বার্ষ িক কর্িসম্পাদন চুর্ি ব্যবস্থাপনা পদ্ধর্ি
ব্যবহার র্বর্ি
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১।ভূর্র্কাাঃ
বার্ষ িক কর্িসম্পাদন চুর্ি (এর্পএ) মূলি গণপ্রজািন্ত্রী বাংলার্দশ সরকার্রর র্াননীয় প্রিানর্ন্ত্রীর প্রর্ির্নর্ি র্হসার্ব র্র্ন্ত্রপর্রষদ সর্িব
এবং সংর্িষ্ট্ র্ন্ত্রণালর্য়র দার্য়ত্বপ্রাপ্ত র্াননীয় র্ন্ত্রীর প্রর্ির্নর্ি র্হসার্ব সংর্িষ্ট্ র্ন্ত্রণালয়/র্বিার্গর সর্ির্বর র্র্ে স্বাক্ষ্র্রি একটি
সর্র্ ািা দর্লল।
সরকার্র কর্িকার্ে স্বচ্ছিা ও দায়বদ্ধিা বৃর্দ্ধ, সম্পর্দর র্থার্থ ব্যবহার র্নর্িিকরণ এবং প্রার্িষ্ঠার্নক সক্ষ্র্িা উন্নয়র্নর লর্ক্ষ্য
সরকার্র কর্িসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধর্ির আওিায় বার্ষ িক কর্িসম্পাদন চুর্ি প্রবিিন করা হর্য়র্ে। এই চুর্ির্ি সংর্িষ্ট্
র্ন্ত্রণালয়/র্বিার্গর হকৌশলগি উর্েশ্যসমূহ, এ সকল হকৌশলগি উর্েশ্য অজির্নর জন্য গৃহীি কার্ িক্রর্সমূহ এবং এ সকল
কার্ িক্রর্র্র ফলাফল পর্রর্ার্পর জন্য কর্িসম্পাদন সূিক ও লক্ষ্যর্াত্রাসমূহ র্বধৃি রর্য়র্ে। সংর্িষ্ট্ অথ িবের সর্াপ্ত হওয়ার পর ঐ
বের্রর চুর্ির্ি র্নি ির্রি লক্ষ্যর্াত্রাসমূর্হর র্বপরীর্ি সংর্িষ্ট্ র্ন্ত্রণালয়/র্বিার্গর প্রকৃি অজিন মূল্যায়ন করা হর্ব।
২। সািারণ র্নর্দ িশনাাঃ
- এর্পএএর্এস একটি ওর্য়ব অযার্ির্কশন । এটি োর্া এর অন্য হকান ব্যবহারর্বর্ি নাই।
- ব্যবহারকারীর্ক ইন্টারর্নট সংর্র্ার্গর পাশাপার্শ র্সর্ের্ ব্যবহার্রও সর্িিন থাকর্ি হর্ব।
- এটি ব্যবহার্রর জন্য একটি েযান্ডার্ ি হর্স্কটপ অথবা ল্যাপটপ োড়া অন্য হকান র্নর্দ িষ্ট্ হার্িওয়যার ও সফটওয়যার এর প্রর্য়াজন নাই।
- ব্যবহারকারীর্ক এর্পএএর্এস এর এই ওর্য়ব অযার্ির্কশনটির্ি প্রর্বশ করার জন্য র্নম্নর্লর্িি িাপগুর্ল অনুসরণ করর্ি হর্বাঃ
- লগইন হপজাঃ
১। প্রথর্র্ই http://apams.cabinet.gov.bd/ এই ওর্য়ব ঠিকানাটি অথবা র্লংকটি অযার্েসবার্র র্লির্ি হর্ব।
২। ওর্য়ব অযার্েসটির্ি র্াওয়ার পর র্িত্র নম্বর-১ এর হপজটি হদিা র্ার্ব।

র্িত্র নম্বর-১

৩। ইউজার এর নার্র্র হক্ষ্র্ত্র একটি আইর্র্ টাইপ করর্ি হর্ব এবং পাসওয়ার্ি র্দর্ি হর্ব( অযার্র্র্ন কর্তিক সরবরাহকৃি)।
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৪। এর্পএএর্এস অযার্ির্কশন এ লগইন করার জন্য লগইন বাটর্ন র্িক করুন(র্িত্র নম্বর-১)। সফলিার্ব লগইন করার পর
এর্পএএর্এস অযার্ির্কশর্নর হহার্র্পজটি বার্ র্দর্ক ইউজার্রর নার্সহ হদিার্ব, হর্টা র্িত্র নম্বর-২ এ হদিান হর্য়র্ে।
৫। এটি োড়াও, হর্র্কার্না র্কছু জানর্ি লগইন বর্ের র্নর্ি হদওয়া ইর্র্ইল এর্েস এ ইর্র্ইল করর্ি পারর্বন
(র্িত্র নম্বর-১)।

র্িত্র নম্বর-২
৩।ট্যাবসমূহাঃ
লগইন করার পর হহার্র্পর্জর হর্নুযবার্র হর্ ১০ টি হর্নুয হদিা র্ার্ব হসগুর্লা হলাঃ
* হহার্
* বার্ষ িক কর্িসম্পাদন চুর্ি প্রস্তুি
* অগ্রগর্ি
* কর্িসম্পাদন মূল্যায়ন
* র্বর্িষণ
* প্রর্ির্বদন হদখুন
* সংর্িষ্ট্ দর্ললসমূহ
* র্ববরণ পর্রবিিন
* এর্পএ দার্িল করুন
* সাহায্য
এই দশটি হর্নুযর ববর্শষ্ট্য এক এক কর্র র্নর্ি হদওয়া বণ িনা করা হলাঃ

৪। হহার্ ট্যার্বর ববর্শষ্ট্াঃ
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হহার্ ট্যাবটি মূল এর্পএএর্এস হপজটার্ক প্রর্ির্নর্িত্ব কর্র। এর্পএএর্এস হহার্ ট্যাবটির্ি মূলি বার্ষ িক কর্িসম্পাদন
চুর্ির র্বর্িন্ন অংশ সম্পর্কি সংর্ক্ষ্প্ত িথ্য রর্য়র্ে। এোড়াও লগইনকৃি প্রর্িষ্ঠার্নর উপর হকান হকান র্ন্ত্রণালয়/র্বিার্গর
র্নিিরশীলিা আর্ে িা র্ানপার্শ হদির্ি পার্বন, র্া ২ নম্বর র্ির্ত্র প্রদশিন করা হর্য়র্ে।

৫। বার্ষ িক কর্িসম্পাদন চুর্ি প্রস্তুিাঃ
বার্ষ িক কর্িসম্পাদন চুর্ি প্রস্তুি-এই ট্যার্ব ৫টি সাবর্র্নুয রর্য়র্ে। এই ৫টি হসকশর্নর প্রর্িযকটির্ি আরও র্কছু উপহসকশন রর্য়র্ে । এইগুর্লা ইউজার্রর সুর্বিার জন্য র্িত্রসহ বণ িনা করা হল।
বার্ষ িক কর্িসম্পাদন চুর্ি প্রস্তুি-এই ট্যার্ব হর্ ৫টি হসকশন রর্য়র্ে হসগুর্লা হলাঃ
১। কর্িসম্পাদর্নর সার্ব িক র্িত্র
২। হসকশন-১
৩। হসকশন-২
৪। হসকশন-৩
৫। সংর্র্াজনী-১, সংর্র্াজনী-২, সংর্র্াজনী-৩
এক এক কর্র হসকশনগুর্লা বণ িনা করা হলাঃ
৫.১। কর্িসম্পাদর্নর সার্ব িক র্িত্রাঃ
এই র্লংর্ক ইউজার িার পুর্রা প্রর্িষ্ঠার্নর কর্িসম্পাদর্নর সার্ব িক র্িত্র র্লির্বন। এই কর্িসম্পাদর্নর সার্ব িক র্িত্র ির্বষ্যৎ
প্রর্য়াজর্ন শু্ধুর্াত্র সংর্র্াজন/ পর্রব িিন করা র্ার্ব, র্কন্তু বার্িল করা র্ার্ব না (র্িত্র নম্বর-৩)।

র্িত্র নম্বর-৩

- ‘Add/Edit’ বাটন এ র্িক কর্র ইউজার প্রর্িষ্ঠার্নর কর্িসম্পাদর্নর সার্ব িক র্িত্র সংর্র্াজন করর্ি পারর্বন।
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- ির্বষ্যৎ প্রর্য়াজর্ন র্নব িাহী হকান কর্িসম্পাদর্নর সার্ব িক র্িত্র সংর্র্াজন/ পর্রব িিন করর্ি িাইর্ল ‘Add/Edit’ বাটন এ
র্িক কর্র নতুন কর্র হালনাগাদ করর্ি পারর্বন।
- ইউজার িাইর্ল পূব িবিী বের্রর চুর্ি হথর্কও িার কর্িসম্পাদর্নর সার্ব িক র্িত্র কর্প কর্র র্নর্য় আসর্ি পারর্বন।

র্িত্র নম্বর-৪
- র্ফল্ডটি পূরণ করার পর ‘Save’ বাটর্ন র্িক কর্র ইউজার িার কর্িসম্পাদর্নর সার্ব িক র্িত্র ির্বষ্যৎ প্রর্য়াজর্নর জন্য
সংরক্ষ্ণ কর্র রাির্ি পারর্বন।
৫.২। হসকশন-১:
র্ন্ত্রণালর্য়র রূপকল্প (Vision), অর্িলক্ষ্য (Mission), হকৌশলগি উর্েশ্যসমূহ এবং কার্ িাবর্ল এইগুর্লা র্নর্য়
হসকশন-১ গঠিি।

র্িত্র নম্বর-৫
এই র্লংর্ক ইউজার িার পুর্রা সংগঠর্নর রূপকল্প (Vision), অর্িলক্ষ্য (Mission), হকৌশলগি উর্েশ্যসমূহ এবং
কার্ িাবর্ল র্নি িারণ করর্বন (র্িত্র নম্বর-৫)।
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৫.২.১। রূপকল্পাঃ
একটি প্রর্িষ্ঠার্নর জন্য একটি রূপকল্প বির্র করা একটি গুরুত্বপূণ ি উর্যাগ। এই র্লংর্ক ইউজার িার পুর্রা সংগঠর্নর
রূপকল্প ইনপুট র্দর্বন । রূপকল্প সংর্র্াজন করার জন্য ইউজারর্ক বাংলা হটে র্ফল্ডটি অবশ্যই পূরণ করর্ি হর্ব । বাংলা র্ফর্ল্ড
বাংলা এর্ি করার পর ‘Save’ বাটর্ন র্িক কর্র ইউজার িার রূপকল্প ির্বষ্যৎ প্রর্য়াজর্নর জন্য সংরক্ষ্ন কর্র রাির্ি পারর্বন।
এোড়াও ইউজার িাইর্ল ‘Vision Copy’ হথর্ক পূব িবিী বের্রর হর্ হকান একটি বের্রর চুর্ি হথর্ক রূপকল্প র্নি িারণ
করর্ি পারর্বন।
এই রূপকল্প ির্বষ্যৎ প্রর্য়াজর্ন শধুর্াত্র ‘Add/Edit’ বাটর্ন র্িক কর্র হালনাগাদ করা র্ার্ব, র্কন্তু বার্িল করা র্ার্ব না। ইউজার
এর সুর্বিার জন্য ‘Vision Help’ র্লংর্ক এ র্বষর্য় র্দক র্নর্দ িশনা হদওয়া আর্ে।

র্িত্র নম্বর-৬
৫.২.২। অর্িলক্ষ্যাঃ
এই র্লংর্ক ইউজার িার অর্িলক্ষ্য র্নি িারন করর্ব । এই অর্িলক্ষ্য ির্বষ্যৎ প্রর্য়াজর্ন শু্ধুর্াত্র সংর্র্াজন/ পর্রব িিন করা
র্ার্ব, র্কন্তু বার্িল করা র্ার্ব না। ইউজার এর সুর্বিার জন্য ‘Mission Help’ এই র্লংর্ক প্রর্য়াজনীয় র্দক র্নর্দ িশনা হদওয়া আর্ে।
একটি প্রর্িষ্ঠার্নর জন্য একটি রূপকল্প এর র্বপরীর্ি একটি অর্িলক্ষ্য সংর্র্াজন করা বােিামূলক। এই র্লংর্ক ইউজার িার পুর্রা
সংগঠর্নর একটি রূপকর্ল্পর অর্িলক্ষ্য ইনপুট র্দর্বন। অর্িলক্ষ্য সংর্র্াজন করার জন্য ইউজারর্ক ‘Add/Edit’ বাটর্ন র্িক কর্র
হটে র্ফল্ডটি অবশ্যই পূরণ করর্ি হর্ব । হটে র্ফর্ল্ড এর্ি করার পর ‘Save’ বাটর্ন র্িক কর্র ইউজার িার অর্িলক্ষ্য ির্বষ্যৎ
প্রর্য়াজর্নর জন্য সংরক্ষ্ণ কর্র রাির্ি পারর্বন।
এোড়াও ইউজার িাইর্ল ‘Mission Copy’ হথর্ক পূব িবিী বের্রর হর্ হকান একটি বের্রর চুর্ি হথর্ক অর্িলক্ষ্য র্নি িারণ
করর্ি পারর্বন।
এই অর্িলক্ষ্য ির্বষ্যৎ প্রর্য়াজর্ন শধুর্াত্র ‘Add/Edit’ বাটর্ন র্িক কর্র সংরক্ষ্ণ করা র্ার্ব র্কন্তু বার্িল করা র্ার্ব না। ইউজার
এর সুর্বিার জন্য ‘Mission Help’ র্লংর্ক এ সংক্রান্ত র্দক র্নর্দ িশনা হদওয়া আর্ে।
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র্িত্র নম্বর-৭
৫.২.৩। হকৌশলগি উর্েশ্যসমূহাঃ
-

" Add Strategic Objective" এই বাটর্ন র্িক কর্র ব্যবহারকারী প্রর্িষ্ঠার্নর হকৌশলগি উর্েশ্যসমূহ সংর্র্াজন
করর্ি পারর্বন।

-

"অযাকশন" কলার্ হথর্ক ব্যবহারকারী প্রর্িটি উর্েশ্য সম্পাদনা করর্ি পারর্বন অথবা মুর্ে র্দর্ি পার্রন।

-

অর্ িার হর্নুয ব্যবহার কর্র উর্েশ্যসমূহ পুনর্ব িন্যস করা র্ার্ব।

-

প্রর্িটি প্রর্িষ্ঠান সর্ব িাচ্চ দশটি হকৌশলগি উর্েশ্য হর্াগ করর্ি পারর্বন।

র্িত্র নম্বর-৮
‘Add Strategic Objective’ র্িক করার পর একটি পপআপ উইর্ন্ডা আসর্ব।এই উইর্ন্ডার্ি ইউজার িার উর্েশ্য ইনপুট র্দর্বন ।
ইনপুট হদওয়ার পর ‘Save’ বাটর্ন র্িক করর্ব সংরক্ষ্ণ করার জন্য (র্িত্র নম্বর-৯)।
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র্িত্র নম্বর-৯
৫.২.৩। কার্ িাবর্লাঃ
এই র্লংর্ক ইউজার িার প্রর্িষ্ঠার্নর কার্ িাবর্ল উর্েি করর্বন । কার্ িাবর্ল র্নি িারণ করার জন্য ‘Add Function’ বাটর্ন
র্িক করর্ল র্িত্র নম্বর-১১ এর উইর্ন্ডাটি হদির্ি পারর্বন । এই উইর্ন্ডার্ি ইউজার কার্ িাবর্ল ইনপুট র্দর্বন । ইনপুট
হদওয়ার পর ‘Save’ বাটর্ন র্িক করর্বন সংরক্ষ্ণ করার জন্য । ির্ব র্র্ন রাির্ি হর্ব, প্রর্িটি প্রর্িষ্ঠান সর্ব িাচ্চ দশটি
কার্ িাবর্ল হর্াগ করর্ি পারর্বন।

এই কার্ িাবর্ল ির্বষ্যৎ প্রর্য়াজর্ন সংর্র্াজন/ পর্রব িিন/বার্িল করা র্ার্ব । সংরর্ক্ষ্ি কার্ িাবর্লর পার্শ সম্পাদনা ও
বার্িল করার বাটন হদওয়া আর্ে র্া র্িত্র নম্বর- ১০ এ হদির্ি পার্বন। এোড়া ইউজার কার্ িাবর্ল পূনর্ব িন্যাসও করর্ি পারর্বন।

র্িত্র নম্বর-১০
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র্িত্র নম্বর-১১

৫.৩। হসকশন ২:
র্ন্ত্রণালয়/র্বিার্গর কর্ িক্রর্র্র ফলাফল/প্রিাব এই অংশটি র্নর্য়ই হসকশন-২ গঠিি।
৫.৩.১। র্ন্ত্রনালর্য়র/র্বিার্গর কার্ িক্রর্র্র চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব(Outcome/Impact):
এই র্বিার্গ ইউজার র্ন্ত্রণালয়/র্বিাগ র্বর্িন্ন কার্ িক্রর্ বাস্তবায়র্নর র্াের্র্ হর্সকল চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব
(Outcome/Impact) অজিন করর্ি িায় হসগুর্ল সংর্র্াজন করর্ি পারর্বন।
-

" Add New" এই বাটর্ন র্িক কর্র ব্যবহারকারী প্রর্িষ্ঠার্নর কার্ িক্রর্র্র ফলাফল সংর্র্াজন করর্ি পারর্বন (র্িত্র নম্বর১৩)।

-

"সম্পাদনা/মুর্ে র্দন" এর র্িিীয় কলার্ হথর্ক ব্যবহারকারী (+) বাটর্ন র্িক কর্র এই ফলাফর্লর র্বপরীর্ি কর্িস্পাদন
সূিক, এই ফলাফল প্রিার্বি করর্ি পার্র এর্ন হর্ৌথিার্ব দায়ী প্রর্িষ্ঠার্নর নার্, এর উপাত্তসূত্র, একক ও একর্কর র্ান
সংর্র্াজন করর্ি পারর্বন (র্িত্র নম্বর-১৪)।

-

কর্িস্পাদন সূিক, একক ও একর্কর র্ার্নর হক্ষ্র্ত্র লক্ষ্যর্াত্রা র্ফল্ডটি অবশ্যই পূরণীয়। লক্ষ্যর্াত্রা বিির্ান বেরর্ক র্নর্দ িশ
কর্র।

-

"সম্পাদনা/মুর্ে র্দন" কলার্ হথর্ক ব্যবহারকারী সংর্র্ার্জি িথ্য সম্পাদনা করর্ি পারর্বন অথবা মুর্ে র্দর্ি পারর্বন
(র্িত্র নম্বর-১২)।
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র্িত্র নম্বর-১২

র্িত্র নম্বর-১৩
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র্িত্র নম্বর-১৪

৫.৪। হসকশন-৩
হসকশন-৩ প্রর্িষ্ঠার্নর হকৌশলগি উর্েশ্য, কার্ িক্রর্, এবং কর্িসম্পাদন সূিক র্নর্য় গঠিি। এর্ি িারটি অংশ আর্োঃ
 হকৌশলগি উর্েশ্য
 কার্ িক্রর্



কর্িসম্পাদন সূিক
পূণ িাঙ্গ র্িত্র

৫.৪.১। হকৌশলগি উর্েশ্যসমূহাঃ
এিার্ন ইউজার প্রর্িষ্ঠার্নর হকৌশলগি উর্ের্শ্যর র্ান হসট করর্বন। ‘হকৌশলগি উর্ের্শ্যর র্ান’ এই কলার্র্ র্ান ইনপুট
হদওয়ার পর ‘Save’ বাটর্ন র্িক করর্ব সংরক্ষ্ণ করার জন্য। এই র্ান আবর্শ্যক হকৌশলগি উর্ের্শ্যর র্ার্নর সর্ঙ্গ সংর্র্াজন
কর্র ১০০ এর কর্/র্বর্শ হর্ি পারর্ব না। এই ১০০ র্ার্নর র্র্ে আবর্শ্যক হকৌশলগি উর্ের্শ্যর র্বপরীর্ি ১৫ র্নি িার্রি থাকর্ব।
র্ন্ত্রণালয়/র্বিাগ পরবর্িির্ি হকান একটি হকৌশলগি উর্েশ্যর র্ান পর্রবিিন করর্ল, ঔ র্ন্ত্রণালয়/র্বিাগ-র্ক সংর্িষ্ট্
হকৌশলগি উর্েশ্যর সার্থ জর্ড়ি কর্িসম্পাদন সূির্কর র্ানও পর্রবিিন করর্ি হর্ব। ব্যবহারকারীর সুর্বিার জন্য সংর্িষ্ট্
কর্িসম্পাদন সূিকটি একটি পপআপ উইর্ন্ডার র্াের্র্ হদর্ির্য় হদওয়া হর্ব (র্িত্র নম্বর-১৫.১)
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র্িত্র নম্বর-১৫

র্িত্র নম্বর-১৫.১
৫.৪.২। কার্ িক্রর্াঃ
এিার্ন ইউজারর্ক িার হকৌশগি উর্ের্শ্যর র্বপরীর্ি কার্ িক্রর্ র্নি িারণ করর্ি হয়। প্রর্িযকটি উর্ের্শ্যর জন্য কর্পর্ক্ষ্
একটি কার্ িক্রর্ সংর্র্াজন করা বােিামূলক। ির্ব ইউজার িাইর্ল একার্িক কার্ িক্রর্ সংর্র্াজন করর্ি পারর্বন।
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র্িত্র নম্বর-১৬
-

-

-

কার্ িক্রর্ সংর্র্াজন করার জন্য একশন কলার্র্র (+) বাটর্ন র্িক করর্ি হর্ব। র্িক করর্ল র্িত্র নম্বর-১৭ এর উইর্ন্ডাটি
আসর্ব।
এই উইর্ন্ডার্ি ইউজারর্ক িার কার্ িক্রর্ ইনপুট র্দর্ি হর্ব।
কার্ িক্রর্ ইনপুট হদওয়ার পর Save, বাটর্ন র্িক করর্ি হর্ব হসি করার জন্য।
ইউজার িার সংরর্ক্ষ্ি কার্ িক্রর্ িাইর্ল পরবর্িির্ি সম্পাদনা করর্ি পারর্বন।
ইউজার িার সংরর্ক্ষ্ি কার্ িক্রর্ িাইর্ল মুর্ে হফলর্ি পারর্বন, র্র্দ না ঔ কার্ িক্রর্র্র র্বপরীর্ি হকান কর্িসম্পাদন
সংর্র্াজন করা না থার্ক।
ইউজার িার সংরর্ক্ষ্ি কার্ িক্রর্ পূনর্ব িন্যাসও করর্ি পারর্বন অর্ িার্রং এর র্াের্র্।

র্িত্র নম্বর-১৭
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৫.৪.৩। কর্িসম্পাদন সূিকাঃ
প্রর্িযকটি কার্ িক্রর্ এর জন্য এক বা একার্িক কর্িসম্পাদন সূিক থাকর্ি পার্র।

র্িত্র নম্বর-১৮
১. কর্িসম্পাদন সূিক সংর্র্াজন করার জন্য ইউজারর্ক ‘Add’ বাটর্ন র্িক করর্ি হর্ব। র্িক করার পর হর্ উইর্ন্ডাটি
আসর্ব হসিার্ন ইউজার িার কর্িসম্পাদন সূিক সংর্র্াজন করর্ি পারর্বন ‘Save’ বাটর্ন র্িক কর্র (র্িত্র নম্বর-১৯)।

র্িত্র নম্বর-১৯
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২. ইউজার িার কর্িসম্পাদন সূিক পর্রবিিন করর্ি পারর্বন ‘Edit’ বাটর্ন র্িক কর্র। এোড়াও ইউজারর্ক িার
হকৌশলগি উর্ের্শ্যর র্ার্নর র্বপরীর্ি কর্িসম্পাদন সূির্কর র্ানও এিার্নই সংর্র্াজন করর্ি হর্ব। র্ান সংর্র্াজন করার পর
‘Update’ বাটর্ন র্িক করর্ল সংরর্ক্ষ্ি হর্য় র্ার্ব। ইউজার িাইর্ল িার কর্িসম্পাদন সূিক বার্িল করর্ি পারর্বন ‘মুর্ে র্দন’
কলার্র্র বার্িল বর্ে র্িক কর্র (র্িত্র নম্বর-২০)।

র্িত্র নম্বর-২০
৩. ইউজার িার লক্ষ্যর্াত্রা র্নি িারণ করর্ি পারর্বন ‘Manage Weight and Target’ বাটর্ন র্িক করার র্াের্র্। এই
র্লংর্ক ইউজার িার কর্িসম্পাদন সূির্কর একক, র্ান ও লক্ষ্যর্াত্রা র্নি িারণ করর্ি পারর্বন। র্ান র্নি িারর্নর সর্য় একটি র্বষয়
র্র্ন রাির্ি হর্ব কর্িসম্পাদন সূির্কর র্ান হকৌশলগি উর্ের্শ্যর র্ার্নর ১০০% হর্ি হর্ব, এর কর্/র্বর্শ হর্ি পারর্ব না।

র্িত্র নম্বর-২১
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৫.৪.৪। পূন িাঙ্গ র্িত্র
পূন িাঙ্গ র্িত্র হল কর্িসম্পাদন সূিক ও লক্ষ্যর্াত্রার একটা সর্র্িি রূপ।

র্িত্র নম্বর-২২
৫.৫। সংর্র্াজনীাঃ
সংর্র্াজনী ১ শব্দসংর্ক্ষ্প, কর্িসম্পাদন সূিকসমূহ, বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থাসমূহ এবং পর্রর্াপ পদ্ধর্ি এবং
কর্িসম্পাদন লক্ষ্যর্াত্রা অজির্নর হক্ষ্র্ত্র অন্যান্য র্ন্ত্রণালয়/ র্বিার্গর উপর র্নিিরশীলিা এই র্িনটি হসকশন র্নর্য় সংর্র্াজনী
হসকশনটি গঠিি। সংর্র্াজনী-এর র্িনটি অংর্শর বন িণা র্নম্নরূপাঃ
৫.৫.১। সংর্র্াজনী ১ শব্দসংর্ক্ষ্পাঃ
এিার্ন সংর্র্াজনী এর শব্দসংর্ক্ষ্প(Acronyms) ও িার বন িণা হদির্ি পারর্বন।
o ‘Add New বাটর্ন র্িক কর্র ইউজার িার ’শব্দসংর্ক্ষ্প ও এর বন িণা সংরক্ষ্ন করর্ি পারর্বন (র্িত্র নম্বর২4)।
o ইউজার িার সুর্বিার্ি শব্দসংর্ক্ষ্প ও িার বন িণা পর্রবিিন করর্ি পারর্বনবাটর্ন র্িক ’মুর্ে র্দন/সম্পাদনা‘
কর্র।
o এই শব্দসংর্ক্ষ্প ও িার বন িণাসমূহ বার্িল হর্াগ্য।
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র্িত্র নম্বর-২৩

র্িত্র নম্বর-২৪
৫.৫.২। সংর্র্াজনী ২
কর্িসম্পাদন সূিকসমূহ, বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থাসমূহ এবং পর্রর্াপ পদ্ধর্িাঃ
এিার্ন ইউজার্রর কর্ িক্রর্ ও কর্িসম্পাদন সূির্কর র্ববরণ, বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা, পর্রর্াপ পদ্ধর্ি এবং
উপাত্তসূত্র র্নি িারণ করর্ি পারর্ব এবং র্র্দ হকান র্ন্তব্য থার্ক িা র্লির্ি পারর্বন।
o কর্ িক্রর্ ও কর্িসম্পাদন সূির্ক র্বপরীর্ি অন্যান্য িথ্যসমূহ হর্াগ করার জন্য ‘সম্পাদনা/মুর্ে র্দন’ কলার্র্র
এর্র্ট বাটর্ন র্িক করর্ি হর্ব। র্িক করার পর ২৫ নম্বর র্ির্ত্রর উইর্ন্ডাটি হদির্ি পারর্বন।
o এই উইর্ন্ডার্ি কর্িসম্পাদন সূির্কর র্ববরণ, বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা, পর্রর্াপ পদ্ধর্ি এবং উপাত্তসূত্র অবশ্যই
পূরণ করর্ি হর্ব এবং র্র্দ হকান র্ন্তব্য থার্ক িাও ইনপুট র্দর্ি পারর্বন ( র্িত্র নম্বর-২৬)।
o এই কর্িসম্পাদন সূির্কর র্বপরীর্ি বন িণা ও পদ্ধর্িসমূহ বার্িল করর্ি িাইর্ল ‘মুর্ে র্দন’ বাটর্ন র্িক করর্ি
হর্ব।
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র্িত্র নম্বর-২৫

র্িত্র নম্বর-২৬
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৫.৫.৩। সংর্র্াজনী ৩:
কর্িসম্পাদন লক্ষ্যর্াত্রা অজির্নর হক্ষ্র্ত্র অন্যান্য র্ন্ত্রণালয়/ র্বিার্গর উপর র্নিিরশীলিাাঃ
ইউজার এিার্ন কর্িসম্পাদন লক্ষ্যর্াত্রা অজির্নর হক্ষ্র্ত্র অন্যান্য র্ন্ত্রণালয়/ র্বিাগ এবং এর উপর র্নিিরশীলিার
র্বষয়গুর্ল সংর্র্াজন করর্ি পারর্বন।

র্িত্র নম্বর-২৭
o Add New এই বাটর্ন র্িক কর্র ইউজার ’কর্িসম্পাদন লক্ষ্যর্াত্রা অজির্নর হক্ষ্র্ত্র অন্যান্য
র্ন্ত্রণালর্য়রর্বিার্গর/ উপর র্নিিরশীলিার জন্য কর্িসম্পাদন সূিক র্নি িারণ করর্ি পারর্বন। পাশাপার্শ এর র্ক
সহায়িা প্রর্য়াজন এর ,হর্ৌর্িকিা এবং এই সহায়িা না হপর্ল র্ক ঘটর্ব িা সংযুি করর্ি পারর্বন। ইউজারর্ক
একটি র্বষয় র্র্ন রাির্ি হর্ব, সংস্থার িরন র্র্দ ‘অন্যান্য’ র্নব িািন কর্রন ির্ব প্রর্িষ্ঠার্নর নার্ র্লর্ি ইনপুট
র্দর্ি হর্ব (র্িত্র নম্বর- ২৮.১)।
o সংর্র্াজনী ৩ এ প্রর্িষ্ঠান অন্য হর্ র্ন্ত্রণালয়/র্বিার্গর উপর র্নিিরশীলিা সংর্র্াজন করর্বন, হসই
র্ন্ত্রণালয়/র্বিার্গর হহার্ হপর্জ এই প্রর্িষ্ঠার্নর নার্ ও সংর্িষ্ট্ কর্িসম্পাদন সূিক হনাটির্ফর্কশন আকার্র
হদিার্ব।

র্িত্র নম্বর-২৮
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র্িত্র নম্বর -২৮.১
o নতুন কর্িসম্পাদন সূিক সংর্র্াজন করার জন্য Add New র্লংর্কর সংর্িষ্ট্ কর্িসম্পাদন সূিক কলার্র্র (+)
বাটর্ন র্িক করর্ি হর্ব। র্িক করার পর ২৯ নম্বর র্িত্রটি হদিা র্ার্ব। এই উইর্ন্ডা হথর্ক সূিক র্সর্লক্ট করর্ি
পারর্বন।

র্িত্র নম্বর-২৯
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৬। অগ্রগর্িাঃ
ইউজার্রর সারা র্ার্সর ও বের্রর অজিন এিার্ন ইনপুট র্দর্ি পারর্বন।
৬.১। র্ার্সক অজিনাঃ
এিার্ন ব্যবহারকারী িার িলর্ি র্ার্সর অজিন একক অনুর্ায়ী ইনপুট র্দর্ি পারর্বন। ইনপুট হদওয়ার পর ‘Save’ বাটর্ন
র্িক করর্ি হর্ব। জুলাই হথর্ক র্র্র্সম্বর র্ার্সর ইনপুটকৃি র্ার্নর হর্াগফল র্ের্র্য়াদী অজির্নর কলার্র্ ও জানুয়ার্র হথর্ক জুন
র্ার্সর র্ান চূড়ান্ত অজির্নর কলার্র্র হদিার্ব। এোড়াও অজির্নর কলার্র্ সারার্ার্সর হর্াগফল হদিার্ব।

র্িত্র নম্বর-৩০

৬.২। এর্পএ অজিন দার্িলাঃ
এই পর্ িার্য় ইউজার িার িলর্ান বত্রর্ার্সক অজিন র্নব িািন কর্র দার্িল করর্বন। ৪থ ি বত্রর্ার্সক দার্ির্লর পর্র চূড়ান্ত দার্িল
করর্ি হর্ব।
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র্িত্র নম্বর-৩১
৭। কর্িসম্পাদন মূল্যায়নাঃ
৭.১। ষান্মার্সক মূল্যায়নাঃ
এিার্ন ইউজার িার বের্রর র্ার্ র কর্িসম্পাদন মূল্যায়ন হদির্ি পারর্বন। এটা এর্েল ও র্পর্র্এফ এই দুই ফরর্র্র্টই হদিা র্ার্ব।

র্িত্র নম্বর-৩২
৭.২। বার্ষ িক মূল্যায়নাঃ
এিার্ন ইউজার িার সারা বের্রর কর্িসম্পাদন মূল্যায়ন প্রর্ির্বদন আকার্র হদির্ি পারর্বন।এটাও এর্েল ও র্পর্র্এফ এই দুই
ফরর্র্র্টই হদিা র্ার্ব।
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র্িত্র নম্বর-৩৩

৮। প্রর্ির্বদনাঃ
এিান হথর্ক ইউজার র্কছু প্রর্য়াজনীয় প্রর্ির্বদন সংরক্ষ্ণ করর্ি পারর্বন। এই হর্নুযর র্র্ে হর্ প্রর্ির্বদনগুর্লা হদিা র্ার্ব হসগুর্লা
হলাঃ
-

র্ানদন্ড অজিন
ষাণ্মার্সক অজিন
সম্পূণ ি এর্পএ হদিন
র্বিাগ অনুসার্র এর্পএ প্রর্ির্বদন
র্ার্সক অজিন প্রর্ির্বদন
বত্রর্ার্সক অজিন প্রর্ির্বদন

৮.১। র্ানদন্ড অজিনাঃ
এিার্ন অথ িবের্রর র্ানদর্ন্ডর প্রর্ির্বদন হদির্ি পারর্বন শিকরা হার্র।
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র্িত্র নম্বর-৩4
৮.২। ষাণ্মার্সক অজিনাঃ
এিার্ন ইউজার বের র্নব িািন করার র্াের্র্ িার র্ের্র্য়াদী অজিন এর্েল ও র্পর্র্এফ আকার্র হদির্ি পারর্বন।

র্িত্র নম্বর-৩৫
৮.৩। সম্পূণ ি এর্পএ হদখুনাঃ

Page 25 of 31

এিার্ন হর্ হকান অথ ি বের্রর সবগুর্লা র্বিার্গর প্রর্ির্বদন একসার্থ হদির্ি পারর্বন এবং প্রর্ির্বদন র্পর্র্এফ আকার্র সংরক্ষ্ণ করর্ি
পারর্বন।

র্িত্র নম্বর-৩৬
৮.৪। র্বিাগ অনুসার্র এর্পএ হদখুনাঃ
এিার্ন ইউজার প্রর্িযকটি র্বিার্গর অথ ি বের অনুর্ায়ী প্রর্ির্বদন আলাদািার্ব হদির্ি পারর্বন এবং র্পর্র্এফ আকার্র সংরক্ষ্ণ
করর্ি পারর্বন।

র্িত্র নম্বর-৩৭

৮.5। বত্রর্ার্সক অজিন প্রর্ির্বদনাঃ
এিার্ন ইউজার র্নর্দ িষ্ট্ অথ ি বের্রর অজিন প্রর্ির্বদন বত্রর্ার্সক র্ির্ত্তক হদির্ি এবং সংরক্ষ্ণ করর্ি পারর্বন।
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র্িত্র নম্বর-৩৮
৯। সংর্িষ্ট্ দর্ললসমূহাঃ
এিার্ন র্বজ্ঞর্প্ত/র্নর্দ িশ, বিির্ান র্নর্দ ির্শকা ও পূব িবিী র্নর্দ ির্শকা সংর্িষ্ট্ নর্থসমূহ হদির্ি পারর্বন। এোড়াও এই ওর্য়ব এর্ির্কশনটি
ব্যবহার্রর সুর্বিার জন্য ‘ব্যবহার র্বর্ি’ এিার্ন হদওয়া আর্ে।
১০। র্ববরণ পর্রবিিনাঃ
১০.১। পাসওয়ার্ ি পর্রবিিনাঃ
এিার্ন ইউজার িার বিির্ান পাসওয়ার্ ি পর্রবিিন করর্ি পারর্বন। ির্ব পাসওয়ার্ ি পর্রবিির্নর হক্ষ্র্ত্র র্কছু শিিাবলী হর্র্ন িলর্ি
হর্ব। শিিাবলীগুর্লা হল-

পাসওয়ার্ ি সব ির্নম্ম ৬ অক্ষ্র হর্ি হর্ব
পাসওয়ার্ ি এ সব িরর্নর অক্ষ্র থাকর্ি হর্ব
কর্পর্ক্ষ্ ৪টি বণ ির্ালা, ১টি সংখ্যা ও ১ র্বর্শষ অক্ষ্র(@,#,!,%) থাকর্িই হর্ব।

উপর্রর শিিগুর্লা হর্র্ন ইউজারর্ক িার পাসওয়ার্ ি সংর্র্াজন করর্ি হর্ব। (র্িত্র নম্বর-৪3)

র্িত্র নম্বর-৩৯
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১০.২। র্ববরণ পর্রবিিনাঃ
এিার্ন ইউজার িার ব্যর্িগি িথ্য সম্পাদনা করর্ি পারর্বন।

র্িত্র নম্বর-৪০

১১। এর্পএ দার্িল করুনাঃ
ইউজার্রর সব িরর্নর প্রর্য়াজনীয় িথ্য ইনপুট হদওয়ার পর এর্পএ সাবর্র্ট করর্ি হর্ব। “এর্পএ দার্িল করুন”-এ হগর্ল ইউজার দুটি
অপশন হদির্ি পার্বন। হসগুর্লা হর্চ্ছ;
1. িসড়া এর্পএ
2. চূড়ান্ত এর্পএ
র্িন হর্টি দার্ির্লর সর্য় হর্ব িিন হসটির্ি র্গর্য় দার্িল করর্ি হর্ব।

র্িত্র নম্বর-৪১
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১১.১। িসড়া / চূড়ান্ত এর্পএ দার্িল করুনাঃ
িসড়া / চূড়ান্ত হি র্গর্য় এর্পএ দার্ির্লর একটি অপশন থাকর্ব। হসিার্ন র্িক কর্র এর্পএ দার্িল করর্ি হর্ব।

র্িত্র নম্বর-৪২

এর্পএ সাবর্র্ট করার জন্য ইউজারর্ক প্রথর্র্ িার ইউজার হনর্ ও পাসওয়ার্ ি র্দর্ি হর্ব। িারপর ‘Submit APA’ বাটর্ন র্িক করর্ল এর্পএ
সাবর্র্ট হর্য় র্ার্ব। ইউজারর্ক একটি র্বষয় র্র্ন রাির্ি হর্ব, সাবর্র্ট করার পর এর্পএ এর হকান িথ্য হর্াগ/পর্রবিিন/বার্িল করর্ি পারর্বন
না, কারণ এর্পএ লক হর্য় র্ার্ব (এর্পএ সাবর্র্ট করার পর হকান প্রকার বাটন হদিার্ি পারর্বন না।

র্িত্র নম্বর-৪৩

১১.২। সম্পাদনার জন্য অনুর্রাি করুনাঃ
এর্পএ দার্িল করার পর্র র্র্দ ইউজার িার এর্পএ এর হকার্না প্রকার পর্রবিিন করর্ি িান এবং হসটা র্র্দ হয় দার্ির্লর হশষ
িার্রর্ির পূর্ব ি িাহর্ল “সম্পাদনার জন্য অনুর্রাি করুন” বাটর্ন হর্র্ি হর্ব। (র্িত্র নম্বর-৪৪)
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র্িত্র নম্বর-৪৪

হসিান হথর্ক “Send Request”- বাটন র্িক করর্ি হর্ব। (র্িত্র নম্বর-৪৫)

র্িত্র নম্বর-৪৫

“Send Request”-এ র্াওয়ার পর্র সম্পাদনার জন্য উর্েযর্িি কারন হদর্ির্য় “Send”-বাটর্ন র্িক করর্ি হর্ব। (র্িত্র নম্বর-৪৬)

র্িত্র নম্বর-৪৬
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র্বাঃদ্রাঃ- িসড়া এর্পএ সম্পাদনার জন্য দুইবার আর চূড়ান্ত এর্পএ সম্পাদনার জন্য একবার সুর্র্াগ থাকর্ব।

১২। সাহায্যাঃ
এই র্লংর্ক ইউজার ওর্য়ব এর্ির্কশনটি ব্যবহার সম্পর্কিি সহর্র্ার্গিা পার্বন।
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