
 

 

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

বাাংলাদেশ রশল্প  াররগরর সহায়তা ক ন্দ্র (রবটা ) 

 ার্ মক্রদর্র নার্  র্ মসম্পােন সূচ  

 

সূচদ র র্ান এ   

 

বাস্তবায়দনরোরয়

ত্বপ্রাপ্ত ব্যরি/পে 

২০২০-২০২১ 

অর্ মবছদরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  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 সাংখ্যা র্হাপররচাল  ৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.২ ননরত তা  রর্টির সভার রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন বাস্তবারয়ত রসদ্ধান্ত ৪ % পররচাল , 

পরর ল্পনা  

১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

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

২.১ সুশাসন প্রতিষ্ঠার তনতিত্ত অাংশীজদনর 

অাংশগ্রহদণ সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ২ সাংখ্যা পররচাল , ঢাকা ২ লক্ষ্যর্াত্রা - ১ - ১    

অজমন      

২.২ অাংশীজদনর অাংশগ্রহদণ  সভার তসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত রসদ্ধান্ত ২ % পররচাল , ঢাকা ১০০ লক্ষ্যর্াত্রা -  ১০০ - ১০০    

অজমন      

২.৩  র্ ম তমা- র্ মচারীকের অাংশগ্রহদণ চাকতর 

সংক্রান্ত তবতিন্ন প্ররশক্ষ্ণ আদয়াজন 

প্ররশক্ষ্ণার্ী ৩ সাংখ্যা পররচাল , 

প্রতশক্ষণ 

২৪০ লক্ষ্যর্াত্রা ৬০ ৬০ ৬০ ৬০    

অজমন      

২.৪  র্ ম তমা- র্ মচারীকের অাংশগ্রহদণ সুশাসন 

সাংক্রান্ত প্ররশক্ষ্ণ আদয়াজন 

প্ররশক্ষ্ণার্ী ৩ সাংখ্যা পররচাল , 

প্রতশক্ষণ 

২৪০ লক্ষ্যর্াত্রা ৬০ ৬০ ৬০ ৬০    

অজমন      

৩. শুদ্ধাচার প্ররতষ্ঠায় সহায়  আইন/রবরি/নীরতর্ালা/ম্যানুয়াল ও প্রজ্ঞাপন/পররপত্র-এর বাস্তবায়ন এবাং প্রদর্াজয কক্ষ্দত্র খসড়া প্রণয়ন………….১০ 

৩.১ তবটাককর প্রতবধানিালা প্রণয়ন প্রণীি প্রতবধানিালা ৫ তাররখ পররচাল , 

পরর ল্পনা  

২৫-৩-২০২১ লক্ষ্যর্াত্রা - - ২৫-৩-২০২১ -    

অজমন      

৩.২ ওয়ানস্টপ সারভমস চালু  রা 

 

চালুকৃত ওয়ানস্টপ 

সারভমস 

৫ তাররখ পররচাল , ঢাকা ৩০-৩-২০২১  লক্ষ্যর্াত্রা - - ৩০-৩-২০২১ -    

অজমন      

৪. ওকয়বসাইকট সসবাবক্স হালনাগাদকরণ.................................৮ 

৪.১ সসবা সংক্রান্ত সটাল তি নস্বরসমূহ রবটাদ র 

তথ্য বাতায়দন দৃশ্যিানকরণ 

িথ্য বািায়কন 

দৃশ্যিানকৃি 

১ তাররখ সহ ারী 

কপ্রাগ্রার্ার, 

আইরসটি কসল  

২৭-৯-২০২০ 

২৫-১২-২০২০ 

২৫-০৩-২০২১ 

২৩-০৬-২০২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ২৭-৯-২০২০ ২৫-১২-২০২০ ২৫-০৩-২০২১ ২৩-০৬-২০২১    

অজমন      

৪.২ রবটাদ র ওদয়বসাইদট শুদ্ধাচার কসবাবক্স 

হালনাগাে রণ 

কসবাবক্স হালনাগােকৃত ২ িাতরখ সহ ারী 

কপ্রাগ্রার্ার, 

আইরসটি কসল 

২৭-৯-২০২০ 

২৫-১২-২০২০ 

২৫-০৩-২০২১ 

২৩-০৬-২০২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ২৭-৯-২০২০ ২৫-১২-২০২০ ২৫-০৩-২০২১ ২৩-০৬-২০২১    

অজমন      

৪.৩ রবটাদ র ওদয়বসাইদট তথ্য অরি ার   

কসবাবক্স হালনাগাে রণ 

কসবাবক্স হালনাগােকৃত ২ তাররখ সহ ারী 

কপ্রাগ্রার্ার, 

আইরসটি কসল  

২৭-৯-২০২০ 

২৫-১২-২০২০ 

২৫-০৩-২০২১ 

২৩-০৬-২০২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ২৭-৯-২০২০ ২৫-১২-২০২০ ২৫-০৩-২০২১ ২৩-০৬-২০২১    

অজমন      



 

 

 ার্ মক্রদর্র নার্  র্ মসম্পােন সূচ  

 

সূচদ র র্ান এ   

 

বাস্তবায়দনরোরয়

ত্বপ্রাপ্ত ব্যরি/পে 

২০২০-২০২১ 

অর্ মবছদরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  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 

৪.৪ রবটাদ র ওদয়বসাইদটর অরভদর্াগ প্ররত ার 

ব্যবস্থা কসবাবক্স হালনাগাে রণ 

ওদয়বসাইদট 

হালনাগােকৃত 

২ তাররখ সহ ারী 

কপ্রাগ্রার্ার, 

আইরসটি কসল  

২৭-৯-২০২০ 

২৫-১২-২০২০ 

২৫-০৩-২০২১ 

২৩-০৬-২০২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ২৭-৯-২০২০ ২৫-১২-২০২০ ২৫-০৩-২০২১ ২৩-০৬-২০২১    

অজমন      

৪.৫ স্বপ্রকণাতদিিাকব প্রকাশক াগ্য িথ্য হালনাগাদ 

ককর ওকয়বসাইকট প্রকাশ 

হালনাগাদকৃি 

তনকদ েতশকা ওকয়বসাইকট 

প্রকাতশি 

১ িাতরখ সহ ারী 

কপ্রাগ্রার্ার, 

আইরসটি কসল  

২৭-৯-২০২০ 

২৫-১২-২০২০ 

২৫-০৩-২০২১ 

২৩-০৬-২০২১ 

লক্ষযিাত্রা ২৭-৯-২০২০ ২৫-১২-২০২০ ২৫-০৩-২০২১ ২৩-০৬-২০২১    

অর্েন        

৫. সুশাসন প্রতিষ্ঠা……………………………..৬ 

৫.১ উত্তর্ চচ মার তারল া প্রণয়ন  দর তশল্প 

িন্ত্রণালকয় কপ্ররণ  

উত্তর্ চচ মার তারল া 

কপ্রররত 

৩ তাররখ সহ: পরর: 

(প্রশা:) 

৩০/১০/২১  লক্ষ্যর্াত্রা - ৩০/১০/২১ - -    

অজমন      

৫.২ অনলাইন রসদস্টদর্ অরভদর্াগ রনষ্পরত্ত রণ অরভদর্াগ রনষ্পরত্তকৃত ৩ % পররচাল , ঢাকা ১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

৬. প্রককল্পর সক্ষকত্র শুদ্ধাচার...........................৬ 

৬.১ প্রককল্পর বারষ ম  ক্রয় পরর ল্পনা অনুদর্ােন অনুদর্ারেত ক্রয় 

পরর ল্পনা 

২ তাররখ প্র ল্প পররচাল  ০৭-৭-২০২০  লক্ষ্যর্াত্রা ০৭-৭-২০২০ - - -    

অজমন      

৬.২ প্র দল্পর বাস্তবায়ন অগ্রগরত 

পররেশ মন/পররবীক্ষ্ণ 

োরখলকৃত প্ররতদবেন ২ সাংখ্যা প্র ল্প পররচাল  ৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১   চলর্ান 

প্র ল্প ২ টি  অজমন      

৬.৩ প্র ল্প পররেশ মন/পররবীক্ষ্ণ প্ররতদবেদনর 

সুপাররশ বাস্তবায়ন 

বাস্তবায়দনর হার ২ % প্র ল্প পররচাল  ১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

৭. ক্রয়কক্ষকত্র শুদ্ধাচার...................৭ 

৭.১ রপরপএ ২০০৬-এর িারা ১১(২) ও রপরপআর 

২০০৮-এর রবরি ১৬(৬) অনুর্ায়ী ২০২০-২১ অর্ ে 

বছকরর ক্রয়-পরর ল্পনা  ওকয়বসাইকট প্রকাশ 

ক্রয়-পরর ল্পনা 

ওকয়বসাইকট প্রকাতশি 

৩ তাররখ পররচাল , 

প্রতশক্ষণ 

২৭-৮-২০২০ 

২৫-০৩-২০২১  

লক্ষ্যর্াত্রা ২৭-৮-২০২০ - ২৫-০৩-২০২১ -    

অজমন      

৭.২ ই-সটন্ডাকরর র্াধ্যদর্ ক্রয় ার্ ম সম্পােন ই-কটন্ডাসর ক্রয় সম্পন্ন ৪ % পররচাল , 

প্রতশক্ষণ 

৫০ লক্ষ্যর্াত্রা ১৫ ২৫ ৩৫ ৫০    

অজমন      

৮. স্বচ্ছতা ও জবাবরেরহ শতিশালী রণ…………………….১৪ 

৮.১ রবটাদ র কসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত (রসটিদজনস্ 

চাট মার) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন 

কসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত 

প্রণীি ও বাস্তবাতয়ি 

৩ িাতরখ পররচাল , ঢাকা ২৮-১২-২০২০  লক্ষ্যর্াত্রা - ২৮-১২-২০২০  - -    

অজমন      

৮.২ শাখা/অরিশাখা ও আওতািীন/অিস্তন  ার্ মালয় 

পররেশ মন 

পররেশ মন 

সম্পন্ন 

২ সাংখ্যা র্হাপররচাল  ও 

পররচাল  

(স ল) 

১২ লক্ষ্যর্াত্রা ৩ ৩ ৩ ৩    

অজমন      

৮.৩ শাখা/অরিশাখা ও আওতািীন/অিস্তন  ার্ মালয়  

পররেশ মন প্ররতদবেদনর সুপাররশ বাস্তবায়ন 

পররেশ মন প্ররতদবেদনর 

সুপাররশ বাস্তবারয়ত 

২ % সরচব, রবটা  ১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

৮.৪ সরচবালয় রনদে মশর্ালা, ২০১৪ অনুর্ায়ী নরর্র 

কেরণ রবন্যাস রণ 

নরর্ কেরণ রবন্যাসকৃত ২ % পররচাল , ঢাকা ১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      



 

 

 ার্ মক্রদর্র নার্  র্ মসম্পােন সূচ  

 

সূচদ র র্ান এ   

 

বাস্তবায়দনরোরয়

ত্বপ্রাপ্ত ব্যরি/পে 

২০২০-২০২১ 

অর্ মবছদরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  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 

৮.৫ কেরণরবন্যাসকৃত নরর্ রবনষ্ট রণ নরর্ রবনতিকৃি ২ % পররচাল , ঢাকা ১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

৮.৬ প্রাতিষ্ঠাতনক গণশুনাতন  আকয়ার্ন প্রাতিষ্ঠাতনক গণশুনানী 

আকয়াতর্ি 

৩ সাংখ্যা - - লক্ষ্যর্াত্রা - - - -   প্রদর্াজয নয় 

অজমন      

৯. শুদ্ধাচার সাংরিষ্ট এবাং দুনীরত প্ররতদরাদি সহায়  অন্যান্য  ার্ মক্রর্……………..১৫ (অগ্রাতধকার তিতত্তকি নুযনিি পাঁচটি কা েক্রি) 

৯.১ জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল এবাং দুনীরত প্ররতদরাদি 

সদচতনামূল  ইন হাউজ প্ররশক্ষ্ণ আদয়াজন 

প্ররশক্ষ্ণার্ী ৩ সাংখ্যা পররচাল , 

প্রতশক্ষণ 

২০০ লক্ষ্যর্াত্রা ৫০ ৫০ ৫০ ৫০    

অজমন      

৯.২ অনলাইদন  র্ ম তমা- র্ মচারীদের অবসরভাতা 

প্রোন  

প্রোনকৃত অবসর ভাতা  ৩ % সরচব, রবটা   ১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০  ১০০ ১০০    

অজমন      

৯.৩ েপ্তদরর কসবামূল্য/রিস গ্রহদণর কক্ষ্দত্র গৃহীত 

অদর্ মর ররশে প্রোন রনরিত রণ 

ররশদের র্াধ্যদর্ 

কসবামূল্য গৃহীত 

৩ % প্রিান 

রহসাবরক্ষ্ণ 

 র্ ম তমা 

১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

৯.৪  র্ ম তমা- র্ মচারীদের অাংশগ্রহদণ রনয়রর্ত 

উপরহহরত রবরির্ালা ১৯৮২ সম্পদ ম প্ররশক্ষ্ণ 

আদয়াজন 

আওিাভুি শাখা সমুহু ৩ সংখ্যা পররচাল , ঢাকা ১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ২৫ ২৫ ২৫ ২৫    

অজমন      

৯.৫ সংস্থার সব শাখা/ তবিাকগ ই-নতর্ রনরিত রণ 

 রা  

ই-নতর্ তসকেকি 

সম্পাতদি নতর্ 

৩ % পররচাল , 

পরর ল্পনা 

৮০ লক্ষ্যর্াত্রা ৫০ ৬০ ৭০ ৮০    

অজমন      

১০. শুদ্ধাচার চচ োর র্ন্য পুরস্কার প্রদান..............................৩ 

১০.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এবাং 

পুরস্কারপ্রাপ্তকদর িাতলকা ওকয়বসাইকট প্রকাশ 

প্রদত্ত পুরস্কার ৩ তাররখ র্হাপররচাল  

এবাং 

সহ ারী 

কপ্রাগ্রার্ার, 

আইরসটি কসল  

তাররখ লক্ষ্যর্াত্রা - - -  ২৩-৬-২০২১    

অজমন      

১১. কি ে-পতরকবশ উন্নয়ন..........................................................২ 

১১.১ কি ে-পতরকবশ উন্নয়ন (স্বাস্থযতবতধ 

অনুসরণ/টিওএন্ডইভুি অকককর্া িালািাল 

তবনিকরণ/পতরষ্কার-পতরচ্ছন্নিা বৃতদ্ধ ইিযাতদ) 

উন্নি কি ে-পতরকবশ ২ সংখ্যা ও 

তাররখ 

র্হাপররচাল  

 

২৭-৯-২০২০ 

২৫-১২-২০২০ 

২৫-০৩-২০২১ 

২৩-০৬-২০২১  

লক্ষ্যর্াত্রা ২৭-৯-২০২০ ২৫-১২-২০২০ ২৫-০৩-২০২১ ২৩-০৬-২০২১    

অজমন      

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

১২.১ শুদ্ধাচার কি ে-পতরকল্পনায় অন্তেভুি তবতিন্ন 

কা েক্রি বাস্তবায়কনর র্ন্য বরাদ্দকৃি  অদর্ মর 

আনুিাতনক পররর্াণ 

বরাদ্দকৃি অর্ ে ৩ লক্ষ টাকা র্হাপররচাল  ১০ লক্ষ্ লক্ষ্যর্াত্রা ২.৫ ২.৫ ২.৫ ২.৫    

অজমন      



 

 

 ার্ মক্রদর্র নার্  র্ মসম্পােন সূচ  

 

সূচদ র র্ান এ   

 

বাস্তবায়দনরোরয়

ত্বপ্রাপ্ত ব্যরি/পে 

২০২০-২০২১ 

অর্ মবছদরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  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 

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

১৩.১ দপ্তর কর্তেক প্রণীি                                          

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা, ২০২০-২১ 

তশল্প িন্ত্রণালয় এবং ওকয়বসাইকট আপকলাডকরণ 

প্রণীত  র্ ম-পরর ল্পনা 

আপকলাডকৃত 

২ িাতরখ সহ ারী 

কপ্রাগ্রার্ার, 

আইরসটি কসল  

১০-৮-২০২০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০-৮-২০২০ - - -    

অজমন      

১৩.২ রনি মাররত সর্দয় নত্রর্ারস  পররবীক্ষ্ণ 

প্ররতদবেন তশল্প িন্ত্রণালকয় োরখল ও তবটাককর 

ওকয়বসাইকট আপকলাডকরণ 

নত্রর্ারস  প্ররতদবেন 

োরখলকৃত ও 

আপকলাডকৃত 

২ সংখ্যা সহ ারী 

কপ্রাগ্রার্ার, 

আইরসটি কসল  

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১৩.৩ আওিাধীন আঞ্চতলক/িাঠ প োকয়র কা োলয় 

কর্তেক োরখলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-

পরর ল্পনা ও পররবীক্ষ্ণ  প্ররতদবেদনর ওপর 

রিডব্যা  প্রোন 

তিডব্যাক 

সিা/কি েশালা অনুতষ্ঠি 

৪ তাররখ পররচাল , 

পরর ল্পনা 

২৮-১২-২০২০ 

২৫-০৬-২০২১  

লক্ষ্যর্াত্রা  ২৮-১২-২০২০  ২৫-০৬-২০২১    

অজমন      

 


