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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

আমোনি ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর 

জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কম ম-পনরকল্পিা ও বাস্তবায়ি অগ্রগনত পনরবীক্ষণ কাঠাদমা, ২০১৬-২০১৭ 

 

কার্ মক্রম সূচক একক োনয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যনি/ 

প্রশাসনিক ইউনিট 

জুলাই ২০১৬-জুি ২০১৭ সমদয়র 

জন্য পনরকল্পিা  

অগ্রগনত পনরবীক্ষণ, ২০১৬-২০১৭ মন্তব্য  

লক্ষযমাত্রা/ 

প্রকৃত অজমি 

১ম ককায়াট মার 

জুলাই/১৬-

কসদে/১৬ 

২য় ককায়াট মার 

অদটা/১৬-

নিদস/১৬ 

৩য় ককায়াট মার 

জানু/১৭-মাচ ম/১৭ 

৪র্ ম ককায়াট মার 

এনপ্রল/১৭-জুি/১৭ নিনিদরখা  

জুি ২০১৬ 

লক্ষযমাত্রা  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

১. প্রানতষ্ঠানিক ব্যবস্থা 

১.১ নিনতকতা কনমটির সিা 

আদয়াজি 

অনুনষ্ঠত 

সিা 

সাংখ্যা  নিনতকতা কনমটি  ০৪ ০৪ লক্ষযমাত্রা ০১ ০১ ০১ ০১  

প্রকৃত অজমি     

১.২ অাংশীজদির অাংশগ্রহদণর সিা  অনুনষ্ঠত 

সিা 

সাংখ্যা  নিনতকতা কনমটি -- ০১ লক্ষযমাত্রা -- -- ০১ --  

প্রকৃত অজমি     

২. সদচতিতা বৃনদ্ধ 

২.১ সদচতিতা বৃনদ্ধমূলক সিা  অনুনষ্ঠত 

সিা 

সাংখ্যা  নিনতকতা কনমটি -- ০২ লক্ষযমাত্রা  -- ০১ -- ০১  

প্রকৃত অজমি      

২.২ শুদ্ধাচার ককৌশল বাস্তবায়দি মাঠ 

পর্ মাদয়র কম মকতমাদের সদচতিতা 

বৃনদ্ধমূলক প্রনশক্ষণ 

প্রনশক্ষণার্ী সাংখ্যা  প্রশাসি শাখা  -- ১ লক্ষযমাত্রা  ০১ -- -- --  

প্রকৃত অজমি      

৩. আইি/নবনধ/িীনতমালা প্রণয়ি ও সাংস্কার 

৩.১ নিদয়াগ নবনধ প্রণয়ি  খসড়া 

প্রণয়ণ  

তানরখ প্রশাসি শাখা  -- ৩০/০৬/২০১৭ লক্ষযমাত্রা  -- -- -- ৩০/০৬/২০১৭  

প্রকৃত অজমি       

৪. শূদ্ধাচার চচ মার জন্য প্রদণােিা প্রোি 

৪.১ উিম চচ মার জন্য কম মকতমাদের 

শুদ্ধাচার পেক প্রোি 

প্রেি 

পুরস্কার 

সাংখ্যা  বাছাই  

কনমটি  

-- -- লক্ষযমাত্রা  -- -- -- --  

প্রকৃত অজমি       
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কার্ মক্রম সূচক একক োনয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যনি/ 

প্রশাসনিক 

ইউনিট 

জুলাই ২০১৬-জুি ২০১৭ 

সমদয়র জন্য পনরকল্পিা  

অগ্রগনত পনরবীক্ষণ, ২০১৬-২০১৭ মন্তব্য  

লক্ষযমাত্রা/ 

প্রকৃত অজমি 

১ম ককায়াট মার 

জুলাই/১৬-

কসদে/১৬ 

২য় ককায়াট মার 

অদটা/১৬-

নিদস/১৬ 

৩য় 

ককায়াট মার 

জানু/১৭-

মাচ ম/১৭ 

৪র্ ম ককায়াট মার 

এনপ্রল/১৭-

জুি/১৭ 

নিনিদরখা  

জুি ২০১৬ 

লক্ষযমাত্রা  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

৫. ই-গিদির্ন্ম 

৫.১ অিলাইি করসপর্ন্ নসদেম 

ব্যবহার   

ই-দমইল/ এসএমএস-এর 

মাধ্যদম নিষ্পনিকৃত নবষয় 

% প্রশাসি শাখা  -- ৭০ লক্ষযমাত্রা  ৭০ ৭০ ৭০ ৭০  

প্রকৃত অজমি       

৫.২ নিনিও কিফাদরর্ন্ অনুনষ্ঠত অিলাইি 

কিফাদরর্ন্ 

সাংখ্যা প্রশাসি শাখা  -- ০১ লক্ষযমাত্রা  -- -- -- ০১  

      প্রকৃত অজমি       

৫.৩ ই-দটন্ডার চালুকরণ  ই-দটন্ডার চালুকৃত  তানরখ প্রশাসি শাখা -- ৩০/০৬/২০১৭ লক্ষযমাত্রা  -- -- -- ৩০/০৬/২০১৭  

প্রকৃত অজমি      

৫.৪ অিলাইি কসবা চালুকরণ অিলাইি কসবা চালুকৃত সাংখ্যা   প্রশাসি শাখা  -- ১ প্রকৃত অজমি  -- -- -- ১  

লক্ষযমাত্রা       

৬. উদ্ভাবিী উদযাগ  

৬.১ ইদিাদিশি টিম কর্তমক উপস্থানপত 

উদ্ভবিী ধারণা বাস্তবায়ি   

বাস্তবানয়ত উদ্ভাবিী ধারণা সাংখ্যা  ইদিাদিশি 

কনমটি  

-- ০২  লক্ষযমাত্রা  -- -- -- ২  

প্রকৃত অজমি      

প্রকৃত অজমি      

৭. জবাবনেনহ শনিশালীকরণ 

৭.১ অনিট কনমটির সিা আদয়াজি   আদয়ানজত সিা  সাংখ্যা  শাখা-৩ -- ৪ লক্ষযমাত্রা  ১ ১ ১ ১  

প্রকৃত অজমি      

৮. জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশদল উনিনখত মন্ত্রণালয়/নবিাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রনতষ্ঠাদির কার্ মক্রম (প্রদর্াজয কক্ষদত্র) 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

৯. েপ্তর/সাংস্থার নিনতকতা কনমটি কর্তমক নিধ মানরত শূদ্ধাচার সাংনিষ্ট অন্যান্য কার্ মক্রম 

৯.১ গণকম মচারী শৃঙ্খলা (নিয়নমত 

উপনস্থনত) অধ্যাদেশ, ১৯৮২ ও 

সরকারী কম মচারী (আচরণ) নবনধমালা, 

১৯৭৯ কম মকতমা কম মচারীদের 

অবনহতকরণ/প্রনশক্ষণ  

প্রনশক্ষদণর সময়  জিঘন্টা  প্রশাসি শাখা  -- ৬০ লক্ষযমাত্রা  ১৫ ১৫ ১৫ ১৫  

প্রকৃত অজমি      
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কার্ মক্রম সূচক একক োনয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যনি/ 

প্রশাসনিক 

ইউনিট 

জুলাই ২০১৬-জুি ২০১৭ 

সমদয়র জন্য পনরকল্পিা  

অগ্রগনত পনরবীক্ষণ, ২০১৬-২০১৭ মন্তব্য  

লক্ষযমাত্রা/ 

প্রকৃত অজমি 

১ম ককায়াট মার 

জুলাই/১৬-

কসদে/১৬ 

২য় ককায়াট মার 

অদটা/১৬-

নিদস/১৬ 

৩য় 

ককায়াট মার 

জানু/১৭-

মাচ ম/১৭ 

৪র্ ম ককায়াট মার 

এনপ্রল/১৭-

জুি/১৭ 

নিনিদরখা  

জুি ২০১৬ 

লক্ষযমাত্রা  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

৯.২ সরকারী কম মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) 

নবনধমালা, ১৯৮৫ ও দুিীনত আইি সম্পদকম 

অবনহতকরণ/প্রনশক্ষণ  

প্রনশক্ষদণর সময়  জিঘন্টা  প্রশাসি শাখা  -- ৬০ লক্ষযমাত্রা  ১৫ ১৫ ১৫ ১৫  

প্রকৃত অজমি       

৯.৩ বানষ মক ক্রয়-পনরকল্পিা প্রণয়ি প্রণীত ক্রয় 

পনরকল্পিা  

তানরখ  প্রশাসি শাখা -- ৩১/১২/২০১৭ লক্ষযমাত্রা  -- ৩১/১২/২০১৭ -- --  

প্রকৃত অজমি       

১০. অর্ ম বরাদ্দ 

১০.১ শুদ্ধাচার ককৌশল ও কম মপনরকল্পিা 

বাস্তবায়দির লদক্ষয বাদজট চানহো কপ্ররণ 

বরাদ্দকৃত অর্ ম  লক্ষ 

টাকা  

বাদজট 

সাংক্রান্ত  

শাখা-৩  

-- --  লক্ষযমাত্রা  -- -- -- --  

      প্রকৃত অজমি        

১১. পনরবীক্ষণ ও মূল্যায়ি 

১১.১ জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কম ম-পনরকল্পিা 

ও বাস্তবায়ি পনরবীক্ষণ কাঠাদমা প্রণয়ি 

পনরবীক্ষণ 

কাঠাদমা প্রণয়ি 

তানরখ  নিনতকতা 

কনমটি   

-- ১১/০৭/২০১৬ লক্ষযমাত্রা  ১১/০৭/২০১৬ -- -- --  

      প্রকৃত অজমি       

১১.২ জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কম ম-পনরকল্পিা 

ও বাস্তবায়ি পনরবীক্ষণ প্রনতদবেি বানণজয 

মন্ত্রণালদয় োনখল 

পনরবীক্ষণ 

প্রনতদবেি 

োনখলকৃত 

সাংখ্যা  নিনতকতা 

কনমটি   

০৪ ০৪ লক্ষযমাত্রা  ০১ ০১ ০১ ০১  

প্রকৃত অজমি      

 

 

 

  


