ন ৌপরিবহ মন্ত্রণালয়
ইন ানেশ রবষয়ক বারষ িক কমিপরিকল্প া
রবনবচ্য সাল-২০১৭-২০১৮ ররিঃ
ক্ররমক
ং

রবষয়

০১

০২

র ে অরফনসি নসবা
সহেীকিণ

ই-নসবা ও ই-ফাইরলং
বাস্তবায়
০৪
আইরিয়া ম্যান েনমন্ট
ও নেলআপ

বাস্তবায় কাল

দারয়ত্বপ্রাপ্ত কমিকতিা

প্রতযারশত ফলাফল
(কােটি সম্পন্ন হনল
গু গত ও পরিমা গত
পরিবতি আসনব)

পরিমা (প্রতযারশত
ফলাফল ততরি হনয়নে রক
া তা পরিমান ি মা দন্ড)

শুরুি তারিখ

সমারপ্তি তারিখ

জুলাই/২০১৭

জু /২০১৮

চ্ীফ ইন ানেশ
অরফসাি/ ইন ানেশ
অরফসাি

কানেি গরতশীলতা,
স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃরদ্ধ
পানব।

১২ টি সো অনুষ্ঠান ি
ব্যবস্থা কিা।

মন্ত্রণালনয়ি নসবা গ্রহীতাি
জুলাই/২০১৭
সংখ্যা রবনবচ্ া কনি ১টি
গুরুত্বপূণ ি নসবা সহেীকিনণি
েন্য অগ্রারিকাি রেরিনত
রচ্রিতকিণ।

জু /২০১৮

চ্ীফ ইন ানেশ
অরফসাি/ ইন ানেশ
অরফসাি

নসবা সহেীকিনণি েন্য
১টি নসবা রচ্রিত

১টি নসবা উনেখসহ
ইন ানেশ টিনমি
কার্ িরববিণী।

মন্ত্রণালনয়ি শাখাসমূনহ ইফাইরলং বাস্তবায় ।

জুলাই/২০১৭

জু /২০১৮

যুগ্মসরচ্ব (প্রশািঃ),
নপ্রাগ্রামাি,
নটাি ই চ্ােি।

সংরিপ্ত সমনয় রিনত
ই-ফাইরলং এি দৃশ্যমা
রসদ্ধান্ত গ্রহ র্া নসবা
বাস্তবায় ।
গ্রহণকািীি প্রতযারশত নসবা
প্রদা র রিত কিনব।

প্ররতমানসি ইন ানেশ
টিনমি সোয় প্রাপ্ত আইরিয়া
সমূহ র্াচ্াই ও বাোই কিা।

জুলাই/২০১৭

জু /২০১৮

চ্ীফ ইন ানেশ
অরফসাি/ ইন ানেশ
অরফসাি

র্াচ্াই ও বাোই কিা।

র্াচ্াই ও বাোই সংক্রান্ত
কার্ িরববিণী।

প্ররতমানস বাোই কিা প্রাপ্ত
আইরিয়া সমূহ বাস্তবায়
কিাি প্রনয়াে ীয় অনুনমাদ
গ্রহ ও বাস্তবায় ।

জুলাই/২০১৭

জু /২০১৮

প্রশাস -১ শাখা

অনুনমারদত ও বাস্তবারয়ত
আইরিয়া।

অনুনমারদত ও বাস্তবারয়ত
আইরিয়া সমূনহি
কার্ িরববিণী।

মারসক ইন ানেশ সো

০৩

০৫

প্রস্তারবত রবষয়
(গৃহীতব্য কানেি াম)

ক্ররমক
ং

০৬

রবষয়

প্রস্তারবত রবষয়
(গৃহীতব্য কানেি াম)

বাস্তবায় কাল

শুরুি তারিখ

সমারপ্তি তারিখ

দারয়ত্বপ্রাপ্ত কমিকতিা

প্রতযারশত ফলাফল
(কােটি সম্পন্ন হনল
গু গত ও পরিমা গত
পরিবতি আসনব)

পরিমা (প্রতযারশত
ফলাফল ততরি হনয়নে রক
া তা পরিমান ি মা দন্ড)

অিিঃস্থ অরফনসি
ইন ানেশ কার্ িক্রম
তদািরক

মন্ত্রণালনয়ি অিী সকল
দপ্তি ও অরিদপ্তি হনত
ইন ানেশ সংক্রান্ত সো,
বারষ িক কমিপরিকল্প া
র রিত কিা এবং
প্রনয়াে ীয় পিামশি প্রদা
কিা।

জুলাই/২০১৭

জু /২০১৮

চ্ীফ ইন ানেশ
অরফসাি/ ইন ানেশ
অরফসাি

মন্ত্রণালনয়ি আওতািী
সকল দপ্তি ও অরিদপ্তনিি
সো ও কমিপরিকল্প া
প্রণীত।

মন্ত্রণালনয়ি অিী সকল
দপ্তি ও অরিদপ্তি কর্তক
ি
প্রণীত সোি কার্ িরববিণী
ও কমিপরিকল্প াি করপ স্ব
স্ব ওনয়ব নপার্ িানল
প্রকারশত।

০৭

প্ররশিণ

মন্ত্রণালনয়ি ৩০ ে
কমিকতিাি েন্য ইন ানেশ
সংক্রান্ত প্ররশিনণি
আনয়াে কিা।

জুলাই/২০১৭

জু /২০১৮

প্রশাস -২ শাখা

৩০ ে কমিকতিাি েন্য
ইন ানেশ সংক্রান্ত
প্ররশিণ সম্পন্ন।

ইন ানেশ সংক্রান্ত
প্ররশিণ সম্পন্নকািী ৩০
ে কমিকতিাি তারলকা।

০৮

পুিোি প্রদা

মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালনয়ি
আওতািী দপ্তি/সংস্থা
সমূনহ কমিিত আইরিয়া
প্রদা কািী নসিা কমিকতিাকমিচ্ািীনদি মনে পুিোি
প্রদা ।

জুলাই/২০১৭

জু /২০১৮

প্রশাস -১ শাখা

উদ্ভাব ী চ্চ্ িাি রবকাশ

পুিোি প্রদা কিাি েন্য
প্রনয়াে ীয় অরফস আনদশ
বা দরলল।

০৯

পার্ ি ািরশপ ও
ন র্ওয়ারকিং

নসবা পদ্ধরত সহেীকিণ, ই- জুলাই/২০১৭
ফাইরলং, ইন ানেশ ,
কমিদিতা বৃরদ্ধি রবষনয়
প্ররশি প্রদান ি েন্য
এটুআই ও সংরিট অন্যান্য
প্ররতষ্ঠা /অংশীে
রচ্রিতকিণ ও তানদি সনে
নর্াগানর্াগ।

জু /২০১৮

প্রশাস -২ শাখা

প্ররতষ্ঠা , অংশীে ও
সহনর্ারগতাি নিত্র
রচ্রিত।

প্ররতষ্ঠা , অংশীে ও
সহনর্ারগতাি নিত্র
রচ্রিতকিণ সংক্রান্ত
িকুনমন্ট।

ক্ররমক
ং

রবষয়

প্রস্তারবত রবষয়
(গৃহীতব্য কানেি াম)

বাস্তবায় কাল

শুরুি তারিখ

দারয়ত্বপ্রাপ্ত কমিকতিা

সমারপ্তি তারিখ

প্রতযারশত ফলাফল
(কােটি সম্পন্ন হনল
গু গত ও পরিমা গত
পরিবতি আসনব)

পরিমা (প্রতযারশত
ফলাফল ততরি হনয়নে রক
া তা পরিমান ি মা দন্ড)

১০

নসাস্যাল রমরিয়াি
ব্যবহাি

নসবায় উদ্ভাব প্ররক্রয়াি
জুলাই/২০১৭
রবষনয় মতামত গ্রহনণি
েন্য ই-নমইল ব্যবহানিি
পাশাপারশ অন্যান্য
সামারেক মােনমি ব্যবহাি
র রিত কিা।

জু /২০১৮

যুগ্মসরচ্ব (প্রশাস ),
নপ্রাগ্রামাি

নসাস্যাল রমরিয়াি কার্ িকি
ব্যবহাি।

সংরিট নপইে রলংক

১১

প্রকাশ া ও
িকুনমনন্টশ

মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালনয়ি
জুলাই/২০১৭
আওতািী সকল অরিদপ্তি
ও দপ্তি হনত প্রাপ্ত
আইরিয়াসমূহ সংিিণ
কিা, আইরিয়াসমূহ র নয়
র উে নলর্াি প্রকাশ কিা ও
ওনয়বসাইনর্ প্রকাশ কিা।

জু /২০১৮

প্রশাস -১ শাখা

িকুনমন্ট প্রকাশ কিা।

প্রকারশত িকুনমন্ট।

