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মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগ 

গণপ্রজাতিী িাাংলাদদশ সিকাি 



202১-2২ এ অন্ত্রভদ াগ প্রন্ত্রতকাি ব্যিস্থাপনা সাংক্রান্ত সূচদকি ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন প্রন্ত্রক্রয়া 

  

১.১ অন্ত্রভদ াগ ন্ত্রনষ্পন্ত্রি কম মকতমা (অন্ত্রনক) ও আপীল কম মকতমাি িথ্য ওয়য়িসাইয়ে ত্রৈমাবসকবভবিয়ি হালনাগাদকিণ: 

অন্ত্রভদ াগ ন্ত্রনষ্পন্ত্রি কম মকতমা (অন্ত্রনক) এিাং আন্ত্রপল কম মকতমা ন্ত্রনদয়াগ এিাং এ সাংক্রান্ত তথ্য ওদয়িসাইদে হালনাগাদকিণ 

ন্ত্রনন্ত্রিত কিদত হদি।   

মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: প্রন্ত্রত ত্রৈমান্ত্রসদক অন্ত্রভদ াগ ন্ত্রনষ্পন্ত্রি কম মকতমা ও আপীল কম মকতমা ন্ত্রনদয়াদগি তথ্য ওদয়িসাইদে  

 াচাইকাদল হালনাগাদ পাওয়া গগয়ল িবণ যি সূচয়কর বিপরীয়ি পূণ য নম্বর পাওয়া র্ায়ি।  

প্রমাণক: প্রন্ত্রত ত্রৈমান্ত্রসদক ওদয়িসাইে হালনাগাদ সম্পদেি অন্ত্রিস আদদশ/সভাি কা মন্ত্রিিিণী/সিকান্ত্রি পৈ/ওদয়িন্ত্রলঙ্ক। 

২.১  প্রাপ্ত অন্ত্রভদ াগ ন্ত্রনষ্পন্ত্রিকৃত এিাং ন্ত্রনষ্পন্ত্রি সাংক্রান্ত মান্ত্রসক প্রন্ত্রতদিদন প্রপ্রন্ত্রিত: 

অন্ত্রভদ াগ প্রন্ত্রতকাি ব্যিস্থা সাংক্রান্ত ন্ত্রনদদ মন্ত্রশকা-২০১৫ (পন্ত্রিমান্ত্রজমত-২০১৮) অনু ায়ী অনলাইন/অিলাইদন প্রাপ্ত অন্ত্রভদ াগ 

 থাসমদয় বনষ্পবি করয়ি হয়ি এিং বনষ্পবি প্রবিয়িদন বনয়দ যবিকা অনুর্ায়ী পরিিী মায়সর ১০ িাবরয়ের ময়ে ঊর্ধ্যিন 

কর্তযপক্ষ  িরাির গপ্ররণ করয়ি হয়ি। ঊর্ধ্যিন কর্তযপক্ষ িলয়ি মিণালয়/ন্ত্রিভাদগি প্রেদৈ মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগ, 

অন্ত্রিদপ্তি/ন্ত্রিভাগীয় কা মালয়/দপ্তি/সাংস্থাি প্রেদৈ সাংন্ত্রিষ্ট মিণালয়/ন্ত্রিভাগ এিাং মাঠ প মাদয়ি দপ্তদিি প্রেদৈ  সাংন্ত্রিষ্ট 

ন্ত্রিভাগীয় কা মালয়দক বুঝাদি। 

মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: প্রাপ্ত অন্ত্রভদ াদগি ৯০% ন্ত্রনষ্পন্ত্রি কিা হদল এিাং  থাসমদয়  মান্ত্রসক প্রন্ত্রতদিদন (প্রন্ত্রতমাদস ১টি) প্রপ্রিণ 

ন্ত্রনন্ত্রিত কিা হদল িন্ত্রণ মত সূচদকি ন্ত্রিপিীদত পূণ ম নম্বি পাওয়া  াদি। তদি অজমন শতভাগ  না হদল গান্ত্রণন্ত্রতক হাদি নম্বি 

কতমন হদি এিাং  ন্ত্রনষ্পন্ত্রিদ াগ্য অন্ত্রভদ াদগি  ৬০% এি কম ন্ত্রনষ্পন্ত্রিি প্রেদৈ প্রকান নম্বি পাওয়া  াদি না। 

প্রমাণক: ন্ত্রনষ্পন্ত্রি সাংক্রান্ত মান্ত্রসক প্রন্ত্রতদিদন। 

২.২ অবভয়র্াগ প্রবিকার ব্যিস্থা এিং বি.আর. এস সফেওয়যার বিষয়ক প্রবিক্ষণ আয়য়াবিি: 

কম মকতমা-কম মচািীদদি দেতাবৃন্ত্রদ্ধি জন্য প্রন্ত্রশেণ আদয়াজন কিদত হদি। অন্ত্রভদ াগ প্রন্ত্রতকাি ব্যিস্থা সাংক্রান্ত সাংন্ত্রিষ্ট 

আইন-কানুন ও ন্ত্রিন্ত্রি-ন্ত্রিিান, অন্ত্রভদ াগ প্রন্ত্রতকাি ব্যিস্থা সাংক্রান্ত ন্ত্রনদদ মন্ত্রশকা, ন্ত্রজ.আি.এস. সিেওয়যাি এিাং ন্ত্রনজ 

দপ্তদিি অন্ত্রভদ াগ প্রন্ত্রতকাি ব্যিস্থাপনা কা মক্রম ন্ত্রিষদয় ৪টি প্রন্ত্রশেণ আদয়াজন কিদত হদি। 

মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: অন্ত্রভদ াগ প্রন্ত্রতকাি ব্যিস্থা সাংক্রান্ত সাংন্ত্রিষ্ট আইন-কানুন ও ন্ত্রিন্ত্রি-ন্ত্রিিান, অন্ত্রভদ াগ প্রন্ত্রতকাি ব্যিস্থা 

সাংক্রান্ত ন্ত্রনদদ মন্ত্রশকা, ন্ত্রজ.আি.এস. সিেওয়যাি এিাং ন্ত্রনজ দপ্তদিি অন্ত্রভদ াগ প্রন্ত্রতকাি ব্যিস্থাপনা কা মক্রম ন্ত্রিষদয় ৪ টি 

প্রন্ত্রশেণ আদয়াজন কিা প্রগদল িন্ত্রণ মত সূচদকি ন্ত্রিপিীদত শতভাগ লেযমাৈা  অন্ত্রজমত হদি এিাং  পূণ ম নম্বি পাওয়া   াদি। 

তদি অজমন শতভাগ না হদল গান্ত্রণন্ত্রতক হাদি নম্বি কতমন হদি। 



প্রমাণক: প্রন্ত্রশেদণি অন্ত্রিস আদদশ, আদলাচযসূন্ত্রচ, প্রন্ত্রশেণাথীদদি তান্ত্রলকা, উপন্ত্রস্থন্ত্রত/হান্ত্রজিা। 

২.৩ ত্রৈমাবসকবভবিয়ি পবরিীক্ষণ এিং ত্রৈমাবসক পবরিীক্ষণ প্রবিয়িদন ঊর্ধ্যিন কর্তযপয়ক্ষর বনকে গপ্ররণ: 

অবভয়র্াগ প্রবিকার ব্যিস্থাপনা সংক্রান্ত কার্ যক্রম ত্রৈমাবসক বভবিয়ি পবরিীক্ষণ করয়ি হয়ি। গৃহীি বসদ্ধান্ত িাস্তিাবয়ি 

হয়ে বকনা িা বনয়বমি পর্ যায়লাচনা করয়ি হয়ি এিং িাস্তিায়ন প্রবিয়িদন প্রণয়ন করয়ি হয়ি। ত্রৈমাবসকবভবিয়ি বসদ্ধান্ত 

িাস্তিায়নপূি যক িাস্তিায়ন প্রবিয়িদন ঊর্ধ্যিন কর্তযপক্ষ িরাির গপ্ররণ করয়ি হয়ি।  

মূল্যায়ন পদ্ধবি: প্রবি ত্রৈমাবসয়ক অবভয়র্াগ প্রবিকার ব্যিস্থাপনা সংক্রান্ত কার্ যক্রম পবরিীক্ষণ করয়ি হয়ি এিং িাস্তিায়ন 

অগ্রগবিসহ পবরিীক্ষণ প্রবিয়িদন ঊর্ধ্যিন কর্তযপয়ক্ষর বনকে গপ্ররণ করা হয়ল িবণ যি সূচয়কর বিপরীয়ি পূণ য নম্বর পাওয়া 

র্ায়ি। িয়ি অিযন িিভাগ না হয়ল গাবণবিক হায়র নম্বর কিযন হয়ি।  

প্রমাণক: ত্রৈমাবসক পবরিীক্ষণ প্রবিয়িদন। 

২.৪ অবভয়র্াগ প্রবিকার ব্যিস্থাপনা বিষয়য় গেকয়হাল্ডারগয়ণর সমন্বয়য় অিবহিকরণ সভা: 

 অংিীিয়নর অংিগ্রহয়ণ ২ টি সভা অনুষ্ঠান করয়ি হয়ি। অংিীিন িলয়ি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় 

প্রবিষ্ঠান/অবিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা/মাঠ পর্ যায়য়র কার্ যালয়য়র অভযন্তরীণ/দাপ্তবরক/নাগবরক গসিা গ্রহণকারী গর্ গকান 

ব্যবি/প্রবিষ্ঠান এিং আওিািীন/সংবিষ্ট মাঠ পর্ যায়য়র কার্ যালয়সমূহ বকংিা িায়দর কম যকিযা/কম যচারীয়ক বুঝায়ি। 

মূল্যায়ন পদ্ধবি: অংিীিয়নর অংিগ্রহয়ণ কমপয়ক্ষ ২ টি সভা আয়য়ািন করা হয়ল িবণ যি সূচয়কর বিপরীয়ি পূণ য নম্বর 

পাওয়া র্ায়ি।  

প্রমাণক: অংিীিয়নর অংিগ্রহয়ণ অনুবষ্ঠি সভার কার্ যবিিরণী। 

অবভয়র্াগ প্রবিকার ব্যিস্থাপনা সংক্রান্ত কম যপবরকল্পনা পবরিীক্ষণ পদ্ধবিিঃ 

• অবভয়র্াগ প্রবিকার ব্যিস্থাপনা সংক্রান্ত কম যপবরকল্পনা প্রণয়নকারী অবফস ত্রৈমাবসকবভবিয়ি অগ্রগবি 

পর্ যায়লাচনা করয়ি এিং অগ্রগবি প্রবিয়িদন ঊর্ধ্যিন অবফয়সর বনকে গপ্ররণ করয়ি; 

• ঊর্ধ্যিন অবফস প্রবি অর্ যিছয়রর মাঝামাবঝ সময়য় (১৫ িানুয়ারীর ময়ে) আওিািীন অবফসসমুয়হর অবভয়র্াগ 

প্রবিকার ব্যিস্থাপনা সংক্রান্ত কম যপবরকল্পনা িাস্তিায়ন অগ্রগবি পর্ যায়লাচনা করয়ি এিং আওিািীন 

অবফসসমূহয়ক ফলািিযক প্রদান করয়ি;  

 

অবভয়র্াগ প্রবিকার ব্যিস্থাপনা সংক্রান্ত কম যপবরকল্পনা মূল্যায়ন পদ্ধবিিঃ 



• অর্ য িছর গিয়ষ ১৫ জুলাই িাবরয়ের ময়ে অবভয়র্াগ প্রবিকার ব্যিস্থাপনা সংক্রান্ত কম যপবরকল্পনা প্রণয়নকারী 

অবফস পূি যিিী অর্ যিছয়রর অবভয়র্াগ প্রবিকার ব্যিস্থাপনা সংক্রান্ত কম যপবরকল্পনার স্বমূল্যায়ন প্রবিয়িদন প্রস্তুি 

করয়ি (প্রবিটি সূচয়কর বিপরীয়ি প্রদি নম্বয়রর বিপরীয়ি প্রাপ্ত নম্বর, সি যয়মাে ২৫ নম্বয়রর ময়ে), অবফস 

প্রিায়নর অনুয়মাদন গ্রহণ করয়ি এিং প্রমাণকসহ মূল্যায়ন প্রবিয়িদন ঊর্ধ্যিন অবফয়সর বনকে গপ্ররণ করয়ি; 

• ঊর্ধ্যিন অবফস প্রমাণকসমূহ র্াচাই কয়র চূড়ান্ত নম্বর প্রদান করয়ি এিং ঊর্ধ্যিন অবফয়সর এবপএ মূল্যায়নকারী 

কম যকিযার বনকে চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রবিয়িদন (প্রাপ্ত নম্বরসহ) গপ্ররণ করয়ি; 

• এবপএ মূল্যায়নকারী কম যকিযা উি অবফয়সর চূড়ান্ত মূল্যায়য়ন প্রাপ্ত নম্বরয়ক এবপএ-য়ি িার্ যকৃি নম্বর (৩) এর 

বিপরীয়ি   রূপান্তর করয়ি (ওয়য়য়েড গকার) 

• উি নম্বর এবপএ-গি অবভয়র্াগ প্রবিকার ব্যিস্থাপনা িাস্তিায়য়নর বিপরীয়ি অবভয়র্াগ প্রবিকার ব্যিস্থাপনা 

সংক্রান্ত কম যপবরকল্পনা প্রণয়নকারী অবফয়সর প্রাপ্ত নম্বর বহয়সয়ি বিয়িচনা করা হয়ি। 

• উদাহরণিঃ িরা র্াক অবভয়র্াগ প্রবিকার ব্যিস্থাপনা সংক্রান্ত কম যপবরকল্পনা িাস্তিায়য়ন গকান অবফস চূড়ান্ত 

মূল্যায়য়ন ২৫ নম্বয়রর বিপরীয়ি ২০ নম্বর গপয়য়য়ছ। এবপএ মূল্যায়নকারী কম যকিযা উি অবফয়সর চূড়ান্ত মূল্যায়য়ন 

প্রাপ্ত নম্বরয়ক এবপএ গসকিন ৩-এ অবভয়র্াগ প্রবিকার ব্যিস্থাপনা সংক্রান্ত কম যপবরকল্পনা িাস্তিায়য়নর িন্য 

িার্ যকৃি নম্বর (৪, ওয়য়য়েড গকার) এর বিপরীয়ি   রূপান্তর করয়ি বনম্নরুয়পিঃ 

• সি যয়মাে নম্বর ২৫ হয়ল প্রাপ্ত নম্বর ২০ 

• সুিরাং সি যয়মাে নম্বর ৪ হয়ল প্রাপ্ত নম্বর= ২০x৪   =৩.২ 
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 বনয়ম্ন অবভয়র্াগ প্রবিকার ব্যিস্থাপনা সংক্রান্ত কম যপবরকল্পনা ২০২১-২২ প্রদি হয়লা। এই কম যপবরকল্পনা সকল 

সরকাবর অবফয়সর িন্য প্রয়র্ািয হয়ি। সরকাবর অবফসসমুহ এই কম যপবরকল্পনা বপ্রন্ট কয়র এবপএ’র সায়র্ সংযুি কয়র 

স্বাক্ষয়রর ব্যিস্থা গ্রহণ করয়ি। 



অবভয়র্াগ প্রবিকার ব্যিস্থা সংক্রান্ত কম যপবরকল্পনা, ২০২১-২০২২ 

 

কম মসম্পাদ

প্রনি প্রেৈ 
 

মান কা মক্রম 
 

কম মসম্পাদন 

সূচক 
একক 

 

কম মসম্পাদ

ন সূচদকি 

মান 

প্রকৃত 

অজমন 

২০১

৯-২০ 

প্রকৃত 

অজমন 

২০২

০-২১ 

লেযমাৈা ২০২১-২০২২ 

অসািাি

ণ 

অন্ত্রত 

উিম 
উিম  

চলন্ত্রত 

মান 

চলন্ত্রত মাদনি 

ন্ত্রনদে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রান্ত্রতষ্ঠান্ত্রন

ক 

ব্যিস্থাপনা 

 

 

৫ 

[১.১] অবভয়র্াগ বনষ্পবি কম যকিযা 

(অবনক) ও আবপল কম যকিযার িথ্য 

ওয়য়িসাইয়ে ত্রৈমাবসকবভবিয়ি 

হালনাগাদকরণ  

[১.১.১]  অন্ত্রনক ও 

আন্ত্রপল কম মকতমাি 

তথ্য হালনাগাদকৃত 

এিাং ওদয়িসাইদে 

আপদলাডকৃত 

সংখ্যা 

 
৫ - - ৪ ৩ - - - 

পন্ত্রিিীেণ 

ও সেমতা 

উেয়ন 

 

২০ 

[২.১] বনবদ যষ্ট সময়য় অনলাইন/ 

অফলাইয়ন প্রাপ্ত অবভয়র্াগ বনষ্পবি 

এিং বনষ্পবি সংক্রান্ত মাবসক 

প্রবিয়িদন উর্ধ্যিন কর্তযপক্ষ িরাির 

গপ্ররণ   

[২.১.১] অবভয়র্াগ 

বনষ্পবিকৃি  
% 

৮ 

  
- - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.২] কম যকিযা/কম যচারীয়দর অবভয়র্াগ 

প্রবিকার ব্যিস্থা এিং বিআরএস 

সফেওয়যার বিষয়ক প্রবিক্ষণ 

আয়য়ািন 

[২.২.১] প্রবিক্ষণ 

আয়য়াবিি 
সংখ্যা 

৫ 

 
- - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] ত্রৈমান্ত্রসক ন্ত্রভন্ত্রিদত পন্ত্রিিীেণ 

এিাং ত্রৈমান্ত্রসক পন্ত্রিিীেণ প্রন্ত্রতদিদন 

উর্ধ্মতন কর্তমপদেি ন্ত্রনকে প্রপ্রিণ 

[২.৩.১] ত্রৈমান্ত্রসক 

প্রন্ত্রতদিদন প্রপ্রন্ত্রিত 

  

সংখ্যা 
৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৪] অবভয়র্াগ প্রবিকার ব্যিস্থাপনা 

বিষয়য় গেকয়হাল্ডারগয়ণর সমন্বয়য় 

অিবহিকরণ সভা  

[২.৪.১] সভা 

অনুবষ্ঠি 
সংখ্যা ৪ - - ২ ১  - - 

 

 


