
 দপ্তর/সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-রয ল্পনা, ২০১৯-২০২০ রযরষ্ট   

দপ্তর/সংস্থার নাভ:চুয়াডাঙ্গা 

 াম মক্রমভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়মনয

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০১৯-২০২০ 

অথ মফছমযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ 

ক ায়ার্ মায 

২য় 

ক ায়ার্ মায 

৩য় 

ক ায়ার্ মায 

৪থ ম 

ক ায়ার্ মায 

কভার্ 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারন  ব্যফস্থা………………………………৮ 

১.১ ননরত তা  রভটিয বা   অনুরষ্ঠত বা ৪ ংখ্যা জুরনয়য 

রাইমেরযয়ান 

৪ রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.২ ননরত তা  রভটিয বায রদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন  

ফাস্তফারয়ত 

রদ্ধান্ত 

৪ % জুরনয়য 

রাইমেরযয়ান 

১০০% রক্ষ্যভাত্রা ২০ ২৫ ২৫ ৩০    

অজমন      

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

২.১ সুশাসন প্রতিষ্ঠার তনতিত্ত 

অংীজমনয (stakeholders) 

অংগ্রমণ  বা 

অনুরষ্ঠত বা ২ ংখ্যা জুরনয়য 

রাইমেরযয়ান 

৪ রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

২.২ অংীজমনয অংগ্রমণ  বার 

তসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

ফাস্তফারয়ত 

রদ্ধান্ত 

২ % জুরনয়য 

রাইমেরযয়ান 

১০০% রক্ষ্যভাত্রা ১৫ ২৫ ৩০ ৩০   

অজমন      

২.৩  ভ ম তমা- ভ মচারীকদয অংগ্রমণ 

চাকতর সংক্রান্ত তবতিন্ন প্ররক্ষ্ণ 

আময়াজন 

প্ররক্ষ্ণাথী ৩ ংখ্যা জুরনয়য 

রাইমেরযয়ান 

২ রক্ষ্যভাত্রা - ১ - ১   

অজমন      

২.৪  ভ ম তমা- ভ মচারীকদয অংগ্রমণ 

সুান ংক্রান্ত প্ররক্ষ্ণ আময়াজন 

প্ররক্ষ্ণাথী ৩ ংখ্যা জুরনয়য 

রাইমেরযয়ান 

২ রক্ষ্যভাত্রা - ১ - ১    

অজমন      

৩.শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক আইন/তবতি/নীতিিালা/ম্যানুয়য়ল ও প্রজ্ঞাপন/পরিপত্র প্রয় াগ/বাস্তবা ন এফং প্রমমাজয কক্ষ্মত্র খড়া প্রনয়ন……………….১০ 

৩.১ 

 

     রক্ষ্যভাত্রা        

অজমন      

৩.২ 

 

     রক্ষ্যভাত্রা        

অজমন      

৪. ওয়য়বসাইয়ে সসবাবক্স হালনাগাদকরণ..................................৮ 

৪.১ সসবা সংক্রান্ত সোল তি নস্বরসমূহ 

স্ব স্ব তথ্য ফাতায়মন দৃশ্যিানকরণ   

িথ্য বািায়য়ন 

দৃশ্যিানকৃি 

১ তারযখ জুরনয়য 

রাইমেরযয়ান 

২৫.০৬.২০ রক্ষ্যভাত্রা - - - ২৫.০৬.২০    

অজমন      

৪.২ স্ব স্ব ওময়ফাইমর্ শুদ্ধাচায 

কফাফক্স ারনাগাদ যণ  

কফাফক্স 

ারনাগাদকৃত 

২ িাতরখ জুরনয়য 

রাইমেরযয়ান 

২৫.০৬.২০ রক্ষ্যভাত্রা    ২৫.০৬.২০    

অজমন      

৪.৩ স্বপ্রমণারদত তথ্য প্রকাশ 

তনয়দ েতশকা হালনাগাদ কয়র 

ওময়ফাইমর্ প্র া 

ারনাগাদকৃত 

রনমদ মর া 

ওময়ফাইমর্ 

প্র ারত 

১ তারযখ জুরনয়য 

রাইমেরযয়ান 

২৫.০৬.২০ রক্ষ্যভাত্রা    ২৫.০৬.২০    

অজমন      



 াম মক্রমভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়মনয

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০১৯-২০২০ 

অথ মফছমযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ 

ক ায়ার্ মায 

২য় 

ক ায়ার্ মায 

৩য় 

ক ায়ার্ মায 

৪থ ম 

ক ায়ার্ মায 

কভার্ 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৪.৪ স্ব স্ব ওময়ফাইমর্ তথ্য অরধ ায   

কফাফক্স ারনাগাদ যণ  

কফাফক্ 

ারনাগাদকৃত 

২ তারযখ জুরনয়য 

রাইমেরযয়ান 

২০.০৬.২০ রক্ষ্যভাত্রা - - - ২০.০৬.২০    

অজমন      

৪.৫ স্ব স্ব ওময়ফাইমর্য অরবমমাগ 

প্ররত ায ব্যফস্থা (GRS) কফাফক্স 

ারনাগাদ যণ 

ওময়ফাইমর্ 

ারনাগাদকৃত 

২ তারযখ জুরনয়য 

রাইমেরযয়ান 

২০.০৬.২০ রক্ষ্যভাত্রা - - - ২০.০৬.২০    

অজমন      

৫. সুশাসন প্রতিষ্ঠা……………………………..৬ 

৫.১ উত্তভ চচ মায তারর া প্রণয়ন  ময 

স্ব স্ব িন্ত্রণালয়/রফবামগ কপ্রযণ 

উত্তভ চচ মায 

তারর া কপ্ররযত 

৩ তারযখ  ২০.০৬.২০ রক্ষ্যভাত্রা - - - ২০.০৬.২০    

অজমন      

৫.২ বাংলায়দশ জািীয় তিতজোল 

আতকেয়েকচার-এর স াকাল পয়য়ন্ট ও 

তবকল্প স াকাল পয়য়ন্ট কি েকিো 

তনয়য়াগ ও ওয়য়বসাইয়ে প্রকাশ 

স াকাল পয়য়ন্ট 

ও তবকল্প 

স াকাল পয়য়ন্ট 

তনয়য়াগকৃি ও 

ওয়য়বসাইয়ে 

প্রকাতশি 

২ তারযখ  ২০.০৬.২০ রক্ষ্যভাত্রা - - - ২০.০৬.২০    

অজমন      

৫.৩ জনস্বার্ ে সংতিষ্ট িথ্য প্রকাশ 

(সুরক্ষা প্রদান) তবতিিালা, ২০১৭-এর 

তবতি ৪ অনুসায়র “সিতজগয়নয়েি 

অত সার” তনয়য়াগ ও ওয়য়বসাইয়ে 

প্রকাশ 

“সিতজগয়নয়েি 

অত সার” 

তনয়য়াগকৃি ও 

ওয়য়বসাইয়ে 

প্রকাতশি 

১ তারযখ  ২০.০৬.২০ রক্ষ্যভাত্রা - -  ২০.০৬.২০    

অজমন      

৬. প্রকয়ল্পর সক্ষয়ে শুদ্ধাচার...........................৯ 

৬.১ প্রকয়ল্পর ফারল ম  ক্রয় রয ল্পনা 

অনুমভাদন 

অনুমভারদত ক্রয় 

রয ল্পনা 

২ তারযখ   রক্ষ্যভাত্রা       কজরা 

মায় 

কথম  

ক ান 

প্র ল্প 

ফাস্তফারয়

ত য় না 

অজমন      

  ৬.২ এরডর ফাস্তফায়ন অগ্রগরত অগ্রগরতয ায ১ %   রক্ষ্যভাত্রা       

অজমন      

৬.৩ প্র মল্পয ফাস্তফায়ন অগ্রগরত 

রযদ মন/ রযফীক্ষ্ণ 

দারখরকৃত 

প্ররতমফদন 

৩ ংখ্যা   রক্ষ্যভাত্রা       

অজমন      

৬.৪ প্র ল্প রযদ মন/রযফীক্ষ্ণ 

প্ররতমফদমনয সুারয ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফায়মনয ায ৩ %   রক্ষ্যভাত্রা       

অর্জন      

৭. ক্রয়য়ক্ষয়ে শুদ্ধাচার...................৭ 

৭.১ ররএ ২০০৬-এয ধাযা ১১(২) ও 

ররআয ২০০৮-এয রফরধ ১৬(৬) 

অনুমায়ী ২০১৯-২০ অর্ ে বছয়রর ক্রয়-

ক্রয়-রয ল্পনা 

ওয়য়বসাইয়ে 

প্রকাতশি 

৩ তারযখ   রক্ষ্যভাত্রা       খুচড়া 

ক্রয় 

ছাড়া 
অজমন      



 াম মক্রমভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়মনয

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০১৯-২০২০ 

অথ মফছমযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ 

ক ায়ার্ মায 

২য় 

ক ায়ার্ মায 

৩য় 

ক ায়ার্ মায 

৪থ ম 

ক ায়ার্ মায 

কভার্ 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

রয ল্পনা  ওয়য়বসাইয়ে প্রকাশ 

৭.২ ই-সেন্ডায়রর ভাধ্যমভ ক্রয়  াম ম 

ম্পাদন 

ই-কর্ন্ডাসর ক্রয় 

সম্পন্ন 

৪ %   রক্ষ্যভাত্রা       কর্ন্ডামযয 

ভাধ্যমভ 

ক ান 

ক্রয় 

 ামক্রভ 

কনই 

অজমন      

৮. স্বচ্ছতা ও জফাফরদর শতিশালী যণ…………………….১২ 

৮.১ স্ব স্ব কফা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

(রটিমজনস্ চার্ মায) প্রণয়ন ও 

ফাস্তফায়ন  

কফা প্রদান 

প্ররতশ্রুরত প্রণীি 

ও বাস্তবাতয়ি 

২ িাতরখ জুরনয়য 

রাইমেরযয়ান 

২৫.০৮.১৯ রক্ষ্যভাত্রা ২৫.০৮.১৯ - - -    

অজমন      

৮.২ াখা/অরধাখা এবং অিীনস্থ 

অত স রযদ মন  

রযদ মন 

ম্পন্ন 

২ ংখ্যা জুরনয়য 

রাইমেরযয়ান 

১ রক্ষ্যভাত্রা - ১ - -    

অজমন      

৮.৩ াখা/অরধাখা এবং অিীনস্থ 

অত য়সর রযদ মন প্ররতমফদমনয 

সুারয ফাস্তফায়ন 

রযদ মন 

প্ররতমফদমনয 

সুারয 

ফাস্তফারয়ত 

২ % জুরনয়য 

রাইমেরযয়ান 

১০০% রক্ষ্যভাত্রা ১৫ ২৫ ৩০ ৩০    

অজমন      

৮.৪ রচফারয় রনমদ মভারা ২০১৪ 

অনুমায়ী নরথয কেরণ রফন্যা যণ  

নরথ কেরণ 

রফন্যাকৃত 

২ % জুরনয়য 

রাইমেরযয়ান 

১০০% রক্ষ্যভাত্রা ১৫ ২৫ ৩০ ৩০    

অজমন      

৮.৫ কেরণ রফন্যাকৃত নরথ রফনষ্ট যণ নরথ রফনতষ্টকৃি ২ % জুরনয়য 

রাইমেরযয়ান 

১০০% রক্ষ্যভাত্রা ১৫ ২৫ ৩০ ৩০    

অজমন      

৮.৬ প্রাতিষ্ঠাতনক গণশুনানী আয়য়াজন  প্রাতিষ্ঠাতনক 

গণশুনানী 

আয়য়াতজি 

২ ংখ্যা জুরনয়য 

রাইমেরযয়ান 

১২ রক্ষ্যভাত্রা ৩ ৩ ৩ ৩    

অজমন 

 

 

     

৯. শুদ্ধাচায ংরিষ্ট এফং দুনীরত প্ররতমযামধ ায়  অন্যান্য  াম মক্রভ……………..১৫ (অগ্রাতিকার তিতত্তয়ি নুুনিি পাঁচটি কার্ েক্রি) 

৯.১      রক্ষ্যভাত্রা        

অজমন      

৯.২      রক্ষ্যভাত্রা        

অজমন      

১০. শুদ্ধাচার চচ োর জন্য পুরস্কার/প্রয়ণাদনা প্রদান..............................৫ 

১০.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান প্রদত্ত পুরস্কার ৩ তারযখ  ২৫.০৬.২০ রক্ষ্যভাত্রা    ২৫.০৬.২০    



 াম মক্রমভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়মনয

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০১৯-২০২০ 

অথ মফছমযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ 

ক ায়ার্ মায 

২য় 

ক ায়ার্ মায 

৩য় 

ক ায়ার্ মায 

৪থ ম 

ক ায়ার্ মায 

কভার্ 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

অজমন      

১০.২ ২০১৮-১৯ অর্ েবছয়র শুদ্ধাচার 

পুরস্কারপ্রাপ্তয়দর িাতলকা ওয়য়বসাইয়ে 

প্রকাশ 

পুরস্কারপ্রাপ্তয়দর 

িাতলকা 

ওয়য়বসাইয়ে 

প্রকাতশি 

২ িাতরখ জুরনয়য 

রাইমেরযয়ান 

২৬.০৬.২০ রক্ষ্যভাত্রা    ২৬.০৬.২০    

অজমন      

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

১১.১ শুদ্ধাচার কি ে-পতরকল্পনায় 

অন্তেভুি তবতিন্ন কার্ েক্রি বাস্তবায়য়নর 

জন্য বরাদ্দকৃি  অমথ ময আনুিাতনক 

রযভাণ 

বরাদ্দকৃি অর্ ে ২ লক্ষ 

োকা 

  রক্ষ্যভাত্রা       অরধদপ্তয 

 র্তম  

রনধারযত 

অজমন      

১২. রযফীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন…………………………….৮ 

১২.১ দপ্তর/সংস্হা কর্তেক প্রণীি                                          

জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-

রয ল্পনা, ২০১৯-২০ স্ব স্ব িন্ত্রণালয় 

এবং ওয়য়বসাইয়ে আপয়লািকরণ 

প্রণীত  ভ ম-

রয ল্পনা 

আপয়লািকৃত 

২ িাতরখ জুরনয়য 

রাইমেরযয়ান 

২৫.০৮.১৯ রক্ষ্যভাত্রা        

অজমন      

১২.২ রনধ মারযত ভময় নত্রভার  

রযফীক্ষ্ণ প্ররতমফদন সংতিষ্ট 

িন্ত্রণালয়/তবিায়গ দারখর ও স্ব স্ব 

ওয়য়বসাইয়ে আপয়লািকরণ 

নত্রভার  

প্ররতমফদন 

দারখরকৃত ও 

আপয়লািকৃত 

২ সংখ্যা জুরনয়য 

রাইমেরযয়ান 

 রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১২.৩ আওিািীন আঞ্চতলক/িাঠ 

পর্ োয়য়র কার্ োলয় কর্তেক দারখরকৃত 

জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-

রয ল্পনা ও রযফীক্ষ্ণ  প্ররতমফদমনয 

ওয রপডব্যা  প্রদান 

ত িব্যাক 

সিা/কি েশালা 

অনুতষ্ঠি 

৪ তারযখ   রক্ষ্যভাত্রা       ভাঠ 

মায় 

ক ান 

অরপ 

কনই 

অজমন      

তব:দ্র:- সকান ক্রতিয়কর কার্ েক্রি প্রয়র্াজু না হয়ল িার কারণ সংতিষ্ট আইন/তবতি/নীতিিালা পর্ োয়লাচনাপূব েক িন্তব্য কলায়ি উয়েখ করয়ি হয়ব। 


