
শুদ্ধাচার ক ৌশল বাস্তবায়নের লনযে 

সময়াবদ্ধ  ম মপরর ল্পো, ২০১৫ 

 

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বাাংলানেশ সরচবালয়, ঢা া। 
 

ক্রঃ োং  ার্ মক্রমসমূহ সময়সীমা জুলাই-২০১৫ হনে  

জুে-২০১৬ পর্ মন্ত অর্মে 

লযেমাত্রা পররমানপর এ   োরয়ত্ব 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১.০ সাাংগঠরে  ব্যবস্থাপো 

১.১ 
মন্ত্রণালনয়র নেরে ো 

 রমটি গঠে। 

১৮/০৬/২০১৩ 

োররনে গঠে 

 রা হনয়নে। 

নেরে ো  রমটি গঠে  রা 

হনয়নে। 
প্রনর্ার্ে েয় 

 রমটি গঠে। 
সরচব মনহােয়/ 

প্রশাসে উইাং 

১.২ নেরে ো  রমটির 

সভা আনয়ার্ে। 

৩ মাস নেরে ো  রমটির সভা 

রেয়রমে আনয়ার্ে  রা হয়। 

৪ নেরে ো  রমটির 

নত্রমারস  সভা 

প্রশাসে উইাং/NIS ক া াল 

পনয়ন্ট 

১.৩ অধীেস্থ েপ্তর/সাংস্থার 

নেরে ো  রমটি 

গঠে। 

১৫/০৬/২০১৪ অধীে স ল েপ্তর/সাংস্থায় 

নেরে ো  রমটি গঠে   রা 

হনয়নে। 

প্রনর্ার্ে েয় 

 রমটি গঠে  কচয়ারম্যাে/মহাপররচাল / 

পররচাল  

১.৪ মন্ত্রণালয় পর্ মানয় কে  

কহাল্ডারগনণর সভা 

আনয়ার্ে। 

৬ মাস মন্ত্রণালয় পর্ মানয় কে  

কহাল্ডারগনণর রেয়রমে সভা 

আনয়ার্ে  রা হয়। 

২ কে  কহাল্ডারগনণর 

সানে সভা 
প্রশাসে উইাং/NIS ক া াল 

পনয়ন্ট 

১.৫ অধীেস্থ েপ্তর/সাংস্থা 

পর্ মানয় কে  

কহাল্ডারগনণর সভা 

আনয়ার্ে। 

৬ মাস অধীেস্থ েপ্তর/সাংস্থা পর্ মানয় 

কে  কহাল্ডারগনণর রেয়রমে 

সভা আনয়ার্ে  রা হয়। 
৮x২=১৬ 

কে  কহাল্ডারগনণর 

সানে সভা 

কচয়ারম্যাে/মহাপররচাল / 

পররচাল /েপ্তর-সাংস্থার 

NIS ক া াল পনয়ন্ট 

২.০ সনচেেো বৃরদ্ধ 

২.১ শুদ্ধাচার ক ৌশল 

বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয় 

পর্ মানয়র  ম ম েমানের 

সনচেেো বৃরদ্ধমূল  

সভা/প্ররশযণ প্রোে। 

৬ মাস ০ ২ প্ররশযনণর সাংখ্যা 

প্রশাসে উইাং/NIS ক া াল 

পনয়ন্ট 

২.২ শুদ্ধাচার ক ৌশল 

বাস্তবায়নে অধীেস্থ 

েপ্তর/সাংস্থার 

 ম ম েমানের 

সনচেেো বৃরদ্ধমূল  

সভা/প্ররশযণ প্রোে। 

৬ মাস ০ ২ প্ররশযনণর সাংখ্যা কচয়ারম্যাে/মহাপররচাল / 

পররচাল /েপ্তর-সাংস্থার 

NIS ক া াল পনয়ন্ট 

৩.০ সামর্থ্ম উন্নীে রণ 

৩.১ মন্ত্রণালয় ও 

েপ্তর/সাংস্থার  

 ম ম েমানের NIS 

প্ররশযণ প্রোে। 

জুলাই, ২০১৫- 

জুে, ২০১৬ 

 

০ ৬০ অাংশগ্রহণ ারীর 

সাংখ্যা 

NIS ক া াল পনয়ন্ট 

৩.২ রশযা/ াররগররমূল  

প্ররশযণ প্ররেষ্ঠানে 

NIS রবষনয় 

 ম ম েমানের 

অবরহে রণ।  

জুলাই, ২০১৫- 

জুে, ২০১৬ 

 

০ ১০০ সাংখ্যা মন্ত্রণালনয়র অধীে স ল 

রশযা/ াররগররমূল  

প্ররশযণ প্ররেষ্ঠাে 

৪.০ রবদ্যমাে আইে ও রবরধরবধাে সাংস্কার 

৪.১ পাট েীরে, ২০১৫ কম-২০১৬ ০ ১ রবরধ প্রণয়ে পাট উইাং (যুগ্মসরচব, পাট-৩) 

৪.২ বস্ত্র েীরে, ২০১৫ কম-২০১৬ ০ ১ রবরধ প্রণয়ে বস্ত্র উইাং 

৪.৩ পাট আইে কম-২০১৬ ০ ১ আইে প্রণয়ে পাট উইাং (যুগ্মসরচব, পাট-২) 

৪.৪ বস্ত্ররশল্প প্ররেষ্ঠাে  

(সমন্বয় ও রেবন্ধে) 

আইে, ২০১৫ 

জুে-২০১৬ ০ ১ আইে প্রণয়ে বস্ত্র উইাং 

৫.০ পুরস্কার প্রোে 

৫.১ মন্ত্রণালয় ও 

েপ্তর/সাংস্থার 

 ম ম েমাগনের  ানর্র 

গুেগেমাে মূল্যায়নের 

ব্যবস্থা প্রবেমণ। 

জুলাই, ২০১৫- 

জুে, ২০১৬ 

 

০ ৯ সাংখ্যা 

প্রশাসে উইাং/েপ্তর-সাংস্থার 

প্রধাে 

৫.২ মন্ত্রণালনয়র  

 ম ম েমাগনের উত্তম চচ মা 

রবষয়  পুরস্কার প্রোে। 

জুলাই, ২০১৫- 

জুে, ২০১৬ 

 

০ ৩ 

 

 

সাংখ্যা প্রশাসে উইাং 

৫.৩ েপ্তর/সাংস্থার 

 ম ম েমাগনের উত্তম 

চচ মা রবষয়  আইে 

প্ররেপালনে পুরস্কার  

জুলাই, ২০১৫- 

জুে, ২০১৬ 

 

৩ ৮ সাংখ্যা েপ্তর-সাংস্থার প্রধাে 



ক্রঃ োং  ার্ মক্রমসমূহ সময়সীমা জুলাই-২০১৫ হনে  

জুে-২০১৬ পর্ মন্ত অর্মে 

লযেমাত্রা পররমানপর এ   োরয়ত্ব 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৬.০ কসবার মাে উন্নীে রণ 

৬.১ রসটিনর্ে চাট মার 

হালোগাে রণ 

জুলাই, ২০১৫- 

জুে, ২০১৬ 

 

মারস  ৩ প্ররে মানসর ১ম 

সপ্তাহ 

প্রশাসে উইাং 

উপসরচব (প্রশাসে-১) 

৬.২ ওনয়বসাইট 

হালোগাে রণ 

সময় রেয়রমে - ১০ রেে প্রশাসে উইাং 

সহ ারী কপ্রাগ্রামার 

৬.৩ মন্ত্রণালনয় ইন্টারনেট 

কসবা 

জুে-২০১৬ ১ম কেণীর  ম ম েমাগনণর 

৮০% 

স ল ১ম 

কেণীর 

 ম ম েমাগণ 

 রিউটানর 

ইন্টারনেট সাংনর্াগ 
প্রশাসে উইাং/NIS ক া াল 

পনয়ন্ট 

৬.৪ অধীেস্থ েপ্তর/সাংস্থায় 

ইন্টারনেট কসবা 

জুে-২০১৬ ১ম কেণীর  ম ম েমাগনণর 

৬০% 

স ল ১ম 

কেণীর 

 ম ম েমাগণ 

 রিউটানর 

ইন্টারনেট সাংনর্াগ 
েপ্তর-সাংস্থার প্রধাে/NIS 

ক া াল পনয়ন্ট 

৬.৫ অেলাইে করসপন্স 

রসনেম 

জুে, ২০১৬ 

 

স ল ক া াল পনয়ন্ট প্রাপ্ত 

আনবেনের 

১০০% 

রেষ্পরত্ত 

আনবেনের সাংখ্যা েপ্তর-সাংস্থার 

প্রধাে/মন্ত্রণালনয়র স ল 

উইাং এর প্রধাে 

৬.৬ রভরিও  ে ানররন্সাং 

ব্যবস্থা প্রবেমে 

জুলাই-২০১৫ ১টি ৩ সাংখ্যা প্রশাসে উইাং 

৬.৭ অেলাইনে অরভনর্াগ 

গ্রহণ (ই-কমইনল) 

জুলাই, ২০১৫- 

জুে, ২০১৬ 

 

ই-কমইল অরভনর্াগ গ্রহণ 

 রা হনে 

মন্ত্রণালয়/ 

েপ্তর/সাংস্থা 

সাংখ্যা েপ্তর-সাংস্থার 

প্রধাে/মন্ত্রণালনয়র স ল 

উইাং এর প্রধাে 

৬.৮ ই-প্ররক্রউরনমন্ট জুলাই, ২০১৫- 

জুে, ২০১৬ 

 

মন্ত্রণালনয় ই-প্ররক্রউরনমন্ট 

 ার্ মক্রম আরম্ভ হনয়নে 

মন্ত্রণালয়/ 

েপ্তর/সাংস্থার 

২৫% ই-

প্ররক্রউরনমন্ট 

% প্রশাসে উইাং/েপ্তর-সাংস্থার 

প্রধাে 

৭.০ রর্আরএস 

৭.১ রর্আরএস রসনেম জুলাই, ২০১৫- 

জুে, ২০১৬ 

 

মন্ত্রণালয়া ও 

েপ্তর/সাংস্থায়ন া াল পনয়ন্ট 

রেনয়াগ কেয়া 

প্রনর্ার্ে েয় - েপ্তর-সাংস্থার প্রধাে/স ল 

উইাং এর প্রধাে/রর্আরএস 

ক া াল পনয়ন্ট 

৭.২ মরন্ত্রপররষে রবভানগ 

ররনপাট ম কপ্ররণ 

মারস  প্ররে মানসর ২য় সপ্তাহ প্ররে মানসর 

১ম সপ্তাহ 

ররনপাট ম রর্আরএস ক া াল পনয়ন্ট 

৮.০ ইনোনভশে 

৮.১ মন্ত্রণালনয়র 

 ম ম েমানের রেনয় 

সভা 

মারস  ৪  ১২ অনুরষ্ঠে সভার 

সাংখ্যা 

প্রধাে ইনোনভশে  ম ম েমা 

(যুগ্মসরচব) 

৮.২ েপ্তর/সাংস্থার 

 ম ম েমাগনণর সভা 

৩ মাস ১৬ ৩২ অনুরষ্ঠে সভার 

সাংখ্যা 

ইনোনভশে ক া াল পনয়ন্ট 

৮.৩ কে নহাল্ডারগনের 

সভা 

৬ মাস ১ ২ অনুরষ্ঠে সভার 

সাংখ্যা 

সরচব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়/ 

েপ্তর-সাংস্থার 

প্রধাে/ইনোনভশে ক া াল 

পনয়ন্ট 

৯.০ ের্থ্ অরধ ার আইে বাস্তবায়ে 

৯.১ স্বপ্রনণারেে ের্থ্ 

প্র াশ 

অনটাবর-

২০১৫ 

গে বের  রা হনয়নে ২৯ অনটাবর 

২০১৫ 

প্র ারশে ররনপাট ম প্রশাসে উইাং/মন্ত্রণালয় ও 

েপ্তর, সাংস্থার ের্থ্ প্র াশ 

 ম ম েমা 

৯.২ ের্থ্ প্রোনের 

আনবেে রেষ্পরত্ত রণ 

েীরেমালা 

অনুর্ায়ী 

ের্থ্ প্রোে ারী  ম ম েমা 

 র্তম  ের্থ্ প্রোে 

রেয়রমেভানব  রা হয় 

প্রাপ্ত 

আনবেে 

কমাোনব  

ের্থ্ প্রোে 

রেষ্পরত্তর হার মন্ত্রণালয় ও েপ্তর-সাংস্থার 

ের্থ্ প্রোে ারী  ম ম েমা 

১০.০ বানর্ট বরাদ্দ 

১০.১ NIS বাস্তবায়নের 

র্ন্য বানর্ট সাংরযণ 

জুলাই, ২০১৫- 

জুে, ২০১৬ 

 

০ ২০ লয টা া প্রশাসে উইাং/যুগ্মসরচব 

(বানর্ট)/েপ্তর- সাংস্থার 

প্রধাে 

১১.০ পরীরবযণ 

১১.১ শুদ্ধাচার  ম মপরর ল্পো 

বাস্তবায়ে প্ররেনবেে 

র্ােীয়  শুদ্ধাচার 

পরীরবযণ ইউরেনট 

কপ্ররণ 

বারষ ম  গে বের কপ্ররণ  রা হনয়নে সময়মে 

প্ররেনবেে 

কপ্ররণ 

প্রণীে ররনপাট ম সরচব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়/ 

প্রশাসে উইাং/ NIS ক া াল 

পনয়ন্ট 

 


