
আঞ্চলিক/মাঠ পর্যায়ের কার্যািয়ের জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ম-পরর ল্পনা, ২০১৯-২০২০                                     পরিরিষ্ট 

আঞ্চলিক/মাঠ পর্যায়ের কার্যািয়ের নার্: অvল আরাফাহ  Bসলার্ী ব্াাং  রলরর্টেড, cÖavb Kvh©vjq, 63 cyivbv cëb, XvKv     †dvb: 44850005 (GK&ª‡U: 430) 

 ার্মক্রটর্র নার্  র্মসম্পাদন সূচ  

 

সূচট র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়টনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্রি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্মবছটরর 

লক্ষ্্র্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  র্ন্তব্ 

লক্ষ্্র্াত্রা/ 

অজম ন 

১র্ 

ক ায়ােম ার 

২য় 

ক ায়ােম ার 

৩য় 

ক ায়ােম ার 

৪র্ম 

ক ায়ােম ার 

কর্াে 

অজম ন 

অরজম ত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারন  ব্বস্থা………………………………৮ 

১.১ ননরত তা  রর্টির সভা   অনুরষ্ঠত সভা ৪ সাংখ্্া ননরত তা 

 রর্টি 

04 লক্ষ্্র্াত্রা 01 01 01 01    

অজম ন 01 01    

১.২ ননরত তা  রর্টির সভার রসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন  

বাস্তবারয়ত রসদ্ধান্ত ৪ % mswkøó 

wefvM/kvLv/

‡Rvb 

100% লক্ষ্্র্াত্রা 100% 100% 100% 100%    

অজম ন 90% 90% 80% 80%  

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

২.১ সুশাসন প্রলিষ্ঠার লনলমত্ত 

অাংশীজটনর (stakeholders) 

অাংশগ্রহটণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ২ সাংখ্্া e¨e¯’vcbv 

KZ©„cÿ/kvLv/

‡Rvb 

02 লক্ষ্্র্াত্রা  01  01    

অজম ন  01  01  

২.২ অাংশীজটনর অাংশগ্রহটণ  সভার 

লসদ্ধান্ত বাস্তবােন 

বাস্তবারয়ত রসদ্ধান্ত ২ % mswkøó 

wefvM/kvLv/ 

‡Rvb 

100% লক্ষ্্র্াত্রা  100%  100%    

অজম ন  90%  75%  

২.৩  র্ম তম া- র্মচারীটদর অাংশগ্রহটণ 

চাকলর সংক্রান্ত প্ররশক্ষ্ণ আটয়াজন 

প্ররশক্ষ্ণার্ী ৩ সাংখ্্া ননরত তা 

 রর্টি/‡Uªwbs 

BÝ: 

400 লক্ষ্্র্াত্রা 100 100 100 100    

অজম ন 100 100    

২.৪  র্ম তম া- র্মচারীটদর অাংশগ্রহটণ 

সুশাসন সাংক্রান্ত প্ররশক্ষ্ণ আটয়াজন 

প্ররশক্ষ্ণার্ী ৩ সাংখ্্া e¨e¯’vcbv 

KZ©„cÿ/‡Uªwbs 

BÝ: 

200 লক্ষ্্র্াত্রা 50 50 50 50    

অজম ন 50 50    

3. শুদ্ধাচার প্ররতষ্ঠায় সহায়  আইন/রবরি/নীরতর্ালা/র্্ানুটয়ল ও প্রজ্ঞাপন/পররপত্র এর প্রটয়াগ/বাস্তবায়ন………….১০ 

৩.১ শুদ্ধাচার ছড়া প্রচার  

 

প্র ারশত ছড়া 05 সাংখ্্া ননরত তা 

 রর্টি/wcAv

iwW 

04 লক্ষ্্র্াত্রা 01 01 01 01    

অজম ন 01 01    

৩.২  Kg©KZ©v‡`i  I Kg©Pvix‡`i 

k„sLjvg~jK Z_¨vw`i CMMS G 

Gw›Uª cÖ`vb 

 

 

 

Gw›UªK…Z msL¨v 05 msL¨v ননরত তা 

 রর্টি/GBP 

AviwW 

Pjgvb _v&K‡e লক্ষ্্র্াত্রা Pjgvb _v&K‡e   

অজম ন 100% 100% 100% 100%  



৪. ওয়েবসাইয়ে সসবাবক্স হািনাগাদকরণ..................................৮ 

৪.১ সসবা সংক্রান্ত সোি লি নস্বরসমূহ 

স্ব স্ব তর্্ বাতায়টন দৃশযমানকরণ   

িথ্য বািােয়ন 

দৃশযমানকৃি 

২ তাররখ্ AvBwmwU 31/12/2019 লক্ষ্্র্াত্রা  31/12/ 

19 

     

অজম ন      

৪.২ স্ব স্ব ওটয়বসাইটে শুদ্ধাচার 

কসবাবক্স হালনাগাদ রণ  

কসবাবক্স 

হালনাগাদ ৃত 

২ িালরখ AvBwmwU 30/9/2019 লক্ষ্্র্াত্রা 30/9/19       

অজম ন 30/9/19     

৪.৩ স্ব স্ব ওটয়বসাইটে তর্্ অরি ার   

কসবাবক্স হালনাগাদ রণ  

কসবাবক্স 

হালনাগাদ ৃত 

২ তাররখ্ AvBwmwU 30/9/2019 লক্ষ্্র্াত্রা 30/9/19       

অজম ন 30/9/19     

৪.৪ স্ব স্ব ওটয়বসাইটের অরভটর্াগ 

প্ররত ার ব্বস্থা (GRS) কসবাবক্স 

হালনাগাদ রণ 

ওটয়বসাইটে 

হালনাগাদ ৃত 

২ তাররখ্ AvBwmwU 30/9/2019 লক্ষ্্র্াত্রা 30/9/19       

অজম ন 30/9/19     

৫. সুশাসন প্রলিষ্ঠা……………………………..৭ 

৫.১ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত উত্তর্ চচম ার 

তারল া প্রণয়ন  টর স্ব স্ব দপ্তর/সংস্থাে 

কপ্ররণ 

উত্তর্ চচম ার 

তারল া কপ্রররত 

৪ তাররখ্ ‰bwZKZv 

KwgwU 

30/9/19 লক্ষ্্র্াত্রা 30/9/19       

অজম ন 30/9/19     

৫.২ অনলাইন রসটেটর্ অরভটর্াগ 

রনষ্পরত্ত রণ 

অরভটর্াগ 

রনষ্পরত্ত ৃত 

৩ % cÖavb 

Kvh©vjq/ 

‡Rvb/kvLvi 

Awf‡hvM 

†mj 

100% লক্ষ্্র্াত্রা  100%      

অজম ন  100%    

৬(ক). সসবা প্রদায়নর সেয়ে শুদ্ধাচার...........................১৪ 

৬(ক).১ সসবা সংক্রান্ত অলিয়র্াগ 

গ্রহয়ণর লনলমত্ত দৃশযমান স্থায়ন অলিয়র্াগ 

বক্স স্থাপন 

অলিয়র্াগ বক্স 

স্থালপি 

২ িালরখ cÖavb 

Kvh©vjq/ 

‡Rvb/kvLv 

30/12/19 লক্ষ্্র্াত্রা  30/12/

19 

     

অজম ন  30/12/

19 

   

৬(ক).২ সহল্প সেস্ক/ ইনফরয়মশন 

সেস্ক/ ওোন স্টপ সালিয স সেস্ক স্থাপন  

সহল্প সেস্ক/ 

ইনফরয়মশন 

সেস্ক/ ওোন স্টপ 

সালিয স সেস্ক 

স্থালপি 

৪ িালরখ cÖavb 

Kvh©vjq/ 

‡Rvb/kvLv 

30/12/19 লক্ষ্্র্াত্রা  30/12/

19 

     

অজম ন  30/12/

19 

   

৬(ক).৩ প্রদত্ত সকি সসবার সহজীকৃি 

প্রয়সস মযাপ প্রস্তুিকরণ এবং 

ওটয়বসাইটে আপয়িােকরণ 

 

 

 

প্রয়সস মযাপ 

প্রস্তুিকৃি এবং 

ওটয়বসাইটে 

আপয়িােকৃি 

২ িালরখ wewmwW/ 

wewcGgwW/ 

AvBwmwU, 

30/12/19 লক্ষ্্র্াত্রা  30/12/

19 

     

অজম ন  30/12/

19 

   



৬(ক).৪ সসবা প্রাথ্ীয়দর জনয 

লবশ্রামস্থি/ অয়পো কে/ বসার স্থান 

লনমযাণ/ প্রস্তুিকরণ 

লবশ্রামস্থি/ 

অয়পো কে/ 

বসার স্থান লনলমযি/ 

প্রস্তুিকৃি 

৪  e¨e¯’vcbv 

KZ©„cÿ/ 

‡Rvb/kvLv 

31/3/2020 লক্ষ্্র্াত্রা   31/3/20    ‡mev cÖv_©x‡`i 

emvi ¯’vb 

wbwg©Z n‡q‡Q| 

অজম ন      

৬(ক).৫ সসবা প্রদায়নর সেয়ে লনলদয ষ্ট 

িালরখলিলত্তক সোয়কন পদ্ধলি প্রচিন  

সোয়কন পদ্ধলি 

প্রচলিি 

২ িালরখ e¨e¯’vcbv 

KZ©„cÿ/ 

‡Rvb/kvLv 

31/3/20 লক্ষ্্র্াত্রা   31/3/20    wbw ©̀ó mg‡q 

†Uv‡Kb c×wZ 

Pvjy n‡q‡Q| 

অজম ন      

৬(খ). প্রকয়ল্পর সেয়ে শুদ্ধাচার...........................১৪ *** 

৬(খ্).১ প্রকয়ল্পর বারষম  ক্রয় পরর ল্পনা 

অনুটর্াদন 

অনুটর্ারদত ক্রয় 

পরর ল্পনা 

৪ তাররখ্  

 

 

 

 

    cÖ‡hvR¨ bq 

লক্ষ্্র্াত্রা        

 

 

 

cÖ‡hvR¨ bq 

অজম ন       

৬(খ্).২ সার্ারজ  রনরাপত্তা  র্মসূরচ/ 

এরডরপ বাস্তবায়ন অগ্রগরত 

অগ্রগরতর হার ৪ % লক্ষ্্র্াত্রা       

অজম ন       

৬(খ্).৩ প্র টল্পর বাস্তবায়ন অগ্রগরত 

পররদশমন/ পররবীক্ষ্ণ 

দারখ্ল ৃত 

প্ররতটবদন 

২ সাংখ্্া লক্ষ্্র্াত্রা       

অজম ন       

৬(খ্).৪ প্র ল্প পররদশমন/পররবীক্ষ্ণ 

প্ররতটবদটনর সুপাররশ বাস্তবায়ন 

বাস্তবায়টনর হার ৪ % লক্ষ্্র্াত্রা       

অজম ন       

৭. ক্রেয়েয়ে শুদ্ধাচার...................৩ 

৭.১    ২০১৯-২০ অথ্য বছয়রর ক্রয়-

পরর ল্পনা  ওয়েবসাইয়ে প্রকাশ 

ক্রয়-পরর ল্পনা 

ওয়েবসাইয়ে 

প্রকালশি 

৩ তাররখ্   লক্ষ্্র্াত্রা       cÖ‡hvR¨ bq 

অজম ন      

৮. স্বচ্ছতা ও জবাবরদরহ শলিশািী রণ …………………….১৪ 

৮.১  স্ব স্ব কসবা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

(রসটিটজনস্ চােম ার) বাস্তবায়ন এবং 

ওয়েবসাইয়ে প্রকাশ 

কসবা প্রদান 

প্ররতশ্রুরত 

বাস্তবালেি  

এবং ওয়েবসাইয়ে 

প্রকালশি 

২ % AvBwmwU 100% লক্ষ্্র্াত্রা 100% 100% 100% 100%    

অজম ন 100% 100% 100% 100%  

৮.২ শাখ্া/অরিশাখ্া/অলিনস্ত অলফস 

পররদশমন  

পররদশমন 

সম্পন্ন 

২ সাংখ্্া ‰bwZKZv 

KwgwU/AwWU 

wefvM/‡Rvb 

120 লক্ষ্্র্াত্রা 30 30 30 30    

অজম ন 30 30  11  

৮.৩ শাখ্া/অরিশাখ্া/অলিনস্ত অলফস  

পররদশমন প্ররতটবদটনর সুপাররশ 

বাস্তবায়ন 

পররদশমন 

প্ররতটবদটনর 

সুপাররশ 

বাস্তবারয়ত 

২ % e¨e¯’vcbv 

KwgwU 

100% লক্ষ্্র্াত্রা 100% 100% 100% 100%    

 

 

 

 

অজম ন 80% 80% 80% 80%  



৮.৪ সরচবালয় রনটদম শর্ালা ২০১৪ 

অনুর্ায়ী নরর্র কেরণ রবন্াস রণ  

নরর্ কেরণ 

রবন্াস ৃত 

২ % wewmwW  100% লক্ষ্্র্াত্রা    100%   bw_ †kÖbx 

web¨vmKib 

cÖwµqvaxb 

Av‡Q 

অজম ন      

৮.৫ কেরণ রবন্াস ৃত নরর্ রবনষ্ট রণ নরর্ রবনলষ্টকৃি ২ % wewmwW 

/wRGmwW 

100% লক্ষ্্র্াত্রা    100%    cÖwµqvaxb 

অজম ন      

৮.৬ প্রালিষ্ঠালনক গণশুনানী আয়োজন  গণশুনানী 

আয়োলজি 

২ সাংখ্্া wewcGgwW/ 

‡Rvb/ kvLv 

   02 লক্ষ্্র্াত্রা  01     01    

অজম ন  01     01  

৮.৭ অলেে আপলত্ত লনষ্পলত্তকরণ অলেে আপলত্ত 

লনষ্পলত্তকৃি 

 

২ % e¨e¯’vcbv 

KZ©„cÿ/‡Rvb

/kvLv/AvB 

wmwm DBs 

90% লক্ষ্্র্াত্রা 90% 90% 90% 90%    

অজম ন    90%      90% 80%     80%    

৯. শুদ্ধাচার সাংরিষ্ট এবং দুনীলি প্রলিয়রায়ি সহােক অন্ান্  ার্মক্রর্……………..১৫  

৯.১ AZxe  ¸iæZi Awbqg(Rvj 

RvwjqvwZ) mbv³KiY 

Awbqg 

mbv³K„Z 

7 % AvBwmwm 

DBs/‡Rvb/ 

kvLv/ wefvM 

100% লক্ষ্্র্াত্রা 100% 100% 100% 100%    

অজম ন 100% 100% 100% 100%  

৯.২ AZxe  ¸iæZi Awbqg (Rvj 

RvwjqvwZ) লনষ্পলত্ত 

Awbqg 

wb®úwËK„Z 

8 % e¨e¯’vcbv 

KZ©„cÿ 

(GBPAviwW)

/‡Rvb/kvLv/

AvBwmwm DBs 

100% লক্ষ্্র্াত্রা 100% 100% 100% 100%   Rvj RvwjqvwZ 

wb®úwËKib 

Pjgvb  Av‡Q অজম ন 100% 100% 100% 100%  

      

১০. শুদ্ধাচার চচয ার জনয পুরস্কার/প্রয়ণাদনা প্রদান..............................৫ 

১০.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান প্রদত্ত পুরস্কার ৩ তাররখ্ ‰bwZKZv 

KwgwU 

30/6/20 লক্ষ্্র্াত্রা    30/6/20   K‡ivbvi 

Kvi‡b  

cÖwµqvaxb 

 

অজম ন    50%  

১০.২ ২০১৮-১৯ অথ্যবছয়র শুদ্ধাচার 

পুরস্কারপ্রাপ্তয়দর িালিকা ওয়েবসাইয়ে 

প্রকাশ 

পুরস্কারপ্রাপ্তয়দর 

িালিকা 

ওয়েবসাইয়ে 

প্রকালশি 

২ িালরখ AvBwmwU 30/12/ 

2019 

লক্ষ্্র্াত্রা  30/12/ 

2019 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

অজম ন  19/11/ 

2019 

   



 

লব:দ্র:- সকান ক্রলময়কর কার্যক্রম প্রয়র্াজয না হয়ি িার কারণ সংলিষ্ট আইন/লবলি/নীলিমািা পর্যায়িাচনাপূবযক মন্তবয কিায়ম উয়েখ করয়ি হয়ব। 

*** ৬(খ) ক্রলমক সর্ সকি অআঞ্চলিক/মাঠ পর্যায়ের কার্যািয়ের সেয়ে প্রয়র্াজয সসসকি কার্যািে ৬(ক) এবং ৬(খ) উিে ক্রলময়ক বলণযি কার্যক্রমসমূহ বাস্তবােন করয়ব। এয়েয়ে সূচয়কর মান প্রদত্ত ছয়ক বলণযি মায়নর অয়িযক কয়র লবয়বচন করয়ি হয়ব।    

 

 

 

১১. অথ্য বরাদ্দ....................................................................২ 

১১.১ শুদ্ধাচার কময-পলরকল্পনাে 

অন্তয িুি লবলিন্ন কার্যক্রম বাস্তবােয়নর 

জনয বরাদ্দকৃি  অটর্মর আনুমালনক 

পররর্াণ 

 

 

বরাদ্দকৃি অথ্য ২ িে 

োকা 
e¨e¯’vcbv 

KwgwU 

10.00 jÿ লক্ষ্্র্াত্রা       10 jÿ 

UvKv eivÏK…Z অজম ন      

১২. পররবীক্ষ্ণ ও রূ্ল্ায়ন…………………………….৪ 

১২.১ আঞ্চলিক/মাঠ পর্যায়ের কার্যািে 

কিৃয ক প্রণীি জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল 

 র্ম-পরর ল্পনা, ২০১৯-২০ স্ব স্ব 

I‡qemvB‡U আপয়িােকরণ  

প্রণীত  র্ম-

পরর ল্পনা 

আপয়িাে ৃত 

২ িালরখ ‰bwZKZv 

KwgwU/ 

AvBwmwU 

31/8/19 লক্ষ্্র্াত্রা 31/8/19       

অজম ন 31/8/19     

১২.২ রনিমাররত সর্টয় নত্রর্ারস  

পররবীক্ষ্ণ প্ররতটবদন সংলিষ্ট 

দপ্তর/সংস্থাে দারখ্ল ও স্ব স্ব 

ওয়েবসাইয়ে আপয়িােকরণ 

নত্রর্ারস  

প্ররতটবদন 

দারখ্ল ৃত ও 

আপয়িাে ৃত 

২ সংখযা ‰bwZKZv 

KwgwU/ 

AvBwmwU 

 

 

04 লক্ষ্্র্াত্রা 01 01 01 01    

অজম ন 01 01  01  

      


