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১. প্রপ্রক্ষাট 

যকায রূকল্প ২০২১-এয মথামথ ফাস্তফাহন দৃঢ়প্রবতজ্ঞ এফং সুান ংতকযহণ হিষ্ট। এ  জন্য একটি 

কাম িকয, দক্ষ এফং গবতীর প্রাবনক ব্যফস্থা একান্ত অবযাম ি ফহর যকায ভহন কহয। এ বযহপ্রবক্ষহত, স্বচ্ছতা ও 

দাফদ্ধতা বৃবদ্ধ, ম্পহদয মথামথ ব্যফায বনবচিততকযণ এফং প্রাবতষ্ঠাবনক ক্ষভতা উন্নহনয জন্য যকাবয 

দপ্তয/ংস্থামূহ কভ িম্পাদন ব্যফস্থানা দ্ধবত প্রফতিহনয বদ্ধান্ত গ্রণ কযা । ২০১৪-১৫ অথ ি-ফছহয ৪৮টি 

ভন্ত্রণার/বফবাহগয হে ফাবল িক কভ িম্পাদন চুবি স্বাক্ষহযয ভাধ্যহভ কভ িম্পাদন ব্যফস্থানা দ্ধবত িালু । ২০১৫-

১৬ অথ ি-ফছহয ৪৮টি ভন্ত্রণার/বফবাগ এফং আওতাধীন দপ্তয/ংস্থামূহয হে ফাবল িক কভ িম্পাদন চুবি স্বাক্ষবযত 

হহছ। ২০১৬-১৭ অথ ি-ফছহয ৪৮টি ভন্ত্রণার/বফবাগ, আওতাধীন দপ্তয/ংস্থা এফং বফবাগী, আঞ্চবরক ও প্রজরা 

ম িাহয কাম িারমূহয হে ফাবল িক কভ িম্পাদন চুবি ম্পাদহনয বদ্ধান্ত গ্রণ কযা হহছ। ংবিষ্ট কর 

ভন্ত্রণার/বফবাগ তাহদয স্ব স্ব চুবি প্রণন ও ফাস্তফান ছাড়াও আওতাধীন দপ্তয/ংস্থা এফং এ কর দপ্তয/ংস্থায 

ভাঠ ম িাহয কাম িারমূহয ফাবল িক কভ িম্পাদন চুবি প্রণন ও ফাস্তফাহন প্রহাজনী াতা প্রদান কযহফ। 

 

উহেখ্য, ভন্ত্রণার/বফবাহগয আওতাধীন দপ্তয/ংস্থা এফং ভাঠ ম িাহয কাম িারমূহয ফাবল িক কভ িম্পাদন 

চুবি প্রণহন াতা কযায জন্য পৃথক ২টি নীবতভারা প্রণন কযা হহছ। এই নীবতভারা প্রকফর ভন্ত্রণার/বফবাহগয 

চুবি প্রণন, ফাস্তফান বযফীক্ষণ ও মূল্যাহনয প্রক্ষহত্র অনুযণ কযহত হফ। 

 

২. ভন্ত্রণার/বফবাহগয ফাবল িক কভ িম্পাদন চুবিয কাঠাহভা  

ফাবল িক কভ িম্পাদন চুবিহত ভন্ত্রণার/বফবাহগয কভ িম্পাদহনয াবফ িক বিত্র, উক্রভবণকা এফং বনম্নফবণ িত 

প্রকন ও ংহমাজনীমূ অন্তর্ভ িি থাকহফ: 

প্রকন ১: ভন্ত্রণার/বফবাহগয রূকল্প, অববরক্ষয, প্রকৌরগত উহেশ্যমূ এফং কাম িাফবর 

           প্রকন  ২: ভন্ত্রণার/বফবাহগয বফববন্ন কাম িক্রহভয চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ (Outcome/Impact) 

প্রকন ৩: প্রকৌরগত উহেশ্য, অগ্রাবধকায, কাম িক্রভ, কভ িম্পাদন সূিক এফং রক্ষযভাত্রা 

ংহমাজনী ১:  ব্দংহক্ষ (Acronyms) 

ংহমাজনী ২: কভ িম্পাদন সূিকমূ, ফাস্তফানকাযী দপ্তয/ংস্থামূ এফং বযভা দ্ধবত 

ংহমাজনী ৩: কভ িম্পাদন রক্ষযভাত্রা অজিহনয প্রক্ষহত্র অন্যান্য ভন্ত্রণার/বফবাহগয ওয বনবিযীরতা  

ফাবল িক কভ িম্পাদন চুবিয একটি কাঠাহভা বযবষ্ট ক-এ ংহমাবজত র। উি কাঠাহভা অনুযণ কহয প্রহতযক 

ভন্ত্রণার/বফবাগ ফাবল িক কভ িম্পাদন চুবিয িড়া প্রস্তুত কযহফ।  

 

২.১ ভন্ত্রণার/বফবাহগয কভ িম্পাদহনয াবফ িক বিত্র 

   

 ফাবল িক কভ িম্পাদন চুবি হত ংবিষ্ট ভন্ত্রণার/বফবাহগয কভ িম্পাদহনয াবফ িক তথ্যাবদ াওা প্রগহরও 

ংহক্ষহ ভন্ত্রণার/বফবাহগয কভ িম্পাদহনয একটি বিত্র তুহর ধযায রহক্ষয ২০১৫-১৬ অথ ি-ফছহযয ফাবল িক 

কভ িম্পাদন চুবিহত এই অংটি ংহমাজন কযা হহছ। প্র বযহপ্রবক্ষহত ২০১৬-১৭ অথ িফছহযও এ অংটি থাকহফ। 

এহত ংবিষ্ট ভন্ত্রণার/বফবাহগয গত ৩ ফছহযয প্রধান অজিনমূ, কভ িম্পাদহনয প্রক্ষহত্র প্রম কর ভস্যা ফা িযাহরঞ্জ 

যহহছ প্রগুবর এফং ববফষ্যহত ভন্ত্রণার/বফবাগ কী কী প্রধান প্রধান রক্ষয অজিন কযহত িা তায বযকল্পনা ম্পহকি 

ংহক্ষহ আহরাকাত কযহফ। তাছাড়া, ২০১৬-১৭ অথ ি-ফছহযয ম্ভাব্য প্রধান অজিনমূ এ অংহ ংহক্ষহ ফণ িনা 

কযা হফ।   



 

 

২.২ উক্রভবণকা 

 

 ফাবল িক কভ িম্পাদন চুবিয শুরুহত একটি উক্রভবণকা থাকহফ, মাহত এই চুবিয উহেশ্য, ক্ষমূ এফং 

চুবিহত ফবণ িত পরাপরমূ অজিহনয বফলহ তাহদয ম্মত ওা ম্পহকি উহেি থাকহফ।  

 

২.৩ প্রকন-১: ভন্ত্রণার/বফবাহগয রূকল্প (Vision), অববরক্ষয (Mission), প্রকৌরগত উহেশ্য (Strategic 

Objectives) এফং কাম িাফবর (Functions) 

 

রূকল্প (Vision) 

রূকল্প মূরত একটি ভন্ত্রণার/বফবাহগয ববফষ্যত আদ ি অফস্থা (idealized state) বনহদ ি কহয। একটি 

ভন্ত্রণার/বফবাগহক তায প্রনতৃত্ব ববফষ্যহত প্রকান অফস্থা প্রদিহত িা রূকহল্প তায একটি বৃত্তয বিত্র াওা মা। 

রূকল্প াধাযণত ৫-১০ ফছয প্রভাহদয জন্য বনধ িাযণ কযা । পহর প্রকান ভন্ত্রণার/বফবাহগয কাঠাহভাগত বযফতিন 

না হর ফা কাহজয ধযহন ব্যাক বযফতিন না হর রূকল্প ফছয ফছয বযফবতিত হফ না। 

 

একটি বার রূকল্প হজ াঠহমাগ্য ও প্রফাধগম্য হফ। এটি জনগহণয কল্পনা ধাযণ কযায ভত ংবক্ষপ্ত ও 

প্রজাযাহরা হফ মা গন্তব্য বনহদ ি কযহফ, বকন্তু এটি গন্তহব্য প্রৌৌঁছাহনায থনকা ন। রূকল্প জনগণহক উদ্বুদ্ধ এফং 

উজ্জ্বীবফত কযহফ, মা হফ একইহে অজিনহমাগ্য এফং িযাহরবঞ্জং।  

 

অববরক্ষয (Mission) 

ভন্ত্রণার/বফবাহগয অববরক্ষয ংহক্ষহ উস্থান কযা ফাছনী। সুস্পষ্টবাহফ অববরক্ষয ব্যি কযায রহক্ষয 

ভন্ত্রণার/বফবাগহক বনম্নফবণ িত বফলমূ বফহফিনা যািহত হফ: 

 ভন্ত্রণার/বফবাহগয প্রভৌর উহেশ্য কী অথ িাৎ ভন্ত্রণার/বফবাগ কী অজিন কযহত িা;  

 কীবাহফ অজিন কযহত িা; এফং  

 কায জন্য অজিন কযহত িা, অথ িাৎ এয ম্ভাব্য উকাযহবাগী কাযা। 

 

অববরক্ষয অফশ্যই রূকহল্পয হে াভঞ্জস্যপূণ ি হত হফ। রূকল্প মূরত বৃত্তয কল্পনা এফং অববরক্ষয রূকল্প 

অজিহনয জন্য গৃীত কাম িক্রভমূ বনহদ ি কহয।  

 

প্রকৌরগত উহেশ্য (Strategic Objectives)  

 

প্রকৌরগত উহেশ্য ফরহত বনবদ িষ্ট ভহ-স্বল্প, ভধ্য ও দী্ িহভাহদ ভন্ত্রণার/বফবাগ বনবদ িষ্ট নীবতভারা এফং 

কভ িসূবি ফাস্তফাহনয ভাধ্যহভ তায অবধহক্ষহত্র প্রম কর উন্নন রক্ষয (development objectives) অজিন কযহত 

িা প্রগুবরহক বুঝাহফ। উদাযণস্বরূ, স্বাস্থয ও বযফাযকল্যাণ ভন্ত্রণারহয  অন্যতভ প্রকৌরগত উহেশ্য হত াহয 

ভা ও বশুয জন্য উন্নততয স্বাস্থযহফা বনবচিততকযণ। 

 

যকাহযয রূকল্প ২০২১, প্রটকই উন্নন রক্ষযভাত্রা (SDG), ৭ভ ঞ্চফাবল িক বযকল্পনা, অন্যান্য প্রকৌরগত 

দবরর, ংবিষ্ট ভন্ত্রণার/বফবাহগয নীবত ংক্রান্ত দবররমূ এফং ফাহজট কাঠাহভা ম িাহরািনাপূফ িক 

ভন্ত্রণার/বফবাহগয প্রকৌরগত উহেশ্যমূ বনধ িাযণ কযা প্রমহত াহয। ভন্ত্রণার/বফবাহগয হক্ষ অজিন কযা কষ্টাধ্য 

প্রকফর এরূ বফহফিনা ফা হজ অজিনহমাগ্য বফহফিনা প্রকান প্রকৌরগত উহেশ্য বফহাজন ফা ংহমাজন কযা 

ভীিীন হফ না। ভন্ত্রণার/বফবাহগয রূকল্প, অববরক্ষয এফং কাম িাফবরমূ এফং প্রকৌরগত উহেশ্যমূহয ভহধ্য 

একটি ংহমাগ থাকহত হফ।   

 

কাম িাফবর (Functions) 

ভন্ত্রণার/বফবাহগয প্রধান কাম িাফবর এই প্রকহন বরবফদ্ধ কযহত হফ। কাম িবফবধভারা (Rules of 

Business)-এয তপবর-১ (Allocation of Business)-এ ফবণ িত কাম িাফবরয বববত্তহত ভন্ত্রণার/ বফবাহগয 

কাম িাফবরয তাবরকা প্রস্তুত কযহত হফ। 

 



 

২.৪ প্রকন-২: ভন্ত্রণার/বফবাহগয কাম িক্রভমূহয চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ (Outcome/ Impact)   

   

 একটি সুবনবদ িষ্ট রক্ষয অজিহনয জন্য ভন্ত্রণার/বফবাহগয প্রবতটি প্রকৌরগত উহেশ্য বনধ িাযণ কযা । 

প্রকৌরগত উহেশ্য অজিহনয জন্য ভন্ত্রণার/বফবাগ প্রম কর কাম িক্রভ ফাস্তফান কহয থাহক প্রগুবরয পরাপর  

(output) এক ফা একাবধক চূড়ান্ত পরাপর (outcome) অজিহন াতা কহয। প্রকন ২-এ ভন্ত্রণার/বফবাগ 

বফববন্ন কাম িক্রভ ফাস্তফাহনয ভাধ্যহভ প্রমকর চূড়ান্ত পরাপর (end result or outcome) অজিন কযহত িা 

প্রগুবর উহেি কযহফ। তাছাড়া প্রকন ২-এ প্রবতটি চূড়ান্ত পরাপহরয বফযীহত এক ফা একাবধক কভ িম্পাদন 

সূিক প্রাবেক অন্যান্য তথ্যাবদ প্রদান কযহত হফ।  এই প্রকহন ফবণ িত  রক্ষযভাত্রায বফযীহত প্রদত্ত অজিন 

আাতত মূল্যাহনয আওতা আহফ না, তহফ ববফষ্যহত চূড়ান্ত পরাপহরয রক্ষযভাত্রামূহয বফযীহত প্রকৃত অজিন 

মূল্যাহনয আওতা আনা হফ। রূকল্প এফং অববরহক্ষযয ন্যা চূড়ান্ত পরাপরও ফছয ফছয বযফতিন কযা ভীিীন 

হফ না।  

 

২.৫ প্রকন ৩: প্রকৌরগত উহেশ্য, অগ্রাবধকায, কাম িক্রভ, কভ িম্পাদন সূিক এফং রক্ষযভাত্রা  

 

করাভ ১: ভন্ত্রণার/বফবাহগয প্রকৌরগত উহেশ্যমূহয তাবরকা 

 

প্রকন ৩-এয করাভ ১-এ ফবণ িত প্রকৌরগত উহেশ্যমূ এফং প্রকন ১-এ ফবণ িত প্রকৌরগত উহেশ্যমূ 

একই হত হফ। উহেখ্য প্রম, ভন্ত্রণার/বফবাহগয প্রকৌরগত উহেশ্য ছাড়াও কবত আফবশ্যক প্রকৌরগত উহেশ্য 

প্রকন ৩-এ অন্তির্ভি থাকহফ। ংবিষ্ট অথ ি-ফছয ভাপ্ত ওায য ভন্ত্রণার/ বফবাগমূহয প্রকৃত কভ িম্পাদন 

ফ িহভাট ১০০ ভান (weight)-এয বববত্তহত বযভা কযা হফ। এই ১০০ ভাহনয ভহধ্য ভন্ত্রণার/বফবাহগয প্রকৌরগত 

উহেশ্যমূহয জন্য ৮০ নম্বয এফং আফবশ্যক প্রকৌরগত উহেহশ্যয বফযীহত ২০ নম্বয বনধ িাবযত থাকহফ। আফবশ্যক 

প্রকৌরগত উহেশ্যমূ যকাবয কভ িম্পাদন ব্যফস্থানা ংক্রান্ত জাতী কবভটি কতৃিক  অনুহভাবদত এফং কর 

ভন্ত্রণার/বফবাহগয জন্য ভবাহফ প্রহমাজয হফ । ংহমাজনী ২-এ আফবশ্যক প্রকৌরগত উহেহশ্যয তাবরকা ংহমাজন 

কযা র। 

 

করাভ ২: প্রকৌরগত উহেশ্যমূহয আহবক্ষক ভান ফযােকযণ 

 

প্রকৌরগত উহেশ্যমূ গুরুত্ব ও তাৎহম িয ক্রভানুাহয  উহেি কযহত হফ। প্রহক্ষহত্র, অবধকতয গুরুত্বম্পন্ন 

উহেহশ্যয ভান প্রফব হফ এফং কভ গুরুত্বপূণ ি উহেহশ্যয ভান কভ হফ। প্রকৌরগত উহেশ্যমূহয  ভহধ্য ভানফণ্টহনয 

প্রক্ষহত্র মাহত বাযাম্য যবক্ষত  তা বনবচিতত কযহত হফ।  

 

করাভ ৩: ভন্ত্রণার/বফবাহগয প্রকৌরগত উহেশ্যমূ অজিহনয রহক্ষয কাম িক্রভ সুবনবদ িষ্টকযণ 

 

প্রবতটি প্রকৌরগত উহেশ্য পূযহণয রহক্ষয ভন্ত্রণার/বফবাগ কতৃিক উি উহেহশ্যয বফযীহত প্রহাজনী 

কাম িক্রভ বনধ িাযণ কযহত হফ। কিহনা কিহনা একটি প্রকৌরগত উহেহশ্যয বফযীহত এক ফা একাবধক কাম িক্রভও 

থাকহত াহয। উহেখ্য প্রম, ফাবল িক কভ িম্পাদন চুবিহত ফবণ িত কর কাম িক্রভ ফাহজট ফযাহেয আহরাহক গ্রণ কযহত 

হফ। উন্নন অথফা অনুন্নন ফাহজহট সুবনবদ িষ্ট ফযাে প্রনই অথফা ফযাে াওায বনচিততা প্রনই এভন প্রকান কাম িক্রভ 

এহত অন্তির্ভি কযা মাহফ না । 

 

করাভ-৪: কভ িম্পাদন সূিকমূ এফং তায এককমূ সুবনবদ িষ্টকযণ  

 

করাভ ৩-এ ফবণ িত প্রবতটি কাম িক্রহভয জন্য ভন্ত্রণার/বফবাগহক এক ফা একাবধক কভ িম্পাদন সূিক বনধ িাযণ 

কযহত হফ, মা দ্বাযা ফছয প্রহল উি কাম িক্রভ ফাস্তফাহনয অগ্রগবত বযভা কযা মাহফ।  কভ িম্পাদন সূিকমূ 

বনধ িাযহণয প্রক্ষহত্র প্রম প্রকান যকভ দ্বদ্বততা বযায কযা ভীিীন হফ। 

 

করাভ-৫: কভ িম্পাদন সূিহকয রক্ষযভাত্রা বযভাহয একক এই করাহভ উহেি কযহত হফ।  

 

করাভ-৬: কভ িম্পাদন সূিকমূহয বফযীহত আহবক্ষক ভান ফযােকযণ  

 

প্রকান প্রকৌরগত উহেহশ্যয বফযীহত একাবধক কাম িক্রভ থাকহর প্রবতটি কাম িক্রহভয ফাস্তফান- অগ্রগবত 

মূল্যাহনয জন্য এক ফা একাবধক কভ িম্পাদন সূিক থাকহফ এফং প্রবতটি কভ িম্পাদন সূিহকয একটি বনধ িাবযত ভান 



 

থাকহফ। বফববন্ন কভ িম্পাদন সূিহকয ভান এভনবাহফ বনধ িাযণ কযহত হফ মাহত ফগুবর সূিহকয প্রভাট ভান ংবিষ্ট 

প্রকৌরগত উহেহশ্যয বফযীহত ফযােকৃত ভাহনয ভান । 

 

করাভ-৭ ও ৮:                   ২০১৪-২০১৫     ২০১৫-২০১৬ অথ ি-ফছহয প্রকৃত অজিন                

২০১৪-২০১৫    -                                                         ৭-             

                             

 

করাভ-৯-১৩: কভ িম্পাদন সূিহকয রক্ষযভাত্রা সুবনবদ িষ্টকযণ 

 

রক্ষযভাত্রা হচ্ছ কভ িম্পাদন উন্নহনয িাবরকাবি। সুতযাং রক্ষযভাত্রা একইহে অজিনহমাগ্য এফং 

উচ্চাকাঙ্ক্ষী ওা উবিত। রক্ষযভাত্রামূহক বনম্নরূ ৫ দপা প্রেহর বফন্যস্ত কযহত হফ: 

 

অাধাযণ অবত উত্তভ উত্তভ িরবত ভান িরবত ভাহনয বনহম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

 উহেখ্য, প্রকান কভ িম্পাদন সূিহকয রক্ষযভাত্রায বফযীহত প্রকৃত অজিন ৬০%-এয বনহি হর প্রাপ্ত ভান ধযা 

হফ ০ (শূন্য)।  

 

ফাবল িক কভ িম্পাদন চুবিয রক্ষযভাত্রা রূকল্প ২০২১, SDG, ৭ভ ঞ্চফাবল িক বযকল্পনা এফং ভধ্যহভাবদ 

ফাহজট কাঠাহভায হে াভঞ্জস্যপূণ ি হত হফ। প্রহক্ষহত্র ভন্ত্রণার/বফবাহগয প্রধান প্রধান কাম িক্রভ, কভ িসূবি এফং 

কর উন্নন প্রকহল্পয রক্ষযভাত্রা ফাবল িক কভ িম্পাদন চুবিহত প্রবতপবরত ওা ফাছনী। রক্ষযভাত্রা বনধ িাযহণয প্রক্ষহত্র 

পূফ িফতী দুই ফছহযয প্রকৃত অজিন ও অজিহনয প্রবৃবদ্ধ, ২০১৬-২০১৭ অথ ি-ফছহযয ফাহজট ফযাে, ভন্ত্রণার/বফবাহগয 

ক্ষভতা এফং বফযাজভান ফাস্তফতা বফহফিনা কযহত হফ।  

 

করাভ-১৪-১৫:  ২০১৪-১৫ ও ২০১৫-১৬ অথ ি-ফছহযয প্রকৃত অজিন এফং ২০১৬-১৭ অথ ি-ফছহযয রক্ষযভাত্রায বববত্তহত 

২০১৭-১৮ এফং ২০১৮-১৯ অথ ি-ফছহযয প্রহক্ষবত রক্ষযভাত্রা করাভ ১৪ ও ১৫-এ প্রদ িন কযহত হফ।   

 

২.৬ ব্দংহক্ষ (Acronyms) 

 

 ফাবল িক কভ িম্পাদন চুবিহত ব্যফ ত বফববন্ন ব্দংহক্ষহয পূণ িরূ ংহমাজনী ১-এ বন্নহফ কযহত হফ। 

 

২.৭ কভ িম্পাদন সূিকমূ, ফাস্তফানকাযী দপ্তয/ংস্থা এফং বযভা দ্ধবতয বফফযণ 

 

 ফাবল িক কভ িম্পাদন চুবিয ংহমাজনী ২-এ প্রকন ৩-এয করাভ ৪-এ উবেবিত বফববন্ন কভ িম্পাদন সূিক, 

প্রবতটি সূিহকয বফফযণ, ফাস্তফানকাযী দপ্তয/ংস্থায নাভ এফং বযভা দ্ধবত উহেি কযহত হফ।   

 

২.৮ অন্যান্য ভন্ত্রণার/বফবাহগয বনকট সুবনবদ িষ্ট কভ িম্পাদন িাবদা 

 

কবত প্রক্ষহত্র প্রকান প্রকান ভন্ত্রণারহয কভ িম্পাদহনয পরতা যকাহযয অন্য এক ফা একাবধক 

ভন্ত্রণারহয কভ িম্পাদহনয ওয বনবিয কহয। উদাযণস্বরূ,           বফদুযৎ প্রকহেয ভাধ্যহভ বফদুযৎ উৎাদহনয 

প্রক্ষহত্র বফদুযৎ বফবাগ জ্বারাবন ও িবনজম্পদ বফবাগ, প্রযরথ ভন্ত্রণার, প্রনৌ-বযফণ ভন্ত্রণারহয ওয বনবিযীর। 

বফদুযৎ উৎাদহনয কাবঙ্ক্ষত পরাপর অজিহনয জন্য এ কর ভন্ত্রণার/বফবাগহক দর বাহফ কাজ কযহত ; একক 

প্রকান প্রবতষ্ঠান বাহফ ন। কাহজই, ংবিষ্ট কর ভন্ত্রণার/বফবাগ এ বফলহ দরগত রক্ষযভাত্রা বনধ িাযণ কযহফ। 

দরগত রক্ষযভাত্রা অবজিত না হর ংবিষ্ট কর ভন্ত্রণার/বফবাগ তাহদয ফাবল িক কভ িম্পাদন চুবি মূল্যাহনয ভ 

দরগতবাহফ বনধ িাবযত ভান অজিহন অভথ ি হফ। অন্য ভন্ত্রণার/বফবাহগয বনকট প্রতযাবত াতা এফং কবত 

বনধ িাবযত কভ িম্পাদন সূিহকয পরতায প্রক্ষহত্র অন্য ভন্ত্রণার/বফবাহগয ওয বনবিযীরতায বফলটি ংহমাজনী ৩-

এ উহেি কযহত হফ।  

 

৩: মূল্যান দ্ধবত 

  

 পূফ িফতী ফছযমূহয ধাযাফাবকতা ফৎযাহন্ত ফাবল িক কভ িম্পাদন চুবিহত ধাম িকৃত রক্ষযভাত্রায বফযীহত 

ভন্ত্রণার/বফবাগমূহয প্রকৃত অজিহনয বববত্তহত প্রভাট প্রোয (Composite Score) বনধ িাযণ কযা হফ। ংহমাজনী 



 

৩-এ বক্ষা ভন্ত্রণারহয মূল্যান পরাপহরয একটি উদাযণ প্রদওা হহছ। জবাহফ মূল্যান দ্ধবত ব্যাখ্যা কযায 

জন্য মূল্যাহনয প্রক্ষহত্র প্রকফর একটি রক্ষযভাত্রা প্রনওা হহছ।  

 

৪: ফাবল িক কভ িম্পাদন চুবি ম্পাদন প্রবক্রা ২০১৬-১৭ 

 

৪.১ ফাবল িক কভ িম্পাদন চুবি প্রণন ও অনুহভাদন 

 কর ভন্ত্রণার/বফবাগ রূকল্প ২০২১, SDG, ৭ভ ঞ্চফাবল িক বযকল্পনা, ভন্ত্রণার/বফবাগ কতৃিক গৃীত 

নীবতভারা/দবরর, যকাহযয অন্যান্য প্রকৌরত্র, বনফ িািনী ইহতায এফং ভহ ভহ যকায কতৃিক 

প্র্াবলত কভ িসূবিয আহরাহক ফাবল িক কভ িম্পাদন চুবি প্রণন কযহফ।  

 প্রকৌরগত উহেহশ্যয হে বভর প্রযহি কাবঙ্ক্ষত পরাপর অজিহনয জন্য ভন্ত্রণার/বফবাগ ংবিষ্ট 

অথ িফছহযয ফাহজট ফযাহেয আহরাহক ফাবল িক কভ ি  দন চুবিয কাম িক্রভমূ বিবিত কযহফ এফং 

ফাবল িক কভ িম্পাদন চুবিয ১  িড়া প্রণন কযহফ। প্রণনকৃত িড়া ভন্ত্রণার/বফবাহগয ফাবল িক 

কভ িম্পাদন চুবি ংক্রান্ত বফহলজ্ঞ পুহরয                    কযহত হফ।  

                           বফহলজ্ঞ পুহরয                                     

     ১                ফাহজট ব্যফস্ানা কবভটিয                     কযহত       

 ফাহজট ব্যফস্ানা কবভটি কতৃিক অনুহভাবদত িড়া ফাবল িক কভ িম্পাদন চুবি ভবন্ত্রবযলদ বফবাহগ 

দাবির কযহত হফ। 

 বফববন্ন ভন্ত্রণার/বফবাগ কতৃিক প্রণীত ফাবল িক কভ িম্পাদন চুবিহত ববন্নতা বযায এফং াভঞ্জস্য ফজা 

যািা ও ভবিত কাম িক্রভ বনবচিততকযহণয রহক্ষয িড়া ফাবল িক কভ িম্পাদন চুবিমূ যকাবয 

কভ িম্পাদন ব্যফস্থানা ংক্রান্ত কাবযগবয কবভটি কতৃিক ম িাহরািনা কযা হফ।  

                                                         মূ               

                                                                          

                            

 ফাবল িক কভ িম্পাদন ব্যফস্ানা ংক্রান্ত কাবযগবয কবভটিয                  ংবিষ্ট 

ভন্ত্রণার/বফবাগ ফাবল িক কভ িম্পাদন চুবি ংহাধন/বযভাজিনপূফ িক ংবিষ্ট                 

                         কযহফ   

                          ংবিষ্ট ভন্ত্রণার/বফবাগ ফাবল িক কভ িম্পাদন চুবি ভবন্ত্রবযলদ বফবাহগ 

প্রপ্রযণ কযহফ। 

 ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ উি চুবি              অনুহভাদহনয জন্য        কভ িম্পাদন ব্যফস্থানা 

ংক্রান্ত জাতী কবভটিহত উস্ান কযহফ। উি কবভটিহত অনুহভাবদত ফাবল িক কভ িম্পাদন চুবিমূ 

ংবিষ্ট ভন্ত্রণার/বফবাহগয ববনয বিফ/বিফ এফং ভবন্ত্রবযলদ বিহফয ভহধ্য স্বাক্ষবযত হফ। 

 স্বাক্ষবযত ফাবল িক কভ িম্পাদন চুবি স্ব স্ব ভন্ত্রণার/বফবাহগয ওহফাইহট প্রকা কযহত হফ। 

৪.২ কভ িম্পাদন চুবি ংহাধন 

 ভন্ত্রণার/বফবাগমূ তাহদয স্বাক্ষবযত ফাবল িক কভ িম্পাদন চুবিহত উবেবিত প্রকান রক্ষযভাত্রা 

বযফতিন কযায প্রহাজনীতা অনুভূত হর ংবিষ্ট ভন্ত্রণার/বফবাগ বনহজযাই হফ িাচ্চ ৫% ম িন্ত 

রক্ষযভাত্রা হ্রা/বৃবদ্ধ কযহত াযহফ।  

 প্রকান রক্ষযভাত্রা বযফতিন কযা হর তা ংবিষ্ট ভন্ত্রণার/বফবাহগয ববনয বিফ/বিহফয অনুহভাদন 

গ্রণপূফ িক ভবন্ত্রবযলদ বফবাগহক অফবত কযহত হফ।  

 চুবিহত উবেবিত প্রকান রক্ষযভাত্রায বফযীহত তকযা ৫ (াঁি) বাহগয অবধক বকন্তু ১০ (দ) বাহগয 

প্রফব ন এরূ প্রকান বযফতিন কযায প্রহাজন হর প্রমৌবিকতা উহেি তা যকাবয কভ িম্পাদন 

ব্যফস্ানা ংক্রান্ত জাতী কবভটিহত উস্াহনয জন্য ভবন্ত্রবযলদ বফবাহগ প্রপ্রযণ কযহত হফ।  

 জাতী কবভটিয অনুহভাদন াহহক্ষ উি রক্ষযভাত্রামূ বযফতিন কযা মাহফ। তহফ উবহক্ষহত্রই 

২০১৬-১৭ অথ ি-ফছহযয চুবি স্বাক্ষহযয য ১ভ প্রকাাট িায তথা ৩০  প্রহেম্বয ১৬ তাবযহিয ভহধ্য তা 

কযহত হফ।  



 

 ৩০ প্রহেম্বয ২০১৬ তাবযহিয য ২০১৬-১৭ অথ ি-ফছহযয ফাবল িক কভ িম্পাদন চুবিহত উবেবিত 

বফলমূহয প্রকানরূ বযফতিন কযা মাহফ না।  

 

৪.৩ কভ িম্পাদন বযফীক্ষণ 

 

 কভ িম্পাদন রক্ষযভাত্রায বফযীহত প্রকৃত অজিন দ্বত্রভাবক বববত্তহত    -          -         

  -        -      ংবিষ্ট ভন্ত্রণার/বফবাহগয       ব্যফস্ানা কবভটি কতৃিক বযফীক্ষণ কযা 

হফ। রক্ষযভাত্রায বফযীহত অজিন বনবচিতত কযহত এ ংক্রান্ত কবভটি প্রহাজনী বনহদ িনা প্রদান কযহফ। 

অথ িফছহযয ছ ভা অবতক্রান্ত ওায য প্রহতযক ভন্ত্রণার/বফবাগ বনধ িাবযত রক্ষযভাত্রায বফযীহত ছ 

ভাহ অবজিত পরাপর একটি অধ ি-ফাবল িক মূল্যান প্রবতহফদন ভবন্ত্রবযলদ বফবাহগ প্রপ্রযণ কযহফ।    -

       অজিনমূ কভ িম্পাদন ব্যফস্ানা ংক্রান্ত জাতী কবভটি কতৃিক ম িাহরািনায জন্য প্র কযা 

হফ।  

 

৪.৪ কভ িম্পাদন মূল্যান 

 

    -ফ        প্রবতটি ভন্ত্রণার/বফবাগ বনধ িাবযত রক্ষযভাত্রায বফযীহত অবজিত পরাপর উহেিপূফ িক 

       কভ িম্পাদন মূল্যান প্রবতহফদন প্রস্তুত       

                                                                        

                                                         বনধ িাবযত তাবযহিয ভহধ্য 

ভবন্ত্রবযলদ বফবাহগ প্রপ্রযণ কয        

 কভ িম্পাদন ব্যফস্থানা ংক্রান্ত কাবযগবয কবভটি উি মূল্যান প্রবতহফদন ম িাহরািনা কযহফ। মূল্যান 

প্রবক্রা প্রহাজনহফাহধ যকাহযয প্রািন বিফ, বক্ষাবফদ, গহফলক, বফহলজ্ঞ, বফববন্ন 

অবধদপ্তয/ংস্থা/দপ্তহযয াহফক প্রধানহক ম্পৃি কযা হফ।   

 এ ংক্রান্ত কাবযগবয কবভটি কতৃিক প্রস্তুতকৃত কভ িম্পাদন মূল্যান প্রবতহফদন কভ িম্পাদন          

ংক্রান্ত জাতী কবভটিয বনকট উস্থান কযা হফ। 

 যকাবয কভ িম্পাদন ব্যফস্থানা ংক্রান্ত জাতী কবভটি বফববন্ন ভন্ত্রণার/বফবাহগয ফাবল িক কভ িম্পাদন 

চুবি ংক্রান্ত মূল্যান প্রবতহফদন যীক্ষা-বনযীক্ষাপূফ িক ভবিত আকাহয ভাননী প্রধানভন্ত্রীয বনকট 

উস্থান কযহফ। 

 

৫. ফাবল িক কভ িম্পাদন চুবিয ভসূবি ২০১৬-২০১৭ 

 

ভীভা বফল ফাস্তফানকাযী কতৃিক্ষ 

ক. ফাবল িক কভ িম্পাদন চুবি প্রণন ও অনুহভাদন 

১৭ এবপ্রর ২০১৬ ফাবল িক কভ িম্পাদন চুবি প্রণহনয জন্য কর 

ভন্ত্রণার/বফবাগহক অনুহযাধ জ্ঞান 

ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ 

১১-২৫ এবপ্রর ২০১৬ বফববন্ন ভন্ত্রণার/বফবাহগয ফাবল িক কভ িম্পাদন 

ব্যফস্থানা ংক্রান্ত টিহভয দস্যহদয প্রবক্ষণ 

প্রদান 

ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ 

২৮ এবপ্রর ২০১৬ কভ িম্পাদন ব্যফস্ানা ংক্রান্ত        পুর 

গঠন 

ভন্ত্রণার/বফবাগ 

২৮ এবপ্রর ২০১৬ ফাবল িক কভ িম্পাদন চুবিয ১ভ িড়া 

প্রস্তুতকযণ 

ফাবল িক কভ িম্পাদন 

ব্যফস্ানা টিভ  

০২-০৫ প্রভ ২০১৬ ফাবল িক কভ িম্পাদন চুবিয ১ভ িড়া 

ম িাহরািনা 

কভ িম্পাদন ব্যফস্ানা 

ংক্রান্ত        পুর 

০৯ প্রভ ২০১৬ ফাবল িক কভ িম্পাদন ব্যফস্ানা ংক্রান্ত 

       পুহরয যাভ িমূ অন্তির্ভি কহয 

ফাবল িক কভ িম্পাদন চুবিয ১ভ িড়া 

চূড়ান্তকযণ  

ফাবল িক কভ িম্পাদন 

ব্যফস্ানা টিভ 



 

ভীভা বফল ফাস্তফানকাযী কতৃিক্ষ 

১০-১২ প্রভ ২০১৬ ফাবল িক কভ িম্পাদন চুবিয ১ভ িড়া 

অনুহভাদন 

ফাহজট ব্যফস্ানা কবভটি 

১৫ প্রভ ২০১৬ ফাবল িক কভ িম্পাদন চুবিয চূড়ান্ত িড়া 

ভবন্ত্রবযলদ বফবাহগ প্রপ্রযণ 

ভন্ত্রণার/বফবাগ 

১৮ প্রভ- ৬ জুন, ২০১৬ 

(১৬ বদন) 

কভ িম্পাদন ব্যফস্ানা ংক্রান্ত কাবযগবয 

কবভটিয বা 

ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ 

৭-৯ জুন ২০১৬ অন্য ভন্ত্রণার/বফবাগ/অবধদপ্তয/ংস্ায বনকট 

প্রতযাবত াতামূ চূড়ান্তকযণ 

কভ িম্পাদন ব্যফস্ানা 

ংক্রান্ত কাবযগবয কবভটি 

১৬ জুন ২০১৬ কাবযগবয কবভটিয সুাবয অন্তর্ভ িি কহয 

ংবিষ্ট ভন্ত্রণারহয ভাননী ভন্ত্রীয অনুহভাদন 

গ্রণপূফ িক ফাবল িক কভ িম্পাদন চুবি 

ভবন্ত্রবযলদ বফবাহগ প্রপ্রযণ 

ভন্ত্রণার/বফবাগ 

১৯-২১ জুন ২০১৬ ফাবল িক কভ িম্পাদন চুবিমূহয চূড়ান্ত মাঁিাই ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ 

২২ জুন ২০১৬ যকাবয কভ িম্পাদন ব্যফস্ানা ংক্রান্ত 

জাতী কবভটিয বা  

ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ 

২৬-২৯ জুন ২০১৬ ফাবল িক কভ িম্পাদন চুবিয চূড়ান্ত িড়া 

প্রস্তুতকযণ 

ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ 

২৬-৩০ জুন ২০১৬ ফাবল িক কভ িম্পাদন চুবি স্বাক্ষয ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ 

৩০ জুন ২০১৬ স্ব স্ব ভন্ত্রণার/বফবাহগয ওহফাইহট ফাবল িক 

কভ িম্পাদন চুবি প্রকা 

ভন্ত্রণার/বফবাগ 

ি. কভ িম্পাদন বযফীক্ষণ 

ভধ্য-অহটাফয 

ভধ্য-জানুাবয 

ভধ্য-এবপ্রর 

ভধ্য-জুরাই 

কভ িম্পাদন রক্ষযভাত্রায বফযীহত দ্বত্রভাবক 

অগ্রগবত ম িাহরািনা 

ফাহজট ব্যফস্ানা কবভটি 

গ. কভ িম্পাদন মূল্যান 

৩১ জুরাই, ২০১৬ ২০১৫-১৬ অথ িফছহযয ফাবল িক কভ িম্পাদন 

চুবিয ফাবল িক মূল্যান প্রবতহফদন প্রস্তুতকযণ 

ফাবল িক কভ িম্পাদন 

ব্যফস্ানা টিভ 

০৭ আগস্ট ২০১৬ ২০১৫-১৬ অথ িফছহযয ফাবল িক কভ িম্পাদন 

চুবিয ফাবল িক মূল্যান প্রবতহফদন ম িাহরািনা  

কভ িম্পাদন ব্যফস্ানা 

ংক্রান্ত        পুর 

১০ আগস্ট ২০১৬ ২০১৫-১৬ অথ িফছহযয ফাবল িক মূল্যান 

প্রবতহফদন ম িাহরািনা এফং অনুহভাদন 

ফাহজট ব্যফস্ানা কবভটি 

১৪ আগস্ট ২০১৬ ২০১৫-১৬ অথ িফছহযয ফাবল িক মূল্যান 

প্রবতহফদন ভবন্ত্রবযলদ বফবাহগ প্রপ্রযণ 

ভন্ত্রণার/বফবাগ 

১৫ প্রহেম্বয ২০১৬ ২০১৫-১৬ অথ িফছহযয ফাবল িক মূল্যান 

প্রবতহফদন যীক্ষা ও মাঁিাইকযণ 

ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ 

১৮-২৫ প্রহেম্বয ২০১৬ ২০১৫-১৬ অথ িফছহযয ফাবল িক মূল্যান 

প্রবতহফদন ম িাহরািনা 

কভ িম্পাদন ব্যফস্ানা 

ংক্রান্ত কাবযগবয কবভটি 

২৯ প্রহেম্বয ২০১৬ ২০১৫-১৬ অথ িফছহযয ফাবল িক মূল্যান 

প্রবতহফদন জাতী কবভটিয বনকট  উস্থান 

ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ  

০৬ অহটাফয,  ২০১৬ ভবিত মূল্যান প্রবতহফদন  ভাননী 

প্রধানভন্ত্রীয বনকট উস্থান  

কভ িম্পাদন ব্যফস্ানা 

ংক্রান্ত জাতী 

কবভটি/ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ 

১৫ জানুাবয ২০১৭ ২০১৬-১৭ অথ িফছহযয অধ িফাবল িক মূল্যান 

প্রবতহফদন প্রস্তুত 

কভ িম্পাদন ব্যফস্ানা 

টিভ 



 

ভীভা বফল ফাস্তফানকাযী কতৃিক্ষ 

২২ জানুাবয ২০১৭ ২০১৬-১৭ অথ িফছহযয অধ িফাবল িক মূল্যান 

প্রবতহফদন ম িাহরািনা 

কভ িম্পাদন ব্যফস্ানা 

ংক্রান্ত        পুর 

২৬ জানুাবয ২০১৭ ২০১৬-১৭ অথ িফছহযয অধ িফাবল িক মূল্যান 

প্রবতহফদন ম িাহরািনা ও অনুহভাদন 

ফাহজট ব্যফস্ানা কবভটি 

৩১ জানুাবয ২০১৭ ২০১৬-১৭ অথ িফছহযয অধ িফাবল িক মূল্যান 

প্রবতহফদন ভবন্ত্রবযলদ বফবাহগ প্রপ্রযণ 

ভন্ত্রণার/বফবাগ 

 

৬: ফাবল িক কভ িম্পাদন চুবি দাবির প্রবক্রা 

 (ক) কর ফাবল িক কভ িম্পাদন চুবিয ১০ (দ) কব বনধ িাবযত তাবযি অথ িাৎ ১৫    ২০১৬       বফকার 

৫:০০ টায ভহধ্য বনম্নবরবিত ঠিকানা ফযাফয প্রপ্রযণ কযহত হফ: 

বিফ (ভি ও ংোয) 

ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ 

কক্ষ নম্বয: ১১৯, বফন নম্বয - ০১ 

ফাংরাহদ বিফার, ঢাকা। 

(ি)                               ৩০    ২০১৬                                

        -এ আহরাড কযহত হফ এফং ইহরকট্রবনক কব ববডএপ আকাহয gpm_sec@cabinet.gov.bd  ই-

প্রভইর ঠিকানা প্রপ্রযণ কযহত হফ: 

বফস্তাবযত তহথ্যয জন্য বববজট করুন: www.cabinet.gov.bd 

 

এ নীবতভারা ংক্রান্ত প্রম প্রকান তহথ্যয জন্য প্রমাগাহমাগ করুন: 

 

জনাফ প্রভাোঃ ভবউেীন িান 

অবতবযি বিফ (ংোয) 

ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ 

প্রপান: ৯৫৮৮৩৯৪ 

 

 

 

mailto:gpm_sec@cabinet.gov.bd
http://www.cabinet.gov.bd/


 

বযবষ্ট - গ 

 

ফৎযাহন্ত কভ িম্পাদন মূল্যাহনয উদাযণ 

 

করাভ ১ করাভ ২ করাভ ৩ করাভ ৪ করাভ ৫ করাভ ৬ 

 

উহেশ্য 

 

কাম িক্রভ 

 

কভ িম্পাদন সূিক 

 

একক 

 

ভান 

রক্ষযভাত্রা/ক্রাইহটবযা ভান  

 

অজিন 

াধাযণ 

প্রোয 

বনধ িাবযত 

প্রোয  অাধাযণ অবত উত্তভ উত্তভ িরবত 

ভান 

িরবত 

ভাহনয 

বনহম্ন 

 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

ভানম্পন্ন 

ভাধ্যবভক 

বক্ষায 

অবধকতয 

সুহমাগ 

বনবচিততকযণ 

বক্ষক ও 

বফদ্যার 

ব্যফস্থানা 

কবভটিয 

দস্যবৃন্দহক 

প্রবক্ষণ প্রদান 

১ 

সৃজনীর প্রশ্নহত্র 

প্রববক্ষত বক্ষহকয 

ংখ্যা 

রক্ষ ০.৫০ ৫.০০ ৪.৮০ ৪.৫০ ৪.২০ ৪.০০ ৪.৩৫ ৭৫% ৩৭.৫% 

২ 

ইংহযবজ বফলহয 

ওয প্রববক্ষত 

বক্ষহকয ংখ্যা 

রক্ষ ০.৩০ ১.২০ ১.১০ ১.০০ ০.৯০ ০.৮০ ১.১০ ৯০% ২৭% 

৩ 

বফদ্যার ব্যফস্থানা 

কবভটিয প্রববক্ষত 

দস্যংখ্যা 

াজায ০.২০ ১.০০ ০.৯৫ ০.৮০ ০.৮৫ ০.৮০ ১.০০ ১০০% ২০% 

প্রকৃত অজিন  ৮৪.৫% 

 


