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 জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষণ  াঠামর্া, ২০১৯-২০২০ (৪র্ থ ত্রৈর্ারি  পররবীক্ষণ প্রততবেদন) 

িংস্াাঃ বাংলামেশ ওশামনাগ্রারি  ররিাচ ম ইনরিটিউট 

 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মিম্পােন সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর 

োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পে 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষযর্াৈা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০১৯-২০২০  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াৈা/ 

অজমন 

১র্ ক ায়াট মার ২য় 

ক ায়াট মার 

৩য় 

ক ায়াট মার 

৪র্ ম 

ক ায়াট মার 

কর্াট 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারন  ব্যবস্া………………………………৮ 

১.১ ত্রনরত তা  রর্টির িভা   অনুরষ্ঠত িভা ৪ িংখ্যা পররচাল  ৪ লক্ষযর্াৈা ১ ১ ১ ১    

অজমন ১ ১ ১ ১  

১.২ ত্রনরত তা  রর্টির িভার রিদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন  

বাস্তবারয়ত 

রিদ্ধান্ত 

৪ % িহ ারী 

পররচাল   

৮০% লক্ষযর্াৈা ৮০% ৮০% ৮০% ৮০%    

অজমন ১০০% ৮০%  ১০০% ১০০%  

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

২.১ সুশাসন প্রততষ্ঠার তনতিত্ত অংশীজমনর 

(stakeholders) অংশগ্রহমণ  িভা 

অনুরষ্ঠত িভা ২ িংখ্যা  পররচাল  ৪ লক্ষযর্াৈা ১ ১ ১ ১   ৪র্ ম ক ায়াট মার 

ক ারভড-১৯ 

পরররস্রতর 

জন্য িম্ভব 

হয়রন।  

অজমন ১ ১ ১   

২.২ অংশীজমনর অংশগ্রহমণ  িভার 

তসদ্ধান্ত োস্তোয়ন 

বাস্তবারয়ত 

রিদ্ধান্ত 

২ % িহ ারী 

পররচাল  

৮০% লক্ষযর্াৈা ৮০% ৮০% ৮০% ৮০%   

অজমন ১০০% ৯০% ১০০%    

২.৩  র্ ম তমা- র্ মচারীকের অংশগ্রহমণ 

চাকতর সংক্রান্ত তেতিন্ন প্ররশক্ষণ আময়াজন 

প্ররশক্ষণার্ী ৩ িংখ্যা পররচাল  ৪০ লক্ষযর্াৈা ১০ ১০ ১০ ১০   

অজমন ১৪ ১০ ১০   

২.৪  র্ ম তমা- র্ মচারীকের অংশগ্রহমণ 

সুশািন িংক্রান্ত প্ররশক্ষণ আময়াজন 

প্ররশক্ষণার্ী ৩ িংখ্যা িহ ারী 

পররচাল  

৪০ লক্ষযর্াৈা  ২০  ২০   

অজমন  ২৫    

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

৩.১ রবওআরআই এর বািা বরামের 

নীরতর্ালা হালনাগাে   

 

নীরতর্ালা 

হালনাগকৃত  

৫ তাররখ  পররচাল  ০৯.০৬.২০২০ লক্ষযর্াৈা    ০৯.০৬.২০    

অজমন    ১৮/০৫/২০  

৩.২ অভযন্তরীণ িম্পে ব্যবহার ও রবক্রয় 

িংক্রান্ত নীরতর্ালা প্রণয়ন  

 

নীরতর্ালা 

প্রণয়নকৃত  

৫ তাররখ  পররচাল  ০৯.০৬.২০২০ লক্ষযর্াৈা    ০৯.০৬.২০    

অজমন    ০৮/০৯/১৯   

৪. ওবয়েসাইবে সসোেক্স হালনাগাদকরণ..................................৮ 

৪.১ সসো সংক্রান্ত সোল তি নম্বরসমূহ স্ব 

স্ব তথ্য বাতায়মন দৃশ্যিানকরণ   

তথ্য োতায়বন 

দৃশ্যিানকৃত 

১ তাররখ িহ ারী 

কপ্রাগ্রার্ার  

৩০.১২.২০১৯ লক্ষযর্াৈা ১৮.০৯.১৯ ১৮.১২.১৯ ১৬.০৩.২০ ২৭.০৫.২০    

অজমন ১৫.০৯.১৯ ১৭.১২.১৯ ১২.০৩.২০ ২৪.০৬.২০  

৪.২ স্ব স্ব ওময়বিাইমট শুদ্ধাচার কিবাবক্স 

হালনাগাে রণ  

কিবাবক্স 

হালনাগােকৃত 

২ তাতরখ িহ ারী 

কপ্রাগ্রার্ার  

৩০.০৯.২০১৯ 

৩১.১২.২০১৯ 

৩১.০৩.২০২০ 

লক্ষযর্াৈা ৩০.০৯.১৯ ৩১.১২.১৯ ৩১.০৩.২০ ৩০.০৬.২০    

অজমন ১৬.০৯.১৯ ৩১.১২.১৯ ১২.০৩.২০ ২৪.০৬.২০  
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 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মিম্পােন সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর 

োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পে 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষযর্াৈা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০১৯-২০২০  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াৈা/ 

অজমন 

১র্ ক ায়াট মার ২য় 

ক ায়াট মার 

৩য় 

ক ায়াট মার 

৪র্ ম 

ক ায়াট মার 

কর্াট 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৩০.০৬.২০২০ 

৪.৩ স্বপ্রমণারেত তথ্য প্রকাশ তনবদ থতশকা 

হালনাগাদ কবর ওময়বিাইমট প্র াশ 

হালনাগােকৃত 

রনমে মরশ া 

ওময়বিাইমট 

প্র ারশত 

১ তাররখ িহ ারী 

কপ্রাগ্রার্ার  

৩০.০৯.২০১৯ 

৩১.১২.২০১৯ 

৩১.০৩.২০২০ 

৩০.০৬.২০২০ 

লক্ষযর্াৈা ৩০.০৯.১৯ ৩১.১২.১৯ ৩১.০৩.২০ ৩০.০৬.২০    

অজমন ১৭.০৯.১৯ ৩০.১২.১৯ ১২.০৩.২০ ২৪.০৬.২০  

৪.৪ স্ব স্ব ওময়বিাইমট তথ্য অরি ার   

কিবাবক্স হালনাগাে রণ  

কিবাবক্স 

হালনাগােকৃত 

২ তাররখ িহ ারী 

কপ্রাগ্রার্ার  

৩০.০৯.২০১৯ 

৩১.১২.২০১৯ 

৩১.০৩.২০২০ 

৩০.০৬.২০২০ 

লক্ষযর্াৈা ৩০.০৯.১৯ ৩১.১২.১৯ ৩১.০৩.২০ ৩০.০৬.২০    

অজমন ১৮.০৯.১৯ ৩০.১২.১৯ ১২.০৩.২০ ২৪.০৬.২০  

৪.৫ স্ব স্ব ওময়বিাইমটর অরভমর্াগ 

প্ররত ার ব্যবস্া (GRS) কিবাবক্স 

হালনাগাে রণ 

ওময়বিাইমট 

হালনাগােকৃত 

২ তাররখ িহ ারী 

কপ্রাগ্রার্ার  

১৮.০৯.১৯  

১৮.১২.১৯ 

১৬.০৩.২০ 

২৭.০৫ ২০২০  

লক্ষযর্াৈা ১৮.০৯.১৯  ১৮.১২.১৯ ১৬.০৩.২০  ২৭.০৫.২০     

অজমন ১৮.০৯.১৯ ১৭.১২.১৯ ১২.০৩.২০ ২৪.০৬.২০  

৫. সুশাসন প্রততষ্ঠা……………………………..৬ 

৫.১ উত্তর্ চচ মার তারল া প্রণয়ন  মর স্ব স্ব 

িন্ত্রণালয়/রবভামগ কপ্ররণ 

উত্তর্ চচ মার 

তারল া কপ্রররত 

৩ তাররখ সহকারী 

প্রবকৌশলী  

১৮.০৯.২০১৯  লক্ষযর্াৈা ১৮.০৯.১৯         

অজমন  ১৫.০৯.১৯     

৫.২ োংলাবদশ জাতীয় তিতজোল 

আতকথবেকচার-এর স াকাল পবয়ন্ট ও 

তেকল্প স াকাল পবয়ন্ট কি থকতথা তনবয়াগ ও 

ওবয়েসাইবে প্রকাশ 

স াকাল পবয়ন্ট 

ও তেকল্প 

স াকাল পবয়ন্ট 

তনবয়াগকৃত ও 

ওবয়েসাইবে 

প্রকাতশত 

২ তাররখ িহ ারী 

কপ্রাগ্রার্ার  

৩১.১০.১৯ লক্ষযর্াৈা   ৩১.১০.১৯      

অজমন  ২৯.১০.১৯    

৫.৩ জনস্বার্ থ সংতিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা 

প্রদান) তেতিিালা, ২০১৭-এর তেতি ৪ 

অনুসাবর “সিতজগবনবেি অত সার” 

তনবয়াগ ও ওবয়েসাইবে প্রকাশ 

“সিতজগবনবেি 

অত সার” 

তনবয়াগকৃত ও 

ওবয়েসাইবে 

প্রকাতশত 

১ তাররখ িহ ারী 

কপ্রাগ্রার্ার  

২৮.১১.১৯ লক্ষযর্াৈা  ২৮.১১.১৯      

অজমন  ২৯.১০.১৯    

৬. প্রকবল্পর সক্ষবে শুদ্ধাচার...........................৯ 

৬.১ প্রকবল্পর বারষ ম  ক্রয় পরর ল্পনা 

অনুমর্ােন 

অনুমর্ারেত ক্রয় 

পরর ল্পনা 

২ তাররখ   লক্ষযর্াৈা        উন্নয়ন প্রকল্প 

নাই   

অজমন      
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 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মিম্পােন সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর 

োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পে 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষযর্াৈা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০১৯-২০২০  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াৈা/ 

অজমন 

১র্ ক ায়াট মার ২য় 

ক ায়াট মার 

৩য় 

ক ায়াট মার 

৪র্ ম 

ক ায়াট মার 

কর্াট 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৬.২ এরডরপ বাস্তবায়ন অগ্রগরত অগ্রগরতর হার ১ %   লক্ষযর্াৈা       উন্নয়ন প্রকল্প 

নাই   অজমন       

৬.৩ প্র মল্পর বাস্তবায়ন অগ্রগরত 

পররেশ মন/ পররবীক্ষণ 

োরখলকৃত 

প্ররতমবেন 

৩ িংখ্যা   লক্ষযর্াৈা       উন্নয়ন প্রকল্প 

নাই   
অজমন      

৬.৪ প্র ল্প পররেশ মন/পররবীক্ষণ 

প্ররতমবেমনর সুপাররশ বাস্তবায়ন 

বাস্তবায়মনর হার ৩ %   লক্ষযর্াৈা        উন্নয়ন প্রকল্প 

নাই   
অজমন      

৭. ক্রয়বক্ষবে শুদ্ধাচার...................৭ 

৭.১ রপরপএ ২০০৬-এর িারা ১১(২) ও 

রপরপআর ২০০৮-এর রবরি ১৬(৬) 

অনুর্ায়ী ২০১৯-২০ অর্ থ েছবরর ক্রয়-

পরর ল্পনা  ওবয়েসাইবে প্রকাশ 

ক্রয়-পরর ল্পনা 

ওবয়েসাইবে 

প্রকাতশত 

৩ তাররখ সহকারী 

প্রবকৌশলী 

১৫.০৯.২০১৯ লক্ষযর্াৈা 
 

১৮.১২.১৯      

অজথন  

 

০৬.০৮.১৯    

৭.২ ই-সেন্ডাবরর র্াধ্যমর্ ক্রয়  ার্ ম 

িম্পােন 

ই-কটন্ডাসর ক্রয় 

সম্পন্ন 

৪ % সহকারী 

প্রবকৌশলী 

৪০% লক্ষযর্াৈা ০% ১০% ১০% ২০%    

অজমন ০% ১০% ১০% ২০%  

৮. স্বচ্ছতা ও জবাবরেরহ শতিশালী রণ…………………….১২ 

৮.১ স্ব স্ব কিবা প্রোন প্ররতশ্রুরত 

(রিটিমজনস্ চাট মার) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন  

কিবা প্রোন 

প্ররতশ্রুরত প্রণীত 

ও োস্তোতয়ত 

২ তাতরখ পতরচালক  ২৭.০৫ ২০২০  লক্ষযর্াৈা ১৮.০৯.১৯  ১৮.১২.১৯ ১৬.০৩.২০  ২৭.০৫.২০     

অজমন 
১৭.০৯.১৯ 

১৭.১২.১৯ ১২.০৩.২০  ২৪.০৬.২০  

৮.২ শাখা/অরিশাখা এেং অিীনস্থ অত স 

পররেশ মন  

পররেশ মন 

িম্পন্ন 

২ িংখ্যা  - লক্ষযর্াৈা - - - -   প্রব াজয নয় 

অজমন      

৮.৩ শাখা/অরিশাখা এেং অিীনস্থ 

অত বসর পররেশ মন প্ররতমবেমনর সুপাররশ 

বাস্তবায়ন 

পররেশ মন 

প্ররতমবেমনর 

সুপাররশ 

বাস্তবারয়ত 

২ %  - লক্ষযর্াৈা - - - -   প্রব াজয নয় 

অজমন 

 

    

৮.৪ িরচবালয় রনমে মশর্ালা ২০১৪ অনুর্ায়ী 

নরর্র কেরণ রবন্যাি রণ  

নরর্ কেরণ 

রবন্যািকৃত 

২ % সহকারী 

পতরচালক  

৮০% লক্ষযর্াৈা ৮০% ৮০% ৮০% ৮০%    

অজমন ৮০% ৮০% ৮০%  ৮০%  

৮.৫ কেরণ রবন্যািকৃত নরর্ রবনষ্ট রণ নরর্ রবনতষ্টকৃত ২ % সহকারী 

পতরচালক  

০% লক্ষযর্াৈা ০% ০% ০% ০%   নেসৃষ্ট 

প্রততষ্ঠান অজমন ০% ০% ০% ০%  

৮.৬ প্রাততষ্ঠাতনক গণশুনানী আবয়াজন  প্রাততষ্ঠাতনক 

গণশুনানী 

২ িংখ্যা সহকারী 

পতরচালক  

২ লক্ষযর্াৈা  ১  ১   ৪র্ ম ক ায়াট মার 

ক ারভড-১৯ অজমন  ১    
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 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মিম্পােন সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর 

োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পে 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষযর্াৈা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০১৯-২০২০  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াৈা/ 

অজমন 

১র্ ক ায়াট মার ২য় 

ক ায়াট মার 

৩য় 

ক ায়াট মার 

৪র্ ম 

ক ায়াট মার 

কর্াট 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

আবয়াতজত  পরররস্রতর 

জন্য িম্ভব 

হয়রন।  

৯. শুদ্ধাচার িংরিষ্ট এবং দুনীরত প্ররতমরামি িহায়  অন্যান্য  ার্ মক্রর্……………..১৫ (অগ্রাতিকার তিতত্তবত নুযনতি পাঁচটি কা থক্রি) 

৯.১ কযাম্পাবস পতরষ্কার পতরচ্ছন্নতা 

অতি ান পতরচালনা  

আবয়াতজত 

অতি ান  

২ সংখ্যা  সহকারী 

পতরচালক  

৪ লক্ষযর্াৈা ১ ১ ১ ১    

অজমন ১ ১ ১ ১  

৯.২ ননততকতা সম্পতকথত তল বলে নততর 

ও তেতলর ব্যেস্থাকরণ  

প্রস্তুতকৃত/ 

তেতলকৃত 

তল বলে  

৪ সংখ্যা  সহকারী 

সপ্রাগ্রািার  

৫০০ লক্ষযর্াৈা ১০০ ১০০ ১০০ ২০০   ৪র্ ম ক ায়াট মার 

ক ারভড-১৯ 

পরররস্রতর 

জন্য িম্ভব 

হয়রন।   

অজমন 
১৫০ 

১০০ ১০০ ২০০   

৯.৩ ননততকতা ও শুদ্ধাচার সম্পতকথত 

সসতিনার আবয়াজন 

আবয়াতজত 

সসতিনার  

৪ সংখ্যা  পতরচালক  ২ লক্ষযিাো   ১  ১   

অজথন   ১     

৯.৪ অত স ব্যেস্থাপনা সম্পতকথত প্রতশক্ষণ 

কি থশালা আবয়াজন  

আবয়াতজত 

প্রতশক্ষণ 

কি থশালা 

৩ সংখ্যা  পতরচালক ২ লক্ষযিাো   ১  ১   

অজথন  
 

১     

৯.৫ ই- াইতলং সম্পতকথত প্রতশক্ষণ 

কি থশালা আবয়াজন 

আবয়াতজত 

প্রতশক্ষণ 

কি থশালা 

২ সংখ্যা  সহকারী 

সপ্রাগ্রািার 

২ লক্ষযিাো   ১  ১   

অজথন  
 

১      

১০. শুদ্ধাচার চচ থার জন্য পুরস্কার/প্রবণাদনা প্রদান..............................৫ 

১০.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান প্রদত্ত পুরস্কার ৩ তাররখ িহাপতরচা

লক  

২৭.০৫২০  

 

লক্ষযর্াৈা    ২৭.০৫.২০     

অজমন    ১১.০৫.২০  

১০.২ ২০১৮-১৯ অর্ থেছবর শুদ্ধাচার 

পুরস্কারপ্রাপ্তবদর তাতলকা ওবয়েসাইবে 

প্রকাশ 

পুরস্কারপ্রাপ্তবদর 

তাতলকা 

ওবয়েসাইবে 

প্রকাতশত 

২ তাতরখ সহকারী 

সপ্রাগ্রািার  

১৮.০৯.১৯  লক্ষযর্াৈা ১৮.০৯.১৯        

অজমন 

১৮.০৯.১৯ 

    

১১. অর্ থ েরাদ্দ....................................................................২ 

১১.১ শুদ্ধাচার কি থ-পতরকল্পনায় অন্তথভুি 

তেতিন্ন কা থক্রি োস্তোয়বনর জন্য 

েরাদ্দকৃত  অমর্ মর আনুিাতনক পররর্াণ 

েরাদ্দকৃত অর্ থ ২ লক্ষ 

োকা 

সহকারী 

পতরচালক  

৫ লক্ষ  লক্ষযর্াৈা ১ লক্ষ ২ লক্ষ  ১ লক্ষ  ২ লক্ষ     

অজমন ১ লক্ষ ২ লক্ষ ১ লক্ষ    

১২. পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন…………………………….৮ 

১২.১ দপ্তর/সংস্হা কর্তথক প্রণীত                                          প্রণীত  র্ ম- ২ তাতরখ সহকারী ১০.০৭.২০১৯ লক্ষযর্াৈা ১০.০৭.১৯        
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 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মিম্পােন সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর 

োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পে 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষযর্াৈা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০১৯-২০২০  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াৈা/ 

অজমন 

১র্ ক ায়াট মার ২য় 

ক ায়াট মার 

৩য় 

ক ায়াট মার 

৪র্ ম 

ক ায়াট মার 

কর্াট 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা, 

২০১৯-২০ স্ব স্ব িন্ত্রণালয় এেং 

ওবয়েসাইবে আপবলািকরণ 

পরর ল্পনা 

আপবলািকৃত 

সপ্রাগ্রািার  অজমন 

১০.০৭.১৯ 

    

১২.২ রনি মাররত ির্ময় ত্রৈর্ারি  

পররবীক্ষণ প্ররতমবেন সংতিষ্ট 

িন্ত্রণালয়/তেিাবগ োরখল ও স্ব স্ব 

ওবয়েসাইবে আপবলািকরণ 

ত্রৈর্ারি  

প্ররতমবেন 

োরখলকৃত ও 

আপবলািকৃত 

২ সংখ্যা সহকারী 

সপ্রাগ্রািার  

৪  লক্ষযর্াৈা 
১ 

১ ১ ১      

অজমন 

১ 

১ ১ ১   

১২.৩ আওতািীন আঞ্চতলক/িাঠ প থাবয়র 

কা থালয় কর্তথক োরখলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার 

ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা ও পররবীক্ষণ  

প্ররতমবেমনর ওপর রিডব্যা  প্রোন 

ত িব্যাক 

সিা/কি থশালা 

অনুতষ্ঠত 

৪ তাররখ   লক্ষযর্াৈা 
 

     িাঠ প থাবয় 

সকাবনা 

কা থালয় সনই   অজমন 
 

    

 


