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

দপ্তর/সংস্থার নার্: রিআইডরিউটিএ  

 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

িাস্তিায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মিছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগরত পররিীক্ষ্ণ, 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  ব্যিস্থা………………………………৮ 

১.১ ননরত তা  রর্টির সভা   অনুরষ্ঠত সভা ৪ সংখ্যা সরচি 

সরচিালয় 

রিভাগ 

০৪টি লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.২ ননরত তা  রর্টির সভার রসদ্ধান্ত 

িাস্তিায়ন  

িাস্তিারয়ত 

রসদ্ধান্ত 

৪ % সরচি 

সরচিালয় 

রিভাগ 

৮০% লক্ষ্যর্াত্রা ২০ ২০ ২০ ২০    

অজমন      

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

২.১ সুশাসন প্রতিষ্ার তিনতিত্ 

অংশীজমনর (stakeholders) 

অংশগ্রহমণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ২ সংখ্যা পররচাল  

িন্দর রিভাগ 

ও 

কনৌরনট্রা 

রিভাগ 

০৪টি লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

২.২ অংশীজমনর অংশগ্রহমণ  সভার 

তিসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

িাস্তিারয়ত 

রসদ্ধান্ত 

২ % পররচাল  

িন্দর রিভাগ 

ও 

কনৌরনট্রা 

রিভাগ 

৮০% লক্ষ্যর্াত্রা ২০ ২০ ২০ ২০    

অজমন      

২.৩  র্ ম তমা- র্ মচারীকদর অংশগ্রহমণ 

চাকতির সংক্রান্ত তিবতিিন্ন প্ররশক্ষ্ণ 

আময়াজন 

প্ররশক্ষ্ণার্ী ৩ সংখ্যা সরচি 

সরচিালয় 

রিভাগ 

১০০ জন লক্ষ্যর্াত্রা ২৫ ২৫ ২৫ ২৫    

অজমন      

২.৪  র্ ম তমা- র্ মচারীকদর অংশগ্রহমণ 

সুশাসন সংক্রান্ত প্ররশক্ষ্ণ আময়াজন 

প্ররশক্ষ্ণার্ী ৩ সংখ্যা সরচি 

সরচিালয় 

রিভাগ 

৫০জন লক্ষ্যর্াত্রা  ২৫  ২৫    

অজমন      

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

৩.১ 

 

     লক্ষ্যর্াত্রা        

অজমন      

৩.২ 

 

     লক্ষ্যর্াত্রা        

অজমন      

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

৪.১ সসবা সংক্রান্ত সোল তিি নস্বরসমূহ ষথ্য বাষায়য়ন ১ তাররখ পররচাল  ৩০-৯-১৯ লক্ষ্যর্াত্রা ৩০-৯-১৯       



 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

িাস্তিায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মিছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগরত পররিীক্ষ্ণ, 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 

স্ব স্ব তথ্য িাতায়মন দৃশ্যতানকরণ   দৃশ্যতানকৃষ আইরসটি 

রিভাগ 

অজমন      

৪.২ স্ব স্ব ওময়িসাইমর্ শুদ্ধাচার 

কসিািক্স হালনাগাদ রণ  

কসিািক্স 

হালনাগাদকৃত 

২ ষাতিরখ পররচাল  

আইরসটি 

রিভাগ 

৩০-৯-১৯ লক্ষ্যর্াত্রা ৩০-৯-১৯       

অজমন      

৪.৩ স্বপ্রমণারদত তথ্য প্রকাশ 

তিনয়দ েতিশকা হালনাগাদ কয়র 

ওময়িসাইমর্ প্র াশ 

হালনাগাদকৃত 

রনমদ মরশ া 

ওময়িসাইমর্ 

প্র ারশত 

১ তাররখ পররচাল  

আইরসটি 

রিভাগ 

৩১-১২-১৯ লক্ষ্যর্াত্রা  ৩১-১২-১৯      

অজমন      

৪.৪ স্ব স্ব ওময়িসাইমর্ তথ্র্ অরি ার   

কসিািক্স হালনাগাদ রণ  

কসিািক্স 

হালনাগাদকৃত 

২ তাররখ পররচাল  

আইরসটি 

রিভাগ 

৩০-৯-১৯ লক্ষ্যর্াত্রা ৩০-৯-১৯       

অজমন      

৪.৫ স্ব স্ব ওময়িসাইমর্র অরভমর্াগ 

প্ররত ার ব্যিস্থা (GRS) কসিািক্স 

হালনাগাদ রণ 

ওময়িসাইমর্ 

হালনাগাদকৃত 

২ তাররখ পররচাল  

আইরসটি 

রিভাগ 

৩০-৯-১৯ লক্ষ্যর্াত্রা ৩০-৯-১৯       

অজমন      

৫. সুশাসন প্রতিষ্া……………………………..৬ 

৫.১ উত্তর্ চচ মার তারল া প্রণয়ন  মর 

স্ব স্ব তন্ত্রণালয়/রিভামগ কপ্ররণ 

উত্তর্ চচ মার 

তারল া কপ্রররত 

৩ তাররখ   লক্ষ্যর্াত্রা        

অজমন      

৫.২ বাংলায়দশ জাষীয় তিিতিজোল 

আতিকেয়েকচার-এর স াকাল পয়য়ন্ট ও 

তিবকল্প স াকাল পয়য়ন্ট কত েকষো 

তিনয়য়াগ ও ওয়য়বসাইয়ে প্রকাশ 

স াকাল পয়য়ন্ট 

ও তিবকল্প 

স াকাল পয়য়ন্ট 

তিনয়য়াগকৃষ ও 

ওয়য়বসাইয়ে 

প্রকাতিশষ 

২ তাররখ পররচাল  

আইরসটি 

রিভাগ 

৩০-৯-১৯ লক্ষ্যর্াত্রা ৩০-৯-১৯       

অজমন      

৫.৩ জনস্বার্ ে সংতিিষ্ট ষথ্য প্রকাশ 

(সুরক্ষা প্রদান) তিবতিিতালা, ২০১৭-এর 

তিবতিি ৪ অনুসায়র “সিতিজগয়নয়েি 

অতি সার” তিনয়য়াগ ও ওয়য়বসাইয়ে 

প্রকাশ 

“সিতিজগয়নয়েি 

অতি সার” 

তিনয়য়াগকৃষ ও 

ওয়য়বসাইয়ে 

প্রকাতিশষ 

১ তাররখ সরচি 

পররচাল  

আইরসটি 

রিভাগ 

৩০-৯-১৯ লক্ষ্যর্াত্রা ৩০-৯-১৯       

অজমন      



 

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

৬.১ প্রকয়ল্পর িারষ ম  ক্রয় পরর ল্পনা 

অনুমর্াদন 

অনুমর্ারদত ক্রয় 

পরর ল্পনা 

২ তাররখ পররচাল  

পরর ল্পনা  

৩০-৯-১৯ লক্ষ্যর্াত্রা ৩০-৯-১৯       

অজমন      

৬.২ এরডরপ িাস্তিায়ন অগ্রগরত অগ্রগরতর হার ১ % পররচাল  

পরর ল্পনা 

ও প্র ল্প 

পররচাল  

৮০% লক্ষ্যর্াত্রা ২০ ২০ ২০ ২০    

অজমন      

৬.৩ প্র মল্পর িাস্তিায়ন অগ্রগরত 

পররদশ মন/ পররিীক্ষ্ণ 

দারখলকৃত 

প্ররতমিদন 

৩ সংখ্যা পররচাল  

পরর ল্পনা 

ও প্র ল্প 

পররচাল  

১২ টি লক্ষ্যর্াত্রা ০৩ ০৩ ০৩ ০৩    

অজমন      

৬.৪ প্র ল্প পররদশ মন/পররিীক্ষ্ণ 

প্ররতমিদমনর সুপাররশ িাস্তিায়ন 

িাস্তিায়মনর হার ৩ % সংরিষ্ট 

রিভাগীয় 

প্রিান ও 

প্র ল্প 

পররচাল  

৬০% লক্ষ্যর্াত্রা ১৫ ১৫ ১৫ ১৫    

অজমন      

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

৭.১ রপরপএ ২০০৬-এর িারা ১১(২) ও 

রপরপআর ২০০৮-এর রিরি ১৬(৬) 

অনুর্ায়ী ২০১৯-২০ অর্ ে বছয়রর ক্রয়-

পরর ল্পনা  ওয়য়বসাইয়ে প্রকাশ 

ক্রয়-পরর ল্পনা 

ওয়য়বসাইয়ে 

প্রকাতিশষ 

৩ তাররখ সংরিষ্ট 

রিভাগীয় 

প্রিান 

পররচাল  

আইরসটি 

রিভাগ 

৩১-১২-১৯ লক্ষ্যর্াত্রা  ৩১-১২-১৯      

অজমন      

৭.২ ই-সেন্ডায়রর র্াধ্যমর্ ক্রয়  ার্ ম 

সম্পাদন 

ই-কর্ন্ডাসর ক্রয় 

সম্পন্ন 

৪ % সংরিষ্ট 

রিভাগীয় 

প্রিান 

৮০% লক্ষ্যর্াত্রা ২০ ২০ ২০ ২০    

অজমন      

৮. স্বচ্ছতা ও জিািরদরহ শতিিশালী রণ…………………….১২ 

৮.১ স্ব স্ব কসিা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

(রসটিমজনস্ চার্ মার) প্রণয়ন ও 

িাস্তিায়ন  

কসিা প্রদান 

প্ররতশ্রুরত প্রণীষ 

ও বাস্তবাতিয়ষ 

২ ষাতিরখ সংরিষ্ট 

রিভাগীয় 

প্রিান 

৮০% লক্ষ্যর্াত্রা ২০ ২০ ২০ ২০    

অজমন      

৮.২ শাখা/অরিশাখা এবং অিীনস্থ 

অতি স পররদশ মন  

পররদশ মন 

সম্পন্ন 

২ সংখ্যা সংরিষ্ট 

রিভাগীয় 

প্রিান 

২টি লক্ষ্যর্াত্রা  ১টি  ১টি    

অজমন      

৮.৩ শাখা/অরিশাখা এবং অিীনস্থ 

অতি য়সর পররদশ মন প্ররতমিদমনর 

সুপাররশ িাস্তিায়ন 

পররদশ মন 

প্ররতমিদমনর 

সুপাররশ 

২ % সংরিষ্ট 

রিভাগীয় 

প্রিান 

৮০% লক্ষ্যর্াত্রা ২০ ২০ ২০ ২০    

অজমন      



িাস্তিারয়ত 

৮.৪ সরচিালয় রনমদ মশর্ালা ২০১৪ 

অনুর্ায়ী নরর্র কেরণ রিন্যাস রণ  

নরর্ কেরণ 

রিন্যাসকৃত 

২ % সংরিষ্ট 

রিভাগীয় 

প্রিান 

৬০% লক্ষ্যর্াত্রা ১৫ ১৫ ১৫ ১৫    

অজমন      

৮.৫ কেরণ রিন্যাসকৃত নরর্ রিনষ্ট রণ নরর্ রিনতিষ্টকৃষ ২ % সংরিষ্ট 

রিভাগীয় 

প্রিান 

৪০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০ ১০ ১০ ১০    

অজমন      

৮.৬ প্রাতিষ্াতিনক গণশুনানী আয়য়াজন  প্রাতিষ্াতিনক 

গণশুনানী 

আয়য়াতিজষ 

২ সংখ্যা   লক্ষ্যর্াত্রা        

অজমন 

 

 

     

৯. শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এিং দুনীরত প্ররতমরামি সহায়  অন্যান্য  ার্ মক্রর্……………..১৫ (অগ্রাতিিকার তিিতি্য়ষ নুুনষত পাঁচটি কার্ েক্রত) 

৯.১      লক্ষ্যর্াত্রা        

অজমন      

৯.২      লক্ষ্যর্াত্রা        

অজমন      

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

১০.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান প্রদ্ পুরস্কার ৩ তাররখ শুদ্ধাচার 

পুরস্কার 

কতিতটি 

৩০-৬-২০ লক্ষ্যর্াত্রা    ৩০-৬-২০    

অজমন      

১০.২ ২০১৮-১৯ অর্ েবছয়র শুদ্ধাচার 

পুরস্কারপ্রাপ্তয়দর ষাতিলকা ওয়য়বসাইয়ে 

প্রকাশ 

পুরস্কারপ্রাপ্তয়দর 

ষাতিলকা 

ওয়য়বসাইয়ে 

প্রকাতিশষ 

২ ষাতিরখ সরচি 

পররচাল  

আইরসটি 

রিভাগ 

৩০-৪-২০ লক্ষ্যর্াত্রা    ৩০-৪-২০    

অজমন      

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

১১.১ শুদ্ধাচার কত ে-পতিরকল্পনায় 

অন্তেভুি তিবতিিন্ন কার্ েক্রত বাস্তবায়য়নর 

জন্য বরাদ্দকৃষ  অমর্ মর আনুতাতিনক 

পররর্াণ 

বরাদ্দকৃষ অর্ ে ২ লক্ষ 

োকা 

পররচাল  

অর্ 

৩০,০০০০০ লক্ষ্যর্াত্রা ৫০০০০০ ১০০০০০০ ৫০০০০০ ১০০০০০০    

অজমন      

১২. পররিীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন…………………………….৮ 

১২.১ দপ্তর/সংস্হা কর্তেক প্রণীষ                                          

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-

পরর ল্পনা, ২০১৯-২০ স্ব স্ব তন্ত্রণালয় 

এবং ওয়য়বসাইয়ে আপয়লািকরণ 

প্রণীত  র্ ম-

পরর ল্পনা 

আপয়লািকৃত 

২ ষাতিরখ সরচি 

পররচাল  

আইরসটি 

রিভাগ 

১০-৭-১৯ লক্ষ্যর্াত্রা ১০-৭-১৯       

অজমন      

১২.২ রনি মাররত সর্ময় নত্রর্ারস  

পররিীক্ষ্ণ প্ররতমিদন সংতিিষ্ট 

তন্ত্রণালয়/তিবিায়গ দারখল ও স্ব স্ব 

নত্রর্ারস  

প্ররতমিদন 

দারখলকৃত ও 

২ সংখ্যা সরচি 

পররচাল  

আইরসটি 

১৫-১০-১৯ 

১৫-১-২০ 

১৫-৪-২০ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১৫-১০১৯ ১৫-১-২০ ১৫-৪-২০ ১৫-৭-২০    

অজমন      



ওয়য়বসাইয়ে আপয়লািকরণ আপয়লািকৃত রিভাগ ১৫-৭-২০ 

১২.৩ আওষািীন আঞ্চতিলক/তাঠ 

পর্ োয়য়র কার্ োলয় কর্তেক দারখলকৃত 

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-

পরর ল্পনা ও পররিীক্ষ্ণ  প্ররতমিদমনর 

ওপর রিডব্যা  প্রদান 

তি িব্যাক 

সিা/কত েশালা 

অনুতি্ষ 

৪ তাররখ সরচি 

সংরিষ্ট 

রিভাগীয় 

প্রিান 

১৫-১০-১৯ 

১৫-১-২০ 

লক্ষ্যর্াত্রা  ১৫-১০-১৯ ১৫-১-২০     

অজমন      

 

তিব:দ্র:- সকান ক্রতিতয়কর কার্ েক্রত প্রয়র্াজু না হয়ল ষার কারণ সংতিিষ্ট আইন/তিবতিি/নীতিষতালা পর্ োয়লাচনাপূব েক তন্তব্য কলায়ত উয়েখ করয়ষ হয়ব। 


