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১. প্রপ্রক্ষাপট ও উরেিয 

েরকাবর কাদ্দে স্বচ্ছতা ও েিািবদবি িৃক্রি, িলািলধর্ী কর্ িকাদ্দে উৎোি 
প্রদান এিং কর্ িকৃবত িা Performance রূ্লযায়দ্দনর লদ্দক্ষয র্বন্ত্রিবরষদ বিিাগ 
২০১৪-১৫ অর্ িিছর িদ্দত েরকাবর অবিেেরূ্দ্দি ‘িাবষ িক কর্ িেম্পাদন চুক্রি’ িা 
APA প্রিতিন কদ্দর। APA-সত  সকাদ্দনা েরকাবর অবিে একটি বনবদিষ্ট অর্ িিছদ্দর 
বিবিন্ন কার্ িিদ্দর্র র্াধযদ্দর্ সর্ েকল িলািল অেিন করদ্দত চায় সে েকল 
িলািল এিং তা অেিদ্দনর বনদ্দদিশ্কেরূ্ি একটি বনধ িাবরত ছদ্দক িণ িনা করা িয়।  
APA িতির্াদ্দন র্ন্ত্রণালয়/বিিাগ িদ্দত শুরু কদ্দর উিদ্দেলা ির্ িাদ্দয়র েরকাবর 
অবিে ির্ িন্ত বিে্তৃত িদ্দয়দ্দছ। এেকল েরকাবর অবিেেরূ্দ্দি APA প্রণয়ন, 
িবরিীক্ষণ ও রূ্লযায়ন কার্ িির্ র্র্ার্র্িাদ্দি িবরচালনায় েিায়তা প্রদাদ্দনর লদ্দক্ষয 
র্বন্ত্রিবরষদ বিিাগ প্রবত িছর ‘APA বনদ্দদিবশ্কা’ প্রকাশ্ কদ্দর র্াদ্দক। িূি িিতী 
িছরেরূ্দ্দি র্ন্ত্রণালয়/বিিাগ, দপ্তর/েংস্থা ও র্াঠ ির্ িাদ্দয়র অবিদ্দের েনয িৃর্ক 
বনদ্দদিবশ্কা প্রদান করা িদ্দলও এিছর র্ন্ত্রণালয়/বিিাগ িদ্দত উিদ্দেলা ির্ িায় 
ির্ িন্ত েকল েরকাবর অবিদ্দের েনয একটি ের্বিত বনদ্দদিবশ্কা প্রস্তুত করা 
িদ্দয়দ্দছ র্া ২০২০-২১ অর্ িিছদ্দরর APA প্রণয়ন, িবরিীক্ষণ ও রূ্লযায়দ্দনর েনয 
প্রদ্দর্ােয িদ্দি।        
 
২. বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুক্তি প্রণয়র্ন সাধািণ র্নর্দিিাবর্ল্ 
 কর্ িকৃবত িা Performance রূ্লযায়দ্দনর একটি অনযতর্ শ্তি িল র্র্ার্র্িাদ্দি 
APA প্রণয়ন। প্রবত িছর APA বনদ্দদিবশ্কাদ্দত APA প্রণয়দ্দনর সক্ষদ্দে বিদ্দিচয বকছু 
উদ্দেখদ্দর্াগয বিষদ্দয় আদ্দলাকিাত করা িয়।   বনদ্দে ২০২০-২১ অর্ িিছদ্দরর APA 
প্রণয়দ্দন েিায়ক এরূি বকছু গুরুত্বিূ ি বিষয় উদ্দেখ করা িদ্দলা: 

1. বিবিন্ন োতীয় িবরকল্পনায় িবণ িত সর্েকল লক্ষযর্াো সকান েরকাবর 
অবিদ্দের েনয প্রদ্দর্ােয, সেেকল লক্ষযর্াো অেিদ্দন ২০২০-২১ 
অর্ িিছদ্দর গৃিীতিয কার্ িির্ েংবিষ্ট অবিদ্দের APA-সত উদ্দেখ র্াকদ্দত 
িদ্দি। েরকাদ্দরর োতীয় িবরকল্পনােরূ্দ্দির বকছু উদািরণ বনদ্দে সদয়া 
িল:  

ক) েরকাদ্দরর বনি িাচনী ইশ্দ্দতিার, ২০১৮ 
খ) সপ্রবক্ষত িবরকল্পনা ২০২১-২০৪১ 
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গ) েপ্তর্/অষ্টর্ িঞ্চিাবষ িক িবরকল্পনা 
ঘ) রুিকল্প ২০২১ 
ঙ) িাংলাদ্দদশ্ ি-দ্বীি িবরকল্পনা ২১০০ (Bangladesh Delta Plan 2100) 
এিং 
চ) সিকেই উন্নয়ন অিীষ্ট (Sustainable Development Goals 2030) 

2. এছাড়াও, APA প্রণয়দ্দন প্রদ্দতযক েরকাবর অবিে বনে বনে 
র্ন্ত্রণািয়/র্বভাগ কতত িক প্রণীত নীর্ত/আইন/সকৌশ্লিে/িবরকল্পনায় 
বিধৃত লক্ষযর্াো/উদ্দেশ্যেরূ্ি অেিদ্দন গৃিীত কার্ িির্ উদ্দেখ করদ্দি; 

3. ‘রু্ক্রেিিষ ি’ উিলদ্দক্ষয গৃিীত বিবিন্ন েনবিতকর কার্ িিদ্দর্র লক্ষয্র্াো 
APA-সত উদ্দেখ র্াকদ্দি; 

4. ‘র্ধযনর্য়াদী বানেট কাঠানর্ানত’ প্রদত্ত রূিকল্প, অবিলক্ষয, Key 

Performance Indicator (KPI), উদ্দেশ্য ও কার্ িিদ্দর্র েদ্দে APA-সত প্রদত্ত 
তদ্দর্যর োর্ঞ্জেয র্াকদ্দত িদ্দি; 

5. অর্ িিছদ্দরর েম্ভািয িাদ্দেদ্দির েদ্দে োর্ঞ্জেয সরদ্দখ APA-সত লক্ষযর্াো 
বনধ িারণ করদ্দত িদ্দি;  

6. বিক্রেিাল িাংলাদ্দদশ্ বিবনর্ িাদ্দণ র্বর্ভন্ন উদ্ভাবনী ও সংস্কারর্ূিক 
উনদযাগ, বিক্রেিাইদ্দেশ্ন, বিক্রেিাল সেিা প্রদান ও সেিা েিেীকরদ্দণর 
লক্ষযর্াো APA প্রণয়দ্দন র্বনবচনা করদ্দত িদ্দি; 

7. ঊর্ধ্ িতন অবিদ্দের APA-সত আওতাধীন অবিদ্দের েনয 
বনধ িাবরত/প্রদ্দর্ােয কার্ িিদ্দর্র উদ্দেখ র্র্ােম্ভি িবরিার করদ্দত িদ্দি। 
তদ্দি আওতাধীন অবিদ্দের কানের সম্ভাবয সার্ষ্টষ্টক েভাব/অেিন 
ঊর্ধ্ িতন অবিদ্দের APA-সত ের্তফর্িত হনত পানর। এছাড়াও, 
আওতাধীন অবিদ্দের কাদ্দের সক্ষে প্রস্তুত ও গুণগত র্ান িৃক্রিদ্দত 
ঊর্ধ্ িতন অবিে কতৃিক গৃিীত িদদ্দক্ষি উি অবিদ্দের APA-সত উদ্দেখ 
র্াকদ্দত িাদ্দর; 

8. ২০২০-২১ অর্ িবছনরর APA েণয়নন পূব িবতী বছরসরূ্নহর APA’র সনে 
সার্ঞ্জসয বোয় রাখনত হনব; 
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9. APA েণয়নন একষ্টট সরকার্র অর্ফস তার পারফরনর্নের সনে 
সম্পকিযুি গুরুত্বপূণ ি কায িক্রর্সরূ্হ উনেখ করনব এবং রুষ্টটনধর্ী ও 
কু্ষদ্র কােসরূ্নহর উনেখ যর্াসম্ভব পর্রহার করনব। এিনক্ষয ২০২০-২১ 
অর্ িবছনরর APAপ্রক সনব িাচ্চ ০৫ (পাাঁচ) ষ্টট প্রকৌশিগত উনেশয এবং 
সনব িাচ্চ ৫০ ষ্টট (পঞ্চাশ) কর্ িসম্পাদন সূচনকর র্নধয সীর্াবদ্ধ রাখা 
সর্ীচীন হনব;     

10. সর্েকল কার্ িির্ িাস্তিায়দ্দন অনয এক/একাবধক েরকাবর অবিদ্দের 
উপর র্নভির করদ্দত িয় সেেকল কার্ িির্ APA-সত উদ্দেদ্দখর িূদ্দি ি 
সেেকল েরকাবর অবিদ্দের েদ্দে আদ্দলাচনা কদ্দর প্রাপ্ত েিদ্দর্াবগতার 
বিষদ্দয় বনক্রিত িদ্দত িদ্দি। প্রদ্দর্ােয সক্ষদ্দে এেকল েিদ্দর্াবগতা 
প্রদাদ্দনর বিষয়েরূ্ি সেেকল েরকাবর অবিদ্দের APA-সত উদ্দেখ র্াকা 
বনক্রিত করদ্দত িদ্দি;  

11. ২০২০-২১ অর্ িবছর িদ্দত েকল েরকাবর অবিদ্দের APA’র ছক ও 
নম্বদ্দরর বিনযাে অবিন্ন করা িদ্দয়দ্দছ। র্ন্ত্রণালয়/বিিাগ ও দপ্তর/েংস্থার 
APA-সত সেকশ্ন-২ বিোদ্দি েংরু্ি 'কার্ িির্েরূ্দ্দির চূড়ান্ত 
িলািল/প্রিাি (Outcome/Impact)’ ছকটি র্াঠ ির্ িাদ্দয়র অবিেেরূ্দ্দির 
APA-সতও েংরু্ি করা িদ্দয়দ্দছ। অর্ িাৎ, র্াঠ ির্ িাদ্দয়র অবিেেরূ্ি 
২০২০-২১ অর্ িিছদ্দরর APA-সত 'কার্ িির্েরূ্দ্দির চূড়ান্ত িলািল/প্রিাি 
(Outcome/Impact)’ বনণ িয় করদ্দি। এছাড়াও, র্ন্ত্রণালয়/বিিাগ ও 
দপ্তর/েংস্থার APA’র েদ্দে োর্ঞ্জেয সরদ্দখ  র্াঠ ির্ িাদ্দয়র APA’র 
সকৌশ্লগত উদ্দেশ্য এিং আিবশ্যক সকৌশ্লগত উদ্দেদ্দশ্যর র্ান 
র্র্ািদ্দর্ ৭৫ (িচঁাত্তর) ও ২৫ (িবঁচশ্) করা িদ্দয়দ্দছ; 

12.  ২০২০-২১ অর্ িবছনরর APA’র বিবিন্ন আিবশ্যক সকৌশ্লগত 
উদ্দেদ্দশ্যর বিিরীদ্দত প্রদত্ত কায িক্রনর্ বকছু িবরিতিন আনা হনয়নছ। 
নতুন কার্ িির্েি র্ন্ত্রণালয়/বিিাগ, দপ্তর/েংস্থা ও র্াঠ ির্ িাদ্দয়র 
অবিদ্দের আিবশ্যক সকৌশ্লগত উদ্দেশ্য (সূচনকর বযাখযা ও প্রর্াণদ্দকর 
িণ িনােি) পর্রর্শষ্ট ‘ক’ প্রত েংরু্ি করা হনয়নছ। এছাড়াও, েংদ্দর্ােনী 
২ সত বকছু িবরিতিন আনা িদ্দয়দ্দছ; সর্র্ন;সেকশ্ন ৩ এর প্রবতটি 
কার্ িির্ িাস্তিায়দ্দনর োদ্দর্ েংবিষ্ট অনুবিিাগ, অবধশ্াখা ও শ্াখার 
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নার্ প্রদাদ্দনর েনয একটি কলার্ রাখা িদ্দয়দ্দছ। বিস্তাবরত িবরিতিন 
এবিএ কাঠাদ্দর্াদ্দত দ্রস্টিয (িবরবশ্ষ্ট খ);   

13. পূব িবতী বছরসরূ্নহর নযায় ২০২০-২১ অর্ িবছনরর APA েণয়ন, 
ত্রৈর্ার্সক/অধ িবার্ষ িক/বার্ষ িক ের্তনবদন েস্তুত ও দার্খিসহ APA 
রূ্িযায়ননর যাবতীয় কাে APAMS সফ ্টওয়যানরর র্াধযনর্ সম্পাদন 
করনত হনব; 

14. সর্েকল েরকাবর অবিে APAMS সফ ্টওয়যানরর আওতায় এদ্দেদ্দছ 
সেেকল অবিদ্দের APA প্রণয়ন, িবরিীক্ষণ ও রূ্লযায়ন শুধুর্াে 
APAMS সফ ্টওয়যানরর র্াধযদ্দর্ই েম্পন্ন করদ্দত িদ্দি। এেকল অবিে 
APA’র লক্ষযর্াো অেিদ্দনর েকল প্রর্াণক APAMS সফ ্টওয়যানর দাবখল 
করদ্দি। তদ্দি ঊর্ধ্ িতন অবিদ্দের েদ্দে APA স্বাক্ষদ্দরর েনয চুড়ান্ত 
APA’র একটি রু্বদ্রত কবি েংরক্ষণ করা সর্দ্দত িাদ্দর; এিং   

15. APA’র বিবিন্ন কার্ িির্ েম্পাদদ্দনর ের্য়েীর্া েংিান্ত একটি 
কযাদ্দলন্ডার িবরবশ্ষ্ট ‘গ’ সত েংরু্ি করা িদ্দয়দ্দছ। এই কযাদ্দলন্ডার 
অনুর্ায়ী েকল েরকাবর অবিে APA েংবিষ্ট কার্ িির্ েম্পাদন 
করদ্দি।  

 

 

 

৩. বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুক্তিি মিমিন্ন সেকিন প্রস্তুত প্রক্রক্রয়ো 

২০২০-২১ অর্ িবছনরর বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুক্তিনত িরািদ্দরর র্দ্দতা 
েরকাবর অবিদ্দের কর্ িসম্পাদননর সার্ব িক র্চৈ, উপক্রর্র্ণকা এবং র্নম্নবর্ণ িত 
প্রসকশন ও সংনযােনীসরূ্হ অন্তভুিি র্াকনব: 

প্রসকশন ১: রূপকল্প, অর্ভিক্ষয, প্রকৌশিগত উনেশযসরূ্হ এবং কায িাবর্ি 

প্রসকশন ২: কায িক্রনর্র চূড়ান্ত ফিাফি/েভাব (Outcome/Impact)  
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প্রসকশন ৩: প্রকৌশিগত উনেশয, কায িক্রর্, কর্ িসম্পাদন সূচক এবং 
িক্ষযর্াৈা  

সাংর্ াজনী ১:  শব্দসংনক্ষপ 

সাংর্ াজনী ২: কর্ িসম্পাদন সূচসকর পর্রর্াপ পদ্ধর্ত 

সাংর্ াজনী ৩: কর্ িসম্পাদন িক্ষযর্াৈা অেিননর প্রক্ষনৈ অনযানয েরকাবর 
অবিদ্দের ওপর র্নভিরশীিতা  

র্ন্ত্রণালয়/বিিাগ, দপ্তর/েংস্থা ও র্াঠ ির্ িাদ্দয়র অবিদ্দের বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন 
চুক্তির কাঠানর্া পর্ির্িষ্ট গ-প্রত সংনযাক্তেত হি। প্রদ্দর্ােয কাঠানর্া অনুসরণ 
কনর প্রদ্দতযক েরকাবর অবিে বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুক্তি েস্তুত করনব। এেকল 
সেকশ্ন ও েংদ্দর্ােনী িূরদ্দণর প্রক্রিয়া বনদ্দে েংদ্দক্ষদ্দি িণ িনা করা িল:  
 
৩.১ কর্ িসম্পাদর্নি সার্ব িক র্চত্র 
  েরকাবর অবিদ্দের কর্ িসম্পাদননর একষ্টট েংবক্ষপ্ত র্চৈ তুনি ধরার িনক্ষয 
বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুক্তিনত এই অংশষ্টট সংনযােন করা হনয়নছ। এনত সংর্িষ্ট 
অবিদ্দের বিগত ৩ (র্তন) বছনরর েধান অেিনসরূ্হ, কর্ িসম্পাদননর প্রক্ষনৈ 
সর্সযা বা চযানিঞ্জ, এেকল চযাদ্দলঞ্জ/ের্েযা উত্তরদ্দণ ভর্বষযত কর্ িপর্রকল্পনা 
এিং উি কর্ িিবরকল্পনার আদ্দলাদ্দক ২০২০-২১ অর্ িবছনরর সম্ভাবয েধান 
অেিনসরূ্হ সংনক্ষনপ বণ িনা করনত হনব। োবি িক বচে েুবনবদিষ্ট ও তর্যিহুল বকন্তু 
র্র্ােম্ভি েংবক্ষপ্ত িওয়া িাঞ্ছনীয়। 
 
৩.২ উপক্রর্র্ণকা 
 বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুক্তির শুরুনত একষ্টট উপক্রর্র্ণকা র্াকনব, যানত এই 
চুক্তির উনেশয, পক্ষসরূ্হ এবং চুক্তিনত বর্ণ িত ফিাফিসরূ্হ অেিননর র্বষনয় 
তানদর সম্মত হওয়া সম্পনকি উনেখ র্াকনব।  
 
৩.৩ প্রসকিন-১: রূপকল্প (Vision), অর্ভল্ক্ষয (Mission), প্রকৌিল্গত উর্েিয 
(Strategic Objectives) এবাং কা িাবর্ল্ (Functions) 
 
রূপকল্প (Vision) 
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রূপকল্প রূ্িত একষ্টট েরকাবর অবিদ্দের ভর্বষযৎ আদশ ি অবস্থা (idealized 
state) র্ননদিশ কনর। রূপকল্প সাধারণত ৫-১০ বছর প্রর্য়ানদর েনয র্নধ িারণ করা 
হয়। ফনি অবিদ্দের কাঠানর্াগত পর্রবতিন বা কানের ধরন বযাপক পর্রবতিন 
িযতীত রূপকল্প বছর বছর পর্রবর্তিত হনব না। একষ্টট ভাি রূপকল্প সহনে 
পাঠনযাগয ও প্রবাধগর্য হনব। এষ্টট  কল্পনায় ধারণ করার র্ত সংর্ক্ষপ্ত ও 
প্রোরানিা হনব যা গন্তবয র্ননদিশ করনব, র্কন্তু এষ্টট গন্তনবয প্রপৌৌঁছাননার পর্নকশা 
নয়। রূপকল্প েরকাবর কর্ িচারীদ্দদর উদ বুদ্ধ এবং উজ্জীর্বত করনব, যা একইসনে 
অেিননযাগয এবং চযানিক্তঞ্জংহনব।   
 
অর্ভল্ক্ষয (Mission) 

একষ্টট সরকার্র দপ্তর তার র্নর্দিষ্ট রূিকল্পটি কী িাদ্দি অেিন করদ্দি অবিলক্ষ 
রূ্লতঃ তাই বনদ্দদিশ্ কদ্দর। 

অর্ভিক্ষয বনধ িারদ্দণর সক্ষদ্দে র্নম্নবর্ণ িত র্বষয়সরূ্হ র্বনবচনায় রাখনত হনব,  

একটি দপ্তর একটি বনবদিষ্ট ের্দ্দয়, 

• কী অেিন করনত চায়;  
• কীভানব অেিন করনত চায়; এবং  
• কার েনয অেিন করনত চায় অর্ িাৎ এর সম্ভাবয উপকারনভাগী 
কারা। 

 

অর্ভিক্ষয অবশযই রূপকনল্পর সনে সার্ঞ্জসযপূণ ি হনত হনব।  
 
প্রকৌিল্গত উর্েিয (Strategic Objectives)  

 

প্রকৌশিগত উনেশয বিনত র্নর্দিষ্ট সর্নয়-স্বল্প, র্ধয ও দীর্ িনর্য়ানদ র্নর্দিষ্ট 
নীর্তর্ািা এবং কর্ িসূর্চ বাস্তবায়ননর র্াধযনর্ একটি দপ্তর তার অর্ধনক্ষনৈ প্রয 
সকি উন্নয়ন িক্ষয (development objectives) অেিন করনত চায় প্রসগুর্িনক 
বুঝানব। উদাহরণস্বরূপ, স্বাস্থয প্রসবা র্বভানগর অনযতর্ প্রকৌশিগত উনেশয হনত 
পানর র্া ও র্শশুর েনয উন্নততর স্বাস্থযনসবা র্নক্তিতকরণ। একটি অবিদ্দের 
সকৌশ্লগত উদ্দেশ্য েদ্দি িাচ্চ ০৫ (িাচঁ) টির র্দ্দধয েীর্ািি রাখা িাঞ্ছনীয়।  
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বতির্ান সরকানরর র্নব িাচনী ইশনতহার, ২০১৮ প্রত বর্ণ িত িক্ষয ও 
পর্রকল্পনা, রূপকল্প ২০২১, সপ্রবক্ষত িবরকল্পনা ২০২১-২০৪১, প্রটকসই উন্নয়ন 
অভীষ্ট (SDG), পঞ্চবার্ষ িক পর্রকল্পনা, অনযানয প্রকৌশিগত দর্িি, সংর্িষ্ট 
র্ন্ত্রণািয়/র্বভানগর নীর্ত সংক্রান্ত দর্িিসরূ্হ এবং র্ধযনর্য়াদী বানেট কাঠানর্ানত 
উর্ের্খত Key Performance Indicator (KPI) পয িানিাচনাপূব িক প্রকৌশিগত উনেশযসরূ্হ 
র্নধ িারণ করা প্রযনত পানর। অেিন করা কষ্টসাধয প্রকবি এরূপ র্বনবচনায় বা 
সহনে অেিননযাগয র্বনবচনায় প্রকান প্রকৌশিগত উনেশয র্বনয়ােন বা সংনযােন 
করা সর্ীচীন হনব না। একটি অবিদ্দের রূপকল্প, অর্ভিক্ষয এবং প্রকৌশিগত 
উনেশযসরূ্নহর র্নধয একষ্টট সংনযাগ র্াকনত হনব।  

 
কা িাবর্ল্ (Functions) 
 

একটি েরকাবর অবিদ্দের েধান কায িাবর্ি এখাদ্দন র্ির্পবদ্ধ করনত হনব। 
কায ির্বর্ধর্ািা (Rules of Business)-এর তফর্সি-১ (Allocation of Business)-এ বর্ণ িত 
কায িাবর্ির র্ভর্িনত র্ন্ত্রণািয়/র্বভানগর কায িাবর্ির তার্িকা েস্তুত করনত হনব। 
দপ্তর/েংস্থা ও র্াঠ ির্ িাদ্দয়র অবিদ্দের সক্ষদ্দে েংবিষ্ট আইন/বিবধ ও েরকাবর 
আদ্দদশ্ দ্বারা বনধ িাবরত কার্ িািবল েংদ্দক্ষদ্দি উদ্দেখ করদ্দত িদ্দি।  

 
৩.৪ প্রসকিন-২: কা িক্রর্সরূ্র্েি চূড়ান্ত ফল্াফল্/প্রভাব (Outcome/ Impact)   
   
 প্রসকশন-২ এ েরকাবর অবিেেরূ্ি সেকশ্ন-৩ এ িবণ িত বিবিন্ন কায িক্রর্ 
বাস্তবায়ননর র্াধযনর্ প্রয সকি চূড়ান্ত ফিাফি (end result or outcome) অেিন 
করনত চায় প্রসগুর্ি উনেখ করনব। উদািরণস্বরূি িলা র্ায় প্রবতটি ঘদ্দর 
বনরিক্রচ্ছন্ন ও র্ানেম্পন্ন বিদুযৎ সেিা সিৌদ্দছ সদয়া বিদুযৎ বিিাদ্দগর একটি 
অনযতর্ লক্ষয র্া র্ধয িা দীঘ ি সর্য়াদ্দদ অেংখয কার্ িির্ েম্পদ্দন্নর িদ্দর অক্রেিত 
িদ্দি। এরূি লক্ষয অেিদ্দন প্রবত অর্ িিছদ্দরর েম্ভািয অগ্রগবত সেকশ্ন-২ এ 
উদ্দেখ করদ্দত িদ্দি। সেকশ্ন-২ এ লক্ষযর্াো/চূড়ান্ত িলািল েদ্দি িাচ্চ ০৩ (বতন) 
িদ্দত ০৪ (চার)টির র্দ্দধয েীর্ািি র্াকাই িাঞ্ছনীয়। রূপকল্প এবং অর্ভিনক্ষযর 
নযায় চূড়ান্ত ফিাফিও বছর বছর পর্রবতিন করা সর্ীচীন নয়। 
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৩.৫ প্রসকিন-৩: প্রকৌিল্গত উর্েিয, কা িক্রর্, কর্ িসম্পাদন সূচক এবাং 
ল্ক্ষযর্াত্রা  

 

কল্ার্-১: প্রকৌশিগত উনেশয 
 

প্রসকশন-১ এ বর্ণ িত প্রকৌশিগত উনেশযসরূ্হ প্রসকশন-৩ এর কিার্-১ এ 
উদ্দেখ করদ্দত হনব। প্রকৌশিগত উনেশয ছাড়াও কর্তপয় আবর্শযক প্রকৌশিগত 
উনেশয প্রসকশন-৩ এ অন্তিভুি র্াকনব র্া র্বন্ত্রিবরষদ বিিাগ কতৃিক বনধ িাবরত 
িদ্দি এিং সকি েরকাবর অবিদ্দের েনয েনযােয হনব। কর্ িসম্পাদন সব িনর্াট 
১০০ নম্বদ্দরর (weight) র্ভর্িনত পর্রর্াপ করা হনব। এই ১০০ নম্বদ্দরর র্নধয 
েংবিষ্ট অবিদ্দের প্রকৌশিগত উনেশযসরূ্নহর েনয ৭৫ নম্বর এবং আবর্শযক 
প্রকৌশিগত উনেনশযর র্বপরীনত ২৫ নম্বর র্নধ িার্রত র্াকনব। পর্রর্শষ্ট গ-এ 
আবর্শযক প্রকৌশিগত উনেনশযর কাঠানর্া সংনযােন করা িদ্দয়দ্দছ। 
 

কল্ার্-২: প্রকৌশিগত উনেসশ্যর র্ান 
 

প্রকৌশিগত উনেশযসরূ্হ গুরুত্ব ও তাৎপনয ির ক্রর্ানুসানর  উনেখ করনত 
হনব। প্রসনক্ষনৈ, অর্ধকতর গুরুত্বসম্পন্ন উনেনশযর র্ান প্রবর্শ হনব এবং কর্ 
গুরুত্বসম্পন্ন উনেনশযর র্ান কর্ হনব। প্রকৌশিগত উনেশযসরূ্নহর র্নধয 
র্ানবণ্টননর প্রক্ষনৈ যানত ভারসার্য রর্ক্ষত হয় তা র্নক্তিত করনত হনব।  
 

কল্ার্-৩: কায িক্রর্ 
 

ের্তষ্টট প্রকৌশিগত উনেশয পূরনণর িনক্ষয েংবিষ্ট অবিে েনয়ােনীয় 
কায িক্রর্ র্নধ িারণ করসি। কখননা কখননা একষ্টট প্রকৌশিগত উনেনশযর র্বপরীনত 
এক বা একার্ধক কায িক্রর্ও র্াকনত পানর। উনেখয, বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুক্তিনত 
উন্নয়ন ও পর্রচািন বানেনটর সনব িাির্ বযবহার র্নক্তিতকরনণর পাশাপার্শ 
প্রসবার র্ান বতক্তদ্ধনত সহায়ক তর্া ফিাফিধর্ী কর্ িসংস্কত র্তনক উৎসাহ েদান 
কনর এরূপ কায িক্রর্নকও অন্তিভুি করা যানব। প্রসনক্ষনৈ েংবিষ্ট অবিদ্দের েনয 
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িরােকৃত অনর্ ির সনব িাির্ বযবহার র্নক্তিত করার িনক্ষয যর্াসর্নয় েকল্প 
সম্পন্ন করা এবং েকনল্পর গুণগত র্ান র্নক্তিত করা সংক্রান্ত কায িক্রর্নক 
গুরুত্ব সহকানর অন্তিভুি করনত হনব। উদ্দেখয, ২০২০-২১ অর্ িিছদ্দর িরােকৃত 
িাদ্দেদ্দির আদ্দলাদ্দক কার্ িির্ বনধ িারণ করদ্দত িদ্দি। বিগত অর্ িিছদ্দরর APA-সত 
উদ্দেখ করা অের্াপ্ত কার্ িির্েরূ্ি িদ্দরর অর্ িিছদ্দরর APA-সত উদ্দেখ র্াকদ্দত 
িদ্দি। কু্ষদ্র িা রুটিনধর্ী কাে সর্র্ন েিা/সর্লা আদ্দয়ােন, িে োবর, িবরদশ্ িন 
ইতযাবদ র্র্ােম্ভি িবরিার কদ্দর িলািলধর্ী কাে সর্র্ন প্রদত্ত েনদ্দেিার 
র্াদ্দনান্নয়ন, বেিান্ত িাস্তিায়ন, প্রকল্প ের্াবপ্ত, রােস্ব আদায় িৃক্রি, 
নীবত/আইন/িবরকল্পনা ইতযাবদ দবলল প্রণয়ন, আন্তেিাবতক/োতীয় ইদ্দিদ্দে 
অংশ্গ্রিদ্দণর/আদ্দয়ােদ্দনর িদ্দল অক্রেিত িলািল ইতযাবদ উদ্দেখ করদ্দত িদ্দি।  
 
কল্ার্-৪: কর্ িসম্পাদন সূচক 

 

কিার্-৩ এ বর্ণ িত ের্তষ্টট কায িক্রনর্র েনয এক বা একার্ধক কর্ িসম্পাদন 
সূচক র্নধ িারণ করনত হনব, যা দ্বারা বছর প্রশনষ উি কায িক্রর্ বাস্তবায়ননর 
অগ্রগর্ত পর্রর্াপ করা যানব। কর্ িসম্পাদন সূচকসরূ্হ র্নধ িারনণর প্রক্ষনৈ প্রয 
প্রকান রকর্ ত্রদ্বততা পর্রহার করা সর্ীচীন হনব। 
 

কল্ার্-৫: গণনা িিবত 
 কর্ িেম্পাদন েূচদ্দকর িবরর্াি করার চারটি িিবত APA সত উদ্দেখ 
আদ্দছ; র্র্া- ের্টষ্ট, গড়, তাবরখ ও ির্িুক্রঞ্জিূত। APA প্রণয়নকাদ্দল 
কর্ িেম্পাদ্দদন েূচদ্দকর বিিরীদ্দত প্রদ্দর্ােয গণনা িিবত অতযন্ত েতকিতার েদ্দে 
বনধ িারণ করদ্দত িদ্দি। একটি েূচদ্দকর েকল ত্রের্াবেদ্দকর অেিন সর্ গণনা 
িিবতর র্াধযদ্দর্ িাবষ িক অেিদ্দন প্রবতিবলত িদ্দি সেই গণনা িিবত উি 
েূচদ্দকর েনয বনধ িারণ করদ্দত িদ্দি। বনদ্দে বিবিন্ন গণনা িিবত িযিিাদ্দরর 
উদািরণ সদয়া িল।  
  

ের্টষ্ট ও গড়: ধরা র্াক সকান েরকাবর অবিে কতৃিক চারটি ত্রের্াবেদ্দক 
প্রদত্ত প্রবশ্ক্ষদ্দণর েংখযা র্র্ািদ্দর্ ১০, ১৫, ২০ ও ২৫। ঐ েরকাবর অবিে 
িছদ্দর েি িদ্দর্াি প্রদত্ত প্রবশ্ক্ষণদ্দক APA’র িাবষ িক অেিন বিোদ্দি প্রদশ্ িন করদ্দত 
চাইদ্দল গণনা িিবত ‘ের্টষ্ট’ বনধ িারণ করদ্দি। এই িিবতদ্দত অেিন িদ্দি 
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১০+১৫+৩০+২৫=৮০। অিরবদদ্দক ঐ অবিে র্বদ িাবষ িক অেিন বিদ্দেদ্দি প্রবত 
ত্রের্াবেদ্দক গদ্দড় প্রদত্ত প্রবশ্ক্ষণদ্দক প্রদশ্ িন করদ্দত চায় তদ্দি গণনা িিবত ‘গড়’ 
বনধ িারণ করদ্দত িদ্দি। এই িিবতদ্দত অেিন িদ্দি (১০+১৫+৩০+২৫)/৪= ২০ 
অর্ িাৎ প্রবত ত্রের্াবেদ্দক গদ্দড় ২০ টি প্রবশ্ক্ষণ প্রদান করা িদ্দয়দ্দছ। িাদ্দেি প্রাবপ্ত 
ও কর্ িেম্পাদদ্দনর েুবিধা বিদ্দিচনায় ‘গড়’ অর্িা ‘ের্টষ্ট’ গণনা িিবত বনধ িারণ 
করদ্দত িদ্দি। তদ্দি সর্েকল অেিনদ্দক শ্তকরা িাদ্দর অর্ িাৎ percentage (%) 
একদ্দক সদখাদ্দনা িয় সেেকল েূচদ্দকর গণনা িিবত ‘গড়’ িওয়াই ের্ীচীন। 
এদ্দক্ষদ্দে ‘ের্টষ্ট’ গণনা িিবত গ্রিণ করদ্দল িছর সশ্দ্দষ অেিন ১০০% এর সিবশ্ 
িওয়ার েম্ভািনা র্াদ্দক র্া িুল। 

 
 তাবরখ: সর্েকল কাে সকান বনবদিষ্ট তাবরদ্দখর র্দ্দধয েম্পাদদ্দনর লক্ষযর্াো 
বনধ িারণ করা িয় সেেকল কাদ্দের গণনা িিবত তাবরখ বনধ িারণ করদ্দত িদ্দি। 
এদ্দক্ষদ্দে েকল ত্রের্াবেক প্রবতদ্দিদদ্দন একই তাবরখ প্রদান করদ্দত িদ্দি এিং 
েি িদ্দশ্ষ ত্রের্াবেদ্দক প্রদত্ত তাবরখই চূড়ান্ত িাবষ িক অেিন বিোদ্দি বিদ্দিবচত িদ্দি।   
 
 ির্িুক্রঞ্জিূতঃ এই গণনা িিবত ‘ের্টষ্ট’ গণনা িিবতর র্দ্দতাই তদ্দি 
এদ্দক্ষদ্দে িূদ্দি ির ত্রের্াবেদ্দকর অেিন িরিতী ত্রের্াবেদ্দকর অেিদ্দনর োদ্দর্ সর্াগ 
করদ্দত িদ্দি। এিাদ্দি েি িদ্দশ্ষ অর্ িাৎ চতুর্ ি ত্রের্াবেদ্দক প্রদত্ত তর্যই চূড়ান্ত অেিন 
বিোদ্দি বিদ্দিবচত িদ্দি। ধরা র্াক সকান েূচদ্দকর বিিরীদ্দত ১র্ ত্রের্াবেদ্দক অেিন 
৫, ২য় ত্রের্াবেদ্দক অেিন ৩, ৩য় ত্রের্াবেদ্দক অেিন ৪ এিং ৪র্ ি ত্রের্াবেদ্দক 
অেিন ৬।  ির্িুক্রঞ্জিূত গণনা িিবতর আওতায় এদ্দক্ষদ্দে ১র্ ত্রের্াবেদ্দকর 
অেিন িদ্দি ৫, ২য় ত্রের্াবেদ্দকর অেিন ১র্ ত্রের্াবেদ্দকর েদ্দে ির্িুক্রঞ্জিূত িদ্দয় 
৩+৫=৮ িদ্দি, ৩য় ত্রের্াবেদ্দক অেিন ২য় ত্রের্াবেদ্দকর োদ্দর্ ির্িুক্রঞ্জিূত িদ্দয় 
৮+৪=১২ িদ্দি এিং ৪র্ ি ত্রের্াবেদ্দক অেিন ৩য় ত্রের্াবেদ্দকর েদ্দে ির্িুক্রঞ্জিূত 
িদ্দয় ১২+৬=১৮ িদ্দি। এদ্দক্ষদ্দে িাবষ িক অেিন িদ্দি ৪র্ ি ত্রের্াবেদ্দকর অেিন 
অর্ িাৎ ১৮। উদ্দেখয, APAMS েি্ি্ওয়যাদ্দরর র্াধযদ্দর্ ির্িুক্রঞ্জিূত গণনা িিবত 
প্রদ্দয়াদ্দগর ের্য় েকল কযালকুদ্দলশ্ন র্যানুয়াবল েি্ি্ওয়যাদ্দর প্রদান করদ্দত িদ্দি। 
অর্ িাৎ এই গণনা িিবত বেদ্দলক্ট করদ্দল েি্ি্ওয়যার বনে িদ্দত সকান 
কযালকুদ্দলশ্ন কদ্দর না; তদ্দি ২য় ত্রের্াবেদ্দক প্রদত্ত তর্য অধ িিাবষ িক অগ্রগবত 
বিদ্দেদ্দি এিং ৪র্ ি ত্রের্াবেদ্দক প্রদত্ত তর্য চূড়ান্ত অেিন বিোদ্দি বিদ্দিচনা কদ্দর।   
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কলোি ৬: একক 

কর্ িসম্পাদন সূচনকর িক্ষযর্াৈা পর্রর্ানপর একক (unit) এই কিানর্ 
উনেখ করনত হনব।   
 

কল্ার্ ৭: কর্ িসম্পাদন সূচসক  র্ান   
 

প্রকান প্রকৌশিগত উনেনশযর র্বপরীনত একার্ধক কায িক্রর্ র্াকনি ের্তষ্টট 
কায িক্রনর্র বাস্তবায়ন অগ্রগর্ত রূ্িযায়ননর েনয এক বা একার্ধক কর্ িসম্পাদন 
সূচক র্াকনব এবং ের্তষ্টট কর্ িসম্পাদন সূচনকর একষ্টট র্নধ িার্রত র্ান র্াকনব। 
র্বর্ভন্ন কর্ িসম্পাদন সূচনকর র্ান এর্নভানব র্নধ িারণ করনত হনব যানত সবগুর্ি 
কর্ িসম্পাদন সূচনকর প্রর্াট র্ান সংর্িষ্ট প্রকৌশিগত উনেনশযর র্বপরীনত 
বরােকত ত র্াননর সর্ান হয়। 
 

কল্ার্-৮ ও ৯: এই কলার্দ্বদ্দয় র্র্ািদ্দর্ ২০১৮-১৯ এিং ২০১৯-২০ অর্ িবছনরর 
েকত ত অেিন উদ্দেখ করদ্দত িদ্দি। বিগত িছদ্দরর APA’র রূ্লযায়ন প্রবতদ্দিদদ্দন 
প্রদবশ্ িত প্রকৃত অেিদ্দনর েদ্দে কলার্ ৮-এ প্রদবশ্ িত প্রকৃত অেিদ্দনর োর্ঞ্জেয 
র্াকদ্দত িদ্দি।  
 

কল্ার্-১০-১৪: িক্ষযর্াৈা/ বনণ িায়ক ২০২০-২১ 
 

িক্ষযর্াৈা হনে কর্ িসম্পাদন (performance) উন্নয়ননর চার্িকাশক্তি। 
সুতরাং িক্ষযর্াৈা একইসনে অেিননযাগয এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী হওয়া উর্চত। 
িক্ষযর্াৈাসরূ্হনক র্নম্নরূপ ৫ দফা প্রস্কনি র্বনযস্ত করনত হনব: 
 

অসাধারণ অর্ত উির্ উির্ চির্ত র্ান চির্ত র্াননর 
র্ননম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
 

 িক্ষযর্াৈা র্নধ িারনণর প্রক্ষনৈ ২০১৯-২০ অর্ িবছনরর অেিননক চির্তর্ান 
র্বনবচনা কনর ২০২০-২১ অর্ িবছনরর বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুক্তির ‘চির্ত র্ান’ 
কিানর্ উনেখ করনত হনব। উি অেিননর প্রচনয় কর্ প্রকান অেিন ‘চির্ত 
র্াননর র্ননম্ন’র কিানর্ উনেখ করনত হনব। কর্ িসম্পাদন সূচনকর র্বপরীনত 
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িক্ষযর্াৈাসরূ্হ গার্ণর্তকভানব র্নধ িার্রত হনব না। উদাহরণস্বরূপ প্রকান 
কর্ িসম্পাদন সূচনকর র্বপরীনত ৬০% এর কিানর্ িক্ষযর্াৈা ৬ র্নরুপণ করা 
হনি ৭০% এর কিানর্ তা ৭ র্নধ িারণ না কনর ৬.৫ বা ৭.৫ বা ৮ র্নধ িারণ করা 
প্রযনত পানর। প্রস্কনি উর্ের্খত শতকরা নম্বর প্রকবির্াৈ কর্ িসম্পাদন রূ্িযায়ননর 
প্রক্ষনৈ বযবহৃত হনব। উনেখয, প্রকান কর্ িসম্পাদন সূচনকর িক্ষযর্াৈার র্বপরীনত 
েকত ত অেিন ৬০%-এর র্ননচ হনি োপ্ত র্ান ০ (শূনয) ধরা হনব । িক্ষযর্াৈা 
র্নধ িারনণর প্রক্ষনৈ পূব িবতী দুই বছনরর েকত ত অেিন ও অেিননর েবতক্তদ্ধ, ২০২০-
২১ অর্ িবছনরর বানেট বরাে, েংবিষ্ট অবিদ্দের সক্ষর্তা এবং র্বরাের্ান 
বাস্তবতা র্বনবচনা করনত হনব। 
 

কল্ার্-১5 ও১6:  ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অর্ ি-বছনরর েকত ত অেিন এবং 
২০২০-২১ অর্ িবছনরর িক্ষযর্াৈার র্ভর্িনত ২০২১-২২ এবং ২০২২-২৩ 
অর্ িবছনরর েনক্ষর্পত িক্ষযর্াৈা কিার্ ১5 ও ১6-এ েদশ িন করনত হনব।     
 
৩.৬ সাংর্ াজনী-১: শব্দসংনক্ষপ 
 

 বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুক্তিনত বযবহৃত র্বর্ভন্ন শব্দসংনক্ষনপর পূণ িরূপ 
সংনযােনী-১ এ সর্ন্ননবশ করনত হনব। শ্ব্দেংদ্দক্ষি িণ ির্ালার ির্ানুোদ্দর বলখদ্দত 
িদ্দি।  
 
৩.৭ সাংর্ াজনী-২:  কর্ িসম্পাদন সূচসক  পর্রর্াপ পদ্ধর্ত 
 

 সংনযােনী-২ এর কলার্-১ ও ২ এর কার্ িির্ ও েূচকেরূ্ি প্রসকশন-৩ 
এর অনুরূি িদ্দি। কলার্-৩ এ কার্ িিদ্দর্র বিিরণ উদ্দেখ করদ্দত িদ্দি। কলার্-৪ 
এ উি কার্ িির্ িাস্তিায়দ্দনর েদ্দে েংবিষ্ট শ্াখা, অবধশ্াখা, অনুবিিাদ্দগর নার্ 
উদ্দেখ করদ্দত িদ্দি। কলার্-৫ এ প্রবতটি েূচদ্দকর অেিদ্দনর স্বিদ্দক্ষ কী প্রর্াণক 
প্রদান করা িদ্দি তা উদ্দেখ করদ্দত িদ্দি। কলার্-৬ এ প্রর্াণদ্দকর উিাত্ত েূে 
উদ্দেখ করদ্দত িদ্দি।   
 

৩.৮ সাংর্ াজনী-৩: অনযানয েরকাবর অবিদ্দের র্নকট সুর্নর্দিষ্ট কর্ িসম্পাদন 
চার্হদা  



  16 
 

 

কর্তপয় প্রক্ষনৈ প্রকান প্রকান েরকাবর অবিদ্দের কর্ িসম্পাদননর সফিতা 
সরকানরর অনয এক বা একার্ধক অবিদ্দের কর্ িসম্পাদননর ওপর র্নভির কনর। 
উদাহরণস্বরূপ, কয়লা বিবত্তক র্বদুযৎ প্রকনের র্াধযনর্ র্বদুযৎ উৎপাদননর প্রক্ষনৈ 
র্বদুযৎ র্বভাগ জ্বািার্ন ও খর্নেসম্পদ র্বভাগ, প্ররিপর্ র্ন্ত্রণািয়, প্রনৌ-পর্রবহণ 
র্ন্ত্রণািনয়র ওপর র্নভিরশীি। র্বদুযৎ উৎপাদননর কাঙ্ক্ষঙ্ক্ষত ফিাফি অেিননর 
েনয এ সকি র্ন্ত্রণািয়/র্বভাগনক দি র্হসানব কাে করনত হয়; একক প্রকান 
ের্তষ্ঠান র্হসানব নয়। এসকি কানের প্রক্ষনৈ সংর্িষ্ট র্ন্ত্রণািয়/র্বভাগসরূ্হ 
র্ননেনদর র্নধয আনিাচনার র্াধযনর্ র্নে র্নে র্ন্ত্রণািয়/র্বভানগর িক্ষর্াৈা 
র্নধ িারণ কনর প্রননব। অনয েরকাবর অবিদ্দের র্নকট েতযার্শত সহায়তা এবং 
কর্তপয় র্নধ িার্রত কর্ িসম্পাদন সূচনকর সফিতার প্রক্ষনৈ অনয েরকাবর 
অবিদ্দের ওপর র্নভিরশীিতার র্বষয়ষ্টট সংনযােনী-৩ এ উনেখ করনত হনব।  
 
৪. বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুক্তি অনুর্র্াদন ও স্বাক্ষি 
  
  APA অনুনর্াদন ও স্বাক্ষনরর েনয র্নম্নর্ির্খত েক্তক্রয়া অনুসরণ করনত হনব। 

• র্র্ন্ত্রপর্রষদ র্বভাগ হনত ২০২০-২১ অর্ িবছনরর েনয ের্ণত 
র্ননদির্শকা অনুসানর  APA ষ্টটনর্র সদসযগণ APA-এর খেড়া প্রণয়ন 
করদ্দি। এ বিষদ্দয় েনয়ােনন ঊর্ধ্ িতন অর্ফনসর েদ্দে আনিাচনা 
করা প্রযনত পানর। 

• ের্তষ্টট অর্ফনসর APA ষ্টটর্ উপনরার্ের্খতভানব (ক্রর্র্ক ৩) APA’র 
র্বর্ভন্ন ছক/প্রসকশন পূরণ কনর ের্র্ খসড়া েস্তুত করনবন। খসড়া 
েস্তুনতর সর্য় সংর্িষ্ট অনুর্বভাগ, অর্ধশাখা ও শাখার কর্ িকতিা 
এবং আওতাধীন অর্ফনসর সংর্িষ্ট কর্ িকতিানদর েদ্দে আনিাচনা 
করনত হনব। 

• খসড়াষ্টট অর্ফনসর বানেট বযবস্থাপনা কর্র্ষ্টট কতত িক পয িানিাচনা 
করনত হনব এবং অনুনর্ার্দত হনত হনব। 

• খসড়াষ্টটনত অর্ফস েধাননর অনুনর্াদন গ্রহণ কনর APA 
স্বাক্ষরকারী ঊর্ধ্ িতন অর্ফনস প্রেরণ করনত হনব। 
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• ঊর্ধ্ িতন অর্ফনসর APA ষ্টটর্ খসড়াষ্টট পয িানিাচনা কনর র্ফডবযাক 
বা ফিাবতিক েদান করনব। 

• েদি ফিাবতিক অনুযায়ী খসড়া APA সংনশাধন কনর APA ষ্টটর্ 
চূড়ান্ত খসড়া অর্ফস েধাননর অনুনর্াদনক্রনর্ ঊর্ধ্ িতন অর্ফনস 
স্বাক্ষনরর েনয প্রেরণ করনব। 

• ঊর্ধ্ িতন অর্ফনসর APA ষ্টটর্ আওতাধীন অর্ফনসর APA স্বাক্ষনরর 
বযবস্থা গ্রহণ করনব। 

• APA স্বাক্ষনরর পর ঊর্ধ্ িতন অর্ফস এবং আওতাধীন অর্ফনসর 
ওনয়বসাইনট স্বাক্ষর্রত APA আপনিাড করনত হনব। 

• প্রযসকি অর্ফনসর APA, APAMS সফ ্টওয়যানরর আওতায় এনসনছ 
প্রসসকি অর্ফস সফ ্টওয়যানরর র্াধযদ্দর্ APA েস্তুত করনব। তনব 
চূড়ান্ত স্বাক্ষনরর েনয একষ্টট রু্বদ্রত কর্প সংরক্ষণ করা সর্দ্দত 
িাদ্দর।       

 

৫. কর্ িসম্পাদন চুক্তি সাংর্িাধন 

সকান েরকাবর অবিে ২০২০-২১ অর্ িবছনরর বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুক্তি 
স্বাক্ষনরর পর চুক্তিনত উর্ের্খত প্রকান কর্ িেম্পাদন েূচক এিং তদেংবিষ্ট 
কার্ িির্ বা িক্ষযর্াৈা পর্রবতিন করার েনয়ােনীয়তা অনুভব করনি APA 
স্বাক্ষরকারী ঊর্ধ্ িতন কতৃিিদ্দক্ষর বনকি েংদ্দশ্াধদ্দনর প্রস্তাি সপ্ররণ করদ্দি। 
এদ্দক্ষদ্দে েকল কর্ িেম্পাদন েূচদ্দকর (আিবশ্যক সকৌশ্লগত উদ্দেশ্য িযতীত) 
েদ্দি িাচ্চ শ্তকরা ১০ িাগ ির্ িন্ত েূচদ্দকর িবরিতিদ্দনর প্রস্তাি সর্ৌক্রিক সক্ষদ্দে 
ঊর্ধ্ িতন কতৃিিক্ষ বিদ্দিচনা করদ্দত িারদ্দি। উদ্দেখয, আওতাধীন অবিে িদ্দত 
ঊর্ধ্ িতন অবিদ্দে এরূি েংদ্দশ্াধনী প্রস্তাি সপ্ররদ্দণর সশ্ষ তাবরখ ৩০ আগস্ট 
২০২০। উি তাবরদ্দখর ির সপ্রবরত সকান েংদ্দশ্াধনী প্রস্তাি ঊর্ধ্ িতন অবিে 
বিদ্দিচনা করদ্দি না। ঊর্ধ্ িতন অবিে েংদ্দশ্াধনী প্রস্তাদ্দির বিষদ্দয় ৩০ সেদ্দেম্বর, 
২০২০ তাবরদ্দখর র্দ্দধয বেিান্ত আওতাধীন অবিেদ্দক োবনদ্দয় বদদ্দি। 

  
৬. কর্ িসম্পাদন চুক্রি পর্িবীক্ষণ 
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প্রবতটি েরকাবর অবিদ্দের APA ষ্টটর্ কর্ িসম্পাদন চুক্তি পর্রবীক্ষণ 
কর্ িকাে সর্ন্বয় করনব। এ িনক্ষয APA ষ্টটর্ ের্ত র্ানস কর্পনক্ষ একবার সভায় 
র্র্র্িত হনব ও অগ্রগর্ত পয িানিাচনা করনব। APA ষ্টটনর্র সদসয ও অনযানয 
কর্ িকতিাগণ APA’র অগ্রগর্ত পয িানিাচনায় র্বর্ভন্ন িক্ষযর্াৈার র্বপরীনত অগ্রগর্ত 
েনয়ােনন সনরের্র্ন পর্রদশ িন করনবন। অবিদ্দের র্ার্সক সর্ন্বয় সভায় APA’র 
অগ্রগর্ত ির্ িাদ্দলাচনা করদ্দত িদ্দি।   

 
কর্ িসম্পাদন িক্ষযর্াৈার র্বপরীনত েকত ত অেিন ত্রৈর্ার্সক র্ভর্িনত (র্ধয-

অদ্দক্টাির, র্ধয-োনুয়াবর, র্ধয-এবপ্রল) সংর্িষ্ট অবিদ্দের APA ষ্টটর্ ও িাদ্দেি 
বযবস হাপনা কর্র্ষ্টট কতত িক পর্রবীক্ষণ করনত হনব। িক্ষযর্াৈার র্বপরীনত অেিন 
র্নক্তিত করনত উি কর্র্ষ্টটসরূ্হ েনয়ােনীয় র্ননদিশনা েদান করনব। প্রবত 
ত্রের্াবেদ্দকর অগ্রগবত প্রবতদ্দিদন অবিদ্দের ওদ্দয়িোইদ্দি প্রকাশ্ করদ্দত িদ্দি। 
এছাড়াও, প্রবতটি অবিে অর্ িবছনরর ছয় র্াস অর্তক্রান্ত হওয়ার পর র্নধ িার্রত 
িক্ষযর্াৈার র্বপরীনত ছয় র্ানস অক্তেিত অগ্রগবত/ফিাফসলর একষ্টট অধ িবার্ষ িক 
রূ্িযায়ন ের্তনবদন প্রর্াণকসহ ১৫ োনুয়ারী ২০২১ এর র্দ্দধয ঊর্ধ্ িতন 
কতৃিিদ্দক্ষর বনকি প্রেরণ করনব। ঊর্ধ্ িতন কতৃিিক্ষ ১৫ সিব্রুয়াবর ২০২১ 
তাবরদ্দখর র্দ্দধয আওতাধীন অবিদ্দের APA’র অধ িিাবষ িক অগ্রগবত বিষদ্দয় 
িলািতিক প্রদান করদ্দি। সর্েকল অবিে APAMS েি্ি্ওয়যাদ্দরর আওতািুি 
সেেকল অবিে অনলাইদ্দন ত্রের্াবেক ও অধ িিাবষ িক প্রবতদ্দিদন দাবখল করদ্দি।   
 
৭. কর্ িসম্পাদন চুক্রি রূ্ল্যায়ন 
  

 ২০২০-2১ অর্ িবছনরর বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুক্তির বার্ষ িক রূ্িযায়ন 
ের্তনবদন েস্তুনতর প্রক্ষনৈ র্ননম্নাি র্বষয়ার্দ ও পদ্ধর্ত  অনুসরণ করসত হনব:  
 
৭.১ িূলযোয়ন প্রমতরিদন প্রস্তুতকো ী অমিরে  দোময়ত্ব  
 

• প্রবতটি অবিদ্দের APA টির্ বনে বনে অবিদ্দের িাবষ িক রূ্লযায়ন 
প্রবতদ্দিদন প্রস্তুত করদ্দি; 
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• রূ্িযায়ন ের্তনবদন েস্তুনতর প্রক্ষনৈ ের্তষ্টট সূচনকর র্বপরীনত 
অবিদ্দের র্বর্ভন্ন অনুর্বভাগ/অর্ধশাখা/শাখা এবং েনযােয প্রক্ষনৈ 
আওতাধীন অবিে হনত োপ্ত অেিন সংক্রান্ত তর্যার্দ এবং 
ের্াণকসরূ্হ যর্াযর্ভানব যাচাই করনত হনব এবং এ সকি 
ের্াণক/তনর্যর যর্ার্ িতা র্নরূপণ করনত হনব; 

• APA ষ্টটনর্র সদসযবতন্দ প্রক্ষৈর্বনশনষ  ত্রদবচয়ননর র্ভর্িনত সনরের্র্নন 
যাচাইঅনন্ত অেিননর সপনক্ষ েদি তনর্যর সষ্টঠকতা সম্পনকি র্নক্তিত 
হনবন; 

• সর্ েকল েূচদ্দকর অেিদ্দনর স্বিদ্দক্ষ প্রর্াণক িাওয়া র্াদ্দি শুধুর্াে সে 
েকল অেিদ্দনর েনয প্রদ্দর্ােয নম্বর (লক্ষযর্াো অনুর্ায়ী) প্রদান কদ্দর 
েংরু্ি APA কাঠাদ্দর্া অনুর্ায়ী রূ্লযায়ন প্রবতদ্দিদন প্রস্তুত করদ্দত িদ্দি। 
APAMS েি্ি্ওয়যার িযিিারকারী অবিেেরূ্ি উি েিিওয়যাদ্দর 
রূ্লযায়ন প্রবতদ্দিদন প্রস্তুত ও দাবখল করদ্দি করদ্দি।  

• রূ্লযায়ন প্রবতদ্দিদদ্দন প্রবতটি েূচদ্দকর অেিদ্দনর বিিরীদ্দত লক্ষযর্াো ও 
প্রর্াণক অনুর্ায়ী প্রাপ্ত নম্বর এিং েি িদ্দর্াি প্রাপ্ত নম্বর উদ্দেখ র্াকদ্দত 
িদ্দি;   

• প্রস্তুতকৃত রূ্লযায়ন প্রবতদ্দিদন অবিে প্রধাদ্দনর অনুদ্দর্াদনিদ্দর্ 
ঊর্ধ্ িতন কতৃিিদ্দক্ষর বনকি সপ্ররণ করদ্দত িদ্দি। তদ্দি র্ন্ত্রণালয়/বিিাদ্দগর 
রূ্লযায়ন প্রবতদ্দিদন সংর্িষ্ট র্ন্ত্রণািয়/র্বভানগর APA র্বনশষজ্ঞ পুি 
(expert pool) এর সদসযগনণর পয িনবক্ষণ ও সুপার্রশসহ বানেট 
বযবস্থাপনা কর্র্ষ্টটর সভায় অনুদ্দর্াদদ্দনর েনয উপস্থাপন করনত হনব। 
িাদ্দেি িযিস্থািনা কবর্টির অনুদ্দর্াবদত রূ্লযায়ন প্রবতদ্দিদন 
র্ন্ত্রণালয়/বিিাদ্দগর দাবয়ত্বপ্রাপ্ত র্াননীয় র্ন্ত্রীর অনুদ্দর্াদনিদ্দর্ 
র্বন্ত্রিবরষদ বিিাদ্দগ সপ্ররণ  করদ্দত িদ্দি;  

• প্রবতটি েূচদ্দকর প্রর্াণক উির্ুি কতৃিিক্ষ কতৃিক স্বাক্ষবরত ও 
বেলদ্দর্ািররু্ি িদ্দত িদ্দি; এিং 

• িৃিৎ কনিবসরর প্রর্াণদ্দকর একটি েংবক্ষপ্ত বিিরণ র্র্ার্র্ কতৃিিদ্দক্ষর 
বেল- স্বাক্ষরেি অেিননর স্বপনক্ষ েনয়ােনীয় দর্িি বিদ্দেদ্দি ঊর্ধ্ িতন 
কতৃিিদ্দক্ষর বনকি সপ্ররণ করদ্দত িদ্দি। 
 

৭.২ APA িূলযোয়নকো ী ঊর্ধ্ বতন কতৃবপরে  দোময়ত্ব  
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• APA রূ্লযায়নকারী ঊর্ধ্ িতন কতৃিিদ্দক্ষর APA টির্ আওতাধীন অবিে 
কতৃিক সপ্রবরত রূ্লযায়ন প্রবতদ্দিদন এিং প্রবতটি েূচদ্দকর অেিদ্দনর িদ্দক্ষ 
সপ্রবরত প্রর্াণদ্দকর র্র্ার্ িতা িরীক্ষা করদ্দিন এিং েন্তুটষ্ট োদ্দিদ্দক্ষ নম্বর 
প্রদান করদ্দিন। এদ্দক্ষদ্দে প্রদ্দয়ােদ্দন আওতাধীন অবিদ্দের APA টিদ্দর্র 
েদ্দে আদ্দলাচনা কদ্দর রূ্লযায়ন করা সর্দ্দত িাদ্দর।  

• সর্ েকল েূচদ্দকর বিিরীদ্দত প্রর্াণক প্রদান করা িদ্দি না িা প্রর্াণক 
র্র্ার্র্ িদ্দি না সেেকল েূচদ্দকর বিিরীদ্দত নম্বর প্রদান করা র্াদ্দি না।   

• প্রবতটি েূচদ্দকর অেিদ্দনর েনয আওতাধীন অবিে কতৃিক দািীকৃত 
নম্বদ্দরর বিিরীদ্দত ঊর্ধ্ িতন অবিে তার রূ্লযাবয়ত নম্বর প্রদান করদ্দি। 
এিাদ্দি আওতাধীন অবিে কতৃিক দািীকৃত েি িদ্দর্াি নম্বদ্দরর বিিরীদ্দত 
ঊর্ধ্ িতন অবিে বনে রূ্লযায়দ্দন প্রাপ্ত েি িদ্দর্াি নম্বর প্রদান করদ্দি। 

• ঊর্ধ্ িতন অবিে কতৃিক আওতাধীন অবিদ্দের APA রূ্লযায়দ্দন প্রদত্ত 
নম্বর চূড়ান্ত রূ্লযাবয়ত নম্বর বিোদ্দি বিদ্দিবচত িদ্দি। চূড়ান্ত রূ্লযায়ন 
বরদ্দিাদ্দিি ঊর্ধ্ িতন অবিদ্দের অবিে প্রধাদ্দনর অনুদ্দর্াদন গ্রিণ করদ্দত 
িদ্দি এিং ঊর্ধ্ িতন ও আওতাধীন উিয় অবিদ্দের ওদ্দয়িোইদ্দি রূ্লযায়ন 
প্রবতদ্দিদন প্রকাশ্ করদ্দত িদ্দি।        

• র্ন্ত্রণালয়/বিিাদ্দগর APA রূ্লযায়দ্দনর সক্ষদ্দে সরকার্র কর্ িসম্পাদন 
বযবস হাপনা সংক্রান্ত কার্রগর্র কর্র্ষ্টট কতত িক প্রবতটি র্ন্ত্রণালয়/বিিাদ্দগর 
APA রূ্লযায়ন র্াচাই করদ্দি। যাচাইঅনন্ত  েস্তুতকত ত সর্র্ন্বত বার্ষ িক 
কর্ িসম্পাদন রূ্িযায়ন ের্তনবদন এ সংক্রান্ত োতীয় কর্র্ষ্টটর 
অনুনর্াদননর েনয উপস হাপন করা হনব। োতীয় কর্র্ষ্টটর পয িনবক্ষণ 
সুপার্রশসহ ২০২০-২১ অর্ িবছনরর বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চু ক্তির 
অনুনর্ার্দত সর্র্ন্বত রূ্িযায়ন ের্তনবদন সারসংনক্ষপ আকানর র্াননীয় 
েধানর্ন্ত্রীর সর্ীনপ উপস্থাপন করা হনব। র্াননীয় প্রধানর্ন্ত্রীর 
অনুদ্দর্াদন োদ্দিদ্দক্ষ র্ন্ত্রণালয়/বিিাদ্দগর APA রূ্লযায়দ্দন প্রাপ্ত নম্বর 
েংবিষ্ট র্ন্ত্রণালয়/বিিাগদ্দক অিবিত করা িদ্দি এিং র্বন্ত্রিবরষদ 
বিিাদ্দগর ওদ্দয়িোইদ্দি প্রকাশ্ করা িদ্দি। 

 
৮. APA মিষরয় প্রমিেণ 
 প্রবতটি েরকাবর অবিে বনে অবিদ্দের কর্ িকতিা/কর্ িচারীদ্দদর েনয APA 
বিষয়ক প্রবশ্ক্ষদ্দণর আদ্দয়ােন করদ্দি। এছাড়াও ঊর্ধ্ িতন অবিে কতৃিক 
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আওতাধীন অবিদ্দের কর্ িকতিাদ্দদর েনয APA বিষয়ক প্রবশ্ক্ষদ্দণর উদ্দদযাগ গ্রিণ 
করদ্দি।  
 
৯. প্রমতটি ে কোম  অমিরে APA টিি গঠন 
  
 িাবষ িক কর্ িেম্পাদন চুক্রি প্রণয়ন, িবরিীক্ষণ ও রূ্লযায়দ্দনর বনবর্ত্ত APA 
কার্ িিদ্দর্র আওতায় র্াকা প্রবতটি েরকাবর অবিদ্দে একটি APA টির্ র্াকদ্দি। 
APA টির্ েদ্দি িাচ্চ োত (০৭) েদদ্দেযর হনব র্াদ্দত প্রশ্ােন, িবরকল্পনা, উন্নয়ন, 
িাদ্দেি ও আইবেটি েংবিষ্ট কাদ্দের েদ্দে েম্পৃি কর্ িকতিাদ্দদর অংশ্গ্রিণ 
র্াকদ্দি। APA টির্ অর্ িিছদ্দরর প্রবত র্াদ্দে অন্তত একিার েিায় বর্বলত িদ্দি 
এিং APA েংবিষ্ট কাদ্দের অগ্রগবত ির্ িাদ্দলাচনা করদ্দি ও প্রদ্দয়ােনীয় িদদ্দক্ষি 
গ্রিণ করদ্দি। APA টিদ্দর্র েদেযদ্দদর র্দ্দধয একেন টির্ বলিার ও একেন 
সিাকাল িদ্দয়ে িদ্দিন। APA টির্ বলিার বিোদ্দি অবিদ্দের একেন সেযষ্ঠ 
কর্ িকতিাদ্দক বনরু্ি করদ্দত িদ্দি বর্বন APA টিদ্দর্র েদেযদ্দদর র্াধযদ্দর্ APA 
িাস্তিায়দ্দনর বিষয়টি বনয়বর্ত তদারবক করদ্দিন, APA টিদ্দর্র েিায় েিািবতত্ব 
করদ্দিন, এিং APA’র অগ্রগবত বিষদ্দয় অবিে প্রধানদ্দক অিবিত রাখদ্দিন। APA 
সিাকাল িদ্দয়ে APA েংবিষ্ট েকল প্রশ্ােবনক কাে েম্পাদন করদ্দিন, APAMS 
েি্ি্ওয়যাদ্দরর িােওয়ািি ও ইউোর আইবি েংরক্ষণ করদ্দিন, ঊর্ধ্ িতন 
কতৃিিদ্দক্ষর েদ্দে সর্াগাদ্দর্াদ্দগর বিষদ্দয় ের্িয়দ্দকর দাবয়ত্ব িালন করদ্দিন এিং 
APA েংবিষ্ট তর্যাবদ ওদ্দয়িোইদ্দি িালনাগাদ র্াকার বিষয়টি বনক্রিত করদ্দিন।  
 
৯.১ APA টিরি  দোময়ত্ব 

• খেড়া APA প্রণয়ন করা ও র্র্ার্র্ কতৃিিদ্দক্ষর অনুদ্দর্াদন গ্রিণ করা; 
• প্রবত র্াদ্দে একিার APA’র অগ্রগবত ির্ িাদ্দলাচনা করা;  
• APA’র েংদ্দশ্াধন (র্বদ র্াদ্দক) প্রস্তাি ঊর্ধ্ িতন অবিদ্দের বনকি সপ্ররণ; 
• প্রবত ত্রের্াবেদ্দকর অগ্রগবত প্রবতদ্দিদন প্রস্তুত এিং ঊর্ধ্ িতন অবিদ্দে 
সপ্ররণ; 

• অধ িিাবষ িক অগ্রগবতর প্রর্াণক েংরক্ষণ; 
• িাবষ িক রূ্লযায়ন প্রবতদ্দিদন প্রস্তুত, প্রর্াণদ্দকর র্র্ার্ িতা র্াচাই ও েংরক্ষণ 
এিং অবিে প্রধাদ্দনর অনুদ্দর্াদন গ্রিণ কদ্দর ঊর্ধ্ িতন অবিদ্দে সপ্ররণ; 
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• APAMS েি্ি্ওয়যাদ্দরর র্াধযদ্দর্ APA প্রণয়ন, িবরিীক্ষণ প্রবতদ্দিদন সপ্ররণ 
ও রূ্লযায়ন প্রবতদ্দিদন সপ্ররণ বনক্রিত করা;   

• আওতাধীন অবিদ্দের (র্বদ র্াদ্দক) APA চূড়ান্ত করা, APA স্বাক্ষর 
অনুষ্ঠাদ্দনর আদ্দয়ােন, অধ িিাবষ িক অগ্রগবতর বিষদ্দয় িলািতিক প্রদান এিং 
চূড়ান্ত রূ্লযায়ন করা; এিং 

• APA কযাদ্দলন্ডার ও বনদ্দদিবশ্কা অনুর্ায়ী েংবিষ্ট েকল কাে েম্পাদন। 
 

১০. িন্ত্রণোলয়/মিিোরগ এমপএ এক্সপোিব পুল গঠনঃ 
 
 র্ন্ত্রণালয়/বিিাগ, আওতাধীন দপ্তর/েংস্থা ও র্াঠ ির্ িাদ্দয়র অবিদ্দের এবিএ 
র্র্ার্র্িাদ্দি প্রণয়ন, িবরিীক্ষণ ও রূ্লযায়দ্দন প্রদ্দয়ােনীয় েিদ্দর্াবগতা ও িরার্শ্ ি 
প্রদাদ্দনর লদ্দক্ষয প্রবতটি র্ন্ত্রণালয়/বিিাগ অিেরপ্রাপ্ত েবচি/অবতবরি েবচি/েংস্থা 
প্রধানদ্দদর ের্িদ্দয় েদ্দি িাচ্চ বতন েদদ্দেযর এবিএ এক্সিািি িুল গঠন করদ্দি। 
এক্সিািি িুল এর েদেযগণ র্ন্ত্রণালয়/বিিাদ্দগর চাবিদার সপ্রবক্ষদ্দত বনেবলবখত 
বিষদ্দয় েিদ্দর্াবগতা/িরার্শ্ ি প্রদান করদ্দিন; 
 ক) র্ন্ত্রণালয়/বিিাদ্দগর এবিএ প্রণয়দ্দন; 
           খ) এবিএ’র িাস্তিায়ন িবরিীক্ষণ ও রূ্লযায়দ্দন; 
 গ) েংবিষ্ট র্ন্ত্রণালয়, তার আওতাধীন দপ্তর/েংস্থা ও র্াঠ ির্ িাদ্দয়র 
অবিদ্দের এবিএ’র র্াদ্দনান্নয়দ্দন; এিং 
           ঘ) র্ন্ত্রণালয়/বিিাদ্দগর চাবিদার সপ্রবক্ষদ্দত এবিএ েংবিষ্ট অনযানয 
বিষদ্দয়। 
   


