
পরিরিষ্ট “ক” 

মন্ত্রণালয়/রিভাগ, দপ্তি/ সংস্থা এিং মাঠ পর্ যায়য়ি জন্য 

আিরিক ককৌিলগত উয়েি সংক্রান্ত কম যসম্পাদন সূচয়কি ব্যাখা ও মূল্যায়ন প্ররক্রয়া 

[১.১.১] এপিএ’র সকল ত্রৈমাপসক প্ররতয়িদন ওয়য়িসাইয়ে প্রকারিত।  

প্রত্যেক এপিএ স্বাক্ষরকাপর সরকাপর প্তররত্ক ০৪টি ত্রৈমাপসক অগ্রগপয প্রপযত্েপন ককায়ার্ টার কেষ হোর সত্ে সত্ে 

যাত্পর স্ব-স্ব ওত্য়েসাইত্র্ আিত্লাড কত্র প্রকাে করত্য হত্ে।  

[১.১.২] এপিএ টিত্মর মাপসক সভা অনুপিয 

প্রত্যেক সরকাপর প্তরত্রর এপিএ টিম প্রত্যেক মাত্স এপিএ’র োস্তোয়ন অগ্রগপয ির্ টাত্লাচনার জন্য একটি কত্র সভা 

আত্য়াজন করত্ে। 

প্রমানক: ১২টি সভার কার্ টপেেরণী 

[১.২.১] মযপেপনময় সভা অনুপিয (শুদ্ধাচার)। 

প্রত্যেক এপিএ স্বাক্ষরকাপর সরকাপর প্তররত্কশুদ্ধাচার/উত্তম চচ টা সংক্রান্ত ০৪টি মযপেপনময় সভা আত্য়াজন করত্য 

হত্ে।  

প্রমানক: ০৪টি মযপেপনময় সভার কার্ টপেেরণী/প্রপসপডং, ছপে। 

[১.৩.১]অেপহযকরণ সভা আত্য়াপজয (অপভত্র্াগ প্রপযকার ব্যেস্থা)। 

প্রত্যেক এপিএ স্বাক্ষরকাপর সরকাপর প্তররত্কঅপভত্র্াগ প্রপযকার সংক্রান্ত ০৪টি অেপহযকরণ সভা আত্য়াজন করত্য 

হত্ে।  

প্রমানক: ০৪টি অেপহযকরণ সভার কার্ টপেেরণী/প্রপসপডং, ছপে। 

[১.৪.১]অেপহযকরণ সভা আত্য়াপজয (ত্সো প্রপান প্রপযশ্রুপয)। 

প্রত্যেক এপিএ স্বাক্ষরকাপর সরকাপর প্তররত্ক কসো প্রপান প্রপযশ্রুপয সংক্রান্ত ০৪টি অেপহযকরণ সভা আত্য়াজন করত্য 

হত্ে।  

প্রমানক: ০৪টি অেপহযকরণ সভার কার্ টপেেরণী/প্রপসপডং, ছপে। 

[১.৫.১] ত্রৈমারসকপ্ররতয়িদনয়প্ররিত (তথ্যিাতায়ন)। 

 সকল সরকাপর প্তরত্রর যথ্য োযায়ন সে সময় হালনাগাপ রাখত্য হত্ে এেং প্রপয ককায়ার্ টার কেষ হওয়ার সত্ে সত্ে 

এপিএ স্বাক্ষরকারী উর্ধ্টযন কর্তটিত্ক্ষর পনকর্ এসংক্রান্ত একটি স্বয়ং সম্পুণ ট প্রপযত্েপন কপ্ররণ করত্য হত্ে। 

হালনাগাত্পর কক্ষত্ৈ কর্ সকল পেষয়সমূহ অপিকযর গুরুত্ব প্রপান করত্য হত্ে কসগুত্লা হত্লা;  কম টকযটাত্পর হালনাগাপ 

যথ্য (ছরি, ক ান- অর স ও িাসাি,কমািাইল নং,ই-কমইল),রনজস্ব এরপএ সহ আওতাধীন অর য়সি স্বাক্ষরিত এরপএ 

আপয়লাড, কনাটিে কোত্ড ট সাম্প্রপযক অপিস স্মারক, সকল আইন/ নীপযমালা/ প্রপযত্েপনসমূহ,োপষ টক প্রপযত্েপন, কসিা 

প্রদান প্ররতশ্রুরত, অপভত্র্াগ প্রপযকার ব্যেস্থা, শুদ্ধাচাি কম যপরিকল্পনা, নাগরিক কসিায় উদ্ভািন কম যপরিকল্পনা, িায়জে, 



িারষ যক ক্রয় পরিকল্পা, ৩৩৩ সহ সকল অনলাইন কসো প্রাপ্তরর যথ্য, যথ্য অপিকার, পেপভন্ন কিাকাল/পেকল্প কিাকাল 

িত্য়ত্ের যথ্য ইযোপপ। 

প্রমানক: ০৪টি ত্রৈমাপসক প্রপযত্েপন, হালনাগাপকৃয ওত্য়েসাইর্। 

[২.১.১] ই-নপিত্য কনার্ পনষ্পপত্তকৃয  

পেত্েচে েছত্র একটি মন্ত্রণালয়/পেভাগ এেং প্তরর/সংস্থায়  হাড ট এেং সফ্ট পমত্ল র্যগুপল কনার্ রনষ্পরি হয়য়য়ছ  যার 

কমার্ সংখ্যার মত্ে র্যসংখ্যক ই-িাইপলং পসত্েত্মর মােত্ম পনষ্পরি করা হত্য়ত্ছ যার েযকরা অনুিায অজটন 

পহত্সত্ে পেত্েপচয হত্ে।  

উপাহরণ: ধিা র্াক ককান অি ট েছত্র একটি মন্ত্রণালয়/ পেভাকগি রনষ্পরিকৃত হাড ট কনাত্র্র  সংখ্যা ১০০ এেং ই- নপির 

মােত্ম পনষ্পপত্তকৃয কনার্ সংখ্যা ১৫০ । এক েছত্র কমার্ রনষ্পরিকৃত কনার্ সংখ্যা (১০০+১৫০)= ২৫০। এর মত্ে 

মন্ত্রণালয়টি কর্তটক ই-নপি পসত্েত্মর মােত্ম পনস্পপত্তকৃয কনাত্র্র সংখ্যা ১৫০টি। ঐ মন্ত্রণালয়/পেভাত্গর অজটন 

(১৫০/২৫০)* ১০০% = ৬০% 

প্রমাণকঃসিকারি দপ্তয়িি িাখা রভরিক উপস্থারপত ই-নরি এিং হাড য নরিি কেেয়মন্ট, িাইল মুভত্মে করপজোর 

ইযোপপ। এটুআই হত্য প্রা্তর সংপিষ্ট প্রপযত্েপত্নর সত্ে ক্রসত্চক করা হত্ে। গড়পমত্লর কক্ষত্ৈ এটুআই কর্তটক প্রপত্ত 

পরত্িার্ ট চূড়ান্ত েত্ল গণ্য হত্ে।  

[২.২.১] নুেনযম একটি নতুন রডরজোল কসিা চালুকৃত 

সরকাপর প্তরর কমিত্ক্ষ একটি নতুন পডপজর্াল কসো চালু করত্ে এিং তা তাি অরধয়ক্ষয়ৈি ময়ে িাস্তিায়য়নি এিং সরক্রয় 

িাকাি প্রমান কদয়ি। 

     [২.২.১] ন্যেনযম একটিনতুন উদ্ভােনী /ক্ষুদ্র উন্নয়ন উত্যাগ চালুকৃয (শুধু মাঠ ির্ টাত্য়র জন্য প্রত্র্াজে) 

মাঠ ির্ টাত্য়র প্রত্যেক অপিসত্ক সরকাপর কসো/অপিস ব্যেস্থািনা/ আপি টক ব্যেস্থািনা ইযোপপ পেষত্য় উৎকষ ট সািত্নর জন্য 

একটি উদ্ভােনী/ ক্ষুদ্র উন্নয়ন উত্যাগ গ্রহণ করত্য হত্ে।  

প্রমাণক: চালুকৃয উদ্ভােনী উত্যাগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকত্ল্পর সংপক্ষ্তর পেেরণ (উদ্ভােনী উত্যাগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকত্ল্পর পেষয়েস্তু 

কী? কয যাপরত্খ চালু করা হত্য়ত্ছ? ককািায় চালু করা হত্য়ত্ছ? উদ্ভােনী /ক্ষুদ্র উন্নয়ন উত্যাগ োস্তোয়ত্নর িত্ল কম টত্ক্ষত্ৈ 

কী উন্নয়ন সাপিয হত্য়ত্ছ?)। িাোিাপে উদ্ভােনী /ক্ষুদ্র উন্নয়ন  সংক্রান্ত ছপে। 

[২.৩.১] একটি নতুন সহপজকৃয কসো অপিত্ক্ষত্ৈ োস্তোপয়য 

এই কার্ যক্রয়মি আওযায় কর্ককায়না একটি নাপগরক কসিা/ পাপ্তরিক কসো/ অভেন্তরীণ কসিা হয়ত অপ্রয়য়াজনীয় 

ধাপসমূহ িাদ রদয়য়তা সপহজকরণ করকত হয়ি। কসিা সপহজকরণ সংক্রান্ত সরকারি আয়দি জারি কিয়ত হয়ি। 

উক্ত সহরজকৃত কসিা রনজস্ব অরধয়ক্ষয়ৈি ময়ে িাস্তিারয়ত হয়ত হয়ি। এই কার্ যক্রয়মি মূল্যায়য়নি কক্ষয়ৈ কসিাটিি 

রিদ্যমান প্রয়সস ম্যাপ, সহরজকিণ প্রয়সস ম্যাপ, সিকারি আয়দি এিং তা িাস্তিায়য়নি সারি যক রিষয়টি রিয়িচনায় 

কনয়া হয়ি।  

[২.৪.১] প্রয়তেক কম যচারিি জন্য প্ররিক্ষণ আয়য়ারজত (মাঠ পর্ যায়য় এই সূচয়কি ক্রম ২.৩.১) 

সিকারি দপ্তিয়ক তাঁি সকল কম যচািীি জন্য লক্ষেমাৈায় উয়েরখত ময়ত প্ররিক্ষয়ণি আয়য়াজন কিয়ত হয়ি। এয়ক্ষয়ৈ 

প্রয়তেকয়ক রনধ যারিত জনঘন্টা প্ররিক্ষণ প্রদান কিয়ত হয়ি। 



প্রমানক: প্ররিক্ষয়ণি অর স আয়দি, প্ররিক্ষনািীয়দি তারলকা, উপরস্থরত ইতোরদ। 

[২.৪.২] ১০ম কেড ও তদুর্ধ্য প্রয়তেক কম যচািীয়ক এরপএ রিষয়য় প্রদি প্ররিক্ষণ (মাঠ পর্ যায়য় এই সূচয়কি ক্রম ২.৩.২)  

সিকারি দপ্তিয়ক তাঁি ১০ম কেড ও তদুর্ধ্য প্রয়তেক কম যচািীি জন্য লক্ষেমাৈায় উয়েরখত ময়ত এরপএ রিষয়য় প্ররিক্ষণ 

প্রদায়নি ব্যিস্থা েহণ কিয়ত হয়ি।  

প্রমানক: প্ররিক্ষয়ণি অর স আয়দি, প্ররিক্ষনািীয়দি তারলকা, উপরস্থরত ইতোরদ। 

[২.৫.১] নুেনযম একটি আওযািীন প্তরর-সংস্থা/ একজন কম টচারীত্ক এপিএ োস্তোয়ত্নর জন্য প্রত্নাপনা প্রপানকৃয ((মাঠ 

পর্ যায়য় এই সূচয়কি ক্রম ২.৪.১) 

িছি কিয়ষ সামরেক মূল্যায়য়ন আওতাধীন কসিা অর সয়ক উর্ধ্যতন অর সকর্তযক র্িার্ি প্রয়নাদনা প্রদায়নি ব্যিস্থা েহণ 

কিয়ত হয়ি।  আওতাধীন ককায়না অর স না িাকয়ল এরপএ িাস্তিায়য়ন গুরুত্বপূণ য ভূরমকা িাখাি জন্য একই অর য়সি 

একজন কম যচািীয়ক প্রয়নাদনা প্রদায়নি ব্যিস্থা েহণ কিয়ত হয়ি। এয়ক্ষয়ৈ আওতাধীন একারধক দপ্তি/কম যচািীয়ক প্রয়নাদনা 

প্রদায়ন ককায়না িা ধািাকয়িনা।  

[৩.১.১] ক্রয় িপরকল্পনা অনুর্ায়ী ক্রয় সম্পাপপয 

প্রত্যেক সরকাপর প্তররত্ক পিপিআর অনুর্ায়ী অি টেছত্রর শুরুত্যই োপষ টক ক্রয় িপরকল্পনা প্রণয়ন করত্য হত্ে এেং 

যপনুর্ায়ী ক্রয় কার্ টক্রম িপরচালনা করত্য হত্ে।  

প্রমানক:োপষ টক ক্রয় িপরকল্পনার কপি এেং ক্রয় িপরকল্পনা অনুর্ায়ী ক্রয়কৃয িত্ণ্যর যাপলকা (স্বাক্ষপরয)।   

[৩.২.১] োপষ টক উন্নয়ন কম টসূপচ (এপডপি)/োত্জর্ োস্তোয়ন 

মন্ত্রণালয়/পেভাগ এপডপি োস্তোয়ত্নর প্রমান সরেরাহ করত্ে। মপন্ত্রিপরষপ পেভাগ োস্তোয়ন িপরেীক্ষণ ও মূল্যায়ন পেভাগ 

হত্য োপষ টক উন্নয়ন কম টসূপচ োস্তোয়ন হার র্াচাই করত্ে। এত্ক্ষত্ৈ সংত্োপিয এপডপি’র অজটন রিয়িচনায় কনয়া হয়ি। 

তয়ি দপ্তি সংস্থা এিং মাঠ পর্ যায়য়ি অর সসমূহ র্ায়দি এরডরপ িিাে কনই তায়দি কক্ষয়ৈ িায়জে িাস্তিায়য়নি হাি 

রিয়িচনায় কনয়া হয়ি।  

[৩.২.২] প্রকল্প িাস্তিায়ন সংক্রান্ত আইএমইরড’ি সুপারিি িাস্তিারয়ত (শুধুমাৈ মন্ত্রণালয়/রিভায়গি জন্য প্রয়র্াজে) 

প্রকল্প িাস্তিায়য়নি রিষয়য় িাস্তিায়ন পরিিীক্ষণ ও মূল্যায়ন রিভাগ রিরভন্ন মন্ত্রণালয়/ রিভাগয়ক কর্ সুপারিি প্রদান কিয়ি 

তাি িাস্তিায়ন হাি রিয়িচনায় কনওয়া হয়ি।  

প্রমাণক: এ কক্ষয়ৈ িাস্তিায়ন পরিিীক্ষণ ও মূল্যায়ন রিভায়গি প্ররতয়িদন রিয়িচনায় কনয়া হয়ি এিং চূড়ান্ত ময়ম য রিয়িরচত 

হয়ি। 

 

[৩.৩.১] রিপক্ষীয়/রৈপক্ষীয় সভায় উপস্থারপত অরডে আপরি (মাঠ পর্ যায়য়ি জন্য প্রয়র্াজে নয়) 

মন্ত্রণালয়/রিভাগ আয়লাচে অি য িছয়ি তাি রনয়জি অরনষ্পন্ন অরডে আপরি এিং আওতাধীন দপ্তি/সংস্থা হয়ত রৈপক্ষীয় 

সভায় উপস্থাপয়নি জন্য প্রাপ্ত অরডে আপরি সমূয়হি ময়ে র্ত সংখ্যক রিপক্ষীয় িা রৈপক্ষীয় সভায় উপস্থাপন কিয়ি তাি 

অনুপাতয়িি কিয়ত হয়ি। 



দপ্তি/সংস্থাি কক্ষয়ৈ রৈপক্ষীয় সভায় উপস্থাপনয়র্াগ্য র্তটি অরডে আপরি িয়য়য়ছ এিং তাি ময়ে সংরিষ্ট দপ্তি/সংস্থা কর্ 

কয়টি কক রৈপক্ষীয় সভায় উপস্থাপয়নি রনরময়ি মন্ত্রণালয়/রিভায়গ প্রস্তাি কপ্রিণ কয়িয়ছ-এ দুটিি অনুপাতয়িি কয়ি 

পাি িয়মন্স মূল্যায়ন কিা হয়ি। 

প্রমাণক: আয়য়ারজত সভাি কার্ যরিিিণী। 

[৩.৩.২] অপডর্ আিপত্ত পনষ্পপত্তকৃয (মাঠ পর্ যায়য় এই সূচয়কি ক্রম ৩.৩.১) 

শুধু সিকারি দপ্তি কর্তযক রনষ্পরিকৃত অরডে আপরি এখায়ন অন্তর্ভ যক্ত হয়ি। এয়ক্ষয়ৈ ৩০ জুন ২০২০ পর্ যন্ত একটি অর য়স 

র্তগুরল অরডে আপরি অরনষ্পন্ন রছল তায়ক রভরি ধয়ি ২০২০-২১ অি য িছয়ি র্তটি রনষ্পরি হয়য়য়ছ তাি অনুপায়তি 

িতকিা হাি কিি কিয়ত হয়ি।  

প্রমাণক:  প্রমাণক রহসায়ি র্িার্ি কর্তটিক্ষ কর্তটক সযোয়ন পূে টক পনষ্পপত্তকৃয অপডর্ আিপত্তর পেেরণ (ক্রমপুপিভূয) রদয়ত 

হয়ি। 

[৩.৪.১] হালনাগাদকৃত স্থাের ও অস্থাের সম্পপত্তর যাপলকা মন্ত্রণালয়/রিভায়গ/উধ যতন অর য়স কপ্রিণ (শুধু প্তরর/সংস্থা ও 

মায়ঠি জন্য প্রত্র্াজে) 

এত্ক্ষত্ৈ সংপিষ্ট প্তরর/সংস্থার সকল স্থাের ও অস্থাের সম্পপত্তর হালনাগাদকৃত যাপলকা পনি টাপরয যাপরত্খর মত্ে 

মন্ত্রণালয়/রিভায়গ/ উধ যতন অর য়স কপ্রিণ করত্য হত্ে।  


