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আঞ্চলিক/মাঠ পর্ যায়ের কার্ যািয়ের জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা প্রণয়ন,  

বাস্তবায়ন ও মূল্যােন রনর্দ মরশ া ২০২১-২২ 

১। কপ্রোপট: 

 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলার্দশ সর ার ২০১২ সার্ল জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল প্রণয়ন  র্রর্ে। এ ক ৌশর্লর মূল লেয হল 

শুদ্ধাচার চচ মা ও দুনীরত প্ররতর্রার্ের র্াধ্যর্র্ রাষ্ট্র ও সর্ার্জ সুশাসন প্ররতষ্ঠা  রা। সুখী-সমৃদ্ধ কসানার বাংলা গড়ার 

প্রতযর্য় প্রণীত ক ৌশর্ল শুদ্ধাচারর্  ননলতকতা ও সততা দ্বারা প্রভালিত আিরণগত উৎকষ য এিাং প্রকান সমায়জর 

কায়িাত্তীণ য মানদণ্ড, প্রথা ও নীলতর প্রলত আনুগতয লিসায়ি সাংজ্ঞালেত করা িয়েয়ে। এ ক ৌশর্ল রাষ্ট্র ও সর্ার্জ শুদ্ধাচার 

প্ররতষ্ঠা সর ার্রর সাংরবোরন  ও আইনগত স্থায়ী দারয়ত্ব; সুতরাং সর ারর্  অব্যাহতভার্ব এই লর্েয  ার্ মক্রর্ 

পররচালনা  রর্ত হর্ব র্র্র্ ম উর্েখ আর্ে। ২০১৬-২০১৭ অর্ ম-বের্র র্ন্ত্রণালয়/রবভাগ/সংস্থার পাশাপারশ আওতােীন 

দপ্তর/সংস্থা এিাং র্াঠ পর্ মার্য়র লিভাগীে/আঞ্চলিক কার্ যািেসমূি জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা ও বাস্তবায়ন 

পররবীেণ  াঠার্র্া প্রণয়ন  র্র আসয়ে। ২০১৮-১৯ অর্ মবেপ্রর প্রথমিায়রর মত জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনায় 

সম্পারদত  ার্জর রবপরীর্ত নম্বর প্রদান ও কস আর্লার্  প্রাথলমকভায়ি মূল্যায়ন কার্ যিম শুরু িে। এর ধারািালিকতাে 

আগামী ২০২১-২২ অথ যিেয়রও জাতীে শুদ্ধািার প্রকৌশি কম য-পলরকল্পনাে  সম্পালদত কায়জর লিপরীয়ত নম্বর প্রদান ও প্রস 

আয়িায়ক মূল্যােয়নর ব্যিস্থা রয়েয়ে।   

 

 আঞ্চলিক/মাঠ পর্ যায়ের কার্ যািেসমূি মলিপলরষদ লিভাগ কর্তযক প্রণীত এ লনয়দ যলশকা অনুসরণপূি যক স্ব স্ব জাতীয় 

শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা প্রণয়ন, িাস্তিােন ও স্ব-মূল্যােন করয়ি এিাং সংরিষ্ট দপ্তর/সংস্থা তা  পররবীেণ ও 

মূল্যায়ন  রর্ব।  র্ ম-পরর ল্পনায় অন্তর্ভ মক্ত  ার্ মক্রর্সমূহ বাস্তবায়ন কশর্ে মূল্যােয়নর প্রক্ষয়ত্রও এ লনয়দ যলশকা অনুসরণ 

করয়ত িয়ি। 

২। জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ম-পরর ল্পনা, ২০২১-২২ 

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনায় প্রারতষ্ঠারন  ব্যবস্থা, কসবা প্রদান ও ক্রয়র্ের্ে শুদ্ধাচার এিাং 

শুদ্ধাচার-সংরিষ্ট এিাং দুনীরত প্ররতর্রার্ে সহায়  অন্যান্য  ার্ মক্রর্ শীে ম  রনর্নাক্ত ০৩টি কের্ে  ার্ মক্রর্ রনে মারণ  রা 

হর্য়র্ে:  

 

ক্ররর্  ১: প্রালতষ্ঠারন  ব্যিস্থা  

 

১.১ ননরত তা  রর্টির সভা  

 

ননলতকতা কলমটির কার্ যপলরলধর আয়িায়ক সভার আয়িািযসূলি লনধ যারণ করয়ত িয়ি। জাতীে শুদ্ধািার প্রকৌশি 

কম য-পলরকল্পনা ও িাস্তিােন পলরিীক্ষণ সাংিান্ত নের্ারস  প্ররতর্বদনসমূহ ননরত তা  রর্টির সভায় অনুর্র্ারদত হর্ত 

হর্ব রবোয় প্ররত ক াোট যায়র ন্যযনতম ১টি  র্র ননরত তা  রর্টির সভা আহ্বান  রর্ত হর্ব এবং এর িক্ষযমাত্রা ১.১ 

নম্বর ক্ররর্র্ র ৬ নম্বর কিায়ম উর্েখ  রত: ৮-১১  লার্সমূর্হ নের্ারস রভরির্ত উক্ত লেযর্াো রবভাজন  র্র প্রদশ মন 

কয়র ননলতকতা কলমটির সভার কার্ যলিিরণী সংরিষ্ট দপ্তর/সংস্থায় প্রপ্ররণ করয়ত হর্ব।  

 

মূল্যায়ন পদ্ধরত: প্ররত নের্ারসর্  ১টি  র্র সভা অনুরষ্ঠত হর্ল পূণ ম নম্বর পাওয়া র্ার্ব। ক ান নের্ারসর্  সভা 

আর্য়াজন  রা সম্ভব না হর্ল পরবতী সর্র্য় সভা আর্য়াজন  রা র্ার্ব। তর্ব, রনে মাররত নের্ারসর্ র সভা পরবতী সর্র্য় 

আর্য়াজন  রা হর্ল প্ররতটি সভার রবলর্ম্বর জন্য ০.২৫  র্র নম্বর  তমন হর্ব। 

 

প্রর্াণ :  ননলতকতা কলমটির সভার কার্ যলিিরণী। 

 

১.২ ননরত তা  রর্টির সভার রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

 

ননরত তা  রর্টির সভায় গৃহীত রসদ্ধান্ত বাস্তবায়র্নর হার রনে মারণ  রর্ত হর্ব এবং এর িক্ষযমাত্রা ১.২ নম্বর 

ক্ররর্র্  উর্েখ  রর্ত হর্ব। এর্ের্ে প্ররত ক ায়াট মার্র অনুর্ষ্ঠয় ননরত তা  রর্টির সভায় গৃহীত রসদ্ধান্ত বাস্তবায়র্নর হার 

পৃর্ ভার্ব প্ররত ক ায়াট মার্র (৮-১১  লার্সমূর্হ) উর্েখ  রর্ত হর্ব। প্রকান লসদ্ধান্ত িাস্তিােন করা সম্ভি না িয়ি তার 

প্রর্ৌলিক কারণ উয়েি কয়র ননলতকতা কলমটির সভাপলত কর্তযক প্রলতস্বাক্ষলরত প্রলতয়িদন দালিি করয়ত িয়ি।  
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মূল্যায়ন পদ্ধরত: প্ররত নের্ারসর্  আর্য়ারজত সভার রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন লেযর্াোর রবপরীর্ত অজমন শতভাগ 

হর্ল পূণ ম নম্বর পাওয়া র্ার্ব। তর্ব অজমন শতভাগ না হর্ল গারণরত হার্র নম্বর  তমন হর্ব। উয়েখ্য, মূল্যােয়নর সমে 

ননলতকতা কলমটির কার্ যপলরলধর আয়িায়ক গৃিীত লসদ্ধান্ত িাস্তিােয়নর উপর প্রিলশ গুরুত্ব প্রদো িয়ি।  

 

প্রর্াণ :  ননলতকতা কলমটির সভার কার্ যলিিরণী ও িাস্তিােন অগ্রগলত প্রলতয়িদন।  

 

১.৩ সুশাসন প্ররতষ্ঠার রনরর্ি অংশীজর্নর (stakeholders) অংশগ্রহর্ণ সভা  
 

স ল আঞ্চলিক/মাঠ পর্ যায়ের কার্ যািয়ে অংশীজয়নর অংশগ্রহর্ণ সভা আহ্বান  রর্ত হর্ব এবং ১.৩ নম্বর 

ক্ররর্র্ র ৬ নম্বর  লার্র্ এর লেযর্াো উর্েখ  রর্ত হর্ব এবং ৮-১১  লার্সমূর্হ নের্ারস  রভরির্ত উক্ত লেযর্াো 

রবভাজন  র্র প্রদশ মন  রর্ত হর্ব। উর্েখ্য, অংশীজন (stakeholder) বলর্ত স্ব স্ব আঞ্চলিক/মাঠ পর্ যায়ের কার্ যািয়ে 

অভযন্তরীণ/দাপ্তলরক/নাগলরক কসবা গ্রহণ ারী কর্র্ ান ব্যরক্ত/প্ররতষ্ঠান (সর ারর/র্বসর ারর), সুশীল সর্ার্জর প্ররতরনরে 

(আঞ্চলিক/মাঠ পর্ যায়ের কার্ যািয়ের  ার্জর সার্র্ সংরিষ্ট) এবং আওতােীন  ার্ মালয়সমূর্হর  র্ ম তমা- র্ মচারীর্  

বুঝার্ব। 

 

মূল্যােন পদ্ধলত: অংশীজর্নর অংশগ্রহর্ণ সভা আর্য়াজর্নর লেযর্াোর রবপরীর্ত অজমন শতভাগ হর্ল পূণ ম নম্বর 

পাওয়া র্ার্ব। তর্ব অজমন শতভাগ না হর্ল গারণরত হার্র নম্বর  তমন হর্ব। 

 

প্রমাণক: অংশীজর্নর অংশগ্রহর্ণ সভার কার্ যলিিরণী এিাং িালজরা।  

 

১.৪ শুদ্ধািার সাংিান্ত প্রলশক্ষণ আয়োজন  

 

কম যকতযা-কম যিারীয়দর জন্য শুদ্ধািার সাংিান্ত ন্যযনতম ২ টি প্রলশক্ষণ আয়োজন করয়ত িয়ি এিাং এর 

িক্ষযমাত্রা ১.৪ নম্বর িলময়কর ৬ নম্বর কিায়ম উয়েি করয়ত িয়ি। ৮-১১ কিামসমূয়ি প্রয়র্াজয প্রকাোট যায়র উি 

িক্ষযমাত্রা প্রদশ যন করয়ত িয়ি।  

 

মূল্যােন পদ্ধলত: িক্ষযমাত্রার লিপরীয়ত শুদ্ধািার সাংিান্ত ন্যযনতম ২ টি প্রলশক্ষণ আয়োজন করা িয়ি পূণ য 

নম্বর পাওো র্ায়ি। তয়ি অজযন শতভাগ না িয়ি গালণলতকিায়র নম্বর কতযন িয়ি। 

 

প্রমাণক: প্রলশক্ষয়ণর প্রনাটিশ, িালজরা ও েলি। 

 

১.৫ কম য-পলরয়িশ উন্নেন (স্বাস্থযলিলধ অনুসরণ/টিওএন্ডইভুি অয়কয়জা মািামাি লিনষ্টকরণ/পলরষ্কার-পলরচ্ছন্নতা বৃলদ্ধ 

ইতযালদ) 

িতযমায়ন লিরাজমান নতুন স্বাভালিক (new normal) পলরলস্থলতয়ত আঞ্চলিক/মাঠ পর্ যায়ের কার্ যািেসমূি স্ব 

স্ব  ার্ মালর্য় কম য-পলরয়িশ উন্নেন সাংিান্ত কার্ যিম প্রর্মন: স্বাস্থযলিলধ অনুসরণ/টিওএন্ডইভুি অয়কয়জা মািামাি 

লিনষ্টকরণ/পলরষ্কার-পলরচ্ছন্নতা বৃলদ্ধ ইতযালদ গ্রিণ করয়ি। কার্ যিয়মর সাংখ্যা ও সম্পন্ন করার তালরি লনধ যারণ কয়র 

িক্ষযমাত্রা ১.৫ িলময়কর ৬ নম্বর কিায়ম উর্েখ  রর্ত হর্ব এবং ৮-১১  লার্সমূর্হ নের্ারস রভরির্ত উক্ত লেযর্াো 

রবভাজন  র্র প্রদশ মন  রর্ত হর্ব। উয়েখ্য, কম য-পলরকল্পনা প্রপ্ররয়ণর সমে লনি যালিত কার্ যিয়মর নাম, িাস্তিােন প্রলিো 

ও প্রমাণক লিসায়ি লক সরিরাি করা িয়ি তার লিিরণ পৃথক সাংযুলিয়ত লদয়ত িয়ি। 

  

 মূল্যােন পদ্ধলত: আঞ্চলিক/মাঠ পর্ যায়ের কার্ যািেসমূয়ি কম য-পলরয়িশ উন্নেন সাংিান্ত লিলভন্ন কার্ যিয়মর সাংখ্যা 

ও কার্ যিম সম্পন্ন করার তালরয়ির িক্ষযমাত্রা অলজযত িয়ি পূণ ম নম্বর পাওয়া র্ার্ব।  

 

প্রমাণক: ননলতকতা কলমটির সভাপলত কর্তযক সতযালেত িাস্তিােন প্রলতয়িদন, সাংলিষ্ট পত্র, প্রয়র্াজয প্রক্ষয়ত্র েলি 

ও অন্যান্য প্রমাণক। 

 

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা, ২০২১-২২ ও নত্রমালসক পলরিীক্ষণ প্রলতয়িদন স্ব স্ব দপ্তর/সাংস্থাে দালিি ও 

স্ব স্ব ওয়েিসাইয়ট আপয়িাডকরণ 

 

র্রন্ত্রপররেদ রবভাগ কর্র্  প্রদি রনর্দ মশনা অনুর্ায়ী লনধ যালরত তালরয়ির র্র্ধ্য জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-

পরর ল্পনা ও পররবীেণ  াঠার্র্া প্রণয়ণ  র্র িক্ষযমাত্রা ১.৬ নম্বর ক্ররর্র্ র প্রর্র্ ক ায়াট মার্র প্রদশ মন  রর্ত হর্ব। এ  

 াঠার্র্া প্রণয়র্ণর প্রকৃত তাররখ অজমর্নর  লার্র্ উর্েখ  র্র তা স্ব স্ব দপ্তর/সাংস্থাে কপ্ররণ  রর্ত হর্ব। প্রর্তয  
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ক ায়াট মার্র জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা ও পররবীেণ  াঠার্র্া বাস্তবায়র্নর তথ্য সংরিষ্ট ক ায়াট মার্রর প্রকৃত 

অজমর্নর ঘর্র উয়েি কয়র ক ায়াট মার সর্ারপ্তর পরবতী ১৫ রদর্নর র্র্ধ্য  স্ব স্ব দপ্তর/সাংস্থাে দারখল  রর্ত হর্ব এিাং স্ব স্ব 

ওয়েিসাইয়ট আপয়িাড করয়ত িয়ি। 

 

মূল্যােন পদ্ধলত: লনধ যালরত তাররর্খর র্র্ধ্য জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা, ২০২০-২১ প্রণয়ন  র্র স্ব 

স্ব দপ্তর/সাংস্থাে প্রপ্ররণ এিাং ওয়েিসাইয়ট আপয়িাড করা িয়ি পূণ ম নম্বর পাওয়া র্ার্ব। তয়ি অজযন শতভাগ না িয়ি প্রকান 

নম্বর প্রদান করা িয়ি না। 

 

প্রমাণক: স্ব স্ব ওর্য়বসাইট। 

 

১.৭ শুদ্ধািার পুরস্কার প্রদান এিাং পুরস্কারপ্রাপ্তয়দর তালিকা ওয়েিসাইয়ট প্রকাশ 

 

শুদ্ধািার পুরস্কার প্রদান নীলতমািা, ২০১৭ ও এর স্পষ্টীকরণ অনুর্ায়ী আঞ্চলিক/মাঠ পর্ যায়ের কার্ যািেসমূি 

তার্দর  র্ ম তমা- র্ মচাররর্দরর্  পুরস্কার প্রদান  রর্ব এিাং পুরস্কারপ্রাপ্তয়দর তালিকা ওয়েিসাইয়ট প্রকাশ করয়ি। এর 

লেযর্াো ১.৭ নম্বর ক্ররর্র্ র ৬ নম্বর কিায়ম উর্েখ  রর্ত হর্ব এবং ৮-১১  লার্সমূর্হ প্রয়র্াজয প্রকাোট যায়র উক্ত 

লেযর্াো প্রদশ মন  রর্ত হর্ব। উয়েখ্য, জুন ২০২২ এ পুরস্কার প্রদান  রপ্রত িয়ি। 

 

মূল্যােন পদ্ধলত: ২০২১-২২ অর্ ম-বের্রর শুদ্ধািার পুরস্কার প্রদায়নর লেযর্াোর রবপরীর্ত অজমন শতভাগ হর্ল 

পূণ ম নম্বর পাওয়া র্ার্ব। তর্ব অজমন রনে মাররত তাররর্খর র্র্ধ্য না হর্ল ক ান নম্বর প্রদান  রা র্ার্ব না। 

 

প্রমাণক: আর্দশ, পে  ওয়েিসাইট। 

 

ক্ররর্  ২: ক্রর্য়র কের্ে শুদ্ধাচার 

 

২.১ ২০২১-২২ অথ য িেয়রর ক্রয়- পরর ল্পনা ওর্য়বসাইর্ট প্র াশ 

রপরপএ ২০০৬-এর োরা ১১(২) ও রপরপআর ২০০৮-এর রবরে ১৬(৬) অনুর্ায়ী সর ার্রর রাজস্ব বার্জর্টর 

অেীর্ন ক ান ক্রয় ার্ ম পররচালনার কের্ে ক্রয় ারর প্ররতষ্ঠান অর্ ম বের্রর প্রারর্ম্ভ বারে ম  ক্রয়-পরর ল্পনা প্রণয়ন  রর্ব। 

উক্ত ক্রয়-পরর ল্পনা প্রণয়র্নর লেযর্াোর্  ২.১ নম্বর ক্ররর্র্ র ৬ নম্বর  লার্র্ উর্েখ  রর্ত হর্ব এবং ৮-১১ 

 লার্সমূর্হ প্রয়র্াজয প্রকাোট যায়র উক্ত লেযর্াো প্রদশ মন  রর্ত হর্ব।  

 

মূল্যােন পদ্ধলত: ২০২১-২২ অর্ মবের্রর প্রারর্ম্ভ বারে ম  ক্রয়-পরর ল্পনা ওর্য়বসাইর্ট প্র াশ  রা হর্ল এবং 

র্র্াসর্র্য় (সংর্শারেত বার্জট অনুর্ায়ী) হালনাগাদ  রা হর্ল পূণ ম নম্বর নম্বর পাওয়া র্ার্ব। রনে মাররত তাররর্খর র্র্ধ্য না 

হর্ল প্ররত পারের্ র জন্য ০.২৫  র্র নম্বর  তমন হর্ব।  

প্রমাণক: অলিস আয়দশ ও স্ব স্ব ওর্য়বসাইট 

 

 

ক্ররর্  ৩: শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এবং দুনীরত প্ররতর্রার্ে সহায়  অন্যান্য  ার্ মক্রর্ 

 

আঞ্চলিক/মাঠ পর্ যায়ের কার্ যািেসমূি স্ব স্ব  ার্ মালর্য় শুদ্ধাচার প্ররতষ্ঠার রনরর্ি শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এবং দুনীরত 

প্ররতর্রার্ে সহায়   ার্ মক্রর্সমূর্হর র্ধ্য হর্ত কর্র্ ান উপযুক্ত  ার্ মক্রর্ গ্রহণ  রর্ত পার্র। এর্ের্ে অন্যযন ৫টি  ার্ মের্ 

গ্রহণ  রর্ত হর্ব এিাং লেযর্াো ৬ নম্বর  লার্র্ ও ৮-১১  লার্সমূর্হ নের্ারস রভরির্ত উক্ত লেযর্াো রবভাজন  র্র 

প্রদশ যন  রর্ত হর্ব। 

মূল্যােন পদ্ধলত:  ার্ মক্রর্,  র্ মসম্পাদন সূচ  ও এ   র্র্ার্র্ হওয়া সার্পর্ে এবং লেযর্াোর রবপরীর্ত 

অজমন শতভাগ হর্ল পূণ ম নম্বর পাওয়া র্ার্ব। অন্যর্ায় ক ান নম্বর প্রদান  রা র্ার্ব না। 

 

প্রমাণক: ওয়েিসাইট, পত্র, প্রনাটিশ, েলি, লভলডও িা কার্ যিম সাংলিষ্ট প্রর্য়কান প্রমাণক। 
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৩। জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা, ২০২১-২২ প্রণয়ন ও নের্ারস  পররবীেণ প্ররতর্বদন সংক্রান্ত সমেসূলি: 

 

সর্য়সীর্া রবেয় বাস্তবায়ন ারী  র্তমপে 

ক. জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীেণ  াঠার্র্া প্রণয়ন  

২৫ মাি য  

২০২১  

রনর্দ মরশ া অনুসরণ  র্র জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা প্রণেপ্রনর 

জন্য স ল র্ন্ত্রণালয়/রবভাগ/রাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠানর্  অনুর্রাে জ্ঞাপন এবং 

আওতােীন দপ্তর/সংস্থা, আঞ্চরল /র্াঠ পর্ মার্য়র  ার্ মালয়সমুর্হ  র্ ম-পরর ল্পনা 

প্রণয়র্নর রনর্দ মশনা ও প্রর্য়াজনীয় সহায়তা প্রদার্নর জন্য স ল 

র্ন্ত্রণালয়/রবভাগ/রাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠানর্  অনুর্রাে জ্ঞাপন  

র্রন্ত্রপররেদ রবভাগ  

১৭ প্রম 

২০২১ 

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনার খসড়া স্ব স্ব ননরত তা  রর্টির 

অনুর্র্াদন গ্রহণপূব ম  স্ব স্ব দপ্তর/সাংস্থায় কপ্ররণ  

আঞ্চলিক/মাঠ পর্ যায়ের 

কার্ যািেসমূি 

১৪-১৮ 

জুন 

 ২০২১ 

দপ্তর/সাংস্থা  র্তম  আঞ্চলিক/মাঠ পর্ যায়ের কার্ যািেসমূয়ির  দারখলকৃত জাতীয় 

শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনার খসড়া পর্ মার্লাচনাপূব ম  রিডব্যা  প্রদান  

দপ্তর/সাংস্থা 

২৫ জুন 

২০২১ 

স্ব স্ব ননরত তা  রর্টির অনুর্র্াদন গ্রহণপূব ম  জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-

পরর ল্পনা, ২০২১-২২ চূড়ান্ত  র্র স্ব স্ব  দপ্তর/সাংস্থাে কপ্ররণ ও ওর্য়বসাইর্ট 

প্র াশ 

আঞ্চলিক/মাঠ পর্ যায়ের 

কার্ যািেসমূি 

ি. জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা পলরিীক্ষণ 

১৭ 

অয়টাির 

২০২১ 

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীেণ 

 াঠার্র্ার্ত উরেরখত িক্ষযমাত্রার লিপরীয়ত ১ম নত্রমালসক (জুিাই ২০২১ - 

প্রসয়েম্বর ২০২২) অগ্রগলত পর্ যায়িািনাপূি যক প্রলতয়িদন দপ্তর/সাংস্থায় প্রপ্ররণ 

স্ব স্ব আঞ্চরল /র্াঠ 

পর্ মার্য়র  ার্ মালয়সমুর্হর  

ননলতকতা কলমটি 

১৬ 

জানুোলর 

২০২২ 

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীেণ 

 াঠার্র্ার্ত উরেরখত িক্ষযমাত্রার লিপরীয়ত ২ে নত্রমালসক (অয়টাির ২০২১ - 

লডয়সম্বর ২০২১) অগ্রগলত পর্ যায়িািনাপূি যক প্রলতয়িদন দপ্তর/সাংস্থায় প্রপ্ররণ 

স্ব স্ব আঞ্চরল /র্াঠ 

পর্ মার্য়র  ার্ মালয়সমুর্হর  

ননলতকতা কলমটি 

১৭ এরপ্রল 

২০২২ 

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগরত  

পররবীক্ষণ  াঠার্র্ার্ত উরেরখত িক্ষযমাত্রার লিপরীয়ত ৩ে নত্রমালসক (জানুোলর 

২০২২ - মাি য ২০২২) অগ্রগলত পর্ যায়িািনাপূি যক প্রলতয়িদন দপ্তর/সাংস্থায় প্রপ্ররণ 

স্ব স্ব আঞ্চরল /র্াঠ 

পর্ মার্য়র  ার্ মালয়সমুর্হর  

ননলতকতা কলমটি 

১৭ 

জুিাই 

২০২২ 

 

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীেণ 

 াঠার্র্ার্ত উরেরখত িক্ষযমাত্রার লিপরীয়ত ৪থ য নত্রমালসক (এলপ্রি ২০২২- 

জুন ২০২২) অগ্রগলত পর্ যায়িািনাপূি যক প্রলতয়িদন দপ্তর/সাংস্থায় প্রপ্ররণ 

স্ব স্ব আঞ্চরল /র্াঠ 

পর্ মার্য়র 

 ার্ মালয়সমুর্হর  

ননলতকতা কলমটি 
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৪। জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ম-পরর ল্পনা, ২০২১-২২দালিি প্রলিো 

   (ক) জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ম-পরর ল্পনা ২০২১-২২ খসড়ার ২ কলপ ১৭ প্রম ২০২১ তাররখ লিকাি ৫:০০ 

ঘটিকার ময়ে স্ব স্ব দপ্তর/সাংস্থায়  প্রপ্ররণ করয়ত িয়ি। 

(ি)  দপ্তর/সাংস্থার সুপাররশ অন্তর্ভ মক্ত  র্র জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ম-পরর ল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগরত 

পররবীেণ  াঠার্র্ার চূড়ান্ত  রপ ২৫ জুন ২০২১ তাররর্খর র্র্ধ্য স্ব স্ব ওর্য়বসাইট-এ আপয়িাড করয়ত িয়ি।  



পরররশষ্ট-' ' 

 

                     আঞ্চলিক/মাঠ পর্ যায়ের কার্ যািয়ের জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা, ২০২১-২০২২  

আঞ্চলিক/মাঠ পর্ যায়ের কার্ যািয়ের নার্: 

 ার্ মক্রর্র্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচর্ র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়

কনরদারয়

ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরক্ত/পদ 

২০২০-

২০২১ 

অর্ মবের্রর 

লেযর্াো 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীেণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

লেযর্াো/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়াট মা

র 

২য় 

ক ায়াট মা

র 

৩য় 

ক ায়াট মা

র 

৪র্ ম 

ক ায়াট মা

র 

কর্াট 

অজমন 

অরজম

ত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

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

১.১ ননরত তা  রর্টি সভা 

আয়োজন 

সভা 

আর্য়ারজত 

৪ সংখ্যা   লেযর্াো        

অজমন      

১.২ ননরত তা  রর্টির সভার 

রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত 

রসদ্ধান্ত 

৬ %   লেযর্াো        

অজমন      

১.৩ সুশাসন প্ররতষ্ঠার রনরর্ি 

অংশীজর্নর 

(stakeholders) 

অংশগ্রহর্ণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ৪ সংখ্যা   লেযর্াো        

অজমন      

১.৪ শুদ্ধািার সাংিান্ত প্রলশক্ষণ 

আয়োজন  

প্রলশক্ষণ 

আয়োলজত 

  ২ সাংখ্যা   লেযর্াো 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

অজমন      

১.৫  র্ ম-পররর্বশ উন্নয়ন 

(স্বাস্থযরবরে 

অনুসরণ/টিওএন্ডইর্ভক্ত অর্ র্জা 

উন্নত কম য-

পলরয়িশ 

 ৩ সংখ্যা 

ও 

তাররখ 

  লেযর্াো 

 

       

অজমন      
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 ার্ মক্রর্র্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচর্ র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়

কনরদারয়

ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরক্ত/পদ 

২০২০-

২০২১ 

অর্ মবের্রর 

লেযর্াো 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীেণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

লেযর্াো/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়াট মা

র 

২য় 

ক ায়াট মা

র 

৩য় 

ক ায়াট মা

র 

৪র্ ম 

ক ায়াট মা

র 

কর্াট 

অজমন 

অরজম

ত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

র্ালার্াল রবনষ্ট রণ/পররষ্কার-

পররচ্ছন্নতা বৃরদ্ধ ইতযারদ  

অজমন      

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল 

 র্ ম-পরর ল্পনা, ২০২১-২২ ও 

নের্ারস  পররবীেণ প্ররতর্বদন 

দপ্তর/সাংস্থাে দারখল ও স্ব স্ব 

ওয়েিসাইয়ট আপয়িাডকরণ  

  র্ ম-

পরর ল্পনা  ও 

নের্ারস  

প্ররতর্বদন 

দারখলকৃত ও 

আপর্লাডকৃত  

  ৪ তাররখ   লেযর্াো        

অজমন      

অজমন      

১.৭ শুদ্ধািার পুরস্কার প্রদান 

এিাং 

পুরস্কারপ্রাপ্তয়দর তালিকা 

ওয়েিসাইয়ট প্রকাশ 

প্রদত্ত পুরস্কার   ৩ তালরি           

২.  িয়ের প্রক্ষয়ত্র শুদ্ধািার ........................................................................ 

২.১ ২০২১-২২ অর্ ম বের্রর 

ক্রয়-পরর ল্পনা  ওর্য়বসাইর্ট 

প্র াশ 

ক্রয়-

পরর ল্পনা 

ওর্য়বসাইর্ট 

প্র ারশত 

৪ তাররখ   লেযর্াো        

 

অজযন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩. শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এবং দুনীরত প্ররতর্রার্ে সহায়  অন্যান্য  ার্ মক্রর্…………….. (অগ্রালধকার লভলত্তয়ত নুযনতম পাঁিটি কার্ যিম) 

৩.১  ৪    লেযর্াো        

অজমন      

৩.২  ৪    লেযর্াো        

অজমন      
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 ার্ মক্রর্র্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচর্ র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়

কনরদারয়

ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরক্ত/পদ 

২০২০-

২০২১ 

অর্ মবের্রর 

লেযর্াো 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীেণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

লেযর্াো/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়াট মা

র 

২য় 

ক ায়াট মা

র 

৩য় 

ক ায়াট মা

র 

৪র্ ম 

ক ায়াট মা

র 

কর্াট 

অজমন 

অরজম

ত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৩.৩  ৪    লেযর্াো        

অজমন      

৩.৪  ৪    লেযর্াো        

অজমন      

৩.৫  ৪    লেযর্াো        

অজমন      

অজমন      

লি:দ্র:- প্রকান িলময়কর কার্ যিম প্রয়র্াজয না িয়ি তার কারণ মন্তব্য কিায়ম উয়েি করয়ত িয়ি। 

 


