
 

 

ফাাংরাদদ চা বফাড ড 

প্রধান কামা©রয় 

১৭১-১৭২, ফাদয়জজদ বফাস্তাভী বযাড 

নাজযাফাদ,চট্টগ্রাভ। 

 

 

স্মাযক নাং-জফটিজফ/গউ/ জই-৬২/২০১৬/জই-৮২৮    তাজযখ : ১০/০৭/২০১৭ 

 

 

জফলয় :  ফাাংরাদদ চা বফাদড ডয জাতীয় শুদ্ধাচায বকৌর কভ ড-জযকল্পনা, ২০১৭-২০১৮ বপ্রযণ প্রাংদগ। 

 

 

উর্য ডক্ত জফলদয় দয় অফগজতয জন্য জানাদনা মাদে বম, ফাাংরাদদ চা বফাদড ডয জাতীয় শুদ্ধাচায বকৌর (NIS) 

কভ ডজযকল্পনা ২০১৭-২০১৮ প্রদয়াজনীয় কাম ডাদথ ড এতদাংদগ বপ্রযণ কযা দরা। 

াংর্যজক্ত : ফণ ডনাভদত  ০৪  াতা। 

 

 

         (বভাাম্মদ নূরুল্লাহ্ নূযী) 

 জচফ 

ফাাংরাদদ চা বফাড ড, চট্টগ্রাভ 

  ‡dvb bs t 031-682096 

B-‡gBj t secretarybtb1@gmail.com 

জচফ 

ফাজণজয ভন্ত্রণারয় 

ফাাংরাদদ জচফারয় 

ঢাকা। 

 

দৃষ্টি আক ষণ:  যুগ্ম ষ্টিব (প্রলান-১) 

 

অনুজরজ : 

১। জ এ টু  বচয়াযম্যান, ফাাংরাদদ চা বফাড ড, চট্টগ্রাভ। 

 

 

mailto:secretarybtb1@gmail.com


 

 

 

দপ্তয/াংস্থায জাতীয় শুদ্ধাচায বকৌর কভ ড-জযকল্পনা ও ফাস্তফায়ন অগ্রগজত জযফীক্ষণ কাঠাদভা, ২০১৭-২০১৮। 

 

দপ্তয/াংস্থায নাভ: ফাাংরাদদ চা বফাড ড, চট্টগ্রাভ ।                            ভন্ত্রণারয়/জফবাদগয নাভ:ফাজণজয ভন্ত্রণারয়। 

কাম ডক্রভ সূচক একক দাজয়ত্বপ্রাপ্

ত ব্যজক্ত/ 

প্রাজনক 

ইউজনট 

 

জবজিফছ

য 

২০১৬-

২০১৭ 

২০১৭-

২০১৮ 

অথ ডফছদযয 

রক্ষযভাত্রা 

অগ্রগজত জযফীক্ষণ, ২০১৭-২০১৮ ভন্তব্য 

রক্ষযভাত্রা/ 

প্রকৃত অজডন 

১ভ 

বকায়াট ডা

য 

জুরা/১৭-

বদে/১

৭ 

২য় 

বকায়াট ডা

য 

অদটা/১৭

- 

জডদ/১৭ 

৩য় 

বকায়াট ডা

য 

জানু/১৮- 

ভাচ ড/১৮ 

৪থ ড 

বকায়াট ডা

য 

এজপ্র/১৮- 

জুন/১৮ 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

 ১. প্রাজতষ্ঠাজনক ব্যফস্থা 

১.১ ননজতকতা কজভটিয বা   অনুজষ্ঠত বা াংখ্যা ননজতকতা 

কজভটি 

০৪ ০৪ রক্ষযভাত্রা ০১ ০১ ০১ ০১  

প্রকৃত অজডন     

১.২ ননজতকতা কজভটিয বায জদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন  

ফাস্তফাজয়ত জদ্ধাবন্তয ায  % জচফ - ১০০ রক্ষযভাত্রা ৫০ ৭৫ ৯০ ১০০  

প্রকৃত অজডন     

১.৩ দপ্তয/াংস্ায় শুদ্ধাচায প্রজতষ্ঠায বক্ষদত্র 

অন্তযায় জচজিতকযণ 

জচজিত অন্তযায়মূ তাজযখ জচফ - ৩০-০৬-

২০১৮ 

রক্ষযভাত্রা ৩০-০৯ -

২০১৭ 

৩১-১২-

২০১৭ 

৩১-০৩-

২০১৮ 

৩০-০৬-

২০১৮ 

 

প্রকৃত অজডন     

১.৪ অাংীজদনয (Stakeholder) 

অাংগ্রদণ বা  

অনুজষ্ঠত বা াংখ্যা জচফ ০৫ ০২ রক্ষযভাত্রা - ০১ - ০১  

প্রকৃত অজডন     

২. দচতনতা বৃজদ্ধ 

২.১ দচতনতা বৃজদ্ধমূরক বা  অনুজষ্ঠত বা াংখ্যা জচফ ০২ ০২ রক্ষযভাত্রা - ০১ - ০১  

প্রকৃত অজডন     

২.২ জাতীয় শুদ্ধাচায বকৌর াংক্রান্ত প্রজক্ষণ প্রজক্ষণাথী াংখ্যা জচফ ৩০ ৭০ রক্ষযভাত্রা - ৩৫ - ৩৫  

প্রকৃত অজডন     

৩. জনদফা জনজিত কযায রদক্ষয আইন/জফজধ/নীজতভারা প্রণয়ন ও াংস্কায 

৩.১ চা জফজধভারা প্রণয়ন 

 

 

মূদ্রণ ও প্রকা তাজযখ জচফ - ৩০-০৬-

২০১৮ 

রক্ষযভাত্রা - - 

 

 

- ৩০-০৬-

২০১৮ 

 

প্রকৃত অজডন      

 



 

 

 

৪. শুদ্ধািার িি ষার জন্য প্রণণাদনা প্রদান 

৪.১ Ôky×vPvi পুরস্কার cÖ`vb bxwZgvjv, 

2017Õ-এয জফধানানুাদয শুদ্ধািার পুরস্কার 

প্রদান 

প্রদত্ত পুরস্কার াংখ্যা জচফ ০১ ০৩ রক্ষযভাত্রা - - - ০৩  

 

 

 

 

প্রকৃত অজডন     

৫. ই-গবন্যডন্স ও বফায ভান উন্নীতকযণ 

৫.১  অনরাইন বযন্স জদেদভয ব্যফায 

 

ই-বভইর/এএভএ-এয 

ভাধ্যদভ জনষ্পজিকৃত ষ্টবয় 

% কর াখা - ৭৫ রক্ষযভাত্রা ৩০ ৪০ ৫০ ৭৫  

প্রকৃত অজডন     

৫.২ জফজবন্ন ভাধ্যভ (াভাজজক বমাগাদমাগ 

ভাধ্যভ) ব্যফায কদয অনাইন কনপাদযন্স 

আদয়াজন 

অনুজষ্ঠত অনাইন 

কনপাদযন্স 

াংখ্যা কর াখা ০৭ ০৪ রক্ষযভাত্রা ০১ ০১ ০১ ০১  

প্রকৃত অজডন     

৫.৩ দপ্তর/ংস্থায় ই-পাইজরাং দ্ধজত 

ফাস্তফায়ন 

ই-ফাইল নষ্টথ 

ষ্টনষ্পষ্টত্তকৃত 

% কর াখা - ৯০ রক্ষযভাত্রা ২৫ ৫০ ৭৫ ৯০  

প্রকৃত অজডন     

৫.৪ দাপ্তজযক কাদজ ইউজনদকাড ব্যফায  ইউষ্টনণকাড ব্যবার কণর 

কায ষম্পাদন  

% কর াখা - ১০০ রক্ষযভাত্রা ৫০ ৭৫ ১০০ -  

প্রকৃত অজডন     

৫.৫ মন্ত্রণায়/ষ্টবভাগ কর্তষক ২০১৬-১৭ 

অথ ষবছণরর বাষ্ট ষক কম ষংস্থান চুষ্টিণত বষ্টণ ষত  

তাষ্টকা অনুযায়ী দপ্তর/ংস্থার জন্য প্রণযাজয 

কমপণে দুটি কণর অনাইন লবা িালু করা 

ন্যযনতম দুটি অনাইন 

লবা িালুকৃত 

তাজযখ জচফ ০১ ৩০-০৬-

২০১৮ 

রক্ষযভাত্রা - - - ৩০-০৬-

২০১৮ 

 

প্রকৃত অজডন     

৫.৬ ই-বটন্ডাদযয ভাধ্যদভ ক্রয় কাম ড ম্পাদন ই-বটন্ডাদয ম্পাজদত ক্রয় 

কাম ড 

% কর াখা - ১০০ রক্ষযভাত্রা - ৫০ ১০০ -  

প্রকৃত অজডন     

৫.৭ দাপ্তজযক কাদজ বাশ্যার জভজডয়া ব্যফায দাপ্তজযক বাশ্যার জভজডয়া 

বজ চালু 

তাজযখ কর াখা - ৩০-০৬-

২০১৮ 

রক্ষযভাত্রা - - - ৩০-০৬-

২০১৮ 

 

প্রকৃত অজডন     

 

 

 

 

 



 

 

 

৬. জনদফা জীকযদণয রদক্ষয উদ্ভাফনী উদযাগ ও বফা দ্ধজত জীকযণ  

৬.১ দপ্তর/ংস্থা কর্তষক বাষ্ট ষক উদ্ভাবনী 

কম ষপষ্টরকল্পনা ২০১৭-১৮ প্রণয়ন 

উদ্ভাবনী কম ষপষ্টরকল্পনা 

প্রণীত 

তাজযখ ইদনাদবন 

কজভটি  

- ৩০-০৬-

২০১৮ 

রক্ষযভাত্রা - - - ৩০-০৬-

২০১৮ 

 

প্রকৃত অজডন     

৬.২ দপ্তর/ংস্থা কর্তষক ২০১৭ াণর  বাষ্ট ষক 

উদ্ভাবনী কম ষপষ্টরকল্পনা অনুযায়ী কমপণে দুটি 

উদ্ভাবনী উণযাগ বাস্তবায়ন  

ফাস্তফাজয়ত উদ্ভাফনী ধাযণা তাজযখ প্রান 

াখা 

- ৩০-০৬-

২০১৮ 

রক্ষযভাত্রা - - - ৩০-০৬-

২০১৮ 

 

প্রকৃত অজডন     

৬.৩ দপ্তর/ংস্থার কমপণে একটি কণর  লবা 

পদ্ধষ্টত জীকরণণর উণযাগ গ্রণ 

লবা পদ্ধষ্টত 

জীকরণকৃত 

তাজযখ জচফ ০১ ৩০-০৬-

২০১৮ 

রক্ষযভাত্রা - - - ৩০-০৬-

১৮ 

 

প্রকৃত অজডন     

৭. জফাফজদজ লষ্টিলাীকযণ 

৭.১  দ্রুততভ ভদয় অজবদমাগ জনষ্পজি অজবদমাগ জনষ্পজিকৃত জদন বপাকার 

দয়ন্ট 

কভ ডকতডা 

- ৯০ রক্ষযভাত্রা ৯০ ৯০ ৯০ ৯০  

প্রকৃত অজডন     

৭.২ অজবদমাগ জনষ্পজি কদয াংজিষ্ট ব্যজক্তদক 

অফজতকযণ  

জনষ্পজিকৃত অজবদমাগ 

অফজতকযণ 

জদন বপাকার 

দয়ন্ট 

কভ ডকতডা 

- ০৭ রক্ষযভাত্রা ০৭ ০৭ ০৭ ০৭  

প্রকৃত অজডন     

৭.৩ অষ্টডট আপষ্টত্ত ষ্টনষ্পষ্টত্তকরণ ষ্টনষ্পষ্টত্তকৃত অষ্টডট আপষ্টত্ত  

 

% জাফ াখা ২০ ১৫ রক্ষযভাত্রা - ০৫ - ১০  

প্রকৃত অজডন     

৭.৪ দুনীজত প্রজতদযাধ ম্পজকডত কাম ডক্রভ 

(বমভন: ইদরক্ট্রজনক উজস্থজত, গণশুনানী, 

ইতযাজদ) গ্রণ 

গৃীত কাম ডক্রভ  াংখ্যা জচফ - ০২ রক্ষযভাত্রা - ০১ - ০১  

প্রকৃত অজডন     

৭.৫ দপ্তর/ংস্থার দুনীষ্টতর লেত্রমূ 

(Grey Area) ষ্টিষ্টিতকরণ 

ষ্টিষ্টিত লেত্রমূ াংখ্যা প্রান 

াখা 

- ০৩ রক্ষযভাত্রা - ০১ ০১ ০১  

প্রকৃত অজডন     

৭.৬ তথ্য অজধকায আইদনয আওতায় 

দাজয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ডকতডায অনরাইন প্রজক্ষণ  

অনরাইন প্রজক্ষদণ নদ 

প্রাপ্ত 

তাজযখ বপাকার 

দয়ন্ট 

কভ ডকতডা 

- ০৩ রক্ষযভাত্রা - ০১ ০১ ০১  

প্রকৃত অজডন     

৮. জাতীয় শুদ্ধাচায বকৌদর উজল্লজখত দপ্তয/াংস্থায কাম ডক্রভ (প্রদমাজয বক্ষদত্র) 

৮.১      রক্ষযভাত্রা      

প্রকৃত অজডন     

৮.২      রক্ষযভাত্রা      

প্রকৃত অজডন     

 

 



 

 

 

 

 

৯. দপ্তয/াংস্থায ননজতকতা কজভটি কর্তডক জনধ ডাজযত শুদ্ধাচায াংজিষ্ট অন্যান্য কাম ডক্রভ  

৯.১ গণকভ ডচাযী শৃঙ্খরা (জনয়জভত উজস্থজত 

অধ্যাদদ, ১৯৮২ ও যকাজয কভ ডচাযী 

(আচযণ) জফজধভারা, ১৯৭১ কভ ডকতডা-

কভ ডচাযীদদয অফজতকযণ/প্রজক্ষণ 

প্রজক্ষদণয ভয়  জনঘন্টা প্রান 

াখা 

- ৬০ রক্ষযভাত্রা ০৫ ২৫ ৫০ ৬০  

প্রকৃত অজডন     

৯.২ যকাজয কভ ডচাযী (শৃঙ্খরা ও আীর) 

জফজধভারা, ১৯৮৫ ও দুনীজত দভন আইন 

ম্পদকড অফজতকযণ/প্রজক্ষণ 

প্রজক্ষদণয ভয় জনঘন্টা প্রান 

াখা 

- ৬০ রক্ষযভাত্রা ০৫ ২৫ ৫০ ৬০  

প্রকৃত অজডন     

৯.৩ ফাজল ডক ক্রয়-জযকল্পনা প্রণয়ন প্রণীত ক্রয় জযকল্পনা তাজযখ  প্রান 

াখা 

- ০১-১০-

২০১৭ 

রক্ষযভাত্রা ০১-১০-

২০১৭ 

- - -  

প্রকৃত অজডন     

৯.৪ স্থাফয- অস্থাফয ম্পজিয ারনাগাদকযণ  ারনাগাদকৃত স্থাফয-

অস্থাফয তাজরকা 

তাজযখ প্রান 

াখা 

- ৩১-১২-

২০১৭ 

রক্ষযভাত্রা ৩১-১২-

২০১৭ 

- - -  

প্রকৃত অজডন      

৯.৫ কভ ডকতডা-কভ ডচাযীদদয দক্ষতা উন্নয়দনয 

বক্ষত্র জচজিতকযণ 

জচজিত বক্ষত্রমূদয 

তাজরকা 

তাজযখ জচফ - ৩১-১২-

২০১৭ 

রক্ষযভাত্রা - ৩১-১২-

২০১৭ 

- -  

প্রকৃত অজডন      

১০. অথ ষ বরাদ্দ 

১০.১ শুদ্ধািার ংক্রান্ত ষ্টবষ্টভন্ন কায ষক্রম 

বাস্তবায়ণনর জন্য আনুমাষ্টনক 

(Indicative) অদথ ডয জযভাণ 

বরাদ্দকৃত অথ ষ ে টাকা জাফ াখা - দুই রক্ষ রক্ষযভাত্রা   ০১ রক্ষ ০১ রক্ষ  

প্রকৃত অজডন     

১১. জযফীক্ষণ 

১১.১ জাতীয় শুদ্ধাচায বকৌর কভ ড-জযকল্পনা 

ও ফাস্তফায়ন জযফীক্ষণ কাঠাদভা প্রণয়ন 

জযফীেণ কাঠাদভা প্রণীত তাষ্টরখ NIS 

ফাস্তফায়ন 

কজভটি 

- ১৩-০৭-

২০১৭ 

রক্ষযভাত্রা ১৩-০৭-

২০১৭ 

- - -  

প্রকৃত অজডন     

১১.২জাতীয় শুদ্ধাচায বকৌর কভ ড-জযকল্পনা 

ও ফায়স্তফায়ন জযফীক্ষণ প্রজতবফদন 

ভন্তীজযলদ জফবাদগ দাজখর  

জযফীক্ষণ প্রজতদফদন 

দাজখরকৃত 

াংখ্যা NIS 

ফাস্তফায়ন 

কজভটি 

০৪ ০৪ রক্ষযভাত্রা ০১ ০১ ০১ ০১  

প্রকৃত অজডন     

 

 


