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িম মিষ্ট ‘ঙ’  

২০২২-২৩ অথ িবছর্িি  বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুমি মূল্যায়ন র্নর্দ ির্িকা  

 

সোর্ো ণ মনরদ টিোিলী  

১) প্রমিটি কি টসম্পোদন সূচরক  অেটরন  সিরক্ষ প্রিোণক দোমখল ক রি েরি; 

২) সকোরনো সূচরক  অেটরন  সিরক্ষ প্রিোণক দোমখল ক ো নো েরল সূচকটিরি অেটন সনই িরি ট মিরিমচি েরি; 

৩) সকল প্রিোণরক িদসংমিষ্ট কি টকিটো  স্বোক্ষ  থোকরি েরি; স্বোক্ষ মিেীন প্রিোণক মিরিচনো ক ো েরি নো; 

4) সর্ সিস্ত সূচরক  প্রিোণরক  সংখ্যো/িম িোণ অরনক সিমি সস সিস্ত সূচরক  প্রিোণক মেসোরি প্রোথমিকভোরি একর্ো 

সোিোম  মির্ দোমখল ক রি েরি; 

৫) দোিীকৃি অেটরন  সরে প্রিোণক সোিঞ্জস্যপূণ ট েরি েরি; 

৬) িছ রিরষ সিস্ত সূচরক  অেটনরক প্রিেয়ন কর  িন্ত্রণোলয়/মিভোরগ  মসমনয়  সমচি/সমচি িরেোদরয়  সভোিমিরত্ব 

একটি সভো আরয়োেন ক রি েরি। ঐ সভো  কোর্ টমিি ণীটি আলোদোভোরি িমন্ত্রিম ষদ মিভোরগ দোমখল ক রি েরি। 

উরেখ্য সর্, এ কোর্ টমিি ণীটি সকোরনো মনমদ টষ্ট সূচরক  প্রিোণক মেসোরি মিরিচনো ক ো েরিনো; 

৭) সুিোসনমূলক কোর্ টক্রিসমূরে  (েোিীয় শুদ্ধোচো  সকৌিল, অমভরর্োগ প্রমিকো  ব্যিস্থো, সসিো প্রদোন প্রমিশ্রুমি, ই-

গভর্ন্টোন্স ও উদ্ভোিন এিং িথ্য অমর্কো ) প্রিোণক এমিএ মনরদ টমিকোয় প্রদি মনরদ টিনো সিোিোরিক ত্রিম  ক রি েরি 

এিং িমন্ত্রিম ষদ মিভোরগ  সংমিষ্ট িোখোয় সপ্র ণ ক রি েরি; 

8) প্রমিটি সূচরক  প্রদি প্রিোণরক  মিস্তোম ি মিি ণী স্ব স্ব িন্ত্রণোলয়/মিভোরগ/সংমিষ্ট দপ্তর  সং ক্ষণ ক রি েরি। 

িমন্ত্রিম ষদ মিভোগ প্ররয়োেরন সর্রকোরনো সূচরক  মিস্তোম ি প্রিোণক চোইরি িো রি; 

৯) িোমষ টক স্বমূল্যোয়ন প্রমিরিদন দোমখরল  সিয় একটি সূচরক  পুর ো িছর   অেটরন  সিরক্ষ প্রিোণক একরৈ 

(ষোন্মোমসক িো অর্ন্ ত্রৈিোমসরক দোমখল ক ো েরলও) দোমখল ক রি েরি। 

এমিএএিএস সির্ওয়েো  ব্যিেো  সংক্রোন্ত 

১০) সম্প্রমি এমিএএিএস সির্ওয়েোর  প্রিোণরক  সরিোচ্চট আকো  ২ সিগোিোইরর্  স্থরল ৫ সিগোিোইর্ মনর্ টো ণ ক ো 

েরয়রছ। কোরেই এমিএএিএস সির্ওয়েোর   িোেরি সরিোচ্চট ৫ সিগোিোইর্ ির্ টন্ত প্রিোণক দোমখল ক ো র্োরি; এ  সিমি 

সোইরে  সকোন প্রিোণরক  সক্ষরৈ অেটরন  একটি সোিোম  মির্ প্রিোণক মেসোরি দোমখল ক রি েরি;  

১১) স্বমূল্যোময়ি প্রমিরিদন সির্ওয়েোর  দোমখরল  সক্ষরৈ সকল প্রিোণক এমিএএিএস সির্ওয়েোর   িোেরি দোমখল 

ক রি েরি। সির্ওয়েো  ব্যিীি অর্ন্রকোরনো িোেরি প্রিোণক সপ্র ণ ক ো র্োরিনো;  

১২) একটি সূচরক  প্রিোণরক একোমর্ক ডর্করিন্ট থোকরল িো সিমন্বি কর  একটি মিমডএি আকোর  আিরলোড ক রি 

েরি; 

প্রকল্প সংক্রোন্ত 

১৩) প্রকরল্প  িোেরি অমেটি সকল সূচরক  প্রিোণক মেসোরি অেটরন  সিরক্ষ সংমিষ্ট প্রকরল্প  ‘প্রকল্প-িম চোলরক ’ 

প্রিেয়ন-িৈ এিং Project Steering Committee (PSC)/Project Implementation Committee (PIC) এ   সভো  

কোর্ টমিি ণী প্রদোন ক রি েরি। কোর্ টমিি ণীরি সংমিষ্ট সূচরক  চূড়োন্ত অেটন সুেষ্টভোরি উরেখ থোকরি েরি এিং 

অেটরন  ‘অেমভমিক মিি ণ’ দোমখল ক রি েরি; 
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১৪) র্মদ সর্ৌমিক কো রণ সকোরনো প্রকরল্প  PSC/PIC সভো জুন িোরস আরয়োেন ক ো সম্ভি নো েয়, সসরক্ষরৈ ঐ 

অথ টিছর   সিষ ত্রৈিোমসরক আরয়োমেি PSC/PIC সভো  কোর্ টমিি ণী (ঐ সিয় ির্ টন্ত অেটরন  সুমনমদ টষ্ট মিি ণসে) 

এিং অথ টিছ  সিরষ অেটরন  সিরক্ষ সংমিষ্ট প্রকল্প-িম চোলরক  প্রিেয়ন দোমখল ক রি েরি; 

আওিোর্ীন দপ্ত /সংস্থো/িোঠ ির্ টোরয়  অমিরস  িোেরি অমেটিব্য সূচকসমূে 

১৫) সর্সকল সূচরক  লক্ষেিোৈো আওিোর্ীন দপ্ত /সংস্থো/িোঠ ির্ টোরয়  অমিরস  িোেরি অমেটি েরি সসসকল সূচরক  

লক্ষেিোৈো অেটরন  মিষরয় প্ররয়োেনীয় িথ্যোমদ  মিি ণসে সংমিষ্ট দপ্ত /সংস্থো প্রর্োন কর্তটক স্বোক্ষম ি প্রিেয়ন দোমখল 

ক রি েরি। 

সভো/অনলোইন সভো/মভমডও কনিোর ন্স আরয়োেন 

১৬) এক্টি সভা/অনোইন সভা আলোজলনর যেলত্র ঐ সভার ক্ার্ িপববরণী দাপিে ক্রলত হলব। প্রলর্াজযলেলত্র 

ক্ার্ িপববরণী দাপিে ক্রা সম্ভব না হলে যরক্র্ ি যনাটস অব পর্সক্াশন দাপিে ক্রলত হলব;  

১৭) এক্াপধক্ সভা/অনোইন সভা আলোজলনর যেলত্র প্রর্াণক্ পহসালব প্রোথমিকভোরি িদসংমিষ্ট কি টকিটো কর্তটক 

স্বোক্ষম ি একটি সোিোম  মির্ দোমখল ক রি েরি। উি সোিোম  মিরর্ সভা/অনোইন সভা আলোজলনর িোম খ, 

মিষয়িস্তু  মিি ণ, অংিগ্রেণকো ী  সংখ্যো ও সংমিষ্ট সনোটিি/অমিস স্মো ক/অমিস আরদরি  নম্ব  উরেখ থোকরি 

েরি। সকল সভো  কোর্ টমিি ণী সং ক্ষণ ক রি েরি; 

১৮) মভমডও কনিোর ন্স আরয়োেন সংক্রোন্ত সূচরক  সক্ষরৈ সংমিষ্ট অমিস আরদরি /রনোটিরি  কমি এিং 

কোর্ টমিি ণী/প্রমসমডং/র কড ট অি সনোর্স্ দোমখল ক রি েরি; 

সভো  মসদ্ধোন্ত িোস্তিোয়ন 

১৯) একটি সভো েরয় থোকরল ঐ সভো  মসদ্ধোন্ত িোস্তিোয়ন সংক্রোন্ত প্রমিরিদন দোমখল ক রি েরি; 

২০) মিমভন্ন সভো  মসদ্ধোন্ত িোস্তিোয়রন  েো  সংক্রোন্ত সূচক অেটরন  প্রিোণক মেসোরি প্রোথমিকভোরি সংমিষ্ট িথ্য 

সম্বমলি (সভো  িোম খ, গৃেীি মসদ্ধোরন্ত  সংখ্যো, িোস্তিোময়ি মসদ্ধোরন্ত  সংখ্যো) িদসংমিষ্ট কি টকিটো কর্তটক স্বোক্ষম ি 

একটি সোিোম  মির্ দোমখল ক রি েরি। িরি এরুি সক্ষরৈ সভো  কোর্ টমিি ণীসমূে প্রস্তুি  োখরি েরি। কোর্ টমিি ণীরি 

পূি টিিী সভো  মসদ্ধোন্ত িোস্তিোয়রন  মিষয়টি সুেষ্টভোরি উরেখ থোকরি েরি; 

প্রমিক্ষণ/ কি টিোলো/রসমিনো / Learning Session সংক্রোন্ত 

২১) একটি মনমদ টষ্ট মিষরয়  প্রমিক্ষণরক একোমর্ক সূচরক  প্রিোণক মেসোরি উিস্থোিন ক ো র্োরিনো; 

২২) প্রমিক্ষণ/কি টিোলো/রসমিনো /লোমন টং সসিন সংক্রোন্ত সূচক অেটরন  প্রিোণক মেসোরি প্রোথমিকভোরি িদসংমিষ্ট 

কি টকিটো কর্তটক স্বোক্ষম ি একটি সোিোম  মির্ দোমখল ক রি েরি। উি সোিোম  মিরর্ 

প্রমিক্ষণ/কি টিোলো/রসমিনো /লোমন টং সসিন-এ  িোম খ, মিষয়িস্তু  মিি ণ, ব্যময়ি েনঘন্টো, 

প্রমিক্ষণোথী /অংিগ্রেণকো ী  সংখ্যো এিং প্রমিক্ষণ/কি টিোলো/রসমিনো /লোমন টং সসিন সংমিষ্ট সনোটিি/অমিস 

স্মো ক/অমিস আরদরি  নম্ব  উরেখ থোকরি েরি; 

িম দি টন/িদো মক 

২৩) িম দি টন/িদো মক  লক্ষেিোৈো অেটরন  দোিী ক ো েরল এরূি িম দি টন/িদো মক  িথ্য সম্বমলি (িম দি টরন  

িোম খ, িম দি টরন  স্থোন/সোইর্/অমিরস  নোি, িম দি টনকো ী কি টকিটো  নোি ও িদিী) একটি সোিোম  মির্ দোমখল 

ক রি েরি। সকল িম দি টন/িদো মক প্রমিরিদন সং ক্ষণ ক রি েরি; 
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িম দি টন প্রমিরিদরন  সুিোম ি িোস্তিোয়ন  

২৪) িম দি টরন  সুিোম ি িোস্তিোয়রন  েো  সংক্রোন্ত সূচক অেটরন  প্রিোণক মেসোরি প্রোথমিকভোরি সংমিষ্ট িথ্য 

সম্বমলি (িম দি টরন  িোম খ, িম দি টনকো ী কি টকিটো  নোি ও িদিী, প্রদি সুিোম রি  সংখ্যো, িোস্তিোময়ি সুিোম রি  

সংখ্যো) সংমিষ্ট কি টকিটো কর্তটক স্বোক্ষম ি একটি সোিোম  মির্ দোমখল ক রি েরি। িরি এরক্ষরৈ িম দি টনকৃি অমিস 

েরি সপ্রম ি প্রমিিোলন প্রমিরিদরন  কমি সংমিষ্ট অমিরস সং ক্ষণ ক রি েরি; 

মদিস িোলন/উদর্োিন সংক্রোন্ত 

২৫) মদিস িোলন/উদর্োিরন  প্রিোণক মেসোরি মদিস িোলন/উদর্োিরন  প্রস্তুমিমূলক সভোয় গৃেীি মসদ্ধোন্ত এিং 

মসদ্ধোরন্ত  আরলোরক গৃেীি কোর্ টক্ররি  একটি সংমক্ষপ্ত মিি ণী দোমখল ক রি েরি। এরক্ষরৈ প্রস্তুমিমূলক সভো  

কোর্ টমিি ণী সং ক্ষণ ক রি েরি; 

অনুষ্ঠোন/রিলো/সোমির্/সোংস্কৃমিক অনুষ্ঠোন/কনিোর ন্স/ক্রীড়ো প্রমিরর্োমগিো আরয়োেন ও অংিগ্রেণ 

২৬) অনুষ্ঠান/যর্ো/সাপর্ট/সাংস্কৃপতক্ অনুষ্ঠান/ক্নিালরন্স/ক্রীড়া প্রপতলর্াপেতা আলোজন সংক্রান্ত সূিলক্র যেলত্র 

প্রস্তুমিমূলক সভোয় গৃেীি মসদ্ধোন্ত এিং মসদ্ধোরন্ত  আরলোরক গৃেীি কোর্ টক্ররি  একটি সংমক্ষপ্ত মিি ণী দোমখল ক রি 

েরি। এরক্ষরৈ প্রস্তুমিমূলক সভো  কোর্ টমিি ণী সং ক্ষণ ক রি েরি; 

২৭) যদলশ/পবলদলশ আলোপজত অনুষ্ঠান/যর্ো/সাপর্ট/সাংস্কৃপতক্ অনুষ্ঠান/ক্নিালরন্স/ক্রীড়া প্রপতলর্াপেতাে অংশগ্রহলণর 

যেলত্র পজও’র ক্পি, এক্াপধক্ পজও হলে অনুষ্ঠালনর ধরণ, স্থান, অনুষ্ঠালনর তাপরি এবং পজও’র তাপরি ও স্মারক্ নম্বর 

উলেিপূব িক্ সার্াপর পশট দাপিে ক্রলত হলব। উলেখ্য যর্, ইলভলে অংশগ্রহলণর সংপিষ্ট  

পস্থরপিত্র/পভপর্ও/প্রক্াশনা/প্রপতলবদন ইতযাপদ সংরেণ ক্রলত হলব; 

আইন/মিমর্িোলো প্রণয়ন সংক্রোন্ত 

২৮) আইন/মিমর্িোলো চূড়োন্ত প্রণয়রন  সক্ষরৈ সগরেরর্  কমি দোমখল ক রি েরি; 

২৯) আইন/মিমর্িোলো  খসড়ো প্রণয়রন  সক্ষরৈ খসড়োটি সর্ সভোয় অনুরিোমদি েরয়রছ সস সভো  কোর্ টমিি ণী দোমখল 

ক রি েরি;  

৩০) র্মদ সকোন মনমদ টষ্ট র্োি ির্ টন্ত (উদোে ণস্বরুি অর্ন্ সকোন িন্ত্রণোলরয় িিোিি/রভটিংরয়  ের্ন্ সপ্র ণ) সম্পন্ন ক ো 

লক্ষেিোৈো েরয় থোরক, সসরক্ষরৈ ঐ িন্ত্রণোলয়/মিভোরগ সপ্রম ি িরৈ  কমি দোমখল ক রি েরি। প্ররয়োেে সক্ষরৈ 

সনোর্োংরি  সংমিষ্ট অংরি  অনুমলমি সপ্র ণ ক রি েরি; 

Statutory Rules and Orders (SRO)/নীপতর্াো/পনলদ িপশক্া চূড়ান্তক্রণ সংক্রান্ত 

৩১) এসআরও/নীপতর্াো/পনলদ িপশক্া চূড়ান্তক্রণ সংক্রান্ত সূিলক্র যেলত্র সংপিষ্ট এসআরও/নীপতর্াো/পনলদ িপশক্া-র 

ক্পি দাপিে ক্রলত হলব; 

৩২) এসআরও/নীপতর্াো/পনলদ িপশক্া-র িপরর্াণ/সংখ্যা যবপশ হলে এসআরও/নীপতর্াো/পনলদ িপশক্া-র নার্, 

চূড়ান্তক্রলণর তাপরি ইতযাপদ তথ্য সম্বপেত এক্টি সার্াপর পশট দাপিে ক্রলত হলব; 

র্াননীে প্রধানর্ন্ত্রীর প্রপতশ্রুপত বাস্তবােন সংক্রান্ত 

৩৩) পবলবিয অথ িবেলর প্রপতশ্রুপত বাস্তবােলনর েেযর্াত্রা পনধ িারণ সংক্রান্ত সভার ক্ার্ িপববরণী (উদাহরণ: সর্্বয়ে সভা, 

এপর্পি পরপভউ সভা ইতযাপদ); 

৩৪) িপরক্ল্পনা অনুর্ােী ক্তটুকু ক্ার্ িক্রর্ বাস্তবাপেত হলেলে তার দপ্তর/সংস্থা প্রধান ক্র্তিক্ স্বােপরত পববরণী; 
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৩৫) র্াননীে প্রধানর্ন্ত্রীর ক্ার্ িােলে যপ্রপরত এ সংক্রান্ত প্রপতলবদলনর ক্পি দাপিে ক্রলত হলব; 

েলবষণা/েম ি/সিীক্ষো সংক্রান্ত 

৩৬) গরিষণো/েম ি/সিীক্ষো সংক্রোন্ত সূচরক  সক্ষরৈ গরিষণো/েম ি/সিীক্ষো  মির োনোি, গরিষক/ প্রমিরিদক/ 

েম িকো ক/সিীক্ষোকো ী  নোি, গরিষণো/েম ি/সিীক্ষো শুরু এিং সিোমপ্ত  িোম খ (প্ররর্োেেরক্ষরৈ) উরেখপূি টক একটি 

সোিোম  মির্ দোমখল ক রি েরি। এরক্ষরৈ মূল প্রমিরিদন সং ক্ষণ ক রি েরি; 

সিরলোমিি/বৃমি প্রদোন সংক্রোন্ত 

৩৭) সিরলোমিি/বৃমি প্রদোরন  িোম খ, সিরলোমিি/বৃমি প্রোপ্তরদ  নোি, িককোনো এিং সিোিোইল নম্ব সে একটি সোিোম  

মির্ দোমখল ক রি েরি; 

প্রকোিনো সংক্রোন্ত (েেোন্ডবুক/প্রমিরিদন/মিবৃমি ইিেোমদ) 

৩৮) প্রমিটি প্রকোিনো সংক্রোন্ত সূচরক  প্রিোণরক প্রকোরি  িোম খ উরেখ থোকরি েরি। প্রকোরি  িোম খ উরেখ ব্যিীি 

প্রকোিনো সংক্রোন্ত সকোন প্রিোণক গ্রেণ ক ো েরি নো; 

৩৯) একটি েেোন্ডবুক/প্রমিরিদন/মিবৃমি ইিেোমদ সংক্রোন্ত প্রকোিনো েরল প্রকোিনোটি  কমি দোমখল ক রি েরি। 

প্রকোিনোটি  আকো  ৫ সিগোিোইরর্  সিমি েরল সসরক্ষরৈ প্রকোিনোটি  প্রথি এক/দুই পৃষ্ঠো  ছমি (প্রকোিকোল উরেখসে) 

এিং প্রকোিনো সংক্রোন্ত একটি statement দোমখল ক রি েরি; 

৪০) একোমর্ক েেোন্ডবুক/প্রমিরিদন/মিবৃমি প্রকোি সংক্রোন্ত সূচরক  সক্ষরৈ প্রকোমিি েেোন্ডবুক/প্রমিরিদন/মিবৃমি  িথ্য 

সম্বমলি একটি সোিোম  মির্ দোমখল ক রি েরি। উি সোিোম  মিরর্ েেোন্ডবুক/প্রমিরিদন/মিবৃমি  মির োনোি, প্রকোরি  

িোম খ উরেখ ক রি েরি; 

৪১) অনলোইন প্রকোিনো  সক্ষরৈ ওরয়িমলঙ্ক উরেখ ক রি েরি; 

ওরয়িসোইরর্ প্রকোি সংক্রোন্ত 

৪২) মনর্ টোম ি িোম রখ সকোন ডর্করিন্ট (নীমিিোলো, মনরদ টমিকো, প্রমিরিদন ইিেোমদ) ওরয়িসোইরর্ প্রকোি  সংক্রোন্ত 

সূচরক  প্রিোণক মেসোরি ডর্করিন্টটি সর্ িোম রখ ওরয়িসোইরর্/ওরয়িরিোর্ টোরল আিরলোড ক ো েরয়রছ সস িোম রখ  

উরেখসে সংমিষ্ট অংরি  মিনির্ দোমখল ক রি েরি এিং ওরয়িসোইরর্  মলঙ্ক উরেখ ক রি েরি;  

ওরয়িসোইর্/সিোর্ টোল েোলনোগোদ সংক্রোন্ত 

৪৩) ওরয়িসোইর্/সিোর্ টোল েোলনোগোদক ণ সংক্রোন্ত সূচরক  সক্ষরৈ (সূচরক  লক্ষেিোৈো অনুর্োয়ী) কি িোম রখ 

েোলনোগোদ ক ো েরয়রছ, পূরি ট কী মছল, কী কী মিষয় েোলনোগোদ ক ো েরয়রছ এিং সংমিষ্ট ওরয়িমলংক উরেখপূি টক 

একটি প্রমিরিদন েিো মদরি েরি; 

আরিদরন  মভমিরি প্রদি সসিো  

৪৪) পনধ িাপরত ক্ার্ িপদবলসর র্লে আলবদন পনষ্পপত্ত সংক্রান্ত সূিলক্র যেলত্র (উদোে ণস্বরুি ি োিি ট সসিো/মিদুেৎ 

সংরর্োগ প্রদোন ইিেোমদ) প্রর্াণক্ পহসালব এক্টি স্বােপরত সার্াপর পশট দাপিে ক্রলত হলব। সার্াপর পশলট প্রদত্ত যসবার 

নার্, আলবদন প্রাপপ্তর তাপরি, পনষ্পপত্তর তাপরি ও ক্ত ক্ার্ িপদবলস আলবদন পনষ্পপত্ত ক্রা হলেলে তা উলেি ক্রলত 

হলব; 
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৪৫) তলব বহুসংখ্যক্ আলবদলনর যেলত্র এক্টি সার্াপর পশট দাপিে ক্রলত হলব। সার্াপর পশলট ঐ যসবাটির 

প্রলর্াজযলেলত্র দপ্তর/সংস্থা,পবভাে/যজো/উিলজো, র্াসপভপত্তক্ পববরণী (পনষ্পপত্তর েড় সর্ে উলেিসহ) উলেি থাক্লত 

হলব; 

৪৬) শতক্রার পভপত্তলত আলবদন পনষ্পপত্তর হার সংক্রান্ত সূিলক্র যেলত্র র্াসপভপত্তক্ প্রাপ্ত আলবদলনর সংখ্যা, 

পনষ্পপত্তকৃত ও অপনষ্পন্ন আলবদলনর সংখ্যা এবং পনষ্পপত্তর হার সার্াপর পশলট উলেি ক্রলত হলব; 

৪৭) যর্ সর্স্ত আলবদন পনষ্পপত্তর যেলত্র System Generated Report িাওো র্াে, যসলেলত্র এরুি 

পরলিাট ি প্রর্াণক্ পহসালব দাপিে ক্রলত হলব; 

পনলোে সংক্রান্ত 

৪৮) পনলোে সংক্রান্ত সূিলক্র যেলত্র শূন্য িলদর নার্, শূন্য িলদর সংখ্যা, পূরণকৃত িলদর সংখ্যা এবং পনলোে 

আলদলশর তাপরি ও স্মারক্ নম্বর উলেি ক্লর এক্টি সার্াপর পশট দাপিে ক্রলত হলব; 

বালজট সংক্রান্ত 

৪৯) স কোম  ব্যয়/মেমডমি-  িিক ো েো / িোরের্ ঘোর্মি ইিেোমদ সংক্রোন্ত সূচরক  সক্ষরৈ প্রিোণক মেসোরি System 

generated iBAS++ report দোমখল ক রি েরি। iBAS++ ম রিোর্ ট নো িোওয়ো সগরল িোরের্ ি োে, িোরের্ 

ব্যয়, উদৃ্বি/ঘোর্মি  িথ্য উরেখপূি টক একটি সোিোম  মির্ দোমখল ক রি েরি; 

ভোিো/রসিো প্রদোন 

5০) ভোিো/রসিো প্রদোন সংক্রোন্ত সূচরক  সক্ষরৈ সেলো/উিরেলোমভমিক ভোিো/রসিো  নোি, ভোিো/রসিো প্রোপ্তরদ  সংখ্যো, 

ভোিো/রসিো প্রদোরন  িোম খ প্রভৃমি িথ্য সম্বমলি একটি সোিোম  মির্ দোমখল ক রি েরি। প্ররর্োেেরক্ষরৈ ভোিো/রসিো 

গ্রেীিোরদ  নোি-িককোনো স্ব স্ব িন্ত্রণোলয়/মিভোরগ সং ক্ষণ ক রি েরি; 

সভৌি মনি টোণ কোরে  অগ্রগমি (প্রকল্প ব্যিীি) 

5১) সভৌি মনি টোণ কোরে  অগ্রগমি (প্রকল্প ব্যিীি) মিষয়ক দপ্ত /সংস্থো প্রর্োরন  প্রিেয়ন দোমখল ক রি েরি। আংমিক 

মনি টোরণ  লক্ষেিোৈো মনর্ টোম ি থোকরল কিটুর্ক মনি টোণ সম্পন্ন েরয়রছ িো  সুমনমদ টষ্ট মিি ণসে প্রমিরিদন েিো মদরি 

েরি; 

সির্ওয়েো /এেোিস ত্রিম  সংক্রোন্ত 

5২) সির্ওয়েো /এেোিস ত্রিম  সংক্রোন্ত সূচরক  সক্ষরৈ সির্ওয়েো /এেোিরস  নোি, মলঙ্ক, সডরভলি ক ো  িোম খ 

সম্বমলি এিং সির্ওয়েো /এেোিসসমূে কোর্ টক   রয়রছ িরি ট দপ্ত /সংস্থো প্রর্োরন  প্রিেয়ন দোমখল ক রি েরি; 

কোর্ টক্রি/রসিো চোলুক ণ সংক্রোন্ত  

৫৩) ক্ার্ িক্রর্/যসবা িালুক্রণ (পর্র্-যর্ পর্ে, ই-িাসলিাট ি, এনলরােলর্ে ইউপনট ইতযাপদ) সংক্রান্ত সূিলক্র প্রর্াণক্ 

পহসালব সংপিষ্ট অপিস আলদলশর ক্পি দাপিে ক্রলত হলব। ক্ার্ িক্রর্/যসবাটি ক্ার্ িক্র রলেলে র্লর্ ি দপ্তর/সংস্থা প্রধালনর 

প্রতযেনও এতৎসলে দাপিে ক্রলত হলব;  

৫৪) এ ধরলনর ক্ার্ িক্রর্/যসবা এক্াপধক্ হলে িালুকৃত ক্ার্ িক্রর্/যসবার নার্, িালুক্রলণর স্থান ও তাপরি এবং সংমিষ্ট 

সনোটিি/অমিস স্মো ক/অমিস আরদরি  নম্ব  উলেি ক্লর এক্টি সার্াপর পশট দাপিে ক্রলত হলব; 
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৫৫) িককোদো /ি োিি টক মনরয়োগ সংক্রোন্ত সূচরক  প্রিোণক মেসোরি মনরয়োগ আরদরি  কমি এিং িককোদো রক কোর্ টোরদি 

প্রদোরন  কমি (প্ররর্োেে সক্ষরৈ) দোমখল ক রি েরি; 

সিরঝোিো স্মো ক/ চুমি সম্পোদন সংক্রোন্ত 

৫৬)  সিরঝোিো স্মো ক/চুমি সম্পোদন ইিেোমদ সূচরক  সক্ষরৈ প্রর্াণক্ পহসালব এক্টি স্বােপরত সার্াপর পশট দাপিে 

ক্রলত হলব। সার্াপর পশলট স্বোক্ষ কো ী িক্ষসমূরে  নোি ও িদিী (প্ররর্োেেরক্ষরৈ অমিরস  নোি), সিরঝোিো 

স্মো ক/চুমি  মিষয়, স্মো ক/চুমি স্বোক্ষর   িোম খ, চুমি  সিয়োদ, চুমি কোর্ টক  েওয়ো  িোম খ (প্ররর্োেেরক্ষরৈ) 

উরেখ ক রি েরি; 

অমডর্ আিমি মনষ্পমি সংক্রোন্ত 

৫৭) িন্ত্রণোলয়/মিভোগ এিং দপ্ত /সংস্থো  অমডর্ আিমি মনষ্পমি  সক্ষরৈ একটি মদ্বিক্ষীয়/মৈিক্ষীয় সভো েরল অমডর্ 

আিমি মনষ্পমি সংক্রোন্ত িরৈ  কমি দোমখল ক রি েরি; 

৫৮) একোমর্ক মদ্বিক্ষীয়/মৈিক্ষীয় সভো  িোেরি অমডর্ আিমিসমূে মনষ্পমি েরয় থোকরল মনষ্পমি  িথ্য সম্বমলি 

একটি সোিোম  মির্ দোমখল ক রি েরি। সোিোম  মিরর্ অমনষ্পন্ন অমডর্ আিমি  সংখ্যো, উত্থোমিি অমডর্ আিমি  

সংখ্যো, মনষ্পমি  সুিোম িকৃি অমডর্ আিমি  সংখ্যো, মনষ্পমিক ণ িরৈ  স্মো ক নম্ব  ও িোম খ উরেখ থোকরি েরি; 

অর্ন্োর্ন্ সূচরক  সক্ষরৈ  

৫৯) এছোড়ো িন্ত্রণোলয়/মিভোরগ  এমিএ-সি উরেমখি অর্ন্োর্ন্ মিষয়ভূি সূচরক  সক্ষরৈ কোর্ টক্রি সম্পোদরন  প্রিোণস্বরুি 

র্থোর্থ প্রিোণক দোমখল ক রি েরি। প্রিোণরক  মিষরয় সর্রকোরনো প্রকো  অেষ্টিো  সক্ষরৈ স্ব-মূল্যোয়ন প্রমিরিদন 

দোমখরল  পূরি টই িমন্ত্রিম ষদ মিভোরগ  সংমিষ্ট িোখো/অমর্িোখো  সরে ি োিি ট কর  মনরি েরি। 

আওিোর্ীন দপ্ত /সংস্থো ও িোঠ ির্ টোরয়  এমিএ মূল্যোয়ন 

৬০) িমন্ত্রিম ষদ মিভোরগ  উির োমেমখি মূল্যোয়ন মনরদ টমিকো  আরলোরক সকল িন্ত্রণোলয়/মিভোগ আওিোর্ীন 

দপ্ত /সংস্থো ও িোঠ ির্ টোরয়  অমিসসমূরে  এমিএ মূল্যোয়রন  মনরদ টমিকো েোম  ক রি এিং িদোনুর্োয়ী এমিএ মূল্যোয়ন 

মনমিি ক রি। আওিোর্ীন দপ্ত /সংস্থো ও িোঠ ির্ টোরয়  অমিসসমুরে  এমিএ মূল্যোয়ন র্থোর্থভোরি সম্পন্ন ক রি 

সংমিষ্ট িন্ত্রণোলয়/মিভোগসমূে িদরক্ষি গ্রেণ ক রি এিং িমন্ত্রিম ষদ মিভোগরক অিমেি ক রি।   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


