
 

দপ্তর সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কর্ ম-পররকল্পনা ২০১৮-২০১৯ 

দপ্তর/সংস্থার নার্: র্াদরাসা রশক্ষা অরিদপ্তর,ররড রিরসন্ট ক ারাক টাওয়ার, কলরেল-৩, ৩৭/৩/এ ইস্কাটন গারড মন করাড, রর্না, ঢাকা। 
 

কার্ মিরর্র নার্ কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

সুচরকর 

র্ান 

একক  াস্ত ায়রনর দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৮-

২০১৯ 

অর্ ম ছররর 

লক্ষযর্াত্রা 

অগ্রগরত পরর ীক্ষণ ২০১৮-২০১৯   র্ন্ত্রব্য 

লক্ষযর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্  

ককায়াট মার 

২য়  

ককায়াট মার 

৩য়  

ককায়াট মার 

৪র্ ম 

ককায়াট মার 

কর্াট 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারনক ব্য স্থা.............................................................১০   

১.১ ননরতকতা করর্টির সো অনুরষ্ঠত সো ৪ সংখ্যা ক াকাল পরয়ন্ট, NIS ৪ লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন        

১.২ ননরতকতা করর্টির সোর রসদ্ধান্ত 

 াস্ত ায়ন 

 াস্ত ারয়ত 

রসদ্ধান্ত 

২ % ক াকাল পরয়ন্ট, NIS - লক্ষযর্াত্রা ৩০.৯.১৮ ৩১.১২.১৮ ৩১.০৩.১৯ ৩০.০৬.১৯    

অজমন        

১.৩ স্ব স্ব ওরয় সাইরট শুদ্ধাচার 

আইকন হালনাগাদকরণ 

ওরয় সাইরট 

প্রকারশত 

২ তাররখ সহকারী পররচালক 

(প্রশাসন) 

 লক্ষযর্াত্রা - - ৩১.০৩.১৯     

অজমন    -    

১.৪ ১.৪ উত্তর্ চচ মার (Best 

Practice) তারলকা প্রণয়ন করর 

র্রন্ত্রপররষদ র োরগ কপ্ররণ 

উত্তর্ চচ মার 

তারলকা কপ্রররত 

২ তাররখ ক াকাল পরয়ন্ট, NIS  লক্ষযর্াত্রা - - - -    

অজমন        

২. দক্ষতা ও ননরতকতার উন্নয়ন...........................................৭  

২.১ অংশীজরনর (stakeholder) 

অংশগ্রহরণ সো 

অনুরষ্ঠত সো ২ সংখ্যা ক াকাল পরয়ন্ট, NIS ৪ লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন        

২.২ কর্ মকতমা-কর্ মচারররদর অংশগ্রহরণ 

রনয়রর্ত উপরস্থরত র রির্ালা ১৯৭৯ ও 

সরচ ালয় রনরদ মশর্ালা ২০১৪ র ষরয় 

সরচতনতা বৃরদ্ধমূলক প্ররশক্ষণ 

আরয়াজন 

প্ররশক্ষণার্ী ৩ প্ররশক্ষণার্ীর 

সংখ্যা 

পররচালক (প্ররশক্ষণ ও 

উন্নয়ন) 

৬৮ লক্ষযর্াত্রা ১৭ ১৭ ১৭ ১৭    

অজমন        

২.৩ জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল র ষরয় 

কর্ মকতমা-কর্ মচারীরদর প্ররশক্ষণ প্রদান 

প্ররশক্ষণার্ী ২ সংখ্যা পররচালক (প্ররশক্ষণ ও 

উন্নয়ন) 

৬৮ লক্ষযর্াত্রা ১৭ ১৭ ১৭ ১৭    

অজমন        

৩. শুদ্ধাচার প্ররতষ্ঠায় সহায়ক আইন/র রি/নীরতর্ালা প্রণয়ন/সংস্কার ওপ্রজ্ঞাপন/পররপত্র জারর.........................১০   

৩.১ প্ররর্াজয নয়              

       

Pjgvb cvZv-02 

 



 

 

কার্ মিরর্র নার্ কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

সুচরকর 

র্ান 

একক  াস্ত ায়রনর দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৮-

২০১৯ 

অর্ ম ছররর 

লক্ষযর্াত্রা 

অগ্রগরত পরর ীক্ষণ ২০১৮-২০১৯   র্ন্ত্রব্য 

লক্ষযর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্  

ককায়াট মার 

২য়  

ককায়াট মার 

৩য়  

ককায়াট মার 

৪র্ ম 

ককায়াট মার 

কর্াট 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

 

১ ২ ৩  ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৪. তথ্য অরিকার সম্পরকমত কার্ মির্ ..১৫  

৪.১ স্ব স্ব ওরয় সাইরট শুদ্ধাচার আকইন 

হালনাগাদকরণ 

তথ্য  

হালনাগাদকৃত 

২ তাররখ সহকারী পররচালক 

(প্রশাসন) 

৩০.০৬.১৮ লক্ষযর্াত্রা ৩০.০৯.১৮ ৩১.১২.১৮ ৩১.০৩.১৯ ৩০.০৬.১৯    

অজমন        

৪.২ তথ্য অরিকার আইরনর আওতায় 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত কর্ মকতমা (রডও) ও র কল্প 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত কর্ মকতমা অনলাইন প্ররশক্ষণ 

সম্পাদন 

অনলাইন 

প্ররশক্ষণ 

সম্পন্ন 

২ তাররখ পররচালক (প্ররশক্ষণ ও 

উন্নয়ন) 

৩১.১২.১৮ লক্ষযর্াত্রা - ৩১.১২.১৮ - -    

অজমন        

৪.৩ দুদরক স্থারপত হটলাইন-১০৬ (রটাল 

রি) সংরিষ্ট তথ্য  াতায়রন সংযুিকরণ 

এ ং তা কর্ মকতমা-কর্ মচারীরদররক 

অ রহতকরণ 

তথ্য  াতায়রন 

সংরর্ারজত ও 

কর্ মকতমা-

কর্ মচারর 

অ রহত 

৩ তাররখ পররচালক (প্ররশক্ষণ ও 

উন্নয়ন) 

১৮ লক্ষযর্াত্রা ১৮ - - -    

অজমন        

৪.৪ তথ্য  াতায়রন সংরর্ারজত তথ্য 

হালনাগাদকরণ 

তথ্য 

হালনাগাদকৃত 

২ তাররখ সহকারী পররচালক 

(প্রশাসন) 

৩০.০৬.১৯ লক্ষযর্াত্রা ৩০.০৯.১৮ ৩১.১২.১৮ ৩১.০৩.১৯ ৩০.০৬.১৯    

অজমন        

৪.৫ জনস্বারর্ ম সংরিষ্ট তথ্য প্রকাশ 

(সুরক্ষা) আইন, ২০১১ ও র রির্ালা, 

২০১৭ সম্পরকম কর্ মকতমা-কর্ মচারররদররক 

অ রহতকরণ 

প্ররশক্ষণার্ী ৩ সংখ্যা পররচালক (প্ররশক্ষণ ও 

উন্নয়ন) 

৩১.০৩.১৯ লক্ষযর্াত্রা - - ৩১.০৩.১৯ -    

অজমন        

৪.৬ হালনাগাদকৃত স্বপ্ররণারদত তথ্য 

প্রকাশ রনরদ মরশকা ওরয় সাইরট প্রকারশত 

হালনাগাদকৃত 

ও 

ওরয় সাইরট 

প্রকারশত 

২ তাররখ সহকারী পররচালক 

(প্রশাসন) 

৩০.০৬.১৯ লক্ষযর্াত্রা ৩০.০৯.১৮ ৩১.১২.১৮ ৩১.০৩.১৯ ৩০.০৬.১৯    

অজমন        

৫. ই-গেরন মন্স  াস্ত ায়ন...........................১২       

৫.১ দাপ্তররক কারজ অনলাইন করসপন্স 

রসরের্ (ই-কর্ইল/এর্এসএস) এর 

ব্য হার 

ই-কর্ইল/ 

এসএর্এস 

ব্য হৃত 

২ % প্রশাসন শাখা ২৫% লক্ষযর্াত্রা ২০% ২০% ২৫% ২৫%    

অজমন        

৫.২ রেরডও/অনলাইন/ররসপন্স রসরের্ 

(ই-কর্ইল/এসএর্এস)-এর ব্য হার 

অনুরষ্ঠত  

কন াররন্স 

২ তাররখ প্রশাসন শাখা ৩০.০৬.১৯ লক্ষযর্াত্রা - - - ৩০.০৬.১৯    

অজমন       

৫.৩ দাপ্তররক কারজ ইউরনরকাড ইউরনরকাড   সকল শাখা ১০০% লক্ষযর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

Pjgvb cvZv-03 



 

কার্ মিরর্র নার্ কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

সুচরকর 

র্ান 

একক  াস্ত ায়রনর দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৮-

২০১৯ 

অর্ ম ছররর 

লক্ষযর্াত্রা 

অগ্রগরত পরর ীক্ষণ ২০১৮-২০১৯    র্ন্ত্রব্য 

লক্ষযর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্  

ককায়াট মার 

২য়  

ককায়াট মার 

৩য়  

ককায়াট মার 

৪র্ ম 

ককায়াট মার 

কর্াট 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

 

১ ২ ৩  ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

ব্য হার ব্য হৃত     অজমন        

৫.৪ ই-কটন্ডাররর র্াধ্যরর্ িয় কার্ 

সম্পাদন 

ই-কটন্ডার 

সম্পারদত 

২ % পররচালক (প্রশাসন ও অর্ ম) ৫০% লক্ষযর্াত্রা - ৪০% ৪৫% ৫০%    

অজমন        

৫.৫ চালুকৃত অনলাইন/ই-কস ার ব্য হার 

সংিান্ত কার্ মির্ পরর ীক্ষণ 

অনলাইন/ই-

কস ার ব্য হার 

পরর ীক্ষণকৃত 

৩ % পররচালক (প্রশাসন ও অর্ ম) ৬০% লক্ষযর্াত্রা - ৪০% ৫০% ৬০%    

অজমন        

৬. উদ্ভা নী উরযাগ ও কস া পদ্ধরত সহজীকরণ....................................৫ 

৬.১  ারষ মক উদ্ভা ন কর্ মপররকল্পনা 

২০১৮-১৯ প্রণয়ন 

কর্ মপররকল্পনা 

প্রণীত 

১ তাররখ পররচালক (প্রশাসন ও অর্ ম) ১৫.০৭.১৮ লক্ষযর্াত্রা ১৫.০৭.১৮       

অজমন        

৬.২  ারষ মক উদ্ভা ন কর্ মপররকল্পনায় 

অন্তমভুি কার্ মির্  াস্ত ায়ন 

 াস্ত ারয়ত 

উদ্ভ নী  

কার্ মির্ 

১ % পররচালক (প্রশাসন ও অর্ ম) ৩০% লক্ষযর্াত্রা - ২০% ২০% ৩০%    

অজমন        

৬.৩ চালুকৃত উদ্ভা ন উরযাগ/সহজীকৃত 

কস া পরর ীক্ষণ  

চালুকৃত কস া 

পরর ীক্ষণকৃত 

৩ সংখ্যা পররচালক (প্রশাসন ও অর্ ম) ০২ লক্ষযর্াত্রা - ১৫.১২.১৮  ২০.০৬.১৯    

অজমন        

৭. স্বচ্ছতা ও জ া রদরহ শরিশালীকরণ............................১৫ 

৭.১ রপরপআর ২০০৮-এর র রি ১৬ (৬) 

অনুর্ায়ী  াৎসররক িয়-পররকল্পনা 

িয়-পররকল্পনা 

প্রণীত 

৩ তাররখ পররচালক (প্রশাসন ও অর্ ম) ১৫.০৭.১৮ লক্ষযর্াত্রা ১৫.০৭.১৮ - - -    

অজমন        

৭.২ দপ্তর/সংস্থার স্ব-স্ব ওরয় সাইরট 

অরেরর্াগ প্ররতকার ব্য স্থা আইকন 

হালনাগাদকরণ 

ওরয় সাইরট 

হালনাগাদকৃত 

২ তাররখ সহকারী পররচালক 

(প্রশাসন) 

৩০.০৬.১৯ লক্ষযর্াত্রা ৩০.০৯.১৮ ৩১.১২.১৮ ৩১.০৩.১৯ ৩১.০৩.১৯    

অজমন        

৭.৩ কস া প্রদান প্ররতশ্রুরত (রসটিরজন্স 

চাট মার) হালনাগাদকরণ 

 াস্ত ায়ন 

অগ্রগরত 

পরর ীক্ষণকৃত 

৪ % উপ-পররচালক (প্রশাসন) ১০০% লক্ষযর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন        

৭.৪ আওতািীন/অি;স্তন 

অর রস/শাখা/অরিশাখায় পররদশ মন 

পররদশ মন 

সম্পন্ন 

২ সংখ্যা উপ-পররচালক (প্রশাসন ও 

অর্ ম)/পররচালক (প্ররশ: ও 

উন্নয়ন) 

০৪ লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন       

৭.৫ সরচ ালয় রনরদ মশর্ালা ২০১৪ এর 

র িানানুসারর নরর্র কেণী র ন্যাসকরণ 

নরর্ কেণী 

র ন্যাসকৃত 

৪ % সকল শাখা ১৫%  লক্ষযর্াত্রা ১০% ১০% ১৫% ১৫%    

অজমন       

৭.৬ গণশুনানী আরয়াজন আরয়ারজত 

গণশুনানী 

২ সংখ্যা র্হাপররচালক ৪৮ লক্ষযর্াত্রা ১২ ১২ ১২ ১২    

অজমন        

৮. দপ্তর/সংস্থার শুদ্ধাচার সংরিষ্ট অন্যান্য কার্ মির্..................................৬ 

Pjgvb cvZv-04 



 

কার্ মিরর্র নার্ কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

সুচরকর 

র্ান 

একক  াস্ত ায়রনর দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৮-

২০১৯ 

অর্ ম ছররর 

লক্ষযর্াত্রা 

অগ্রগরত পরর ীক্ষণ ২০১৮-২০১৯   র্ন্তব্য  

লক্ষযর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্  

ককায়াট মার 

২য়  

ককায়াট মার 

৩য়  

ককায়াট মার 

৪র্ ম 

ককায়াট মার 

কর্াট 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

 

১ ২ ৩  ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

               

8.1 ইন হাউস প্ররশক্ষণ  প্ররশক্ষণার্ীর 

সংখ্যা 

৫ সংখ্যা পররচালক (প্ররশক্ষণ ও 

উন্নয়ন) 

৬৮ লক্ষযর্াত্রা  ১৭ ১৭ ১৭ ১৭    

অজমন        

৮.২              

        

৯. শুদ্ধাচার চচ মার পুরস্কার/প্ররণাদনা প্রদান..........................৩ 

৯.১ ‘শুদ্ধাচার পুরস্কার/প্রদান নীরতর্ালা, 

২০১৭’ অনুর্ায়ী শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান 

প্রদত্ত পুরস্কার ৩ তাররখ শুদ্ধাচার করর্টি ৩০.০৬.১৯ লক্ষযর্াত্রা  - - - ৩০.০৬.১

৯ 

   

অজমন        

১০. অর্ ম  রাদ্দ..............................৫ 

১০.১ শুদ্ধাচার সংিান্ত র রেন্ন কার্ মির্ 

 াস্ত ায়রনর জন্য আনুর্ারনক অরর্ মর 

পররর্াণ 

 রাদ্দকৃত অর্ ম ৫ লক্ষ টাকা পররচালক (প্রশাসন ও অর্ ম) .৫০ লক্ষ 

টাকা 

লক্ষযর্াত্রা  - .২৫ - .২৫   র র ি খাত 

কর্রক অজমন       

১১. পরর ীক্ষণ ও মূল্যায়ণ.................................১২ 

১১.১ জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কর্ ম-

পররকল্পনা, ২০১৮-১৯ স্ব স্ব 

র্ন্ত্রণালয়/র োগ/রাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠারন দারখল 

কর্ ম-

পররকল্পনা 

দারখলকৃত 

৩ তাররখ উপ-পররচালক (প্ররশক্ষণ ও 

উন্নয়ন) 

০৭.০৭.১৮ লক্ষযর্াত্রা  ০৭.০৭.১৮ - - -    

অজমন        

১১.২ রনি মাররত সর্রয় নত্রর্ারসক 

প্ররতর দন স্ব স্ব র্ন্ত্রণালয়/র োগ/রাষ্ট্রীয় 

প্ররতষ্ঠারন দারখল 

নত্রর্ারসক 

প্ররতর দন 

দারখলকৃত 

২ তাররখ উপ-পররচালক (প্ররশক্ষণ ও 

উন্নয়ন) 

০৪.০৭.১৯ লক্ষযর্াত্রা  ০৭.১০.১৮ ০৭.০১.১৮ ০৭.০৪.১৯ ০৭.০৭.১

৯ 

   

অজমন        

১১.৩ আওতািীন আঞ্চরলক/র্াঠপর্ মারয়র 

কার্ মালরয় জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কর্ ম-

পররকল্পনা, ২০১৮-১৯ প্রণয়রনর রনরদ মশনা 

প্রদান 

পত্র জারর ৩ তাররখ পররচালক (প্ররশক্ষণ ও 

উন্নয়ন) 

০৪.০৭.১৯ লক্ষযর্াত্রা  ০৪.১০.১৮ ০৪.১২.১৮ ০৪.০৪.১৯ ০৪.০৭.১

৯ 

   

অজমন        

১১.৪ আওতািীন আঞ্চরলক/র্াঠপর্ মারয়র 

কার্ মালয় কর্তমক দারখলকৃত জাতীয় 

শুদ্ধাচার ককৌশল পরর ীক্ষণ প্ররতর দরনর 

ওপর র ডব্যাক প্রদান 

অনুরষ্ঠত 

র ডব্যাগ সো 

৪ সংখ্যা পররচালক (প্ররশক্ষণ ও 

উন্নয়ন) 

১৪.০৭.১৯ লক্ষযর্াত্রা  ১৪.১০.১৮ ১৪.০১.১৮ ১৪.০৪.১৯ ১৪.০৭.১

৯ 

   

অজমন        

 

 

     র্হাপররচালক 

র্দরাসা রশক্ষা অরিদপ্তর 


