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 জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা, ২০১৯-২০২০ 

২০১৯-২০২০ রিতীয় ২য় ত্রৈর্ারি  (অক্টাবর/২০১৯-রিক্িম্বর/২০১৯) অগ্রগরত প্ররতক্বদন 

পরররশষ্ট   

দপ্তর/িংস্থার নার্: আর্দারন ও রপ্তারন প্রধান রনয়ন্ত্রক্ র দপ্তর, বারিজয র্ন্ত্রিালয়।  

 ার্ মক্রক্র্র নার্  র্ মিম্পাদন 

সূচ  

 

সূচক্ র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়ক্নর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মবছক্রর 

লক্ষ্যর্াৈা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ি, ২০১৯-২০২০  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াৈা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারন  ব্যবস্থা………………………………৮ 

১.১ ত্রনরত তা  রর্টির িভা   অনুরষ্ঠত িভা ৪ িংখ্যা শাখা-৪ ৪ লক্ষ্যর্াৈা ১ ১ ১ ১   অরজমত 

অজমন ১ ১    

১.২ ত্রনরত তা  রর্টির িভার রিদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন  

বাস্তবারয়ত 

রিদ্ধান্ত 

৪ % ি ল শাখা ১০০ লক্ষ্যর্াৈা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০   অরজমত 

অজমন ১০০ ১০০    

২. দক্ষ্তা ও ত্রনরত তার উন্নয়ন……………………..…. ১০ 

২.১ সুশািন প্ররতষ্ঠার রনরর্ত্ত 

অংশীজক্নর (stakeholders) 

অংশগ্রহক্ি  িভা 

অনুরষ্ঠত িভা ২ িংখ্যা শাখা-১ ২ লক্ষ্যর্াৈা  ১  ১   চলর্ান  

অজমন      

২.২ অংশীজক্নর অংশগ্রহক্ি  িভার 

রিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত 

রিদ্ধান্ত 

২ % ি ল শাখা ১০০ লক্ষ্যর্াৈা  ১০০  ১০০   চলর্ান 

অজমন      

২.৩  র্ ম তমা- র্ মচারীক্দর অংশগ্রহক্ি 

চা রর িংক্রান্ত রবরভন্ন প্ররশক্ষ্ি 

আক্য়াজন 

প্ররশক্ষ্িার্ী ৩ িংখ্যা শাখা-১ ৬০ লক্ষ্যর্াৈা ১৫ ১৫ ১৫ ১৫   অরজমত 

অজমন ১৫ ১৫    

২.৪  র্ ম তমা- র্ মচারীক্দর অংশগ্রহক্ি 

সুশািন িংক্রান্ত প্ররশক্ষ্ি আক্য়াজন 

প্ররশক্ষ্িার্ী ৩ িংখ্যা শাখা-১ ৬০ লক্ষ্যর্াৈা ১৫ ১৫ ১৫ ১৫   অরজমত 

অজমন ১৫ ১৫    

৩. শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক আইন/তিতি/নীতিমালা/ম্যানুয়য়ল ও প্রজ্ঞাপন/পতরপত্র-এর িাস্তিায়ন এিং প্রয় াজ্য ক্ষেয়ত্র খসড়া প্রণয়ন………….১০ 

৩.১  আর্দারন নীরত আক্দশ ২০১৯-

২০২১ এর বাস্তবায়ন 

 

বাস্তবায়ন ১০ % ি ল শাখা ১০০ লক্ষ্যর্াৈা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০   অরজমত 

অজমন ১০০ ১০০    

৪. ওক্য়বিাইক্র্ কিবাবক্স হালনাগাদ রি..................................৮ 

৪.১ কিবা িংক্রান্ত কর্াল রি নস্বরিমূহ 

স্ব স্ব তথ্য বাতায়ক্ন দৃশ্যর্ান রি   

তথ্য বাতায়ক্ন 

দৃশ্যর্ানকৃত 

১ তাররখ শাখা- ৪ ৩০.১২.২০১৯ লক্ষ্যর্াৈা  ৩০.১২.১৯     অরজমত  

অজমন ১.০৭.২০১৯      

৪.২ স্ব স্ব ওক্য়বিাইক্র্ শুদ্ধাচার 

কিবাবক্স হালনাগাদ রি  

কিবাবক্স 

হালনাগাদকৃত 

২ তাররখ শাখা-৪ ৩০.৯.২০১৯ 

৩১.১২.২০১৯ 

৩১.০৩.২০২০ 

৩০.০৬.২০২০ 

লক্ষ্যর্াৈা ৩০.৯.১৯ 

 

৩১.১২.১৯ 

 

৩১.০৩.২

০ 

 

৩০.০৬.২

০ 

  অরজমত 

 

 

অজমন ৩০.৯.১৯ ৩১.১২.১৯    

৪.৩ স্বপ্রক্িারদত তথ্য প্র াশ 

রনক্দ মরশ া হালনাগাদ  ক্র 

ওক্য়বিাইক্র্ প্র াশ 

হালনাগাদকৃত 

রনক্দ মরশ া 

ওক্য়বিাইক্র্ 

প্র ারশত 

১ তাররখ শাখা-৪ ৩০.৯.২০১৯ 

৩১.১২.২০১৯ 

৩১.০৩.২০২০ 

৩০.০৬.২০২০ 

লক্ষ্যর্াৈা ৩০.৯.১৯ 

 

৩১.১২.১৯ 

 

৩১.০৩.২

০ 

 

৩০.০৬.২

০ 

  অরজমত  

অজমন ৪.০৭.২০১৯     



 ার্ মক্রক্র্র নার্  র্ মিম্পাদন 

সূচ  

 

সূচক্ র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়ক্নর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মবছক্রর 

লক্ষ্যর্াৈা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ি, ২০১৯-২০২০  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াৈা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

 

৪.৪ স্ব স্ব ওক্য়বিাইক্র্ তথ্য অরধ ার   

কিবাবক্স হালনাগাদ রি  

 

কিবাবক্স 

হালনাগাদকৃত 

 

২ 

 

তাররখ 

 

শাখা-৪ 

৩০.৯.২০১৯ 

৩১.১২.২০১৯ 

৩১.০৩.২০২০ 

৩০.০৬.২০২০ 

লক্ষ্যর্াৈা ৩০.৯.১৯ 

 

৩১.১২.১৯ 

 

৩১.০৩.২

০ 

 

৩০.০৬.২

০ 

  অরজমত 

অজমন ৩০.৯.২০১৯ ৩১.১২.১৯    

৪.৫ স্ব স্ব ওক্য়বিাইক্র্র অরভক্র্াগ 

প্ররত ার ব্যবস্থা (GRS) কিবাবক্স 

হালনাগাদ রি 

ওক্য়বিাইক্র্ 

হালনাগাদকৃত 

২ তাররখ শাখা-৪ ৩০.৯.২০১৯ 

৩১.১২.২০১৯ 

৩১.০৩.২০২০ 

৩০.০৬.২০২০ 

লক্ষ্যর্াৈা ৩০.৯.১৯ 

 

৩১.১২.১৯ 

 

৩১.০৩.২

০ 

 

৩০.০৬.২

০ 

  অরজমত 

অজমন ৩০.৯.১৯ ৩১.১২.১৯    

৫. সুশািন প্ররতষ্ঠা……………………………..৬ 

৫.১ উত্তর্ চচ মার তারল া প্রিয়ন  ক্র 

স্ব স্ব র্ন্ত্রিালয়/রবভাক্গ কপ্ররি 

উত্তর্ চচ মার 

তারল া কপ্রররত 

৩ তাররখ  ৩০.১০.২০১৯ লক্ষ্যর্াৈা  ৩০.১০.১৯     চলর্ান  

অজমন      

৫.২ বাংলাক্দশ জাতীয় রিরজর্াল 

আর মক্র্ চার-এর ক া াল পক্য়ন্ট ও 

রব ল্প ক া াল পক্য়ন্ট  র্ ম তমা 

রনক্য়াগ ও ওক্য়বিাইক্র্ প্র াশ 

ক া াল পক্য়ন্ট 

ও রব ল্প 

ক া াল পক্য়ন্ট 

রনক্য়াগকৃত ও 

ওক্য়বিাইক্র্ 

প্র ারশত 

২ তাররখ শাখা-১ ৩০.১০.১৯ লক্ষ্যর্াৈা  ৩০.১০.১৯     অরজমত 

অজমন  ২৭.১০.১৯    

৫.৩ জনস্বার্ ম িংরিষ্ট তথ্য প্র াশ 

(সুরক্ষ্া প্রদান) রবরধর্ালা, ২০১৭-এর 

রবরধ ৪ অনুিাক্র “কিরজগক্নক্র্ি 

অর িার” রনক্য়াগ ও ওক্য়বিাইক্র্ 

প্র াশ 

“কিরজগক্নক্র্ি 

অর িার” 

রনক্য়াগকৃত ও 

ওক্য়বিাইক্র্ 

প্র ারশত 

১ তাররখ শাখা-১ 

ও 

শাখা- ৪ 

৩০.১০.১৯ লক্ষ্যর্াৈা  ৩০.১০.১৯     অরজমত 

অজমন  ২৭.১০.১৯    

৬. প্র ক্ল্পর কক্ষ্ক্ৈ শুদ্ধাচার...........................৯ 

৬.১ প্র ক্ল্পর বারষ ম  ক্রয় পরর ল্পনা 

অনুক্র্াদন 

অনুক্র্ারদত ক্রয় 

পরর ল্পনা 

২ তাররখ   লক্ষ্যর্াৈা       অৈ দপ্তর 

হক্ত ক ান 

প্র ল্প গ্রহি 

 রা হয়রন 

রবধায় ৬নং 

প্রক্র্াজয নয় 

 

অজমন      

৬.২ এরিরপ বাস্তবায়ন অগ্রগরত অগ্রগরতর হার ১ %   লক্ষ্যর্াৈা       

অজমন      

৬.৩ প্র ক্ল্পর বাস্তবায়ন অগ্রগরত 

পররদশ মন/ পররবীক্ষ্ি 

দারখলকৃত 

প্ররতক্বদন 

৩ িংখ্যা   লক্ষ্যর্াৈা       

অজমন      

৬.৪ প্র ল্প পররদশ মন/পররবীক্ষ্ি 

প্ররতক্বদক্নর সুপাররশ বাস্তবায়ন 

বাস্তবায়ক্নর হার ৩ %   লক্ষ্যর্াৈা       

অজমন      

  



৭. ক্রয়ক্ক্ষ্ক্ৈ শুদ্ধাচার...................৭ 

৭.১ রপরপএ ২০০৬-এর ধারা ১১(২) ও 

রপরপআর ২০০৮-এর রবরধ ১৬(৬) 

অনুর্ায়ী ২০১৯-২০ অর্ ম বছক্রর ক্রয়-

পরর ল্পনা ওক্য়বিাইক্র্ প্র াশ 

ক্রয়-পরর ল্পনা 

ওক্য়বিাইক্র্ 

প্র ারশত 

৩ তাররখ শাখা-১ ৩০.০৮.১৯ লক্ষ্যর্াৈা ৩০.০৮.১৯      চলর্ান  

অজমন      

৭.২ ই-কর্ন্ডাক্রর র্াধ্যক্র্ ক্রয়  ার্ ম 

িম্পাদন 

ই-কর্ন্ডাক্র ক্রয় 

িম্পন্ন 

৪ % শাখা-১ ১০০ লক্ষ্যর্াৈা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০   চলর্ান  

অজমন ১০০ ১০০    

৮. স্বচ্ছতা ও জবাবরদরহ শরিশালী রি…………………….১২ 

৮.১ স্ব স্ব কিবা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

(রিটিক্জনস্ চার্ মার) প্রিয়ন ও 

বাস্তবায়ন  

কিবা প্রদান 

প্ররতশ্রুরত প্রিীত 

ও বাস্তবারয়ত 

২ তাররখ শাখা-৪ ৩০.১২.১৯ লক্ষ্যর্াৈা  ৩০.১২.১৯     অরজমত  

অজমন ১.০৭.২০১৯      

৮.২ শাখা/অরধশাখা এবং অধীনস্থ 

অর ি পররদশ মন  

পররদশ মন 

িম্পন্ন 

২ িংখ্যা শাখা-১ ১২ লক্ষ্যর্াৈা ৩ ৩ ৩ ৩   চলর্ান  

অজমন ৩ ০    

৮.৩ শাখা/অরধশাখা এবং অধীনস্থ 

অর ক্ির পররদশ মন প্ররতক্বদক্নর 

সুপাররশ বাস্তবায়ন 

পররদশ মন 

প্ররতক্বদক্নর 

সুপাররশ 

বাস্তবারয়ত 

২ % শাখা-১ ১০০ লক্ষ্যর্াৈা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০   চলর্ান  

অজমন ১০০ ০    

৮.৪ িরচবালয় রনক্দ মশর্ালা ২০১৪ 

অনুর্ায়ী নরর্র কেরি রবন্যাি রি  

নরর্ কেরি 

রবন্যািকৃত 

২ % শাখা-১ ১০০ লক্ষ্যর্াৈা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০   অরজমত 

অজমন ১০০ ১০০    

৮.৫ কেরি রবন্যািকৃত নরর্ রবনষ্ট রি নরর্ রবনরষ্টকৃত ২ % শাখা-১ ১০০ লক্ষ্যর্াৈা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০   অরজমত 

অজমন ১০০ ১০০    

৮.৬ প্রারতষ্ঠারন  গিশুনানী আক্য়াজন  প্রারতষ্ঠারন  

গিশুনানী 

আক্য়ারজত 

২ িংখ্যা শাখা-১ ৪ লক্ষ্যর্াৈা ১ ১ ১ ১   অরজমত 

অজমন ১ ১    

৯. শুদ্ধাচার িংরিষ্ট এবং দুনীরত প্ররতক্রাক্ধ িহায়  অন্যান্য  ার্ মক্রর্……………..১৫ (অগ্রারধ ার রভরত্তক্ত নুযনতর্ পাঁচটি  ার্ মক্রর্) 

৯.১ র্তার্ত প্রদাক্নর ব্যবস্থা রি ব্যবস্থা চালু রি ৩ তাররখ শাখা-১ ৩০.০৯.১৯ লক্ষ্যর্াৈা ৩০.০৯.১৯      অরজমত 

অজমন ১.০৭.২০১৯      

৯.২ অরভক্র্াগ বক্ক্সর অরভক্র্াগ 

রনস্পরত্ত রি 

অরভক্র্াগ 

রনস্পরত্তর হার 

৩ % শাখা-১ ১০০ লক্ষ্যর্াৈা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০   অরজমত 

অজমন ১০০ ১০০    

৯.৩ জাতীয় শুদ্ধাচার ধারিা রবষয়  

প্ররশক্ষ্ি আক্য়াজন 

প্ররশক্ষ্ি 

আক্য়াজন 

৩ িংখ্যা শাখা- ৪ ৪ লক্ষ্যর্াৈা ১ ১ ১ ১   চলর্ান  

অজমন ১ ১    

৯.৪ দূনীরতর রবরুক্দ্ধ শপর্ গ্রহি দূনীরত না  রা ৩ তাররখ শাখা- ১ ৩০.০৭.১৯ লক্ষ্যর্াৈা ৩০.০৭.১৯      অরজমত 

অজমন ২৫.০৭.১৯     

৯.৫ কদশ কিবার শপর্ গ্রহি কদশ কিবায় 

অংশ গ্রহি 

৩ তাররখ শাখা-১ ৩০.০৭.১৯ লক্ষ্যর্াৈা ৩০.০৭.১৯      অরজমত 

অজমন ২৫.০৭.১৯     

১০. শুদ্ধাচার চচ মার জন্য পুরস্কার/প্রক্িাদনা প্রদান..............................৫ 

১০.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান প্রদত্ত পুরস্কার ৩ তাররখ শাখা-৪ ২৫.০৬.২০ লক্ষ্যর্াৈা    ২৫.৬.২০   চলর্ান 



অজমন      

১০.২ ২০১৮-১৯ অর্ মবছক্র শুদ্ধাচার 

পুরস্কারপ্রাপ্তক্দর তারল া ওক্য়বিাইক্র্ 

প্র াশ 

পুরস্কারপ্রাপ্তক্দর 

তারল া 

ওক্য়বিাইক্র্ 

প্র ারশত 

২ তাররখ শাখা-৪ ২৫.০৭.১৯  লক্ষ্যর্াৈা ২৫.০৭.১৯      অরজমত  

অজমন ১৬.০৬.১৯     

১১. অর্ ম বরাদ্দ....................................................................২ 

১১.১ শুদ্ধাচার  র্ ম-পরর ল্পনায় 

অন্তমভুি রবরভন্ন  ার্ মক্রর্ বাস্তবায়ক্নর 

জন্য বরাদ্দকৃত  অক্র্ মর আনুর্ারন  

পররর্াি 

বরাদ্দকৃত অর্ ম ২ লক্ষ্ 

র্া া 

শাখা-১ ১.৫ লক্ষ্যর্াৈা    ১.৫   অরজমত   

অজমন    ১.৫  

১২. পররবীক্ষ্ি ও মূল্যায়ন…………………………….৮ 

১২.১ দপ্তর/িংস্হা  র্তম  প্রিীত                                          

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-

পরর ল্পনা, ২০১৯-২০ স্ব স্ব র্ন্ত্রিালয় 

এবং ওক্য়বিাইক্র্ আপক্লাি রি 

প্রিীত  র্ ম-

পরর ল্পনা 

আপক্লািকৃত 

২ তাররখ শাখা-৪ ১০.০৭.১৯ লক্ষ্যর্াৈা ১০.০৭.১৯      অরজমত 

অজমন ৮.০৭.১৯     

১২.২ রনধ মাররত ির্ক্য় ত্রৈর্ারি  

পররবীক্ষ্ি প্ররতক্বদন িংরিষ্ট 

র্ন্ত্রিালয়/রবভাক্গ দারখল ও স্ব স্ব 

ওক্য়বিাইক্র্ আপক্লাি রি 

ত্রৈর্ারি  

প্ররতক্বদন 

দারখলকৃত ও 

আপক্লািকৃত 

২ তাররখ শাখা-৪ ১৫.১০.১৯ 

১৫.০১.২০ 

১৫.০৪.২০ 

১৫.০৭.২০ 

লক্ষ্যর্াৈা ১৫.১০.১৯ ১৫.১.২০ ১৫.৪.২০ ১৫.৭.২০   অরজমত 

অজমন ০৭.১০.১৯ ৭.০১.২০    

১২.৩ আওতাধীন আঞ্চরল /র্াঠ 

পর্ মাক্য়র  ার্ মালয়  র্তম  দারখলকৃত 

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-

পরর ল্পনা ও পররবীক্ষ্ি  প্ররতক্বদক্নর 

ওপর র িব্যা  প্রদান 

র িব্যা  

িভা/ র্ মশালা 

অনুরষ্ঠত 

৪ তাররখ  

- 

 

-   

লক্ষ্যর্াৈা       র্াঠ পর্ মাক্য় 

জনবল িং র্ 

র্া ায়  র্ ম 

পরর ল্পনা 

প্রিয়ন  রা 

হয়রন রবধায় 

১২.৩ প্রক্র্াজয 

নয়।  

অজমন      

 



 জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কর্ ম-পররকল্পনা, ২০১৯-২০২০ 

২০১৯-২০২০ অর্ মবছররর ষান্মারিক (জুলাই/২০১৯-রিরিম্বর/২০১৯) অগ্রগরত প্ররতরবদন 

পরররশষ্ট ক 

দপ্তর/িংস্থার নার্: আর্দারন ও রপ্তারন প্রধান রনয়ন্ত্ররকর দপ্তর, বারিজয র্ন্ত্রিালয়।  

কার্ মক্ররর্র নার্ কর্ মিম্পাদন 

সূচক 

 

সূচরকর 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়রনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মবছররর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ি, ২০১৯-২০২০  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ককায়ার্ মার 

২য় 

ককায়ার্ মার 

৩য় 

ককায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ককায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারনক ব্যবস্থা………………………………৮ 

১.১ ননরতকতা করর্টির িভা   অনুরষ্ঠত িভা ৪ িংখ্যা শাখা-৪ ৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১   অরজমত 

অজমন ১ ১    

১.২ ননরতকতা করর্টির িভার রিদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন  

বাস্তবারয়ত 

রিদ্ধান্ত 

৪ % িকল শাখা ১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০   অরজমত 

অজমন ১০০ ১০০    

২. দক্ষ্তা ও ননরতকতার উন্নয়ন……………………..…. ১০ 

২.১ সুশািন প্ররতষ্ঠার রনরর্ত্ত 

অংশীজরনর (stakeholders) 

অংশগ্রহরি  িভা 

অনুরষ্ঠত িভা ২ িংখ্যা শাখা-১ ২ লক্ষ্যর্াত্রা  ১  ১   চলর্ান  

অজমন      

২.২ অংশীজরনর অংশগ্রহরি  িভার 

রিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত 

রিদ্ধান্ত 

২ % িকল শাখা ১০০ লক্ষ্যর্াত্রা  ১০০  ১০০   চলর্ান 

অজমন      

২.৩ কর্ মকতমা-কর্ মচারীরদর অংশগ্রহরি 

চাকরর িংক্রান্ত রবরভন্ন প্ররশক্ষ্ি 

আরয়াজন 

প্ররশক্ষ্িার্ী ৩ িংখ্যা শাখা-১ ৬০ লক্ষ্যর্াত্রা ১৫ ১৫ ১৫ ১৫   অরজমত 

অজমন ১৫ ১৫    

২.৪ কর্ মকতমা-কর্ মচারীরদর অংশগ্রহরি 

সুশািন িংক্রান্ত প্ররশক্ষ্ি আরয়াজন 

প্ররশক্ষ্িার্ী ৩ িংখ্যা শাখা-১ ৬০ লক্ষ্যর্াত্রা ১৫ ১৫ ১৫ ১৫   অরজমত 

অজমন ১৫ ১৫    

৩. শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক আইন/তিতি/নীতিমালা/ম্যানুয়য়ল ও প্রজ্ঞাপন/পতরপত্র-এর িাস্তিায়ন এিং প্রয় াজ্য ক্ষেয়ত্র খসড়া প্রণয়ন………….১০ 

৩.১  আর্দারন নীরত আরদশ ২০১৯-

২০২১ এর বাস্তবায়ন 

 

বাস্তবায়ন ১০ % িকল শাখা ১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০   অরজমত 

অজমন ১০০ ১০০    

৪. ওরয়বিাইরর্ কিবাবক্স হালনাগাদকরি..................................৮ 

৪.১ কিবা িংক্রান্ত কর্াল রি নস্বরিমূহ 

স্ব স্ব তথ্য বাতায়রন দৃশ্যর্ানকরি   

তথ্য বাতায়রন 

দৃশ্যর্ানকৃত 

১ তাররখ শাখা- ৪ ৩০.১২.২০১৯ লক্ষ্যর্াত্রা  ৩০.১২.১৯     অরজমত  

অজমন ১.০৭.২০১৯      

৪.২ স্ব স্ব ওরয়বিাইরর্ শুদ্ধাচার 

কিবাবক্স হালনাগাদকরি  

কিবাবক্স 

হালনাগাদকৃত 

২ তাররখ শাখা-৪ ৩০.৯.২০১৯ 

৩১.১২.২০১৯ 

৩১.০৩.২০২০ 

৩০.০৬.২০২০ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০.৯.১৯ 

 

৩১.১২.১৯ 

 

৩১.০৩.২

০ 

 

৩০.০৬.২

০ 

  অরজমত 

 

 

অজমন ৩০.৯.১৯ ৩১.১২.১৯    

৪.৩ স্বপ্ররিারদত তথ্য প্রকাশ 

রনরদ মরশকা হালনাগাদ করর 

ওরয়বিাইরর্ প্রকাশ 

হালনাগাদকৃত 

রনরদ মরশকা 

ওরয়বিাইরর্ 

প্রকারশত 

১ তাররখ শাখা-৪ ৩০.৯.২০১৯ 

৩১.১২.২০১৯ 

৩১.০৩.২০২০ 

৩০.০৬.২০২০ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০.৯.১৯ 

 

৩১.১২.১৯ 

 

৩১.০৩.২

০ 

 

৩০.০৬.২

০ 

  অরজমত  

অজমন ৪.০৭.২০১৯     



কার্ মক্ররর্র নার্ কর্ মিম্পাদন 

সূচক 

 

সূচরকর 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়রনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মবছররর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ি, ২০১৯-২০২০  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ককায়ার্ মার 

২য় 

ককায়ার্ মার 

৩য় 

ককায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ককায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

 

৪.৪ স্ব স্ব ওরয়বিাইরর্ তথ্য অরধকার   

কিবাবক্স হালনাগাদকরি  

 

কিবাবক্স 

হালনাগাদকৃত 

 

২ 

 

তাররখ 

 

শাখা-৪ 

৩০.৯.২০১৯ 

৩১.১২.২০১৯ 

৩১.০৩.২০২০ 

৩০.০৬.২০২০ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০.৯.১৯ 

 

৩১.১২.১৯ 

 

৩১.০৩.২

০ 

 

৩০.০৬.২

০ 

  অরজমত 

অজমন ৩০.৯.২০১৯ ৩১.১২.১৯    

৪.৫ স্ব স্ব ওরয়বিাইরর্র অরভরর্াগ 

প্ররতকার ব্যবস্থা (GRS) কিবাবক্স 

হালনাগাদকরি 

ওরয়বিাইরর্ 

হালনাগাদকৃত 

২ তাররখ শাখা-৪ ৩০.৯.২০১৯ 

৩১.১২.২০১৯ 

৩১.০৩.২০২০ 

৩০.০৬.২০২০ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০.৯.১৯ 

 

৩১.১২.১৯ 

 

৩১.০৩.২

০ 

 

৩০.০৬.২

০ 

  অরজমত 

অজমন ৩০.৯.১৯ ৩১.১২.১৯    

৫. সুশািন প্ররতষ্ঠা……………………………..৬ 

৫.১ উত্তর্ চচ মার তারলকা প্রিয়ন করর 

স্ব স্ব র্ন্ত্রিালয়/রবভারগ কপ্ররি 

উত্তর্ চচ মার 

তারলকা কপ্রররত 

৩ তাররখ  ৩০.১০.২০১৯ লক্ষ্যর্াত্রা  ৩০.১০.১৯     চলর্ান  

অজমন      

৫.২ বাংলারদশ জাতীয় রিরজর্াল 

আরকমরর্কচার-এর ক াকাল পরয়ন্ট ও 

রবকল্প ক াকাল পরয়ন্ট কর্ মকতমা 

রনরয়াগ ও ওরয়বিাইরর্ প্রকাশ 

ক াকাল পরয়ন্ট 

ও রবকল্প 

ক াকাল পরয়ন্ট 

রনরয়াগকৃত ও 

ওরয়বিাইরর্ 

প্রকারশত 

২ তাররখ শাখা-১ ৩০.১০.১৯ লক্ষ্যর্াত্রা  ৩০.১০.১৯     অরজমত 

অজমন  ২৭.১০.১৯    

৫.৩ জনস্বার্ ম িংরিষ্ট তথ্য প্রকাশ 

(সুরক্ষ্া প্রদান) রবরধর্ালা, ২০১৭-এর 

রবরধ ৪ অনুিারর “কিরজগরনরর্ি 

অর িার” রনরয়াগ ও ওরয়বিাইরর্ 

প্রকাশ 

“কিরজগরনরর্ি 

অর িার” 

রনরয়াগকৃত ও 

ওরয়বিাইরর্ 

প্রকারশত 

১ তাররখ শাখা-১ 

ও 

শাখা- ৪ 

৩০.১০.১৯ লক্ষ্যর্াত্রা  ৩০.১০.১৯     অরজমত 

অজমন  ২৭.১০.১৯    

৬. প্রকরল্পর কক্ষ্রত্র শুদ্ধাচার...........................৯ 

৬.১ প্রকরল্পর বারষ মক ক্রয় পররকল্পনা 

অনুরর্াদন 

অনুরর্ারদত ক্রয় 

পররকল্পনা 

২ তাররখ   লক্ষ্যর্াত্রা       অত্র দপ্তর 

হরত ককান 

প্রকল্প গ্রহি 

করা হয়রন 

রবধায় ৬নং 

প্ররর্াজয নয় 

 

অজমন      

৬.২ এরিরপ বাস্তবায়ন অগ্রগরত অগ্রগরতর হার ১ %   লক্ষ্যর্াত্রা       

অজমন      

৬.৩ প্রকরল্পর বাস্তবায়ন অগ্রগরত 

পররদশ মন/ পররবীক্ষ্ি 

দারখলকৃত 

প্ররতরবদন 

৩ িংখ্যা   লক্ষ্যর্াত্রা       

অজমন      

৬.৪ প্রকল্প পররদশ মন/পররবীক্ষ্ি 

প্ররতরবদরনর সুপাররশ বাস্তবায়ন 

বাস্তবায়রনর হার ৩ %   লক্ষ্যর্াত্রা       

অজমন      

  



৭. ক্রয়রক্ষ্রত্র শুদ্ধাচার...................৭ 

৭.১ রপরপএ ২০০৬-এর ধারা ১১(২) ও 

রপরপআর ২০০৮-এর রবরধ ১৬(৬) 

অনুর্ায়ী ২০১৯-২০ অর্ ম বছররর ক্রয়-

পররকল্পনা ওরয়বিাইরর্ প্রকাশ 

ক্রয়-পররকল্পনা 

ওরয়বিাইরর্ 

প্রকারশত 

৩ তাররখ শাখা-১ ৩০.০৮.১৯ লক্ষ্যর্াত্রা ৩০.০৮.১৯      চলর্ান  

অজমন      

৭.২ ই-কর্ন্ডাররর র্াধ্যরর্ ক্রয় কার্ ম 

িম্পাদন 

ই-কর্ন্ডারর ক্রয় 

িম্পন্ন 

৪ % শাখা-১ ১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০   চলর্ান  

অজমন ১০০ ১০০    

৮. স্বচ্ছতা ও জবাবরদরহ শরিশালীকরি…………………….১২ 

৮.১ স্ব স্ব কিবা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

(রিটিরজনস্ চার্ মার) প্রিয়ন ও 

বাস্তবায়ন  

কিবা প্রদান 

প্ররতশ্রুরত প্রিীত 

ও বাস্তবারয়ত 

২ তাররখ শাখা-৪ ৩০.১২.১৯ লক্ষ্যর্াত্রা  ৩০.১২.১৯     অরজমত  

অজমন ১.০৭.২০১৯      

৮.২ শাখা/অরধশাখা এবং অধীনস্থ 

অর ি পররদশ মন  

পররদশ মন 

িম্পন্ন 

২ িংখ্যা শাখা-১ ১২ লক্ষ্যর্াত্রা ৩ ৩ ৩ ৩   চলর্ান  

অজমন ৩ ০    

৮.৩ শাখা/অরধশাখা এবং অধীনস্থ 

অর রির পররদশ মন প্ররতরবদরনর 

সুপাররশ বাস্তবায়ন 

পররদশ মন 

প্ররতরবদরনর 

সুপাররশ 

বাস্তবারয়ত 

২ % শাখা-১ ১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০   চলর্ান  

অজমন ১০০ ০    

৮.৪ িরচবালয় রনরদ মশর্ালা ২০১৪ 

অনুর্ায়ী নরর্র কেরি রবন্যািকরি  

নরর্ কেরি 

রবন্যািকৃত 

২ % শাখা-১ ১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০   অরজমত 

অজমন ১০০ ১০০    

৮.৫ কেরি রবন্যািকৃত নরর্ রবনষ্টকরি নরর্ রবনরষ্টকৃত ২ % শাখা-১ ১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০   অরজমত 

অজমন ১০০ ১০০    

৮.৬ প্রারতষ্ঠারনক গিশুনানী আরয়াজন  প্রারতষ্ঠারনক 

গিশুনানী 

আরয়ারজত 

২ িংখ্যা শাখা-১ ৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১   অরজমত 

অজমন ১ ১    

৯. শুদ্ধাচার িংরিষ্ট এবং দুনীরত প্ররতররারধ িহায়ক অন্যান্য কার্ মক্রর্……………..১৫ (অগ্রারধকার রভরত্তরত নুযনতর্ পাঁচটি কার্ মক্রর্) 

৯.১ র্তার্ত প্রদারনর ব্যবস্থাকরি ব্যবস্থা চালুকরি ৩ তাররখ শাখা-১ ৩০.০৯.১৯ লক্ষ্যর্াত্রা ৩০.০৯.১৯      অরজমত 

অজমন ১.০৭.২০১৯      

৯.২ অরভরর্াগ বরক্সর অরভরর্াগ 

রনস্পরত্তকরি 

অরভরর্াগ 

রনস্পরত্তর হার 

৩ % শাখা-১ ১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০   অরজমত 

অজমন ১০০ ১০০    

৯.৩ জাতীয় শুদ্ধাচার ধারিা রবষয়ক 

প্ররশক্ষ্ি আরয়াজন 

প্ররশক্ষ্ি 

আরয়াজন 

৩ িংখ্যা শাখা- ৪ ৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১   চলর্ান  

অজমন ১ ১    

৯.৪ দূনীরতর রবরুরদ্ধ শপর্ গ্রহি দূনীরত না করা ৩ তাররখ শাখা- ১ ৩০.০৭.১৯ লক্ষ্যর্াত্রা ৩০.০৭.১৯      অরজমত 

অজমন ২৫.০৭.১৯     

৯.৫ কদশ কিবার শপর্ গ্রহি কদশ কিবায় 

অংশ গ্রহি 

৩ তাররখ শাখা-১ ৩০.০৭.১৯ লক্ষ্যর্াত্রা ৩০.০৭.১৯      অরজমত 

অজমন ২৫.০৭.১৯     

১০. শুদ্ধাচার চচ মার জন্য পুরস্কার/প্ররিাদনা প্রদান..............................৫ 

১০.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান প্রদত্ত পুরস্কার ৩ তাররখ শাখা-৪ ২৫.০৬.২০ লক্ষ্যর্াত্রা    ২৫.৬.২০   চলর্ান 



অজমন      

১০.২ ২০১৮-১৯ অর্ মবছরর শুদ্ধাচার 

পুরস্কারপ্রাপ্তরদর তারলকা ওরয়বিাইরর্ 

প্রকাশ 

পুরস্কারপ্রাপ্তরদর 

তারলকা 

ওরয়বিাইরর্ 

প্রকারশত 

২ তাররখ শাখা-৪ ২৫.০৭.১৯  লক্ষ্যর্াত্রা ২৫.০৭.১৯      অরজমত  

অজমন ১৬.০৬.১৯     

১১. অর্ ম বরাদ্দ....................................................................২ 

১১.১ শুদ্ধাচার কর্ ম-পররকল্পনায় 

অন্তমভুি রবরভন্ন কার্ মক্রর্ বাস্তবায়রনর 

জন্য বরাদ্দকৃত  অরর্ মর আনুর্ারনক 

পররর্াি 

বরাদ্দকৃত অর্ ম ২ লক্ষ্ 

র্াকা 

শাখা-১ ১.৫ লক্ষ্যর্াত্রা    ১.৫   অরজমত   

অজমন    ১.৫  

১২. পররবীক্ষ্ি ও মূল্যায়ন…………………………….৮ 

১২.১ দপ্তর/িংস্হা কর্তমক প্রিীত                                          

জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কর্ ম-

পররকল্পনা, ২০১৯-২০ স্ব স্ব র্ন্ত্রিালয় 

এবং ওরয়বিাইরর্ আপরলািকরি 

প্রিীত কর্ ম-

পররকল্পনা 

আপরলািকৃত 

২ তাররখ শাখা-৪ ১০.০৭.১৯ লক্ষ্যর্াত্রা ১০.০৭.১৯      অরজমত 

অজমন ৮.০৭.১৯     

১২.২ রনধ মাররত ির্রয় নত্রর্ারিক 

পররবীক্ষ্ি প্ররতরবদন িংরিষ্ট 

র্ন্ত্রিালয়/রবভারগ দারখল ও স্ব স্ব 

ওরয়বিাইরর্ আপরলািকরি 

নত্রর্ারিক 

প্ররতরবদন 

দারখলকৃত ও 

আপরলািকৃত 

২ তাররখ শাখা-৪ ১৫.১০.১৯ 

১৫.০১.২০ 

১৫.০৪.২০ 

১৫.০৭.২০ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১৫.১০.১৯ ১৫.১.২০ ১৫.৪.২০ ১৫.৭.২০   অরজমত 

অজমন ০৭.১০.১৯ ৭.০১.২০    

১২.৩ আওতাধীন আঞ্চরলক/র্াঠ 

পর্ মারয়র কার্ মালয় কর্তমক দারখলকৃত 

জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কর্ ম-

পররকল্পনা ও পররবীক্ষ্ি  প্ররতরবদরনর 

ওপর র িব্যাক প্রদান 

র িব্যাক 

িভা/কর্ মশালা 

অনুরষ্ঠত 

৪ তাররখ  

- 

 

-   

লক্ষ্যর্াত্রা       র্াঠ পর্ মারয় 

জনবল িংকর্ 

র্াকায় কর্ ম 

পররকল্পনা 

প্রিয়ন করা 

হয়রন রবধায় 

১২.৩ প্ররর্াজয 

নয়।  

অজমন      

 


