COM (personnel)

বাাংাদেল টেক্সোই মমস্ করদাদরলন
৭-৯, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
জতীয় শুদ্ধাচার টকৌল বাস্তবায়দনর দযে জানুয়ারী’২০১৫ মরিঃ দত জুন’২০১৬ মরিঃ য©ন্ত মবটিএমম’র কমমমরকল্পনা
কায©মূ

ময়ীমা

যেমাত্রা

োময়ত্ব

নত্রমামক

০৪ টি

•bwZKZv KwgwU

মিবাম মক

০২ টি

মবটিএমম
কর্তম য
ারদন লাখা,
মবটিএমম
ারদন লাখা,
মবটিএমম

১। ননমতকতা কমমটি
* ননমতকতা কমমটির মনয়মমত ভা অদয়াজন
২। দচতনতা বৃমদ্ধ
* মবটিএমম প্রধান কায©য় ও মমমূদর প্রধান মনব মাীদের াদে ভা
আদয়াজন
৩। েযতা উন্নয়ন
* েযতা উন্নয়দনর জন্য কমমকতমা -কমমচারীদের প্রমলযদের ব্যবস্থা করা

বাম মক

২০ জন

* মবটিএমম’র ভূমম ব্যবস্থানা ও মামা াংক্রান্ত মবদয় কমমকতমাদের

বাম মক

১০ জন

প্রমলযদের ব্যবস্থা করা
৪। আইন ও মবমধ/মবধান াংষ্কার
* মবটিএমম’র মবদ্যমান আইন ও মবমধ/মবধান যা©টাচনা এবাং মস্যা
মচমিতকরে
* মচমিত মস্যা মাধাদন সুামরল প্রেয়ন

বাম মক

১ বার

বাম মক

১ বার

বাম মক
বাম মক
বাম মক

১ বার
১ বার
১ বার

•bwZKZv KwgwU
•bwZKZv KwgwU
•bwZKZv KwgwU

বাম মক

০৪ টি

* ই-গভদন মন্স ব্যবস্থা বাস্তবায়ন (ই-ামভম, ই-টেন্ডামরাং, ওয়ান স্ট ামভম)

বাম মক

-

মনরাত্তা লাখা,
মবটিএমম
বামেজে ও উন্নয়ন
মবভাগ, মবটিএমম

৭। অমভদযাগ ব্যবস্থানা দ্ধমতর উন্নয়ন
* মরত্র অনুাদর অমভদযাগ গ্রে ও মনষ্পমত্তর ব্যবস্থা করা

মনয়মমত

-

* বস্ত্র ও াে মন্ত্রোদয় প্রমতদবেন টপ্ররে

মনয়মমত

-

বাম মক

১ বার

অে ম ও এমআইএ
মবভাগ, মবটিএমম

বাম মক
বাম মক
চামোমত

১ বার
১ বার
-

•bwZKZv KwgwU
•bwZKZv KwgwU
•bwZKZv KwgwU

৫। কমমকতমা/কমমচারীদের মূল্যায়ন ও পুরস্কার প্রোন
* কমমকতমা/কমমচারীদের কমম-মূল্যায়ন গাইর্াইন প্রেয়ন
* কমমকতমা/কমমচারীদের কমম-মূল্যায়ন ব্যবস্থা গ্রে
* ততা ও ভা কাদজর জন্য প্রদোেনা ও পুরস্কার প্রোন
৬। ই-গভদন মন্স উন্নয়ন/বাস্তবায়ন
* মবটিএমম প্রধান কায মাদয়র ২টি প্রদবলিাদর মমটিমভ কোদমরা স্থান

৮। বাদজে বরাদ্ধ
* শুদ্ধাচার টকৌল ও কমমমরকল্পনা বাস্তবায়দনর দযে ২০১৫-২০১৬ অে ম
বছদরর বাদজে চামো টপ্ররে
৯। কমমমরকল্পনা বাস্তবায়ন মরবীযে
* কমমমরকল্পনা প্রেয়ন এবাং বস্ত্র ও াে মন্ত্রোদয় টপ্ররে
* কমমমরকল্পনা ানাগােকরে এবাং বস্ত্র ও াে মন্ত্রোদয় টপ্ররে
* জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ইউমনদে প্রমতদবেন টপ্ররে

আইন/টবার্ ম লাখা,
মবটিএমম
আইন/টবার্ ম লাখা,
মবটিএমম

ারদন লাখা,
মবটিএমম
ারদন লাখা,
মবটিএমম

COM (personnel)

evsjv‡`k †U·UvBj wgjm& Ki‡cv‡ikb
7-9, KvIivb evRvi, XvKv-1215|
ï×vPvi †KŠkj ev¯Íevq‡bi j‡¶¨ 01 RvbyqvixÕ2015 n‡Z 30 RybÕ2016 †gqv‡` evsjv‡`k †U·UvBj
wgjm& Ki‡cv‡ik‡bi wbR¯^ Kg©cwiKíbv e¨q weeiYx t
Kvh©mg~‡ni e¨q

UvKvi cwigvY

1| •bwZKZv KwgwU
* •bwZKZv KwgwUi mfv t

wbR¯^
A_©vq‡b

mfv 4 wU
Avc¨vqb (4 wU mfv ×10 Rb × 50/-)
* ï×vPvi I mykvm‡bi mgm¨vmg~n wPwýZKiY I mgvav‡b Av‡jvPbv Abyôvb t
mfv 4 wU
Avc¨vqb (4 wU mfv ×15 Rb × 30/-)

2,000/1,800/-

2| m‡PZbZv e„w×
* Kg©KZ©v I Ab¨vb¨ †÷K‡nvìvi‡`i m‡½ mfv t
mfv 1 wU
m¤§vbx (20 Rb × 500/-)
Avc¨vqb (25 Rb × 200/-)
3| `¶Zv Dbœqb
* `ÿZv Dbœq‡bi †ÿÎ wPwýZKiY I cÖwkÿY cwiKíbv cÖYqb t
mfv 1 wU
Avc¨vqb I wewea
* mKj Kg©KZ©v-Kg©Pvix‡`i `ÿZv Dbœq‡b cÖ‡qvRbxq welqvw`i Ici cÖwkÿY cÖ`vb t
e¨vP 2wU, cÖwZ e¨v‡P 8Rb, cÖwkÿY †gqv` 3w`b, cÖwZw`b 2wU †mkb
(K) cÖwkÿY fvZv (2wU e¨vP ×8 Rb× 3w`b× 200/-)
(L) m¤§vbx
(2wU †mkb ×2wU e¨vP × 3w`b× 500/-)
(M) Avc¨vqb
(2wU e¨vP × 8 Rb ×3w`b × 240/-)
4| AvBb I wewa/weavb ms¯‹vi
* we`¨gvb AvBb I wewa/weavb ch©v‡jvPbv Ges mgm¨v wPwýZKiY t
Avc¨vqb I wewea
5| Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i g~j¨vqb I cyi¯‹vi cÖ`vb
* Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i Kg©-g~j¨vq‡bi MvBWjvBb cÖYqb t
Avc¨vqb I wewea
* mZZv I fvj Kv‡Ri Rb¨ cÖ‡Yv`bv ev cyi¯‹vi cÖ`vb t
cyi¯‹vi I cÖ‡Yv`bv

wbR¯^
A_©vq‡b
10,000/5,000/wbR¯^
A_©vq‡b
2,500/9,600/6,000/11,520/wbR¯^
2,500/- A_©vq‡b

wbR¯^
5,000/- A_©vq‡b
20,000/‡gvU = 57,920/-

6| B-Mf‡b©Ý Dbœqb/ev¯Íevqb
(2) 6wU wg‡ji Rb¨ Kw¤úDUvi µq I BbUvi‡bU ms‡hvMmn Avbylw½K
mvgMÖx µq eve`
(15×60,000/-) = 9,00,000/(3) Avbylw½K e¨q (Avc¨vqbmn)
=
5,000/-

miKvwi
A_©vq‡b
9,05,000.00

me©‡gvUt

K_vqt ( bq jÿ evlwÆ nvRvi bqkZ wek ) UvKv gvÎ|

gšÍe¨

9,62,920.00

