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মাঠ পয যায়র কায যামূয়র বার্ যক কম যম্পাদন চুর্ি ংক্রান্ত নীর্িমাা, ২০১৬-২০১৭ 

 

১. প্রপ্রক্ষাপট 

রকার রূপকল্প ২০২১-এর যর্াযর্ বাস্তবায়ন দৃঢ়প্রর্িজ্ঞ এবং সুলান ংিকরয়ণ য়িষ্ট। এ  জন্য 

একটি কায যকর, দক্ষ এবং গর্িলী প্রলার্নক ব্যবস্া একান্ত অপর্রায য বয় রকার ময়ন কয়র। এ পর্রয়প্রর্ক্ষয়ি 

স্বচ্ছিা ও দাবদ্ধিা বৃর্দ্ধ, ম্পয়দর যর্াযর্ ব্যবার র্নর্িিকরণ এবং প্রার্িষ্ঠার্নক ক্ষমিা উন্নয়নর জন্য 

রকার্র দপ্তর/ংস্ামূয় কম যম্পাদন ব্যবস্াপনা পদ্ধর্ি প্রবিযয়নর র্দ্ধান্ত গ্রণ করা । ২০১৪-১৫ অর্ য-

বছয়র ৪৮টি মিণা/র্বভায়গর য়ে বার্ যক কম যম্পাদন চুর্ি স্বাক্ষয়রর মাধ্যয়ম কম যম্পাদন ব্যবংাপনা পদ্ধর্ি 

িালু । ২০১৫-১৬ অর্ য-বছয়র ৪৮টি মিণা/র্বভাগ এবং আওিািীন দপ্তর/ংংামূয়র য়ে বার্ যক 

কম যম্পাদন চুর্ি স্বাক্ষর্রি য়য়ছ। ২০১৬-১৭ অর্ য বছয়র ৪৮টি মিণা/র্বভাগ, আওিািীন দপ্তর/ংস্ামূ 

ছাড়াও এ ক দপ্তর/ংস্ার র্বভাগী/আঞ্চর্ক ও প্রজা পয যায়র কায যামূয়র য়ে বার্ যক কম যম্পাদন 

চুর্ি স্বাক্ষয়রর র্দ্ধান্ত গ্রণ করা য়য়ছ। এই নীর্িমাা অনুরণ কয়র র্বভাগী/আঞ্চর্ক ও প্রজা পয যায়র 

কায যামূ বার্ যক কম যম্পাদন চুর্ি প্রণন ও বাস্তবান         করয়ব।  

২. র্বভাগী/আঞ্চর্ক ও প্রজা পয যায়র কায যামূয়র বার্ যক কম যম্পাদন চুর্ির কাঠায়মা 

র্বভাগী/আঞ্চর্ক ও প্রজা পয যায়র কায যামূয়র বার্ যক কম যম্পাদন চুর্িয়ি ংর্িষ্ট কায যায়র 

কম যম্পাদয়নর ার্ব যক র্িত্র, উপক্রমর্ণকা এবং র্নম্নবর্ণ যি প্রকলন ও ংয়যাজনীমূ অন্তর্ভ যি র্াকয়ব: 

 প্রকলন১: রূপকল্প (vision), অর্ভক্ষয (mission), প্রকৌলগি উয়েশ্য (strategic  objectives), 

কায যাবর্  (functions)  

প্রকলন ২:   প্রকৌলগি উয়েশ্য, কায যক্রম, কম যম্পাদন সূিক এবং ক্ষযমাত্রা  

ংয়যাজনী ১:  লব্দংয়ক্ষপ (Acronyms) 

ংয়যাজনী ২:  কায যক্রম, কম যম্পাদন সূিকমূ, বাস্তবানকারী ইউর্নট/লািা এবং পর্রমাপ পদ্ধর্ি 

ংয়যাজনী ৩: কম যম্পাদন ক্ষযমাত্রা অজযয়নর প্রক্ষয়ত্র অন্যান্য কায যামূয়র  উপর র্নভ যরলীিা  

র্বভাগী/আঞ্চর্ক ও প্রজা পয যায়র কায যামূয়র বার্ যক কম যম্পাদন চুর্ির একটি কাঠায়মা 

পর্রর্লষ্ট-ক এ ংয়যার্জি । উি কাঠায়মা অনুরণ কয়র ংর্িষ্ট কায যা বার্ যক কম যম্পাদন চুর্ির িড়া 

প্রস্তুি করয়ব।  

 

২.১  কম যম্পাদয়নর ার্ব যক র্িত্র 

 

  মাঠ পয যায়র কায যামূ মূি রার্র নাগর্রকয়দর প্রবা প্রদান কয়র র্ায়ক র্বিা িায়দর বার্ যক 

কম যম্পাদন চুর্িয়ি কায যক্রয়মর ার্ব যক িথ্যার্দ ংয়ক্ষয়প কায যায়র কম যম্পাদয়নর একটি র্িত্র তুয় িরা 

প্রয়াজন। এ অংয়ল ংর্িষ্ট কায যায়র গি ৩ বছয়রর প্রিান অজযনমূ, কম যম্পাদয়নর প্রক্ষয়ত্র প্রয ক মস্যা 

বা িযায়ঞ্জ রয়য়ছ প্রগুর্ এবং ভর্বষ্যয়ি এ কায যা কী কী প্রিান প্রিান ক্ষয অজযন করয়ি িা িার পর্রকল্পনা 

ম্পয়কয ংয়ক্ষয়প আয়াকপাি করয়ব। িাছাড়া, ২০১৬-১৭ অর্ য -বছয়রর  াব্য প্রিান অজযনমূ এ অংয়ল 

ংয়ক্ষয়প বণ যনা করয়ি য়ব।  



 

 

২ .২ উপক্রমর্ণকা 

 

 বার্ যক কম যম্পাদন চুর্ির শুরুয়ি একটি উপক্রমর্ণকা র্াকয়ব, যায়ি এই চুর্ির উয়েশ্য, পক্ষমূ এবং 

চুর্িয়ি বর্ণ যি ফাফমূ অজযয়নর র্বয় িায়দর ম্মি ওা ম্পয়কয উয়েি র্াকয়ব।  

 

২.৩ প্রকলন-১: রূপকল্প (Vision), অর্ভক্ষয (Mission), প্রকৌলগি উয়েশ্য (Strategic Objectives) এবং 

কায যাবর্ (Functions) 

 মাঠ পয যায়র কায যামূ মূি ংর্িষ্ট অর্িদপ্তর/ংস্ার রূপকল্প (Vision), অর্ভক্ষয (Mission), 

প্রকৌলগি উয়েশ্যমূ বাস্তবায়নর জন্য কাজ কয়র র্বিা ংর্িষ্ট অর্িদপ্তর/ংস্ার রূপকল্প, অর্ভক্ষয     

প্রকৌলগি উয়েশ্যমূ মাঠ পয যায়র কায যায়র বার্ যক কম যম্পাদন চুর্িয়ি উয়েি করয়ি য়ব।  

  

কায যাবর্ (Functions) 

মাঠ পয যায়র কায যামূ           /           ংর্িষ্ট অর্িদপ্তর/ংস্া কর্তযক িায়দরয়ক প্রয 

ক কায়জর দার্ত্ব প্রদান করা য়য়ছ িার র্ভর্িয়ি িায়দর কায যাবর্র িার্কা প্রস্তুি করয়ব। কায যাবর্র 

িার্কা ংর্ক্ষপ্ত ওা বাঞ্ছনী।  

 

প্রকলন ২: প্রকৌলগি উয়েশ্য, কায যক্রম, কম যম্পাদন সূিক এবং ক্ষযমাত্রা 

 

কাম ১: প্রকৌলগি উয়েশ্যমূয়র িার্কা 

  

 মাঠ পয যায়র কায যামূয়র জন্য প্রকলন ১-এ বর্ণ যি প্রকৌলগি উয়েশ্য ছাড়াও কর্িপ আবর্শ্যক 

প্রকৌলগি অন্তযর্ভি র্াকয়ব। মাঠ পয যায়র ংর্িষ্ট কায যায়র কম যম্পাদন ব যয়মাট ১০০ মায়নর র্ভর্িয়ি 

পর্রমাপ করা য়ব। এই ১০০ মায়নর ময়ধ্য মাঠ পয যায়র স্ব স্ব কায যায়র প্রকৌলগি উয়েশ্যমূয়র জন্য ৮৫ 

নম্বর এবং আবর্শ্যক প্রকৌলগি উয়েয়শ্যর র্বপরীয়ি ১৫ নম্বর র্নি যার্রি র্াকয়ব। আবর্শ্যক প্রকৌলগি 

উয়েশ্যমূ রকার্র কম যম্পাদন ব্যবংাপনা ংক্রান্ত জািী কর্মটি কর্তযক অনুয়মার্দি এবং মাঠ পয যায়র ক 

কায যামূয়র জন্য মভায়ব প্রয়যাজয য়ব। পর্রর্লষ্ট 'ি'- এ আবর্শ্যক প্রকৌলগি উয়েয়শ্যর িার্কা ংয়যাজন 

করা । 

 

কাম ২: প্রকৌলগি উয়েশ্যমূয়র আয়পর্ক্ষক মান বরােকরণ 

 

প্রকৌলগি উয়েশ্যমূ গুরুত্ব ও িাৎপয়য যর ক্রমানুায়র উয়েি করয়ি য়ব। প্রয়ক্ষয়ত্র অর্িকির 

গুরুত্বম্পন্ন প্রকৌলগি উয়েয়শ্যর মান প্রবর্ল য়ব এবং কম গুরুত্বপূরণ য উয়েয়শ্যর মান কম য়ব।  

 

কাম ৩ :  প্রকৌলগি উয়েশ্যমূ অজযয়নর য়ক্ষয কায যক্রম সুর্নর্দ যষ্টকরণ 

 

প্রর্িটি প্রকৌলগি উয়েশ্য পূররয়ণর য়ক্ষয উি উয়েয়শ্যর র্বপরীয়ি প্রয়াজনী কায যক্রম র্নি যারণ করয়ি 

য়ব। কিয়না কিয়না একটি প্রকৌলগি উয়েয়শ্যর র্বপরীয়ি এক বা একার্িক কায যক্রমও র্াকয়ি পায়র। উয়েখ্য 

প্রয, বার্ যক কম যম্পাদন চুর্িয়ি বর্ণ যি ক কায যক্রম বায়জট বরায়ের আয়ায়ক গ্রণ করয়ি য়ব। উন্নন অর্বা 

অনুন্ন বায়জয়ট সুর্নর্দ যষ্ট বরাে প্রনই এমন প্রকান কায যক্রম এয়ি অন্তযর্ভি করা যায়ব না।  

  

কাম ৪: কম যম্পাদন সূিকমূ এবং িার এককমূ সুর্নর্দ যষ্টকরণ  

 

কাম ৩-এ বর্ণ যি প্রর্িটি কায যক্রয়মর জন্য মাঠ পয যায়র কায যামূয়ক এক বা একার্িক কম যম্পাদন 

সূিক র্নি যারণ করয়ি য়ব যা দ্বারা বছর প্রলয় উি কায যক্রম বাস্তবায়নর অগ্রগর্ি পর্রমাপ করা য়ব। 

কম যম্পাদন সূিকমূ র্নি যারয়ণর প্রক্ষয়ত্র প্রয প্রকান রকম দ্বদ্বিিা পর্রার করয়ি য়ব।   

 



 

কাম ৫: কম যম্পাদন সূিয়কর ক্ষযমাত্রা র্নি যারণ 

 কম যম্পাদন সূিয়কর ক্ষযমাত্রা পর্রমায়পর একক এই কায়ম উয়েি করয়ি য়ব। সূিকমূ পর্রমায়পর 

য়ক্ষয যর্াযর্ একক ব্যবার করয়ি য়ব। 

 

কাম ৬: কম যম্পাদন সূিয়কর র্বপরীয়ি মান (weight) বণ্টনকরণ 

প্রকান প্রকৌলগি উয়েয়শ্যর র্বপরীয়ি একার্িক কায যক্রম র্াকয় প্রর্িটি কায যক্রয়মর বাস্তবান-অগ্রগর্ি 

মূল্যায়নর জন্য এক বা একার্িক কম যম্পাদন সূিক র্াকয়ব এবং প্রর্িটি কম যম্পাদন সূিয়কর একটি র্নি যার্রি 

মান  )thgiew ( র্াকয়ব। র্বর্ভন্ন কম যম্পাদন সূিয়কর মান এমনভায়ব র্নি যারণ করয়ি য়ব যায়ি বগুর্ সূিয়কর 

প্রমাট মান ংর্িষ্ট প্রকৌলগি উয়েয়শ্যর র্বপরীয়ি বরােকৃি মায়নর মান । 

 

কাম-৭ ও ৮:  ই                ২০১৪-২০১৫     ২০১৫-২০১৬ অর্ যবছয়র  প্রকৃি অজযন           

   ।  

 

কাম ৯-১৩: এ কামগুয়ায়ি কম যম্পাদন সূিয়কর ক্ষযমাত্রা উয়েি র্ায়ক। সুর্নর্দ যষ্ট ক্ষযমাত্রা য়চ্ছ 

কম যম্পাদন উন্নয়নর িার্কালর্ি। সুিরাং ক্ষযমাত্রা একইয়ে অজযনয়যাগ্য এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী ওা উর্িি। 

ক্ষযমাত্রামূয়ক র্নম্নরূপ ৫ দফা প্রেয় র্বন্যস্ত করয়ি য়ব: 

 

অািারণ অর্ি উিম উিম ির্ি মান ির্ি মায়নর র্নয়ম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

 

 উয়েখ্য, প্রকান কম যম্পাদন সূিয়কর ক্ষযমাত্রার র্বপরীয়ি প্রকৃি অজযন ৬০ এর র্নয়ি য় প্রাপ্ত মান ০ 

(শূণ্য) িরা য়ব।  

 

বার্ যক কম যম্পাদন চুর্ির ক্ষযমাত্রা র্নি যারয়ণর প্রক্ষয়ত্র ংর্িষ্ট কায যায়র য়ে মৃ্পি প্রটকই উন্নন 

ক্ষযমাত্রা, ৭ম পঞ্চবার্ যক পর্রকল্পনা এবং মধ্য-প্রমাদী বায়জট কাঠায়মা বর্ণ যি ক্ষযমাত্রা র্বধৃি র্বমূ 

র্বয়বিনা করা প্রযয়ি পায়র। ক্ষযমাত্রা র্নি যারয়ণর প্রক্ষয়ত্র পূরব যবিী দুই বছয়রর প্রকৃি অজযন ও অজযয়নর প্রবৃর্দ্ধ, 

ংর্িষ্ট কায যায়র ক্ষমিা এবং র্বরাজমান বাস্তবিা র্বয়বিনা করয়ি য়ব।  

 

কাম ১৪-১৫: ২০১৬-১৭ অর্ য-বছয়রর ক্ষযমাত্রার র্ভর্িয়ি ২০১৭-১৮ এবং ২০১৮-১৯ অর্ য-বছয়রর প্রয়ক্ষর্পি 

ক্ষযমাত্রা কাম ১৪ ও ১৫-এ উয়েি করয়ি য়ব।   

 

২ .৬ লব্দংয়ক্ষপ (Acronyms) 

 

  বার্ যক কম যম্পাদন চুর্িয়ি ব্যবহৃি র্বর্ভন্ন লব্দংয়ক্ষয়পর পূরণ যরূপ ংয়যাজনী ১-এ র্ন্নয়বল করয়ি 

য়ব। 

 



 

২ .৭  কম যম্পাদন সূিকমূ, বাস্তবানকারী কায যামূ এবং পর্রমাপ পদ্ধর্ির র্ববরণ 

 

 বার্ যক কম যম্পাদন চুর্ির ংয়যাজনী ২-এ প্রকলন ২-এ উর্ের্িি কম যম্পাদন সূিকমূ, 

বাস্তবানকারী কায যামূ এবং পর্রমাপ পদ্ধর্ি ও উপািসূত্র উয়েি করয়ি য়ব।  

 

২.৮ মাঠ পয যায়র অন্যান্য কায যায়র র্নকট সুর্নর্দ যষ্ট িার্দা 

 

 মাঠ পয যায়র অন্য কায যায়র র্নকট প্রিযার্লি ািা এবং কর্িপ র্নি যার্রি কম যম্পাদন সূিয়কর 

ফিার প্রক্ষয়ত্র মাঠ পয যায়র অন্য কায যায়র ওপর র্নভ যরলীিার র্বটি ংয়যাজনী ৩-এ উয়েি র্াকয়ব। এই 

র্নভ যরলীিার মাত্রা সুর্নর্দ যষ্ট ও পর্রমাপয়যাগ্য য়ি য়ব। প্রযয়তু এই র্নভ যরলীিা মাঠ পয যায়র অন্য কায যায়র 

কম যম্পাদয়নর য়ে ম্পৃি য়ব প্রয়তু র্নভ যরলীিার মাত্রা র্নব যািয়নর প্রক্ষয়ত্র িকযিা অবম্বন করা মীিীন 

য়ব।   

 

৩. মূল্যান পদ্ধর্ি 

 

 বৎরায়ন্ত ক কায যায়র ২০১৬-১৭ অর্ য-বছয়রর বার্ যক কম যম্পাদন চুর্িয়ি উর্ের্িি কায যক্রয়মর 

র্বপরীয়ি স্ব স্ব কায যা বার্ যক মূল্যান প্রর্িয়বদন প্রস্তুিপূরব যক ংর্িষ্ট দপ্তর/ংস্া প্রপ্ররণ করয়ব। র্নিণকারী 

দপ্তর/ংস্া কর্তযক িা যাঁিাই করা য়ব।  

 

৪. বার্ যক কম যম্পাদন চুর্ি ম্পাদন প্রর্ক্রা ২০১৬-১৭ 

৪ .১  বার্ যক কম যম্পাদন চুর্ি প্রণন ও অনুয়মাদন 

 মাঠ পয যায়র কায যামূ ংর্িষ্ট মিণা/র্বভায়গর বার্ যক কম যম্পাদন চুর্ি, দপ্তর/ংস্ার 

বার্ যক কম যম্পাদন চুর্ি, রূপকল্প ২০২১, এর্ডর্জ (SDG), ৭ম পঞ্চবার্ যক পর্রকল্পনা, 

মিণা/র্বভাগ কর্তযক গৃীি নীর্িমাা/দর্, এবং ময় ময় রকার কর্তযক প্র ার্ি 

কম যসূর্ির আয়ায়ক কম যম্পাদন চুর্ি প্রণন করয়ব।  

 প্রকৌলগি উয়েয়শ্যর য়ে র্ম প্ররয়ি কার্ঙ্ক্ষি ফাফ অজযয়নর জন্য মাঠ পয যায়র 

কায যামূ ংর্িষ্ট অর্ য-বছয়রর বায়জট বরায়ের আয়ায়ক বার্ যক কম যম্পাদন চুর্ির 

কায যক্রমমূ, কায যক্রয়মর র্বপরীয়ি কম যম্পাদন সূিকমূ এবং ক্ষযমাত্রামূ র্নি যারণ 

করয়ব।  

 ংর্িষ্ট কায যায়র কম যম্পাদন ব্যবস্াপনা টিম বার্ যক কম যম্পাদন চুর্ির ১ম িড়া প্রস্তুি 

করয়ব। প্রস্তুিকৃি বার্ যক কম যম্পাদন চুর্ির িড়া কায যা প্রিান অনুয়মাদন করয়বন     

ংর্িষ্ট দপ্তর/ংস্া প্রপ্ররণ করয়বন। 

 মাঠ পয যায়র কায যা য়ি প্রাপ্ত বার্ যক কম যম্পাদন চুর্িমূ ংর্িষ্ট দপ্তর/ংস্ার 

কম যম্পাদন ব্যবস্াপনা ংক্রান্ত টিম কর্তযক পয যায়ািনা করয়ি য়ব।  

 ংর্িষ্ট দপ্তর/ংস্ার কম যম্পাদন ব্যবস্াপনা ংক্রান্ত টিয়মর সুপার্রলমূ অন্তর্ভ যি কয়র 

বার্ যক কম যম্পাদন চুর্ি চূড়ান্ত কয়র ংর্িষ্ট দপ্তর/ংস্া প্রপ্ররণ করয়ি য়ব।   

 ংর্িষ্ট দপ্তর/ংস্ার বায়জট ব্যবস্াপনা কর্মটি মাঠ পয যায়র কায যামূয়র বার্ যক 

কম যম্পাদন চুর্িমূ অনুয়মাদন করয়ব। অনুয়মার্দি বার্ যক কম যম্পাদন চুর্ি নীর্িমাা 

বর্ণ যি ময়র ময়ধ্য স্বাক্ষর করয়ি য়ব।  

 স্বাক্ষর্রি বার্ যক কম যম্পাদন চুর্ি স্ব স্ব  কায যায়র ওয়বাইয়ট প্রকাল করয়ি য়ব। 

 

 



 

৪ .২ কম যম্পাদন পর্রবীক্ষণ 

 

 ংর্িষ্ট দপ্তর/ংস্া মাঠ পয যায়র কায যামূয়র কম যম্পাদন ক্ষযমাত্রার র্বপরীয়ি প্রকৃি 

অজযন দ্বত্রমার্ক র্ভর্িয়ি পর্রবীক্ষণ করয়ি য়ব। ক্ষযমাত্রার র্বপরীয়ি অজযন র্নর্িি করয়ি 

ংর্িষ্ট দপ্তর/ংস্া প্রয়াজনী র্নয়দ যলনা প্রদান করয়ব।  

 

৪ .৩ কম যম্পাদন মূল্যান 

 

 অর্ য-বছয়রর ছ মা অর্িক্রান্ত ওার পর মাঠ পয যায়র কায যামূ র্নি যার্রি ক্ষযমাত্রার 

র্বপরীয়ি ছ মায় অর্জযি ফাফ একটি অি য-বার্ যক মূল্যান প্রর্িয়বদন স্ব স্ব 

দপ্তর/ংস্া প্রপ্ররণ করয়ব।  

 বৎরায়ন্ত মাঠ পয যায়র প্রর্িটি কায যা র্নি যার্রি ক্ষযমাত্রার র্বপরীয়ি অর্জযি ফাফ 

উয়েিপূরব যক কম যম্পাদন  মূল্যান ংক্রান্ত বার্ যক প্রর্িয়বদন প্রস্তুি কয়র র্নি যার্রি িার্রয়ির  

ময়ধ্য ংর্িষ্ট দপ্তর/ংস্া প্রপ্ররণ করয়ব। 

 ংর্িষ্ট দপ্তর/ংস্া মর্িি মূল্যান প্রর্িয়বদন ংর্িষ্ট মিণা/র্বভায়গ দার্ি করয়ব।  

 

৫. বার্ যক কম যম্পাদন চুর্ির মসূর্ি ২০১৬-২০১৭ 

 

 

মীমা র্ব বাস্তবানকারী কর্তযপক্ষ 

ক. বার্ যক কম যম্পাদন চুর্ি প্রণন ও অনুয়মাদন 

২৮ এর্প্র ২০১৬ বার্ যক কম যম্পাদন চুর্ি প্রস্তুয়ির জন্য মাঠ পয যায়র 

অর্ফমূয়ক অনুয়রাি জ্ঞাপন 

ংর্িষ্ট দপ্তর/ংস্া 

০৫ প্রম ২০১৬ বার্ যক কম যম্পাদন চুর্ি ংক্রান্ত নীর্িমাার ওপর 

মাঠ পয যায়র            প্রর্লক্ষণ 

ংর্িষ্ট দপ্তর/ংস্া 

১০ প্রম ২০১৬ বার্ যক কম যম্পাদন চুর্ির ১ম িড়া প্রস্তুিকরণ ংর্িষ্ট কায যায়র কম যম্পাদন 

ব্যবস্াপনা টিম 

১৭ প্রম ২০১৬ বার্ যক কম যম্পাদন চুর্ির ১ম িড়া অনুয়মাদন ংর্িষ্ট কায যায়র প্রিান 

২২ প্রম ২০১৬ বার্ যক কম যম্পাদন চুর্ির চূড়ান্ত িড়া ংর্িষ্ট 

দপ্তর/ংস্া প্রপ্ররণ 

ংর্িষ্ট কায যা 

০৫-০৯ জুন ২০১৬ মাঠ পয যায়র অর্ফমূয়র বার্ যক কম যম্পাদন 

চুর্ির িড়া পয যায়ািনা 

ংর্িষ্ট দপ্তর/ংস্ার  

কম যম্পাদন ব্যবস্াপনা টিম 

১৬ জুন ২০১৬ ংর্িষ্ট দপ্তর/ংস্ার কম যম্পাদন ব্যবস্াপনা 

টিয়মর সুপার্রল অন্তর্ভ যি কয়র বার্ যক কম যম্পাদন 

চুর্ি চূড়ান্তকরণ 

ংর্িষ্ট কায যায়র কম যম্পাদন 

ব্যবস্াপনা টিম 

২১-২৩ জুন ২০১৬ মাঠ পয যায়র অর্ফমূয়র  বার্ যক কম যম্পাদন 

চুর্ি অনুয়মাদন 

ংর্িষ্ট দপ্তর/ংস্ার বায়জট  

ব্যবস্াপনা কর্মটি 

২৬-৩০ জুন ২০১৬ বার্ যক কম যম্পাদন চুর্ি স্বাক্ষর দপ্তর/ংস্া 

৩০ জুন ২০১৬ স্ব স্ব  কায যায়র ওয়বাইয়ট বার্ যক কম যম্পাদন 

চুর্ি প্রকাল 

ংর্িষ্ট কায যা 

কম যম্পাদন পর্রবীক্ষণ 

মধ্য-অয়টাবর ২০১৬ 

মধ্য-জানুার্র ২০১৭ 

মধ্য-এর্প্র ২০১৭ 

কম যম্পাদন ক্ষযমাত্রার র্বপরীয়ি দ্বত্রমার্ক অগ্রগর্ি 

পয যায়ািনা 

ংর্িষ্ট দপ্তর/ংস্া 



 

মীমা র্ব বাস্তবানকারী কর্তযপক্ষ 

মধ্য-জুাই ২০১৭ 

কম যম্পাদন মূল্যান 

১৫ জানুার্র ২০১৭ ২০১৬-১৭ অর্ য-বছয়রর অি য-বার্ যক মূল্যান 

প্রর্িয়বদন প্রণন 

ংর্িষ্ট কায যায়র  

কম যম্পাদন ব্যবস্াপনা টিম 

১৬ জানুার্র ২০১৭ ২০১৬-১৭ অর্ য-বছয়রর অি য-বার্ যক মূল্যান 

প্রর্িয়বদন ংর্িষ্ট দপ্তর/ংস্া প্রপ্ররণ    

ংর্িষ্ট কায যা 

২২ জানুার্র ২০১৭ ২০১৬-১৭ অর্ য-বছয়রর অি য-বার্ যক মূল্যান 

প্রর্িয়বদন পয যায়ািনা  

ংর্িষ্ট দপ্তর/ংস্া 

২৬ জানুার্র ২০১৭ ২০১৬-১৭ অর্ য-বছয়রর মর্িি মূল্যান প্রর্িয়বদন  

ংর্িষ্ট মিণা/র্বভায়গ দার্ি 

ংর্িষ্ট দপ্তর/ংস্া 

 

 

৬. বার্ যক কম যম্পাদন চুর্ি দার্ি প্রর্ক্রা  

  

 ২০১৬-১৭ অর্ য-বছয়রর ক বার্ যক কম যম্পাদন চুর্ি এ ংক্রান্ত নীর্িমাা বর্ণ যি ময়র ময়ধ্য 

ংর্িষ্ট দপ্তর/ংস্া দার্ি করয়ি য়ব।  


