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িন্ত্রণোলয়/মিভোগ/দপ্ত /সংস্থো ও িোঠ ির্ টোরয়  অমিরস   

অমভরর্োগ প্রমিকো  ব্যিস্থো সংক্রোন্ত কি টিম কল্পনো  

িোস্তিোয়ন ও মূল্যায়ন মনরদ টমিকো, ২০২২-২৩   
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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: 

অর্ভর্র্াগ র্নষ্পর্ত্ত কর্ িকিিা (অর্নক) ও আর্পি কর্ িকিিা র্নর্য়াগ এবং এ সংক্রান্ত িথ্য ওর্য়বসাইর্ট এবং 

প্রর্র্ােয রক্ষর্ত্র মেআ এস সির্ওয়েো -এ হািনাগাদকিণ ত্রত্রর্ার্সকর্ভর্ত্তর্ি র্নর্িি কির্ি হর্ব।   

মূল্যায়ন পদ্ধর্ি:  প্রর্ি ত্রত্রর্ার্সর্ক অর্ভর্র্াগ র্নষ্পর্ত্ত কর্ িকিিা (অর্নক) ও আর্পি কর্ িকিিা র্নর্য়ার্গি িথ্য 

ওর্য়বসাইর্ট এবং র্েআিএস সিট ওয়যাি-এ র্ািাইকার্ি হািনাগাদ পাওয়া রগর্ি বর্ণ িি সূির্কি র্বপিীর্ি পূণ ি নম্বি 

পাওয়া র্ার্ব। 

প্রর্াণক: প্রর্ি ত্রত্রর্ার্সর্কি ওর্য়বসাইট হািনাগাদ সম্পর্ন্নি অর্িস আর্দি/সভাি কার্ ির্ববিণী/সিকার্ি 

পত্র/ওর্য়বর্িংক। 

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

অর্ভর্র্াগ প্রর্িকাি ব্যবস্থা সংক্রান্ত র্নর্দ ির্িকা-২০১৫ (পর্ির্ার্েিি-২০১৮) অনুর্ায়ী অনিাইন/অিিাইর্ন 

প্রাপ্ত অর্ভর্র্াগ র্থাসর্র্য় মনষ্পমি ক রি েরি এিং মনষ্পমি প্রমিরিদন মনরদ টমিকো অনুর্োয়ী ি িিী িোরস  ১০ 

িোম রখ  িরে ঊর্ধ্টিন  কর্তটিক্ষ ি োি  সপ্র ণ ক রি েরি। ঊর্ধ্টিন কর্তটিক্ষ িলরি িন্ত্রণোলয়/মিভোরগ  সক্ষরৈ 

িমন্ত্রিম ষদ মিভোগ, অমর্দপ্ত /মিভোগীয় কোর্ টোলয়/দপ্ত /সংস্থো  সক্ষরৈ সংমিষ্ট িন্ত্রণোলয়/মিভোগ এিং িোঠ ির্ টোরয়  

দপ্তর   সক্ষরৈ সংমিষ্ট মিভোগীয় কোর্ টোলয়রক বুঝোরি। 

মূল্যোয়ন িদ্ধমি: প্রোপ্ত অমভরর্োরগ  ৯০% মনষ্পমি ক ো েরল এিং র্থোসিরয় িোমসক প্রমিরিদন (প্রমি িোরস ০১টি) 

সপ্র ণ মনমিি ক ো েরল িমণ টি সূচরক  মিি ীরি পূণ ট নম্ব  িোওয়ো র্োরি। অেটন িিভোগ নো েরল গোমণমিক েোর  নম্ব  

কিটন েরি এিং অনলোইন ও অিলোইরন প্রোপ্ত মনষ্পমিরর্োগ্য অমভরর্োরগ  ৬০%-এ  কি মনষ্পমি  সক্ষরৈ সকোরনো নম্ব  

িোওয়ো র্োরি নো।  

প্রর্াণক: র্নষ্পর্ত্ত সংক্রান্ত র্ার্সক প্রর্ির্বদন। 

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

অমভরর্োগ প্রমিকো  ব্যিস্থোিনো সংক্রোন্ত কোর্ টক্রি ত্রৈিোমসকমভমিরি িম িীক্ষণ ক রি েরি। গৃেীি মসদ্ধোন্ত 

িোস্তিোময়ি েরি মক নো িো মনয়মিি ির্ টোরলোচনো ক রি েরি এিং িোস্তিোয়ন প্রমিরিদন প্রণয়ন ক রি েরি। 

ত্রৈিোমসকমভমিরি মসদ্ধোন্ত িোস্তিোয়নপূি টক িোস্তিোয়ন প্রমিরিদন ঊর্ধ্টিন কর্তটিক্ষ ি োি  সপ্র ণ ক রি েরি।  

মূল্যোয়ন িদ্ধমি:  প্রমি ত্রৈিোমসরক অমভরর্োগ প্রমিকো  ব্যিস্থোিনো সংক্রোন্ত কোর্ টক্রি িম িীক্ষণ ক রি েরি এিং 

িোস্তিোয়ন অগ্রগমিসে িম িীক্ষণ প্রমিরিদন ঊর্ধ্টিন কর্তটিরক্ষ  মনকর্ সপ্র ণ ক ো েরল বর্ণ িি সূির্কি র্বপিীর্ি পূণ ি 

নম্বি পাওয়া র্ার্ব। অেটন িিভোগ নো েরল গোমণমিক েোর  নম্ব  কিটন েরি। 

প্রিোণক:  ত্রৈিোমসক িম িীক্ষণ প্রমিরিদন। 
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২.২  অমভরর্োগ প্রমিকো  ব্যিস্থো এিং  মেআ এস সির্ওয়েো  মিষয়ক প্রমিক্ষণ আরয়োমেি: 

কর্ িকিিা-কর্ িিািীর্দি দক্ষিাবৃর্দ্ধি েন্য প্রর্িক্ষণ আর্য়ােন কির্ি হর্ব। অর্ভর্র্াগ প্রর্িকাি ব্যবস্থা এবং 

রসবা সংক্রান্ত  সংর্িষ্ট আইন-কানুন, র্বর্ধ-র্বধান, িাকুর্ি র্বর্ধ, অর্ভর্র্াগ প্রর্িকাি ব্যবস্থা সংক্রান্ত র্নর্দ ির্িকা, 

র্েআিএস সিটওয়যাি এবং র্নে দপ্তর্িি অর্ভর্র্াগ প্রর্িকাি ব্যবস্থাপনা কার্ িক্রর্ র্বষর্য় ২টি 

রসর্র্নাি/কর্ িিািা/প্রর্িক্ষণ আর্য়ােন কির্ি হর্ব।  

মূল্যায়ন পদ্ধর্ি: অর্ভর্র্াগ প্রর্িকাি ব্যবস্থাপনা এবং রসবা সংক্রান্ত সংর্িষ্ট আইন-কানুন ও র্বর্ধ-র্বধান, অর্ভর্র্াগ 

প্রর্িকাি ব্যবস্থা সংক্রান্ত র্নর্দ ির্িকা, র্েআিএস সিটওয়যাি এবং র্নে দপ্তর্িি অর্ভর্র্াগ প্রর্িকাি ব্যবস্থাপনা 

কার্ িক্রর্ র্বষর্য় ২টি রসর্র্নাি/কর্ িিািা/প্রর্িক্ষণ আর্য়ােন কিা হর্ি বর্ণ িি সূির্কি র্বপিীর্ি িিভাগ িক্ষযর্াত্রা 

অর্েিি হর্ব এবং পূণ ি নম্বি পাওয়া র্ার্ব। অেটন িিভোগ নো েরল গোমণমিক েোর  নম্ব  কিটন েরি। 

প্রর্াণক: প্রর্িক্ষর্ণি অর্িস আর্দি, আর্িািযসূর্ি, প্রর্িক্ষণাথীর্দি িার্িকা, উপর্স্থর্ি/হার্েিা। 

 

২.৩ অমভরর্োগ প্রমিকো  ব্যিস্থোিনো মিষরয় সস্টকরেোল্ডো গরণ  সিন্বরয় অিমেিক ণ সভো: 

অংিীেরন  অংিগ্রেরণ ২টি সভো আরয়োেন ক রি েরি। অংিীেন িলরি িন্ত্রণোলয়/মিভোগ/ োষ্ট্রীয় 

প্রমিষ্ঠোন/অমর্দপ্ত / দপ্ত /সংস্থো/িোঠ ির্ টোরয়  কোর্ টোলরয়  অভেন্ত ীণ/দোপ্তম ক/নোগম ক সসিো গ্রেণকো ী সর্ সকোন 

ব্যমি/প্রমিষ্ঠোন এিং আওিোর্ীন/সংমিষ্ট িোঠ ির্ টোরয়  কোর্ টোলয়সমূে মকংিো িোরদ  কি টকিটো/কি টচো ীরক বুঝোরি।  

মূল্যোয়ন িদ্ধমি: অংিীেরন  অংিগ্রেরণ কিিরক্ষ ২টি সভো আরয়োেন ক ো েরল িমণ টি সূচরক  মিি ীরি পূণ ট নম্ব  

িোওয়ো র্োরি। অেটন িিভোগ নো েরল গোমণমিক েোর  নম্ব  কিটন েরি। 

প্রিোণক: অংিীেরন  অংিগ্রেরণ অনুমষ্ঠি সভো  কোর্ টমিি ণী/সভো  সনোটিি/উিমস্থি/েোমে ো। 

 

অমভরর্োগ প্রমিকো  ব্যিস্থোিনো সংক্রোন্ত কি টিম কল্পনো িম িীক্ষণ িদ্ধমি 

* অমভরর্োগ প্রমিকো  ব্যিস্থোিনো সংক্রোন্ত কি টিম কল্পনো প্রণয়নকো ী অমিস ত্রৈিোমসকমভমিরি অগ্রগমি 

ির্ টোরলোচনো ক রি এিং অগ্রগমি প্রমিরিদন ঊর্ধ্টিন অমিরস  মনকর্ সপ্র ণ ক রি; এিং 

* ঊর্ধ্টিন অমিস প্রমি অথ টিছর   িোঝোিোমঝ সিরয় (১৫ েোনুয়োম   িরে) আওিোর্ীন অমিসমূরে  

অমভরর্োগ প্রমিকো  ব্যিস্থোিনো সংক্রোন্ত কি টিম কল্পনো িোস্তিোয়ন অগ্রগমি ির্ টোরলোচনো ক রি এিং আওিোর্ীন 

অমিসসমূেরক িলোিিটক প্রদোন ক রি। 

 

অমভরর্োগ প্রমিকো  ব্যিস্থোিনো সংক্রোন্ত কি টিম কল্পনো মূল্যোয়ন িদ্ধমি 

           *অথ ট িছ  সিরষ ১৫ জুলোই িোম রখ  িরে অমভরর্োগ প্ররমিকো  ব্যিস্থোিনো সংক্রোন্ত কি টিম কল্পনো 

প্রণয়নকো ী অমিস পূি টিিী অথ টিছর   অমভরর্োগ প্রমিকো  ব্যিস্থোিনো সংক্রোন্ত কি টিম কল্পনো  স্বমূল্যোয়ন প্রমিরিদন 

প্রস্তুি ক রি (প্রমিটি সূচরক  মিি ীরি প্রদি নম্বর   মিি ীরি প্রোপ্ত নম্ব , সি টরিোর্ ২৫ নম্বর   িরে), অমিস 

প্রর্োরন  অনুরিোদন গ্রেণ ক রি এিং প্রিোণকসে মূল্যোয়ন প্রমিরিদন ঊর্ধ্টিন অমিরস  মনকর্ সপ্র ণ ক রি;  
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* ঊর্ধ্টিন অমিস প্রিোণকসমূে র্োচোই কর  চূড়োন্ত নম্ব  প্রদোন ক রি এিং ঊর্ধ্টিন অমিরস  এমিএ 

মূল্যোয়নকো ী কি টকিটো  মনকর্ চূড়োন্ত মূল্যোয়ন প্রমিরিদন (প্রোপ্ত নম্ব সে) সপ্র ণ ক রি; 

* এমিএ মূল্যোয়নকো ী কি টকিটো উি অমিরস  চূড়োন্ত মূল্যোয়রন প্রোপ্ত নম্ব রক এমিএ-সি র্োর্ টকৃি নম্ব  (৪)-

এ  মিি ীরি রূিোন্ত  ক রি (ওরয়রর্ড সস্কো ); এিং 

* উি নম্ব  এমিএ-সি অমভরর্োগ প্রমিকো  ব্যিস্থোিনো িোস্তিোয়রন  মিি ীরি অমভরর্োগ প্রমিকো  ব্যিস্থোিনো 

সংক্রোন্ত কি টিম কল্পনো প্রণয়নকো ী অমিরস  প্রোপ্ত নম্ব  মেরসরি মিরিচনো ক ো েরি।  

*উদোে ণ: র্ ো র্োক অমভরর্োগ প্রমিকো  ব্যিস্থোিনো সংক্রোন্ত কি টিম কল্পনো িোস্তিোয়রন সকোন অমিস চূড়োন্ত 

মূল্যোয়রন ২৫ নম্বর   মিি ীরি ২০ নম্ব  সিরয়রছ। এমিএ মূল্যোয়নকো ী কি টকিটো উি অমিরস  চূড়োন্ত মূল্যোয়রন প্রোপ্ত 

নম্ব রক এমিএ সসকিন ৩-এ অমভরর্োগ প্রমিকো  ব্যিস্থোিনো সংক্রোন্ত কি টিম কল্পনো িোস্তিোয়রন  ের্ন্ র্োর্ টকৃি নম্ব  

(৪, ওরয়রর্ড সস্কো )-এ  মিি ীরি রূিোন্ত  ক রি মনেরূরি: 

       * সি টরিোর্ নম্ব  ২৫ েরল প্রোপ্ত নম্ব  ২০ 

       * সুি োং সি টরিোর্ নম্ব  ৪ েরল প্রোপ্ত নম্ব = (২০৪)২৫=৩.২ 

       মনরে অমভরর্োগ প্রমিকো  ব্যিস্থোিনো সংক্রোন্ত কি টিম কল্পনো ২০২২-২৩ প্রদি েরলো। এই কি টিম কল্পনো সকল 

স কোম  অমিরস  ের্ন্ প্ররর্োেে েরি। স কোম  অমিসসমূে এই কি টিম কল্পনো মপ্রন্ট কর  এমিএ’  সোরথ সংযুি কর  

স্বোক্ষর   ব্যিস্থো গ্রেণ ক রি।  


