
১. প্রেক্ষাপট ও উদ্দেশ্য 

সরকারর কাদ্দে স্বচ্ছতা ও েবাবরিরি বৃরি, ফলাফলধর্মী কর্ম মকাদ্দে উৎসাি প্রিান এবং কর্ম মকৃরত বা Performance মূল্যায়দ্দনর লদ্দযে র্মরিপররষি রবভাগ 

২০১৪-১৫ অর্ মবছর িদ্দত সরকারর অরফসসমূদ্দি ‘বারষ মক কর্ম মসম্পািন চুরি’ বা APA প্রবতমন কদ্দর। APA-তত  তকাদ্দনা সরকারর অরফস একটি রনরি মষ্ট অর্ মবছদ্দর রবরভন্ন 

কার্ মক্রদ্দর্মর র্মাধ্যদ্দর্ম তর্ সকল ফলাফল অেমন করদ্দত চায় তস সকল ফলাফল এবং তা অেমদ্দনর রনদ্দি মশকসমূি একটি রনধ মাররত ছদ্দক বর্ মনা করা িয়।  APA বতমর্মাদ্দন 

র্মির্ালয়/রবভাগ িদ্দত শুরু কদ্দর উপদ্দেলা পর্ মাদ্দয়র সরকারর অরফস পর্ মন্ত রবস্তৃত িদ্দয়দ্দছ। এসকল সরকারর অরফসসমূদ্দি APA প্রর্য়ন, পররবীযর্ ও মূল্যায়ন কার্ মক্রর্ম 

র্র্ার্র্ভাদ্দব পররচালনায় সিায়তা প্রিাদ্দনর লদ্দযে র্মরিপররষি রবভাগ প্ররত বছর ‘APA রনদ্দি মরশকা’ প্রকাশ কদ্দর র্াদ্দক। পূব মবতী বছরসমূদ্দি র্মির্ালয়/রবভাগ, িপ্তর/সংস্থা 

ও র্মাঠ পর্ মাদ্দয়র অরফদ্দসর েন্য পৃর্ক রনদ্দি মরশকা প্রিান করা িদ্দলও এবছর র্মির্ালয়/রবভাগ িদ্দত উপদ্দেলা পর্ মায় পর্ মন্ত সকল সরকারর অরফদ্দসর েন্য একটি সর্মরিত 

রনদ্দি মরশকা প্রস্তুত করা িদ্দয়দ্দছ র্া ২০২০-২১ অর্ মবছদ্দরর APA প্রর্য়ন, পররবীযর্ ও মূল্যায়দ্দনর েন্য প্রদ্দর্ােে িদ্দব।        

 

২. বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চ ক্র্  েণয়নচ সাধারণ র্চনদন িশাবর্ি 

 কর্ম মকৃরত বা Performance মূল্যায়দ্দনর একটি অন্যতর্ম শতম িল র্র্ার্র্ভাদ্দব APA প্রর্য়ন। প্ররত বছর APA রনদ্দি মরশকাদ্দত APA প্রর্য়দ্দনর তযদ্দে 

রবদ্দবচে রকছু উদ্দেখদ্দর্াগ্য রবষদ্দয় আদ্দলাকপাত করা িয়।   রনদ্দে ২০২০-২১ অর্ মবছদ্দরর APA প্রর্য়দ্দন সিায়ক এরূপ রকছু গুরুত্বপূ ম রবষয় উদ্দেখ করা িদ্দলা: 

1. রবরভন্ন োতীয় পররকল্পনায় বরর্ মত তর্সকল লযের্মাো তকান সরকারর অরফদ্দসর েন্য প্রদ্দর্ােে, তসসকল লযের্মাো অেমদ্দন ২০২০-২১ অর্ মবছদ্দর গৃিীতব্য 

কার্ মক্রর্ম সংরিষ্ট অরফদ্দসর APA-তত উদ্দেখ র্াকদ্দত িদ্দব। সরকাদ্দরর োতীয় পররকল্পনাসমূদ্দির রকছু উিািরর্ রনদ্দে তিয়া িল:  

ক) সরকাদ্দরর রনব মাচনী ইশদ্দতিার, ২০১৮ 

খ) তপ্ররযত পররকল্পনা ২০২১-২০৪১ 

গ) সপ্তর্ম/অষ্টর্ম পঞ্চবারষ মক পররকল্পনা 

ঘ) রুপকল্প ২০২১ 

ঙ) বাংলাদ্দিশ ব-দ্বীপ পররকল্পনা ২১০০ (Bangladesh Delta Plan 2100) এবং 

চ) তেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (Sustainable Development Goals 2030) 

2. এছাড়াও, APA প্রর্য়দ্দন প্রদ্দতেক সরকারর অরফস রনে রনে র্ন্ত্রণািয়/র্বভাগ কর্তিক প্রর্ীত চীর্ি/আইন/তকৌশলপে/পররকল্পনায় রবধৃত 

লযের্মাো/উদ্দেশ্যসমূি অেমদ্দন গৃিীত কার্ মক্রর্ম উদ্দেখ করদ্দব; 

3. ‘মুরেববষ ম’ উপলদ্দযে গৃিীত রবরভন্ন েনরিতকর কার্ মক্রদ্দর্মর লয ের্মাো APA-তত উদ্দেখ র্াকদ্দব; 

4. ‘র্ধ্যনর্য়াদন ী বানেট কাঠানর্াপ্রি’ প্রিত্ত রূপকল্প, অরভলযে, Key Performance Indicator (KPI), উদ্দেশ্য ও কার্ মক্রদ্দর্মর সদ্দে APA-তত প্রিত্ত 

তদ্দের সার্মঞ্জস্য র্াকদ্দত িদ্দব; 



5. অর্ মবছদ্দরর সম্ভাব্য বাদ্দেদ্দের সদ্দে সার্মঞ্জস্য তরদ্দখ APA-তত লযের্মাো রনধ মারর্ করদ্দত িদ্দব;  

6. রিরেোল বাংলাদ্দিশ রবরনর্ম মাদ্দর্ র্বর্ভন্ন উদ্ভাবচী ও সংস্কারমূিক উনযাগ, রিরেোইদ্দেশন, রিরেোল তসবা প্রিান ও তসবা সিেীকরদ্দর্র লযের্মাো APA 

প্রর্য়দ্দন র্বনবচচা করদ্দত িদ্দব; 

7. ঊর্ধ্মতন অরফদ্দসর APA-তত আওতাধীন অরফদ্দসর েন্য রনধ মাররত/প্রদ্দর্ােে কার্ মক্রদ্দর্মর উদ্দেখ র্র্াসম্ভব পররিার করদ্দত িদ্দব। তদ্দব আওতাধীন অরফদ্দসর 

কানের সম্ভাব্য সার্র্িক েভাব/অেিচ ঊর্ধ্মতন অরফদ্দসর APA-তত ের্িফর্িি হনি পানর। এছাড়াও, আওতাধীন অরফদ্দসর কাদ্দের তযে প্রস্তুত ও গুর্গত 

র্মান বৃরিদ্দত ঊর্ধ্মতন অরফস কর্তমক গৃিীত পিদ্দযপ উি অরফদ্দসর APA-তত উদ্দেখ র্াকদ্দত পাদ্দর; 

8. ২০২০-২১ অর্ িবছনরর APA েণয়নচ পূব িবিী বছরসমূনহর APA’র সনে সার্ঞ্জস্য বোয় রাখনি হনব; 

9. APA েণয়নচ একটি সরকার্র অর্ফস িার পারফরনর্নের সনে সম্পকিযু  গুরুত্বপূণ ি কার্ িক্রর্সমূহ উনেখ করনব এবং রুটিচধর্ী ও ক্ষুদ্র কােসমূনহর উনেখ 

র্র্াসম্ভব পর্রহার করনব। এিনক্ষে ২০২০-২১ অর্ িবছনরর APAপ্রক সনব িাচ্চ ০৫ (পাঁচ) টি প্রকৌশিগি উনেশ্য এবং সনব িাচ্চ ৫০ টি (পঞ্চাশ) কর্ িসম্পাদন চ 

সূচনকর র্নধ্য সীর্াবদ্ধ রাখা সর্ীচীচ হনব;     

10. তর্সকল কার্ মক্রর্ম বাস্তবায়দ্দন অন্য এক/একারধক সরকারর অরফদ্দসর উপর র্চভির করদ্দত িয় তসসকল কার্ মক্রর্ম APA-তত উদ্দেদ্দখর পূদ্দব ম তসসকল 

সরকারর অরফদ্দসর সদ্দে আদ্দলাচনা কদ্দর প্রাপ্ত সিদ্দর্ারগতার রবষদ্দয় রনরিত িদ্দত িদ্দব। প্রদ্দর্ােে তযদ্দে এসকল সিদ্দর্ারগতা প্রিাদ্দনর রবষয়সমূি তসসকল 

সরকারর অরফদ্দসর APA-তত উদ্দেখ র্াকা রনরিত করদ্দত িদ্দব;  

11. ২০২০-২১ অর্ িবছর িদ্দত সকল সরকারর অরফদ্দসর APA’র ছক ও নম্বদ্দরর রবন্যাস অরভন্ন করা িদ্দয়দ্দছ। র্মির্ালয়/রবভাগ ও িপ্তর/সংস্থার APA-তত 

তসকশন-২ রিসাদ্দব সংযুি 'কার্ মক্রর্মসমূদ্দির চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact)’ ছকটি র্মাঠ পর্ মাদ্দয়র অরফসসমূদ্দির APA-ততও সংযুি 

করা িদ্দয়দ্দছ। অর্ মাৎ, র্মাঠ পর্ মাদ্দয়র অরফসসমূি ২০২০-২১ অর্ মবছদ্দরর APA-তত 'কার্ মক্রর্মসমূদ্দির চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact)’ রনর্ ময় 

করদ্দব। এছাড়াও, র্মির্ালয়/রবভাগ ও িপ্তর/সংস্থার APA’র সদ্দে সার্মঞ্জস্য তরদ্দখ  র্মাঠ পর্ মাদ্দয়র APA’র তকৌশলগত উদ্দেশ্য এবং আবরশ্যক তকৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর র্মান র্র্াক্রদ্দর্ম ৭৫ (পঁচাত্তর) ও ২৫ (পঁরচশ) করা িদ্দয়দ্দছ; 

12.  ২০২০-২১ অর্ িবছনরর APA’র রবরভন্ন আবরশ্যক তকৌশলগত উদ্দেদ্দশ্যর রবপরীদ্দত প্রিত্ত কার্ িক্রনর্ রকছু পররবতমন আচা হনয়নছ। নতুন কার্ মক্রর্মসি 

র্মির্ালয়/রবভাগ, িপ্তর/সংস্থা ও র্মাঠ পর্ মাদ্দয়র অরফদ্দসর আবরশ্যক তকৌশলগত উদ্দেশ্য (সূচনকর ব্যাখ্যা ও প্রর্মার্দ্দকর বর্ মনাসি) পর্রর্শি ‘ক’ প্রি সংযুি 

করা হনয়নছ। এছাড়াও, সংদ্দর্ােনী ২ তত রকছু পররবতমন আনা িদ্দয়দ্দছ; তর্র্মন;তসকশন ৩ এর প্ররতটি কার্ মক্রর্ম বাস্তবায়দ্দনর সাদ্দর্ সংরিষ্ট অনুরবভাগ, 

অরধশাখা ও শাখার নার্ম প্রিাদ্দনর েন্য একটি কলার্ম রাখা িদ্দয়দ্দছ। রবস্তাররত পররবতমন এরপএ কাঠাদ্দর্মাদ্দত দ্রস্টব্য (পরররশষ্ট খ);   



13. পূব িবিী বছরসমূনহর ন্যায় ২০২০-২১ অর্ িবছনরর APA েণয়চ, ত্রৈর্ার্সক/অধ িবার্ষ িক/বার্ষ িক ের্িনবদন চ েস্তুি ও দন ার্খিসহ APA মূল্যায়নচর 

র্াবিীয় কাে APAMS সফ টওয়োনরর র্াধ্যনর্ সম্পাদন চ করনি হনব; 

14. তর্সকল সরকারর অরফস APAMS সফ টওয়োনরর আওতায় এদ্দসদ্দছ তসসকল অরফদ্দসর APA প্রর্য়ন, পররবীযর্ ও মূল্যায়ন শুধুর্মাে APAMS 

সফ টওয়োনরর র্মাধ্যদ্দর্মই সম্পন্ন করদ্দত িদ্দব। এসকল অরফস APA’র লযের্মাো অেমদ্দনর সকল প্রর্মার্ক APAMS সফ টওয়োনর িারখল করদ্দব। তদ্দব 

ঊর্ধ্মতন অরফদ্দসর সদ্দে APA স্বাযদ্দরর েন্য চুড়ান্ত APA’র একটি মুরদ্রত করপ সংরযর্ করা তর্দ্দত পাদ্দর; এবং   

15. APA’র রবরভন্ন কার্ মক্রর্ম সম্পািদ্দনর সর্ময়সীর্মা সংক্রান্ত একটি কোদ্দলন্ডার পরররশষ্ট ‘গ’ তত সংযুি করা িদ্দয়দ্দছ। এই কোদ্দলন্ডার অনুর্ায়ী সকল 

সরকারর অরফস APA সংরিষ্ট কার্ মক্রর্ম সম্পািন করদ্দব।  

 

কিার্-১: প্রকৌশিগি উনেশ্য 

 

প্রসকশচ-১ এ বর্ণ িি প্রকৌশিগি উনেশ্যসমূহ প্রসকশচ-৩ এর কিার্-১ এ উদ্দেখ করদ্দত হনব। প্রকৌশিগি উনেশ্য ছাড়াও কর্িপয় আবর্শ্যক প্রকৌশিগি উনেশ্য 

প্রসকশচ-৩ এ অর্ন্িভু  র্াকনব র্া র্মরিপররষি রবভাগ কর্তমক রনধ মাররত িদ্দব এবং সকি সরকারর অরফদ্দসর েন্য েনর্ােে হনব। কর্ িসম্পাদন চ সব িনর্াট ১০০ নম্বদ্দরর 

(weight) র্ভর্িনি পর্রর্াপ করা হনব। এই ১০০ নম্বদ্দরর র্নধ্য সংরিষ্ট অরফদ্দসর প্রকৌশিগি উনেশ্যসমূনহর েন্য ৭৫ চম্বর এবং আবর্শ্যক প্রকৌশিগি উনেনশ্যর 

র্বপরীনি ২৫ চম্বর র্চধ িার্রি র্াকনব।  

কিার্-২: প্রকৌশিগি উনেতশ্যর র্াচ 

 

প্রকৌশিগি উনেশ্যসমূহ গুরুত্ব ও িাৎপনর্ ির ক্রর্ানুসানর  উনেখ করনি হনব। প্রসনক্ষনৈ, অর্ধকির গুরুত্বসম্পন্ন উনেনশ্যর র্াচ প্রবর্শ হনব এবং কর্ গুরুত্বসম্পন্ন 

উনেনশ্যর র্াচ কর্ হনব। প্রকৌশিগি উনেশ্যসমূপ্রহর র্নধ্য র্াচবণ্টনচর প্রক্ষনৈ র্ানি ভারসাম্য রর্ক্ষি হয় িা র্চর্িি করনি হনব।  

 

কিার্-৩: কার্ িক্রর্ 

 

ের্িটি প্রকৌশিগি উনেশ্য পূরনণর িনক্ষে সংরিষ্ট অরফস েনয়ােচীয় কার্ িক্রর্ র্চধ িারণ করতব। কখনচা কখনচা একটি প্রকৌশিগি উনেনশ্যর র্বপরীনি এক বা 

একার্ধক কার্ িক্রর্ও র্াকনি পানর। উনেখ্য, বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চ ক্র্ নি উন্নয়চ ও পর্রচািচ বানেনটর সনব িাির্ ব্যবহার র্চর্িিকরনণর পাশাপার্শ প্রসবার র্াচ বৃর্দ্ধনি 

সহায়ক ির্া ফিাফিধর্ী কর্ িসংস্কৃর্িনক উৎসাহ েদন াচ কনর এরূপ কার্ িক্রর্নকও অর্ন্িভু  করা র্ানব। প্রসনক্ষনৈ সংরিষ্ট অরফদ্দসর েন্য বরােকৃত অনর্ ির সনব িাির্ ব্যবহার 

র্চর্িি করার িনক্ষে র্র্াসর্নয় েকল্প সম্পন্ন করা এবং েকনল্পর গুণগি র্াচ র্চর্িি করা সংক্রার্ন্ কার্ িক্রর্নক গুরুত্ব সহকানর অর্ন্িভু  করনি হনব। উদ্দেখ্য, ২০২০-২১ 

অর্ মবছদ্দর বরােকৃত বাদ্দেদ্দের আদ্দলাদ্দক কার্ মক্রর্ম রনধ মারর্ করদ্দত িদ্দব। রবগত অর্ মবছদ্দরর APA-তত উদ্দেখ করা অসর্মাপ্ত কার্ মক্রর্মসমূি পদ্দরর অর্ মবছদ্দরর APA-তত 

উদ্দেখ র্াকদ্দত িদ্দব। ক্ষুদ্র বা রুটিনধর্মী কাে তর্র্মন সভা/তর্মলা আদ্দয়ােন, পে োরর, পররিশ মন ইতোরি র্র্াসম্ভব পররিার কদ্দর ফলাফলধর্মী কাে তর্র্মন প্রিত্ত েনদ্দসবার 



র্মাদ্দনান্নয়ন, রসিান্ত বাস্তবায়ন, প্রকল্প সর্মারপ্ত, রােস্ব আিায় বৃরি, নীরত/আইন/পররকল্পনা ইতোরি িরলল প্রর্য়ন, আন্তেমারতক/োতীয় ইদ্দভদ্দে অংশগ্রিদ্দর্র/আদ্দয়ােদ্দনর 

ফদ্দল অরেমত ফলাফল ইতোরি উদ্দেখ করদ্দত িদ্দব।  

 

কিার্-৪: কর্ িসম্পাদন চ সূচক 

 

কিার্-৩ এ বর্ণ িি ের্িটি কার্ িক্রনর্র েন্য এক বা একার্ধক কর্ িসম্পাদন চ সূচক র্চধ িারণ করনি হনব, র্া দ্বারা বছর প্রশনষ উ  কার্ িক্রর্ বাস্তবায়নচর অগ্রগর্ি 

পর্রর্াপ করা র্ানব। কর্ িসম্পাদন চ সূচকসমূহ র্চধ িারনণর প্রক্ষনৈ প্রর্ প্রকাচ রকর্ ত্রদ্বিিা পর্রহার করা সর্ীচীচ হনব। 

 

 

কিার্-৫: গর্না পিরত 

 

 কর্ম মসম্পািন সূচদ্দকর পররর্মাপ করার চারটি পিরত APA তত উদ্দেখ আদ্দছ; র্র্া- সর্মরষ্ট, গড়, তাররখ ও ক্রর্মপুরঞ্জভূত। APA প্রর্য়নকাদ্দল কর্ম মসম্পাদ্দিন 

সূচদ্দকর রবপরীদ্দত প্রদ্দর্ােে গর্না পিরত অতেন্ত সতকমতার সদ্দে রনধ মারর্ করদ্দত িদ্দব। একটি সূচদ্দকর সকল ত্রের্মারসদ্দকর অেমন তর্ গর্না পিরতর র্মাধ্যদ্দর্ম বারষ মক অেমদ্দন 

প্ররতফরলত িদ্দব তসই গর্না পিরত উি সূচদ্দকর েন্য রনধ মারর্ করদ্দত িদ্দব। রনদ্দে রবরভন্ন গর্না পিরত ব্যবিাদ্দরর উিািরর্ তিয়া িল।  

  

সর্মরষ্ট ও গড়: ধরা র্াক তকান সরকারর অরফস কর্তমক চারটি ত্রের্মারসদ্দক প্রিত্ত প্ররশযদ্দর্র সংখ্যা র্র্াক্রদ্দর্ম ১০, ১৫, ২০ ও ২৫। ঐ সরকারর অরফস বছদ্দর সব মদ্দর্মাে 

প্রিত্ত প্ররশযর্দ্দক APA’র বারষ মক অেমন রিসাদ্দব প্রিশ মন করদ্দত চাইদ্দল গর্না পিরত ‘সর্মরষ্ট’ রনধ মারর্ করদ্দব। এই পিরতদ্দত অেমন িদ্দব ১০+১৫+৩০+২৫=৮০। 

অপররিদ্দক ঐ অরফস র্রি বারষ মক অেমন রিদ্দসদ্দব প্ররত ত্রের্মারসদ্দক গদ্দড় প্রিত্ত প্ররশযর্দ্দক প্রিশ মন করদ্দত চায় তদ্দব গর্না পিরত ‘গড়’ রনধ মারর্ করদ্দত িদ্দব। এই পিরতদ্দত 

অেমন িদ্দব (১০+১৫+৩০+২৫)/৪= ২০ অর্ মাৎ প্ররত ত্রের্মারসদ্দক গদ্দড় ২০ টি প্ররশযর্ প্রিান করা িদ্দয়দ্দছ। বাদ্দেে প্রারপ্ত ও কর্ম মসম্পািদ্দনর সুরবধা রবদ্দবচনায় ‘গড়’ অর্বা 

‘সর্মরষ্ট’ গর্না পিরত রনধ মারর্ করদ্দত িদ্দব। তদ্দব তর্সকল অেমনদ্দক শতকরা িাদ্দর অর্ মাৎ percentage (%) একদ্দক তিখাদ্দনা িয় তসসকল সূচদ্দকর গর্না পিরত ‘গড়’ 

িওয়াই সর্মীচীন। এদ্দযদ্দে ‘সর্মরষ্ট’ গর্না পিরত গ্রির্ করদ্দল বছর তশদ্দষ অেমন ১০০% এর তবরশ িওয়ার সম্ভাবনা র্াদ্দক র্া ভুল। 

 

 তাররখ: তর্সকল কাে তকান রনরি মষ্ট তাররদ্দখর র্মদ্দধ্য সম্পািদ্দনর লযের্মাো রনধ মারর্ করা িয় তসসকল কাদ্দের গর্না পিরত তাররখ রনধ মারর্ করদ্দত িদ্দব। এদ্দযদ্দে 

সকল ত্রের্মারসক প্ররতদ্দবিদ্দন একই তাররখ প্রিান করদ্দত িদ্দব এবং সব মদ্দশষ ত্রের্মারসদ্দক প্রিত্ত তাররখই চূড়ান্ত বারষ মক অেমন রিসাদ্দব রবদ্দবরচত িদ্দব।   

 

 ক্রর্মপুরঞ্জভূতঃ এই গর্না পিরত ‘সর্মরষ্ট’ গর্না পিরতর র্মদ্দতাই তদ্দব এদ্দযদ্দে পূদ্দব মর ত্রের্মারসদ্দকর অেমন পরবতী ত্রের্মারসদ্দকর অেমদ্দনর সাদ্দর্ তর্াগ করদ্দত িদ্দব। 

এভাদ্দব সব মদ্দশষ অর্ মাৎ চতুর্ ম ত্রের্মারসদ্দক প্রিত্ত তেই চূড়ান্ত অেমন রিসাদ্দব রবদ্দবরচত িদ্দব। ধরা র্াক তকান সূচদ্দকর রবপরীদ্দত ১র্ম ত্রের্মারসদ্দক অেমন ৫, ২য় ত্রের্মারসদ্দক অেমন 

৩, ৩য় ত্রের্মারসদ্দক অেমন ৪ এবং ৪র্ ম ত্রের্মারসদ্দক অেমন ৬।  ক্রর্মপুরঞ্জভূত গর্না পিরতর আওতায় এদ্দযদ্দে ১র্ম ত্রের্মারসদ্দকর অেমন িদ্দব ৫, ২য় ত্রের্মারসদ্দকর অেমন ১র্ম 

ত্রের্মারসদ্দকর সদ্দে ক্রর্মপুরঞ্জভূত িদ্দয় ৩+৫=৮ িদ্দব, ৩য় ত্রের্মারসদ্দক অেমন ২য় ত্রের্মারসদ্দকর সাদ্দর্ ক্রর্মপুরঞ্জভূত িদ্দয় ৮+৪=১২ িদ্দব এবং ৪র্ ম ত্রের্মারসদ্দক অেমন ৩য় 

ত্রের্মারসদ্দকর সদ্দে ক্রর্মপুরঞ্জভূত িদ্দয় ১২+৬=১৮ িদ্দব। এদ্দযদ্দে বারষ মক অেমন িদ্দব ৪র্ ম ত্রের্মারসদ্দকর অর্েন অর্ মাৎ ১৮। উদ্দেখ্য, APAMS সফ্েওয়োদ্দরর র্মাধ্যদ্দর্ম 



ক্রর্মপুরঞ্জভূত গর্না পিরত প্রদ্দয়াদ্দগর সর্ময় সকল কোলকুদ্দলশন ম্যানুয়ারল সফ্েওয়োদ্দর প্রিান করদ্দত িদ্দব। অর্ মাৎ এই গর্না পিরত রসদ্দলক্ট করদ্দল সফ্েওয়োর রনে িদ্দত 

তকান কোলকুদ্দলশন কদ্দর না; তদ্দব ২য় ত্রের্মারসদ্দক প্রিত্ত তথ্র্ অধ মবারষ মক অগ্রগরত রিদ্দসদ্দব এবং ৪র্ ম ত্রের্মারসদ্দক প্রিত্ত তে চূড়ান্ত অেমন রিসাদ্দব রবদ্দবচনা কদ্দর।   

 

কলার্ম ৬: একক 

কর্ িসম্পাদন চ সূচনকর িক্ষের্াৈা পর্রর্ানপর একক (unit) এই কিানর্ উনেখ করনি হনব। (নর্র্চ-সর্মরষ্ট, গড়, তাররখ ও ক্রর্মপুরঞ্জভূত)  

 

কিার্-১০-১৪: িক্ষের্াৈা/ রনর্ মায়ক ২০২০-২১ 

 

িক্ষের্াৈা হনে কর্ িসম্পাদন চ (performance) উন্নয়নচর চার্িকাশর্ । সুিরাং িক্ষের্াৈা একইসনে অেিচনর্াগ্য এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী হওয়া উর্চি। িক্ষের্াৈাসমূহনক 

র্চম্নরূপ ৫ দন ফা প্রস্কনি র্বন্যস্ত করনি হনব: 

 

অসাধারণ অর্ি উির্ উির্ চির্ি র্াচ চির্ি র্ানচর র্চনম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

 িক্ষের্াৈা র্চধ িারনণর প্রক্ষনৈ ২০১৯-২০ অর্ িবছনরর অেিচনক চির্ির্াচ র্বনবচচা কনর ২০২০-২১ অর্ িবছনরর বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চ ক্র্ র ‘চির্ি র্াচ’ কিানর্ 

উনেখ করনি হনব। উ  অেিনচর প্রচনয় কর্ প্রকাচ অেিচ ‘চির্ি র্ানচর র্চনম্ন’র কিানর্ উনেখ করনি হনব। কর্ িসম্পাদন চ সূচনকর র্বপরীনি িক্ষের্াৈাসমূহ গার্ণর্িকভানব 

র্চধ িার্রি হনব চা। উদন াহরণস্বরূপ প্রকাচ কর্ িসম্পাদন চ সূচনকর র্বপরীনি ৬০% এর কিানর্ িক্ষের্াৈা ৬ র্চরুপণ করা হনি ৭০% এর কিানর্ িা ৭ র্চধ িারণ চা কনর ৬.৫ 

বা ৭.৫ বা ৮ র্চধ িারণ করা প্রর্নি পানর। প্রস্কনি উর্ের্খি শিকরা চম্বর প্রকবির্াৈ কর্ িসম্পাদন চ মূল্যায়নচর প্রক্ষনৈ ব্যবহৃি হনব। উনেখ্য, প্রকাচ কর্ িসম্পাদন চ সূচনকর 

িক্ষের্াৈার র্বপরীনি েকৃি অেিচ ৬০%-এর র্চনচ হনি োপ্ত র্াচ ০ (শূন্য) ধরা হনব । িক্ষের্াৈা র্চধ িারনণর প্রক্ষনৈ পূব িবিী দুই বছনরর েকৃি অেিচ ও অেিনচর েবৃর্দ্ধ, 

২০২০-২১ অর্ িবছনরর বানেট বরাে, সংরিষ্ট অরফদ্দসর সক্ষর্িা এবং র্বরাের্াচ বাস্তবিা র্বনবচচা করনি হনব। 

 

 

প্রসকশচ: ৩: 

সর্মবায় অরধিপ্তর এর তকৌশলগত উদ্দেশ্য রভরত্তক অগ্ররধকার, কার্ মক্রর্ম, কর্ম মসম্পািন সূচক এবং লযের্মাো 

তর্মাে র্মান: ৭৫ 

 

 

 

 

 

 



প্রকৌশিগি 

উনেশ্য 

 

প্রকৌশিগিউ

প্রেনশ্যরর্াচ 

 

কার্ িক্রর্ 

 

কর্ িসম্পাদন চ 

সূচক 

 

গর্না পিরত 

 

একক 

 

 

কর্ িসম্পাদন চ 

সূচনকরর্াচ 

* েকৃি অেিচ  

২০১৯-২০ 

লযের্মাো/রনর্ মায়ক-২০২০-২১ প্রদ্দযপ

ন 

২০২১-

২২ 

অসাধারন অরত 

উত্তর্ম 

উত্তর্ম চলরত 

র্মান 

চলরত 

র্মাদ্দনর 

রনদ্দে 

     ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

[১] সর্মবায় 

সংগঠদ্দনর 

সযর্মতা বৃরি 

ও উদ্দযািা 

সৃেন 

৩৫র্াচ: ০র্াচ: ৩৫ 

[১.১] উদ্দযািা সৃেন  

প্ররশযর্ 

* [১.১.১] আইরেএ প্ররশযর্ (পুরুষ) 
সর্মরষ্ট 

লয েন ২ 
০.০১৮৫০ ০.০১৯০০ ০.০১৮৫

০ 

০.০১৮০০ ০.০১৭৫

০ 

০.০১৭০০ ০.০২০

০০ 

** [১.১.২] আইরেএ প্ররশযর্ (র্মরিলা) 
সর্মরষ্ট 

লয েন ২ 
০.০২৭০০ ০.০২৮০০ ০.০২৭৫

০ 

০.০২৬৫০ ০.০২৫৫

০ 

০.০২৪৫০ ০.০২৯

০০ 

[১.২] র্মানব সম্পি উন্নয়ন 

[১.২.১] কর্ম মকতমা-কর্ম মচারী প্ররশযর্ 

(অভেন্তরীন) 

সর্মরষ্ট 
তকাস ম সংখ্যা ৩ 

৮৫ ৯০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ১০০ 

[১.২.২] কর্ম মকতমা-কর্ম মচারী প্ররশযর্ (বরি: 

বাংলাদ্দিশ) 

সর্মরষ্ট েন ৩ ৮ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৮ ২৫ ৫০ 

[১.৩] গদ্দবষর্া, 

 উদ্ভাবন ও এরপএ 

 

[১.৩.১] কর্ম মশালা/তসরর্মনার/তশাদ্দকরসং সর্মরষ্ট সংখ্যা ৪ ১৫ ১৫ ১৪ ১৩ ১২      ১১ ২০ 

[১.৩.২] গদ্দবষর্া 
সর্মরষ্ট 

সংখ্যা ৩ 
১ ০২ ০১ ০১ ০১ - ০২ 

[১.৪] প্রারতষ্ঠারনক স্বীকৃরত [১.৪.১] োতীয় সর্মবায় পুরস্কার প্রিান সর্মরষ্ট সংখ্যা ৩ ১০  ১০ ০৯ ০৮ ০৭ ০৬ ১০ 

[১.৫] উন্নয়ন কার্ িক্রর্ 

বাস্তবায়ন 
[১.৫.১] কর্ম মসূরচ/প্রকল্প বাস্তবারয়ত 

সর্মরষ্ট 
সংখ্যা ৪ 

০২ ০২ --- - - - - 

[১.৬] িযতা উন্নয়ন প্ররশযর্ *** [১.৬.১] প্ররশযর্ার্ী 
সর্মরষ্ট 

িক্ষ েচ ৩ 
০.০৮৩০০ * ০.০০৪৯০ ০.০০৪৫

০ 

০.০০৪২৫ ০.০০৪০

০ 

০.০০৩৭৫ - 

[১.৭]সম্পি সিায়তা প্রিান 
**** [১.৭.১] উপকারদ্দভাগী 

 

সর্মরষ্ট েচ ৩ ৬৩৮০ ৪৯০ ৪৫০ ৪২৫ ৪০০ ৩৭৫ - 

[১.৮] প্রকল্প হনি ঋর্ 

রবতরর্ ও আিায় 

[১.৮.১] রবতরর্কৃত ঋদ্দর্র পররর্মান 
সর্মরষ্ট োকা 

(তকাটি) 
২ 

৪৩.৭০ ৩.৪৩ ৩.৩০ ৩.১০ ৩.০০ ২.৯০ - 

[১.৮.২] ঋর্ আিায়কৃত গড় % ১ ৮০ ৮০% ৭০% ৬০% ৫০% ৪০% ৮৫% 

[১.৯] প্রকাশনা 

 
[১.৯.১]  সর্মবায় পরেকা প্রকারশত 

সর্মরষ্ট 
সংখ্যা ২ 

০৪ ০৪ ০৪ ০৪ ০৪ ০৪ ০৪ 

[৩]  

সর্মবাদ্দয়র 

রভরত্তদ্দত পণ্য 

উৎপািদ্দন 

প্ররশযর্ ও 

পরার্মশ ম প্রিান 

র্াচ: ০৮ 

[৩.১] সর্মবায় রভরত্তক পণ্য 

উৎপািদ্দন উদ্বুিকরর্ 

[৩.১.১] র্মানসম্পন্ন ওরনরাপি পণ্য 

উৎপািন রবষয়ক প্ররশযর্ 

সর্মরষ্ট 
সংখ্যা ২ 

০২ ০২ ০২ ০১ ০১ ০৩ ০৪ 

**** [৩.১.২] তসরর্মনার/কর্ম মশালা 

আদ্দয়ারেত 

সর্মরষ্ট 
সংখ্যা ১ 

০২ ০২ ০২ ০১ ০১ ০৩ ০৪ 

[৩.১.৩] প্রকাশনা সর্মরষ্ট সংখ্যা ২ ০২ ০২ ০২ ০১ ০১ ০৩ ০৪ 

[৩.২] পদ্দণ্যর প্রচার ও প্রসার 
[৩.২.১] সর্মবায় পণ্য তর্মলা/ 

প্রিশ মর্ীরআদ্দয়ােন/অংশগ্রির্ 

সর্মরষ্ট সংখ্যা ২ ০২ ০২ ০২ ০১ ০১ ০৩ ০৪ 

[৩.৩] োরতর রপতা বেবন্ধু 

তশখ মুরেবুর রির্মান এর েন্ম 

শতবারষ মকী ও মুরেব বষ ম 

২০২০ উির্াপন উপলদ্দযে 

কর্ম মপররকল্পনা।  

[৩.৩.২] বেবন্ধুর সর্মবায় ভাবনা শীষ মক 

তসরর্মনার/কর্ম মশালা 

সর্মরষ্ট সংখ্যা ০০ ০১ ০০ ০০ ০০ ০০ ০১ ০১ 

[৩.৩.৩] শিদ্দরর সুরবধা গ্রাদ্দর্ম সৃরষ্টর লদ্দযে 

পাইলে প্রকল্প গ্রির্কৃত গ্রাদ্দর্মর সংখ্যা    

সর্মরষ্ট সংখ্যা ১ ০৫ ০৩ ০২ ০১ ০০ ০৫ ০৮ 

উরেরখত সূচদ্দকর কার্ মক্রর্ম বাস্তবায়নকারী িপ্তর/শাখা/টির্ম পরবতীদ্দত উদ্দেখ করা িদ্দয়দ্দছ। 



৬. কর্ িসম্পাদন চ চুরি পর্রবীক্ষণ 

 

প্রতিটি সরকাতর অতিসসর APA টিম কম মসম্পাদন চ ক্তি প িতি ীক্ষণ কম মকাণ্ড সমন্বয় কীবক। এ লবষে APA টিম প্রতি ি মাবস কমিবষ এককাী সভায় তি মতি লি 

হবক ও অগ্রগতি ি ির্ মাবলাচচা কীবক। APA টিবমী সদন স্য ও অন্যান্য কম মকিমাগণ APA’ী অগ্রগতি ি ির্ মাবলাচচায় তি কতি ভন্ন লষেমাত্রাী তি কিী্বি অগ্রগতি ি প্রবয়াজবচ 

সবীজতি মচ িতি ীদন র্ মচ কীবকচ। অতিসসর মাতি সক সমন্বয় সভায় APA’ী অগ্রগতি ি পর্ যাস াচনা করসি হসে।   

 

কম মসম্পাদন চ লষেমাত্রাী তি কিী্বি প্রকৃি অজমচ ত্রত্রমাতি সক তি ভতি িবি (মধ্য-অসটাের, মধ্য-জানুয়াতর, মধ্য-এতপ্র ) সংতি িষ্ট অতিসসর APA টিম ও োসজট 

ব্যকস্হািচা কতি মটি কর্তমক িতি ীক্ষণ কীবি হবক। লষেমাত্রাী তি কিী্বি অজমচ তি চতি িি কীবি উপ কতি মটিসমূহ প্রবয়াজচ্য় তি চবদন মর্চা প্রদন াচ কীবক। প্রতি ত্রৈমাতসসকর 

অগ্রগতি প্রতিসেদন অতিসসর ওসয়েসাইসট প্রকাশ করসি হসে। এছাড়াও, প্রতিটি অতিস অর্ মকছবীী ছয় মাস অতি িক্রান্ত হওয়াী িী তি চর্ মাতি ীি লষেমাত্রাী তি কিী্বি ছয় 

মাবস অতি জমি অগ্রগতি/ফলাফল র একটি অর্ মকাতি ষ মক মূল্যায়চ প্রতি িবকদন চ প্রমাণকসহ ১৫ জানুয়ারী ২০২১ এর মসধ্য ঊর্ধ্যিন কর্তযপসের তনকট প্রপ্রীণ কীবক। ঊর্ধ্যিন 

কর্তযপে ১৫ লিব্রুয়াতর ২০২১ িাতরসের মসধ্য আওিাধীন অতিসসর APA’র অধ যোতষ যক অগ্রগতি তেষসয় ি ােিযক প্রদান করসে। লর্সক  অতিস APAMS সফ্

টওয়যাসরর আওিাভুক্ত লসসক  অতিস অন াইসন ত্রৈমাতসক ও অধ যোতষ যক প্রতিসেদন দাতে  করসে।   

 

৭. কম মসম্পাদন চ চুতক্ত মূল্যায়চ 

  

 ২০২০-2১ অর্ মকছবীী কাতি ষ মক কম মসম্পাদন চ ক্তি পী কাতি ষ মক মূল্যায়চ প্রতি িবকদন চ প্রস্তুবিী প্রষবত্র তি চবনাপ তি কষয়াতি দন  ও িদ্ধতি ি  অনুসীণ কীলি হবক:  

 

৭.১ মূল্যায়ন প্রতিসেদন প্রস্তুতিকারী অতিসসর দাতয়ত্ব  

 

 প্রতিটি অতিসসর APA টিম তনজ তনজ অতিসসর োতষ যক মূল্যায়ন প্রতিসেদন প্রস্তুতি করসে; 

 মূল্যায়চ প্রতি িবকদন চ প্রস্তুবিী প্রষবত্র প্রতি িটি সূচবকী তি কিী্বি অতিসসর তি কতি ভন্ন অনুতি কভাগ/অতি র্র্াখা/র্াখা একং প্রবর্াজে প্রষবত্র আওিাধীন অতিস হবি প্রাপ্ত 

অজমচ সংক্রান্ত িথ্যাতি দন  একং প্রমাণকসমূহ র্র্ার্র্ভাবক র্াচাই কীবি হবক একং এ সকল প্রমাণক/িবথ্যী র্র্ার্ মিা তি চূপিণ কীবি হবক  

 APA টিবমী সদন স্যবৃন্দ প্রষত্রতি কবর্বষ  ত্রদন কচয়বচী তি ভতি িবি সবীজতি মবচ র্াচাইঅবন্ত অজমবচী সিবষ প্রদন ি িবথ্যী সঠিকিা সম্পবকম তি চতি িি হবকচ  

 লর্ সক  সূচসকর অজযসনর স্বপসে প্রমাণক পাওয়া র্াসে শুধুমাৈ লস সক  অজযসনর জন্য প্রসর্াজয নম্বর ( েযমাৈা অনুর্ায়ী) প্রদান কসর সংযুক্ত APA 

কাঠাসমা অনুর্ায়ী মূল্যায়ন প্রতিসেদন প্রস্তুতি করসি হসে। APAMS সফ্টওয়যার ব্যেহারকারী অতিসসমূহ উক্ত সিটওয়যাসর মূল্যায়ন প্রতিসেদন প্রস্তুতি ও 

দাতে  করসে করসে।  

 মূল্যায়ন প্রতিসেদসন প্রতিটি সূচসকর অজযসনর তেপরীসি  েযমাৈা ও প্রমাণক অনুর্ায়ী প্রাপ্ত নম্বর এেং সে যসমাট প্রাপ্ত নম্বর উসেে থাকসি হসে;   

 প্রস্তুতিকৃি মূল্যায়ন প্রতিসেদন অতিস প্রধাসনর অনুসমাদনক্রসম ঊর্ধ্যিন কর্তযপসের তনকট লপ্ররণ করসি হসে। িসে মন্ত্রণা য়/তেভাসগর মূল্যায়ন প্রতিসেদন 

সংতি িষ্ট মন্ত্রণালয়/তি কভাবগী APA তি কবর্ষজ্ঞ পুল (expert pool) এী সদন স্যগবণী ির্ মবকষণ ও সুিাতি ীর্সহ কাবজট ব্যকস্থািচা কতি মটিী সভায় 



অনুসমাদসনর জন্য উিস্থািচ কীবি হবক। োসজট ব্যেস্থাপনা কতমটির অনুসমাতদি মূল্যায়ন প্রতিসেদন মন্ত্রণা য়/তেভাসগর দাতয়ত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রীর 

অনুসমাদনক্রসম মতন্ত্রপতরষদ তেভাসগ লপ্ররণ  করসি হসে;  

 প্রতিটি সূচসকর প্রমাণক উপযুক্ত কর্তযপে কর্তযক স্বােতরি ও তস সমাহরযুক্ত হসি হসে; এেং 

 বৃহৎ কবলকলরর প্রমাণসকর একটি সংতেপ্ত তেেরণ র্থার্থ কর্তযপসের তস - স্বােরসহ অজমবচী স্বিবষ প্রবয়াজচ্য় দন তি লল তহসসসে ঊর্ধ্যিন কর্তযপসের তনকট 

লপ্ররণ করসি হসে। 

৭.২ APA মূল্যায়নকারী ঊর্ধ্মতন কর্তমপদ্দযর িারয়ত্ব  

 APA মূল্যায়নকারী ঊর্ধ্যিন কর্তযপসের APA টিম আওিাধীন অতিস কর্তযক লপ্রতরি মূল্যায়ন প্রতিসেদন এেং প্রতিটি সূচসকর অজযসনর পসে লপ্রতরি 

প্রমাণসকর র্থাথ যিা পরীো করসেন এেং সন্তুতি সাসপসে নম্বর প্রদান করসেন। এসেসৈ প্রসয়াজসন আওিাধীন অতিসসর APA টিসমর সসে আস াচনা 

কসর মূল্যায়ন করা লর্সি পাসর।  

 লর্ সক  সূচসকর তেপরীসি প্রমাণক প্রদান করা হসে না ো প্রমাণক র্থার্থ হসে না লসসক  সূচসকর তেপরীসি নম্বর প্রদান করা র্াসে না।   

 প্রতিটি সূচসকর অজযসনর জন্র্ আওিাধীন অতিস কর্তযক দােীকৃি নম্বসরর তেপরীসি ঊর্ধ্যিন অতিস িার মূল্যাতয়ি নম্বর প্রদান করসে। এভাসে আওিাধীন 

অতিস কর্তযক দােীকৃি সে যসমাট নম্বসরর তেপরীসি ঊর্ধ্যিন অতিস তনজ মূল্যায়সন প্রাপ্ত সে যসমাট নম্বর প্রদান করসে। 

 ঊর্ধ্যিন অতিস কর্তযক আওিাধীন অতিসসর APA মূল্যায়সন প্রদত্ত নম্বর চূড়ান্ত মূল্যাতয়ি নম্বর তহসাসে তেসেতচি হসে। চূড়ান্ত মূল্যায়ন তরসপাসট য ঊর্ধ্যিন 

অতিসসর অতিস প্রধাসনর অনুসমাদন গ্রহণ করসি হসে এেং ঊর্ধ্যিন ও আওিাধীন উভয় অতিসসর ওসয়েসাইসট মূল্যায়ন প্রতিসেদন প্রকাশ করসি হসে।        

 মন্ত্রণা য়/তেভাসগর APA মূল্যায়সনর লেসৈ সীকাতি ী কম মসম্পাদন চ ব্যকস্হািচা সংক্রান্ত কাতি ীগতি ী কতি মটি কর্তমক প্রতিটি মন্ত্রণা য়/তেভাসগর APA মূল্যায়ন 

র্াচাই করসে। র্াচাইঅবন্ত  প্রস্তুিকৃি সমতি ন্বি কাতি ষ মক কম মসম্পাদন চ মূল্যায়চ প্রতি িবকদন চ এ সংক্রান্ত জাি্য় কতি মটিী অনুবমাদন বচী জন্য উিস্হািচ কীা হবক। 

জাি্য় কতি মটিী ির্ মবকষণ সুিাতি ীর্সহ ২০২০-২১ অর্ মকছবীী কাতি ষ মক কম মসম্পাদন চ ক্ু্তি পী অনুবমাতি দন ি সমতি ন্বি মূল্যায়চ প্রতি িবকদন চ সাীসংবষি আকাবী 

মাচচ্য় প্রর্াচমন্ত্র্ী সম্বি উিস্থািচ কীা হবক। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুসমাদন সাসপসে মন্ত্রণা য়/তেভাসগর APA মূল্যায়সন প্রাপ্ত নম্বর সংতিি 

মন্ত্রণা য়/তেভাগসক অেতহি করা হসে এেং মতন্ত্রপতরষদ তেভাসগর ওসয়েসাইসট প্রকাশ করা হসে। 

 

৯.১ APA টিসমর দাতয়ত্ব 

 েসড়া APA প্রণয়ন করা ও র্থার্থ কর্তযপসের অনুসমাদন গ্রহণ করা; 

 প্রতি মাসস একোর APA’র অগ্রগতি পর্ যাস াচনা করা;  

 APA’র সংসশাধন (র্তদ থাসক) প্রস্তাে ঊর্ধ্যিন অতিসসর তনকট লপ্ররণ; 

 প্রতি ত্রৈমাতসসকর অগ্রগতি প্রতিসেদন প্রস্তুতি এেং ঊর্ধ্যিন অতিসস লপ্ররণ; 

 অধ যোতষ যক অগ্রগতির প্রমাণক সংরেণ; 



 োতষ যক মূল্যায়ন প্রতিসেদন প্রস্তুতি, প্রমাণসকর র্থাথ যিা র্াচাই ও সংরেণ এেং অতিস প্রধাসনর অনুসমাদন গ্রহণ কসর ঊর্ধ্যিন অতিসস লপ্ররণ; 

 APAMS সফ্টওয়যাসরর মাধ্যসম APA প্রণয়ন, পতরেীেণ প্রতিসেদন লপ্ররণ ও মূল্যায়ন প্রতিসেদন লপ্ররণ তনতিি করা;   

 আওিাধীন অতিসসর (র্তদ থাসক) APA চূড়ান্ত করা, APA স্বাের অনুষ্ঠাসনর আসয়াজন, অধ যোতষ যক অগ্রগতির তেষসয় ি ােিযক প্রদান এেং চূড়ান্ত মূল্যায়ন 

করা; এেং 

 APA কযাস ন্ডার ও তনসদ যতশকা অনুর্ায়ী সংতিি সক  কাজ সম্পাদন। 

 

 

[] 

 

কার্ িক্রর্ কর্ িসম্পাদন চ সূচক র্ববরণ বাস্তবায়নকারী িপ্তর প্রিত্ত প্রর্মার্ক প্রর্মার্দ্দকর উপাত্তসূে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

[১.১] উদ্দযািা সৃেন  

প্ররশযর্ 

[১.১.১] আইরেএ প্ররশযর্ পপুরুষ  বাংিানদন শ সর্বায় একানের্র্ এবং আঞ্চর্িক সর্বায় 

ইচর্িটিউটসমূহ কর্তিক েদন ি আইর্েএ ের্শক্ষণ। 

বাংিানদন শ সর্বায় একানের্র্  এবং 

আঞ্চর্িক সর্বায় ইচর্িটিউটসমূহ 

অধ্যয, বাংলাদ্দিশ সর্মবায় একাদ্দিরর্ম 

কর্তমক প্রতেয়ন পে 

র্ার্সক/ত্রৈর্ার্সক ের্িনবদন চ 

[১.২] র্মানব সম্পি উন্নয়ন [১.১.২] কর্ম মকতমা-কর্ম মচারী 

প্ররশযর্ পঅভেন্তরীন  

বাংিানদন শ সর্বায় একানের্র্ এবং আঞ্চর্িক সর্বায় 

ইচর্িটিউটসমূহ কর্তিক কর্ম মকতমা-কর্ম মচারীদ্দির িযতা উন্নয়ন র্বষনয় 

ের্শক্ষণ। 

বাংিানদন শ সর্বায় একানের্র্ এবং 

আঞ্চর্িক সর্বায় ইচর্িটিউটসমূহ 

অধ্যয, বাংলাদ্দিশ সর্মবায় একাদ্দিরর্ম 

কর্তমক প্রতেয়ন পে 

র্ার্সক/ত্রৈর্ার্সক ের্িনবদন চ 

[১.২.১] কর্ম মকতমা-কর্ম মচারী 

প্ররশযর্ পবরি: বাংলাদ্দিশ  

উচ্চতর প্ররশযদ্দর্ কর্ম মকতমা-কর্ম মচারীগর্দ্দক বরি:বাংলাদ্দিশ তপ্ররর্ প্রধান কার্ মালদ্দয়র ইরপরপ ও প্রশাসন 

অনুরবভাগ 

প্রধান কার্ মালদ্দয়র ইর্পর্প/েশাসচ শাখা 

কর্তিক র্ে.ও এবং স্বাক্ষর্রি চানর্র 

িার্িকা 

প্রধান কার্ মালদ্দয়র র্ার্সক 

ের্িনবদন চ 

[১.৩] গদ্দবষর্া, এরপএ 

ও উদ্ভাবন 

 

[১.৩.২] কর্ম মশালা/তসরর্মনার সর্মবায় সংগঠদ্দনর সযর্মতা বৃরিকদ্দল্প সর্মকালীন গুরুত্বপূর্ ম রবষদ্দয়র 

উপর আদ্দয়ারেত কর্ম মশালা ও তসরর্মনার 

র্বভাগীয় সর্বায় কার্ িািয়, বাসএ, 

আসই ও েধাচ কার্ িািয় 

প্রসর্র্চার/কর্ িশািা সংক্রার্ন্ আনদন নশর 

ছর্বসহ কর্প। 

উন্নয়চ েকল্প, বাসএ ও েধাচ 

কার্ িািয় এর র্ার্সক 

ের্িনবদন চ 

[১.৩.২] গদ্দবষর্া 

 

 

প্ররশযর্ ও সর্মবায় সম্পর্কমত রবরভন্ন ইসুেদ্দত সম্পারিত গদ্দবষর্ার 

ররদ্দপাে ম প্রকাশ 

বাসএ এবং েধাচ কার্ িািয় গনবষণার কর্প বাসএ ও েধাচ কার্ িািয় এর 

র্ার্সক ের্িনবদন চ 

[১.৪] প্রারতষ্ঠারনক স্বীকৃরত [১.৪.১] োতীয় সর্মবায় পুরস্কার 

প্রিান 

সর্মবায়ী এবং সর্মবায় প্ররতষ্ঠানদ্দক কাদ্দের প্রারতষ্ঠারনক স্বীকৃরত 

প্রিাদ্দনর লদ্দযে োতীয় সর্মবায় পুরস্কার প্রিান 

সর্বায় অর্ধদন প্তর এর েধাচ 

কার্ িািয় 

 

সর্বায় পুরস্কানরর স্বাক্ষর্রি চানর্র 

িার্িকা 

ইর্পর্প শাখার র্ার্সক 

ের্িনবদন চ 

[১.৫] উন্নয়ন কার্ িক্রর্ 

 বাস্তবায়ন 

[১.৫.১] কর্ম মসূরচ/প্রকল্প বাস্তবায়ন অনুদ্দর্মািনকৃত প্রকদ্দল্পর সফল বাস্তবায়দ্দনর েন্য প্রদ্দয়ােনীয় ব্যবস্থা 

গ্রির্ 

েকল্প দন প্তর ও েধাচ কার্ িািয় পর্রকল্পচা শাখা কর্তিক স্বাক্ষর্রি 

বাস্তবায়াধীচ েকনল্পর  চার্ 

পর্রকল্পচা ও উন্নয়চ শাখার 

র্ার্সক ের্িনবদন চ 

[১.৬] িযতা উন্নয়ন 

প্ররশযর্ 

[১.৬.১] প্ররশযর্ার্ী উন্নয়ন প্রকদ্দল্পর আওতায় সর্মবায়ীদ্দির প্রদ্দয়ােনীয় িযতা 

উন্নয়নমূলক প্ররশযর্ প্রিান 

েকল্প দন প্তর ও র্াঠ পর্ িানয়র সংর্িি 

কার্ িািয় 

েকল্প পর্রচািক কর্তিক েিেয়চ পৈ পর্রকল্পচা ও উন্নয়চ শাখার 

র্ার্সক ের্িনবদন চ 

[১.৭]সম্পি সিায়তা 

প্রিান 

[১.৭.১] উপকারদ্দভাগী 

 

উন্নয়ন প্রকদ্দল্পর আওতায় সম্পি সিায়তা প্রিাদ্দনর েন্য রনব মারচত 

সুরবধাদ্দভাগী। এখাদ্দন চলর্মান উন্নয়ন প্রকদ্দল্পর তে সরন্নদ্দবরশত করা 

িদ্দয়দ্দছ। 

েকল্প দন প্তর ও র্াঠ পর্ িানয়র সংর্িি 

কার্ িািয় 

েকল্প পর্রচািক কর্তিক েিেয়চ পৈ পর্রকল্পচা ও উন্নয়চ শাখার 

র্ার্সক ের্িনবদন চ 

[১.৮] প্রকল্প হনি ঋর্ 

রবতরর্ ও রকরস্ত আিায় 

[১.৮.১] রবতরদ্দর্র পররর্মান উন্নয়ন প্রকদ্দল্পর আওতায় প্রিত্ত ঋর্। েকল্প দন প্তর ও র্াঠ পর্ িানয়র সংর্িি 

কার্ িািয় 

েকল্প পর্রচািক কর্তিক েিেয়চ পৈ উন্নয়চ েকল্পসমূনহর 

ের্িনবদন চ 



[১.৮.২] ঋর্ আিায়কৃত  উন্নয়ন প্রকল্প িদ্দত প্রিত্ত ঋদ্দর্র রকরস্ত ন্যেনতর্ম ৮০% আিায় রনরিত 

করা। 

েকল্প দন প্তর ও র্াঠ পর্ িানয়র সংর্িি 

কার্ িািয় 

েকল্প পর্রচািক কর্তিক েিেয়চ পৈ উন্নয়চ েকল্পসমূনহর 

ের্িনবদন চ 

[১.৯] প্রকাশনা 

 
[১.৯.১]  সর্মবায় পরেকা প্রকাশ 

সর্মবাদ্দয়র সাফল্য, সর্মবাদ্দয়র কার্ মক্রর্ম পর্ মাদ্দলাচনা ও সর্মবায় 

সম্পরকমত রবরভন্ন সংবাি সংক্রান্ত প্রকাশনা 

সর্বায় অর্ধদন প্তর েকার্শি পর্ৈকার কর্প ইর্পর্প শাখার র্ার্সক 

ের্িনবদন চ 

[৩.১] সর্মবায় রভরত্তক 

পণ্য উৎপািদ্দন উদ্বুিকরর্ 

[৩.১.১] র্মানসম্পন্ন ও রনরাপি 

পন্য উৎপািন রবষয়ক প্ররশযর্ 

র্মানসম্পন্ন ও রনরাপি পণ্য উৎপািন রবষদ্দয় উদ্বুিকরর্ প্ররশযর্ 

প্রিান 

সর্বায় অর্ধদন প্তনরর  ইর্পর্প শাখা ইর্পর্প শাখা কর্তিক ের্শক্ষনণর িথ্য ইর্পর্প শাখার র্ার্সক/ 

ত্রৈর্ার্সক ের্িনবদন চ 

 

[৩.১.২] তসরর্মনার/কর্ম মশালা 

আদ্দয়ােন 

র্মানসম্পন্ন ও রনরাপি পণ্য উৎপািন রবষয়ক কর্ম মশালা সর্বায় অর্ধদন প্তনরর  ইর্পর্প শাখা ইর্পর্প শাখা কর্তিক প্রসর্র্চার/ 

কর্ িশািার িথ্য 

ইর্পর্প শাখার র্ার্সক/ 

ত্রৈর্ার্সক ের্িনবদন চ 

[৩.২ পদ্দণ্যর প্রচার ও 

প্রসার 

[৩.২.১] সর্মবায় পণ্য 

তর্মলা/প্রিশ মর্ীর 

আদ্দয়ােন/অংশগ্রির্ 

সর্মবায় পণ্য ব্রারন্ডং এর উদ্দেদ্দশ্য স্থানীয়ভাদ্দব তর্মলা/প্রিশ মর্ীর 

আদ্দয়ােন এবং োতীয় ও আন্তেমারতক রবরভন্ন তর্মলায় অংশগ্রির্। 

সর্বায় অর্ধদন প্তনরর  ইর্পর্প শাখা ইর্পর্প শাখা কর্তিক পণ্য 

প্রর্িা/েদন শ িণীর ছর্বসহ িার্িকা 

ইর্পর্প শাখার র্ার্সক/ 

ত্রৈর্ার্সক ের্িনবদন চ 

[৩.৩] োরতর রপতা 

বেবন্ধু তশখ মুরেবুর 

রির্মান এর েন্ম 

শতবারষ মকী ও মুরেব বষ ম 

২০২০ উির্াপন উপলদ্দযে 

কর্ম মপররকল্পনা।  

[৩.৩.২] বেবন্ধুর সর্মবায় ভাবনা 

শীষ মক তসরর্মনার/কর্ম মশালা 

োরতর রপতার সর্মবায় ভাবনা এবং ত্রবরিক সর্মবায় নীরতর উপর 

তসরর্মনার/কর্ম মশালার আদ্দয়ােন।  

েধাচ কার্ িািনয়র েশাসচ শাখা/ 

বেবন্ধুর েন্মশিবার্ষ িকী উদন র্াপচ 

কর্র্টি 

ছর্বসহ প্রসর্র্চানরর িথ্য েশাসচ শাখার র্ার্সক/ 

ত্রৈর্ার্সক ের্িনবদন চ 

 

[৩.৩.৩] শিদ্দরর সুরবধা গ্রাদ্দর্ম 

সৃরষ্টর লদ্দযে পাইলে প্রকল্প 

গ্রির্কৃত গ্রাদ্দর্মর সংখ্যা    

বেবন্ধুর গ্রার্ম রভরত্তক গর্মুখী সর্মবায় ভাবনার আদ্দলাদ্দক ০৪টি 

গ্রার্মদ্দক আর্মার গ্রার্ম, আর্মার শির ধারর্ায় শিদ্দরর সুরবধা সৃরষ্টর 

লদ্দযে পাইলে প্রকল্প গ্রির্।  

েধাচ কার্ িািনয়র পর্রকল্পচা শাখা  

 

পর্রকল্পচা  শাখা কর্তিক বাস্তবায়চকারী 

গ্রানর্র চানর্র িার্িকা (স্বাক্ষর্রি) 

পর্রকল্পচা  শাখার র্ার্সক 

ের্িনবদন চ 

 

 

 


