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১. প্রপ্রক্ষাট 

রূকল্প ২০২১-এয মথামথ ফাস্তফায়হনয জন্য একটি কাম িকয, দক্ষ এফং  র্তীর প্রার্নক ব্যফস্থা একান্ত 

অর্যাম ি ফহর যকায ভহন কহয। এ র্যহপ্রর্ক্ষহত স্বচ্ছতা ও দায়ফদ্ধতা বৃর্দ্ধ, ম্পহদয মথামথ ব্যফায র্নর্চিততকযণ 

এফং প্রার্তষ্ঠার্নক ক্ষভতা উন্নয়হনয জন্য ২০১৪-১৫ অথ ি-ফছহয ৪৮টি ভিণারয়/র্ফবাহ য হে ফার্ল িক কভ িম্পাদন 

চুর্ি স্বাক্ষহযয ভাধ্যহভ কভ িম্পাদন ব্যফস্থানা দ্ধর্ত িালু হয়হছ। ২০১৫-১৬ অথ ি-ফছহয ৪৮টি ভিণারয়/র্ফবা  এফং 

আওতাধীন দপ্তয/ংস্থামূহয হে ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি স্বাক্ষর্যত হয়হছ।  ২০১৬-১৭ অথ ি-ফছহয ৪৮টি 

ভিণারয়/র্ফবা , আওতাধীন দপ্তয/ংস্থায াাার্ র্ফবা ীয়/আঞ্চর্রক ও প্রজরা ম িাহয়য কাম িারয়মূহয হে 

ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি ম্পাদহনয র্দ্ধান্ত গ্রণ কযা হয়হছ। ংর্িষ্ট কর দপ্তয/ংস্থা তাহদয আওতাধীন ভাঠ 

ম িাহয়য কাম িারয়মূহক ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি প্রণয়ন ও ফাস্তফায়হন প্রহয়াজনীয় ায়তা প্রদান কযহফ। 

 

উহেখ্য, ভাঠ ম িাহয়য কাম িারয়মূহয ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি প্রণয়হন ায়তা কযায জন্য পৃথক একটি 

নীর্তভারা প্রণয়ন কযা হয়হছ। এই নীর্তভারা প্রকফর দপ্তয/ংস্ায চুর্ি প্রণয়ন, ফাস্তফায়ন র্যফীক্ষণ ও মূল্যায়হনয 

প্রক্ষহত্র অসরযণ কযহত হফ।  

 

২.  দপ্তয/ংস্থায ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্িয কাঠাহভা  

ফার্ল িক কভ িম্পাদন       ংর্িষ্ট দপ্তয/ংস্ায                                 এফং র্নম্নফর্ণ িত 

প্রকন ও ংহমাজনীমূ অন্তর্ভ িি থাকহফ: 

প্রকন ১: রূকল্প, অর্বরক্ষয, প্রকৌর ত উহেশ্যমূ এফং কাম িাফর্র 

           প্রকন ২:                                (Outcome/Impact) 

প্রকন ৩: প্রকৌর ত উহেশ্য, অগ্রার্ধকায, কাম িক্রভ, কভ িম্পাদন সূিক এফং রক্ষযভাত্রা 

         ১:          (Acronyms) 

         ২: কভ িম্পাদন সূিকমূ এফং র্যভা দ্ধ   

         ৩:                                              র্নকট সুর্নর্দ িষ্ট িার্দা  

ফার্ল িক কভ িম্পাদন                        -                  উি কাঠাহভা অসরযণ কহয প্রহতযক 

দপ্তয/ংস্া ফার্ল িক কভ িম্পাদন     প্রস্তুত কযহফ।  

 

২.১  দপ্তয/ংস্ায                       

   

ংহক্ষহ দপ্তয/ংস্ায কভ িম্পাদহনয একটি র্িত্র তুহর ধযায রহক্ষয ফার্ল িক কভ িম্পাদন       এই 

অংটি ংহমাজন কযা      । এহত ংর্িষ্ট দপ্তয/ংস্ায  ত ৩ ফছহযয প্রধান অজিনমূ, কভ িম্পাদহনয প্রক্ষহত্র 

প্রম কর ভস্যা ফা িযাহর  যহয়হছ প্রগুর্র এফং বর্ফষ্যহত দপ্তয/ংস্া কী কী প্রধান প্রধান রক্ষয অজিন কযহত িায় 

তায র্যকল্পনা ম্পহকি ংহক্ষহ আহরাকাত কযহফ। তাছাড়া, ২০১৬-১৭ অথ ি-ফছহযয ম্ভাব্য প্রধান অজিনমূ এ 

অংহ ংহক্ষহ ফণ িনা কযহত হফ।   

 

২.২  উক্রভর্ণকা 

  

 ফার্ল িক কভ িম্পাদন      শুরুহত একটি উক্রভর্ণকা থাকহফ, মাহত এই                         

ক্ষমূ এফং       ফর্ণ িত পরাপরমূ অজিহনয র্ফলহয় তাহদয ম্মত ওয়া ম্পহকি উহেি থাকহফ।  

 



 

 

২.৩       -১:      (Vision),        (Mission),              (Strategic Objectives) 

             (Functions) 

 

     (Vision) 

 রূকল্প মূরত একটি দপ্তয/ংস্ায বর্ফষ্যত আদ ি অফস্থা (idealized state) র্নহদ ি কহয। একটি 

দপ্তয/ংস্াহক তায প্রনতৃত্ব বর্ফষ্যহত প্রকান্ অফস্থায় প্রদিহত িায় রূকহল্প তায একটি বৃত্তয র্িত্র াওয়া মায়। রূকল্প 

াধাযণত ৫-১০ ফছয প্রভয়াহদয জন্য র্নধ িাযণ কযা য়। পহর প্রকান দপ্তয/ংস্ায কাঠাহভা ত র্যফতিন না হর ফা 

কাহজয ধযহণ ব্যাক র্যফতিন না হর রূকল্প ফছয ফছয র্যফর্তিত হফ না। 

       (Mission) 

দপ্তয/ংস্ায অর্বরক্ষয ংহক্ষহ উস্থান কযা ফাছনীয়। সুস্পষ্টবাহফ অর্বরক্ষয ব্যি কযায রহক্ষয 

দপ্তয/ংস্াহক র্নম্নফর্ণ িত র্ফলয়মূ র্ফহফিনায় যািহত হফ: 

 দপ্তয/ংস্ায প্রভৌর উহেশ্য কী অথ িাৎ দপ্তয/ংস্া কী অজিন কযহত িায়;  

 কীবাহফ অজিন কযহত িায়; এফং  

 কায জন্য অজিন কযহত িায়, অথ িাৎ এয ম্ভাব্য উকাযহবা ী কাযা। 

 

 অর্বরক্ষয অফশ্যই রূকহল্পয হে াভঞ্জস্যপূণ ি হত হফ। রূকল্প মূরত বৃত্তয কল্পনা এফং অর্বরক্ষয 

রূকল্প অজিহনয জন্য গৃীত কাম িক্রভমূ র্নহদ ি কহয।  

 

প্রকৌর ত উহেশ্য (Strategic Objectives)  

প্রকৌর ত উহেশ্য ফরহত র্নর্দ িষ্ট ভহয় - স্বল্প, ভধ্য ও দী্ িহভয়াহদ দপ্তয/ংস্ায র্নর্দ িষ্ট নীর্তভারা এফং 

কভ িসূর্ি ফাস্তফায়হনয ভাধ্যহভ তায অর্ধহক্ষহত্র প্রম কর উন্নয়ন রক্ষয অজিন কযহত িায় প্রগুর্রহক বুঝাহফ।  

 

যকাহযয      ২০২১  ৭  ঞ্চফার্ল িক র্যকল্পনা, SDG, অন্যান্য প্রকৌর ত দর্রর, ংর্িষ্ট 

দপ্তয/ংস্ায নীর্ত ংক্রান্ত দর্ররমূ এফং ফাহজট কাঠাহভায আহরাহক র্ফদ্যভান প্রকৌর ত উহেশ্যমূ 

ম িাহরািনাপূফ িক প্রকৌর ত উহেশ্যমূ র্নধ িাযণ কযহত হফ। দপ্তয/ংস্ায হক্ষ অজিন কযা কষ্টাধ্য প্রকফর এরূ 

র্ফহফিনায় ফা হজ অজিনহমাগ্য র্ফহফিনায় প্রকান প্রকৌর ত উহেশ্য র্ফহয়াজন ফা ংহমাজন কযা ভীিীন হফ না। 

দপ্তয/ংস্ায রূকল্প, অর্বরক্ষয এফং কাম িাফর্রমূ এফং প্রকৌর ত উহেশ্যমূহয ভহধ্য একটি ংহমা  থাকহত 

হফ।        দপ্তয/ংস্ায রূকল্প এফং অর্বরক্ষয ংর্িষ্ট ভিণারয়/র্ফবাহ য রূকল্প ও অর্বরক্ষয-এয হেও 

াভঞ্জস্যপূণ ি হত হফ, মাহত দপ্তয/ংস্ায কার্িত রক্ষযভাত্রা অজিহনয ভাধ্যহভ ভিণারয়/র্ফবাহ য কার্িত 

রক্ষযভাত্রা অজিন ম্ভফ য়।  

 

         (Functions) 

দপ্তয/ংস্ায প্রধান কাম িাফর্র এই প্রকহন র্রর্ফদ্ধ কযহত হফ। দপ্তয/ংস্ায কাম িক্রভ র্রর্ফদ্ধকযহণয 

প্রক্ষহত্র ংর্িষ্ট দপ্তয/ংস্া কতৃিক প্রদত্ত প্রফা এফং উি দপ্তয/ংস্ায কভ িফণ্টহন উর্ের্িত র্ফলয়মূ র্ফহফিনায় 

র্নহত হফ।  

 

২.৪       -২:                             (Outcome/Impact)   

  

 একটি সুর্নর্দ িষ্ট রক্ষয অজিহনয জন্য দপ্তয/ংস্ায প্রর্তটি প্রকৌর ত উহেশ্য র্নধ িাযণ কযা য়। প্রকৌর ত 

উহেশ্য অজিহনয জন্য দপ্তয/ংস্া প্রম কর কাম িক্রভ ফাস্তফায়ন কহয থাহক প্রগুর্রয পরাপর  (output) এক ফা 

একার্ধক চূড়ান্ত পরাপর (outcome) অজিহন ায়তা কহয। প্রকন ২-এ দপ্তয/ংস্া র্ফর্বন্ন কাম িক্রভ ফাস্তফায়হনয 

ভাধ্যহভ প্রম কর চূড়ান্ত পরাপর (end result or outcome) অজিন কযহত িায় প্রগুর্র উহেি কযহফ। তাছাড়া, 

প্রকন ২-এ প্রর্তটি চূড়ান্ত পরাপহরয র্ফযীহত এক ফা একার্ধক কভ িম্পাদন সূিক প্রার্েক অন্যান্য তথ্যার্দ 

প্রদান কযহত হফ। রূকল্প এফং অর্বরহক্ষযয ন্যায় চূড়ান্ত পরাপরও ফছয ফছয র্যফতিন কযা ভীিীন হফ না।  

 



 

 

২.৫  প্রকন ৩: প্রকৌর ত উহেশ্য, অগ্রার্ধকায, কাম িক্রভ, কভ িম্পাদন সূিক এফং রক্ষযভাত্রা  

 

করাভ ১: দপ্তয/ংস্ায প্রকৌর ত উহেশ্যমূহয তার্রকা 

 

প্রকন ৩-এয করাভ ১-এ ফর্ণ িত প্রকৌর ত উহেশ্যমূ এফং প্রকন ১-এ ফর্ণ িত প্রকৌর ত উহেশ্যমূ 

একই হত হফ। উহেখ্য প্রম, দপ্তয/ংস্ায প্রকৌর ত উহেশ্য ছাড়াও কর্তয় আফর্শ্যক প্রকৌর ত উহেশ্য প্রকন 

৩-এ অন্তির্ভি থাকহফ। ংর্িষ্ট অথ ি-ফছয ভাপ্ত ওয়ায য দপ্তয/ংস্ায প্রকৃত কভ িম্পাদন ফ িহভাট ১০০ ভান 

(weight)-এয র্বর্ত্তহত র্যভা কযা হফ। এই ১০০ ভাহনয ভহধ্য দপ্তয/ংস্ায প্রকৌর ত উহেশ্যমূহয জন্য ৮০ 

নম্বয এফং আফর্শ্যক প্রকৌর ত উহেহশ্যয র্ফযীহত ২০ নম্বয র্নধ িার্যত থাকহফ। আফর্শ্যক প্রকৌর ত উহেশ্যমূ 

যকার্য কভ িম্পাদন ব্যফস্থানা ংক্রান্ত জাতীয় কর্ভটি কতৃিক অসরহভার্দত এফং কর দপ্তয/ংস্ায জন্য ভবাহফ 

প্রহমাজয হফ। র্যর্ষ্ট ি-এ আফর্শ্যক প্রকৌর ত উহেহশ্যয তার্রকা ংহমাজন কযা র। 

 

করাভ ২: প্রকৌর ত উহেশ্যমূহয আহর্ক্ষক ভান ফযােকযণ 

 

প্রকৌর ত উহেশ্যমূ গুরুত্ব ও তাৎহম িয ক্রভাসরাহয উহেি কযহত হফ। প্রহক্ষহত্র, অর্ধকতয গুরুত্বম্পন্ন 

উহেহশ্যয ভান প্রফর্ হফ এফং কভ গুরুত্বপূণ ি উহেহশ্যয ভান কভ হফ। প্রকৌর ত উহেশ্যমূহয      ভান       

                          

 

করাভ ৩: দপ্তয/ংস্ায প্রকৌর ত উহেশ্যমূ অজিহনয রহক্ষয কাম িক্রভ সুর্নর্দ িষ্টকযণ 

 

প্রর্তটি প্রকৌর ত উহেশ্য পূযহণয রহক্ষয দপ্তয/ংস্া কতৃিক উি উহেহশ্যয র্ফযীহত প্রহয়াজনীয় কাম িক্রভ 

র্নধ িাযণ কযহত হফ। কিহনা কিহনা একটি প্রকৌর ত উহেহশ্যয র্ফযীহত এক ফা একার্ধক কাম িক্রভও থাকহত 

াহয। উহেখ্য প্রম, ফার্ল িক কভ িম্পাদন       ফর্ণ িত কর কাম িক্রভ ফাহজট ফযাহেয আহরাহক গ্রণ কযহত হফ। 

উন্নয়ন অথফা অসরন্নয়ন ফাহজহট সুর্নর্দ িষ্ট ফযাে প্রনই ফা ফযাে াওয়ায ম্ভাফনা প্রনই এভন প্রকান কাম িক্রভ এহত 

অন্তির্ভি কযা মাহফ না । 

 

করাভ-৪: কভ িম্পাদন সূিকমূ এফং তায এককমূ সুর্নর্দ িষ্টকযণ  

 

করাভ ৩-এ ফর্ণ িত প্রর্তটি কাম িক্রহভয জন্য দপ্তয/ংস্াহক এক ফা        কভ িম্পাদন সূিক র্নধ িাযণ 

কযহত হফ, মা দ্বাযা ফছয প্রহল উি কাম িক্রভ ফাস্তফায়হনয অগ্র র্ত র্যভা কযা মাহফ।  কভ িম্পাদন সূিকমূ 

র্নধ িাযহণয প্রক্ষহত্র প্রম প্রকান যকভ দ্বদ্বততা র্যায কযা ভীিীন হফ। 

 

করাভ-৫: কভ িম্পাদন সূিহকয রক্ষযভাত্রা র্যভাহয একক এই করাহভ উহেি কযহত হফ।  

 

করাভ-৬: কভ িম্পাদন সূিকমূহয র্ফযীহত আহর্ক্ষক ভান ফযােকযণ  

 

প্রকান প্রকৌর ত উহেহশ্যয র্ফযীহত একার্ধক কাম িক্রভ থাকহর প্রর্তটি কাম িক্রহভয ফাস্তফায়ন- অগ্র র্ত 

মূল্যায়হনয জন্য এক ফা একার্ধক কভ িম্পাদন সূিক থাকহফ এফং প্রর্তটি কভ িম্পাদন সূিহকয একটি র্নধ িার্যত ভান 

থাকহফ। র্ফর্বন্ন কভ িম্পাদন সূিহকয ভান এভনবাহফ র্নধ িাযণ কযহত হফ মাহত ফগুর্র সূিহকয প্রভাট ভান ংর্িষ্ট 

প্রকৌর ত উহেহশ্যয র্ফযীহত ফযােকৃত ভাহনয ভান য়। 

 

করাভ-৭ ও ৮:                   ২০১৪-২০১৫     ২০১৫-২০১৬ অথ ি-ফছহয প্রকৃত অজিন                 

 

করাভ-৯-১৩: কভ িম্পাদন সূিহকয রক্ষযভাত্রা সুর্নর্দ িষ্টকযণ 

রক্ষযভাত্রা হচ্ছ কভ িম্পাদন উন্নয়হনয িার্রকার্ি। সুতযাং রক্ষযভাত্রা একইহে অজিনহমাগ্য এফং 

উচ্চাকািী ওয়া উর্িত। রক্ষযভাত্রামূহক র্নম্নরূ ৫ দপা প্রেহর র্ফন্যস্ত কযহত হফ: 

 

অাধাযণ অর্ত উত্তভ উত্তভ িরর্ত ভান                 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 



 

 

 উহেখ্য, প্রকান কভ িম্পাদন সূিহকয রক্ষযভাত্রায র্ফযীহত প্রকৃত অজিন ৬০%-এয      হর প্রাপ্ত ভান ধযা 

হফ ০ (শূন্য)।  

 

ফার্ল িক কভ িম্পাদন            ২০২১  ৭  ঞ্চফার্ল িক র্যকল্পনা, SDG এফং ভধ্যহভয়ার্দ ফাহজট 

কাঠাহভায হে াভঞ্জস্যপূণ ি হত হফ। প্রহক্ষহত্র, দপ্তয/ংস্ায প্রধান প্রধান কাম িক্রভ, কভ িসূর্ি এফং কর উন্নয়ন 

প্রকহল্পয রক্ষযভাত্রা ফার্ল িক কভ িম্পাদন       প্রর্তপর্রত ওয়া ফাছনীয়। রক্ষযভাত্রা র্নধ িাযহণয প্রক্ষহত্র পূফ িফতী দুই 

ফছহযয প্রকৃত অজিন ও অজিহনয প্রবৃর্দ্ধ, দপ্তয/ংস্ায ক্ষভতা এফং র্ফযাজভান ফাস্তফতা র্ফহফিনা কযহত হফ।  

 

করাভ ১৪-১৫: ২০১৫-১৬ অথ ি-ফছহযয প্রকৃত অজিন এফং ২০১৬-১৭ অথ ি-ফছহযয রক্ষযভাত্রায র্বর্ত্তহত ২০১৭-১৮ এফং 

২০১৮-১৯ অথ ি-ফছহযয প্রহক্ষর্ত রক্ষযভাত্রা করাভ ১৩ ও ১৪-এ প্রদ িন কযহত হফ।   

 

২.৬ ব্দংহক্ষ (Acronyms) 

 

 ফার্ল িক কভ িম্পাদন       ব্যফহৃত র্ফর্বন্ন ব্দংহক্ষহয পূণ িরূ ংহমাজনী ১-এ র্ন্নহফ কযহত হফ। 

 

২.৭ কভ িম্পাদন সূিকমূ এফং র্যভা দ্ধর্তয র্ফফযণ 

 

 ফার্ল িক কভ িম্পাদন      ংহমাজনী ২-এ প্রকন ৩-এয করাভ ৪-এ উর্ের্িত র্ফর্বন্ন কভ িম্পাদন সূিক, 

প্রর্তটি সূিহকয র্ফফযণ এফং র্যভা দ্ধর্ত উহেি কযহত হফ।   

 

২.৮ অন্যান্য ভিণারয়/র্ফবাহ য র্নকট সুর্নর্দ িষ্ট কভ িম্পাদন িার্দা 

 

 কর্তয় প্রক্ষহত্র প্রকান প্রকান            পরতা অন্য এক ফা একার্ধক            কভ িম্পাদহনয 

ওয র্নবিয কহয। অন্য            র্নকট প্রতযার্ত ায়তা এফং কর্তয় র্নধ িার্যত কভ িম্পাদন সূিহকয 

পরতায প্রক্ষহত্র অন্য দপ্তয        ওয র্নবিযীরতায র্ফলয়টি ংহমাজনী ৩-এ উহেি থাকহফ। তহফ, প্রমহক্ষহত্র 

র্নবিযীরতায ভাত্রা তকযা ২০ বাহ য অর্ধক প্রকফর প্র কর            নাভ উহেি কযহত হফ। এই 

র্নবিযীরতায ভাত্রা সুর্নর্দ িষ্ট ও র্যভাহমাগ্য হত হফ। প্রমহতু এই র্নবিযীরতা ংর্িষ্ট            হেও 

মৃ্পি হফ, প্রহতু র্নবিযীরতায ভাত্রা র্নফ িািহনয প্রক্ষহত্র তকিতা অফরম্বন কযা ভীিীন হফ।   

 

৩:        কভ িম্পাদন     মূল্যায়ন দ্ধর্ত 

        কভ িম্পাদন       ধাম িকৃত রক্ষযভাত্রায র্ফযীহত দপ্তয/ংস্ামূহয প্রকৃত অজিহনয র্বর্ত্তহত 

প্রভাট প্রোয (composite score) র্নধ িাযণ কযা হফ। ফার্ল িক কভ িম্পাদন       ধাম িকৃত রক্ষযভাত্রায র্ফযীহত 

প্ররকৃত অজিন মূল্যায়হনয জন্য মথাভহয় একটি পৃথক র্নহদ ির্কা জার্য কযা হফ।  

 

৪: ফার্ল িক কভ িম্পাদন     ম্পাদন প্রর্ক্রয়া ২০১৬-১৭ 

 

৪.১ ফার্ল িক কভ িম্পাদন     প্রণয়ন ও অসরহভাদন 

 কর দপ্তয/ংস্া      ২০২১  ৭                    SDG, দপ্তয/ংস্া           

               যকাহযয অন্যান্য প্রকৌরত্র, র্নফ িািনী ইহতায এফং ভহয় ভহয় যকায কতৃিক 

প্র্ার্লত কভ িসূর্িয আহরাহক ফার্ল িক কভ িম্পাদন         কযহফ।  

 প্রকৌর ত উহেহশ্যয হে র্ভর প্রযহি কার্িত পরাপর অজিহনয জন্য ংর্িষ্ট দপ্তয/ংস্া ংর্িষ্ট 

অথ িফছহযয ফাহজট ফযাহেয আহরাহক ফার্ল িক কভ িস্পাদন      কাম িক্রভমূ র্ির্িত কযহফ।  

 দপ্তয/ংস্ায                                           ১                     

           প্রধান ফার্ল িক কভ িম্পদান                   ফ ি  ংর্িষ্ট                    

    ন   

 

                                                                  

(feedback                     



 

 

                                                                              

 

                                                                          

ংহাধন/                                                                  

                                        

 

                                                  ওয়ায য দপ্তয/ংস্া প্রধান এফং 

ভিণারয়/র্ফবাহ য র্িহফয ভহধ্য                         র্যত            

 

 স্বাক্ষর্যত ফার্ল িক কভ িম্পাদন     স্ব স্ব দপ্তয/ংস্ায ওহয়ফাইহট প্রকা  কযহত হফ। 

৪.২ কভ িম্পাদন র্যফীক্ষণ 

 

কভ িম্পাদন রক্ষযভাত্রায র্ফযীহত প্রকৃত অজিন দ্বত্রভার্ক র্বর্ত্তহত ংর্িষ্ট                  

                                       রক্ষযভাত্রায র্ফযীহত অজিন র্নর্চিতত কযহত এ ংক্রান্ত টিভ 

প্রহয়াজনীয় র্নহদ িনা প্রদান কযহফ।  

 

৪.৩ কভ িম্পাদন মূল্যায়ন 

 

 অথ ি-ফছহযয ছয় ভা অর্তক্রান্ত ওয়ায য প্রহতযক দপ্তয/ংস্া র্নধ িার্যত রক্ষযভাত্রায র্ফযীহত ছয় 

ভাহ অর্জিত পরাপর একটি অধ ি-ফার্ল িক মূল্যায়ন প্রর্তহফদন স্ব স্ব ভিণারয়/র্ফবাহ  প্রপ্রযণ কযহফ।  

 প্রস্তুতকৃত কভ িম্পাদন মূল্যায়ন প্রর্তহফদন কভ িম্পাদন          ংক্রান্ত কার্য র্য কর্ভটিয র্নকট 

উস্থান কযা হফ। 

 ফৎযাহন্ত                                 প্রর্তটি দপ্তয/ংস্া  র্নধ িার্যত রক্ষযভাত্রায 

র্ফযীহত অর্জিত পরাপর উহেিপূফ িক কভ িম্পাদন             মূল্যায়ন প্রর্তহফদন            

 প্রস্তুত                                 র্নধ িার্যত তার্যহিয ভহধ্য স্ব স্ব ভিণারয়/র্ফবাহ  

প্রপ্রযণ কযহফ। 

 

৫. ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্িয ভয়সূর্ি ২০১৬-২০১৭ 

 

ভয়ীভা র্ফলয় ফাস্তফায়নকাযী কতৃিক্ষ 

ক. ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি প্রণয়ন ও অসরহভাদন 

২১ এর্প্রর ২০১৬ ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি প্রস্তুহতয জন্য 

দপ্তয/ংস্াহক অসরহযাধ জ্ঞান 

ভিণারয়/র্ফবা  

২৮ এর্প্রর ২০১৬ দপ্তয/ংস্ায কভ িম্পাদন ব্যফস্ানা টিভ  ঠন  দপ্তয/ংস্া 

০২ প্রভ ২০১৬ ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি ংক্রান্ত নীর্তভারায ওয 

প্রর্ক্ষণ 

ভিণারয়/র্ফবা  

১৫ প্রভ ২০১৬ ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্িয ১ভ িড়া      দপ্তয/ংস্ায কভ িম্পাদন 

ব্যফস্ানা টিভ 

১৭ প্রভ ২০১৬ ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্িয ১ভ িড়া অসরহভাদন দপ্তয/ংস্ায প্রধান 

১৯ প্রভ ২০১৬ ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্িয চূড়ান্ত িড়া ংর্িষ্ট 

ভিণারয়/র্ফবাহ য ংর্িষ্ট অসরর্ফবাহ  প্রপ্রযণ 

দপ্তয/ংস্া 

২২-২৬ প্রভ ২০১৬ িড়া ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্িয ওয পরাফতিক 

(feedback)/সুার্য প্রদান 

ভিণারয়/র্ফবাহ য ংর্িষ্ট 

অসরর্ফবা  

০৫-০৯ জুন ২০১৬ দপ্তয/ংস্ায ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্িয  িড়া 

ম িাহরািনা 

কভ িম্পাদন ব্যফস্ানা 

ংক্রান্ত        পুর 

১৬ জুন ২০১৬ কভ িম্পাদন ব্যফস্ানা ংক্রান্ত        পুহরয 

সুার্য অন্তর্ভ িি কহয ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি 

চূড়ান্তকযণ 

কভ িম্পাদন ব্যফস্ানা টিভ 



 

ভয়ীভা র্ফলয় ফাস্তফায়নকাযী কতৃিক্ষ 

২১-২৩ জুন ২০১৬ দপ্তয/ংস্ায ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি অসরহভাদন ভিণারয়/র্ফবাহ য ফাহজট 

ব্যফস্ানা কর্ভটি 

২৬-৩০ জুন ২০১৬ ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি স্বাক্ষয ভিণারয়/র্ফবা  

৩০ জুন ২০১৬ দপ্তয/ংস্ায ওহয়ফাইহট ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি 

প্রকা 

ভিণারয়/র্ফবা   ও 

দপ্তয/ংস্া 

কভ িম্পাদন র্যফীক্ষণ 

ভধ্য-অহটাফয ২০১৬ 

ভধ্য-জাসরয়ার্য ২০১৭ 

ভধ্য-এর্প্রর ২০১৭ 

ভধ্য-জুরাই ২০১৭ 

কভ িম্পাদন রক্ষযভাত্রায র্ফযীহত দ্বত্রভার্ক অগ্র র্ত 

ম িাহরািনা 

দপ্তয/ংস্ায ফাহজট 

ব্যফস্ানা কর্ভটি 

কভ িম্পাদন মূল্যায়ন 

১০ জুরাই ২০১৬ 

 

২০১৫-১৬ অথ িফছহযয ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্িয 

ফার্ল িক মূল্যায়ন প্রর্তহফদন প্রস্তুতকযণ 

দপ্তয/ংস্ায কভ িম্পাদন 

ব্যফস্ানা টিভ 

১৪ জুরাই ২০১৬ 

 

২০১৫-১৬ অথ িফছহযয ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্িয 

ফার্ল িক মূল্যায়ন প্রর্তহফদন ভিণারয়/র্ফবাহ  দার্ির 

দপ্তয/ংস্া 

২২ জাসরয়ার্য ২০১৭ ২০১৬-১৭ অথ িফছহযয অধ িফার্ল িক মূল্যায়ন প্রর্তহফদন 

প্রণয়ন 

দপ্তয/ংস্ায কভ িম্পাদন 

ব্যফস্ানা টিভ 

২৪ জাসরয়ার্য ২০১৭ ২০১৬-১৭ অথ িফছহযয অধ িফার্ল িক মূল্যায়ন প্রর্তহফদন 

ংর্িষ্ট ভিণারয়/র্ফবাহ  দার্ির 

দপ্তয/ংস্া 

 

৬: ফার্ল িক কভ িম্পাদন     দার্ির প্রর্ক্রয়া 

 কর ফার্ল িক কভ িম্পাদন      ০৩ (র্তন) কর্ র্নধ িার্যত তার্যহি স্ব স্ব ভিণারয়/র্ফবাহ  প্রপ্রযণ কযহত 

হফ।  

 


