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১. প্রপ্রক্ষাপট ও উরেশ্য 

ে কোম  কোরে স্বচ্ছতো ও েিোিমদমি বৃমি, িলোিলধিী কি িকোরে উৎেোি প্রদোন এিং কি িকৃমত িো 

Performance মূল্যোয়রন  লরক্ষে িমন্ত্রিম ষদ মিিোগ ২০১৪-১৫ অর্ িিছ  িরত ে কোম  অমিেেমূরি ‘িোমষ িক 

কি িেম্পোদন চুমি’ িো APA প্রিতিন কর । APA-সত  সকোরনো ে কোম  অমিে একটি মনমদ িষ্ট অর্ িিছর  মিমিন্ন 

কোর্ িক্ররি  িোধ্যরি সর্ েকল িলোিল অেিন ক রত চোয় সে েকল িলোিল এিং তো অেিরন  মনরদ িিকেমূি একটি 

মনধ িোম ত ছরক িণ িনো ক ো িয়।  APA িতিিোরন িন্ত্রণোলয়/মিিোগ িরত শুরু কর  উিরেলো ির্ িোরয়  ে কোম  অমিে 

ির্ িন্ত মিস্তৃত িরয়রছ। এেকল ে কোম  অমিেেমূরি APA প্রণয়ন, িম িীক্ষণ ও মূল্যোয়ন কোর্ িক্রি র্র্োর্র্িোরি 

িম চোলনোয় েিোয়তো প্রদোরন  লরক্ষে িমন্ত্রিম ষদ মিিোগ প্রমত িছ  ‘APA মনরদ িমিকো’ প্রকোি কর  র্োরক। পূি িিতী 

িছ েমূরি িন্ত্রণোলয়/মিিোগ, দপ্ত /েংস্থো ও িোঠ ির্ িোরয়  অমিরে  েন্য পৃর্ক মনরদ িমিকো প্রদোন ক ো িরলও এিছ  

িন্ত্রণোলয়/মিিোগ িরত উিরেলো ির্ িোয় ির্ িন্ত েকল ে কোম  অমিরে  েন্য একটি েিমিত মনরদ িমিকো প্রস্তুত ক ো 

িরয়রছ র্ো ২০২০-২১ অর্ িিছর   APA প্রণয়ন, িম িীক্ষণ ও মূল্যোয়রন  েন্য প্ররর্োেে িরি।        

 

২. বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ি প্রণয়র্ন সাধািণ র্নর্দ িিাবর্ল 

 কি িকৃমত িো Performance মূল্যোয়রন  একটি অন্যতি িতি িল র্র্োর্র্িোরি APA প্রণয়ন। প্রমত িছ  

APA মনরদ িমিকোরত APA প্রণয়রন  সক্ষরে মিরিচে মকছু উরেখরর্োগ্য মিষরয় আরলোকিোত ক ো িয়।   মনরে ২০২০-

২১ অর্ িিছর   APA প্রণয়রন েিোয়ক এরূি মকছু গুরুত্বপূ ি মিষয় উরেখ ক ো িরলো: 

1. মিমিন্ন েোতীয় িম কল্পনোয় িমণ িত সর্েকল লক্ষেিোেো সকোন ে কোম  অমিরে  েন্য প্ররর্োেে, সেেকল 

লক্ষেিোেো অেিরন ২০২০-২১ অর্ িিছর  গৃিীতব্য কোর্ িক্রি েংমিষ্ট অমিরে  APA-সত উরেখ র্োকরত 

িরি। ে কোর   েোতীয় িম কল্পনোেমূরি  মকছু উদোি ণ মনরে সদয়ো িল:  

ক) ে কোর   মনি িোচনী ইিরতিো , ২০১৮ 

খ) সপ্রমক্ষত িম কল্পনো ২০২১-২০৪১ 

গ) েপ্তি/অষ্টি িঞ্চিোমষ িক িম কল্পনো 

ঘ) রুিকল্প ২০২১ 

ঙ) িোংলোরদি ি-দ্বীি িম কল্পনো ২১০০ (Bangladesh Delta Plan 2100) এিং 

চ) সর্কেই উন্নয়ন অিীষ্ট (Sustainable Development Goals 2030) 

2. এছোড়োও, APA প্রণয়রন প্ররতেক ে কোম  অমিে মনে মনে র্ন্ত্রণালয়/র্বভাগ কর্তিক প্রণীত 

নীর্ত/আইন/রকৌিলিে/িম কল্পনোয় মিধৃত লক্ষেিোেো/উরেশ্যেমূি অেিরন গৃিীত কোর্ িক্রি উরেখ ক রি; 

3. ‘মুমেিিষ ি’ উিলরক্ষে গৃিীত মিমিন্ন েনমিতক  কোর্ িক্ররি  লক্ষ েিোেো APA-সত উরেখ র্োকরি; 

4. ‘র্ধ্যর্র্য়াদী বার্জট কাঠার্র্ার্ত’ প্রদত্ত রূিকল্প, অমিলক্ষে, Key Performance Indicator (KPI), 

উরেশ্য ও কোর্ িক্ররি  েরগে APA-সত প্রদত্ত তরে  েোিঞ্জস্য র্োকরত িরি; 

5. অর্ িিছর   েম্ভোব্য িোরেরর্  েরগে েোিঞ্জস্য স রখ APA-সত লক্ষেিোেো মনধ িো ণ ক রত িরি;  

6. মিমের্োল িোংলোরদি মিমনি িোরণ র্বর্ভন্ন উদ্ভাবনী ও সাংস্কািমূলক উর্যাগ, মিমের্োইরেিন, মিমের্োল 

সেিো প্রদোন ও সেিো েিেীক রণ  লক্ষেিোেো APA প্রণয়রন র্বর্বর্না ক রত িরি; 

7. ঊর্ধ্িতন অমিরে  APA-সত আওতোধীন অমিরে  েন্য মনধ িোম ত/প্ররর্োেে কোর্ িক্ররি  উরেখ র্র্োেম্ভি 

িম িো  ক রত িরি। তরি আওতোধীন অমিরে  কার্জি সম্ভাব্য সার্র্ষ্টক প্রভাব/অজিন ঊর্ধ্িতন 

অমিরে  APA-সত প্রর্তফর্লত হর্ত পার্ি। এছোড়োও, আওতোধীন অমিরে  কোরে  সক্ষে প্রস্তুত ও 
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গুণগত িোন বৃমিরত ঊর্ধ্িতন অমিে কর্তিক গৃিীত িদরক্ষি উি অমিরে  APA-সত উরেখ র্োকরত 

িোর ; 

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

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

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

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

সূর্র্কি র্র্ধ্য সীর্াবদ্ধ িাখা সর্ীর্ীন হর্ব;     

10. সর্েকল কোর্ িক্রি িোস্তিোয়রন অন্য এক/একোমধক ে কোম  অমিরে  উপি র্নভ িি ক রত িয় সেেকল 

কোর্ িক্রি APA-সত উরেরখ  পূরি ি সেেকল ে কোম  অমিরে  েরগে আরলোচনো কর  প্রোপ্ত েিরর্োমগতো  

মিষরয় মনমিত িরত িরি। প্ররর্োেে সক্ষরে এেকল েিরর্োমগতো প্রদোরন  মিষয়েমূি সেেকল ে কোম  

অমিরে  APA-সত উরেখ র্োকো মনমিত ক রত িরি;  

11. ২০২০-২১ অর্ িবছি িরত েকল ে কোম  অমিরে  APA’  ছক ও নম্বর   মিন্যোে অমিন্ন ক ো িরয়রছ। 

িন্ত্রণোলয়/মিিোগ ও দপ্ত /েংস্থো  APA-সত সেকিন-২ মিেোরি েংযুি 'কোর্ িক্রিেমূরি  চূড়োন্ত 

িলোিল/প্রিোি (Outcome/Impact)’ ছকটি িোঠ ির্ িোরয়  অমিেেমূরি  APA-সতও েংযুি ক ো 

িরয়রছ। অর্ িোৎ, িোঠ ির্ িোরয়  অমিেেমূি ২০২০-২১ অর্ িিছর   APA-সত 'কোর্ িক্রিেমূরি  চূড়োন্ত 

িলোিল/প্রিোি (Outcome/Impact)’ মনণ িয় ক রি। এছোড়োও, িন্ত্রণোলয়/মিিোগ ও দপ্ত /েংস্থো  

APA’  েরগে েোিঞ্জস্য স রখ  িোঠ ির্ িোরয়  APA’  সকৌিলগত উরেশ্য এিং আিমশ্যক সকৌিলগত 

উরেরশ্য  িোন র্র্োক্ররি ৭৫ (পঁচোত্ত ) ও ২৫ (পঁমচি) ক ো িরয়রছ; 

12.  ২০২০-২১ অর্ িবছর্িি APA’  মিমিন্ন আিমশ্যক সকৌিলগত উরেরশ্য  মিি ীরত প্রদত্ত কার্ িক্রর্র্ মকছু 

িম িতিন আনা হর্য়র্ছ। নতুন কোর্ িক্রিেি িন্ত্রণোলয়/মিিোগ, দপ্ত /েংস্থো ও িোঠ ির্ িোরয়  অমিরে  

আিমশ্যক সকৌিলগত উরেশ্য (সূর্র্কি ব্যাখ্যা ও প্রিোণরক  িণ িনোেি) পর্ির্িষ্ট ‘ক’ প্রত েংযুি কিা 

হর্য়র্ছ। এছোড়োও, েংরর্োেনী ২ সত মকছু িম িতিন আনো িরয়রছ; সর্িন;রেকিন ৩ এ  প্রমতটি কোর্ িক্রি 

িোস্তিোয়রন  েোরর্ েংমিষ্ট অনুমিিোগ, অমধিোখো ও িোখো  নোি প্রদোরন  েন্য একটি কলোি  োখো 

িরয়রছ। মিস্তোম ত িম িতিন এমিএ কোঠোরিোরত দ্রস্টব্য (িম মিষ্ট খ);   

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

প্রস্তুত ও দার্খলসহ APA মূল্যায়র্নি র্াবতীয় কাজ APAMS সফ্টওয়যার্িি র্াধ্যর্র্ সম্পাদন 

কির্ত হর্ব; 

14. সর্েকল ে কোম  অমিে APAMS সফ্টওয়যার্িি আওতোয় এরেরছ সেেকল অমিরে  APA প্রণয়ন, 

িম িীক্ষণ ও মূল্যোয়ন শুধুিোে APAMS সফ্টওয়যার্িি িোধ্যরিই েম্পন্ন ক রত িরি। এেকল অমিে 

APA’  লক্ষেিোেো অেিরন  েকল প্রিোণক APAMS সফ্টওয়যার্ি দোমখল ক রি। তরি ঊর্ধ্িতন 

অমিরে  েরগে APA স্বোক্ষর   েন্য চুড়োন্ত APA’  একটি মুমদ্রত কমি েং ক্ষণ ক ো সর্রত িোর ; 

এিং   

15. APA’  মিমিন্ন কোর্ িক্রি েম্পোদরন  েিয়েীিো েংক্রোন্ত একটি কেোরলন্ডো  িম মিষ্ট ‘গ’ সত েংযুি ক ো 

িরয়রছ। এই কেোরলন্ডো  অনুর্োয়ী েকল ে কোম  অমিে APA েংমিষ্ট কোর্ িক্রি েম্পোদন ক রি।  
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৩. বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্িি মিমিন্ন সেকিন প্রস্তুত প্রমক্রয়ো 

২০২০-২১ অর্ িবছর্িি বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ির্ত ি োির   িরতো ে কোম  অমিরে  কর্ িসম্পাদর্নি 

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

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

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

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

সাংর্র্াজনী ১:  িব্দসাংর্ক্ষপ 

সাংর্র্াজনী ২: কর্ িসম্পাদন সূর্সক  পর্ির্াপ পদ্ধর্ত 

সাংর্র্াজনী ৩: কর্ িসম্পাদন লক্ষযর্াত্রা অজির্নি প্রক্ষর্ত্র অন্যান্য ে কোম  অমিরে  ওপি র্নভ িিিীলতা  

িন্ত্রণোলয়/মিিোগ, দপ্ত /েংস্থো ও িোঠ ির্ িোরয়  অমিরে  বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্িি কাঠার্র্া পর্ির্িষ্ট গ-প্রত 

সাংর্র্ার্জত হল। প্ররর্োেে কাঠার্র্া অনুসিণ কর্ি প্ররতেক ে কোম  অমিে বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ি প্রস্তুত কির্ব। 

এেকল সেকিন ও েংরর্োেনী পূ রণ  প্রমক্রয়ো মনরে েংরক্ষরি িণ িনো ক ো িল:  

 

৩.১ কর্ িসম্পাদর্নি সার্ব িক র্র্ত্র 

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

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

প্রক্ষর্ত্র সর্স্যা বা র্যার্লঞ্জ, এেকল চেোরলঞ্জ/েিস্যো উত্ত রণ ভর্বষ্যত কি িপর্িকল্পনা এিং উি কি িিম কল্পনো  

আরলোরক ২০২০-২১ অর্ িবছর্িি সম্ভাব্য প্রধান অজিনসমূহ সাংর্ক্ষর্প বণ িনা কির্ত হর্ব। েোমি িক মচে সুমনমদ িষ্ট ও 

তেিহুল মকন্তু র্র্োেম্ভি েংমক্ষপ্ত িওয়ো িোঞ্ছনীয়। 

 

৩.২ উপক্রর্র্ণকা 

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

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

 

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

কার্ িাবর্ল (Functions) 

 

রূপকল্প (Vision) 

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

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

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

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

নয়। রূপকল্প ে কোম  কি িচো ীরদ  উদ্বুদ্ধ এবাং উজ্জীর্বত কির্ব, র্া এক সর্ে অজিনর্র্াগ্য এবাং র্যার্লর্ঞ্জাংহর্ব।   

 

অর্ভলক্ষয (Mission) 

একটি সিকার্ি দপ্তি তাি র্নর্দ িষ্ট রূিকল্পটি কী িোরি অেিন ক রি অমিলক্ষ মূলতঃ তোই মনরদ িি কর । 



  6 

 

অর্ভলক্ষয মনধ িো রণ  সক্ষরে র্নম্নবর্ণ িত র্বষয়সমূহ র্বর্বর্নায় িাখর্ত হর্ব,  

একটি দপ্ত  একটি মনমদ িষ্ট েিরয়, 

 কী অজিন কির্ত র্ায়;  

 কীভার্ব অজিন কির্ত র্ায়; এবাং  

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

 

অর্ভলক্ষয অবি  রূপকর্ল্পি সর্ে সার্ঞ্জস্যপূণ ি হর্ত হর্ব।  

 

প্রকৌিলগত উর্েি (Strategic Objectives)  

 

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

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

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

র্িশুি জন্য উন্নততি স্বাস্থযর্সবা র্নর্িতকিণ। একটি অমিরে  সকৌিলগত উরেশ্য েরি িোচ্চ ০৫ (িাঁচ) টি  িরধ্য 

েীিোিি  োখো িোঞ্ছনীয়।  

 

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

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

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

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

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

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

 

কার্ িাবর্ল (Functions) 

 

একটি ে কোম  অমিরে  প্রধান কার্ িাবর্ল এখোরন র্লর্পবদ্ধ কির্ত হর্ব। কার্ ির্বর্ধর্ালা (Rules of 

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

কার্ িাবর্লি তার্লকা প্রস্তুত কির্ত হর্ব। দপ্ত /েংস্থো ও িোঠ ির্ িোরয়  অমিরে  সক্ষরে েংমিষ্ট আইন/মিমধ ও ে কোম  

আরদি দ্বো ো মনধ িোম ত কোর্ িোিমল েংরক্ষরি উরেখ ক রত িরি।  

 

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

   

 প্রসকিন-২ এ ে কোম  অমিেেমূি সেকিন-৩ এ িমণ িত মিমিন্ন কার্ িক্রর্ বাস্তবায়র্নি র্াধ্যর্র্ প্রর্ সকল চূড়ান্ত 

ফলাফল (end result or outcome) অজিন কির্ত র্ায় প্রসগুর্ল উর্েখ কির্ব। উদোি ণস্বরূি িলো র্োয় প্রমতটি 

ঘর  মন িমচ্ছন্ন ও িোনেম্পন্ন মি্েৎ সেিো সিৌরছ সদয়ো মি্েৎ মিিোরগ  একটি অন্যতি লক্ষে র্ো িধ্য িো দীঘ ি সিয়োরদ 

অেংখ্য কোর্ িক্রি েম্পরন্ন  ির  অমেিত িরি। এরূি লক্ষে অেিরন প্রমত অর্ িিছর   েম্ভোব্য অগ্রগমত সেকিন-২ এ উরেখ 

ক রত িরি। সেকিন-২ এ লক্ষেিোেো/চূড়োন্ত িলোিল েরি িোচ্চ ০৩ (মতন) িরত ০৪ (চো )টি  িরধ্য েীিোিি র্োকোই 

িোঞ্ছনীয়। রূপকল্প এবাং অর্ভলর্ক্ষযি ন্যায় চূড়ান্ত ফলাফলও বছি বছি পর্িবতিন কিা সর্ীর্ীন নয়। 
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৩.৫ প্রসকিন-৩: প্রকৌিলগত উর্েি, কার্ িক্রর্, কর্ িসম্পাদন সূর্ক এবাং লক্ষযর্াত্রা  

 

কলার্-১: প্রকৌিলগত উর্েি 

 

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

উর্েি ছাড়াও কর্তপয় আবর্িক প্রকৌিলগত উর্েি প্রসকিন-৩ এ অন্তির্ভি র্াকর্ব র্ো িমন্ত্রিম ষদ মিিোগ কর্তিক 

মনধ িোম ত িরি এিং সকল ে কোম  অমিরে  েন্য প্রর্র্াজয হর্ব। কর্ িসম্পাদন সব ির্র্াট ১০০ নম্বর   (weight) 

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

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

কাঠার্র্া সাংর্র্াজন কিা িরয়রছ। 

 

কলার্-২: প্রকৌিলগত উর্েসশ্য  র্ান 

 

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

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

র্ানবণ্টর্নি প্রক্ষর্ত্র র্ার্ত ভািসাম্য ির্ক্ষত হয় তা র্নর্িত কির্ত হর্ব।  

 

কলার্-৩: কার্ িক্রর্ 

 

প্রর্তটি প্রকৌিলগত উর্েি পূির্ণি লর্ক্ষয েংমিষ্ট অমিে প্রর্য়াজনীয় কার্ িক্রর্ র্নধ িািণ কিসি। কখর্না 

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

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

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

েংমিষ্ট অমিরে  েন্য ি োেকৃত অর্র্ িি সর্ব িাির্ ব্যবহাি র্নর্িত কিাি লর্ক্ষয র্র্াসর্র্য় প্রকল্প সম্পন্ন কিা এবাং 

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

অর্ িিছর  ি োেকৃত িোরেরর্  আরলোরক কোর্ িক্রি মনধ িো ণ ক রত িরি। মিগত অর্ িিছর   APA-সত উরেখ ক ো 

অেিোপ্ত কোর্ িক্রিেমূি ির   অর্ িিছর   APA-সত উরেখ র্োকরত িরি। ক্ষুদ্র িো রুটিনধিী কোে সর্িন েিো/রিলো 

আরয়োেন, িে েোম , িম দি িন ইতেোমদ র্র্োেম্ভি িম িো  কর  িলোিলধিী কোে সর্িন প্রদত্ত েনরেিো  িোরনোন্নয়ন, 

মেিোন্ত িোস্তিোয়ন, প্রকল্প েিোমপ্ত,  োেস্ব আদোয় বৃমি, নীমত/আইন/িম কল্পনো ইতেোমদ দমলল প্রণয়ন, 

আন্তেিোমতক/েোতীয় ইরিরে অংিগ্রিরণ /আরয়োেরন  িরল অমেিত িলোিল ইতেোমদ উরেখ ক রত িরি।  

 

কলার্-৪: কর্ িসম্পাদন সূর্ক 

 

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

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

িকর্ ত্রদ্বততা পর্িহাি কিা সর্ীর্ীন হর্ব। 

 

কলার্-৫: গণনো িিমত 

 কি িেম্পোদন সূচরক  িম িোি ক ো  চো টি িিমত APA সত উরেখ আরছ; র্র্ো- েিমষ্ট, গড়, তোম খ ও 

ক্রিপুমঞ্জভূত। APA প্রণয়নকোরল কি িেম্পোরদন সূচরক  মিি ীরত প্ররর্োেে গণনো িিমত অতেন্ত েতকিতো  েরগে 

মনধ িো ণ ক রত িরি। একটি সূচরক  েকল ত্রেিোমেরক  অেিন সর্ গণনো িিমত  িোধ্যরি িোমষ িক অেিরন প্রমতিমলত 

িরি সেই গণনো িিমত উি সূচরক  েন্য মনধ িো ণ ক রত িরি। মনরে মিমিন্ন গণনো িিমত ব্যিিোর   উদোি ণ সদয়ো 

িল।  
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েিমষ্ট ও গড়: ধ ো র্োক সকোন ে কোম  অমিে কর্তিক চো টি ত্রেিোমেরক প্রদত্ত প্রমিক্ষরণ  েংখ্যো র্র্োক্ররি 

১০, ১৫, ২০ ও ২৫। ঐ ে কোম  অমিে িছর  েি িরিোর্ প্রদত্ত প্রমিক্ষণরক APA’  িোমষ িক অেিন মিেোরি প্রদি িন 

ক রত চোইরল গণনো িিমত ‘েিমষ্ট’ মনধ িো ণ ক রি। এই িিমতরত অেিন িরি ১০+১৫+৩০+২৫=৮০। অি মদরক ঐ 

অমিে র্মদ িোমষ িক অেিন মিরেরি প্রমত ত্রেিোমেরক গরড় প্রদত্ত প্রমিক্ষণরক প্রদি িন ক রত চোয় তরি গণনো িিমত ‘গড়’ 

মনধ িো ণ ক রত িরি। এই িিমতরত অেিন িরি (১০+১৫+৩০+২৫)/৪= ২০ অর্ িোৎ প্রমত ত্রেিোমেরক গরড় ২০ টি 

প্রমিক্ষণ প্রদোন ক ো িরয়রছ। িোরের্ প্রোমপ্ত ও কি িেম্পোদরন  সুমিধো মিরিচনোয় ‘গড়’ অর্িো ‘েিমষ্ট’ গণনো িিমত 

মনধ িো ণ ক রত িরি। তরি সর্েকল অেিনরক িতক ো িোর  অর্ িোৎ percentage (%) একরক সদখোরনো িয় সেেকল 

সূচরক  গণনো িিমত ‘গড়’ িওয়োই েিীচীন। এরক্ষরে ‘েিমষ্ট’ গণনো িিমত গ্রিণ ক রল িছ  সিরষ অেিন ১০০% এ  

সিমি িওয়ো  েম্ভোিনো র্োরক র্ো ভুল। 

 

 তোম খ: সর্েকল কোে সকোন মনমদ িষ্ট তোম রখ  িরধ্য েম্পোদরন  লক্ষেিোেো মনধ িো ণ ক ো িয় সেেকল কোরে  

গণনো িিমত তোম খ মনধ িো ণ ক রত িরি। এরক্ষরে েকল ত্রেিোমেক প্রমতরিদরন একই তোম খ প্রদোন ক রত িরি এিং 

েি িরিষ ত্রেিোমেরক প্রদত্ত তোম খই চূড়োন্ত িোমষ িক অেিন মিেোরি মিরিমচত িরি।   

 

 ক্রিপুমঞ্জভূতঃ এই গণনো িিমত ‘েিমষ্ট’ গণনো িিমত  িরতোই তরি এরক্ষরে পূরি ি  ত্রেিোমেরক  অেিন 

ি িতী ত্রেিোমেরক  অেিরন  েোরর্ সর্োগ ক রত িরি। এিোরি েি িরিষ অর্ িোৎ চতুর্ ি ত্রেিোমেরক প্রদত্ত তেই চূড়োন্ত 

অেিন মিেোরি মিরিমচত িরি। ধ ো র্োক সকোন সূচরক  মিি ীরত ১ি ত্রেিোমেরক অেিন ৫, ২য় ত্রেিোমেরক অেিন ৩, ৩য় 

ত্রেিোমেরক অেিন ৪ এিং ৪র্ ি ত্রেিোমেরক অেিন ৬।  ক্রিপুমঞ্জভূত গণনো িিমত  আওতোয় এরক্ষরে ১ি ত্রেিোমেরক  

অেিন িরি ৫, ২য় ত্রেিোমেরক  অেিন ১ি ত্রেিোমেরক  েরগে ক্রিপুমঞ্জভূত িরয় ৩+৫=৮ িরি, ৩য় ত্রেিোমেরক অেিন 

২য় ত্রেিোমেরক  েোরর্ ক্রিপুমঞ্জভূত িরয় ৮+৪=১২ িরি এিং ৪র্ ি ত্রেিোমেরক অেিন ৩য় ত্রেিোমেরক  েরগে 

ক্রিপুমঞ্জভূত িরয় ১২+৬=১৮ িরি। এরক্ষরে িোমষ িক অেিন িরি ৪র্ ি ত্রেিোমেরক  অেিন অর্ িোৎ ১৮। উরেখ্য, 

APAMS েফ্র্ওয়েোর   িোধ্যরি ক্রিপুমঞ্জভূত গণনো িিমত প্ররয়োরগ  েিয় েকল কেোলকুরলিন ম্যোনুয়োমল েফ্

র্ওয়েোর  প্রদোন ক রত িরি। অর্ িোৎ এই গণনো িিমত মেরলক্র্ ক রল েফ্র্ওয়েো  মনে িরত সকোন কেোলকুরলিন কর  

নো; তরি ২য় ত্রেিোমেরক প্রদত্ত তে অধ িিোমষ িক অগ্রগমত মিরেরি এিং ৪র্ ি ত্রেিোমেরক প্রদত্ত তে চূড়োন্ত অেিন মিেোরি 

মিরিচনো কর ।   

 

কলোি ৬: একক 

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

 

কলার্ ৭: কর্ িসম্পাদন সূর্সক  র্ান   

 

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

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

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

র্ান সাংর্িষ্ট প্রকৌিলগত উর্ের্িি র্বপিীর্ত বিােকৃত র্ার্নি সর্ান হয়। 

 

কলার্-৮ ও ৯: এই কলোিদ্বরয় র্র্োক্ররি ২০১৮-১৯ এিং ২০১৯-২০ অর্ িবছর্িি প্রকৃত অজিন উরেখ ক রত িরি। 

মিগত িছর   APA’  মূল্যোয়ন প্রমতরিদরন প্রদমি িত প্রকৃত অেিরন  েরগে কলোি ৮-এ প্রদমি িত প্রকৃত অেিরন  

েোিঞ্জস্য র্োকরত িরি।  

 

কলার্-১০-১৪: লক্ষযর্াত্রা/ মনণ িোয়ক ২০২০-২১ 

 

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

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

বাস্তবতা র্বর্বর্না কির্ত হর্ব। 

 

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

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

 

৩.৬ সাংর্র্াজনী-১: িব্দসাংর্ক্ষপ 

 

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

িব্দেংরক্ষি িণ িিোলো  ক্রিোনুেোর  মলখরত িরি।  

 

৩.৭ সাংর্র্াজনী-২:  কর্ িসম্পাদন সূর্সক  পর্ির্াপ পদ্ধর্ত 

 

 সাংর্র্াজনী-২ এ  কলোি-১ ও ২ এ  কোর্ িক্রি ও সূচকেমূি প্রসকিন-৩ এ  অনুরূি িরি। কলোি-৩ এ 

কোর্ িক্ররি  মিি ণ উরেখ ক রত িরি। কলোি-৪ এ উি কোর্ িক্রি িোস্তিোয়রন  েরগে েংমিষ্ট িোখো, অমধিোখো, 

অনুমিিোরগ  নোি উরেখ ক রত িরি। কলোি-৫ এ প্রমতটি সূচরক  অেিরন  স্বিরক্ষ কী প্রিোণক প্রদোন ক ো িরি তো 

উরেখ ক রত িরি। কলোি-৬ এ প্রিোণরক  উিোত্ত সূে উরেখ ক রত িরি।   

 

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

 

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

অমিরে  কর্ িসম্পাদর্নি ওপি র্নভ িি কর্ি। উদাহিণস্বরূপ, কয়লো মিমত্তক র্বদুযৎ প্রকর্েি র্াধ্যর্র্ র্বদুযৎ উৎপাদর্নি 

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

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

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

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

কর্তপয় র্নধ িার্িত কর্ িসম্পাদন সূর্র্কি সফলতাি প্রক্ষর্ত্র অন্য ে কোম  অমিরে  ওপি র্নভ িিিীলতাি র্বষয়টি 

সাংর্র্াজনী-৩ এ উর্েখ কির্ত হর্ব।  

 

৪. বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ি অনুর্র্াদন ও স্বাক্ষি 

  

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

সদস্যগণ APA-এ  খেড়ো প্রণয়ন ক রি। এ মিষরয় প্রর্য়াজর্ন ঊর্ধ্িতন অর্ফর্সি েরগে আর্লার্না 

কিা প্রর্র্ত পার্ি। 

 প্রর্তটি অর্ফর্সি APA টির্ উপর্িার্ের্খতভার্ব (ক্রর্র্ক ৩) APA’ি র্বর্ভন্ন ছক/র্সকিন পূিণ 

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

কর্ িকতিা এবাং আওতাধীন অর্ফর্সি সাংর্িষ্ট কর্ িকতিার্দি েরগে আর্লার্না কির্ত হর্ব। 

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

হর্ব। 

 খসড়াটির্ত অর্ফস প্রধার্নি অনুর্র্াদন গ্রহণ কর্ি APA স্বাক্ষিকািী ঊর্ধ্িতন অর্ফর্স প্রপ্রিণ 

কির্ত হর্ব। 

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

 প্রদি ফলাবতিক অনুর্ায়ী খসড়া APA সাংর্িাধন কর্ি APA টির্ চূড়ান্ত খসড়া অর্ফস প্রধার্নি 

অনুর্র্াদনক্রর্র্ ঊর্ধ্িতন অর্ফর্স স্বাক্ষর্িি জন্য প্রপ্রিণ কির্ব। 

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

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

আপর্লাড কির্ত হর্ব। 

 প্রর্সকল অর্ফর্সি APA, APAMS সফ্টওয়যার্িি আওতায় এর্সর্ছ প্রসসকল অর্ফস 

সফ্টওয়যার্ি  িোধ্যরি APA প্রস্তুত কির্ব। তর্ব চূড়ান্ত স্বাক্ষর্িি জন্য একটি মুমদ্রত কর্প 

সাংিক্ষণ কিা সর্রত িোর ।       

 

৫. কর্ িসম্পাদন চুর্ি সাংর্িাধন 

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

কি িেম্পোদন সূচক এিং তদেংমিষ্ট কোর্ িক্রি বা লক্ষযর্াত্রা পর্িবতিন কিাি প্রর্য়াজনীয়তা অনুভব কির্ল APA 

স্বোক্ষ কো ী ঊর্ধ্িতন কর্তিিরক্ষ  মনকর্ েংরিোধরন  প্রস্তোি সপ্র ণ ক রি। এরক্ষরে েকল কি িেম্পোদন সূচরক  

(আিমশ্যক সকৌিলগত উরেশ্য ব্যতীত) েরি িোচ্চ িতক ো ১০ িোগ ির্ িন্ত সূচরক  িম িতিরন  প্রস্তোি সর্ৌমিক সক্ষরে 

ঊর্ধ্িতন কর্তিিক্ষ মিরিচনো ক রত িো রি। উরেখ্য, আওতোধীন অমিে িরত ঊর্ধ্িতন অমিরে এরূি েংরিোধনী প্রস্তোি 

সপ্র রণ  সিষ তোম খ ৩০ আগস্ট ২০২০। উি তোম রখ  ি  সপ্রম ত সকোন েংরিোধনী প্রস্তোি ঊর্ধ্িতন অমিে মিরিচনো 

ক রি নো। ঊর্ধ্িতন অমিে েংরিোধনী প্রস্তোরি  মিষরয় ৩০ সেরেম্ব , ২০২০ তোম রখ  িরধ্য মেিোন্ত আওতোধীন 

অমিেরক েোমনরয় মদরি। 

  

৬. কর্ িসম্পাদন চুমি পর্িবীক্ষণ 

 

প্রমতটি ে কোম  অমিরে  APA টির্ কর্ িসম্পাদন চুর্ি পর্িবীক্ষণ কর্ িকাে সর্ন্বয় কির্ব। এ লর্ক্ষয APA 

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

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

কির্বন। অমিরে  র্ার্সক সর্ন্বয় সভায় APA’ি অগ্রগর্ত ির্ িোরলোচনো ক রত িরি।   

 

কর্ িসম্পাদন লক্ষযর্াত্রাি র্বপিীর্ত প্রকৃত অজিন ত্রত্রর্ার্সক র্ভর্ির্ত (িধ্য-অসটোি , িধ্য-েোনুয়োম , িধ্য-

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

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

প্রমতরিদন অমিরে  ওরয়িেোইরর্ প্রকোি ক রত িরি। এছোড়োও, প্রমতটি অমিে অর্ িবছর্িি ছয় র্াস অর্তক্রান্ত হওয়াি 
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পি র্নধ িার্িত লক্ষযর্াত্রাি র্বপিীর্ত ছয় র্ার্স অর্জিত অগ্রগমত/ফলাফসল  একটি অধ িবার্ষ িক মূল্যায়ন প্রর্তর্বদন 

প্রিোণকসহ ১৫ েোনুয়ো ী ২০২১ এ  িরধ্য ঊর্ধ্িতন কর্তিিরক্ষ  মনকর্ প্রপ্রিণ কির্ব। ঊর্ধ্িতন কর্তিিক্ষ ১৫ সিব্রুয়োম  

২০২১ তোম রখ  িরধ্য আওতোধীন অমিরে  APA’  অধ িিোমষ িক অগ্রগমত মিষরয় িলোিতিক প্রদোন ক রি। সর্েকল 

অমিে APAMS েফ্র্ওয়েোর   আওতোভুি সেেকল অমিে অনলোইরন ত্রেিোমেক ও অধ িিোমষ িক প্রমতরিদন দোমখল 

ক রি।   

 

৭. কর্ িসম্পাদন চুমি মূল্যায়ন 

  

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

র্বষয়ার্দ ও পদ্ধর্ত  অনুসিণ কিসত হর্ব:  

 

৭.১ মূল্যোয়ন প্রমতরিদন প্রস্তুতকো ী অমিরে  দোময়ত্ব  

 

 প্রমতটি অমিরে  APA টিি মনে মনে অমিরে  িোমষ িক মূল্যোয়ন প্রমতরিদন প্রস্তুত ক রি; 

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

এবাং প্রর্র্াজয প্রক্ষর্ত্র আওতোধীন অমিে হর্ত প্রাপ্ত অজিন সাংক্রান্ত তথ্যার্দ এবাং প্রর্াণকসমূহ 

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

 APA টির্র্ি সদস্যবৃন্দ প্রক্ষত্রর্বর্ির্ষ  ত্রদবর্য়র্নি র্ভর্ির্ত সর্িজর্র্র্ন র্ার্া অর্ন্ত অজির্নি সপর্ক্ষ 

প্রদি তর্থ্যি সঠিকতা সম্পর্কি র্নর্িত হর্বন; 

 সর্ েকল সূচরক  অেিরন  স্বিরক্ষ প্রিোণক িোওয়ো র্োরি শুধুিোে সে েকল অেিরন  েন্য প্ররর্োেে নম্ব  

(লক্ষেিোেো অনুর্োয়ী) প্রদোন কর  েংযুি APA কোঠোরিো অনুর্োয়ী মূল্যোয়ন প্রমতরিদন প্রস্তুত ক রত 

িরি। APAMS েফ্র্ওয়েো  ব্যিিো কো ী অমিেেমূি উি েির্ওয়েোর  মূল্যোয়ন প্রমতরিদন প্রস্তুত ও 

দোমখল ক রি ক রি।  

 মূল্যোয়ন প্রমতরিদরন প্রমতটি সূচরক  অেিরন  মিি ীরত লক্ষেিোেো ও প্রিোণক অনুর্োয়ী প্রোপ্ত নম্ব  এিং 

েি িরিোর্ প্রোপ্ত নম্ব  উরেখ র্োকরত িরি;   

 প্রস্তুতকৃত মূল্যোয়ন প্রমতরিদন অমিে প্রধোরন  অনুরিোদনক্ররি ঊর্ধ্িতন কর্তিিরক্ষ  মনকর্ সপ্র ণ ক রত 

িরি। তরি িন্ত্রণোলয়/মিিোরগ  মূল্যোয়ন প্রমতরিদন সাংর্িষ্ট র্ন্ত্রণালয়/র্বভার্গি APA র্বর্িষজ্ঞ পুল 

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

অনুরিোদরন  েন্য উপস্থাপন কির্ত হর্ব। িোরের্ ব্যিস্থোিনো কমিটি  অনুরিোমদত মূল্যোয়ন প্রমতরিদন 

িন্ত্রণোলয়/মিিোরগ  দোময়ত্বপ্রোপ্ত িোননীয় িন্ত্রী  অনুরিোদনক্ররি িমন্ত্রিম ষদ মিিোরগ সপ্র ণ  ক রত িরি;  

 প্রমতটি সূচরক  প্রিোণক উিযুি কর্তিিক্ষ কর্তিক স্বোক্ষম ত ও মেলরিোি যুি িরত িরি; এিং 

 বৃিৎ কর্লবস   প্রিোণরক  একটি েংমক্ষপ্ত মিি ণ র্র্োর্র্ কর্তিিরক্ষ  মেল- স্বোক্ষ েি অজির্নি স্বপর্ক্ষ 

প্রর্য়াজনীয় দর্লল মিরেরি ঊর্ধ্িতন কর্তিিরক্ষ  মনকর্ সপ্র ণ ক রত িরি। 

 

৭.২ APA মূল্যোয়নকো ী ঊর্ধ্িতন কর্তিিরক্ষ  দোময়ত্ব  

 APA মূল্যোয়নকো ী ঊর্ধ্িতন কর্তিিরক্ষ  APA টিি আওতোধীন অমিে কর্তিক সপ্রম ত মূল্যোয়ন 

প্রমতরিদন এিং প্রমতটি সূচরক  অেিরন  িরক্ষ সপ্রম ত প্রিোণরক  র্র্োর্ িতো ি ীক্ষো ক রিন এিং েন্তুমষ্ট 

েোরিরক্ষ নম্ব  প্রদোন ক রিন। এরক্ষরে প্ররয়োেরন আওতোধীন অমিরে  APA টিরি  েরগে আরলোচনো 

কর  মূল্যোয়ন ক ো সর্রত িোর ।  

 সর্ েকল সূচরক  মিি ীরত প্রিোণক প্রদোন ক ো িরি নো িো প্রিোণক র্র্োর্র্ িরি নো সেেকল সূচরক  

মিি ীরত নম্ব  প্রদোন ক ো র্োরি নো।   
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 প্রমতটি সূচরক  অেিরন  েন্য আওতোধীন অমিে কর্তিক দোিীকৃত নম্বর   মিি ীরত ঊর্ধ্িতন অমিে তো  

মূল্যোময়ত নম্ব  প্রদোন ক রি। এিোরি আওতোধীন অমিে কর্তিক দোিীকৃত েি িরিোর্ নম্বর   মিি ীরত 

ঊর্ধ্িতন অমিে মনে মূল্যোয়রন প্রোপ্ত েি িরিোর্ নম্ব  প্রদোন ক রি। 

 ঊর্ধ্িতন অমিে কর্তিক আওতোধীন অমিরে  APA মূল্যোয়রন প্রদত্ত নম্ব  চূড়োন্ত মূল্যোময়ত নম্ব  মিেোরি 

মিরিমচত িরি। চূড়োন্ত মূল্যোয়ন ম রিোরর্ ি ঊর্ধ্িতন অমিরে  অমিে প্রধোরন  অনুরিোদন গ্রিণ ক রত িরি 

এিং ঊর্ধ্িতন ও আওতোধীন উিয় অমিরে  ওরয়িেোইরর্ মূল্যোয়ন প্রমতরিদন প্রকোি ক রত িরি।        

 িন্ত্রণোলয়/মিিোরগ  APA মূল্যোয়রন  সক্ষরে সিকার্ি কর্ িসম্পাদন ব্যবস্হাপনা সাংক্রান্ত কার্িগর্ি কর্র্টি 

কর্তিক প্রমতটি িন্ত্রণোলয়/মিিোরগ  APA মূল্যোয়ন র্োচোই ক রি। র্ার্া অর্ন্ত  প্রস্তুতকৃত সর্র্ন্বত বার্ষ িক 

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

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

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

িোননীয় প্রধোনিন্ত্রী  অনুরিোদন েোরিরক্ষ িন্ত্রণোলয়/মিিোরগ  APA মূল্যোয়রন প্রোপ্ত নম্ব  েংমিষ্ট 

িন্ত্রণোলয়/মিিোগরক অিমিত ক ো িরি এিং িমন্ত্রিম ষদ মিিোরগ  ওরয়িেোইরর্ প্রকোি ক ো িরি। 

 

৮. APA মিষরয় প্রমিক্ষণ 

 প্রমতটি ে কোম  অমিে মনে অমিরে  কি িকতিো/কি িচো ীরদ  েন্য APA মিষয়ক প্রমিক্ষরণ  আরয়োেন 

ক রি। এছোড়োও ঊর্ধ্িতন অমিে কর্তিক আওতোধীন অমিরে  কি িকতিোরদ  েন্য APA মিষয়ক প্রমিক্ষরণ  উরযোগ 

গ্রিণ ক রি।  

 

৯. প্রমতটি ে কোম  অমিরে APA টিি গঠন 

  

 িোমষ িক কি িেম্পোদন চুমি প্রণয়ন, িম িীক্ষণ ও মূল্যোয়রন  মনমিত্ত APA কোর্ িক্ররি  আওতোয় র্োকো প্রমতটি 

ে কোম  অমিরে একটি APA টিি র্োকরি। APA টিি েরি িোচ্চ েোত (০৭) েদরস্য  হর্ব র্োরত প্রিোেন, িম কল্পনো, 

উন্নয়ন, িোরের্ ও আইমেটি েংমিষ্ট কোরে  েরগে েম্পৃি কি িকতিোরদ  অংিগ্রিণ র্োকরি। APA টিি অর্ িিছর   প্রমত 

িোরে অন্তত একিো  েিোয় মিমলত িরি এিং APA েংমিষ্ট কোরে  অগ্রগমত ির্ িোরলোচনো ক রি ও প্ররয়োেনীয় 

িদরক্ষি গ্রিণ ক রি। APA টিরি  েদস্যরদ  িরধ্য একেন টিি মলিো  ও একেন সিোকোল িরয়ে িরিন। APA 

টিি মলিো  মিেোরি অমিরে  একেন সেেষ্ঠ কি িকতিোরক মনযুি ক রত িরি মর্মন APA টিরি  েদস্যরদ  িোধ্যরি 

APA িোস্তিোয়রন  মিষয়টি মনয়মিত তদো মক ক রিন, APA টিরি  েিোয় েিোিমতত্ব ক রিন, এিং APA’  

অগ্রগমত মিষরয় অমিে প্রধোনরক অিমিত  োখরিন। APA সিোকোল িরয়ে APA েংমিষ্ট েকল প্রিোেমনক কোে 

েম্পোদন ক রিন, APAMS েফ্র্ওয়েোর   িোেওয়োি ি ও ইউেো  আইমি েং ক্ষণ ক রিন, ঊর্ধ্িতন কর্তিিরক্ষ  

েরগে সর্োগোরর্োরগ  মিষরয় েিিয়রক  দোময়ত্ব িোলন ক রিন এিং APA েংমিষ্ট তেোমদ ওরয়িেোইরর্ িোলনোগোদ 

র্োকো  মিষয়টি মনমিত ক রিন।  

 

৯.১ APA টিরি  দোময়ত্ব 

 খেড়ো APA প্রণয়ন ক ো ও র্র্োর্র্ কর্তিিরক্ষ  অনুরিোদন গ্রিণ ক ো; 

 প্রমত িোরে একিো  APA’  অগ্রগমত ির্ িোরলোচনো ক ো;  

 APA’  েংরিোধন (র্মদ র্োরক) প্রস্তোি ঊর্ধ্িতন অমিরে  মনকর্ সপ্র ণ; 

 প্রমত ত্রেিোমেরক  অগ্রগমত প্রমতরিদন প্রস্তুত এিং ঊর্ধ্িতন অমিরে সপ্র ণ; 

 অধ িিোমষ িক অগ্রগমত  প্রিোণক েং ক্ষণ; 

 িোমষ িক মূল্যোয়ন প্রমতরিদন প্রস্তুত, প্রিোণরক  র্র্োর্ িতো র্োচোই ও েং ক্ষণ এিং অমিে প্রধোরন  অনুরিোদন 

গ্রিণ কর  ঊর্ধ্িতন অমিরে সপ্র ণ; 
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 APAMS েফ্র্ওয়েোর   িোধ্যরি APA প্রণয়ন, িম িীক্ষণ প্রমতরিদন সপ্র ণ ও মূল্যোয়ন প্রমতরিদন সপ্র ণ 

মনমিত ক ো;   

 আওতোধীন অমিরে  (র্মদ র্োরক) APA চূড়োন্ত ক ো, APA স্বোক্ষ  অনুষ্ঠোরন  আরয়োেন, অধ িিোমষ িক 

অগ্রগমত  মিষরয় িলোিতিক প্রদোন এিং চূড়োন্ত মূল্যোয়ন ক ো; এিং 

 APA কেোরলন্ডো  ও মনরদ িমিকো অনুর্োয়ী েংমিষ্ট েকল কোে েম্পোদন। 

 

১০. িন্ত্রণোলয়/মিিোরগ এমিএ এক্সিোর্ ি পুল গঠনঃ 

 

 িন্ত্রণোলয়/মিিোগ, আওতোধীন দপ্ত /েংস্থো ও িোঠ ির্ িোরয়  অমিরে  এমিএ র্র্োর্র্িোরি প্রণয়ন, িম িীক্ষণ ও 

মূল্যোয়রন প্ররয়োেনীয় েিরর্োমগতো ও ি োিি ি প্রদোরন  লরক্ষে প্রমতটি িন্ত্রণোলয়/মিিোগ অিে প্রোপ্ত েমচি/অমতম ি 

েমচি/েংস্থো প্রধোনরদ  েিিরয় েরি িোচ্চ মতন েদরস্য  এমিএ এক্সিোর্ ি পুল গঠন ক রি। এক্সিোর্ ি পুল এ  েদস্যগণ 

িন্ত্রণোলয়/মিিোরগ  চোমিদো  সপ্রমক্ষরত মনেমলমখত মিষরয় েিরর্োমগতো/ি োিি ি প্রদোন ক রিন; 

 ক) িন্ত্রণোলয়/মিিোরগ  এমিএ প্রণয়রন; 

           খ) এমিএ’  িোস্তিোয়ন িম িীক্ষণ ও মূল্যোয়রন; 

 গ) েংমিষ্ট িন্ত্রণোলয়, তো  আওতোধীন দপ্ত /েংস্থো ও িোঠ ির্ িোরয়  অমিরে  এমিএ’  িোরনোন্নয়রন; এিং 

           ঘ) িন্ত্রণোলয়/মিিোরগ  চোমিদো  সপ্রমক্ষরত এমিএ েংমিষ্ট অন্যোন্য মিষরয়। 

   


