
 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার  

জ্বালানি ও খনিজ সম্পে নবভাগ 

হাইদরাকাব বি ইউনিট 
 

জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কর্ ব-পনরকল্পিা ‰ÎgvwmK cÖwZ‡e`b  

২০১৭-২০১৮ 
 

 

 মন্ত্রণালয়/বিভাগের িার্ঃ জ্বালাবি ও খবিজ সম্পদ বিভাে   
 

 েপ্তর/সাংস্থার িার্ঃ  হাইদরাকাব বি ইউনিট                                                                                           ত্রৈর্ানসক প্রনতদবেি  : জুলাই, ২০১৭ - কসদেম্বর, ২০১৭                                                                                                                                                                                                      

 

 কার্ বক্রর্ সূচক একক োনয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যনি/প্রশাসনিক 

ইউনিট 

বভবিিছর 

২০১৬-২০১৭  

২০১৭-

২০১৮ 

অর্ থ 

িছগরর 

লক্ষ্যমাত্রা 

অগ্রগনত পনরবীক্ষ্ণ, ২০১৭-২০১৮ র্ন্তব্য 

লক্ষ্যমাত্রা/

প্রকৃত 

অর্জি 

১র্ ককায়াট বার 

জুলাই/১৭   

– 

কসদেম্বর/১৭ 

২য় 

ককায়াট বার 

অদটা/১৭ 

– 

নিদস/১৭ 

৩য় 

ককায়াট বার 

জানু/১৮    

-   

র্াচ ব/ ১৮ 

৪র্ ব 

ককায়াট বার 

এনপ্রল/১৮  

- 

জুি/১৮ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

১.প্রানতষ্ঠানিক ব্যবস্থা 

১.১ ত্রিনতকতা কনর্টির সভা অনুনষ্ঠত সভা সাংখ্যা হাইদরাকাব বি ইউনিট ০৪ ০৪ লক্ষ্যর্াৈা ১ ১ ১ ১  

প্রকৃত অজবি ১    

১.২ নিবতকতা কবমটির সভার বসদ্ধান্ত 

িাস্তিায়ি 

িাস্তািবয়ত 

বসদ্ধাগন্তর হার 

সাংখ্যা হাইদরাকাব বি ইউনিট - ০৪ লক্ষ্যর্াৈা ১ ১ ১ ১  

প্রকৃত অজবি    

১.৩ দপ্তর/সংস্থায় শুদ্ধাচার প্রবতষ্ঠার ক্ষক্ষ্গত্র 

অন্তরায় বচবিতকরণ 

বচবিত অন্তরায় 

সমূহ 

সাংখ্যা হাইদরাকাব বি ইউনিট - ০১ লক্ষ্যর্াৈা ০ ০ ০ ১  

প্রকৃত অজবি ০    

১.৪ অংশীজগির (Stakeholder) 

অংশগ্রহগণ সভা  

অনুনষ্ঠত সভা তাবরখ হাইদরাকাব বি ইউনিট ০২ ০২ লক্ষ্যর্াৈা ০ ১ ০ ১  

প্রকৃত অজবি ০    

২.সদচতিতা বৃনদ্ধ 

২.১ সদচতিতা বৃনদ্ধমূলক সভা অনুনষ্ঠত সভা সাংখ্যা হাইদরাকাব বি ইউনিট ০২ ০২ লক্ষ্যর্াৈা ০ ১ ০ ১  

প্রকৃত অজবি    

২.২ জাতীয় শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রনশক্ষ্ণ প্রনশক্ষ্ণার্ী সাংখ্যা হাইদরাকাব বি ইউনিট ০৫ ১০ জি লক্ষ্যর্াৈা ০ ৫ ৫ ০  

প্রকৃত অজবি    

 



 

 

 

 

 

 কার্ বক্রর্ সূচক একক োনয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যনি/প্রশাসনিক 

ইউনিট 

বভবিিছর 

২০১৬-২০১৭  

২০১৭-

২০১৮ 

অর্ থ 

িছগরর 

লক্ষ্যমাত্রা 

অগ্রগনত পনরবীক্ষ্ণ, ২০১৭-২০১৮ র্ন্তব্য 

লক্ষ্যমাত্রা/প্র

কৃত অজথি 

১র্ 

ককায়াট বার 

জুলাই/১৭  

– 

কসদেম্বর/১

৭ 

২য় 

ককায়াট বার 

অদটা/১৭ 

– 

নিদস/১৭ 

৩য় 

ককায়াট বার 

জানু/১৮  

-     

 র্াচ ব/ ১৮ 

৪র্ ব 

ককায়াট বার 

এনপ্রল/১৮  - 

জুি/১৮ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

৩. জিগসিা বিবিত করার লগক্ষ্য আইি/বিবি/িীবতমালা প্রণয়ি ও সংস্কার    

৩.১ - - - - - লক্ষ্যর্াৈা - - - - 

প্রকৃত অজবি -    

৪. শুদ্ধাচার চচ বার জন্য প্রদণােিা প্রোি 

৪.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রোি িীবতমালা, 

২০১৭’-এর বিিািানুসাগর শুদ্ধাচার পুরস্কার 

প্রদাি 

প্রেত্ত পুরস্কার সাংখ্যা হাইদরাকাব বি ইউনিট ০২ ০১ লক্ষ্যর্াৈা ০ ০ ০  

প্রকৃত অজবি    

৫. ই-গভন্যবান্স ও ক্ষসিার মাি উন্নীতকরণ 

৫.১  অিলাইি করসপন্স নসদের্ ব্যিহার  ই-কর্ইল/ 

এসএর্এসএর 

র্াধ্যদর্ 

নিষ্পনত্তকৃত 

নবষয় 

% হাইদরাকাব বি ইউনিট ১০০ ১০০ লক্ষ্যর্াৈা ১০০   ১০০ ১০০ ১০০  

প্রকৃত অজবি    

৫.২ বিবভন্ন মাধ্যম (সামাবজক ক্ষ াোগ াে 

মাধ্যমসহ) ব্যিহার কগর অিলাইি 

কিফাগরন্স আগয়াজি। 

অনুনিত 

অিলাইি 

কিফাদরন্স 

সাংখ্যা হাইদরাকাব বি ইউনিট ০১ ০১ লক্ষ্যর্াৈা ০ ০ ০ ১  

প্রকৃত অজবি    

৫.৩ েপ্তর/সাংস্থায় ই ফাইনলাং পদ্ধনত 

বাস্তবায়ি  

ই-ফাইগল িবর্ 

বিষ্পবিকৃত  

% হাইদরাকাব বি ইউনিট - ১০০ লক্ষ্যর্াৈা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০  

প্রকৃত অজবি     

৫.৪ োপ্তনরক কাদজ ইউনিদকাি ব্যবহার ইউনিদকাি 

ব্যবহার কদর 

কার্ বসম্পােি 

% হাইদরাকাব বি ইউনিট - লক্ষ্যর্াৈা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০  

প্রকৃত অজবি     

৫.৫ র্ন্তণালয়/নবভাগ কর্তবক ২০১৬-১৭ 

অর্ ববছদরর বানষ বক কর্ বসাংস্থাি চুনিদত 

বনণ বত তানলকা অনুর্ায়ী েপ্তর/সাংস্থার জন্য 

প্রদর্াজয কর্পদে দুটি কদর অিলাইি কসবা 

চালু করা 

নূন্যতর্ দুটি 

অিলাইি কসবা 

চালুকৃত 

সাংখ্যা হাইদরাকাব বি ইউনিট - ০২ লক্ষ্যর্াৈা ০ ১ ০ ১  

প্রকৃত অজবি     



 

 

 

 

 

 

 

 কার্ বক্রর্ সূচক একক োনয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যনি/প্রশাসনিক 

ইউনিট 

বভবিিছর 

২০১৬-২০১৭  

২০১৭-

২০১৮ 

অর্ থ 

িছগরর 

লক্ষ্যমাত্রা 

অগ্রগনত পনরবীক্ষ্ণ, ২০১৭-২০১৮ র্ন্তব্য 

লক্ষ্যমাত্রা/প্র

কৃত অজথি 

১র্ 

ককায়াট বার 

জুলাই/১৭ 

– 

কসদেম্বর/

১৭ 

২য় 

ককায়াট বার 

অদটা/১৭ 

– 

নিদস/১৭ 

৩য় 

ককায়াট বার 

জানু/১৮    

-      

র্াচ ব/ ১৮ 

৪র্ ব 

ককায়াট বার 

এনপ্রল/১৮  - 

জুি/১৮ 

 

৫.৬ ই-ক্ষেন্ডাগরর র্াধ্যদর্ ক্রয় কার্ ব সম্পােি ই-কটন্ডাদর 

সম্পানেত ক্রয় 

কার্ ব 

% হাইদরাকাব বি ইউনিট - - লক্ষ্যর্াৈা  

প্রকৃত অজবি     

৫.৭ োপ্তনরক কাদজ কসাসাল নর্নিয়া ব্যবহার োপ্তনরক 

কসাসাল নর্নিয়া 

কপজ চালু 

তানরখ হাইদরাকাব বি ইউনিট - ২০/৮/১৭ লক্ষ্যর্াৈা ২০/৮/১৭  

প্রকৃত অজবি -     

৬. জিগসিা সহজীকরগণর লগক্ষ্য উদ্ভািিী উগযাে ও ক্ষসিা পদ্ধবত সহজীকরণ   

৬.১ দপ্তর/সংস্থা কর্তথক িাবষ থক উদ্ভািিী 

কম থপবরকল্পিা ২০১৭-১৮ প্রণয়ি  

উদ্ভািিী 

কম থপবরকল্পিা 

প্রণীত  

তানরখ হাইদরাকাব বি ইউনিট -   

৩০/৯/১৭ 

লক্ষ্যমাত্রা ০ ৩০/৯/১৭ ০ ০  

প্রকৃত অজবি ০     

৬.২ দপ্তর/সংস্থা কর্তথক ২০১৭ সাগলর 

িাবষ থক উদ্ভািিী কম থপবরকল্পিা অনু ায়ী 

কমপগক্ষ্ দুটি উদ্ভািিী উগযাে িাস্তিা ি  

িাস্তিাবয়ত 

উদ্ভািিী িারণা  

তানরখ হাইদরাকাব বি ইউনিট - ৩০/৬/১৮ লক্ষ্যমাত্রা ০ ০ ০ ৩০/৬/১৮  

প্রকৃত অজবি ০     

৬.৩ দপ্তর/সংস্থার কমপগক্ষ্ একটি কগর 

ক্ষসিা পদ্ধবত সহজীকরগণর উগযাে গ্রহণ  

ক্ষসিা পদ্ধবত 

সহজীকরণকৃত  

তাবরখ হাইদরাকাব বি ইউনিট -    

৩০/৬/১৮ 

লক্ষ্যমাত্রা ০ ০ ০ ৩০/৬/১৮  

প্রকৃত অজবি ০     

৭. জবাবনেনহ শনিশালীকরণ  

৭.১ দ্রুততম সমগয় অবভগ াে বিষ্পবি  অবভাগ াে 

বিষ্পবিকৃত 

বদি হাইদরাকাব বি ইউনিট -     ৪৫ লক্ষ্যমাত্রা ৪৫ ৪৫ ৪৫ ৪৫  

প্রকৃত অজবি ৪৫     

৭.২  অবভগ াে বিষ্পবি কগর সংবিষ্ট 

ব্যবিগক অিবহতকরণ  

বিষ্পবিকৃত 

অবভাগ াে 

অিবহতকরণ 

বদি হাইদরাকাব বি ইউনিট -     ০৭ লক্ষ্যর্াৈা ০৭ ০৭ ০৭ ০৭  

প্রকৃত অজবি ০৭     

৭.৩  অবিে আপবি বিষ্পবিকরণ  বিষ্পবিকৃত 

অবিে আপবি 

% হাইদরাকাব বি ইউনিট -     ১০০ লক্ষ্যর্াৈা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০  

প্রকৃত অজবি ০     

৭.৪ দুিীবত প্রবতগরাি সম্পবকথত কা থক্রম 

(ক্ষ মি: ইগলক্ট্রবিক উপবস্থবত, েণশুিািী, 

ইতযাবদ) গ্রহণ  

গৃহীত কা থক্রম সংখ্যা হাইদরাকাব বি ইউনিট - ১ লক্ষ্যর্াৈা - - - ০১  

প্রকৃত অজবি       -     

 



 

 

 

 কার্ বক্রর্ সূচক একক োনয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যনি/প্রশাসনিক 

ইউনিট 

বভবিিছর 

২০১৬-২০১৭  

২০১৭-

২০১৮ 

অর্ থ 

িছগরর 

লক্ষ্যমাত্রা 

অগ্রগনত পনরবীক্ষ্ণ, ২০১৭-২০১৮ র্ন্তব্য 

লক্ষ্যমাত্রা/প্র

কৃত অজথি 

১র্ 

ককায়াট বার 

জুলাই/১৭   

– 

কসদেম্বর/১৭ 

২য় 

ককায়াট বার 

অদটা/১৭ 

–  

নিদস/১৭ 

৩য় 

ককায়াট বার 

জানু/১৮    

-     

 র্াচ ব/ ১৮ 

৪র্ ব 

ককায়াট বার 

এনপ্রল/১৮  

- 

জুি/১৮ 

৭.৫ দপ্তর/সংস্থার দুিীবতর ক্ষক্ষ্ত্রসমূহ 

(Grey Area) বচবিতকরণ  

বচবিত 

ক্ষক্ষ্ত্রসমূহ  

সংখ্যা  হাইদরাকাব বি ইউনিট - ০১ লক্ষ্যর্াৈা - - - ০১  

প্রকৃত অজবি -     

৭.৬ তথ্য অবিকার আইগির আওতায় 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কম থকতথার অিলাইি প্রবশক্ষ্ণ  

অিলাইি 

প্রবশক্ষ্গণ সিদ 

প্রাপ্ত  

তাবরখ হাইদরাকাব বি ইউনিট - ৩০/৬/১৮ লক্ষ্যর্াৈা - - - ৩০/৬/১৮  

প্রকৃত অজবি -     

৮ জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশদল উবিবখত হাইদরাকাি থি ইউনিদটর কার্ বক্রর্  

৮.১       লক্ষ্যর্াৈা      

প্রকৃত অজবি     
৮.২        লক্ষ্যর্াৈা      

প্রকৃত অজবি     
৯  হাইদরাকাি থি ইউনিদটর নিবতকতা কবমটি কর্তথক বিি থাবরত শুদ্ধাচার সাংবিষ্ট অন্যান্য কার্ বক্রর্ 

৯.১       লক্ষ্যর্াৈা      

প্রকৃত অজবি     

৯.২       লক্ষ্যর্াৈা      

প্রকৃত অজবি     

১০. অর্ থ বরাদ্দ  

১০.১ শুদ্ধাচার সাংক্রান্ত নবনভন্ন কার্ বক্রর্ 

বাস্তবায়দির জন্য আনুর্ানিক 

(Indicative)  অগর্ থর পবরমাণ 

বরাদ্দকৃত অর্ ব লক্ষ্ 

টাকা 

হাইদরাকাব বি 

ইউনিক্ষের িাগজে 

উইং  

০.৪০ ১.৫ লক্ষ্যর্াৈা ০ ০.২০ ০.২০ ১.১০  

প্রকৃত অজবি ০    

১১. পনরবীক্ষ্ণ 

১১.১ জ্বাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কর্ ব-পনরকল্পিা 

ও িাস্তিায়ি পবরিীক্ষ্ণ কাঠাদর্া প্রণয়ি 

পনরবীক্ষ্ণ 

কাঠাদর্া 

প্রণীত 

তানরখ কফাকাল পদয়ন্ট ৩১/৭/১৬ ০৫/৭/১৭ লক্ষ্যর্াৈা ৫/৭/১৭ - - -  

প্রকৃত অজবি ৫/৭/১৭    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 কার্ বক্রর্ সূচক একক োনয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যনি/প্রশাসনিক 

ইউনিট 

বভবিিছর 

২০১৬-২০১৭  

২০১৭-

২০১৮ অর্ থ 

িছগরর 

লক্ষ্যমাত্রা 

অগ্রগনত পনরবীক্ষ্ণ, ২০১৭-২০১৮ র্ন্তব্য 

লক্ষ্যমাত্রা/প্র

কৃত অজথি 

১র্ 

ককায়াট বার 

জুলাই/১৭   

– 

কসদেম্বর/১৭ 

২য় 

ককায়াট বার 

অদটা/১৭ 

–  

নিদস/১৭ 

৩য় 

ককায়াট বার 

জানু/১৮    

-      

র্াচ ব/ ১৮ 

৪র্ ব 

ককায়াট বার 

এনপ্রল/১৮  

- 

জুি/১৮ 

১১.২ জ্বাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কর্ ব-পনরকল্পিা 

ও িাস্তিায়ি পবরিীক্ষ্ণ প্রবতগিদি 

মন্ত্রণালগয়/বিভাগে ক্ষপ্ররণ  

পনরবীক্ষ্ণ 

প্রনতদবেি 

োনখলকৃত 

সংখ্যা  হাইদরাকাব বি ইউনিট ০৪ ০৪ লক্ষ্যর্াৈা ১ ১ ১ ১  

প্রকৃত অজবি ১    

১১.৩ আওতািীি মাঠ প থাগয়র কা থালগয়র 

জাতীয় শুদ্ধাচার ক্ষকৌশল কম থ-পবরকল্পিা ও 

িাস্তিায়ি পবরিীক্ষ্ণ কাঠাগমা প্রণয়ি 

পনরবীক্ষ্ণ 

কাঠাদর্া 

প্রণীত 

তানরখ হাইদরাকাব বি ইউনিট - - লক্ষ্যর্াৈা - - - -  

প্রকৃত অজবি -     

১১.৪ আওতািীি মাঠ প থাগয়র কা থালগয়র 

জাতীয় শুদ্ধাচার ক্ষকৌশল কম থ-পবরকল্পিা ও 

িাস্তিায়ি পবরিীক্ষ্ণ প্রবতগিদি দপ্তর/সংস্থায় 

দাবখল 

পনরবীক্ষ্ণ 

প্রনতদবেি 

োনখলকৃত 

সংখ্যা  হাইদরাকাব বি ইউনিট - - লক্ষ্যর্াৈা - - - -  

প্রকৃত অজবি -     

 


