
Suddasar 16 
 

 

দপ্তর/ সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কর্ ম-পররকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষণ কাঠামর্া, ২০১৭-২০১৮ 
 

দপ্তর/ সংস্থার নার্: বঙ্গবন্ধু কশখ মুরজবুর রহর্ান নম ারিময়টার              র্ন্ত্রণালয়/ রব ামগর নার্: রবজ্ঞান ও প্রযুরি র্ন্ত্রণালয় 

কার্ মক্রর্ সূচক একক দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/প্রশাসরনক 

ইউরনট 

র রিবছর 

২০১৬-২০১৭ 

২০১৭-

২০১৮ 

অি মবছমরর 

লক্ষযর্াত্রা 

অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০১৭-২০১৮ র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াত্রা/ 

প্রকৃত 

অজমন 

১র্ ককায়াট মার 

জুলাই/১৭ 

- 

কসমে/১৭ 

২য় ককায়াট মার 

অমটা/১৭ 

- 

রিমস/১৭ 

৩য় ককায়াট মার 

জানু/১৮ 

- 

র্াচ ম/১৮ 

৪ি ম ককায়াট মার 

এরপ্রল/১৮ 

- 

জুন/১৮ 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

 

১. প্রারতষ্ঠারনক ব্যবস্থা   

১.১ ননরতকতা করর্টির স া অনুরষ্ঠত স া সংখ্যা প্রশাসন শাখা 
-- 

৪ টি 
লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১ 

 

প্রকৃত অজমন     

১.২ ননরতকতা করর্টির স ার 

রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত রসদ্ধামন্তর 

হার 

% প্রশাসন শাখা 
-- 

১০০% 
লক্ষযর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

 

প্রকৃত অজমন     

১.৩ দপ্তর/ সংস্থার শুদ্ধচার 

প্ররতষ্ঠার কক্ষমত্র অন্তরায় 

রচরিতকরণ 

রচরিত অন্তরায়সমূহ তাররখ প্রশাসন শাখা 

-- ৩০ 

কসমেম্বর/

১৭ 

লক্ষযর্াত্রা - - - - 

 

প্রকৃত অজমন     

১.৪ অংশীজমনর 

(Stakeholder) 

অংশগ্রহমণ স া 

অনুরষ্ঠত স া সংখ্যা প্রশাসন শাখা 

-- 

৪ টি 

লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১ 
 

প্রকৃত অজমন     

 

২. সমচতনতা বৃরদ্ধ  

২.১ সমচতনতা বৃরদ্ধমূলক স া অনুরষ্ঠত স া সংখ্যা প্রশাসন শাখা -- ৪ টি 
লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১ 

 

প্রকৃত অজমন     

২.২ জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল 

সংক্রান্ত প্ররশক্ষণ 
প্ররশক্ষণািী সংখ্যা প্রশাসন শাখা -- ৪০ জন 

লক্ষযর্াত্রা ২০  ২০  

 

প্রকৃত অজমন     

 

৩. জনমসবা রনরিত করার লমক্ষয আইন/রবরি/নীরতর্ালা প্রণয়ন ও সংস্কার   

 

৩.১ 
-- -- -- -- -- 

লক্ষযর্াত্রা - - - -  

প্রকৃত অজমন     



Suddasar 16 
 

 

কার্ মক্রর্ সূচক একক দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/প্রশাসরনক 

ইউরনট 

র রিবছর 

২০১৬-২০১৭ 

২০১৭-

২০১৮ 

অি মবছমরর 

লক্ষযর্াত্রা 

অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০১৭-২০১৮ র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াত্রা/ 

প্রকৃত 

অজমন 

১র্ ককায়াট মার 

জুলাই/১৭ 

- 

কসমে/১৭ 

২য় ককায়াট মার 

অমটা/১৭ 

- 

রিমস/১৭ 

৩য় ককায়াট মার 

জানু/১৮ 

- 

র্াচ ম/১৮ 

৪ি ম ককায়াট মার 

এরপ্রল/১৮ 

- 

জুন/১৮ 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

৪. শুদ্ধাচার চচ মার জন্য প্রমণাদনা প্রদান 

৪.১ ‘শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান 

নীরতর্ালা, ২০১৭’-এর রবিানানুসামর 

শুদ্ধচার পুরস্কার প্রদান 

প্রদি পুরস্কার সংখ্যা প্রশাসন শাখা -- ২ টি 
লক্ষযর্াত্রা - - - - 

 

প্রকৃত অজমন     

৫. ই-গ ন্যমান্স ও কসবার র্ান উন্নীতকরণ 

৫.১ অনলাইন করসপন্স 

রসমেমর্র ব্যবহার 

ই-কর্ইল/এসএর্এস-

এর র্াধ্যমর্ 

রনষ্পরিকৃত রবষয় 

% প্রশাসন শাখা -- 

সকল 

কেরণর 

কর্ মকতমা 

লক্ষযর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 
 

প্রকৃত অজমন     

৫.২ রবর ন্ন র্াধ্যর্ (সার্ারজক 

কর্াগামর্াগ র্াধ্যর্সহ) ব্যবহার 

কমর অনলাইন কনফামরন্স 

আময়াজন  

অনুরষ্ঠত অনলাইন 

কনফামরন্স 
সংখ্যা প্রশাসন শাখা -- ২টি 

লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১ 

 

প্রকৃত অজমন     

৫.৩ দপ্তর/ সংস্থায় ই-ফাইরলং 

পদ্ধরত বাস্তবায়ন 

ই-ফাইমল নরি 

রনষ্পরিকৃত 
% প্রশাসন শাখা -- ১০%  

লক্ষযর্াত্রা ১০% ১০% ১০% ১০% 

 

প্রকৃত অজমন     

৫.৪ দাপ্তররক কামজ ইউরনমকাি 

ব্যবহার 

ইউরনমকাি ব্যবহার 

কমর কার্ মসম্পাদন 
% প্রশাসন শাখা --  ১০০% 

লক্ষযর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

 

প্রকৃত অজমন     

৫.৫ র্ন্ত্রণালয়/ রব াগ কর্তমক 

২০১৬-১৭ অি মবছমরর বারষ মক 

কর্ মসংস্থান চুরিমত বরণ মত 

তারলকা অনুর্ায়ী দপ্তর/ সংস্থার 

জন্য প্রমর্াজয কর্পমক্ষ দুটি 

কমর অনলাইন কসবা চালু করা 

 

 

ন্যযনতর্ দুটি অনলাইন 

কসবা চালুকৃত 
সংখ্যা প্রশাসন শাখা -- ২টি 

লক্ষযর্াত্রা - ১ - ১ 

 

প্রকৃত অজমন     
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কার্ মক্রর্ সূচক একক দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/প্রশাসরনক 

ইউরনট 

র রিবছর 

২০১৬-২০১৭ 

২০১৭-

২০১৮ 

অি মবছমরর 

লক্ষযর্াত্রা 

অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০১৭-২০১৮ র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াত্রা/ 

প্রকৃত 

অজমন 

১র্ ককায়াট মার 

জুলাই/১৭ 

- 

কসমে/১৭ 

২য় ককায়াট মার 

অমটা/১৭ 

- 

রিমস/১৭ 

৩য় ককায়াট মার 

জানু/১৮ 

- 

র্াচ ম/১৮ 

৪ি ম ককায়াট মার 

এরপ্রল/১৮ 

- 

জুন/১৮ 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

৫.৬ ই-কটন্ডামরর র্াধ্যমর্ ক্রয় 

কার্ ম সম্পাদন 

ই-কটন্ডামর সম্পারদত 

ক্রয় কার্ ম 
% প্রশাসন শাখা -- ১০% 

লক্ষযর্াত্রা ১০% ১০% ১০% ১০% 

 

প্রকৃত অজমন     

৫.৭ দাপ্তররক কামজ কসাশ্যাল 

রর্রিয়া ব্যবহার 

দাপ্তররক কসাশ্যাল 

রর্রিয়া কপজ চালু 
তাররখ প্রশাসন শাখা -- ১০০% 

লক্ষযর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 
 

প্রকৃত অজমন     

 

৬. জনমসবা সহজীকরমণর লমক্ষয উদ্ভাবনী উমযাগ ও কসবা পদ্ধরত সহজীকরণ 

৬.১ দপ্তর/ সংস্থা কর্তমক বারষ মক 

উদ্ভাবনী কর্ মপররকল্পনা ২০১৭-

১৮ প্রণয়ন 

উদ্ভাবনী কর্ মপররকল্পনা  

প্রণীত 
তাররখ প্রশাসন শাখা -- 

৩১ 

জুলাই/১৭ 

লক্ষযর্াত্রা - - - - 

 

প্রকৃত অজমন     

৬.২ দপ্তর/ সংস্থা কর্তমক ২০১৭ 

সামলর বারষ মক উদ্ভাবনী 

কর্ মপররকল্পনা অনুর্ায়ী 

কর্পমক্ষ দুটি উদ্ভাবনী উমযাগ 

বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত উদ্ভাবনী 

িারণা 
তাররখ প্রশাসন শাখা -- 

রিমসম্বর/১

৭ 

লক্ষযর্াত্রা - - - - 

 

প্রকৃত অজমন     

৬.৩ দপ্তর/ সংস্থার কর্পমক্ষ 

একটি কমর কসবা পদ্ধরত 

সহজীকরমণর উমযাগ গ্রহণ  

কসবা পদ্ধরত 

সহজীকরণকৃত 
তাররখ প্রশাসন শাখা -- ১টি 

লক্ষযর্াত্রা  - - - 

 

প্রকৃত অজমন     

 

৭. জবাবরদরহ শরিশালীকরণ 

৭.১ দ্রুততর্ সর্ময় অর মর্াগ 

রনষ্পরি 
অর মর্াগ রনষ্পরি রদন প্রশাসন শাখা -- ১২০ রদন 

লক্ষযর্াত্রা ১২০ রদন ১২০ রদন ১২০ রদন ১২০ রদন 
 

প্রকৃত অজমন     

৭.২ অর মর্াগ রনষ্পরি কমর 

সংরিষ্ট ব্যরিমক অবরহতকরণ 

রনষ্পরিকৃত অর মর্াগ 

অবরহতকরণ 
রদন প্রশাসন শাখা -- ১০ রদন 

লক্ষযর্াত্রা ১০ রদন ১০ রদন ১০ রদন ১০ রদন 
 

প্রকৃত অজমন     

৭.৩ অরিট আপরি 

রনষ্পরিকরণ 

রনষ্পরিকৃত  অরিট 

আপরি  
% প্রশাসন শাখা -- ৫০% 

লক্ষযর্াত্রা - - - - 
 

প্রকৃত অজমন     
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কার্ মক্রর্ সূচক একক দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/প্রশাসরনক 

ইউরনট 

র রিবছর 

২০১৬-২০১৭ 

২০১৭-

২০১৮ 

অি মবছমরর 

লক্ষযর্াত্রা 

অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০১৭-২০১৮ র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াত্রা/ 

প্রকৃত 

অজমন 

১র্ ককায়াট মার 

জুলাই/১৭ 

- 

কসমে/১৭ 

২য় ককায়াট মার 

অমটা/১৭ 

- 

রিমস/১৭ 

৩য় ককায়াট মার 

জানু/১৮ 

- 

র্াচ ম/১৮ 

৪ি ম ককায়াট মার 

এরপ্রল/১৮ 

- 

জুন/১৮ 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

৭.৪ দুনীরত প্ররতমরাি সম্পরকমত 

কার্ মক্রর্ (কর্র্ন: ইমলক্ট্ররনক 

উপরস্থরত, গণশুনানী ইতযারদ) 

গ্রহণ 

গৃহীত কার্ মক্রর্ সংখ্যা প্রশাসন শাখা -- ০১ 

লক্ষযর্াত্রা - - - ০১ 

 

প্রকৃত অজমন     

৭.৫ দপ্তর/ সংস্থার দুনীরতর 

কক্ষত্রসমূহ (Grey Area) 

রচরিতকরণ 

রচরিত কক্ষত্রসমূহ সংখ্যা প্রশাসন শাখা -- -- 

লক্ষযর্াত্রা -- -- -- -- 
 

প্রকৃত অজমন     

৭.৬  তথ্য অরিকার আইমনর 

আওতায় দারয়ত্বপ্রাপ্ত কর্ মকতমার 

অনলাইন প্ররশক্ষণ 

অনলাইন প্ররশক্ষমণ 

সনদ প্রাপ্ত 
তাররখ প্রশাসন শাখা -- র্াচ ম/১৮ 

লক্ষযর্াত্রা - - - - 

 

প্রকৃত অজমন     

 

৮. জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশমল উরিরখত দপ্তর/ সংস্থার কার্ মক্রর্ (প্রমর্াজয কক্ষমত্র) 

 

৮.১ র রজমলন্স টির্  পররদশ মন 

প্ররতমবদন 
রনি মাররত সর্য় সংখ্যা প্রশাসন শাখা --  

লক্ষযর্াত্রা - - - - 
 

প্রকৃত অজমন     

৮.২ স্বল্প সর্ময়র র্মধ্য 

অর মর্াগ রনষ্পরি 
অর মর্াগ 

রনষ্পরি

র সংখ্যা 
প্রশাসন শাখা --  

লক্ষযর্াত্রা - - - - 
 

প্রকৃত অজমন     

 

৯. দপ্তর/ সংস্থার ননরতকতা করর্টি কর্তমক রনি মাররত শুদ্ধাচার সংরিষ্ট অন্যান্য কার্ মক্রর্ 

 

 ৯.১  

 ৯.২ 
   --  

লক্ষযর্াত্রা - - - - 
 

প্রকৃত অজমন     

 

১০. অি ম বরাদ্দ 

১০.১ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত রবর ন্ন 

কার্ মক্রর্ বাস্তবায়মনর জন্য 

আনুর্ারনক (Indicative) 

অমি মর পররর্াণ  

বরাদ্দকৃত অি ম 
লক্ষ 

টাকা 
প্রশাসন শাখা -- ২.০০ 

লক্ষযর্াত্রা - - - - 

 

প্রকৃত অজমন -- -- -- -- 
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কার্ মক্রর্ সূচক একক দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/প্রশাসরনক 

ইউরনট 

র রিবছর 

২০১৬-২০১৭ 

২০১৭-

২০১৮ 

অি মবছমরর 

লক্ষযর্াত্রা 

অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০১৭-২০১৮ র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াত্রা/ 

প্রকৃত 

অজমন 

১র্ ককায়াট মার 

জুলাই/১৭ 

- 

কসমে/১৭ 

২য় ককায়াট মার 

অমটা/১৭ 

- 

রিমস/১৭ 

৩য় ককায়াট মার 

জানু/১৮ 

- 

র্াচ ম/১৮ 

৪ি ম ককায়াট মার 

এরপ্রল/১৮ 

- 

জুন/১৮ 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

 

১১. পররবীক্ষণ 

১১.১ জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল 

কর্ ম-পররকল্পনা ও বাস্তবায়ন 

পররবীক্ষণ কাঠামর্া প্রণয়ন 

পররবীক্ষণ কাঠামর্া 

প্রণীত 
তাররখ প্রশাসন শাখা -- 

১৩ 

জুলাই/১৭ 

লক্ষযর্াত্রা - - - - 

 
প্রকৃত 

অজমন 
    

১১.২ জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল 

কর্ ম-পররকল্পনা ও বাস্তবায়ন 

পররবীক্ষণ প্ররতমবদন র্ন্ত্রণালয়/ 

রব ামগ দারখল 

পররবীক্ষণ প্ররতমবদন 

দারখলকৃত 
সংখ্যা প্রশাসন শাখা -- ৪টি 

লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১ 

 
প্রকৃত 

অজমন 
    

১১.৩ আওতািীন র্াঠ পর্ মাময়র 

কার্ মালময়র জাতীয় শুদ্ধাচার 

ককৌশল কর্ ম-পররকল্পনা ও 

বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ কাঠামর্া 

প্রণয়ন 

পররবীক্ষণ কাঠামর্া 

প্রণীত 
তাররখ -- -- ৪ টি 

লক্ষযর্াত্রা -- -- -- -- 

 

প্রকৃত 

অজমন 
-- -- -- -- 

১১.৪ আওতািীন র্াঠ পর্ মাময়র 

কার্ মালময়র জাতীয় শুদ্ধাচার 

ককৌশল কর্ ম-পররকল্পনা ও 

বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ প্ররতমবদন 

দপ্তর/ সংস্থায় দারখল 

পররবীক্ষণ প্ররতমবদন 

দারখলকৃত 
সংখ্যা -- -- ৪ টি 

লক্ষযর্াত্রা -- -- -- -- 

-- 

প্রকৃত 

অজমন 
-- -- -- -- 

 

 

 

      /- 

১৩.০৭.২০১৭ 

(আবুল বাশার কর্াোঃ জহুরুল ইসলার্) 

র্হাপররচালক 

কফান: ৯১৩৮৮৭৮ 


