
দপ্তর/সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  
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 ার্ মক্রর্ 

৬ 

৩ জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্মপরর ল্পনা, ২০২১-২২ প্রণয়ন ও ত্রৈর্ারস  

পররবীক্ষণ প্ররতর্বদন সংক্রান্ত সময়সূন্ত্রি 
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দপ্তর/সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ মপরর ল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও  

মূল্যায়ন রনর্দ মরশ া, ২০২১-২২ 

 

১। কপ্রক্ষাপট: 

 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলার্দশ সর ার ২০১২ সার্ল জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল প্রণয়ন  র্রর্ে। এ ক ৌশর্লর মূল লক্ষয হল 

শুদ্ধাচার চচ মা ও দুনীরত প্ররতর্রার্ের র্াধ্যর্র্ রাষ্ট্র ও সর্ার্জ সুশাসন প্ররতষ্ঠা  রা। সুখী-সমৃদ্ধ কসানার বাংলা গড়ার 

প্রতযর্য় প্রণীত ক ৌশর্ল শুদ্ধাচারর্  ননন্ত্রতকতা ও সততা দ্বািা প্রভান্ত্রিত আিিণগত উৎকষ ি এিাং প্রকান সমাদজি 

কাদলাত্তীণ ি মানদণ্ড, প্রথা ও নীন্ত্রতি প্রন্ত্রত আনুগতয ন্ত্রিসাদি সাংজ্ঞান্ত্রয়ত কিা িদয়দে। এ ক ৌশর্ল রাষ্ট্র ও সর্ার্জ শুদ্ধাচার 

প্ররতষ্ঠা সর ার্রর সাংরবোরন  ও আইনগত স্থায়ী দারয়ত্ব; সুতরাং সর ারর্  অব্যাহতভার্ব এই লর্ক্ষয  ার্ মক্রর্ 

পররচালনা  রর্ত হর্ব র্র্র্ ম উর্েখ আর্ে। এরই োরাবারহ তায় প্রায় স ল র্ন্ত্রণালয়/রবভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠানসমূহ ১ 

জানুয়ারর ২০১৫ কের্  ৩০ জুন ২০১৬ কর্য়ার্দর জন্য শুদ্ধাচার  র্ মপরর ল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষণ  াঠার্র্া 

প্রণয়ন  র্র। ২০১৬-২০১৭ অে মবের্র র্ন্ত্রণালয়/রবভাগ/সংস্থার পাশাপারশ আওতােীন দপ্তর/সংস্থা এিাং র্াঠ পর্ মার্য়র 

ন্ত্রিভাগীয়/আঞ্চন্ত্রলক কার্ িালয়সমূি জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ মপরর ল্পনা ও বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ  াঠার্র্া প্রণয়ন  র্র 

আসদে। ২০১৮-১৯ অে মবের্র প্রথমিাদিি মত জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ মপরর ল্পনায় সম্পারদত  ার্জর রবপরীর্ত 

নম্বর প্রদান ও কস আর্লার্  প্রাথন্ত্রমকভাদি মূল্যায়ন কার্ িিম শুরু িয়। এি ধািািান্ত্রিকতায় আগামী ২০২১-২২ 

অথ িিেদিও জাতীয় শুদ্ধািাি প্রকৌশল কম িপন্ত্রিকল্পনায় সম্পান্ত্রদত কাদজি ন্ত্রিপিীদত নম্বি প্রদান ও প্রস আদলাদক মূল্যায়দনি 

ব্যিস্থা িদয়দে।   

 সকল দপ্তি/সাংস্থা মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগ কর্তিক প্রণীত এ ন্ত্রনদদ িন্ত্রশকা অনুসিণপূি িক স্ব স্ব কার্ িালদয়ি জাতীয় শুদ্ধাচার 

ক ৌশল  র্ মপরর ল্পনা প্রণয়ন, িাস্তিায়ন কিদি এিাং আওতাধীন আঞ্চন্ত্রলক ও মাঠ পর্ িাদয়ি কার্ িালয়সমূদিি জন্য 

জাতীয় শুদ্ধািাি প্রকৌশল কম িপন্ত্রিকল্পনা প্রণয়ন, িাস্তিায়ন ও মূল্যায়দনি ন্ত্রনদদ িশনা ও প্রদয়াজনীয় সিায়তা প্রদান কিদি। 

দপ্তি/সাংস্থাসমূি এই ন্ত্রনদদ িন্ত্রশকা অনুসরণ  র্র  র্ মপরর ল্পনায় অন্তর্ভ মক্ত  ার্ মক্রর্সমূহ বাস্তবায়ন কশর্ে মূল্যায়ন কিদি।  

২। জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্মপরর ল্পনা, ২০২১-২২ 

 

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ মপরর ল্পনায় প্রারতষ্ঠারন  ব্যবস্থা, আন্ত্রথ িক ব্যিস্থাপনা উন্নয়ন এিাং শুদ্ধািাি 

সাংন্ত্রিষ্ট ও দুনীন্ত্রত প্রন্ত্রতদিাদধ সিায়ক অন্যান্য কার্ িিম এই ৩ (রতন) টি কক্ষর্ৈ  ার্ মক্রর্ রনে মারণ  রা হর্য়র্ে: 

 

ক্ররর্  ১: প্রারতষ্ঠারন  ব্যবস্থা  

 

১.১ ত্রনরত তা  রর্টির সভা   

 

ননন্ত্রতকতা কন্ত্রমটিি কার্ িপন্ত্রিন্ত্রধি আদলাদক সভাি আদলািযসূন্ত্রি ন্ত্রনধ িািণ কিদত িদি। জাতীয় শুদ্ধািাি প্রকৌশল 

কম িপন্ত্রিকল্পনা ও িাস্তিায়ন পন্ত্রিিীক্ষণ সাংিান্ত ত্রৈর্ারস  প্ররতর্বদনসমূহ ত্রনরত তা  রর্টির সভায় অনুর্র্ারদত হর্ত 

হর্ব রবোয় প্ররত ক ায়াট িাদি ন্যযনতম ১টি  র্র ত্রনরত তা  রর্টির সভা আহ্বান  রর্ত হর্ব এবং এি লক্ষযমাত্রা ১.১ 

নম্বর ক্ররর্র্ র ৬ নম্বি কলাদম উর্েখপূব ম  ৮-১১  লার্সমূর্হ ত্রৈর্ারস  রভরির্ত উক্ত লক্ষযর্াৈা রবভাজন  র্র প্রদশ মন 

কদি ননন্ত্রতকতা কন্ত্রমটিি সভাি কার্ িন্ত্রিিিণী সংরিষ্ট র্ন্ত্রণালয়/ন্ত্রিভাদগ প্রপ্রিণ কিদত হর্ব।  

 

মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: প্ররত ত্রৈর্ারসর্  ১টি  র্র সভা অনুরষ্ঠত হর্ল পূণ ম নম্বর পাওয়া র্ার্ব। ক ান ত্রৈর্ারসর্  সভা 

আর্য়াজন  রা সম্ভব না হর্ল পরবতী সর্র্য় সভা আর্য়াজন  রা র্ার্ব। তর্ব, রনে মাররত ত্রৈর্ারসর্ র সভা পরবতী সর্র্য় 

আর্য়াজন  রা হর্ল প্ররতটি সভার রবলর্ম্বর জন্য ০.২৫  র্র নম্বর  তমন হর্ব। 

 

প্রমাণক: ননন্ত্রতকতা কন্ত্রমটিি সভাি কার্ িন্ত্রিিিণী। 

 

১.২ ত্রনরত তা  রর্টির সভার রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

 

ত্রনরত তা  রর্টির সভায় গৃহীত রসদ্ধান্ত বাস্তবায়র্নর হার রনে মারণ  রর্ত হর্ব এবং এর লক্ষযমাত্রা ১.২ নম্বর 

ক্ররর্র্  উর্েখ  রর্ত হর্ব। এর্ক্ষর্ৈ প্ররত ক ায়াট মার্র অনুর্ষ্ঠয় ত্রনরত তা  রর্টির সভায় গৃহীত রসদ্ধান্ত বাস্তবায়র্নর হার 

পৃে ভার্ব প্ররত ক ায়াট মার্র (৮-১১  লার্সমূর্হ) উর্েখ  রর্ত হর্ব। প্রকান ন্ত্রসদ্ধান্ত িাস্তিায়ন কিা সম্ভি না িদল তাি 

প্রর্ৌন্ত্রিক কািণ উদেি কদি ননন্ত্রতকতা কন্ত্রমটিি সভাপন্ত্রত কর্তিক প্রন্ত্রতস্বাক্ষন্ত্রিত প্রন্ত্রতদিদন দান্ত্রিল কিদত িদি।  
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মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: প্ররত ত্রৈর্ারসর্  আর্য়ারজত সভার রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন লক্ষযর্াৈার রবপরীর্ত অজমন শতভাগ 

হর্ল পূণ ম নম্বর পাওয়া র্ার্ব। তর্ব অজমন শতভাগ না হর্ল গারণরত হার্র নম্বর  তমন হর্ব। উদেখ্য, মূল্যায়দনি সময় 

ননন্ত্রতকতা কন্ত্রমটিি কার্ িপন্ত্রিন্ত্রধি আদলাদক গৃিীত ন্ত্রসদ্ধান্ত িাস্তিায়দনি ওপি প্রিন্ত্রশ গুরুত্ব প্রদয়া িদি।  

 

প্রমাণক: ননন্ত্রতকতা কন্ত্রমটিি সভাি কার্ িন্ত্রিিিণী ও িাস্তিায়ন অগ্রগন্ত্রত প্রন্ত্রতদিদন।  

 

১.৩ সুশাসন প্রন্ত্রতষ্ঠাি ন্ত্রনন্ত্রমত্ত অাংশীজদনি (Stakeholder) অাংশগ্রিদণ সভা 

 

 দপ্তি/সাংস্থায় অংশীজদনি অংশগ্রহর্ণ সভা আহ্বান  রর্ত হর্ব এবং ১.৩ নম্বর ক্ররর্র্ র ৬ নম্বি কলাদম এি 

লক্ষযমাত্রা উর্েখ  রর্ত হর্ব এবং ৮-১১  লার্সমূর্হ ত্রৈর্ারস  রভরির্ত উক্ত লক্ষযর্াৈা রবভাজন  র্র প্রদশ মন  রর্ত 

হর্ব। উর্েখ্য, অংশীজন (stakeholder) বলর্ত স্ব স্ব র্ন্ত্রণালয়/রবভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রন্ত্রতষ্ঠাদনি অভযন্তিীণ/দাপ্তন্ত্রিক/নাগন্ত্রিক 

কসবা গ্রহণ ারী কর্র্ ান ব্যরক্ত/প্ররতষ্ঠান (সর ারর/র্বসর ারর), সুশীল সমাদজি প্রন্ত্রতন্ত্রনন্ত্রধ (দপ্তর/সংস্থাি কাদজি সাদথ 

সাংন্ত্রিষ্ট) এবং আওতােীন র্াঠপর্ মার্য়র  ার্ মালয়সমূহ র ংবা তার্দর  র্ ম তমা- র্ মচারীর্  বুঝার্ব। 

 

মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: অংশীজর্নর অংশগ্রহর্ণ সভা আর্য়াজর্নর লক্ষযর্াৈার রবপরীর্ত অজমন শতভাগ হর্ল পূণ ম 

নম্বর পাওয়া র্ার্ব। তর্ব অজমন শতভাগ না হর্ল গারণরত হার্র নম্বর  তমন হর্ব। 

 

প্রমাণক: অংশীজর্নর অংশগ্রহর্ণ সভাি কার্ িন্ত্রিিিণী এিাং িান্ত্রজিা।  

 

১.৪ শুদ্ধািাি সাংিান্ত প্রন্ত্রশক্ষণ আদয়াজন  

 

কম িকতিা-কম িিািীদদি জন্য শুদ্ধািাি সাংিান্ত ন্যযনতম ২ টি প্রন্ত্রশক্ষণ আদয়াজন কিদত িদি এিাং এি 

লক্ষযমাত্রা ১.৪ নম্বি িন্ত্রমদকি ৬ নম্বি কলাদম উদেি কিদত িদি। ৮-১১ কলামসমূদি প্রদর্াজয প্রকায়াট িাদি উি 

লক্ষযমাত্রা প্রদশ িন কিদত িদি।  

 

মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: লক্ষযমাত্রাি ন্ত্রিপিীদত শুদ্ধািাি সাংিান্ত ন্যযনতম ২ টি প্রন্ত্রশক্ষণ আদয়াজন কিা িদল পূণ ি 

নম্বি পাওয়া র্াদি। তদি অজিন শতভাগ না িদল গান্ত্রণন্ত্রতকিাদি নম্বি কতিন িদি। 

 

প্রমাণক: প্রন্ত্রশক্ষদণি প্রনাটিশ, িান্ত্রজিা ও েন্ত্রি। 

 

১.৫ কম ি-পন্ত্রিদিশ উন্নয়ন (স্বাস্থযন্ত্রিন্ত্রধ অনুসিণ/টিওএন্ডইভুি অদকদজা মালামাল ন্ত্রিনষ্টকিণ/পন্ত্রিষ্কাি-পন্ত্রিচ্ছন্নতা বৃন্ত্রদ্ধ 

ইতযান্ত্রদ) 

িতিমাদন ন্ত্রিিাজমান নতুন স্বাভান্ত্রিক (new normal) পন্ত্রিন্ত্রস্থন্ত্রতদত দপ্তি/সাংস্থাসমূহ স্ব স্ব  ার্ মালর্য় কম ি-

পন্ত্রিদিশ উন্নয়ন সাংিান্ত কার্ িিম প্রর্মন: স্বাস্থযন্ত্রিন্ত্রধ অনুসিণ/টিওএন্ডইভুি অদকদজা মালামাল ন্ত্রিনষ্টকিণ/পন্ত্রিষ্কাি-

পন্ত্রিচ্ছন্নতা বৃন্ত্রদ্ধ ইতযান্ত্রদ গ্রিণ কিদি। কার্ িিদমি সাংখ্যা ও সম্পন্ন কিাি তান্ত্রিি ন্ত্রনধ িািণ কদি লক্ষযমাত্রা ১.৫ িন্ত্রমদকি 

৬ নম্বি কলাদম উর্েখ  রর্ত হর্ব এবং ৮-১১  লার্সমূর্হ ত্রৈর্ারস  রভরির্ত উক্ত লক্ষযর্াৈা রবভাজন  র্র প্রদশ মন 

 রর্ত হর্ব। উদেখ্য, কম িপন্ত্রিকল্পনা প্রপ্রিদণি সময় ন্ত্রনি িান্ত্রিত কার্ িিদমি নাম, িাস্তিায়ন প্রন্ত্রিয়া ও প্রমাণক ন্ত্রিসাদি ন্ত্রক 

সিিিাি কিা িদি তাি ন্ত্রিিিণ পৃথক সাংযুন্ত্রিদত ন্ত্রদদত িদি। 

 

 মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: দপ্তি/সাংস্থাসমূহ কম ি-পন্ত্রিদিশ উন্নয়ন সাংিান্ত ন্ত্রিন্ত্রভন্ন কার্ িিদমি সাংখ্যা ও কার্ িিম সম্পন্ন 

কিাি তান্ত্রিদিি লক্ষযমাত্রা অন্ত্রজিত িদল পূণ ম নম্বর পাওয়া র্ার্ব।  

 

প্রমাণক: ননন্ত্রতকতা কন্ত্রমটিি সভাপন্ত্রত কর্তিক সতযান্ত্রয়ত িাস্তিায়ন প্রন্ত্রতদিদন, সাংন্ত্রিষ্ট পত্র, প্রদর্াজয প্রক্ষদত্র েন্ত্রি 

ও অন্যান্য প্রমাণক। 

 

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ মপরর ল্পনা, ২০২১-২২ এিাং রনে মাররত সর্র্য় ত্রৈর্ারস  পররবীক্ষণ প্ররতর্বদন স্ব স্ব 

মিণালদয় দান্ত্রিল ও স্ব স্ব ওদয়িসাইদট আপদলাডকিণ 

 

র্রন্ত্রপররেদ রবভাগ কের্  প্রদি রনর্দ মশনা অনুর্ায়ী ন্ত্রনধ িান্ত্রিত তান্ত্রিদিি র্র্ধ্য জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল 

 র্ মপরর ল্পনা ও পররবীক্ষণ  াঠার্র্া প্রণয়ণ  র্র লক্ষযমাত্রা ১.৬ নম্বর ক্ররর্র্ র প্রের্ ক ায়াট মার্র প্রদশ মন  রর্ত হর্ব। 

এ   াঠার্র্া প্রণয়র্ণর প্রকৃত তাররখ অজমর্নর  লার্র্ উর্েখ  র্র তা সংরিষ্ট র্ন্ত্রণালয়/রবভার্গ কপ্ররণ  রর্ত হর্ব। 

প্রর্তয  ক ায়াট মার্র জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ মপরর ল্পনা ও পররবীক্ষণ  াঠার্র্া বাস্তবায়র্নর তথ্য সংরিষ্ট 
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ক ায়াট মার্রর প্রকৃত অজমর্নর ঘর্র উদেি কদি ক ায়াট মার সর্ারপ্তর পরবতী ১৫ রদর্নর র্র্ধ্য তা সংরিষ্ট র্ন্ত্রণালয়/রবভার্গ 

দারখল  রর্ত হর্ব এিাং ও স্ব স্ব ওদয়িসাইদট আপদলাড কিদত িদি। 

 

মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: ন্ত্রনধ িান্ত্রিত তাররর্খর র্র্ধ্য জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ মপরর ল্পনা, ২০২১-২২ এিাং প্রর্তয  

ত্রৈর্ারস  পররবীক্ষণ প্ররতর্বদন রনে মাররত সর্র্য় স্ব স্ব মিণালদয় দান্ত্রিল ও স্ব স্ব ওদয়িসাইদট আপদলাড কিা িদল পূণ ম 

নম্বর পাওয়া র্ার্ব।  

 

প্রমাণক: স্ব স্ব ওর্য়বসাইট। 

 

১.৭ আওতাধীন আঞ্চন্ত্রলক/মাঠ পর্ িাদয়ি কার্ িালয় (প্রদর্াজয প্রক্ষদত্র) কর্তিক দারখলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল 

 র্ মপরর ল্পনা ও পররবীক্ষণ  প্ররতর্বদর্নর ওপর রিডব্যা  প্রদান 

 

দপ্তি/সাংস্থাসমূহ আওতাধীন আঞ্চন্ত্রলক/মাঠ পর্ িাদয়ি কার্ িালয় কর্তিক দারখলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল 

 র্ মপরর ল্পনা ও পন্ত্রিিীক্ষণ প্রন্ত্রতদিদদনি ওপর রিডব্যা  প্রদান কিদি এিাং লক্ষযর্াৈা ১.৭ নম্বর ক্ররর্র্ র ৬ নম্বি 

কলাদম উর্েখ  রর্ত হর্ব এবং ৮-১১  লার্সমূর্হ ত্রৈর্ারস  রভরির্ত উক্ত লক্ষযর্াৈা রবভাজন  র্র প্রদশ মন  রর্ত 

হর্ব। 

 

মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: আওতাধীন আঞ্চন্ত্রলক/মাঠ পর্ িাদয়ি কার্ িালয় কর্তিক প্রন্ত্রত প্রকায়াট িাদি দারখলকৃত জাতীয় 

শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ মপরর ল্পনা ও পররবীক্ষণ প্ররতর্বদর্নর ওপর দপ্তি/সাংস্থাসমূি রিডব্যা  প্রদান  রর্ল পূণ ম নম্বর 

পাওয়া র্ার্ব।  

 

প্রমাণক: কনাটিশ, উপরস্থরত, পৈ, আঞ্চন্ত্রলক/মাঠ পর্ িাদয়ি কার্ িালয় (প্রদর্াজয প্রক্ষদত্র) কর্তিক িাস্তিান্ত্রয়ত কম ি- 

পন্ত্রিকল্পনাি ৩ নম্বি িন্ত্রমদকি িাস্তিায়ন অগ্রগন্ত্রত প্রন্ত্রতদিদন। 

 

১.৮ শুদ্ধািাি পুিস্কাি প্রদান এিাং পুিস্কািপ্রাপ্তদদি তান্ত্রলকা ওদয়িসাইদট প্রকাশ  

 

শুদ্ধািাি পুিস্কাি প্রদান নীন্ত্রতমালা ২০১৭ ও এি স্পষ্টীকিণ অনুর্ায়ী দপ্তর/সংস্থাসমূহ তার্দর  র্ ম তমা-

 র্ মচারীর্দরর্  পুরস্কার প্রদান  রর্ব এিাং পুিস্কািপ্রাপ্তদদি তান্ত্রলকা ওদয়িসাইদট প্রকাশ কিদি। এর লক্ষযর্াৈা ১.৮ 

নম্বর ক্ররর্র্ র ৬ নম্বি কলাদম উর্েখ  রর্ত হর্ব এবং ৮-১১  লার্সমূর্হ প্রদর্াজয প্রকায়াট িাদি উক্ত লক্ষযর্াৈা প্রদশ মন 

 রর্ত হর্ব। উদেখ্য, জুন ২০২২-এ পুরস্কার প্রদান  রর্ত িদি। 

 

মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: ২০২১-২২ অে মবের্রর শুদ্ধািাি পুিস্কাি প্রদাদনি লক্ষযর্াৈার রবপরীর্ত অজমন শতভাগ হর্ল 

পূণ ম নম্বর পাওয়া র্ার্ব। তর্ব অজমন রনে মাররত তাররর্খর র্র্ধ্য না হর্ল ক ান নম্বর প্রদান  রা র্ার্ব না। 

 

প্রমাণক: আর্দশ, পৈ, ওদয়িসাইট। 

 

ক্ররর্  ২: আরে ম  ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন   

২.১ ২০২১-২২ অথ ি িেদিি ক্রয়-পরর ল্পনা (প্র র্ল্পর অনুর্র্ারদত বারে ম  ক্রয় পরর ল্পনাসহ) ওদয়িসাইদট প্রকাশ 

রপরপএ ২০০৬-এর োরা ১১(২) ও রপরপআর ২০০৮-এর রবরে ১৬(৬) অনুর্ায়ী সর ার্রর রাজস্ব বার্জর্টর 

অেীর্ন ক ান ক্রয় ার্ ম পররচালনার কক্ষর্ৈ ক্রয় ারী প্ররতষ্ঠান অে মবের্রর প্রারর্ম্ভ বারে ম  ক্রয়-পরর ল্পনা প্রণয়ন  রর্ব। 

দপ্তর/সংস্থার রাজস্ব বার্জর্টর অেীর্ন ক্রয় পরর ল্পনা প্রণয়র্নর পাশাপারশ চলর্ান প্র ল্পসমূর্হর বারে ম  ক্রয় পরর ল্পনা 

অনুর্র্াদন  রর্ত হর্ব। রাজস্ব বার্জর্টর ক্রয় পরর ল্পনা এবং প্র ল্পসমূর্হর অনুর্র্ারদত ক্রয় পরর ল্পনা ওর্য়বসাইর্ট 

প্র ার্শর লক্ষযর্াৈা ১র্ ক ায়াট মার্রই রনে মারণ  রর্ত হর্ব। দু'েরর্নর ক্রয় পরর ল্পনা ওর্য়বসাইর্ট প্র ার্শর জন্য দু'টি 

পৃে  তাররখ রনে মারণ  রা হর্ল তাররখ দু'টি ১র্ ক ায়াট মার্র (৮ নম্বর  লার্র্)  র্া রদর্য় রলখর্ত হর্ব। উর্েখ্য, র্ন্তব্য 

 লার্র্ ক ানটি রাজস্ব বার্জর্টর ক্রয় পরর ল্পনা ওর্য়বসাইর্ট প্র ার্শর লক্ষযর্াৈা এবং ক ানটি প্র ল্পসমূর্হর 

অনুর্র্ারদত বারে ম  ক্রয় পরর ল্পনা ওর্য়বসাইর্ট প্র ার্শর লক্ষযর্াৈা তা রনে মারণ  র্র রদর্ত হর্ব।  

মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: ২০২১-২২ অে মবের্রর প্রারর্ম্ভ বারে ম  ক্রয়-পরর ল্পনা ওর্য়বসাইর্ট প্র াশ  রা হর্ল এবং 

র্োসর্র্য় (সংর্শারেত বার্জট অনুর্ায়ী) হালনাগাদ  রা হর্ল ০.৫০ নম্বর পাওয়া র্ার্ব। রনে মাররত তাররর্খর র্র্ধ্য না 

হর্ল প্ররত পারক্ষর্ র জন্য ০.২৫  র্র নম্বর  তমন হর্ব। প্র ল্পসমূর্হর অনুর্র্ারদত বারে ম  ক্রয় পরর ল্পনা লক্ষযর্াৈা 

অনুর্ায়ী ওর্য়বসাইর্ট প্র াশ  রর্ল ১.৫ নম্বর পাওয়া র্ার্ব। রনে মাররত তাররর্খর র্র্ধ্য না  রর্ল প্ররত পারক্ষর্ র জন্য 

০.২৫  র্র নম্বর  তমন হর্ব।  
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প্রমাণক: অন্ত্রিস আদদশ ও দপ্তি/সাংস্থাি স্ব স্ব ওর্য়বসাইট। 

 

২.২ প্রকদল্পি PSC ও PIC সভা আদয়াজন 

 

দপ্তি/ সাংস্থাা্ি িলমান প্রকদল্পি ন্ত্রডন্ত্রপন্ত্রপ/টিএন্ত্রপন্ত্রপ এ ন্ত্রনধ িান্ত্রিত প্রমাপ অনুর্ান্ত্রয় PSC ও PIC সভা 

আদয়াজদনি লক্ষযমাত্রা ২.২ নম্বর ক্ররর্র্ র ৬ নম্বি কলাদম উদেি কিদত িদি এিাং ৮-১১ কলামসমূদি প্রদর্াজয 

প্রকায়াট িাদি উি লক্ষযমাত্রা প্রদশ িন কিদত িদি। উদেখ্য, কম িপন্ত্রিকল্পনা প্রপ্রিদণি সময় িলমান সকল প্রকদল্পি তান্ত্রলকা 

প্রময়াদ, প্রমাপ অনুর্ান্ত্রয় PSC ও PIC সভা আদয়াজদনি সাংখ্যা (পৃথক কলাদম) উদেি কদি সাংযুন্ত্রি আকাদি ন্ত্রদদত 

িদি। সাংন্ত্রিষ্ট  প্রকদল্পি ন্ত্রডন্ত্রপন্ত্রপ/টিএন্ত্রপন্ত্রপ এি প্রদর্াজয পাতাগুদলা সাংযুি কিদত িদি। 

 মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: প্রমাপ অনুর্ান্ত্রয় PSC ও PIC সভা আদয়াজন কিা িদল পূণ ি নম্বি পাওয়া র্াদি। 

লক্ষযমাত্রাি শতকিা ৮০ ভাগ িাস্তিায়দনি জন্য গান্ত্রণন্ত্রতকিাদি নম্বি কতিন কদি নম্বি প্রদয়া িদি। ন্ত্রকন্তু, লক্ষযমাত্রাি 

শতকিা ৮০ ভাগ িাস্তিান্ত্রয়ত না িদল প্রকান নম্বি পাওয়া র্াদি না।  

প্রমাণক: আদয়ান্ত্রজত সভাি কার্ িন্ত্রিিিণী। 

 

২.৩ িান্ত্রষ িক উন্নয়ন কম িসূন্ত্রি িাস্তিায়ন  

দপ্তি/ সাংস্থা বারে ম  উন্নয়ন  র্ মসূরচ (এন্ত্রডন্ত্রপ) িাস্তিায়দনি শতকিা লক্ষযমাত্রা ন্ত্রনধ িািণ কদি  ২.৩ নম্বর 

ক্ররর্র্ র ৬ নম্বি কলাদম উর্েখ  রপ্রি এিাং ৮-১১  লার্সমূর্হ ত্রৈর্ারস  রভরির্ত উক্ত লক্ষযর্াৈা রবভাজন  র্র 

প্রদশ মন কিদি।  

মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: বারে ম  উন্নয়ন  র্ মসূরচ শতভাগ বাস্তবায়র্নর জন্য পূণ ম নম্বর পাওয়া র্ার্ব। লক্ষযর্াৈার শত রা 

৮০ ভাগ বাস্তবায়র্নর জন্য গারণরত হার্র নম্বর  তমন  র্র নম্বর কদয়া হর্ব। র ন্তু, লক্ষযর্াৈার শত রা ৮০ ভাগ 

বাস্তবারয়ত না হর্ল ক ান নম্বর পাওয়া র্ার্ব না। তদি, প্রকান দপ্তি/ সাংস্থায় এন্ত্রডন্ত্রপ িিাদ্দ না থাকদল িাদজট িাস্তিায়দনি 

িাি ন্ত্রিদিিনায় প্রনয়া িদি। 

প্রমাণক: র্ন্ত্রণালয়/রবভাগ এরডরপ িাস্তিায়দনি প্রমাণক সিিিাি কিদি। মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগ িাস্তিায়ন 

পন্ত্রিিীক্ষণ ও  মূল্যায়ন ন্ত্রিভাগ িদত বারে ম  উন্নয়ন  র্ মসূরচ িাস্তিায়ন িাি র্ািাই কিদি।  

 

২.৪ প্রকল্প সমান্ত্রপ্ত প্রশদষ প্রকদল্পি সম্পদ (র্ানিািন, কন্ত্রম্পউটাি, আসিািপত্র ইতযান্ত্রদ) ন্ত্রিন্ত্রধ প্রমাতাদিক িস্তান্তি কিা 

দপ্তি/সাংস্থা কর্তিক প্রকল্প সমান্ত্রপ্ত প্রশদষ প্রকদল্পি সম্পদ (র্ানিািন, কন্ত্রম্পউটাি, আসিািপত্র ইতযান্ত্রদ) ন্ত্রিন্ত্রধ 

প্রমাতাদিক িস্তান্তি কিাি তান্ত্রিি ন্ত্রনধ িািণ কদি ২.৪ নম্বর ক্ররর্র্ র ৬ নম্বি কলাদম উর্েখ  রর্ত হর্ব ৮-১১ 

 লার্সমূর্হ প্রদর্াজয প্রকায়াট িাদি উক্ত লক্ষযর্াৈা রবভাজন  র্র প্রদশ মন  রর্ত হর্ব। উদেখ্য, কম ি- পন্ত্রিকল্পনা প্রপ্রিদণি 

সময় সমাপ্ত িদয়দে এমন প্রকদল্পি সম্পদদি ন্ত্রিিিণ সাংযুন্ত্রি আকাদি ন্ত্রদদত িদি। 

মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: ন্ত্রনধ িান্ত্রিত সমদয়ি মদে প্রকদল্পি সম্পদ (র্ানিািন, কন্ত্রম্পউটাি, আসিািপত্র ইতযান্ত্রদ) ন্ত্রিন্ত্রধ 

প্রমাতাদিক িস্তান্তি কিদত পািদল পূণ ম নম্বর পাওয়া র্ার্ব। রনে মাররত তাররর্খর র্র্ধ্য না হর্ল প্ররত পারক্ষর্ র জন্য ০.২৫ 

 র্র নম্বর  তমন হর্ব। 

প্রমাণক: সাংন্ত্রিষ্ট পত্র  

ক্ররর্  ৩: শুদ্ধাচার-সংরিষ্ট এবং দুনীরত প্ররতর্রার্ে সহায়  অন্যান্য  ার্ মক্রর্ 

 

দপ্তি/সাংস্থা স্ব স্ব প্রসক্টদি শুদ্ধাচার প্ররতষ্ঠার রনরর্ি শুদ্ধাচার-সংরিষ্ট এবং দুনীরত প্ররতর্রার্ে সহায়  

 ার্ মক্রর্সমূর্হর মে হর্ত অন্য কর্র্ ান উপযুক্ত  ার্ মক্রর্ গ্রহণ  রর্ত পার্র। এর্ক্ষর্ৈ অন্যযন ৫টি  ার্ মৈর্ গ্রহণ  রর্ত 

হর্ব এবং কসগুরলর লক্ষযর্াৈা ৬ নম্বি কলাদম উর্েখ  রর্ত হর্ব। এ োড়া, ৮-১১  লার্সমূর্হ ত্রৈর্ারস  রভরির্ত উক্ত 

লক্ষযর্াৈা রবভাজন  র্র প্রদশ িন  রর্ত হর্ব। উদেখ্য, দপ্তি/সাংস্থাি জন্য জাতীয় শুদ্ধািাি প্রকৌশল, ২০১২-এ ন্ত্রনধ িান্ত্রিত 

প্রকান কার্ িিম ইদতামদে িাস্তিান্ত্রয়ত না িদয় থাকদল উি কার্ িিম এ িন্ত্রমদক অন্তভু িি কিদত িদি। 

 

মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: দপ্তি/সাংস্থা স্ব স্ব প্রসক্টদি শুদ্ধাচার প্ররতষ্ঠার রনরর্ি শুদ্ধাচার-সংরিষ্ট এবং দুনীরত প্ররতর্রার্ে 

সহায়   ার্ মক্রর্সমূর্হর র্ধ্য হর্ত অন্য কর্র্ ান উপযুক্ত  ার্ মক্রর্ গ্রহণ  রর্ত পার্র।  ার্ মক্রর্,  র্ মসম্পাদন সূচ  ও 

এ   র্োর্ে হওয়া সার্পর্ক্ষ এবং লক্ষযর্াৈার রবপরীর্ত অজমন শতভাগ হর্ল পূণ ম নম্বর পাওয়া র্ার্ব। অন্যোয় ক ান 

নম্বর প্রদান  রা র্ার্ব না। 
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প্রমাণক: স্ব স্ব ওদয়িসাইট, পত্র, প্রনাটিশ, েন্ত্রি, ন্ত্রভন্ত্রডও িা কার্ িিম সাংন্ত্রিষ্ট প্রর্দকান প্রমাণক। 

 

৩। জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ মপরর ল্পনা, ২০২১-২২ প্রণয়ন ও ত্রৈর্ারস  পররবীক্ষণ প্ররতর্বদন সংক্রান্ত সময়সূন্ত্রি: 

সর্য়সীর্া রবেয় বাস্তবায়ন ারী  র্তমপক্ষ 

ক. জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্মপরর ল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষণ  াঠার্র্া প্রণয়ন  

২৫ মাি ি 

২০২১  

রনর্দ মরশ া অনুসরণ  র্র জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ মপরর ল্পনা 

প্রণয়র্নর জন্য স ল র্ন্ত্রণালয়/রবভাগ/রাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠানর্  অনুর্রাে 

জ্ঞাপন এবং আওতােীন দপ্তর/সংস্থা, আঞ্চরল /র্াঠ পর্ মার্য়র 

 ার্ মালয়সমূর্হ  র্ মপরর ল্পনা প্রণয়র্নর রনর্দ মশনা ও প্রর্য়াজনীয় 

সহায়তা প্রদার্নর জন্য স ল র্ন্ত্রণালয়/রবভাগ/রাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠানর্  

অনুর্রাে জ্ঞাপন  

র্রন্ত্রপররেদ রবভাগ  

১৭ প্রম ২০২১ জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ মপরর ল্পনার খসড়া স্ব স্ব ত্রনরত তা 

 রর্টির অনুর্র্াদন গ্রহণপূব ম  সাংন্ত্রিষ্ট মিণালয়/ন্ত্রিভাদগ কপ্ররণ  

দপ্তি/সাংস্থা 

১-৪ জুন  

২০২১ 

মিণালয়/ন্ত্রিভাদগি ননন্ত্রতকতা কন্ত্রমটি  র্তম  দপ্তি/সাংস্থাি 

দারখলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ মপরর ল্পনার খসড়া 

পর্ মার্লাচনাপূব ম  রিডব্যা  প্রদান  

র্ন্ত্রণালয়/রবভাগ 

১০ জুন 

২০২১  

মিণালয়/ন্ত্রিভাদগি ননন্ত্রতকতা কন্ত্রমটিি সুপাররশ অন্তর্ভ মক্ত  র্র 

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ মপরর ল্পনা, ২০২১-২২ স্ব স্ব ত্রনরত তা 

 রর্টির অনুর্র্াদন গ্রহণপূব ম  চূড়ান্ত  র্র মিণালয়/ন্ত্রিভাদগ কপ্ররণ 

ও দপ্তি/সাংস্থাি স্ব স্ব ওর্য়বসাইর্ট প্র াশ  

দপ্তি/সাংস্থা 

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ মপরর ল্পনা পন্ত্রিিীক্ষণ 

১৭ অদক্টািি 

২০২১ 

 

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ মপরর ল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগরত 

পররবীক্ষণ  াঠার্র্ার্ত উরেরখত লক্ষযমাত্রাি ন্ত্রিপিীদত ১ম 

নত্রমান্ত্রসক প্রন্ত্রতদিদন সাংন্ত্রিষ্ট মিণালয়/ন্ত্রিভাদগ প্রপ্রিণ 

দপ্তি/সাংস্থাি ননন্ত্রতকতা 

কন্ত্রমটি 

১৬ জানুয়ান্ত্রি 

২০২২ 

 

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ মপরর ল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগরত 

পররবীক্ষণ  াঠার্র্ার্ত উরেরখত লক্ষযমাত্রাি ন্ত্রিপিীদত ২য় 

নত্রমান্ত্রসক প্রন্ত্রতদিদন সাংন্ত্রিষ্ট মিণালয়/ন্ত্রিভাদগ প্রপ্রিণ 

দপ্তি/সাংস্থাি ননন্ত্রতকতা 

কন্ত্রমটি 

১৭ এন্ত্রপ্রল 

২০২২ 

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ মপরর ল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগরত 

পররবীক্ষণ  াঠার্র্ার্ত উরেরখত লক্ষযমাত্রাি ন্ত্রিপিীদত ৩য় 

নত্রমান্ত্রসক প্রন্ত্রতদিদন সাংন্ত্রিষ্ট মিণালয়/ন্ত্রিভাদগ প্রপ্রিণ 

দপ্তি/সাংস্থাি ননন্ত্রতকতা 

কন্ত্রমটি 

১৭ জুলাই 

২০২২ 

 

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ মপরর ল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগরত 

পররবীক্ষণ  াঠার্র্ার্ত উরেরখত লক্ষযমাত্রাি ন্ত্রিপিীদত ৪থ ি 

নত্রমান্ত্রসক অগ্রগন্ত্রতসি ২০২১-২২ অথ িিেদিি কম িপন্ত্রিকল্পনা 

স্বমূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রতদত মূল্যায়ন কদি সাংন্ত্রিষ্ট মিণালয়/ন্ত্রিভাদগ প্রপ্রিণ 

দপ্তি/সাংস্থাি ননন্ত্রতকতা 

কন্ত্রমটি 

 

 

৪। জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্মপরর ল্পনা, ২০২১-২২ দান্ত্রিল প্রন্ত্রিয়া 

(ক)  দপ্তি/সাংস্থাসমূি জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্মপরর ল্পনা ২০২১-২২ খসড়ার ১ কন্ত্রপ ১৭ প্রম ২০২১ তাররখ 

ন্ত্রিকাল ৫:০০ ঘটিকাি মদে সাংন্ত্রিষ্ট মিণালয়/ন্ত্রিভাদগ দারখল  রর্ব। 
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(ি) মিণালয়/ন্ত্রিভাদগি ননন্ত্রতকতা কন্ত্রমটিি সুপাররশ অন্তর্ভ মক্ত  র্র জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্মপরর ল্পনা ও 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষণ  াঠার্র্ার চূড়ান্ত  রপ ১০ জুন ২০২১ তাররর্খর র্র্ধ্য স্ব স্ব দপ্তি/সাংস্থাি ওর্য়বসাইট-এ 

আপদলাড কিদত িদি এিাং ইদলকট্রন্ত্রনক কন্ত্রপ ন্ত্রপন্ত্রডএি িাইল আকাদি সাংন্ত্রিষ্ট মিণালয়/ন্ত্রিভাদগ প্রপ্রিণ কিদত িদি।  

 



        দপ্তি/সাংস্থাি জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ মপরর ল্পনা, ২০২১-২০২২          পরররশষ্ট-' '  

দপ্তি/সাংস্থাি নার্: 

 ার্ মক্রর্র্র নার্  র্ মসম্পাদন সূচ  

 

সূচর্ র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়র্নর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরক্ত/পদ 

২০২১-২০২২ 

অে মবের্রর 

লক্ষযর্াৈা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াৈা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়াট মার 

২য় 

ক ায়াট মার 

৩য় 

ক ায়াট মার 

৪ে ম 

ক ায়াট মার 

কর্াট 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

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

১.১ ত্রনরত তা  রর্টির সভা আদয়াজন সভা আদয়ান্ত্রজত ৪ সংখ্যা   লক্ষযর্াৈা        

অজমন      

১.২ ত্রনরত তা  রর্টির সভার রসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত রসদ্ধান্ত ৬ %   লক্ষযর্াৈা        

অজমন      

১.৩ সুশাসন প্ররতষ্ঠার রনরর্ি অংশীজর্নর 

(stakeholders) অংশগ্রহর্ণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ২ সংখ্যা   লক্ষযর্াৈা        

অজমন      

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয় াজন প্রশিক্ষণ 

আয় াশজত 

  ২ সংখ্যা   লক্ষযর্াৈা        

অজমন      

১.৫  র্ ম-পররর্বশ উন্নয়ন  উন্নত কম ি-

পন্ত্রিদিশ 

    ২ সংখ্যা ও 

তাররখ 

  লক্ষযর্াৈা        

অজমন      

অজমন      

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল 

 র্ মপরর ল্পনা, ২০২১-২২ ও ত্রৈর্ারস  

পররবীক্ষণ প্ররতর্বদন সংরিষ্ট র্ন্ত্রণালর্য় 

দারখল ও স্ব স্ব ওর্য়বসাইর্ট 

আপর্লাড রণ 

 র্ মপরর ল্পনা  ও 

ত্রৈর্ারস  

প্ররতর্বদন 

দারখলকৃত ও 

আপর্লাডকৃত 

    ১ তাররখ   লক্ষযর্াৈা        

অজমন      

১.৭ আওতাধীন  আঞ্চন্ত্রলক/ মাঠ পর্ িাদয়ি 

কার্ িালয় (প্রদর্াজয প্রক্ষদত্র) কর্তিক 

দারখলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল 

 র্ মপরর ল্পনা ও পররবীক্ষণ  প্ররতর্বদর্নর 

ওপর রিডব্যা  প্রদান  

রিডব্যা  

সভা/ র্ মশালা 

অনুরষ্ঠত 

   ৪ তাররখ   লক্ষযর্াৈা        

অজমন      

১.৮ শুদ্ধািাি পুিস্কাি প্রদান এিাং 

পুিস্কািপ্রাপ্তদদি তান্ত্রলকা ওদয়িসাইদট 

প্রকাশ 

প্রদত্ত পুিস্কাি     ১ তান্ত্রিি           

২.  আন্ত্রথ িক ব্যিস্থাপনা উন্নয়ন ........................................................................ 

২.১ ২০২১-২২ অে ম বের্রর ক্রয়-

পরর ল্পনা পরর ল্পনা  (প্র র্ল্পর  

ক্রয়-পরর ল্পনা 

ওর্য়বসাইর্ট 

২ তাররখ   লক্ষযর্াৈা        

অজমন      
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 ার্ মক্রর্র্র নার্  র্ মসম্পাদন সূচ  

 

সূচর্ র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়র্নর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরক্ত/পদ 

২০২১-২০২২ 

অে মবের্রর 

লক্ষযর্াৈা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াৈা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়াট মার 

২য় 

ক ায়াট মার 

৩য় 

ক ায়াট মার 

৪ে ম 

ক ায়াট মার 

কর্াট 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

অনুর্র্ারদত বারে ম  ক্রয় পরর ল্পনাসহ)   

ওর্য়বসাইর্ট প্র াশ 

প্র ারশত 

২.২ প্রকয়ের PSC ও PIC সভা 

আয় াজন  

সভা আয় াশজত ২ সংখ্যা   লক্ষযর্াৈা        

অজমন      

২.৩ বাশষ িক উন্ন ন কর্ িসূশচ বাস্তবা ন বাশষ িক উন্ন ন 

কর্ িসূশচ 

বাস্তবাশ ত 

   ২ %   লক্ষযর্াৈা        

অজিন      

২.৪ প্র ল্প সর্ারপ্ত কশর্ে প্র র্ল্পর সম্পদ 

(র্ানবাহন,  রম্পউটার, আসবাবপৈ 

ইতযারদ) রবরে কর্াতার্ব  হস্তান্তর  রা 

প্র র্ল্পর সম্পদ 

রবরে কর্াতার্ব  

হস্তান্তররত 

    ২ তান্ত্রিি   লক্ষযর্াৈা        

অজিন      

৩. শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এবং দুনীরত প্ররতর্রার্ে সহায়  অন্যান্য  ার্ মক্রর্……………..৩০ (অগ্রান্ত্রধকাি ন্ত্রভন্ত্রত্তদত নুযনতম পাঁিটি কার্ িিম) 

৩.১  ৪    লক্ষযর্াৈা        

অজমন      

৩.২  ৪    লক্ষযর্াৈা        

অজমন      

৩.৩  ৪    লক্ষযর্াৈা        

অজমন      

৩.৪  ৪    লক্ষযর্াৈা        

অজমন      

৩.৫  ৪    লক্ষযর্াৈা        

অজমন      

ন্ত্রি:দ্র:- প্রকান িন্ত্রমদকি কার্ িিম প্রদর্াজয না িদল তাি কািণ মন্তব্য কলাদম উদেি কিদত িদি। 

 

 

 

 



 

 

 

আঞ্চন্ত্রলক/মাঠ পর্ িাদয়ি কার্ িালদয়ি জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ মপরর ল্পনা  

প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন রনর্দ মরশ া, ২০২১-২২ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগ 

গণপ্রজাতিী িাাংলাদদশ সিকাি 
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সূন্ত্রিপত্র 

ক্ররর্  রববরণ পৃষ্ঠা নম্বর 

১ প্রপ্রক্ষাপট   ৩ 

২ জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ মপরর ল্পনা, ২০২১-২২ প্রণয়ন পদ্ধরত ৩ 

ক্ররর্  ১: প্রারতষ্ঠারন  ব্যবস্থা  ৩ 

ক্ররর্  ২: ক্রয়র্ক্ষর্ৈ শুদ্ধাচার ৫ 

ক্ররর্  ৩: শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এবং দুনীরত প্ররতর্রার্ে সহায়  অন্যান্য 

 ার্ মক্রর্ 

৫ 

৩ জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ মপরর ল্পনা, ২০২১-২২ প্রণয়র্নর সময়সূন্ত্রি  ৬ 

৪ জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্মপরর ল্পনা, ২০২১-২২ দান্ত্রিল প্রন্ত্রিয়া ৬ 

পন্ত্রিন্ত্রশষ্ট ক জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ মপরর ল্পনা, ২০২১-২২-এর  াঠার্র্া ১-৩ 
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আঞ্চন্ত্রলক/মাঠ পর্ িাদয়ি কার্ িালদয়ি জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ মপরর ল্পনা প্রণয়ন,  

বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন রনর্দ মরশ া ২০২১-২২ 

১। কপ্রক্ষাপট: 

 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলার্দশ সর ার ২০১২ সার্ল জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল প্রণয়ন  র্রর্ে। এ ক ৌশর্লর মূল লক্ষয হল 

শুদ্ধাচার চচ মা ও দুনীরত প্ররতর্রার্ের র্াধ্যর্র্ রাষ্ট্র ও সর্ার্জ সুশাসন প্ররতষ্ঠা  রা। সুখী-সমৃদ্ধ কসানার বাংলা গড়ার 

প্রতযর্য় প্রণীত ক ৌশর্ল শুদ্ধাচারর্  ননন্ত্রতকতা ও সততা দ্বািা প্রভান্ত্রিত আিিণগত উৎকষ ি এিাং প্রকান সমাদজি 

কাদলাত্তীণ ি মানদণ্ড, প্রথা ও নীন্ত্রতি প্রন্ত্রত আনুগতয ন্ত্রিসাদি সাংজ্ঞান্ত্রয়ত কিা িদয়দে। এ ক ৌশর্ল রাষ্ট্র ও সর্ার্জ শুদ্ধাচার 

প্ররতষ্ঠা সর ার্রর সাংরবোরন  ও আইনগত স্থায়ী দারয়ত্ব; সুতরাং সর ারর্  অব্যাহতভার্ব এই লর্ক্ষয  ার্ মক্রর্ 

পররচালনা  রর্ত হর্ব র্র্র্ ম উর্েখ আর্ে। ২০১৬-২০১৭ অে ম-বের্র র্ন্ত্রণালয়/রবভাগ/সংস্থার পাশাপারশ আওতােীন 

দপ্তর/সংস্থা এিাং র্াঠ পর্ মার্য়র ন্ত্রিভাগীয়/আঞ্চন্ত্রলক কার্ িালয়সমূি জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ মপরর ল্পনা ও বাস্তবায়ন 

পররবীক্ষণ  াঠার্র্া প্রণয়ন  র্র আসদে। ২০১৮-১৯ অে মবেপ্রি প্রথমিাদিি মত জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ মপরর ল্পনায় 

সম্পারদত  ার্জর রবপরীর্ত নম্বর প্রদান ও কস আর্লার্  প্রাথন্ত্রমকভাদি মূল্যায়ন কার্ িিম শুরু িয়। এি ধািািান্ত্রিকতায় 

আগামী ২০২১-২২ অথ িিেদিও জাতীয় শুদ্ধািাি প্রকৌশল কম িপন্ত্রিকল্পনায়  সম্পান্ত্রদত কাদজি ন্ত্রিপিীদত নম্বি প্রদান ও প্রস 

আদলাদক মূল্যায়দনি ব্যিস্থা িদয়দে।   

 

 আঞ্চন্ত্রলক/মাঠ পর্ িাদয়ি কার্ িালয়সমূি মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগ কর্তিক প্রণীত এ ন্ত্রনদদ িন্ত্রশকা অনুসিণপূি িক স্ব স্ব জাতীয় 

শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ মপরর ল্পনা প্রণয়ন, িাস্তিায়ন ও স্ব-মূল্যায়ন কিদি এিাং সংরিষ্ট দপ্তর/সংস্থা তা  পররবীক্ষণ ও 

মূল্যায়ন  রর্ব।  র্ মপরর ল্পনায় অন্তর্ভ মক্ত  ার্ মক্রর্সমূহ বাস্তবায়ন কশর্ে মূল্যায়দনি প্রক্ষদত্রও এ ন্ত্রনদদ িন্ত্রশকা অনুসিণ 

কিদত িদি। 

২। জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্মপরর ল্পনা, ২০২১-২২ 

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ মপরর ল্পনায় প্রারতষ্ঠারন  ব্যবস্থা, কসবা প্রদান ও ক্রয়র্ক্ষর্ৈ শুদ্ধাচার এিাং 

শুদ্ধাচার-সংরিষ্ট এিাং দুনীরত প্ররতর্রার্ে সহায়  অন্যান্য  ার্ মক্রর্ শীে ম  রনর্নাক্ত ০৩টি কক্ষর্ৈ  ার্ মক্রর্ রনে মারণ  রা 

হর্য়র্ে:  

 

ক্ররর্  ১: প্রান্ত্রতষ্ঠারন  ব্যিস্থা  

 

১.১ ত্রনরত তা  রর্টির সভা  

 

ননন্ত্রতকতা কন্ত্রমটিি কার্ িপন্ত্রিন্ত্রধি আদলাদক সভাি আদলািযসূন্ত্রি ন্ত্রনধ িািণ কিদত িদি। জাতীয় শুদ্ধািাি প্রকৌশল 

কম িপন্ত্রিকল্পনা ও িাস্তিায়ন পন্ত্রিিীক্ষণ সাংিান্ত ত্রৈর্ারস  প্ররতর্বদনসমূহ ত্রনরত তা  রর্টির সভায় অনুর্র্ারদত হর্ত 

হর্ব রবোয় প্ররত ক ায়াট িাদি ন্যযনতম ১টি  র্র ত্রনরত তা  রর্টির সভা আহ্বান  রর্ত হর্ব এবং এি লক্ষযমাত্রা ১.১ 

নম্বর ক্ররর্র্ র ৬ নম্বি কলাদম উর্েখ  রত: ৮-১১  লার্সমূর্হ ত্রৈর্ারস রভরির্ত উক্ত লক্ষযর্াৈা রবভাজন  র্র প্রদশ মন 

কদি ননন্ত্রতকতা কন্ত্রমটিি সভাি কার্ িন্ত্রিিিণী সংরিষ্ট দপ্তর/সংস্থায় প্রপ্রিণ কিদত হর্ব।  

 

মূল্যায়ন পদ্ধরত: প্ররত ত্রৈর্ারসর্  ১টি  র্র সভা অনুরষ্ঠত হর্ল পূণ ম নম্বর পাওয়া র্ার্ব। ক ান ত্রৈর্ারসর্  সভা 

আর্য়াজন  রা সম্ভব না হর্ল পরবতী সর্র্য় সভা আর্য়াজন  রা র্ার্ব। তর্ব, রনে মাররত ত্রৈর্ারসর্ র সভা পরবতী সর্র্য় 

আর্য়াজন  রা হর্ল প্ররতটি সভার রবলর্ম্বর জন্য ০.২৫  র্র নম্বর  তমন হর্ব। 

 

প্রর্াণ :  ননন্ত্রতকতা কন্ত্রমটিি সভাি কার্ িন্ত্রিিিণী। 

 

১.২ ত্রনরত তা  রর্টির সভার রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

 

ত্রনরত তা  রর্টির সভায় গৃহীত রসদ্ধান্ত বাস্তবায়র্নর হার রনে মারণ  রর্ত হর্ব এবং এর লক্ষযমাত্রা ১.২ নম্বর 

ক্ররর্র্  উর্েখ  রর্ত হর্ব। এর্ক্ষর্ৈ প্ররত ক ায়াট মার্র অনুর্ষ্ঠয় ত্রনরত তা  রর্টির সভায় গৃহীত রসদ্ধান্ত বাস্তবায়র্নর হার 

পৃে ভার্ব প্ররত ক ায়াট মার্র (৮-১১  লার্সমূর্হ) উর্েখ  রর্ত হর্ব। প্রকান ন্ত্রসদ্ধান্ত িাস্তিায়ন কিা সম্ভি না িদল তাি 

প্রর্ৌন্ত্রিক কািণ উদেি কদি ননন্ত্রতকতা কন্ত্রমটিি সভাপন্ত্রত কর্তিক প্রন্ত্রতস্বাক্ষন্ত্রিত প্রন্ত্রতদিদন দান্ত্রিল কিদত িদি।  
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মূল্যায়ন পদ্ধরত: প্ররত ত্রৈর্ারসর্  আর্য়ারজত সভার রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন লক্ষযর্াৈার রবপরীর্ত অজমন শতভাগ 

হর্ল পূণ ম নম্বর পাওয়া র্ার্ব। তর্ব অজমন শতভাগ না হর্ল গারণরত হার্র নম্বর  তমন হর্ব। উদেখ্য, মূল্যায়দনি সময় 

ননন্ত্রতকতা কন্ত্রমটিি কার্ িপন্ত্রিন্ত্রধি আদলাদক গৃিীত ন্ত্রসদ্ধান্ত িাস্তিায়দনি উপি প্রিন্ত্রশ গুরুত্ব প্রদয়া িদি।  

 

প্রর্াণ :  ননন্ত্রতকতা কন্ত্রমটিি সভাি কার্ িন্ত্রিিিণী ও িাস্তিায়ন অগ্রগন্ত্রত প্রন্ত্রতদিদন।  

 

১.৩ সুশাসন প্ররতষ্ঠার রনরর্ত্ত অংশীজর্নর (stakeholders) অংশগ্রহর্ণ সভা  
 

স ল আঞ্চন্ত্রলক/মাঠ পর্ িাদয়ি কার্ িালদয় অংশীজদনর অংশগ্রহর্ণ সভা আহ্বান  রর্ত হর্ব এবং ১.৩ নম্বর 

ক্ররর্র্ র ৬ নম্বর  লার্র্ এর লক্ষযর্াৈা উর্েখ  রর্ত হর্ব এবং ৮-১১  লার্সমূর্হ ত্রৈর্ারস  রভরির্ত উক্ত লক্ষযর্াৈা 

রবভাজন  র্র প্রদশ মন  রর্ত হর্ব। উর্েখ্য, অংশীজন (stakeholder) বলর্ত স্ব স্ব আঞ্চন্ত্রলক/মাঠ পর্ িাদয়ি কার্ িালদয় 

অভযন্তিীণ/দাপ্তন্ত্রিক/নাগন্ত্রিক কসবা গ্রহণ ারী কর্র্ ান ব্যরক্ত/প্ররতষ্ঠান (সর ারর/র্বসর ারর), সুশীল সর্ার্জর প্ররতরনরে 

(আঞ্চন্ত্রলক/মাঠ পর্ িাদয়ি কার্ িালদয়ি  ার্জর সার্ে সংরিষ্ট) এবং আওতােীন  ার্ মালয়সমূর্হর  র্ ম তমা- র্ মচারীর্  

বুঝার্ব। 

 

মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: অংশীজর্নর অংশগ্রহর্ণ সভা আর্য়াজর্নর লক্ষযর্াৈার রবপরীর্ত অজমন শতভাগ হর্ল পূণ ম নম্বর 

পাওয়া র্ার্ব। তর্ব অজমন শতভাগ না হর্ল গারণরত হার্র নম্বর  তমন হর্ব। 

 

প্রমাণক: অংশীজর্নর অংশগ্রহর্ণ সভাি কার্ িন্ত্রিিিণী এিাং িান্ত্রজিা।  

 

১.৪ শুদ্ধািাি সাংিান্ত প্রন্ত্রশক্ষণ আদয়াজন  

 

কম িকতিা-কম িিািীদদি জন্য শুদ্ধািাি সাংিান্ত ন্যযনতম ২ টি প্রন্ত্রশক্ষণ আদয়াজন কিদত িদি এিাং এি 

লক্ষযমাত্রা ১.৪ নম্বি িন্ত্রমদকি ৬ নম্বি কলাদম উদেি কিদত িদি। ৮-১১ কলামসমূদি প্রদর্াজয প্রকায়াট িাদি উি 

লক্ষযমাত্রা প্রদশ িন কিদত িদি।  

 

মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: লক্ষযমাত্রাি ন্ত্রিপিীদত শুদ্ধািাি সাংিান্ত ন্যযনতম ২ টি প্রন্ত্রশক্ষণ আদয়াজন কিা িদল পূণ ি 

নম্বি পাওয়া র্াদি। তদি অজিন শতভাগ না িদল গান্ত্রণন্ত্রতকিাদি নম্বি কতিন িদি। 

 

প্রমাণক: প্রন্ত্রশক্ষদণি প্রনাটিশ, িান্ত্রজিা ও েন্ত্রি। 

 

১.৫ কম ি-পন্ত্রিদিশ উন্নয়ন (স্বাস্থযন্ত্রিন্ত্রধ অনুসিণ/টিওএন্ডইভুি অদকদজা মালামাল ন্ত্রিনষ্টকিণ/পন্ত্রিষ্কাি-পন্ত্রিচ্ছন্নতা বৃন্ত্রদ্ধ 

ইতযান্ত্রদ) 

িতিমাদন ন্ত্রিিাজমান নতুন স্বাভান্ত্রিক (new normal) পন্ত্রিন্ত্রস্থন্ত্রতদত আঞ্চন্ত্রলক/মাঠ পর্ িাদয়ি কার্ িালয়সমূি স্ব 

স্ব  ার্ মালর্য় কম ি-পন্ত্রিদিশ উন্নয়ন সাংিান্ত কার্ িিম প্রর্মন: স্বাস্থযন্ত্রিন্ত্রধ অনুসিণ/টিওএন্ডইভুি অদকদজা মালামাল 

ন্ত্রিনষ্টকিণ/পন্ত্রিষ্কাি-পন্ত্রিচ্ছন্নতা বৃন্ত্রদ্ধ ইতযান্ত্রদ গ্রিণ কিদি। কার্ িিদমি সাংখ্যা ও সম্পন্ন কিাি তান্ত্রিি ন্ত্রনধ িািণ কদি 

লক্ষযমাত্রা ১.৫ িন্ত্রমদকি ৬ নম্বি কলাদম উর্েখ  রর্ত হর্ব এবং ৮-১১  লার্সমূর্হ ত্রৈর্ারস রভরির্ত উক্ত লক্ষযর্াৈা 

রবভাজন  র্র প্রদশ মন  রর্ত হর্ব। উদেখ্য, কম িপন্ত্রিকল্পনা প্রপ্রিদণি সময় ন্ত্রনি িান্ত্রিত কার্ িিদমি নাম, িাস্তিায়ন প্রন্ত্রিয়া ও 

প্রমাণক ন্ত্রিসাদি ন্ত্রক সিিিাি কিা িদি তাি ন্ত্রিিিণ পৃথক সাংযুন্ত্রিদত ন্ত্রদদত িদি। 

  

 মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: আঞ্চন্ত্রলক/মাঠ পর্ িাদয়ি কার্ িালয়সমূদি কম ি-পন্ত্রিদিশ উন্নয়ন সাংিান্ত ন্ত্রিন্ত্রভন্ন কার্ িিদমি সাংখ্যা 

ও কার্ িিম সম্পন্ন কিাি তান্ত্রিদিি লক্ষযমাত্রা অন্ত্রজিত িদল পূণ ম নম্বর পাওয়া র্ার্ব।  

 

প্রমাণক: ননন্ত্রতকতা কন্ত্রমটিি সভাপন্ত্রত কর্তিক সতযান্ত্রয়ত িাস্তিায়ন প্রন্ত্রতদিদন, সাংন্ত্রিষ্ট পত্র, প্রদর্াজয প্রক্ষদত্র েন্ত্রি 

ও অন্যান্য প্রমাণক। 

 

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ মপরর ল্পনা, ২০২১-২২ ও নত্রমান্ত্রসক পন্ত্রিিীক্ষণ প্রন্ত্রতদিদন স্ব স্ব দপ্তি/সাংস্থায় দান্ত্রিল ও 

স্ব স্ব ওদয়িসাইদট আপদলাডকিণ 

 

র্রন্ত্রপররেদ রবভাগ কের্  প্রদি রনর্দ মশনা অনুর্ায়ী ন্ত্রনধ িান্ত্রিত তান্ত্রিদিি র্র্ধ্য জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল 

 র্ মপরর ল্পনা ও পররবীক্ষণ  াঠার্র্া প্রণয়ণ  র্র লক্ষযমাত্রা ১.৬ নম্বর ক্ররর্র্ র প্রের্ ক ায়াট মার্র প্রদশ মন  রর্ত হর্ব। 

এ   াঠার্র্া প্রণয়র্ণর প্রকৃত তাররখ অজমর্নর  লার্র্ উর্েখ  র্র তা স্ব স্ব দপ্তি/সাংস্থায় কপ্ররণ  রর্ত হর্ব। প্রর্তয  
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ক ায়াট মার্র জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ মপরর ল্পনা ও পররবীক্ষণ  াঠার্র্া বাস্তবায়র্নর তথ্য সংরিষ্ট ক ায়াট মার্রর প্রকৃত 

অজমর্নর ঘর্র উদেি কদি ক ায়াট মার সর্ারপ্তর পরবতী ১৫ রদর্নর র্র্ধ্য  স্ব স্ব দপ্তি/সাংস্থায় দারখল  রর্ত হর্ব এিাং স্ব স্ব 

ওদয়িসাইদট আপদলাড কিদত িদি। 

 

মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: ন্ত্রনধ িান্ত্রিত তাররর্খর র্র্ধ্য জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ মপরর ল্পনা, ২০২০-২১ প্রণয়ন  র্র স্ব স্ব 

দপ্তি/সাংস্থায় প্রপ্রিণ এিাং ওদয়িসাইদট আপদলাড কিা িদল পূণ ম নম্বর পাওয়া র্ার্ব। তদি অজিন শতভাগ না িদল প্রকান 

নম্বি প্রদান কিা িদি না। 

 

প্রমাণক: স্ব স্ব ওর্য়বসাইট। 

 

১.৭ শুদ্ধািাি পুিস্কাি প্রদান এিাং পুিস্কািপ্রাপ্তদদি তান্ত্রলকা ওদয়িসাইদট প্রকাশ 

 

শুদ্ধািাি পুিস্কাি প্রদান নীন্ত্রতমালা, ২০১৭ ও এি স্পষ্টীকিণ অনুর্ায়ী আঞ্চন্ত্রলক/মাঠ পর্ িাদয়ি কার্ িালয়সমূি 

তার্দর  র্ ম তমা- র্ মচাররর্দরর্  পুরস্কার প্রদান  রর্ব এিাং পুিস্কািপ্রাপ্তদদি তান্ত্রলকা ওদয়িসাইদট প্রকাশ কিদি। এর 

লক্ষযর্াৈা ১.৭ নম্বর ক্ররর্র্ র ৬ নম্বি কলাদম উর্েখ  রর্ত হর্ব এবং ৮-১১  লার্সমূর্হ প্রদর্াজয প্রকায়াট িাদি উক্ত 

লক্ষযর্াৈা প্রদশ মন  রর্ত হর্ব। উদেখ্য, জুন ২০২২ এ পুরস্কার প্রদান  রপ্রত িদি। 

 

মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: ২০২১-২২ অে ম-বের্রর শুদ্ধািাি পুিস্কাি প্রদাদনি লক্ষযর্াৈার রবপরীর্ত অজমন শতভাগ হর্ল 

পূণ ম নম্বর পাওয়া র্ার্ব। তর্ব অজমন রনে মাররত তাররর্খর র্র্ধ্য না হর্ল ক ান নম্বর প্রদান  রা র্ার্ব না। 

 

প্রমাণক: আর্দশ, পৈ  ওদয়িসাইট। 

 

ক্ররর্  ২: ক্রর্য়র কক্ষর্ৈ শুদ্ধাচার 

 

২.১ ২০২১-২২ অথ ি িেদিি ক্রয়- পরর ল্পনা ওর্য়বসাইর্ট প্র াশ 

রপরপএ ২০০৬-এর োরা ১১(২) ও রপরপআর ২০০৮-এর রবরে ১৬(৬) অনুর্ায়ী সর ার্রর রাজস্ব বার্জর্টর 

অেীর্ন ক ান ক্রয় ার্ ম পররচালনার কক্ষর্ৈ ক্রয় ারর প্ররতষ্ঠান অে ম বের্রর প্রারর্ম্ভ বারে ম  ক্রয়-পরর ল্পনা প্রণয়ন  রর্ব। 

উক্ত ক্রয়-পরর ল্পনা প্রণয়র্নর লক্ষযর্াৈার্  ২.১ নম্বর ক্ররর্র্ র ৬ নম্বর  লার্র্ উর্েখ  রর্ত হর্ব এবং ৮-১১ 

 লার্সমূর্হ প্রদর্াজয প্রকায়াট িাদি উক্ত লক্ষযর্াৈা প্রদশ মন  রর্ত হর্ব।  

 

মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: ২০২১-২২ অে মবের্রর প্রারর্ম্ভ বারে ম  ক্রয়-পরর ল্পনা ওর্য়বসাইর্ট প্র াশ  রা হর্ল এবং 

র্োসর্র্য় (সংর্শারেত বার্জট অনুর্ায়ী) হালনাগাদ  রা হর্ল পূণ ম নম্বর নম্বর পাওয়া র্ার্ব। রনে মাররত তাররর্খর র্র্ধ্য না 

হর্ল প্ররত পারক্ষর্ র জন্য ০.২৫  র্র নম্বর  তমন হর্ব।  

প্রমাণক: অন্ত্রিস আদদশ ও স্ব স্ব ওর্য়বসাইট 

 

 

ক্ররর্  ৩: শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এবং দুনীরত প্ররতর্রার্ে সহায়  অন্যান্য  ার্ মক্রর্ 

 

আঞ্চন্ত্রলক/মাঠ পর্ িাদয়ি কার্ িালয়সমূি স্ব স্ব  ার্ মালর্য় শুদ্ধাচার প্ররতষ্ঠার রনরর্ি শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এবং দুনীরত 

প্ররতর্রার্ে সহায়   ার্ মক্রর্সমূর্হর র্ধ্য হর্ত কর্র্ ান উপযুক্ত  ার্ মক্রর্ গ্রহণ  রর্ত পার্র। এর্ক্ষর্ৈ অন্যযন ৫টি  ার্ মৈর্ 

গ্রহণ  রর্ত হর্ব এিাং লক্ষযর্াৈা ৬ নম্বর  লার্র্ ও ৮-১১  লার্সমূর্হ ত্রৈর্ারস রভরির্ত উক্ত লক্ষযর্াৈা রবভাজন  র্র 

প্রদশ িন  রর্ত হর্ব। 

মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত:  ার্ মক্রর্,  র্ মসম্পাদন সূচ  ও এ   র্োর্ে হওয়া সার্পর্ক্ষ এবং লক্ষযর্াৈার রবপরীর্ত 

অজমন শতভাগ হর্ল পূণ ম নম্বর পাওয়া র্ার্ব। অন্যোয় ক ান নম্বর প্রদান  রা র্ার্ব না। 

 

প্রমাণক: ওদয়িসাইট, পত্র, প্রনাটিশ, েন্ত্রি, ন্ত্রভন্ত্রডও িা কার্ িিম সাংন্ত্রিষ্ট প্রর্দকান প্রমাণক। 
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৩। জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ মপরর ল্পনা, ২০২১-২২ প্রণয়ন ও ত্রৈর্ারস  পররবীক্ষণ প্ররতর্বদন সংক্রান্ত সময়সূন্ত্রি: 

 

সর্য়সীর্া রবেয় বাস্তবায়ন ারী  র্তমপক্ষ 

ক. জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ মপরর ল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষণ  াঠার্র্া প্রণয়ন  

২৫ মাি ি  

২০২১  

রনর্দ মরশ া অনুসরণ  র্র জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ মপরর ল্পনা প্রণয়প্রনি জন্য 

স ল র্ন্ত্রণালয়/রবভাগ/রাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠানর্  অনুর্রাে জ্ঞাপন এবং আওতােীন 

দপ্তর/সংস্থা, আঞ্চরল /র্াঠ পর্ মার্য়র  ার্ মালয়সমুর্হ  র্ মপরর ল্পনা প্রণয়র্নর 

রনর্দ মশনা ও প্রর্য়াজনীয় সহায়তা প্রদার্নর জন্য স ল র্ন্ত্রণালয়/রবভাগ/রাষ্ট্রীয় 

প্ররতষ্ঠানর্  অনুর্রাে জ্ঞাপন  

র্রন্ত্রপররেদ রবভাগ  

১৭ প্রম 

২০২১ 

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ মপরর ল্পনার খসড়া স্ব স্ব ত্রনরত তা  রর্টির 

অনুর্র্াদন গ্রহণপূব ম  স্ব স্ব দপ্তি/সাংস্থায় কপ্ররণ  

আঞ্চন্ত্রলক/মাঠ পর্ িাদয়ি 

কার্ িালয়সমূি 

১৪-১৮ 

জুন 

 ২০২১ 

দপ্তি/সাংস্থা  র্তম  আঞ্চন্ত্রলক/মাঠ পর্ িাদয়ি কার্ িালয়সমূদিি  দারখলকৃত জাতীয় 

শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ মপরর ল্পনার খসড়া পর্ মার্লাচনাপূব ম  রিডব্যা  প্রদান  

দপ্তি/সাংস্থা 

২৫ জুন 

২০২১ 

স্ব স্ব ত্রনরত তা  রর্টির অনুর্র্াদন গ্রহণপূব ম  জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল 

 র্ মপরর ল্পনা, ২০২১-২২ চূড়ান্ত  র্র স্ব স্ব দপ্তর/সাংস্থায় কপ্ররণ ও ওর্য়বসাইর্ট 

প্র াশ 

আঞ্চন্ত্রলক/মাঠ পর্ িাদয়ি 

কার্ িালয়সমূি 

ি. জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ মপরর ল্পনা পন্ত্রিিীক্ষণ 

১৭ 

অদক্টািি 

২০২১ 

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ মপরর ল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষণ 

 াঠার্র্ার্ত উরেরখত লক্ষযমাত্রাি ন্ত্রিপিীদত ১ম নত্রমান্ত্রসক (জুলাই ২০২১ - 

প্রসদেম্বি ২০২২) অগ্রগন্ত্রত পর্ িাদলািনাপূি িক প্রন্ত্রতদিদন দপ্তি/সাংস্থায় প্রপ্রিণ 

স্ব স্ব আঞ্চরল /র্াঠ 

পর্ মার্য়র  ার্ মালয়সমুর্হি  

ননন্ত্রতকতা কন্ত্রমটি 

১৬ 

জানুয়ান্ত্রি 

২০২২ 

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ মপরর ল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষণ 

 াঠার্র্ার্ত উরেরখত লক্ষযমাত্রাি ন্ত্রিপিীদত ২য় নত্রমান্ত্রসক (অদক্টািি ২০২১ - 

ন্ত্রডদসম্বি ২০২১) অগ্রগন্ত্রত পর্ িাদলািনাপূি িক প্রন্ত্রতদিদন দপ্তি/সাংস্থায় প্রপ্রিণ 

স্ব স্ব আঞ্চরল /র্াঠ 

পর্ মার্য়র  ার্ মালয়সমুর্হি  

ননন্ত্রতকতা কন্ত্রমটি 

১৭ এরপ্রল 

২০২২ 

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ মপরর ল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগরত  

পররবীক্ষণ  াঠার্র্ার্ত উরেরখত লক্ষযমাত্রাি ন্ত্রিপিীদত ৩য় নত্রমান্ত্রসক (জানুয়ান্ত্রি 

২০২২ - মাি ি ২০২২) অগ্রগন্ত্রত পর্ িাদলািনাপূি িক প্রন্ত্রতদিদন দপ্তি/সাংস্থায় প্রপ্রিণ 

স্ব স্ব আঞ্চরল /র্াঠ 

পর্ মার্য়র  ার্ মালয়সমুর্হি  

ননন্ত্রতকতা কন্ত্রমটি 

১৭ 

জুলাই 

২০২২ 

 

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ মপরর ল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষণ 

 াঠার্র্ার্ত উরেরখত লক্ষযমাত্রাি ন্ত্রিপিীদত ৪থ ি নত্রমান্ত্রসক (এন্ত্রপ্রল ২০২২- 

জুন ২০২২) অগ্রগন্ত্রত পর্ িাদলািনাপূি িক প্রন্ত্রতদিদন দপ্তি/সাংস্থায় প্রপ্রিণ 

স্ব স্ব আঞ্চরল /র্াঠ 

পর্ মার্য়র 

 ার্ মালয়সমুর্হি  

ননন্ত্রতকতা কন্ত্রমটি 
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৪। জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্মপরর ল্পনা, ২০২১-২২দান্ত্রিল প্রন্ত্রিয়া 

   (ক) জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্মপরর ল্পনা ২০২১-২২ খসড়ার ২ কন্ত্রপ ১৭ প্রম ২০২১ তাররখ ন্ত্রিকাল ৫:০০ 

ঘটিকাি মদে স্ব স্ব দপ্তি/সাংস্থায়  প্রপ্রিণ কিদত িদি। 

(ি)  দপ্তি/সাংস্থাি সুপাররশ অন্তর্ভ মক্ত  র্র জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্মপরর ল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগরত 

পররবীক্ষণ  াঠার্র্ার চূড়ান্ত  রপ ২৫ জুন ২০২১ তাররর্খর র্র্ধ্য স্ব স্ব ওর্য়বসাইট-এ আপদলাড কিদত িদি।  



পরররশষ্ট-' '  

                     আঞ্চন্ত্রলক/মাঠ পর্ িাদয়ি কার্ িালদয়ি জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ মপরর ল্পনা, ২০২১-২০২২  

আঞ্চন্ত্রলক/মাঠ পর্ িাদয়ি কার্ িালদয়ি নার্: 

 ার্ মক্রর্র্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচর্ র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়র্নর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরক্ত/পদ 

২০২০-২০২১ 

অে মবের্রর 

লক্ষযর্াৈা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াৈা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়াট মার 

২য় 

ক ায়াট মার 

৩য় 

ক ায়াট মার 

৪ে ম 

ক ায়াট মার 

কর্াট 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

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

১.১ ত্রনরত তা  রর্টি সভা আদয়াজন সভা আর্য়ারজত ৪ সংখ্যা   লক্ষযর্াৈা        

অর্জন      

১.২ ত্রনরত তা  রর্টিি সভার রসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত 

রসদ্ধান্ত 

৬ %   লক্ষযর্াৈা        

অজমন      

১.৩ সুশাসন প্ররতষ্ঠার রনরর্ি 

অংশীজর্নর (stakeholders) 

অংশগ্রহর্ণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ৪ সংখ্যা   লক্ষযর্াৈা        

অজমন      

১.৪ শুদ্ধািাি সাংিান্ত প্রন্ত্রশক্ষণ 

আদয়াজন  

প্রন্ত্রশক্ষণ 

আদয়ান্ত্রজত 

  ২ সাংখ্যা   লক্ষযর্াৈা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

অজমন      

১.৫  র্ ম-পররর্বশ উন্নয়ন (স্বাস্থযরবরে 

অনুসরণ/টিওএন্ডইর্ভক্ত অর্ র্জা 

র্ালার্াল রবনষ্ট রণ/পররষ্কার-

পররচ্ছন্নতা বৃরদ্ধ ইতযারদ  

উন্নত কম ি-

পন্ত্রিদিশ 

 ৩ সংখ্যা ও 

তাররখ 

  লক্ষযর্াৈা 

 

       

অজমন      

অজমন      

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল 

 র্ মপরর ল্পনা, ২০২১-২২ ও 

ত্রৈর্ারস  পররবীক্ষণ প্ররতর্বদন 

দপ্তি/সাংস্থায় দারখল ও স্ব স্ব 

ওদয়িসাইদট আপদলাডকিণ  

  র্ মপরর ল্পনা 

ও ত্রৈর্ারস  

প্ররতর্বদন 

দারখলকৃত ও 

আপর্লাডকৃত  

  ৪ তাররখ   লক্ষযর্াৈা        

অজমন      
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 ার্ মক্রর্র্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচর্ র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়র্নর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরক্ত/পদ 

২০২০-২০২১ 

অে মবের্রর 

লক্ষযর্াৈা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াৈা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়াট মার 

২য় 

ক ায়াট মার 

৩য় 

ক ায়াট মার 

৪ে ম 

ক ায়াট মার 

কর্াট 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

অজমন      

১.৭ শুদ্ধািাি পুিস্কাি প্রদান এিাং 

পুিস্কািপ্রাপ্তদদি তান্ত্রলকা ওদয়িসাইদট 

প্রকাশ 

প্রদত্ত পুিস্কাি   ৩ তান্ত্রিি           

২.  িদয়ি প্রক্ষদত্র শুদ্ধািাি ........................................................................ 

২.১ ২০২১-২২ অে ম বের্রর ক্রয়-

পরর ল্পনা ওর্য়বসাইর্ট প্র াশ 

ক্রয়-পরর ল্পনা 

ওর্য়বসাইর্ট 

প্র ারশত 

৪ তাররখ   লক্ষযর্াৈা        

 

অজিন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩. শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এবং দুনীরত প্ররতর্রার্ে সহায়  অন্যান্র্  ার্ মক্রর্…………….. (অগ্রান্ত্রধকাি ন্ত্রভন্ত্রত্তদত নুযনতম পাঁিটি কার্ িিম) 

৩.১  ৪    লক্ষযর্াৈা        

অজমন      

৩.২  ৪    লক্ষযর্াৈা        

অজমন      

৩.৩  ৪    লক্ষযর্াৈা        

অজমন      

৩.৪  ৪    লক্ষযর্াৈা        

অজমন      

৩.৫  ৪    লক্ষযর্াৈা        

অজমন      

অজমন      

ন্ত্রি:দ্র:- প্রকান িন্ত্রমদকি কার্ িিম প্রদর্াজয না িদল তাি কািণ মন্তব্য কলাদম উদেি কিদত িদি। 

 



 


