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মণালয়/িবভােগর কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Ministry/Division)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

িবগত ০৩ (িতন) অথ বছের ৭৪  একেনক সভা এবং ৮ এনইিস সভা অিত হেয়েছ। এ সমেয় মাননীয় পিরকনা মী কক ২৩৪ 
এবং একেনক কক ৮৪৮  উয়ন ক অেমাদন করা হেয়েছ। মাননীয় ধানমী কক িতত িদনবদেলর সনদ পক ২০২১ এর
সফল বাবায়েনর জ “পক ২০৪১ বােব পায়নঃ বাংলােদেশর িত পিরকনা ২০২১-২০৪১” ণয়ন করা হেয়েছ। বাংলােদেশর
থম িত পিরকনা ২০১০-২০২১ এর মবত ায়ন কায ম স করা হেয়েছ যা সের ২০১৯ মােস
“Implementation Review of the Perspective Plan (2010-2021) শীষ ক িতেবদন আকাের কািশত
হেয়েছ। ৭ম পবািষ ক পিরকনা (২০১৬-২০২০) দিলেলর মবত ায়ন িতেবদন “Mid-Term Implementation
Review of the Seventh Five Year Plan (FY2016-FY2020)” ণয়নব ক ম, ২০১৯ সােল কাশ করা
হেয়েছ। সরকােরর সব ািধক ণ  উয়ন দিলল ৮ম পবািষ ক পিরকনা (২০২০-২০২৫) ণয়ন করা হেয়েছ। এসিডিজ বাবায়েনর
অগিতর  উপর  ২য়  আািনক  িতেবদন  Sustainable  Development  Goals:  Bangladesh  Progress
Report  2020  ণয়ন  ও  কাশ  করা  হেয়েছ।  দেশর  কািত  অগিতর  লে  এক  সমিত  মহাপিরকনা  “বাংলােদশ  ব-ীপ
পিরকনা ২১০০” ণয়ন করা হেয়েছ। িবগত ০৩ বছের পিরকনা িবভােগর সামািজক িবান গেবষণা পিরষদ কক ২০২  গেবষণাকম 
সাদন করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

তািশত সংা কক সমীা িতত ক দিলল ত, অসণ  িডিপিপ দািখল, অেমািদত িডিপিপ এর য় ও ময়াদ ির াব
এবং ক ণয়ন ও িয়াকরেণ কম কতােদর সমতা ি পিরকনা িবভাগ/কিমশেনর চােলসেহর মে অতম।

ভিবৎ পিরকনা:

মণালয়/িবভাগ/সংাসহেক  ক  দিলল  ণয়েন  সহায়তা  এবং  Feasibility  Study  সহজ  করার  িনিম  এক  সমিত
Format ত করা হেব। ক ণয়ন ও িয়াকরেণ কম কতােদর সমতা ির জ েয়াজনীয় বা হণ করা হেব। পিরকনা
িবভাগ ও পিরকনা কিমশেনর সািব ক কায মেক িডিজটাইেজশেনর আওতায় আনা ।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

 ২০২১-২২ অথ -বছেরর সংেশািধত বািষ ক উয়ন কম িচ ২০/০৩/২০২২ তািরেখর মে অেমাদন;
 ২০২২-২৩ অথ -বছেরর বািষ ক উয়ন কম িচ ২৩/০৫/২০২২ তািরেখর মে অেমাদন;
 ৩১/১২/২০২১ তািরেখর মে বাংলােদশ ২য় িত পিরকনা (২০২১-২০৪১) এর িশণ হাক ণয়ন;
 অম পবািষ ক পিরকনা িবষেয় ২০০ (ইশত) জন কম কতােক িশণ দান;
 ৩০/০৫/২০২২ তািরেখর মে এসিডিজ’র অগিতর পয ােলাচনা িতেবদন ণয়ন;
 ১৫/০২/২০২২ তািরেখর মে বাংলােদশ ব-ীপ পিরকনা ২১০০ এ বিণ ত কৗশলসেহর মণালয় ও িবভাগিভিক ািপং
িতেবদন ণয়ন;
 ২২ একেনক সভা এবং ০২ এনইিস সভা আেয়াজন;
 ৮০% উয়ন ক িয়াকরণ।
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াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০৪১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

গণজাতী বাংলােদশ সরকােরর পিরকনা িবভাগ, পিরকনা মণালয়-এর দািয়ে িনেয়ািজত মাননীয়
মী, িতিনিধ িহসােব সিচব, পিরকনা িবভাগ, পিরকনা মণালয়

এবং

গণজাতী  বাংলােদশ সরকােরর মাননীয়  ধানমীর  িতিনিধ  িহসােব  মিপিরষদ সিচব,  মিপিরষদ
িবভাগ-এর মে ২০২১ সােলর লাই মােসর ১৩ তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
মণালয়/িবভােগর পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

টকসই, সময়াব ও কায কর আথ -সামািজক উয়ন পিরকনা।

১.২ অিভল (Mission)
অংশহণলক জাতীয় কৗশল ও উয়ন পিরকনা ণয়েনর মােম দেশর টকসই উয়ন িনিতকরণ।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

১. উয়ন ও শাসিনক কায েম দতাি;
২. কায কর পিরকনা ণয়েনর মােম জাতীয় উয়ন রািতকরণ;
৩. উয়ন কের িয়াকরণ রািতকরণ, য় খাত সংেশাধন ও অেথ র ন:উপেযাজন।

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. দেশর আথ -সামািজক উয়েনর জ দীঘ েময়ািদ, মেময়ািদ ও েময়ািদ জাতীয় উয়ন পিরকনা, নীিতমালা ও
কৗশল ণয়ন;
২. ক াব িয়াকরণ, ায়ন, অেমাদন সহজীকরণ ও সংেশাধন;
৩. জাতীয় পিরকনা, নীিতমালা ও কৗশল অযায়ী এিডিপ ও আরএিডিপ ণয়ন;
৪. আথ -সামািজক উয়েন গেবষণা কায ম হণ, গেবষকেদর েণাদনা দান, কায কর পিরকনা ণয়ন ও উয়েন
সহায়তা দােনর জ েয়াজনীয় জিরপ ও অসান কায ম হণ এবং িতেবদন জান াল কাশ;
৫. ক পিরবীণ ও ায়ন এবং চলমান উয়ন কের অগিত ায়ন;
৬. ক সংা িবষেয় িবিভ মণালেয়র সােথ সময় সাধন;
৭. ক বাবায়েনর ভাব সময় িভিক পয ােলাচনা।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০১৯-২০

ত অজন*
২০২০-২১

লমাা
২০২১-২২

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/
সংহাসেহর নাম

উপা
২০২২-২০২৩ ২০২৩-২০২৪

জাতীয় উয়ন পিরকনা দিললসেহর সােথ
সামণ  উয়ন ক।

জাতীয় উয়ন পিরকনা দিলেলর
সােথ সামণ  কের হার

% ৯৩% ৯৩% ৯৪% ৯৫% ৯৫% সকল মণালয়
পিরকনা িবভাগ ও পিরকনা
কিমশেনর বািষ ক িতেবদন।

উয়ন ক অেমাদেনর ে িনধ ািরত
সময়সীমা অসরণ

িনধ ািরত সময়সীমা অসরণ % - ৫০% ৫৫% ৬০% ৬২% সকল মণালয়
পিরকনা িবভাগ ও পিরকনা
কিমশেনর বািষ ক িতেবদন।

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[১] উয়ন ও
শাসিনক
কায েম
দতাি;

২৫

[১.১] একেনক এনইিস
সভায় সািচিবক সহায়তা
দান

[১.১.১] এনইিস (NEC)
সভা অেয়ািজত

সমি সংা ৪ ২ ১ ২ ১ ২ ১

[১.১.২] পিরকনা
কিমশেনর বিধ ত সভা
অেয়ািজত

সমি সংা ৪ ১ ১ ২ ১ ২ ১

[১.১.৩] একেনক
(ECNEC) সভা
অেয়ািজত

সমি সংা ৪ ২৭ ২৩ ২২ ২১ ২০ ১৯ ১৮ ২৪ ২৪

[১.২] আথ -সামািজক
িবষেয়র উপর গেবষণা,
গেবষণাল ান/ফলাফল
কাশ ও চার

[১.২.১] ১.২.১ SSRC
কক দািখলত গেবষণা
িতেবদন

সমি সংা ৫ ২৫ ৩৩ ৩৬ ৩২ ২৯ ২৫ ২২ ৪০ ৪২

[১.২.২] ১.২.৩ বব
িরসাস  ও ডেমেশন
কায েমর খসড়া
িতেবদন উপাপন

সমি সংা ৪ ৩ ২ ১ ২ ২

[১.২.৩] ১.২.২ SSRC
কক কেহাারেদর
সােথ ওয়াকশপ/সিমনার
আেয়াজন

সমি সংা ২ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৫

[১.৩] উয়ন কের
বাবায়ন পিরদশ ন

[১.৩.১] পিরদশ নত
উয়ন ক

সমি সংা ২ ৬০ ২৮ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ৪০ ৪০
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[২] কায কর
পিরকনা
ণয়েনর
মােম জাতীয়
উয়ন
রািতকরণ;

২৫

[২.১] ২০২২-২৩ অথ -
বছেরর উয়ন কম িচ
(ADP) ণয়ন

[২.১.১] ২.২.১ বািষ ক
উয়ন কম িচ কািশত

তািরখ তািরখ ৫ ২১.০৫.১৯ ২৩.০৫.২০ ২৩.০৫.২২ ২৫.০৫.২২ ৩০.০৫.২২ ২৩.০৫.২৩ ২৩.০৫.২৪

[২.২] ২০২১-২০ অথ -
বছেরর সংেশািধত
বািষ ক উয়ন কম িচ
(RADP) ণয়ন ও
হালনাগাদকরণ

[২.২.১] ২.১.১ সংেশািধত
বািষ ক উয়ন কম িচ
কািশত

তািরখ তািরখ ৫ ১৯.০৩.২০ ২০.০৩.২২ ২৫.০৩.২২ ০৫.০৪.২২ ২০.০৩.২৩ ২০.০৩.২৪

[২.৩] বািষ ক উয়ন
কম িচ/সংেশািধত
বািষ ক উয়ন কম িচ
বাবায়ন পয ােলাচনা

[২.৩.১] ২.৩.১ পয ােলাচনা
সভা আেয়ািজত

সমি সংা ৩ ৩ ১ ২ ১ ২ ২

[২.৪] অম পবািষ ক
পিরকনা িবষেয় ২০০
(ইশত) জন কম কতােক
িশণ দান

[২.৪.১] ২.৪.১ অম
পবািষ ক পিরকনা
িবষেয় িশণ দানত

সমি সংা ২ ২০০ ১৫০ ১০০

[২.৫] এসিডিজ’র
অগিতর পয ােলাচনা
িতেবদন ণয়ন

[২.৫.১] ২.৫.১ এসিডিজ’র
অগিতর পয ােলাচনা
িতেবদন ণীত

তািরখ তািরখ ৩ ৩০.০৫.২২ ১৫.০৬.২২ ৩০.০৬.২২

[২.৬] পক ২০৪১
বােব পায়নঃ
বাংলােদশ ২য় িত
পিরকনা (২০২১-২০৪১)
এর িশণ হাক
(সংি ভাস ন) ণয়ন

[২.৬.১] ২.৬.১ বাংলােদশ
২য় িত পিরকনা
(২০২১-২০৪১) এর িশণ
হাক ণীত

তািরখ তািরখ ২ ৩১.০১.২২ ১৫.০২.২২ ২৮.০২.২২

[২.৭] বাংলােদশ ব-ীপ
পিরকনা ২১০০ এ বিণ ত
কৗশলসেহর মণালয়
ও িবভাগিভিক ািপং

[২.৭.১] ২.৭.১ বাংলােদশ
ব-ীপ পিরকনা ২১০০ এ
বিণ ত কৗশলসেহর
মণালয় ও িবভাগিভিক
ািপং িতেবদন ণীত

তািরখ তািরখ ৫ ১৫.০৩.২২ ২৮.০৩.২২ ১৫.০৪.২২
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৩] উয়ন
কের
িয়াকরণ
রািতকরণ,
য় খাত
সংেশাধন ও
অেথ র
ন:উপেযাজন।

২০

[৩.১] উয়ন ক
িয়াকরণ

[৩.১.১]
৩.১.১িয়াকরণত
উয়ন ক

গড় হার ৬ ৯৪ ৯৭ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৮০ ৮০

[৩.২] কের অেল
এিডিপ ত বরাত
অেথ র নঃ
উপেযাজন/য় খাত
সংেশাধন

[৩.২.১] ৩.২.১ ক
েয়র খাত সংেশািধত

গড় হার ৭ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৩.২.২] ৩.২.২ কের
নঃ উপেযাজন

গড় হার ৭ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০



খসড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ম ০৬, ২০২১ ১২:১৮ া: ১১ ণ তািরখ: হিতবার, ম ০৬, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক গণনা পিত একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] সংার ও
শাসনলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-গভা/
উাবন কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.৩] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৪] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৪.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৫] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

*সামিয়ক (provisional) ত



খসড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ম ০৬, ২০২১ ১২:১৮ া: ১২ ণ তািরখ: হিতবার, ম ০৬, ২০২১

আিম,  সিচব,  পিরকনা  িবভাগ,  পিরকনা  মণালয়  মাননীয়  মী,  পিরকনা  িবভাগ,  পিরকনা  মণালয়-এর
িতিনিধ  িহসােব  গণজাতী  বাংলােদশ  সরকােরর  মাননীয়  ধানমীর  িতিনিধ  মিপিরষদ  সিচেবর  িনকট
অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, মিপিরষদ সিচব, গণজাতী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় ধানমীর িতিনিধ িহসােব সিচব, পিরকনা
িবভাগ, পিরকনা মণালয়-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয়
সহেযািগতা  দান  করব।

ািরত:

সিচব
পিরকনা িবভাগ, পিরকনা মণালয়

তািরখ

মিপিরষদ সিচব
মিপিরষদ িবভাগ

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ আরএিডিপ িরভাইসড এয়াল ডেভলাপেম াাম।

২ একেনক একিজিকউভ কিম অব িদ াশনাল ইেকািনমক কাউিল।

৩ এিডিপ এয়াল ডপলাপেম ান।

৪ এনইিস াশনাল ইকনিমক কাউিল।

৫ এনএসিডএস াশনাল সােিনবল ডেভলাপেম িজস।

৬ এসিডিজ সােেনবল ডেভলাপেম গাল।

৭ এসিপইিস শাল েজ ইভােয়শন কিম

৮ িডএসিপইিস িডপাট েমাল শাল েজ ইভােয়শন কিম।

৯ িডিপইিস িডপাট েমাল েজ ইভােয়শন কিম।

১০ িপআইিস েজ ইমিেমনেটশন কিম।

১১ িপইিস েজ ইভাশন কিম।

১২ িপএসিস েজ িয়ািরং কিম

১৩ িবআইিডএস বাংলােদশ ইনিউট অব ডেভলাপেম ািডস।

১৪ িবিবএস বাংলােদশ েরা অব াসক।
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সংেযাজনী- ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[১.১] একেনক এনইিস সভায় সািচিবক সহায়তা
দান

[১.১.১] এনইিস (NEC) সভা অেয়ািজত এনইিস-একেনক ও সময় অিবভাগ, পিরকনা িবভাগ এনইিস (NEC) সভার নাশ

[১.১.২] পিরকনা কিমশেনর বিধ ত সভা অেয়ািজত এনইিস-একেনক ও সময় অিবভাগ, পিরকনা িবভাগ বিধ ত সভার নাশ

[১.১.৩] একেনক (ECNEC) সভা অেয়ািজত এনইিস-একেনক ও সময় অিবভাগ, পিরকনা িবভাগ একেনক (ECNEC) সভার নাশ

[১.২] আথ -সামািজক িবষেয়র উপর গেবষণা,
গেবষণাল ান/ফলাফল কাশ ও চার

[১.২.১] ১.২.১ SSRC কক দািখলত গেবষণা
িতেবদন

এসএসআরিস, পিরকনা িবভাগ গেবষণা িতেবদন দািখল সংা পের কিপ।

[১.২.২] ১.২.৩ বব িরসাস  ও ডেমেশন কায েমর
খসড়া িতেবদন উপাপন

এসএসআরিস, পিরকনা িবভাগ িতেবদেনর সার-সংেপ/িমকার ফেটাকিপ।

[১.২.৩] ১.২.২ SSRC কক কেহাারেদর সােথ
ওয়াকশপ/সিমনার আেয়াজন

এসএসআরিস, পিরকনা িবভাগ ওয়াকশপ/সিমনােরর নাশ

[১.৩] উয়ন কের বাবায়ন পিরদশ ন [১.৩.১] পিরদশ নত উয়ন ক পিরকনা িবভাগ/পিরকনা কিমশন পিরদশ নত কের পািরশ সিলত িতেবদন

[২.১] ২০২২-২৩ অথ -বছেরর উয়ন কম িচ
(ADP) ণয়ন

[২.১.১] ২.২.১ বািষ ক উয়ন কম িচ কািশত আথ -সামািজক অিবভাগ কায ম িবভাগ, পিরকনা কিমশন
বািষ ক কম িচ (ADP) এর দ ও খবের
ফেটাকিপ

[২.২] ২০২১-২০ অথ - বছেরর সংেশািধত বািষ ক
উয়ন কম িচ (RADP) ণয়ন ও হালনাগাদকরণ

[২.২.১] ২.১.১ সংেশািধত বািষ ক উয়ন কম িচ কািশত ভৗত অিবভাগ কায ম িবভাগ, পিরকনা কিমশন
সংেশািধত বািষ ক কম িচ (RADP) এর দ ও
খবের ফেটাকিপ

[২.৩] বািষ ক উয়ন কম িচ/সংেশািধত বািষ ক
উয়ন কম িচ বাবায়ন পয ােলাচনা

[২.৩.১] ২.৩.১ পয ােলাচনা সভা আেয়ািজত
ভৗত অিবভাগ ও আথ -সামািজক অিবভাগ কায ম িবভাগ,
পিরকনা কিমশন

অিত সভার নাশ

[২.৪] অম পবািষ ক পিরকনা িবষেয় ২০০
(ইশত) জন কম কতােক িশণ দান

[২.৪.১] ২.৪.১ অম পবািষ ক পিরকনা িবষেয় িশণ
দানত

াির িবেষণ ও পিরবীণ অিবভাগ, সাধারন অথ নীিত
িবভাগ পিরকনা কিমশন

২০০ (ইশত) জন কম কতার াচিভিক উপিিতর
তািলকা।

[২.৫] এসিডিজ’র অগিতর পয ােলাচনা িতেবদন
ণয়ন

[২.৫.১] ২.৫.১ এসিডিজ’র অগিতর পয ােলাচনা িতেবদন
ণীত

াির িবেষণ ও পিরবীণ অিবভাগ, সাধারন অথ নীিত
িবভাগ পিরকনা কিমশন

ড়া এসিডিজ’র অগিতর পয ােলাচনা িতেবদেনর
টপিসট ও িচপ/িমকার ফেটাকিপ।

[২.৬] পক ২০৪১ বােব পায়নঃ বাংলােদশ ২য়
িত পিরকনা (২০২১-২০৪১) এর িশণ
হাক (সংি ভাস ন) ণয়ন

[২.৬.১] ২.৬.১ বাংলােদশ ২য় িত পিরকনা (২০২১-
২০৪১) এর িশণ হাক ণীত

সামিক ও িত পিরকনা অিবভাগ, সাধারন অথ নীিত
িবভাগ পিরকনা কিমশন

িশণ হাক এর টপিসট ও িচপ/িমকার
ফেটাকিপ।

[২.৭] বাংলােদশ ব-ীপ পিরকনা ২১০০ এ বিণ ত
কৗশলসেহর মণালয় ও িবভাগিভিক ািপং

[২.৭.১] ২.৭.১ বাংলােদশ ব-ীপ পিরকনা ২১০০ এ বিণ ত
কৗশলসেহর মণালয় ও িবভাগিভিক ািপং িতেবদন
ণীত

আজািতক অথ নীিত অিবভাগ, সাধারন অথ নীিত িবভাগ
পিরকনা কিমশন

Mapping এর দ ও িমকা/িচপের
ফেটাকিপ

[৩.১] উয়ন ক িয়াকরণ [৩.১.১] ৩.১.১িয়াকরণত উয়ন ক
ভৗত অবকাঠােমা িবভাগ, আথ -সামািজক অবকাঠােমা িবভাগ,
িষ, পািন সদ ও পী িতান িবভাগ এবং িশ ও শি
িবভাগ, পিরকনা কিমশন।

িয়াকরেণর িনিম িরত প
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[৩.২] কের অেল এিডিপ ত বরাত অেথ র
নঃ উপেযাজন/য় খাত সংেশাধন

[৩.২.১] ৩.২.১ ক েয়র খাত সংেশািধত
ভৗত অিবভাগ, আথ -সামািজক অিবভাগ, িষ, িশ ও
সময় অিবভাগ, কায ম িবভাগ, পিরকনা কিমশন

য় খাত সংা িরত প

[৩.২.২] ৩.২.২ কের নঃ উপেযাজন
ভৗত অিবভাগ, আথ -সামািজক অিবভাগ, িষ, িশ ও
সময় অিবভাগ, কায ম িবভাগ, পিরকনা কিমশন

নঃ উপেযাজন সংা আেদেশর িরত প
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সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সােথ সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল
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সংেযাজনী ৪: যসব নীিত/পিরকনার আেলােক কম সাদন পিরকনা ত করা হেয়েছ

িমক
নর

নীিত/পিরকনার নাম নীিত/পিরকনার য অংেশর আেলােক এিপএ'র কায ম হণ করা হেয়েছ এিপএ'র সংি কায ম ম

১
বাংলােদশ ব-ীপ পিরকনা
২১০০

এই মহাপিরকনা বাবায়ন সহায়তা দােনর জ সােপাট   িদ ইমিেমেশন অব িদ বাংলােদশ ডা ান-
২১০০ (এসআইিবিডিপ-২১০০) শীষ ক এক ক হণ করা হেয়েছ

২.৭ বাংলােদশ ব-ীপ পিরকনা ২১০০ এ বিণ ত কৗশলসেহর
মণালয় ও িবভাগিভিক ািপং

২ পক ২০৪১
“িত পিরকনা (২০১০-২০২১) এর মবত ায়ন এবং বাংলােদশ পক ২০৪১” কের আওতায়
বাংলােদশ িতীয় িত (২০২১-২০৪১) এর বাবায়েন সহায়তা দান

২.৬ পক ২০৪১ বােব পায়নঃ বাংলােদশ ২য় িত
পিরকনা (২০২১-২০৪১) এর িশণ হাক (সংি ভাস ন)
ণয়ন

৩ অম পবািষ ক পিরকনা
“টকসই উয়ন অভী ও পক-২০৪১ বাবায়েন মেময়ািদ উয়ন পিরকনা ণয়ন ও পিরবীণ” কের
আওতায় ৮ম পবািষ ক পিরকনার বাবায়ন

২.৫ এসিডিজ’র অগিতর পয ােলাচনা িতেবদন ণয়ন

৪ এম  িব এফ ১) বািষ ক উয়ন কম িচ (ADP) ২) সংেশািধত বািষ ক উয়ন কম িচ (RADP)
২.১ বািষ ক উয়ন কম িচ (ADP) ণয়ন ২.২ সংেশািধত
বািষ ক উয়ন কম িচ (RADP) ণয়ন ও হালনাগাদকরণ

৫
পিরকনা িবভােগর িনজ
নীিত/পিরকনা

১.সামািজকিবান গেবষণা নীিতমালা এবং কম েকৗশল-২০১৭ ১. জাতীয় অথ ৈনিতক পিরষদ (এনইিস) এর কায পিরিধ
অযায়ী পিরকনা িবভাগ এনইিস সভার সািচিবক সহায়তা দান করেছ ২. জাতীয় অথ ৈনিতক পিরষেদর িনব াহী
কিম (একেনক) এর কায পিরিধ অযায়ী পিরকনা িবভাগ একেনক সভার সািচিবক সহায়তা দান করেছ
৩.সরকাির খােত উয়ন ক ণয়ন, িয়াকরণ, অেমাদন ও সংেশাধন পিত সংা পিরপ/িনেদ শনা

১.২ আথ -সামািজক িবষেয়র উপর গেবষণা, গেবষণাল
ান/ফলাফল কাশ ও চার ১.১ একেনক এনইিস সভায়
সািচিবক সহায়তা দান ৩.১ উয়ন ক িয়াকরণ


