
                                                                                                                                                                                                           ছক-ক 

পরিরিষ্ট- ক 

 

আঞ্চলিক/মাঠ পর্ যায়ের কার্ যািয়ের জাতীয় শুদ্ধাচাি ককৌিল কর্ ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অগ্রগরত পরিবীক্ষণ কাঠামর্া, ২০১৮-২০১৯ 

 

 

কার্ যািয়ের নার্: ইনফ্রাস্ট্রাকচাি কেমেলপমর্ণ্ট ককাম্পারন রলরর্মেে                              দপ্তি/সংস্থাি নার্: প্রম াজয নয় 

কা মক্রমর্ি নার্ 

 

কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচমক

ি র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়মনিদারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

 

২০১৮-

২০১৯ 

অর্ মবছমিি 

লক্ষযর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পরিবীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াত্রা/ 

অজমন 

 

১র্ 

ককায়াে মাি 

 

২য় 

ককায়াে মাি 

 

৩য় 

ককায়াে মাি 

 

৪র্ ম 

ককায়াে মাি 

 

কর্াে 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

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

১. প্রারতষ্ঠারনক ব্যবস্থা…………………….১১ 

১.১ নৈতিকিা কতিটির সভা অনুতিি সভা ৪ সংখ্যা ক াকাল পময়ন্ট  

 

 

 

4 লক্ষযর্াত্রা 01 01 01 01    

অজমন     

1.2 নৈতিকিা কতিটির সভার তসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ৈ 

বাস্তবাতয়ি 

তসদ্ধান্তন্তর হার 

৪ % ব্যবস্থাপনা পর্ মদ ও 

ননরতকতা করর্টি 

70% লক্ষযর্াত্রা       নৈতিকিা কতিটি কর্তকৃ প্রস্তাতবি বাস্তবায়ৈসাধ্য সকল 

সুপাতরশ ইডকল ব্যবস্থাপৈা পর্দৃ কর্তকৃ তৈর্াৃতরি 

সিয়সীিার িন্তধ্য ক্রিান্বন্তয় বাস্তবায়ৈ করা হন্তব। 

অজমন     

১.৩ স্ব স্ব ওময়বসাইমে শুদ্ধাচার আইকৈ 

হালনাগাদকিণ 

আইকৈ 

হালৈাগাদকৃি 

১ তারিখ র্ানবসম্পদ ইউরনে ও 

ননরতকতা করর্টি 

31/12/2

018 

লক্ষযর্াত্রা        

অজমন     

১.৪ উত্তর্ চচ মাি (Best 

Practice) তারলকা প্রণয়ন কমি 

র্রিপরির্দ রবোমগ কপ্রিণ 

উত্তর্ চচ মাি 

তারলকা 

কপ্ররিত 

২ তারিখ   লক্ষযর্াত্রা        

অজমন     

২. দক্ষতা ও ননরতকতাি উন্নয়ন………………….৭ 

২.১ অংিীজমনি (stakeholder) 

অংিগ্রহমণ  সো 

অনুরষ্ঠত সো ২ সংখ্যা   লক্ষযর্াত্রা        

অজমন     
২.২ কর্ মকতমা-কর্ মচারিমদি অংিগ্রহমণ 

রনয়রর্ত উপরহহরত রবরির্ালা ১৯৮২ , 

সিকারি কর্ মচারি আচািণ রবরির্ালা 

প্রতশক্ষণার্থী ৩ প্রতশক্ষণার্থীি 

সংখ্যা 
  লক্ষযর্াত্রা 

 

 

       



কা মক্রমর্ি নার্ 

 

কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচমক

ি র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়মনিদারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

 

২০১৮-

২০১৯ 

অর্ মবছমিি 

লক্ষযর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পরিবীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াত্রা/ 

অজমন 

 

১র্ 

ককায়াে মাি 

 

২য় 

ককায়াে মাি 

 

৩য় 

ককায়াে মাি 

 

৪র্ ম 

ককায়াে মাি 

 

কর্াে 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

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

১৯৭৯ ও সরচবালয় রনমদ মির্ালা ২০১৪ 

রবর্ময় সমচতনতা বৃরদ্ধমূলক প্ররিক্ষণ 

আময়াজন। অনুরুপ অন্যান্য রবরি/রবিান 

সম্পমকম আমলাচনা (প্রময়াজয কক্ষমত্র) 

অজমন     

২.৩ জািীয় শুদ্ধাচার ককৌশল তবর্ন্তয় 

কর্ মকতমা-কর্ মচারিমদি প্রতশক্ষণ প্রদাৈ 
প্রতশক্ষণার্থী ২ সংখ্যা   লক্ষযর্াত্রা        

অজমন     

3. শুদ্ধাচার প্রতিিায় সহায়ক আইৈ/তবতর্/ৈীতিিালা/ম্যানুন্তয়ল  ও প্রজ্ঞাপৈ/পতরপত্র প্রন্তয়াগ/বাস্তবায়ৈ………….১০ 

              

              

              

              

              

৪. তথ্য অরিকাি সম্পরকমত কা মক্রর্  ……………….১৪ 

৪.১ স্ব স্ব ওময়বসাইমে িথ্য অতর্কার   

কসবাবক্স হালনাগাদকিণ 

কসবাবক্স 

হালৈাগাদকৃি 

১ িাতরখ িাৈবসম্পদ ইউতৈট ও 

ক াকাল পন্তয়ন্ট 

31/12/2

018 

       ইিিন্তধ্য দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কিকৃিাৃর AewnZ Kiv n‡q‡Q 

     

৪.২ িথ্য অতর্কার আইন্তৈর আওিায়  

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কিকৃিাৃ (তডও) ও তবকল্প 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কিকৃিাৃর অৈলাইৈ 

প্রতশক্ষণ সম্পাদৈ 

অনলাইন 

প্ররিক্ষমণি 

সনদ প্রাপ্ত 

২ িাতরখ িাৈবসম্পদ ইউতৈট 30/11/17 লক্ষযিাত্রা       অৈলাইৈ প্রতশক্ষণ সম্পাwদZ 

অজমন      

৪.৩ দুদমক হহারপত হেলাইন নম্বি 

১০৬ (কোল রফ্র) স্ব স্ব তথ্য বাতায়মন 

সংযুিকিণ এবং তা কর্ মকতমা-

কর্ মচারিমদিমক অবরহতকিণ 

তথ্য বাতােয়ে 

সংয়র্ালিত ও 

কম যকতযা-

কম যচালর 

অবলিত 

১ তারিখ AvBwU ইউতৈট 31/12/2

018 
লক্ষযর্াত্রা 

 

       

অজমন     

৪.৪ তথ্য বাতায়মন সংম ারজত সংরিষ্ট 

তথ্যসমূহ হালনাগাদকিণ 

তথ্য বাতায়ন 

হালনাগাদকৃত 

২ তারিখ AvBwU ইউতৈট 31/01/2

019 
লক্ষযর্াত্রা        
অজমন     

৪.৫  তথ্য অরিকাি আইন. ২০০৯; 

জনস্বার্ ম সংরিষ্ট তথ্য প্রকাি (সুিক্ষা) 

আইন, ২০১১ এবং জনস্বার্ ম সংরিষ্ট 

তথ্য প্রকাি (সুিক্ষা) রবরির্ালা, ২০১৭ 

কর্ মকতমা-

কর্ মচারি 

অবরহত 

৬ সংখ্যা িাৈবসম্পদ ইউতৈট 31/12/2

018 
লক্ষযর্াত্রা 

 

       

অজমন     



কা মক্রমর্ি নার্ 

 

কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচমক

ি র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়মনিদারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

 

২০১৮-

২০১৯ 

অর্ মবছমিি 

লক্ষযর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পরিবীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াত্রা/ 

অজমন 

 

১র্ 

ককায়াে মাি 

 

২য় 

ককায়াে মাি 

 

৩য় 

ককায়াে মাি 

 

৪র্ ম 

ককায়াে মাি 

 

কর্াে 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

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

সম্পমকম কর্ মকতমা-কর্ মচারিমদিমক 

অবরহতকিণ 

৪.৬ স্বপ্রমণারদত তথ্য প্রকাশ লেয়দ যলশকা 

িািোগাদ কয়র ওময়বসাইমে প্রকাি 

হালনাগাদকৃত 

রনমদ মরিকা 

ওময়বসাইমে 

প্রকারিত 

২ তালরখ AvBwU ইউতৈট 31/01/2

019 

লক্ষযর্াত্রা        

অজমন     

৫. ই-গেমন মন্স বাস্তবায়ন……………………….১৫ 

৫.১ দাপ্তরিক কামজ অনলাইন কিসপন্স 

রসমের্ (ই-কর্ইল/এসএর্এস)-এি 

ব্যবহাি 

ই-কর্ইল/ 

এসএর্এস 

ব্যবহৃত 

২ % পতরচালৈা পর্দৃ ও 

ব্যবস্থাপৈা পর্দৃ 

 লক্ষযর্াত্রা       দাপ্তরিক কামজ অনলাইন কিসপন্স রসমের্ (ই-কর্ইল)-এি 

ব্যবহাি Kiv nq 
অজমন     

৫.২ রেরেও/অেিাইে/য়েলি-কন ামিন্স 

আময়াজন (স্কাইপ/ম্যামসন্জাি, োইবাি 

ব্যবহািসহ) 

কন ামিন্স 

অনুরষ্ঠত 
৩ সংখ্যা পরিচালনা পর্ষদ ও 

ব্যব্স্থাপনা পর্ষদ 
 লক্ষযর্াত্রা       প্রয় াজয়নি রনরিয়ে কিা হয়ব্। 

অজমন     

৫.৩ দাপ্তরিক সকল কামজ ইউরনমকাে 

ব্যবহাি 

ইউলেয়কাড 

ব্যবহৃত 

২ % ক াকাল পময়ন্ট  লক্ষযর্াত্রা       প্রয় াজয ন । তয়ব্ মন্ত্রনালয় ি সায়ে য াগায় ায়গি যেয়ে 

ইউরনয়কায়েি ব্যব্হাি রনরিত কিা হয়ব্। 
অজমন     

৫.৪ ই-কেন্ডাি/ই-রজরপ-এি র্াধ্যমর্ ক্রয় 

কা ম সম্পাদন 

ই-কেন্ডাি 

সম্পারদত 
২ % পতরচালৈা পর্দৃ ও 

ব্যবস্থাপৈা পর্দৃ 

 লক্ষযর্াত্রা       প্রময়াজমনি রনরিমখ কিা হমব। 

অজমন     
৫.৫ আঞ্চলক/র্াঠ প মাময় চালুকৃত 

অনলাইন/ই-কসবাি ব্যবহাি সংক্রান্ত 

কা মক্রর্ পরিবীক্ষণ 

অনলাইন/ই-

কসবাি ব্যবহাি 

পরিবীক্ষণকৃত 

৪ %   লক্ষযর্াত্রা        
অজমন        

৫.৬ কসাস্যাল রর্রেয়া ব্যবহাি কমি 

নাগরিক সর্স্যাি সর্ািান 

নাগরিক 

সর্স্যা 

সর্ািানকৃত 

২ %   লক্ষযর্াত্রা        
অজমন        

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

৬.১ বালষ যক উদ্ভাবে কম য-পলরকল্পো 

২০১৮-১৯ প্রণেে 

কম য-

পলরকল্পো 

প্রণীত 

১ তারিখ ইয়নায়েশন টিম ও 

মানব্সম্পদ ইউরনট 

31/12/2

018 

লক্ষযর্াত্রা        
অজমন     

৬.২ বালষ যক উদ্ভাবে কম য-পলরকল্পোে 

অর্ন্যভুক্ত কার্ যক্রম বাস্তবােে 

বাস্তবারয়ত 

উদ্ভাবনী 

কা মক্রর্ 

২ % ইয়নায়েশন টিম ও 

মানব্সম্পদ ইউরনট 

28/02/2

019 

লক্ষযর্াত্রা        
অজমন     



কা মক্রমর্ি নার্ 

 

কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচমক

ি র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়মনিদারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

 

২০১৮-

২০১৯ 

অর্ মবছমিি 

লক্ষযর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পরিবীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াত্রা/ 

অজমন 

 

১র্ 

ককায়াে মাি 

 

২য় 

ককায়াে মাি 

 

৩য় 

ককায়াে মাি 

 

৪র্ ম 

ককায়াে মাি 

 

কর্াে 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

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

৬.৩ চালুকৃত উদ্ভাবন উমযাগ/সহরজকৃত 

কসবা পরিবীক্ষণ 

চালুকৃত কসবা 

পরিবীক্ষণকৃত 

২ % ইয়নায়েশন টিম ও 

মানব্সম্পদ ইউরনট 

31/03/2
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লক্ষযর্াত্রা        
অজমন     

৭. স্বচ্ছতা ও জবাবরদরহ শলক্তশািীকিণ…………………..১৮ 

৭.১ রপরপএ ২০০৬-এি িািা ১১(২) ও 

রপরপআি ২০০৮-এি রবরি ১৬(৬) 

অনু ায়ী ক্রয়-পরিকল্পনা ২০১৮-১৯ 

প্রণয়ন 

ক্রয়-

পরিকল্পনা 

প্রণীত 

৩ তারিখ   লক্ষযর্াত্রা        

অজমন     

৭.২ স্ব স্ব ওময়বসাইমেি অরেম াগ 

প্ররতকাি ব্যবস্থা (GRS) কসবাবক্স 

হালনাগাদকিণ 

ওময়বসাইমে 

হালনাগাদকৃত 
১ তারিখ   লক্ষযর্াত্রা        

অজমন     

৭.৩ আঞ্চরলক/র্াঠ প মাময়ি কা মালময়ি 

কসবা প্রদান প্ররতশ্রুরত (রসটিমজনস্ 

চাে মাি) বাস্তবায়ন অগ্রগরত পরিবীক্ষণ 

বাস্তবায়ন 

অগ্রগরত 

পরিবীক্ষণকৃত 

৪ %   লক্ষযর্াত্রা        
অজমন     

৭.৪ আঞ্চরলক/র্াঠ প মাময়ি কা মালময়ি 

িাখা/অরিিাখা পরিদি মন/আকরিক 

পরিদি মন 

পরিদি মন/ 

আকরিক 

পরিদি মন   

সম্পন্ন 

২ সংখ্যা   লক্ষযর্াত্রা        
অজমন     

৭.৫ সরচবালয় রনমদ মির্ালা ২০১৪ 

অনু ায়ী নরর্ি কেরণ রবন্যাসকিণ 

নরর্ কেরণ 

রবন্যাসকৃত 

৪ %   লক্ষযর্াত্রা        
অজমন        

৭.৬ গণশুনানী আময়াজন আময়ারজত 

গণশুনানী 

৪ % ননরতকতা করমটি ও 

মানব্সম্পদ ইউরনট 
 লক্ষযর্াত্রা       “গণশুনানী” প্রম াজয নয়, তমব অন্যান্য কা মক্রর্,  র্া- 

ইমলকট্ররনক উপরস্থরত, কর্প্লাময়ন্স কসল ইতযারদ রবযর্ান। অজমন     

৮. কা মালময়ি শুদ্ধাচাি সংরিষ্ট অন্যান্য কা মক্রর্……………..৬ (রনমদ মরিকায় সংম ারজত তারলকা কর্মক কর্পমক্ষ ৩টি কা মক্রর্ রনব মাচন কিমত হমব) 

৮.১      লক্ষযর্াত্রা        

অজমন     
৮.২      লক্ষযর্াত্রা        

অজমন     
৮.৩ 

 

     লক্ষযর্াত্রা        

অজমন     
৯. শুদ্ধাচার চচ চার জন্য পুরস্কার/প্রণ াদনা প্রদান.............৩ 



কা মক্রমর্ি নার্ 

 

কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচমক

ি র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়মনিদারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

 

২০১৮-

২০১৯ 

অর্ মবছমিি 

লক্ষযর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পরিবীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াত্রা/ 

অজমন 

 

১র্ 

ককায়াে মাি 

 

২য় 

ককায়াে মাি 

 

৩য় 

ককায়াে মাি 

 

৪র্ ম 

ককায়াে মাি 

 

কর্াে 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

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

৯.১ ‘শুদ্ধাচাি পুরস্কার  প্রদাে 

নীরতর্ালা, ২০১৭’ এবং র্রিপরির্দ 

রবোমগি ১৩.৩.২০১৮ তারিমখি 

০৪.০০.০০০০.৮২২.১৪.০৪২.১৬.০৫৩ 

নম্বি ষ্পেীকিণ পত্র অনু ায়ী শুদ্ধাচার 

পুরস্কার প্রদাে 

প্রদত্ত পুরস্কার ৩ তারিখ   লক্ষযর্াত্রা        

অজমন     

১০. অর্ য বরাদ্দ.............................................৫ 
১০.১ শুদ্ধাচার কম য-পলরকল্পোে অর্ন্যভুক্ত 

লবলিন্ন কার্ যক্রম বাস্তবােয়ের িন্য 

বরাদ্দকৃত  অমর্ মি আনুমালেক পরির্াণ 

বরাদ্দকৃত অর্ য ৫ িক্ষ োকা ব্যব্স্থাপনা পর্ষদ ও 

ননরতকতা করমটি 
2 লক্ষযর্াত্রা        

অজমন     

১১. পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন………………..……৬ 

১১.১ জাতীয় শুদ্ধাচাি ককৌিল কর্ ম-

পরিকল্পনা, ২০১৮-১৯ সংরিষ্ট 

দপ্তি/সংস্থায় দারখল 

কর্ ম-

পরিকল্পনা 

দারখলকৃত 

৩ তালরখ   লক্ষযর্াত্রা        

অজমন     

১১.২ রনি মারিত সর্ময় নত্রর্ারসক 

প্ররতমবদন স্ব স্ব দপ্তি/সংস্থায় দারখল 

নত্রর্ারসক 

প্ররতমবদন 

দারখলকৃত 

৩ তালরখ ক াকাল পন্তয়ন্ট 30/09/2
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লক্ষযর্াত্রা        

অজমন     

 

 

 

 

 

 

 

 



ছক-খ 

 

র্িণালয়/রবোগ/িাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠামনি জাতীয় শুদ্ধাচাি ককৌিল কর্ ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অগ্রগরত পরিবীক্ষণ কাঠামর্া, ২০১৮-২০১৯ 
 

র্িণালয়/রবোগ/িাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠামনি নার্:  

কা মক্রমর্ি নার্ 

 

কর্ মসম্পাদন সূচক 

 

সূচমকি 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়মনি 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

 

২০১৮-২০১৮ 

অর্ মবছমিি 

লক্ষযর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পরিবীক্ষণ, ২০১৮-২০১৮ অরজমত 

র্ান 

র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ ককা  ২য় ককা 

 

৩য় ককা 

 

৪র্ ম ককা 

 

কর্াে 

অজমন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 9 ১০ ১১ ১২ 13 14 

৮. র্িণালয়/রবোগ/অন্যান্য িাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠামনি শুদ্ধাচাি সংরিষ্ট অন্যান্য কা মক্রর্ 

 

৮.১ কসবা সপ্তাহ চালুকৃত ও প্রদত্ত কসবা 

কা মক্রর্ র্রনেরিং 

কা মক্রর্ 

পরিবীক্ষণকৃত 

 %  80% লক্ষযর্াত্রা        

অজমন      
৮.২ দপ্তমিি কসবামূল্য/র স গ্রহমণি 

কক্ষমত্র গৃহীত অমর্ মি িরিদ প্রদান 

রনরিতকিণ 

িরিমদি র্াধ্যমর্ 

কসবামূল্য গৃহীত 

 %   লক্ষযর্াত্রা        

অজমন      

৮.৩ বমকয়া রবদুযৎ, পারন ও জ্বালানীি 

রবল প্রদান 

বমকয়া রবল 

প্রদানকৃত 

 %  100 

% 

লক্ষযর্াত্রা        
অজমন      

৮.৪ িাজস্ব ও উন্নয়ন খামতি 

ককায়াে মাি রেরত্তক বিাদ্দ সর্য়র্ত ছাড় 

রনরিতকিণ 

সর্য়র্ত বিাদ্দ 

ছাড়কৃত 

 %   লক্ষযর্াত্রা        

অজমন      

৮.৫ ননরতকতা সম্পরকমত 

কপাোি/রল মলে/োজ নতরিি ও 

রবরলি ব্যবহহা গ্রহণ 

প্রস্তুত/রবরলকৃত 

কপাোি/রল মলে/

োজ 

 সংখ্যা  100 লক্ষযর্াত্রা        

অজমন      

৮.৬ রবদুযৎ, পারন ও জ্বালানীি 

(কতল/গ্যাস) এি সােয়ী/সমব মাত্তর্ 

ব্যবহাি রনরিতকিণ 

সাশ্যয়ী ব্যবহাি 

রনরিতকৃত 

 %  80% লক্ষযর্াত্রা        

অজমন      

৮.৭ কর্ মকতম-কর্ মচারি বদলীকামল 

প্ররর্ত রনয়র্-নীরত অনুসিণ 

প্ররর্ত নীরত অনুসৃত  %   লক্ষযর্াত্রা        

অজমন      

 

পরিরিষ্ট খ 


