
 জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-রয ল্পনা, ২০১৯-২০২০  

দপ্তয/ংস্থায নাভ: জাতীয় রয ল্পনা ও উন্নয়ন এ াডেরভ (এনএররে) 

 াম মক্রডভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচড য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়ডনয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০১৯-

২০২০ 

অথ মফছডযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০        

(    -

    /১৯ 

    ) 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ 

ক ায়ার্ মায 

২য় 

ক ায়ার্ মায 

৩য় 

ক ায়ার্ মায 

৪থ ম 

ক ায়ার্ মায 

কভার্ 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩  

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

১.১ ননরত তা  রভটিয বা   অনুরষ্ঠত বা ৪ ংখ্যা : রযচার  

(প্রা) 

৪ রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ১   ২৫ 

   ,১৯  অজমন ১     

১.২ ননরত তা  রভটিয বায রদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন  

ফাস্তফারয়ত 

রদ্ধান্ত 

৪ %  র 

াখা/অরধাখা 

১০০% রক্ষ্যভাত্রা ১০ ২০ ২০ ৫০         

অজমন ১০     

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

২.১ সুান প্ররতষ্ঠায রনরভত্ত 

অংীজডনয (stakeholders) 

অংগ্রডণ  বা 

অনুরষ্ঠত বা ২ ংখ্যা : রযচার  

(প্রা) 

২ রক্ষ্যভাত্রা  ১  ১         

অজমন      

২.২ অংীজডনয অংগ্রডণ  বায 

রদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফারয়ত 

রদ্ধান্ত 

২ % : রযচার  

(প্রা) 

১০০% রক্ষ্যভাত্রা  ২০ ৩০ ৫০         

অজমন      

২.৩  ভ ম তমা- ভ মচাযীডদয অংগ্রডণ 

চা রয ংক্রান্ত রফরবন্ন প্ররক্ষ্ণ 

আডয়াজন 

প্ররক্ষ্ণাথী ৩ ংখ্যা : রযচার  

(প্রা) 

৭০  রক্ষ্যভাত্রা  ৩০   ৪০          

অজমন      

২.৪  ভ ম তমা- ভ মচাযীডদয অংগ্রডণ 

সুান ংক্রান্ত প্ররক্ষ্ণ আডয়াজন 

প্ররক্ষ্ণাথী ৩ ংখ্যা : রযচার  

(প্রা) 

৭০  রক্ষ্যভাত্রা  ৩০ জন  ৪০          

অজমন      

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

৩.১ এনএররে রভরনফা ব্যফায 

নীরতভারা 

তারযখ ৫ তারযখ উ-রযচার  

(প্রা) 

তারযখ রক্ষ্যভাত্রা ৩০/০৯/১৯               

অজমন ০৪/০২/১৯     

৩.২ অরগ্রভ ঋণ ভঞ্জুরয নীরতভারা 

        

তারযখ ৫ তারযখ উ-রযচার  

(প্রা) 

তারযখ রক্ষ্যভাত্রা ৩০/০৯/১৯               

অজমন ৩০/০৭/১৯     

৪. ওডয়ফাইডর্ কফাফক্স ারনাগাদ যণ..................................৮ 

৪.১ কফা ংক্রান্ত কর্ার রি নস্বযমূ 

স্ব স্ব তথ্য ফাতায়ডন দৃশ্যভান যণ   

তথ্য ফাতায়ডন 

দৃশ্যভানকৃত 

১ তারযখ  াযী 

কপ্রাগ্রাভায 

তারযখ রক্ষ্যভাত্রা ৩০/০৯/১৯               

অজমন ২৮/১০/১৮     

৪.২ স্ব স্ব ওডয়ফাইডর্ শুদ্ধাচায 

কফাফক্স ারনাগাদ যণ  

কফাফক্স 

ারনাগাদকৃত 

২ তারযখ  াযী 

কপ্রাগ্রাভায 

তারযখ রক্ষ্যভাত্রা ৩০/০৯/১৯ ৩১/১২/১৯ ৩১/০৩/২০ ৩০/০৬/২০            

অজমন ০৫/০৯/১৯     

৪.৩ স্বপ্রডণারদত তথ্য প্র া 

রনডদ মর া ারনাগাদ  ডয 

ওডয়ফাইডর্ প্র া 

ারনাগাদকৃত 

রনডদ মর া 

ওডয়ফাইডর্ 

১ তারযখ  াযী 

কপ্রাগ্রাভায 

তারযখ রক্ষ্যভাত্রা  ৩১/১২/১৯           

অজমন      



 াম মক্রডভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচড য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়ডনয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০১৯-

২০২০ 

অথ মফছডযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০        

(    -

    /১৯ 

    ) 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ 

ক ায়ার্ মায 

২য় 

ক ায়ার্ মায 

৩য় 

ক ায়ার্ মায 

৪থ ম 

ক ায়ার্ মায 

কভার্ 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩  

প্র ারত 

৪.৪ স্ব স্ব ওডয়ফাইডর্ তথ্য অরধ ায   

কফাফক্স ারনাগাদ যণ  

কফাফক্স 

ারনাগাদকৃত 

২ তারযখ  াযী 

কপ্রাগ্রাভায 

তারযখ রক্ষ্যভাত্রা  ৩১/১২/১৯  ৩০/০৬/২০         

অজমন      

৪.৫ স্ব স্ব ওডয়ফাইডর্য অরবডমাগ 

প্ররত ায ব্যফস্থা (GRS) কফাফক্স 

ারনাগাদ যণ 

ওডয়ফাইডর্ 

ারনাগাদকৃত 

২ তারযখ  াযী 

কপ্রাগ্রাভায 

তারযখ রক্ষ্যভাত্রা  ৩১/১২/১৯  ৩০/০৬/২০         

অজমন      

৫. সুান প্ররতষ্ঠা……………………………..৬ 

৫.১ উত্তভ চচ মায তারর া প্রণয়ন  ডয 

স্ব স্ব ভন্ত্রণারয়/রফবাডগ কপ্রযণ 

উত্তভ চচ মায 

তারর া কপ্ররযত 

৩ তারযখ উরযচার  

(প্রা) 

তারযখ রক্ষ্যভাত্রা ৩০/০৯/১৯               

অজমন ২২/০৮/১৯     

৫.২ ফাংরাডদ জাতীয় রেরজর্ার 

আর মডর্ চায-এয কপা ার ডয়ন্ট ও 

রফ ল্প কপা ার ডয়ন্ট  ভ ম তমা 

রনডয়াগ ও ওডয়ফাইডর্ প্র া 

কপা ার ডয়ন্ট 

ও রফ ল্প 

কপা ার ডয়ন্ট 

রনডয়াগকৃত ও 

ওডয়ফাইডর্ 

প্র ারত 

২ তারযখ উরযচার  

(প্রা) 

তারযখ রক্ষ্যভাত্রা ৩০/০৯/১৯               

অজমন ২১/০৮/১৯     

৫.৩ জনস্বাথ ম ংরিষ্ট তথ্য প্র া 

(সুযক্ষ্া প্রদান) রফরধভারা, ২০১৭-এয 

রফরধ ৪ অনুাডয “কেরজগডনডর্ে 

অরপায” রনডয়াগ ও ওডয়ফাইডর্ 

প্র া 

“কেরজগডনডর্ে 

অরপায” 

রনডয়াগকৃত ও 

ওডয়ফাইডর্ 

প্র ারত 

১ তারযখ উরযচার  

(প্রা) 

তারযখ রক্ষ্যভাত্রা ৩০/০৯/১৯               

অজমন ২১/০৮/১৯     

৬. প্র ডল্পয কক্ষ্ডত্র শুদ্ধাচায...........................৯ 

৬.১ প্র ডল্পয ফারল ম  ক্রয় রয ল্পনা 

অনুডভাদন 

অনুডভারদত ক্রয় 

রয ল্পনা 

২ তারযখ উরযচার  

(প্রা) 

তারযখ রক্ষ্যভাত্রা ৩১/০৭/১৯               

অজমন ২৫/০৭/১৯     

৬.২ এরের ফাস্তফায়ন অগ্রগরত অগ্রগরতয ায ১ % রযচার  

(প্রা ও অথ ম) 

৯০% রক্ষ্যভাত্রা ২০ ২০ ২০ ৩০         

অজমন      

৬.৩ প্র ডল্পয ফাস্তফায়ন অগ্রগরত 

রযদ মন/ রযফীক্ষ্ণ 

দারখরকৃত 

প্ররতডফদন 

৩ ংখ্যা রযচার  

(প্রা ও অথ ম) 

১ রক্ষ্যভাত্রা  ৩১/১২/১৯           

অজমন      

৬.৪ প্র ল্প রযদ মন/রযফীক্ষ্ণ 

প্ররতডফদডনয সুারয ফাস্তফায়ন 

 

 

ফাস্তফায়ডনয ায ৩ % উরযচার  

(প্রা) 

১০০% রক্ষ্যভাত্রা    ১০০%         

অজমন      

৭. ক্রয়ডক্ষ্ডত্র শুদ্ধাচায...................৭ 



 াম মক্রডভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচড য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়ডনয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০১৯-

২০২০ 

অথ মফছডযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০        

(    -

    /১৯ 

    ) 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ 

ক ায়ার্ মায 

২য় 

ক ায়ার্ মায 

৩য় 

ক ায়ার্ মায 

৪থ ম 

ক ায়ার্ মায 

কভার্ 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩  

৭.১ ররএ ২০০৬-এয ধাযা ১১(২) ও 

ররআয ২০০৮-এয রফরধ ১৬(৬) 

অনুমায়ী ২০১৯-২০ অথ ম ফছডযয ক্রয়-

রয ল্পনা  ওডয়ফাইডর্ প্র া 

ক্রয়-রয ল্পনা 

ওডয়ফাইডর্ 

প্র ারত 

৩ তারযখ উরযচার  

(প্রা) 

তারযখ রক্ষ্যভাত্রা ৩১/০৭/১৯       

অজমন ২৯/০৭/১৯     

৭.২ ই-কর্ন্ডাডযয ভাধ্যডভ ক্রয়  াম ম 

ম্পাদন 

ই-কর্ন্ডাডয ক্রয় 

ম্পন্ন 

৪ % প্রান াখা ৫০% রক্ষ্যভাত্রা ১০ ১০ ১৫ ১৫         

অজমন      

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

৮.১ স্ব স্ব কফা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

(রটিডজনস্ চার্ মায) প্রণয়ন ও 

ফাস্তফায়ন  

কফা প্রদান 

প্ররতশ্রুরত প্রণীত 

ও ফাস্তফারয়ত 

২ তারযখ : রযচার  

(প্রা) 

তারযখ রক্ষ্যভাত্রা  ৩১/১২/১৯           

অজমন      

৮.২ াখা/অরধাখা এফং অধীনস্থ 

অরপ রযদ মন  

রযদ মন 

ম্পন্ন 

২ ংখ্যা অরত: ভারযচার  

ও রযচার  ৩ জন 

৮ রক্ষ্যভাত্রা ২ ২ ২ ২         

অজমন ২     

৮.৩ াখা/অরধাখা এফং অধীনস্থ 

অরপডয রযদ মন প্ররতডফদডনয 

সুারয ফাস্তফায়ন 

রযদ মন 

প্ররতডফদডনয 

সুারয 

ফাস্তফারয়ত 

২ % াখায 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

 ভ ম তমাগণ 

১০০% রক্ষ্যভাত্রা ২৫ ২৫ ২৫ ২৫         

অজমন ২৫     

৮.৪ রচফারয় রনডদ মভারা ২০১৪ 

অনুমায়ী নরথয কেরণ রফন্যা যণ  

নরথ কেরণ 

রফন্যাকৃত 

২ % : রযচার  

(প্রা) 

১০০% রক্ষ্যভাত্রা ২৫ ২৫ ২৫ ২৫         

অজমন ২৫     

৮.৫ কেরণ রফন্যাকৃত নরথ রফনষ্ট যণ নরথ রফনরষ্টকৃত ২ % : রযচার  

(প্রা) 

১০০% রক্ষ্যভাত্রা ২৫ ২৫ ২৫ ২৫         

অজমন ২৫     

৮.৬ প্রারতষ্ঠারন  গণশুনানী আডয়াজন  প্রারতষ্ঠারন  

গণশুনানী 

আডয়ারজত 

২ ংখ্যা - - রক্ষ্যভাত্রা - - - -   প্রডমাজয 

নয়। অজমন 

 

 

     

৯. শুদ্ধাচায ংরিষ্ট এফং দুনীরত প্ররতডযাডধ ায়  অন্যান্য  াম মক্রভ……………..১৫ (অগ্রারধ ায রবরত্তডত নুযনতভ াঁচটি  াম মক্রভ) 

৯.১  ভ মচাযীডদয  ভ মস্থডর তবাগ 

উরস্থরত রনরিত যণ 

রেরজর্ার ারজযা 

চালুকৃত 

৩ তারযখ প্রান াখা তারযখ রক্ষ্যভাত্রা ৩০/০৯/১৯               

অজমন ২৩/০৯/১৯     

৯.২ স্বচ্ছতা ও জফাফরদর 

রনরিত যণ 

অরবডমাগ ফক্স 

চালুকৃত 

৩ তারযখ প্রান াখা তারযখ রক্ষ্যভাত্রা ৩০/০৯/১৯               

অজমন      

৯.৩ প্রারতষ্ঠারন   াম মক্রভ রযফীক্ষ্ণ ভার  ভন্বয় 

বা অনুরষ্ঠত 

৩ ংখ্যা প্রান াখা ১২ রক্ষ্যভাত্রা ৩ ৩ ৩ ৩            

অজমন ৩       



 াম মক্রডভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচড য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়ডনয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০১৯-

২০২০ 

অথ মফছডযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০        

(    -

    /১৯ 

    ) 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ 

ক ায়ার্ মায 

২য় 

ক ায়ার্ মায 

৩য় 

ক ায়ার্ মায 

৪থ ম 

ক ায়ার্ মায 

কভার্ 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩  

৯.৪ ফারল ম   াম মক্রভ মূল্যায়ন 

প্ররতডফদন 

ফারল ম  প্ররতডফদন 

প্র ারত 

৩ ংখ্যা প্রান াখা ১ রক্ষ্যভাত্রা    ১    

অজমন        

৯.৫ প্ররক্ষ্ণ  ভ মরয ল্পনা প্রণয়ন প্ররক্ষ্ণ ফল মরি 

প্র ারত 

৩ ংখ্যা প্রান াখা ১ রক্ষ্যভাত্রা   ১          

অজমন      

১০. শুদ্ধাচায চচ মায জন্য পুযস্কায/প্রডণাদনা প্রদান..............................৫ 

১০.১ শুদ্ধাচায পুযস্কায প্রদান প্রদত্ত পুযস্কায ৩ তারযখ প্রান াখা তারযখ রক্ষ্যভাত্রা    ৩০/০৬/২০         

অজমন      

১০.২ ২০১৮-১৯ অথ মফছডয শুদ্ধাচায 

পুযস্কাযপ্রাপ্তডদয তারর া ওডয়ফাইডর্ 

প্র া 

পুযস্কাযপ্রাপ্তডদয 

তারর া ওডয়ফাইডর্ 

প্র ারত 

২ তারযখ  াযী 

কপ্রাগ্রাভায 

তারযখ রক্ষ্যভাত্রা ৩১/০৭/১৯               

অজমন ০৫/০৯/১৯     

১১. অথ ম ফযাদ্দ....................................................................২ 

১১.১ শুদ্ধাচায  ভ ম-রয ল্পনায় 

অন্তমভুি রফরবন্ন  াম মক্রভ ফাস্তফায়ডনয 

জন্য ফযাদ্দকৃত  অডথ ময আনুভারন  

রযভাণ 

ফযাদ্দকৃত অথ ম ২ রক্ষ্ 

র্া া 

রযচার  

(প্রা ও অথ ম) 

রক্ষ্ র্া া রক্ষ্যভাত্রা .৫০ .৫০ .৫০ .৫০         

অজমন      

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

১২.১ দপ্তয/ংস্া  র্তম  প্রণীত                                          

জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-

রয ল্পনা, ২০১৯-২০ স্ব স্ব ভন্ত্রণারয় 

এফং ওডয়ফাইডর্ আডরাে যণ 

প্রণীত  ভ ম-

রয ল্পনা 

আডরােকৃত 

২ তারযখ  াযী 

কপ্রাগ্রাভায 

তারযখ রক্ষ্যভাত্রা ১০/০৭/১৯               

অজমন ০৪/০৭/১৯     

১২.২ রনধ মারযত ভডয় নত্রভার  

রযফীক্ষ্ণ প্ররতডফদন ংরিষ্ট 

ভন্ত্রণারয়/রফবাডগ দারখর ও স্ব স্ব 

ওডয়ফাইডর্ আডরাে যণ 

নত্রভার  

প্ররতডফদন 

দারখরকৃত ও 

আডরােকৃত 

২ ংখ্যা : রযচার  

(প্রা) ও : 

কপ্রাগ্রাভায 

৪ রক্ষ্যভাত্রা ১৫/১০/১৯ ১৫/০১/২০ ১৫/০৪/২০ ১৫/০৭/২০         

অজমন      

১২.৩ আওতাধীন আঞ্চরর /ভাঠ 

ম মাডয়য  াম মারয়  র্তম  দারখরকৃত 

জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-

রয ল্পনা ও রযফীক্ষ্ণ  প্ররতডফদডনয 

ওয রপেব্যা  প্রদান 

রপেব্যা  

বা/ ভ মারা 

অনুরষ্ঠত 

৪ তারযখ - তারযখ রক্ষ্যভাত্রা       প্রডমাজয 

নয়। 

অজমন      

 


