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welq :  জনশক্তি, কর্ মসংস্থান ও প্রক্তশক্ষণ ব্যুর া’  ২০১৯-২০২০ অর্ ম বছর   জাতীয় শুদ্ধাচা  বাস্তবায়ন কর্ ম-

পক্ত কল্পনা  ২য় ত্রৈর্াক্তসক ও ষাণ্মাক্তসক বাস্তবায়ন অগ্রগক্তত  প্রক্ততরবদন প্রপ্র ণ। 

 
 উপর্য মি ক্তবষরয়  পক্ত রপ্রক্তক্ষরত জানারনা যারে প্রয, জনশক্তি, কর্ মসংস্থান ও প্রক্তশক্ষণ ব্যুর া’  (২০১৯-২০২০) 

অর্ ম বছর   জাতীয় শুদ্ধাচা  বাস্তবায়ন কর্ ম-পক্ত কল্পনা  ২য় ত্রৈর্াক্তসক (অরটাব /২০১৯-ক্তিরসম্ব /২০১৯) ও ষাণ্মাক্তসক 

(জুলাই/২০১৯-ক্তিরসম্ব /২০১৯) বাস্তবায়ন অগ্রগক্তত  প্রক্ততরবদন প্রস্তুত ক া হরয়রছ। 

 

 ০২। এর্তাবস্থায়, জাতীয় শুদ্ধাচা  বাস্তবায়ন কর্ম-পক্ত কল্পনা  ২য় ত্রৈর্াক্তসক ও ষাণ্মাক্তসক বাস্তবায়ন অগ্রগক্তত  

প্রক্ততরবদন প্ররয়াজনীয় কায মক্রর্ গ্রহণর  জন্য এ  সারর্ প্রপ্র ণ ক া হরলা।  

 

সংর্যক্তি : বণ মনানুসার ।  

   

 
 

 

 

 

 

সচিব 
প্রবাসী কল্যাণ ও ববদেচিক কর্ মসংস্থান র্ন্ত্রণালয় 

প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ৭১-৭২, ইস্কাটন গাদড মন,  

রর্না, ঢাকা। 

 

  

 স্াাঃ- 

০৯.০১.২০২০ 

(প্রর্াাঃ শার্ছুল আলর্) 

র্হাপক্ত চালক (অক্ততক্ত ক্ত সক্তচব) 

ফ োন: ৪৯৩৪৯৯২৫ (অফ স) 

Email-dg@bmet.org.bd. 

 

 
   „̀wó AvKl©b : উপসক্তচব (বারজট) ও NIS প্র াকাল পরয়ন্ট কর্ মকতমা।  

 
 

 



 

 জাতীয় শুদ্ধাচা  প্রকৌশল কর্ ম-পক্ত কল্পনা, ২০১৯-২০২০ পক্ত ক্তশষ্ট ক 

 

েপ্তর/সংস্থার নার্: জনশক্তি, কর্ মসংস্থান ও প্রক্তশক্ষণ ব্যুর া 

কায মক্ররর্  নার্ 
কর্ মসম্পাদন সূচক 

 

সূচরক  

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়রন  

দাক্তয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যক্তি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মবছর   

লক্ষুর্াৈা 

বাস্তবায়ন অগ্রগক্তত পক্ত বীক্ষণ, ২০১৯-২০২০  

র্ন্তব্য লক্ষুর্াৈা/ 

অজমন 

১র্ 

প্রকায়াট মা  

জুলাই/১৯-

প্রসরে/১৯ 

২য় 

প্রকায়াট মা  

অরটা/১৯-

ক্তিরস/১৯ 

৩য় 

প্রকায়াট মা  

জানু/২০-

র্াচ ম/২০ 

৪র্ ম 

প্রকায়াট মা  

এক্তপ্রল/২০

-জুন/২০ 

প্রর্াট অজমন 
অক্তজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাক্ততষ্ঠাক্তনক ব্যবস্থা………………………………৮ 

১.১ ত্রনক্ততকতা কক্তর্টি  সভা   অনুক্তষ্ঠত সভা ৪ সংখ্যা পক্ত চালক 

(প্রশাসন ও 

অর্ ম) ও NIS 

প্র াকাল পরয়ন্ট 

৪ লক্ষুর্াৈা ১ ১ ১ ১   কায মক্তবব নী 

সংলাগ-০১   

 

অজমন ১ ১   ২ 

১.২ ত্রনক্ততকতা কক্তর্টি  সভা  ক্তসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন  

বাস্তবাক্তয়ত ক্তসদ্ধান্ত ৪ % পক্ত চালক 

(সকল শাখা) 

১০০% লক্ষুর্াৈা ৫% ২৫% ৩০% ২০%    

অজমন ৫% ২৫%   ৩০% 

২. দক্ষতা ও ত্রনক্ততকতা  উন্নয়ন……………………..…. ১০ 

২.১ সুিাসন প্রচিষ্ঠার চনচর্ত্ত 

অংশীজরন  (stakeholders) 

অংশগ্রহরণ  সভা 

অনুক্তষ্ঠত সভা ২ সংখ্যা পক্ত চালক 

(প্রক্তশক্ষণ 

পক্ত চালনা), 

পক্ত চালক 

(কর্ মসংস্থান) 

 

২ লক্ষুর্াৈা ১ -- ১ --   

 

 

কায মক্তবব নী 

সংলাগ-০২   

 

অজমন ১ ১   ২ 

২.২ অংশীজরন  অংশগ্রহরণ  সভার 

চসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

বাস্তবাক্তয়ত ক্তসদ্ধান্ত ২ % পক্ত চালক 

(সকল শাখা) 

 

৪০% লক্ষুর্াৈা ৪০% ৪০% ৪০% ৪০%    

অজমন ৪০% ৪০%   ৪০% 

২.৩ কর্ মকতমা-কর্ মচারীপ্রদ  অংশগ্রহরণ 

িাকচর সংক্রান্ত চবচভন্ন প্রক্তশক্ষণ 

আরয়াজন 

প্রক্তশক্ষণার্ী ৩ সংখ্যা পক্ত চালক 

(প্রশাসন ও 

অর্ ম) , 

উপপক্ত চালক 

(প্রশাসন) 

 

২৬০জন লক্ষুর্াৈা ৪০ ৪০ ৪০ ৪০   ক্তবএর্ইটি 

(১৬০)ও 

অধীন দপ্ত   

সমূরহ  

কর্ মকতমা 

কর্ মচা ী 

(১০০) জন 

সংলাগ-০৩ 

অজমন ৪০+২৫= 

৬৫ 

৪০+২৫=

৬৫ 

  অক্তজমত 

২.৪ কর্ মকতমা-কর্ মচারীপ্রদ  অংশগ্রহরণ 

সুশাসন সংক্রান্ত প্রক্তশক্ষণ আরয়াজন 

প্রক্তশক্ষণার্ী ৩ সংখ্যা পক্ত চালক 

(প্রশাসন ও 

২৬০জন লক্ষুর্াৈা ৪০ ৪০ ৪০ ৪০   ক্তবএর্ইটি 

(১৬০)ও অধীন 

দপ্ত   সমূরহ  অজমন ৪০+২৫= ৪০+২৫=   অক্তজমত 



কায মক্ররর্  নার্ 
কর্ মসম্পাদন সূচক 

 

সূচরক  

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়রন  

দাক্তয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যক্তি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মবছর   

লক্ষুর্াৈা 

বাস্তবায়ন অগ্রগক্তত পক্ত বীক্ষণ, ২০১৯-২০২০  

র্ন্তব্য লক্ষুর্াৈা/ 

অজমন 

১র্ 

প্রকায়াট মা  

জুলাই/১৯-

প্রসরে/১৯ 

২য় 

প্রকায়াট মা  

অরটা/১৯-

ক্তিরস/১৯ 

৩য় 

প্রকায়াট মা  

জানু/২০-

র্াচ ম/২০ 

৪র্ ম 

প্রকায়াট মা  

এক্তপ্রল/২০

-জুন/২০ 

প্রর্াট অজমন 
অক্তজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

অর্ ম) , 

উপপক্ত চালক 

(প্রশাসন) 

৬৫ ৬৫ কর্ মকতমা 

কর্ মচা ী (১০০) 

জন 

সংলাগ-০৩ 

৩. শুদ্ধাচা  প্রক্ততষ্ঠায় সহায়ক আইন/ক্তবক্তধ/নীক্ততর্ালা/ম্যানুরয়ল প্রণয়ন/সংস্কা /হালনাগাদক ণ ও প্রজ্ঞাপন/পক্ত পৈ জা ী ………….১০ 

৩.১ শুদ্ধাচা  প্রক্ততষ্ঠায় আক্তর্ মক 

ব্যবস্থাপনা  উন্নয়রন পাবক্তলক 

প্রক্তক্রউ রর্ন্ট আইন ২০০৬ ক্তবষরয় 

অবক্তহতক ণ  

প্রক্তশক্ষণার্ী  

সংখ্যা 

৪ সংখ্যা পক্ত চালক 

(প্রশাসন ও 

অর্ ম) 

১০০ জন লক্ষুর্াৈা ২৫ ২৫ ২৫ ২৫   ক্তবএর্ইটি ও এ  

অধীন দপ্তর   

কর্ মকতমা/কর্ মচা

 ী 

সংলাগ-০৩ 

অজমন ৪০+২৫= 

৬৫ 

৪০+২৫=

৬৫ 

  অক্তজমত 

৩.২ ক্তবরদশগার্ী/ক্তবরদশগর্রনচ্ছু  

কর্ীরদ  প্রতা ণা প্র ারধ প্রাক বক্তহগ মর্ন 

প্রক্তশক্ষণ ম্যানুরয়ল হালনাগাদক ণ  

ম্যানুরয়ল 

হালনাগাদ ও 

ওরয়ব সাইরট 

আপরলাি 

৪ তাক্ত খ পক্ত চালক 

(প্রক্তশক্ষণ 

পক্ত চালনা) 

৩০/১২/২০ লক্ষুর্াৈা -- ৩০/১২/২০ -- --   

 

 

ম্যানুরয়ল 

হালনাগাদকৃ

ত  

সংলাগ-০৪ 

 

অজমন  অক্তজমত    

অক্তজমত 

৩.৩ ক্তবএর্ইটি  কর্ মকতমা/ কর্ মচা ীরদ  

অনুরর্াক্তদত বদলী নীক্ততর্ালা জা ী 

ক ণ। 

অনুরর্াক্তদত বদলী 

নীক্ততর্ালা জা ী 

২ তাক্ত খ সহকা ী 

পক্ত চালক 

(প্রশাসন-৩) 

১৮/০৮/১৯ লক্ষুর্াৈা ১৮/৮/১৯ -- -- --   

 

২০/০৮/১৯ 

তাক্ত রখ 

জা ীকৃত  

                 

অজমন অক্তজত     

অক্তজমত 

৪. ওদয়বসাইদট সসবাবক্স হালনাগােকরণ..................................৮ 

৪.১ সসবা সংক্রান্ত সটাল চি নস্বরসমূহ স্ 

স্ তথ্য বাতায়রন দৃশ্যর্ানকরণ   

িথ্য বািায়দন 

দৃশ্যর্ানকৃি 

১ তাক্ত খ উপপক্ত চালক 

(বারজট ও 

আইটি), ক্তসক্তনয়  

ইনস্সট্রাট  

(আইটি শাখা) 

৩০/০৯/১৯ 

৩১/১২/১৯ 

৩১/০৩/২০ 

২৮/৬/২০ 

লক্ষুর্াৈা ৩০/৯/১৯ 

 

৩১/১২/১৯ 

 

৩১/০৩/২০ 

 

২৮/০৬/২০    

তথ্য বাতায়রন 

প্রদক্তশ মত 
অজমন অক্তজত অক্তজত   অক্তজমত 

৪.২ স্ স্ ওরয়বসাইরট শুদ্ধাচা  

প্রসবাবক্স হালনাগাদক ণ  

প্রসবাবক্স 

হালনাগাদকৃত 

২ িাচরখ উপপক্ত চালক 

(বারজট ও 

আইটি), ও 

ক্তসক্তনয়  

ইনস্সট্রাট  

(আইটি শাখা) 

৩০/০৯/১৯ 

৩১/১২/১৯ 

৩১/০৩/২০ 

২৮/৬/২০ 

লক্ষুর্াৈা ৩০/৯/১৯ 

 

৩১/১২/১৯ 

 

৩১/০৩/২০ 

 

২৮/০৬/২০   ওরয়ব 

সাইরট 

শুদ্ধাচা  

প্রসবাবক্স 

হালানাগাদ 

কৃত 

 

অজমন অক্তজমত অক্তজত   অক্তজমত 

৪.৩ স্প্ররণাক্তদত তথ্য প্রকাি চনদে মচিকা 

হালনাগাে কদর ওরয়বসাইরট প্রকাশ 

ক্তনরদ মক্তশকা 

হালনাগাদ কর  

ওরয়বসাইরট 

১ তাক্ত খ RTI প্র াকাল 

পরয়ন্ট 

কর্ মকতমা, 

উপপক্ত চালক 

১৫/২/২০ লক্ষুর্াৈা -- -- ৪/২/২০ --   জনাব প্রর্াাঃ 

র্াহমুদ উল্ল্ুা 

আকন্দ 

স্প্ররণাক্তদত 

অজমন      



কায মক্ররর্  নার্ 
কর্ মসম্পাদন সূচক 

 

সূচরক  

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়রন  

দাক্তয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যক্তি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মবছর   

লক্ষুর্াৈা 

বাস্তবায়ন অগ্রগক্তত পক্ত বীক্ষণ, ২০১৯-২০২০  

র্ন্তব্য লক্ষুর্াৈা/ 

অজমন 

১র্ 

প্রকায়াট মা  

জুলাই/১৯-

প্রসরে/১৯ 

২য় 

প্রকায়াট মা  

অরটা/১৯-

ক্তিরস/১৯ 

৩য় 

প্রকায়াট মা  

জানু/২০-

র্াচ ম/২০ 

৪র্ ম 

প্রকায়াট মা  

এক্তপ্রল/২০

-জুন/২০ 

প্রর্াট অজমন 
অক্তজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রকাশ (বারজট ও 

আইটি),  

তথ্য প্রকাি 

চনদে মচিকা 

হালনাগাে 

করদবন এবং 

জনাব, 

প্র জুওয়ানুল 

হক প্রচৌধু ী 

চবএর্ইটি’র 

ওদয়ব সাইদট 

আপদলাদডর 

ব্যবস্থা গ্রহণ 

করদবন। 

৪.৪ স্ স্ ওরয়বসাইরট তথ্য অক্তধকা    

প্রসবাবক্স হালনাগাদক ণ  

প্রসবাবক্স 

হালনাগাদ 

২ তাক্ত খ RTI প্র াকাল 

পরয়ন্ট 

কর্ মকতমা, 

উপপক্ত চালক 

(বারজট ও 

আইটি) 

৩০/০৯/১৯ 

৩১/১২/১৯ 

৩১/০৩/২০ 

২৮/৬/২০ 

লক্ষুর্াৈা ৩০/৯/১৯ 

 

৩১/১২/১৯ 

 

৩১/০৩/২০ 

 

২৮/০৬/২০   ওরয়ব 

সাইরট তথ্য 

অক্তধকা    

প্রসবাবক্স 

হালনাগাদ 

কৃত 

অজমন অক্তজমত অক্তজমত   অক্তজমত 

৪.৫ স্ স্ ওরয়বসাইরট  অক্তভরযাগ 

প্রক্ততকা  ব্যবস্থা (GRS) প্রসবাবক্স 

হালনাগাদক ণ 

ওরয়বসাইরট 

হালনাগাদকৃত 

২ তাক্ত খ উপপক্ত চালক 

(বারজট ও 

আইটি) 

২/১০/১৯ 

২/১/২০ 

২/৩/২০ 

৩০/৬/২০ 

 

 

লক্ষুর্াৈা ২/১০/১৯ 

 

২/১/২০ 

 

২/৩/২০ 

 

৩০/৬/২০   ওরয়ব 

সাইরট  

অক্তভরযাগ 

প্রক্ততকা  

ব্যবস্থা 

(GRS) 

প্রসবাবক্স 

হালনাগাদ 

কৃত 

অজমন অক্তজমত অক্তজমত   অক্তজমত 

৫. সুিাসন প্রচিষ্ঠা……………………………..৬ 

৫.১ উত্তর্ চচ মা  তাক্তলকা প্রণয়ন কর  স্ব 

স্ব র্ন্ত্রণালয়/ক্তবভারগ প্রপ্র ণ 

উত্তর্ চচ মা  

তাক্তলকা প্রপ্রক্ত ত 

৩ তাক্ত খ উপপক্ত চালক 

(বারজট ও 

আইটি) 

৩০/১২/১৯ লক্ষুর্াৈা -- ৩০/১২/১৯ -- --   সংলাগ-০৫ 

 অজমন  অক্তজমত   অক্তজমত 

৫.২ বাংলাদেি জািীয় চডচজটাল 

আচকমদটকিার-এর স াকাল পদয়ন্ট ও 

চবকল্প স াকাল পদয়ন্ট কর্ মকিমা চনদয়াগ 

ও ওদয়বসাইদট প্রকাি 

স াকাল পদয়ন্ট ও 

চবকল্প স াকাল 

পদয়ন্ট চনদয়াগকৃি 

ও ওদয়বসাইদট 

২ তাক্ত খ পক্ত চালক 

(প্রক্তশক্ষণ 

পক্ত চালনা), 

ক্তবকল্প কর্ মকতমা 

উপপক্ত চালক 

১০/৭/১৯ লক্ষুর্াৈা ১০/৭/১৯ -- -- --    

অজমন অক্তজমত    অক্তজমত 



কায মক্ররর্  নার্ 
কর্ মসম্পাদন সূচক 

 

সূচরক  

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়রন  

দাক্তয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যক্তি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মবছর   

লক্ষুর্াৈা 

বাস্তবায়ন অগ্রগক্তত পক্ত বীক্ষণ, ২০১৯-২০২০  

র্ন্তব্য লক্ষুর্াৈা/ 

অজমন 

১র্ 

প্রকায়াট মা  

জুলাই/১৯-

প্রসরে/১৯ 

২য় 

প্রকায়াট মা  

অরটা/১৯-

ক্তিরস/১৯ 

৩য় 

প্রকায়াট মা  

জানু/২০-

র্াচ ম/২০ 

৪র্ ম 

প্রকায়াট মা  

এক্তপ্রল/২০

-জুন/২০ 

প্রর্াট অজমন 
অক্তজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রকাচিি (বারজট ও 

আইটি) 

৫.৩ জনস্বার্ ম সংচিষ্ট িথ্য প্রকাি 

(সুরক্ষা প্রোন) চবচির্ালা, ২০১৭-এর 

চবচি ৪ অনুসাদর “সডচজগদনদটড 

অচ সার” চনদয়াগ ও ওদয়বসাইদট 

প্রকাি 

“সডচজগদনদটড 

অচ সার” 

চনদয়াগকৃি ও 

ওদয়বসাইদট 

প্রকাচিি 

১ তাক্ত খ পক্ত চালক 

(প্রশাসন ও 

অর্ ম) ও চসচনয়র 

ইন্স: (আইটি 

িাখা) 

 

১৫/৭/১৯ লক্ষুর্াৈা ১৫/৭/১৯ -- -- --   ওরয়ব সাইরট 

প্রকাক্তশত 

 
অজমন অক্তজমত    অক্তজমত 

৬. প্রকদল্পর সক্ষদে শুদ্ধািার...........................৯ 

৬.১ প্রকদল্পর বাক্তষ মক ক্রয় পক্ত কল্পনা 

অনুরর্াদন 

অনুরর্াক্তদত ক্রয় 

পক্ত কল্পনা 

২ তাক্ত খ প্রকল্প 

পক্ত চালক ও 

উপ প্রকল্প 

পক্ত চালক 

(সংক্তিষ্ট প্রকল্প) 

 

১৫/১০/১৯ লক্ষুর্াৈা -- ১৫/১০/১৯ -- --   সংলাগ-০৬ 

 অজমন  অক্তজমত   অক্তজমত 

৬.২ এক্তিক্তপ বাস্তবায়ন অগ্রগক্তত অগ্রগক্তত  হা  ১ % প্রকল্প 

পক্ত চালক ও 

উপ প্রকল্প 

পক্ত চালক 

(সংক্তিষ্ট প্রকল্প) 

 

৭০% লক্ষুর্াৈা -- -- -- ৭০%   সাক্তব মক 

কাজ ৪৮% 

সম্পন্ন 

হরয়রছ। 

অজমন ৪০% ০৮%   অক্তজমত 

৬.৩ প্রকরল্প  বাস্তবায়ন অগ্রগক্তত 

পক্ত দশ মন/ পক্ত বীক্ষণ 

দাক্তখলকৃত 

প্রক্ততরবদন 

৩ সংখ্যা র্হাপক্ত চালক, 

অক্ততক্ত ি 

র্হাপক্ত চালক 

(প্রক্তশক্ষণ), 

পক্ত চালক 

(প্রক্তশক্ষণ 

পক্ত চালনা) ও 

প্রক্তশক্ষণ র্ান 

পক্ত কল্পনা , 

উপপক্ত চালক 

(প্রটকক্তনকুাল) 

১০ লক্ষুর্াৈা ২ ৩ ৩ ২   পক্ত দ মশন 

প্রক্ততরবদন  

সংলাগ-৭  

অজমন ২ ৩   ৫ 

৬.৪ প্রকল্প পক্ত দশ মন/পক্ত বীক্ষণ 

প্রক্ততরবদরন  সুপাক্ত শ বাস্তবায়ন 

বাস্তবায়রন  হা  ৩ % প্রকল্প 

পক্ত চালক ও 

উপ প্রকল্প 

৪০% লক্ষুর্াৈা ১০% ১০% ১০% ১০%    

অজমন ১০% ১০%   ২০% 



কায মক্ররর্  নার্ 
কর্ মসম্পাদন সূচক 

 

সূচরক  

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়রন  

দাক্তয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যক্তি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মবছর   

লক্ষুর্াৈা 

বাস্তবায়ন অগ্রগক্তত পক্ত বীক্ষণ, ২০১৯-২০২০  

র্ন্তব্য লক্ষুর্াৈা/ 

অজমন 

১র্ 

প্রকায়াট মা  

জুলাই/১৯-

প্রসরে/১৯ 

২য় 

প্রকায়াট মা  

অরটা/১৯-

ক্তিরস/১৯ 

৩য় 

প্রকায়াট মা  

জানু/২০-

র্াচ ম/২০ 

৪র্ ম 

প্রকায়াট মা  

এক্তপ্রল/২০

-জুন/২০ 

প্রর্াট অজমন 
অক্তজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

পক্ত চালক 

(সংক্তিষ্ট প্রকল্প) 

 

৭. ক্রয়দক্ষদে শুদ্ধািার...................৭ 

৭.১ ক্তপক্তপএ ২০০৬-এ  ধা া ১১(২) ও 

ক্তপক্তপআ  ২০০৮-এ  ক্তবক্তধ ১৬(৬) 

অনুযায়ী ২০১৯-২০ অর্ ম বছদরর ক্রয়-

পক্ত কল্পনা  ওদয়বসাইদট প্রকাি 

ক্রয়-পক্ত কল্পনা 

ওদয়বসাইদট 

প্রকাচিি 

৩ তাক্ত খ উপপক্ত চালক 

(সাধা ণ প্রসবা) 

ও সহকা ী 

পক্ত চালক 

(সাধা ন প্রসবা) 

১৫/১০/১৯ লক্ষুর্াৈা -- ১৫/১০/১৯ -- --   ওদয়বসাই

সট 

প্রকাচিি 
অজমন  অক্তজমত   অক্তজমত 

৭.২ ই-সটন্ডাদরর র্াধ্যরর্ ক্রয় কায ম 

সম্পাদন 

ই-প্রটন্ডাসর ক্রয় 

সম্পন্ন 

৪ % উপপক্ত চালক 

(সাধা ণ প্রসবা) 

ও সহকা ী 

পক্ত চালক 

(সাধা ন প্রসবা) 

১৫% লক্ষুর্াৈা -- -- ৫ ১০   সব মরর্াট 

ক্রয় 

বারজরট  

১৫% 

অজমন      

৮. স্েতা ও জবাবক্তদক্তহ িচিিালীক ণ…………………….১২ 

৮.১ স্ স্ প্রসবা প্রদান প্রক্ততশ্রুক্তত 

(ক্তসটিরজনস্ চাট মা )  প্রণয়ন ও 

বাস্তবায়ন  

ক্তসটিরজনস্ চাট মা  

প্রণীি ও 

বাস্তবাচয়ি 

২ িাচরখ পক্ত চালক 

(সকল) 

৩১/১২/১৯ 

৩০/০৬/২০ 

লক্ষুর্াৈা -- ৩১/১২/১৯ -- ৩০/০৬/২০   ক্তনধ মাক্ত ত 

সর্রয়  র্ধ্য 

স্মাট ম কাি ম 

ইসুু, ক্তপক্তিটি 

সনদ প্রদান 

কায মক্রর্ 

বাস্তবায়ন 

এবং এ 

সংক্রান্ত 

প্রক্ততরবদন 

অজমন  অক্তজমত   অক্তজমত 

৮.২ শাখা/অক্তধশাখা এবং অিীনস্থ 

অচ স পক্ত দশ মন  

পক্ত দশ মন 

সম্পন্ন 

                                                                                

২ 

সংখ্যা সকল শাখা ৪০ লক্ষুর্াৈা ৫ ১৫ ১০ ১০   অক্তজমত 

সংলাগ-০৮ 

 

অজমন ৫ ১৫   ২০ 

৮.৩ শাখা/অক্তধশাখা এবং অিীনস্থ 

অচ দসর পক্ত দশ মন প্রক্ততরবদরন  

সুপাক্ত শ বাস্তবায়ন 

পক্ত দশ মন 

প্রক্ততরবদরন  

সুপাক্ত শ 

বাস্তবাক্তয়ত 

২ % পক্ত চালক (প্রশাসন 

ও অর্ ম), পক্ত চালক 

(প্রক্তশক্ষণ 

পক্ত চালনা) 

পক্ত চালক 

(কর্ মসংস্থান) ও 

পক্ত চালক 

(বক্তহগ মর্ন) 

সংক্তিষ্টতা অনুযায়ী 

৪০% লক্ষুর্াৈা ১০% ১০% ১০% ১০%    

অজমন ১০% ১০%   ২০% 



কায মক্ররর্  নার্ 
কর্ মসম্পাদন সূচক 

 

সূচরক  

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়রন  

দাক্তয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যক্তি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মবছর   

লক্ষুর্াৈা 

বাস্তবায়ন অগ্রগক্তত পক্ত বীক্ষণ, ২০১৯-২০২০  

র্ন্তব্য লক্ষুর্াৈা/ 

অজমন 

১র্ 

প্রকায়াট মা  

জুলাই/১৯-

প্রসরে/১৯ 

২য় 

প্রকায়াট মা  

অরটা/১৯-

ক্তিরস/১৯ 

৩য় 

প্রকায়াট মা  

জানু/২০-

র্াচ ম/২০ 

৪র্ ম 

প্রকায়াট মা  

এক্তপ্রল/২০

-জুন/২০ 

প্রর্াট অজমন 
অক্তজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

 

৮.৪ সক্তচবালয় ক্তনরদ মশর্ালা ২০১৪ 

অনুযায়ী নক্তর্  প্রেক্তণ ক্তবন্যাসক ণ  

নক্তর্ প্রেক্তণ ক্তবন্যাস ২ % পক্ত চালক 

(সকল ) 

৬০% লক্ষুর্াৈা ১৫% ১৫% ১৫% ১৫%    

অজমন ১৫% ১৫%   ৩০% 

৮.৫ প্রেক্তণ ক্তবন্যাসকৃত নক্তর্ ক্তবনষ্টক ণ নক্তর্ ক্তবনষ্ট ২ % পক্ত চালক 

(প্রশাসন ও 

অর্ ম) ও 

উপপক্ত চালক 

(সাধা ন প্রসবা) 

 

 

১০% লক্ষুর্াৈা -- -- ১০ --    

অজমন      

৮.৬ প্রাচিষ্ঠাচনক গণশুনানী আদয়াজন  প্রাচিষ্ঠাচনক 

গণশুনানী 

আদয়াচজি 

২ সংখ্যা পক্ত সংখ্যাণ 

কর্ মকতমা জনাব 

প্রর্াাঃ 

নাক্তসরুজ্জার্ান 

৩০ লক্ষুর্াৈা ৮ ৯ ৮ ৫    

 

 

 

অজমন ৮ ১০   ১৮ 

৯. শুদ্ধাচা  সংক্তিষ্ট এবং দুনীক্তত প্রক্ততর ারধ সহায়ক অন্যান্য কায মক্রর্……………..১৫ (অগ্রাচিকার চভচত্তদি নুুনির্ পাঁিটি কার্ মক্রর্) 

৯.১ স কা  কর্তমক প্রবাসী কর্ীরদ  

প্রদরশ প্র ক্তর্রটন্স প্রপ্র রণ প্রপ্রক্ত ত অরর্ ম  

২% প্ররনাদনা প্রদারন  ক্তবষয়টি অবক্তহত 

ক ণ এবংরপ্রক্ত ত প্র ক্তর্রটন্স আয় বধ মক 

কারজ ক্তবক্তনরয়ারগ উদু্বদ্ধ ক রণ  লরক্ষ 

টিক্তভক্তস ক্তনর্ মাণ ও প্রচা । 

টিক্তভক্তস ক্তনর্ মাণ ও 

প্রচা  

৪ সংখ্যা পক্ত চালক 

(কর্ মসংস্থান/ 

প্রক্তশক্ষণ 

পক্ত চালনা/ 

বক্তহগ মর্ন) 

১ লক্ষুর্াৈা -- -- ১ --    

অজমন      

৯.২ ত্রনক্ততকতা সম্পক্তকমত প্রচা না ক্তবক্তলকৃত 

প্রপাষ্টা /ক্তল রলট 

৩ সংখ্যা পক্ত চালক 

(প্রশাসন ও অর্ ম) 

ও উপপক্ত চালক 

(সাধা ন প্রসবা) 

 

২৫,০০০ লক্ষুর্াৈা ৩০০০ ১৫০০০ ৪০০০ ৩০০০   সংলাগ-০৯ 

 

 

অজমন ৩০০০ ৪০০০০   ৪৩,০০০ 

৯.৩ অক্তভরযাগ ক্তনষ্পক্তত্তকৃত প্রসবা 

গ্রহীতারদ  ক্তনকট হরত ক্ত িব্যাক 

গ্রহণ/সন্তুক্তষ্ট যাচাই এ  ব্যবস্থা গ্রহণ। 

ক্ত িব্যাক 

গ্রহণ/সন্তুক্তষ্ট যাচাই 

৪ % পক্ত চালক 

(কর্ মসংস্থান/ 

প্রশাসন/প্রক্তশক্ষ

ণ/বক্তহগ মর্ন 

 

৮০% লক্ষুর্াৈা ২০% ২০% ২০% ২০%  

অজমন ২০% ২০%   ৪০% 

৯.৪ অধীন দপ্তসমূহ দপ্ত সমূরহ  

কায মক্রর্ ক্তনয়ক্তর্ত র্ক্তনটক্ত ং 

র্ক্তনটক্ত ং কায মক্রর্ ২ % পক্ত চালক 

(প্রশাসন ও অর্ ম) 

এবং পক্ত চালক 

(প্রক্তশক্ষণ 

১০০% লক্ষুর্াৈা ২৫% ২৫% ২৫% ২৫%   ই- র্ক্তনটক্ত ং, 

ক্তভক্তিও 

কন ার ন্স, 

প্রটক্তলর াক্তনক 

অজমন ২৫% ২৫%   ৫০% 



কায মক্ররর্  নার্ 
কর্ মসম্পাদন সূচক 

 

সূচরক  

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়রন  

দাক্তয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যক্তি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মবছর   

লক্ষুর্াৈা 

বাস্তবায়ন অগ্রগক্তত পক্ত বীক্ষণ, ২০১৯-২০২০  

র্ন্তব্য লক্ষুর্াৈা/ 

অজমন 

১র্ 

প্রকায়াট মা  

জুলাই/১৯-

প্রসরে/১৯ 

২য় 

প্রকায়াট মা  

অরটা/১৯-

ক্তিরস/১৯ 

৩য় 

প্রকায়াট মা  

জানু/২০-

র্াচ ম/২০ 

৪র্ ম 

প্রকায়াট মা  

এক্তপ্রল/২০

-জুন/২০ 

প্রর্াট অজমন 
অক্তজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

পক্ত চালনা) প্রযাগারযাগ 

এবং ক্ত ল্ড 

ক্তভক্তজট এ  

র্াধ্যরর্ 

৯.৫ দূনীক্তত প্রক্ততর ারধ সরচতনতা মূলক 

কর্ মশালা 

 

কর্ মশালা  

আরয়াজন 

২ সংখ্যা পক্ত চালক 

(প্রশাসন ও অর্ ম) 

উর্ধ্মতন 

পক্ত সংখ্যান 

কর্ মকতমা জনাব 

র্াসুদ  ানা 

২ লক্ষুর্াৈা -- ১ ১ --   ক্তবএর্ইটি ও 

অধীন দপ্তর   

কর্ মকতমা/কর্ ম

চা ী, বায় া, 

ক্ত ক্রুটিং 

এরজক্তন্স, 

ক্তসক্তভল 

প্রসাসাইটি  

প্রক্ততক্তনক্তধ 

বরগ ম  সর্ন্বরয় 

সংলাগ-১০ 

অজমন  ১   ১ 

      

১০. শুদ্ধািার িি মার জন্য পুরস্কার/প্রদণােনা প্রোন..............................৫ 

১০.১ শুদ্ধািার পুরস্কার প্রোন প্রেত্ত পুরস্কার ৩ তাক্ত খ পক্ত চালক (প্রশাসন 

ও অর্ ম) ও NIS 

প্র াকাল পরয়ন্ট 

কর্ মকতমা 

২৮/০৬/২০ লক্ষুর্াৈা -- -- -- ২৮/৬/২০    

অজমন      

১০.২ ২০১৮-১৯ অর্ মবছদর শুদ্ধািার 

পুরস্কার প্রাপ্তদের িাচলকা ওদয়বসাইদট 

প্রকাি 

পুরস্কার প্রাপ্তদের 

িাচলকা ওদয়বসাইদট 

প্রকাচিি 

২ িাচরখ পক্ত চালক 

(প্রশাসন ও 

অর্ ম) 

৩০/০৬/১৯ লক্ষুর্াৈা ৩০/৬/১৯ -- -- --    

অজমন অক্তজমত    অক্তজমত 

১১. অর্ ম বরাদ্দ....................................................................২ 

১১.১ শুদ্ধািার কর্ ম-পচরকল্পনায় অন্তমভুি 

চবচভন্ন কার্ মক্রর্ বাস্তবায়দনর জন্য 

বরাদ্দকৃি  অরর্ ম  আনুর্াচনক পক্ত র্াণ 

অর্ ম বরাদ্দ  ২ লক্ষ 

টাকা 

পক্ত চালক 

(প্রশাসন ও অর্ ম), 

উপপক্ত চালক 

(বারজট ও অর্ ম) 

ও সহকা ী 

পক্ত চালক 

(বারজট) 

৪,০০,০০০ 

টাকা 

লক্ষুর্াৈা ৫০,০০০ ১.০০,০০০ ১,২৫,০০০ ১,২৫,০০০   ইন-হাউজ 

প্রক্তশক্ষণ, 

কর্ মশালা ও 

প্রচা ণামূলক 

প্রপাষ্টা  

ক্তল রলট 

মুদ্রণ খারত  

অজমন ৫০,০০০ ২,০০,০০০   ২,৫০,০০০ 

১২. পক্ত বীক্ষণ ও মূল্যায়ন…………………………….৮ 

১২.১ েপ্তর/সংস্হা কর্তমক প্রণীি                                          

জাতীয় শুদ্ধাচা  প্রকৌশল কর্ ম-পক্ত কল্পনা, 

২০১৯-২০ স্ব স্ব র্ন্ত্রণালয় এবং 

প্রণীত কর্ ম-

পক্ত কল্পনা 

আপদলাডকৃত 

২ িাচরখ NIS প্র াকাল 

পরয়ন্ট কর্ মকতমা 

এবং উপ 

পক্ত চালক 

২৫ জুন 

২০১৯ 

লক্ষুর্াৈা ২৫/৬/১৯ -- -- --   ওরয়ব 

সাইরট 

প্রকাক্তশত 
অজমন অক্তজমত    অক্তজমত 



কায মক্ররর্  নার্ 
কর্ মসম্পাদন সূচক 

 

সূচরক  

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়রন  

দাক্তয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যক্তি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মবছর   

লক্ষুর্াৈা 

বাস্তবায়ন অগ্রগক্তত পক্ত বীক্ষণ, ২০১৯-২০২০  

র্ন্তব্য লক্ষুর্াৈা/ 

অজমন 

১র্ 

প্রকায়াট মা  

জুলাই/১৯-

প্রসরে/১৯ 

২য় 

প্রকায়াট মা  

অরটা/১৯-

ক্তিরস/১৯ 

৩য় 

প্রকায়াট মা  

জানু/২০-

র্াচ ম/২০ 

৪র্ ম 

প্রকায়াট মা  

এক্তপ্রল/২০

-জুন/২০ 

প্রর্াট অজমন 
অক্তজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

ওদয়বসাইদট আপদলাডকরণ (বারজট ও 

আইটি) 

১২.২ ক্তনধ মাক্ত ত সর্রয় ত্রৈর্াক্তসক 

পক্ত বীক্ষণ প্রক্ততরবদন সংচিষ্ট 

র্ন্ত্রণালয়/চবভাদগ দাক্তখল ও স্ব স্ব 

ওদয়বসাইদট আপদলাডকরণ 

ত্রৈর্াক্তসক 

প্রক্ততরবদন দাক্তখল 

ও আপদলাড 

২ সংখ্যা উপপক্ত চালক 

(প্রশাসন), 

সহকা ী 

পক্ত চালক 

(প্রশাসন-৩) 

এবং উপ 

পক্ত চালক 

(বারজট ও 

আইটি) 

 

৪ লক্ষুর্াৈা ১ ১ ১ ১    

অজমন ১ ১   ২ 

১২.৩ আওিািীন আঞ্চচলক/র্াঠ পর্ মাদয়র 

কার্ মালয় কর্তমক দাক্তখলকৃত জাতীয় 

শুদ্ধাচা  প্রকৌশল কর্ ম-পক্ত কল্পনা ও 

পক্ত বীক্ষণ  প্রক্ততরবদরন  ওপ  

ক্ত িব্যাক প্রদান 

চ ডব্যাক 

সভা/কর্ মিালা 

আদয়াজন 

৪ তাক্ত খ পক্ত চালক 

(প্রশাসন ও 

অর্ ম) 

৩ া জুন, 

২০১৯ 

লক্ষুর্াৈা ১ ১ ১ ১   সংলাগ-১১ 

অজমন ১ ১   ২ 

 


