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202১-2২ এ সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি োংক্রান্ত সূচদকি ব্যাখা ও মূল্যায়ন প্রতক্রয়া 

 ১.1  সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি পতিবীক্ষণ কতমিরি তে্ান্ত বা্তববায়ন: 

পতিবীক্ষণ কতমির ত্রৈমাতেক তভতিদি তে্ান্ত গ্রহণ ও বা্তববায়ন কিদব। গৃহীি তে্ান্ত বা্তববাতয়ি হদে তকনা িা তনয়তমি 

পর্ যাদলাচনা কিদব এবাং বা্তববায়ন প্রতিদবদন সপ্রিণ কিদব। পতিবীক্ষণ কতমির কর্তযক ত্রৈমাতেক তভতিদি তে্ান্ত 

বা্তববায়নূরব যক বা্তববায়ন প্রতিদবদন র্যিন কর্তযপক্ষ বিাবি সপ্রিণ কিদি হদব।  

মূল্যায়ন প্তি: প্রতি ত্রৈমাতেদক সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি োংক্রান্ত কার্ যক্রম পতিবীক্ষণ কিদি হদব এবাং বা্তববায়ন অগ্রগতিেহ 

পতিবীক্ষণ প্রতিদবদন র্যিন কর্তযপদক্ষি তনকট সপ্রিণ কিা হদল বতণ যি সূচদকি তবপিীদি ূরণ য নম্বি পাওয়া র্াদব। অজযন 

শিভাগ না হওয়াি সক্ষদৈ গাতণতিক হাদি নম্বি কিযন হদব। 

প্রমাণক: ০৪ ির বা্তববায়ন প্রতিদবদন 

১.২. সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি ত্রৈমাতেক তভতিদি হালনাগাদ কিা: 

ত্রৈমাতেক তভতিদি সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি হালনাগাদূরব যক হালনাগাদকৃি সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি ওদয়বোইদট আপদলাড, প্রদশ যন 

ও র্যিন কর্তযপক্ষ বিাবি সপ্রিণ কিদি হদব। মিণালয়/তবভাদগি সক্ষদৈ মতিপতিষদ তবভাদগ, অতিদপ্তি/দপ্তি/োংস্থা/তবভাগীয় 

কার্ যালদয়ি সক্ষদৈ োংতিষ্ট মিণালয়/তবভাদগ সপ্রিণ কিদি হদব। হালনাগাদকিদণি সক্ষদৈ োংতিষ্ট দপ্তি সেবা অতিকিি 

েহজীকিণ, সেবা প্রাতপ্তি প্তি সেবা প্রদানকািী কম যকিযা/কম যচািীদদি নাম, পদবী, সর্াগাদর্াগ নম্বিেহ েকল তবষয় 

হালনাগাদকিদণি ব্যবস্থা গ্রহণ কিদব।  

প্রমাণক: হালনাগাদকৃি সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি োংক্রান্ত অতিে আদদশ/েিকাতি পৈ/ওদয়ব তলঙ্ক। 

২.১ সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি তবষয়ক প্রতশক্ষণ আদয়াতজি 

কম যকিযা-কম যচািীদদি  দক্ষিাবৃত্ি জন্য প্রতশক্ষণ আদয়াজন কিদি হদব। সেবা প্রদান োংক্রান্ত আইন-কানুন, তবতি-তবিান, 

চাকুতি তবতি এবাং সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি প্রণয়ন ও িাস্তিায়ন তবষদয় তনয়তমি প্রতশক্ষণ আদয়াজন কিদি হদব। 

মূল্যায়ন প্তি: সেবা প্রদান োংক্রান্ত দক্ষিা বৃত্ এবাং সেবা প্রদান প্রণয়ন ও বা্তববায়ন তবষদয় ৪ির প্রতশক্ষণ আদয়াজন কিা 

সগদল বতণ যি সূচদকি তবপিীদি শিভাগ লক্ষযমাৈা অতজযি এবাং ূরণ য নম্বি পাওয়া র্াদব। িদব অজযন শিভাগ না হদল গাতণতিক 

হাদি নম্বি কিযন হদব। 

প্রমাণক: প্রতশক্ষদনি অতিে আদদশ, আয়লাচ্যসূবচ্ প্রতশক্ষণার্থীদদি িাতলকা, রপতস্থতিি হাতজিা। 

২.২ সেবা প্রদান তবষদয় সেকদহাল্ডািগদণি েমন্বদয় অবতহিকিণ েভা আদয়াজন। 

অংিীজয়নর অংিগ্রহয়ণ ২ টি সভা অনুষ্ঠান করয়ে হয়ি। অংিীজন িলয়ে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রবেষ্ঠান/অবিদপ্তর/ 

দপ্তর/সংস্থা/মাঠ পর্ যায়য়র কার্ যালয়য়র অভযন্তরীণ/দাপ্তবরক/নাগবরক সসিা গ্রহণকারী সর্ সকান ব্যবি/প্রবেষ্ঠান এিং 

আওোিীন/সংবিষ্ট মাঠ পর্ যায়য়র কার্ যালয় সমূহ বকংিা োয়দর কম যকেযা/কম যচ্ারীয়ক বুঝায়ি। 

মূল্যায়ন পদ্ধবে: অংিীজয়নর অংিগ্রহয়ণ কমপয়ে ২ টি সভা আয়য়াজন করা হয়ল িবণ যে সূচ্য়কর বিপরীয়ে পূণ য নম্বর পাওয়া 

র্ায়ি। িদব অজযন শিভাগ না হদল গাতণতিক হাদি নম্বি কিযন হদব। 

প্রমাণক: অংিীজয়নর অংিগ্রহয়ণ অনুবষ্ঠে সভার কার্ যবিিরণী। 
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সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কম যপবরকল্পনা পবরিীেণ পদ্ধবেিঃ 

 সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কম যপবরকল্পনা প্রণয়নকারী অবিস ত্রৈমাবসক বভবিয়ে অগ্রগবে পর্ যায়লাচ্না করয়ি এিং অগ্রগবে 

প্রবেয়িদন ঊর্ধ্যেন অবিয়সর বনকট সপ্ররণ করয়ি; 

 ঊর্ধ্যেন অবিস প্রবে অর্ যিছয়রর মাঝামাবঝ সময়য় (১৫ জানুয়ারীর ময়ে) আওোিীন অবিসসমুয়হর সেবা প্রদান 

প্রতিশ্রুতি কম যপতিকল্পনা িাস্তিায়ন অগ্রগবে পর্ যায়লাচ্না করয়ি এিং আওোিীন অবিসসমূহয়ক িলািেযক প্রদান 

করয়ি; 

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কম যপবরকল্পনা মূল্যায়ন পদ্ধবেিঃ 

 অর্ য িছর সিয়ে ১৫ জুলাই োবরয়ের ময়ে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কম যপবরকল্পনা প্রণয়নকারী অবিস পূি যিেী 

অর্ যিছয়রর সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কম যপবরকল্পনার স্বমূল্যায়ন প্রবেয়িদন প্রস্তুে করয়ি (প্রবেটি সূচ্য়কর নম্বয়রর 

বিপরীয়ে প্রাপ্ত নম্বর, সি যয়মাট ২৫ নম্বয়রর ময়ে), অবিস প্রিায়নর অনুয়মাদন গ্রহণ করয়ি এিং প্রমাণকসহ মূল্যায়ন 

প্রবেয়িদন ঊর্ধ্যেন অবিয়সর বনকট সপ্ররণ করয়ি; 

 ঊর্ধযিেন অবিস প্রমাণকসমূহ র্াচ্াই কয়র চূড়ান্ত নম্বর প্রদান করয়ি এিং ঊর্ধ্যেন অবিয়সর এবপএ মূল্যায়নকারী 

কম যকেযার বনকট চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রবেয়িদন (প্রাপ্ত নম্বরসহ) সপ্ররণ করয়ি; 

 এবপএ মূল্যায়নকারী কম যকেযা উি অবিয়সর চূড়ান্ত মূল্যায়য়ন প্রাপ্ত নম্বরয়ক এবপএ সে িার্ যকৃতে নম্বর (৩) এর বিপরীয়ে   

রূপান্তর করয়ি (ওয়য়য়টড সকার) 

 উি নম্বর এবপএ সে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কম যপবরকল্পনা িাস্তিায়য়নর বিপরীয়ে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কম যপবরকল্পনা 

প্রণয়নকারী অবিয়সর প্রাপ্ত নম্বর বহয়সয়ি বিয়িচ্না করা হয়ি। 

 উদাহরণিঃ িরা র্াক সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কম যপবরকল্পনা িাস্তিায়য়ন সকান অবিস চূড়ান্ত মূল্যায়য়ন ২৫ নম্বয়রর 

বিপরীয়ে ২০ নম্বর সপয়য়য়ছ। এবপএ মূল্যায়নকারী কম যকেযা উি অবিয়সর চূড়ান্ত মূল্যায়য়ন প্রাপ্ত নম্বরয়ক এবপএ 

সসকিন ৩-এ সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কম যপবরকল্পনা িাস্তিায়য়নর জন্য িার্ যকৃতে নম্বর (৩, ওয়য়য়টড সকার) এর বিপরীয়ে   

রূপান্তর করয়ি বনম্নরুয়পিঃ 

 সি যয়মাট নম্বর ২৫ হয়ল প্রাপ্ত নম্বর ২০ 

 সুেরাং সি যয়মাট নম্বর ৩ হয়ল প্রাপ্ত নম্বর= ২০x৩   =২.4 

                25 

 বনয়ম্ন সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কম যপবরকল্পনা ২০২১-২২ প্রদি হয়লা। এই কম যপবরকল্পনা সকল সরকারী অবিয়সর জন্য 

প্রয়র্াজয হয়ি। সরকাবর অবিসসমুহ এই কম যপবরকল্পনা বপ্রন্ট কয়র এবপএ’র সায়র্ সংযুি কয়র স্বােয়রর ব্যিস্থা গ্রহণ করয়ি।  

 

 



 
 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রবেষ্ঠান/দপ্তর সংস্থা/মাঠ পর্ যায়য়র দপ্তর এর সসিা প্রদান প্রবেশ্রুবে িাস্তিায়ন কম যপবরকল্পনা, ২০২১-২০২২  
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১৩ 

[১.১] সসিা প্রদান প্রবেশ্রুবে পতিবীক্ষণ 

কতমিরি তে্ান্ত বা্তববায়ন 

[১.১.১] তে্ান্ত 

বা্তববাতয়ি 

িাস্তিায়ন 

প্রবেয়িদন 
% ৮ - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.২] সসিা প্রদান প্রবেশ্রুবে ত্রৈমাবসক 

বভবিয়ে হালনাগাদকরণ   

[১.২.১] 

ওয়য়িসাইয়ট প্রবে 

ত্রৈমাবসয়ক 

হালনাগাদকৃতে 

ওয়য়িসাইয়ট 

হালনাগাদকৃতে 

সসিা প্রদান 

প্রবেশ্রুবে 

সংখ্যা 

 

৫ 

 
- - 4 ৩  - - 

েক্ষমিা 

অজযন 
১২ 

[২.১] সসিা প্রদান প্রবেশ্রুবে বিেয়ক  

প্রবিেণ আয়য়াজন  

 

[১.১.১] প্রবিেণ 

আয়য়াবজে 

প্রবিেণ আয়দি, 

আয়লাচ্যসূবচ্, 

প্রবিেণার্ীয়দর 

োবলকা, 

হাবজরািীট 

 

োংখ্যা 

 

৫ - - 4 ৩ ২ ১ - 

[২.২]  সেবা প্রদান তবষদয় 

সেকদহাল্ডািগদণি েমন্বদয় 

অবতহিকিণ েভা আদয়াজন 

[১.৩.১]  

অিবহেকরণ সভা 

অনুবষ্ঠে 

সভার কার্ যবিিরণী োংখ্যা ৭ - - ২ ১ - - - 

 

 



 
 

 


