
জাতীয় াচার কৗশল কমপিরক না 
 

সং ার নাম : িহ  ধম য় ক াণ া  
 

কায ম সময় িভি েরখা লাই 
২০১৪- ন ২০১৫ 

ল মা া একক দািয় া  ি /ইউিনট 

০১. ািত ািনক ব া(Institutional Arrangement) 
১. নিতকতা কিম র সভা আ ান চলমান ০০ ০৪ সং া নিতকতা কিম  
২. Stakeholder- দর সভা আ ান ,, ০০ ০২ সং া ,, 

০২. সেচতনতা ি (Awareness raising) 
১. NIS & Good Governance 
বা বায়েন সম া িচি তকরণ ও সমাধােন 
সভা আ ান 

ফ য়াির 
২০১৬ 

০০ ০১ সং া নিতকতা কিম  

০৩. দ তা উ য়ন(Capacity Development) 
১. Understanding of NIS & 
Ethical Practices  শীষক 

িশ েণর আেয়াজন 

মাচ ২০১৬ ০০ ২৫ িশ ণাথ র 
সং া 

নিতকতা কিম  

২. Right to Information(RTI) 
শীষক  িশ েণর আেয়াজন 

মাচ ২০১৬ ০০ ২৫ িশ ণাথ র 
সং া 

নিতকতা কিম  

৩. Grievance Redress 
System(GRS)   শীষক িশ েণর 
আেয়াজন 

মাচ ২০১৬ ০০ ২৫ িশ ণাথ র 
সং া 

নিতকতা কিম  

০৪. আইন ও নীিতমালা সংেশাধন(Reforms of Rules & Regulations/Ordinance) 
১. িব মান আইন ও নীিতমালা িচি ত ও 
যাচাই বাছাইকরণ 

চলমান ০০ ০১ সং া নিতকতা কিম  



০৫. কমকতােদর জ  র ার(Reward for Officers) 
১. াচােরর জ  সততা র ার চলন ন ২০১৬ ০০ ০১ সং া নিতকতা কিম  

০৬. বা বায়ন(NIS Implementation) 
(১) ই-গভেন      নিতকতা কিম  
১. ই ারেনট িবধা ন /১৬ সকল কমকতা -- বা বিয়ত ,, 
(২) GRS বা বায়ন     ,, 
১. GRS ফাকাল পেয়  িনবাচন ন /১৬ িনবািচত -- িনবািচত ফাকাল পেয়  কমকতা 
২. GRS অিভেযাগ হণ ও িন ি করণ ন /১৬ ০০ ১০০ শতকরা হার ,, 
(৩) ইেনােভশন ম গঠন      
১. ইেনােভশন েমর নাম ওেয়ব সাইেট 

কাশ 
ন /১৬ ০০ -- সং া ,, 

(৪) ত  অিধকার      
১. চািহত তে র সং া ন /১৬ ০০ -- শতকরা হার ত  কমকতা 
২. - েনািদত ত  কাশ ন /১৬ ০০ ০৩ সং া ,, 
৩. ওেয়ব সাইেট বােজট দশন ন /১৬ ০০ ০১ সং া ,, 
৪. ত  কিমশেন বাঃসিরক িতেবদন রণ ন /১৬ ০০ ০১ সং া ,, 

০৭. বােজট বরা (Budget Allocation) 
১. NIS বা বায়েনর জ  বােজেটর 
পিরমাণ 

ন /১৬ েযাজ  নয় ০০ টাকা নিতকতা কিম  

০৮. পযেব ণ(Monitoring) 
(ক) পযেব ণ িতেবদন ণয়ন ন /১৬ েযাজ  নয় ০১ সং া নিতকতা কিম  
(ক) পযেব ণ িতেবদন NIU দািখল ন /১৬ ,, ০১ সং া ,, 

 


