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                                                                                                                                                                                                           ছক-ক 
পরিরিষ্ট- ক 

আঞ্চলিক/মাঠ পর্যায়ের কার্যািয়ের জাতীয় শুদ্ধাচাি ককৌিল কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অগ্রগরত পরিবীক্ষণ কাঠামর্া, ২০১৮-২০১৯ 
 

কার্যািয়ের নার্: cÖavb Kvh©vjq           দপ্তি/সংস্থাি নার্: dv÷© wmwKDwiwU Bmjvgx e¨vsK wjwg‡UW 

কার্মক্রমর্ি নার্ 
 

কর্মসম্পাদন 
সূচক 

 

সূচমকি 
র্ান 

একক 
 

বাস্তবায়মনি 
দারয়ত্বপ্রাপ্ত 
বযরি/পদ 

২০১৮-২০১৯ 
অর্মবছমিি 
লক্ষযর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পরিবীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  

র্ন্তবয 
লক্ষযর্াত্রা/ 
অজমন 

 

১র্ 
ককায়ার্মাি 

 

২য় ককায়ার্মাি 
 

৩য় ককায়ার্মাি 
 

৪র্ম ককায়ার্মাি 
 

কর্ার্ অজমন অরজমত র্ান 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

১. প্রারতষ্ঠারনক বযবস্থা…………………….১১ 

১.১ ননরতকতা করর্রর্ি সভা অনুরষ্ঠত সভা ৪ সংখ্যা ‡dvKvj c‡q›U 4 
লক্ষযর্াত্রা 1 1 1 1 

   
অজমন     

1.2 ননরতকতা করর্রর্ি সভাি রসদ্ধান্ত 
বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত 
রসদ্ধামন্তি হাি 

৪ % ‰bwZKZv KwgwU 90% 
লক্ষযর্াত্রা 90% 90% 90% 90% 

   
অজমন     

১.৩ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্ শুদ্ধাচাি 
আইকন হালনাগাদকিণ 

আইকন 
হালনাগাদকৃত 

১ তারিখ্ ‡dvKvj c‡q›U 30.7.2018 
লক্ষযর্াত্রা 05.10.18 05.01.19 05.04.19 05.07.19 

   
অজমন     

১.৪ উত্তর্ চচমাি (Best Practice) 
তারলকা প্রণয়ন কমি র্রিপরিষদ 
রবভামগ কপ্রিণ 

উত্তর্ চচমাি 
তারলকা 
কপ্ররিত 

২ তারিখ্ 

Af¨šÍixY wbqš¿Y 

I cwicvjb wefvM 

Ges kwiqvn& 

KvDwÝj †mt  

30.12.18 

I 

30.06.19 

লক্ষযর্াত্রা - 30.12.18 - 30.06.19 

  
e¨e¯’vcbv KZ…©cÿ mgx‡c 

†cÖiY Kiv অজমন     

২. দক্ষতা ও ননরতকতাি উন্নয়ন………………….৭ 
২.১ অংিীজমনি (stakeholder) 
অংিগ্রহমণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ২ সংখ্যা e¨e¯’vcbv KZ©„cÿ 2 
লক্ষযর্াত্রা  1  1 

   
অজমন     

২.২ কর্মকতমা-কর্মচারিমদি অংিগ্রহমণ 
রনয়রর্ত উপরহহরত রবরির্ালা ১৯৮২ 
, সিকারি কর্মচারি আচািণ রবরির্ালা 
১৯৭৯ ও সরচবালয় রনমদমির্ালা 
২০১৪ রবষময় সমচতনতা বৃরদ্ধর্ূলক 
প্ররিক্ষণ আময়াজন। অনুরুপ অন্যান্য 
রবরি/রবিান সম্পমকম আমলাচনা 
(প্রময়াজয কক্ষমত্র) 

প্ররিক্ষণার্মী ৩ 
প্ররিক্ষণার্মীি 

সংখ্যা 
GBPAviwW I 

†UªBwbs Bbw÷wUDU 
800 

লক্ষযর্াত্রা 
 
 

200 200 200 200 

   

অজমন     
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কার্মক্রমর্ি নার্ 
 

কর্মসম্পাদন 
সূচক 

 

সূচমকি 
র্ান 

একক 
 

বাস্তবায়মনি 
দারয়ত্বপ্রাপ্ত 
বযরি/পদ 

২০১৮-২০১৯ 
অর্মবছমিি 
লক্ষযর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পরিবীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  

র্ন্তবয 
লক্ষযর্াত্রা/ 
অজমন 

 

১র্ 
ককায়ার্মাি 

 

২য় ককায়ার্মাি 
 

৩য় ককায়ার্মাি 
 

৪র্ম ককায়ার্মাি 
 

কর্ার্ অজমন অরজমত র্ান 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

২.৩ জাতীয় শুদ্ধাচাি ককৌিল রবষময় 
কর্মকতমা-কর্মচারিমদি প্ররিক্ষণ প্রদান 

প্ররিক্ষণার্মী ২ সংখ্যা 
GBPAviwW I 

†UªBwbs Bbw÷wUDU 
800 

লক্ষযর্াত্রা 200 200 200 200 
   

অজমন     

3. শুদ্ধাচাি প্ররতষ্ঠায় সহায়ক আইন/রবরি/নীরতর্ালা/র্যানুময়ল  ও প্রজ্ঞাপন/পরিপত্র প্রময়াগ/বাস্তবায়ন………….১০ 
3.1 ÒQovq Qovq ï×vPviÓ kxl©K 

cyw¯ÍKvi GKwU Qov wb‡q weÁvcb 

cÖPvi 

RvZxq 

cwÎKvq cÖKvk 
6 msL¨v wcGwewmwW 4 

লক্ষযর্াত্রা 1 1 1 1    

অজমন        

3.2 Corporate Memory 

Management System 
(CMMS)-G Z_¨vw` Gw›UªKiY 

k„•Ljv f‡½i 

`v‡q Awfhy³ 

wbe©vnx I 

Kg©KZ©vi Z_¨ 

Gw›UªKiY 

4 msL¨v `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v -- 
লক্ষযর্াত্রা - - - -   

k„•Ljv f‡½i `v‡q Awfhy³ 

wbe©vnx I Kg©KZ©vi Z_¨ 

h_vmg‡q Gw›Uª Kiv| 

অজমন       

৪. তর্য অরিকাি সম্পরকমত কার্মক্রর্  ……………….১৪ 
৪.১ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্ তর্য অরিকাি   
কসবাবক্স হালনাগাদকিণ 

কসবাবক্স 
হালনাগাদকৃত 

১ তারিখ্ AvBwmwU wWwfkb 1 
লক্ষযর্াত্রা  10.01.19   

  
‡h †Kvb cwieZ©b ZrÿYvr 

nvjbvMv` Kiv| অজমন     

৪.২ তর্য অরিকাি আইমনি আওতায়  
দারয়ত্বপ্রাপ্ত কর্মকতমা (রিও) ও রবকল্প 
দারয়ত্বপ্রাপ্ত কর্মকতমাি অনলাইন 
প্ররিক্ষণ সম্পাদন 

অনলাইন 
প্ররিক্ষমণি 
সনদ প্রাপ্ত 

২ তারিখ্ Kj †m›Uvi - 

লক্ষযর্াত্রা     

 

 

cÖwkÿ‡Y AskMÖnYKvix‡K 

miKvwi Kg©KZ©v n‡Z n‡e| অজমন      

৪.৩ দুদমক হহারপত হর্লাইন নম্বি 
১০৬ (কর্াল রি) স্ব স্ব তর্য বাতায়মন 
সংরু্িকিণ এবং তা কর্মকতমা-
কর্মচারিমদিমক অবরহতকিণ 

তথ্য বাতােয়ে 
সংয়র্ালিত ও 
কমযকতযা-
কমযচালর 
অবলিত 

১ তারিখ্ 
‡Rbv‡ij mvwf©‡mm 

wWwfkb 
31.12.2018 

লক্ষযর্াত্রা 
 

    

  

evsjv‡`k e¨vs‡K 

Awf‡hv‡Mi b¤̂i cÖwZwU 

kvLvq `„k¨gvb ¯’v‡b ivLv 

nq| 
অজমন     

৪.৪ তর্য বাতায়মন সংমর্ারজত 
সংরিষ্ট তর্যসর্ূহ হালনাগাদকিণ 

তর্য বাতায়ন 
হালনাগাদকৃত 

২ তারিখ্ AvBwmwU wWwfkb 30.09.2018 
লক্ষযর্াত্রা 30.09.18    

  
‡Kvb cwieZ©b n‡jB Zv 

nvjbvMv` Kiv| অজমন     

৪.৫  তর্য অরিকাি আইন. ২০০৯; 
জনস্বার্ম সংরিষ্ট তর্য প্রকাি (সুিক্ষা) 
আইন, ২০১১ এবং জনস্বার্ম সংরিষ্ট 
তথ্র্ প্রকাি (সুিক্ষা) রবরির্ালা, 

কর্মকতমা-
কর্মচারি 
অবরহত 

৬ সংখ্যা 
GBPAviwW I 

‡UªBwbs Bbw÷wUDU 
600 

লক্ষযর্াত্রা 
 

150 150 150 150 

   

অজমন     
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কার্মক্রমর্ি নার্ 
 

কর্মসম্পাদন 
সূচক 

 

সূচমকি 
র্ান 

একক 
 

বাস্তবায়মনি 
দারয়ত্বপ্রাপ্ত 
বযরি/পদ 

২০১৮-২০১৯ 
অর্মবছমিি 
লক্ষযর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পরিবীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  

র্ন্তবয 
লক্ষযর্াত্রা/ 
অজমন 

 

১র্ 
ককায়ার্মাি 

 

২য় ককায়ার্মাি 
 

৩য় ককায়ার্মাি 
 

৪র্ম ককায়ার্মাি 
 

কর্ার্ অজমন অরজমত র্ান 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

২০১৭ সম্পমকম কর্মকতমা-
কর্মচারিমদিমক অবরহতকিণ 

৪.৬ স্বপ্রমণারদত তর্য প্রকাশ 
লেয়দযলশকা িািোগাদ কয়র 
ওময়বসাইমর্ প্রকাি 

হালনাগাদকৃত 
রনমদমরিকা 
ওময়বসাইমর্ 
প্রকারিত 

২ তালরখ AvBwmwU wWwfkb 

30.12.2018 

I 

30.06.2019 

লক্ষযর্াত্রা - 30.12.18 - 30.06.19 

   

অজমন     

৫. ই-গভমনমন্স বাস্তবায়ন……………………….১৫ 
৫.১ দাপ্তরিক কামজ অনলাইন 
কিসপন্স রসমের্ (ই-
কর্ইল/এসএর্এস)-এি বযবহাি 

ই-কর্ইল/ 
এসএর্এস 
বযবহৃত 

২ % me kvLv I Awdm 80% 

লক্ষযর্াত্রা 70% 75% 75% 80% 

   

অজমন     

৫.২ রভরিও/অেিাইে/য়েলি-
কনফামিন্স আময়াজন 
(স্কাইপ/র্যামসন্জাি, ভাইবাি 
বযবহািসহ) 

কনফামিন্স 
অনুরষ্ঠত 

৩ সংখ্যা me kvLv I Awdm 4 

লক্ষযর্াত্রা 1 1 1 1 

   
অজমন     

৫.৩ দাপ্তরিক সকল কামজ 
ইউরনমকাি বযবহাি 

ইউলেয়কাড 
বযবহৃত 

২ % 
mswkøó wefvM I 

kvLv 
80% 

লক্ষযর্াত্রা 75% 75% 80% 80% 
   

অজমন     

৫.৪ ই-কর্ন্িাি/ই-রজরপ-এি র্ািযমর্ 
ক্রয় কার্ম সম্পাদন 

ই-কর্ন্িাি 
সম্পারদত 

২ % 
wRGmwW/AvBwmwU 

wWwfkb 
50% 

লক্ষযর্াত্রা 50% 50% 50% 50% 

   
অজমন     

৫.৫ আঞ্চলক/র্াঠ পর্মাময় চালুকৃত 
অনলাইন/ই-কসবাি বযবহাি সংক্রান্ত 
কার্মক্রর্ পরিবীক্ষণ 

অনলাইন/ই-
কসবাি বযবহাি 
পরিবীক্ষণকৃত 

৪ % 
D™¢vebx wUg Ges 

Af¨šÍixY wbqš¿Y 

I cwicvjb wefvM 

75% 

লক্ষযর্াত্রা 70% 70% 75% 75%    

অজমন        

৫.৬ কসাস্যাল রর্রিয়া বযবহাি কমি 
নাগরিক সর্স্যাি সর্ািান 

নাগরিক সর্স্যা 
সর্ািানকতৃ ২ % wcGwewmwW 50% 

লক্ষযর্াত্রা 50% 50% 50% 50%    

অজমন        

৬. উদ্ভাবনী উমদযাগ ও কসবা পদ্ধরত সহজীকিণ…………………….৫ 

৬.১ বালষযক উদ্ভাবে কময-পলরকল্পো 
২০১৮-১৯ প্রণেে 

কময-
পলরকল্পো 

প্রণীত 
১ তারিখ্ D™¢vebx wUg 30.12.2018 

লক্ষযর্াত্রা - 30.12.18 - - 

   
অজমন     
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কার্মক্রমর্ি নার্ 
 

কর্মসম্পাদন 
সূচক 

 

সূচমকি 
র্ান 

একক 
 

বাস্তবায়মনি 
দারয়ত্বপ্রাপ্ত 
বযরি/পদ 

২০১৮-২০১৯ 
অর্মবছমিি 
লক্ষযর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পরিবীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  

র্ন্তবয 
লক্ষযর্াত্রা/ 
অজমন 

 

১র্ 
ককায়ার্মাি 

 

২য় ককায়ার্মাি 
 

৩য় ককায়ার্মাি 
 

৪র্ম ককায়ার্মাি 
 

কর্ার্ অজমন অরজমত র্ান 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

৬.২ বালষযক উদ্ভাবে কময-
পলরকল্পোে অর্ন্যভুক্ত কার্যক্রম 
বাস্তবােে 

বাস্তবারয়ত 
উদ্ভাবনী 
কার্মক্রর্ 

২ % D™¢vebx wUg 80% 

লক্ষযর্াত্রা - - 31.03.19 - 

   
অজমন     

৬.৩ চালুকৃত উদ্ভাবন 
উমদযাগ/সহরজকতৃ কসবা পরিবীক্ষণ 

চালুকৃত কসবা 
পরিবীক্ষণকৃত 

২ % D™¢vebx wUg 85% 
লক্ষযর্াত্রা 70% 70% 80% 85% 

   
অজমন     

৭. স্বচ্ছতা ও জবাবরদরহ শলক্তশািীকিণ…………………..১৮ 
৭.১ রপরপএ ২০০৬-এি িািা ১১(২) 
ও রপরপআি ২০০৮-এি রবরি ১৬(৬) 
অনুর্ায়ী ক্রয়-পরিকল্পনা ২০১৮-১৯ 
প্রণয়ন 

ক্রয়-
পরিকল্পনা 
প্রণীত 

৩ তারিখ্ 
AvBwmwU wWwfkb/ 

wRGmwW 
 

লক্ষযর্াত্রা     

  

µq cwiKíbv cwiPvjK 

cl©‡`i Aby‡gv`b mv‡c‡ÿ 

Kiv n‡e| 
অজমন     

৭.২ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্ি অরভমর্াগ 
প্ররতকাি বযবস্থা (GRS) কসবাবক্স 
হালনাগাদকিণ 

ওময়বসাইমর্ 
হালনাগাদকৃত 

১ তারিখ্ AvBwmwU wWwfkb 

30.09.18 

30.12.18 

31.0319 

30.06.19 

লক্ষযর্াত্রা 30.09.18 30.12.18 31.03.19 30.06.19 

   

অজমন     

৭.৩ আঞ্চরলক/র্াঠ পর্মাময়ি কার্মালময়ি 
কসবা প্রদান প্ররতশ্রুরত (রসরর্মজনস্ 
চার্মাি) বাস্তবায়ন অগ্রগরত পরিবীক্ষণ 

বাস্তবায়ন 
অগ্রগরত 

পরিবীক্ষণকৃত 
৪ % 

Af¨šÍixY wbqš¿Y 

I cwicvjb wefvM 

Ges mswkøó wefvM 

70% 

লক্ষযর্াত্রা 70% 70% 70% 70% 

   
অজমন     

৭.৪ আঞ্চরলক/র্াঠ পর্মাময়ি 
কার্মালময়ি িাখ্া/অরিিাখ্া 
পরিদিমন/আকরিক পরিদিমন 

পরিদিমন/ 
আকরিক 
পরিদিমন   
সম্পন্ন 

২ সংখ্যা 
Af¨šÍixY wbqš¿Y I 

cwicvjb wefvM Ges 

kwiqvn& KvDwÝj †mt 

1 

লক্ষযর্াত্রা 1 1 1 1 

  cÖwZ kvLv Kgc‡ÿ 1 evi 
অজমন     

৭.৫ সরচবালয় রনমদমির্ালা ২০১৪ 
অনুর্ায়ী নরর্ি কেরণ রবন্যাসকিণ 

নরর্ কেরণ 
রবন্যাসকতৃ 

৪ % me wefvM I kvLv 90% 
লক্ষযর্াত্রা 90% 90% 90% 90%    

অজমন        

৭.৬ গণশুনানী আময়াজন 
আময়ারজত 
গণশুনানী 

৪ %   
লক্ষযর্াত্রা     

  
mvaviYZ miKvwi 

cÖwZôv‡bi Rb¨ cÖ‡hvR¨| অজমন     

৮. কার্মালময়ি শুদ্ধাচাি সংরিষ্ট অন্যান্য কার্মক্রর্……………..৬ (রনমদমরিকায় সংমর্ারজত তারলকা কর্মক কর্পমক্ষ ৩রর্ কার্মক্রর্ রনবমাচন কিমত হমব) 
৮.১ কসবা সপ্তাহ চালুকৃত ও প্রদত্ত 
কসবা কার্মক্রর্ র্রনর্রিং 

কার্মক্রর্ 
পরিবীক্ষণকৃত 

2 % e¨e¯’vcbv KZ©©©„cÿ 90% 
লক্ষযর্াত্রা   90%  

   
অজমন     



 

5 

 

কার্মক্রমর্ি নার্ 
 

কর্মসম্পাদন 
সূচক 

 

সূচমকি 
র্ান 

একক 
 

বাস্তবায়মনি 
দারয়ত্বপ্রাপ্ত 
বযরি/পদ 

২০১৮-২০১৯ 
অর্মবছমিি 
লক্ষযর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পরিবীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  

র্ন্তবয 
লক্ষযর্াত্রা/ 
অজমন 

 

১র্ 
ককায়ার্মাি 

 

২য় ককায়ার্মাি 
 

৩য় ককায়ার্মাি 
 

৪র্ম ককায়ার্মাি 
 

কর্ার্ অজমন অরজমত র্ান 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

৮.২ দপ্তমিি কসবারূ্লয/রফস গ্রহমণি 
কক্ষমত্র গৃহীত অমর্মি িরিদ প্রদান 
রনরিতকিণ 

িরিমদি র্ািযমর্ 
কসবারূ্লয গৃহীত 

2 % me wefvM I kvLv 100% 

লক্ষযর্াত্রা 100% 100% 100% 100% 

   
অজমন     

৮.3 রবদুযৎ, পারন ও জ্বালানীি 
(কতল/গযাস) এি সােয়ী/সমবমাত্তর্ 
বযবহাি রনরিতকিণ 

সাশ্যয়ী 
বযবহাি 

রনরিতকৃত 
2 % me wefvM I kvLv 80% 

লক্ষযর্াত্রা 75% 75% 80% 80% 

   
অজমন     

৯. শুদ্ধাচার চচযার িন্য পরুস্কার/প্রয়ণাদো প্রদাে.............৩ 
৯.১ ‘শুদ্ধাচাি পুরস্কার  প্রদাে 
নীরতর্ালা, ২০১৭’ এবং র্রিপরিষদ 
রবভামগি ১৩.৩.২০১৮ তারিমখ্ি 
০৪.০০.০০০০.৮২২.১৪.০৪২.১৬.০
৫৩ নম্বি ষ্পেীকিণ পত্র অনুর্ায়ী 
শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদাে 

প্রদত্ত পুরস্কার ৩ তারিখ্ e¨e¯’vcbv KZ©©©„cÿ 10.01.2019 

লক্ষযর্াত্রা - - 10.01.19 - 

  

evsjv‡`k e¨vsK 

GZ`&wel‡q bxwZgvjv 

cÖYqb Ki‡j Zv AbymiY 

Kiv| 

অজমন     

১০. অথ্য বরাদ্দ.............................................৫ 
১০.১ শুদ্ধাচার কময-পলরকল্পোে 
অর্ন্যভুক্ত লবলভন্ন কার্যক্রম বাস্তবােয়ের 
িন্য বরাদ্দকৃত  অমর্মি আনুমালেক 
পরির্াণ 

বরাদ্দকৃত অথ্য ৫ িক্ষ োকা e¨e¯’vcbv KZ©©©„cÿ 2 jÿ 

লক্ষযর্াত্রা 0.5 jÿ 0.5 jÿ 0.5 jÿ 0.5 jÿ 

   

অজমন     

১১. পরিবীক্ষণ ও র্ূলযায়ন………………..……৬ 

১১.১ জাতীয় শুদ্ধাচাি ককৌিল কর্ম-
পরিকল্পনা, ২০১৮-১৯ সংরিষ্ট 
দপ্তি/সংস্থায় দারখ্ল 

কর্ম-
পরিকল্পনা 
দারখ্লকৃত 

৩ তালরখ ‰bwZKZv KwgwU 1 

লক্ষযর্াত্রা 1 1 1 1 

   

অজমন     

১১.২ রনিমারিত সর্ময় নত্রর্ারসক 
প্ররতমবদন স্ব স্ব দপ্তি/সংস্থায় দারখ্ল 

নত্রর্ারসক 
প্ররতমবদন 
দারখ্লকৃত 

৩ তালরখ ‰bwZKZv KwgwU 

5.10.18 

5.1.19 

5.4.19 

5.7.19 

লক্ষযর্াত্রা 5.10.18 5.1.19 5.4.19 5.7.19 

   

অজমন     

 


