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 সম্পার্দত ের্তটি কারজে র্বপেীরত উপযুি ের্াণকসমূহ মূল্যায়ন ের্তরবদন েস্তুতকারি সংেক্ষণ 

কেরত হরব এবং  স্ব-স্ব র্ন্ত্রণািয়/র্বিারগে িার্হদা প্রর্াতারবক তা তাৎক্ষর্ণকিারব সেবোহ কেরত 

হরব ; 

 ের্াণরকে করিবে র্বরবিনা করে প্রক্ষত্রর্বরশরষ দপ্তে/সংস্থা কর্তথক অজথরনে স্বপরক্ষ েরয়াজনীয় 

দর্িিার্দ এর্পএএর্এস সফট ওয়যারে র্পর্িএফ আকারে আপরিাি কো প্রর্রত পারে;  

 দপ্তে/সংস্থা হরত োপ্ত মূল্যায়ন ের্তরবদন স্ব স্ব দপ্তে/সংস্থাে এর্পএ টিরর্ে সদস্যবৃন্দরক র্নরয় 

র্ন্ত্রণািয়/র্বিাগ কর্তথক আরয়ার্জত সিায় পর্ থারিািনা কো প্রর্রত পারে; 

 র্ন্ত্রণািয়/র্বিারগে এর্পএ টিরর্ে সদস্যবৃন্দ ত্রদবিয়রনে র্ির্িরত মূল্যায়ন ের্তরবদরন অন্তথর্ভি র্নধ থার্েত 

সংখ্যক কর্ থসম্পাদন সূিরকে র্বপেীরত েকৃত অজথন র্ািাই কেরত পােরব। প্রক্ষত্রর্ত বার্ষ থক 

কর্ থসম্পাদন চুর্িরত উর্ের্খত প্রর্ প্রকান অজথরনে সপরক্ষ উপস্হার্পত ের্াণক/তথ্যার্দ সেজর্র্রনও 

র্ািাই কো র্ারব;  

 র্ন্ত্রণািয়/র্বিারগে এর্পএ টির্ কর্তথক র্ািাইঅরন্ত েস্তুতকৃত বার্ষ থক কর্ থসম্পাদন মূল্যায়ন ের্তরবদন 

র্ন্ত্রণািয়/র্বিাগ কর্তথক র্সর্নয়ে সর্িব/সর্িরবে র্নকট অনুরর্াদরনে জন্য উপস্হাপন কো হরব। 

  

৮. দপ্তর/সংস্থার বার্ষ থক কর্ থসম্পাদন চুর্ির সর্য়সূর্ি (এর্পএ কযারলন্ডার) ২০১৯-২০   
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ক. বার্ষ থক কর্ থসম্পাদন চুর্ি প্রণয়ন ও অনুরর্াদন 

০৪ এর্প্রল, ২০১৯ বার্ষ থক কর্ থসম্পাদন চুর্ি প্রস্তুরতর জন্য 

দপ্তর/সংস্হারক অনুররাধ জ্ঞাপন 

র্িণালয়/র্বভাগ 

০৮ এর্প্রল, ২০১৯ অধীনস্থ কার্ থালয়সমূহরক র্নরয় দপ্তর/সংস্থার 

প্রকৌশলগত অগ্রার্ধকার (strategic 

priorities)* অবর্হতকরণ সংক্রান্ত কর্ থশালা 

আরয়াজন  

সংর্িষ্ট দপ্তর/সংস্থা 

২৫ এর্প্রল, ২০১৯ বার্ষ থক কর্ থসম্পাদন চুর্ির খসড়া প্রণয়ন দপ্তর/সংস্হার এর্পএ টির্ 

০২ প্রর্, ২০১৯ বার্ষ থক কর্ থসম্পাদন চুর্ির খসড়া অনুরর্াদন দপ্তর/সংস্হার প্রধান 

০৭ প্রর্, ২০১৯  বার্ষ থক কর্ থসম্পাদন চুর্ির চূড়ান্ত খসড়া সংর্িষ্ট 

র্িণালয়/র্বভারগ প্রপ্ররণ 

দপ্তর/সংস্হা 

১৬ প্রর্, ২০১৯ খসড়া বার্ষ থক কর্ থসম্পাদন চুর্ির ওপর ফলাবতথক 

(feedback)/সুপার্রশ প্রদান 

র্িণালয়/র্বভারগর কর্ থসম্পাদন 

ব্যবস্হাপনা সংক্রান্ত র্বরশষজ্ঞ পুল 

৩০ প্রর্, ২০১৯ র্িণালয়/র্বভারগর কর্ থসম্পাদন ব্যবস্হাপনা 

সংক্রান্ত র্বরশষজ্ঞ পুরলর সুপার্রশ অন্তর্ভ থি করর 

বার্ষ থক কর্ থসম্পাদন চুর্ি চূড়ান্তকরণ 

দপ্তর/সংস্হার এর্পএ টির্ 

১৩ জুন, ২০১৯ দপ্তর/সংস্হার বার্ষ থক কর্ থসম্পাদন চুর্ি অনুরর্াদন র্িণালয়/র্বভারগর বারজট 

ব্যবস্হাপনা কর্র্টি 

২৩ জুন, ২০১৯ বার্ষ থক কর্ থসম্পাদন চুর্ি স্বাক্ষর র্িণালয়/র্বভাগ 

২৪ জুন, ২০১৯ দপ্তর/সংস্হার ওরয়বসাইরট বার্ষ থক কর্ থসম্পাদন 

চুর্ি প্রকাশ 

 

দপ্তর/সংস্হা 
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খ. কর্ থসম্পাদন পর্রবীক্ষণ 

১-১৫ অরটাবর, ২০১৯ 

১-১৫ জানুয়ার্র, ২০২০ 

১-১৫ এর্প্রল, ২০২০ 

কর্ থসম্পাদন লক্ষযর্াত্রার র্বপরীরত দ্বত্রর্ার্সক 

অগ্রগর্ত পর্ থারলািনা এবং দ্বত্রর্ার্সক অগ্রগর্ত 

প্রর্তরবদন এর্পএএর্এস সফটওয়যারর দার্খল 

দপ্তর/সংস্হার এর্পএ টির্ 

গ.কর্ থসম্পাদন মূল্যায়ন  

২৫ জুলাই, ২০১৯ ২০১৮-১৯ অর্ থবছররর বার্ষ থক কর্ থসম্পাদন চুর্ির 

বার্ষ থক মূল্যায়ন প্রর্তরবদন প্রস্তুতকরণ 

দপ্তর/সংস্হার কর্ থসম্পাদন 

ব্যবস্হাপনা টির্ 

২৯ জুলাই, ২০১৯ ২০১৮-১৯ অর্ থবছররর বার্ষ থক কর্ থসম্পাদন চুর্ির 

বার্ষ থক মূল্যায়ন প্রর্তরবদন র্িণালয়/র্বভারগ 

দার্খল 

দপ্তর/সংস্হা 

০১ আগস্ট-০৮ আগস্ট, 

২০১৯ 

দপ্তর/সংস্হার ২০১৮-১৯ অর্ থ-বছররর বার্ষ থক 

কর্ থসম্পাদন চুর্ির বার্ষ থক মূল্যায়ন প্রর্তরবদন 

পর্ থারলািনা  

র্িণালয়/র্বভাগ 

১-১৫ জানুয়ার্র, ২০২০ ২০১৯-২০ অর্ থবছররর বার্ষ থক কর্ থসম্পাদন চুর্ির 

অধ থবার্ষ থক মূল্যায়ন প্রর্তরবদন প্রণয়ন এবং 

অধ থবার্ষ থক মূল্যায়ন প্রর্তরবদন এর্পএএর্এস 

সফটওয়যারর দার্খল  

দপ্তর/সংস্হার এর্পএ টির্ 

৩১ জানুয়ার্র, ২০২০ র্াঠ পর্ থারয়র কার্ থালরয়র ২০১৯-২০ অর্ থ-বছররর 

বার্ষ থক কর্ থসম্পাদন চুর্ির অধ থ-বার্ষ থক মূল্যায়ন 

প্রর্তরবদন পর্ থারলািনারন্ত ফলাবতথক (feedback) 

প্রদান এবং র্িণালয়/র্বভাগক্ষক অবর্হতকরণ 

দপ্তর/সংস্হা 

 

* বতথর্ান সেকারেে র্নব থািনী ইশরতহাে, ২০১৮ প্রত বর্ণ থত িক্ষয ও পর্েকল্পনা, সপ্তর্ পঞ্চবার্ষ থক পর্েকল্পনা, প্রটকসই 

উন্নয়ন অিীষ্ট, সেকারেে অন্যান্য নীর্তর্ািা ও প্রকৌশিপত্র, র্েরর্য়াদী বারজট কাঠারর্া ও বারজট এবং বার্ষ থক উন্নয়ন 

কর্ থসূর্ি ও মন্ত্রণািয়/পবভানগর পবপভন্ন নীপতমািা ইতূাপদর আরিারক েণীত। 


