
ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়েয জাতীে শুদ্ধাচায ককৌর কভ ম-রযকল্পনা ও ফাস্তফােন অগ্রগরত রযফীক্ষণ কাঠায়ভা , (১ভ ককাোটায) ২০১৭-২০১৮ 

 

ভন্ত্রণারে/রফবাগ/অন্যান্য যাষ্ট্রীে প্ররতষ্ঠায়নয নাভ: ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারে 

কাম যক্রভ সূচক একক দায়িত্বপ্রাপ্ত 

ব্যয়ি/ 

প্রায়নক 

ইউয়নট 

 

য়বয়িফছয 

২০১৬-

২০১৭ 

২০১৭-

২০১৮ 

অর্ যফছরযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

অগ্রগয়ি য়যফীক্ষ্ণ, ২০১৭-২০১৮ ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

প্রকৃি অজযন 

১ভ ককািাট যায 

জুরা/১৭-

করে/১৭ 

২ি 

ককািাট যায 

অরটা/১৭- 

য়ডর/১৭ 

৩ি 

ককািাট যায 

জানু/১৮- 

ভাচ য/১৮ 

৪র্ য 

ককািাট যায 

এয়প্র/১৮- 

জুন/১৮ 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

 ১. প্রায়িষ্ঠায়নক ব্যফস্থা  

১.১ ননয়িকিা কয়ভটিয বা   অনুয়ষ্ঠি বা ংখ্যা প্রান-১ ৪ ৪ রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ১  

প্রকৃি অজযন ১    

১০২ ননয়িকিা কয়ভটিয বায য়দ্ধান্ত 

ফাস্তফািন  

ফাস্তফায়িি য়দ্ধারন্তয ায % - - ৮০ রক্ষ্যভাত্রা ২০ ২০ ২০ ২০  

প্রকৃি অজযন ২০    

১.৩ ভন্ত্রণারি/য়ফবাগ ও আওিাধীন 

দপ্তয/ংস্াি শুদ্ধাচায প্রয়িষ্ঠায কক্ষ্রত্র অন্তযাি 

য়চয়িিকযণ 

য়চয়িি অন্তযািমূ িায়যখ - - - রক্ষ্যভাত্রা      

প্রকৃি অজযন     

১.৪ অংীজরনয (stakeholder) 

অংগ্ররণ বা  

অনুয়ষ্ঠি বা ংখ্যা   ২ রক্ষ্যভাত্রা  ১  ১  

প্রকৃি অজযন     

২. রচিনিা বৃয়দ্ধ 

২.১ রচিনিা বৃয়দ্ধমূরক বা  অনুয়ষ্ঠি বা ংখ্যা প্রান-১ ৩ ৪ রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ১  

প্রকৃি অজযন ১    

২.২ জািীি শুদ্ধাচায ককৌর  ংক্রান্ত প্রয়ক্ষ্ণ  প্রয়ক্ষ্ণার্ী ংখ্যা প্রান-১ ৯০ ১২০ রক্ষ্যভাত্রা ৩০ ৩০ ৩০ ৩০  

প্রকৃি অজযন ৩০    

৩.আইন/য়ফয়ধ/নীয়িভারা প্রণিন ও ংস্কায  

৩.১ াটনীরত ২০১৬ প্রণেন প্রণীত াটনীরত ২০১৬ তারযখ াট-৩  ৩১.০৫.১৮ রক্ষ্যভাত্রা    ৩১.০৫.১৮  

প্রকৃি অজযন     

৩.২ ফস্ত্র আইন ২০১৬  প্রণীত ফস্ত্র আইন ২০১৬ তারযখ ফস্ত্র-৩  ২৮.০২.১৮ রক্ষ্যভাত্রা    ২৮.০২.১৮  

প্রকৃি অজযন     

৩.৩ ফস্ত্রনীরত ২০১৬  প্রণীত খড়া ফস্ত্রনীরত ২০১৬ তারযখ ফস্ত্র-৩        অরজমত 

৪. শুদ্ধাচায চচ মায জন্য প্রয়ণাদনা প্রদান 



কাম যক্রভ সূচক একক দায়িত্বপ্রাপ্ত 

ব্যয়ি/ 

প্রায়নক 

ইউয়নট 

 

য়বয়িফছয 

২০১৬-

২০১৭ 

২০১৭-

২০১৮ 

অর্ যফছরযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

অগ্রগয়ি য়যফীক্ষ্ণ, ২০১৭-২০১৮ ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

প্রকৃি অজযন 

১ভ ককািাট যায 

জুরা/১৭-

করে/১৭ 

২ি 

ককািাট যায 

অরটা/১৭- 

য়ডর/১৭ 

৩ি 

ককািাট যায 

জানু/১৮- 

ভাচ য/১৮ 

৪র্ য 

ককািাট যায 

এয়প্র/১৮- 

জুন/১৮ 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

৪.১ ‘শুদ্ধাচায পুযস্কায প্রদান নীরতভারা, ২০১৭ 

এয রফধানানুায়য শুদ্ধাচায পুযস্কায প্রদান 

প্রদত্ত পুযস্কায ংখ্যা প্রান-১  ৪ রক্ষ্যভাত্রা    ৪  

প্রকৃি অজযন     

৫. ই-গবরন যন্স ও কফায ভান উন্নীিকযণ 

৫.১  অনরাইন কযন্স য়রেরভয ব্যফায 

 

ই-কভইর/এএভএ-এয 

ভাধ্যরভ য়নষ্পয়িকৃত রফলে 

% আইরটি 

াখা 

২০০ ২৫০ রক্ষ্যভাত্রা ৬০ ৭০ ৬০ ৬০  

প্রকৃি অজযন ৬০    

৫.২ য়ফয়বন্ন ভাধ্যভ (াভায়জক কমাগারমাগ 

ভাধ্যভ) ব্যফায করয অনরাইন কনপারযন্স 

আরিাজন 

অনুয়ষ্ঠি অনরাইন কনপারযন্স ংখ্যা আইরটি 

াখা 

১ ১৬ রক্ষ্যভাত্রা ৪ ৪ ৪ ৪  

প্রকৃি অজযন ৪    

৫.৩ ভন্ত্রণারি/য়ফবারগ ই-পাইয়রং দ্ধয়ি 

ফাস্তফািন 

ই-পাইকর নরথ রনষ্পরত্তকৃত % প্রান-২ - ৪০% রক্ষ্যভাত্রা ১০% ১০% ১০% ১০%  

প্রকৃি অজযন ১০%    

৫.৪ দাপ্তয়যক কারজ ইউয়নরকাড ব্যফায  ইউরনয়কাড ব্যফায কয়য 

দাপ্তরযক কাম ম ম্পাদন 

% আইরটি 

াখা 

- ১০০% রক্ষ্যভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  

প্রকৃি অজযন ১০০%     

৫.৫ ভন্ত্রণারে/রফবাগ কর্তমক ২০১৬-১৭ 

অথ মফছয়যয ফারল মক কভ মম্পাদন চুরিয়ত ফরণ মত  

তাররকা অনুমােী কভয়ক্ষ দুটি কয়য অনরাইন 

কফা চালু কযা 

ন্যূনতভ দুটি অনরাইন কফা 

চালুকৃত 

ংখ্যা প্রান-১ - ০২ রক্ষ্যভাত্রা  ১  ১ 

প্রকৃি অজযন      

৫.৬ ই-কটন্ডারযয ভাধ্যরভ ক্রি কাম য ম্পাদন ই-কটন্ডারয ম্পায়দি ক্রি 

কাম য 

% প্রান-২ - ১০% রক্ষ্যভাত্রা   ৫% ৫%  

প্রকৃি অজযন     

৫.৭ দাপ্তয়যক কারজ কাশ্যার য়ভয়ডিা ব্যফায দাপ্তয়যক কাশ্যার য়ভয়ডিা 

কজ চালু 

িায়যখ   ৩১.০৭.১৭ রক্ষ্যভাত্রা ৩১.০৭.১৭     

প্রকৃি অজযন অরজমত    

৬. উদ্ভাফনী উরযাগ ও কফা দ্ধয়ি জীকযণ 

৬.১ ভন্ত্রণারে/রফবাগ কর্তমক ফারল মক উদ্ভাফনী 

কভ মরযকল্পনা ২০১৭-১৮ প্রণেন 

উদ্ভাফনী কভ মরযকল্পনা প্রণীত িায়যখ ইয়নায়বন 

টিভ 

 ৩১.০৭.১৭ রক্ষ্যভাত্রা ৩১.০৭.১৭     

প্রকৃি অজযন অরজমত    

৬.২ ভন্ত্রণারে/রফবাগ কর্তমক ফারল মক উদ্ভাফনী 

কভ মরযকল্পনা অনুমােী কভয়ক্ষ দুটি উদ্ভাফনী 

উয়যাগ ফাস্তফােন  

 

 

ফাস্তফায়িি উদ্ভাফনী ধাযণা ংখ্যা ইয়নায়বন 

টিভ 

- ০২ রক্ষ্যভাত্রা  ০১  ০১ উদ্ভাফনী 

কাম মক্রভ 

শুরু 

য়েয়ছ। 

প্রকৃি অজযন     

৬.৩ ভন্ত্রণারে/রফবায়গয কভয়ক্ষ একটি কয়য  কফা দ্ধরত জীকযণকৃত ংখ্যা প্রান-১ ১ ২ রক্ষ্যভাত্রা  ১  ১  



কাম যক্রভ সূচক একক দায়িত্বপ্রাপ্ত 

ব্যয়ি/ 

প্রায়নক 

ইউয়নট 

 

য়বয়িফছয 

২০১৬-

২০১৭ 

২০১৭-

২০১৮ 

অর্ যফছরযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

অগ্রগয়ি য়যফীক্ষ্ণ, ২০১৭-২০১৮ ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

প্রকৃি অজযন 

১ভ ককািাট যায 

জুরা/১৭-

করে/১৭ 

২ি 

ককািাট যায 

অরটা/১৭- 

য়ডর/১৭ 

৩ি 

ককািাট যায 

জানু/১৮- 

ভাচ য/১৮ 

৪র্ য 

ককািাট যায 

এয়প্র/১৮- 

জুন/১৮ 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

কফা দ্ধয়ি জীকযয়ণয উয়যাগ গ্রণ প্রকৃি অজযন     

৭. জফাফয়দয় রিারীকযণ 

৭.১  দ্রুিিভ ভরি অয়বরমাগ য়নষ্পয়ি অয়বরমাগ য়নষ্পয়িকৃি য়দন প্রান-২ - - রক্ষ্যভাত্রা      

প্রকৃি অজযন     

৭.২ অয়বরমাগ য়নষ্পয়ি করয ংয়িষ্ট ব্যয়িকক 

অফয়িকযণ  

য়নষ্পয়িকৃি অয়বরমাগ 

অফয়িকযণ 

য়দন প্রান-২ - - রক্ষ্যভাত্রা      

প্রকৃি অজযন     

৭.৩ অবযন্তযীণ য়নিন্ত্রণ ম্যানুরির ২০০৫ এয 

য়ফধান অনুমািী গঠিি অয়ডট কয়ভটিয বা 

আরিাজন 

আরিায়জি বা ংখ্যা অরডট 

অরধাখা 

৪ ৬ রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ২ ২  

প্রকৃি অজযন ১    

৭.৪ অরডট আরত্ত রনষ্পরত্তকযণ রনষ্পরত্তকৃত অরডট আরত্ত  

 

% অরডট 

অরধাখা 

- ৪০% রক্ষ্যভাত্রা ১০% ১০% ১০% ১০%  

প্রকৃি অজযন ১০%    

৭.৫ দুনীয়ি প্রয়িরযাধ ম্পয়কযি কাম যক্রভ 

(কমভন: ইররক্ট্রয়নক উয়স্থয়ি, গণশুনানী, 

ইিযায়দ) গ্রণ 

গৃীি কাম যক্রভ  ংখ্যা - - - রক্ষ্যভাত্রা      

প্রকৃি অজযন     

৭.৬ ভন্ত্রণারে/রফবাগ/অন্যান্য যাষ্ট্রীে 

প্ররতষ্ঠায়নয দুনীরতয কক্ষত্রমূ (Grey 

Area) রচরিতকযণ 

রচরিত কক্ষত্রমূ ংখ্যা - - - রক্ষ্যভাত্রা      

প্রকৃি অজযন     

৭.৭ িথ্য অয়ধকায আইরনয আওিাি 

দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ যকিযায অনরাইন প্রয়ক্ষ্ণ  

অনরাইন প্রয়ক্ষ্রণ নদ প্রাপ্ত িায়যখ প্রান-১  ২ রক্ষ্যভাত্রা ১   ১  

   প্রকৃি অজযন ১    

৮.  জািীি শুদ্ধাচায ককৌরর উয়িয়খি ভন্ত্রণারি/য়ফবাগ/অন্যান্য যাষ্ট্রীি প্রয়িষ্ঠারনয কাম যক্রভ (প্ররমাজ্ম কক্ষ্রত্র) 

৮.১      রক্ষ্যভাত্রা      

প্রকৃি অজযন     

৮.২      রক্ষ্যভাত্রা      

প্রকৃি অজযন     

৯. ভন্ত্রণারি/য়ফবাগ/অন্যান্য যাষ্ট্রীি প্রয়িষ্ঠারনয ননয়িকিা কয়ভটি কর্তযক য়নধ যায়যি শুদ্ধাচায ংয়িষ্ট অন্যান্য কাম যক্রভ 

৯.১ কারযগযী রক্ষা প্ররতষ্ঠায়নয শুদ্ধাচায 

রফলেক প্ররক্ষণ 

প্ররক্ষণাথী ংখ্যা ফস্ত্র রযদপ্তয ৬০ ৯০ রক্ষ্যভাত্রা - ৩০ ৩০ ৩০  

প্রকৃি অজযন -    

৯.২ ওয়েফাইট ারনাগাদকযণ ারনাগাদ ংখ্যা আইরটি রনেরভত রনেরভত রক্ষ্যভাত্রা রনেরভত রনেরভত রনেরভত রনেরভত  



কাম যক্রভ সূচক একক দায়িত্বপ্রাপ্ত 

ব্যয়ি/ 

প্রায়নক 

ইউয়নট 

 

য়বয়িফছয 

২০১৬-

২০১৭ 

২০১৭-

২০১৮ 

অর্ যফছরযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

অগ্রগয়ি য়যফীক্ষ্ণ, ২০১৭-২০১৮ ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

প্রকৃি অজযন 

১ভ ককািাট যায 

জুরা/১৭-

করে/১৭ 

২ি 

ককািাট যায 

অরটা/১৭- 

য়ডর/১৭ 

৩ি 

ককািাট যায 

জানু/১৮- 

ভাচ য/১৮ 

৪র্ য 

ককািাট যায 

এয়প্র/১৮- 

জুন/১৮ 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

াখা প্রকৃি অজযন অরজমত    

১০. অথ ম ফযাদ্দ 

১০.১ শুদ্ধাচায ংক্রান্ত রফরবন্ন কাম মক্রভ 

ফাস্তফােয়নয জন্য আনুভারনক 

(Indicative budget) অরর্ যয 

য়যভাণ 

ফযাদ্দকৃত অথ ম রক্ষ টাকা ফায়জট াখা - ৫রক্ষ রক্ষ্যভাত্রা   ২.৫ ২.৫  

প্রকৃি অজযন     

১১. য়যফীক্ষ্ণ ও মূল্যািন 

১১.১ জািীি শুদ্ধাচায ককৌর  

কভ য-য়যকল্পনা ও ফাস্তফােন য়যফীক্ষ্ণ 

কাঠারভা প্রণিন 

য়যফীক্ষণ কাঠারভা প্রণীি তারযখ প্রান-১ জানুোরয১৭ - রক্ষ্যভাত্রা ৩১.০৭.২০১৭     

প্রকৃি অজযন অরজমত    

১১.২  জািীি শুদ্ধাচায ককৌর কভ য-য়যকল্পনা 

ও ফাস্তফােন য়যফীক্ষ্ণ প্রয়িরফদন ভয়ন্ত্রয়যলদ 

য়ফবারগ দায়খর 

য়যফীক্ষ্ণ প্রয়িরফদন 

দায়খরকৃি 

ংখ্যা প্রান-১ ৪ ৪ রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ১  

প্রকৃি অজযন ১    

১১.৩ আওতাধীন দপ্তয/ংস্ায জািীি 

শুদ্ধাচায ককৌর কভ য-য়যকল্পনা ও ফাস্তফােন 

য়যফীক্ষ্ণ কাঠারভা প্রণিন 

য়যফীক্ষণ কাঠাকভা প্রণীি তারযখ দপ্তয/ংস্ায 

প্রধানগণ 

কর 

-  রক্ষ্যভাত্রা ৩১.০৭.২০১৭     

প্রকৃি অজযন অরজমত    

১১.৪ আওতাধীন জািীি শুদ্ধাচায ককৌর কভ য-

য়যকল্পনা ও ফাস্তফািন য়যফীক্ষ্ণ প্রয়িরফদন 

ংয়িষ্ট ভন্ত্রণারে/রফবাগ/অন্যান্য যাষ্ট্রীে 

প্ররতষ্টায়ন দায়খর 

য়যফীক্ষ্ণ প্রয়িরফদন 

দায়খরকৃি 

ংখ্যা দপ্তয/ংস্ায 

প্রধানগণ 

কর 

- ৪ রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ১  

প্রকৃি অজযন ১    

 

 স্বাক্ষরযত/১৫-১০-২০১৭ররিঃ 
(কভািঃ পেজুয যভান কচৌধুযী) 

রচফ 

ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারে। 

 


