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২০২১-২২ অর্ থবছরেে বার্ষ থক কর্ থসম্পাদন চুর্ি মূল্যায়ন র্নরদ থর্িকা 

 

সাধােণ র্নরদ থিাবলী  

১) প্রর্িটি কর্ থসম্পাদন সূচরকে অর্থরনে সপরে প্রর্াণক দার্িল কেরি হরব; 

২) ককারনা সূচরকে অর্থরনে সপরে প্রর্াণক দার্িল কো না হরল সূচকটিরি অর্থন কনই র্রর্ থ র্বরবর্চি হরব; 

৩) সকল প্রর্াণরক িদসংর্িষ্ট কর্ থকিথাে স্বােে র্াকরি হরব; স্বােের্বহীন প্রর্াণক র্বরবচনা কো হরব না; 

4) কে সর্স্ত সূচরকে প্রর্াণরকে সংখ্যা/পর্ের্াণ অরনক কবর্ি কস সর্স্ত সূচরকে প্রর্াণক র্হসারব প্রার্র্র্কভারব একটা 

সার্ার্ে র্িট দার্িল কেরি হরব; 

৫) দাবীকৃি অর্থরনে সরে প্রর্াণক সার্্জস্যপূরণ থ হরি হরব; 

৬) বছেরিরষ সর্স্ত সূচরকে অর্থনরক প্রিযয়ন করে র্ন্ত্রণালয়/র্বভারেে র্সর্নয়ে সর্চব/সর্চব র্রহাদরয়ে সভাপর্িরে 

একটি সভা আরয়ার্ন কেরি হরব। ঐ সভাে কাে থর্ববেণীটি আলাদাভারব র্র্ন্ত্রপর্েষদ র্বভারে দার্িল কেরি হরব। উরেখ্য 

কে, এ কাে থর্ববেণীটি ককারনা র্নর্দ থষ্ট সূচরকে প্রর্াণক র্হসারব র্বরবচনা কো হরবনা; 

৭) সুিাসনমূলক কাে থক্রর্সমূরহে (র্ািীয় শুদ্ধাচাে ককৌিল, অর্ভরোে প্রর্িকাে ব্যবস্থা, কসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি, ই-েভর্ন্থান্স 

ও উদ্ভাবন এবং িথ্য অর্ধকাে) প্রর্াণক এর্পএ র্নরদ থর্িকায় প্রদত্ত র্নরদ থিনা কর্ািারবক তির্ে কেরি হরব এবং র্র্ন্ত্রপর্েষদ 

র্বভারেে সংর্িষ্ট িািায় কপ্রেণ কেরি হরব; 

8) প্রর্িটি সূচরকে প্রদত্ত প্রর্াণরকে র্বস্তার্েি র্ববেণী স্ব স্ব র্ন্ত্রণালয়/র্বভারে/সংর্িষ্ট দপ্তরে সংেেণ কেরি হরব। 

র্র্ন্ত্রপর্েষদ র্বভাে প্ররয়ার্রন কেরকারনা সূচরকে র্বস্তার্েি প্রর্াণক চাইরি পােরব; 

৯) বার্ষ থক স্বমূল্যায়ন প্রর্িরবদন দার্িরলে সর্য় একটি সূচরকে পুরো বছরেে অর্থরনে সপরে প্রর্াণক একরে (ষান্মার্সক 

বা অর্ন্ তের্ার্সরক দার্িল কো হরলও) দার্িল কেরি হরব। 

এর্পএএর্এস সফটওয়যাে ব্যবহাে সংক্রান্ত 

১০) সম্প্রর্ি এর্পএএর্এস সফটওয়যারে প্রর্াণরকে সরবার্চ্থ আকাে ২ কর্োবাইরটে স্থরল ৫ কর্োবাইট র্নধ থােণ কো 

হরয়রছ। কারর্ই এর্পএএর্এস সফটওয়যারেে র্াধ্যরর্ সরবার্চ্থ ৫ কর্োবাইট পে থন্ত প্রর্াণক দার্িল কো োরব; এে কবর্ি 

সাইরর্ে ককান প্রর্াণরকে কেরে অর্থরনে একটি সার্ার্ে র্িট প্রর্াণক র্হসারব দার্িল কেরি হরব;  

১১) স্বমূল্যার্য়ি প্রর্িরবদন সফটওয়যারে দার্িরলে কেরে সকল প্রর্াণক এর্পএএর্এস সফটওয়যারেে র্াধ্যরর্ দার্িল 

কেরি হরব। সফটওয়যাে ব্যিীি অর্ন্রকারনা র্াধ্যরর্ প্রর্াণক কপ্রেণ কো োরবনা;  

১২) একটি সূচরকে প্রর্াণরক একার্ধক ডকুরর্ন্ট র্াকরল িা সর্র্িি করে একটি র্পর্ডএফ আকারে আপরলাড কেরি হরব; 
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প্রকল্প সংক্রান্ত 

১৩) প্রকরল্পে র্াধ্যরর্ অর্র্থি সকল সূচরকে প্রর্াণক র্হসারব অর্থরনে সপরে সংর্িষ্ট প্রকরল্পে ‘প্রকল্প-পর্েচালরকে’ 

প্রিযয়ন-পে এবং Project Steering Committee (PSC)/Project Implementation Committee (PIC)  এে  সভাে 

কাে থর্ববেণী প্রদান কেরি হরব। কাে থর্ববেণীরি সংর্িষ্ট সূচরকে চূড়ান্ত অর্থন সুস্পষ্টভারব উরেি র্াকরি হরব এবং 

অর্থরনে ‘অের্ভর্ত্তক র্ববেণ’ দার্িল কেরি হরব; 

১৪) ের্দ কেৌর্িক কােরণ ককারনা প্রকরল্পে PSC/PIC সভা জুন র্ারস আরয়ার্ন কো সম্ভব না হয়, কসরেরে ঐ 

অর্ থবছরেে কিষ তের্ার্সরক আরয়ার্র্ি PSC/PIC সভাে কাে থর্ববেণী (ঐ সর্য় পে থন্ত অর্থরনে সুর্নর্দ থষ্ট র্ববেণসহ) এবং 

অর্ থবছে কিরষ অর্থরনে সপরে সংর্িষ্ট প্রকল্প-পর্েচালরকে প্রিযয়ন দার্িল কেরি হরব; 

আওিাধীন দপ্তে/সংস্থা/র্াঠ পে থারয়ে অর্ফরসে র্াধ্যরর্ অর্র্থিব্য সূচকসমূহ 

১৫) কেসকল সূচরকে লেযর্াো আওিাধীন দপ্তে/সংস্থা/র্াঠ পে থারয়ে অর্ফরসে র্াধ্যরর্ অর্র্থি হরব কসসকল সূচরকে 

লেযর্াো অর্থরনে র্বষরয় প্ররয়ার্নীয় িথ্যার্দে র্ববেণসহ সংর্িষ্ট দপ্তে/সংস্থা প্রধান কর্তথক স্বাের্েি প্রিযয়ন দার্িল 

কেরি হরব। 

সভা/অনলাইন সভা/র্ভর্ডও কনফারেন্স আরয়ার্ন 

১৬) একটি সভা/অনলাইন সভা আয় াজয়নর ক্ষেয়ে ঐ সভার কার্ যবিিরণী দাবিল করয়ে হয়ি। প্রয়র্াজযয়েয়ে কার্ যবিিরণী 

দাবিল করা সম্ভি না হয়ল ক্ষরকর্ য ক্ষনাটস অি বর্সকাশন দাবিল করয়ে হয়ি;  

১৭) একাবিক সভা/অনলাইন সভা আয় াজয়নর ক্ষেয়ে প্রমাণক বহসায়ি প্রার্র্র্কভারব িদসংর্িষ্ট কর্ থকিথা কর্তথক স্বাের্েি 

একটি সার্ার্ে র্িট দার্িল কেরি হরব। উি সার্ার্ে র্িরট সভা/অনলাইন সভা আয় াজয়নর িার্েি, র্বষয়বস্তুে র্ববেণ, 

অংিগ্রহণকােীে সংখ্যা ও সংর্িষ্ট কনাটিি/অর্ফস স্মােক/অর্ফস আরদরিে নম্বে উরেি র্াকরি হরব। সকল সভাে 

কাে থর্ববেণী সংেেণ কেরি হরব; 

১৮) র্ভর্ডও কনফারেন্স আরয়ার্ন সংক্রান্ত সূচরকে কেরে সংর্িষ্ট অর্ফস আরদরিে/রনাটিরিে কর্প এবং 

কাে থর্ববেণী/প্রর্সর্ডং/রেকড থ অফ কনাটস্ দার্িল কেরি হরব; 

সভাে র্সদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

১৯) একটি সভা হরয় র্াকরল ঐ সভাে র্সদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রর্িরবদন দার্িল কেরি হরব; 

২০) র্বর্ভন্ন সভাে র্সদ্ধান্ত বাস্তবায়রনে হাে সংক্রান্ত সূচক অর্থরনে প্রর্াণক র্হসারব প্রার্র্র্কভারব সংর্িষ্ট িথ্য সম্বর্লি 

(সভাে িার্েি, গৃহীি র্সদ্ধারন্তে সংখ্যা, বাস্তবার্য়ি র্সদ্ধারন্তে সংখ্যা) িদসংর্িষ্ট কর্ থকিথা কর্তথক স্বাের্েি একটি সার্ার্ে 

র্িট দার্িল কেরি হরব। িরব এরুপ কেরে সভাে কাে থর্ববেণীসমূহ প্রস্তুি োিরি হরব। কাে থর্ববেণীরি ূরব থবিী সভাে 

র্সদ্ধান্ত বাস্তবায়রনে র্বষয়টি সুস্পষ্টভারব উরেি র্াকরি হরব; 

 

 



3 

 

প্রর্িেণ/ কর্ থিালা/রসর্র্নাে/ Learning Session সংক্রান্ত 

২১) একটি র্নর্দ থষ্ট র্বষরয়ে প্রর্িেণরক একার্ধক সূচরকে প্রর্াণক র্হসারব উপস্থাপন কো োরবনা; 

২২) প্রর্িেণ/কর্ থিালা/রসর্র্নাে/লার্ন থং কসিন সংক্রান্ত সূচক অর্থরনে প্রর্াণক র্হসারব প্রার্র্র্কভারব িদসংর্িষ্ট কর্ থকিথা 

কর্তথক স্বাের্েি একটি সার্ার্ে র্িট দার্িল কেরি হরব। উি সার্ার্ে র্িরট প্রর্িেণ/কর্ থিালা/রসর্র্নাে/লার্ন থং কসিন-এে 

িার্েি, র্বষয়বস্তুে র্ববেণ, ব্যর্য়ি র্নঘন্টা, প্রর্িেণার্ীে/অংিগ্রহণকােীে সংখ্যা এবং প্রর্িেণ/কর্ থিালা/রসর্র্নাে/লার্ন থং 

কসিন সংর্িষ্ট কনাটিি/অর্ফস স্মােক/অর্ফস আরদরিে নম্বে উরেি র্াকরি হরব; 

পর্েদি থন/িদাের্ক 

২৩) পর্েদি থন/িদাের্কে লেযর্াো অর্থরনে দাবী কো হরল এরূপ পর্েদি থন/িদাের্কে িথ্য সম্বর্লি (পর্েদি থরনে িার্েি, 

পর্েদি থরনে স্থান/সাইট/অর্ফরসে নার্, পর্েদি থনকােী কর্ থকিথাে নার্ ও পদবী) একটি সার্ার্ে র্িট দার্িল কেরি হরব। 

সকল পর্েদি থন/িদাের্ক প্রর্িরবদন সংেেণ কেরি হরব; 

পর্েদি থন প্রর্িরবদরনে সুপার্েি বাস্তবায়ন  

২৪) পর্েদি থরনে সুপার্েি বাস্তবায়রনে হাে সংক্রান্ত সূচক অর্থরনে প্রর্াণক র্হসারব প্রার্র্র্কভারব সংর্িষ্ট িথ্য সম্বর্লি 

(পর্েদি থরনে িার্েি, পর্েদি থনকােী কর্ থকিথাে নার্ ও পদবী, প্রদত্ত সুপার্েরিে সংখ্যা, বাস্তবার্য়ি সুপার্েরিে সংখ্যা) 

সংর্িষ্ট কর্ থকিথা কর্তথক স্বাের্েি একটি সার্ার্ে র্িট দার্িল কেরি হরব। িরব এরেরে পর্েদি থনকৃি অর্ফস হরি কপ্রর্েি 

প্রর্িপালন প্রর্িরবদরনে কর্প সংর্িষ্ট অর্ফরস সংেেণ কেরি হরব; 

র্দবস পালন/উদোপন সংক্রান্ত 

২৫) র্দবস পালন/উদোপরনে প্রর্াণক র্হসারব র্দবস পালন/উদোপরনে প্রস্তুর্িমূলক সভায় গৃহীি র্সদ্ধান্ত এবং র্সদ্ধারন্তে 

আরলারক গৃহীি কাে থক্ররর্ে একটি সংর্েপ্ত র্ববেণী দার্িল কেরি হরব। এরেরে প্রস্তুর্িমূলক সভাে কাে থর্ববেণী সংেেণ 

কেরি হরব; 

অনুষ্ঠান/রর্লা/সার্র্ট/সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠান/কনফারেন্স/ক্রীড়া প্রর্িরোর্েিা আরয়ার্ন ও অংিগ্রহণ 

২৬) অনুষ্ঠান/ক্ষমলা/সাবমট/সাাংস্কৃবেক অনুষ্ঠান/কনফায়রন্স/ক্রীড়া প্রবেয়র্াবিো আয় াজন সাংক্রান্ত সূচয়কর ক্ষেয়ে 

প্রস্তুর্িমূলক সভায় গৃহীি র্সদ্ধান্ত এবং র্সদ্ধারন্তে আরলারক গৃহীি কাে থক্ররর্ে একটি সংর্েপ্ত র্ববেণী দার্িল কেরি হরব। 

এরেরে প্রস্তুর্িমূলক সভাে কাে থর্ববেণী সংেেণ কেরি হরব; 

২৭) ক্ষদয়শ/বিয়দয়শ আয় াবজে অনুষ্ঠান/ক্ষমলা/সাবমট/সাাংস্কৃবেক অনুষ্ঠান/কনফায়রন্স/ক্রীড়া প্রবেয়র্াবিো  অাংশগ্রহয়ণর 

ক্ষেয়ে বজও’র কবি, একাবিক বজও হয়ল অনুষ্ঠায়নর িরণ, স্থান, অনুষ্ঠায়নর োবরি এিাং বজও’র োবরি ও স্মারক নম্বর 

উয়েিপূি যক সামাবর বশট দাবিল করয়ে হয়ি। উয়েখ্য ক্ষর্, ইয়ভয়ে অাংশগ্রহয়ণর সাংবিষ্ট  

বস্থরবচে/বভবর্ও/প্রকাশনা/প্রবেয়িদন ইেযাবদ সাংরেণ করয়ে হয়ি; 
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আইন/র্বর্ধর্ালা প্রণয়ন সংক্রান্ত 

২৮) আইন/র্বর্ধর্ালা চূড়ান্ত প্রণয়রনে কেরে কেরর্রটে কর্প দার্িল কেরি হরব; 

২৯) আইন/র্বর্ধর্ালাে িসড়া প্রণয়রনে কেরে িসড়াটি কে সভায় অনুরর্ার্দি হরয়রছ কস সভাে কাে থর্ববেণী দার্িল কেরি 

হরব;  

৩০) ের্দ ককান র্নর্দ থষ্ট ধাপ পে থন্ত (উদাহেণস্বরুপ অর্ন্ ককান র্ন্ত্রণালরয় র্িার্ি/রভটিংরয়ে র্র্ন্ কপ্রেণ) সম্পন্ন কো 

লেযর্াো হরয় র্ারক, কসরেরে ঐ র্ন্ত্রণালয়/র্বভারে কপ্রর্েি পরেে কর্প দার্িল কেরি হরব। প্ররয়ার্য কেরে কনাটাংরিে 

সংর্িষ্ট অংরিে অনুর্লর্প কপ্রেণ কেরি হরব; 

Statutory Rules and Orders (SRO)/নীবেমালা/বনয়দ যবশকা চূড়ান্তকরণ সাংক্রান্ত 

৩১) এসআরও/নীবেমালা/বনয়দ যবশকা চূড়ান্তকরণ সাংক্রান্ত সূচয়কর ক্ষেয়ে সাংবিষ্ট এসআরও/নীবেমালা/বনয়দ যবশকা-র কবি 

দাবিল করয়ে হয়ি; 

৩২) এসআরও/নীবেমালা/বনয়দ যবশকা-র িবরমাণ/সাংখ্যা ক্ষিবশ হয়ল এসআরও/নীবেমালা/বনয়দ যবশকা-র নাম, চূড়ান্তকরয়ণর 

োবরি ইেযাবদ েথ্য সম্ববলে একটি সামাবর বশট দাবিল করয়ে হয়ি; 

মাননী  প্রিানমন্ত্রীর প্রবেশ্রুবে িাস্তিা ন সাংক্রান্ত 

৩৩) বিয়িচয অর্ যিছয়র প্রবেশ্রুবে িাস্তিা য়নর লেযমাো বনি যারণ সাংক্রান্ত সভার কার্ যবিিরণী (উদাহরণ: সমন্ব  সভা, 

এবর্বি বরবভউ সভা ইেযাবদ); 

৩৪) িবরকল্পনা অনুর্া ী কেটুকু কার্ যক্রম িাস্তিাব ে হয় য়ছ োর দপ্তর/সাংস্থা প্রিান কর্তযক স্বােবরে বিিরণী; 

৩৫) মাননী  প্রিানমন্ত্রীর কার্ যালয়  ক্ষপ্রবরে এ সাংক্রান্ত প্রবেয়িদয়নর কবি দাবিল করয়ে হয়ি; 

িয়িষণা/র্র্েপ/সর্ীো সাংক্রান্ত 

৩৬) েরবষণা/র্র্েপ/সর্ীো সংক্রান্ত সূচরকে কেরে েরবষণা/র্র্েপ/সর্ীোে র্িরোনার্, েরবষক/ প্রর্িরবদক/ 

র্র্েপকােক/সর্ীোকােীে নার্, েরবষণা/র্র্েপ/সর্ীো শুরু এবং সর্ার্প্তে িার্েি (প্ররোর্যরেরে) উরেিূরব থক একটি 

সার্ার্ে র্িট দার্িল কেরি হরব। এরেরে মূল প্রর্িরবদন সংেেণ কেরি হরব; 

কফরলার্িপ/বৃর্ত্ত প্রদান সংক্রান্ত 

৩৭) কফরলার্িপ/বৃর্ত্ত প্রদারনে িার্েি, কফরলার্িপ/বৃর্ত্ত প্রাপ্তরদে নার্, ঠিকানা এবং কর্াবাইল নম্বেসহ একটি সার্ার্ে র্িট 

দার্িল কেরি হরব; 
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প্রকািনা সংক্রান্ত (হযান্ডবুক/প্রর্িরবদন/র্ববৃর্ি ইিযার্দ) 

৩৮) প্রর্িটি প্রকািনা সংক্রান্ত সূচরকে প্রর্াণরক প্রকারিে িার্েি উরেি র্াকরি হরব। প্রকারিে িার্েি উরেি ব্যিীি 

প্রকািনা সংক্রান্ত ককান প্রর্াণক গ্রহণ কো হরব না; 

৩৯) একটি হযান্ডবুক/প্রর্িরবদন/র্ববৃর্ি ইিযার্দ সংক্রান্ত প্রকািনা হরল প্রকািনাটিে কর্প দার্িল কেরি হরব। প্রকািনাটিে 

আকাে ৫ কর্োবাইরটে কবর্ি হরল কসরেরে প্রকািনাটিে প্রর্র্ এক/দুই পৃষ্ঠাে ছর্ব (প্রকািকাল উরেিসহ) এবং প্রকািনা 

সংক্রান্ত একটি statement দার্িল কেরি হরব; 

৪০) একার্ধক হযান্ডবুক/প্রর্িরবদন/র্ববৃর্ি প্রকাি সংক্রান্ত সূচরকে কেরে প্রকার্িি হযান্ডবুক/প্রর্িরবদন/র্ববৃর্িে িথ্য 

সম্বর্লি একটি সার্ার্ে র্িট দার্িল কেরি হরব। উি সার্ার্ে র্িরট হযান্ডবুক/প্রর্িরবদন/র্ববৃর্িে র্িরোনার্, প্রকারিে 

িার্েি উরেি কেরি হরব; 

৪১) অনলাইন প্রকািনাে কেরে ওরয়বর্লঙ্ক উরেি কেরি হরব; 

ওরয়বসাইরট প্রকাি সংক্রান্ত 

৪২) র্নধ থার্েি িার্েরি ককান ডকুরর্ন্ট (নীর্ির্ালা, র্নরদ থর্িকা, প্রর্িরবদন ইিযার্দ) ওরয়বসাইরট প্রকাি  সংক্রান্ত সূচরকে 

প্রর্াণক র্হসারব ডকুরর্ন্টটি কে িার্েরি ওরয়বসাইরট/ওরয়বরপাট থারল আপরলাড কো হরয়রছ কস িার্েরিে উরেিসহ সংর্িষ্ট 

অংরিে র্িনিট দার্িল কেরি হরব এবং ওরয়বসাইরটে র্লঙ্ক উরেি কেরি হরব;  

ওরয়বসাইট/কপাট থাল হালনাোদ সংক্রান্ত 

৪৩) ওরয়বসাইট/কপাট থাল হালনাোদকেণ সংক্রান্ত সূচরকে কেরে (সূচরকে লেযর্াো অনুোয়ী) কি িার্েরি হালনাোদ 

কো হরয়রছ, ূররব থ কী র্ছল, কী কী র্বষয় হালনাোদ কো হরয়রছ এবং সংর্িষ্ট ওরয়বর্লংক উরেিূরব থক একটি প্রর্িরবদন 

র্র্া র্দরি হরব; 

আরবদরনে র্ভর্ত্তরি প্রদত্ত কসবা  

৪৪) বনি যাবরে কার্ যবদিয়সর ময়ে আয়িদন বনষ্পবি সাংক্রান্ত সূচয়কর ক্ষেয়ে (উদাহেণস্বরুপ পোর্ি থ কসবা/র্বদুযৎ সংরোে 

প্রদান ইিযার্দ) প্রমাণক বহসায়ি একটি স্বােবরে সামাবর বশট দাবিল করয়ে হয়ি। সামাবর বশয়ট প্রদি ক্ষসিার নাম, 

আয়িদন প্রাবপ্তর োবরি, বনষ্পবির োবরি ও কে কার্ যবদিয়স আয়িদন বনষ্পবি করা হয় য়ছ ো উয়েি করয়ে হয়ি; 

৪৫) েয়ি িহুসাংখ্যক আয়িদয়নর ক্ষেয়ে একটি সামাবর বশট দাবিল করয়ে হয়ি। সামাবর বশয়ট ঐ ক্ষসিাটির প্রয়র্াজযয়েয়ে 

দপ্তর/সাংস্থা,বিভাি/ক্ষজলা/উিয়জলা, মাসবভবিক বিিরণী (বনষ্পবির িড় সম  উয়েিসহ) উয়েি র্াকয়ে হয়ি; 

৪৬) শেকরার বভবিয়ে আয়িদন বনষ্পবির হার সাংক্রান্ত সূচয়কর ক্ষেয়ে মাসবভবিক প্রাপ্ত আয়িদয়নর সাংখ্যা, বনষ্পবিকৃে ও 

অবনষ্পন্ন আয়িদয়নর সাংখ্যা এিাং বনষ্পবির হার সামাবর বশয়ট উয়েি করয়ে হয়ি; 

৪৭) ক্ষর্ সমস্ত আয়িদন বনষ্পবির ক্ষেয়ে System Generated Report িাও া র্া , ক্ষসয়েয়ে এরুি বরয়িাট য 

প্রমাণক বহসায়ি দাবিল করয়ে হয়ি; 
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বনয় াি সাংক্রান্ত 

৪৮) বনয় াি সাংক্রান্ত সূচয়কর ক্ষেয়ে শূন্য িয়দর নাম, শূন্য িয়দর সাংখ্যা, পূরণকৃে িয়দর সাংখ্যা এিাং বনয় াি আয়দয়শর 

োবরি ও স্মারক নম্বর উয়েি কয়র একটি সামাবর বশট দাবিল করয়ে হয়ি; 

িায়জট সাংক্রান্ত 

৪৯) সেকার্ে ব্যয়/র্র্র্ডর্প-ে িিকো হাে/ বারর্ট ঘাটর্ি ইিযার্দ সংক্রান্ত সূচরকে কেরে প্রর্াণক র্হসারব System 

generated iBAS++ report দার্িল কেরি হরব। iBAS++ র্েরপাট থ না পাওয়া কেরল বারর্ট বোদ্দ, বারর্ট 

ব্যয়, উদৃ্বত্ত/ঘাটর্িে িথ্য উরেিূরব থক একটি সার্ার্ে র্িট দার্িল কেরি হরব; 

ভািা/রসবা প্রদান 

5০) ভািা/রসবা প্রদান সংক্রান্ত সূচরকে কেরে কর্লা/উপরর্লার্ভর্ত্তক ভািা/রসবাে নার্, ভািা/রসবা প্রাপ্তরদে সংখ্যা, 

ভািা/রসবা প্রদারনে িার্েি প্রভৃর্ি িথ্য সম্বর্লি একটি সার্ার্ে র্িট দার্িল কেরি হরব। প্ররোর্যরেরে ভািা/রসবা 

গ্রহীিারদে নার্-ঠিকানা স্ব স্ব র্ন্ত্রণালয়/র্বভারে সংেেণ কেরি হরব; 

কভৌি র্নর্ থাণ কারর্ে অগ্রের্ি (প্রকল্প ব্যিীি) 

5১) কভৌি র্নর্ থাণ কারর্ে অগ্রের্ি (প্রকল্প ব্যিীি) র্বষয়ক দপ্তে/সংস্থা প্রধারনে প্রিযয়ন দার্িল কেরি হরব। আংর্িক 

র্নর্ থারণে লেযর্াো র্নধ থার্েি র্াকরল কিটুকু র্নর্ থাণ সম্পন্ন হরয়রছ িাে সুর্নর্দ থষ্ট র্ববেণসহ প্রর্িরবদন র্র্া র্দরি হরব; 

সফটওয়যাে/এযাপস তির্ে সংক্রান্ত 

5২) সফটওয়যাে/এযাপস তির্ে সংক্রান্ত সূচরকে কেরে সফটওয়যাে/এযাপরসে নার্, র্লঙ্ক, কডরভলপ কোে িার্েি সম্বর্লি 

এবং সফটওয়যাে/এযাপসসমূহ কাে থকে েরয়রছ র্রর্ থ দপ্তে/সংস্থা প্রধারনে প্রিযয়ন দার্িল কেরি হরব; 

কাে থক্রর্/রসবা চালুকেণ সংক্রান্ত  

৫৩) কার্ যক্রম/ক্ষসিা চালুকরণ (বমর্-ক্ষর্ বমল, ই-িাসয়িাট য, এনয়রালয়মে ইউবনট ইেযাবদ) সাংক্রান্ত সূচয়কর প্রমাণক বহসায়ি 

সাংবিষ্ট অবফস আয়দয়শর কবি দাবিল করয়ে হয়ি। কার্ যক্রম/ক্ষসিাটি কার্ যকর রয় য়ছ ময়ম য দপ্তর/সাংস্থা প্রিায়নর প্রেয নও 

এেৎসয়ে দাবিল করয়ে হয়ি;  

৫৪) এ িরয়নর কার্ যক্রম/ক্ষসিা একাবিক হয়ল চালুকৃে কার্ যক্রম/ক্ষসিার নাম, চালুকরয়ণর স্থান ও োবরি এিাং সংর্িষ্ট 

কনাটিি/অর্ফস স্মােক/অর্ফস আরদরিে নম্বে উয়েি কয়র একটি সামাবর বশট দাবিল করয়ে হয়ি; 

ঠিকাদার/িরামশ যক বনয় াি সাংক্রান্ত 

৫৫) ঠিকাদাে/পোর্ি থক র্নরয়াে সংক্রান্ত সূচরকে প্রর্াণক র্হসারব র্নরয়াে আরদরিে কর্প ও ঠিকাদােরক কাে থারদি 

প্রদারনে কর্প (প্ররোর্য কেরে) দার্িল কেরি হরব; 

 

 



7 

 

সর্র ািা স্মােক/ চুর্ি সম্পাদন সংক্রান্ত 

৫৬)  সর্র ািা স্মােক/চুর্ি সম্পাদন ইিযার্দ সূচরকে কেরে প্রমাণক বহসায়ি একটি স্বােবরে সামাবর বশট দাবিল করয়ে 

হয়ি। সামাবর বশয়ট স্বােেকােী পেসমূরহে নার্ ও পদবী (প্ররোর্যরেরে অর্ফরসে নার্), সর্র ািা স্মােক/চুর্িে র্বষয়, 

স্মােক/চুর্ি স্বােরেে িার্েি, চুর্িে কর্য়াদ , চুর্ি কাে থকে হওয়াে িার্েি (প্ররোর্যরেরে) উরেি কেরি হরব; 

অর্ডট আপর্ত্ত র্নষ্পর্ত্ত সংক্রান্ত 

৫৭) র্ন্ত্রণালয়/র্বভাে এবং দপ্তে/সংস্থাে অর্ডট আপর্ত্ত র্নষ্পর্ত্তে কেরে একটি র্দ্বপেীয়/র্েপেীয় সভা হরল অর্ডট আপর্ত্ত 

র্নষ্পর্ত্ত সংক্রান্ত পরেে কর্প দার্িল কেরি হরব; 

৫৮) একার্ধক র্দ্বপেীয়/র্েপেীয় সভাে র্াধ্যরর্ অর্ডট আপর্ত্তসমূহ র্নষ্পর্ত্ত হরয় র্াকরল র্নষ্পর্ত্তে িথ্য সম্বর্লি একটি 

সার্ার্ে র্িট দার্িল কেরি হরব। সার্ার্ে র্িরট অর্নষ্পন্ন অর্ডট আপর্ত্তে সংখ্যা, উত্থার্পি অর্ডট আপর্ত্তে সংখ্যা, 

র্নষ্পর্ত্তে সুপার্েিকৃি অর্ডট আপর্ত্তে সংখ্যা, র্নষ্পর্ত্তকেণ পরেে স্মােক নম্বে ও িার্েি উরেি র্াকরি হরব; 

অর্ন্ার্ন্ সূচরকে কেরে  

৫৯) এছাড়া র্ন্ত্রণালয়/র্বভারেে এর্পএ-কি উরের্িি অর্ন্ার্ন্ র্বষয়ভূি সূচরকে কেরে কাে থক্রর্ সম্পাদরনে প্রর্াণস্বরুপ 

ের্াের্ প্রর্াণক দার্িল কেরি হরব। প্রর্াণরকে র্বষরয় কেরকারনা প্রকাে অস্পষ্টিাে কেরে স্ব-মূল্যায়ন প্রর্িরবদন 

দার্িরলে ূররব থই র্র্ন্ত্রপর্েষদ র্বভারেে সংর্িষ্ট িািা/অর্ধিািাে সরে পোর্ি থ করে র্নরি হরব। 

আওিাধীন দপ্তে/সংস্থা ও র্াঠ পে থারয়ে এর্পএ মূল্যায়ন 

৬০) র্র্ন্ত্রপর্েষদ র্বভারেে উপরোর্ের্িি মূল্যায়ন র্নরদ থর্িকাে আরলারক সকল র্ন্ত্রণালয়/র্বভাে আওিাধীন দিে/সংস্থা ও 

র্াঠ পে থারয়ে অর্ফসসমূরহে এর্পএ মূল্যায়রনে র্নরদ থর্িকা র্ার্ে কেরব এবং িদানুোয়ী এর্পএ মূল্যায়ন র্নর্িি কেরব। 

আওিাধীন দপ্তে/সংস্থা ও র্াঠ পে থারয়ে অর্ফসসমুরহে এর্পএ মূল্যায়ন ের্াের্ভারব সম্পন্ন কেরি সংর্িস্ট 

র্ন্ত্রণালয়/র্বভােসমূহ পদরেপ গ্রহণ কেরব। র্র্ন্ত্রপর্েষদ র্বভাে এরেরে সংর্িষ্ট র্ন্ত্রণালয়/র্বভারেে গৃহীি পদরেপ 

(প্ররোর্য কেরে মূল্যায়ন প্রর্ক্রয়া) র্ানরি চাইরি পােরব।    


