বার্ষ িক কর্িসম্পাদন চুর্ি
প্রণয়ন, বাস্তবায়ন পর্িবীক্ষণ ও মূল্যায়ন র্নর্দ ির্িকা, ২০২২-২৩
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১
2
৩
৪
৫
৬
৭
৮

মির োনোি

ভূমিকো
বার্ষ িক কর্িসম্পাদন চুর্ি প্রণয়র্ন সাধািণ র্নর্দ িিাবর্ি
প্রমিটি স কোম অমিরস এমিএ টিি গঠন
িন্ত্রণোলয়/মিভোরগ এমিএ এক্সিোর্ ট পুল গঠন
এপিএ ক্যালেন্ডার
িম মিষ্ট কঃ িোমষ টক কিটসম্পোদন চুমি কোঠোরিো
িম মিষ্ট খঃ িোমষ টক কিটসম্পোদন চুমি মিমভন্ন সসকিন প্রস্তুি প্রমক্রয়ো
িম মিষ্ট গঃ ত্রৈিোমসক/অর্ টিোমষ টক/িোমষ টক অগ্রগমি প্রমিরিদন ঊর্ধ্টিন কোর্ টোলরয়
সপ্র রণ ছক
৯
িম মিষ্ট ঘঃ এমিএ’ স লীকৃি কোঠোরিো
১০ িম মিষ্ট ঙঃ এমিএ মূল্যোয়ন মনরদ টমিকো
১১ িম মিষ্ট চঃ কিটিম কল্পনোসমূরে মনরদ টমিকো
১১.১ শুদ্ধোচো কিটিম কল্পনো মনরদ টমিকো
১১.২ ই-গভর্ন্টোন্স ও উদ্ভোিন কিটিম কল্পনো মনরদ টমিকো
১১.৩ সসিো প্রদোন প্রমিশ্রুমি কিটিম কল্পনো মনরদ টমিকো
১১.৪ অমভরর্োগ প্রমিকো ব্যিস্থো কিটিম কল্পনো মনরদ টমিকো
১১.৫ িথ্য অমর্কো কিটিম কল্পনো মনরদ টমিকো
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১. ভূমিকো
স কোম অমিসসমূরে স কোর নীমি ও অগ্রোমর্কো অনুর্োয়ী িোমষ টক কিটসম্পোদন চুমি (এমিএ) প্রণয়ন, িোস্তিোয়ন
িম িীক্ষণ ও মূল্যোয়ন কোর্ টক্রি র্থোর্থভোরি িম চোলনো লরক্ষে িমন্ত্রিম ষদ মিভোগ অথ টিছ শুরু পূরি টই ‘িোমষ টক
কিটসম্পোদন চুমি প্রণয়ন, িোস্তিোয়ন িম িীক্ষণ ও মূল্যোয়ন মনরদ টমিকো’ প্রকোি কর থোরক। আগোিী ২০২২-২৩ অথ টিছর
স কোর নীমি, িম কল্পনো, অগ্রোমর্কো ও অথ টিছর প্ররদয় িোরের্ অনুর্োয়ী মনে মনে অমিরস এমিএ’ performance
target িো কিটকৃমি লক্ষেিোৈো মনর্ টো রণ লরক্ষে প্ররয়োেনীয় মনরদ টিনো সংযুি কর এিোর ‘িোমষ টক কিটসম্পোদন চুমি
প্রণয়ন, িোস্তিোয়ন িম িীক্ষণ ও মূল্যোয়ন মনরদ টমিকো, ২০২২-২৩’ প্রস্তুি ক ো েরয়রছ। মনরদ টমিকোরি এমিএ প্রণয়রন সোর্ো ণ
মনরদ টিোিমল িোিোিোমি মিমভন্ন সসকিন প্রস্তুরি প্রমক্রয়ো, এমিএ কেোরলন্ডো এিং সুিোসন সংমিষ্ট িাঁচটি (০৫) কিটিম কল্পনো
প্রস্তুি ও িোস্তিোয়রন প্রমক্রয়ো িণ টনো ক ো েরয়রছ। এ মনরদ টমিকোটি িন্ত্রণোলয়/মিভোগ েরি উিরেলো ির্ টোয় ির্ টন্ত সকল স কোম
অমিরস ২০২২-২৩ অথ টিছর এমিএ প্রণয়ন, িোস্তিোয়ন িম িীক্ষণ ও মূল্যোয়রন ের্ন্ প্ররর্োেে েরি।

২. বার্ষ িক কর্িসম্পাদন চুর্ি প্রণয়র্ন সাধািণ র্নর্দ িিাবর্ি
ক) এমিএ প্রণয়রন মিরিচে নীমি/িম কল্পনো
1.

স কোর মিমভন্ন েোিীয় িম কল্পনোয় মকংিো উি িম কল্পনো আরলোরক প্রস্তুিকৃি িন্ত্রণোলয়/অমিসমভমিক
কিটিম কল্পনোয় িমণ টি লক্ষেিোৈোসমূে (আরলোচে অথ টিছর ের্ন্ প্ররর্োেে সক্ষরৈ) সংমিষ্ট অমিরস এমিএ-সি
উরেখ থোকরি েরি। এসকল লক্ষেিোৈোসমূে িন্ত্রণোলয়/মিভোগ েরি আওিোর্ীন সকল অমিরস এমিএ-সি
র্থোর্থভোরি প্রমিিমলি েরি েরি। স কোর েোিীয় িম কল্পনোসমূরে মকছু উদোে ণ মনরে সদয়ো েল:
ক) স কোর

মনি টোচনী ইিরিেো ২০১৮

খ) সপ্রমক্ষি িম কল্পনো ২০২১-২০৪১
গ) অষ্টি িঞ্চিোমষ টক িম কল্পনো ২০২১-২০২৫
ঘ) সর্কসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ (Sustainable Development Goals 2030) এিং
ঙ) িোংলোরদি িদ্বীি িম কল্পনো ২১০০ (Bangladesh Delta Plan 2100)
2.

প্ররিেক স কোম
অমিস িোরদ
এমিএ-সি মনে মনে র্িণািয়/র্বভাগ কর্তক
প্রণীি
ি
নীর্ি/আইন/রকৌিল/িম কল্পনোয় মিধৃি লক্ষেিোৈো/উরেশ্যসমূরে আরলোরক performance target
মনর্ টো ণ ক রি। সকোরনো নীর্ি/আইন/রকৌিলিৈ/িম কল্পনোয় উরেখ নোই এিন লক্ষেিোৈো র্থোসম্ভি িম েো
ক রি েরি;

3.

িমন্ত্রসভোয় গৃেীি মসদ্ধোন্ত এিং িোননীয় প্রর্োনিন্ত্রী কর্তক
ট প্রদি মনরদ টিনো ও প্রমিশ্রুমি িোস্তিোয়রন প্রমিিলন
প্ররর্োেে সক্ষরৈ সংমিষ্ট িন্ত্রণোলয়/মিভোগ ও দপ্ত /সংস্থো এমিএ-সি থোকরি েরি;

4.

এমিএ’ কোর্ টক্রি মনর্ টো রণ িন্ত্রণোলয়/মিভোগসমূে ‘Allocation of Business’ এিং ‘র্ধ্যর্র্য়াদী বার্েট
কাঠার্র্া’ অনুস ণ ক রি;

5.

‘র্ধ্যর্র্য়াদী বার্েট কাঠার্র্ার্ি’ প্রদি রূিকল্প, অমভলক্ষে, Key Performance Indicator (KPI),
উরেশ্য ও কোর্ টক্ররি সরে এমিএ-সি প্রদি িরথ্য সোিঞ্জস্য থোকরি েরি;

খ) এমিএ’ লক্ষেিোৈো মনর্ টো রণ মিরিচে মিষয়সমূে
6.

িন্ত্রণোলয়/মিভোগসমূরে এমিএ-সি নীমি/আইন/মিমর্/িম কল্পনো/প্রকল্প দমলল ইিেোমদ প্রণয়ন/প্রস্তুি সংক্রোন্ত
লক্ষেিোৈোসমূে অন্তর্ভটমিরি গুরুত্ব প্রদোন ক রি েরি;
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7.

আওিোর্ীন দপ্ত /সংস্থো ও িোঠ ির্ টোরয় এমিএ-সি ইরিোিরে প্রণীি আইন/নীমি/মিমর্/িম কল্পনো অনুর্োয়ী
কোর্ টক্রি িোস্তিোয়রন লক্ষেিোৈো উরেখ ক ো সর্রি িোর ;

8.

মিমভন্ন উন্নয়ন প্রকরল্প গুরুত্বপূণ ট লক্ষেিোৈোসমূে এমিএ-সি অন্তর্ভটি ক রি েরি। সংমিষ্ট প্রকল্প দমলরল
উমেমখি িছ মভমিক লক্ষেিোৈো সরে সোিঞ্জস্য স রখ এমিএ’ লক্ষেিোৈো মনর্ টো ণ ক রি েরি;

9.

এমিএ প্রণয়র্ন একটি সিকার্ি অর্িস িাি গুরুত্বপূণ ি কার্ িক্রর্সমূহ উর্েখ কির্ব এবং রুটিনধর্ী ও ক্ষুদ্র
কােসমূর্হি উর্েখ র্থাসম্ভব পর্িহাি কির্ব। এরক্ষরৈ নোগম ক সসিো, অভেন্ত ীণ সসিো, আমথ টক ব্যিস্থোিনো,
অমিস ব্যিস্থোিনো ও প্রিোসমনক ব্যিস্থোিনো উন্নয়ন সংক্রোন্ত লক্ষেিোৈোসমূে গুরুত্বসেকোর এমিএ-সি উরেখ
ক রি েরি;

10. স কোম কিটচো ীরদ সক্ষিিো উন্নয়ন (সিসোিময়ক মিষয় মনরয় মিরিষ লোমন টং সসিন আরয়োেনসে)
সংক্রোন্ত কোর্ টক্রি এমিএ-সি অন্তর্ভটমি মিষয়টি মিরিচনোয় োখরি েরি;
11. িোঠ ির্ টোরয় অমিরস এমিএ’ লক্ষেিোৈোয় সংমিষ্ট অমিরস ‘সসিো প্রদোন প্রমিশ্রুমি’ িো citizen’s
charter-এ িমণ টি সসিোসমূে প্রদোরন লক্ষেিোৈো উরেখ ক ো সর্রি িোর ;
12. একই কার্ িক্রর্র্ি পূব িবিী বছিসমূর্হি এমিএ’ি লক্ষেিোৈো সর্ে সার্ঞ্জস্য বোয় রির্খ নতুন অথ িবছর্িি
এমিএ’ লক্ষেিোৈো মনর্ টো ণ কির্ি হর্ব; এরক্ষরৈ সূচকসমূরে লক্ষেিোৈো মনর্ টো রণ র্থোসম্ভি ঊর্ধ্টমুখী প্রিণিো
িেোয় োখরি েরি;
13. সর্সকল কোর্ টক্রি িোস্তিোয়রন অর্ন্ এক/একোমর্ক স কোম অমিরস উপি র্নভিি ক রি েয় সসসকল কোর্ টক্রি
এমিএ-সি উরেরখ পূরি ট সসসকল স কোম অমিরস সরে আরলোচনো কর প্রোপ্ত সেরর্োমগিো মিষরয় মনমিি
েরি েরি;

গ) এমিএ’ কোঠোরিোগি মিষয়সমূে
14. িোমষ টক কিটসম্পোদন চুমি কোঠোরিো এই মনরদ টমিকো িম মিষ্ট- ক সি উরেখ ক ো েরয়রছ; উি কোঠোরিো
মভমিরি এমিএ প্রস্তুি ক রি েরি;
15. এমিএ-রি সর্ব িাচ্চ ০৫ (পাঁি) টি রকৌিিগি উর্েশ্য/কিটসম্পোদন সক্ষৈ এবং সর্ব িাচ্চ ৫০ টি (পঞ্চাি) সূিক
র্নধ িািণ ক ো র্োরি; িরি সূচরক সংখ্যো র্থোসম্ভি সীমিি স রখ শুধুিোৈ িলোিলর্িী (Performancebased) কোর্ টক্রি উরেখ ক োই িোঞ্চনীয়;
16. িন্ত্রণোলয়/মিভোরগ এমিএ-সি একটি সকৌিলগি উরেরশ্য িোন সি টমনে ১০ ও সরি টোচ্চ ২৫ এ িরে োখরি
েরি;
17. িোমষ টক কিটসম্পোদন চুমি মিমভন্ন সসকিন প্রস্তুি প্রমক্রয়ো এই মনরদ টমিকো িম মিষ্ট- খ সি উরেখ ক ো
েরয়রছ; উি অংরি িমণ টি মনয়িোিমল আরলোরক এমিএ প্রস্তুি ক রি েরি;
18. সর্সকল স কোম অমিস এমিএএিএস সফ্টওয়যার্িি আওিো িমেভূটি, সস সকল অমিরস সক্ষরৈ
ত্রৈিোমসক/অর্ টিোমষ টক/িোমষ টক অগ্রগমি প্রমিরিদন ঊর্ধ্টিন কোর্ টোলরয় সপ্র রণ ছরক নমুনো এই মনরদ টমিকো
িম মিষ্ট-গ সি সংযুি ক ো আরছ; উি নমুনো অনুস ণ কর এ সকল অমিস ত্রৈিোমসক/অর্ টিোমষ টক/িোমষ টক
অগ্রগমি প্রমিরিদন ঊর্ধ্টিন কোর্ টোলরয় সপ্র ণ ক রি;
19. িন্ত্রণোলয়/মিভোগ/দপ্ত /সংস্থো/িোঠ ির্ টোরয় অমিস ব্যিীি অর্ন্ সর্ সকোন স কোম অমিরস (রর্িনঃ স কোম
ব্যোংক, মিক্ষো প্রমিষ্ঠোন ইিেোমদ) ব্যিেোর ের্ন্ এ মনরদ টমিকোয় িম মিষ্ট-ঘ সি সংযুি এমিএ’ স লীকৃি
কোঠোরিো ব্যিেো ক রি েরি;
20. কিটসম্পোদন সূচরক একরক ঘর উমেমখি একরক সরে সোিঞ্জস্য স রখ লক্ষেিোৈো মলখরি েরি;
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ঘ) APAMS (এমিএএিএস) সির্ওয়েো এ ব্যিেো সংক্রোন্ত
21. সর্সকল স কোম অমিস এমিএএিএস সফ্টওয়যার্িি আওিোয় এরসরছ সসসকল অমিরস এমিএ প্রণয়ন,
িোস্তিোয়ন িম িীক্ষণ ও মূল্যোয়ন শুধু এমিএএিএস সফ্টওয়যার্িি িোেরিই সম্পন্ন ক রি েরি;
22. এর্পএ প্রণয়ন, ত্রত্রর্ার্সক/অধ িবার্ষ িক/বার্ষ িক প্রর্ির্বদন প্রস্তুি ও দার্খিসহ এর্পএ মূল্যায়র্নি র্াবিীয় কাে
এমিএএিএস সফ্টওয়যার্িি র্াধ্যর্র্ সম্পাদন কির্ি হর্ব;
23. সকল সূচরক প্রিোণক এমিএএিএস সির্ওয়েোর িোেরিই দোমখল ক রি েরি। সম্প্রমি এমিএএিএস
সির্ওয়েোর প্রমিটি প্রিোণক দোমখরল ের্ন্ সেস বৃমদ্ধ কর ৫ সিগোিোইর্ ক ো েরয়রছ;

ঙ) এমিএ স্বোক্ষ সংক্রোন্ত
24. র্র্িপর্িষদ র্বভাগ হর্ি ২০২২-২৩ অথ িবছর্িি েন্য প্রণীি র্নর্দ ির্িকা অনুসার্ি এর্পএ টির্র্ি সদস্যগণ এর্পএএ খসড়ো প্রণয়ন ক রি। এ মিষরয় প্রর্য়াের্ন ঊর্ধ্িিন অর্ির্সি সরে আর্িািনা কিা রর্র্ি পার্ি; এমিএ
স্বোক্ষ কো ী সংমিষ্ট অমিস ও ঊর্ধ্টিন অমিস মিষয়টি মনমিি ক রি;
25. প্রর্িটি অর্ির্সি এর্পএ টির্ উর্ের্খিভার্ব (পর্ির্িষ্ট খ) এর্পএ’ি র্বর্ভন্ন ছক/র্সকিন পূিণ কর্ি প্রথর্ খসড়া
প্রস্তুি কির্বন। খসড়া প্রস্তুর্িি সর্য় সংর্িষ্ট অনুর্বভাগ, অর্ধিাখা ও িাখাি কর্িকিিা এবং আওিাধীন
অর্ির্সি সংর্িষ্ট কর্িকিিার্দি সরে আর্িািনা কির্ি হর্ব;
26. খসড়াটি অর্ির্সি বার্েট ব্যবস্থাপনা কর্র্টি কর্তক
ি পর্ িার্িািনা কির্ি হর্ব এবং অনুর্র্ার্দি হর্ি হর্ব;
27. খসড়াটির্ি অর্িস প্রধার্নি অনুর্র্াদন গ্রহণ কর্ি এর্পএ স্বাক্ষিকািী ঊর্ধ্িিন অর্ির্স রপ্রিণ কির্ি হর্ব;
28. ঊর্ধ্িিন অর্ির্সি এর্পএ টির্ খসড়াটি পর্ িার্িািনা কর্ি র্িডব্যাক বা িিাবিিক প্রদান কির্ব;
29. প্রদত্ত িিাবিিক অনুর্ায়ী খসড়া এর্পএ সংর্িার্ন কর্ি এর্পএ টির্ চূড়ান্ত খসড়া অর্িস প্রধার্নি অনুর্র্াদনক্রর্র্
ঊর্ধ্িিন অর্ির্স স্বাক্ষর্িি েন্য রপ্রিণ কির্ব;
30. েোিীয় শুদ্ধোচো সকৌিল, অমভরর্োগ প্রমিকো ব্যিস্থো, সসিো প্রদোন প্রমিশ্রুমি, ই-গভর্ন্টোন্স ও উদ্ভোিন এিং িথ্য
অমর্কো কিটিম কল্পনোসমূে এমিএএিএস সির্ওয়েোর এিং িমন্ত্রিম ষদ মিভোরগ ওরয়িসোইরর্ আিরলোড
ক ো আরছ। সংমিষ্ট অমিস আিরলোডকৃি কিটিম কল্পনোসমূে ডোউনরলোড ও মপ্রন্ট কর এমিএ’ সোরথ সংযুি
কর এমিএ স্বোক্ষ ক রি। শুদ্ধোচো কিটিম কল্পনো ছোড়ো অর্ন্োর্ন্ কিটিম কল্পনোসমূে পুন োয় প্রস্তুরি প্ররয়োেন
সনই। িমন্ত্রিম ষদ মিভোগ কর্তক
ট প্রদি শুদ্ধোচো কিটিম কল্পনো ি ম্যোর্ ও গোইডলোইনস অনুর্োয়ী শুদ্ধোচো
কিটিম কল্পনো প্রস্তুি কর মনে মনে ঊর্ধ্টিন অমিরস সোরথ আরলোচনো মভমিরি চূড়োন্ত কর চূড়োন্ত শুদ্ধোচো
কিটিম কল্পনো এমিএ’ সোরথ সংযুি ক রি েরি;
31. ঊর্ধ্িিন অর্ির্সি এর্পএ টির্ আওিাধীন অর্ির্সি সর্ে এর্পএ স্বাক্ষর্িি ব্যবস্থা গ্রহণ কির্ব;
32. এমিএ কেোরলন্ডোর প্রদি সিয়সীিো িরেই সংমিষ্ট অমিরস সোরথ উর্ধ্টিন অমিরস এমিএ স্বোক্ষ কোর্ টক্রি
সম্পন্ন ক রি েরি;
33. এর্পএ স্বাক্ষর্িি িার্িখ হর্ি ০৭(সাি) কর্ির্দবর্সি র্র্ধ্য ঊর্ধ্িিন অর্িস এবং আওিাধীন অর্ির্সি
ওর্য়বসাইর্ট এমিএ সসিো িরক্স স্বাক্ষর্িি এর্পএ আপর্িাড কির্ি হর্ব। অথ টোৎ প্রমিটি অমিরস
ওরয়িসোইরর্ এমিএ সসিো িরক্স মনে অমিরস এমিএ ও আওিোর্ীন সকল অমিস, র্োরদ সোরথ এমিএ
স্বোক্ষ ক ো েরয়রছ, িোরদ এমিএ আিরলোড থোকরি েরি;
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চ) এমিএ িোস্তিোয়ন িম িীক্ষণ সংক্রোন্ত
34. কর্িসম্পাদন িক্ষযর্াত্রাি র্বপিীর্ি প্রকৃি অেিন ত্রত্রর্ার্সকর্ভর্ত্তর্ি (িে-অরটোি , িে-েোনুয়োম , িেএমপ্রল) সংর্িষ্ট অমিরস এর্পএ টির্ ও িোরের্ ব্যবস্হাপনা কর্র্টি (প্ররর্োেে সক্ষরৈ) কর্তক
ি পর্িবীক্ষণ কির্ি
হর্ব এিং অগ্রগমি প্রিোণক র্োচোই ক রি েরি;
35. প্রমি ত্রৈিোমসরক অগ্রগমি প্রমিরিদন সংমিষ্ট অমিরস অমিস প্রর্োরন অনুরিোদন গ্রেণ কর ওরয়িসোইরর্
প্রকোি ক রি েরি;
36. প্রমিটি অমিস অথ িবছর্িি ছয় র্াস অর্িক্রান্ত হওয়াি পি র্নধ িার্িি িক্ষযর্াত্রাি র্বপিীর্ি অর্েিি
অগ্রগমি/িিািসল একটি অধ িবার্ষ িক মূল্যায়ন প্রর্ির্বদন প্রিোণকসহ মনর্ টোম ি সিরয় িরে (এমিএ
কেোরলন্ডো অনুর্োয়ী) ঊর্ধ্টিন কর্তিট রক্ষ মনকর্ রপ্রিণ কির্ব;
37. ঊর্ধ্টিন কর্তিট ক্ষ মনর্ টোম ি সিরয় িরে (এমিএ কেোরলন্ডো অনুর্োয়ী) আওিোর্ীন অমিরস এমিএ’
অর্ টিোমষ টক অগ্রগমি মিষরয় মিডব্যোক প্রদোন ক রি;

ছ) এমিএ মূল্যোয়ন সংক্রোন্ত
38. এমিএ মূল্যোয়রন মিস্তোম ি মনরদ টিনো িম মিষ্ট ঙ সি প্রদোন ক ো েরয়রছ; উি মনরদ টিনো আরলোরক এমিএ
কেোরলন্ডোর িমণ টি সিয়সীিো িরে মূল্যোয়ন সম্পন্ন ক রি েরি;
39. মূল্যোয়ন সিোমপ্ত ০৭ (সোি) কোর্ টমদিরস িরে আওিোর্ীন অমিরস এমিএ’ মূল্যোয়রন িলোিল সংমিষ্ট
ঊর্ধ্টিন অমিরস ওরয়িসোইরর্ এমিএ সসিো িরক্স প্রকোি ক রি েরি;

ে) এমিএ সংরিোর্ন সংক্রোন্ত
40. সকোন স কোম অমিস ২০২২-২৩ অথ িবছর্িি বার্ষ িক কর্িসম্পাদন চুর্ি স্বাক্ষর্িি পি চুর্ির্ি উর্ের্খি
রকার্না কিটসম্পোদন সূচক এিং িৎসংমিষ্ট কোর্ টক্রি বা িক্ষযর্াত্রা পর্িবিিন কিাি প্রর্য়ােনীয়িা অনুভব
কির্ি এমিএ স্বোক্ষ কো ী ঊর্ধ্টিন কর্তিট রক্ষ মনকর্ সর্ৌমিকিো উরেখসে সংরিোর্রন প্রস্তোি সপ্র ণ ক রি;
41. এমিএ সংরিোর্রন প্রস্তোি সপ্র রণ সক্ষরৈ সকল কিটসম্পোদন সূচরক (আিমশ্যক সকৌিলগি উরেশ্য/সুিোসন
ও সংস্কো মূলক কিটসম্পোদরন সক্ষৈ ব্যিীি) সরি টোচ্চ িিক ো ১০ ভোগ ির্ টন্ত সূচরক িম িিটরন প্রস্তোি
সর্ৌমিক সক্ষরৈ সপ্র ণ ক ো র্োরি;
42. উর্ধ্টিন অমিস আওিোর্ীন অমিরস সপ্রম ি প্রস্তোরি সর্ৌমিকিো মিরিচনোয় এমিএ সংরিোর্রন মিষরয় চূড়োন্ত
মসদ্ধোন্ত গ্রেণ ক রি, প্ররর্োেে সক্ষরৈ আওিোর্ীন অমিরস এমিএ এমিএএিএস সির্ওয়েোর সংরিোর্ন ক রি
এিং সংমিষ্ট আওিোর্ীন অমিসরক অিমেি ক রি;
43. এমিএ কেোরলন্ডোর িমণ টি মনর্ টোম ি সিরয় িরে এমিএ সংরিোর্রন প্রস্তোি সপ্র ণ ও ঊর্ধ্টিন অমিস কর্তক
ট
মিরিচনো ক রি িো রি। সিয়সীিো উিীণ ট েওয়ো ি সকোরনো সংরিোর্নী প্রস্তোি মিরিচনো ক ো র্োরি নো।

ঝ) সুিোসন ও সংস্কো মূলক কোর্ টক্রি সংমিষ্ট কিটিম কল্পনো সংক্রোন্ত
44. সুিোসন ও সংস্কো মূলক কোর্ টক্রি সংমিষ্ট ০৫ টি কিটিম কল্পনো ও কিটিম কল্পনোসমূে িোস্তিোয়রন মনরদ টিনো
িম মিষ্ট চ সি প্রদি েরলো।

ঞ) অর্ন্োর্ন্ মিষয় সংক্রোন্ত
45. এমিএ প্রণয়ন, িোস্তিোয়ন িম িীক্ষণ ও মূল্যোয়রন
কোেটি র্থোর্থভোরি সিন্বরয়
ের্ন্
িন্ত্রণোলয়/মিভোগ/দপ্ত /সংস্থো ও িোঠ ির্ টোরয় প্রমিটি অমিরস সকোরনো একটি মনমদ টষ্ট িোখো/অমর্িোখোরক দোময়ত্ব
প্রদোন ক রি েরি। এমিএ সংক্রোন্ত সকল স কড ট উি িোখো/অমর্িোখোয় সং মক্ষি থোকরি। উি
িোখো/অমর্িোখো দোময়ত্বপ্রোপ্ত কিটকিটো এমিএ টিরি সদস্য েরিন।
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৩. প্রমিটি স কোম অমিরস এমিএ টিি গঠন

িোমষ টক কিটসম্পোদন চুমি প্রণয়ন, িোস্তিোয়ন িম িীক্ষণ ও মূল্যোয়রন মনমিি এমিএ কোর্ টক্ররি আওিোয় থোকো
প্রমিটি স কোম অমিরস একটি এমিএ টিি থোকরি। এমিএ টিরি প্রিোসন, িম কল্পনো, উন্নয়ন, িোরের্ ও আইমসটি সংমিষ্ট
কোরে সরে সম্পৃি কিটকিটোরদ অংিগ্রেণ থোকরি। এছোড়োও, েোিীয় শুদ্ধোচো সকৌিল, অমভরর্োগ প্রমিকো ব্যিস্থো, সসিো
প্রদোন প্রমিশ্রুমি, ই-গভর্ন্টোন্স ও উদ্ভোিন এিং িথ্য অমর্কো কিটিম কল্পনোসমূে িোস্তিোয়রন সরে সংমিষ্ট কিটকিটোরদ ও
এমিএ টিরি অন্তর্ভটি ক ো সর্রি িোর । এমিএ টিি অথ টিছর প্রমি দুই িোরস অন্তি একিো সভোয় মিমলি েরি এিং এমিএ
সংমিষ্ট কোরে অগ্রগমি ির্ টোরলোচনো ক রি ও প্ররয়োেনীয় িদরক্ষি গ্রেণ ক রি। এমিএ টিরি সদস্যরদ িরে একেন টিি
মলডো ও একেন সিোকোল িরয়ন্ট েরিন। এমিএ টিি মলডো মেসোরি অমিরস একেন সেেষ্ঠ কিটকিটোরক মনযুি ক রি েরি
মর্মন এমিএ টিরি সদস্যরদ িোেরি এমিএ িোস্তিোয়রন মিষয়টি মনয়মিি িদো মক ক রিন, এমিএ টিরি সভোয় সভোিমিত্ব
ক রিন, এিং এমিএ’ অগ্রগমি মিষরয় অমিস প্রর্োনরক অিমেি োখরিন। সিোকোল িরয়ন্ট মেসোরি অমিরস িোরের্ িোখো
কিটকিটোরক মনযুি ক ো সর্রি িোর । এমিএ সিোকোল িরয়ন্ট এমিএ সংমিষ্ট সকল প্রিোসমনক কোে সম্পোদন ক রিন,
এমিএএিএস সফর্ওয়েোর িোসওয়োড ট ও ইউেো আইমড সং ক্ষণ ক রিন, ঊর্ধ্টিন কর্তিট রক্ষ সরে সর্োগোরর্োরগ মিষরয়
সিন্বয়রক দোময়ত্ব িোলন ক রিন এিং এমিএ সংমিষ্ট িথ্যোমদ ওরয়িসোইরর্ েোলনোগোদ থোকো মিষয়টি মনমিি ক রিন।

৩.১ এমিএ টিরি দোময়ত্ব










খসড়ো এমিএ প্রণয়ন ক ো ও র্থোর্থ কর্তিট রক্ষ অনুরিোদন গ্রেণ ক ো;
প্রমি দুই িোরস একিো এমিএ’ অগ্রগমি ির্ টোরলোচনো ক ো;
এমিএ’ সংরিোর্ন (র্মদ থোরক) প্রস্তোি ঊর্ধ্টিন অমিরস মনকর্ সপ্র ণ;
প্রমি ত্রৈিোমসরক অগ্রগমি প্রমিরিদন প্রস্তুি এিং ঊর্ধ্টিন অমিরস সপ্র ণ;
অর্ টিোমষ টক অগ্রগমি প্রিোণক সং ক্ষণ;
িোমষ টক মূল্যোয়ন প্রমিরিদন প্রস্তুি, প্রিোণরক র্থোথ টিো র্োচোই ও সং ক্ষণ এিং অমিস প্রর্োরন অনুরিোদন গ্রেণ
কর ঊর্ধ্টিন অমিরস সপ্র ণ;
এমিএএিএস সফর্ওয়েোর িোেরি এমিএ প্রণয়ন, িম িীক্ষণ প্রমিরিদন সপ্র ণ ও মূল্যোয়ন প্রমিরিদন সপ্র ণ
মনমিি ক ো;
আওিোর্ীন অমিরস (র্মদ থোরক) এমিএ চূড়োন্ত ক ো, এমিএ স্বোক্ষ অনুষ্ঠোরন আরয়োেন, অর্ টিোমষ টক অগ্রগমি
মিষরয় িলোিিটক প্রদোন ও চূড়োন্ত মূল্যোয়ন ক ো; এিং
এমিএ কেোরলন্ডো ও মনরদ টমিকো অনুর্োয়ী সংমিষ্ট সকল কোে সম্পোদন।

৪. িন্ত্রণোলয়/মিভোরগ এমিএ এক্সিোর্ ট পুল গঠন
িন্ত্রণোলয়/মিভোগ, আওিোর্ীন দপ্ত /সংস্থো ও িোঠ ির্ টোরয় অমিরস এমিএ র্থোর্থভোরি প্রণয়ন, িোস্তিোয়ন িম িীক্ষণ
ও মূল্যোয়রন প্ররয়োেনীয় সেরর্োমগিো ও ি োিিট প্রদোরন লরক্ষে প্রমিটি িন্ত্রণোলয়/মিভোগ অিস প্রোপ্ত সমচি/অমিম ি
সমচি/সংস্থো প্রর্োনরদ সিন্বরয় সরি টোচ্চ মিন সদরস্য এমিএ এক্সিোর্ ট পুল গঠন ক রি। এক্সিোর্ ট পুল এ সদস্যগণ
িন্ত্রণোলয়/মিভোরগ চোমেদো সপ্রমক্ষরি মনেমলমখি মিষরয় সেরর্োমগিো/ি োিিট প্রদোন ক রিন;
ক) িন্ত্রণোলয়/মিভোরগ এমিএ প্রণয়রন;
খ) এমিএ’ িোস্তিোয়ন িম িীক্ষণ ও মূল্যোয়রন;
গ) সংমিষ্ট িন্ত্রণোলয়, িো আওিোর্ীন দপ্ত /সংস্থো ও িোঠ ির্ টোরয় অমিরস এমিএ’ িোরনোন্নয়রন; এিং
ঘ) িন্ত্রণোলয়/মিভোরগ চোমেদো সপ্রমক্ষরি এমিএ সংমিষ্ট অর্ন্োর্ন্ মিষরয়।
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৫. এমিএ কেোরলন্ডো
মনরে িমণ টি এমিএ কেোরলন্ডো অনুর্োয়ী সকল স কোম অমিস এমিএ সংমিষ্ট কোর্ টক্রি সম্পোদন ক রি:
1. এমিএ প্রণয়ন ও স্বোক্ষ
কোর্ টক্রি

সিয়সীিো

খসড়ো এমিএ িমন্ত্রিম ষদ মিভোরগ/ঊর্ধ্টিন অমিরস সপ্র ণ

৩০ এমপ্রল

(িন্ত্রণোলয়/মিভোরগ সক্ষরৈ) িমন্ত্রিম ষদ মিভোরগ িিোিি অনুর্োয়ী প্ররয়োেনীয় ৩০ সি
সংরিোর্ন কর চূড়োন্ত এমিএ BMC এিং িোননীয় িন্ত্রী অনুরিোদন গ্রেণ কর
িমন্ত্রিম ষদ মিভোরগ সপ্র ণ
(অর্ন্োর্ন্ অমিরস সক্ষরৈ) মনে মনে ঊর্ধ্টিন অমিরস িিোিি অনুর্োয়ী খসড়ো
এমিএ প্ররয়োেনীয় সংরিোর্ন কর চূড়োন্ত এমিএ ঊর্ধ্টিন অমিরস সপ্র ণ
িন্ত্রণোলয়/মিভোরগ এমিএ স্বোক্ষর

জুলোই িোরস ১ি িো ২য় সপ্তোে
(িোননীয়
প্রর্োনিন্ত্রী
সোনুগ্রে
টোম
অনুরিোদন সোরিরক্ষ মনর্ ি েরি)

সম্ভোব্য িোম খ

আওিোর্ীন দপ্ত /সংস্থো সরে সংমিষ্ট িন্ত্রণোলয়/মিভোরগ এমিএ স্বোক্ষ

৩০ জুন

িোঠ ির্ টোরয় এমিএ স্বোক্ষ

২৫ জুন

এমিএ সংরিোর্ন
কোর্ টক্রি

সিয়সীিো

সংরিোর্রন প্রস্তোি ঊর্ধ্টিন অমিরস সর্ৌমিকিোসে সপ্র ণ

৩০ সসরেম্ব

ঊর্ধ্টিন অমিস কর্তক
ট আওিোর্ীন অমিরস এমিএ সংরিোর্ন (প্রোপ্ত প্রস্তোি অনুর্োয়ী)

৩০ অরটোি

এমিএ পর্িবীক্ষণ
কোর্ টক্রি

সিয়সীিো

ত্রৈিোমসক প্রমিরিদন ঊর্ধ্টিন কর্তিট রক্ষ মনকর্ সপ্র ণ

১৫ অরটোি , ১৫ েোনুয়ো ী, ১৫
এমপ্রল

আওিোর্ীন অমিরস এমিএ’ অর্ ট-িোমষ টক িলোিিটক প্রদোন

৩০ েোনুয়ো ী

এমিএ মূল্যোয়ন
কোর্ টক্রি

সিয়সীিো

স্বমূল্যোয়ন প্রমিরিদন (প্রিোণকসে) ঊর্ধ্টিন অমিরস সপ্র ণ

১৫ জুলোই

আওিোর্ীন অমিরস এমিএ মূল্যোয়ন সিোপ্ত কর িলোিল প্রকোি

৩০ আগস্ট

মি. দ্র. িন্ত্রণোলয়/মিভোগসমূরে আওিোর্ীন দপ্ত /সংস্থো এমিএ প্রণয়ন ও স্বোক্ষ , এমিএ সংরিোর্ন, িোস্তিোয়ন িম িীক্ষণ এিং
মূল্যোয়ন সংক্রোন্ত সিয়সীিো সংমিষ্ট িন্ত্রণোলয়/মিভোগ পুনঃমনর্ টো ণ কর মদরি িো রি, িরি িো সকোরনোক্ররিই িমন্ত্রিম ষদ মিভোগ কর্তটক
মনর্ টোম ি সিয়সীিো অমিক্রি ক রি নো।
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িম মিষ্ট ‘ক’
বাপষ িক্ ক্র্িসম্পাদন চুপির ক্াঠালর্া

11

প্রথি িোিো (িন্ত্রণোলয়/মিভোরগ ের্ন্)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার

সসসিয়র সসিব/সসিব,.................................মন্ত্রণালয়/সবভাগ
এবং
মসন্ত্রপসরষে সসিব-এর মদে স্বাক্ষসরত

বাসষ িক কমিসম্পােি চুসি

১ জুলাই, ২০২২ - ৩০ জুি, ২০২৩
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দপ্তর/সংস্থা ও র্াঠ ির্ িালের অপিলসর বাপষ িক্ ক্র্িসম্পাদন চুপির প্রথর্ িাতা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার

(এপিএ প্রস্তুতক্ারী অপিলসর অপিস প্রধালনর িদবী ও অপিলসর নার্)

------------------------------------------------------এবং
(ঊর্ধ্িতন অপিলসর অপিস প্রধালনর িদবী ও অপিলসর নার্)
-------------------------------------------------------------------------------

এর মদে স্বাক্ষসরত

বাসষ িক কমিসম্পােি চুসি

১ জুলাই, ২০২২ - ৩০ জুি, ২০২৩
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সূসিপত্র
পবষে

পৃষ্ঠা নং

ক্র্িসম্পাদলনর সাপব িক্ পিত্র
প্রস্তাবনা
সসকশি ১: রূপকল্প, অসভলক্ষয, সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ এবাং কার্ িাবসল
সসকশি ২: সবসভন্ন কার্ িক্রদমর চূড়ান্ত িোিে/ প্রভাব
সসকশি ৩: কমিসম্পােি পসরকল্পিা
সংলর্াজনী ১: শব্দসংলেি
সংলর্াজনী ২: কমিসম্পােি ব্যবস্থাপিা ও প্রমাণক
সাংদর্াজিী ৩: অন্য অপিলসর সলে সংপিষ্ট কমিসম্পােি সূিক্সমূহ
সংলর্াজনী ৪: যর্সক্ে নীপত/িপরক্ল্পনার আলোলক্ ক্র্িসম্পাদন িপরক্ল্পনা প্রস্তুত ক্রা হলেলে
সংরর্োেনী 5: েোিীয় শুদ্ধোচো সকৌিল কিটিম কল্পনো, ২০২২-২০২৩
সংরর্োেনী 6: ই-গভন্যিান্স ও উদ্ভোিন কর্িপর্িকল্পনা, ২০২২-২০২৩
সংরর্োেনী 7: অমভরর্োগ প্রমিকো ব্যিস্থো কিটিম কল্পনো, ২০২২-২০২৩
সংরর্োেনী 8: সসিো প্রদোন প্রমিশ্রুমি কিটিম কল্পনো, ২০২২-২০২৩
সংরর্োেনী 9: িথ্য অমর্কো মিষরয় িোমষ টক কিটিম কল্পনো, ২০২২-২০২৩
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ক্র্িসম্পাদলনর সাপব িক্ পিত্র
(সক্ে ির্ িালের অপিলসর জন্য প্ররর্োেে)
সাম্প্রপতক্ অজিন, িযালেঞ্জ এবং ভপবষ্যৎ িপরক্ল্পনা
সাম্প্রপতক্ বেরসমূলহর (৩ বের) প্রধান অজিনসমূহ

সর্স্যা এবং িযালেঞ্জসমূহ

ভপবষ্যৎ িপরক্ল্পনা

২০২২-২৩ অথ িবেলরর সম্ভাব্য প্রধান অজিনসমূহ
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প্রস্তাবনা
(র্ন্ত্রণােে/পবভালের জন্য প্রলর্াজয)
মন্ত্রণালয়/সবভাগ এবাং আওতাধীন েপ্তর/সাংস্থাসমূদহর প্রাসতষ্ঠাসিক েক্ষতা বৃসি, স্বচ্ছতা ও জবাবসেসহ
সজারোর করা, সুশাসি সাংহতকরণ এবাং সম্পদের র্থার্থ ব্যবহার সিসিতকরদণর মােদম রূপকল্প ২০৪১ এর
র্থার্থ বাস্তবায়দির লদক্ষযগণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর................................মন্ত্রণালদয়র োসয়দে সিদয়াসজত মািিীয় মন্ত্রীর
প্রসতসিসি সহসাদব সসসিয়র সসিব/সসিব,.......................................................মন্ত্রণালয়/সবভাগ
এবাং
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর মািিীয় প্রিািমন্ত্রীর প্রসতসিসি সহসাদব মসন্ত্রপসরষে সসিব, মসন্ত্রপসরষে
সবভাগ-এর মদে ২০২২ সাদলর জুন মাদসর..........................তাসরদে এই বাসষ িক কমিসম্পােি চুসি স্বাক্ষসরত
হল।
এই চুসিদত স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ সিম্নসলসেত সবষয়সমূদহ সম্মত হদলি:
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প্রস্তাবনা
(দপ্তর/সংস্থা ও র্াঠ ির্ িালের অপিলসর জন্য প্ররর্োেে)
প্রাসতষ্ঠাসিক েক্ষতা বৃসি, স্বচ্ছতা ও জবাবসেসহ সজারোর করা, সুশাসি সাংহতকরণ এবাং সম্পদের র্থার্থ
ব্যবহার সিসিতকরদণর মােদম রূপকল্প ২০৪১-এর র্থার্থ বাস্তবায়দির লদক্ষয(এপিএ প্রস্তুতক্ারী অপিলসর অপিস প্রধালনর িদবী ও অপিলসর নার্)
-------------------------------------------------------------------------------------------------এবাং
-------------------------------------------------------------------------------------------------(ঊর্ধ্িতন অপিলসর অপিস প্রধালনর িদবী ও অপিলসর নার্)
এর মদে ২০২২ সালের জুন র্ালসর .........................তাসরদে এই বাসষ িক কমিসম্পােি চুসি
স্বাক্ষসরত হল।
এই চুসিদত স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ সিম্নসলসেত সবষয়সমূদহ সম্মত হদলি:
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সসকশি ১: (মন্ত্রণালয়/সবভাদগর জন্য প্রলর্াজয)
রূপকল্প, অসভলক্ষয, সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ এবাং কার্ িাবসল
১.১ রূপকল্প:

১.২ অসভলক্ষয:

১.৩ সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (allocation of business অনুর্ােী পনধ িাপরত, সলব িাচ্চ ৫টি):
১)
২)
৩)
৪)
৫)

আবপিক্ যক্ৌশেেত উলেি (র্পন্ত্রিপরষদ পবভাে ক্র্তিক্ পনধ িাপরত)
১) সংস্কো ও সুিোসনমূলক কোর্ টক্ররি িোস্তিোয়ন সেো দো ক ণ

১.৪ কার্ িাবসল: (allocation of business অনুর্ােী)
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সসকশি ১: (েপ্তর/সাংস্থা ও মাঠ পর্ িাদয়র অসিদসর জন্য প্রলর্াজয)
রূপকল্প, অসভলক্ষয, ক্র্িসম্পাদন যেত্রসমূহ এবাং কার্ িাবসল
১.১ রূপকল্প:
১.২ অসভলক্ষয:
১.৩ কমিসম্পােদির সক্ষত্র):
১)
২)
৩)
৪)
৫)

সুিোসন ও সংস্কো মূলক কিটসম্পোদরন সক্ষৈ (র্পন্ত্রিপরষদ পবভাে ক্র্তিক্ পনধ িাপরত)
১) সুিোসন ও সংস্কো মূলক কোর্ টক্রি সেো দো ক ণ

১.৪ কার্ িাবসল: (আইি/সবসি দ্বারা সিি িাসরত কার্ িাবসল)
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যসক্শন ২: (সক্ে অপিলসর জন্য প্ররর্োেে)
পবপভন্ন ক্ার্ িক্রলর্র চূড়ান্ত িোিে/প্রভাব
চূড়ান্ত িোিে/প্রভাব

১

ক্র্িসম্পাদন
সূিক্সমূহ

২

এক্ক্

৩

প্রকৃত অজিন

েেযর্াত্রা
২০২২-২৩
২০২০-২১ ২০২১-২2
৪

৫

৬

20
20

পনধ িাপরত েেযর্াত্রা অজিলনর
যেলত্র যর্ৌথভালব দাপেত্বপ্রাপ্ত
র্ন্ত্রণােে/পবভাে/
২০২৪-২৫
সংস্হাসমূলহর নার্

প্রলেিণ
২০২৩-২৪
৭

৮

৯

উিাত্তসূত্র

১০

সসকশি ৩: কমিসম্পােি পসরকল্পিা (মন্ত্রণালয়/সবভাদগর জন্য প্ররর্োেে)
সকৌশলগত উদেশ্য

সকৌশলগত

ক্ার্ িক্রর্

কমিসম্পােি সূিক

উদেদশ্যর মাি

েণনা

একক

িদ্ধপত

কমিসম্পােি

লক্ষযমাত্রা/পনণ িােক্ ২০২২-২৩

প্রকৃত অজিি

সূিদকর মাি

৭০

অসািারণ

২

৩

৪

৫

৬

৭

র্ন্ত্রণােে/ পবভালের সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (allocation of business অনুর্ােী)
[১]
[২]
[৩]
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আবসশ্যক সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (র্পন্ত্রিপরষদ পবভাে ক্র্তিক্ পনধ িাপরত)
সুিোসন ও

৩০

১) শুদ্ধািার

শুদ্ধািার ক্র্িিপরক্ল্পনা

সংস্কো মূলক

ক্র্িিপরক্ল্পনা বাস্তবােন

বাস্তবাপেত

কোর্ টক্ররি িোস্তিোয়ন

২) ই-েভন্যিান্স/ উদ্ভাবন

ই-েভন্যিান্স/ উদ্ভাবন

সেো দো ক ণ

ক্র্িিপরক্ল্পনা বাস্তবােন

ক্র্িিপরক্ল্পনা বাস্তবাপেত

৩) তথ্য অপধক্ার

তথ্য অপধক্ার

ক্র্িিপরক্ল্পনা বাস্তবােন

ক্র্িিপরক্ল্পনা বাস্তবাপেত

৪) অপভলর্াে প্রপতক্ার

অপভলর্াে প্রপতক্ার

ক্র্িিপরক্ল্পনা বাস্তবােন

ক্র্িিপরক্ল্পনা বাস্তবাপেত

10

10
3

4

3

৫) যসবা প্রদান প্রপতশ্রুপত যসবা প্রদান প্রপতশ্রুপত
ক্র্িিপরক্ল্পনা বাস্তবােন

ক্র্িিপরক্ল্পনা বাস্তবাপেত
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৮

৯

উত্তম

উত্তম

২০২০-২১ ২০২১-২২

১

অসত

িলসত

িলসত

মাি

মাদির সিদম্ন

১০০%

৯০%

৮০%

৭০%

৬০%

১০

১১

১২

১৩

১৪

প্রদক্ষপণ

প্রদক্ষপণ

২০২৩-২৪

২০২৪-২৫

১৫

১৬

সসকশি ৩: কিটসম্পোদন িম কল্পনো (দপ্তি/সংস্থা ও র্াঠ পর্ িার্য়ি অর্ির্সি েন্য প্ররর্োেে)
ক্র্িসম্পাদন যেত্র

যেলত্রর মাি

ক্ার্ িক্রর্

কমিসম্পােি সূিক

েণনা

একক

িদ্ধপত

৭০

কমিসম্পােি
সূিদকর মাি

লক্ষযমাত্রা/পনণ িােক্ ২০২২-২৩

প্রকৃত অজিি
অসািারণ
২০২০-২১

১

২

৩

৪

৫

৬

৭

ক্র্িসম্পাদন যেত্রসমূহ (আইন/পবপধ দ্বারা পনধ িাপরত দাপেত্ব অনুর্ােী)
[১]
[২]
[৩]
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সুশাসন ও সংস্কারমূেক্ ক্র্িসম্পাদলনর যেত্র (র্পন্ত্রিপরষদ পবভাে ক্র্তিক্ পনধ িাপরত)
সুিোসন ও

৩০

১) শুদ্ধািার

শুদ্ধািার ক্র্িিপরক্ল্পনা

সংস্কো মূলক

ক্র্িিপরক্ল্পনা বাস্তবােন

বাস্তবাপেত

কোর্ টক্ররি িোস্তিোয়ন

২) ই-েভন্যিান্স/ উদ্ভাবন

ই-েভন্যিান্স/ উদ্ভাবন

সেো দো ক ণ

ক্র্িিপরক্ল্পনা বাস্তবােন

ক্র্িিপরক্ল্পনা বাস্তবাপেত

৩) তথ্য অপধক্ার

তথ্য অপধক্ার

ক্র্িিপরক্ল্পনা বাস্তবােন

ক্র্িিপরক্ল্পনা বাস্তবাপেত

৪) অপভলর্াে প্রপতক্ার

অপভলর্াে প্রপতক্ার

ক্র্িিপরক্ল্পনা বাস্তবােন

ক্র্িিপরক্ল্পনা বাস্তবাপেত

10

10
3

4

3

৫) যসবা প্রদান প্রপতশ্রুপত যসবা প্রদান প্রপতশ্রুপত
ক্র্িিপরক্ল্পনা বাস্তবােন

ক্র্িিপরক্ল্পনা বাস্তবাপেত
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৮

২০২১-

অসত

উত্তম

উত্তম

িলসত

িলসত

মাি

মাদির সিদম্ন

প্রদক্ষপণ

প্রদক্ষপণ

২০২৩-২৪

২০২৪-২৫

১৫

১৬

২২
৯

১০০%

৯০%

৮০%

৭০%

৬০%

১০

১১

১২

১৩

১৪

(এপিএ স্বােলরর িাতা- র্ন্ত্রণােে/পবভালের জন্য প্ররর্োেে)
আসম, সসসিয়র সসিব/সসিব, ......................................................... মন্ত্রণালয়/সবভাগ, মািিীয় মন্ত্রী
.................................. মন্ত্রণালয়-এর প্রসতসিসি সহসাদব গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর মািিীয় প্রিািমন্ত্রীর
প্রসতসিসি মসন্ত্রপসরষে সসিদবর সিকট অঙ্গীকার করসি সর্ এই চুসিদত বসণ িত িলািল অজিদি সদিষ্ট থাকব।
আসম, মসন্ত্রপসরষে সসিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর মািিীয় প্রিািমন্ত্রীর প্রসতসিসি সহসাদব সসসিয়র
সসিব/সসিব, ...........................................মন্ত্রণালয়/সবভাগ-এর সিকট অঙ্গীকার করসি সর্ এই চুসিদত বসণ িত
িলািল অজিদি প্রদয়াজিীয় সহদর্াসগতা প্রোি করব।
স্বাক্ষসরত:

--------------------------------------সসসিয়র সসিব/সসিব

----------------------------তাসরে

...........................মন্ত্রণালয়/সবভাগ

--------------------------------------মসন্ত্রপসরষে সসিব

--------------------------------তাসরে

মসন্ত্রপসরষে সবভাগ
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(এমিএ স্বোক্ষর

িোিো- দপ্ত /সংস্থো ও িোঠ ির্ টোরয় অমিরস ের্ন্ প্ররর্োেে)

আসম, (এপিএ প্রস্তুতক্ারী অপিলসর অপিস প্রধালনর িদবী ও অপিলসর নার্), পহসালব (ঊর্ধ্িতন অপিলসর
অপিস প্রধালনর িদবী ও অপিলসর নার্) সিকট অঙ্গীকার করসি সর্ এই চুসিদত বসণ িত িলািল অজিদি সদিষ্ট
থাকব।
আসম, (ঊর্ধ্িতন অপিলসর অপিস প্রধালনর িদবী ও অপিলসর নার্) পহসালব (এপিএ প্রস্তুতক্ারী অপিলসর
অপিস প্রধালনর িদবী ও অপিলসর নার্) এর সিকট অঙ্গীকার করসি সর্ এই চুসিদত বসণ িত িলািল অজিদি
প্রদয়াজিীয় সহদর্াসগতা প্রোি করব।
স্বাক্ষসরত:

--------------------------------------এপিএ প্রস্তুতক্ারী ক্র্তিি লের িদবী
অপিলসর নার্

----------------------------তাসরে

--------------------------------------ঊর্ধ্িতন ক্র্তিি লের িদবী
অপিলসর নার্

--------------------------------তাসরে
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সংলর্াজনী-১ শব্দসংলেি (সক্ে অপিলসর জন্য প্রলর্াজয)
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সংলর্াজনী- ২: (সক্ে অপিলসর জন্য প্রলর্াজয)
ক্র্িসম্পাদন ব্যবস্থািনা ও প্রর্াণক্
ক্রসমক
িম্বর

ক্ার্ িক্রর্

কমিসম্পােি সূিক

বাস্তবায়িকারী অনুসবভাগ,
অসিশাো, শাো

১
২
৩
৪
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েেযর্াত্রা অজিলনর প্রমাণক

সাংদর্াজিী ৩: (সক্ে অপিলসর জন্য প্রলর্াজয)
অন্য অপিলসর সলে সংপিষ্ট ক্র্িসম্পাদন সূিক্সমূহ
কার্ িক্রম

কমিসম্পােি সূিক

যর্সক্ে অপিলসর সলে
সংপিষ্ট
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সংপিষ্ট অপিলসর সলে
ক্ার্ িক্রর্ সর্্বয়লের যক্ৌশে

সংরর্োেনী ৪: (শুধু িন্ত্রণোলয়/মিভোরগ ের্ন্ প্ররর্োেে)
সর্সকল নীমি/িম কল্পনো আরলোরক কিটসম্পোদন িম কল্পনো প্রস্তুি ক ো েরয়রছ
ক্রমিক

নীমি/িম কল্পনো নোি

নীমি/িম কল্পনো সর্
এমিএ’ সংমিষ্ট
অংরি আরলোরক এমিএ’
কোর্ টক্রি
কোর্ টক্রি গ্রেণ ক ো েরয়রছ

০১
০২
০৩
০৪
০৫
০৬

রূিকল্প ২০৪১
অষ্টি িঞ্চিোমষ টক িম কল্পনো
িোংলোরদি িদ্বীি িম কল্পনো ২১০০
সর্কসই উন্নয়ন অভীষ্ট
িমন্ত্রসভো মসদ্ধোন্ত িোস্তিোয়ন
িোননীয় প্রর্োনিন্ত্রী প্রমিশ্রুমি ও মনরদ টিনো
িোস্তিোয়ন
0৭ িেরিয়োদী িোরের্ কোঠোরিো (এিটিমিএি)
… িন্ত্রণোলয়/মিভোরগ মনেস্ব নীমি/ িম কল্পনো
…
…
…
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িন্তব্য

িম মিষ্ট ‘খ’
বাপষ িক্ ক্র্িসম্পাদন চুপির পবপভন্ন যসক্শন প্রস্তুত প্রপক্রো
বার্ষ িক কর্িসম্পাদন চুর্ির্ি স কোম অমিরস কর্িসম্পাদর্নি সার্ব িক র্িত্র, প্রস্তোিনো এবং র্নম্নবর্ণ িি রসকিন ও
সংর্র্ােনীসমূহ অন্তর্ভিি থাকর্ব:
রসকিন ১: রূপকল্প, অর্ভিক্ষয, রকৌিিগি উর্েশ্যসমূহ (শুধুিোৈ িন্ত্রণোলয়/মিভোরগ ের্ন্), কিটসম্পোদরন সক্ষৈ
(অর্ন্োর্ন্ অমিরস ের্ন্) এবং কার্ িাবর্ি
রসকিন ২: কার্ িক্রর্র্ি চূড়ান্ত িিািি/প্রভাব
রসকিন ৩: কিটসম্পোদন িম কল্পনো
সংর্র্ােনী ১: িব্দসংর্ক্ষপ
সংর্র্ােনী ২: কর্িসম্পাদন ব্যিস্থোিনো ও প্রিোণক
সংর্র্ােনী ৩: অন্য অমিরস সোরথ সংমিষ্ট কর্িসম্পাদন সূচকসমূহ
সংরর্োেনী ৪ (শুধুিোৈ িন্ত্রণোলয়/মিভোরগ ের্ন্): সর্সকল নীমি/িম কল্পনো আরলোরক কিটসম্পোদন িম কল্পনো প্রস্তুি
ক ো েরয়রছ
সংরর্োেনী ৫: েোিীয় শুদ্ধোচো সকৌিল কিটিম কল্পনো
সংরর্োেনী ৬: ই-গভন্যিান্স কর্িপর্িকল্পনা
সংরর্োেনী ৭: অমভরর্োগ প্রমিকো ব্যিস্থো কিটিম কল্পনো
সংরর্োেনী ৮: সসিো প্রদোন প্রমিশ্রুমি কিটিম কল্পনো
সংরর্োেনী ৯: িথ্য অমর্কো কিটিম কল্পনো
িন্ত্রণোলয়/মিভোগ, দপ্ত /সংস্থো ও িোঠ ির্ টোরয় অমিরস বার্ষ িক কর্িসম্পাদন চুর্িি কাঠার্র্া পর্ির্িষ্ট ক-রি সংর্র্ার্েি হি।
প্ররর্োেে কাঠার্র্া অনুসিণ কর্ি প্ররিেক স কোম অমিস বার্ষ িক কর্িসম্পাদন চুর্ি প্রস্তুি কির্ব। এসকল সসকিন ও
সংরর্োেনী পূ রণ প্রমক্রয়ো মনরে সংরক্ষরি িণ টনো ক ো েল:
১ কর্িসম্পাদর্নি সার্ব িক র্িত্র
স কোম অমিরস কর্িসম্পাদর্নি একটি সংমক্ষপ্ত র্িত্র তুর্ি ধিাি ির্ক্ষয বার্ষ িক কর্িসম্পাদন চুর্ির্ি এই অংিটি
সংর্র্ােন কিা হর্য়র্ছ। এর্ি সংর্িষ্ট অমিরস মিগি ৩ (র্িন) বছর্িি প্রধান অেিনসমূহ, কর্িসম্পাদর্নি রক্ষর্ত্র সর্স্যা বা
িযার্িঞ্জ, এসকল চেোরলঞ্জ/সিস্যো উি রণ ভর্বষ্যৎ কিটপর্িকল্পনা এিং উি কিটিম কল্পনো আরলোরক অথ িবছর্িি সম্ভাব্য
প্রধান অেিনসমূহ সংর্ক্ষর্প বণ িনা কির্ি হর্ব। সোমি টক মচৈ সুমনমদ টষ্ট ও িথ্যিহুল মকন্তু র্থোসম্ভি সংমক্ষপ্ত েওয়ো িোঞ্ছনীয়।
২ প্রস্তোিনো
বার্ষ িক কর্িসম্পাদন চুর্িি শুরুর্ি একটি প্রস্তোিনো থাকর্ব, র্ার্ি এই চুর্িি উর্েশ্য, পক্ষসমূহ এবং চুর্ির্ি বর্ণ িি
িিািিসমূহ অেির্নি র্বষর্য় িার্দি সম্মি হওয়া সম্পর্কি উর্েখ থাকর্ব।
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৩ রসকিন-১: রূপকল্প, অর্ভিক্ষয,রকৌিিগি উর্েশ্য/কিটসম্পোদরন সক্ষৈ এবং কার্ িাবর্ি
রূপকল্প (Vision)
রূপকল্প মূিি একটি স কোম অমিরস ভর্বষ্যৎ আদিি অবস্থা (idealized state) র্নর্দ িি কর্ি। রূপকল্প
সাধািণি ৫-১০ বছি রর্য়ার্দি েন্য র্নধ িািণ কিা হয়। ির্ি অমিরস কাঠার্র্াগি পর্িবিিন বা কার্েি ধিন ব্যাপক
পর্িবিিন ব্যিীি রূপকল্প বছি বছি পর্িবর্িিি হর্ব না। একটি ভাি রূপকল্প সহর্ে পাঠর্র্াগ্য ও রবাধগম্য হর্ব। এটি কল্পনায়
ধািণ কিাি র্ি সংর্ক্ষপ্ত ও রোিার্িা হর্ব র্া গন্তব্য র্নর্দ িি কির্ব, র্কন্তু এটি গন্তর্ব্য রপৌৌঁছার্নাি পথনকিা নয়। রূপকল্প
স কোম কিটচো ীরদ উদ্বুদ্ধ এবং উজ্জীর্বি কির্ব, র্া একইসর্ে অেিনর্র্াগ্য এবং িযার্ির্ঞ্জংহর্ব।
অর্ভিক্ষয (Mission)
একটি সিকার্ি দপ্তি িাি র্নর্দ িষ্ট রূিকল্পটি কী ভোরি অেটন ক রি অর্ভিক্ষয মূলিঃ িোই মনরদ টি কর । অর্ভিক্ষয মনর্ টো রণ
সক্ষরৈ র্নম্নবর্ণ িি র্বষয়সমূহ র্বর্বিনায় িাখর্ি হর্ব :
একটি দপ্ত একটি মনমদ টষ্ট সিরয়,
 কী অেিন কির্ি িায়;
 কীভার্ব অেিন কির্ি িায়; এবং
 কাি েন্য অেিন কির্ি িায় অথ িাৎ এি সম্ভাব্য উপকাির্ভাগী কািা।
অর্ভিক্ষয অবশ্যই রূপকর্ল্পি সর্ে সার্ঞ্জস্যপূণ ি হর্ি হর্ব।
িন্ত্রণোলয়/মিভোরগ রকৌিিগি উর্েশ্য (Strategic Objectives)
রকৌিিগি উর্েশ্য বির্ি র্নর্দ িষ্ট সর্র্য়-স্বল্প, র্ধ্য ও দী্ ির্র্য়ার্দ র্নর্দ িষ্ট নীর্ির্ািা এবং কর্িসূর্ি বাস্তবায়র্নি
র্াধ্যর্র্ একটি দপ্ত িাি অর্ধর্ক্ষর্ত্র রর্ সকি উন্নয়ন িক্ষয (development objectives) অেিন কির্ি িায় রসগুর্ির্ক
বুঝার্ব। উদাহিণস্বরূপ, স্বাস্থয রসবা র্বভার্গি অন্যির্ রকৌিিগি উর্েশ্য হর্ি পার্ি র্া ও র্িশুি েন্য উন্নিিি স্বাস্থযর্সবা
র্নর্িিকিণ। সকৌিলগি উরেশ্য শুধুিোৈ িন্ত্রণোলয়/মিভোরগ এমিএ-সি থোকরি। িন্ত্রণোলয়/মিভোরগ এমিএ-সি দুই র্ রন
সকৌিলগি উরেশ্য থোকরি। িন্ত্রণোলয়/মিভোগ মনে মনে allocation of business অনুর্োয়ী সরি টোচ্চ ০৫ (িাঁচ) টি সকৌিলগি
উরেশ্য মনর্ টো ণ ক রি িো রি। সুিোসন/সংস্কো মূলক কোর্ টক্রি িোস্তিোয়রন ের্ন্ িমন্ত্রিম ষদ মিভোগ কর্তক
ট মকছু ‘সকৌিলগি
উরেশ্য’ এিং সংমিষ্ট কোর্ টক্রি ও লক্ষেিোৈো মনর্ টো ণ কর মদরি িোর র্ো ‘আিমশ্যক সকৌিলগি উরেশ্য’ নোরি িম মচি েরি।
এসকল ‘আিমশ্যক সকৌিলগি উরেশ্য’ সকল িন্ত্রণোলয়/মিভোরগ ের্ন্ সিভোরি প্ররর্োেে েরি।
দপ্ত /সংস্থো ও িোঠ ির্ টোরয় কোর্ টোলয়সমূরে কিটসম্পোদরন সক্ষৈ
দপ্ত /সংস্থো ও িোঠ ির্ টোরয় কোর্ টোলয়সমূে মূলি সংমিষ্ট িন্ত্রণোলয়/মিভোরগ রূিকল্প, অমভলক্ষে ও সকৌিলগি
উরেশ্যসমূে িোস্তিোয়রন ের্ন্ কোে কর । এসকল অমিসসমূে সংমিষ্ট িন্ত্রণোলয়/মিভোরগ রূিকল্প, অমভলক্ষে ও সকৌিলগি
উরেশ্যসমূরে আরলোরক মনে মনে রূিকল্প, অমভলক্ষে ও কিটসম্পোদরন সক্ষৈ মনর্ টো ণ ক রি। কিটসম্পোদরন সক্ষৈ মূলি
সিেোিীয় কোর্ টক্রিসমূেরক একটি মনমদ টষ্ট cluster-এ অন্তর্ভটি ক রি। এসকল অমিসসমূরে এমিএ-সি আিমশ্যক
সকৌিলগি উরেশ্য ‘সুিোসন ও সংস্কো মূলক কিটসম্পোদরন সক্ষৈ’ নোরি িম মচি েরি এিং এরক্ষরৈ ‘সুিোসন ও সংস্কো মূলক
কিটসম্পোদন সেো দো ক ণ’ মির োনোরি িমন্ত্রিম ষদ মিভোগ কর্তক
ট মনর্ টোম ি একটি কিটসম্পোদরন সক্ষৈ থোকরি।
কার্ িাবর্ি (Functions)
একটি স কোম অমিরস প্রধান কার্ িাবর্ি এখোরন র্ির্পবদ্ধ কির্ি হর্ব। কার্ ির্বর্ধর্ািা (Rules of Business)-এি
িির্সি-১ (Allocation of Business)-এ বর্ণ িি কার্ িাবর্িি র্ভর্ত্তর্ি র্িণািয়/র্বভার্গি কার্ িাবর্িি িার্িকা প্রস্তুি কির্ি
হর্ব। দপ্ত /সংস্থো ও িোঠ ির্ টোরয় অমিরস সক্ষরৈ সংমিষ্ট আইন/মিমর্ ও স কোম আরদি দ্বো ো মনর্ টোম ি কোর্ টোিমল সংরক্ষরি
উরেখ ক রি েরি।
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৪ রসকিন-২: কার্ িক্রর্সমূর্হি চূড়ান্ত িিািি/প্রভাব
রসকিন-২ এ স কোম অমিসসমূে সসকিন-৩ এ িমণ টি মিমভন্ন কার্ িক্রর্ বাস্তবায়র্নি র্াধ্যর্র্ রর্ সকি চূড়ান্ত
িিািি (end result or outcome) অেিন কির্ি িায় রসগুর্ি উর্েখ কির্ব। উদোে ণস্বরূি িলো র্োয় প্রমিটি ঘর
মন িমিন্ন ও িোনসম্পন্ন মিদুেৎ সসিো সিৌৌঁরছ সদয়ো মিদুেৎ মিভোরগ একটি অর্ন্িি লক্ষে র্ো িে িো দীঘ টরিয়োরদ অসংখ্য
কোর্ টক্রি সম্পরন্ন ির অমেটি েরি। এরূি লক্ষে অেটরন আরলোচে অথ টিছ ির্ টন্ত সম্ভোব্য অগ্রগমি সসকিন-২ এ উরেখ ক রি
েরি। সসকিন-২ এ লক্ষেিোৈো/চূড়োন্ত িলোিল সরি টোচ্চ ০৩ (মিন) েরি ০৪ (চো )টি িরে সীর্াবদ্ধ থোকোই িোঞ্ছনীয়। রূপকল্প
এবং অর্ভির্ক্ষযি ন্যায় চূড়ান্ত িিািিও বছি বছি পর্িবিিন কিা সর্ীিীন নয়।
৫ রসকিন-৩: কিটসম্পোদন িম কল্পনো
কিার্-১: রকৌিিগি উর্েশ্য/ কিটসম্পোদরন সক্ষৈ
রসকিন-১ এ বর্ণ িি রকৌিিগি উর্েশ্যসমূহ/ কিটসম্পোদরন সক্ষৈ রসকিন-৩ এি কিার্-১ এ উরেখ ক রি হর্ব।
কর্িসম্পাদন সব ির্র্াট ১০০ নম্বর (weight) র্ভর্ত্তর্ি পর্ির্াপ কিা হর্ব। এই ১০০ নম্বর র্র্ধ্য সংমিষ্ট অমিরস
রকৌিিগি উর্েশ্যসমূর্হি/কিটসম্পোদন সক্ষরৈ েন্য ৭০ নম্বি এবং আবর্শ্যক রকৌিিগি উর্েশ্য/সুিোসন ও সংস্কো মূলক
কিটসম্পোদন সক্ষরৈ ের্ন্ ৩০ নম্বি র্নধ িার্িি থাকর্ব।
কিার্-২: রকৌিিগি উর্েসশ্য /কিটসম্পোদন সক্ষরৈ র্ান
রকৌিিগি উর্েশ্যসমূহ/ কিটসম্পোদরন সক্ষৈসমূে গুরুত্ব ও িাৎপর্র্ িি ক্রর্ানুসার্ি উর্েখ কির্ি হর্ব। রসর্ক্ষর্ত্র,
অর্ধকিি গুরুত্বসম্পন্ন উর্ের্শ্যি/রক্ষরৈ র্ান রবর্ি হর্ব এবং কর্ গুরুত্বসম্পন্ন উর্ের্শ্যি/রক্ষরৈ র্ান কর্ হর্ব। রকৌিিগি
উর্েশ্যসমূর্হি/কিটসম্পোদন সক্ষরৈ র্র্ধ্য র্ানবণ্টর্নি রক্ষর্ত্র র্ার্ি ভািসাম্য ির্ক্ষি হয় িা র্নর্িি কির্ি হর্ব।
কিার্-৩: কার্ িক্রর্
এর্পএ’ি সবর্ির্য় গুরুত্বপূণ ি অংি performenceধর্ী কার্ িক্রর্ র্নধ িািণ। র্িণািয়/র্বভাগ কার্ িক্রর্ র্নধ িাির্ণ
‘Allocation of Business’ অনুস ণ ক রি। এছোড়োও স কোর মিমভন্ন িম কল্পনো/আইন/নীমি/সোর্কটলো /প্রকরল্প
আরলোরক অথ টিছর প্ররদয় িোরের্ অনুর্োয়ী সংমিষ্ট অমিরস লক্ষিোৈো মনর্ টো ন ক রি েরি। প্রর্িটি রকৌিিগি
উর্েশ্য/কিটসম্পোদন সক্ষৈ পূির্ণি ির্ক্ষয সংমিষ্ট অমিস প্রর্য়ােনীয় কার্ িক্রর্ র্নধ িািণ কিসি। কখর্না কখর্না একটি
রকৌিিগি উর্ের্শ্যি/কিটসম্পোদন সক্ষরৈ র্বপিীর্ি এক বা একার্ধক কার্ িক্রর্ও থাকর্ি পার্ি। উর্েখ্য, বার্ষ িক কর্িসম্পাদন
চুর্ির্ি উন্নয়ন ও পর্িিািন বার্ের্টি সর্ব িাত্তর্ ব্যবহাি র্নর্িিকির্ণি পািাপার্ি রসবাি র্ান বৃর্দ্ধর্ি সহায়ক িথা
িিািিধর্ী কর্িসংস্কৃর্ির্ক উৎসাহ প্রদান কর্ি এরূপ কার্ িক্রর্র্কও অন্তর্ভিি কিা র্ার্ব। রসর্ক্ষর্ত্র সংমিষ্ট অমিরস ের্ন্
ি োেকৃি অর্থ িি সর্ব িাত্তর্ ব্যবহাি র্নর্িি কিাি ির্ক্ষয র্থাসর্র্য় প্রকল্প সম্পন্ন কিা এবং প্রকর্ল্পি গুণগি র্ান র্নর্িি কিা
সংক্রান্ত কার্ িক্রর্র্ক গুরুত্ব সহকার্ি অন্তর্ভিি কির্ি হর্ব। মিগি অথ টিছর এমিএ-সি উরেখ ক ো অসিোপ্ত কোর্ টক্রিসমূে
ির অথ টিছর এমিএ-সি উরেখ থোকরি েরি। ক্ষুদ্র িো রুটিনর্িী কোে সর্িন সভো/রিলো আরয়োেন, িৈ েোম , িম দিটন
ইিেোমদ র্থোসম্ভি িম েো কর িলোিলর্িী কোে সর্িন প্রদি েনরসিো িোরনোন্নয়ন, মসদ্ধোন্ত িোস্তিোয়ন, প্রকল্প সিোমপ্ত, োেস্ব
আদোয় বৃমদ্ধ, নীমি/আইন/িম কল্পনো ইিেোমদ দমলল প্রণয়ন, আন্তেটোমিক/েোিীয় ইরভরন্ট অংিগ্রেরণ /আরয়োেরন িরল
অমেটি িলোিল ইিেোমদ উরেখ ক রি েরি।
কিার্-৪: কর্িসম্পাদন সূিক
কিার্-৩ এ বর্ণ িি প্রর্িটি কার্ িক্রর্র্ি েন্য এক বা একার্ধক কর্িসম্পাদন সূিক র্নধ িািণ কির্ি হর্ব, র্া দ্বািা বছি
রির্ষ উি কার্ িক্রর্ বাস্তবায়র্নি অগ্রগর্ি পর্ির্াপ কিা র্ার্ব। কর্িসম্পাদন সূিকসমূহ র্নধ িাির্ণি রক্ষর্ত্র রর্ রকান িকর্
ত্রদ্বিিা পর্িহাি কিা সর্ীিীন হর্ব।
কিার্-৫: গণনো িদ্ধমি
কিটসম্পোদন সূচরক িম িোি ক ো চো টি িদ্ধমি এমিএ-সি উরেখ আরছ; র্থো- সিমষ্ট, গড়, িোম খ ও
ক্রিপুমঞ্জভূি। এমিএ প্রণয়নকোরল কিটসম্পোদন সূচরক মিি ীরি প্ররর্োেে গণনো িদ্ধমি অিেন্ত সিকটিো সরে মনর্ টো ণ
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ক রি েরি। একটি সূচরক সকল ত্রৈিোমসরক অেটন সর্ গণনো িদ্ধমি িোেরি িোমষ টক অেটরন প্রমিিমলি েরি সসই গণনো
িদ্ধমি উি সূচরক ের্ন্ মনর্ টো ণ ক রি েরি। মনরে মিমভন্ন গণনো িদ্ধমি ব্যিেোর উদোে ণ সদয়ো েল:
সিমষ্ট ও গড়: র্ ো র্োক সকোন স কোম অমিস কর্তক
ট চো টি ত্রৈিোমসরক প্রদি প্রমিক্ষরণ সংখ্যো র্থোক্ররি ১০, ১৫,
২০ ও ২৫। ঐ স কোম অমিস িছর সি টরিোর্ প্রদি প্রমিক্ষণরক এমিএ’ িোমষ টক অেটন মেসোরি প্রদিটন ক রি চোইরল গণনো
িদ্ধমি ‘সিমষ্ট’ মনর্ টো ণ ক রি। এই িদ্ধমিরি অেটন েরি ১০+১৫+৩০+২৫=৮০। অি মদরক ঐ অমিস র্মদ িোমষ টক অেটন
মেসোরি প্রমি ত্রৈিোমসরক গরড় প্রদি প্রমিক্ষণরক প্রদিটন ক রি চোয় িরি গণনো িদ্ধমি ‘গড়’ মনর্ টো ণ ক রি েরি। এই
িদ্ধমিরি অেটন েরি (১০+১৫+৩০+২৫)/৪= ২০ অথ টোৎ প্রমি ত্রৈিোমসরক গরড় ২০ টি প্রমিক্ষণ প্রদোন ক ো েরয়রছ। িোরের্
প্রোমপ্ত ও কিটসম্পোদরন সুমির্ো মিরিচনোয় ‘গড়’ অথিো ‘সিমষ্ট’ গণনো িদ্ধমি মনর্ টো ণ ক রি েরি। িরি সর্সকল অেটনরক
িিক ো েোর অথ টোৎ percentage (%) একরক সদখোরনো েয় সসসকল সূচরক গণনো িদ্ধমি ‘গড়’ েওয়োই সিীচীন। এরক্ষরৈ
‘সিমষ্ট’ গণনো িদ্ধমি গ্রেণ ক রল িছ সিরষ অেটন ১০০% এ সিমি েওয়ো সম্ভোিনো থোরক।
িোম খ: সর্সকল কোে সকোন মনমদ টষ্ট িোম রখ িরে সম্পোদরন লক্ষেিোৈো মনর্ টো ণ ক ো েয় সসসকল কোরে গণনো
িদ্ধমি িোম খ মনর্ টো ণ ক রি েরি। এরক্ষরৈ সকল ত্রৈিোমসক প্রমিরিদরন একই িোম খ প্রদোন ক রি েরি এিং সি টরিষ
ত্রৈিোমসরক প্রদি িোম খই চূড়োন্ত িোমষ টক অেটন মেসোরি মিরিমচি েরি।
ক্রিপুমঞ্জভূিঃ এই গণনো িদ্ধমি ‘সিমষ্ট’ গণনো িদ্ধমি িরিোই িরি এরক্ষরৈ পূরি ট ত্রৈিোমসরক অেটন ি িিী
ত্রৈিোমসরক অেটরন সোরথ সর্োগ ক রি েরি। এভোরি সি টরিষ অথ টোৎ চতুথ ট ত্রৈিোমসরক প্রদি িথ্যই চূড়োন্ত অেটন মেসোরি
মিরিমচি েরি। র্ ো র্োক সকোন সূচরক মিি ীরি ১ি ত্রৈিোমসরক অেটন ৫, ২য় ত্রৈিোমসরক অেটন ৩, ৩য় ত্রৈিোমসরক অেটন ৪
এিং ৪থ ট ত্রৈিোমসরক অেটন ৬। ক্রিপুমঞ্জভূি গণনো িদ্ধমি আওিোয় এরক্ষরৈ ১ি ত্রৈিোমসরক অেটন েরি ৫, ২য় ত্রৈিোমসরক
অেটন ১ি ত্রৈিোমসরক সরে ক্রিপুমঞ্জভূি েরয় ৩+৫=৮ েরি, ৩য় ত্রৈিোমসরক অেটন ২য় ত্রৈিোমসরক সরে ক্রিপুমঞ্জভূি েরয়
৮+৪=১২ েরি এিং ৪থ ট ত্রৈিোমসরক অেটন ৩য় ত্রৈিোমসরক সরে ক্রিপুমঞ্জভূি েরয় ১২+৬=১৮ েরি। এরক্ষরৈ িোমষ টক অেটন
েরি ৪থ ট ত্রৈিোমসরক অেটন অথ টোৎ ১৮। উরেখ্য, APAMS সফর্ওয়েোর িোেরি ক্রিপুমঞ্জভূি গণনো িদ্ধমি প্ররয়োরগ সিয়
সকল কেোলর্করলিন ম্যোনুয়োমল সফর্ওয়েোর প্রদোন ক রি েরি। অথ টোৎ এই গণনো িদ্ধমি মসরলট ক রল সফর্ওয়েো মনে েরি
সকোন কেোলর্করলিন কর নো; িরি ২য় ত্রৈিোমসরক প্রদি িথ্য অর্ টিোমষ টক অগ্রগমি মেসোরি এিং ৪থ ট ত্রৈিোমসরক প্রদি িথ্য
চূড়োন্ত অেটন মেসোরি মিরিচনো কর ।
কলোি ৬: একক
কর্িসম্পাদন সূির্কি িক্ষযর্াত্রা পর্ির্ার্পি একক (unit) এই কিার্র্ উর্েখ কির্ি হর্ব।
কিার্ ৭: কর্িসম্পাদন সূিসক র্ান
রকান রকৌিিগি উর্ের্শ্যি র্বপিীর্ি একার্ধক কার্ িক্রর্ থাকর্ি প্রর্িটি কার্ িক্রর্র্ি বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি মূল্যায়র্নি
েন্য এক বা একার্ধক কর্িসম্পাদন সূিক থাকর্ব এবং প্রর্িটি কর্িসম্পাদন সূির্কি একটি র্নধ িার্িি র্ান থাকর্ব। র্বর্ভন্ন
কর্িসম্পাদন সূির্কি র্ান এর্নভার্ব র্নধ িািণ কির্ি হর্ব র্ার্ি সবগুর্ি কর্িসম্পাদন সূির্কি রর্াট র্ান সংর্িষ্ট রকৌিিগি
উর্ের্শ্যি র্বপিীর্ি বিােকৃি র্ার্নি সর্ান হয়।
কিার্-৮ ও ৯: এই কলোিদ্বরয় র্থোক্ররি র্বগি দুই অথ িবছর্িি প্রকৃি অেিন উরেখ ক রি েরি। মিগি িছর
মূল্যোয়ন প্রমিরিদরন প্রদমিটি প্রকৃি অেটরন সরে কলোি ৮-এ প্রদমিটি প্রকৃি অেটরন সোিঞ্জস্য থোকরি েরি।

এমিএ’

কিার্-১০-১৪: িক্ষযর্াত্রা/ মনণ টোয়ক
িক্ষযর্াত্রা হর্ে কর্িসম্পাদন (performance) উন্নয়র্নি িার্িকাির্ি। সুিিাং িক্ষযর্াত্রা একইসর্ে অেিনর্র্াগ্য
এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী হওয়া উর্িি। িক্ষযর্াত্রাসমূহর্ক র্নম্নরূপ ৫ দিা রের্ি র্বন্যস্ত কির্ি হর্ব:
অসাধািণ

অর্ি উত্তর্

উত্তর্

িির্ি র্ান

িির্ি র্ার্নি র্নর্ম্ন

১০০%

৯০%

৮০%

৭০%

৬০%
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িক্ষযর্াত্রা র্নধ িাির্ণি রক্ষর্ত্র র্বগি অথ িবছর্িি অেিনর্ক িির্ির্ান র্বর্বিনা কর্ি আর্িািয অথ িবছর্িি বার্ষ িক
কর্িসম্পাদন চুর্িি ‘িির্ি র্ান’ কিার্র্ উর্েখ কির্ি হর্ব। উি অেির্নি রির্য় কর্ রকার্না অেিন ‘িির্ি র্ার্নি র্নর্ম্ন’ি
কিার্র্ উর্েখ কির্ি হর্ব। কর্িসম্পাদন সূির্কি র্বপিীর্ি িক্ষযর্াত্রাসমূহ গার্ণর্িকভার্ব র্নধ িার্িি হর্ব না। উদাহিণস্বরূপ
রকান কর্িসম্পাদন সূির্কি র্বপিীর্ি ৬০% এি কিার্র্ িক্ষযর্াত্রা ৬ র্নরুপণ কিা হর্ি ৭০% এি কিার্র্ িা ৭ র্নধ িািণ না
কর্ি ৬.৫ বা ৭.৫ বা ৮ র্নধ িািণ কিা রর্র্ি পার্ি। রের্ি উর্ের্খি িিকিা নম্বি রকবির্াত্র কর্িসম্পাদন মূল্যায়র্নি রক্ষর্ত্র
ব্যবহৃি হর্ব। উর্েখ্য, রকান কর্িসম্পাদন সূির্কি িক্ষযর্াত্রাি র্বপিীর্ি প্রকৃি অেিন ৬০%-এি র্নর্ি হর্ি প্রাপ্ত র্ান ০ (শূন্য)
ধিা হর্ব । িক্ষযর্াত্রা র্নধ িাির্ণি রক্ষর্ত্র পূব িবিী দুই বছর্িি প্রকৃি অেিন ও অেির্নি প্রবৃর্দ্ধ, অথ িবছর্িি বার্েট বিাে, সংমিষ্ট
অমিরস সক্ষর্িা এবং র্বিাের্ান বাস্তবিা র্বর্বিনা কির্ি হর্ব।
কিার্-১5 ও১6: র্বর্বিয অথ িবছর্িি পিবিী দুই অথ িবছর্িি প্রর্ক্ষর্পি িক্ষযর্াত্রা কিার্ ১5 ও ১6-এ প্রদিিন কির্ি হর্ব।
প্রকর্ল্পি রক্ষর্ত্র প্রকল্প দর্ির্ি উর্ের্খি িক্ষযর্াত্রা র্িখর্ি হর্ব। অন্যান্য রক্ষর্ত্র র্বগি অথ িবছিসমূর্হি প্রকৃি অেির্নি স্থাএ
সার্ঞ্জস্য রির্খ প্রর্ক্ষপন র্নধ িািণ কির্ি হর্ব।
৬ সংর্র্ােনী-১: িব্দসংর্ক্ষপ
বার্ষ িক কর্িসম্পাদন চুর্ির্ি ব্যবহৃি র্বর্ভন্ন িব্দসংর্ক্ষর্পি পূণ িরূপ সংর্র্ােনী-১ এ সর্ন্নর্বি কির্ি হর্ব।
িব্দসংরক্ষি িণ টিোলো ক্রিোনুসোর মলখরি েরি। এরক্ষরৈ িোংলো ও ইংর েী িব্দসংরক্ষরি ের্ন্ পৃথক সো ণী প্রস্তুি ক রি
েরি।
৭ সংর্র্ােনী-২: কমিসম্পােন ব্যবস্থািনা ও প্রর্াণক্
সংর্র্ােনী-২ এ কলোি-২ ও ৩ এ কোর্ টক্রি ও সূচকসমূে রসকিন-৩ এ অনুরূি েরি। কলোি-৪ এ উি কোর্ টক্রি
িোস্তিোয়রন সরে সংমিষ্ট িোখো, অমর্িোখো, অনুমিভোরগ নোি উরেখ ক রি েরি। কলোি-৫ এ প্রমিটি সূচরক অেটরন
সিরক্ষ কী প্রিোণক প্রদোন ক ো েরি িো উরেখ ক রি েরি।
৮ সংর্র্ােনী-৩: অন্য অপিলসর সলে সংপিষ্ট কমিসম্পােি সূিক্সমূহ
কর্িপয় রক্ষর্ত্র রকান রকান স কোম অমিরস কর্িসম্পাদর্নি সিিিা সিকার্িি অন্য এক বা একার্ধক অমিরস
কর্িসম্পাদর্নি ওপি র্নভিি কর্ি। উদাহিণস্বরূপ, কয়লোমভমিক র্বদুযৎ রকর্েি র্াধ্যর্র্ র্বদুযৎ উৎপাদর্নি রক্ষর্ত্র র্বদুযৎ
র্বভাগ, জ্বািার্ন ও খর্নেসম্পদ র্বভাগ, রিিপথ র্িণািয়, রনৌ-পর্িবহণ র্িণাির্য়ি ওপি র্নভিিিীি। র্বদুযৎ উৎপাদর্নি
কার্ঙ্ক্ষি িিািি অেির্নি েন্য এ সকি র্িণািয়/র্বভাগর্ক দি র্হসার্ব কাে কির্ি হয়; একক রকান প্রর্িষ্ঠান র্হসার্ব
নয়। এসকি কার্েি রক্ষর্ত্র সংর্িষ্ট র্িণািয়/র্বভাগসমূহ র্নর্ের্দি র্র্ধ্য আর্িািনাি র্াধ্যর্র্ র্নে র্নে র্িণািয়/র্বভার্গি
িক্ষযর্াত্রা র্নধ িািণ কর্ি রনর্ব। অন্য স কোম অমিরস র্নকট প্রিযার্িি সহায়িা এবং কর্িপয় র্নধ িার্িি কর্িসম্পাদন
সূির্কি সিিিাি রক্ষর্ত্র অন্য স কোম অমিরস ওপি র্নভিিিীিিাি র্বষয়টি সংর্র্ােনী-৩ এ উর্েখ কির্ি হর্ব।
৯ সংরর্োেনী ৪: সর্সকল নীমি/িম কল্পনো আরলোরক কিটসম্পোদন িম কল্পনো প্রস্তুি ক ো েরয়রছ
এই সংরর্োেনীটি শুধুিোৈ িন্ত্রণোলয়/মিভোরগ এমিএ-সি থোকরি। এখোরন মিমভন্ন েোিীয় নীমি/ িম কল্পনো ও
িন্ত্রণোলরয় মনেস্ব নীমি/িম কল্পনো প্রমিিলন এমিএ’ সকোন সকোন কোর্ টক্ররি প্রমিিমলি েরয়রছ িো উরেখ ক রি েরি।
১০ সংরর্োেনী ৫-৯: েোিীয় শুদ্ধোচো সকৌিল, অমভরর্োগ প্রমিকো ব্যিস্থো, সসিো প্রদোন প্রমিশ্রুমি, ই-গভর্ন্টোন্স ও উদ্ভোিন এিং
িথ্য অমর্কো কিটিম কল্পনোসমূে িোস্তিোয়ন ও মূল্যোয়ন িদ্ধমি
সংরর্োেনী ০৫ েরি ০৯ ির্ টন্ত েোিীয় শুদ্ধোচো সকৌিল, অমভরর্োগ প্রমিকো ব্যিস্থো, সসিো প্রদোন প্রমিশ্রুমি, ইগভর্ন্টোন্স ও উদ্ভোিন এিং িথ্য অমর্কো কিটিম কল্পনোসমূে িমন্ত্রিম ষদ মিভোগ কর্তক
ট মনর্ টো ণ ক ো েরি। সংমিষ্ট অমিস
শুধুিোৈ প্রদি লক্ষেিোৈো অনুর্োয়ী িোস্তিোয়ন মনমিি ক রি। কিটিম কল্পনোসমূে এমিএ-সি সংযুি ক রি েরি।
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িম মিষ্ট ‘গ’
িোমষ টক কিটসম্পোদন চুমি ত্রৈিোমসক/অর্ টিোমষ টক/িোমষ টক অগ্রগমি প্রমিরিদন ঊর্ধ্টিন কোর্ টোলরয় সপ্র রণ ছক
(এমিএএিএস সির্ওয়েো ব্যিেো কর নো এিন কোর্ টোলরয় ের্ন্ প্ররর্োেে)

কিটসম্পোদন সক্ষরৈ
সক্ষৈ
িোন

কোর্ টক্রি

সূচক

সূচরক
িোন

লক্ষেিোৈো
(অসোর্ো ণ)

একক

১ি
ত্রৈিোমসরক
অগ্রগমি

২য়
ত্রৈিোমসরক
অগ্রগমি

অর্ টিোমষ টক
অগ্রগমি
(১ি+২য়)

৩য়
ত্রৈিোমসরক
অগ্রগমি

৪থ ট
িোমষ টক চুড়োন্ত
দোিীকৃি
ত্রৈিোমসরক
অগ্রগমি
নম্ব
অগ্রগমি (১ি+২য়+৩য়+৪থ ট)

সি টরিোর্ দোিীকৃি নম্ব
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প্রদি
প্রিোণক
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িম মিষ্ট ‘ঘ’
এমিএ’ স লীকৃি কোঠোরিো

িন্ত্রণোলয়/মিভোগ/দপ্ত /সংস্থো/িোঠ ির্ টোরয় অমিস ব্যিীি
অর্ন্ সর্ সকোন স কোম অমিরস ব্যিেোর ের্ন্ প্রস্তোমিি এমিএ কোঠোরিো
(রর্িনঃ স কোম ব্যোংক, মিক্ষো প্রমিষ্ঠোন ইিেোমদ)
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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার

(এপিএ প্রস্তুতক্ারী অপিস)

------------------------------------------------------এবং
(ঊর্ধ্িতন ক্র্তিি ে)
-------------------------------------------------------------------------------

এর মদে স্বাক্ষসরত

বাসষ িক কমিসম্পােি চুসি

১ জুলাই, ২০….. - ৩০ জুি, ২০….
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সূসিপত্র
পবষে

পৃষ্ঠা নং

ক্র্িসম্পাদলনর সাপব িক্ পিত্র
প্রস্তাবনা
সসকশি ১: সাধারণ কার্ িাবসল
সসকশি ২: ক্র্িসম্পাদন িপরক্ল্পনা
সংলর্াজনী ১: শব্দসংলেি
সংলর্াজনী ২: কমিসম্পােি সূিদকর পসরমাপ পিসত
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এপিএ প্রস্তুতক্ারী অপিলসর ক্র্িসম্পাদলনর সাপব িক্ পিত্র

সাম্প্রপতক্ অজিন, িযালেঞ্জ এবং ভপবষ্যৎ িপরক্ল্পনা

 সাম্প্রপতক্ বেরসমূলহর (৩ বের) প্রধান অজিনসমূহ
 সর্স্যা এবং িযালেঞ্জসমূহ
 ভপবষ্যৎ িপরক্ল্পনা

……. অথ িবেলরর সম্ভাব্য প্রধান অজিনসমূহ
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প্রস্তাবনা

প্রাসতষ্ঠাসিক েক্ষতা বৃসি, স্বচ্ছতা ও জবাবসেসহ সজারোর করা, সুশাসি সাংহতকরণ এবাং সম্পদের
র্থার্থ ব্যবহার সিসিতকরদণর মােদম রূপকল্প ২০৪১ এর র্থার্থ বাস্তবায়দির লদক্ষয-

(এপিএ প্রস্তুতক্ারী অপিলসর প্রধান ক্র্তিি লের িদবী, অপিলসর নার্)
--------------------------------------------------------------------------------------------------

এবাং

-------------------------------------------------------------------------------------------------(ঊর্ধ্িতন অপিলসর প্রধান ক্র্তিি লের িদবী, অপিলসর নার্)
এর মদে ……সালের……র্ালসর .........................তাসরদে এই বাসষ িক কমিসম্পােি চুসি
স্বাক্ষসরত হল।

এই চুসিদত স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ সিম্নসলসেত সবষয়সমূদহ সম্মত হদলি:
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সসকশি ১:
এপিএ প্রস্তুতক্ারী অপিলসরর সাধারণ কার্ িাবসল

১.১ সাধারণ কার্ িাবসলিঃ
ক)
ে)
গ)
...
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সসকশি ২ কিটসম্পোদন িম কল্পনো
ক্র্িসম্পাদলনর
যেত্র

১

মাি

ক্ার্ িক্রর্

কমিসম্পােি
সূিক

২

৩

৪

েণনা
িদ্ধপত

৫

কমিসম্পােি
একক

৬

……অথ িবেলরর লক্ষযমাত্রা/পনণ িােক্

প্রকৃত অজিি

সূিদকর মাি

প্রদক্ষপণ
(আোর্ী দুই
অথ িবেলরর)

(পবেত দুই
অথ িবেলরর)

৭

৮

এপিএ প্রস্তুতক্ারী অপিলসর ক্ার্ িক্রর্ (১০০ নম্বর)
[১] ……
[২] ……
[৩] ……
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৯

অসািারণ

অসত
উত্তম

উত্তম

িলসত
মাি

িলসত
মাদির
সিদম্ন

১০০%

৯০%

৮০%

৭০%

৬০%

১০

১১

১২

১৩

১৪

১৫

১৬

আসম, (এপিএ প্রস্তুতক্ারী অপিলসর প্রধান ক্র্তিি লের িদবী, অপিলসর নার্), পহলসলব
(ঊর্ধ্িতন অপিলসর প্রধান ক্র্তিি লের িদবী, অপিলসর নার্) সিকট অঙ্গীকার করসি সর্ এই
চুসিদত বসণ িত িলািল অজিদি সদিষ্ট থাকব।

আসম, (ঊর্ধ্িতন অপিলসর প্রধান ক্র্তিি লের িদবী, অপিলসর নার্) পহলসলব (এপিএ
প্রস্তুতক্ারী অপিলসর প্রধান ক্র্তিি লের িদবী, অপিলসর নার্) এর সিকট অঙ্গীকার করসি সর্
এই চুসিদত বসণ িত িলািল অজিদি প্রদয়াজিীয় সহদর্াসগতা প্রোি করব।

স্বাক্ষসরত:

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

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

এপিএ প্রস্তুতক্ারী অপিলসর প্রধান ক্র্তিি লের িদবী

তাসরে

অপিলসর নার্

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

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

ঊর্ধ্িতন অপিলসর প্রধান ক্র্তিি লের িদবী
অপিলসর নার্

তাসরে
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সংলর্াজনী-১ শব্দসংলেি
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সংলর্াজনী- ২: কমিসম্পােি সূিদকর পসরমাপ পিসত
ক্রসমক
িম্বর

ক্ার্ িক্রর্

কমিসম্পােি সূিক
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ক্র্িসম্পাদন েেযর্াত্রা
অজিলনর প্রমাণক

িম মিষ্ট ‘ঙ’
২০২২-২৩ অথ িবছর্িি বার্ষ িক কর্িসম্পাদন চুমি মূল্যায়ন র্নর্দ ির্িকা
সোর্ো ণ মনরদ টিোিলী
১) প্রমিটি কিটসম্পোদন সূচরক অেটরন সিরক্ষ প্রিোণক দোমখল ক রি েরি;
২) সকোরনো সূচরক অেটরন সিরক্ষ প্রিোণক দোমখল ক ো নো েরল সূচকটিরি অেটন সনই িরিট মিরিমচি েরি;
৩) সকল প্রিোণরক িদসংমিষ্ট কিটকিটো স্বোক্ষ থোকরি েরি; স্বোক্ষ মিেীন প্রিোণক মিরিচনো ক ো েরি নো;
4) সর্ সিস্ত সূচরক প্রিোণরক সংখ্যো/িম িোণ অরনক সিমি সস সিস্ত সূচরক প্রিোণক মেসোরি প্রোথমিকভোরি একর্ো
সোিোম মির্ দোমখল ক রি েরি;
৫) দোিীকৃি অেটরন সরে প্রিোণক সোিঞ্জস্যপূণ ট েরি েরি;
৬) িছ রিরষ সিস্ত সূচরক অেটনরক প্রিেয়ন কর িন্ত্রণোলয়/মিভোরগ মসমনয় সমচি/সমচি িরেোদরয় সভোিমিরত্ব
একটি সভো আরয়োেন ক রি েরি। ঐ সভো কোর্ টমিি ণীটি আলোদোভোরি িমন্ত্রিম ষদ মিভোরগ দোমখল ক রি েরি।
উরেখ্য সর্, এ কোর্ টমিি ণীটি সকোরনো মনমদ টষ্ট সূচরক প্রিোণক মেসোরি মিরিচনো ক ো েরিনো;
৭) সুিোসনমূলক কোর্ টক্রিসমূরে (েোিীয় শুদ্ধোচো সকৌিল, অমভরর্োগ প্রমিকো ব্যিস্থো, সসিো প্রদোন প্রমিশ্রুমি, ইগভর্ন্টোন্স ও উদ্ভোিন এিং িথ্য অমর্কো ) প্রিোণক এমিএ মনরদ টমিকোয় প্রদি মনরদ টিনো সিোিোরিক ত্রিম ক রি েরি
এিং িমন্ত্রিম ষদ মিভোরগ সংমিষ্ট িোখোয় সপ্র ণ ক রি েরি;
8) প্রমিটি সূচরক প্রদি প্রিোণরক মিস্তোম ি মিি ণী স্ব স্ব িন্ত্রণোলয়/মিভোরগ/সংমিষ্ট দপ্তর সং ক্ষণ ক রি েরি।
িমন্ত্রিম ষদ মিভোগ প্ররয়োেরন সর্রকোরনো সূচরক মিস্তোম ি প্রিোণক চোইরি িো রি;
৯) িোমষ টক স্বমূল্যোয়ন প্রমিরিদন দোমখরল সিয় একটি সূচরক পুর ো িছর
(ষোন্মোমসক িো অর্ন্ ত্রৈিোমসরক দোমখল ক ো েরলও) দোমখল ক রি েরি।

অেটরন সিরক্ষ প্রিোণক একরৈ

এমিএএিএস সির্ওয়েো ব্যিেো সংক্রোন্ত
১০) সম্প্রমি এমিএএিএস সির্ওয়েোর প্রিোণরক সরিোচ্চট আকো ২ সিগোিোইরর্ স্থরল ৫ সিগোিোইর্ মনর্ টো ণ ক ো
েরয়রছ। কোরেই এমিএএিএস সির্ওয়েোর িোেরি সরিোচ্চট ৫ সিগোিোইর্ ির্ টন্ত প্রিোণক দোমখল ক ো র্োরি; এ সিমি
সোইরে সকোন প্রিোণরক সক্ষরৈ অেটরন একটি সোিোম মির্ প্রিোণক মেসোরি দোমখল ক রি েরি;
১১) স্বমূল্যোময়ি প্রমিরিদন সির্ওয়েোর দোমখরল সক্ষরৈ সকল প্রিোণক এমিএএিএস সির্ওয়েোর
ক রি েরি। সির্ওয়েো ব্যিীি অর্ন্রকোরনো িোেরি প্রিোণক সপ্র ণ ক ো র্োরিনো;

িোেরি দোমখল

১২) একটি সূচরক প্রিোণরক একোমর্ক ডর্করিন্ট থোকরল িো সিমন্বি কর একটি মিমডএি আকোর আিরলোড ক রি
েরি;
প্রকল্প সংক্রোন্ত
১৩) প্রকরল্প িোেরি অমেটি সকল সূচরক প্রিোণক মেসোরি অেটরন সিরক্ষ সংমিষ্ট প্রকরল্প ‘প্রকল্প-িম চোলরক ’
প্রিেয়ন-িৈ এিং Project Steering Committee (PSC)/Project Implementation Committee (PIC) এ সভো
কোর্ টমিি ণী প্রদোন ক রি েরি। কোর্ টমিি ণীরি সংমিষ্ট সূচরক চূড়োন্ত অেটন সুেষ্টভোরি উরেখ থোকরি েরি এিং
অেটরন ‘অেমভমিক মিি ণ’ দোমখল ক রি েরি;
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১৪) র্মদ সর্ৌমিক কো রণ সকোরনো প্রকরল্প PSC/PIC সভো জুন িোরস আরয়োেন ক ো সম্ভি নো েয়, সসরক্ষরৈ ঐ
অথ টিছর সিষ ত্রৈিোমসরক আরয়োমেি PSC/PIC সভো কোর্ টমিি ণী (ঐ সিয় ির্ টন্ত অেটরন সুমনমদ টষ্ট মিি ণসে)
এিং অথ টিছ সিরষ অেটরন সিরক্ষ সংমিষ্ট প্রকল্প-িম চোলরক প্রিেয়ন দোমখল ক রি েরি;
আওিোর্ীন দপ্ত /সংস্থো/িোঠ ির্ টোরয় অমিরস িোেরি অমেটিব্য সূচকসমূে
১৫) সর্সকল সূচরক লক্ষেিোৈো আওিোর্ীন দপ্ত /সংস্থো/িোঠ ির্ টোরয় অমিরস িোেরি অমেটি েরি সসসকল সূচরক
লক্ষেিোৈো অেটরন মিষরয় প্ররয়োেনীয় িথ্যোমদ মিি ণসে সংমিষ্ট দপ্ত /সংস্থো প্রর্োন কর্তক
ট স্বোক্ষম ি প্রিেয়ন দোমখল
ক রি েরি।
সভো/অনলোইন সভো/মভমডও কনিোর ন্স আরয়োেন
১৬) এক্টি সভা/অনোইন সভা আলোজলনর যেলত্র ঐ সভার ক্ার্ িপববরণী দাপিে ক্রলত হলব। প্রলর্াজযলেলত্র
ক্ার্ িপববরণী দাপিে ক্রা সম্ভব না হলে যরক্র্ ি যনাটস অব পর্সক্াশন দাপিে ক্রলত হলব;
১৭) এক্াপধক্ সভা/অনোইন সভা আলোজলনর যেলত্র প্রর্াণক্ পহসালব প্রোথমিকভোরি িদসংমিষ্ট কিটকিটো কর্তক
ট
স্বোক্ষম ি একটি সোিোম মির্ দোমখল ক রি েরি। উি সোিোম মিরর্ সভা/অনোইন সভা আলোজলনর িোম খ,
মিষয়িস্তু মিি ণ, অংিগ্রেণকো ী সংখ্যো ও সংমিষ্ট সনোটিি/অমিস স্মো ক/অমিস আরদরি নম্ব উরেখ থোকরি
েরি। সকল সভো কোর্ টমিি ণী সং ক্ষণ ক রি েরি;
১৮) মভমডও কনিোর ন্স আরয়োেন সংক্রোন্ত সূচরক সক্ষরৈ সংমিষ্ট অমিস আরদরি /রনোটিরি
কোর্ টমিি ণী/প্রমসমডং/র কড ট অি সনোর্স্ দোমখল ক রি েরি;

কমি এিং

সভো মসদ্ধোন্ত িোস্তিোয়ন
১৯) একটি সভো েরয় থোকরল ঐ সভো মসদ্ধোন্ত িোস্তিোয়ন সংক্রোন্ত প্রমিরিদন দোমখল ক রি েরি;
২০) মিমভন্ন সভো মসদ্ধোন্ত িোস্তিোয়রন েো সংক্রোন্ত সূচক অেটরন প্রিোণক মেসোরি প্রোথমিকভোরি সংমিষ্ট িথ্য
সম্বমলি (সভো িোম খ, গৃেীি মসদ্ধোরন্ত সংখ্যো, িোস্তিোময়ি মসদ্ধোরন্ত সংখ্যো) িদসংমিষ্ট কিটকিটো কর্তক
ট স্বোক্ষম ি
একটি সোিোম মির্ দোমখল ক রি েরি। িরি এরুি সক্ষরৈ সভো কোর্ টমিি ণীসমূে প্রস্তুি োখরি েরি। কোর্ টমিি ণীরি
পূি টিিী সভো মসদ্ধোন্ত িোস্তিোয়রন মিষয়টি সুেষ্টভোরি উরেখ থোকরি েরি;
প্রমিক্ষণ/ কিটিোলো/রসমিনো / Learning Session সংক্রোন্ত
২১) একটি মনমদ টষ্ট মিষরয় প্রমিক্ষণরক একোমর্ক সূচরক প্রিোণক মেসোরি উিস্থোিন ক ো র্োরিনো;
২২) প্রমিক্ষণ/কিটিোলো/রসমিনো /লোমন টং সসিন সংক্রোন্ত সূচক অেটরন প্রিোণক মেসোরি প্রোথমিকভোরি িদসংমিষ্ট
কিটকিটো কর্তক
স্বোক্ষম ি একটি সোিোম
মির্ দোমখল ক রি েরি। উি সোিোম
মিরর্
ট
প্রমিক্ষণ/কিটিোলো/রসমিনো /লোমন টং
সসিন-এ
িোম খ,
মিষয়িস্তু
মিি ণ,
ব্যময়ি
েনঘন্টো,
প্রমিক্ষণোথী /অংিগ্রেণকো ী সংখ্যো এিং প্রমিক্ষণ/কিটিোলো/রসমিনো /লোমন টং সসিন সংমিষ্ট সনোটিি/অমিস
স্মো ক/অমিস আরদরি নম্ব উরেখ থোকরি েরি;
িম দিটন/িদো মক
২৩) িম দিটন/িদো মক লক্ষেিোৈো অেটরন দোিী ক ো েরল এরূি িম দিটন/িদো মক িথ্য সম্বমলি (িম দিটরন
িোম খ, িম দিটরন স্থোন/সোইর্/অমিরস নোি, িম দিটনকো ী কিটকিটো নোি ও িদিী) একটি সোিোম মির্ দোমখল
ক রি েরি। সকল িম দিটন/িদো মক প্রমিরিদন সং ক্ষণ ক রি েরি;
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িম দিটন প্রমিরিদরন সুিোম ি িোস্তিোয়ন
২৪) িম দিটরন সুিোম ি িোস্তিোয়রন েো সংক্রোন্ত সূচক অেটরন প্রিোণক মেসোরি প্রোথমিকভোরি সংমিষ্ট িথ্য
সম্বমলি (িম দিটরন িোম খ, িম দিটনকো ী কিটকিটো নোি ও িদিী, প্রদি সুিোম রি সংখ্যো, িোস্তিোময়ি সুিোম রি
সংখ্যো) সংমিষ্ট কিটকিটো কর্তক
ট স্বোক্ষম ি একটি সোিোম মির্ দোমখল ক রি েরি। িরি এরক্ষরৈ িম দিটনকৃি অমিস
েরি সপ্রম ি প্রমিিোলন প্রমিরিদরন কমি সংমিষ্ট অমিরস সং ক্ষণ ক রি েরি;
মদিস িোলন/উদর্োিন সংক্রোন্ত
২৫) মদিস িোলন/উদর্োিরন প্রিোণক মেসোরি মদিস িোলন/উদর্োিরন প্রস্তুমিমূলক সভোয় গৃেীি মসদ্ধোন্ত এিং
মসদ্ধোরন্ত আরলোরক গৃেীি কোর্ টক্ররি একটি সংমক্ষপ্ত মিি ণী দোমখল ক রি েরি। এরক্ষরৈ প্রস্তুমিমূলক সভো
কোর্ টমিি ণী সং ক্ষণ ক রি েরি;
অনুষ্ঠোন/রিলো/সোমির্/সোংস্কৃমিক অনুষ্ঠোন/কনিোর ন্স/ক্রীড়ো প্রমিরর্োমগিো আরয়োেন ও অংিগ্রেণ
২৬) অনুষ্ঠান/যর্ো/সাপর্ট/সাংস্কৃপতক্ অনুষ্ঠান/ক্নিালরন্স/ক্রীড়া প্রপতলর্াপেতা আলোজন সংক্রান্ত সূিলক্র যেলত্র
প্রস্তুমিমূলক সভোয় গৃেীি মসদ্ধোন্ত এিং মসদ্ধোরন্ত আরলোরক গৃেীি কোর্ টক্ররি একটি সংমক্ষপ্ত মিি ণী দোমখল ক রি
েরি। এরক্ষরৈ প্রস্তুমিমূলক সভো কোর্ টমিি ণী সং ক্ষণ ক রি েরি;
২৭) যদলশ/পবলদলশ আলোপজত অনুষ্ঠান/যর্ো/সাপর্ট/সাংস্কৃপতক্ অনুষ্ঠান/ক্নিালরন্স/ক্রীড়া প্রপতলর্াপেতাে অংশগ্রহলণর
যেলত্র পজও’র ক্পি, এক্াপধক্ পজও হলে অনুষ্ঠালনর ধরণ, স্থান, অনুষ্ঠালনর তাপরি এবং পজও’র তাপরি ও স্মারক্ নম্বর
উলেিপূব িক্ সার্াপর পশট দাপিে ক্রলত হলব। উলেখ্য যর্, ইলভলে অংশগ্রহলণর সংপিষ্ট
পস্থরপিত্র/পভপর্ও/প্রক্াশনা/প্রপতলবদন ইতযাপদ সংরেণ ক্রলত হলব;
আইন/মিমর্িোলো প্রণয়ন সংক্রোন্ত
২৮) আইন/মিমর্িোলো চূড়োন্ত প্রণয়রন সক্ষরৈ সগরেরর্ কমি দোমখল ক রি েরি;
২৯) আইন/মিমর্িোলো খসড়ো প্রণয়রন সক্ষরৈ খসড়োটি সর্ সভোয় অনুরিোমদি েরয়রছ সস সভো কোর্ টমিি ণী দোমখল
ক রি েরি;
৩০) র্মদ সকোন মনমদ টষ্ট র্োি ির্ টন্ত (উদোে ণস্বরুি অর্ন্ সকোন িন্ত্রণোলরয় িিোিি/রভটিংরয় ের্ন্ সপ্র ণ) সম্পন্ন ক ো
লক্ষেিোৈো েরয় থোরক, সসরক্ষরৈ ঐ িন্ত্রণোলয়/মিভোরগ সপ্রম ি িরৈ কমি দোমখল ক রি েরি। প্ররয়োেে সক্ষরৈ
সনোর্োংরি সংমিষ্ট অংরি অনুমলমি সপ্র ণ ক রি েরি;
Statutory Rules and Orders (SRO)/নীপতর্াো/পনলদ িপশক্া চূড়ান্তক্রণ সংক্রান্ত

৩১) এসআরও/নীপতর্াো/পনলদ িপশক্া চূড়ান্তক্রণ সংক্রান্ত সূিলক্র যেলত্র সংপিষ্ট এসআরও/নীপতর্াো/পনলদ িপশক্া-র
ক্পি দাপিে ক্রলত হলব;
৩২) এসআরও/নীপতর্াো/পনলদ িপশক্া-র িপরর্াণ/সংখ্যা যবপশ হলে এসআরও/নীপতর্াো/পনলদ িপশক্া-র নার্,
চূড়ান্তক্রলণর তাপরি ইতযাপদ তথ্য সম্বপেত এক্টি সার্াপর পশট দাপিে ক্রলত হলব;
র্াননীে প্রধানর্ন্ত্রীর প্রপতশ্রুপত বাস্তবােন সংক্রান্ত
৩৩) পবলবিয অথ িবেলর প্রপতশ্রুপত বাস্তবােলনর েেযর্াত্রা পনধ িারণ সংক্রান্ত সভার ক্ার্ িপববরণী (উদাহরণ: সর্্বয়ে সভা,
এপর্পি পরপভউ সভা ইতযাপদ);
৩৪) িপরক্ল্পনা অনুর্ােী ক্তটুকু ক্ার্ িক্রর্ বাস্তবাপেত হলেলে তার দপ্তর/সংস্থা প্রধান ক্র্তক্
ি স্বােপরত পববরণী;
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৩৫) র্াননীে প্রধানর্ন্ত্রীর ক্ার্ িােলে যপ্রপরত এ সংক্রান্ত প্রপতলবদলনর ক্পি দাপিে ক্রলত হলব;
েলবষণা/েম ি/সিীক্ষো সংক্রান্ত
৩৬) গরিষণো/েম ি/সিীক্ষো সংক্রোন্ত সূচরক সক্ষরৈ গরিষণো/েম ি/সিীক্ষো মির োনোি, গরিষক/ প্রমিরিদক/
েম িকো ক/সিীক্ষোকো ী নোি, গরিষণো/েম ি/সিীক্ষো শুরু এিং সিোমপ্ত িোম খ (প্ররর্োেেরক্ষরৈ) উরেখপূি টক একটি
সোিোম মির্ দোমখল ক রি েরি। এরক্ষরৈ মূল প্রমিরিদন সং ক্ষণ ক রি েরি;
সিরলোমিি/বৃমি প্রদোন সংক্রোন্ত
৩৭) সিরলোমিি/বৃমি প্রদোরন িোম খ, সিরলোমিি/বৃমি প্রোপ্তরদ নোি, িককোনো এিং সিোিোইল নম্ব সে একটি সোিোম
মির্ দোমখল ক রি েরি;
প্রকোিনো সংক্রোন্ত (েেোন্ডবুক/প্রমিরিদন/মিবৃমি ইিেোমদ)
৩৮) প্রমিটি প্রকোিনো সংক্রোন্ত সূচরক প্রিোণরক প্রকোরি িোম খ উরেখ থোকরি েরি। প্রকোরি িোম খ উরেখ ব্যিীি
প্রকোিনো সংক্রোন্ত সকোন প্রিোণক গ্রেণ ক ো েরি নো;
৩৯) একটি েেোন্ডবুক/প্রমিরিদন/মিবৃমি ইিেোমদ সংক্রোন্ত প্রকোিনো েরল প্রকোিনোটি কমি দোমখল ক রি েরি।
প্রকোিনোটি আকো ৫ সিগোিোইরর্ সিমি েরল সসরক্ষরৈ প্রকোিনোটি প্রথি এক/দুই পৃষ্ঠো ছমি (প্রকোিকোল উরেখসে)
এিং প্রকোিনো সংক্রোন্ত একটি statement দোমখল ক রি েরি;
৪০) একোমর্ক েেোন্ডবুক/প্রমিরিদন/মিবৃমি প্রকোি সংক্রোন্ত সূচরক সক্ষরৈ প্রকোমিি েেোন্ডবুক/প্রমিরিদন/মিবৃমি িথ্য
সম্বমলি একটি সোিোম মির্ দোমখল ক রি েরি। উি সোিোম মিরর্ েেোন্ডবুক/প্রমিরিদন/মিবৃমি মির োনোি, প্রকোরি
িোম খ উরেখ ক রি েরি;
৪১) অনলোইন প্রকোিনো সক্ষরৈ ওরয়িমলঙ্ক উরেখ ক রি েরি;
ওরয়িসোইরর্ প্রকোি সংক্রোন্ত
৪২) মনর্ টোম ি িোম রখ সকোন ডর্করিন্ট (নীমিিোলো, মনরদ টমিকো, প্রমিরিদন ইিেোমদ) ওরয়িসোইরর্ প্রকোি সংক্রোন্ত
সূচরক প্রিোণক মেসোরি ডর্করিন্টটি সর্ িোম রখ ওরয়িসোইরর্/ওরয়িরিোর্ টোরল আিরলোড ক ো েরয়রছ সস িোম রখ
উরেখসে সংমিষ্ট অংরি মিনির্ দোমখল ক রি েরি এিং ওরয়িসোইরর্ মলঙ্ক উরেখ ক রি েরি;
ওরয়িসোইর্/সিোর্ টোল েোলনোগোদ সংক্রোন্ত
৪৩) ওরয়িসোইর্/সিোর্ টোল েোলনোগোদক ণ সংক্রোন্ত সূচরক সক্ষরৈ (সূচরক লক্ষেিোৈো অনুর্োয়ী) কি িোম রখ
েোলনোগোদ ক ো েরয়রছ, পূরি ট কী মছল, কী কী মিষয় েোলনোগোদ ক ো েরয়রছ এিং সংমিষ্ট ওরয়িমলংক উরেখপূি টক
একটি প্রমিরিদন েিো মদরি েরি;
আরিদরন মভমিরি প্রদি সসিো
৪৪) পনধ িাপরত ক্ার্ িপদবলসর র্লে আলবদন পনষ্পপত্ত সংক্রান্ত সূিলক্র যেলত্র (উদোে ণস্বরুি ি োিিট সসিো/মিদুেৎ
সংরর্োগ প্রদোন ইিেোমদ) প্রর্াণক্ পহসালব এক্টি স্বােপরত সার্াপর পশট দাপিে ক্রলত হলব। সার্াপর পশলট প্রদত্ত যসবার
নার্, আলবদন প্রাপপ্তর তাপরি, পনষ্পপত্তর তাপরি ও ক্ত ক্ার্ িপদবলস আলবদন পনষ্পপত্ত ক্রা হলেলে তা উলেি ক্রলত
হলব;
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৪৫) তলব বহুসংখ্যক্ আলবদলনর যেলত্র এক্টি সার্াপর পশট দাপিে ক্রলত হলব। সার্াপর পশলট ঐ যসবাটির
প্রলর্াজযলেলত্র দপ্তর/সংস্থা,পবভাে/যজো/উিলজো, র্াসপভপত্তক্ পববরণী (পনষ্পপত্তর েড় সর্ে উলেিসহ) উলেি থাক্লত
হলব;
৪৬) শতক্রার পভপত্তলত আলবদন পনষ্পপত্তর হার সংক্রান্ত সূিলক্র যেলত্র র্াসপভপত্তক্ প্রাপ্ত আলবদলনর সংখ্যা,
পনষ্পপত্তকৃত ও অপনষ্পন্ন আলবদলনর সংখ্যা এবং পনষ্পপত্তর হার সার্াপর পশলট উলেি ক্রলত হলব;
৪৭) যর্ সর্স্ত আলবদন পনষ্পপত্তর যেলত্র System Generated Report িাওো র্াে, যসলেলত্র এরুি
পরলিাট ি প্রর্াণক্ পহসালব দাপিে ক্রলত হলব;
পনলোে সংক্রান্ত
৪৮) পনলোে সংক্রান্ত সূিলক্র যেলত্র শূন্য িলদর নার্, শূন্য িলদর সংখ্যা, পূরণকৃত িলদর সংখ্যা এবং পনলোে
আলদলশর তাপরি ও স্মারক্ নম্বর উলেি ক্লর এক্টি সার্াপর পশট দাপিে ক্রলত হলব;
বালজট সংক্রান্ত
৪৯) স কোম ব্যয়/মেমডমি- িিক ো েো / িোরের্ ঘোর্মি ইিেোমদ সংক্রোন্ত সূচরক সক্ষরৈ প্রিোণক মেসোরি System
generated iBAS++ report দোমখল ক রি েরি। iBAS++ ম রিোর্ ট নো িোওয়ো সগরল িোরের্ ি োে, িোরের্
ব্যয়, উদ্বৃি/ঘোর্মি িথ্য উরেখপূি টক একটি সোিোম মির্ দোমখল ক রি েরি;
ভোিো/রসিো প্রদোন
5০) ভোিো/রসিো প্রদোন সংক্রোন্ত সূচরক সক্ষরৈ সেলো/উিরেলোমভমিক ভোিো/রসিো নোি, ভোিো/রসিো প্রোপ্তরদ সংখ্যো,
ভোিো/রসিো প্রদোরন িোম খ প্রভৃমি িথ্য সম্বমলি একটি সোিোম মির্ দোমখল ক রি েরি। প্ররর্োেেরক্ষরৈ ভোিো/রসিো
গ্রেীিোরদ নোি-িককোনো স্ব স্ব িন্ত্রণোলয়/মিভোরগ সং ক্ষণ ক রি েরি;
সভৌি মনিটোণ কোরে অগ্রগমি (প্রকল্প ব্যিীি)
5১) সভৌি মনিটোণ কোরে অগ্রগমি (প্রকল্প ব্যিীি) মিষয়ক দপ্ত /সংস্থো প্রর্োরন প্রিেয়ন দোমখল ক রি েরি। আংমিক
মনিটোরণ লক্ষেিোৈো মনর্ টোম ি থোকরল কিটুর্ক মনিটোণ সম্পন্ন েরয়রছ িো সুমনমদ টষ্ট মিি ণসে প্রমিরিদন েিো মদরি
েরি;
সির্ওয়েো /এেোিস ত্রিম সংক্রোন্ত
5২) সির্ওয়েো /এেোিস ত্রিম সংক্রোন্ত সূচরক সক্ষরৈ সির্ওয়েো /এেোিরস নোি, মলঙ্ক, সডরভলি ক ো িোম খ
সম্বমলি এিং সির্ওয়েো /এেোিসসমূে কোর্ টক রয়রছ িরিট দপ্ত /সংস্থো প্রর্োরন প্রিেয়ন দোমখল ক রি েরি;
কোর্ টক্রি/রসিো চোলুক ণ সংক্রোন্ত
৫৩) ক্ার্ িক্রর্/যসবা িালুক্রণ (পর্র্-যর্ পর্ে, ই-িাসলিাট ি, এনলরােলর্ে ইউপনট ইতযাপদ) সংক্রান্ত সূিলক্র প্রর্াণক্
পহসালব সংপিষ্ট অপিস আলদলশর ক্পি দাপিে ক্রলত হলব। ক্ার্ িক্রর্/যসবাটি ক্ার্ িক্র রলেলে র্লর্ি দপ্তর/সংস্থা প্রধালনর
প্রতযেনও এতৎসলে দাপিে ক্রলত হলব;
৫৪) এ ধরলনর ক্ার্ িক্রর্/যসবা এক্াপধক্ হলে িালুকৃত ক্ার্ িক্রর্/যসবার নার্, িালুক্রলণর স্থান ও তাপরি এবং সংমিষ্ট
সনোটিি/অমিস স্মো ক/অমিস আরদরি নম্ব উলেি ক্লর এক্টি সার্াপর পশট দাপিে ক্রলত হলব;
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ঠিক্াদার/িরার্শিক্ পনলোে সংক্রান্ত
৫৫) িককোদো /ি োিিটক মনরয়োগ সংক্রোন্ত সূচরক প্রিোণক মেসোরি মনরয়োগ আরদরি কমি এিং িককোদো রক কোর্ টোরদি
প্রদোরন কমি (প্ররর্োেে সক্ষরৈ) দোমখল ক রি েরি;
সিরঝোিো স্মো ক/ চুমি সম্পোদন সংক্রোন্ত
৫৬) সিরঝোিো স্মো ক/চুমি সম্পোদন ইিেোমদ সূচরক সক্ষরৈ প্রর্াণক্ পহসালব এক্টি স্বােপরত সার্াপর পশট দাপিে
ক্রলত হলব। সার্াপর পশলট স্বোক্ষ কো ী িক্ষসমূরে নোি ও িদিী (প্ররর্োেেরক্ষরৈ অমিরস নোি), সিরঝোিো
স্মো ক/চুমি মিষয়, স্মো ক/চুমি স্বোক্ষর িোম খ, চুমি সিয়োদ, চুমি কোর্ টক েওয়ো িোম খ (প্ররর্োেেরক্ষরৈ)
উরেখ ক রি েরি;
অমডর্ আিমি মনষ্পমি সংক্রোন্ত
৫৭) িন্ত্রণোলয়/মিভোগ এিং দপ্ত /সংস্থো অমডর্ আিমি মনষ্পমি সক্ষরৈ একটি মদ্বিক্ষীয়/মৈিক্ষীয় সভো েরল অমডর্
আিমি মনষ্পমি সংক্রোন্ত িরৈ কমি দোমখল ক রি েরি;
৫৮) একোমর্ক মদ্বিক্ষীয়/মৈিক্ষীয় সভো িোেরি অমডর্ আিমিসমূে মনষ্পমি েরয় থোকরল মনষ্পমি িথ্য সম্বমলি
একটি সোিোম মির্ দোমখল ক রি েরি। সোিোম মিরর্ অমনষ্পন্ন অমডর্ আিমি সংখ্যো, উত্থোমিি অমডর্ আিমি
সংখ্যো, মনষ্পমি সুিোম িকৃি অমডর্ আিমি সংখ্যো, মনষ্পমিক ণ িরৈ স্মো ক নম্ব ও িোম খ উরেখ থোকরি েরি;
অর্ন্োর্ন্ সূচরক সক্ষরৈ
৫৯) এছোড়ো িন্ত্রণোলয়/মিভোরগ এমিএ-সি উরেমখি অর্ন্োর্ন্ মিষয়ভূি সূচরক সক্ষরৈ কোর্ টক্রি সম্পোদরন প্রিোণস্বরুি
র্থোর্থ প্রিোণক দোমখল ক রি েরি। প্রিোণরক মিষরয় সর্রকোরনো প্রকো অেষ্টিো সক্ষরৈ স্ব-মূল্যোয়ন প্রমিরিদন
দোমখরল পূরি টই িমন্ত্রিম ষদ মিভোরগ সংমিষ্ট িোখো/অমর্িোখো সরে ি োিিট কর মনরি েরি।
আওিোর্ীন দপ্ত /সংস্থো ও িোঠ ির্ টোরয় এমিএ মূল্যোয়ন
৬০) িমন্ত্রিম ষদ মিভোরগ উির োমেমখি মূল্যোয়ন মনরদ টমিকো আরলোরক সকল িন্ত্রণোলয়/মিভোগ আওিোর্ীন
দপ্ত /সংস্থো ও িোঠ ির্ টোরয় অমিসসমূরে এমিএ মূল্যোয়রন মনরদ টমিকো েোম ক রি এিং িদোনুর্োয়ী এমিএ মূল্যোয়ন
মনমিি ক রি। আওিোর্ীন দপ্ত /সংস্থো ও িোঠ ির্ টোরয় অমিসসমুরে এমিএ মূল্যোয়ন র্থোর্থভোরি সম্পন্ন ক রি
সংমিষ্ট িন্ত্রণোলয়/মিভোগসমূে িদরক্ষি গ্রেণ ক রি এিং িমন্ত্রিম ষদ মিভোগরক অিমেি ক রি।

52

িম মিষ্ট ‘চ’
েোিীয় শুদ্ধোচো সকৌিল কিটিম কল্পনো, ই-গভর্ন্টোন্স কিটিম কল্পনো, অমভরর্োগ প্রমিকো ব্যিস্থো
কিটিম কল্পনো, সসিো প্রদোন প্রমিশ্রুমি কিটিম কল্পনো এিং িথ্য অমর্কো কিটিম কল্পনো
মনরদ টমিকো
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র্ন্ত্রণােে/পবভাদগর শুদ্ধািার যক্ৌশে ক্র্ি-িপরক্ল্পনা
প্রণেন, বাস্তবােন ও মূল্যায়ি পনলদ িপশক্া, ২০২২-২৩

মসন্ত্রপসরষে সবভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
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র্ন্ত্রণােে/পবভাে এর শুদ্ধািার যক্ৌশে ক্র্ি-িপরক্ল্পনা প্রণেন,বাস্তবােন ও মূল্যায়ি পনলদ িপশক্া, ২০২২-২৩

১। যপ্রোিট
েণপ্রজাতন্ত্রী বাংোলদশ সরক্ার ২০১২ সালে জাতীে শুদ্ধািার যক্ৌশে প্রণেন ক্লরলে। এ যক্ৌশলের মূে েেয হলো
শুদ্ধািার িি িা ও দুনীপত প্রপতলরালধর র্ােলর্ রাষ্ট্র ও সর্ালজ সুশাসন প্রপতষ্ঠা ক্রা। সুিী-সমৃদ্ধ যসানার বাংো েড়ার প্রতযলে
প্রণীত যক্ৌশলে শুদ্ধািারলক্ নিসতকতা ও সততা দ্বারা প্রভাসবত আিরণগত উৎকষ ি এবাং সকাি সমাদজর কাদলাত্তীণ ি মািেণ্ড,
প্রথা ও িীসতর প্রসত আনুগতয সহসাদব সাংজ্ঞাসয়ত করা হদয়দি। এ যক্ৌশলে রাষ্ট্র ও সর্ালজ শুদ্ধািার প্রপতষ্ঠা সরক্ালরর
সাংপবধাপনক্ ও আইনেত স্থােী দাপেত্ব; সুতরাং সরক্ারলক্ অব্যাহতভালব এই েলেয ক্ার্ িক্রর্ িপরিােনা ক্রলত হলব র্লর্ি
উলেি আলে। এরই ধারাবাপহক্তাে প্রাে সক্ে র্ন্ত্রণােে/পবভাে/অন্যান্য রাষ্ট্রীে প্রপতষ্ঠানসমূহ ১ জানুোপর ২০১৫ যথলক্ ৩০ জুন
২০১৬ যর্োলদর জন্য শুদ্ধািার ক্র্ি-িপরক্ল্পনা ও বাস্তবােন অগ্রেপত িপরবীেণ ক্াঠালর্া প্রণেন ক্লর। ২০১৬-২০১৭ অথ িবেলর
র্ন্ত্রণােে/পবভাে/সংস্থার িাশািাপশ আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা এবাং র্াঠ ির্ িালের সবভাগীয়/আঞ্চসলক কার্ িালয়সমূহ শুদ্ধািার
যক্ৌশে ক্র্ি-িপরক্ল্পনা ও বাস্তবােন িপরবীেণ ক্াঠালর্া প্রণেন ক্লর আসদি। ২০১৮-১৯ অথ িবেলর প্রথমবাদরর মত শুদ্ধািার
যক্ৌশে ক্র্ি-িপরক্ল্পনাে সম্পাপদত ক্ালজর পবিরীলত নম্বর প্রদান ও যস আলোলক্ প্রাথসমকভাদব মূল্যােন কার্ িক্রম শুরু হয়।
এর িারাবাসহকতায় আগামী ২০২২-২৩ অথ িবিদরও জাতীয় শুিািার সকৌশল কমি-পসরকল্পিায় সম্পাসেত কাদজর সবপরীদত
িম্বর প্রোি ও সস আদলাদক মূল্যায়দির ব্যবস্থা রদয়দি।
সকল মন্ত্রণালয়/সবভাগ তাদের স্ব স্ব শুদ্ধািার যক্ৌশে ক্র্ি-িপরক্ল্পনা প্রণেন করদব। এ োড়া, মন্ত্রণালয়/সবভাগসমূহ
আওতািীি েপ্তর/সাংস্থা এবাং এ সকল েপ্তর/সাংস্থার আঞ্চসলক/মাঠ পর্ িাদয়র কার্ িালয়সমূদহর জন্য মসন্ত্রপসরষে সবভাগ কর্তক
ি
প্রণীত সিদে িসশকা অনুসরণপূব িক শুদ্ধািার যক্ৌশে ক্র্ি-িপরক্ল্পনা প্রণেন, বাস্তবায়ি ও মূল্যায়দির সিদে িশিা প্রোি করদব।
মন্ত্রণালয়/সবভাগসমূহ এই সিদে িসশকা অনুসরণ ক্লর স্ব স্ব সক্ষদত্র শুদ্ধািার যক্ৌশে ক্র্ি-িপরক্ল্পনা, ২০২২-২৩ প্রণেন ক্রলব।
ক্র্ি-িপরক্ল্পনাে অন্তর্ভিি ক্ার্ িক্রর্সমূহ বাস্তবােন যশলষ মূল্যায়দির সক্ষদত্রও এ সিদে িসশকা অনুসরণ করদত হদব।

২। শুদ্ধািার যক্ৌশে ক্র্ি-িপরক্ল্পনা, ২০২২-২৩
মন্ত্রণালয়/সবভাদগর শুদ্ধািার যক্ৌশে ক্র্ি-িপরক্ল্পনাে প্রাপতষ্ঠাপনক্ ব্যবস্থা, আসথ িক ব্যবস্থাপিা উন্নয়ি এবাং
শুিািার সাংসিষ্ট ও দুিীসত প্রসতদরাদি সহায়ক অন্যান্য কার্ িক্রম এই ৩ (পতন) টি যেলত্র ক্ার্ িক্রর্ পনধ িারণ ক্রা হলেলে:
ক্রপর্ক্ ১: প্রাপতষ্ঠাপনক্ ব্যবস্থা
১.১ ননপতক্তা ক্পর্টির সভা
নিসতকতা কসমটির কার্ িপসরসির আদলাদক সভার আদলািযসূসি সিি িারণ করদত হদব। কসমটির কার্ িপসরসি অনুর্ায়ী
সাংসিষ্ট সসক্টদর শুিািার প্রসতষ্ঠার সক্ষদত্র অসজিত সািল্য এবাং অতরারায় সিসকতকরণ , পসরলসক্ষত অতরারায় রীরীকরদণর জন্য
সময়াবি কমিপসরকল্পিা প্রণয়ি, কমিপসরকল্পিা বাস্তবায়দির োসয়ে কাদের উপর ন্যস্ত থাকদব তা সিি িারণ, সাংসিষ্ট সসক্টদর
শুিািার প্রসতষ্ঠায় গৃহীত কমিপসরকল্পিা সকভাদব বাস্তবায়ি করা র্ায় এসকল সবষয় এদজন্ডাভুি কদর সভা আদয়াজি করদত
হদব। সসিাতরা বাস্তবায়দির সুসবিাদথ ি প্রসত নত্রমাসসদকর প্রথম মাদসই সভা আদয়াজি করদত হদব। জাতীয় শুিািার সকৌশল কমিপসরকল্পিা ও বাস্তবায়ি পসরবীক্ষণ সাংক্রাতরা নত্রর্াপসক্ প্রপতলবদনসমূহ ননপতক্তা ক্পর্টির সভাে অনুলর্াপদত হলত হলব পবধাে
প্রপত যক্ায়াট িাদর ন্যযিতম ১টি ক্লর ননপতক্তা ক্পর্টির সভা আহ্বান ক্রলত হলব এবং এর লক্ষযমাত্রা ১.১ নম্বর ক্রপর্লক্র ৬
িম্বর কলাদম উলেিপূব িক্ ৮-১১ ক্োর্সমূলহ নত্রর্াপসক্ পভপত্তলত উি েেযর্াত্রা পবভাজন ক্লর প্রদশিন করদত হলব।
মূল্যায়ি পিসত: প্রপত নত্রর্াপসলক্ ১টি ক্লর সভা অনুপষ্ঠত হলে পূণ ি নম্বর িাওো র্ালব। যক্ান নত্রর্াপসলক্ সভা
আলোজন ক্রা সম্ভব না হলে িরবতী সর্লে সভা আলোজন ক্রা র্ালব। তলব প্রপত পবেপম্বত সভার জন্য ০.০৫ নম্বর ক্তিন
হলব।
প্রমাণক: নিসতকতা কসমটির সভার কার্ িসববরণী।
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১.২ ননপতক্তা ক্পর্টির সভার পসদ্ধান্ত বাস্তবােন
ননপতক্তা ক্পর্টির সভাে গৃহীত পসদ্ধান্ত বাস্তবােলনর হার পনধ িারণ ক্রলত হলব এবং এর লক্ষযমাত্রা ১.২ নম্বর
ক্রপর্লক্র ৬ িম্বর কলাদম উলেি ক্রলত হলব। এলেলত্র প্রপত যক্াোট িালর অনুলষ্ঠে ননপতক্তা ক্পর্টির সভাে গৃহীত পসদ্ধান্ত
বাস্তবােলনর হার পৃথক্ভালব প্রপত যক্াোট িালর (৮-১১ ক্োর্সমূলহ) উলেি ক্রলত হলব। সকাি সসিাতরা বাস্তবায়ি করা সম্ভব িা
হদল তার সর্ৌসিক কারণ উদেে কদর নিসতকতা কসমটির সভাপসত কর্তক
ি প্রসতস্বাক্ষসরত প্রসতদবেি োসেল করদত হদব।
মূল্যায়ি পিসত: প্রপত নত্রর্াপসলক্ আলোপজত সভার পসদ্ধান্ত বাস্তবােন েেযর্াত্রার পবিরীলত অজিন শতভাে হলে
পূণ ি নম্বর িাওো র্ালব। উদেখ্য, মূল্যায়দির সময় নিসতকতা কসমটির কার্ িপসরসির আদলাদক গৃহীত সসিাতরা বাস্তবায়দির ওপর
সবসশ গুরুে সেয়া হদব। সসিাদতরার গুণগত মাি সবদবিিা কদর িম্বর প্রোি করা হদব।
প্রমাণক: নিসতকতা কসমটির সভায় গৃহীত সসিাতরা বাস্তবায়ি অগ্রগসত প্রসতদবেি।
১.৩ সুশাসি প্রসতষ্ঠার সিসমত্ত অাংশীজদির (stakeholder) অাংশগ্রহদণ সভা
মন্ত্রণালয়/পবভাদগর উদযাদগ অংশীজদির অংশগ্রহলণ সভা আহ্বান ক্রলত হলব এবং ১.৩ নম্বর ক্রপর্লক্র ৬ িম্বর
কলাদম এর লক্ষযমাত্রা উলেি ক্রলত হলব এবং ৮-১১ ক্োর্সমূলহ নত্রর্াপসক্ পভপত্তলত উি েেযর্াত্রা পবভাজন ক্লর প্রদশিন
ক্রলত হলব। উলেখ্য, অংশীজন (stakeholder) বেলত স্ব স্ব র্ন্ত্রণােে/পবভাসগর অভযতরারীণ/োপ্তসরক/িাগসরক যসবা
গ্রহণক্ারী যর্লক্ান ব্যপি/প্রপতষ্ঠান (সরক্াপর/লবসরক্াপর), সুশীল সমাদজর প্রসতসিসি এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/র্াঠির্ িালের
ক্ার্ িােেসমূহ পক্ংবা তালদর ক্র্িক্তিা-ক্র্িিারীলক্ বুঝালব। অাংশীজদির অাংশগ্রহদণ কমপদক্ষ ২ টি সভা করদত হদব। এ সভায়
আবসশ্যকভাদব সসটিদজিস্ িাট িার, অসভদর্াগ প্রসতকার ব্যবস্থাপিা এবাং তথ্য অসিকার আইি সম্পদকি আদলািিা করদত হদব।
অাংশীজদির সভায় আবসশ্যকভাদব সসবাগ্রহীতার উপসস্থসত সিসিত করদত হদব।
মূল্যায়ি পিসত: অংশীজলনর অংশগ্রহলণ সভা আলোজলনর েেযর্াত্রার পবিরীলত অজিন শতভাে হলে পূণ ি নম্বর
িাওো র্ালব। তলব অজিন শতভাে না হলে োপণপতক্হালর নম্বর ক্তিন হলব।
প্রমাণক: অংশীজলনর অংশগ্রহলণ সভার কার্ িসববরণী এবাং হাসজরা।
১.৪ শুিািার সাংক্রাতরা প্রসশক্ষণ আদয়াজি
মন্ত্রণালয়/সবভাদগ কমিরত সকল কমিকতিা-কমিিারীর জন্য শুিািার সাংক্রাতরা প্রসশক্ষণ আদয়াজি করদত হদব এবাং
এর লক্ষযমাত্রা ১.৪ িম্বর ক্রসমদকর ৬ িম্বর কলাদম উদেে করদত হদব। ৮-১১ কলামসমূদহ প্রদর্াজয সকায়াট িাদর উি
লক্ষযমাত্রা প্রেশিি করদত হদব। কমিকতিা কমিিারীর সাংখ্যার উপর সিভির করদব কতটি ব্যাদি প্রসশক্ষণ আদয়াজি করা হদব।
মূল্যায়ি পিসত: লক্ষযমাত্রার সবপরীদত সকল কমিকতিা/কমিিারীদক শুিািার সাংক্রাতরা প্রসশক্ষণ প্রোি করা হদল
পূণ ি িম্বর পাওয়া র্াদব। তদব অজিি শতভাগ িা হদল গাসণসতকহাদর িম্বর কতিি হদব।
প্রমাণক: প্রসশক্ষদণর সিাটিশ, হাসজরা ও িসব।
১.৫ কমি-পসরদবশ উন্নয়ি (টিওএন্ডইভুি অদকদজা মালামাল সিষ্পসত্তকরণ/িসথ সবিষ্টকরণ/পসরষ্কার-পসরচ্ছন্নতা বৃসি/মসহলাদের
জন্য পৃথক ওয়াশরুদমর ব্যবস্থা করা ইতযাসে)
র্ন্ত্রণােে/পবভােসমূহ স্ব স্ব ক্ার্ িােলে কমি-পসরদবশ উন্নয়ি সাংক্রাতরা কার্ িক্রম সর্মি: টিওএন্ডইভুি অদকদজা
মালামাল সিষ্পসত্তকরণ/িসথ সবিষ্টকরণ/পসরষ্কার-পসরচ্ছন্নতা বৃসি/মসহলাদের জন্য পৃথক ওয়াশরুদমর ব্যবস্থা ইতযাসে গ্রহণ
করদব। কার্ িক্রদমর সাংখ্যা ও সম্পন্ন করার তাসরে সিি িারণ কদর লক্ষযমাত্রা ১.৫ ক্রসমদকর ৬ িম্বর কলাদম উলেি ক্রলত হলব
এবং ৮-১১ ক্োর্সমূলহ নত্রর্াপসক্ পভপত্তলত উি েেযর্াত্রা পবভাজন ক্লর প্রদশিন ক্রলত হলব। ২০২২-২৩ অথ িবিদর প্রদতযক
মন্ত্রণালয়/সবভাগ কমিপসরদবশ উন্নয়ি সাংক্রাতরা কমপদক্ষ ২ টি কার্ িক্রম গ্রহণ করদব। উদেখ্য, কমি-পসরকল্পিা সপ্ররদণর সময়
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সিব িাসিত কার্ িক্রদমর িাম, বাস্তবায়ি প্রসক্রয়া ও প্রমাণক সহসাদব সক সরবরাহ করা হদব তার সববরণ পৃথক সাংযুসিদত সেদত
হদব।
সাংযুসি সিম্নরূপ হদবিঃ
ক্রসমক িাং

কার্ িক্রদমর িাম

বাস্তবােন প্রপক্রো

প্রমািক সহসাদব র্া থাকদব

মূল্যায়ি পিসত: র্ন্ত্রণােে/পবভােসমূহ কর্তক
ি গৃহীত কমি-পসরদবশ উন্নয়ি সাংক্রাতরা সবসভন্ন কার্ িক্রদমর সাংখ্যা ও
কার্ িক্রম সম্পন্ন করার তাসরদের লক্ষযমাত্রা অসজিত হদল পূণ ি নম্বর িাওো র্ালব।
প্রমাণক: সিাকাল পদয়ন্ট কমিকতিা কর্তক
ি সতযাসয়ত বাস্তবায়ি প্রসতদবেি, সাংসিষ্ট পত্র, অদকদজা মালামাল সিষ্পসত্তর
সক্ষদত্র সাংসিষ্ট কসমটির সভার কার্ িসববরণী, িসথ সবিষ্টকরদণর সক্ষদত্র সাংসিষ্ট কসমটির সভার কার্ িসববরণী, প্রদর্াজয সক্ষদত্র িসব
ও অন্যান্য প্রমাণক।
১.৬ আওতািীি েপ্তর/সংস্থা (প্রদর্াজয সক্ষদত্র) কর্তক
ি দাপিেকৃত শুদ্ধািার যক্ৌশে ক্র্ি-িপরক্ল্পনার নত্রর্াপসক্ অগ্রেপত
প্রপতলবদলনর ওির পির্ব্যাক্ প্রদান
র্ন্ত্রণােে/পবভােসমূহলক্ এর আওতািীি েপ্তর/সংস্থা কর্তক
ি দাপিেকৃত শুদ্ধািার যক্ৌশে ক্র্ি-িপরক্ল্পনার নত্রর্াপসক্
অগ্রেপত প্রসতদবেদির ওির পির্ব্যাক্ প্রদান করযত হলব এবাং েেযর্াত্রা ১.৬ নম্বর ক্রপর্লক্র ৬ িম্বর কলাদম উলেি ক্রলত
হলব এবং ৯-১১ ক্োর্সমূলহ নত্রর্াপসক্ পভপত্তলত উি েেযর্াত্রা পবভাজন ক্লর প্রদশিন ক্রলত হলব। এলেলত্র ১র্ নত্রর্াপসক্
অগ্রেপত প্রপতলবদলনর উির অলটাবর র্ালসর ১৬-৩১ তাপরলির র্লে; ২ে নত্রর্াপসক্ অগ্রেপত প্রপতলবদলনর উির জানুোপর
র্ালসর ১৬-৩১ তাপরলির র্লে এবং ৩ে নত্রর্াপসক্ অগ্রেপত প্রপতলবদলনর উির এপপ্রে র্ালসর ১৬-৩০ তাপরলির র্লে
পির্ব্যাক্ প্রদান ক্রলত হলব।
মূল্যায়ি পিসত: আওতািীি েপ্তর/সংস্থা (প্রদর্াজয সক্ষদত্র) কর্তক
ি প্রসত সকায়াট িাদর দাপিেকৃত শুদ্ধািার যক্ৌশে
ক্র্ি-িপরক্ল্পনার নত্রর্াপসক্ প্রপতলবদলনর ওির র্ন্ত্রণােে/পবভােসমূহ পির্ব্যাক্ প্রদান ক্রলে পূণ ি নম্বর িাওো র্ালব।
প্রমাণক: যনাটিশ, হাপজরা, ক্ার্ িপববরণী।
ক্রপর্ক্ ২: আপথ িক্ ব্যবস্থািনা উন্নেন
২.১ ২০২২-২৩ অথ ি বিদরর রাজস্ব এবাং উন্নয়ি বাদজদটর অনুদমাসেত ক্রে-িপরক্ল্পনা ওদয়বসাইদট প্রকাশ
পিপিএ ২০০৬-এর ধারা ১১(২) ও পিপিআর ২০০৮-এর পবপধ ১৬(৬) অনুর্ােী সরক্ালরর রাজস্ব বালজলটর অধীলন
যক্ান ক্রেক্ার্ ি িপরিােনার যেলত্র ক্রেক্ারী প্রপতষ্ঠান অথ িবেলরর প্রারলম্ভ বাপষ িক্ ক্রে-িপরক্ল্পনা প্রণেন ক্রলব। রাজস্ব
বালজলটর অধীলন ক্রে িপরক্ল্পনা প্রণেলনর িাশািাপশ িের্ান প্রক্ল্পসমূলহর বাপষ িক্ ক্রে িপরক্ল্পনা অথ িাৎ উন্নয়ি বাদজদটর
ক্রয় পসরকল্পিা অনুলর্াদন ক্রলত হলব। রাজস্ব বালজট এবাং উন্নয়ি বাদজদটর অনুলর্াপদত ক্রে িপরক্ল্পনা ৩১ জুোই ২০২২
তাপরলির র্লে ওলেবসাইলট প্রক্াশ ক্রলত হলব । দু'ধরলনর ক্রে িপরক্ল্পনা ওলেবসাইলট প্রক্ালশর জন্য দু'টি পৃথক্ তাপরি
পনধ িারণ ক্রা হলে তাপরি দু'টি ১র্ যক্াোট িালর (৮ নম্বর ক্োলর্) ক্র্া পদলে পেিলত হলব। উলেখ্য, র্ন্তব্য ক্োলর্ যক্ানটি
রাজস্ব বালজলটর ক্রে িপরক্ল্পনা ওলেবসাইলট প্রক্ালশর েেযর্াত্রা এবং যক্ানটি উন্নয়ি বাদজদটর ক্রে িপরক্ল্পনা ওলেবসাইলট
প্রক্ালশর েেযর্াত্রা তা পনধ িারণ ক্লর পদলত হলব। এলেলত্র যর্াট বরােকৃত নম্বর ২। রাজস্ব বালজলটর ক্রে িপরক্ল্পনার জন্য
বরােকৃত নম্বর ১ এবং উন্নেন বালজলটর ক্রে িপরক্ল্পনার জন্য বরােকৃত নম্বর ১। উদেক্ষয, সর্ সকল মন্ত্রণালয়/সবভাদগর
সিজস্ব সকাি প্রকল্প সিই তাদের জন্য উন্নয়ি বাদজদটর ক্রয় পসরকল্পিা প্রদর্াজয িয়। এদক্ষদত্র ঐ সকল মন্ত্রণালয়/সবভাগ রাজস্ব
বাদজদটর ক্রয় পসরকলিা ওদয়বসাইদট প্রাকাশ করদল পূণ ি িম্বর পাদব।
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মূল্যায়ি পিসত: ২০২২-২৩ অথ িবেলরর প্রারলম্ভ েেযর্াত্রা অনুর্ােী বাপষ িক্ ক্রে-িপরক্ল্পনা ওলেবসাইলট প্রক্াশ ক্রা
হলে পূণ ি নম্বর িাওো র্ালব। পনধ িাপরত তাপরলির র্লে ক্রে িপরক্ল্পনা ওলেবসাইলট প্রক্াশ ক্রলত না িারলে সকাি নম্বর
িাওো র্ালব িা।
প্রমাণক: অসিস আদেশ ও স্ব স্ব ওলেবসাইট।
২.২ অনুদমাসেত বাসষ িক ক্রয় পসরকল্পিার র্থার্থ বাস্তবায়ি (রাজস্ব এবাং উন্নয়ি বাদজদটর)
িপরিােন এবং উন্নেন বালজলটর অনুলর্াপদত বাপষ িক্ ক্রে িপরক্ল্পনা বাস্তবােলনর জন্য ২.২ নম্বর ক্রপর্লক্র ৬ নম্বর
ক্োলর্ েেযর্াত্রা পনধ িারণ ক্রলত হলব এবং ৮-১১ নম্বর ক্োলর্ েেযর্াত্রা প্রকৃত এবাং শতকরা (%) আকাদর পবভাজন ক্লর
প্রদশিন ক্রলত হলব। অথ িাৎ লক্ষযমাত্রা িার সকায়াট িাদর সক্ষমতা অনুর্ায়ী শতকরা (%) এবাং সিসে িষ্ট সকায়াট িাদর কত ব্যয় হদব
তা টাকার অাংদক (লক্ষ টাকায়) উদেে করদত হদব।
মূল্যােন িদ্ধপতিঃ িপরিােন বাদজদটর অনুদমাসেত ক্রয় পসরকল্পিা সিি িাসরত লক্ষযমাত্রা অনুর্ায়ী (লক্ষযমাত্রা ১০০% হদব)
বাস্তবায়ি করদত পারদল পূণ ি িম্বর পাওয়া র্াদব। লক্ষযমাত্রা অনুর্ায়ী ক্রয় পসরকল্পিা বাস্তবায়ি করদত িা পারদল গাসণসতক
হাদর িম্বর কতিি হদব। তদব অথ িবির সশদষ সামসগ্রকভাদব ৮০% এর কম বাস্তবায়ি হদল সকাি িম্বর পাওয়া র্াদব িা।
প্রমাণক: বাপষ িক্ ক্রে িপরক্ল্পনা বাস্তবােন সংক্রান্ত প্রপতলবদন র্া ননপতক্তা ক্পর্টির সভািপত ক্র্তক্
ি প্রপতস্বােপরত হলব।
২.৩ বাসষ িক উন্নয়ি কমিসূসি বাস্তবায়ি
মন্ত্রণালয়/সবভাগ বাপষ িক্ উন্নেন ক্র্িসূপি (এসিসপ) বাস্তবায়দির শতকরা লক্ষযমাত্রা সিি িারণ কদর ২.৩ নম্বর
ক্রপর্লক্র ৬ িম্বর কলাদম উলেি ক্রসব এবাং ৮-১১ ক্োর্সমূলহ নত্রর্াপসক্ পভপত্তলত উি েেযর্াত্রা পবভাজন ক্লর প্রদশিন
করদব। বাপষ িক্ উন্নেন ক্র্িসূপি (এসিসপ) বাস্তবায়দির লক্ষযমাত্রা ক্রমপুঞ্জীভূতভাদব সিি িারণ করদত হদব।
মূল্যায়ি পিসত: বাপষ িক্ উন্নেন ক্র্িসূপি শতভাে বাস্তবােলনর জন্য পূণ ি নম্বর িাওো র্ালব। েেযর্াত্রার শতক্রা ৮০
ভাে বাস্তবােলনর জন্য োপণপতক্হালর নম্বর ক্তিন ক্লর নম্বর যদো হলব। পক্ন্তু, েেযর্াত্রার শতক্রা ৮০ ভাে বাস্তবাপেত না
হলে যক্ান নম্বর িাওো র্ালব না।
প্রমাণক: র্ন্ত্রণােে/পবভাে এপর্পি বাস্তবায়দির প্রমাণক সরবরাহ করদব। মসন্ত্রপসরষে সবভাগ বাস্তবায়ি পসরবীক্ষণ ও
মূল্যায়ি সবভাগ হদত বাপষ িক্ উন্নেন ক্র্িসূপি বাস্তবায়ি হার র্ািাই করদব।
২.৪ প্রকদল্পর PSC ও PIC সভা আদয়াজি
মন্ত্রণালয়/সবভাগ//েপ্তর/ সাংস্থাা্র িলমাি প্রকদল্পর সিসপসপ/টিএসপসপ এ সিি িাসরত প্রমাপ অনুর্াসয় PSC ও PIC
সভা আদয়াজদির লক্ষযমাত্রা ২.৪ নম্বর ক্রপর্লক্র ৬ িম্বর কলাদম উদেে করদত হদব এবাং ৮-১১ কলামসমূদহ প্রদর্াজয
সকায়াট িাদর উি লক্ষযমাত্রা প্রেশিি করদত হদব। উদেখ্য, কমি-পসরকল্পিা সপ্ররদণর সময় িলমাি সকল প্রকদল্পর তাসলকা,
প্রকদল্পর সময়াে, প্রমাপ অনুর্াসয় PSC ও PIC সভা আদয়াজদির সাংখ্যা (পৃথক কলাদম) উদেে কদর সাংযুসি আকাদর
সেদত হদব। PSC সভার সাংখ্যা সিি িারদির সক্ষদত্র মন্ত্রণালদয়র সিজস্ব প্রকল্প এবাং আওতািীি েপ্তর/সাংস্থার িলমাি সকল
প্রকদল্পর PSC সভার সংখ্যা ধলর েেযর্াত্রা পনধ িারণ ক্রলত হলব। PIC সভার সাংখ্যা সিি িারদির সক্ষদত্র মন্ত্রণালদয়র সিজস্ব
প্রকদল্পর PIC সভার সংখ্যা পবলবিনাে পনলত হলব। এলেলত্র দপ্তর /সংস্থার প্রক্লল্পর PIC সভা পবলবিনাে আসলবনা। যর্
সক্ে র্ন্ত্রণােে/পবভালের দপ্তর/সংস্থা যনই তালদর যেলত্র শুধুর্াত্র পনজ র্ন্ত্রণােলের িের্ান প্রক্লল্পর PSC এবাং PIC সভা
পবলবিনাে আসলব।
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সাংযুসি সিম্নরূপ হদবিঃ
ক্রসমক িাং

িলমাি প্রকদল্পর িাম

প্রকদল্পর সময়াে

PSC সভার
সাংখ্যা

PIC সভার
সাংখ্যা

মতরাব্য

মূল্যায়ি পিসত: প্রমাপ অনুর্াসয় PSC ও PIC সভা আদয়াজি করা হদল পূণ ি িম্বর পাওয়া র্াদব। লক্ষযমাত্রা
অনুর্ায়ী সভা আদয়াজি করা িা হদল গাসণসতকহাদর িম্বর কতিি করা হদব।
প্রমাণক: আদয়াসজত সভার হাসজরা এবাং কার্ িসববরণী।

২.৫ প্রকল্প সমাসপ্ত সশদষ প্রকদল্পর সম্পে (র্ািবাহি, কসম্পউটার, আসবাবপত্র ইতযাসে) সবসি সমাতাদবক হস্তাতরার করা
মন্ত্রণালয়/সবভাগ কর্তক
ি প্রকল্প সমাসপ্ত সশদষ প্রকদল্পর সম্পে (র্ািবাহি, কসম্পউটার, আসবাবপত্র ইতযাসে) সবসি
সমাতাদবক হস্তাতরার করার তাসরে সিি িারণ কদর ২.৫ নম্বর ক্রপর্লক্র ৬ িম্বর কলাদম উলেি ক্রলত হলব এবাং ৮-১১
ক্োর্সমূলহ প্রদর্াজয সকায়াট িাদর উি েেযর্াত্রা পবভাজন ক্লর প্রদশিন ক্রলত হলব। এদক্ষদত্র ২০২১-২২ অথ িবিদর সমাপ্ত সকল
প্রকদল্পর সম্পে এবাং ২০২২-২৩ অথ িবিদরর ২য় সকায়াট িাদর সমাপ্ত সকল প্রকদল্পর সম্পে সবসি সমাতাদবক হস্তাতরার করদত হদব।
প্রকদল্পর সম্পে হস্তাতরাদরর সক্ষদত্র সালবক্ সংস্থািন র্ন্ত্রণােলের ০৮ জানুোপর ২০০৬ তাসরদের নং সর্ (িপর)-স্থােী
ক্পর্টি/৪৪/২০০৫ (অংশ-১)-৭২১ িম্বর পসরপত্র এবং ১১ যর্ ১৯৯৯ তাসরদের নং-সর্ (িপর) ি-৫/৯৮-১৫৮ (২০০) িম্বর
পসরপত্র সমাতাদবক ব্যবস্থা গ্রহণ করদত হদব। প্রকদল্পর আসবাবপত্র ব্যবহারদর্াগ্য হদল প্রকল্প সমাসপ্তদশদষ প্রকল্প পসরিালক
সলসেতভাদব বাস্তবায়িকারী কর্তপি দক্ষর সিকট উি সম্পে জমা প্রোি করদবি। উদেখ্য, কমি- পসরকল্পিা সপ্ররদণর সময়
মন্ত্রণালয়/সবভাগ এবাং এর আওতািীি েপ্তর/সাংস্থাসমূদহর ২০২১-২২ অথ িবিদর সমাপ্ত হদয়দি এবাং ২০২২-২৩ অথ িবিদরর ১ম
এবাং ২য় সকায়াট িাদর সমাপ্ত হদব এমি সকল প্রকদল্পর সম্পদের সববরণ সাংযুসি আকাদর োসেল করদব।
সাংযুসি সিম্নরূপ হদবিঃ
ক্রসমক িাং

প্রকদল্পর িাম

প্রকল্প সমাসপ্তর তাসরে

প্রকদল্পর সম্পদের
সববরণ

মতরাব্য

মূল্যায়ি পিসত: সিি িাসরত সমদয়র মদে মন্ত্রণালয়/সবভাগ এবাং এর আওতািীি েপ্তর/সাংস্থাসমূদহর প্রকদল্পর সম্পে
(র্ািবাহি, কসম্পউটার, আসবাবপত্র ইতযাসে) সবসি সমাতাদবক হস্তাতরার করদত পারদল পূণ ি নম্বর িাওো র্ালব। পনধ িাপরত
সমদয়র র্লে সম্পে হস্তাতরার করদত িা পারদল সম্পে হস্তাতরাদরর সর্ িাপগুদলা আদি সসই িাদপর র্তটুকু অসজিত হদব সস
অনুসাদর িম্বর প্রোি করা হদব।
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প্রমাণক: প্রকদল্পর সম্পে হস্তাতরার সাংক্রাতরা পত্র, সিল র্ািবাহি পসরবহণ পুদল জমা প্রোি সাংক্রাতরা পত্র, প্রদর্াজয
সক্ষদত্র গঠিত কসমটির সভার কার্ িসববরণী, অিল র্ািবাহি সিলাদম সবক্রয় সাংক্রাতরা সভার কার্ িসববরণী ইতযাসে।

ক্রপর্ক্ ৩: শুদ্ধািার-সংপিষ্ট এবং দুনীপত প্রপতলরালধ সহােক্ অন্যান্য ক্ার্ িক্রর্
৩.১ সরক্াপর র্ানবাহলনর র্থার্থ ব্যবহার পনপিতক্রণিঃ
র্ন্ত্রণােে/পবভােসমূহ সরক্াপর র্ানবাহলনর র্থার্থ ব্যবহার পনপিত ক্রলব। যর্ সক্ে ক্র্িক্তিা োপড় ক্রলের জন্য
সুদমুি ঋণ যিলেলেন এবং োপড় ক্রে ক্লরলেন তারা র্ালত অপিলসর োপড় ব্যবহার না ক্লরন এ পবষেটি পনপিত ক্রলত
হলব। একইসাদথ মন্ত্রণালদয়র কমিকতিাগণ সর্ি েপ্তর/সাংস্থাসমূদহর গাসি ব্যবহার িা কদরি এবাং সবসিবসহভূিতভাদব প্রকদল্পর
গাসি ব্যবহার িা কদরি এ সবষয়টি সিসিত করদত হদব।
মূল্যায়ি পিসত: র্ন্ত্রণােে/পবভাসগর টিওএন্ডইর্ভি র্ানবাহনসমূহ র্থার্থভাদব ব্যবহার হদচ্ছ এ সাংক্রাতরা একটি
প্রতযয়িপত্র এবাং মন্ত্রণালদয়র কমিকতিাগণ েপ্তর/সাংস্থার গাসি ব্যবহার কদরি িা বা সবসিবসহভূিতভাদব প্রকদল্পর গাসি ব্যবহার
কদরি িা মদমি আদরকটি প্রতযেনিত্র োসেল করদত হদব। মন্ত্রণালয়/সবভাদগর সরকাসর র্ািবাহি ব্যবস্থাপিার োসয়েপ্রাপ্ত
কমিকতিা এ সাংক্রাতরা প্রতযেনিত্র স্বাক্ষর করদবি। সর্ সকল কমিকতিা সুেমুি ঋদণ গাসি ক্রয় কদরদিি তারা
র্ন্ত্রণােে/পবভাসগর টিওএন্ডইর্ভি গাসি ব্যবহার কদরি িা মদমি প্রতযয়িপত্র সসসিয়র সসিব/সসিব মদহােদয়র সিকট োসেল
করদবি। উভয় প্রতযয়িপত্র সাংসিষ্ট মন্ত্রণালদয়র সসসিয়র সসিব/সসিব প্রপতস্বাক্ষর ক্রলবন। প্রপতস্বােপরত প্রতযেন িত্র
অথ িবের যশলষ শুদ্ধািার ক্র্িিপরক্ল্পনার চূড়ান্ত বাস্তবােন প্রপতলবদলনর সালথ প্রর্াণক্ আক্ালর দাপিে ক্রলত হলব।
প্রমাণক: প্রপতস্বােপরত প্রতযেন িত্র।
এোড়াও র্ন্ত্রণােে/পবভােসমূহ স্ব স্ব ক্ার্ িােলে শুদ্ধািার প্রপতষ্ঠার পনপর্ত্ত শুদ্ধািার সংপিষ্ট এবং দুনীপত প্রপতলরালধ
সহােক্ ৩ টি ক্ার্ িক্রর্ অগ্রাপধক্ার পভপত্তলত গ্রহণ ক্রলব এবং যসগুপের েেযর্াত্রা ৬ িম্বর কলাদম উলেি ক্রলব।
র্ন্ত্রণােে/পবভােসমূহ তার পনজ ক্ার্ িােলে অথবা আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা অথবা র্াঠির্ িালের অপিলস যসবা প্রদালনর যেলত্র
জনলভাোপন্ত আলে বা শুদ্ধািার এর ঘাটপত আলে এরূি পবষে পিপিত ক্লর তা দূরীভূত ক্রার জন্য এক্ অথ িবেলর
বাস্তবােনলর্াগ্য যোট যোট ক্র্িিপরক্ল্পনা গ্রহণ ক্রলত িালর।
মূল্যায়ি পিসত: র্ন্ত্রণােে/পবভাে ক্র্তক্
ি গৃহীত শুদ্ধািার সংপিষ্ট এবং দুনীপত প্রপতলরালধ সহােক্ ক্ার্ িক্রর্সমূলহর
েেযর্াত্রার পবিরীলত অজিন শতভাে হলে পূণ ি নম্বর িাওো র্ালব। অন্যথাে যক্ান নম্বর প্রদান ক্রা হদব না।
প্রমাণক: স্ব স্ব ওদয়বসাইট, পত্র, সিাটিশ, িসব, সভসিও বা কার্ িক্রম সাংসিষ্ট সর্দকাি প্রমাণক।
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মন্ত্রণালয়/সবভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রসতষ্ঠাদির জাতীে শুদ্ধািার যক্ৌশে ক্র্িিপরক্ল্পনা, ২০২২-২০২৩
মন্ত্রণালয়/সবভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রসতষ্ঠাদির নার্:
কার্ িক্রদমর িাম

কমিসম্পােি
সূিক

সূিদকর
মাি

একক

১
২
৩
৪
১. প্রাসতষ্ঠাসিক ব্যবস্থা……………………………….....
১.১ নিসতকতা কসমটির সভা
সভা আদয়াসজত
১
সাংখ্যা
আদয়াজি
১.২ নিসতকতা কসমটির সভার
বাস্তবাসয়ত
৪
%
সসিাতরা বাস্তবায়ি
সসিাতরা
১.৩ সুশাসি প্রসতষ্ঠার সিসমত্ত
অাংশীজদির
(stakeholders)
অাংশগ্রহদণ সভা
১.৪ শুিািার সাংক্রাতরা প্রসশক্ষণ
আদয়াজি

অনুসষ্ঠত সভা

প্রসশক্ষণ
আদয়াসজত

৪

২

বাস্তবায়দির
োসয়েপ্রাপ্ত
ব্যসি/পে
৫

২০২২২০২৩
লক্ষযমাত্রা/
অথ িবিদরর অজিি
লক্ষযমাত্রা
৬
৭
লক্ষযমাত্রা
অজিি
লক্ষযমাত্রা
অজিি
লক্ষযমাত্রা
অজিি

সাংখ্যা

সাংখ্যা

লক্ষযমাত্রা
অজিি

১.৫ কমি-পসরদবশ উন্নয়ি
(টিওএন্ডইভুি অদকদজা মালামাল
সিষ্পসত্তকরণ/িসথ সবিষ্টকরণ/
পসরষ্কার-পসরচ্ছন্নতা বৃসি/
মসহলাদের জন্য পৃথক ওয়াশরুদমর
ব্যবস্থা করা ইতযাসে)
১.৬ আওতািীি েপ্তর/সাংস্হা
(প্রদর্াজয সক্ষদত্র) কর্তিক োসেলকৃত
শুিািার সকৌশল
কমি-পসরকল্পিার নত্রমাসসক
অগ্রগসত প্রসতদবেদির ওপর
সিিব্যাক প্রোি

উন্নত
কমি-পসরদবশ

সিিব্যাক
সভা/কমিশালা
অনুসষ্ঠত

২

৪

সাংখ্যা
ও
তাসরে

লক্ষযমাত্রা

তাসরে

লক্ষযমাত্রা

অজিি

অজিি
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বাস্তবায়ি অগ্রগসত পসরবীক্ষণ, ২০২২-২০২৩
১ম
২য়
৩য়
৪থ ি
সকায়াট িার সকায়াট িার সকায়াট িার সকায়াট িার
৮

৯

১০

১১

মতরাব্য
সমাট

অসজিত
মাি

১২

১৩

১৪

২. আসথ িক ব্যবস্থাপিা উন্নয়ি ........................................................................
২.১ ২০২২-২৩ অথ ি বিদরর রাজস্ব ক্রয়-পসরকল্পিা
২
তাসরে
এবাং উন্নয়ি বাদজদটর অনুদমাসেত
ওদয়বসাইদট
ক্রয়-পসরকল্পিা ওদয়বসাইদট
প্রকাসশত
প্রকাশ
২.২ অনুদমাসেত বাসষ িক ক্রয়
ক্রয় পসরকল্পিা
২
%
পসরকল্পিার র্থার্থ বাস্তবায়ি
বাস্তবাসয়ত
(রাজস্ব এবাং উন্নয়ি বাদজদটর )
২.৩ বাসষ িক উন্নয়ি কমিসূসি
বাস্তবায়ি
২.৪ প্রকদল্পর PSC ও PIC
সভা আদয়াজি
২.৫ প্রকল্প সমাসপ্ত সশদষ প্রকদল্পর
সম্পে (র্ািবাহি, কসম্পউটার,
আসবাবপত্র ইতযাসে) সবসি
সমাতাদবক হস্তাতরার করা

বাসষ িক উন্নয়ি
কমিসূসি
বাস্তবাসয়ত
সভা আদয়াসজত

৩
৩

সাংখ্যা

প্রকদল্পর
সম্পে সবসি
সমাতাদবক
হস্তাতরাসরত

৫

তাসরে

লক্ষযমাত্রা
অজিি
লক্ষযমাত্রা
অজিি

%

লক্ষযমাত্রা
অজিি
লক্ষযমাত্রা
অজিি
লক্ষযমাত্রা
অজিি

৩. শুিািার সাংসিষ্ট এবাং দুিীসত প্রসতদরাদি সহায়ক অন্যান্য কার্ িক্রম…………….. ১৮ (অগ্রাসিকার সভসত্তদত ১ িাং সহ নুযিতম িারটি কার্ িক্রম)
৩.১ সরকাসর র্ািবাহদির র্থার্থ
৩
লক্ষযমাত্রা
ব্যবহার সিসিতকরণ
অজিি
৩.২
৫
লক্ষযমাত্রা
অজিি
৩.৩
৫
লক্ষযমাত্রা
অজিি
৩.৪
৫
লক্ষযমাত্রা
অজিি
সব:দ্র:- সকাি ক্রসমদকর কার্ িক্রম প্রদর্াজয িা হদল তার কারণ মতরাব্য কলাদম উদেে করদত হদব।
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দপ্তর/সংস্থার শুদ্ধািার যক্ৌশে
ক্র্ি-িপরক্ল্পনা প্রণেন, বাস্তবােন ও মূল্যায়ি পনলদ িপশক্া, ২০২২-২৩

মসন্ত্রপসরষে সবভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
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দপ্তর/সংস্থার শুদ্ধািার যক্ৌশে ক্র্ি-িপরক্ল্পনা প্রণেন, বাস্তবােন ও মূল্যায়ি পনলদ িপশক্া, ২০২২-২৩

১। যপ্রোিট
েণপ্রজাতন্ত্রী বাংোলদশ সরক্ার ২০১২ সালে জাতীে শুদ্ধািার যক্ৌশে প্রণেন ক্লরলে। এ যক্ৌশলের মূে েেয হে
শুদ্ধািার িি িা ও দুনীপত প্রপতলরালধর র্ােলর্ রাষ্ট্র ও সর্ালজ সুশাসন প্রপতষ্ঠা ক্রা। সুিী-সমৃদ্ধ যসানার বাংো েড়ার
প্রতযলে প্রণীত যক্ৌশলে শুদ্ধািারলক্ নিসতকতা ও সততা দ্বারা প্রভাসবত আিরণগত উৎকষ ি এবাং সকাি সমাদজর
কাদলাত্তীণ ি মািেণ্ড, প্রথা ও িীসতর প্রসত আনুগতয সহসাদব সাংজ্ঞাসয়ত করা হদয়দি। এ যক্ৌশলে রাষ্ট্র ও সর্ালজ শুদ্ধািার
প্রপতষ্ঠা সরক্ালরর সাংপবধাপনক্ ও আইনেত স্থােী দাপেত্ব; সুতরাং সরক্ারলক্ অব্যাহতভালব এই েলেয ক্ার্ িক্রর্
িপরিােনা ক্রলত হলব র্লর্ি উলেি আলে। এরই ধারাবাপহক্তাে প্রাে সক্ে র্ন্ত্রণােে/পবভাে/অন্যান্য রাষ্ট্রীে প্রপতষ্ঠানসমূহ ১
জানুোপর ২০১৫ যথলক্ ৩০ জুন ২০১৬ যর্োলদর জন্য শুদ্ধািার ক্র্ি-িপরক্ল্পনা ও বাস্তবােন অগ্রেপত িপরবীেণ ক্াঠালর্া
প্রণেন ক্লর। ২০১৬-২০১৭ অথ িবের হলত র্ন্ত্রণােে/পবভাে/সংস্থার িাশািাপশ আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা এবাং র্াঠ ির্ িালের
সবভাগীয়/আঞ্চসলক কার্ িালয়সমূহ শুদ্ধািার যক্ৌশে ক্র্ি-িপরক্ল্পনা ও বাস্তবােন িপরবীেণ ক্াঠালর্া প্রণেন ক্লর
আসদি। ২০১৮-১৯ অথ িবেলর প্রথমবাদরর মত শুদ্ধািার যক্ৌশে ক্র্ি-িপরক্ল্পনাে সম্পাপদত ক্ালজর পবিরীলত নম্বর
প্রদান ও যস আলোলক্ প্রাথসমকভাদব মূল্যােন কার্ িক্রম শুরু হয়। এর িারাবাসহকতায় আগামী ২০২২-২৩ অথ িবিদরও
শুিািার সকৌশল কমি-পসরকল্পিায় সম্পাসেত কাদজর সবপরীদত িম্বর প্রোি ও সস আদলাদক মূল্যায়দির ব্যবস্থা রদয়দি।
সকল েপ্তর/সাংস্থা মসন্ত্রপসরষে সবভাগ কর্তক
ি প্রণীত এ সিদে িসশকা অনুসরণপূব িক স্ব স্ব কার্ িালদয়র শুদ্ধািার
যক্ৌশে ক্র্ি-িপরক্ল্পনা প্রণেন, বাস্তবায়ি করদব এবাং আওতািীি আঞ্চসলক ও মাঠ পর্ িাদয়র কার্ িালয়সমূদহর জন্য
শুিািার সকৌশল কমি-পসরকল্পিা প্রণয়ি, বাস্তবায়ি ও মূল্যায়দির সিদে িশিা ও প্রদয়াজিীয় সহায়তা প্রোি করদব।
েপ্তর/সাংস্থাসমূহ এই সিদে িসশকা অনুসরণ ক্লর ক্র্ি-িপরক্ল্পনাে অন্তর্ভিি ক্ার্ িক্রর্সমূহ বাস্তবােন করদব।

২। শুদ্ধািার যক্ৌশে ক্র্ি-িপরক্ল্পনা, ২০২২-২৩
শুদ্ধািার যক্ৌশে ক্র্ি-িপরক্ল্পনাে প্রাপতষ্ঠাপনক্ ব্যবস্থা, আসথ িক ব্যবস্থাপিা উন্নয়ি এবাং শুিািার সাংসিষ্ট ও
দুিীসত প্রসতদরাদি সহায়ক অন্যান্য কার্ িক্রম এই ৩ (পতন) টি যেলত্র ক্ার্ িক্রর্ পনধ িারণ ক্রা হলেলে:
ক্রপর্ক্ ১: প্রাপতষ্ঠাপনক্ ব্যবস্থা
১.১ ননপতক্তা ক্পর্টির সভা
নিসতকতা কসমটির কার্ িপসরসির আদলাদক সভার আদলািযসূসি সিি িারণ করদত হদব। কসমটির কার্ িপসরসি
অনুর্ায়ী সাংসিষ্ট সসক্টদর শুিািার প্রসতষ্ঠার সক্ষদত্র অসজিত সািল্য এবাং অতরারায় সিসকতকরণ, পসরলসক্ষত অতরারায়
রীরীকরদণর জন্য সময়াবি কমিপসরকল্পিা প্রণয়ি, কমিপসরকল্পিা বাস্তবায়দির োসয়ে কাদের উপর ন্যস্ত থাকদব তা
সিি িারণ, সাংসিষ্ট সসক্টদর শুিািার প্রসতষ্ঠায় গৃহীত কমিপসরকল্পিা সকভাদব বাস্তবায়ি করা র্ায় এসকল সবষয়
এদজন্ডাভুি কদর সভা আদয়াজি করদত হদব। সসিাতরা বাস্তবায়দির সুসবিাদথ ি প্রসত নত্রমাসসদকর প্রথম মাদসই সভা
আদয়াজি করদত হদব। জাতীয় শুিািার সকৌশল কমি-পসরকল্পিা ও বাস্তবায়ি পসরবীক্ষণ সাংক্রাতরা নত্রমাসসক
প্রসতদবেিসমূহ নিসতকতা কসমটির সভায় অনুদমাসেত হদত হদব সবিায় প্রসত সকায়াট িাদর ন্যযিতম ১টি কদর নিসতকতা
কসমটির সভা আহ্বাি করদত হদব এবাং এর লক্ষযমাত্রা ১.১ িম্বর ক্রসমদকর ৬ িম্বর কলাদম উদেেপূব িক ৮-১১
কলামসমূদহ নত্রমাসসক সভসত্তদত উি লক্ষযমাত্রা সবভাজি কদর প্রেশিি করদত হদব।
মূল্যায়ি পিসত: প্রসত নত্রমাসসদক ১টি কদর সভা অনুসষ্ঠত হদল পূণ ি িম্বর পাওয়া র্াদব। সকাি নত্রমাসসদক সভা আদয়াজি
করা সম্ভব িা হদল পরবতী সমদয় সভা আদয়াজি করা র্াদব। তদব, প্রসত সবলসম্বত সভার জন্য ০.০৫ িম্বর কতিি হদব।
প্রমাণক: নিসতকতা কসমটির সভার কার্ িসববরণী।
১.২ ননপতক্তা ক্পর্টির সভার পসদ্ধান্ত বাস্তবােন
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নিসতকতা কসমটির সভায় গৃহীত সসিাতরা বাস্তবায়দির হার সিি িারণ করদত হদব এবাং এর লক্ষযমাত্রা ১.২
িম্বর ক্রসমদকর ৬ িম্বর কলাদম উদেে করদত হদব। এদক্ষদত্র প্রসত সকায়াট িাদর অনুদষ্ঠয় নিসতকতা কসমটির সভায়
গৃহীত সসিাতরা বাস্তবায়দির হার পৃথকভাদব প্রসত সকায়াট িাদর (৮-১১ কলামসমূদহ) উদেে করদত হদব। সকাি সসিাতরা
বাস্তবায়ি করা সম্ভব িা হদল তার সর্ৌসিক কারণ উদেে কদর নিসতকতা কসমটির সভাপসত কর্তক
ি প্রসতস্বাক্ষসরত
প্রসতদবেি োসেল করদত হদব।
মূল্যায়ি পিসত: প্রসত নত্রমাসসদক আদয়াসজত সভার সসিাতরা বাস্তবায়ি লক্ষযমাত্রার সবপরীদত অজিি শতভাগ
হদল পূণ ি িম্বর পাওয়া র্াদব। উদেখ্য, মূল্যায়দির সময় নিসতকতা কসমটির কার্ িপসরসির আদলাদক গৃহীত সসিাতরা
বাস্তবায়দির ওপর সবসশ গুরুে সেয়া হদব। সসিাদতরার গুণগত মাি সবদবিিা কদর িম্বর প্রোি করা হদব।
প্রমাণক: নিসতকতা কসমটির সভায় গৃহীত সসিাতরা বাস্তবায়ি অগ্রগসত প্রসতদবেি।
১.৩ সুশাসি প্রসতষ্ঠার সিসমত্ত অাংশীজদির (Stakeholder) অাংশগ্রহদণ সভা
েপ্তর/সাংস্থার উদযাদগ অাংশীজদির অাংশগ্রহদণ সভা আহ্বাি করদত হদব এবাং ১.৩ িম্বর ক্রসমদকর ৬ িম্বর
কলাদম এর লক্ষযমাত্রা উদেে করদত হদব এবাং ৮-১১ কলামসমূদহ নত্রমাসসক সভসত্তদত উি লক্ষযমাত্রা সবভাজি কদর
প্রেশিি করদত হদব। উদেখ্য, অাংশীজি (stakeholder) বলদত স্ব স্ব েপ্তর/সাংস্থার অভযতরারীণ/োপ্তসরক/িাগসরক
সসবা গ্রহণকারী সর্দকাি ব্যসি/প্রসতষ্ঠাি (সরকাসর/দবসরকাসর), সুশীল সমাদজর প্রসতসিসি এবাং আওতািীি মাঠপর্ িাদয়র
কার্ িালয়সমূহ সকাংবা তাদের কমিকতিা-কমিিারীদক বুঝাদব। অাংশীজদির অাংশগ্রহদণ কমপদক্ষ ৪ টি সভা করদত হদব। এ
সভায় আবসশ্যকভাদব সসটিদজিস িাট িার, অসভদর্াগ প্রসতকার ব্যবস্থাপিা এবাং তথ্য অসিকার আইি সম্পদকি আদলািিা
করদত হদব। অাংশীজদির সভায় আবসশ্যকভাদব সসবাগ্রহীতার উপসস্থসত সিসিত করদত হদব।
মূল্যায়ি পিসত: অাংশীজদির অাংশগ্রহদণ সভা আদয়াজদির লক্ষযমাত্রার সবপরীদত অজিি শতভাগ হদল পূণ ি িম্বর পাওয়া
র্াদব। তদব অজিি শতভাগ িা হদল গাসণসতকহাদর িম্বর কতিি হদব।
প্রমাণক: অাংশীজদির অাংশগ্রহদণ সভার কার্ িসববরণী এবাং হাসজরা।
১.৪ শুিািার সাংক্রাতরা প্রসশক্ষণ আদয়াজি
দপ্তর/সংস্থাে কমিরত সকল কমিকতিা-কমিিারীর জন্য শুিািার সাংক্রাতরা প্রসশক্ষণ আদয়াজি করদত হদব এবাং
এর লক্ষযমাত্রা ১.৪ িম্বর ক্রসমদকর ৬ িম্বর কলাদম উদেে করদত হদব। ৮-১১ কলামসমূদহ প্রদর্াজয সকায়াট িাদর উি
লক্ষযমাত্রা প্রেশিি করদত হদব। কমিকতিা কমিিাসরর সাংখ্যার উপর সিভির করদব কতটি ব্যাদি প্রসশক্ষণ আদয়াজি করা
হদব।
মূল্যায়ি পিসত: লক্ষযমাত্রার সবপরীদত সকল কমিকতিা/কমিিাসরদক শুিািার সাংক্রাতরা প্রসশক্ষণ প্রোি করা
হদল পূণ ি িম্বর পাওয়া র্াদব। তদব অজিি শতভাগ িা হদল গাসণসতকহাদর িম্বর কতিি হদব।
প্রমাণক: প্রসশক্ষদণর সিাটিশ, হাসজরা ও িসব।
১.৫ কমি-পসরদবশ উন্নয়ি (টিওএন্ডইভুি অদকদজা মালামাল সিষ্পসত্তকরণ/িসথ সবিষ্টকরণ/পসরষ্কার-পসরচ্ছন্নতা
বৃসি/মসহলাদের জন্য পৃথক ওয়াশরুদমর ব্যবস্থা করা ইতযাসে)
দপ্তর/সংস্থাসমূহ স্ব স্ব কার্ িালদয় কমি-পসরদবশ উন্নয়ি সাংক্রাতরা কার্ িক্রম সর্মি: টিওএন্ডইভুি অদকদজা মালামাল
সিষ্পসত্তকরণ/িসথ সবিষ্টকরণ/পসরষ্কার-পসরচ্ছন্নতা বৃসি/মসহলাদের জন্য পৃথক ওয়াশরুদমর ব্যবস্থা ইতযাসে গ্রহণ করদব।
কার্ িক্রদমর সাংখ্যা ও সম্পন্ন করার তাসরে সিি িারণ কদর লক্ষযমাত্রা ১.৫ ক্রসমদকর ৬ িম্বর কলাদম উদেে করদত হদব
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এবাং ৮-১১ কলামসমূদহ নত্রমাসসক সভসত্তদত উি লক্ষযমাত্রা সবভাজি কদর প্রেশিি করদত হদব। ২০২২-২৩ অথ িবিদর
প্রদতযক মন্ত্রণালয়/সবভাগ কমিপসরদবশ উন্নয়ি সাংক্রাতরা কমপদক্ষ ২ টি কার্ িক্রম গ্রহণ করদব। উদেখ্য, কমি-পসরকল্পিা
সপ্ররদণর সময় সিব িাসিত কার্ িক্রদমর িাম, বাস্তবায়ি প্রসক্রয়া ও প্রমাণক সহসাদব সক সরবরাহ করা হদব তার সববরণ পৃথক
সাংযুসিদত সেদত হদব।
সাংযুসি সিম্নরূপ হদবিঃ
ক্রসমক িাং

কার্ িক্রদমর িাম

বাস্তবায়ি প্রসক্রয়া

প্রমাণক সহসাদব র্া থাকদব

মূল্যায়ি পিসত: েপ্তর/সাংস্থাসমূহ কর্তক
ি গৃহীত কমি-পসরদবশ উন্নয়ি সাংক্রাতরা সবসভন্ন কার্ িক্রদমর সাংখ্যা ও কার্ িক্রম
সম্পন্ন করার তাসরদের লক্ষযমাত্রা অসজিত হদল পূণ ি িম্বর পাওয়া র্াদব।
প্রমাণক: সিাকাল পদয়ন্ট কমিকতিা কর্তক
ি সতযাসয়ত বাস্তবায়ি প্রসতদবেি, সাংসিষ্ট পত্র, অদকদজা মালামাল সিষ্পসত্তর
সক্ষদত্র সাংসিষ্ট কসমটির সভার কার্ িসববরণী, িসথ সবিষ্টকরদণর সক্ষদত্র সাংসিষ্ট কসমটির সভার কার্ িসববরণী, প্রদর্াজয
সক্ষদত্র িসব ও অন্যান্য প্রমাণক।
১.৬ আওতাধীন র্াঠির্ িালের ক্ার্ িােে (প্রলর্াজয যেলত্র) ক্র্তক্
ি দাপিেকৃত শুদ্ধািার যক্ৌশে ক্র্িিপরক্ল্পনার নত্রর্াপসক্
অগ্রেপত প্রপতলবদলনর উির পির্ব্যাক্ প্রদান
েপ্তর/সাংস্থাসমূহযক্ এর আওতািীি র্াঠির্ িালের ক্ার্ িােে কর্তক
ি োসেলকৃত শুিািার সকৌশল কমিপসরকল্পিার নত্রমাসসক অগ্রগসত প্রসতদবেদির ওপর সিিব্যাক প্রোি করদত হদব এবাং লক্ষযমাত্রা ১.৬ িম্বর
ক্রসমদকর ৬ িম্বর কলাদম উদেে করদত হদব এবাং ৯-১১ কলামসমূদহ নত্রমাসসক সভসত্তদত উি লক্ষযমাত্রা সবভাজি
কদর প্রেশিি করদত হদব। এদক্ষদত্র ১ম নত্রমাসসক অগ্রগসত প্রসতদবেদির উপর অদক্টাবর মাদসর ১৬-৩১ তাসরদের
মদে; ২য় নত্রমাসসক অগ্রগসত প্রসতদবেদির উপর জানুয়াসর মাদসর ১৬-৩১ তাসরদের মদে এবাং ৩য় নত্রমাসসক
অগ্রগসত প্রসতদবেদির উপর এসপ্রল মাদসর ১৬-৩০ তাসরদের মদে সিিব্যাক প্রোি করদত হদব।
মূল্যায়ি পিসত: আওতািীি মাঠপর্ িাদয়র কার্ িালয় (প্রদর্াজয সক্ষদত্র) কর্তক
ি প্রসত সকায়াট িাদর োসেলকৃত
শুিািার সকৌশল কমি-পসরকল্পিার নত্রমাসসক প্রসতদবেদির ওপর েপ্তর/সাংস্থাসমূহ সিিব্যাক প্রোি করদল পূণ ি িম্বর
পাওয়া র্াদব।
প্রমাণক: সিাটিশ, হাসজরা, কার্ িসববরণী।
ক্রপর্ক্ ২: আপথ িক্ ব্যবস্থািনা উন্নেন
২.১ ২০২২-২৩ অথ ি বিদরর রাজস্ব এবং উন্নেন বালজলটর অনুলর্াপদত ক্রে-িপরক্ল্পনা ওদয়বসাইদট প্রকাশ
পিপিএ ২০০৬-এর ধারা ১১(২) ও পিপিআর ২০০৮-এর পবপধ ১৬(৬) অনুর্ােী সরক্ালরর রাজস্ব বালজলটর
অধীলন যক্ান ক্রেক্ার্ ি িপরিােনার যেলত্র ক্রেক্ারী প্রপতষ্ঠান অথ িবেলরর প্রারলম্ভ বাপষ িক্ ক্রে-িপরক্ল্পনা প্রণেন ক্রলব।
রাজস্ব বালজলটর অধীলন ক্রে িপরক্ল্পনা প্রণেলনর িাশািাপশ িের্ান প্রক্ল্পসমূলহর বাপষ িক্ ক্রে িপরক্ল্পনা অথ িাৎ উন্নয়ি
বাদজদটর ক্রয় পসরকল্পিা অনুলর্াদন ক্রলত হলব। রাজস্ব বালজট এবাং উন্নয়ি বাদজদটর অনুলর্াপদত ক্রে িপরক্ল্পনা ৩১
জুোই ২০২২ তাপরলির র্লে ওলেবসাইলট প্রক্াশ ক্রলত হলব । দু'ধরলনর ক্রে িপরক্ল্পনা ওলেবসাইলট প্রক্ালশর জন্য
দু'টি পৃথক্ তাপরি পনধ িারণ ক্রা হলে তাপরি দু'টি ১র্ যক্াোট িালর (৮ নম্বর ক্োলর্) ক্র্া পদলে পেিলত হলব। উলেখ্য,
র্ন্তব্য ক্োলর্ যক্ানটি রাজস্ব বালজলটর ক্রে িপরক্ল্পনা ওলেবসাইলট প্রক্ালশর েেযর্াত্রা এবং যক্ানটি উন্নয়ি বাদজদটর
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ক্রে িপরক্ল্পনা ওলেবসাইলট প্রক্ালশর েেযর্াত্রা তা পনধ িারণ ক্লর পদলত হলব। এলেলত্র যর্াট বরােকৃত নম্বর ২। রাজস্ব
বালজলটর ক্রে িপরক্ল্পনার জন্য বরােকৃত নম্বর ১ এবং উন্নেন বালজলটর ক্রে িপরক্ল্পনার জন্য বরােকৃত নম্বর ১।
মূল্যায়ি পিসত: ২০২২-২৩ অথ িবেলরর প্রারলম্ভ েেযর্াত্রা অনুর্ােী বাপষ িক্ ক্রে-িপরক্ল্পনা ওলেবসাইলট
প্রক্াশ ক্রা হলে পূণ ি নম্বর িাওো র্ালব। পনধ িাপরত তাপরলির র্লে ক্রে িপরক্ল্পনা ওলেবসাইলট প্রক্াশ ক্রলত না
িারলে সকাি নম্বর িাওো র্ালব িা।
প্রমাণক: অসিস আদেশ ও স্ব স্ব ওলেবসাইট।
২.২ অনুদমাসেত বাসষ িক ক্রয় পসরকল্পিার র্থার্থ বাস্তবায়ি (রাজস্ব এবাং উন্নয়ি বাদজদটর)
রাজস্ব এবাং উন্নয়ি বাদজদটর অনুদমাসেত বাসষ িক ক্রয় পসরকল্পিা বাস্তবায়দির জন্য ২.২ িম্বর ক্রসমদকর ৬ িম্বর
কলাদম লক্ষযমাত্রা সিি িারণ করদত হলব এবাং ৮-১১ িম্বর কলাদম সবভাজি কদর প্রেশিি করদত হদব।
মূল্যােন িদ্ধপতিঃ লক্ষযমাত্রা অনুর্ায়ী বাসষ িক ক্রয় পসরকল্পিা র্থার্থভাদব বাস্তবায়ি করদত পারদল পূণ ি িম্বর পাওয়া
র্াদব। লক্ষযমাত্রা অনুর্ায়ী অজিি শতভাগ িা হদল গাসণসতকহাদর িম্বর কতিি করা হদব।
প্রমাণক: বাসষ িক ক্রয় পসরকল্পিা বাস্তবায়ি সাংক্রাতরা প্রসতদবেি র্া নিসতকতা কসমটির সভাপসত কর্তক
ি প্রসতস্বাক্ষসরত
হদত হদব।
২.৩ বালজট বাস্তবােন
প্রদতযক েপ্তর/সাংস্থা অথ িবিদরর শুরুদত রাজস্ব এবাং উন্নয়ি বাদজদটর সজওসব অাংদশর ব্যয় পসরকল্পিার
সকায়াট িার সভসত্তক লক্ষযমাত্রা ৮-১১ িাং কলাদম সবভাজি করদব। লক্ষযমাত্রা অনুর্ায়ী বাদজট বাস্তবায়ি করদত পারদল
পূণ ি িম্বর পাওয়া র্াদব। ৮৫% এর কম বাদজট বাস্তবাসয়ত হদল সকাি িম্বর পাওয়া র্াদবিা।
প্রমাণকিঃ iBAS++ প্রসতদবেি
২.৪ প্রকদল্পর PIC সভা আদয়াজি
েপ্তর/ সাংস্থাা্র িলমাি প্রকদল্পর সিসপসপ/টিএসপসপ এ সিি িাসরত প্রমাপ অনুর্াসয় PIC সভা আদয়াজদির
লক্ষযমাত্রা ২.২ নম্বর ক্রপর্লক্র ৬ িম্বর কলাদম উদেে করদত হদব এবাং ৮-১১ কলামসমূদহ প্রদর্াজয সকায়াট িাদর উি
লক্ষযমাত্রা প্রেশিি করদত হদব। উদেখ্য, কমি-পসরকল্পিা সপ্ররদণর সময় িলমাি সকল প্রকদল্পর তাসলকা সময়াে, প্রমাপ
অনুর্াসয় PIC সভা আদয়াজদির সাংখ্যা (পৃথক কলাদম) উদেে কদর সাংযুসি আকাদর সেদত হদব।
সংযুপি পনম্নরূি হলবিঃ
ক্রপর্ক্ নং

িের্ান প্রক্লল্পর নার্

প্রকদল্পর সময়াে

PIC সভার সাংখ্যা

মতরাব্য

মূল্যায়ি পিসত: প্রমাপ অনুর্াসয় PIC সভা আদয়াজি করা হদল পূণ ি িম্বর পাওয়া র্াদব। লক্ষযমাত্রা অনুর্ায়ী
সভা আদয়াজি করা িা হদল গাসণসতক হাদর িম্বর কতিি করা হদব।
প্রমাণক: আদয়াসজত সভার হাসজরা এবাং কার্ িসববরণী।
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২.৫ প্রকল্প সমাসপ্ত সশদষ প্রকদল্পর সম্পে (র্ািবাহি, কসম্পউটার, আসবাবপত্র ইতযাসে) সবসি সমাতাদবক হস্তাতরার করা
দপ্তর/সংস্থা কর্তক
ি প্রকল্প সমাসপ্ত সশদষ প্রকদল্পর সম্পে (র্ািবাহি, কসম্পউটার, আসবাবপত্র ইতযাসে) সবসি
সমাতাদবক হস্তাতরার করার তাসরে সিি িারণ কদর ২.৫ নম্বর ক্রপর্লক্র ৬ িম্বর কলাদম উলেি ক্রলত হলব এবাং ৮-১১
ক্োর্সমূলহ প্রদর্াজয সকায়াট িাদর উি েেযর্াত্রা পবভাজন ক্লর প্রদশিন ক্রলত হলব। এদক্ষদত্র ২০২১-২২ অথ িবিদর সমাপ্ত
সকল প্রকদল্পর সম্পে এবাং ২০২২-২৩ অথ িবিদরর ২য় সকায়াট িাদর সমাপ্ত সকল প্রকদল্পর সম্পে সবসি সমাতাদবক হস্তাতরার
করদত হদব। প্রকদল্পর সম্পে হস্তাতরাদরর সক্ষদত্র সালবক্ সংস্থািন র্ন্ত্রণােলের ০৮ জানুোপর ২০০৬ তাসরদের নং সর্
(িপর)-স্থােী ক্পর্টি/৪৪/২০০৫ (অংশ-১)-৭২১ িম্বর পসরপত্র এবং ১১ যর্ ১৯৯৯ তাসরদের নং-সর্ (িপর) ি-৫/৯৮১৫৮ (২০০) িম্বর পসরপত্র সমাতাদবক ব্যবস্থা গ্রহণ করদত হদব। প্রকদল্পর আসবাবপত্র ব্যবহারদর্াগ্য হদল প্রকল্প
সমাসপ্তদশদষ প্রকল্প পসরিালক সলসেতভাদব বাস্তবায়িকারী কর্তপি দক্ষর সিকট উি সজসিষপত্র জমা প্রোি করদবি।
উদেখ্য, কমি- পসরকল্পিা সপ্ররদণর সময় মন্ত্রণালয়/সবভাগ ২০২১-২২ অথ িবিদর সমাপ্ত হদয়দি এবাং ২০২২-২৩ অথ িবিদরর
১ম এবাং ২য় সকায়াট িাদর সমাপ্ত হদব এমি সকল প্রকদল্পর সম্পদের সববরণ সাংযুসি আকাদর োসেল করদব।
সাংযুসি সিম্নরূপ হদবিঃ
ক্রপর্ক্ নং

প্রক্লল্পর নার্

প্রক্ল্প সমাসপ্তর তাসরে

প্রকদল্পর সম্পদের সববরণ

মতরাব্য

মূল্যায়ি পিসত: সিি িাসরত সমদয়র মদে প্রকদল্পর সম্পে (র্ািবাহি, কসম্পউটার, আসবাবপত্র ইতযাসে) সবসি সমাতাদবক
হস্তাতরার করদত পারদল পূণ ি নম্বর িাওো র্ালব। পনধ িাপরত সমদয়র র্লে সম্পে হস্তাতরার করদত িা পারদল সম্পে
হস্তাতরাদরর সর্ িাপগুদলা আদি সসই িাদপর র্তটুকু অসজিত হদব সস অনুসাদর িম্বর প্রোি করা হদব।
প্রমাণক: প্রকদল্পর সম্পে হস্তাতরার সাংক্রাতরা পত্র, সিল র্ািবাহি পসরবহণ পুদল জমা প্রোি সাংক্রাতরা পত্র,
প্রদর্াজয সক্ষদত্র গঠিত কসমটির সভার কার্ িসববরণী, অিল র্ািবাহি সিলাদম সবক্রয় সাংক্রাতরা সভার কার্ িসববরণী ইতযাসে।
ক্রপর্ক্ ৩: শুদ্ধািার-সংপিষ্ট এবং দুনীপত প্রপতলরালধ সহােক্ অন্যান্য ক্ার্ িক্রম ( অগ্রাসিকার সভসত্তদত ১ িাং সহ নুযিতম
িারটি কার্ িক্রম)
৩.১ সরক্াপর র্ানবাহলনর র্থার্থ ব্যবহার পনপিতক্রণ
দপ্তর/সংস্থাসমূহ সরক্াপর র্ানবাহলনর র্থার্থ ব্যবহার পনপিত ক্রলব। যর্ সক্ে ক্র্িক্তিা োপড় ক্রলের জন্য
সুদমুি ঋণ যিলেলেন এবং োপড় ক্রে ক্লরলেন তারা র্ালত অপিলসর োপড় ব্যবহার না ক্লরন এ পবষেটি পনপিত
ক্রলত হলব।
মূল্যায়ি পিসত: র্ন্ত্রণােে/পবভালের টিওএন্ডই র্ভি র্ানবাহনসমূহ পবপধ যর্াতালবক্ ব্যবহার ক্রা হলে পক্না এ
সম্পলক্ি র্ন্ত্রণােে/পবভালের সংপিষ্ট শািার দাপেত্বপ্রাপ্ত ক্র্িক্তিা প্রতযেন িত্র দাপিে ক্রলবন এবং ঐ শািার
পনেন্ত্রণক্ারী অনুপবভাে প্রধান প্রতযেন িত্র প্রপতস্বাের ক্রলবন। প্রপতস্বােপরত প্রতযেন িত্র অথ িবের যশলষ শুদ্ধািার
ক্র্িিপরক্ল্পনার চূড়ান্ত বাস্তবােন প্রপতলবদলনর সালথ প্রর্াণক্ আক্ালর দাপিে ক্রলত হলব।
প্রমাণক: প্রপতস্বােপরত প্রতযেন িত্র।
এ িািাও দপ্তর/সংস্থাসমূহ স্ব স্ব ক্ার্ িােলে শুদ্ধািার প্রপতষ্ঠার পনপর্ত্ত শুদ্ধািার সংপিষ্ট এবং দুনীপত প্রপতলরালধ
সহােক্ আরও ৩ টি ক্ার্ িক্রর্ অগ্রাপধক্ার পভপত্তলত গ্রহণ ক্রলব এবং যসগুপের েেযর্াত্রা ৬ িম্বর কলাদম উলেি ক্রলব।
র্ন্ত্রণােে/পবভােসমূহ তার পনজ ক্ার্ িােলে অথবা আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা অথবা র্াঠির্ িালের অপিলস যসবা প্রদালনর
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যেলত্র জনলভাোপন্ত আলে বা শুদ্ধািার এর ঘাটপত আলে এরূি পবষে পিপিত ক্লর তা দূরীভূত ক্রার জন্য এক্ অথ িবেলর
বাস্তবােনলর্াগ্য যোট যোট ক্র্িিপরক্ল্পনা গ্রহণ ক্রলত িালর।
মূল্যায়ি পিসত: দপ্তর/সংস্থাসমূহ ক্র্তক্
ি গৃহীত শুদ্ধািার সংপিষ্ট এবং দুনীপত প্রপতলরালধ সহােক্
ক্ার্ িক্রর্সমূলহর েেযর্াত্রার পবিরীলত অজিন শতভাে হলে পূণ ি নম্বর িাওো র্ালব।
প্রমাণক: স্ব স্ব ওদয়বসাইট, পত্র, সিাটিশ, িসব, সভসিও বা কার্ িক্রম সাংসিষ্ট সর্দকাি প্রমাণক।
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েপ্তর/সাংস্থার জাতীে শুদ্ধািার যক্ৌশে ক্র্িিপরক্ল্পনা, ২০২২-২০২৩
েপ্তর/সাংস্থার নার্:
কার্ িক্রদমর িাম

কমিসম্পােি
সূিক

সূিদকর
মাি

একক

১
২
৩
৪
১. প্রাসতষ্ঠাসিক ব্যবস্থা……………………………….....
১.১ নিসতকতা কসমটির সভা
সভা
১
সাংখ্যা
আদয়াজি
আদয়াসজত
১.২ নিসতকতা কসমটির সভার সসিাতরা
বাস্তবাসয়ত
৪
%
বাস্তবায়ি
সসিাতরা
১.৩ সুশাসি প্রসতষ্ঠার সিসমত্ত
অাংশীজদির (stakeholders)
অাংশগ্রহদণ সভা
১.৪ শুিািার সাংক্রাতরা প্রসশক্ষণ
আদয়াজি

বাস্তবায়দির
োসয়েপ্রাপ্ত
ব্যসি/পে
৫

২০২২২০২৩
অথ িবিদরর
লক্ষযমাত্রা
৬

লক্ষযমাত্রা/
অজিি
৭
লক্ষযমাত্রা
অজিি
লক্ষযমাত্রা
অজিি

অনুসষ্ঠত সভা

৪

সাংখ্যা

লক্ষযমাত্রা
অজিি

প্রসশক্ষণ
আদয়াসজত

২

সাংখ্যা

লক্ষযমাত্রা
অজিি

১.৫ কমি-পসরদবশ উন্নয়ি
(টিওএন্ডইভুি অদকদজা মালামাল
সিষ্পসত্তকরণ/িসথ সবিষ্টকরণ/
পসরষ্কার-পসরচ্ছন্নতা বৃসি/ মসহলাদের
জন্য পৃথক
ওয়াশরুদমর ব্যবস্থা করা ইতযাসে

উন্নত
কমি-পসরদবশ

১.৬ আওতািীি মাঠ পর্ িাদয়র
কার্ িালয় (প্রদর্াজয সক্ষদত্র) কর্তিক
োসেলকৃত জাতীয় শুিািার সকৌশল
কমি-পসরকল্পিার নত্রমাসসক অগ্রগসত
প্রসতদবেদির ওপর সিিব্যাক প্রোি

সিিব্যাক
সভা/কমিশালা
অনুসষ্ঠত

২

সাংখ্যা
ও
তাসরে

লক্ষযমাত্রা

অজিি

৪

তাসরে

লক্ষযমাত্রা
অজিি
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বাস্তবায়ি অগ্রগসত পসরবীক্ষণ, ২০২২-২০২৩
১ম
২য়
৩য়
৪থ ি
সকায়াট িার সকায়াট িার
সকায়াট িার
সকায়াট িার
৮

৯

১০

১১

মতরাব্য
সমাট
অজিি

অসজিত
মাি

১২

১৩

১৪

২. আসথ িক ব্যবস্থাপিা উন্নয়ি ........................................................................
২.১ ২০২২-২৩ অথ ি বিদরর রাজস্ব
ক্রয়-পসরকল্পিা
২
তাসরে
এবাং উন্নয়ি বাদজদটর অনুদমাসেত
ওদয়বসাইদট
ক্রয়-পসরকল্পিা ওদয়বসাইদট প্রকাশ
প্রকাসশত
২.২ অনুদমাসেত বাসষ িক ক্রয়
ক্রয় পসরকল্পিা
২
%
পসরকল্পিার র্থার্থ বাস্তবায়ি (রাজস্ব
বাস্তবাসয়ত
এবাং উন্নয়ি বাদজদটর)
২.৩ বাদজট বাস্তবায়ি
২.৪ প্রকদল্পর PIC সভা আদয়াজি
২.৫ প্রকল্প সমাসপ্ত সশদষ প্রকদল্পর
সম্পে (র্ািবাহি, কসম্পউটার,
আসবাবপত্র ইতযাসে) সবসি সমাতাদবক
হস্তাতরার করা

বাদজট
বাস্তবাসয়ত
সভা আদয়াসজত
প্রকদল্পর সম্পে
সবসি সমাতাদবক
হস্তাতরাসরত

৩

%

৩

সাংখ্যা

লক্ষযমাত্রা
অজিি
লক্ষযমাত্রা
অজিি
লক্ষযমাত্রা

অজিি
৫

লক্ষযমাত্রা
অজিি
লক্ষযমাত্রা

তাসরে

অজিি

৩. শুিািার সাংসিষ্ট এবাং দুিীসত প্রসতদরাদি সহায়ক অন্যান্য কার্ িক্রম…………….. ১৮ (অগ্রাসিকার সভসত্তদত ১ িাং সহ নুযিতম িারটি কার্ িক্রম)
৩.১ সরকাসর র্ািবাহদির র্থার্থ
৩
লক্ষযমাত্রা
ব্যবহার সিসিতকরণ
অজিি
৩.২
৫
লক্ষযমাত্রা
অজিি
৩.৩
৫
লক্ষযমাত্রা
অজিি
৩.৪
৫
লক্ষযমাত্রা
অজিি
সব:দ্র:- সকাি ক্রসমদকর কার্ িক্রম প্রদর্াজয িা হদল তার কারণ মতরাব্য কলাদম উদেে করদত হদব
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আঞ্চসলক ও মাঠপর্ িাদয়র কার্ িালদয়র শুদ্ধািার যক্ৌশে
ক্র্ি-িপরক্ল্পনা প্রণেন, বাস্তবােন ও মূল্যায়ি পনলদ িপশক্া, ২০২২-২৩

মসন্ত্রপসরষে সবভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
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আঞ্চসলক ও মাঠপর্ িাদয়র কার্ িালদয়র শুদ্ধািার যক্ৌশে ক্র্ি-িপরক্ল্পনা প্রণেন, বাস্তবােন ও
মূল্যায়ি পনলদ িপশক্া, ২০২২-২৩
১। যপ্রোিট
েণপ্রজাতন্ত্রী বাংোলদশ সরক্ার ২০১২ সালে জাতীে শুদ্ধািার যক্ৌশে প্রণেন ক্লরলে। এ যক্ৌশলের মূে েেয
হে শুদ্ধািার িি িা ও দুনীপত প্রপতলরালধর র্ােলর্ রাষ্ট্র ও সর্ালজ সুশাসন প্রপতষ্ঠা ক্রা। সুিী-সমৃদ্ধ যসানার বাংো েড়ার
প্রতযলে প্রণীত যক্ৌশলে শুদ্ধািারলক্ নিসতকতা ও সততা দ্বারা প্রভাসবত আিরণগত উৎকষ ি এবাং সকাি সমাদজর
কাদলাত্তীণ ি মািেণ্ড, প্রথা ও িীসতর প্রসত আনুগতয সহসাদব সাংজ্ঞাসয়ত করা হদয়দি। এ যক্ৌশলে রাষ্ট্র ও সর্ালজ শুদ্ধািার
প্রপতষ্ঠা সরক্ালরর সাংপবধাপনক্ ও আইনেত স্থােী দাপেত্ব; সুতরাং সরক্ারলক্ অব্যাহতভালব এই েলেয ক্ার্ িক্রর্
িপরিােনা ক্রলত হলব র্লর্ি উলেি আলে। এরই ধারাবাপহক্তাে প্রাে সক্ে র্ন্ত্রণােে/পবভাে/অন্যান্য রাষ্ট্রীে প্রপতষ্ঠানসমূহ
১ জানুোপর ২০১৫ যথলক্ ৩০ জুন ২০১৬ যর্োলদর জন্য শুদ্ধািার ক্র্ি-িপরক্ল্পনা ও বাস্তবােন অগ্রেপত িপরবীেণ
ক্াঠালর্া প্রণেন ক্লর। ২০১৬-২০১৭ অথ িবের হলত র্ন্ত্রণােে/পবভাে/সংস্থার িাশািাপশ আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা এবাং
র্াঠ ির্ িালের সবভাগীয়/আঞ্চসলক কার্ িালয়সমূহ শুদ্ধািার যক্ৌশে ক্র্ি-িপরক্ল্পনা ও বাস্তবােন িপরবীেণ ক্াঠালর্া
প্রণেন ক্লর আসদি। ২০১৮-১৯ অথ িবেলর প্রথমবাদরর মত শুদ্ধািার যক্ৌশে ক্র্ি-িপরক্ল্পনাে সম্পাপদত ক্ালজর
পবিরীলত নম্বর প্রদান ও যস আলোলক্ প্রাথসমকভাদব মূল্যােন কার্ িক্রম শুরু হয়। এর িারাবাসহকতায় আগামী ২০২২২৩ অথ িবিদরও শুিািার সকৌশল কমি-পসরকল্পিায় সম্পাসেত কাদজর সবপরীদত িম্বর প্রোি ও সস আদলাদক মূল্যায়দির
ব্যবস্থা রদয়দি।
সকল আঞ্চসলক ও মাঠপর্ িাদয়র কার্ িালয়সমূহ মসন্ত্রপসরষে সবভাগ কর্তক
ি প্রণীত এ সিদে িসশকা অনুসরণপূব িক স্ব
স্ব কার্ িালদয়র শুদ্ধািার যক্ৌশে ক্র্ি-িপরক্ল্পনা প্রণেন ও বাস্তবায়ি করদব ।

২। শুদ্ধািার যক্ৌশে ক্র্ি-িপরক্ল্পনা, ২০২২-২৩
শুদ্ধািার যক্ৌশে ক্র্ি-িপরক্ল্পনাে প্রাপতষ্ঠাপনক্ ব্যবস্থা, ক্রদয়র সক্ষদত্র শুিািার এবাং শুিািার সাংসিষ্ট ও
দুিীসত প্রসতদরাদি সহায়ক অন্যান্য কার্ িক্রম এই ৩ (পতন) টি যেলত্র ক্ার্ িক্রর্ পনধ িারণ ক্রা হলেলে:
ক্রপর্ক্ ১: প্রাপতষ্ঠাপনক্ ব্যবস্থা
১.১ ননপতক্তা ক্পর্টির সভা
নিসতকতা কসমটির কার্ িপসরসির আদলাদক সভার আদলািযসূসি সিি িারণ করদত হদব। কসমটির কার্ িপসরসি
অনুর্ায়ী সাংসিষ্ট সসক্টদর শুিািার প্রসতষ্ঠার সক্ষদত্র অসজিত সািল্য এবাং অতরারায় সিসকতকরণ, পসরলসক্ষত অতরারায়
রীরীকরদণর জন্য সময়াবি কমিপসরকল্পিা প্রণয়ি, কমিপসরকল্পিা বাস্তবায়দির োসয়ে কাদের উপর ন্যস্ত থাকদব তা
সিি িারণ, সাংসিষ্ট সসক্টদর শুিািার প্রসতষ্ঠায় গৃহীত কমিপসরকল্পিা সকভাদব বাস্তবায়ি করা র্ায় এসকল সবষয়
এদজন্ডাভুি কদর সভা আদয়াজি করদত হদব। সসিাতরা বাস্তবায়দির সুসবিাদথ ি প্রসত নত্রমাসসদকর প্রথম মাদসই সভা
আদয়াজি করদত হদব। শুিািার সকৌশল কমি-পসরকল্পিা ও বাস্তবায়ি পসরবীক্ষণ সাংক্রাতরা নত্রমাসসক প্রসতদবেিসমূহ
নিসতকতা কসমটির সভায় অনুদমাসেত হদত হদব সবিায় প্রসত সকায়াট িাদর ন্যযিতম ১টি কদর নিসতকতা কসমটির সভা
আহ্বাি করদত হদব এবাং এর লক্ষযমাত্রা ১.১ িম্বর ক্রসমদকর ৬ িম্বর কলাদম উদেেপূব িক ৮-১১ কলামসমূদহ
নত্রমাসসক সভসত্তদত উি লক্ষযমাত্রা সবভাজি কদর প্রেশিি করদত হদব।
মূল্যায়ি পিসত: প্রসত নত্রমাসসদক ১টি কদর সভা অনুসষ্ঠত হদল পূণ ি িম্বর পাওয়া র্াদব। সকাি নত্রমাসসদক সভা
আদয়াজি করা সম্ভব িা হদল পরবতী সমদয় সভা আদয়াজি করা র্াদব। তদব, প্রসত সবলসম্বত সভার জন্য ০.০৫ িম্বর
কতিি হদব।
প্রমাণক: নিসতকতা কসমটির সভার কার্ িসববরণী।
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১.২ ননপতক্তা ক্পর্টির সভার পসদ্ধান্ত বাস্তবােন
নিসতকতা কসমটির সভায় গৃহীত সসিাতরা বাস্তবায়দির হার সিি িারণ করদত হদব এবাং এর লক্ষযমাত্রা ১.২
িম্বর ক্রসমদকর ৬ িম্বর কলাদম উদেে করদত হদব। এদক্ষদত্র প্রসত সকায়াট িাদর অনুদষ্ঠয় নিসতকতা কসমটির সভায়
গৃহীত সসিাতরা বাস্তবায়দির হার পৃথকভাদব প্রসত সকায়াট িাদর (৮-১১ কলামসমূদহ) উদেে করদত হদব। সকাি সসিাতরা
বাস্তবায়ি করা সম্ভব িা হদল তার সর্ৌসিক কারণ উদেে কদর নিসতকতা কসমটির সভাপসত কর্তক
ি প্রসতস্বাক্ষসরত
প্রসতদবেি োসেল করদত হদব।
মূল্যায়ি পিসত: প্রসত নত্রমাসসদক আদয়াসজত সভার সসিাতরা বাস্তবায়ি লক্ষযমাত্রার সবপরীদত অজিি
শতভাগ হদল পূণ ি িম্বর পাওয়া র্াদব। উদেখ্য, মূল্যায়দির সময় নিসতকতা কসমটির কার্ িপসরসির আদলাদক গৃহীত
সসিাতরা বাস্তবায়দির ওপর সবসশ গুরুে সেয়া হদব। সসিাদতরার গুণগত মাি সবদবিিা কদর িম্বর প্রোি করা হদব।
প্রমাণক: নিসতকতা কসমটির সভায় গৃহীত সসিাতরা বাস্তবায়ি অগ্রগসত প্রসতদবেি।
১.৩ সুশাসি প্রসতষ্ঠার সিসমত্ত অাংশীজদির (Stakeholder) অাংশগ্রহদণ সভা
আঞ্চসলক ও মাঠপর্ িাদয়র কার্ িালদয়র উদযাদগ অাংশীজদির অাংশগ্রহদণ সভা আহ্বাি করদত হদব এবাং ১.৩
িম্বর ক্রসমদকর ৬ িম্বর কলাদম এর লক্ষযমাত্রা উদেে করদত হদব এবাং ৮-১১ কলামসমূদহ নত্রমাসসক সভসত্তদত উি
লক্ষযমাত্রা সবভাজি কদর প্রেশিি করদত হদব। উদেখ্য, অাংশীজি (stakeholder) বলদত স্ব স্ব আঞ্চসলক ও
মাঠপর্ িাদয়র কার্ িালদয়র অভযতরারীণ/োপ্তসরক/িাগসরক সসবা গ্রহণকারী সর্দকাি ব্যসি/প্রসতষ্ঠাি (সরকাসর/দবসরকাসর),
সুশীল সমাদজর প্রসতসিসি এবাং আওতািীি কার্ িালয়সমূহ সকাংবা তাদের কমিকতিা-কমিিারীদক বুঝাদব। অাংশীজদির
অাংশগ্রহদণ কমপদক্ষ ৪ টি সভা করদত হদব। এ সভায় আবসশ্যকভাদব সসটিদজি িাট িার, অসভদর্াগ প্রসতকার ব্যবস্থাপিা
এবাং তথ্য অসিকার আইি সম্পদকি আদলািিা করদত হদব। অাংশীজদির সভায় আবসশ্যকভাদব সসবাগ্রহীতার
উপসস্থসত সিসিত করদত হদব।
মূল্যায়ি পিসত: অাংশীজদির অাংশগ্রহদণ সভা আদয়াজদির লক্ষযমাত্রার সবপরীদত অজিি শতভাগ হদল পূণ ি িম্বর পাওয়া
র্াদব। তদব অজিি শতভাগ িা হদল গাসণসতকহাদর িম্বর কতিি হদব।
প্রমাণক: অাংশীজদির অাংশগ্রহদণ সভার কার্ িসববরণী এবাং হাসজরা।
১.৪ শুিািার সাংক্রাতরা প্রসশক্ষণ আদয়াজি
সিজ কার্ িালয় এবাং আওতাশীি কার্ িালদয় কমিরত সকল কমিকতিা-কমিিারীর জন্য শুিািার সাংক্রাতরা
প্রসশক্ষণ আদয়াজি করদত হদব এবাং এর লক্ষযমাত্রা ১.৪ িম্বর ক্রসমদকর ৬ িম্বর কলাদম উদেে করদত হদব। ৮-১১
কলামসমূদহ প্রদর্াজয সকায়াট িাদর উি লক্ষযমাত্রা প্রেশিি করদত হদব। কমিকতিা কমিিাসরর সাংখ্যার উপর সিভির
করদব কতটি ব্যাদি প্রসশক্ষণ আদয়াজি করা হদব।
মূল্যায়ি পিসত: লক্ষযমাত্রার সবপরীদত সকল কমিকতিা/কমিিাসরদক শুিািার সাংক্রাতরা প্রসশক্ষণ প্রোি করা
হদল পূণ ি িম্বর পাওয়া র্াদব। তদব অজিি শতভাগ িা হদল গাসণসতকহাদর িম্বর কতিি হদব।
প্রমাণক: প্রসশক্ষদণর সিাটিশ, হাসজরা ও িসব।
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১.৫ কমি-পসরদবশ উন্নয়ি (টিওএন্ডইভুি অদকদজা মালামাল সিষ্পসত্তকরণ/িসথ সবিষ্টকরণ/পসরষ্কার-পসরচ্ছন্নতা
বৃসি/মসহলাদের জন্য পৃথক ওয়াশরুদমর ব্যবস্থা করা ইতযাসে)
আঞ্চসলক ও মাঠপর্ িাদয়র কার্ িালয়সমূহ স্ব স্ব কার্ িালদয় কমি-পসরদবশ উন্নয়ি সাংক্রাতরা কার্ িক্রম সর্মি: টিওএন্ডইভুি
অদকদজা মালামাল সিষ্পসত্তকরণ/িসথ সবিষ্টকরণ/পসরষ্কার-পসরচ্ছন্নতা বৃসি/মসহলাদের জন্য পৃথক ওয়াশরুদমর ব্যবস্থা
ইতযাসে গ্রহণ করদব। কার্ িক্রদমর সাংখ্যা ও সম্পন্ন করার তাসরে সিি িারণ কদর লক্ষযমাত্রা ১.৫ ক্রসমদকর ৬ িম্বর
কলাদম উদেে করদত হদব এবাং ৮-১১ কলামসমূদহ নত্রমাসসক সভসত্তদত উি লক্ষযমাত্রা সবভাজি কদর প্রেশিি করদত
হদব। ২০২২-২৩ অথ িবিদর প্রদতযক কার্ িালয় কমিপসরদবশ উন্নয়ি সাংক্রাতরা কমপদক্ষ ২ টি কার্ িক্রম গ্রহণ করদব।
উদেখ্য, কমি-পসরকল্পিা সপ্ররদণর সময় সিব িাসিত কার্ িক্রদমর িাম, বাস্তবায়ি প্রসক্রয়া ও প্রমাণক সহসাদব সক সরবরাহ
করা হদব তার সববরণ পৃথক সাংযুসিদত সেদত হদব।
সাংযুসি সিম্নরূপ হদবিঃ
ক্রসমক িাং
কার্ িক্রদমর িাম

বাস্তবায়ি প্রসক্রয়া

প্রমাণক সহসাদব র্া থাকদব

মূল্যায়ি পিসত: ২০২২-২৩ অথ িবিদর গৃহীত কমি-পসরদবশ উন্নয়ি সাংক্রাতরা সবসভন্ন কার্ িক্রদমর সাংখ্যা ও কার্ িক্রম
সম্পন্ন করার তাসরদের লক্ষযমাত্রা অসজিত হদল পূণ ি িম্বর পাওয়া র্াদব।
প্রমাণক: সিাকাল পদয়ন্ট কমিকতিা কর্তক
ি সতযাসয়ত বাস্তবায়ি প্রসতদবেি, সাংসিষ্ট পত্র, অদকদজা মালামাল সিষ্পসত্তর
সক্ষদত্র সাংসিষ্ট কসমটির সভার কার্ িসববরণী, িসথ সবিষ্টকরদণর সক্ষদত্র সাংসিষ্ট কসমটির সভার কার্ িসববরণী, প্রদর্াজয
সক্ষদত্র িসব ও অন্যান্য প্রমাণক।
ক্রপর্ক্ ২: ক্রদয়র সক্ষদত্র শুিািারিঃ
২.১ ২০২২-২৩ অথ ি বিদরর ক্রে-িপরক্ল্পনা ওদয়বসাইদট প্রকাশ
পিপিএ ২০০৬-এর ধারা ১১(২) ও পিপিআর ২০০৮-এর পবপধ ১৬(৬) অনুর্ােী সরক্ালরর রাজস্ব বালজলটর
অধীলন যক্ান ক্রেক্ার্ ি িপরিােনার যেলত্র ক্রেক্ারী প্রপতষ্ঠান অথ িবেলরর প্রারলম্ভ বাপষ িক্ ক্রে-িপরক্ল্পনা প্রণেন ক্রলব
এবাং অনুলর্াপদত ক্রে িপরক্ল্পনা ৩১ জুোই ২০২২ তাপরলির র্লে ওলেবসাইলট প্রক্াশ ক্রলত হলব ।
মূল্যায়ি পিসত: ২০২২-২৩ অথ িবেলরর প্রারলম্ভ েেযর্াত্রা অনুর্ােী বাপষ িক্ ক্রে-িপরক্ল্পনা ওলেবসাইলট
প্রক্াশ ক্রা হলে পূণ ি নম্বর িাওো র্ালব। পনধ িাপরত তাপরলির র্লে ক্রে িপরক্ল্পনা ওলেবসাইলট প্রক্াশ ক্রলত না
িারলে সকাি নম্বর িাওো র্ালব িা।
প্রমাণক: অসিস আদেশ ও স্ব স্ব ওলেবসাইট।
ক্রপর্ক্ ৩ঃিঃ শুিািার সাংসিষ্ট এবাং দুিীসত প্রসতদরাদি সহায়ক অন্যান্য কার্ িক্রম (অগ্রাসিকার সভসত্তদত ১ িাং সহ
নুযিতম ৪ টি কার্ িক্রম)
৩.১ সসবা প্রোদির সক্ষদত্র সরসজষ্টাদর প্রদেয় সসবার সববরণ ও সসবাগ্রহীতার মতামত সাংরক্ষণিঃ
সাংসিষ্ট কার্ িালয় সথদক সর্ সকল সসবা প্রোি করা হয় সস সকল সসবা র্ারা গ্রহণ করদিি সসই সসবাগ্রহীতাদের
মতামত গ্রহদণর জন্য সরসজষ্টার সাংরক্ষণ করদত হদব। সরসজষ্টাদর সসবার মাি সম্পদকি মতামত সেয়ার জন্য
সসবাগ্রহীতাদের উদ্বুি করদত হদব।
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এ িািাও শুদ্ধািার প্রপতষ্ঠার পনপর্ত্ত শুদ্ধািার সংপিষ্ট এবং দুনীপত প্রপতলরালধ সহােক্ আরও ৩ টি ক্ার্ িক্রর্
অগ্রাপধক্ার পভপত্তলত গ্রহণ করদত হদব এবাং বাস্তবায়ি করদত হদব।
মূল্যায়ি পিসত: সাংসিষ্ট কার্ িালয় ক্র্তক্
ি গৃহীত শুদ্ধািার সংপিষ্ট এবং দুনীপত প্রপতলরালধ সহােক্
ক্ার্ িক্রর্সমূহ বাস্তবায়ি করদত পারদল শতভাগ িম্বর পাওয়া র্াদব।
প্রমাণক: স্ব স্ব ওদয়বসাইট, পত্র, সিাটিশ, িসব, সভসিও বা কার্ িক্রম সাংসিষ্ট সর্দকাি প্রমাণক।
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আঞ্চসলক/মাঠ পর্ িাদয়র কার্ িালদয়র শুিািার সকৌশল কমি-পসরকল্পিা, ২০২২-২০২৩
আঞ্চসলক/মাঠ পর্ িাদয়র কার্ িালদয়র িাম:
কার্ িক্রদমর িাম

কমিসম্পােি
সূিক

সূিদকর
মাি

একক

১
২
৩
৪
১. প্রাসতষ্ঠাসিক ব্যবস্থা……………………………….....
১.১ নিসতকতা কসমটির
সভা আদয়াসজত
২
সাংখ্যা
সভা আদয়াজি
১.২ নিসতকতা কসমটির
বাস্তবাসয়ত
৪
%
সভার সসিাতরা বাস্তবায়ি
সসিাতরা
১.৩ সুশাসি প্রসতষ্ঠার
সিসমত্ত অাংশীজদির
(stakeholders)
অাংশগ্রহদণ সভা
১.৪ শুিািার সাংক্রাতরা
প্রসশক্ষণ আদয়াজি

অনুসষ্ঠত সভা

প্রসশক্ষণ
আদয়াসজত

৪

২

বাস্তবায়দিরোসয়েপ্রা
প্ত ব্যসি/পে
৫

২০২২২০২৩
অথ িবিদরর
লক্ষযমাত্রা
৬

লক্ষযমাত্রা/
অজিি
৭
লক্ষযমাত্রা
অজিি
লক্ষযমাত্রা
অজিি

সাংখ্যা

লক্ষযমাত্রা
অজিি

সাংখ্যা

লক্ষযমাত্রা
অজিি

১.৫ কমি-পসরদবশ উন্নয়ি
(স্বাস্থযসবসি
অনুসরণ/টিওএন্ডইভুি
অদকদজা মালামাল
সিষ্পসত্তকরণ /পসরষ্কারপসরচ্ছন্নতা বৃসি, মসহলাদের
জন্য পৃথক ওয়াশরুদমর
ব্যবস্থা ইতযাসে

উন্নত কমিপসরদবশ

৩

সাংখ্যা
ও
তাসরে

লক্ষযমাত্রা
অজিি
অজিি
অজিি
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বাস্তবায়ি অগ্রগসত পসরবীক্ষণ, ২০২২-২০২৩
১ম
২য়
৩য়
৪থ ি
সকায়াট িার সকায়াট িার সকায়াট িার সকায়াট িার
৮

৯

১০

১১

মতরাব্য
সমাট
অজিি

অসজিত
মাি

১২

১৩

১৪

২. ক্রদয়র সক্ষদত্র শুিািার ........................................................................
২.১ ২০২২-২৩ অথ ি বিদরর ক্রয়-পসরকল্পিা
৩
তাসরে
ক্রয়-পসরকল্পিা
ওদয়বসাইদট
ওদয়বসাইদট প্রকাশ
প্রকাসশত

লক্ষযমাত্রা

৩. শুিািার সাংসিষ্ট এবাং দুিীসত প্রসতদরাদি সহায়ক অন্যান্য কার্ িক্রম…………….. (অগ্রাসিকার সভসত্তদত ১
৩.১ সসবা প্রোদির সক্ষদত্র
সরসজস্টার
৮
%
সরসজস্টাদর প্রদেয় সসবার
হালিাগােকৃত
সববরণ ও সসবাগ্রহীতার
মতামত সাংরক্ষণ
৩.২
৮
৩.৩

৮

৩.৪

৮

সব:দ্র:- সকাি ক্রসমদকর কার্ িক্রম প্রদর্াজয িা হদল তার কারণ মতরাব্য কলাদম উদেে করদত হদব।
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অজিি
িাংসহ নুযিতম ৪ টি কার্ িক্রম)
লক্ষযমাত্রা
অজিি
লক্ষযমাত্রা
অজিি
লক্ষযমাত্রা
অজিি
লক্ষযমাত্রা
অজিি
অজিি
অজিি

িন্ত্রণোলয়/মিভোগ/দপ্ত /সংস্থো ও িোঠ ির্ টোরয় অমিরস
ই-গভর্ন্টোন্স ও উদ্ভোিন কিটিম কল্পনো িোস্তিোয়ন ও মূল্যোয়ন মনরদ টমিকো ২০২২-২৩

িমন্ত্রিম ষদ মিভোগ

83

সপ্রক্ষোির্, উরেশ্য ও ব্যিেো
স কোম কিটচো ীরদ দক্ষিো বৃমদ্ধ িোেরি সুিোসন সংেিক রণ েনপ্রিোসরন ই-গভর্ন্টোন্স ও উদ্ভোিন চচ টো গুরুত্ব
অিম সীি। ই-গভর্ন্টোন্স ও উদ্ভোিন অনুিীলরন, সসিো সেমেক ণ এিং িথ্য ও সর্োগোরর্োগ প্রযুমি ব্যিেো উরেখরর্োগ্য।
দপ্ত সমূরে সসিো প্রদোন প্রমক্রয়ো সেমেক ণ এিং কোরে অভেন্ত ীণ প্রমক্রয়োয় গুণগি িম িিটন আনয়রন লরক্ষে িোমষ টক ইগভর্ন্টোন্স ও উদ্ভোিন কিটিম কল্পনো গ্রেণ/িোস্তিোয়ন অিেন্ত গুরুত্বপূণ ট।
ই-গভর্ন্টোন্স কিটিম কল্পনো উরেশ্য েরলো স কোম দপ্তর উদ্ভোিন, সসিো সেমেক ণ এিং িথ্য ও সর্োগোরর্োগ প্রযুমি
ব্যিেো মিষয়ক কোর্ টক্রিরক সুশৃঙ্খল, মনয়িিোমন্ত্রক ও প্রোমিষ্ঠোমনকীক ণ এিং এ লরক্ষে দোয়িদ্ধিো সৃমষ্ট। িোমষ টক ই-গভর্ন্টোন্স ও
উদ্ভোিন কিটিম কল্পনো গ্রেণ, িোস্তিোয়ন অগ্রগমি ির্ টোরলোচনো/মূল্যোয়রন কোরে এ মনরদ টমিকো ব্যিহৃি েরি। উরেখ্য,
মনরদ টমিকোটিরি সকিল মূল মিরিচে মিষয়সমূে িণ টনো ক ো েরয়রছ। এ সক্ষরৈ অমভজ্ঞিো র্ো োিোমেকিো এিং গভী িো অেটরন
িম ক্রিোয় সিরয় সিরয় এ মনরদ টমিকোটি িম িোেটন প্ররয়োেন েরি।
২০২২-২৩ অথ টিছর িন্ত্রণোলয়/মিভোগ/দপ্ত /সংস্থো ির্ টোয় এিং িোঠ ির্ টোরয় স কোম অমিসসমূরে অনুস রণ ের্ন্
পৃথক পৃথক ই-গভর্ন্টোন্স ও উদ্ভোিন কিটিম কল্পনো প্রণয়ন ক ো েরয়রছ। মনরে এসকল কিটিম কল্পনোয় প্রদি সূচক, লক্ষেিোৈো
অেটন ও মূল্যোয়ন িদ্ধমি িণ টনো ক ো েরয়রছ।

িন্ত্রণোলয়/মিভোগ ির্ টোরয় অনুস ণীয় ই-গভর্ন্টোন্স ও উদ্ভোিন কিটিম কল্পনো সূচকসমূরে ব্যোখ্যো
[১.১.১] সসবা সহসজকরণ/সিসজটাইদজশদির মােদম নুযিতম একটি উদ্ভাবিী িারণা বাস্তবায়ি:
মূল্যায়ি পিসত: সসটিদজি িাট িারভূি ন্যযিতম একটি সসবা সহসজকরণ/সিসজটাইদজশদির মােদম উদ্ভাবিী িারণা বাস্তবায়ি
করদত হদব। ই-েভন্যিান্স ও উদ্ভাবন কমিপসরকল্পিায় উসেসেত লক্ষযমাত্রার সবপরীদত অজিি অনুসাদর নম্বর প্রাপ্ত হলব।
প্রমাণক: সসটিদজি িাট িারভূি সসবা সহসজকরণ/সিসজটাইদজশদির মােদম উদ্ভাবিী িারণা বাস্তবায়দির প্রদসস ম্যাপ ও
টিসসসভ সবদিষণসহ এ সাংক্রাতরা সসবা িালুর অসিস আদেশ।
[১.২.১] ইিঃপূরি ট িোস্তিোময়ি উদ্ভোিনী র্ো ণো, সেমেকৃি ও মডমের্োইেকৃি সসিো ডোর্োরিে প্রস্তুিক ণ:
মূল্যোয়ন িদ্ধমি: ইিঃপূরি ট সর্সকল উদ্ভোিনী র্ো ণো িোস্তিোয়ন, সসিো সেমেক ণ ও সসিো মডমের্োইে ক ো েরয়রছ, সস সকল
সসিো িোমলকো, িিটিোরন কোর্ টক আরছ মকনো এিং সেমেক ণ/মডমের্োইরেিন/উদ্ভোিরন িরল নোগম কবৃন্দ/রসিোগ্রেীিোগণ
প্রিেোমিি সুিল িোরি মকনো- এ মিষরয় িমন্ত্রিম ষদ মিভোরগ ই-গভর্ন্টোন্স অমর্িোখো েরি প্রদি ছক অনুর্োয়ী ডোর্োরিে ত্রিম
ক রি েরি। ই-েভন্যিান্স ও উদ্ভাবন কমিপসরকল্পিায় উসেসেত লক্ষযমাত্রার সবপরীদত অজিি অনুসাদর নম্বর প্রাপ্ত হলব।
প্রিোণক: ডোর্োরিরে মিনির্সে প্রমিরিদন।
[১.২.২] ইতিঃপূলব ি বাস্তবাপেত উদ্ভাবনী ধারণা, সহপজকৃত ও পর্পজটাইজকৃত যসবাসমূহ িালুক্রণ:
মূল্যোয়ন িদ্ধমি: প্রণীি ডোর্োরিে সসিোসমূে উদ্ভোমিি/সেমেকৃি/মডমের্োইেকৃি প্রমক্রয়ো অনুয়োয়ী কোর্ টক /চোলু থোকরি েরি।
ই-েভন্যিান্স ও উদ্ভাবন কমিপসরকল্পিায় উসেসেত লক্ষযমাত্রার সবপরীদত অজিি অনুসাদর নম্বর প্রাপ্ত হলব।
প্রিোণক: ক) কোর্ টক /চোলুকৃি সসিো সংক্রোন্ত প্রিেয়ন এিং মডমেটিোইেকৃি সসিো মলংক।
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[1.৩.১] ই-নমথ ব্যিেো ঃ ই িোইরল সনোর্ মনষ্পমি:
মূল্যােন িদ্ধপত: সবদবিয বিদর একটি মন্ত্রণালয়/সবভাগ এবাং েপ্তর/সাংস্থায় হাি ি এবাং সফট সমদল র্তগুসল সিাট সিষ্পসত্ত হদয়দি
তার সমাট সাংখ্যার মদে র্তসাংখ্যক ই-িাইসলাং সসদস্টদমর মােদম সিষ্পসত্ত করা হদয়দি তার শতকরা অনুপাত অজিি সহসাদব
সবদবসিত হদব।
উোহরণ: িরা র্াক সকাি অথ িবিদর একটি মন্ত্রণালয়/সবভাদগর সিষ্পসত্তকৃত হাি ি সিাদটর সাংখ্যা ১০০ এবাং ই-িসথর মােদম
সিষ্পসত্তকৃত সিাট সাংখ্যা ১৫০। এক বিদর সমাট সিষ্পসত্তকৃত সিাট সাংখ্যা (১০০+১৫০)= ২৫০। এর মদে মন্ত্রণালয় কর্তক
ি ইিসথ সসদস্টদমর মােদম সিষ্পসত্তকৃত সিাদটর সাংখ্যা ১৫০টি। ঐ মন্ত্রণালয়/সবভাদগর অজিি (১৫০/২৫০)* ১০০% = ৬০%
প্রমাণক: সরকাসর েপ্তদরর শাোসভসত্তক উপস্থাসপত ই-িসথ এবাং হাি ি িসথর সস্টটদমন্ট। এটুআই হদত প্রাপ্ত সাংসিষ্ট প্রসতদবেদির
সদঙ্গ ক্রসদিক করা হদব। গরসমদলর সক্ষদত্র এটুআই কর্তক
ি প্রেত্ত সরদপাট ি চূিাতরা বদল গণ্য হদব।

[১.৪.১] ৪থ ি সশল্প সবপ্লদবর সম্ভাব্য িযাদলঞ্জ সমাকাদবলায় আইি/পসলসস/কমিপসরকল্পিা প্রণয়ি:
মূল্যায়ন পদ্ধর্ি: ৪থ ি সশল্প সবপ্লদবর সম্ভাব্য িযাদলঞ্জ সমাকাদবলায় আইি/পসলসস/কমিপসরকল্পিা প্রণয়ি করদত হদব। ই-েভন্যিান্স
ও উদ্ভাবন কমিপসরকল্পিায় উসেসেত লক্ষযমাত্রার সবপরীদত অজিি অনুসাদর নম্বর প্রাপ্ত হলব।
প্রমাণক: প্রণীত আইি/পসলসস/কমিপসরকল্পিাসহ প্রসতদবেি।

[১.৪.২] ৪থ ি র্িল্প র্বপ্লর্বি িযার্িঞ্জ রর্াকার্বিায় কিণীয় র্বষয়র্ভর্ত্তক কর্িিািা আর্য়ােন:
মূল্যায়ন পদ্ধর্ি: ৪থ ি র্িল্প র্বপ্লর্বি সম্ভাব্য িযার্িঞ্জ রর্াকার্বিায় র্বষয়র্ভর্ত্তক ০২(দুই)টি কর্িিািা আর্য়ােন কির্ি হর্ব।
কর্িিািা আর্য়াের্নি েন্য ই-েভন্যিান্স ও উদ্ভাবন কমিপসরকল্পিায় উসেসেত লক্ষযমাত্রার সবপরীদত অজিি অনুসাদর নম্বর প্রাপ্ত
হলব।
প্রিোণক: আরয়োমেি কিটিোলো এ সনোটিি ও উিমস্থমি িৈ।
[২.১.১] িথ্য িোিোয়ন েোলনোগোদক ণ:
মূল্যোয়ন িদ্ধমি: তথ্য বাতােলনর যর্ইন ম্যানুর আওতাধীন সাবম্যানুসমূহ; যসবাবলের সক্ে পেংক্; সক্ে ক্র্িক্তিােলণর
যর্াবাইে নম্বর, েপব ও ই-যর্ইেসহ তাপেক্া; যনাটিশলবার্ ি; বাপষ িক্ ক্র্িসম্পাদন ব্যবস্থািনা; জাতীে শুদ্ধািার ক্ার্ িক্রর্; যসবা
প্রদান প্রপতশ্রুপত; অপভলর্াে প্রপতক্ার ব্যবস্থািনা; তথ্য অপধক্ার; যসবা সহপজক্রণ, পর্পজটাইলজশন ও উদ্ভাবন ক্ার্ িক্রর্;
পবপভন্ন ক্ার্ িক্রলর্র যিাক্াে িলেে ক্র্িক্তিােলণর তাপেক্া ইতযাপদ সংক্রান্ত তথ্যাপদ পনেপর্ত ও তাৎেপণক্ হােনাোদ ক্রলত
হলব। ই-েভন্যিান্স ও উদ্ভাবন কমিপসরকল্পিায় উসেসেত লক্ষযমাত্রার সবপরীদত অজিি অনুসাদর নম্বর প্রাপ্ত হলব।
প্রিোণক: মিনির্ এিং েোলনোগোদক রণ মিষয়মভমিক িোম খ উরেখসে ত্রৈিোমসক প্রমিরিদন।
[২.২.১] কিটিম কল্পনো িোস্তিোয়ন সংক্রোন্ত প্রমিক্ষণ আরয়োেন:
মূল্যোয়ন িদ্ধমি: ই-গভর্ন্টোন্স ও উদ্ভোিন কর্িপর্িকল্পনা বাস্তবায়র্নি েন্য র্নে র্নে অর্ধর্ক্ষর্ত্র সর্িিনিা ও দক্ষিা বৃর্দ্ধমূিক
৪টি প্রর্িক্ষণ আর্য়ােন কির্ি হর্ব। প্রর্িক্ষণ আর্য়াের্নি েন্য ই-গভর্ন্টোন্স ও উদ্ভোিন কর্িপর্িকল্পনাি ছর্ক উর্ের্খি
িক্ষযর্াত্রার্ভর্ত্তক সিোনুিোমিক েোর নম্ব প্রোপ্ত েরি।
প্রিোণক: আরয়োমেি প্রমিক্ষণ এ সনোটিি ও উিমস্থমি িৈ।
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[২.২.২] ই-গভন্যিান্স ও উদ্ভোিন কর্িপর্িকল্পনা বাস্তবায়র্নি েন্য বিােকৃি অথ ি ব্যয়:
মূল্যোয়ন িদ্ধমি: ই-গভর্ন্টোন্স ও উদ্ভোিন কিটিম কল্পনো িোস্তিোয়রন ি োেকৃি অথ ট সংমিষ্ট আমথ টক মিমর্-মির্োন অনুর্োয়ী ব্যয়
ক রি েরি। ই-েভন্যিান্স ও উদ্ভাবন কমিপসরকল্পিায় উসেসেত লক্ষযমাত্রার সবপরীদত অজিি অনুসাদর নম্বর প্রাপ্ত হলব।
প্রিোণক: িোরের্ ি োরে কমিসে ব্যয় সংক্রোন্ত প্রমিরিদন।
[২.২.৩] কমিপসরকল্পিার অি িবাসষ িক স্ব-মূল্যায়ি প্রসতদবেি মসন্ত্রপসরষে সবভাদগ/ ঊর্ধ্িতন কর্তপি দক্ষর সিকট সপ্ররণ:
মূল্যায়ি পিসত: মন্ত্রণালয়/সবভাগ তার সিজস্ব ই-গভন্যিান্স ও উদ্ভাবি কমিপসরকল্পিার অি িবাসষ িক স্ব-মূল্যায়ি প্রসতদবেি
সিি িাসরত সমদয়র মদে িমন্ত্রিম ষদ মিভোরগ ই-গভর্ন্টোন্স অমর্িোখো েরি প্রদি ছক অনুর্োয়ী এ সবভাদগ সপ্ররণ করদব। ইেভন্যিান্স ও উদ্ভাবন কমিপসরকল্পিায় উসেসেত লক্ষযমাত্রার সবপরীদত অজিি অনুসাদর নম্বর প্রাপ্ত হলব।
প্রর্াণক্: অগ্রােন িত্রসহ স্বমূল্যােন প্রপতলবদন।
[২.২.৪] আওতািীি েপ্তর/সাংস্থার অি িবাসষ িক স্বমূল্যায়ি প্রসতদবেি পর্ িাদলািিা পূব িক প্রস্তুতকৃত প্রসতদবেি মসন্ত্রপসরষে সবভাদগ
সপ্ররণ:
মূল্যায়ি পিসত: েপ্তর/সাংস্থা অি ি-বাসষ িক স্ব-মূল্যায়ি প্রসতদবেি সিি িাসরত সমদয়র মদে সাংসিষ্ট মন্ত্রণালয়/সবভাদগ সপ্ররণ
করদব। মন্ত্রণালয়/সবভাগ আওতািীি েপ্তর/সাংস্থা হদত প্রাপ্ত অি ি-বাসষ িক স্ব-মূল্যায়ি প্রসতদবেিসমূহ পর্ িাদলািিা পূব িক এ
সাংক্রাতরা প্রসতদবেি মসন্ত্রপসরষে সবভাদগ সপ্ররণ করদব। ই-েভন্যিান্স ও উদ্ভাবন কমিপসরকল্পিায় উসেসেত লক্ষযমাত্রার সবপরীদত
অজিি অনুসাদর নম্বর প্রাপ্ত হলব।
প্রর্াণক্: দপ্তর/সংস্থার অধ ি-বাপষ িক্ স্বমূল্যােন প্রপতলবদন ির্ িালোিনাপূব িক্ প্রস্তুতকৃত প্রপতলবদন।

[২.২.৫] সেদশ/সবদেদশ বাস্তবাসয়ত ন্যযিতম একটি উদ্ভাবিী উদযাগ পসরেশিি:
মূল্যােন িদ্ধপত: ই-েভন্যিান্স এ সক্ষমতা বৃসির লদক্ষয সেদশর অভযতরাদর অন্য েপ্তদরর/সবদেদশ বাস্তবাসয়ত ন্যযিতম একটি
উদ্ভাবিী উদযাগ পসরেশিি করদত হদব। ই-গভন্যিান্স ও উদ্ভাবি কমিপসরকল্পিায় উসেসেত লক্ষযমাত্রার সবপরীদত অজিি অনুসাদর
িম্বর প্রাপ্ত হদব।
প্রমাণক: সজও বা সরকাসর আদেদশর কসপসহ উদ্ভাবিী উদযাগ পসরেশিি সাংক্রাতরা প্রসতদবেি।

কিটিম কল্পনো িম িীক্ষণ িদ্ধমি
 ই-গভর্ন্টোন্স ও উদ্ভোিন কিটিম কল্পনো প্রণয়নকো ী অমিস ত্রৈিোমসকমভমিরি অগ্রগমি ির্ টোরলোচনো ক রি এিং অগ্রগমি
প্রমিরিদন ঊর্ধ্টিন অমিরস মনকর্ সপ্র ণ ক রি;
 ঊর্ধ্টিন অমিস প্রমি অথ টিছর িোঝোিোমঝ সিরয় (১৫ েোনুয়ো ী িরে) আওিোর্ীন অমিসসমুরে ই-গভর্ন্টোন্স ও
উদ্ভোিন কিটিম কল্পনো িোস্তিোয়ন অগ্রগমি ির্ টোরলোচনো ক রি এিং আওিোর্ীন অমিসসমূেরক িলোিিটক প্রদোন
ক রি;
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কিটিম কল্পনো মূল্যোয়ন িদ্ধমি
 অথ টিছ সিরষ 7 জুলোই এ িরে ই-গভর্ন্টোন্স ও উদ্ভোিন কিটিম কল্পনো প্রণয়নকো ী অমিস পূি টিিী অথ টিছর ইগভর্ন্টোন্স ও উদ্ভোিন কিটিম কল্পনো স্বমূল্যোয়ন প্রমিরিদন প্রস্তুি ক রি (প্রমিটি সূচরক মিি ীরি প্রদি নম্বর
মিি ীরি প্রোপ্ত নম্ব , সি টরিোর্ ৫০ নম্বর িরে), অমিস প্রর্োরন অনুরিোদন গ্রেণ ক রি এিং প্রিোণকসে মূল্যোয়ন
প্রমিরিদন ঊর্ধ্টিন অমিরস মনকর্ সপ্র ণ ক রি;
 ঊর্ধ্টিন অমিস প্রিোণকসমূে র্োচোই কর চূড়োন্ত নম্ব প্রদোন ক রি এিং ঊর্ধ্টিন অমিরস এমিএ মূল্যোয়নকো ী
কিটকিটো মনকর্ চূড়োন্ত মূল্যোয়ন প্রমিরিদন (প্রোপ্ত নম্ব সে) সপ্র ণ ক রি;
 এমিএ মূল্যোয়নকো ী কিটকিটো উি অমিরস চূড়োন্ত মূল্যোয়রন প্রোপ্ত নম্ব রক এমিএ সি র্োর্ টকৃি নম্ব (১০) এ
মিি ীরি রূিোন্ত ক রি (ওরয়রর্ড সস্কো );
 উি নম্ব এমিএ সি ই-গভর্ন্টোন্স ও উদ্ভোিন কিটিম কল্পনো িোস্তিোয়রন মিি ীরি ই-গভর্ন্টোন্স ও উদ্ভোিন
কিটিম কল্পনো প্রণয়নকো ী অমিরস প্রোপ্ত নম্ব মেরসরি মিরিচনো ক ো েরি।
 উদোে ণঃ র্ ো র্োক ই-গভর্ন্টোন্স ও উদ্ভোিন কিটিম কল্পনো িোস্তিোয়রন সকোন অমিস চূড়োন্ত মূল্যোয়রন ৫০ নম্বর
মিি ীরি ৪০ নম্ব সিরয়রছ। এমিএ মূল্যোয়নকো ী কিটকিটো উি অমিরস চূড়োন্ত মূল্যোয়রন প্রোপ্ত নম্ব রক এমিএ
সসকিন ৩-এ ই-গভর্ন্টোন্স ও উদ্ভোিন কিটিম কল্পনো িোস্তিোয়রন ের্ন্ র্োর্ টকৃি নম্ব (১০, ওরয়রর্ড সস্কো ) এ
মিি ীরি রূিোন্ত ক রি মনেরুরিঃ
 সি টরিোর্ নম্ব ৫০ েরল প্রোপ্ত নম্ব ৪০
 সুি োং সি টরিোর্ নম্ব ১০ েরল প্রোপ্ত নম্ব = ৪০x১০ =৮
৫০
মনরে িন্ত্রণোলয়/মিভোগ/দপ্ত /সংস্থো ও িোঠ ির্ টোরয় অমিরস ই-গভর্ন্টোন্স ও উদ্ভোিন কিটিম কল্পনো ২০২২-২৩ প্রদি
েরলো। এই কিটিম কল্পনো সকল স কোম অমিরস ের্ন্ প্ররর্োেে েরি। স কোম অমিসসমুে এই কিটিম কল্পনো মপ্রন্ট কর
এমিএ’ সোরথ সংযুি কর স্বোক্ষর ব্যিস্থো গ্রেণ ক রি।
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ই-েভন্যিান্স ও উদ্ভাবন ক্র্িিপরক্ল্পনা ২০২২-২৩
(র্ন্ত্রণােে/পবভাে/দপ্তর/সংস্থা ির্ িালের অপিলসর জন্য)
িক্ষযর্াত্রা ২০২২-২০২৩
ক্রি

কর্িসম্পাদন রক্ষত্র

১

২

র্ান
৩

কর্িসম্পাদন
সূিক

কার্ িক্রর্

একক

৫
[১.১.১] রসবা সহর্েকিণ /র্ডর্েটাইর্েির্নি
র্াধ্যর্র্ নুযনির্ একটি উদ্ভাবনী ধািণা বাস্তবার্য়ি

কোর্ টক্ররি

৪
[১.১] রসবা সহর্েকিণ/
র্ডর্েটাইর্েির্নি র্াধ্যর্র্ উদ্ভাবনী
ধািণা বাস্তবায়ন
[১.২] ইিঃপূরি ট িোস্তিোময়ি উদ্ভোিনী

িোস্তিোয়ন

র্ো ণো, সেমেকৃি ও মডমের্োইেকৃি

সেমেকৃি ও মডমের্োইেকৃি সসিো

সেো দো ক ণ

সসিো ডোর্োরিে প্রস্তুি ক ো এিং

প্রস্তুিকৃি

সসিোসমূে চোলু োখো

[১.২.২] ইিঃপূরি ট িোস্তিোময়ি উদ্ভোিনী র্ো ণো,

[১] ই-গভর্ন্টোন্স ও
উদ্ভোিন

সংক্রোন্ত

৬

৭

িোম খ

১০

িার্িখ

২

িোম খ

৭

[১.৩] ই-নর্থি ব্যবহাি বৃর্দ্ধ

%

[১.৪] ৪থ ি র্িল্প র্বপ্লর্বি সম্ভাব্য
িযার্িঞ্জ রর্াকার্বিায় আইন/পর্ির্স/
কর্িপর্িকল্পনা
প্রণয়ন
এবং
র্বষয়র্ভর্ত্তক কর্িিািা আর্য়ােন

[১.৪.১] ৪থ ি র্িল্প র্বপ্লর্বি সম্ভাব্য িযার্িঞ্জ
রর্াকার্বিায় আইন/পর্ির্স/কর্ি-পর্িকল্পনা প্রণীি
[১.৪.২] ৪থ ি র্িল্প র্বপ্লর্বি িযার্িঞ্জ রর্াকার্বিায়
র্বষয়র্ভর্ত্তক কর্িিািা আর্য়ার্েি

[২.১] িথ্য বািায়ন হািনাগাদকিণ
২
২০

[২.২] ই-গভন্যিান্স ও উদ্ভাবন
কর্িপর্িকল্পনা বাস্তবায়ন

অমি উিি

উত্তর্

িির্ি র্ান

১০০%

৯০%

৮০%

৭০%

িির্ি র্ার্নি
র্নর্ম্ন
৬০%

৮

৯

১০

১১/০৫/২০২৩

১৮/০৫/২০২৩

২৫/০৫/২০২৩

৩১/০৫/২০২৩

১৩/১০/২০২২

২৭/১০/২০২২

১০/১১/২০২২

--

---

০৪/০৫/২০২৩

১১/০৫/২০২৩

১৮/০৫/২০২৩

২৫/০৫/২০২৩

৪

৮৫%

৮০%

৭৫%

৭০%

৬০%

িোম খ

৪

৩১/১০/২০২২

৩০/১১/২০২২

১৫/১২/২০২২

২৯/১২/২০২২

সংখ্যা

৩

২

---

১

--

--

সংখ্যা

৬

৪

৩

--

২

--

সংখ্যা

৩

৪

৩

২

--

--

%

৩

৮০%

৭০%

৬০%

৫৫%

৫০%

[১.২.১] ইিঃপূরি ট িোস্তিোময়ি উদ্ভোিনী র্ো ণো,
ডোর্োরিে

[১.৩.১] ই-িাইর্ি সনোর্ মনষ্পমিকৃি

[২.১.১] িথ্য বািায়ন হািনাগাদকৃি

১৬/১১/২০২২

৩১/০৫/২০২৩

(ত্রত্রর্ার্সক র্ভর্ত্তর্ি)
[২.২.১] কিটিম কল্পনো িোস্তিোয়ন সংক্রোন্ত

[২] প্রোমিষ্ঠোমনক
সক্ষিিো বৃমদ্ধ

অসাধািণ

০৪/০৫/২০২৩

সেমেকৃি ও মডমের্োইেকৃি সসিোসমূে চোলুকৃি

৩০

১

কর্িসম্পাদন
সূির্কি র্ান

প্রমিক্ষণ আরয়োমেি
[২.২.২]ই-গভন্যিান্স কর্িপর্িকল্পনা বাস্তবায়র্নি
েন্য বিােকৃি অথ ি ব্যর্য়ি
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িক্ষযর্াত্রা ২০২২-২০২৩
ক্রি

১

কর্িসম্পাদন রক্ষত্র
২

র্ান
৩

কার্ িক্রর্
৪

কর্িসম্পাদন
সূিক

একক

৫
[২.২.৩] কর্িপর্িকল্পনাি অধ িবার্ষ িক স্ব-মূল্যায়ন
প্রর্ির্বদন র্র্িপর্িষদ র্বভার্গ রপ্রর্িি

কর্িসম্পাদন
সূির্কি র্ান

অসাধািণ

অমি উিি

উত্তর্

িির্ি র্ান

১০০%

৯০%

৮০%

৭০%

িির্ি র্ার্নি
র্নর্ম্ন
৬০%

৮

৯

১০

৬

৭

িার্িখ

৩

১৫/০১/২০২৩

২২/০১/২০২৩

৩১/০১/২০২৩

০৯/০২/২০২৩

১৬/০২/২০২৩

িার্িখ

২

৩১/০১/২০২৩

০৯/০২/২০২৩

১৬/০২/২০২৩

২৩/০৫/২০২৩

২৮/০২/২০২৩

িার্িখ

৩

৩১/০৫/২০২৩

৩০/০৬/২০২৩

--

--

----

[২.২.৪] আওিাধীন দপ্তি/সংস্থাি অধ িবার্ষ িক
স্বমূল্যায়ন প্রর্ির্বদন পর্ িার্িািনা সংক্রান্ত
প্রর্ির্বদন র্র্িপর্িষদ র্বভার্গ রপ্রর্িি
[২.২.৫] রদর্ি/র্বর্দর্ি বাস্তবার্য়ি ন্যযনির্ একটি
উদ্ভাবনী উর্যাগ পর্িদিিনকৃি
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ই-েভন্যিান্স ও উদ্ভাবন ক্র্িিপরক্ল্পনা ২০২২-২৩
(র্াঠ ির্ িালের অপিলসর জন্য)
েেযর্াত্রা ২০২২-২০২৩
ক্রর্

ক্ার্ িক্রর্

ক্র্িসম্পাদন

এক্ক্

সূিক্
০১

[১.১] এক্টি উদ্ভাবনী ধারণা/লসবা [১.১.১]
এক্টি
উদ্ভাবনী
ধারণা/লসবা
সহপজক্রণ/পর্পজটাইলজশন বাস্তবােন
সহপজক্রণ/পর্পজটাইলজশন বাস্তবাপেত

০২

[২.১] ই-নপথর ব্যবহার বৃপদ্ধ

০৩

[২.১] তথ্য বাতােন হােনাোদক্রণ

০৪

০৫

ক্র্িসম্পাদন
সূিলক্র র্ান

অসাধারণ

উত্তর্

িেপত র্ান

১০০%

৮০%

৬০%

তাপরি

১০

[২.১.১] ই-িাইলে যনাট পনষ্পপত্তকৃত

%

১০

৮০%

৭০%

৬০%

[৩.১.১] তথ্য বাতােন হােনাোদকৃত

সংখ্যা

১৫

৪

৩

২

[৪.১] ৪থ ি পশল্পপবপ্ললবর িযালেঞ্জ [৪.১.১] ৪থ ি পশল্পপবপ্ললবর িযালেঞ্জ যর্াক্ালবোে
যর্াক্ালবোে ক্রণীে পবষলে অবপহতক্রণ ক্রণীে পবষলে অবপহতক্রণ সভা/ক্র্িশাো
সভা/ক্র্িশাো আলোজন
আলোপজত

সংখ্যা

৫

২

১

--

[৫.১]
ই-েভন্যিান্স
ক্র্িিপরক্ল্পনা বাস্তবােন

সংখ্যা

৬

৪

৩

২

তাপরি

৪

১৫/০১/২০২৩

৩১/০১/২০২৩

০৯/০২/২০২৩

ও

উদ্ভাবন [৫.১.১] ক্র্িিপরক্ল্পনা বাস্তবােন সংক্রান্ত প্রপশেণ
আলোপজত
[৫.১.২] ক্র্িিপরক্ল্পনার অধ িবাপষ িক্ স্ব-মূল্যােন
প্রপতলবদন উর্ধ্িতন ক্র্তিিলের পনক্ট যপ্রপরত
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১৬/০৩/২০২৩ ৩০/০৩/২০২৩ ১৩/০৪/২০২৩

িন্ত্রণোলয়/মিভোগ/দপ্ত /সংস্থো ও িোঠ ির্ টোরয় অমিরস
রসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি কিটিম কল্পনো
িোস্তিোয়ন ও মূল্যায়ন মনরদ টমিকো, ২০২২-২৩

র্র্িপর্িষদ র্বভাগ
গণপ্রোিিী বাংিার্দি সিকাি
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2022-23 এ রসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি সংক্রান্ত সূির্কি ব্যাখ্যো ও মূল্যায়ন প্রর্ক্রয়া
ট
1.1 ত্রৈিোমসকমভমিরি সসিো প্রদোন প্রমিশ্রুমি সংক্রোন্ত িম িীক্ষণ কমিটি পুনগঠন:
িন্ত্রণোলয়/মিভোগ/দপ্ত /সংস্থো/িোঠ প্রিোসরন কোর্ টোলরয় ৩-৫ েন কিটকিটো সিন্বরয় িম িীক্ষণ কমিটি গঠরন
ট ক রি েরি এিং ওরয়িসোইরর্ আিরলোড ক রি েরি। পুনগিকি
ট
মনরদ টিনো রয়রছ। ত্রৈিোমসকমভমিরি উি কমিটি পুনগঠন
কমিটি িথ্য ঊর্ধ্টিন কর্তিট ক্ষ ি োি সপ্র ণ ক রি েরি
মূল্যোয়ন িদ্ধমি: প্রমি ত্রৈিোমসরক সসিো প্রদোন প্রমিশ্রুমি সংক্রোন্ত িম িীক্ষণ কমিটি েোলনোগোদ ক রি েরি। এ সংক্রোন্ত িথ্য
ওরয়িসোইরর্ েোলনোগোদ ক ো েরল এিং উর্ধ্টিন কর্তিট ক্ষ ি োি সপ্র ণ ক ো েরল িমণ টি সূচরক মিি ীরি পূণ ট লক্ষেিোৈো
অমেটি েরি এিং পূণ ট নম্ব িোওয়ো র্োরি। অেিন িিভাগ না হওয়াি রক্ষর্ত্র গার্ণর্িক হার্ি নম্বি কিিন হর্ব।
ট কমিটি েোলনোগোদ সংক্রোন্ত স কোম িৈ/ওরয়িমলংক।
প্রিোণক: পুনগিকি
১.2 ত্রত্রর্ার্সকর্ভর্ত্তর্ি রসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি পর্িবীক্ষণ কর্র্টিি র্সদ্ধান্ত বাস্তবায়ন:
পর্িবীক্ষণ কর্র্টি ত্রত্রর্ার্সকর্ভর্ত্তর্ি র্সদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন কির্ব। গৃহীি র্সদ্ধান্ত বাস্তবার্য়ি হর্ে র্ক না িা
র্নয়র্র্ি পর্ িার্িািনা কির্ব এবং বাস্তবায়ন প্রর্ির্বদন রপ্রিণ কির্ব। পর্িবীক্ষণ কর্র্টি কর্তক
ি ত্রত্রর্ার্সকর্ভর্ত্তর্ি র্সদ্ধান্ত
বাস্তবায়নপূব িক বাস্তবায়ন প্রর্ির্বদন ঊর্ধ্িিন কর্তপ
ি ক্ষ বিাবি রপ্রিণ কির্ি হর্ব।
মূল্যোয়ন িদ্ধমি: প্রর্ি ত্রত্রর্ার্সর্ক রসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি সংক্রান্ত কার্ িক্রর্ পর্িবীক্ষণ কির্ি হর্ব এবং বাস্তবায়ন অগ্রগর্িসহ
পর্িবীক্ষণ প্রর্ির্বদন ঊর্ধ্িিন কর্তপি র্ক্ষি র্নকট রপ্রিণ কিা হর্ি বর্ণ িি সূির্কি র্বপিীর্ি পূণ ি নম্বি পাওয়া র্ার্ব। অেিন
িিভাগ না হওয়াি রক্ষর্ত্র গার্ণর্িক হার্ি নম্বি কিিন হর্ব।
প্রর্াণক: ০৪টি বাস্তবায়ন প্রর্ির্বদন।
১.৩: রসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি মিষরয় আওিোর্ীন দপ্ত / সংস্থো সিন্বরয় ত্রৈিোমসক মভমিরি সভো আরয়োেন:
সসিো প্রদোন প্রমিশ্রুমি মিষরয় আওিোর্ীন দপ্ত /সংস্থো অথিো সংমিষ্ট দপ্ত /সংস্থো সিন্বরয় ত্রৈিোমসক মভমিরি সসিো
প্রদোন প্রমিশ্রুমি কোর্ টক ভোরি িোস্তিোয়রন মনমিি সভো আরয়োেন ক রি েরি এিং ঊর্ধ্টিন কর্তিট ক্ষরক অিমেি ক রি েরি।
মূল্যোয়ন িদ্ধমি: আওিোর্ীন/সংমিষ্ট দপ্ত /সংস্থো সিন্বরয় সসিো প্রদোন প্রমিশ্রুমি কোর্ টক ভোরি িোস্তিোয়রন ের্ন্ কিিরক্ষ ২টি
সভো আরয়োেন ক ো েরল িমণ টি কিটসম্পোদন সূচরক মিি ীরি পূণ ট লক্ষেিোৈো অমেটি েরি। লক্ষেিোৈো অমেটি নো েরল
আনুিোমিক েোর নম্ব কিটন ক ো েরি।
প্রিোণক: সভো কোর্ টমিি ণী/সভো সনোটিি/উিমস্থমি/েোমে ো।
১.৪. রসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি ত্রত্রর্ার্সক র্ভর্ত্তর্ি হািনাগাদ কিা:
ত্রত্রর্ার্সকর্ভর্ত্তর্ি রসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি হািনাগাদপূব িক হািনাগাদকৃি রসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি ওর্য়বসাইর্ট আপর্িাড,
প্রদিিন ও ঊর্ধ্িিন কর্তপ
ি ক্ষ বিাবি রপ্রিণ কির্ি হর্ব। র্িণািয়/র্বভার্গি রক্ষর্ত্র র্র্িপর্িষদ র্বভার্গ,
অর্ধদপ্তি/দপ্তি/সংস্থা/র্বভাগীয় কার্ িাির্য়ি রক্ষর্ত্র সংর্িষ্ট র্িণািয়/র্বভার্গ রপ্রিণ কির্ি হর্ব এবং র্াঠ প্রিাসর্নি দপ্তর্িি
রক্ষর্ত্র সংর্িষ্ট ঊর্ধ্িিন দপ্তর্ি রপ্রিণ কির্ি হর্ব। হািনাগাদকির্ণি রক্ষর্ত্র সংর্িষ্ট দপ্তি কর্তক
ি রসবা অর্ধকিি সহেীকিণ,
রসবা প্রার্প্তি পদ্ধর্ি, সসিোমূল্য, সসিো প্রদোরন সিয়সীিো, রসবা প্রদানকািী কর্িকিিা/কর্িিািীর্দি নার্, পদর্ব, রর্াগার্র্াগ
নম্বিসহ সকি র্বষয় হািনাগাদকির্ণি ব্যবস্থা গ্রহণ কির্ি হর্ব।
প্রর্াণক: হািনাগাদকৃি রসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি সংক্রান্ত অর্িস আর্দি/সিকার্ি পত্র/ওর্য়বর্িংক।
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২.১ রসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি র্বষয়ক প্রর্িক্ষণ আর্য়ােন:
কর্িকিিা-কর্িিািীর্দি দক্ষিাবৃর্দ্ধি েন্য প্রর্িক্ষণ/র্সর্র্নাি/কর্িিািা আর্য়ােন কির্ি হর্ব। রসবা প্রদান সংক্রান্ত
আইন-কানুন, র্বর্ধ-র্বধান, িাকুর্ি র্বর্ধ এবং র্নে দপ্তর্িি রসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি র্বষর্য় প্রর্িক্ষণ/র্সর্র্নাি/কর্িিািা আর্য়ােন
কির্ি হর্ব।
মূল্যায়ন পদ্ধর্ি: রসবা প্রদান সংক্রান্ত দক্ষিা বৃর্দ্ধ এবং রসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি েোলনোগোদক ণ ও বাস্তবায়ন এবং সংর্িষ্ট আইন,
র্বর্ধ-র্বধান র্বষর্য় ২টি প্রর্িক্ষণ/র্সর্র্নাি/কর্িিািা আর্য়ােন কিা রগর্ি বর্ণ িি সূির্কি র্বপিীর্ি িিভাগ িক্ষযর্াত্রা অর্েিি
হর্ব এবং পূণ ি নম্বি পাওয়া র্ার্ব। অেিন িিভাগ না হওয়াি রক্ষর্ত্র গার্ণর্িক হার্ি নম্বি কিিন হর্ব।
প্রর্াণক: অর্িস আর্দি/আরলোচেসূমচ প্রর্িক্ষণাথীর্দি িার্িকা/উপর্স্থর্িি হার্েিা।
২.২ রসবা প্রদান র্বষর্য় রেকর্হাল্ডািগর্ণি সর্ন্বর্য় অবর্হিকিণ সভা আর্য়ােন:
অংিীের্নি অংিগ্রহর্ণ ২টি সভা অনুষ্ঠান কির্ি হর্ব। অংিীেন বির্ি র্িণািয়/র্বভাগ/িাষ্ট্রীয় প্রর্িষ্ঠান/অর্ধদপ্তি/
দপ্তি/সংস্থা/র্াঠ পর্ িার্য়ি কার্ িাির্য়ি অভযন্তিীণ/দাপ্তর্িক/নাগর্িক রসবা গ্রহণকািী রর্ রকান ব্যর্ি/প্রর্িষ্ঠান এবং
আওিাধীন/সংর্িষ্ট র্াঠ পর্ িার্য়ি কার্ িািয়সমূহ র্কংবা িার্দি কর্িকিিা/কর্িিািীর্ক বুঝার্ব।
মূল্যায়ন পদ্ধর্ি: অংিীের্নি অংিগ্রহর্ণ কর্পর্ক্ষ ২টি সভা আর্য়ােন কিা হর্ি বর্ণ িি সূির্কি র্বপিীর্ি পূণ ি নম্বি পাওয়া
র্ার্ব। অেিন িিভাগ না হওয়াি রক্ষর্ত্র গার্ণর্িক হার্ি নম্বি কিিন হর্ব।
প্রর্াণক: অংিীের্নি অংিগ্রহর্ণ অনুর্ষ্ঠি সভাি কার্ ির্ববিণী/উপর্স্থর্িি হার্েিা/অবর্হিকিণ সভাি রনাটিি।

সসিো প্রদোন প্রমিশ্রুমি কিটিম কল্পনো মূল্যোয়ন িদ্ধমি
 অথ ট িছ সিরষ ১৫ জুলোই িোম রখ িরে সসিো প্রদোন প্রমিশ্রুমি কিটিম কল্পনো প্রণয়নকো ী অমিস পূি টিিী অথ টিছর সসিো
প্রদোন প্রমিশ্রুমি কিটিম কল্পনো স্বমূল্যোয়ন প্রমিরিদন প্রস্তুি ক রি (প্রমিটি সূচরক নম্বর মিি ীরি প্রোপ্ত নম্ব , সি টরিোর্ ২৫
নম্বর িরে), অমিস প্রর্োরন অনুরিোদন গ্রেণ ক রি এিং প্রিোণকসে মূল্যোয়ন প্রমিরিদন ঊর্ধ্টিন অমিরস মনকর্ সপ্র ণ
ক রি;
 ঊর্ধ্টিন অমিস প্রিোণকসমূে র্োচোই কর চূড়োন্ত নম্ব প্রদোন ক রি এিং ঊর্ধ্টিন অমিরস এমিএ মূল্যোয়নকো ী কিটকিটো
মনকর্ চূড়োন্ত মূল্যোয়ন প্রমিরিদন (প্রোপ্ত নম্ব সে) সপ্র ণ ক রি;
 এমিএ মূল্যোয়নকো ী কিটকিটো উি অমিরস চূড়োন্ত মূল্যোয়রন প্রোপ্ত নম্ব রক এমিএ-সি র্োর্ টকৃি নম্ব (৩)-এ মিি ীরি
রূিোন্ত ক রি (ওরয়রর্ড সস্কো ); এিং
 উি নম্ব এমিএ-সি সসিো প্রদোন প্রমিশ্রুমি কিটিম কল্পনো িোস্তিোয়রন মিি ীরি সসিো প্রদোন প্রমিশ্রুমি কিটিম কল্পনো
প্রণয়নকো ী অমিরস প্রোপ্ত নম্ব মেরসরি মিরিচনো ক ো েরি।
 উদোে ণ: র্ ো র্োক সসিো প্রদোন প্রমিশ্রুমি কিটিম কল্পনো িোস্তিোয়রন সকোন অমিস চূড়োন্ত মূল্যোয়রন ২৫ নম্বর মিি ীরি ২০
নম্ব সিরয়রছ। এমিএ মূল্যোয়নকো ী কিটকিটো উি অমিরস চূড়োন্ত মূল্যোয়রন প্রোপ্ত নম্ব রক এমিএ সসকিন ৩-এ সসিো প্রদোন
প্রমিশ্রুমি কিটিম কল্পনো িোস্তিোয়রন ের্ন্ র্োর্ টকৃি নম্ব (৩, ওরয়রর্ড সস্কো )-এ মিি ীরি রূিোন্ত ক রি মনেরূরি:
 সি টরিোর্ নম্ব ২৫ েরল প্রোপ্ত নম্ব ২০
 সুতরাং সব িলর্াট নম্বর ৩ হলে প্রাপ্ত নম্বর= (২০৩)২৫=২.৪
মনরে সসিো প্রদোন প্রমিশ্রুমি কিটিম কল্পনো ২০২২-২৩ প্রদি েরলো। এই কিটিম কল্পনো সকল স কোম অমিরস ের্ন্ প্ররর্োেে
েরি। স কোম অমিসসমূে এই কিটিম কল্পনো মপ্রন্ট কর এমিএ’ সোরথ সংযুি কর স্বোক্ষর ব্যিস্থো গ্রেণ ক রি।
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িন্ত্রণোলয়/মিভোগ/ োষ্ট্রীয় প্রমিষ্ঠোন/দপ্ত সংস্থো/িোঠ ির্ টোরয় দপ্ত এ সসিো প্রদোন প্রমিশ্রুমি িোস্তিোয়ন কিটিম কল্পনো, ২০২২-২০২৩
কার্ িক্রর্র্ি
রক্ষত্র

১

প্রোমিষ্ঠোমনক

সক্ষিিো
অেটন

র্ান

২

১৮

৭

কার্ িক্রর্

কর্িসম্পাদন
সূিক

৩
[১.১] ত্রৈিোমসক মভমিরি রসবা
প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি সংক্রোন্ত পর্িবীক্ষণ
ি
কর্র্টি পুনগঠন
[১.২] ত্রৈিোমসক মভমিরি রসবা
প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি সংক্রোন্ত িম িীক্ষণ
কমিটি সভো মসদ্ধোন্ত িোস্তিোয়ন

৪
[১.১.১] কর্র্টি
ি
পুনগঠিি

[১.৩] রসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি মিষরয়
আওিোর্ীন দপ্ত /সংস্থো সিন্বরয়
ত্রৈিোমসক মভমিরি সভো আরয়োেন

[১.২.১] সভো
আরয়োমেি

[১.৪] ত্রৈিোমসক মভমিরি রসবা
প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি েোলনোগোদক ণ
(আওিোর্ীন দপ্ত /সংস্থোসে)

[১.৪.১]
হািনাগাদকৃি

[২.১] রসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি র্বষয়ক
কর্িিািা/প্রর্িক্ষণ/র্সর্র্নাি
আর্য়ােন

[২.১.১] প্রর্িক্ষণ/
কিটিোলো
আরয়োমেি

[২.২] রসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি মিষরয়
সস্টকরেোল্ডো গরণ সিন্বরয়
অিমেিক ণ সভো আর্য়ােন

[২.২.১]
অিমেিক ণ সভো
আরয়োমেি

[১.৩.১] র্সদ্ধান্ত
বাস্তবার্য়ি এবং
প্রর্ির্বদন রপ্রর্িি

একক

৫

কর্িস
ম্পাদন
সূির্ক
ি র্ান

প্রকৃি
অেিন
২০২০২১

প্রকৃি
অেিন
২০২১২২

৬

৭

৮

৩

সংখ্যো

৯

সংখ্যো

৩

-

-

৪

-

-

সংখ্যো
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উত্তর্

িির্ি
র্ান

৯০%

৯

১০

৮০
%
১১

৩

২

১

৮০

৭০

৬০

৩

২

১

৪

৩

২

১

২

১

-

-

৪

সংখ্যো

অর্ি
উত্তর্

১০০%

৯০

২

সংখ্যো

অসাধািণ

৪

৪

%

িক্ষযর্াত্রা ২০২২-২০২৩

২

১

িির্ি র্ার্নি
র্নর্ম্ন

৭০%

৬০%

১২

১৩

-

িন্ত্রণোলয়/মিভোগ/দপ্ত /সংস্থো ও িোঠ ির্ টোরয় অমিরস
অমভরর্োগ প্রমিকো ব্যিস্থো সংক্রোন্ত কিটিম কল্পনো
িোস্তিোয়ন ও মূল্যায়ন মনরদ টমিকো, ২০২২-২৩

র্র্িপর্িষদ র্বভাগ
গণপ্রোিিী বাংিার্দি সিকাি
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2022-23 অথ টিছর অর্ভর্র্াগ প্রর্িকাি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সূির্কি ব্যাখ্যো ও মূল্যায়ন প্রর্ক্রয়া

১.১ অর্ভর্র্াগ র্নষ্পর্ত্ত কর্িকিিা (অর্নক) ও আর্পি কর্িকিিা র্নর্য়াগ এবং এ সংক্রান্ত িথ্য ওরয়িসোইরর্
ত্রৈিোমসকমভমিরি হািনাগাদকিণ:
অর্ভর্র্াগ র্নষ্পর্ত্ত কর্িকিিা (অর্নক) ও আর্পি কর্িকিিা র্নর্য়াগ এবং এ সংক্রান্ত িথ্য ওর্য়বসাইর্ট এবং
প্রর্র্ােয রক্ষর্ত্র মেআ এস সির্ওয়েো -এ হািনাগাদকিণ ত্রত্রর্ার্সকর্ভর্ত্তর্ি র্নর্িি কির্ি হর্ব।
মূল্যায়ন পদ্ধর্ি: প্রর্ি ত্রত্রর্ার্সর্ক অর্ভর্র্াগ র্নষ্পর্ত্ত কর্িকিিা (অর্নক) ও আর্পি কর্িকিিা র্নর্য়ার্গি িথ্য
ওর্য়বসাইর্ট এবং র্েআিএস সিটওয়যাি-এ র্ািাইকার্ি হািনাগাদ পাওয়া রগর্ি বর্ণ িি সূির্কি র্বপিীর্ি পূণ ি নম্বি
পাওয়া র্ার্ব।
প্রর্াণক: প্রর্ি ত্রত্রর্ার্সর্কি ওর্য়বসাইট হািনাগাদ সম্পর্ন্নি অর্িস আর্দি/সভাি কার্ ির্ববিণী/সিকার্ি
পত্র/ওর্য়বর্িংক।
১.২-১.৩ প্রাপ্ত অর্ভর্র্াগ র্নষ্পর্ত্তকৃি এবং র্নষ্পর্ত্ত সংক্রান্ত র্ার্সক প্রর্ির্বদন রপ্রর্িি:
অর্ভর্র্াগ প্রর্িকাি ব্যবস্থা সংক্রান্ত র্নর্দ ির্িকা-২০১৫ (পর্ির্ার্েিি-২০১৮) অনুর্ায়ী অনিাইন/অিিাইর্ন
প্রাপ্ত অর্ভর্র্াগ র্থাসর্র্য় মনষ্পমি ক রি েরি এিং মনষ্পমি প্রমিরিদন মনরদ টমিকো অনুর্োয়ী ি িিী িোরস ১০
িোম রখ িরে ঊর্ধ্টিন কর্তিট ক্ষ ি োি সপ্র ণ ক রি েরি। ঊর্ধ্টিন কর্তিট ক্ষ িলরি িন্ত্রণোলয়/মিভোরগ সক্ষরৈ
িমন্ত্রিম ষদ মিভোগ, অমর্দপ্ত /মিভোগীয় কোর্ টোলয়/দপ্ত /সংস্থো সক্ষরৈ সংমিষ্ট িন্ত্রণোলয়/মিভোগ এিং িোঠ ির্ টোরয়
দপ্তর সক্ষরৈ সংমিষ্ট মিভোগীয় কোর্ টোলয়রক বুঝোরি।
মূল্যোয়ন িদ্ধমি: প্রোপ্ত অমভরর্োরগ ৯০% মনষ্পমি ক ো েরল এিং র্থোসিরয় িোমসক প্রমিরিদন (প্রমি িোরস ০১টি)
সপ্র ণ মনমিি ক ো েরল িমণ টি সূচরক মিি ীরি পূণ ট নম্ব িোওয়ো র্োরি। অেটন িিভোগ নো েরল গোমণমিক েোর নম্ব
কিটন েরি এিং অনলোইন ও অিলোইরন প্রোপ্ত মনষ্পমিরর্োগ্য অমভরর্োরগ ৬০%-এ কি মনষ্পমি সক্ষরৈ সকোরনো নম্ব
িোওয়ো র্োরি নো।
প্রর্াণক: র্নষ্পর্ত্ত সংক্রান্ত র্ার্সক প্রর্ির্বদন।
২.১ ত্রৈিোমসকমভমিরি িম িীক্ষণ এিং ত্রৈিোমসক িম িীক্ষণ প্রমিরিদন ঊর্ধ্টিন কর্তিট রক্ষ মনকর্ সপ্র ণ:
অমভরর্োগ প্রমিকো ব্যিস্থোিনো সংক্রোন্ত কোর্ টক্রি ত্রৈিোমসকমভমিরি িম িীক্ষণ ক রি েরি। গৃেীি মসদ্ধোন্ত
িোস্তিোময়ি েরি মক নো িো মনয়মিি ির্ টোরলোচনো ক রি েরি এিং িোস্তিোয়ন প্রমিরিদন প্রণয়ন ক রি েরি।
ত্রৈিোমসকমভমিরি মসদ্ধোন্ত িোস্তিোয়নপূি টক িোস্তিোয়ন প্রমিরিদন ঊর্ধ্টিন কর্তিট ক্ষ ি োি সপ্র ণ ক রি েরি।
মূল্যোয়ন িদ্ধমি: প্রমি ত্রৈিোমসরক অমভরর্োগ প্রমিকো ব্যিস্থোিনো সংক্রোন্ত কোর্ টক্রি িম িীক্ষণ ক রি েরি এিং
িোস্তিোয়ন অগ্রগমিসে িম িীক্ষণ প্রমিরিদন ঊর্ধ্টিন কর্তিট রক্ষ মনকর্ সপ্র ণ ক ো েরল বর্ণ িি সূির্কি র্বপিীর্ি পূণ ি
নম্বি পাওয়া র্ার্ব। অেটন িিভোগ নো েরল গোমণমিক েোর নম্ব কিটন েরি।
প্রিোণক: ত্রৈিোমসক িম িীক্ষণ প্রমিরিদন।
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২.২ অমভরর্োগ প্রমিকো ব্যিস্থো এিং মেআ এস সির্ওয়েো মিষয়ক প্রমিক্ষণ আরয়োমেি:
কর্িকিিা-কর্িিািীর্দি দক্ষিাবৃর্দ্ধি েন্য প্রর্িক্ষণ আর্য়ােন কির্ি হর্ব। অর্ভর্র্াগ প্রর্িকাি ব্যবস্থা এবং
রসবা সংক্রান্ত সংর্িষ্ট আইন-কানুন, র্বর্ধ-র্বধান, িাকুর্ি র্বর্ধ, অর্ভর্র্াগ প্রর্িকাি ব্যবস্থা সংক্রান্ত র্নর্দ ির্িকা,
র্েআিএস সিটওয়যাি এবং র্নে দপ্তর্িি অর্ভর্র্াগ প্রর্িকাি ব্যবস্থাপনা কার্ িক্রর্ র্বষর্য় ২টি
রসর্র্নাি/কর্িিািা/প্রর্িক্ষণ আর্য়ােন কির্ি হর্ব।
মূল্যায়ন পদ্ধর্ি: অর্ভর্র্াগ প্রর্িকাি ব্যবস্থাপনা এবং রসবা সংক্রান্ত সংর্িষ্ট আইন-কানুন ও র্বর্ধ-র্বধান, অর্ভর্র্াগ
প্রর্িকাি ব্যবস্থা সংক্রান্ত র্নর্দ ির্িকা, র্েআিএস সিটওয়যাি এবং র্নে দপ্তর্িি অর্ভর্র্াগ প্রর্িকাি ব্যবস্থাপনা
কার্ িক্রর্ র্বষর্য় ২টি রসর্র্নাি/কর্িিািা/প্রর্িক্ষণ আর্য়ােন কিা হর্ি বর্ণ িি সূির্কি র্বপিীর্ি িিভাগ িক্ষযর্াত্রা
অর্েিি হর্ব এবং পূণ ি নম্বি পাওয়া র্ার্ব। অেটন িিভোগ নো েরল গোমণমিক েোর নম্ব কিটন েরি।
প্রর্াণক: প্রর্িক্ষর্ণি অর্িস আর্দি, আর্িািযসূর্ি, প্রর্িক্ষণাথীর্দি িার্িকা, উপর্স্থর্ি/হার্েিা।

২.৩ অমভরর্োগ প্রমিকো ব্যিস্থোিনো মিষরয় সস্টকরেোল্ডো গরণ সিন্বরয় অিমেিক ণ সভো:
অংিীেরন অংিগ্রেরণ ২টি সভো আরয়োেন ক রি েরি। অংিীেন িলরি িন্ত্রণোলয়/মিভোগ/ োষ্ট্রীয়
প্রমিষ্ঠোন/অমর্দপ্ত / দপ্ত /সংস্থো/িোঠ ির্ টোরয় কোর্ টোলরয় অভেন্ত ীণ/দোপ্তম ক/নোগম ক সসিো গ্রেণকো ী সর্ সকোন
ব্যমি/প্রমিষ্ঠোন এিং আওিোর্ীন/সংমিষ্ট িোঠ ির্ টোরয় কোর্ টোলয়সমূে মকংিো িোরদ কিটকিটো/কিটচো ীরক বুঝোরি।
মূল্যোয়ন িদ্ধমি: অংিীেরন অংিগ্রেরণ কিিরক্ষ ২টি সভো আরয়োেন ক ো েরল িমণ টি সূচরক মিি ীরি পূণ ট নম্ব
িোওয়ো র্োরি। অেটন িিভোগ নো েরল গোমণমিক েোর নম্ব কিটন েরি।
প্রিোণক: অংিীেরন অংিগ্রেরণ অনুমষ্ঠি সভো কোর্ টমিি ণী/সভো সনোটিি/উিমস্থি/েোমে ো।

অমভরর্োগ প্রমিকো ব্যিস্থোিনো সংক্রোন্ত কিটিম কল্পনো িম িীক্ষণ িদ্ধমি
* অমভরর্োগ প্রমিকো ব্যিস্থোিনো সংক্রোন্ত কিটিম কল্পনো প্রণয়নকো ী অমিস ত্রৈিোমসকমভমিরি অগ্রগমি
ির্ টোরলোচনো ক রি এিং অগ্রগমি প্রমিরিদন ঊর্ধ্টিন অমিরস মনকর্ সপ্র ণ ক রি; এিং
* ঊর্ধ্টিন অমিস প্রমি অথ টিছর িোঝোিোমঝ সিরয় (১৫ েোনুয়োম িরে) আওিোর্ীন অমিসমূরে
অমভরর্োগ প্রমিকো ব্যিস্থোিনো সংক্রোন্ত কিটিম কল্পনো িোস্তিোয়ন অগ্রগমি ির্ টোরলোচনো ক রি এিং আওিোর্ীন
অমিসসমূেরক িলোিিটক প্রদোন ক রি।

অমভরর্োগ প্রমিকো ব্যিস্থোিনো সংক্রোন্ত কিটিম কল্পনো মূল্যোয়ন িদ্ধমি
*অথ ট িছ সিরষ ১৫ জুলোই িোম রখ িরে অমভরর্োগ প্ররমিকো ব্যিস্থোিনো সংক্রোন্ত কিটিম কল্পনো
প্রণয়নকো ী অমিস পূি টিিী অথ টিছর অমভরর্োগ প্রমিকো ব্যিস্থোিনো সংক্রোন্ত কিটিম কল্পনো স্বমূল্যোয়ন প্রমিরিদন
প্রস্তুি ক রি (প্রমিটি সূচরক মিি ীরি প্রদি নম্বর মিি ীরি প্রোপ্ত নম্ব , সি টরিোর্ ২৫ নম্বর িরে), অমিস
প্রর্োরন অনুরিোদন গ্রেণ ক রি এিং প্রিোণকসে মূল্যোয়ন প্রমিরিদন ঊর্ধ্টিন অমিরস মনকর্ সপ্র ণ ক রি;
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* ঊর্ধ্টিন অমিস প্রিোণকসমূে র্োচোই কর চূড়োন্ত নম্ব প্রদোন ক রি এিং ঊর্ধ্টিন অমিরস এমিএ
মূল্যোয়নকো ী কিটকিটো মনকর্ চূড়োন্ত মূল্যোয়ন প্রমিরিদন (প্রোপ্ত নম্ব সে) সপ্র ণ ক রি;
* এমিএ মূল্যোয়নকো ী কিটকিটো উি অমিরস চূড়োন্ত মূল্যোয়রন প্রোপ্ত নম্ব রক এমিএ-সি র্োর্ টকৃি নম্ব (৪)এ মিি ীরি রূিোন্ত ক রি (ওরয়রর্ড সস্কো ); এিং
* উি নম্ব এমিএ-সি অমভরর্োগ প্রমিকো ব্যিস্থোিনো িোস্তিোয়রন মিি ীরি অমভরর্োগ প্রমিকো ব্যিস্থোিনো
সংক্রোন্ত কিটিম কল্পনো প্রণয়নকো ী অমিরস প্রোপ্ত নম্ব মেরসরি মিরিচনো ক ো েরি।
*উদোে ণ: র্ ো র্োক অমভরর্োগ প্রমিকো ব্যিস্থোিনো সংক্রোন্ত কিটিম কল্পনো িোস্তিোয়রন সকোন অমিস চূড়োন্ত
মূল্যোয়রন ২৫ নম্বর মিি ীরি ২০ নম্ব সিরয়রছ। এমিএ মূল্যোয়নকো ী কিটকিটো উি অমিরস চূড়োন্ত মূল্যোয়রন প্রোপ্ত
নম্ব রক এমিএ সসকিন ৩-এ অমভরর্োগ প্রমিকো ব্যিস্থোিনো সংক্রোন্ত কিটিম কল্পনো িোস্তিোয়রন ের্ন্ র্োর্ টকৃি নম্ব
(৪, ওরয়রর্ড সস্কো )-এ মিি ীরি রূিোন্ত ক রি মনেরূরি:
* সি টরিোর্ নম্ব ২৫ েরল প্রোপ্ত নম্ব ২০
* সুি োং সি টরিোর্ নম্ব ৪ েরল প্রোপ্ত নম্ব = (২০৪)২৫=৩.২
মনরে অমভরর্োগ প্রমিকো ব্যিস্থোিনো সংক্রোন্ত কিটিম কল্পনো ২০২২-২৩ প্রদি েরলো। এই কিটিম কল্পনো সকল
স কোম অমিরস ের্ন্ প্ররর্োেে েরি। স কোম অমিসসমূে এই কিটিম কল্পনো মপ্রন্ট কর এমিএ’ সোরথ সংযুি কর
স্বোক্ষর ব্যিস্থো গ্রেণ ক রি।
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িন্ত্রণোলয়/মিভোগ/ োষ্ট্রীয় প্রমিষ্ঠোন/দপ্ত সংস্থো/ িোঠ ির্ টোরয় দপ্ত এ অমভরর্োগ প্রমিকো ব্যিস্থো সংক্রোন্ত কিটিম কল্পনো, ২০২২-২০২৩
লক্ষযমাত্রা ২০২২-২০২৩
কার্ িক্রদমর
সক্ষত্র

১

প্রাপতষ্ঠাপন
ক্

সের্তা
অজিন

মাি

২

১৪

১১

কার্ িক্রম

কমিসম্পােি
সূিক

৩
[১.১] অপভলর্াে পনষ্পপত্ত ক্র্িক্তিা
(অপনক্) ও আপিে ক্র্িক্তিার
তথ্য ওলেবসাইলট এবং পজআরএস
সিটওেযালর (প্রলর্াজয যেলত্র)
নত্রর্াপসক্ পভপত্তলত হােনাোদক্রণ

৪
[১.১.১] অসিক ও
আসপল কমিকতিা
তথ্য হালিাগােকৃত
এবাং ওলেবসাইলট
আপদলািকৃত

[১.২] সিসে িষ্ট সমদয়
অিলাইদি/অিলাইদি প্রাপ্ত
অসভদর্াগ সিষ্পসত্ত

[১.২.১] অপভলর্াে
পনষ্পপত্তকৃত

[১.৩] অসভদর্াগ সিষ্পসত্ত সাংক্রাতরা
মাসসক প্রসতদবেি উর্ধ্িতি
কর্তিপক্ষ বরাবর সপ্ররণ

[১.৩.১] প্রপতলবদন
যপ্রপরত

[২.১] কমিকতিা/কমিিারীদের
অসভদর্াগ প্রসতকার ব্যবস্থা এবাং
সজআরএস সিটওয়যার সবষয়ক
প্রসশক্ষণ আদয়াজি

[২.১.১]
প্রপশেণ
আলোপজত

একক

কমিসম্পােি
সূিদকর মাি

৫

৬

সংখ্যা

৪

প্রকৃত
অজিি
২০২০২১

প্রকৃত
অজিি
২০২১২২

৭

৮

৭

%

৪

সংখ্যা
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অসত
উত্তম

১০০%

৯০%

৯

১০

৪

৩

৯০

৩

%

অসািারণ

৯০

-

-

২

উত্তম
৮০
%
১১

িলসত
মাি

িলসত
মাদির সিদম্ন

৭০%

৬০%

১২

১৩

৮০

৭০

৬০

৮০

৭০

৬০

১

-

-

-

লক্ষযমাত্রা ২০২২-২০২৩
কার্ িক্রদমর
সক্ষত্র

১

মাি

২

কার্ িক্রম

কমিসম্পােি
সূিক

৩
[২.২] নত্রমাসসক সভসত্তদত
পসরবীক্ষণ এবাং নত্রমাসসক
পসরবীক্ষণ প্রসতদবেি উর্ধ্িতি
কর্তিপদক্ষর সিকট সপ্ররণ

৪
[২.২.১] নত্রর্াপসক্

[২.৩] অপভলর্াে প্রপতক্ার
ব্যবস্থািনা পবষলে
যেক্লহাল্ডারেলণর সর্্বয়লে
অবপহতক্রণ সভা আলোজন

[২.৩.১] সভা
আলোপজত

প্রপতলবদন যপ্রপরত

একক

কমিসম্পােি
সূিদকর মাি

প্রকৃত
অজিি
২০২০২১

প্রকৃত
অজিি
২০২১২২

অসািারণ

অসত
উত্তম

১০০%

৯০%

উত্তম

৫

৬

৭

৮

৯

১০

৮০
%
১১

সংখ্যা

৩

-

-

৪

৩

২

৪

সংখ্যা

100

২

১

িলসত
মাি

িলসত
মাদির সিদম্ন

৭০%

৬০%

১২

১৩

১

িন্ত্রণোলয়/মিভোগ/দপ্ত /সংস্থো ও িোঠ ির্ টোরয় অমিরস িথ্য অমর্কো মিষরয় িোমষ টক
কিটিম কল্পনো িোস্তিোয়ন ও মূল্যায়ন মনরদ টমিকো, ২০২২-২৩

র্র্িপর্িষদ র্বভাগ
গণপ্রোিিী বাংিার্দি সিকাি
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ভূমিকো
সিকার্ি অর্িসসমূর্হ স্বিিো ও েিোিমদমে ির্িিািী ক ো মনমিি এিং িথ্য অমর্কো আইন, ২০০৯ িোস্তিোয়রন
িোমষ টক কিটসম্পোদন চুমি আওিোয় িথ্য অর্ধকাি র্বষর্য় িম কল্পনোয় ০৬ টি কোর্ টক্রি ও সংমিষ্ট কিটসম্পোদন সূচক
মনর্ টো ণ ক ো েরয়রছ। এসকল সূচরক িক্ষযর্াত্রা িোস্তিোয়ন ও মূল্যায়র্নি পদ্ধর্ি র্নর্ম্ন বণ িনা কিা হর্িা:

2022-23 অথ টিছর িথ্য অর্ধকাি সংক্রান্ত সূির্কি ব্যাখ্যো ও মূল্যায়ন প্রর্ক্রয়া
কোর্ টক্রি নং ১.১ িথ্য অর্ধকাি আইন অনুর্ায়ী র্নধ িার্িি সর্র্য়ি র্র্ধ্য িথ্য প্রার্প্তি আর্বদন র্নষ্পর্ত্ত
বাস্তবায়ন পদ্ধর্িিঃ
(ক) িথ্য অর্ধকাি আইন, ২০০৯ অনুসার্ি প্রর্িটি অর্ির্সি দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কর্িকিিা নাগর্ির্কি আর্বদর্নি র্ভর্ত্তর্ি িথ্য প্রদান
কর্ি থার্কন। প্রর্িটি আর্বদর্নি িথ্য সঠিক সর্র্য় (২০ কার্ ির্দবস বা অন্য ইউর্নট িথ্য প্রদার্নি সার্থ যুি থাকর্ি ৩০
কার্ ির্দবস বা রকান ব্যর্িি েীবন-মৃি, রগ্রিিাি এবং কািাগাি হর্ি মুর্ি সম্পর্কিি হর্ি ২৪ ্ন্টি র্র্ধ্য বা িথ্য প্রদার্ন
অপািগ হর্ি ১০ কার্ ির্দবর্স র্থার্থ র্নয়র্র্ োর্নর্য় রদওয়া ) প্রদান কিাি র্বষর্য় িথ্য অর্ধকাি আইন ২০০৯ অনুসার্ি
বাধ্যবাধকিা ির্য়র্ছ। এর্ক্ষর্ত্র রকান অর্িস কর্তক
ি নাগর্ির্কি িার্হি সকি ির্থ্যি আর্বদন (১০০%), িথ্য অর্ধকাি আইন
২০০৯ এি র্বর্ধর্বধান প্রর্িপািন সার্পর্ক্ষ র্নষ্পর্ত্ত কির্ি কর্িসম্পাদন সূির্কি পূণ ট নম্ব প্রোপ্ত েরি। এর্ক্ষর্ত্র, রকান িথ্য
উি আইন অনুর্ায়ী প্রদান কিা সম্ভব না হর্ি র্বষয়টি আর্বদনকািীর্ক র্থার্নয়র্র্ োনার্না হর্ি এর্ক্ষর্ত্র িথ্য প্রদান কিা
হর্য়র্ছ র্র্র্ি র্বর্বিনা কিা হর্ব।
(খ) ির্থ্যি েন্য রকান আর্বদন না পাওয়া রগর্ি কর্িসম্পাদন সূির্কি পূণ ট নম্ব প্রোপ্ত েরি।
(গ) রকান আর্বদন র্নষ্পর্ত্তি সর্য়/িার্িখ ৩০ জুন অর্িক্রর্ কির্ি িা প্রাপ্ত আর্বদন সংখ্যাি র্র্ধ্য গণ্য হর্ব না।
(্) আর্বদন র্নষ্পর্ত্ত কিাি পি উি আর্বদর্নি উপি আপীি বা অর্ভর্র্াগ হর্িও এ রক্ষর্ত্র িা র্নষ্পর্ত্ত র্হসার্ব ধিা হর্ব।
প্রর্াণক: উর্ধ্িিন কার্ িাির্য় ত্রত্রর্ার্সক র্ভর্ত্তর্ি রপ্রর্িি প্রর্ির্বদন। প্রর্ির্বদর্ন উি অর্ির্স ২০২২-২৩ অথ িবছর্ি কিটি
আর্বদন পাওয়া রগর্ছ এবং কিটি আর্বদন িথ্য অর্ধকাি আইন, ২০০৯ এি র্বধান অনুর্ায়ী র্নষ্পর্ত্ত কিা হর্য়র্ছ িা উর্েখ
কির্ি হর্ব। এ সংক্রান্ত আিাদা একটি রির্েোি সংিক্ষণ কির্ি হর্ব। এটি পত্র গ্রহণ রির্েোর্িি র্ি হর্ি পার্ি। উর্ধ্িিন
কার্ িািয় প্রর্য়াের্ন এ সংক্রান্ত রির্েোি র্ািাই কর্ি রদখর্ি পাির্ব।
কোর্ টক্রি নং ১.২ স্বি:প্ররণোমদিভোরি প্রকোিরর্োগ্য িথ্য হািনাগাদ কর্ি ওরয়িসোইরর্ প্রকোি
বাস্তবায়ন পদ্ধর্ি:
র্নধ িার্িি সর্র্য়ি র্র্ধ্য স্বি:প্ররণোমদিভোরি প্রকোিরর্োগ্য িথ্য হািনাগাদ কর্ি ওরয়িসোইরর্ প্রকোি ক রল পূণ ট নম্ব িোওয়ো
র্োরি। অথ টোৎ প্রমিমদন র্ি িথ্য ওরয়িসোইরর্ প্রকোিরর্োগ্য েরি িো ওরয়িসোইরর্ প্রকোি ক রি েরি। সর্িন: িদলী আরদি,
িোসরিোরর্ ট মেও, সিন্বয় সভো সনোটিি ইিেোমদ। িো ি ও অথ টিছর প্রথিোরর্ ট একিো অথ টোৎ ৩১ মডরসম্বর পূরি ট একিো
এিং অথ টিছর মদ্বিীয়োরর্ ট অথ টোৎ ৩০ জুরন পূরি ট আ একিো সম্পূণ ট ওরয়িসোইর্ ি ীক্ষো কর সকোথোও সকোরনো েোলনোগোদ
ক ো প্ররয়োেন েরল িো েোলনোগোদ ক রি েরি। েোলনোগোদোরন্ত দোময়ত্ব প্রোপ্ত কিটকিটো ও িাঁ অমিস প্রর্োন ওর্য়বসাইর্ট
হািনাগাদ কিা হর্য়র্ছ র্র্র্ি প্রিেয়ন ক রিন।
প্রর্াণক: ওরয়িসোইর্ েোলনোগোদোরন্ত দোময়ত্ব প্রোপ্ত কিটকিটো ও িাঁি অমিস প্রর্োন প্রিেয়ন ক রিন এিং উি প্রিেয়নিৈ
প্রিোণক মেরসরি গণ্য েরি।
কোর্ টক্রি নং ১.৩ িোমষ টক প্রমিরিদন প্রকোি
বাস্তবায়ন পদ্ধর্ি:
প্রমিটি িন্ত্রণোলয়/মিভোগ/ োষ্ট্রীয় প্রমিষ্ঠোন মনর্ টোম ি সিরয় িরে িোমষ টক প্রমিরিদন প্রকোি কির্ি পূণ ট নম্ব িোরি। ির্ব রর্
সব অধস্তন অর্িস বা র্াঠ পর্ িার্য়ি অর্িস িোমষ টক প্রমিরিদন প্রকোি কর নো বা রর্ সর্স্ত কার্ িাির্য়ি বার্ষ িক প্রর্ির্বদন
প্রকাি কিাি সক্ষর্িা নাই িািা র্নর্ের্দি ওর্য়বসাইর্ট উি কার্ িাির্য়ি িথ্য রর্র্ন গি অথ িবছর্িি উর্েখর্র্াগ্য কার্ িাবিী,
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সািল্য, কর্িকিিা/কর্িিািীি নার্, পদবী, রিান/র্র্াবাইি নম্বি, ইর্র্ইি এর্েস, নাগর্িকগর্ণি েন্য প্রদত্ত র্বর্িষ রসবা
ইিযার্দ [িথ্য অর্ধকাি আইন, ২০০৯ এি ৬(৩) ধািা অনুসার্ি] টাইপ বা হার্ি র্ির্খ আপর্িাড কির্ি পূণ ি নম্বি পার্ব।
প্রর্াণক: বার্ষ িক প্রর্ির্বদর্নি কর্প/ ওর্য়ব র্িঙ্ক
কার্ িক্রর্ নং ১.৪ িথ্য অর্ধকাি আইন, ২০০৯ -এি ৫ ধািা অনুসার্ি র্াবিীয় ির্থ্যি কযাটািগ ও ইনর্ডক্স প্রস্তুি/ হািনাগাদকিণ:
বাস্তবায়ন পদ্ধর্ি:
র্নধ িার্িি সর্র্য়ি র্র্ধ্য ির্থ্যি কযাটািগ ও ইনর্ডক্স প্রস্তুি/ হািনাগাদ কির্ি পূণ ি নম্বি পাওয়া র্ার্ব।
প্রর্াণক: অর্ির্সি 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 বৃর্দ্ধমূিক প্রিাি কার্ িক্রর্ র্হসার্ব সভা, রসর্র্নাি, কর্িিািা র্কংবা প্রিািপত্র র্বর্বিনা কিা হর্ব। ির্ব রর্
কর্তপি র্ক্ষি কার্ িক্রর্র্ি সার্থ েনগর্ণি সিাসর্ি সংর্িষ্টিা নাই রস কর্তপ
ি ক্ষ রষ্টকর্হাল্ডার্দি র্নর্য় সর্িিনিামূিক অনুরুপ
কার্ িক্রর্ (সভা, রসর্র্নাি, কর্িিািা র্কংবা প্রিািপত্র) কির্ি পাির্ব। িক্ষযর্াত্রাি র্বপিীর্ি অেিন িিভাগ হর্ি পূণ ি নম্বি
পাওয়া র্ার্ব।
প্রর্াণক: সভা, রসর্র্নাি, কর্িিািাি অর্িস আর্দি র্কংবা প্রিািপর্ত্রি কর্প/ ছর্ব।
কার্ িক্রর্ নং ১.৬ িথ্য অমর্কো আইন, ২০০৯ ও এি র্বর্ধর্ািা, প্রর্বধানর্ািা, স্বিিঃপ্রর্ণার্দি িথ্য প্রকাি র্নর্দ ির্িকাসহ
সংর্িষ্ট মিষরয় কর্িকিিা/কর্িিািীর্দি প্রর্িক্ষণ আর্য়ােন
িোস্তিোয়ন িদ্ধমিঃ
িন্ত্রণোলয়/মিভোগ/ োষ্ট্রীয় প্রমিষ্ঠোনসমূরে কিটকিটো/কিটচো ীরদ অংিগ্রেরণ িথ্য অর্ধকাি র্বষয়ক র্বর্ভন্ন প্রমিক্ষণ আরয়োেন
ক রি েরি। প্রমিক্ষরণ সিোর্ সংখ্যো লক্ষেিোৈো মিি ীরি অেটন িিভোগ েরল পূণ ট নম্ব িোওয়ো র্োরি। িোঠ ির্ টোরয় সর্
সকল অমিরস প্রমিক্ষণ আরয়োেরন সক্ষিিো নোই সস সকল অমিরস কিটকিটোগণ ঊর্ধ্টিন অমিস কর্তক
ট আরয়োমেি
প্রমিক্ষরণ অংিগ্রেণ ক রল িো মনে অমিরস কিটকিটো/কিটচো ীরদ মনরয় িথ্য অমর্কো আইন ও মিমর্মির্োন সম্পরকট
আরলোচনো ক রল িিভোগ অেটন মেসোরি মিরিমচি েরি।
প্রর্াণক: প্রর্িক্ষণ আর্য়াের্নি অর্িস আর্দি ।
কার্ িক্রর্ নং ১.৭ িথ্য অমর্কো সংক্রোন্ত প্ররিেকটি ত্রৈিোমসক অগ্রগমি প্রমিরিদন মনর্ টোম ি সিরয় ওরয়িসোইরর্ িথ্য
অমর্কো সসিোিরক্স প্রকোি
িোস্তিোয়ন িদ্ধমিঃ
িথ্য অমর্কো সংক্রোন্ত প্ররিেকটি ত্রৈিোমসক অগ্রগমি প্রমিরিদন মনর্ টোম ি সিরয় প্রর্িযক কর্তপি ক্ষ/ কার্ িািয় র্নে
ওরয়িসোইরর্ িথ্য অমর্কো সসিোিরক্সি ৩য় র্ির্ঙ্ক প্রকোি কির্ব।
প্রর্াণক: ওরয়িসোইরর্ ওর্য়ব র্িঙ্ক।
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িথ্য অমর্কো কিটিম কল্পনো িম িীক্ষণ িদ্ধমি
 িথ্য অমর্কো কিটিম কল্পনো প্রণয়নকো ী অমিস ত্রৈিোমসকমভমিরি অগ্রগমি ির্ টোরলোচনো ক রি এিং অগ্রগমি
প্রমিরিদন ঊর্ধ্টিন অমিরস মনকর্ সপ্র ণ ক রি;
 ঊর্ধ্টিন অমিস প্রমি অথ টিছর িোঝোিোমঝ সিরয় (১৫ েোনুয়ো ী িরে) আওিোর্ীন অমিসসমুরে িথ্য অমর্কো
কিটিম কল্পনো িোস্তিোয়ন অগ্রগমি ির্ টোরলোচনো ক রি এিং আওিোর্ীন অমিসসমূেরক িলোিিটক প্রদোন ক রি;

িথ্য অমর্কো কিটিম কল্পনো মূল্যোয়ন িদ্ধমি
 অথ ট িছ সিরষ ১৫ জুলোই িোম রখ িরে িথ্য অমর্কো কিটিম কল্পনো প্রণয়নকো ী অমিস পূি টিিী অথ টিছর িথ্য
অমর্কো কিটিম কল্পনো স্বমূল্যোয়ন প্রমিরিদন প্রস্তুি ক রি (প্রমিটি সূচরক মিি ীরি প্রদি নম্বর মিি ীরি প্রোপ্ত
নম্ব , সি টরিোর্ ২৫ নম্বর িরে), অমিস প্রর্োরন অনুরিোদন গ্রেণ ক রি এিং প্রিোণকসে মূল্যোয়ন প্রমিরিদন
ঊর্ধ্টিন অমিরস মনকর্ সপ্র ণ ক রি;
 ঊর্ধ্টিন অমিস প্রিোণকসমূে র্োচোই কর চূড়োন্ত নম্ব প্রদোন ক রি এিং ঊর্ধ্টিন অমিরস এমিএ মূল্যোয়নকো ী
কিটকিটো মনকর্ চূড়োন্ত মূল্যোয়ন প্রমিরিদন (প্রোপ্ত নম্ব সে) সপ্র ণ ক রি;
 এমিএ মূল্যোয়নকো ী কিটকিটো উি অমিরস চূড়োন্ত মূল্যোয়রন প্রোপ্ত নম্ব রক এমিএ-সি র্োর্ টকৃি নম্ব (৩) এ
মিি ীরি রূিোন্ত ক রি (ওরয়রর্ড সস্কো )
 উি নম্ব এমিএ-সি িথ্য অমর্কো কিটিম কল্পনো িোস্তিোয়রন মিি ীরি িথ্য অমর্কো কিটিম কল্পনো প্রণয়নকো ী
অমিরস প্রোপ্ত নম্ব মেসোরি মিরিচনো ক ো েরি।
 উদোে ণঃ র্ ো র্োক িথ্য অমর্কো কিটিম কল্পনো িোস্তিোয়রন সকোন অমিস চূড়োন্ত মূল্যোয়রন ২৫ নম্বর মিি ীরি ২০
নম্ব সিরয়রছ। এমিএ মূল্যোয়নকো ী কিটকিটো উি অমিরস চূড়োন্ত মূল্যোয়রন প্রোপ্ত নম্ব রক এমিএ সসকিন ৩-এ িথ্য
অমর্কো কিটিম কল্পনো িোস্তিোয়রন ের্ন্ র্োর্ টকৃি নম্ব (৩, ওরয়রর্ড সস্কো ) এ মিি ীরি রূিোন্ত ক রি
মনেরুরিঃ
 সি টরিোর্ নম্ব ২৫ েরল প্রোপ্ত নম্ব ২০
 সুি োং সি টরিোর্ নম্ব ৩ েরল প্রোপ্ত নম্ব = ২০x৩ =2.4
25
মনরে িথ্য অমর্কো কিটিম কল্পনো ২০২১-২২ প্রদি েরলো। এই কিটিম কল্পনো সকল স কোম অমিরস ের্ন্ প্ররর্োেে
েরি। স কোম অমিসসমুে এই কিটিম কল্পনো মপ্রন্ট কর এমিএ’ সোরথ সংযুি কর স্বোক্ষর ব্যিস্থো গ্রেণ ক রি।
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তথ্য অপধক্ার পবষলে ২০২২-২৩ অথ িবেলরর বাপষ িক্ ক্র্িিপরক্ল্পনা (সক্ে সরক্াপর অপিলসর জন্য প্রলর্াজয)
কর্িসম্পাদর্নি
রক্ষত্র

১
প্রার্িষ্ঠার্নক

সক্ষর্িা বৃমদ্ধ

র্ান

কার্ িক্রর্

কর্িসম্পাদন
সূিক

একক

কর্িসম্পাদন
সূির্কি
র্ান

২

৩

৪

৫

৬

৬

[১.১] িথ্য অর্ধকাি আইন অনুর্ায়ী
র্নধ িার্িি সর্র্য়ি র্র্ধ্য িথ্য প্রার্প্তি
আর্বদন র্নষ্পর্ত্ত

[১.১.১] র্নধ িার্িি সর্র্য়ি র্র্ধ্য
িথ্য প্রার্প্তি আর্বদন র্নষ্পর্ত্ত

%

0৬

1৯

প্রকৃি
অেিন
২০20২1

প্রকৃি
অেিন
২০২1২2

৭

৮

িক্ষযর্াত্রা ২০২2-২০২3
অসাধািণ

অর্ি উত্তর্

উত্তর্

িির্ি র্ান

িির্ি
র্ার্নি
র্নর্ম্ন

১০০%

৯০%

৮০%

৭০%

৬০%

৯

১০

১১

১২

১৩

১০০%

৯০%

৮০%

-

-

৩১-১২-২০২2

15-01-2023

31-০১-২০২3

-

-

৩০-০৬-২০২৩

-

-

-

-

[১.২] স্বিিঃপ্ররণোমদিভোরি প্রকোিরর্োগ্য
সকি িথ্য হািনাগাদ কর্ি
ওরয়িসোইরর্ প্রকোি

[১.2.১] েোলনোগোদকৃি
ওরয়িসোইরর্ প্রকোমিি

[১.৩] িোমষ টক প্রমিরিদন প্রকোি

[১.3.১] র্নধ িার্িি সর্র্য় িোমষ টক
প্রমিরিদন প্রকোমিি

িোম খ

০৩

১৫-১০-২০২২

৩১-১০-২০২২

৩০-১১-২০২2

-

-

[১.৪] িথ্য অর্ধকাি আইন, ২০০৯
এি ৫ ধািা অনুসার্ি র্াবিীয় ির্থ্যি
কযাটািগ ও ইনর্ডক্স ত্রির্ি/
হািনাগাদকিণ

[১.4.১] ির্থ্যি কযাটািগ ও
ইনর্ডক্স প্রস্তুিকৃি/হািনাগাদকৃি

িার্িখ

০৩

৩১-১২-২০২2

১৫-০১-২০২3

৩১-০১-২০২3

-

-

[১.৫] িথ্য অর্ধকাি আইন ও
র্বর্ধর্বধান সম্পর্কি েনসর্িিনিা
বৃর্দ্ধকিণ

[১.5.১] প্রচো কোর্ টক্রি সম্পন্ন

সংখ্যা

০৪

3

2

1

-

-

[১.৬] িথ্য অমর্কো আইন, ২০০৯ ও
এি
র্বর্ধর্ািা,
প্রর্বধানর্ািা,
স্বিিঃপ্রর্ণার্দি
িথ্য
প্রকাি
র্নর্দ ির্িকাসহ সংর্িষ্ট
মিষরয়
কর্িকিিা/কর্িিািীর্দি
প্রর্িক্ষণ
আর্য়ােন

[১.6.১] প্রর্িক্ষণ আর্য়ার্েি

সংখ্যা

০৩

৩

২

১

-

-

[১.৭] িথ্য অমর্কো সংক্রোন্ত প্ররিেকটি
ত্রৈিোমসক অগ্রগমি প্রমিরিদন মনর্ টোম ি
সিরয় ওরয়িসোইরর্ িথ্য অমর্কো
সসিোিরক্স প্রকোি

[১.৭.১] ত্রৈিোমসক অগ্রগমি
প্রমিরিদন ওরয়িসোইরর্ িথ্য
অমর্কো সসিোিরক্স প্রকোমিি

সংখ্যা

০২

৪

৩

২

১

িথ্য

িার্িখ

০৪

105

106

