জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কর্ম-পররকল্পনা ও অগ্রগরত পররবীক্ষণ কাঠামর্া (জানুয়ারর - র্াচ ম ২০১৮)
সংস্থার নার্ঃ বাংলামেশ ককাস্ট গার্ ম বারিনী, আগারগাঁও প্রশাসরনক এলাকা, কশর-ই বাংলানগর, ঢাকা ১২০৭।
কার্ মক্রর্

সুচক

১. প্রারতষ্ঠারনক ব্যবস্থা
১.১ বাংলামেশ ককাস্ট অনুরষ্ঠত
গার্ ম বারিনীর অধীনস্থ সিা
কজানসমূমির ননরতকতা
করর্টির সিা

একক

সংখ্যা

োরয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যরি/
প্রশাসরনক ইউরনট

রিরিবছর ২০১৬২০১৭

সকল কজানাল কর্ান্ডার,
উমযাগ গ্রিণ।
সকল ননরতকতা করর্টি
এবং ক াকাল পময়ন্ট
কর্মকতমা

২০১৭-২০১৮
অর্ মবছমরর লক্ষযর্াত্রা

লক্ষযর্াত্রা/
প্রকৃত অজমন

বাৎসররক ৪৮ টি সিা লক্ষযর্াত্রা
অনুষ্ঠান

প্রকৃত অজমন
১.২ বাংলামেশ ককাস্ট
গার্ ম বারিনীর অধীনস্থ
কজানসমূমির ননরতকতা
করর্টির সিার রসদ্ধান্ত
বাস্তবায়ন
১.৩ বাংলামেশ ককাস্ট
গার্ ম বারিনীমত শুদ্ধাচার
প্ররতষ্ঠার কক্ষমত্র অন্তরায়
রচরিতকরণ

বাস্তবারয়ত
রসদ্ধামন্তর
িার

রচরিত
অন্তরায়সমূি

১.৪ বাংলামেশ ককাস্ট অনুরষ্ঠত
গার্ ম
বারিনীমত সিা
অংশীজমনর অংশগ্রিমণ
সিা

কার্ মক্রর্

সুচক

সংখ্যা

র্ন্তব্য
৩য় ককায়াট মার
(জানুয়ারর-র্াচ ম ১৮)

৪র্ ম ককায়াট মার
(এরপ্রল-জুন ১৮)

প্ররতর্ামস ০১টি কমর
প্ররতটি কজামনর ননরতকতা
করর্টির সিা অনুষ্ঠান।
সব মমর্াট (০৪টি কজান x
০৩টি সিা) = ১২টি সিা
অনুষ্ঠান।

প্ররতর্ামস ০১টি কমর
প্ররতটি
কজামনর
ননরতকতা করর্টির সিা
অনুষ্ঠান। সব মমর্াট (০৪টি
কজান x ০৩টি সিা) =
১২টি সিা অনুষ্ঠান।

প্ররতর্ামস ০১টি কমর
প্ররতটি কজামনর ননরতকতা
করর্টির সিা অনুষ্ঠান।
সব মমর্াট (০৪টি কজান x
০৩টি সিা) = ১২টি সিা
অনুষ্ঠান।

প্ররতর্ামস ০১টি কমর
প্ররতটি
কজামনর
ননরতকতা
করর্টির
সিা অনুষ্ঠান। সব মমর্াট
(০৪টি কজান x ০৩টি
সিা) = ১২টি সিা
অনুষ্ঠান।

১২ টি সিা অনুরষ্ঠত
িময়মছ।
ননরতকতা করর্টির সিার
রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন

১২ টি সিা অনুরষ্ঠত
িময়মছ।
ননরতকতা
করর্টির
সিার
রসদ্ধান্ত
বাস্তবায়ন
প্ররক্রয়াধীন

১২ টি সিা অনুরষ্ঠত
িময়মছ।
ননরতকতা করর্টির সিার ননরতকতা
রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন
সিার
বাস্তবায়ন
প্ররক্রয়াধীন

সকল কজানাল কর্ান্ডার,
রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন
সকল ননরতকতা করর্টি
এবং ক াকাল পময়ন্ট
কর্মকতমা

ননরতকতা
সিার
বাস্তবায়ন

তাররখ

সকল কজানাল কর্ান্ডার,
উমযাগ গ্রিণ।
সকল ননরতকতা করর্টি
এবং ক াকাল পময়ন্ট
কর্মকতমা

শুদ্ধাচার
প্ররতষ্ঠার লক্ষযর্াত্রা
কক্ষমত্র অন্তরায়সমূি
রচরিতকরণ
প্রকৃত অজমন

শুদ্ধাচার প্ররতষ্ঠার কক্ষমত্র শুদ্ধাচার প্ররতষ্ঠার কক্ষমত্র শুদ্ধাচার প্ররতষ্ঠার কক্ষমত্র শুদ্ধাচার
প্ররতষ্ঠার
অন্তরায়সমূি রচরিতকরণ অন্তরায়সমূি রচরিতকরণ অন্তরায়সমূি রচরিতকরণ
কক্ষমত্র
অন্তরায়সমূি
রচরিতকরণ
চলর্ান
চলর্ান
চলর্ান

সংখ্যা

বাংলামেশ ককাস্ট গার্ ম প্ররতরনরধগমণর
বাৎসররক ০৪ টি সিা লক্ষযর্াত্রা
ননরতকতা করর্টি, ককাস্ট অংশগ্রিমণ সিা অনুষ্ঠান
গার্ ম সরচব এবং সকল অনুষ্ঠামনর উমযাগ
কজানাল কর্ান্ডার
গ্রিণ।
প্রকৃত অজমন

কসমের্বর
২০১৭-কত রর্মসর্বর
২০১৭-কত র্াচ ম ২০১৮-কত অংশীজমনর জুন
২০১৮-কত
অংশীজমনর অংশগ্রিমণ অংশীজমনর অংশগ্রিমণ অংশগ্রিমণ ০১টি
সিা অংশীজমনর অংশগ্রিমণ
০১টি সিা অনুষ্ঠান।
০১টি সিা অনুষ্ঠান।
অনুষ্ঠান।
০১টি সিা অনুষ্ঠান।

একক

োরয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যরি/

রিরিবছর ২০১৬-

করর্টির লক্ষযর্াত্রা
রসদ্ধান্ত

অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০১৭-২০১৮
১র্ ককায়াট মার
২য় ককায়াট মার
(জুলাই-কসমের্বর ১৭)
(অমটাবর-রর্মসর্বর
১৭)

প্রকৃত অজমন

প্ররক্রয়াধীন

০১ টি সিা অনুরষ্ঠত ০১ টি সিা অনুরষ্ঠত ০১ টি
িময়মছ।
িময়মছ।
িময়মছ।
অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০১৭-২০১৮

২০১৭-২০১৮
1

সিা

করর্টির
রসদ্ধান্ত

অনুরষ্ঠত
র্ন্তব্য

প্রশাসরনক ইউরনট

২০১৭

অর্ মবছমরর লক্ষযর্াত্রা

লক্ষযর্াত্রা/
প্রকৃত অজমন

১র্ ককায়াট মার
(জুলাই-কসমের্বর ১৭)

২য় ককায়াট মার
(অমটাবর-রর্মসর্বর
১৭)

৩য় ককায়াট মার
(জানুয়ারর-র্াচ ম ১৮)

সমচতনতা
বৃরদ্ধমূলক সিা
অনুষ্ঠামনর উমযাগ
গ্রিণ

বাৎসররক ১৬ টি
সমচতনতামূলক সিা
অনুষ্ঠান

লক্ষযর্াত্রা

নত্রর্ারসক ০১টি কমর
প্ররতটি কজামনর ননরতকতা
করর্টি কর্তমক সিা
অনুষ্ঠান। সব মমর্াট (০৪টি
কজান x ০১টি সিা) =
০৪টি সিা অনুষ্ঠান।

নত্রর্ারসক ০১ টি কমর
প্ররতটি
কজামনর
ননরতকতা করর্টি কর্তমক
সিা অনুষ্ঠান। সব মমর্াট
(০৪টি কজান x ০১টি
সিা) = ০৪টি সিা
অনুষ্ঠান।

নত্রর্ারসক ০১ টি কমর
প্ররতটি কজামনর ননরতকতা
করর্টি
কর্তমক
সিা
অনুষ্ঠান। সব মমর্াট (০৪টি
কজান x ০১টি সিা) =
০৪টি সিা অনুষ্ঠান।

প্রকৃত অজমন

০৪ টি সিা অনুরষ্ঠত
িময়মছ।
নত্রর্ারসক রিরিমত প্ররতটি
কজামনর কর্মকতমামের জন্য
সমচতনতা
বৃরদ্ধমূলক
প্ররশক্ষমণর
আময়াজন।
সব মমর্াট (০৪টি কজান x
০১টি সিা) = ০৪টি
প্ররশক্ষণ/সিা অনুষ্ঠান।

০৪ টি সিা অনুরষ্ঠত
িময়মছ।
নত্রর্ারসক
রিরিমত
প্ররতটি
কজামনর
কর্মকতমামের
জন্য
সমচতনতা
বৃরদ্ধমূলক
প্ররশক্ষমণর আময়াজন।
সব মমর্াট (০৪টি কজান x
০১টি সিা) = ০৪টি
প্ররশক্ষণ/সিা অনুষ্ঠান।

০৪ টি সিা অনুরষ্ঠত
িময়মছ।
নত্রর্ারসক রিরিমত প্ররতটি
কজামনর কর্মকতমামের জন্য
সমচতনতা
বৃরদ্ধমূলক
প্ররশক্ষমণর
আময়াজন।
সব মমর্াট (০৪টি কজান x
০১টি সিা) = ০৪টি
প্ররশক্ষণ/সিা অনুষ্ঠান।

৪র্ ম ককায়াট মার
(এরপ্রল-জুন ১৮)

২. সমচতনতা বৃরদ্ধ
২.১ বাংলামেশ ককাস্ট অনুরষ্ঠত
গার্ ম বারিনীর অধীনস্থ সিা
কজানসমূমি সমচতনতা
বৃরদ্ধমূলক সিা

২.২ জাতীয় শুদ্ধাচার প্ররশক্ষণার্ী
ককৌশল
সংক্রান্ত প্ররশক্ষণ

সংখ্যা

সকল কজানাল কর্ান্ডার
এবং
সকল ননরতকতা করর্টি

প্ররশক্ষণ ককাস্ট
গার্ ম
সরচব,
/সিার পররচালক
পামস মামনল,
সংখ্যা সকল কজানাল কর্ান্ডার
এবং
সকল ননরতকতা করর্টি

শুদ্ধাচার ককৌশল
বাস্তবায়মন র্াঠ
পর্ মাময়র
কর্মকতমামের
সমচতনতা
বৃরদ্ধমূলক প্ররশক্ষণ
ককাস ম এর উমযাগ
গ্রিণ

শুদ্ধাচার
ককৌশল লক্ষযর্াত্রা
বাস্তবায়মন
র্াঠ
পর্ মাময়র কর্মকতমামের
সমচতনতা বৃরদ্ধমূলক
বাৎসররক ১৬ টি
প্ররশক্ষণ/সিা অনুষ্ঠান

প্রকৃত অজমন
৩. জনমসবা রনরিত করার লমক্ষয আইন/ রবরধ/ নীরতর্ালা প্রণয়ন ও সংস্কার
৩.১ বাংলামেশ ককাস্ট প্রণীতব্য/
সংখ্যা সকল পররচালকবৃন্দ এবং
গার্ ম আইন, ২০১৬ এর প্রণীত রবরধ
সের েপ্তর আইন রবিাগ
অধীন রবরধর্ালা প্রণয়ন

বাংলামেশ ককাস্ট
গার্ ম আইন, ২০১৬
এর অধীন রবরধর্ালা
প্রণয়মনর উমযাগ
গ্রিণ

বাংলামেশ ককাস্ট লক্ষযর্াত্রা
গার্ ম আইন, ২০১৬
এর অধীন রবরধর্ালা
প্রণয়ন।

প্রকৃত অজমন
কার্ মক্রর্

সুচক

একক

োরয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যরি/

রিরিবছর ২০১৬-

২০১৭-২০১৮

নত্রর্ারসক
রিরিমত
প্ররতটি
কজামনর
কর্মকতমামের
জন্য
সমচতনতা বৃরদ্ধমূলক
প্ররশক্ষমণর আময়াজন।
সব মমর্াট (০৪টি কজান
x ০১টি সিা) = ০৪টি
প্ররশক্ষণ/সিা অনুষ্ঠান।

০৪ টি
প্ররশক্ষণ/সিা ০৪ টি প্ররশক্ষণ/সিা ০৪ টি
প্ররশক্ষণ/সিা
অনুরষ্ঠত িময়মছ।
অনুরষ্ঠত িময়মছ।
অনুরষ্ঠত িময়মছ।

প্রস্তারবত
রবরধর্ালার প্রস্তারবত
খসড়া
খসড়ার উপর ককাস্ট গার্ ম রবরধর্ালা
স্বরাষ্ট্র
বারিনীর সকল পররচালক র্ন্ত্রণালময় কপ্ররণ।
এবং
কজানাল
কর্ান্ডারবৃমন্দর
র্তার্ত
গ্রিণ।
র্তার্ত গ্রিণ করা িময়মছ

চলর্ান

অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০১৭-২০১৮
2

নত্রর্ারসক ০১ টি কমর
প্ররতটি
কজামনর
ননরতকতা
করর্টি
কর্তমক সিা অনুষ্ঠান।
সব মমর্াট (০৪টি কজান
x ০১টি সিা) = ০৪টি
সিা অনুষ্ঠান।

প্রস্তারবত খসড়া রবরধর্ালা
স্বরাষ্ট্র র্ন্ত্রণালময় কপ্ররণ।
-

-

চলর্ান
র্ন্তব্য

প্রশাসরনক ইউরনট

৩.২ বাংলামেশ ককাস্ট প্রণীতব্য/
গার্ ম আইন, ২০১৬ এর প্রণীত
অধীমন প্ররবধানর্ালা প্ররবরধ
প্রণয়ন।

সংখ্যা

সকল পররচালকবৃন্দ এবং
সের েপ্তর আইন রবিাগ

অর্ মবছমরর লক্ষযর্াত্রা

২০১৭

বাংলামেশ
গার্ ম আইন,
এর অধীন
প্রণয়মনর
গ্রিণ

ককাস্ট
২০১৬
প্ররবরধ
উমযাগ

লক্ষযর্াত্রা/
প্রকৃত অজমন

প্ররণতব্য রবরধর্ালার লক্ষযর্াত্রা
কপ্ররক্ষমত
প্ররবরধর
খসড়া
প্রণয়মনর
কার্ মক্রর্ গ্রিণ করা
িমব

১র্ ককায়াট মার
(জুলাই-কসমের্বর ১৭)

২য় ককায়াট মার
৩য় ককায়াট মার
(অমটাবর-রর্মসর্বর
(জানুয়ারর-র্াচ ম ১৮)
১৭)
প্ররবধানর্ালা
প্রণয়মনর প্রস্তারবত
প্রস্তারবত প্ররবরধধানর্ালার
উমেমে গঠিতব্য করর্টির প্ররবরধধানর্ালার খসড়া খসড়া প্রণয়ন।
রূপকল্প প্রণময়র জন্য ককাস্ট প্রণয়ন।
গার্ ম বারিনীর সকল পররেপ্তর
এবং কজানাল কর্ান্ডারগমণর
র্তার্ত গ্রিণ ও

৪র্ ম ককায়াট মার
(এরপ্রল-জুন ১৮)
প্রস্তারবত
প্ররবরধধানর্ালার খসড়া
প্রণয়ন।

অিযন্তরীণ করর্টি গঠন
৩.৩ অত্র সংস্থা এবং প্রণীতব্য/
অধীনস্থ কজানসমূমির প্রণীত
রবযর্ান Standard নীরতর্ালা
Operating
Procedure (SOP)
ও অন্যান্য নীরতর্ালা
প্রণয়ন
এবং
িালনাগােকরণ।
৪. শুদ্ধাচার চচ মার জন্য প্রমণােনা প্রোন
৪.১ ‘শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রেি
প্রোন
নীরতর্ালা, পুরস্কার
২০১৭’এর
রবধানানুসামর শুদ্ধাচার
পুরস্কার প্রোন
৫. ই-গিন্যমান্স ও কসবার র্ান উন্নীতকরণ
৫.১ অনলাইন করসপন্স ই-কর্ইল/
রসমস্টমর্র ব্যবিার
এসএর্এস
এর র্াধ্যমর্
রনষ্পরিকৃত
রবষয়

সংখ্যা

সংখ্যা

%

সকল পররচালকবৃন্দ
এবং
সকল কজানাল কর্ান্ডার

পররচালক (পামস মামনল),
পররচালক (অপামরশান্স)
সকল কজানাল কর্ান্ডার
এবং সকল ননরতকতা
করর্টি

প্রকৃত অজমন
অত্র সংস্থা এবং অত্র সংস্থা এবং লক্ষযর্াত্রা
অধীনস্থ কজানসমূমির অধীনস্থ কজানসমূমির
রবযর্ান SOP ও রবযর্ান Standard
অন্যান্য নীরতর্ালা Operating
প্রণয়ন
এবং Procedure (SOP)
ও অন্যান্য নীরতর্ালা
িালনাগােকরমণর
প্রণয়ন
এবং প্রকৃত অজমন
উমযাগ গ্রিণ
িালনাগাে করণ
প্ররতটি
কজামন ককাস্ট গার্ ম সেস্যমক লক্ষযর্াত্রা
বৎসররিরিক
প্রশংসাপত্র প্রোন।
শুদ্ধাচামরর
জন্য
রনব মারচত কেষ্ঠ ককাস্ট
গার্ ম
সেস্যমক
প্রকৃত অজমন
প্রশংসাপত্র প্রোমনর
উমযাগ গ্রিণ

সকল কজানাল কর্ান্ডার
অনলাইন করসপন্স অনলাইন করসপন্স লক্ষযর্াত্রা
এবং প্রকল্প পররচালক রসমস্টর্ চালুকরমণর রসমস্টর্
চালুকরণ
(তথ্য
প্রযুরি
ও উমযাগ গ্রিণ
এবং এর র্াধ্যমর্
করিউটার)
প্রমর্াজযমক্ষমত্র রবষয়
রনষ্পরিকরণ।
প্রকৃত অজমন

কার্ মক্রর্

সুচক

একক

োরয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যরি/

রিরিবছর ২০১৬-

২০১৭-২০১৮
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করর্টি গ্রিণ করা িময়মছ

চলর্ান

রবযর্ান
Standard
Operating
Procedure (SOP) ও
অন্যান্য নীরতর্ালা প্রণয়ন
এবং িালনাগাে করণ।

রবযর্ান Standard
Operating
Procedure (SOP)
ও অন্যান্য নীরতর্ালা
প্রণয়ন এবং িালনাগাে
করণ।
চলর্ান

রবযর্ান

কজানাল
কর্ান্ডারগণ
কর্তমক
অপামরশান্স
পররেপ্তমর
প্ররতমবেন
কপ্ররণ।
প্ররক্রয়াধীন

অপামরশান্স পররেপ্তর কর্তমক শুদ্ধাচার প্রশংসাপত্র
প্রশংসাপত্র
িস্তান্তর।
প্রস্তুতকরণ।

অনলাইন
করসপন্স
রসমস্টর্ প্রবতমন এবং এর
র্াধ্যমর্ প্রমর্াজযমক্ষমত্র
রবষয় রনষ্পরিকরমণর
উমযাগ গ্রিণ।

অনলাইন করসপন্স রসমস্টর্ অনলাইন
করসপন্স
প্রবতমন এবং এর র্াধ্যমর্ রসমস্টর্ প্রবতমন এবং
প্রমর্াজযমক্ষমত্র
রবষয় এর
র্াধ্যমর্
রনষ্পরিকরমণর
উমযাগ প্রমর্াজযমক্ষমত্র রবষয়
গ্রিণ।
রনষ্পরিকরমণর
উমযাগ গ্রিণ।

চলর্ান

উপযুি
কর্মকতমা/কর্মচারীমের
রনব মাচন।
প্ররক্রয়াধীন

অনলাইন করসপন্স
প্রবতমন এবং এর
প্রমর্াজযমক্ষমত্র
রনষ্পরিকরমণর
গ্রিণ।
চলর্ান

রসমস্টর্
র্াধ্যমর্
রবষয়
উমযাগ

চলর্ান
অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০১৭-২০১৮

চলর্ান
রবযর্ান Standard
Operating
অন্যান্য Procedure (SOP)
নীরতর্ালা প্রণয়ন এবং ও অন্যান্য নীরতর্ালা
িালনাগাে করণ।
প্রণয়ন
এবং
িালনাগােকরণ।
চলর্ান
Operating
(SOP)
ও

Standard
Procedure

প্ররক্রয়াধীন

র্ন্তব্য

প্রশাসরনক ইউরনট

৫.২ রিরর্ও কন ামরন্স

অনুরষ্ঠত
রিরর্ও
কন ামরন্স

৫.৩ ই- াইরলং পদ্ধরত ই- াইমল
বাস্তবায়ন
নরর্
রনষ্পরিকৃত

৫.৪ োপ্তররক কামজ ইউরনমকার্
ইউরনমকার্ ব্যবিার
ব্যবিার
কমর
োপ্তররক
কার্ মসিাে
ন
৫.৫ র্ন্ত্রণালয়/রবিাগ
কর্পমক্ষ
কর্তমক ২০১৬- ২০১৭
দুটি
অর্ মবছমরর বারষ মক
অনলাইন
কর্মসিােন চুরির
কসবা
তারলকা অনুর্ায়ী
চালুকৃত
েপ্তর/সংস্থার জন্য
প্রমর্াজয কক্ষমত্র
কর্পমক্ষ দুটি কমর
অনলাইন কসবা চালু
করা
৫.৬
ই-কটন্ডামরর ই-কটন্ডামর
র্াধ্যমর্
ক্রয়কার্ ম সিারেত
সিােন
ক্রয়কার্ ম

সংখ্যা

%

%

সংখ্যা

২০১৭

লক্ষযর্াত্রা/
প্রকৃত অজমন

সকল
পররচালকবৃন্দ, রিরর্ও কন ামররন্সং ন্যযনতর্ ১২ টি লক্ষযর্াত্রা
সকল কজানাল কর্ান্ডার
ব্যবস্থা প্রবতমন করা
রিরর্ও কন ামরন্স
এবং প্রকল্প পররচালক
এর আময়াজন।
(তথ্য
প্রযুরি
ও
করিউটার)
প্রকৃত অজমন
সকল
পররচালকবৃন্দ, ই- াইরলং
সকল কজানাল কর্ান্ডার চালুকরণ।
এবং প্রকল্প পররচালক
(তথ্য
প্রযুরি
ও
করিউটার)
সকল
পররচালকবৃন্দ,
সকল কজানাল কর্ান্ডার
এবং
প্রকল্প পররচালক (তথ্য
প্রযুরি ও করিউটার)

-

প্রকল্প পররচালক (তথ্য
প্রযুরি ও করিউটার)

সকল
পররচালকবৃন্দ, ই-কটন্ডার
সকল কজানাল কর্ান্ডার প্রবতমন
এবং প্রকল্প পররচালক
(তথ্য
প্রযুরি
ও
করিউটার)

পদ্ধরত ই- াইরলং
চালুকরণ।

পদ্ধরত লক্ষযর্াত্রা
প্রকৃত অজমন

ইউরনমকার্ ব্যবিার লক্ষযর্াত্রা
কমর
োপ্তররক
কার্ মসিােন
প্রকৃত অজমন

-

%

অর্ মবছমরর লক্ষযর্াত্রা

কর্পমক্ষ
অনলাইন
চালুকরণ

দুটি লক্ষযর্াত্রা
কসবা
প্রকৃত অজমন

রসমস্টর্ ই-কটন্ডামরর র্াধ্যমর্ লক্ষযর্াত্রা
ক্রয়কার্ ম সিােন
প্রকৃত অজমন
4

১র্ ককায়াট মার
(জুলাই-কসমের্বর ১৭)

২য় ককায়াট মার
(অমটাবর-রর্মসর্বর
১৭)
সকল
কজানাল সকল
কজানাল
কর্ান্ডারগমণর
সামর্ কর্ান্ডারগমণর
সামর্
রিরর্ও কন ামরন্স এর রিরর্ও কন ামরন্স এর
আময়াজন করা।
আময়াজন করা।
০৩টি রিরর্ও কন ামরন্স
অনুরষ্ঠত িময়মছ।
ই- াইরলং
রসমস্টর্
চালুকরমণর উমযাগ গ্রিণ

০৩টি রিরর্ও কন ামরন্স
অনুরষ্ঠত িময়মছ।
ই- াইরলং
রসমস্টর্
চালুকরমণর উমযাগ গ্রিণ

প্ররক্রয়াধীন

প্ররক্রয়াধীন

৩য় ককায়াট মার
(জানুয়ারর-র্াচ ম ১৮)
সকল
কজানাল
কর্ান্ডারগমণর সামর্ রিরর্ও
কন ামরন্স এর আময়াজন
করা।

৪র্ ম ককায়াট মার
(এরপ্রল-জুন ১৮)
সকল
কজানাল
কর্ান্ডারগমণর সামর্
রিরর্ও কন ামরন্স এর
আময়াজন করা।

০৩টি রিরর্ও কন ামরন্স
অনুরষ্ঠত িময়মছ।
ই- াইরলং
রসমস্টর্ ই- াইরলং
চালুকরমণর উমযাগ গ্রিণ
চালুকরমণর
গ্রিণ
প্ররক্রয়াধীন

রসমস্টর্
উমযাগ

ইউরনমকার্ ব্যবিার কমর ইউরনমকার্ ব্যবিার কমর ইউরনমকার্ ব্যবিার কমর ইউরনমকার্ ব্যবিার
োপ্তররক কার্ মসিােমনর োপ্তররক কার্ মসিােমনর োপ্তররক কার্ মসিােমনর কমর
োপ্তররক
উমযাগ গ্রিণ
উমযাগ গ্রিণ
উমযাগ গ্রিণ
কার্ মসিােমনর
উমযাগ গ্রিণ
প্ররক্রয়াধীন
প্ররক্রয়াধীন
প্ররক্রয়াধীন
কর্পমক্ষ দুটি অনলাইন কর্পমক্ষ দুটি অনলাইন কর্পমক্ষ দুটি অনলাইন কর্পমক্ষ
কসবা চালুকরণ
কসবা চালুকরণ
কসবা চালুকরণ
অনলাইন
চালুকরণ
প্ররক্রয়াধীন
প্ররক্রয়াধীন
প্ররক্রয়াধীন

দুটি
কসবা

ই-কটন্ডামরর
র্াধ্যমর্ ই-কটন্ডামরর
র্াধ্যমর্ ই-কটন্ডামরর
র্াধ্যমর্ ই-কটন্ডামরর র্াধ্যমর্
ক্রয়কার্ ম
সিােমনর ক্রয়কার্ ম
সিােমনর ক্রয়কার্ ম সিােমনর উমযাগ ক্রয়কার্ ম সিােমনর
উমযাগ গ্রিণ
উমযাগ গ্রিণ
গ্রিণ
উমযাগ গ্রিণ
প্ররক্রয়াধীন

প্ররক্রয়াধীন

প্ররক্রয়াধীন

কার্ মক্রর্

সুচক

একক

োরয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যরি/
প্রশাসরনক ইউরনট

রিরিবছর ২০১৬২০১৭

৫.৭ োপ্তররক কামজ োপ্তররক
তাররখ সকল পররচালকবৃন্দ, সকল
কসাোল
রর্রর্য়া কসাোল
কজানাল কর্ান্ডার এবং
ব্যবিার
রর্রর্য়া
প্রকল্প পররচালক (তথ্য
কপইজ চালু
প্রযুরি ও করিউটার)
৬. জনমসবা সিজীকরমণর লমক্ষয উদ্ভাবনী উমযাগ ও কসবা পদ্ধরত সিজীকরণ
৬.১ বারষ মক উদ্ভাবনী উদ্ভাবনী
তাররখ সকল পররচালকবৃন্দ, সকল ইমনামিশন
কর্মপররকল্পনা ২০১৭- কর্মপররকল্প
কজানাল কর্ান্ডার, প্রকল্প গঠন
২০১৮ প্রণয়ন
না প্রণীত
পররচালক (তথ্য প্রযুরি ও
করিউটার) এবং সেস্য
সরচব (মকাস্ট গার্ ম বারিনী
ইমনামিশান টির্)
৬.২ ২০১৭ সামলর
বারষ মক
উদ্ভাবনী
কর্মপররকল্পনা অনুর্ায়ী
কর্পমক্ষ দুটি উদ্ভাবনী
উমযাগ বাস্তবায়ন

বাস্তবারয়ত
উদ্ভাবনী
ধারণা

৭. জবাবরেরি শরিশালীকরণ
৭.১ দ্রুততর্ সর্ময় অরিমর্াগ
অরিমর্াগ রনষ্পরি
রনষ্পরিকৃত

৭.২ অরিমর্াগ রনষ্পরি রনষ্পরিকৃত
কমর সংরিষ্ট ব্যরিমক অরিমর্াগ
অবরিতকরণ।
অবরিতকরণ

তাররখ

রেন

রেন

সকল পররচালকবৃন্দ, সকল ইমনামিশন
কজানাল কর্ান্ডার, প্রকল্প গঠন
পররচালক (তথ্য প্রযুরি ও
করিউটার) এবং সেস্য
সরচব (মকাস্ট গার্ ম বারিনী
ইমনামিশান টির্)

২০১৭-২০১৮
অর্ মবছমরর লক্ষযর্াত্রা
োপ্তররক
কসাোল
ব্যবিার

লক্ষযর্াত্রা/
প্রকৃত অজমন

কামজ লক্ষযর্াত্রা
রর্রর্য়া
প্রকৃত অজমন

টির্ উদ্ভাবনী কর্মপররকল্পনা লক্ষযর্াত্রা
২০১৭-২০১৮ প্রণয়ন
এবং র্ন্ত্রণালময় কপ্ররণ
প্রকৃত অজমন

টির্ কর্পমক্ষ দুটি উদ্ভাবনী লক্ষযর্াত্রা
উমযাগ বাস্তবায়ন

প্রকৃত অজমন

সূচক

একক

চলর্ান

চলর্ান

উদ্ধাবনী কর্মপররকল্পনা
২০১৭-২০১৮ প্রণয়ন ও
র্ন্ত্রণালময় কপ্ররণ
উদ্ধাবনী কর্মপররকল্পনা
২০১৭-২০১৮ প্রণয়ন ও
র্ন্ত্রণালময় কপ্ররণ করা
িময়মছ।
উদ্ধাবনী কর্মপররকল্পনা
প্রণয়ন

উদ্ধাবনী কর্মপররকল্পনা
২০১৭-২০১৮ অনুর্ায়ী
কার্ মক্রর্ গ্রিণ।
উদ্ধাবনী কর্মপররকল্পনা
২০১৭-২০১৮
অনুর্ায়ী
কার্ মক্রর্ পররচারলত িমচছ।

উদ্ধাবনী কর্মপররকল্পনা
প্রণয়ন করা িময়মছ।

কর্পমক্ষ দুটি উদ্ভাবনী উদ্ভাবনী
কর্মপররকল্পনা
কর্মপররকল্পনা বাস্তবায়ন বাস্তবায়মনর
রূপমরখা
এর জন্য রূপমরখা প্রণয়ন কর্াতামবক
কর্াতামবক
কার্ মক্রর্ গ্রিণ
রূপমরখা প্রণীত িময়মছ।
চলর্ান

দ্রুততর্ সর্ময়র র্মধ্য দ্রুততর্ সর্ময়র র্মধ্য দ্রুততর্ সর্ময়র
অরিমর্াগ রনষ্পরি।
অরিমর্াগ রনষ্পরি।
অরিমর্াগ রনষ্পরি।

সকল পররচালকবৃন্দ, সকল র্র্ার্র্
কজানাল কর্ান্ডার এবং গ্রিণ।
অরিমর্াগ রনষ্পরি কর্মকতমা
(অরনক)

ব্যবস্থা অরিমর্াগ
রনষ্পরি লক্ষযর্াত্রা
সংক্রার্ত
তথ্য
প্রমর্াজয
কক্ষমত্র
অরিমর্াগকারীমক
অবরিতকরণ।

অরিমর্াগ রনষ্পরি সংক্রান্ত অরিমর্াগ
রনষ্পরি
তথ্য প্রমর্াজয কক্ষমত্র সংক্রান্ত তথ্য প্রমর্াজয
অরিমর্াগকারীমক
কক্ষমত্র অরিমর্াগকারীমক
অবরিতকরণ।
অবরিতকরণ।

োরয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যরি/

রিরিবছর ২০১৬-

২০১৭-২০১৮

চলর্ান

চলর্ান

চলর্ান
অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০১৭-২০১৮
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োপ্তররক
কসাোল
ব্যবিার

কামজ
রর্রর্য়া

উদ্ধাবনী
কর্মপররকল্পনা উদ্ধাবনী কর্মপররকল্পনা
২০১৭-২০১৮
অনুর্ায়ী ২০১৭-২০১৮ অনুর্ায়ী
কার্ মক্রর্ গ্রিণ।
কার্ মক্রর্ গ্রিণ।
উদ্ধাবনী কর্মপররকল্পনা ২০১৭২০১৮ অনুর্ায়ী কার্ মক্রর্
পররচারলত িমচছ।

ব্যবস্থা দ্রুততর্ সর্ময়র র্মধ্য লক্ষযর্াত্রা
অরিমর্াগ
রনষ্পরিরকরণ
প্রকৃত অজমন

চলর্ান

র্ন্তব্য
৪র্ ম ককায়াট মার
(এরপ্রল-জুন ১৮)

চলর্ান

সকল পররচালকবৃন্দ, সকল র্র্ার্র্
কজানাল কর্ান্ডার এবং গ্রিণ।
অরিমর্াগ রনষ্পরি কর্মকতমা
(অরনক)

প্রকৃত অজমন
কার্ মক্রর্

অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০১৭-২০১৮
১র্ ককায়াট মার
২য় ককায়াট মার
৩য় ককায়াট মার
(জুলাই-কসমের্বর ১৭)
(অমটাবর-রর্মসর্বর
(জানুয়ারর-র্াচ ম ১৮)
১৭)
োপ্তররক কামজ কসাোল োপ্তররক কামজ কসাোল োপ্তররক কামজ কসাোল
রর্রর্য়া ব্যবিার
রর্রর্য়া ব্যবিার
রর্রর্য়া ব্যবিার

উদ্ভাবনী কর্মপররকল্পনা
বাস্তবায়মনর রূপমরখা
কর্াতামবক কর্াতামবক
কার্ মক্রর্ গ্রিণ

র্মধ্য দ্রুততর্ সর্ময়র র্মধ্য
অরিমর্াগ রনষ্পরি।

চলর্ান
অরিমর্াগ রনষ্পরি সংক্রান্ত অরিমর্াগ
রনষ্পরি
তথ্য
প্রমর্াজয
কক্ষমত্র সংক্রান্ত তথ্য প্রমর্াজয
অরিমর্াগ-কারীমক
কক্ষমত্র
অরিমর্াগঅবরিতকরণ।
কারীমক
অবরিতকরণ।
চলর্ান
র্ন্তব্য

প্রশাসরনক ইউরনট

৭.৩ অরর্ট আপরি রনষ্পরিকৃত
রনষ্পরিকরণ
অরর্ট
আপরি

%

২০১৭

অর্ মবছমরর লক্ষযর্াত্রা

লক্ষযর্াত্রা/
প্রকৃত অজমন

সকল পররচালকবৃন্দ, সকল অরর্ট
আপরি অরর্ট
আপরি লক্ষযর্াত্রা
কজানাল কর্ান্ডার এবং
রনস্পরির লমক্ষয রনস্পরির
লমক্ষয
উপ-পররচালক (বামজট)
প্রময়াজনীয়
প্রময়াজনীয় ব্যবস্থারে
ব্যবস্থারে
গ্রিণ গ্রিণ
করা িয়।
প্রকৃত অজমন

৭.৪ দুনীরত প্ররতমরাধ
সিরকমত
কার্ মক্রর্
(মর্র্নঃ ইমলক্ট্ররনক
উপরস্থরত, গণশুনানী,
ইতযারে) গ্রিণ
৭.৫ দুনীরতর কক্ষত্রসমূি
রচরিতকরণ

১র্ ককায়াট মার
(জুলাই-কসমের্বর ১৭)
অরর্ট আপরি রনস্পরির
লমক্ষয প্রময়াজনীয়
ব্যবস্থারে গ্রিণ

চলর্ান

২য় ককায়াট মার
(অমটাবর-রর্মসর্বর
১৭)
অরর্ট আপরি রনস্পরির
লমক্ষয প্রময়াজনীয়
ব্যবস্থারে গ্রিণ

চলর্ান

৩য় ককায়াট মার
(জানুয়ারর-র্াচ ম ১৮)
অরর্ট আপরি রনস্পরির
লমক্ষয প্রময়াজনীয়
ব্যবস্থারে গ্রিণ

৪র্ ম ককায়াট মার
(এরপ্রল-জুন ১৮)
অরর্ট আপরি
রনস্পরির লমক্ষয
প্রময়াজনীয় ব্যবস্থারে
গ্রিণ

চলর্ান

গৃিীত
কার্ মক্রর্

সংখ্যা

সকল পররচালকবৃন্দ, সকল দুনীরত প্ররতমরামধর দুনীরত
প্ররতমরাধ লক্ষযর্াত্রা
কজানাল কর্ান্ডার এবং ব্যবস্থা গ্রিণ
সিরকমত
রবরিন্ন
অরিমর্াগ রনষ্পরি কর্মকতমা
কার্ মক্রর্ গ্রিণ
(অরনক)
প্রকৃত অজমন

দুনীরত প্ররতমরামধর ব্যবস্থা দুনীরত
প্ররতমরামধর দুনীরত প্ররতমরামধর ব্যবস্থা দুনীরত
প্ররতমরামধর
এবং প্রমর্াজয কক্ষমত্র শারস্ত ব্যবস্থা এবং প্রমর্াজয এবং প্রমর্াজয কক্ষমত্র শারস্ত ব্যবস্থা এবং প্রমর্াজয
প্রোন
কক্ষমত্র শারস্ত প্রোন
প্রোন
কক্ষমত্র শারস্ত প্রোন
প্ররক্রয়াধীন
প্ররক্রয়াধীন
প্ররক্রয়াধীন

রচরিত
কক্ষত্রসমূি

সংখ্যা

সকল পররচালকবৃন্দ, সকল
কজানাল কর্ান্ডার এবং
অরিমর্াগ রনষ্পরি কর্মকতমা
(অরনক)

-

দুনীরতর
কক্ষত্রসমূি
রচরিতকরণ এবং দুনীরত
রনরসমণ
প্রময়াজনীয়
কার্ মক্রর্ গ্রিণ।

দুনীরতর
কক্ষত্রসমূি
রচরিতকরণ এবং দুনীরত
রনরসমণ
প্রময়াজনীয়
কার্ মক্রর্ গ্রিণ।

দুনীরতর
কক্ষত্রসমূি
রচরিতকরণ এবং দুনীরত
রনরসমণ
প্রময়াজনীয়
কার্ মক্রর্ গ্রিণ।

৭.৬ তথ্য অরধকার অনলাইন
আইমনর
আওতায় প্ররশক্ষমণ
োরয়ত্বপ্রাপ্ত কর্মকতমার সনেপ্রাপ্ত
অনলাইমন প্ররশক্ষণ

তাররখ

ককাস্ট
গার্ ম
সরচব,
পররচালক
পামস মামনল,
সকল কজানাল কর্ান্ডার
এবং সকল ননরতকতা
করর্টি

-

দুনীরতর কক্ষত্রসমূি লক্ষযর্াত্রা
রচরিতকরণ
এবং
দুনীরত
রনরসমণ
প্রময়াজনীয় কার্ মক্রর্
গ্রিণ।
প্রকৃত অজমন
তথ্য
অরর্কার লক্ষযর্াত্রা
আইমনর আওতায়
োরয়ত্বপ্রাপ্ত কর্মকতমার
অনলাইমন প্ররশক্ষমণর
ব্যবস্থা করা।
প্রকৃত অজমন

প্ররক্রয়াধীন
তথ্য অরর্কার আইমনর
আওতায়
োরয়ত্বপ্রাপ্ত
কর্মকতমার
অনলাইমন
প্ররশক্ষমণর ব্যবস্থা করার
উমযাগ গ্রিণ
চলর্ান

প্ররক্রয়াধীন
তথ্য অরর্কার আইমনর
আওতায়
োরয়ত্বপ্রাপ্ত
কর্মকতমার অনলাইমন
প্ররশক্ষমণর
ব্যবস্থা
বাস্তবায়ন
চলর্ান

প্ররক্রয়াধীন
তথ্য অরর্কার আইমনর
আওতায়
োরয়ত্বপ্রাপ্ত
কর্মকতমার
অনলাইমন
প্ররশক্ষণ রনয়রর্তকরণ

অধীনস্থ
লক্ষযর্াত্রা
রররজয়ন/মজান/
ইউরনটসমূমির
ম
অগামনাগ্রার্
প্রণয়ন ও
িালনাগােকরণ।

অধীনস্থ
কজান/
ইউরনটসমূমির
ম
অগামনাগ্রার্
প্রণয়ন ও
িালনাগােকরমণর
উমেমে
প্রময়াজনীয়
মামলাচনা
কক্ষত্রসমূি পর্

অধীনস্থ
কজান/ অধীনস্থ
কজান/
ম
ইউরনটসমূমির
ইউরনটসমূমির অগামনাগ্রার্
ম
অগামনাগ্রার্
প্রণয়ন ও প্রণয়ন ও িালনাগােকরণ।
িালনাগােকরমণর
উমেমে
কৃত
মামলাচনা
পর্
কর্াতামবক
উমযাগ গ্রিণ

৮. জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশমল উরিরখত র্ন্ত্রণালয়/ রবিাগ/সংস্থার কার্ মক্রর্
ম
৮.১
অধীনস্থ অগামনাগ্রা
পররচালক (অপামরশান্স),
কজান/ইউরনটসমূমির
র্ প্রণয়ন
পররচালক (পররকল্পনা ও
ম
অগামনাগ্রার্
প্রণয়ন ও ও
অজমন) এবং সকল কজানাল
িালনাগােকরণ।
িালনাগাে
কর্ান্ডার
করণ

অধীনস্থ কজান/
ইউরনটসমূমির
ম
অগামনাগ্রার্
প্রণয়মনর উমযাগ
গ্রিণ করা িময়মছ।
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দুনীরতর
কক্ষত্রসমূি
রচরিতকরণ
এবং
দুনীরত
রনরসমণ
প্রময়াজনীয় কার্ মক্রর্
গ্রিণ।
তথ্য অরর্কার আইমনর
আওতায় োরয়ত্বপ্রাপ্ত
কর্মকতমার অনলাইমন
প্ররশক্ষণ রনয়রর্তকরণ

চলর্ান

অধীনস্থ
কজান/
ইউরনটসমূমির
ম
অগামনাগ্রার্
প্রণয়ন ও
িালনাগােকরণ।

প্রকৃত অজমন

কার্ মক্রর্

৮.২
অরিমর্াগ
ব্যবস্থাপনার
জন্য
ক াকাল
পময়ন্ট/অরিমর্াগ
রনষ্পরি
কর্মকতমা
(অরনক) রনধ মারণ এবং
জনসাধারণমক
অবরিতকরণ।
৮.৩ আপীল কর্তমপক্ষ
র্মনানয়ন
ও
িালনাগােকরণ।

সুচক

একক

োরয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যরি/
প্রশাসরনক ইউরনট

অরিমর্াগ অরিমর্াগ
ব্যবস্থাপনা রনষ্পরির
সংখ্যা

ককাস্ট গার্ ম সরচব

আপীল
কর্তমপক্ষ

সকল কজানাল কর্ান্ডার,
সকল ননরতকতা করর্টি
এবং
ক াকাল পময়ন্ট কর্মকতমা।

-

চলর্ান
চলর্ান
অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০১৭-২০১৮
রিরিবছর ২০১৬২০১৭-২০১৮
মার
লক্ষযর্াত্রা/
১র্
ককায়াট
২য় ককায়াট মার
৩য় ককায়াট মার
২০১৭
অর্ মবছমরর লক্ষযর্াত্রা
প্রকৃত অজমন
(জুলাই-কসমের্বর ১৭)
(অমটাবর-রর্মসর্বর
(জানুয়ারর-র্াচ ম ১৮)
১৭)
অরিমর্াগ
অরিমর্াগ
লক্ষযর্াত্রা
অরিমর্াগ
ব্যবস্থাপনার অরিমর্াগ ব্যবস্থাপনার অরিমর্াগ
ব্যবস্থাপনার
ব্যবস্থাপনার জন্য ব্যবস্থাপনার রবষয়টি
রবষয়টি
জনসাধারনমক রবষয়টি জনসাধারনমক রবষয়টি
জনসাধারনমক
ক াকাল পময়ন্ট জনসাধারনমক
অবরিতকরণ
অবরিতকরণ
অবরিতকরণ
রনধ মারণ
অবরিতকরণ
প্রকৃত অজমন
চলর্ান
চলর্ান
চলর্ান

আপীল কর্তমপক্ষ আপীল
কর্তমপক্ষ লক্ষযর্াত্রা
রনধ মারণ।
র্মনানয়ন
ও
িালনাগাে করণ।
প্রকৃত অজমন

৯. েপ্তর/ সংস্থার ননরতকতা করর্টি কর্তমক রনধ মাররত শুদ্ধাচার সংরিষ্ট অন্যান্য কার্ মক্রর্
৯.১ তথ্য অরধকার প্রকারশত
সংখ্যা ককাস্ট গার্ ম সরচব,
োরয়ত্ব
প্রাপ্ত
আইমন অত্র সংস্থা এবং তথ্য
সকল কজানাল কর্ান্ডার,
কর্মকতমামের নার্
অধীনস্থ কার্ মালয়সি
এবং
ও কর্াগামর্ামগর
সকল
োরয়ত্বপ্রাপ্ত
প্রকল্প পররচালক (তথ্য তথ্য ওময়বসাইমট
কর্মকতমামের নার্ ও
প্রযুরি ও করিউটার)
প্রকাশ
করার
তথ্য প্রকাশ।
উমযাগ গ্রিণ।

৯.২ তথ্য অরধকার তথ্য
আইন
অনুর্ায়ী প্রোনকৃত
সরক্রয়িামব তথ্য প্রোন
রনরিত করা।

সংখ্যা

োরয়ত্ব
প্রাপ্ত লক্ষযর্াত্রা
কর্মকতমামের নার্ ও
তথ্য িালনাগােকরণ
ও
ওময়বসাইমট
প্রকাশ

প্রকৃত অজমন
সকল পররচালকবৃন্দ,
তথ্য
অরধকার তথ্য অরধকার আইন লক্ষযর্াত্রা
সকল কজানাল কর্ান্ডার
আইন অনুর্ায়ী অনুর্ায়ী সরক্রয়িামব
এবং সকল তথ্য অরধকার সরক্রয়িামব তথ্য তথ্য
প্রোন
কর্মকতমা
প্রোন করা
রনরিতকরণ
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চলর্ান

র্ন্তব্য
৪র্ ম ককায়াট মার
(এরপ্রল-জুন ১৮)
অরিমর্াগ ব্যবস্থাপনার
রবষয়টি জনসাধারনমক
অবরিতকরণ

আপীল কর্তমপক্ষ র্মনানয়ন আপীল
কর্তমপক্ষ আপীল কর্তমপক্ষ র্মনানয়ন আপীল
কর্তমপক্ষ
ও
িালনাগােকরমণর র্মনানয়ন ও িালনাগাে ও
িালনাগাে র্মনানয়ন ও িালনাগাে
উমযাগ গ্রিণ
করণবাস্তবায়ন
করণবাস্তবায়ন
করণবাস্তবায়ন
চলর্ান

চলর্ান

চলর্ান

তথ্য অরধকার আইমন অত্র
সংস্থা এবং অধীনস্থ
কার্ মালয়সি সকল পর্ মাময়র
োরয়ত্বপ্রাপ্ত কর্মকতমামের
নার্ ও কর্াগামর্ামগর তথ্য
িালনাগােকরণ
ও
প্রকামশর উমযাগ গ্রিণ

তথ্য অরধকার আইমন
অত্র সংস্থা এবং অধীনস্থ
কার্ মালয়সি
সকল
পর্ মাময়র
োরয়ত্বপ্রাপ্ত
কর্মকতমামের নার্ ও
কর্াগামর্ামগর
তথ্য
প্রকাশকরণ

তথ্য অরধকার আইমন অত্র
সংস্থা এবং অধীনস্থ
কার্ মালয়সি সকল পর্ মাময়র
োরয়ত্বপ্রাপ্ত কর্মকতমামের
নার্ ও কর্াগামর্ামগর তথ্য
প্রকাশকরণ

চলর্ান
চলর্ান
চলর্ান
তথ্য অরধকার আইন তথ্য অরধকার আইন তথ্য অরধকার আইন
অনুর্ায়ী সরক্রয়িামব তথ্য অনুর্ায়ী
সরক্রয়িামব অনুর্ায়ী সরক্রয়িামব তথ্য
প্রোন রনরিতকরণ।
তথ্য
প্রোন প্রোন রনরিতকরণ।
রনরিতকরণ।

তথ্য অরধকার আইমন
অত্র সংস্থা এবং
অধীনস্থ কার্ মালয়সি
সকল
পর্ মাময়র
োরয়ত্বপ্রাপ্ত
কর্মকতমামের নার্ ও
কর্াগামর্ামগর
তথ্য
প্রকাশকরণ

তথ্য অরধকার আইন
অনুর্ায়ী সরক্রয়িামব
তথ্য
প্রোন
রনরিতকরণ।

প্রকৃত অজমন
কার্ মক্রর্

৯.৩
ধূর্পান ও
তার্াকজাতদ্রব্য
ব্যবিার
(রনয়ন্ত্রণ)
আইন, ২০০৫ এর
কপ্ররক্ষমত র্ন্ত্রণালময়র
রনমে মশনা বাস্তবায়ন
৯.৪
ওময়বসাইট
িালনাগােকরণ।

সুচক

রনমে মশনা
বাস্তবারয়ত

িালনাগাে
কৃত

১০. অর্ ম বরাে
১০.১ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত বরােকৃত
রবরিন্ন
কার্ মক্রর্ অর্ ম
বাস্তবায়মনর
জন্য
আনুর্ারনক
(Indicative) অমর্ মর
পররর্াণ
১১. পররবীক্ষণ
১১.১ জাতীয় শুদ্ধাচার পররবীক্ষণ
ককৌশল কর্ম-পররকল্পনা কাঠামর্া
ও বস্তবায়মনর লমক্ষয প্রণীত
পররবীক্ষণ
কাঠামর্া
প্রণয়ন

কার্ মক্রর্

সুচক

একক

তাররখ

তাররখ

লক্ষ
টাকা

তাররখ

একক

োরয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যরি/
প্রশাসরনক ইউরনট

চলর্ান

চলর্ান
অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০১৭-২০১৮
১র্ ককায়াট মার
২য় ককায়াট মার
(জুলাই-কসমের্বর ১৭)
(অমটাবর-রর্মসর্বর
১৭)
র্ন্ত্রণালময়র
রনমে মশনা র্ন্ত্রণালময়র রনমে মশনা
অনুর্ায়ী
প্রময়াজনীয় অনুর্ায়ী
প্রময়াজনীয়
কার্ মক্রর্
গ্রিণ
ও কার্ মক্রর্
গ্রিণ
ও
নজরোরীকরণ।
নজরোরীকরণ।
চলর্ান
চলর্ান

চলর্ান

রিরিবছর ২০১৬২০১৭

২০১৭-২০১৮
অর্ মবছমরর লক্ষযর্াত্রা

ধূর্পান
ও
তার্াকজাতদ্রব্য
ব্যবিার (রনয়ন্ত্রণ)
আইন,
২০০৫
বাস্তবায়ন।

র্ন্ত্রণালময়র রনমে মশনা লক্ষযর্াত্রা
অনুর্ায়ী প্রময়াজনীয়
কার্ মক্রর্ গ্রিণ ও
নজরোরীকরণ।
প্রকৃত অজমন

সকল পররচালকবৃন্দ,
অত্র সংস্থা এবং
সকল কজানাল কর্ান্ডার
অধীনস্থ
কজান/
এবং
ইউরনটসমূমির
প্রকল্প পররচালক
ওময়বসাইট
(তথ্য
প্রযুরি
ও িালনাগােকরমণর
করিউটার)
উমযাগ গ্রিণ।

রনয়রর্তিামব
লক্ষযর্াত্রা
ওময়বসাইট
িালনাগাে করণ এবং
ইপ্রকৃত অজমন
কর্ইল/মর্াগামর্ামগর
তথ্য প্রকাশকরণ।

ওময়বসাইট িালনাগাে
করণ
চলর্ান

চলর্ান

চলর্ান

পররচালক (পামস মামনল),
অর্ মবছর রিরিক
পররচালক (লরজরস্টক্স),
বামজট প্রণয়মনর
সকল কজানাল কর্ান্ডার
উমযাগ গ্রিণ।
এবং সকল ননরতকতা
করর্টি

শুদ্ধাচার ককৌশল ও লক্ষযর্াত্রা
কর্মপররকল্পনা
বাস্তবায়মনর লমক্ষয
ব্যময়র খাত রনধ মারণ
ও অর্ ম বছররিরিক
বামজট চারিো কপ্ররণ।
প্রকৃত অজমন

শুদ্ধাচার ককৌশল ও
কর্মপররকল্পনা বাস্তবায়মনর
লমক্ষয অর্ ম বছররিরিক
ব্যময়র খাত রনধ মারণ।

শুদ্ধাচার ককৌশল ও
কর্মপররকল্পনা
বাস্তবায়মনর লমক্ষয অর্ ম
বছররিরিক ব্যময়র খাত
রনধ মারণ এবং বামজট
প্রণয়ন।
প্ররক্রয়াধীন

শুদ্ধাচার
ককৌশল
ও
কর্মপররকল্পনা বাস্তবায়মনর
লমক্ষয অর্ ম বছররিরিক
বামজট চারিো কপ্ররণ।

শুদ্ধাচার
লক্ষযর্াত্রা
কর্মপররকল্পনা প্রণয়ন
ও
বাস্তবায়মনর
রবষয়টির রনয়রর্ত
পরীরবক্ষণ
রনরিতকরণ।
প্রকৃত অজমন

শুদ্ধাচার কর্মপররকল্পনা
প্রণয়ন ও বাস্তবায়মনর
রবষয়টির
রনয়রর্ত
পরীরবক্ষণ রনরিতকরণ।

শুদ্ধাচার কর্মপররকল্পনা
বাস্তবায়মন
রবষয়টি
প্রণীত
কাঠার্া
কর্াতামবক
রনয়রর্ত
পরীরবক্ষণ রনরিতকরণ।

শুদ্ধাচার
কর্মপররকল্পনা
বাস্তবায়মন রবষয়টি প্রণীত
কাঠার্া কর্াতামবক রনয়রর্ত
পরীরবক্ষণ রনরিতকরণ।

সকল কজানাল কর্ান্ডার,
সকল অরধনায়কবৃন্দ
এবং সকল
স্টা অর সার
(লরজরস্টকস্)

সকল ননরতকতা করর্টি

োরয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যরি/

জাতীয় শুদ্ধাচার
ককৌশল
কর্মপররকল্পনা
ও
পররবীক্ষণ
কাঠামর্া প্রণয়ন

রিরিবছর ২০১৬-

লক্ষযর্াত্রা/
প্রকৃত অজমন

২০১৭-২০১৮
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ওময়বসাইট িালনাগাে
করণ

প্ররক্রয়াধীন

চলর্ান

র্ন্তব্য
৩য় ককায়াট মার
(জানুয়ারর-র্াচ ম ১৮)

৪র্ ম ককায়াট মার
(এরপ্রল-জুন ১৮)

র্ন্ত্রণালময়র
রনমে মশনা
অনুর্ায়ী
প্রময়াজনীয়
কার্ মক্রর্
গ্রিণ
ও
নজরোরীকরণ।
চলর্ান

র্ন্ত্রণালময়র
রনমে মশনা
অনুর্ায়ী
প্রময়াজনীয়
কার্ মক্রর্
গ্রিণ
ও
নজরোরীকরণ।

ওময়বসাইট িালনাগােকরণ

ওময়বসাইট
িালনাগােকরণ

শুদ্ধাচার ককৌশল ও
কর্মপররকল্পনা
বাস্তবায়মনর
লমক্ষয
অর্ ম প্রারপ্তসামপমক্ষ ব্যয়
রনব মািকরণ।

প্ররক্রয়াধীন

প্রণীত
কাঠামর্া প্রণীত কাঠামর্া কর্াতামবক
কর্াতামবক
রনয়রর্ত রনয়রর্ত পরীরবক্ষণ করা
পরীরবক্ষণ করা িমচছ।
িমচছ।
অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০১৭-২০১৮

শুদ্ধাচার কর্মপররকল্পনা
বাস্তবায়মন
রবষয়টি
প্রণীত
কাঠার্া
কর্াতামবক রনয়রর্ত
পরীরবক্ষণ
রনরিতকরণ।

র্ন্তব্য

প্রশাসরনক ইউরনট

১১.২ জাতীয় শুদ্ধাচার পররবীক্ষণ
ককৌশল কর্ম-পররকল্পনা প্ররতমবেন
ও
োরখলকৃত
বস্তবায়ন
পররবীক্ষণ
প্ররতমবেন র্ন্ত্রণালয়/
রবিামগ োরখল

সংখ্যা

১১.৩
বাংলামেশ পররবীক্ষণ
ককাস্ট গার্ ম বারিনীর কাঠামর্া
সকল কজামনর জাতীয় প্রণীত
শুদ্ধাচার ককৌশল কর্মপররকল্পনা
ও
বস্তবায়মনর
লমক্ষয
পররবীক্ষণ
কাঠামর্া
প্রণয়ন

-

২০১৭

বাংলামেশ ককাস্ট গার্ ম র্ন্ত্রণালময়
ননরতকতা করর্টির ক াকাল োরখলকৃত
পময়ন্ট কর্মকতমা
প্ররতমবেন
োরখলকরণ

অর্ মবছমরর লক্ষযর্াত্রা

লক্ষযর্াত্রা/
প্রকৃত অজমন

বাৎসররক কর্াট ০৪ টি লক্ষযর্াত্রা
পররবীক্ষণ প্ররতমবেন
োরখলকরণ

প্রকৃত অজমন

সকল কজানাল কর্ান্ডার র্াঠ
পর্ মাময়র
এবং সকল ননরতকতা কার্ মালময়র জাতীয়
করর্টি
শুদ্ধাচার ককৌশল
কর্ম-পররকল্পনা ও
পররবীক্ষণ
কাঠামর্া প্রণয়ন

র্াঠ
পর্ মাময়র লক্ষযর্াত্রা
কার্ মালময়র জাতীয়
শুদ্ধাচার ককৌশল কর্মপররকল্পনা
ও
পররবীক্ষণ কাঠামর্া
প্রণয়ন
প্রকৃত অজমন

১১.৪
বাংলামেশ
ককাস্ট গার্ ম বারিনীর
সকল কজামনর জাতীয়
শুদ্ধাচার ককৌশল কর্মপররকল্পনা ও বস্তবায়ন
পররবীক্ষণ প্ররতমবেন
সের েপ্তমর োরখল

সের েপ্তমর সংখ্যা
োরখলকৃত
পররবীক্ষণ
প্ররতমবেন

সকল কজানাল কর্ান্ডার সের
েপ্তমর কর্াট
১৬
এবং সকল ননরতকতা প্ররতমবেন
প্ররতমবেন
করর্টি
োরখলকরণ
োরখলকরণ

টি লক্ষযর্াত্রা

প্রকৃত অজমন
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১র্ ককায়াট মার
(জুলাই-কসমের্বর ১৭)

২য় ককায়াট মার
(অমটাবর-রর্মসর্বর
১৭)
শুদ্ধাচার কর্মপররকল্পনা ও শুদ্ধাচার কর্মপররকল্পনা
বাস্তবায়ন
পরীরবক্ষণ ও বাস্তবায়ন পরীরবক্ষণ
প্ররতমবেন প্রণয়ন এবং প্ররতমবেন প্রণয়ন এবং
র্ন্ত্রণালময় কপ্ররণ।
র্ন্ত্রণালময় কপ্ররণ।
চলর্ান

ককাস্ট গার্ ম বারিনীর সকল
কজামনর
শুদ্ধাচার
কর্মপররকল্পনা বাস্তবায়মন
লমক্ষয পরীরবক্ষণ কাঠামর্া
প্রণয়ন।

৩য় ককায়াট মার
(জানুয়ারর-র্াচ ম ১৮)
শুদ্ধাচার কর্মপররকল্পনা ও
বাস্তবায়ন
পরীরবক্ষণ
প্ররতমবেন প্রণয়ন এবং
র্ন্ত্রণালময় কপ্ররণ।

শুদ্ধাচার কর্মপররকল্পনা
ও
বাস্তবায়ন
পরীরবক্ষণ প্ররতমবেন
প্রণয়ন এবং র্ন্ত্রণালময়
কপ্ররণ।

পরীরবক্ষণ প্ররতমবেন পরীরবক্ষণ প্ররতমবেন প্রণয়ন
প্রণয়ন এবং র্ন্ত্রণালময় এবং র্ন্ত্রণালময় কপ্ররণ করা
কপ্ররণ করা িমচছ।
িমচছ।
ককাস্ট গার্ ম বারিনীর
সকল কজামনর শুদ্ধাচার
কর্মপররকল্পনা
বাস্তবায়মন
রবষয়টি
প্রণীত
কাঠামর্া
কর্াতামবক
রনয়রর্ত
পরীরবক্ষণ রনরিতকরণ।

ককাস্ট গার্ ম বারিনীর সকল
কজামনর
শুদ্ধাচার
কর্মপররকল্পনা বাস্তবায়মন
রবষয়টি প্রণীত কাঠামর্া
কর্াতামবক
রনয়রর্ত
পরীরবক্ষণ রনরিতকরণ।

পরীরবক্ষণ কাঠামর্া প্রণয়ন প্রণীত
কাঠামর্া
করা িময়মছ
কর্াতামবক
রনয়রর্ত
পরীরবক্ষণ করা িমচছ।
ককাস্ট গার্ ম বারিনীর সকল ককাস্ট গার্ ম বারিনীর
কজামনর
শুদ্ধাচার সকল কজামনর শুদ্ধাচার
কর্মপররকল্পনা
ও কর্মপররকল্পনা
ও
বাস্তবায়ন
পরীরবক্ষণ বাস্তবায়ন
পরীরবক্ষণ
প্ররতমবেন প্রণয়ন এবং প্ররতমবেন প্রণয়ন এবং
সের েপ্তমর কপ্ররণ।
সের েপ্তমর কপ্ররণ।

প্রণীত কাঠামর্া কর্াতামবক
রনয়রর্ত পরীরবক্ষণ করা
িমচছ।
ককাস্ট গার্ ম বারিনীর সকল
কজামনর
শুদ্ধাচার
কর্মপররকল্পনা ও বাস্তবায়ন
পরীরবক্ষণ প্ররতমবেন প্রণয়ন
এবং সের েপ্তমর কপ্ররণ।

চলর্ান

৪র্ ম ককায়াট মার
(এরপ্রল-জুন ১৮)

পরীরবক্ষণ প্ররতমবেন পরীরবক্ষণ প্ররতমবেন প্রণয়ন
প্রণয়ন এবং সের েপ্তমর এবং সের েপ্তমর কপ্ররণ
কপ্ররণ করা িমচছ।
করা িমচছ।

ককাস্ট গার্ ম বারিনীর
সকল কজামনর শুদ্ধাচার
কর্মপররকল্পনা
বাস্তবায়মন
রবষয়টি
প্রণীত
কাঠামর্া
কর্াতামবক রনয়রর্ত
পরীরবক্ষণ
রনরিতকরণ।

ককাস্ট গার্ ম বারিনীর
সকল কজামনর শুদ্ধাচার
কর্মপররকল্পনা
ও
বাস্তবায়ন পরীরবক্ষণ
প্ররতমবেন প্রণয়ন এবং
সের েপ্তমর কপ্ররণ।

