
দ�র/সং�ার জাতীয় ��াচার �কৗশল কম �-পিরক�না �ণয়ন ও বা�বায়ন অ�গিত পিরবী�ণ কাঠােমা, ২০১৮-২০১৯ 
 

দ�র/সং�ার নাম: জাতীয় আইনগত সহায়তা �দান সং�া। 

কায ��েমর নাম কম �স�াদন �চক �চেকর 
মান 

একক 
 

বা�বায়েনর
দািয়��া� 
�ি�/পদ 

২০১৮-
২০১৯ 

অথ �বছেরর 
ল��মা�া 

বা�বায়ন অ�গিত পিরবী�ণ, ২০১৮-২০১৯  ম�� 

ল��মা�া/ 
অজ�ন 

১ম 
�কায়াট �ার 

২য় �কায়াট �ার ৩য় 
�কায়াট �ার 

৪থ � 
�কায়াট �ার 

�মাট 
অজ�ন 

অিজ�ত 
মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. �ািত�ািনক �ব�া……………………………….১১ 
১.১ �নিতকতা কিম�র সভা   অ�ি�ত সভা ৪ সং�া  ৪ ল��মা�া ১ ১ ১ ১    

অজ�ন      
1.2 �নিতকতা কিম�র সভার 
িস�া� বা�বায়ন  

বা�বািয়ত িস�া� ৪ %  ৫০% ল��মা�া  ২০% ২০% ১০%    
অজ�ন      

১.৩ � � ওেয়বসাইেট ��াচার 
�সবাব� হালনাগাদকরণ 

�সবাব� 
হালনাগাদ�ত 

১ তািরখ  ৩১/১২/১৮ ল��মা�া  ৩১/১২/১৮      
অজ�ন      

১.৪ ১.৪ উ�ম চচ �ার (Best 
Practice) তািলকা �ণয়ন কের 
মি�পিরষদ িবভােগ ��রণ 

উ�ম চচ �ার 
তািলকা ��িরত 

২ তািরখ  ৩১/১২/১৮ ল��মা�া  ৩১/১২/১৮      

অজ�ন      

২. দ�তা ও �নিতকতার উ�য়ন……………..………….৭ 

২.১ অংশীজেনর 
(stakeholder) অংশ�হেণ  
সভা 

অ�ি�ত সভা ২ সং�া  ৪ ল��মা�া ১ ১ ১ ১    
অজ�ন      

২.২ কম �কত�া-কম �চািরেদর অংশ�হেণ 
িনয়িমত উপি�হিত িবিধমালা ১৯৮২; 
সরকাির কম �চাির আচারণ িবিধমালা 
১৯৭৯ এবং সিচবালয় িনেদ �শমালা 
২০১৪ স�েক� সেচতনতা �ি��লক 
সভা/�িশ�ণ আেয়াজন। অ��প 
অ�া� িবিধ/িবধান স�েক� 
আেলাচনা (�েয়াজ� ��ে�) 

অংশ�হণকারী/ 
�িশ�ণাথ� 

৩ সং�া  ৪ ল��মা�া 
 
 

৩০ ৩০ ৩০ ৩০    

অজ�ন      

২.৩ জাতীয় ��াচার �কৗশল িবষেয় 
কম �কত�া-কম �চািরেদর �িশ�ণ �দান 

�িশ�ণাথ� ২ সং�া   ল��মা�া  ১০  ১০    

২      

3. ��াচার �িত�ায় সহায়ক আইন/িবিধ/নীিতমালা/�া�েয়ল ও ��াপন/পিরপ� –এর বা�বায়ন এবং �েযাজ�ে�ে� খসড়া �ণয়ন………….১০ 



কায ��েমর নাম কম �স�াদন �চক �চেকর 
মান 

একক 
 

বা�বায়েনর
দািয়��া� 
�ি�/পদ 

২০১৮-
২০১৯ 

অথ �বছেরর 
ল��মা�া 

বা�বায়ন অ�গিত পিরবী�ণ, ২০১৮-২০১৯  ম�� 

ল��মা�া/ 
অজ�ন 

১ম 
�কায়াট �ার 

২য় �কায়াট �ার ৩য় 
�কায়াট �ার 

৪থ � 
�কায়াট �ার 

�মাট 
অজ�ন 

অিজ�ত 
মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৩.১ ��াচার �িত�ায় সহায়ক 
আইন/িবিধ/নীিতমালা/�া�েয়ল ও 
��াপন/পিরপ� এর বা�বায়ন এবং 
�েযাজ�ে�ে� খসড়া �ণয়ন 

    ৮ 
 

 ২ ২ ২ ২    

        

৩.২              

        

৪. ত� অিধকার স�িক�ত কায ��ম  ……………….১৪ 

৪.১ � � ওেয়বসাইেট ত� অিধকার   
আইকন হালনাগাদকরণ  

�সবাব� 
হালনাগাদ�ত 

১ তািরখ  ৩১/১২/১৮ 
 

ল��মা�া  ৩১/১২/১৮      
অজ�ন       

৪.২ ত� অিধকার আইেনর আওতায়  
দািয়��া� কম �কত�া (িডও) ও িবক� 
দািয়��া� কম �কত�ার অনলাইন 
�িশ�ণ স�াদন 

অনলাইন 
�িশ�েণর  
সনদ �া� 

২ তািরখ   
৩১/১২/১৮ 

ল��মা�া  ৩১/১২/১৮      
অজ�ন      

৪.৩ �দেক �হািপত হটলাইন ন�র 
১০৬ (�টাল ি�) � � ত� বাতায়েন 
সং��করণ এবং তা কম �কত�া-
কম �চািরেদরেক অবিহতকরণ 

ত� বাতায়েন 
সংেযািজত ও 

কম �কত�া-কম �চাির 
অবিহত 

১ তািরখ  ৩১/১২/১৮ ল��মা�া  ৩১/১২/১৮      
অজ�ন      

৪.৪ ত� বাতায়েন সংেযািজত 
সংি�� ত�স�হ হালনাগাদকরণ  

ত� বাতায়ন 
হালনাগাদ�ত 

২ তািরখ  ২৮/০২/১৯ ল��মা�া   ২৮/২/১৯     
অজ�ন      

৪.৫  ত� অিধকার আইন. ২০০৯; 
জন�াথ � সংি�� ত� �কাশ (�র�া) 
আইন, ২০১১ এবং জন�াথ � সংি�� 
ত� �কাশ (�র�া) িবিধমালা, ২০১৭ 
স�েক� কম �কত�া-কম �চািরেদরেক 
অবিহতকরণ 

কম �কত�া-কম �চাির 
অবিহত 

৬ সং�া  ৮ ল��মা�া ২ ২ ২ ২    
অজ�ন      

৪.৬ ��েণািদত ত� �কাশ 
িনেদ �িশকা হালনাগাদ কের 
ওেয়বসাইেট �কাশ  

হালনাগাদ�ত 
িনেদ �িশকা 

ওেয়বসাইেট 
�কািশত 

২ তািরখ  ২৮/০২/১৯ ল��মা�া   ২৮/২/১৯     
অজ�ন        



কায ��েমর নাম কম �স�াদন �চক �চেকর 
মান 

একক 
 

বা�বায়েনর
দািয়��া� 
�ি�/পদ 

২০১৮-
২০১৯ 

অথ �বছেরর 
ল��মা�া 

বা�বায়ন অ�গিত পিরবী�ণ, ২০১৮-২০১৯  ম�� 

ল��মা�া/ 
অজ�ন 

১ম 
�কায়াট �ার 

২য় �কায়াট �ার ৩য় 
�কায়াট �ার 

৪থ � 
�কায়াট �ার 

�মাট 
অজ�ন 

অিজ�ত 
মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৫. ই-গভেন �� বা�বায়ন……………………….১৩ 

৫.১ দা�িরক কােজ অনলাইন �রসপ� 
িসে�ম (ই-�মইল/ এসএমএস)-এর 
�বহার 

ই-�মইল/ 
এসএমএস �ব�ত 

২ %  ৮০% ল��মা�া ২০% ২০% ২০% ২০%    

অজ�ন      

৫.২ িভিডও/অনলাইন/�টিল-
কনফাের� আেয়াজন 
(�াইপ/�ােস�জার, ভাইবার 
�বহারসহ) 

অ�ি�ত  
কনফাের� 

৩ সং�া  ৪ ল��মা�া ১ ১ ১ ১    
অজ�ন      

৫.৩ দা�িরক সকল কােজ ইউিনেকাড 
�বহার  

ইউিনেকাড 
�ব�ত 

২ %  ৫০% ল��মা�া   ২৫% ২৫%    
অজ�ন      

৫.৪ ই-�ট�ার/ই-িজিপ-এর মা�েম 
�য় কায � স�াদন 

ই-�ট�ার 
স�ািদত  

২ %  ৪০% ল��মা�া   ৪০%     
অজ�ন      

৫.৫ দ�র/সং�হায় চা��ত 
অনলাইন/ই-�সবার �বহার সং�া� 
কায ��ম পিরবী�ণ  

অনলাইন/ই-�সবার 
�বহার 

পিরবী�ণ�ত 

৩ %  ৫০% ল��মা�া ১০% ১০% ১০% ২০%    
অজ�ন      

৫.৬ �সা�াল িমিডয়ার �বহার কের 
নাগিরক সম�ার সমাধান  

সম�া 
সমাধান�ত 

১ %  ৭০% ল��মা�া ১০% ২০% ২০% ২০%    
অজ�ন      

৬. উ�াবনী উে�াগ ও �সবা প�িত সহজীকরণ…………….….৫ 

৬.১ বািষ �ক উ�াবন কম �-পিরক�না 
২০১৮-১৯ �ণয়ন 

কম �-পিরক�না 
�ণীত 

১ তািরখ  ৩১/১২/১৮ ল��মা�া   ৩১/৩/১৯ ৩০/৬/১৯    

অজ�ন      

৬.২ বািষ �ক উ�াবন কম �পিরক�নায় 
অ���� কায ��ম বা�বায়ন  

বা�বািয়ত 
উ�াবনী কায ��ম 

২ %  ২০% ল��মা�া   ১০% ১০%    
অজ�ন      

৬.৩ চা��ত উ�াবন 
উে�াগ/সহজী�ত �সবা পিরবী�ণ 

চা��ত �সবা 
পিরবী�ণ�ত 

২ সং�া  ২ ল��মা�া   ১ ১    
অজ�ন      

৭. ��তা ও জবাবিদিহ শি�শালীকরণ…………………...১৬ 

৭.১ িপিপএ ২০০৬-এর ধারা ১১(২) ও 
িপিপআর ২০০৮-এর িবিধ ১৬(৬) 
অ�যায়ী �য়-পিরক�না ২০১৮-১৯ 
�ণয়ন 

�য়-পিরক�না 
�ণীত 

৩ তািরখ  ৩১/১২/১৮   ৩১/১২/১৮      

        



কায ��েমর নাম কম �স�াদন �চক �চেকর 
মান 

একক 
 

বা�বায়েনর
দািয়��া� 
�ি�/পদ 

২০১৮-
২০১৯ 

অথ �বছেরর 
ল��মা�া 

বা�বায়ন অ�গিত পিরবী�ণ, ২০১৮-২০১৯  ম�� 

ল��মা�া/ 
অজ�ন 

১ম 
�কায়াট �ার 

২য় �কায়াট �ার ৩য় 
�কায়াট �ার 

৪থ � 
�কায়াট �ার 

�মাট 
অজ�ন 

অিজ�ত 
মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৭.২ � � ওেয়বসাইেটর অিভেযাগ 
�িতকার �ব�া (GRS) �সবাব� 
হালনাগাদকরণ 

ওেয়বসাইেট 
 হালনাগাদ�ত  

১ তািরখ  ৩০/০৬/১৯ ল��মা�া ৩০/০৯/১৮ ৩১/১২/১৮ ৩১/৩/১৯ ৩০/৬/১৯    

অজ�ন       

৭.৩ দ�র/সং�হার �সবা �দান 
�িত�িত (িস�েজন� চাট �ার) 
বা�বায়ন অ�গিত পিরবী�ণ 

বা�বায়ন অ�গিত 
পিরবী�ণ�ত 

৪ %  ১০০% ল��মা�া ২৫% ২৫% ২৫% ২৫%    

অজ�ন      

৭.৪  দ�র/সং�হার শাখা/অিধশাখা 
পিরদশ �ন/আকি�ক পিরদশ �ন   

পিরদশ �ন/ 
আকি�ক 

পিরদশ �ন   স�� 

২ সং�া  ৪ ল��মা�া ১ ১ ১ ১    
অজ�ন      

৭.৫ সিচবালয় িনেদ �শমালা ২০১৪ এর 
অ�যায়ী  নিথর ��ণী িব�াসকরণ  

নিথ ��ণী 
িব�াস�ত 

৪ %  ২০% ল��মা�া  ৫% ৫% ১০%    
অজ�ন      

৭.৬ গণ�নানী আেয়াজন আেয়ািজত 
গণ�নানী 

২ সং�া  ৩০ ল��মা�া ৭ ৮ ৭ ৮    
অজ�ন      

৮. দ�র/সং�ার ��াচার সংি�� অ�া� কায ��ম……………..৬ (িনেদ �িশকায় সংেযািজত তািলকা �থেক কমপে� ৩� কায ��ম িনব �াচন করেত হেব) 
৮.১ বেকয়া িব��ৎ, পািন ও �ালানীর 
িবল �দান 

বেকয়া িবল 
�দান�ত 

 %  ১০০% ল��মা�া ২৫% ২৫% ২৫% ২৫%    

অজ�ন      
৮.২ িব��ৎ, পািন ও �ালানীর 
(�তল/�াস) এর সা�য়ী/সেব �া�ম 
�বহার িনি�তকরণ 

সা�য়ী �বহার 
িনি�ত�ত 

 %  ১০০% ল��মা�া ২৫% ২৫% ২৫% ২৫%    

অজ�ন      
৮.৩ কম �কত�-কম �চাির বদলীকােল 
�িমত িনয়ম-নীিত অ�সরণ 

�িমত নীিত 
অ��ত 

 %  ১০০% ল��মা�া ২৫% ২৫% ২৫% ২৫%    

      
৯. ��াচার চচ �ার জ� �র�ার/�েণাদনা �দান..............................3 

৯.১ ‘��াচার �র�ার  �দান 
নীিতমালা, ২০১৭’ এবং মি�পিরষদ 
িবভােগর ১৩.৩.২০১৮ তািরেখর 
০৪.০০.০০০০.৮২২.১৪.০৪২.১৬.০৫৩ 
ন�র ��ীকরণ প� অ�যায়ী ��াচার 
�র�ার �দান 

�দ� �র�ার ৩ তািরখ   
৩০/৪/১৯ 

ল��মা�া    ৩০/৪/১৯    

অজ�ন       



কায ��েমর নাম কম �স�াদন �চক �চেকর 
মান 

একক 
 

বা�বায়েনর
দািয়��া� 
�ি�/পদ 

২০১৮-
২০১৯ 

অথ �বছেরর 
ল��মা�া 

বা�বায়ন অ�গিত পিরবী�ণ, ২০১৮-২০১৯  ম�� 

ল��মা�া/ 
অজ�ন 

১ম 
�কায়াট �ার 

২য় �কায়াট �ার ৩য় 
�কায়াট �ার 

৪থ � 
�কায়াট �ার 

�মাট 
অজ�ন 

অিজ�ত 
মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

              

১০. অথ � বরা�....................................................................৫ 
১০.১ ��াচার কম �-পিরক�নায় 
অ���� িবিভ� কায ��ম বা�বায়েনর 
জ� বরা��ত  অেথ �র আ�মািনক 
পিরমাণ 

বরা��ত অথ � ৫ ল� 
টাকা 

 ২০০০০০ ল��মা�া  ৫০০০০ ৭৫০০০ ৭৫০০০    
অজ�ন      

১১. পিরবী�ণ ও ��ায়ন………………………………১০ 

১১.১ জাতীয় ��াচার �কৗশল কম �-
পিরক�না, ২০১৮-১৯ �ণয়ন কের 
ম�ণালয়/িবভাগ/ রা�ীয় �িত�ােনর  
িবভােগ দািখল 

�ণীত কম �-
পিরক�না 
দািখল�ত 

৩ তািরখ  ৩১/১২/১৮ ল��মা�া ২৪/৬/১৮       

অজ�ন      

১১.২ িনধ �ািরত সমেয় ��মািসক 
পিরবী�ণ  �িতেবদন 
ম�ণালয়/িবভাগ/রা�ীয় �িত�ােন 
িবভােগ দািখল 

��মািসক 
�িতেবদন 
দািখল�ত 

২ তািরখ  ৩১/১২/১৮ ল��মা�া ৩০/৯/১৮ ৩১/১২/১৮ ৩১/৩/১৯ ৩০/৬/১৯    

অজ�ন      

১১.৩ আওতাধীন আ�িলক/মাঠ 
পয �ােয়র কায �ালয়েক জাতীয় 
��াচার �কৗশল কম �-পিরক�না, 
২০১৮-১৯ �ণয়েনর িনেদ �শনা �দান 

�দ� িনেদ �শনা ১ তািরখ  ৩১/১২/১৮  ৩০/৯/১৮ ৩১/১২/১৮ ৩১/৩/১৯ ৩০/৬/১৯    

        

১১.৪ আওতাধীন আ�িলক/মাঠ 
পয �ােয়র কায �ালেয় জাতীয় ��াচার 
�কৗশল কম �-পিরক�না, ২০১৮-১৯ 
�ণয়েনর িনিম� কম �শালা 
আেয়াজন 

আেয়ািজত 
কম �শালা 

২ তািরখ  ৩১/১২/১৮ ল��মা�া ৩০/৯/১৮ ৩১/১২/১৮ ৩১/৩/১৯ ৩০/৬/১৯    

অজ�ন      

১১.৫ আওতাধীন আ�িলক/মাঠ 
পয �ােয়র কায �ালয় ক��ক 
�ণীত/দািখল�ত জাতীয় ��াচার 
�কৗশল পিরবী�ণ �িতেবদেনর 
ওপর িফড�াক �দান 

অ�ি�ত িফড�াক 
সভা 

২ সং�া   
 

৩১/১২/১৮ 

ল��মা�া ১০/১০/১৮ ১০/১/১৯ ১০/৪/১৯ ১০/৭/১৯    

অজ�ন      

 


