
দপ্তর/সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষণ  াঠামর্া, ২০১৭-২০১৮ 
 

দপ্তর/সংস্থার নার্:          র্ন্ত্রণালয়/রবভামগর নার্: 

 ার্ মক্রর্ সূচ  এ   দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/ 

প্রশাসরন  

ইউরনট 

 

রভরিব

ছর 

২০১৬-

২০১৭ 

২০১৭-২০১৮ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষযর্া্া 

অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০১৭-২০১৮ র্ন্তব্য 

লক্ষযর্া্া/ 

প্রকৃত অজমন 

১র্ ক ায়াট মার 

জুলা/১৭-

কসমে/১৭ 

২য় ক ায়াট মার 

অমটা/১৭- 

রিমস/১৭ 

৩য় ক ায়াট মার 

 জানু/১৮-

র্াচ ম/১৮ 

৪র্ ম ক ায়াট মার 

এরপ্র/১৮-

জুন/১৮ 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

১. প্রারতষ্ঠারন  ব্যবস্থা 

১.১ ননরত তা  রর্টির সভা অনুরষ্ঠত সভা সংখ্যা মহাপরিচালক ৮ ৬ লক্ষযর্া্া ১ ২ ১ ২  

প্রকৃত অজমন     

1.2 ননরত তা  রর্টির সভার রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন বাস্তবারয়ত রসদ্ধামন্তর 

হার 

% সংরিষ্ট 

পরিচালক 

- ১০০% লক্ষযর্া্া ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  

প্রকৃত অজমন     

১.3 র্ন্ত্রণালয়/রবভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্হায় শুদ্ধাচার 

প্ররতষ্ঠার কক্ষম্ অন্তরায় রচরিত রণ 

রচরিত অন্তরায়সমূহ তাররখ ফ াকাল 

পয়েন্ট 

-- প্ররি ফকাোটাি 

সমারিি পিবিী 

মায়সি ১৫ িারিখ 

লক্ষযর্া্া ১৫/১০/১৭ ১৫/০১/১৮ ১৫/০৪/১৮ ১৫/৭/১৮  

প্রকৃত অজমন     

১.৪ অংশীজমনর (Stakeholder) অংশগ্রহমণ সভা অনুরষ্ঠত সভা সংখ্যা মহাপরিচালক ১২ ১২ লক্ষযর্া্া ৩ ৩ ৩ ৩  

প্রকৃত অজমন     

2. সমচতনতা বৃরদ্ধ 

২.১ সমচতনতা বৃরদ্ধমূল  সভা অনুরষ্ঠত সভা সংখ্যা মহাপরিচালক/ 

পরিচালক 

৭ ৭ লক্ষযর্া্া ১ ২ ২ ২  

প্রকৃত অজমন     

২.২ জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল সংক্রান্ত প্ররশক্ষণ প্ররশক্ষণার্ী সংখ্যা মহাপরিচালক/ 

উপ-পরিচালক 

(সাাঃ) 

- ৫৮ লক্ষযর্া্া ৫৮ ৫৮ ৫৮ ৫৮  

প্রকৃত অজমন     

প্রকৃত অজমন     

3. আইন/রবরধ/নীরতর্ালা প্রণয়ন ও সংস্কার 

৩.১ ববয়েরিক অনুোন (য়েচ্ছায়সবামূলক কার্ যক্রম) ফিগুয়লিন 

আইন, ২০১৬ এি অধীয়ন রবরধ প্রণেন 

আইয়নি রবরধ সংখ্যা মহাপরিচালক

/পরিচালক 

(সকল) 

১ ১ লক্ষযর্া্া ১ -- --   

প্রকৃত অজমন      

4. শুদ্ধাচাি চচ যাি জন্য প্রয়ণােনা প্রোন 

৪.১ শুদ্ধাচাি পুিস্কাি প্রোন নীরিমালা, ২০১৭ এি রবধানানুসায়ি 

শুদ্ধাচাি পুিস্কাি প্রোন । 

প্রেত্ত পুিস্কাি সংখ্যা মহাপরিচালক -- ২ লক্ষযর্া্া -- -- -- ২  

প্রকৃত অজমন     

 

৫. ই-গভর্ন্মন্স ও কসবার র্ান উন্নীত রণ 



 ার্ মক্রর্ সূচ  এ   দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/ 

প্রশাসরন  

ইউরনট 

 

রভরিব

ছর 

২০১৬-

২০১৭ 

২০১৭-২০১৮ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষযর্া্া 

অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০১৭-২০১৮ র্ন্তব্য 

লক্ষযর্া্া/ 

প্রকৃত অজমন 

১র্ ক ায়াট মার 

জুলা/১৭-

কসমে/১৭ 

২য় ক ায়াট মার 

অমটা/১৭- 

রিমস/১৭ 

৩য় ক ায়াট মার 

 জানু/১৮-

র্াচ ম/১৮ 

৪র্ ম ক ায়াট মার 

এরপ্র/১৮-

জুন/১৮ 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

৫.১  অনলাইন করসপন্স রসমেমর্র ব্যবহার 

 

ই-কর্ইল/এসএর্এস-এর 

র্াধ্যমর্ রনষ্পরিকৃি রবষে 

% মহাপরিচালক

/ ফ াকাল 

পয়েন্ট 

১০০% ১০০% লক্ষযর্া্া ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  

প্রকৃত অজমন     

৫.২ রবরভন্ন র্াধ্যর্ (সার্ারজ  কর্াগামর্াগ র্াধ্যর্সহ) 

ব্যবহার  মর অনলাইন  নফামরন্স আময়াজন 

অনুরষ্ঠত অনলাইন 

 নফামরন্স 

সংখ্যা মহাপরিচালক

/ ফ াকাল 

পয়েন্ট 

৭ ৭ লক্ষযর্া্া ১ ২ ২ ২  

প্রকৃত অজমন     

৫.৩ েিি/সংস্থাে ই-ফাইরলং পদ্ধরত বাস্তবায়ন ই- াইয়ল নরি রনষ্পরত্তকৃি % পরিচালক 

(সকল) 

-- ১০% লক্ষযর্া্া ১০% ১০% ১০% ১০%  

প্রকৃত অজমন     

৫.৪ দাপ্তরর   ামজ ইউরনম াি ব্যবহার  ইউরনয়কাড ব্যবহাি 

কয়ি কার্ যসম্পােন  

% ফ াকাল 

পয়েন্ট 

-- ১০০% লক্ষযর্া্া ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  

প্রকৃত অজমন     

৫.৫ মন্ত্রণালে/রবভাগ কর্তযক ২০১৬-১৭ অি যবছয়িি বারষ যক 

কম যসংস্থান চুরিয়ি বরণ যি  িারলকা অনুর্ােী েিি/সংস্থাি 

জন্য প্রয়র্াজয কমপয়ে দুটি কয়ি অনলাইন ফসবা চালু কিা 

ন্যযনিম দুটি অনলাইন 

ফসবা চালুকৃি 

সংখ্যা পরিচালক 

(সকল)/ 

ফ াকাল 

পয়েন্ট 

১ ১ লক্ষযর্া্া -- -- ১ --  

প্রকৃত অজমন     

৫.৬ ই-কটন্ডামরর র্াধ্যমর্ ক্রয়  ার্ ম সম্পাদন ই-কটন্ডামর সম্পারদত 

ক্রয়  ার্ ম 

% মহাপরিচালক

/ উপ-

পরিচালক 

(সাাঃ) 

-- ১০% লক্ষযর্া্া -- -- ১০% --  

প্রকৃত অজমন     

৫.৭ দাপ্তরর   ামজ কসাশ্যাল রর্রিয়া ব্যবহার দাপ্তরর  কসাশ্যাল 

রর্রিয়া কপজ চালু 

তাররখ মহাপরিচালক

/ ফপ্রাগ্রামাি 

-- ৩০/৯/১৭ লক্ষযর্া্া ১ -- -- --  

প্রকৃত অজমন     

৬. উদ্ভাবনী উমযাগ ও কসবা পদ্ধরত সহজী রণ  

৬.১ মন্ত্রণালে/রবভাগ কর্তযক বারষ যক উভাবাবনী কম যপরিকপনানা ২০১৭-

১৮ প্রণেন 

উভাবাবনী কম যপরিকপনানা 

প্রণীি 

তাররখ ফ াকাল 

পয়েন্ট 

-- ৩১/৮/১৭ লক্ষযর্া্া ১ -- -- --  

প্রকৃত অজমন     

৬.২ মন্ত্রণালে/রবভাগ  কর্তযক  বারষ যক উভাবাবনী কম যপরিকপনানা 

অনুর্ােী কমপয়ে দুটি উভাবাবনী উয়যাগ বাস্তবােন  

বাস্তবারয়ত উদ্ভাবনী 

ধারণা 

তাররখ ফ াকাল 

পয়েন্ট 

-- ২ লক্ষযর্া্া -- ১ -- ১  

প্রকৃত অজমন     

৬.৩ মন্ত্রণালে/রবভাগ কমপয়ে একটি কয়ি  ফসবা পদ্ধরি 

সহজীকিয়ণি উয়যাগ গ্রহণ 

ফসবা পদ্ধরি 

সহজীকিণকৃি 

সংখ্যা মহাপরিচালক ১ ১ লক্ষযর্া্া -- ১ -- --  

প্রকৃত অজমন     



 

 ার্ মক্রর্ সূচ  এ   দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/ 

প্রশাসরন  

ইউরনট 

 

রভরিব

ছর 

২০১৬-

২০১৭ 

২০১৭-২০১৮ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষযর্া্া 

অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০১৭-২০১৮ র্ন্তব্য 

লক্ষযর্া্া/ 

প্রকৃত অজমন 

১র্ ক ায়াট মার 

জুলা/১৭-

কসমে/১৭ 

২য় ক ায়াট মার 

অমটা/১৭- 

রিমস/১৭ 

৩য় ক ায়াট মার 

জানু/১৮- 

র্াচ ম/১৮ 

৪র্ ম ক ায়াট মার 

এরপ্র/১৮- 

জুন/১৮ 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

৭. জবাবরদরহ িরিিালী রণ 

৭.১  দ্রুততর্ সর্ময় অরভমর্াগ রনষ্পরি অরভমর্াগ রনষ্পরিকৃত রদন সংরিষ্ট 

পরিচালক 

-- ১৫ লক্ষযর্া্া ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  

প্রকৃত অজমন     

৭.২ অরভমর্াগ রনষ্পরি  মর সংরিষ্ট ব্যরিম  অবরহত রণ  রনষ্পরিকৃত অরভমর্াগ 

অবরহত রণ 

রদন সংরিষ্ট 

কম যকিযা 

-- ১৫ লক্ষযর্া্া ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  

প্রকৃত অজমন     

৭.৩ অভযন্তিীণ রনেন্ত্রণ ম্যানুয়েল ২০০৫ এি রবধান অনুর্ােী 

গঠিি অরডট করমটিি সভা আয়োজন 

আয়োরজি সভা সংখ্যা পরিচালক 

(রনবন্ধন) 

৪ ৪ লক্ষযর্া্া ১ ১ ১ ১  

প্রকৃত অজমন     

৭.৪ অরডট আপরত্ত রনষ্পরত্তকিণ রনষ্পরত্তকৃি অরডট 

আপরত্ত 

% মহাপরিচালক

/পরিচালক 

(রনবন্ধন) 

-- 100% লক্ষযর্া্া 100% 100% 100% 100%  

প্রকৃত অজমন      

৭.৫ দুনীরত প্ররতমরাধ সম্পর মত  ার্ মক্রর্ (কর্র্ন: ইমলক্ট্ররন  

উপরস্থরত, গণশুনানী, ইতযারদ) গ্রহণ 

গৃহীত  ার্ মক্রর্  সংখ্যা মহাপরিচালক -- ১২ লক্ষযর্া্া ৩ ৩ ৩ ৩  

প্রকৃত অজমন     

৭.৬ মন্ত্রণালে/রবভাগ/অন্যান্য িাষ্ট্রীে প্ররিষ্ঠায়নি দুনীরিি 

ফেত্রসমূহ (Grey Area) রচরিিকিণ 

রচরিি ফেত্রসমূহ সংখ্যা মহাপরিচালক

/ পরিচালক 

(রনবন্ধন)/উপ-

পরিচালক 

(সাাঃ) 

-- ১ লক্ষযর্া্া ১ -- -- --  

প্রকৃত অজমন     

৭.৭ তথ্য অরধ ার আইমনর আওতায় দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

 র্ ম তমার অনলাইন প্ররশক্ষণ  

অনলাইন প্ররশক্ষমণ 

সনদ প্রাপ্ত 

তাররখ উপ-পরিচালক 

(সাাঃ) 

- ৩১.১২.১৭ লক্ষযর্া্া -- ১ -- --  

প্রকৃত অজমন     

৮. জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশমল উরিরখত মন্ত্রণালে/রবভাগ/ অন্যান্য িাষ্ট্রীে প্ররিষ্ঠায়নি  ার্ মক্রর্ (প্রমর্াজয কক্ষম্) 

৮.১ সিকারি নীরি রনধ যািণমূলক ও অন্যান্য গুরুত্বপূণ য 

কম যসূরচ ও কম যকায়েি রবষয়ে সুিীল সমায়জি সয়ে 

অরধকিি রমরিোি (Interection) সুয়র্াগ সৃরষ্ট 

সভা/য়সরমনাি সংখ্যা মহাপরিচালক -- ৪ লক্ষযর্া্া ১ ১ ১ ১  

প্রকৃত অজমন     

৮.২ এনরজওয়েি কার্ যক্রয়ম অরধকিি েচ্ছিা আনােন এনরজওয়েি বারষ যক 

কার্ যক্রম সম্পয়কয 

প্ররিয়বেন প্রকাি 

িারিখ মহাপরিচালক

/ পরিচালক 

(সকল) 

-- ৩১.১২.১৭ লক্ষযর্া্া -- ১ -- --  

প্রকৃত অজমন     

৯. মন্ত্রণালে/রবভাগ/অন্যান্য িাষ্ট্রীে প্ররিষ্ঠায়নি ননরত তা  রর্টি  র্তম  রনধ মাররত শুদ্ধাচার সংরিষ্ট অর্ন্ার্ন্  ার্ মক্রর্  

৯.১ কম যকিযা/কম যচািীয়েি প্ররিেয়ণি ব্যবস্থা প্ররিেণ ঘন্টা পরিচালক 

(রনবন্ধন)/ 

উপ-পরিচালক 

(সাাঃ) 

৪০২০ ৪০০০ লক্ষযর্া্া ১০০০ ১০০০ ১০০০ ১০০০  

প্রকৃত অজমন     



 ার্ মক্রর্ সূচ  এ   দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/ 

প্রশাসরন  

ইউরনট 

 

রভরিব

ছর 

২০১৬-

২০১৭ 

২০১৭-২০১৮ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষযর্া্া 

অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০১৭-২০১৮ র্ন্তব্য 

লক্ষযর্া্া/ 

প্রকৃত অজমন 

১র্ ক ায়াট মার 

জুলা/১৭-

কসমে/১৭ 

২য় ক ায়াট মার 

অমটা/১৭- 

রিমস/১৭ 

৩য় ক ায়াট মার 

জানু/১৮- 

র্াচ ম/১৮ 

৪র্ ম ক ায়াট মার 

এরপ্র/১৮- 

জুন/১৮ 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

৯.২      লক্ষযর্া্া      

প্রকৃত অজমন     

১০. অি য বিাদ্দ 

১০.১ শুদ্ধাচাি সংক্রান্ত রবরভন্ন কার্ যক্রম বাস্তবােয়নি জন্য 

আনুমারনক (Indicative) অমর্ মর পররর্াণ 

বিাদ্দকৃি অি য লে টাকা মহাপরিচালক ৬.০০ ৬.০০ লক্ষযর্া্া ১.৩০ ১.৫০ ১.৫০ ১.৭০  

প্রকৃত অজমন     

১১. পররবীেণ ও মূল্যােন 

১১.১ জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা ও বাস্তবায়ন 

পররবীক্ষণ  াঠামর্া প্রণয়ন 

পররবীেণ  াঠামর্া 

প্রণীত 

িারিখ মহাপরিচালক

/ ফ াকাল 

পয়েন্ট 

-- ১৩.০৭.১৭ লক্ষযর্া্া ১ - - -  

প্রকৃত অজমন     

১১.২ জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা ও বাস্তবােন 

পররবীক্ষণ প্ররতমবদন মরন্ত্রপরিষে রবভামগ দারখল 

পররবীক্ষণ প্ররতমবদন 

দারখলকৃত 

সংখ্যা ফ াকাল 

পয়েন্ট 

-- প্ররি ফকাোট যাি 

উত্তীয়ণ যি পিবিী ১৫ 

িারিখ 

লক্ষযর্া্া ১ ১ ১ ১ 

প্রকৃত অজমন     

১১.৩ আওিাধীন েিি/সংস্থাি জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল 

 র্ ম-পরর ল্পনা ও বাস্তবােন পররবীক্ষণ  াঠামর্া প্রণয়ন 

পররবীেণ  াঠামর্া 

প্রণীত 

িারিখ ফ াকাল 

পয়েন্ট 

-- প্ররি ফকাোট যাি 

উত্তীয়ণ যি পিবিী ১৫ 

িারিখ 

     অত্র সংস্থাি 

অধীন ফকায়না 

েিি/ সংস্থা ফনই 
     

১১.৪ আওিাধীন েিি/সংস্থাি জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-

পরর ল্পনা ও বাস্তবােন পররবীক্ষণ প্ররতমবদন সংরিষ্ট 

মন্ত্রণালে/রবভাগ/অন্যান্য িাষ্ট্রীে প্ররিষ্ঠায়ন োরখল 

পররবীক্ষণ প্ররতমবদন 

দারখলকৃত 

সংখ্যা    লক্ষযর্া্া     অত্র সংস্থাি 

অধীন ফকায়না 

েিি/ সংস্থা ফনই 
প্রকৃত অজমন     

 


