মন্ত্রণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রবিষ্ঠানের জািীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কমম-পবরকল্পো (জানুয়াবর- মাচ ম ২০১৯)
সংস্থার োমঃ িাংলানেশ ককাস্ট গার্ ম িাবিেী, আগারগাঁও প্রশাসবেক এলাকা, কশর-ই-িাংলা েগর, ঢাকা ১২০৭
কার্ মক্রনমর োম

কমমসম্পােে সূচক

সূচনকর মাে

১
২
৩
১. প্রাবিষ্ঠাবেক ব্যিস্থা .............................................................. ১১
১.১ নেবিকিা কবমটির সভা
অনুবষ্ঠি সভা
৪

একক

৪

িাস্তিায়নের
োবয়ত্বপ্রাপ্ত
ব্যবি/পে

২০১৮-২০১৯
অর্ মিছনরর
লক্ষ্যমাত্রা

লক্ষ্যমাত্রা/অজমে

১ম ককায়ার্ মার
(জুলাই- কসনেমির
২০১৮)

৫

৬

৭

৮

সংখ্যা সকল কজাোল িাৎসবরক ৪৮ টি
কমান্ডার, সকল সভা অনুষ্ঠাে
নেবিক কবমটি
এিং ক াকাল
পনয়ন্ট কমমকিমা

িাস্তিায়ে অগ্রগবি পবরিীক্ষ্ণ, ২০১৮-২০১৯

লক্ষ্যমাত্রা

অজমে
১.২ নেবিকিা কবমটির সভার বসদ্ধান্ত
িাস্তিায়ে

১.৩ স্ব স্ব ওনয়িসাইনর্ শুদ্ধাচার
কসিািক্স িালোগােকরণ

িাস্তিাবয়ি বসদ্ধান্ত

ওনয়িসাইনর্ প্রকাবশি

৪

১

%

িাবর
খ

সকল কজাোল
কমান্ডার, সকল
নেবিক কবমটি
এিং ক াকাল
পনয়ন্ট কমমকিমা
প্রকল্প পবরচালক
(আইটি
এন্ড
কবম্পউর্ার)
ক াকাল পনয়ন্ট
কমমকিমা

নেবিকিা
কবমটির সভার
বসদ্ধান্ত িাস্তিায়ে

অজমে
ককাস্ট গার্ ম
ওনয়িসাইনর্
শুদ্ধাচার আইকে
িালোগােকরণ
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লক্ষ্যমাত্রা

লক্ষ্যমাত্রা
অজমে

২য় ককায়ার্ মার
(অনটািরবর্নসমির
২০১৮)
৯

প্রবিমানস
০১টি
কনর
প্রবিটি
কজানের নেবিকিা
কবমটির
সভা
অনুষ্ঠাে। সি মনমার্
(০৪টি কজাে x
০৩টি সভা) =
১২টি সভা অনুষ্ঠাে।

৩য় ককায়ার্ মার
(জানুয়াবর- মাচ ম
২০১৯)

৪র্ ম ককায়ার্ মার
(এবপ্রল- জুে
২০১৯)

কমার্
অজমে

অবজম
ি মাে

১০

১১

১২

১৩

প্রবিমানস ০১টি
কনর
প্রবিটি
কজানের
নেবিকিা
কবমটির সভা
অনুষ্ঠাে।
সি মনমার্ (০৪ টি
কজাে x ০৩ টি
সভা) = ১২ টি
সভা অনুষ্ঠাে।
১২ টি সভা অনুবষ্ঠি ১২ টি সভা
িনয়নছ
অনুবষ্ঠি িনয়নছ
নেবিকিা কবমটির নেবিকিা
সভার
বসদ্ধান্ত কবমটির সভার
িাস্তিায়ে
বসদ্ধান্ত
িাস্তিায়ে
প্রবক্রয়াধীে
প্রবক্রয়াধীে

প্রবিমানস ০১টি
কনর প্রবিটি
কজানের
নেবিকিা
কবমটির সভা
অনুষ্ঠাে।
সি মনমার্ (০৪ টি
কজাে x ০৩ টি
সভা) = ১২ টি
সভা অনুষ্ঠাে।
১২ টি সভা
অনুবষ্ঠি িনয়নছ
নেবিকিা
কবমটির সভার
বসদ্ধান্ত িাস্তিায়ে

শুদ্ধাচার কসিািক্স
িালোগােকরনণর
উনযাগ গ্রিণ
চলমাে

শুদ্ধাচার
কসিািক্স
িালোগােকরণ
চলমাে

শুদ্ধাচার কসিািক্স
িালোগাে
িাস্তিায়ে
চলমাে

মন্তব্য

প্রবিমানস ০১ টি
কনর
প্রবিটি
কজানের নেবিকিা
কবমটির
সভা
অনুষ্ঠাে। সি মনমার্
(০৪ টি কজাে x ০৩
টি সভা) = ১২ টি
সভা অনুষ্ঠাে।
নেবিকিা কবমটির
সভার
বসদ্ধান্ত
িাস্তিায়ে

প্রবক্রয়াধীে
শুদ্ধাচার কসিািক্স
িালোগাে
বেশ্চিকরণ
-

১৪

কার্ মক্রনমর োম

১
১.৪ উত্তম চচ মার (Best Practices)
িাবলকা প্রণয়ে কনর মবন্ত্রপবরষে বিভানগ
কপ্ররণ

কমমসম্পােে সূচক

২
উত্তম চচ মার
িাবলকা কপ্রবরি

সূচনকর মাে

৩
২

একক

৪
িাবরখ

িাস্তিায়নের
োবয়ত্বপ্রাপ্ত
ব্যবি/পে
৫
পবরচালক
(পানস মানেল) ও
ক াকাল পনয়ন্ট
কমমকিমা

২০১৮-২০১৯
অর্ মিছনরর
লক্ষ্যমাত্রা
৬
উত্তম চচ মার
িাবলকা
প্রণয়নের
উনযাগ গ্রিণ

িাস্তিায়ে অগ্রগবি পবরিীক্ষ্ণ, ২০১৮-২০১৯
লক্ষ্যমাত্রা/
১ম ককায়ার্ মার
অজমে
৭
৮
লক্ষ্যমাত্রা উত্তম চচ মার িাবলকা
প্রণয়ে ও মবন্ত্রপবরষে
বিভানগ কপ্ররনণর উনযাগ
গ্রিণ
অজমে

উনযাগ গৃিীি িনয়নছ

মন্তব্য

২য় ককায়ার্ মার

৩য় ককায়ার্ মার

৪র্ ম ককায়ার্ মার

৯

১০

১১

উত্তম
চচ মার
িাবলকা প্রণয়ে
ও মবন্ত্রপবরষে
বিভানগ কপ্ররনণর
উনযাগ গ্রিণ
উনযাগ গৃিীি
িনয়নছ

উত্তম
চচ মার
িাবলকা প্রণয়ে
ও মবন্ত্রপবরষে
বিভানগ কপ্ররণ

উত্তম
চচ মার
িাবলকা প্রণয়ে ও
মবন্ত্রপবরষে
বিভানগ কপ্ররণ

উনযাগ গৃিীি
িনয়নছ

কমার্
অজমে
১২

অবজমি
মাে
১৩

১৪

-

২. েক্ষ্িা ও নেবিকিার উন্নয়ে......................................৭
২.১ অংশীজনের (Stakeholder)
অংশগ্রিনণ সভা

অনুবষ্ঠি সভা

২

সংখ্যা

সকল কজাোল
কমান্ডার, সকল
নেবিক কবমটি
এিং ক াকাল
পনয়ন্ট কমমকিমা

িাৎসবরক ১৬ টি
সনচিেিামূলক
সভা অনুষ্ঠাে

লক্ষ্যমাত্রা

অজমে
২.২ কমমকিমা-কমমচারীনের অংশগ্রিনণ
বেয়বমি উপবস্থবি বিবধমালা ১৯৮২,
সরকাবর কমমচাবর আচারণ বিবধমালা
১৯৭৯ এিং সবচিালয় বেনে মশমালা ২০১৪
সম্পনকম সনচিেিা বৃবদ্ধমূলক প্রবশক্ষ্ণ
আনয়াজে
কার্ মক্রনমর োম

প্রবশক্ষ্ণার্ী

কমমসম্পােে সূচক

২

সূচনকর
মাে

প্রবশক্ষ্ণা
র্ীর
সংখ্যা

একক

পবরচালক
(পানস মানেল)

স ল প্রবশক্ষ্ণ
আনয়াজে

অজমে

িাস্তিায়নের
োবয়ত্বপ্রাপ্ত
ব্যবি/পে

২০১৮-২০১৯
অর্ মিছনরর
লক্ষ্যমাত্রা
2
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লক্ষ্যমাত্রা

নত্রমাবসক ০১টি
কনর
প্রবিটি
কজানের নেবিকিা
কবমটি কর্তমক সভা
অনুষ্ঠাে। সি মনমার্
(০৪ টি কজাে x
০১ টি সভা) = ০৪
টি সভা অনুষ্ঠাে।
১২ টি সভা
অনুবষ্ঠি িনয়নছ
প্রবশক্ষ্ে
আনয়াজনের
উনযাগ গ্রিণ
উনযাগ গৃিীি
িনয়নছ

নত্রমাবসক ০১ টি
কনর
প্রবিটি
কজানের
নেবিকিা কবমটি
কর্তমক
সভা
অনুষ্ঠাে।
সি মনমার্ (০৪টি
কজাে x ০১ টি
সভা) = ০৪ টি
সভা অনুষ্ঠাে।
১২ টি সভা
অনুবষ্ঠি িনয়নছ
প্রবশক্ষ্ণ
আনয়াজে

নত্রমাবসক ০১
টি কনর প্রবিটি
কজানের
নেবিকিা
কবমটি কর্তমক
সভা অনুষ্ঠাে।
সি মনমার্ (০৪টি
কজাে x ০১ টি
সভা) = ০৪ টি
সভা অনুষ্ঠাে।
১২ টি সভা
অনুবষ্ঠি িনয়নছ
প্রবশক্ষ্ণ
আনয়াজে

উনযাগ গৃিীি
িনয়নছ

উনযাগ গৃিীি
িনয়নছ

নত্রমাবসক ০১ টি
কনর প্রবিটি কজানের
নেবিকিা কবমটি
কর্তমক সভা অনুষ্ঠাে।
সি মনমার্ (০৪টি কজাে
x ০১ টি সভা) = ০৪
টি সভা অনুষ্ঠাে।

প্রবশক্ষ্ণ আনয়াজে
-

িাস্তিায়ে অগ্রগবি পবরিীক্ষ্ণ, ২০১৮-২০১৯
লক্ষ্যমাত্রা/অজম
ে

১ম ককায়ার্ মার

২য় ককায়ার্ মার

৩য় ককায়ার্ মার

মন্তব্য
৪র্ ম ককায়ার্ মার

কমার্
অজমে

অবজমি
মাে

১
২
২.৩ জািীয় শুদ্ধাচার ককৌশল বিষনয় কমমকিমা- প্রবশক্ষ্ণার্ী
কমমচারীনের প্রবশক্ষ্ণ প্রোে

৩
২

৪
সংখ্যা

৫

৬

৭
লক্ষ্যমাত্রা

৮
নত্রমাবসক
বভবত্তনি প্রবিটি
কজানের
কমমকিমানের জন্য
সনচিেিা
বৃবদ্ধমূলক
প্রবশক্ষ্নণর
আনয়াজে।
সি মনমার্ (০৪ টি
কজাে x ০১ টি
সভা) = ০৪ টি
প্রবশক্ষ্ণ/সভা
অনুষ্ঠাে।

৯
নত্রমাবসক
বভবত্তনি প্রবিটি
কজানের
কমমকিমানের
জন্য সনচিেিা
বৃবদ্ধমূলক
প্রবশক্ষ্নণর
আনয়াজে।
সি মনমার্ (০৪ টি
কজাে x ০১ টি
সভা) = ০৪ টি
প্রবশক্ষ্ণ/সভা
অনুষ্ঠাে।

১০
নত্রমাবসক
বভবত্তনি প্রবিটি
কজানের
কমমকিমানের
জন্য সনচিেিা
বৃবদ্ধমূলক
প্রবশক্ষ্নণর
আনয়াজে।
সি মনমার্ (০৪ টি
কজাে x ০১ টি
সভা) = ০৪ টি
প্রবশক্ষ্ণ/সভা
অনুষ্ঠাে।

অজমে

০৪ টি
প্রবশক্ষ্ণ/সভা
অনুবষ্ঠি িনয়নছ।

০৪ টি
প্রবশক্ষ্ণ/সভা
অনুবষ্ঠি িনয়নছ।

০৪ টি
প্রবশক্ষ্ণ/সভা
অনুবষ্ঠি িনয়নছ।

৩.শুদ্ধাচার প্রবিষ্ঠায় সিায়ক আইে/বিবধ/েীবিমালা প্রণয়ে/ম্যানুনয়ল প্রণয়ে/সংস্কার/িালোগােকরণ ও প্রজ্ঞাপে/পবরপত্র জাবর ............................... ১০
৩.১
সকল
িাংলানেশ ককাস্ট লক্ষ্যমাত্রা প্রস্তাবিি
গার্ ম আইে,
বিবধমালার
পবরচালকবৃন্দ
২০১৬ এর অধীে
খসড়ার
উপর
এিং সের েপ্তর
বিবধমালা
ককাস্ট
গার্ ম
আইে বিভাগ
প্রণয়ে।
িাবিেীর সকল
পবরচালক এিং
কজাোল
কমান্ডারবৃনন্দর
মিামি গ্রিণ।
অজমে
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১১
নত্রমাবসক
বভবত্তনি
প্রবিটি কজানের
কমমকিমানের
জন্য সনচিেিা
বৃবদ্ধমূলক
প্রবশক্ষ্নণর
আনয়াজে।
সি মনমার্ (০৪
টি কজাে x ০১
টি সভা) = ০৪
টি
প্রবশক্ষ্ণ/সভা
অনুষ্ঠাে।
-

প্রস্তাবিি খসড়া প্রস্তাবিি খসড়া
বিবধমালা স্বরাষ্ট্র বিবধমালা
মন্ত্রণালনয়
স্বরাষ্ট্র
কপ্ররণ।
মন্ত্রণালনয়
কপ্ররণ।

মিামি গ্রিণ করা কপ্ররণ করা
িনয়নছ।
িনয়নছ।

কপ্ররণ করা
িনয়নছ।

-

১২

১৩

১৪

কার্ মক্রনমর োম

কমমসম্পােে
সূচক

সূচনকর মাে

২

৩

১

একক

৪

৩.২

িাস্তিায়নের
োবয়ত্বপ্রাপ্ত
ব্যবি/পে

২০১৮-২০১৯
অর্ মিছনরর
লক্ষ্যমাত্রা

৫

৬
প্রবণিব্য
বিবধমালার
কপ্রবক্ষ্নি প্রবিবধর
খসড়া প্রণয়নের
কার্ মক্রম গ্রিণ
করা িনি

সকল
পবরচালকবৃন্দ
এিং সের েপ্তর
আইে বিভাগ

িাস্তিায়ে অগ্রগবি পবরিীক্ষ্ণ, ২০১৮-২০১৯
লক্ষ্যমাত্রা/
অজমে
৭
লক্ষ্যমাত্রা

অজমে
৩.৩

লক্ষ্যমাত্রা
অজমে
লক্ষ্যমাত্রা
অজমে

৩.৪
৪. িথ্য অবধকার সম্পবকমি কার্ মক্রম ..............................১৪
৪.১ স্ব স্ব ওনয়িসাইনর্ িথ্য অবধকার
কসিািক্স
২
কসিািক্স িালোগােকরণ
িালোগােকৃি

িাবরখ

ককাস্ট গার্ ম সবচি,
সকল
কজাোল
কমান্ডার,
এিং
প্রকল্প পবরচালক
(িথ্য প্রযুবি ও
কবম্পউর্ার)

োবয়ত্ব প্রাপ্ত
কমমকিমানের
োম ও িথ্য
িালোগােকরণ
ও ওনয়িসাইনর্
প্রকাশ
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লক্ষ্যমা
ত্রা

১ম ককায়ার্ মার

২য় ককায়ার্ মার

৮
প্রবিধােমালা
প্রণয়নের উনেনে
গঠিিব্য কবমটির
রূপকল্প
প্রণনয়র
জন্য ককাস্ট গার্ ম
িাবিেীর
সকল
পবরেপ্তর
এিং
কজাোল
কমান্ডারগনণর
মিামি গ্রিণ ও
অভযন্তরীণ কবমটি
গঠে
কবমটি গঠে করা
িনয়নছ
-

৯
প্রস্তাবিি
প্রবিবধধােমালার
খসড়া প্রণয়ে।

িথ্য
অবধকার
আইনে অত্র সংস্থা
এিং
অধীেস্থ
কার্ মালয়সি সকল
পর্ মানয়র োবয়ত্বপ্রাপ্ত
কমমকিমানের োম ও
কর্াগানর্ানগর িথ্য
অবধকার কসিািক্স
িালোগােকরণ ও
প্রকাশকরণ

প্রবক্রয়াধীে
িথ্য অবধকার
আইনে
অত্র
সংস্থা
এিং
অধীেস্থ
কার্ মালয়সি
সকল পর্ মানয়র
োবয়ত্বপ্রাপ্ত
কমমকিমানের
োম
ও
কর্াগানর্ানগর
িথ্য কসিািক্স
প্রকাশকরণ

মন্তব্য

৩য়
৪র্ ম ককায়ার্ মার
কমার্
ককায়ার্ মার
অজমে
১০
১১
১২
প্রস্তাবিি
প্রস্তাবিি
প্রবিবধধাে
প্রবিবধধাে মালার
মালার খসড়া খসড়া প্রণয়ে।
প্রণয়ে।

প্রবক্রয়াধীে
িথ্য অবধকার
আইনে
অত্র
সংস্থা
এিং
অধীেস্থ
কার্ মালয়সি
সকল পর্ মানয়র
োবয়ত্বপ্রাপ্ত
কমমকিমানের
োম
ও
কর্াগানর্ানগর
িথ্য কসিািক্স
প্রকাশকরণ

িথ্য
অবধকার
আইনে অত্র সংস্থা
এিং
অধীেস্থ
কার্ মালয়সি সকল
পর্ মানয়র োবয়ত্বপ্রাপ্ত
কমমকিমানের োম ও
কর্াগানর্ানগর িথ্য
কসিািক্স প্রকাশকরণ

অবজমি
মাে
১৩

১৪

৪.২ িথ্য অবধকার আইনের আওিায় অেলাইে
োবয়ত্বপ্রাপ্ত কমমকিমা (বর্ও) ও বিকল্প প্রবশক্ষ্নণর
োবয়ত্বপ্রাপ্ত কমমকিমার অেলাইে প্রবশক্ষ্ণ সেে প্রাপ্ত
সম্পােে

৪.৩ দুেনক স্থাবপি ির্লাইে েমির-১০৬
(নর্াল বি) স্ব-স্ব িথ্য িািায়নে সংযুিকরণ
এিং
িা
কমমকিমা-কমমচারীনেরনক
অিবিিকরণ

৪.৪ িথ্য িািায়নে সংনর্াবজি িথ্যসমূি
িালোগােকরণ

িথ্য িািায়নে
সংনর্াবজি ও
কমমকিমাকমমচারী
অিবিি

িথ্য িািায়ে
িালোগােকৃি

৪.৫ িথ্য অবধকার আইে, ২০০৯; জেস্বার্ ম অিবিি
সংবিষ্ঠ িথ্য প্রকাশ (সুরক্ষ্া ) আইে, ২০১১ কমমকিমাএিং জেস্বার্ ম সংবিষ্ট িথ্য প্রকাশ (সুরক্ষ্া) কমমচারী
বিবধমালা, ২০১৭ সম্পনকম কমমকিমাকমমচারীনেরনক অিবিিকরণ

২

১

২

৬

িাবরখ

িাবরখ

িাবরখ

সংখ্যা

ককাস্ট গার্ ম সবচি,
পবরচালক
পানস মানেল, সকল
কজাোল কমান্ডার
এিং
সকল
নেবিকিা কবমটি

পবরচালক
(পানস মানেল) ও
প্রকল্প পবরচালক
(আইটি এন্ড
কবম্পউর্ার)

প্রকল্প
পবরচালক(আইটি
এন্ড কবম্পউর্ার)

পবরচালক
(পানস মানেল) ও
জাজ
অযার্নভানকর্
কজোনরল

অজমে

চলমাে

িথ্য অবর্কার
আইনের
আওিায়
োবয়ত্বপ্রাপ্ত
কমমকিমার
অেলাইনে
প্রবশক্ষ্নণর
ব্যিস্থা করা।

লক্ষ্যমা
ত্রা

িথ্য
অবর্কার
আইনের আওিায়
োবয়ত্বপ্রাপ্ত
কমমকিমার অেলাইনে
প্রবশক্ষ্ণ
বেয়বমিকরণ

অজমে

িথ্য িািায়নে
সংনর্াবজি ও
কমমকিমাকমমচারী
অিবিিকরণ

িথ্য িািায়নে
সংনর্াবজি ও
কমমকিমাকমমচারী
অিবিিকরণ
িথ্য অবধকার
আইে, ২০০৯;
জেস্বার্ ম সংবিষ্ঠ
িথ্য প্রকাশ
(সুরক্ষ্া ) আইে,
২০১১ এিং
জেস্বার্ ম সংবিষ্ট
িথ্য প্রকাশ
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চলমাে

চলমাে

-

িথ্য অবর্কার
আইনের
আওিায়
োবয়ত্বপ্রাপ্ত
কমমকিমার
অেলাইনে
প্রবশক্ষ্ণ
বেয়বমিকরণ
চলমাে

িথ্য
অবর্কার
আইনের আওিায়
োবয়ত্বপ্রাপ্ত
কমমকিমার অেলাইনে
প্রবশক্ষ্ণ
বেয়বমিকরণ

চলমাে

িথ্য অবর্কার
আইনের
আওিায়
োবয়ত্বপ্রাপ্ত
কমমকিমার
অেলাইনে
প্রবশক্ষ্ণ
বেয়বমিকরণ
চলমাে

লক্ষ্যমা
ত্রা

ির্লাইে েমির১০৬(কর্াল বি) স্ব-স্ব
িথ্য িািায়নে
সংযুিকরনণর
উনযাগ গ্রিণ

ির্লাইে েমির১০৬(কর্াল বি)
স্ব-স্ব িথ্য
িািায়নে
সংযুিকরণ

ির্লাইে েমির১০৬(কর্াল বি) স্ব-স্ব
িথ্য িািায়ে
সম্পনকম কমমকিমাকমমচারীনের
অিবিিকরণ
িাস্তিায়ে

অজমে

প্রবক্রয়াধীে

প্রবক্রয়াধীে

ির্লাইে
েমির১০৬(কর্াল বি)
স্ব-স্ব িথ্য
সম্পনকম
কমমকিমাকমমচারীনের
অিবিিকরনণর
উনযাগ গ্রিণ
প্রবক্রয়াধীে

লক্ষ্যমা
ত্রা

িথ্য িািায়নে
সংনর্াবজি িথ্য
িালোগােকরনণর
উনযাগ গ্রিণ

িথ্য িািায়নে
সংনর্াবজি িথ্য
িালোগােকরণ
িাস্তিায়ে

িথ্য িািায়নে
সংনর্াবজি িথ্য
িালোগােকরণ
িাস্তিায়ে

অজমে
লক্ষ্যমা
ত্রা

উনযাগ গৃিীি িনয়নছ
িথ্য অবধকার আইে,
২০০৯; জেস্বার্ ম
সংবিষ্ঠ িথ্য প্রকাশ
(সুরক্ষ্া ) আইে,
২০১১ এিং জেস্বার্ ম
সংবিষ্ট িথ্য প্রকাশ
(সুরক্ষ্া) বিবধমালা,
২০১৭ সম্পনকম

প্রবক্রয়াধীে
িথ্য অবধকার
আইে, ২০০৯;
জেস্বার্ ম সংবিষ্ঠ
িথ্য প্রকাশ
(সুরক্ষ্া ) আইে,
২০১১ এিং
জেস্বার্ ম সংবিষ্ট
িথ্য প্রকাশ

িথ্য িািায়নে
সংনর্াবজি
িথ্য
িালোগােকরণ
িাস্তিায়ে
প্রবক্রয়াধীে
িথ্য অবধকার
আইে, ২০০৯;
জেস্বার্ ম সংবিষ্ঠ
িথ্য প্রকাশ
(সুরক্ষ্া )
আইে, ২০১১
এিং জেস্বার্ ম
সংবিষ্ট িথ্য

-

িথ্য অবধকার আইে,
২০০৯; জেস্বার্ ম
সংবিষ্ঠ িথ্য প্রকাশ
(সুরক্ষ্া ) আইে,
২০১১ এিং জেস্বার্ ম
সংবিষ্ট িথ্য প্রকাশ
(সুরক্ষ্া) বিবধমালা,
২০১৭ সম্পনকম

(সুরক্ষ্া)
বিবধমালা, ২০১৭
সম্পনকম
কমমকিমাকমমচারীনেরনক
অিবিিকরণ
৪.৬ স্ব-প্রনণাবেি িথ্য প্রকাশ বেনে মবশকা
িালোগাে কনর ওনয়িসাইনর্ প্রকাশ

িালোগােকৃি
বেনে মবশকা
ওনয়িসাইনর্
প্রকাবশি

২

িাবরখ

িথ্য অবধকার
কমমকিমা ও প্রকল্প
পবরচালক(আইটি
এন্ড কবম্পউর্ার)

স্বপ্রনণাবেি িথ্য
প্রকাশ বেনে মবশকা
িালোগােকৃি ও
ওনয়িসাইনর্
প্রকাশ সম্পনকম
অিবিিকরণ

কমমকিমাকমমচারীনেরনক
অিবিিকরনণর
উনযাগ গ্রিণ

অজমে
লক্ষ্যমা
ত্রা

অজমে

চলমাে
স্বপ্রনণাবেি িথ্য
প্রকাশ বেনে মবশকা
িালোগােকৃি ও
ওনয়িসাইনর্
প্রকানশর উনযাগ
গ্রিণ
চলমাে

(সুরক্ষ্া)
বিবধমালা, ২০১৭
সম্পনকম
কমমকিমাকমমচারীনেরনক
অিবিিকরণ
চলমাে
স্বপ্রনণাবেি িথ্য
প্রকাশ বেনে মবশকা
িালোগােকরণ
ও ওনয়িসাইনর্
প্রকাশ
চলমাে

প্রকাশ (সুরক্ষ্া)
বিবধমালা,
২০১৭ সম্পনকম
কমমকিমাকমমচারীনেরনক
অিবিিকরণ
চলমাে
স্বপ্রনণাবেি
িথ্য প্রকাশ
বেনে মবশকা
িালোগােকরণ
ও ওনয়িসাইনর্
প্রকাশ
চলমাে

কমমকিমাকমমচারীনেরনক
অিবিিকরণ

অেলাইে
করসপন্স বসনস্টম
প্রিিমে এিং এর
মাধ্যনম প্রনর্াজয
কক্ষ্নত্র
বিষয়
বেষ্পবত্তকরনণর
উনযাগ গ্রিণ।

স্বপ্রনণাবেি িথ্য
প্রকাশ বেনে মবশকা
িালোগােকরণ ও
ওনয়িসাইনর্ প্রকাশ

৫. ই-গভনে মন্স িাস্তিায়ে .............................................. ১২
৫.১ োপ্তবরক কানজ অেলাইে করসপন্স বসনস্টম
(ই-কমইল/এসএমএস)-এর ব্যিিার

৫.২ বভবর্ও/অেলাইে/নর্বলকে ানরন্স
আনয়াজে(স্কাইপ/ম্যানসঞ্জার, ভাইিার ব্যিিারসি)

ইকমইল/এসএমএস
ব্যিহৃি

কে ানরন্স
অনুবষ্ঠি

২

৩

%

সংখ্যা

সকল
কজাোল
কমান্ডার
এিং
প্রকল্প
পবরচালক (িথ্য
প্রযুবি
ও
কবম্পউর্ার)

সকল
পবরচালকবৃন্দ,
সকল
কজাোল
কমান্ডার
এিং প্রকল্প
পবরচালক (িথ্য
প্রযুবি ও
কবম্পউর্ার

অেলাইে
করসপন্স বসনস্টম
চালুকরণ এিং
এর মাধ্যনম
প্রনর্াজযনক্ষ্নত্র
বিষয়
বেষ্পবত্তকরণ

ন্যযেিম ১২ টি
বভবর্ও
কে ানরন্স এর
আনয়াজে।

অেলাইে করসপন্স
বসনস্টম প্রিিমে
এিং এর মাধ্যনম
প্রনর্াজয কক্ষ্নত্র
বিষয়
বেষ্পবত্তকরনণর
উনযাগ গ্রিণ।

অেলাইে
করসপন্স বসনস্টম
প্রিিমে এিং এর
মাধ্যনম প্রনর্াজয
কক্ষ্নত্র
বিষয়
বেষ্পবত্তকরনণর
উনযাগ গ্রিণ।

অেলাইে
করসপন্স
বসনস্টম প্রিিমে
এিং
এর
মাধ্যনম
প্রনর্াজয কক্ষ্নত্র
বিষয়
বেষ্পবত্তকরনণর
উনযাগ গ্রিণ।

অজমে
লক্ষ্যমাত্রা

চলমাে
সকল
কজাোল
কমান্ডারগনণর
সানর্
বভবর্ও
কে ানরন্স এর
আনয়াজে করা।
০৩টি বভবর্ও
কে ানরন্স
অনুবষ্ঠি িনয়নছ

চলমাে
সকল কজাোল
কমান্ডারগনণর
সানর্
বভবর্ও
কে ানরন্স এর
আনয়াজে করা।
০৩টি বভবর্ও
কে ানরন্স
অনুবষ্ঠি িনয়নছ

চলমাে
সকল কজাোল
কমান্ডারগনণর
সানর্ বভবর্ও
কে ানরন্স এর
আনয়াজে করা।
০৩টি বভবর্ও
কে ানরন্স
অনুবষ্ঠি িনয়নছ

অজমে
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লক্ষ্যমাত্রা

সকল কজাোল
কমান্ডারগনণর
সানর্
বভবর্ও
কে ানরন্স এর
আনয়াজে করা।

কার্ মক্রনমর োম

১
৫.৩ োপ্তবরক সকল কানজ ইউবেনকার্ ব্যিিার

৫.৪ ই-কর্ন্ডার/ই-বজবপ এর মাধ্যনম ক্রয় কার্ ম
সম্পােে

৫.৫ চালুকৃি অেলাইে/ই-কসিার ব্যিিার সংক্রান্ত
কার্ মক্রম পবরিীক্ষ্ণ

কমমসম্পাে
ে সূচক

সূচনকর
মাে

একক

২
ইউবেনকার্
ব্যিহৃি

৩

৪

ই-কর্ন্ডার
সম্পাবেি

২

২

অেলাইে/ই ৩
-কসিার
ব্যিিার
পবরিীক্ষ্ণকৃ
ি

%

%

%

িাস্তিায়নের
োবয়ত্বপ্রাপ্ত
ব্যবি/পে

২০১৮-২০১৯
অর্ মিছনরর
লক্ষ্যমাত্রা

৫

৬
সকল
ইউবেনকার্ ব্যিিার
পবরচালকবৃন্দ,
কনর োপ্তবরক
সকল কজাোল কার্ মসম্পােে
কমান্ডার এিং
প্রকল্প পবরচালক
(িথ্য প্রযুবি ও
কবম্পউর্ার)

লক্ষ্যমাত্রা/অজম ১ম ককায়ার্ মার
ে
৭
৮
লক্ষ্যমাত্রা ইউবেনকার্
ব্যিিার
কনর
োপ্তবরক
কার্ মসম্পােনের
উনযাগ গ্রিণ
অজমে

সকল
ই-কর্ন্ডার, ই-বজবপর
পবরচালকবৃন্দ,
মাধ্যনম ক্রয়কার্ ম
সকল কজাোল সম্পােে
কমান্ডার
এিং
প্রকল্প
পবরচালক (িথ্য
প্রযুবি
ও
কবম্পউর্ার)

লক্ষ্যমাত্রা

সকল
অেলাইে/ই-কসিার
পবরচালকবৃন্দ,
ব্যিিার পবরিীক্ষ্ণ
সকল কজাোল
কমান্ডার
এিং
প্রকল্প
পবরচালক (িথ্য
প্রযুবি
ও
কবম্পউর্ার)

লক্ষ্যমাত্রা
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িাস্তিায়ে অগ্রগবি পবরিীক্ষ্ণ, ২০১৮-২০১৯

অজমে

প্রবক্রয়াধীে

মন্তব্য

২য় ককায়ার্ মার

৩য় ককায়ার্ মার

৪র্ ম ককায়ার্ মার

৯
ইউবেনকার্
ব্যিিার
কনর
োপ্তবরক
কার্ মসম্পােনের
উনযাগ গ্রিণ

১০
ইউবেনকার্
ব্যিিার কনর
োপ্তবরক
কার্ মসম্পােনের
উনযাগ গ্রিণ

১১
ইউবেনকার্ ব্যিিার
কনর
োপ্তবরক
কার্ মসম্পােনের
উনযাগ গ্রিণ

প্রবক্রয়াধীে

িিমমানে
ইউবেনকার্
ব্যিিার করা
িনছ
ই-কর্ন্ডার,
ই- ই-কর্ন্ডার, ই- ই-কর্ন্ডার, ইবজবপর মাধ্যনম বজবপর মাধ্যনম বজবপর মাধ্যনম
ক্রয়কার্ ম
ক্রয়কার্ ম
ক্রয়কার্ ম
সম্পােনের
সম্পােনের
সম্পােনের
উনযাগ গ্রিণ
উনযাগ গ্রিণ
উনযাগ গ্রিণ
প্রবক্রয়াধীে

প্রবক্রয়াধীে

অেলাইে/ইকসিার ব্যিিার
পবরিীক্ষ্নণর
উনযাগ গ্রিণ

অেলাইে/ইকসিার ব্যিিার
পবরিীক্ষ্ণ

ই-কর্ন্ডার, ই-বজবপর
মাধ্যনম
ক্রয়কার্ ম
সম্পােনের উনযাগ
গ্রিণ

িিমমানে
কর্ন্ডার/ইবজবপর
মাধ্যনম ক্রয়
কার্ ম সম্পােে
করা িনে।
অেলাইে/ইঅেলাইে/ই-কসিার
কসিার ব্যিিার ব্যিিার পবরিীক্ষ্ণ
পবরিীক্ষ্ণ

কমার্
অজমে
১২

অবজমি
মাে
১৩

১৪

অজমে
কার্ মক্রনমর োম

১

কমমসম্পাে
ে সূচক

২

সূচনকর
মাে

একক

৩

৪

৬. উদ্ভািেী উনযাগ ও কসিা পদ্ধবি সিজীকরণ ..................................... ৫
৬.১ িাবষ মক উদ্ভািে কমমপবরকল্পো ২০১৮-১৯ প্রণয়ে
কমমপবরকল্পো ১
প্রণীি

৬.২ িাবষ মক উদ্ভািে কমমপবরকল্পোয় অন্তর্ভমি কার্ মক্রম
িাস্তিায়ে

িাস্তিাবয়ি
উদ্ভািেী
কার্ মক্রম

২

িাস্তিায়নের
োবয়ত্বপ্রাপ্ত
ব্যবি/পে

২০১৮-২০১৯
অর্ মিছনরর
লক্ষ্যমাত্রা

৫

৬

িাবরখ

%

সকল
পবরচালকবৃন্দ,
সকল কজাোল
কমান্ডার, প্রকল্প
পবরচালক (িথ্য
প্রযুবি ও
কবম্পউর্ার) এিং
সেস্য সবচি
(নকাস্ট গার্ ম
িাবিেী
ইনোনভশাে টিম)
সকল
পবরচালকবৃন্দ,
সকল কজাোল
কমান্ডার, প্রকল্প
পবরচালক (িথ্য
প্রযুবি ও
কবম্পউর্ার) এিং
সেস্য সবচি
(নকাস্ট গার্ ম
িাবিেী
ইনোনভশাে টিম)

প্রবক্রয়াধীে

চলমাে

িাস্তিায়ে অগ্রগবি পবরিীক্ষ্ণ, ২০১৮-২০১৯
লক্ষ্যমাত্রা/অজম
ে
৭

উদ্ভািেী
কমমপবরকল্পো
২০১৭-২০১৮
প্রণয়ে এিং
মন্ত্রণালনয় কপ্ররণ

লক্ষ্যমাত্রা

কমপনক্ষ্ দুটি
উদ্ভািেী উনযাগ
িাস্তিায়ে

লক্ষ্যমাত্রা

অজমে

অজমে
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প্রবক্রয়াধীে

মন্তব্য

১ম ককায়ার্ মার

২য় ককায়ার্ মার

৩য় ককায়ার্ মার

৪র্ ম ককায়ার্ মার

৮

৯

১০

১১

উদ্ধািেী
কমমপবরকল্পো
২০১৮-২০১৯
প্রণয়ে
উদ্ধািেী
কমমপবরকল্পো
২০১৭-২০১৮
প্রণয়ে ও
মন্ত্রণালনয় কপ্ররণ
করা িনয়নছ

উদ্ধািেী
কমমপবরকল্পো
২০১৮-২০১৯
প্রণয়ে
উদ্ধািেী
কমমপবরকল্পো
২০১৭-২০১৮
প্রণয়ে ও
মন্ত্রণালনয় কপ্ররণ
করা িনয়নছ

উদ্ধািেী
কমমপবরকল্পো
২০১৮-২০১৯
প্রণয়ে
উদ্ধািেী
কমমপবরকল্পো
২০১৭-২০১৮
প্রণয়ে ও
মন্ত্রণালনয়
কপ্ররণ করা
িনয়নছ

উদ্ধািেী
কমমপবরকল্পো
২০১৮-২০১৯ প্রণয়ে

উদ্ভািেী
কমমপবরকল্পো
িাস্তিায়নের
রূপনরখা
কমািানিক
কার্ মক্রম গ্রিণ

উদ্ভািেী
কমমপবরকল্পো
িাস্তিায়নের
রূপনরখা
কমািানিক
কার্ মক্রম গ্রিণ

উদ্ভািেী
কমমপবরকল্পো
িাস্তিায়নের
রূপনরখা
কমািানিক
কার্ মক্রম গ্রিণ

উদ্ভািেী
কমমপবরকল্পো
িাস্তিায়নের রূপনরখা
কমািানিক কার্ মক্রম
গ্রিণ

প্রবক্রয়াধীে

প্রবক্রয়াধীে

প্রবক্রয়াধীে

কমার্
অজমে
১২

অবজমি
মাে
১৩

১৪

৬.৩ চালুকৃি উদ্ভািে উনযাগ/সিজীকৃি কসিা পবরিীক্ষ্ণ চালুকৃি কসিা
পবরিীক্ষ্ণকৃি

২

৭. স্বেিা ও জিািবেবি শবিশালীকরণ ..........................১৫
৭.১ বপবপএ ২০০৬-এর ধারা ১১(২) ও বপবপআর
ক্রয় পবরকল্পো ৩
২০০৮-এর বিবধ ১৬ (৬) অনুর্ায়ী িাৎসবরক ক্রয়
প্রণীি
পবরকল্পো ২০১৮-১৯ প্রণয়ে

%

িাবরখ

ককাস্ট গার্ ম সের
চালুকৃি কসিা
েপ্তর ইনোনভশাে পবরিীক্ষ্ণ
টিনমর সমন্বয়কারী
েপ্তর

লক্ষ্যমাত্রা

পবরচালক
(লবজবস্টকস)

লক্ষ্যমাত্রা

ক্রয় পবরকল্পো
প্রণয়ে

অজমে

অজমে
৭.২ স্ব স্ব ওনয়িসাইনর্র অবভনর্াগ প্রবিকার ব্যিস্থা
(GRS) িালোগােকরণ

ওনয়িসাইনর্
িালোগােকৃি

৭.৩
মন্ত্রাণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রবিষ্ঠানের িাস্তিায়ে
কসিািনক্স এিং আওিাধীে েপ্তর/সংস্থার কসিা প্রোে অগ্রগবি
প্রবিশ্রুবি (বসটিনজেস চার্ মার)- িাস্তিায়ে অগ্রগবি পবরিীক্ষ্ণকৃি
পবরিীক্ষ্ণ

১

৪

%

%

প্রকল্প পবরচালক
(আইটি
এন্ড
কবম্পউর্ার)
ক াকাল পনয়ন্ট
কমমকিমা

ককাস্ট গার্ ম
ওনয়িসাইনর্
শুদ্ধাচার আইকে
িালোগােকরণ

পবরচালক
(অপানরশান্স)

বসটিনজে চার্ মার
িাস্তিায়ে
অগ্রগবি
পবরিীক্ষ্ণ

লক্ষ্যমাত্রা

অজমে
লক্ষ্যমাত্রা

অজমে
৭.৪ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রবিষ্ঠানের এিং পবরেশমে
আওিাধীে /অধ:স্তে েপ্তর/সংস্থার শাখা/অবধশাখায় সম্পন্ন
পবরেশমে/আকবিক পবরেশমে

২

সংখ্যা

সকল
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/
পবরচালকবৃন্দ,
রাষ্ট্রীয়
সকল
কজাোল প্রবিষ্ঠানের এিং
কমান্ডার
আওিাধীে
/অধ:স্তে
েপ্তর/সংস্থার
শাখা/অবধশাখায়
পবরেশমে/
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লক্ষ্যমাত্রা

চালুকৃি কসিা
পবরিীক্ষ্নণর
উনযাগ গ্রিণ
প্রবক্রয়াধীে

চালুকৃি কসিা
পবরিীক্ষ্ণ

চালুকৃি কসিা
পবরিীক্ষ্ণ

প্রবক্রয়াধীে

চলমাে

িাৎসবরক ক্রয়
পবরকল্পো
প্রণয়নের উনযাগ
গ্রিণ
প্রবক্রয়াধীে

িাৎসবরক ক্রয়
িাৎসবরক ক্রয়
পবরকল্পো প্রণয়ে পবরকল্পো
প্রণয়ে

প্রবক্রয়াধীে

প্রবক্রয়াধীে

চলমাে

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/
রাষ্ট্রীয় প্রবিষ্ঠানের
এিং আওিাধীে
/অধ:স্তে
েপ্তর/সংস্থার
শাখা/অবধশাখায়
পবরেশমে/আকবি
ক পবরেশমনের

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/
রাষ্ট্রীয়
প্রবিষ্ঠানের এিং
আওিাধীে
/অধ:স্তে
েপ্তর/সংস্থার
শাখা/অবধশাখায়
পবরেশমে/আক

মন্ত্রণালয়/বিভা
গ/রাষ্ট্রীয়
প্রবিষ্ঠানের
এিং
আওিাধীে
/অধ:স্তে
েপ্তর/সংস্থার
শাখা/অবধশাখা

চালুকৃি কসিা
পবরিীক্ষ্ণ

িাৎসবরক ক্রয়
পবরকল্পো প্রণয়ে

প্রবক্রয়াধীে

প্রণয়ে করা
িনয়নছ
অবভনর্াগ
অবভনর্াগ
অবভনর্াগ
অবভনর্াগ
প্রবিকার
প্রবিকার ব্যিস্থা প্রবিকার ব্যিস্থা প্রবিকার ব্যিস্থা ব্যিস্থা
(GRS)
(GRS)
(GRS)
(GRS)
িালোগাে বেশ্চিকরণ
িালোগােকরনণর িালোগাে
িালোগােকরণ
উনযাগ গ্রিণ
িাস্তিায়ে
প্রবক্রয়াধীে
প্রবক্রয়াধীে
িালোগাে করা
িনয়নছ
বসটিনজে চার্ মার
বসটিনজে চার্ মার বসটিনজে চার্ মার বসটিনজে চার্ মার
িাস্তিায়ে অগ্রগবি িাস্তিায়ে
িাস্তিায়ে
িাস্তিায়ে অগ্রগবি
পবরিীক্ষ্নণর
অগ্রগবি
অগ্রগবি
পবরিীক্ষ্ণ
উনযাগ গ্রিণ
পবরিীক্ষ্ণ
পবরিীক্ষ্ণ

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয়
প্রবিষ্ঠানের এিং
আওিাধীে /অধ:স্তে
েপ্তর/সংস্থার
শাখা/অবধশাখায়
পবরেশমে/আকবিক
পবরেশমে

আকবিক
পবরেশমে
সম্পন্নকরণ
অজমে

৭.৫ সবচিালয় বেনে মশমালা ২০১৪ অনুর্ায়ী েবর্র কেবণ েবর্ কেবণ
বিন্যাসকরণ
বিন্যাসকৃি

৪

সকল
েবর্
পবরচালকবৃন্দ,
কেবেবিণ্যাসকরণ
সকল
কজাোল
কমান্ডার
এিং
প্রকল্প
পবরচালক (িথ্য
প্রযুবি
ও
কবম্পউর্ার)

%

লক্ষ্যমাত্রা

উনযাগ গ্রিণ

বিক পবরেশমনের পবরেশমে/আক
পবরকল্পো প্রণয়ে বিক পবরেশমে

প্রবক্রয়াধীে

প্রবক্রয়াধীে

েবর্ কেবে
বিণ্যাসকরনণর
উনযাগ গ্রিণ

েবর্ কেবে
েবর্
বিণ্যাসকরনণর
কেবেবিণ্যাসকর
পবরকল্পো প্রণয়ে কণর পবরকল্পো
প্রণয়ে
চলমাে
চলমাে

অজমে

চলমাে

লক্ষ্যমাত্রা

নেবিকিা
সম্পবকমি
কপাষ্টার/বল নলর্/
ভাজ নিবর ও
বিবলর উনযাগ গ্রিণ

অজমে
লক্ষ্যমাত্রা

চলমাে
বিদুযৎ, পাবে ও
জ্বালােীর
(নিল/গ্যাস) এর
সােয়ী/সনি মাত্তম
ব্যিিার
বেবশ্চিকরনণর
উনযাগ গ্রিণ
চলমাে

প্রবক্রয়াধীে

েবর্ কেবে বিণ্যাসকরণ

৮. মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রবিষ্ঠানের শুদ্ধাচার সংবিষ্ট অন্যান্য কার্ মক্রম.........................................৬
৮.১ নেবিকিা সম্পবকমি কপাষ্টার/বল নলর্/ভাজ নিবর
ও বিবলর ব্যিস্থা গ্রিণ

প্রস্তুি/
বিবলকৃি
কপাস্টার/
বল নলর্/
ভাজ

৮.২ বিদুযৎ, পাবে ও জ্বালােীর (নিল/গ্যাস) এর সােয়ী
সােয়ী/সনি মাত্তম ব্যিিার বেবশ্চিকরণ
ব্যিিার
বেবশ্চিকৃি

সংখ্যা

%

পবরচালক(অপানর
শান্স), সকল
কজাোল কমান্ডার

সকল
পবরচালকবৃন্দ,
সকল কজাোল
কমান্ডার ও
কমান্ডযান্ট

নেবিকিা
সম্পবকমি
কপাষ্টার/বল নলর্
/ভাজ নিবর ও
বিবলর ব্যিস্থা
গ্রিণ

বিদুযৎ, পাবে ও
জ্বালােীর
(নিল/গ্যাস) এর
সােয়ী/সনি মাত্তম
ব্যিিার
বেবশ্চিকরণ

অজমে
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নেবিকিা
সম্পবকমি
কপাষ্টার/বল নল
র্/ভাজ নিবর ও
বিবলর
পবরকল্পো
প্রণয়ে
চলমাে
বিদুযৎ, পাবে ও
জ্বালােীর
(নিল/গ্যাস)
এর
সােয়ী/সনি মাত্তম
ব্যিিার
বেবশ্চিকরণ
চলমাে

নেবিকিা
সম্পবকমি
কপাষ্টার/বল নল
র্/ভাজ নিবর ও
বিবলকরণ

চলমাে
বিদুযৎ, পাবে ও
জ্বালােীর
(নিল/গ্যাস)
এর
সােয়ী/সনি মাত্তম
ব্যিিার
বেবশ্চিকরণ
চলমাে

নেবিকিা সম্পবকমি
কপাষ্টার/বল নলর্/ভা
জ নিবর ও
বিবলকরণ

বিদুযৎ, পাবে ও
জ্বালােীর
(নিল/গ্যাস) এর
সােয়ী/সনি মাত্তম
ব্যিিার বেবশ্চিকরণ

৮.৩ কমমকিমা-কমমচাবর িেলীকানল প্রবমি বেয়ম-েীবি প্রবমি েীবি
অনুসরণ
অনুসৃি

%

পবরচালক
(পানস মানেল)

কমমকিমাকমমচাবর
িেলীকানল
প্রবমি বেয়মেীবি অনুসরণ

লক্ষ্যমাত্রা

অজমে

কমমকিমা-কমমচাবর
িেলীকানল প্রবমি
বেয়ম-েীবি
অনুসরণ উনযাগ
গ্রিণ
চলমাে

কমমকিমাকমমচাবর
িেলীকানল
প্রবমি বেয়মেীবি অনুসরণ
চলমাে

কমমকিমাকমমচাবর
িেলীকানল
প্রবমি বেয়মেীবি অনুসরণ
চলমাে

কমমকিমা-কমমচাবর
িেলীকানল প্রবমি
বেয়ম-েীবি অনুসরণ

উপযুি
কমমকিমা/কমমচারী
কের বেি মাচে

কজাোল
কমান্ডার কর্তমক
অপানরশান্স
পবরেপ্তনর
প্রবিনিেে
কপ্ররণ
চলমাে

অপানরশান্স
শুদ্ধাচার প্রশংসাপত্র
পবরেপ্তর কর্তমক ও পুরষ্কার
প্রশংসাপত্র ও িস্তান্তর।
পুরষ্কার
প্রস্তুিকরণ

অর্ ম িরােকরনণর
উনযাগ গ্রিণ
প্রবক্রয়াধীে

অর্ ম িরােকরণ

অর্ ম িরােকরণ

প্রবক্রয়াধীে

প্রবক্রয়াধীে

শুদ্ধাচার
কমমপবরকল্পোর
অন্তর্ভমি বিবভন্ন
কার্ মক্রম
িাস্তিায়নের জন্য
আনুমাবেক
পবরমানের অর্ ম
প্রাবপ্ত
সানপনক্ষ্
ব্যয় বেি মািকরণ।

শুদ্ধাচার
কমমপবরকল্পোর
অন্তর্ভমি বিবভন্ন
কার্ মক্রম
িাস্তিায়নের জন্য
আনুমাবেক
পবরমানের অর্ ম
প্রাবপ্তসানপনক্ষ্
ব্যয় বেি মািকরণ।

প্রবক্রয়াধীে

প্রবক্রয়াধীে

৯. শুদ্ধাচার চচ মার জন্য পুরস্কার/প্রনণােো প্রোে ......................................৫
৯.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রোে েীবিমালা, ২০১৭ এিং
মবন্ত্রপবরষে বিভানগর ১৩.০৩.২০১৮ িাবরনখর
০৪.০০.০০০০.৮২২.১৪.০৪২.১৬.০৫৩ েমির
স্পষ্টীকরণ পত্র অনুর্ায়ী শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রোে

প্রেত্ত
পুরস্কার

৯.২ আওিাধীে/অধ:স্তে কার্ মালনয় শুদ্ধাচার পুরস্কার অর্ ম
প্রোে েীবিমালা, ২০১৭ অনুর্ায়ী শুদ্ধাচার পুরস্কার িরােকৃি
প্রোনের বেবমত্ত সংনশাধে ককানর্ অর্ ম িরাে
১০. অর্ ম িরাে................................৫
১০.১ শুদ্ধাচার কমমপবরকল্পোর অন্তর্ভমি বিবভন্ন কার্ মক্রম
িাস্তিায়নের জন্য আনুমাবেক পবরমাে

িরােকৃি
অর্ ম

৩

২

৫

িাবরখ

িাবরখ

লক্ষ্ র্াকা

পবরচালক
(পানস মানেল),
পবরচালক
(অপানরশান্স)
সকল
কজাোল
কমান্ডার
এিং
সকল
নেবিকিা কবমটি
পবরচালক
(লবজবস্টকস) ও
শুদ্ধাচার ক াকাল
ম াম
পনয়ন্ট কমমকি

ককাস্ট গার্ ম
সেস্যনক
প্রশংসাপত্র
প্রোে।

পবরচালক
(পানস মানেল),
পবরচালক
(লবজবস্টক্স),
সকল
কজাোল
কমান্ডার
এিং
সকল
নেবিকিা কবমটি

শুদ্ধাচার
কমমপবরকল্পোর
অন্তর্ভমি বিবভন্ন
কার্ মক্রম
িাস্তিায়নের জন্য
আনুমাবেক
পবরমানের
চাবিো কপ্ররণ।

লক্ষ্যমাত্রা

অজমে
অর্ ম িরাে
বেবশ্চিকরণ

লক্ষ্যমাত্রা
অজমে

লক্ষ্যমাত্রা

অজমে
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চলমাে

চলমাে

শু
শুদ্ধাচার
কমমপবরকল্পোর
অন্তর্ভমি বিবভন্ন
কার্ মক্রম
িাস্তিায়নের
জন্য
আনুমাবেক
পবরমানের অর্ ম
প্রাবপ্তসানপনক্ষ্
ব্যয়
বেি মািকরণ।
প্রবক্রয়াধীে

অর্ ম িরােকরণ

শুদ্ধাচার
কমমপবরকল্পোর
অন্তর্ভমি
বিবভন্ন
কার্ মক্রম িাস্তিায়নের
জন্য
আনুমাবেক
পবরমানের
অর্ ম
প্রাবপ্তসানপনক্ষ্ ব্যয়
বেি মািকরণ।

কার্ মক্রনমর োম

কমমসম্পােে
সূচক

সূচনকর
মাে

একক

৩

৪

১
২
১১. পবরিীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ে ............................................১০
১১.১ জািীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কমম পবরকল্পো, ২০১৮১৯ প্রণয়ে কনর মবন্ত্রপবরষে বিভানগ োবখল

কমমপবরকল্প
ো
োবখলকৃি

১১.২ বেধ মাবরি সমনয় নত্রমাবসক পবরিীক্ষ্ণ প্রবিনিেে নত্রমাবসক
মবন্ত্রপবরষে বিভানগ োবখল
প্রবিনিেে
োবখলকৃি

১১.৩ আওিাধীে েপ্তর/সংস্থায় জািীয় শুদ্ধাচার ককৌশল
কমমপবরকল্পো, ২০১৮-১৯ প্রণয়নের বেনে মশো প্রোে

বেনে মশো
প্রেত্ত

৩

২

৩

িাবরখ

িাবরখ

িাবরখ

িাস্তিায়নের
োবয়ত্বপ্রাপ্ত
ব্যবি/পে

২০১৮-২০১৯
অর্ মিছনরর
লক্ষ্যমাত্রা

লক্ষ্যমাত্রা/
অজমে

১ম ককায়ার্ মার

২য় ককায়ার্ মার

৩য় ককায়ার্ মার

৪র্ ম ককায়ার্ মার

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১১

লক্ষ্যমাত্রা

শুদ্ধাচার
কমমপবরকল্পো ও
িাস্তিায়ে
পরীবিক্ষ্ণ
প্রবিনিেে প্রণয়ে
এিং মন্ত্রীপবরষে
বিভানগ োবখলকরণ

সকল নেবিকিা
কবমটি

িাংলানেশ ককাস্ট
গার্ ম নেবিকিা
কবমটির ক াকাল
পনয়ন্ট কমমকিমা

কমান্ডযান্ট, বসবজ
কিইস অগ্রর্াত্রা,
সকল কজাোল
কমান্ডার,
পবরচালক
(পানস মানেল),
সকল ককাস্ট গার্ ম
শুদ্ধাচার কবমটি
ক াকাল পনয়ন্ট
কমমকিমা

শুদ্ধাচার
কমমপবরকল্পো
প্রণয়ে ও
িাস্তিায়নের
বিষয়টির
বেয়বমি
পরীবিক্ষ্ণ
বেবশ্চিকরণ।
িাৎসবরক কমার্
০৪ টি পবরিীক্ষ্ণ
প্রবিনিেে
োবখলকরণ

স্ব-স্ব
কমমপবরকল্পো
প্রণয়নের
বেনে মশো প্রোে।

অজমে
লক্ষ্যমাত্রা

অজমে
লক্ষ্যমাত্রা

অজমে
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িাস্তিায়ে অগ্রগবি পবরিীক্ষ্ণ, ২০১৮-২০১৯

শুদ্ধাচার
কমমপবরকল্পো ও
িাস্তিায়ে
পরীবিক্ষ্ণ
প্রবিনিেে প্রণয়ে
এিং
মন্ত্রীপবরষে
বিভানগ
োবখলকরণ
চলমাে
চলমাে
নত্রমাবসক
নত্রমাবসক
প্রবিনিেে
প্রবিনিেে
মন্ত্রীপবরষে বিভানগ মন্ত্রীপবরষে
োবখলকরণ
বিভানগ
োবখলকরণ

শুদ্ধাচার
কমমপবরকল্পো
ও িাস্তিায়ে
পরীবিক্ষ্ণ
প্রবিনিেে
প্রণয়ে এিং
মন্ত্রীপবরষে
বিভানগ
োবখলকরণ
চলমাে
নত্রমাবসক
প্রবিনিেে
মন্ত্রীপবরষে
বিভানগ
োবখলকরণ

চলমাে
স্ব-স্ব কমমপবরকল্পো
প্রণয়নের বেনে মশো
প্রোনের উনযাগ
গ্রিণ

চলমাে
স্ব-স্ব
কমমপবরকল্পো
প্রণয়নের
বেনে মশো
প্রোনের
আনয়াজে
চলমাে

চলমাে

চলমাে
স্ব-স্ব
কমমপবরকল্পো
প্রণয়নের
বেনে মশো
প্রোনের
আনয়াজে
চলমাে

মন্তব্য

শুদ্ধাচার
কমমপবরকল্পো
ও
িাস্তিায়ে পরীবিক্ষ্ণ
প্রবিনিেে প্রণয়ে
এিং
মন্ত্রীপবরষে
বিভানগ োবখলকরণ

নত্রমাবসক প্রবিনিেে
মন্ত্রীপবরষে বিভানগ
োবখলকরণ

স্ব-স্ব কমমপবরকল্পো
প্রণয়নের বেনে মশো
প্রোনের আনয়াজে

কমার্
অজম
ে
১২

অবজম
ি মাে
১৩

১৪

১১.৪ আওিাধীে েপ্তর/সংস্থার জািীয় শুদ্ধাচার ককৌশল
কমম-পবরকল্পো, ২০১৮-১৯ প্রণয়নের বেবমত্ত কমমশালা
আনয়াজে

১১.৫ আওিাধীে েপ্তর/সংস্থা কর্তমক প্রণীিোবখলকৃি
জািীয় শুদ্ধাচার ককৌশল পবরিীক্ষ্ণ প্রবিনিেনের ওপর
ব র্ব্যাক প্রোে

আনয়াবজি
কমমশালা

অনুবষ্ঠি
ব র্ব্যাক
সভা

২

২

িাবরখ

সংখ্যা

সকল কজাোল
কমান্ডার,
কমান্ডযান্ট এিং
সকল নেবিকিা
কবমটি

আওিাধীে
েপ্তর/সংস্থার
জািীয় শুদ্ধাচার
ককৌশল
কমমপবরকল্পো,
২০১৮-১৯
প্রণয়নের বেবমত্ত
কমমশালা
আনয়াজে

সকল নেবিকিা
কমার্ ১৬ টি
কবমটি ও ক াকাল প্রবিনিেে
পনয়ন্ট কমমকিমা
োবখলকরণ

লক্ষ্যমাত্রা

আওিাধীে
েপ্তর/সংস্থার
জািীয় শুদ্ধাচার
ককৌশল
কমমপবরকল্পো, ২০১৮১৯
প্রণয়নের
বেবমত্ত কমমশালা
আনয়াজনের
উনযাগ গ্রিণ

আওিাধীে
েপ্তর/সংস্থার
জািীয় শুদ্ধাচার
ককৌশল
কমমপবরকল্পো,
২০১৮-১৯
প্রণয়নের বেবমত্ত
কমমশালা
আনয়াজে

অজমে

উনযাগ গৃিীি
িনয়নছ
ককাস্ট গার্ ম িাবিেীর
সকল
কজানের
শুদ্ধাচার
কমমপবরকল্পো ও
িাস্তিায়ে
পরীবিক্ষ্ণ
প্রবিনিেে প্রণয়ে
এিং সের েপ্তনর
কপ্ররণ।

প্রবক্রয়াধীে

চলমাে

চলমাে

লক্ষ্যমাত্রা

অজমে
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ককাস্ট
গার্ ম
িাবিেীর সকল
কজানের শুদ্ধাচার
কমমপবরকল্পো ও
িাস্তিায়ে
পরীবিক্ষ্ণ
প্রবিনিেে প্রণয়ে
এিং সের েপ্তনর
কপ্ররণ।

আওিাধীে
েপ্তর/সংস্থার
জািীয় শুদ্ধাচার
ককৌশল কমমপবরকল্পো,
২০১৮-১৯
প্রণয়নের
বেবমত্ত
কমমশালা
আনয়াজে
প্রবক্রয়াধীে

আওিাধীে
েপ্তর/সংস্থার জািীয়
শুদ্ধাচার
ককৌশল
কমম-পবরকল্পো,
২০১৮-১৯ প্রণয়নের
বেবমত্ত
কমমশালা
আনয়াজে

ককাস্ট
গার্ ম
িাবিেীর সকল
কজানের
শুদ্ধাচার
কমমপবরকল্পো
ও িাস্তিায়ে
পরীবিক্ষ্ণ
প্রবিনিেে
প্রণয়ে এিং
সের
েপ্তনর
কপ্ররণ।
চলমাে

ককাস্ট গার্ ম িাবিেীর
সকল
কজানের
শুদ্ধাচার
কমমপবরকল্পো
ও
িাস্তিায়ে পরীবিক্ষ্ণ
প্রবিনিেে প্রণয়ে
এিং সের েপ্তনর
কপ্ররণ।

