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উপর্য মক্ত সিষয় ও সূদ্ত্রাক্ত স্মারদ্ র শপ্রসক্ষদ্ত, সিসপসেসিসিএল এর ি ল িম তমা-শ সনদ্নাক্ত সনদ্ে মেনািমূহ যথাযথভাদ্ি
অনুিরণপূি ম ২০২০ সরঃ এর “িাসষ ম িমমূল্যায়ন (Performance Appraisal)” ‘অনুদ্িেন ারী িম তমা’ র্তম অনুদ্িেন/অনুস্বাক্ষর
ও ‘প্রসতস্বাক্ষর ারী িম তমা’ র্তম প্রসতস্বাক্ষর রতঃ আগািী ৩০/০১/২০২১ সরঃ তাসরদ্খর িদ্ে সিসপসেসিসিএল এর এইচআরএি এন্ড
এডসিন সিভাদ্গ েিা প্রোদ্নর েন্য সনদ্ে মেক্রদ্ি অনুদ্রাধ রা হদ্লা:
K) অনুদ্িেনাধীন িম তমা [Officer Reported Upon (ORU)] শ “িাসষ ম িমমূল্যায়ন (Performance Appraisal)” ফরি দ্যই প্রদ্ে পূরণ
দ্র উভয় সপদ্ত যথাোদ্ন তাসরখিহ স্বাক্ষর প্রোনপূি ম যথাযথ অনুদ্িেন ারী (Report Initiating Officer (RIO)] ‘র সন ে োসখলপূি ম
োসখদ্লর প্রিাণপত্র িাংরক্ষণ রদ্ত হদ্ি;
L) অনুদ্িেনাধীন িম তমাদ্ অনুদ্িেন ারী িম তমার অধীদ্ন ন্যুনতি ০৩(সতন) িাি াল চাকুরীরত থা দ্ত হদ্ি;
M) অনুদ্িেন ারী (RIO) র্তম “িাসষ ম
িমমূল্যায়ন” ফরি যথাসনয়দ্ি অনুস্বাক্ষরপূি ম খাদ্ি শগাপনীয়তা সনসিত দ্র প্রসতস্বাক্ষর ারী
[Countersigning Officer (CSO)] ‘র সন ে শপ্ররণ রদ্ত হদ্ি;
N) অনুদ্িেনাধীন িম তমার িরািসর সনয়ন্ত্রণ ারী র্তমপক্ষ িা দেনসিন িম াণ্ড সযসন িরািসর তত্ত্বািধান দ্র থাদ্ ন সতসনই ঐ িম তমার অনুদ্িেন ারী
র্তমপক্ষ। তদ্রুপ প্রোিসন শিাপাদ্ন অনুদ্িেন ারী র্তমপদ্ক্ষর িরািসর সনয়ন্ত্রণ ারী/তত্ত্বািধান ারী র্তমপক্ষই অনুদ্িেনাধীন িম তমার প্রসতস্বাক্ষর ারী
র্তমপক্ষ। অনুদ্িেন ারী র্তমপক্ষ এিাং প্রসতস্বাক্ষর ারী র্তমপক্ষ সনধ মারদ্ণ শ ান েটিলতা শেখা সেদ্ল এইচআরএি এন্ড এডসিন সিভাগ, সিসপসেসিসিএল
অনুদ্িেন ারী এিাং প্রসতস্বাক্ষর ারী র্তমপক্ষ সনধ মারণ দ্র প্রোিসন আদ্েে োসর রদ্ি;
ম া অিলম্বন রদ্িন, দ্ব্ুথ ম িা শ ৌেল এসিদ্য়
O) অনুদ্িেন ারী িম তমা অধীনেদ্ের িম্পদ্ ম অনুদ্িেন শলখার িিয় যথািম্ভি িস্তুসনষ্ঠ হদ্িন, িত ত
যাওয়ার েন্য িন্তব্য না দ্র সুস্পষ্ট ও িরািসর িন্তব্য রদ্িন এিাং অসতরঞ্জন ও েূল মূল্যায়ন পসরহার রদ্িন। অনুদ্িেন ারী র্তমপক্ষ শ ান অিোদ্তই
অনুস্বাক্ষসরত “িাসষ ম িমমূল্যায়ন” ফরি অনুদ্িেনাধীন িম তমার িােদ্ি (হাদ্ত হাদ্ত) শপ্ররণ রদ্িন না;
P) অনুদ্িেন ারী র্তমপক্ষ “িাসষ ম িমমূল্যায়ন” ফরদ্ির সদ্ব্তীয় অাংে (Part-B) পূরদ্ণর িিয় অতুন্ত িত মতার িদ্ে প্রসতটি ক্রসিদ্ র (মূল্যায়দ্নর
সিষদ্য়র) সিপরীদ্ত নম্বর প্রোদ্নর শক্ষদ্ত্র প্রদ্যােু ঘদ্র অনুস্বাক্ষর রদ্িন। অনুস্বাক্ষসরত ঘরগুসলর িাদ্নর শযাগফলই হদ্ি শিাে প্রাপ্ত নম্বর;
Q) অনুদ্িেন ারী র্তমপক্ষ “িাসষ ম িমমূল্যায়ন” ফরদ্ির সদ্ব্তীয় অাংে (Part-B) পূরদ্ণর িিয় শ ান ক্রসিদ্ র মূল্যায়দ্নর সিষদ্য়র সিপরীদ্ত িান ০২ (দ্যই)
এর ঘদ্র অনুস্বাক্ষর রদ্ল উহা সিরূপ সহিাদ্ি গণ্য হদ্ি। শিাে প্রাপ্ত নম্বর ৫১ িা তেসনন অথ মাৎ চলসত িাদ্নর সনদ্ন হদ্ল তা সিরূপ সহিাদ্ি গণ্য হদ্ি। তদ্ি
এই শক্ষদ্ত্র ারণ ও প্রদ্য়ােনীয় তথ্য প্রিাণ িাংর্যক্ত/সলসপিদ্ধ রদ্ত হদ্ি;
R) সিসপসেসিসিএল এর অনুদ্িাসেত “িাসষ ম িমমূল্যায়ন” ফরি অনুযায়ী পদ্োন্নসতর শক্ষদ্ত্র িহ ারী ব্যিোপ /িহ ারী প্রদ্ ৌেলী/উপ-ব্যিোপ /উপসিভাগীয় প্রদ্ ৌেলী/িিিান এর েন্য ৭৫(পঁচাত্তর) নম্বর এিাং উপ-িহাব্যিোপ /তত্ত্বািধায় প্রদ্ ৌেলী/িিিান িা তদ্যর্ধ্ম িম তমাগদ্ণর েন্য ৮০(আসে)
নম্বর ন্যুনতি শ ায়াসলফাসয়াং নম্বর সহিাদ্ি গণ্য হদ্ি। উক্ত ফরি অনুযায়ী শ ান িম তমার “িাসষ ম িমমূল্যায়ন” এ প্রাপ্ত ৬৫ হদ্ত ৭৪ পয মন্ত নম্বর
িদ্ন্তাষন সহিাদ্ি গণ্য হদ্ি স ন্তু সতসন পদ্োন্নসতর েন্য শযাগ্য সহিাদ্ি সিদ্িসচত হদ্িন না। এছািা, চাকুসর নিায়দ্নর শক্ষদ্ত্র ন্যুনতি শ ায়াসলফাসয়াং নম্বর
সহিাদ্ি িি মদ্েষ ০৩(সতন) িছদ্র গদ্ি ৬৫ িা তদ্যর্ধ্ম নম্বর শপদ্ত হদ্ি অন্যথায় শ ান িম তমা চাকুসর নিায়দ্নর েন্য শযাগ্য হদ্িন না। ফদ্ল, িাসষ ম
িমমূল্যায়ন” ফরদ্ির িি মসনন অাংে শনাে:- ১ হদ্ত ৮ (Note:- 1-8) সিদ্িচনায় সনদ্য় অনুস্বাক্ষর ও প্রসতস্বাক্ষর রদ্ত হদ্ি;
S) শিাে নম্বদ্রর শযাগফদ্লর সভসত্তদ্ত ০৫ (পাঁচ)টি ঘদ্রর (অিাধারণ/অত্যুত্তি/উত্তি/চলসতিান/চলসতিাদ্নর সনদ্ন) (Excellent/Very
Good/Good/Average/Poor) প্রদ্যােু ঘদ্র শিাে প্রাপ্ত নম্বর অাংদ্ এিাং থায় সলদ্খ অনুস্বাক্ষর রদ্ত হদ্ি;
T) “িাসষ ম িমমূল্যায়ন” ফরদ্ির শেষ অাংদ্ে অনুদ্িেনাধীন িম তমা িম্পদ্ ম মূল্যায়দ্নর শক্ষদ্ত্র িদ্ি মাচ্চ িত মতা ও সনরদ্পক্ষতা অিলম্বন রদ্ত হদ্ি। এই
অাংদ্ে অনুদ্িেন ারী র্তমপক্ষ অনুদ্িেনাধীন িম তমার শযাগ্যতা, প্রিণতা ও সিদ্েষ েক্ষতার উপর সভসত্ত দ্র শ ান সনসে মষ্ট ধরদ্নর াদ্ের সিষদ্য় তাঁর
উপর্যক্ততা িা আগ্রহ রদ্য়দ্ছ শি িম্পদ্ ম িন্তব্য রদ্িন। ‘‘ননসত (Ethical)” িলদ্ত িম তমার চাসরসত্র দিসেষ্টু, “বুসদ্ধবৃসত্ত (Intellectual)”
িলদ্ত শিধা ও শযাগ্যতা িাংসিষ্ট এিাং “নিষসয় (Practical)” িলদ্ত আসথ ম ও সিষয় িম্পে িাংসিষ্ট িততা ও সুনাি উদ্েখ রদ্ত হদ্ি। প্রসেক্ষদ্ণর
শক্ষদ্ত্র প্রদ্য়ােন িদ্ন রদ্ল শেদ্ে িা সিদ্েদ্ে সুসনসে মষ্ট প্রসেক্ষণ শ াদ্ি মর সুপাসরে রদ্ত হদ্ি।
U) পদ্োন্নসতর শযাগ্যতার শক্ষদ্ত্র প্রদ্যােুটি শরদ্খ িাস গুদ্লা শ দ্ে সেদ্ত হদ্ি;
V) অনুদ্িেনাধীন িম তমার আচরণ িা ায মধারায় শ ান ত্রুটি পসরলসক্ষত হদ্ল িা িাংসিষ্ট িম তমার ব্যথ মতা ও দ্যি মলতা নেদ্র পিদ্ল
অনুদ্িেন ারী/প্রসতস্বাক্ষর ারী র্তমপক্ষ তাৎক্ষসণ ভাদ্ি তাঁদ্ প্রথদ্ি শিৌসখ ভাদ্ি িাংদ্োধদ্নর পরািেম প্রোন রদ্িন। শিৌসখ পরািদ্েম িাংদ্োধন না
হদ্ল সলসখতভাদ্ি িাংদ্োধদ্নর েন্য আদ্েে রদ্িন এিাং “িাসষ ম িমমূল্যায়ন” অনুদ্িেদ্ন তা সলসপিদ্ধ রিার পূদ্ি ম িাংদ্োধদ্নর েন্য তাঁদ্ সুদ্যাগ
সেদ্িন। উক্ত পদ্ত্রর অনুসলসপ আিসি ভাদ্ি িম তমাদ্ের ব্যসক্তগত নসথদ্ত িাংরক্ষণ রদ্ত হদ্ি এিাং শডাসিয়ার িাংরক্ষণ ারী র্তমপক্ষদ্ অনুসলসপ
প্রোনপূি ম অিসহত রাখদ্ত হদ্ি। সলসখত আদ্েদ্ের পদ্রও িাংদ্োধন না হদ্ল অনুদ্িেদ্ন সিরূপ িন্তব্য প্রোন রদ্ত পারদ্িন;
W) প্রসতস্বাক্ষর ারী (CSO) র্তম যথাসনয়দ্ি প্রসতস্বাক্ষর িম্পন্ন দ্র খাদ্ি শগাপনীয়তা সনসিত দ্র প্রসত িছর ৩০ োনুয়াসর এর িদ্ে শডাসিয়ার
িাংরক্ষণ ারী র্তমপদ্ক্ষর (এইচআরএি এন্ড এডসিন, সিভাগ) েপ্তদ্র শপৌৌঁছাদ্ত হদ্ি;
X) প্রসতস্বাক্ষর ারী র্তমপক্ষ র্তম প্রেত্ত নম্বর অাংদ্ ও থায় সলখদ্ত হদ্ি এিাং এই নম্বর চূিান্ত নম্বর সহিাদ্ি গণ্য হদ্ি। অন্যথায় অনুদ্িেন ারী র্তম
প্রেত্ত শিাে নম্বর গণনায় আিদ্ি;
পৃষ্ঠা:- 1/ 2

Y) অনুদ্িেন ারী িম তমার শ ান সিদ্েষ িন্তব্য ভুল এিাং উহা িাসতল রা ের ার হদ্ল প্রসতস্বাক্ষর ারী যথাদ্পার্যক্ত অন্য শ ান িন্তব্য সলসপিদ্ধ রদ্িন।
প্রসতস্বাক্ষর ারী যসে অনুদ্িেন ারীর শ ান িন্তদ্ব্যর সিষদ্য় িম্পূণ ম এ িত না হন, তা হদ্ল সনধ মাসরত অাংদ্ে প্রসতস্বাক্ষর ারী িম তমার িন্তব্য েীষ ম োদ্ন
সনেস্ব িতািত সলখদ্িন;
Z) প্রসতস্বাক্ষর ারী সনদ্নাক্তভাদ্ি িন্তব্য সলখদ্িন:
আসি িদ্ন সর শয, অনুদ্িেন ারীর মূল্যায়ন অত্যুত্তি/র্যসক্তিাংগতভাদ্ি উত্তি/ দ্ ার/নিনীয়/পক্ষপাতপুষ্ট। অসধ ন্তু সনদ্ন আিার িন্তব্য শযাগ রসছ১) িাধারণ িন্তব্য; ২) িািসগ্র মূল্যায়দ্নর সভসত্তদ্ত প্রদ্েয় শিাে নম্বর (অঙ্ক ও থায়);
AA) অিাধারণ শগ্রদ্ড অথ মাৎ ৯৫ িা তার শিসে নম্বর প্রোদ্নর শক্ষদ্ত্র অনুদ্িেন ারী িম তমাদ্ অথিা প্রসতস্বাক্ষর ারী িম তমাদ্ তাঁর েন্য সনধ মাসরত অাংদ্ে
অনুদ্িেনাধীন িম তমা র্তম িম্পাসেত ন্যুনতি এ টি সিদ্েষ/সৃেনেীল/উদ্ভািনী াে শযাগ্যতার উদ্েখ রদ্ত হদ্ি;
BB) “িাসষ ম িমমূল্যায়ন” অনুস্বাক্ষর এর েন্য সনধ মাসরত িিদ্য়র িদ্ে অনুদ্িেন ারী র্তমপদ্ক্ষর শক্ষদ্ত্র সননসলসখত ারণ সিযিান থাস দ্ল িা সননরূপ
ঘেনার উদ্ভি হদ্ল প্রসতস্বাক্ষর ারী র্তমপক্ষ অনুদ্িেনাধীন িম তমার শগাপনীয় অনুদ্িেন সলখদ্ত পারদ্িন। এই শক্ষদ্ত্র প্রসতস্বাক্ষদ্রর প্রদ্য়ােন হদ্ি না:
০১) মৃত্যুিরণ রদ্ল; ০২) ারাগাদ্র আে থা দ্ল; ০৩) িািসয় ভাদ্ি িরখাস্ত িা অপিাসরত হদ্ল; ০৪) চা সর হদ্ত িরখাস্ত হদ্ল; ০৫) চা সর হদ্ত
পেতুাগ রদ্ল; ০৬) সনরুদ্েে থা দ্ল এিাং ০৭) অনুদ্িেন োসখদ্লর েন্য সনধ মাসরত িিদ্য়র িি মদ্েষ তাসরদ্খর পরিতী ০৩ (সতন) িাদ্ির অসধ াল
সিদ্েদ্ে অিোন রদ্ল।
উসেসখত

“িাসষ ম

ারণিমূহ প্রসতস্বাক্ষর ারী র্তমপদ্ক্ষর শক্ষদ্ত্র ঘেদ্ল িা শেখা সেদ্ল িা সিযিান থা দ্ল অনুদ্িেন ারী
িমমূল্যায়ন” অনুস্বাক্ষর রদ্িন। এই শক্ষদ্ত্র প্রসতস্বাক্ষর প্রদ্য়ােন হদ্ি না;

র্তমপক্ষ অনুদ্িেনাধীন

িম তমার

CC) উসেসখত ারণিমূহ অনুস্বাক্ষর ারী ও প্রসতস্বাক্ষর ারী উভয় র্তমপদ্ক্ষর শক্ষদ্ত্র ঘেদ্ল িা শেখা সেদ্ল িা সিযিান থা দ্ল অনুদ্িেনাধীন িম তমা “িাসষ ম
িমমূল্যায়ন” োসখল হদ্ত অব্যাহসত পাদ্িন। তদ্ি এইরূপ শক্ষদ্ত্র অনুদ্িেনাধীন িম তমাদ্ যথাযথ তথ্যিহ শডাসিয়ার িাংরক্ষণ ারী র্তমপক্ষদ্
সলসখতভাদ্ি োনাদ্ত হদ্ি। অব্যাহসতপ্রাপ্ত িৎির িা িিদ্য়র েন্য গি নম্বর প্রোন রা যাদ্ি িা প্রোন রদ্ত হদ্ি;
DD) এ ই পসঞ্জ া িৎিদ্র শ ান িমেদ্ল এ াসধ অনুদ্িেন ারী র্তমপদ্ক্ষর সনয়ন্ত্রদ্ণ িমরত থা ার শক্ষদ্ত্র শ ান অনুদ্িেন ারীর সনয়ন্ত্রদ্ণই িম াল ০৩
(সতন) িাি না হদ্ল এিাং প্রসতস্বাক্ষর ারী িম তমার সনয়ন্ত্রদ্ণ ০৩ (সতন) িাি হইদ্ল (যদ্থাপর্যক্ত প্রিাণিহ) আিসি ভাদ্ি প্রসতস্বাক্ষর ারী িম তমার
সন ে “িাসষ ম
িমমূল্যায়ন” োসখল রদ্ত হদ্ি। উক্ত শক্ষদ্ত্র প্রসতস্বাক্ষর ারী র্তমপক্ষই অনুদ্িেনাধীন িম তমার শগাপনীয় অনুদ্িেন অনুস্বাক্ষর
রদ্িন। এই শক্ষদ্ত্র প্রসতস্বাক্ষর প্রদ্য়ােন হদ্ি না;
EE) এ ই পসঞ্জ া িৎিদ্র শ ান িমেদ্ল এ াসধ অনুদ্িেন ারী িম তমার অধীদ্ন াে রার শক্ষদ্ত্র িপদ্ক্ষ ০৬(ছয়) িাি িা তার শিসে াে দ্রদ্ছন
এিন অনুদ্িেন ারী িম তমার সন ে শথদ্ পূণ ম িছদ্রর “িাসষ ম িমমূল্যায়ন” গ্রহণ রা যাদ্ি;
FF) শ ান িম তমার িার্তত্বেসনত ছুটি াল তাঁর িাংসিষ্ট িমেদ্ল িম াল সহিাদ্ি গণ্য হদ্ি। াদ্েই িার্তত্বেসনত ছুটির িিয় তাঁর পূি মিতী িা পরিতী (যার
সনয়ন্ত্রদ্ণ অসধ াল) অনুদ্িেন ারী িম তমার সনয়ন্ত্রণাধীন িম াদ্লর িাদ্থ এ দ্ত্র িম াল গণ্য দ্র অনুদ্িেনাধীন িম তমা “িাসষ ম
িমমূল্যায়ন”

োসখল রদ্িন এিাং ছুটির অব্যিসহত পূি মিতী িা পরিতী অনুদ্িেন ারী িম তমা উহা অনুস্বাক্ষর রদ্িন;
GG) বুসনয়াসে এিাং সিভাগীয় প্রসেক্ষণ ালীন, সলদ্য়ন এ থা া ালীন, িািসয় িরখাস্ত থা া ালীন, শেদ্ের অভুন্তদ্র িা সিদ্েদ্ে সেক্ষা ছুটিদ্ত থা া ালীন,
শেদ্ের অভুন্তদ্র িা সিদ্েদ্ে শপ্রষদ্ণ প্রসেক্ষণ/অেয়ন ালীন “িাসষ ম িমমূল্যায়ন” প্রদ্যােু হদ্ি না। তদ্ি িাংসিষ্ট িম তমা র্তম সিষয়গুসল সলসখতভাদ্ি
অসফি আদ্েদ্ের সপিহ শডাসিয়ার িাংরক্ষণ ারী র্তমপক্ষদ্ আিসি ভাদ্ি অিসহত রদ্ত হদ্ি;
HH) “িাসষ ম িমমূল্যায়ন” ফরি শ ান অিোদ্তই ভাঁে রা যাদ্ি না। পূরণ রা অনুদ্িেন এ েপ্তর হদ্ত অন্য েপ্তদ্র শপ্ররণ রিার িিয় অিিই আিদ্ধ
খাদ্ি ‘দ্গাপনীয়’ থাটি সচসিত রদ্ত হদ্ি;
II) সিসপসেসিসিএল এর শ ান িম তমার চুসক্তর শিয়াে শেষ হওয়ার পর সেন শথদ্ ০১(এ ) িছর পয মন্ত “িাসষ ম িমমূল্যায়ন” অনুস্বাক্ষর/প্রসতস্বাক্ষর রদ্ত
পারদ্িন;
JJ) অনুদ্িেনাধীন, অনুদ্িেন ারী ও প্রসতস্বাক্ষর ারী প্রদ্তু দ্ ই “িাসষ ম িমমূল্যায়ন” ফরদ্ি তাঁর েন্য সনধ মাসরত অাংে যথাযথভাদ্ি পূরণ দ্র স্বাক্ষর,
সিল প্রোন ও প্রদ্যােু শক্ষদ্ত্র প্রাক্তন পেসি, িমেল ও তাসরখ আিসি ভাদ্ি সলসপিদ্ধ রদ্ত হদ্ি। শ ান লাি ফাঁ া রাখা যাদ্ি না। “িাসষ ম
িমমূল্যায়ন” এর শিয়াে ও অন্যান্য লাি াোদ্ছিা সিহীন ও িঠি ভাদ্ি পূরণ রদ্ত হদ্ি। উদ্েখ্য, অিম্পূণ ম ফরি িরািসর িাসতল িদ্ল গণ্য হদ্ি।

এছািাও, এখন শথদ্ প্রসত পসঞ্জ া িৎির শেষ হওয়ার পর পরিতী িছদ্রর ৩০, োনুয়াসর তাসরদ্খর িদ্ে “িাসষ ম িমমূল্যায়ন (Performance
Appraisal)” অিিই অনুস্বাক্ষর ও প্রসতস্বাক্ষরপূি ম শডাসিয়ার িাংরক্ষণ ারী র্তমপদ্ক্ষর (এইচআরএি এন্ড এডসিন, সিভাগ) েপ্তদ্র শপৌৌঁছাদ্ত
হদ্ি এিাং “িাসষ ম িমমূল্যায়ন” এর শক্ষদ্ত্র এই আদ্েদ্ে িসণ মত েতমািলীর িাইদ্র শ ান েটিলতা শেখা সেদ্ল ির ার র্তম োসরকৃত শগাপনীয়
অনুদ্িেন ফরি পূরণ, অনুস্বাক্ষরিহ সলখন, প্রসতস্বাক্ষর ও িাংরক্ষণ িাংক্রান্ত অনুোিনিালা-২০১২ অনুিরণ রদ্ত হদ্ি।

যথাযথ র্তমপদ্ক্ষর অনুদ্িােনক্রদ্ি এই প্রজ্ঞাপন োসর রা হদ্লা।

(শিাহাম্মে িসতউর রহিান)
উপ-িহাব্যিোপ
(এইচআরএি এন্ড এডসিন) (ভারপ্রাপ্ত)
ই-শিইলঃ cpgcblhr@gmail.com
অনুসলসপঃ (িেয় জ্ঞাতাদ্থ ম) ও ( ায মাদ্থ ম):
1) ব্যিোপনা পসরচাল , সিসপসেসিসিএল, ঢা া।
2) সনি মাহী পসরচাল (অথ ম/সপএন্ডসড/প্র ল্প), সিসপসেসিসিএল, ঢা া।
3) ি ল িম তমা, দ্পমাদ্রে অসফি, ঢা া/ িাতারিািী িাইে অসফি, িদ্হেখালী, ক্সিাোর, সিসপসেসিসিএল।
4) অসফি সপ/িাস্টার সপ।
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