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 জাতীয় dাচার েকৗশল কমর্-পিরকlনাi Kvh© cÖwZ‡e`b
mgqKvjt RyjvB-‡m‡Þ¤^i 2019 

পিরিশ ক

cÖwZôv‡bi নাম: kvnRvjvj Bmjvgx e¨vsK wjwg‡UW 

কাযর্kেমর নাম কমর্সmাদন সূচক 
 

সূচেকর
মান 

eকক
 

বাsবায়েনরদািয়tpাp
বয্িk/পদ 

2019-2020 
aথর্বছেরর 
লkয্মাtা 

বাsবায়ন agগিত পিরবীkণ, 2019-2020  মnবয্ 

লkয্মাtা/ 
aজর্ ন 

1ম েকায়াটর্ ার 2য় েকায়াটর্ ার 3য়
েকায়াটর্ ার 

4থর্ েকায়াটর্ ার েমাট aজর্ ন aিজর্ ত 
মান 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. pািত ািনক বয্বsা…………………………...8 
1.1 ৈনিতকতা কিমিটর সভা   aনুি ত সভা 4 সংখয্া ‡dvKvj c‡q›U 

Kg©KZv©/ ï×vPvi 
KwgwU 

4 লkয্মাtা 1 1 1 1  4 mfvi Kvh© weeibx mshy³| 
aজর্ ন 1  

1.2 ৈনিতকতা কিমিটর সভার িসdাn 
বাsবায়ন  

বাsবািয়ত িসdাn 4 % ‡dvKvj c‡q›U 
Kg©KZv©/ ï×vPvi 

ev Í̄evqb †mj/mswkøó 
Kg©KZv©©/wefvM 

100 লkয্মাtা 100 100 100 100  4 cÖgvbK mshy³| 
aজর্ ন 100  

2. দkতা o ৈনিতকতার unয়ন……………………..…. 10 
2.1 সুশাসন pিত ার িনিমt 
aংশীজেনর (stakeholders) 
aংশgহেণ  সভা 

aনুি ত সভা 2 সংখয্া ï×vPvi KwgwU
 

4 লkয্মাtা 1 1 1 1  2 mfvi Kvh©weeiYx, Dcw ’̄wZ I 
w¯’iwPÎ mshy³| aজর্ ন 1  

2.2 aংশীজেনর aংশgহেণ  সভার 
িসdাn বাsবায়ন 

বাsবািয়ত িসdাn 2 % ï×vPvi ev¯Íevqb †mj 100 লkয্মাtা 100 100 100 100  2 cÖgvbK mshy³| 
aজর্ ন 100  

2.3 কমর্কতর্ া-কমর্চারীেদর aংশgহেণ 
চাকির সংkাn pিশkণ আেয়াজন 

pিশkণাথ  3 সংখয্া ‡Uªwbs GKv‡Wgx 800 লkয্মাtা 200 200 200 200  3 Awdm Av‡`k I Dcw¯’wZwi 
ZvwjKv mshy³| aজর্ ন 245  

2.4 কমর্কতর্ া-কমর্চারীেদর aংশgহেণ 
সুশাসন সংkাn pিশkণ আেয়াজন 

pিশkণাথ  3 সংখয্া ‡Uªwbs GKv‡Wgx 160 লkয্মাtা 40 40 40 40  3 Awdm Av‡`k I Dcw¯’wZwi 
ZvwjKv mshy³| aজর্ ন 45  

3. dাচার pিত ায় সহায়ক আiন/িবিধ/নীিতমালা/ময্ানুেয়ল o pjাপন/পিরপt eর pেয়াগ/বাsবায়ন………….10  
3.1 Kg©̀ ÿZv g~j¨vqb cÖwZ‡e`b 
dig nvjbvM`KiY 
 

nvjbvM`vKiY 5 ZvwiL gvbe m¤ú` wefvM 31/12/2019 লkয্মাtা 31/12/19  5 cÖgvbK wn‡m‡e cwiPvjbv cl©` 
mfvi wm×všÍ mshy³| aজর্ ন 30/09/19  

3.2  wUG/wWG bxwZgvjv 
nvjbvM`KiY 
 

nvjbvM`vKiY 5 ZvwiL gvbe m¤ú` wefvM 30/09/2019 
 

লkয্মাtা 30/09/19  5 wUG/wWG bxwZgvjv nvjbvMv` 
Kivi Rb¨ BwZg‡a¨ KwgwU 
MVb Kiv n‡q‡Q (Kwc mshy³) 
hvÕ Lye kxNªB ev¯Íevhb Kiv 
n‡e| 

aজর্ ন 30/09/19  
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কাযর্kেমর নাম কমর্সmাদন সূচক 
 

সূচেকর
মান 

eকক
 

বাsবায়েনরদািয়tpাp
বয্িk/পদ 

2019-2020 
aথর্বছেরর 
লkয্মাtা 

বাsবায়ন agগিত পিরবীkণ, 2019-2020  মnবয্ 

লkয্মাtা/ 
aজর্ ন 

1ম েকায়াটর্ ার 2য় েকায়াটর্ ার 3য়
েকায়াটর্ ার 

4থর্ েকায়াটর্ ার েমাট aজর্ ন aিজর্ ত 
মান 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

4. oেয়বসাiেট েসবাবk হালনাগাদকরণ..................................8 
4.1 েসবা সংkাn েটাল ি  নsরসমূহ 
s s তথয্ বাতায়েন শয্মানকরণ   

তথয্ বাতায়েন 
শয্মানকৃত 

2 তািরখ AvBwU wefvM 30/09/2019 লkয্মাtা 30/09/19  2 AÎ e¨vs‡Ki I‡qemvB‡U 
„̀k¨gvb i‡q‡Q| aজর্ ন 30/09/19  

4.2 s s oেয়বসাiেট dাচার 
েসবাবk হালনাগাদকরণ  

েসবাবk 
হালনাগাদকৃত 

2 তািরখ AvBwU wefvM 30/09/2019 
31/12/2019 
31/03/2020 
30/06/2020 

লkয্মাtা 30/09/19 31/12/19 31/03/20 30/06/20  2 nvjbvMv`K…Z Z_¨ Zrÿbvr 
I‡qemvB‡U cÖ̀ wk©Z Kiv 
n‡q‡Q| 

aজর্ ন 30/09/19  

4.3 s s oেয়বসাiেট তথয্ aিধকার   
েসবাবk হালনাগাদকরণ  

েসবাবk 
হালনাগাদকৃত 

2 তািরখ AvBwU wefvM 30/09/2019 লkয্মাtা 30/09/19  2 nvjbvMv`K…Z Z_¨ Zrÿbvr 
I‡qemvB‡U cÖ̀ wk©Z Kiv 
n‡q‡Q| 

aজর্ ন 30/09/19  

4.4 s s oেয়বসাiেটর aিভেযাগ 
pিতকার বয্বsা (GRS) েসবাবk 
হালনাগাদকরণ 

oেয়বসাiেট 
হালনাগাদকৃত 

2 তািরখ AvBwU wefvM 31/12/2019 লkয্মাtা 31/12/2019   cÖwμqvaxb i‡q‡Q| 
aজর্ ন  

5. সুশাসন pিত া……………………………..7 

5.1 dাচার সংkাn utম চচর্ ার 
তািলকা pণয়ন কের s s দpর/সংsায় 
েpরণ 

utম চচর্ ার 
তািলকা েpিরত 

4 তািরখ ï×vPvi KwgwU 31/12/2019 লkয্মাtা 31/12/2019   cÖwμqvaxb i‡q‡Q| 
aজর্ ন  

5.2 aনলাiন িসেsেম aিভেযাগ 
িন িtকরণ 

aিভেযাগ 
িন িtকৃত 

3 % Kg‡cøb †mj 100 লkয্মাtা 100 100 100 100  3 RyjvB-‡m‡Þ¤^i-2019 ‡gqv‡` 
6 wU Awf‡hvM cvIqv wM‡q‡Q 
Zvi g‡a¨ 5 wU Awf‡hvM 
wb¯úwË Kiv n‡q‡Q| Kwc 
mshy³| Awb¯úwË GKwU 
Awf‡hvM wb¯úwËi Rb¨ 
cÖwμqvaxb i‡q‡Q| 

aজর্ ন 100  

6(ক). েসবা pদােনর েkেt dাচার...........................14 
6(ক).1 েসবা সংkাn aিভেযাগ 
gহেণর িনিমt শয্মান sােন aিভেযাগ 
বk sাপন 

aিভেযাগ বk 
sািপত 

2 তািরখ mswkøó wefvM 30/09/2019 লkয্মাtা 30/09/19  2 cÖgvbK wn‡m‡e w ’̄iwPÎ 
mshy³| aজর্ ন 30/09/19  

6(ক).2 েহl েডs সািভর্ স েডs 
sাপন  

েহl েডs সািভর্ স 
েডs sািপত 

4 তািরখ mswkøó wefvM 30/09/2019 লkয্মাtা 30/09/19  2 cÖgvbK wn‡m‡e w ’̄iwPÎ 
mshy³| aজর্ ন 30/09/19  

6(ক).3 pদt সকল েসবার সহজীকৃত pেসস ময্াপ 2 তািরখ e¨vswKs Acv‡ikb I 30/06/2020 লkয্মাtা 30/06/20   cÖwμqvaxb i‡q‡Q| 
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কাযর্kেমর নাম কমর্সmাদন সূচক 
 

সূচেকর
মান 

eকক
 

বাsবায়েনরদািয়tpাp
বয্িk/পদ 

2019-2020 
aথর্বছেরর 
লkয্মাtা 

বাsবায়ন agগিত পিরবীkণ, 2019-2020  মnবয্ 

লkয্মাtা/ 
aজর্ ন 

1ম েকায়াটর্ ার 2য় েকায়াটর্ ার 3য়
েকায়াটর্ ার 

4থর্ েকায়াটর্ ার েমাট aজর্ ন aিজর্ ত 
মান 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

pেসস ময্াপ psতকরণ eবং 
oেয়বসাiেট আপেলাডকরণ 

psতকৃত eবং 
oেয়বসাiেট 
আপেলাডকৃত 

AvBwU wefvM aজর্ ন    

6(ক).4 েসবা pাথ েদর জনয্ 
িব ামsল/ aেপkা কk/ বসার sান 
িনমর্াণ/ psতকরণ 

িব ামsল/ 
aেপkা কk/ 

বসার sান িনিমর্ত/ 
psতকৃত 

 

4 mvaviY †mev wefvM 30/09/2019 লkয্মাtা 30/09/19   4 cÖgvbK wn‡m‡e w ’̄iwPÎ 
mshy³| aজর্ ন 30/09/19   

6(ক).5 েসবা pদােনর েkেt িনিদর্  
তািরখ িভিtক েটােকন পdিত pচলন  

েটােকন পdিত 
pচিলত 

2 তািরখ  লkয্মাtা 30/09/19   2 cÖgvbK wn‡m‡e w ’̄iwPÎ 
mshy³| aজর্ ন 30/09/19   
 

7. kয়েkেt dাচার...................3 

7.1 িপিপe 2006-eর ধারা 11(2) o 
িপিপআর 2008-eর িবিধ 16(6) 
aনুযায়ী 2019-20 aথর্ বছেরর kয়-
পিরকlনা  oেয়বসাiেট pকাশ 

kয়-পিরকlনা 
oেয়বসাiেট 

pকািশত 

3 তািরখ mvaviY †mev wefvM 31/12/2019 লkয্মাtা 31/12/2019  3 2019 m‡bi μq cwiKíbv 
AÎ e¨vs‡Ki I‡qemvB‡U 
cÖ`wk©Z Av‡Q| 2020 mv‡ji 
cwiKíbv wW‡m¤^i-19 mg‡q 
cÖ¯‘Z Kiv n‡e| 

aজর্ ন 30/09/19  

8. scতা o জবাবিদিহ শিkশালীকরণ…………………….14 
8.1  s s েসবা pদান pিত িত 
(িসিটেজনs চাটর্ ার) বাsবায়ন eবং 
oেয়বসাiেট pকাশ 

েসবা pদান 
pিত িত 
বাsবািয়ত  

eবং oেয়বসাiেট 
pকািশত 

4 % mswkøó wefvMg~n 100 লkয্মাtা 100 100 100 100  4 I‡qemvB‡U cÖ̀ k©b Kiv Av‡Q| 
aজর্ ন 100  

8.2 শাখা/aিধশাখা/aিধনs aিফস 
পিরদশর্ন  

পিরদশর্ন 
সmn 

4 সংখয্া Af¨šÍixb wbqš¿Y I 
cwicvjb wefvM 

140 লkয্মাtা 35 35 35 35  4 RyjvB-‡m‡Þ¤^i-2019 ‡gqv‡` 
47 wU kvLv cwi`k©b Kiv 
n‡q‡Q| (Kwc mshy³) 

aজর্ ন 47  

8.3 শাখা/aিধশাখা/aিধনs aিফস  
পিরদশর্ন pিতেবদেনর সুপািরশ 
বাsবায়ন 

পিরদশর্ন 
pিতেবদেনর 
সুপািরশ 
বাsবািয়ত 

2 % mswkøó wefvMg~n 100 লkয্মাtা 100 100 100 100  2 Kwc mshy³| 

aজর্ ন 100  
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কাযর্kেমর নাম কমর্সmাদন সূচক 
 

সূচেকর
মান 

eকক
 

বাsবায়েনরদািয়tpাp
বয্িk/পদ 

2019-2020 
aথর্বছেরর 
লkয্মাtা 

বাsবায়ন agগিত পিরবীkণ, 2019-2020  মnবয্ 

লkয্মাtা/ 
aজর্ ন 

1ম েকায়াটর্ ার 2য় েকায়াটর্ ার 3য়
েকায়াটর্ ার 

4থর্ েকায়াটর্ ার েমাট aজর্ ন aিজর্ ত 
মান 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8.4 সিচবালয় িনেদর্ শমালা 2014 
aনুযায়ী নিথর ে িণ িবনয্াসকরণ  

নিথ ে িণ 
িবনয্াসকৃত 

 % লkয্মাtা   cÖ‡hvR¨ bq| 

aজর্ ন  

8.5 ে িণ িবনয্াসকৃত নিথ িবন করণ নিথ িবনি কৃত  % লkয্মাtা   cÖ‡hvR¨ bq| 
aজর্ ন  

8.6 pািত ািনক গণ নানী আেয়াজন  গণ নানী 
আেয়ািজত 

2 সংখয্া e¨e¯’vcbv KZ…©cÿ 2 লkয্মাtা 1 1    
 aজর্ ন  

8.7 aিডট আপিt িন িtকরণ 
 

aিডট আপিt 
িন িtকৃত 

 

2 % `vwqZ¡cÖv&ß 
e¨vw³/wefvM 

100 লkয্মাtা 100 100 100 100  2  
aজর্ ন 100  

9. dাচার সংি  eবং নীিত pিতেরােধ সহায়ক aনয্ানয্ কাযর্kম ……………..15 (agািধকার িভিtেত নুয্নতম পাঁচিট কাযর্kম) 
9.1  24/7 N›Uv †níjvBb PvjyKiY PvjyKiY 3 ZvwiL KvW© wefvM

 
31/12/2019 লkয্মাtা 31/12/19  3 Pvjy Kiv n‡q‡Q Ges b¤^i¸‡jv 

I‡qemvB‡U cÖ̀ wk©Z Av‡Q| aজর্ ন 30/09/19  
9.2 AwZwi³ wbivcËv m¤^wjZ wPc 
†emW KvW© cÖPjb 
 

PvjyKiY 3 ZvwiL KvW© wefvM
 

30/09/2019 লkয্মাtা 30/09/19  3 AÎ e¨vs‡K AwZwi³ wbivcËv 
m¤^wjZ wPc †emW KvW© cÖ¯‘Z 
K‡i MÖvnK‡`i cÖ`vb Kiv 
n‡q‡Q| Kwc mshy³ 

aজর্ ন 30/09/19  

9.3 ‡gvevB‡ji GmGg Gi gva¨‡g 
MÖvn‡Ki wnmv‡ei cÖwZwU †jb‡`b 
ZvrÿwbKfv‡e AewnZKiY| 

PvjyKiY 3 ZvwiL e¨vswKs Acv‡ikb 
wefvM 

 

31/12/2019 লkয্মাtা 31/12/19  3  MÖvnK‡`i cÖwZwU †jb‡`‡bi 
Z_¨ ZrÿbvZ gvevB‡ji 
GmGg Gi gva¨‡g MÖvn‡Ki 
AewnZ Kiv nq| (Kwc 
mshy³) 

aজর্ ন 30/09/19  

9.4 ï×vPvi Kvh©μg gwbUwis Gi 
Rb¨ wgw÷ª kwcs (AvKw¯§K 
cwi`k©b) wm‡÷g PvjyKiY 

PvjyKiY 3 msL¨v ˆbwZKZv KwgwU 4 লkয্মাtা 1 1 1 1  3 RyjvB-‡m‡Þ¤^i-2019 ‡gqv‡` 
1 wU kvLv AvKw¯§K cwi`k©b 
Kiv n‡q‡Q hvi cÖwZ‡e`b 
mshy³ Kiv n‡jv| 

aজর্ ন 1  

9.5 e¨vs‡Ki wbR¯^ B-wiμ zU‡g›U 
wm‡÷g PvjyKiY 

PvjyKiY 3 ZvwiL gvbe m¤ú` wefvM I 
AvBwU wefvM 

31/12/2019 লkয্মাtা 31/12/19   cÖwμqvaxb i‡q‡Q| 
 
 
 
 

aজর্ ন  
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কাযর্kেমর নাম কমর্সmাদন সূচক 
 

সূচেকর
মান 

eকক
 

বাsবায়েনরদািয়tpাp
বয্িk/পদ 

2019-2020 
aথর্বছেরর 
লkয্মাtা 

বাsবায়ন agগিত পিরবীkণ, 2019-2020  মnবয্ 

লkয্মাtা/ 
aজর্ ন 

1ম েকায়াটর্ ার 2য় েকায়াটর্ ার 3য়
েকায়াটর্ ার 

4থর্ েকায়াটর্ ার েমাট aজর্ ন aিজর্ ত 
মান 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

10. dাচার চচর্ ার জনয্ পুরsার/pেণাদনা pদান..............................5 

10.1 dাচার পুরsার pদান pদt পুরsার 3 তািরখ ï×vPvi KwgwU 31/03/2020 লkয্মাtা 31/03/20  3 2018 mv‡ji ï×vPvi cyi¯‹vi 
h_vmg‡q cÖ`vb Kiv n‡q‡Q 
Ges 2019 mv‡ji cyi¯‹vi 
31-03-2020 Gi g‡a¨ cÖ`vb 
Kiv n‡e| 

aজর্ ন   

10.2 2018-19 aথর্বছের dাচার 
পুরsারpাpেদর তািলকা oেয়বসাiেট 
pকাশ 

পুরsারpাpেদর 
তািলকা 

oেয়বসাiেট 
pকািশত 

2 তািরখ ï×vPvi KwgwU I 
AvBwU wefvM 

30/09/2019 লkয্মাtা 30/09/19  2 2018 mv‡ji ï×vPvi cyi¯‹vi 
cÖvß‡`i ZvwjKv I‡qemvB‡U 
cÖKvk Kiv n‡q‡Q| 

aজর্ ন 30/09/19  

11. aথর্ বরাd....................................................................2 

11.1 dাচার কমর্-পিরকlনায় 
anর্ ভুk িবিভn কাযর্kম বাsবায়েনর 
জনয্ বরাdকৃত  aেথর্র আনুমািনক 
পিরমাণ 

বরাdকৃত aথর্ 2 লk
টাকা 

Avw_©K cÖkvmb wefvM 20 লkয্মাtা  2 Rvbyqvix-wW‡m¤^i, 2019 ch©šÍ 
20 j¶ UvKv eivÏ Av‡Q| 
wW‡m¤^i, 2019 gv‡m 2020 
A_© eQ‡ii eivÏ cÖ`vb Kiv 
n‡e| 

aজর্ ন  

12. পিরবীkণ o মূলয্ায়ন…………………………….4 

12.1 আ িলক/মাঠ পযর্ােয়র কাযর্ালয় 
কতৃর্ ক pণীত জাতীয় dাচার েকৗশল 
কমর্-পিরকlনা, 2019-20 s s 
oেয়বসাiেট আপেলাডকরণ 

pণীত কমর্-
পিরকlনা 

আপেলাডকৃত 

2 তািরখ AvBwU wefvM 10/07/2019 লkয্মাtা 10/07/19  2 AÎ e¨vs‡Ki I‡qemvB‡U 
Avc‡jvW Kiv n‡q‡Q| aজর্ ন 10/07/19  

12.2 িনধর্ািরত সমেয় ৈtমািসক 
পিরবীkণ pিতেবদন সংি  
দpর/সংsায় দািখল o s s 
oেয়বসাiেট আপেলাডকরণ 

ৈtমািসক 
pিতেবদন 
দািখলকৃত o 
আপেলাডকৃত 

2 সংখয্া ‡dvKvj c‡q›U I 
AvBwU wefvM 

4 লkয্মাtা 1 1 1 1  2 AÎ e¨vs‡Ki I‡qemvB‡U 
Avc‡jvW Kiv n‡q‡Q| 

aজর্ ন 1  

িব:d:- েকান kিমেকর কাযর্kম pেযাজয্ না হেল তার কারণ সংি  আiন/িবিধ/নীিতমালা পযর্ােলাচনাপূবর্ক মnবয্ কলােম uেlখ করেত হেব। 

*** 6(খ) kিমক েয সকল aআ িলক/মাঠ পযর্ােয়র কাযর্ালেয়র েkেt pেযাজয্ েসসকল কাযর্ালয় 6(ক) eবং 6(খ) uভয় kিমেক বিণর্ত কাযর্kমসমূহ বাsবায়ন করেব। eেkেt সূচেকর মান pদt ছেক বিণর্ত মােনর aেধর্ক কের িবেবচন করেত হেব।    


