
F: admin-1/NIS/NIS work plan 2017-18-1- 

 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রবিষ্ঠানের জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষণ  াঠামর্া ২০১৭-২০১৮ 

 

 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রবিষ্ঠানের নার্: পররমবশ ও বন র্ন্ত্রণালয় 

 ার্ মক্রর্ সূচ  এ   দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/ প্রশাসরন  

ইউরনট 

 

রিরিবছর 

২০১৬-

২০১৭ 

২০১৭-

২০১৮ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষযর্াত্রা 

অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০১৭-২০১৮ র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াত্রা/ 

প্রকৃত অজমন 

১র্ 

ক ায়াট মার 

জুলাই/১৭-

কসমে/১৭ 

২য় 

ক ায়াট মার 

অমটা/১৭- 

রিমস/১৭ 

৩য় 

ক ায়াট মার 

জানু/১৮- 

র্াচ ম/১৮ 

৪র্ ম  

ক ায়াট মার 

এরপ্র/১৮- 

জুন/১৮ 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

 ১. প্রাতিষ্ঠাতিক ব্যবস্থা  

১.১ নিতিকিা কতিটির সভা   অনুতষ্ঠি সভা সংখ্যা প্রশাসন-১ ৪ ৪ লক্ষযর্াত্রা       ১      ১      ১      ১  

প্রকৃত অজমন     

1.2 নিতিকিা কতিটির সভার তসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ি  

বাস্তবাতয়ি তসদ্ধান্তন্তর 

হার 

% প্রশাসন-১ - ১০০ লক্ষযর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০  

প্রকৃত অজমন     

১.3 িন্ত্রণালয়/তবভাগ ও আওিাধীি 

দপ্তর/সংস্হায় শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেন্তে অন্তরায় 

তচতিিকরণ 

তচতিি অন্তরায়সমূহ তাররখ শুদ্ধাচার ক া াল 

পময়ন্ট 

- কসমেস্বর

২০১৭ 

লক্ষযর্াত্রা কসমেস্বর 

২০১৭ 

    

প্রকৃত অজমন     

১.৪ অংশীজমনর (stakeholder) অংশগ্রহমণ 

সিা  

অনুতষ্ঠি সভা সংখ্যা ক া াল পময়ন্ট ২ ২ লক্ষযর্াত্রা               ১       ১        

প্রকৃত অজমন     

2. সন্তচিিিা বৃতদ্ধ 
২.১ সমচতনতা বৃরদ্ধমূল  সিা  অনুতষ্ঠি সভা সংখ্যা প্রশাসন-২ ২ ২ লক্ষযর্াত্রা      -      ১    ১   

প্রকৃত অজমন     
২.২ জািীয় শুদ্ধাচার ক্ষকৌশল  সংক্রান্ত প্রতশেণ  প্রতশেণার্থী সংখ্যা প্রশাসন-২ 150 175 লক্ষযর্াত্রা   20   50  50   30  

প্রকৃত অজমন     
৩.১ eb AvBb 1927    

 

AvBb wej AvKv‡i 

msm‡` †cÖwiZ 

cÖYqb eb-1 AwakvLv AvB‡bi 

Lmov 

cÖYxZ 

Ryb/18 লক্ষযর্াত্রা AvšÍtgš¿Yvjq 

mfv 

Abyôvb 

‡jwRm‡jwUf 

I msm` 

welqK 

wefv‡M 

†fwUs Gi 

Rb¨ 

†cÖiY 

gwš¿mfvi 

Aby‡gv`b 

MÖnY| 

AvBbwU wej 

AvKv‡i 

msm` 

mwPevj‡q 

†cÖiY 

 

প্রকৃত অজমন     



F: admin-1/NIS/NIS work plan 2017-18-2- 

 

 ার্ মক্রর্ সূচ  এ   দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/ প্রশাসরন  

ইউরনট 

 

রিরিবছর 

২০১৬-

২০১৭ 

২০১৭-

২০১৮ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষযর্াত্রা 

অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০১৭-২০১৮ র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াত্রা/ 

প্রকৃত অজমন 

১র্ 

ক ায়াট মার 

জুলাই/১৭-

কসমে/১৭ 

২য় 

ক ায়াট মার 

অমটা/১৭- 

রিমস/১৭ 

৩য় 

ক ায়াট মার 

জানু/১৮- 

র্াচ ম/১৮ 

৪র্ ম  

ক ায়াট মার 

এরপ্র/১৮- 

জুন/১৮ 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

3.2 B‡jw±ªK¨vj Ges &B‡jw±ªK cY¨ n‡Z m„ó 

eR ©̈ (B-eR ©̈)  e¨e ’̄vcbv wewagvjv-2017 

wewagvjv †M‡R‡U 

cÖKvwkZ 

cÖYqb cwi‡ek-2 

AwakvLv 

wewagvjv 

cÖYxZ 

Ryb/18 

 

লক্ষযর্াত্রা AvšÍ:gš¿Yvjq 

mfv 

Abyôvb 

‡jwRm‡jwUf 

I msm` 

welqK 

wefv‡M 

†fwUs Gi 

Rb¨ 

†cÖiY 

gvbbxq 

gwš¿i 

Aby‡gv`b 

MÖnY 

wewagvjv 

†M‡R‡U 

cÖKvk 

প্রকৃত অজমন     

৪.১ Ôky×vPvi পুরস্কার cÖ`vb bxwZgvjv,  

2017Õ-এর রবধানানুসামর শুদ্ধাচার পুরস্কার 

প্রদাে 

প্রদত্ত পুরস্কার সংখ্যা প্রশাসন-১    6   3 লক্ষযর্াত্রা      -     -   -      3  

প্রকৃত অজমন     

৫. ই-গিমন মন্স ও কসবার র্ান উন্নীত রণ 

৫.১  অনলাইন করসপন্স রসমেমর্র ব্যবহার 

 

ই-কর্ইল/এসএর্এস-

এর র্াধ্যমর্ 

রনষ্পরিকৃি বিষয় 

% সকল শাখা  100 লক্ষযর্াত্রা 1০0 100 100 100  

প্রকৃত অজমন     

৫.২ রবরিন্ন র্াধ্যর্ (সার্ারজ  কর্াগামর্াগ 

র্াধ্যর্) ব্যবহার  মর অেলাইে  ন ামরন্স 

আময়াজন 

অনুরিত অেলাইে 

 ন ামরন্স 

সংখ্যা স ল অনুরবিাগ 30 40 লক্ষযর্াত্রা 10 2০ 3০ 4০  

প্রকৃত অজমন     

৫.৩ র্ন্ত্রণালয়/রবিামগ ই- াইরলং পদ্ধরত 

বাস্তবায়ন 

ই-ফাইনল েবি 

বেষ্পবত্তকৃি 

% স ল অনুরবিাগ     -  40  লক্ষযর্াত্রা 10 20 30 40  

প্রকৃত অজমন     

৫.৪ দাপ্তরর   ামজ ইউরনম াি ব্যবহার  ইউবেন াড ব্যিহার 

 নর দাপ্তবর   ার্ য 

সম্পাদে 

% সকল শাখা     - 100 লক্ষযর্াত্রা   70 80  90 100  

প্রকৃত অজমন      

৫.৫ মন্ত্রণালয়/বিভাগ  র্তয  ২০১৬-১৭ 

অি যিছনরর িাবষ য   ম যসম্পাদে চুবিনি িবণ যি  

িাবল া অনুর্ায়ী  মপনে দুটি  নর 

অেলাইে সসিা চালু  রা 

ন্যূেিম দুটি 

অেলাইে সসিা 

চালুকৃি 

সংখ্যা ইমনামিশন 

টির্ 

2 1 লক্ষযর্াত্রা      -        1     

প্রকৃত অজমন      

৫.৬ ই-কটন্ডামরর র্াধ্যমর্ ক্রয়  ার্ ম সম্পাদন ই-কটন্ডামর সম্পারদত 

ক্রয়  ার্ ম 

% প্রশাসন-৩  10 লক্ষযর্াত্রা      2    5   10  

প্রকৃত অজমন     

৫.৭ দাপ্তরর   ামজ কসাশ্যাল রর্রিয়া ব্যবহার দাপ্তরর  কসাশ্যাল 

রর্রিয়া কপজ চালু 

তাররখ AvBwmwU kvLv     - RyjvB 17 লক্ষযর্াত্রা RyjvB 

2017 

         



F: admin-1/NIS/NIS work plan 2017-18-3- 

 

 ার্ মক্রর্ সূচ  এ   দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/ প্রশাসরন  

ইউরনট 

 

রিরিবছর 

২০১৬-

২০১৭ 

২০১৭-

২০১৮ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষযর্াত্রা 

অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০১৭-২০১৮ র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াত্রা/ 

প্রকৃত অজমন 

১র্ 

ক ায়াট মার 

জুলাই/১৭-

কসমে/১৭ 

২য় 

ক ায়াট মার 

অমটা/১৭- 

রিমস/১৭ 

৩য় 

ক ায়াট মার 

জানু/১৮- 

র্াচ ম/১৮ 

৪র্ ম  

ক ায়াট মার 

এরপ্র/১৮- 

জুন/১৮ 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

প্রকৃত অজমন     

৬. উদ্ভাবনী উমযাগ ও কসবা পদ্ধরত সহজী রণ 

৬.১ মন্ত্রণালয়/বিভাগ  র্তয  িাবষ য  উদ্ভািেী 

 ম যপবর ল্পো ২০১৭-১৮ প্রণয়ে 

 

উদ্ভািেী 

 ম যপবর ল্পো প্রণীি 

তাররখ ইমনামিশন টির্  10/8/17 লক্ষযর্াত্রা 10/8/17     

প্রকৃত অজমন     

৬.২ মন্ত্রণালয়/বিভাগ  র্তয  িাবষ য  উদ্ভািেী 

 ম যপবর ল্পো অনুর্ায়ী  মপনে দুটি উদ্ভািেী 

উনযাগ িাস্তিায়ে  

বাস্তবারয়ত উদ্ভাবনী 

ধারণা 

সংখ্যা ইমনামিশন টির্  

 

 

2 লক্ষযর্াত্রা   1 1  

প্রকৃত অজমন     

৬.৩ মন্ত্রণালয়/বিভানগর  মপনে এ টি  নর  

সসিা পদ্ধরত সহজী রনণর উনযাগ গ্রহণ 

সসিা পদ্ধবি 

সহজী রণকৃি 

সংখ্যা ইমনামিশন টির্  1 লক্ষযর্াত্রা      1   

প্রকৃত অজমন     

৭. জবাবরদরহ শবিশালী রণ 

৭.১  দ্রুততর্ সর্ময় অরিমর্াগ রনষ্পরি অরিমর্াগ 

রনষ্পরিকৃত 

রদন অরিমর্াগ 

রনষ্পরি Kg©KZ©v 

     -   120 লক্ষযর্াত্রা   120   120   120   120  

প্রকৃত অজমন     

৭.২ অরিমর্াগ রনষ্পরি  মর সংরিষ্ট ব্যরিম  

অবরহত রণ  

রনষ্পরিকৃত 

অরিমর্াগ 

অবরহত রণ 

রদন অরিমর্াগ 

রনষ্পরি Kg©KZ©v 

 7 লক্ষযর্াত্রা  7 7 7 7  

প্রকৃত অজমন     

৭.৩ অিযন্তরীণ রনয়ন্ত্রণ ম্যানুময়ল ২০০৫ এর 

রবধান অনুর্ায়ী গঠিত অরিট  রর্টির সিা 

আময়াজন 

আময়ারজত সিা সংখ্যা বামজট অরধশাখা 2  4 লক্ষযর্াত্রা 1 1 1 1  

প্রকৃত অজমন     

৭.৪ অবডট আপবত্ত বেষ্পবত্ত রণ বেষ্পবত্তকৃি অবডট 

আপবত্ত  

% বামজট অরধশাখা - 50 লক্ষযর্াত্রা - 10 30 50  

প্রকৃত অজমন     

৭.৫ দুনীরত প্ররতমরাধ সম্পর মত  ার্ মক্রর্ 

(কর্র্ন: ইমলক্ট্ররন  উপরিরত, গণশুনানী, 

ইতযারদ) গ্রহণ 

গৃহীত  ার্ মক্রর্  সংখ্যা প্রশাসন-3 - 1 লক্ষযর্াত্রা           ১  

প্রকৃত অজমন     

৭.৬ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় 

প্রবিষ্ঠানের দুেীবির সেত্রসমূহ (Grey 

Area) বচবিি রণ 

বচবিি সেত্রসমূহ সংখ্যা cÖkvmb-1  1 লক্ষযর্াত্রা  1    

প্রকৃত অজমন     

৭.৭ তথ্য অরধ ার আইমনর আওতায় 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত  র্ ম তমার অনলাইন প্ররশক্ষণ  

অনলাইন প্ররশক্ষমণ 

সনদ প্রাপ্ত 

তাররখ AvBwmwU kvLv  gvP©-

2018 

লক্ষযর্াত্রা   gvP©/2018   

প্রকৃত অজমন     



F: admin-1/NIS/NIS work plan 2017-18-4- 

 

 ার্ মক্রর্ সূচ  এ   দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/ প্রশাসরন  

ইউরনট 

 

রিরিবছর 

২০১৬-

২০১৭ 

২০১৭-

২০১৮ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষযর্াত্রা 

অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০১৭-২০১৮ র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াত্রা/ 

প্রকৃত অজমন 

১র্ 

ক ায়াট মার 

জুলাই/১৭-

কসমে/১৭ 

২য় 

ক ায়াট মার 

অমটা/১৭- 

রিমস/১৭ 

৩য় 

ক ায়াট মার 

জানু/১৮- 

র্াচ ম/১৮ 

৪র্ ম  

ক ায়াট মার 

এরপ্র/১৮- 

জুন/১৮ 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

৮.  জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশমল উরিরখত র্ন্ত্রণালয়/রবিাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্ররতিামনর  ার্ মক্রর্ (প্রমর্াজয  নয়) 

৮.১      লক্ষযর্াত্রা      

প্রকৃত অজমন     

৮.২      লক্ষযর্াত্রা      

প্রকৃত অজমন     

৯. র্ন্ত্রণালয়/রবিাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্ররতিামনর ননরত তা  রর্টি  র্তম  রনধ মাররত শুদ্ধাচার সংরিষ্ট অন্যান্য  ার্ মক্রর্ 

9.2  evwl©K cÖwZ‡e`b cÖKvk cÖwZ‡e`b cÖKvk ZvwiL cÖkvmb-1 kvLv wW‡m¤î 

2016 

wW‡m¤î 

2017 

jÿ¨gvÎv  wW‡m¤̂i 

2017 

   

প্রকৃত অজমন     

9.3 gvV ch©v‡qi Awdm cwi`k©b I cÖK‡íi 

AMÖMwZ gwbUwis 

cwi`k©b cÖwZ‡e`b msL¨v mKj AbywefvM 30 30 jÿ¨gvÎv 5 10 10 5  

cÖK…Z AR©b     

১০. অি য িরাদ্দ 

১০.১ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত বিবভন্ন  ার্ যক্রম 

িাস্তিায়নের জন্য আনুমাবে  (Indicative 

budget) অমর্ মর পররর্াণ 

িরাদ্দকৃি অি য লে টা া ev‡RU AwakvLv 0.50 4 লক্ষযর্াত্রা .30 1 .70 2  

প্রকৃত অজমন     

১১. পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন 

১১.১ জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  

 র্ ম-পরর ল্পনা ও িাস্তিায়ে পররবীক্ষণ 

 াঠামর্া প্রণয়ন 

পররবীেণ  াঠামর্া 

প্রণীত 

িাবরখ cÖkvmb-1 kvLv 14/08/16 13/7/17 লক্ষযর্াত্রা 13/7/17     

প্রকৃত অজমন     

১১.২  জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা 

ও িাস্তিায়ে পররবীক্ষণ প্ররতমবদন র্রন্ত্রপররষদ 

রবিামগ দারখল 

পররবীক্ষণ প্ররতমবদন 

দারখলকৃত 

সংখ্যা cÖkvmb-1 kvLv 4 4 লক্ষযর্াত্রা 1 1 1 1  

প্রকৃত অজমন     

১১.৩ আওিাধীে দপ্তর/সংস্হার জাতীয় 

শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা ও িাস্তিায়ে 

পররবীক্ষণ  াঠামর্া প্রণয়ন 

পররবীেণ  াঠামর্া 

প্রণীত 

িাবরখ cÖkvmb-1 kvLv - 13/7/17 লক্ষযর্াত্রা 13/7/17     

প্রকৃত অজমন     

১১.৪ আওিাধীে দপ্তর/সংস্হার জাতীয় 

শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা ও বাস্তবায়ন 

পররবীক্ষণ প্ররতমবদন সংরিষ্ট মন্ত্রণালয়/ 

বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রবিষ্টানে দারখল 

পররবীক্ষণ প্ররতমবদন 

দারখলকৃত 

সংখ্যা cÖkvmb-1 kvLv 4 24 

 

লক্ষযর্াত্রা 6 6 6 6  

প্রকৃত অজমন     



F: admin-1/NIS/NIS work plan 2017-18-5- 

 

 

 


