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ভূমিকা : 

 

১.০ ‘সরক নর চ কনর আইি, ২০১৮’-এর ১৯ ধ র র নবধ ি অনুয য়ী সরক নর কর্ মচ রীতদর বস্তুনিষ্ঠ কর্ ম-মূল্য য়তির উতেতে 

ফল ফলমুখী ক য ম-সম্প দিগত নিরীক্ষ  ব  মূল্য য়ি পিনত প্রণয়িসহ তাদের জন্য অমিকতর স্বচ্ছ, আধুমিক, প্রযুমিমির্ভর, 

ব্যমিতত এবং সাংতঠমিক কি ভতৎপরতা ও েক্ষতা বৃমিদত সহায়ক বহুমুখী কি ভমূল্যায়ি ব্যবস্থা প্রবতভিই বামষ ভক কি ভকৃমত 

মূল্যায়ি প্রমতদবেি বা Annual Performance Appraisal Report (APAR)-এর উদেশ্য। এমপএআর-এর 

কার্ ভক্রি সুষ্ঠুর্াদব পমরচালিা ও বাস্তবায়দির লদক্ষে এই অনুশাসিিালা প্রণয়ি করা হদয়দে।  

১.০.১ নশতর ি র্ : 

এই অনুশাসিিালা ‘বামষ ভক কি ভকৃমত মূল্যায়ি প্রমতদবেি অনুশাসিিালা, ২০২২’ িাদি অমর্মহত হদব।  

১.০.২ গগ পিীয়ত  : 

ককাদিা কি ভচারীর এমপএআর-সম্পনকমত তথ্য নদ ককবল তার মিকট অথবা সরকামর প্রদয়াজদি কতাপিীয়তা রক্ষা 

কদর প্রকাশ করা র্াদব। সরকামর প্রদয়াজদি ককাদিা কর্তভপদক্ষর মিকট এমপএআর-সংক্রান্ত প্রমতদবেি কপ্ররণকাদল 

মূল্যায়িকারী/প্রমতস্বাক্ষরকারী কর্তভক এমপএআর মূল্যায়িকাদল প্রেত্ত মবমর্ন্ন কর্ৌমিকতা/িতািত/িন্তব্য/ব্যাখ্যা 

ইতোমে প্রকাশ করা র্াদব িা।  

১.০.৩ সর্য় গণি  : 

এমপএআর-এর জন্য বের বলদত অথ ভবেরদক কবাঝাদব র্া বতভিাদি ১ জুলাই হদত ৩০ জুি। এমপএআর-এ কি ভকালদক 

িাস মহসাদব তণিা করা হদব এবং ককাদিা ইউমিদট একটািা কিপদক্ষ ৩ (মতি) িাস কি ভকাদলর পর 

িারাবামহকর্াদব ন্যেিতি আরও ১৫ (পদিদরা) মেদির কি ভকালদক ১ (এক) িাস মহসাদব মবদবচিা করা হদব। 

সািারণর্াদব িাস বলদত ৩০ (মিশ) মেি কবাঝাদব, তদব পমিকাদত কর্-সকল িাস ৩০ (মিশ) মেদির কি বা কবমশ 

কসগুদলার কক্ষদি পমিকাদত কর্ িাদসর কর্ কয়মেি রদয়দে তাই কবাঝাদব। এই অনুশ সির্ ল য় নদি বলতত সরক নর 

ও স প্ত নহক ছুটির নদি অন্তর্ভ মি গব ঝ তব।  

১.০.৪ এনপএআর-এর িম্বর : 

এমপএআর-এ ককাদিা কি ভচারীদক ১০০ িম্বদরর িদে মূল্যায়ি করা হদব। এর িদে তার কি ভকৃমত মূল্যায়দির জন্য 

৬০ িম্বর এবং ব্যমিতত ও কপশাতত ববমশষ্ট্ে মূল্যায়দির জন্য ৪০ িম্বর মিি ভামরত রদয়দে। র্গ্াংদশর কক্ষদি 

েশমিদকর দুই ঘর পর্ ভন্ত িম্বর মহসাব করা হদব।  

১.০.৫ এনপএআর দ নখতলর ব ধ্যব ধকত  :  

ককাদিা অথ ভবেদরর বামষ ভক অথবা সকল আংমশক এমপএআর োমখল করা বােতামূলক। 

১.০.৬ এমসআর ব্যবস্থাদক প্রমতস্থাপি : 

১.০.৬.১ এমপএআর-এর অিীি কি ভচারীদের কক্ষদি এমপএআর মবদ্যিাি বামষ ভক কতাপিীয় অনুদবেি 

(এমসআর) ব্যবস্থাদক প্রমতস্থাপি করদব।  

১.০.৬.২ তদব সরকার প্রদয়াজি িদি করদল ককাদিা মিমে ভষ্ট্ সিদয়র জন্য এমপএআর ও এমসআর পাশাপামশ 

চালু রাখদত পারদব।   

১.০.৭ ক য মকরকরণ : 
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সরকার প্রজ্ঞাপদির িােদি এই অনুশাসিিালা কার্ ভকর হওয়ার তামরখ মিি ভারণ করদব। ১.০.৬.২ িম্বর অনুদচ্ছে 

অনুর্ায়ী সরকার মসিান্ত গ্রহণ িা করদল এমপএআর কার্ ভকর হওয়ার তামরদখর পূদব ভ সংমিষ্ট্ পমিকা বেদরর গয 

সর্য়টুকু অমতবামহত হদয়দে তার জন্য এমসআর োমখল করদত হদব িা।   

১.১ সাংজ্ঞ  : নবষয় ব  প্রসতের পনরপনি গক তি  নকছু ি  থ কতল, এই অনুশ সির্ ল য় ব্যবহৃত কনতপয় শতের অথ ম নিম্নরূপ 

: 

 

১.১.১ অসোচরণ : সরকামর কি ভচারী (শৃঙ্খলা ও আমপল) মবমিিালা, ২০১৮-এর ২(খ) 

মবমিদত বমণ ভত সংজ্ঞাথ ভ অনুর্ায়ী ‘অসোচরণ’- কক কবাঝাদব।  

১.১.২ অোকাউন্ট : এমপএআর মসদেদি সরকামর কি ভচারীদের ব্যমিতত এবং 

িন্ত্রণালয়/মবর্াত/দক্ীয় কার্ ভালয় ও সরকামর কি ভচারীদের প্রমশক্ষণ 

প্রোিকারী প্রমতষ্ঠািসমূদহর োপ্তমরক অোকাউন্টদক কবাঝাদব।   

১.১.৩ আংমশক এমপএআর : i. মূল্যায়িািীি কি ভচারী ককাদিা অথ ভবেদর ককাদিা ইউমিদট 

একিাতাদর ন্যেিতি ৩ (মতি) িাস মকন্তু ৯ (িয়) িাস বা তার 

কি সিয় কি ভসম্পােদির পর তার কি ভকৃমত এবং ব্যমিতত ও 

কপশাতত ববমশষ্ট্ে মূল্যায়দির জন্য মূল্যায়িকারীর মিকট 

োমখলকৃত প্রমতদবেিই আংমশক এমপএআর।  

ii. ৩ (মতি) িাস ও ৬ (েয়) িাস এই দুই িরদির আংমশক 

এমপএআর থাকদব। ন্যেিতি ৩ (মতি) িাস মকন্তু ৬ (েয়) িাদসর 

কি সিদয়র জন্য এমপএআর ৩ (মতি) িাদসর আংমশক 

এমপএআর এবং ন্যেিতি ৬ (েয়) িাস মকন্তু ৯ (িয়) িাস বা 

তার কি সিদয়র জন্য এমপএআর ৬ (েয়) িাদসর আংমশক 

এমপএআর মহসাদব মবদবমচত হদব।  

iii. আংমশক এমপএআর ৩ (মতি) িাস ও ৬ (েয়) িাস হদলও 

১.৪.৪ ও ৮.০.১-অনুদচ্ছে অনুর্ায়ী বামষ ভক কি ভমূল্যায়ি 

িম্বর/চূড়ান্ত এমপএআর িম্বর মিি ভারণকাদল প্রকৃত কি ভকাল 

(অথ ভাৎ প্রকৃতপদক্ষ কর্কয় িাস একিাতাদর োময়ত্ব পালি 

কদরদেি)  উদেখ করদত হদব।  

iv. ককাদিা কি ভকাদল র্মে পূব ভবতী অথ ভবেদরর কশষ ৩ (মতি) 

িাদসর কি সিদয়র কি ভকাল অন্তর্ভ ভি থাদক কসদক্ষদি ১.৪.৪ ও 

৮.০.১ িম্বর অনুদচ্ছদে বমণ ভত পিমতদত বামষ ভক কি ভমূল্যায়ি 

িম্বর/চূড়ান্ত এমপএআর িম্বর মিি ভারদণর সিয় পূব ভবতী 

অথ ভবেদরর িারাবামহকতায় মবদ্যিাি অথ ভবেদরর কি ভকালসহ 

কিাট কি ভকাল ৬ িাদসর কি হদল তা ৩ িাস, ৯ িাস বা তার 

কি হদল তা ৬ িাস, ১২ িাদসর কবমশ হদল তা ১২ িাস মহসাদব 

তণিা করদত হদব।  

১.১.৪ আবমশ্যক কাজ : এমপএআর অনুশাসিিালা অথবা জিপ্রশাসি িন্ত্রণালয় কর্তভক মিি ভামরত 

এমপএআর-এর আওতার্ভি সকল কি ভচারীর জন্য প্রদর্াজে ককাদিা 

সুমিমে ভষ্ট্ কাজদক কবাঝাদব।  

১.১.৫ iBAS : অথ ভ িন্ত্রণালয় কর্তভক বাস্তবাময়ত Integrated Budget and 

Accounting System। 



3 

 

১.১.৬ IR : এমপএআর-এর Improvement Required কগ্রড। 

১.১.৭ ইউমিট : শাখা, অমিশাখা, অনুমবর্াত, কসল, েপ্তর, অমিেপ্তর, সংস্থা, প্রমতষ্ঠাি, 

িন্ত্রণালয়, মবর্াত ইতোমেদক একক ককাদিা িাদি অমর্মহত করদত 

‘ইউমিট’ ব্যবহার করা হদয়দে।  

১.১.৮ APA-এর অন্তর্ভ মি 

ও বনহ মভূত ক জ 

: APA-এর অন্তর্ভ ভি কাজ বলদত ককাদিা কি ভচারীর মিজ 

িন্ত্রণালয়/মবর্াত/সংস্থা ইতোমে কর্তভক স্বাক্ষমরত বামষ ভক কি ভসম্পােি 

চুমির অন্তর্ভ ভি কাজদক কবাঝাদব। APA-এর বমহ ভভূত কাজ বলদত উি 

চুমিদত কিই এরূপ কাজদক কবাঝাদব। 

১.১.৯ APAR : Annual Performance Appraisal Report (APAR) ব  

ব নষ মক কর্ মকৃনত মূল্য য়ি প্রনততবদি হতচ্ছ এ অনুশ সির্ ল র আওত য় 

গক তি  অথ মবছতর গক তি  সরক নর কর্ মচ রীর কর্ মকৃনত এবাং ত র 

ব্যনিগত ও গপশ গত ববনশতযের মূল্য য়ি প্রনততবদি।   

১.১.১০ এমপএআর অমিশাখা : র্ন্ত্রণ লয়/নবি গ, গকন্দ্রীয় ক য ম লতয়র গয ইউনিট এনপএআর ব্যবস্থ পি  

করতব ত  এনপএআর অনধশ খ  ি তর্ অনিনহত হতব। যনদ গক তি  

র্ন্ত্রণ লতয়র অনুনবি গ ব  অধীি দপ্তরতক এনপএআর ব্যবস্থ পি র দ নয়ত্ব 

প্রদ ি কর  হয় ততব ‘এনপএআর অনধশ খ ’ দ্ব র  উি 

অনুনবি গ/দপ্তরতকও গব ঝ তব। গক তি  মূল্য য়ি ধীি, মূল্য য়িক রী 

অথব  প্রনতস্ব ক্ষরক রী কর্ মচ রীর এনপএআর অনধশ খ  বলতত প্রততেতকর 

নিয়ন্ত্রণক রী র্ন্ত্রণ লয়/নবি গ অথব  গকন্দ্রীয় ক য ম লতয়র এনপএআর 

অনধশ খ তক গব ঝ তব।  

১.১.১১ এমপএআর কগ্রড : এনপএআর-এ প্র প্ত িম্বতরর নিনিতত নিধ ম নরত গেড, গযর্ি A+, A, B, 

C, IR গেড।  

১.১.১২ উির্ চচ ম  : ককাদিা কাদজর লক্ষে অজভদি কর্সকল পিমত বা ককৌশল অন্য ন্য উপ য় 

অতপক্ষ  িারাবামহকর্াদব র্াদলা ফলাফল প্রেশ ভি কদরদে তাদক উত্তি 

চচ ভা বদল। ককাদিা কাজদক উত্তি চচ ভা মহসাদব মূল্যায়দির কক্ষদি মবদবচিা 

করদত হদব কর্, এদত ব্যবহৃত পিমত বা ককৌশল প্রচমলত অন্যান্য ব্যবস্থা 

অদপক্ষা অমিকতর কার্ ভকর ও ফলপ্রসূ মক িা।   

১.১.১৩ উদ্ভাবি : সরক নর কর্ মসম্প দতির গক্ষতে এর্ি গক তি  ব্যবস্থ  ব  পিনতর প্রবতমি 

য  ববনিক অথব  গদশীয় গপ্রক্ষ পতট অনিিব এবাং য র র্ ধ্যতর্ গসব র 

গুণগত র্ ি বৃনি ও গসব েহীত তদর সন্তুনয অজমি সম্ভব হতয়তছ।  

১.১.১৪ কি ভকৃমত  : ইাংতরনজ performance শতের ব াংল  প্রনতশে।  

১.১.১৫ কি ভচারী : সরক নর, আধ -সরক নর, সাংযুি দপ্তর, অনধদপ্তর, স্ব য়িশ নসত ও 

নবনধবি সাংস্থ , কতপ ম তরশি, স্থ িীয় সরক র প্রনতষ্ঠ ি, র ষ্ট্র য়ি প্রনতষ্ঠ ি, 

স াংনবধ নিক প্রনতষ্ঠ ি, নবনিন্ন কনর্শি এবাং অস র্নরক প্রশ সতি 

নিতয় নজত ‘সরক নর চ কনর আইি, ২০১৮’-এর অধীি ও এনপএআর 

ব্যবহ রক রী অন্য ন্য কর্ মচ রী।  

১.১.১৬ কক্ীয় কার্ ভালয় : গক তি  অনধদপ্তর, সাংস্থ , প্রনতষ্ঠ ি, এক তডনর্, কতপ ম তরশি, কর্তমপক্ষ, 

দপ্তর ইতে নদর প্রধ ি ক য ম লয়। স াংনবধ নিক প্রনতষ্ঠ তির অধীি 

অনধদপ্তর/এক তডনর্ ইতে নদর প্রধ ি ক য ম লয়ও এর অন্তর্ভ মি হতব।  

১.১.১৭ কগ্রড : জ তীয় গবতি গেল, ২০১৫-এ বনণ মত গবতি গেড এবাং সরক র কর্তমক 

পরবতীক তল গ  নষত গবতি গেতল এই গেডসমূতহর সর্তুল্য গেড।   
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১.১.১৮ চূড়ান্ত বামষ ভক 

এমপএআর িম্বর এবং 

কি ভমূল্যায়ি িম্বর 

: i. গক তি  মূল্য য়ি ধীি কর্ মচ রীর প্র থনর্ক এনপএআর িম্বতরর 

সতে ত র কর্ মস্থতলর APA-এর িম্বর নিধ ম নরত অনুপ তত 

সর্ন্বতয়র পর প্র প্ত িম্বতরর সতে এই অনুশ সির্ ল  অনুয য়ী 

উি কর্ মচ রীর গক্ষতে প্রতণ দি  ও শ নিমূলক ব্যবস্থ  নহস তব 

প্রতয জে অন্য ন্য িম্বর সাংতয জি/নবতয় জিপূব মক নিণীত িম্বরই 

‘চূড় ন্ত ব নষ মক এনপএআর িম্বর’। গক তি  ক রতণ প্র থনর্ক 

এনপএআর িম্বতরর সতে APA-এর িম্বর সর্ন্বয় অথব  

অন্য ন্য িম্বর সাংতয জি/নবতয় জতির আবেকত  ি  থ কতল 

যতটুকু সর্ন্বয় অথব  সাংতয জি/নবতয় জি প্রতয জে ততটুকু 

সম্পন্ন হওয় র পর ‘চূড় ন্ত ব নষ মক এনপএআর িম্বর’ নিধ ম নরত 

হতব।  

ii. গেড-১ ও তদূর্ধ্ম পয ম তয়র কর্ মচ রীতদর গক্ষতে এনপএআর ি  

থ ক য় ত তদর কর্ মকৃনতর িম্বরতক ‘এনপএআর িম্বর’-এর 

পনরবততম ‘কর্ মমূল্য য়ি িম্বর’ নহস তব নিন্ন ি তর্ অনিনহত কর  

হতয়তছ। 

১.১.১৯ কডামসয়ার : সরক নর কর্ মচ রীতদর কর্ মকৃনত মূল্য য়ি প্রনততবদি এবাং এ-সাংক্র ন্ত 

আতদশ, প্রনতক র-সাংক্র ন্ত ক য মক্রতর্র তথ্য, শৃঙ্খল -সাংক্র ন্ত আতদশ, 

চ কনর নববরণী ইতে নদ সাংরক্ষতণর জন্য ব্যবহৃত িনথ ও নডনজট ল 

গফ ল্ড রই গড নসয় র। প্রতয জে গক্ষতে এই নডনজট ল গফ ল্ড তর সাংনিয 

কর্ মচ রীর পূব মবতী বছরসমূতহর ব নষ মক গগ পিীয় অনুতবদতির নডনজট ল 

কনপও সাংরনক্ষত থ কতব।    

১.১.২০ দলগত ক য মক্রর্ : কনর্টি, দল (team) ইতে নদর র্ ধ্যতর্ সম্প নদত গক তি  ক জতক 

দলগত ক য মক্রর্ নহস তব অনিনহত কর  হতয়তছ।  

১.১.২১ কিাটিমফদকশি : এনপএআর নসতেতর্র র্ ধ্যতর্ গক তি  কর্ মচ রীর ব্যনিগত গর্ ব ইল, ই-

গর্ইল ও এনপএআর অে ক উন্ট অথব  এর গয-গক িটিতত গপ্রনরত গক তি  

ব তম তক গি টিনফতকশি গব ঝ তব।  

১.১.২২ PDS : কর্তমপক্ষ কর্তমক প্রণীত কর্ মচ রীতদর Personal Data Sheet গযখ তি 

ত তদর ব্যনিগত ও চ কনর-সাংক্র ন্ত নবনিন্ন তথ্য নলনপবি থ তক।   

১.১.২৩ বামষ ভক এমপএআর : মূল্য য়ি ধীি কর্ মচ রী গক তি  অথ মবছতর একট ি  ৯ র্ তসর গবনশ গক তি  

ইউনিতট দ নয়ত্ব প লতির পর ত র কর্ মকৃনত এবাং ব্যনিগত ও গপশ গত 

ববনশযে মূল্য য়তির জন্য মূল্য য়িক রীর নিকট দ নখলকৃত প্রনততবদিই 

ব নষ মক এনপএআর।  

১.১.২৪ প্রর্ ণক : গক ি ক তজর সতেত র পতক্ষ যতথয প্রর্ ণ ব  পয ম প্ত যুনিসাংবনলত 

গক তি  দনলল, ছনব, নিনডও, ওতয়বনলাংক, ই-গর্ইল, গি টিনফতকশি 

ইতে নদ। 

১.১.২৫ প্রমতস্বাক্ষরকারী : প্রশ সনিক গস প তি মূল্য য়িক রীর সর সনর নিয়ন্ত্রণক রী ব  

তত্ত্ব বধ িক রী ঊর্ধ্মতি কর্ মচ রী নযনি এনপএআর প্রনতস্ব ক্ষর কতরি 

ত তক প্রনতস্ব ক্ষরক রী ব  Countersigning Officer (CSO) 

নহস তব অনিনহত কর  হতয়তছ।  

১.১.২৬ প্রাথমিক এমপএআর 

িম্বর 
: গক তি  কর্ মচ রীর গয এনপএআর িম্বর স্বীয় কর্ মস্থতলর APA-এর িম্বতরর 

সতে নিধ ম নরত উপ তয় সর্ন্বতয়র জন্য প্রস্তুত ত ই ‘প্র থনর্ক এনপএআর 
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িম্বর’। স ধ রণি তব প্রনতস্ব ক্ষরক রী কর্তমক মূল্য য়তির পর নিধ ম নরত 

এনপএআর িম্বরই ‘প্র থনর্ক এনপএআর িম্বর’।  

১.১.২৭ িন্ত্রণালয়/মবর্াত : Rules of Business, 1996-এ বনণ মত র্ন্ত্রণ লয়/নবি গ।  

১.১.২৮ গর্িটর : একজি কর্ মচ রীর গক্ষতে গর্িটর হতলি এর্ি একজি ব্যনি নযনি ত তক 

ক তজ উন্ননত করতত সহ য়ত  কতরি এবাং পর র্শ ম প্রদ ি কতরি। 

১.১.২৯ মূল্যায়িািীি কি ভচারী : গয কর্ মচ রীর কর্ মকৃনত এবাং ব্যনিগত ও গপশ গত ববনশযে মূল্য য়ি কর  

হয় ত তক মূল্য য়ি ধীি কর্ মচ রী ব  Officer Reported Upon 

(ORU) নহস তব অনিনহত কর  হতয়তছ।  

১.১.৩০ মূল্যায়িকারী : প্রশ সনিক গস প তি মূল্য য়ি ধীি কর্ মচ রীর সর সনর নিয়ন্ত্রণক রী ব  

বদিনিি কর্ মক ণ্ড তত্ত্ব বধ িক রী ঊর্ধ্মতি কর্ মচ রীতক মূল্য য়িক রী ব  

Report Initiating Officer (RIO) নহস তব অনিনহত কর  

হতয়তছ।  

১.১.৩১ নশক্ষ িনবশ  মশক্ষািমবশ কি ভচারী বলদত সংমিষ্ট্ মিদয়াতমবমিদত কর্সকল কি ভচারীদক 

মশক্ষািমবশ মহসাদব অমর্মহত করা হদয়দে তাদেরদক কবাঝাদব। 

১.১.৩২ সরকার : ‘Rules of Business, 1996’-এর Schedule-I (Allocation 

of Business among the Different Ministries and 

Divisions) অনুস তর ক্ষর্ত  ব  দ নয়ত্বপ্র প্ত গক তি  র্ন্ত্রণ লয় ব  

নবি গ। এনপএআর-এর গক্ষতে সরক র বলতত জিপ্রশ সি র্ন্ত্রণ লয়তক 

গব ঝ তব। 

১.১.৩৩ সামব ভক োময়ত্ব : সাংনিয সকতলর সহতয নগত য় গক তি  ক জ সম্প দতির লতক্ষে মুখ্য 

ভূনর্ক  প লতির দ নয়ত্বতক গব ঝ তব।  

১.১.৩৪ গসব  সহজীকরণ : গক তি  সাংস্থ  ও ত র গক তি  গসব তক গিীরি তব নবতিষণ কতর গসব টির 

গর্ৌনলক/আমূল পনরবতমতির র্ ধ্যতর্ গসব েহীত তদর অভূতপূব ম সন্তুনয 

অজমিতক গসব  সহজীকরণ বতল।  

১.১.৩৫ মসদেি : এই অনুশ সির্ ল য় ‘নসতের্’ বলতত এনপএআর ব্যবস্থ পি য় ব্যবহৃত 

সফটওয়ে র নসতের্তক গব ঝ তব।  

১.১.৩৬ স্বাস্থে-সংক্রান্ত 

প্রমতদবেি 

: এনপএআর ফতর্ মর স্ব স্থেগত তথ্য পূরতণর জন্য নিধ ম নরত নচনকৎসক 

কর্তমক প্রদি প্রনততবদি।  

 

 

১.২ এমপএআর মসদেি :  

 

১.২.১  এমপএআর একটি অিলাইি সফটওয়োর মসদেদির িােদি পমরচামলত হদব। মসদেিটি সরকামর অন্যান্য 

অিলাইি মসদেদির সদে প্রদয়াজদি যুি করা র্াদব।  

১.২.২ অে ক উন্ট : 

১.২.২.১ ব্যনিগত অে ক উন্ট : 

১.২.২.১.১ কি ভকৃমত মূল্যায়দির সদে সম্পৃি মূল্যায়িািীি, মূল্যায়িকারী ও প্রমতস্বাক্ষরকারী 

কি ভচারীর এই মসদেদি একটি কদর ব্যমিতত অোকাউন্ট থাকদব। প্রমতটি অোকাউন্ট জাতীয় 

পমরচয়পদির িম্বর-মর্মত্তক ও স্বতন্ত্র হদব। কি ভচারীতদণর বেমল, পদোন্নমত ইতোমে হদলও 

অোকাউন্ট অপমরবমতভত থাকদব।  
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১.২.২.১.২ প্রদতেক কি ভচারী তার মিদজর অোকাউন্ট খুলদবি বা সাইি আপ করতবি। অে ক উন্ট 

গখ ল র জন্য প্রতবশকৃত তথ্য এবাং ত  প্রদ িক রীর পনরচয় য চ ই কতর নসতের্ স ইি আপ 

চূড় ন্ত করতব।  

১.২.২.১.৩ এনপএআর পূরণ, গপ্ররণ, মূল্য য়ি এবাং এই অনুশ সির্ ল  দ্ব র  নিধ ম নরত ও 

এনপএআর সাংনিয সকল তথ্য এই অে ক উন্ট গথতক আদ ি-প্রদ ি করতত হতব।  

১.২.২.১.৪ চাকমর কশদষ এমপএআর োমখল, মূল্যায়ি, প্রমতস্বাক্ষদরর জন্য মিি ভামরত সিয়সীিা 

অমতক্রান্ত হওয়ার পর ককাদিা কি ভকতভা এই অোকাউন্ট ব্যবহার করদত পারদবি িা। 

১.২.২.২ দ প্তনরক অে ক উন্ট : 

১.২.২.২.১ এমপএআর-সংক্রান্ত প্রশ সনিক ক য মক্রর্ সম্প দতির জন্য সংমিষ্ট্ িন্ত্রণালয়/মবর্াত 

ও কক্ীয় কার্ ভালদয়র োপ্তমরক অোকাউন্ট থাকদব। এই অোকাউদন্ট এমপএআর-সংক্রান্ত কার্ ভক্রি 

পমরবীক্ষদণর জন্য ডোশদবাড ভ থাকদব। এোড়া, সরকামর কি ভচারীদের মবমর্ন্ন প্রমশক্ষদণর ফলাফল 

মসদেদি অন্তর্ভ ভমি ও এমপএআর-সম্পমকভত প্রশাসমিক কার্ ভক্রি সম্পােদির জন্য সংমিষ্ট্ 

প্রমশক্ষণ প্রমতষ্ঠািসমূদহর োপ্তমরক অোকাউন্ট থাকদব। 

১.২.২.২.২ দ প্তনরক অে ক উন্ট গিই এর্ি গক তি  কর্তমপক্ষ কর্তমক গক তি  তথ্য নসতেতর্ অন্তর্ভ মি 

কর র স্ব তথ ম অথব  ত তদর নিকট গক তি  তথ্য গপ্ররতণর লতক্ষে সাংনিয এনপএআর অনধশ খ  

প্রতয় জিীয় ব্যবস্থ  েহণ করতত প রতব।    

১.২.২.৪ ব্যমিতত ও দ প্তনরক অে ক উতন্ট নলনপবি ততথ্যর সম্প দি র ইনতহ স (edit history) এবাং 

অে ক উন্টগুতল  হতত মুতছ গফল  (deleted) তথ্য নসতের্ হতত স্থ য়ীি তব মুতছ গফল র পূব ম পয মন্ত নসতেতর্ 

সাংরনক্ষত থ কতব।  

১.২.৩ ব্যবস্থ পি : 

১.২.৩.১ মসদেিটি জিপ্রশাসি িন্ত্রণালদয়র মিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপিািীি থাকদব, ততব িন্ত্রণালয়/মবর্াত ও 

কক্ীয় কার্ ভালয়সমূহ স্ব স্ব কি ভ-অমিদক্ষদির কি ভচারীদের এমপএআর ব্যবস্থাপিা করদব।  

১.২.৩.২ স্ব স্ব কি ভ-অমিদক্ষদির কি ভচারীদের এমপএআর ব্যবস্থাপিার জন্য িন্ত্রণালয়/মবর্াত ও কক্ীয় 

কার্ ভালদয়র একটি কদর ইউমিট থাকদব র্া এমপএআর অমিশাখা িাদি অমর্মহত হদব। সািারণর্াদব 

িন্ত্রণালয়/মবর্াত অথবা কক্ীয় কার্ ভালয়সমূদহর Annual Confidential Report (ACR) 

ব্যবস্থাপিাকারী ইউমিট এমপএআর ব্যবস্থাপিা করদব, তদব িন্ত্রণালয়/মবর্াত অথবা কক্ীয় কার্ ভালয় স্বীয় 

অনধতক্ষতের অন্য গক তি  ইউনিটতক এমপএআর ব্যবস্থাপিার োময়ত্ব প্রোি করদত পারদব। ন্যন্যতি 

যুগ্মসমচব পর্ ভাদয়র একজি কি ভচারীদক এমপএআর অমিশাখার োময়ত্ব প্রোি করদত হদব। ততব যুগ্মসনচব 

পয ম তয়র গক তি  কর্ মচ রী ি  থ কতল অন্য গক তি  কর্ মচ রীতক এই অনধশ খ র দ নয়ত্ব প্রদ ি কর  গযতত 

প তর।  

১.২.৩.৩ র্ন্ত্রণ লয়/নবি গসমূতহর পরস্পতরর এনপএআর-সম্পনকমত তগথ্য প্রতবশ নধক র থ কতব ি , ততব 

অধীি গকন্দ্রীয় ক য ম লয়সমূতহর এনপএআর-সম্পনকমত ততথ্য প্রতবশ নধক রসহ ত  পয ম তল চি  ও ব্যবহ তরর 

অনধক র থ কতব। গকন্দ্রীয় ক য ম লয়সমূতহর পরস্পতরর এবাং গক তি  র্ন্ত্রণ লয়/নবি তগর এনপএআর-

সম্পনকমত ততথ্য প্রতবশ নধক র থ কতব ি । জিপ্রশ সি র্ন্ত্রণ লয় পতদ ন্ননত, পদ য়ি, গপ্রষণ, এনপএআর 

ক য মক্রর্ পয ম তল চি  ইতে নদ প্রতয় জতি নিন্ন অনধতক্ষতের এনপএআর-সম্পনকমত তথ্য ব্যবহ র করতত 

প রতব।  
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১.২.৩.৪ জিপ্রশাসি িন্ত্রণালদয়র এমপএআর অমিশাখা সারাদেদশর এমপএআর ব্যবস্থাপিার প্রিাি 

কার্ ভালয় মহসাদব মবদবমচত হদব। প্রদয়াজি হদল এজন্য জিপ্রশাসি িন্ত্রণালয় পৃথক অনুমবর্াত/েপ্তর সৃমষ্ট্ 

করদব। অন্যান্য িন্ত্রণালয়/মবর্াত ও কক্ীয় কার্ ভালয়সমূদহর এমপএআর অমিশাখা জিপ্রশাসি িন্ত্রণালদয়র 

এমপএআর অমিশাখার মিদে ভশিা অনুসরণ করদব।  

১.২.৩.৫ মসদেদির ককাদিা ত্রুটি অথবা অন্য ককাদিা কারদণ এমপএআর কার্ ভক্রি ব্যাহত হদল জিপ্রশাসি 

িন্ত্রণালয় সািমগ্রকর্াদব এমপএআর োমখল, মূল্যায়ি, প্রমতস্বাক্ষরসহ এমপএআর-সম্পমকভত মবমর্ন্ন 

কার্ ভক্রদির সিয়সীিা পমরবতভিসহ প্রদয়াজিীয় মিদে ভশিা প্রোি করদত পারদব। 

১.২.৪ অনডট ও পনরদশ মি : 

১.২.৪.১ এমপএআর-সম্পমকভত তদের মিরাপত্তা মিমিত করার লদক্ষে জিপ্রশাসি িন্ত্রণালয় প্রমতবের 

উপযুি সরকামর/কবসরকামর প্রমতষ্ঠাদির িােদি মসদেদির Informaton Technology (IT) 

অমডট সম্পন্ন করদব। বাৎসমরক োড়াও কর্-ককাদিা সিয় IT অমডট করা র্াদব।  

১.২.৪.২ িন্ত্রণালয়/মবর্াত/প্রিাি কার্ ভালয় প্রদতেক অথ ভবেদর ন্যেিতি ২ (দুই) বার স্ব স্ব অমিদক্ষদির 

এমপএআর ব্যবস্থাপিা কার্ ভক্রি পমরেশ ভি করদব এবং এর র্থার্থ বাস্তবায়ি ও ব্যবস্থাপিা মিমিত করদব।  

১.২.৪.৩ কর্তভপক্ষ IT অমডট ও পমরেশ ভি প্রমতদবেি পর্ ভাদলাচিা কদর এমপএআর মসদেি ও ব্যবস্থাপিার 

কক্ষদি প্রদয়াজিীয় সংস্কাদরর ব্যবস্থা গ্রহণ করদব।  

১.২.৫ এনপএআর-সাংক্র ন্ত প্রনশক্ষণ : 

১.২.৫.১ সকল িন্ত্রণালয়/মবর্াত ও কক্ীয় কার্ ভালয় স্ব স্ব কি ভ-অমিদক্ষদির এমপএআর ব্যবস্থাপিার 

োময়দত্ব মিদয়ামজত কি ভচারীতণসহ এমপএআর ব্যবহারকারী ও সংমিষ্ট্ কি ভচারীদের প্রমত ২ (দুই) বেদর 

কিপদক্ষ ১ (এক) বার এমপএআর-মবষয়ক প্রমশক্ষণ/মরদেশার প্রমশক্ষণ প্রোি করদব।  

১.২.৫.২ জিপ্রশাসি িন্ত্রণালয় এমপএআর-সংক্রান্ত প্রমশক্ষদণর জন্য প্রমশক্ষণ কামরকুলাি ও 

প্রদয়াজিীয়সংখ্যক প্রমশক্ষক বতমর করদব।  

১.২.৫.৩ জিপ্রশাসি িন্ত্রণালয় এমপএআর-মবষয়ক একটি ই-লামি ভং ককাস ভ বতমর করদব এবং এমপএআর 

সম্পদকভ সরকামর কি ভচারীদের র্থার্থ প্রমশক্ষণ মিমিত করার লদক্ষে ককাস ভটি মিয়মিত পর্ ভাদলাচিা 

করদব। এই ই-লামি ভং ককাস ভ সম্পন্ন করা প্রদতেক কি ভচারীর জন্য এমপএআর ব্যবহাদরর ১ি বেদর একটি 

আবমশ্যক কাজ মহসাদব মবদবমচত হদব, র্ার সদব ভাচ্চ িম্বর হদব ৪ (চার)। এই ককাদস ভ উত্তীণ ভ িা হওয়া পর্ ভন্ত 

এমপএআর োমখল করা র্াদব িা, তদব মবদশষ ককাদিা কারদণ ককাস ভটি সম্পন্ন করা িা কতদল সংমিষ্ট্ 

িন্ত্রণালয়/মবর্াদতর মসমিয়র সমচব/সমচব অথবা কক্ীয় কার্ ভালদয়র প্রিাদির অনুদিােি গ্রহণপূব ভক 

এমপএআর োমখল করা র্াদব।  

১.২.৫.৪ সরকামর কি ভচারীদের প্রমশক্ষণ প্রোিকারী প্রমতষ্ঠািসমূহ মবমর্ন্ন ককাদস ভ এমপএআর-সংক্রান্ত 

িমডউল/দসশি অন্তর্ভ ভি করদব অথবা এ-সংক্রান্ত পৃথক ককাস ভ চালু করদব।  

১.২.৬ APA-এর িম্বর নসতেতর্ অন্তর্ভ মিকরণ : প্রততেক র্ন্ত্রণ লয়/নবি গ ও গকন্দ্রীয় ক য ম লতয়র এনপএআর 

অনধশ খ  স্বীয় কর্ ম-অনধতক্ষতের গযসকল ইউনিতটর APA রতয়তছ (অধীি দপ্তর/সাংস্থ  ইতে নদ সহ) ত তদর APA-

এর িম্বর প্রনতবছর নসতেতর্ অন্তর্ভ মি করতব। প্রতয় জতি অধীি দপ্তর/সাংস্থ সমূতহর র্ ধ্যতর্ ত তদর APA-এর িম্বর 

নসতেতর্ অন্তর্ভ মনির ব্যবস্থ  েহণ করতব। APA-এর িম্বর ৩১ নডতসম্বর ব  এর পূতব ম নিধ ম নরত হতল এনপএআর 
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অনধশ খ  ১৫ (পতিতর ) নদতির র্তধ্য ত  নসতেতর্ অন্তর্ভ মনি নিনিত করতব। িনবষ্যতত APA নসতের্ হতত এই 

তথ্য য তত এনপএআর নসতেতর্ স্বয়াংনক্রয়ি তব স্থ ি ন্তনরত হয়, গসলতক্ষে জিপ্রশ সি র্ন্ত্রণ লয় প্রতয় জিীয় উতয গ 

েহণ করতব।  

১.২.৭ এনপএআর ফর্ ম বতনর : 

১.২.৭.১ প্রদতেক কি ভচারী ত র ব্যনিগত অে ক উতন্ট প্রতবশ কতর িন্ত্রণালয়/মবর্াত বা কক্ীয় কার্ ভালদয়র 

প্রশাসমিক ইউমিদটর তামলকা হদত তার োময়ত্বপ্রাপ্ত ইউমিট মিব ভাচি কদর উি ইউমিদটর জন্য একটি 

এমপএআর ফি ভ বতমর করদব। ককাদিা অথ ভবেদর একামিক ইউমিদট োময়ত্ব পালি করদল প্রদতেকবার িতুি 

ফি ভ বতমর করদত হদব। দ নয়ত্বপ্র প্ত ইউনিট নিধ ম রণ কর র সর্য় পদ য়ি ও গয গদ ি (প্রতয জে গক্ষতে) 

সম্পনকমত তথ্য অন্তর্ভ মি করতত হতব।  

১.২.৭.২ এনপএআর অনধশ খ সমূহ স্ব স্ব কর্ ম-অমিদক্ষদির সকল প্রশাসমিক ইউমিদটর িাি এবাং সকল 

এনপএআর ব্যবহ রক রীর ব্যনিগত গর্ ব ইল িম্বর ও ই-গর্ইল (পনরচয় য চ ইতয়র সুনবধ তথ ম) মসদেদি 

অন্তর্ভ ভি করদব।  

১.২.৭.৩ ককাদিা কি ভচারী (র্াদের কক্ষদি এমপএআর প্রদর্াজে) ইচ্ছ কৃতি তব োময়ত্বপ্রাপ্ত ইউমিদটর জন্য 

এমপএআর ফি ভ বতমর িা করদল তা ‘অসোচরণ’ মহসাদব তণ্য হদব।  

১.২.৭.৪ ককাদিা কি ভচারীদক একইসদে একামিক ইউমিদটর োময়ত্ব প্রোি করা হদল মতমি ককাি ইউমিদটর 

জন্য এমপএআর ফি ভ বতমর করদবি, তা োময়ত্ব অপ ভদণর আদেদশ সুমিমে ভষ্ট্ কদর মেদত হদব। ককাি ইউমিদটর 

জন্য এমপএআর ফি ভ বতমর করদত হদব কসটি কর্তভপক্ষ পরবতীকাদল পমরবতভি করদল মূল্যায়িািীি 

কি ভচারীর কক্ষদি তা ককাদিা ইউমিট হদত বেমলর সিতুল্য হদব এবং এই অনুশাসিিালা অনুর্ায়ী ককাদিা 

কি ভচারীর বেমলর কক্ষদি কর্-সকল মিয়ি প্রদর্াজে কসগুদলা তার কক্ষদি প্রদর্াজে হদব। কর্ ইউমিদটর জন্য 

এমপএআর ফি ভ বতমর করদত হদব, তা মূল োময়ত্ব এবং অন্যান্য ইউমিটসমূহ অমতমরি োময়ত্ব মহসাদব 

মবদবমচত হদব।      

১.২.৭.৫ মূল োময়দত্বর পাশাপামশ র্ারপ্রাপ্ত অথবা অমতমরি মহসাদব অন্য ককাদিা ইউমিদটর োময়ত্বপ্রাপ্ত 

হদল উি র্ারপ্রাপ্ত/অমতমরি োময়ত্বপ্রাপ্ত ইউমিদটর জন্য এমপএআর ফি ভ বতমর করদত হদব িা।  

১.২.৭.৬ এনপএআর দ নখতলর পূব ম পয মন্ত ফতর্ মর তথ্য নদ মূল্য য়ি ধীি কর্ মচ রী সম্প দি  করতত প রতবি।  

১.২.৮ পনরবীক্ষণ : 

১.২.৮.১ এনপএআর-সাংক্র ন্ত ক য মক্রর্ পনরবীক্ষতণর জন্য র্ন্ত্রণ লয়/নবি তগর নসনিয়র সনচব/সনচব, 

গকন্দ্রীয় ক য ম লতয়র প্রধ ি-এর ডে শতব ড ম থ কতব। এই ডে শতব তড মর র্ ধ্যতর্ এনপএআর দ নখল ও 

মূল্য য়তির অেগনত পয মতবক্ষণ কর  য তব, নকন্তু এনপএআর-এ গক ি কর্ মচ রী কত িম্বর গপতয়তছি গদখ  

য তব ি ।  

১.২.৮.২ নবযর্ ি অথ ভবেদর মূল্যয়িািীি কি ভচারীর এমপএআর ফদি ভ মলমপবি কাজ, লক্ষেিািা, অগ্রতমত 

ও অন্যান্য তে সম্পােিার ইমতহাসসহ (দর্সকল তে মুদে কফলা হদয়দে কসগুদলাসহ) মূল্যায়িকারী ও 

প্রমতস্বাক্ষরকারী কি ভচারী তাদের মিজ মিজ এমপএআর অোকাউন্ট এবং এমপএআর অমিশাখার সংমিষ্ট্ 

কি ভচারীতণ তাদের োপ্তমরক অোকাউন্ট হদত পর্ ভদবক্ষণ করদত পারদবি। তদব মূল্যায়িািীি কি ভচারীর 

অোকাউদন্ট মলমপবি এ-সংক্রান্ত ককাদিা তে তারা পমরবতভি করদত পারদবি িা। ককাদিা অথ ভবেদর 

মূল্যায়িকারী অথবা প্রমতস্বাক্ষরকারী একামিক হদল মর্মি কর্ সিদয় মূল্যায়িকারী অথবা প্রমতস্বাক্ষরকারীর 

ভূমিকায় থাকদবি মতমি এরূপ পর্ ভদবক্ষণ করদত পারদবি।  
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১.২.৮.৩ দ নখলকৃত এনপএআর-এর গনতনবনধ মূল্য য়ি ধীি কর্ মচ রী নিজ অে ক উন্ট হতত পয মতবক্ষণ 

করতত প রতবি, ততব মূল্য য়িক রী ও প্রনতস্ব ক্ষরক রী কর্তমক প্রদি মূল্য য়ি িম্বর ও এ-সম্পনকমত তথ্য 

গদখতত প রতবি ি ।  

১.২.৯ তথ্য আদ ি-প্রদ ি : 

১.২.৯.১ এমপএআর-সংমিষ্ট্ সকল িরদির আদবেি, প্রমতদবেি, অবমহতকরণ, কিাটিমফদকশি, কিাটিশ, 

পরািশ ভ, অনুতর্ দি, মিদে ভশিা, সতকীকরণ, দ নয়ত্ব প্রদ ি, জবাব কপ্ররণ, আমপল ইতোমে ক য মক্রর্ এই 

মসদেদির িােদি সম্পামেত হদব। এমপএআর অমিশাখাসমূহ স্ব স্ব কর্ ম-অমিদক্ষদি আোি-প্রোিকৃত এবাং 

প্রততেক কর্ মচ রী ত র কর্তমক এবাং ত র নিকট গপ্রনরত তথ্য এই সকল তথ্য ট্র্ে ক করতত প রতব।  

১.২.৯.২ গক তি  মূল্য য়ি ধীি কর্ মচ রীর নিকট গপ্রনরত গি টিনফতকশি এনপএআর-এ নবরূপ র্ন্তব্য নহস তব 

নবতবনচত হতব ি ।  

১.২.৯.৩ এই মসদেদির িােদি এমপএআর অমিশাখাসমূহ পরস্পদরর সদে তে আোি-প্রোি করদত 

পারদব।  

১.২.৯.৪ প্রাপক, মবষয়বস্তু ইতোমে মবদবচিা কদর কিাটিমফদকশি ই-দিইল, কিাবাইল ম্যাদসজ ও 

এমপএআর অোকাউন্ট-এর িে হদত কর্ িােদি কপ্ররণ করা হদব তা মিি ভারণ করা র্াদব।   

১.২.১০ কৃনের্ বুনির্ি  : 

মসদেদি সমন্নদবমশত কৃমিি বুমিিত্তা এমপএআর ফদি ভ মলমপবি মবমর্ন্ন তে মবদিষণ কদর প্রমতদবেি প্রণয়ি এবং 

এমপএআর পূরণ ও ব্যবস্থাপিায় প্রদয়াজিীয় সহায়তা প্রোি করদব। তাোড়া, কি ভকৃমতর জন্য প্রাপ্ত িম্বর মিি ভারণ-

সাংক্র ন্ত মবমর্ন্ন তণিা মসদেদি স্বয়ংমক্রয়র্াদব সম্পন্ন হদব। এছ ড় , মসদেদি জিপ্রশাসি িন্ত্রণালয় কর্তভক 

অনুদিামেত ককাদিা প্রযুমি ব্যবহার করা কর্দত পাদর।  

১.২.১১ গহল্প ল ইি : 

এনপএআর-সাংক্র ন্ত গক তি  প্রশ্ন, পর র্শ ম অথব  অনিতয গ জ ি তি র জন্য গহল্প ল ইি চ লু কর  গযতত প তর। গহল্প 

ল ইি এনপএআর-সাংক্র ন্ত নবনিন্ন প্রতশ্নর জব ব প্রদ িসহ প্র প্ত র্ত র্ত ও অনিতয গসমূহ নবতিষণ কতর প্রতয় জিীয় 

ব্যবস্থ  েহতণর জন্য সাংনিয এনপএআর অনধশ খ য় গপ্ররণ করতব।  

১.২.১২ িতুি গক তি  প্রযুনির ব্যবহ র অথব  অন্য গক তি  ক রতণ নসতেতর্ গক তি  পনরবতমি আিয়তির প্রতয় জি 

হতল অথব  এই অনুশ সির্ ল য় বনণ মত গক তি  নবষয় প্রযুনিগত ক রতণ নসতেতর্ অন্তর্ভ মি কর  সম্ভব ি  হতল 

জিপ্রশ সি র্ন্ত্রণ লয় প্রতয় জিীয় সর্ন্বয় স ধি করতত প রতব। 

১.২.১৩ নসতের্টি গনতশীল ও ক য মকর র খ র স্ব তথ ম প্রনত ৪ (চ র) বছর অন্তর এতত অন্তর্ভ মি প্রর্ ণকসমূহ ও 

র্ন্ত্রণ লয়/নবি গ/গকন্দ্রীয় ক য ম লয় কর্তমক নচনিত অপ্রতয় জিীয় তথ্য নদ কর্তমপতক্ষর অনুতর্ দিক্রতর্ জিপ্রশ সি 

র্ন্ত্রণ লতয়র এনপএআর অনধশ খ  স্থ য়ীি তব মুতছ গফলতব।  

১.৩ এনপএআর-এর প্রতয জেত  : 

১.৩.১  সকল সরকামর, আিা-সরকামর, সংযুি েপ্তর, অমিেপ্তর, স্বায়ত্তশামসত ও মবমিবি সংস্থা, কদপ ভাদরশি, 

স্থািীয় সরকার প্রমতষ্ঠাি, রাষ্ট্রায়ত্ত প্রমতষ্ঠাি, সাংমবিামিক প্রমতষ্ঠাি, মবমর্ন্ন কমিশি এবং অসািমরক প্রশাসদি 

মিদয়ামজত ‘সরকামর চাকমর আইি, ২০১৮’-এর অিীি কগ্রড-৯ হদত কগ্রড-২-এর সরকামর কি ভচারীদের কি ভকৃমত 

মূল্যায়দির কক্ষদি এমপএআর ব্যবহৃত হদব। এোড়া উমেমখত কগ্রদডর কর্সকল কি ভচারীতণ জিপ্রশাসি িন্ত্রণালয় 

কর্তভক ইতঃপূদব ভ প্রবমতভত বামষ ভক কতাপিীয় অনুদবেি ব্যবহার করদতি তারাও এমপএআর ব্যবহার করদত পারদবি। 



10 

 

পরবতীকাদল অন্যান্য সরকামর কি ভচারীদের জন্য এই ব্যবস্থা (কক্ষিমবদশদষ অমর্দর্াজিসাদপদক্ষ) চালু করা কর্দত 

পাদর।  

১.৩.২ ককাদিা অথ ভবেদর একটি ইউমিদট ন্যেিতি একটািা ৩ (মতি) িাস োময়ত্ব পালি করদল এমপএআর োমখল 

করদত হদব। 

১.৩.৩ এমপএআর প্রদর্াজে এিি কি ভচারীদের কক্ষদি চাকমরর কশষ বেদরও এমপএআর োমখল করদত হদব।  

১.৩.৪ ককাদিা কি ভচারী অবসর গ্রহদণর পর এনপএআর প্রতয জে এর্ি গেতডর সরকামর চাকমরদত চুমিমর্মত্তক 

মিদয়াতপ্রাপ্ত হদল তার কক্ষদি এমপএআর প্রদর্াজে হদব। 

১.৩.৫ ককাদিা কি ভচারী একই ইউমিদট এক অথ ভবেদর একামিক কিয়াদে একটািা ন্যেিতি ৩ (মতি) িাস কদর 

োময়ত্ব পালি করদল এরূপ প্রমতটি কিয়াদের জন্য পৃথক এমপএআর োমখল করদত হদব।  

১.৩.৬ মশক্ষািমবশ এবং চাকমর স্থায়ী হয়মি এিি কি ভচারীদের কক্ষদিও এমপএআর প্রদর্াজে হদব।  

১.৩.৭ কর্-দকাদিা ছুটির কিয়াে একিাতাদর ২১ (একুশ) মেদির কবমশ হদল উি সিদয়র জন্য এমপএআর প্রদর্াজে 

হদব িা। মশক্ষা কপ্রষণ, মবদশষ র্ারপ্রাপ্ত কি ভকতভা ও মলদয়দি থাকাকাদল এমপএআর প্রদর্াজে হদব িা, তদব মবদশষ 

র্ারপ্রাপ্ত কি ভকতভা মহসাদব ককাথাও সংযুি (OSD attached) থাকদল এমপএআর প্রদর্াজে হদব।  

১.৩.৮ ককাদিা কি ভস্থদল কর্াতোদির পর হদত ককাদিা ইউমিদটর োময়ত্ব লার্ করার সিয় পর্ ভন্ত এমপএআর প্রদর্াজে 

হদব িা। 

১.৩.৯ চলমত োময়দত্ব পোময়ত কি ভচারীর কক্ষদি এমপএআর প্রদর্াজে হদব।  

১.৩.১০ গক তি  কর্ মচ রীর পতদ ন্ননত অথব  অন্য গক তি  নবষতয় নসি ন্ত েহতণর সর্য় ত র গক্ষতে এনপএআর প্রতয জে 

নছল ি  এর্ি সর্তয়র এনপএআর নবতবচি তয গ্য হতব ি । 

১.৪ গেড-১ ও তদূর্ধ্ম পয ম তয়র কর্ মচ রীতদর কর্ মমূল্য য়ি : 

১.৪.১ কগ্রড-১ ও তদূর্ধ্ভ পর্ ভাদয়র কি ভচারীদের এমপএআর ফি ভ বতমর, পূরণ ও োমখল করদত হদব িা।  

১.৪.২ সরকার বা ঊর্ধ্ভতি কর্তভপদক্ষর সদে স্বীয় কি ভস্থদলর বামষ ভক কি ভসম্পােি চুমি (APA)-কত প্রাপ্ত িম্বদরর 

মর্মত্তদত তাঁদের কি ভমূল্যায়ি করা হদব। অথ ভাৎ APA-কত মিজ কি ভস্থদলর প্রাপ্ত িম্বরই তাঁদের সংমিষ্ট্ অথ ভবেদরর 

কি ভমূল্যায়ি িম্বর মহসাদব মবদবমচত হদব। তদব উি কি ভস্থদল তাঁর কি ভকাল সংমিষ্ট্ অথ ভবেদর একটািা ন্যেিতি ৩ 

(মতি) িাস হদত হদব। 

১.৪.৩ সাংমবিামিক প্রমতষ্ঠাি-এর অিীি ককাদিা কক্ীয় কার্ ভালদয় অথবা অন্য ককাদিা কক্ীয় কার্ ভালদয়র APA 

িা থাকদল এবং উি কার্ ভালদয়র প্রিাি মহসাদব কগ্রড-১ র্ভু্ি কি ভচারী োময়ত্ব পালি করদল তাঁর কক্ষদি এমপএআর 

প্রদর্াজে হদব।  

১.৪.৪ ককাদিা অথ ভবেদর কগ্রড-১ অথবা তদূর্ধ্ভ পর্ ভাদয়র ককাদিা কি ভচারীর কি ভস্থল একামিক হদল APA রদয়দে 

এরূপ কর্ কি ভস্থল(সমূহ)-এ মতমি ন্যেিতি একটািা ৩ (মতি) িাস োময়ত্ব পালি কদরদেি উি কি ভস্থল(সমূদহর) 

APA-গত প্র প্ত িম্বদরর মর্মত্তদত মিম্নবমণ ভতর্াদব তার বামষ ভক কি ভমূল্যায়ি িম্বর মিি ভামরত হদব। এদক্ষদি ১.১.৩ 

িম্বর অনুদচ্ছদে বমণ ভত মিয়ি প্রদর্াজে হদব।  

(১র্ কর্ মস্থতলর APA-এর িম্বর÷১২×কর্ মক ল + ২য় কর্ মস্থতলর APA-এর িম্বর÷১২×কর্ মক ল 

+………..)÷গর্ ট কর্ মক ল×১২= কর্ মমূল্য য়ি িম্বর 
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১.৪.৫ ককাদিা অথ ভবেদর র্মে কগ্রড-১ অথবা তদূর্ধ্ভ পর্ ভাদয়র ককাদিা কি ভচারী এিি একামিক কি ভস্থদল োময়ত্ব পালি 

কদরি র্ার ককাদিাটিরই APA কিই অথবা APA থ কতলও গক তি  কর্ মস্থতল ত র কর্ মক ল একট ি  ন্যেিতর্ ৩ 

(নতি) র্ স হয়নি ততব উি কর্ মচ রীর পূববতী ২ (দুই) বেদরর কি ভমূল্যায়ি/এমপএআর/এমসআর িম্বদরর তড় দ্বারা 

তাঁর বামষ ভক কি ভমূল্যায়ি িম্বর মিি ভামরত হদব।   

অাংশ-১ : ব্যনিগত তথ্য 

১.৫ সািারণ তে :  

এমপএআর অোকাউদন্ট প্রদতেক কি ভচারীদক তার িাি, েমব, মপতা ও িাতার িাি, জন্মতামরখ, জন্ম মিবন্ধি িম্বর, চাকমরদত 

পমরমচমত িম্বর, জাতীয় পমরচয়পদির িম্বর, Tax Identification Number(TIN), পেমব, কবতি কগ্রড, কি ভস্থল, 

কোডাদরর িাি, চাকমরদত কর্াতোদির তামরখ, মবশ্বমবদ্যালদয় পঠিত মবষয়, উচ্চত , গজন্ড র, রতির গ্রুপ, ব্যমিতত ই-কিইল, 

ব্যমিতত কসল কফাি িম্বর, জরুমর প্রদয়াজদি কর্াতাদর্াদতর জন্য কসল কফাি িম্বর, োপ্তমরক প্রদয়াজদি মবদেশ ভ্রিণ-সংক্রান্ত 

তে, ছুটির তথ্য (গর্য় দ ও ধরি য ই গহ ক ি  গকি), নশক্ষ  গপ্রষণ, নলতয়তির গর্য় দ প্রতয জেত  অনুয য়ী প্রর্ ণকসহ 

সমন্নদবমশত করদত হদব। সরক র িনবষ্যতত তথ্য প্রদ তির জন্য নিধ ম নরত উনিনখত গক্ষেসমূহ পনরবতমি করতত প রতব। 

১.৬ স্বাস্থেতত তে : 

১.৬.১ সরকামর কর্ মচ রীতদর র্তধ্য স্ব স্থে সতচতিত  বৃনি এবাং ত তদর স্ব স্থে সুরক্ষ র িীনত/নিতদ মশি  ইতে নদ 

প্রণয়তি প্রতয় জিীয় তথ্যি ণ্ড র বতনরর লতক্ষে এমপএআর ফদি ভ সরকামর কি ভচারীদের প্রমতবের স্বাস্থেতত তে প্রোি 

করদত হদব। এর িােদি সরকামর কি ভচারীতণ মিদজরাই তাদের কদয়ক বেদরর স্বাস্থেতত তে পর্ ভাদলাচিা কদর 

নিতজতদর স্ব তস্থের গনত-প্রকৃনত সম্পতকম ধ রণ  ল ি করতত প রতবি। সরক নর কর্ মচ রীতদর কর্ মকৃনত মূল্য য়তির 

সতে ত র স্ব স্থেগত ততথ্যর গক তি  সম্পকম থ কতব ি  এবাং এই তথ্য ত র কর্ মকৃনত মূল্য য়িতক য তত প্রি নবত 

করতত ি  প তর গসজন্য মূল্য য়িক রী ও প্রনতস্ব ক্ষরক রী কর্ মচ রী এটি গদখতত প রতবি ি ।  

১.৬.২ সরকামর মচমকৎসক কর্তভক প্রেত্ত স্বাস্থে-সংক্রান্ত প্রমতদবেি অনুর্ায়ী মূল্যায়িািীি কি ভচারী এমপএআর ফদি ভ 

স্বাস্থেতত তে মলমপবি করদবি, ততব গড প গটতের ফল ফল এনপএআর অনধশ খ  সাংতয জি করতব।  

১.৬.৩ মিজ কি ভ-অমিদক্ষদির সরকামর কিমডদকল কদলদজর মচমকৎসক/মসমর্ল সাজভি/উপদজলা স্বাস্থে কি ভকতভাসহ 

কর্-দকাদিা সরকামর মচমকৎসক হদত এই স্বাস্থে-সংক্রান্ত প্রমতদবেি সংগ্রহ করা র্াদব। স্বাস্থে-সংক্রান্ত প্রমতদবেি 

প্রোি সরকামর মচমকৎসকদের সািারণ কার্ ভক্রদির অংশ হদব। 

১.৬.৪ স্বাস্থে পরীক্ষার প্রমতদবেি ‘সংদর্াজিী-ক’ অনুর্ায়ী প্রোি করদত হদব, তদব প্রদয়াজি হদল মচমকৎসকতণ 

মর্ন্ন ফরদিদটও এই প্রমতদবেি প্রোি করদত পারদবি।  

১.৬.৫ দৃমষ্ট্শমির জন্য সরকামর চক্ষু মচমকৎসক হদত প্রমতদবেি গ্রহণ করদত হদব। ককাদিা কি ভচারীর কি ভ-

অমিদক্ষদির িদে চক্ষু মচমকৎসক িা থাকদল কি ভ-অমিদক্ষদির মিকটবতী স্থাদি কি ভরত ককাদিা সরকামর চক্ষু 

মচমকৎসক হদত এই প্রমতদবেি গ্রহণ করা র্াদব।  

১.৬.৬ ককাদিা অথ ভবেদর একামিক আংমশক এমপএআর োমখদলর প্রদয়াজি হদল কর্-দকাদিা একটি এমপএআর-এ 

স্বাস্থেতত তে উদেখ করদলই হদব।  

১.৬.৭ স্বাস্থে-সংক্রান্ত মবমর্ন্ন মবষদয়র প্রমতদবেি পৃথক পৃথকর্াদব অথবা একসদে সংগ্রহ কদর অথ ভবেদরর কর্-

ককাদিা এমপএআর ফদি ভ মলমপবি করা র্াদব।  

১.৬.৮ গক তি  কর্ মচ রীর কর্ মস্থল পনরবতমি হতল নতনি পূব মবতী কর্ মস্থতলর এনপএআর ফতর্ ম পরবতী কর্ মস্থতলর 

সরক নর নচনকৎসক কর্তমক প্রদি প্রনততবদি অনুয য়ী স্ব স্থেগত তথ্য নলনপবি করতত প রতবি।  
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১.৬.৯ সরকামর হাসপাতাল/প্রমতষ্ঠািসমূহ এমপএআর-এর জন্য প্রদয়াজিীয় ডায়াতদিামসস কসবা মবিামূদল্য প্রোি 

করদব। লাইদসন্সপ্রাপ্ত কবসরকামর হাসপাতাল/মিমিক/ডায়াতিমেক কসন্টার হদত মিজ খরদচ ডায়াতদিামসস করাদিা 

র্াদব। ককাদিা কি ভচারীর কি ভ-অমিদক্ষদির িদে ডায়াতদিামসস কসবা প্রোদির জন্য উপযুি হাসপাতাল/প্রমতষ্ঠাি িা 

থাকদল কি ভ-অমিদক্ষদির মিকটবতী ককাদিা হাসপাতাল/প্রমতষ্ঠাি হদত ডায়াতদিামসস করাদিা র্াদব।  

১.৬.১০ কডাপ কটে স্ব স্ব িন্ত্রণালয়/মবর্াত ও কক্ীয় কার্ ভালদয়র ব্যবস্থাপিায় সম্পন্ন হদব।  

১.৬.১১ স্বাস্থে পরীক্ষার প্রমতদবেদি কর্সকল তে থাকদত হদব :  

১.৬.১১.১ স্বাস্থে পরীক্ষার প্রমতদবেদি মূল্যায়িািীি কি ভচারীর ওজি, রিচাপ, দৃমষ্ট্শমি, ইমসমজ, রতির 

আরনবএস, HbA1c, গসর র্ নক্রতয়টিনিি, মলমপড কপ্রাফাইল এবং তার কক্ষদি ওজি ও রি পরীক্ষার 

অন্তর্ভ ভি উপাোিসমূদহর আেশ ভ পমরিাপ অন্তর্ভ ভি থাকদব।  

১.৬.১১.২ দৃমষ্ট্শমি পরীক্ষা ৩ (মতি) বেদর একবার, কডাপ কটে কর্তভপদক্ষর সুমবিা অনুর্ায়ী এবং অন্যান্য 

পরীক্ষা প্রমতবের করদত হদব। 

১.৬.১১.৩ এই স্বাস্থে পরীক্ষাদক র্মবষ্যদত পূণ ভাে বাৎসমরক স্বাস্থে পরীক্ষায় রূপোদির লদক্ষে সরকার 

প্রদয়াজিীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করদব। র্মবষ্যদত কর্সকল স্বাস্থেতত তে এমপএআর-এ অন্তর্ভ ভি হদব কসগুদলার 

কতাপিীয়তা এই অনুশাসিিালায় মবধৃত শতভাবমল অনুর্ায়ী মিমিত করদত হদব।  

১.৬.১১.৪  িািমসক স্বাস্থে পরীক্ষাদক এই স্বাস্থে পরীক্ষার অংশ মহসাদব অন্তর্ভ ভি করা এবং সরকামর 

কি ভচারীদের জন্য িািমসক পরািশ ভ কসবা চালু করার মবষয়টি সরকার র্মবষ্যদত মবদবচিা করদব।   

১.৬.১২ স্বাস্থে পরীক্ষার প্রমতদবেদির মবষদয় আপমত্ত থাকদল করণীয় :  

১.৬.১২.১ কর্তভপদক্ষর আপমত্ত : স্বাস্থে-সংক্রান্ত প্রমতদবেদি ককাদিা অসংতমত পমরলমক্ষত হদল এমপএআর 

অমিশাখা তা র্াচাই করদত পারদব এবং প্রমতদবেি প্রণয়দি মূল্যায়িািীি কি ভচারী ককাদিা অসদুপায় 

অবলম্বি কদর থাকদল তার মবরুদি ‘অসোচরণ’-এর অমর্দর্াদত মবর্াতীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য কার্ ভক্রি 

গ্রহণ করদত পারদব।  

১.৬.১২.২ মূল্যায়িািীি কি ভচারীর আপমত্ত :  

১.৬.১২.২.১ স্বাস্থে-সংক্রান্ত প্রমতদবেদির মবষদয় মূল্যায়িািীি কি ভচারী অসন্তুষ্ট্ হদল স্বাস্থে 

অমিেপ্তদরর িহাপমরচালক কর্তভক তদুদেদশ্য তঠিত কক্ীয় অথবা মবর্াতীয়/ কজলা পর্ ভাদয়র 

স্বাস্থে কবাদড ভর মিকট (স্বাস্থে-সংক্রান্ত প্রমতদবেি প্রোিকারীর ঊর্ধ্ভতি কি ভচারী সিন্বদয় তঠিত 

কবাদড ভর মিকট) আপমত্ত োমখল করা র্াদব। স্বাস্থে কবাড ভ এরূপ আপমত্ত োমখল হওয়ার ৭ (সাত) 

কার্ ভমেবদসর িদে মবষয়টি মিষ্পমত্ত করদব।  

১.৬.১২.২.২ উি সিদয়র িদে আপমত্ত মিষ্পমত্ত িা হদল মূল্যায়িািীি কি ভচারী মর্ন্ন ককাদিা 

সরকামর মচমকৎসক হদত স্বাস্থে-সংক্রান্ত প্রমতদবেি গ্রহণ করদবি এবং উি প্রমতদবেদির তোমে 

এমপএআর ফদি ভ অন্তর্ভ ভি করদবি। মতমি স্বাস্থে কবাদড ভর মিকট োমখলকৃত আপমত্তর মবষয় ও 

আপমত্ত োমখদলর প্রিাণক এমপএআর ফদি ভ সংদর্াজি করদবি। স্বাস্থে কবাড ভ কর্তভক র্থসিদয় 

আপমত্ত মিষ্পমত্ত িা করার মবষয়টি এমপএআর অমিশাখা স্বাস্থে অমিেপ্তদরর িহাপমরচালদক 

অবমহত করদব।   

১.৬.১৩ স্বাস্থেতত তদের কতাপিীয়তা : স্বাস্থেতত তে ককবল সংমিষ্ট্ কি ভচারী মিদজ এবং এমপএআর ব্যবস্থাপিার 

োময়দত্ব মিদয়ামজত কি ভচারীতণ জািদত পারদবি। মূল্যায়িকারী ও প্রমতস্বাক্ষরকারী কি ভচারী বা অন্য ককউ এই তে 

জািদত পারদবি িা। এমপএআর ব্যবস্থাপিার োময়দত্ব মিদয়ামজত কি ভচারীতণদক এই তদের কতাপিীয়তা রক্ষা করদত 
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হদব। ককাদিা কি ভচারীর কডাপ কটদের ফলাফল সরকামর প্রদয়াজদি প্রকাশ করা র্াদব; অন্যান্য স্বাস্থেতত মবষদয় 

উপর মবমর্ন্ন কেমণ/দপশার কি ভচারীদের সািমষ্ট্ক তে প্রকাশ করা র্াদব মকন্তু কারও ব্যমিতত স্বাস্থেতত তে প্রকাশ 

করা র্াদব িা।  

১.৬.১৪ জটিল স্ব স্থেগত সর্স্য  সম্পতকম কর্তমপক্ষতক অবনহতকরণ : 

১.৬.১৪.১  মিয়মিত মচমকৎসা কসবা গ্রহণ করদত হয় মূল্য য়ি ধীি কর্ মচ রীর এিি ককাদিা জটিল স্ব স্থেগত 

সর্স্য  থ কতল নতনি ঊর্ধ্ভতি কর্তভপক্ষদক কসটি অবমহত করদত পারদবি। তদব মচমকৎসা গ্রহদণর জন্য েীঘ ভ 

ছুটির প্রদয়াজি এিি স্বাস্থেতত সিস্যার তে এদক্ষদি উদেখ করা র্াদব িা। স্বাস্থেতত মবষদয় এই িরদির 

তে প্রোদির মবষয়টি সম্পূণ ভ ঐমচ্ছক। 

১.৬.১৪.২ ককাদিা সরকামর বা কবসরকামর মবদশষজ্ঞ মচমকৎসক কর্তভক প্রেত্ত স্বাস্থেতত প্রমতদবেি অনুর্ায়ী 

এই তে এমপএআর ফদি ভ মলমপবি করদত হদব। ককাদিা অথ ভবেদর একামিক আংমশক এমপএআর থাকদল 

কর্-দকাদিা একটি এমপএআর ফদি ভ মলমপবি করদত হদব। এদক্ষদি প্রদয়াজিীয় স্বাস্থে পরীক্ষার ব্যয় 

মূল্যয়িািীি কি ভচারীদক বহি করদত হদব।  

১.৬.১৪.৩ িন্ত্রণালয়/মবর্াত অথবা কক্ীয় কার্ ভালয় মিজ মিজ কি ভ-অমিদক্ষদির কি ভচারীতণ হদত প্রাপ্ত 

এই তে পর্ ভাদলাচিা কদর স্বাস্থেদসবা গ্রহদণর সুমবিাদথ ভ সংমিষ্ট্ কি ভচারীদক কেদশর অর্েন্তদর সুমবিাজিক 

স্থাদি পোয়িসহ তার জন্য কল্যাণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করদত পারদব। 

১.৬.১৪.৪ জটিল স্ব স্থেগত ততথ্যর গগ পিীয়ত  : এই তে এমপএআর ব্যবস্থাপিার োময়দত্ব মিদয়ামজত 

কি ভচারীতণ ও সংমিষ্ট্ কর্তভপক্ষ কেখদত পারদবি। গক তি  কর্ মচ রীর মূল্যায়িকারী ও প্রমতস্বাক্ষরকারী এই 

তে কেখদত পারদবি িা। সরকামর প্রদয়াজদি উপযুি কর্তভপক্ষ ব্যতীত অন্য কাদরা মিকট এই তে প্রকাশ 

করা র্াদব িা।    

১.৬.১৪.৫ নলনপবি শ রীনরক/র্ িনসক স্ব স্থেগত সর্স্য  হতত আতর গ্য ল তির পর সাংনিয কর্ মচ রী 

উপযুি নচনকৎসক হতত এ-সাংক্র ন্ত প্রনততবদি আপতল ড কতর ও স্বীয় র্ন্তব্য নলনপবি কতর জটিল 

স্ব স্থেগত সর্স্য  সম্পতকম ত র পূতব ম প্রদি তথ্য এনপএআর ফর্ ম হতত মুতছ গফলতত প রতবি। এছ ড়  

আতর গ্য ল ি ি  কর  সতত্ত্বও নতনি গক তি  সুনবধ  গপতত ি  চ ইতল পূতব ম প্রদি তথ্য স্বীয় র্ন্তব্য নলনপবি 

কতর মুতছ গফলতত প রতবি।  

১.৬.১৫ স্ব স্থেগত গয-গক তি  তথ্য অন্তর্ভ মনিক তল নচনকৎসক কর্তমক প্রদি স্ব স্থেগত প্রনততবদি এবাং ড য় গতি নসস 

প্রনততবদতির কনপ (সমূহ) আপতল ড করতত হতব। 

১.৭ পামরবামরক তে : 

১.৭.১ এমপএআর ফদি ভ সংমিষ্ট্ সরকামর কি ভচারীর স্পাউদসর িাি, স্পাউস িা থাকদল ককাদিা আত্মীয় বা 

শুর্াকাঙ্ক্ষীর িাি; স্পাউস/আত্মীয়/শুর্াকাঙ্ক্ষীর কসল িম্বর, ই-কিইল, জ তীয় পনরচয়পতের িম্বর এবং প্রদর্াজে 

কক্ষদি সন্তািদের িাি ও জন্মতামরখ (জন্মমিবন্ধি সিেসহ) মলমপবি করদত হদব।  

১.৭.২ পামরবামরক তদের কতাপিীয়তা : এনপএআর ফতর্ ম মূল্য য়ি ধীি কর্ মচ রী কর্তমক নলনপবি পামরবামরক তে 

মূল্যায়িকারী ও প্রমতস্বাক্ষরকারী জািদত পারদবি িা। গকবল এনপএআর ব্যবস্থ পি র দ নয়তত্ব নিতয় নজত 

কর্ মচ রীগণ গদখতত প রতবি। এনপএআর অনধশ খ  সরক নর প্রতয় জতি এই তথ্য গক তি  সরক নর কর্তমপতক্ষর নিকট 

প্রক শ করতত প রতব। গক তি  কর্ মচ রী প নরব নরক গক তি  তথ্য এনপএআর ফতর্ ম সাংতয জি করতত ি  চ ইতল নতনি 

নবষয়টি এনপএআর অনধশ খ তক অবনহত কতর তথ্য প্রদ ি হতত নবরত থ কতত প রতবি।  
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১.৭.৩ এনপএআর ফতর্ ম নলনপবি প নরব নরক ততথ্যর স হ তে এনপএআর-এ উচ্চতর গেড প্র প্ত কর্ মচ রীতদর 

স্প উস/আত্মীয়/শুি ক ঙ্ক্ষীতক এনপএআর অনধশ খ  অনিিিি ব তম  গপ্ররণ করতব। এছ ড়  কর্ মচ রীতদর পনরব তরর 

সদস্যতদর জন্য সরক নর নবনিন্ন নিতদ মশি , কল্য ণমূলক গসব , নশক্ষ বৃনি, ক্রীড়  প্রনততয নগত , অনুষ্ঠ ি সম্পতকম 

সর্তয় সর্তয় ত তদরতক অবনহত/পর র্শ ম প্রদ ি করতব। উপরন্তু ত তদর সতে জরুনর গক তি  প্রতয় জতি গয গ তয গ 

কর র গক্ষতে এই তথ্য ব্যবহৃত হতব।  

১.৭.৪ সরক নর দ নয়ত্ব সুষ্ঠুি তব সম্প দতি সরক নর কর্ মচ রীতদর জন্য অনুকূল পনরতবশ বতনর, সহতয নগত  প্রদ ি, 

উৎস নহত কর  প্রভৃনত অবদ তির স্বীকৃনতস্বরূপ সরক র িনবষ্যতত সরক নর কর্ মচ রীতদর 

স্প উস/আত্মীয়/শুি ক ঙ্ক্ষীতক যথ যথ উপ তয় সম্ম ি প্রদশ মতির নবষয়টি নবতবচি  করতব।    

১.৮ ব্যমিতত তে পূরণ ও হালিাতােকরণ :  

১.৮.১ ব্যমিতত (সািারণ) ও পামরবামরক ককাদিা তদের পমরবতভি হদল, তা পরবতী ৭ (সাত) মেদির িদে সংমিষ্ট্ 

কি ভচারীদক সংদশািি/সংদর্াজি করদত হদব। তদব মবদশষ ককাদিা কক্ষদি কারণ উদেখপূব ভক ২১ (একুশ) মেদির 

িদে এই তে হালিাতাে করা র্াদব।  

১.৮.২ প্রমত ৩ (মতি) বেদর একবার সংমিষ্ট্ কি ভচারীর সাম্প্রমতক সিদয়র েমব সংদর্াজি করদত হদব। 

অাংশ-২ : মূল্য য়িক রী ও প্রনতস্ব ক্ষরক রী 

২.০ মূল্যায়িকারী ও প্রমতস্বাক্ষরকারী মিি ভারণ ও এমপএআর ফদি ভ মলমপবিকরণ : 

২.০.১ মূল্যায়িকারী ও প্রমতস্বাক্ষরকারী মিি ভারণ : 

২.০.১.১ এমপএআর অমিশাখা মিজ িন্ত্রণালয়/মবর্াদতর মসমিয়র সমচব/সমচব অথবা কক্ীয় কার্ ভালদয়র 

প্রিাদির অনুদিােিক্রদি স্বীয় কি ভ-অমিদক্ষদির কি ভচারীদের মূল্যায়িকারী ও প্রমতস্বাক্ষরকারী কক হদবি, 

কস-সংক্রান্ত প্রশাসমিক মবন্যাস মসদেদি অন্তর্ভ ভি করদব। প্রদয়াজদি স্বীয় কি ভ-অমিদক্ষদির এ-সংক্রান্ত 

প্রশাসমিক মবন্যাস মিি ভারণপূব ভক মসদেদি অন্তর্ভ ভি করার জন্য স্থািীয় কর্তভপক্ষদক কর্তভত্ব প্রোি করদব। 

এই প্রশাসমিক মবন্যাস মিি ভারদণর কক্ষদি বামষ ভক কতাপিীয় অনুদবেি (এমসআর)-এ অনুসৃত অনুদবেিকারী 

ও প্রমতস্বাক্ষরকারী কি ভচারীর মবন্যাস অনুসরণ করা কর্দত পাদর।  

২.০.১.২ এমপএআর-এর কক্ষদি একজি মূল্যায়িকারীর অিীদি এমপএআর প্রদর্াজে এিি মূল্যায়িািীি 

কি ভচারীর সংখ্যা ২০ (মবশ) জদির কবমশ িা থাকাই উত্তি। র্মে ককাদিা মূল্যায়িকারীর অিীদি এর কচদয় 

কবমশ মূল্যায়িািীি কি ভচারী থাদক, তদব এমপএআর অমিশাখা কসটি পমরবতভদির লদক্ষে প্রদয়াজিীয় উদদ্যাত 

গ্রহণ করদব। একজি কি ভচারীর পদক্ষ সদব ভাচ্চ কতজদির এমপএআর প্রমতস্বাক্ষর করা র্থার্থ কস-সংক্রান্ত 

সীিাদরখা মিি ভারদণর মবষয়টি সংমিষ্ট্ িন্ত্রণালয়/মবর্াত/দক্ীয় কার্ ভালয় মবদবচিা করদব।   

২.০.২  ককাদিা কি ভচারীর এমপএআর ফদি ভ তার মূল্যায়িকারী ও প্রমতস্বাক্ষরকারীর িাি, তাদের অধীতি ত র 

কর্ মক ল, কর্ মক তল তাদের পেমব ও কি ভস্থল, এমপএআর োমখদলর সিয় তাদের পেমব ও কি ভস্থল, পমরমচমত িম্বর 

(প্রদর্াজে কক্ষদি), ব্যমিতত কসল কফাি িম্বর ও ই-কিইল, জ তীয় পনরচয়পতের িম্বর এবং তাদের অিীদি 

মূল্যায়িািীি কি ভচারীর কিাট একটািা কি ভকাল স্বয়ংমক্রয়র্াদব সমন্নদবমশত হদব। তদব সমন্নদবমশত তদের কক্ষদি 

ককাদিা অসংতমত পমরলমক্ষত হদল অথবা ককাদিা তে সংদর্ামজত িা হদল মূল্যায়িািীি কি ভচারী কসটি 

সংদশািি/সংদর্াজি করদত পারদবি।  

২.০.৩ মূল্যায়িকারী ও প্রমতস্বাক্ষরকারী মিি ভারদণর কক্ষদি ককাদিা জটিলতা সৃমষ্ট্ হদল এমপএআর অমিশাখা সংমিষ্ট্ 

িন্ত্রণালয়/মবর্াদতর মসমিয়র সমচব/সমচব অথবা কক্ীয় কার্ ভালদয়র প্রিাদির অনুদিােিক্রদি মবষয়টি মিষ্পমত্ত 

করদব।  
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২.১ মূল্য য়িক রী হওয় র শতম : 

২.১.১ ককাদিা অথ ভবেদর একটি ইউমিদট সরাসমর মিয়ন্ত্রণকারী বা বেিমিি কি ভকাণ্ড তত্ত্বাবিািকারী ঊর্ধ্ভতি ককাদিা 

কি ভচারীর অিীদি ককাদিা কি ভচারী ন্যেিতি একটািা ৩ (মতি) িাস োময়ত্ব পালি করদল উি 

মিয়ন্ত্রণকারী/তত্ত্বাবিািকারী কি ভচারী ঐ অথ ভবেদর তার মূল্যায়িকারী হওয়ার কর্াগ্যতা অজভি করদবি। 

২.১.২ এমপএআর-এর জন্য মবদবচিািীি সিদয় মূল্যায়িকারী একামিক হদল কি ভকাদলর কশষাংদশ কর্ 

মূল্যায়িকারীর অিীদি মূল্যায়িািীি কি ভচারী ন্যেিতি একটািা ৩ (মতি) িাস োময়ত্ব পালি করদবি মতমি 

মূল্যায়িকারী হদবি। ততব য র নিকট এনপএআর দ নখল কর  হতয়তছ নতনি ছ ড় ও সাংনিয অথ মবছতর একই ইউনিতট 

অন্য এক ব  এক নধক মূল্য য়িক রীর অধীতি মূল্য য়ি ধীি কর্ মচ রী একি গ তর ন্যেিতর্ ৩ (নতি) র্ স দ নয়ত্ব 

প লি কতর থ কতল ত তদর প্রততেতকর নিকট দ নখলকৃত এনপএআর-এর অনুনলনপ গপ্রনরত হতব। ত র  দ নখলকৃত 

এনপএআর-এর নবষতয় ত তদর র্ত র্ত নবযর্ ি মূল্য য়িক রীতক অবনহত করতত প রতবি। পূব মবতী 

মূল্য য়িক রীতদর র্ত র্ত অনুয য়ী এনপএআর-এর িম্বর প্রদ ি কর  নবযর্ ি মূল্য য়িক রীর গক্ষতে ব ধ্যত মূলক 

িয়।   

২.১.৩ ককাদিা কি ভচারী তার সিদগ্রদডর কি ভচারীর সরাসমর মিয়ন্ত্রদণ/তত্ত্বাবিাদি োময়ত্ব পালি করদল উি 

মিয়ন্ত্রণকারী/তত্ত্বাবিািকারী কি ভচারী তার মূল্যায়িকারী হদবি।  

২.১.৪ ককাদিা মূল্যায়িকারীর অিীদি একটািা ন্যেিতি কি ভকাল ৩ (মতি) িাস িা হদল অথবা মূল্যায়িকারী িা 

থাকদল প্রমতস্বাক্ষরকারী কি ভচারী মূল্যায়িকারী ও প্রমতস্বাক্ষরকারীর উর্য় োময়ত্ব পালি করদবি। 

২.১.৫ উপতরর ২.১.১ িম্বর অনুতচ্ছতদর শতম পূরণস তপতক্ষ অনতনরি অথব  ি রপ্র প্ত নহস তব সাংনিয ইউনিতটর 

দ নয়ত্ব প লিক রী কর্ মচ রী মূল্য য়িক রী হতত প রতবি। 

২.২ প্রনতস্ব ক্ষরক রী হওয় র শতম : 

২.২.১ এমপএআর-এর জন্য মবদবচিািীি সিদয় মূল্যায়িািীি কি ভচারীদক তার অিীদি ন্যেিতি একটািা ২ (দুই) 

িাস োময়ত্ব পালি করদত হদব।  

২.২.২ এমপএআর-এর জন্য মবদবচিািীি সিদয় প্রমতস্বাক্ষরকারী কি ভচারী একামিক হদল কি ভকাদলর কশষাংদশ র্ার 

তত্ত্বাবিাদি মূল্যায়িািীি কি ভচারী ন্যেিতি একটািা ২ (দুই) িাস োময়ত্ব পালি করদবি, মতমি তাদত প্রমতস্বাক্ষরকারী 

হদবি।  

২.২.৩ উপতরর ২.২.১ িম্বর অনুতচ্ছতদর শতম পূরণস তপতক্ষ অনতনরি অথব  ি রপ্র প্ত নহস তব সাংনিয ইউনিতটর 

দ নয়ত্ব প লিক রী কর্ মচ রী প্রনতস্ব ক্ষরক রী হতত প রতবি। 

২.৩ মূল্য য়িক রী/প্রনতস্ব ক্ষরক রী ি  থ ক র গক্ষেসমূহ (২.১.৫ ও ২.২.৩-এ বনণ মত গক্ষে ব্যতীত) : 

২.৩.১ মৃতুেবরণ করদল; 

২.৩.২ কারাতাদর আটক থাকদল; 

২.৩.৩ চাকমর হদত সািময়ক বরখাস্ত/বরখাস্ত হদল; 

২.৩.৪ অপসামরত হদল; 

২.৩.৫ চাকমর হদত পেতোত করদল; 

২.৩.৬ মিরুদেশ থাকদল; এবং 

২.৩.৭ পে শূন্য থাকদল। 

 

২.৪ মূল্য য়িক রী/প্রনতস্ব ক্ষরক রী-সাংক্র ন্ত নবতশষ গক্ষেসমূহ: 
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২.৪.১ এক ন্ত সনচব, সহক রী এক ন্ত সনচবসহ কনতপয় কর্ মচ রীতদর গক্ষতে : 

২.৪.১.১ রাষ্ট্রপমত, প্রিািিন্ত্রী, িন্ত্রী, প্রমতিন্ত্রী, উপিন্ত্রী, িমন্ত্রপমরষে সমচব, সাংসদীয় স্থ য়ী কনর্টির 

সি পনত, প্রিািিন্ত্রীর মুখ্য সমচব, মসমিয়র সমচব, সমচব বা সিপর্ ভাদয়র ব্যমিবত ভ এবং কক্ীয় 

কার্ ভালয়সমূদহর প্রিাি, সাংমবিামিক প্রমতষ্ঠাদির সেস্য, মবমর্ন্ন কমিশদির কমিশিার ও মবর্াতীয় 

কমিশিারতণ তাদের একান্ত সমচবদের এমপএআর মূল্যায়ি করদবি। এদক্ষদি প্রমতস্বাক্ষদরর প্রদয়াজি হদব 

িা। 

২.৪.১.২ সহকারী একান্ত সমচবতদণর এমপএআর একান্ত সমচবতণ মূল্যায়ি করদবি এবং প্রদর্াজে কক্ষদি 

িহািান্য রাষ্ট্রপমত, িািিীয় প্রিািিন্ত্রী অথবা সংমিষ্ট্ িন্ত্রী/প্রমতিন্ত্রী/উপিন্ত্রী/সিির্ ভাোসম্পন্ন ব্যমি 

প্রমতস্বাক্ষর করদবি। 

২.৪.২ প্রিািিন্ত্রীর কার্ ভালদয়র কক্ষদি :  

২.৪.২.১ প্রিািিন্ত্রীর কার্ ভালদয় কি ভরত কর্সকল কি ভচারীর এমপএআর প্রিািিন্ত্রীর কার্ ভালদয়র সমচব 

মূল্যায়ি করদবি, তা প্রমতস্বাক্ষর করদবি প্রিািিন্ত্রীর মুখ্য সমচব। 

২.৪.২.২ প্রিািিন্ত্রীর কার্ ভালদয়র প্রদটাকল অমফসার-এর এমপএআর প্রিািিন্ত্রীর কার্ ভালদয়র সমচব মূল্যায়ি 

করদবি এবং িািিীয় প্রিািিন্ত্রী প্রমতস্বাক্ষর করদবি। 

২.৪.২.৩ প্রিািিন্ত্রীর সহকারী একান্ত সমচব ও অোসাইদিন্ট অমফসার-এর এমপএআর প্রিািিন্ত্রীর একান্ত 

সমচব-১ মূল্যায়ি করদবি এবং িািিীয় প্রিািিন্ত্রী প্রমতস্বাক্ষর করদবি। 

২.৪.৩ র্ িিীয় প্রধ ির্ন্ত্রী র্ন্ত্রণ লয়/নবি তগর র্ন্ত্রী হওয় র গক্ষতে : 

২.৪.৩.১ কর্সকল িন্ত্রণালয়/মবর্াত-এর িন্ত্রী িািিীয় প্রিািিন্ত্রী কসসকল িন্ত্রণালয়/মবর্াত ও কসগুদলার 

অিীি মবমর্ন্ন ইউমিদট কি ভরত কগ্রড-২-র্ভি কি ভচারীদের এমপএআর মূল্যায়ি করদবি সংমিষ্ট্ 

িন্ত্রণালয়/মবর্াদতর মসমিয়র সমচব/সমচব।  

২.৪.৩.২ ককাদিা প্রমতিন্ত্রী/উপিন্ত্রী উি িন্ত্রণালয়/মবর্াদতর োময়দত্ব থাকদল মতমি এমপএআর প্রমতস্বাক্ষর 

করদবি। ককাদিা প্রমতিন্ত্রী/উপিন্ত্রী োময়দত্ব িা থাকদল প্রমতস্বাক্ষদরর প্রদয়াজি হদব িা। 

২.৪.৪ নবতদনশ দূত ব তস পরর ষ্ট্র ব্যতীত অন্য ন্য কে ড তরর কর্ মচ রীতদর গক্ষতে : 

২.৪.৪.১ মবদেদশ বাংলাদেশ দূতাবাসসমূদহর মবমর্ন্ন উইং-এ কি ভরত পররাষ্ট্র কোডার ব্যতীত অন্যান্য 

কোডাদরর কি ভচারীদের এমপএআর দূতাবাস বা মিশি প্রিাি মূল্যায়ি করদবি এবং তাদের মিয়ন্ত্রণকারী 

িন্ত্রণালদয়র মসমিয়র সমচব/সমচব প্রমতস্বাক্ষর করদবি।  

২.৪.৪.২ দূতাবাদসর চাজভ দ্যা অোদফয়াস ভ এসকল কি ভচারীদের মূল্যায়িকারী মহসাদব মবদবমচত হদবি িা। 

তদব দূতাবাস বা মিশি প্রিাি িা থাকদল চাজভ দ্যা অোদফয়াস ভ-এর সদে আদলাচিা কদর তারা 

কি ভপমরকল্পিা প্রণয়ি করদবি। এই কি ভপমরকল্পিায় পরবতীকাদল ককাদিা তে সমন্নদবশ, সম্পােিা ও মুদে 

কফলা হদল োময়ত্বরত চাজভ দ্যা অোদফয়াস ভ-এর মিকট এ-সংক্রান্ত কিাটিমফদকশি কপ্রমরত হদব। মতমি 

এসকল কি ভচারীদের এমপএআর ফি ভ মিয়মিত পর্ ভদবক্ষণ করদত পারদবি। এমপএআর োমখদলর কক্ষদি 

দূতাবাস বা মিশি প্রিাি মূল্যায়িকারী হওয়ার শতভ পূরণ িা কদর থাকদল োমখলকৃত এমপএআর-এর একটি 

কমপ চাজভ দ্যা অোদফয়াস ভ [এমপএআর-এর জন্য মবদবচিািীি সিদয় ন্যেিতি একটািা কি ভকাল ৩(মতি) 

িাস হদয়দে এরূপ সকল চাজভ দ্যা অোদফয়াস ভ]-এর মিকট কপ্রমরত হদব। োমখলকৃত এমপএআর সম্পদকভ 

ককাদিা িতািত থাকদল তারা মূল্যায়িকারীদক মসদেদির িােদি অবমহত করদত পারদবি। এরূপ 
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িতািত এমপএআর-এর অংশ অথবা সংমিষ্ট্ কি ভচারী সম্পদকভ ককাদিারূপ িন্তব্য মহসাদব মবদবমচত হদব 

িা। 

২.৪.৪.৩ চাজভ দ্যা অোদফয়াস ভ োময়ত্ব পালি করদল এ-সকল কি ভচারীদের মিয়ন্ত্রণকারী িন্ত্রণালদয়র 

মসমিয়র সমচব/সমচব কর্তভক িদিািীত ঊর্ধ্ভতি ককাদিা কি ভচারী তাদের মূল্যায়িকারী হদবি এবং সংমিষ্ট্ 

মসমিয়র সমচব/সমচব প্রমতস্বাক্ষরকারী হদবি।    

২.৪.৫ নশক্ষ িনবশ কর্ মচ রী ও সহক রী কনর্শি র (গগ পিীয়)-এর গক্ষতে : 

২.৪.৫.১ মশক্ষািমবশ কি ভচারী ককাদিা ইউমিদটর োময়ত্বপ্রাপ্ত হদল উি ইউমিদটর সরাসমর 

মিয়ন্ত্রণকারী/বদিনিি ক য মক্রর্ তত্ত্বাবিািকারী কি ভচারী তার মূল্যায়িকারী হদবি।  

২.৪.৫.২ ককাদিা ইউমিদটর োময়ত্বপ্রাপ্ত িা হদল অথবা কাদরা মিয়ন্ত্রণ/তত্ত্বাবিাদি ন্যেিতি একটািা ৩ 

(মতি) িাস োময়ত্ব পালি িা করদল সািারণর্াদব মশক্ষািমবশদের মিয়ন্ত্রণকারী/তত্ত্বাবিািকারী [কর্িি, 

কজলা প্রশাসদকর কার্ ভালদয় অমতমরি কজলা প্রশাসক (সামব ভক)] তার মূল্যায়িকারী হদবি। 

২.৪.৫.৩ কজলা প্রশাসদকর কার্ ভালয়-এর সহকারী কমিশিার (দতাপিীয়)-এর এমপএআর কজলা প্রশাসক 

মূল্যায়ি করদবি। সহকারী কমিশিার (দতাপিীয়) মশক্ষািমবশ কি ভকতভা হদলও কজলা প্রশাসক তার 

এমপএআর মূল্যায়ি করদবি। এদক্ষদি প্রমতস্বাক্ষদরর প্রদয়াজি হদব িা। অন্য ককাদিা কি ভস্থদল একই 

িরদির কি ভচারী থাকদল তাদের এমপএআর কার্ ভালয় প্রিাি মূল্যায়ি করদবি এবং ককাদিা প্রমতস্বাক্ষদরর 

প্রদয়াজি হদব িা।  

২.৪.৬ এোমিমকউটির্ ম্যামজদেট মহসাদব পোময়ত (দজলা প্রশাসদির আওতাবমহ ভভূত) কি ভচারীদের কক্ষদি: 

২.৪.৬.১ কি ভ-অমিদক্ষি ককাদিা একটি কজলার িদে হদল উি কজলার কজলা ম্যামজদেট তার এমপএআর 

মূল্যায়ি করদবি এবং সংমিষ্ট্ মবর্াতীয় কমিশিার প্রমতস্বাক্ষর করদবি। 

২.৪.৬.২ কি ভ-অমিদক্ষি একই মবর্াদতর একামিক কজলা হদল কর্ কজলায় তার মূল কার্ ভালয় অবমস্থত কস 

কজলার কজলা ম্যামজদেট তার এমপএআর মূল্যায়ি করদবি এবং সংমিষ্ট্ মবর্াতীয় কমিশিার প্রমতস্বাক্ষর 

করদবি। তদব এমপএআর-এ পুদরা কি ভ-অমিদক্ষদির কার্ ভক্রি অন্তর্ভ ভি থাকদত হদব। 

২.৪.৬.৩ কি ভ-অমিদক্ষি একামিক মবর্াত হদল কর্ কজলায় তার মূল কার্ ভালয় অবমস্থত কস কজলার কজলা 

ম্যামজদেট তার এমপএআর মূল্যায়ি করদবি এবং উি কজলা কর্ মবর্াদত অবমস্থত কসই মবর্াদতর মবর্াতীয় 

কমিশিার প্রমতস্বাক্ষর করদবি। তদব এমপএআর-এ পুদরা কি ভ-অমিদক্ষদির কার্ ভক্রি অন্তর্ভ ভি থাকদত হদব। 

২.৪.৬.৪ তদব এোমিমকউটির্ ম্যামজদেদটর এমপএআর-এর কাজ, লক্ষেিািা, প্রিাণক ইতোমে মতমি কর্ 

প্রমতষ্ঠাদি কি ভরত উি প্রমতষ্ঠাদি তার সরাসমর মিয়ন্ত্রণকারী/বেিমিি কার্ ভক্রি তত্ত্বাবিািকারী কি ভচারী 

৩.০ িম্বর অনুতচ্ছদ অনুয য়ী মিি ভারণ করদব এবং মতমি উি এোমিমকউটির্ ম্যামজদেদটর এমপএআর ফদি ভ 

সমন্নদবমশত তেসমূহ মিয়মিত পর্ ভদবক্ষণ করদত পারদবি। এমপএআর ফদি ভ কার্ ভক্রি অন্তর্ভ ভিকরণ, 

সম্পােিা ও মুদে কফলা হদল তার কাদে কিাটিমফদকশি কপ্রমরত হদব। মূল্যায়িািীি কি ভচারী কর্তভক 

োমখলকৃত এমপএআর-এর একটি কমপ তার কাদে কপ্রমরত হদব [র্ার অিীদি/তত্ত্বাবিাদি একটািা ন্যেিতি 

কি ভকাল ৩ (মতি) িাস হদব তার মিকট অথবা এরূপ প্রদতেদকর মিকট]। োমখলকৃত এমপএআর সম্পদকভ 

এবং মূল্যায়িািীি এোমিমকউটির্ ম্যামজদেদটর ককাদিা ব্যমিতত, কপশাতত ববমশষ্ট্ে সম্পদকভ তার ককাদিা 

িতািত থাকদল মতমি মসদেদির িােদি মূল্যায়িকারী কজলা ম্যামজদেটদক অবমহত করদত পারদবি। 

এরূপ িতািত মূল্যায়িািীি কি ভচারী সম্পদকভ ককাদিা িন্তব্য বা তার এমপএআর-এর অংশ মহসাদব 

মবদবমচত হদব িা। প্রদয়াজদি কজলা ম্যামজদেট এসকল এোমিমকউটির্ ম্যামজদেদটর 
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মিয়ন্ত্রণকারী/দেিমিক কার্ ভক্রি তত্ত্বাবিািকারীর কাদে কথদক তাদের কি ভকৃমত এবং ব্যমিতত ও কপশাতত 

ববমশষ্ট্ে সম্পদকভ িতািত চাইদত পারদবি।  

২.৪.৮ অবসতরর পর/কর্ মক ল গশতষ এনপএআর মূল্য য়ি : 

২.৪.৮.১ চাকমরর পমরসিামপ্ত, অবসর গ্রহণ বা চুমির কিয়াে কশষ হওয়ার পর ককাদিা সরকামর কি ভচারী 

এই অনুশাসিিালায় তার জন্য মিি ভামরত সিয়সীিা পর্ ভন্ত এমপএআর মূল্যায়ি বা প্রমতস্বাক্ষর করদত 

পারদবি।  

২.৪.৮.২ কি ভকাল কশদষ রাষ্ট্রপমত/প্রিািিন্ত্রী/িন্ত্রী/প্রমতিন্ত্রী/উপিন্ত্রী/সংসেীয় স্থায়ী কমিটির সর্াপমত বা 

সিপেির্ ভাোসম্পন্ন ব্যমি এবং সাংমবিামিক পেিারীর কক্ষদিও উপদরর ২.৪.৮.১ িম্বর অনুতচ্ছতদর মিয়ি 

প্রদর্াজে হদব।  

২.৪.৯ গকন্দ্রীয় ক য ম লতয়র প্রধ ি (গেড-১ ব্যতীত)-এর গক্ষতে : 

২.৪.৯.১ কক্ীয় কার্ ভালদয়র প্রিাি মহসাদব োময়ত্ব পালিকারী (কগ্রড-১ ব্যতীত) কি ভচারীদের এমপএআর 

সংমিষ্ট্ িন্ত্রণালয়/মবর্াদতর মসমিয়র সমচব/সমচব মূল্যায়ি করদবি এবং উি িন্ত্রণালয়/মবর্াদতর 

োময়ত্বপ্রাপ্ত িন্ত্রী/প্রমতিন্ত্রী/উপিন্ত্রী বা সিির্ ভাোসম্পন্ন ব্যমি প্রমতস্বাক্ষর করদবি।  

২.৪.৯.২ গক তি  স াংনবধ নিক প্রনতষ্ঠ তির অধীি গক তি  গকন্দ্রীয় ক য ম লতয়র প্রধ ি (গেড-১ ব্যতীত)-এর 

এনপএআর উি স াংনবধ নিক প্রনতষ্ঠ তির প্রধ ি কর্তমক র্তি িীত ঊর্ধ্মতি কর্ মচ রী মূল্য য়ি করতবি এবাং 

নতনি (স াংনবধ নিক প্রনতষ্ঠ তির প্রধ ি) প্রনতস্ব ক্ষর করতবি। যনদ র্তি িয়তির জন্য উপযুি কর্ মচ রী ি  

থ তক, ততব স াংনবধ নিক প্রনতষ্ঠ তির প্রধ ি মূল্য য়ি করতবি।  

২.৪.১০ গযসকল এনপএআর স াংনবধ নিক প্রনতষ্ঠ তির প্রধ ি অথব  গক তি  কনর্শতির প্রধ ি মূল্য য়ি করতবি 

গসগুতল  প্রনতস্ব ক্ষতরর প্রতয় জি হতব ি ।  

২.৫ গর্িটর নিধ ম রণ : মূল্য য়িক রী ও প্রনতস্ব ক্ষরক রীতদর তথ্য পয ম তল চি  কতর িনবষ্যতত সরক নর কর্ মচ রীতদর জন্য 

যথ যথ গর্িটর নিধ ম রতণর নবষয়টি নবতবচি  কর  গযতত প তর।  

অাংশ-৩ : কর্ মপনরকল্পি  প্রণয়ি ও কর্ মকৃনত স্ব-মূল্য য়ি 

৩.০ কি ভপমরকল্পিার প্রস্তাব প্রণয়ি : 

৩.০.১ মূল্যায়িািীি কি ভচারী তার সম্ভাব্য কাদজর তামলকা এবং প্রমতটি কাদজর সম্ভাব্য লক্ষেিািা, প্রিাণক ও 

সদব ভাচ্চ িম্বরসংবমলত কি ভপমরকল্পিা অথ ভবের শুরু অথবা কর্াতোদির ১৫ (পদিদরা) মেদির িদে মূল্যায়িকারীর 

মিকট অনুদিােদির জন্য উপস্থাপি করদবি। মূল্যায়িািীি কি ভচারীর যুমিসংতত অনুদরাদির পমরদপ্রমক্ষদত 

মূল্যায়িকারী এই কি ভপমরকল্পিা োমখদলর সিয়সীিা ১ (এক) িাস পর্ ভন্ত বৃমি করদত পারদবি। ককাদিা কি ভচারী 

অথ ভবেদরর শুরুদত প্রমশক্ষণ বা অন্য ককাদিা কারদণ োময়ত্বপ্রাপ্ত ইউমিদট অনুপমস্থত থাকদল কফরত আসার পর ১৫ 

(পদিদরা) মেদির িদে প্রস্তামবত কি ভপমরকল্পিা প্রণয়ি কদর মূল্যায়িকারীর মিকট উপস্থাপি করদত পারদবি।  

৩.০.২ প্রস্তামবত কি ভপমরকল্পিায় কিাট কাদজর সংখ্যা ন্যেিতি ১২টি এবং কাজসমূদহর কিাট িম্বর কিপদক্ষ ৬০ 

(ষাট) হদত হদব। উদেখ্য, কি ভপমরকল্পিায় অন্তর্ভ ভি কাজসমূদহর কিাট িম্বদরর সদব ভাচ্চ সীিা ১০০ (একশ) হদব । 

কি ভপমরকল্পিা অনুদিােদির পর অথ ভবেদরর পরবতী সিদয় মূল্যায়িািীি কি ভচারীদক ককাদিা োময়ত্ব প্রোি করা 

হদল কসই কাজ (সমূহ) র্াদত সদব ভাচ্চ িম্বতরর এই সীিা অক্ষুণ্ন করদখ কি ভপমরকল্পিায় অন্তর্ভ ভি করা সম্ভব হয় কস-
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মবষয়টি কি ভপমরকল্পিার প্রস্তাব প্রণয়িকাদল মবদবচিায় রাখদত হদব। এোড়া সম্ভাব্য আবমশ্যক কাজসমূহ এদত 

অন্তর্ভ ভি করদত হদব। 

৩.০.৩ সািারণর্াদব কি ভপমরকল্পিায় অন্তর্ভ ভি ককাদিা কাদজর সদব ভাচ্চ িম্বর হদব ৪ (চার)। তদব ককাদিা কাদজর 

গুরুত্ব, প্রর্াব, পমরিাণ ইতোমে মবদবচিা কদর সদব ভাচ্চ িম্বর ২ (দুই) হদত ৮ (আট) পর্ ভন্ত প্রস্তাব করা র্াদব। ককাদিা 

কাদজর সদব ভাচ্চ িম্বর ৪ (চার)-এর কি বা কবমশ প্রস্তাব করা হদল এর কর্ৌমিকতা উদেখ করদত হদব। ককাদিা কাদজ 

প্রাপ্ত িম্বর ৫ (পাঁচ)-এর কবমশ হদল কসই কাজসমূহ সংমিষ্ট্ কি ভচারীর কপ্রাফাইদল ‘উদেখদর্াগ্য অজভি’ অথবা ‘মবদশষ 

অজভি’ মহসাদব সংদর্ামজত হদব মবিায় কাদজর সদব ভাচ্চ িম্বর কর্ৌমিকর্াদব প্রস্তাব করাই কেয়।  

৩.০.৪ প্রস্তামবত কি ভপমরকল্পিায় অন্তর্ভ ভি ককাদিা কাজ বাস্তবায়দির জন্য র্মে লমজমেকস্, পমলমস সাদপাট ভ অথবা 

আমথ ভক সহায়তা ইতোমে প্রামপ্ত মূল্যায়িািীি কি ভচারীর জন্য দুরূহ হয়, তদব তাদক প্রদয়াজিীয় মবষয়গুমলর িাি, 

পমরিাণ, িরি ইতোমে সংমিষ্ট্ কাদজর িাদির পাদশ উদেখ করদত হদব।  

৩.০.৫ কি ভপমরকল্পিা বতমরর কক্ষদি োময়ত্বপ্রাপ্ত ইউমিদটর কি ভবণ্টদির অন্তর্ভ ভি কাজদক গুরুত্ব মেদত হদব। এোড়া 

মিম্নবমণ ভত কক্ষিসমূহ হদত প্রদর্াজেতা অনুর্ায়ী মবমর্ন্ন কাজ এদত অন্তর্ভ ভি হদব। কি ভবণ্টদির অন্তর্ভ ভি কাজ, APA-

এর অন্তর্ভ মি ক জ, ককাদিা িতুি উদদ্যাত, সংস্কার বা উদ্ভাবিী উদদ্যাত, কসবা সহজীকরদণর উদদ্যাত, ববদেমশক 

প্রমশক্ষণ গ্রহণ, অর্েন্তরীণ প্রমশক্ষণ গ্রহণ, েলীয় কাজ, জরুমর সংকট কিাকামবলা/ব্যবস্থাপিা-সংক্রান্ত কাজ সরকার 

কর্তভক মিি ভামরত প্রতীক দ্বারা মচমিত করদত হদব। ককাি কি ভচারী ককাি কাদজ কবমশ পারেশী অথবা অমর্জ্ঞতাসম্পন্ন 

কসটি র্াদত সহদজই মচমিত করা র্ায় কস-লদক্ষে সরকার র্মবষ্যদত আরও মবমর্ন্ন িরদির কাজদক প্রতীক দ্বারা 

মচমিত করার মিদে ভশিা প্রোি করদত পারদব। একই কাদজর কক্ষদি প্রদর্াজেতা অনুর্ায়ী একামিক প্রতীক ব্যবহার 

করা কর্দত পাদর। মূল্যায়িািীি কি ভচারীর কি ভপমরকল্পিায় অন্তর্ভ ভমির জন্য সম্ভাব্য কাদজর কক্ষিসমূহ (area) 

মিম্নরূপ : 

োময়ত্বপ্রাপ্ত ইউমিদটর কি ভবণ্টদির অন্তর্ভ ভি কাজ, APA-এর অন্তর্ভ মি ক জ, চলিাি কাজ, িাতমরক কসবা, 

অর্েন্তরীণ কসবা, প্রামতষ্ঠামিক কসবা, িতুি ককাদিা উদদ্যাত, কমিটি অথবা গ্রুদপর সেস্য মহসাদব কার্ ভক্রি, সংস্কার, 

প্রমশক্ষণ গ্রহণ, উদ্ভাবিী উদদ্যাত, কসবা সহজীকরণ, মশক্ষা/প্রমশক্ষণ প্রোি, ব্যবস্থাপিা, পমরেশ ভি, পমরবীক্ষণ, 

প্রকাশিা, জরুমর কার্ ভক্রি, আইি-শৃঙ্খলা রক্ষা, আইিতত ব্যবস্থা গ্রহণ, তেন্ত, প্রকল্প-সংক্রান্ত, উৎপােি, মবপণি, 

প্রমক্রয়াকরণ, মিরীক্ষা, ক্রয়, মবক্রয়, সম্প্রসারণ, রক্ষণাদবক্ষণ, মিি ভাণ, মিয়ন্ত্রণ, সহায়তা, িাণ, িকশা প্রণয়ি, 

িীমত প্রণয়ি, কিদতামসদয়শি, সরকামর কি ভসূমচ আদয়াজি, জনরপ, গতবষণ , শুর্ নর, জাতীয় ও মবমর্ন্ন মেবস 

উদ্র্াপিসহ কাদজর অন্যান্য কক্ষিসমূহ।  

৩.০.৬ ককাদিা ইউমিদটর কি ভবণ্টি িা থাকদল ৩.০.৫-এ বমণ ভত প্রদর্াজে অন্যান্য কক্ষি হদত প্রদয়াজিিদতা কাজ 

কি ভপমরকল্পিায় অন্তর্ভ ভি করদত হদব। তদব কি ভবণ্টি িা থাকার মবষয়টি মূল্যায়িকারী এমপএআর ফদি ভ উদেখ 

করদবি, র্ার মর্মত্তদত কর্তভপক্ষ সংমিষ্ট্ ইউমিদটর জন্য কি ভবণ্টি প্রণয়দির উদদ্যাত গ্রহণ করদব। 

৩.০.৭ আত্ম উন্নয়দির লদক্ষে মূল্যায়িািীি কি ভচারী কর্তভক মিজ উদদ্যাদত গৃহীত ককাদিা কার্ ভক্রি কি ভপমরকল্পিায় 

কাজ মহসাদব অন্তর্ভ ভি করা র্াদব। এ িরদির কাজদক সরকার কর্তভক মিি ভামরত প্রতীক দ্বারা মচমিত করদত হদব। 

৩.০.৮ কক্ীয় অথবা স্থািীয়র্াদব কি ভপমরকল্পিা মিি ভারণ :  

৩.০.৮.১ িন্ত্রণালয়/মবর্াত/দক্ীয় কার্ ভালয়সমূহ স্ব স্ব কি ভ-অমিদক্ষদির একই পেমবিারী কি ভচারীদের 

কক্ষদি কি ভপমরল্পিায় ককাি কাজগুদলা অপমরহার্ ভর্াদব অন্তর্ভ ভি করদত হদব এবং কসগুদলার লক্ষেিািা, 

সদব ভাচ্চ িম্বর ও প্রিাণক কী হদব কস-সংক্রান্ত মিদে ভশিা প্রোি করদত পারদব।  
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৩.০.৮.২ তদব, মবর্াতীয়/দজলা অমফসসমূহ স্থািীয় পমরমস্থমত মবদবচিায় সংমিষ্ট্ িন্ত্রণালয়/মবর্াত/দক্ীয় 

কার্ ভালয়দক অবমহত করদখ ৩.০.৮.১ িম্বর অনুদচ্ছে অনুর্ায়ী প্রেত্ত মিদে ভশিা স্ব স্ব কি ভ-অমিদক্ষদির 

কি ভচারীদের জন্য পমরবতভি করদত পারদব।  

৩.০.৮.৩ গক তি  কর্ মচ রীর কর্ মপনরকল্পি  গকন্দ্রীয় অথব  স্থ িীয় কর্তমপক্ষ কর্তমক ৩.০.৮.১ ও ৩.০.৮.২ 

অনুতচ্ছদ অনুয য়ী নিধ ম নরত হওয়  সতত্ত্বও কর্ মপনরকল্পি  প্রণয়তি মূল্য য়িক রীর এনিয় র অক্ষুণ্ন থ কতব।  

৩.১ কি ভপমরকল্পিা অনুদিােি : 

৩.১.১ মূল্যায়িািীি কি ভচারীর প্রস্তামবত কি ভপমরকল্পিা মূল্যায়িকারী অনুতর্ দি করতবি। মতমি ৩.০ িম্বর অনুদচ্ছদে 

বমণ ভত পিমতদত োমখলকৃত কি ভপমরকল্পিা পর্ ভাদলাচিা কদর মূল্যায়িািীি কি ভচারীর কাজ, প্রমতটি কাদজর 

লক্ষেিািা, প্রিাণক ও সদবাচ্চভ িম্বর মিি ভারণ করদবি। মতমি িতুি ককাদিা কাজদক এই কি ভপমরকল্পিায় অন্তর্ভ ভি 

এবং ককাদিা কাজদক কি ভপমরকল্পিায় অন্তর্ভ ভমির প্রস্তাব িাকচ করদত পারদবি। কি ভপমরকল্পিা মিি ভারণকাদল মতমি 

মূল্যায়িািীি কি ভচারীর সদে আবমশ্যকর্াদব আদলাচিা করদবি। এই আদলাচিা প্রদয়াজদি অিলাইদিও হদত পাদর।   

৩.১.২ ককাদিা কাদজর সদব ভাচ্চ িম্বর পূণ ভ সংখ্যায় ২ (দুই) হদত ৮ (আট)-এর িদে মিি ভারণ করদত হদব। ককাদিা 

কাদজর সদব ভাচ্চ িম্বর ৪ (চার)-এর কি বা কবমশ মিি ভারণ করার কক্ষদি মতমি মূল্যায়িািীি কি ভচারী কর্তভক প্রেত্ত 

কর্ৌমিকতা পর্ ভাদলাচিা করদবি এবং প্রদয়াজদি মিজস্ব িতািত প্রোি করদবি।  

৩.১.৩ মূল্যায়িকারী এই কি ভপমরকল্পিায় মূল্যায়িািীি কি ভচারীর োময়ত্বপ্রাপ্ত ইউমিদটর কি ভবণ্টদির অন্তর্ভ ভি 

ন্যেিতি ৫টি কাজসহ কিপদক্ষ ১২টি কাজ অন্তর্ভ ভমির মবষয়টি মিমিত করদবি। উি কাজসমূদহর কিাট িম্বর হদব 

কিপদক্ষ ৬০ (ষাট)। কর্ মবণ্টি ি  থ কতল ৩.০.৫-এ বনণ মত প্রতয জে অন্য ন্য গক্ষে হতত সর্পনরর্ ণ ক জ 

কর্ মপনরকল্পি য় অন্তর্ভ মনির নবষয়টি মূল্য য়িক রী নিনিত করতবি। এতক্ষতে গক তি  অসুনবধ র সম্মুখীি হতল 

মূল্য য়িক রী ক রণ নলনপবি কতর যতথ নচত ব্যবস্থ  েহণ করতবি।  

৩.১.৪ গক ি ক জ ব িব য়তির জন্য মূল্য য়ি ধীি কর্ মচ রী যনদ প্রি নবত কর্ মপনরকল্পি য় এর্ি গক তি  লনজনেকস্, 

পনলনস স তপ ট ম অথব  আনথ মক সহ য়ত  ইতে নদ প্রতয় জি র্তর্ ম উতিখ কতরি, য  মূল্য য়ি ধীি কর্ মচ রীর দৃনযতত 

প্রদ ি কর  অথব  পুতর পুনর প্রদ ি কর  সম্ভব িয়, ততব নতনি ক জটি ত নলক  হতত ব দ গদতবি অথব  উি ক জ 

ও ক তজর লক্ষের্ ে  গযৌনিকি তব সাংতশ ধি করতবি।  

৩.১.৫ কি ভপমরকল্পিা োমখদলর তামরখ হদত ১৫(পদির) মেদির িদে মূল্যায়িকারীদক তা অনুদিােি করদত হদব। 

মূল্যায়িকারীর যুমিসংতত অনুদরাদির পমরদপ্রমক্ষদত প্রমতস্বাক্ষরকারী এই সিয়সীিা ১৫ (পদিদরা) মেি পর্ ভন্ত বমি ভত 

করদত পারদবি।  

৩.১.৬ মূল্যায়িকারী এই কি ভপমরকল্পিা মিি ভামরত সিদয়র িদে অনুদিােি িা করদল কসটি প্রমতস্বাক্ষরকারী 

কি ভচারীর মিকট স্বয়ংমক্রয়র্াদব কপ্রমরত হদব। র্মে প্রমতস্বাক্ষরকারী কি ভচারী ৭ (সাত) মেদির িদে এটি অনুদিােি 

িা কদরি, তদব মূল্যায়িািীি কি ভচারী কর্তভক প্রণীত কি ভপমরকল্পিা অনুদিামেত হদয়দে িদি ভ তণ্য হদব।  

৩.১.৭ মূল্যায়িািীি কি ভচারী র্মে মূল্যায়িকারী কর্তভক অনুদিামেত কি ভপমরকল্পিার মবষদয় অসন্তুষ্ট্ হি, তদব মতমি 

কি ভপমরকল্পিার কর্-সকল মবষয় সংদশািি প্রদয়াজি তা সুমিমে ভষ্ট্র্াদব উদেখ কদর পমরকল্পিাটি প্রমতস্বাক্ষরকারী 

কি ভচারীর মিকট উপস্থাপি করদত পারদবি। এদক্ষদি প্রমতস্বাক্ষরকারী কি ভচারী কি ভপমরকল্পিাটি কর্র্াদব সংদশািি 

করদবি কস অনুর্ায়ী লক্ষেিািা অজভদির জন্য মূল্যায়িািীি কি ভচারীদক কার্ ভক্রি গ্রহণ করদত হদব। র্মে 

প্রমতস্বাক্ষরকারী ৭ (সাত) মেদির িদে কি ভপমরকল্পিা সংদশািি িা কদরি, তদব প্রমতস্বাক্ষরকারীর মিকট কপ্রমরত 

মূল্যায়িািীি কি ভচারীর প্রস্তাব অনুর্ায়ী কি ভপমরকল্পিাটি সংদশামিত হদয়দে িদি ভ তণ্য হদব।   

৩.২ অথ ভবেদরর অন্তব ভতী সিদয় কি ভপমরকল্পিায় কাজ অন্তর্ভ ভিকরণ : 
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৩.২.১ উপদরর ৩.১ িম্বর অনুদচ্ছে অনুর্ায়ী কি ভপমরকল্পিা অনুদিােদির পর সংমিষ্ট্ অথ ভবেদরর পরবতী সিদয় 

মূল্যায়িািীি কি ভচারীদক প্রেত্ত কাজ (সমূহ) এই কি ভপমরকল্পিায় অন্তর্ভ ভি করদত হদব। এদক্ষদি ৩.০ ও ৩.১ িম্বর 

অনুদচ্ছদে বমণ ভত পিমত অনুর্ায়ী মূল্যায়িকারীর অনুদিােি গ্রহদণর প্রদয়াজি হদব িা। অথ ভবেদরর অন্তব ভতী সিদয় 

ককাদিা কাজ কি ভপমরকল্পিায় অন্তর্ভ ভি করা হদল উি কাদজর িাি, কাজটির মবপরীদত সদব ভাচ্চ িম্বর, লক্ষেিািা, 

সম্ভাব্য প্রিাণক (কাজটির অংশমবদশষ অথবা পুদরাপুমর ইদতািদে সম্পন্ন হদয় থাকদল মূল্যায়িািীি কি ভচারী কর্তভক 

উি কাজ সম্পদকভ মলমপবি ককাদিা িন্তব্য ও অজভি-সংক্রান্ত তে) কিাটিমফদকশদির িােদি মূল্যায়িকারীর মিকট 

কপ্রমরত হদব। মূল্যায়িকারী এই অন্তর্ভ ভমি র্থার্থ িদি িা করদল কাজটির লক্ষেিািা, প্রিাণক, সদব ভাচ্চ িম্বর ইতোমে 

পমরবতভদির জন্য মূল্যায়িািীি কি ভচারীদক মসদেদির িােদি মিদে ভশিা প্রোি করদত পারদবি। মূল্যায়িািীি 

কি ভচারী এই মিদে ভশিা অনুর্ায়ী কাদজর লক্ষে, িম্বর ও প্রিাণক ইতোমে পমরবতভি করদবি অথবা মূল্যায়িকারীর 

সদে এ-মবষদয় আদলাচিা কদর পরবতী ব্যবস্থা গ্রহণ করদবি।  

৩.২.২ জরুনর পনরনস্থনত গর্ ক নবল , জ ি-র্ ল রক্ষ য় গৃহীত ত ৎক্ষনণক ব্যবস্থ , জরুনরনিনিতত সাংকট গর্ ক নবল , 

জরুনর নিব রণমূলক ক য মক্রর্ ইতে নদ কর্ মপনরকল্পি তত ক জ নহস তব অন্তর্ভ মি হতব।  

৩.২.৩ ককাদিা কাজ শুরু হওয়ার সিয় অথবা সম্পােিকাদল কি ভপমরকল্পিায় অন্তর্ভ ভি করদত হদব।  উি সিদয় 

ককাদিা কাদজর তে অন্তর্ভ ভি করা িা হদল পরবতীকাদল মবলদম্বর কারণ উদেখপূব ভক অন্তর্ভ ভি করা র্াদব। 

কি ভপমরকল্পিা অনুদিােদির পর একমেদি ২ (দুই)-এর অমিক কাজ এদত অন্তর্ভ ভি করা র্াদব িা।  

৩.২.৪ কি ভপমরকল্পিা অনুদিােদির পূদব ভ সম্পামেত ককাদিা কাজও এদত অন্তর্ভ ভি করা র্াদব।  

৩.২.৫ মূল্যায়িকারী ককাদিা কাদজর োময়ত্ব প্রোি করদল অথবা ককাদিা কাদজর োময়ত্ব পালদির পর (৩.৮ িম্বর 

অনুদচ্ছদে বমণ ভত কক্ষি ব্যতীত) কসটি এমপএআর ফদি ভ অন্তর্ভ ভি করা িা হদল মূল্যায়িকারী উি কাজ মূল্যায়িািীি 

কি ভচারীদক তার এমপএআর ফদি ভ অন্তর্ভ ভি করার জন্য মিদে ভশিা প্রোি করদত পারদবি।  

৩.২.৬ কাদজর তে কি ভপমরকল্পিায় মলমপবি করার কক্ষদি মূল্যায়িািীি কি ভচারী র্াদত অন্য কি ভচারীদের সদে 

অসুস্থ প্রমতদর্ামততায় অবতীণ ভ িা হি কসমেদক মূল্যায়িকারীদক সতকভ থাকদত হদব এবং প্রদয়াজি হদল মূল্যায়িািীি 

কি ভচারীদক এরূপ কার্ ভক্রি হদত মবরত থাকার জন্য পরািশ ভ, মেক্মিদে ভশিা প্রোি করদত হদব। 

৩.২.৭ সরক র িনবষ্যতত কি ভপমরকল্পিায় অন্তর্ভ ভি কাজসমূদহর কিাট িম্বদরর সব ভমিম্ন ও সদব ভাচ্চ সীিা হ্রাস-বৃমি 

করদত পারদব।  

৩.২.৮ ঊর্ধ্ভতি কর্তভপক্ষ কর্তভক ককাদিা অমফস েশ ভি/পমরেশ ভিকাদল র্মে পমরলমক্ষত হয় কর্ উি অমফদসর ককাদিা 

কি ভচারী ককাদিা কাজ দুরূহ মবদবচিায় তার কি ভপমরকল্পিায় ইচ্ছাকৃতর্াদব অন্তর্ভ ভি কদরিমি, তদব মতমি মবষয়টি 

তার মূল্যায়িকারীর িজদর আিদত পারদবি। এদক্ষদি মূল্যায়িকারী কসই কি ভচারীর সদে আদলাচিা কদর কাজটি 

তার কি ভপমরকল্পিায় অন্তর্ভ ভমির মবষদয় মসিান্ত গ্রহণ করদবি। েশ ভি/পমরেশ ভিকারী র্মে মিদজ মূল্যায়িকারী হি, 

তদব এ মবষদয় মতমি প্রদয়াজিীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করদবি।  

৩.৩ প্রনশক্ষণ েহণতক ক জ নহস তব নবতবচি  : 

৩.৩.১  বুমিয়ামে, কোডারমর্মত্তক অথবা ন্যেিতি ৫ (পাঁচ) মেদির ককাদিা প্রমশক্ষণ (কেদশ অথবা মবদেদশ) গ্রহণ 

করদল তা কি ভপমরকল্পিায় কাজ মহসাদব মলমপবি করদত হদব। এই কাজদক মচমিত করার জন্য ব্যবহৃত প্রতীক 

প্রমশক্ষণ প্রোি/আদয়াজি-সংক্রান্ত কাদজর কক্ষদি ব্যবহ র কর  য তব ি ।  

৩.৩.২ প্রমশক্ষণ কর্ অথ ভবেদর কশষ হদব তা উি অথ ভবেদরর এমপএআর-এর কাজ মহসাদব মবদবমচত হদব। 
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৩.৩.৩ ককাদিা কি ভচারী আবমশ্যক ককাদিা প্রমশক্ষণ র্থাসিদয় সম্পন্ন িা করদল মসদেি এ-সংক্রান্ত প্রমতদবেি 

স্বয়ংমক্রয়র্াদব বতমর করদব। অতঃপর এমপএআর অমিশাখা উি প্রমতদবেি সংমিষ্ট্ িন্ত্রণালয়/মবর্াদতর 

সমচব/মসমিয়র সমচব অথবা কক্ীয় কার্ ভালদয়র প্রিাদির মিকট কপ্ররণ করদব। 

৩.৪ এক ন্ত সনচব ও সহক রী এক ন্ত সনচবতদর গক্ষতে ক জ : 

৩.৪.১ রাষ্ট্রপমত, প্রিািিন্ত্রী, িন্ত্রী, প্রমতিন্ত্রী, উপিন্ত্রী, িমন্ত্রপমরষে সমচব, প্রিািিন্ত্রীর মুখ্য সমচব, সংসেীয় স্থায়ী 

কমিটির সর্াপমত, মসমিয়র সমচব, সমচব বা সিপর্ ভাদয়র ব্যমিবত ভ এবং কক্ীয় কার্ ভালয়সমূদহর প্রিাি ও মবর্াতীয় 

কমিশিারতদণর একান্ত সমচব এবং প্রদর্াজে কক্ষদি তাদের সহকারী একান্ত সমচবদের মিম্নবমণ ভত ৬টি কাজ মূল্যায়ি 

করা হদব। তদব প্রদতেদকর মিয়ন্ত্রণকারী তাদের সদে আদলাচিাপূব ভক আরও ককাদিা কাজ তাদের কি ভপমরকল্পিায় 

অন্তর্ভ ভমির মিদে ভশিা প্রোি করদত পারদবি।  

ক্রনর্ক ক তজর ি র্ নিতদ মশক 

১. গগ পিীয় নবষয় নদ ব্যবস্থ পি  গগ পিীয় নবষয় নদ সাংরক্ষণ, ব্যবস্থ পি  ও ফাঁস হওয়  

প্রনততর ধ কর ।  

২. নিয়ন্ত্রণক রীর দশ মি/পনরদশ মি ও 

ভ্রর্ণ ব্যবস্থ পি  

দশ মি/পনরদশ মি-সাংক্র ন্ত প্রর্ প অজমি এবাং সুষ্ঠু ও 

নির পতদ ভ্রর্ণ সম্পন্ন কর র লতক্ষে প্রতয় জিীয় ব্যবস্থ  

েহণ। 

৩. ব্যনিগত কর্ মচ রীতদর 

পনরচ লি  

ব্যনিগত কর্ মচ রীগণ য তত যথ যথি তব দ নয়ত্ব প লি 

কতরি গসজন্য তৎপর থ ক ।   

৪. গয গ তয গ ও সর্ন্বয় নিয়ন্ত্রণক রীর পতক্ষ নবনিন্ন ব্যনি ও প্রনতষ্ঠ তির সতে 

প্রতয় জিীয় গয গ তয গ ও সর্ন্বয়। 

৫. নিয়ন্ত্রণক রীর সর্য়সূনচ 

ব্যবস্থ পি  

নিয়ন্ত্রণক রীর বদনিক কর্ মসূনচ সুষ্ঠুি তব আতয় জি ও 

ত তক কর্ মসূনচসমূতহ অাংশেহতণ সহ য়ত  কর ।  

৬. মিয়ন্ত্রণকারীর মিদে ভশ প্রমতপালি নিয়ন্ত্রণক রীর নিতদ মশি সমূহ যথ যথি তব প্রনতপ লি। 

 

৩.৪.২ উমেমখত প্রমতটি কাদজর জন্য সদব ভাচ্চ িম্বর হদব ১০। এদক্ষদি প্রমতটি কাদজর মবপরীদত প্রিাণক মিি ভারণ 

অপমরহার্ ভ িয়। মূল্যায়িািীি কি ভচারী উমেমখত মিদে ভশদকর আদলাদক প্রমতটি কাদজর কক্ষদি তার কি ভকৃমত স্ব-

মূল্যায়ি করদবি।  

৩.৫ আবমশ্যক কাজ : এমপএআর-এ মিম্নরূপ কাজসমূহ আবমশ্যক কাজ মহসাদব মবদবমচত হদব। এই কাজসমূহ প্রদর্াজেতা 

অনুর্ায়ী মূল্যায়িািীি কি ভচারীর কি ভপমরকল্পিায় স্বয়ংমক্রয়র্াদব যুি হদব। এর্াদব যুি হওয়ার ফদল কি ভপমরকল্পিায় 

অন্তর্ভ ভি কাজসমূদহর কিাট সদব ভাচ্চ িম্বদরর সীিা (র্া বতভিাদি ১০০) অমতক্রি করদলও তা গ্রহণদর্াগ্য হদব। জিপ্রশাসি 

িন্ত্রণালয় ককাদিা অথ ভবেদরর আবমশ্যক কাজ পুিমি ভি ভারণ করদত পারদব।  

ক্রনর্ক ক তজর ি র্ সতব ম চ্চ িম্বর র্ন্তব্য 

১. এমপএআর ফদি ভ কাজ, লক্ষেিািা, 

অগ্রতমত ইতোমে তে মিয়মিত 

অন্তর্ভ ভি কদর হালিাতাে রাখা  

৩ ককাদিা অথ ভবেদর ককাদিা ইউমিদট ন্যেিতি 

একটািা ১ (এক) িাস মিয়মিত/ 

র্ারপ্রাপ্ত/অমতমরি মহসাদব োময়ত্ব পালদির পর 

অথ ভবেদরর অন্তব ভতী সিদয় োময়দত্বর 

পমরসিামপ্ত ঘটদল উি ইউমিদটর স্থলামর্মষি 

কি ভচারী এটি মূল্যায়ি করদবি।  

২. এমপএআর-সংক্রান্ত ই-লামি ভং ককাস ভ 

সম্পন্নকরণ 

৪ এমপএআর ব্যবহাদরর ১ি অথ ভবেদর এটি 

আবমশ্যক কাজ মহসাদব মবদবমচত হদব।  
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৩. ব্যমিতত ও পামরবামরক তেসমূহ 

হালিাতােকরণ  

 

২ ককাদিা অথ ভবেদর ব্যমিতত ও পামরবামরক তে 

হালিাতাদের প্রদয়াজি িা হদল মূল্যায়িািীি 

কি ভচারীদক কসটি উদেখ করদত হদব। কসদক্ষদি 

কাজটি তার কি ভপমরকল্পিা হদত বাে র্াদব।   

৪. Note to Successor ২ ককাদিা অথ ভবেদর োময়ত্বপ্রাপ্ত ইউমিট পমরবতভি 

িা হদল এই কাজটি কি ভপমরকল্পিা হদত বাে 

র্াদব। মিয়মিত/র্ারপ্রাপ্ত বা অমতমরি মহসাদব 

ন্যেিতি একটািা ৩ (মতি) িাস োময়ত্ব পালি 

করদল এই কিাট মলখদত হদব।  

৫. On the Job Training ৮ নশক্ষ িনবশ কর্ মচ রীতদর কর্ মপনরকল্পি য় On 

the Job Training (প্রতয জে গক্ষতে) 

আবনেক ক জ নহস তব অন্তর্ভ মি হতব।  

 

৩.৬ অথ ভবেদরর অন্তব ভতী সিদয় োময়ত্বপ্রাপ্ত কি ভচারীর কি ভপমরকল্পিা মিি ভারণ :  

৩.৬.১ অথ ভবেদরর অন্তব ভতী সিদয় (অথ ভবের কশষ হওয়ার ৩ িাস পূদব ভ) র্মে ককাদিা কি ভচারী ককাদিা ইউমিদটর 

োময়ত্বপ্রাপ্ত হি (একই কার্ ভালদয় অর্েন্তরীণ বেমলর কক্ষদিও), েীঘ ভমেি পর ছুটি কশদষ কি ভস্থদল প্রতোবতভি কদরি, 

চাকমরদত পুিব ভহাল হি ইতোমে কক্ষদি মতমি ৩.০ িম্বর অনুদচ্ছদে বমণ ভত পিমতদত কি ভপমরকল্পিা প্রণয়ি করদবি 

এবং মূল্যায়িকারী ৩.১ িম্বর অনুদচ্ছদে বমণ ভত পিমতদত অথ ভবেদরর অবমশষ্ট্ সিদয়র জন্য তার কি ভপমরকল্পিা 

অনুদিােি করদবি, তদব সািারণর্াদব মতমি োময়ত্বপ্রাপ্ত ইউমিদটর অব্যবমহত পূদব ভর কি ভচারীর অসম্পামেত কাজ 

সম্পােদির জন্য োময়ত্বপ্রাপ্ত হদবি। অথ ভবেদরর অন্তব ভতী সিদয় ককাদিা ইউমিদটর োময়ত্বপ্রাপ্ত কি ভচারীর 

কি ভপমরকল্পিা প্রণয়দির সুমবিাদথ ভ ঐ ইউমিদট তার পূব ভবতী মিয়মিত কি ভচারীর এমপএআর ফদি ভ অন্তর্ভ ভি কাজ, 

কাদজর লক্ষেিািা, প্রিাণক, অজভি-সংক্রান্ত সব ভদশষ তে (স্ব-মূল্যায়ি িম্বর ব্যতীত) তার এমপএআর ফদি ভ 

স্বয়ংমক্রয়র্াদব মলমপবি হদব।  

৩.৬.২ র্মে অথ ভবেদরর ৩ (মতি) িাস অবমশষ্ট্ িা থাদক∑ 

৩.৬.২.১ অথ ভবেদরর ৩ (মতি) িাস অবমশষ্ট্ িা থাকদলও মূল্যায়িািীি কি ভচারীদক োময়ত্বপ্রাপ্ত ইউমিদটর 

জন্য তার ব্যমিতত এমপএআর অোকাউদন্ট একটি ফি ভ বতমর করদত হদব। 

৩.৬.২.২ মূল্যায়িািীি কি ভচারী োময়ত্বপ্রাপ্ত ইউমিদটর অব্যবমহত পূদব ভর কি ভচারীর অসম্পামেত কাজ 

সম্পােদির জন্য োময়ত্বপ্রাপ্ত হদবি। প্রদয়াজদি মূল্যায়িকারী তার সদে আদলাচিা কদর কাজ, লক্ষেিািা 

ইতোমে পমরবতভি করদত পারদবি।  

৩.৬.২.৩ কর্দহতু ৩(মতি) িাদসর কি কি ভকাদলর জন্য এমপএআর োমখল করদত হদব িা তাই এই সিদয় 

মূল্যায়িািীি কি ভচারী কর্তভক সম্পামেত ককাদিা কাজ তার পরবতী অথ ভবেদরর কাজ মহসাদব মবদবমচত হদব 

এবং এই অনুশাসিিালায় ‘অথ ভবের’ বলদত এই সিয়ও অন্তর্ভ ভি কবাঝাদব।  

৩.৬.২.৪ তদব অথ ভবেদরর ৩ (মতি) িাস অবমশষ্ট্ িা থাকা অবস্থায় ককাদিা ইউমিদটর োময়ত্ব প্রামপ্তর পর 

পরবতী অথ ভবেদরর কি ভকাল কর্াত কদর ন্যেিতি কি ভকাল একটািা ৩ (মতি) িাস হওয়ার পূদব ভ ককাদিা 

কি ভচারী বেমল বা অন্য ককাদিা কারদণ ঐ ইউমিট কেদড় চদল কতদল উি সিদয়র জন্য তাদক এমপএআর 

োমখল করদত হদব িা।  

৩.৭ ি রপ্র প্ত/অনতনরি অথব  এক নধক ইউনিতটর দ নয়ত্বপ্র প্ত কর্ মচ রীর কর্ মপনরকল্পি  :  
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৩.৭.১ ককাদিা কি ভচারীদক মূল োময়দত্বর পাশাপামশ র্ারপ্রাপ্ত/অমতমরি মহসাদব ককাদিা ইউমিদটর োময়ত্ব প্রোি 

করা হদল তাদক সংমিষ্ট্ অথ ভবেদরর উি র্ারপ্রাপ্ত/অমতমরি োময়ত্বপ্রাপ্ত ইউমিদটর পূব ভবতী কি ভচারীর 

কি ভপমরকল্পিায় (র্মে থাদক) অন্তর্ভ ভি অসিাপ্ত কাজ সম্পন্ন করার লদক্ষে কার্ ভক্রি গ্রহণ করদত হদব, তদব উি 

ইউমিদটর মূল্যায়িকারী তার সদে আদলাচিা কদর এই কি ভপমরকল্পিা পমরবতভি করদত পারদবি। র্মে পূববতী 

ককাদিা কি ভচারীর কি ভপমরকল্পিা িা থাদক, তদব কসই ইউমিদটর স্বার্ামবক োময়ত্ব োড়াও কর্তভপদক্ষর মিদে ভশিা 

অনুর্ায়ী মতমি োময়ত্ব পালি করদবি। উদেখ্য, মূল/অমতমরি োময়ত্ব সুমিমে ভষ্ট্ িা কদর ককাদিা কি ভচারীদক একামিক 

ইউমিদটর োময়ত্ব প্রোি করা হদল কর্তভপদক্ষর মিদে ভশিা অনুর্ায়ী মতমি কর্ ইউমিদটর জন্য এমপএআর ফি ভ বতমর 

করদবি কসটি ব্যতীত অন্যান্য ইউমিট তার অমতমরি োময়ত্ব মহসাদব মবদবমচত হদব।  

৩.৭.২ র্ারপ্রাপ্ত/অমতমরি মহসাদব োময়ত্ব পালি শুরু ও কশদষর তামরখ মূল্য য়ি ধীি কর্ মচ রীতক সাংনিয ইউনিতটর 

ি র্সহ তার এমপএআর ফদি ভর মিি ভামরত স্থাদি মলমপবি করদত হদব।  

৩.৮ কোদটা প্রকৃমতর বা অোডহকমর্মত্তক ককাদিা কাজদক কি ভপমরকল্পিায় অন্তর্ভ ভি করা র্াদব িা। স্বল্প সিদয় মবমচ্ছন্নর্াদব 

সম্পামেত ককাদিা কাজদক কোদটা বা অোডহক প্রকৃমতর কাজ কবাঝাদব। কর্িি, অনিয়নর্ত গক তি  সি /গসনর্ি র/কর্ মশ ল  

ইতে নদতত অাংশেহণ, গক তি  পতের খসড়  প্রণয়ি, অনিয়নর্ত প্রতট কল-সাংক্র ন্ত দ নয়ত্ব প লি, সাংনক্ষপ্ত প্রনততবদি ব  তথ্য 

গপ্ররণ ইতে নদ। তদব কাজটি র্মে অতীব গুরুত্বপূণ ভ হয়, কর্িি, ককাদিা দুঘ ভটিা, আকমিক ঝড়, িানুদষর জীবি, স্বাস্থে, শামন্ত-

শৃঙ্খলা রক্ষার প্রদয়াজদি তাৎক্ষমণক ব্যবস্থা অথবা সিদয়াপদর্াতী ককাদিা মসিান্ত গ্রহণ ইতোমে হয়, কর্খাদি সংমিষ্ট্ কি ভচারীর 

উতিখতয গ্য পনরর্ ণ গর্ধ  ও শ্রর্ ব্যয় হতয়তছ, তদব কসটি কি ভপমরকল্পিায় অন্তর্ভ ভি করা র্াদব। 

৩.৯ একই কাজ মর্ন্ন িাদি অথবা আমেদক একামিকবার কি ভপমরকল্পিায় অন্তর্ভ ভি করা র্াদব িা।  

৩.১০ েলীয়র্াদব সম্পামেত ককাদিা কাজ েদলর প্রদতেক সেদস্যর কাজ মহসাদব মবদবমচত হদব।  

৩.১১ এমপএআর ফদি ভ কাদজর তে মলমপবি করা : 

৩.১১.১ মূল্য য়ি ধীি কর্ মচ রী কর্তমক প্রি নবত কর্ মপনরকল্পি  অনুতর্ দতির পর গসটি ত র এনপএআর ফতর্ ম গৃহীত 

কর্ মপনরকল্পি  নহস তব মলমপবি হদব। কি ভপমরকল্পিা অনুদিােদির পর অথ ভবেদরর অন্তব ভতী সিদয় গৃহীত/োময়ত্বপ্রাপ্ত 

কাদজর তে মূল্যায়িািীি কি ভচারী কি ভপমরকল্পিায় অন্তর্ভ ভি করদবি।  

৩.১১.২ মূল দ নয়তত্বর প শ প নশ ি রপ্র প্ত/অনতনরি নহস তব গক তি  ইউনিতট দ নয়ত্ব প লিক তল মূল্য য়ি ধীি 

কর্ মচ রী গক তি  ক জ সম্প দি কতর থ কতল গসটি ত র মূল দ নয়ত্বপ্র প্ত ইউনিতটর কর্ মপনরকল্পি য় নলনপবি করতত 

হতব।  

৩.১১.৩ গক তি  কর্ মচ রীতক যুগপৎি তব এক নধক ইউনিতটর দ নয়ত্ব প্রদ ি কর  হতল নতনি গয ইউনিতটর জন্য 

এনপএআর ফর্ ম বতনর করতবি গসই ফতর্ ম অন্য ন্য দ নয়ত্বপ্র প্ত ইউনিতট ত র কর্তমক সম্প নদত ক জসমূতহর তথ্য 

অন্তর্ভ মি করতত প রতবি।  

৩.১১.৪ APA-এর অন্তর্ভ ভি ককাদিা কাদজর িাদির সদে APA-কত উি কাদজর ক্রমিক িম্বর উদেখ করদত হদব। 

APA-এর গক তি  ক তজর অাংশনবতশষ এনপএআর-এ অন্তর্ভ মি হতলও একই ক্রনর্ক িম্বর উতিখ করতত হতব, ততব 

এতক্ষতে মূল ক তজর অাংশনবতশষ গব ঝ তি র জন্য নসতের্ কর্তমক নিধ ম নরত নচি ব্যবহ র করতত হতব। এর ফতল 

APA-এর অন্তর্ভ মি ক জসমূতহর অেগনত নসতেতর্র র্ ধ্যতর্ সহতজই পয ম তল চি  কর  য তব।  APA-গত অন্তর্ভ মি 

গক তি  ক তজর িম্বর এনপএআর ফরতর্ সহতজ অন্তর্ভ মি কর র সুনবধ তথ ম এনপএআর অনধশ খ সমূহ প্রনতবছর স্ব স্ব 

কর্ ম-অনধতক্ষতের APA-সমূতহর নডনজট ল কনপ নসতেতর্ সনন্নতবনশত কর র ব্যবস্থ  েহণ করতব। APA-এর 

অন্তর্ভ মি গক তি  ক তজর িম্বর নিম্নবনণ মত পিনততত নিধ ম নরত হতব : 

MO/MSO. (গকৌশলগত উতেতের িম্বর). (ক য মক্রর্ িম্বর). (ক য মসম্প দি সূচতকর িম্বর) 
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গযর্ি, সংদর্াজিী ‘ত’-এ ‘বাংলাদেশ কপদটন্ট আইি, ২০১৯’ প্রণয়দির লদক্ষে জাতীয় সংসদে মবল আকাদর 

উপস্থাপদির জন্য কপ্ররণ’ িািক কাদজর ক্রমিক িম্বর হদব:  

MO.১.৬.১ 

িনবষ্যতত APA-এর জন্য বতমর্ তি প্রচনলত ফতর্ ম গক তি  পনরবতমি আি  হতল জিপ্রশ সি র্ন্ত্রণ লয় উি 

পনরবতমতির সতে স র্ঞ্জস্য গরতখ APA-এর অন্তর্ভ মি গক তি  ক তজর ক্রনর্ক িম্বর নিধ ম রতণর পিনত পনরবতমি 

করতত প রতব।  

৩.১১.৫ APA হতত আগত ক তজর ি র্ নিধ ম রণ : মবদ্যিাি APA ফদি ভর ‘কার্ ভক্রি’-এর সদে ‘কি ভসম্পােি 

সূচক’ কর্াত হদয় এমপএআর-এ APA-এর অন্তর্ভ ভি কাদজর িাি মিি ভামরত হদব। APA-এর নবযর্ ি ফর্ ম িনবষ্যতত 

পনরবতমি কর  হতল জিপ্রশ সি র্ন্ত্রণ লয় উি পনরবতমতির সতে স র্ঞ্জস্য গরতখ এনপএআর-এ APA-এর অন্তর্ভ মি 

ক তজর ি র্ নিধ ম রতণর পিনত পনরবতমি করতত প রতব।  

৩.১১.৬ APA নবলতম্ব স্বাক্ষমরত হদল APA স্বাক্ষমরত হবার ১৫ মেদির িদে ৩.০ ও ৩.১ িম্বর অনুদচ্ছদে বমণ ভত 

পিমত অনুসরণ কদর APA-এর অন্তর্ভ ভি কাজ, লক্ষেিািা, সদব ভাচ্চ িম্বর ও প্রিাণদকর িরি মূল্যায়িািীি কি ভচারীর 

কি ভপমরকল্পিায় মলমপবি করার মবষয়টি মূল্যায়িকারীদক মিমিত করদত হদব। APA স্ব ক্ষতরর ত নরখ এনপএআর 

ফতর্ মর নিধ ম নরত স্থ তি মূল্য য়ি ধীি কর্ মচ রীতক উতিখ করতত হতব। APA স্ব ক্ষনরত ি  হওয় র গক্ষতে সম্ভ ব্য 

APA-এর ক জ/ক জসমূহ কর্ মপনরকল্পি য় অন্তর্ভ মি কর  য তব।  

৩.১২ কাদজর সংখ্যা ও কাজসমূদহর কিাট িম্বর র্াই কহাক িা ককি কি ভকৃমতর জন্য প্রাপ্ত িম্বরদক ৬০ (ষাট)-এর িদে রূপান্তর 

বা ওদয়দটজ প্রোি করা হদব।  

৩.১৩ ক তজর দ নয়ত্ব নবি জি ও সুনিনদ মযকরণ : 

৩.১৩.১ ককাদিা কাদজর সামব ভক োময়ত্ব ককাদিা কি ভচারীদক প্রোদির পাশাপামশ উি কাদজর আংমশক োময়ত্ব অন্য 

কি ভচারীদক প্রোি করা র্াদব। 

৩.১৩.২ একই কাদজর সামব ভক োময়ত্ব একামিক কি ভচারীর এমপএআর-এ অন্তর্ভ ভি হদত পাদর। 

৩.১৩.৩ ককাদিা কাদজর অন্তত ভত এক বা একামিক প্রমক্রয়ার সদে সরাসমর সম্পৃি িা হদয়ও ককাদিা কি ভচারী র্মে 

কাজটি সম্পােদি কার্ ভকর ভূমিকা রাখদত পাদরি, তদব তাদক উি কাদজর সামব ভক োময়ত্ব প্রোি করা কর্দত পাদর। 

অন্যথায় তাদক উি কাদজর আংমশক োময়ত্ব প্রোি করদত হদব। 

৩.১৩.৪ APA-এ অন্তর্ভ ভি ককাদিা কাজদক মবর্ি কদর মবমর্ন্ন কি ভচারীর িদে বাস্তবায়দির োময়ত্ব প্রোি করা 

র্াদব।  

৩.১৪ কাদজর লক্ষেিািা মিি ভারণ : 

৩.১৪.১ কি ভকৃমত সঠিকর্াদব মূল্যায়দির জন্য প্রমতটি কাদজর লক্ষেিািা মিি ভারণ করা প্রদয়াজি। লক্ষেিািাসমূহ 

জাতীয় ও আন্তজভামতক (বাংলাদেশ সরকার কর্তভক অনুসিমথ ভত) লক্ষেসমূদহর সদে সািিস্যপূণ ভ হওয়া বাঞ্ছিীয়। 

মূল্যায়িািীি কি ভচারীর কি ভপমরকল্পিার অন্তর্ভ ভি প্রমতটি কাদজর লক্ষেিািা মূল্যায়িািীি ও মূল্যায়িকারী কি ভচারী 

পরস্পদরর সদে আদলাচিা কদর মিি ভারণ করদবি। লক্ষেিািা চোদলমিং, তদব অজভিদর্াগ্য হদত হদব। ককাদিা 

কাদজর একামিক লক্ষেিািা মিি ভারণ করা র্াদব িা।  

৩.১৪.২ লক্ষেিািা কাদজর এককমর্মত্তক, অংশমর্মত্তক এবং সিয়মর্মত্তক হদত পাদর, কর্িি-  

 এককমর্মত্তক : ১০টি, ৩০ জি, ৫০ মক.মি. ইতোমে; 
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 অংশমর্মত্তক : ১/২ র্াত, ৮০% ইতোমে; এবং 

 সিয়মর্মত্তক : ৩১/১২/২০২১ তামরদখ, ১০/০৩/২০২১ তামরদখর িদে, তদড় ১০ মেদি ইতোমে।  

৩.১৪.৩ লক্ষেিািা কাদজর ফলাফল দ্বারা মিি ভামরত হদত পাদর। কর্িি পরীক্ষায় র্াল ফলাফদলর হার, উৎপােি 

বৃমির পমরিাণ, অপরাি হ্রাদসর হার ইতোমে। 

৩.১৪.৪ কর্-দকাদিা লক্ষেিািাদক সিয়মর্মত্তক মবমর্ন্ন িাদপ মবর্ি করা কর্দত পাদর। কর্িি, কসদেম্বর িাদসর িদে 

৪০%, জানুয়ামর িাদসর িদে ৮০% এবং িাচ ভ িাদসর িদে ১০০% অথবা কফব্রুয়ামর িাদসর িদে ৫টি, জুি িাদসর 

িদে ১০টি ইতোমে।  

৩.১৪.৫ লক্ষেিািা অজভদির সম্ভাবিা ও কি ভসম্পােদির তমতশীলতা বৃমির লদক্ষে ককাদিা কাদজর সিয়মর্মত্তক 

লক্ষেিািা ‘মেি’ এর পমরবদতভ ‘কি ভঘণ্টা’ দ্বারা মিি ভারণ করা কর্দত পাদর। মবদশষর্াদব তড় সিদয় ককাদিা কাজ 

সম্পােদির লক্ষেিািা মিি ভারণ করার কক্ষদি ‘কি ভঘণ্টা’ ব্যবহৃত হদত পাদর।  

৩.১৪.৬ ককাদিা কাদজর লক্ষেিািা একক, অংশ অথবা সিয় দ্বারা মিি ভারণ করা সম্ভব িা হদল ‘মিদে ভশক’ দ্বারা 

মিি ভারণ করা কর্দত পাদর। গযর্ি, গক তি  অপর তধর নবরুতি আইিগত ব্যবস্থ  েহতণর নিতদ মশক ‘অপর ধী গেফত র’ 

হতত প তর।  

৩.১৪.৭ জরুনর পনরনস্থনত গর্ ক নবল , জ ি-র্ ল রক্ষ য় জরুনর ব্যবস্থ , জরুনরনিনিতত সাংকট গর্ ক নবল , জরুনর 

নিব রণমূলক ক য মক্রর্ ইতে নদ গক্ষতে ‘নিতদ মশক’ দ্ব র  লক্ষের্ ে  নিধ ম রণ কর  গযতত প তর।  

৩.১৫ ক জ, লক্ষের্ ে , সতব ম চ্চ িম্বর ও প্রর্ ণতকর ধরি পুিনি মধ ম রণ : 

৩.১৫.১ কাজ, লক্ষেিািা, কাদজর সদব ভাচ্চ িম্বর ও প্রিাণদকর িরি (আবমশ্যক কাজ ব্যতীত) মূল্যায়িািীি কি ভচারী 

অথ ভবেদরর কর্-দকাদিা সিয় পমরবতভি করদত পারদবি। ককাদিা কাজ, লক্ষেিািা, সদব ভাচ্চ িম্বর অথবা প্রিাণদকর 

িরি পুিমি ভি ভারণ করা হদল এমপএআর ফদি ভ মূল্যায়িািীি কি ভচারীদক পমরবতভদির কর্ৌমিকতা মলমপবি করদত হদব। 

আিীত পমরবতভি সম্পদকভ মূল্যায়িকারীর নিকট কিাটিমফদকশি কপ্রমরত হদব। এ-িরদির পমরবতভি মূল্যায়িকারীর 

মিদে ভদশ করা হদল মূল্যায়িািীি কি ভচারীদক কসটি এমপএআর ফদি ভ মলমপবি করদত হদব।  

৩.১৫.২ এোড়া, মূল্যায়িকারী প্রমতবের জানুয়ামর িাদস অথবা মূল্যায়িািীি কি ভচারীর কি ভকাল একটািা ন্যন্যতি 

৩ (মতি) িাস হওয়ার পর ( কর্টি পদর হদব) মূল্যায়িািীি কি ভচারীর সদে তার কি ভপমরকল্পিা ও গৃহীত কার্ ভক্রদির 

অগ্রতমত পর্ ভাদলাচিা করার জন্য আনুষ্ঠামিকর্াদব একটি সর্া করদব। এই সর্া আদয়াজদির জন্য মূল্যায়িািীি 

কি ভচারীদক উদদ্যাত গ্রহণ করদত হদব। এজন্য মূল্যায়িািীি কি ভচারী মূল্যায়িকারীর মিকট সর্ার তামরখ ও স্থাি 

মিি ভারদণর জন্য কিাটিমফদকশি কপ্ররণ করদবি। এই সর্ায় গৃহীত মসিাদন্তর আদলাদক মূল্যায়িািীি কি ভচারীর 

কি ভপমরকল্পিায় পমরবতভি আিা র্াদব। সর্ার তামরখ মূল্যায়িািীি কি ভচারীদক এমপএআর ফদি ভ মলমপবি করদত 

হদব।  

৩.১৫.৩ কি ভপমরকল্পিার অন্তর্ভ ভি ককাদিা কাজদক বাে কেওয়া র্াদব। এজন্য মূল্যায়িািীি কি ভচারীদক কর্ৌমিকতা 

মলমপবি করদত হদব। ককাদিা কাজ কি ভপমরকল্পিা হদত বাে কেওয়া হদল মূল্যায়িকারীর মিকট এ-সংক্রান্ত 

কিাটিমফদকশি কপ্রমরত হদব। মূল্যায়িকারীর মিদে ভদশ ককাদিা কাজ কি ভপমরকল্পিা হদত বাে কেওয়া হদল মূল্যায়িািীি 

কি ভচারীদক উি মিদে ভশিার মবষয়টি কারণ মহসাদব মলমপবি করদত হদব। কি ভপমরকল্পিা হদত কাজ বাে কেওয়া 

হদলও বের কশদষ কিপদক্ষ ৬০ িম্বদরর ন্যেিতি ১২টি কাজ র্াদত মূল্যায়িািীি কি ভচারীর কি ভপমরকল্পিায় অন্তর্ভ ভি 

থাদক কস-মবষদয় মূল্যায়িকারীদক সদচতি থাকদত হদব।  

৩.১৫.৪ মিম্নবমণ ভত কারদণ কাজ, লক্ষেিািা ইতোমে পমরবতভি করা কর্দত পাদর : 

৩.১৫.৪.১ পূব ভবতী কি ভচারী কর্তভক কাদজর লক্ষেিািা অমজভত িা হদল;  
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৩.১৫.৪.২ পূববতী কি ভচারী লক্ষেিািার কচদয় অমতমরি কাজ সম্পােি করার ফদল র্মে অবমশষ্ট্ সিদয় 

অমিক কাজ করার সুদর্াত থাদক; 

৩.১৫.৪.৩ িতুি ককাদিা প্রযুমির ব্যবহার শুরু হওয়ায় সক্ষিতা বৃমি কপদল; 

৩.১৫.৪.৪ দুদর্ ভাত, িহািামর বা অস্বার্ামবক ককাদিা পমরমস্থমতর কারদণ;  

৩.১৫.৪.৫ মবদ্যিাি পমরমস্থমতদত কি ভপমরকল্পিায় অন্তর্ভ ভি ককাদিা কাজ সম্পন্ন করা অসম্ভব হদল; 

৩.১৫.৪.৬ পূব ভবতী কি ভচারীদক ব্যমিতত ককাদিা েক্ষতার কারদণ ককাদিা কাদজর োময়ত্ব প্রোি করা হদল 

এবং উি ইউমিদট স্থলামর্মষি কি ভচারীর র্মে উি েক্ষতা িা থাদক; 

৩.১৫.৪.৭ ককাদিা কাদজর প্রদয়াজিীয়তা হারাদল; এবং 

৩.১৫.৪.৮ ককাদিা কাদজর গুরুত্ব বৃমি কপদল ইতোমে।  

৩.১৫.৫ কি ভপমরকল্পিা অনুদিােদির পর মূল্যায়িকারী ককাদিা কাদজর প্রিাণদকর িরি ১ (এক) বাদরর কবমশ 

পমরবতভদির মিদে ভশিা প্রোি করদত পারদবি িা। ককাদিা কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর প্রিাণদকর িরি পমরবতভদির 

মিদে ভশিা প্রোি করা র্াদব িা।  

৩.১৫.৬ APA-এর অন্তর্ভ ভি কাদজর কক্ষদি কাজ, লক্ষেিািা ও সদব ভাচ্চ িম্বর পুিমি ভি ভারণ :  

৩.১৫.৬.১ APA-এর অন্তর্ভ ভি কাদজর সামব ভক োময়ত্ব ককাদিা কি ভচারীর জন্য মিি ভামরত হদল এবং 

APA-এর কাজ, লক্ষেিািা পুিমি ভি ভারদণর সুদর্াত িা থাকদল ককাদিা পমরবতভি করা র্াদব িা। তদব 

অস্বার্ামবক অথবা মিয়ন্ত্রণবমহভূ ভত ককাদিা পমরমস্থমতর কারদণ APA স্বাক্ষরকারী কর্তভপদক্ষর মসিান্ত 

অনুর্ায়ী পমরবতভি করা র্াদব। 

৩.১৫.৬.২ APA-এর অন্তর্ভ ভি ককাদিা কাজ মবর্াজি কদর ব্যমি পর্ ভাদয় োময়ত্ব সুমি ভমে ভষ্ট্ করা থাকদল 

উি আংমশক কাদজর লক্ষেিািা পমরবতভদির মবষয়টি মবদবচিা করা কর্দত পাদর।  

৩.১৫.৬.৩ APA-এর অন্তর্ভ ভি গক তি  কাদজর গুরুত্ব, প্রর্াব ইতোমে পর্ ভাদলাচিা কদর এমপএআর-এ 

কাজটির সদব ভাচ্চ িম্বর পুিমি ভি ভারণ করা র্াদব। 

৩.১৫.৭ কি ভপমরকল্পিায় পমরবতভি আিয়দির কক্ষদি মূল্যায়িকারীর সম্মমত: 

৩.১৫.৭.১ মূল্যায়িকারীর সম্মমত ব্যতীত মূল্যায়িািীি কি ভচারী তার কি ভপমরকল্পিার অন্তর্ভ ভি ককাদিা 

কাজ বা কাদজর লক্ষেিািা, সদব ভাচ্চ িম্বর, প্রিাণদকর িরি পুিমি ভি ভারণ অথবা ককাদিা কাজ কি ভপমরকল্পিা 

হদত বাে মেদত পারদবি িা। মূল্যায়িািীি কি ভচারী কর্তভক তার কি ভপমরকল্পিায় আিীত ককাদিা পমরবতভি 

সম্পদকভ কিাটিমফদকশি প্রামপ্তর পর ১৫ (পদিদরা) মেদির িদে মূল্যায়িকারী র্মে মূল্যায়িািীি কি ভচারীদক 

কসটি সংদশািদির জন্য ককাদিা মিদে ভশিা প্রোি িা কদরি, তদব মতমি উি মবষদয় সম্মমত প্রোি কদরদেি 

িদি ভ তণ্য হদব।  

৩.১৫.৭.২ কি ভপমরকল্পিায় অন্তর্ভ ভি ককাদিা কাজ বা কাদজর লক্ষেিািা, সদব ভাচ্চ িম্বর, প্রিাণদকর িরি 

পুিমি ভি ভারণ অথবা ককাদিা কাজ কি ভপমরকল্পিা হদত বাে কেওয়ার পর ১৫ (পদিদরা) মেি অমতক্রান্ত হওয়ার 

পূদব ভ এমপএআর োমখল করা হদল এমপএআর োমখদলর পূব ভবতী ১৫ (পদিদরা) মেদির িদে কর্সকল কাদজর 

কক্ষদি পমরবতভি আিা হদয়দে কসগুদলা মূল্যায়িকারী ও প্রমতস্বাক্ষরকারীর িজদর আিার সুমবিাদথ ভ 

োমখলকৃত এমপএআর ফদি ভ পৃথকর্াদব প্রেমশ ভত হদব। এদক্ষদি মূল্যায়িকারী উি পমরবতভদির মবষদয় 

র্তটুকু সম্মত হদবি ততটুকু বহাল থাকদব। এমপএআর োমখদলর পূব ভবতী ১৫ (পদিদরা) মেদির িদে 
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ককাদিা কাজ বাে কেওয়ার মবষদয় মূল্যায়িকারী একিত িা হদল মতমি কাজটি োমখলকৃত এমপএআর-এ 

অন্তর্ভ ভি করার লদক্ষে স্ব-মূল্যায়দির জন্য মূল্যায়িািীি কি ভচারীর মিকট কপ্ররণ করদত পারদবি। 

মূল্যায়িািীি কি ভচারীদক এদক্ষদি ৫ (পাঁচ) মেদির িদে কাজটি স্ব-মূল্যায়ি কদর মূল্যায়িকারীর মিকট 

কপ্ররণ করদত হদব। অন্যথায় মূল্যায়িকারী মিদজই কাজটি মূল্যায়ি করদবি।  

৩.১৫.৮ কি ভপমরকল্পিায় পমরবতভি আিয়দির মবষদয় মূল্যায়িািীি কি ভচারীর অসম্মমতর কক্ষদি করণীয় : 

৩.১৫.৮.১ র্মে মূল্যায়িািীি কি ভচারীর কি ভপমরকল্পিার অন্তর্ভ ভি কাজ(সমূহ) মূল্যায়িকারী এিির্াদব 

পমরবতভদির জন্য মিদে ভশিা প্রোি কদরি কর্ এর ফদল কাজ(সমূহ)-এর লক্ষেিািা/প্রিাণক অজভি করা 

সম্ভব হদব িা অথবা কর্ মিদে ভশিা প্রোি করা হদয়দে তা ন্যয়সম্মত িয়, তদব মূল্যায়িািীি কি ভচারী ১৫ 

(পদিদরা) মেদির িদে উি মিদে ভশিা পমরবতভদির জন্য মূল্যায়িকারীদক অনুদরাি করদত পারদব।  এই 

অনুদরাদির পমরদপ্রমক্ষদত মূল্যায়িকারী তার মিদে ভশিা পমরবতভি কদর িতুি ককাদিা মিদে ভশিা প্রোি করদত 

পারদব।  

৩.১৫.৮.২ তদব মূল্যায়িািীি কি ভচারী উি মিদে ভশিা প্রামপ্তর ১৫ (পদিদরা) মেদির িদে অথবা 

মূল্যায়িকারীদক মিদে ভশিা পমরবতভদির অনুদরাি কপ্ররদণর পর ১ (এক) িাদসর িদে মবষয়টি 

প্রমতস্বাক্ষরকারী অথবা প্রমতস্বাক্ষরকারী িা থাকদল এমপএআর অমিশাখার মিকট উপস্থাপি করদত 

পারদবি। এদক্ষদি প্রমতস্বাক্ষরকারী অথবা প্রদর্াজে কক্ষদি এমপএআর অমিশাখা কর্তভক প্রেত্ত মসিান্ত চূড়ান্ত 

মহসাদব তণ্য হদব। প্রমতস্বাক্ষরকারী অথবা এমপএআর অমিশাখা ১ (এক) িাদসর িদে ককাদিা মসিান্ত প্রোি 

িা করদল মূল্যায়িািীি কি ভচারী তার কি ভপমরকল্পিায় মূল্যায়িকারী কর্তভক প্রেত্ত মিদে ভশিা অনুর্ায়ী 

পমরবতভি আিয়দির জন্য বাে থাকদবি িা।  

৩.১৫.৮.৩ এোড়া মূল্যায়িকারীর মিদে ভশিা প্রামপ্তর পর ৩.১৫.৮.১ ও ৩.১৫.৮.২ িম্বর অনুদচ্ছদে বমণ ভত 

কার্ ভক্রি চলাকাদল এবং অথবা মিদে ভশিা প্রামপ্তর ১৫ (পদিদরা) মেদির িদে মূল্যায়িািীি কি ভচারীর বেমল, 

অথ ভবের সিামপ্ত ইতোমে কারদণ তার এমপএআর োমখল করার জন্য উপদর্াতী হদল মূল্যায়িকারীর এই 

মিদে ভশিা অনুসরদণর জন্য মূল্যায়িািীি কি ভচারী বাে থাকদবি িা।   

৩.১৫.৮.৪ র্মে কি ভপমরল্পিায় পমরবতভি আিয়দির জন্য মূল্যায়িকারী কর্তভক প্রেত্ত ককাদিা মিদে ভশিা 

মূল্যায়িািীি কি ভচারী প্রমতপালি িা কদরি, তদব মূল্যায়িকারী মবষয়টি প্রমতস্বাক্ষরকারীর মিকট উপস্থাপি 

করদত পারদবি। এদক্ষদি প্রমতস্বাক্ষরকারী কর্তভক প্রেত্ত মিদে ভশিাই চূড়ান্ত মহসাদব তণ্য হদব।    

৩.১৬ কি ভপমরকল্পিার তে মিয়মিত হালিাতােকরণ : 

৩.১৬.১ মূল্যায়িািীি কি ভচারীদক এমপএআর ফদি ভ কাজ, কাদজর লক্ষেিািা, প্রিাণক, অগ্রতমত-সংক্রান্ত তে 

মিয়মিত অন্তর্ভ ভি কদর ফি ভটি হালিাতাে রাখদত হদব। এটি একটি আবমশ্যক কাজ মহসাদব মবদবমচত হদব।  

৩.১৬.২ ককাদিা কি ভচারী অথ ভবেদরর অন্তব ভতী সিদয় মূল োময়দত্বর পাশাপামশ র্ারপ্রাপ্ত/অমতমরি মহসাদব ককাদিা 

ইউমিদটর োময়ত্ব পালিকাদল ককাদিা কাদজর র্তটুকু অজভি করদবি, তা উি ইউমিদটর পূব ভবতী মিয়মিত কি ভচারীর 

এমপএআর ফদি ভর মলমপবি কদর ফি ভটি হালিাতাে রাখদবি। এজন্য নতনি পূব মবতী নিয়নর্ত কর্ মচ রীর এনপএআর 

ফতর্ মর একটি অনুনলনপ (স্ব-মূল্য য়ি অাংশ ব্যতীত) ত র এনপএআর অে ক উন্ট হতত প্রতবশ করতত প রতবি। এক নধক 

কর্ মচ রী ক্রর্ গতি তব গক তি  ইউনিতট অনতনরি অথব  ি রপ্র প্ত নহস তব দ নয়ত্ব প লি করতল প্রততেতকই ফর্ মটি 

হ লি গ দ র খতবি।  

৩.১৭ কর্ মকৃনত স্ব-মূল্য য়ি : 

৩.১৭.১ মূল্যায়িািীি কি ভচারী তার এমপএআর ফদি ভ প্রমতটি কাদজর মবপরীদত অজভি, প্রিাণক ও প্রদর্াজে কক্ষদি 

িন্তব্য মলমপবি কদর প্রাপ্ত িম্বর মিদজই প্রোি করদবি, তদব অনুশাসিিালায় র্মে মর্ন্ন ককাদিা কি ভচারী কর্তভক 
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মূল্যায়দির মিদে ভশিা থাদক, তদব কসটি প্রদর্াজে হদব। প্রমতটি কাজ সম্পােদির তামরখ মূল্যায়িািীি কি ভচারীদক 

এমপএআর ফদি ভ মলমপবি করদত হদব।  

৩.১৭.২ কি ভপমরকল্পিার ককাদিা কাদজর মবষদয় মূল্যায়িািীি কি ভচারী কর্তভক িন্তব্য প্রোদির কক্ষিসমূহ মিম্নরূপ। 

এমপএআর ফদি ভ কর্-দকাদিা িন্তব্য, ব্যাখ্যা, কারণ অথবা কর্ৌমিকতা অিমিক ১০০ (একশ) শদের িদে (সরকার 

কর্তভক প্রদয়াজদি পমরবতভিদর্াগ্য) মলখদত হদব : 

ক. গক তি  ক তজর নবষতয় স ধ রণ গক তি  ব্য খ্য ; 

খ. লক্ষের্ ে র গচতয় অজমি গবনশ হতল এজন্য ব্যবহৃত গকৌশল; 

গ. নিধ ম নরত সর্তয়র পূতব ম লক্ষের্ ে  অনজমত হতল এজন্য ব্যবহৃত গকৌশল; 

 . স্ব ি নবক অথব  নিয়ন্ত্রণবনহভূ মত পনরনস্থনততত লক্ষের্ ে  অনজমত ি  হতল ত র ক রণ; 

ঙ. গুণগত র্ ি বৃনি গপতল এজন্য ব্যবহৃত গকৌশল এবাং র্ ি হ্র স গপতল ত র ক রণ; 

চ. ব্যয় হ্র স গপতল এজন্য ব্যবহৃত গকৌশল এবাং ব্যয় বৃনি গপতল ত র ক রণ; 

ছ. লক্ষের্ ে  অজমতির জন্য ক তজর পূব মপ্রস্তুনত/অেগনত অনধক ও ক য মকর হতল ব্যবহৃত গকৌশল এবাং 

কর্ হতল ত র ক রণ; 

জ. নবতশষ গক তি  অবদ তির নবষয়বস্তু ও এজন্য ব্যবহৃত গকৌশল; 

ঝ. অন্তব মতী সর্তয় দ নয়ত্বপ্র প্ত ইউনিট পনরবতমি হওয় র ক রতণ গক তি  অসর্ প্ত ক তজর স্ব-মূল্য য়ি 

িম্বর প্রদ তির গক্ষতে গযৌনিকত ; 

ঞ. জরুনরনিনিতত সম্প নদত ক তজর নবষতয় র্ন্তব্য;  

ট. যুগপৎি তব এক নধক ইউনিতটর দ নয়ত্ব প লতির ক রতণ কর্ মসম্প দি নবনিত হতল গস-সম্পতকম 

র্ন্তব্য। 

৩.১৭.৩ কর্ মপনরকল্পি য় অন্তর্ভ মি গয-গক তি  ক জ এনপএআর দ নখতলর পূতব ম গয-গক তি  সর্য় স্ব-মূল্য য়ি কর  

য তব এবাং প্রতয় জতি পুিমূ মল্য য়ি কর  য তব। কর্ মপনরকল্পি র অন্তর্ভ মি প্রনতটি ক তজর স্ব-মূল্য য়ি ব্যতীত এনপএআর 

দ নখল কর  য তব ি ।    

৩.১৭.৪ গক তি  ক তজর লক্ষের্ ে  অজমতির জন্য পয ম প্ত ক য মক্রর্ গৃহীত হওয় র পূতব ম ক জটি ব নতল অথব  

এনপএআর-এর জন্য নবতবচি ধীি সর্য় পয মন্ত স্থনগত থ কতল মূল্য য়ি ধীি কর্ মচ রী এটি স্ব-মূল্য য়ি করতত প রতবি 

ি , ত তক কর্ মপনরকল্পি  হতত ক জটি ব দ নদতত হতব।  

৩.১৮ প্রিাণক সংদর্াজি : 

৩.১৮.১ কর্ কাদজর জন্য কর্ প্রিাণক মিি ভামরত রদয়দে কস অনুর্ায়ী মূল্যায়িািীি কি ভচারীদক এমপএআর ফদি ভ 

মিি ভামরত ফরদিদট প্রিাণক সংদর্াজি করদত হদব।  

৩.১৮.২ তদব িন্ত্রণালয়/মবর্াত/কক্ীয় কার্ ভালয়সমূহ মিজ মিজ কি ভ-অমিদক্ষদির ককাি কাদজর কী প্রিাণক হদব 

কসটি মিমে ভষ্ট্ কদর মেদত পারদব। প্রিাণদকর মবষদয় এই মিদে ভশিা অগ্রামিকার পাদব। 

৩.১৮.৩ কর্রূপ প্রিাণক মিি ভামরত রদয়দে বাস্তদব কস িরদির প্রিাণক সংগ্রহ করা সম্ভব িা হদল মূল্যায়িািীি 

কি ভচারী অপারততার কারণ উদেখ কদর মর্ন্ন ককাদিা প্রিাণক সংদর্াজি করদত পারদবি।   

৩.১৯ কি ভকৃমত মূল্যায়ি : 

৩.১৯.১ কি ভকৃমতর িম্বর তণিার সািারণ মিয়ি :  

৩.১৯.১.১ লক্ষেিািা ‘সিয়সীিা’ দ্বারা মিি ভামরত হদল মিম্নরূপ পিমতদত প্রাপ্ত িম্বর মিি ভারণ করদত হদব : 

সদব ভাচ্চ িম্বর÷অজভি×লক্ষেিািা=প্রাপ্ত িম্বর 
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৩.১৯.১.২ লক্ষেিািা ‘কাদজর একক’ দ্বারা মিি ভামরত হদল মিম্নবমণ ভত পিমতদত প্রাপ্ত িম্বর মহসাব করদত 

হদব : 

সদব ভাচ্চ িম্বর÷লক্ষেিািা×অজভি=প্রাপ্ত িম্বর। 

৩.১৯.১.৩ লক্ষেিািা অাংশনিনিক হদল ৩.১৯.১.২-এ বমণ ভত পিমতদত প্রাপ্ত িম্বর মিি ভারণ করদত হদব।  

৩.১৯.১.৪ কমতপয় কাদজর কক্ষদি তামণমতক পিমতদত প্রাপ্ত িম্বর মিি ভারণ করা সম্ভব হদব িা। কসদক্ষদি 

জুমডমশয়াসমল িম্বর প্রোি করদত হদব।  

৩.১৯.১.৫ কর্-সকল কাদজর প্রাপ্ত িম্বর তামণমতক পিমতদত মিি ভারণ করা সম্ভব মসদেি কসগুদলা 

স্বয়ংমক্রয়র্াদব মিি ভারণ করদব, তদব মূল্যায়িািীি কি ভচারী কর্ৌমিকতা উদেখপূব ভক এই িম্বর পমরবতভি 

করদত পারদবি। 

৩.১৯.২ অথ ভবেদরর অন্তব ভতী সিদয় মূল্যায়িািীি কি ভচারীর োময়ত্বপ্রাপ্ত ইউমিট পমরবতভি হদল ইউমিট তোদতর পূব ভ 

পর্ ভন্ত লক্ষেিািা অনুর্ায়ী সম্পামেত কাদজর মর্মত্তদত কি ভকৃমতর জন্য প্রাপ্ত িম্বর মিি ভারণ করদত হদব। ইউমিট 

তোদতর পূব ভ পর্ ভন্ত র্তটুকু লক্ষেিািা মেল তা অমজভত হদল মূল্যায়িািীি কি ভচারী সদব ভাচ্চ িম্বর প্রাপ্য হদবি।  

৩.১৯.৩ সিয়মর্মত্তক লক্ষেিািা র্মে মবমর্ন্ন িাদপ মবর্ি করা থাদক, তদব এরূপ ককাদিা িাদপর লক্ষেিািা মিি ভামরত 

সিদয় অমজভত িা হদলও সামব ভক লক্ষেিািা মিি ভামরত সিদয় অমজভত হদল মূল্যায়িািীি কি ভচারী সংমিষ্ট্ কাদজর জন্য 

সদব ভাচ্চ িম্বর প্রাপ্য হদবি। তদব সামব ভক লক্ষেিািা অজভদির পূদব ভই মূল্যায়িািীি কি ভচারী োময়ত্বপ্রাপ্ত ইউমিট কেদড় 

চদল কতদল উি ইউমিট তোদতর পূদব ভ কাজটির কর্ িাপ অজভদির লক্ষেিািা মেল তার র্তটুকু অমজভত হদয়দে তারই 

মর্মত্তদত কি ভকৃমতর িম্বর মিি ভামরত হদব। 

৩.১৯.৪ ককাদিা কাজ সম্পােদির পূদব ভ ককাদিা কি ভচারী বেমল বা অন্য ককাদিা কারদণ োময়ত্বপ্রাপ্ত ইউমিট কেদড় 

চদল কতদল কাজটির লক্ষেিািা অজভদির পূব ভপ্রস্তুমত মূল্যায়িািীি কি ভচারীদক স্ব-মূল্যায়ি করদত হদব।  

৩.১৯.৫ বেব দুমব ভপাক, মিয়ন্ত্রণবমহ ভভূত বা অন্য ককাদিা কারদণ লক্ষেিািা অমজভত িা হদল মিি ভামরত স্থাদি িন্তব্য 

মলমপবি কদর মূল্যায়িািীি কি ভচারী কর্ৌমিকর্াদব স্ব-মূল্যায়ি িম্বর প্রোি করদত পারদবি। র্থার্থ মবদবমচত হদল 

সদব ভাচ্চ িম্বর প্রোি করা র্াদব। লক্ষের্ ে  অনজমত ি  হওয় র জন্য অন্যতক দ য়ী কর  যথ সম্ভব পনরহ র করতত 

হতব।   

৩.১৯.৬ প্রমশক্ষণ মূল্যায়ি : 

৩.১৯.৬.১ গক তি  প্রমশক্ষদণ সদব ভাচ্চ কগ্রড অথবা কগ্রড িা থাকদল ন্যেিতি ৮০% িম্বর অজভি করদল 

এমপএআর-এ এর জন্য মিি ভামরত সদব ভাচ্চ িম্বর পাওয়া র্াদব। সদব ভাচ্চ কগ্রদডর জন্য মিি ভামরত ন্যেিতি 

িম্বরদক লক্ষেিািা ও প্রমশক্ষণাথী কর্তভক প্রাপ্ত িম্বরদক অজভি মহসাদব মবদবচিা কদর প্রাপ্ত িম্বর মিি ভারণ 

করা হদব। ককাদিা প্রমশক্ষদণর ফলাফল কগ্রড অথবা িম্বর-এর িােদি প্রোি করা িা হদল প্রমশক্ষণটি 

সফলর্াদব সম্পন্ন করদল এমপএআর-এ সদব ভাচ্চ িম্বর পাওয়া র্াদব।  

৩.১৯.৬.২ েীঘ ভদিয়ামে, গুরুত্বপূণ ভ প্রমশক্ষণ কর্িি বুমিয়ামে, কোডারমর্মত্তক প্রমশক্ষণ ইতোমের জন্য সদব ভাচ্চ 

মূল্যায়ি িম্বর ৪ (চার)-এর কবমশ এবং স্বল্প-কিয়ামে অথবা কি গুরুত্বপূণ ভ প্রমশক্ষদণর জন্য সদব ভাচ্চ মূল্যায়ি 

িম্বর ৪ (চার)-এর কি মিি ভারণ করা কর্দত পাদর। 

৩.১৯.৬.৩ প্রমশক্ষদণ ককউ অকৃতকার্ ভ হদল অথবা প্রমশক্ষণ সম্পন্ন িা করদল এমপএআর-এ উি প্রমশক্ষদণর 

জন্য প্রাপ্ত িম্বর হদব ০ (শূন্য)। তদব কর্ৌমিক বা মিয়ন্ত্রণবমহ ভভূত ককাদিা কারদণ ককউ অকৃতকার্ ভ বা প্রমশক্ষণ 

সম্পন্ন করদত িা পারদল কর্ৌমিকর্াদব িম্বর প্রোি করা র্াদব। 
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৩.১৯.৬.৪ মূল্যায়িািীি কি ভচারীদক প্রমশক্ষণ হদত বমহষ্কার করা হদল উি প্রমশক্ষদণর জন্য মতমি 

এমপএআর-এ ০ (শূন্য) িম্বর পাদবি। বমহষ্কাদরর মবষয়টি প্রমশক্ষণ প্রোিকারী কর্তভপক্ষ এমপএআর 

অমিশাখাদক অবমহত করদব। 

৩.১৯.৬.৫ প্রনশক্ষতণর ফল ফল ব্যবস্থ পি  ও অবনহতকরণ : গদতশর অিেন্ততর অনুনষ্ঠত প্রনশক্ষতণর 

ফল ফল সাংনিয প্রনশক্ষণ প্রনতষ্ঠ ি প্রনশক্ষণ থী ও এনপএআর অনধশ খ তক নসতেতর্র র্ ধ্যতর্ অবনহত 

করতব। ববতদনশক প্রনশক্ষতণর ফল ফল সাংনিয র্ন্ত্রণ লয়/নবি গ/গকন্দ্রীয় ক য ম লয় এনপএআর অনধশ খ তক 

অবনহত করতব এবাং এনপএআর অনধশ খ  সাংনিয প্রনশক্ষণ থীতক অবনহত করতব। প্রনশক্ষতণর ফল ফল 

প্র নপ্ত নিনিত কর র জন্য এনপএআর অনধশ খ তক প্রতয় জতি উতয গ েহণ করতত হতব। 

৩.১৯.৭ উদ্ভাবিী উদদ্যাত ও কসবা সহজীকরদণর মূল্যায়ি ও স্বীকৃমত : 

৩.১৯.৭.১ গক তি  ক জতক উদ্ভ বি নহস তব মূল্য য়তির গক্ষতে নবতবচি  করতত হতব গয, উি ক তজ ব্যবহৃত 

গক তি  ধ রণ  ব  পিনত ববনিক অথব  গদশীয় গপ্রক্ষ পতট িতুি নক ি , ত  ব িব নয়ত হতয়তছ নক ি  এবাং 

এর র্ ধ্যতর্ ি গনরকতদর সন্তুনয অনজমত হতয়তছ নক ি । ততব গক তি  উদ্ভ বিী উতয গ এনপএআর-এর জন্য 

নবতবচি ধীি সর্তয় ব িব নয়ত ি  হতল উতয গটির সম্ভ বি  ও ক য মক্রতর্র অেগনত নবতবচি  কতর 

গযৌনিকি তব মূল্য য়ি িম্বর প্রদ ি কর  য তব। 

৩.১৯.৭.২ গক তি  ক জতক গসব  সহজীকরণ নহস তব মূল্য য়তির গক্ষতে নবতবচি  করতত হতব গয, উি 

গসব  প্রদ তির প্রচনলত ব্যবস্থ  অথব  সাংনিয নবনধ-নবধ ি ইতে নদর গক্ষতে গক তি  গর্ৌনলক পনরবতমি আি  

হতয়তছ নক ি , সহজীকৃত গসব  ব িব য়ি কর  হতয়তছ নক ি  এবাং এর র্ ধ্যতর্ গসব েহীত তদর সন্তুনয 

অনজমত হতয়তছ নক ি । ততব গক তি  গসব  সহজীকরতণর উতয গ এনপএআর-এর জন্য নবতবচি ধীি সর্তয় 

ব িব নয়ত ি  হতল উতয গটির সম্ভ বি  ও ক য মক্রতর্র অেগনত পয ম তল চি  কতর গযৌনিকি তব মূল্য য়ি 

িম্বর প্রদ ি কর  য তব। 

৩.১৯.৭.৩ মূল্যায়িকারী র্মে িদি কদরি কর্ এমপএআর ফদি ভ মলমপবি ককাদিা উদ্ভাবিী উদদ্যাত বা কসবা 

সহজীকরণ উদেখদর্াগ্য সাফল্য অজভি কদরদে এবং তা আরও কার্ ভকরর্াদব বাস্তবায়ি (scale up) 

অথব  ব্যাপৃত (replication) কর  প্রদয়াজি, তদব মতমি এনপএআর ফতর্ মর নিধ ম নরত স্থ তি উতয গটির 

ক্রনর্ক িম্বর (এনপএআর ফতর্ মর কর্ মপনরকল্পি য় ক জটি গয ক্রনর্তক সনন্নতবনশত রতয়তছ) মলমপবি কদর 

উদদ্যাতটি র্থাথ ভ িদি ভ স্বীকৃমত প্রোি করদবি। প্রদয়াজদি মতমি উদদ্যাতটি সম্পদকভ িন্তব্য মলমপবি করদত 

পারদবি। কার্ ভকরর্াদব বাস্তবাময়ত হয়মি এিি উদ্ভাবিী উদদ্যাত বা কসবা সহজীকরণদক ৩.১৯.৭.১ ও 

৩.১৯.৭.২ িম্বর অনুদচ্ছে অনুর্ায়ী মূল্যায়ি িম্বর প্রোি করা র্াদব, মকন্তু স্বীকৃমত কেওয়া র্াদব িা। 

৩.১৯.৭.৪ এমপএআর-এর জন্য মবদবচে অথ ভবেদরর পূদব ভ গৃহীত ককাদিা উদ্ভাবিী অথবা কসবা সহজীকরদণর 

উদদ্যাত আরও কার্ ভকরর্াদব বাস্তবায়ি (scale up) অথব  ব্যাপৃত (replication) কর তকও উদ্ভ বিী 

অথব  গসব  সহজীকরণমূলক ক জ নহস তব নবতবচি  কর  য তব।  

৩.১৯.৮ ব্যমিতত ও পামরবামরক তে হালিাতাে রাখা কার্ ভক্রি মূল্যায়ি : কি ভচারীদের ব্যমিতত ও পামরবামরক 

তে এমপএআর ফদি ভ হালিাতাে করা একটি আবমশ্যক কাজ মহসাদব মবদবমচত হদব র্ার সদব ভাচ্চ িম্বর হদব ২ (দুই)। 

একামিক তে সংদশািি/সংদর্াজি করা হদল প্রমতটি তে সংদশািি/সংদর্াজদির জন্য ব্যময়ত সিদয়র তড় মিি ভারণ 

কদর এমপএআর-এ এই কাদজর জন্য প্রাপ্ত িম্বর মিি ভারণ করদত হদব। ককাদিা তে হালিাতাে করার সিয় কর্ তামরদখ 

সংমিষ্ট্ মবষয়টির পমরবতভি ঘদটদে কসটি উদেখ করদত হদব। 

৩.১৯.৯ এনপএআর ফতর্ মর কর্ মপনরকল্পি র অন্তর্ভ মি তথ্য হ লি গ দ র খ  ক য মক্রর্ মূল্য য়ি : 
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৩.১৯.৯.১ ককাদিা অথ ভবেদর ককাদিা ইউমিদট একািাদর ন্যেিতি ১(এক) িাস মিয়মিত/র্ারপ্রাপ্ত/অমতমরি 

মহসাদব োময়ত্ব পালদির পর অথ ভবেদরর অন্তব ভতী সিদয় োময়দত্বর পমরসিামপ্ত ঘটার পূব ভ পর্ ভন্ত মতমি 

কি ভপমরকল্পিার অন্তর্ভ ভি (মিয়মিত োময়ত্ব পালদির কক্ষদি মিজ কি ভপমরকল্পিাদত এবং র্ারপ্রাপ্ত বা 

অমতমরি মহসাদব ককাদিা ইউমিদটর োময়ত্ব পালদির কক্ষদি কসই ইউমিদটর পূব ভবতী মিয়মিত কি ভচারীর 

কি ভপমরকল্পিার অনুমলমপদত) কাজ, কাদজর লক্ষেিািা, প্রিাণক ও কাদজর অগ্রতমত-সংক্রান্ত তে 

হালিাতাে কদরদেি মক িা কসটি তার স্থলামর্মষি কি ভচারী (মিয়মিত/র্ারপ্রাপ্ত/অমতমরি োময়ত্বপ্রাপ্ত) 

মূল্যায়ি করদবি। ককাদিা অথ ভবেদরর অন্তব ভতী সিদয় োময়ত্বপ্রাপ্ত ইউমিদট কি ভকাদলর পমরসিামপ্ত িা ঘটদল 

এটি মূল্যায়দির প্রদয়াজি হদব িা। উদেখ্য, র্ারপ্রাপ্ত/অমতমরি মহসাদব ককাদিা ইউমিদটর োময়ত্ব 

পালিকাদল উি ইউমিদটর পূব ভবতী মিয়মিত কি ভচারীর কি ভপমরকল্পিার অনুমলমপদত স্ব-মূল্যায়ি অংশ 

প্রেমশ ভত হদব িা।  

৩.১৯.৯.২ এমপএআর ফদি ভ কাজ ও কাদজর অগ্রতমত-সংক্রান্ত তে হালিাতাে রাখার জন্য সদব ভাচ্চ িম্বর 

৩ (মতি)। িম্বর প্রোিকাদল কর্ৌমিকতা উদেখ করদত হদব।  

৩.১৯.৯.৩ ককাদিা ইউমিদটর পূব ভবতী কি ভচারী এমপএআর ফদি ভ কাজ ও কাদজর অগ্রতমত-সংক্রান্ত তে 

হালিাতাে করদখদেি মক িা কসটি মূল্যায়ি ব্যতীত কসই ইউমিদটর পরবতী কি ভচারী তার এমপএআর ফদি ভ 

ককাদিা তে মলমপবি করদত পারদবি িা।  

৩.১৯.৯.৪ কাজ ও কাদজর অগ্রতমতর তে এমপএআর ফদি ভ হালিাতাে রাখা-সংক্রান্ত কাদজর জন্য প্রাপ্ত 

িম্বদরর মবষদয় আপমত্ত থাকদল সংমিষ্ট্ কি ভচারী কর্ই ইউমিদটর এমপএআর ফি ভ কসই ইউমিদটর 

মূল্যায়িকারীর মিকট কর্ৌমিকতা উদেখপূব ভক প্রেত্ত িম্বর পুিমব ভদবচিার জন্য অনুদরাি করদত পারদবি। 

এই অনুদরাদির পমরদপ্রমক্ষদত উি মূল্যায়িকারী কর্তভক এই কাদজর জন্য প্রেত্ত িম্বরই চূড়ান্ত িম্বর মহসাদব 

তণ্য হদব। 

৩.১৯.৯.৫ ককাদিা কারদণ পূদব ভর ইউমিদট ককাদিা কি ভচারী কর্াতোি িা করদল অথবা কর্াতোি করার পর 

১ (এক) িাস মকংবা ৩০ জুদির িদে (কর্টি আদত হদব) কর্ মপনরকল্পি র অন্তর্ভ মি কাজ ও কাদজর অগ্রতমত-

সংক্রান্ত তে হালিাতাে রাখার কার্ ভক্রিটি মূল্যায়ি িা করদল মূল্যায়িািীি কি ভচারীর আবমশ্যক কাজ 

হদত এটি স্বয়ংমক্রয়র্াদব বাে র্াদব। 

৩.২০ প্রশাংসিীয় কর্ মকৃনত : 

৩.২০.১ লক্ষেিািা যনদ ক তজর এককনিনিক অথব  অাংশনিনিক হয় এবাং গক তি  কর্ মচ রী যনদ ত র গচতয় কবমশ 

অজভি কদরি, তদব তা প্রশংসিীয় কি ভকৃমত মহসাদব মবদবমচত হদব। এছ ড় , ককাদিা কাজ মিি ভামরত সিদয়র পূদব ভ 

সম্পন্ন করদল, ক তজর গুণগত র্ ি বৃনি গপতল, ব্যয় হ্র স গপতল, গক তি  ক তজ নবতশষ গক তি  অবদ ি থ কতল, 

প্রনশক্ষতণ ১র্/২য়/৩য় স্থ ি অনধক র করতল অথবা ককাদিা কাদজর লক্ষে অজভদির জন্য পমরকল্পিার কচদয় অমিক ও 

কার্ ভকর পূব ভপ্রস্তুমত গ্রহণ করদল, ত  প্রশাংসিীয় কর্ মকৃনত নহস তব নবতবনচত হতব। আবনেক ক তজর গক্ষতে প্রশাংসিীয় 

কর্ মকৃনত প্রতয জে হতব ি ।   

৩.২০.২ ককাদিা প্রশংসিীয় কি ভকৃমতর মবষয়বস্তু ও ককৌশল সম্পদকভ মূল্যায়িািীি কি ভচারীদক এমপএআর ফদি ভর 

মিি ভামরত স্থাদি িন্তব্য মলমপবি করদত হদব।   

৩.২০.৩ প্রশংসিীয় কি ভকৃমত মূল্যায়িকারী :  

৩.২০.৩.১ কাদজর এককমর্মত্তক ও অংশমর্মত্তক লক্ষেিািার কচদয় কবমশ অজভি করদল মূল্যায়িািীি 

কি ভচারী মিদজ তার কি ভকৃমতদক প্রশংসিীয় মহসাদব স্ব-মূল্যায়ি করদবি।   
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৩.২০.৩.২ অন্যান্য কক্ষদি মূল্যায়িািীি কি ভচারী ৩.১৭.২ িম্বর অনুদচ্ছে অনুর্ায়ী সংমিষ্ট্ কাদজর 

মবপরীদত িন্তব্য মলমপবি কদর এটিদক প্রশংসিীয় কি ভকৃমত মহসাদব মবদবচিার জন্য মূল্যায়িকারীর মিকট 

োমখলকৃত এমপএআর ফদি ভ প্রস্তাব করদবি। মূল্যায়িািীি কি ভচারী কর্তভক মলমপবি িন্তব্য পর্ ভাদলাচিা কদর 

মূল্যায়িকারী এ মবষদয় মসিান্ত গ্রহণ করদবি।  

৩.২০.৪ প্রশংসিীয় কি ভকৃমত অিলাইদি প্রেশ ভি : মূল্যায়িািীি কি ভচারীতণ এমপএআর-এ চূড়ান্তর্াব স্বীকৃত তাদের 

প্রশংসিীয় কি ভকৃমত মসদেদির িােদি প্রেশ ভি করদত পারদবি, র্া এর সকল ব্যবহারকারী কেখদত পারদবি। এদত 

কদর সরকামর কি ভসম্পােদি ককাদিা কি ভচারী কর্তভক ব্যবহৃত ককৌশল বা পিমত সম্পদকভ অন্যান্য কি ভচারীতণ সহদজই 

জািদত পারদবি।  

৩.২১ ব্যমিতত ও কপশাতত ববমশষ্ট্ে মূল্যায়দির কক্ষদি প্রশংসিীয় কি ভকৃমত ও কি ভমূল্যায়ি িম্বদরর প্রর্াব : 

৩.২১.১ র্মে মূল্যায়িািীি কি ভচারী ন্যেিতি ৪৫% কাদজর কক্ষদি প্রশংসিীয় কি ভকৃমত প্রেশ ভি কদরি, তদব তাদক 

ব্যমিতত ও কপশাতত ববমশদষ্ট্ের জন্য ৪০-এর িদে কিপদক্ষ ৩৮ িম্বর প্রোি করদত হদব।  

৩.২১.২ র্মে মূল্যায়িািীি কি ভচারী ন্যেিতি ৪০% কাদজর কক্ষদি প্রশংসিীয় কি ভকৃমত প্রেশ ভি কদরি, তদব তাদক 

ব্যমিতত ও কপশাতত ববমশদষ্ট্ের জন্য ৪০-এর িদে কিপদক্ষ ৩৭ িম্বর প্রোি করদত হদব। 

৩.২১.৩ র্মে মূল্যায়িািীি কি ভচারী ন্যেিতি ৩৫% কাদজর কক্ষদি প্রশংসিীয় কি ভকৃমত প্রেশ ভি কদরি, তদব তাদক 

ব্যমিতত ও কপশাতত ববমশদষ্ট্ের জন্য ৪০-এর িদে কিপদক্ষ ৩৬ িম্বর প্রোি করদত হদব।  

৩.২১.৪ একই ক তজ এক নধক প্রশাংসিীয় কর্ মকৃনতর গক্ষতে : র্মে মূল্যায়িািীি কি ভচারী ককাদিা কাদজর 

এককমর্মত্তক অথবা অংশমর্মত্তক লক্ষেিািার কচদয় কবমশ অজভি কদরি এবং একইসদে উি কাদজ অন্যান্য 

প্রশংসিীয় কি ভকৃমত প্রেশ ভি কদরি, তদব এককমর্মত্তক অথবা অংশমর্মত্তক লক্ষেিািার কচদয় কবমশ অজভি প্রািান্য 

পাদব এবং এজন্য মূল্যায়িািীি কি ভচারী কাজটিদক প্রশংসিীয় কি ভকৃমত মহসাদব স্ব-মূল্যায়ি করদত পারদবি। একই 

কাদজ প্রেমশ ভত অন্যান্য প্রশংসিীয় কি ভকৃমত সম্পদকভ মতমি মিি ভামরত স্থাদি িন্তব্য মলমপবি করদবি এবং 

মূল্যায়িকারী তা পর্ ভাদলাচিা কদর ঐ সকল অজভিদক প্রশংসিীয় কি ভকৃমত মহসাদব স্বীকৃমত মেদত পারদবি। তদব 

একটি কাদজর কক্ষদি প্রশংসিীয় কি ভকৃমত একামিক হদলও এমপএআর-এ কসটি একটি প্রশংসিীয় কি ভকৃমত মহসাদব 

তণিা করা হদব।  

৩.২১.৫ ককাদিা কি ভচারী এমপএআর-এ কি ভকৃমতর জন্য ন্যেিতি ৫৫ িম্বর প্রাপ্ত হদল তাদক ব্যমিতত ও কপশাতত 

ববমশদষ্ট্ের জন্য ৪০-এর িদে কিপদক্ষ ৩৫ িম্বর প্রোি করদত হদব। তদব এদক্ষদি ৩.২১.১/৩.২১.২/৩.২১.৩-এ 

বমণ ভত শতভাবমল প্রািান্য পাদব।  

৩.২১.৬ সরকার র্মবষ্যদত ব্যমিতত ও কপশাতত ববমশষ্ট্ে মূল্যায়দির কক্ষদি প্রশংসিীয় কি ভকৃমত ও কি ভমূল্যায়ি 

িম্বদরর প্রর্াব পুিমি ভি ভারণ করদত পারদব।  

৩.২২ উির্ চচ ম , উদ্ভ বিী ক য মক্রর্ ও গসব  সহজীকরণ ব ছ ই ও ব্যবস্থ পি  : 

কি ভচারীদের প্রশংসিীয় কি ভকৃমতসমূহ উত্তি চচ ভা মহসাদব মবদবমচত হদব। এমপএআর মসদেি কি ভচারীদের প্রশংসিীয় 

কি ভকৃমত, উদ্ভাবি ও কসবা সহজীকরণসমূহ (প্রদর্াজে কক্ষদি মূল্যায়িকারীর স্বীকৃমতসাদপদক্ষ)-এর সিন্বদয় িন্ত্রণালয়/মবর্াত ও 

কক্ীয় কার্ ভালয়মর্মত্তক তামলকা বতমর করদব। এই তামলকা হদত সংমিষ্ট্ িন্ত্রণালয়/মবর্াত/কক্ীয় কার্ ভালয়সমূহ উপযুি 

উির্ চচ ম , উদ্ভাবি ও সহজীকৃত কসবা বাোই কদর কসগুদলা scale up অথব  replication-এর প্রদয়াজিীয় ব্যবস্থা গ্রহণ 

করদব। এোড়া এসকল অবোদির সদে সমৃ্পি কি ভচারীদের স্বীকৃমত ও পুরস্কার প্রোদির ব্যবস্থা গ্রহণ করদব।  

৩.২৩ মূল্য য়ি ধীি কর্ মচ রীতক লক্ষের্ ে  অজমতির গক্ষতে সহতয নগত  : 
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৩.২৩.১ মূল্যায়িািীি কি ভচারীদক লক্ষেিািা অজভদির জন্য মূল্যায়িকারী প্রদয়াজিীয় সহদর্ামততা প্রোি করদবি। 

মতমি কাদজর অগ্রতমত/প্রমতবন্ধকতা ইতোমে মবষদয় মূল্যায়িািীি কি ভচারীর সদে অিানুষ্ঠামিকর্াদব সিদয় সিদয় 

আদলাচিা করদবি এবং লক্ষেিািা অজভদির জন্য তাদক প্রদয়াজিীয় পরািশ ভ ও মেক্মিদে ভশিা প্রোি করদবি। এ 

িরদির পরিশ ভ অথবা  মেক্মিদে ভশিা মতমি মসদেদির িােদিও প্রোি করদত পারদবি।  

৩.২৩.২ মূল্যায়িািীি কি ভচারীর কার্ ভক্রি, তাদক প্রেত্ত পরািশ ভ ইতোমে মবষদয় মূল্যায়িকারী তার অোকাউদন্ট কিাট 

মলখদত পারদবি, র্া এনপএআর মূল্যায়দির সিয় তাদক সহায়তা করদব। ততব এই গি তট নলনপবি তথ্য মূল্য য়িক রী 

ব্যতীত গকউ জ িতত প রতব ি  এবাং এটি মূল্য য়ি ধীি কর্ মচ রী সম্পতকম গক তি রূপ র্ন্তব্য নহস তব নবতবনচত হতব 

ি । 

৩.২৪ মূল্য য়ি ধীি কর্ মচ রী কর্তমক এনপএআর দ নখল, নবলম্ব ও অপ্রতয জেত  : 

৩.২৪.১ মূল্যায়িািীি কি ভচারী এমপএআর পূরণ ও স্ব-মূল্যায়ি কদর মূল্যায়িকারীর মিকট কপ্ররণ করদবি। গক তি  

উপযুি মূল্য য়িক রী ি  থ কতল, ি  থ ক র তথ্যপ্রর্ ণ ও ক রণ নলনপবি কতর প্রনতস্ব ক্ষরক রীর নিকট গপ্ররণ 

করতবি। মূল্যায়িকারী ও প্রমতস্বাক্ষরকারী উিয় িা থাকদল এ-সংক্রান্ত তথ্যপ্রর্ ণ ও ক রণ নলনপবি কতর সরাসমর 

এমপএআর অমিশাখায় কপ্ররণ করদত হদব। প্রমতস্বাক্ষরকারী িা থাকদল মূল্যায়িকারী সরাসমর এমপএআর অমিশাখায় 

কপ্ররণ করদবি। মূল্যায়িািীি কি ভচারী ইচ্ছাকৃতর্াদব র্ভল মূল্যায়িকারীর মিকট এমপএআর োমখল করদল তা 

‘অসোচরণ’ মহসাদব তণ্য হদব।    

৩.২৪.২ এিিমক ফদি ভ তে মলমপবি করার পর কসটি োমখদলর আবশ্যকতা িা থাকদল মূল্যায়িািীি কি ভচারীদক 

তার কারণ তেপ্রিাণসহ উদেখ করদত হদব। পূরণকৃত ফি ভটি ঐ ইউমিদটর পরবতী োময়ত্বপ্রাপ্ত কি ভচারীর 

কি ভপমরকল্পিা প্রণয়দির সুমবিাদথ ভ সংরক্ষণ করদত হদব। 

৩.২৪.৩ এমপএআর মবলদম্ব োমখল করা হদল তার কারণ মূল্যায়িািীি কি ভচারীদক তেপ্রিাণসহ (প্রদর্াজে কক্ষদি) 

উদেখ করদত হদব।  

৩.২৫ Note to Successor: 

৩.২৫.১ একিাতাদর ন্যেিতি ৩ (মতি) িাস োময়ত্ব পালদির পর বেমল বা অন্য ককাদিা কারদণ োময়ত্বপ্রাপ্ত ইউমিট 

কেদড় র্াওয়ার পূদব ভ প্রদতেক কি ভচারী উি ইউমিদটর কার্ ভক্রি, গুরুত্বপূণ ভ মবষয়ামে, চোদলিসমূহ ইতোমে একটি 

মিি ভামরত ফদি ভ মসদেদি মলমপবি কদর উি ইউমিদটর পরবতী কি ভচারীর জন্য Note to Successor মলদখ 

র্াদবি। এটি একটি আবমশ্যক কাজ মহসাদব মবদবমচত হদব, র্ার িম্বর হদব ২ (দুই)। 

নিয়নর্ত/ি রপ্র প্ত/অনতনরি/চলনত দ নয়ত্বপ্র প্ত সকল কর্ মচ রীর গক্ষতে এটি প্রতয জে হতব। তদব ককাদিা অথ ভবেদর 

োময়ত্বপ্রাপ্ত ইউমিট পমরবতভি িা হদল মূল্যায়িািীি কি ভচারীর আবমশ্যক কাজ হদত এটি বাে র্াদব।  

৩.২৫.২ Note to Successor গকবল সাংনিয ইউনিতটর পরবতী দ নয়ত্বপ্র প্ত কর্ মচ রী গদখতত প রতবি, ততব 

পরবতী কর্ মচ রী ি রপ্র প্ত ব  অনতনরি নহস তব দ নয়ত্বপ্র প্ত হতল কর্ মক ল ১ (এক) র্ স অনতব নহত ি  হওয়  পয মন্ত 

এই গি ট গদখতত প রতবি ি । গক তি  দ প্তনরক অে ক উন্ট হতত এই গি তট কী গলখ  হতয়তছ ত  জ ি র সুতয গ 

থ কতব ি ।  

৩.২৬ এনপএআর দ নখল, মূল্য য়ি, প্রনতস্ব ক্ষর ইতে নদর সর্য়সূনচ : 

৩.২৬.১ মূল্যায়িািীি কি ভচারী পূব ভবতী অথ ভবেদরর কি ভকৃমত মূল্যায়দির জন্য ৩১ জুলাই-এর িদে পূরণকৃত 

এমপএআর ফি ভ (বামষ ভক/আংমশক সকল) মূল্যায়িকারীর মিকট অথবা র্থার্থ কর্তভপদক্ষর মিকট কপ্ররণ করদবি।  

৩.২৬.২ মূল্যায়িকারী কি ভচারী ১৫ কসদেম্বর-এর িদে এমপএআর মূল্যায়িপূব ভক প্রমতস্বাক্ষরকারীর মিকট অথবা 

প্রদর্াজে কক্ষদি এমপএআর অমিশাখায় কপ্ররণ করদবি।  
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৩.২৬.৩ প্রমতস্বাক্ষরকারী ৩১ অদটাবদরর িদে এমপএআর প্রমতস্বাক্ষর কদর ফি ভটি এমপএআর অমিশাখায় কপ্ররণ 

করদবি।  

৩.২৬.৪ আংমশক এমপএআর অথ ভবেদরর কর্-ককাদিা সিয় োমখল করা র্াদব।  

৩.২৬.৫ ছুটি, প্রনশক্ষতণ থ ক ক লীি অথব  নবতদতশ অবস্থ িক তল এনপএআর-এর কর্ মপনরকল্পি  অনুতর্ দি; ক জ, 

লক্ষের্ ে , সতব ম চ্চ িম্বর, প্রর্ ণক পুিনি মধ ম রণ, স্ব-মূল্য য়ি, মূল্য য়ি, প্রনতস্ব ক্ষর, এনপএআর-এ নবনিন্ন তথ্য 

সাংতয জি, আনপল, প্রনতক র ব িব য়তির নসি ন্ত গপ্ররণ, আনপতলর নসি ন্ত গপ্ররণসহ এনপএআর-সাংনিয আদবেি, 

প্রমতদবেি, অবমহতকরণ, কিাটিমফদকশি, কিাটিশ, পরািশ ভ, মেক্মিদে ভশিা, সতকীকরণ, জবাব কপ্ররণ ইতোমে 

কার্ ভক্রি সম্পন্ন কর  য তব।  

৩.২৬.৫ এমপএআর মবলদম্ব োমখল করা হদল োমখদলর পর হদত মূল্যায়দির জন্য ১ (এক) িাস এবং প্রমতস্বাক্ষদরর 

জন্য ১(এক) িাস সিয় থাকদব। 

৩.২৭ এমপএআর োমখল/মূল্যায়ি/প্রমতস্বাক্ষর ইতোমে সিয়সীিা বমি ভতকরণ :  

৩.২৭.১ গক তি  গযৌনিক ক রতণ মূল্যায়িািীি কি ভচারীর আদবেদির পমরদপ্রমক্ষদত এমপএআর অমিশাখা এমপএআর 

োমখদলর সিয়সীিা অিমিক ১ (এক) িাস বমি ভত করদত পারদব। মবদশষ মবদবচিায় কর্ৌমিকতা উদেখপূব ভক 

িন্ত্রণালয়/মবর্াত/দক্ীয় কার্ ভালয় এমপএআর োমখদলর সিয়সীিা আরও ১ (এক) িাস বৃমি করদত পারদব।  

৩.২৭.২ এমপএআর মূল্যায়ি ও প্রমতস্বাক্ষদরর সিয়সীিা বৃমি করা র্াদব িা। 

 

অাংশ-৪ : স্ব-মূল্য য়ি পয ম তল চি  

৪.০ মূল্যায়িািীি কি ভচারীর স্ব-মূল্যায়দির সদে মূল্যায়িকারী একিত হদত পাদরি অথবা মদ্বিত কপাষণ করদত পাদরি। 

মতমি মদ্বিত কপাষণ করদল এ-মবষদয় মূল্যায়িািীি কি ভচারীর সদে আদলাচিা করদত হদব।  

৪.১ স্ব-মূল্যায়দির সদে মদ্বিত কপাষদণর কক্ষদি মূল্যায়িািীি কি ভচারীর কাদে ব্যাখ্যা আহ্বাি অথবা তার সদে আদলাচিা : 

এর জন্য নিম্নবনণ মত পিনত (৪.১.১ ও ৪.১.২ িম্বর অনুতচ্ছদ অনুয য়ী) অনুসরণ করতত হতব। 

  

৪.১.১ স্ব-মূল্য য়তির সতে মূল্য য়িক রী একর্ত ি  হতল কর্সকল কাদজর স্ব-মূল্যায়ি িম্বর অথবা কর্সকল কাজদক 

প্রশংসিীয় কি ভকৃমত মহসাদব মূল্যায়দির/স্বীকৃমত প্রোদির প্রস্তাদবর সদে মতমি একিত িি, তা সুমিমে ভষ্ট্র্াদব উদেখ 

কদর মূল্যায়িািীি কি ভচারীর কাদে এ-মবষদয় ব্যাখ্যা চাইদত পারদবি। এরূপ ব্যাখ্যা চাওয়া হদল মূল্যায়িািীি 

কি ভচারীর কাদে এ-সম্পমকভত কিাটিমফদকশি কপ্রমরত হদব। মূল্যায়িািীি কি ভচারীদক কিাটিমফদকশি প্রামপ্তর ৫ (পাঁচ) 

মেদির িদে ব্যাখ্যা প্রোি করদত হদব। তদব মূল্যায়িািীি কি ভচারীর অনুদরাদির পমরদপ্রমক্ষদত মূল্যায়িকারী ব্যাখ্যা 

প্রোদির সিয়সীিা আরও ৩ (মতি) মেি পর্ ভন্ত বৃমি করদত পারদবি।  

 

৪.১.২ স্ব-মূল্য য়তির সতে মূল্য য়িক রী একর্ত ি  হওয় র গক্ষতে মতমি র্মে িদি কদরি কর্ এ মবষদয় মূল্যায়িািীি 

কি ভচারীর সদে আদলাচিা করা প্রদয়াজি, তদব কর্সকল স্ব-মূল্যায়ি িম্বর অথবা প্রশংসিীয় কি ভকৃমত মহসাদব 

মূল্যায়দির/স্বীকৃমত প্রোদির প্রস্তাদবর সদে মতমি একিত িি, তা সুমিমে ভষ্ট্র্াদব উদেখ কদর মূল্যায়িািীি 

কি ভচারীদক সর্ার তামরখ, সিয় ও স্থাি উদেখপূব ভক আনুষ্ঠামিক আদলাচিায় অংশগ্রহদণর জন্য মসদেদির িােদি 

কিাটিমফদকশি কপ্ররণ করদবি। কিাটিমফদকশি কপ্ররদণর তামরখ হদত ন্যেিতি ৪ (চার) মেি পর সর্ার তামরখ মিি ভারণ 

করদত হদব।  এরূপ সর্া সশরীদর সম্ভব িা হদল অিলাইদি এবং প্রদয়াজদি একামিকবার করা র্াদব।  
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৪.১.৩ গয গয নবষতয়র সতে মূল্য য়িক রীর নদ্বর্ত রতয়তছ ত  একব তর নচনিত কতর ৪.১.১ অথব  ৪.১.২ িম্বর 

অনুতচ্ছদ অনুয য়ী মূল্য য়ি ধীি কর্ মচ রীতক অবনহত করতত হতব। এরূপ অবনহত কর র পর স্ব-মূল্য য়তির নবষতয় 

ত র গক তি  িতুি আপনি মূল্য য়ি ধীি কর্ মচ রীতক অবনহত কর  য তব ি ।   

 

৪.১.৪ উপমরউি ৪.১.১ িম্বর অনুদচ্ছে অনুর্ায়ী ব্যাখ্যা প্রোি অথবা ব্যাখ্যা প্রোদির জন্য মিি ভামরত সিয় অমতক্রান্ত 

হওয়ার পূদব ভ অথবা ৪.১.২ িম্বর অনুদচ্ছে অনুর্ায়ী সর্া অনুমষ্ঠত হওয়ার পূদব ভ মূল্যায়িকারী কর্তভক সংমিষ্ট্ 

এমপএআর পরবতী কর্তমপতক্ষর নিকট গপ্ররতণর সর্য় আনবভূ মত হতল নতনি মূল্য য়ি ধীি কর্ মচ রী কর্তমক স্ব-মূল্য য়ি 

িম্বর ও প্রশাংসিীয় কর্ মকৃনত নহস তব মূল্য য়তির/স্বীকৃনত প্রদ তির প্রি তবর সতে একর্ত গপ ষণ কতরতছি র্তর্ ম গণ্য 

হতব।  

 

৪.২ স্ব-মূল্যায়দির িম্বর পমরবতভি ও কর্ৌমিকতা : 

৪.২.১ মূল্যায়িািীি কি ভচারী কর্তভক প্রেত্ত ব্যাখ্যা (অনুদচ্ছে ৪.১.১ অনুর্ায়ী) পর্ ভাদলাচিা অথবা তার সদে 

আনুষ্ঠামিক আদলাচিার (অনুদচ্ছে ৪.১.২ অনুর্ায়ী) পর অথবা মূল্যায়িািীি কি ভচারী ব্যাখ্যা প্রোি িা করদল অথবা 

আদলাচিা সর্ায় অংশগ্রহণ িা করদল এজন্য মিি ভামরত সিদয়র পর কর্সকল কাদজর স্ব-মূল্যায়দির মবষদয় 

মূল্যায়িকারী আপমত্ত উত্থাপি কদরমেদলি কসসকল কাদজর স্ব-মূল্যায়ি িম্বর পমরবতভি অথবা প্রশংসিীয় কি ভকৃমত 

মহসাদব মূল্যায়ি/স্বীকৃমত প্রোদির প্রস্তাব মতমি িাকচ করদত পারদবি। মূল্য য়ি ধীি কর্ মচ রীর জব ব সতন্ত ষজিক 

হতল নতনি স্ব-মূল্য য়ি অপনরবনতমত র খতত প রতবি। উনিনখত সি  অনুনষ্ঠত ি  হতল ত র ক রণ এবাং সি  অনুনষ্ঠত 

হতল ত র ত নরখ মূল্য য়িক রীতক এনপএআর ফতর্ মর নিধ ম নরত স্থ তি নলনপবি করতত হতব।  

৪.২.২ ককাদিা কাদজর স্ব-মূল্যায়ি িম্বর পমরবতভি অথবা প্রশংসিীয় কি ভকৃমত মহসাদব মূল্যায়ি/স্বীকৃমত প্রোি িা 

করার কর্ৌমিকতা মূল্যায়িকারীদক সুমিমে ভষ্ট্র্াদব উদেখ করদত হদব। এই কর্ৌমিকতা ককবল মূল্যায়িািীি কি ভচারীর 

স্ব-মূল্যায়ি পমরবতভদির কারণ মহসাদব মবদবমচত হদব। এটি এমপএআর-এর অংশ বা মূল্যায়িািীি কি ভচারীর 

কি ভকৃমত সম্পদকভ মবরূপ িন্তব্য মহসাদব মবদবমচত হদব িা। স্ব-মূল্যায়ি িম্বর ও মূল্যায়িকারী কর্তভক পমরবমতভত িম্বর 

এমপএআর ফদি ভ পাশাপামশ প্রেমশ ভত হদব। তাোড়া কর্সকল কাজ প্রশংসিীয় মহসাদব মূল্যায়ি/স্বীকৃমত প্রোদির 

প্রস্তাব মূল্যায়িকারী িাকচ কদরদেি কসগুদলা সহদজই মচমিত করা র্ায় এিির্াদব এমপএআর ফদি ভ প্রেমশ ভত হদব।   

৪.২.৩ স্ব-মূল্যায়ি পমরবতভিকাদল মূল্যায়িকারীদক ককাদিা ককাদিা কক্ষদি জুমডমশয়াস হদত হদব।  

৪.২.৪ এমপএআর অমিশাখা কর্তভক অবমহত করার পূদব ভ মূল্যায়িািীি কি ভচারী মূল্যায়িকারী কর্তভক পমরবমতভত িম্বর 

সম্পদকভ জািদত পারদবি িা।   

৪.৩ োমখলকৃত এমপএআর-এ মলমপবি ককাদিা কাদজর িরি কবাঝাদিার জন্য ব্যবহৃত প্রতীক র্থার্থ িা হদল মূল্যায়িকারী 

কসটি সংদশািি করদত পারদবি এবং ককাদিা কাজদক মিি ভামরত প্রতীক দ্বারা মচমিত করা িা হদয় থাকদল কসটি সংদর্াজি 

করদত পারদবি। ককাদিা কাদজর প্রতীক পমরবতভি বা সংদর্াজি করা হদল সংমিষ্ট্ মূল্যায়িািীি কি ভচারীর মিকট এ-সম্পমকভত 

কিাটিমফদকশি কপ্রমরত হদব। এ-মবষদয় মূল্যায়িািীি কি ভচারীর ককাদিা আপমত্ত থাকদল মতমি মূল্যায়িকারীদক অথবা 

মূল্যায়িকারী ইদতািদে এমপএআরটি প্রমতস্বাক্ষরকারীর মিকট কপ্ররণ কদর থাকদল প্রমতস্বাক্ষরকারীদক মবষয়টি অবমহত 

করদত পারদবি।  

৪.৪ দ নয়ত্বপ্র প্ত ইউনিতটর ক তজর পনরর্ ণ সম্পতকম র্ত র্ত : মূল্যায়িািীি কি ভচারীর ইউমিদটর কাদজর পমরিাণ সম্পদকভ 

মূল্যায়িকারী িতািত প্রোি করদবি। মতমি কাদজর এই পমরিাণদক ‘অতোমিক’, ‘অমিক’, ‘র্থার্থ’, ‘কি’, ‘অদিক কি’ 

মহসাদব মচমিত করদবি। এই িতািত মূল্যায়িািীি কি ভচারীর এমপএআর-এ ককাদিা প্রর্াব কফলদব িা এবং ককাদিা মবরূপ 

িন্তব্য মহসাদব মবদবমচত হদব িা। কর্তভপক্ষ কর্তভক পেসৃজি, কি ভমবর্াত পুি ভতঠি, কি ভচারীদের কি ভবণ্টি, মিদয়াত ইতোমে 

মবষদয় মসিান্ত গ্রহণ/িীমত প্রণয়িকাদল এই তে ব্যবহৃত হদত পাদর।    

৪.৫ কর্ মচ রীতদর গপ্র ফ ইল : 
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৪.৫.১ কর্ মচ রীর ব্যনিগত ও গপশ গত ততথ্যর নিনিতত প্র থনর্কি তব প্রস্তুতকৃত গপ্র ফ ইতল পরবতীক তল নিম্নবনণ মত 

তথ্য পয ম য়ক্রতর্ অন্তর্ভ মি হতব :  

৪.৫.১.১ কর্ মকৃনতর তথ্য : কর্ মচ রীতদর গপ্র ফ ইতল ত তদর কর্ মকৃনতর তথ্য ৩টি ি তগ সাংরক্ষণ কর  হতব, 

যথ  ‘উতিখতয গ্য অজমি’, ‘নবতশষ অজমি’ এবাং ‘স ধ রণ অজমি’। ‘উতিখতয গ্য অজমি’ অাংতশ প্রশাংসিীয় 

ক জ, ৭ ও ৮ িম্বরপ্র প্ত ক জ, উদ্ভ বিী ক জ, গসব  সহজীকরণ; ‘নবতশষ অজমি’ অাংতশ ৫ ও ৬ িম্বরপ্র প্ত 

ক জ এবাং ‘স ধ রণ অজমি’ অাংতশ অন্য ন্য ক জ অন্তর্ভ মি হতব।  

৪.৫.১.২ অজমি/অবদ ি-সাংক্র ন্ত তথ্য : গক তি  কর্ মচ রী গক তি  পুরে র ব  পদকপ্র প্ত হতল; নশক্ষ , নশল্প-

স নহতে, গতবষণ , প্রক শি , গখল ধুল  ব  অন্য গক তি  গক্ষতে ত র গক তি  নবতশষ অবদ ি/অজমি থ কতল 

গসটি ত র গপ্র ফ ইর্ভি হতব।  

৪.৫.১.৩ মবর্াতীয় ও দুিীমত-সংক্রান্ত িািলার তে : ককাদিা কি ভচারীর কপ্রাফাইদল তার মবরুু্দি মবর্াতীয় 

অথবা দুিীমত েিি কমিশি (দুেক)-এর চলিাি িািলার তে এবং এরূপ িািলায় প্রেত্ত শামস্তর ফলাফল 

সংরমক্ষত হদব।  

৪.৫.১.৪ কি ভস্থদলর তে : ককাদিা কি ভচারীর মবমর্ন্ন কি ভস্থদল কি ভকাল-সংক্রান্ত তে এদত সংরমক্ষত হদব।  

৪.৫.১.৫ প্রমশক্ষণ-সংক্রান্ত তে : ককাদিা কি ভচারী কর্তভক গৃহীত প্রমশক্ষণ-সংক্রান্ত তে এদত অন্তর্ভ ভি হদব।  

৪.৫.১.৬ সাংস্কৃমতক কি ভকাণ্ড ও অন্যান্য েক্ষতা :  তাি, কমবতা আবৃমত্ত, নৃতে, অমর্িয়, মচিাঙ্কি, বাদ্যর্ন্ত্র 

বাজাদিা, অনুষ্ঠাি উপস্থাপিা ইতোমে এবং সাঁত র, গ নড়চ লি , পব মত তর হণ, গিৌক চ লি , অি তর হণ 

ইতে নদ নবষতয় গক তি  কর্ মচ রীর দক্ষত -সাংক্র ন্ত তথ্য ত র গপ্র ফ ইলর্ভি হতব। ককাদিা কি ভচারী কর্-

সকল মবষদয় প্রমশক্ষণ প্রোদি পারেশী কসগুদলা এখাদি অন্তর্ভ ভি হদব।  

৪.৫.১.৬ সরকার প্রদয়াজি িদি করদল কি ভচারীদের কপ্রাফাইদল কী কী তে তে সমন্নদবমশত হদব, তা 

পুিমি ভি ভারণ করদত পারদব।  

৪.৫.২ কপ্রাফাইদল তে অন্তর্ভ ভমির কক্ষদি করণীয় :  

৪.৫.২.১ কি ভকৃমতর তে, কি ভস্থদলর তে, প্রমশক্ষণ-সংক্রান্ত তে প্রমতবের মসদেদির িােদি 

স্বয়ংমক্রয়র্াদব সংমিষ্ট্ কি ভচারীর কপ্রাফাইদল অন্তর্ভ ভি হদব। তদব ককাদিা অসংতমত পমরলমক্ষত হদল উি 

কি ভচারীর আদবেদির পমরদপ্রমক্ষদত এমপএআর অমিশাখা তে সংদশািি/সংদর্াজি করদত পারদব।  

৪.৫.২.২ এনপএআর অে ক উন্ট গখ ল র পূতব ম কর্ মস্থল, গৃহীত প্রনশক্ষণ-সাংক্র ন্ত তথ্য প্রততেক কর্ মচ রী 

এনপএআর আে ক উন্ট গখ ল র ১ (এক) বছতরর র্তধ্য প্রর্ ণকসহ এনপএআর অনধশ খ য় গপ্ররণ করতব। 

এনপএআর অনধশ খ  উি তথ্য য চ ই-ব ছ ই কতর র্ন্ত্রণ লতয়র নসনিয়র সনচব/সনচব/গকন্দ্রীয় ক য ম লতয়র 

প্রধ তির অনুতর্ দি-স তপতক্ষ ত র গপ্র ফ ইতল অন্তর্ভ মি করতব।  

৪.৫.২.৩ অবোি/অজভি, সাংস্কৃমতক কি ভকাণ্ড এবং অন্যান্য েক্ষতা-সংক্রান্ত তে কপ্রাফাইদল অন্তর্ভ ভমির 

জন্য সংমিষ্ট্ কি ভচারীদক এনপএআর অনধশ খ র দ নয়ত্বপ্র প্ত কর্ মচ রীর নিকট আতবদি করতত হতব। 

এনপএআর অনধশ খ  এই আতবদতি বনণ মত অবদ ি/অজমতির গুরুত্ব, প্রি ব ইতে নদ পয ম তল চি  ও সতেত  

য চ ই কতর র্ন্ত্রণ লতয়র নসনিয়র সনচব/সনচব/গকন্দ্রীয় ক য ম লতয়র প্রধ তির অনুতর্ দিক্রতর্ আতবদিক রীর 

গপ্র ফ ইতল ত  অন্তর্ভ মি করতব। 

৪.৫.২.৪ নবি গীয় ও দুিীনতর র্ র্ল -সাংক্র ন্ত তথ্য এমপএআর অমিশাখা সংগ্রহ কদর সংমিষ্ট্ কি ভচারীর 

কপ্রাফাইদল অন্তর্ভ ভি করদব।  
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৪.৫.৩ প্রততেক কর্ মচ রী ত র নিতজর গপ্র ফ ইল গদখতত প রতবি। এছ ড় , এনপএআর মূল্য য়ি ও ব্যবস্থ পি র সতে 

সম্পৃি কর্ মচ রীগণ এবাং ঊর্ধ্মতি কর্তমপক্ষ এটি গদখতত প রতবি।  

৪.৫.৪ গক তি  কর্ মচ রীর গপ্র ফ ইলতক প্র প্ত গেড, কর্ মস্থল, কর্ মক ল ইতে নদর নিনিতত নবনিন্নি তব পয ম তল চি  কর  

য তব।  

অাংশ-৫ : ব্যনিগত ও গপশ গত ববনশতযের মূল্য য়ি 

৫.০ এনপএআর-এ কর্ মচ রীতদর কনতপয় ব্যনিগত ও গপশ গত ববনশযে মূল্য য়ি কর  হতব। এজন্য নিম্নরূতপ িম্বর বণ্টি কর  

হতয়তছ:  

৫.০.১ ব্যমিতত ও কপশাতত ববমশদষ্ট্ের জন্য সদব ভাচ্চ িম্বর ৪০ (চমেশ)। এর র্তধ্য ব্যমিতত ববমশদষ্ট্ের জন্য ২০ 

(নবশ) এবং কপশাতত ববমশদষ্ট্ের জন্য ২০ (মবশ) িম্বর। প্রমতটি ববমশদষ্ট্ের জন্য সদব ভাচ্চ িম্বর ৪ (চার)। 

৫.০.২ কিাট ৫টি ব্যমিতত ও ৫টি কপশাতত ববমশষ্ট্ে মূল্যায়ি করদত হদব। যুদতর চামহো পূরদণ প্রদয়াজিীয় 

গুণাবমলসম্পন্ন কি ভচারী বতমরর লদক্ষে সরকার র্মবষ্যদত মূল্যায়দির জন্য মিি ভামরত এ-সকল ববমশষ্ট্ে পমরবতভি 

করদত পারদব।  

৫.১ ব্যমিতত ও কপশাতত ববমশষ্ট্েসমূহ ও এর ব্যাখ্যা : ববনশযেসমূতহর ি র্ এবাং প্রনতটি ববনশযে দ্ব র  কী গব ঝ তি  হতয়তছ, 

ত  নিতম্ন নবধৃত কর  হতল । মূল্য য়িক তল ববনশযেসমূতহর এই ব্য খ্য  অনুসরণ করতত হতব।    

৫.১.১ ব্যনিগত ববনশযে : 

৫.১.১.১ কসবাগ্রহীতা ও অংশীজিদের সদে ব্যবহার : কসবাগ্রহীতা ও অংশীজিদের সদে র্দরামচত ও 

কসৌহাে ভপূণ ভ আচরণ। 

৫.১.১.২ উদ্যি ও উদদ্যাত : মসিান্ত বাস্তবায়দি স্বতঃপ্রদণামেত এবং কি ভ সম্পােদি উদ্যিী হওয়া এবং 

মবদ্যিাি মবমি-মবিাদির আওতায় মিজ উদদ্যাদত এবং সৃমষ্ট্শীল ও মবকল্প পন্থা অবলম্বদির িােদি কসবার 

িাি উন্নয়দি ও সরকামর সম্পদের অপচয় করাদি সদচষ্ট্ হওয়া।  

৫.১.১.৩ শুিাচার : বিমতকতা ও সততা দ্বারা প্রর্ামবত আচরণ। মসিান্ত গ্রহদণ মিরদপক্ষতা, কপশাোমরত্ব, 

ক্রয় ও আমথ ভক ব্যবস্থাপিার কক্ষদি সততা-এর অন্তর্ভ ভি হদব।  

৫.১.১.৪ েলতত কি ভপমরদবদশ সহদর্ামততার িদিার্াব : েলতত কি ভপমরদবদশ সহকিীদের সদে আচরণ, 

অমপ ভত োময়ত্ব পালদি আগ্রহ এবং সহকিীদের প্রমত সহদর্ামততার প্রবণতা। 

৫.১.১.৫ োময়ত্বদবাি : সরক নর দ নয়ত্ব প লতির ব ধ্যব ধকত  সম্পতকম সতচতিত । 

৫.১.২ কপশাতত ববমশষ্ট্ে :  

৫.১.২.১ কপশাতত জ্ঞাি : োময়ত্ব ও কার্ ভাবমল-সংক্রান্ত আইি, মবমি ও প্রমক্রয়া সম্পদকভ জ্ঞাি। কসবা প্রোদি 

েক্ষতা, কিাট, প্রমতদবেি, কার্ ভমববরণী, পি প্রভৃমত প্রণয়ি/সম্পােিা ও ব্যবস্থাপিায় উৎকষ ভ এর অন্তর্ভ ভি 

হদব।  

৫.১.২.২ োপ্তমরক কাদজর িাি : সম্পামেত কাদজর গুণতত িাি। কাদজর মির্ভ ভলতা, কার্ ভকামরতা এর 

অন্তর্ভ ভি হদব।  
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৫.১.২.৩ কর্াতাদর্াদতর েক্ষতা (communication skill) : সহদজ ও কার্ ভকরর্াদব তে উপস্থাপি 

এবং অনুভূমত প্রকাদশর ক্ষিতা। বাংলা ও ইংদরমজদত বাচি ও কলখার েক্ষতাসহ ই-কিইল ও অন্যান্য 

ইদলকট্রমিক িােদি কর্াতাদর্াদতর মবষয়ও মবদবচিায় রাখদত হদব।  

৫.১.২.৪ কির্তত্ব : একটি সািারণ লক্ষে অজভদির উদেদশ্য সংমিষ্ট্ সকলদক কাজ করদত উদ্ বুি করা ও 

মেকমিদে ভশিা প্রোি। অন্তঃেপ্তর ও আন্তঃেপ্তর সিন্বয়, অমিিস্তদের পমরচালিা, অংশীজিদের অন্তর্ভ ভমির 

েক্ষতা মবদবচিা করদত হদব।  

৫.১.২.৫ তেপ্রযুমি ব্যবহাদর েক্ষতা : অমফস অোমিদকশি, ই-ফাইমলং, ইন্টারদিদটর িােদি 

কর্াতাদর্াত, অিলাইি সর্া ও তে অনুসন্ধাি ও মবমর্ন্ন অোপ ব্যবহাদর েক্ষতা, সাইবার মসমকউমরটি 

সম্পদকভ সদচতিতা ইতোমে। 

৫.২ সব মনিম্ন িম্বর প্রদ তির গক্ষতে : 

৫.২.১ মসদেদির িােদি সতকভ করা ব্যতীত ককাদিা কি ভচারীদক তার ককাদিা ব্যমিতত অথবা কপশাতত ববমশদষ্ট্ের 

জন্য সব ভমিম্ন িম্বর প্রোি করা র্াদব িা।   

৫.২.২ সতকীকরণ সদত্ত্বও ব্যমিতত ও কপশাতত ববমশদষ্ট্ের িম্বদরর উপর প্রশংসিীয় কি ভকৃমত অথবা কি ভকৃমতর 

প্রর্াব অক্ষুণ্ন থাকদব। 

৫.৩ ব্যমিতত/কপশাতত ববমশদষ্ট্ের মবষদয় সতকীকরণ :  

৫.৩.১ মূল্যায়িকারী র্মে মূল্যায়িািীি কি ভচারীদক তার ককাদিা ব্যমিতত অথবা কপশাতত ববমশদষ্ট্ের মবষদয় 

মলমখতর্াদব সতকভ করদত চাি, তদব কসটি এই মসদেদির িােদি করদত হদব।  

৫.৩.২ এরূপ সতকভ করার পর মূল্যায়িািীি কি ভচারী উত্থামপত মবষয়টি সংদশািিপূব ভক জবাব কপ্ররণ করদত 

পারদবি।  

৫.৩.৩ উি জবাদবর পমরদপ্রমক্ষদত মূল্যায়িকারী ৭ (স ত) নদতির র্তধ্য আপমত্ত িা করদল উত্থামপত মবষয়টি মিষ্পমত্ত 

হদয়দে িদি ভ তণ্য হদব।  

৫.৩.৪ নকন্তু মূল্য য়িক রীর আপনি থ কতল মূল্য য়ি ধীি কর্ মচ রী নিতজতক সাংতশ ধি কতর পুির য় জব ব গপ্ররণ 

করতত প রতব এবাং এতক্ষতেও ৫.৩.৩ িম্বর অনুতচ্ছতদর শতম প্রতয জে হতব।  

৫.৩.৫ ব নষ মক অথব  অথ মবছতরর গশষ আাংনশক এমপএআর োমখদলর ২ (দুই) িাস পূদব ভ এরূপ সতকীকরণ বাতভা 

কপ্ররণ করা হদল ত্রুটি সংদশািদির জন্য সিয় কি থাকায় মবষয়টি অমিষ্পন্ন থাকদল এর প্রর্াব সংমিষ্ট্ অথ ভবেদরর 

এমপএআর-এ পড়দব িা। তদব সংদশািি করা িা হদল পরবতী অথ ভবেদরর এমপএআর-এ (মূল্যায়িকারী পমরবতভি 

হদলও) এর প্রর্াব পড়দব। উত্থামপত মবষয়টি সংদশািি কদর কসসিদয় মর্মি মূল্যায়িকারী থাকদবি তার মিকট 

জবাব কপ্ররণ করা র্াদব।  

৫.৪ মূল্য য়িক রী কর্তমক প্রদি িম্বর ও গেড : 

৫.৪.১ ককাদিা কি ভচারীর কি ভকৃমত এবং ব্যমিতত ও কপশাতত ববমশদষ্ট্ের জন্য মূলায়িকারী কর্তভক প্রদি িম্বর কর্াত 

হদয় ‘মূল্যায়িকারী কর্তভক প্রেত্ত িম্বর’ মিি ভামরত হদব। এই িম্বদরর মর্মত্তদত প্রাথমিকর্াদব মূল্যায়িািীি কি ভচারীর 

এমপএআর-এ প্রাপ্ত কগ্রড মিি ভামরত হদব। 

 

৫.৪.২ এমপএআর-এর িম্বরদক মিম্নমলমখত ৫টি কগ্রদড র্াত করা হদয়দে। সরকামর প্রদয়াজদি এমপএআর-সংক্রান্ত 

ককাদিা প্রমতদবেদি কি ভচারীদের প্রাপ্ত কগ্রদডর পাশাপামশ প্রাপ্ত িম্বরও উদেখ করা র্াদব।  
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িম্বর কগ্রড 

৯৬-১০০ A+ 

৮৫-৯৫ A 

৭৫-৮৪ B 

৬৬-৭৪ C 

৬৫ বা কি IR 

 

 

অাংশ-৬ : প্রতণ দি  ও দক্ষত  উন্নয়ি ব্যবস্থ পি  

৬.০ প্রতণ দি  :  উচ্চতর কর্ মকৃনত প্রদশ মি কর য় A+
 অথব  A গেড প্র প্ত কর্ মচ রীগণ নিম্নবনণ মত প্রতণ দি সমূহ প্র প্য হদবি। 

প্রাপ্ত কগ্রদডর উপর মর্মত্ত কদর এই প্রদণােিা মসদেি কর্তভক সির্াদব মিি ভামরত হদব। সরকার র্মবষ্যদত প্রদণােিার পমরিাণ, 

িরি ইতোমে বৃমি/পমরবতভি করদত পারদব। কসদক্ষদি একই কগ্রডপ্রাপ্ত কি ভচারীদের সির্াদব প্রদণােিা প্রোি িা কদর 

মূল্যায়িািীি কি ভচারীমর্মত্তক প্রদণােিা মিি ভারদণর কর্তভত্ব মূল্যায়িকারী ও প্রমতস্বাক্ষরকারী কি ভচারীদক প্রোি করা কর্দত 

পাদর।    

৬.০.১ A+ কগ্রদডর কক্ষদি প্রদণােিা :  

৬.০.১.১ মূল্যায়িািীি কি ভচারীর মিয়ন্ত্রণকারী িন্ত্রণালয়/মবর্াদতর িন্ত্ররী/প্রমতিন্ত্রী/উপিন্ত্রী ও নসনিয়র 

সনচব/সমচব কর্তভক কর্ৌথর্াদব স্বাক্ষমরত প্রশংসাপি।  

৬.০.১.২ মূল্যায়িািীি কি ভচারীর মিয়ন্ত্রণকারী িন্ত্রণালয়/মবর্াদতর ওদয়বসাইদট এমপএআর-এ A+ 

কগ্রডপ্রাপ্ত কি ভচারী মহসাদব েমব প্রকাশ।  

৬.০.১.৩ র্ন্ত্রণ লয়/নবি গ ও গকন্দ্রীয় ক য ম লয়সমূহ সম্ভ ব্য গক্ষতে স্ব স্ব কর্ ম-অনধতক্ষতের A+
 গেডপ্র প্ততদর 

র্ধ্য হতত সতব ম চ্চ িম্বরপ্র প্ত উপযুি সাংখ্যক কর্ মচ রীতক ত তদর কর্ মকৃনতর অনিজ্ঞত  সম্পতকম 

র্তনবনির্তয়র জন্য সরক নর কর্ মচ রীতদর প্রনশক্ষণ প্রদ িক রী নবনিন্ন প্রনশক্ষণ প্রনতষ্ঠ তি গপ্ররতণর ব্যবস্থ  

েহণ করতব।   

৬.০.২ A কগ্রদডর কক্ষদি প্রদণােিা :  

৬.০.২.১ মূল্যায়িািীি কি ভচারীর মিয়ন্ত্রণকারী িন্ত্রণালয়/মবর্াদতর নসনিয়র সনচব/সমচব কর্তভক স্বাক্ষমরত 

প্রশংসাপি।  

৬.০.২.২ মূল্যায়িািীি কি ভচারীর মিয়ন্ত্রণকারী িন্ত্রণালয়/মবর্াদতর ওদয়বসাইদট এমপএআর-এ A কগ্রডপ্রাপ্ত 

কি ভচারী মহসাদব েমব প্রকাশ।   

৬.০.৩ নবতদশ সফর অথব  ববতদনশক প্রনশক্ষতণ সরক রী কর্ মচ রীতদর গপ্ররতণর সর্য় র্ন্ত্রণ লয়/নবি গ অথব  

গকন্দ্রীয় ক য ম লয়সমূহ স্ব স্ব কর্ ম-অনধতক্ষতের A+
 ও A গেডপ্র প্ত কর্ মচ রীতদরতক গপ্ররতণর নবষয়টি 

অে নধক রনিনিতত নবতবচি  করতব।  
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৬.০.৪ সরকার ককাদিা অথ ভবেদরর প্রদণােিার পমরিাণ, িরি ও সংখ্যা পমরবতভি করদত পারদব। তাোড়া কি ভকৃমতর 

উপর মর্মত্ত কদর আমথ ভক প্রদণােিা প্রোদির মবষয়টি র্মবষ্যদত মবদবচিা করদব।  

৬.১ প্রতণ দি  ব িব য়ি : 

৬.১.১ প্রশংসাপি: এমপএআর অমিশাখা প্রশংসাপি প্রোদির লদক্ষে প্রদণােিাপ্রাপ্ত কি ভচারীদের তামলকা সংমিষ্ট্ 

মসমিয়র সমচব/সমচব বরাবর কপ্ররণ করদব। উি তামলকা প্রামপ্তর ২ (দুই) িাদসর িদে িন্ত্রণালয়/মবর্াত প্রশংসাপি 

প্রোদির ব্যবস্থা গ্রহণ করদব।  

৬.১.২ েমব প্রকাশ : এমপএআর অমিশাখা A+
 ও A কগ্রডপ্রাপ্ত কি ভচারীদের েমব তাদের িাদির বণ ভানুক্রদি ত তদর 

নিয়ন্ত্রণক রী িন্ত্রণালয়/মবর্াত/কক্ীয় কার্ ভালদয়র ওদয়বসাইদট পরবতী ১ (এক) অথ মবেদরর জন্য প্রেশ ভদির ব্যবস্থা 

গ্রহণ করদব। 

৬.২ প্রনতক র ব্যবস্থ  : IR, C ও B কগ্রডপ্রাপ্ত কি ভচারীদের কক্ষদি প্রমতকার প্রদর্াজে হদব। প্রমতকার প্রোদির উদেশ্য ককাদিা 

কি ভচারীদক র্মবষ্যদত উৎকৃষ্ট্ কি ভকৃমত প্রেশ ভদির জন্য তদড় কতালা। মূল্যায়িকারী মিম্নবমণ ভতর্াদব প্রমতকাদরর ব্যবস্থা গ্রহণ 

করদবি।  

৬.২.১ ত্রুটিপূণ ম ববনশযে িজতর আি  : 

৬.২.১.১ মূল্যায়িািীি কি ভচারীর ককাদিা এক বা একামিক ত্রুটিপূণ ভ ব্যমিতত ও কপশাতত ববমশষ্ট্ে 

(এমপএআর-এ মূল্যায়দির জন্য অন্তর্ভ ভি ববমশষ্ট্েসমূহ হদত) মূল্যায়িকারী তার িজদর আিদত পারদবি। 

এটি মূল্যায়িািীি কি ভচারীর প্রমত মূল্যায়িকারীর তঠিমূলক উপদেশ মহসাদব মবদবমচত হদব, ককাদিা মবরূপ 

িন্তব্য মহসাদব মবদবমচত হদব িা।  

৬.২.১.২ এরূদপ িজদর আিা ত্রুটিপূণ ভ ব্যমিতত/কপশাতত ববমশষ্ট্ে (সমূহ) সংদশািদির লদক্ষে মূল্যায়িািীি 

কি ভচারী কর্তভক গৃহীত পেদক্ষপ সম্পদকভ তাদক মূল্যায়িকারী অথবা অন্য ককাদিা কর্তভপক্ষদক অবমহত 

করদত হদব িা। 

৬.২.২ প্রনতক তরর পর র্শ ম প্রদ ি : 

প্রমশক্ষণ, পড়াশুিা ও সংযুমি মিম্নবমণ ভত এই ৩ (মতি) টি কক্ষদির িে হদত সদব ভাচ্চ ২ (দুই) টি কক্ষি হদত প্রমতকাদরর 

পরািশ ভ প্রোি করদত হদব। প্রমতকাদরর পরািশ ভ প্রোি করা বােতামূলক। 

৬.২.২.১ প্রমতকার-সংক্রান্ত প্রমশক্ষণ : 

৬.২.২.১.১ মিজ উদদ্যাদত মিদম্নাি মবষদয়র উপর প্রমশক্ষণ গ্রহদণর পরািশ ভ :  

o তেপ্রযুমি 

o মবদেমশ র্াষা 

o িািবসম্পে ব্যবস্থাপিা 

o Communication Skills 

o Change Management বা Leadership ককাস ভ 

o Motivation বা উদ্ বুিকরণ ককাস ভ 

o আচরণতত (Behavioral) মবষদয় প্রমশক্ষণ 

৬.২.২.১.২ সরকামর ব্যবস্থাপিায় প্রমশক্ষণ : 

o Public Policy 
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o Public Finance Management ককাস ভ 

o প্রকল্প ব্যবস্থাপিা ককাস ভ  

o সরকামর ক্রয় ব্যবস্থাপিা ককাস ভ 

o General Financial Rules 
o স্থািীয় সরকার 

o উন্নয়ি প্রশাসি 

৬.২.২.২ ককাদিা বই/জ ি ম ল পাদঠর সুপামরশ। 

৬.২.২.৩ ককাদিা েপ্তর/প্রকল্প/কার্ ভক্রি ইতোমে অথবা ককাদিা কজেষ্ঠ কি ভকতভার অিীদি সংযুমি। 

৬.২.৩ প্রমতকাদরর িরি ও সংখ্যা সরকার র্মবষ্যদত পমরবতভি করদত পারদব। 

৬.২.৪ মূল্যায়িািীি কি ভচারী প্রমতকার-সংক্রান্ত পরািশ ভ বাস্তবায়দির জন্য বাে থাকদবি। তদব মতমি আমপল োদয়র 

করদল আমপল মিষ্পমত্ত িা হওয়া পর্ ভন্ত এই বােবািকতা থাকদব িা।  

৬.২.৫ আমপদল প্রমতকার-সংক্রান্ত কর্ মসিান্ত প্রোি করা হদব মূল্যায়িািীি কি ভচারী তা বাস্তবায়ি করদত বাে 

থাকদবি।   

৬.২.৬ প্রনতক র-সাংক্র ন্ত প্রনশক্ষতণর পর র্শ ম প্রদ তির গক্ষতে নবতবচে নবষয়সমূহ : 

৬.২.৬.১ মিি ভামরত তামলকা হদত IR কগ্রদডর জন্য সদব ভাচ্চ ৩টি, C কগ্রদডর জন্য সদব ভাচ্চ ২টি এবং B 

কগ্রদডর জন্য ১টি প্রমশক্ষণ গ্রহদণর পরািশ ভ প্রোি করা র্াদব।  

৬.২.৬.২ মূল্যায়িািীি কি ভচারীদক ‘মিজ উদদ্যাদত’ ও ‘সরকামর ব্যবস্থাপিায়’ এই দুই অংশ হদত প্রমশক্ষণ 

গ্রহদণর পরািশ ভ প্রোি করা র্াদব। কর্-দকাদিা একটি অংশ হদতও প্রমশক্ষণ গ্রহদণর পরািশ ভ প্রোি করা 

র্াদব। 

৬.২.৬.৩ আচরণগত নবষতয়র উপর প্রনশক্ষতণর নবষয়বস্তু মূল্য য়িক রী নিধ ম রণ করতবি। প্রনশক্ষণ 

প্রদ তির ব্যবস্থ  গিই এর্ি গক তি  নবষতয়র উপর প্রনশক্ষণ েহতণর পর র্শ ম প্রদ ি কর  য তব ি ।  

৬.২.৬.৪ ককাদিা প্রমশক্ষদণর কিয়াে ৭ (সাত) মেি হদত ২ (দুই) িাদসর িদে হদত হদব। 

৬.২.৬.৫ সুপামরশকৃত প্রমশক্ষণসমূদহর সব ভদিাট কিয়াে IR কগ্রদডর কক্ষদি সদব ভাচ্চ ২ (দুই) িাস, C কগ্রদডর 

কক্ষদি সদব ভাচ্চ ১ (এক) িাস ১৫ (পদিদরা) মেি এবং B কগ্রদডর কক্ষদি সদব ভাচ্চ ১ (এক) িাস হদব। 

৬.২.৬.৬ মিি ভামরত তামলকা হদত কর্-দকাদিা একটি মবদেমশ র্াষায় েক্ষতা অজভদির জন্য প্রমশক্ষণ গ্রহদণর 

পরািশ ভ প্রোি করা র্াদব।  

৬.২.৬.৭ গয-সকল প্রনশক্ষণ নিজ উতয তগ সম্প দতির জন্য পর র্শ ম প্রদ ি কর  হতব গসগুতল র ব্যয় য তত 

মূল্য য়ি ধীি কর্ মচ রীর স র্তথ্যমর র্তধ্য থ তক গসনদতক গখয় ল র খতত হতব।  

৬.২.৬.৮ আচরণতত ককাদিা মবষদয়র উপর প্রমশক্ষদণর পরািশ ভ :  কক্রাি ব্যবস্থাপিা, আদবত ব্যবস্থাপিা, 

Stress ব্যবস্থাপিা, ব্যবহার ও মশষ্ট্াচার ইতোমে মবষদয় প্রমশক্ষণ গ্রহদণর পরািশ ভ প্রোি করা র্াদব।  

৬.২.৬.৯ অন্যান্য প্রমশক্ষদণর িদতা প্রমতকার-সংক্রান্ত প্রমশক্ষণ এমপএআর-এ পৃথক কাজ মহসাদব 

মবদবমচত হদব। 
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৬.২.৬.১০ অমিকসংখ্যক কি ভচারীর একই মবষদয় দুব ভলতা পমরলমক্ষত হদল কর্তভপক্ষ তাদের জন্য কস 

মবষদয় প্রমশক্ষণ আদয়াজি করদব।  

৬.২.৬.১১ তদব মূল্যায়িকারী ককাদিা মূল্যায়িািীি কি ভচারীর ব্যমিতত ও কপশাতত ববমশদষ্ট্ের দুব ভলতা 

অনুিাবি করার পর তাদক বেদরর কর্-দকাদিা সিয় প্রদয়াজিীয় প্রমশক্ষদণ কপ্ররদণর ব্যবস্থা গ্রহণ করদত 

পারদব। এদত এমপএআর-এ তার উচ্চতর িম্বর পাওয়ার সম্ভাবিা বতমর হদব এবং প্রমতকাদরর পরািশ ভ 

প্রোদির প্রদয়াজিীয়তা হ্রাস পাদব।  

৬.২.৭ প্রমতকার-সংক্রান্ত প্রমশক্ষদণর তামলকা পমরবতভি/প্রণয়ি :  

৬.২.৭.১ জিপ্রশাসি িন্ত্রণালয় প্রমতকার-সংক্রান্ত প্রমশক্ষদণর তামলকা পমরবতভি/পমরবি ভি করদত পারদব। 

ককাদিা প্রমশক্ষণ সরকামর ব্যবস্থাপিায় িা মক মিজ উদদ্যাদত সম্পন্ন করদত হদব, তা পুিমি ভি ভারণ করদত 

পারদব।  

৬.২.৭.২ জিপ্রশাসি িন্ত্রণালদয়র অনুদিােিসাদপদক্ষ অন্যান্য িন্ত্রাণালয়/মবর্াত এবং কক্ীয় কার্ ভালয় 

এই তামলকায় তাদের প্রদয়াজি অনুর্ায়ী প্রমশক্ষদণর িাি/মবষয়বস্তু অন্তর্ভ ভি করদত পারদব অথবা তাদের 

পরািশ ভক্রদি অন্তর্ভ ভি ককাদিা প্রমশক্ষণ বামতদলর প্রস্তাব করদত পারদব। এজন্য জিপ্রশাসি িন্ত্রণালদয়র 

এমপএআর অমিশাখায় মসদেদির িােদি প্রস্তাব কপ্ররণ করদত হদব।  

৬.২.৮ বই/জ ি ম ল প তঠর পর র্শ ম প্রদ তির গক্ষতে নবতবচে নবষয়সমূহ : 

৬.২.৮.১ বই/জাি ভাদলর িাি, কলখদকর িাি অথবা মবষয়বস্তু সুমিমে ভষ্ট্র্াদব উদেখ করদত হদব। 

৬.২.৮.২ সরকামর োময়ত্ব পালদি েক্ষতা বৃমিদত সহায়ক বাংলা অথবা ইংদরমজ র্াষায় রমচত উপযুি 

ককাদিা বই/জাি ভাল পাদঠর সুপামরশ প্রোি করা র্াদব। তদব মবদশষাময়ত ককাদিা মবষয়বস্তুর উপর ককাদিা 

বই/জাি ভাল পাদঠর পরািশ ভ প্রোদির কক্ষদি সংমিষ্ট্ মূল্যায়িািীি কি ভচারীর কস-মবষদয় প্রদয়াজিীয় পূব ভ-

িারণা িা থাকদল তাদক কসটি পাদঠর পরািশ ভ প্রোি করা র্াদব িা।  

৬.২.৮.৩ বই/জাি ভাল-এর সংখ্যা IR কগ্রদডর কক্ষদি সদব ভাচ্চ ৩টি, C কগ্রদডর কক্ষদি সদব ভাচ্চ ২টি এবং B 

কগ্রদডর কক্ষদি সদব ভাচ্চ ১টি হদব এবং বই/জাি ভালসমূদহর কিাট পৃষ্ঠা সংখ্যা IR কগ্রদডর কক্ষদি সদব ভাচ্চ 

১০০০টি, C কগ্রদডর কক্ষদি সদব ভাচ্চ ৬০০টি এবং B কগ্রদডর কক্ষদি সদব ভাচ্চ ৪০০টি হদব।   

৬.২.৮.৪ সরক র এই উতেতে নবনিন্ন বই/জ ি ম তলর ত নলক  প্রণয়ি এবাং গসগুতল র সফটকনপ নসতেতর্ 

আপতল তডর ব্যবস্হ  েহণ করতত প রতব। নবনিন্ন র্ন্ত্রণ লয়/নবি গ ও গকন্দ্রীয় ক য ম লয়সমূহ উি ত নলক য় 

অন্তর্ভ মনির জন্য বই/জ ি ম তলর ি র্ ও এর সফটকনপ নিধ ম নরত ফরতর্তট জিপ্রশ সি র্ন্ত্রণ লতয়র 

এনপএআর অনধশ খ য় গপ্ররণ করতত প রতব। জিপ্রশ সি র্ন্ত্রণ লতয়র এনপএআর অনধশ খ  গসগুতল  য চ ই-

ব ছ ই কতর কর্তমপতক্ষর অনুতর্ দিস তপতক্ষ ত নলক তত অন্তর্ভ মনিসহ এর সফটকনপ নসতেতর্ আপতল ড 

করতত প রতব। ততব বই/জ ি ম ল প তঠর পর র্শ ম প্রদ তির গক্ষতে উি ত নলক বনহভূ মত গক তি  বই/জ ি ম ল 

প তঠর পর র্শ ম প্রদ ি কর  য তব। একই বই/জ ি ম ল য তত গক তি  কর্ মচ রীতক এক নধকব র প তঠর পর র্শ ম 

গদওয়  ি  হয় গসজন্য নসতের্ মূল্য য়িক রীতক সহ য়ত  করতব।  

৬.২.৯ সাংযুনি প্রদ ি-সাংক্র ন্ত পর র্তশ মর গক্ষতে নবতবচে নবষয় : 

৬.২.৯.১ মূল্যায়িািীি কি ভচারীদক ককাদিা মবষদয় অমর্জ্ঞতা অজভদির জন্য ককাদিা ইউমিট, প্রকল্প, 

কার্ ভক্রদির সদে অথবা ককাদিা কজেষ্ঠ কি ভচারীর অিীদি সদব ভাচ্চ ১০ (েশ) মেদির জন্য সংযুমি প্রোদির 

পরািশ ভ প্রোি করা র্াদব। তদব এই সিয়সীিা সংযুমি প্রোিকারী কর্তভপক্ষ প্রদয়াজদি বৃমি করদত পারদব, 

তদব তা ৩ (মতি) িাদসর কবমশ হদব িা।     
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৬.২.৯.২ কগ্রড-২ ও কগ্রড-৩-এর কি ভচারীদের সংযুমি প্রোদির পরািশ ভ প্রোি করা র্াদব িা।  

৬.২.১০ প্রনতক তরর পর র্শ ম ব িব য়ি : 

৬.২.১০.১ প্রমতকাদরর পরািশ ভ বাস্তবায়ি শুরুর জন্য মিি ভামরত সিদয়র পর IR কগ্রদডর কক্ষদি ১(এক) 

বের, C কগ্রদডর কক্ষদি ৯ (িয়) িাস এবং B কগ্রদডর কক্ষদি ৬ (েয়) িাদসর িদে মূল্যায়িািীি কি ভচারীদক 

এটি বাস্তবায়ি করদত হদব। 

৬.২.১০.২ আমপল িা করদল প্রমতকার-সংক্রান্ত পরািশ ভ বাস্তবায়ি করা মূল্যায়িািীি কি ভচারীর জন্য 

বােতামূলক হদব। বাস্তবায়ি িা করদল তা ‘অসোচরণ’ মহসাদব তণ্য হদব।  

৬.২.১০.৩ আমপদলর পমরবদতভ প্রমতকার-সংক্রান্ত পরািশ ভসমূহ বাস্তবায়ি করদত চাইদল এমপএআর-এ প্রাপ্ত 

মূল্যায়ি সম্পদকভ অবমহত হওয়ার ১৫ (পদিদরা) মেদির িদে এমপএআর অমিশাখাদক অবমহত করদত 

হদব। প্রমতকাদরর পরািশ ভসমূহ মতমি কতমেদির িদে বাস্তবায়ি করদত চাি, তা কসখাদি উদেখ করদত 

হদব। প্রমতকাদরর পরািশ ভ বাস্তবায়ি করদবি িদি ভ এমপএআর অমিশাখায় মতমি কর্মেি প্রমতদবেি কপ্ররণ 

করদবি কসমেি হদত উি সিয় তণিা শুরু হদব। এই ১৫ (পদিদরা) মেদির িদে এমপএআর অমিশাখাদক 

প্রমতকার বাস্তবায়দির মসিান্ত অবমহত করা িা হদল (অথবা আমপল করার মসিান্ত অবমহত িা করা হদল) 

উি সিয় কশদষ প্রমতকার বাস্তবায়দির সিয় শুরু হদয়দে িদি ভ তণ্য হদব।  

 

৬.২.১১ প্রনতক র ব িব য়তির সর্য়সীর্  বনধ মতকরণ : মূল্যায়িািীি কি ভচারীর আদবেদির পমরদপ্রমক্ষদত অথবা 

স্বপ্রদণামেতর্াদব ককাদিা িন্ত্রণালয়/মবর্াত ও কক্ীয় কার্ ভালয় স্বীয় কি ভ-অমিদক্ষদির ককাদিা কি ভচারী বা 

কি ভচারীদের প্রমতকার বাস্তবায়দির সিয়সীিা কর্ৌমিকতা উদেখপূব ভক IR কগ্রদডর কক্ষদি ৩ (মতি) িাস, C কগ্রদডর 

কক্ষদি ২ (দুই) িাস এবং B কগ্রদডর কক্ষদি ১ (এক) িাস পর্ ভন্ত বমি ভত করদত পারদব।  

৬.২.১২ প্রমতকার বাস্তবায়দি অসুমবিার কক্ষদি : প্রমতকাদরর পরািশ ভ বাস্তবায়দির কক্ষদি অসুমবিার সম্মুখীি হদল 

এমপএআর অমিশাখাদক অবমহত করদত হদব। এমপএআর অমিশাখা এরূপ অবমহত হওয়ার ৭ (সাত) মেদির িদে 

পরবতী করণীয় সম্পদকভ মূল্যায়িািীি কি ভচারীদক মিদে ভশিা প্রোি করদব।    

৬.২.১৩ প্রনতক তরর লতক্ষে প্রনশক্ষণ েহণ-সাংক্র ন্ত পর র্শ ম ব িব য়ি : 

৬.২.১৩.১ মূল্যায়িািীি কি ভচারীদক কর্ কিয়াদের প্রমশক্ষণ গ্রহদণর জন্য পরািশ ভ প্রোি করা হদব তার 

কাোকামে কিয়াদের প্রমশক্ষণ গ্রহণ করদল তা গ্রহণদর্াগ্য হদব। 

৬.২.১৩.২ প্রমশক্ষণসমূহ অিলাইদি সম্পন্ন করা র্াদব।   

৬.২.১৩.৩ সশরীদর অংশগ্রহণ করদত হদব এরূপ প্রমশক্ষণসমূহ কেদশর অর্েন্তদর গ্রহণ করদত হদব।  

৬.২.১৩.৪ একইসদে একামিক প্রমশক্ষদণ অংশগ্রহণ করা র্াদব। 

৬.২.১৩.৫ ককাদিা প্রমশক্ষণ গ্রহদণর জন্য উপযুি প্রমতষ্ঠাি বা সুদর্াত িা থাকদল এমপএআর অমিশাখাদক 

মবষয়টি অবমহত করদত হদব। কসদক্ষদি এমপএআর অমিশাখা প্রমশক্ষণ গ্রহদণর উপায় সম্পদকভ তাদক 

অবমহত করদব অথবা কাোকামে মবষয় ও কিয়াদের মর্ন্ন ককাদিা প্রমশক্ষণ গ্রহদণর জন্য মিদে ভশিা প্রোি 

করদব। মিদে ভশিা প্রামপ্তর পর মূল্যায়িািীি কি ভচারী কস অনুর্ায়ী কার্ ভক্রি গ্রহণ করদব।  

৬.২.১৩.৬ ‘সরক নর ব্যবস্থ পি য় প্রনশক্ষণ’ েহতণর পর র্শ ম ব িব য়ি :   
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৬.২.১৩.৬.১ এদক্ষদি মূল্যায়িািীি কি ভচারী প্রমশক্ষণ প্রোদির ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য মিয়ন্ত্রণকারী 

িন্ত্রণালদয়র মসমিয়র সমচব/সমচব অথবা কক্ীয় কার্ ভালদয়র প্রিাদির মিকট মসদেদির িােদি 

আদবেি করদবি।  

৬.২.১৩.৬.১ নিয়ন্ত্রণক রী িন্ত্রণালয়/মবর্াত/কক্ীয় কার্ ভালয় কর্তভক প্রাথীত প্রনশক্ষণ প্রোদির 

ব্যবস্থা িা থাকদল কর্ িন্ত্রণালয়/মবর্াদতর আওতায় প্রমশক্ষণটি প্রোি করা হয় আদবেিটি কসখাদি 

অগ্রায়ণ করদত হদব। এ িরদির আদবেি অগ্রামিকারমর্মত্তদত মবদবচিা করদত হদব।  

৬.২.১৩.৬.২ মূল্যায়িািীি কি ভচারী কর্তভক প্রমশক্ষণ প্রোদির জন্য মিয়ন্ত্রণকারী িন্ত্রণালদয়র 

মসমিয়র সমচব/সমচব অথবা কক্ীয় কার্ ভালদয়র প্রিাদির মিকট আদবেি োমখদলর পর র্মে IR 

কগ্রদডর কক্ষদি ৬ (েয়) িাস, C কগ্রদডর কক্ষদি ৫ (পাঁচ) িাস এবং B কগ্রদডর কক্ষদি ৪ (চার) 

িাদসর িদে প্রমশক্ষণ প্রোি শুরু িা হয় তদব মূল্যায়িািীি কি ভচারী প্রমতকাদরর পরািশ ভটি 

বাস্তবায়ি কদরদেি িদি ভ তণ্য হদবি। মূল্যায়িািীি কি ভচারীর তামফলমতর কারদণ প্রমশক্ষণ প্রোি 

করা সম্ভব িা হদল এই শতভ প্রদর্াজে হদব িা। 

৬.২.১৩.৬.৩ িন্ত্রণালয়/মবর্াত বা কক্ীয় কার্ ভালয় প্রমশক্ষণ প্রোদির ব্যবস্থা গ্রহণ করদল উি 

প্রমশক্ষদণ অংশগ্রহণ করা মূল্যায়িািীি কি ভচারীর জন্য বােতামূলক হদব। প্রমশক্ষণ আদয়াজদির 

মবষয়টি সংমিষ্ট্ কর্তভপক্ষ এমপএআর অমিশাখাদক অবমহত করদব। মবদশষ ককাদিা পমরমস্থমতদত 

প্রমশক্ষণ গ্রহণ করা সম্ভব িা হদল এমপএআর অমিশাখাদক মবষয়টি অবমহত করদত হদব। কসদক্ষদি 

এমপএআর অমিশাখা প্রদয়াজিীয় মিদে ভশিা প্রোি করদব।  

৬.২.১৩.৬.৪ সরকামর ব্যবস্থাপিায় কর্ প্রমশক্ষণ গ্রহদণর সুপামরশ করা হদয়দে মূল্যায়িািীি 

কি ভচারী উি প্রমশক্ষণ মিজ খরদচ ককাদিা স্বীকৃত কবসরকামর প্রমতষ্ঠাি হদত গ্রহণ করদত 

পারদবি।  

৬.২.১৩.৭ ‘নিজ উতয তগ’ প্রনশক্ষণ েহতণর পর র্শ ম ব িব য়ি : 

৬.২.১৩.৭.১ প্রমশক্ষণ-সংক্রান্ত ব্যয় মূল্যায়িািীি কি ভচারীদক ব্যমিততর্াদব বহি করদত হদব।  

৬.২.১৩.৭.২ কেদশ অথবা মবদেদশর ককাদিা স্বীকৃত প্রমতষ্ঠাি হদত প্রমশক্ষণ গ্রহণ করদত হদব।  

৬.২.১৩.৭.৩ অিলাইি বা অন্য ককাদিা িােদি মবদেশ হদত প্রমশক্ষণ গ্রহণ করা র্াদব। এ িরদির 

প্রমশক্ষণ মবদেদশ সশরীদর গ্রহণ করা র্াদব িা। 

৬.২.১৩.৭.৪ ‘মিজ উদদ্যাত’-এ গ্রহদণর জন্য সুপামরশকৃত প্রমশক্ষণ সরকামর প্রমতষ্ঠাি হদত গ্রহণ 

: 

৬.২.১৩.৭.৪.১ মূল্যায়িািীি কি ভচারীদক কর্ প্রমশক্ষণ ‘মিজ উদদ্যাদত’ গ্রহদণর জন্য 

পরািশ ভ প্রোি করা হদয়দে, তা র্মে ককাদিা সরকামর প্রমশক্ষণ প্রমতষ্ঠাি কর্তভক প্রোদির 

ব্যবস্থা থাদক, তদব উি প্রমশক্ষণ প্রমতষ্ঠাদির মিকট প্রমশক্ষণটি গ্রহদণর সুদর্াত প্রোদির 

জন্য মূল্যায়িািীি কি ভচারী আদবেি করদত পারদবি।  

৬.২.১৩.৭.৪.২ এ িরদণর আদবেি অগ্রামিকারমর্মত্তদত মবদবচিা করদত হদব। তদব 

মূল্যায়িািীি কি ভচারীর জন্য প্রমশক্ষণ-সংক্রান্ত সরকামর ব্যয় প্রদর্াজে হদব িা। তাদক 

প্রমশক্ষণ প্রমতষ্ঠাি কর্তভক মিি ভামরত মফ প্রোি করদত হদব। 

৬.২.১৩.৭.৫ সান্ধেকালীি/অমফস ছুটির পদর অথবা সাপ্তামহক ছুটির মেদি ‘মিজ উদদ্যাত’-এ 

গ্রহদণর জন্য সুপামরশকৃত প্রমশক্ষণ সম্পন্ন করদত হদব। তদব এই সুদর্াত িা থাকদল এমপএআর 
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অমিশাখাদক অবমহত করদত হদব। এমপএআর অমিশাখা মিদে ভশিা প্রোি করদল কর্তভপক্ষ সরকামর 

কি ভমেবদস প্রমশক্ষণ গ্রহদণর জন্য তাদক অনুিমত প্রোি করদব। সরকামর প্রমতষ্ঠাি হদত এ িরদির 

প্রমশক্ষণ গ্রহদণর জন্য এমপএআর অমিশাখার এরূপ মিদে ভশিার প্রদয়াজি হদব িা। 

৬.২.১৩.৭.৬ প্রমশক্ষণ গ্রহদণর ব্যয় মূল্যায়িািীি কি ভচারীর সািদেভর বাইদর হদল এমপএআর 

অমিশাখাদক অবমহত করদত হদব।  

৬.২.১৪ বই/জ ি ম ল প ঠ-সাংক্র ন্ত পর র্শ ম ব িব য়ি : 

৬.২.১৪.১ পঠিত বই অথবা জাি ভাদলর উপর ন্যেিতি ১০০০ (এক হ জ র) শদের মরমর্উ মলদখ এমপএআর 

অমিশাখায় কপ্ররণ করদত হদব। 

৬.২.১৪.২ ককাদিা বই/জাি ভাল পাওয়া িা কতদল এমপএআর অমিশাখাদক অবমহত করদত হদব। কসদক্ষদি 

এমপএআর অমিশাখা তাদক বই/জাি ভালটি ককাথায় পাওয়া র্াদব, কস সম্পদকভ অবমহত করদব অথবা একই 

মবষয়বস্তুর উপর মর্ন্ন ককাদিা বই/জাি ভাল পাদঠর মিদে ভশিা প্রোি করদব।  

৬.২.১৫ সাংযুনি-সাংক্র ন্ত পর র্শ ম ব িব য়ি : 

৬.২.১৫.১ এমপএআর-এ প্রাপ্ত মূল্যায়দি সংযুমি প্রোদির পরািশ ভ থাকদল মূল্যায়িািীি কি ভচারী 

মিয়ন্ত্রণকারী িন্ত্রণালয়/মবর্াদতর মসমিয়র সমচব/সমচব অথবা কক্ীয় কার্ ভালদয়র প্রিাদির মিকট সংযুমি 

প্রোদির জন্য আদবেি করদবি।   

৬.২.১৫.২ কর্তভপক্ষ উি আদবেি প্রামপ্তর ৩ (মতি) িাদসর িদে তাদক সংযুমি প্রোি করদব।  

৬.২.১৫.৩ কর্তভপক্ষ কর্তভক ৩ (মতি) িাদসর িদে সংযুমি প্রোি িা করা হদল মূল্যায়িািীি কি ভচারী উি 

প্রমতকার বাস্তবায়ি কদরদেি িদি ভ তণ্য হদবি। মসদেি কর্ সকল সংযুমি প্রোদির পরািশ ভ কর্তভপক্ষ কর্তভক 

বাস্তবায়ি করা হয়মি তার তামলকা পর্ ভাদলাচিার জন্য সংরক্ষণ করদব।  

৬.২.১৫.৪ মূল্যায়িকারী/প্রমতস্বাক্ষরকারী কর্তভক সুপামরশকৃত স্থাদি অথবা কজেষ্ঠ কি ভচারীর অিীদি ককাদিা 

কারদণ সংযুমি প্রোি করা সম্ভব িা হদল কর্তভপক্ষ অন্য ককাদিা উপযুি স্থাদি অথবা কি ভকতভার অিীদি 

সংযুমি প্রোি করদত পারদব।  

৬.২.১৫.৫ কর্খাদি সংযুমি প্রোি করা হদয়দে কসখাি কথদক সংযুমি কশষ হওয়ার পর মূল্যায়িািীি 

কি ভচারীদক োড়পি প্রোি করদত হদব। 

৬.২.১৫.৬ সংযুমির কিয়াে একটািা ২১ (একুশ) মেদির কবমশ হদল উি সিদয়র জন্য এমপএআর প্রদর্াজে 

হদব িা।  

৬.৩ মূল্যায়িকারী কর্তভক এনপএআর কপ্ররণ :  

৬.৩.১ মূল্যায়িকারী এমপএআর মূল্যায়ি কদর প্রমতস্বাক্ষরকারীর মিকট কপ্ররণ করদবি। গক তি  উপযুি 

প্রনতস্ব ক্ষরক রী ি  থ কতল ত র তথ্যপ্রর্ ণ ও ক রণ নলনপবি কতর এমপএআর অমিশাখায় কপ্ররণ করদত হদব।  

৬.৩.২ মূল্যায়িািীি কি ভচারী র্মে এমপএআর ফদি ভ সঠিকর্াদব প্রমতস্বাক্ষরকারীর তে মলমপবি িা কদরি, তদব 

মূল্যায়িকারী কর্ৌমিকতা উদেখ কদর কসটি সংদশািি করদত পারদবি। মূল্যায়িকারী ইচ্ছাকৃতর্াদব র্ভল 

প্রমতস্বাক্ষরকারীর মিকট এমপএআর োমখল করদল কসটি ‘অসোচরণ’ মহসাদব তণ্য হদব।    

 



47 

 

অাংশ-৭ : প্রনতস্ব ক্ষরক রী কর্তমক মূল্য য়ি 

৭.০ প্রমতস্বাক্ষরকারীর এমিয়ার :  

৭.০.১ মূল্যায়িািীি কি ভচারীদক মূল্যায়িকারী কর্তভক প্রেত্ত গর্ ট মূল্যায়ি িম্বর প্রমতস্বাক্ষরকারী কি ভচারী 

সুমিমে ভষ্ট্র্াদব কর্ৌমিকতা/িন্তব্য মলমপবি কদর ১০ (েশ) পর্ ভন্ত হ্রাস-বৃমি করদত পারদবি। প্রনতস্ব ক্ষরক রী কর্ মচ রী 

কর্তমক গযৌনিকত /র্ন্তব্য প্রদ তির গক্ষেসমূহ নিম্নরূপ:  

৭.০.১.১ মূল্য য়িক রী কর্তমক গক তি  ক তজর িম্বর পনরবতমিক তল প্রদি গযৌনিকত র নবষতয় ত র বিব্য; 

৭.০.১.২ মূল্য য়ি ধীি কর্ মচ রীর গক তি  ব্যনিগত ব  গপশ গত ববনশতযের উপর মূল্য য়িক রী কর্তমক প্রদি 

িম্বর সম্পতকম ত র র্ত র্ত;  

৭.০.১.৩ গক তি  ক তজর সতব ম চ্চ িম্বর কর্ অথব  গবনশ নিধ ম রণ কর  হতল গস সম্পতকম ত র র্ন্তব্য; 

৭.০.১.৪ গক তি  ক তজর প্রর্ ণতকর নবষতয় ত র র্ত র্ত; 

৭.০.১.৫ গক তি  ক তজর লক্ষে ও উতেে অনজমত হতয়তছ নক ি  গস সম্পতকম ত র র্ত র্ত; 

৭.০.১.৫ মূল্য য়িক রী কর্তমক গক তি  ক জতক প্রশাংসিীয় কর্ মকৃনত নহস তব মূল্য য়ি কর  ি  হতল গস-

সম্পতকম ত র র্ত র্ত। 

৭.০.২ মূল্য য়িক রী কর্তমক প্রদি এমপএআর-এর কিাট িম্বর ১০ (েশ)-এর কবমশ হ্রাস-বৃমি করা প্রদয়াজি িদি করদল 

মূল্যায়িকারী কর্ কর্ কক্ষদি র্থার্থ িম্বর প্রোি কদরিমি িদি ভ প্রমতস্বাক্ষরকারী িদি কদরি কসগুদলা উদেখ কদর 

প্রেত্ত িম্বদরর কর্ৌমিকতা সম্পদকভ তার কাদে ব্যাখ্যা চাইদবি। এ-মবষদয় মূল্যায়িকারীর জবাব প্রামপ্তর পর অথবা 

১৫ (পদিদরা) মেদির িদে জবাব পাওয়া িা কতদল প্রমতস্বাক্ষরকারী ৭.০.১ িম্বর অনুদচ্ছদে বমণ ভত মিয়ি অনুর্ায়ী 

তার িতািত উদেখপূব ভক এমপএআর-এর িম্বর ১০ (েশ)-এর কবমশ হ্রাস-বৃমি করদত পারদবি, তদব মূল্যায়িকারী 

কর্তভক ব্যাখ্যা প্রোদির জন্য মিি ভামরত সিয় অমতক্রান্ত হওয়ার পূদব ভ প্রমতস্বাক্ষরকারী কর্তভক পরবতী কর্তমপতক্ষর 

নিকট এমপএআর গপ্ররতণর সর্য় আনবভূ মত হতল প্রনতস্ব ক্ষরক রী কর্ মচ রী মূল্য য়িক রী কর্তমক প্রদি মূল্য য়ি িম্বর 

১০ (দশ)-এর গবনশ হ্র স-বৃনি করতত প রতবি ি ।  

৭.০.৩ এমপএআর-এর িম্বর পমরবতভদির জন্য প্রমতস্বাক্ষরকারী কর্তভক প্রেত্ত কর্ৌমিকতা/িন্তব্য মূল্যায়িািীি অথবা 

মূল্যায়িকারী সম্পদকভ প্রমতস্বাক্ষরকারী কি ভচারীর ককাদিারূপ িন্তব্য মহসাদব মবদবমচত হদব িা। 

৭.০.৪ মতমি মূল্যায়িকারী কর্তভক প্রেত্ত প্রমতকাদরর পরািশ ভসমূহ পমরবতভি করদত পারদবি। র্মবষ্যদত মূল্যায়িকারী 

কর্তভক প্রদণােিা মিি ভামরত হদল মতমি কসটি পমরবতভি করদত পারদবি।  

৭.০.৫ মূল্যায়িকারী কর্তভক প্রশংসিীয় কি ভকৃমত মহসাদব মবদবমচত হয়মি এিি ককাদিা কাজদক মতমি প্রশংসিীয় 

কি ভকৃমত মহসাদব স্বীকৃমত প্রোি করদত পারদবি। এদক্ষদি ব্যমিতত ও কপশাতত ববমশদষ্ট্ের িম্বর পমরবতভদির 

আবশ্যকতা কেখা মেদল মতমি কসখাদি প্রদয়াজিীয় সংদশািি করদত পারদবি।  

৭.০.৬ প্রমতস্বাক্ষরকারী কর্তভক পমরবমতভত মবষয়সমূহ সহদজই মচমিত করা র্ায় এিির্াদব মসদেদি প্রেমশ ভত হদব।    

৭.১ প্র থনর্ক এনপএআর িম্বর ও গেড : 

৭.১.১ প্রনতস্ব ক্ষরক রীর মূল্য য়তির নিনিতত মূল্য য়ি ধীি কর্ মচ রীর প্র থনর্ক এনপএআর িম্বর ও গেড নিধ ম নরত 

হতব।  
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৭.১.২ প্রনতস্ব ক্ষক রীর মূল্য য়তির পনরতপ্রনক্ষততর মূল্য য়ি ধীি কর্ মচ রীর গেড পুিনি মধ ম নরত হতল প্রদি প্রতণ দি  

অথব  প্রনতক তরর পরর্শ মসমূহ পনরবনতমত গেতডর জন্য প্রতয জে নিয়র্ অনুয য়ী প্রনতস্ব ক্ষরক রী সাংতশ ধি করতবি।  

৭.২ প্রনতস্ব ক্ষরক রী মূল্য য়ি গশতষ এনপএআর ফর্ মটি এনপএআর অনধশ খ য় গপ্ররণ করতবি। 

৭.৩ মূল্য য়ি/প্রনতস্ব ক্ষর ি  কর র গক্ষতে : 

৭.৩.১ এনপএআর দ নখতলর পর নিধ ম নরত সর্তয়র র্তধ্য মূল্য য়ি/প্রনতস্ব ক্ষর কর  ি  হতল এনপএআর ফর্ ম 

স্বয়াংনক্রয়ি তব পরবতী কর্তমপতক্ষর নিকট গপ্রনরত হতব। 

৭.৩.২ উপনরউি ৭.৩.১ অনুতচ্ছতদ বনণ মত গক্ষতে (ক) যনদ এনপএআর  মূল্য য়ি কর  ি  হতল প্রনতস্ব ক্ষরক রী কর্তমক 

প্রদি িম্বর হতত (খ) এনপএআর প্রনতস্ব ক্ষর কর  ি  হতল মূল্য য়িক রী কর্তমক প্রদি িম্বরতক প্র থনর্ক এনপএআর 

িম্বর নহস তব নবতবচি  কতর এবাং (গ) মূল্য য়ি ও প্রনতস্ব ক্ষর গক তি টি কর  ি  হতল স্ব-মূল্য য়ি িম্বরতক ১০০ 

(একশত) িম্বতরর র্তধ্য ওতয়তটজ প্রদ ি কতর (এতক্ষতে ব্যনিগত ও গপশ গত ববনশযে মূল্য য়ি ি  হওয় য় শুধু 

কর্ মকৃনতর স্ব-মূল্য য়ি িম্বরতক ১০০-এর র্তধ্য রূপ ন্তর ব  ওতয়তটজ প্রদ ি কর  হতব) প্র থনর্ক এনপএআর িম্বর 

নিধ ম নরত হতব। 

৭.৩.৩ মূল্য য়িক রী মূল্য য়ি ি  করতল প্রনতস্ব ক্ষরক রী মূল্য য়ি ধীি কর্ মচ রীর ব্যনিগত ও গপশ গত ববনশযে 

মূল্য য়ি করতবি।  

অাংশ-৮ : প্রশ সনিক ক য মক্রর্ 

৮.০ চূড়ান্ত বামষ ভক এমপএআর িম্বর, কগ্রড, প্রমতকার ও প্রদণােিা মিি ভারণ:  

 

ব নষ মক চূড় ন্ত এনপএআর িম্বর ও গেড নিধ ম রতণর ধ পসমূহ 

 

মূল্য য়িক রী কর্তমক প্রদি িম্বর ও গেড 

 

 

প্র থনর্ক এনপএআর িম্বর ও গেড 

 

 

চূড় ন্ত ব নষ মক এনপএআর িম্বর ও গেড 

 

৮.০.১ চূড়ান্ত বামষ ভক এমপএআর িম্বর মিি ভারণ : 

৮.০.১.১ একই ইউমিদট োময়ত্ব পালদির পর বামষ ভক চুড়ান্ত এমপএআর মিি ভারদণর কক্ষদি : একই োময়ত্বপ্রাপ্ত 

ইউমিদট একজি কি ভচারী পুদরা অথ ভবের (ন্যেিতি ৯ িাদসর কবমশ) োময়ত্ব পালি করদল তার চূড়ান্ত বামষ ভক 

এমপএআর িম্বর মিম্নবমণ ভত িাপ অনুসরণ কদর মিি ভামরত হদব :  

৮.০.১.১.১ িাপ-১, এমপএআর-এর সদে APA-এর িম্বদরর সিন্বয় :  

মূল্যায়িািীি কি ভচারীর প্রাথমিক এমপএআর িম্বর তার কি ভস্থদলর APA-কত প্রাপ্ত িম্বদরর সদে 

মিম্নবমণ ভতর্াদব সিন্বয় হদব। জাতীয় লক্ষেিািাসমূহ অজমি এবাং এজন্য ককাদিা মিমে ভষ্ট্ পর্ ভাদয়র 
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কি ভচারীদের আরও োময়ত্বশীল ভূমিকা পালদি উদ্ বুন্ধ করার লদক্ষে সরকার এই সিন্বদয়র হার 

ককাদিা এক বা একামিক অথ ভবেদরর জন্য পমরবতভি করদত পারদব : 

কগ্রড APAR APA 

১ ২ ৩ 

১ি ও তদূর্ধ্ভ পর্ ভায়  ১০০% 

২য় (সংস্থা/অমিেপ্তর/প্রমতষ্ঠাি 

ইতোমের প্রিাি) 

৫০% ৫০% 

২য় ৭০% ৩০% 

৩য় (সংস্থা/অমিেপ্তর/প্রমতষ্ঠাি 

ইতোমের প্রিাি) 

৬০% ৪০% 

৩য় ৮০% ২০% 

৪থ ভ ও ৫ি ৯০% ১০% 

৬ষ্ঠ ও ৭ি ১০০%  

৮ি ও ৯ি ১০০%  

 

৮.০.১.১.২ ধ প-২, অথ মবছতরর অন্তব মতী সর্তয় পতদ ন্ননতপ্র প্ত হতল এমপএআর-এর সদে APA-

এর িম্বদরর সিন্বয় :  মূল্য য়ি ধীি কর্ মচ রী অথ মবছতরর অন্তব মতী সর্তয় পতদ ন্ননতপ্র প্ত হতল গয 

গেতড গয কয় র্ স ক জ কতরতছি ত র নিনিতত চূড় ন্ত বনষ মক এনপএআর িম্বর নিধ ম নরত হতব। 

৮.০.১.১.৩ ধ প-৩, এনপএআর-এ উচ্চতর িম্বরপ্র প্ত কর্ মচ রী APA-গত কর্ িম্বরপ্র প্ত কর্ মস্থতল 

পদ য়তির গক্ষতে সুরক্ষ  : গক তি  কর্ মচ রীর পূব মবতী ২ (দুই) অথ মবছতরর এনপএআর (প্রতয জে 

গক্ষতে এনপএআর ও এনসআর)-এর গড় ৯০ (িব্বই) ব  এর গবনশ হতল এবাং স্বীয় কি ভস্থদলর 

APA-এর িম্বর ৮০ ব  এর কর্ হতল সর্ন্বতয়র হ র নিম্নরূপ হতব :   

APA-এর িম্বর সর্ন্বতয়র শতকর  হ র র্ন্তব্য 

৭১-৮০ ৮.০.১.১.১ িম্বর ছতকর ৩ িম্বর কল তর্ 

বনণ মত হ তরর নতি ি তগর এক ি গ 

ক. ৮.০.১.১.১ িম্বর 

ছতকর ৩ িম্বর কল তর্ 

APA হতত সর্ন্বতয়র হ র 

যতটুকু কর্তব উি ছতকর 

২ িম্বর কল তর্ এনপএআর 

হতত সর্ন্বতয়র হ র 

ততটুকু বৃনি প তব।  

খ. িগ্ াংতশর গক্ষতে 

দশনর্তকর দুই  র পয মন্ত 

নহস ব কর  হতব। 

৬১-৭০ ৮.০.১.১.১ িম্বর ছতকর ৩ িম্বর কল তর্ 

বনণ মত হ তরর চ র ি তগর এক ি গ 

 

৫১-৬০ ৮.০.১.১.১ িম্বর ছতকর ৩ িম্বর কল তর্ 

বনণ মত হ তরর পাঁচ ি তগর এক ি গ 

৫০ ও তদনিম্ন সর্ন্বতয়র প্রতয় জি হতব ি  
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৮.০.১.১.৪ ধ প-৪, APA ি  থ ক র গক্ষতে সর্ন্বয় :  

৮.০.১.১.৪.১ যনদ গক তি  কর্ মস্থতলর APA ি  থ তক অথব  APA-এর িম্বর ৩১ 

নডতসম্বতরর র্তধ্য নিধ ম নরত ি  হয় ততব চূড়ান্ত বামষ ভক এমপএআর িম্বর মিি ভারদণর জন্য 

এমপএআর-এর সদে APA-এর িম্বদরর সিন্বদয়র প্রদয়াজি হদব িা।  

৮.০.১.১.৪.১ ততব APA স্ব ক্ষরক রী কর্তমপতক্ষর আতবদতির পনরতপ্রনক্ষতত এনপএআর 

অনধশ খ  APA-এর িম্বর এনপএআর নসতেতর্ অন্তর্ভ মনির সর্য়সীর্  ১ (এক) র্ স 

পয মন্ত বনধ মত করতত প রতব।  

৮.০.১.১.৫ ধ প-৫, র্ারপ্রাপ্ত/অমতমরি োময়ত্ব পালদির কক্ষদি প্রদণােিা : মূল োময়দত্বর 

পাশাপামশ ন্যেিতি ৩ (মতি) র্ স র্ারপ্রাপ্ত বা অমতমরি মহসাদব একিাতাদর এক বা একামিক 

ইউমিদট োময়ত্ব পালি করদল প্রমতটি ইউমিদট এরূপ োময়ত্ব পালদির জন্য মূল্যায়িািীি 

কি ভচারীর এমপএআর িম্বদরর সদে ১ (এক) িম্বর কদর কর্াত হদব। তদব এর ফদল চূড়ান্ত বামষ ভক 

এমপএআর িম্বর ১০০ (একশ) অমতক্রি করদত পারদব িা।   

৮.০.১.১.৬ ধ প-৬, মূল্য য়ি/প্রনতস্ব ক্ষর ি  কর র গক্ষতে িম্বর কতমি : 

৮.০.১.১.৬.১ মূল্যায়িকারী/প্রমতস্বাক্ষরকারী মহসাদব র্থাসিদয় এমপএআর 

মূল্যায়ি/প্রমতস্বাক্ষর িা করদল সংমিষ্ট্ কি ভচারীর চূড়ান্ত বামষ ভক এমপএআর 

িম্বর/কি ভমূল্যায়ি িম্বর হদত অমূল্যাময়ত প্রমতটি এমপএআর-এর জন্য ০.২৫ (শূন্য 

েশমিক দুই পাঁচ) িম্বর কদর কতভি করা হদব। তদব অসুস্থতা বা অন্য ককাদিা কারদণ 

মূল্যায়িাকারী/প্রমতস্বাক্ষরকারী কি ভচারী মূল্যায়ি অথবা প্রমতস্বাক্ষদরর জন্য মিি ভামরত 

সিদয়র অদি ভদকর কবমশ সিয় ছুটি অথবা কি ভস্থদল অনুপমস্থত থাকদল এই িম্বর কতভি 

করা র্াদব িা।  

৮.০.১.১.৬.২ কগ্রড-১ ও তদূর্ধ্ভ পর্ ভাদয়র কি ভচারীতণ এমপএআর মূল্যায়ি/প্রমতস্বাক্ষর িা 

করদল ৮.০.১.১.৬.১ িম্বর অনুদচ্ছদে বমণ ভত মিয়দি তাদের কি ভমূল্যায়ি িম্বর কতভি 

করা হদব। 

৮.০.১.১.৭ িাপ-৭ : ককাদিা কি ভচারীর কক্ষদি ককাদিা অথ ভবেদরর আংমশক অথবা বামষ ভক  ককাদিা 

এমপএআর প্রদর্াজে িা হদল পূব ভবতী ২ (দুই) বেদরর এমপএআর/এমসআর-এর তড় িম্বর দ্বারা তার 

প্রাথমিক এমপএআর িম্বর মিি ভামরত হদব।  

৮.০.১.১.৮ ধ প-৮ : ককাদিা কি ভচারীর কক্ষদি ককাদিা অথ ভবেদরর আংমশক অথবা বামষ ভক ককাদিা 

এমপএআর প্রদর্াজে িা হদল এবং তার পূদব ভর ককাদিা এমপএআর/এমসআর িা থাকদল তাদক চূড়ান্ত 

বামষ ভক এমপএআর িম্বর ৯৪ ও কগ্রড A প্রদ ি কর  হতব।   

৮.০.১.১.৯ ধ প-৯ : ইচ্ছাকৃতর্াদব বামষ ভক এমপএআর োমখল িা করদল ঐ অথ মবছতর সাংনিয 

কর্ মচ রীর এনপএআর-এ প্র প্ত িম্বর শূন্য হতব। এনপএআর অনধশ খ  ত র নবরুতি নবি গীয় ব্যবস্থ  

েহতণর জন্য সাংনিয র্ন্ত্রণ লয়/নবি তগর নসনিয়র সনচব/সনচব অথব  গকন্দ্রীয় ক য ম লতয়র 

প্রধ তির নিকট প্রনততবদি গপ্ররণ করতত প রতব।  

৮.০.১.২ আংমশক এমপএআর-এর মর্মত্তদত চূড়ান্ত বামষ ভক এমপএআর মিি ভারদণর কক্ষদি : মিম্নবমণ ভতর্াদব 

ককাদিা কি ভচারীর আংমশক এমপএআর হদত তার বামষ ভক চূড়ান্ত এমপএআর িম্বর মিি ভামরত হদব:  
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৮.০.১.২.১ চূড় ন্ত ব নষ মক এনপএআর নিধ ম রতণর লতক্ষে আাংনশক এনপএআর হতত সর্ন্বতয়র 

হ র: 

 

৮.০.১.২.১.১  ককাদিা অথ ভবেদর একজি কি ভচারীর ৬ (েয়) িাস সিদয়র ২টি আংমশক 

এমপএআর থাকদল প্রমতটি আংমশক এমপএআর-এর প্রাথমিক এমপএআর িম্বর হদত ৫০%; 

 

৮.০.১.২.১.২ ককাদিা অথ ভবেদর একজি কি ভচারীর ৬ (েয়) িাদসর ১টি এবং ৩ (মতি) িাদসর 

২টি আংমশক এমপএআর থাকদল ৬ (েয়) িাদসর আংমশক এমপএআর-এর প্রাথমিক এমপএআর 

িম্বর হদত ৫০% এবং প্রমতটি ৩ (মতি) িাদসর আংমশক এমপএআর-এর প্রাথমিক এমপএআর 

িম্বর হদত ২৫%;  

 

৮.০.১.২.১.৩ ককাদিা অথ ভবেদর একজি কি ভচারীর ৩ (মতি) িাদসর ৪টি আংমশক এমপএআর 

থাকদল প্রমতটি আংমশক এমপএআর-এর প্রাথমিক এমপএআর িম্বর হদত ২৫%;  

 
৮.০.১.২.১.৪ ককাদিা অথ ভবেদর একজি কি ভচারীর ৬ (েয়) িাদসর ১টি এবং ৩ (মতি) িাদসর 

১টি আংমশক এমপএআর থাকদল ৬(েয়) িাদসর আংমশক এমপএআর-এর প্রাথমিক এমপএআর 

িম্বর হদত ৬০% এবং ৩ (মতি) িাদসর আংমশক এমপএআর-এর প্রাথমিক এমপএআর িম্বর 

হদত ৪০%; 

 

৮.০.১.২.১.৫ ককাদিা অথ ভবেদর একজি কি ভচারীর ৩ (মতি) িাদসর ৩টি আংমশক এমপএআর 

থাকদল ১ি আংমশক এমপএআর-এর  প্রাথমিক এমপএআর িম্বর হদত ৩৪% এবং অপর দুটি 

আংমশক এমপএআর-এর প্রাথমিক এমপএআর িম্বর হদত ৩৩%;  

 
৮.০.১.২.১.৬ ককাদিা অথ ভবেদর ককাদিা কি ভচারীর ন্যেিতি ৩ (মতি) িাদসর ২টি আংমশক 

এমপএআর থাকদল প্রমতটি এমপএআর-এর আংমশক এমপএআর িম্বর হদত ৫০%; 

 
৮.০.১.২.১.৭ ককাদিা কি ভচারীর ককাদিা অথ ভবেদর ৩ (মতি) িাদসর ১টি আংমশক এমপএআর 

অথবা ৬ (েয়) িাদসর ১টি আংমশক এমপএআর থাকদল উি ১টি এমপএআর-এর প্রাথমিক 

এমপএআর িম্বদরর ১০০%;  

 

৮.০.১.২.১.৮ তদব ককাদিা কি ভচারী কর্তভক এমপএআর োমখদলর বােবািকতা থাকা সদত্ত্বও 

ককাদিা আংমশক এমপএআর োমখল িা করদল মতমি কর্ কয়টি এমপএআর োমখল কদরদেি 

তার মর্মত্তদত ৮.০.১.২.১.১, ৮.০.১.২.১.২, ৮.০.১.২.১.৩, ৮.০.১.২.১.৪, ৮.০.১.২.১.৫, 

৮.০.১.২.১.৬, ৮.০.১.২.১.৭ িম্বর অনুদচ্ছদে বমণ ভত শতভাবমল অনুসরণ করা হদব, তদব এদক্ষদি 

৮.০.১.২.৫ িম্বর অনুদচ্ছদের মিয়ি প্রদর্াজে হদব। 

   

 

  

৮.০.১.২.২ গক তি  কর্ মচ রী এক অথ মবছতর এক নধক ইউনিতট দ নয়ত্ব প লি করতল হতল চূড় ন্ত 

ব নষ মক এনপএআর িম্বর নিম্নবনণ মত পিনত অনুসরণ কতর নিধ ম রণ কর  হতব। এতক্ষতে ১.১.৩ িম্বর 

অনুতচ্ছতদ বনণ মত নিয়র্ প্রতয জে হতব। 
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[{(১র্ কর্ মস্থতলর APA-এর িম্বর ÷ ১২ × কর্ মক ল + ২য় কর্ মস্থতলর APA-এর িম্বর ÷১২ 

× কর্ মক ল+…….) ÷ গর্ ট কর্ মক ল} × ১২] × সর্ন্বতয়র হ র (৮.০.১.১.১ িম্বর েক 

অনুর্ায়ী) + (১র্ কর্ মস্থতল প্র প্ত প্র থনর্ক এনপএআর িম্বর × ৮.০.১.২.১.১ হতত ৮.০.১.২.১.৮ 

িম্বর অনুতচ্ছতদ বনণ মত নিয়র্ অনুয য়ী প্রতয জে শতক র ি গ + ২য় কর্ মস্থতল প্র প্ত প্র থনর্ক 

এ নপএআর িম্বর × ৮.০.১.২.১.১ হতত ৮.০.১.২.১.৮ িম্বর অনুতচ্ছতদ বনণ মত নিয়র্ অনুয য়ী 

প্রতয জে শতক র ি গ + …….) × সর্ন্বতয়র হ র (৮.০.১.১.১ িম্বর েক অনুর্ায়ী) = প্র প্ত 

িম্বর 

 

৮.০.১.২.৩ APA ি  থ ক  ব  APA-এর িম্বর নিধ ম নরত ি  হওয় র গক্ষতে সর্ন্বয় : কি ভস্থল 

একামিক হদল এবং ককাদিা কি ভস্থদলর APA-এর িম্বর থ কতল এবাং গক তি  কর্ মস্থতলর APA-

এর িম্বর ি  থ কতল অথব  নিধ ম নরত সর্তয়র র্তধ্য APA-এর িম্বর প ওয়  ি  গগতল গয 

কর্ মস্থতলর APA-এর িম্বর রতয়তছ উি কর্ মস্থতল প্র প্ত প্র থনর্ক এনপএআর িম্বতরর সতে 

APA-এর িম্বর নিধ ম নরত হ তর সর্ন্বয় হতব এবাং গয কর্ মস্থতলর APA-এর িম্বর নিধ ম নরত 

হয়নি ব  গিই উি কর্ মস্থতল প্র প্ত প্র থনর্ক এনপএআর িম্বতরর সতে APA-এর িম্বর সর্ন্বতয়র 

প্রতয় জি হতব ি । এতক্ষতে ৮.০.১.২.২ অনুতচ্ছদ অনুয য়ী ব নষ মক চূড় ন্ত এনপএআর িম্বর 

নিধ ম রতণর সর্য় APA-এর িম্বর গিই এরূপ কর্ মস্থতলর গক্ষতে APA-এর িম্বতরর স্থতল 

মূল্য য়ি ধীি কর্ মচ রীর উি কর্ মস্থতল প্র প্ত প্র থনর্ক এনপএআর িম্বর নলতখ গণি  করতত হতব।  

৮.০.১.২.৪ গক তি  কর্ মচ রীর পূব মবতী ২ (দুই) অথ মবছতরর এনপএআর (প্রতয জে গক্ষতে এনপএআর 

ও এনসআর)-এর গড় ৯০ (িব্বই) ব  এর গবনশ হতল এবাং নবতবচে অথ মবছতর কর্ মস্থল এক নধক 

হতল এবাং গক তি  কর্ মস্থতলর APA-এর িম্বর ৮০-এর গবনশ এবাং অন্য কর্ মস্থল/কর্ মস্থলসমূতহর 

APA-এর িম্বর ৮০ ব  ত র কর্ হতল ৮.০.১.২.২ অনুতচ্ছদ অনুয য়ী ব নষ মক চূড় ন্ত এনপএআর 

িম্বর নিধ ম রতণর গক্ষতে গয কর্ মস্থল/কর্ মস্থলসমূতহর APA-এর িম্বর ৮০ ব  ত র কর্ গসগুতল র 

APA-এর িম্বর ৯০ নহস তব গণি  করতত হতব। 

৮.০.১.২.৫ ইচ্ছাকৃতর্াদব এমপএআর োমখল িা করদল : ইচ্ছাকৃতর্াদব ককাদিা আংমশক 

এমপএআর োমখল িা করদল অোমখলকৃত প্রমতটি ৩ (মতি) িাদসর এমপএআর-এর জন্য তার 

মবদ্যিাি অথ ভবেদরর চূড়ান্ত বামষ ভক এমপএআর িম্বর হদত ২০% কদর এবং অোমখলকৃত ৬ িাদসর 

ককাদিা এমপএআর-এর জন্য তার মবদ্যিাি অথ ভবেদরর চূড়ান্ত বামষ ভক এমপএআর িম্বর হদত ৩০% 

িম্বর কতভি করা হদব। 

৮.০.১.২.৬ এছ ড়  আাংনশক এনপএআর হতত ব নষ মক চূড় ন্ত এনপএআর নিধ ম রতণর গক্ষতে  

৮.০.১.১.২, ৮.০.১.১.৫ ও ৮.০.১.১.৬ িম্বর অনুতচ্ছতদর শতম প্রতয জে হতব।  

৮.০.১.৩ প্রতয় জিীয় APA ও প্রাথমিক এমপএআর িম্বর পাওয়ার পর এমপএআর অমিশাখা ২০ (মবশ) 

মেদির িদে বামষ ভক চূড়ান্ত এমপএআর িম্বর, কগ্রড, প্রদণােিা ও প্রমতকার মিি ভারণ করদব। 

৮.০.২ চূড়ান্ত এমপএআর কগ্রড, প্রদণােিা ও প্রমতকার মিি ভারণ : 

৮.০.২.১ অথ ভবেদরর ৯ (িয়) িাদসর কবমশ ককাদিা ইউমিদট োময়ত্ব পালদির পর চূড়ান্ত কগ্রড মিি ভারদণর 

কক্ষদি : 
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৮.০.২.১.১ কগ্রড বৃমি কপদয় A অথব  A+ হতল: বামষ ভক চূড়ান্ত এমপএআর িম্বদরর মর্মত্তদত ককাদিা 

কি ভচারীর কগ্রড বৃমি কপদয় A অথব  A+ হতল ত র জন্য প্রদি প্রনতক তরর পর র্শ মসমূহ ক য মকর 

থ কতব ি । এতক্ষতে নতনি উন্নীত গেতডর গক্ষতে স ধ রণি তব প্রতয জে প্রতণ দি (সমূহ) প্র প্য 

হতবি।   

৮.০.২.১.২ A অথব  A+
 হতত গেড হ্র স গপতল: ব নষ মক চূড় ন্ত এনপএআর িম্বতরর নিনিতত 

গক তি  কর্ মচ রীর গেড হ্র স গপতয় B, C অথব  IR হতল উি কর্ মচ রীর মূল্য য়িক রীর 

(মূল্য য়িক রী ি  থ কতল প্রনতস্ব ক্ষরক রী) সতে আতল চি  কতর এনপএআর অনধশ খ  ত র জন্য 

প্রনতক তরর পর র্শ ম নিধ ম রণ করতব। যনদ মূল্য য়িক রী ও প্রনতস্ব ক্ষরক রী ি  থ তক অথব  

প্রনতক তরর পর র্শ ম প্রদ ি ি  কতরি, ততব উি কর্ মচ রীর এনপএআর-এর তথ্য নদ পয ম তল চি  

কতর এনপএআর অনধশ খ  প্রনতক তরর পর র্শ ম প্রদ ি করতব।   

৮.০.২.১.৩ B, C অথব  IR এর র্তধ্য গেড পনরবনতমত হতল : প্র থনর্ক এনপএআর-এ B, C 

অথব  IR গেড প ওয় র পর গক তি  কর্ মচ রী চূড় ন্ত এনপএআর-এ উি ৩টি গেতডর র্তধ্য নিন্ন 

গক তি  গেড প্র প্ত হতল গস অনুয য়ী প্রনতক তরর পর র্শ ম নসতের্ কর্তমক পুিনি মধ ম নরত হতব। 

এতক্ষতে গেড বৃনি গপতল সুপ নরশকৃত প্রনশক্ষণসমূতহর র্ধ্য হতত অতপক্ষ কৃত কর্ গর্য় তদর 

প্রনশক্ষণসমূহ এবাং সুপ নরশকৃত বই/জ ি ম তলর ত নলক  হতত গশতষর অন্তর্ভ মনিসমূহ ক্রর্ ন্বতয় ব দ 

য তব। অপরনদতক গেড হ্র স গপতল উি কর্ মচ রীর মূল্য য়িক রীর (মূল্য য়িক রী ি  থ কতল 

প্রনতস্ব ক্ষরক রী) অনুতর্ দিস তপতক্ষ এনপএআর অনধশ খ  ত র জন্য অনতনরি প্রনতক তরর 

পর র্শ ম প্রদ ি করতব।  

৮.০.২.১ আংমশক এমপএআর-এর মর্মত্তদত চূড়ান্ত কগ্রড মিি ভারদণর কক্ষদি : 

৮.০.২.১.১ আংমশক এমপএআর-এর মর্মত্তদত ৮.০.১.২ িম্বর অনুদচ্ছে অনুর্ায়ী মিি ভামরত বামষ ভক 

চূড়ান্ত এমপএআর িম্বর দ্বারা চূড়ান্ত কগ্রড মিি ভামরত হদব।  

৮.০.২.১.১ চূড়ান্ত কগ্রড A+ হতল এবাং মূল্য য়ি ধীি কর্ মচ রী গক তি  আাংনশক এনপএআর-এ এই 

গেড প্র প্ত হতয় থ কতল উি আাংনশক এনপএআর-এ প্র প্ত প্রতণ দি সমূহ নতনি প্র প্য হতবি। যনদ 

এক নধক আাংনশক এনপএআর-এ নতনি A+ প্র প্ত হি, ততব এনপএআর অনধশ খ  উি আাংনশক 

এনপএআর সমূতহর নবনিন্ন কে ট গনরতত প্র প্ত প্রতণ দি সমূহ হতত সতব ম চ্চসাংখ্যক প্রতণ দি  ত র 

জন্য নিধ ম রণ করতব। নকন্তু মূল্য য়ি ধীি কর্ মচ রী গক তি  আাংনশক এনপএআর-এ A+ ি  গপতয় 

থ কতল নতনি এই গেতডর জন্য স ধ রণি তব প্রতয জে প্রতণ দি  (সমূহ) প্র প্য হতবি।  

৮.০.২.১.২ চূড়ান্ত কগ্রড A হতল এবাং মূল্য য়ি ধীি কর্ মচ রী গক তি  আাংনশক এনপএআর-এ এই 

গেড প্র প্ত হতয় থ কতল উি আাংনশক এনপএআর-এ প্র প্ত প্রতণ দি সমূহ নতনি প্র প্য হতবি। যনদ 

এক নধক আাংনশক এনপএআর-এ নতনি A গেড প্র প্ত হি, ততব এনপএআর অনধশ খ  উি আাংনশক 

এনপএআর-সমূতহর নবনিন্ন কে ট গনরতত প্র প্ত প্রতণ দি সমূহ হতত সতব ম চ্চসাংখ্যক প্রতণ দি  ত র 

জন্য নিধ ম রণ করতব। নকন্তু গক তি  আাংনশক এনপএআর-এ A 
গেড ি  গপতয় থ কতল নতনি এই 

গেতডর জন্য স ধ রণি তব প্রতয জে প্রতণ দি  (সমূহ) প্র প্য হতবি।  

৮.০.২.১.৩ চূড়ান্ত কগ্রড B হতল এবাং মূল্য য়ি ধীি কর্ মচ রী গক তি  আাংনশক এনপএআর-এ এই 

গেড প্র প্ত হতয় থ কতল উি আাংনশক এনপএআর-এ প্রদি প্রনতক রসমূহ নতনি প্র প্য হতবি। যনদ 

এক নধক আাংনশক এনপএআর-এ নতনি B গেড প্র প্ত হি, ততব এনপএআর অনধশ খ  উি আাংনশক 

এনপএআর সমূতহ নবনিন্ন কে ট গনরতত প্র প্ত প্রনতক রসমূহ হতত একটি কতর প্রনতক তরর পর র্শ ম 

মূল্য য়ি ধীি কর্ মচ রীর জন্য নিধ ম রণ করতব। এতক্ষতে ৬.২.২ িম্বর অনুতচ্ছদ অনুয য়ী প্রনশক্ষণ, 
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পড় শুি  ও সাংযুনি এই ৩(নতি) টি গক্ষতের র্ধ্য হতত সতব ম চ্চ ২ (দুই) টি গক্ষে হতত প্রনতক তরর 

পর র্শ ম নিধ ম রতণর শতম প্রতয জে হতব।  নকন্তু গক তি  আাংনশক এনপএআর-এ B 
ি  গপতয় থ কতল 

এনপএআর অনধশ খ  উি কর্ মচ রীর সব মতশষ মূল্য য়িক রীর (মূল্য য়িক রী ি  থ কতল 

প্রনতস্ব ক্ষরক রী) সতে আতল চি  কতর ত র জন্য প্রনতক তরর পর র্শ ম নিধ ম রণ করতব।  

৮.০.২.১.৪ মূল্য য়ি ধীি কর্ মচ রীর চূড় ন্ত গপ্রড C অথব  IR হতল ৮.০.২.১.৩ িম্বর অনুতচ্ছতদর 

আতল তক ত তদর প্রনতক তরর পর র্শ ম নিধ ম নরত হতব।  

৮.১ মূল্য য়ি ধীি কর্ মচ রীতক প্র প্ত মূল্য য়ি সম্পতকম অবনহতকরণ : 

৮.১.১ সকল মূল্যায়িািীি কি ভচারীদক এমপএআর-এ প্রাপ্ত চূড়ান্ত মূল্যায়ি সম্পদকভ অবমহত করদত হদব।  

৮.১.২ বামষ ভক চূড়ান্ত এমপএআর মিি ভামরত হওয়ার ১০ (েশ) মেদির িদে এমপএআর অমিশাখা মূল্যায়িািীি 

কি ভচারীদক প্রাপ্ত এমপএআর-এর চূড়ান্ত মূল্যায়ি সম্পদকভ অবমহত করদব। এদত মিম্নবমণ ভত মবষয়সমূহ অন্তর্ভ ভি থাকদব 

(প্রদর্াজেতা অনুর্ায়ী) :  

৮.১.২.১ বামষ ভক চূড়ান্ত এমপএআর িম্বর;  

৮.১.২.২ প্রমতটি কাদজর মবপরীদত প্রাপ্ত িম্বর;  

৮.১.২.৩ ব্যমিতত ও কপশাতত ববমশদষ্ট্ের জন্য কিাট প্রাপ্ত িম্বর (প্রনতটি ববমশদষ্ট্ে প্রাপ্ত িম্বর পৃথকর্াদব 

প্রকাশ করা র্াদব িা, তদব মূল্যায়িািীি কি ভচারী আমপদলর মসিান্ত গ্রহণ করদল তার আদবেদির 

পমরদপ্রমক্ষদত ৩ (মতি) মেদির িদে অবমহত করদত হদব);  

৮.১.২.৪ প্রাপ্ত প্রদণােিা/প্রমতকার সংক্রান্ত পরািশ ভ; এবাং 

৮.১.২.৫ মূল্যায়দির মবষদয় অসন্তুষ্ট্ হদল করণীয়। 

৮.২ মূল্য য়ি-সম্পতকম অবনহত হওয় র পর করণীয়সমূহ : 

৮.২.১ মূল্যায়িািীি কি ভচারী র্মে B, C অথব  IR গেড প্র প্ত হি, ততব নতনি আনপল অথব  প্রনতক তরর 

পর র্শ মসমূহ ব িব য়তির নসি ন্ত েহণ করতত প রতবি। A গেড প্র প্ত কর্ মচ রীগণও আনপল করতত প রতবি।  

৮.২.২ মূল্য য়ি সম্পতকম অবনহত হওয় র ১৫(পতিতর ) নদতির র্তধ্য মূল্য য়ি ধীি কর্ মচ রী আনপল করতবি ি  নক 

প্রনতক তরর পর র্শ ম ব িব য়ি করতবি গস-সাংক্র ন্ত নসি ন্ত এনপএআর অনধশ খ তক অবনহত করতত হতব।  

৮.২.৩ প্রনতক তরর পর র্শ ম ব িব য়তি ব্যথ ম হওয় র পর আনপল কর র সুতয গ থ কতব ি ।  

৮.৩ আনপল : 

৮.৩.১ আনপতলর নবষয়বস্তু সুনিনদ ময হতত হতব অথ ম ৎ গয ক জ অথব  ব্যনিগত ও গপশ গত ববনশতযের জন্য প্র প্ত 

িম্বতরর নবরুতি অথব  গয প্রনতক তরর পর র্শ ম অথব  প্রতণ দি র সুপ নরতশর নবরুতি আনপল কর  হতয়তছ ত  

সুনিনদ মযি তব উতিখ করতত হতব।  

৮.৩.২ মূল্যায়িািীি কি ভচারী সংমিষ্ট্ অথ ভবেদর কর্সকল িন্ত্রণালয়/মবর্াত/দক্ীয় কার্ ভালদয় একিাতাদর ৩ (মতি) 

িাদসর অমিক োময়ত্ব পালি কদরদেি কসগুদলার কর্দকাদিা একটির মসমিয়র সমচব/সমচব/দক্ীয় কার্ ভালদয়র 

প্রিাদির মিকট আমপল োদয়র করা র্াদব। র্ার মিকট আমপল করা হদব মতমি মিদজ আমপল শুিামি করদবি অথবা 

িন্ত্রণালয়/মবর্াত অথবা কক্ীয়, মবর্াতীয়, কজলা কার্ ভালদয়র আমপলকারীর ঊর্ধ্ভতি ককাদিা কি ভচারীদক আমপল 
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শুিামির োময়ত্ব প্রোি করদবি। এরূপ োময়ত্ব প্রোি করা হদল মর্মি আমপল শুিামি করদবি মতমি আমপল কর্তভপক্ষ 

মহসাদব মবদবমচত হদবি।  

৮.৩.৩ আমপল োদয়র করা হদল আমপল কর্তভপদক্ষর িাি, পেমব, আমপল িম্বর, আমপল োদয়দরর তামরখ 

মূল্যায়িািীি কি ভচারী এমপএআর অমিশাখাদক অবমহত করদবি।  

৮.৩.৪ আনপল দ তয়তরর নসি ন্ত সম্পতকম এনপএআর অনধশ খ তক অবনহত কর র পর গক তি  যুনিসাংগত ক রতণ 

আনপল দ তয়র ি  করতল গয নদি আনপল দ তয়তরর নসি ন্ত এনপএআর অনধশ খ তক অবনহত কর  হতয়নছল গসনদি 

হতত ত র প্রনতক র ব িব য়তির সর্য় গণি  শুরু হতব। এরূপ গক্ষতে প্রনতক তরর পর র্শ ম ব িব য়ি সাংক্র ন্ত ৮.৪-

এর নিয়র্ প্রতয জে হতব। আনপল দ তয়তরর নসি ন্ত অবনহত কর র পর আনপল দ তয়র ি  কর র ক রণ এনপএআর 

অনধশ খ  পয মতল চি  করতব। ক রণ পয ম তল চি  কতর যনদ এনপএআর অনধশ খ  সন্তুয ি  হয়, ততব সাংনিে 

কর্ মচ রীর নিয়ন্ত্রণক রী র্ন্ত্রণ লয়/নবি গ/গকন্দ্রীয় ক য ম লতয়র প্রধ িতক নবষয়টি অবনহত করতব।   

৮.৩.৫ আমপল োদয়দরর ৩ (মতি) িাদসর িদে কর্তভপক্ষ আমপল মিষ্পমত্ত করদব। আমপল মিষ্পমত্তর জন্য তেন্ত 

করার প্রদয়াজি হদল ‘সরকামর কি ভচারী শৃঙ্খলা ও আমপল মবমিিালা, ২০১৮’-এর ১১ িম্বর মবমি র্থাসম্ভব অনুসরণ 

করদত হদব। ৩(নতি) র্ তসর র্তধ্য আনপল নিষ্পনি কর  ি  হতল আনপল শুি নিক রীর সাংনিয অথ মবছতরর 

এনপএআর/কর্ মমূল্য য়ি িম্বর হতত ০.২৫ (শূন্য দশনর্ক দুই পাঁচ) কতর কতমি হতব। নিধ ম নরত সর্তয় আনপল নিষ্পনি 

ি  করতল কর্তভপক্ষ অন্য গক তি  উপযুি কর্ মচ রীতক আনপল শুি নির দ নয়ত্ব প্রদ ি করতত প রতব।  

৮.৩.৬ আমপল কর্তভপক্ষ আমপলকারীর এমপএআর-এর িম্বর/দগ্রড হ্রাস/বৃমিসহ প্রদণােিা/প্রমতকাদরর পরািশ ভ 

প্রোি/পমরবতভি করদত পারদব।  

৮.৩.৭ আমপদল প্রেত্ত মসিান্ত অনুর্ায়ী A+ অথব  A কগ্রড প্রাপ্ত কি ভচারীতণ কগ্রডমর্মত্তক সািারণর্াদব প্রদর্াজে 

প্রদণােিাসমূহ প্রাপ্য হদবি। এোড়া র্মবষ্যদত ককাদিা প্রদণােিা মূল্যায়িকারী কর্তভক মিি ভারদণর ব্যবস্থা থাকদল 

আমপল কর্তভপক্ষ উি প্রদণােিা প্রোি করদত পারদব।   

৮.৩.৮ আমপদল প্রেত্ত মসিান্ত অনুর্ায়ী IR কগ্রড প্রাপ্ত কি ভচারীদক ১ (এক) বের, C কগ্রড প্রাপ্ত কি ভচারীদক ৯ (িয়) 

িাস এবং B কগ্রড প্রাপ্ত কি ভচারীদক ৬(েয়) িাদসর িদে প্রমতকাদরর পরািশ ভ (সমূহ) বাস্তবায়ি কদর এমপএআর 

অমিশাখা-কক অবমহত করদত হদব। আমপদলর আদেদশর তামরখ হদত এই বাস্তবায়িকাল তণিা শুরু হদব। আমপদলর 

পর প্রমতকার-সংক্রান্ত পরািশ ভ বাস্তবায়দির উপর মর্মত্ত কদর সংমিষ্ট্ কি ভচারীর এমপএআর-এর িম্বর বৃমি করা র্াদব 

িা। তদব পরািশ ভ(সমূহ) বাস্তবায়ি িা করদল তা ‘অসোচরণ’ মহসাদব তণ্য হদব।  

৮.৩.৯ আমপল মিষ্পমত্তর ১৫ (পদিদরা) মেদির িদে আমপল কর্তভপক্ষ আমপদলর মসিান্ত সংমিষ্ট্ এমপএআর 

অমিশাখাদক অবমহত করদব। 

৮.৩.১০ মূল্যায়িািীি কি ভচারীর আদবেদির পমরদপ্রমক্ষদত অথবা স্বপ্রদণামেতর্াদব িন্ত্রণালয়/মবর্াত ও কক্ীয় 

কার্ ভালয়সমূহ মবদশষ ককাদিা কারদণ স্বীয় কি ভ-অমিদক্ষদির ককাদিা কি ভচারী বা কি ভচারীদের আমপল োদয়দরর 

সিয়সীিা ১ (এক) িাস পর্ ভন্ত বৃমি করদত পারদব।  

৮.৪ প্রমতকার-সংক্রান্ত পরািশ ভ বাস্তবায়দির পমরদপ্রমক্ষদত এমপএআর-এর িম্বর পমরবতভি :  

৮.৪.১ মূল্যায়িািীি কি ভচারী প্রমতকাদরর পরািশ ভ (সমূহ) বাস্তবায়ি কদর এমপএআর অমিশাখাদক প্রমতদবেি কপ্ররণ 

করদল এমপএআর অমিশাখা প্রমশক্ষদণর সিে, প্রমশক্ষদণর ফলাফল, পঠিত বই/জাি ভাল-এর উপর মলমখত মরমর্উ, 

সংযুমি হদত োড়পি, প্রমতকাদরর পরািশ ভ বাস্তবায়দির জন্য ব্যময়ত সিয় ইতোমে পর্ ভাদলাচিা কদর সন্তুষ্ট্ হদল 

িন্তব্য মলমপবি কদর মূল্যায়িািীি কি ভচারীর এমপএআর-এর িম্বর ৮৫ হতত ৯৫-এর র্তধ্য (সব মতশষ িম্বর অন্তর্ভ মি) 

বৃনি করতত প রতব।  
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৮.৪.২ এমপএআর অমিশাখা সন্তুষ্ট্ িা হদল কারণ মলমপবি করদত হদব এবং এদক্ষদি এমপএআর-এর িম্বর বৃমি করা 

র্াদব িা।  

৮.৪.৩ এমপএআর অমিশাখা প্রদয়াজি িদি করদল সংমিষ্ট্ কি ভচারীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করদত পারদব। 

৮.৪.৪ প্রমতকাদরর পরািশ ভ (সমূহ) দ্রুত বাস্তবায়ি করদল তা ইমতবাচক মহসাদব মবদবমচত হদব। 

৮.৪.৫ ককাদিা কি ভচারী পর পর ৩(মতি) বের IR, C অথবা B গেড কপদল এমপএআর অমিশাখা মূল্যায়ি িম্বর 

বৃমির মবষয়টি কদঠারর্াদব মবদবচিা করদব। 

৮.৪.৬ প্রনতক র-সাংক্র ন্ত পর র্শ ম ব িব য়তির পনরতপ্রনক্ষতত গক তি  কর্ মচ রীর পুিনি মধ ম নরত এনপএআর িম্বতরর 

নিনিতত ত র ব নষ মক চূড় ন্ত গেড নিধ ম নরত হতব। এনপএআর সাংক্র ন্ত গয-গক তি  প্রনততবদতি গক তি  কর্ মচ রী 

প্রনতক র-সাংক্র ন্ত পর র্শ ম ব িব য়তির র্ ধ্যতর্ গক তি  গেড অজমি কতরতছি নক ি  গসটি উতিখ কর  য তব ি ।   

৮.৫ এমপএআর-এর িম্বর কি হওয়ায় পদোন্নমত িা কপদল : 

৮.৫.১ আমপল চলাকালীি অথবা প্রমতকাদরর পরািশ ভ বাস্তবায়ি চলাকাদল মূল্যায়িািীি কি ভচারীর পদোন্নমত 

মবদবচিা করা হদল আমপল মিষ্পমত্তর পূদব ভ প্রাপ্ত বামষ ভক চূড়ান্ত এমপএআর-এর িম্বরদকই পদোন্নমতর প্রোদির লদক্ষে 

মবদবচিা করা হদব।  

৮.৫.২ র্মে ককাদিা কি ভচারী িদি কদরি কর্ এমপএআর-এর িম্বর কি পাওয়ার কারদণ তাদক পদোন্নমত প্রোি হয়মি 

এবং আমপদল অথবা প্রমতকাদরর পরািশ ভ বাস্তবায়দির পর র্মে তার সংমিষ্ট্ অথ ভবেদরর এমপএআর-এর িম্বর বৃমি 

পায়, তদব মতমি পদোন্নমত প্রোদির মবষয়টি পুিমব ভদবচিার জন্য কর্তভপদক্ষর মিকট আদবেি করদত পারদবি। 

কর্তভপক্ষ এ িরদির আদবেি অগ্রামিকার মর্মত্তদত মবদবচিা করদব।  

৮.৫.৩ আমপদলর িােদি এমপএআর-এর িম্বর বৃমি পাওয়ার পর উমেমখত আদবেদির পমরদপ্রমক্ষদত তাদক পদোন্নমত 

প্রোি করা হদল কর্সকল কি ভচারীদের  সদে তাদক পদোন্নমত প্রোি করা হয়মি তাদের সদে ভূতাদপক্ষ কজেষ্ঠতা 

প্রোদির মবষয়টি কর্তভপক্ষ মবদবচিা করদব। তদব প্রমতকাদরর পরািশ ভ বাস্তবায়দির িােদি এমপএআর-এর িম্বর 

বৃমি কপদল ভূতাদপক্ষ কজেষ্ঠতা প্রোি করা র্াদব িা।  

৮.৬ এমপএআর অমিশাখা এমপএআর-এর অপ্রদর্াজেতা ও মবলদম্ব প্রামপ্তর কারণ মূল্যায়িািীি কি ভচারী কর্তভক প্রেত্ত তে 

পর্ ভাদলাচিা কদর মিি ভামরত স্থাদি মলমপবি করদব।  

৮.৭ গড নসয় তর সাংরক্ষণ : 

৮.৭.১ এমপএআর অমিশাখা কি ভচারীদের এমপএআর কডামসয়াদর সংরক্ষণ করদব।  

৮.৭.২ ককাদিা কি ভচারীর চাকমর কশষ হওয়ার পরও এই কডামসয়ার সংরক্ষণ করদত হদব। 

৮.৭.৩ তদব ককাদিা কারদণ কডামসয়ারসমূহ মবিষ্ট্/মসদেি হদত মুদে কফলার প্রদয়াজি হদল কর্সকল কি ভচারী 

কি ভজীবদি উৎকৃষ্ট্ কি ভকৃমত প্রেশ ভি কদরদেি তাদের কডামসয়ার সংমিষ্ট্ কি ভচারী বা তার পমরবারদক সংরক্ষদণর 

সুদর্াত মেদত হদব।      

৮.৭.৪ সরকামর কি ভচারীদের িদে র্ারা অনুকরণীয় দৃষ্ট্ান্ত স্থাপি করদবি তাদের কডামসয়ার চাকমর কশদষ জাতীয় 

আকভাইদর্ সংরক্ষণ করদত হদব। তাোড়া সংমিষ্ট্ কি ভচারীর অনুিমতসাদপদক্ষ মবমর্ন্ন প্রমশক্ষণ প্রমতষ্ঠাদি মশক্ষামূলক 

কাদজ ব্যবহাদরর জন্য এটি কপ্ররণ করা র্াদব। 

৮.৮ এনপএআর অনুশ সির্ ল য় বনণ মত গক তি  ‘অসদ চরণ’-এর অনিতয তগ নবি গীয় ব্যবস্থ  েহতণর লতক্ষে সাংনিয 

এনপএআর অনধশ খ  প্রতয় জিীয় উতয গ েহণ করতব।  
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৮.৯ নিরবনচ্ছন্ন পয ম তল চি  ও সাংে র : 

৮.৯.১ িন্ত্রণালয়/মবর্াত/কক্ীয় কার্ ভালদয়র এমপএআর অমিশাখাসমূহ প্রমত অথ ভবের মিজ অমিদক্ষদির পূব ভবতী 

অথ ভবেদরর ন্যেিতি ১০% এমপএআর-এর স্ব-মূল্যায়ি, মূল্যায়িকারী ও প্রমতস্বাক্ষরকারী কর্তভক মূল্যায়ি র্থার্থ 

হদয়দে মক িা তা পর্ ভাদলাচিা করদব। এদক্ষদি গুরুতর ককাদিা অসংতমত পমরলমক্ষত হদল 

মূল্যায়িকারী/প্রমতস্বাক্ষরকারী কি ভচারীর সংমিষ্ট্ অথ ভবেদরর বামষ ভক চূড়ান্ত এমপএআর িম্বর হদত ৫ (পাঁচ) িম্বর 

পর্ ভন্ত কতভি করদত পারদব।  

৮.৯.২ তাোড়া এমপএআর অমিশাখাসমূহ এমপএআর ব্যবস্থার ককাদিারূপ সংস্কার করা প্রদয়াজি িদি করদল 

জিপ্রশাসি িন্ত্রণালয়দক অবমহত করদত পারদব। জিপ্রশাসি িন্ত্রণালয় এসকল িতািত পর্ ভাদলাচিা কদর 

এমপএআর-এর কক্ষদি প্রদয়াজিীয় সংস্কার মিমিত করদব। 

৮.১০ গক তি  গি টিনফতকশি যথ যথি তব গপ্ররণ কর  সতত্ত্বও প্র পতকর নিকট যথ সর্তয় ি  গপৌৌঁছতল অথব  নসতেতর্র গক তি  

ত্রুটির ক রতণ ব্যবহ রক রীতদর র্তধ্য গক তি  নবতর ধ বতনর হতল সাংনিয এনপএআর অনধশ খ র নিকট নবষয়টি উপস্থ পি কর  

য তব এবাং এনপএআর অনধশ খ  নবষয়টি পয ম তল চি  কতর ৭ (স ত) নদতির র্তধ্য নসি ন্ত প্রদ ি করতব। এনপএআর অনধশ খ  

কর্তমক প্রদি নসি ন্ত চূড় ন্ত নহস তব নবতবনচত হতব।  

৮.১১ জিপ্রশ সি র্ন্ত্রণ লয় এই অনুশ সির্ ল র গক তি  নবষয় পনরবতমিসহ এ অনুশ সির্ ল র গক তি  অনুতচ্ছতদর নবষতয় 

প্রতয় জিীয় ব্য খ্য  প্রদ ি করতত প রতব।  

৯.০ সাংতক্ষনপত শতের অথ ম : 

৯.০.১ APAR: Annual Performance Appraisal Report. 

৯.০.২ APA: Annual Performance Agreement. 

৯.০.৩ CSO: Countersigning Officer. 

৯.০.৪ IR: Improvement Required. 

৯.০.৫ MSO: Mandatory Strategic Objective. 

৯.০.৬ ORU: Officer Reported Upon. 

৯.০.৭ PDS: Personal Data Sheet. 

৯.০.৮ RIO: Report Initiating Officer. 

৯.০.৯ SO: Strategic Objective 
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সংদর্াজিী-ক 

স্বাস্থে পরীক্ষার প্রমতদবেি 

১. িাি  :    

২. পেমব :   

৩. রদির গ্রুপ :   

৪. কজন্ডার :   

৫. বয়স : বের  

৬. উচ্চতা : মিটার  

৭. ওজি : ককমজ আেশ ভ পমরিাপ: 

৮. রিচাপ : mmHg  

৯. দৃমষ্ট্শমি :   

১০. রি পরীক্ষ :   আদশ ম পনরর্ প: 

আরনবএস  mg/dl 

HbA1c  mg/dl 

গসর র্ নক্রতয়টিনিি  mg/dl 

নলনপড গপ্র ফ ইল:   

গক তলতেরল : mg/dl 

ট্র্ ইনিস র ইড : mg/dl 

এইচনডএল : mg/dl 

এলনডএল : mg/dl 

১১. ইমসমজ :   

১২ গড প গটতের ফল ফল :   

 

 

 

 

মচমকৎসদকর স্বাক্ষর, িাি, পেমব, কি ভস্থল ও কসল িম্বর 
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সংদর্াজিী-খ 

 

 

মবদশষ স্বাস্থেতত সিস্যার প্রমতদবেি 

 

 

১. িাি :  

 

২. পেমব :  

 

৩. স্বাস্থেতত সিস্যার সংমক্ষপ্ত মববরণ :  

 

 

 

 

 

 

 

৪. মচমকৎসা-সংক্রান্ত পরািশ ভ :  

 

 

 

 

 

 

 

 

মচমকৎসদকর স্বাক্ষর, িাি, পেমব, কি ভস্থল ও কসল িম্বর 
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সংদর্াজিী-ত 
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সংদর্াজিী-ঘ 

 


