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১. প্রপ্রক্ষাট        

          জ        জ                                                       

Performance                             ২০১৪-১৫     ছ                      ‘       

                 APA          । APA-                                      ছ         

                             জ        চ                        জ                    

         ছ               ।  APA                                    জ                       

              ছ।                      APA                                        

   চ                                             ছ  ‘APA                         ।        

 ছ                                                  জ                                ছ  

                    জ                                জ                              

    ছ    ২০২০-২১     ছ    APA                         জ      জ     ।        

 

২. ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি প্রণয়র্ন াধাযণ র্নর্দ িাফর্র 

           Performance                                   APA     ।      ছ  

APA             APA                 চ                                    ।        ২০২০-

২১     ছ    APA                                               

1.       জ                                                     জ      জ ,       

         জ    ২০২০-২১     ছ                             APA-              

   ।         জ                                            

 )              চ            ২০১৮ 

 )               ২০২১-২০৪১ 

 )                          

ঘ)      ২০২১ 

ঙ)           -            ২১০০ (Bangladesh Delta Plan 2100)     

চ)                 (Sustainable Development Goals 2030) 

2.  ছ    , APA                           জ   জ ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ কর্তিক      

নীর্ত/                                           জ                           

3. ‘  জ                        জ                         APA-               

4. ‘ভধ্যর্ভয়াদী ফার্জট কাঠার্ভার্ত                  , Key Performance Indicator (KPI)  

                    APA-                             

5.     ছ            জ                   APA-                              

6.    জ                       র্ফর্বন্ন উদ্ভাফনী ও াংস্কাযমূরক উর্যাগ     জ    জ       জ    

                   জ               APA       র্ফর্ফর্না           

7.              APA-                  জ               জ                       

               ।                    কার্জয ম্ভাব্য াভর্ষ্টক প্রবাফ/অজিন       

       APA-   প্রর্তপর্রত র্ত ার্য।  ছ                        জ            
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                                                    APA-              

      

8. ২০২০-২১ অথ িফছর্যয APA প্রণয়র্ন পূফ িফতী ফছযমূর্য APA’য র্ে াভঞ্জস্য ফজায় যাখর্ত র্ফ; 

9. APA প্রণয়র্ন একটি যকার্য অর্প তায াযপযর্ভর্েয র্ে ম্পকিযুি গুরুত্বপূণ ি কাম িক্রভমূ 

উর্েখ কযর্ফ এফাং রুটিনধভী ও ক্ষুদ্র কাজমূর্য উর্েখ মথাম্ভফ র্যায কযর্ফ। এরর্ক্ষয ২০২০-২১ 

অথ িফছর্যয APAপ্রক র্ফ িাচ্চ ০৫ (াঁর্) টি প্রকৌরগত উর্েি এফাং র্ফ িাচ্চ ৫০ টি (ঞ্চা) কভ িম্পাদন 

সূর্র্কয ভর্ধ্য ীভাফদ্ধ যাখা ভীর্ীন র্ফ;     

10.                                                  উয র্নবিয               

       APA-                                           চ                      

                   ।     জ                                                  

       APA-                              

11. ২০২০-২১ অথ িফছয                       APA   ছ                             ছ। 

                         APA-        -২             '                 

           (Outcome/Impact)  ছ                         APA-             

    ছ।                            ২০২০-২১     ছ    APA-   '                 

           (Outcome/Impact)            ।  ছ                               

APA                               APA                                  

                  ৭৫ ( চ   )   ২৫ (  চ )         ছ  

12.  ২০২০-২১ অথ িফছর্যয APA                                          কাম িক্রর্ভ     

        আনা র্য়র্ছ।                                                          

                    সূর্র্কয ব্যাখ্যা                  ) র্যর্ষ্ট ‘ক’ প্রত      কযা 

র্য়র্ছ।  ছ           জ   ২                        ছ             ৩                

                                                         জ                

    ছ।                                             );   

13. পূফ িফতী ফছযমূর্য ন্যায় ২০২০-২১ অথ িফছর্যয APA প্রণয়ন, ত্রত্রভার্ক/অধ িফার্ল িক/ফার্ল িক প্রর্তর্ফদন 

প্রস্তুত ও দার্খর APA মূল্যায়র্নয মাফতীয় কাজ APAMS ফ্ টওয়যার্যয ভাধ্যর্ভ ম্পাদন 

কযর্ত র্ফ; 

14.                   APAMS ফ্ টওয়যার্যয           ছ              APA       

                      APAMS ফ্ টওয়যার্যয                    ।           

APA            জ               APAMS ফ্ টওয়যার্য           ।           

           APA        জ       APA                                     

      

15. APA                                                          ‘               

    ছ।                                    APA                        ।  
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৩. ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্িয                       

২০২০-২১ অথ িফছর্যয ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ির্ত                            কভ িম্পাদর্নয 

ার্ফ িক র্র্ত্র, উক্রভর্ণকা এফাং র্নম্নফর্ণ িত প্রকন ও াংর্মাজনীমূ অন্তর্ভ িি থাকর্ফ: 

প্রকন ১: রূকল্প, অর্বরক্ষয, প্রকৌরগত উর্েিমূ এফাং কাম িাফর্র 

প্রকন ২: কাম িক্রর্ভয চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ (Outcome/Impact)  

প্রকন ৩: প্রকৌরগত উর্েি, কাম িক্রভ, কভ িম্পাদন সূর্ক এফাং রক্ষযভাত্রা  

াংর্মাজনী ১:  ব্দাংর্ক্ষ 

াংর্মাজনী ২: কভ িম্পাদন সূর্    র্যভা দ্ধর্ত 

াংর্মাজনী ৩: কভ িম্পাদন রক্ষযভাত্রা অজির্নয প্রক্ষর্ত্র অন্যান্য               ওয র্নবিযীরতা  

                                            ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্িয কাঠার্ভা র্যর্ষ্ট গ-প্রত 

াংর্মার্জত র।     জ  কাঠার্ভা অনুযণ কর্য                   ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি প্রস্তুত কযর্ফ। 

                  জ                                          

 

৩.১ কভ িম্পাদর্নয ার্ফ িক র্র্ত্র 

                কভ িম্পাদর্নয একটি       র্র্ত্র ুলর্র ধযায রর্ক্ষয ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ির্ত এই 

অাংটি াংর্মাজন কযা র্য়র্ছ। এর্ত াংর্িষ্ট          গত ৩ (র্তন) ফছর্যয প্রধান অজিনমূ, কভ িম্পাদর্নয 

প্রক্ষর্ত্র ভস্যা ফা র্যার্রঞ্জ,      চ                 বর্ফষ্যত    র্যকল্পনা                    

       ২০২০-২১ অথ িফছর্যয ম্ভাব্য প্রধান অজিনমূ াংর্ক্ষর্ ফণ িনা কযর্ত র্ফ।         চ            

                                  । 

 

৩.২ উক্রভর্ণকা 

 ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্িয শুরুর্ত একটি উক্রভর্ণকা থাকর্ফ, মার্ত এই চুর্িয উর্েি, ক্ষমূ এফাং 

চুর্ির্ত ফর্ণ িত পরাপরমূ অজির্নয র্ফলর্য় তার্দয ম্মত ওয়া ম্পর্কি উর্েখ থাকর্ফ।  

 

৩.৩ প্রকন-১: রূকল্প (Vision), অর্বরক্ষয (Mission), প্রকৌরগত উর্েি (Strategic Objectives) এফাং 

কাম িাফর্র (Functions) 

 

রূকল্প (Vision) 

রূকল্প মূরত একটি               বর্ফষ্যৎ আদ ি অফস্থা (idealized state) র্নর্দ ি কর্য। রূকল্প 

াধাযণত ৫-১০ ফছয প্রভয়ার্দয জন্য র্নধ িাযণ কযা য়। পর্র        কাঠার্ভাগত র্যফতিন ফা কার্জয ধযন ব্যাক 

র্যফতিন      রূকল্প ফছয ফছয র্যফর্তিত র্ফ না। একটি বার রূকল্প র্জ াঠর্মাগ্য ও প্রফাধগম্য র্ফ। এটি  

কল্পনায় ধাযণ কযায ভত াংর্ক্ষপ্ত ও প্রজাযার্রা র্ফ মা গন্তব্য র্নর্দ ি কযর্ফ, র্কন্তু এটি গন্তর্ব্য প্রৌৌঁছার্নায থনকা 

নয়। রূকল্প           চ       উদু্বদ্ধ এফাং উজ্জীর্ফত কযর্ফ, মা একইর্ে অজিনর্মাগ্য এফাং র্যার্রর্ঞ্জাংর্ফ।   

 

অর্বরক্ষয (Mission) 

একটি যকার্য দপ্তয তায র্নর্দ িষ্ট                জ                                 । 
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অর্বরক্ষয                র্নম্নফর্ণ িত র্ফলয়মূ র্ফর্ফর্নায় যাখর্ত র্ফ,  

                         

 কী অজিন কযর্ত র্ায়;  

 কীবার্ফ অজিন কযর্ত র্ায়; এফাং  

 কায জন্য অজিন কযর্ত র্ায় অথ িাৎ এয ম্ভাব্য উকাযর্বাগী কাযা। 

 

অর্বরক্ষয অফিই রূকর্ল্পয র্ে াভঞ্জস্যপূণ ি র্ত র্ফ।  

 

প্রকৌরগত উর্েি (Strategic Objectives)  

 

প্রকৌরগত উর্েি ফরর্ত র্নর্দ িষ্ট ভর্য়-স্বল্প, ভধ্য ও দীঘ ির্ভয়ার্দ র্নর্দ িষ্ট নীর্তভারা এফাং কভ িসূর্র্ 

ফাস্তফায়র্নয ভাধ্যর্ভ         তায অর্ধর্ক্ষর্ত্র প্রম কর উন্নয়ন রক্ষয (development objectives) অজিন 

কযর্ত র্ায় প্রগুর্রর্ক বুঝার্ফ। উদাযণস্বরূ, স্বাস্থয প্রফা র্ফবার্গয অন্যতভ প্রকৌরগত উর্েি র্ত ার্য ভা ও 

র্শুয জন্য উন্নততয স্বাস্থযর্ফা র্নর্িতকযণ।                                ০৫    চ)        

                  ।  

 

ফতিভান যকার্যয র্নফ িার্নী ইর্তায, ২০১৮ প্রত ফর্ণ িত রক্ষয ও র্যকল্পনা, রূকল্প ২০২১,       

        ২০২১-২০৪১  প্রটকই উন্নয়ন অবীষ্ট (SDG), ঞ্চফার্ল িক র্যকল্পনা, অন্যান্য প্রকৌরগত দর্রর, াংর্িষ্ট 

ভন্ত্রণারয়/র্ফবার্গয নীর্ত াংক্রান্ত দর্ররমূ এফাং ভধ্যর্ভয়াদী ফার্জট কাঠার্ভার্ত উর্ের্খত Key Performance 

Indicator (KPI) ম িার্রার্নাপূফ িক প্রকৌরগত উর্েিমূ র্নধ িাযণ কযা প্রমর্ত ার্য। অজিন কযা কষ্টাধ্য প্রকফর 

এরূ র্ফর্ফর্নায় ফা র্জ অজিনর্মাগ্য র্ফর্ফর্নায় প্রকান প্রকৌরগত উর্েি র্ফর্য়াজন ফা াংর্মাজন কযা ভীর্ীন র্ফ 

না।            রূকল্প, অর্বরক্ষয এফাং প্রকৌরগত উর্েিমূর্য ভর্ধ্য একটি াংর্মাগ থাকর্ত র্ফ।  

 

কাম িাফর্র (Functions) 

 

                  প্রধান কাম িাফর্র এ     র্রর্ফদ্ধ কযর্ত র্ফ। কাম ির্ফর্ধভারা (Rules of 

Business)-এয তপর্র-১ (Allocation of Business)-এ ফর্ণ িত কাম িাফর্রয র্বর্ির্ত ভন্ত্রণারয়/র্ফবার্গয 

কাম িাফর্রয তার্রকা প্রস্তুত কযর্ত র্ফ।                                                            

                                                ।  

 

৩.৪ প্রকন-২: কাম িক্রভমূর্য চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ (Outcome/ Impact)   

   

 প্রকন-২ এ                     -৩               কাম িক্রভ ফাস্তফায়র্নয ভাধ্যর্ভ প্রম কর চূড়ান্ত 

পরাপর (end result or outcome) অজিন কযর্ত র্ায় প্রগুর্র উর্েখ কযর্ফ।                        

ঘ                                   ছ                                            ঘ          

                        জ      ।          জ            ছ                    -২        

        ।      -২                             ০৩ (   )     ০৪  চ  )                    

      । রূকল্প এফাং অর্বরর্ক্ষযয ন্যায় চূড়ান্ত পরাপরও ফছয ফছয র্যফতিন কযা ভীর্ীন   । 
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৩.৫ প্রকন-৩: প্রকৌরগত উর্েি, কাম িক্রভ, কভ িম্পাদন সূর্ক এফাং রক্ষযভাত্রা  

 

করাভ-১: প্রকৌরগত উর্েি 

 

প্রকন-১ এ ফর্ণ িত প্রকৌরগত উর্েিমূ প্রকন-৩ এয করাভ-১ এ           র্ফ। প্রকৌরগত 

উর্েি ছাড়াও কর্তয় আফর্িক প্রকৌরগত উর্েি প্রকন-৩ এ অন্তির্ভি থাকর্ফ                        

                 কর               জ  প্রর্মাজয র্ফ। কভ িম্পাদন ফ ির্ভাট ১০০       (weight) 

র্বর্ির্ত র্যভা কযা র্ফ। এই ১০০       ভর্ধ্য              প্রকৌরগত উর্েিমূর্য জন্য ৭৫ নম্বয এফাং 

আফর্িক প্রকৌরগত উর্ের্িয র্ফযীর্ত ২৫ নম্বয র্নধ িার্যত থাকর্ফ। র্যর্ষ্ট গ-এ আফর্িক প্রকৌরগত উর্ের্িয 

কাঠার্ভা াংর্মাজন কযা     ছ। 

 

করাভ-২: প্রকৌরগত উর্ে    ভান 

 

প্রকৌরগত উর্েিমূ গুরুত্ব ও তাৎর্ম িয ক্রভানুার্য  উর্েখ কযর্ত র্ফ। প্রর্ক্ষর্ত্র, অর্ধকতয গুরুত্বম্পন্ন 

উর্ের্িয ভান প্রফর্ র্ফ এফাং কভ গুরুত্বম্পন্ন উর্ের্িয ভান কভ র্ফ। প্রকৌরগত উর্েিমূর্য ভর্ধ্য 

ভানফণ্টর্নয প্রক্ষর্ত্র মার্ত বাযাম্য যর্ক্ষত য় তা র্নর্িত কযর্ত র্ফ।  

 

করাভ-৩: কাম িক্রভ 

 

প্রর্তটি প্রকৌরগত উর্েি পূযর্ণয রর্ক্ষয            প্রর্য়াজনীয় কাম িক্রভ র্নধ িাযণ কয  । কখর্না 

কখর্না একটি প্রকৌরগত উর্ের্িয র্ফযীর্ত এক ফা একার্ধক কাম িক্রভও থাকর্ত ার্য। উর্েখ্য, ফার্ল িক 

কভ িম্পাদন চুর্ির্ত উন্নয়ন ও র্যর্ারন ফার্জর্টয র্ফ িািভ ব্যফায র্নর্িতকযর্ণয াাার্ প্রফায ভান বৃর্দ্ধর্ত 

ায়ক তথা পরাপরধভী কভ িাংস্কৃর্তর্ক উৎা প্রদান কর্য এরূ কাম িক্রভর্কও অন্তির্ভি কযা মার্ফ। প্রর্ক্ষর্ত্র 

             জ         অর্থ িয র্ফ িািভ ব্যফায র্নর্িত কযায রর্ক্ষয মথাভর্য় প্রকল্প ম্পন্ন কযা এফাং 

প্রকর্ল্পয গুণগত ভান র্নর্িত কযা াংক্রান্ত কাম িক্রভর্ক গুরুত্ব কার্য অন্তির্ভি কযর্ত র্ফ।       ২০২০-২১ 

    ছ             জ                                  ।          ছ    APA-            

                         ছ    APA-                 ।                জ               

    জ      জ                                                 জ          জ                 

                            জ                                               

  জ      জ                        জ          জ                             ।  

 

করাভ-৪: কভ িম্পাদন সূর্ক 

 

করাভ-৩ এ ফর্ণ িত প্রর্তটি কাম িক্রর্ভয জন্য এক ফা একার্ধক কভ িম্পাদন সূর্ক র্নধ িাযণ কযর্ত র্ফ, মা দ্বাযা 

ফছয প্রর্ল উি কাম িক্রভ ফাস্তফায়র্নয অগ্রগর্ত র্যভা কযা মার্ফ। কভ িম্পাদন সূর্কমূ র্নধ িাযর্ণয প্রক্ষর্ত্র প্রম প্রকান 

যকভ ত্রদ্বততা র্যায কযা ভীর্ীন র্ফ। 

 

করাভ-৫:           

           চ                চ         APA           ছ     -                   

       । APA                     চ                জ                             

                ।      চ                   জ                               জ            

                      চ    জ                  ।                                          

  ।  
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                                         চ                                     

১০  ১৫  ২০   ২৫।                ছ                       APA           জ                

     চ               ‘                  ।            জ       ১০ ১৫ ৩০ ২৫ ৮০।           

                 জ                                                  চ                 ‘    

                ।            জ        ১০ ১৫ ৩০ ২৫) ৪  ২০                        ২০   

                   ছ।    জ                              চ    ‘         ‘                

                ।            জ                      percentage (%)                       

 চ              ‘             চ  ।       ‘                          ছ        জ   ১০০     

                            । 

 

                জ                                                                 জ  

                                ।                                                        

                                        জ               চ     ।   

 

                       ‘                                                  জ   

                 জ                       ।                    চ                          

 জ               চ     ।               চ            ১            জ   ৫  ২            জ   ৩  ৩  

          জ   ৪     ৪             জ   ৬।                                 ১            

 জ       ৫  ২             জ   ১                            ৩ ৫ ৮      ৩            জ   

২                             ৮ ৪ ১২         ৪             জ   ৩                

            ১২ ৬ ১৮    ।               জ       ৪              জ         ১৮।       

APAMS                                                                        

                     ।                                           জ                        

        ২                                             ৪                         জ          

    চ      ।   

 

     ৬:     

কভ িম্পাদন সূর্র্কয রক্ষযভাত্রা র্যভার্য একক (unit) এই করার্ভ উর্েখ কযর্ত র্ফ।   

 

করাভ ৭: কভ িম্পাদন সূর্    ভান   

 

প্রকান প্রকৌরগত উর্ের্িয র্ফযীর্ত একার্ধক কাম িক্রভ থাকর্র প্রর্তটি কাম িক্রর্ভয ফাস্তফায়ন অগ্রগর্ত 

মূল্যায়র্নয জন্য এক ফা একার্ধক কভ িম্পাদন সূর্ক থাকর্ফ এফাং প্রর্তটি কভ িম্পাদন সূর্র্কয একটি র্নধ িার্যত ভান 

থাকর্ফ। র্ফর্বন্ন কভ িম্পাদন সূর্র্কয ভান এভনবার্ফ র্নধ িাযণ কযর্ত র্ফ মার্ত ফগুর্র কভ িম্পাদন সূর্র্কয প্রভাট 

ভান াংর্িষ্ট প্রকৌরগত উর্ের্িয র্ফযীর্ত ফযােকৃত ভার্নয ভান য়। 

 

করাভ-৮ ও ৯                    ২০১৮-১৯     ২০১৯-২০ অথ িফছর্যয প্রকৃত অজিন              । 

      ছ    APA                              জ              ৮-              জ     

               ।  

 

করাভ-১০-১৪: রক্ষযভাত্রা          ২০২০-২১ 

 

রক্ষযভাত্রা র্ে কভ িম্পাদন (performance) উন্নয়র্নয র্ার্রকার্ি। সুতযাাং রক্ষযভাত্রা একইর্ে 

অজিনর্মাগ্য এফাং উচ্চাকাঙ্ক্ষী ওয়া উর্র্ত। রক্ষযভাত্রামূর্ক র্নম্নরূ ৫ দপা প্রস্কর্র র্ফন্যস্ত কযর্ত র্ফ: 

 



  9 

 

অাধাযণ অর্ত উিভ উিভ র্রর্ত ভান র্রর্ত ভার্নয র্নর্ম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

 রক্ষযভাত্রা র্নধ িাযর্ণয প্রক্ষর্ত্র ২০১৯-২০ অথ িফছর্যয অজিনর্ক র্রর্তভান র্ফর্ফর্না কর্য ২০২০-২১ অথ িফছর্যয 

ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্িয ‘র্রর্ত ভান  করার্ভ উর্েখ কযর্ত র্ফ। উি অজির্নয প্রর্র্য় কভ প্রকান অজিন ‘র্রর্ত 

ভার্নয র্নর্ম্ন য করার্ভ উর্েখ কযর্ত র্ফ। কভ িম্পাদন সূর্র্কয র্ফযীর্ত রক্ষযভাত্রামূ গার্ণর্তকবার্ফ র্নধ িার্যত 

র্ফ না। উদাযণস্বরূ প্রকান কভ িম্পাদন সূর্র্কয র্ফযীর্ত ৬০% এয করার্ভ রক্ষযভাত্রা ৬ র্নরুণ কযা র্র ৭০% 

এয করার্ভ তা ৭ র্নধ িাযণ না কর্য ৬.৫ ফা ৭.৫ ফা ৮ র্নধ িাযণ কযা প্রমর্ত ার্য। প্রস্কর্র উর্ের্খত তকযা নম্বয 

প্রকফরভাত্র কভ িম্পাদন মূল্যায়র্নয প্রক্ষর্ত্র ব্যফহৃত র্ফ। উর্েখ্য, প্রকান কভ িম্পাদন সূর্র্কয রক্ষযভাত্রায র্ফযীর্ত 

প্রকৃত অজিন ৬০%-এয র্নর্র্ র্র প্রাপ্ত ভান ০ (শূন্য) ধযা র্ফ । রক্ষযভাত্রা র্নধ িাযর্ণয প্রক্ষর্ত্র পূফ িফতী দুই ফছর্যয 

প্রকৃত অজিন ও অজির্নয প্রবৃর্দ্ধ, ২০২০-২১ অথ িফছর্যয ফার্জট ফযাে,              ক্ষভতা এফাং র্ফযাজভান 

ফাস্তফতা র্ফর্ফর্না কযর্ত র্ফ। 

 

করাভ-১5 ও১6:  ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অথ ি-ফছর্যয প্রকৃত অজিন এফাং ২০২০-২১ অথ িফছর্যয রক্ষযভাত্রায র্বর্ির্ত 

২০২১-২২ এফাং ২০২২-২৩ অথ িফছর্যয প্রর্ক্ষর্ত রক্ষযভাত্রা করাভ ১5 ও ১6-এ প্রদ িন কযর্ত র্ফ।     

 

৩.৬ াংর্মাজনী-১: ব্দাংর্ক্ষ 

 

 ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ির্ত ব্যফহৃত র্ফর্বন্ন ব্দাংর্ক্ষর্য পূণ িরূ াংর্মাজনী-১ এ র্ন্নর্ফ কযর্ত র্ফ। 

                                   ।  

 

৩.৭ াংর্মাজনী-২:  কভ িম্পাদন সূর্    র্যভা দ্ধর্ত 

 

 াংর্মাজনী-২ এ      -১   ২              চ     প্রকন-৩            ।     -৩   

                            ।     -৪                                                

                           ।     -৫         চ     জ                                   

             ।     -৬                                ।   

 

৩.৮ াংর্মাজনী-৩: অন্যান্য               র্নকট সুর্নর্দ িষ্ট কভ িম্পাদন র্ার্দা  

 

কর্তয় প্রক্ষর্ত্র প্রকান প্রকান               কভ িম্পাদর্নয পরতা যকার্যয অন্য এক ফা একার্ধক 

       কভ িম্পাদর্নয ওয র্নবিয কর্য। উদাযণস্বরূ,            র্ফদুযৎ প্রকর্েয ভাধ্যর্ভ র্ফদুযৎ উৎাদর্নয 

প্রক্ষর্ত্র র্ফদুযৎ র্ফবাগ জ্বারার্ন ও খর্নজম্পদ র্ফবাগ, প্রযরথ ভন্ত্রণারয়, প্রনৌ-র্যফণ ভন্ত্রণারর্য়য ওয র্নবিযীর। 

র্ফদুযৎ উৎাদর্নয কার্ঙ্ক্ষত পরাপর অজির্নয জন্য এ কর ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগর্ক দর র্ার্ফ কাজ কযর্ত য়; একক 

প্রকান প্রর্তষ্ঠান র্ার্ফ নয়। একর কার্জয প্রক্ষর্ত্র াংর্িষ্ট ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগমূ র্নর্জর্দয ভর্ধ্য আর্রার্নায ভাধ্যর্ভ 

র্নজ র্নজ ভন্ত্রণারয়/র্ফবার্গয রক্ষভাত্রা র্নধ িাযণ কর্য প্রনর্ফ। অন্য               র্নকট প্রতযার্ত ায়তা এফাং 

কর্তয় র্নধ িার্যত কভ িম্পাদন সূর্র্কয পরতায প্রক্ষর্ত্র অন্য               ওয র্নবিযীরতায র্ফলয়টি 

াংর্মাজনী-৩ এ উর্েখ কযর্ত র্ফ।  

 

৪. ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি অনুর্ভাদন ও স্বাক্ষয 

  

  APA অনুর্ভাদন ও স্বাক্ষর্যয জন্য র্নম্নর্রর্খত প্রর্ক্রয়া অনুযণ কযর্ত র্ফ। 
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 ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবাগ র্ত ২০২০-২১ অথ িফছর্যয জন্য প্রর্ণত র্নর্দ ির্কা অনুার্য  APA টির্ভয 

দস্যগণ    -                 ।         প্রর্য়াজর্ন ঊর্ধ্িতন অর্পর্য     আর্রার্না 

কযা প্রমর্ত ার্য। 

 প্রর্তটি অর্পর্য APA টিভ উর্যার্ের্খতবার্ফ (ক্রর্ভক ৩) APA’য র্ফর্বন্ন ছক/র্কন পূয  

কর্য প্রথভ খড়া প্রস্তুত কযর্ফন। খড়া প্রস্তুর্তয ভয় াংর্িষ্ট অনুর্ফবাগ, অর্ধাখা ও াখায 

কভ িকতিা এফাং আওতাধীন অর্পর্য াংর্ি  কভ িকতিার্দয     আর্রার্না কযর্ত র্ফ। 

 খড়াটি অর্পর্য ফার্জট ব্যফস্থানা কর্ভটি কর্তিক ম িার্রার্না কযর্ত র্ফ এফাং অনুর্ভার্দত র্ত 

র্ফ। 

 খড়াটির্ত অর্প প্রধার্নয অনুর্ভাদন গ্র  কর্য APA স্বাক্ষযকাযী ঊর্ধ্িতন অর্পর্ প্রপ্রযণ 

কযর্ত র্ফ। 

 ঊর্ধ্িতন অর্পর্য APA টিভ খড়াটি ম িার্রার্না কর্য র্পডব্যাক ফা পরাফতিক প্রদান কযর্ফ। 

 প্রদি পরাফতিক অনুমায়ী খড়া APA াংর্া ন কর্য APA টিভ চূড়ান্ত খড়া অর্প প্রধার্নয 

অনুর্ভাদনক্রর্ভ ঊর্ধ্িতন অর্পর্ স্বাক্ষর্যয জন্য প্রপ্রযণ কযর্ফ। 

 ঊর্ধ্িতন অর্পর্য APA টিভ আওতাধীন অর্পর্য APA স্বাক্ষর্যয ব্যফস্থা গ্রণ কযর্ফ। 

 APA স্বাক্ষর্যয য ঊর্ধ্িতন অর্প এফাং আওতাধীন অর্পর্য ওর্য়ফাইর্ট স্বাক্ষর্যত APA 

আর্রাড কযর্ত র্ফ। 

 প্রমকর অর্পর্য APA, APAMS ফ্ টওয়যার্যয আওতায় এর্র্ছ প্রকর অর্প 

ফ্ টওয়যার্য        APA প্রস্তুত কযর্ফ। তর্ফ  ড়ান্ত স্বাক্ষর্যয জন্য একটি      কর্ 

াংযক্ষণ কযা          ।       

 

৫. কভ িম্পাদন চুর্ি াংর্াধন 

                 ২০২০-২১ অথ িফছর্যয ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি স্বাক্ষর্যয য চুর্ির্ত উর্ের্খত প্রকান 

          চ                     ফা রক্ষযভাত্রা র্যফতিন কযায প্রর্য়াজনীয়তা অনুবফ কযর্র APA 

                                                    ।                     চ    

(                       )              ১০           চ                               

                চ             ।     ,                                                

                 ৩০     ২০২০।                                                       চ   

       ।                                  ৩০         ২০২০                           

       জ          । 

  

৬. কভ িম্পাদন     র্যফীক্ষণ 

 

                   APA টিভ কভ িম্পাদন চুর্ি র্যফীক্ষণ কভ িকা  ভন্বয় কযর্ফ। এ রর্ক্ষয APA 

টিভ প্রর্ত ভার্ কভর্ক্ষ একফায বায় র্ভর্রত র্ফ ও অগ্রগর্ত ম িার্রার্না কযর্ফ। APA টির্ভয দস্য ও      

কভ িকতিাগণ APA’য অগ্রগর্ত ম িার্রার্নায় র্ফর্বন্ন রক্ষযভাত্রায র্ফযীর্ত অগ্রগর্ত প্রর্য়াজর্ন র্যজর্ভন র্যদ িন 

কযর্ফন।        ভার্ক ভন্বয় বা  APA’য অগ্রগর্ত        চ           ।   

 

কভ িম্পাদন রক্ষযভাত্রায র্ফযীর্ত প্রকৃত অজিন ত্রত্রভার্ক র্বর্ির্ত    -          -জ          -

    ) াংর্িষ্ট        APA টিভ ও    জ  ব্যফস্ানা কর্ভটি কর্তিক র্যফীক্ষণ কযর্ত র্ফ। রক্ষযভাত্রায 

র্ফযীর্ত অজিন র্নর্িত কযর্ত উি কর্ভটিমূ প্রর্য়াজনীয় র্নর্দ িনা প্রদান কযর্ফ।                     

                                      ।  ছ                অথ িফছর্যয ছয় ভা অর্তক্রান্ত ওয়ায 
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য র্নধ িার্যত রক্ষযভাত্রায র্ফযীর্ত ছয় ভার্ অর্জিত       পরাপ    একটি অধ িফার্ল িক মূল্যায়ন প্রর্তর্ফদন 

      ১৫ জ       ২০২১                           প্রপ্রযণ কযর্ফ।             ১৫         

২০২১                            APA                                          ।       

     APAMS                                                                        

    ।   

 

৭. কভ িম্পাদন     মূল্যায়ন 

  

 ২০২০-2১ অথ িফছর্যয ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্িয ফার্ল িক মূল্যায়ন প্রর্তর্ফদন প্রস্তুর্তয প্রক্ষর্ত্র র্নর্ম্নাি 

র্ফলয়ার্দ ও দ্ধর্ত  অনুযণ কয   র্ফ:  

 

৭ ১                                     

 

             APA      জ   জ                                       

 মূল্যায়ন প্রর্তর্ফদন প্রস্তুর্তয প্রক্ষর্ত্র প্রর্তটি সূর্র্কয র্ফযীর্ত        র্ফর্বন্ন অনুর্ফবাগ/অর্ধাখা/াখা 

এফাং প্রর্মাজয প্রক্ষর্ত্র              র্ত প্রাপ্ত অজিন াংক্রান্ত তথ্যার্দ এফাং প্রভাণকমূ 

মথামথবার্ফ মার্াই কযর্ত র্ফ এফাং এ কর প্রভাণক/তর্থ্যয মথাথ িতা র্নরূণ কযর্ত র্ফ; 

 APA টির্ভয দস্যবৃন্দ প্রক্ষত্রর্ফর্র্ল  ত্রদফর্য়র্নয র্বর্ির্ত র্যজর্ভর্ন মার্াইঅর্ন্ত অজির্নয র্ক্ষ 

প্রদি তর্থ্যয ঠিকতা ম্পর্কি র্নর্িত র্ফন; 

         চ     জ                                         জ     জ      জ      

               )               APA                                       

   । APAMS                                                             

               ।  

                      চ     জ                                                

                                  

                                                                         

   ।                                  াংর্িষ্ট ভন্ত্রণারয়/র্ফবার্গয APA র্ফর্লজ্ঞ পুর 

(expert pool) এয দস্যগর্ণয ম ির্ফক্ষণ ও সুার্য ফার্জট ব্যফস্থানা কর্ভটিয বায় 

          জ  উস্থান কযর্ত র্ফ।    জ                                       

                                                                                

       চ                                                           

     কর্রফ                                             -        অজির্নয স্বর্ক্ষ 

প্রর্য়াজনীয় দর্রর                                        । 

 

৭ ২ APA                                

 APA                         APA                                  

                  চ     জ                                                    

                     ।           জ                  APA              চ   

                       ।  

         চ                                                               চ    

                            ।   
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       চ     জ     জ                                                        

                    ।                                                      

             জ                                 । 

                                APA                                       

     চ     ।                                                                   

                                                                    ।        

                APA              যকার্য কভ িম্পাদন ব্যফস্ানা াংক্রান্ত কার্যগর্য কর্ভটি 

কর্তিক                     APA         চ       । মার্াইঅর্ন্ত  প্রস্তুতকৃত ভর্ন্বত ফার্ল িক 

কভ িম্পাদন মূল্যায়ন প্রর্তর্ফদন এ াংক্রান্ত জাতীয় কর্ভটিয অনুর্ভাদর্নয জন্য উস্ান কযা র্ফ। 

জাতীয় কর্ভটিয ম ির্ফক্ষণ সুার্য ২০২০-২১ অথ িফছর্যয ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুু্র্িয অনুর্ভার্দত 

ভর্ন্বত মূল্যায়ন প্রর্তর্ফদন াযাংর্ক্ষ আকার্য ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয ভীর্ উস্থান কযা র্ফ। 

                                              APA                      

                                                                        । 

 

৮. APA             

                    জ                   চ       জ  APA                   জ  

    ।  ছ                                               জ  APA                     

        ।  

 

৯.                   APA        

  

                                                   APA                          

                 APA         । APA                ০৭)       র্ফ                      

         জ                   জ                                  । APA        ছ        

                                  APA          জ               চ              জ    

              । APA                   জ               জ                  । APA 

                         জ   জ                                APA                   

APA                                      APA                              APA   

                                    । APA             APA                     জ 

             APAMS                         জ                                   

                                                   APA                                

                       ।  

 

৯ ১ APA            

      APA                                           

                APA                চ         

 APA                    )                              

                                                       

                               

                                             চ                                   
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 APAMS                  APA                                                 

             

                         ) APA           APA                  জ             

                                                  

 APA                                         জ      । 

 

১০.                                   

 

                                                                                    

           জ                                                               চ         

  চ                                                             ।                    

               চ                                                          

  )                            

            )                                  

  )                                                                               

           ঘ)                চ                                   । 

   


