
 

 জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা, ২০২০-২১  

বাাংলাদেশ ওশাদনাগ্রারি  ররসাচ ম ইনরিটিউট 

 ার্ মক্রদর্র নার্  র্ মসম্পােন 

সূচ  

 

সূচদ র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়দনর

োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পে 

২০২০-২০২১ 

অর্ মবছদরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

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  ব্যবস্থা……………………………৮ 

১.১ ননরত তা  রর্টির সভা   অনুরষ্ঠত সভা ৪ সাংখ্যা  সহ ারী 

পররচাল   

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.২ ননরত তা  রর্টির সভার রসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন  

বাস্তবারয়ত 

রসদ্ধান্ত 

৪ % পররচাল   ১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

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

২.১ সুশাসন প্রতিষ্ঠার তনতিত্ত অাংশীজদনর 

(stakeholders) অাংশগ্রহদণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ২ সাংখ্যা  সহ ারী 

পররচাল   

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

২.২ অাংশীজদনর অাংশগ্রহদণ  সভার তসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত 

রসদ্ধান্ত 

২ % পররচাল   ১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

২.৩  র্ ম তমা- র্ মচারীকের অাংশগ্রহদণ 

চাকতর সংক্রান্ত তবতিন্ন প্ররশক্ষ্ণ আদয়াজন 

প্ররশক্ষ্ণার্ী ৩ সাংখ্যা সহকারী 

প্রককৌশলী/ 

সহ ারী 

কপ্রাগ্রার্ার 

      ২০ লক্ষ্যর্াত্রা ৫ ৫ ৫ ৫    

অজমন      

২.৪  র্ ম তমা- র্ মচারীকের অাংশগ্রহদণ 

সুশাসন সাংক্রান্ত প্ররশক্ষ্ণ আদয়াজন 

প্ররশক্ষ্ণার্ী ৩ সাংখ্যা সহ ারী 

পররচাল  

২০ লক্ষ্যর্াত্রা  ১০  ১০    

অজমন      

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

৩.১ রবওআরআই এর র্ানবাহন ব্যবহার ও 

সাংরক্ষ্ণ নীরতর্ালা প্রণয়ন 

নীরতর্ালা 

প্রণয়নকৃত 

৫ তাররখ  সহ ারী 

পররচাল  

০৯.০৬.২১ লক্ষ্যর্াত্রা    ০৯.০৬.২১    

অজমন      

৩.২ ক্লাব ভবন, ব্যায়ার্াগারসহ অন্যান্য 

সুরবধা ব্যবহার, সাংরক্ষ্ণ ও উন্নয়ন  সাংক্রান্ত 

নীরতর্ালা প্রণয়ন  

নীরতর্ালা 

প্রণয়নকৃত  

৫ তাররখ  সহকারী 

প্রককৌশলী 

০৯.০৬.২১ লক্ষ্যর্াত্রা    ০৯.০৬.২১    

অজমন      

৪. ওকয়বসাইকে সসবাবক্স হালনাগাদকরণ...............................৮ 

৪.১ সসবা সংক্রান্ত সোল তি নম্বরসমূহ স্ব স্ব 

তথ্য বাতায়দন দৃশ্যিানকরণ   

িথ্য বািায়কন 

দৃশ্যিানকৃি 

১ তাররখ সহ ারী 

কপ্রাগ্রার্ার  

৩০.০৯.২০ 

৩১.১২.২০ 

৩১.০৩.২১ 

৩০.০৬.২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০.০৯.২০ ৩১.১২.২০ ৩১.০৩.২১ ৩০.০৬.২১    

অজমন      

৪.২ স্ব স্ব ওদয়বসাইদট শুদ্ধাচার কসবাবক্স 

হালনাগাে রণ  

কসবাবক্স 

হালনাগােকৃত 

২ িাতরখ সহ ারী 

কপ্রাগ্রার্ার  

৩০.০৯.২০ 

৩১.১২.২০ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০.০৯.২০ ৩১.১২.২০ ৩১.০৩.২১ ৩০.০৬.২১    

অজমন      



 

 ার্ মক্রদর্র নার্  র্ মসম্পােন 

সূচ  

 

সূচদ র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়দনর

োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পে 

২০২০-২০২১ 

অর্ মবছদরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

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 

৩১.০৩.২১ 

৩০.০৬.২১ 

৪.৩ স্বপ্রদণারেত তথ্য প্রকাশ তনকদ েতশকা 

হালনাগাদ ককর ওদয়বসাইদট প্র াশ 

হালনাগােকৃত 

রনদে মরশ া 

ওদয়বসাইদট 

প্র ারশত 

১ তাররখ সহ ারী 

কপ্রাগ্রার্ার  

৩০.০৯.২০ 

৩১.১২.২০ 

৩১.০৩.২১ 

৩০.০৬.২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০.০৯.২০ ৩১.১২.২০ ৩১.০৩.২১ ৩০.০৬.২১    

অজমন      

৪.৪ স্ব স্ব ওদয়বসাইদট তথ্য অরধ ার   

কসবাবক্স হালনাগাে রণ  

কসবাবক্স 

হালনাগােকৃত 

২ তাররখ সহ ারী 

কপ্রাগ্রার্ার  

৩০.০৯.২০ 

৩১.১২.২০ 

৩১.০৩.২১ 

৩০.০৬.২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০.০৯.২০ ৩১.১২.২০ ৩১.০৩.২১ ৩০.০৬.২১    

অজমন      

৪.৫ স্ব স্ব ওদয়বসাইদটর অরভদর্াগ প্ররত ার 

ব্যবস্থা (GRS) কসবাবক্স হালনাগাে রণ 

ওদয়বসাইদট 

হালনাগােকৃত 

২ তাররখ সহ ারী 

কপ্রাগ্রার্ার  

৩০.০৯.২০ 

৩১.১২.২০ 

৩১.০৩.২১ 

৩০.০৬.২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০.০৯.২০ ৩১.১২.২০ ৩১.০৩.২১ ৩০.০৬.২১    

অজমন      

৫. সুশাসন প্রতিষ্ঠা……………………………....৬ 

৫.১ উত্তর্ চচ মার তারল া প্রণয়ন  দর স্ব স্ব 

িন্ত্রণালয়/রবভাদগ কপ্ররণ 

উত্তর্ চচ মার 

তারল া 

কপ্রররত 

৩ তাররখ সহ ারী 

পররচাল  

৩১.১২.২০  লক্ষ্যর্াত্রা ৩১.১২.২০       

অজমন      

৫.২ অনলাইন তসকেকি অতিক াগ 

তনষ্পতত্তকরণ 

অতিক াগ 

তনষ্পতত্তকৃি 

৩ % পররচাল   ৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

৬. প্রককের সেকে শুদ্ধাচার........................................৯ 

৬.১ প্রককের বারষ ম  ক্রয় পরর ল্পনা 

অনুদর্ােন 

অনুদর্ারেত 

ক্রয় পরর ল্পনা 

৩ তাররখ   লক্ষ্যর্াত্রা       সকান উন্নয়ন 

প্রকে নাই   

অজমন      

৬.২ প্র দল্পর বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররেশ মন/ 

পররবীক্ষ্ণ 

োরখলকৃত 

প্ররতদবেন 

৩ সাংখ্যা   লক্ষ্যর্াত্রা 
      সকান উন্নয়ন 

প্রকে নাই   

অজমন 
     

৬.৩ প্র ল্প পররেশ মন/পররবীক্ষ্ণ 

প্ররতদবেদনর সুপাররশ বাস্তবায়ন 

বাস্তবায়দনর 

হার 

৩ %   লক্ষ্যর্াত্রা 
 

     সকান উন্নয়ন 

প্রকে নাই   

অজমন      

৭. ক্রয়কেকে শুদ্ধাচার.....................................................৭ 



 

 ার্ মক্রদর্র নার্  র্ মসম্পােন 

সূচ  

 

সূচদ র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়দনর

োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পে 

২০২০-২০২১ 

অর্ মবছদরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

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 

৭.১ রপরপএ ২০০৬-এর ধারা ১১(২) ও 

রপরপআর ২০০৮-এর রবরধ ১৬(৬) অনুর্ায়ী 

২০২০-২১ অর্ ে বছকরর ক্রয়-পরর ল্পনা  

ওকয়বসাইকে প্রকাশ 

ক্রয়-

পরর ল্পনা 

ওকয়বসাইকে 

প্রকাতশি 

৩ তাররখ সহকারী 

প্রককৌশলী 

১৫.০৯.২০ লক্ষ্যর্াত্রা 
 

১৫.০৯.২০      

অর্েন  

 

    

৭.২ ই-সেন্ডাকরর র্াধ্যদর্ ক্রয়  ার্ ম সম্পােন ই-কটন্ডাসর ক্রয় 

সম্পন্ন 

৪ % সহকারী 

প্রককৌশলী 

 ১০০%  লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

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

৮.১ স্ব স্ব কসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত (রসটিদজনস্ 

চাট মার) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন  

কসবা প্রোন 

প্ররতশ্রুরত 

প্রণীি ও 

বাস্তবাতয়ি 

৩ িাতরখ পতরচালক   ১০০%   লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন 

 

    

৮.২ অধীনস্থ অতিস পররেশ মন  পররেশ মন 

সম্পন্ন 

3 সাংখ্যা িহাপতরচাল

ক  

৪  লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

৮.৩ অধীনস্থ অতিকসর পররেশ মন 

প্ররতদবেদনর সুপাররশ বাস্তবায়ন 

পররেশ মন 

প্ররতদবেদনর 

সুপাররশ 

বাস্তবারয়ত 

২ % সহকারী  

পতরচালক 

১০০%  লক্ষ্যর্াত্রা 
১০০% 

১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন 

 

    

৮.৪ সরচবালয় রনদে মশর্ালা ২০১৪ অনুর্ায়ী 

নরর্র কেরণ রবন্যাস রণ  

নরর্ কেরণ 

রবন্যাসকৃত 

২ % সহকারী 

পতরচালক  

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

৮.৫ কেরণ রবন্যাসকৃত নরর্ রবনষ্ট রণ নরর্ 

রবনতিকৃি 

২ % সহকারী 

পতরচালক  

১০০%  লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

৯. শুদ্ধাচার সাংরিষ্ট এবাং দুনীরত প্ররতদরাদধ সহায়  অন্যান্য  ার্ মক্রর্……………..১৫ (অগ্রাতধকার তিতত্তকি পাঁচটি কা েক্রি) 

৯.১ কযাম্পাকস পতরষ্কার পতরচ্ছন্নিা 

অতি ান পতরচালনা  

আকয়াতর্ি 

অতি ান 

৪ সংখ্যা সহকারী 

পতরচালক  

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

৯.২ ননতিকিা সম্পতকেি তলিকলে নিতর ও 

তবতলর ব্যবস্থাকরণ  

তবতলকৃি 

তলিকলে 

৪ সংখ্যা সহকারী 

প্রককৌশলী  

৪০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

৯.৩ অতিে সংক্রান্ত প্রতশেণ  প্রতশেণার্ী ২ সংখ্যা সহকারী 

পতরচালক  

১ লেযিাো    ১     

অর্েন         

৯.৪ সমুদ্র নসকি পতরষ্কার অতি ান  আকয়াতর্ি 

অতি ান 

৩ সংখ্যা ঊর্ধ্েিন 

নবজ্ঞাতনক 

কি েকিো  

২ লেযিাো   ১  ১    

অর্েন  
 

      

৯.৫ তবদ্যযৎ ও পাতন অপচয় সরাকধ সকল র্াতরকৃি ২ সংখ্যা িহাপতরচাল ৪ লেযিাো  ১ ১ ১ ১    



 

 ার্ মক্রদর্র নার্  র্ মসম্পােন 

সূচ  

 

সূচদ র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়দনর

োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পে 

২০২০-২০২১ 

অর্ মবছদরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

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 

কি েকিো- কি েচারীকদর িাকে সকচিনিা 

সৃতির লকেয অতিস আকদশ র্াতর  

আকদশ ক  অর্েন  
 

      

১০. শুদ্ধাচার চচ োর র্ন্য পুরস্কার/প্রকণাদনা প্রদান.......................৩ 

১০.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এবং 

পুরস্কারপ্রাপ্তকদর িাতলকা ওকয়বসাইকে 

প্রকাশ 

প্রদত্ত পুরস্কার ৩ তাররখ িহাপতরচাল

ক 

৩১.০৫.২১ লক্ষ্যর্াত্রা    ৩১.০৫.২১    

অজমন 
 

    

১১. কি ে পতরকবশ উন্নয়ন .................................................২ 

১১.১  র্ ম পররদবশ উন্নয়ন (স্বাস্থযরবরধ 

অনুসরণ/ টিওএন্ডইভুি অদ দজা র্ালার্াল 

রবনষ্ট রণ/ পররষ্কার পররচ্ছন্নতা বৃরদ্ধ 

ইতযারে) 

উন্নত  র্ ম-

পররদবশ 
২ 

সাংখ্যা 

ও 

তাররখ 

কর্রি যাল 

কসন্টার 
 

লক্ষ্যর্াত্রা    ৩১.০৫.২১  

  অজমন 

     

১২. অর্ ে বরাদ্দ..............................................................২ 

১২.১ শুদ্ধাচার কি ে-পতরকেনায় অন্তেভুি 

তবতিন্ন কা েক্রি বাস্তবায়কনর র্ন্য 

বরাদ্দকৃি  অদর্ মর আনুিাতনক পররর্াণ 

বরাদ্দকৃি অর্ ে ২ লে 

োকা 

সহকারী 

পতরচালক  

৩ লে লক্ষ্যর্াত্রা ০ ১ লে ১ লে ১ লে    

অজমন      

১৩. পররবীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন………………………....৮ 

১৩.১ দপ্তর/সংস্হা কর্তেক প্রণীি                                          

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা, 

২০২০-২১ স্ব স্ব িন্ত্রণালয় এবং 

ওকয়বসাইকে আপকলািকরণ 

প্রণীত  র্ ম-

পরর ল্পনা 

আপকলািকৃত 

২ িাতরখ সহকারী 

সপ্রাগ্রািার  

০৪.০৮.২০ লক্ষ্যর্াত্রা ০৪.০৮.২০       

অজমন 

 

    

১৩.২ রনধ মাররত সর্দয় নত্রর্ারস  পররবীক্ষ্ণ 

প্ররতদবেন সংতিি িন্ত্রণালয়/তবিাকগ োরখল 

ও স্ব স্ব ওকয়বসাইকে আপকলািকরণ 

নত্রর্ারস  

প্ররতদবেন 

োরখলকৃত ও 

আপকলািকৃত 

২ সংখ্যা সহকারী 

সপ্রাগ্রািার  

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ 

 

১ ১ ১    

অজমন 
 

    

১৩.৩ আওিাধীন আঞ্চতলক/িাঠ প োকয়র 

কা োলয় কর্তেক োরখলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার 

ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা ও পররবীক্ষ্ণ  

প্ররতদবেদনর ওপর রিিব্যা  প্রোন 

তিিব্যাক 

সিা/কি েশালা 

অনুতষ্ঠি 

৪ তাররখ   লক্ষ্যর্াত্রা 
 

     িাঠ প োকয় 

সকাকনা 

কা োলয় সনই   অজমন 
 

    

 

(সিাোঃ শতিকুর রহিান)  

যুগ্মসতচব  

িহাপতরচালক (অতিতরি দাতয়ত্ব) 

বাংলাকদশ ওশাকনাগ্রতিক তরসাচ ে ইনতেটিউে 


