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 আসসালামু আলাইকুর্। 

 ‘বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ি’ স্বাক্ষর অনুষ্ঠাপ্টন উপর্িত সকলপ্টক আর্র্ শুপ্টভচ্ছা জানার্চ্ছ।  

র্র্ন্ত্রপর্রষদ সর্িপ্টবর সপ্টে ৪৮টি র্ন্ত্রণালয়/র্বভাপ্টের সর্িবেণ র্িতীয়বাপ্টরর র্ত বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ি স্বাক্ষর 

কপ্টরপ্টেন। এ কাপ্টজর সপ্টে সংর্িষ্ট সকলপ্টক আন্তর্রকভাপ্টব ধন্যবাদ জানাই। 

সুর্ধর্ন্ডলী, 

 স্বাধীনতার পরপরই সব িকাপ্টলর সব িপ্টেষ্ঠ বাঙার্ল, জার্তর র্পতা বেবন্ধু শেখ মুর্জবুর রহর্ান তাঁর শসানার বাংলা 

েড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়প্টনর জন্য যুদ্ধর্বধ্বস্ত শদে পুনে িঠপ্টন র্প্টনার্নপ্টবে কপ্টরন।  

সাপ্টড় র্তন বেপ্টরর র্প্টে র্তর্ন রাস্তাঘাট, শরললাইন শর্রার্ত, ভারপ্টত আেয় শনওয়া ১ শকাটি র্ানুষপ্টক পুনব িাসনসহ 

শদপ্টের অর্ িনীর্তপ্টক একটা েি র্ভর্ির উপর দাঁড় করান। র্কন্তু শদর্ে-র্বপ্টদর্ে িক্র জার্তর র্পতাপ্টক ১৯৭৫ সাপ্টলর ১৫ আেস্ট 

সপর্রবাপ্টর হতযা কপ্টর শদপ্টের অগ্রর্াত্রাপ্টক স্তব্ধ কপ্টর শদয়। 

২১ বের পর ১৯৯৬ সাপ্টল আর্রা সরকার পর্রিালনার দার্য়ত্ব র্নপ্টয় জার্তর র্পতার স্বপ্ন বাস্তবায়প্টনর কাজ শুরু কর্র। 

২০০১ সাপ্টল ষড়র্প্টন্ত্রর র্নব িািপ্টনর র্ােপ্টর্ আওয়ার্ী লীেপ্টক আবারও পরার্জত করা হয়। এরপর শদপ্টের কী অবিা হপ্টয়র্েল 

তা আপনারা সকপ্টলই জাপ্টনন।  

২০০৮ সাপ্টলর র্নব িািপ্টনর আপ্টে আর্রা রূপকল্প-২০২১ প্রণয়ন কর্র। জনেণ আর্াপ্টদর শভাট র্দপ্টয় র্বপুলভাপ্টব র্বজয়ী 

কপ্টরন। আর্রা জনেপ্টণর কাপ্টে শদওয়া প্রর্তশ্রুর্ত পালন কপ্টর র্ার্চ্ছ।   

ইপ্টতার্প্টে আর্রা র্নম্নর্ে আপ্টয়র শদপ্টে উন্নীত হপ্টয়র্ে। র্াত্র সাত বেপ্টর আর্াপ্টদর র্ার্ার্পছু জাতীয় আয় প্রায় 

আড়াই গুণ বৃর্দ্ধ করপ্টত সক্ষর্ হপ্টয়র্ে। র্ার্ার্পছু আয় ২০০৫-০৬ সাপ্টলর ৫৪৩ ডলার শর্প্টক বৃর্দ্ধ শপপ্টয় বতির্াপ্টন ১ হাজার ৩১৪ 

র্ার্কিন ডলার হপ্টয়প্টে। এর আপ্টে র্ার্ার্পছু আয় র্িগুণ করপ্টত সর্য় শলপ্টের্েল ২০ বের।  

 শর্াট জাতীয় উৎপাদন (র্জর্ডর্প) ১০০ র্বর্লয়ন ডলাপ্টর শপ ৌঁোপ্টত বাংলাপ্টদপ্টের সর্য় শলপ্টের্েল ৩৮ বের। এ 

অর্ িবেপ্টর র্জর্ডর্প ২০০ র্বর্লয়ন ডলাপ্টর উন্নীত হপ্টব। এ ধরপ্টণর সাফপ্টের কারপ্টণ র্বপ্টির দরবাপ্টর বাংলাপ্টদপ্টের র্র্ িাদা বৃর্দ্ধ 

শপপ্টয়প্টে। 

 এর্ন অভাবনীয় সাফে সপ্টত্বও আর্াপ্টদর র্নর্িন্ত হপ্টয় বপ্টস র্াকার সুপ্টর্াে শনই। রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়ন এবং 

২০৪১ সাপ্টল বাংলাপ্টদেপ্টক উন্নত রাপ্টে পর্রণত করপ্টত হপ্টল আর্াপ্টদর শর্প্টত হপ্টব আরও অপ্টনক দূর। উন্নয়প্টনর ের্তপ্টক আরও 

ত্বরার্িত করপ্টত হপ্টব। আর্াপ্টদর আরও কঠিন িযাপ্টলঞ্জ গ্রহণ করপ্টত হপ্টব। 

সুর্ধর্ন্ডলী, 

 আর্াপ্টদর র্প্টন রাখপ্টত হপ্টব, জাতীয় উন্নয়প্টনর লক্ষযর্াত্রা অজিন এবং র্ন্ত্রণালয়/র্বভােসমূপ্টহর সাফে পরস্পপ্টরর 

ওপর র্নভ িরেীল। শকান একটি র্ন্ত্রণালয় বা শকান শসক্টর কার্ ি-সম্পাদপ্টন র্পর্েপ্টয় পড়ার অর্ ি হপ্টচ্ছ অন্যান্য শসক্টরসমূহও 

র্পর্েপ্টয় র্াকা; এবং তা সার্র্গ্রক জাতীয় উন্নয়নপ্টক বাধাগ্রস্ত করপ্টব। 

 সুতরাং প্রর্তটি র্ন্ত্রণালপ্টয়র অজিন এবং সম্পূণ ি কাজ র্ির্িত করপ্টত হপ্টব। এ জন্য প্রপ্টয়াজন ফলাফলর্ভর্িক 

(results-oriented) কর্ িসম্পাদন ব্যবিাপনা পদ্ধর্ত বাস্তবায়ন। র্বষয়টি অনুধাবন কপ্টর আর্রা সরকার্র 

প্রর্তষ্ঠানসমূপ্টহর জন্য সব িপ্রর্র্ ফলাফলর্ভর্িক কর্ িসম্পাদন ব্যবিা িাু  কপ্টরর্ে। 



 
 

 বাংলাপ্টদপ্টে সরকার্র কর্ িসম্পাদন ব্যবিাপনার নার্ শদওয়া হপ্টয়প্টে ‘বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ি (Annual 

Performance Agreement)।  

আর্ার পপ্টক্ষ র্র্ন্ত্রপর্রষদ সর্িব এবং সংর্িষ্ট র্ন্ত্রীর পপ্টক্ষ র্ন্ত্রণালয়/র্বভাপ্টের সর্িব কর্ িসম্পাদন চুর্িপ্টত স্বাক্ষর 

কপ্টরন। 

 রূপকল্প-২০২১, শপ্রর্ক্ষত পর্রকল্পনা এবং পঞ্চবার্ষ িক পর্রকল্পনার সপ্টে সার্ঞ্জস্যপূণ িভাপ্টব র্ন্ত্রণালয়/র্বভােসমূহ 

তাপ্টদর বার্ষ িক শক েলেত উপ্টেশ্য ও কর্ িপর্রকল্পনা প্রণয়ন কপ্টর। একই সপ্টে কর্ িসম্পাদন পর্রর্াপ্টপর জন্য কর্ িসম্পাদন 

সূিক (indicators) র্নধ িারণ কপ্টর।  

 ফপ্টল, র্ন্ত্রণালয়সমূপ্টহর কাপ্টজর গুণেত ও পর্রর্াণেত র্ান বস্তর্নষ্ঠভাপ্টব (objectively) মূোয়ন করা র্ায়। এর 

র্ােপ্টর্ দায়বদ্ধতা সুর্নর্দ িষ্ট করা সম্ভব হয়। 

সুর্ধর্ন্ডলী, 

  েত অর্ িবেপ্টর বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ি প্রর্র্বাপ্টরর র্ত িাু  করা হয়। আজ আর্রা র্বর্ভন্ন র্ন্ত্রণালয়/র্বভাপ্টের 

কর্ িসম্পাদন মূোয়প্টনর ফলাফল সম্পপ্টকি একটি ধারণা শপপ্টয়র্ে। আরও র্ািাই বাোই কপ্টর একটি চূড়ান্ত মূোয়ন প্রর্তপ্টবদন 

র্ত তাড়াতার্ড় সম্ভব আর্ার কাপ্টে উপিাপন করা হপ্টব বপ্টল আর্র্ আো কর্র।  

 র্ারা ভাল ফলাফল করপ্টবন ভর্বষ্যপ্টত তাঁপ্টদরপ্টক কীভাপ্টব প্রপ্টণাদনা শদওয়া র্ায় আর্রা শস র্বষপ্টয় গুরুত্ব সহকাপ্টর 

র্িন্তাভাবনা করর্ে। তুলনামূলকভাপ্টব র্পর্েপ্টয় র্াকা র্ন্ত্রণালয়/র্বভাপ্টের সক্ষর্তা বৃর্দ্ধর জন্য সুর্ির্ন্তত কার্ িক্রর্ গ্রহণ করপ্টত 

হপ্টব। সকপ্টল একপ্টর্াপ্টে সার্প্টন অগ্রসর হপ্টত না পারপ্টল শদপ্টের সার্র্গ্রক অগ্রের্ত ত্বরার্িত হপ্টব না। 

 বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ি প্রবতিপ্টনর আপ্টে র্ন্ত্রণালয়সমূপ্টহর performance মূোয়ন করা হত মূলত বার্ষ িক 

উন্নয়ন কর্ িসূর্ি (ADP) শত বরােকৃত অর্ ি ব্যপ্টয়র েতকরা হার র্দপ্টয়।  

এই র্বপুল পর্রর্াণ অর্ ি শদপ্টের উন্নয়প্টন কতটা ভূর্র্কা রাখল, তা বস্ত্ির্নষ্ঠভাপ্টব পর্রর্াপ করার সুপ্টর্াে র্েল কর্। 

বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ির র্ােপ্টর্ আর্রা র্বর্ভন্ন কার্ িক্রর্ বা প্রকল্প বাস্তবায়প্টনর র্ােপ্টর্ সুর্নর্দ িষ্টভাপ্টব কী ফলাফল অজিন 

করর্ে তা খর্তপ্টয় শদখার সুপ্টর্াে পাব। 

 র্ন্ত্রণালপ্টয়র বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ির লক্ষযর্াত্রাসমূহ র্নধ িারপ্টণর শক্ষপ্টত্র জাতীয় পর্ িাপ্টয়র লক্ষযর্াত্রাসমূহপ্টক 

র্বপ্টবিনায় রাখপ্টত হপ্টব। প্রপ্টয়াজপ্টন জাতীয় পর্ িাপ্টয়র সুর্নর্দ িষ্ট র্কছু কার্ িক্রর্ ও লক্ষযর্াত্রা র্নধ িারণ কপ্টর শসগুর্ল অজিপ্টনর জন্য 

সংর্িষ্টষ্ট র্ন্ত্রণালয়গুর্লপ্টক সর্য়সীর্া শেঁপ্টধ শদওয়া শর্প্টত পাপ্টর। 

সুর্ধবৃন্দ, 

 বতির্ান সরকাপ্টরর অন্যতর্ অেীকার শদপ্টে সুোসন আরও সংহত করা। এ লক্ষয বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্িপ্টত 

র্ন্ত্রণালয়সমূপ্টহর আবর্শ্যক শক েলেত উপ্টেশ্য র্হপ্টসপ্টব র্সটিপ্টজন িাট িার, অর্ভপ্টর্াে ব্যবিাপনা, জাতীয় শুদ্ধািার শক েল 

বাস্তবায়ন, উদ্ভাবনী িি িা এবং আর্র্ িক শৃঙখলা ইতযার্দ র্বষয় অন্তর্ভ িি করা হপ্টয়প্টে। 

সুোসন সংক্রান্ত এ সকল কার্ িক্রর্ বাস্তবায়প্টন র্ন্ত্রণালয়/র্বভােসমূপ্টহর সার্র্গ্রক সাফেপ্টক আর্াপ্টদর শদপ্টের সার্ব িক 

সুোসন পর্রর্াপ্টপর সূিক র্হপ্টসপ্টবও র্বপ্টবিনা করা শর্প্টত পাপ্টর। সুতরাং এ র্বষপ্টয় র্াপ্টত সকপ্টল পূণ ি শকার অজিন করপ্টত পাপ্টর 

শস র্দপ্টক লক্ষয রাখপ্টত হপ্টব। 

বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ির পর্রপূণ ি সুফল শপপ্টত হপ্টল এই প্রর্ক্রয়ার সপ্টে র্ন্ত্রণালয়/র্বভাপ্টের সর্িবপ্টক আরও 

প্রতযক্ষভাপ্টব ও র্নর্বড়ভাপ্টব সম্পৃি হপ্টত হপ্টব। 

চুর্িপ্টত শুধু লক্ষযর্াত্রা র্নধ িারণ কপ্টর বপ্টস র্াকপ্টল িলপ্টব না। এ সকল লক্ষযর্াত্রা কতটা অর্জিত হপ্টচ্ছ তা 

র্নয়র্র্তভাপ্টব র্র্নটর করপ্টত হপ্টব। শকান দুব িলতা শদখা শেপ্টল সপ্টে সপ্টে তা দূর করার পদপ্টক্ষপ র্নপ্টত হপ্টব এবং চুর্ির 

লক্ষযর্াত্রা অজিন র্নর্িত করপ্টত হপ্টব। 

লক্ষযর্াত্রা র্নধ িারপ্টণর শক্ষপ্টত্র শোটখাট র্বষয়গুপ্টলা বাদ র্দপ্টয় বড় লক্ষযগুপ্টলাপ্টক সার্প্টন আনপ্টত হপ্টব এবং শসগুপ্টলা 

বাস্তবায়প্টন অর্ধকতর র্প্টনাপ্টর্াে র্দপ্টত হপ্টব। 



 
 

শর্প্টহতু বেপ্টরর শেপ্টষ প্রকৃত অজিন মূোয়ন করা হপ্টব, শসপ্টহতু সহপ্টজ অজিন করা র্াপ্টব এর্ন লক্ষযর্াত্রা র্নধ িারপ্টণর 

প্রবণতা কারও কারও র্প্টে র্াকপ্টত পাপ্টর। র্ন্ত্রণালপ্টয়র সর্িবপ্টক এ র্বষয়টির প্রর্ত দৃর্ষ্ট রাখপ্টত হপ্টব। আপনাপ্টক শর্ সম্পদ 

শদওয়া হপ্টচ্ছ তা ব্যবহার কপ্টর র্াপ্টত সপ্টব িাচ্চ ফলাফল পাওয়া র্ায় তা র্নর্িত করপ্টত হপ্টব। 

জনেণপ্টক আর্রা শর্ শসবা র্দর্চ্ছ তার শকবল পর্রর্াণ বাড়াপ্টলই হপ্টব না। শসবার গুণেত র্ানও বাড়াপ্টত হপ্টব। 

র্প্রয় কর্ িকতিাবৃন্দ, 

আদে ি কর্ িসম্পাদন ব্যবিাপনা র্াপ্টন শকবল কর্ িমূোয়ন নয়। লক্ষয অজিপ্টনর স্বাপ্টর্ ি কর্ িিার্রপ্টদর প্রপ্টয়াজনীয় প্রর্েক্ষণ 

র্দপ্টত হপ্টব। ভাল কাপ্টজর স্বীকৃর্ত র্দপ্টত হপ্টব। আর্র্ িক প্রপ্টণাদনা োড়াও ববপ্টদর্েক প্রর্েক্ষণ, প্রেংসাপত্র ইতযার্দর র্ােপ্টর্ও 

স্বীকৃর্ত শদওয়া সম্ভব। 

এপ্টক্ষপ্টত্র উপ্টল্লখ্য, বতির্ান সরকার শবতন ও ভাতা অপ্টনক বৃর্দ্ধ কপ্টরপ্টে, শদপ্টে র্বপ্টদপ্টে কর্ িকতিাপ্টদর প্রর্েক্ষপ্টণর সুপ্টর্াে 

অপ্টনক শবপ্টড়প্টে। জনপ্রোসপ্টন ভালকাপ্টজর স্বীকৃর্তস্বরূপ পদপ্টকর ব্যবিা করা হপ্টয়প্টে। সুতরাং জনেপ্টণর অপ্টর্ ি এতর্কছু প্রার্তিরর 

পর আপনাপ্টদর সকপ্টলর উর্িৎ হপ্টব শদপ্টের জন্য এবং শদপ্টের র্ানুপ্টষর উন্নয়প্টনর প্রর্ত আরও র্প্টনাপ্টর্ােী হওয়া। 

আর্র্ আো কর্র, আর্াপ্টদর সর্ির্লত প্রপ্টিষ্টায় অর্িপ্টরই জার্তর র্পতা বেবন্ধুর স্বপ্টপ্নর শসানার বাংলা েপ্টড় শতালা 

সম্ভব হপ্টব। শস লপ্টক্ষয েভীরভাপ্টব আত্মর্নপ্টয়াপ্টের জন্য আর্র্ আপনাপ্টদর প্রর্ত আহ্বান জানাই। 

সকলপ্টক আবারও ধন্যবাদ।   

শখাদা হাপ্টফজ। 

জয় বাংলা, জয় বেবন্ধু 

বাংলাপ্টদে র্িরজীবী শহাক। 

--- 


