
 দপ্তর/সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা, ২০১৯-২০২০ পরররশষ্ট   

দপ্তর/সংস্থার নার্: বাংলাদদশ  রিউটার  াউরিল 

 ার্ মক্রদর্র নার্  র্ মসিাদন সূচ  

 

সূচদ র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়দনরদা

রয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৯-

২০২০ 

অর্ মবছদরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়াট মার 

২য় 

ক ায়াট মার 

৩য় 

ক ায়াট মার 

৪র্ ম 

ক ায়াট মার 

কর্াট অজমন অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

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

১.১ ননরত তা  রর্টির সভা   অনুরষ্ঠত সভা ৪ সংখ্যা সরচব, রবরসরস ৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন ১     

১.২ ননরত তা  রর্টির সভার রসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন  

বাস্তবারয়ত রসদ্ধান্ত ৪ % সরচব, রবরসরস ১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন ১০০%     

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

২.১ সুশাসন প্রতিষ্ঠার তনতিত্ত অংশীজদনর 

(stakeholders) অংশগ্রহদণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ২ সংখ্যা সরচব, রবরসরস ২ লক্ষ্যর্াত্রা  ১  ১    

অজমন      

২.২ অংশীজদনর অংশগ্রহদণ  সভার 

তসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত রসদ্ধান্ত ২ % সরচব, রবরসরস ১০০% লক্ষ্যর্াত্রা   ১০০%  ১০০%   

অজমন      

২.৩  র্ ম তমা- র্ মচারীকদর অংশগ্রহদণ 

চাকতর সংক্রান্ত তবতিন্ন প্ররশক্ষ্ণ আদয়াজন 

প্ররশক্ষ্ণার্ী ৩ সংখ্যা পতরচালক 

(প্রতশক্ষণ ও 

উন্নয়ন)/ সরচব, 

রবরসরস 

৭০ লক্ষ্যর্াত্রা  ৩৫ ৩৫     

অজমন      

২.৪  র্ ম তমা- র্ মচারীকদর অংশগ্রহদণ 

সুশাসন সংক্রান্ত প্ররশক্ষ্ণ আদয়াজন 

প্ররশক্ষ্ণার্ী ৩ সংখ্যা পতরচালক 

(প্রতশক্ষণ ও 

উন্নয়ন)/ সরচব, 

রবরসরস 

৭০ লক্ষ্যর্াত্রা  ৩৫ ৩৫     

অজমন      

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

৩.১ ই পাশ রবষয়  ম্যানুয়াল 

 

ম্যানুয়াল ৫ সংখ্যা সরচব, রবরসরস ১ লক্ষ্যর্াত্রা   ১     

অজমন      

৩.২ চাকুরী  রবরির্ালা 

 

তবতিিালা ৫ সংখ্যা সরচব, রবরসরস ১ লক্ষ্যর্াত্রা    ১    

অজমন      

৪. ওয়য়বসাইয়ে সসবাবক্স হালনাগাদকরণ..................................৮ 

৪.১ সসবা সংক্রান্ত সোল তি নস্বরসমূহ স্ব 

স্ব তথ্য বাতায়দন দৃশ্যিানকরণ   

িথ্য বািায়য়ন 

দৃশ্যিানকৃি 

১ তাররখ পতরচালক (তসএ 

অপায়রশন ও 

তনরাপত্তা) 

৩১/১২/১৯ লক্ষ্যর্াত্রা  ৩১/১২/১৯      

অজমন      

৪.২ স্ব স্ব ওদয়বসাইদট শুদ্ধাচার কসবাবক্স 

হালনাগাদ রণ  

কসবাবক্স 

হালনাগাদকৃত 

২ িাতরখ পতরচালক (তসএ 

অপায়রশন ও 

তনরাপত্তা) 

৩০/০৯/১৯ 

৩১/১২/১৯ 

৩১/০৩/২০ 

৩০/০৬/২০ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/০৯/১৯ ৩১/১২/১৯ ৩১/০৩/২০ ৩০/০৬/২০    

অজমন ৩০/০৯/১৯     

৪.৩ স্বপ্রদণারদত তথ্য প্রকাশ তনয়দ েতশকা 

হালনাগাদ কয়র ওদয়বসাইদট প্র াশ 

হালনাগাদকৃত 

রনদদ মরশ া 

১ তাররখ পতরচালক (তসএ 

অপায়রশন ও 

৩০/০৯/১৯ 

৩১/১২/১৯ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/০৯/১৯ ৩১/১২/১৯ ৩১/০৩/২০ ৩০/০৬/২০    

অজমন ৩০/০৯/১৯     



 ার্ মক্রদর্র নার্  র্ মসিাদন সূচ  

 

সূচদ র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়দনরদা

রয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৯-

২০২০ 

অর্ মবছদরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়াট মার 

২য় 

ক ায়াট মার 

৩য় 

ক ায়াট মার 

৪র্ ম 

ক ায়াট মার 

কর্াট অজমন অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

ওদয়বসাইদট 

প্র ারশত 

তনরাপত্তা) ৩১/০৩/২০ 

৩০/০৬/২০ 

৪.৪ স্ব স্ব ওদয়বসাইদট তথ্য অরি ার   

কসবাবক্স হালনাগাদ রণ  

কসবাবক্স 

হালনাগাদকৃত 

২ তাররখ পতরচালক (তসএ 

অপায়রশন ও 

তনরাপত্তা) 

৩০/০৯/১৯ 

৩১/১২/১৯ 

৩১/০৩/২০ 

৩০/০৬/২০ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/০৯/১৯ ৩১/১২/১৯ ৩১/০৩/২০ ৩০/০৬/২০    

অজমন ৩০/০৯/১৯     

৪.৫ স্ব স্ব ওদয়বসাইদটর অরভদর্াগ 

প্ররত ার ব্যবস্থা (GRS) কসবাবক্স 

হালনাগাদ রণ 

ওদয়বসাইদট 

হালনাগাদকৃত 

২ তাররখ পতরচালক (তসএ 

অপায়রশন ও 

তনরাপত্তা) 

৩০/০৯/১৯ 

৩১/১২/১৯ 

৩১/০৩/২০ 

৩০/০৬/২০ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/০৯/১৯ ৩১/১২/১৯ ৩১/০৩/২০ ৩০/০৬/২০    

অজমন ৩০/০৯/১৯     

৫. সুশাসন প্রতিষ্ঠা……………………………..৬ 

৫.১ উত্তর্ চচ মার তারল া প্রণয়ন  দর স্ব 

স্ব িন্ত্রণালয়/রবভাদগ কপ্ররণ 

উত্তর্ চচ মার 

তারল া কপ্রররত 

৩ তাররখ সরচব, রবরসরস ৩০/০৯/১৯ লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/০৯/১৯       

অজমন -     

৫.২ বাংলায়দশ জািীয় তিতজোল 

আতকেয়েকচার-এর স াকাল পয়য়ন্ট ও 

তবকল্প স াকাল পয়য়ন্ট কি েকিো তনয়য়াগ 

ও ওয়য়বসাইয়ে প্রকাশ 

স াকাল পয়য়ন্ট ও 

তবকল্প স াকাল 

পয়য়ন্ট তনয়য়াগকৃি 

ও ওয়য়বসাইয়ে 

প্রকাতশি 

২ তাররখ সরচব, রবরসরস/ 

পতরচালক (তসএ 

অপায়রশন ও 

তনরাপত্তা) 

৩০/০৯/১৯ লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/০৯/১৯       

অজমন ৩০/০৯/১৯     

৫.৩ জনস্বার্ ে সংতিষ্ট িথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা 

প্রদান) তবতিিালা, ২০১৭-এর তবতি ৪ 

অনুসায়র “সিতজগয়নয়েি অত সার” 

তনয়য়াগ ও ওয়য়বসাইয়ে প্রকাশ 

“সিতজগয়নয়েি 

অত সার” 

তনয়য়াগকৃি ও 

ওয়য়বসাইয়ে 

প্রকাতশি 

১ তাররখ সরচব, রবরসরস ৩০/০৯/১৯ লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/০৯/১৯       

অজমন ২৯/০৯/১৯     

৬. প্রকয়ল্পর সক্ষয়ে শুদ্ধাচার...........................৯ 

৬.১ প্রকয়ল্পর বারষ ম  ক্রয় পরর ল্পনা 

অনুদর্াদন 

অনুদর্ারদত ক্রয় 

পরর ল্পনা 

২ তাররখ সরচব, রবরসরস ৩০/০৭/১৯ 

৩০/১০/১৯ 

৩০/০১/২০ 

৩০/০৮/২০ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/০৭/১৯ ৩০/১০/১৯ ৩০/০১/২০ ৩০/০৪/২০    

অজমন ৩০/০৭/১৯     

৬.২ এরিরপ বাস্তবায়ন অগ্রগরত অগ্রগরতর হার ১ % ম্যায়বজার 

(আইতবএি), 

রবরসরস 

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০% ৩০% ৭০% ১০০%    

অজমন ২০%     

৬.৩ প্র দল্পর বাস্তবায়ন অগ্রগরত 

পররদশ মন/ পররবীক্ষ্ণ 

দারখলকৃত 

প্ররতদবদন 

৩ সংখ্যা ম্যায়বজার 

(আইতবএি), 

রবরসরস 

৩০ লক্ষ্যর্াত্রা ৫ ১০ ১০ ৫    

অজমন ৫     

৬.৪ প্র ল্প পররদশ মন/পররবীক্ষ্ণ বাস্তবায়দনর হার ৩ % সরচব, রবরসরস ৮০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০% ৩০% ৭০% ৮০%    



 ার্ মক্রদর্র নার্  র্ মসিাদন সূচ  

 

সূচদ র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়দনরদা

রয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৯-

২০২০ 

অর্ মবছদরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়াট মার 

২য় 

ক ায়াট মার 

৩য় 

ক ায়াট মার 

৪র্ ম 

ক ায়াট মার 

কর্াট অজমন অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্ররতদবদদনর সুপাররশ বাস্তবায়ন অজমন ৪০%     

৭. ক্রয়য়ক্ষয়ে শুদ্ধাচার...................৭ 

৭.১ রপরপএ ২০০৬-এর িারা ১১(২) ও 

রপরপআর ২০০৮-এর রবরি ১৬(৬) 

অনুর্ায়ী ২০১৯-২০ অর্ ে বছয়রর ক্রয়-

পরর ল্পনা  ওয়য়বসাইয়ে প্রকাশ 

ক্রয়-পরর ল্পনা 

ওয়য়বসাইয়ে 

প্রকাতশি 

৩ তাররখ সরচব, রবরসরস/ 

পতরচালক (তসএ 

অপায়রশন ও 

তনরাপত্তা) 

৩০/০৭/১৯ 

৩০/১০/১৯ 

৩০/০১/২০ 

৩০/০৮/২০ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/০৭/১৯ ৩০/১০/১৯ ৩০/০১/২০ ৩০/০৪/২০    

অজমন ২৫/০৭/১৯     

৭.২ ই-সেন্ডায়রর র্াধ্যদর্ ক্রয়  ার্ ম 

সিাদন 

ই-কটন্ডাসর ক্রয় 

সম্পন্ন 

৪ % সরচব, রবরসরস ৬০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০% ৩০% ৫০% ৬০%    

অজমন ০%     

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

৮.১ স্ব স্ব কসবা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

(রসটিদজনস্ চাট মার) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন  

কসবা প্রদান 

প্ররতশ্রুরত প্রণীি ও 

বাস্তবাতয়ি 

২ িাতরখ সরচব, রবরসরস ৮০% লক্ষ্যর্াত্রা ৮০% ৮০% ৮০% ৮০%    

অজমন ৯০%     

৮.২ শাখা/অরিশাখা এবং অিীনস্থ অত স 

পররদশ মন  

পররদশ মন 

সিন্ন 

২ সংখ্যা সরচব, রবরসরস/ 

পতরচালক 

(প্রতশক্ষণ ও 

উন্নয়ন) 

১২ লক্ষ্যর্াত্রা ৩ ৩ ৩ ৩    

অজমন ৫     

৮.৩ শাখা/অরিশাখা এবং অিীনস্থ 

অত য়সর পররদশ মন প্ররতদবদদনর সুপাররশ 

বাস্তবায়ন 

পররদশ মন 

প্ররতদবদদনর 

সুপাররশ 

বাস্তবারয়ত 

২ % সরচব, রবরসরস/ 

পতরচালক 

(প্রতশক্ষণ ও 

উন্নয়ন) 

৮০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০% ৩০% ৬০% ৮০%    

অজমন ৪০%     

৮.৪ সরচবালয় রনদদ মশর্ালা ২০১৪ 

অনুর্ায়ী নরর্র কেরণ রবন্যাস রণ  

নরর্ কেরণ 

রবন্যাসকৃত 

২ % সরচব, রবরসরস ১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ২০% ৪০% ৭০% ১০০%    

অজমন ৮০%     

৮.৫ কেরণ রবন্যাসকৃত নরর্ রবনষ্ট রণ নরর্ রবনতষ্টকৃি ২ % সরচব, রবরসরস ৮০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০% ৪০% ৬০% ৮০%    

অজমন      

৮.৬ প্রাতিষ্ঠাতনক গণশুনানী আয়য়াজন  প্রাতিষ্ঠাতনক 

গণশুনানী 

আয়য়াতজি 

২ সংখ্যা সরচব, রবরসরস ২ লক্ষ্যর্াত্রা  ১  ১    

অজমন 

 

     

৯. শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এবং দুনীরত প্ররতদরাদি সহায়  অন্যান্য  ার্ মক্রর্……………..১৫ (অগ্রাতিকার তিতত্তয়ি নুুনিি পাঁচটি কার্ েক্রি) 

৯.১  চাকুতর পরীক্ষায় সচ্ছিা আনয়য়ন 

অনলাইয়ন পরীক্ষা গ্রহণ 

 

অনলাইয়ন পরীক্ষা 

গ্রহণ সংক্রান্ত 

 

৩ সংখ্যা পতরচালক 

(তবয়কআইআই

তসটি) 

২০ লক্ষ্যর্াত্রা ৫ ৫ ৫ ৫    

অজমন ২     

৯.২ আইতসটি োওয়ায়র আগি 

দশ েনার্ীয়দর জন্য তিতজোল সগে পাশ 

প্রদান 

প্রদানকৃি সগে পাস ৩ % সরচব, রবরসরস ১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন ১০০%     

৯.৩ সাইবার তনরাপত্তা তবষয়য় 

অংশীজনয়দর প্রতশক্ষণ প্রদান 

প্রতশক্ষণ সংক্রান্ত ৩ সংখ্যা পতরচালক (তসএ 

অপায়রশন ও 

৪০ লক্ষ্যর্াত্রা  ২০ ২০     

অজমন     



 ার্ মক্রদর্র নার্  র্ মসিাদন সূচ  

 

সূচদ র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়দনরদা

রয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৯-

২০২০ 

অর্ মবছদরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়াট মার 

২য় 

ক ায়াট মার 

৩য় 

ক ায়াট মার 

৪র্ ম 

ক ায়াট মার 

কর্াট অজমন অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

তনরাপত্তা) 

৯.৪ তবয়শষিায়ব সক্ষি ব্যতিয়দর 

প্রতশক্ষণ প্রদান 

প্রতশক্ষণ সংক্রান্ত ৩ সংখ্যা পতরচালক 

(প্রতশক্ষণ ও 

উন্নয়ন) 

৮০০ লক্ষ্যর্াত্রা ২০০ ২০০ ২০০ ২০০    

অজমন ২০০    

৯.৫ তবয়শষিায়ব সক্ষি ব্যতিয়দর চাকুতর 

সিলা আয়য়াজন 

চাকুতর সিলা 

আয়য়াজন 

৩ িাতরখ পতরচালক 

(প্রতশক্ষণ ও 

উন্নয়ন) 

০১/০১/২০ লক্ষ্যর্াত্রা   ০১/০১/২০     

অজমন     

১০. শুদ্ধাচার চচ োর জন্য পুরস্কার/প্রয়ণাদনা প্রদান..............................৫ 

১০.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান প্রদত্ত পুরস্কার ৩ তাররখ সরচব, রবরসরস ৩০/০৪/২০ লক্ষ্যর্াত্রা   ৩০/০৪/২০     

অজমন      

১০.২ ২০১৮-১৯ অর্ েবছয়র শুদ্ধাচার 

পুরস্কারপ্রাপ্তয়দর িাতলকা ওয়য়বসাইয়ে 

প্রকাশ 

পুরস্কারপ্রাপ্তয়দর 

িাতলকা 

ওয়য়বসাইয়ে 

প্রকাতশি 

২ িাতরখ সরচব, রবরসরস/ 

পতরচালক (তসএ 

অপায়রশন ও 

তনরাপত্তা) 

৩০/০৪/২০ লক্ষ্যর্াত্রা   ৩০/০৪/২০     

অজমন      

১১. অর্ ে বরাদ্দ....................................................................২ 

১১.১ শুদ্ধাচার কি ে-পতরকল্পনায় অন্তেভুি 

তবতিন্ন কার্ েক্রি বাস্তবায়য়নর জন্য 

বরাদ্দকৃি  অদর্ মর আনুিাতনক পররর্াণ 

বরাদ্দকৃি অর্ ে ২ লক্ষ 

োকা 

সরচব, রবরসরস ৪ লক্ষ লক্ষ্যর্াত্রা  ২ লক্ষ ২ লক্ষ     

অজমন      

১২. পররবীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন…………………………….৮ 

১২.১ দপ্তর/সংস্হা কর্তেক প্রণীি                                          

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা, 

২০১৯-২০ স্ব স্ব িন্ত্রণালয় এবং 

ওয়য়বসাইয়ে আপয়লািকরণ 

প্রণীত  র্ ম-

পরর ল্পনা 

আপয়লািকৃত 

২ িাতরখ সরচব, রবরসরস/ 

পতরচালক (তসএ 

অপায়রশন ও 

তনরাপত্তা) 

৩০/০৭/১৯ লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/০৭/১৯       

অজমন ০৪/০৭/১৯     

১২.২ রনি মাররত সর্দয় নত্রর্ারস  

পররবীক্ষ্ণ প্ররতদবদন সংতিষ্ট 

িন্ত্রণালয়/তবিায়গ দারখল ও স্ব স্ব 

ওয়য়বসাইয়ে আপয়লািকরণ 

নত্রর্ারস  

প্ররতদবদন 

দারখলকৃত ও 

আপয়লািকৃত 

২ সংখ্যা সরচব, রবরসরস/ 

পতরচালক (তসএ 

অপায়রশন ও 

তনরাপত্তা) 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন ১     

১২.৩ আওিািীন আঞ্চতলক/িাঠ পর্ োয়য়র 

কার্ োলয় কর্তেক দারখলকৃত জাতীয় 

শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা ও 

পরীতবক্ষণ  প্ররতদবদদনর ওপর রিিব্যা  

প্রদান 

ত িব্যাক 

সিা/কি েশালা 

অনুতষ্ঠি 

৪ তাররখ সরচব, রবরসরস/ 

পতরচালক 

(প্রতশক্ষণ ও 

উন্নয়ন) 

০২/১০/১৯ 

০২/০১/২০ 

০২/০৪/২০ 

০২/০৭/২০ 

লক্ষ্যর্াত্রা ০২/১০/১৯ ০২/০১/২০ ০২/০৪/২০ ০২/০৭/২০    

অজমন -     

তব:দ্র:- সকান ক্রতিয়কর কার্ েক্রি প্রয়র্াজু না হয়ল িার কারণ সংতিষ্ট আইন/তবতি/নীতিিালা পর্ োয়লাচনাপূব েক িন্তব্য কলায়ি উয়েখ করয়ি হয়ব। 


