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মন্ত্রণালয়/বিভাগের ২০১৯-২০ অর্ থিছগরর িাবষ থক কম থসম্পাদন চুবি (এবপএ) সংক্রান্ত বনগদ থবিকা 

 

১. প্রপ্রক্ষাপট  

সরকার ২০৪১ সাগলর মগে িাংলাগদিগক একটি উন্নত রাগে উন্নীতকরগণ দৃঢ়প্রবতজ্ঞ এিং সুিাসন 

সংহতকরগণ সগিষ্ট। এজন্য একটি কার্ থকর, দক্ষ এিং েবতিীল প্রিাসবনক ব্যিস্থা একান্ত অপবরহার্ থ িগল সরকার মগন 

কগর। এ পবরগপ্রবক্ষগত, স্বচ্ছতা ও দায়িদ্ধতা বৃবদ্ধ, সম্পগদর র্র্ার্র্ ব্যিহার বনবিতকরণ এিং প্রাবতষ্ঠাবনক সক্ষমতা 

উন্নয়গনর জন্য সরকাবর দপ্তর/সংস্থাসমূগহ কম থসম্পাদন ব্যিস্থাপনা পদ্ধবত প্রিতথগনর বসদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ২০১৪-১৫ 

অর্ থিছগর ৪৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সগে িাবষ থক কম থসম্পাদন চুবি স্বাক্ষগরর মােগম কম থসম্পাদন ব্যিস্থাপনা পদ্ধবত 

িালু হয়। ইগতামগে ৫১টি মন্ত্রণালয়/বিভাে, আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা এিং মাঠ পর্ থাগয়র বিভােীয়/আঞ্চবলক, প্রজলা ও 

উপগজলা পর্ থাগয়র কার্ থালয়সমূগহর সগে িাবষ থক কম থসম্পাদন চুবি সম্পাবদত হগয়গছ। সংবিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাে 

তাগদর স্ব স্ব চুবি প্রণয়ন ও িাস্তিায়ন ছাড়াও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা এিং মাঠ পর্ থাগয়র কার্ থালয়সমূগহর িাবষ থক 

কম থসম্পাদন চুবি প্রণয়ন ও িাস্তিায়গন প্রগয়াজনীয় সহায়তা প্রদান করগছ। 

 

মবন্ত্রপবরষদ বিভাে প্রবতিছগরর ন্যায় এিছরও মন্ত্রণালয়/ বিভাগের িাবষ থক কম থসম্পাদন চুবি প্রণয়ন, 

প্রবতগিদন প্রস্তুত, পবরিীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রবক্রয়ার সহায়ক বহগসগি মন্ত্রণালয়/বিভাগের ২০১৯-২০ অর্ থিছগরর িাবষ থক 

কম থসম্পাদন চুবি সংক্রান্ত বনগদ থবিকা প্রণয়ন কগরগছ। উগেখ্য, মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন অবধদপ্তর/সংস্থা এিং 

মাঠ পর্ থাগয়র কার্ থালয়সমূগহর ২০১৯-২০ অর্ থিছগরর িাবষ থক কম থসম্পাদন চুবি প্রণয়গন সহায়ক বহগসগি পৃর্ক 

বনগদ থবিকা প্রণয়ন করা হগয়গছ। এই বনগদ থবিকা প্রকিল মন্ত্রণালয়/বিভাগের চুবি প্রণয়ন, িাস্তিায়ন পবরিীক্ষণ ও 

মূল্যায়গনর প্রক্ষগত্র অনুসরণ করগত হগি।   

 

২. মন্ত্রণালয়/বিভাগে এবিএ টিম েঠন 

 

 িাবষ িক কম িসম্পাদন চুবি প্রণয়ন, িবরিীক্ষণ ও মূল্যায়গনর বনবমত্ত এবিএ কার্ িক্রগমর আওতায় থাকা প্রবতটি 

মন্ত্রণালয়/বিভাগে একটি এবিএ টিম থাকগি। এবিএ টিম িাঁচ (০৫) হগত সাত (০৭) সদগের হগি র্াগত 

মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রশাসন, িবরকল্পনা, উন্নয়ন, িাগেট ও আইবসটি সংবিষ্ট কাগের সাগথ সম্পৃি কম িকতিাগদর 

অংশগ্রহণ থাকগি। এবিএ টিম অথ িিছগরর প্রবতটি মাগস অন্তত একিার সভায় বমবলত হগি এিং এবিএ সংবিষ্ট কাগের 

অগ্রেবত ির্ িাগলাচনা করগি ও প্রগয়ােনীয় িদগক্ষি গ্রহণ করগি। এবিএ টিম এর সদেগদর মগে একেন টিম বলডার 

ও একেন গ াকাল িগয়ন্ট হগিন। এবিএ টিম বলডার বহগসগি মন্ত্রণালয়/বিভাগের একেন গেেষ্ঠ কম িকতিাগক বনযুি 

করগত হগি বর্বন এবিএ টিগমর সদেগদর মােগম এবিএ িাস্তিায়গনর বিষয়টি বনয়বমত তদারবক করগিন, এবিএ 

টিগমর সভায় সভািবতত্ব করগিন, এিং এবিএ’র অগ্রেবত বিষগয় মন্ত্রণালয়/বিভাগের বসবনয়র সবচি/সবচি গক অিবহত 

রাখগিন। এবিএ গ াকাল িগয়ন্ট এবিএ সংবিষ্ট সকল প্রশাসবনক কাে সম্পাদন করগিন, মবন্ত্রিবরষদ বিভাগের সাগথ 

গর্াোগর্াগের বিষগয় সমন্বয়গকর দাবয়ত্ব িালন করগিন এিং মন্ত্রণালয়/বিভাগের এবিএ সংবিষ্ট তথ্যাবদ ওগয়িসাইগট 

হালনাোদ থাকার বিষয়টি বনবিত করগিন।      

 

৩.  ২০১৯-২০ অর্ থিছগরর িাবষ থক কম থসম্পাদন চুবি প্রণয়গন সাধারণ বনগদ থিািবল   

 সকল মন্ত্রণালয়/বিভাে িতথমান সরকাগরর বনি থািনী ইিগতহার, ২০১৮ প্রত িবণ থত লক্ষয ও পবরকল্পনা, 

রূপকল্প ২০২১, গটকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসবডবে), ৭ম পঞ্চিাবষ থক পবরকল্পনা, মন্ত্রণালয়/বিভাে কর্তথক 

গৃহীত নীবতমালা/দবলল, সরকাগরর অন্যান্য প্রকৌিলপত্র, মন্ত্রণালয়/বিভাগের মেগময়াদী িাগজট 

কাঠাগমাগত উবেবখত Key Performance Indicator (KPI) এিং সমগয় সমগয় সরকার কর্তথক 

প্র াবষত কম থসূবির আগলাগক িাবষ থক কম থসম্পাদন চুবি প্রণয়ন করগি।  



  4 

 

 এছাড়া মন্ত্রণালয়/বিভাগের িাবষ থক কম থসম্পাদন চুবি প্রণয়নকাগল বিবভন্ন উদ্ভািনী ও সংস্কারমূলক  

উগযাে গ্রহগণর বিষয়টি বিগিিনায় রাখগত হগি। 

 প্রকৌিলেত উগেগশ্যর সগে বমল প্ররগখ কাবিত ফলাফল অজথগনর জন্য মন্ত্রণালয়/বিভাে সংবিষ্ট 

অর্ থিছগরর িাগজট িরাগের আগলাগক িাবষ থক কম থসম্পাদন চুবির কার্ থক্রমসমূহ বিবিত করগি এিং 

িাবষ থক কম থসম্পাদন চুবির ১ম খসড়া প্রণয়ন করগি। 

 খসড়া প্রণয়গন প্রখয়াল রাখগত হগি প্রর্ অবধদপ্তর/মাঠ পর্ থাগয়র দপ্তগরর জন্য বনধ থাবরত কার্ থািলী শুধুমাত্র 

সংবিষ্ট অবিদপ্তর/সংস্থার এবপএগতই উগেখ র্াকগি। মন্ত্রণালয়/বিভাগের এবপএ প্রত শুধুমাত্র এসকল 

কাগজর সম্ভাব্য সামবষ্টক প্রভাি/ অজথন প্রবতফবলত হগত পাগর।  

 ২০১৯-২০ অর্ থিছগরর িাবষ থক কম থসম্পাদন চুবি প্রণয়গন পূি থিতী িছরসমূগহর এবপএ’র সাগর্ সামঞ্জস্য 

িজায় রাখগত হগি।   

 অন্য মন্ত্রণালয়/বিভাে/দপ্তর/সংস্হার উপর বনভথরিীল এবপএ’র কার্ থক্রগমর প্রক্ষগত্র সংবিষ্ট 

মন্ত্রণালয়/বিভাে/দপ্তর/সংস্হার সাগর্ আগলািনাক্রগম কার্ থক্রম ও লক্ষযমাত্রা বনধ থারণ করগত হগি।   

 পূি থিতী িছগরর ন্যায় ২০১৯-২০ অর্ থিছগরর িাবষ থক কম থসম্পাদন চুবির মূল্যায়নও  একশত (১০০) 

নম্বগর হগি। গকৌশলেত উগেশ্য এিং আিবশ্যক গকৌশলেত উগেগশ্যর মান পূগি ির ন্যায় র্থাক্রগম পঁচাত্তর 

(৭৫) ও পঁবচশ (২৫) হগি।   

 খসড়া এবিএ প্রণয়গনর ির তা মন্ত্রণালয়/বিভাগের িাবষ থক কম থসম্পাদন চুবি সংক্রান্ত বিগিষজ্ঞ পুগলর 

বনকট ির্ িাগলাচনার েন্য গিশ করগত হগি। বিগিষজ্ঞ পুগলর িরামশ িসমূহ অন্তর্ভ িি কগর িাবষ িক 

কম িসম্পাদন চুবির খসড়া চূড়ান্ত কগর িাগজট ব্যিস্হাপনা কবমটির অনুগমাদন গ্রহণ করগত হগি। 

 িাগজট ব্যিস্হাপনা কবমটি এবপএ’র রুপকল্প, অবভলক্ষয ও প্রকৌিলেত উগেশ্যসমূহ মেগময়াবদ িাগজট 

কাঠাগমাগত িবণ িত Key Performance Indicator (KPI) সাগর্ সামঞ্জস্যপূণ থ হওয়ার বিষয়টি 

বনবিত করগি। 

 িাগজট ব্যিস্হাপনা কবমটি কর্তথক অনুগমাদগনর ির মন্ত্রণালয়/বিভাগের এবপএ টিম খসড়া এবপএ িাবষ থক 

কম থসম্পাদন চুবি ব্যিস্থাপনা পদ্ধবত বিষয়ক (এবপএএমএস) সফটওয়যাগরর মােগম দাবখল করগি। 

 খসড়া এবপএ বিষগয় সরকাবর কম থসম্পাদন ব্যিস্হাপনা সংক্রান্ত কাবরেবর কবমটি (টিবসবজবপ) প্রবতটি 

মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাগর্ মবন্ত্রপবরষদ বিভাে কর্তথক বনধ থাবরত সমগয় সভায় বমবলত হগি এিং খসড়া 

এবপএ পর্ থাগলািনা করগি। টিবসবজবপ’র সুিাবরশ অন্তির্ভি কগর সংবিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাে িাবষ থক 

কম থসম্পাদন চুবি সংগিাধন/পবরমাজথনপূি থক সংবিষ্ট মন্ত্রণালগয়র মাননীয় মন্ত্রীর অনুগমাদগনর েন্য 

উিস্থািন করগি।  

 মাননীয় মন্ত্রীর অনুগমাদগনর ির সংবিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের এবপএ টিম এবপএএমএস সফটওয়যাগরর 

মােগম চূড়ান্ত এবপএ দাবখল করগি। 

 মবন্ত্রপবরষদ বিভাে উি চুবিসমূহ র্াচাইপূি থক অনুগমাদগনর জন্য সরকাবর কম থসম্পাদন ব্যিস্থাপনা 

সংক্রান্ত জাতীয় কবমটি (এনবসবজবপ)-প্রত উপস্হাপন করগি। উি কবমটিগত অনুগমাবদত িাবষ থক 

কম থসম্পাদন চুবিসমূহ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপবস্থবতগত প্রধানমন্ত্রীর কার্ থালগয় সংবিষ্ট 

মন্ত্রণালয়/বিভাগের বসবনয়র সবিি/সবিি এিং মবন্ত্রপবরষদ সবিগির মগে স্বাক্ষবরত হগি। 

 স্বাক্ষবরত িাবষ থক কম থসম্পাদন চুবি স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগের ওগয়িসাইগট প্রকাি করগত হগি। 

 ২০১৯-২০ অর্ থিছগরর এবিএ’র আিবশ্যক গকৌশলেত উগেগশ্য বকছু িবরিতিন আনা হগয়গছ। পবরিতথন 

সমূহ প্রধানত বিবভন্ন প্রকৌিলেত উগেশ্য ও কার্ থক্রগম আনা হগয়গছ; র্বদও এসকল কার্ থক্রগমর বিপরীগত 

কম থসম্পাদন সূিক প্রমাটামুটি পূগি থর ন্যায় রগয়গছ। আিবশ্যক প্রকৌিলেত উগেগশ্যর বিপরীগত উগেবখত 

কার্ থক্রমসমূহ িাস্তিায়গনর সুবিধাগর্ থ এর প্রবতটি কম থসম্পাদন সূিগকর ব্যাখ্যা/বিিরণ পবরবিষ্ট ‘ক’ প্রত 

প্রদান করা হগয়গছ।   
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 পূি থিতী িছরসমূগহর ন্যায় ২০১৯-২০ অর্ থিছগরর এবপএ প্রণয়ন, ত্রত্রমাবসক/অধ থিাবষ থক/িাবষ থক প্রবতগিদন 

প্রস্তুত ও দাবখলসহ এবপএ মূল্যায়গনর র্ািতীয় কাজ এবপএএমএস সফটওয়যাগরর মােগম সম্পাদন 

করগত হগি। এবপএএমএস সফটয়যার ব্যিহাগরর একটি বনগদ থবিকা পবরবিষ্ট ‘খ’ প্রত সংগর্াজন করা 

হগয়গছ।  

 এই বনগদ িবশকাগত প্রদত্ত এবিএ কোগলন্ডার অনুর্ায়ী এবিএ সংবিষ্ট কার্ িক্রম সম্পাদন করগত হগি।  

 

৪. মন্ত্রণালয়/বিভাগের ২০১৯-২০ অর্ থিছগরর িাবষ থক কম থসম্পাদন চুবির কাঠাগমা  

২০১৯-২০ অর্ থিছগরর িাবষ থক কম থসম্পাদন চুবিগত মন্ত্রণালয়/বিভাগের কম থসম্পাদগনর সাবি থক বিত্র, 

উপক্রমবণকা এিং বনম্নিবণ থত প্রসকিন ও সংগর্াজনীসমূহ অন্তর্ভ থি র্াকগি: 

প্রসকিন ১: মন্ত্রণালয়/বিভাগের রূপকল্প, অবভলক্ষয, প্রকৌিলেত উগেশ্যসমূহ এিং কার্ থািবল 

প্রসকিন ২: মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিবভন্ন কার্ থক্রগমর চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাি (Outcome/Impact)  

প্রসকিন ৩: প্রকৌিলেত উগেশ্য, অগ্রাবধকার, কার্ থক্রম, কম থসম্পাদন সূিক এিং লক্ষযমাত্রা  

সংগর্াজনী ১:  িব্দসংগক্ষপ 

সংগর্াজনী ২: কম থসম্পাদন সূিকসমূহ, িাস্তিায়নকারী দপ্তর/সংস্থাসমূহ এিং পবরমাপ পদ্ধবত 

সংগর্াজনী ৩: কম থসম্পাদন লক্ষযমাত্রা অজথগনর প্রক্ষগত্র অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের ওপর বনভথরিীলতা  

িাবষ থক কম থসম্পাদন চুবির একটি কাঠাগমা পবরবিষ্ট ে-প্রত সংগর্াবজত হল। উি কাঠাগমা অনুসরণ কগর প্রগতযক 

মন্ত্রণালয়/বিভাে িাবষ থক কম থসম্পাদন চুবির খসড়া প্রস্তুত করগি।  

 

৪.১ মন্ত্রণালয়/বিভাগের কম থসম্পাদগনর সাবি থক বিত্র 

  িাবষ থক কম থসম্পাদন চুবি হগত সংবিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের কম থসম্পাদগনর সাবি থক তথ্যাবদ পাওয়া প্রেগলও 

সংগক্ষগপ মন্ত্রণালয়/বিভাগের কম থসম্পাদগনর একটি বিত্র তুগল ধরার লগক্ষয িাবষ থক কম থসম্পাদন চুবিগত এই অংিটি 

সংগর্াজন করা হগয়গছ। এগত সংবিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের েত ৩ (বতন) িছগরর প্রধান অজথনসমূহ, কম থসম্পাদগনর 

প্রক্ষগত্র প্রর্ সকল সমস্যা িা িযাগলঞ্জ রগয়গছ প্রসগুবল এিং ভবিষ্যগত মন্ত্রণালয়/বিভাে কী কী প্রধান প্রধান লক্ষয অজথন 

করগত িায় তার পবরকল্পনা সম্পগকথ সংগক্ষগপ আগলাকপাত করগি। তাছাড়া, ২০১৯-২০ অর্ থিছগরর সম্ভাব্য প্রধান 

অজথনসমূহ এ অংগি সংগক্ষগপ িণ থনা করগত হগি। 

 

৪.২ উপক্রমবণকা 

 িাবষ থক কম থসম্পাদন চুবির শুরুগত একটি উপক্রমবণকা র্াকগি, র্াগত এই চুবির উগেশ্য, পক্ষসমূহ এিং 

চুবিগত িবণ থত ফলাফলসমূহ অজথগনর বিষগয় তাগদর সম্মত হওয়া সম্পগকথ উগেখ র্াকগি।  

 

৪.৩ প্রসকিন-১: মন্ত্রণালয়/বিভাগের রূপকল্প (Vision), অবভলক্ষয (Mission), প্রকৌিলেত উগেশ্য (Strategic 

Objectives) এিং কার্ থািবল (Functions) 

 

রূপকল্প (Vision) 

রূপকল্প মূলত একটি মন্ত্রণালয়/বিভাগের ভবিষ্যৎ আদি থ অিস্থা (idealized state) বনগদ থি কগর। একটি 

মন্ত্রণালয়/বিভােগক তাঁর প্রনর্তত্ব ভবিষ্যগত প্রকান অিস্থায় প্রদখগত িায় রূপকগল্প তার একটি বৃহত্তর বিত্র পাওয়া র্ায়। 

রূপকল্প সাধারণত ৫-১০ িছর প্রময়াগদর জন্য বনধ থারণ করা হয়। ফগল প্রকান মন্ত্রণালয়/বিভাগের কাঠাগমােত পবরিতথন 

না হগল িা কাগজর ধরগন ব্যাপক পবরিতথন না হগল রূপকল্প িছর িছর পবরিবতথত হগি না। 
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একটি ভাল রূপকল্প সহগজ পাঠগর্াগ্য ও প্রিাধেম্য হগি। এটি জনেগণর কল্পনায় ধারণ করার মত সংবক্ষপ্ত ও 

প্রজারাগলা হগি র্া েন্তব্য বনগদ থি করগি, বকন্তু এটি েন্তগব্য প্রপৌৌঁছাগনার পর্নকিা নয়। রূপকল্প জনেণগক উদ্বুদ্ধ এিং 

উজ্জীবিত করগি, র্া হগি একইসগে অজথনগর্াগ্য এিং িযাগলবঞ্জং।   

 

অবভলক্ষয (Mission) 

মন্ত্রণালয়/বিভাগের অবভলক্ষয সংগক্ষগপ উপস্থাপন করা িাঞ্ছনীয়। সুস্পষ্টভাগি অবভলক্ষয ব্যি করার লগক্ষয 

মন্ত্রণালয়/বিভােগক বনম্নিবণ থত বিষয়সমূহ বিগিিনায় রাখগত হগি: 

 মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রমৌল উগেশ্য কী অর্ থাৎ মন্ত্রণালয়/বিভাে কী অজথন করগত িায়;  

 কীভাগি অজথন করগত িায়; এিং  

 কার জন্য অজথন করগত িায় অর্ থাৎ এর সম্ভাব্য উপকারগভােী কারা। 

 

অবভলক্ষয অিশ্যই রূপকগল্পর সগে সামঞ্জস্যপূণ থ হগত হগি। রূপকল্প মূলত বৃহত্তর কল্পনা এিং অবভলক্ষয রূপকল্প 

অজথগনর জন্য গৃহীত কার্ থক্রমসমূহ বনগদ থি কগর। 

 

প্রকৌিলেত উগেশ্য (Strategic Objectives)  

 

প্রকৌিলেত উগেশ্য িলগত বনবদ থষ্ট সমগয়-স্বল্প, মে ও দী থগময়াগদ মন্ত্রণালয়/বিভাে বনবদ থষ্ট নীবতমালা এিং 

কম থসূবি িাস্তিায়গনর মােগম তার অবধগক্ষগত্র প্রর্ সকল উন্নয়ন লক্ষয (development objectives) অজথন করগত 

িায় প্রসগুবলগক বুঝাগি। উদাহরণস্বরূপ, স্বাস্থয প্রসিা বিভাগের অন্যতম প্রকৌিলেত উগেশ্য হগত পাগর মা ও বিশুর জন্য 

উন্নততর স্বাস্থযগসিা বনবিতকরণ। 

 

িতথমান সরকাগরর বনি থািনী ইিগতহার, ২০১৮ প্রত িবণ থত লক্ষয ও পবরকল্পনা, রূপকল্প ২০২১, প্রটকসই উন্নয়ন 

অভীষ্ট (SDG), ৭ম পঞ্চিাবষ থক পবরকল্পনা, অন্যান্য প্রকৌিলেত দবলল, সংবিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের নীবত সংক্রান্ত 

দবললসমূহ এিং মন্ত্রণালয়/বিভাগের মেগময়াদী িাগজট কাঠাগমাগত উবেবখত Key Performance Indicator 

(KPI) পর্ থাগলািনাপূি থক মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রকৌিলেত উগেশ্যসমূহ বনধ থারণ করা প্রর্গত পাগর। মন্ত্রণালয়/বিভাগের 

পগক্ষ অজথন করা কষ্টসাে প্রকিল এরূপ বিগিিনায় িা সহগজ অজথনগর্াগ্য বিগিিনায় প্রকান প্রকৌিলেত উগেশ্য 

বিগয়াজন িা সংগর্াজন করা সমীিীন হগি না। মন্ত্রণালয়/বিভাগের রূপকল্প, অবভলক্ষয এিং কার্ থািবলসমূহ এিং 

প্রকৌিলেত উগেশ্যসমূগহর মগে একটি সংগর্াে র্াকগত হগি। অবধকন্তু মন্ত্রণালয়/বিভােসমূহ বিবভন্ন কার্ থালগয়র 

িাবষ থক কম থসম্পাদন চুবির সগে সামঞ্জস্য বিধাগনর লগক্ষয ২০১৯-২০ অর্ থিছগরর িাবষ থক কম থসম্পাদন চুবির খসড়া 

প্রণয়গনর পূগি থই আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহগক বনগয় মন্ত্রণালয়/বিভােসমূগহর প্রকৌিলেত অগ্রাবধকার (strategic 

priorities) অিবহতকরণ সংক্রান্ত একটি কম থিালা আগয়াজন করগি। এরূপ কম থিালা আগয়াজগনর প্রক্ষগত্র মবন্ত্রপবরষদ 

বিভাগের সংবিষ্ট অনুবিভাে ও েভন্যথান্স ইগনাগভিন ইউবনট (বজআইইউ), প্রধানমন্ত্রীর কার্ থালয় এর সহগর্াবেতা গ্রহণ 

করা প্রর্গত পাগর। 

 

কার্ থািবল (Functions) 

 

মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রধান কার্ থািবল এই প্রসকিগন বলবপিদ্ধ করগত হগি। কার্ থবিবধমালা (Rules of 

Business)-এর তফবসল-১ (Allocation of Business)-এ িবণ থত কার্ থািবলর বভবত্তগত মন্ত্রণালয়/বিভাগের 

কার্ থািবলর তাবলকা প্রস্তুত করগত হগি। 
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৪.৪ প্রসকিন-২: মন্ত্রণালয়/বিভাগের কার্ থক্রমসমূগহর চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাি (Outcome/ Impact)   

   

 একটি সুবনবদ থষ্ট লক্ষয অজথগনর জন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রবতটি প্রকৌিলেত উগেশ্য বনধ থারণ করা হয়। 

প্রকৌিলেত উগেশ্য অজথগনর জন্য মন্ত্রণালয়/বিভাে প্রর্ সকল কার্ থক্রম িাস্তিায়ন কগর র্াগক প্রসগুবলর ফলাফল  

(output) এক িা একাবধক চূড়ান্ত ফলাফল (outcome) অজথগন সহায়তা কগর। প্রসকিন ২-এ মন্ত্রণালয়/বিভােসমূহ 

বিবভন্ন কার্ থক্রম িাস্তিায়গনর মােগম প্রর্ সকল চূড়ান্ত ফলাফল (end result or outcome) অজথন করগত িায় 

প্রসগুবল উগেখ করগি। তাছাড়া প্রসকিন ২-এ প্রবতটি চূড়ান্ত ফলাফগলর বিপরীগত এক িা একাবধক কম থসম্পাদন 

সূিকসহ প্রাসবেক অন্যান্য তথ্যাবদ প্রদান করগত হগি।  এই প্রসকিগন িবণ থত লক্ষযমাত্রার বিপরীগত প্রদত্ত অজথন 

আপাতত মূল্যায়গনর আওতায় আসগি না, তগি ভবিষ্যগত চূড়ান্ত ফলাফগলর লক্ষযমাত্রাসমূগহর বিপরীগত প্রকৃত অজথন 

মূল্যায়গনর আওতায় আনা হগি। রূপকল্প এিং অবভলগক্ষযর ন্যায় চূড়ান্ত ফলাফলও িছর িছর পবরিতথন করা সমীিীন 

হগি না।  

 

৪.৫ প্রসকিন ৩: প্রকৌিলেত উগেশ্য, অগ্রাবধকার, কার্ থক্রম, কম থসম্পাদন সূিক এিং লক্ষযমাত্রা  

 

কলাম ১: মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রকৌিলেত উগেশ্যসমূগহর তাবলকা  

 

প্রসকিন ৩-এর কলাম ১-এ িবণ থত প্রকৌিলেত উগেশ্যসমূহ এিং প্রসকিন ১-এ িবণ থত প্রকৌিলেত উগেশ্যসমূহ 

একই হগত হগি। উগেখ্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রকৌিলেত উগেশ্য ছাড়াও কবতপয় আিবশ্যক প্রকৌিলেত উগেশ্য 

প্রসকিন ৩-এ অন্তথর্ভি র্াকগি। সংবিষ্ট অর্ থ-িছর সমাপ্ত হওয়ার পর মন্ত্রণালয়/বিভােসমূগহর প্রকৃত কম থসম্পাদন 

সি থগমাট ১০০ মান (weight)-এর বভবত্তগত পবরমাপ করা হগি। এই ১০০ মাগনর মগে মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রকৌিলেত 

উগেশ্যসমূগহর জন্য ৭৫ নম্বর এিং আিবশ্যক প্রকৌিলেত উগেগশ্যর বিপরীগত ২৫ নম্বর বনধ থাবরত র্াকগি। আিবশ্যক 

প্রকৌিলেত উগেশ্যসমূহ সরকাবর কম থসম্পাদন ব্যিস্থাপনা সংক্রান্ত জাতীয় কবমটি কর্তথক অনুগমাবদত এিং সকল 

মন্ত্রণালয়/বিভাগের জন্য সমভাগি প্রগর্াজয হগি। পবরবিষ্ট ে-এ আিবশ্যক প্রকৌিলেত উগেগশ্যর কাঠাগমা সংগর্াজন 

করা হগলা।  

 

 

কলাম ২: প্রকৌিলেত উগেশ্যসমূগহর আগপবক্ষক মান িরােকরণ 

 

প্রকৌিলেত উগেশ্যসমূহ গুরুত্ব ও তাৎপগর্ থর ক্রমানুসাগর  উগেখ করগত হগি। প্রসগক্ষগত্র, অবধকতর গুরুত্বসম্পন্ন 

উগেগশ্যর মান প্রিবি হগি এিং কম গুরুত্বসম্পন্ন উগেগশ্যর মান কম হগি। প্রকৌিলেত উগেশ্যসমূগহর মগে 

মানিণ্টগনর প্রক্ষগত্র র্াগত ভারসাম্য রবক্ষত হয় তা বনবিত করগত হগি।  

 

কলাম ৩: মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রকৌিলেত উগেশ্যসমূহ অজথগনর লগক্ষয কার্ থক্রম সুবনবদ থষ্টকরণ 

 

প্রবতটি প্রকৌিলেত উগেশ্য পূরগণর লগক্ষয মন্ত্রণালয়/বিভাে কর্তথক উি উগেগশ্যর বিপরীগত প্রগয়াজনীয় 

কার্ থক্রম বনধ থারণ করগত হগি। কখগনা কখগনা একটি প্রকৌিলেত উগেগশ্যর বিপরীগত এক িা একাবধক কার্ থক্রমও 

র্াকগত পাগর। উগেখ্য, িাবষ থক কম থসম্পাদন চুবিগত উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন িাগজগটর সগি থাত্তম ব্যিহার বনবিতকরগণর 

পািাপাবি প্রসিার মান বৃবদ্ধগত সহায়ক তর্া ফলাফলধমী কম থসংস্কৃবতগক উৎসাহ প্রদান কগর এরূপ কার্ থক্রমগকও 

অন্তথর্ভি করা র্াগি। প্রসগক্ষগত্র মন্ত্রণালয়/বিভাগের উন্নয়ন িাগজগটর বিপরীগত িরােকৃত অগর্ থর সগি থাত্তম ব্যিহার 

বনবিত করার লগক্ষয র্র্াসমগয় প্রকল্প সম্পন্ন করা এিং প্রকগল্পর গুণেত মান বনবিত করা সংক্রান্ত কার্ থক্রমগক 

অন্তথর্ভি করগত হগি।   
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কলাম-৪: কম থসম্পাদন সূিকসমূহ এিং তার এককসমূহ সুবনবদ থষ্টকরণ  

 

কলাম ৩-এ িবণ থত প্রবতটি কার্ থক্রগমর জন্য মন্ত্রণালয়/বিভােগক এক িা একাবধক কম থসম্পাদন সূিক বনধ থারণ 

করগত হগি, র্া দ্বারা িছর প্রিগষ উি কার্ থক্রম িাস্তিায়গনর অগ্রেবত পবরমাপ করা র্াগি। কম থসম্পাদন সূিকসমূহ 

বনধ থারগণর প্রক্ষগত্র প্রর্ প্রকান রকম ত্রদ্বততা পবরহার করা সমীিীন হগি। 

 

কলাম-৫: কম থসম্পাদন সূিগকর লক্ষযমাত্রা পবরমাগপর একক (unit) এই কলাগম উগেখ করগত হগি।   

 

কলাম-৬: কম থসম্পাদন সূিকসমূগহর বিপরীগত আগপবক্ষক মান িরােকরণ  

 

প্রকান প্রকৌিলেত উগেগশ্যর বিপরীগত একাবধক কার্ থক্রম র্াকগল প্রবতটি কার্ থক্রগমর িাস্তিায়ন অগ্রেবত 

মূল্যায়গনর জন্য এক িা একাবধক কম থসম্পাদন সূিক র্াকগি এিং প্রবতটি কম থসম্পাদন সূিগকর একটি বনধ থাবরত মান 

র্াকগি। বিবভন্ন কম থসম্পাদন সূিগকর মান এমনভাগি বনধ থারণ করগত হগি র্াগত সিগুবল কম থসম্পাদন সূিগকর প্রমাট 

মান সংবিষ্ট প্রকৌিলেত উগেগশ্যর বিপরীগত িরােকৃত মাগনর সমান হয়। 

 

কলাম-৭ ও ৮: এই কলামদ্বগয় র্থাক্রগম ২০১৭-১৮ এিং ২০১৮-১৯ অর্ থিছগরর প্রকৃত অজথন উগেখ করগত হগি। 

২০১৭-১৮ অথ িিছগরর কম িসম্পাদন মূল্যায়ন প্রবতগিদগন প্রদবশ িত প্রকৃত অেিগনর সগে কলাম ৭-এ প্রদবশ িত প্রকৃত 

অেিগনর সগে সামঞ্জে থাকগত হগি।  

 

কলাম-৯-১৩: কম থসম্পাদন সূিগকর লক্ষযমাত্রা সুবনবদ থষ্টকরণ 

 

লক্ষযমাত্রা হগচ্ছ কম থসম্পাদন উন্নয়গনর িাবলকািবি। সুতরাং লক্ষযমাত্রা একইসগে অজথনগর্াগ্য এিং 

উচ্চাকািী হওয়া উবিত। লক্ষযমাত্রাসমূহগক বনম্নরূপ ৫ দফা প্রস্কগল বিন্যস্ত করগত হগি: 

 

অসাধারণ অবত উত্তম উত্তম িলবত মান িলবত মাগনর বনগম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

 লক্ষযমাত্রা বনধ থারগণর প্রক্ষগত্র ২০১৮-১৯ অর্ থিছগরর অজথনগক িলবতমান বিগিিনা কগর ২০১৯-২০ অর্ থিছগরর 

িাবষ থক কম থসম্পাদন চুবির িলবতমান এর কলাগম উগেখ করগত হগি। উি অজথগনর প্রিগয় কম প্রকান অজথন 

িলবতমাগনর বনগম্নর কলাগম উগেখ করগত হগি। কম থসম্পাদন সূিগকর বিপরীগত লক্ষযমাত্রাসমূহ োবণবতকভাগি 

বনধ থাবরত হগি না। উদাহরণস্বরূপ প্রকান কম থসম্পাদন সূিগকর বিপরীগত ৬০% এর কলাগম লক্ষযমাত্রা ৬ বনরুপণ করা 

হগল ৭০% এর কলাগম তা ৭ বনধ থারণ না কগর ৬.৫ িা ৭.৫ িা ৮ বনধ থারণ করা প্রর্গত পাগর।  প্রস্কগল উবেবখত িতকরা 

নম্বর প্রকিলমাত্র কম থসম্পাদন মূল্যায়গনর প্রক্ষগত্র ব্যিহৃত হগি। উগেখ্য, প্রকান কম থসম্পাদন সূিগকর লক্ষযমাত্রার 

বিপরীগত প্রকৃত অজথন ৬০%-এর বনগি হগল প্রাপ্ত মান ধরা হগি ০ (শূন্য)। 

 

িাবষ থক কম থসম্পাদন চুবির লক্ষযমাত্রা রূপকল্প ২০২১, প্রটকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG), ৭ম পঞ্চিাবষ থক 

পবরকল্পনা এিং মেগময়াবদ িাগজট কাঠাগমার সগে সামঞ্জস্যপূণ থ হগত হগি। প্রসগক্ষগত্র মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রধান প্রধান 

কার্ থক্রম, কম থসূবি এিং সকল উন্নয়ন প্রকগল্পর লক্ষযমাত্রা িাবষ থক কম থসম্পাদন চুবিগত প্রবতফবলত হওয়া িাঞ্ছনীয়। 

লক্ষযমাত্রা বনধ থারগণর প্রক্ষগত্র পূি থিতী দুই িছগরর প্রকৃত অজথন ও অজথগনর প্রবৃবদ্ধ, ২০১৯-২০ অর্ থিছগরর িাগজট িরাে, 

মন্ত্রণালয়/বিভাগের সক্ষমতা এিং বিরাজমান িাস্তিতা বিগিিনা করগত হগি। 

 

কলাম-১৪ ও১৫:  ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ অর্ থ-িছগরর প্রকৃত অজথন এিং ২০১৯-২০ অর্ থিছগরর লক্ষযমাত্রার বভবত্তগত 

২০২০-২১ এিং ২০২১-২২ অর্ থিছগরর প্রগক্ষবপত লক্ষযমাত্রা কলাম ১৪ ও ১৫-এ প্রদি থন করগত হগি।     

 

৪.৬ সংগর্াজনী ১: িব্দসংগক্ষপ 

 

 িাবষ থক কম থসম্পাদন চুবিগত ব্যিহৃত বিবভন্ন িব্দসংগক্ষগপর পূণ থরূপ সংগর্াজনী ১-এ সবন্নগিি করগত হগি। 
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৪.৭ সংগর্াজনী ২:  কম থসম্পাদন সূিকসমূহ, িাস্তিায়নকারী দপ্তর/সংস্থা এিং পবরমাপ পদ্ধবতর বিিরণ  

 

 িাবষ থক কম থসম্পাদন চুবির সংগর্াজনী ২-এ প্রসকিন ৩-এর কলাম ৪-এ উবেবখত বিবভন্ন কম থসম্পাদন সূিক, 

প্রবতটি সূিগকর বিিরণ, িাস্তিায়নকারী দপ্তর/সংস্থার নাম এিং পবরমাপ পদ্ধবত উগেখ করগত হগি।   

 

৪.৮ সংগর্াজনী ৩: অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের বনকট সুবনবদ থষ্ট কম থসম্পাদন িাবহদা  

 

কবতপয় প্রক্ষগত্র প্রকান প্রকান মন্ত্রণালগয়র কম থসম্পাদগনর সফলতা সরকাগরর অন্য এক িা একাবধক 

মন্ত্রণালগয়র কম থসম্পাদগনর ওপর বনভথর কগর। উদাহরণস্বরূপ, কয়লা বভবত্তক বিদুযৎ প্রকগের মােগম বিদুযৎ 

উৎপাদগনর প্রক্ষগত্র বিদুযৎ বিভাে জ্বালাবন ও খবনজসম্পদ বিভাে, প্ররলপর্ মন্ত্রণালয়, প্রনৌ-পবরিহণ মন্ত্রণালগয়র ওপর 

বনভথরিীল। বিদুযৎ উৎপাদগনর কাবিত ফলাফল অজথগনর জন্য এ সকল মন্ত্রণালয়/বিভােগক দল বহসাগি কাজ করগত 

হয়; একক প্রকান প্রবতষ্ঠান বহসাগি নয়। এসকল কাগজর প্রক্ষগত্র সংবিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভােসমূহ বনগজগদর মগে 

আগলািনার মােগম বনজ বনজ মন্ত্রণালয়/বিভাগের লক্ষমাত্রা বনধ থারণ কগর প্রনগি। অন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের বনকট 

প্রতযাবিত সহায়তা এিং কবতপয় বনধ থাবরত কম থসম্পাদন সূিগকর সফলতার প্রক্ষগত্র অন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের ওপর 

বনভথরিীলতার বিষয়টি সংগর্াজনী ৩-এ উগেখ করগত হগি।  

 

৫. কম থসম্পাদন চুবি সংগিাধন 

 মন্ত্রণালয়/বিভােসমূহ ২০১৯-২০ অর্ থিছগরর িাবষ থক কম থসম্পাদন চুবি স্বাক্ষগরর পর চুবিগত উবেবখত 

প্রকান লক্ষযমাত্রা পবরিতথন করার প্রগয়াজনীয়তা অনুভি করগল প্রকানও লক্ষযমাত্রার সগি থাচ্চ ৫ িতাংি 

পর্ থন্ত ৩০ প্রসগেম্বর ২০১৯ তাবরগখর মগে সংবিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের বসবনয়র সবিি/সবিগির 

অনুগমাদন গ্রহণপূি থক সংগিাধন করগত পারগি এিং অনুগমাবদত সংগিাধনীর বিষয়টি আিবশ্যকভাগি 

মবন্ত্রপবরষদ বিভােগক অিবহত করগত হগি। প্রকানও লক্ষযমাত্রার পবরিতথন ৫ িতাংি হগত ১০ 

িতাংগির মগে হগল লক্ষযমাত্রা পবরিতথগনর প্রস্তাি ৩০ প্রসগেম্বর ২০১৯ তাবরগখর মগে মবন্ত্রপবরষদ 

বিভাগের বনকট প্রপ্ররণ করগত হগি। উি তাবরগখর (৩০  প্রসগেম্বর ২০১৯) পর মন্ত্রণালয়/বিভােসমূগহর 

২০১৯-২০ অর্ থিছগরর িাবষ থক কম থসম্পাদন চুবি সংগিাধগনর প্রকান প্রস্তাি বিগিিনা করা হগি না। 

 মবন্ত্রপবরষদ বিভাগের সংবিষ্ট িাখা এসকল প্রস্তািনা র্ািাই-িাছাই কগর সরকাবর কম থসম্পাদন 

ব্যিস্থাপনা সংক্রান্ত কাবরেবর কবমটির বনকট উপস্থাপন করগি। প্রস্তাবিত সংগিাধনী  কাবরেবর কবমটির 

বনকট প্রর্ৌবিক বিগিবিত হগল তা সরকাবর কম থসম্পাদন ব্যিস্থাপনা সংক্রান্ত জাতীয় কবমটির সদয় 

বিগিিনার জন্য উপস্থাপন করা হগি।  জাতীয় কবমটির অনুগমাদন সাগপগক্ষ উি লক্ষযমাত্রাসমূহ 

পবরিতথন করা র্াগি।   

 

৬. কম থসম্পাদন পবরিীক্ষণ 

 

 মন্ত্রণালয়/বিভাগের এবপএ টিম কম থসম্পাদন চুবি পবরিীক্ষন কম থকান্ড সমন্বয় করগি। এ লগক্ষয এবপএ 

টিম প্রবত মাগস কমপগক্ষ একিার সভায় বমবলত হগি ও অগ্রেবত পর্ থাগলািনা করগি। এবপএ টিম এর 

সদস্য ও মন্ত্রণালয়/বিভাগের কম থকতথােণ এবপএ’র অগ্রেবত পর্ থাগলািনায় বিবভন্ন লক্ষমাত্রার বিপরীগত 

অগ্রেবত প্রদখগত র্র্ার্র্ কর্তথপগক্ষর অনুগমাদনক্রগম প্রগয়াজগন সগরজবমন পবরদি থন করগিন। মন্ত্রণালয়/ 

বিভাগের মাবসক সমন্বয় সভাগত এবপএ’র অগ্রেবত বনগয় আগলািনা হগত পাগর।  

 কম থসম্পাদন লক্ষযমাত্রার বিপরীগত প্রকৃত অজথন ত্রত্রমাবসক বভবত্তগত (মে-অগটাির, মে-োনুয়াবর, 

মে-এবপ্রল) সংবিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের এবপএ টিম ও িাগেট ব্যিস্হাপনা কবমটি কর্তথক পবরিীক্ষণ করা 

হগি। লক্ষযমাত্রার বিপরীগত অজথন বনবিত করগত উি কবমটিসমূহ প্রগয়াজনীয় বনগদ থিনা প্রদান করগি। 
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অর্ থিছগরর ছয় মাস অবতক্রান্ত হওয়ার পর প্রগতযক মন্ত্রণালয়/বিভাে বনধ থাবরত লক্ষযমাত্রার বিপরীগত ছয় 

মাগস অবজথত ফলাফলসহ একটি অধ থ-িাবষ থক মূল্যায়ন প্রবতগিদন মবন্ত্রপবরষদ বিভাগে প্রপ্ররণ করগি। অি ি-

িাবষ িক অজথনসমূহ কম থসম্পাদন ব্যিস্হাপনা সংক্রান্ত জাতীয় কবমটি কর্তথক পর্ থাগলািনার জন্য প্রপি করা 

হগি।  

 

৭. কম থসম্পাদন মূল্যায়ন 

  

 পূি থিতী িছরসমূগহর ধারািাবহকতায় িৎসরাগন্ত িাবষ থক কম থসম্পাদন চুবিগত ধার্ থকৃত লক্ষযমাত্রার বিপরীগত 

মন্ত্রণালয়/বিভােসমূগহর প্রকৃত অজথগনর বভবত্তগত প্রমাট প্রস্কার (Composite Score) বনধ থারণ করা হগি। 

মন্ত্রণালয়/বিভােসমূগহর িাবষ থক কম থসম্পাদন চুবির বিবভন্ন কার্ থক্রগমর বিপরীগত লক্ষযমাত্রা অজথগনর উপর সরকাবর 

কম থসম্পাদন ব্যিস্হাপনা পদ্ধবতর সফলতা িহুলাংগি বনভথর কগর। মন্ত্রণালয়/বিভােসমূগহর ২০19-20 অর্ থিছগরর 

িাবষ থক কম থসম্পাদন চুবির িাবষ থক মূল্যায়ন প্রবতগিদন প্রস্তুগতর প্রক্ষগত্র সাধারণভাগি বনগম্নাি বিষয়াবদ ও পদ্ধবত  

অনুসরণ করা হগি:  

 এবপএএমএস সফট ওয়যার ব্যিহার কগর িাবষ থক কম থসম্পাদন মূল্যায়ন প্রবতগিদন প্রস্তুত করগত হগি; 

 মূল্যায়ন প্রবতগিদন প্রস্তুগতর প্রক্ষগত্র স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রকৌিলেত উগেশ্য এিং আিবশ্যক 

প্রকৌিলেত উগেশ্যসমূগহর আওতায় উবেবখত প্রবতটি সূিগকর বিপরীগত প্রকৃত অজথন সংক্রান্ত তথ্যাবদ 

উগেখ করগত হগি; 

 মূল্যায়ন প্রবতগিদন প্রস্তুগতর প্রক্ষগত্র প্রবতটি সূিগকর বিপরীগত মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিবভন্ন 

অনুবিভাে/অবধিাখা/িাখা এিং প্রগর্াজয প্রক্ষগত্র দপ্তর/সংস্থা হগত প্রাপ্ত অজথন সংক্রান্ত তথ্যাবদ এিং 

প্রমাণকসমূহ র্র্ার্র্ভাগি র্ািাই করগত হগি এিং এ সকল প্রমাণক/তগথ্যর র্র্ার্ থতা বনরূপণ করগত 

হগি; 

 মন্ত্রণালয়/বিভাে কর্তথক েঠিত এবপএ টিগমর সদস্যবৃন্দ প্রক্ষত্রবিগিগষ  ত্রদিিয়গনর বভবত্তগত সগরজবমগন 

র্ািাইঅগন্ত অজথগনর সপগক্ষ প্রদত্ত সংরবক্ষত তগথ্যর সঠিকতা সম্পগকথ বনবিত হগিন; 

 সম্পাবদত প্রবতটি কাগজর বিপরীগত উপযুি প্রমাণকসমূহ মূল্যায়ন প্রবতগিদন প্রস্তুতকাগল সংরক্ষণ 

করগত হগি এিং সরকাবর কম থসম্পাদন ব্যিস্হাপনা সংক্রান্ত কাবরেবর কবমটির িাবহদা প্রমাতাগিক তা 

তাৎক্ষবণকভাগি সরিরাহ করগত হগি ; 

 প্রমাণগকর কগলির বিগিিনা কগর প্রক্ষত্রবিগিগষ মন্ত্রণালয়/বিভাে কর্তথক প্রকৃত অজথগনর স্বপগক্ষ 

প্রগয়াজনীয় দবললাবদ এবপএএমএস সফট ওয়যাগর বপবিএফ আকাগর আপগলাি করা প্রর্গত পাগর;  

 এরূগপ প্রস্তুতকৃত মূল্যায়ন প্রবতগিদন সংবিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের এবপএ বিগিষজ্ঞ পুল (expert 

pool)-এর সদস্যেণ কর্তথক পর্ থাগলািনার জন্য উপস্হাপন করগত হগি। বিগিষজ্ঞ পুগলর সদস্যেগণর 

পর্ থগিক্ষণ ও সুপাবরিসহ উি মূল্যায়ন প্রবতগিদন মন্ত্রণালয়/বিভাগের িাগজট ব্যিস্থাপনা কবমটির সভায় 

উপস্থাপন করগত হগি; 

 মন্ত্রণালয়/বিভাে হগত প্রাপ্ত মূল্যায়ন প্রবতগিদন স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/ বিভাগের এবপএ টিগমর উপবস্থবতগত 

সরকাবর কম থসম্পাদন ব্যিস্থাপনা সংক্রান্ত  কাবরেবর কবমটির সভায় পর্ থাগলািনা করা হগি; 

 কম থসম্পাদন ব্যিস্হাপনা সংক্রান্ত কাবরেবর কবমটির সদস্যবৃন্দ িা তাগদর প্রবতবনবধবৃন্দ এিং সরকাবর 

কম থসম্পাদন ব্যিস্হাপনা পদ্ধবত িাস্তিায়গনর সগে সম্পৃি মবন্ত্রপবরষদ বিভাগের কম থকতথাবৃন্দ 

ত্রদিিয়গনর বভবত্তগত মূল্যায়ন প্রবতগিদগন  অন্তথর্ভি বনধ থাবরত সংখ্যক কম থসম্পাদন সূিগকর বিপরীগত 

প্রকৃত অজথন র্ািাই করগত পারগি। প্রক্ষত্রমত িাবষ থক কম থসম্পাদন চুবিগত উবেবখত প্রর্ প্রকান অজথগনর 

সপগক্ষ উপস্হাবপত প্রমাণক/তথ্যাবদ সগরজবমগনও র্ািাই করা র্াগি; 

 সরকাবর কম থসম্পাদন ব্যিস্হাপনা সংক্রান্ত কাবরেবর কবমটি কর্তথক র্ািাইঅগন্ত  প্রস্তুতকৃত সমবন্বত 

িাবষ থক কম থসম্পাদন মূল্যায়ন প্রবতগিদন এ সংক্রান্ত জাতীয় কবমটির বনকট অনুগমাদগনর জন্য উপস্হাপন 

করা হগি। উপস্হাবপত মূল্যায়ন প্রবতগিদনসমূহ জাতীয় কবমটি কর্তথক পর্ থাগলািনা ও পরীক্ষা-বনরীক্ষা 
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করা হগি। জাতীয় কবমটির পর্ থগিক্ষণ সুপাবরিসহ ২০১৯-২০ অর্ থিছগরর িাবষ থক কম থসম্পাদন চুু্বির 

অনুগমাবদত সমবন্বত মূল্যায়ন প্রবতগিদন সারসংগক্ষপ আকাগর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সমীগপ উপস্থাপন 

করা হগি। 

৮.  ২০১৯-২০২০  অর্ থিছগরর িাবষ থক কম থসম্পাদন চুবির সময়সূবি (এবপএ কযাগলন্ডার)  

 

সময়সীমা বিষয় িাস্তিায়নকারী কর্তথপক্ষ 

ক. িাবষ থক কম থসম্পাদন চুবি প্রণয়ন ও অনুগমাদন 

০২ এবপ্রল, ২০১৯  িাবষ থক কম থসম্পাদন চুবি সংক্রান্ত বনগদ থবিকা প্রণয়ন মবন্ত্রপবরষদ বিভাে 

১০ এবপ্রল, ২০১৯ মন্ত্রণালয়/বিভাগের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থাগক বনগয় 

মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রকৌিলেত অগ্রাবধকার (strategic 

priorities)* অিবহতকরণ সংক্রান্ত কম থিালা আগয়াজন 

সংবিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাে 

22 এবপ্রল, ২০১৯ িাবষ থক কম থসম্পাদন চুবির খসড়া প্রস্তুতকরণ মন্ত্রণালয়/বিভােসমূগহর এবপএ 

টিম  

২8 এবপ্রল, ২০১৯ কম থসম্পাদন ব্যিস্হাপনা সংক্রান্ত বিগিষজ্ঞ পুল ও িাগজট 

ব্যিস্থাপনা কবমটি কর্তথক িাবষ থক কম থসম্পাদন চুবির খসড়া 

পর্ থাগলািনা 

মন্ত্রণালয়/বিভােসমূগহর 

কম থসম্পাদন ব্যিস্হাপনা সংক্রান্ত 

বিগিষজ্ঞ পুল ও িাগজট 

ব্যিস্থাপনা কবমটি 

02 গম, ২০১৯ কম থসম্পাদন ব্যিস্হাপনা সংক্রান্ত বিগিষজ্ঞ পুল ও িাগজট 

ব্যিস্থাপনা কবমটির পরামি থ/মতামত অন্তর্ভ থি কগর িাবষ থক 

কম থসম্পাদন চুবির খসড়া চূড়ান্তকরণ 

মন্ত্রণালয়/বিভােসমূগহর 

এবপএ টিম 

০৭ প্রম, ২০১৯ িাবষ থক কম থসম্পাদন চুবির খসড়া অনুগমাদন মন্ত্রণালয়/বিভাগের িাগজট 

ব্যিস্হাপনা কবমটি ও এবপএ টিম 

১২ প্রম, ২০১৯  ২০১৯-২০ অর্ থিছগরর িাবষ থক কম থসম্পাদন চুবির চূড়ান্ত 

খসড়া মবন্ত্রপবরষদ বিভাগে প্রপ্ররণ 

মন্ত্রণালয়/বিভাে 

১৪ - ২৯ প্রম, ২০১৯ খসড়া এবিএ ির্ িাগলাচনার বনবমত্ত প্রবতটি মন্ত্রণালয়/বিভাগের 

এবিএ টিম-এর সাগথ কম থসম্পাদন ব্যিস্হাপনা সংক্রান্ত 

কাবরেবর কবমটির সভা 

মবন্ত্রপবরষদ বিভাে 

১০ জুন, ২০১৯ কাবরেবর কবমটির সুপাবরি অন্তর্ভ থি কগর িাবষ থক 

কম থসম্পাদন চুবি মবন্ত্রপবরষদ বিভাগে প্রপ্ররণ 

মন্ত্রণালয়/বিভাে 

১১-২০ জুন, ২০১৯ গপ্রবরত িাবষ থক কম থসম্পাদন চুবিসমূহ মবন্ত্রিবরষদ বিভাগে 

র্ািাই 

মবন্ত্রপবরষদ বিভাে 

২৩-২৭ জুন, ২০১৯ র্াচাইকৃত এবিএ সমূহ সরকাবর কম থসম্পাদন ব্যিস্হাপনা 

সংক্রান্ত জাতীয় কবমটিগত উিস্থািন  

মবন্ত্রপবরষদ বিভাে 

০১-০৪ জুলাই, ২০১৯  োতীয় কবমটির বসদ্ধাগন্তর আগলাগক মন্ত্রণালয় /বিভাগের 

িাবষ থক কম থসম্পাদন চুবি চূড়ান্তকরণ 

মবন্ত্রপবরষদ বিভাে 

০৭-১১ জুলাই, ২০১৯  িাবষ থক কম থসম্পাদন চুবি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান আগয়ােন মবন্ত্রপবরষদ বিভাে 

১৫-১৭ জুলাই, ২০১৯ স্বাক্ষবরত িাবষ থক কম থসম্পাদন চুবি স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগের 

ওগয়িসাইগট প্রকাি 

মন্ত্রণালয়/বিভাে  

খ. কম থসম্পাদন পবরিীক্ষণ 

১৫ অগটাির, ২০১৯ 

 

কম থসম্পাদন লক্ষযমাত্রার বিপরীগত ১ম ত্রত্রমাবসক অগ্রেবত 

পর্ থাগলািনা 

মন্ত্রণালয়/বিভাগের িাগজট 

ব্যিস্হাপনা কবমটি ও এবপএ টিম 
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সময়সীমা বিষয় িাস্তিায়নকারী কর্তথপক্ষ 

১৫ জানুয়াবর, ২০২০ 

 

কম থসম্পাদন লক্ষযমাত্রার বিপরীগত ২য় ত্রত্রমাবসক ও 

অধ থিাবষ থক অগ্রেবত পর্ থাগলািনা 

মন্ত্রণালয়/বিভাগের িাগজট 

ব্যিস্হাপনা কবমটি ও এবপএ টিম 

৩১ জানুয়াবর, ২০২০ দপ্তর/সংস্থার ২০১৯-২০ অর্ থিছগরর 

িাবষ থক কম থসম্পাদন চুবির অধ থিাবষ থক মূল্যায়ন প্রবতগিদন 

পর্ থাগলািনাগন্ত ফলািতথক (feedback) প্রদান 

মন্ত্রণালয়/বিভাে 

১৫ এবপ্রল, ২০২০ কম থসম্পাদন লক্ষযমাত্রার বিপরীগত ৩য় ত্রত্রমাবসক অগ্রেবত 

পর্ থাগলািনা 

মন্ত্রণালয়/বিভাগের িাগজট 

ব্যিস্হাপনা কবমটি ও এবপএ টিম 

ে. কম থসম্পাদন মূল্যায়ন 

২৮ জুলাই, ২০১৯ ২০১৮-১৯ অর্ থিছগরর িাবষ থক কম থসম্পাদন চুবির িাবষ থক 

মূল্যায়ন প্রবতগিদন প্রস্তুতকরণ 

মন্ত্রণালয়/বিভােসমূগহর এবপএ 

টিম 

০৮ আেস্ট, ২০১৯  ২০১৮-১৯ অর্ থিছগরর িাবষ থক কম থসম্পাদন চুবির িাবষ থক 

মূল্যায়ন প্রবতগিদন পর্ থাগলািনা 

মন্ত্রণালয়/বিভােসমূগহর 

কম থসম্পাদন ব্যিস্হাপনা সংক্রান্ত 

বিগিষজ্ঞ পুল 

১৯ আেস্ট, ২০১৯  ২০১৮-১৯ অর্ থিছগরর িাবষ থক মূল্যায়ন মবন্ত্রপবরষদ বিভাগে 

প্রপ্ররণ 

মন্ত্রণালয়/বিভাে 

২০ আেস্ট - ০৫ 

প্রসগেম্বর, ২০১৯ 

২০১৮-১৯ অর্ থিছগরর িাবষ থক মূল্যায়ন প্রবতগিদন পরীক্ষা ও 

র্ািাইকরণ  

মবন্ত্রপবরষদ বিভাে 

০৮-২৩ প্রসগেম্বর, 

২০১৯ 

২০১৮-১৯ অর্ থিছগরর িাবষ থক মূল্যায়ন প্রবতগিদন 

পর্ থাগলািনা 

কম থসম্পাদন ব্যিস্হাপনা সংক্রান্ত 

কাবরেবর কবমটি 

৩০ প্রসগেম্বর, ২০১৯  ২০১৮-১৯ অর্ থিছগরর িাবষ থক কম থসম্পাদন চুবির সমবন্বত 

মূল্যায়ন প্রবতগিদন জাতীয় কবমটির বনকট উপস্থাপন 

মবন্ত্রপবরষদ বিভাে  

১৫ অগটাির, ২০১৯ সমবন্বত মূল্যায়ন প্রবতগিদন  মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বনকট 

উপস্থাপন  

মবন্ত্রপবরষদ বিভাে 

১৫ জানুয়াবর, ২০২০ ২০১৯-২০ অর্ থিছগরর িাবষ থক কম থসম্পাদন চুবির অধ থিাবষ থক 

মূল্যায়ন প্রবতগিদন প্রস্তুত 

মন্ত্রণালয়/বিভােসমূগহর এবপএ 

টিম 

২২ জানুয়াবর, ২০২০ ২০১৯-২০ অর্ থিছগরর িাবষ থক কম থসম্পাদন চুবির অধ থিাবষ থক 

মূল্যায়ন প্রবতগিদন পর্ থাগলািনা 

মন্ত্রণালয়/বিভােসমূগহর 

কম থসম্পাদন ব্যিস্হাপনা সংক্রান্ত 

বিগিষজ্ঞ পুল 

২৯ জানুয়াবর, ২০২০ ২০১৯-২০ অর্ থিছগরর িাবষ থক কম থসম্পাদন চুবির অধ থিাবষ থক 

মূল্যায়ন প্রবতগিদন পর্ থাগলািনা ও অনুগমাদন 

মন্ত্রণালয়/বিভাগের িাগজট 

ব্যিস্হাপনা কবমটি ও এবপএ টিম 

৩০ জানুয়াবর, ২০২০ ২০১৯-২০ অর্ থিছগরর িাবষ থক কম থসম্পাদন চুবির অধ থিাবষ থক 

মূল্যায়ন প্রবতগিদন মবন্ত্রপবরষদ বিভাগে প্রপ্ররণ  

মন্ত্রণালয়/বিভাে 

১০-২০ প্রফব্রুয়াবর, 

২০২০ 

২০১৯-২০ অর্ থিছগরর িাবষ থক কম থসম্পাদন চুবির অধ থিাবষ থক 

মূল্যায়ন প্রবতগিদন পর্ থাগলািনাগন্ত মন্ত্রণালয়/বিভােসমূহগক 

ফলািতথক (বফিব্যাক) প্রদান 

মবন্ত্রপবরষদ বিভাে 

২৩-২৭ প্রফব্রুয়াবর, 

২০২০ 

২০১৯-২০ অর্ থিছগরর িাবষ থক কম থসম্পাদন চুবির সমবন্বত 

অধ থিাবষ থক মূল্যায়ন প্রবতগিদন জাতীয় কবমটির বনকট 

উপস্থাপন 

মবন্ত্রপবরষদ বিভাে 

 

* িতথমান সরকাগরর বনি থািনী ইিগতহার, ২০১৮ প্রত িবণ থত লক্ষয ও পবরকল্পনা, সপ্তম পঞ্চিাবষ থক পবরকল্পনা, প্রটকসই 

উন্নয়ন অভীষ্ট, সরকাগরর অন্যান্য নীবতমালা ও প্রকৌিলপত্র, মেগময়াদী িাগজট কাঠাগমা ও িাগজট এিং িাবষ থক উন্নয়ন 

কম থসূবি ও মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিবভন্ন নীবতমালা ইতোবদর আগলাগক প্রণীত।    


