মাঠ পর্ যায়ের কার্ যালেসমূয়ের বার্ষ যক কমযসম্পাদন চুর্ি সংক্রান্ত র্নয়দ যর্িকা ২০১৮-১৯

মর্িপর্রষদ র্বভাগ
গণপ্রজাতিী বাংলায়দি সরকার

সূর্িপত্র
১
২

৩
৪
৫
৬

প্রপ্রক্ষাপট
বার্ষ যক কমযসম্পাদন চুর্ির কাঠায়মা
উপক্রমর্ণকা
কার্ যালেসমূয়ের কমযসম্পাদয়নর সার্ব যক র্িত্র
প্রসকিন ১ : রূপকল্প, অর্ভলক্ষয, প্রকৌিলগত উয়েশ্য ও প্রধান কার্ যাবর্ল
প্রসকিন ২: প্রকৌিলগত উয়েশ্যর্ভর্িক কার্ যক্রম, কমযসম্পাদন সূিক এবং লক্ষযমাত্রা
সংয়র্াজনী ১: িব্দসংয়ক্ষপ
সংয়র্াজনী ২: কমযসম্পাদন সূিকসমূে, বাস্তবােনকারী কার্ যালেসমূে এবং পর্রমাপ পদ্ধর্ত
সংয়র্াজনী ৩: মাঠ পর্ যায়ের অন্যান্য কার্ যালয়ের র্নকট সুর্নর্দ যষ্ট িার্েদা
মূল্যােন পদ্ধর্ত
বার্ষ যক কমযসম্পাদন চুর্ি সম্পাদন প্রর্ক্রো ২০১৮-১৯
বার্ষ যক কমযসম্পাদন চুর্ির সমেসূর্ি (এর্পএ কযায়লণ্ডার) ২০১৮-১৯
বার্ষ যক কমযসম্পাদন চুর্ি দার্িল প্রর্ক্রো
পর্রর্িষ্ট ক : বার্ষ যক কমযসম্পাদন চুর্ির কাঠায়মা
পর্রর্িষ্ট ি: ২০১৮-১৯ অর্ য-বছয়রর বার্ষ যক কমযসম্পাদন চুর্ির আবর্শ্যক প্রকৌিলগত
উয়েশ্যসমূে
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মাঠ পর্ যায়ের কার্ যালেসমূয়ের বার্ষ যক কমযসম্পাদন চুর্ি সংক্রান্ত র্নয়দ যর্িকা, ২০১৮-১৯
১. প্রপ্রক্ষাপট
রূপকল্প ২০২১-এর র্র্ার্র্ বাস্তবােয়ন দৃঢ়প্রর্তজ্ঞ এবং সুিাসন সংেতকরয়ণ সয়িষ্ট। এ জন্য একটি কার্ যকর,
দক্ষ এবং গর্তিীল প্রিাসর্নক ব্যবস্ো একান্ত অপর্রোর্ য বয়ল সরকার ময়ন কয়র। এ পর্রয়প্রর্ক্ষয়ত স্বচ্ছতা ও দােবদ্ধতা
বৃর্দ্ধ, সম্পয়দর র্র্ার্র্ ব্যবোর র্নর্িতকরণ এবং প্রার্তষ্ঠার্নক সক্ষমতা উন্নেয়নর জন্য সরকার্র দপ্তর/ সংস্োসমূয়ে
কমযসম্পাদন ব্যবস্োপনা পদ্ধর্ত প্রবতযয়নর র্সদ্ধান্ত গ্রেণ করা েে। ২০১৪-১৫ অর্ য-বছয়র ৪৮টি মিণালে/ র্বভায়গর সয়ে
বার্ষ যক কমযসম্পাদন চুর্ি স্বাক্ষয়রর মাধ্যয়ম কমযসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধর্ত িালু েে। ২০১৫-১৬ অর্ য-বছয়র ৪৮টি
মিণালে/র্বভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূয়ের সয়ে বার্ষ যক কমযসম্পাদন চুর্ি স্বাক্ষর্রত েয়েয়ছ। ২০১৬-১৭ অর্ য
বছয়র ৪৮টি মিণালে/র্বভাগ, আওতাধীন দপ্তর/সংস্োসমূে ছাড়াও এ সকল দপ্তর/সংস্োর র্বভাগীে/ আঞ্চর্লক ও প্রজলা
পর্ যায়ের কার্ যালেসমূয়ের সয়ে বার্ষ যক কমযসম্পাদন চুর্ি স্বাক্ষর্রত েয়েয়ছ। এরই র
২০১৭-১৮ অর্ যবছয়র
৫১টি মিণালে/র্বভায়গর আওতাধীন দপ্তর/সংস্ো এবং প্রজলা/উপয়জলা পর্ যায়ের কার্ যালেসমূয়ের সয়েও বার্ষ যক
কমযসম্পাদন চুর্ি সম্পার্দত েয়েয়ছ। এই নীর্তমালা অনুসরণ কয়র র্বভাগীে/আঞ্চর্লক/প্রজলা/উপয়জলা পর্ যায়ের
কার্ যালেসমূে ২০১৮-১৯ অর্ য বছয়রর বার্ষ যক কমযসম্পাদন চুর্ি প্রণেন ও বাস্তবােন র
করয়ব।
২.

র্বভাগীে/আঞ্চর্লক ও প্রজলা/উপয়জলা পর্ যায়ের কার্ যালেসমূয়ের বার্ষ যক কমযসম্পাদন চুর্ির কাঠায়মা

র্বভাগীে/আঞ্চর্লক ও প্রজলা/উপয়জলা পর্ যায়ের কার্ যালেসমূয়ের বার্ষ যক কমযসম্পাদন চুর্িয়ত উপক্রমর্ণকা,
সংর্িষ্ট কার্ যালয়ের কমযসম্পাদয়নর সার্ব যক র্িত্র এবং র্নম্নবর্ণ যত প্রসকিন ও সংয়র্াজনীসমূে অন্তর্ভযি র্াকয়ব:
প্রসকিন-১
: রূপকল্প (vision), অর্ভলক্ষয (mission), প্রকৌিলগত উয়েশ্য (strategic objectives),
কার্ যাবর্ল (functions)
প্রসকিন-২
: প্রকৌিলগত উয়েশ্য, কার্ যক্রম, কমযসম্পাদন সূিক এবং লক্ষযমাত্রা
সংয়র্াজনী-১
: িব্দসংয়ক্ষপ
সংয়র্াজনী-২
: কার্ যক্রম, কমযসম্পাদন সূিকসমূে, বাস্তবােনকারী ইউর্নট/িািা এবং পর্রমাপ পদ্ধর্ত
সংয়র্াজনী-৩
: কমযসম্পাদন লক্ষযমাত্রা অজযয়নর প্রক্ষয়ত্র অন্যান্য কার্ যালেসমূয়ের উপর র্নভযরিীলতা
র্বভাগীে/আঞ্চর্লক এবং প্রজলা/উপয়জলা পর্ যায়ের কার্ যালেসমূয়ের বার্ষ যক কমযসম্পাদন চুর্ির একটি কাঠায়মা
পর্রর্িষ্ট-ক-এ সংয়র্ার্জত েল। উি কাঠায়মা অনুসরণ কয়র সংর্িষ্ট কার্ যালে বার্ষ যক কমযসম্পাদন চুর্ির িসড়া প্রস্তুত
করয়ব।
২.১

উপক্রমর্ণকা

বার্ষ যক কমযসম্পাদন চুর্ির শুরুয়ত একটি উপক্রমর্ণকা র্াকয়ব, র্ায়ত এই চুর্ির উয়েশ্য, পক্ষসমূে এবং
চুর্িয়ত বর্ণ যত ফলাফলসমূে অজযয়নর র্বষয়ে তায়দর সম্মত েওো সম্পয়কয উয়েি র্াকয়ব।
২.২

কমযসম্পাদয়নর সার্ব যক র্িত্র

মাঠ পর্ যায়ের কার্ যালেসমূে মূলত সরাসর্র নাগর্রকয়দর প্রসবা প্রদান কয়র র্ায়ক র্বধাে তায়দর বার্ষ যক
কমযসম্পাদন চুর্িয়ত কার্ যক্রয়মর সার্ব যক তথ্যার্দসে সংয়ক্ষয়প কার্ যালয়ের কমযসম্পাদয়নর একটি র্িত্র তুয়ল ধরা
প্রয়োজন। এ অংয়ি সংর্িষ্ট কার্ যালয়ের গত ৩ ( ) বছয়রর প্রধান অজযনসমূে, কমযসম্পাদয়নর প্রক্ষয়ত্র প্রর্ সকল সমস্যা
বা িযায়লঞ্জ রয়েয়ছ প্রসগুর্ল এবং ভর্বষ্যয়ত এ কার্ যালে কী কী প্রধান প্রধান লক্ষয অজযন করয়ত িাে তার পর্রকল্পনা
সম্পয়কয সংয়ক্ষয়প আয়লাকপাত করয়ব। তাছাড়া, ২০১৮-১৯ অর্ যবছয়রর সম্ভাব্য প্রধান অজযনসমূে এ অংয়ি সংয়ক্ষয়প
বণ যনা করয়ত েয়ব এই
র
-২ এর
।
প্রসকিন-১: রূপকল্প, অর্ভলক্ষয, প্রকৌিলগত উয়েশ্য এবং কার্ যাবর্ল
মাঠ পর্ যায়ের কার্ যালেসমূে মূলত সংর্িষ্ট দপ্তর/সংস্োর রূপকল্প, অর্ভলক্ষয, প্রকৌিলগত উয়েশ্যসমূে
বাস্তবােয়নর জন্য কাজ কয়র র্বধাে সংর্িষ্ট দপ্তর/সংস্োর রূপকল্প, অর্ভলক্ষয এ প্রকৌিলগত উয়েশ্যসমূয়ের আয়লায়ক
মাঠ পর্ যায়ের কার্ যালেসমূে তায়দর রূপকল্প, অর্ভলক্ষয এ প্রকৌিলগত উয়েশ্য র্নধ যারণ করয়ব।
২.৩

কার্ যাবর্ল (Functions)
মাঠ পর্ যায়ের কার্ যালেসমূে
/
সংর্িষ্ট অর্ধদপ্তর/সংস্ো কর্তক
য তায়দরয়ক প্রর্ সকল
কায়জর দার্েত্ব প্রদান করা েয়েয়ছ তার র্ভর্িয়ত তায়দর কার্ যাবর্লর তার্লকা প্রস্তুত করয়ব। কার্ যাবর্লর তার্লকা সংর্ক্ষপ্ত
েওো বাঞ্ছনীে।
প্রসকিন ২: প্রকৌিলগত উয়েশ্য, কার্ যক্রম, কমযসম্পাদন সূিক এবং লক্ষযমাত্রা
কলাম ১: প্রকৌিলগত উয়েশ্যসমূয়ের তার্লকা
মাঠ পর্ যায়ের কার্ যালেসমূয়ের জন্য প্রসকিন ১-এ বর্ণ যত প্রকৌিলগত উয়েশ্য ছাড়াও কর্তপে আবর্শ্যক
প্রকৌিলগত উয়েশ্যসমূে অন্তর্ভযি র্াকয়ব। মাঠ পর্ যায়ের সংর্িষ্ট কার্ যালয়ের কমযসম্পাদন সব যয়মাট ১০০ মায়নর র্ভর্িয়ত
পর্রমাপ করা েয়ব। এই ১০০ মায়নর ময়ধ্য মাঠ পর্ যায়ের স্ব স্ব কার্ যালয়ের প্রকৌিলগত উয়েশ্যসমূয়ের জন্য ৮০ নম্বর এবং
আবর্শ্যক প্রকৌিলগত উয়েয়শ্যর র্বপরীয়ত ২০ নম্বর র্নধ যার্রত র্াকয়ব। আবর্শ্যক প্রকৌিলগত উয়েশ্যসমূে সরকার্র
কমযসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জাতীে কর্মটি কর্তক
য অনুয়মার্দত এবং মাঠ পর্ যায়ের সকল কার্ যালয়ের জন্য সমভায়ব
প্রয়র্াজয েয়ব। পর্রর্িষ্ট 'ি'- এ আবর্শ্যক প্রকৌিলগত উয়েয়শ্যর তার্লকা সংয়র্াজন করা েয়লা। সংর্িষ্ট কার্ যালয়ের
প্রকৌিলগত উয়েশ্য র্নধ যারয়ণর সমে উি কার্ যালে সংর্িষ্ট সরকায়রর অগ্রার্ধকার প্রকল্পসমূে, কার্ যালয়ের প্রমৌর্লক
কার্ যক্রমসে অন্যান্য র্বষোর্দ র্বয়বিনাে র্নয়ত েয়ব।
কলাম ২: প্রকৌিলগত উয়েশ্যসমূয়ের আয়পর্ক্ষক মান বরােকরণ
প্রকৌিলগত উয়েশ্যসমূে গুরুত্ব ও তাৎপয়র্ যর ক্রমানুসায়র উয়েি করয়ত েয়ব। প্রসয়ক্ষয়ত্র অর্ধকতর গুরুত্বসম্পন্ন
প্রকৌিলগত উয়েয়শ্যর মান প্রবর্ি েয়ব এবং কম গুরুত্বসম্পন্ন উয়েয়শ্যর মান কম েয়ব।
র
র র
র
।
কলাম ৩: প্রকৌিলগত উয়েশ্যসমূে অজযয়নর লয়ক্ষয কার্ যক্রম সুর্নর্দ যষ্টকরণ
প্রর্তটি প্রকৌিলগত উয়েশ্য পূরয়ণর লয়ক্ষয উি উয়েয়শ্যর র্বপরীয়ত প্রয়োজনীে কার্ যক্রম র্নধ যারণ করয়ত েয়ব।
কিয়না একটি প্রকৌিলগত উয়েয়শ্যর র্বপরীয়ত একার্ধক কার্ যক্রম অন্তর্ভযি র্াকয়ত পায়র। উয়েখ্য, বার্ষ যক কমযসম্পাদন
উন্নেন ও অনুন্নেন বায়জয়টর সয়ব যািম ব্যবোর র্নর্িতকরয়ণর পািাপার্ি প্রসবার মান বৃর্দ্ধয়ত সোেক তর্া
ফলাফলধমী কমযসংস্কৃর্তয়ক উৎসাে প্রদান কয়র এরূপ কার্ যক্রময়কও অন্তযর্ভি র
। প্রসয়ক্ষয়ত্র মিণালে/র্বভায়গর
উন্নেন বায়জয়টর র্বপরীয়ত বরােকৃত অয়র্ যর সয়ব যািম ব্যবোর র্নর্িত করার লয়ক্ষয র্র্াসময়ে প্রকল্প সম্পন্ন করা এবং
প্রকয়ল্পর গুণগত মান র্নর্িত করা সংক্রান্ত কার্ যক্রময়ক
করয়ত েয়ব।
কলাম ৪: কমযসম্পাদন সূিকসমূে সুর্নর্দ যষ্টকরণ
কলাম ৩-এ বর্ণ যত প্রর্তটি কার্ যক্রয়মর জন্য মাঠ পর্ যায়ের কার্ যালেসমূেয়ক এক বা একার্ধক কমযসম্পাদন সূিক
র্নধ যারণ করয়ত েয়ব র্া দ্বারা বছর প্রিয়ষ উি কার্ যক্রম বাস্তবােয়নর অগ্রগর্ত পর্রমাপ করা েয়ব। কমযসম্পাদন সূিকসমূে
র্নধ যারয়ণর প্রক্ষয়ত্র প্রর্ প্রকান রকম দ্বদ্বততা পর্রোর করয়ত েয়ব।
কলাম ৫: কমযসম্পাদন সূিয়কর র্বপরীয়ত একক (unit) র্নধ যারণ
কলাম ৪-এ উর্ের্িত কমযসম্পাদন সূিয়কর র্বপরীয়ত লক্ষযমাত্রা পর্রমায়পর একক এই কলায়ম উয়েি করয়ত
েয়ব। সূিকসমূে পর্রমায়পর লয়ক্ষয র্র্ার্র্ একক ব্যবোর করয়ত েয়ব।
কলাম ৬: কমযসম্পাদন সূিয়কর র্বপরীয়ত মান (weight) বণ্টনকরণ
প্রকান প্রকৌিলগত উয়েয়শ্যর র্বপরীয়ত একার্ধক কার্ যক্রম র্াকয়ল প্রর্তটি কার্ যক্রয়মর বাস্তবােন-অগ্রগর্ত
মূল্যােয়নর জন্য এক বা একার্ধক কমযসম্পাদন সূিক র্াকয়ব এবং প্রর্তটি কমযসম্পাদন সূিয়কর একটি র্নধ যার্রত

মান (thgiew) র্াকয়ব। র্বর্ভন্ন কমযসম্পাদন সূিয়কর মান এমনভায়ব র্নধ যারণ করয়ত েয়ব র্ায়ত সবগুর্ল
সূিয়কর প্রমাট মান সংর্িষ্ট প্রকৌিলগত উয়েয়শ্যর র্বপরীয়ত বরােকৃত মায়নর সমান েে।
কলাম-৭ ও ৮: এই

২০১৬-২০১৭ এ

২০১৭-২০১৮ অর্ যবছয়রর অজযন

র

।

কলাম ৯-১৩: এ কলামগুয়লায়ত কমযসম্পাদন সূিয়কর লক্ষযমাত্রা উয়েি র্ায়ক। সুর্নর্দ যষ্ট লক্ষযমাত্রা েয়চ্ছ কমযসম্পাদন
উন্নেয়নর িার্লকাির্ি। সুতরাং লক্ষযমাত্রা একইসয়ে অজযনয়র্াগ্য এবং উচ্চাকাক্ষী ী েওো উর্িত। লক্ষযমাত্রাসমূেয়ক
র্নম্নরূপ ৫ দফা প্রেয়ল র্বন্যস্ত করয়ত েয়ব:
অসাধারণ

অর্ত উিম

উিম

িলর্ত মান

িলর্ত মায়নর র্নয়ম্ন

১০০%

৯০%

৮০%

৭০%

৬০%

লক্ষযমাত্রা র্নধ যারয়ণর প্রক্ষয়ত্র ২০১৭-১৮ অর্ যবছয়রর অজযনয়ক িলর্তমান র্বয়বিনা কয়র ২০১৮-১৯ অর্ যবছয়রর
বার্ষ যক কমযসম্পাদন চুর্ির িলর্তমান এর কলায়ম উয়েি করয়ত েয়ব। উি অজযয়নর প্রিয়ে কম প্রকান অজযন িলর্তমায়নর
র্নয়ম্নর কলায়ম উয়েি করয়ত েয়ব। লক্ষযমাত্রা গার্ণর্তকভায়ব র্নধ যার্রত েয়ব না। উদােরণস্বরূপ প্রকান কমযসম্পাদন
সূিয়কর র্বপরীয়ত ৬০% এর কলায়ম লক্ষযমাত্রা ৬ র্নধ যারণ করা েয়ল ৭০% এর কলায়ম লক্ষযমাত্রা ৭ র্নধ যার্রত না েয়ে
৬.৫ বা ৭.৫ বা ৮ র্নধ যারণ করা প্রর্য়ত পায়র। প্রেয়ল উর্ের্িত িতকরা নম্বর প্রকবল কমযসম্পাদন মূল্যােয়নর প্রক্ষয়ত্র
ব্যবহৃত েয়ব। উয়েখ্য, প্রকান কমযসম্পাদন সূিয়কর লক্ষযমাত্রার র্বপরীয়ত প্রকৃত অজযন ৬০%-এর র্নয়ি েয়ল প্রাপ্ত মান ধরা
েয়ব ০ (শূন্য)।
এছাড়া, লক্ষযমাত্রা র্নধ যারয়ণর প্রক্ষয়ত্র পূব যবতী দুই বছয়রর প্রকৃত অজযন ও অজযয়নর প্রবৃর্দ্ধ, সংর্িষ্ট কার্ যালয়ের
সক্ষমতা এবং র্বরাজমান বাস্তবতা র্বয়বিনা করয়ত েয়ব।
কলাম ১৪-১৫: ২০১৮-১৯ অর্ য-বছয়রর লক্ষযমাত্রার র্ভর্িয়ত ২০১৯-২০ এবং ২০২০-২১ অর্ য-বছয়রর প্রয়ক্ষর্পত
লক্ষযমাত্রা কলাম ১৪ ও ১৫-এ উয়েি করয়ত েয়ব।
২.৪

সংয়র্াজনী ১: িব্দসংয়ক্ষপ
বার্ষ যক কমযসম্পাদন চুর্িয়ত ব্যবহৃত র্বর্ভন্ন িব্দসংয়ক্ষয়পর পূণ যরূপ সংয়র্াজনী ১-এ সর্ন্নয়বি করয়ত েয়ব।

২.৫

সংয়র্াজনী ২: কমযসম্পাদন সূিকসমূে, বাস্তবােনকারী কার্ যালেসমূে এবং পর্রমাপ পদ্ধর্তর র্ববরণ

বার্ষ যক কমযসম্পাদন চুর্ির সংয়র্াজনী ২-এ প্রসকিন ২-এ উর্ের্িত কমযসম্পাদন সূিকসমূে, বাস্তবােনকারী
কার্ যালেসমূে এবং পর্রমাপ পদ্ধর্ত ও উপািসূত্র উয়েি করয়ত েয়ব।
২.৬

সংয়র্াজনী ৩: মাঠ পর্ যায়ের অন্যান্য কার্ যালয়ের র্নকট সুর্নর্দ যষ্ট িার্েদা

মাঠ পর্ যায়ের অন্য কার্ যালয়ের র্নকট প্রতযার্িত সোেতা এবং কর্তপে র্নধ যার্রত কমযসম্পাদন সূিয়কর
সফলতার প্রক্ষয়ত্র মাঠ পর্ যায়ের অন্য কার্ যালয়ের ওপর র্নভযরিীলতার র্বষেটি সংয়র্াজনী ৩-এ উয়েি র্াকয়ব। এই
র্নভযরিীলতার মাত্রা সুর্নর্দ যষ্ট ও পর্রমাপয়র্াগ্য েয়ত েয়ব। প্রর্য়েতু এই র্নভযরিীলতা মাঠ পর্ যায়ের অন্য কার্ যালয়ের
কমযসম্পাদয়নর সয়ে সম্পৃি েয়ব প্রসয়েতু র্নভযরিীলতার মাত্রা র্নব যািয়নর প্রক্ষয়ত্র সতকযতা অবলম্বন করা সমীিীন েয়ব।
৩.

বার্ষ যক কমযসম্পাদন চুর্ি মূল্যােন পদ্ধর্ত

বৎসরায়ন্ত ২০১৮-১৯ অর্ য-বছয়রর বার্ষ যক কমযসম্পাদন চুর্িয়ত উর্ের্িত কার্ যক্রয়মর র্বপরীয়ত স্ব স্ব কার্ যালে
বার্ষ যক মূল্যােন প্রর্তয়বদন প্রস্তুতপূব যক সংর্িষ্ট দপ্তর/সংস্োে প্রপ্ররণ করয়ব। র্নেিণকারী দপ্তর/সংস্ো কর্তক
য তা র্ািাই
করা েয়ব। মূল্যােন প্রর্তয়বদন প্রণেয়নর জন্য র্র্াসময়ে একটি পর্রপত্র জার্র করা েয়ব।

৪.

বার্ষ যক কমযসম্পাদন চুর্ি সম্পাদন প্রর্ক্রো ২০১৮-১৯

৪.১

বার্ষ যক কমযসম্পাদন চুর্ি প্রণেন ও অনুয়মাদন
 মাঠ পর্ যায়ের কার্ যালেসমূে সংর্িষ্ট মিণালে/র্বভায়গর বার্ষ যক কমযসম্পাদন চুর্ি, দপ্তর/সংস্োর বার্ষ যক
কমযসম্পাদন চুর্ি, রূপকল্প ২০২১, SDG, ৭ম পঞ্চবার্ষ যক পর্রকল্পনা, মিণালে/ র্বভাগ কর্তক
য গৃেীত
নীর্তমালা/দর্লল, এবং সময়ে সময়ে সরকার কর্তক
য প্র ার্ষত কমযসূর্ির আয়লায়ক কমযসম্পাদন চুর্ি প্রণেন
করয়ব।
 প্রকৌিলগত উয়েয়শ্যর সয়ে র্মল প্ররয়ি কার্ক্ষী ত ফলাফল অজযয়নর জন্য মাঠ পর্ যায়ের কার্ যালেসমূে
সংর্িষ্ট অর্ যবছয়রর বায়জট বরায়ের আয়লায়ক বার্ষ যক কমযসম্পাদন চুর্ির কার্ যক্রমসমূে, কার্ যক্রয়মর
র্বপরীয়ত কমযসম্পাদন সূিকসমূে এবং লক্ষযমাত্রাসমূে র্নধ যারণ করয়ব।
 রূপকল্প, অর্ভলক্ষয ও আব্যর্িক প্রকৌিলগত উয়েশ্যসমূয়ের ময়ধ্য সামঞ্জস্য বজাে রািয়ত েয়ব।
 সংর্িষ্ট কার্ যালে বার্ষ যক কমযসম্পাদন চুর্ির ১ম িসড়া প্রস্তুত করয়ব। প্রস্তুতকৃত বার্ষ যক কমযসম্পাদন
চুর্ির িসড়া কার্ যালে প্রধান অনুয়মাদন করয়বন এ ঊর্ধ্যতন কার্ যালয়ে প্রপ্ররণ করয়বন।
 মাঠ পর্ যায়ের র্বভাগীে কার্ যালে েয়ত প্রাপ্ত বার্ষ যক কমযসম্পাদন চুর্িসমূে সংর্িষ্ট দপ্তর/সংস্োর
কমযসম্পাদন ব্যবস্োপনা সংক্রান্ত টিম কর্তক
য পর্ যায়লািনা করয়ত েয়ব। প্রজলা পর্ যায়ের কার্ যালেসমূে প্রর্য়ক
প্রাপ্ত বার্ষ যক কমযসম্পাদন চুর্িসমূে র্বভাগীে কার্ যালে কর্তক
য পর্ যায়লািনা করয়ত েয়ব। র্বভাগীে
কর্মিনার কর্তক
য প্রণীত বার্ষ যক কমযসম্পাদন চুর্ির িসড়া মর্িপর্রষদ র্বভায়গর সংোর অনুর্বভাগ কর্তক
য
পর্ যায়লািনা করা েয়ব।
 এছাড়া উপয়জলা পর্ যায়ের কার্ যালে েয়ত প্রাপ্ত বার্ষ যক কমযসম্পাদন চুর্িসমূে সংর্িষ্ট প্রজলা কার্ যালে
কর্তক
য চূড়ান্ত করয়ত েয়ব। প্রক্ষত্রময়ত সরকার্র কমযসম্পাদন ব্যবস্োপনা সংক্রান্ত প্রজলা কর্মটি কর্তক
য
পর্ যায়লািনায়ন্ত চূড়ান্ত করা প্রর্য়ত পায়র।
 র্বভাগীে কার্ যালয়ের বার্ষ যক কমযসম্পাদন চুর্ি প্রণেয়নর প্রক্ষয়ত্র সংর্িষ্ট দপ্তর/সংস্োর কমযসম্পাদন
ব্যবস্োপনা সংক্রান্ত টিয়মর সুপার্রিসমূে অন্তর্ভযি কয়র বার্ষ যক কমযসম্পাদন চুর্ি চূড়ান্ত কয়র সংর্িষ্ট
দপ্তর/সংস্োে প্রপ্ররণ করয়ত েয়ব।
 সংর্িষ্ট দপ্তর/সংস্োর বায়জট ব্যবস্োপনা কর্মটি র্বভাগীে পর্ যায়ের কার্ যালেসমূয়ের বার্ষ যক কমযসম্পাদন
চুর্িসমূে অনুয়মাদন করয়ব। র্বভাগীে কর্মিনারবৃয়ের সয়ে স্বাক্ষর্রত বার্ষ যক কমযসম্পাদন চুর্িসমূে
মর্িপর্রষদ র্বভাগ কর্তক
য এবং প্রজলা পর্ যায়ের বার্ষ যক কমযসম্পাদন চুর্িসমূে স্ব স্ব ঊর্ধ্যতন কর্তপয ক্ষ
অনুয়মাদন করয়ব। অনুয়মার্দত বার্ষ যক কমযসম্পাদন চুর্ি নীর্তমালাে বর্ণ যত সময়ের ময়ধ্য স্বাক্ষর করয়ত
েয়ব।
 স্বাক্ষর্রত বার্ষ যক কমযসম্পাদন চুর্ি স্ব স্ব কার্ যালয়ের ওয়েবসাইয়ট প্রকাি করয়ত েয়ব।

৪.২

কমযসম্পাদন পর্রবীক্ষণ
 সংর্িষ্ট দপ্তর/সংস্োর মাঠ পর্ যায়ের কার্ যালেসমূয়ের কমযসম্পাদন লক্ষযমাত্রার র্বপরীয়ত প্রকৃত অজযন
দ্বত্রমার্সক র্ভর্িয়ত পর্রবীক্ষণ করয়ত েয়ব। লক্ষযমাত্রার র্বপরীয়ত অজযন র্নর্িত করয়ত সংর্িষ্ট
দপ্তর/সংস্ো প্রয়োজনীে র্নয়দ যিনা প্রদান করয়ব।

৪.৩

কমযসম্পাদন মূল্যােন
 অর্ য-বছয়রর ছে মাস অর্তক্রান্ত েওোর পর মাঠ পর্ যায়ের কার্ যালেসমূে র্নধ যার্রত লক্ষযমাত্রার র্বপরীয়ত
ছে মায়স অর্জযত ফলাফলসে একটি অধ য-বার্ষ যক মূল্যােন প্রর্তয়বদন স্ব স্ব দপ্তর/সংস্ো এবং প্রয়র্াজয
প্রক্ষয়ত্র র্বভাগীে/আঞ্চর্লক/প্রজলা কার্ যালয়ে প্রপ্ররণ করয়ব।
 বৎসরায়ন্ত মাঠ পর্ যায়ের প্রর্তটি কার্ যালে র্নধ যার্রত লক্ষযমাত্রার র্বপরীয়ত অর্জযত ফলাফল উয়েিপূব যক
কমযসম্পাদন মূল্যােন সংক্রান্ত বার্ষ যক প্রর্তয়বদন প্রস্তুত কয়র র্নধ যার্রত তার্রয়ির ময়ধ্য সংর্িষ্ট
দপ্তর/সংস্োে প্রপ্ররণ করয়ব।
 দপ্তর/সংস্ো সমর্িত মূল্যােন প্রর্তয়বদন সংর্িষ্ট মিণালে/র্বভায়গ দার্িল করয়ব।

৫.

মাঠ পর্ যায়ের কার্ যালেসমূয়ের বার্ষ যক কমযসম্পাদন চুর্ির সমেসূর্ি (এর্পএ কযায়লণ্ডার) ২০১৮-১৯
সমেসীমা

র্বষে

ক. বার্ষ যক কমযসম্পাদন চুর্ি প্রণেন ও অনুয়মাদন
১৯ মাি য, ২০১৮
বার্ষ যক কমযসম্পাদন চুর্ি প্রস্তুয়তর জন্য মাঠ পর্ যায়ের
অর্ফসসমূেয়ক অনুয়রাধ জ্ঞাপন
২০ মাি য-০৫ এর্প্রল,
বার্ষ যক কমযসম্পাদন চুর্ি সংক্রান্ত নীর্তমালার ওপর
২০১৮
মাঠ পর্ যায়ের কমযকতযায়দর প্রর্িক্ষণ প্রদান
১৯ এর্প্রল, ২০১৮
বার্ষ যক কমযসম্পাদন চুর্ির ১ম িসড়া প্রস্তুতকরণ
২৫ এর্প্রল, ২০১৮
০৩ প্রম, ২০১৮
২৪ প্রম, ২০১৮
৩১ প্রম, ২০১৮
১৪ জুন, ২০১৮
২০ জুন, ২০১৮
২৫ জুন, ২০১৮

বার্ষ যক কমযসম্পাদন চুর্ির ১ম িসড়া অনুয়মাদন
বার্ষ যক কমযসম্পাদন চুর্ির চূড়ান্ত িসড়া ঊর্ধ্যতন
কর্তপয য়ক্ষর র্নকট প্রপ্ররণ
মাঠ পর্ যায়ের অর্ফসসমূয়ের বার্ষ যক কমযসম্পাদন
চুর্ির িসড়া পর্ যায়লািনা
ঊর্ধ্যতন কার্ যালয়ের কমযসম্পাদন ব্যবস্োপনা টিয়মর
সুপার্রি অন্তর্ভযি কয়র বার্ষ যক কমযসম্পাদন চুর্ি
চূড়ান্তকরণ
মাঠ পর্ যায়ের অর্ফসসমূয়ের বার্ষ যক কমযসম্পাদন
চুর্ি অনুয়মাদন
যক
বার্ষ কমযসম্পাদন চুর্ি স্বাক্ষর
স্ব স্ব কার্ যালয়ের ওয়েবসাইয়ট বার্ষ যক কমযসম্পাদন
চুর্ি প্রকাি

বাস্তবােনকারী কর্তপ
য ক্ষ
সংর্িষ্ট দপ্তর/সংস্ো
সংর্িষ্ট দপ্তর/সংস্ো
সংর্িষ্ট কার্ যালয়ের কমযসম্পাদন
ব্যবস্োপনা টিম
সংর্িষ্ট কার্ যালয়ের প্রধান
সংর্িষ্ট কার্ যালে
ঊর্ধ্যতন কার্ যালয়ের কমযসম্পাদন
ব্যবস্োপনা টিম
সংর্িষ্ট কার্ যালয়ের কমযসম্পাদন
ব্যবস্োপনা টিম
ঊর্ধ্যতন কার্ যালয়ের বায়জট
ব্যবস্োপনা কর্মটি
স্ব স্ব ঊর্ধ্যতন কার্ যালে
সংর্িষ্ট কার্ যালে

ি. কমযসম্পাদন পর্রবীক্ষণ
মধ্য-অয়টাবর, ২০১৮ কমযসম্পাদন লক্ষযমাত্রার র্বপরীয়ত দ্বত্রমার্সক অগ্রগর্ত
স্ব স্ব ঊর্ধ্যতন কার্ যালে
মধ্য-জানুোর্র, ২০১৯
পর্ যায়লািনা
মধ্য-এর্প্রল, ২০১৯
গ. কমযসম্পাদন মূল্যােন
১৯ জুলাই, ২০১৮
২০১৭-১৮ অর্ যবছয়রর বার্ষ যক কমযসম্পাদন চুর্ির
সংর্িষ্ট কার্ যালয়ের কমযসম্পাদন
বার্ষ যক মূল্যােন প্রর্তয়বদন প্রস্তুতকরণ
ব্যবস্োপনা টিম
২৪ জুলাই, ২০১৮
২০১৭-১৮ অর্ যবছয়রর বার্ষ যক মূল্যােন প্রর্তয়বদন
সংর্িষ্ট কার্ যালে
ঊর্ধ্যতন কর্তপয য়ক্ষর র্নকট দার্িল
০৯ আগস্ট, ২০১৮
২০১৭-১৮ অর্ য-বছয়রর বার্ষ যক মূল্যােন প্রর্তয়বদন
স্ব স্ব ঊর্ধ্যতন কার্ যালে
পর্ যায়লািনা
১৩ জানুোর্র, ২০১৯
২০১৮-১৯ অর্ য-বছয়রর অধ য-বার্ষ যক মূল্যােন
সংর্িষ্ট কার্ যালয়ের
প্রর্তয়বদন প্রণেন ও সংর্িষ্ট দপ্তর/সংস্োে প্রপ্ররণ
কমযসম্পাদন ব্যবস্োপনা টিম
২৪ জানুোর্র ২০১৯
২০১৮-১৯ অর্ য-বছয়রর অধ য-বার্ষ যক মূল্যােন
স্ব স্ব ঊর্ধ্যতন কার্ যালে
প্রর্তয়বদন পর্ যায়লািনায়ন্ত ফলাবতযক (র্ফডব্যাক)
প্রদান
৬. বার্ষ যক কমযসম্পাদন চুর্ি দার্িল প্রর্ক্রো
২০১৮-১৯ অর্ য-বছয়রর সকল বার্ষ যক কমযসম্পাদন চুর্ি এ সংক্রান্ত নীর্তমালাে বর্ণ যত সময়ের ময়ধ্য সংর্িষ্ট
দপ্তর/সংস্োে দার্িল করয়ত েয়ব।

-ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার

ক/................................

ক/

/

ক....................................................এর
মদে স্বাক্ষররত

বারষ িক কমিসম্পােন চুরি

১ জুলাই, ২০১৮ - ৩০ জুন, ২০১৯

সূরিপত্র

উপক্রমরণকা
কমিসম্পােদনর সারব িক রিত্র
সসকশন ১: রূপকল্প, অরিলক্ষয, সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ ,কার্ িাবরল
সসকশন ২: কার্ িক্রম, কমিসম্পােন সূিক এবাং লক্ষযমাত্রাসমূহ
১:
২: কমিসম্পােন সূিকসমূহ, বাস্তবায়নকারী কার্ িালয়সমূহ এবাং পররমাপ পদ্ধরত
৩: কমিসম্পােন লক্ষযমাত্রা অজিদনর সক্ষদত্র মাঠ পর্ িাদয়র অন্যান্য কার্ িালদয়র রনকট
সুরনরে িষ্ট িারহো
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ক

(Preamble)

সরকারর েপ্তর/সাংস্থাসমূদহর প্রারতঠানারনক েক্ষতা দ্রদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জবাবরেরহ সজারোর করা, সুশাসন
সাংহতকরণ এবাং সম্পদের র্থার্থ ব্যবহার রনরিতকরদণর মােদম রূপকল্প ২০২১ এর র্থার্থ বাস্তবায়দনর
লদক্ষযক,......................................................................................................
এবাং
ক/
/
ক এর মদে ২০১৮
সাদলর ................মাদসর.................তাররদে এই বারষ িক কমিসম্পােন চুরি স্বাক্ষররত হল।
এই চুরিদত স্বাক্ষরকারী উিয়পক্ষ রনম্নরলরেত রবষয়সমূদহ সম্মত হদলন:

3

.................................

ক

ক

(Overview of the Performance of ...................................................)

ক




,
ক

ৎ
(৩

ক
)

ক

২০১৮-১৯

4

সসকশন ১:
রূপকল্প (Vision), অরিলক্ষয (Mission), সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (Strategic Objectives) এবাং
কার্ িাবরল (Functions):
১.১ রূপকল্প:

১.২ অরিলক্ষয:

১.৩ সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ:

১.৪ কার্ িাবরল:

5

সসকশন-২
সকৌশলগত উদেশ্য, অগ্রারিকার, কার্ িক্রম, কমিসম্পােন সূিক এবাং লক্ষযমাত্রাসমূহ
সকৌশলগত
উদেশ্য
(Strategic
Objectives)

১

সকৌশলগত
উদেদশ্যর
মান

কমিসম্পােন
সূিক
(Performance
Indicators)

(Weight of
Strategic
Objective)

২

/

ক
(Activities)

একক

কমিসম্পােন
সূিদকর মান

(Unit)

(Weight of

প্রকৃত অজিন

Performance
Indicators)

২০১৬-১৭
৩

৪

৫

৬

৭

সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ

আবরশ্যক সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ

*

ক

6

লক্ষযমাত্রা/
অসািারণ

অরত
উত্তম

উত্তম

িলরত
মান

১০০%
৯

৯০%
১০

৮০%
১১

৭০%
১২

২০১৭-১৮*
৮

ক ২০১৮-১৯

(Target /Criteria Value for FY 2018-19)

িলরত
মাদনর
রনদম্ন
৬০%
১৩

প্রদক্ষপণ

প্রদক্ষপণ

(Projection)

(Projection)

২০১৯-২০

২০২০-২১

১৪

১৫

আরম,......................................
ক/ ক ...............................
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর ..............................
ক/
/
ক এর রনকট অঙ্গীকার কররি সর্ এই চুরিদত বরণ িত ফলাফল অজিদন
সদিষ্ট থাকব।
আরম

ক/

/
ক...............................................
ক/ প
ক.....................
.................রনকট অঙ্গীকার কররি সর্ এই চুরিদত বরণ িত ফলাফল অজিদন প্রদয়াজনীয়
সহদর্ারগতা প্রোন করব।
স্বাক্ষররত:

--------------------------------------ক/ ক
..........................

----------------------------তাররে

--------------------------------------ক/
/
.................................

--------------------------------তাররে

ক

7

-১

8

-২
কমিসম্পােন সূিকসমূহ, বাস্তবায়নকারী কার্ িালয়সমূহ এবাং পররমাপ পদ্ধরত-এর রববরণ
ক্ররমক
নম্বর

ক

কমিসম্পােন সূিক

রববরণ

বাস্তবায়নকারী ইউরনট

9

পররমাপ পদ্ধরত এবাং
উপাত্তসূত্র

সািারণ মন্তব্য

সাংদর্াজনী ৩
কমিসম্পােন লক্ষযমাত্রা অজিদনর সক্ষদত্র মাঠ পর্ িাদয়র অন্যান্য কার্ িালদয়র রনকট সুরনরে িষ্ট িারহো
প্ররতঠানাদনর
নাম

সাংরিষ্ট কার্ িক্রম

কমিসম্পােন সূিক

উি প্ররতঠানাদনর রনকট
িারহো/প্রতযাশা

10

িারহো/প্রতযাশার
সর্ৌরিকতা

প্রতযাশা পূরণ না হদল সম্ভাব্য প্রিাব

িবভাগ/ জলা/উপেজলা পযােয়র কাযালেয়র আবি ক কৗশলগত উে
( মাট ন র- ২০)
কলাম-১

কলাম-২

কলাম-৩

কৗশলগত উে

কৗশলগত
উে ে র
মান

কায ম

(Strategic Objectives) (Weight of

কলাম-৪

কলাম-৫

কমস াদন চক
(Performance Indicator)

(Activities)

Strategic
Objectives)

২০১৭-১৮ অথবছেরর বািষক কমস াদন ি র
িতেবদন দািখল
বািষক কমস াদন ি
বা বায়ন জারদারকরণ

৩

ায়ন

২০১৮-১৯ অথবছেরর বািষক কমস াদন ি র অধ-বািষক
ায়ন িতেবদন উ তন ক পে র িনকট দািখল
সরকাির কমস াদন ব াপনা প িতসহ অ া িবষেয়
কমকতা/কমচারীেদর জ িশ ণ আেয়াজন

ই-ফাইিলং প িত বা বায়ন

ায়ন িতেবদন দািখল ত

ায়ন িতেবদন দািখল ত

কাযপ িত, কমপিরেবশ ও
সবার মােনা য়ন

উ য়ন ক

(SIP) বা

বায়ন

৯
িস েজ স চাটার বা বায়ন

জনঘ া
*
ডে র মা েম হীত ডাক ই- %
ফাইিলং িসে েম আপেলাড ত
%
ই-ফাইেল নিথ িন ি ত *

িপআরএল

র ২ মাস েব সংি কমচারীর িপআরএল ও
নগদায়নপ জাির িনি তকরণ
অিডট আপি িন ি কায েমর উ য়ন

আিথক ও স দ
ব াপনার উ য়ন

%

নতম এক উ াবনী উে াগ/
উ য়ন ক বা বািয়ত

তািরখ

হালনাগাদ ত িস েজ স চাটার
অ যায়ী দ সবা

%

সবা হীতােদর মতামত পিরবী ণ তািরখ
ব া চা ত

অিভেযাগ িতকার ব া বা বায়ন

িনিদ সমেয়র মে অিভেযাগ
িন ি ত
িপআরএল আেদশ জাির ত
নগদায়নপ জাির ত
ডসীট জবাব িরত
অিডট আপি িন ি

ত

কমস াদন
চেকর মান

অসাধারণ

অিত
উ ম

উ ম

১

৬০

-

-

-

-

১

৮০

৭০

৬০

৫৫

৫০

১

৫০

৪৫

৪০

৩৫

৩০

১

৪০

৩৫

৩০

২৫

২০

%

১
১
১

ত করা

াবর স ি র তািলকা
হালনাগাদ ত

০৭
১৪
২১
৩১ িডেস র,
২৮ জা য়াির,
জা য়াির, জা য়াির, জা য়াির,
২০১৮
২০১৯
২০১৯ ২০১৯
২০১৯
৮০

৭৫

৭০

৬০

৫০

১৫
০৭
১৭
৩১ িডেস র,
২৮ ফ য়াির,
জা য়াির, ফ য়াির, ফ য়াির,
২০১৮
২০১৯
২০১৯ ২০১৯
২০১৯

১

৯০

৮০

৭০

৬০

৫০

%

১

১০০

৯০

৮০

-

-

%
%

১
০.৫

১০০
৬০

৯০
৫৫

৮০
৫০

৪৫

৪০

%

০.৫

৫০

৪৫

৪০

৩৫

৩০

তািরখ

১

৫
াবর ও অ াবর স ি র হালনাগাদ তািলকা

কলাম-৬
ল মা ার মান -২০১৮-১৯

চলিত মান চলিতমােনর
িনে
(Unit) (Weight of (Excellent)
(Good) (Fair)
(Very
(Poor)
PI)
১০০% Good) ৮০%
৭০%
৬০%
৯০%
২৯
৩০
২৪ লাই,
৩১ লাই, ০১ আগ ,
তািরখ
১
লাই,
লাই,
২০১৮
২০১৮
২০১৮
২০১৮ ২০১৮
১৬
১৭
২০
১৩ জা য়াির,
২১ জা য়াির,
তািরখ
১
জা য়াির, জা য়াির, জা য়াির,
২০১৯
২০১৯
২০১৯ ২০১৯
২০১৯
একক

আেয়ািজত িশ েণর সময়

ই-ফাইেল প জারী ত **
উ াবনী উে াগ ও

স হ, ২০১৮-১৯

১৭
২৮
০৩ ফ য়াির,
২৮ মাচ,
ফ য়াির, ফ য়াির,
২০১৯
২০১৯
২০১৯ ২০১৯

১৫ এি ল,
২০১৯

কলাম-১

কলাম-২

কলাম-৩

কৗশলগত উে

কৗশলগত
উে ে র
মান

কায ম

(Strategic Objectives) (Weight of

(Activities)

Strategic
Objectives)

বািষক উ য়ন কম িচ বা বায়ন
জাতীয়
জাতীয় াচার কৗশল ও
ত অিধকার বা বায়ন
জারদারকরণ

৩

াচার কমপিরক না ও পিরবী ণ কাঠােমা ণয়ন

িনধািরত সমেয়র মে

মািসক িতেবদন দািখল

ত বাতায়ন হালনাগাদকরণ

* জন শাসন িশ ণ া য়াল অ যায়ী উ িশ ণ আেয়াজন করেত হেব।
** মি পিরষদ িবভােগর ই-গভ া অিধশাখা হেত া িতেবদন।
*** মি পিরষদ িবভােগর ই-গভ া অিধশাখা হেত া িতেবদন।

কলাম-৪
কমস াদন চক

কলাম-৫
কমস াদন
চেকর মান

কলাম-৬
ল মা ার মান -২০১৮-১৯

চলিত মান চলিতমােনর
িনে
(Unit) (Weight of (Excellent)
(Good) (Fair)
(Very ৮০%
(Poor)
PI)
১০০% Good)
৭০%
৬০%
৯০%
১৭
২৮
অ াবর স ি র তািলকা
০৩ ফ য়াির,
২৮ মাচ, ১৫ এি ল,
তািরখ
১
ফ য়াির, ফ য়াির,
হালনাগাদ ত
২০১৯
২০১৯
২০১৯
২০১৯ ২০১৯
বািষক উ য়ন কম িচ বা বািয়ত %
২
১০০
৯৫
৯০
৮৫
৮০
জাতীয় াচার কমপিরক না ও
তািরখ
১
১৫ লাই ৩১ লাই
পিরবী ণ কাঠােমা ণীত
িনধািরত সমেয়র মে
মািসক
সং া
১
৪
৩
িতেবদন দািখল ত
%
ত বাতায়ন হালনাগাদ ত
১
১০০
৯০
৮০
(Performance Indicator)

একক

অসাধারণ

অিত
উ ম

উ ম

