বাাংলাদেশ ফরম নাং ২৯০ ঘ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার

বার্ষ িক কর্িমূল্যায়ন প্রর্িববদন
বছর/সময়………………………

কমমকতমার নাম

:

পেবব

:

কমমরত পদের নাম

:

কমমস্থল

:

কযাডার / নন কযাডার

:

পবরবিবত নাং (যবে থাদক) :

1

বাবষ মক কমমমূল্যায়ন প্রবতদবেন
১র্ অাংশ: ব্যবিগত তথ্য
(প্রর্িববেনাধীন কমমকতমা পূরণ করদবন)
সময়কাল/বছর ...........................
১।

ক) প্রবতদবেনাধীন কমমকতমার নাম:
খ) জন্ম তাবরখ :

গ) পবরবিবত নম্বর:

ঘ) পেবব:

ঙ) ই-বমইল ঠিকানা:

ি) বমাবাইল নম্বর:

ছ) ববতন বেড:

জ) বতমমান ববতন:
ঝ) জািীয় পর্রচয়পত্র নম্বর:
ঞ) টিআইএন/ইটিআইএন নম্বর:
ট) প্রবতববদন কালীন অর্িবের নার্ :
ঠ) িাকবরদত বযাগোদনর তাবরখ (সরকাবর/কযডার):
ড) বশক্ষাগত বযাগ্যতা:
ঢ) ববদেশী ভাষায় েক্ষতা (যবে থাদক):
ণ) প্রবশক্ষণ (প্রবতদবেন কালীনের্বয়) :
২।

ক) প্রবতদবেনকারী কমমকতমার নাম:
খ) পবরবিবত নম্বর:

গ) পেবব:

ঘ) কমমস্থল(মন্ত্রণালয়/ববভাগ/অবধেপ্তর/েপ্তর) :
ঙ) কমমস্থদল বযাগোদনর তাবরখ:
৩।

ক) প্রবতস্বাক্ষরকারী কমমকতমার নাম:
খ) পবরবিবত নম্বর:

গ) পেবব:

ঘ) কমমস্থল(মন্ত্রণালয়/ববভাগ/অবধেপ্তর/েপ্তর) :

প্রবতববেনাধীন কমমকতমার নাদমর সীলসহ স্বাক্ষর ও তাবরখ
2

বাবষ মক কমমমূল্যায়ন প্রবতদবেন
২য় অাংশ: বাবষ মক কমমপবরকল্পনা
প্রবতদবেনাধীন কমমকতমার নাম:
ক্রম

সম্পােনদযাগ্য কাজ (দকবপআই সাংবিষ্ট
রুটিন বা ববদশষ োবয়ত্ব)
(গুরুত্ব অনুসাদর ক্রম বনধ মারণ করুন)

পেবব:
কমমকৃবত বনদে মশক

ইউবনট
১০

৯

লক্ষযমাত্রা অজমদনর মান
৮
৭
৬

৫

৪

প্রকৃি
অজিন

বছর বশদষ অথবা
পয মাদলািনা পয মন্ত সমদয়র
জন্য প্রেত্ত নম্বর (৪-১০)

১
২
৩
৪
৫
..
..
..
..
বমাট নম্বর
গড় নম্বর
২.২। অবনধ মাবরত/ পবরমাপদযাগ্য নয় / ববদশষ কাজ (যবে থাদক): ......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

প্রবতববেনাধীন কমমকতমার নাদমর সীলসহ স্বাক্ষর ও তাবরখ

প্রবতববেনকারী কমমকতমার নাদমর সীলসহ স্বাক্ষর ও তাবরখ
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বাবষ মক কমমমূল্যায়ন প্রবতদবেন
২য় অাংশ: বাবষ মক কমমপবরকল্পনা
২.৩। প্রবতদবেনকারী কমমকতমার মন্তব্য: সম্পােনদযাগ্য কাজ পবরবতমন বা লক্ষযমাত্রা অবজমত না হদয় থাকদল তার কারণসমূহ (প্রদয়াজদন সাংক্বি ২.৩ বহদসদব অবতবরি পৃষ্ঠা ব্যবহার করুন)
২.৪ ষান্মাবসক (প্রদয়াজনীয় বক্ষদত্র) পয মাদলািনাকৃত কমমপবরকল্পনা:
ক্রম

সম্পােনদযাগ্য কাজ (দকবপআই
সাংবিষ্ট রুটিন বা ববদশষ োবয়ত্ব)
(গুরুত্ব অনুসাদর ক্রম বনধ মারণ করুন)

কমমকৃবত বনদে মশক

ইউবনট
১০

৯

লক্ষযমাত্রা অজমদনর মান
৮
৭
৬

৫

৪

প্রকৃি
অজিন

বছর বশদষ অথবা
পয মাদলািনা পয মন্ত সমদয়র
জন্য প্রেত্ত নম্বর (৪-১০)

২.৪.১
২.৪.২
২.৪.৩
২.৪.৪
২.৪.৫
..
..
..
বমাট নম্বর
গড় নম্বর
প্রবতববেনাধীন কমমকতমার নাদমর সীলসহ স্বাক্ষর ও তাবরখ

প্রবতববেনকারী কমমকতমার নাদমর সীলসহ স্বাক্ষর ও তাবরখ
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বাবষ মক কমমমূল্যায়ন প্রবতদবেন
৩য় অাংশ: কমমকৃবতর মুল্যায়ন
(৩.২ এবাং ৩.৩ অাংশ বগাপনীয়, যার নম্বর প্রবতববেনকারী কমমকতমা প্রবতববেনাধীন কমমকতমার সম্মুদখ প্রোন করদবন না)
৩.১. কমমকৃবতর মুল্যাবয়ত নম্বর:
কমমপবরকল্পনা বাস্তবায়ন মূল্যায়ন অাংশ-২ এ প্রাপ্ত গড় নম্বর (কমমপবরকল্পনার ষান্মাবসক পবরবতমদনর বক্ষদত্র পবরববতমত
কাজ এবাং পুদব মর কাদজর প্রাপ্ত নম্বরসমূদহর গড় বনদত হদব) এবাং সম্পাবেত কাদজর গুণগত মূল্যায়ন। বাবষ মক মূল্যায়দনর
সদব মাচ্চ নম্বর ১০০ এর মদে অাংশ-৩.১ এর জন্য ৫০ নম্বর বনধ মাবরত। কমমকৃবতর জন্য ৪০ এবাং অনুদবেনকারী কর্তক
ম
কাদজর গুণগত মূল্যায়দনর জন্য ১০ নম্বর।
ক্রম

উদেশ্য/কাদজর ফলাফল

প্রর্িববেনকারীর প্রেত্ত নম্বর

৩.১.১ সম্মত কমমসম্পােদনর সাংখ্যাগত মূল্যায়ন ( অাংশ-২ এ প্রাপ্ত গড় নম্বর × ৪)
৩.১.২ সম্মত কমম সম্পােদনর কাদজর গুণগত মূল্যায়ন (কমম সম্পােদন প্রদিষ্টা,
বাস্তবতা, উদ্যম ও একবনষ্ঠতা)। যবে অনুদবেনাধীন কমমকতমা ব্যবতক্রমী এবাং
গুরুত্বপূণ ম কমম সম্পােন কদর থাদকন তদব প্রাপ্ত নম্বর বৃবি পাদব। (৪ -১০ বেদল
নম্বর বেন)
৩.১ এর জন্য বনধ মাবরত ৫০% এ প্রাপ্ত বমাট নম্বর
৩.১.২. এ প্রেত্ত নম্বদরর বযৌবিকতা প্রেশমন কদর প্রর্িববেনকারী কমমকতমার মন্তব্য: ...............................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................।

প্রবতববেনাধীন কমমকতমার নাদমর সীলসহ
স্বাক্ষর ও তাবরখ

প্রবতববেনকারী কমমকতমার নাদমর সীলসহ
স্বাক্ষর ও তাবরখ
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(ব াপনীয় )
বাবষ মক কমমমূল্যায়ন প্রবতদবেন
৩য় অাংশ: ব্যর্ি ি ও বপশা ি মূল্যায়ন
৩.২. ব্যবিগত বববশদষ্টযর মূল্যাবয়ত নম্বর: (বাবষ মক মূল্যায়দনর সদব মাচ্চ নম্বর ১০০ এর মদে ৩.২ অাংদশর জন্য ২৫
বনধ মাবরত)

ক্রম

সাংবিষ্ট বযাগ্যতা

প্রর্িববেনকারীর প্রেত্ত
নম্বর (৪-১০ বেদল)

৩.২.১
৩.২.২
৩.২.৩
৩.২.৪
৩.২.৫
৩.২.৬
৩.২.৭
৩.২.৮
৩.২.৯
৩.২.১০

কাদজ আেহ
সময়ানুববতমতা ও সময় ব্যবস্থাপনা
েলগত কমমপবরদবদশ আিরণ ও সহদযাবগতার মানবসকতা
সৃবষ্টশীলতা ও উদ্ভাবনী মানবসকতা
প্রকাশ ক্ষমতা (বািবনক)
প্রকাশ ক্ষমতা (বলখন)
বনর্তত্বোদনর ক্ষমতা (অনুপ্রাবণত করা, উৎসাবহত করা ও নবজর স্থাপদনর সামথ্যম)
বসবােহীতার সাদথ আিরণ ও আন্তবরকতা
আবথ মক সততা ও সুনাম
দৃবষ্টভঙ্গীর ইবতবািকতা
বমাট নম্বর (n)
৩.২ এর জন্য বনধ মাবরত ২৫% এ প্রাপ্ত বমাট নম্বর
(n) × ২৫
১০০
৩.৩. বপশাগত েক্ষতার মূল্যাবয়ত নম্বর: (বাবষ মক মূল্যায়দনর সদব মাচ্চ নম্বর ১০০ এর মদে ৩.৩ অাংদশর জন্য ২৫ বনধ মাবরত)
ক্রবমক

সাংবিষ্ট বযাগ্যতা

প্রর্িববেনকারীর প্রেত্ত
নম্বর (৪-১০ বেদল)

৩.৩.১
৩.৩.২
৩.৩.৩
৩.৩.৪
৩.৩.৫
৩.৩.৬
৩.৩.৭

আইন ও বববধ ববধান ও পিবত সম্পদকম জ্ঞান
উদদ্যাগ েহদণর সক্ষমতা
বসিান্ত েহদণর সক্ষমতা
কমম সাংগঠদনর সক্ষমতা
কমম তোরবক ও পবরিালনার সক্ষমতা
তথ্যপ্রক্বি ব্যবহাদর েক্ষতা
অধীনদের প্রবশক্ষণ, েক্ষতা উন্নয়ন ও বাবষ মক কমমপবরকল্পনার লক্ষযমাত্রা
বনধ মারদণর ক্ষমতা
৩.৩.৮ অধীনদের মূল্যায়দন েক্ষতা
৩.৩.৯ অবফস এবাং তদথ্যর বনরাপত্তা সদিতনতা
৩.৩.১০ শুিািার িি মায় আেহ
বমাট নম্বর (n)
৩.৩ এর জন্য বনধ মাবরত ২৫% এ প্রাপ্ত বমাট নম্বর
(n) × ২৫
১০০
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(বগাপনীয়)
বাবষ মক কমমমূল্যায়ন প্রবতদবেন
৩য় অাংশ: মুল্যাবয়ত নম্বর
৩.৪. প্রবতববেনকারী কমমকতমা প্রেত্ত চুড়ান্ত নম্বর: (অাংশ ৩.১, ৩.২, ৩.৩ এ প্রেত্ত নমদরর বযাগফল এবাং বনদের বণ মনা
অনুসাদর প্রর্িববেনাধীন কমমকতমার প্রাপ্ত নম্বর।)
অাংশ
৩.১ কমমকৃবতর মুল্যাবয়ত নম্বর
৩.২ ব্যবিগত বববশদষ্টযর মূল্যাবয়ত নম্বর
৩.৩ বপশাগত েক্ষতার মূল্যাবয়ত নম্বর
চুড়ান্ত সব মদমাট নম্বর:

প্রর্িববেনকারীর প্রেত্ত নম্বর

প্রবতববেনকারী কমমকতমার নাদমর সীলসহ স্বাক্ষর ও তাবরখ
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বাবষ মক কমমমূল্যায়ন প্রবতদবেন
৪থ ম অাংশ: ব াগ্যিা ও প্রর্শক্ষণ সুপাবরশ (বনয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়/ববভাগ/েপ্তদরর ব্যবহাদরর জন্য)
(প্রবতদবেনকারী পূরণ করদবন)
৪.১. কমমকতমার ববদশষ বযাগ্যতা/ প্রবণতা (যবে থাদক): (যবে থাদক এবাং অাংশ-৩ এ মূল্যাবয়ত হয়বন এরূপ বক্ষদত্র গুরুদত্বর
ক্রমানুসাদর নম্বর বেন। বয ববষদয় অবধক বযাগ্যতা রদয়দছ, বসখাদন ১, অদপক্ষাকৃত কম বযাগ্যতা ববাঝাদত ২, ৩, ৪ ইতযাবে
ক্রমান্বদয় নম্বর বেন। তদব প্রবতটি ববষদয়ই নম্বর বেয়া আবশ্যক নয়। বকবল বয ববষদয় অনুদবেনাধীন কমমকতমার ববদশষ
বযাগ্যতা রদয়দছ বদল মদন কদরন, বসখাদনই নম্বর বেন। প্রদয়াজনদবাদধ বনদোি তাবলকায় বনই এমন ববষয়ও অন্তর্ভমি করা
বযদত পাদর।)
[বনয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়/ববভাগ/েপ্তদরর পোয়ন সাংক্রান্ত শাখার ব্যবহাদরর জন্য]
ববদশষ বযাগ্যতা/ প্রবণতার বক্ষত্র

প্রেত্ত নম্বর

ববদশষ বযাগ্যতার/ প্রবণতার বক্ষত্র

প্রশাসবনক ব্যবস্থাপনা

আবথ মক ব্যবস্থাপনা

আইন ও বববধর জ্ঞান

তথ্যপ্রক্বির জ্ঞান

আন্তজমাবতক সম্পকম

বশক্ষামূলক কমমকান্ড

স্বীয় বশক্ষাগত বযাগ্যতা সাংবিষ্ট কাজ

দূদয মাগ বা সাংকট বমাকাদবলা

সাাংগঠবনক েক্ষতা

বাগ্মীতা

প্রেত্ত নম্বর

৪.২. সুপাবরশকৃত প্রবশক্ষণ (পরবতী এক বছদরর জন্য গুরুদত্বর ক্রমানুসাদর নম্বর বেন। বয ববষদয় প্রবশক্ষণ ববশী জরুবর বদল
মদন কদরন, বসদক্ষদত্র ১, এবাং অদপক্ষাকৃত কম জরুবর বক্ষদত্র ২, ৩, ৪ ইতযাবে ক্রমান্বদয় নম্বর বেন। তদব, প্রবতটি ববষদয়র
ববপরীদত নম্বর প্রোন আবশ্যক নয়, বকবল বয সকল ববষদয় অনুদবেনাধীন কমমকতমার প্রবশক্ষণ প্রদয়াজন আদছ বদল মদন
কদরন, বসদক্ষদত্র নম্বর বেন। প্রদয়াজনদবাদধ বনদোি তাবলকায় বনই এমন প্রবশক্ষণও অন্তর্ভমি করা বযদত পাদর।)
[বনয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়/ ববভাগ/ েপ্তদরর প্রবশক্ষণ সাংক্রান্ত শাখার ব্যবহাদরর জন্য]
প্রবশক্ষদণর ববষয়বস্তু

প্রেত্ত নম্বর

প্রবশক্ষদণর ববষয়বস্তু

কযাডারবভবত্তক প্রবশক্ষণ

ভাষাগত েক্ষতা ববষয়ক প্রবশক্ষণ

কবম্পউটার ও তথ্যপ্রক্বি

কমমমূল্যায়ন প্রবশক্ষণ

আবথ মক ব্যবস্থাপনা

প্রদজক্ট ম্যাদনজদমন্ট

আোলত ব্যবস্থাপনা

অবফস ব্যবস্থাপনা

পাববলক প্রবকউরদমন্ট

বসবনয়র স্টাফ বকাস ম

প্রেত্ত নম্বর

স্থানীয় সরকার ববষয়ক প্রবশক্ষণ

প্রবতববেনকারী কমমকতমার নাদমর সীলসহ স্বাক্ষর ও তাবরখ
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(বগাপনীয়)
৫ম অাংশ: বলখবিত্র ও মন্তব্য
(প্রবতববেনকারী কমমকতমা প্রবতববেনাধীন কমমকতমার অনুপবস্থবতদত পূরণ করদবন)
৫.১. প্রবতববেনাধীন কমমকতমার ববষদয় প্রবতববেনকারী কমমকতমার সাবব মক মন্তব্য: (প্রবতববেনাধীন কমমকতমার সাবব মক
কমমসম্পােন ববষদয় বকান মন্তব্য গুরুত্বপূণ ম মদন করদল তা উদেখ করুন) ...................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
...................................................................।
৫.২. ববরূপ মন্তদব্যর (যবে থাদক) বক্ষদত্র প্রবতববেনাধীন কমমকতমাদক পূদব মই সাংবিষ্ট ববষদয় বলবখতভাদব সতকম করা
হদয়বছদলা বকনা? ..................................................................................................................
.........................................................................................................................................।
৫.৩. অনুদেে-৫.২ এর উত্তর হযাঁ হদল উি সতকীকরণ পদত্রর নম্বর ও তাবরখ :....................................................
........................................................................................................................................ ।

প্রবতববেনকারী কমমকতমার নাদমর সীলসহ স্বাক্ষর ও তাবরখ
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(বগাপনীয়)
বাবষ মক কমমমূল্যায়ন প্রবতদবেন
অাংশ-৬ প্রবতস্বাক্ষরকারী কমমকতমার মূল্যায়ন:
(প্রবতস্বাক্ষরকারী কমমকতমা পূরণ করদবন এবাং প্রেত্ত নম্বর ও বেড পত্র মারফত প্রবতববেনাধীন ও প্রবতববেনকারী কমমকতমাদক অববহত করদবন)

৬.১. প্রবতদবেন ফরম অাংশ-৫ পুরণকৃত ও স্বাক্ষবরত অবস্থায় প্রাবপ্তর পত্র নাং ও তাবরখ: ..........................................
............................................................................................................................................
৬.২. অাংশ-৩ এ প্রবতববেনকারী কমমকতমা কর্তক
ম প্রেত্ত নম্বদরর সাদথ একমত বপাষন কদরন বক না: (একমত অথবা বভন্নমত
বলখুন): ...............................................................................................................................
..........................................................................................................................................
৬.৩. ৩.২ এবাং ৩.৩ এর বযসকল বক্ষদত্র নম্বর পবরবতমন করদত িান:
ক্রম

পবরববতমত নম্বর

নম্বর পবরবতমদনর কারণ

[নম্বর পবরবতমদনর কারণ এর নমুনা বযমন মূল্যায়ন যথাথ ম নয়, মূল্যায়ন নমনীয় হদয়দছ, মূল্যায়ন কদঠার হদয়দছ]
৬.৪. বভন্নমত প্রকাদশর বক্ষদত্র চুড়ান্ত নম্বর প্রোন করুন:
৬.৫. প্রবতববেনকারী কমমকতমা কর্তক
ম প্রেত্ত ববরূপ মন্তদব্যর (প্রদযাজয হদল) বক্ষদত্র যথাযথ প্রবক্রয়া অনুসরণ করা হদয়দছ বক
না: ........................................................................................................................
৬.৬. প্রবতস্বাক্ষরকারী কমমকতমার সাবব মক মন্তব্য:..........................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.................................................................................................................................।

প্রবতস্বাক্ষরকারী কমমকতমার নাদমর সীলসহ স্বাক্ষর ও তাবরখ
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বাবষ মক কমমমূল্যায়ন প্রবতদবেন
অাংশ-৭ (আপীল ও প্রশাসবনক)
(মন্ত্রণালয়/ববভাগ/ অবধেপ্তর/সাংস্থা কর্তক
ম ব্যবহাদরর জন্য)
৭.১. পূরণকৃত এবাং স্বাক্ষবরত ফরম প্রাবপ্তর তাবরখ: ....................................................................................
৭.২. অস্বাভাববক ববলম্ব হদল তার কারণ: ...............................................................................................
.............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
৭.৩. প্রশাসবনক মন্ত্রণালয়/ েপ্তর কর্তক
ম বয পদত্রর মােদম প্রবতদবেনাধীন কমমকতমাদক চুড়ান্ত নম্বর জানাদনা হদয়দছ তাঁর
নম্বর ও তাবরখ: ........................................................................................................................
................................................................................................................................. ..।
৭.৪ . প্রবতদবেনাধীন কমমকতমা প্রাপ্ত নম্বদরর ববষদয় আপীল কদরদছন বক না:

হযাঁ

না

৭.৫. প্রশাসবনক মন্ত্রণালদয়র/সাংস্থার োবয়ত্বপ্রাপ্ত কমমকতমা োদয়রকৃত আপীদলর বক্ষদত্র শুনাবনঅদন্ত বনষ্পবত্ত কদরদছন কী না?
শুনানীঅদন্ত আপীল বনষ্পবত্ত করা হদয়দছ/ হয়বন/ প্রদযাজয নয় ৭.৬। আপীল আদেদশর পত্র নাং ও তাবরখ: ................
......................................................................................................................................।
৭.৬. আপীল আদেদশর পত্র নম্বর ও তাবরখ: ..........................................................................................
....................................................................................................................................।
৭.৭. আপীল কর্তপম ক্ষ প্রেত্ত নম্বর:
৭.৮. কমমমূল্যায়ন প্রবতদবেদনর ওপর কায মক্রম (যবে থাদক)
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................।

আপীল বনষ্পবত্তকারী কমমকতমার নাম,পবরবিবত নম্বর, সীলসহ স্বাক্ষর ও তাবরখ (প্রদযাজয বক্ষদত্র)

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কমমকতমার নাম,পবরবিবত নম্বর, সীলসহ স্বাক্ষর ও তাবরখ
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বাবষ মক কমমমূল্যায়ন প্রবতদবেন
অাংশ-৮ (প্রবতষ্ঠাদনর কমমসম্পােদনর বভবত্তদত প্রর্িববেনাধীন কমমকতমার চূড়ান্ত মূল্যায়ন)
(মন্ত্রণালয়/ ববভাগ/ সাংস্থার সাংবিষ্ট শাখা কর্তমক পূরণীয়)

কমমকতমার বেণীববন্যাস:
ক্রম
১.

২.

৩.

কমমকতমার ববতন বেড
পয মায়
কবনষ্ঠ
৯ম বথদক বযবন েপ্তর প্রধান বহদসদব কমমরত নন অথবা েপ্তর প্রধান বহদসদব র্মতন
৬ষ্ঠ
কর্তমপদক্ষর সাদথ APA স্বাক্ষর কদরনবন
বযবন েপ্তর প্রধান বহদসদব র্মতন কর্তমপদক্ষর সাদথ APA স্বাক্ষর
কদরদছন
মেম
৫ম বথদক বযবন ইউবনট প্রধান বহদসদব কমমরত নন
৩য়
বযবন ইউবনট প্রধান বহদসদব রর্র্ধ্মতন কর্তমপদক্ষর সাদথ APA স্বাক্ষর
কদরদছন
বজযষ্ঠ
২য় বথদক সাংস্থা/ প্রবতষ্ঠান প্রধান নন, এমন কমমকতমা যবে বতবন সাংস্থা
১ম
প্রধান/মন্ত্রণালদয়র সাদথ চুবি স্বাক্ষর কদরন
সাংস্থা/ প্রবতষ্ঠান প্রধান নন, এমন কমমকতমা যবে বতবন সাংস্থা
প্রধান/মন্ত্রণালদয়র সাদথ চুবি স্বাক্ষর না কদরন
সাংস্থা/ প্রবতষ্ঠান প্রধান, যাদের বতমমাদন বাবষ মক বগাপনীয় অনুদবেন প্রোন
করদত হয়
সাংস্থা/ প্রবতষ্ঠান প্রধান, যাদের বতমমাদন বাবষ মক বগাপনীয় প্রবতদবেন
প্রোন করদত হয় না

প্রর্িববেনাধীন
কমমকতমার কযাটাগবর
কযাটাগবর-‘ক’
কযাটাগবর-‘খ’
কযাটাগবর-‘গ’
কযাটাগবর-‘ঘ’
কযাটাগবর-‘ঙ’
কযাটাগবর-‘ি’
কযাটাগবর-‘ছ’
কযাটাগবর-‘জ’

মূল্যায়ন বনদে মবশকা:
এবরয়া/ বক্ষত্র
APAR এ

প্রাপ্ত নম্বর
ইউবনট/ উইাংদয়র
বাবষ মক কমমসম্পােন
চুবিদত প্রাপ্ত নম্বর
মন্ত্রণালয়/ ববভাগ/
সাংস্থার বাবষ মক
কমমসম্পােন চুবিদত
প্রাপ্ত
APAR এর ব্যবিগত
বববশষ্টয ও বপশাগত
বববশবষ্টয প্রাপ্ত নম্বর

কযাটাগবর
‘ক’
৮০%

কযাটাগবর
‘খ’
৭৫%

কযাটাগবর
‘গ’
৭০%

কযাটাগবর
‘ঘ’
-

কযাটাগবর
‘ঙ’
-

কযাটাগবর
‘ি’
-

কযাটাগবর
‘ছ’
-

কযাটাগবর
‘জ’
-

১০%

১৫%

২০%

৫০%

৭৫%

-

-

-

১০%

১০%

১০%

১০%

১০%

৫০%

৭৫%

১০০%

-

-

-

৪০%

১৫%

৫০%

২৫%

-

প্রর্িববেনাধীন কমমকতমার চূড়ান্ত মূল্যায়ন:
এবরয়া/ বক্ষত্র
১

বমাট নম্বর
২

প্রাপ্ত নম্বর
৩
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১০০ বত প্রাপ্ত নম্বর
(৩) × ১০০ ÷ (২)
৪

গুরুত্ব
(weight)

৫

গুরুত্ব প্রেত্ত নম্বর
(৪) × (৫)
৬

বাবষ মক কমমমূল্যায়ন প্রবতদবেন
ফরম পূরদণর বনদে মশাবলী ও কবতপয় ব্যাখ্যা
অাংশ-১
ক. পে পে বলদত একজন কমমকতমার সাবভমস/কযাডার কদম্পাবজশন অনুযায়ী িাকুবরর বমৌবলক পে ববাঝাদব। বযমন
সহকাবর কবমশনার/সবিব—বসবনয়র সবিব।
খ. পেবী পেবী বলদত একজন কমমকতমা যবে তাঁর পদের সমতুল্য পদে বনয়বমত পোয়ন, বপ্রষণ বা অন্য বকান ভাদব বকান
পেবীদত কমমরত থাদকন তাদক ববাঝাদব। বযমন একজন উপ-সবিব বববভন্ন সাংস্থায় পবরিালক পেবীদত কমমরত
থাদকন অথবা একজন বসবনয়র সহকাবর সবিব মাঠপ্রশাসদন উপদজলা বনব মাহী অবফসার পেবীদত কমমরত থাকদত
পাদরন।
গ. অনুদবেনাধীন সমদয় গৃহীত প্রবশক্ষদণর বববরণ প্রবশক্ষদণর নাম েীঘ ম হদল শুধুমাত্র প্রবশক্ষদণর ববষয়টি উদেখ কদর
বলখদত হদব।
ঘ. স্বাস্থযগত ববষয় এমন বকান স্বাস্থযগত ববষয় বা ঘটনা যা কমমকতমার পারফম্যমান্সদক প্রভাববত করদত পাদর অথবা পরবতী
োবয়ত্ব বা পোয়দনর বক্ষদত্র ববদবিয হওয়া উবিৎ বদল মদন কদরন।
অাংশ-২
ক. বাবষ মক কমম পবরকল্পনায় (২.১) সম্পােনদযাগ্য কাদজর সাংখ্যা পারস্পবরক সম্মবতর বভবত্তদত বৃবি করা বযদত পাদর।
অাংশ-৩
ক. ৩.১.২. এ কাদজর গুণগত মূল্যায়ন করার সময় কাদজর কাবিত ফলাফল, কাদজর সাবব মক পবরিালনা, বাদজট
ব্যবস্থাপনা, কাজ সম্পােদনর সময়কালীন বাস্তবতা ও বপ্রক্ষাপট ইতযাবে ববদবিনা করদত হদব।
৩.২. ব্যবিগত বববশষ্টয:
ক্রম
সাংবিষ্ট বযাগ্যতা
৩.২.১ কাদজ আেহ
৩.২.২

সময়ানুববতমতা ও সময় ব্যবস্থাপনা

৩.২.৩
৩.২.৪

েলগত কমমপবরদবদশ আিরণ ও
সহদযাবগতার মানবসকতা
সৃবষ্টশীলতা ও উদ্ভাবনী মানবসকতা

৩.২.৫

প্রকাশ ক্ষমতা (বািবনক)

৩.২.৬

প্রকাশ ক্ষমতা (বলখন)

৩.২.৭

৩.২.৯

বনর্তত্বোদনর ক্ষমতা (অনুপ্রাবণত
করা, উৎসাবহত করা ও নবজর
স্থাপদনর সামথ্যম)
বসবােহীতার সাদথ আিরণ ও
আন্তবরকতা
আবথ মক সততা ও সুনাম

৩.২.১০

দৃবষ্টভবঙ্গর ইবতবািকতা

৩.২.৮

ব্যাখ্যা
কাদজর ব্যাপাদর অতযন্ত বনষ্ঠাবান ও সদিতন এবাং কাজটি সদব মাত্তমভাদব অবজমত না
হওয়া পয মন্ত সদিষ্ট থাকার প্রবণতা, সদব মাপবর কমম সম্পােদন উদ্যমী হওয়া।
কমমস্থদল উপবস্থবত, বনধ মাবরত সমদয় অবপমত োবয়ত্ব পালন, কমম সম্পােদন সময়
ব্যবস্থাপনা।
েলগত কমম পবরদবদশ সহকমীদের সাদথ আিরণ, অবপমত োবয়ত্ব পালদন আেহ ও
সহকমীদের প্রবত সহদযাবগতার প্রবণতা।
কমম সম্পােদন ববদ্যমান আইদনর আওতায় বথদক সৃবষ্টশীল ও ববকল্প পন্থা
অবলম্বদনর মােদম কাদজর সময়, ব্যয় হ্রাস ও নাগবরক বসবার মান বৃবি করার
মানবসকতা।
বিদব্য সাংবক্ষপ্ত বকন্তু সুস্পষ্টতা, যথাযথ শদের ব্যবহার, বািালতা ও অসাংলগ্নতা
পবরহার।
বলখদন সাংবক্ষপ্ত বকন্তু সুস্পষ্টতা, যথাযথ শদের ব্যবহার, প্রাসবঙ্গকতা, ভাষার
সঠিক রূদপর ব্যবহার।
অবপমত োবয়ত্ব সম্পােদনর বক্ষদত্র অধীনস্ত সহকমীদের বনর্তত্ব োন, অনুপ্রাবণত
করা, বনদজর কাদজর মােদম নবজর স্থাপদনর সামথ্যম ও মানবসকতা।
বসবা েহীতার সাদথ বসৌহাদ্যমপূণ ম আিরণ ও িাবহত বসবা প্রোদনর ববষদয়
আন্তবরকতা প্রেশমন বা তদ্রূপ মানবসকতা।
আবথ মক দুনীবত বা অবনয়ম না করা, সরকাবর অথ ম ব্যদয় যথাযথ বমতব্যবয়তা
বনবিতকরণ।
প্রাতযবহক জীবদন ববনয়ী হওয়া। সহকমীদের সাদথ ঔিতযপূণ ম আিরণ না করা,
বকান ব্যবি বা কাদজর প্রবত ববদেষ বা ববদ্রূপ এবাং বনবতবািক মতামত বা
দৃবষ্টভবঙ্গ প্রকাশ না করা।
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৩.৩. বপশাগত বববশষ্টয:
ক্রবমক
সাংবিষ্ট বযাগ্যতা
৩.৩.১ আইন ও বববধ ববধান ও পিবত
সম্পদকম জ্ঞান
৩.৩.২ উদদ্যাগ েহদণর সক্ষমতা
৩.৩.৩ বসিান্ত েহদণর সক্ষমতা
৩.৩.৪

কমম সাংগঠদনর সক্ষমতা

৩.৩.৫

কমম তোরবক ও পবরিালনার সক্ষমতা

৩.৩.৬

তথ্যপ্রক্বি ব্যবহাদর েক্ষতা

৩.৩.৭

অধীনদের প্রবশক্ষণ ও েক্ষতা
উন্নয়দনর ও বাবষ মক কমমপবরকল্পনার
লক্ষযমাত্রা বনধ মারদণর ক্ষমতা

৩.৩.৮

অধীনদের মূল্যায়দন েক্ষতা

৩.৩.৯

অবফস এবাং তদথ্যর বনরাপত্তা

৩.২.১০

শুিািার িি মায় আেহ

ব্যাখ্যা
অবপমত োবয়ত্ব ও কায মাবলী সাংক্রান্ত আইন, বববধ ও পিবত সম্পদকম একজন কমমকতমার
জ্ঞান, তৎপরতা এবাং আইন, বববধ ও পিবত প্রবতপালদন তাঁর একবনষ্ঠতা।
বসিান্ত বাস্তবায়দন একজন কমমকতমার স্বত প্রদণাবেত কমমতৎপরতা।
পয মাপ্ত তথ্য উপাদত্তর বপ্রবক্ষদত বকান বসিাদন্তর সুববধা ও ঝবুঁ ক ববদিষদণর মােদম বকান
ববষদয় বসিান্ত েহদণর সক্ষমতা।
সুশৃঙ্খলভাদব বকান কাদজর পবরকল্পনা, ব্যবস্থাপনা, সমস্যা বমাকাদবলা এবাং কাজটি
সম্পােদনর
অধীনস্ত সহকমীদের সাদথ কাদজর সাফল্য, অেগবত ও িযাদলঞ্জসমূহ বনদয় আনুষ্ঠাবনক
ও অনানুষ্ঠাবনক ববঠক, আদলািনা এবাং বকৌশল বনধ মারণ করার সক্ষমতা বা মানবসকতা।
কবম্পউটাদরর োপ্তবরক প্রদয়াগ সম্পবকমত বমৌবলক জ্ঞান ও েক্ষতা, বাাংলা ও ইাংদরবজদত
টাইবপাং, ইন্টারদনট ব্যবহাদরর মােদম বযাগাদযাগ, তথ্য অনুসন্ধান ইতযাবেদত েক্ষতা।
অধীনস্ত সহকমীদের প্রবশক্ষণ েহদণ উৎসাহ প্রোন, বপশাগত জ্ঞান ও েক্ষতা বৃবিদত
সহায়তা ও সমথ মন বেয়া। অধীনস্তদের োবয়ত্ব ও োবয়ত্ব পালদনর সক্ষমতা সম্পদকম পূণ ম
জ্ঞান থাকা এবাং বস অনুযায়ী তাদের বাবষ মক কমম পবরকল্পনার লক্ষযমাত্রা বনধ মারদণর
সক্ষমতা।
একজন কমমকতমার যথাসমদয় এবাং যথাযথরূদপ কমমমূল্যায়ন প্রবতদবেন বলখার সক্ষমতা
এবাং অধীনস্তদের কমমমূল্যায়ন প্রবতদবেন মূল্যায়দন সময়ানুববতমতা ও ববিক্ষণতা।
একজন কমমকতমার যথাসমদয় এবাং যথাযথরূদপ কমমমূল্যায়ন প্রবতদবেন বলখার সক্ষমতা
এবাং অধীনস্তদের কমমমূল্যায়ন প্রবতদবেন মূল্যায়দন সময়ানুববতমতা ও ববিক্ষণতা।
োবয়ত্ব পালদন বনবতক আিরণ করা, বেমুখী আিরণ না করা, োবয়ত্ব এবড়দয় না
যাবার মানবসকতা, ঔবিতযদবাধ, কথা ও কাদজ একবনষ্ঠ থাকা এবাং ।

৩.২ ও ৩.৩ এর বববশষ্ঠসমূদহর বক্ষদত্র নম্বর প্রোদনর অনুসরণীয় র্বববচয ববষয়াবলী:
৩.২. ব্যবিগত বববশষ্টয:
ক্রম
সাংবিষ্ট বযাগ্যতা
নম্বর প্রোদনর বক্ষদত্র ববদবিয
১০-৯
৮-৭
৩.২.১
কাদজ আেহ
কাদজর ব্যাপাদর অতযন্ত
কাদজর ব্যাপাদর অতযন্ত
বনষ্ঠাবান ও সদিতন এবাং
বনষ্ঠাবান ও সদিতন এবাং
কাজটি সদব মাত্তমভাদব অবজমত কাজটি সদব মাত্তমভাদব অবজমত
না হওয়া পয মন্ত সদিষ্ট থাদকন, না হওয়া পয মন্ত সদিষ্ট থাদকন।
সদব মাপবর কমম সম্পােদন
উদ্যমী।
৩.২.২
সময়ানুববতমতা ও সময় দৃষ্টান্তমূলকভাদব সমায়ানুবতী বকছু ব্যবতক্রম ছাড়া
ব্যবস্থাপনা
এবাং
সকল
কমমকাদন্ড অভযাসগতভাদব সময়ানূবতী
ব্যবতক্রম ও প্রবতকূলতাসমূহ এবাং কমমকাদন্ড সময়
ববদবিনায় বনদয় সফলভাদব ব্যবস্থাপনার উদদ্যাগ ও প্রমান
সময় ব্যবস্থাপনা কদরন।
বেখা যায়।
৩.২.৩
েলগত কমমপবরদবদশ
অপদরর মতামদতর প্রবত
সাধারণত পরমতসবহষ্ণু,
আিরণ ও
েিাশীল, সহকমীদের সাদথ
অবধকাাংশ বক্ষদত্র সহকমীদের
সহদযাবগতার
আিরদণর বক্ষদত্র ব্যবিগত
সাদথ আিরণ এবাং
মানবসকতা
অহাংদবাধহীন এবাং
সহদযাবগতার বক্ষদত্র স্বাভাববক
সহদযাবগতার বক্ষদত্র
আিরণ কদরন
স্বত স্ফূতম।
৩.২.৪
সৃবষ্টশীলতা ও উদ্ভাবনী সরকাবর কাদজ প্রদয়াজনীয়
প্রদয়াজনীয় বক্ষদত্র সৃবষ্টশীল ও
মানবসকতা
বক্ষদত্র সৃবষ্টশীল ও উদ্ভাবনী
উদ্ভাবনী ধারণা ও পিবত
ধারণা ও পিবত প্রদয়াগ এবাং প্রদয়াগ বা েহদণর বক্ষদত্র
েহদণ স্বত স্ফূতম ও উদদ্যাগী। ইবতবািক মদনাভাব প্রেশমন
কদরন।
৩.২.৫ প্রকাশ ক্ষমতা
কথদপাকথন বা বিব্য
বকছু ব্যবতক্রম থাকদলও
(বািবনক)
উপস্থাপদনর বক্ষদত্র, িাকুবরর কথদপাকথন বা বিব্য
বময়ােকাল ববদবিনায়,
উপস্থাপদনর বক্ষদত্র, িাকুবরর
েক্ষতার সাদথ স্থান, কাল
বময়ােকাল ববদবিনায়,
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৬-৪
অবপমত োবয়ত্ব পালদন বনষ্ঠা ও
উদ্যদমর অভাব পবরলবক্ষত হয়।
কমম সম্পােদনও বক্ষত্রববদশদষ
োয়সারা মদনাভাব লক্ষয করা
যায়।
সময়ানুববতমতার ববষদয় মদনাদযাগী
নয়, সমদয় সমদয় ঔোসীন্য
পবরলবক্ষত হয় এবাং কমমকাদন্ড
সময় ব্যবস্থাপনার দুব মলতা
পবরলবক্ষত হয়।
প্রায়শই অপদরর মতামদতর বক্ষদত্র
অসবহষ্ণু আিরণ কদরন এবাং
সহকমীদের সাদথ আিরণ ও
সহদযাবগতার বক্ষদত্র োয়সারা
আিরণ কদরন।
সরকাবর কাদজ প্রদয়াজনীয় বক্ষদত্র
সৃবষ্টশীল ও উদ্ভাবনী ধারণা ও
পিবত প্রদয়াগ বা েহদণর বক্ষদত্র
বনবতবািক মদনাভাব প্রেশমন
কদরন।
কথদপাকথন বা বিব্য
উপস্থাপদনর বক্ষদত্র, িাকুবরর
বময়ােকাল ববদবিনায়, স্থান,
কাল পাত্রদভদে ভাষা ও শদের

পাত্রদভদে ভাষা ও শদের
যথাযথ প্রদয়াগ করদত
পাদরন।

ক্রম
৩.২.৬

৩.২.৭

৩.২.৮

সাংবিষ্ট
বযাগ্যতা
প্রকাশ ক্ষমতা
(বলখন)

বনর্তত্বোদনর
ক্ষমতা
(অনুপ্রাবণত
করা,
উৎসাবহত করা
ও নবজর
স্থাপদনর
সামথ্যম
বসবােহীতার
সাদথ আিরণ
ও আন্তবরকতা

৩.২.৯

আবথ মক সততা
ও সুনাম

৩.২.১০

দৃবষ্টভবঙ্গর
ইবতবািকতা

১০-৯
োপ্তবরক কাদজর বক্ষদত্র,
িাকুবরর
বময়ােকাল
ববদবিনায়, েক্ষতার সাদথ
স্থান, কাল পাত্রদভদে ভাষা ও
শদের যথাযথ প্রদয়াগ করদত
পাদরন।
বনদজর অধীনস্ত সহকমীদের
পবরিালনায়
প্রদয়াজনীয়
বক্ষদত্র
ব্যবিগতভাদব
সাংবিষ্ট বথদক, অনুদপ্ররণা ও
উোহরণ সৃবষ্টর মােদম
োপ্তবরক কাদজ বনর্তত্ব েহণ
ও বনর্তত্বোদনর উোহরণ বা
মানবসকতা আদছ।
সরকাবর ও ববসরকাবর সকল
প্রকার বসবা েহীতার সাদথ
আন্তবরক, বযৌবিক, ন্যায্য
এবাং বসৌজন্যমুলক আিরণ
কদরন।
দৃশ্যমান আদয়র সাদথ
সঙ্গবতপুণ ম জীবন যাপন
কদরন। আবথ মক সরকাবর অথ ম
ব্যদয় যথাযথ বমতব্যবয়তা
অবলম্বন কদরন।
সকল পয মাদয়র সহকমী এবাং
নাগবরকগদণর সাদথ ববনয়ী
ও ভদ্র আিরণ কদরন।
অদন্যর
ব্যবহার
ও
মতামদতর ববষদয় ইবতবািক
দৃবষ্টভবঙ্গ প্রেশমণ কদরন।

স্থান, কাল পাত্রদভদে ভাষা
ও শদের যথাযথ প্রদয়াগ
করদত পাদরন।

নম্বর প্রোদনর বক্ষদত্র ববদবিয
৮-৭
বকছু
ব্যবতক্রম
থাকদলও
োপ্তবরক কাদজর বক্ষদত্র, িাকুবরর
বময়ােকাল ববদবিনায়, স্থান,
কাল পাত্রদভদে ভাষা ও শদের
যথাযথ প্রদয়াগ করদত পাদরন।

যথাযথ প্রদয়াগ করদত পাদরননা
এবাং এ ববষদয় ঔোসীন্য
পবরলবক্ষত হয়।

৬-৪
োপ্তবরক কাদজর বক্ষদত্র, িাকুবরর
বময়ােকাল ববদবিনায়, স্থান, কাল
পাত্রদভদে ভাষা ও শদের যথাযথ
প্রদয়াগ করদত পাদরননা এবাং এ
ববষদয় ঔোসীন্য পবরলবক্ষত হয়।

বনদজর অধীনস্ত সহকমীদের
পবরিালনায় অবধকাাংশ বক্ষদত্র
োবয়ত্বপ্রাপ্ত হদয়, অনুদপ্ররণা ও
উোহরণ সৃবষ্টর মােদম োপ্তবরক
কাদজ বনর্তত্বোদনর উোহরণ বা
মানবসকতা আদছ।

োপ্তবরক কাদজ বনদজর অধীনস্ত
সহকমীদের পবরিালনার বক্ষদত্র
সাধারণত বনর্তত্বোদনর উোহরণ বা
মানবসকতার ঘাটবত বেখা যায়।

অবধকাাংশ বক্ষদত্র সরকাবর ও
ববসরকাবর সকল প্রকার বসবা
েহীতার
সাদথ
আন্তবরক,
বযৌবিক,
ন্যায্য
এবাং
বসৌজন্যমুলক আিরণ কদরন।
দৃশ্যমান আদয়র সাদথ সঙ্গবতপুণ ম
জীবন যাপন কদরন। আবথ মক
সরকাবর অথ ম ব্যদয় যদথষ্ট
বমতব্যবয়তা অবলম্বন কদরন।

সরকাবর ও ববসরকাবর সকল প্রকার
বসবা েহীতার সাদথ আিরদণর
বক্ষদত্র প্রায়শই
আন্তবরকতা,
ন্যায্যতা এবাং বসৌজদন্যর অভাব
পবরলবক্ষত হয়।
জীবন যাপদনর মান দৃশ্যমান
আদয়র সাদথ সঙ্গবতপূণ ম নয়।
সরকাবর অথ ম ব্যদয়র বক্ষদত্র
বমতব্যবয়তার অভাব লক্ষয করা
যায়।
সহকমী এবাং নাগবরকগদণর সাদথ
আিরদণর বক্ষদত্র ববনয় ও ভদ্রতার
ঘাটবত লক্ষয করা যায়। সহকমীদের
বয বকান ব্যবহার বা মতামদতর
ববষদয় অবজ্ঞা বা বনবতবািক
দৃবষ্টভবঙ্গ বেখা যায়।

অবধকাাংশ বক্ষদত্র সহকমী এবাং
নাগবরকগদণর সাদথ ববনয়ী ও
ভদ্র আিরণ কদরন। অদন্যর
ব্যবহার ও মতামদতর ববষদয়
ইবতবািক দৃবষ্টভবঙ্গ প্রেশমণ
কদরন।

৩.৩. বপশাগত বববশষ্টয:
ক্রম
৩.৩.১

৩.৩.২

সাংবিষ্ট
বযাগ্যতা
আইন ও বববধ
ববধান ও
পিবত সম্পদকম
জ্ঞান

উদদ্যাগ েহদণর
সক্ষমতা

১০-৯
কমমকতমার িাকবরর বময়ােকাল
ববদবিনায় সরকাবর আইন, বববধ
ও পিবত সম্পদকম গভীর জ্ঞান ও
অনুধাবন রদয়দছ এবাং এর সফল
প্রদয়াদগর উোহরণ আদছ।
অবপমত োবয়ত্ব সম্পােদন
স্বত স্ফূতম কমমতৎপরতা ও
উদদ্যাগ েহণ কদর থাদকন।

নম্বর প্রোদনর বক্ষদত্র ববদবিয
৮-৭
কমমকতমার িাকবরর বময়ােকাল
ববদবিনায় সরকাবর আইন, বববধ ও
পিবত সম্পদকম েহণদযাগ্য পয মাদয়র
জ্ঞান আদছ এবাং অবধকাাংশ বক্ষদত্র
তা প্রদয়াদগর প্রদিষ্টা লক্ষয করা যায়।
অবপমত োবয়ত্ব সম্পােদন সাধারণত
উদদ্যাগী ও তৎপর। বকছু বকছু বক্ষদত্র
র্মতন কর্তমপদক্ষর বনদে মশনার
অদপক্ষা কদরন।
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৬-৪
কমমকতমার িাকবরর বময়ােকাল
ববদবিনায় সরকাবর আইন, বববধ ও
পিবত সম্পদকম জ্ঞান অপয মাপ্ত এবাং
এ ববষদয় কমমকতমার মদনাদযাগ
কাবিত মাত্রায় পবরলবক্ষত হয় না।
অবপমত োবয়ত্ব সম্পােদন বববশরভাগ
বক্ষদত্র র্মতন কর্তমপদক্ষর
বনদে মশনার অদপক্ষা কদরন। কমম
সম্পােদন বশবথল্য পরীলবক্ষত হয়।

৩.৩.৩

বসিান্ত েহদণর
সক্ষমতা

৩.৩.৪

কমম সাংগঠদনর
সক্ষমতা

৩.৩.৫

কমম তোরবক
ও পবরিালনার
সক্ষমতা

৩.৩.৬

তথ্যপ্রক্বি
ব্যবহাদর
েক্ষতা

৩.৩.৭

অধীনদের
প্রবশক্ষণ ও
েক্ষতা
উন্নয়দনর
ক্ষমতা
অধীনদের
বাবষ মক
কমমপবরকল্পনার
লক্ষযমাত্রা
বনধ মারদণর
ক্ষমতা ও
অধীনদের
মূল্যায়দন
েক্ষতা

৩.৩.৮

৩.২.৯

অবফস এবাং
তদথ্যর
বনরাপত্তা
সদিতনতা

৩.২.১০

দৃবষ্টভবঙ্গর
ইবতবািকতা

বনজ এখবতয়াদরর অধীন ববষদয়
সাংবিষ্ট আইন বববধ ও বাস্তবতার
আদলাদক দ্রুত বসিান্ত েহণ করদত
পাদরন। বনজ এখবতয়াদরর উদ্মর
ববষয় দ্রুত উপক্ি পয মাদয়
উপস্থাপন কদরন।
বনধ মাবরত লক্ষয ও সময় অনুযায়ী
কমম সম্পােদন প্রদয়াজনীয়
জনবল, সরঞ্জাম ও আনুষাবঙ্গক
ববষয়াবের সাংগঠন ও সমন্বদয়
একটি বনদববেত েলগত প্রদিষ্টা
েহদণ েক্ষ।
বনধ মাবরত লক্ষয ও সময় অনুযায়ী
কমম সম্পােদন কাদজর উদেশ্য ও
বাস্তব অবস্থা ববদবিনায় অধীনস্ত
সহকমী, সরঞ্জাম ও আনুষাবঙ্গক
ববষয়াবে তোরবক, পবরিালনা
এবাং প্রদয়াজনীয় বক্ষদত্র সমস্যা
বনরসদন েক্ষ।

অবধকাাংশ বক্ষদত্র বনজ এখবতয়াদরর
অধীন ববষদয় সাংবিষ্ট আইন বববধ ও
বাস্তবতার আদলাদক দ্রুত বসিান্ত েহণ
করদত পাদরন। বনজ এখবতয়াদরর
উদ্মর ববষয় দ্রুত উপক্ি পয মাদয়
উপস্থাপন কদরন।
বনধ মাবরত লক্ষয ও সময় অনুযায়ী কমম
সম্পােদন প্রদয়াজনীয় জনবল,
সরঞ্জাম ও আনুষাবঙ্গক ববষয়াবের
সাংগঠন ও সমন্বদয় একটি বনদববেত
েলগত প্রদিষ্টা েহণ করদত সক্ষম।

বনধ মাবরত লক্ষয ও সময় অনুযায়ী কমম
সম্পােদন কাদজর উদেশ্য ও বাস্তব
অবস্থা ববদবিনায় অধীনস্ত সহকমী,
সরঞ্জাম ও আনুষাবঙ্গক ববষয়াবে
তোরবক, পবরিালনা এবাং
প্রদয়াজনীয় বক্ষদত্র সমস্যা বনরসদন
সক্ষম।
মাইদক্রাসফট অবফস বপ্রাোম,
মাইদক্রাসফট অবফস বপ্রাোম,
ইদলক্ট্রবনক বযাগাদযাগ সম্পােন,
ইদলক্ট্রবনক বযাগাদযাগ সম্পােন,
ইন্টারদনট হদত তথ্য সাংেহ ও
ইন্টারদনট হদত তথ্য সাংেহ ও
ব্যবস্থাপনায় সক্ষমতা আদছ এবাং
ব্যবস্থাপনায় েক্ষ এবাং োপ্তবরক
োপ্তবরক কাদজ তা অবধকাাংশ সমদয়
কাদজ তা সব মো প্রদয়াগ কদরন।
প্রদয়াগ কদরন।
আনুষ্ঠাবনক বা অনানুষ্ঠাবনক সাধারণত োবয়দত্বর অাংশ বহদসদব
পিবতদত অধীনস্ত সহকমীদের আনুষ্ঠাবনক পিবতদত অধীনস্ত
বপশাগত
েক্ষতা
উন্নয়দন সহকমীদের বপশাগত েক্ষতা উন্নয়দন
স্বত স্ফূতমভাদব তৎপর
তৎপর

সাধারণত বনজ এখবতয়াদরর অধীন
ববষদয় সাংবিষ্ট আইন বববধ ও
বাস্তবতার আদলাদক বসিান্ত েহণ
করদত পাদরন। বকছু বকছু বক্ষদত্র
বসিান্তহীনতা, তৎপরতার অভাব
পবরলবক্ষত হয়।
বনধ মাবরত লক্ষয ও সময় অনুযায়ী
কমম সম্পােদন প্রদয়াজনীয় জনবল,
সরঞ্জাম ও আনুষাবঙ্গক ববষয়াবের
সাংগঠন ও সমন্বদয় একটি বনদববেত
েলগত প্রদিষ্টা েহদণ প্রদিষ্টার
অভাব পরীলবক্ষত হয়।
বনধ মাবরত লক্ষয ও সময় অনুযায়ী
কমম সম্পােদন কাদজর উদেশ্য ও
বাস্তব অবস্থা ববদবিনায় অধীনস্ত
সহকমী, সরঞ্জাম ও আনুষাবঙ্গক
ববষয়াবে তোরবক, পবরিালনায়
সক্ষমতার ঘাটবত রদয়দছ।
মাইদক্রাসফট অবফস বপ্রাোম,
ইদলক্ট্রবনক বযাগাদযাগ সম্পােন,
ইন্টারদনট হদত তথ্য সাংেহ ও
ব্যবস্থাপনায় সীবমত েক্ষতা রদয়দছ।
েক্ষতা উন্নয়দন প্রদিষ্টার অভাব
পরীলবক্ষত হয়।
অধীনস্ত সহকমীদের বপশাগত
েক্ষতা উন্নয়দনর ববষদয় মদনাদযাগ
বেখা যায় না।

অধীনস্ত সহকমীগদণর বাবষ মক
কমমপবরকল্পনা ও লক্ষযমাত্রা
বনধ মারদণ বযৌবিকতা, বপশাোবরত্ব
এবাং েক্ষতা প্রেশমণ কদরন।
বনধ মাবরত সমদয় কমমমূল্যায়ন
প্রবতদবেন োবখল, মূল্যায়ন
কদরন। কমমমূল্যায়দনর বক্ষদত্র
সদব মাচ্চ বনরদপক্ষতা, বপশাোবরত্ব
এবাং ববদবিনার পবরিয় বেন।

অধীনস্ত সহকমীগদণর বাবষ মক
কমমপবরকল্পনা ও লক্ষযমাত্রা বনধ মারদণ
অবধকাাংশ বক্ষদত্র
বযৌবিকতা,
বপশাোবরত্ব এবাং েক্ষতা প্রেশমণ
কদরন। বনধ মাবরত সমদয় কমমমূল্যায়ন
প্রবতদবেন োবখল, মূল্যায়ন কদরন।
কমমমূল্যায়দনর বক্ষদত্র যথাসম্ভব
বনরদপক্ষতা, বপশাোবরত্ব এবাং
ববদবিনার পবরিয় বেন।

অধীনস্ত সহকমীগদণর বাবষ মক
কমমপবরকল্পনা
ও
লক্ষযমাত্রা
বনধ মারদণ বযৌবিকতা, বপশাোবরত্ব
এবাং েক্ষতার প্রমান পবরলবক্ষত হয়
না। বনধ মাবরত সমদয় কমমমূল্যায়ন
প্রবতদবেন োবখল, মূল্যায়ন কদরন।
কমম মূল্যায়দনর বনরদপক্ষতা,
বপশাোবরত্ব এবাং ববদবিনার বক্ষদত্র
আরও মনদযাদগর প্রদয়াজন রদয়দছ।

সাংবিষ্ট আইন ও বববধ
সাদপদক্ষ অবফদসর সাবব মক
বভৌত বনরাপত্তা এবাং অবফদস
রবক্ষত বরকড ম ও তদথ্যর
বনরাপত্তা রক্ষায় সদিতন
তৎপরতা লক্ষয করা যায়।
সকল পয মাদয়র সহকমী এবাং
নাগবরকগদণর সাদথ ববনয়ী ও
ভদ্র আিরণ কদরন। অদন্যর
ব্যবহার ও মতামদতর ববষদয়
ইবতবািক দৃবষ্টভবঙ্গ প্রেশমণ
কদরন।

সাংবিষ্ট আইন ও বববধ সাদপদক্ষ
অবফদসর সাবব মক বভৌত বনরাপত্তা
এবাং অবফদস রবক্ষত বরকড ম ও
তদথ্যর
বনরাপত্তা
রক্ষায়
সাধারণভাদব সদিতন এবাং
বনয়মানুবতী।
অবধকাাংশ বক্ষদত্র সহকমী এবাং
নাগবরকগদণর সাদথ ববনয়ী ও ভদ্র
আিরণ কদরন। অদন্যর ব্যবহার ও
মতামদতর ববষদয় ইবতবািক
দৃবষ্টভবঙ্গ প্রেশমণ কদরন।

অবফদসর সাবব মক বভৌত বনরাপত্তা
এবাং অবফদস রবক্ষত বরকড ম ও
তদথ্যর বনরাপত্তা রক্ষায় যদথষ্ট
তৎপর নয় এবাং এ ববষদয়
মদনাদযাদগর অভাব বেখা যায়।
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সহকমী এবাং নাগবরকগদণর
সাদথ আিরদণর বক্ষদত্র ববনয় ও
ভদ্রতার ঘাটবত লক্ষয করা যায়।
সহকমীদের বয বকান ব্যবহার বা
মতামদতর ববষদয় অবজ্ঞা বা
বনবতবািক দৃবষ্টভবঙ্গ বেখা যায়।

