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 দপ্তর/সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা, ২০২০-২০২১  

দপ্তর/সংস্থার নার্: জাতীয় পরর ল্পনা ও উন্নয়ন এ াডেরর্ (এনএরপরে) 

 ার্ মক্রডর্র নার্  র্ মসম্পাদন সূচ  

 

সূচড র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়ডনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-

২০২১ 

অর্ মবছডরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারন  ব্যবস্থা………………………………৮ 

১.১ ননরত তা  রর্টির সভা   অনুরষ্ঠত সভা ৪ সংখ্যা সহ: পররচাল  

(প্রশা) 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.২ ননরত তা  রর্টির সভার রসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন  

বাস্তবারয়ত রসদ্ধান্ত ৪ % স ল 

শাখা/অরিশাখা 

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০ ২০ ২০ ৫০    

অজমন      

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

২.১ সুশাসন প্ররতষ্ঠার রনরর্ত্ত 

অংশীজডনর অংশগ্রহডণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ২ সংখ্যা সহ: পররচাল  

(প্রশা) 

২ লক্ষ্যর্াত্রা  ১  ১    

অজমন      

২.২ অংশীজডনর অংশগ্রহডণ  সভার 

রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত রসদ্ধান্ত ২ % সহ: পররচাল  

(প্রশা) 

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা  ২০ ৩০ ৫০    

অজমন      

২.৩  র্ ম তমা- র্ মচারীডদর অংশগ্রহডণ 

চা রর সংক্রান্ত রবরভন্ন প্ররশক্ষ্ণ 

আডয়াজন 

প্ররশক্ষ্ণার্ী ৩ সংখ্যা সহ: পররচাল  

(প্রশা) 

৭০  লক্ষ্যর্াত্রা  ৩০   ৪০     

অজমন      

২.৪  র্ ম তমা- র্ মচারীডদর অংশগ্রহডণ 

সুশাসন সংক্রান্ত প্ররশক্ষ্ণ আডয়াজন 

প্ররশক্ষ্ণার্ী ৩ সংখ্যা সহ: পররচাল  

(প্রশা) 

৭০  লক্ষ্যর্াত্রা  ৩০   ৪০     

অজমন      

৩. শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক আইন/তিতি/নীতিমালা/ম্যানুয়াল ও প্রজ্ঞাপন/পতরপত্র-এর িাস্তিায়ন এিং প্রয াজ্য ক্ষেযত্র খসড়া প্রণয়ন………….১০ 

৩.১ এনএরপরে প্ররশক্ষ্ণ নীরতর্ালা নীরতর্ালা প্রণীত ৪ তাররখ পররচাল  

(প্ররশক্ষ্ণ) 

১৫/০৩/২১ লক্ষ্যর্াত্রা   ১৫/০৩/২১     

অজমন      

৩.২ এনএরপরে েররর্র্রর নীরতর্ালা 

 

নীরতর্ালা প্রণীত ৩ তাররখ পররচাল  

(প্রশাসন) 

১৫/১২/২০ লক্ষ্যর্াত্রা  ১৫/১২/২০      

অজমন      

৩.৩ র্ানবাহন অড ডজা ক াষণা রণ 

নীরতর্ালা 

নীরতর্ালা প্রণীত ৩ তাররখ পররচাল  

(প্রশাসন) 

১৫/০৬/২১ লক্ষ্যর্াত্রা    ১৫/০৬/২১    

অজমন      

৪. ওডয়বসাইডর্ কসবাবক্স হালনাগাদ রণ.................................৮ 

৪.১ কসবা সংক্রান্ত কর্াল রি নস্বরসমূহ 

স্ব স্ব তথ্য বাতায়ডন দৃশ্যর্ান রণ   

তথ্য বাতায়ডন 

দৃশ্যর্ানকৃত 

১ তাররখ সহ ারী 

কপ্রাগ্রার্ার 

৩০/১০/২০ লক্ষ্যর্াত্রা  ৩০/১০/২০      

অজমন      

৪.২ স্ব স্ব ওডয়বসাইডর্ শুদ্ধাচার 

কসবাবক্স হালনাগাদ রণ  

কসবাবক্স 

হালনাগাদকৃত 

২ তাররখ সহ ারী 

কপ্রাগ্রার্ার 

৩০/০৯/২০ 

৩১/১২/২০ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/০৯/২০ ৩১/১২/২০ ৩১/০৩/২১ ৩০/০৬/২১    

 অজমন      
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 ার্ মক্রডর্র নার্  র্ মসম্পাদন সূচ  

 

সূচড র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়ডনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-

২০২১ 

অর্ মবছডরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৩১/০৩/২১ 

৩০/০৬/২১ 

৪.৩ স্ব স্ব ওডয়বসাইডর্ তথ্য অরি ার   

কসবাবক্স হালনাগাদ রণ  

কসবাবক্স 

হালনাগাদকৃত 

২ তাররখ সহ ারী 

কপ্রাগ্রার্ার 

৩০/১০/২০ লক্ষ্যর্াত্রা  ৩০/১০/২০      

অজমন      

৪.৪ স্ব স্ব ওডয়বসাইডর্র অরভডর্াগ 

প্ররত ার ব্যবস্থা  কসবাবক্স 

হালনাগাদ রণ 

ওডয়বসাইডর্ 

হালনাগাদকৃত 

২ তাররখ সহ ারী 

কপ্রাগ্রার্ার 

৩০/১০/২০ লক্ষ্যর্াত্রা  ৩০/১০/২০      

অজমন      

৪.৫ স্বপ্রডণারদতভাডব প্র াশডর্াগ্য 

তথ্য হালনাগাদ  ডর ওডয়বসাইডর্ 

প্র াশ 

হালনাগাদকৃত 

রনডদ মরশ া 

ওডয়বসাইডর্ 

প্র ারশত 

১ তাররখ সহ ারী 

কপ্রাগ্রার্ার 

৩১/১২/২০ লক্ষ্যর্াত্রা  ৩১/১২/২০      

অজমন        

৫. সুশাসন প্ররতষ্ঠা……………………………..৬  

৫.১ উত্তর্ চচ মার তারল া প্রণয়ন  ডর 

স্ব স্ব র্ন্ত্রণালয়/রবভাডগ কপ্ররণ 

উত্তর্ চচ মার 

তারল া কপ্রররত 

৩ তাররখ উপপররচাল  

(প্রশা) 

৩০/০৯/২০ লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/০৯/২০       

অজমন      

৫.২ অনলাইন রসডেডর্ অরভডর্াগ 

রনষ্পরত্ত রণ 

অরভডর্াগ 

রনষ্পরত্তকৃত 

৩ % পররচাল  

(প্রশাসন) 

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা    ১০০%    

অজমন      

৬. প্র ডল্পর কক্ষ্ডত্র শুদ্ধাচার...........................৬ 

 

৬.১ প্র ডল্পর বারষ ম  ক্রয় পরর ল্পনা 

অনুডর্াদন 

অনুডর্ারদত ক্রয় 

পরর ল্পনা 

২ তাররখ উপপররচাল  

(প্রশা) 

৩০/০৯/২০ লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/০৯/২০       

অজমন      

৬.২ প্র ডল্পর বাস্তবায়ন অগ্রগরত 

পররদশ মন/পররবীক্ষ্ণ 

দারখলকৃত 

প্ররতডবদন 

২ সংখ্যা পররচাল  (প্রশা 

ও অর্ ম) 

১ লক্ষ্যর্াত্রা   ১     

অজমন      

৬.৩ প্র ল্প পররদশ মন/পররবীক্ষ্ণ 

প্ররতডবদডনর সুপাররশ বাস্তবায়ন 

বাস্তবায়ডনর হার ২ % উপপররচাল  

(প্রশা) 

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা    ১০০%    

অজমন      

৭. ক্রয়ডক্ষ্ডত্র শুদ্ধাচার...................৭ 

 

৭.১ রপরপএ ২০০৬-এর িারা ১১(২) ও 

রপরপআর ২০০৮-এর রবরি ১৬(৬) 

অনুর্ায়ী ২০২০-২১ অর্ ম বছডরর ক্রয়-

পরর ল্পনা  ওডয়বসাইডর্ প্র াশ 

ক্রয়-পরর ল্পনা 

ওডয়বসাইডর্ 

প্র ারশত 

৩ তাররখ সহ ারী 

কপ্রাগ্রার্ার 

৩১/০৮/২০ লক্ষ্যর্াত্রা ৩১/০৮/২০       

অজমন      
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 ার্ মক্রডর্র নার্  র্ মসম্পাদন সূচ  

 

সূচড র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়ডনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-

২০২১ 

অর্ মবছডরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৭.২ ই-ডর্ন্ডাডরর র্াধ্যডর্ ক্রয় ার্ ম 

সম্পাদন 

 

ই-কর্ন্ডাডর ক্রয় 

সম্পন্ন 

৪ % প্রশাসন শাখা ৫০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০ ১০ ১৫ ১৫    

অজমন      

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

৮.১ স্ব স্ব কসবা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

(রসটিডজনস্ চার্ মার) প্রণয়ন ও 

বাস্তবায়ন  

কসবা প্রদান 

প্ররতশ্রুরত প্রণীত ও 

বাস্তবারয়ত 

৩ তাররখ সহ: পররচাল  

(প্রশা) 

৩১/১২/২০ লক্ষ্যর্াত্রা  ৩১/১২/২০      

অজমন      

৮.২ শাখা/অরিশাখা ও 

আওতািীন/অিস্তন  ার্ মালয় পররদশ মন 

পররদশ মন 

সম্পন্ন 

২ সংখ্যা অরত: 

র্হাপররচাল  ও 

পররচাল  ৩ জন 

৮ লক্ষ্যর্াত্রা ২ ২ ২ ২    

অজমন      

৮.৩ শাখা/অরিশাখা ও 

আওতািীন/অিস্তন  ার্ মালয়  

পররদশ মন প্ররতডবদডনর সুপাররশ 

বাস্তবায়ন 

পররদশ মন 

প্ররতডবদডনর 

সুপাররশ 

বাস্তবারয়ত 

২ % শাখার 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

 র্ ম তমাগণ 

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ২৫ ২৫ ২৫ ২৫    

অজমন      

৮.৪ সরচবালয় রনডদ মশর্ালা, ২০১৪ 

অনুর্ায়ী নরর্র কেরণ রবন্যাস রণ  

নরর্ কেরণ 

রবন্যাসকৃত 

২ % সহ: পররচাল  

(প্রশা) 

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ২৫ ২৫ ২৫ ২৫    

অজমন      

৮.৫ কেরণরবন্যাসকৃত নরর্ রবনষ্ট রণ নরর্ রবনরষ্টকৃত ২ % সহ: পররচাল  

(প্রশা) 

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ২৫ ২৫ ২৫ ২৫    

অজমন      

৮.৬ প্রারতষ্ঠারন  গণশুনারন  

আডয়াজন  

প্রারতষ্ঠারন  

গণশুনানী 

আডয়ারজত 

৩ সংখ্যা - - লক্ষ্যর্াত্রা - - - -   প্রডর্াজয 

নয়। 

 

অজমন 

 

     

৯. শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এবং দুনীরত প্ররতডরাডি সহায়  অন্যান্য  ার্ মক্রর্……………..১৫ (অগ্রারি ার রভরত্তডত নুযনতর্ পাঁচটি  ার্ মক্রর্) 

৯.১  র্ মচারীডদর  র্ মস্থডল শতভাগ 

উপরস্থরত রনরিত রণ 

রেরজর্াল হারজরা 

চালুকৃত 

৩ তাররখ প্রশাসন শাখা ৩০/০৮/২০ লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/০৮/২০       

অজমন      

৯.২ দুনীরত প্ররতডরাডি 

সডচতনতামূল   র্ মশালা আডয়াজন 

 র্ মশালা 

আডয়ারজত 

৩ তাররখ প্রশাসন শাখা ৩১/০৩/২১ লক্ষ্যর্াত্রা   ৩১/০৩/২১     

অজমন      

৯.৩ প্রারতষ্ঠারন   ার্ মক্রর্ পররবীক্ষ্ণ র্ারস  সর্ন্বয় সভা 

অনুরষ্ঠত 

৩ সংখ্যা প্রশাসন শাখা ১২ লক্ষ্যর্াত্রা ৩ ৩ ৩ ৩   

 

 

 অজমন      

৯.৪ ২০১৯-২০ অর্ মবছডরর বারষ ম  

 ার্ মক্রর্ মূল্যায়ন প্ররতডবদন 

বারষ ম  প্ররতডবদন 

প্র ারশত 

৩ সংখ্যা প্রশাসন শাখা ১ লক্ষ্যর্াত্রা  ১     

 

 

 অজমন      
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 ার্ মক্রডর্র নার্  র্ মসম্পাদন সূচ  

 

সূচড র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়ডনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-

২০২১ 

অর্ মবছডরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৯.৫ ২০২১-২২ অর্ মবছডরর প্ররশক্ষ্ণ 

 র্ মপরর ল্পনা প্রণয়ন 

 

প্ররশক্ষ্ণ বষ মপরি 

প্র ারশত 

৩ সংখ্যা প্রশাসন শাখা ১ লক্ষ্যর্াত্রা    ১    

অজমন      

১০. শুদ্ধাচার চচ মার জন্য পুরস্কার প্রদান..............................৩ 

১০.১ ২০২০-২১ অর্ মবছডর শুদ্ধাচার 

পুরস্কার প্রদান এবং 

পুরস্কারপ্রাপ্তডদর তারল া ওডয়বসাইডর্ 

প্র াশ 

প্রদত্ত পুরস্কার ৩ তাররখ উপ-পররচাল  

(প্রশাসন) ও 

সহ ারী 

কপ্রাগ্রার্ার 

০৫/০৯/২১ লক্ষ্যর্াত্রা ০৫/০৯/২১       

অজমন      

১১.  র্ ম-পররডবশ উন্নয়ন..........................................................২ 

১১.১  র্ ম-পররডবশ উন্নয়ন (স্বাস্থযরবরি 

অনুসরণ/টিওএন্ডইভুি অড ডজা 

র্ালার্াল রবনষ্ট রণ/পররষ্কার-

পররচ্ছন্নতা বৃরদ্ধ ইতযারদ)  

 র্ ম তমা- র্ মচারী 

ও অরতরর্ডদর 

জীবানুনাশ  প্রদান 

১ তাররখ সহ ারী 

পররচাল  

৩০/০৮/২০ লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/০৮/২০       

অজমন      

 রর্টি গঠন  ডর 

রনলার্ অডর্াগ্য 

র্ালার্াল 

রবনষ্ট রণ 

১ তাররখ সহ ারী 

পররচাল  

৩০/১২/২০   ৩০/১২/২০      

        

১২. অর্ ম বরাদ্দ....................................................................৩ 

১২.১ শুদ্ধাচার  র্ ম-পরর ল্পনায় 

অন্তমভুি রবরভন্ন  ার্ মক্রর্ বাস্তবায়ডনর 

জন্য বরাদ্দকৃত  অডর্ মর আনুর্ারন  

পররর্াণ 

বরাদ্দকৃত অর্ ম ৩ লক্ষ্ 

র্া া 

রহসাবরক্ষ্ণ 

 র্ ম তমা 

০২ (দুই) 

লক্ষ টাকা 

লক্ষ্যর্াত্রা .৫০ .৫০ .৫০ .৫০    

অজমন      

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

১৩.১ দপ্তর/সংস্হা  র্তম  প্রণীত                                          

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-

পরর ল্পনা, ২০২০-২১ স্ব স্ব র্ন্ত্রণালয় 

এবং ওডয়বসাইডর্ আপডলাে রণ 

প্রণীত  র্ ম-

পরর ল্পনা 

আপডলােকৃত 

২ তাররখ সহ ারী 

কপ্রাগ্রার্ার 

৩০/০৭/২০ লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/০৭/২০       

অজমন      

১৩.২ রনি মাররত সর্ডয় নত্রর্ারস  

পররবীক্ষ্ণ প্ররতডবদন সংরিষ্ট 

র্ন্ত্রণালয়/রবভাডগ দারখল ও স্ব স্ব 

ওডয়বসাইডর্ আপডলাে রণ 

নত্রর্ারস  

প্ররতডবদন 

দারখলকৃত ও 

আপডলােকৃত 

২ সংখ্যা সহ ারী 

পররচাল  ও 

সহ ারী 

কপ্রাগ্রার্ার 

১৫/১০/২০ 

১৫/০১/২১ 

১৫/০৪/২১ 

১৫/০৭/২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১৫/১০/২০ ১৫/০১/২১ ১৫/০৪/২১ ১৫/০৭/২১    

অজমন      
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 ার্ মক্রডর্র নার্  র্ মসম্পাদন সূচ  

 

সূচড র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়ডনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-

২০২১ 

অর্ মবছডরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১৩.৩ আওতািীন আঞ্চরল /র্াঠ 

পর্ মাডয়র  ার্ মালয়  র্তম  দারখলকৃত 

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-

পরর ল্পনা ও পররবীক্ষ্ণ  প্ররতডবদডনর 

ওপর রিেব্যা  প্রদান 

রিেব্যা  

সভা/ র্ মশালা 

অনুরষ্ঠত 

৪ তাররখ   লক্ষ্যর্াত্রা       প্রডর্াজয 

নয়  

অজমন      

 


