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িবষয:় ম ণ ালয়ম ণালয়//িবভাগিবভাগ   ওও  আওতাধীনআওতাধীন   দ রদ র //সং ারসং ার   ব া িষকবািষক  উ াবনউ াবন   কমপিরক নাকমপিরক না   ২০২০২০২০--২০২১২০২১   ণয়নণয়ন।।

          উপ  িবষেয়র আেলােক জানােনা যাে  য, পক -২০২১ তথা িডিজটাল বাংলােদশ বা বায়েনর ল েক সামেন রেখ সরকাির সবা নাগিরকগেণর
দারেগাড়ায় কম সমেয় ও কম খরেচ ৗেছ দওয়ার িনিম  ম ণালয়/িবভাগ আওতাধীন অিধদ র/সং াস হ িবিভ  উ াবন কায ম পিরচালনা করেছ। এরই
আেলােক সকল ম ণালয়/িবভাগ আওতাধীন অিধদ র/সং া িত অথবছের বািষক উ াবন কমপিরক না ণয়ন কের আসেছ।

 ২।     বতমান সরকােরর িনবাচনী ইশেতহার, ২০১৮ ত বিণত ল  ও পিরক না, স ম/অ ম প বািষক পিরক না, ি ত পিরক না ২০২১-৪১, বাংলােদশ
ব- ীপ পিরক না ২১০০, টকসই উ য়ন অভী , িজববষ, কেরানা ভাইরাস মাকােবলা এবং সরকােরর অ া  নীিতমালা ও কৗশলপ  ইত ািদর
আেলােক ২০২০-২০২১ অথবছেরর জ  সংি  অংশীজনেদর মতামত হণ বক বািষক উ াবন কমপিরক না কাঠােমা ত করা হেয়েছ। এ কাঠােমােত
কমপিরক না ণয়ন করা হেল ম ণালয়/িবভাগ ও তার আওতাধীন অিধদ র/সং ার উ াবন-িবষয়ক কায ম পিরবী ণ ও ায়ন করা সহজতর হেব।

 ৩।         এমতাব ায়, সং  ছক মাতােবক ার ম ণালয়/িবভােগর বািষক উ াবন কমপিরক না, ২০২০-২০২১ ণয়ন কের আগামী ৪ আগ  ২০২০ তািরেখর
মে  হাডকিপ এবং সফটকিপ (ইেমইল- eg_sec2@cabinet.gov.bd) রেণর েয়াজনীয় ব া হেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।
অিধক , ার আওতাধীন দ র/সং ােক বািষক উ াবন কমপিরক না, ২০২০-২০২১ ণয়ন কের ার ম ণালয়/িবভােগ রেণর সদয় িনেদশনা দান করার জ ও
অ েরাধ করা হেলা।

 সং ি :
 ১।ম ণালয়/িবভােগর বািষক উ াবন কমপিরক না ২০২০-২০২১।
২। ম ণালয়/িবভােগর বািষক উ াবন কমপিরক না ণয়ন ও বা বায়ন অ গিত ায়ন িনেদিশকা, ২০২০-২০২১।
৩। অিধদ র/সং ার বািষক উ াবন কমপিরক না ২০২০-২০২১।
 ৪। অিধদ র/সং ার বািষক উ াবন কমপিরক না ণয়ন ও বা বায়ন অ গিত ায়ন িনেদিশকা, ২০২০-২০২১।
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
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