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 RvZxq ï×vPvi †KŠkj Kg©-cwiKíbv I (GwcÖj-Ryb-2018) AMÖMwZ cwiexÿY KvVv‡gv 

2017-2018 

 

দপ্তয/সংস্থায নাভ: evsjv‡`k ch©Ub Ki‡cv‡ikb      ভন্ত্রণারয়/বফবাগগয নাভ: ‡emvgwiK wegvb cwienb I ch©Ub gš¿Yvjq  

 

কাম যক্রভ সূচক একক দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যবি/ 

প্রাসবনক 

ইউবনট 

 

বববিফছয 

২০১৬-২০১৭ 

২০১৭-

২০১৮ 

অর্ যফছগযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

অগ্রগবি বযফীক্ষ্ণ, ২০১৭-২০১৮ ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

প্রকৃি অজযন 

১ভ 

ককায়াট যায 

জুরা/১৭-

কসগে/১৭ 

২য় 

ককায়াট যায 

অগটা/১৭- 

বডগস/১৭ 

৩য় 

ককায়াট যায 

জানু/১৮- 

ভাচ য/১৮ 

৪র্ য 

ককায়াট যায 

এবপ্র/১৮- 

জুন/১৮ 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

 ১. প্রাতিষ্ঠাতিক ব্যবস্থা 

১.১ নিতিকিা কতমটির সভা   অনুতষ্ঠি সভা সংখ্যা cÖkvmb 

wefvM 

4 4 রক্ষ্যভাত্রা 1 1 1 1  

প্রকৃি অজযন 1 1 1 1 

1.2 নিতিকিা কতমটির সভার তসদ্ধান্ত বাস্তবায়ি  বাস্তবাতয়ি তসদ্ধান্তন্তর হার  % cÖkvmb 

wefvM 

- 100% রক্ষ্যভাত্রা 100% 100% 100% 100% 

প্রকৃি অজযন 100% 100% 100% 100% 

১.3 দপ্তর/সংস্হায় শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেন্তে 

অন্তরায় তচতিিকরণ 

তচতিি অন্তরায়সমূহ িাবযখ cÖkvmb 

wefvM 

 30/9/17 রক্ষ্যভাত্রা 30/9/17    

প্রকৃি অজযন (K) 

ev‡RU 

¯^íZv 

(L)  

Z`viwKi 

Rbe‡ji 

¯^íZv 

   

১.৪ অংীজগনয (Stakeholder) অংগ্রহগণ 

সবা  

অনুতষ্ঠি সভা সংখ্যা evwYwR¨K I 

Rbms‡hvM 

wefvM 

4 4 রক্ষ্যভাত্রা 1 1 1 1 

প্রকৃি অজযন 1 1 1 1 

2. সন্তচিিিা বৃতদ্ধ 
২.১ সগচিনিা বৃবিমূরক সবা  অনুতষ্ঠি সভা সংখ্যা evwYwR¨K 

wefvM 

6 4 রক্ষ্যভাত্রা 1 1 1 1  
প্রকৃি অজযন 1 1 1 1 

২.২ জািীয় শুদ্ধাচার ক্ষকৌশল সংক্রান্ত প্রতশেণ 

 

প্রতশেণার্থী সংখ্যা NHTTI 60 40 রক্ষ্যভাত্রা 10 10 10 10 

প্রকৃি অজযন 15 130 130 130 
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কাম যক্রভ সূচক একক দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যবি/ 

প্রাসবনক 

ইউবনট 

 

বববিফছয 

২০১৬-২০১৭ 

২০১৭-

২০১৮ 

অর্ যফছগযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

অগ্রগবি বযফীক্ষ্ণ, ২০১৭-২০১৮ ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

প্রকৃি অজযন 

১ভ 

ককায়াট যায 

জুরা/১৭-

কসগে/১৭ 

২য় 

ককায়াট যায 

অগটা/১৭- 

বডগস/১৭ 

৩য় 

ককায়াট যায 

জানু/১৮- 

ভাচ য/১৮ 

৪র্ য 

ককায়াট যায 

এবপ্র/১৮- 

জুন/১৮ 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

 
3. জনগসফা বনবিি কযায রগক্ষ্য আইি/তবতি/িীতিমালা প্রণয়ি ও সংস্কার 

3.1 evsjv‡`k ch©Ub Ki‡cv‡ik‡bi mvsMVwbK 

KvVv‡gv I Awdm miÄvg (TO&E) 

nvjbvMv`KiY 

 

mvsMVwbK KvVv‡gv Awdm 

miÄvg (TO&E) 

nvjbvMv`KiY 

ZvwiL cÖkvmb 

wefvM 

mvsMVwbK 

KvVv‡gv Awdm 

miÄvgvw` 

(TO&E) 

Aby‡gv`‡bi 

Rb¨ 

RbcÖkvmb 

gš¿Yvj‡q 

†cÖiY Kiv 

n‡q‡Q| 

30/6/18 রক্ষ্যভাত্রা    30/6/18  
প্রকৃি অজযন    MZ 29-5-18 Zvwi‡L 

cÖkvmwbK gš¿Yvjq 

n‡Z RbcÖkvmb 

gš¿Yvj‡q mvsMVwbK 

KvVv‡gv Aby‡gv`‡bi 

wel‡q †cÖiY Kiv 

n‡q‡Q| 

3.2 evsjv‡`k ch©Ub Ki‡cv‡ik‡bi Kg©Pvix 

PvKzwi cÖweavbgvjv 1990 ms‡kvab 

 

cÖweavbgvjv ms‡kvab ZvwiL cÖkvmb 

wefvM 

Kg©Pvix PvKzwi 

cÖweavbgvjv 

1990 

ms‡kva‡bi Rb¨ 

cÖkvmwbK 

gš¿Yvjq †cÖiY 

Kiv n‡q‡Q| 

30/6/18 রক্ষ্যভাত্রা    30/6/18  

প্রকৃি অজযন    cÖkvmwbK 

gš¿Yvj‡q 

cÖ Í̄ve †cÖiY 

Kiv n‡q‡Q| 

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

2017Õ-এয বফধানানুসাগয শুদ্ধাচার পুরস্কার 

প্রদান 

প্রদত্ত পুরস্কার সংখ্যা cÖkvmb 

wefvM 

12 6 রক্ষ্যভাত্রা  3  3  
 
 

প্রকৃি অজযন  3  3 

৫. ই-গবর্ন্যন্স ও কসফায ভান উন্নীিকযণ 

৫.১  অনরাইন কযসন্স বসগেগভয ব্যফহায 

 

ই-কভইর/এসএভএস-এয 

ভাধ্যকভ বনষ্পবিকৃত ববয় 
% AvBwmwU I 

mKj wefvM 

120 50% রক্ষ্যভাত্রা 50% 50% 50% 50%  
প্রকৃি অজযন PvjyK…Z PvjyK…Z PvjyK…Z PvjyK…Z 

৫.২ বফববন্ন ভাধ্যভ (সাভাবজক কমাগাগমাগ 

ভাধ্যভ) ব্যফহায কগয অনাইন কনপাগযন্স 

আগয়াজন 

অনুবিি অনাইন 

কনপাগযন্স 
সংখ্যা AvBwmwU I 

mKj wefvM 

6 4 রক্ষ্যভাত্রা 1 1 1 1 

প্রকৃি অজযন 2 1 2 4 

৫.৩ দপ্তর/ংস্থায় ই-পাইবরং িবি ফাস্তফায়ন ই-ফাইল নবথ বনষ্পবত্তকৃত % AvBwmwU I 

mKj wefvM 

 40% রক্ষ্যভাত্রা 40% 40% 40% 40% 

প্রকৃি অজযন PvjyK…Z PvjyK…Z PvjyK…Z PvjyK…Z 
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কাম যক্রভ সূচক একক দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যবি/ 

প্রাসবনক 

ইউবনট 

 

বববিফছয 

২০১৬-২০১৭ 

২০১৭-

২০১৮ 

অর্ যফছগযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

অগ্রগবি বযফীক্ষ্ণ, ২০১৭-২০১৮ ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

প্রকৃি অজযন 

১ভ 

ককায়াট যায 

জুরা/১৭-

কসগে/১৭ 

২য় 

ককায়াট যায 

অগটা/১৭- 

বডগস/১৭ 

৩য় 

ককায়াট যায 

জানু/১৮- 

ভাচ য/১৮ 

৪র্ য 

ককায়াট যায 

এবপ্র/১৮- 

জুন/১৮ 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

৫.৪ দাপ্তবযক কাগজ ইউবনগকাড ব্যফহায  

 

 

 

ইউবনক াড ব্যবার  কর 

 ায যম্পাদন  

% AvBwmwU I 

mKj wefvM 

 100% রক্ষ্যভাত্রা 100%    

প্রকৃি অজযন 100%    

৫.৫ মন্ত্রণায়/ববভাগ  র্তয  ২০১৬-১৭ অথ যবছকরর 

বাব য   ম যংস্থান চুবিকত ববণ যত   তাব া 

অনুযায়ী দপ্তর/ংস্থার জন্য প্রকযাজয   মপকে দুটি 

 কর অনাইন লবা চালু  রা 

ন্যযনতম দুটি অনাইন লবা 

চালুকৃত 

ZvwiL AvBwmwU I 

mKj wefvM 

 30/6/18 রক্ষ্যভাত্রা    30/6/18 

প্রকৃি অজযন     

৫.৬ ই-কটন্ডাকযয ভাধ্যগভ ক্রয় কাম যসম্পাদন ই-কটন্ডাকয সম্পাবদি ক্রয় 

কাম য 
% c~Z© wefvM, 

AvBwmwU I 

wmGm kvLv 

6 100% রক্ষ্যভাত্রা 70% 80% 90% 100%  
প্রকৃি অজযন PvjyK…Z PvjyK…Z PvjyK…Z PvjyK„Z 

৫.৭ দাপ্তবযক কাগজ কসাশ্যার বভবডয়া ব্যফহায দাপ্তবযক কসাশ্যার বভবডয়া 

কজ চালু 

 

িাবযখ AvBwmwU 

wefvM 

 2/9/13 

PvjyK…Z 

রক্ষ্যভাত্রা     

প্রকৃি অজযন PvjyK…Z PvjyK…Z PvjyK…Z PvjyK…Z 

৬. জনগসফা সহজীকযগণয রগক্ষ্য উদ্ভাফনী উগযাগ ও কসফা িবি সহজীকযণ  

৬.১ দপ্তর/ংস্থা  র্তয  বাব য  উদ্ভাবনী 

 ম যপবর ল্পনা ২০১৭-১৮ প্রণয়ন 

 

উদ্ভাবনী  ম যপবর ল্পনা 

প্রণীত 

িাবযখ AvBwmwU, 

evwYwR¨K I 

cÖkvmb 

wefvM 

 30/9/17 রক্ষ্যভাত্রা 30/9/17     
প্রকৃি অজযন cÖYxZ    

৬.২ দপ্তর/ংস্থা  র্তয  ২০১৭ াকর  বাব য  

উদ্ভাবনী  ম যপবর ল্পনা অনুযায়ী  মপকে দুটি 

উদ্ভাবনী উকযাগ বাস্তবায়ন  

ফাস্তফাবয়ি উদ্ভাফনী ধাযণা িাবযখ AvBwmwU 

wefvM 

 30/6/18 রক্ষ্যভাত্রা    30/6/18  
প্রকৃি অজযন 40% 50% 50% 70% 

৬.৩ দপ্তর/ংস্থার  মপকে এ টি  কর  লবা 

পদ্ধবত জী রকণর উকযাগ গ্রণ 

লবা পদ্ধবত জী রণকৃত িাবযখ AvBwmwU 

wefvM 

 30/6/18 রক্ষ্যভাত্রা    30/6/18 

প্রকৃি অজযন     

৭. জফাফবদবহ লবিলাীকযণ 

৭.১  দ্রুিিভ সভকয় অববগমাগ বনষ্পবি অববগমাগ বনষ্পবিকৃি বদন cÖkvmb 

wefvM 

40 cÖvwß 

mv‡c‡ÿ 

m‡ev©”P 

30w`b 

রক্ষ্যভাত্রা 30 30 30 30 cÖvwß 

mv‡c‡ÿ 
প্রকৃি অজযন     
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কাম যক্রভ সূচক একক দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যবি/ 

প্রাসবনক 

ইউবনট 

 

বববিফছয 

২০১৬-২০১৭ 

২০১৭-

২০১৮ 

অর্ যফছগযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

অগ্রগবি বযফীক্ষ্ণ, ২০১৭-২০১৮ ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

প্রকৃি অজযন 

১ভ 

ককায়াট যায 

জুরা/১৭-

কসগে/১৭ 

২য় 

ককায়াট যায 

অগটা/১৭- 

বডগস/১৭ 

৩য় 

ককায়াট যায 

জানু/১৮- 

ভাচ য/১৮ 

৪র্ য 

ককায়াট যায 

এবপ্র/১৮- 

জুন/১৮ 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

৭.২ অববগমাগ বনষ্পবি কগয সংবিষ্ট ব্যবিগক 

অফবহিকযণ  

বনষ্পবিকৃি অববগমাগ 

অফবহিকযণ 
বদন cÖkvmb 

wefvM 

 07w`b রক্ষ্যভাত্রা 07 07 07 07 

প্রকৃি অজযন     

7.3 Af¨šÍixY wbqš¿Y g¨vby‡qi 2005 Gi 

weavb Abyhvqx MwVZ AwWU KwgwUi mfv 

Av‡qvRb 

Av‡qvwRZ mfv msL¨v wbixÿv kvLv  2 রক্ষ্যভাত্রা  1  1 

প্রকৃি অজযন 1wU mfv 

Kiv n‡q‡Q 

1wU mfv 

Kiv n‡q‡Q 

 2wU mfv 

Kiv n‡q‡Q 

৭.4 অবডট আপবত্ত বনষ্পবত্ত রণ বনষ্পবত্তকৃত অবডট আপবত্ত  

 

% wbixÿv kvLv 6 50% রক্ষ্যভাত্রা 20% 30% 40% 50% 

প্রকৃি অজযন 14wU AwWU 

AvcwË 

wb®úwË Kiv 

n‡q‡Q 

23wU AwWU 

AvcwË 

wb®úwË Kiv 

n‡q‡Q 

16wU AwWU 

AvcwË 

wb®úwË Kiv 

n‡q‡Q 

22wU AwWU 

AvcwË 

wb®úwË Kiv 

n‡q‡Q 

৭.5 দুনীবি প্রবিগযাধ সম্পবকযি কাম যক্রভ (কমভন: 

ইগরক্ট্রবনক উবস্থবি, গণশুনানী, ইিযাবদ) গ্রহণ 

গৃহীি কাম যক্রভ  msL¨v cÖkvmb 

wefvM 

 2 রক্ষ্যভাত্রা  1  1 

প্রকৃি অজযন  1  1 

৭.6 দপ্তর/ংস্থার দুনীবতর লেত্রমূ (Grey 

Area) বচবিত রণ 

 

 

বচবিত লেত্রমূ ZvwiL cÖkvmb 

wefvM 

 30/9/17 রক্ষ্যভাত্রা  30/9/17   

প্রকৃি অজযন  ms¯’vi 3wU 

(Grey 

Area) 

wPwýZ Kiv 

n‡q‡Q| 

  

৭.7 িথ্য অবধকায আইগনয আওিায় 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকিযায অনরাইন প্রবক্ষ্ণ  

 

অনরাইন প্রবক্ষ্গণ সনদ 

প্রাপ্ত 
িাবযখ cÖkvmb 

wefvM 

 31/12/18 রক্ষ্যভাত্রা   31/12/18  

   প্রকৃি অজযন   AbjvBb 

cÖwkÿ‡Y 

m`b cÖvß 

 

৮. জািীয় শুিাচায ককৌগর উবিবখি দপ্তয/সংস্থায কাম যক্রভ (প্রগমাজয কক্ষ্গত্র) 
G ms ’̄vi Rb¨ cÖ‡hvR¨ bq 

 

     রক্ষ্যভাত্রা      
প্রকৃি অজযন     

৯. দপ্তয/সংস্থায ননবিকিা কবভটি কর্তযক বনধ যাবযি শুিাচায সংবিষ্ট অর্ন্ার্ন্ কাম যক্রভ  

9.1 Kg©KZ©v I Kg©Pvix‡`i cÖwkÿY cÖ`vb cÖwkÿYv_©x msL¨v wcwUGm 

wefvM 

200 200 রক্ষ্যভাত্রা 50 50 50 50  
প্রকৃি অজযন 08 13  08 
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কাম যক্রভ সূচক একক দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যবি/ 

প্রাসবনক 

ইউবনট 

 

বববিফছয 

২০১৬-২০১৭ 

২০১৭-

২০১৮ 

অর্ যফছগযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

অগ্রগবি বযফীক্ষ্ণ, ২০১৭-২০১৮ ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

প্রকৃি অজযন 

১ভ 

ককায়াট যায 

জুরা/১৭-

কসগে/১৭ 

২য় 

ককায়াট যায 

অগটা/১৭- 

বডগস/১৭ 

৩য় 

ককায়াট যায 

জানু/১৮- 

ভাচ য/১৮ 

৪র্ য 

ককায়াট যায 

এবপ্র/১৮- 

জুন/১৮ 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

9.2 GbGBPwUwUAvB Gi cÖwkÿYv_©x‡`i 

cÖwkÿY cÖ̀ vb 

cÖwkÿYv_©x msL¨v NHTTI 250 200 রক্ষ্যভাত্রা 50 50 50 50 

প্রকৃি অজযন 803 605  582 426 

9.3 evc‡Ki wewfbœ BDwb‡U AwZw_‡`i  

Awf‡hvM MÖnY 

Awf‡hvM MÖnY % evwYwR¨K 

wefvM 

40 100% রক্ষ্যভাত্রা 100% 100% 100% 100% 

প্রকৃি অজযন 100% 100% 100% 100% 

9.4  bvMwiK †mev/MÖvnK †mev cÖ`vb 

 

‡mev cÖ`vb % evwYwR¨K 

wefvM 

60 100% রক্ষ্যভাত্রা 100% 100% 100% 100% 

প্রকৃি অজযন 100% 100% 100% 100%  

১০. অথ য বরাদ্দ 

১০.১ শুদ্ধাচার ংক্রান্ত বববভন্ন  ায যক্রম 

বাস্তবায়কনর জন্য আনুমাবন  (Indicative) 

অগর্ যয বযভাণ 

বরাদ্দকৃত অথ য ে 

টা া 

cÖkvmb 

wefvM, A_© 

I wnmve 

wefvM 

5.00 jÿ  2.00 

jÿ 

রক্ষ্যভাত্রা 50,000 50,000 50,000 50,000  
প্রকৃি অজযন 15,000 20,000 20,000 20,000 

১১. cwiexÿY I g~j¨vqb 

১১.১ জািীয় শুিাচায ককৌর কভ য-বযকল্পনা 

ও ফাস্তফায়ন বযফীক্ষ্ণ কাঠাগভা প্রণয়ন 

বযফীেণ কাঠাগভা প্রণীি তাবরখ cÖkvmb 

wefvM 

31/7/17 13/7/17 রক্ষ্যভাত্রা 13/7/17     
প্রকৃি অজযন 13/7/17    

১১.২ জািীয় শুিাচায ককৌর কভ য-বযকল্পনা 

ও বাস্তবায়ন বযফীক্ষ্ণ প্রবিগফদন 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগগ দাবখর 

বযফীক্ষ্ণ প্রবিগফদন 

দাবখরকৃি 

সংখ্যা cÖkvmb 

wefvM 

- 4 রক্ষ্যভাত্রা 1 1 1 1 

প্রকৃি অজযন 1 1 1 1 

 


