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

দপ্তর/সংস্থার নার্: আর্দারন ও রপ্তারন রনয়ন্ত্রণ অরিদপ্তর, বারণজয র্ন্ত্রণালয়।  

 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা

/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়া

র্ 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 ননরত তা  রর্টির সভা   অনুরষ্ঠত সভা ৪ সংখ্যা শাখা-৪ ৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.২ ননরত তা  রর্টির সভার রসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন  

বাস্তবারয়ত 

রসদ্ধান্ত 

৪ % স ল শাখা ১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

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

২.১ সুশাসন প্ররতষ্ঠার রনরর্ত্ত 

অংশীজমনর (stakeholders) 

অংশগ্রহমণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ২ সংখ্যা শাখা-১ ২ লক্ষ্যর্াত্রা  ১  ১    

অজমন      

২.২ অংশীজমনর অংশগ্রহমণ  সভার 

রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত 

রসদ্ধান্ত 

২ % স ল শাখা ১০০ লক্ষ্যর্াত্রা  ১০০  ১০০    

অজমন      

২.৩  র্ ম তমা- র্ মচারীমদর অংশগ্রহমণ 

চা রর সংক্রান্ত রবরভন্ন প্ররশক্ষ্ণ 

আময়াজন 

প্ররশক্ষ্ণার্ী ৩ সংখ্যা শাখা-১ ৬০ লক্ষ্যর্াত্রা ১৫ ১৫ ১৫ ১৫    

অজমন      

২.৪  র্ ম তমা- র্ মচারীমদর অংশগ্রহমণ 

সুশাসন সংক্রান্ত প্ররশক্ষ্ণ আময়াজন 

প্ররশক্ষ্ণার্ী ৩ সংখ্যা শাখা-১ ৬০ লক্ষ্যর্াত্রা ১৫ ১৫ ১৫ ১৫    

অজমন      

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

৩.১  আর্দারন নীরত আমদশ ২০১৯-

২০২১ এর বাস্তবায়ন 

 

বাস্তবায়ন ১০ % স ল শাখা ১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

৪. ওময়বসাইমর্ কসবাবক্স হালনাগাদ রণ..................................৮ 

৪.১ কসবা সংক্রান্ত কর্াল রি নস্বরসমূহ 

স্ব স্ব তথ্য বাতায়মন দৃশ্যর্ান রণ   

তথ্য বাতায়মন 

দৃশ্যর্ানকৃত 

১ তাররখ শাখা- ৪ ৩০.১২.২০১৯ লক্ষ্যর্াত্রা  ৩০.১২.১৯      

অজমন      

৪.২ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্ শুদ্ধাচার 

কসবাবক্স হালনাগাদ রণ  

কসবাবক্স 

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

.২০ 

 

৩০.০৬.২০    

অজমন      

৪.৩ স্বপ্রমণারদত তথ্য প্র াশ 

রনমদ মরশ া হালনাগাদ  মর 

ওময়বসাইমর্ প্র াশ 

হালনাগাদকৃত 

রনমদ মরশ া 

ওময়বসাইমর্ 

প্র ারশত 

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

.২০ 

 

৩০.০৬.২০    

অজমন      



 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা

/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়া

র্ 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 ওময়বসাইমর্ তথ্য অরি ার   

কসবাবক্স হালনাগাদ রণ  

 

কসবাবক্স 

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

.২০ 

 

৩০.০৬.২০    

অজমন      

৪.৫ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্র অরভমর্াগ 

প্ররত ার ব্যবস্থা (GRS) কসবাবক্স 

হালনাগাদ রণ 

ওময়বসাইমর্ 

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

.২০ 

 

৩০.০৬.২০    

অজমন      

৫. সুশাসন প্ররতষ্ঠা……………………………..৬ 

৫.১ উত্তর্ চচ মার তারল া প্রণয়ন  মর 

স্ব স্ব র্ন্ত্রণালয়/রবভামগ কপ্ররণ 

উত্তর্ চচ মার 

তারল া কপ্রররত 

৩ তাররখ  ৩০.১০.২০১৯ লক্ষ্যর্াত্রা  ৩০.১০.১৯      

অজমন      

৫.২ বাংলামদশ জাতীয় রিরজর্াল 

আর মমর্ চার-এর ক া াল পময়ন্ট ও 

রব ল্প ক া াল পময়ন্ট  র্ ম তমা 

রনময়াগ ও ওময়বসাইমর্ প্র াশ 

ক া াল পময়ন্ট 

ও রব ল্প 

ক া াল পময়ন্ট 

রনময়াগকৃত ও 

ওময়বসাইমর্ 

প্র ারশত 

২ তাররখ শাখা-১ ৩০.১০.১৯ লক্ষ্যর্াত্রা  ৩০.১০.১৯      

অজমন      

৫.৩ জনস্বার্ ম সংরিষ্ট তথ্য প্র াশ 

(সুরক্ষ্া প্রদান) রবরির্ালা, ২০১৭-এর 

রবরি ৪ অনুসামর “কিরজগমনমর্ি 

অর সার” রনময়াগ ও ওময়বসাইমর্ 

প্র াশ 

“কিরজগমনমর্ি 

অর সার” 

রনময়াগকৃত ও 

ওময়বসাইমর্ 

প্র ারশত 

১ তাররখ শাখা-১ 

ও 

শাখা- ৪ 

৩০.১০.১৯ লক্ষ্যর্াত্রা  ৩০.১০.১৯      

অজমন      

৬. প্র মল্পর কক্ষ্মত্র শুদ্ধাচার...........................৯ 

৬.১ প্র মল্পর বারষ ম  ক্রয় পরর ল্পনা 

অনুমর্াদন 

অনুমর্ারদত ক্রয় 

পরর ল্পনা 

২ তাররখ   লক্ষ্যর্াত্রা       অত্র দপ্তর 

হমত ক ান 

প্র ল্প গ্রহণ 

 রা হয়রন 

রবিায় ৬নং 

প্রমর্াজয নয় 

 

অজমন      

৬.২ এরিরপ বাস্তবায়ন অগ্রগরত অগ্রগরতর হার ১ %   লক্ষ্যর্াত্রা       

অজমন      

৬.৩ প্র মল্পর বাস্তবায়ন অগ্রগরত 

পররদশ মন/ পররবীক্ষ্ণ 

দারখলকৃত 

প্ররতমবদন 

৩ সংখ্যা   লক্ষ্যর্াত্রা       

অজমন      

৬.৪ প্র ল্প পররদশ মন/পররবীক্ষ্ণ 

প্ররতমবদমনর সুপাররশ বাস্তবায়ন 

বাস্তবায়মনর হার ৩ %   লক্ষ্যর্াত্রা       

অজমন      

  



৭. ক্রয়মক্ষ্মত্র শুদ্ধাচার...................৭ 

৭.১ রপরপএ ২০০৬-এর িারা ১১(২) ও 

রপরপআর ২০০৮-এর রবরি ১৬(৬) 

অনুর্ায়ী ২০১৯-২০ অর্ ম বছমরর ক্রয়-

পরর ল্পনা ওময়বসাইমর্ প্র াশ 

ক্রয়-পরর ল্পনা 

ওময়বসাইমর্ 

প্র ারশত 

৩ তাররখ শাখা-১ ৩০.০৮.১৯ লক্ষ্যর্াত্রা ৩০.০৮.১৯       

অজমন      

৭.২ ই-কর্ন্ডামরর র্াধ্যমর্ ক্রয়  ার্ ম 

সম্পাদন 

ই-কর্ন্ডামর ক্রয় 

সম্পন্ন 

৪ % শাখা-১ ১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

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

৮.১ স্ব স্ব কসবা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

(রসটিমজনস্ চার্ মার) প্রণয়ন ও 

বাস্তবায়ন  

কসবা প্রদান 

প্ররতশ্রুরত প্রণীত 

ও বাস্তবারয়ত 

২ তাররখ শাখা-৪ ৩০.১২.১৯ লক্ষ্যর্াত্রা  ৩০.১২.১৯      

অজমন      

৮.২ শাখা/অরিশাখা এবং অিীনস্থ 

অর স পররদশ মন  

পররদশ মন 

সম্পন্ন 

২ সংখ্যা শাখা-১ ১২ লক্ষ্যর্াত্রা ৩ ৩ ৩ ৩    

অজমন      

৮.৩ শাখা/অরিশাখা এবং অিীনস্থ 

অর মসর পররদশ মন প্ররতমবদমনর 

সুপাররশ বাস্তবায়ন 

পররদশ মন 

প্ররতমবদমনর 

সুপাররশ 

বাস্তবারয়ত 

২ % শাখা-১ ১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

৮.৪ সরচবালয় রনমদ মশর্ালা ২০১৪ 

অনুর্ায়ী নরর্র কেরণ রবন্যাস রণ  

নরর্ কেরণ 

রবন্যাসকৃত 

২ % শাখা-১ ১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

৮.৫ কেরণ রবন্যাসকৃত নরর্ রবনষ্ট রণ নরর্ রবনরষ্টকৃত ২ % শাখা-১ ১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

৮.৬ প্রারতষ্ঠারন  গণশুনানী আময়াজন  প্রারতষ্ঠারন  

গণশুনানী 

আময়ারজত 

২ সংখ্যা শাখা-১ শাখা-৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন 

 

 

     

৯. শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এবং দুনীরত প্ররতমরামি সহায়  অন্যান্য  ার্ মক্রর্……………..১৫ (অগ্রারি ার রভরত্তমত নুযনতর্ পাঁচটি  ার্ মক্রর্) 

৯.১ র্তার্ত প্রদামনর ব্যবস্থা রণ ব্যবস্থা চালু রণ ৩ তাররখ শাখা-১ ৩০.০৯.১৯ লক্ষ্যর্াত্রা ৩০.০৯.১৯       

অজমন      

৯.২ অরভমর্াগ বমক্সর অরভমর্াগ 

রনস্পরত্ত রণ 

অরভমর্াগ 

রনস্পরত্তর হার 

৩ % শাখা-১ ১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

৯.৩ জাতীয় শুদ্ধাচার িারণা রবষয়  

প্ররশক্ষ্ণ আময়াজন 

প্ররশক্ষ্ণ 

আময়াজন 

৩ সংখ্যা শাখা- ৪ ৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

৯.৪ দূনীরতর রবরুমদ্ধ শপর্ গ্রহণ দূনীরত না  রা ৩ তাররখ শাখা- ১ ৩০.০৭.১৯ লক্ষ্যর্াত্রা ৩০.০৭.১৯       

অজমন      

৯.৫ কদশ কসবার শপর্ গ্রহণ কদশ কসবায় 

অংশ গ্রহণ 

৩ তাররখ শাখা-১ ৩০.০৭.১৯ লক্ষ্যর্াত্রা ৩০.০৭.১৯       

অজমন      

 

 



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

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

অজমন      

১০.২ ২০১৮-১৯ অর্ মবছমর শুদ্ধাচার 

পুরস্কারপ্রাপ্তমদর তারল া ওময়বসাইমর্ 

প্র াশ 

পুরস্কারপ্রাপ্তমদর 

তারল া 

ওময়বসাইমর্ 

প্র ারশত 

২ তাররখ শাখা-৪ ২৫.০৭.১৯  লক্ষ্যর্াত্রা ২৫.০৭.১৯       

অজমন      

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

১১.১ শুদ্ধাচার  র্ ম-পরর ল্পনায় 

অন্তমভুি রবরভন্ন  ার্ মক্রর্ বাস্তবায়মনর 

জন্য বরাদ্দকৃত  অমর্ মর আনুর্ারন  

পররর্াণ 

বরাদ্দকৃত অর্ ম ২ লক্ষ্ 

র্া া 

শাখা-১ ১.৫ লক্ষ্যর্াত্রা    ১.৫    

অজমন      

১২. পররবীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন…………………………….৮ 

১২.১ দপ্তর/সংস্হা  র্তম  প্রণীত                                          

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-

পরর ল্পনা, ২০১৯-২০ স্ব স্ব র্ন্ত্রণালয় 

এবং ওময়বসাইমর্ আপমলাি রণ 

প্রণীত  র্ ম-

পরর ল্পনা 

আপমলািকৃত 

২ তাররখ শাখা-৪ ১০.০৭.১৯ লক্ষ্যর্াত্রা ১০.০৭.১৯       

অজমন      

১২.২ রনি মাররত সর্ময় নত্রর্ারস  

পররবীক্ষ্ণ প্ররতমবদন সংরিষ্ট 

র্ন্ত্রণালয়/রবভামগ দারখল ও স্ব স্ব 

ওময়বসাইমর্ আপমলাি রণ 

নত্রর্ারস  

প্ররতমবদন 

দারখলকৃত ও 

আপমলািকৃত 

২ তাররখ শাখা-৪ ১৫.১০.১৯ 

১৫.০১.২০ 

১৫.০৪.২০ 

১৫.০৭.২০ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১৫.১০.১৯ ১৫.০১.২

০ 

১৫.০৪.২

০ 

১৫.০৭.২

০ 

   

অজমন      

১২.৩ আওতািীন আঞ্চরল /র্াঠ 

পর্ মাময়র  ার্ মালয়  র্তম  দারখলকৃত 

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-

পরর ল্পনা ও পররবীক্ষ্ণ  প্ররতমবদমনর 

ওপর র িব্যা  প্রদান 

র িব্যা  

সভা/ র্ মশালা 

অনুরষ্ঠত 

৪ তাররখ  

- 

 

-   

লক্ষ্যর্াত্রা       র্াঠ পর্ মাময় 

জনবল সং র্ 

র্া ায়  র্ ম 

পরর ল্পনা 

প্রণয়ন  রা 

হয়রন রবিায় 

১২.৩ প্রমর্াজয 

নয়।  

অজমন      

 


