
                      

`ßi/ms ’̄vi জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা, ২০১৯-২০২০  

 

পরিরিষ্ট ক 

`ßi/ms¯ ’vi নার্:  

 া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 া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 ননরত তা  রর্টির সভা   

 

 

অনুরষ্ঠত সভা ৪ সংখ্যা †dvKvj c‡q›U 
Kg©KZv© 

04 লক্ষ্যর্াত্রা 01 01 01 01    

অজমন      

১.২ ননরত তা  রর্টির সভার 

রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন  

 

বাস্তবারয়ত 

রসদ্ধান্ত 

৪ % mswkó mKj 
Kg©KZv© 

100% লক্ষ্যর্াত্রা 100% 100% 100% 100%    

অজমন      

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

 

২.১ সুিাসন প্ররিষ্ঠাি রনরিত্ত 

অংশীজমনর (stakeholders) 

অংশগ্রহমণ  সভা 

 

অনুরষ্ঠত সভা ২ সংখ্যা mKj †Rvbvj 
KgvÛvi Ges 
†dvKvj c‡q›U 
Kg©KZv© 

04 লক্ষ্যর্াত্রা 01 01 01 01    

অজমন      

২.২ অংশীজমনর অংশগ্রহমণ  

সভাি রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

 

বাস্তবারয়ত 

রসদ্ধান্ত 

২ % mswkó mKj 
Kg©KZv© 

100% লক্ষ্যর্াত্রা 100% 100% 100% 100%    

অজমন      

২.৩  র্ ম তমা- র্ মচারীমদর 

অংশগ্রহমণ চাকরি সংক্রান্ত রবরিন্ন 

প্ররশক্ষ্ণ আময়াজন 

 

প্ররশক্ষ্ণার্ী ৩ সংখ্যা cwiPvjK 
(cv‡mv©‡bj) I 
†dvKvj c‡q›U 
Kg©KZv© 

100 লক্ষ্যর্াত্রা 25 25 25 25    

অজমন      

২.৪  র্ ম তমা- র্ মচারীমদর 

অংশগ্রহমণ সুশাসন সংক্রান্ত 

প্ররশক্ষ্ণ আময়াজন 

 

 

প্ররশক্ষ্ণার্ী ৩ সংখ্যা cwiPvjK 
(cv‡mv©‡bj) I 
†dvKvj c‡q›U 
Kg©KZv© 

100 লক্ষ্যর্াত্রা 25 25 25 25    

অজমন      



 

 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনরদারয়ত্ব 

প্রাপ্ত 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 ায়ার্ মার 

৪র্ ম ক ায়ার্ মার কর্ার্ 

অজম

ন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

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

 

৩. শুদ্ধাচার প্ররতষ্ঠায় সহায়  আইন/রবরি/নীরতর্ালা/ম্যানুময়ল প্রণয়ন/সংস্কার/হালনাগাদ রণ ও প্রজ্ঞাপন/পররপত্র জারর………….১০ 

 

৩.১  ï×vPvi cyi¯‹vi cÖ`vb 

bxwZgvjv 

ev¯—evqb 5 ZvwiL mswkó 
Kg©KZv©MY 

 লক্ষ্যর্াত্রা    30-06-2020    

অজমন      

৩.২  `~bxwZ `gb AvBb ev¯—evqb  5 ZvwiL mswkó 
Kg©KZv©MY 

 লক্ষ্যর্াত্রা    30-06-2020    

অজমন      

৪. ওয়য়বসাইয়ে সসবাবক্স হালনাগাদকিণ..................................৮ 

 

৪.১ সসবা সংক্রান্ত সোল রি 

নস্বিসমূহ স্ব স্ব তথ্য বাতায়মন 

দৃশ্যিানকিণ   

িথ্য বািায়য়ন 

দৃশ্যিানকৃি 

১ তাররখ cwiPvjK 
(AvBwU)  

30-09-19 

 

লক্ষ্যর্াত্রা 30-09-19 

 

      

অজমন      

৪.২ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্ শুদ্ধাচার 

কসবাবক্স হালনাগাদ রণ  

 

 

কসবাবক্স 

হালনাগাদকৃত 

২ িারিখ †dvKvj c‡q›U 
Kg©KZv© I 
cwiPvjK 
(AvBwU)  

30-09-19 লক্ষ্যর্াত্রা 30-09-19       

অজমন      

৪.৩ স্বপ্রমণারদত তথ্য প্রকাি 

রনয়দ েরিকা হালনাগাদ কয়ি 

ওময়বসাইমর্ প্র াশ 

 

হালনাগাদকৃত 

রনমদ মরশ া 

ওময়বসাইমর্ 

প্র ারশত 

১ তাররখ cwiPvjK 
(AvBwU) I 
cwiPvjK 
(cv‡mv©‡bj) 

15-06-20 লক্ষ্যর্াত্রা - - - 15-06-20    

অজমন      

৪.৪ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্ তথ্য 

অরি ার কসবাবক্স 

হালনাগাদ রণ  

 

 

কসবাবক্স 

হালনাগাদকৃত 

২ তাররখ Z_¨ AwaKvi 
Kg©KZv© I 
cwiPvjK 
(AvBwU) 

30-09-19 লক্ষ্যর্াত্রা 30-09-19       

অজমন      

৪.৫ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্র 

অরভমর্াগ প্ররত ার ব্যবস্থা 

(GRS) কসবাবক্স 

হালনাগাদ রণ 

ওময়বসাইমর্ 

হালনাগাদকৃত 

২ তাররখ Awf‡hvM 
wb®úwË Kg©KZv© 
I cwiPvjK 
(AvBwU) 

30-09-19 লক্ষ্যর্াত্রা 30-09-19       

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 ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজম

ন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৫. সুিাসন প্ররিষ্ঠা……………………………..৬ 

৫.১ DËg চচ মার তারল া প্রণয়ন  মর 

র্রিপররষদ রবভামগ কপ্ররণ 

উত্তর্ চচ মার 

তারল া কপ্রররত 

৩ তাররখ †dvKvj c‡q›U 
Kg©KZv© 

30-09-19 লক্ষ্যর্াত্রা 30-09-19       

অজমন      

৫.২ বাংলায়দি জািীয় রিরজোল 

আরকেয়েকচাি-এি স াকাল পয়য়ন্ট ও 

রবকল্প স াকাল পয়য়ন্ট  র্ ম তমা 

রনয়য়াগ ও ওয়য়বসাইয়ে প্রকাি 

স াকাল পয়য়ন্ট 

ও রবকল্প 

স াকাল পয়য়ন্ট 

কি েকিো 

রনয়য়াগকৃি ও 

ওয়য়বসাইয়ে 

প্রকারিি 

২ তাররখ ‡Kv÷ MvW© 
mwPe I 
cwiPvjK 
(AvBwU) 

30-09-19 লক্ষ্যর্াত্রা 30-09-19       

অজমন      

৫.৩ জনস্বার্ ে সংরিষ্ট িথ্য প্রকাি 

(সুিক্ষা প্রদান) রবরিিালা, ২০১৭-এি 

রবরি ৪ অনুসায়ি “সিরজগয়নয়েি 

অর সাি” রনয়য়াগ ও ওয়য়বসাইয়ে 

প্রকাি 

“সিরজগয়নয়েি 

অর সাি” 

রনয়য়াগকৃি ও 

ওয়য়বসাইয়ে 

প্রকারিি 

১ তাররখ ‡Kv÷ MvW© 
mwPe I 
cwiPvjK 
(AvBwU) 

30-09-19 লক্ষ্যর্াত্রা 30-09-19       

অজমন      

৬. প্রকয়ল্পি সক্ষয়ে শুদ্ধাচাি...........................৯ 

৬.১ প্রকয়ল্পি বারষ ম  ক্রয় পরর ল্পনা 

অনুমর্াদন 

অনুমর্ারদত ক্রয় 

পরর ল্পনা 

২ তাররখ cwiPvjK 
(cwiKíbv I 
AR©b) 

30-09-19 লক্ষ্যর্াত্রা 30-09-
19 

      

অজমন      

৬.২ এরিরপ বাস্তবায়ন অগ্রগরত অগ্রগরতর হার ১ % mswkó 
cwiPvjKMY 

100% লক্ষ্যর্াত্রা 100% 100% 100% 100%    

অজমন      

৬.৩ র্িণালয়/রবভাগ/রাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠান 

 র্তম  প্র মল্পর বাস্তবায়ন অগ্রগরত 

পররদশ মন/ পররবীক্ষ্ণ 

দারখলকৃত 

প্ররতমবদন 

৩ সংখ্যা mswkó 
Kg©KZv©MY 

04 লক্ষ্যর্াত্রা 1 1 1 1    

অজমন      

৬.৪. প্র ল্প পররদশ মন/পররবীক্ষ্ণ 

প্ররতমবদমনর সুপাররশ বাস্তবায়ন 

বাস্তবায়মনর হার ৩ % cwiPvjK 
(AvBwU) 

100% লক্ষ্যর্াত্রা        

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 া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 

৭. ক্রয়য়ক্ষয়ে শুদ্ধাচাি...................৭ 

 

৭.১ রপরপএ ২০০৬-এর িারা ১১(২) ও 

রপরপআর ২০০৮-এর রবরি ১৬(৬) 

অনুর্ায়ী ২০১৯-২০ অর্ ে বছয়িি ক্রয়-

পরর ল্পনা  ওয়য়বসাইয়ে প্রকাি 

ক্রয়-পরর ল্পনা 

ওয়য়বসাইয়ে 

প্রকারিি 

৩ তাররখ mKj 
cwiPvjK 

15-09-19 লক্ষ্যর্াত্রা 15-09-19       

অজমন      

৭.২ ই-সেন্ডায়িি র্াধ্যমর্ ক্রয়  ার্ ম 

সম্পাদন 

ই-কর্ন্ডাসি ক্রয় 

সম্পন্ন 

৪ % mswkó 
cwiPvjK 
 

100% লক্ষ্যর্াত্রা 100% 100% 100% 100%    

অজমন      

৮. স্বচ্ছতা ও জবাবরদরহ িরিিালী রণ………………...১১ 

৮.১ স্ব স্ব কসবা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

(রসটিমজনস্ চার্ মার) বাস্তবায়ন অগ্রগরত 

পররবীক্ষ্ণ 

বাস্তবায়ন 

অগ্রগরত 

পররবীক্ষ্ণকৃত 

২ % cwiPvjK 
(Acv‡ikv›m) 

100% লক্ষ্যর্াত্রা 100% 100% 100% 100%    

অজমন      

৮.২  শাখা/অরিশাখা ও 

আওতািীন/অিস্তন  ার্ মালয় পররদশ মন  

পররদশ মন 

সম্পন্ন 

২ সংখ্যা mswkó 
Kg©KZv©MY 

08 লক্ষ্যর্াত্রা 02 02 02 02    

অজমন      

৮.৩ শাখা/অরিশাখা ও 

আওতািীন/অিস্তন  ার্ মালয়   

পররদশ মন প্ররতমবদমনর সুপাররশ 

বাস্তবায়ন 

পররদশ মন 

প্ররতমবদমনর 

সুপাররশ 

বাস্তবারয়ত 

২ % mswkó 
Kg©KZv©MY 

100% লক্ষ্যর্াত্রা 100% 100% 100% 100%    

অজমন      

৮.৪ সরচবালয় রনমদ মশর্ালা ২০১৪ 

অনুর্ায়ী নরর্র কেরণ রবন্যাস রণ  

নরর্ কেরণ 

রবন্যাসকৃত 

২ % mKj 
cwiPvjKe„›` 
I mKj 
†Rvbvj 
KgvÛvi 

100% লক্ষ্যর্াত্রা 100% 100% 100% 100%    

অজমন      

৮.৫ কেরণ রবন্যাসকৃত নরর্ রবনষ্ট রণ নরর্ রবনরষ্টকৃি ৩ % mKj 
cwiPvjKe„›` 
I mKj 
†Rvbvj 
KgvÛvi 

100% লক্ষ্যর্াত্রা 100% 100% 100% 100%    

অজমন      

8.6 cÖvwZôvwbK MYïbvbx Av‡qvRb cÖvwZôvwbK 
MYïbvbx 
Av‡qvwRZ 

2 সংখ্যা mKj †Rvbvj 
KgvÛvi 

08 লক্ষ্যর্াত্রা 

AR©b 
2 2 2 2    



 

 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৯-

২০২০ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  র্ন্ত

ব্য 
লক্ষ্যর্াত্রা/ 

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 

৯. শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এবং দুনীরত প্ররতমরামি সহায়  অন্যান্য  ার্ মক্রর্……………..১৫ (অগ্রারিকাি রিরত্তয়ি নুুনিি পাঁচটি কার্ েক্রি) 

 

৯.১ Iwi‡q›Ukvb †U«wbs ‡U«wbs m¤úbœK…Z  msL¨v cwiPvjK 
(cv‡m©v‡bj)  

12 লক্ষ্যর্াত্রা 03 03 03 03    

অজমন      

৯.২ wefvMxq Kg©KZv©i e³„Zv e³e¨ cÖ`vbK…Z  msL¨v mswkó 
Kg©KZv©MY 

60 লক্ষ্যর্াত্রা 15 15 15 15    

অজমন      

৯.৩ Af¨š—ixY wbix¶v wbix¶v 
m¤úbœK…Z 

 msL¨v MwVZ wbix¶v 
KwgwU 

20 লক্ষ্যর্াত্রা 05 05 05 05    

অজমন      

১০. শুদ্ধাচাি চচ োি জন্য পুিস্কাি প্রদান..............................৫ 

১০.১ শুদ্ধাচাি পুিস্কাি প্রদান 

 

 

প্রদত্ত পুিস্কাি ৩ তাররখ ï×vPvi cyi¯‹vi 
msµvš— KwgwU 

30-06-20 লক্ষ্যর্াত্রা    30-06-20    

অজমন      

১০.২ 2018-19 A_©eQ‡i ï×vPvi 

cyi¯‹vicÖvß‡`i ZvwjKv I‡qemvB‡U 
cÖKvk 

cyi¯‹vicÖvß‡`i 
ZvwjKv 

২ তাররখ ï×vPvi cyi¯‹vi 
msµvš— KwgwU 
I cwiPvjK 
(AvBwU) 

30-06-20     30-06-20    

      

১১. অর্ ে বিাদ্দ....................................................................৩ 

১১.১ শুদ্ধাচাি কি ে-পরিকল্পনায় 

অন্তেভুি রবরিন্ন কার্ েক্রি বাস্তবায়য়নি 

জন্য বিাদ্দকৃি অমর্ মর আনুিারনক 

পররর্াণ 

বিাদ্দকৃি অর্ ে ৩ লক্ষ 

োকা 

cwiPvjK 
(jwRw÷Km) 
I †dvKvj 
c‡q›U Kg©KZv© 

লক্ষ্যর্াত্রা 05 j¶ 05 j¶ 05 j¶ 05 j¶    

অজমন      

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

১২.১ িন্ত্রণালয়/রবিাগ/িাষ্ট্রীয় প্ররিষ্ঠান 

কর্তেক প্রণীি                                          

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-

পরর ল্পনা, ২০১৯-২০ র্রিপররষদ 

রবভামগ দারখল ও স্ব স্ব ওয়য়বসাইয়ে 

আপয়লািকিণ 

প্রণীত  র্ ম-

পরর ল্পনা 

দারখলকৃত ও 

আপয়লািকৃত 

২ িারিখ †dvKvj c‡q›U 
Kg©KZv© I 
cwiPvjK 
(AvBwU) 

10-07-19 লক্ষ্যর্াত্রা 10-07-19       

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 া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 

১২.২ রনি মাররত সর্ময় নত্রর্ারস  

পররবীক্ষ্ণ প্ররতমবদন র্রিপররষদ 

রবভামগ দারখল ও স্ব স্ব ওয়য়বসাইয়ে 

আপয়লািকিণ 

নত্রর্ারস  

প্ররতমবদন 

দারখলকৃত ও 

আপয়লািকৃত 

২ msL¨v ‡dvKvj c‡q›U 
Kg©KZv© I 
cwiPvjK 
(AvBwU) 

04 লক্ষ্যর্াত্রা 1 1 1 1    

অজমন      

১২.৩ আওিািীন দপ্তি/সংস্হা 

(প্রয়র্াজু সক্ষয়ে) কর্তেক দারখলকৃত 

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-

পরর ল্পনা ও পররবীক্ষ্ণ  প্ররতমবদমনর 

ওপর রিিব্যা  প্রদান 

র িব্যাক 

সিা/কি েিালা 

অনুরষ্ঠি 

৪ ZvwiL ‰bwZKZv 
KwgwU I 
‡dvKvj c‡q›U 
Kg©KZv©  

30-09-19 লক্ষ্যর্াত্রা 30-09-19       

অজমন      

 


