
 

দপ্তর/সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষণ  াঠামর্া, ২০১৭-২০১৮ 

 

দপ্তর/সংস্থার নার্:  প্রবাসী কল্যাণ ব্াাংক।                             র্ন্ত্রণালয়/রবভামগর নার্: আর্থ িক প্রর্িষ্ঠান র্বভাগ, অথ ি মন্ত্রণালয়।  

 ার্ মক্রর্ সূচ  এ   দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/ 

প্রশাসরন  

ইউরনট 

 

রভরিবছর 

২০১৬-

২০১৭ 

২০১৭-

২০১৮ 

অর্ মবছমর 

লক্ষযর্াত্রা 

অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০১৭-২০১৮ র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াত্রা/ 

প্রকৃত 

অজমন 

১র্ 

ক ায়াট মার 

জুলা/১৭-

কসমে/১৭ 

২য় 

ক ায়াট মার 

অমটা/১৭- 

রিমস/১৭ 

৩য় 

ক ায়াট মার 

জানু/১৮- 

র্াচ ম/১৮ 

৪র্ ম 

ক ায়াট মার 

এরপ্র/১৮- 

জুন/১৮ 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

 ১. প্রারতষ্ঠারন  ব্যবস্থা 

১.১ ননরত তা  রর্টির সভা   অনুরষ্ঠত সভা সংখ্যা ননর্িকিা 

কর্মটি 

০৪ ০৪ লক্ষযর্াত্রা ০১ ০১ ০১ ০১  

প্রকৃত অজমন ০১ ০১ ০১  

১.২ ননরত তা  রর্টির সভার রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন  বাস্তবারয়ত রসদ্ধামন্তর হার  % সাংর্িষ্ট 

র্বভাগ সমূহ 

-- ১০০% লক্ষযর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  

প্রকৃত অজমন ১০০% ১০০% ১০০%  

১.৩ দপ্তর/সংস্হায় শুদ্ধাচার প্ররতষ্ঠার কক্ষমত্র 

অন্তরায় রচরিত রণ 

রচরিত অন্তরায়সমূহ তাররখ সাংর্িষ্ট 

র্বভাগ সমূহ 

-- ৩১.০৩.১৮ লক্ষযর্াত্রা -- -- ৩১.০৩.১৮ --  

প্রকৃত অর্িন -- -- ৩১.০৩.১৮  

১.৪ অংশীজমনর (Stakeholder) অংশগ্রহমণ 

সভা  

অনুরষ্ঠত সভা সংখ্যা প্রর্িক্ষণ 

র্বভাগ 

০৪ ০৪ লক্ষযর্াত্রা ০১ ০১ ০১ ০১  

প্রকৃত অজমন ০১ ০১ ০১  

২. সমচতনতা বৃরদ্ধ 

২.১ সমচতনতা বৃরদ্ধমূল  সভা  অনুরষ্ঠত সভা সংখ্যা প্রর্িক্ষণ 

র্বভাগ 

১২ ০৬ লক্ষযর্াত্রা ০১ ০২ ০১ ০২  

প্রকৃত অজমন ০১ ০২ ০১  

২.২ জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল সংক্রান্ত প্ররশক্ষণ প্ররশক্ষণার্ী সংখ্যা প্রর্িক্ষণ 

র্বভাগ 

১৫০ ১৫০ লক্ষযর্াত্রা ৩৫ ৪০ ৩৫ ৪০  

প্রকৃত অজমন ৩৫ ৪০ ৩৫  

৩. জনমসবা রনরিত  রার লমক্ষয আইন/রবরি/নীরতর্ালা প্রণয়ন ও সংস্কার 

৩.১ আর্থ িক, প্রিাসর্নক ও ব্বসার্য়ক ক্ষমিার 

সাংশিাধন ও পর্রমার্িন 

 

আইন হালনাগাদ/সাংশিাধন সাংখ্যা সাংর্িষ্ট 

র্বভাগ সমূহ 

-- ০১ লক্ষযর্াত্রা -- -- -- ০১  

প্রকৃত অজমন -- -- --   

৪. শুদ্ধাচার চচ িার র্ন্য প্রশণাদনা প্রদান 

৪.১ Ôky×vPvi পুরস্কার cÖ`vb bxwZgvjv, 2017Õ-

এর রবিানানুসামর শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান 

 

 

 

প্রদত্ত পুরস্কার সংখ্যা পুরষ্কার 

প্রদাশনর র্ন্য 

গঠিি কর্মটি  

 

০৩ ০৪ লক্ষযর্াত্রা -- -- -- ০৪  

প্রকৃত অজমন -- -- --  



 ার্ মক্রর্ সূচ  এ   দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/ 

প্রশাসরন  

ইউরনট 

 

রভরিবছর 

২০১৬-

২০১৭ 

২০১৭-

২০১৮ 

অর্ মবছমর 

লক্ষযর্াত্রা 

অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০১৭-২০১৮ র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াত্রা/ 

প্রকৃত 

অজমন 

১র্ 

ক ায়াট মার 

জুলা/১৭-

কসমে/১৭ 

২য় 

ক ায়াট মার 

অমটা/১৭- 

রিমস/১৭ 

৩য় 

ক ায়াট মার 

জানু/১৮- 

র্াচ ম/১৮ 

৪র্ ম 

ক ায়াট মার 

এরপ্র/১৮- 

জুন/১৮ 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

৫. ই-গভর্ন্মন্স ও কসবার র্ান উন্নীত রণ 

৫.১  অনলাইন করসপন্স রসমেমর্র ব্যবহার 

 

ই-কর্ইল/এসএর্এস-এর 

র্াধ্যমর্ রনষ্পরিকৃি র্বষয় 

% প্রবাসী কল্যাণ 

ব্াাংক 

১০০% ১০০% লক্ষযর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  

প্রকৃত অজমন ১০০% ১০০% ১০০%  

৫.২ রবরভন্ন র্াধ্যর্ (সার্ারজ  কর্াগামর্াগ 

র্াধ্যর্সহ) ব্যবহার  মর অনলাইন  নফামরন্স 

আময়াজন 

অনুরষ্ঠত অনলাইন 

 নফামরন্স 

সংখ্যা প্রবাসী কল্যাণ 

ব্াাংক 

-- ০১ লক্ষযর্াত্রা -- -- -- ০১  

প্রকৃত 

অজমন 

-- -- --  

৫.৩ দপ্তর/সাংস্থায় ই-ফাইরলং পদ্ধরত বাস্তবায়ন ই-ফাইশল নর্থ র্নষ্পর্ত্তকৃি িার্রখ প্রবাসী কল্যাণ 

ব্াাংক 

-- ৩০.০৬.১৮ লক্ষযর্াত্রা -- -- -- ৩০.০৬.১৮  

প্রকৃত অজমন -- -- --  

৫.৪ দাপ্তরর   ামজ ইউরনম াি ব্যবহার  ইউর্নশকাড ব্বহার কশর 

কার্ িসম্পাদন  

% প্রবাসী কল্যাণ 

ব্াাংক 

-- ৬০% লক্ষযর্াত্রা ১৫% ১৫% ১৫% ১৫%  

প্রকৃত অজমন ১৫% ১৫% ১৫%  

৫.৫ মন্ত্রণালয়/র্বভাগ কর্তিক ২০১৬-১৭ অথ িবছশরর 

বার্ষ িক কম িসাংস্থান চুর্িশি বর্ণ িি  িার্লকা 

অনুর্ায়ী দপ্তর/সাংস্থার র্ন্য প্রশর্ার্য কমপশক্ষ দুটি 

কশর অনলাইন সসবা চালু করা 

ন্যযনিম দুটি অনলাইন সসবা 

চালুকৃি 

সংখ্যা প্রবাসী 

কল্যাণ 

ব্াাংক 

০১ ০২ লক্ষযর্াত্রা 

 

-- -- ০২ --  

প্রকৃত 

অজমন 

-- -- ০২  

৫.৬ ই-কটন্ডামরর র্াধ্যমর্ ক্রয়  ার্ ম সম্পাদন ই-কটন্ডামর সম্পারদত ক্রয় 

 ার্ ম 

% সাধারণ সসবা 

র্বভাগ 

-- ৫০% লক্ষযর্াত্রা -- -- ২০% ৩০%  

প্রকৃত অজমন -- -- --  

৫.৭ দাপ্তরর   ামজ কসাশ্যাল রর্রিয়া ব্যবহার দাপ্তরর  কসাশ্যাল রর্রিয়া 

কপজ চালু 

তাররখ প্রবাসী কল্যাণ 

ব্াাংক 

-- ৩০.০৯.১৭ লক্ষযর্াত্রা ৩০.০৯.১৭ -- -- --  

প্রকৃত অজমন ৩০.০৮.১৭ -- --  

৬. জনমসবা সহজী রমণর লমক্ষয উদ্ভাবনী উমযাগ ও কসবা পদ্ধরত সহজী রণ  

 

৬.১ দপ্তর/সাংস্থা কর্তিক বার্ষ িক উদ্ভাবনী 

কম িপর্রকল্পনা ২০১৭-১৮ প্রণয়ন 

উদ্ভাবনী কম িপর্রকল্পনা 

প্রণীি 

তাররখ ইশনাশভিন 

টিম 

-- ১৫.০১.১৮ লক্ষযর্াত্রা -- ১৫.০১.১৮ -- --  

প্রকৃত অজমন ১০.০৮.১৭ -- --  

৬.২ দপ্তর/সাংস্থা কর্তিক ২০১৭ সাশলর  বার্ষ িক 

উদ্ভাবনী কম িপর্রকল্পনা অনুর্ায়ী কমপশক্ষ দুটি 

উদ্ভাবনী উশযাগ বাস্তবায়ন  

বাস্তবারয়ত উদ্ভাবনী িারণা তাররখ ইশনাশভিন 

টিম 

-- ৩০.১২.১৭ লক্ষযর্াত্রা -- ৩০.১২.১৭ -- --  

প্রকৃত 

অজমন 

-- ৩০.১২.১৭ --  

৬.৩ দপ্তর/সাংস্থার কমপশক্ষ একটি কশর  সসবা 

পদ্ধর্ি সহর্ীকরশণর উশযাগ গ্রহণ 

 

 

সসবা পদ্ধর্ি সহর্ীকরণকৃি তাররখ প্রবাসী কল্যাণ  

ব্াাংক 

-- ২৮.০৩.১৮ লক্ষযর্াত্রা -- -- ২৮.০৩.১৮ --  

প্রকৃত অজমন -- -- ২৮.০৩.১৮  



 ার্ মক্রর্ সূচ  এ   দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/ 

প্রশাসরন  

ইউরনট 

 

রভরিবছর 

২০১৬-

২০১৭ 

২০১৭-

২০১৮ 

অর্ মবছমর 

লক্ষযর্াত্রা 

অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০১৭-২০১৮ র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াত্রা/ 

প্রকৃত 

অজমন 

১র্ 

ক ায়াট মার 

জুলা/১৭-

কসমে/১৭ 

২য় 

ক ায়াট মার 

অমটা/১৭- 

রিমস/১৭ 

৩য় 

ক ায়াট মার 

জানু/১৮- 

র্াচ ম/১৮ 

৪র্ ম 

ক ায়াট মার 

এরপ্র/১৮- 

জুন/১৮ 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

৭. জবাবরদরহ ির্িিালী রণ 

৭.১  দ্রুততর্ সর্ময় অরভমর্াগ রনষ্পরি অরভমর্াগ রনষ্পরিকৃত রদন র্র্আরএস 

সফাকাল 

পশয়ন্ট 

-- ০৭ লক্ষযর্াত্রা -- ০৭ -- --  

প্রকৃত অজমন -- ০৭ --  

৭.২ অরভমর্াগ রনষ্পরি  মর সাংর্িষ্ট ব্যরিম   

অবরহত রণ  

রনষ্পরিকৃত অরভমর্াগ 

অবরহত রণ 

রদন র্র্আরএস 

সফাকাল 

পশয়ন্ট 

-- ০১ লক্ষযর্াত্রা -- ০১ -- --  

প্রকৃত অজমন -- ০১ --  

৭.৩ অর্ডট আপর্ত্ত র্নষ্পর্ত্তকরণ র্নষ্পর্ত্তকৃি অর্ডট আপর্ত্ত  

 

% অর্ডট র্বভাগ ৫০% ৫০% লক্ষযর্াত্রা ১০% ১০% ১৫% ১৫%  

প্রকৃত অজমন ১০% ১০% ১৫%  

৭.৪ দুনীরত প্ররতমরাি সম্পর মত  ার্ মক্রর্ (কর্র্ন: 

ইমলক্ট্ররন  উপরস্থরত, গণশুনানী, ইতযারদ) গ্রহণ 

গৃহীত  ার্ মক্রর্  সংখ্যা র্র্আরএস 

সফাকাল 

পশয়ন্ট 

-- ০৩ লক্ষযর্াত্রা -- ০১ ০১ ০১  

প্রকৃত 

অজমন 

-- ০১ ০১  

৭.৫ দপ্তর/সাংস্থার দুনীর্ির সক্ষত্রসমূহ (Grey 

Area) র্চর্িিকরণ 

র্চর্িি সক্ষত্রসমূহ সংখ্যা ননর্িকিা 

কর্মটি 

-- ০১ লক্ষযর্াত্রা -- -- ০১ --  

প্রকৃত অজমন -- -- ০১  

৭.৬ তথ্য অরি ার আইমনর আওতায় দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

 র্ ম তমার অনলাইন প্ররশক্ষণ  

অনলাইন প্ররশক্ষমণ সনদ 

প্রাপ্ত 

তাররখ দার্য়ত্বপ্রাপ্ত 

কম িকিিা 

-- ৩১.১২.১৭ লক্ষযর্াত্রা -- ৩১.১২.১৭ -- --  

প্রকৃত অজমন ২৯.০৮.১৭ -- --  

৮. জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশমল উরিরখত দপ্তর/সংস্থার  ার্ মক্রর্ (প্রমর্াজয কক্ষমত্র) 

৮.১ প্রশর্ার্য নয় 

 

-- -- -- -- -- লক্ষযর্াত্রা -- -- -- --  

প্রকৃত 

অর্জন 

-- -- --  

৯. দপ্তর/সংস্থার ননরত তা  রর্টি  র্তম  রনি মাররত শুদ্ধাচার সংরিষ্ট অর্ন্ার্ন্  ার্ মক্রর্  

৯.১ সরকারী কম িচারী আচরণ র্বর্ধমালা ১৯৭৯ 

সম্পশকি প্রর্িক্ষণ/অবর্হিকরণ 

প্রর্িক্ষণাথী সাংখ্যা প্রর্িক্ষণ 

র্বভাগ 

-- ১২০ লক্ষযর্াত্রা ৩০ ৩০ ৩০ ৩০  

প্রকৃত অজমন ৩০ ৩০ ৩০  

৯.২ ইনশভন্টরী সরর্র্স্টার চালুকরণ/ 

হালনাগাদকরণ 

 

 সরর্র্ষ্টার চালুকরশণর / 

হালনাগাদকরশণর িার্রখ 

িার্রখ সাধারণ সসবা 

র্বভাগ 

-- ৩১.০৯.১৭ লক্ষযর্াত্রা ৩১.০৯.১৭ -- -- --  

প্রকৃত অজমন ৩০.০৯.১৭ -- --  

১০. অথ ি বরাদ্দ 

১০.১ শুদ্ধাচার সাংক্রান্ত র্বর্ভন্ন কার্ িক্রম 

বাস্তবায়শনর র্ন্য আনুমার্নক (Indicative) 

অমর্ মর পররর্াণ 

 

বরাদ্দকৃি অথ ি লক্ষ টাকা বাশর্ট ও 

ব্য় র্নয়ন্ত্রণ 

র্বভাগ 

০.২৫ ২.০০ 

লক্ষ 

লক্ষযর্াত্রা ২.০০ -- -- --  

প্রকৃত 

অজমন 

২.০০ -- --  



 ার্ মক্রর্ সূচ  এ   দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/ 

প্রশাসরন  

ইউরনট 

 

রভরিবছর 

২০১৬-

২০১৭ 

২০১৭-

২০১৮ 

অর্ মবছমর 

লক্ষযর্াত্রা 

অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০১৭-২০১৮ র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াত্রা/ 

প্রকৃত 

অজমন 

১র্ 

ক ায়াট মার 

জুলা/১৭-

কসমে/১৭ 

২য় 

ক ায়াট মার 

অমটা/১৭- 

রিমস/১৭ 

৩য় 

ক ায়াট মার 

জানু/১৮- 

র্াচ ম/১৮ 

৪র্ ম 

ক ায়াট মার 

এরপ্র/১৮- 

জুন/১৮ 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

১১. পররবীক্ষণ 

১১.১ জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা ও 

বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ  াঠামর্া প্রণয়ন 

পররবীক্ষণ  াঠামর্া প্রণীত িার্রখ ননর্িকিা 

কর্মটি 

৩০.০৬.১৬ ১৩.০৭.১৭ লক্ষযর্াত্রা ১৩.০৭.১৭ -- -- --  

প্রকৃত অজমন ১৩.০৭.১৭ -- -- -- 

১১.২ জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা ও 

বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ প্ররতমবদন র্ন্ত্রণালয়/রবভামগ 

দারখল 

পররবীক্ষণ প্ররতমবদন 

দারখলকৃত 

সংখ্যা ননর্িকিা 

কর্মটি 

০৪ ০৪ লক্ষযর্াত্রা ০১ ০১ ০১ ০১  

প্রকৃত অজমন ০১ ০১ ০১  

১১.৩ আওিাধীন র্াঠ পর্ িাশয়র  ার্ মালময়র জাতীয় 

শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা ও বাস্তবায়ন 

পররবীক্ষণ  াঠামর্া প্রণয়ন 

পররবীক্ষণ  াঠামর্া প্রণীত িার্রখ ননর্িকিা 

কর্মটি 

৩০.০৬.১৬ ১৩.০৭.১৭ লক্ষযর্াত্রা ১৩.০৭.১৭ -- -- --  

প্রকৃত অজমন ১৩.০৭.১৭ -- -- --  

১১.৪ আওিাধীন র্াঠ পর্ মাসয়র  ার্ মালময়র জাতীয় 

শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা ও বাস্তবায়ন 

পররবীক্ষণ প্ররতমবদন দপ্তর/সংস্থায় দারখল 

পররবীক্ষণ প্ররতমবদন 

দারখলকৃত 

সংখ্যা ননর্িকিা 

কর্মটি 

২০ ২০ লক্ষযর্াত্রা ০৫ ০৫ ০৫ ০৫  

প্রকৃত অজমন ০৫ ০৫ ০৫  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(মাহ িাব র্ার্বন) 

ব্বস্থাপনা পর্রচালক 

ও 

সভাপর্ি, ননর্িকিা কর্মটি 

প্রবাসী কল্যাণ ব্াাংক, প্রধান কার্ িালয়। 




