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

 

দপ্তর/সংস্থার নার্: জনতা ব্াং  রলরর্মেড                        র্ন্ত্রণালয়/রবভামগর নার্:  আরথ ম  প্ররতষ্ঠান রবভাগ 

 ার্ মক্রর্ সূচ  এ   দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্রি/ 

প্রশাসরন  

ইউরনে 

 

রভরিবছর 

২০১৬-

২০১৭ 

২০১৭-

২০১৮ 

অথ মবছমরর 

লক্ষযর্াত্রা 

অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০১৭-২০১৮ র্ন্তব্ 

লক্ষযর্াত্রা/ 

প্রকৃত অজমন 

১র্ 

ক ায়াে মার 

জুলা/১৭-

কসমে/১৭ 

২য় 

ক ায়াে মার 

অমটা/১৭- 

রডমস/১৭ 

৩য় 

ক ায়াে মার 

জানু/১৮- 

র্াচ ম/১৮ 

৪থ ম 

ক ায়াে মার 

এরপ্র/১৮- 

জুন/১৮ 
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 ১. প্রাতিষ্ঠাতিক ব্যবস্থা 

১.১ নিতিকিা কতিটির সভা   অনুতষ্ঠি সভা সংখ্যা নিতিকিা 

কতিটি/ 

এইচআরতিতি 

৩ টি ৪ টি লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১  

প্রকৃত অজমন     

1.2 নিতিকিা কতিটির সভার তসদ্ধান্ত বাস্তবায়ি  বাস্তবাতয়ি তসদ্ধান্তন্তর হার  সংখ্যা এইচআরতিতি -- ১০০% লক্ষযর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  

প্রকৃত অজমন     

১.3 দপ্তর/সংস্হায় শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেন্তে 

অন্তরায় তচতিিকরণ 

তচতিি অন্তরায়সমূহ তাররখ এইচআরতিতি -- ৩০/০৬/১৮ লক্ষযর্াত্রা ৩০/০৯/১৭ ৩১/১২/১৭ ৩০/০৩/১৮ ৩০/০৬/১৮  

প্রকৃত অজমন     

১.৪ অংশীজমনর (Stakeholder) অংশগ্রহমণ 

সভা  

অনুতষ্ঠি সভা সংখ্যা এইচআরতিতি -- ৪ টি লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১  

প্রকৃত অজমন     

2. সন্তচিিিা বৃতদ্ধ 
২.১ সমচতনতা বৃরদ্ধমূল  সভা /ওয়া শপ অনুতষ্ঠি সভা সংখ্যা স্টাফ কন্তেজ/ 

এইচআরতিতি 
-- ৮ টি লক্ষযর্াত্রা ২ ২ ২ ২  

প্রকৃত অজমন     

২.২ জািীয় শুদ্ধাচার ক্ষকৌশে সংক্রান্ত প্রতশেণ 

(ব্রি ও  র্© জীবমন সততা ও নিতিকিা শীষক 

ক্লাস)   

প্রতশেণার্থী সংখ্যা স্টাফ কন্তেজ 

 

১২৪৫ জন ১২০০ জন লক্ষযর্াত্রা ৩০০ ৩০০ ৩০০ ৩০০  

প্রকৃত অজমন     

3. জনমসবা রনরিত  রার লমক্ষয আইি/তবতি/িীতিিাো প্রণয়ি ও সংস্কার 

৩.১ পঞ্চবারি  অগামনাগ্রার্ বাস্তবায়ন 

 (২০১৪-২০১৮) 

 

২০১৮ সামলর অগ মামনাগ্রার্ 

বাস্তবায়ন 

সংখ্যা এইচআরতিতি ২০১৭ 

সাল 

১ টি লক্ষযর্াত্রা -- -- -- ১  

প্রকৃত অজমন      



 ার্ মক্রর্ সূচ  এ   দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্রি/ 

প্রশাসরন  

ইউরনে 

 

রভরিবছর 

২০১৬-

২০১৭ 

২০১৭-

২০১৮ 

অথ মবছমরর 

লক্ষযর্াত্রা 

অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০১৭-২০১৮ র্ন্তব্ 

লক্ষযর্াত্রা/ 

প্রকৃত অজমন 

১র্ 

ক ায়াে মার 

জুলা/১৭-

কসমে/১৭ 

২য় 

ক ায়াে মার 

অমটা/১৭- 

রডমস/১৭ 

৩য় 

ক ায়াে মার 

জানু/১৮- 

র্াচ ম/১৮ 

৪থ ম 

ক ায়াে মার 

এরপ্র/১৮- 

জুন/১৮ 
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৩.২ রবদ্যর্ান চাকুরীরবরি সংস্কার চাকুরীরবরি সংস্কার তাররখ এইচআরতিতি  ৩০/০৬/১৮ লক্ষযর্াত্রা -- -- -- ৩০/০৬/১৮  
প্রকৃত অজমন      

4. শুদ্ধাচার চচ চার জন্য প্রণ াদনা প্রদান 
৪.১ Ôky×vPvi পুরস্কার cÖ`vb bxwZgvjv, 

2017Õ-এর রবিানানুসামর শুদ্ধাচার পুরস্কার 

প্রদান 

প্রদত্ত পুরস্কার সংখ্যা নিতিকিা 

কতিটি/ 

এইচআর 

-- ২ টি লক্ষযর্াত্রা -- -- -- ২  
 
 
 
 

প্রকৃত অজমন -- -- --  

৫. ই-গভর্ন্মন্স ও কসবার র্ান উন্নীত রণ 

৫.১  অনলাইন করসপন্স রসমেমর্র ব্বহার 

 

ই-কর্ইল/এসএর্এস-এর 

র্াধ্যমর্ রনষ্পরিকৃত বিষয় 
% রভরজল্যান্স -- ১০০% লক্ষযর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  

প্রকৃত অজমন     
৫.২ রবরভন্ন র্াধ্যর্ (সার্ারজ  কর্াগামর্াগ 

র্াধ্যর্সহ) ব্বহার  মর অনলাইন  নফামরন্স 

আময়াজন 

অনুরষ্ঠত অনলাইন 

 নফামরন্স 
সংখ্যা আইটি/ 

এর্আইএস/ 

আররপএসরড 

-- ১ টি লক্ষযর্াত্রা -- -- -- ১  
প্রকৃত অজমন     

৫.৩ দপ্তর/সংস্থায় ই-ফাইরলং পদ্ধরত বাস্তবায়ন ই-ফাইলল নবি বনষ্পবত্তকৃত % আররপএসরড -- ৪% লক্ষযর্াত্রা ১% ১% ১% ১%  
প্রকৃত অজমন     

৫.৪ দাপ্তরর   ামজ ইউরনম াড ব্বহার  ইউবনল াড ব্যিহার  লর 

 ার্ যসম্পাদন  

% আইটি/ 

এইচআর/ 

রবরডএর্রড 

-- 
৪% লক্ষযর্াত্রা ইউবনল াড ব্যিহার  লর দাপ্তবর   ার্ য সম্পাদন  

প্রকৃত অজমন     

৫.৫ মন্ত্রণালয়/বিভাগ  র্তয  ২০১৬-১৭ অি যিছলরর 

িাবষ য   ম যসংস্থান চুবিলত িবণ যত  তাবল া 

অনুর্ায়ী দপ্তর/সংস্থার জন্য প্রলর্াজয  মপলে দুটি 

 লর অনলাইন সসিা চালু  রা 

ন্যযনতম দুটি অনলাইন সসিা 

চালুকৃত 

সংখ্যা আইটি 

 

-- ২ টি Utility Bill collection system & E-learning System 
চালু রণ 

 

     

৫.৬ ই-কেন্ডামরর র্াধ্যমর্ ক্রয়  ার্ ম সম্পাদন ই-কেন্ডামর সম্পারদত ক্রয় 

 ার্ ম 
% আইটি -- ৪০% লক্ষযর্াত্রা ই-কেন্ডামর সম্পারদত ক্রয়  ার্ ম সম্পাদন অত্র ব্াংম  ই- 

কেন্ডার বাংলামদশ 

ব্াংম র 

কপাে মামলর র্াধ্যমর্ 

সম্পন্ন হমে। 
প্রকৃত অজমন     



 ার্ মক্রর্ সূচ  এ   দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্রি/ 

প্রশাসরন  

ইউরনে 

 

রভরিবছর 

২০১৬-

২০১৭ 

২০১৭-

২০১৮ 

অথ মবছমরর 

লক্ষযর্াত্রা 

অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০১৭-২০১৮ র্ন্তব্ 

লক্ষযর্াত্রা/ 

প্রকৃত অজমন 

১র্ 

ক ায়াে মার 

জুলা/১৭-

কসমে/১৭ 

২য় 

ক ায়াে মার 

অমটা/১৭- 

রডমস/১৭ 

৩য় 

ক ায়াে মার 

জানু/১৮- 

র্াচ ম/১৮ 

৪থ ম 

ক ায়াে মার 

এরপ্র/১৮- 

জুন/১৮ 
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৫.৭ দাপ্তরর   ামজ কসাশ্যাল রর্রডয়া ব্বহার দাপ্তরর  কসাশ্যাল রর্রডয়া 

কপজ চালু 

তাররখ আইটি -- ৩০/০৬/১৮ লক্ষযর্াত্রা দাপ্তরর   ামজ কসাশ্যাল রর্রডয়া ব্বহার রনরিত রন  
 
 

প্রকৃত অজমন ০৮/১২/২০১৬ তাররখ হমত কসাশ্যাল রর্রডয়া কপজ চালু হময়মছ 

৬. জনমসবা সহজী রমণর লমক্ষয উদ্ভাবনী উমদ্যাগ ও কসবা পদ্ধরত সহজী রণ  

৬.১ দপ্তর/সংস্থা  র্তয  িাবষ য  উদ্ভািনী 

 ম যপবর ল্পনা ২০১৭-১৮ প্রণয়ন 

উদ্ভািনী  ম যপবর ল্পনা 

প্রণীত 

তাররখ আররপএসরড -- ২ টি 

(৩০/০৬/১৮) 

লক্ষযর্াত্রা বরণ মত সর্য় ২ টি উদ্ভািনী  ম যপবর ল্পনা প্রণীত  

প্রকৃত অজমন ২ টি উদ্ভািনী  ম যপবর ল্পনা গ্রহণ 

৬.২ দপ্তর/সংস্থা  র্তয  ২০১৭ সাললর  িাবষ য  

উদ্ভািনী  ম যপবর ল্পনা অনুর্ায়ী  মপলে দুটি 

উদ্ভািনী উলযাগ িাস্তিায়ন  

বাস্তবারয়ত উদ্ভাবনী িারণা তাররখ আররপএসরড -- ২ টি 

(৩০/০৬/১৮) 

লক্ষযর্াত্রা -- -- -- ৩০/০৬/১৮  

প্রকৃত অজমন     

৬.৩ দপ্তর/সংস্থার  মপলে এ টি  লর  সসিা 

পদ্ধবত সহজী রলণর উলযাগ গ্রহণ 

সসিা পদ্ধবত সহজী রণকৃত তাররখ আররপএসরড -- ১ টি 

(৩০/০৬/১৮) 

লক্ষযর্াত্রা -- -- -- ৩০/০৬/১৮  
প্রকৃত অজমন     

৭. জবাবরদরহ শবিশালী রণ 
৭.১  দ্রুততর্ সর্ময় অরভমর্াগ রনষ্পরি অরভমর্াগ রনষ্পরিকৃত রদন রভরজল্যান্স -- ১৪ রদন লক্ষযর্াত্রা প্রকৃত প্রকৃত প্রকৃত প্রকৃত  

প্রকৃত অজমন     

৭.২ অরভমর্াগ রনষ্পরি  মর সংরিষ্ট ব্রিম  

অবরহত রণ  

রনষ্পরিকৃত অরভমর্াগ 

অবরহত রণ 
রদন রভরজল্যান্স -- ৩ রদন লক্ষযর্াত্রা প্রকৃত প্রকৃত প্রকৃত প্রকৃত  

প্রকৃত অজমন     

৭.৩ অবডট আপবত্ত বনষ্পবত্ত রণ বনষ্পবত্তকৃত অবডট আপবত্ত  

 

%  ম্পাময়ন্স -- ৮% লক্ষযর্াত্রা ২% ২% ২% ২%  
প্রকৃত অজমন     

৭.৪ দুনীরত প্ররতমরাি সম্পর মত  ার্ মক্রর্ (কর্র্ন: 

ইমলক্ট্ররন  উপরস্থরত, গণশুনানী, ইতযারদ) গ্রহণ 

গৃহীত  ার্ মক্রর্  সংখ্যা রভরজল্যান্স -- ১ টি লক্ষযর্াত্রা -- -- -- ১  
প্রকৃত অজমন     

৭.৫ দপ্তর/সংস্থার দুনীবতর সেত্রসমূহ (Grey 

Area) বচবিত রণ 

বচবিত সেত্রসমূহ সংখ্যা রভরজল্যান্স/

এইচআর 

-- ১ টি লক্ষযর্াত্রা -- -- -- ১  
প্রকৃত অজমন     

৭.৬ তথ্য অরি ার আইমনর আওতায় 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত  র্ ম তমার অনলাইন প্ররশক্ষণ  

অনলাইন প্ররশক্ষমণ সনদ 

প্রাপ্ত 
তাররখ এর্আইএস -- ৩১/০৩/২০১৮ লক্ষযর্াত্রা -- -- ৩১/০৩/২০১৮ --  

 
 
 
 

প্রকৃত অজমন     



 ার্ মক্রর্ সূচ  এ   দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্রি/ 

প্রশাসরন  

ইউরনে 

 

রভরিবছর 

২০১৬-

২০১৭ 

২০১৭-

২০১৮ 

অথ মবছমরর 

লক্ষযর্াত্রা 

অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০১৭-২০১৮ র্ন্তব্ 

লক্ষযর্াত্রা/ 

প্রকৃত অজমন 

১র্ 

ক ায়াে মার 

জুলা/১৭-

কসমে/১৭ 

২য় 

ক ায়াে মার 

অমটা/১৭- 

রডমস/১৭ 

৩য় 

ক ায়াে মার 

জানু/১৮- 

র্াচ ম/১৮ 

৪থ ম 

ক ায়াে মার 

এরপ্র/১৮- 

জুন/১৮ 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

৮. জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশমল উরিরখত দপ্তর/সংস্থার  ার্ মক্রর্ (প্রমর্াজয কক্ষমত্র) 
৮.১ বাংলামদশ ব্াং   র্তম  প্র ারশত ছড়ায় 

ছড়ায় শুদ্ধাচার শীি  বই হমত জাতীয় পরত্র ায় 

ছড়া প্র াশ  

জাতীয় পরত্র ায় প্র াশ সংখ্যা রপআররড ২ ৪ টি লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১  

প্রকৃত অজমন     

৮.২ বাংলামদশ ব্াংম র  CMMS 

(Corporate Memory Management 

System) এ প্ররতষ্ঠামনর  র্ তমা-  র্চারীর 

রবরুমদ্ধ  গৃহীত শৃঙ্খলামূল  ব্বস্থার তথ্যারদর 

ডাো এরি রন  

শৃঙ্খলামূল  ব্বস্থার 

তথ্যারদর ডাো এরি রন 

সংখ্যা রডরসরিনারী ১৮ ২০ টি লক্ষযর্াত্রা ৫ ৫ ৫ ৫  
প্রকৃত অজমন     

৯. দপ্তর/সংস্থার ননরত তা  রর্টি  র্তম  রনি মাররত শুদ্ধাচার সংরিষ্ট অর্ন্ার্ন্  ার্ মক্রর্  

৯.১  অরফমসর  র্ মপররমবশ ও রনরাপিা উন্নত রণ 

রবিয়  প্ররশক্ষণ 

প্ররশক্ষণাথীর সংখ্যা সংখ্যা এইচআররডরড ৩৩৬ ২৪০ জন লক্ষযর্াত্রা ৬০ জন ৬০ জন ৬০ জন ৬০ জন 

 

 

প্রকৃত অজমন     
৯.২ কসবা প্রদান/ রসটিমজন চাোর বাস্তবায়ন বরণ মত সর্য়সীর্ার র্মধ্য 

কসবা প্রদান 

তাররখ রবরডএর্রড -- ৩০/০৬/১৮ লক্ষযর্াত্রা প্রিান  ার্ মালয় ও ওময়বসাইমে হালনাগাদ রসটিমজন 

চাে মার প্রদশ মণ রণ 

 

প্রকৃত অজমন প্রিান  ার্ মালয় ও ওময়বসাইমে  রসটিমজন চাে মার প্রদরশ মত 

হমে এবং সবমশি ১৮ জুন, ২০১৭ হালনাগাদ  রা হয়। 

 

১০. অি য িরাদ্দ 

১০.১ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত বিবভন্ন  ার্ যক্রম 

িাস্তিায়লনর জন্য আনুমাবন  (Indicative) 

অমথ মর পররর্াণ 

িরাদ্দকৃত অি য লে টা া ননরত তা 

 রর্টি/ 

এইচআর 

-- ১৫ লক্ষ লক্ষযর্াত্রা শুদ্ধাচার সংক্রান্ত রবরভন্ন  ার্ মক্রর্ বাস্তবায়মনর জর্ন্ 

আনুর্ারন  (Indicative) বামজে বরাদ্দ অনুমর্াদন 

 

প্রকৃত অজমন শুদ্ধাচার সংক্রান্ত রবরভন্ন  ার্ মক্রর্ বাস্তবায়মনর জর্ন্ ১৫ 

লক্ষ ো া  বামজে বরাদ্দ অনুমর্াদন কনয়া হময়মছ। 

১১. পররবীক্ষণ 

১১.১ জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা 

ও বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ  াঠামর্া প্রণয়ন 

পররবীেণ  াঠামর্া প্রণীত তাবরখ এইচআররডরড ১ ১৩/০৭/১৭ লক্ষযর্াত্রা ১ ০ ০ ০ জুলাই,২০১৭ 

হমত জুন,২০১৮ 

পর্ মন্ত 

 র্ মপরর ল্পনা 

প্রনয়ন 

 

প্রকৃত অজমন ১ ০ ০ ০ 



 ার্ মক্রর্ সূচ  এ   দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্রি/ 

প্রশাসরন  

ইউরনে 

 

রভরিবছর 

২০১৬-

২০১৭ 

২০১৭-

২০১৮ 

অথ মবছমরর 

লক্ষযর্াত্রা 

অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০১৭-২০১৮ র্ন্তব্ 

লক্ষযর্াত্রা/ 

প্রকৃত অজমন 

১র্ 

ক ায়াে মার 

জুলা/১৭-

কসমে/১৭ 

২য় 

ক ায়াে মার 

অমটা/১৭- 

রডমস/১৭ 

৩য় 

ক ায়াে মার 

জানু/১৮- 

র্াচ ম/১৮ 

৪থ ম 

ক ায়াে মার 

এরপ্র/১৮- 

জুন/১৮ 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

১১.২ জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা 

ও িাস্তিায়ন পররবীক্ষণ প্ররতমবদন 

র্ন্ত্রণালয়/রবভামগ দারখল 

পররবীক্ষণ প্ররতমবদন 

দারখলকৃত 

সংখ্যা এইচআররডরড ৪ ৪ টি লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১  
 
 
 

প্রকৃত অজমন     

১১.৩ আওতাধীন র্াঠ পমর্ মাায়র  ার্ মালময়র 

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা ও 

িাস্তিায়ন পররবীক্ষণ  াঠামর্া প্রণয়ন 

পররবীেণ  াঠামর্া প্রণীত তাবরখ এইচআররডরড -- ৩১/০৮/১৭ লক্ষযর্াত্রা ১ ০ ০ ০ র্াঠ পর্ মাময়র 

২০১৭ -২০১৮  

সামলর 

 র্ মপরর ল্পনা 

প্রনয়ন 

প্রকৃত অজমন     

১১.৪ আওতাধীন র্াঠ পমর্ মাায়র  ার্ মালময়র 

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা ও 

িাস্তিায়ন পররবীক্ষণ প্ররতমবদন দপ্তর/সংস্থায় 

দারখল 

পররবীক্ষণ প্ররতমবদন 

দারখলকৃত 

সংখ্যা এইচআররডরড -- ৪৪ টি লক্ষযর্াত্রা ১১ ১১ ১১ ১১  

প্রকৃত অজমন     

 


