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প্রেক্ষাপট
দপ্তর/সংস্থায় এপিএ টিম গঠন
২০১৯-২০ অর্ থবছরেে বার্ষ থক কর্থসম্পাদন চুর্ি েণয়রন সাধােণ র্নরদ থশাবর্ি
দপ্তর/সংস্থার ২০১৯-২০ অর্ থবছরেে বার্ষ থক কর্থসম্পাদন চুর্িে কাঠারর্া
দপ্তর/সংস্থার কর্থসম্পাদরনে সার্ব থক র্িত্র
উপক্রর্র্ণকা
প্রসকশন ১: দপ্তর/সংস্থার রূপকল্প, অর্িিক্ষয, প্রকৌশিগত উরেশ্যসমূহ এবং কার্ থাবর্ি
প্রসকশন ২: দপ্তর/সংস্থার র্বর্িন্ন কার্ থক্ররর্ে চূড়ান্ত ফিাফি/েিাব (Outcome/Impact)
প্রসকশন ৩: প্রকৌশিগত উরেশ্য, অগ্রার্ধকাে, কার্ থক্রর্, কর্থসম্পাদন সূিক এবং িক্ষযর্াত্রাসমূহ
সংরর্াজনী ১: শব্দসংরক্ষপ
সংরর্াজনী ২: কর্থসম্পাদন সূিকসমূহ, বাস্তবায়নকােী দপ্তে/সংস্থাসমূহ এবং পর্ের্াপ পদ্ধর্ত
সংরর্াজনী ৩: অন্যান্য র্ন্ত্রণািয়/র্বিারগ বা দপ্তর/সংস্থার র্নকট সুর্নর্দ থষ্ট কর্থসম্পাদন িার্হদা
কর্থসম্পাদন চুর্ি সংরশাধন
কর্থসম্পাদন পর্েবীক্ষণ
কর্থসম্পাদন মূল্যায়ন
এর্পএ কযারিন্ডাে
পর্ের্শষ্ট ক: দপ্তর/সংস্থার ২০১৯-২০ অর্ থ-বছরেে বার্ষ থক কর্থসম্পাদন চুর্িে আবর্শ্যক
প্রকৌশিগত উরেশ্যসমূহ ও কর্থসম্পাদন সূিরকে র্নরদ থর্শকা
পর্ের্শষ্ট খঃ এর্পএএর্এস সফটওয়যাে ব্যবহাে র্নরদ থর্শকা
পর্ের্শষ্ট গঃ বার্ষ থক কর্থসম্পাদন চুর্িে কাঠারর্া
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দপ্তর/সংস্হার ২০১৯-২০ অর্ থবছররর বার্ষ থক কর্থসম্পাদন চুক্তি সংক্রান্ত র্নরদ থর্শকা
১.

প্রপ্রক্ষাপট

সরকার ২০৪১ সারলর র্রে বাংলারদশরক উন্নত রাষ্ট্র র্হরসরব র্বর্নর্থারণ দৃঢ়প্রর্তজ্ঞ এবং সুশাসন
সুসংহতকররণ সরিষ্ট। প্রস লক্ষয বাস্তবায়রন একটি কার্ থকর, দক্ষ এবং গর্তশীল প্রশাসর্নক ব্যবস্থা একান্ত অপর্রহার্ থ
র্রর্থ সরকার র্রন করর। এ পর্ররপ্রর্ক্ষরত স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃর্দ্ধ, সম্পরদর র্র্ার্র্ ব্যবহার র্নর্িতকরণ এবং
প্রার্তষ্ঠার্নক সক্ষর্তা উন্নয়রনর জন্য ২০১৪-১৫ অর্ থ-বছরর ৪৮টি র্িণালয়/র্বভারগর সরে বার্ষ থক কর্থসম্পাদন চুর্ি
স্বাক্ষররর র্ােরর্ কর্থসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধর্ত িালু হরয়রছ। ২০১৫-১৬ অর্ থ-বছরর ৪৮টি র্িণালয়/র্বভাগ এবং
আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূরহর সরে বার্ষ থক কর্থসম্পাদন চুর্ি স্বাক্ষর্রত হরয়রছ। ২০১৬-১৭ অর্ থবছরর
র্িণালয়/র্বভাগ, আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার পাশাপার্শ র্বভাগীয়/আঞ্চর্লক ও প্রজলা পর্ থারয়র কার্ থালয়সমূর্ের সরেও
বার্ষ থক কর্থসম্পাদন চুর্ি স্বাক্ষক্তরত ের্ের্ে। ২০১৭-১৮ অর্ থবছরর ৫১টি র্িণালয়/র্বভাগ, আওতাধীন দপ্তর/সংস্হা
এবং প্রজলা পর্ থারয়র কার্ থালয়সমূরহর পাশাপার্শ উপরজলা পর্ থারয়র কার্ থালয়সমূহ পর্ েন্ত বার্ষ থক কর্থসম্পাদন চুর্ি
বাস্তবায়ন কার্ েক্রম সম্প্রসাক্তরত ের্ের্ে।
র্র্ন্ত্রপর্েষদ র্বিাগ ের্তবছরেে ন্যায় এবছেও দপ্তে/সংস্থাে বার্ষ থক কর্থসম্পাদন চুর্ি েণয়ন, ের্তরবদন
েস্তুত, পর্েবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ের্ক্রয়াে সহায়ক র্হরসরব দপ্তে/সংস্থাে ২০১৯-২০ অর্ থবছরেে বার্ষ থক কর্থসম্পাদন চুর্ি
সংক্রান্ত র্নরদ থর্শকা েণয়ন করেরছ। ২০১৯-২০ অর্ েবের্রর বাক্তষ েক কমেসম্পাদি চুক্তি সংক্রান্ত কার্ েক্রম বাস্তবাের্ির
জন্য প্রণীত এই র্নরদ থর্শকা প্রকবল দপ্তর/সংস্হার চুর্ি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন পর্রবীক্ষণ ও মূল্যায়রনর প্রক্ষরত্র অনুসরণ
কররত হরব। উরেখ্য, র্াঠ পর্ থারয়র কার্ থালয়সমূরহর বার্ষ থক কর্থসম্পাদন চুর্ি প্রণয়রন সহায়তা করার জন্য পৃর্ক
একটি র্নরদ থর্শকা প্রণয়ন করা হরয়রছ। সংর্িষ্ট সকল দপ্তর/সংস্থা তারদর আওতাধীন র্াঠ পর্ থারয়র কার্ থালয়সমূহরক
বার্ষ থক কর্থসম্পাদন চুর্ি প্রণয়ন ও বাস্তবায়রন প্ররয়াজনীয় সহায়তা প্রদান কররব।
২.

দপ্তর/সংস্থায় এপিএ টিম গঠন

বাপষ িক কমিসম্পাদন চুপি প্রণয়ন, িপরবীক্ষণ ও মূল্যায়ননর পনপমত্ত এপিএ কার্ িক্রনমর আওতায় থাকা প্রপতটি
দপ্তর/সংস্থায় একটি এপিএ টিম থাকনব। এপিএ টিম িাঁচ (০৫) হনত সাত (০৭) সদনের হরব র্ানত দপ্তর/সংস্থার
প্রশাসন, িপরকল্পনা ও উন্নয়ন, বানেট ও আইপসটি সংপিষ্ট কানের সানথ সম্পৃি কমিকতিানদর অংশগ্রহণ থাকনব।
এপিএ টিম অথ িবছনরর প্রপত মানস ন্যূনতম একবার সভায় পমপিত হনব এবং এপিএ সংপিষ্ট কানের অগ্রগপত
ির্ িানিাচনা কনর প্রনয়ােনীয় িদনক্ষি গ্রহণ করনব। এপিএ টিম এর সদেনদর মনে একেন টিম পিডার ও একেন
ফ াকাি িনয়ন্ট হনবন। এপিএ টিম পিডার পহনসনব দপ্তর/সংস্থার একেন ফেূষ্ঠ কমিকতিানক পনযুি করনত হনব পর্পন
এপিএ টিনমর সদেনদর মােনম এপিএ বাস্তবায়ননর পবষয়টি পনয়পমত তদারপক করনবন, এপিএ টিনমর সভায়
সভািপতত্ব করনবন, এবং এপিএ’র অগ্রগপত পবষনয় দপ্তর/সংস্থার প্রধাননক অবপহত রাখনবন। এপিএ ফ াকাি িনয়ন্ট
এপিএ সংপিষ্ট সকি প্রশাসপনক কাে সম্পাদন করনবন, মন্ত্রণািয়/পবভানগর সানথ ও ফক্ষত্রপবনশনষ মপন্ত্রিপরষদ
পবভানগর সানথ ফর্াগানর্ানগর পবষনয় সমন্বয়নকর দাপয়ত্ব িািন করনবন এবং দপ্তর/সংস্থার এপিএ সংপিষ্ট তথ্যাপদ
ওনয়বসাইনট হািনাগাদ থাকার পবষয়টি পনপিত করনবন।
৩.

২০১৯-২০ অর্ থবছরেে বার্ষ থক কর্থসম্পাদন চুর্ি েণয়রন সাধােণ র্নরদ থশাবর্ি
 সকি দপ্তে/সংস্থা বতথর্ান সেকারেে র্নব থািনী ইশরতহাে, ২০১৮ প্রত বর্ণ থত িক্ষয ও পর্েকল্পনা, রূপকল্প
২০২১, প্রটকসই উন্নয়ন অিীষ্ট (SDG), ৭র্ পঞ্চবার্ষ থক পর্েকল্পনা, র্ন্ত্রণািয়/র্বিাগ কর্তক
থ গৃহীত
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৪.

নীর্তর্ািা/দর্িি, সেকারেে অন্যান্য প্রকৌশিপত্র, বানেট ও সর্রয় সর্রয় সেকাে কর্তক
থ প্র ার্ষত
কর্থসূর্িে আরিারক বার্ষ থক কর্থসম্পাদন চুর্ি েণয়ন কেরব।
বার্ষ থক কর্থসম্পাদন চুর্ি েণয়নকারি র্বর্িন্ন উদ্ভাবনী উরযাগ এবং সংস্কােমূিক কর্থকাণ্ড র্বরবিনায়
র্নরয় প্রসগুরিা অন্তর্ভথি কোে উরযাগ গ্রহণ কেরত হরব।
প্রকৌশিগত উরেরশ্যে সরে র্র্ি প্রেরখ কার্িত ফিাফি অজথরনে জন্য দপ্তে/সংস্থা সংর্িষ্ট অর্ থবছরেে
বারজট বোরেে আরিারক বার্ষ থক কর্থসম্পাদন চুর্িে কার্ থক্রর্সমূহ র্ির্িত কেরব এবং বার্ষ থক
কর্থসম্পাদন চুর্িে খসড়া েণয়ন কেরব।
খসড়া েণয়রন প্রখয়াি োখরত হরব প্রর্ র্াঠ পর্ থারয়ে কার্ থািরয়ে জন্য র্নধ থার্েত কার্ থাবিী শুধুর্াত্র সংর্িষ্ট
র্াঠ পর্ থারয়ে কার্ থািরয়ে এর্পএরতই উরেখ র্াকরব। দপ্তে/সংস্থাে এর্পএ প্রত শুধুমাত্র এসকি কারজে
সম্ভাব্য সার্র্িক েিাব/অজথন ের্তফর্িত হরত পারে।
খসড়া এপিএ প্রণয়ননর ির তা সংর্িষ্ট র্ন্ত্রণািয়/র্বিারগ প্রেেণ কেরত হরব। র্ন্ত্রণািয়/র্বিারগে বাপষ িক
কমিসম্পাদন চুপি সংক্রান্ত র্বরশষজ্ঞ পুি দপ্তে/সংস্থাে খসড়া এর্পএ সমূহ পর্ থারিািনা কেরব এবং
র্তার্ত েদান কেরব। র্তার্তসমূহ অন্তর্ভিি কনর দপ্তে/সংস্থাে বাপষ িক কমিসম্পাদন চুপির চুড়ান্ত
খসড়ায় র্ন্ত্রণািয়/র্বিারগে বারজট ব্যবস্হাপনা কর্র্টিে অনুনমাদন গ্রহণ কেরত হনব।
অনুরর্ার্দত বার্ষ থক কর্থসম্পাদন চুর্িসমূহ সংর্িষ্ট দপ্তে/সংস্থা েধান এবং র্ন্ত্রণািয়/র্বিারগে র্সর্নয়ে
সর্িব/সর্িরবে র্রে স্বাক্ষর্েত হরব।
স্বাক্ষর্েত বার্ষ থক কর্থসম্পাদন চুর্ি স্ব স্ব দপ্তে/সংস্থাে ওরয়বসাইরট েকাশ কেরত হরব।
২০১৯-২০ অর্ থবছরেে বার্ষ থক কর্থসম্পাদন চুর্ি েণয়রন পূব থবতী বছেসমূরহে এর্পএ’ে সারর্ সার্ঞ্জস্য
বজায় োখরত হরব।
এর্পএরত
অন্য মন্ত্রণািয়/পবভাগ/দপ্তর/সংস্হার উপে র্নিথেশীি কার্ থক্রনমর প্রক্ষরত্র সংর্িষ্ট
মন্ত্রণািয়/পবভাগ/দপ্তর/সংস্হার সরে আরিািনাক্ররর্ কার্ থক্রর্ ও িক্ষযর্াত্রা র্নধ থােণ কেরত হরব।
পূব থবতী বছরেে ন্যায় ২০১৯-২০ অর্ থবছরেে বার্ষ থক কর্থসম্পাদন চুর্ির মূল্যায়নও একশত (১০০)
নম্বরে হনব। ফকৌশিগত উনেশ্য এবং আবপশ্যক ফকৌশিগত উনেনশ্যর মান পূনব ির ন্যায় র্থাক্রনম পঁচাত্তর
(৭৫) ও পঁপচশ (২৫) হনব।
২০১৯-২০ অর্ থবছরেে এপিএ’র আবপশ্যক ফকৌশিগত উনেনশ্য পকছু িপরবতিন আনা হনয়নছ। পর্েবতথন
সমূহ েধানত র্বর্িন্ন প্রকৌশিগত উরেশ্য ও কার্ থক্ররর্ আনা হরয়রছ; র্র্দও এসকি কার্ থক্ররর্ে র্বপেীরত
কর্থসম্পাদন সূিক প্রর্াটামুটি পূরব থে ন্যায় েরয়রছ। আবর্শ্যক প্রকৌশিগত উরেশ্য প্রবাঝাে সুর্বধারর্ থ এে
ের্তটি কর্থসম্পাদন সূিরকে র্ববেণ পর্ের্শষ্ট ‘ক’ প্রত েদান কো হরয়রছ।
পূব থবতী বছেসমূরহে ন্যায় ২০১৯-২০ অর্ থবছরেে এর্পএ েণয়ন, ত্রত্রর্ার্সক/অধ থবার্ষ থক/বার্ষ থক ের্তরবদন
েস্তুত ও দার্খিসহ এর্পএ মূল্যায়রনে র্াবতীয় কাজ এর্পএএর্এস সফটওয়যারেে র্ােরর্ সম্পাদন
কেরত হরব। এর্পএএর্এস সফটওয়যাে ব্যবহারেে একটি র্নরদ থর্শকা পর্ের্শষ্ট ‘খ’ প্রত সংরর্াজন কো
হরয়রছ।
এই পননদ িপশকানত প্রদত্ত এপিএ কূানিন্ডার অনুর্ায়ী পনপদ িষ্ট সমনয়র মনে এপিএ সংপিষ্ট কার্ িক্রম
সম্পাদন করনত হনব।

বার্ষ থক কর্থসম্পাদন চুর্ির কাঠারর্া

দপ্তর/সংস্হার বার্ষ থক কর্থসম্পাদন চুক্তির্ত উপক্রমক্তণকা, সংর্িষ্ট দপ্তর/সংস্হার কমেসম্পাদর্ির সাক্তব েক ক্তিত্র,
এবং র্নম্নবর্ণ থত প্রসকশন ও সংরর্াজনীসমূহ অন্তর্ভথি র্াকরব:
প্রসকশন ১: রূপকল্প, অর্ভলক্ষয, প্রকৌশলগত উরেশ্যসমূহ এবং প্রধান কার্ থাবর্ল
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প্রসকশন ২: ক্তবক্তিন্ন কার্ েক্রর্মর চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব (Outcome/Impact)
প্রসকশন ৩: প্রকৌশলগত উরেশ্যর্ভর্িক কার্ থক্রর্, কর্থসম্পাদন সূিক এবং লক্ষযর্াত্রা
সংর্র্াজিী ১: িব্দসংর্েপ
সংর্র্াজিী ২: কর্থসম্পাদন সূিকসমূহ এবং পর্রর্াপ পদ্ধক্তত
সংর্র্াজিী ৩: কমেসম্পাদি লেযমাত্রা অজের্ির ক্ষের্ত্র অন্যান্য দপ্তর/সংস্োর র্নকট সুর্নর্দ থষ্ট িার্হদা
দপ্তর/সংস্হার বার্ষ থক কর্থসম্পাদন চুক্তির একটি কাঠার্মা পক্তরক্তিষ্ট-‘ক’ এ সংর্র্াক্তজত েল। উি কাঠারর্া
অনুসরণ করর প্ররতযক দপ্তর/সংস্হা বার্ষ থক কর্থসম্পাদন চুক্তি প্রস্তুত কররব।
৪.১

উপক্রর্র্ণকা

বার্ষ থক কর্থসম্পাদন চুক্তির শুরুরত একটি উপক্রর্র্ণকা র্াকরব, র্ারত এই চুক্তি সম্পাদর্ির উর্েশ্য, চুক্তির
পক্ষসমূহ এবং চুক্তির্ত বর্ণ থত ফলাফলসমূহ অজথরনর র্বষরয় তারদর সম্মত হওয়া সম্পরকথ উরেখ র্াকরব।
৪.২

কমেসম্পাদর্ির সাক্তব েক ক্তিত্র

দপ্তর/সংস্হার বার্ষ থক কর্থসম্পাদন চুর্ির শুরুরত কমেসম্পাদর্ির সাক্তব েক ক্তিত্র অংর্ি সংর্িষ্ট দপ্তর/সংস্হার
গত ৩ (ক্ততি) বছররর প্রধান অজথনসমূহ, কর্থসম্পাদরনর প্রক্ষরত্র প্রর্ সকল সর্স্যা বা িযারলঞ্জ ররয়রছ প্রসগুর্ল এবং
ভর্বষ্যরত দপ্তর/সংস্হা কী কী প্রধান লক্ষয অজথন কররত িায় তার পর্রকল্পনা সম্পরকথ সংরক্ষরপ আরলাকপাত কররত
হরব। তাছাড়া, ২০১৯-২০ অর্ থবছররর সম্ভাব্য প্রধান অজথনসমূহ এ অংরশ সংরক্ষরপ বণ থনা কররত হরব র্া মূলত ক্ষসকিি
৩ এর সর্ে সামঞ্জস্যপূণ ে ের্ব।
৪.৩

ক্ষসকিি ১: রূপকল্প, অর্ভলক্ষয, প্রকৌশলগত উরেশ্যসমূহ এবং প্রধাি কার্ থাবর্ল
প্রসকশন ১-এ দপ্তর/সংস্হার রূপকল্প, অক্তিলেয, ক্ষকৌিলগত উর্েশ্য এবং প্রধান কার্ োবক্তল উরেখ কররত হরব।

৪.৩.১ রূপকল্প
রূপকল্প মূলত একটি দপ্তর/সংস্হার ভর্বষ্যত আদশথ অবস্থা (idealized state) র্নরদ থশ করর। একটি
দপ্তর/সংস্হারক তাঁর প্রনতৃত্ব ভর্বষ্যরত প্রকান্ অবস্থায় প্রদখরত িায় রূপকরল্প তার একটি বৃহির র্িত্র পাওয়া র্ায়। রূপকল্প
সাধারণত ৫-১০ বছর প্রর্য়ারদর জন্য র্নধ থারণ করা হয়। ফরল প্রকান দপ্তর/সংস্হার কাঠারর্াগত পর্রবতথন না হরল বা
কারজর ধররণ ব্যাপক পর্রবতথন না হরল রূপকল্প বছর বছর পর্রবর্তথত হরব না।
৪.৩.২ অক্তিলেয
রূপকল্প মূলত বৃহির কল্পনা এবং অর্ভলক্ষয রূপকল্প অজথরনর জন্য গৃহীতব্য কার্ থক্রর্সমূহ র্নরদ থশ করর।
অর্ভলক্ষয অবশ্যই রূপকরল্পর সরে সার্ঞ্জস্যপূণ থ হরত হরব। দপ্তর/সংস্হার অর্ভলক্ষয সংরক্ষরপ উপস্থাপন করা বাঞ্ছনীয়।
সুস্পষ্টভারব অর্ভলক্ষয ব্যি করার লরক্ষয দপ্তর/সংস্হারক র্নম্নবর্ণ থত র্বষয়সমূহ র্বরবিনায় রাখরত হরব:
 দপ্তর/সংস্হার প্রর্ৌল উরেশ্য কী অর্ থাৎ দপ্তর/সংস্হা কী অজথন কররত িায়;
 কীভারব অজথন কররত িায়; এবং
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 কার জন্য অজথন কররত িায়, অর্ থাৎ এর সম্ভাব্য উপকাররভাগী কারা।
৪.৩.৩ প্রকৌশলগত উরেশ্য
প্রকৌশলগত উরেশ্য বলরত র্নর্দ থষ্ট সর্রয়- স্বল্প, র্ে ও দীর্ থরর্য়ারদ র্নর্দ থষ্ট নীর্তর্ালা এবং কর্থসূর্ি
বাস্তবায়রনর র্ােরর্ দপ্তর/সংস্হা তার অর্ধরক্ষরত্র প্রর্ সকল উন্নয়ন লক্ষয অজথন কররত িায় প্রসগুর্লরক বুঝারব।
বতথর্ান সেকারেে র্নব থািনী ইশরতহাে, ২০১৮ প্রত বর্ণ থত িক্ষয ও পর্েকল্পনা, রূপকল্প ২০২১, প্রটকসই উন্নয়ন
অিীষ্ট (SDG), ৭র্ পঞ্চবার্ষ থক পর্েকল্পনা, অন্যান্য প্রকৌশিগত দর্িি, সংর্িষ্ট র্ন্ত্রণািয়/র্বিারগে নীর্ত সংক্রান্ত
দর্িিসমূহ এবং র্ন্ত্রণািয়/র্বিারগে র্েরর্য়াদী বারজট কাঠারর্ারত উর্ের্খত র্বষয়সমূরহে আরলারক র্বদ্যর্ান
প্রকৌশলগত উরেশ্যসমূহ পর্ থারলািনাপূব থক বার্ষ থক কর্থসম্পাদন চুর্ির প্রকৌশলগত উরেশ্যসমূহ র্নধ থারণ কররত হরব।
দপ্তর/সংস্হার পরক্ষ অজথন করা কষ্টসাে প্রকবল এরূপ র্বরবিনায় বা সহরজ অজথনরর্াগ্য র্বরবিনায় প্রকান প্রকৌশলগত
উরেশ্য র্বরয়াজন বা সংরর্াজন করা সর্ীিীন হরব না। দপ্তর/সংস্হার রূপকল্প, অর্ভলক্ষয এবং কার্ থাবর্লসমূহ এবং
প্রকৌশলগত উরেশ্যসমূরহর র্রে একটি সংরর্াগ র্াকরত হরব। তাোড়া দপ্তর/সংস্হার রূপকল্প এবং অর্ভলক্ষয সংর্িষ্ট
র্িণালয়/র্বভারগর রূপকল্প ও অর্ভলক্ষয-এর সরেও সার্ঞ্জস্যপূণ থ হরত হরব, র্ারত দপ্তর/সংস্হার কার্িত লক্ষযর্াত্রা
অজথরনর র্ােরর্ র্িণালয়/র্বভারগর কার্িত লক্ষযর্াত্রা অজথন সম্ভব হয়।
৪.৩.৪ প্রধান কার্ োবক্তল
দপ্তর/সংস্হার প্রধান কার্ থাবর্ল এই প্রসকশরন র্লর্পবদ্ধ কররত হরব। দপ্তর/সংস্হার কার্ থক্রর্ র্লর্পবদ্ধকররণর
প্রক্ষরত্র সংর্িষ্ট দপ্তর/সংস্হা কতৃক
থ প্রদি প্রসবা এবং উি দপ্তর/সংস্হার কর্থবণ্টরন উর্ের্খত র্বষয়সমূহ র্বরবিনায়
র্নরত হরব।
৪.৪
ক্ষসকিি ২: কার্ েক্রমসমূর্ের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব (Outcome/Impact)
একটি সুর্নর্দ থষ্ট লক্ষয অজথরনর জন্য দপ্তর/সংস্হার প্রর্তটি প্রকৌশলগত উরেশ্য র্নধ থারণ করা হয়। প্রকৌশলগত
উরেশ্য অজথরনর জন্য দপ্তর/সংস্হা প্রর্ সকল কার্ থক্রর্ বাস্তবায়ন করর র্ারক প্রসগুর্লর ফলাফল (output) এক বা
একার্ধক চূড়ান্ত ফলাফল (outcome) অজথরন সহায়তা করর। প্রসকশন ২-এ দপ্তর/সংস্হা র্বর্ভন্ন কার্ থক্রর্
বাস্তবায়রনর র্ােরর্ প্রর্ সকল চূড়ান্ত ফলাফল (end result or outcome) অজথন কররত িায় প্রসগুর্ল উরেখ
কররব। তাছাড়া, প্রসকশন ২-এ প্রর্তটি চূড়ান্ত ফলাফরলর র্বপরীরত এক বা একার্ধক কর্থসম্পাদন সূিকসহ প্রাসর্েক
অন্যান্য তথ্যার্দ প্রদান কররত হরব। রূপকল্প এবং অর্ভলরক্ষযর ন্যায় চূড়ান্ত ফলাফলও বছর বছর পর্রবতথন করা
সর্ীিীন হরব না।
৪.৫

প্রসকশন ৩: প্রকৌশলগত উরেশ্যর্ভর্িক কার্ থক্রর্, কর্থসম্পাদন সূিক এবং লক্ষযর্াত্রা

প্রসকশন ৩-এ প্রকৌশলগত উরেশ্যর্ভর্িক কার্ থক্রর্, কর্থসম্পাদন সূিক এবং লক্ষযর্াত্রা র্নধ থার্রত ছরক
র্নরম্নাি কলার্ অনুর্ায়ী উরেখ কররত হরব।
কলার্ ১: দপ্তর/সংস্হার প্রকৌশলগত উরেশ্যসমূহ
প্রসকশন ৩-এর কলার্ ১-এ বর্ণ থত প্রকৌশলগত উরেশ্যসমূহ এবং প্রসকশন ১-এ বর্ণ থত প্রকৌশলগত উরেশ্যসমূহ
একই হরত হরব। উরেখ্য, দপ্তর/সংস্হার প্রকৌশলগত উরেশ্য ছাড়াও কর্তপয় আবর্শ্যক প্রকৌশলগত উরেশ্য প্রসকশন ৩এ অন্তথর্ভি র্াকরব। সংর্িষ্ট অর্ থবছর সর্াপ্ত হওয়ার পর প্রকৃত কর্থসম্পাদন সব থরর্াট ১০০ র্ান (weight)-এর
র্ভর্িরত পর্রর্াপ করা হরব। এই ১০০ র্ারনর র্রে দপ্তর/সংস্হার প্রকৌশলগত উরেশ্যসমূরহর জন্য ৭৫ নম্বর এবং
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আবর্শ্যক প্রকৌশলগত উরেরশ্যর র্বপরীরত ২৫ নম্বর র্নধ থার্রত র্াকরব। আবর্শ্যক প্রকৌশলগত উরেশ্যসমূহ সরকার্র
কর্থসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জাতীয় কর্র্টি কতৃক
থ অনুরর্ার্দত ের্ব এবং সকল দপ্তর/সংস্হার জন্য সর্ভারব
প্ররর্াজয হরব। পর্রর্শষ্ট-‘খ’ এ আবর্শ্যক প্রকৌশলগত উরেরশ্যর তার্লকা সংরর্াজন করা হল।
কলার্ ২: প্রকৌশলগত উরেশ্যসমূরহর আরপর্ক্ষক র্ান বরােকরণ
প্রকৌশলগত উরেশ্যসমূহ গুরুত্ব ও তাৎপরর্ থর ক্রর্ানুসারর উরেখ কররত হরব। প্রসরক্ষরত্র, অর্ধকতর গুরুত্বসম্পন্ন
উরেরশ্যর র্ান প্রবর্শ হরব এবং কর্ গুরুত্বসম্পন্ন উরেরশ্যর র্ান কর্ হরব। উরেশ্যসমূরহর মর্ে র্ান বণ্টর্ির ক্ষের্ত্র
িারসাম্য বজায় রাখরত ের্ব।
কলার্ ৩: প্রকৌশলগত উরেশ্যসমূহ অজথরনর লরক্ষয কার্ থক্রর্ সুর্নর্দ থষ্টকরণ
প্রর্তটি প্রকৌশলগত উরেশ্য পূররণর লরক্ষয দপ্তর/সংস্হা কতৃক
থ উি উরেরশ্যর র্বপরীরত প্ররয়াজনীয় কার্ থক্রর্
র্নধ থারণ কররত হরব। কখরনা কখরনা একটি প্রকৌশলগত উরেরশ্যর র্বপরীরত এক বা একার্ধক কার্ থক্রর্ও র্াকরত
পারর। উরেখ্য, বার্ষ থক কর্থসম্পাদন চুক্তির্ত উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বারজরটর সরব থাির্ ব্যবহার র্নর্িতকররণর পাশাপার্শ
প্রসবার র্ান বৃর্দ্ধরত সহায়ক তর্া ফলাফলধর্ী কর্থসংস্কৃর্তরক উৎসাহ প্রদান করর এরূপ কার্ থক্রর্রকও অন্তথর্ভি করা
র্ারব। প্রসরক্ষরত্র র্িণালয়/র্বভারগর উন্নয়ন বারজরটর র্বপরীরত বরােকৃত অরর্ থর সরব থাির্ ব্যবহার র্নর্িত করার
লরক্ষয প্রকরল্প র্ববৃত কার্ থক্রর্সমূহ চুর্িরত অন্তর্ভথি করা, র্র্াসর্রয় প্রকল্প সম্পন্ন করা এবং প্রকরল্পর গুণগত র্ান
র্নর্িত করা সংক্রান্ত কার্ থক্রর্রক অন্তথর্ভি কররত হরব।
কলার্ ৪: কর্থসম্পাদন সূিকসমূহ
কলার্ ৩-এ বর্ণ থত প্রর্তটি কার্ থক্ররর্র জন্য এক বা একাক্তধক কর্থসম্পাদন সূিক র্নধ থারণ কররত হরব, র্া দ্বারা
বছর প্রশরষ উি কার্ থক্রর্ বাস্তবায়রনর অগ্রগর্ত পর্রর্াপ করা র্ারব। কর্থসম্পাদন সূিকসমূহ র্নধ থাররণর প্রক্ষরত্র প্রর্ প্রকান
রকর্ দ্বদ্বততা পর্রহার করা সর্ীিীন হরব।
কলার্ ৫: কর্থসম্পাদন সূিরকর একক র্নধ থারণ
কর্থসম্পাদন সূিরকর লক্ষযর্াত্রা পর্রর্ারপর একক (unit) এই কলারর্ উরেখ কররত হরব।
কলার্ ৬: কর্থসম্পাদন সূিকসমূরহর র্বপরীরত আরপর্ক্ষক র্ান বরােকরণ
প্রকান প্রকৌশলগত উরেরশ্যর র্বপরীরত একার্ধক কার্ থক্রর্ র্াকরল প্রর্তটি কার্ থক্ররর্র বাস্তবায়ন অগ্রগর্ত
মূল্যায়রনর জন্য (এক বা) একার্ধক কর্থসম্পাদন সূিক র্াকরব এবং প্রর্তটি কর্থসম্পাদন সূিরকর গুরুত্ব অনুর্ায়ী একটি
র্নধ থার্রত র্ান র্াকরব। র্বর্ভন্ন কর্থসম্পাদন সূিরকর র্ান এর্নভারব র্নধ থারণ কররত হরব র্ারত সবগুর্ল সূিরকর প্রর্াট
র্ান সংর্িষ্ট প্রকৌশলগত উরেরশ্যর র্বপরীরত বরােকৃত র্ারনর সর্ান হয়।
কলার্ ৭ ও ৮: এই কলামদ্বর্ে র্র্াক্রর্ম ক্তবগত ২০১৭-২০১৮ এবং ২০১৮-২০১৯ অর্ থবছরর প্ররতযক কর্থসম্পাদন
সূিরকর র্বপরীরত দপ্তর/সংস্থার প্রকৃত অজথন (র্র্দ র্ারক) উর্েখ করর্ত ের্ব।
কলার্ ৯-১৩: কর্থসম্পাদন সূিরকর লক্ষযর্াত্রা সুর্নর্দ থষ্টকরণ
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লক্ষযর্াত্রা হরচ্ছ কর্থসম্পাদন উন্নয়রনর িার্লকাশর্ি। সুতরাং লক্ষযর্াত্রা একইসরে অজথনরর্াগ্য এবং
উচ্চাকািী হওয়া উর্িত। লক্ষযর্াত্রাসমূহরক র্নম্নরূপ ৫ দফা প্রেরল র্বন্যস্ত কররত হরব:
অসাধারণ
১০০%

অর্ত উির্
৯০%

উির্
৮০%

িলর্ত র্ান
৭০%

িলক্তত মার্ির ক্তির্ে
৬০%

লক্ষযর্াত্রা র্নধ থাররণর প্রক্ষরত্র ২০১৮-১৯ অর্ থবছররর অজথনরক িলর্তর্ান র্বরবিনা করর ২০১৯-২০ অর্ থবছররর
বার্ষ থক কর্থসম্পাদন চুর্ির িলর্তর্ান এর কলারর্ উরেখ কররত হরব। উি অজথরনর প্রিরয় কর্ প্রকান অজথন
িলর্তর্ারনর র্নরম্নর কলারর্ উরেখ কররত হরব। লেযমাত্রা গাক্তণক্ততকিার্ব ক্তিধ োক্তরত ের্ব িা। উদােরণস্বরূপ ক্ষকাি
কমেসম্পাদি সূির্কর ৬০% কলার্মর ক্তবপরীর্ত লেযমাত্রা ৬ ক্তিধ োরণ করা ের্ল ৭০% কলার্ম ৭ িা ের্ে ৬.৫ বা ৭.৫
বা ৮ ের্ত পার্র। প্রেরল উর্ের্খত শতকরা নম্বর প্রকবল কর্থসম্পাদন মূল্যায়রনর প্রক্ষরত্র ব্যবহৃত হরব। উরেখ্য, প্রকান
কর্থসম্পাদন সূিরকর লক্ষযর্াত্রার র্বপরীরত প্রকৃত অজথন িলর্তর্ারনর র্নরম্ন (মূল্যায়রনর প্রক্ষরত্র ৬০%-এর র্নরি) হরল
প্রাপ্ত র্ান ধরা হরব ০ (শূন্য)।
বার্ষ থক কর্থসম্পাদন চুক্তির্ত রূপকল্প ২০২১, ৭ম পঞ্চবার্ষ থক পর্রকল্পনা, ক্ষেকসই উন্নেি অিীষ্ট এর সরে
সার্ঞ্জস্যপূণ থ হরত হরব। প্রসরক্ষরত্র, দপ্তর/সংস্হার প্রধান প্রধান কার্ থক্রর্, কর্থসূর্ি এবং সকল উন্নয়ন প্রকরল্পর লক্ষযর্াত্রা
বার্ষ থক কর্থসম্পাদন চুক্তির্ত প্রর্তফর্লত হওয়া বাঞ্ছনীয়। লক্ষযর্াত্রা র্নধ থাররণর প্রক্ষরত্র পূব থবতী দুই বছররর প্রকৃত অজথন
ও অজথরনর প্রবৃর্দ্ধ, ২০১৯-২০ অর্ থ-বছরেে বারজট বোে, দপ্তর/সংস্হার সক্ষর্তা এবং র্বরাজর্ান বাস্তবতা র্বরবিনা
কররত হরব।
কলার্ ১৪ ও ১৫: ২০১৮-১৯ অর্ থবছররর প্রকৃত অজথন এবং ২০১৯-২০ অর্ থবছররর লক্ষযর্াত্রার র্ভর্িরত ২০২০-২১ এবং
২০২১-২২ অর্ থবছররর প্ররক্ষর্পত লক্ষযর্াত্রা কলার্ ১৪ ও ১৫-এ প্রদশথন কররত হরব।
৪.৬

সংরর্াজনী ১: শব্দসংরক্ষপ
বার্ষ থক কর্থসম্পাদন চুক্তির্ত ব্যবহৃত র্বর্ভন্ন শব্দসংরক্ষরপর পূণ থরূপ সংরর্াজনী ১-এ সর্ন্নরবশ কররত হরব।

৪.৭

সংরর্াজনী ২: কর্থসম্পাদন সূিকসমূহ এবং পর্রর্াপ পদ্ধর্তর র্ববরণ

বার্ষ থক কর্থসম্পাদন চুক্তির সংরর্াজনী ২-এ প্রসকশন ৩-এর কলার্ ৪-এ উর্ের্খত র্বর্ভন্ন কর্থসম্পাদন সূিক,
প্রর্তটি সূিরকর র্ববরণ এবং পর্রর্াপ পদ্ধর্ত উরেখ কররত হরব।

৪.৮

সংরর্াজনী ৩: অন্যান্য র্িণালয়/র্বভাগ এবং দপ্তর/সংস্থার র্নকট সুর্নর্দ থষ্ট কর্থসম্পাদন িার্হদা

কর্তপয় প্রক্ষরত্র প্রকান প্রকান দপ্তর/সংস্োর সফলতা অন্য এক বা একার্ধক র্িণালয়/র্বভাগ এবং
দপ্তর/সংস্োর কর্থসম্পাদরনর ওপর র্নভথর করর। অন্য দপ্তর/সংস্োর র্নকট প্রতযার্শত সহায়তা এবং কর্তপয়
র্নধ থার্রত কর্থসম্পাদন সূিরকর সফলতার প্রক্ষরত্র অন্য দপ্তর/সংস্োর ওপর র্নভথরশীলতার র্বষয়টি সংরর্াজনী ৩-এ
উরেখ র্াকরব। তরব, প্রর্রক্ষরত্র র্নভথরশীলতার র্াত্রা শতকরা ২০ ভারগর অর্ধক প্রকবল প্রস সকল দপ্তর/সংস্োর নার্
উরেখ কররত হরব। এই র্নভথরশীলতার র্াত্রা সুর্নর্দ থষ্ট ও পর্রর্াপরর্াগ্য হরত হরব। এসকি কারজে প্রক্ষরত্র দপ্তে/সংস্থা
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র্নজস্ব র্ন্ত্রণািয়/র্বিারগে র্ােরর্ অন্য দপ্তে/সংস্থাে সারর্ আরিািনাক্ররর্ র্নজ র্নজ ের্তিারনে িক্ষযর্াত্রা র্নধ থােণ
করে প্রনরব।
৫. কর্থসম্পাদন চুর্ি সংরশাধন
 দপ্তে/সংস্থাসমূহ ২০১৯-২০ অর্ থবছরেে বার্ষ থক কর্থসম্পাদন চুর্ি স্বাক্ষরেে পে চুর্িরত উর্ের্খত প্রকান
িক্ষযর্াত্রা পর্েবতথন কোে েরয়াজনীয়তা অনুিব কেরি ৩০ প্রসরেম্বে ২০১৯ তার্েরখে র্রে
িক্ষযর্াত্রাে ৫ শতাংশ পর্ থন্ত সংর্িষ্ট র্ন্ত্রণািয়/র্বিারগে র্সর্নয়ে সর্িব/সর্িরবে অনুরর্াদন গ্রহণপূব থক
তা সংরশাধন কো র্ারব। এরুপ সংরশাধরনে র্বষয়টি র্র্ন্ত্রপর্েষদ র্বিাগরক অবর্হত কেরত হরব। উি
তার্েরখে (৩০ প্রসরেম্বে ২০১৯) পে ২০১৯-২০ অর্ থবছরেে বার্ষ থক কর্থসম্পাদন চুর্ি সংরশাধরনে
প্রকান েস্তাব র্বরবিনা কো হরব না।
৬. কর্থসম্পাদন পর্েবীক্ষণ
 দপ্তে/সংস্থাে এর্পএ টির্ কর্থসম্পাদন চুর্ি পর্েবীক্ষণ কর্থকান্ড সর্ন্বয় কেরব। এ িরক্ষয এর্পএ টির্
ের্ত র্ারস ন্যযনতর্ একবাে সিায় র্র্র্িত হরব ও অগ্রগর্ত পর্ থারিািনা কেরব। এর্পএ টির্ এে সদস্য ও
দপ্তে/সংস্থাে কর্থকতথাগণ এর্পএ’এ অগ্রগর্ত পর্ থারিািনায় র্বর্িন্ন িক্ষযর্াত্রাে র্বপেীরত অগ্রগর্ত প্রদখরত
র্র্ার্র্ কর্তপ
থ রক্ষে অনুরর্াদনক্ররর্ েরয়াজরন সেজর্র্ন পর্েদশথন কেরবন। দপ্তে/সংস্থাে র্ার্সক সর্ন্বয়
সিারত এর্পএ’ে অগ্রগর্ত র্নরয় আরিািনা হরত পারে।
 কর্থসম্পাদন িক্ষযর্াত্রাে র্বপেীরত েকৃত অজথন ত্রত্রর্ার্সক র্ির্িরত (মে-অনটাবর, মে-োনুয়াপর,
মে-এপপ্রি) সংর্িষ্ট দপ্তে/সংস্থাে এর্পএ টির্ ও বানেট ব্যবস্হাপনা কর্র্টি কর্তক
থ পর্েবীক্ষণ কো হরব।
িক্ষযর্াত্রাে র্বপেীরত অজথন র্নর্িত কেরত উি কর্র্টিসমূহ েরয়াজনীয় র্নরদ থশনা েদান কেরব।
অর্ থবছরেে ছয় র্াস অর্তক্রান্ত হওয়াে পে েরতযক দপ্তে/সংস্থা র্নধ থার্েত িক্ষযর্াত্রাে র্বপেীরত ছয় র্ারস
অর্জথত ফিাফিসহ একটি অধ থ-বার্ষ থক মূল্যায়ন ের্তরবদন র্ন্ত্রণািয়/র্বিারগ প্রেেণ কেরব।
৭. কর্থসম্পাদন মূল্যায়ন
পূব থবতী বছেসমূরহে ধাোবার্হকতায় বৎসোরন্ত বার্ষ থক কর্থসম্পাদন চুর্িরত ধার্ থকৃত িক্ষযর্াত্রাে র্বপেীরত
দপ্তে/সংস্থাে েকৃত অজথরনে র্ির্িরত প্রর্াট প্রস্কাে (Composite Score) র্নধ থােণ কো হরব। দপ্তে/সংস্থাে বার্ষ থক
কর্থসম্পাদন চুর্িে র্বর্িন্ন কার্ থক্ররর্ে র্বপেীরত িক্ষযর্াত্রা অজথরনে উপে সেকার্ে কর্থসম্পাদন ব্যবস্হাপনা পদ্ধর্তে
সফিতা বহুিাংরশ র্নিথে করে। দপ্তে/সংস্থাে ২০19-20 অর্ থবছরেে বার্ষ থক কর্থসম্পাদন চুর্িে বার্ষ থক মূল্যায়ন
ের্তরবদন েস্তুরতে প্রক্ষরত্র সাধােনিারব র্নরনাি র্বষয়ার্দ ও পদ্ধর্ত অনুসেণ কো হরব:
 এর্পএএর্এস সফটওয়যাে ব্যবহাে করে বার্ষ থক কর্থসম্পাদন মূল্যায়ন ের্তরবদন েস্তুত কেরত হরব;
 মূল্যায়ন ের্তরবদন েস্তুরতে প্রক্ষরত্র স্ব স্ব দপ্তে/সংস্থাে প্রকৌশিগত উরেশ্য এবং আবর্শ্যক প্রকৌশিগত
উরেশ্যসমূরহে আওতায় উর্ের্খত ের্তটি সূিরকে র্বপেীরত েকৃত অজথন সংক্রান্ত তথ্যার্দ উরেখ কেরত
হরব;
 মূল্যায়ন ের্তরবদন েস্তুরতে প্রক্ষরত্র ের্তটি সূিরকে র্বপেীরত দপ্তে/সংস্থা এবং েরর্াজয প্রক্ষরত্র
আওতাধীন র্াঠ পর্ থারয়ে কার্ থািয় হরত োপ্ত অজথন সংক্রান্ত তথ্যার্দ এবং ের্াণকসমূহ র্র্ার্র্িারব
র্ািাই কেরত হরব এবং এ সকি ের্াণক/তরথ্যে র্র্ার্ থতা র্নরুপণ কেরত হরব;
 প্রক্ষত্রর্বরশরষ দপ্তে/সংস্থাে এর্পএ টির্ ত্রদবিয়রনে র্ির্িরত সেজর্র্রন র্ািাইঅরন্ত অজথরনে েদি তরথ্যে
সঠিকতা সম্পরকথ র্নর্িত হরবন;
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 সম্পার্দত ের্তটি কারজে র্বপেীরত উপযুি ের্াণকসমূহ মূল্যায়ন ের্তরবদন েস্তুতকারি সংেক্ষণ
কেরত হরব এবং স্ব-স্ব র্ন্ত্রণািয়/র্বিারগে িার্হদা প্রর্াতারবক তা তাৎক্ষর্ণকিারব সেবোহ কেরত
হরব ;
 ের্াণরকে করিবে র্বরবিনা করে প্রক্ষত্রর্বরশরষ দপ্তে/সংস্থা কর্তক
থ অজথরনে স্বপরক্ষ েরয়াজনীয়
দর্িিার্দ এর্পএএর্এস সফটওয়যারে র্পর্িএফ আকারে আপরিাি কো প্রর্রত পারে;
 দপ্তে/সংস্থা হরত োপ্ত মূল্যায়ন ের্তরবদন স্ব স্ব দপ্তে/সংস্থাে এর্পএ টিরর্ে সদস্যবৃন্দরক র্নরয়
র্ন্ত্রণািয়/র্বিাগ কর্তক
থ আরয়ার্জত সিায় পর্ থারিািনা কো প্রর্রত পারে;
 র্ন্ত্রণািয়/র্বিারগে এর্পএ টিরর্ে সদস্যবৃন্দ ত্রদবিয়রনে র্ির্িরত মূল্যায়ন ের্তরবদরন অন্তথর্ভি র্নধ থার্েত
সংখ্যক কর্থসম্পাদন সূিরকে র্বপেীরত েকৃত অজথন র্ািাই কেরত পােরব। প্রক্ষত্রর্ত বার্ষ থক
কর্থসম্পাদন চুর্িরত উর্ের্খত প্রর্ প্রকান অজথরনে সপরক্ষ উপস্হার্পত ের্াণক/তথ্যার্দ সেজর্র্রনও
র্ািাই কো র্ারব;
 র্ন্ত্রণািয়/র্বিারগে এর্পএ টির্ কর্তক
থ র্ািাইঅরন্ত েস্তুতকৃত বার্ষ থক কর্থসম্পাদন মূল্যায়ন ের্তরবদন
র্ন্ত্রণািয়/র্বিাগ কর্তক
থ র্সর্নয়ে সর্িব/সর্িরবে র্নকট অনুরর্াদরনে জন্য উপস্হাপন কো হরব।
৮. দপ্তর/সংস্থার বার্ষ থক কর্থসম্পাদন চুর্ির সর্য়সূর্ি (এর্পএ কযারলন্ডার) ২০১৯-২০
সর্য়সীর্া
র্বষয়
ক. বার্ষ থক কর্থসম্পাদন চুর্ি প্রণয়ন ও অনুরর্াদন
০৪ এর্প্রল, ২০১৯
বার্ষ থক কর্থসম্পাদন চুর্ি প্রস্তুরতর জন্য
দপ্তর/সংস্হারক অনুররাধ জ্ঞাপন
০৮ এর্প্রল, ২০১৯
অধীনস্থ কার্ থালয়সমূহরক র্নরয় দপ্তর/সংস্থার
প্রকৌশলগত অগ্রার্ধকার (strategic
priorities)* অবর্হতকরণ সংক্রান্ত কর্থশালা
আরয়াজন
২৫ এর্প্রল, ২০১৯
বার্ষ থক কর্থসম্পাদন চুর্ির খসড়া প্রণয়ন
০২ প্রর্, ২০১৯
বার্ষ থক কর্থসম্পাদন চুর্ির খসড়া অনুরর্াদন
০৭ প্রর্, ২০১৯
বার্ষ থক কর্থসম্পাদন চুর্ির চূড়ান্ত খসড়া সংর্িষ্ট
র্িণালয়/র্বভারগ প্রপ্ররণ
১৬ প্রর্, ২০১৯
খসড়া বার্ষ থক কর্থসম্পাদন চুর্ির ওপর ফলাবতথক
(feedback)/সুপার্রশ প্রদান
৩০ প্রর্, ২০১৯
র্িণালয়/র্বভারগর কর্থসম্পাদন ব্যবস্হাপনা
সংক্রান্ত র্বরশষজ্ঞ পুরলর সুপার্রশ অন্তর্ভথি করর
বার্ষ থক কর্থসম্পাদন চুর্ি চূড়ান্তকরণ
১৩ জুন, ২০১৯
দপ্তর/সংস্হার বার্ষ থক কর্থসম্পাদন চুর্ি অনুরর্াদন
২৩ জুন, ২০১৯
২৪ জুন, ২০১৯

বার্ষ থক কর্থসম্পাদন চুর্ি স্বাক্ষর
দপ্তর/সংস্হার ওরয়বসাইরট বার্ষ থক কর্থসম্পাদন
চুর্ি প্রকাশ
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বাস্তবায়নকারী কতৃপ
থ ক্ষ
র্িণালয়/র্বভাগ
সংর্িষ্ট দপ্তর/সংস্থা

দপ্তর/সংস্হার এর্পএ টির্
দপ্তর/সংস্হার প্রধান
দপ্তর/সংস্হা
র্িণালয়/র্বভারগর কর্থসম্পাদন
ব্যবস্হাপনা সংক্রান্ত র্বরশষজ্ঞ পুল
দপ্তর/সংস্হার এর্পএ টির্

র্িণালয়/র্বভারগর বারজট
ব্যবস্হাপনা কর্র্টি
র্িণালয়/র্বভাগ
দপ্তর/সংস্হা

সর্য়সীর্া
র্বষয়
খ. কর্থসম্পাদন পর্রবীক্ষণ
১-১৫ অরটাবর, ২০১৯
কর্থসম্পাদন লক্ষযর্াত্রার র্বপরীরত দ্বত্রর্ার্সক
১-১৫ জানুয়ার্র, ২০২০
অগ্রগর্ত পর্ থারলািনা এবং দ্বত্রর্ার্সক অগ্রগর্ত
১-১৫ এর্প্রল, ২০২০
প্রর্তরবদন এর্পএএর্এস সফটওয়যারর দার্খল
গ.কর্থসম্পাদন মূল্যায়ন
২৫ জুলাই, ২০১৯
২০১৮-১৯ অর্ থবছররর বার্ষ থক কর্থসম্পাদন চুর্ির
বার্ষ থক মূল্যায়ন প্রর্তরবদন প্রস্তুতকরণ
২৯ জুলাই, ২০১৯
২০১৮-১৯ অর্ থবছররর বার্ষ থক কর্থসম্পাদন চুর্ির
বার্ষ থক মূল্যায়ন প্রর্তরবদন র্িণালয়/র্বভারগ
দার্খল
০১ আগস্ট-০৮ আগস্ট,
দপ্তর/সংস্হার ২০১৮-১৯ অর্ থ-বছররর বার্ষ থক
২০১৯
কর্থসম্পাদন চুর্ির বার্ষ থক মূল্যায়ন প্রর্তরবদন
পর্ থারলািনা
১-১৫ জানুয়ার্র, ২০২০ ২০১৯-২০ অর্ থবছররর বার্ষ থক কর্থসম্পাদন চুর্ির
অধ থবার্ষ থক মূল্যায়ন প্রর্তরবদন প্রণয়ন এবং
অধ থবার্ষ থক মূল্যায়ন প্রর্তরবদন এর্পএএর্এস
সফটওয়যারর দার্খল
৩১ জানুয়ার্র, ২০২০
র্াঠ পর্ থারয়র কার্ থালরয়র ২০১৯-২০ অর্ থ-বছররর
বার্ষ থক কর্থসম্পাদন চুর্ির অধ থ-বার্ষ থক মূল্যায়ন
প্রর্তরবদন পর্ থারলািনারন্ত ফলাবতথক (feedback)
প্রদান এবং র্িণালয়/র্বভাগক্ষক অবর্হতকরণ

বাস্তবায়নকারী কতৃপ
থ ক্ষ
দপ্তর/সংস্হার এর্পএ টির্

দপ্তর/সংস্হার কর্থসম্পাদন
ব্যবস্হাপনা টির্
দপ্তর/সংস্হা

র্িণালয়/র্বভাগ

দপ্তর/সংস্হার এর্পএ টির্

দপ্তর/সংস্হা

* বতথর্ান সেকারেে র্নব থািনী ইশরতহাে, ২০১৮ প্রত বর্ণ থত িক্ষয ও পর্েকল্পনা, সপ্তর্ পঞ্চবার্ষ থক পর্েকল্পনা, প্রটকসই
উন্নয়ন অিীষ্ট, সেকারেে অন্যান্য নীর্তর্ািা ও প্রকৌশিপত্র, র্েরর্য়াদী বারজট কাঠারর্া ও বারজট এবং বার্ষ থক উন্নয়ন
কর্থসূর্ি ও মন্ত্রণািয়/পবভানগর পবপভন্ন নীপতমািা ইতূাপদর আরিারক েণীত।
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