
পরিরিষ্ট-ক 
 দপ্তি/সংস্থাি জাতীয় শুদ্ধাচাি ককৌিল কর্ ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অগ্রগরত পরিবীক্ষণ কাঠামর্া, ২০১৯-২০২০  

 

 
 

দপ্তি/সংস্থাি নার্ঃ বাংলামদি ইনরিটিউট অব ম্যামনজমর্ন্ট 

 
কার্ মক্রমর্ি নার্ কর্ মসম্পাদন সুচক সুচমকি 

র্ান 

একক বাস্তবায়মনি 

দারয়ত্ব প্রাপ্ত           

ব্যরি/পদ  

২০১৯-২০২০ 

অর্ মবছমিি 

লক্ষযর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পরিবীক্ষণ, ২০১৯-২০২০ 

লক্ষযর্াত্রা 

অজমন 

১র্ 

ককায়াট মাি 

২য় 

ককায়াট মাি 

৩য় 

ককায়াট মাি 

৪র্ ম 

ককায়াট মাি 

কর্াট 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

র্ন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

 প্রারতষ্ঠারনক ব্যবস্থা  ...................৮ 

১.১ ননরতকতা করর্টিি সভা অনুরষ্ঠত সভা ৪ সংখ্যা ব্যবস্থাপনা 

উপমদষ্টা-১, 

র্ানবসম্পদ 

ব্যবস্থাপনা রবভাগ 

৪ লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.২ ননরতকতা কর্টিি সভাি রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন বাস্তবারয়ত রসদ্ধান্ত ৪ % ব্যবস্থাপনা 

উপমদষ্টা-১, 

র্ানবসম্পদ 

ব্যবস্থাপনা রবভাগ 

১০০% লক্ষযর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

 দক্ষতা ও ননরতকতাি উন্নয়ন .....................১০ 

২.১ সুিাসন প্ররতষ্ঠাি রনরর্ত্ত অংিীজমনি 

(Stakeholder) অংিগ্রহমণ সভা   

অনুরষ্ঠত সভা ২ সংখ্যা ব্যবস্থাপনা 

উপমদষ্টা-১, 

র্ানবসম্পদ 

ব্যবস্থাপনা রবভাগ 

০২ লক্ষযর্াত্রা - ১ - ১    

অজমন      

২.২  অংিীজমনি অংিগ্রহমণ সভাি রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন    বাস্তবারয়ত রসদ্ধান্ত ২ %  

 

১০০% লক্ষযর্াত্রা 

 

- ১০০% - ১০০%    

অজমন      

২.৩  কর্ মকতমা-কর্ মচািীমদি অংিগ্রহমণ চাকরি সংক্রান্ত 

রবরভন্ন প্ররিক্ষণ আময়াজন। 

প্ররিক্ষণার্ী ৩ সংখ্যা ব্যবস্থাপনা 

উপমদষ্টা-১, 

র্ানবসম্পদ 

ব্যবস্থাপনা রবভাগ 

৬৫ লক্ষযর্াত্রা - ৪০ - ২৫    

অজমন      

২.৪  কর্ মকতমা-কর্ মচািীমদি অংিগ্রহমণ সুিাসন সংক্রান্ত 

প্ররিক্ষণ আময়াজন।   

প্ররিক্ষণার্ী ৩ সংখ্যা ব্যবস্থাপনা 

উপমদষ্টা-১, 

র্ানবসম্পদ 

ব্যবস্থাপনা রবভাগ 

৬৫ লক্ষযর্াত্রা - ৪০ - ২৫    

      

 শুদ্ধাচাি প্ররতষ্ঠায় সহায়ক আইন/রবরি/নীরতর্ালা/ম্যানুময়ল প্রণয়ন/সংস্কাি/হালনাগাদকিণ ও প্রজ্ঞাপন/পরিপত্র জারি....................১০ 

৩.১  রবআইএর্ আইন-এি খসড়া প্রণয়ন খসড়া আইন প্রণয়ন ৫ তারিখ পরিচালক 

(প্রশাসন) 

১৫/১২/২০১৯ লক্ষযর্াত্রা - ১৫/১২/২০১৯ - -    

অজমন      

৩.২  পমদান্নরতি নীরতর্ালা হালনাগাদকিণ নীরতর্ালা 

হালনাগাদকৃত 

৫ তারিখ পরিচালক 

(প্রশাসন) 

৩১/০৩/২০২০ লক্ষযর্াত্রা - - ৩১/০৩/২০২০ -    

অজমন        



কার্ মক্রমর্ি নার্ কর্ মসম্পাদন সুচক সুচমকি 

র্ান 

একক বাস্তবায়মনি 

দারয়ত্ব প্রাপ্ত           

ব্যরি/পদ  

২০১৯-২০২০ 

অর্ মবছমিি 

লক্ষযর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পরিবীক্ষণ, ২০১৯-২০২০ 

লক্ষযর্াত্রা 

অজমন 

১র্ 

ককায়াট মাি 

২য় 

ককায়াট মাি 

৩য় 

ককায়াট মাি 

৪র্ ম 

ককায়াট মাি 

কর্াট 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

র্ন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

 ওময়বসাইমট কসবাবক্স হালনাগাদাকিণ.........................৮ 

৪.১ কসবা সংক্রান্ত কটাল রি নস্বিসমূহ স্ব স্ব তথ্য বাতায়মন 

দৃশ্যর্ানকিণ 

তথ্য বাতায়মন 

দৃশ্যর্ানকৃত 

১ তারিখ রবভাগীয় প্রিান, 

করম্পউটাি 

সারভ মমসস রবভাগ 

৩১/০৭/২০১৯ 

৩১/১০/২০১৯ 

৩১/০১/২০২০ 

৩১/০৩/২০২০ 

লক্ষযর্াত্রা 

 

৩১/০৭/২০১৯ ৩১/১০/২০১৯ ৩১/০১/২০২০ ৩১/০৩/২০২০    

অজমন      

৪.২ স্ব স্ব ওময়বসাইমট শুদ্ধাচাি কসবাবক্স হালনাগাদকিণ কসবাবক্স হালনাগাদকৃত ২ তারিখ রবভাগীয় প্রিান, 

করম্পউটাি 

সারভ মমসস রবভাগ 

৩১/০৭/২০১৯ 

৩১/১০/২০১৯ 

৩১/০১/২০২০ 

৩১/০৩/২০২০ 

লক্ষযর্াত্রা 

 

৩১/০৭/২০১৯ ৩১/১০/২০১৯ ৩১/০১/২০২০ ৩১/০৩/২০২০    

অজমন      

৪.৩ স্ব প্রমণারদত তথ্য প্রকাি রনমদ মরিকা হালনাগাদ কমি 

ওময়বসাইমট প্রকাি 

হালনাগাদকৃত 

রনমদ মরিকা  

ওময়বসাইমট প্রকাি 

১ তারিখ রবভাগীয় প্রিান, 

করম্পউটাি 

সারভ মমসস রবভাগ 

৩১/০৭/২০১৯ 

৩১/১০/২০১৯ 

৩১/০১/২০২০ 

৩১/০৩/২০২০ 

লক্ষযর্াত্রা 

 

৩১/০৭/২০১৯ ৩১/১০/২০১৯ ৩১/০১/২০২০ ৩১/০৩/২০২০    

অজমন      

              

৪.৪ স্ব স্ব ওময়বসাইমট তথ্য অরিকাি কসবাবক্স 

হালনাগাদকিণ 

কসবাবক্স হালনাগাদকৃত ২ তারিখ রবভাগীয় প্রিান, 

করম্পউটাি 

সারভ মমসস রবভাগ 

৩১/০৭/২০১৯ 

৩১/১০/২০১৯ 

৩১/০১/২০২০ 

৩১/০৩/২০২০ 

লক্ষযর্াত্রা ৩১/০৭/২০১৯ ৩১/১০/২০১৯ ৩১/০১/২০২০ ৩১/০৩/২০২০    

অজমন      

৪.৫  স্ব স্ব ওময়বসাইমটি অরভমর্াগ প্ররতকাি ব্যবস্থা 

(GRS)  কসবাবক্স হালনাগাদকিণ 

ওময়বসাইমট 

হালনাগাদকৃত 

২ তারিখ রবভাগীয় প্রিান, 

করম্পউটাি 

সারভ মমসস রবভাগ 

৩১/০৭/২০১৯ 

৩১/১০/২০১৯ 

৩১/০১/২০২০ 

৩১/০৩/২০২০ 

লক্ষযর্াত্রা 

 

৩১/০৭/২০১৯ ৩১/১০/২০১৯ ৩১/০১/২০২০ ৩১/০৩/২০২০    

অজমন      

 সুিাসন প্ররতষ্ঠা..........................................৬ 

৫.১ উত্তর্ চচ মাি তারলকা প্রণয়ন কমি র্রিপরিষদ রবভামগ 

কপ্রিণ। 

উত্তর্ চচ মাি তারলকা 

কপ্ররিত। 

৩ তারিখ পরিচালক 

(প্রিাসন) 

৩১/১০/২০১৯ লক্ষযর্াত্রা - ৩১/১০/২০১৯ - -    

অজমন      

৫.২ বাংলামদি জাতীয় রিরজটাল আরকমমটকচাি-এি 

ক াকাল পময়ন্ট ও রবকল্প ক াকাল পময়ন্ট কর্ মকতমা 

রনময়াগ ও ওময়বসাইমট প্রকাি 

ক াকাল পময়ন্ট ও 

রবকল্প ক াকাল পময়ন্ট 

কর্ মকতমা রনময়াগকৃত ও 

ওময়বসাইমট প্রকারিত 

২ তারিখ পরিচালক 

(প্রশাসন) 

 

৩১/১০/২০১৯ লক্ষযর্াত্রা - ৩১/১০/২০১৯ - -    

অজমন      

৫.৩ জনস্বার্ ম সংরিষ্ট তথ্য প্রকাি (সুিক্ষা প্রদান) 

রবরির্ালা, ২০১৭-এি রবরি ৪ অনুসামি “কিরজগমনমটি 

অর সাি” রনময়াগ ও ওময়বসাইমট প্রকাি  

“কিরজগমনমটি 

অর সাি” রনময়াগ ও 

ওময়বসাইমট প্রকারিত 

১ তারিখ পরিচালক 

(প্রশাসন) 

 

৩১/১০/২০১৯ লক্ষযর্াত্রা - ৩১/১০/২০১৯ - -    

অজমন      

 প্রকমল্পি কক্ষমত্র শুদ্ধাচাি..................................৯ 

৬.১ প্রকমল্পি বারষ মক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমর্াদন অনুমর্ারদত ক্রয় 

পরিকল্পনা 

২ তারিখ প্রকল্প পরিচালক ১৬/০৮/২০১৯ লক্ষযর্াত্রা ১৬/০৮/২০১৯ - - -    

অজমন      

৬.২ এরিরপ বাস্তবায়ন অগ্রগরত অগ্রগরতি হাি ১ % প্রকল্প পরিচালক 

 

১০০% লক্ষযর্াত্রা ১০% ৩০% ৬০% ১০০%    

অজমন      



কার্ মক্রমর্ি নার্ কর্ মসম্পাদন সুচক সুচমকি 

র্ান 

একক বাস্তবায়মনি 

দারয়ত্ব প্রাপ্ত           

ব্যরি/পদ  

২০১৯-২০২০ 

অর্ মবছমিি 

লক্ষযর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পরিবীক্ষণ, ২০১৯-২০২০ 

লক্ষযর্াত্রা 

অজমন 

১র্ 

ককায়াট মাি 

২য় 

ককায়াট মাি 

৩য় 

ককায়াট মাি 

৪র্ ম 

ককায়াট মাি 

কর্াট 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

র্ন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৬.৩  র্িণালয়/রবভাগ/িাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠান কর্তমক প্রকমল্পি 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পরিদি মন/পরিবীক্ষণ 

দারখলকৃত প্ররতমবদন ৩ সংখ্যা প্রকল্প পরিচালক 

 

৪ লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

৬.৪  প্রকল্প পরিদি মন/পরিবীক্ষণ প্ররতমবদমনি সুপারিি 

বাস্তবায়ন 

বাস্তবায়মনি হাি ৩ % প্রকল্প পরিচালক 

 

১০০%  ২৫% ২৫% ২৫% ২৫%    

 ক্রয়মক্ষমত্র শুদ্ধাচাি................................৭  

৭.১ রপরপএ ২০০৬-এি িািা ১১(২) ও রপরপআি ২০০৮-

এি রবরি ১৬(৬) অনুর্ায়ী ২০১৯-২০ অর্ ম বছমিি ক্রয়-

পরিকল্পনা ওময়বসাইমট প্রকাি 

ক্রয়-পরিকল্পনা 

ওময়বসাইমট প্রকারিত 

৩ তারিখ রবভাগীয় প্রিান, 

করম্পউটাি 

সারভ মমসস রবভাগ 

১৬/০৮/২০১৯ লক্ষযর্াত্রা  ১৬/০৮/২০১৯ - - -    

অজমন      

              

৭.২ ই-মটন্ডামিি র্াধ্যমর্ ক্রয় কার্ ম সম্পাদন ই-মটন্ডামিি ক্রয় সম্পন্ন ৪ % রবভাগীয় প্রিান, 

করম্পউটাি 

সারভ মমসস রবভাগ 

৭৫% লক্ষযর্াত্রা - ২৫ ২৫ ২৫    

অজমন      

 স্বচ্ছতা ও জবাবরদরহ িরিিালীকিণ....................................১১ 

৮.১ স্ব স্ব কসবা প্রদান প্ররতশ্রুরত (রসটিমজনস্ চাট মাি) 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পরিবীক্ষণ 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত 

পরিবীক্ষণকৃত 

২ % রিভাগীয় প্রধান, 

গবিষণা ও 

মূল্যায়যন রিভাগ 

১০০% লক্ষযর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

৮.২ িাখা/অরিিাখা ও আওতািীন/অিস্তন কার্ মালয় 

পরিদি মন 

পরিদি মন সম্পন্ন ২ সংখ্যা পরিচালক 

(প্রশাসন) 

১৪ লক্ষযর্াত্রা ৩ ৪ ৩ ৪    

অজমন      

৮.৩ িাখা/অরিিাখা ও আওতািীন/অিস্তন কার্ মালয় 

পরিদি মন প্ররতমবদমনি সুপারিি বাস্তবায়ন 

পরিদি মন প্ররতমবদমনন 

সুপারিি বাস্তবারয়ত 

২ % পরিচালক 

(প্রশাসন) 

১০০% লক্ষযর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

৮.৪ সরচবালয় রনমদ মির্ালা ২০১৪ অনুর্ায়ী নরর্ি কেরণ 

রবন্যাসকিণ 

নরর্ কেরণ রবন্যাসকৃত ২ % পরিচালক 

(প্রশাসন) 

১০০% লক্ষযর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

৮.৫ কেরণ রবন্যাসকৃত নরর্ রবনষ্টকিণ নরর্ রবনষ্টকৃত ৩ % পরিচালক 

(প্রশাসন) 

১০০% লক্ষযর্াত্রা ২৫ ২৫ ২৫ ২৫    

অজমন      

 শুদ্ধাচাি সংরিষ্ট এবং দুনীরত প্ররতমিামি সহায়ক অন্যান্য কার্ মক্রর্................................১৫  (অগ্রারিকাি রভরত্তমত নুযনতর্ পাঁচটি কার্ মক্রর্)     

৯.১ পাবরলক প্ররকউিমর্ন্ট সংক্রান্ত প্ররিক্ষণ আময়াজন প্ররশক্ষণ আবয়ারিত ২.৫ সংখ্যা রবভাগীয় প্রিান, 

করম্পউটাি 

সারভ মমসস রবভাগ 

৩ লক্ষযর্াত্রা ২ ১ ০ ০    

অজমন      

৯.২ প্ররিক্ষণ কর্ মসুরচমত ননরতকতা রবষয়ক সুরচ অন্তর্ভ মি 

কিা 

ননরতকতা রবষয়ক সুরচ 

অন্তর্ভ মি 

২.৫ তারিখ পরিচালক 

(প্ররশক্ষণ) 

৩০/০৬/২০২০ লক্ষযর্াত্রা - - - ৩০/০৬/২০২০    

অজমন      

৯.৩ দুনীরত প্ররতমিামি ক সটুন স্থাপন ক সটুন স্থারপত ২.৫ তারিখ পরিচালক 

(প্রশাসন) 

৩১/১২/২০১৯ লক্ষযর্াত্রা - ৩১/১২/২০১৯ - -    

অজমন      

৯.৪ সু-িাসন বাস্তবায়মন শুদ্ধাচাি সংক্রান্ত ওয়াকমসপ/ 

কসরর্নাি আময়াজন 

ওয়াকমসপ/ কসরর্নাি 

আময়ারজত 

২.৫ সংখ্যা পরিচালক 

(প্ররশক্ষণ) 

১ লক্ষযর্াত্রা - - - ১    

অজমন      

৯.৫ ইনমভন্টরি ম্যামনজমর্ন্ট স টওয়যাি প্রস্ততকিণ স টওয়যাি প্রস্ততকৃত ২.৫ তারিখ পরিচালক  

(অর্ থ) 

৩০/০৬/২০২০ লক্ষযর্াত্রা - - - ৩০/০৬/২০২০    

অজমন      



কার্ মক্রমর্ি নার্ কর্ মসম্পাদন সুচক সুচমকি 

র্ান 

একক বাস্তবায়মনি 

দারয়ত্ব প্রাপ্ত           

ব্যরি/পদ  

২০১৯-২০২০ 

অর্ মবছমিি 

লক্ষযর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পরিবীক্ষণ, ২০১৯-২০২০ 

লক্ষযর্াত্রা 

অজমন 

১র্ 

ককায়াট মাি 

২য় 

ককায়াট মাি 

৩য় 

ককায়াট মাি 

৪র্ ম 

ককায়াট মাি 

কর্াট 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

র্ন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৯.৬ শুণ্যপদ পূিণ রনবয়াগ প্রদত্ত ২.৫ তারিখ পরিচালক 

(প্রশাসন) 

৩১/০৩/২০২০ লক্ষযর্াত্রা - - ৩১/০৩/২০২০ -    

অজমন      

 শুদ্ধাচাি চচ মাি জন্য পুিষ্কাি প্রদান...........................৫  

১০.১  শুদ্ধাচাি পুিষ্কাি প্রদান প্রদত্ত পুিষ্কাি ৩ তারিখ পরিচালক (অর্ ম) ৩০/০৬/২০২০ লক্ষযর্াত্রা - - - ৩০/০৬/২০২০    

অজমন      

১০.২ আওতািীন/অিস্তন কার্ মালময় শুদ্ধাচাি পুিষ্কাি 

প্রদামনি রনরর্ত্ত ৩২১১১০১ ককামি অর্ ম বিাদ্দ 

অর্ ম বিাদ্দকৃত ২ তারিখ পরিচালক (অর্ ম) ৩০/০৫/২০২০ লক্ষযর্াত্রা - - - ৩০/০৫/২০২০    

 অর্ ম বিাদ্দ................................৩ 

১১.১   শুদ্ধচাি কর্ ম-পরিকল্পনা অন্তমভুি রবরভন্ন কার্ মক্রর্ 

বাস্তবায়মনি জন্য বিাদ্দকৃত অমর্ মি আনুর্ারনক পরির্াণ 

বিাদ্দকৃত অর্ ম ৩ লক্ষ 

টাকা 

পরিচালক (অর্ ম) ৮,০০,০০০.০০  

(আট লক্ষ 

টাকা) 

লক্ষযর্াত্রা 

 

- ৩,০০,০০০ - ৫,০০,০০০    

অজমন 

 

     

 পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন................................৮  

১২.১ র্িণালয়/রবভাগ/িাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠান কর্তমক প্রণীত 

জাতীয় শুদ্ধাচাি ককৌিল কর্ ম-পরিকল্পনা, ২০১৯-২০ 

র্রিপরিষদ রবভামগ দারখল ও স্ব -স্ব ওময়বসাইমট 

আপমলািকিণ   

প্রণীত কর্ ম-পরিকল্পনা 

দারখলকৃত ও 

আপমলািকৃত 

২ তারিখ পরিচালক 

(প্রিাসন/অর্ ম) 

১০/০৭/২০১৯ 

 

লক্ষযর্াত্রা ১০/০৭/২০১৯ 

 

- - -    

অজমন      

১২.২ রনি মারিত সর্ময় নত্রর্ারসক পরিবীক্ষণ প্ররতমবদন 

র্রিপরিষদ রবভামগ দারখল ও স্ব-স্ব ওময়বসাইমট 

আপমলািকিণ  

নত্রর্ারসক প্ররতমবদন 

দারখলকৃত ও 

আপমলািকৃত 

২ তারিখ পরিচালক 

(প্রিাসন) 

১৫/১০/২০১৯ 

১৫/০১/২০২০ 

১৫/০৪/২০২০ 

১৫/০৭/২০২০ 

লক্ষযর্াত্রা ১৫/১০/২০১৯ ১৫/০১/২০২০ ১৫/০৪/২০২০ ১৫/০৭/২০২০   

 

 

অজমন      

১২.৩  আওতািীন দপ্তি/সংস্থা (প্রমর্াজয কক্ষমত্র) কর্তমক 

দারখলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচাি ককৌিল কর্ ম-পরিকল্পনা ও 

পরিবীক্ষণ প্ররতমবদমনি ওপি র িব্যাক প্রদান   

র িব্যাক 

সভা/কর্ মিালা অনুরষ্ঠত 

৪ তারিখ  - লক্ষযর্াত্রা প্রমর্াজয নয় - - -   মন্ত্রণালয় 

সংক্রান্ত। অজমন      

 


