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মন্ত্রণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রবিষ্ঠানের জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম মপবর ল্পো প্রণয়ে,  

িাস্তিায়ে ও মূল্যায়ন বেনদ মবশ া, ২০২১-২২  

 

১। কপ্রক্ষাপট: 

 গণপ্রজািন্ত্রী িাাংলানদশ ির ার ২০১২ িানল জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল প্রণয়ে  নরনে। এ ক ৌশনলর মূল লক্ষয 

হল শুদ্ধাচার চচ মা ও দুেীবি প্রবিনরানের মাধ্যনম রাষ্ট্র ও িমানজ সুশািে প্রবিষ্ঠা  রা। সুখী-িমৃদ্ধ কিাোর িাাংলা গড়ার 

প্রিযনয় প্রণীি ক ৌশনল শুদ্ধাচারন  ননন্ত্রতকতা ও সততা দ্বািা প্রভান্ত্রিত আিিণগত উৎকষ ি এিাং প্রকান সমাদজি কাদলাত্তীণ ি 

মানদণ্ড, প্রথা ও নীন্ত্রতি প্রন্ত্রত আনুগতয ন্ত্রহসাদি সাংজ্ঞান্ত্রয়ত কিা হদয়দে। এ ক ৌশনল রাষ্ট্র ও িমানজ শুদ্ধাচার প্রবিষ্ঠা 

ির ানরর িাাংবিোবে  ও আইেগি স্থায়ী দাবয়ত্ব; সুিরাাং ির ারন  অব্যাহিভানি এই লনক্ষয  ার্ মক্রম পবরচালো 

 রনি হনি মনম ম উনেখ আনে। এরই োরািাবহ িায় প্রায় ি ল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রবিষ্ঠােিমূহ ১ জানুয়াবর 

২০১৫ কেন  ৩০ জুে ২০১৬ কময়ানদর জন্য শুদ্ধাচার  ম মপবর ল্পো ও িাস্তিায়ে অগ্রগবি পবরিীক্ষণ  াঠানমা প্রণয়ে 

 নর। ২০১৬-২০১৭ অে মিেনর মন্ত্রণালয়/বিভাগ/িাংস্থার পাশাপাবশ আওিােীে দপ্তর/িাংস্থা এিাং মাঠ পর্ মানয়র 

ন্ত্রিভাগীয়/আঞ্চন্ত্রলক কার্ িালয়সমূহ জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম মপবর ল্পো ও িাস্তিায়ে পবরিীক্ষণ  াঠানমা প্রণয়ে  নর 

আসদে। ২০১৮-১৯ অে মিেনর প্রথমিাদিি মত জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম মপবর ল্পোয় িম্পাবদি  ানজর বিপরীনি 

েম্বর প্রদাে ও কি আনলান  প্রাথন্ত্রমকভাদি মূল্যায়ে কার্ িক্রম শুরু হয়। এি োিািান্ত্রহকতায় আগামী ২০২১-২২ অথ িিেদিও 

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

িদয়দে।   

 সকল মিণালয়/ন্ত্রিভাগ তাদদি স্ব স্ব জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম মপবর ল্পো প্রণয়ে কিদি। এ োড়া, 

মিণালয়/ন্ত্রিভাগসমূহ আওতােীন দপ্তি/সাংস্থা এিাং এ সকল দপ্তি/সাংস্থাি আঞ্চন্ত্রলক/মাঠ পর্ িাদয়ি কার্ িালয়সমূদহি জন্য 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগ কর্তিক প্রণীত ন্ত্রনদদ িন্ত্রশকা অনুসিণপূি িক জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম মপবর ল্পো প্রণয়ে, িাস্তিায়ন ও 

মূল্যায়দনি ন্ত্রনদদ িশনা প্রদান কিদি। মিণালয়/ন্ত্রিভাগসমূহ এই ন্ত্রনদদ িন্ত্রশকা অনুিরণ  নর স্ব স্ব প্রক্ষদত্র জািীয় শুদ্ধাচার 

ক ৌশল  ম মপবর ল্পো, ২০২১-২২ প্রণয়ে  রনি।  ম মপবর ল্পোয় অন্তর্ভ মক্ত  ার্ মক্রমিমূহ িাস্তিায়ে কশনে মূল্যায়দনি 

প্রক্ষদত্রও এ ন্ত্রনদদ িন্ত্রশকা অনুসিণ কিদত হদি। 

 ২। জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  মমপবর ল্পো, ২০২১-২২ 

জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম মপবর ল্পোয় প্রাবিষ্ঠাবে  ব্যিস্থা, আন্ত্রথ িক ব্যিস্থাপনা উন্নয়ন এিাং শুদ্ধািাি 

সাংন্ত্রিষ্ট ও দুনীন্ত্রত প্রন্ত্রতদিাদে সহায়ক অন্যান্য কার্ িক্রম এই ৩ (বিে) টি কক্ষনৈ  ার্ মক্রম বেে মারণ  রা হনয়নে: 

  

ক্রবম  ১: প্রাবিষ্ঠাবে  ব্যিস্থা  

 

১.১ ত্রেবি িা  বমটির িভা 

 

ননন্ত্রতকতা কন্ত্রমটিি কার্ িপন্ত্রিন্ত্রেি আদলাদক সভাি আদলািযসূন্ত্রি ন্ত্রনে িািণ কিদত হদি। জাতীয় শুদ্ধািাি প্রকৌশল 

কম িপন্ত্রিকল্পনা ও িাস্তিায়ন পন্ত্রিিীক্ষণ সাংক্রান্ত ত্রৈমাবি  প্রবিনিদেিমূহ ত্রেবি িা  বমটির িভায় অনুনমাবদি হনি 

হনি বিোয় প্রবি ক ায়াট িাদি ন্যযনতম ১টি  নর ত্রেবি িা  বমটির িভা আহ্বাে  রনি হনি এিাং এি লক্ষযমাত্রা ১.১ 

েম্বর ক্রবমন র ৬ নম্বি কলাদম উনেখপূি ম  ৮-১১  লামিমূনহ ত্রৈমাবি  বভবিনি উক্ত লক্ষযমাৈা বিভাজে  নর প্রদশ মে 

কদি ননন্ত্রতকতা কন্ত্রমটিি সভাি কার্ িন্ত্রিিিণী মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাদগ প্রপ্রিণ কিদত হনি।  

 

মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: প্রবি ত্রৈমাবিন  ১টি  নর িভা অনুবষ্ঠি হনল পূণ ম েম্বর পাওয়া র্ানি। ক াে ত্রৈমাবিন  িভা 

আনয়াজে  রা িম্ভি ো হনল পরিিী িমনয় িভা আনয়াজে  রা র্ানি। িনি, বেে মাবরি ত্রৈমাবিন র িভা পরিিী িমনয় 

আনয়াজে  রা হনল প্রবিটি িভার বিলনম্বর জন্য ০.২৫  নর েম্বর  িমে হনি। 

 

প্রমাণক: ননন্ত্রতকতা কন্ত্রমটিি সভাি কার্ িন্ত্রিিিণী। 

 

১.২ ত্রেবি িা  বমটির িভার বিদ্ধান্ত িাস্তিায়ে 

ত্রেবি িা  বমটির িভায় গৃহীি বিদ্ধান্ত িাস্তিায়নের হার বেে মারণ  রনি হনি এিাং এর লক্ষযমাত্রা ১.২ েম্বর 

ক্রবমন  উনেখ  রনি হনি। এনক্ষনৈ প্রবি ক ায়াট মানর অনুনষ্ঠয় ত্রেবি িা  বমটির িভায় গৃহীি বিদ্ধান্ত িাস্তিায়নের হার 
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পৃে ভানি প্রবি ক ায়াট মানর (৮-১১  লামিমূনহ) উনেখ  রনি হনি। প্রকান ন্ত্রসদ্ধান্ত িাস্তিায়ন কিা সম্ভি না হদল তাি 

প্রর্ৌন্ত্রিক কািণ উদেি কদি ননন্ত্রতকতা কন্ত্রমটিি সভাপন্ত্রত কর্তিক প্রন্ত্রতস্বাক্ষন্ত্রিত প্রন্ত্রতদিদন দান্ত্রিল কিদত হদি।  

 

মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: প্রবি ত্রৈমাবিন  আনয়াবজি িভার বিদ্ধান্ত িাস্তিায়ে লক্ষযমাৈার বিপরীনি অজমে শিভাগ 

হনল পূণ ম েম্বর পাওয়া র্ানি। িনি অজমে শিভাগ ো হনল গাবণবি হানর েম্বর  িমে হনি। উদেখ্য, মূল্যায়দনি সময় 

ননন্ত্রতকতা কন্ত্রমটিি কার্ িপন্ত্রিন্ত্রেি আদলাদক গৃহীত ন্ত্রসদ্ধান্ত িাস্তিায়দনি ওপি প্রিন্ত্রশ গুরুত্ব প্রদয়া হদি।  

 

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

 

১.৩ সুশাসন প্রন্ত্রতষ্ঠাি ন্ত্রনন্ত্রমত্ত অাংশীজদনি (stakeholder) অাংশগ্রহদণ সভা 

 

 মিণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রবিষ্ঠানে অাংশীজদনি অাংশগ্রহনণ িভা আহ্বাে  রনি হনি এিাং ১.৩ েম্বর ক্রবমন র 

৬ নম্বি কলাদম এি লক্ষযমাত্রা উনেখ  রনি হনি এিাং ৮-১১  লামিমূনহ ত্রৈমাবি  বভবিনি উক্ত লক্ষযমাৈা বিভাজে 

 নর প্রদশ মে  রনি হনি। উনেখ্য, অাংশীজে (stakeholder) িলনি স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রন্ত্রতষ্ঠাদনি 

অভযন্তিীণ/দাপ্তন্ত্রিক/নাগন্ত্রিক কিিা গ্রহণ ারী কর্ন াে ব্যবক্ত/প্রবিষ্ঠাে (ির াবর/নিির াবর), সুশীল সমাদজি প্রন্ত্রতন্ত্রনন্ত্রে 

(মিণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রবিষ্ঠানেি কাদজি সাদথ সাংন্ত্রিষ্ট) এিাং আওিােীে দপ্তর/িাংস্থা/মাঠপর্ মানয়র  ার্ মালয়িমূহ 

ব াংিা িানদর  ম ম িমা- ম মচারীন  বুঝানি। 

 

মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: অাংশীজনের অাংশগ্রহনণ িভা আনয়াজনের লক্ষযমাৈার বিপরীনি অজমে শিভাগ হনল পূণ ম 

েম্বর পাওয়া র্ানি। িনি অজমে শিভাগ ো হনল গাবণবি হানর েম্বর  িমে হনি। 

 

প্রমাণক: অাংশীজনের অাংশগ্রহনণ িভাি কার্ িন্ত্রিিিণী এিাং হান্ত্রজিা।  

 

১.৪ শুদ্ধািাি সাংক্রান্ত প্রন্ত্রশক্ষণ আদয়াজন  

 

কম িকতিা-কম িিািীদদি জন্য শুদ্ধািাি সাংক্রান্ত ন্যযনতম ২ টি প্রন্ত্রশক্ষণ আদয়াজন কিদত হদি এিাং এি 

লক্ষযমাত্রা ১.৪ নম্বি ক্রন্ত্রমদকি ৬ নম্বি কলাদম উদেি কিদত হদি। ৮-১১ কলামসমূদহ প্রদর্াজয প্রকায়াট িাদি উি 

লক্ষযমাত্রা প্রদশ িন কিদত হদি।  

 

মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: লক্ষযমাত্রাি ন্ত্রিপিীদত শুদ্ধািাি সাংক্রান্ত ন্যযনতম ২ টি প্রন্ত্রশক্ষণ আদয়াজন কিা হদল পূণ ি 

নম্বি পাওয়া র্াদি। তদি অজিন শতভাগ না হদল গান্ত্রণন্ত্রতকহাদি নম্বি কতিন হদি। 

 

প্রমাণক: প্রন্ত্রশক্ষদণি প্রনাটিশ, হান্ত্রজিা ও েন্ত্রি। 

 

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

ইতযান্ত্রদ) 

 

িতিমাদন ন্ত্রিিাজমান নতুন স্বাভান্ত্রিক (new normal) পন্ত্রিন্ত্রস্থন্ত্রতদত মন্ত্রণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রবিষ্ঠােিমূহ স্ব 

স্ব   ার্ মালনয় কম ি-পন্ত্রিদিশ উন্নয়ন সাংক্রান্ত কার্ িক্রম প্রর্মন: স্বাস্থযন্ত্রিন্ত্রে অনুসিণ/টিওএন্ডইভুি অদকদজা মালামাল 

ন্ত্রিনষ্টকিণ/পন্ত্রিষ্কাি-পন্ত্রিচ্ছন্নতা বৃন্ত্রদ্ধ ইতযান্ত্রদ গ্রহণ কিদি। কার্ িক্রদমি সাংখ্যা ও সম্পন্ন কিাি তান্ত্রিি ন্ত্রনে িািণ কদি 

লক্ষযমাত্রা ১.৫ ক্রন্ত্রমদকি ৬ নম্বি কলাদম উনেখ  রনি হনি এিাং ৮-১১  লামিমূনহ ত্রৈমাবি  বভবিনি উক্ত লক্ষযমাৈা 

বিভাজে  নর প্রদশ মে  রনি হনি। উদেখ্য, কম িপন্ত্রিকল্পনা প্রপ্রিদণি সময় ন্ত্রনি িান্ত্রিত কার্ িক্রদমি নাম, িাস্তিায়ন প্রন্ত্রক্রয়া 

ও প্রমাণক ন্ত্রহসাদি ন্ত্রক সিিিাহ কিা হদি তাি ন্ত্রিিিণ পৃথক সাংযুন্ত্রিদত ন্ত্রদদত হদি। 

 

 মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: মন্ত্রণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রবিষ্ঠােিমূহ কম ি-পন্ত্রিদিশ উন্নয়ন সাংক্রান্ত ন্ত্রিন্ত্রভন্ন কার্ িক্রদমি 

সাংখ্যা ও কার্ িক্রম সম্পন্ন কিাি তান্ত্রিদিি লক্ষযমাত্রা অন্ত্রজিত হদল পূণ ম েম্বর পাওয়া র্ানি।  

 

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

ও অন্যান্য প্রমাণক। 
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১.৬ জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম মপবর ল্পো, ২০২১-২২ এিাং বেে মাবরি িমনয় ত্রৈমাবি  পবরিীক্ষণ প্রবিনিদে 

মবন্ত্রপবরেদ ন্ত্রিভাদগ দান্ত্রিল ও স্ব স্ব ওদয়িসাইদট আপদলাডকিণ 

মবন্ত্রপবরেদ বিভাগ কেন  প্রদি বেনদ মশো অনুর্ায়ী ন্ত্রনে িান্ত্রিত তান্ত্রিদিি মনধ্য জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল 

 ম মপবর ল্পো ও পবরিীক্ষণ  াঠানমা প্রণয়ণ  নর লক্ষযমাত্রা ১.৬ েম্বর ক্রবমন র প্রেম ক ায়াট মানর প্রদশ মে  রনি হনি। 

এ   াঠানমা প্রণয়নণর প্রকৃি িাবরখ অজমনের  লানম উনেখ  নর িা মবন্ত্রপবরেদ বিভানগ কপ্ররণ  রনি হনি। প্রনিয  

ক ায়াট মানর জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম মপবর ল্পো ও পবরিীক্ষণ  াঠানমা িাস্তিায়নের িথ্য িাংবিষ্ট ক ায়াট মানরর প্রকৃি 

অজমনের ঘনর উদেি কদি ক ায়াট মার িমাবপ্তর পরিিী ১৫ বদনের মনধ্য িা মবন্ত্রপবরেদ বিভানগ দাবখল  রনি হনি এিাং 

ও স্ব স্ব ওদয়িসাইদট আপদলাড কিদত হদি। 

 

মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: ন্ত্রনে িান্ত্রিত িাবরনখর মনধ্য জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম মপবর ল্পো, ২০২১-২২ এিাং প্রনিয  

ত্রৈমাবি  পবরিীক্ষণ প্রবিনিদে বেে মাবরি িমনয়  মবন্ত্রপবরেদ বিভানগ দাবখল  রা হনল/স্ব স্ব ওদয়িসাইদট আপদলাড 

কিা হদল পূণ ম েম্বর পাওয়া র্ানি।  

 

প্রমাণক: স্ব স্ব ওনয়িিাইট। 

 

১.৭ আওতােীন দপ্তি/িাংস্থা (প্রদর্াজয প্রক্ষদত্র) কর্তিক দাবখলকৃি জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম মপবর ল্পো ও পবরিীক্ষণ  

প্রবিনিদনের ওপর বিডব্যা  প্রদাে 

 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রবিষ্ঠােিমূহ আওতােীন দপ্তি/িাংস্থা কর্তিক দাবখলকৃি জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল 

 ম মপবর ল্পো ও পন্ত্রিিীক্ষণ প্রন্ত্রতদিদদনি ওপর বিডব্যা  প্রদাে কিদি এিাং লক্ষযমাৈা ১.৭ েম্বর ক্রবমন র ৬ নম্বি 

কলাদম উনেখ  রনি হনি এিাং ৮-১১  লামিমূনহ ত্রৈমাবি  বভবিনি উক্ত লক্ষযমাৈা বিভাজে  নর প্রদশ মে  রনি 

হনি। 

 

মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: আওতােীন দপ্তি/িাংস্থা (প্রদর্াজয প্রক্ষদত্র) কর্তিক প্রন্ত্রত প্রকায়াট িাদি দাবখলকৃি জািীয় শুদ্ধাচার 

ক ৌশল  ম মপবর ল্পো ও পবরিীক্ষণ প্রবিনিদনের ওপর মন্ত্রণালয়/বিভাগিমূহ বিডব্যা  প্রদাে  রনল পূণ ম েম্বর পাওয়া 

র্ানি।  

 

প্রমাণক: কোটিশ, উপবস্থবি, পৈ, দপ্তি/সাংস্হা কর্তিক িাস্তিান্ত্রয়ত কম িপন্ত্রিকল্পনাি ৩ নম্বি ক্রন্ত্রমদকি িাস্তিায়ন 

অগ্রগন্ত্রত প্রন্ত্রতদিদন। 

 

১.৮ শুদ্ধািাি পুিস্কাি প্রদান এিাং পুিস্কািপ্রাপ্তদদি তান্ত্রলকা ওদয়িসাইদট প্রকাশ  

শুদ্ধািাি পুিস্কাি প্রদান নীন্ত্রতমালা ২০১৭ ও এি স্পষ্টীকিণ অনুর্ায়ী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রবিষ্ঠােিমূহ 

িানদর  ম ম িমা- ম মচারীনদরন  পুরস্কার প্রদাে  রনি এিাং পুিস্কািপ্রাপ্তদদি তান্ত্রলকা ওদয়িসাইদট প্রকাশ কিদি।। এর 

লক্ষযমাৈা ১.৮ েম্বর ক্রবমন র ৬ নম্বি কলাদম উনেখ  রনি হনি এিাং ৮-১১  লামিমূনহ প্রদর্াজয প্রকায়াট িাদি উক্ত 

লক্ষযমাৈা প্রদশ মে  রনি হনি। উদেখ্য, জুন ২০২২ এ পুরস্কার প্রদাে  রনি হদি। 

 

মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: ২০২১-২২ অে ম-িেনরর শুদ্ধািাি পুিস্কাি প্রদাদনি লক্ষযমাৈার বিপরীনি অজমে শিভাগ হনল 

পূণ ম েম্বর পাওয়া র্ানি। িনি অজমে বেে মাবরি িাবরনখর মনধ্য ো হনল ক াে েম্বর প্রদাে  রা র্ানি ো। 

 

প্রমাণক: আনদশ, পৈ। 

 

ক্রবম  ২: আবে ম  ব্যিস্থাপো উন্নয়ে   

২.১ ২০২১-২২ অথ ি িেদিি ক্রয়-পবর ল্পো (প্র নল্পর অনুনমাবদি িাবে ম  ক্রয় পবর ল্পোিহ) ওদয়িসাইদট প্রকাশ 

বপবপএ ২০০৬-এর োরা ১১(২) ও বপবপআর ২০০৮-এর বিবে ১৬(৬) অনুর্ায়ী ির ানরর রাজস্ব িানজনটর 

অেীনে ক াে ক্রয় ার্ ম পবরচালোর কক্ষনৈ ক্রয় ারী প্রবিষ্ঠাে অে মিেনরর প্রারনম্ভ িাবে ম  ক্রয়-পবর ল্পো প্রণয়ে  রনি। 

রাজস্ব িানজনটর অেীনে ক্রয় পবর ল্পো প্রণয়নের পাশাপাবশ চলমাে প্র ল্পিমূনহর িাবে ম  ক্রয় পবর ল্পো অনুনমাদে 

 রনি হনি। রাজস্ব িানজনটর ক্রয় পবর ল্পো এিাং প্র ল্পিমূনহর অনুনমাবদি ক্রয় পবর ল্পো ওনয়িিাইনট প্র ানশর 

লক্ষযমাৈা ১ম ক ায়াট মানরই বেে মারণ  রনি হনি। দু'েরনের ক্রয় পবর ল্পো ওনয়িিাইনট প্র ানশর জন্য দু'টি পৃে  

িাবরখ বেে মারণ  রা হনল িাবরখ দু'টি ১ম ক ায়াট মানর (৮ েম্বর  লানম)  মা বদনয় বলখনি হনি। উনেখ্য, মন্তব্য  লানম 
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ক ােটি রাজস্ব িানজনটর ক্রয় পবর ল্পো ওনয়িিাইনট প্র ানশর লক্ষযমাৈা এিাং ক ােটি প্র ল্পিমূনহর অনুনমাবদি িাবে ম  

ক্রয় পবর ল্পো ওনয়িিাইনট প্র ানশর লক্ষযমাৈা িা বেে মারণ  নর বদনি হনি।  

মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: ২০২১-২২ অে মিেনরর প্রারনম্ভ িাবে ম  ক্রয়-পবর ল্পো ওনয়িিাইনট প্র াশ  রা হনল এিাং 

র্োিমনয় (িাংনশাবেি িানজট অনুর্ায়ী) হালোগাদ  রা হনল ০.৫০ েম্বর পাওয়া র্ানি। বেে মাবরি িাবরনখর মনধ্য ো 

হনল প্রবি পাবক্ষন র জন্য ০.২৫  নর েম্বর  িমে হনি। প্র ল্পিমূনহর অনুনমাবদি িাবে ম  ক্রয় পবর ল্পো লক্ষযমাৈা 

অনুর্ায়ী ওনয়িিাইনট প্র াশ  রনল ১.৫ েম্বর পাওয়া র্ানি। বেে মাবরি িাবরনখর মনধ্য ো  রনল প্রবি পাবক্ষন র জন্য 

০.২৫  নর েম্বর  িমে হনি।  

প্রমাণক: অন্ত্রিস আদদশ ও স্ব স্ব ওনয়িিাইট। 

 

২.২ প্রকদল্পি PSC ও PIC সভা আদয়াজন 

 

মিণালয়/ন্ত্রিভাগ/িাষ্ট্রীয় প্রন্ত্রতষ্ঠান/দপ্তি/ সাংস্থাা্ি িলমান প্রকদল্পি ন্ত্রডন্ত্রপন্ত্রপ/টিএন্ত্রপন্ত্রপ এ ন্ত্রনে িান্ত্রিত প্রমাপ অনুর্ান্ত্রয় 

PSC ও PIC সভা আদয়াজদনি লক্ষযমাত্রা ২.২ েম্বর ক্রবমন র ৬ নম্বি কলাদম উদেি কিদত হদি এিাং ৮-১১ 

কলামসমূদহ প্রদর্াজয প্রকায়াট িাদি উি লক্ষযমাত্রা প্রদশ িন কিদত হদি। 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 হদি। সাংন্ত্রিষ্ট  প্রকদল্পি ন্ত্রডন্ত্রপন্ত্রপ/টিএন্ত্রপন্ত্রপ এি প্রদর্াজয পাতাগুদলা সাংযুি কিদত হদি। 

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

লক্ষযমাত্রাি শতকিা ৮০ ভাগ িাস্তিায়দনি জন্য গান্ত্রণন্ত্রতকহাদি নম্বি কতিন কদি নম্বি প্রদয়া হদি। ন্ত্রকন্তু, লক্ষযমাত্রাি 

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

প্রমাণক: আদয়ান্ত্রজত সভাি কার্ িন্ত্রিিিণী। 

 

২.৩ িান্ত্রষ িক উন্নয়ন কম িসূন্ত্রি িাস্তিায়ন  

মিণালয়/ন্ত্রিভাগ/িাষ্ট্রীয় প্রন্ত্রতষ্ঠান িাবে ম  উন্নয়ে  ম মসূবচ (এন্ত্রডন্ত্রপ) িাস্তিায়দনি শতকিা লক্ষযমাত্রা ন্ত্রনে িািণ 

কদি  ২.৩ েম্বর ক্রবমন র ৬ নম্বি কলাদম উনেখ  রপ্রি এিাং ৮-১১  লামিমূনহ ত্রৈমাবি  বভবিনি উক্ত লক্ষযমাৈা 

বিভাজে  নর প্রদশ মে কিদি।  

মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: িাবে ম  উন্নয়ে  ম মসূবচ শিভাগ িাস্তিায়নের জন্য পূণ ম েম্বর পাওয়া র্ানি। লক্ষযমাৈার শি রা 

৮০ ভাগ িাস্তিায়নের জন্য গাবণবি হানর েম্বর  িমে  নর েম্বর কদয়া হনি। ব ন্তু, লক্ষযমাৈার শি রা ৮০ ভাগ 

িাস্তিাবয়ি ো হনল ক াে েম্বর পাওয়া র্ানি ো। 

প্রমাণক: মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবডবপ িাস্তিায়দনি প্রমাণক সিিিাহ কিদি। মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগ িাস্তিায়ন 

পন্ত্রিিীক্ষণ ও  মূল্যায়ন ন্ত্রিভাগ হদত িাবে ম  উন্নয়ে  ম মসূবচ িাস্তিায়ন হাি র্ািাই কিদি। 

 

২.৪ প্রকল্প সমান্ত্রপ্ত প্রশদষ প্রকদল্পি সম্পদ (র্ানিাহন, কন্ত্রম্পউটাি, আসিািপত্র ইতযান্ত্রদ) ন্ত্রিন্ত্রে প্রমাতাদিক হস্তান্তি কিা 

মিণালয়/ন্ত্রিভাগ/িাষ্ট্রীয় প্রন্ত্রতষ্ঠান কর্তিক প্রকল্প সমান্ত্রপ্ত প্রশদষ প্রকদল্পি সম্পদ (র্ানিাহন, কন্ত্রম্পউটাি, 

আসিািপত্র ইতযান্ত্রদ) ন্ত্রিন্ত্রে প্রমাতাদিক হস্তান্তি কিাি তান্ত্রিি ন্ত্রনে িািণ কদি ২.৪ েম্বর ক্রবমন র ৬ নম্বি কলাদম উনেখ 

 রনি হনি ৮-১১  লামিমূনহ প্রদর্াজয প্রকায়াট িাদি উক্ত লক্ষযমাৈা বিভাজে  নর প্রদশ মে  রনি হনি। উদেখ্য, কম ি- 

পন্ত্রিকল্পনা প্রপ্রিদণি সময় মিণালয়/ন্ত্রিভাগ/িাষ্ট্রীয় প্রন্ত্রতষ্ঠাদন সমাপ্ত হদয়দে এমন প্রকদল্পি সম্পদদি ন্ত্রিিিণ সাংযুন্ত্রি 

আকাদি ন্ত্রদদত হদি। 

মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: ন্ত্রনে িান্ত্রিত সমদয়ি মদে প্রকদল্পি সম্পদ (র্ানিাহন, কন্ত্রম্পউটাি, আসিািপত্র ইতযান্ত্রদ) ন্ত্রিন্ত্রে 

প্রমাতাদিক হস্তান্তি কিদত পািদল পূণ ম েম্বর পাওয়া র্ানি। বেে মাবরি িাবরনখর মনধ্য ো হনল প্রবি পাবক্ষন র জন্য ০.২৫ 

 নর েম্বর  িমে হনি। 

প্রমাণক: সাংন্ত্রিষ্ট পত্র  
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ক্রবম  ৩: শুদ্ধাচার-িাংবিষ্ট এিাং দুেীবি প্রবিনরানে িহায়  অন্যান্য  ার্ মক্রম 

 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রবিষ্ঠােিমূহ স্ব স্ব  ার্ মালনয় শুদ্ধাচার প্রবিষ্ঠার বেবমি শুদ্ধাচার িাংবিষ্ট এিাং দুেীবি  

প্রবিনরানে িহায়   ার্ মক্রমিমূনহর মনধ্য হনি অন্য কর্ন াে উপযুক্ত  ার্ মক্রম গ্রহণ  রনি পানর। এনক্ষনৈ অন্যযে ৫টি 

 ার্ মৈম গ্রহণ  রনি হনি এিাং কিগুবলর লক্ষযমাৈা ৬ নম্বি কলাদম উনেখ  রনি হনি। এ োড়া, ৮-১১  লামিমূনহ 

ত্রৈমাবি  বভবিনি উক্ত লক্ষযমাৈা বিভাজে  নর প্রদশ িে  রনি হনি। উদেখ্য, মিণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রবিষ্ঠানেি জন্য 

জাতীয় শুদ্ধািাি প্রকৌশল, ২০১২ এ ন্ত্রনে িান্ত্রিত প্রকান কার্ িক্রম ইদতামদে িাস্তিান্ত্রয়ত না হদয় থাকদল উি কার্ িক্রম এ 

ক্রন্ত্রমদক অন্তভু িি কিদত হদি। 

 

মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: মন্ত্রণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রবিষ্ঠােিমূহ স্ব স্ব  ার্ মালনয় শুদ্ধাচার প্রবিষ্ঠার বেবমি শুদ্ধাচার 

িাংবিষ্ট এিাং দুেীবি প্রবিনরানে িহায়   ার্ মক্রমিমূনহর মনধ্য হনি অন্য কর্ন াে উপযুক্ত  ার্ মক্রম গ্রহণ  রনি পানর। 

 ার্ মক্রম,  ম মিম্পাদে সূচ  ও এ   র্োর্ে হওয়া িানপনক্ষ এিাং লক্ষযমাৈার বিপরীনি অজমে শিভাগ হনল পূণ ম েম্বর 

পাওয়া র্ানি। অন্যোয় ক াে েম্বর প্রদাে  রা র্ানি ো। 

 

প্রমাণক: স্ব স্ব ওদয়িসাইট, পত্র, প্রনাটিশ, েন্ত্রি, ন্ত্রভন্ত্রডও িা কার্ িক্রম সাংন্ত্রিষ্ট প্রর্দকান প্রমাণক। 

 

৩। জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম মপবর ল্পো, ২০২১-২২ প্রণয়ে ও ত্রৈমাবি  পবরিীক্ষণ প্রবিনিদে িাংক্রান্ত সময়সূন্ত্রি: 

িময়িীমা বিেয় িাস্তিায়ে ারী  র্তমপক্ষ 

ক. জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  মমপবর ল্পো ও িাস্তিায়ে অগ্রগবি পবরিীক্ষণ  াঠানমা প্রণয়ে 

২৫ মাি ি 

২০২১ 

বেনদ মবশ া অনুিরণ  নর জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম মপবর ল্পো 

প্রণয়নের জন্য ি ল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রবিষ্ঠােন  

অনুনরাে জ্ঞাপে এিাং আওিােীে দপ্তর/িাংস্থা, আঞ্চবল /মাঠ 

পর্ মানয়র  ার্ মালয়িমূনহ  ম মপবর ল্পো প্রণয়নের বেনদ মশো ও 

প্রনয়াজেীয় িহায়িা প্রদানের জন্য ি ল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় 

প্রবিষ্ঠােন  অনুনরাে জ্ঞাপে  

মবন্ত্রপবরেদ বিভাগ  

৩০ এন্ত্রপ্রল 

২০২১ 

জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম মপবর ল্পোর খিড়া স্ব স্ব ত্রেবি িা 

 বমটির অনুনমাদে গ্রহণপূি ম  মবন্ত্রপবরেদ বিভানগ কপ্ররণ  

মন্ত্রণালয়/বিভাগ  

১৭-২১ ও ২৪ 

প্রম ২০২১ 

মবন্ত্রপবরেদ বিভানগর জািীয় শুদ্ধাচার িাস্তিায়ে ইউবেট  র্তম  

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রবিষ্ঠানের দাবখলকৃি জািীয় শুদ্ধাচার 

ক ৌশল  ম মপবর ল্পোর খিড়া পর্ মানলাচোপূি ম  বিডব্যা  প্রদাে  

মবন্ত্রপবরেদ বিভাগ  

৩০ প্রম 

২০২১ 

মবন্ত্রপবরেদ বিভাগ  র্তম  প্রনদয় বিডব্যান র সুপাবরশ অন্তর্ভ মক্ত 

 নর জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম মপবর ল্পো, ২০২১-২২ স্ব স্ব 

ত্রেবি িা  বমটির অনুনমাদে গ্রহণপূি ম  চূড়ান্ত  নর মবন্ত্রপবরেদ 

বিভানগ কপ্ররণ ও মন্ত্রণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রবিষ্ঠানের স্ব স্ব 

ওনয়িিাইনট প্র াশ  

মন্ত্রণালয়/বিভাগ  
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ি. জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম মপবর ল্পো পন্ত্রিিীক্ষণ 

১৭ অদটািি 

২০২১ 

 

জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম মপবর ল্পো ও িাস্তিায়ে অগ্রগবি 

পবরিীক্ষণ  াঠানমানি উবেবখি লক্ষযমাত্রাি ন্ত্রিপিীদত ১ম 

নত্রমান্ত্রসক প্রন্ত্রতদিদন মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাদগ প্রপ্রিণ 

মিণালয়/ন্ত্রিভাগ/িাষ্ট্রীয় 

প্রন্ত্রতষ্ঠাদনি ননন্ত্রতকতা 

কন্ত্রমটি 

১৬ জানুয়ান্ত্রি 

২০২২ 

 

জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম মপবর ল্পো ও িাস্তিায়ে অগ্রগবি 

পবরিীক্ষণ  াঠানমানি উবেবখি লক্ষযমাত্রাি ন্ত্রিপিীদত ২য় 

নত্রমান্ত্রসক প্রন্ত্রতদিদন মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাদগ প্রপ্রিণ 

মিণালয়/ন্ত্রিভাগ/িাষ্ট্রীয় 

প্রন্ত্রতষ্ঠাদনি ননন্ত্রতকতা 

কন্ত্রমটি 

১৭ এবপ্রল 

২০২২ 

জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম মপবর ল্পো ও িাস্তিায়ে অগ্রগবি 

পবরিীক্ষণ  াঠানমানি উবেবখি লক্ষযমাত্রাি ন্ত্রিপিীদত ৩য় 

নত্রমান্ত্রসক প্রন্ত্রতদিদন মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাদগ প্রপ্রিণ 

মিণালয়/ন্ত্রিভাগ/িাষ্ট্রীয় 

প্রন্ত্রতষ্ঠাদনি  ননন্ত্রতকতা 

কন্ত্রমটি 

১৭ জুলাই 

২০২২ 

 

জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম মপবর ল্পো ও িাস্তিায়ে অগ্রগবি 

পবরিীক্ষণ  াঠানমানি উবেবখি লক্ষযমাত্রাি ন্ত্রিপিীদত ৪থ ি 

নত্রমান্ত্রসক অগ্রগন্ত্রতসহ ২০২১-২২ অথ িিেদিি কম িপন্ত্রিকল্পনা 

স্বমূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রতদত মূল্যায়ন কদি মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাদগ প্রপ্রিণ 

মিণালয়/ন্ত্রিভাগ/িাষ্ট্রীয় 

প্রন্ত্রতষ্ঠাদনি ননন্ত্রতকতা 

কন্ত্রমটি 

 

৪। জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  মমপবর ল্পো, ২০২১-২২ দান্ত্রিল প্রন্ত্রক্রয়া 

 (ক) জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  মমপবর ল্পো ২০২১-২২ খিড়ার ১কন্ত্রপ ৩০ এন্ত্রপ্রল ২০২১ িাবরখ ন্ত্রিকাল 

৫:০০ ঘটিকাি মদে ন্ত্রনম্নন্ত্রলন্ত্রিত ঠিকানা িিািি প্রপ্রিণ কিদত হদি: 

 সন্ত্রিি, সমন্বয় ও সাংস্কাি 

 মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগ 

 কক্ষ নম্বি: ১১৯, ভিন নম্বি - ০১ 

 িাাংলাদদশ সন্ত্রিিালয়, ঢাকা। 

এিাং ইদলকট্রন্ত্রনক কন্ত্রপ ন্ত্রপন্ত্রডএি িাইল আকাদি inar_sec@cabinet.gov.bd/ 

ar_branch@cabinet.gov.bd  ঠিকানায় প্রপ্রিণ কিদত হদি। 

 

(ি) জািীয় শুদ্ধাচার িাস্তিায়ে ইউবেনটর সুপাবরশ অন্তর্ভ মক্ত  নর জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  মমপবর ল্পো ও িাস্তিায়ে 

অগ্রগবি পবরিীক্ষণ  াঠানমার চূড়ান্ত  বপ ৩০ প্রম ২০২১ িাবরনখর মনধ্য স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/বিভানগর ওনয়িিাইট-এ 

আপদলাড কিদত হদি এিাং ইদলকট্রন্ত্রনক কন্ত্রপ ন্ত্রপন্ত্রডএি িাইল আকাদি 

inar_sec@cabinet.gov.bd/ar_branch@cabinet.gov.bd  ঠিকানায় প্রপ্রিণ কিদত হদি। 

  

mailto:inar_sec@cabinet.gov.bd/
mailto:inar_sec@cabinet.gov.bd
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                     মিণালয়/ন্ত্রিভাগ/িাষ্ট্রীয় প্রন্ত্রতষ্ঠাদনি জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম মপবর ল্পো, ২০২১-২০২২     পবরবশষ্ট-' '  

মিণালয়/ন্ত্রিভাগ/িাষ্ট্রীয় প্রন্ত্রতষ্ঠাদনি োম: 

 ার্ মক্রনমর োম  ম মিম্পাদে 

সূচ  

 

সূচন র 

মাে 

এ   

 

িাস্তিায়নের 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যবক্ত/পদ 

২০২১-২০২২ 

অে মিেনরর 

লক্ষযমাৈা 

িাস্তিায়ে অগ্রগবি পবরিীক্ষণ, ২০২১-২০২২  মন্তব্য 

লক্ষযমাৈা/ 

অজমে 

১ম 

ক ায়াট মার 

২য় 

ক ায়াট মার 

৩য় 

ক ায়াট মার 

৪ে ম 

ক ায়াট মার 

কমাট 

অজমে 

অবজমি 

মাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাবিষ্ঠাবে  ব্যিস্থা………………………………..... 

১.১ ত্রেবি িা  বমটির সভা 

আদয়াজন  

সভা আদয়ান্ত্রজত ৪ সাংখ্যা   লক্ষযমাৈা        

অজমে      

১.২ ত্রেবি িা  বমটির িভার বিদ্ধান্ত 

িাস্তিায়ে 

িাস্তিাবয়ি 

বিদ্ধান্ত 

৬ %   লক্ষযমাৈা        

অজমে      

১.৩ সুশািে প্রবিষ্ঠার বেবমি 

অাংশীজনের (stakeholders) 

অাংশগ্রহনণ  িভা 

অনুবষ্ঠি িভা ২ িাংখ্যা   লক্ষযমাৈা        

অজমে      

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ 

আয় াজন 

প্রশিক্ষণ 

আয় াশজত 

  ২ সংখ্যা   লক্ষযমাৈা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

অজমে      

১.৫  ম ম-পবরনিশ উন্নয়ে (স্বাস্থযবিবে 

অনুিরণ/টিওএন্ডইর্ভক্ত অন নজা 

মালামাল বিেষ্ট রণ/পবরষ্কার-

পবরচ্ছন্নিা বৃবদ্ধ ইিযাবদ  

উন্নত কম ি-

পন্ত্রিদিশ 

  ২ িাংখ্যা ও 

িাবরখ 

  লক্ষযমাৈা        

অজমে      

১.৬ জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল 

 ম মপবর ল্পো, ২০২১-২২ ও 

ত্রৈমাবি  পবরিীক্ষণ প্রবিনিদে 

মবন্ত্রপবরেদ বিভানগ দাবখল ও স্ব স্ব 

ওনয়িিাইনট আপনলাড রণ 

  ম মপবর ল্পো 

ও ত্রৈমাবি  

প্রবিনিদে 

দাবখলকৃি ও 

আপনলাডকৃি  

   ১ িাবরখ   লক্ষযমাৈা        

অজমে 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১.৭ আওতােীন দপ্তি/সাংস্হা 

(প্রদর্াজয প্রক্ষদত্র) কর্তিক দাবখলকৃি 

জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল 

 ম মপবর ল্পো ও পবরিীক্ষণ  

প্রবিনিদনের ওপর বিডব্যা  প্রদাে  

বিডব্যা  

িভা/ ম মশালা 

অনুবষ্ঠি 

  ৪ িাবরখ   লক্ষযমাৈা        

অজমে      

১.৮ শুদ্ধািাি পুিস্কাি প্রদান এিাং প্রদত্ত পুিস্কাি   ১ তান্ত্রিি   লক্ষযমাৈা        
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 ার্ মক্রনমর োম  ম মিম্পাদে 

সূচ  

 

সূচন র 

মাে 

এ   

 

িাস্তিায়নের 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যবক্ত/পদ 

২০২১-২০২২ 

অে মিেনরর 

লক্ষযমাৈা 

িাস্তিায়ে অগ্রগবি পবরিীক্ষণ, ২০২১-২০২২  মন্তব্য 

লক্ষযমাৈা/ 

অজমে 

১ম 

ক ায়াট মার 

২য় 

ক ায়াট মার 

৩য় 

ক ায়াট মার 

৪ে ম 

ক ায়াট মার 

কমাট 

অজমে 

অবজমি 

মাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

পুিস্কািপ্রাপ্তদদি তান্ত্রলকা ওদয়িসাইদট 

প্রকাশ 

 

অজমে      

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

২.১ ২০২১-২২ অে ম িেনরর ক্রয়-

পবর ল্পো (প্রকদল্পি অনুদমান্ত্রদত 

িাবে ম  ক্রয় পন্ত্রিকল্পনাসহ) 

ওদয়িসাইদট প্র াশ  

ক্রয়-পবর ল্পো 

ওনয়িিাইনট 

প্র াবশি 

২ িাবরখ   লক্ষযমাৈা        

অজমে      

২.২ প্রকয়ের PSC ও PIC সভা 

আয় াজন  

সভা আয় াশজত ২ সংখ্যা   লক্ষযমাৈা        

অজমে      

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

কর্ িসূশচ 

বাস্তবাশ ত 

   ২ %   লক্ষযমাৈা        

অজিন      

২.৪ প্র ল্প িমাবপ্ত কশনে প্র নল্পর 

িম্পদ (র্ােিাহে,  বম্পউটার, 

আিিািপৈ ইিযাবদ) বিবে কমািানি  

হস্তান্তর  রা 

 প্র নল্পর িম্পদ 

বিবে কমািানি  

হস্তান্তবরি  

   ২ তান্ত্রিি   লক্ষযমাৈা        

অজিন      

৩. শুদ্ধাচার িাংবিষ্ট এিাং দুেীবি প্রবিনরানে িহায়  অন্যান্য  ার্ মক্রম…………….. (অগ্রান্ত্রেকাি ন্ত্রভন্ত্রত্তদত নুযনতম পাঁিটি কার্ িক্রম) 

৩.১   ৪    লক্ষযমাৈা        

অজমে      

৩.২   ৪    লক্ষযমাৈা        

অজমে      

৩.৩   ৪    লক্ষযমাৈা        

অজমে      

৩.৪   ৪    লক্ষযমাৈা        

অজমে      

৩.৫   ৪    লক্ষযমাৈা        

অজমে      

অজমে      

 

ন্ত্রি:দ্র:- প্রকান ক্রন্ত্রমদকি কার্ িক্রম প্রদর্াজয না হদল তাি কািণ মন্তব্য কলাদম উদেি কিদত হদি।
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দপ্তর/িাংস্থার জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  

 ম মপবর ল্পো প্রণয়ে, িাস্তিায়ে ও মূল্যায়ন বেনদ মবশ া, ২০২১-২২ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগ 

গণপ্রজাতিী িাাংলাদদশ সিকাি 
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সূন্ত্রিপত্র 

 

ক্রবম  বিিরণ পৃষ্ঠা েম্বর 

১ প্রপ্রক্ষাপট   ৩ 

২ জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম মপবর ল্পো, ২০২১-২২ প্রণয়ে পদ্ধবি ৩ 

ক্রবম  ১: প্রাবিষ্ঠাবে  ব্যিস্থা  ৩ 

ক্রবম  ২: আন্ত্রথ িক ব্যিস্থাপনা উন্নয়ন ৫ 

ক্রবম  ৩: শুদ্ধাচার িাংবিষ্ট এিাং দুেীবি প্রবিনরানে িহায়  অন্যান্য 

 ার্ মক্রম 

৬ 

৩ জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  মমপবর ল্পো, ২০২১-২২ প্রণয়ে ও ত্রৈমাবি  

পবরিীক্ষণ প্রবিনিদে িাংক্রান্ত সময়সূন্ত্রি 

৭ 

৪ জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  মমপবর ল্পো, ২০২১-২২ দান্ত্রিল প্রন্ত্রক্রয়া ৭ 

পন্ত্রিন্ত্রশষ্ট-'ক' জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম মপবর ল্পো, ২০২১-২২  াঠানমা ১-৩ 
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দপ্তর/িাংস্থার জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম মপবর ল্পো প্রণয়ে, িাস্তিায়ে ও  

মূল্যায়ন বেনদ মবশ া, ২০২১-২২ 

 

১। কপ্রক্ষাপট: 

 গণপ্রজািন্ত্রী িাাংলানদশ ির ার ২০১২ িানল জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল প্রণয়ে  নরনে। এ ক ৌশনলর মূল লক্ষয হল শুদ্ধাচার 

চচ মা ও দুেীবি প্রবিনরানের মাধ্যনম রাষ্ট্র ও িমানজ সুশািে প্রবিষ্ঠা  রা। সুখী-িমৃদ্ধ কিাোর িাাংলা গড়ার প্রিযনয় প্রণীি ক ৌশনল 

শুদ্ধাচারন  ননন্ত্রতকতা ও সততা দ্বািা প্রভান্ত্রিত আিিণগত উৎকষ ি এিাং প্রকান সমাদজি কাদলাত্তীণ ি মানদণ্ড, প্রথা ও নীন্ত্রতি প্রন্ত্রত 

আনুগতয ন্ত্রহসাদি সাংজ্ঞান্ত্রয়ত কিা হদয়দে। এ ক ৌশনল রাষ্ট্র ও িমানজ শুদ্ধাচার প্রবিষ্ঠা ির ানরর িাাংবিোবে  ও আইেগি স্থায়ী 

দাবয়ত্ব; সুিরাাং ির ারন  অব্যাহিভানি এই লনক্ষয  ার্ মক্রম পবরচালো  রনি হনি মনম ম উনেখ আনে। এরই োরািাবহ িায় প্রায় 

ি ল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রবিষ্ঠােিমূহ ১ জানুয়াবর ২০১৫ কেন  ৩০ জুে ২০১৬ কময়ানদর জন্য শুদ্ধাচার 

 ম মপবর ল্পো ও িাস্তিায়ে অগ্রগবি পবরিীক্ষণ  াঠানমা প্রণয়ে  নর। ২০১৬-২০১৭ অে মিেনর মন্ত্রণালয়/বিভাগ/িাংস্থার 

পাশাপাবশ আওিােীে দপ্তর/িাংস্থা এিাং মাঠ পর্ মানয়র ন্ত্রিভাগীয়/আঞ্চন্ত্রলক কার্ িালয়সমূহ জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম মপবর ল্পো 

ও িাস্তিায়ে পবরিীক্ষণ  াঠানমা প্রণয়ে  নর আসদে। ২০১৮-১৯ অে মিেনর প্রথমিাদিি মত জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল 

 ম মপবর ল্পোয় িম্পাবদি  ানজর বিপরীনি েম্বর প্রদাে ও কি আনলান  প্রাথন্ত্রমকভাদি মূল্যায়ে কার্ িক্রম শুরু হয়। এি 

োিািান্ত্রহকতায় 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 জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল 

 ম মপবর ল্পো প্রণয়ে, িাস্তিায়ন কিদি এিাং আওতােীন আঞ্চন্ত্রলক ও মাঠ পর্ িাদয়ি কার্ িালয়সমূদহি জন্য জাতীয় শুদ্ধািাি 

প্রকৌশল কম িপন্ত্রিকল্পনা প্রণয়ন, িাস্তিায়ন ও মূল্যায়দনি ন্ত্রনদদ িশনা ও প্রদয়াজনীয় সহায়তা প্রদান কিদি। দপ্তি/সাংস্থাসমূহ এই 

ন্ত্রনদদ িন্ত্রশকা অনুিরণ  নর  ম মপবর ল্পোয় অন্তর্ভ মক্ত  ার্ মক্রমিমূহ িাস্তিায়ে কশনে মূল্যায়ন কিদি।  

২। জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  মমপবর ল্পো, ২০২১-২২ 

 

জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম মপবর ল্পোয় প্রাবিষ্ঠাবে  ব্যিস্থা, আন্ত্রথ িক ব্যিস্থাপনা উন্নয়ন এিাং শুদ্ধািাি সাংন্ত্রিষ্ট ও 

দুনীন্ত্রত প্রন্ত্রতদিাদে সহায়ক অন্যান্য কার্ িক্রম এই ৩ (বিে) টি কক্ষনৈ  ার্ মক্রম বেে মারণ  রা হনয়নে: 

 

ক্রবম  ১: প্রাবিষ্ঠাবে  ব্যিস্থা  

 

১.১ ত্রেবি িা  বমটির িভা   

 

ননন্ত্রতকতা কন্ত্রমটিি কার্ িপন্ত্রিন্ত্রেি আদলাদক সভাি আদলািযসূন্ত্রি ন্ত্রনে িািণ কিদত হদি। জাতীয় শুদ্ধািাি প্রকৌশল 

কম িপন্ত্রিকল্পনা ও িাস্তিায়ন পন্ত্রিিীক্ষণ সাংক্রান্ত ত্রৈমাবি  প্রবিনিদেিমূহ ত্রেবি িা  বমটির িভায় অনুনমাবদি হনি হনি বিোয় 

প্রবি ক ায়াট িাদি ন্যযনতম ১টি  নর ত্রেবি িা  বমটির িভা আহ্বাে  রনি হনি এিাং এি লক্ষযমাত্রা ১.১ েম্বর ক্রবমন র ৬ নম্বি 

কলাদম উনেখপূি ম  ৮-১১  লামিমূনহ ত্রৈমাবি  বভবিনি উক্ত লক্ষযমাৈা বিভাজে  নর প্রদশ মে কদি ননন্ত্রতকতা কন্ত্রমটিি সভাি 

কার্ িন্ত্রিিিণী িাংবিষ্ট মন্ত্রণালয়/ন্ত্রিভাদগ প্রপ্রিণ কিদত হনি।  

 

মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: প্রবি ত্রৈমাবিন  ১টি  নর িভা অনুবষ্ঠি হনল পূণ ম েম্বর পাওয়া র্ানি। ক াে ত্রৈমাবিন  িভা আনয়াজে 

 রা িম্ভি ো হনল পরিিী িমনয় িভা আনয়াজে  রা র্ানি। িনি, বেে মাবরি ত্রৈমাবিন র িভা পরিিী িমনয় আনয়াজে  রা 

হনল প্রবিটি িভার বিলনম্বর জন্য ০.২৫  নর েম্বর  িমে হনি। 

 

প্রমাণক: ননন্ত্রতকতা কন্ত্রমটিি সভাি কার্ িন্ত্রিিিণী। 

 

১.২ ত্রেবি িা  বমটির িভার বিদ্ধান্ত িাস্তিায়ে 

 

ত্রেবি িা  বমটির িভায় গৃহীি বিদ্ধান্ত িাস্তিায়নের হার বেে মারণ  রনি হনি এিাং এর লক্ষযমাত্রা ১.২ েম্বর ক্রবমন  

উনেখ  রনি হনি। এনক্ষনৈ প্রবি ক ায়াট মানর অনুনষ্ঠয় ত্রেবি িা  বমটির িভায় গৃহীি বিদ্ধান্ত িাস্তিায়নের হার পৃে ভানি প্রবি 

ক ায়াট মানর (৮-১১  লামিমূনহ) উনেখ  রনি হনি। প্রকান ন্ত্রসদ্ধান্ত িাস্তিায়ন কিা সম্ভি না হদল তাি প্রর্ৌন্ত্রিক কািণ উদেি কদি 

ননন্ত্রতকতা কন্ত্রমটিি সভাপন্ত্রত কর্তিক প্রন্ত্রতস্বাক্ষন্ত্রিত প্রন্ত্রতদিদন দান্ত্রিল কিদত হদি।  



14 

 

 

মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: প্রবি ত্রৈমাবিন  আনয়াবজি িভার বিদ্ধান্ত িাস্তিায়ে লক্ষযমাৈার বিপরীনি অজমে শিভাগ হনল পূণ ম 

েম্বর পাওয়া র্ানি। িনি অজমে শিভাগ ো হনল গাবণবি হানর েম্বর  িমে হনি। উদেখ্য, মূল্যায়দনি সময় ননন্ত্রতকতা কন্ত্রমটিি 

কার্ িপন্ত্রিন্ত্রেি আদলাদক গৃহীত ন্ত্রসদ্ধান্ত িাস্তিায়দনি ওপি প্রিন্ত্রশ গুরুত্ব প্রদয়া হদি।  

 

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

 

১.৩ সুশাসন প্রন্ত্রতষ্ঠাি ন্ত্রনন্ত্রমত্ত অাংশীজদনি (Stakeholder) অাংশগ্রহদণ সভা 

 

 দপ্তি/সাংস্থায় অাংশীজদনি অাংশগ্রহনণ িভা আহ্বাে  রনি হনি এিাং ১.৩ েম্বর ক্রবমন র ৬ নম্বি কলাদম এি লক্ষযমাত্রা 

উনেখ  রনি হনি এিাং ৮-১১  লামিমূনহ ত্রৈমাবি  বভবিনি উক্ত লক্ষযমাৈা বিভাজে  নর প্রদশ মে  রনি হনি। উনেখ্য, 

অাংশীজে (stakeholder) িলনি স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রন্ত্রতষ্ঠাদনি অভযন্তিীণ/দাপ্তন্ত্রিক/নাগন্ত্রিক কিিা গ্রহণ ারী 

কর্ন াে ব্যবক্ত/প্রবিষ্ঠাে (ির াবর/নিির াবর), সুশীল সমাদজি প্রন্ত্রতন্ত্রনন্ত্রে (দপ্তর/িাংস্থাি কাদজি সাদথ সাংন্ত্রিষ্ট) এিাং আওিােীে 

মাঠপর্ মানয়র  ার্ মালয়িমূহ ব াংিা িানদর  ম ম িমা- ম মচারীন  বুঝানি। 

 

মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: অাংশীজনের অাংশগ্রহনণ িভা আনয়াজনের লক্ষযমাৈার বিপরীনি অজমে শিভাগ হনল পূণ ম েম্বর 

পাওয়া র্ানি। িনি অজমে শিভাগ ো হনল গাবণবি হানর েম্বর  িমে হনি। 

 

প্রমাণক: অাংশীজনের অাংশগ্রহনণ িভাি কার্ িন্ত্রিিিণী এিাং হান্ত্রজিা।  

 

১.৪ শুদ্ধািাি সাংক্রান্ত প্রন্ত্রশক্ষণ আদয়াজন  

 

কম িকতিা-কম িিািীদদি জন্য শুদ্ধািাি সাংক্রান্ত ন্যযনতম ২ টি প্রন্ত্রশক্ষণ আদয়াজন কিদত হদি এিাং এি লক্ষযমাত্রা ১.৪ 

নম্বি ক্রন্ত্রমদকি ৬ নম্বি কলাদম উদেি কিদত হদি। ৮-১১ কলামসমূদহ প্রদর্াজয প্রকায়াট িাদি উি লক্ষযমাত্রা প্রদশ িন কিদত 

হদি।  

 

মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: লক্ষযমাত্রাি ন্ত্রিপিীদত শুদ্ধািাি সাংক্রান্ত ন্যযনতম ২ টি প্রন্ত্রশক্ষণ আদয়াজন কিা হদল পূণ ি নম্বি পাওয়া 

র্াদি। তদি অজিন শতভাগ না হদল গান্ত্রণন্ত্রতকহাদি নম্বি কতিন হদি। 

 

প্রমাণক: প্রন্ত্রশক্ষদণি প্রনাটিশ, হান্ত্রজিা ও েন্ত্রি। 

 

১.৫ কম ি-পন্ত্রিদিশ উন্নয়ন (স্বাস্থযন্ত্রিন্ত্রে অনুসিণ/টিওএন্ডইভুি অদকদজা মালামাল ন্ত্রিনষ্টকিণ/পন্ত্রিষ্কাি-পন্ত্রিচ্ছন্নতা বৃন্ত্রদ্ধ ইতযান্ত্রদ) 

িতিমাদন ন্ত্রিিাজমান নতুন স্বাভান্ত্রিক (new normal) পন্ত্রিন্ত্রস্থন্ত্রতদত দপ্তি/সাংস্থািমূহ স্ব স্ব  ার্ মালনয় কম ি-পন্ত্রিদিশ 

উন্নয়ন সাংক্রান্ত কার্ িক্রম প্রর্মন: স্বাস্থযন্ত্রিন্ত্রে অনুসিণ/টিওএন্ডইভুি অদকদজা মালামাল ন্ত্রিনষ্টকিণ/পন্ত্রিষ্কাি-পন্ত্রিচ্ছন্নতা বৃন্ত্রদ্ধ 

ইতযান্ত্রদ গ্রহণ কিদি। কার্ িক্রদমি সাংখ্যা ও সম্পন্ন কিাি তান্ত্রিি ন্ত্রনে িািণ কদি লক্ষযমাত্রা ১.৫ ক্রন্ত্রমদকি ৬ নম্বি কলাদম উনেখ 

 রনি হনি এিাং ৮-১১  লামিমূনহ ত্রৈমাবি  বভবিনি উক্ত লক্ষযমাৈা বিভাজে  নর প্রদশ মে  রনি হনি। উদেখ্য, কম িপন্ত্রিকল্পনা 

প্রপ্রিদণি সময় ন্ত্রনি িান্ত্রিত কার্ িক্রদমি নাম, িাস্তিায়ন প্রন্ত্রক্রয়া ও প্রমাণক ন্ত্রহসাদি ন্ত্রক সিিিাহ কিা হদি তাি ন্ত্রিিিণ পৃথক 

সাংযুন্ত্রিদত ন্ত্রদদত হদি। 

 

 মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: দপ্তি/সাংস্থািমূহ কম ি-পন্ত্রিদিশ উন্নয়ন সাংক্রান্ত ন্ত্রিন্ত্রভন্ন কার্ িক্রদমি সাংখ্যা ও কার্ িক্রম সম্পন্ন কিাি 

তান্ত্রিদিি লক্ষযমাত্রা অন্ত্রজিত হদল পূণ ম েম্বর পাওয়া র্ানি।  

 

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

অন্যান্য প্রমাণক। 

 

১.৬ জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম মপবর ল্পো, ২০২১-২২ এিাং বেে মাবরি িমনয় ত্রৈমাবি  পবরিীক্ষণ প্রবিনিদে স্ব স্ব মিণালদয় 

দান্ত্রিল ও স্ব স্ব ওদয়িসাইদট আপদলাডকিণ 

 

মবন্ত্রপবরেদ বিভাগ কেন  প্রদি বেনদ মশো অনুর্ায়ী ন্ত্রনে িান্ত্রিত তান্ত্রিদিি মনধ্য জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম মপবর ল্পো ও 

পবরিীক্ষণ  াঠানমা প্রণয়ণ  নর লক্ষযমাত্রা ১.৬ েম্বর ক্রবমন র প্রেম ক ায়াট মানর প্রদশ মে  রনি হনি। এ   াঠানমা প্রণয়নণর 

প্রকৃি িাবরখ অজমনের  লানম উনেখ  নর িা িাংবিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভানগ কপ্ররণ  রনি হনি। প্রনিয  ক ায়াট মানর জািীয় শুদ্ধাচার 
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ক ৌশল  ম মপবর ল্পো ও পবরিীক্ষণ  াঠানমা িাস্তিায়নের িথ্য িাংবিষ্ট ক ায়াট মানরর প্রকৃি অজমনের ঘনর উদেি কদি ক ায়াট মার 

িমাবপ্তর পরিিী ১৫ বদনের মনধ্য িা িাংবিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভানগ দাবখল  রনি হনি এিাং ও স্ব স্ব ওদয়িসাইদট আপদলাড কিদত 

হদি। 

 

মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: ন্ত্রনে িান্ত্রিত িাবরনখর মনধ্য জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম মপবর ল্পো, ২০২১-২২ এিাং প্রনিয  ত্রৈমাবি  

পবরিীক্ষণ প্রবিনিদে বেে মাবরি িমনয় স্ব স্ব মিণালদয় দান্ত্রিল ও স্ব স্ব ওদয়িসাইদট আপদলাড কিা হদল পূণ ম েম্বর পাওয়া র্ানি।  

 

প্রমাণক: স্ব স্ব ওনয়িিাইট। 

 

১.৭ আওতােীন আঞ্চন্ত্রলক/মাঠ পর্ িাদয়ি কার্ িালয় (প্রদর্াজয প্রক্ষদত্র) কর্তিক দাবখলকৃি জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম মপবর ল্পো ও 

পবরিীক্ষণ  প্রবিনিদনের ওপর বিডব্যা  প্রদাে 

 

দপ্তি/সাংস্থািমূহ আওতােীন আঞ্চন্ত্রলক/মাঠ পর্ িাদয়ি কার্ িালয় কর্তিক দাবখলকৃি জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম মপবর ল্পো 

ও পন্ত্রিিীক্ষণ প্রন্ত্রতদিদদনি ওপর বিডব্যা  প্রদাে কিদি এিাং লক্ষযমাৈা ১.৭ েম্বর ক্রবমন র ৬ নম্বি কলাদম উনেখ  রনি হনি 

এিাং ৮-১১  লামিমূনহ ত্রৈমাবি  বভবিনি উক্ত লক্ষযমাৈা বিভাজে  নর প্রদশ মে  রনি হনি। 

 

মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: আওতােীন আঞ্চন্ত্রলক/মাঠ পর্ িাদয়ি কার্ িালয় কর্তিক প্রন্ত্রত প্রকায়াট িাদি দাবখলকৃি জািীয় শুদ্ধাচার 

ক ৌশল  ম মপবর ল্পো ও পবরিীক্ষণ প্রবিনিদনের ওপর দপ্তি/সাংস্থাসমূহ বিডব্যা  প্রদাে  রনল পূণ ম েম্বর পাওয়া র্ানি।  

 

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

পন্ত্রিকল্পনাি ৩ নম্বি ক্রন্ত্রমদকি িাস্তিায়ন অগ্রগন্ত্রত প্রন্ত্রতদিদন। 

 

১.৮ শুদ্ধািাি পুিস্কাি প্রদান এিাং পুিস্কািপ্রাপ্তদদি তান্ত্রলকা ওদয়িসাইদট প্রকাশ  

 

শুদ্ধািাি পুিস্কাি প্রদান নীন্ত্রতমালা ২০১৭ ও এি স্পষ্টীকিণ অনুর্ায়ী দপ্তর/িাংস্থািমূহ িানদর  ম ম িমা- ম মচারীনদরন  

পুরস্কার প্রদাে  রনি এিাং পুিস্কািপ্রাপ্তদদি তান্ত্রলকা ওদয়িসাইদট প্রকাশ কিদি। এর লক্ষযমাৈা ১.৮ েম্বর ক্রবমন র ৬ নম্বি 

কলাদম উনেখ  রনি হনি এিাং ৮-১১  লামিমূনহ প্রদর্াজয প্রকায়াট িাদি উক্ত লক্ষযমাৈা প্রদশ মে  রনি হনি। উদেখ্য, জুন ২০২২-

এ পুরস্কার প্রদাে  রনি হদি। 

 

মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: ২০২১-২২ অে মিেনরর শুদ্ধািাি পুিস্কাি প্রদাদনি লক্ষযমাৈার বিপরীনি অজমে শিভাগ হনল পূণ ম েম্বর 

পাওয়া র্ানি। িনি অজমে বেে মাবরি িাবরনখর মনধ্য ো হনল ক াে েম্বর প্রদাে  রা র্ানি ো। 

 

প্রমাণক: আনদশ, পৈ, ওদয়িসাইট। 

 

ক্রবম  ২: আবে ম  ব্যিস্থাপো উন্নয়ে   

২.১ ২০২১-২২ অথ ি িেদিি ক্রয়-পবর ল্পো (প্র নল্পর অনুনমাবদি িাবে ম  ক্রয় পবর ল্পোিহ) ওদয়িসাইদট প্রকাশ 

বপবপএ ২০০৬-এর োরা ১১(২) ও বপবপআর ২০০৮-এর বিবে ১৬(৬) অনুর্ায়ী ির ানরর রাজস্ব িানজনটর অেীনে ক াে 

ক্রয় ার্ ম পবরচালোর কক্ষনৈ ক্রয় ারী প্রবিষ্ঠাে অে মিেনরর প্রারনম্ভ িাবে ম  ক্রয়-পবর ল্পো প্রণয়ে  রনি। দপ্তর/িাংস্থার রাজস্ব 

িানজনটর অেীনে ক্রয় পবর ল্পো প্রণয়নের পাশাপাবশ চলমাে প্র ল্পিমূনহর িাবে ম  ক্রয় পবর ল্পো অনুনমাদে  রনি হনি। 

রাজস্ব িানজনটর ক্রয় পবর ল্পো এিাং প্র ল্পিমূনহর অনুনমাবদি ক্রয় পবর ল্পো ওনয়িিাইনট প্র ানশর লক্ষযমাৈা ১ম 

ক ায়াট মানরই বেে মারণ  রনি হনি। দু'েরনের ক্রয় পবর ল্পো ওনয়িিাইনট প্র ানশর জন্য দু'টি পৃে  িাবরখ বেে মারণ  রা হনল 

িাবরখ দু'টি ১ম ক ায়াট মানর (৮ েম্বর  লানম)  মা বদনয় বলখনি হনি। উনেখ্য, মন্তব্য  লানম ক ােটি রাজস্ব িানজনটর ক্রয় 

পবর ল্পো ওনয়িিাইনট প্র ানশর লক্ষযমাৈা এিাং ক ােটি প্র ল্পিমূনহর অনুনমাবদি িাবে ম  ক্রয় পবর ল্পো ওনয়িিাইনট 

প্র ানশর লক্ষযমাৈা িা বেে মারণ  নর বদনি হনি।  

মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: ২০২১-২২ অে মিেনরর প্রারনম্ভ িাবে ম  ক্রয়-পবর ল্পো ওনয়িিাইনট প্র াশ  রা হনল এিাং র্োিমনয় 

(িাংনশাবেি িানজট অনুর্ায়ী) হালোগাদ  রা হনল ০.৫০ েম্বর পাওয়া র্ানি। বেে মাবরি িাবরনখর মনধ্য ো হনল প্রবি পাবক্ষন র 

জন্য ০.২৫  নর েম্বর  িমে হনি। প্র ল্পিমূনহর অনুনমাবদি িাবে ম  ক্রয় পবর ল্পো লক্ষযমাৈা অনুর্ায়ী ওনয়িিাইনট প্র াশ 

 রনল ১.৫ েম্বর পাওয়া র্ানি। বেে মাবরি িাবরনখর মনধ্য ো  রনল প্রবি পাবক্ষন র জন্য ০.২৫  নর েম্বর  িমে হনি।  

প্রমাণক: অন্ত্রিস আদদশ ও দপ্তি/সাংস্থাি স্ব স্ব ওনয়িিাইট। 
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২.২ প্রকদল্পি PSC ও PIC সভা আদয়াজন 

 

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

লক্ষযমাত্রা ২.২ েম্বর ক্রবমন র ৬ নম্বি কলাদম উদেি কিদত হদি এিাং ৮-১১ কলামসমূদহ প্রদর্াজয প্রকায়াট িাদি উি লক্ষযমাত্রা 

প্রদশ িন কিদত হদি। 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 হদি। সাংন্ত্রিষ্ট  প্রকদল্পি ন্ত্রডন্ত্রপন্ত্রপ/টিএন্ত্রপন্ত্রপ 

এি প্রদর্াজয পাতাগুদলা সাংযুি কিদত হদি। 

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

শতকিা ৮০ ভাগ িাস্তিায়দনি জন্য গান্ত্রণন্ত্রতকহাদি নম্বি কতিন কদি নম্বি প্রদয়া হদি। ন্ত্রকন্তু, লক্ষযমাত্রাি শতকিা ৮০ ভাগ 

িাস্তিান্ত্রয়ত না হদল প্রকান নম্বি পাওয়া র্াদি না।  

প্রমাণক: আদয়ান্ত্রজত সভাি কার্ িন্ত্রিিিণী। 

 

২.৩ িান্ত্রষ িক উন্নয়ন কম িসূন্ত্রি িাস্তিায়ন  

দপ্তি/ সাংস্থা িাবে ম  উন্নয়ে  ম মসূবচ (এন্ত্রডন্ত্রপ) িাস্তিায়দনি শতকিা লক্ষযমাত্রা ন্ত্রনে িািণ কদি  ২.৩ েম্বর ক্রবমন র ৬ 

নম্বি কলাদম উনেখ  রপ্রি এিাং ৮-১১  লামিমূনহ ত্রৈমাবি  বভবিনি উক্ত লক্ষযমাৈা বিভাজে  নর প্রদশ মে কিদি।  

মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: িাবে ম  উন্নয়ে  ম মসূবচ শিভাগ িাস্তিায়নের জন্য পূণ ম েম্বর পাওয়া র্ানি। লক্ষযমাৈার শি রা ৮০ 

ভাগ িাস্তিায়নের জন্য গাবণবি হানর েম্বর  িমে  নর েম্বর কদয়া হনি। ব ন্তু, লক্ষযমাৈার শি রা ৮০ ভাগ িাস্তিাবয়ি ো হনল 

ক াে েম্বর পাওয়া র্ানি ো। তদি, প্রকান দপ্তি/ সাংস্থায় এন্ত্রডন্ত্রপ িিাদ্দ না থাকদল িাদজট িাস্তিায়দনি হাি ন্ত্রিদিিনায় প্রনয়া হদি। 

প্রমাণক: মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবডবপ িাস্তিায়দনি প্রমাণক সিিিাহ কিদি। মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগ িাস্তিায়ন পন্ত্রিিীক্ষণ ও  

মূল্যায়ন ন্ত্রিভাগ হদত িাবে ম  উন্নয়ে  ম মসূবচ িাস্তিায়ন হাি র্ািাই কিদি।  

 

২.৪ প্রকল্প সমান্ত্রপ্ত প্রশদষ প্রকদল্পি সম্পদ (র্ানিাহন, কন্ত্রম্পউটাি, আসিািপত্র ইতযান্ত্রদ) ন্ত্রিন্ত্রে প্রমাতাদিক হস্তান্তি কিা 

দপ্তি/সাংস্থা কর্তিক প্রকল্প সমান্ত্রপ্ত প্রশদষ প্রকদল্পি সম্পদ (র্ানিাহন, কন্ত্রম্পউটাি, আসিািপত্র ইতযান্ত্রদ) ন্ত্রিন্ত্রে প্রমাতাদিক 

হস্তান্তি কিাি তান্ত্রিি ন্ত্রনে িািণ কদি ২.৪ েম্বর ক্রবমন র ৬ নম্বি কলাদম উনেখ  রনি হনি ৮-১১  লামিমূনহ প্রদর্াজয 

প্রকায়াট িাদি উক্ত লক্ষযমাৈা বিভাজে  নর প্রদশ মে  রনি হনি। উদেখ্য, কম ি- পন্ত্রিকল্পনা প্রপ্রিদণি সময় সমাপ্ত হদয়দে এমন 

প্রকদল্পি সম্পদদি ন্ত্রিিিণ সাংযুন্ত্রি আকাদি ন্ত্রদদত হদি। 

মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: ন্ত্রনে িান্ত্রিত সমদয়ি মদে প্রকদল্পি সম্পদ (র্ানিাহন, কন্ত্রম্পউটাি, আসিািপত্র ইতযান্ত্রদ) ন্ত্রিন্ত্রে প্রমাতাদিক 

হস্তান্তি কিদত পািদল পূণ ম েম্বর পাওয়া র্ানি। বেে মাবরি িাবরনখর মনধ্য ো হনল প্রবি পাবক্ষন র জন্য ০.২৫  নর েম্বর  িমে 

হনি। 

প্রমাণক: সাংন্ত্রিষ্ট পত্র  

ক্রবম  ৩: শুদ্ধাচার-িাংবিষ্ট এিাং দুেীবি প্রবিনরানে িহায়  অন্যান্য  ার্ মক্রম 

 

দপ্তি/সাংস্থা স্ব স্ব প্রসটদি শুদ্ধাচার প্রবিষ্ঠার বেবমি শুদ্ধাচার-িাংবিষ্ট এিাং দুেীবি প্রবিনরানে িহায়   ার্ মক্রমিমূনহর 

মে হনি অন্য কর্ন াে উপযুক্ত  ার্ মক্রম গ্রহণ  রনি পানর। এনক্ষনৈ অন্যযে ৫টি  ার্ মৈম গ্রহণ  রনি হনি এিাং কিগুবলর 

লক্ষযমাৈা ৬ নম্বি কলাদম উনেখ  রনি হনি। এ োড়া, ৮-১১  লামিমূনহ ত্রৈমাবি  বভবিনি উক্ত লক্ষযমাৈা বিভাজে  নর 

প্রদশ িে  রনি হনি। উদেখ্য, দপ্তি/সাংস্থাি জন্য জাতীয় শুদ্ধািাি প্রকৌশল, ২০১২-এ ন্ত্রনে িান্ত্রিত প্রকান কার্ িক্রম ইদতামদে 

িাস্তিান্ত্রয়ত না হদয় থাকদল উি কার্ িক্রম এ ক্রন্ত্রমদক অন্তভু িি কিদত হদি। 

 

মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: দপ্তি/সাংস্থা স্ব স্ব প্রসটদি শুদ্ধাচার প্রবিষ্ঠার বেবমি শুদ্ধাচার-িাংবিষ্ট এিাং দুেীবি প্রবিনরানে িহায়  

 ার্ মক্রমিমূনহর মধ্য হনি অন্য কর্ন াে উপযুক্ত  ার্ মক্রম গ্রহণ  রনি পানর।  ার্ মক্রম,  ম মিম্পাদে সূচ  ও এ   র্োর্ে 

হওয়া িানপনক্ষ এিাং লক্ষযমাৈার বিপরীনি অজমে শিভাগ হনল পূণ ম েম্বর পাওয়া র্ানি। অন্যোয় ক াে েম্বর প্রদাে  রা র্ানি 

ো। 

 

প্রমাণক: স্ব স্ব ওদয়িসাইট, পত্র, প্রনাটিশ, েন্ত্রি, ন্ত্রভন্ত্রডও িা কার্ িক্রম সাংন্ত্রিষ্ট প্রর্দকান প্রমাণক। 
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৩। জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম মপবর ল্পো, ২০২১-২২ প্রণয়ে ও ত্রৈমাবি  পবরিীক্ষণ প্রবিনিদে িাংক্রান্ত সময়সূন্ত্রি: 

িময়িীমা বিেয় িাস্তিায়ে ারী  র্তমপক্ষ 

ক. জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  মমপবর ল্পো ও িাস্তিায়ে অগ্রগবি পবরিীক্ষণ  াঠানমা প্রণয়ে  

২৫ মাি ি 

২০২১  

বেনদ মবশ া অনুিরণ  নর জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম মপবর ল্পো 

প্রণয়নের জন্য ি ল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রবিষ্ঠােন  অনুনরাে 

জ্ঞাপে এিাং আওিােীে দপ্তর/িাংস্থা, আঞ্চবল /মাঠ পর্ মানয়র 

 ার্ মালয়িমূনহ  ম মপবর ল্পো প্রণয়নের বেনদ মশো ও প্রনয়াজেীয় 

িহায়িা প্রদানের জন্য ি ল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রবিষ্ঠােন  

অনুনরাে জ্ঞাপে  

মবন্ত্রপবরেদ বিভাগ  

১৭ প্রম ২০২১ জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম মপবর ল্পোর খিড়া স্ব স্ব ত্রেবি িা  বমটির 

অনুনমাদে গ্রহণপূি ম  সাংন্ত্রিষ্ট মিণালয়/ন্ত্রিভাদগ কপ্ররণ  

দপ্তি/সাংস্থা 

১-৪ জুন  

২০২১ 

মিণালয়/ন্ত্রিভাদগি ননন্ত্রতকতা কন্ত্রমটি  র্তম  দপ্তি/সাংস্থাি দাবখলকৃি 

জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম মপবর ল্পোর খিড়া পর্ মানলাচোপূি ম  

বিডব্যা  প্রদাে  

মন্ত্রণালয়/বিভাগ 

১০ জুন 

২০২১  

মিণালয়/ন্ত্রিভাদগি ননন্ত্রতকতা কন্ত্রমটিি সুপাবরশ অন্তর্ভ মক্ত  নর জািীয় 

শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম মপবর ল্পো, ২০২১-২২ স্ব স্ব ত্রেবি িা  বমটির 

অনুনমাদে গ্রহণপূি ম  চূড়ান্ত  নর মিণালয়/ন্ত্রিভাদগ কপ্ররণ ও 

দপ্তি/সাংস্থাি স্ব স্ব ওনয়িিাইনট প্র াশ  

দপ্তি/সাংস্থা 

জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম মপবর ল্পো পন্ত্রিিীক্ষণ 

১৭ অদটািি 

২০২১ 

 

জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম মপবর ল্পো ও িাস্তিায়ে অগ্রগবি পবরিীক্ষণ 

 াঠানমানি উবেবখি লক্ষযমাত্রাি ন্ত্রিপিীদত ১ম নত্রমান্ত্রসক প্রন্ত্রতদিদন 

সাংন্ত্রিষ্ট মিণালয়/ন্ত্রিভাদগ প্রপ্রিণ 

দপ্তি/সাংস্থাি ননন্ত্রতকতা 

কন্ত্রমটি 

১৬ জানুয়ান্ত্রি 

২০২২ 

 

জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম মপবর ল্পো ও িাস্তিায়ে অগ্রগবি পবরিীক্ষণ 

 াঠানমানি উবেবখি লক্ষযমাত্রাি ন্ত্রিপিীদত ২য় নত্রমান্ত্রসক প্রন্ত্রতদিদন 

সাংন্ত্রিষ্ট মিণালয়/ন্ত্রিভাদগ প্রপ্রিণ 

দপ্তি/সাংস্থাি ননন্ত্রতকতা 

কন্ত্রমটি 

১৭ এন্ত্রপ্রল 

২০২২ 

জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম মপবর ল্পো ও িাস্তিায়ে অগ্রগবি পবরিীক্ষণ 

 াঠানমানি উবেবখি লক্ষযমাত্রাি ন্ত্রিপিীদত ৩য় নত্রমান্ত্রসক প্রন্ত্রতদিদন 

সাংন্ত্রিষ্ট মিণালয়/ন্ত্রিভাদগ প্রপ্রিণ 

দপ্তি/সাংস্থাি ননন্ত্রতকতা 

কন্ত্রমটি 

১৭ জুলাই 

২০২২ 

 

জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম মপবর ল্পো ও িাস্তিায়ে অগ্রগবি পবরিীক্ষণ 

 াঠানমানি উবেবখি লক্ষযমাত্রাি ন্ত্রিপিীদত ৪থ ি নত্রমান্ত্রসক অগ্রগন্ত্রতসহ 

২০২১-২২ অথ িিেদিি কম িপন্ত্রিকল্পনা স্বমূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রতদত মূল্যায়ন কদি 

সাংন্ত্রিষ্ট মিণালয়/ন্ত্রিভাদগ প্রপ্রিণ 

দপ্তি/সাংস্থাি ননন্ত্রতকতা 

কন্ত্রমটি 

 

৪। জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  মমপবর ল্পো, ২০২১-২২ দান্ত্রিল প্রন্ত্রক্রয়া 

(ক)  দপ্তি/সাংস্থাসমূহ জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  মমপবর ল্পো ২০২১-২২ খিড়ার ১ কন্ত্রপ ১৭ প্রম ২০২১ িাবরখ ন্ত্রিকাল 

৫:০০ ঘটিকাি মদে সাংন্ত্রিষ্ট মিণালয়/ন্ত্রিভাদগ দাবখল  রনি। 

(ি) মিণালয়/ন্ত্রিভাদগি ননন্ত্রতকতা কন্ত্রমটিি সুপাবরশ অন্তর্ভ মক্ত  নর জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  মমপবর ল্পো ও িাস্তিায়ে অগ্রগবি 

পবরিীক্ষণ  াঠানমার চূড়ান্ত  বপ ১০ জুন ২০২১ িাবরনখর মনধ্য স্ব স্ব দপ্তি/সাংস্থাি ওনয়িিাইট-এ আপদলাড কিদত হদি এিাং 

ইদলকট্রন্ত্রনক কন্ত্রপ ন্ত্রপন্ত্রডএি িাইল আকাদি সাংন্ত্রিষ্ট মিণালয়/ন্ত্রিভাদগ প্রপ্রিণ কিদত হদি। 
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দপ্তি/সাংস্থাি জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম মপবর ল্পো, ২০২১-২০২২          পবরবশষ্ট-' '  

দপ্তি/সাংস্থাি োম: 

 ার্ মক্রনমর োম  ম মিম্পাদে সূচ  

 

সূচন র 

মাে 

এ   

 

িাস্তিায়নের 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যবক্ত/পদ 

২০২১-২০২২ 

অে মিেনরর 

লক্ষযমাৈা 

িাস্তিায়ে অগ্রগবি পবরিীক্ষণ, ২০২১-২০২২  মন্তব্য 

লক্ষযমাৈা/ 

অজমে 

১ম 

ক ায়াট মার 

২য় 

ক ায়াট মার 

৩য় 

ক ায়াট মার 

৪ে ম 

ক ায়াট মার 

কমাট 

অজমে 

অবজমি 

মাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাবিষ্ঠাবে  ব্যিস্থা………………………………..... 

১.১ ত্রেবি িা  বমটির িভা আদয়াজন সভা আদয়ান্ত্রজত ৪ িাংখ্যা   লক্ষযমাৈা        

অজমে      

১.২ ত্রেবি িা  বমটির িভার বিদ্ধান্ত 

িাস্তিায়ে 

িাস্তিাবয়ি বিদ্ধান্ত ৬ %   লক্ষযমাৈা        

অজমে      

১.৩ সুশািে প্রবিষ্ঠার বেবমি অাংশীজনের 

(stakeholders) অাংশগ্রহনণ  িভা 

অনুবষ্ঠি িভা ২ িাংখ্যা   লক্ষযমাৈা        

অজমে      

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয় াজন প্রশিক্ষণ 

আয় াশজত 

  ২ সংখ্যা   লক্ষযমাৈা        

অজমে      

১.৫  ম ম-পবরনিশ উন্নয়ে  উন্নত কম ি-

পন্ত্রিদিশ 

    ২ িাংখ্যা ও 

িাবরখ 

  লক্ষযমাৈা        

অজমে      

অজমে      

১.৬ জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল 

 ম মপবর ল্পো, ২০২১-২২ ও ত্রৈমাবি  

পবরিীক্ষণ প্রবিনিদে িাংবিষ্ট মন্ত্রণালনয় 

দাবখল ও স্ব স্ব ওনয়িিাইনট 

আপনলাড রণ 

 ম মপবর ল্পো  ও 

ত্রৈমাবি  

প্রবিনিদে 

দাবখলকৃি ও 

আপনলাডকৃি 

    ১ িাবরখ   লক্ষযমাৈা        

অজমে      

১.৭ আওতােীন  আঞ্চন্ত্রলক/ মাঠ পর্ িাদয়ি 

কার্ িালয় (প্রদর্াজয প্রক্ষদত্র) কর্তিক 

দাবখলকৃি জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল 

 ম মপবর ল্পো ও পবরিীক্ষণ  প্রবিনিদনের 

ওপর বিডব্যা  প্রদাে  

বিডব্যা  

িভা/ ম মশালা 

অনুবষ্ঠি 

   ৪ িাবরখ   লক্ষযমাৈা        

অজমে      

১.৮ শুদ্ধািাি পুিস্কাি প্রদান এিাং 

পুিস্কািপ্রাপ্তদদি তান্ত্রলকা ওদয়িসাইদট 

প্রকাশ 

প্রদত্ত পুিস্কাি     ১ তান্ত্রিি           

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

২ িাবরখ   লক্ষযমাৈা        
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 ার্ মক্রনমর োম  ম মিম্পাদে সূচ  

 

সূচন র 

মাে 

এ   

 

িাস্তিায়নের 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যবক্ত/পদ 

২০২১-২০২২ 

অে মিেনরর 

লক্ষযমাৈা 

িাস্তিায়ে অগ্রগবি পবরিীক্ষণ, ২০২১-২০২২  মন্তব্য 

লক্ষযমাৈা/ 

অজমে 

১ম 

ক ায়াট মার 

২য় 

ক ায়াট মার 

৩য় 

ক ায়াট মার 

৪ে ম 

ক ায়াট মার 

কমাট 

অজমে 

অবজমি 

মাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

২.১ ২০২১-২২ অে ম িেনরর ক্রয়-

পবর ল্পো পবর ল্পো  (প্র নল্পর  

অনুনমাবদি িাবে ম  ক্রয় পবর ল্পোিহ)   

ওনয়িিাইনট প্র াশ 

ক্রয়-পবর ল্পো 

ওনয়িিাইনট 

প্র াবশি 

অজমে      

২.২ প্রকয়ের PSC ও PIC সভা 

আয় াজন  

সভা আয় াশজত ২ সংখ্যা   লক্ষযমাৈা        

অজমে      

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

কর্ িসূশচ 

বাস্তবাশ ত 

   ২ %   লক্ষযমাৈা        

অজিন      

২.৪ প্র ল্প িমাবপ্ত কশনে প্র নল্পর িম্পদ 

(র্ােিাহে,  বম্পউটার, আিিািপৈ 

ইিযাবদ) বিবে কমািানি  হস্তান্তর  রা 

প্র নল্পর িম্পদ 

বিবে কমািানি  

হস্তান্তবরি 

    ২ তান্ত্রিি   লক্ষযমাৈা        

অজিন      

৩. শুদ্ধাচার িাংবিষ্ট এিাং দুেীবি প্রবিনরানে িহায়  অন্যান্য  ার্ মক্রম……………..৩০ (অগ্রান্ত্রেকাি ন্ত্রভন্ত্রত্তদত নুযনতম পাঁিটি কার্ িক্রম) 

৩.১  ৪    লক্ষযমাৈা        

অজমে      

৩.২  ৪    লক্ষযমাৈা        

অজমে      

৩.৩  ৪    লক্ষযমাৈা        

অজমে      

৩.৪  ৪    লক্ষযমাৈা        

অজমে      

৩.৫  ৪    লক্ষযমাৈা        

অজমে      

 

ন্ত্রি:দ্র:- প্রকান ক্রন্ত্রমদকি কার্ িক্রম প্রদর্াজয না হদল তাি কািণ মন্তব্য কলাদম উদেি কিদত হদি।
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আঞ্চন্ত্রলক/মাঠ পর্ িাদয়ি কার্ িালদয়ি জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম মপবর ল্পো  

প্রণয়ে, িাস্তিায়ে ও মূল্যায়ন বেনদ মবশ া, ২০২১-২২ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগ 

গণপ্রজাতিী িাাংলাদদশ সিকাি 
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সূন্ত্রিপত্র 

ক্রবম  বিিরণ পৃষ্ঠা েম্বর 

১ প্রপ্রক্ষাপট   ৩ 

২ জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম মপবর ল্পো, ২০২১-২২ প্রণয়ে পদ্ধবি ৩ 

ক্রবম  ১: প্রাবিষ্ঠাবে  ব্যিস্থা  ৩ 

ক্রবম  ২: ক্রয়নক্ষনৈ শুদ্ধাচার ৫ 

ক্রবম  ৩: শুদ্ধাচার িাংবিষ্ট এিাং দুেীবি প্রবিনরানে িহায়  অন্যান্য 

 ার্ মক্রম 

৫ 

৩ জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম মপবর ল্পো, ২০২১-২২ প্রণয়নের সময়সূন্ত্রি  ৬ 

৪ জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  মমপবর ল্পো, ২০২১-২২ দান্ত্রিল প্রন্ত্রক্রয়া ৬ 

পন্ত্রিন্ত্রশষ্ট ক জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম মপবর ল্পো, ২০২১-২২-এর  াঠানমা ১-৩ 
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আঞ্চন্ত্রলক/মাঠ পর্ িাদয়ি কার্ িালদয়ি জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম মপবর ল্পো প্রণয়ে,  

িাস্তিায়ে ও মূল্যায়ন বেনদ মবশ া ২০২১-২২ 

১। কপ্রক্ষাপট: 

 গণপ্রজািন্ত্রী িাাংলানদশ ির ার ২০১২ িানল জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল প্রণয়ে  নরনে। এ ক ৌশনলর মূল লক্ষয 

হল শুদ্ধাচার চচ মা ও দুেীবি প্রবিনরানের মাধ্যনম রাষ্ট্র ও িমানজ সুশািে প্রবিষ্ঠা  রা। সুখী-িমৃদ্ধ কিাোর িাাংলা গড়ার 

প্রিযনয় প্রণীি ক ৌশনল শুদ্ধাচারন  ননন্ত্রতকতা ও সততা দ্বািা প্রভান্ত্রিত আিিণগত উৎকষ ি এিাং প্রকান সমাদজি কাদলাত্তীণ ি 

মানদণ্ড, প্রথা ও নীন্ত্রতি প্রন্ত্রত আনুগতয ন্ত্রহসাদি সাংজ্ঞান্ত্রয়ত কিা হদয়দে। এ ক ৌশনল রাষ্ট্র ও িমানজ শুদ্ধাচার প্রবিষ্ঠা 

ির ানরর িাাংবিোবে  ও আইেগি স্থায়ী দাবয়ত্ব; সুিরাাং ির ারন  অব্যাহিভানি এই লনক্ষয  ার্ মক্রম পবরচালো 

 রনি হনি মনম ম উনেখ আনে। ২০১৬-২০১৭ অে ম-িেনর মন্ত্রণালয়/বিভাগ/িাংস্থার পাশাপাবশ আওিােীে দপ্তর/িাংস্থা 

এিাং মাঠ পর্ মানয়র ন্ত্রিভাগীয়/আঞ্চন্ত্রলক কার্ িালয়সমূহ জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম মপবর ল্পো ও িাস্তিায়ে পবরিীক্ষণ 

 াঠানমা প্রণয়ে  নর আসদে। ২০১৮-১৯ অে মিেপ্রি প্রথমিাদিি মত জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম মপবর ল্পোয় িম্পাবদি 

 ানজর বিপরীনি েম্বর প্রদাে ও কি আনলান  প্রাথন্ত্রমকভাদি মূল্যায়ে কার্ িক্রম শুরু হয়। এি োিািান্ত্রহকতায় 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 িালয়সমূহ মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগ কর্তিক প্রণীত এ ন্ত্রনদদ িন্ত্রশকা অনুসিণপূি িক স্ব স্ব জািীয় 

শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম মপবর ল্পো প্রণয়ে, িাস্তিায়ন ও স্ব-মূল্যায়ন কিদি এিাং িাংবিষ্ট দপ্তর/িাংস্থা িা  পবরিীক্ষণ ও 

মূল্যায়ে  রনি।  ম মপবর ল্পোয় অন্তর্ভ মক্ত  ার্ মক্রমিমূহ িাস্তিায়ে কশনে মূল্যায়দনি প্রক্ষদত্রও এ ন্ত্রনদদ িন্ত্রশকা অনুসিণ 

কিদত হদি। 

২। জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  মমপবর ল্পো, ২০২১-২২ 

জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম মপবর ল্পোয় প্রাবিষ্ঠাবে  ব্যিস্থা, কিিা প্রদাে ও ক্রয়নক্ষনৈ শুদ্ধাচার এিাং 

শুদ্ধাচার-িাংবিষ্ট এিাং দুেীবি প্রবিনরানে িহায়  অন্যান্য  ার্ মক্রম শীে ম  বেননাক্ত ০৩টি কক্ষনৈ  ার্ মক্রম বেে মারণ  রা 

হনয়নে:  

 

ক্রবম  ১: প্রান্ত্রতষ্ঠাবে  ব্যিস্থা  

 

১.১ ত্রেবি িা  বমটির িভা  

 

ননন্ত্রতকতা কন্ত্রমটিি কার্ িপন্ত্রিন্ত্রেি আদলাদক সভাি আদলািযসূন্ত্রি ন্ত্রনে িািণ কিদত হদি। জাতীয় শুদ্ধািাি প্রকৌশল 

কম িপন্ত্রিকল্পনা ও িাস্তিায়ন পন্ত্রিিীক্ষণ সাংক্রান্ত ত্রৈমাবি  প্রবিনিদেিমূহ ত্রেবি িা  বমটির িভায় অনুনমাবদি হনি 

হনি বিোয় প্রবি ক ায়াট িাদি ন্যযনতম ১টি  নর ত্রেবি িা  বমটির িভা আহ্বাে  রনি হনি এিাং এি লক্ষযমাত্রা ১.১ 

েম্বর ক্রবমন র ৬ নম্বি কলাদম উনেখ  রি: ৮-১১  লামিমূনহ ত্রৈমাবি বভবিনি উক্ত লক্ষযমাৈা বিভাজে  নর প্রদশ মে 

কদি ননন্ত্রতকতা কন্ত্রমটিি সভাি কার্ িন্ত্রিিিণী িাংবিষ্ট দপ্তর/িাংস্থায় প্রপ্রিণ কিদত হনি।  

 

মূল্যায়ে পদ্ধবি: প্রবি ত্রৈমাবিন  ১টি  নর িভা অনুবষ্ঠি হনল পূণ ম েম্বর পাওয়া র্ানি। ক াে ত্রৈমাবিন  িভা 

আনয়াজে  রা িম্ভি ো হনল পরিিী িমনয় িভা আনয়াজে  রা র্ানি। িনি, বেে মাবরি ত্রৈমাবিন র িভা পরিিী িমনয় 

আনয়াজে  রা হনল প্রবিটি িভার বিলনম্বর জন্য ০.২৫  নর েম্বর  িমে হনি। 

 

প্রমাণ :  ননন্ত্রতকতা কন্ত্রমটিি সভাি কার্ িন্ত্রিিিণী। 

 

১.২ ত্রেবি িা  বমটির িভার বিদ্ধান্ত িাস্তিায়ে 

 

ত্রেবি িা  বমটির িভায় গৃহীি বিদ্ধান্ত িাস্তিায়নের হার বেে মারণ  রনি হনি এিাং এর লক্ষযমাত্রা ১.২ েম্বর 

ক্রবমন  উনেখ  রনি হনি। এনক্ষনৈ প্রবি ক ায়াট মানর অনুনষ্ঠয় ত্রেবি িা  বমটির িভায় গৃহীি বিদ্ধান্ত িাস্তিায়নের হার 

পৃে ভানি প্রবি ক ায়াট মানর (৮-১১  লামিমূনহ) উনেখ  রনি হনি। প্রকান ন্ত্রসদ্ধান্ত িাস্তিায়ন কিা সম্ভি না হদল তাি 

প্রর্ৌন্ত্রিক কািণ উদেি কদি ননন্ত্রতকতা কন্ত্রমটিি সভাপন্ত্রত কর্তিক প্রন্ত্রতস্বাক্ষন্ত্রিত প্রন্ত্রতদিদন দান্ত্রিল কিদত হদি।  
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মূল্যায়ে পদ্ধবি: প্রবি ত্রৈমাবিন  আনয়াবজি িভার বিদ্ধান্ত িাস্তিায়ে লক্ষযমাৈার বিপরীনি অজমে শিভাগ 

হনল পূণ ম েম্বর পাওয়া র্ানি। িনি অজমে শিভাগ ো হনল গাবণবি হানর েম্বর  িমে হনি। উদেখ্য, মূল্যায়দনি সময় 

ননন্ত্রতকতা কন্ত্রমটিি কার্ িপন্ত্রিন্ত্রেি আদলাদক গৃহীত ন্ত্রসদ্ধান্ত িাস্তিায়দনি উপি প্রিন্ত্রশ গুরুত্ব প্রদয়া হদি।  

 

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

 

১.৩ সুশািে প্রবিষ্ঠার বেবমি অাংশীজনের (stakeholders) অাংশগ্রহনণ িভা  
 

ি ল আঞ্চন্ত্রলক/মাঠ পর্ িাদয়ি কার্ িালদয় অাংশীজদনর অাংশগ্রহনণ িভা আহ্বাে  রনি হনি এিাং ১.৩ েম্বর 

ক্রবমন র ৬ েম্বর  লানম এর লক্ষযমাৈা উনেখ  রনি হনি এিাং ৮-১১  লামিমূনহ ত্রৈমাবি  বভবিনি উক্ত লক্ষযমাৈা 

বিভাজে  নর প্রদশ মে  রনি হনি। উনেখ্য, অাংশীজে (stakeholder) িলনি স্ব স্ব আঞ্চন্ত্রলক/মাঠ পর্ িাদয়ি কার্ িালদয় 

অভযন্তিীণ/দাপ্তন্ত্রিক/নাগন্ত্রিক কিিা গ্রহণ ারী কর্ন াে ব্যবক্ত/প্রবিষ্ঠাে (ির াবর/নিির াবর), সুশীল িমানজর প্রবিবেবে 

(আঞ্চন্ত্রলক/মাঠ পর্ িাদয়ি কার্ িালদয়ি  ানজর িানে িাংবিষ্ট) এিাং আওিােীে  ার্ মালয়িমূনহর  ম ম িমা- ম মচারীন  

বুঝানি। 

 

মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: অাংশীজনের অাংশগ্রহনণ িভা আনয়াজনের লক্ষযমাৈার বিপরীনি অজমে শিভাগ হনল পূণ ম েম্বর 

পাওয়া র্ানি। িনি অজমে শিভাগ ো হনল গাবণবি হানর েম্বর  িমে হনি। 

 

প্রমাণক: অাংশীজনের অাংশগ্রহনণ িভাি কার্ িন্ত্রিিিণী এিাং হান্ত্রজিা।  

 

১.৪ শুদ্ধািাি সাংক্রান্ত প্রন্ত্রশক্ষণ আদয়াজন  

 

কম িকতিা-কম িিািীদদি জন্য শুদ্ধািাি সাংক্রান্ত ন্যযনতম ২ টি প্রন্ত্রশক্ষণ আদয়াজন কিদত হদি এিাং এি 

লক্ষযমাত্রা ১.৪ নম্বি ক্রন্ত্রমদকি ৬ নম্বি কলাদম উদেি কিদত হদি। ৮-১১ কলামসমূদহ প্রদর্াজয প্রকায়াট িাদি উি 

লক্ষযমাত্রা প্রদশ িন কিদত হদি।  

 

মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: লক্ষযমাত্রাি ন্ত্রিপিীদত শুদ্ধািাি সাংক্রান্ত ন্যযনতম ২ টি প্রন্ত্রশক্ষণ আদয়াজন কিা হদল পূণ ি 

নম্বি পাওয়া র্াদি। তদি অজিন শতভাগ না হদল গান্ত্রণন্ত্রতকহাদি নম্বি কতিন হদি। 

 

প্রমাণক: প্রন্ত্রশক্ষদণি প্রনাটিশ, হান্ত্রজিা ও েন্ত্রি। 

 

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

ইতযান্ত্রদ) 

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

স্ব  ার্ মালনয় কম ি-পন্ত্রিদিশ উন্নয়ন সাংক্রান্ত কার্ িক্রম প্রর্মন: স্বাস্থযন্ত্রিন্ত্রে অনুসিণ/টিওএন্ডইভুি অদকদজা মালামাল 

ন্ত্রিনষ্টকিণ/পন্ত্রিষ্কাি-পন্ত্রিচ্ছন্নতা বৃন্ত্রদ্ধ ইতযান্ত্রদ গ্রহণ কিদি। কার্ িক্রদমি সাংখ্যা ও সম্পন্ন কিাি তান্ত্রিি ন্ত্রনে িািণ কদি 

লক্ষযমাত্রা ১.৫ ক্রন্ত্রমদকি ৬ নম্বি কলাদম উনেখ  রনি হনি এিাং ৮-১১  লামিমূনহ ত্রৈমাবি বভবিনি উক্ত লক্ষযমাৈা 

বিভাজে  নর প্রদশ মে  রনি হনি। উদেখ্য, কম িপন্ত্রিকল্পনা প্রপ্রিদণি সময় ন্ত্রনি িান্ত্রিত কার্ িক্রদমি নাম, িাস্তিায়ন প্রন্ত্রক্রয়া 

ও প্রমাণক ন্ত্রহসাদি ন্ত্রক সিিিাহ কিা হদি তাি ন্ত্রিিিণ পৃথক সাংযুন্ত্রিদত ন্ত্রদদত হদি। 

  

 মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: আঞ্চন্ত্রলক/মাঠ পর্ িাদয়ি কার্ িালয়সমূদহ কম ি-পন্ত্রিদিশ উন্নয়ন সাংক্রান্ত ন্ত্রিন্ত্রভন্ন কার্ িক্রদমি সাংখ্যা 

ও কার্ িক্রম সম্পন্ন কিাি তান্ত্রিদিি লক্ষযমাত্রা অন্ত্রজিত হদল পূণ ম েম্বর পাওয়া র্ানি।  

 

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

ও অন্যান্য প্রমাণক। 
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১.৬ জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম মপবর ল্পো, ২০২১-২২ ও নত্রমান্ত্রসক পন্ত্রিিীক্ষণ প্রন্ত্রতদিদন স্ব স্ব দপ্তি/সাংস্থায় দান্ত্রিল ও 

স্ব স্ব ওদয়িসাইদট আপদলাডকিণ 

 

মবন্ত্রপবরেদ বিভাগ কেন  প্রদি বেনদ মশো অনুর্ায়ী ন্ত্রনে িান্ত্রিত তান্ত্রিদিি মনধ্য জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল 

 ম মপবর ল্পো ও পবরিীক্ষণ  াঠানমা প্রণয়ণ  নর লক্ষযমাত্রা ১.৬ েম্বর ক্রবমন র প্রেম ক ায়াট মানর প্রদশ মে  রনি হনি। 

এ   াঠানমা প্রণয়নণর প্রকৃি িাবরখ অজমনের  লানম উনেখ  নর িা স্ব স্ব দপ্তি/সাংস্থায় কপ্ররণ  রনি হনি। প্রনিয  

ক ায়াট মানর জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম মপবর ল্পো ও পবরিীক্ষণ  াঠানমা িাস্তিায়নের িথ্য িাংবিষ্ট ক ায়াট মানরর প্রকৃি 

অজমনের ঘনর উদেি কদি ক ায়াট মার িমাবপ্তর পরিিী ১৫ বদনের মনধ্য  স্ব স্ব দপ্তি/সাংস্থায় দাবখল  রনি হনি এিাং স্ব 

স্ব ওদয়িসাইদট আপদলাড কিদত হদি। 

 

মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: ন্ত্রনে িান্ত্রিত িাবরনখর মনধ্য জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম মপবর ল্পো, ২০২০-২১ প্রণয়ে  নর স্ব 

স্ব দপ্তি/সাংস্থায় প্রপ্রিণ এিাং ওদয়িসাইদট আপদলাড কিা হদল পূণ ম েম্বর পাওয়া র্ানি। তদি অজিন শতভাগ না হদল প্রকান 

নম্বি প্রদান কিা হদি না। 

 

প্রমাণক: স্ব স্ব ওনয়িিাইট। 

 

১.৭ শুদ্ধািাি পুিস্কাি প্রদান এিাং পুিস্কািপ্রাপ্তদদি তান্ত্রলকা ওদয়িসাইদট প্রকাশ 

 

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

িানদর  ম ম িমা- ম মচাবরনদরন  পুরস্কার প্রদাে  রনি এিাং পুিস্কািপ্রাপ্তদদি তান্ত্রলকা ওদয়িসাইদট প্রকাশ কিদি। এর 

লক্ষযমাৈা ১.৭ েম্বর ক্রবমন র ৬ নম্বি কলাদম উনেখ  রনি হনি এিাং ৮-১১  লামিমূনহ প্রদর্াজয প্রকায়াট িাদি উক্ত 

লক্ষযমাৈা প্রদশ মে  রনি হনি। উদেখ্য, জুন ২০২২ এ পুরস্কার প্রদাে  রপ্রত হদি। 

 

মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: ২০২১-২২ অে ম-িেনরর শুদ্ধািাি পুিস্কাি প্রদাদনি লক্ষযমাৈার বিপরীনি অজমে শিভাগ হনল 

পূণ ম েম্বর পাওয়া র্ানি। িনি অজমে বেে মাবরি িাবরনখর মনধ্য ো হনল ক াে েম্বর প্রদাে  রা র্ানি ো। 

 

প্রমাণক: আনদশ, পৈ  ওদয়িসাইট। 

 

ক্রবম  ২: ক্রনয়র কক্ষনৈ শুদ্ধাচার 

 

২.১ ২০২১-২২ অথ ি িেদিি ক্রয়- পবর ল্পো ওনয়িিাইনট প্র াশ 

বপবপএ ২০০৬-এর োরা ১১(২) ও বপবপআর ২০০৮-এর বিবে ১৬(৬) অনুর্ায়ী ির ানরর রাজস্ব িানজনটর 

অেীনে ক াে ক্রয় ার্ ম পবরচালোর কক্ষনৈ ক্রয় াবর প্রবিষ্ঠাে অে ম িেনরর প্রারনম্ভ িাবে ম  ক্রয়-পবর ল্পো প্রণয়ে  রনি। 

উক্ত ক্রয়-পবর ল্পো প্রণয়নের লক্ষযমাৈান  ২.১ েম্বর ক্রবমন র ৬ েম্বর  লানম উনেখ  রনি হনি এিাং ৮-১১ 

 লামিমূনহ প্রদর্াজয প্রকায়াট িাদি উক্ত লক্ষযমাৈা প্রদশ মে  রনি হনি।  

 

মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: ২০২১-২২ অে মিেনরর প্রারনম্ভ িাবে ম  ক্রয়-পবর ল্পো ওনয়িিাইনট প্র াশ  রা হনল এিাং 

র্োিমনয় (িাংনশাবেি িানজট অনুর্ায়ী) হালোগাদ  রা হনল পূণ ম েম্বর েম্বর পাওয়া র্ানি। বেে মাবরি িাবরনখর মনধ্য ো 

হনল প্রবি পাবক্ষন র জন্য ০.২৫  নর েম্বর  িমে হনি।  

প্রমাণক: অন্ত্রিস আদদশ ও স্ব স্ব ওনয়িিাইট 

 

 

ক্রবম  ৩: শুদ্ধাচার িাংবিষ্ট এিাং দুেীবি প্রবিনরানে িহায়  অন্যান্য  ার্ মক্রম 

 

আঞ্চন্ত্রলক/মাঠ পর্ িাদয়ি কার্ িালয়সমূহ স্ব স্ব  ার্ মালনয় শুদ্ধাচার প্রবিষ্ঠার বেবমি শুদ্ধাচার িাংবিষ্ট এিাং দুেীবি 

প্রবিনরানে িহায়   ার্ মক্রমিমূনহর মধ্য হনি কর্ন াে উপযুক্ত  ার্ মক্রম গ্রহণ  রনি পানর। এনক্ষনৈ অন্যযে ৫টি  ার্ মৈম 

গ্রহণ  রনি হনি এিাং লক্ষযমাৈা ৬ েম্বর  লানম ও ৮-১১  লামিমূনহ ত্রৈমাবি বভবিনি উক্ত লক্ষযমাৈা বিভাজে  নর 

প্রদশ িে  রনি হনি। 

মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত:  ার্ মক্রম,  ম মিম্পাদে সূচ  ও এ   র্োর্ে হওয়া িানপনক্ষ এিাং লক্ষযমাৈার বিপরীনি 

অজমে শিভাগ হনল পূণ ম েম্বর পাওয়া র্ানি। অন্যোয় ক াে েম্বর প্রদাে  রা র্ানি ো। 
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প্রমাণক: ওদয়িসাইট, পত্র, প্রনাটিশ, েন্ত্রি, ন্ত্রভন্ত্রডও িা কার্ িক্রম সাংন্ত্রিষ্ট প্রর্দকান প্রমাণক। 

 

 

৩। জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম মপবর ল্পো, ২০২১-২২ প্রণয়ে ও ত্রৈমাবি  পবরিীক্ষণ প্রবিনিদে িাংক্রান্ত সময়সূন্ত্রি: 

 

িময়িীমা বিেয় িাস্তিায়ে ারী  র্তমপক্ষ 

ক. জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম মপবর ল্পো ও িাস্তিায়ে অগ্রগবি পবরিীক্ষণ  াঠানমা প্রণয়ে  

২৫ মাি ি  

২০২১  

বেনদ মবশ া অনুিরণ  নর জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম মপবর ল্পো প্রণয়প্রনি জন্য 

ি ল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রবিষ্ঠােন  অনুনরাে জ্ঞাপে এিাং আওিােীে 

দপ্তর/িাংস্থা, আঞ্চবল /মাঠ পর্ মানয়র  ার্ মালয়িমুনহ  ম মপবর ল্পো প্রণয়নের 

বেনদ মশো ও প্রনয়াজেীয় িহায়িা প্রদানের জন্য ি ল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় 

প্রবিষ্ঠােন  অনুনরাে জ্ঞাপে  

মবন্ত্রপবরেদ বিভাগ  

১৭ প্রম 

২০২১ 

জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম মপবর ল্পোর খিড়া স্ব স্ব ত্রেবি িা  বমটির 

অনুনমাদে গ্রহণপূি ম  স্ব স্ব দপ্তি/সাংস্থায় কপ্ররণ  

আঞ্চন্ত্রলক/মাঠ পর্ িাদয়ি 

কার্ িালয়সমূহ 

১৪-১৮ 

জুন 

 ২০২১ 

দপ্তি/সাংস্থা  র্তম  আঞ্চন্ত্রলক/মাঠ পর্ িাদয়ি কার্ িালয়সমূদহি  দাবখলকৃি জািীয় 

শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম মপবর ল্পোর খিড়া পর্ মানলাচোপূি ম  বিডব্যা  প্রদাে  

দপ্তি/সাংস্থা 

২৫ জুন 

২০২১ 

স্ব স্ব ত্রেবি িা  বমটির অনুনমাদে গ্রহণপূি ম  জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল 

 ম মপবর ল্পো, ২০২১-২২ চূড়ান্ত  নর স্ব স্ব দপ্তর/সাংস্থায় কপ্ররণ ও ওনয়িিাইনট 

প্র াশ 

আঞ্চন্ত্রলক/মাঠ পর্ িাদয়ি 

কার্ িালয়সমূহ 

ি. জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম মপবর ল্পো পন্ত্রিিীক্ষণ 

১৭ 

অদটািি 

২০২১ 

জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম মপবর ল্পো ও িাস্তিায়ে অগ্রগবি পবরিীক্ষণ 

 াঠানমানি উবেবখি লক্ষযমাত্রাি ন্ত্রিপিীদত ১ম নত্রমান্ত্রসক (জুলাই ২০২১ - 

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

স্ব স্ব আঞ্চবল /মাঠ 

পর্ মানয়র  ার্ মালয়িমুনহি  

ননন্ত্রতকতা কন্ত্রমটি 

১৬ 

জানুয়ান্ত্রি 

২০২২ 

জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম মপবর ল্পো ও িাস্তিায়ে অগ্রগবি পবরিীক্ষণ 

 াঠানমানি উবেবখি লক্ষযমাত্রাি ন্ত্রিপিীদত ২য় নত্রমান্ত্রসক (অদটািি ২০২১ - 

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

স্ব স্ব আঞ্চবল /মাঠ 

পর্ মানয়র  ার্ মালয়িমুনহি  

ননন্ত্রতকতা কন্ত্রমটি 

১৭ এবপ্রল 

২০২২ 

জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম মপবর ল্পো ও িাস্তিায়ে অগ্রগবি  

পবরিীক্ষণ  াঠানমানি উবেবখি লক্ষযমাত্রাি ন্ত্রিপিীদত ৩য় নত্রমান্ত্রসক (জানুয়ান্ত্রি 

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

স্ব স্ব আঞ্চবল /মাঠ 

পর্ মানয়র  ার্ মালয়িমুনহি  

ননন্ত্রতকতা কন্ত্রমটি 

১৭ 

জুলাই 

২০২২ 

 

জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম মপবর ল্পো ও িাস্তিায়ে অগ্রগবি পবরিীক্ষণ 

 াঠানমানি উবেবখি লক্ষযমাত্রাি ন্ত্রিপিীদত ৪থ ি নত্রমান্ত্রসক (এন্ত্রপ্রল ২০২২- 

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

স্ব স্ব আঞ্চবল /মাঠ 

পর্ মানয়র 

 ার্ মালয়িমুনহি  

ননন্ত্রতকতা কন্ত্রমটি 

 

৪। জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  মমপবর ল্পো, ২০২১-২২দান্ত্রিল প্রন্ত্রক্রয়া 

   (ক) জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  মমপবর ল্পো ২০২১-২২ খিড়ার ২ কন্ত্রপ ১৭ প্রম ২০২১ িাবরখ ন্ত্রিকাল ৫:০০ 

ঘটিকাি মদে স্ব স্ব দপ্তি/সাংস্থায়  প্রপ্রিণ কিদত হদি। 

(ি)  দপ্তি/সাংস্থাি সুপাবরশ অন্তর্ভ মক্ত  নর জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  মমপবর ল্পো ও িাস্তিায়ে অগ্রগবি পবরিীক্ষণ 

 াঠানমার চূড়ান্ত  বপ ২৫ জুন ২০২১ িাবরনখর মনধ্য স্ব স্ব ওনয়িিাইট-এ আপদলাড কিদত হদি।
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আঞ্চন্ত্রলক/মাঠ পর্ িাদয়ি কার্ িালদয়ি জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম মপবর ল্পো, ২০২১-২০২২  পবরবশষ্ট-' ' 

                       

আঞ্চন্ত্রলক/মাঠ পর্ িাদয়ি কার্ িালদয়ি োম: 

 ার্ মক্রনমর োম  ম মিম্পাদে 

সূচ  

 

সূচন র 

মাে 

এ   

 

িাস্তিায়নের

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যবক্ত/পদ 

২০২০-২০২১ 

অে মিেনরর 

লক্ষযমাৈা 

িাস্তিায়ে অগ্রগবি পবরিীক্ষণ, ২০২০-২০২১  মন্তব্য 

লক্ষযমাৈা/ 

অজমে 

১ম 

ক ায়াট মার 

২য় 

ক ায়াট মার 

৩য় 

ক ায়াট মার 

৪ে ম 

ক ায়াট মার 

কমাট 

অজমে 

অবজমি 

মাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাবিষ্ঠাবে  ব্যিস্থা……………………………….... 

১.১ ত্রেবি িা  বমটি িভা আদয়াজন িভা আনয়াবজি ৪ িাংখ্যা   লক্ষযমাৈা        

অজমে      

১.২ ত্রেবি িা  বমটিি িভার বিদ্ধান্ত 

িাস্তিায়ে 

িাস্তিাবয়ি 

বিদ্ধান্ত 

৬ %   লক্ষযমাৈা        

অজমে      

১.৩ সুশািে প্রবিষ্ঠার বেবমি 

অাংশীজনের (stakeholders) 

অাংশগ্রহনণ  িভা 

অনুবষ্ঠি িভা ৪ িাংখ্যা   লক্ষযমাৈা        

অজমে      

১.৪ শুদ্ধািাি সাংক্রান্ত প্রন্ত্রশক্ষণ 

আদয়াজন  

প্রন্ত্রশক্ষণ 

আদয়ান্ত্রজত 

  ২ সাংখ্যা   লক্ষযমাৈা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

অজমে      

১.৫  ম ম-পবরনিশ উন্নয়ে (স্বাস্থযবিবে 

অনুিরণ/টিওএন্ডইর্ভক্ত অন নজা 

মালামাল বিেষ্ট রণ/পবরষ্কার-

পবরচ্ছন্নিা বৃবদ্ধ ইিযাবদ  

উন্নত কম ি-

পন্ত্রিদিশ 

 ৩ িাংখ্যা ও 

িাবরখ 

  লক্ষযমাৈা 

 

       

অজমে      

অজমে      

১.৬ জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল 

 ম মপবর ল্পো, ২০২১-২২ ও 

ত্রৈমাবি  পবরিীক্ষণ প্রবিনিদে 

  ম মপবর ল্পো 

ও ত্রৈমাবি  

প্রবিনিদে 

  ৪ িাবরখ   লক্ষযমাৈা        
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 ার্ মক্রনমর োম  ম মিম্পাদে 

সূচ  

 

সূচন র 

মাে 

এ   

 

িাস্তিায়নের

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যবক্ত/পদ 

২০২০-২০২১ 

অে মিেনরর 

লক্ষযমাৈা 

িাস্তিায়ে অগ্রগবি পবরিীক্ষণ, ২০২০-২০২১  মন্তব্য 

লক্ষযমাৈা/ 

অজমে 

১ম 

ক ায়াট মার 

২য় 

ক ায়াট মার 

৩য় 

ক ায়াট মার 

৪ে ম 

ক ায়াট মার 

কমাট 

অজমে 

অবজমি 

মাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

দপ্তি/সাংস্থায় দাবখল ও স্ব স্ব 

ওদয়িসাইদট আপদলাডকিণ  

দাবখলকৃি ও 

আপনলাডকৃি  

অজমে      

অজমে      

১.৭ শুদ্ধািাি পুিস্কাি প্রদান এিাং 

পুিস্কািপ্রাপ্তদদি তান্ত্রলকা ওদয়িসাইদট 

প্রকাশ 

প্রদত্ত পুিস্কাি   ৩ তান্ত্রিি           

২.  ক্রদয়ি প্রক্ষদত্র শুদ্ধািাি ........................................................................ 

২.১ ২০২১-২২ অে ম িেনরর ক্রয়-

পবর ল্পো ওনয়িিাইনট প্র াশ 

ক্রয়-পবর ল্পো 

ওনয়িিাইনট 

প্র াবশি 

৪ িাবরখ   লক্ষযমাৈা        

 

অজিন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩. শুদ্ধাচার িাংবিষ্ট এিাং দুেীবি প্রবিনরানে িহায়  অন্যান্য  ার্ মক্রম…………….. (অগ্রান্ত্রেকাি ন্ত্রভন্ত্রত্তদত নুযনতম পাঁিটি কার্ িক্রম) 

৩.১  ৪    লক্ষযমাৈা        

অজমে      

৩.২  ৪    লক্ষযমাৈা        

অজমে      

৩.৩  ৪    লক্ষযমাৈা        

অজমে      

৩.৪  ৪    লক্ষযমাৈা        

অজমে      

৩.৫  ৪    লক্ষযমাৈা        

অজমে      

অজমে      

 

ন্ত্রি:দ্র:- প্রকান ক্রন্ত্রমদকি কার্ িক্রম প্রদর্াজয না হদল তাি কািণ মন্তব্য কলাদম উদেি কিদত হদি।
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মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা ও মাঠ পর্ যায়য়র অবিয়সর 

 

 

 

 

 

ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভািন কম যপবরকল্পনা িাস্তিায়ন ও মূল্যায়ন বনয়দ যবিকা ২০২১-২২ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ 
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১.০ প্রেক্ষাপট, উয়েশ্য ও ব্যিহার 

সরকাবর কম যচারীয়দর দক্ষতা বৃবির মাধ্যয়ম সুিাসন সংহতকরয়ণ জনেিাসয়ন ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভািন 

চচ যার গুরুত্ব অপবরসীম। ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভািন অনুিীলয়ন উদ্ভািন, প্রসিা সহবজকরণ এিং তথ্য ও প্রর্াগায়র্াগ 

েযুবির ব্যিহার উয়েখয়র্াগ্য। দপ্তসরমূয়হর প্রসিা েদান েবিয়া সহবজকরণ এিং কায়জর অভযন্তরীণ েবিয়ায় 

গুণগত পবরিতযন আনয়য়নর লয়ক্ষয িাবষ যক ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভািন কম যপবরকল্পনা গ্রহণ/িাস্তিায়ন অতযন্ত গুরুত্বপূণ য।  

ই-গভর্ন্যান্স কম যপবরকল্পনার উয়েশ্য হয়লা সরকাবর দপ্তয়র উদ্ভািন, প্রসিা সহবজকরণ এিং তথ্য ও 

প্রর্াগায়র্াগ েযুবির ব্যিহার বিষয়ক কার্ যিময়ক সুশৃঙ্খল, বনয়মতাবন্ত্রক ও োবতষ্ঠাবনকীকরণ এিং এ লয়ক্ষয 

দায়িিতা সৃবি। িাবষ যক ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভািন কম যপবরকল্পনা গ্রহণ, িাস্তিায়ন অগ্রগবত পর্ যায়লাচনা/মূল্যায়য়নর 

কায়জ এ বনয়দ যবিকা ব্যিহৃত হয়ি। উয়েখ্য, বনয়দ যবিকাটিয়ত প্রকিল মূল বিয়িচয বিষয়সমূহ িণ যনা করা হয়য়য়ে। 

এ প্রক্ষয়ে  অবভজ্ঞতার ধারািাবহকতা এিং গভীরতা অজযয়নর পবরিমায় সময়য় সময়য় এ বনয়দ যবিকাটির পবরমাজযন 

েয়য়াজন হয়ি। 

২০২১-২২ অর্ যিেয়র মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা পর্ যায় এিং মাঠ পর্ যায়য়র সরকাবর অবিসসমূয়হ 

অনুসরয়ণর জর্ন্ পৃর্ক পৃর্ক ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভািন কম যপবরকল্পনা েণয়ন করা হয়য়য়ে। বনয়ে এসকল 

কম যপবরকল্পনায় েদত্ত সূচক ও লক্ষযমাো অজযন ও মূল্যায়ন পিবত িণ যনা করা হয়য়য়ে।     

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা পর্ যায়য় অনুসরণীয় ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভািন কম যপবরকল্পনার সূচকসমূয়হর ব্যাখ্যাাঃ  

১.১ উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবা ন 

মূল্যা ন পদ্ধশত: ন্যূনতর্ একটি উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবা য়নর জন্য ই-গভর্ন্যান্স কর্ িপশরকেনার ছয়ক উয়েশিত 

লক্ষূর্াত্রা শভশিক সমানুপাবতক হায়র নম্বর োপ্ত হয়ি।  

প্রর্াণক: উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবা ন সংক্রান্ত সরকাশর আয়েি 

১.২ সসবা সহশজকরণ 

মূল্যা ন পদ্ধশত: ন্যূনতর্ একটি সসবা সহশজকরয়ণর জন্য ই-গভর্ন্যান্স কর্ িপশরকেনার ছয়ক উয়েশিত লক্ষূর্াত্রা 

শভশিক সমানুপাবতক হায়র নম্বর োপ্ত হয়ি।  

প্রর্াণক: উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবা ন সংক্রান্ত সরকাশর আয়েি 

১.৩ সসবা শিশজটিাইয়জিন 

মূল্যা ন পদ্ধশত: ন্যূনতর্ একটি প্রসিা বিবজটাইয়জিয়নর জন্য ই-গভর্ন্যান্স কর্ িপশরকেনার ছয়ক উয়েশিত 

লক্ষূর্াত্রা শভশিক সমানুপাবতক হায়র নম্বর োপ্ত হয়ি।  

প্রর্াণক: প্রসিা বিবজটাইয়জিন বাস্তবা ন সংক্রান্ত সরকাশর আয়েি 
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১.৪ ইতাঃপূয়ি য িাস্তিাবয়ত উদ্ভািনী ধারণা, সহবজকৃত ও বিবজটাইজকৃত প্রসিা সংিান্ত পর্ যায়লাচনা সভা   

মূল্যায়ন পিবতাঃ ইতাঃপূয়ি য প্রর্সকল উদ্ভািনী ধারণা এিং প্রসিা সহজীকৃত ও বিবজটাইজ করা হয়য়য়ে প্রস সকল 

প্রসিার িতযমান অিস্থা ও সহজীকরণ/বিবজটাইজ/ উদ্ভািয়নর িয়ল কী িলািল পাওয়া র্ায়ে প্রস বিষয়য় 

সংবিি অংিীজনয়দর সায়র্ পর্ যায়লাচনা সভা ৩০ আগস্ট ২০২১ তাবরয়খর ময়ধ্য আয়য়াজন করয়ল পূণ য নম্বর 

পাওয়া র্ায়ি।  

েমাণকাঃ সভা আয়য়াজয়নর প্রনাটিি ও সভার কার্ যবিিরণী।  

1.৫ ই-নবর্র ব্যিহারাঃ ই িাইয়ল প্রনাট বনষ্পবত্ত 

মূল্যায়নাঃ শবয়বচূ বছয়র একটি র্ন্ত্রণাল /শবভাগ এবং েপ্তর/সংস্থা  হাি ি এবং সফ ট শর্য়ল যতগুশল সনাট শনষ্পশি 

হয় য়ছ তার সর্াট সংখ্যার র্য়ে যতসংখ্যক ই-ফাইশলং শসয়েয়র্র র্ােয়র্ শনষ্পশি করা হয় য়ছ তার িতকরা 

অনুপাত অজিন শহসায়ব শবয়বশচত হয়ব।  

উোহরণ: ধরা যাক সকান অর্ িবছয়র একটি র্ন্ত্রণাল /শবভায়গর শনষ্পশিকৃত হাি ি সনায়টর সংখ্যা ১০০ এবং ই-

নশর্র র্ােয়র্ শনষ্পশিকৃত সনাট সংখ্যা ১৫০। এক বছয়র সর্াট শনষ্পশিকৃত সনাট সংখ্যা (১০০+১৫০)= ২৫০। 

এর র্য়ে র্ন্ত্রণাল  কর্তিক ই-নশর্ শসয়েয়র্র র্ােয়র্ শনস্পশিকৃত সনায়টর সংখ্যা ১৫০টি। ঐ র্ন্ত্রণাল /শবভায়গর 

অজিন (১৫০/২৫০)* ১০০% = ৬০% 

প্রর্াণক: সরকাশর েপ্তয়রর িািাশভশিক উপস্থাশপত ই-নশর্ এবং হাি ি নশর্র সেটয়র্ন্ট, ফাইল মুভয়র্ন্ট সরশজোর 

ইতূাশে। এটুআই হয়ত প্রাপ্ত সংশিষ্ট প্রশতয়বেয়নর সয়ে ক্রসয়চক করা হয়ব। গরশর্য়লর সক্ষয়ত্র এটুআই কর্তিক 

প্রেি শরয়পাট ি চূড়ান্ত বয়ল গণ্য হয়ব।   

১.৬ ৪র্ ি শিে শবপ্লয়বর চূায়লঞ্জ সর্াকায়বলা  করণী  শবষয়  অবশহতকরণ সভা/কর্ িিালা আয় াজন 

মূল্যা ন পদ্ধশত: ৪র্ ি শিে শবপ্লয়বর চূায়লঞ্জ সর্াকায়বলা  করণী  সম্পয়কি ৪টি অবশহতকরণ কর্ িিালা আয় াজন 

করয়ত হয়ব। কর্ িিালা আয় াজয়নর সক্ষয়ত্র কর্ িপশরকেনার ছয়ক উয়েশিত লক্ষূর্াত্রা শভশিক সমানুপাবতক হায়র 

নম্বর োপ্ত হয়ি। 

েমাণক: আয়য়াবজত অিবহতকরণ কম যিালা এর প্রনাটিি, উপবস্থবত পে ও বস্থরবচে 

২.১ তথ্য িাতায়ন হালনাগাদকরণ 

২.১.১ তথ্য িাতায়য়নর সকল প্রসিা িক্স হালনাগাদকরণ 
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মূল্যায়ন পিবত: তথ্য িাতায়য়নর সকল প্রসিা িক্স হালনাগাদ করয়ত হয়ি। তথ্য িাতায়য়নর প্রসিা িক্স হালনাগাদ 

করার জন্য কর্ িপশরকেনার ছয়ক উয়েশিত লক্ষূর্াত্রা শভশিক সমানুপাবতক হায়র নম্বর োপ্ত হয়ি। 

েমাণক: বিনিট সহ ত্রেমাবসক েবতয়িদন। 

২.১.২ বিবভন্ন েকািনা ও তথ্যাবদ তথ্য বাতা য়ন েকাবিত 

মূল্যায়ন পিবত: বিবভন্ন সংকলন ও সম্ভি সকল তথ্যাবদ তথ্য িাতায়য়ন েকাি করয়ত হয়ি। তথ্য িাতায়য়ন 

বিবভন্ন সংকলয়নর কবপ ও তথ্যাবদ েকাি করার জন্য ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভািন কর্ িপশরকেনার ছয়ক উয়েশিত 

লক্ষূর্াত্রা শভশিক সমানুপাবতক হায়র নম্বর োপ্ত হয়ি।  

েমাণক: বিনিট সহ ত্রেমাবসক েবতয়িদন। 

২.২.১ কম যপবরকল্পনা িাস্তিায়ন সংিান্ত েবিক্ষণ আয়য়াজন 

মূল্যায়ন পিবত: ই-গভর্ন্যান্স কর্ িপশরকেনা বাস্তবা য়নর জন্য শনজ শনজ অশধয়ক্ষয়ত্র সয়চতনতা ও েক্ষতা 

বৃশদ্ধমূলক ৪টি প্রশিক্ষণ আয় াজন করয়ত হয়ব। কর্ িিালা/য়সশর্নার/প্রশিক্ষণ আয় াজয়নর সক্ষয়ত্র ই-গভর্ন্যান্স ও 

উদ্ভািন কর্ িপশরকেনার ছয়ক উয়েশিত লক্ষূর্াত্রা শভশিক সমানুপাবতক হায়র নম্বর োপ্ত হয়ি। 

েমাণক: আয়য়াবজত কম যিালা/য়সবমনার/েবিক্ষণ এর প্রনাটিি, উপবস্থবত পে ও বস্থরবচে 

২.২.২ ই-গভন্যিান্স কর্ িপশরকেনা বাস্তবা য়নর জন্য বরাদ্দকৃত অর্ ি ব্যশ ত 

মূল্যায়ন পিবত: ই-গভর্ন্যান্স কম যপবরকল্পনা িাস্তিায়য়ন িরােকৃত অর্ য ব্যয়য়র জর্ন্ কর্ িপশরকেনার ছয়ক 

উয়েশিত লক্ষূর্াত্রা শভশিক সমানুপাবতক হায়র নম্বর োপ্ত হয়ি। 

েমাণক: েবতয়িদন 

[২.২.৩] কর্ িপশরকেনার বাস্তবা ন অগ্রগশত পয িায়লাচনা সংক্রান্ত সভা আয় াশজত 

মূল্যায়ন পিবত:  ই-গভন্যিান্স কর্ িপশরকেনার বাস্তবা ন অগ্রগশত পয িায়লাচনা সংক্রান্ত ৪টি সভা ত্রত্রর্াশসক 

শভশিয়ত আয় াজন করয়ত হয়ব। সভা আয় াজয়নর জর্ন্ কর্ িপশরকেনার ছয়ক উয়েশিত লক্ষূর্াত্রা শভশিক 

সমানুপাবতক হায়র নম্বর োপ্ত হয়ি। 

েমাণক: সভার প্রনাটিি, উপবস্থবত পে এিং কার্ যবিিরণী 
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[২.২.৪] কর্ িপশরকেনার অধ িবাশষ িক স্ব-মূল্যা ন প্রশতয়বেন র্শন্ত্রপশরষে শবভায়গ/ ঊর্ধ্যতন কর্তিপয়ক্ষর শনকট 

সপ্রশরত 

মূল্যা ন পদ্ধশত: র্ন্ত্রণাল /শবভাগ ই-গভন্যিান্স কর্ িপশরকেনার অধ িবাশষ িক স্ব-মূল্যা ন প্রশতয়বেন শনধ িাশরত 

সর্য় র র্য়ে র্শন্ত্রপশরষে শবভায়গ সপ্ররণ করয়ব। েপ্তর/সংস্থা অধ িবাশষ িক স্ব-মূল্যা ন প্রশতয়বেন শনধ িাশরত 

সর্য় র র্য়ে সংশিষ্ট র্ন্ত্রণাল /শবভায়গ সপ্ররণ করয়ব। স্ব-মূল্যা ন প্রশতয়বেন সপ্ররয়ণর জন্য কর্ িপশরকেনার 

ছয়ক উয়েশিত লক্ষূর্াত্রা শভশিক সমানুপাবতক হায়র নম্বর োপ্ত হয়ি। 

েমাণক: েবতয়িদন 

[১.২.৫] সেয়ি/শবয়েয়ি বাস্তবাশ ত ন্যূনতর্ একটি উয়যাগ পশরেি িনকৃত 

মূল্যায়ন পিবত: ই-গভর্ন্যান্স এ সক্ষর্তা বৃশদ্ধর লয়ক্ষূ অন্য েপ্তয়রর ন্যূনতর্ একটি বাস্তবাশ ত উয়যাগ 

পশরেি িন/শবয়েিী অশভজ্ঞতা অজিয়নর ব্যবস্থা গ্রহণ করয়ত হয়ব। একটি সেিী/শবয়েিী উয়যাগ পশরেি িন/অশভজ্ঞতা 

অজিয়নর জন্য পূণ ি নম্বর প্রাপ্ত হয়ব। 

প্রর্াণক: শজও বা সরকাশর আয়েয়ির কশপ  

মাঠ পর্ যায়য় অনুসরণীয় ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভািন কম যপবরকল্পনার সূচকসমূয়হর ব্যাখ্যাাঃ  

[১.১.১] ই-ফাইয়ল সনাটবনস্পবত্তকৃত 

মূল্যায়নাঃ শবয়বচূ বছয়র একটি অবিয়স হাি ি এবং সফ ট শর্য়ল যতগুশল সনাট শনষ্পশি হয় য়ছ তার সর্াট সংখ্যার 

র্য়ে যতসংখ্যক ই-ফাইশলং শসয়েয়র্র র্ােয়র্ শনষ্পশি করা হয় য়ছ তার িতকরা অনুপাত অজিন শহসায়ব 

শবয়বশচত হয়ব।  

উোহরণ: ধরা যাক সকান অর্ িবছয়র একটি অবিয়সর শনষ্পশিকৃত হাি ি সনায়টর সংখ্যা ১০০ এবং ই-নশর্র র্ােয়র্ 

শনষ্পশিকৃত সনাট সংখ্যা ১৫০। এক বছয়র সর্াট শনষ্পশিকৃত সনাট সংখ্যা (১০০+১৫০)= ২৫০। এর র্য়ে 

র্ন্ত্রণাল  কর্তিক ই-নশর্ শসয়েয়র্র র্ােয়র্ শনস্পশিকৃত সনায়টর সংখ্যা ১৫০টি। ঐ অবিয়সর অজিন 

(১৫০/২৫০)* ১০০% = ৬০% 

প্রর্াণক: সরকাশর েপ্তয়রর িািাশভশিক উপস্থাশপত ই-নশর্ এবং হাি ি নশর্র সেটয়র্ন্ট, ফাইল মুভয়র্ন্ট সরশজোর 

ইতূাশে। এটুআই হয়ত প্রাপ্ত সংশিষ্ট প্রশতয়বেয়নর সয়ে ক্রসয়চক করা হয়ব। গরশর্য়লর সক্ষয়ত্র এটুআই কর্তিক 

প্রেি শরয়পাট ি চূড়ান্ত বয়ল গণ্য হয়ব।   

[২.১.১] তথ্য বাতা য়ন সকল সসবা বক্স হালনাগােকৃত 
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মূল্যায়ন পিবত: তথ্য িাতায়য়নর সকল প্রসিা িক্স হালনাগাদ করয়ত হয়ি। তথ্য িাতায়য়নর প্রসিা িক্স হালনাগাদ 

করার জন্য কর্ িপশরকেনার ছয়ক উয়েশিত লক্ষূর্াত্রা শভশিক সমানুপাবতক হায়র নম্বর োপ্ত হয়ি। 

েমাণক: বিনিট সহ ত্রেমাবসক েবতয়িদন। 

২.১.২ বিবভন্ন েকািনা ও তথ্যাবদ তথ্য বাতা য়ন েকাবিত 

মূল্যায়ন পিবত: বিবভন্ন সংকলন ও সম্ভি সকল তথ্যাবদ তথ্য িাতায়য়ন েকাি করয়ত হয়ি। তথ্য িাতায়য়ন 

বিবভন্ন সংকলয়নর কবপ ও তথ্যাবদ েকাি করার জন্য ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভািন কর্ িপশরকেনার ছয়ক উয়েশিত 

লক্ষূর্াত্রা শভশিক সমানুপাবতক হায়র নম্বর োপ্ত হয়ি।  

েমাণক: বিনিট সহ ত্রেমাবসক েবতয়িদন। 

[৩.১.১] কম যপবরকল্পনা িাস্তিায়ন সংিান্ত েবিক্ষণ আয়য়াবজত 

মূল্যায়ন পিবত: ই-গভর্ন্যান্স কর্ িপশরকেনা বাস্তবা য়নর জন্য শনজ শনজ অশধয়ক্ষয়ত্র সয়চতনতা ও েক্ষতা 

বৃশদ্ধমূলক ৪টি প্রশিক্ষণ আয় াজন করয়ত হয়ব। কর্ িিালা/য়সশর্নার/প্রশিক্ষণ আয় াজয়নর সক্ষয়ত্র ই-গভর্ন্যান্স ও 

উদ্ভািন কর্ িপশরকেনার ছয়ক উয়েশিত লক্ষূর্াত্রা শভশিক সমানুপাবতক হায়র নম্বর োপ্ত হয়ি। 

েমাণক: আয়য়াবজত কম যিালা/য়সবমনার/েবিক্ষণ এর প্রনাটিি, উপবস্থবত পে ও বস্থরবচে 

[৩.১.২] কর্ িপশরকেনার বাস্তবা ন অগ্রগশত পয িায়লাচনা সংক্রান্ত সভা আয় াশজত 

মূল্যায়ন পিবত:  ই-গভন্যিান্স কর্ িপশরকেনার বাস্তবা ন অগ্রগশত পয িায়লাচনা সংক্রান্ত ৪টি সভা ত্রত্রর্াশসক 

শভশিয়ত আয় াজন করয়ত হয়ব। সভা আয় াজয়নর জর্ন্ কর্ িপশরকেনার ছয়ক উয়েশিত লক্ষূর্াত্রা শভশিক 

সমানুপাবতক হায়র নম্বর োপ্ত হয়ি। 

েমাণক: সভার প্রনাটিি, উপবস্থবত পে এিং কার্ যবিিরণী 

[৩.১.৩] কর্ িপশরকেনার অধ িবাশষ িক স্ব-মূল্যা ন প্রশতয়বেন ঊর্ধ্িতন কর্তিপয়ক্ষর শনকট সপ্রশরত 

মূল্যা ন পদ্ধশত: ই-গভন্যিান্স কর্ িপশরকেনার অধ িবাশষ িক স্ব-মূল্যা ন প্রশতয়বেন শনধ িাশরত সর্য় র র্য়ে ঊর্ধ্যতন 

অবিয়স সপ্ররণ করপ্রত হয়ি। স্ব-মূল্যা ন প্রশতয়বেন সপ্ররয়ণর জন্য কর্ িপশরকেনার ছয়ক উয়েশিত লক্ষূর্াত্রা 

শভশিক সমানুপাবতক হায়র নম্বর োপ্ত হয়ি। 

েমাণক: েবতয়িদন 
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[৪.১.১] একটি উদ্ভাবনী ধারনা/ সসবা সহশজকরণ/ ক্ষুদ্র উন্নয়ন কার্ যিম িাস্তিাবয়ত 

মূল্যায়ন পিবতাঃ মাঠ পর্ যায়য়র অবিস কর্তযক একটি উদ্ভাবনী ধারনা অর্িা একটি সসবা সহশজকরণ অর্িা 

একটি ক্ষুদ্র উন্নয়ন কার্ যিম বনধ যাবরত সময়য়র ময়ধ্য িাস্তিাবয়ত করয়ল নম্বর োপ্ত হয়ি। 

েমাণকাঃ উদ্ভাবনী ধারনা/ সসবা সহশজকরণ/ ক্ষুদ্র উন্নয়ন কার্ যিম িাস্তিায়য়নর অবিস আয়দি।   

কম যপবরকল্পনা পবরিীক্ষণ পিবতাঃ 

• ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভািন কম যপবরকল্পনা েণয়নকারী অবিস ত্রেমাবসক বভবত্তয়ত অগ্রগবত পর্ যায়লাচনা 

করয়ি এিং অগ্রগবত েবতয়িদন ঊর্ধ্যতন অবিয়সর বনকট প্রেরণ করয়ি; 

• ঊর্ধ্যতন অবিস েবত অর্ যিেয়রর মাঝামাবঝ সময়য় (১৫ জানুয়ারীর ময়ধ্য) আওতাধীন অবিসসমুয়হর 

ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভািন কম যপবরকল্পনা িাস্তিায়ন অগ্রগবত পর্ যায়লাচনা করয়ি এিং আওতাধীন 

অবিসসমূহয়ক িলািতযক েদান করয়ি; 

 

কম যপবরকল্পনা মূল্যায়ন পিবতাঃ 

• অর্ য িের প্রিয়ষ ১৫ জুলাই তাবরয়খর ময়ধ্য ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভািন কম যপবরকল্পনা েণয়নকারী অবিস 

পূি যিতী অর্ যিেয়রর ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভািন কম যপবরকল্পনার স্বমূল্যায়ন েবতয়িদন েস্তুত করয়ি (েবতটি 

সূচয়কর বিপরীয়ত েদত্ত নম্বয়রর বিপরীয়ত োপ্ত নম্বর, সি যয়মাট ৫০ নম্বয়রর ময়ধ্য), অবিস েধায়নর 

অনুয়মাদন গ্রহণ করয়ি এিং েমাণকসহ মূল্যায়ন েবতয়িদন ঊর্ধ্যতন অবিয়সর বনকট প্রেরণ করয়ি; 

• ঊর্ধ্যতন অবিস েমাণকসমূহ র্াচাই কয়র চূড়ান্ত নম্বর েদান করয়ি এিং ঊর্ধ্যতন অবিয়সর এবপএ 

মূল্যায়নকারী কম যকতযার বনকট চূড়ান্ত মূল্যায়ন েবতয়িদন (োপ্ত নম্বরসহ) প্রেরণ করয়ি; 

• এবপএ মূল্যায়নকারী কম যকতযা উি অবিয়সর চূড়ান্ত মূল্যায়য়ন োপ্ত নম্বরয়ক এবপএ প্রত ধার্ যকৃত নম্বর 

(১০) এর বিপরীয়ত রূপান্তর করয়ি (ওয়য়য়টি প্রকার) 

• উি নম্বর এবপএ প্রত ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভািন কম যপবরকল্পনা িাস্তিায়য়নর বিপরীয়ত ই-গভর্ন্যান্স ও 

উদ্ভািন কম যপবরকল্পনা েণয়নকারী অবিয়সর োপ্ত নম্বর বহয়সয়ি বিয়িচনা করা হয়ি। 

• উদাহরণাঃ ধরা র্াক ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভািন কম যপবরকল্পনা িাস্তিায়য়ন প্রকান অবিস চূড়ান্ত মূল্যায়য়ন 

৫০ নম্বয়রর বিপরীয়ত ৪০ নম্বর প্রপয়য়য়ে। এবপএ মূল্যায়নকারী কম যকতযা উি অবিয়সর চূড়ান্ত 
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মূল্যায়য়ন োপ্ত নম্বরয়ক এবপএ প্রসকিন ৩-এ ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভািন কম যপবরকল্পনা িাস্তিায়য়নর জর্ন্ 

ধার্ যকৃত নম্বর (১০, ওয়য়য়টি প্রকার) এর বিপরীয়ত   রূপান্তর করয়ি বনেরুয়পাঃ 

• সি যয়মাট নম্বর ৫০ হয়ল োপ্ত নম্বর ৪০ 

• সুতরাং সি যয়মাট নম্বর ১০ হয়ল োপ্ত নম্বর= ৪০x১০   =৮ 

    ৫০ 

 বনয়ে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা ও মাঠ পর্ যায়য়র অবিয়সর ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভািন কম যপবরকল্পনা 

২০২১-২২ েদত্ত হয়লা। এই কম যপবরকল্পনা সকল সরকারী অবিয়সর জর্ন্ েয়র্াজয হয়ি। সরকাবর অবিসসমুহ 

এই কম যপবরকল্পনা বেন্ট কয়র এবপএ’র সায়র্ সংযুি কয়র স্বাক্ষয়রর ব্যিস্থা গ্রহণ করয়ি। 
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মন্ত্রণালয়/ বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থা পর্ যায়য়র অবিয়সর জর্ন্ ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভািন কম যপবরকল্পনা ২০২১-২২  

 

িম  
কর্ িসম্পােন সক্ষত্র  

 
র্ান কায িক্রর্ 

 

কর্ িসম্পােন 

সূচক 
একক 

 

কর্ িসম্পােন 

সূচয়কর র্ান 

লক্ষূর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ উির্ চলশত র্ান 

১০০% ৮০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

১ 

[১] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভািন সংিান্ত 

কার্ যিয়মর িাস্তিায়ন প্রজারদারকরণ 

 

 

 

 

 

 

৩৫ 
 

[১.১] উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবা ন  [১.১.১] একটি নতুন উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবাশ ত 
তাশরি ৫ 

১৬/০৩/২০২২ ১৪/০৪/২০২২ ০৫/০৫/২০২২ 

[১.২] সসবা সহশজকরণ [১.২.১] একটি সসবা সহশজকৃত  
তাশরি ৫ 

২৫/০২/২০২২ ০৪/০৩২০২২ ২৫/০৩/২০২২ 

[১.৩]  প্রসিা শিশজটাইয়জিন [১.৩.১] ন্যূনতর্ একটি সসবা শিশজটাইজকৃত 
তাশরি ৫ ৩০/১২/২০২২ ১৩/০১/২০২০ ২০/০১/২০২২ 

[১.৪] ইতাঃপূয়ি য িাস্তিাবয়ত উদ্ভািনী ধারণা, 

সহবজকৃত ও বিবজটাইজকৃত প্রসিা সংিান্ত 

পর্ যায়লাচনা সভা   

[১.৪.১] সভা আয়য়াবজত  
তাবরখ  ৪ ৩০/০৮/২০২১  ১৫/০৯/২০২১  ৩০/০৯/২০২১ 

[১.৫] ই-নশর্র ব্যবহার বৃশদ্ধ [১.৪.১] ই-ফাইয়ল প্রনাট বনস্পবত্তকৃত   % ৬ ৮০% ৭০% ৬০% 

[১.৬] ৪র্ ি শিে শবপ্লয়বর চূায়লঞ্জ সর্াকায়বলা  

করণী  শবষয়  অবশহতকরণ সভা/কর্ িিালা 

আয় াজন 

[১.৬.১] সভা/কর্ িিালা আয় াশজত 
সংখ্যা ৪ ২ ১ - 

 

 

২ 

[২] োবতষ্ঠাবনক দক্ষতা বৃবি  ১৫ 

[২.১] তথ্য বাতা ন হালনাগােকরণ 

[২.১.১] তথ্য বাতা য়ন সকল সসবা বক্স হালনাগােকৃত 
সংখ্যা ৪ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২] বিবভন্ন েকািনা ও তথ্যাবদ তথ্য বাতা য়ন 

েকাবিত 

সংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ 

[২.২] ই-গভন্যিান্স ও উদ্ভাবন কর্ িপশরকেনা 

বাস্তবা ন  

[২.২.১] কম যপবরকল্পনা িাস্তিায়ন সংিান্ত েবিক্ষণ 

আয়য়াবজত  

 ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.২]ই-গভন্যিান্স কর্ িপশরকেনা বাস্তবা য়নর জন্য 

বরাদ্দকৃত অর্ ি ব্যশ ত 

% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% 

[২.২.৩] কর্ িপশরকেনার বাস্তবা ন অগ্রগশত পয িায়লাচনা 

সংক্রান্ত সভা আয় াশজত 

সংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.৪] কর্ িপশরকেনার অধ িবাশষ িক স্ব-মূল্যা ন 

প্রশতয়বেন র্শন্ত্রপশরষে শবভায়গ/ ঊ্ধধর্ধ্তন কর্তিপয়ক্ষর 

শনকট সপ্রশরত 

তাশরি ৩ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ 

[২.২.৫] সেয়ি/শবয়েয়ি বাস্তবাশ ত ন্যূনতর্ একটি 

উয়যাগ পশরেি িনকৃত 

সংখ্যা ৩ ৩০/05/ 

২০২২ 

৩০/06/ 

২০২২ 
- 
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ই-গভন্যিান্স ও উদ্ভািন কম িপন্ত্রিকল্পনা, ২০২১-২২ 

মাঠ পর্ যায়য়র অবিয়সর জর্ন্ 

 

িম  
কায িক্রর্ 

 

কর্ িসম্পােন 

সূচক 
একক 

 

কর্ িসম্পােন 

সূচয়কর র্ান 

লক্ষূর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ উির্ চলশত র্ান 

১০০% ৮০% ৬০% 

০১ [১.১] ই-নশর্র ব্যবহার বৃশদ্ধ   [১.১.১] ই-ফাইয়ল সনাটবনস্পবত্তকৃত % ১৫ ৮০% ৭০% ৬০% 

০২ 

[২.১] তথ্য বাতা ন হালনাগােকরণ 

[২.১.১] তথ্য বাতা য়ন সকল সসবা বক্স 

হালনাগােকৃত 

সংখ্যা ১০ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২] বিবভন্ন েকািনা ও তথ্যাবদ তথ্য 

বাতা য়ন েকাবিত 

সংখ্যা ৫ ৪ ৩ ২ 

০৩ 

[৩.১] ই-গভন্যিান্স ও উদ্ভাবন 

কর্ িপশরকেনা বাস্তবা ন  

[৩.১.১] কম যপবরকল্পনা িাস্তিায়ন সংিান্ত 

েবিক্ষণ আয়য়াবজত  

 ৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.২] কর্ িপশরকেনার বাস্তবা ন 

অগ্রগশত পয িায়লাচনা সংক্রান্ত সভা 

আয় াশজত 

সংখ্যা ৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.৩] কর্ িপশরকেনার অধ িবাশষ িক স্ব-

মূল্যা ন প্রশতয়বেন ঊর্ধ্িতন কর্তিপয়ক্ষর 

শনকট সপ্রশরত 

তাশরি ৫ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ 

০৪ [৪.১] একটি উদ্ভাবনী ধারণা/ সসবা 

সহশজকরণ/ ক্ষুদ্র উন্নয়ন কার্ যিম 

িাস্তিায়ন  

[৪.১.১] একটি উদ্ভাবনী ধারনা/ সসবা 

সহশজকরণ/ ক্ষুদ্র উন্নয়ন কার্ যিম 

িাস্তিাবয়ত  

তাবরখ  ৫ ২৮/২/২০২২  ১৫/০৩/২০২২  ১৫/০৪/২০২২ 
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মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা ও মাঠ পর্ যায়য়র অবিয়সর  

 

 

 

সসবা প্রোন প্রশতশ্রুশত কম যপবরকল্পনা  

 

 

িাস্তিায়ন ও মূল্যা ন বনয়দ যবিকা, ২০২১-২২  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

র্শন্ত্রপশরষে শবভাগ 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলায়েি সরকার 
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202১-2২ এ সসবা প্রোন প্রশতশ্রুশত সংক্রান্ত সূচয়কর ব্যািা ও মূল্যা ন প্রশক্র া 

 ১.1  সসবা প্রোন প্রশতশ্রুশত পশরবীক্ষণ কশর্টির শসদ্ধান্ত বাস্তবা ন: 

পশরবীক্ষণ কশর্টি ত্রত্রর্াশসক শভশিয়ত শসদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবা ন করয়ব। গৃহীত শসদ্ধান্ত বাস্তবাশ ত হয়ে শকনা তা শন শর্ত 

পয িায়লাচনা করয়ব এবং বাস্তবা ন প্রশতয়বেন সপ্ররণ করয়ব। পশরবীক্ষণ কশর্টি কর্তিক ত্রত্রর্াশসক শভশিয়ত শসদ্ধান্ত 

বাস্তবা নপূব িক বাস্তবা ন প্রশতয়বেন উর্ধ্িতন কর্তিপক্ষ বরাবর সপ্ররণ করয়ত হয়ব।  

মূল্যা ন পদ্ধশত: প্রশত ত্রত্রর্াশসয়ক সসবা প্রোন প্রশতশ্রুশত সংক্রান্ত কায িক্রর্ পশরবীক্ষণ করয়ত হয়ব এবং বাস্তবা ন 

অগ্রগশতসহ পশরবীক্ষণ প্রশতয়বেন উর্ধ্িতন কর্তিপয়ক্ষর শনকট সপ্ররণ করা হয়ল বশণ িত সূচয়কর শবপরীয়ত পূণ ি নম্বর পাও া 

যায়ব। অজিন িতভাগ না হও ার সক্ষয়ত্র গাশণশতক হায়র নম্বর কতিন হয়ব। 

প্রর্াণক: ০৪ টি বাস্তবা ন প্রশতয়বেন 

১.২. সসবা প্রোন প্রশতশ্রুশত ত্রত্রর্াশসক শভশিয়ত হালনাগাে করা: 

ত্রত্রর্াশসক শভশিয়ত সসবা প্রোন প্রশতশ্রুশত হালনাগােপূব িক হালনাগােকৃত সসবা প্রোন প্রশতশ্রুশত ওয় বসাইয়ট আপয়লাি, 

প্রেি িন ও উর্ধ্িতন কর্তিপক্ষ বরাবর সপ্ররণ করয়ত হয়ব। র্ন্ত্রণাল /শবভায়গর সক্ষয়ত্র র্শন্ত্রপশরষে শবভায়গ, 

অশধেপ্তর/েপ্তর/সংস্থা/শবভাগী  কায িালয় র সক্ষয়ত্র সংশিষ্ট র্ন্ত্রণাল /শবভায়গ সপ্ররণ করয়ত হয়ব। হালনাগােকরয়ণর 

সক্ষয়ত্র সংশিষ্ট েপ্তর সসবা অশধকতর সহজীকরণ, সসবা প্রাশপ্তর পদ্ধশত সসবা প্রোনকারী কর্ িকতিা/কর্ িচারীয়ের নার্, পেবী, 

সযাগায়যাগ নম্বরসহ সকল শবষ  হালনাগােকরয়ণর ব্যবস্থা গ্রহণ করয়ব।  

প্রর্াণক: হালনাগােকৃত সসবা প্রোন প্রশতশ্রুশত সংক্রান্ত অশফস আয়েি/সরকাশর পত্র/ওয় ব শলঙ্ক। 

২.১ সসবা প্রোন প্রশতশ্রুশত শবষ ক প্রশিক্ষণ আয় াশজত 

কর্ িকতিা-কর্ িচারীয়ের  েক্ষতাবৃশদ্ধর জন্য প্রশিক্ষণ আয় াজন করয়ত হয়ব। সসবা প্রোন সংক্রান্ত আইন-কানুন, শবশধ-

শবধান, চাকুশর শবশধ এবং সসবা প্রোন প্রশতশ্রুশত েণয়ন ও িাস্তিায়ন শবষয়  শন শর্ত প্রশিক্ষণ আয় াজন করয়ত হয়ব। 

মূল্যা ন পদ্ধশত: সসবা প্রোন সংক্রান্ত েক্ষতা বৃশদ্ধ এবং সসবা প্রোন প্রণ ন ও বাস্তবা ন শবষয়  ৪টি প্রশিক্ষণ আয় াজন 

করা সগয়ল বশণ িত সূচয়কর শবপরীয়ত িতভাগ লক্ষূর্াত্রা অশজিত এবং পূণ ি নম্বর পাও া যায়ব। তয়ব অজিন িতভাগ না 

হয়ল গাশণশতক হায়র নম্বর কতিন হয়ব। 

প্রর্াণক: প্রশিক্ষয়নর অশফস আয়েি, আয়লাচযসূবচ প্রশিক্ষণার্ীয়ের তাশলকা, উপশস্থশতর হাশজরা। 

২.২ সসবা প্রোন শবষয়  সেকয়হাল্ডারগয়ণর সর্ন্বয়  অবশহতকরণ সভা আয় াজন। 

অংিীজয়নর অংিগ্রহয়ণ ২ টি সভা অনুষ্ঠান করয়ত হয়ি। অংিীজন িলয়ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় েবতষ্ঠান/অবধদপ্তর/ 

দপ্তর/সংস্থা/মাঠ পর্ যায়য়র কার্ যালয়য়র অভযন্তরীণ/দাপ্তবরক/নাগবরক প্রসিা গ্রহণকারী প্রর্ প্রকান ব্যবি/েবতষ্ঠান এিং 

আওতাধীন/সংবিি মাঠ পর্ যায়য়র কার্ যালয় সমূহ বকংিা তায়দর কম যকতযা/কম যচারীয়ক বুঝায়ি। 

মূল্যায়ন পিবত: অংিীজয়নর অংিগ্রহয়ণ কমপয়ক্ষ ২ টি সভা আয়য়াজন করা হয়ল িবণ যত সূচয়কর বিপরীয়ত পূণ য নম্বর 

পাওয়া র্ায়ি। তয়ব অজিন িতভাগ না হয়ল গাশণশতক হায়র নম্বর কতিন হয়ব। 

েমাণক: অংিীজয়নর অংিগ্রহয়ণ অনুবষ্ঠত সভার কার্ যবিিরণী। 
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সসবা প্রোন প্রশতশ্রুশত কম যপবরকল্পনা পবরিীক্ষণ পিবতাঃ 

• সসবা প্রোন প্রশতশ্রুশত কম যপবরকল্পনা েণয়নকারী অবিস ত্রেমাবসক বভবত্তয়ত অগ্রগবত পর্ যায়লাচনা করয়ি এিং 

অগ্রগবত েবতয়িদন ঊর্ধ্যতন অবিয়সর বনকট প্রেরণ করয়ি; 

• ঊর্ধ্যতন অবিস েবত অর্ যিেয়রর মাঝামাবঝ সময়য় (১৫ জানুয়ারীর ময়ধ্য) আওতাধীন অবিসসমুয়হর সসবা 

প্রোন প্রশতশ্রুশত কর্ িপশরকেনা িাস্তিায়ন অগ্রগবত পর্ যায়লাচনা করয়ি এিং আওতাধীন অবিসসমূহয়ক 

িলািতযক েদান করয়ি; 

সসবা প্রোন প্রশতশ্রুশত কম যপবরকল্পনা মূল্যায়ন পিবতাঃ 

• অর্ য িের প্রিয়ষ ১৫ জুলাই তাবরয়খর ময়ধ্য সসবা প্রোন প্রশতশ্রুশত কম যপবরকল্পনা েণয়নকারী অবিস পূি যিতী 

অর্ যিেয়রর সসবা প্রোন প্রশতশ্রুশত কম যপবরকল্পনার স্বমূল্যায়ন েবতয়িদন েস্তুত করয়ি (েবতটি সূচয়কর নম্বয়রর 

বিপরীয়ত োপ্ত নম্বর, সি যয়মাট ২৫ নম্বয়রর ময়ধ্য), অবিস েধায়নর অনুয়মাদন গ্রহণ করয়ি এিং েমাণকসহ 

মূল্যায়ন েবতয়িদন ঊর্ধ্যতন অবিয়সর বনকট প্রেরণ করয়ি; 

• ঊর্ধ্যতন অবিস েমাণকসমূহ র্াচাই কয়র চূড়ান্ত নম্বর েদান করয়ি এিং ঊর্ধ্যতন অবিয়সর এবপএ মূল্যায়নকারী 

কম যকতযার বনকট চূড়ান্ত মূল্যায়ন েবতয়িদন (োপ্ত নম্বরসহ) প্রেরণ করয়ি; 

• এবপএ মূল্যায়নকারী কম যকতযা উি অবিয়সর চূড়ান্ত মূল্যায়য়ন োপ্ত নম্বরয়ক এবপএ প্রত ধার্ যকৃত নম্বর (৩) এর 

বিপরীয়ত   রূপান্তর করয়ি (ওয়য়য়টি প্রকার) 

• উি নম্বর এবপএ প্রত সসবা প্রোন প্রশতশ্রুশত কম যপবরকল্পনা িাস্তিায়য়নর বিপরীয়ত সসবা প্রোন প্রশতশ্রুশত 

কম যপবরকল্পনা েণয়নকারী অবিয়সর োপ্ত নম্বর বহয়সয়ি বিয়িচনা করা হয়ি। 

• উদাহরণাঃ ধরা র্াক সসবা প্রোন প্রশতশ্রুশত কম যপবরকল্পনা িাস্তিায়য়ন প্রকান অবিস চূড়ান্ত মূল্যায়য়ন ২৫ নম্বয়রর 

বিপরীয়ত ২০ নম্বর প্রপয়য়য়ে। এবপএ মূল্যায়নকারী কম যকতযা উি অবিয়সর চূড়ান্ত মূল্যায়য়ন োপ্ত নম্বরয়ক এবপএ 

প্রসকিন ৩-এ সসবা প্রোন প্রশতশ্রুশত কম যপবরকল্পনা িাস্তিায়য়নর জর্ন্ ধার্ যকৃত নম্বর (৩, ওয়য়য়টি প্রকার) এর 

বিপরীয়ত   রূপান্তর করয়ি বনেরুয়পাঃ 

• সি যয়মাট নম্বর ২৫ হয়ল োপ্ত নম্বর ২০ 

• সুতরাং সি যয়মাট নম্বর ৩ হয়ল োপ্ত নম্বর= ২০x৩   =2.4 

                25 

 বনয়ে সসবা প্রোন প্রশতশ্রুশত কম যপবরকল্পনা ২০২১-২২ েদত্ত হয়লা। এই কম যপবরকল্পনা সকল সরকারী অবিয়সর 

জর্ন্ েয়র্াজয হয়ি। সরকাবর অবিসসমুহ এই কম যপবরকল্পনা বেন্ট কয়র এবপএ’র সায়র্ সংযুি কয়র স্বাক্ষয়রর ব্যিস্থা 

গ্রহণ করয়ি।  
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মন্ত্রণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় েবতষ্ঠান/দপ্তর সংস্থা/মাঠ পর্ যায়য়র দপ্তর এর প্রসিা েদান েবতশ্রুবত িাস্তিায়ন কম যপবরকল্পনা, ২০২১-২০২২  

 

 

কায িক্রয়র্র 

সক্ষত্র 
 

র্ান কায িক্রর্ 
 

কর্ িসম্পােন 

সূচক 
েমাণক 

 

একক 

 

কর্ িসম্পা

েন 

সূচয়কর 

র্ান 

প্রকৃত 

অজিন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২০-

২১ 

লক্ষূর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধার

ণ 

অশত 

উির্ 
উির্ 

চলশত 

র্ান 

চলশত 

র্ায়নর 

শনয়ে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রাশতষ্ঠাশনক 

 

 

১৩ 

[১.১] প্রসিা েদান েবতশ্রুবত 

পশরবীক্ষণ কশর্টির শসদ্ধান্ত বাস্তবা ন 

[১.১.১] শসদ্ধান্ত 

বাস্তবাশ ত 

িাস্তিায়ন 

েবতয়িদন 
% ৮ - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.২] প্রসিা েদান েবতশ্রুবত ত্রেমাবসক 

বভবত্তয়ত হালনাগাদকরণ   

[১.২.১] 

ওয়য়িসাইয়ট েবত 

ত্রেমাবসয়ক 

হালনাগাদকৃত 

ওয়য়িসাইয়ট 

হালনাগাদকৃত 

প্রসিা েদান 

েবতশ্রুবত 

সংখ্যা 

 

৫ 

 
- - ৪ ৩  - - 

সক্ষর্তা 

অজিন 
১২ 

[২.১] প্রসিা েদান েবতশ্রুবত বিষয়ক  

েবিক্ষণ আয়য়াজন  

 

[১.১.১] েবিক্ষণ 

আয়য়াবজত 

েবিক্ষণ আয়দি, 

আয়লাচযসূবচ, 

েবিক্ষণার্ীয়দর 

তাবলকা, 

হাবজরািীট 

 

সংখ্যা 

 

৫ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২]  সসবা প্রোন শবষয়  

সেকয়হাল্ডারগয়ণর সর্ন্বয়  

অবশহতকরণ সভা আয় াজন 

[১.৩.১]  

অিবহতকরণ সভা 

অনুবষ্ঠত 

সভার 

কার্ যবিিরণী 
সংখ্যা ৭ - - ২ ১ - - - 
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মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা ও মাঠ পর্ যায়য়র অবিয়সর  

 

 

 

অবভয়র্াগ েবতকার ব্যিস্থাপনা সংিান্ত কম যপবরকল্পনা  

 

 

িাস্তিায়ন ও মূল্যা ন বনয়দ যবিকা, ২০২১-২২  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

র্শন্ত্রপশরষে শবভাগ 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলায়েি সরকার 
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202১-2২ এ অশভয়যাগ প্রশতকার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সূচয়কর ব্যািা ও মূল্যা ন প্রশক্র া 

  

১.১ অশভয়যাগ শনষ্পশি কর্ িকতিা (অশনক) ও আপীল কর্ িকতিার তথ্য ওয়য়িসাইয়ট ত্রেমাবসক বভবত্তয়ত হালনাগােকরণ: 

অশভয়যাগ শনষ্পশি কর্ িকতিা (অশনক) এবং আশপল কর্ িকতিা শনয় াগ এবং এ সংক্রান্ত তথ্য ওয় বসাইয়ট হালনাগােকরণ 

শনশিত করয়ত হয়ব।   

মূল্যা ন পদ্ধশত: প্রশত ত্রত্রর্াশসয়ক অশভয়যাগ শনষ্পশি কর্ িকতিা ও আপীল কর্ িকতিা শনয় ায়গর তথ্য ওয় বসাইয়ট  যাচাইয়  

হালনাগাে পাওয়া প্রগয়ল িবণ যত সূচয়কর বিপরীয়ত পূণ য নম্বর পাওয়া র্ায়ি।  

প্রর্াণক: প্রশত ত্রত্রর্াশসয়কর ওয় বসাইট হালনাগাে সম্পয়ন্নর অশফস আয়েি/সভার কায িশববরণী/সরকাশর 

পত্র/ওয় বশলঙ্ক। 

২.১  প্রাপ্ত অশভয়যাগ শনষ্পশিকৃত এবং শনষ্পশি সংক্রান্ত র্াশসক প্রশতয়বেন সপ্রশরত: 

অশভয়যাগ প্রশতকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত শনয়ে িশিকা-২০১৫ (পশরর্াশজিত-২০১৮) অনুযা ী অনলাইন/অফলাইয়ন প্রাপ্ত অশভয়যাগ 

যর্াসর্য়  বনষ্পবত্ত করয়ত হয়ি এিং বনষ্পবত্ত েবতয়িদন বনয়দ যবিকা অনুর্ায়ী পরিতী মায়সর ১০ তাবরয়খর ময়ধ্য ঊর্ধ্যতন 

কর্তযপক্ষ  িরাির প্রেরণ করয়ত হয়ি। ঊর্ধ্যতন কর্তযপক্ষ িলয়ত র্ন্ত্রণাল /শবভায়গর সক্ষয়ত্র র্শন্ত্রপশরষে শবভাগ, 

অশধেপ্তর/শবভাগী  কায িাল /েপ্তর/সংস্থার সক্ষয়ত্র সংশিষ্ট র্ন্ত্রণাল /শবভাগ এবং র্াঠ পয িায় র েপ্তয়রর সক্ষয়ত্র  সংশিষ্ট 

শবভাগী  কায িাল য়ক বুঝায়ব। 

মূল্যা ন পদ্ধশত: প্রাপ্ত অশভয়যায়গর ৯০% শনষ্পশি করা হয়ল এবং যর্াসর্য়   র্াশসক প্রশতয়বেন (প্রশতর্ায়স ১টি) সপ্ররণ 

শনশিত করা হয়ল বশণ িত সূচয়কর শবপরীয়ত পূণ ি নম্বর পাও া যায়ব। তয়ব অজিন িতভাগ  না হয়ল গাশণশতক হায়র নম্বর 

কতিন হয়ব এবং  শনষ্পশিয়যাগ্য অশভয়যায়গর  ৬০% এর কর্ শনষ্পশির সক্ষয়ত্র সকান নম্বর পাও া যায়ব না। 

প্রর্াণক: শনষ্পশি সংক্রান্ত র্াশসক প্রশতয়বেন। 

২.২ অবভয়র্াগ েবতকার ব্যিস্থা এিং বজ.আর. এস সিটওয়যার বিষয়ক েবিক্ষণ আয়য়াবজত: 

কর্ িকতিা-কর্ িচারীয়ের েক্ষতাবৃশদ্ধর জন্য প্রশিক্ষণ আয় াজন করয়ত হয়ব। অশভয়যাগ প্রশতকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত সংশিষ্ট 

আইন-কানুন ও শবশধ-শবধান, অশভয়যাগ প্রশতকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত শনয়ে িশিকা, শজ.আর.এস. সফটও ূার এবং শনজ 

েপ্তয়রর অশভয়যাগ প্রশতকার ব্যবস্থাপনা কায িক্রর্ শবষয়  ৪টি প্রশিক্ষণ আয় াজন করয়ত হয়ব। 

মূল্যা ন পদ্ধশত: অশভয়যাগ প্রশতকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত সংশিষ্ট আইন-কানুন ও শবশধ-শবধান, অশভয়যাগ প্রশতকার ব্যবস্থা 

সংক্রান্ত শনয়ে িশিকা, শজ.আর.এস. সফটও ূার এবং শনজ েপ্তয়রর অশভয়যাগ প্রশতকার ব্যবস্থাপনা কায িক্রর্ শবষয়  ৪ টি 
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প্রশিক্ষণ আয় াজন করা সগয়ল বশণ িত সূচয়কর শবপরীয়ত িতভাগ লক্ষূর্াত্রা  অশজিত হয়ব এবং  পূণ ি নম্বর পাও া  যায়ব। 

তয়ব অজিন িতভাগ না হয়ল গাশণশতক হায়র নম্বর কতিন হয়ব। 

প্রর্াণক: প্রশিক্ষয়ণর অশফস আয়েি, আয়লাচূসূশচ, প্রশিক্ষণার্ীয়ের তাশলকা, উপশস্থশত/হাশজরা। 

২.৩ ত্রেমাবসক বভবত্তয়ত পবরিীক্ষণ এিং ত্রেমাবসক পবরিীক্ষণ েবতয়িদন ঊর্ধ্যতন কর্তযপয়ক্ষর বনকট প্রেরন: 

অবভয়র্াগ েবতকার ব্যিস্থাপনা সংিান্ত কার্ যিম ত্রেমাবসক বভবত্তয়ত পবরিীক্ষণ করয়ত হয়ি। গৃহীত বসিান্ত িাস্তিাবয়ত 

হয়ে বকনা তা বনয়বমত পর্ যায়লাচনা করয়ত হয়ি এিং িাস্তিায়ন েবতয়িদন েনয়ণ করয়ত হয়ি। ত্রেমাবসক বভবত্তয়ত 

বসিান্ত িাস্তিায়নপূি যক িাস্তিায়ন েবতয়িদন ঊর্ধ্যতন কর্তযপক্ষ িরাির প্রেরণ করয়ত হয়ি।  

মূল্যায়ন পিবত: েবত ত্রেমাবসয়ক অবভয়র্াগ েবতকার ব্যিস্থাপনা সংিান্ত কার্ যিম পবরিীক্ষণ করয়ত হয়ি এিং িাস্তিায়ন 

অগ্রগবতসহ পবরিীক্ষণ েবতয়িদন ঊর্ধ্যতন কর্তযপয়ক্ষর বনকট প্রেরণ করা হয়ল িবণ যত সূচয়কর বিপরীয়ত পূণ য নম্বর পাওয়া 

র্ায়ি। তয়ি অজযন িতভাগ না হয়ল গাবণবতক হায়র নম্বর কতযন হয়ি।  

েমাণক: ত্রেমাবসক পবরিীক্ষণ েবতয়িদন। 

২.৪ অবভয়র্াগ েবতকার ব্যিস্থাপনা বিষয়য় স্টক প্রহাল্ডারগয়ণর সমন্বয়য় অিবহতকরণ সভা: 

 অংিীজয়নর অংিগ্রহয়ণ ২ টি সভা অনুষ্ঠান করয়ত হয়ি। অংিীজন িলয়ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় 

েবতষ্ঠান/অবধদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা/মাঠ পর্ যায়য়র কার্ যালয়য়র অভযন্তরীণ/দাপ্তবরক/নাগবরক প্রসিা গ্রহণকারী প্রর্ প্রকান 

ব্যবি/েবতষ্ঠান এিং আওতাধীন/সংবিি মাঠ পর্ যায়য়র কার্ যালয় সমূহ বকংিা তায়দর কম যকতযা/কম যচারীয়ক বুঝায়ি। 

মূল্যায়ন পিবত: অংিীজয়নর অংিগ্রহয়ণ কমপয়ক্ষ ২ টি সভা আয়য়াজন করা হয়ল িবণ যত সূচয়কর বিপরীয়ত পূণ য নম্বর 

পাওয়া র্ায়ি।  

েমাণক: অংিীজয়নর অংিগ্রহয়ণ অনুবষ্ঠত সভার কার্ যবিিরণী। 

অবভয়র্াগ েবতকার ব্যিস্থাপনা সংিান্ত কম যপবরকল্পনা পবরিীক্ষণ পিবতাঃ 

• অবভয়র্াগ েবতকার ব্যিস্থাপনা সংিান্ত কম যপবরকল্পনা েণয়নকারী অবিস ত্রেমাবসক বভবত্তয়ত অগ্রগবত 

পর্ যায়লাচনা করয়ি এিং অগ্রগবত েবতয়িদন ঊর্ধ্যতন অবিয়সর বনকট প্রেরণ করয়ি; 

• ঊর্ধ্যতন অবিস েবত অর্ যিেয়রর মাঝামাবঝ সময়য় (১৫ জানুয়ারীর ময়ধ্য) আওতাধীন অবিসসমুয়হর অবভয়র্াগ 

েবতকার ব্যিস্থাপনা সংিান্ত কম যপবরকল্পনা িাস্তিায়ন অগ্রগবত পর্ যায়লাচনা করয়ি এিং আওতাধীন 

অবিসসমূহয়ক িলািতযক েদান করয়ি;  
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অবভয়র্াগ েবতকার ব্যিস্থাপনা সংিান্ত কম যপবরকল্পনা মূল্যায়ন পিবতাঃ 

• অর্ য িের প্রিয়ষ ১৫ জুলাই তাবরয়খর ময়ধ্য অবভয়র্াগ েবতকার ব্যিস্থাপনা সংিান্ত কম যপবরকল্পনা েণয়নকারী 

অবিস পূি যিতী অর্ যিেয়রর অবভয়র্াগ েবতকার ব্যিস্থাপনা সংিান্ত কম যপবরকল্পনার স্বমূল্যায়ন েবতয়িদন েস্তুত 

করয়ি (েবতটি সূচয়কর বিপরীয়ত েদত্ত নম্বয়রর বিপরীয়ত োপ্ত নম্বর, সি যয়মাট ২৫ নম্বয়রর ময়ধ্য), অবিস 

েধায়নর অনুয়মাদন গ্রহণ করয়ি এিং েমাণকসহ মূল্যায়ন েবতয়িদন ঊর্ধ্যতন অবিয়সর বনকট প্রেরণ করয়ি; 

• ঊর্ধ্যতন অবিস েমাণকসমূহ র্াচাই কয়র চূড়ান্ত নম্বর েদান করয়ি এিং ঊর্ধ্যতন অবিয়সর এবপএ মূল্যায়নকারী 

কম যকতযার বনকট চূড়ান্ত মূল্যায়ন েবতয়িদন (োপ্ত নম্বরসহ) প্রেরণ করয়ি; 

• এবপএ মূল্যায়নকারী কম যকতযা উি অবিয়সর চূড়ান্ত মূল্যায়য়ন োপ্ত নম্বরয়ক এবপএ প্রত ধার্ যকৃত নম্বর (৩) এর 

বিপরীয়ত   রূপান্তর করয়ি (ওয়য়য়টি প্রকার) 

• উি নম্বর এবপএ প্রত অবভয়র্াগ েবতকার ব্যিস্থাপনা সংিান্ত িাস্তিায়য়নর বিপরীয়ত অবভয়র্াগ েবতকার 

ব্যিস্থাপনা সংিান্ত কম যপবরকল্পনা েণয়নকারী অবিয়সর োপ্ত নম্বর বহয়সয়ি বিয়িচনা করা হয়ি। 

• উদাহরণাঃ ধরা র্াক অবভয়র্াগ েবতকার ব্যিস্থাপনা সংিান্ত কম যপবরকল্পনা িাস্তিায়য়ন প্রকান অবিস চূড়ান্ত 

মূল্যায়য়ন ২৫ নম্বয়রর বিপরীয়ত ২০ নম্বর প্রপয়য়য়ে। এবপএ মূল্যায়নকারী কম যকতযা উি অবিয়সর চূড়ান্ত মূল্যায়য়ন 

োপ্ত নম্বরয়ক এবপএ প্রসকিন ৩-এ অবভয়র্াগ েবতকার ব্যিস্থাপনা সংিান্ত কম যপবরকল্পনা িাস্তিায়য়নর জর্ন্ 

ধার্ যকৃত নম্বর (৪, ওয়য়য়টি প্রকার) এর বিপরীয়ত   রূপান্তর করয়ি বনেরুয়পাঃ 

• সি যয়মাট নম্বর ২৫ হয়ল োপ্ত নম্বর ২০ 

• সুতরাং সি যয়মাট নম্বর ৪ হয়ল োপ্ত নম্বর= ২০x৪   =৩.২ 

                25 

 বনয়ে অবভয়র্াগ েবতকার ব্যিস্থাপনা সংিান্ত কম যপবরকল্পনা ২০২১-২২ েদত্ত হয়লা। এই কম যপবরকল্পনা সকল 

সরকারী অবিয়সর জর্ন্ েয়র্াজয হয়ি। সরকাবর অবিসসমুহ এই কম যপবরকল্পনা বেন্ট কয়র এবপএ’র সায়র্ সংযুি কয়র 

স্বাক্ষয়রর ব্যিস্থা গ্রহণ করয়ি। 
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মন্ত্রণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় েবতষ্ঠান/দপ্তর সংস্থা/ মাঠ পর্ যায়য়র দপ্তর এর অবভয়র্াগ েবতকার ব্যিস্থা সংিান্ত কম যপবরকল্পনা, ২০২১-২২ 

 

কায িক্রয়র্র সক্ষত্র 
 

র্ান কায িক্রর্ 
 

কর্ িসম্পােন 

সূচক 

 

 

েমাণক 
একক 

 

কর্ িসম্পাে

ন সূচয়কর 

র্ান 

প্রকৃত 

অজিন 

২০১

৯-২০ 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২

০-২১ 

লক্ষূর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধার

ণ 

অশত 

উির্ 
উির্  

চলশত 

র্ান 

চলশত র্ায়নর 

শনয়ে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪  ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাশতষ্ঠাশনক 

ব্যিস্থাপনা 

 

 

৫ 

[১.১] অবভয়র্াগ বনষ্পবত্ত কম যকতযা 

(অবনক) ও আবপল কম যকতযার তথ্য 

ওয়য়িসাইয়ট ত্রেমাবসক বভবত্তয়ত 

হালনাগাদকরণ  

[১.১.১]  অশনক ও 

আশপল কর্ িকতিার 

তথ্য হালনাগােকৃত 

এবং ওয় বসাইয়ট 

আপয়লািকৃত 

হালনাগাদ 

সম্পয়ন্নর 

সরকাবর পে, 

ওয়য়িসাইয়টর 

বলংক 

সংখ্যা 

 
৫ - - ৪ ৩ - - - 

পশরবীক্ষণ ও সক্ষর্তা 

উন্ন ন 

 

২০ 

[২.১] বনবদ যি সময়য় অনলাইন/ 

অিলাইয়ন োপ্ত অবভয়র্াগ বনষ্পবত্ত 

এিং বনষ্পবত্ত সংিান্ত মাবসক 

েবতয়িদন উর্ধ্যতন কর্তযপক্ষ িরাির 

প্রেরণ   

[২.১.১] অবভয়র্াগ 

বনষ্পবত্তকৃত  

বনষ্পবত্ত 

েবতয়িদন 

% 
৮ 

  
- - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.২] কম যকতযা/কম যচারীয়দর অবভয়র্াগ 

েবতকার ব্যিস্থা এিং বজআরএস 

সিটওয়যার বিষয়ক েবিক্ষণ 

আয়য়াজন 

[২.২.১] েবিক্ষণ 

আয়য়াবজত 

অবিস আয়দি, 

আয়লাচযসূবচ, 

উপবস্থবতর 

হাবজরা 

সংখ্যা 
৫ 

 
- - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] ত্রত্রর্াশসক শভশিয়ত পশরবীক্ষণ 

এবং ত্রত্রর্াশসক পশরবীক্ষণ প্রশতয়বেন 

উর্ধ্িতন কর্তিপয়ক্ষর শনকট সপ্ররণ 

[২.৩.১] ত্রত্রর্াশসক 

প্রশতয়বেন সপ্রশরত 

পবরিীক্ষণ 

েবতয়িদন 
  

সংখ্যা 
৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৪] অবভয়র্াগ েবতকার ব্যিস্থাপনা 

বিষয়য় প্রস্টকয়হাল্ডারগয়ণর সমন্বয়য় 

অিবহতকরণ সভা  

[২.৪.১] সভা 

অনুবষ্ঠত 

সভার 

কার্ যবিিরণী সংখ্যা ৪ - - ২ ১  - - 
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মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা ও মাঠ পর্ যায়য়র অবিয়সর তথ্য অবধকার বিষয়য় িাবষ যক কমযপবরকল্পনা  

িাস্তিায়ন ও মূল্যা ন বনয়দ যবিকা, ২০২১-২২  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

র্শন্ত্রপশরষে শবভাগ 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলায়েি সরকার 
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মন্ত্রণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় েবতষ্ঠায়নর তথ্য অশধকার শবষয়  পবরকল্পনা 

িাস্তিায়ন ও মূল্যা ন বনয়দ যবিকা, ২০২১-২২ 

 

সরকাশর অশফসসমূয়হ স্বেতা ও জিািবদবহ িশিিালী করার বনবমত্ত এিং তথ্য অবধকার আইন, ২০০৯ িাস্তিায়য়ন 

িাবষ যক কম যসম্পাদন চুবির আওতায় তথ্য অশধকার শবষয়  পবরকল্পনায়  ০৬ টি কার্ যিম ও সংবিি কম যসম্পাদন সূচক বনধ যারণ 

করা হয়য়য়ে। এসকল সূচয়কর লক্ষূর্াত্রা িাস্তিায়ন ও মূল্যা য়নর পদ্ধশত শনয়ে বণ িনা করা হয়লা।  

 

 কার্ যিম নং ১.১ তথ্য অশধকার আইন অনুযা ী শনধ িাশরত সর্য় র র্য়ে তথ্য প্রোন 

বাস্তবা ন পদ্ধশতিঃ তথ্য অশধকার আইন, ২০০৯ অনুসায়র প্রশতটি অশফয়সর োশ ত্বপ্রাপ্ত কর্ িকতিা নাগশরয়কর আয়বেয়নর 

শভশিয়ক তথ্য প্রোন কয়র র্ায়কন। প্রশতটি আয়বেয়নর তথ্য সঠিক সর্য়  (২০ কায িশেবস বা অন্য ইউশনট তথ্য প্রোয়নর সায়র্ 

যুি র্াকয়ল ৩০ কায িশেবস বা তথ্য প্রোয়ন অপারগ হয়ল ১০ কায িশেবয়স যর্াযর্ শন য়র্ জাশনয়  সেও া ) প্রোন করার শবষয়  

তথ্য অশধকার আইন ২০০৯ অনুসায়র বােবাধকতা রয় য়ছ। এয়ক্ষয়ত্র সকান অশফস কর্তিক নাগশরয়কর চাশহত সকল তথ্য 

(১০০%), তথ্য অশধকার আইন ২০০৯ এর শবশধশবধান প্রশতপালন সায়পক্ষ, প্রোন করয়ল কর্ িসম্পােন সূচয়কর পূণ য নম্বর োপ্ত 

হয়ি।  এয়ক্ষয়ত্র, সকান তথ্য উি আইন অনুযা ী প্রোন করা সম্ভব না হয়ল শবষ টি আয়বেনকারীয়ক যর্াশন য়র্ জানায়না হয়ল 

এয়ক্ষয়ত্র তথ্য প্রোন করা হয় য়ছ র্য়র্ ি শবয়বচনা করা হয়ব।  

প্রর্াণক: উর্ধ্িতন কায িালয়  সপ্রশরত  প্রশতয়বেন। প্রশতয়বেয়ন উি অশফয়স ২০২১-২২ অর্ িবছয়র কতটি আয়বেন 

পাও া সগয়ছ এবং কতটি আয়বেয়নর চাশহত তথ্য তথ্য অশধকার আইন ২০০৯ এর শবধান অনুযা ী প্রোন করা হয় য়ছ তা 

উয়েি করয়ত হয়ব। উর্ধ্িতন কায িাল  প্রয় াজয়ন এ সংক্রান্ত সরশজোর যাচাই কয়র সেিয়ত পারয়ব। 

 

কার্ যিম নং ১.২ স্বেয়ণাবদতভায়ি েকািয়র্াগ্য তথ্য হালনাগাে কয়র ওয়য়িসাইয়ট েকাি  

বাস্তবা ন পদ্ধশত: শনধ িাশরত সর্য় র র্য়ে স্বেয়ণাবদতভায়ি েকািয়র্াগ্য তথ্য হালনাগাে কয়র ওয়য়িসাইয়ট েকাি 

করয়ল  পূণ য নম্বর পাওয়া র্ায়ি। 

প্রর্াণক: হালনাগােকৃত স্বেয়ণাবদতভায়ি েকািয়র্াগ্য তথ্যসহ ওয় বসাইয়টর শলংক। 

 

কার্ যিম নং ১.৩ িাবষ যক েবতয়িদন েকাি  

 বাস্তবা ন পদ্ধশত: েবতটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় েবতষ্ঠান বনধ যাবরত সময়য়র ময়ধ্য িাবষ যক েবতয়িদন েকাি করয়ল 

পূণ য নম্বর পায়ি। সয সব অধস্তন অশফস বা র্াঠ পয িায় র অশফস িাবষ যক েবতয়িদন েকাি কয়র না  বা সয সর্স্ত কায িালয় র 

বাশষ িক প্রশতয়বেন প্রকাি করার সক্ষর্তা নাই তারা উর্ধ্িতন কায িালয় র প্রশতয়বেয়ন তথ্য প্রোন করয়ল বা প্রশতয়বেয়ন তথ্য 

র্াকয়ল পূণ ি নম্বর পায়বন। 

             প্রর্াণক: বাশষ িক প্রশতয়বেয়নর কশপ (প্রয়যাজূ সক্ষয়ত্র উর্ধ্িতন কায িালয় র প্রশতয়বেন সপ্ররয়ণর সরকাশর পয়ত্রর কশপ) 
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কায িক্রর্ নং ১.৪ তথ্য অশধকার আইন, ২০০৯ এর ৫ ধারা অনুসায়র যাবতী  তয়থ্যর কূাটাগরী  ও কূাটালগ ত্রতশর/ 

হালনাগােকরণ: 

        বাস্তবা ন পদ্ধশত: শনধ িাশরত সর্য় র র্য়ে তয়থ্যর কূাটাগরী  ও কূাটালগ প্রস্তুত করয়ল পূণ ি নম্বর পাও া যায়ব। 

         প্রর্াণক: অশফয়সর র্াশসক সর্ন্ব  সভা  এ কায িক্রর্টি সম্পােয়নর বণ িনাসহ উি সভার কায িশববরণী। 

 

কায িক্রর্ নং ১.৫ তথ্য অশধকার আইন ও শবশধশবধান সম্পয়কি জনসয়চতনতা বৃশদ্ধকরণ 

 বাস্তবা ন পদ্ধশত: জনসয়চতনতা বৃশদ্ধমূলক প্রচার কায িক্রর্ শহয়সয়ব সভা, সসশর্নার, কর্ িিালা শকংবা প্রচারপত্র 

শবয়বচনা করা হয়ব। লক্ষূর্াত্রার শবপরীয়ত অজিন িতভাগ হয়ল পূণ ি নম্বর পাও া যায়ব।  

           প্রর্াণক: সভা, সসশর্নার, কর্ িিালার অশফস আয়েি শকংবা প্রচারপয়ত্রর কশপ।  

 

কায িক্রর্ নং ১.৬ তথ্য অশধকার শবষয়  কর্ িকতিায়ের প্রশিক্ষণ আয় াজন    

িাস্তিায়ন পিবতাঃ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় েবতষ্ঠানসমূয়হর কম যকতযা-কম যচারীয়দর অংিগ্রহয়ণ তথ্য অশধকার শবষ ক 

শবশভন্ন েবিক্ষণ আয়য়াজন করয়ত হয়ি। েবিক্ষয়ণর প্রমাট সংখ্যার লক্ষযমাোর বিপরীয়ত অজযন িতভাগ হয়ল পূণ য নম্বর পাওয়া 

র্ায়ি। মাঠ পর্ যায়য়র প্রর্সকল অবিয়স েবিক্ষণ আয়য়াজয়নর সক্ষমতা নাই প্রস সকল অবিয়সর কম যকতযাগণ ঊর্ধ্যতন অবিস 

কর্তযক আয়য়াবজত েবিক্ষয়ণ অংিগ্রহণ করয়লও অজযন বহয়সয়ি বিয়িবচত হয়ি।  

প্রর্াণক: প্রশিক্ষণ আয় াজয়নর অশফস আয়েি । 

 

তথ্য অবধকার কম যপবরকল্পনা পবরিীক্ষণ পিবতাঃ 

• তথ্য অবধকার কম যপবরকল্পনা েণয়নকারী অবিস ত্রেমাবসক বভবত্তয়ত অগ্রগবত পর্ যায়লাচনা করয়ি এিং অগ্রগবত 

েবতয়িদন ঊর্ধ্যতন অবিয়সর বনকট প্রেরণ করয়ি; 

• ঊর্ধ্যতন অবিস েবত অর্ যিেয়রর মাঝামাবঝ সময়য় (১৫ জানুয়ারীর ময়ধ্য) আওতাধীন অবিসসমুয়হর তথ্য অবধকার 

কম যপবরকল্পনা িাস্তিায়ন অগ্রগবত পর্ যায়লাচনা করয়ি এিং আওতাধীন অবিসসমূহয়ক িলািতযক েদান করয়ি; 

তথ্য অবধকার কম যপবরকল্পনা মূল্যায়ন পিবতাঃ 

• অর্ য িের প্রিয়ষ ১৫ জুলাই তাবরয়খর ময়ধ্য তথ্য অবধকার কম যপবরকল্পনা েণয়নকারী অবিস পূি যিতী অর্ যিেয়রর তথ্য 

অবধকার কম যপবরকল্পনার স্বমূল্যায়ন েবতয়িদন েস্তুত করয়ি (েবতটি সূচয়কর বিপরীয়ত েদত্ত নম্বয়রর বিপরীয়ত োপ্ত 

নম্বর, সি যয়মাট ২৫ নম্বয়রর ময়ধ্য), অবিস েধায়নর অনুয়মাদন গ্রহণ করয়ি এিং েমাণকসহ মূল্যায়ন েবতয়িদন 

ঊর্ধ্যতন অবিয়সর বনকট প্রেরণ করয়ি; 

• ঊর্ধ্যতন অবিস েমাণকসমূহ র্াচাই কয়র চূড়ান্ত নম্বর েদান করয়ি এিং ঊর্ধ্যতন অবিয়সর এবপএ মূল্যায়নকারী 

কম যকতযার বনকট চূড়ান্ত মূল্যায়ন েবতয়িদন (োপ্ত নম্বরসহ) প্রেরণ করয়ি; 

• এবপএ মূল্যায়নকারী কম যকতযা উি অবিয়সর চূড়ান্ত মূল্যায়য়ন োপ্ত নম্বরয়ক এবপএ প্রত ধার্ যকৃত নম্বর (৩) এর বিপরীয়ত   

রূপান্তর করয়ি (ওয়য়য়টি প্রকার) 

• উি নম্বর এবপএ প্রত তথ্য অবধকার কম যপবরকল্পনা িাস্তিায়য়নর বিপরীয়ত তথ্য অবধকার কম যপবরকল্পনা েণয়নকারী 

অবিয়সর োপ্ত নম্বর বহয়সয়ি বিয়িচনা করা হয়ি। 
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• উদাহরণাঃ ধরা র্াক তথ্য অবধকার কম যপবরকল্পনা িাস্তিায়য়ন প্রকান অবিস চূড়ান্ত মূল্যায়য়ন ২৫ নম্বয়রর বিপরীয়ত ২০ 

নম্বর প্রপয়য়য়ে। এবপএ মূল্যায়নকারী কম যকতযা উি অবিয়সর চূড়ান্ত মূল্যায়য়ন োপ্ত নম্বরয়ক এবপএ প্রসকিন ৩-এ তথ্য 

অবধকার কম যপবরকল্পনা িাস্তিায়য়নর জর্ন্ ধার্ যকৃত নম্বর (৩, ওয়য়য়টি প্রকার) এর বিপরীয়ত   রূপান্তর করয়ি 

বনেরুয়পাঃ 

• সি যয়মাট নম্বর ২৫ হয়ল োপ্ত নম্বর ২০ 

• সুতরাং সি যয়মাট নম্বর ৩ হয়ল োপ্ত নম্বর= ২০x৩   =2.4 

                25 

 বনয়ে তথ্য অবধকার কম যপবরকল্পনা ২০২১-২২ েদত্ত হয়লা। এই কম যপবরকল্পনা সকল সরকারী অবিয়সর জর্ন্ েয়র্াজয 

হয়ি। সরকাবর অবিসসমুহ এই কম যপবরকল্পনা বেন্ট কয়র এবপএ’র সায়র্ সংযুি কয়র স্বাক্ষয়রর ব্যিস্থা গ্রহণ করয়ি।
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িথ্য অবে ার বিেনয় ২০২১-২২ অে মিেনরর িাবে ম   ম মপবর ল্পো (ি ল ির াবর অবিনির জন্য প্রনর্াজয) 

কায িক্রয়র্র 

সক্ষত্র 
 

র্ান কায িক্রর্ 
 

কর্ িসম্পােন 

সূচক 
একক 

 

কর্ িসম্পােন 

সূচয়কর র্ান 

প্রকৃত 

অজিন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২০-

২১ 

লক্ষূর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

প্রর্াণক অসাধারণ 
অশত 

উির্ 
উির্  

চলশত 

র্ান 

চলশত 

র্ায়নর 

শনয়ে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রাশতষ্ঠাশনক ১০ 

[১.১] তথ্য অশধকার আইন অনুযা ী 

শনধ িাশরত সর্য় র র্য়ে তথ্য প্রোন 

 

[১.১.১] শনধ িাশরত সর্য় র 

র্য়ে তথ্য প্রোনকৃত 
% ১০ 

 

 

 

 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
উর্ধ্িতন কায িালয়  সপ্রশরত  

প্রশতয়বেন 

 

সক্ষর্তা 

বৃবি 

১৫ 

[১.২] স্বেয়ণাবদতভায়ি েকািয়র্াগ্য 

তথ্য হালনাগাে কয়র ওয়য়িসাইয়ট 

েকাি 

[১.2.১] হালনাগাদকৃত 

তথ্য ওয়য়িসাইয়ট 

েকাবিত 

তাশরি 

 
০৩   

৩১-১২-

২০২১ 

১০-

০১-

২০২২ 

২০-

০১-

২০২২ 

৩১-

০১-

২০২২ 

- 

হালনাগােকৃত 

স্বেয়ণাবদতভায়ি 

েকািয়র্াগ্য তথ্যসহ 

ওয় বসাইয়টর শলংক। 

[১.৩] িাবষ যক েবতয়িদন েকাি  
[১.3.১] িাবষ যক 

েবতয়িদন েকাবিত  
তাবরখ  ০৩   

১৫-১০-

২০২১ 

১৫-

১১-

২০২১ 

১৫-

১২-

২০১৯ 

- - বাশষ িক প্রশতয়বেয়নর কশপ 

[১.৪]  তথ্য অশধকার আইন, ২০০৯ 

এর ৫ ধারা অনুসায়র যাবতী  

তয়থ্যর কূাটাগশর  ও কূাটালগ 

ত্রতশর/ হালনাগােকরণ 

[১.4.১]  তয়থ্যর 

কূাটাগশর  ও কূাটালগ 

প্রস্তুতকৃত/হালনাগােকৃত 

তাশরি ০৩   
৩১-১২-

২০২১ 

১০-

০১-

২০২২ 

২০-

০১-

২০২২ 

৩১-

০১-

২০২২ 

- 

সংশিষ্ট শবষ  অন্তর্ভ িিকৃত 

র্াশসক সর্ন্ব  সভার 

কায িশববরণী 

[১.৫] তথ্য অশধকার আইন ও 

শবশধশবধান সম্পয়কি জনসয়চতনতা 

বৃশদ্ধকরণ 

[১.5.১]  েচার কার্ যিম 

সম্পন্ন 
সংখ্যা ০৩   ৩ ২ ১ - - 

সভা, সসশর্নার, কর্ িিালার 

অশফস আয়েি শকংবা 

প্রচারপয়ত্রর কশপ। 

[১.৬] তথ্য অবধকার বিষয়য় 

কর্ িকতিায়ের প্রশিক্ষণ আয় াজন    

[১.6.১] প্রশিক্ষণ 

আয় াশজত সংখ্যা  ০৩   ৩ ২ ১ - - 
প্রশিক্ষণ আয় াজয়নর 

অশফস আয়েি 

 


