বছরসমূয়হ এফপএ’য়ত সমাট ১০০ নম্বয়রর ময়ধ্য সংফিষ্ট অফিয়সর সকৌিলগত উয়েয়শ্যর আওতাে ৭৫
নম্বর এবং আবফশ্যক সকৌিলগত উয়েশ্য বাস্তবােয়নর ের্ন্ ২৫ নম্বর বরাে ফছল। এবছর হয়ত দপ্তর/সংস্থা
পর্ যায়ের অফিয়সর কমযসম্পাদয়নর সক্ষয়ৈর (য়কৌিলগত উয়েয়শ্যর পফরবয়তয) আওতাে ফনে ফনে অফিয়সর
ফনর্ যাফরত কার্ যক্রম বাস্তবােয়নর ের্ন্ ৭০ নম্বর বরাে র্াকয়ব এবং সুিাসন ও সংস্কারমূলক কমযসম্পাদয়নর
সক্ষয়ৈর আওতাে (আবফশ্যক সকৌিলগত উয়েয়শ্যর পফরবয়তয) োতীে শুিার্ার সকৌিল, অফিয়র্াগ প্রফতকার
ব্যবস্থা, সসবা প্রদান প্রফতশ্রুফত, ই-গির্ন্যান্স ও উদ্ভাবন এবং তথ্য অফর্কার কমযপফরকল্পনাসমূহ বাস্তবােয়নর
ের্ন্ সব যয়মাট ৩০ নম্বর (ওয়েয়টড সস্কার) বরাে র্াকয়ব। এই ৩০ নম্বয়রর ময়ধ্য োতীে শুিার্ার সকৌিল,
অফিয়র্াগ প্রফতকার ব্যবস্থা, সসবা প্রদান প্রফতশ্রুফত, ই-গির্ন্যান্স ও উদ্ভাবন এবং তথ্য অফর্কার
কমযপফরকল্পনাসমূহ বাস্তবােয়নর ের্ন্ র্র্াক্রয়ম ১০, ৪, ৩, ১০ ও ৩ নম্বর (ওয়েয়টড সস্কার) বরাে র্াকয়ব
(১০+৪+৩+১০+৩=৩০)।
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• এফপএ’য়ত োতীে শুিার্ার সকৌিল, অফিয়র্াগ প্রফতকার ব্যবস্থা, সসবা প্রদান প্রফতশ্রুফত, ই-গির্ন্যান্স ও উদ্ভাবন
এবং তথ্য অফর্কার কমযপফরকল্পনাসমূয়হর ওয়েয়টড সস্কার ফনর্ যারয়ণর ের্ন্ প্রফতটি কমযপফরকল্পনা প্রর্য়ম
পৃর্কিায়ব মূল্যােন করা হয়ব। মূল্যােয়ন প্রাপ্ত নম্বরয়ক উি কমযপফরকল্পনা বাস্তবােয়ন এফপএ সত প্রদত্ত
ওয়েয়টড সস্কায়রর ফবপরীয়ত রূপান্তর কয়র প্রাপ্ত নম্বর এফপএ সত যুি করা হয়ব। কমযপফরকল্পনাসমূহ
মফিপফরষদ ফবিাগ কর্তযক প্রস্তুত করা হয়েয়ছ এবং এই ফনয়দ যফিকার সায়র্ সংযুি করা হয়েয়ছ।
• কমযসম্পাদয়নর সাফব যক ফর্য়ৈ সকান পফরবতযন আনা হে নাই।
• সসকিন ১ এ দপ্তর/সংস্থা পর্ যায়ের অফিয়সর এফপএ সত ‘য়কৌিলগত উয়েয়শ্যর’ পফরবয়তয ‘কমযসম্পাদয়নর
সক্ষৈ’ উয়েখ র্াকয়ব। আবফশ্যক সকৌিলগত উয়েশ্য এয়ক্ষয়ৈ ‘সুিাসন ও সংস্কারমূলক কমযসম্পাদয়নর সক্ষৈ’
নায়ম পফরফর্ত হয়ব। কমযসম্পাদয়নর সক্ষৈ ফনর্ যারয়ণর পিফত এই ফনয়দ যফিকার ‘এফপএ’র ফবফিন্ন সসকিন প্রস্তুত
প্রফক্রো’ অংয়ি বণ যনা করা হয়েয়ছ।
• সসকিন ২ এ সকায়না পফরবতযন আনা হে নাই।
• সসকিন-৩ এর ছয়কর কলাম সংখ্যাে সকান পফরবতযন আনা হে নাই। তয়ব প্রর্ম কলায়ম ‘কমযসম্পাদয়নর
সক্ষৈ/ সুিাসন ও সংস্কারমূলক কমযসম্পাদয়নর সক্ষৈ’ উয়েখ করয়ত হয়ব।
• সংয়র্ােনী ১ (িব্দসংয়ক্ষপ) এ সকায়না পফরবতযন আনা হে নাই; তয়ব বাংলা ও ইংয়রেী িব্দসংয়ক্ষপ
পৃর্কিায়ব ফলখয়ত হয়ব।

• সংয়র্ােনী ২ (কর্িসম্পাদন সূির্কি পর্ির্াপ পদ্ধর্ি) এর নাম পফরবতযন কয়র ‘কর্িসম্পাদন ব্যবস্থাপনা ও
প্রমাণক’ করা হয়েয়ে এবং কলাম সংখ্যা ৬ হয়ত কফময়ে ৫ করা হয়েয়ছ। নতুন সংয়র্ােনী ২ ফনম্নরুপ:
সংয়র্ােনী ২
ক্রর্র্ক নম্বি

কার্ যক্রম

কর্িসম্পাদন সূিক

বাস্তবায়নকািী অনুর্বভাগ, অর্ধিাখা, িাখা

লক্ষেমাৈা অেযয়নর প্রর্াণক

• সংয়র্ােনী ৩ এর (অর্ন্ অফিয়সর সয়ে সংফিষ্ট কমযসম্পাদন সূর্কসমূহ) কলাম সংখ্যা ৬ হয়ত কফময়ে ৪ এ
আনা হয়েয়ছ। নতুন ছকটি ফনম্নরুপ:
সংয়র্ােনী ৩
কার্ যক্রম

কমযসম্পাদন সূচক

যেসকল অফিয়সর সায়ে
সংফিষ্ট

সংফিষ্ট অফিয়সর সায়ে কাে যক্রম সমন্বয়ের যকৌশল

• দপ্তর/সংস্থা পর্ যায়ের অফিয়সর ের্ন্ সংয়র্ােনী ৪-৮ পর্ যন্ত র্র্াক্রয়ম োতীে শুিার্ার সকৌিল কমযপফরকল্পনা,
ই-গির্ন্যান্স কমযপফরকল্পনা, অফিয়র্াগ প্রফতকার ব্যবস্থা কমযপফরকল্পনা, সসবা প্রদান প্রফতশ্রুফত কমযপফরকল্পনা
এবং তথ্য অফর্কার কমযপফরকল্পনা সংযুি করয়ত হয়ব। উয়েখ্য সর্ এসকল কমযপফরকল্পনা মফিপফরষদ ফবিাগ
কর্তযক প্রস্তুত কয়র এই ফনয়দ যফিকার সায়র্, এফপএএম এস সিটওেোয়র এবং মফিপফরষদ ফবিায়গর
ওয়েবসাইয়ট আপয়লাড করা আয়ছ। শুিার্ার কমযপফরকল্পনা ছাড়া অর্ন্ার্ন্ কমযপফরকল্পনাসমূহ পুনরাে
প্রস্তুয়তর প্রয়োেন নাই। শুধুমাৈ ডাউনয়লাড ও ফপ্রন্ট কয়র এফপএ’র সায়র্ সংযুি করয়ত হয়ব। মফিপফরষদ
ফবিাগ কর্তযক প্রদত্ত শুিার্ার কমযপফরকল্পনার িরম্যাট ও গাইডলাইন অনুর্ােী শুিার্ার কমযপফরকল্পনা প্রস্তুত
কয়র ফনে ফনে ঊর্ধ্যতন অফিয়সর সায়র্ আয়লার্নার ফিফত্তয়ত চূড়ান্ত কয়র চূড়ান্ত শুিার্ার কমযপফরকল্পনা
এফপএ’র সায়র্ সংযুি করয়ত হয়ব।
• এফপএ’র কাঠায়মা পফরফিষ্ট ক সত সংযুি করা হয়েয়ছ;
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• সকল সরকাফর অফিস এসকল কমযপফরকল্পনা বাস্তবােন করয়ব এবং র্াফহত প্রমাণক ফনে ফনে ঊর্ধ্যতন
কর্তযপয়ক্ষর ফনকট মূল্যােয়নর সমে সপ্ররণ করয়ব। প্রফতটি কমযপফরকল্পনা বাস্তবােন ও মূল্যােন ফনয়দ যফিকা
এসায়র্ সংযুি করা হয়েয়ছ (পফরফিষ্ট ‘খ’ ও ‘গ’) ।
৩. বার্ষ িক কর্িসম্পাদন চুর্ি প্রণয়র্ন সাধািণ র্নর্দ িিাবর্ল
কমযকৃফত বা Performance মূল্যােয়নর একটি অর্ন্তম িতয হল র্র্ার্র্িায়ব এফপএ প্রণেন। প্রফত বছর
এফপএ ফনয়দ যফিকায়ত এফপএ প্রণেয়নর সক্ষয়ৈ ফবয়বর্ে ফকছু উয়েখয়র্াগ্য ফবষয়ে আয়লাকপাত করা হে। ফনয়ম্ন ২০২১২২ অর্ যবছয়রর এফপএ প্রণেয়ন সহােক এরূপ ফকছু গুরুত্বপূণ য ফবষে উয়েখ করা হয়লা:
1. ফবফিন্ন োতীে এবং আন্তেযাফতক (বাংলায়দি কর্তযক স্বীকৃত) পফরকল্পনাে বফণ যত সর্সকল লক্ষেমাৈা সকান
সরকাফর অফিয়সর ের্ন্ প্রয়র্ােে, সসসকল লক্ষেমাৈা অেযয়ন ২০২১-২২ অর্ যবছয়র গৃহীতব্য কার্ যক্রম
সংফিষ্ট অফিয়সর এফপএ-সত উয়েখ র্াকয়ত হয়ব। সরকায়রর োতীে পফরকল্পনাসমূয়হর ফকছু উদাহরণ
ফনয়ম্ন সদো হল:
ক) সরকায়রর ফনব যার্নী ইিয়তহার ২০১৮
খ) সপ্রফক্ষত পফরকল্পনা ২০২১-২০৪১
গ) অষ্টম পঞ্চবাফষ যক পফরকল্পনা, ২০২১-২০২৫
ঘ) বাংলায়দি বদ্বীপ পফরকল্পনা ২১০০ (Bangladesh Delta Plan 2100) এবং
ঙ) সটকসই উন্নেন অিীষ্ট ২০৩০ (Sustainable Development Goals 2030)।
2. প্রয়তেক সরকাফর অফিস ফনে ফনে র্িণালয়/র্বভাগ কর্তিক প্রণীত নীর্ি/আইন/য়কৌিলপৈ/পফরকল্পনাে
ফবধৃত লক্ষেমাৈা/উয়েশ্যসমূহ অেযয়ন গৃহীত কার্ যক্রম উয়েখ করয়ব;
3. ‘মুফেববষ য’ উপলয়ক্ষে গৃহীত ফবফিন্ন েনফহতকর কার্ যক্রয়মর লক্ষেমাৈা এফপএ-সত উয়েখ র্াকয়ব; এয়ক্ষয়ৈ
মিণালে/ফবিাগসহ সরকাফর অফিসসমূহয়ক তায়দর আওতার্ভি এবং েনকল্যায়ণর সয়ে সম্পকযযুি
২/১টি কাে বাস্তবােয়নর ের্ন্ লক্ষেমাৈা ফনর্ যারণ করয়ত হয়ব;
4. মফিসিাে গৃহীত ফসিান্ত এবং মাননীে প্রর্ানমিী কর্তযক প্রদত্ত ফনয়দ যিনা ও প্রফতশ্রুফত বাস্তবােয়নর
প্রফতিলন প্রয়র্ােে সক্ষয়ৈ সংফিষ্ট মিণালে/ফবিাগ ও দপ্তর/সংস্থার এফপএ সত র্াকয়ত হয়ব;
5. অর্ যবছয়রর সম্ভাব্য বায়েয়টর সয়ে সামঞ্জস্য সরয়খ এফপএ-সত লক্ষেমাৈা ফনর্ যারণ করয়ত হয়ব;
6. ফডফেটাল বাংলায়দি ফবফনমযায়ণ র্বর্ভন্ন উদ্ভাবনী ও সংস্কািমূলক উর্যাগ, ফডফেটাইয়েিন, ফডফেটাল
সসবা প্রদান ও সসবা সহেীকরয়ণর লক্ষেমাৈা এফপএ প্রণেয়ন র্বর্বিনা করয়ত হয়ব;
7. ব্যবসা সহােক পফরয়বি সৃফষ্ট বা Ease of Doing Business এর ফনয়দ যিকসমূহ সর্ সকল
মিণালয়ের কার্ যক্রয়মর সায়র্ সংফিষ্ট সস সকল ফনয়দ যিকসমূয়হর অগ্রগফত ফবয়বর্নাে সরয়খ লক্ষেমাৈা
সনো সর্য়ত পায়র;
8. এফপএ প্রণেয়ন ৪র্ য ফিল্প ফবপ্লব (Fourth Industrial Revolution) সংফিষ্ট কার্ যক্রম প্রয়র্ােে
সক্ষয়ৈ অন্তর্ভযি করা সর্য়ত পায়র;
9. ঊর্ধ্যতন অফিয়সর এফপএ-সত আওতার্ীন অফিয়সর ের্ন্ ফনর্ যাফরত/প্রয়র্ােে কার্ যক্রয়মর উয়েখ র্র্াসম্ভব
পফরহার করয়ত হয়ব। তয়ব আওতার্ীন অফিয়সর কার্েি সম্ভাব্য সার্র্িক প্রভাব/অেিন ঊর্ধ্যতন
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অফিয়সর এফপএ-সত প্রর্িফর্লি হর্ি পার্ি। এছাড়াও, আওতার্ীন অফিয়সর কায়ের সক্ষৈ প্রস্তুত ও
গুণগত মান বৃফিয়ত ঊর্ধ্যতন অফিস কর্তযক গৃহীত পদয়ক্ষপ উি অফিয়সর এফপএ-সত উয়েখ র্াকয়ত
পায়র;
10. ২০২১-২২ অর্ িবছর্িি এফপএ প্রণয়র্ন পূব িবিী বছিসমূর্হি এফপএ’ি সর্ে সার্ঞ্জস্য বোয় িাখর্ি হর্ব;
11. এফপএ 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 এফপএ তি দপ্তর/সংস্থা পর্ িার্য়ি অর্ফসসমূহ সর্ব িাচ্চ ০৫ (পাঁি) টি কর্িসম্পাদন তক্ষত্র এবং
সর্ব িাচ্চ ৫০ টি (পঞ্চাি) সূির্কি র্র্ে এফপএ তক সীর্াবদ্ধ িাখর্ব;
12. সরকাফর কমযর্ারীয়দর সক্ষমতার উন্নেন (সমসামফেক ফবষে ফনয়ে ফবয়িষ লাফন যং সসিন আয়োেনসহ)
সংক্রান্ত কার্ যক্রম এফপএ-সত অন্তর্ভযফির ফবষেটি ফবয়বর্নাে রাখয়ত হয়ব;
13. সর্সকল কার্ যক্রম বাস্তবােয়ন অর্ন্ এক/একাফর্ক সরকাফর অফিয়সর উপি র্নভিি করয়ত হে সসসকল
কার্ যক্রম এফপএ-সত উয়েয়খর পূয়ব য সসসকল সরকাফর অফিয়সর সয়ে আয়লার্না কয়র প্রাপ্ত সহয়র্াফগতার
ফবষয়ে ফনফিত হয়ত হয়ব। প্রয়র্ােে সক্ষয়ৈ এসকল সহয়র্াফগতা প্রদায়নর ফবষেসমূহ সসসকল সরকাফর
অফিয়সর এফপএ-সত উয়েখ র্াকা ফনফিত করয়ত হয়ব;
14. রুটিনর্মী কায়ের (য়র্মন সিা, পৈ োফর ইতোফদ) উয়েখ র্র্াসম্ভব পফরহার করয়ত হয়ব;
15. পূব িবিী বছিসমূর্হি ন্যায় ২০২১-২২ অর্ িবছর্িি এর্পএ প্রণয়ন, ত্রত্রর্ার্সক/অধ িবার্ষ িক/বার্ষ িক প্রর্ির্বদন
প্রস্তুি ও দার্খলসহ এর্পএ মূল্যায়র্নি র্াবিীয় কাে এফপএএমএস সফটওয়যার্িি র্াের্র্ সম্পাদন
কির্ি হর্ব।
16. দপ্তর/সংস্থা পর্ যায়ের সর্ সকল অফিয়সর এফপএ এখয়না এফপএএমএস সিটওেোয়রর আওতাে আয়স নাই
সস সকল অফিয়সর এফপএ এফপএএমএস সিটওেোয়রর আওতাে আনার উয়যাগ গ্রহণ করয়ত হয়ব।
এসকল অফিয়সর এফপএ’র ত্রৈমাফসক/অর্ যবাফষ যক/বাফষ যক অগ্রগফত প্রফতয়বদন উর্ব্যতন অফিয়স সপ্ররয়ণর
ছক এই ফনয়দ যফিকাে সংযুি করা হয়েয়ছ।
17. সর্সকল সরকাফর অফিস এফপএএমএস সফটওয়যার্িি আওতাে এয়সয়ছ সসসকল অফিয়সর এফপএ
প্রণেন, পফরবীক্ষণ ও মূল্যােন এবং সকল প্রফতয়বদন সপ্ররণ শুধুমাৈ এফপএএমএস সফটওয়যার্িি
মাধ্যয়মই সম্পন্ন করয়ত হয়ব।
18. এফপএএমএস সফটওয়যার্িি আওতার্ভি সকল অফিস এফপএ’র লক্ষেমাৈা অেযয়নর সকল প্রমাণক
এফপএএমএস সফটওয়যার্ি দাফখল করয়ব। তয়ব ঊর্ধ্যতন অফিয়সর সয়ে এফপএ স্বাক্ষয়রর ের্ন্ চূড়ান্ত
এফপএ’র একটি মুফিত কফপ সংরক্ষণ করা সর্য়ত পায়র;
19. এফপএ প্রণেন, পফরবীক্ষণ ও মূল্যােয়নর কােটি র্র্ার্র্িায়ব সমিয়ের ের্ন্ দপ্তর/সংস্থা পর্ যায়ের প্রফতটি
অফিয়সর সকান একটি ফনফদ যষ্ট িাখা/অফর্িাখায়ক দাফেত্ব প্রদান করয়ত হয়ব। এফপএ সংক্রান্ত সকল সরকড য
উি িাখা/অফর্িাখাে সংরফক্ষত র্াকয়ব। উি িাখা/অফর্িাখার দাফেত্বপ্রাপ্ত কমযকতযা এফপএ টিয়মর
সদস্য হয়বন; এবং
20. এফপএ’র ফবফিন্ন কার্ যক্রম সম্পাদয়নর সমেসীমা সংক্রান্ত একটি কোয়লন্ডার এসায়র্ সংযুি করা হয়েয়ছ।
এই কোয়লন্ডার অনুর্ােী সকল সরকাফর অফিস এফপএ সংফিষ্ট কার্ যক্রম সম্পাদন করয়ব।
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৪. দপ্তর/সংস্থা পর্ যায়ের অফিয়সর বার্ষ িক কর্িসম্পাদন চুর্িি ফবফিন্ন সসকিন প্রস্তুত প্রফক্রো
২০২১-২২ অর্ িবছর্িি বার্ষ িক কর্িসম্পাদন চুর্ির্ি সরকাফর অফিয়সর কর্িসম্পাদর্নি সার্ব িক র্িত্র, প্রস্তাবনা
এবং র্নম্নবর্ণ িি তসকিন ও সংর্র্ােনীসমূহ অন্তর্ভিি র্াকর্ব:
তসকিন ১: রূপকল্প, অর্ভলক্ষয, কমযসম্পাদয়নর সক্ষৈ এবং কার্ িাবর্ল
তসকিন ২: কার্ িক্রর্র্ি চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব
তসকিন ৩: কমযসম্পাদন পফরকল্পনা

সংর্র্ােনী ১: িব্দসংর্ক্ষপ
সংর্র্ােনী ২: কর্িসম্পাদন ব্যবস্থাপনা ও প্রমাণক
সংর্র্ােনী ৩: অন্য অফিয়সর সায়র্ সংফিষ্ট কর্িসম্পাদন সূর্কসমূহ
সংয়র্ােনী ৪: োতীে শুিার্ার সকৌিল কমযপফরকল্পনা,
সংয়র্ােনী ৫: ই-গভন্যিাে কর্িপর্িকল্পনা
সংয়র্ােনী ৬: অফিয়র্াগ প্রফতকার ব্যবস্থা কমযপফরকল্পনা
সংয়র্ােনী ৭: সসবা প্রদান প্রফতশ্রুফত কমযপফরকল্পনা
সংয়র্ােনী ৮: তথ্য অফর্কার কমযপফরকল্পনা
দপ্তর/সংস্থা পর্ যায়ের অফিয়সর বার্ষ িক কর্িসম্পাদন চুর্িি কাঠার্র্া পর্ির্িি ক তি সংর্র্ার্েি হল। প্রয়র্ােে কাঠার্র্া
অনুসিণ কর্ি প্রয়তেক সরকাফর অফিস বার্ষ িক কর্িসম্পাদন চুর্ি প্রস্তুি কির্ব। এসকল সসকিন ও সংয়র্ােনী পূরয়ণর
প্রফক্রো ফনয়ম্ন সংয়ক্ষয়প বণ যনা করা হল:
৪.১ কর্িসম্পাদর্নি সার্ব িক র্িত্র
সরকাফর অফিয়সর কর্িসম্পাদর্নি একটি সংফক্ষপ্ত র্িত্র তুর্ল ধিাি লর্ক্ষয বার্ষ িক কর্িসম্পাদন চুর্ির্ি এই
অংিটি সংর্র্ােন কিা হর্য়র্ছ। এর্ি সংর্িি অফিয়সর ফবগি ৩ (র্িন) বছর্িি প্রধান অেিনসমূহ, কর্িসম্পাদর্নি
তক্ষর্ত্র সর্স্যা বা িযার্লঞ্জ, এসকল র্োয়লঞ্জ/সমস্যা উত্তরয়ণ ভর্বষ্যৎ কমযপর্িকল্পনা এবং উি কমযপফরকল্পনার
আয়লায়ক ২০২১-২২ অর্ িবছর্িি সম্ভাব্য প্রধান অেিনসমূহ সংর্ক্ষর্প বণ িনা কির্ি হর্ব। সাফব যক ফর্ৈ সুফনফদ যষ্ট ও
তথ্যবহুল ফকন্তু র্র্াসম্ভব সংফক্ষপ্ত হওো বাঞ্ছনীে।
৪.২ প্রস্তাবনা
বার্ষ িক কর্িসম্পাদন 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, কমযসম্পাদয়নর সক্ষৈ এবং কার্ িাবর্ল
রূপকল্প (Vision)
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রূপকল্প মূলি একটি সরকাফর অফিয়সর ভর্বষ্যৎ আদিি অবস্থা (idealized state) র্নর্দ িি কর্ি। রূপকল্প
সাধািণি ৫-১০ বছি তর্য়ার্দি েন্য র্নধ িািণ কিা হয়। ফর্ল অফিয়সর 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 তপ ৌঁছার্নাি পর্নকিা
নয়। রূপকল্প সরকাফর কমযর্ারীয়দর উদ্বুদ্ধ এবং উজ্জীর্বি কির্ব, র্া একইসর্ে অেিনর্র্াগ্য এবং িযার্লর্ঞ্জংহর্ব।
অর্ভলক্ষয (Mission)
একটি সিকার্ি দপ্তি িাি র্নর্দ িি রূপকল্পটি কী িায়ব অেযন করয়ব অর্ভলক্ষয মূলতঃ তাই ফনয়দ যি কয়র। অর্ভলক্ষয
ফনর্ যারয়ণর সক্ষয়ৈ র্নম্নবর্ণ িি র্বষয়সমূহ র্বর্বিনায় িাখর্ি হর্ব :
একটি দপ্তর একটি ফনফদ যষ্ট সময়ে,
• 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।
দপ্তর/সংস্থা পর্ যায়ের কার্ যালেসমূয়হর কমযসম্পাদয়নর সক্ষৈ:
দপ্তর/সংস্থা ও মাঠ পর্ যায়ের কার্ যালেসমূহ মূলত সংফিষ্ট মিণালে/ফবিায়গর রূপকল্প, অফিলক্ষে ও সকৌিলগত
উয়েশ্যসমূহ বাস্তবােয়নর ের্ন্ কাে কয়র। এসকল অফিসসমূহ সংফিষ্ট মিণালে/ফবিায়গর রূপকল্প, অফিলক্ষে ও
সকৌিলগত উয়েশ্যসমূয়হর আয়লায়ক ফনে ফনে রূপকল্প, অফিলক্ষে ও কমযসম্পাদয়নর সক্ষৈ ফনর্ যারণ করয়ব।
কমযসম্পাদয়নর সক্ষৈ মূলত সমোতীে কার্ যক্রমসমূহয়ক একটি ফনফদ যষ্ট cluster-এ অন্তর্ভযি করয়ব। এসকল
অফিসসমূয়হর এফপএ’য়ত আবফশ্যক সকৌিলগত উয়েয়শ্যর পফরবয়তয ‘সুিাসন ও সংস্কারমূলক কমযসম্পাদয়নর সক্ষৈ’
অন্তর্ভযি র্াকয়ব। এর আওতাে ‘সুিাসন ও সংস্কারমূলক কমযসম্পাদন সোরদারকরণ’ ফিয়রানায়ম মফিপফরষদ ফবিাগ
কর্তযক ফনর্ যাফরত একটি কমযসম্পাদয়নর সক্ষৈ র্াকয়ব।
কার্ িাবর্ল (Functions)
দপ্তর/সংস্থা পর্ যায়ের অফিয়সর সক্ষয়ৈ সংফিষ্ট আইন/ফবফর্ ও সরকাফর আয়দি দ্বারা ফনর্ যাফরত কার্ যাবফল
সংয়ক্ষয়প উয়েখ করয়ত হয়ব।
৪.৪ তসকিন-২: কার্ িক্রর্সমূর্হি চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব
তসকিন-২ এ সরকাফর অফিসসমূহ সসকিন-৩ এ বফণ যত ফবফিন্ন কার্ িক্রর্ বাস্তবায়র্নি র্াের্র্ তর্ সকল চূড়ান্ত
ফলাফল (end result or outcome) অেিন কির্ি িায় তসগুর্ল উর্েখ কির্ব। উদাহরণস্বরূপ বলা র্াে প্রফতটি
ঘয়র ফনরবফচ্ছন্ন ও মানসম্পন্ন ফবদ্যেৎ সসবা সপৌৌঁয়ছ সদো ফবদ্যেৎ ফবিায়গর একটি অর্ন্তম লক্ষে র্া মধ্য বা দীঘ যয়মোয়দ
অসংখ্য কার্ যক্রম সম্পয়ন্নর পয়র অফেযত হয়ব। এরূপ লক্ষে অেযয়ন আয়লার্ে অর্ যবছর পর্ যন্ত সম্ভাব্য অগ্রগফত সসকিন-২ এ
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উয়েখ করয়ত হয়ব। সসকিন-২ এ লক্ষেমাৈা/চূড়ান্ত িলািল সয়ব যাচ্চ ০৩ (ফতন) হয়ত ০৪ (র্ার)টির ময়ধ্য সীমাবি
র্াকাই বাঞ্ছনীে। রূপকল্প এবং অর্ভলর্ক্ষযি ন্যায় চূড়ান্ত ফলাফলও বছি বছি পর্িবিিন কিা সর্ীিীন নে।
৪.৫ তসকিন-৩: কমযসম্পাদন পফরকল্পনা
কলার্-১: কমযসম্পাদয়নর সক্ষৈ
তসকিন-১ এ বর্ণ িি কমযসম্পাদয়নর সক্ষৈ তসকিন-৩ এি কলার্-১ এ উয়েখ করয়ত হর্ব। কর্িসম্পাদন
সব ির্র্াট ১০০ নম্বয়রর (weight) র্ভর্ির্ি পর্ির্াপ কিা হর্ব। এই ১০০ নম্বয়রর র্র্ে সংফিষ্ট অফিয়সর কমযসম্পাদন
সক্ষয়ৈর েন্য ৭০ নম্বি এবং সুিাসন ও সংস্কারমূলক কমযসম্পাদন সক্ষয়ৈর ের্ন্ ৩০ নম্বি র্নধ িার্িি র্াকর্ব।
কলার্-২: কমযসম্পাদন সক্ষয়ৈর র্ান
কমযসম্পাদয়নর সক্ষৈসমূহ গুরুত্ব ও িাৎপর্র্ িি ক্রর্ানুসার্ি উর্েখ কির্ি হর্ব। তসর্ক্ষর্ত্র, অর্ধকিি
গুরুত্বসম্পন্ন সক্ষয়ৈর র্ান তবর্ি হর্ব এবং কর্ গুরুত্বসম্পন্ন সক্ষয়ৈর র্ান কর্ হর্ব। কমযসম্পাদন সক্ষয়ৈর র্র্ে
র্ানবণ্টর্নি তক্ষর্ত্র র্ার্ি ভািসাম্য ির্ক্ষি হয় িা র্নর্িি কির্ি হর্ব।
কলার্-৩: কার্ িক্রর্
প্রর্িটি কমযসম্পাদন সক্ষৈ পূির্ণি লর্ক্ষয সংফিষ্ট অফিস প্রর্য়ােনীয় কার্ িক্রর্ র্নধ িািণ কিসব। কখর্না কখর্না
একটি কমযসম্পাদন সক্ষয়ৈর র্বপিীর্ি এক বা একার্ধক কার্ িক্রর্ও র্াকর্ি পার্ি। উর্েখ্য, বার্ষ িক কর্িসম্পাদন চুর্ির্ি
উন্নয়ন ও পর্িিালন বার্ের্টি সর্ব িাির্ ব্যবহাি র্নর্িিকির্ণি পািাপার্ি তসবাি র্ান বৃর্দ্ধর্ি সহায়ক ির্া
ফলাফলধর্ী কর্িসংস্কৃর্ির্ক উৎসাহ প্রদান কর্ি এরূপ কার্ িক্রর্র্কও অন্তর্ভিি কিা র্ার্ব। তসর্ক্ষর্ত্র সংফিষ্ট অফিয়সর
ের্ন্ বরােকৃত অর্র্ িি সর্ব িাির্ ব্যবহাি র্নর্িি কিাি লর্ক্ষয র্র্াসর্র্য় প্রকল্প সম্পন্ন কিা এবং প্রকর্ল্পি গুণগি র্ান
র্নর্িি কিা সংক্রান্ত কার্ িক্রর্র্ক গুরুত্ব সহকার্ি অন্তর্ভিি কির্ি হর্ব। উয়েখ্য, ২০২১-২২ অর্ যবছয়র বরােকৃত
বায়েয়টর আয়লায়ক কার্ যক্রম ফনর্ যারণ করয়ত হয়ব। ফবগত অর্ যবছয়রর এফপএ-সত উয়েখ করা অসমাপ্ত কার্ যক্রমসমূহ
পয়রর অর্ যবছয়রর এফপএ-সত উয়েখ র্াকয়ত হয়ব। ক্ষুি বা রুটিনর্মী কাে সর্মন সিা/য়মলা আয়োেন, পৈ োফর,
পফরদিযন ইতোফদ র্র্াসম্ভব পফরহার কয়র িলািলর্মী কাে সর্মন প্রদত্ত েনয়সবার মায়নান্নেন, ফসিান্ত বাস্তবােন,
প্রকল্প সমাফপ্ত, রােস্ব আদাে বৃফি, নীফত/আইন/পফরকল্পনা ইতোফদ দফলল প্রণেন, আন্তেযাফতক/োতীে ইয়িয়ন্ট
অংিগ্রহয়ণর/আয়োেয়নর িয়ল অফেযত িলািল ইতোফদ উয়েখ করয়ত হয়ব।
কলার্-৪: কর্িসম্পাদন সূিক
কলার্-৩ এ বর্ণ িি প্রর্িটি কার্ িক্রর্র্ি েন্য এক বা একার্ধক কর্িসম্পাদন সূিক র্নধ িািণ কির্ি হর্ব, র্া দ্বািা
বছি তির্ষ উি কার্ িক্রর্ বাস্তবায়র্নি অগ্রগর্ি পর্ির্াপ কিা র্ার্ব। কর্িসম্পাদন সূিকসমূহ র্নধ িাির্ণি তক্ষর্ত্র তর্ তকান
িকর্ ত্রদ্বিিা পর্িহাি কিা সর্ীিীন হর্ব।
কলার্-৫: গণনা পিফত
কমযসম্পাদন সূর্য়কর পফরমাপ করার র্ারটি পিফত এফপএ সত উয়েখ আয়ছ; র্র্া- সমফষ্ট, গড়, তাফরখ ও
ক্রমপুফঞ্জভূত। এফপএ প্রণেনকায়ল কমযসম্পাদন সূর্য়কর ফবপরীয়ত প্রয়র্ােে গণনা পিফত অতেন্ত সতকযতার সয়ে
ফনর্ যারণ করয়ত হয়ব। একটি সূর্য়কর সকল ত্রৈমাফসয়কর অেযন সর্ গণনা পিফতর মাধ্যয়ম বাফষ যক অেযয়ন প্রফতিফলত
হয়ব সসই গণনা পিফত উি সূর্য়কর ের্ন্ ফনর্ যারণ করয়ত হয়ব। ফনয়ম্ন ফবফিন্ন গণনা পিফত ব্যবহায়রর উদাহরণ সদো
হল।
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সমফষ্ট ও গড়: র্রা র্াক সকান সরকাফর অফিস কর্তযক র্ারটি ত্রৈমাফসয়ক প্রদত্ত প্রফিক্ষয়ণর সংখ্যা র্র্াক্রয়ম
১০, ১৫, ২০ ও ২৫। ঐ সরকাফর অফিস বছয়র সব যয়মাট প্রদত্ত প্রফিক্ষণয়ক এফপএ’র বাফষ যক অেযন ফহসায়ব প্রদিযন
করয়ত র্াইয়ল গণনা পিফত ‘সমফষ্ট’ ফনর্ যারণ করয়ব। এই পিফতয়ত অেযন হয়ব ১০+১৫+৩০+২৫=৮০। অপরফদয়ক ঐ
অফিস র্ফদ বাফষ যক অেযন ফহয়সয়ব প্রফত ত্রৈমাফসয়ক গয়ড় প্রদত্ত প্রফিক্ষণয়ক প্রদিযন করয়ত র্াে তয়ব গণনা পিফত ‘গড়’
ফনর্ যারণ করয়ত হয়ব। এই পিফতয়ত অেযন হয়ব (১০+১৫+৩০+২৫)/৪= ২০ অর্ যাৎ প্রফত ত্রৈমাফসয়ক গয়ড় ২০ টি
প্রফিক্ষণ প্রদান করা হয়েয়ছ। বায়েট প্রাফপ্ত ও কমযসম্পাদয়নর সুফবর্া ফবয়বর্নাে ‘গড়’ অর্বা ‘সমফষ্ট’ গণনা পিফত
ফনর্ যারণ করয়ত হয়ব। তয়ব সর্সকল অেযনয়ক িতকরা হায়র অর্ যাৎ percentage (%) একয়ক সদখায়না হে সসসকল
সূর্য়কর গণনা পিফত ‘গড়’ হওোই সমীর্ীন। এয়ক্ষয়ৈ ‘সমফষ্ট’ গণনা পিফত গ্রহণ করয়ল বছর সিয়ষ অেযন ১০০% এর
সবফি হওোর সম্ভাবনা র্ায়ক।
তাফরখ: সর্সকল কাে সকান ফনফদ যষ্ট তাফরয়খর ময়ধ্য সম্পাদয়নর লক্ষেমাৈা ফনর্ যারণ করা হে সসসকল কায়ের
গণনা পিফত তাফরখ ফনর্ যারণ করয়ত হয়ব। এয়ক্ষয়ৈ সকল ত্রৈমাফসক প্রফতয়বদয়ন একই তাফরখ প্রদান করয়ত হয়ব এবং
সব যয়িষ ত্রৈমাফসয়ক প্রদত্ত তাফরখই চূড়ান্ত বাফষ যক অেযন ফহসায়ব ফবয়বফর্ত হয়ব।
ক্রমপুফঞ্জভূতঃ এই গণনা পিফত ‘সমফষ্ট’ গণনা পিফতর ময়তাই তয়ব এয়ক্ষয়ৈ পূয়ব যর ত্রৈমাফসয়কর অেযন
পরবতী ত্রৈমাফসয়কর অেযয়নর সায়র্ সর্াগ করয়ত হয়ব। এিায়ব সব যয়িষ অর্ যাৎ র্তুর্ য ত্রৈমাফসয়ক প্রদত্ত তথ্যই চূড়ান্ত
অেযন ফহসায়ব ফবয়বফর্ত হয়ব। র্রা র্াক সকান সূর্য়কর ফবপরীয়ত ১ম ত্রৈমাফসয়ক অেযন ৫, ২ে ত্রৈমাফসয়ক অেযন ৩, ৩ে
ত্রৈমাফসয়ক অেযন ৪ এবং ৪র্ য ত্রৈমাফসয়ক অেযন ৬। ক্রমপুফঞ্জভূত গণনা পিফতর আওতাে এয়ক্ষয়ৈ ১ম ত্রৈমাফসয়কর
অেযন হয়ব ৫, ২ে ত্রৈমাফসয়কর অেযন ১ম ত্রৈমাফসয়কর সয়ে ক্রমপুফঞ্জভূত হয়ে ৩+৫=৮ হয়ব, ৩ে ত্রৈমাফসয়ক অেযন
২ে ত্রৈমাফসয়কর সায়র্ ক্রমপুফঞ্জভূত হয়ে ৮+৪=১২ হয়ব এবং ৪র্ য ত্রৈমাফসয়ক অেযন ৩ে ত্রৈমাফসয়কর সয়ে
ক্রমপুফঞ্জভূত হয়ে ১২+৬=১৮ হয়ব। এয়ক্ষয়ৈ বাফষ যক অেযন হয়ব ৪র্ য ত্রৈমাফসয়কর অেযন অর্ যাৎ ১৮। উয়েখ্য,
APAMS সফটওেোয়রর মাধ্যয়ম ক্রমপুফঞ্জভূত গণনা পিফত প্রয়োয়গর সমে সকল কোলকুয়লিন ম্যানুোফল
সফটওেোয়র প্রদান করয়ত হয়ব। অর্ যাৎ এই গণনা পিফত ফসয়লক্ট করয়ল সফটওেোর ফনে হয়ত সকান কোলকুয়লিন
কয়র না; তয়ব ২ে ত্রৈমাফসয়ক প্রদত্ত তথ্য অর্ যবাফষ যক অগ্রগফত ফহয়সয়ব এবং ৪র্ য ত্রৈমাফসয়ক প্রদত্ত তথ্য চূড়ান্ত অেযন
ফহসায়ব ফবয়বর্না কয়র।
কলাম ৬: একক
কর্িসম্পাদন সূির্কি লক্ষযর্াত্রা পর্ির্ার্পি একক (unit) এই কলার্র্ উর্েখ কির্ি হর্ব।
কলার্ ৭: কর্িসম্পাদন সূিসকর র্ান
তকান কমযসম্পাদন সক্ষয়ৈর র্বপিীর্ি একার্ধক কার্ িক্রর্ র্াকর্ল প্রর্িটি কার্ িক্রর্র্ি বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি
মূল্যায়র্নি েন্য এক বা একার্ধক কর্িসম্পাদন সূিক র্াকর্ব এবং প্রর্িটি কর্িসম্পাদন সূির্কি একটি র্নধ িার্িি র্ান
র্াকর্ব। র্বর্ভন্ন কর্িসম্পাদন সূির্কি র্ান এর্নভার্ব র্নধ িািণ কির্ি হর্ব র্ার্ি সবগুর্ল কর্িসম্পাদন সূির্কি তর্াট
র্ান সংর্িি তক িলগি উর্ের্শ্যি র্বপিীর্ি বিােকৃি র্ার্নি সর্ান হয়।
কলার্-৮ ও ৯: এই কলামদ্বয়ে র্র্াক্রয়ম ২০১৯-২০ এবং ২০২০-২১ অর্ িবছর্িি প্রকৃি অেিন উয়েখ করয়ত হয়ব।
ফবগত বছয়রর এফপএ’র মূল্যােন প্রফতয়বদয়ন প্রদফিযত প্রকৃত অেযয়নর সয়ে কলাম ৮-এ প্রদফিযত প্রকৃত অেযয়নর
সামঞ্জস্য র্াকয়ত হয়ব।
কলার্-১০-১৪: লক্ষযর্াত্রা/ ফনণ যােক ২০২১-২২
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লক্ষযর্াত্রা হর্ে কর্িসম্পাদন (performance) উন্নয়র্নি িার্লকাির্ি। সুিিাং লক্ষযর্াত্রা একইসর্ে
অেিনর্র্াগ্য এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী হওয়া উর্িি। লক্ষযর্াত্রাসমূহর্ক র্নম্নরূপ ৫ দফা তস্কর্ল র্বন্যস্ত কির্ি হর্ব:
অসাধািণ
১০০%

অর্ি উির্
৯০%

উির্
৮০%

িলর্ি র্ান
৭০%

িলর্ি র্ার্নি র্নর্ম্ন
৬০%

লক্ষযর্াত্রা র্নধ িাির্ণি তক্ষর্ত্র ২০২০-২১ অর্ িবছর্িি অেিনর্ক িলর্ির্ান র্বর্বিনা কর্ি ২০২১-২২ অর্ িবছর্িি
বার্ষ িক কর্িসম্পাদন চুর্িি ‘িলর্ি র্ান’ কলার্র্ উর্েখ কির্ি হর্ব। উি অেির্নি তির্য় কর্ তকার্না অেিন ‘িলর্ি
র্ার্নি র্নর্ম্ন’ি কলার্র্ উর্েখ কির্ি হর্ব। কর্িসম্পাদন সূির্কি র্বপিীর্ি লক্ষযর্াত্রাসমূহ গার্ণর্িকভার্ব র্নধ িার্িি
হর্ব না। উদাহিণস্বরূপ তকান কর্িসম্পাদন 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 কর্িসম্পাদন মূল্যায়র্নি তক্ষর্ত্র ব্যবহৃি হর্ব। উর্েখ্য, তকান কর্িসম্পাদন 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, সংফিষ্ট অফিয়সর 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 অর্বি ছর্িি প্রর্ক্ষর্পি লক্ষযর্াত্রা কলার্ ১5 ও ১6-এ প্রদিিন কির্ি হর্ব।
৪.৬ সংর্র্ােনী-১: িব্দসংর্ক্ষপ
বার্ষ িক কর্িসম্পাদন চুর্ির্ি ব্যবহৃি র্বর্ভন্ন িব্দসংর্ক্ষর্পি পূণ িরূপ সংর্র্ােনী-১ এ সর্ন্নর্বি কির্ি হর্ব।
িব্দসংয়ক্ষপ বণ যমালার ক্রমানুসায়র ফলখয়ত হয়ব। এয়ক্ষয়ৈ বাংলা ও ইংয়রেী িব্দসংয়ক্ষয়পর ের্ন্ পৃর্ক সারণী প্রস্তুত
করয়ত হয়ব।
৪.৭ সংর্র্ােনী-২: কমযসম্পাদন ব্যবস্থাপনা ও প্রমাণক
সংর্র্ােনী-২ এর কলাম-২ ও ৩ এর কার্ যক্রম ও সূর্কসমূহ তসকিন-৩ এর অনুরূপ হয়ব। কলাম-৪ এ উি
কার্ যক্রম বাস্তবােয়নর সয়ে সংফিষ্ট িাখা, অফর্িাখা, অনুফবিায়গর নাম উয়েখ করয়ত হয়ব। কলাম-৫ এ প্রফতটি
সূর্য়কর অেযয়নর সপয়ক্ষ কী প্রমাণক প্রদান করা হয়ব তা উয়েখ করয়ত হয়ব।
৪.৮ সংর্র্ােনী-৩: অন্য অফিয়সর সায়ে সংফিষ্ট কমযসম্পাদন সূচকসমূহ
কর্িপয় তক্ষর্ত্র তকান তকান সরকাফর অফিয়সর কর্িসম্পাদর্নি সফলিা সিকার্িি অন্য এক বা একার্ধক
অফিয়সর কর্িসম্পাদর্নি ওপি র্নভিি কর্ি। উদাহিণস্বরূপ, কেলাফিফত্তক র্বদুযৎ তকর্েি র্াের্র্ র্বদুযৎ উৎপাদর্নি
তক্ষর্ত্র র্বদুযৎ র্বভাগ, জ্বালার্ন ও খর্নেসম্পদ র্বভাগ, তিলপর্ র্িণালয়, তন -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 র্র্ে আর্লািনাি র্াের্র্
র্নে র্নে র্িণালয়/র্বভার্গি লক্ষযর্াত্রা র্নধ িািণ কর্ি তনর্ব। অন্য সরকাফর অফিয়সর র্নকট প্রিযার্িি সহায়িা এবং
কর্িপয় র্নধ িার্িি কর্িসম্পাদন সূির্কি সফলিাি তক্ষর্ত্র অন্য সরকাফর অফিয়সর ওপি র্নভিিিীলিাি র্বষয়টি
সংর্র্ােনী-৩ এ উর্েখ কির্ি হর্ব।
৪.৯ সংয়র্ােনী ৪-৮: োতীে শুিার্ার সকৌিল, অফিয়র্াগ প্রফতকার ব্যবস্থা, সসবা প্রদান প্রফতশ্রুফত, ই-গির্ন্যান্স ও
উদ্ভাবন এবং তথ্য অফর্কার কমযপফরকল্পনাসমূহ বাস্তবােন ও মূল্যােন পিফতঃ
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সংয়র্ােনী ০৪ হয়ত ০৮ পর্ যন্ত োতীে শুিার্ার সকৌিল, অফিয়র্াগ প্রফতকার ব্যবস্থা, সসবা প্রদান প্রফতশ্রুফত, ইগির্ন্যান্স ও উদ্ভাবন এবং তথ্য অফর্কার কমযপফরকল্পনাসমূহ মফিপফরষদ ফবিাগ কর্তযক ফনর্ যারণ করা হয়ব। সংফিষ্ট
অফিস শুধুমাৈ প্রদত্ত লক্ষেমাৈা অনুর্ােী বাস্তবােন ফনফিত করয়ব। কমযপফরকল্পনাসমূহ এফপএ সত সংযুি করয়ত হয়ব।
মফিপফরষদ ফবিাগ কর্তযক ফনর্ যাফরত লক্ষেমাৈাসহ ২০২১-২২ অর্ যবছয়রর োতীে শুিার্ার সকৌিল, অফিয়র্াগ
প্রফতকার ব্যবস্থা, সসবা প্রদান প্রফতশ্রুফত, ই-গির্ন্যান্স ও উদ্ভাবন এবং তথ্য অফর্কার কমযপফরকল্পনাসমূহ এবং প্রফতটি
কমযপফরকল্পনা বাস্তবােন ও মূল্যােন পিফত এই ফনয়দ যফিকার সায়র্ সংযুি করা হয়েয়ছ (পফরফিষ্ট খ ও গ)। সংযুি
কমযপফরকল্পনাসমূহ এই ফনয়দ যফিকার সায়র্, এফপএএমএস সিটওেোয়র এবং মফিপফরষদ ফবিায়গর ওয়েবসাইয়ট
আপয়লাড করা আয়ছ। সংফিষ্ট অফিস আপয়লাডকৃত কমযপফরকল্পনাসমূহ ডাউনয়লাড ও ফপ্রন্ট কয়র এফপএ’র সায়র্
সংযুি কয়র এফপএ স্বাক্ষর করয়ব। শুিার্ার কমযপফরকল্পনা ছাড়া অর্ন্ার্ন্ কমযপফরকল্পনাসমূহ পুনরাে প্রস্তুয়তর প্রয়োেন
নাই। মফিপফরষদ ফবিাগ কর্তযক প্রদত্ত শুিার্ার কমযপফরকল্পনার িরম্যাট ও গাইডলাইন অনুর্ােী শুিার্ার কমযপফরকল্পনা
প্রস্তুত কয়র ফনে ফনে ঊর্ধ্যতন অফিয়সর সায়র্ আয়লার্নার ফিফত্তয়ত চূড়ান্ত কয়র চূড়ান্ত শুিার্ার কমযপফরকল্পনা এফপএ’র
সায়র্ সংযুি করয়ত হয়ব।
৫. বার্ষ িক কর্িসম্পাদন 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-এর খসড়া প্রণেন করয়ব। এ ফবষয়ে প্রর্য়াের্ন ঊর্ধ্িিন অর্ফর্সি সয়ে আর্লািনা
কিা তর্র্ি পার্ি।
• প্রর্িটি অর্ফর্সি এর্পএ টির্ উর্ের্খিভার্ব (ক্রর্র্ক ৪) এর্পএ’ি র্বর্ভন্ন ছক/র্সকিন পূিণ কর্ি
প্রর্র্ খসড়া প্রস্তুি কির্বন। খসড়া প্রস্তুর্িি সর্য় সংর্িি অনুর্বভাগ, অর্ধিাখা ও িাখাি কর্িকিিা
এবং আওিাধীন অর্ফর্সি সংর্িষ্ট কর্িকিিার্দি সয়ে 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 সংর্িার্ন কর্ি এর্পএ টির্ চূড়ান্ত খসড়া অর্ফস প্রধার্নি
অনুর্র্াদনক্রর্র্ ঊর্ধ্িিন অর্ফর্স স্বাক্ষর্িি েন্য তপ্রিণ কির্ব।
• োতীে শুিার্ার সকৌিল, অফিয়র্াগ প্রফতকার ব্যবস্থা, সসবা প্রদান প্রফতশ্রুফত, ই-গির্ন্যান্স ও উদ্ভাবন
এবং তথ্য অফর্কার কমযপফরকল্পনাসমূহ এফপএএমএস সিটওেোয়র এবং মফিপফরষদ ফবিায়গর
ওয়েবসাইয়ট আপয়লাড করা আয়ছ। সংফিষ্ট অফিস আপয়লাডকৃত কমযপফরকল্পনাসমূহ ডাউনয়লাড ও
ফপ্রন্ট কয়র এফপএ’র সায়র্ সংযুি কয়র এফপএ স্বাক্ষর করয়ব। শুিার্ার কমযপফরকল্পনা ছাড়া অর্ন্ার্ন্
কমযপফরকল্পনাসমূহ পুনরাে প্রস্তুয়তর প্রয়োেন নাই। মফিপফরষদ ফবিাগ কর্তযক প্রদত্ত শুিার্ার
কমযপফরকল্পনার িরম্যাট ও গাইডলাইন অনুর্ােী শুিার্ার কমযপফরকল্পনা প্রস্তুত কয়র ফনে ফনে
ঊর্ধ্যতন অফিয়সর সায়র্ আয়লার্নার ফিফত্তয়ত চূড়ান্ত কয়র চূড়ান্ত শুিার্ার কমযপফরকল্পনা এফপএ’র
সায়র্ সংযুি করয়ত হয়ব।
• ঊর্ধ্িিন অর্ফর্সি এর্পএ টির্ আওিাধীন অর্ফর্সি এর্পএ স্বাক্ষর্িি ব্যবস্থা গ্রহণ কির্ব।
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• এর্পএ স্বাক্ষর্িি পি ঊর্ধ্িিন অর্ফস এবং আওিাধীন অর্ফর্সি ওর্য়বসাইর্ট স্বাক্ষর্িি এর্পএ
আপর্লাড কির্ি হর্ব।
• তর্সকল অর্ফর্সি এর্পএ, এর্পএএর্এস সফটওয়যার্িি আওিায় এর্সর্ছ তসসকল অর্ফস
সফটওয়যার্ির মাধ্যয়ম এর্পএ প্রস্তুি কির্ব। ির্ব চূড়ান্ত স্বাক্ষর্িি েন্য একটি মুফিত কর্প সংিক্ষণ
কিা সর্য়ত পায়র।
৬. বার্ষ িক কর্িসম্পাদন চুর্ি সংর্িাধন
সকান সরকাফর অফিস ২০২১-২২ অর্ িবছর্িি বার্ষ িক কর্িসম্পাদন চুর্ি স্বাক্ষর্িি পি চুর্ির্ি উর্ের্খি তকান
কমযসম্পাদন সূর্ক এবং তদসংফিষ্ট কার্ যক্রম বা লক্ষযর্াত্রা পর্িবিিন কিাি প্রর্য়ােনীয়িা অনুভব কির্ল এফপএ
স্বাক্ষরকারী ঊর্ধ্যতন কর্তযপয়ক্ষর ফনকট সংয়িার্য়নর প্রস্তাব সপ্ররণ করয়ব। এয়ক্ষয়ৈ সকল কমযসম্পাদন সূর্য়কর
(আবফশ্যক সকৌিলগত উয়েশ্য ব্যতীত) সয়ব যাচ্চ িতকরা ১০ িাগ পর্ যন্ত সূর্য়কর পফরবতযয়নর প্রস্তাব সর্ৌফিক সক্ষয়ৈ
ঊর্ধ্যতন কর্তযপক্ষ ফবয়বর্না করয়ত পারয়ব। এফপএ কোয়লন্ডায়র ফনর্ যাফরত সময়ের ময়ধ্য চুফি সংয়িার্য়নর প্রস্তাব সপ্ররণ
করয়ত হয়ব। সমেসীমা উত্তীণ য হওোর পর সকান সংয়িার্নী প্রস্তাব ফবয়বর্না করা র্ায়ব না।
৭. বার্ষ িক কর্িসম্পাদন চুফি পর্িবীক্ষণ
প্রফতটি সরকাফর অফিয়সর এফপএ টির্ কর্িসম্পাদন চুর্ি পর্িবীক্ষণ কর্িকাে সর্ন্বয় কির্ব। এ লর্ক্ষয এর্পএ
টির্ প্রর্ি দ্যই র্ার্স কর্পর্ক্ষ একবাি সভায় র্র্র্লি হর্ব ও অগ্রগর্ি পর্ িার্লািনা কির্ব। এর্পএ টির্র্ি সদস্য ও
অর্ন্ার্ন্ কর্িকিিাগণ এর্পএ’ি অগ্রগর্ি পর্ িার্লািনায় র্বর্ভন্ন লক্ষযর্াত্রাি র্বপিীর্ি অগ্রগর্ি প্রর্য়াের্ন সর্িের্র্ন
পর্িদিিন কির্বন। অফিয়সর র্ার্সক সর্ন্বয় সভাে এর্পএ’ি অগ্রগর্ি পর্ যায়লার্না করয়ত হয়ব।
কর্িসম্পাদন লক্ষযর্াত্রাি র্বপিীর্ি প্রকৃি অেিন ত্রত্রর্ার্সক র্ভর্ির্ি (মধ্য-অয়ক্টাবর, মধ্য-োনুোফর, মধ্যএফপ্রল) সংর্িি অফিয়সর এর্পএ টির্ ও বায়েট ব্যবস্হাপনা কর্র্টি কর্তিক পর্িবীক্ষণ কির্ি হর্ব। লক্ষযর্াত্রাি
র্বপিীর্ি অেিন র্নর্িি কির্ি উি কর্র্টিসমূহ প্রর্য়ােনীয় র্নর্দ িিনা প্রদান কির্ব। প্রফত ত্রৈমাফসয়কর অগ্রগফত
প্রফতয়বদন অফিয়সর ওয়েবসাইয়ট প্রকাি করয়ত হয়ব। এছাড়াও, প্রফতটি অফিস অর্ িবছর্িি ছয় র্াস অর্িক্রান্ত হওয়াি
পি র্নধ িার্িি লক্ষযর্াত্রাি র্বপিীর্ি ছয় র্ার্স অর্েিি অগ্রগফত/ফলাফসলর একটি অধ িবার্ষ িক মূল্যায়ন প্রর্ির্বদন
প্রমাণকসহ ফনর্ যাফরত সময়ের ময়ধ্য (এফপএ কোয়লন্ডার অনুর্ােী) ঊর্ধ্যতন কর্তযপয়ক্ষর ফনকট তপ্রিণ কির্ব। ঊর্ধ্যতন
কর্তযপক্ষ ফনর্ যাফরত সময়ের ময়ধ্য (এফপএ কোয়লন্ডার অনুর্ােী) আওতার্ীন অফিয়সর এফপএ’র অর্ যবাফষ যক অগ্রগফত
ফবষয়ে িলাবতযক প্রদান করয়ব। সর্সকল অফিস এফপএএমএস সফটওেোয়রর আওতার্ভি সসসকল অফিস অনলাইয়ন
ত্রৈমাফসক ও অর্ যবাফষ যক প্রফতয়বদন দাফখল করয়ব।
৮. বার্ষ িক কর্িসম্পাদন চুফি মূল্যায়ন
২০২১-2২ অর্ িবছর্িি বার্ষ িক কর্িসম্পাদন চুর্িি বার্ষ িক মূল্যায়ন প্রর্ির্বদন প্রস্তুর্িি তক্ষর্ত্র র্নম্নবর্ণ িি র্বষয়ার্দ ও
পদ্ধর্ি অনুসিণ কিসত হর্ব:

১) প্রফতটি কমযসম্পাদন চুফির অেযয়নর সপয়ক্ষ প্রমাণক দাফখল করয়ত হয়ব;
২) সকান সূর্য়কর অেযয়নর সপয়ক্ষ প্রমাণক দাফখল করা না হয়ল সূর্কটি অফেযত হে নাই ময়ময ফবয়বফর্ত হয়ব;
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৩) সকল প্রমাণক এফপএএমএস সিটওেোয়রর মাধ্যয়ম দাফখল করয়ত হয়ব; তয়ব সর্সকল অফিস এফপএএমএস
সিটওেোয়রর আওতার্ভি হেফন সস সকল অফিয়সর প্রমাণক সপন ড্রাইি/ ইয়মইয়ল সপ্ররণ করয়ত হয়ব;
৪) সর্ সকল প্রমাণয়কর আকার ২ সমগাবাইয়টর অফর্ক/ইয়মইয়ল সপ্ররণ করা সম্ভব নে সসসকল প্রমাণক দাফখয়লর
ফবষয়ে ঊর্ধ্যতন কর্তযপয়ক্ষর সায়র্ আয়লার্নার ফিফত্তয়ত সপ্ররয়ণর ব্যবস্থা গ্রহণ করয়ত হয়ব;
৫) সকল প্রমাণয়ক সংফিষ্ট কমযকতযার স্বাক্ষর র্াকয়ত হয়ব; স্বাক্ষরফবহীন প্রমাণক ফবয়বর্না করা হয়ব না;
৬) প্রকয়ল্পর মাধ্যয়ম অফেযত সকল সূর্য়কর প্রমাণক ফহয়সয়ব অেযয়নর সপয়ক্ষ সংফিষ্ট প্রকয়ল্পর ‘প্রকল্প-পফরর্ালয়কর’
প্রতোেনপৈ এবং Project Steering Committee (PSC)/Project Implementation Committee (PIC) এর সিার
কার্ যফববরণী প্রদান করয়ত হয়ব;
৭) এফপএ’র প্রফতটি অেযন ফনফিয়তর ফবষয়ে এফপএ টিম কী কার্ যক্রম গ্রহণ কয়রয়ছ তা অর্ যবছর সিয়ষ পৃর্কিায়ব
ঊর্ধ্যতন কর্তযপক্ষয়ক অবফহত করয়ত হয়ব।
০৯. এফপএ ফবষয়ে প্রফিক্ষণ
প্রফতটি সরকাফর অফিস ফনে অফিয়সর কমযকতযা/কমযর্ারীয়দর ের্ন্ এফপএ ফবষেক প্রফিক্ষয়ণর আয়োেন
করয়ব। এছাড়াও ঊর্ধ্যতন অফিস কর্তযক আওতার্ীন অফিয়সর কমযকতযায়দর ের্ন্ এফপএ ফবষেক প্রফিক্ষয়ণর উয়যাগ
গ্রহণ করয়ব।
১০. প্রফতটি সরকাফর অফিয়স এফপএ টিম গঠন
বাফষ যক কমযসম্পাদন চুফি প্রণেন, পফরবীক্ষণ ও মূল্যােয়নর ফনফমত্ত এফপএ কার্ যক্রয়মর আওতাে র্াকা প্রফতটি
সরকাফর অফিয়স একটি এফপএ টিম র্াকয়ব। এফপএ টিয়ম প্রিাসন, পফরকল্পনা, উন্নেন, বায়েট ও আইফসটি সংফিষ্ট
কায়ের সয়ে সম্পৃি কমযকতযায়দর অংিগ্রহণ র্াকয়ব। এছাড়াও, োতীে শুিার্ার সকৌিল, অফিয়র্াগ প্রফতকার ব্যবস্থা,
সসবা প্রদান প্রফতশ্রুফত, ই-গির্ন্যান্স ও উদ্ভাবন এবং তথ্য অফর্কার কমযপফরকল্পনাসমূহ বাস্তবােয়নর সায়র্ সংফিষ্ট
কমযকতযায়দরও এফপএ টিয়ম অন্তর্ভযি করা সর্য়ত পায়র। এফপএ টিম অর্ যবছয়রর প্রফত দ্যই মায়স অন্তত একবার সিাে
ফমফলত হয়ব এবং এফপএ সংফিষ্ট কায়ের অগ্রগফত পর্ যায়লার্না করয়ব ও প্রয়োেনীে পদয়ক্ষপ গ্রহণ করয়ব। এফপএ
টিয়মর সদস্যয়দর ময়ধ্য একেন টিম ফলডার ও একেন সিাকাল পয়েন্ট হয়বন। এফপএ টিম ফলডার ফহসায়ব অফিয়সর
একেন সেেষ্ঠ কমযকতযায়ক ফনযুি করয়ত হয়ব ফর্ফন এফপএ টিয়মর সদস্যয়দর মাধ্যয়ম এফপএ বাস্তবােয়নর ফবষেটি
ফনেফমত তদারফক করয়বন, এফপএ টিয়মর সিাে সিাপফতত্ব করয়বন, এবং এফপএ’র অগ্রগফত ফবষয়ে অফিস প্রর্ানয়ক
অবফহত রাখয়বন। সিাকাল পয়েন্ট ফহয়সয়ব অফিয়সর বায়েট িাখার কমযকতযায়ক ফনযুি করয়ত হয়ব। এফপএ সিাকাল
পয়েন্ট এফপএ সংফিষ্ট সকল প্রিাসফনক কাে সম্পাদন করয়বন, এফপএএমএস সফটওেোয়রর পাসওোড য ও ইউোর
আইফড সংরক্ষণ করয়বন, ঊর্ধ্যতন কর্তযপয়ক্ষর সয়ে সর্াগায়র্ায়গর ফবষয়ে সমিেয়কর দাফেত্ব পালন করয়বন এবং
এফপএ সংফিষ্ট তথ্যাফদ ওয়েবসাইয়ট হালনাগাদ র্াকার ফবষেটি ফনফিত করয়বন।
১০.১ এফপএ টিয়মর দাফেত্ব
• খসড়া এফপএ প্রণেন করা ও র্র্ার্র্ কর্তযপয়ক্ষর অনুয়মাদন গ্রহণ করা;
• প্রফত দ্যই মায়স একবার এফপএ’র অগ্রগফত পর্ যায়লার্না করা;
• এফপএ’র সংয়িার্ন (র্ফদ র্ায়ক) প্রস্তাব ঊর্ধ্যতন অফিয়সর ফনকট সপ্ররণ;
• প্রফত ত্রৈমাফসয়কর অগ্রগফত প্রফতয়বদন প্রস্তুত এবং ঊর্ধ্যতন অফিয়স সপ্ররণ;
• অর্ যবাফষ যক অগ্রগফতর প্রমাণক সংরক্ষণ;
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• বাফষ যক মূল্যােন প্রফতয়বদন প্রস্তুত, প্রমাণয়কর র্র্ার্ যতা র্ার্াই ও সংরক্ষণ এবং অফিস প্রর্ায়নর অনুয়মাদন
গ্রহণ কয়র ঊর্ধ্যতন অফিয়স সপ্ররণ;
• এফপএএমএস সফটওেোয়রর মাধ্যয়ম এফপএ প্রণেন, পফরবীক্ষণ প্রফতয়বদন সপ্ররণ ও মূল্যােন প্রফতয়বদন সপ্ররণ
ফনফিত করা;
• আওতার্ীন অফিয়সর (র্ফদ র্ায়ক) এফপএ চূড়ান্ত করা, এফপএ স্বাক্ষর অনুষ্ঠায়নর আয়োেন, অর্ যবাফষ যক
অগ্রগফতর ফবষয়ে িলাবতযক প্রদান এবং চূড়ান্ত মূল্যােন করা; এবং
• এফপএ কোয়লন্ডার ও ফনয়দ যফিকা অনুর্ােী সংফিষ্ট সকল কাে সম্পাদন।
১১. এফপএ কোয়লন্ডার:
এফপএ প্রণেন ও স্বাক্ষর
• দপ্তর/সংস্থা পর্ যায়ে এফপএ স্বাক্ষয়রর সিষ তাফরখঃ ৩০ জুন
এফপএ সংয়িার্ন
• সংয়িার্য়নর প্রস্তাব ঊর্ধ্যতন অফিয়স সর্ৌফিকতাসহ সপ্ররয়ণর সিষ তাফরখ: ৩০ সসয়েম্বর
এফপএ পর্িবীক্ষণ
• ত্রৈমাফসক প্রফতয়বদন এফপএএমএস সিটওেোয়রর মাধ্যয়ম ঊর্ধ্যতন কর্তযপয়ক্ষর ফনকট সপ্ররয়ণর সিষ তাফরখঃ
১৫ অয়ক্টাবর, ১৫ োনুোরী, ১৫ এফপ্রল
• আওতার্ীন অফিয়সর এফপএ’র অর্ য-বাফষ যক মূল্যােন প্রদায়নর সিষ তাফরখঃ ৩০ োনুোরী
এফপএ মূল্যােন:
• মূল্যােন প্রফতয়বদন (প্রমাণকসহ) ঊর্ধ্যতন অফিয়স সপ্ররয়ণর সিষ তাফরখঃ ১৫ জুলাই
• আওতার্ীন অফিয়সর এফপএ মূল্যােন সমাপ্ত কয়র িলািল প্রকায়ির সিষ তাফরখঃ ৩০ আগস্ট
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পফরফিষ্ট ‘ক’

দপ্তর/সংস্থা পে যায়ের অফিয়সর
বাফষ যক কমযসম্পাদন চুফির নতুন কাঠায়মা

16

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদদশ সরকার

(এফপএ প্রস্তুতকারী অফিয়সর অফিস প্রধায়নর পদবী ও অফিয়সর নাম)

------------------------------------------------------এবং
(ঊর্ধ্যতন অফিয়সর অফিস প্রধায়নর পদবী ও অফিয়সর নাম)
-------------------------------------------------------------------------------

এর মদে স্বাক্ষররত

বারষ যক কমযসম্পাদন চুরি

১ জুলাই, ২০২১ - ৩০ জুন, ২০২২
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সূরচপত্র

ফবষে

পৃষ্ঠা নং

কমযসম্পাদয়নর সাফব যক ফচত্র
প্রস্তাবনা
সসকশন ১: রূপকল্প, অরিলক্ষয, কমযসম্পাদয়নর যেত্র এবাং কার্ যাবরল
সসকশন ২: রবরিন্ন কার্ যক্রদমর চূড়ান্ত িলািল/ প্রভাব
সসকশন ৩: কমযসম্পাদন পররকল্পনা
সংয়োজনী ১: শব্দসংয়েপ
সংয়োজনী ২: কমযসম্পাদন সূচদকর পররমাপ পদ্ধরত
সাংদর্াজনী ৩: অন্য অফিয়সর সয়ে সংফিষ্ট কমযসম্পাদন সূচকসমূহ
সংয়র্ােনী ৪: োতীে শুিার্ার সকৌিল কমযপফরকল্পনা, ২০২১-২০২২
সংয়র্ােনী ৫: ই-গভন্যিাে ও উদ্ভাবন কর্িপর্িকল্পনা, 2021-22
সংয়র্ােনী ৬: অফিয়র্াগ প্রফতকার ব্যবস্থা কমযপফরকল্পনা, ২০২১-২০২২
সংয়র্ােনী ৭: সসবা প্রদান প্রফতশ্রুফত কমযপফরকল্পনা, ২০২১-২০২২
সংয়র্ােনী ৮: তথ্য অফর্কার ফবষয়ে বাফষ যক কমযপফরকল্পনা, 2021-22
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কমযসম্পাদয়নর সাফব যক ফচত্র
সাম্প্রফতক অজযন, চযায়লঞ্জ এবং ভফবষ্যৎ পফরকল্পনা

সাম্প্রফতক বেরসমূয়হর (৩ বের) প্রধান অজযনসমূহ

সমস্যা এবং চযায়লঞ্জসমূহ

ভফবষ্যৎ পফরকল্পনা

২০২১-২২ অে যবেয়রর সম্ভাব্য প্রধান অজযনসমূহ

19

প্রস্তাবনা
প্রারতষ্ঠারনক দক্ষতা বৃরদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জবাবরদরহ সজারদার করা, সুশাসন সাংহতকরণ এবাং সম্পদদর
র্থার্থ ব্যবহার রনরিতকরদণর 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 ২০২১ সায়লর জুন মায়সর .........................তাররদে এই বারষ যক কমযসম্পাদন চুরি
স্বাক্ষররত হল।

এই চুরিদত স্বাক্ষরকারী উিয়পক্ষ রনম্নরলরেত রবষয়সমূদহ সম্মত হদলন:

20

সসকশন ১:
রূপকল্প, অরিলক্ষয, কমযসম্পাদয়নর যেত্র এবাং কার্ যাবরল
১.১ রূপকল্প:

১.২ অরিলক্ষয:

১.৩ কমযসম্পাদদনর সক্ষত্র (সংফিষ্ট অফিস কর্তযক ফনধ যাফরত, সয়ব যাচ্চ ৫টি):
১)
২)
৩)
৪)
৫)

সুিাসন ও সংস্কারমূলক কমযসম্পাদয়নর সক্ষৈ (মফিপফরষদ ফবভাগ কর্তযক ফনধ যাফরত)
১) সুিাসন ও সংস্কারমূলক কার্ যক্রম সোরদারকরণ

১.৪ কার্ যাবরল: (আইন/রবরি দ্বারা রনি যাররত কার্ যাবরল)
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যসকশন ২
ফবফভন্ন কাে যক্রয়মর চূড়ান্ত িলািল/প্রভাব

চূড়ান্ত িলািল/প্রভাব

১

কমযসম্পাদন
সূচকসমূহ

২

প্রকৃত অজযন
একক

৩

ফনধ যাফরত লেযমাত্রা
অজযয়নর যেয়ত্র যেৌেভায়ব
দাফেত্বপ্রাপ্ত
২০২৩-২৪
মিণালে/ফবভাগ/
সংস্হাসমূয়হর নাম

প্রয়েপণ
লেযমাত্রা

২০১৯-২০

২০২০-২১

২০২১-২২

২০২২-২৩

৪

৫

৬

৭
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৮

৯

উপাত্তসূত্র

১০

সসকশন ৩ কমযসম্পাদন পফরকল্পনা
কমযসম্পাদন যেত্র

যেয়ত্রর মান৭

কাে যক্রম

০

কমযসম্পাদন
সূচক

গণনা
পদ্ধফত

একক

কমযসম্পাদন
সূচদকর মান

২

৩

৪

৫

৬

৭

কমযসম্পাদন যেত্রসমূহ (ফবফধ/আইন দ্বারা ফনধ যাফরত দাফেত্ব অনুোেী, সয়ব যাচ্চ ৫টি)
[১]
[২]
[৩]
সুশাসন ও সংস্কারমূলক কমযসম্পাদয়নর যেত্র (মফিপফরষদ ফবভাগ কর্তযক ফনধ যাফরত)
সুিাসন ও সংস্কারমূলক কার্ যক্রয়মর
বাস্তবােন সোরদারকরণ

৩০

অরত
উত্তম

উত্তম

১০০%

৯০%

১০

১১

অসািারণ
২০১৯২০

১

লক্ষযমাত্রা/ফনণ যােক ২০২১-২২

প্রকৃত অজযন

১) শুদ্ধাচার কমযপফরকল্পনা
বাস্তবােন

শুিার্ার কমযপফরকল্পনা
বাস্তবাফেত

10

২) ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন
কমযপফরকল্পনা বাস্তবােন

ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন
কমযপফরকল্পনা বাস্তবাফেত

10

৩) তথ্য অফধকার
কমযপফরকল্পনা বাস্তবােন

তথ্য অফধকার
কমযপফরকল্পনা বাস্তবাফেত

3

৪) অফভয়োগ প্রফতকার
কমযপফরকল্পনা বাস্তবােন

অফভয়োগ প্রফতকার
কমযপফরকল্পনা বাস্তবাফেত

4

৫) যসবা প্রদান প্রফতশ্রুফত
কমযপফরকল্পনা বাস্তবােন

যসবা প্রদান প্রফতশ্রুফত
কমযপফরকল্পনা বাস্তবাফেত

3
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৮

২০২০২১

৯

চলরত
মান

চলরত
মাদনর রনদম্ন

৮০%

৭০%

৬০%

১২

১৩

১৪

প্রদক্ষপণ

প্রদক্ষপণ

২০২২-২৩

২০২৩-২৪

১৫

১৬

আরম, (এফপএ প্রস্তুতকারী অফিয়সর অফিস প্রধায়নর পদবী ও অফিয়সর নাম), ফহয়সয়ব (ঊর্ধ্যতন
অফিয়সর অফিস প্রধায়নর পদবী ও অফিয়সর নাম) রনকট অঙ্গীকার কররি সর্ এই চুরিদত বরণ যত
ফলাফল অজযদন সদচষ্ট থাকব।
আরম, (ঊর্ধ্যতন অফিয়সর অফিস প্রধায়নর পদবী ও অফিয়সর নাম) ফহয়সয়ব (এফপএ প্রস্তুতকারী
অফিয়সর অফিস প্রধায়নর পদবী ও অফিয়সর নাম) এর রনকট অঙ্গীকার কররি সর্ এই চুরিদত বরণ যত
ফলাফল অজযদন প্রদয়াজনীয় সহদর্ারগতা প্রদান করব।

স্বাক্ষররত:

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

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

এফপএ প্রস্তুতকারী কর্তপয য়ের পদবী

তাররে

অফিয়সর নাম

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

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

ঊর্ধ্যতন কর্তপয য়ের পদবী
অফিয়সর নাম

তাররে
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সংয়োজনী-১ শব্দসংয়েপ

25

সংয়োজনী- ২:
কমযসম্পাদন ব্যবস্থাপনা ও প্রমাণক

ক্ররমক নম্বর

কাে যক্রম

কমযসম্পাদন সূচক

বাস্তবায়নকারী অনুরবিাগ,
অরিশাো, শাো

১
২
৩
৪

26

লেযমাত্রা অজযয়নর প্রমাণক

সাংদর্াজনী ৩:
অর্ন্ অফিয়সর সয়ে সংফিষ্ট কমযসম্পাদন সূচকসমূহ

কার্ যক্রম

কমযসম্পাদন সূচক যেসকল অফিয়সর সায়ে সংফিষ্ট সংফিষ্ট অফিয়সর সায়ে কাে যক্রম সমন্বয়ের যকৌশল

27

পফরফিষ্ট খঃ
মফিপফরষদ ফবিাগ কর্তক
য ফনর্ যাফরত সুিাসনমূলক কমযপফরকল্পনাসমূহ
সংয়র্ােনী ৪-৮

28

সাংদর্াজনী ৪:
দপ্তর/সাংস্থার জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কমযপফরকল্পনা, ২০২১-২০২২
দপ্তর/সাংস্থার নাম:
কাে যক্রয়মর নাম

কমযসম্পাদন সূচক

সূচয়কর
মান

১
২
৩
১. প্রাফতষ্ঠাফনক ব্যবস্থা……………………………….....
১.১ ননফতকতা কফমটির সভা আদয়াজন
সিা আদয়ারজত
৪
১.২ ননফতকতা কফমটির সভার ফসদ্ধান্ত
বাস্তবােন
১.৩ সুশাসন প্রফতষ্ঠার ফনফমত্ত অংশীজয়নর
(stakeholders) অংশগ্রহয়ণ সভা
১.৪ শুদ্ধািাি সংক্রান্ত প্রর্িক্ষণ আর্য়ােন
১.৫ কময-পফরয়বশ উন্নেন
১.৬ জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল
কমযপফরকল্পনা, ২০২১-২২ ও নত্রমাফসক
পফরবীেণ প্রফতয়বদন সংফিষ্ট মিণালয়ে
দাফখল ও স্ব স্ব ওয়েবসাইয়র্
আপয়লাডকরণ
১.৭ আওতািীন আঞ্চরলক/ মাঠ পর্ যাদয়র
কার্ যালয় (প্রদর্াজয সক্ষদত্র) কর্তযক
দাফখলকৃত জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল
কমযপফরকল্পনা ও পফরবীেণ প্রফতয়বদয়নর
ওপর ফিডব্যাক প্রদান
১.৮ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এবাং
পুরস্কারপ্রাপ্তদদর তারলকা ওদয়বসাইদট
প্রকাশ

একক

৪

৬

%

অনুফষ্ঠত সভা

২

সংখ্যা

উন্নত কমযপররদবশ
কমযপফরকল্পনা ও
নত্রমাফসক
প্রফতয়বদন
দাফখলকৃত ও
আপয়লাডকৃত
ফিডব্যাক
সভা/কমযশালা
অনুফষ্ঠত

২

২০২১-২০২২
অে যবেয়রর
লেযমাত্রা

৫

৬

সংখ্যা

বাস্তবাফেত ফসদ্ধান্ত

প্রর্িক্ষণ
আর্য়ার্েি

বাস্তবােয়নর
দাফেত্বপ্রাপ্ত
ব্যফি/পদ

লেযমাত্রা/
অজযন
৭
লেযমাত্রা
অজযন
লেযমাত্রা
অজযন
লেযমাত্রা
অজযন
লেযমাত্রা

সংখ্যা

১

সংখ্যা ও
তাফরখ
তাফরখ

অজযন
লেযমাত্রা
অজযন
লেযমাত্রা
অজযন

৪

তাফরখ

লেযমাত্রা

২

অজযন
প্রদত্ত পুরস্কার

১

তাররে

লেযমাত্রা
অজযন
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১ম
২ে
৩ে
৪ে য
যকাোর্ যার
যকাোর্ যার
যকাোর্ যার
যকাোর্ যার
৮
৯
১০
১১

মন্তব্য
যমার্
অজযন
১২

অফজযত
মান
১৩

১৪

কাে যক্রয়মর নাম

কমযসম্পাদন সূচক

সূচয়কর
মান

একক

১
২
৩
৪
২. আরথ যক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ........................................................................
২.১ ২০২১-২২ অে য বেয়রর ক্রেক্রে-পফরকল্পনা
২
তাফরখ
পফরকল্পনা (প্রকয়ল্পর অনুয়মাফদত বাফষ যক
ওয়েবসাইয়র্
ক্রে পফরকল্পনাসহ) ওয়েবসাইয়র্ প্রকাশ
প্রকাফশত
২.২ প্রকর্ল্পি PSC ও PIC সভা
সভা আর্য়ার্েি
২
সংখ্যা
আর্য়ােন
২.৩ বার্ষ িক উন্নয়ন কর্িসূর্ি বাস্তবায়ন
বার্ষ িক উন্নয়ন
২
%
কর্িসূর্ি
বাস্তবার্য়ি
২.৪ প্রকল্প সমাফপ্ত যশয়ষ প্রকয়ল্পর সম্পদ
(োনবাহন, কফম্পউর্ার, আসবাবপত্র
ইতযাফদ) ফবফধ যমাতায়বক হস্তান্তর করা

প্রকয়ল্পর সম্পদ
ফবফধ যমাতায়বক
হস্তান্তফরত

২

বাস্তবােয়নর
দাফেত্বপ্রাপ্ত
ব্যফি/পদ

২০২১-২০২২
অে যবেয়রর
লেযমাত্রা

৫

৬

লেযমাত্রা/
অজযন
৭
লেযমাত্রা
অজযন
লেযমাত্রা
অজযন
লেযমাত্রা
অজযন

তাররে

লেযমাত্রা
অজযন

৩. শুদ্ধাচার সংফিষ্ট এবং দুনীফত প্রফতয়রায়ধ সহােক অর্ন্ার্ন্ কাে যক্রম……………..৩০ (অগ্রারিকার রিরত্তদত 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

রব:দ্র:- সকান ক্ররমদকর কার্ যক্রম প্রদর্াজয না হদল তার কারণ মন্তব্য কলাদম উদেে করদত হদব।
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১ম
২ে
৩ে
৪ে য
যকাোর্ যার
যকাোর্ যার
যকাোর্ যার
যকাোর্ যার
৮
৯
১০
১১

মন্তব্য
যমার্
অজযন
১২

অফজযত
মান
১৩

১৪

সংয়র্ােনী ৫: ই-গিন্যযান্স ও উদ্ভাবন কমযপররকল্পনা
লক্ষযর্াত্রা ২০২১-২০২২
ক্রম

১

কর্িসম্পাদন তক্ষত্র
২
[১] ই-গির্ন্যান্স ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত কার্ যক্রয়মর
বাস্তবােন সোরদারকরণ

কার্ িক্রর্

র্ান
৩

৩৫

৪

৫

[১.১] উদ্ভাবনী ধািণা বাস্তবায়ন

[১.১.১] একটি নতুন উদ্ভাবনী ধািণা বাস্তবার্য়ি

[১.২] তসবা সহর্েকিণ

[১.২.১] একটি তসবা সহর্েকৃি

[১.৩] সসবা র্ডর্েটাইর্েিন

[১.৩.১] ন্যযনির্ একটি তসবা র্ডর্েটাইেকৃি

[১.৪] ইতঃপূয়ব য বাস্তবাফেত উদ্ভাবনী র্ারণা, সহফেকৃত ও
ফডফেটাইেকৃত সসবা সংক্রান্ত পর্ যায়লার্না সিা

[১.৪.১] সিা আয়োফেত

[১.৫] ই-নর্র্ি ব্যবহাি বৃর্দ্ধ
[১.৬] ৪র্ ি র্িল্প র্বপ্লর্বি িযার্লঞ্জ তর্াকার্বলায় কিণীয় র্বষর্য়
অবর্হিকিণ সভা/কর্িিালা আর্য়ােন

১

কর্িসম্পাদন
সূিক

[১.৫.১] ই-ফাইর্ল সনাট ফনষ্পফত্তকৃত
[১.৬.১] সভা/কর্িিালা আর্য়ার্েি
[২.১.১] িথ্য বািায়র্ন সকল তসবা বক্স হালনাগাদকৃি

[২.১] িথ্য বািায়ন হালনাগাদকিণ
[২.১.২] ফবফিন্ন প্রকািনা ও তথ্যাফদ িথ্য বািায়র্ন প্রকাফিত

২

[২.২.১] কমযপফরকল্পনা বাস্তবােন সংক্রান্ত প্রফিক্ষণ আয়োফেত

[২] প্রাফতষ্ঠাফনক দক্ষতা বৃফি

১৫
[২.২] ই-গভন্যিাে ও উদ্ভাবন কর্িপর্িকল্পনা বাস্তবায়ন

[২.২.২]ই-গভন্যিাে কর্িপর্িকল্পনা বাস্তবায়র্নি েন্য বিােকৃি অর্ ি
ব্যর্য়ি
[২.২.৩] কর্িপর্িকল্পনাি বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি পর্ িার্লািনা সংক্রান্ত সভা
আর্য়ার্েি
[২.২.৪] কর্িপর্িকল্পনাি অধ িবার্ষ িক স্ব-মূল্যায়ন প্রর্ির্বদন র্র্িপর্িষদ
র্বভার্গ/ ঊর্ধ্িিন কর্তিপর্ক্ষি র্নকট তপ্রর্িি
[২.২.৫] তদর্ি/র্বর্দর্ি বাস্তবার্য়ি ন্যযনির্ একটি উর্যাগ পর্িদিিনকৃি

সংয়র্ােনী ৬: অফিয়র্াগ প্রফতকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত কময-পফরকল্পনা, ২০২১-২০২২
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একক

কর্িসম্পাদন
সূির্কি র্ান

অসাধািণ

উির্

িলর্ি র্ান

১০০%

৮০%

৬০%

৮

৯

১০

১৬/০৩/২০২২

১৪/০৪/২০২২

০৫/০৫/২০২২

২৫/০২/২০২২

০৪/০৩/২০২২

২৫/০৩/২০২২

৬
িার্িখ

৭
৫

িার্িখ

৫

িার্িখ

৫

৩০/১২/২০২১

১৩/০১/২০২২

২০/০১/২০২২

তাফরখ

৪

৩০/০৮/২০২১

১৫/০৯/২০২১

৩০/০৯/২০২১

%

৬

৮০%

৭০%

৬০%

সংখ্যা

৪

২

১

-

সংখ্যা

৪

৪

৩

২

সংখ্যা

২

৪

৩

২

সংখ্যা

৩

৪

৩

২

%

৩

৮০%

৭০%

৬০%

সংখ্যা

৩

৪

৩

২

িার্িখ

৩

১৩/০১/২০২২

২০/০১/২০২২

২৭/০১/২০২২

সংখ্যা

৩

৩০/05/
২০২২

৩০/06/
২০২২

-

কার্ িক্রর্র্ি তক্ষত্র

১
প্রার্িষ্ঠার্নক
ব্যবস্থাপনা

পর্িবীক্ষণ ও
সক্ষর্িাবৃর্দ্ধ

র্ান

২
৫

২০

কর্িসম্পাদন
সূিক

কার্ িক্রর্

৩

একক

৪

৫

[১.১] অফিয়র্াগ ফনষ্পফত্ত কমযকতযা (অফনক) ও আফপল
কমযকতযার তথ্য ওয়েবসাইয়ট ত্রৈমাফসক ফিফত্তয়ত
হালনাগাদকরণ

[১.১.১] অর্নক ও আর্পল
কর্িকিিাি িথ্য হালনাগাদকৃি এবং
ওর্য়বসাইর্ট আপর্লাডকৃি

[২.১] ফনফদ যষ্ট সময়ে অনলাইন/ অিলাইয়ন প্রাপ্ত
অফিয়র্াগ ফনষ্পফত্ত এবং ফনষ্পফত্ত সংক্রান্ত মাফসক
প্রফতয়বদন উর্ধ্যতন কর্তযপক্ষ বরাবর সপ্ররণ

[২.১.১] অফিয়র্াগ ফনষ্পফত্তকৃত

%

[২.২] কমযকতযা/কমযর্ারীয়দর অফিয়র্াগ প্রফতকার ব্যবস্থা
এবং ফেআরএস সিটওেোর ফবষেক প্রফিক্ষণ
আয়োেন

[২.২.১] প্রফিক্ষণ আয়োফেত

সংখ্যা

[২.৩] ত্রত্রর্ার্সক র্ভর্ির্ি পর্িবীক্ষণ এবং ত্রত্রর্ার্সক
পর্িবীক্ষণ প্রর্ির্বদন উর্ধ্িিন কর্তিপর্ক্ষি র্নকট তপ্রিণ

[২.৩.১] ত্রত্রর্ার্সক প্রর্ির্বদন
তপ্রর্িি

সংখ্যা

[২.৪] অফিয়র্াগ প্রফতকার ব্যবস্থাপনা
সস্টকয়হাল্ডারগয়ণর সমিয়ে অবফহতকরণ সিা

[২.৪.১] সিা অনুফষ্ঠত

সংখ্যা

ফবষয়ে

সংখ্যা

প্রকৃি
অেিন
২০১৯২০

প্রকৃি
অেিন
২০২০২১

৬

৭

৫

িলর্ি
র্ার্নি
র্নর্ম্ন

অর্ি
উির্

উির্

িলর্ি
র্ান

৮

১০০%
৯

৯০%
১০

৮০%
১১

৭০%
১২

৬০%
১৩

-

-

৪

৩

-

-

-

-

-

৯০%

৮০%

৭০%

৬০%

-

-

-

৪

৩

২

১

-

৩

-

-

৪

৩

২

১

-

৪

-

-

২

১

-

-

কর্িসম্পাদন
সূির্কি র্ান

৮

৫

সংয়র্ােনী ৭: সসবা প্রদান প্রফতশ্রুফত বাস্তবােন কময-পফরকল্পনা, ২০২১-২০২২
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লক্ষযর্াত্রা ২০২১-২০২২
অসাধািণ

কার্ িক্রর্র্ি
তক্ষত্র
১

র্ান

২

প্রার্িষ্ঠার্নক
১0

সক্ষর্িা অেিন
ও পর্িবীক্ষণ

কার্ িক্রর্

৩
[১.১] সসবা প্রদান প্রফতশ্রুফত পর্িবীক্ষণ
কর্র্টিি র্সদ্ধান্ত বাস্তবায়ন

৪
[১.১.১] র্সদ্ধান্ত
বাস্তবার্য়ি

[১.২] সসবা প্রদান প্রফতশ্রুফত ত্রৈমাফসক
ফিফত্তয়ত হালনাগাদকরণ

[১.২.১] ওয়েবসাইয়ট
প্রফত ত্রৈমাফসয়ক
হালনাগাদকৃত

[২.১] সসবা প্রদান প্রফতশ্রুফত ফবষেক
প্রফিক্ষণ আয়োেন
১5

কর্িসম্পাদন
সূিক

[২.২] তসবা প্রদান র্বষর্য়
তেকর্হাল্ডািগর্ণি সর্ন্বর্য় অবর্হিকিণ
সভা আর্য়ােন

[১.১.১] প্রফিক্ষণ
আয়োফেত
[১.৩.১]
অবফহতকরণ সিা
অনুফষ্ঠত

একক

কর্িসম্পাদ
ন সূির্কি
র্ান

লক্ষযর্াত্রা ২০২১-২০২২

প্রকৃি
অেিন
২০১৯২০

প্রকৃি
অেিন
২০২০-২১

অসাধািণ

অর্ি উির্

উির্

িলর্ি
র্ান

িলর্ি র্ার্নি
র্নর্ম্ন

৯০%
১১

৮০%
১২

৭০%
১৩

৬০%
১৪

৮০%

৭০%

-

-

-

৬

৭

৮

৯

১০০%
১০

%

5

-

-

১০০%

৯০%

সংখ্যা

৫

-

-

৪

৩

সংখ্যা

10

-

-

৪

৩

২

১

-

সংখ্যা

5

-

-

২

১

-

-

-
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সংয়র্ােনী ৮: তথ্য অফর্কার ফবষয়ে ২০২১-২২ অর্ যবছয়রর বাফষ যক কমযপফরকল্পনা

কর্িসম্পাদর্নি
তক্ষত্র

র্ান

কার্ িক্রর্

কর্িসম্পাদন
সূিক

১

২

৩

প্রার্িষ্ঠার্নক

১০

[১.১] িথ্য অর্ধকাি আইন অনুর্ায়ী
র্নধ িার্িি সর্র্য়ি র্র্ে িথ্য প্রদান

[১.১.১] র্নধ িার্িি
সর্র্য়ি র্র্ে িথ্য
প্রদানকৃি

[১.২] স্বপ্রয়ণাফদতিায়ব প্রকািয়র্াগ্য
তথ্য হালনাগাদ কর্ি ওয়েবসাইয়ট
প্রকাি

[১.2.১] হালনাগাদকৃত
িথ্য
ওয়েবসাইয়ট
প্রকাফিত

[১.৩] বাফষ যক প্রফতয়বদন প্রকাি

[১.3.১] বাফষ যক
প্রফতয়বদন প্রকাফিত

[১.৪] িথ্য অর্ধকাি আইন, ২০০৯
এি ৫ ধািা অনুসার্ি র্াবিীয়
ির্থ্যি কযাটাগর্ি ও কযাটালগ
ত্রির্ি/ হালনাগাদকিণ

সক্ষর্িা বৃফি

১৫

একক

৪

কর্িসম্পাদন
সূির্কি র্ান

লক্ষযর্াত্রা ২০২১-২০২২

প্রকৃি
অেিন
২০১৯২০

প্রকৃি
অেিন
২০২০২১

অসাধািণ

অর্ি
উির্

উির্

িলর্ি
র্ান

িলর্ি
র্ার্নি
র্নর্ম্ন

১০০%

৯০%

৮০%

৭০%

৬০%

৭

৮

৯

১০

১১

১২

১৩

৫

৬

%

১০

১০০%

৯০%

৮০%

৭০%

৬০%

০৩

৩১-১২২০২১

১০০১২০২২

২০০১২০২২

৩১০১২০২২

-

তাফরখ

০৩

১৫-১০২০২১

১৫১১২০২১

১৫১২২০২১

-

-

[১.4.১] ির্থ্যি
কযাটাগর্ি ও কযাটালগ
প্রস্তুিকৃি/হালনাগাদকৃি

িার্িখ

০৩

৩১-১২২০২১

১০০১২০২২

২০০১২০২২

৩১০১২০২২

-

[১.৫] িথ্য অর্ধকাি আইন ও
র্বর্ধর্বধান সম্পর্কি েনসর্িিনিা
বৃর্দ্ধকিণ

[১.5.১] প্রর্ার কার্ যক্রম
সম্পন্ন

কার্ যক্রয়মর
সংখ্যা

০৩

৩

২

১

-

-

[১.৬] তথ্য অফর্কার ফবষয়ে
কর্িকিিার্দি প্রর্িক্ষণ আর্য়ােন

[১.6.১] প্রর্িক্ষণ
আর্য়ার্েি

প্রফিক্ষয়ণর
সংখ্যা

০৩

৩

২

১

-

-

িার্িখ

34

পফরফিষ্ট ‘গ’

োতীে শুিার্ার সকৌিল কমযপফরকল্পনা, ই-গির্ন্যান্স কমযপফরকল্পনা, অফিয়র্াগ
প্রফতকার ব্যবস্থা কমযপফরকল্পনা, সসবা প্রদান প্রফতশ্রুফত কমযপফরকল্পনা এবং তথ্য
অফর্কার কমযপফরকল্পনা ফনয়দ যফিকা

35

দপ্তর/সংস্থার জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল
কমযপফরকল্পনা প্রণেন, বাস্তবােন ও মূল্যায়ন ফনয়দ যফশকা, ২০২১-২২

মরন্ত্রপররষদ রবিাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদদশ সরকার

দপ্তর/সংস্থার জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কমযপফরকল্পনা প্রণেন, বাস্তবােন ও
মূল্যায়ন ফনয়দ যফশকা, ২০২১-২২
১। যপ্রোপর্:
গণপ্রজাতিী 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 গড়ার
প্রতযয়ে প্রণীত যকৌশয়ল শুদ্ধাচারয়ক ননরতকতা ও সততা দ্বারা প্রিারবত আচরণগত উৎকষ য এবাং সকান সমাদজর
কাদলাত্তীণ য মানদণ্ড, প্রথা ও নীরতর প্ররত আনুগতয রহসাদব সাংজ্ঞারয়ত করা হদয়দি। এ যকৌশয়ল রাষ্ট্র ও সমায়জ শুদ্ধাচার
প্রফতষ্ঠা সরকায়রর সাংফবধাফনক ও আইনগত স্থােী দাফেত্ব; সুতরাং সরকারয়ক অব্যাহতভায়ব এই লয়েয কাে যক্রম
পফরচালনা করয়ত হয়ব ময়ময উয়েখ আয়ে। এরই ধারাবাফহকতাে প্রাে সকল মিণালে/ফবভাগ/অর্ন্ার্ন্ রাষ্ট্রীে প্রফতষ্ঠানসমূহ ১
জানুোফর ২০১৫ যেয়ক ৩০ জুন ২০১৬ যমোয়দর জর্ন্ শুদ্ধাচার কমযপফরকল্পনা ও বাস্তবােন অগ্রগফত পফরবীেণ কাঠায়মা
প্রণেন কয়র। ২০১৬-২০১৭ অে যবেয়র মিণালে/ফবভাগ/সংস্থার পাশাপাফশ আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা এবাং মাঠ পে যায়ের
রবিাগীয়/আঞ্চরলক কার্ যালয়সমূহ জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কমযপফরকল্পনা ও বাস্তবােন পফরবীেণ কাঠায়মা প্রণেন কয়র
আসদি। ২০১৮-১৯ অে যবেয়র প্রথমবাদরর মত জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কমযপফরকল্পনাে সম্পাফদত কায়জর ফবপরীয়ত
নম্বর প্রদান ও যস আয়লায়ক প্রাথরমকিাদব মূল্যােন কার্ যক্রম শুরু হয়। এর িারাবারহকতায় আগামী ২০২১-২২
অথ যবিদরও জাতীয় শুদ্ধাচার সকৌশল কমযপররকল্পনায় সম্পারদত কাদজর রবপরীদত নম্বর প্রদান ও সস আদলাদক মূল্যায়দনর
ব্যবস্থা রদয়দি।
সকল দপ্তর/সাংস্থা মরন্ত্রপররষদ রবিাগ কর্তযক প্রণীত এ রনদদ যরশকা অনুসরণপূব যক স্ব স্ব কার্ যালদয়র জাতীে শুদ্ধাচার
যকৌশল কমযপফরকল্পনা প্রণেন, বাস্তবায়ন করদব এবাং আওতািীন আঞ্চরলক ও মাঠ পর্ যাদয়র কার্ যালয়সমূদহর জন্য
জাতীয় শুদ্ধাচার সকৌশল কমযপররকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়দনর রনদদ যশনা ও প্রদয়াজনীয় সহায়তা প্রদান করদব।
দপ্তর/সাংস্থাসমূহ এই রনদদ যরশকা অনুসরণ কয়র কমযপফরকল্পনাে অন্তর্ভযি কাে যক্রমসমূহ বাস্তবােন যশয়ষ মূল্যায়ন করদব।
২। জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কমযপফরকল্পনা, ২০২১-২২
জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কমযপফরকল্পনাে প্রাফতষ্ঠাফনক ব্যবস্থা, আরথ যক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন এবাং শুদ্ধাচার
সাংরিষ্ট ও দুনীরত প্ররতদরাদি সহায়ক অন্যান্য কার্ যক্রম এই ৩ (ফতন) টি যেয়ত্র কাে যক্রম ফনধ যারণ করা হয়েয়ে:
ক্রফমক ১: প্রাফতষ্ঠাফনক ব্যবস্থা
১.১ ননফতকতা কফমটির সভা
ননরতকতা করমটির কার্ যপরররির আদলাদক সিার আদলাচযসূরচ রনি যারণ করদত হদব। জাতীয় শুদ্ধাচার সকৌশল
কমযপররকল্পনা ও বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ সাংক্রান্ত নত্রমাফসক প্রফতয়বদনসমূহ ননফতকতা কফমটির সভাে অনুয়মাফদত হয়ত
হয়ব ফবধাে প্রফত যকায়াট যাদর ন্যযনতম ১টি কয়র ননফতকতা কফমটির সভা আহ্বান করয়ত হয়ব এবং এর লক্ষযমাত্রা ১.১
নম্বর ক্রফময়কর ৬ নম্বর কলাদম উয়েখপূব যক ৮-১১ কলামসমূয়হ নত্রমাফসক ফভফত্তয়ত উি লেযমাত্রা ফবভাজন কয়র প্রদশযন
কদর ননরতকতা করমটির সিার কার্ যরববরণী সংফিষ্ট মিণালে/রবিাদগ সপ্ররণ করদত হয়ব।
মূল্যায়ন পদ্ধরত: প্রফত নত্রমাফসয়ক ১টি কয়র সভা অনুফষ্ঠত হয়ল পূণ য নম্বর পাওো োয়ব। যকান নত্রমাফসয়ক সভা
আয়োজন করা সম্ভব না হয়ল পরবতী সময়ে সভা আয়োজন করা োয়ব। তয়ব, ফনধ যাফরত নত্রমাফসয়কর সভা পরবতী সময়ে
আয়োজন করা হয়ল প্রফতটি সভার ফবলয়ম্বর জর্ন্ ০.২৫ কয়র নম্বর কতযন হয়ব।
প্রমাণক: ননরতকতা করমটির সিার কার্ যরববরণী।
১.২ ননফতকতা কফমটির সভার ফসদ্ধান্ত বাস্তবােন
ননফতকতা কফমটির সভাে গৃহীত ফসদ্ধান্ত বাস্তবােয়নর হার ফনধ যারণ করয়ত হয়ব এবং এর লক্ষযমাত্রা ১.২ নম্বর
ক্রফময়ক উয়েখ করয়ত হয়ব। এয়েয়ত্র প্রফত যকাোর্ যায়র অনুয়ষ্ঠে ননফতকতা কফমটির সভাে গৃহীত ফসদ্ধান্ত বাস্তবােয়নর হার
পৃেকভায়ব প্রফত যকাোর্ যায়র (৮-১১ কলামসমূয়হ) উয়েখ করয়ত হয়ব। সকান রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা সম্ভব না হদল তার
সর্ৌরিক কারণ উদেে কদর ননরতকতা করমটির সিাপরত কর্তযক প্ররতস্বাক্ষররত প্ররতদবদন দারেল করদত হদব।
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মূল্যায়ন পদ্ধরত: প্রফত নত্রমাফসয়ক আয়োফজত সভার ফসদ্ধান্ত বাস্তবােন লেযমাত্রার ফবপরীয়ত অজযন শতভাগ
হয়ল পূণ য নম্বর পাওো োয়ব। তয়ব অজযন শতভাগ না হয়ল গাফণফতকহায়র নম্বর কতযন হয়ব। উদেখ্য, মূল্যায়দনর সময়
ননরতকতা করমটির কার্ যপরররির আদলাদক গৃহীত রসদ্ধান্ত বাস্তবায়দনর ওপর সবরশ গুরুত্ব সদয়া হদব।
প্রমাণক: ননরতকতা করমটির সিার কার্ যরববরণী ও বাস্তবায়ন অগ্রগরত প্ররতদবদন।
১.৩ সুশাসন প্ররতষ্ঠার রনরমত্ত অাংশীজদনর (Stakeholder) অাংশগ্রহদণ সিা
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 নত্রমাফসক ফভফত্তয়ত উি লেযমাত্রা ফবভাজন কয়র প্রদশযন করয়ত
হয়ব। উয়েখ্য, অংশীজন (stakeholder) বলয়ত স্ব স্ব মিণালে/ফবভাগ/রাষ্ট্রীে প্ররতষ্ঠাদনর অিযন্তরীণ/দাপ্তররক/নাগররক
যসবা গ্রহণকারী যেয়কান ব্যফি/প্রফতষ্ঠান (সরকাফর/য়বসরকাফর), সুশীল সমাদজর প্ররতরনরি (দপ্তর/সংস্থার কাদজর সাদথ
সাংরিষ্ট) এবং আওতাধীন মাঠপে যায়ের কাে যালেসমূহ ফকংবা তায়দর কমযকতযা-কমযচারীয়ক বুঝায়ব।
মূল্যায়ন পদ্ধরত: অংশীজয়নর অংশগ্রহয়ণ সভা আয়োজয়নর লেযমাত্রার ফবপরীয়ত অজযন শতভাগ হয়ল পূণ য
নম্বর পাওো োয়ব। তয়ব অজযন শতভাগ না হয়ল গাফণফতকহায়র নম্বর কতযন হয়ব।
প্রমাণক: অংশীজয়নর অংশগ্রহয়ণ সভার কার্ যরববরণী এবাং হারজরা।
১.৪ শুদ্ধাচার সাংক্রান্ত প্ররশক্ষণ আদয়াজন
কমযকতযা-কমযচারীদদর জন্য শুদ্ধাচার সাংক্রান্ত ন্যযনতম ২ টি প্ররশক্ষণ আদয়াজন করদত হদব এবাং এর
লক্ষযমাত্রা ১.৪ নম্বর ক্ররমদকর ৬ নম্বর কলাদম উদেে করদত হদব। ৮-১১ কলামসমূদহ প্রদর্াজয সকায়াট যাদর উি
লক্ষযমাত্রা প্রদশযন করদত হদব।
মূল্যায়ন পদ্ধরত: লক্ষযমাত্রার রবপরীদত শুদ্ধাচার সাংক্রান্ত ন্যযনতম ২ টি প্ররশক্ষণ আদয়াজন করা হদল পূণ য
নম্বর পাওয়া র্াদব। তদব অজযন শতিাগ না হদল গারণরতকহাদর নম্বর কতযন হদব।
প্রমাণক: প্ররশক্ষদণর সনাটিশ, হারজরা ও িরব।
১.৫ কময-পররদবশ উন্নয়ন (স্বাস্থযরবরি অনুসরণ/টিওএন্ডইভুি অদকদজা মালামাল রবনষ্টকরণ/পররষ্কার-পররচ্ছন্নতা বৃরদ্ধ
ইতযারদ)
বতযমাদন রবরাজমান নতুন স্বািারবক (new normal) পরররস্থরতদত দপ্তর/সাংস্থাসমূহ স্ব স্ব কাে যালয়ে কমযপররদবশ উন্নয়ন সাংক্রান্ত কার্ যক্রম সর্মন: স্বাস্থযরবরি অনুসরণ/টিওএন্ডইভুি অদকদজা মালামাল রবনষ্টকরণ/পররষ্কারপররচ্ছন্নতা বৃরদ্ধ ইতযারদ গ্রহণ করদব। কার্ যক্রদমর সাংখ্যা ও সম্পন্ন করার তাররে রনি যারণ কদর লক্ষযমাত্রা ১.৫ ক্ররমদকর
৬ নম্বর কলাদম উয়েখ করয়ত হয়ব এবং ৮-১১ কলামসমূয়হ নত্রমাফসকফভফত্তয়ত উি লেযমাত্রা ফবভাজন কয়র প্রদশযন
করয়ত হয়ব। উদেখ্য, কমযপররকল্পনা সপ্ররদণর সময় রনব যারচত কার্ যক্রদমর নাম, বাস্তবায়ন প্ররক্রয়া ও প্রমাণক রহসাদব রক
সরবরাহ করা হদব তার রববরণ পৃথক সাংযুরিদত রদদত হদব।
মূল্যায়ন পদ্ধরত: দপ্তর/সাংস্থাসমূহ কময-পররদবশ উন্নয়ন সাংক্রান্ত রবরিন্ন কার্ যক্রদমর সাংখ্যা ও কার্ যক্রম সম্পন্ন
করার তাররদের লক্ষযমাত্রা অরজযত হদল পূণ য নম্বর পাওো োয়ব।
প্রমাণক: ননরতকতা করমটির সিাপরত কর্তযক সতযারয়ত বাস্তবায়ন প্ররতদবদন, সাংরিষ্ট পত্র, প্রদর্াজয সক্ষদত্র িরব
ও অন্যান্য প্রমাণক।
১.৬ জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কমযপফরকল্পনা, ২০২১-২২ এবাং ফনধ যাফরত সময়ে নত্রমাফসক পফরবীেণ প্রফতয়বদন স্ব স্ব
মন্ত্রণালদয় দারেল ও স্ব স্ব ওদয়বসাইদট আপদলাডকরণ
মফিপফরষদ ফবভাগ যেয়ক প্রদত্ত ফনয়দ যশনা অনুোেী রনি যাররত তাররদের ময়ধ্য জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল
কমযপফরকল্পনা ও পফরবীেণ কাঠায়মা প্রণেণ কয়র লক্ষযমাত্রা ১.৬ নম্বর ক্রফময়কর প্রেম যকাোর্ যায়র প্রদশযন করয়ত হয়ব।
এ কাঠায়মা প্রণেয়ণর প্রকৃত তাফরখ অজযয়নর কলায়ম উয়েখ কয়র তা সংফিষ্ট মিণালে/ফবভায়গ যপ্ররণ করয়ত হয়ব।
প্রয়তযক যকাোর্ যায়র জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কমযপফরকল্পনা ও পফরবীেণ কাঠায়মা বাস্তবােয়নর তথ্য সংফিষ্ট
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যকাোর্ যায়রর প্রকৃত অজযয়নর ঘয়র উদেে কদর যকাোর্ যার সমাফপ্তর পরবতী ১৫ ফদয়নর ময়ধ্য তা সংফিষ্ট মিণালে/ফবভায়গ
দাফখল করয়ত হয়ব এবাং স্ব স্ব ওদয়বসাইদট আপদলাড করদত হদব।
মূল্যায়ন পদ্ধরত: রনি যাররত তাফরয়খর ময়ধ্য জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কমযপফরকল্পনা, ২০২১-২২ এবাং প্রয়তযক
নত্রমাফসক পফরবীেণ প্রফতয়বদন ফনধ যাফরত সময়ে স্ব স্ব মন্ত্রণালদয় দারেল ও স্ব স্ব ওদয়বসাইদট আপদলাড করা হদল পূণ য
নম্বর পাওো োয়ব।
প্রমাণক: স্ব স্ব ওয়েবসাইর্।
১.৭ আওতািীন আঞ্চরলক/মাঠ পর্ যাদয়র কার্ যালয় (প্রদর্াজয সক্ষদত্র) কর্তক
য দাফখলকৃত জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল
কমযপফরকল্পনা ও পফরবীেণ প্রফতয়বদয়নর ওপর ফিডব্যাক প্রদান
দপ্তর/সাংস্থাসমূহ আওতািীন আঞ্চরলক/মাঠ পর্ যাদয়র কার্ যালয় কর্তযক দাফখলকৃত জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল
কমযপফরকল্পনা ও পররবীক্ষণ প্ররতদবদদনর ওপর ফিডব্যাক প্রদান করদব এবাং লেযমাত্রা ১.৭ নম্বর ক্রফময়কর ৬ নম্বর
কলাদম উয়েখ করয়ত হয়ব এবং ৮-১১ কলামসমূয়হ নত্রমাফসকফভফত্তয়ত উি লেযমাত্রা ফবভাজন কয়র প্রদশযন করয়ত
হয়ব।
মূল্যায়ন পদ্ধরত: আওতািীন আঞ্চরলক/মাঠ পর্ যাদয়র কার্ যালয় কর্তযক প্ররত সকায়াট যাদর দাফখলকৃত জাতীে
শুদ্ধাচার যকৌশল কমযপফরকল্পনা ও পফরবীেণ প্রফতয়বদয়নর ওপর দপ্তর/সাংস্থাসমূহ ফিডব্যাক প্রদান করয়ল পূণ য নম্বর
পাওো োয়ব।
প্রমাণক: যনাটিশ, উপফস্থফত, পত্র, আঞ্চরলক/মাঠ পর্ যাদয়র কার্ যালয় (প্রদর্াজয সক্ষদত্র) কর্তযক বাস্তবারয়ত কমযপররকল্পনার ৩ নম্বর ক্ররমদকর বাস্তবায়ন অগ্রগরত প্ররতদবদন।
১.৮ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এবাং পুরস্কারপ্রাপ্তদদর তারলকা ওদয়বসাইদট প্রকাশ
শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীরতমালা ২০১৭ ও এর স্পষ্টীকরণ অনুোেী দপ্তর/সংস্থাসমূহ তায়দর কমযকতযাকমযচারীয়দরয়ক পুরস্কার প্রদান করয়ব এবাং পুরস্কারপ্রাপ্তদদর তারলকা ওদয়বসাইদট প্রকাশ করদব। এর লেযমাত্রা ১.৮
নম্বর ক্রফময়কর ৬ নম্বর কলাদম উয়েখ করয়ত হয়ব এবং ৮-১১ কলামসমূয়হ প্রদর্াজয সকায়াট যাদর উি লেযমাত্রা প্রদশযন
করয়ত হয়ব। উদেখ্য, ২০২১-২০২২ অথ যবিদরর জন্য জুন ২০২২-এ পুরস্কার প্রদান করয়ত হদব।
মূল্যায়ন পদ্ধরত: ২০২১-২২ অে যবেয়রর শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদাদনর লেযমাত্রার ফবপরীয়ত অজযন শতভাগ 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 বায়জয়র্র
অধীয়ন যকান ক্রেকাে য পফরচালনার যেয়ত্র ক্রেকারী প্রফতষ্ঠান অে যবেয়রর প্রারয়ম্ভ বাফষ যক ক্রে-পফরকল্পনা প্রণেন করয়ব।
দপ্তর/সংস্থার রাজস্ব বায়জয়র্র অধীয়ন ক্রে পফরকল্পনা প্রণেয়নর পাশাপাফশ চলমান প্রকল্পসমূয়হর বাফষ যক ক্রে পফরকল্পনা
অনুয়মাদন করয়ত হয়ব। রাজস্ব বায়জয়র্র ক্রে পফরকল্পনা এবং প্রকল্পসমূয়হর অনুয়মাফদত ক্রে পফরকল্পনা ওয়েবসাইয়র্
প্রকায়শর লেযমাত্রা ১ম যকাোর্ যায়রই ফনধ যারণ করয়ত হয়ব। দু'ধরয়নর ক্রে পফরকল্পনা ওয়েবসাইয়র্ প্রকায়শর জর্ন্ দু'টি
পৃেক তাফরখ ফনধ যারণ করা হয়ল তাফরখ দু'টি ১ম যকাোর্ যায়র (৮ নম্বর কলায়ম) কমা ফদয়ে ফলখয়ত হয়ব। উয়েখ্য, মন্তব্য
কলায়ম যকানটি রাজস্ব বায়জয়র্র ক্রে পফরকল্পনা ওয়েবসাইয়র্ প্রকায়শর লেযমাত্রা এবং যকানটি প্রকল্পসমূয়হর
অনুয়মাফদত বাফষ যক ক্রে পফরকল্পনা ওয়েবসাইয়র্ প্রকায়শর লেযমাত্রা তা ফনধ যারণ কয়র ফদয়ত হয়ব।
মূল্যায়ন পদ্ধরত: ২০২১-২২ অে যবেয়রর প্রারয়ম্ভ বাফষ যক ক্রে-পফরকল্পনা ওয়েবসাইয়র্ প্রকাশ করা হয়ল এবং
েোসময়ে (সংয়শাফধত বায়জর্ অনুোেী) হালনাগাদ করা হয়ল ০.৫০ নম্বর পাওো োয়ব। ফনধ যাফরত তাফরয়খর ময়ধ্য না
হয়ল প্রফত পাফেয়কর জর্ন্ ০.২৫ কয়র নম্বর কতযন হয়ব। প্রকল্পসমূয়হর অনুয়মাফদত বাফষ যক ক্রে পফরকল্পনা লেযমাত্রা
অনুোেী ওয়েবসাইয়র্ প্রকাশ করয়ল ১.৫ নম্বর পাওো োয়ব। ফনধ যাফরত তাফরয়খর ময়ধ্য না করয়ল প্রফত পাফেয়কর জর্ন্
০.২৫ কয়র নম্বর কতযন হয়ব।
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প্রমাণক: অরফস আদদশ ও দপ্তর/সাংস্থার স্ব স্ব ওয়েবসাইর্।
২.২ প্রকদল্পর PSC ও PIC সিা আদয়াজন
দপ্তর/ সাংস্থার চলমান প্রকদল্পর রডরপরপ/টিএরপরপ এ রনি যাররত প্রমাপ অনুর্ায়ী PSC ও PIC সিা
আদয়াজদনর লক্ষযমাত্রা ২.২ নম্বর ক্রফময়কর ৬ নম্বর কলাদম উদেে করদত হদব এবাং ৮-১১ কলামসমূদহ প্রদর্াজয
সকায়াট যাদর উি লক্ষযমাত্রা প্রদশযন করদত হদব। উদেখ্য, কমযপররকল্পনা সপ্ররদণর সময় চলমান সকল প্রকদল্পর তারলকা
সময়াদ, প্রমাপ অনুর্ায়ী PSC ও PIC সিা আদয়াজদনর সাংখ্যা (পৃথক কলাদম) উদেে কদর সাংযুরি আকাদর রদদত
হদব। সাংরিষ্ট প্রকদল্পর রডরপরপ/টিএরপরপ এর প্রদর্াজয পাতাগুদলা সাংযুি করদত হদব।
মূল্যায়ন পদ্ধরত: প্রমাপ অনুর্ায়ী PSC ও PIC সিা আদয়াজন করা হদল পূণ য নম্বর পাওয়া র্াদব।
লক্ষযমাত্রার শতকরা ৮০ িাগ বাস্তবায়দনর জন্য গারণরতকহাদর নম্বর কতযন কদর নম্বর সদয়া হদব। রকন্তু, লক্ষযমাত্রার
শতকরা ৮০ িাগ বাস্তবারয়ত না হদল সকান নম্বর পাওয়া র্াদব না।
প্রমাণক: আদয়ারজত সিার কার্ যরববরণী।
২.৩ বারষ যক উন্নয়ন কমযসূরচ বাস্তবায়ন
দপ্তর/ সাংস্থা বাফষ যক উন্নেন কমযসূফচ (এরডরপ) বাস্তবায়দনর শতকরা লক্ষযমাত্রা রনি যারণ কদর ২.৩ নম্বর
ক্রফময়কর ৬ নম্বর কলাদম উয়েখ করসব এবাং ৮-১১ কলামসমূয়হ নত্রমাফসকফভফত্তয়ত উি লেযমাত্রা ফবভাজন কয়র
প্রদশযন করদব।
মূল্যায়ন পদ্ধরত: বাফষ যক উন্নেন কমযসূফচ শতভাগ বাস্তবােয়নর জর্ন্ পূণ য নম্বর পাওো োয়ব। লেযমাত্রার শতকরা
৮০ ভাগ বাস্তবােয়নর জর্ন্ গাফণফতকহায়র নম্বর কতযন কয়র নম্বর যদো হয়ব। ফকন্তু, লেযমাত্রার শতকরা ৮০ ভাগ
বাস্তবাফেত না হয়ল যকান নম্বর পাওো োয়ব না। তদব, সকান দপ্তর/ সাংস্থায় এরডরপ বরাদ্দ না থাকদল বাদজট বাস্তবায়দনর
হার রবদবচনায় সনয়া হদব।
প্রমাণক: মিণালে/ফবভাগ এফডফপ বাস্তবায়দনর প্রমাণক সরবরাহ করদব। মরন্ত্রপররষদ রবিাগ বাস্তবায়ন
পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবিাগ হদত বাফষ যক উন্নেন কমযসূফচ বাস্তবায়ন হার র্াচাই করদব।
২.৪ প্রকল্প সমারপ্ত সশদষ প্রকদল্পর সম্পদ (র্ানবাহন, করম্পউটার, আসবাবপত্র ইতযারদ) রবরি সমাতাদবক হস্তান্তর করা
দপ্তর/সাংস্থা কর্তযক প্রকল্প সমারপ্ত সশদষ প্রকদল্পর সম্পদ (র্ানবাহন, করম্পউটার, আসবাবপত্র ইতযারদ) রবরি
সমাতাদবক হস্তান্তর করার তাররে রনি যারণ কদর ২.৪ নম্বর ক্রফময়কর ৬ নম্বর কলাদম উয়েখ করয়ত হয়ব। ৮-১১
কলামসমূয়হ প্রদর্াজয সকায়াট যাদর উি লেযমাত্রা ফবভাজন কয়র প্রদশযন করয়ত হয়ব। উদেখ্য, কময- পররকল্পনা সপ্ররদণর
সময় সমাপ্ত হদয়দি এমন প্রকদল্পর সম্পদদর রববরণ সাংযুরি আকাদর রদদত হদব।
মূল্যায়ন পদ্ধরত: রনি যাররত সমদয়র মদে প্রকদল্পর সম্পদ (র্ানবাহন, করম্পউটার, আসবাবপত্র ইতযারদ) রবরি
সমাতাদবক হস্তান্তর করদত পারদল পূণ য নম্বর পাওো োয়ব। ফনধ যাফরত তাফরয়খর ময়ধ্য না হয়ল প্রফত পাফেয়কর জর্ন্ ০.২৫
কয়র নম্বর কতযন হয়ব।
প্রমাণক: সাংরিষ্ট পত্র
ক্রফমক ৩: শুদ্ধাচার-সংফিষ্ট এবং দুনীফত প্রফতয়রায়ধ সহােক অর্ন্ার্ন্ কাে যক্রম
দপ্তর/সাংস্থা স্ব স্ব সসক্টদর শুদ্ধাচার প্রফতষ্ঠার ফনফমত্ত শুদ্ধাচার-সংফিষ্ট এবং দুনীফত প্রফতয়রায়ধ সহােক
কাে যক্রমসমূয়হর মে হয়ত অর্ন্ 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 নত্রমাফসকফভফত্তয়ত উি
লেযমাত্রা ফবভাজন কয়র প্রদশযন করয়ত হয়ব। উদেখ্য, দপ্তর/সাংস্থার জন্য জাতীয় শুদ্ধাচার সকৌশল, ২০১২-এ রনি যাররত
সকান কার্ যক্রম ইদতামদে বাস্তবারয়ত না হদয় থাকদল উি কার্ যক্রম এ ক্ররমদক অন্তভুযি করদত হদব।
মূল্যায়ন পদ্ধরত: দপ্তর/সাংস্থা স্ব স্ব সসক্টদর শুদ্ধাচার প্রফতষ্ঠার ফনফমত্ত শুদ্ধাচার-সংফিষ্ট এবং দুনীফত প্রফতয়রায়ধ
সহােক কাে যক্রমসমূয়হর মধ্য হয়ত অর্ন্ যেয়কান উপযুি কাে যক্রম গ্রহণ করয়ত পায়র। কাে যক্রম, কমযসম্পাদন সূচক ও
একক েোেে হওো সায়পয়ে এবং লেযমাত্রার ফবপরীয়ত অজযন শতভাগ হয়ল পূণ য নম্বর পাওো োয়ব। অর্ন্োে যকান
নম্বর প্রদান করা োয়ব না।
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প্রমাণক: স্ব স্ব ওদয়বসাইট, পত্র, সনাটিশ, িরব, রিরডও বা কার্ যক্রম সাংরিষ্ট সর্দকান প্রমাণক।
৩। জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কমযপফরকল্পনা, ২০২১-২২ প্রণেন ও নত্রমাফসক পফরবীেণ প্রফতয়বদন সংক্রান্ত সময়সূরচ:
সমেসীমা

ফবষে

বাস্তবােনকারী কর্তপ
য ে

ক. জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কমযপফরকল্পনা ও বাস্তবােন অগ্রগফত পফরবীেণ কাঠায়মা প্রণেন
২৫ মাচ য
২০২১

ফনয়দ যফশকা অনুসরণ কয়র জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কমযপফরকল্পনা
প্রণেয়নর জর্ন্ সকল মিণালে/ফবভাগ/রাষ্ট্রীে প্রফতষ্ঠানয়ক অনুয়রাধ
জ্ঞাপন এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা, আঞ্চফলক/মাঠ পে যায়ের
কাে যালেসমূয়হ কমযপফরকল্পনা প্রণেয়নর ফনয়দ যশনা ও প্রয়োজনীে
সহােতা প্রদায়নর জর্ন্ সকল মিণালে/ফবভাগ/রাষ্ট্রীে প্রফতষ্ঠানয়ক
অনুয়রাধ জ্ঞাপন

মফিপফরষদ ফবভাগ

১৭ সম ২০২১

জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কমযপফরকল্পনার খসড়া স্ব স্ব ননফতকতা
কফমটির অনুয়মাদন গ্রহণপূব যক সাংরিষ্ট মন্ত্রণালয়/রবিাদগ যপ্ররণ

দপ্তর/সাংস্থা

১-৪ জুন
২০২১

মন্ত্রণালয়/রবিাদগর ননরতকতা করমটি কর্তযক দপ্তর/সাংস্থার
দাফখলকৃত জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কমযপফরকল্পনার খসড়া
পে যায়লাচনাপূব যক ফিডব্যাক প্রদান

মিণালে/ফবভাগ

১০ জুন
২০২১

মন্ত্রণালয়/রবিাদগর ননরতকতা করমটির সুপাফরশ অন্তর্ভযি কয়র
জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কমযপফরকল্পনা, ২০২১-২২ স্ব স্ব ননফতকতা
কফমটির অনুয়মাদন গ্রহণপূব যক চূড়ান্ত কয়র মন্ত্রণালয়/রবিাদগ যপ্ররণ
ও দপ্তর/সাংস্থার স্ব স্ব ওয়েবসাইয়র্ প্রকাশ

দপ্তর/সাংস্থা

জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কমযপফরকল্পনা পররবীক্ষণ
১৭ অদক্টাবর
২০২১

জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কমযপফরকল্পনা ও বাস্তবােন অগ্রগফত
পফরবীেণ কাঠায়মায়ত উফেফখত লক্ষযমাত্রার রবপরীদত ১ম
নত্রমারসক প্ররতদবদন সাংরিষ্ট মন্ত্রণালয়/রবিাদগ সপ্ররণ

দপ্তর/সাংস্থার ননরতকতা
করমটি

১৬ জানুয়ারর
২০২২

জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কমযপফরকল্পনা ও বাস্তবােন অগ্রগফত
পফরবীেণ কাঠায়মায়ত উফেফখত লক্ষযমাত্রার রবপরীদত ২য়
নত্রমারসক প্ররতদবদন সাংরিষ্ট মন্ত্রণালয়/রবিাদগ সপ্ররণ

দপ্তর/সাংস্থার ননরতকতা
করমটি

১৭ এরপ্রল
২০২২

জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কমযপফরকল্পনা ও বাস্তবােন অগ্রগফত
পফরবীক্ষণ কাঠায়মায়ত উফেফখত লক্ষযমাত্রার রবপরীদত ৩য়
নত্রমারসক প্ররতদবদন সাংরিষ্ট মন্ত্রণালয়/রবিাদগ সপ্ররণ

দপ্তর/সাংস্থার ননরতকতা
করমটি

১৭ জুলাই
২০২২

জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কমযপফরকল্পনা ও বাস্তবােন অগ্রগফত
পফরবীেণ কাঠায়মায়ত উফেফখত লক্ষযমাত্রার রবপরীদত ৪থ য
নত্রমারসক অগ্রগরতসহ ২০২১-২২ অথ যবিদরর কমযপররকল্পনা
স্বমূল্যায়ন পদ্ধরতদত মূল্যায়ন কদর সাংরিষ্ট মন্ত্রণালয়/রবিাদগ সপ্ররণ

দপ্তর/সাংস্থার ননরতকতা
করমটি

৪। জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কমযপফরকল্পনা, ২০২১-২২ দারেল প্ররক্রয়া
(ক) দপ্তর/সাংস্থাসমূহ জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কমযপফরকল্পনা ২০২১-২২ খসড়ার ১ করপ ১৭ সম ২০২১ তাফরখ
রবকাল ৫:০০ ঘটিকার মদে সাংরিষ্ট মন্ত্রণালয়/রবিাদগ দাফখল করয়ব।
(ে) মন্ত্রণালয়/রবিাদগর ননরতকতা করমটির সুপাফরশ অন্তর্ভযি কয়র জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কমযপফরকল্পনা ও
বাস্তবােন অগ্রগফত পফরবীেণ কাঠায়মার চূড়ান্ত কফপ ১০ জুন ২০২১ তাফরয়খর ময়ধ্য স্ব স্ব দপ্তর/সাংস্থার ওয়েবসাইর্-এ
আপদলাড করদত হদব এবাং ইদলকট্ররনক করপ রপরডএফ ফাইল আকাদর সাংরিষ্ট মন্ত্রণালয়/রবিাদগ সপ্ররণ করদত হদব।
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দপ্তর/সংস্থা পর্ যায়ের অফিয়সর

ই-গির্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কমযপফরকল্পনা বাস্তবােন ও মূল্যােন ফনয়দ যফিকা ২০২১-২২

মফিপফরষদ ফবিাগ

১.০ সপ্রক্ষাপট, উয়েশ্য ও ব্যবহার
সরকাফর কমযর্ারীয়দর দক্ষতা বৃফির মাধ্যয়ম সুিাসন সংহতকরয়ণ েনপ্রিাসয়ন ই-গির্ন্যান্স ও উদ্ভাবন র্র্ যার গুরুত্ব
অপফরসীম। ই-গির্ন্যান্স ও উদ্ভাবন অনুিীলয়ন, সসবা সহফেকরণ এবং তথ্য ও সর্াগায়র্াগ প্রযুফির ব্যবহার উয়েখয়র্াগ্য।
দপ্তরসমূয়হর সসবা প্রদান প্রফক্রো সহফেকরণ এবং কায়ের অিেন্তরীণ প্রফক্রোে গুণগত পফরবতযন আনেয়নর লয়ক্ষে বাফষ যক ইগির্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কমযপফরকল্পনা গ্রহণ/বাস্তবােন অতেন্ত গুরুত্বপূণ য।
ই-গির্ন্যান্স কমযপফরকল্পনার উয়েশ্য হয়লা সরকাফর দপ্তয়র উদ্ভাবন, সসবা সহফেকরণ এবং তথ্য ও সর্াগায়র্াগ প্রযুফির
ব্যবহার ফবষেক কার্ যক্রময়ক সুশৃঙ্খল, ফনেমতাফিক ও প্রাফতষ্ঠাফনকীকরণ এবং এ লয়ক্ষে দােবিতা সৃফষ্ট। বাফষ যক ই-গির্ন্যান্স ও
উদ্ভাবন কমযপফরকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবােন অগ্রগফত পর্ যায়লার্না/মূল্যােয়নর কায়ে এ ফনয়দ যফিকা ব্যবহৃত হয়ব। উয়েখ্য,
ফনয়দ যফিকাটিয়ত সকবল মূল ফবয়বর্ে ফবষেসমূহ বণ যনা করা হয়েয়ছ। এ সক্ষয়ৈ অফিজ্ঞতার র্ারাবাফহকতা এবং গিীরতা অেযয়নর
পফরক্রমাে সময়ে সময়ে এ ফনয়দ যফিকাটির পফরমােযন প্রয়োেন হয়ব।
২০২১-২২ অর্ যবছয়র মিণালে/ফবিাগ/দপ্তর/সংস্থা পর্ যাে এবং মাঠ পর্ যায়ের সরকাফর অফিসসমূয়হ অনুসরয়ণর ের্ন্
পৃর্ক পৃর্ক ই-গির্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কমযপফরকল্পনা প্রণেন করা হয়েয়ছ। ফনয়ম্ন এসকল কমযপফরকল্পনাে প্রদত্ত সূর্ক, লক্ষেমাৈা
অেযন ও মূল্যােন পিফত বণ যনা করা হয়েয়ছ।
দপ্তর/সংস্থা পর্ যায়ে অনুসরণীে ই-গির্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কমযপফরকল্পনার সূর্কসমূয়হর ব্যাখ্যাঃ
১.১ উদ্ভাবনী ধািণা বাস্তবায়ন
মূল্যায়ন পদ্ধর্ি: ন্যযনির্ একটি উদ্ভাবনী ধািণা বাস্তবায়র্নি েন্য ই-গির্ন্যান্স কর্িপর্িকল্পনাি ছর্ক উর্ের্খি লক্ষযর্াত্রার্ভর্িক
সমানুপাফতক হায়র নম্বর প্রাপ্ত হয়ব।
প্রর্াণক: উদ্ভাবনী ধািণা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সিকার্ি আর্দি
১.২ তসবা সহর্েকিণ
মূল্যায়ন পদ্ধর্ি: ন্যযনির্ একটি তসবা সহর্েকির্ণি েন্য ই-গির্ন্যান্স কর্িপর্িকল্পনাি ছর্ক উর্ের্খি লক্ষযর্াত্রা র্ভর্িক
সমানুপাফতক হায়র নম্বর প্রাপ্ত হয়ব।
প্রর্াণক: উদ্ভাবনী ধািণা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সিকার্ি আর্দি
১.৩ তসবা র্ডর্েটাইর্েিন
মূল্যায়ন পদ্ধর্ি: ন্যযনির্ একটি সসবা ফডফেটাইয়েিয়নর েন্য ই-গির্ন্যান্স কর্িপর্িকল্পনাি ছর্ক উর্ের্খি লক্ষযর্াত্রা র্ভর্িক
সমানুপাফতক হায়র নম্বর প্রাপ্ত হয়ব।
প্রর্াণক: সসবা ফডফেটাইয়েিন বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সিকার্ি আর্দি
১.৪ ইতঃপূয়ব য বাস্তবাফেত উদ্ভাবনী র্ারণা, সহফেকৃত ও ফডফেটাইেকৃত সসবা সংক্রান্ত পর্ যায়লার্না সিা
মূল্যােন পিফতঃ ইতঃপূয়ব য সর্সকল উদ্ভাবনী র্ারণা এবং সসবা সহেীকৃত ও ফডফেটাইে করা হয়েয়ছ সস সকল সসবার বতযমান
অবস্থা ও সহেীকরণ/ফডফেটাইে/ উদ্ভাবয়নর িয়ল কী িলািল পাওো র্ায়চ্ছ সস ফবষয়ে সংফিষ্ট অংিীেনয়দর সায়র্
পর্ যায়লার্না সিা ৩০ আগস্ট ২০২১ তাফরয়খর ময়ধ্য আয়োেন করয়ল পূণ য নম্বর পাওো র্ায়ব।
প্রমাণকঃ সিা আয়োেয়নর সনাটিি ও সিার কার্ যফববরণী।
1.৫ ই-নফর্র ব্যবহারঃ ই িাইয়ল সনাট ফনষ্পফত্ত
মূল্যােনঃ র্বর্বিয বছর্ি একটি র্িণালয়/র্বভাগ এবং দপ্তি/সংস্থায় হাড ি এবং সফট র্র্র্ল র্িগুর্ল তনাট র্নষ্পর্ি হর্য়র্ছ িাি
তর্াট সংখ্যাি র্র্ে র্িসংখ্যক ই-ফাইর্লং র্সর্ের্র্ি র্াের্র্ র্নষ্পর্ি কিা হর্য়র্ছ িাি িিকিা অনুপাি অেিন র্হসার্ব
র্বর্বর্িি হর্ব।
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উদাহিণ: ধিা র্াক তকান অর্ িবছর্ি একটি র্িণালয়/র্বভার্গি র্নষ্পর্িকৃি হাড ি তনার্টি সংখ্যা ১০০ এবং ই-নর্র্ি র্াের্র্
র্নষ্পর্িকৃি তনাট সংখ্যা ১৫০। এক বছর্ি তর্াট র্নষ্পর্িকৃি তনাট সংখ্যা (১০০+১৫০)= ২৫০। এি র্র্ে র্িণালয় কর্তিক ইনর্র্ র্সর্ের্র্ি র্াের্র্ র্নষ্পর্িকৃি 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/কর্িিালা আর্য়ােন
মূল্যায়ন পদ্ধর্ি: ৪র্ ি র্িল্প র্বপ্লর্বি িযার্লঞ্জ তর্াকার্বলায় কিণীয় সম্পর্কি ৪টি অবর্হিকিণ কর্িিালা আর্য়ােন কির্ি হর্ব।
কর্িিালা আর্য়াের্নি তক্ষর্ত্র কর্িপর্িকল্পনাি ছর্ক উর্ের্খি লক্ষযর্াত্রার্ভর্িক সমানুপাফতক হায়র নম্বর প্রাপ্ত হয়ব।
প্রমাণক: আয়োফেত অবফহতকরণ কমযিালা এর সনাটিি, উপফস্থফত পৈ ও ফস্থরফর্ৈ।
২.১ তথ্য বাতােন হালনাগাদকরণ
২.১.১ তথ্য বাতােয়নর সকল সসবা বক্স হালনাগাদকরণ
মূল্যােন পিফত: তথ্য বাতােয়নর সকল সসবা বক্স হালনাগাদ করয়ত হয়ব। তথ্য বাতােয়নর সসবা বক্স হালনাগাদ করার েন্য
কর্িপর্িকল্পনাি ছর্ক উর্ের্খি লক্ষযর্াত্রার্ভর্িক সমানুপাফতক হায়র নম্বর প্রাপ্ত হয়ব।
প্রমাণক: ফিনিটসহ ত্রৈমাফসক প্রফতয়বদন।
২.১.২ ফবফিন্ন প্রকািনা ও তথ্যাফদ িথ্য বািায়র্ন প্রকাফিত
মূল্যােন পিফত: ফবফিন্ন সংকলন ও সম্ভাব্য সকল তথ্যাফদ তথ্য বাতােয়ন প্রকাি করয়ত হয়ব। তথ্য বাতােয়ন ফবফিন্ন
সংকলয়নর কফপ ও তথ্যাফদ প্রকাি করার েন্য ই-গির্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্িপর্িকল্পনাি ছর্ক উর্ের্খি লক্ষযর্াত্রা র্ভর্িক
সমানুপাফতক হায়র নম্বর প্রাপ্ত হয়ব।
প্রমাণক: ফিনিটসহ ত্রৈমাফসক প্রফতয়বদন।
২.২.১ কমযপফরকল্পনা বাস্তবােন সংক্রান্ত প্রফিক্ষণ আয়োেন
মূল্যােন পিফত: ই-গির্ন্যান্স কর্িপর্িকল্পনা বাস্তবায়র্নি েন্য র্নে র্নে অর্ধর্ক্ষর্ত্র সর্িিনিা ও দক্ষিা বৃর্দ্ধমূলক ৪টি
প্রর্িক্ষণ আর্য়ােন কির্ি হর্ব। কর্িিালা/র্সর্র্নাি/প্রর্িক্ষণ আর্য়াের্নি তক্ষর্ত্র ই-গির্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্িপর্িকল্পনাি ছর্ক
উর্ের্খি লক্ষযর্াত্রার্ভর্িক সমানুপাফতক হায়র নম্বর প্রাপ্ত হয়ব।
প্রমাণক: আয়োফেত কমযিালা/য়সফমনার/প্রফিক্ষণ এর সনাটিি, উপফস্থফত পৈ ও ফস্থরফর্ৈ।
২.২.২ ই-গভন্যিাে কর্িপর্িকল্পনা বাস্তবায়র্নি েন্য বিােকৃি অর্ ি ব্যর্য়ি
মূল্যােন পিফত: ই-গির্ন্যান্স কমযপফরকল্পনা বাস্তবােয়ন বরােকৃত অর্ য ব্যয়ের ের্ন্ কর্িপর্িকল্পনাি ছর্ক উর্ের্খি
লক্ষযর্াত্রার্ভর্িক সমানুপাফতক হায়র নম্বর প্রাপ্ত হয়ব।
প্রমাণক: প্রফতয়বদন।
[২.২.৩] কর্িপর্িকল্পনাি বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি পর্ িার্লািনা সংক্রান্ত সভা আর্য়ার্েি
মূল্যােন পিফত: ই-গভন্যিাে কর্িপর্িকল্পনাি বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি পর্ িার্লািনা সংক্রান্ত ৪টি সভা ত্রত্রর্ার্সক র্ভর্ির্ি আর্য়ােন
কির্ি হর্ব। সভা আর্য়াের্নি ের্ন্ কর্িপর্িকল্পনাি ছর্ক উর্ের্খি লক্ষযর্াত্রার্ভর্িক সমানুপাফতক হায়র নম্বর প্রাপ্ত হয়ব।
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প্রমাণক: সিার সনাটিি, উপফস্থফত পৈ এবং কার্ যফববরণী।
[২.২.৪] কর্িপর্িকল্পনাি অধ িবার্ষ িক স্ব-মূল্যায়ন প্রর্ির্বদন র্র্িপর্িষদ র্বভার্গ/ ঊর্ধ্যতন কর্তিপর্ক্ষি র্নকট তপ্রর্িি
মূল্যায়ন পদ্ধর্ি: র্িণালয়/র্বভাগ ই-গভন্যিাে কর্িপর্িকল্পনাি অধ িবার্ষ িক স্ব-মূল্যায়ন প্রর্ির্বদন র্নধ িার্িি সর্র্য়ি র্র্ে
র্র্িপর্িষদ র্বভার্গ তপ্রিণ কির্ব। দপ্তি/সংস্থা অধ িবার্ষ িক স্ব-মূল্যায়ন প্রর্ির্বদন র্নধ িার্িি সর্র্য়ি র্র্ে সংর্িি
র্িণালয়/র্বভার্গ তপ্রিণ কির্ব। স্ব-মূল্যায়ন প্রর্ির্বদন তপ্রির্ণি েন্য কর্িপর্িকল্পনাি ছর্ক উর্ের্খি লক্ষযর্াত্রার্ভর্িক
সমানুপাফতক হায়র নম্বর প্রাপ্ত হয়ব।
প্রমাণক: প্রফতয়বদন
[১.২.৫] তদর্ি/র্বর্দর্ি বাস্তবার্য়ি ন্যযনির্ একটি উর্যাগ পর্িদিিনকৃি
মূল্যােন পিফত: ই-গির্ন্যান্স এ সক্ষর্িা বৃর্দ্ধি লর্ক্ষয অন্য দপ্তর্িি ন্যযনির্ একটি বাস্তবার্য়ি উর্যাগ পর্িদিিন/র্বর্দিী
অর্ভজ্ঞিা অেির্নি ব্যবস্থা গ্রহণ কির্ি হর্ব। একটি তদিী/র্বর্দিী উর্যাগ পর্িদিিন/অর্ভজ্ঞিা অেির্নি েন্য পূণ ি নম্বি প্রাপ্ত
হর্ব।
প্রর্াণক: র্েও বা সিকার্ি আর্দর্িি কর্প।
কমযপফরকল্পনা পফরবীক্ষণ পিফতঃ
• ই-গির্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কমযপফরকল্পনা প্রণেনকারী অফিস ত্রৈমাফসকফিফত্তয়ত অগ্রগফত পর্ যায়লার্না করয়ব এবং অগ্রগফত
প্রফতয়বদন ঊর্ধ্যতন অফিয়সর ফনকট সপ্ররণ করয়ব;
• ঊর্ধ্যতন অফিস প্রফত অর্ যবছয়রর মাঝামাফঝ সময়ে (১৫ োনুোরীর ময়ধ্য) আওতার্ীন অফিসসমুয়হর ই-গির্ন্যান্স ও
উদ্ভাবন কমযপফরকল্পনা বাস্তবােন অগ্রগফত পর্ যায়লার্না করয়ব এবং আওতার্ীন অফিসসমূহয়ক িলাবতযক প্রদান
করয়ব;
কমযপফরকল্পনা মূল্যােন পিফতঃ
• অর্ য বছর সিয়ষ ১৫ জুলাই তাফরয়খর ময়ধ্য ই-গির্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কমযপফরকল্পনা প্রণেনকারী অফিস পূব যবতী
অর্ যবছয়রর ই-গির্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কমযপফরকল্পনার স্বমূল্যােন প্রফতয়বদন প্রস্তুত করয়ব (প্রফতটি সূর্য়কর ফবপরীয়ত প্রদত্ত
নম্বয়রর ফবপরীয়ত প্রাপ্ত নম্বর, সব যয়মাট ৫০ নম্বয়রর ময়ধ্য), অফিস প্রর্ায়নর অনুয়মাদন গ্রহণ করয়ব এবং প্রমাণকসহ
মূল্যােন প্রফতয়বদন ঊর্ধ্যতন অফিয়সর ফনকট সপ্ররণ করয়ব;
• ঊর্ধ্যতন অফিস প্রমাণকসমূহ র্ার্াই কয়র চূড়ান্ত নম্বর প্রদান করয়ব এবং ঊর্ধ্যতন অফিয়সর এফপএ মূল্যােনকারী
কমযকতযার ফনকট চূড়ান্ত মূল্যােন প্রফতয়বদন (প্রাপ্ত নম্বরসহ) সপ্ররণ করয়ব;
• এফপএ মূল্যােনকারী কমযকতযা উি অফিয়সর চূড়ান্ত মূল্যােয়ন প্রাপ্ত নম্বরয়ক এফপএ সত র্ার্ যকৃত নম্বর (১০) এর
ফবপরীয়ত রূপান্তর করয়ব (ওয়েয়টড সস্কার);
• উি নম্বর এফপএ সত ই-গির্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কমযপফরকল্পনা বাস্তবােয়নর ফবপরীয়ত ই-গির্ন্যান্স ও উদ্ভাবন
কমযপফরকল্পনা প্রণেনকারী অফিয়সর প্রাপ্ত নম্বর ফহয়সয়ব ফবয়বর্না করা হয়ব।
• উদাহরণঃ র্রা র্াক ই-গির্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কমযপফরকল্পনা বাস্তবােয়ন সকান অফিস চূড়ান্ত মূল্যােয়ন ৫০ নম্বয়রর
ফবপরীয়ত ৪০ নম্বর সপয়েয়ছ। এফপএ মূল্যােনকারী কমযকতযা উি অফিয়সর চূড়ান্ত মূল্যােয়ন প্রাপ্ত নম্বরয়ক এফপএ
সসকিন ৩-এ ই-গির্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কমযপফরকল্পনা বাস্তবােয়নর ের্ন্ র্ার্ যকৃত নম্বর (১০, ওয়েয়টড সস্কার) এর
ফবপরীয়ত রূপান্তর করয়ব ফনম্নরুয়পঃ
• সব যয়মাট নম্বর ৫০ হয়ল প্রাপ্ত নম্বর ৪০
• সুতরাং সব যয়মাট নম্বর ১০ হয়ল প্রাপ্ত নম্বর= ৪০x১০ =৮
৫০
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দপ্তর/সংস্থা পর্ যায়ের অফিয়সর

তসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি কমযপফরকল্পনা
বাস্তবােন ও মূল্যায়ন ফনয়দ যফিকা, ২০২১-২২

র্র্িপর্িষদ র্বভাগ

202১-2২ এ তসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি সংক্রান্ত সূির্কি ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন প্রর্ক্রয়া
১.1 তসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি পর্িবীক্ষণ কর্র্টিি র্সদ্ধান্ত বাস্তবায়ন:
পর্িবীক্ষণ কর্র্টি ত্রত্রর্ার্সকর্ভর্ির্ি র্সদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন কির্ব। গৃহীি র্সদ্ধান্ত বাস্তবার্য়ি হর্ে র্কনা িা র্নয়র্র্ি
পর্ িার্লািনা কির্ব এবং বাস্তবায়ন প্রর্ির্বদন তপ্রিণ কির্ব। পর্িবীক্ষণ কর্র্টি কর্তিক ত্রত্রর্ার্সকর্ভর্ির্ি 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 ত্রত্রর্ার্সকর্ভর্ির্ি হালনাগাদ কিা:
ত্রত্রর্ার্সকর্ভর্ির্ি তসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি হালনাগাদপূব িক হালনাগাদকৃি তসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি ওর্য়বসাইর্ট আপর্লাড, প্রদিিন
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 কর্িকিিা/কর্িিািীর্দি 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
কর্িকিিা-কর্িিািীর্দি দক্ষিাবৃর্দ্ধি েন্য প্রর্িক্ষণ আর্য়ােন কির্ি হর্ব। তসবা প্রদান সংক্রান্ত আইন-কানুন, র্বর্ধ-র্বধান,
িাকুর্ি র্বর্ধ এবং তসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি প্রণেন ও বাস্তবােন 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, আয়লার্েসূফর্, প্রর্িক্ষণার্ীর্দি িার্লকা, উপর্স্থর্িি হার্েিা।
২.২ তসবা প্রদান র্বষর্য় তেকর্হাল্ডািগর্ণি সর্ন্বর্য় অবর্হিকিণ সভা আর্য়ােন।
অংিীেয়নর অংিগ্রহয়ণ ২ টি সিা অনুষ্ঠান করয়ত হয়ব। অংিীেন বলয়ত মিণালে/ফবিাগ/রাষ্ট্রীে প্রফতষ্ঠান/অফর্দপ্তর/
দপ্তর/সংস্থা/মাঠ পর্ যায়ের কার্ যালয়ের অিেন্তরীণ/দাপ্তফরক/নাগফরক সসবা গ্রহণকারী সর্ সকান ব্যফি/প্রফতষ্ঠান এবং
আওতার্ীন/সংফিষ্ট মাঠ পর্ যায়ের কার্ যালেসমূহ ফকংবা তায়দর কমযকতযা/কমযর্ারীয়ক বুঝায়ব।
মূল্যােন পিফত: অংিীেয়নর অংিগ্রহয়ণ কমপয়ক্ষ ২ টি সিা আয়োেন করা হয়ল বফণ যত সূর্য়কর ফবপরীয়ত পূণ য নম্বর পাওো
র্ায়ব। ির্ব অেিন িিভাগ না হর্ল গার্ণর্িক হার্ি নম্বি কিিন হর্ব।
প্রমাণক: অংিীেয়নর অংিগ্রহয়ণ অনুফষ্ঠত সিার কার্ যফববরণী।
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তসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি কমযপফরকল্পনা পফরবীক্ষণ পিফতঃ
• তসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি কমযপফরকল্পনা প্রণেনকারী অফিস ত্রৈমাফসক ফিফত্তয়ত অগ্রগফত পর্ যায়লার্না করয়ব এবং অগ্রগফত
প্রফতয়বদন ঊর্ধ্যতন অফিয়সর ফনকট সপ্ররণ করয়ব;
• ঊর্ধ্যতন অফিস প্রফত অর্ যবছয়রর মাঝামাফঝ সময়ে (১৫ োনুোরীর ময়ধ্য) আওতার্ীন অফিসসমুয়হর তসবা প্রদান
প্রর্িশ্রুর্ি কর্িপর্িকল্পনা বাস্তবােন অগ্রগফত পর্ যায়লার্না করয়ব এবং আওতার্ীন অফিসসমূহয়ক িলাবতযক প্রদান
করয়ব;
তসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি কমযপফরকল্পনা মূল্যােন পিফতঃ
• অর্ য বছর সিয়ষ ১৫ জুলাই তাফরয়খর ময়ধ্য তসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি কমযপফরকল্পনা প্রণেনকারী অফিস পূব যবতী
অর্ যবছয়রর তসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি কমযপফরকল্পনার স্বমূল্যােন প্রফতয়বদন প্রস্তুত করয়ব (প্রফতটি সূর্য়কর নম্বয়রর
ফবপরীয়ত প্রাপ্ত নম্বর, সব যয়মাট ২৫ নম্বয়রর ময়ধ্য), অফিস প্রর্ায়নর অনুয়মাদন গ্রহণ করয়ব এবং প্রমাণকসহ মূল্যােন
প্রফতয়বদন ঊর্ধ্যতন অফিয়সর ফনকট সপ্ররণ করয়ব;
• ঊর্ধ্যতন অফিস প্রমাণকসমূহ র্ার্াই কয়র চূড়ান্ত নম্বর প্রদান করয়ব এবং ঊর্ধ্যতন অফিয়সর এফপএ মূল্যােনকারী
কমযকতযার ফনকট চূড়ান্ত মূল্যােন প্রফতয়বদন (প্রাপ্ত নম্বরসহ) সপ্ররণ করয়ব;
• এফপএ মূল্যােনকারী কমযকতযা উি অফিয়সর চূড়ান্ত মূল্যােয়ন প্রাপ্ত নম্বরয়ক এফপএ সত র্ার্ যকৃত নম্বর (৩) এর ফবপরীয়ত
রূপান্তর করয়ব (ওয়েয়টড সস্কার)
• উি নম্বর এফপএ সত তসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি কমযপফরকল্পনা বাস্তবােয়নর ফবপরীয়ত তসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি কমযপফরকল্পনা
প্রণেনকারী অফিয়সর প্রাপ্ত নম্বর ফহয়সয়ব ফবয়বর্না করা হয়ব।
• উদাহরণঃ র্রা র্াক তসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি কমযপফরকল্পনা বাস্তবােয়ন সকান অফিস চূড়ান্ত মূল্যােয়ন ২৫ নম্বয়রর
ফবপরীয়ত ২০ নম্বর সপয়েয়ছ। এফপএ মূল্যােনকারী কমযকতযা উি অফিয়সর চূড়ান্ত মূল্যােয়ন প্রাপ্ত নম্বরয়ক এফপএ
সসকিন ৩-এ তসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি কমযপফরকল্পনা বাস্তবােয়নর ের্ন্ র্ার্ যকৃত নম্বর (৩, ওয়েয়টড সস্কার) এর ফবপরীয়ত
রূপান্তর করয়ব ফনম্নরুয়পঃ
• সব যয়মাট নম্বর ২৫ হয়ল প্রাপ্ত নম্বর ২০
• সুতরাং সব যয়মাট নম্বর ৩ হয়ল প্রাপ্ত নম্বর= ২০x৩ =2.4
25
এই কমযপফরকল্পনা সকল সরকারী অফিয়সর ের্ন্ প্রয়র্ােে হয়ব। সরকাফর অফিসসমুহ এই কমযপফরকল্পনা ফপ্রন্ট কয়র
এফপএ’র সায়র্ সংযুি কয়র স্বাক্ষয়রর ব্যবস্থা গ্রহণ করয়ব।
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দপ্তর/সংস্থা পর্ যায়ের অফিয়সর

অফিয়র্াগ প্রফতকার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কমযপফরকল্পনা
বাস্তবােন ও মূল্যায়ন ফনয়দ যফিকা, ২০২১-২২

র্র্িপর্িষদ র্বভাগ

202১-2২ এ অর্ভর্র্াগ প্রর্িকাি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সূির্কি ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন প্রর্ক্রয়া

১.১ অর্ভর্র্াগ র্নষ্পর্ি কর্িকিিা (অর্নক) ও আপীল কর্িকিিাি তথ্য ওয়েবসাইয়ট ত্রৈমাফসকফিফত্তয়ত হালনাগাদকিণ:
অর্ভর্র্াগ র্নষ্পর্ি কর্িকিিা (অর্নক) এবং আর্পল কর্িকিিা র্নর্য়াগ এবং এ সংক্রান্ত িথ্য ওর্য়বসাইর্ট হালনাগাদকিণ
র্নর্িি কির্ি হর্ব।
মূল্যায়ন পদ্ধর্ি: প্রর্ি ত্রত্রর্ার্সর্ক অর্ভর্র্াগ র্নষ্পর্ি কর্িকিিা ও আপীল কর্িকিিা র্নর্য়ার্গি িথ্য ওর্য়বসাইর্ট
র্ািাইকার্ল হালনাগাদ পাওো সগয়ল বফণ যত সূর্য়কর ফবপরীয়ত পূণ য নম্বর পাওো র্ায়ব।
প্রর্াণক: প্রর্ি ত্রত্রর্ার্সর্ক 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 ফনষ্পফত্ত করয়ত হয়ব এবং ফনষ্পফত্ত প্রফতয়বদন ফনয়দ যফিকা অনুর্ােী পরবতী মায়সর ১০ তাফরয়খর
ময়ধ্য ঊর্ধ্যতন কর্তযপক্ষ বরাবর সপ্ররণ করয়ত হয়ব। ঊর্ধ্যতন কর্তযপক্ষ বলয়ত 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 অফিয়র্াগ প্রফতকার ব্যবস্থা এবং ফে.আর. এস সিটওেোর ফবষেক প্রফিক্ষণ আয়োফেত:
কর্িকিিা-কর্িিািীর্দি 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 ত্রৈমাফসকফিফত্তয়ত পফরবীক্ষণ এবং ত্রৈমাফসক পফরবীক্ষণ প্রফতয়বদন ঊর্ধ্যতন কর্তযপয়ক্ষর ফনকট সপ্ররণ:
অফিয়র্াগ প্রফতকার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্ যক্রম ত্রৈমাফসক ফিফত্তয়ত পফরবীক্ষণ করয়ত হয়ব। গৃহীত ফসিান্ত বাস্তবাফেত
হয়চ্ছ ফকনা তা ফনেফমত পর্ যায়লার্না করয়ত হয়ব এবং বাস্তবােন প্রফতয়বদন প্রণেন করয়ত হয়ব। ত্রৈমাফসকফিফত্তয়ত
ফসিান্ত বাস্তবােনপূব যক বাস্তবােন প্রফতয়বদন ঊর্ধ্যতন কর্তযপক্ষ বরাবর সপ্ররণ করয়ত হয়ব।
মূল্যােন পিফত: প্রফত ত্রৈমাফসয়ক অফিয়র্াগ প্রফতকার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্ যক্রম পফরবীক্ষণ করয়ত হয়ব এবং
বাস্তবােন অগ্রগফতসহ পফরবীক্ষণ প্রফতয়বদন ঊর্ধ্যতন কর্তযপয়ক্ষর ফনকট সপ্ররণ করা হয়ল বফণ যত সূর্য়কর ফবপরীয়ত পূণ য
নম্বর পাওো র্ায়ব। তয়ব অেযন িতিাগ না হয়ল গাফণফতক হায়র নম্বর কতযন হয়ব।
প্রমাণক: ত্রৈমাফসক পফরবীক্ষণ প্রফতয়বদন।
২.৪ অফিয়র্াগ প্রফতকার ব্যবস্থাপনা ফবষয়ে সস্টকয়হাল্ডারগয়ণর সমিয়ে অবফহতকরণ সিা:
অংিীেয়নর অংিগ্রহয়ণ ২ টি সিা অনুষ্ঠান করয়ত হয়ব। অংিীেন বলয়ত মিণালে/ফবিাগ/রাষ্ট্রীে
প্রফতষ্ঠান/অফর্দপ্তর/দপ্তর/সংস্থা/মাঠ পর্ যায়ের কার্ যালয়ের অিেন্তরীণ/দাপ্তফরক/নাগফরক সসবা গ্রহণকারী সর্ সকান
ব্যফি/প্রফতষ্ঠান এবং আওতার্ীন/সংফিষ্ট মাঠ পর্ যায়ের কার্ যালেসমূহ ফকংবা তায়দর কমযকতযা/কমযর্ারীয়ক বুঝায়ব।
মূল্যােন পিফত: অংিীেয়নর অংিগ্রহয়ণ কমপয়ক্ষ ২ টি সিা আয়োেন করা হয়ল বফণ যত সূর্য়কর ফবপরীয়ত পূণ য নম্বর
পাওো র্ায়ব।
প্রমাণক: অংিীেয়নর অংিগ্রহয়ণ অনুফষ্ঠত সিার কার্ যফববরণী।
অফিয়র্াগ প্রফতকার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কমযপফরকল্পনা পফরবীক্ষণ পিফতঃ
• অফিয়র্াগ প্রফতকার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কমযপফরকল্পনা প্রণেনকারী অফিস ত্রৈমাফসকফিফত্তয়ত অগ্রগফত
পর্ যায়লার্না করয়ব এবং অগ্রগফত প্রফতয়বদন ঊর্ধ্যতন অফিয়সর ফনকট সপ্ররণ করয়ব;
• ঊর্ধ্যতন অফিস প্রফত অর্ যবছয়রর মাঝামাফঝ সময়ে (১৫ োনুোরীর ময়ধ্য) আওতার্ীন অফিসসমুয়হর
অফিয়র্াগ প্রফতকার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কমযপফরকল্পনা বাস্তবােন অগ্রগফত পর্ যায়লার্না করয়ব এবং আওতার্ীন
অফিসসমূহয়ক িলাবতযক প্রদান করয়ব;
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অফিয়র্াগ প্রফতকার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কমযপফরকল্পনা মূল্যােন পিফতঃ
• অর্ য বছর সিয়ষ ১৫ জুলাই তাফরয়খর ময়ধ্য অফিয়র্াগ প্রফতকার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কমযপফরকল্পনা প্রণেনকারী
অফিস পূব যবতী অর্ যবছয়রর অফিয়র্াগ প্রফতকার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কমযপফরকল্পনার স্বমূল্যােন প্রফতয়বদন
প্রস্তুত করয়ব (প্রফতটি সূর্য়কর ফবপরীয়ত প্রদত্ত নম্বয়রর ফবপরীয়ত প্রাপ্ত নম্বর, সব যয়মাট ২৫ নম্বয়রর ময়ধ্য),
অফিস প্রর্ায়নর অনুয়মাদন গ্রহণ করয়ব এবং প্রমাণকসহ মূল্যােন প্রফতয়বদন ঊর্ধ্যতন অফিয়সর ফনকট সপ্ররণ
করয়ব;
• ঊর্ধ্যতন অফিস প্রমাণকসমূহ র্ার্াই কয়র চূড়ান্ত নম্বর প্রদান করয়ব এবং ঊর্ধ্যতন অফিয়সর এফপএ
মূল্যােনকারী কমযকতযার ফনকট চূড়ান্ত মূল্যােন প্রফতয়বদন (প্রাপ্ত নম্বরসহ) সপ্ররণ করয়ব;
• এফপএ মূল্যােনকারী কমযকতযা উি অফিয়সর চূড়ান্ত মূল্যােয়ন প্রাপ্ত নম্বরয়ক এফপএ-সত র্ার্ যকৃত নম্বর (৩) এর
ফবপরীয়ত রূপান্তর করয়ব (ওয়েয়টড সস্কার)
• উি নম্বর এফপএ-সত অফিয়র্াগ প্রফতকার ব্যবস্থাপনা বাস্তবােয়নর ফবপরীয়ত অফিয়র্াগ প্রফতকার ব্যবস্থাপনা
সংক্রান্ত কমযপফরকল্পনা প্রণেনকারী অফিয়সর প্রাপ্ত নম্বর ফহয়সয়ব ফবয়বর্না করা হয়ব।
• উদাহরণঃ র্রা র্াক অফিয়র্াগ প্রফতকার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কমযপফরকল্পনা বাস্তবােয়ন সকান অফিস চূড়ান্ত
মূল্যােয়ন ২৫ নম্বয়রর ফবপরীয়ত ২০ নম্বর সপয়েয়ছ। এফপএ মূল্যােনকারী কমযকতযা উি অফিয়সর চূড়ান্ত
মূল্যােয়ন প্রাপ্ত নম্বরয়ক এফপএ সসকিন ৩-এ অফিয়র্াগ প্রফতকার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কমযপফরকল্পনা
বাস্তবােয়নর ের্ন্ র্ার্ যকৃত নম্বর (৪, ওয়েয়টড সস্কার) এর ফবপরীয়ত রূপান্তর করয়ব ফনম্নরুয়পঃ
• সব যয়মাট নম্বর ২৫ হয়ল প্রাপ্ত নম্বর ২০
• সুতরাং সব যয়মাট নম্বর ৪ হয়ল প্রাপ্ত নম্বর= ২০x৪ =৩.২
25
এই কমযপফরকল্পনা সকল সরকাফর অফিয়সর ের্ন্ প্রয়র্ােে হয়ব। সরকাফর অফিসসমুহ এই কমযপফরকল্পনা ফপ্রন্ট
কয়র এফপএ’র সায়র্ সংযুি কয়র স্বাক্ষয়রর ব্যবস্থা গ্রহণ করয়ব।
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দপ্তর/সংস্থা পর্ যায়ের অফিয়সর তথ্য অফর্কার ফবষয়ে বাফষ যক কমযপফরকল্পনা
বাস্তবােন ও মূল্যায়ন ফনয়দ যফিকা, ২০২১-২২

র্র্িপর্িষদ র্বভাগ
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িথ্য অর্ধকাি র্বষর্য় পফরকল্পনা
বাস্তবােন ও মূল্যায়ন ফনয়দ যফিকা, ২০২১-২২
সিকার্ি অর্ফসসমূর্হ স্বচ্ছতা ও েবাবফদফহ ির্িিালী করার ফনফমত্ত এবং তথ্য অফর্কার আইন, ২০০৯
বাস্তবােয়ন বাফষ যক কমযসম্পাদন চুফির আওতাে িথ্য অর্ধকাি র্বষর্য় পফরকল্পনাে ০৬ টি কার্ যক্রম ও সংফিষ্ট
কমযসম্পাদন সূর্ক ফনর্ যারণ করা হয়েয়ছ। এসকল সূর্য়কর লক্ষযর্াত্রা বাস্তবােন ও মূল্যায়র্নি পদ্ধর্ি র্নর্ম্ন বণ িনা কিা
হর্লা:

কার্ যক্রম নং ১.১ িথ্য অর্ধকাি আইন অনুর্ায়ী র্নধ িার্িি সর্র্য়ি র্র্ে িথ্য প্রদান
বাস্তবায়ন পদ্ধর্িিঃ িথ্য অর্ধকাি আইন, ২০০৯ অনুসার্ি প্রর্িটি অর্ফর্সি দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কর্িকিিা নাগর্ির্কি
আর্বদর্নি র্ভর্ির্ি ি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 বােবাধকিা ির্য়র্ছ। এর্ক্ষর্ত্র তকান অর্ফস
কর্তিক নাগর্ির্কি িার্হি সকল িথ্য (১০০%), িথ্য অর্ধকাি আইন ২০০৯ এি র্বর্ধর্বধান প্রর্িপালন সার্পর্ক্ষ,
প্রদান কির্ল কর্িসম্পাদন সূির্কি পূণ য নম্বর প্রাপ্ত হয়ব। এর্ক্ষর্ত্র, তকান িথ্য উি আইন অনুর্ায়ী প্রদান কিা সম্ভব
না হর্ল র্বষয়টি আর্বদনকািীর্ক র্র্ার্নয়র্র্ োনার্না হর্ল এর্ক্ষর্ত্র িথ্য প্রদান কিা হর্য়র্ছ র্র্র্ি 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।
কার্ যক্রম নং ১.২ স্বপ্রয়ণাফদতিায়ব প্রকািয়র্াগ্য তথ্য হালনাগাদ কর্ি ওয়েবসাইয়ট প্রকাি
বাস্তবায়ন পদ্ধর্ি: র্নধ িার্িি সর্র্য়ি র্র্ে স্বপ্রয়ণাফদতিায়ব প্রকািয়র্াগ্য তথ্য হালনাগাদ কর্ি
ওয়েবসাইয়ট প্রকাি করয়ল পূণ য নম্বর পাওো র্ায়ব।
প্রর্াণক: হালনাগাদকৃি স্বপ্রয়ণাফদতিায়ব প্রকািয়র্াগ্য তথ্যসহ ওর্য়বসাইর্টি র্লংক।
কার্ যক্রম নং ১.৩ বাফষ যক প্রফতয়বদন প্রকাি
বাস্তবায়ন পদ্ধর্ি: প্রফতটি মিণালে/ফবিাগ/রাষ্ট্রীে প্রফতষ্ঠান ফনর্ যাফরত সময়ের ময়ধ্য বাফষ যক প্রফতয়বদন
প্রকাি কির্ল পূণ য নম্বর পায়ব। তর্ সব অধস্তন অর্ফস বা র্াঠ পর্ িার্য়ি অর্ফস বাফষ যক প্রফতয়বদন প্রকাি কয়র 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।
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প্রর্াণক: বার্ষ িক প্রর্ির্বদর্নি কর্প (প্রর্র্ােয তক্ষর্ত্র উর্ধ্িিন কার্ িালর্য়ি প্রর্ির্বদন তপ্রির্ণি সিকার্ি
পর্ত্রি কর্প)

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 র্র্ে ি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, কর্িিালা র্কংবা
প্রিািপত্র র্বর্বিনা কিা হর্ব। লক্ষযর্াত্রাি র্বপিীর্ি অেিন িিভাগ হর্ল পূণ ি নম্বি পাওয়া র্ার্ব।
প্রর্াণক: সভা, তসর্র্নাি, কর্িিালাি অর্ফস আর্দি র্কংবা প্রিািপর্ত্রি কর্প।
কার্ িক্রর্ নং ১.৬ িথ্য অর্ধকাি র্বষর্য় কর্িকিিার্দি প্রর্িক্ষণ আর্য়ােন
বাস্তবােন পিফতঃ মিণালে/ফবিাগ/রাষ্ট্রীে প্রফতষ্ঠানসমূয়হর কমযকতযা-কমযর্ারীয়দর অংিগ্রহয়ণ িথ্য
অর্ধকাি র্বষয়ক র্বর্ভন্ন প্রফিক্ষণ আয়োেন করয়ত হয়ব। প্রফিক্ষয়ণর সমাট সংখ্যার লক্ষেমাৈার ফবপরীয়ত অেযন
িতিাগ হয়ল পূণ য নম্বর পাওো র্ায়ব। মাঠ পর্ যায়ের সর্সকল অফিয়স প্রফিক্ষণ আয়োেয়নর সক্ষমতা নাই সস সকল
অফিয়সর কমযকতযাগণ ঊর্ধ্যতন অফিস কর্তযক আয়োফেত প্রফিক্ষয়ণ অংিগ্রহণ করয়লও অেযন ফহয়সয়ব ফবয়বফর্ত হয়ব।
প্রর্াণক: প্রর্িক্ষণ আর্য়াের্নি অর্ফস আর্দি ।

তথ্য অফর্কার কমযপফরকল্পনা পফরবীক্ষণ পিফতঃ
• তথ্য অফর্কার কমযপফরকল্পনা প্রণেনকারী অফিস ত্রৈমাফসক ফিফত্তয়ত অগ্রগফত পর্ যায়লার্না করয়ব এবং
অগ্রগফত প্রফতয়বদন ঊর্ধ্যতন অফিয়সর ফনকট সপ্ররণ করয়ব;
• ঊর্ধ্যতন অফিস প্রফত অর্ যবছয়রর মাঝামাফঝ সময়ে (১৫ োনুোরীর ময়ধ্য) আওতার্ীন অফিসসমুয়হর তথ্য
অফর্কার কমযপফরকল্পনা বাস্তবােন অগ্রগফত পর্ যায়লার্না করয়ব এবং আওতার্ীন অফিসসমূহয়ক িলাবতযক
প্রদান করয়ব;
তথ্য অফর্কার কমযপফরকল্পনা মূল্যােন পিফতঃ
• অর্ য বছর সিয়ষ ১৫ জুলাই তাফরয়খর ময়ধ্য তথ্য অফর্কার কমযপফরকল্পনা প্রণেনকারী অফিস পূব যবতী
অর্ যবছয়রর তথ্য অফর্কার কমযপফরকল্পনার স্বমূল্যােন প্রফতয়বদন প্রস্তুত করয়ব (প্রফতটি সূর্য়কর ফবপরীয়ত
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•
•
•
•

প্রদত্ত নম্বয়রর ফবপরীয়ত প্রাপ্ত নম্বর, সব যয়মাট ২৫ নম্বয়রর ময়ধ্য), অফিস প্রর্ায়নর অনুয়মাদন গ্রহণ করয়ব এবং
প্রমাণকসহ মূল্যােন প্রফতয়বদন ঊর্ধ্যতন অফিয়সর ফনকট সপ্ররণ করয়ব;
ঊর্ধ্যতন অফিস প্রমাণকসমূহ র্ার্াই কয়র চূড়ান্ত নম্বর প্রদান করয়ব এবং ঊর্ধ্যতন অফিয়সর এফপএ
মূল্যােনকারী কমযকতযার ফনকট চূড়ান্ত মূল্যােন প্রফতয়বদন (প্রাপ্ত নম্বরসহ) সপ্ররণ করয়ব;
এফপএ মূল্যােনকারী কমযকতযা উি অফিয়সর চূড়ান্ত মূল্যােয়ন প্রাপ্ত নম্বরয়ক এফপএ সত র্ার্ যকৃত নম্বর (৩) এর
ফবপরীয়ত রূপান্তর করয়ব (ওয়েয়টড সস্কার)
উি নম্বর এফপএ সত তথ্য অফর্কার কমযপফরকল্পনা বাস্তবােয়নর ফবপরীয়ত তথ্য অফর্কার কমযপফরকল্পনা
প্রণেনকারী অফিয়সর প্রাপ্ত নম্বর ফহয়সয়ব ফবয়বর্না করা হয়ব।
উদাহরণঃ র্রা র্াক তথ্য অফর্কার কমযপফরকল্পনা বাস্তবােয়ন সকান অফিস চূড়ান্ত মূল্যােয়ন ২৫ নম্বয়রর
ফবপরীয়ত ২০ নম্বর সপয়েয়ছ। এফপএ মূল্যােনকারী কমযকতযা উি অফিয়সর চূড়ান্ত মূল্যােয়ন প্রাপ্ত নম্বরয়ক
এফপএ সসকিন ৩-এ তথ্য অফর্কার কমযপফরকল্পনা বাস্তবােয়নর ের্ন্ র্ার্ যকৃত নম্বর (৩, ওয়েয়টড সস্কার) এর
ফবপরীয়ত রূপান্তর করয়ব ফনম্নরুয়পঃ
• সব যয়মাট নম্বর ২৫ হয়ল প্রাপ্ত নম্বর ২০
• সুতরাং সব যয়মাট নম্বর ৩ হয়ল প্রাপ্ত নম্বর= ২০x৩ =2.4
25

এই কমযপফরকল্পনা সকল সরকারী অফিয়সর ের্ন্ প্রয়র্ােে হয়ব। সরকাফর অফিসসমুহ এই কমযপফরকল্পনা ফপ্রন্ট
কয়র এফপএ’র সায়র্ সংযুি কয়র স্বাক্ষয়রর ব্যবস্থা গ্রহণ করয়ব।
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বাফষ যক কমযসম্পাদন চুফির ত্রৈমাফসক/অর্ যবাফষ যক/বাফষ যক অগ্রগফত প্রফতয়বদন উর্ব্যতন কার্ যালয়ে সপ্ররয়ণর ছক
(এফপএ এম এস সিটওেোর ব্যবহার কয়র না এমন কার্ যালয়ের ের্ন্ প্রয়র্ােে)

কমযসম্পাদন সক্ষয়ৈর
সক্ষৈ
মান

কার্ যক্রম

সূর্ক

সূর্য়কর
মান

লক্ষেমাৈা
(অসার্ারন)

একক

১ম
ত্রৈমাফসয়ক
অগ্রগফত

২ে
ত্রৈমাফসয়ক
অগ্রগফত

অর্ যবাফষ যক
অগ্রগফত
(১ম+২ে)

৩ে
ত্রৈমাফসয়ক
অগ্রগফত

৪র্ য
বাফষ যক চুড়ান্ত
দাবীকৃত
ত্রৈমাফসয়ক
অগ্রগফত
নম্বর
অগ্রগফত (১ম+২ে+৩ে+৪র্ য)
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