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Performance Contract/ Agreement System 
 
রুপকল্প 3132 বাস্তবায়েনর মাধয্েম বাংলােদশেক eকিট মধয্ম আেয়র েদেশ পিরণত করা সরকােরর aনয্তম 
লক্ষয্। e লক্ষয্ aজর্েনর eকিট aনয্তম পূব র্শতর্ শাসেনর সকল স্তের সুশাসন িতষ্ঠা।সুশাসন িতষ্ঠার মানেস 
eকিট দক্ষ, কায র্কর o গিতশীল  শাসন বাবস্থা িনিশ্চতকরেনর জনয্ কম র্কতর্া/ কম র্চারীেদর সব্চ্ছতা o 
জবাবিদিহতার  সেঙ্গ দািয়তব্ পালেনর পিরেবশ সৃিষ্ট eবং িতষ্ঠানসমূেহর কম র্কােণ্ডর  গুণগত o পিরমাণগত 
মূলয্ায়ন করা aতয্ন্ত জরুরী। 
 
ei লক্ষয্েক সামেন েরেখ পাবিলক েসক্টের ািতষ্ঠািনক জবাবিদিহতা, সব্চ্ছতা িনিশ্চতকরণ, সরকারী সম্পেদর 
সুষ্ঠু বয্বহার, ািতষ্ঠািনক সাফলয্েক পিরমাপেযাগয্ভােব তুেল ধরা সেব র্াপির ািতষ্ঠািনক দক্ষতা বৃিদ্ধর   জেনয্ 
Performance Management eর মেডল িহসােব াথিমকভােব  ধানম ীর  কায র্ালেয়র সােথ 
eর আoতাধীন িতষ্ঠানসমূেহর মেধয্  Performance Contracting বয্বস্থা বতর্েনর uেদ্দেশয্ গত 
41 জুন 3125 তািরেখ সমেঝাতা স্মারক (Memorandum of Understanding )  aনুসব্াক্ষিরত 
হেয়েছ। 
 
Performance Contracting বয্বস্থা িবেশব্র  িবিভন্ন েদেশ বয্বহৃত হেচ্ছ । আমােদর পাশব্র্বত  েদশ 
ভারেত 311৯ সাল েথেক Results Framework Document  (RFD) নােম   
Performance Contracting System চালু রেয়েছ। OECD েদেশ বহু পূব র্ েথেক 
Performance Agreement চালু রেয়েছ।    দিক্ষণ েকািরয়া o িনuিজলয্ান্ড আiন ণয়েনর 
মাধয্েম  িবগত শতাব্দীর আিশর দশক েথেক  Performance Contracting  বয্বস্থা বয্পক 
পিরসের চালু কেরেছ ।  িনuিজলয্ােন্ড iহা   Purchase Agreement নােম পিরিচত । The 
Government Performance Result Act ,1994 aনুসাের মািকর্ন যুক্তরাে র ে িসেডন্ট 
ম ীবেগ র্র সােথ  Performance Agreement  সম্পাদন কের থােকন। বাংলােদেশo িবদু্ৎ 
িবভােগর  আoতাধীন িতষ্ঠান সমূেহ িবগত 3 বছর যাবৎ  Key Performance Indicator 
(KPI) িনধ র্ারণ কের কায র্কর্ম পিরচািলত হেচ্ছ  eবং KPI বাস্তবায়েনর িনিরেখ  সব্ীকৃিত দান করা হেচ্ছ।  । 
 
সরকারী/পাবিলক েসক্টের ািতষ্ঠািনক জবাবিদিহতা, সব্চ্ছতা িনিশ্চতকরণ, সরকারী সম্পেদর সুষ্ঠু বয্বহার, 
ািতষ্ঠািনক সাফলয্েক পিরমাপেযাগয্ভােব তুেল ধরা, সেব র্াপির ািতষ্ঠািনক দক্ষতা বৃিদ্ধর জেনয্ eকিট 
ময্ােনজেমন্ট টুল/মেডল হেচ্ছ পারফরেমন্স eিগর্েমন্ট বা পারফরেমন্স ক াক্ট। পারফরেমন্স ক ািক্টং হেচ্ছ  “An 
agreement between two parties that clearly specifies their mutual 
performance obligations. It’s an agreement for creating competition in public 
services. 
Performance Contracting ধারণা eবং eর েযৗিক্তকতা েদশেভেদ িভন্নতর। েকান eকিট িনধ র্ািরত সমেয়র 
মেধয্  দপ্তর/সংস্থার িভশন, িমশন, uেদ্দশয্ o কায র্কর্েমর আেলােক  KPI লক্ষয্মা া বা েরজাল্ট aজর্েনর জনয্ 
পয্ারািমটার/ uেদ্দশয্গুেলােক গুরুতব্ aনুসাের সাজােনা, uেদ্দশয্ o কায র্কর্মগুেলােক আেপিক্ষক weight দান 
কের  3 িট পেক্ষর মেধয্ চুিক্ত বা সমেঝাতা স্মারক সব্াক্ষরেক সংেক্ষেপ  Performance Contracting 
(PC) বা Memorandum of Understanding (MoU)  বলা হয়। সমেঝাতা বা চুিক্তেত বিণ র্ত 
লক্ষয্মা া aজর্েন uভয় পেক্ষর দায় দািয়তব্ e স্মারেক বিণ র্ত থােক। eেক েদশেভেদ িবিভন্ন নােম aিভিহত করা 
হয়।  
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In the words of Second Administrative Reform Commission of 
India- 
  
“Performance agreement is the most common accountability 
mechanism in most countries that have reformed their public 
administration systems.”  
 
“At the core of such agreements are objectives to be achieved, 
resources to be provided to achieve them, accountability and 
control measures and the autonomy and flexibilities civil servants 
will be given” 
  
e বয্বস্থায় িতষ্ঠােনর িভশন, িমশেনর আেলােক সুিনিদ র্ষ্টভােব uেদ্দশয্ িনব র্াচন, uেদ্দশয্ aজর্েনর জনয্ কায র্াবলী 
িনধ র্ারণ o কায র্াবলী সম্পাদেনর জেনয্ িতষ্ঠান পয র্ােয় পয র্াপ্ত ক্ষমতা  aপ র্ণ  করা হয়।  eকিট িনধ র্ািরত বছেরর 
জনয্ গুরুতব্পূণ র্  uেদ্দশয্গুেলােক গুরুেতর কর্ম aনুসাের weight দান eবং তদুনসাের সাজােনা হয় । িতিট 
েক্ষে  সাফলয্/ aগর্গিত পিরমােপর িনভ র্রেযাগয্ মানদণ্ড  (Key Performance Indicator  বা 
KPI) িনধ র্ারণ করা o পিরমাপেযাগয্  লক্ষয্মা া  ধায র্ করা হয়। aিধকন্তু , e বয্বস্থায় মূল লক্ষয্মা া ছাড়াo 
eকািধক  evaluation criteria value বছেরর শুরুেত িনধ র্ারণ করা হয় । 
 িতষ্ঠােনর সাফলয্ বা ফলাফলেক পিরমাপেযাগয্ভােব uপস্থাপন, িনধ র্ািরত ফলাফল aজর্েনর েকৗশল o তা 
aজর্েন সংিশ্লষ্টেদর দািয়তব্ পারস্পিরক আেলাচনাকর্েম েযৗিক্তকভােব িনিদ র্ষ্ট করা হয়। eছাড়া e বয্বস্থা 
uভয়পেক্ষর মেধয্ সব্চ্ছতা o জবাবিদিহতার সম্পকর্ uন্নয়ন, দক্ষতা বৃিদ্ধর মাধয্েম বয্য় সা য়ী হoয়া o 
iনফরেমশন িরেপািট র্ং eবং মিনটিরং বয্বস্থার uন্নয়েনর মাধয্েম সমেঝাতা/চুিক্তভুক্ত িতষ্ঠােনর মান uন্নয়নেক 
aবয্াহত রােখ। eকিট দপ্তর বা সংস্থার aধীনস্থ িবভাগ/শাখাসমূেহর কায র্কর্ম মিনটর করা, িনয় ণ করা, মূলয্ায়ন 
o িফডবয্াক দােনর জনয্ েয়াজনীয় iনফরেমশন ািপ্তর বয্বস্থা িনিশ্চত করা। 
 
মধয্েময়াদী বােজট বয্বস্থা বতর্েনর পিরে িক্ষেত iেতামেধয্ ম ণালয়/িবভাগসমূহ সব্ সব্ ধান কম র্কৃিত িনেদ র্শক 
Key Performance Indicators (KPI) eবং দপ্তর সংস্থার কায র্কর্ম, ফলাফল িনেদ র্শক o 
লক্ষয্মা া িনরূপেন বুয্ৎপিত্ত aজর্ন কেরেছ। বােজট কাঠােমােত মূলত আিথ র্ক সংেশ্লষ রেয়েছ েস ধরেণর িবষেয়র 
uপের সিবেশষ গুরুতব্ আেরাপ করা হয়। তাছাড়া, বােজট কাঠােমােত  িবিনেদ র্শেকর  সংখয্া সীিমত রাখা o 
িতিট িবিনেদ র্শেকর িবপরীেত eকিটমা   লক্ষয্মা া  েদখােনা হয়।ঐ লক্ষয্মা া বা লক্ষয্মা াগুেলা aজর্েন  
িতষ্ঠানগুেলার  পারস্পিরক সাফেলয্র  িভিত্তেত েকান র য্ািঙ্কং করা হুয়না। পক্ষান্তের, পারফরেমন্স eিগর্েমন্ট 
বয্বস্থায় িতষ্ঠান/সংস্থার িভশন, িমশেনর আেলােক uেদ্দশয্ aজর্ন তথা সাফলয্ পিরমােপর  জনয্ পিরমাপেযাগয্ 
গুরুতব্পূণ র্ আিথ র্ক ,aনারিথক  output/outcome  েক িবেবচনায় েনoয়া হেয় থােক। e বয্বস্থায় 
িবিনেদ র্শেকর সংখয্া তুলনামূলক ভােব MTBF eর েচেয় েবশী হেয় থােক, তেব aসংখয্ নয়। e বয্বস্থায়  
িতিট িবিনেদ র্শেকর  িবপরীেত সেব র্াচচ লক্ষয্মা া  িনধ র্ারণ ছাড়াo aজর্ন েযাগয্ কেয়কিট িবকল্প লক্ষয্মা াo 
বছেরর শুরুেত িনধ র্ারণ করা হয় । iহা িতষ্ঠােনর কায র্কর্ম পয র্ােলাচনার eমন eকিট টুল যা জনবলেক 
uদুব্দ্ধকরণ, বয্বস্থাপনার uন্নিত o সম্পদ বয্বহাের aিবরাম uন্নিতর মাধয্েম িতষ্ঠােনর strategic 
objective aজর্েন কাজ কের। 
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Rationale of Performance Contracting 
 
Rationale: Performance Contracting বয্বস্থা বতর্েনর জনয্ বহুলভােব সব্ীকৃত eকিট সরকারী যুিক্ত 
হেচ্ছ েয  সরকারী দপ্তর/সংস্থা বা িতষ্ঠানেক  aসংখয্ uেদ্দশয্ o নীিত বাস্তবায়ন জিনত সমসয্া েথেক মুিক্ত 
েদoয়া। সরকারী দপ্তর/সংস্থা বা িতষ্ঠােন aসংখয্ uেদ্দশয্ o নীিত থােক। িতষ্ঠােনর আিথ র্ক বা সামিগর্ক 
বয্থ র্তােক ঢাকার জেনয্ e aসংখয্ uেদ্দশয্েক তখন oজর িহেসেব বয্বহার করা হয়। তাছাড়া মেন করা হয় 
েযেহতু পাবিলক িতষ্ঠান eকi সােথ aসংখয্ কাজ করেত হয় ,সুতরাং তারা িবেশষভােব েকান eকিট কাজেক 
ভালভােব সম্পাদন করেত পােরনা। তাছাড়া aনয্ভােব েদখেল েদখা যায় েয েযেহতু পাবিলক েসক্টের eকিট 
িতষ্ঠান aসংখয্ ধরেণর uেদ্দশয্ aজর্েনর জনয্ কাজ কের থােক সুতরাং সামিগর্ক মূলয্ায়নকােল িতষ্ঠান েয 

uেদ্দশয্গুেলা ভালভােব aজর্ন কেরেছ েসগুেলােক িবেবচনায় না eেন েযেক্ষে  িতষ্ঠান খারাপ কেরেছ েসগুেলােক 
মূলয্ায়েনর জনয্ িবেবচনা করা হেল সংস্থার বাস্তব aবস্থার েচেয় eকিট খারাপ aবস্থা ফুেট uঠেত 
পাের।পারফরেমন্স ক ািক্টং বয্বস্থায় িতষ্ঠােনর uেদ্দশয্গুেলােক গুরুতব্ aনুসাের সািজেয় o oেয়ট িদেয় aসংখয্ 
uেদ্দেশয্র দব্ারা সৃষ্ট জিটলতার eবং পক্ষপাতমূলক মূলয্ায়ন eড়ােত সহায়ক।  

 
eছাড়া 
 (ক) আন্তজর্ািতক aথ র্ৈনিতক সংস্থাসমূহo পারফরেমন্স ক ািক্টং বয্বস্থা বতর্েন aবদান েরেখেছ। তােদর মেত 
সরকােরর িদক েথেক িনয়িমত হস্তেক্ষেপর ফেল িতষ্ঠানসমূেহর দক্ষতা তথা uৎপাদনশীলতায় িবঘ্ন ঘটায়। 
পারফরেমন্স ক ািক্টং িসেষ্টম সরকােরর দায় o aিধকার সুিনিদ র্ষ্ট কের েদয়। ফল িতেত aনাকাংিখত হস্তেক্ষপ 
বন্ধ হেয় যায়। 
 
(খ) eকিট  সংস্থা/ িতষ্ঠান হয়েতা eমন কিতপয় সামািজক দািয়তব্o পালন কের যা িতষ্ঠােনর aনয্ আিথ র্ক 
সাফলয্েক ম্লান কের েদয়। সুতরাং সরকার o সংস্থাসমূেহর মেধয্ সংস্থার uেদ্দশয্, কায র্কর্ম o uেদ্দশয্ aজর্েনর 
জনয্ িবিভন্ন কায র্কর্েমর আনুপািতক ভার বছেরর শুরুেতi িনধ র্ারণ করা হেল সংস্থার সাফলয্ বা aজর্ন িবষেয় 
সরকােরর মেধয্ ভুল ধারণার সৃিষ্ট হoয়ার েকান aবকাশ থােকনা। িতষ্ঠান তার aবস্থান সকেলর কােছ বয্াখয্া 
করেত পাের। eেত িতষ্ঠােনর কম েদর মেনাবলo বৃিদ্ধ পায়। 
 
(গ) aথ র্ৈনিতক গিত কৃিতর কারেণ eকিট সরকারী মািলকানাধীন বয্বসািয়ক িতষ্ঠান কর্মাগত 
েলাকসানীভােবo চলেত পাের। িতষ্ঠােনর বয্ােলন্স িসট েথেক েলাকসােনর পিরমান ছাড়া েতমন িকছু aনুধাবন 
করা যায়না। িকন্তু eেক্ষে  যিদ পারফরেমন্স ক ািক্টং eর লক্ষয্মা া হয় েয িবগত বছেরর েচেয় েলাকসান 
31%-36% কিমেয় আনা eবং িতষ্ঠান তা aজর্েন সক্ষম হেল e বয্বস্থায় eকিট সফল িতষ্ঠান িহেসেব 
পিরগিনত হেত পাের। 
 

 
Performance Contracting বয্বস্থা বতর্েনর uেদ্দশয্ /Why Performance 
Contracting:  

 
Performance Contracting বয্বস্থার D‡Ïশয্ হেচ্ছ িনম্নিলিখতভােব কম র্মােনর uন্নয়ন ঘটােনা- 

 
•  uেদ্দশয্ aজর্েনর জনয্ িনভ র্রেযাগয্  KPI  িনধ র্ারণ ; 
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• সুিনিদ র্ষ্ট লক্ষয্মা া বা ফলাফল বছেরর শুরুেত িনধ র্ারণ ;  
•  ৈদনিন্দন  কায র্াবলী সম্পাদেনর জেনয্ সংিশ্লষ্ট  পয র্ােয় পয র্াপ্ত ক্ষমতা  aপ র্ণ ; 
•  eেজন্ট িতষ্ঠােনর পারফরেমন্সেক সুিনিদ র্ষ্ট ফলাফেল েদখােনা;   (Output and financial 

performance- not outcome); 
• িনধ র্ািরত ফলাফল aজর্েনর জনয্ দািয়তব্ িনিদ র্ষ্টকরণ eবং িনণ র্েয়র েকৗশলেক uন্নত করা;  
• দক্ষতাবৃিদ্ধর   মাধয্েম  কর্মান্নেয়   বয্য়  সা য়ী হoয়া ;           
• সব্চ্ছতা  o জবাবিদিহতার সম্পকর্ uন্নয়ন ; 
• পক্ষদব্েয়র মেধয্ িনিবড় েযাগােযাগ  সম্পকর্  স্থাপন ;                      
• িরেপািট র্  eবং  মিনটিরং eর জনয্  সুিনিদ র্ষ্ট পন্থা িনধ র্ারণ ;  
• পিরবিতর্ত  ে ক্ষাপেট চুিক্তেত পিরবতর্ন আনায়েনর   বয্বস্থা রাখা; 
• িতষ্ঠােনর িবিভন্ন ধম  uেদ্দশয্ জিনত সমসয্ােক িতহত করা ; 
• পিরকল্পনা নয়ণ o বাস্তবায়েনর মেধয্ সম্পেকর্র uন্নয়ন; 
• সরকােরর িবিভন্ন িবভাগ, দপ্তর/সংস্থার মেধয্ uন্নততর সমনব্য় সাধন; 
• সরকারী দপ্তর/সংস্থাসমূেহর মেধয্ eকিট সুষ্ঠু িতেযািগতার পিরেবশ ৈতরী করা; 
• সরকারী দপ্তর/সংস্থার পারফরেমন্স িবষেয eকিট েযৗিক্তক o নয্ায়সঙ্গত ধারণা জনমেন সৃিষ্ট করা। 

 
 Parties of Performance Contracting: 
 
 3 িট পেক্ষর মেধয্ Performance Contract হেয় থােক।  
 

o miKvi ebvg mswkó `ßi/ms¯’v cÖavb; 
o gš¿Yvjq ebvg mswkó `ßi/ms¯’v cÖavb; 
o gš¿Yvjq ev miKvi ebvg mswkó `ßi/ms¯’v cÖavb; 
o 2 wU miKvix `ß‡ii g‡a¨; 
o মি  পিরষদ সিচব বনাম ম নালয়/িবভােগর সিচব 
o GKwU wWcvU©‡g›U ev ms¯’vi mv‡_ Zvi Aaxb¯’ †Kvb BDwb‡Ui mv‡_  ev BDwbUf~³ 

Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i mv‡_; 
 
ি িন্সপাল o eেজন্ট 
 
 
ি িন্সপাল/ ধান 
 

• সরকারী ধাপ aনুসাের uচ্চতর aিফস 
• eেজন্ট পারফরেমন্স মিনটর eবং iভালুেয়ট কের 
• পাবিলক পিলিস বাস্তবায়েনর জনয্ দািয়তব্ াপ্ত 

 
eেজন্ট 

• সম ধােপ eকিট aধঃস্তন সত্তা 
• ি িন্সপাল কতৃর্ক aগর্গিত মূলয্ায়ন করা হয় 
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• পাবিলক পিলিস বাস্তবায়েনর জনয্ দায়ী 
 
 
 
Performance Contracting 3 িট ধান ভােগ িবভক্তঃ 
(ক) The French Based system-( Originated in late 1960’s in France 
by Simon Nora) 
(খ) The Signaling system-(Pioneered in 1980’s in Korea and 
Pakistan simultaneously)  
 
েদশেভেদ Performance Contracting িবিভন্ন নােম পিরিচত েযমনঃ- 

 Performance Contract 
 Performance Agreement 
 Performance Negotiation 
 Memorandum of Understanding 
 Framework Agreement 
 Purchase Agreement 
 Results Framework  
 Contractas de Rendimientos 
 Contract du Plan 
 Contracts de program 
 Compromiso de Resultados 
 Letter of Agreement 
 Results Framework Document (RFD) 

 
েয নােমi ডাকা েহাক না েকন তা  uিল্লিখত  3 িট পদ্ধিতর েয েকান eকিটর মেধয্ পড়েব। 
 
 
 

The French Based system: ei পদ্ধিতেত লক্ষমা ার জনয্ েকান আনুপািতক ভর বা oেয়ট দান 
করা হয়না। সুতরাং গুরুতব্ েভেদ িবিভন্ন লক্ষয্মা ার মেধয্ েকান পাথ র্কয্ থােকনা। সরকারী মািলকানাধীন িতষ্ঠান 
সরকােরর বােজট সােপাট র্ কমােনার uেদ্দেশয্ e পদ্ধিত চালু করা হেয়েছ। 
 
 Signaling System: ei  পদ্ধিতেত েকান িতষ্ঠােনর সমুদয় সম্পেদর সেব র্াত্তম বয্বহােরর uপর গুরুতব্ 
আেরাপ করা হয়। ei পদ্ধিতেত লক্ষয্ aজর্েনর জনয্ uেদ্দশয্গুেলােক গুরুেতব্র  কর্মানুসাের সাজােনা হয়।  ei 
পদ্ধিতেত িতিট  িবিনেদ র্শেকর লক্ষয্মা া/ আuটপুেটর   জনয্ oেয়ট িনধ র্ারণ কের েমাট মান িনধ র্ারণ করা হয়। 
ei পদ্ধিতর লক্ষয্ aজর্েনর জনয্  পক্ষদব্েয়র মেধয্ আেলাচনাকর্েম বছেরর শুরুেত কতগুেলা মূলয্ায়ন কর্াiেটিরয়া 
িনধ র্ারণ করা হয়। িতষ্ঠােনর িবিনেয়াগকৃত সম্পদ েথেক সেব র্াচ্চ িরটান র্ পাoয়ার জেনয্ e পদ্ধিতেত 
বয্বস্থাপনােক uদুব্দ্ধ করা হয়। eর uেদ্দশয্ হেচ্ছ িতষ্ঠােনর কৃত uৎপাদনশীলতা বৃিদ্ধ করা। 
 
   Performance Improvement System: 
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পারফরেমন্স ক ািক্টং িসেষ্টম মূলতঃ িতনিট গুরুতব্পূণ র্ aংেশ িবভক্ত। 
1. Performance Information System 
2. Performance Evaluation System 
3. Performance Incentive System 

Performance Evaluation System: 
 
Performance Contracting পদব্িত বা েয েকান বয্বস্থাপনা পদ্ধিতেতi Performance Evaluation 
বছেরর েশেষ করা হয়। তেব Performance Contracting পদ্ধিতেত Performance Evaluation eর 
জনয্ Ex-ante পদ্ধিত aনুসৃত হয়। Ex-ante পদ্ধিতেত িবিভন্ন লক্ষয্মা া eবং মূলয্ায়ণ কর্াiেটিরয়া পক্ষদব্য় 
Performance Agreement বা MoU সব্াক্ষেরর সমেয়i তথা বছেরর শুরুেত িনধ র্ারণ কের। বছেরর শুরুেত 
িনধ র্ািরত মূলয্ায়ণ কর্াiেটিরয়ার uপর িভিত্ত কেরi বছেরর েশেষ Performance Evaluation করা হুয়।  
 
Performance Evaluation eর  ছয়িট ধাপ। েযমনঃ 
 

• Criteria/Objective 
Selection and 
Prioritizing 
objectives  

•  Criteria Weight 
Selection 

• Key Performance 
Indicator Selection 

•  Evaluation Criteria 
Value Selection 

বছেরর শুরুেত ( পূব র্বত  aথ র্ বছেরর 41 
জুেনর মেধয্) 

• Performance Evaluation 
 

• Performance Reward 

বছেরর েশেষ ( aথ র্ বছেরর েশষ মাস 
েথেক পরবত  বছেরর 41 জুলাiেয়র 
মেধয্) 

 
eছাড়া বছেরর মধয্ ভােগ ( 7 মাস পের, জানুয়াির 2--26) লক্ষয্ মা ার সােথ aগর্গিত মিনটর করা হয়।  সুতরাং 
মিনটিরংেক 
 িবেবচনায় িনেয় e পদ্ধিতেক সামিগর্ক ভােব Performance Monitoring and Evaluation System  
(PMES) বলা যায় । 
 
পারফরেমন্স ক ািক্টংেয়র ধাপসমূহ/ KPI িনধ র্ারণ, লক্ষয্মা া িনব র্াচন o মূলয্ায়েনর ধাপসমূহ 
 

• সংিশ্লষ্ট আiন, িবিধমালা, নীিতমালা, পিরকল্পনা দিলল, বােজট ডকুেমেন্টর uপর িভিত্ত কের 
সংস্থার িভশন, িমশন, uেদ্দশয্ (পয্ারািমটার)িনধ র্ারণ করা; 

• সংস্থার কায র্কর্ম (Functions) িচিহ্নত করা; 
• 3 িট পেক্ষর মেধয্ আেলাচনা কর্েম িনধ র্ািরত বছেরর জনয্ বাস্তবায়নেযাগয্ Criteria/ 

uেদ্দশয্সমূহেক গুরুেতব্র (priority) কর্মানুসাের সাজােনা; 
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• uেদ্দশয্সমূহ/ পয্ারািমটারগুেলােক বাস্তবায়েনর জনয্ গুরুতব্পূণ র্ কাজগুেলা িনণ র্য় করা; 
• পয্ারািমটার aজর্েনর জনয্ আনুপািতক মান/Weight দান করা; 
• পয্ারািমটার/uেদ্দশয্/ িতিট কােজর (action) output/ outcome পিরমােপর  জনয্ Key 

Performance Indicators বা  KPI িনধ র্ারণ করা;  
• িতিট কাজ পিরমােপর eকক (unit) িনণ র্য় o oেয়ট পদান করা ।  
• Evaluation Criteria value িনধ র্ারণ করা  

 - িনধ র্ািরত বছেরর জনয্ িতিট Key Performance Indicator বা KPI-eর   
সেব র্াচচ লক্ষয্মা া  িনধ র্ারণ করা; 
-িনধ র্ািরত বছেরর িবকল্প লক্ষয্মা া সমূহ িনধ র্ারণ করা ; 
 

• iনেসনিটভ/িরoয়াড র্ Criteria  িনধ র্ারণ করা; 
• সমেঝাতা স্মারক/পারফরেমন্স ক াক্ট সব্াক্ষর করা; 
• সমেঝাতা/চুিক্ত বাস্তবায়ন aগর্গিত ষান্মািসক মিনটিরং করা; 
• বািষ র্ক িভিত্তেত পারফরেমন্স iভয্ালুেয়শন করা; 
• iভয্ালুেয়শেনর িভিত্তেত িরoয়াড র্/সব্ীকৃিতদান 

 
িভশন, িমশন, uেদ্দশয্, কায র্কর্ম িনধ র্ারণ  

 
িভশন 
িভশন েকান দপ্তর / সংস্থার আদশ র্   aবস্থােক বুঝায়। eকিট িতষ্ঠােনর বয্বস্থাপনা দীঘ র্ েময়ােদ িতষ্ঠানেক 
েযভােব েদখেত চায় তারi িচ  ।  দপ্তর/ সংসথােক েঢেল সাজােনা  (dramatically restructured) 
বয্িতেরেক সাধারণত বছর —বছর পিরবতর্ন করা হয়না। eকিট িতষ্ঠান যা হেত চায় —তােক িভশন েস্টটেমেন্ট 
তুেল ধরা হয়,  িকভােব হেব তার বণ র্না িভশন েস্টটেমেন্ট থােকনা।  aথ র্ৈনিতক সম্পকর্ িবভাগ, aথ র্ ম ণালেয়র 
িভশন িনম্নরুপঃ 

To build Bangladesh as an economically self-reliant country and to 
reduce the level of poverty 
 
িমশন 
িভশনেক aিধকতর বাস্তবধম  ভােব তুেল ধরা। েকান eকিট িতষ্ঠানেক েকন eবং িক কারেন সৃিষ্ট করা হেয়েছ 
তা দুেয়কিট বােকয্ ফুিটেয় েতালা । িভশন eকিট সব্প্ন ,িমশন ঐ সব্প্নেক বাস্তবায়েনর aঙ্গীকার। েকান িতষ্ঠান  
িকভােব  দীঘ র্ েময়ােদ তার কািঙ্ক্ষত aবস্থায়  যােব তা িমশন েস্টটেমন্ট েথেক বুঝা যায়। 
  aথ র্ৈনিতক সম্পকর্ িবভাগ, aথ র্ ম ণালেয়র  িমশন িনম্নরুপঃ 
     
 

• To support economic programs and policies of the 
government through external resource mobilization 

• Strengthen multilateral and bilateral relationship through 
economic diplomacy 
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 uেদ্দশয্ 
 িতষ্ঠােনর uেদ্দেশয্র তািলকা েথেক িবেবচয্ বছেরর MoU  বাস্তবায়েনর জনয্ গুরুতব্পূণ র্  uেদ্দশগুেলােক 
ম ণালয়/ িবভাগ/দপ্তর/ সংস্থা বাছাi কের িনেব ।  
 
  
কায র্কর্ম 
 
Criteria Selection:  
   
ঊেদ্দশয্গুেলােক গুরুতব্ aনুসাের সাজােনা (Prioritising objectives)  
 
 ei ধােপ িতষ্ঠােনর uেদ্দশয্গুেলােক শাসিনক ম ণালেয়র সােথ েযৗথভােব বেস চুলেচরা িবচার- িবেশ্লষণ  
কের সংিশিলস্ট  বছের বাস্তবায়ন করেত হেব eমন uেদ্দশয্গুেলােক গুরুেতব্র কর্মানুসাের সাজােনা হয়।     
 িতিট uেদ্দশয্ বাস্তবায়েনর জনয্ কাজগুেলােকo (Action) িনধ র্ারণ করা হয়। eেক্ষে  মূলতঃ আuটপুট ধম  বা 
uেদ্দশয্ aজর্েনর সােথ সম্পৃক্ত কাজেক গুরুতব্ দান করা হয়। িকর্য়াগত কাজগুেলােক সাধারণত িবেবচনায় 
েনoয়া হয়না।  
 
 ম নালয় বা eকিট িতষ্ঠান কতগুেলা পয্ারািমটার িনধ র্ারণ করেব তার েকান ধরাবাধা িনয়ম েনi। মূলতঃ 
িতষ্ঠােনর uেদ্দশয্ aজর্েনর aগর্ািধকার কর্ম/গুরুতব্ aনুসাের দপ্তর/সংস্থা পয্ারািমটারগুেলােক সািজেয় থােক। েস 

aনুযায়ী কাজগুেলােকo িনধ র্ারণ করা হয়। মূলতঃ িতষ্ঠােনর ধান ধান uেদ্দশয্গুিল িক িক eবং তা aজর্েন 
িক িক কাজ করেত হেব তা িনধ র্ারণ।  পয্ারািমটােরর সংখয্া খুবi েবশী হেল িতষ্ঠােনর  aজর্ন বয্হত হেত 
পাের।  
পয্ারািমটার সুষ্ঠুভােব িনধ র্ারেণর জনয্ সা িতককােল ‘Balanced Score Card’ Management by 
objectives ,Prism Method –eর  uপর সিবেশষ গুরুতব্ আেরাপ করা হয়। 
 

 
কর্িমক নং পয্ারািমটার/aবেজকিটভস কায র্কর্ম
   
   

 
 

   ধানম ীর কায র্ালেয়র আoতাধীন BEPZA –eর  eকিট objective criteria িনেম্ন েদয়া হল।                 
 
Serial Parameters/Objectives Actions

1  Enhance export Contribution in national export

  Export volume

  Product diversification 

  Increase exporting countries
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Criteria Weight 
 
 েকান পয্ারািমটার বা uেদ্দশয্ aজর্েনর জনয্ লক্ষয্মা া িনধ র্ারণ o পিরমাপ 
 
 Criteria selection ধােপ পয্ারািমটার/ uেদ্দশয্ o কাজগুেলােক িনধ র্ারেণর পের িদব্তীয় ধােপ পয্ারািমটার/ 
uেদ্দশয্ o কাজগুেলার oেয়ট/মান  িনধ র্ারণ  করা হয় । ম ণালয় o সংস্থা পারস্পিরক আেলাচনাকর্েম পিরমােপর 
eকক o মান িনধ র্ারণ কের থােক।  uদাহরণসব্রূপ ধরাযাক েয 3125-3126  aথ র্  বছের   BEPZA-র  েমাট  
পয্ারািমটার 7 িট eবং eগুেলার েমাট oেয়ট বা মান 211। ei ধােপর কাজ হেচ্ছ ei 211 মানেক 7িট 
পয্ারািমটার o িনধ র্ািরত কাজগুেলার  মেধয্ গুরুতব্ aনুসাের বণ্টন  করা। ei 7 িট পয্ারািমটার- eর মেধয্ eকিট 
aনয্তম পয্ারািমটার হেচ্ছ রপ্তািন বৃিদ্ধ eবং eর আoতায় কায র্কর্ম হেচ্ছ 5 িট। রপ্তািন বৃিদ্ধ পয্ারািমটােরর েমাট 
মান  31 যা 5িট কায র্কর্েমর গুরুতব্ aনুপােত িবভাজন করা হেয়েছ । বছেরর শুরুেতi পিরমােপর eকক o 
আনুপািতক মান িনধ র্ারণ করা হয়।  BEPZA- eকিট uেদ্দেশর  weight /মান 6 নমব্র কলােম েদখান হল । 
 
 
 Criteria Weight  
 
 

পয্ারািমটার/uেদ্দশয্ কায র্কর্ম KPI Weight 
(step -2) 

KPI eকক মান

2 3 5  6

রপ্তািন বৃিদ্ধ ক) রপ্তািন বহুমুখীকরণ আমদািনকারকেদশ সংখয্া 6

খ) রপ্তািনর ৈবিচ করণ রপ্তািনপনয্ সংখয্া সংখয্া 6

গ) কৃত রপ্তািন রপ্তািনর পিরমান িমিলয়ন 
ডলার 

6

ঘ) জাতীয় রপ্তািনেত aবদান জাতীয় রপ্তািনেত 
শতকরা হার 

% 6
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Key Performance Indicator  
 
KPI /PI হেচ্ছ eক ধরেনর  পারফরেমন্স পিরমাপক টুল । েকান িতষ্ঠান তার সামিগর্ক বা িবেশষ কােজর 
aগর্গিত/ সাফলয্  মূলয্ায়েনর  জনয্ KPI/ PI বয্বহার করেত পাের । আর e সাফলয্ বা aগর্গিত   কখেনা 
কখেনা  িতষ্ঠােনর strategic goal/objective  aজর্েনর সােথ সম্পিকর্ত,  তেব aিধকাংশ েক্ষে  
িতষ্ঠােনর িনয়িমত কায র্কর্েমর aগর্গিতর সােথ সম্পিকর্ত। সুতরাং েকান  িতষ্ঠান বা সংস্থার  কােছ 
িবষয়গুেলার গুরেতব্র uপর  সুষ্ঠু  KPI িনধ র্ারণ িনভ র্র কের।   
 সহজ ভােব বলেত েগেল  েকান eকিট objective/goal  aজর্েনর জনয্ েয লক্ষয্মা া/target িনধ র্ারণ করা 
হয় তা পিরমােপর  eকিট পিরমাপেযাগয্  টুল হেচ্ছ KPI । iহা শতকরা হার, (%) সংখয্া, হার (rate), 
aনপুাত (ratio) iতয্ািদ িবিভn ভােব pকাশ করা যায় । 
 দপ্তর/সংস্থা  কলাম 3 েত েদখান িতিট কায র্কর্েমর জনয্ eক বা eকািধক key Performance 
Indicator (KPI) িনধ র্ারণ করেব। পারফরেমন্স iনিডেকটর  /িনেদ র্শক হেচ্ছ  েকান পিলিস, ে াগর্াম, 
কম র্সূচী বাস্তবায়েনর েক্ষে   aগর্গিত বা  সাফলয্ পিরমােপর uপায়। েকান দপ্তর/সংস্থার পারফরেমন্স  uন্নয়েন 
KPI eকিট uেল্লখেযাগয্ ময্ােনজেমন্ট টুল।  iনিডেকটর গুেলা সংগঠেনর ধান কায র্কর্মগুলয়র িতিনিধতব্ কের 
eবং জবাবিদিহতায় সহায়তা কের। iনিডেকটরগুেলা eমনভােব িনব র্াচন করেত হেব েযন তা িতষ্ঠােনর 
পারফেমেন্সর গুনগত eবং পিরমানগত uভয় িদকেক িবেবচনা করেত পাের। েকান eকিট িবষয় KPI eকািধক 
হেত পাের।  
 
 
Trends value for KPI 
 
িতিট KPI eর জনয্ পূব র্বত  3 বছেরর কৃত aজর্ন, িবেবচনাধীন বছেরর লক্ষয্মা া eবং পরবত  3 বছেরর 
েক্ষপণ েটিবেল েদখােনা হয় । িবগত 3 বছেরর কৃত aজর্ন eবং পরবত  3 বছেরর েক্ষপণ eকে  েদখােনার 
পিরে িক্ষেত িবেবচয্ বছেরর লক্ষয্মা া িনধ র্ারেণর েক্ষে  পক্ষদব্েয়র মেধয্ আেলাচনা সহজতর হয় । েকান eকিট 
কায র্কর্ম চলিত বছের শুরু হেল ,পূব র্বত  3িট বছেরর কৃত aজর্েনর ঘর ফকা থাকেব । aনয্িদেক  েকান 
কায র্কর্েমর েময়াদ পরবত   3 বছর  পয র্ন্ত না থাকেল  েয সময় পয র্ন্ত থােকেব েস পয র্ন্ত েটিবেল  েদখােত হেব। 
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Parameters  Action KPI Unit Actual 

2012/13 
Actual 
2013/14(ant
icipated) 

Targeted 
2014/15 

Projected 
2016/201
7 

Projected 
2015/16 

Projected 
2016/201
7 

 

1 2 3 4 5 6 7 9 8 9  

 Enhanced 
Export 

Cont.in 
national 
export 

% of nat 
expo 

% 17.20 17.40 17.50 18 
 

17.75 18 
 

 

 Volume export in 
MUSD 

M.USD 4800 4850 5000 6000 5500 6000  

 Product 
Diversificatio
n 

No.of 
products 

no.  148 155 180 165 180  

 Increase 
country 

No.of 
importing 
countries  

No. 118 122 125 135 130 135  
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লক্ষয্মা া  িনধ র্ারণ   (Principals for setting targets) 
 
  িতিট iনিডেকটর বা মানদেণ্ডর জনয্ তয্ািশত েয পারফরেমন্স aজর্ন করেত হেব তাi হসেচ লক্ষয্মা া 
(Target (or benchmark) refers to the desired standard of performance to be achieved 
on the indicator.)   MoU  ভুক্ত িতিট লক্ষয্মা া বাস্তবসম্মত হoয়া েয়াজন । eেত িতষ্ঠােনর 
আকাঙ্ক্ষার িতফলন থাকেব , তেব মা ািতিরক্ত uচ্চাকাঙ্ক্ষী হেবনা । iহা াথিমক ভােব  পিরকল্পনা কিমশন, 
শাসিনক ম ণালয়  o  aথ র্ ম নালেয়র সােথ েনগিসেয়শেনর িভিত্তেত িনধ র্ািরত হয়। িতষ্ঠােনর বািষ র্ক 
কম র্পিরকল্পনা,   aনুেমািদত uন্নয়ন পিরকল্পনা , িতষ্ঠােনর িবভন্ন কায র্কর্ম  ,বািষ র্ক  বােজট o ম ণালেয়র সােথ  
negotiation eর ে িক্ষেত সাধারণ পিরেবশ /পিরিস্থিতেত চয্ােলঞ্জ েমাকােবলা কের বাস্তবায়ন  সম্ভব eমন  
লক্ষয্মা া িনধ র্ারণ করেত হেব ।  েকান রকম চয্ােলঞ্জ েমাকােবলা বয্তীত গতানুগিতক িকর্য়ায়  aনায়ােস 
বাস্তবায়ন সম্ভব eমন লক্ষয্মা ােক KPI aজর্েনর জনয্ যথাযথ লক্ষয্মা া বেল িবেবিচত হেবনা। 
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Criteria Value Selection 
 
কর্াiেটিরয়া ভয্ালু বলেত বুঝায় েয িনধ র্ািরত লক্ষয্মা ার কতটুকু aিজর্ত হেল িনধ র্ািরত পূণ র্মােনর েথেক কত মান পাoয়া যােব। eেক্ষে  Contract 
সব্াক্ষেরর সময়i তা পারষ্পিরক আেলাচনার মাধয্েম িনধ র্ারণ করা হয়। eেক্ষে   েবপজা দত্ত 3 নং (রপ্তািন) Parameterেক িনম্নরূপভােব Criteria 
Value কের েদখােনা হেলা। তেব eিট চূড়ান্ত নয় । uভয়পেক্ষর মেধয্ আেলাচনাকর্েম iহা চূড়ান্ত করা হয়। 

 
 

পয্ারািমটার/ 
aবেজকিটভস 

কায র্কর্ম 
 

KPI লক্ষয্মা া  o  iভালুেয়শন কর্াiেটিরয়া ভয্ালু aজর্ন পূণ র্মান াপ্ত
মান 

 eকক লক্ষয্মা া 211% ৯1% 91% 81% 71% 61%    
রপ্তািন বৃিদ্ধ ক) রপ্তািন 

বহুমুখীকরণ 
(রপ্তািনকারকেদশ) 

আমদািনকারক 
েদশ 

সংখয্া  236 234-
235 

232-
233 

22৯-
231 

228-
229 

227 235 6 5.61

খ) রপ্তািনর 
ৈবিচ করণ 
(রপ্তািনপনয্) 

রপ্তািনপনয্ 
সংখয্া 

সংখয্া 266 266 265 263-
264 

261-
262 

259-
25৯ 

258 266 6 6.11

গ) কৃত রপ্তািন রপ্তানীকৃত 
পেণয্র আিথ র্ক 
মূলয্ 

িবিলয়ন 
ডলার 

6111.11 6111 5৯91 5৯61 5৯11 5911 5891 6,111 6 6.11

ঘ) জাতীয় 
রপ্তািনেত aবদান 

রপ্তানী o 
জাতীয় 
রপ্তানীর 
aনুপাত 

% 28.61 28.61 28.51 28.41 28.21 28.11 26.৯1 28.41% 6 5.11

        31 29.61
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বাংলােদশ রপ্তানী িকর্য়াকরণ eলাকা কতৃর্পক্ষ 
 

 
 

3125-26 aথ র্ বছেরর জনয্ েকিপআi লক্ষয্মা া িনধ র্ারণ 

পয্ারািমটার 
(Paramete

r)/ uেদ্দশয্ 
(Objective) 

কায র্কর্ম 
(Action) 

(Key 
Performan

ce 
Indicator) 

KPI 

eকক 
(Uni

t) 

মান/ 
(Weigh

t) 

iভয্ালুেয়শন কর্াiেটিরয়া ভয্ালু (Evaluation 
Criteria Value) 

কৃত
aজর্ন 

(Achi
evem
ent) 

াপ্ত মান  
(Obtained  
Score) 

211% ৯1% 91% 81% 71% 

িবিনেয়াগ আনয়ন K) কৃত 
িবিনেয়াগ  

আনীত িবিনেয়ােগর 
পিরমাণ 
 

িমিলয়ন 
মািকর্ন 
ডলার 

17 441 329.5 - 
43৯.৯৯

329 —
43৯.5৯ 

328.
5-

439.৯
৯ 

328-
439.5
৯ 

  

L) িবিনেয়াগ 
েসিমনাের 
aংশগর্হণ 
(েদেশ/িবেদেশ) 

aংশগর্হণকৃত 
েসিমনােরর সংখয্া 

সংখয্া 14 26 14 13 12 10-22   

M) িশল্প প্লেটর 
uন্নয়ন 

uন্নয়নকৃত প্লেটর 
সংখয্া 

সংখয্া 14 21৯ 105 -
219 

100 -
215 

95 —
৯৯ 

90 -
৯5 

  

N) িনজসব্ 
কারখানা ভবন 
িনম র্াণ o 
িবদয্মান 
কারখানা 
ভবেনর uধব্র্মুখী 
সম সারণ 

িনিম র্ত/ uধব্র্মুখী
স সািরত ভবেনর 
সংখয্া 

সংখয্া 18 21 8-৯ 6-8 5-5 3   

O) নতুন  নবস্থািপত সংখয্া 13 13 01 -- -- --   
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পয্ারািমটার 
(Paramete

r)/ uেদ্দশয্ 
(Objective) 

কায র্কর্ম 
(Action) 

(Key 
Performan

ce 
Indicator) 

KPI 

eকক 
(Uni

t) 

মান/ 
(Weigh

t) 

iভয্ালুেয়শন কর্াiেটিরয়া ভয্ালু (Evaluation 
Criteria Value) 

কৃত
aজর্ন 

(Achi
evem
ent) 

াপ্ত মান  
(Obtained  
Score) 

211% ৯1% 91% 81% 71% 

iিপেজড 
’̄vc‡bi 

cwiKíbv 

iিপেজড eর সংখয্া

P) িবদয্মান 
iিপেজেডর 
স সারণ 

স সািরত 
iিপেজড eর সংখয্া

সংখয্া 12 13 01 -- -- --   

uপেমাটঃ 33   
রপ্তািন ক) রপ্তানী 

বহুমূখীকরণ 
(আমদানীকারক 
েদশ) 

আমদানীকারক 
েদেশর সংখয্া 

সংখয্া 16 236 124 123 122 121   

খ) রপ্তানীর 
ৈবিচ ায়ন 
(রপ্তানী পণয্) 

রপ্তানীকৃত পেণয্র 
সংখয্া 

সংখয্া 16 266 154 153 152 151   

গ) কৃত রপ্তানী  রপ্তানীকৃত পেণয্র 
আিথ র্ক মূলয্ 

িমিলয়ন 
মািকর্ন 
ডলার 

18 6,111 4950 —
5৯৯৯.৯
৯ 

4900-
5৯5৯.৯৯ 

4891-
59৯৯.৯৯ 

4850 —
598৯.৯৯ 

  

ঘ) জাতীয় 
রপ্তািনেত 
aবদান 

রপ্তানী o জাতীয় 
রপ্তানীর aনুপাত 

% 18 28.61 17.40
— 28.5৯ 

17.30
— 28.4৯ 

17.20-
28.3৯ 

17.10-
28.2৯ 

  

uপেমাটঃ 35   
কম র্সংস্থান ক) চালু িশল্প 

িতষ্ঠােনর 
চালু িশল্প 
িতষ্ঠােনর 

সংখয্া 23 551 438-
54৯ 

435-
548 

432-
545 

430 -
542 

  



 16 

পয্ারািমটার 
(Paramete

r)/ uেদ্দশয্ 
(Objective) 

কায র্কর্ম 
(Action) 

(Key 
Performan

ce 
Indicator) 

KPI 

eকক 
(Uni

t) 

মান/ 
(Weigh

t) 

iভয্ালুেয়শন কর্াiেটিরয়া ভয্ালু (Evaluation 
Criteria Value) 

কৃত
aজর্ন 

(Achi
evem
ent) 

াপ্ত মান  
(Obtained  
Score) 

211% ৯1% 91% 81% 71% 

সংখয্া বৃিদ্ধ কর্মপুিঞ্জত সংখয্া 
খ) কর্মপুিঞ্জত 
কম র্সংস্থান  

সৃষ্ট কম র্সংস্থােনর 
সংখয্া 

সংখয্া 24 4,৯1,11
1 

3,89,00
0 — 

4,9৯,৯৯
৯ 

3,88,00
0 — 

4,99,৯৯
৯ 

3,87,00
0 — 

4,98,৯৯
৯ 

3,86,00
0 - 

4,97,৯৯
৯ 

  

uপেমাটঃ 36   
িমক কলয্াণ ক) েসাশাল 

কমপস্নােয়ন্স  
KviLvbvi
কমপ্লােয়েন্সর 
পিরমাণ 

% 13 ৯5 93 - - -   

খ) গণেভাট o 
িমক কলয্াণ 
সিমিত গঠন   

Av‡qvwRZ MY‡fvU
I গিঠত িমক 
কলয্াণ সিমিতর 
সংখয্া 

সংখয্া 16 41 27 —
3৯ 

24 —
37 

21 — 34 18 — 31   

গ) িমকেদর 
মূল মজুরী বৃিদ্ধ  

মূল মজুরী বৃিদ্ধর 
শতকরা হার 

% 16 21 9 8 7 6   

ঘ) েড েকয়ার 
েসন্টার 

নবস্থািপত  েড 
েকয়ার েসন্টােরর 
সংখয্া 

সংখয্া 13 26 14 13 12 11   

ঙ) িশল্প 
িতষ্ঠােনর 
িনজসব্ 
েমিডেকল 
েসন্টার/আuটেল

নবস্থািপত  িনজসব্ 
েমিডেকল 
েসন্টার/আuটেলট 
eর সংখয্া 

সংখয্া 13 26 14 13 12 11   
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পয্ারািমটার 
(Paramete

r)/ uেদ্দশয্ 
(Objective) 

কায র্কর্ম 
(Action) 

(Key 
Performan

ce 
Indicator) 

KPI 

eকক 
(Uni

t) 

মান/ 
(Weigh

t) 

iভয্ালুেয়শন কর্াiেটিরয়া ভয্ালু (Evaluation 
Criteria Value) 

কৃত
aজর্ন 

(Achi
evem
ent) 

াপ্ত মান  
(Obtained  
Score) 

211% ৯1% 91% 81% 71% 

ট 
 uপেমাটঃ 27   
আিথ র্ক বয্বস্থাপনা ক) আয়কর 

পিরেশাধ 
পিরেশািধত 
আয়কেরর পিরমাণ 

েকািট 
টাকা 

12 56 44.5 —
55.৯৯ 

44 —
55.5৯ 

43.5 —
54.৯৯ 

43 —
54.5৯ 

  

খ) িডeসeল 
পিরেশাধ 

পিরেশািধত 
িডeসeল eর 
পিরমাণ 

েকািট 
টাকা 

12 32.75 - - - -   

গ) িডিভেডন্ড 
পিরেশাধ 

পিরেশািধত 
িডিভেডন্ড eর 
পিরমাণ 

েকািট 
টাকা 

12 36 24 23 22 21   

uপেমাটঃ 4   
শাসিনক 
বয্বস্থাপনা 

ক) নতুন 
কম র্কতর্া-
কম র্চারী িনেয়াগ 

নবিনেয়াগকৃত 
কম র্কতর্া-কম র্চারীর 
সংখয্া 

সংখয্া 12 41 25 20 15 10   

খ) সম্ভাবয্ 
িবিনেয়াগকারী
েদর ি িফং 

aনুিষ্ঠত ি িফং eর 
সংখয্া 

সংখয্া 12 461 340 330 320 310   

গ) আমদািন  
aনুমিতপ  iসুয্ 

iসুয্কৃত আমদানী 
aনুমিতপে র 
সংখয্া 

i. 
সংখয্া 

13 2,46,11
1 

13400
0 — 

245৯৯ 

13300
0-

244৯৯৯ 

132000-
243৯৯৯ 

131000
-

242৯৯৯ 

  

আমদািন  
aনুমিতপ  iসুয্ 
করার েয়াজনীয় 

ii. সময় 13 Same 
Day 

-- -- -- --   
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পয্ারািমটার 
(Paramete

r)/ uেদ্দশয্ 
(Objective) 

কায র্কর্ম 
(Action) 

(Key 
Performan

ce 
Indicator) 

KPI 

eকক 
(Uni

t) 

মান/ 
(Weigh

t) 

iভয্ালুেয়শন কর্াiেটিরয়া ভয্ালু (Evaluation 
Criteria Value) 

কৃত
aজর্ন 

(Achi
evem
ent) 

াপ্ত মান  
(Obtained  
Score) 

211% ৯1% 91% 81% 71% 

সময় 
ঘ) রপ্তািন 
aনুমিতপত্র 
iসুয্ 

iসুয্কৃত রপ্তানী 
aনুমিতপে র 
সংখয্া 

সংখয্া 13 2,৯1,11
1 

18900
0 —  

29৯৯৯৯ 

18800
0 — 

299৯৯৯ 

187000  
-   

298৯৯৯ 

18600
0  -  

297৯৯৯ 

  

রপ্তানী aনুমিতপ  
iসুয্ করার 
েয়াজনীয় সময় 

ii. সময় 13 Same 
Day 

-- -- -- --   

uপেমাটঃ 21   
েমাটঃ 211   
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aনয্ িবভাগ বা দপ্তর/সংস্থার সােথ সম্পিকর্ত কায র্কর্ম 
 
 MoU েত uিল্লিখত েকান েকান uেদ্দশয্ বা তার  aংশিবেশষ বাস্তবায়ন MoU ভুক্ত পক্ষদব্েয়র বাiের তৃতীয় 
েকান দপ্তর /সংস্থার  কায র্কর্ম/ সহেযািগতার uপর  িনভ র্রশীল হেত পাের। eরূপ aবস্থায় চুিক্ত/ সমেঝাতা স্মারক 
সব্াক্ষেরর পূেব র্i সংিশ্লষ্ট িবভাগ/সংস্থা/ িতষ্ঠােনর সােথ আনুষ্ঠািনক আলাপ-আেলাচনার মাধয্েম uেদ্দশয্ 
বাস্তবায়েন কতটুকু সহেযািগতা পাoয়া যােব তা িনিশ্চত হেত হেব। 
 
 
 
 
 
Composite Score/ Performance Evaluation (বছেরর েশেষ) 
e পদ্ধিতেত দপ্তর/সংস্থােক 2-6 পেয়ন্ট েস্কেল কেম্পািজট েস্কার গণনা করা হয়। দপ্তর/সংস্থা Performance 
Contracting ভুক্ত সকল টােগ র্ট aজর্েন চমৎকার ফলাফল েদখােল (Excellent) েস জেনয্ 2 েস্কার েদয়া হয়। 
আর েস্কার 6 পাoয়ার মােন হেচ্ছ দপ্তর/সংস্থা uভয় পেক্ষর সম্মিতকর্েম সাবয্স্তকৃত েকান টােগ র্টi aজর্ন করেত 
সক্ষম হয়িন। 
 

ে ঞ্চ eবং েকািরয়ান মেডল aনুসাের েস্কািরং েস্কল হেচ্ছ িনম্নরূপঃ 
Excellent-1, Very Good-2, Good-3, Average-4, Poor-5. 

 
দপ্তর/সংস্থায় কািঙ্খত মােনর জনয্ e পদব্িতেত িনম্নরূপভােব 6 িট কয্াটাগরীেত ভাগ করা হয় 

 
Category Range 
Excellent 1-1.50 
Very Good 1.51-2.50 
Good 2.51-3.50 
Fair/Average 3.51-4.50 
Poor 4.51-5.00 

 
বাংলােদেশর েক্ষে  বতর্মােন েযভােব পরীক্ষায় েগর্িডং করা হেচ্ছ তার সােথ e কেম্পািজট েস্কারেক 
সহজেবাধয্ভােব বয্বহােরর জনয্ িনম্নরূপভােব বয্বহার করা েযেত পাের। 
Excellent-5, Very Good-4, Good-3, Average-2, Poor-1 eবং uিল্লিখতরূপ েস্কােরর সােথ 
তালিমলােনার জনয্ িনম্নরূপভােব 6 িট কয্াটাগির করা যায়। 
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Category Range 
Excellent 4.50-5.00 
Very Good 3.50-4.49 
Good 2.50-3.49 
Fair/Average 1.50-2.49 
Poor 1.00-1.49 

 
বতর্মােন বাংলােদেশ িবদুয্ৎ িবভাগ, িবদুয্ৎ uন্নয়ন েবাড র্o eর সােথ aনয্ানয্ েকাম্পািনর েক্ষে  চলমান 
Performance Contract গুেলােত মূলয্ায়েনর পূন র্মান বা েস্কার 211 রাখা হেয়েছ। ধানম ীর কায র্ালয় o eর 
সােথ সংযুক্ত aিধদপ্তর/সংস্থাসমূেহর জনয্ স্তুতকৃত দিললপে o  aনুরূপ মূলয্ায়েনর েস্কার িনধ র্ারণ করা হেয়েছ। 

 
Category Range 
Excellent 91-100 
Very Good 81-90 
Good 71-80 
Fair/Average 61-70 
Poor 51-60 

 
 েযমন পূব র্বত  uদাহরেণ েবপজা রপ্তািন Parameter-e পূণ র্মান 31 eর মেধয্ 29.61 েস্কার হেয়েছ। eিটেক 211 
eর সােথ তুলনা করেল েবপজার াপ্তমান দাড়ায় 29.61 x 6=৯3.61  যা Excellent Category েত পের।  
 
uৎসাহ বা েনাদনা কাযকর্র্ম ( Reward/Recognition) 
 
পারফরেমন্স ক াক্ট/eিগর্েমন্টেক সফলভােব বাস্তবায়েনর জনয্ সব্ীকৃিত/পুরস্কার দােন বয্বস্থা থাকা আবশয্ক। e 
বয্বস্থা িতষ্ঠান o িতষ্ঠােনর কম র্কতর্া/কম র্চারীসকেলর জেনয্ েযাজয্ হেত হেব। aনয্থায় পারফরেমন্স ক ািক্টং 
বয্বস্থা ফল সূ হবার সম্ভাবনা নাi বলেলi চেল।  
 
িতষ্ঠােনর জনয্ 

 বৎসরােন্ত মূলয্ায়েন- 
• াপ্ত েস্কার বা মান aনুসাের িতষ্ঠানগুেলােক রািঙ্কং করা; 
• সেব র্াচ্চ েস্কার াপ্ত সংস্থােক মাননীয় ধানম ীর সব্াক্ষের আনুষ্ঠািনকভােব সনদ দােনর মাধয্েম 

সব্ীকৃিত দান। তেব শতর্ থােক েয e েস্কার ৯2% তা তদুেধ র্ হেত হেব। 
• িদব্তীয় o তৃতীয় স্থােন aবস্থানকারী িতষ্ঠানেক মুখয্ সিচব/িসিনয়র সিচেবর সব্াক্ষের আনুষ্ঠািনকভােব 

সনদ দােনর মাধয্েম সব্ীকৃিত দান করা। তেব, শতর্ থােক েয াপ্ত েস্কার 92% বা তদুেধ র্ হেত হেব। 
• থম বছের েকান িতষ্ঠানেক িতরস্কার না করা। 

  
কম র্কতর্া/কম র্চারীেদর জনয্ iনেসিন্টভ বা িরoয়াড র্  
 
  েয েকান দপ্তর/ সংস্থার মূল চািলকাশিক্ত হেচ্ছ ঐ  িতষ্ঠােনর জনবল। PC পদ্ধিতেত KPI লক্ষয্মা া িনধ র্ারণ , 
বাস্তবায়নসহ িতষ্ঠােনর সামিগর্ক uেদ্দশয্ aজর্েন জনবেলর ভূিমকা aনসব্ীকায র্ । সুতরাং  জনবেলর িনকট েথেক 
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iিপ্সত েসবা ািপ্ত তথা জনবেলর সুষ্ঠু বয্বহােরর uপর সমেঝাতা স্মারেকর সফল বাস্তবায়ন িনভ র্রশীল। eজনয্ 
Performance Appraisal System eর সােথ PC/MoU eর সম্পকর্ স্পষ্ট থাকা দরকার। কম র্কতর্া/ 
কম র্চারীেদর সাফলয্েক শুধুমা  িরoয়াড র্ বা সব্ীকৃিত দােনর মেধয্ সীমাবদ্ধ না েরেখ eর সােথ পদায়ন /পেদান্নিত  o 
কম র্জীবন পিরকল্পনার  সম্পকর্ স্থাপন েয়াজন। 
 
আমােদর েদেশ পাবিলক েসকটের  কম র্কতর্া, কম র্চারীেদর  বািষ র্ক েগাপনীয় aনুেবদন (Annual 
Confediential Report) পিঞ্জকা বছর aনুযায়ী েলখা হয়। তাছাড়া e পদ্ধিত বহুলাংেশ subjective 
eবং eিটর হালনাগাদ করা েয়াজন মেম র্ পাবিলক েসক্টর িবেশষজ্ঞগণ মেন কেরন ।জন শাসন ম ণালয়  
িবদয্মান ACR েক Annual Performance Report (APR) পিরবতর্েনর লেক্ষ কাজ করেছ। 
Performance Contracting (PC) বা Memorandum of Understanding (MoU) েয 
নােমi aিভিহত করা েহাকনা েকন  eেক সফল করার জনয্ eর সােথ Performance Appraisal System 
eর সমনব্য় থাকেত হeেত 
Management by Objectives (MBO) পদ্ধিতেত িতষ্ঠােনর লক্ষয্মা া িনধ র্ারণ eবং তােক 
িতষ্ঠােনর িবিভন্ন iuিনেটর মেধয্ িবভাজেনর েক্ষে  কম র্কতর্ােদর সম্পৃক্ততা থােক েতমিন িতষ্ঠােনর লক্ষয্মা া 

aজর্েনর সােথ েকান েকান েক্ষে  কম র্কতর্ােদর বািষ র্ক মূলয্ায়নেক সম্পৃক্ত করা হয়। েযমন Power Grid 
Company of Bangladesh (PGCB) কম র্কতর্ার বািষ র্ক কম র্মূলয্ায়েনর জনয্ 211 নমব্রেক িনম্নরুপ 
ভােব িবভাজন কেরেছ- 
 বয্িক্তগত মূলয্ায়ন-61 
iuিনেটর aজর্ন -  41 
িতষ্ঠােনর aজর্ন-31 

 
 Performance Contracting বয্বস্থায় দপ্তর/ সংস্থার KPI লক্ষয্মা া o িতিট iuিনট,শাখা বা ােঞ্চর 
লক্ষয্মা াo িনধ র্ারণ করা হয়।  eেত শীষ র্ িনব র্াহী েথেক শুরু কের েতয্ক কম র্কতর্া/কম র্চারীর জনয্ পিরমাপেযাগয্ 
o সুস্পষ্ট  লক্ষয্মা া ঊধব্র্তন-aধস্তন আেলাচনার  মাধয্েম িনধ র্ারণ করা হয়।  সুতরাং PC eর সাফেলয্র জনয্ 
KPI  লক্ষয্মা া aজর্েন কম র্কতর্ার aবদানেক ACR/APR eর সােথ সম্পৃক্ত করা েয়াজন ।  কম র্কতর্ােদর  
কােজর সােথ ACR/APReর  সম্পৃক্ততােক িনিবড় করার জনয্ ACR/APR eর েময়াদকাল aথ র্বছর 
িভিত্তক করা সহ আিথ র্ক/  aনারিথক েণাদনা দান সহ কম র্কতর্ােদর  মােনান্নয়েনর জনয্ িবিভন্ন বয্বস্থা গর্হণ করা 
েযেত পাের। 

 
 

চুিক্ত/সমেঝাতা স্মারক সব্াক্ষর 
aনুেচ্ছেদ বিণ র্ত প চিট কায র্কর্েমর থম িতনিট বছর শুরুর পূেব র্i িতষ্ঠােনর িভশন, িমশন, uেদ্দশয্ (পয্ারািমটার), 
লক্ষয্মা া, আনুপািতক weight o  Evaluation Criteria Value  aনুযায়ী চূড়ান্ত করা হয়। চতুথ র্ o 6ম দফ 
তথা Performance Evaluation eবং Performance Reward েকৗশলo বছেরর শুরুেত িনধ র্ারণ করা 
হয়। e সকল কায র্ািদ সম্পেন্নর পরi চুিক্ত/সমেঝাতাভুক্ত বছর শুরুর পূেব র্i Performance 
Contract/Memorandum of Understanding বা সমেঝাতা স্মারক সব্াক্ষর করা হয়। 
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পারফরেমন্স ক ািক্টংেয়র সীমাবন্ধতা 
 পারফরেমন্স ক ািক্টং বয্বস্থা বতর্ণ করার পের কেয়ক বছর ভাল ফলাফল কের থােক। পরবত েত 
ফলাফেলর ধারা পিরবতর্েনর েক্ষে  ৈশিথলয্ বা জড়তা লক্ষয্ করা যায়ঃ 

 ঝুিঁক eড়ােনার জেনয্ সহেজ বাস্তবায়নেযাগয্ টােগ র্ট িনধ র্ারণ; 
 চুিক্তভূক্তপক্ষদব্েয়র মেধয্ কিমটেমেন্টর aভাব; 
 সুষ্ঠু পদব্িতর uদ্ভাব বয্িতেরেক incentive system চালু করা; 
 েকান incentive eর বয্বস্থা না থাকা; 
 MoU বিহভূ র্ত িবষয়সমূেহর aগর্গিত না হoয়া; 
 মধয্ম স্তর েথেক িনম্ন স্তের কর্মানব্েয় MoU eর ভাব কেম যাoয়া; 
 দাতা সংস্থা িনভ র্র বা তােদর দব্ারা চািলেয় েদoয়া মেম র্ ধারণা েপাষণ করা. 

 
MoU/PC েক কায র্করী করার িটপস্ 

2) েখালােমলা আেলাচনার মাধয্েম ডকুেমন্ট চূড়ান্তকরণ; 
3) পারফরেমন্স ক াক্ট uভয় পেক্ষর কােছ গর্হণীয় o সমতার িভিত্তেত হoয়া েয়াজন eবং e জেনয্ 

eকিট শিক্তশালী তৃতীয় পক্ষ থাকা েয়াজন; 
4) পারফরেমন্স iভয্ালুেয়শন পক্ষ বিহভূ র্ত েকান তৃতীয় পক্ষ দব্ারা হoয়া দরকার; 
5) iিন্ডেকটরসমূহ eবং তােদর আেপিক্ষক Weight সুিনিদ র্ষ্ট হেত হেব; 
6) Performance Contracting-েক যথাযথ গুরুতব্ সহকাের েনয়ার জনয্ পুরস্কার o িতরস্কােরর 

বয্বস্থা সুষ্পষ্ট থাকা দরকার; 
7) দীঘ র্ েময়ােদ Performance Contracting/Memorandum of Understanding 

পদ্ধিতেক কায র্করী রাখার জনয্ সিঠক মিনটিরং o iভয্ালুেয়শন পদ্ধিত েবর করা। 
 

পারফরেমন্স ক ািক্টং বয্বস্থা বতর্েণর  তয্ািশত ফলাফল  (Expected Outcome) 
 পারফরেমন্স uন্নিত; 
 িতষ্ঠােনর কায র্কর্েম o সম্পদ বয্বহাের সব্চ্ছতা বৃিদ্ধ; 
 ফলাফেলর জনয্ দায়বদ্ধতা বৃিদ্ধ ; 
 পিরমাপেযাগয্ পারফরেমেন্সর জনয্ জবাবিদিহতার বৃিদ্ধ; 
 পিরমাপেযাগয্ পারফরেমেন্সর সােথ িরoয়ােড র্র সম্পকর্ uন্নয়ণ; 
 ফলাফেলর জনয্ দািয়েতব্র সুিনিদ র্ষ্ট িবভাজন; 
 পিরকল্পনা (Planning)বাস্তবায়ন (Implementation) 
 পিরকল্পনা o uন্নয়েনর মেধয্ সহসম্পেকর্ান্নয়ান; 
 িতষ্ঠােনর aেটানিম বৃিদ্ধ করা  

        
 


