
জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌল কর্ম-ররকল্পনা ও গ্রগরত ররবীক্ষণ কাঠামমা 
২০১৬-২০১৭ (২য় ককায়ার্টার) 

 
মন্ত্রণায়/রবভাগ/ংস্থার নামঃ বাংামদল আউমনমকা জাতীয় করমলন, রলক্ষা মন্ত্রণায়। 

 

কার্যক্রম সূচক একক দারয়ত্বপ্রাপ্ত 
বযরি/প্রলারনক 
আউরনট 

জুাআ ২০১৬-জুন ২০১৭ মময়র জনয 
ররকল্পনা 

গ্রগরত ররবীক্ষণ       মন্তবয 

রভরিমরখা 
(Baseline) 
জুন, ২০১৬ 

    ক্ষযমাত্রা  ১ম 
ককায়ার্টার 
জুাআ/১৬ 
- 
কমে/১৬ 

২য় 
ককায়ার্টার 
মটা/১৬ 
- 
রডম/১৬ 
 

৩য় 
ককায়ার্টার 
জানু/১৭ 
- 
মার্চ/১৭ 
 

৪র্থ 
ককায়ার্টার 
এরপ্র/১৭ 
- 
জুন/১৭ 

শুধুমাত্র (২য় 
ককায়ার্টার) এর 
র্জমনর তথয কদয়া 
ময়মে   

১. প্রারতষ্ঠারনক বযবস্থা 
১.১ ননরতকতা 
করমরটর ভা 

নুরষ্ঠত ভা ংখযা ননরতকতা করমরট 
 

 ৪ ক্ষযমাত্রা ১ ১ ১ ১  

প্রকৃত র্জন  ১    
১.২ ংলীজমনর 
ংলগ্রমণ ভা 

নুরষ্ঠত ভা ংখযা    ক্ষযমাত্রা      

প্রকৃত র্জন      
২. মচতনতা বৃরদ্ধ  
২.১ মচতনতা 
বৃরদ্ধমূক ভা 

নুরষ্ঠত ভা ংখযা ননরতকতা করমরটর 
দযগণ 

 ৪ ক্ষযমাত্রা ১ ১ ১ ১  
প্রকৃত র্জন  ১    

২.২ শুদ্ধাচার 
ককৌল বাস্তবায়মন 
মাঠ র্যাময়র 
কর্মকর্তামদর 
মচতনতা 
বৃরদ্ধমূক প্ররলক্ষণ    

প্ররলক্ষণার্থী ংখযা    ক্ষযমাত্রা     মাঠ র্যাময় ককান 
দপ্তর কনআ 

প্রকৃত র্জন     

৩. অআন/রবরধ/নীরতমাা প্রণয়ন ও ংকার 

৩.১       ক্ষযমাত্রা     প্রমযাজয নয় 

প্রকৃত র্জন     

 



কার্যক্রম সূচক একক দারয়ত্বপ্রাপ্ত 
বযরি/প্রলারনক 
আউরনট 

জুাআ ২০১৬-জুন ২০১৭ মময়র জনয 
ররকল্পনা 

গ্রগরত ররবীক্ষণ       মন্তবয 

রভরিমরখা 
(Baseline) 
জুন, ২০১৬ 

    ক্ষযমাত্রা  ১ম 
ককায়ার্টার 
জুাআ/১৬ 
- 
কমে/১৬ 

২য় 
ককায়ার্টার 
মটা/১৬ 
- 
রডম/১৬ 
 

৩য় 
ককায়ার্টার 
জানু/১৭ 
- 
মার্চ/১৭ 
 

৪র্থ 
ককায়ার্টার 
এরপ্র/১৭ 
- 
জুন/১৭ 

 

৪. শুদ্ধাচার চর্চার জনয প্রমণাদনা প্রদান  
৪.১ শুদ্ধাচার পুরকার প্রদান প্রদি পুরকার কর্মকর্তা/কর্মচারীর 

ংখযা 
ননরতকতা করমরট 
 

 ২ ক্ষযমাত্রা  ১  ১  

প্রকৃত র্জন  ১    
৫. আ-গভর্ণ্যান্স 
৫.১ নাআন করন্স 
রমেম চালু 

আ-
কমআ/এএমএ-
এর মাধযমম 
রনষ্পরিকৃত রবয়   

ংখযা    ক্ষযমাত্রা     কমআমর মাধযমম 
কযাগামযাগ স্থান 
করা ময় থামক  

প্রকৃত র্জন     

৫.২ রভরডও কনপামরন্স নুরষ্ঠত রভরডও 
কনপামরন্স 

ংখযা    ক্ষযমাত্রা     ভরবযমত 
কার্যক্রম চালু 
করা মত ামর 

প্রকৃত র্জন     

৫.৩ আ-কটন্ডার চালুকরণ আ-কটন্ডার চালুকৃত তাররখ    ক্ষযমাত্রা     বড় ধরমনর ক্রয় 
না থাকায় ককান 
কটন্ডার প্রময়াজন 
য়রন  

প্রকৃত র্জন     

৫.৪ নাআমন কবা প্রদান 
চালুকরণ 

নাআন কবা 
চালুকৃত 

ংখযা    ক্ষযমাত্রা      
 
 
 
 

প্রকৃত র্জন     

৫.৫ আ-পাআরং চালুকরণ আ-পাআরং চালুকৃত  তাররখ    ক্ষযমাত্রা     ভরবযমত 
কার্যক্রম চালু 
করা মত ামর 
 
 
 
 
 
 
 

প্রকৃত র্জন 
 
 
 
 
 

    



 
 

৬. উদ্ভাবনী উমদযাগ 
৬.১ আমনামভলন রটম কর্তৃক 
উস্থারত উদ্ভাবনী ধারণা 
(Innovative Idea) 
বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত 
উদ্ভাবনী ধারণা 

ংখযা আমনামভলন রটমমর 
দয রচব 

 ২ ক্ষযমাত্রা ১ ১   রডও রভজুয়া 
ডকুমমন্টারর 
প্রস্তুত করা য় 

প্রকৃত র্জন  ১   

৭. জবাবরদর লরিলাীকরণ 
৭.১ রডট করমরটর ভা 
অময়াজন 

অময়ারজত ভা ংখযা    ক্ষযমাত্রা      

প্রকৃত র্জন      

৮. জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌলম উরিরখত মন্ত্রণায়/রবভাগ/ংস্থার কার্যক্রম  
৮.১      ক্ষযমাত্রা      

প্রকৃত র্জন      
৮.২      ক্ষযমাত্রা      

প্রকৃত র্জন      
৯. মন্ত্রণায়/রবভাগ/ংস্থার শুদ্ধাচার ংরিষ্ট নযানয কার্যক্রম 
৯.১      ক্ষযমাত্রা      

প্রকৃত র্জন      
৯.২      ক্ষযমাত্রা      

প্রকৃত র্জন      
১০. বামজট বরাদ্দ 
১০.১  শুদ্ধাচার ংক্রান্ত 
রবরভন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়মনর 
জনয অনুমারনক (Indictive)  
বামজট বরাদ্দ 

বরাদ্দকৃত র্থ ক্ষ টাকা    ক্ষযমাত্রা      

প্রকৃত র্জন      

১১. ররবীক্ষণ            

১১.১ জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌল 
কর্ম-ররকল্পনা ও  
ররবীক্ষণ কাঠামমা প্রণয়ন 

ররবীক্ষণ কাঠামমা 
প্রণীত 

তাররখ    ক্ষযমাত্রা     জাতীয় শুদ্ধাচার 
ককৌল কর্ম-
ররকল্পনা ও  
ররবীক্ষণ 
কাঠামমা প্রণয়ন 

প্রকৃত র্জন     



করা য়। 
 
 
 
 

১১.২ মরন্ত্রররদ রবভামগ 
ররবীক্ষণ প্ররতমবদন দারখ 

ররবীক্ষণ 
প্ররতমবদন 
দারখকৃত  

ংখযা    ক্ষযমাত্রা      

প্রকৃত র্জন      

 


