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2022-23 অথ টিছর  অর্ভর্র্াগ প্রর্িকাি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সূির্কি ব্যাখ্যো ও মূল্যায়ন প্রর্ক্রয়া  

 

১.১ অর্ভর্র্াগ র্নষ্পর্ত্ত কর্ িকিিা (অর্নক) ও আর্পি কর্ িকিিা র্নর্য়াগ এবং এ সংক্রান্ত িথ্য ওরয়িসোইরর্ ত্রৈিোমসকমভমিরি 

হািনাগাদকিণ: 

অসভদর্াগ সিষ্পসত্ত কম িকতিা (অসিক) ও আসপল কম িকতিা সিদয়াগ এবাং এ সাংক্রান্ত তথ্য ওদয়বসাইদট এবাং প্রদর্াজয 

সক্ষদত্র পজআরএস সিটওেযার-এ হালিাগােকরণ নত্রমাসসকসভসত্তদত সিসিত করদত হদব।   

মূল্যায়ন পদ্ধর্ি:  প্রসত নত্রমাসসদক অসভদর্াগ সিষ্পসত্ত কম িকতিা (অসিক) ও আসপল কম িকতিা সিদয়াদগর তথ্য ওদয়বসাইদট এবাং 

সজআরএস সিট ওয়যার-এ র্ািাইকাদল হালিাগাে পাওয়া সগদল বসণ িত সূিদকর সবপরীদত পূণ ি িম্বর পাওয়া র্াদব। 

প্রর্াণক: প্রসত নত্রমাসসদকর ওদয়বসাইট হালিাগাে সম্পদন্নর অসিস আদেশ/সভার কার্ িসববরণী/সরকাসর পত্র/ওদয়বসলাংক। 

১.২-১.৩ প্রাপ্ত অর্ভর্র্াগ র্নষ্পর্ত্তকৃি এবং র্নষ্পর্ত্ত সংক্রান্ত র্ার্সক প্রর্ির্বদন রপ্রর্িি: 

অসভদর্াগ প্রসতকার ব্যবস্থা সাংক্রান্ত সিদে িসশকা-২০১৫ (পসরমাসজিত-২০১৮) অনুর্ায়ী অিলাইি/অিলাইদি প্রাপ্ত 

অসভদর্াগ র্থাসমদয় পনষ্পপত্ত ক্রলত হলব এবং পনষ্পপত্ত প্রপতলবদন পনলদ িপশক্া অনুর্ােী িরবতী র্ালসর ১০ তাপরলির র্লে 

ঊর্ধ্িতন  ক্র্তিিে বরাবর যপ্ররণ ক্রলত হলব। ঊর্ধ্িতন ক্র্তিিে বেলত র্ন্ত্রণােে/পবভালের যেলত্র র্পন্ত্রিপরষদ পবভাে, 

অপধদপ্তর/পবভােীে ক্ার্ িােে/দপ্তর/সংস্থার যেলত্র সংপিষ্ট র্ন্ত্রণােে/পবভাে এবং র্াঠ ির্ িালের দপ্তলরর যেলত্র সংপিষ্ট পবভােীে 

ক্ার্ িােেলক্ বুঝালব। 

মূল্যােন িদ্ধপত: প্রাপ্ত অপভলর্ালের ৯০% পনষ্পপত্ত ক্রা হলে এবং র্থাসর্লে র্াপসক্ প্রপতলবদন (প্রপত র্ালস ০১টি) যপ্ররণ পনপিত 

ক্রা হলে বপণ িত সূিলক্র পবিরীলত পূণ ি নম্বর িাওো র্ালব। অজিন শতভাে না হলে োপণপতক্ হালর নম্বর ক্তিন হলব এবং 

অনোইন ও অিোইলন প্রাপ্ত পনষ্পপত্তলর্াগ্য অপভলর্ালের ৬০%-এর ক্র্ পনষ্পপত্তর যেলত্র যক্ালনা নম্বর িাওো র্ালব না।  

প্রর্াণক: সিষ্পসত্ত সাংক্রান্ত মাসসক প্রসতদবেি। 

২.১  ত্রৈিোমসকমভমিরি িম িীক্ষণ এিং ত্রৈিোমসক িম িীক্ষণ প্রমিরিদন ঊর্ধ্টিন কর্তটিরক্ষ  মনকর্ সপ্র ণ:   

অপভলর্াে প্রপতক্ার ব্যবস্থািনা সংক্রান্ত ক্ার্ িক্রর্ ত্রত্রর্াপসক্পভপত্তলত িপরবীেণ ক্রলত হলব। গৃহীত পসদ্ধান্ত বাস্তবাপেত 

হলে পক্ না তা পনেপর্ত ির্ িালোিনা ক্রলত হলব এবং বাস্তবােন প্রপতলবদন প্রণেন ক্রলত হলব। ত্রত্রর্াপসক্পভপত্তলত পসদ্ধান্ত 

বাস্তবােনপূব িক্ বাস্তবােন প্রপতলবদন ঊর্ধ্িতন ক্র্তিিে বরাবর যপ্ররণ ক্রলত হলব।  

মূল্যােন িদ্ধপত:  প্রপত ত্রত্রর্াপসলক্ অপভলর্াে প্রপতক্ার ব্যবস্থািনা সংক্রান্ত ক্ার্ িক্রর্ িপরবীেণ ক্রলত হলব এবং বাস্তবােন 

অগ্রেপতসহ িপরবীেণ প্রপতলবদন ঊর্ধ্িতন ক্র্তিিলের পনক্ট যপ্ররণ ক্রা হলে বসণ িত সূিদকর সবপরীদত পূণ ি িম্বর পাওয়া র্াদব। 

অজিন শতভাে না হলে োপণপতক্ হালর নম্বর ক্তিন হলব। 

প্রর্াণক্:  ত্রত্রর্াপসক্ িপরবীেণ প্রপতলবদন। 

২.২  অপভলর্াে প্রপতক্ার ব্যবস্থা এবং  পজআরএস সিটওেযার পবষেক্ প্রপশেণ আলোপজত: 

কম িকতিা-কম িিারীদের েক্ষতাবৃসির জন্য প্রসশক্ষণ আদয়াজি করদত হদব। অসভদর্াগ প্রসতকার ব্যবস্থা এবাং সসবা 

সাংক্রান্ত  সাংসিষ্ট আইি-কানুি, সবসি-সবিাি, িাকুসর সবসি, অসভদর্াগ প্রসতকার ব্যবস্থা সাংক্রান্ত সিদে িসশকা, সজআরএস 

সিটওয়যার এবাং সিজ েপ্তদরর অসভদর্াগ প্রসতকার ব্যবস্থাপিা কার্ িক্রম সবষদয় ২টি সসসমিার/কম িশালা/প্রসশক্ষণ আদয়াজি 

করদত হদব।  
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মূল্যায়ি পিসত: অসভদর্াগ প্রসতকার ব্যবস্থাপিা এবাং সসবা সাংক্রান্ত সাংসিষ্ট আইি-কানুি ও সবসি-সবিাি, অসভদর্াগ প্রসতকার 

ব্যবস্থা সাংক্রান্ত সিদে িসশকা, সজআরএস সিটওয়যার এবাং সিজ েপ্তদরর অসভদর্াগ প্রসতকার ব্যবস্থাপিা কার্ িক্রম সবষদয় ২টি 

সসসমিার/কম িশালা/প্রসশক্ষণ আদয়াজি করা হদল বসণ িত সূিদকর সবপরীদত শতভাগ লক্ষযমাত্রা অসজিত হদব এবাং পূণ ি িম্বর পাওয়া 

র্াদব। অজিন শতভাে না হলে োপণপতক্ হালর নম্বর ক্তিন হলব। 

প্রমাণক: প্রসশক্ষদণর অসিস আদেশ, আদলািযসূসি, প্রসশক্ষণাথীদের তাসলকা, উপসস্থসত/হাসজরা। 

 

২.৩ অপভলর্াে প্রপতক্ার ব্যবস্থািনা পবষলে যেক্লহাল্ডারেলণর সর্ন্বলে অবপহতক্রণ সভা: 

অংশীজলনর অংশগ্রহলণ ২টি সভা আলোজন ক্রলত হলব। অংশীজন বেলত র্ন্ত্রণােে/পবভাে/রাষ্ট্রীে 

প্রপতষ্ঠান/অপধদপ্তর/ দপ্তর/সংস্থা/র্াঠ ির্ িালের ক্ার্ িােলের অভযন্তরীণ/দাপ্তপরক্/নােপরক্ যসবা গ্রহণক্ারী যর্ যক্ান ব্যপি/প্রপতষ্ঠান 

এবং আওতাধীন/সংপিষ্ট র্াঠ ির্ িালের ক্ার্ িােেসমূহ পক্ংবা তালদর ক্র্ িক্তিা/ক্র্ িিারীলক্ বুঝালব।  

মূল্যােন িদ্ধপত: অংশীজলনর অংশগ্রহলণ ক্র্িলে ২টি সভা আলোজন ক্রা হলে বপণ িত সূিলক্র পবিরীলত পূণ ি নম্বর িাওো 

র্ালব। অজিন শতভাে না হলে োপণপতক্ হালর নম্বর ক্তিন হলব। 

প্রর্াণক্: অংশীজলনর অংশগ্রহলণ অনুপষ্ঠত সভার ক্ার্ িপববরণী/সভার যনাটিশ/উিপস্থত/হাপজরা। 

অপভলর্াে প্রপতক্ার ব্যবস্থািনা সংক্রান্ত ক্র্ িিপরক্ল্পনা িপরবীেণ িদ্ধপত: 

* অপভলর্াে প্রপতক্ার ব্যবস্থািনা সংক্রান্ত ক্র্ িিপরক্ল্পনা প্রণেনক্ারী অপিস ত্রত্রর্াপসক্পভপত্তলত অগ্রেপত ির্ িালোিনা 

ক্রলব এবং অগ্রেপত প্রপতলবদন ঊর্ধ্িতন অপিলসর পনক্ট যপ্ররণ ক্রলব; এবং 

* ঊর্ধ্িতন অপিস প্রপত অথ িবেলরর র্াঝার্াপঝ সর্লে (১৫ জানুোপরর র্লে) আওতাধীন অপিসমূলহর অপভলর্াে 

প্রপতক্ার ব্যবস্থািনা সংক্রান্ত ক্র্ িিপরক্ল্পনা বাস্তবােন অগ্রেপত ির্ িালোিনা ক্রলব এবং আওতাধীন অপিসসমূহলক্ িোবতিক্ 

প্রদান ক্রলব। 

অপভলর্াে প্রপতক্ার ব্যবস্থািনা সংক্রান্ত ক্র্ িিপরক্ল্পনা মূল্যােন িদ্ধপত: 

*অথ ি বের যশলষ ১৫ জুোই তাপরলির র্লে অপভলর্াে প্ররপতক্ার ব্যবস্থািনা সংক্রান্ত ক্র্ িিপরক্ল্পনা প্রণেনক্ারী অপিস 

পূব িবতী অথ িবেলরর অপভলর্াে প্রপতক্ার ব্যবস্থািনা সংক্রান্ত ক্র্ িিপরক্ল্পনার স্বমূল্যােন প্রপতলবদন প্রস্তুত ক্রলব (প্রপতটি সূিলক্র 

পবিরীলত প্রদত্ত নম্বলরর পবিরীলত প্রাপ্ত নম্বর, সব িলর্াট ২৫ নম্বলরর র্লে), অপিস প্রধালনর অনুলর্াদন গ্রহণ ক্রলব এবং 

প্রর্াণক্সহ মূল্যােন প্রপতলবদন ঊর্ধ্িতন অপিলসর পনক্ট যপ্ররণ ক্রলব;  

* ঊর্ধ্িতন অপিস প্রর্াণক্সমূহ র্ািাই ক্লর চূড়ান্ত নম্বর প্রদান ক্রলব এবং ঊর্ধ্িতন অপিলসর এপিএ মূল্যােনক্ারী 

ক্র্ িক্তিার পনক্ট চূড়ান্ত মূল্যােন প্রপতলবদন (প্রাপ্ত নম্বরসহ) যপ্ররণ ক্রলব; 

* এপিএ মূল্যােনক্ারী ক্র্ িক্তিা উি অপিলসর চূড়ান্ত মূল্যােলন প্রাপ্ত নম্বরলক্ এপিএ-যত ধার্ িকৃত নম্বর (৪)-এর 

পবিরীলত রূিান্তর ক্রলব (ওলেলটর্ যস্কার); এবং 

* উি নম্বর এপিএ-যত অপভলর্াে প্রপতক্ার ব্যবস্থািনা বাস্তবােলনর পবিরীলত অপভলর্াে প্রপতক্ার ব্যবস্থািনা সংক্রান্ত 

ক্র্ িিপরক্ল্পনা প্রণেনক্ারী অপিলসর প্রাপ্ত নম্বর পহলসলব পবলবিনা ক্রা হলব।  

*উদাহরণ: ধরা র্াক্ অপভলর্াে প্রপতক্ার ব্যবস্থািনা সংক্রান্ত ক্র্ িিপরক্ল্পনা বাস্তবােলন যক্ান অপিস চূড়ান্ত মূল্যােলন 

২৫ নম্বলরর পবিরীলত ২০ নম্বর যিলেলে। এপিএ মূল্যােনক্ারী ক্র্ িক্তিা উি অপিলসর চূড়ান্ত মূল্যােলন প্রাপ্ত নম্বরলক্ এপিএ 

যসক্শন ৩-এ অপভলর্াে প্রপতক্ার ব্যবস্থািনা সংক্রান্ত ক্র্ িিপরক্ল্পনা বাস্তবােলনর জন্য ধার্ িকৃত নম্বর (৪, ওলেলটর্ যস্কার)-এর 

পবিরীলত রূিান্তর ক্রলব পনম্নরূলি: 



 

79 

 

       * সব িলর্াট নম্বর ২৫ হলে প্রাপ্ত নম্বর ২০ 

       * সুতরাং সব িলর্াট নম্বর ৪ হলে প্রাপ্ত নম্বর= (২০৪)২৫=৩.২ 

       পনলম্ন অপভলর্াে প্রপতক্ার ব্যবস্থািনা সংক্রান্ত ক্র্ িিপরক্ল্পনা ২০২২-২৩ প্রদত্ত হলো। এই ক্র্ িিপরক্ল্পনা সক্ে সরক্াপর 

অপিলসর জন্য প্রলর্াজয হলব। সরক্াপর অপিসসমূহ এই ক্র্ িিপরক্ল্পনা পপ্রে ক্লর এপিএ’র সালথ সংযুি ক্লর স্বােলরর ব্যবস্থা 

গ্রহণ ক্রলব।  


