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

দপ্তর/সংস্থার নার্: বাংলাদদশ শশল্প কাশরগশর সহায়তা ককন্দ্র (শবটাক) 

 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি ও পদ 

২০১৯-

২০২০ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  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 জনসংমর্াগ 

 র্ ম তমা 

৬ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ২ ২ ১    

অজমন      

১.২ ননরত তা  রর্টির সভার রসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন  

বাস্তবারয়ত রসদ্ধান্ত ৪ % পররচাল , 

ঢাকা  

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ২৫ ৫০ ৭৫ ১০০    

অজমন      

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

২.১ সুশাসন প্রশতষ্ঠার শনশিত্ত 

অংশীজমনর (stakeholders) 

অংশগ্রহমণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ২ সংখ্যা ক্রয়  র্ ম তমা ৬ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ২ ২ ১    

অজমন      

২.২ অংশীজমনর অংশগ্রহমণ  সভার 

শসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত রসদ্ধান্ত ২ % পররচাল , 

ঢাকা 

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ২৫ ৫০ ৭৫ ১০০    

অজমন      

২.৩  র্ ম তমা- র্ মচারীকদর অংশগ্রহমণ 

চাকশর সংক্রান্ত শবশিন্ন প্ররশক্ষ্ণ 

আময়াজন 

প্ররশক্ষ্ণার্ী ৩ সংখ্যা পররচাল , 

প্রশশক্ষণ 

৩০০ লক্ষ্যর্াত্রা ৫০ ১০০ ১০০ ৫০    

অজমন      

২.৪  র্ ম তমা- র্ মচারীকদর অংশগ্রহমণ 

সুশাসন সংক্রান্ত প্ররশক্ষ্ণ আময়াজন 

প্ররশক্ষ্ণার্ী ৩ সংখ্যা পররচাল , 

প্রশশক্ষণ 

৩০০ লক্ষ্যর্াত্রা ৫০ ১০০ ১০০ ৫০    

অজমন      

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

৩.১ সমচতনতা মূল  আমলাচনা সভা 

 

অনুরষ্ঠত সভা ৬ সংখ্যা শুদ্ধাচার 

ক া াল 

পময়ন্ট 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

৩.২ শুদ্ধাচার  প্ররতষ্ঠায় সহায়  

প্রজ্ঞাপন/পররপত্র প্রণয়ন  

 

জাররকৃত পররপত্র ৪ সংখ্যা সরচব, রবর্া  ১ লক্ষ্যর্াত্রা ১ - - -    

অজমন      

৪. ওদয়বসাইদট কসবাবক্স হালনাগাদকরণ..................................৮ 

৪.১ কসবা সংক্রান্ত কটাল শি নস্বরসমূহ 

স্ব স্ব তথ্য বাতায়মন দৃশ্যিানকরণ   

তথ্য বাতায়দন 

দৃশ্যিানকৃত 

১ তাররখ সহ ারী 

কপ্রাগ্রার্ার 

 লক্ষ্যর্াত্রা ১৫-০৮-২০১৯ - - -    

অজমন      



 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি ও পদ 

২০১৯-

২০২০ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  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 

৪.২ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্ শুদ্ধাচার 

কসবাবক্স হালনাগাদ রণ  

কসবাবক্স 

হালনাগাদকৃত 

২ তাশরখ সহ ারী 

কপ্রাগ্রার্ার 

 লক্ষ্যর্াত্রা ০৫-০৯-২০১৯ ১২-১১-২০১৯ ০৬-০১-২০২০ ০৮-০৪-২০২০    

অজমন      

৪.৩ স্বপ্রমণারদত তথ্য প্রকাশ 

শনদদ েশশকা হালনাগাদ কদর 

ওময়বসাইমর্ প্র াশ 

হালনাগাদকৃত 

রনমদ মরশ া 

ওময়বসাইমর্ 

প্র ারশত 

১ তাররখ সহ ারী 

কপ্রাগ্রার্ার 

 লক্ষ্যর্াত্রা ১০-০৯-২০১৯ - - -    

অজমন      

৪.৪ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্ তথ্য অরি ার   

কসবাবক্স হালনাগাদ রণ  

কসবাবক্স 

হালনাগাদকৃত 

২ তাররখ সহ ারী 

কপ্রাগ্রার্ার 

 লক্ষ্যর্াত্রা ০৫-০৮-২০১৯ ০৯-১০-২০১৯ ১৮-০২-২০২০ ১৭-০৫-২০২০    

অজমন      

৪.৫ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্র অরভমর্াগ 

প্ররত ার ব্যবস্থা (GRS) কসবাবক্স 

হালনাগাদ রণ 

ওময়বসাইমর্ 

হালনাগাদকৃত 

২ তাররখ সহ ারী 

কপ্রাগ্রার্ার 

 লক্ষ্যর্াত্রা ১৩-০৫-২০১৯ ২৫-১১-২০১৯ ৩০-০১-২০২০ ০৭-০৬-২০২০    

অজমন      

৫. সুশাসন প্রশতষ্ঠা……………………………..৬ 

৫.১ উত্তর্ চচ মার তারল া প্রণয়ন  মর 

স্ব স্ব িন্ত্রণালয়/রবভামগ কপ্ররণ 

উত্তর্ চচ মার 

তারল া কপ্রররত 

৩ তাররখ সহ: পরর: 

(প্রশা:) 

 লক্ষ্যর্াত্রা ২০-০৮-২০১৯       

অজমন      

৫.২ বাংলাদদশ জাতীয় শিশজটাল 

আশকেদটকচার-এর ক াকাল পদয়ন্ট ও 

শবকল্প ক াকাল পদয়ন্ট কি েকতো 

শনদয়াগ ও ওদয়বসাইদট প্রকাশ 

ক াকাল পদয়ন্ট ও 

শবকল্প ক াকাল 

পদয়ন্ট শনদয়াগকৃত 

ও ওদয়বসাইদট 

প্রকাশশত 

২ তাররখ পররচাল , 

ঢাকা 

 লক্ষ্যর্াত্রা ৩১-০৭-২০১৯       

অজমন      

৫.৩ জনস্বার্ ে সংশিষ্ট তথ্য প্রকাশ 

(সুরক্ষা প্রদান) শবশিিালা, ২০১৭-এর 

শবশি ৪ অনুসাদর “কিশজগদনদটি 

অশ সার” শনদয়াগ ও ওদয়বসাইদট 

প্রকাশ 

“কিশজগদনদটি 

অশ সার” 

শনদয়াগকৃত ও 

ওদয়বসাইদট 

প্রকাশশত 

১ তাররখ পররচাল , 

ঢাকা 

 লক্ষ্যর্াত্রা ৩১-০৭-২০১৯       

অজমন      

৬. প্রকদল্পর কক্ষদে শুদ্ধাচার...........................৯ 

৬.১ প্রকদল্পর বারষ ম  ক্রয় পরর ল্পনা 

অনুমর্াদন 

অনুমর্ারদত ক্রয় 

পরর ল্পনা 

২ তাররখ র্হাপররচাল    লক্ষ্যর্াত্রা ১৫-০৮-২০১৯ - - -    

অজমন      

৬.২ এরিরপ বাস্তবায়ন অগ্রগরত অগ্রগরতর হার ১ % র্হাপররচাল  ১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ২৫ ৫০ ৭৫ ১০০    

অজমন      



 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি ও পদ 

২০১৯-

২০২০ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  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 

৬.৩ প্র মল্পর বাস্তবায়ন অগ্রগরত 

পররদশ মন/ পররবীক্ষ্ণ 

দারখলকৃত 

প্ররতমবদন 

৩ সংখ্যা পররচাল , 

চট্টগ্রাি (ঢাকায় 

সংযুক্ত) 

১০ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ৩ ৪ ২    

অজমন 
     

৬.৪ প্র ল্প পররদশ মন/পররবীক্ষ্ণ 

প্ররতমবদমনর সুপাররশ বাস্তবায়ন 

বাস্তবায়মনর হার ৩ % র্হাপররচাল  ১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ২৫ ৫০ ৭৫ ১০০    

অজমন      

৭. ক্রয়দক্ষদে শুদ্ধাচার...................৭ 

৭.১ রপরপএ ২০০৬-এর িারা ১১(২) ও 

রপরপআর ২০০৮-এর রবরি ১৬(৬) 

অনুর্ায়ী ২০১৯-২০ অর্ ে বছদরর ক্রয়-

পরর ল্পনা  প্রণয়ন ওদয়বসাইদট 

প্রকাশ 

ক্রয়-পরর ল্পনা 

ওদয়বসাইদট 

প্রকাশশত 

৩ তাররখ পররচাল , 

প্রশশক্ষণ 

 

লক্ষ্যর্াত্রা ২১-০৭-২০১৯ - - -  

  

অজমন      

৭.২ ই-কটন্ডাদরর র্াধ্যমর্ ক্রয়  ার্ ম 

সম্পাদন 

ই-কর্ন্ডাকর ক্রয় 

সম্পন্ন 

৪ % পররচাল , 

প্রশশক্ষণ 

৫০ 
লক্ষ্যর্াত্রা ৫ ১৫ ২০ ১০  

  

অজমন      

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

৮.১ স্ব স্ব কসবা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

(রসটিমজনস্ চার্ মার) প্রণয়ন ও 

বাস্তবায়ন  

কসবা প্রদান 

প্ররতশ্রুরত প্রণীত ও 

বাস্তবাশয়ত 

২ তাশরখ পররচাল , 

ঢাকা 

১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ৫০ ১০০ - -    

অজমন      

৮.২ শাখা/অরিশাখা এবং অিীনস্থ 

অশ স পররদশ মন  

পররদশ মন 

সম্পন্ন 

২ সংখ্যা র্হাপররচাল  

 

৮ লক্ষ্যর্াত্রা ২ ২ ২ ২    

অজমন      

৮.৩ শাখা/অরিশাখা এবং অিীনস্থ 

অশ দসর পররদশ মন প্ররতমবদমনর 

সুপাররশ বাস্তবায়ন 

পররদশ মন 

প্ররতমবদমনর 

সুপাররশ 

বাস্তবারয়ত 

২ % পররচাল , 

প্রশশক্ষণ 

১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ৭৫ ৮০ ৯০ ১০০    

অজমন      

৮.৪ সরচবালয় রনমদ মশর্ালা ২০১৪ 

অনুর্ায়ী নরর্র কেরণ রবন্যাস রণ  

নরর্ কেরণ 

রবন্যাসকৃত 

২ % পররচাল , 

ঢাকা 

১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ৭৫ ৮০ ৯০ ১০০    

অজমন      



 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি ও পদ 

২০১৯-

২০২০ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  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 

৮.৫ কেরণ রবন্যাসকৃত নরর্ রবনষ্ট রণ নরর্ রবনশষ্টকৃত ২ % পররচাল , 

ঢাকা 

১০০ লক্ষ্যর্াত্রা - - - ১০০    

অজমন      

৮.৬ প্রাশতষ্ঠাশনক গণশুনানী আদয়াজন  প্রাশতষ্ঠাশনক 

গণশুনানী 

আদয়াশজত 

২ সংখ্যা জনসংমর্াগ 

 র্ ম তমা 

২ লক্ষ্যর্াত্রা - ১ - ১    

অজমন      

৯. শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এবং দুনীরত প্ররতমরামি সহায়  অন্যান্য  ার্ মক্রর্……………..১৫ (অগ্রাশিকার শিশত্তদত নুুনতি পাঁচটি কার্ েক্রি) 

৯.১ জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল রবষময় 

এবং দুনীরত প্ররতমরামি সমচতনামূল  

ইন হাউজ প্ররশক্ষ্ণ আময়াজন 

প্ররশক্ষ্ণার্ী ২ সংখ্যা পররচাল , 

প্রশশক্ষণ 

৩৫০ লক্ষ্যর্াত্রা ৫০ ১৫০ ১০০ ৫০    

অজমন      

৯.২  র্ ম তমা- র্ মচাররমদর অংশগ্রহমণ 

রনয়রর্ত উপরহহরত রবরির্ালা ১৯৮২; 

সর ারর  র্ মচারর আচারণ রবরির্ালা 

১৯৭৯ এবং সরচবালয় রনমদ মশর্ালা 

২০১৪ সম্পম ম প্ররশক্ষ্ণ আময়াজন।  

প্ররশক্ষ্ণার্ী ২ সংখ্যা পররচাল , 

প্রশশক্ষণ 

৩৫০ লক্ষ্যর্াত্রা ৫০ ১৫০ ১০০ ৫০    

অজমন      

৯.৩ দপ্তমরর কসবামূল্য/র স গ্রহমণর 

কক্ষ্মত্র গৃহীত অমর্ মর ররশদ প্রদান 

রনরিত রণ 

ররশমদর র্াধ্যমর্ 

কসবামূল্য গৃহীত 

১.৫ % প্রিান 

রহসাবরক্ষ্ণ 

 র্ ম তমা  

১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ৫০ ৭৫ ৮০ ১০০    

অজমন      

৯.৪ সংস্থার অিুন্তরীণ কার্ েক্রি 

িশনটশরং এর জন্য শস শস কুাদিরা 

স্থাপন  

আওতাভুক্ত শাখা 

সমুহু 

২ % পররচাল , 

ঢাকা 

১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ৮০ ১০০ - -    

অজমন      

৯.৫ সংস্থার সব শাখা/ শবিাদগ ই-নশর্ 

কজারদার করণ।  

ই-নশর্ শসদেদি 

সম্পাশদত নশর্ 

২ % পররচাল , 

চট্টগ্রাি (ঢাকায় 

সংযুক্ত) 

১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ৫০ ৭৫ ৮৫ ১০০    

অজমন      

৯.৬ সংস্থার অগ োদনাগ্রাি হালনাগাদ 

করণ।  

হালনাগাদকৃত 

অগ োদনাগ্রাি 

২ তাশরখ সহ ারী 

কপ্রাগ্রার্ার 

 লক্ষ্যর্াত্রা - ০৯-১০-২০১৯ - -    

অজমন      

৯.৭ শবটাক আইন প্রণয়ন ও 

অনুদিাদন। 

শবটাক আইন ২ তাশরখ পররচাল , 

চট্টগ্রাি (ঢাকায় 

সংযুক্ত) 

 লক্ষ্যর্াত্রা - - ৩০-০১-২০২০ -    

অজমন      

৯.৮ প্রশবিানিালা প্রণয়ন। প্রণীত 

প্রশবিানিালা 

১.৫ তাশরখ পররচাল , 

চট্টগ্রাি (ঢাকায় 

সংযুক্ত) 

 লক্ষ্যর্াত্রা    ২৮-০৫-

২০২০ 

   

অজমন      



 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি ও পদ 

২০১৯-

২০২০ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  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 

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

১০.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান প্রদত্ত পুরস্কার ৩ তাররখ র্হাপররচাল  

 

 লক্ষ্যর্াত্রা -   ২৮-০৫-

২০২০ 
   

অজমন      

১০.২ ২০১৮-১৯ অর্ েবছদর শুদ্ধাচার 

পুরস্কারপ্রাপ্তদদর তাশলকা ওদয়বসাইদট 

প্রকাশ 

পুরস্কারপ্রাপ্তদদর 

তাশলকা 

ওদয়বসাইদট 

প্রকাশশত 

২ তাশরখ সহ ারী 

কপ্রাগ্রার্ার 

 লক্ষ্যর্াত্রা ৩১-০৭-২০১৯       

অজমন      

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

১১.১ শুদ্ধাচার কি ে-পশরকল্পনায় 

অন্তেভুক্ত শবশিন্ন কার্ েক্রি বাস্তবায়দনর 

জন্য বরাদ্দকৃত  অমর্ মর আনুিাশনক 

পররর্াণ 

বরাদ্দকৃত অর্ ে ২ লক্ষ 

টাকা 

সরচব, শবটাক ৭ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১.৫ ১.৫ ৩    

অজমন      

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

১২.১ দপ্তর/সংস্হা কর্তেক প্রণীত                                          

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-

পরর ল্পনা, ২০১৯-২০ স্ব স্ব িন্ত্রণালদয় 

কপ্ররণ এবং ওদয়বসাইদট 

আপদলািকরণ 

প্রণীত  র্ ম-

পরর ল্পনা 

আপদলািকৃত 

২ তাশরখ শুদ্ধাচার 

ক া াল 

পময়ন্ট 

 লক্ষ্যর্াত্রা ১০-০৭-২০১৯ - - -    

অজমন      

১২.২ রনি মাররত সর্ময় নত্রর্ারস  

পররবীক্ষ্ণ প্ররতমবদন সংশিষ্ট 

িন্ত্রণালয়/শবিাদগ দারখল ও স্ব স্ব 

ওদয়বসাইদট আপদলািকরণ 

নত্রর্ারস  

প্ররতমবদন 

দারখলকৃত ও 

আপদলািকৃত 

২ তাররখ জনসংমর্াগ 

 র্ ম তমা 

 লক্ষ্যর্াত্রা ০৩-১০-২০১৯ ০৫-০১-২০২০ ০৫-০৪-২০২০ ২৫-০৬-

২০২০ 

   

অজমন      

১২.৩ আওতািীন আঞ্চশলক/িাঠ 

পর্ োদয়র কার্ োলয় কর্তেক দারখলকৃত 

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-

পরর ল্পনা ও পররবীক্ষ্ণ  প্ররতমবদমনর 

ওপর র িব্যা  প্রদান 

শ িব্যাক 

সিা/কি েশালা 

অনুশষ্ঠত 

৪ সংখ্যা শুদ্ধাচার 

ক া াল 

পময়ন্ট 

৬ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ২ ২ ১    

অজমন      

শব:দ্র:- ককান ক্রশিদকর কার্ েক্রি প্রদর্াজু না হদল তার কারণ সংশিষ্ট আইন/শবশি/নীশতিালা পর্ োদলাচনাপূব েক িন্তব্য কলাদি উদেখ করদত হদব। 


