
জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কর্ ম-পররকল্পনা ও অগ্রগরত পররবীক্ষণ কাঠামর্া  

২০১৬-২০১৭ 

 

জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল অগ্রগরত পররবীক্ষণ প্ররতমবদন (জানুয়ারী ২০১৭ হমত র্াচ ম ২০১৭ পর্ মন্ত) 

দপ্তর/সংস্থার নার্: বাংলামদশ ট্যাররফ করর্শন           র্ন্ত্রণালয়/রবভামগর নার্: বারণজয র্ন্ত্রণালয় 

কার্ মক্রর্ সূচক একক দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/ 

প্রশাসরনক 

ইউরনট 

জুলাই ২০১৬ জুন ২০১৭ 

সর্ময়র জন্য পররকল্পনা 

অগ্রগরত পররবীক্ষণ র্ন্তব্য 

    রভরিমরখা 

(Baselin

e) জুন ২০১৬ 

লক্ষযর্াত্রা  ১র্ 

ককায়াট মার 

জুলাই/১৬-

কসমে/১৬ 

২য় 

ককায়াট মার 

অমটা/১৬ 

-রিমস/১৬ 

৩য় 

ককায়াট মার 

জানু/১৭- 

-র্াচ ম/১৭ 

৪র্ ম 

ককায়াট মার 

এরপ্রল/১৭- 

-জুন/১৭ 

 

১. প্রারতষ্ঠারনক ব্যবস্থা 

১.১ ননরতকতা করর্টির সভা অনুরষ্ঠত সভা সংখ্যা NIS 

কফাকাল 

পময়ন্ট 

৫ ৪ লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১  

প্রকৃত অজমন ১ ১ ১  

১.২ অংশীজমনর অংশগ্রহমণর 

সভা 

অনুরষ্ঠত সভা সংখ্যা সরচব ২ ২ লক্ষযর্াত্রা - - ১ ১  

প্রকৃত অজমন   ১  

২. সমচতনতা বৃরদ্ধ 

২.১ সমচতনতা বৃরদ্ধমূলক সভা অনুরষ্ঠত সভা সংখ্যা সরচব ২ ২ লক্ষযর্াত্রা - ১ ১ -  

প্রকৃত অজমন  ১ ১  

২.২ শুদ্ধাচার ককৌশল বাস্তবায়মন 

র্াঠ পর্ মাময়র কর্ মকতমামদর 

সমচতনতা বৃরদ্ধমূলক প্ররশক্ষণ 

প্ররশক্ষণার্ী   - - লক্ষযর্াত্রা      

প্রকৃত অজমন     

৩. আইন/রবরি/নীরতর্ালা প্রণয়ন ও সংস্কার 

৩.১ বাংলামদশ ট্যাররফ করর্শন 

আইন, ১৯৯২ সংমশািন 

সংমশারিত 

আইমন প্রনীত 

সংখ্যা সরচব  ১ লক্ষযর্াত্রা - - - ১ প্ররক্রয়ািীন 

প্রকৃত অজমন     

৩.২ বাংলামদশ ট্যাররফ করর্শন 

(কর্ মকতমা ও কর্ মচারী) চাকুরী 

রবরির্ালা, ১৯৯৩ সংমশািন 

সংমশারিত 

রবরিমত প্রনীত 

সংখ্যা সরচব  ১ লক্ষযর্াত্রা - - - ১ প্ররক্রয়ািীন 

প্রকৃত অজমন     

৩.৩ বাংলামদশ ট্যাররফ করর্শন 

কর্ মচারী (অবসরভাতা ও 

অবসরজরনত সুরবিারদ ও সািারণ 

ভরবষ্য) তহরবল প্ররবিানর্ালা 

প্রনীত ও 

কগমজমট 

প্রকারশত 

সংখ্যা সরচব  ১ লক্ষযর্াত্রা - - - ১ প্ররক্রয়ািীন 

প্রকৃত অজমন     



 

  



 

কার্ মক্রর্ সূচক একক দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/ 

প্রশাসরনক 

ইউরনট 

জুলাই ২০১৬ জুন ২০১৭ 

সর্ময়র জন্য পররকল্পনা 

অগ্রগরত পররবীক্ষণ র্ন্তব্য 

    রভরিমরখা 

(Baselin

e) জুন ২০১৬ 

লক্ষযর্াত্রা  ১র্ 

ককায়াট মার 

জুলাই/১৬-

কসমে/১৬ 

২য় 

ককায়াট মার 

অমটা/১৬ 

-রিমস/১৬ 

৩য় 

ককায়াট মার 

জানু/১৭- 

-র্াচ ম/১৭ 

৪র্ ম 

ককায়াট মার 

এরপ্রল/১৭- 

-জুন/১৭ 

 

৪. শুদ্ধাচার চচ মার জন্য প্রমণাদনা প্রদান 

৪.৪ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান প্রদি পুরস্কার সংখ্যা সরচব ২ ২ লক্ষযর্াত্রা    ২ এ রবষময় 

করর্টি গঠন 

করা হময়মে। 

প্রকৃত অজমন     

৫. ই-গভন্যমান্স 

৫.১ অনলাইন করসপন্স রসমের্ 

চালু 

ই-

কর্ইল/এসএর্

এস-এর 

র্াধ্যমর্ 

রনস্পরিকৃত 

রবষয় 

সংখ্যা সরচব, 

রসমের্ 

এনারলে, 

রপআরও 

- ১৫ লক্ষযর্াত্রা - ৫ ৫ ৫  

প্রকৃত অজমন  ৬ ৬  

৫.২ রভরিও কনফামরন্স অনুরষ্ঠত 

রভরিও 

কনফামরন্স 

সংখ্যা সরচব, 

রসমের্ 

এনারলে, 

রপআরও 

- ৩ লক্ষযর্াত্রা - ১ ১ ১ বামজট বরাদ্দ 

না র্াকায় ৩য় 

ককায়াট মামর 

রভরিও 

কনফামরন্স 

চালু করা 

সম্ভব হয়রন। 

প্রকৃত অজমন  ০ ০  

৫.৩ ই-কটন্ডার চালুকরণ ই-কটন্ডার 

চালুকৃত 

তাররখ সরচব, 

রসমের্ 

এনারলে 

- জুন ২০১৭ লক্ষযর্াত্রা - - - ১  

প্রকৃত অজমন     

৫.৪ অনলাইমন কসবা প্রদান 

চালুকরণ 

অনলাইমন 

কসবা চালুকৃত 

সংখ্যা সরচব, 

রসমের্ 

এনারলে, 

রপআরও 

- ৩ লক্ষযর্াত্রা - ১ ১ ১  

প্রকৃত অজমন  ১ ১  

৫.৫ ই-ফাইরলং চালুকরণ ই-ফাইরলং 

চালুকৃত 

তাররখ সরচব, 

রসমের্ 

এনারলে 

- র্াচ ম ২০১৭ লক্ষযর্াত্রা - - ১ ২  

প্রকৃত অজমন   ১  



 

কার্ মক্রর্ সূচক একক দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/ 

প্রশাসরনক 

ইউরনট 

জুলাই ২০১৬ জুন ২০১৭ 

সর্ময়র জন্য পররকল্পনা 

অগ্রগরত পররবীক্ষণ র্ন্তব্য 

    রভরিমরখা 

(Baselin

e) জুন ২০১৬ 

লক্ষযর্াত্রা  ১র্ 

ককায়াট মার 

জুলাই/১৬-

কসমে/১৬ 

২য় 

ককায়াট মার 

অমটা/১৬ 

-রিমস/১৬ 

৩য় 

ককায়াট মার 

জানু/১৭- 

-র্াচ ম/১৭ 

৪র্ ম 

ককায়াট মার 

এরপ্রল/১৭- 

-জুন/১৭ 

 

৬. উদ্ভাবনী উমযাগ 

৬.১ ইমনামভশন টির্ কর্তমক 

উপস্থারপত উদ্ভাবনী িারণা 

(Innovative Idea ) 

বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত 

উদ্ভাবনী 

িারণা 

সংখ্যা সরচব ও 

কফাকাল 

পময়ন্ট 

(ইমনামভশ

ন টির্) 

- ২ লক্ষযর্াত্রা 

 

- - - ২  

প্রকৃত অজমন     

৭. জবাবরদরহ শরিশালীকরণ 

৭.১ অরিট করর্টির সভা 

আময়াজন 

আময়ারজত 

সভা 

সংখ্যা সরচব ৪ ৪ লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১  

প্রকৃত অজমন ১ ১ ১  

৮. জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশমল উরিরখত র্ন্ত্রণালয়/রবভাগ/সংস্থার কার্ মক্রর্ 

৮.১       লক্ষযর্াত্রা      

প্রকৃত অজমন     

৮.২      লক্ষযর্াত্রা      

প্রকৃত অজমন     

৮.৩      লক্ষযর্াত্রা      

প্রকৃত অজমন     

৯. র্ন্ত্রণালয়/রবভাগ/সংস্থার শুদ্ধাচার সংরিষ্ট অন্যান্য কার্ মক্রর্ 

৯.১      লক্ষযর্াত্রা      

প্রকৃত অজমন     

৯.২      লক্ষযর্াত্রা      

প্রকৃত অজমন     

১০. বামজট বরাদ্দ 

১০.১ জাতীয় শুদ্ধাচার সংক্রান্ত 

রবরভন্ন কার্ মক্রর্ বাস্তবায়মনর জন্য 

আনুর্ারনক(Indicative)  

বামজট বরাদ্দ 

বরাদ্দকৃত অর্ ম লক্ষ 

টাকা 

সরচব - ১০.৬১৮ লক্ষযর্াত্রা 

 

- ৮.৫১৬ ০.০৪৬ ২.০৫৬  

প্রকৃত অজমন  ০.০১৬ ০.০৪৬  জাতীয় 

শুদ্ধাচার 



ককৌশল কর্ ম-

পররকল্পনা ও 

অগ্রগরত 

পররবীক্ষণ 

কাঠামর্া 

২০১৬-২০১৭ 

অনুসামর ২য় 

ও ৩য় 

ককায়াট মামর 

৮.৫১৬ লক্ষ 

টাকা ব্যয় 

করার 

পররকল্পনা 

র্াকমলও 

বামজট বরাদ্দ 

না র্াকায়  

প্ররশক্ষণ বাবদ 

র্াত্র 

৬,২০০.০০ 

টাকা ব্যয় 

করা হময়মে। 

১১. পররবীক্ষণ 

১১.১ জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল 

কর্ ম-পররকল্পনা ও পররবীক্ষণ 

কাঠামর্া প্রণয়ন 

পররবীক্ষণ 

কাঠামর্া 

প্রণীত 

তাররখ NIS 

কফাকাল 

পময়ন্ট  

২ ১ লক্ষযর্াত্রা - ১ - -  

প্রকৃত অজমন  ১   

১১.২ র্ন্ত্রণালয়/রবভামগ পররবীক্ষণ 

প্ররতমবদন দারখল 

পররবীক্ষণ 

প্ররতমবদন 

দারখলকৃত 

সংখ্যা NIS 

কফাকাল 

পময়ন্ট 

৪ ৪ লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১  

প্রকৃত অজমন ১ ১ ১  

 

 


