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ক ৌশলগত 

উদ্দেশ্য 

ক ৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর মান 
 ার্ যক্রম 

 ম যসম্পাদন সুচ  

 
এ   

 

ননদ্দদ যশনা 

[১] দাপ্তনর  

 ম য াদ্দে স্বচ্ছতা 

বৃনি ও জবাবনদনি 

নননিত রণ 

৮ 

[১.১] বানষ য  

 ম যসম্পাদন চুনি 

বাস্তবায়ন 

[১.১.১] সর ানর  ম যসম্পাদন 

ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রনশক্ষণসি 

অন্যান্য নবষদ্দয় প্রনশক্ষণ 

আদ্দয়ানজত 

জনঘন্টা 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদ্দয়র আওতাধীন গণ ম যচারীদ্দদর জন্য বাৎসনর  ৬০ ঘন্টাব্যাপী প্রনশক্ষণ  ম যসূনচর আওতায় 

প্রণীত সমনিত প্রনশক্ষণ ম্যানুদ্দয়ল-এ ননধ যানরত মনিউল অনুর্ায়ী প্রনশক্ষণ আদ্দয়াজন  রদ্দত িদ্দব। মূল্যায়দ্দনর জন্য 

গণ ম যচারীর তানল াসি প্রনশক্ষণসুনচ প্রমাণ  নিদ্দসদ্দব সংরক্ষণ  রদ্দত িদ্দব। 

[১.১.২] এনপএ টিদ্দমরমানস  

সভার নসিান্ত বাস্তবানয়ত 
% 

মন্ত্রণালয়/নবভাদ্দগর এনপএ টিম প্রনতমাদ্দস  মপদ্দক্ষ এ বার সভা আদ্দয়াজন  রদ্দব। এনপএ টিম-এর মানস  

সভার  ার্ যনববরণীদ্দত নসিান্ত বাস্তবায়দ্দনর নবষয়টি উদ্দেখ থা দ্দত িদ্দব র্া এদ্দক্ষদ্দে প্রমাণ  নিদ্দসদ্দব নবদ্দবনচত 

িদ্দব।    

[১.১.৩] বানষ য   ম যসম্পাদন 

চুনির স ল প্রনতদ্দবদন ননধ যানরত 

সমদ্দয় অনলাইদ্দন দানখলকৃত 

সংখ্যা 

বানষ য  ম যসম্পাদনচুনি সংক্রান্তস লপ্রনতদ্দবদন এনপএ  যাদ্দলোদ্দর ননধ যানরত সমদ্দয়র মদ্দে অনলাইদ্দন দানখল 

 রদ্দত িদ্দব।  শুধুমাে ননধ যানরত তানরদ্দখ এনপএএমএস সফটওয়যাদ্দরর মােদ্দম প্রনতদ্দবদন দানখল রদ্দত পারদ্দলই 

তা নম্বর প্রদাদ্দনর জন্য নবদ্দবনচত িদ্দব। 

[১.১.৪] দপ্তর/সংস্থার২০১৯-২০ 

অথ যবছদ্দরর 

বানষ য   ম যসম্পাদন চুনির 

অধ যবানষ য  মূল্যায়ন প্রনতদ্দবদন 

পর্ যাদ্দলাচনাদ্দন্ত ফলাবতয  

(feedback) প্রদত্ত 

তানরখ 

ফলাবতয  প্রদাদ্দনর তানরখ অনুর্ায়ী মুল্যায়ন  রা িদ্দব। এদ্দক্ষদ্দে ফলাবতয  প্রদাদ্দনর সর ানর পে প্রমাণ  

নিদ্দসদ্দব সংরক্ষণ  রদ্দত িদ্দব।  

[১.২] জাতীয় 

শুিাচার ক ৌশল ও 

তথ্য অনধ ার 

বাস্তবায়ন 

[১.২.১] জাতীয় শুিাচার 

 ম যপনর ল্পনা  

বাস্তবানয়ত 

% 

মনন্ত্রপনরষদ নবভাদ্দগর শুিাচার শাখার ননদ্দদ যশনা অনুর্ায়ী বাস্তবায়ন  রদ্দত িদ্দব। শুিাচার শাখার এ সংক্রান্ত 

মূল্যায়ন প্রনতদ্দবদন অনুর্ায়ী নম্বর প্রদান  রা িদ্দব।  

[১.২.২] ২০১৮-১৯ অথ যবছদ্দরর 

বানষ য  প্রনতদ্দবদন ওদ্দয়বসাইদ্দট 

প্র ানশত 

তানরখ 

মনন্ত্রপনরষদ নবভাদ্দগর ই- গভদ্দণ যন্স  অনধশাখার ও প্রশাসনন  সংস্কার অনধশাখার ননদ্দদ যশনা অনুর্ায়ী বাস্তবায়ন 

 রদ্দত িদ্দব। ই- গভদ্দণ যন্স  অনধশাখা/ প্রশাসনন  সংস্কার অনধশাখার এ সংক্রান্ত মূল্যায়ন প্রনতদ্দবদন অনুর্ায়ী নম্বর 

প্রদান  রা িদ্দব। 

[১.৩] অনভদ্দর্াগ 

প্রনত ার ব্যবস্থা 

বাস্তবায়ন 

 [১.৩.১] নননদ যষ্ট সমদ্দয়র মদ্দে 

অনভদ্দর্াগ ননষ্পনত্তকৃত 

% 

কসবা সংক্রান্ত প্রাপ্ত অনভদ্দর্াগ নননদ যষ্ট সময় অথ যাৎ ৩০  ার্ যনদবদ্দসর মদ্দে ননষ্পনত্ত এবং ননয়নমত মানস  

প্রনতদ্দবদন মনন্ত্রপনরষদ নবভাদ্দগ কপ্ররণ  রদ্দল সংনিষ্ট মন্ত্রণালয়/নবভাদ্দগ কস িাদ্দর নম্বর পাদ্দব। মনন্ত্রপনরষদ 

নবভাদ্দগর অনভদ্দর্াগ ব্যবস্থাপনা অনধশাখার ননদ্দদ যশনা অনুর্ায়ী তা বাস্তবায়ন  রদ্দত িদ্দব। অনভদ্দর্াগ ব্যবস্থাপনা 

অনধশাখার এ সংক্রান্ত মূল্যায়ন প্রনতদ্দবদন অনুর্ায়ী নম্বর প্রদান  রা িদ্দব।  

[১.৩.২] অনভদ্দর্াগ ননষ্পনত্ত 

সংক্রান্ত মানস  প্রনতদ্দবদন 

মনন্ত্রপনরষদ নবভাদ্দগ দানখলকৃত 

সংখ্যা 

[১.৪] কসবা প্রদান 

প্রনতশ্রুনত 

[১.৪.১] কসবা প্রদান প্রনতশ্রুনত 

িালনাগাদকৃত 

% মনন্ত্রপনরষদ নবভাদ্দগর সুশাসন অনধশাখার ননদ্দদ যশনা অনুর্ায়ী বাস্তবায়ন  রদ্দত িদ্দব। সুশাসন অনধশাখার এ 

পনরনশষ্ট ‘ ’ মন্ত্রণালয়/নবভাদ্দগর ২০১৯-২০ অথ যবছদ্দরর বানষ য   ম যসম্পাদন চুনির আবনশ্য  ক শলগত উদ্দেশ্যসমূি ও  ম যসম্পাদন সূচদ্দ র ননদ্দদ যনশ া 
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িালনাগাদ রণ ও 

বাস্তবায়ন 

 

[১.৪.২] ননধ যানরত সমদ্দয় 

কেমানস  বাস্তবায়ন প্রনতদ্দবদন 

মনন্ত্রপনরষদ নবভাদ্দগ দানখলকৃত 

সংখ্যা 
সংক্রান্ত মূল্যায়ন প্রনতদ্দবদন অনুর্ায়ী নম্বর প্রদান  রা িদ্দব। পাশাপানশ কসবা গ্রিীতাদ্দদর মতামত পনরবীক্ষদ্দণর 

জন্য কর্ ক াদ্দনা অনলাইন ন ংবা অফলাইন ব্যবস্থা চালু এবং বাস্তবায়ন  রদ্দত িদ্দব। 

 

 

 

 

[১.৪.৩] কসবাগ্রিীতাদ্দদর মতামত 

পনরবীক্ষণ ব্যবস্থা চালুকৃত 
তানরখ 

 [২] 

 ম যসম্পাদদ্দন 

গনতশীলতা 

আনয়ন ও কসবার 

মান বৃনি 

১১ 

[২.১] 

মন্ত্রণালয়/নবভাদ্দগ ই-

ফাইনলং পিনত 

বাস্তবায়ন 

[২.১.১] স ল শাখায় ই-

ননথব্যবিার  

% এ টি মন্ত্রণালয়/নবভাদ্দগর র্তগুনল শাখা (দ্দস শন) থা দ্দব প্রনতটি শাখা র্নদ নসিান্ত গ্রিদ্দণ ই-ননথ ব্যবিার  দ্দর 

তািদ্দল বরােকৃত নম্বর প্রাপ্য িদ্দব। অন্য দুইটি সূচ  অজযদ্দনর জন্য ই-ফাইল নসদ্দেদ্দমর মােদ্দম  ননধ যানরত 

সংখ্য  ননথ ননষ্পনত্ত এবং পে জানর  রদ্দত িদ্দব। তদ্দব স ল কক্ষদ্দে প্রমাণ  নিদ্দসদ্দব ই-ননথ নসদ্দেম িদ্দত প্রাপ্ত 

উপাত্ত/তথ্য ব্যবিার  রা িদ্দব।  

[২.১.২] ই-ফাইদ্দল ননথ 

ননষ্পনত্তকৃত 

% 

[২.১.৩] ই-ফাইদ্দল পে জারীকৃত  
% 

[২.২] 

মন্ত্রণালয়/নবভাগ 

 র্তয  নিনজটাল 

কসবা চালু  রা 

[২.২.১] ন্যযনতম এ টি নতুন 

নিনজটাল কসবা চালুকৃত 

তানরখ 

এই  ার্ যক্রদ্দমর আওতায় মন্ত্রণালয়/নবভাগ  র্তয  ন্যযনতম এ টি নতুন নিনজটাল কসবা চালু সংক্রান্ত সূচ  

রদ্দয়দ্দছ। এখাদ্দন নিনজটাল কসবা বলদ্দত ই-কসবা অথবা তথ্য ও কর্াগাদ্দর্াগ প্রযুনি ব্যবিাদ্দরর মােদ্দম প্রদত্ত 

কসবাদ্দ  বুঝাদ্দব। তদ্দব ই-কসবাটি সম্পূণ য নতুন িদ্দত িদ্দব এবং মন্ত্রণালয়/নবভাদ্দগর অনধদ্দক্ষদ্দের মদ্দে বাস্তবানয়ত 

িদ্দত িদ্দব। উি  ার্ যক্রদ্দমর প্রমাণ  নিদ্দসদ্দব প্রদত্ত নিনজটাল কসবাটি (সফ্টওয়যার, এযাপ বা অন্য ক াদ্দনা নসদ্দেম) 

পর্ যাদ্দলাচনা  রা িদ্দব এবং এর বাস্তবায়ন অবস্থা নবদ্দবচনায় কনওয়া িদ্দব। 

[২.৩] 

মন্ত্রণালয়/নবভাগ 

 র্তয  উদ্ভাবনী 

উদ্দযাগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

প্র ল্প বাস্তবায়ন 

[২.৩.১] ন্যযনতম এ টি নতুন 

উদ্ভাবনী উদ্দযাগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্র ল্প 

চালুকৃত 

তানরখ 

এই  ার্ যক্রদ্দমর আওতায় ন্যযনতম এ টি নতুন উদ্ভাবনী উদ্দযাগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্র ল্প চালুর নবষয় বলা িদ্দয়দ্দছ। এই 

উদ্দযাগটির মদ্দে সৃজনশীলতা থা দ্দব, র্া মন্ত্রণালয় নবভাদ্দগর নবযমান  ম যপনরদ্দবদ্দশর দৃশ্যমান উন্নয়ন, ক াদ্দনা 

কসবার উৎ ষ য সাধন ন ংবা জন ল্যাদ্দণর সদ্দে সংনিষ্ট িদ্দব। মূল্যায়দ্দনর কক্ষদ্দে উনেনখত নবষয়সমূি নবদ্দবচনায় 

কনওয়া িদ্দব। 

[২.৪] প্রনতটি শাখায় 

নবনষ্টদ্দর্াগ্য ননথর 

তানল া প্রণয়ন ও 

নবনষ্ট  রা 

[২.৪.১] নবনষ্টদ্দর্াগ্য ননথর 

তানল া প্রণীত 
তানরখ 

এই  ার্ যক্রদ্দমর আওতায় প্রনতটি মন্ত্রণালয়/নবভাগদ্দ  শাখানভনত্ত  নবনষ্টদ্দর্াগ্য ননথর তানল া প্রণয়ন  রদ্দত িদ্দব 

এবং সংনিষ্ট নবনধনবধান অনুসরণপূব য  তা নবনষ্ট  রদ্দত িদ্দব। প্রমাণ  নিদ্দসদ্দব উপযুি  র্তযপক্ষ স্বাক্ষনরত 

নবনষ্টদ্দর্াগ্য ননথ তানল া এবং নবনষ্ট  রার আদ্দদশ ও তা বাস্তবায়দ্দনর সংনিষ্ট দনললানদ উপস্থাপন  রদ্দত িদ্দব। 

[২.৪.২] প্রণীত তানল া অনুর্ায়ী 

নবনষ্টকৃত ননথ 
% 
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[২.৫] কসবা 

সিনজ রণ 

[২.৫.১] ন্যযনতম এ টি কসবা 

সিনজ রণ 

প্রদ্দসস ম্যাপসি সর ানর আদ্দদশ 

জানরকৃত 

তানরখ 

এই  ার্ যক্রদ্দমর আওতায় মন্ত্রণালয়/নবভাগদ্দ  কর্ ক ানও এ টি নাগনর  কসবা/দাপ্তনর  কসবা/অভযন্তরীণ কসবা 

িদ্দত অপ্রদ্দয়াজনীয় ধাপ/নবষয়সমূিদ্দ  বাদ নদদ্দয় তা সিনজ রণ  রদ্দত িদ্দব। কসবা সিনজ রণ সংক্রান্ত সর ানর 

আদ্দদশ জানর  রদ্দত িদ্দব এবং উি সিনজকৃত কসবাটি মন্ত্রণালয়/নবভাদ্দগর অনধদ্দক্ষদ্দের মদ্দে বাস্তবানয়ত িদ্দত 

িদ্দব। এই  ার্ যক্রদ্দমর মূল্যায়দ্দনর কক্ষদ্দে কসবাটির নবযমান প্রদ্দসস ম্যাপ,  সিনজ রদ্দণর প্রদ্দসস ম্যাপ, সর ানর 

আদ্দদশ এবং তা বাস্তবায়দ্দনর সানব য  নবষয়টি নবদ্দবচনা  রা িদ্দব। [২.৫.২] কসবা সিনজ রণ 

অনধদ্দক্ষদ্দে বাস্তবানয়ত 
তানরখ 

[২.৬] নপআরএল 

শুরুর ২ মাস পূদ্দব য 

সংনিষ্ট  ম যচারীর 

নপআরএল ও ছুটি 

নগদায়নপে 

জারী রা 

[২.৬.১] নপ আর এল আদ্দদশ 

জানরকৃত 
% 

এই  ার্ যক্রদ্দমর মূল্যায়দ্দনর কক্ষদ্দে এ টি মন্ত্রণালয়/নবভাদ্দগর সংনিষ্ট অথ যবছদ্দর নপআরএল গমদ্দনাপদ্দর্াগী 

 ম যচারীদ্দদর তানল া এবং সংনিষ্ট আদ্দদশসমূি পর্ যাদ্দলাচনা  রা িদ্দব। 

[২.৬.২] ছুটি নগদায়ন পে 

জানরকৃত 
% 

[২.৭] শূন্য পদ্দদর 

নবপরীদ্দত ননদ্দয়াগ 

প্রদান 

[২.৭.১] ননদ্দয়াগ প্রদাদ্দনর জন্য 

নবজ্ঞনপ্ত জানরকৃত 
% 

এই  ার্ যক্রদ্দমর প্রমাণ  নিদ্দসদ্দব এ টি মন্ত্রণালয়/নবভাদ্দগর জন্য ননধ যানরত পদ্দদর নবপরীদ্দত শূন্য পদ্দদর তানল া, 

উি পদ পূরদ্দণর লদ্দক্ষয প্র ানশত নবজ্ঞনপ্ত এবং ননদ্দয়াগাদ্দদশ উপস্থাপন আবশ্য । 

 

 

 

[২.৭.২] ননদ্দয়াগ প্রদানকৃত % 

[২.৮] 

নবভাগীয়মামলাননষ্প

নত্ত 

[২.৮.১] 

নবভাগীয়মামলাননষ্পনত্তকৃত 
%  

এই  ার্ যক্রদ্দমর প্রমাণ  নিদ্দসদ্দব নবদ্দবচয অথ যবছদ্দর দাদ্দয়রকৃত নবভাগীয় মামলার তানল া এবং তা ননষ্পনত্তর 

প্রমাণানদ উপস্থাপন  রদ্দত িদ্দব। 

[২.৯] 

তথ্যবাতায়নিালনা

গাদ রণ 

[২.৯.১] মন্ত্রণালয়/নবভাদ্দগর স ল 

তথ্যিালনাগাদকৃত 

% 

এই  ার্ যক্রদ্দমর আওতায় মন্ত্রণালয়/নবভাদ্দগর স ল তথ্য িালনাগাদ রদ্দণর নবষয়টি উদ্দেখ  রা িদ্দয়দ্দছ। স ল 

তথ্য বলদ্দত মন্ত্রণালয় নবভাদ্দগর স্বাক্ষনরত এনপএসি আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার স্বাক্ষনরত এনপএ আপদ্দলাি, তথ্য 

বাতায়দ্দনর কমইন ম্যানুর আওতাধীন সাবম্যানুসমূি, কসবা বদ্দের স ল নলং ,স ল  ম য তযাগদ্দণর কমাবাইল 

নম্বর, ছনব ও ইদ্দমইলসি তানল া, কনাটিশদ্দবাি য, কসবাপ্রদান প্রনতশ্রুনত, কসবাসিনজ রদ্দণর তথ্য, উদ্ভাবনী 

 ার্ যক্রদ্দমর তথ্য, নবনভন্ন  ার্ যক্রদ্দমর কফা াল পদ্দয়ন্ট  ম য তযাগদ্দণর তানল া, জাতীয় শুিাচার  ম যপনর ল্পনা 

ইতযানদ সংক্রান্ত িালনাগাদ তথ্যানদ সনন্নদ্দবশ  রদ্দত িদ্দব।এই নবষদ্দয় প্রমাণ  নিদ্দসদ্দব উনেনখত তথ্যানদ 

িালনাগাদকৃত অবস্থায় সংনিষ্ট মন্ত্রণালয়/নবভাদ্দগর বাতায়দ্দন রদ্দয়দ্দছ  ী না তা নবদ্দবচনা  রা িদ্দব। 

[৩] আনথ য  ও 

সম্পদ 

ব্যবস্থাপনার 

উন্নয়ন 

৬ 

 

[৩.১] বাদ্দজট 

বাস্তবায়দ্দন উন্নয়ন 

 

[৩.১.১] বাদ্দজট বাস্তবায়ন 

পনর ল্পনা প্রণীত 
তানরখ 

অথ য নবভাদ্দগর বাদ্দজট ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত পনরপে অনুর্ায়ী  বাদ্দজট বাস্তবায়ন পনর ল্পনা প্রণয়ন ও অথ য নবভাদ্দগ 

বাদ্দজট বাস্তবায়ন প্রনতদ্দবদন দানখল  রদ্দত িদ্দব।  

[৩.১.২] কেমানস  বাদ্দজট 

বাস্তবায়ন প্রনতদ্দবদন দানখলকৃত 
সংখ্যা 
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[৩.২] বানষ য  

উন্নয়ন  ম যসূনচ 

(এনিনপ) বাস্তবায়ন 

[৩.২.১] বানষ য  উন্নয়ন  ম যসূনচ 

(এনিনপ) বাস্তবানয়ত 
% 

মন্ত্রণালয়/নবভাদ্দগর মূল এনিনপ’র বাস্তবায়ন িার এদ্দক্ষদ্দে প্রদ্দর্াজয িদ্দব। এ নবষদ্দয় বাস্তবায়ন, পনরবীক্ষণ ও 

মূল্যায়ন নবভাগ, পনর ল্পনা মন্ত্রণালদ্দয়র প্রনতদ্দবদন অনুর্ায়ী মন্ত্রণালয়/নবভাগ নম্বর প্রাপ্য িদ্দব।   

[৩.৩] 

বানষ য ক্রয়পনর ল্প

নাবাস্তবায়ন 

[৩.৩.১] ক্রয়পনর ল্পনাবাস্তবানয়ত % 

ক্রয় পনর ল্পনা বাস্তবায়দ্দনর প্রমাণ  সংরক্ষণ  রদ্দত িদ্দব। 

[৩.৪] অনিট 

আপনত্ত ননষ্পনত্ত 

 ার্ যক্রদ্দমর উন্নয়ন 

[৩.৪.১] নেপক্ষীয় সভায় ননষ্পনত্তর 

জন্য উপস্থানপতঅনিট আপনত্ত 
% 

মন্ত্রণালদ্দয়র কমাট অনিট আপনত্ত এবং আওতাধীন অনধদপ্তর/সংস্থা (র্নদ থাদ্দ )  র্তয  নেপক্ষীয় সভার জন্য 

সুপানরশকৃত অনিট আপনত্তর সমনি প্রথদ্দম ননণ যয়  রদ্দত িদ্দব। এই সমনষ্টর র্তটুকু নেপক্ষীয় সভায় ননষ্পনত্তর জন্য 

উপস্থানপত িদ্দব কসই অনুর্ায়ী শত রা িার ননরুপণ  রদ্দত িদ্দব। মানস  সমিয় সভায় এ নবষদ্দয় আদ্দলাচনা িদ্দব 

এবং প্রমাণ  নিদ্দসদ্দব মানস  সমিয় সভার অনিট আপনত্ত ননষ্পনত্ত নবষয়  নসিান্তসমূি সংরক্ষণ  রদ্দত িদ্দব।   

[৩.৪.২] অনিট আপনত্ত 

ননষ্পনত্তকৃত 
% 

অথ য বছদ্দরর শুরুদ্দত মন্ত্রণালদ্দয়র কমাট অননষ্পনত্তকৃত অনিট আপনত্তর সংখ্যা ননরুপন  রদ্দত িদ্দব। বছর কশদ্দষ 

(এবং কেমানস  প্রনতদ্দবদন প্রদাদ্দনর সময়) মন্ত্রণালদ্দয়র ননষ্পনত্তকৃত অনিট আপনত্তর সংখ্যা নদদ্দয় অনিট আপনত্ত 

ননষ্পনত্তর িার কবর  রদ্দত িদ্দব। মানস  সমিয় সভায় এ নবষদ্দয় আদ্দলাচনা িদ্দব এবং প্রমাণ  নিদ্দসদ্দব মানস  

সমিয় সভার অনিট আপনত্ত ননষ্পনত্ত নবষয়  নসিান্তসমূি সংরক্ষণ  রদ্দত িদ্দব।  

[৩.৫]  কটনলদ্দফান 

নবল পনরদ্দশাধ 

[৩.৫.১] কটনলদ্দফান নবল 

পনরদ্দশানধত 
% 

অথ যবছদ্দরর ১২ মাদ্দসর মদ্দে কর্ সংখ্য  মাদ্দসর নবল পনরদ্দশাধ  রা িদ্দয়দ্দছ তার শত রা িার।  

[৩.৬] 

নবনসনস/নবটিনসএল-

এর ইন্টারদ্দনট নবল 

পনরদ্দশাধ 

[৩.৬.১] ইন্টারদ্দনট নবল 

পনরদ্দশানধত 
% 

 


