
 দপ্তর/সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা, ২০২০-২০২১                  পরররশষ্ট   

দপ্তর/সংস্থার নার্: বাংলাদদশ ইউদেদকা জাতীয় কমিশে, মশক্ষা িন্ত্রণালয় 

 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন সূচ  

 

সূচম র র্ান এ   

 

বাস্তবায়মনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  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 প্রাগ্রাি অমিসার 

(নেমতকতা 

কমিটির সদস্য) 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.২ ননরত তা  রর্টির সভার রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন  বাস্তবারয়ত রসদ্ধান্ত ৪  % নেমতকতা কমিটি 

এবং সংমিষ্ট 

কি মকতমা ও 

কি মচামরবৃন্দ 

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

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

২.১ সুশাসে রমতষ্ঠার মেমিত্ত অংশীজমনর 

অংশগ্রহমণ সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ২ সংখ্যা নেমতকতা কমিটি 

ও অন্যান্য 

কি মকতমাবৃন্দ 

১ লক্ষ্যর্াত্রা   ১     

অজমন      

২.২ অংশীজমনর অংশগ্রহমণ সভার মসদ্ধান্ত বাস্তবায়ে বাস্তবারয়ত রসদ্ধান্ত ২ % নেমতকতা কমিটি 

ও সংমিষ্ট 

কি মকতমাবৃন্দ 

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা   ১০০     

অজমন      

২.৩  র্ ম তমা- র্ মচারীকদর অংশগ্রহমণ চাকমর 

সংক্রান্ত মবমিন্ন প্ররশক্ষ্ণ আময়াজন 

প্ররশক্ষ্ণার্ী ৩ সংখ্যা প্রাগ্রাি অমিসার 

(রশাসে ও অর্ ম), 

সংমিষ্ট 

কি মকতমা/কি মচারী 

২১ লক্ষ্যর্াত্রা  ২১     রদয়াজে 

অনুযায়ী 

প্ররশক্ষ্প্ণর 

আদয়াজে/ব্য

বস্থা করা 

হদব   

অজমন      

২.৪  র্ ম তমা- র্ মচারীকদর অংশগ্রহমণ সুশাসন 

সংক্রান্ত প্ররশক্ষ্ণ আময়াজন 

প্ররশক্ষ্ণার্ী ৩ সংখ্যা প্রাগ্রাি অমিসার 

(রশাসে ও অর্ ম), 

সংমিষ্ট 

কি মকতমা/কি মচারী 

 

২১ লক্ষ্যর্াত্রা  ২১      

অজমন  

 

    

৩. শুদ্ধাচার  প্ররতষ্ঠায় সহায়  আইন/রবরি/নীরতর্ালা/ম্যানুয়াল ও প্রজ্ঞাপন/পররপত্র-এর বাস্তবায়ন এবং প্রমর্াজয কক্ষ্মত্র খসড়া প্রণয়ন………….১০ 

৩.১ 

 

     লক্ষ্যর্াত্রা        

অজমন      

৩.২ 

 

     লক্ষ্যর্াত্রা        

অজমন      

৩.৩      লক্ষ্যর্াত্রা        

অজমন      

৪. ওদয়বসাইদে প্সবাবক্স হালোগাদকরণ.................................৮ 



 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন সূচ  

 

সূচম র র্ান এ   

 

বাস্তবায়মনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  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 

৪.১ প্সবা সংক্রান্ত প্োল মি েস্বরসমূহ স্ব স্ব তথ্য 

বাতায়মন দৃশ্যিােকরণ   

তথ্য বাতায়মন 

দৃশ্যিােকৃত 

১ তাররখ প্রাগ্রাি 

অমিসার 

(আইমসটি) 

২৯/১১/২০২০ লক্ষ্যর্াত্রা  ২৯/১১/ 

২০২০ 

     

অজমন      

৪.২ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্ শুদ্ধাচার কসবাবক্স 

হালনাগাদ রণ  

কসবাবক্স হালনাগাদকৃত ২ তাররখ প্রাগ্রাি 

অমিসার 

(আইমসটি) 

১৫/১০/২০২০ লক্ষ্যর্াত্রা  ১৫/১০/২০২০      

অজমন      

৪.৩ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্ তথ্য অরি ার কসবাবক্স 

হালনাগাদ রণ  

কসবাবক্স হালনাগাদকৃত ২ তাররখ প্রাগ্রাি 

অমিসার 

(আইমসটি) 

০৫/০১/২০২১ লক্ষ্যর্াত্রা   ০৫/০১/ 

২০২১ 

    

অজমন      

৪.৪ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্র অরভমর্াগ প্ররত ার ব্যবস্থা 

কসবাবক্স হালনাগাদ রণ 

ওময়বসাইমর্ 

হালনাগাদকৃত 

২ তাররখ প্রাগ্রাি 

অমিসার 

(আইমসটি) 

৩০/১২/২০২০ লক্ষ্যর্াত্রা  ৩০/১২/ 

২০২০ 

     

অজমন      

৪.৫ স্বরদণামদতিাদব রকাশদযাগ্য তথ্য হালোগাদ 

কদর ওদয়বসাইদে রকাশ 

হালোগাদকৃত 

মেদদ মমশকা ওদয়বসাইদে 

রকামশত 

১ তামরখ প্রাগ্রাি 

অমিসার 

(আইমসটি) 

২৫/০৩/২০২১ লক্ষযিাত্রা   ২৫/০৩/ 

২০২১ 

    

অজমে        

৫. সুশাসে রমতষ্ঠা……………………………..৬  

৫.১ উত্তর্ চচ মার তারল া প্রণয়ন  মর স্ব স্ব 

িন্ত্রণালয়/রবভামগ কপ্ররণ 

উত্তর্ চচ মার তারল া 

কপ্রররত 

৩ তাররখ প্রাগ্রাি অমিসার 

(আইমসটি) 

২৫/০৪/২০২১ লক্ষ্যর্াত্রা    ২৫/০৪/ 

২০২১ 

   

অজমন      

৫.২ অনলাইন রসমেমর্ অরভমর্াগ রনষ্পরত্ত রণ অরভমর্াগ রনষ্পরত্তকৃত ৩ % প্রাগ্রাি অমিসার 

(আইমসটি)/ 

সংমিষ্ট কি মকতমা 

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা       অরভমর্াগ 

রামপ্ত 

সাদেদক্ষ 

অজমন      

৬. রকদের প্ক্ষদত্র শুদ্ধাচার...........................৬ 

৬.১ রকদের বারষ ম  ক্রয় পরর ল্পনা অনুমর্াদন অনুমর্ারদত ক্রয় 

পরর ল্পনা 

২ তাররখ   লক্ষ্যর্াত্রা       প্কাে উন্নয়ে 

রকে প্েই। অজমন      

৬.২ প্র মল্পর বাস্তবায়ন অগ্রগরত 

পররদশ মন/পররবীক্ষ্ণ 

দারখলকৃত প্ররতমবদন ২ সংখ্যা   লক্ষ্যর্াত্রা        

অজমন      

৬.৩ প্র ল্প পররদশ মন/পররবীক্ষ্ণ প্ররতমবদমনর 

সুপাররশ বাস্তবায়ন 

বাস্তবায়মনর হার ২ %   লক্ষ্যর্াত্রা        

অজমন      

৭. ক্রয়দক্ষদত্র শুদ্ধাচার...................৭ 

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

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

বছদরর ক্রয়-পরর ল্পনা ওদয়বসাইদে রকাশ 

ক্রয়-পরর ল্পনা 

ওদয়বসাইদে রকামশত 

৩ তাররখ প্রাগ্রাি অমিসার 

(রশাসে ও অর্ ম) 

২০/১২/২০২০ লক্ষ্যর্াত্রা  ২০/১২/ 

২০২০ 

     

অজমন      

৭.২ ই-প্েন্ডাদরর র্াধ্যমর্ ক্রয় ার্ ম সম্পাদন ই-কর্ন্ডাপ্র ক্রয় সম্পন্ন ৪ % প্রাগ্রাি অমিসার  

(রশাসে ও অর্ ম), 

সংমিষ্ট কি মকতমা/ 

কি মচারী 

 লক্ষ্যর্াত্রা       বড় ধরদের 

ক্রয় ো 

র্াকায় প্কাে 

ই-প্েন্ডার/ই-

অজমন      



 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন সূচ  

 

সূচম র র্ান এ   

 

বাস্তবায়মনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  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 

মজমে  

রদয়াজে 

হয়ো। 

রদয়াজে 

হদল 

অনুসরণ 

করা হদব। 

৮. স্বচ্ছতা ও জবাবরদরহ শরিশালী রণ…………………….১৪ 

৮.১ স্ব স্ব কসবা প্রদান প্ররতশ্রুরত (রসটিমজনস্ চার্ মার) 

রণয়ে ও বাস্তবায়ন  

কসবা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

রণীত ও বাস্তবাময়ত 

৩ তামরখ প্রাগ্রাি অমিসার 

(অর্ ম ও রশাসে), 

সংমিষ্ট 

কি মকতমাগণ 

২৫/১২/২০২০ 

 

লক্ষ্যর্াত্রা  ২৫/১২/ 

২০২০ 

 

     

অজমন      

৮.২ শাখা/অরিশাখা ও আওতািীন/অিস্তন  ার্ মালয় 

পররদশ মন 

পররদশ মন 

সম্পন্ন 

২ সংখ্যা সংরিষ্ট 

 র্ ম তমা/ র্ ম তমা

গণ 

৬ লক্ষ্যর্াত্রা   ৬    মেজ দপ্তদরর 

৬টি শাখা 

অজমন      

৮.৩ শাখা/অরিশাখা ও আওতািীন/অিস্তন  ার্ মালয়  

পররদশ মন প্ররতমবদমনর সুপাররশ বাস্তবায়ন 

পররদশ মন প্ররতমবদমনর 

সুপাররশ বাস্তবারয়ত 

২ % সংরিষ্ট 

 র্ ম তমা/ র্ ম তমা

গণ 

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা   ১০০     

অজমন      

৮.৪ সরচবালয় রনমদ মশর্ালা, ২০১৪ অনুর্ায়ী নরর্র 

কেরণ রবন্যাস রণ  

নরর্ কেরণ রবন্যাসকৃত ২ %  

সকল কি মকতমা 

৮০% লক্ষ্যর্াত্রা        

অজমন      

৮.৫ কেরণরবন্যাসকৃত নরর্ রবনষ্ট রণ নরর্ রবনমষ্টকৃত ২ % সকল কি মকতমা ১০% লক্ষ্যর্াত্রা    ১০%   মবেষ্টকরদণর 

িােদণ্ড 

অনুযায়ী 

মবেষ্টদযাগ্য 

েমর্ 

অজমন      

৮.৬ রামতষ্ঠামেক গণশুোমে আদয়াজে  রামতষ্ঠামেক গণশুোেী 

আদয়ামজত 

৩ সংখ্যা সকল কি মকতমা ১ লক্ষ্যর্াত্রা    ১    

অজমন 

 

     

৯. শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এবং দুনীরত প্ররতমরামি সহায়  অন্যান্য  ার্ মক্রর্……………..১৫ (অগ্রামধকার মিমত্তদত নুযেতি োঁচটি কায মক্রি) 

৯.১ বাজার যাচাই কদর প্ষ্টশোরী সািগ্রী ও 

রদয়াজেীয় দ্রব্য ক্রয় করা হয়। 

  সংখ্যা/ে

মরিাণ 

প্রাগ্রাি অমিসার 

(রশাসে ও অর্ ম), 

সংমিষ্ট 

কি মকতমা/কি মচারী

গণ 

রদয়াজে অনুযায়ী লক্ষ্যর্াত্রা        

অজমন      

৯.২ ইেটিমগ্রটি কে মার চালু করা হয়। 

কি মকতমা/কি মচারীরা ও অন্যান্য প্লাকজে োকার 

মবমেিদয় মেধ মামরত েণ্য ক্রয় করদত োদর। এখাদে 

  সংখ্যা/ে

মরিাণ 

প্রাগ্রাি অমিসার 

(আইদসদকা), 

সংমিষ্ট কি মচারী 

রদয়াজে অনুযায়ী লক্ষ্যর্াত্রা        

অজমন      



 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন সূচ  

 

সূচম র র্ান এ   

 

বাস্তবায়মনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  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 

প্কাে মবদক্রতা র্াদকো। 

৯.৩ মিমজোল এদেদিন্স চালু করা হদয়দছ।      লক্ষ্যর্াত্রা        

অজমন      

৯.৪ দুেীমত রমতদরাদধর জন্য সকল 

কি মকতমা/কি মচারীদক উদু্বদ্ধ করা হদব।  

     লক্ষ্যর্াত্রা        

অজমন      

৯.৫ কি মকতমা/কি মচারীদদর মবরুদদ্ধ দুেীমতর 

অমিদযাগ উত্থামেত হদল মবিাগীয় কায মক্রি গ্রহণ 

করা প্যদত োদর। 

     লক্ষ্যর্াত্রা        

অজমন      

১০. শুদ্ধাচার চচ মার জন্য পুরস্কার প্রদান..............................৩ 

১০.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এবং 

পুরকার রাপ্তদদর তামলকা ওদয়বসাইদে রকাশ 

প্রদত্ত পুরস্কার ৩ তাররখ প্রাগ্রাি অমিসার  

(রশাসে ও অর্ ম) 

৩১/০৫/ 

২০২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা    ৩১/০৫/ 

২০২১ 

   

অজমন      

১১.  র্ ম-পররমবশ উন্নয়ন..........................................................২ 

১১.১ কি ম-েমরদবশ উন্নয়ে (স্বাস্থযমবমধ 

অনুসরণ/টিওএন্ডইভুক্ত অদকদজা িালািাল 

মবেষ্টকরণ/েমরষ্কার-েমরচ্ছন্নতা বৃমদ্ধ ইতযামদ)  

উন্নত কি ম-েমরদবশ ২ সংখ্যা ও 

তাররখ 

প্রাগ্রাি অমিসার 

(রশাসে ও অর্ ম), 

সংমিষ্ট 

কি মকতমা/কি মচারী

বৃন্দ 

০২/০১/ 

২০২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা   ০২/০১/ 

২০২১ 

    

অজমন      

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

১২.১ শুদ্ধাচার  র্ ম-পরর ল্পনায় অন্তমভুি রবরভন্ন 

 ার্ মক্রর্ বাস্তবায়মনর জন্য বরাদ্দকৃত  অমর্ মর 

আনুর্ারন  পররর্াণ 

বরাদ্দকৃত অর্ ম ৩ লক্ষ্ 

র্া া 

প্রাগ্রাি অমিসার 

(রশাসে ও অর্ ম) 

 

২.৪০ লক্ষ্যর্াত্রা        

অজমন      

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

১৩.১ দপ্তর//সংস্হা  র্তম  প্রণীত                                          

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

স্ব স্ব িন্ত্রণালয় এবং ওদয়বসাইদে আেদলািকরণ 

প্রণীত  র্ ম-পরর ল্পনা 

আেদলািকৃত 

২ তাররখ প্রাগ্রাি অমিসার 

(আইমসটি) 

১০/০৮/২০২০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০/০৮/ 

২০২০ 

      

অজমন      

১৩.২ রনি মাররত সর্ময় নত্রর্ারস  পররবীক্ষ্ণ 

প্ররতমবদন সংমিষ্ট িন্ত্রণালয়/মবিাদগ দারখল ও স্ব স্ব 

ওদয়বসাইদে আেদলািকরণ 

নত্রর্ারস  প্ররতমবদন 

দারখলকৃত ও 

আেদলািকৃত 

২ সংখ্যা প্রাগ্রাি অমিসার  

(আইমসটি) 

০৪ লক্ষ্যর্াত্রা ০১ ০১ ০১ ০১    

অজমন      

১৩.৩  

আওতাধীে আঞ্চমলক/িাঠ েয মাদয়র কায মালয়  র্তম  

দারখলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা 

ও পররবীক্ষ্ণ  প্ররতমবদমনর ওপর রিডব্যা  প্রদান 

মিিব্যাক 

সিা/কি মশালা অনুমষ্ঠত 

৪ তাররখ   লক্ষ্যর্াত্রা       আঞ্চমলক/ 

িাঠ েয মাদয়র 

কায মালয় 

প্েই 
অজমন      

রব:দ্র:- ক ান ক্ররর্ম র  ার্ মক্রর্ প্রমর্াজয না হমল তার  ারণ সংরিষ্ট আইন/রবরি/নীরতর্ালা পর্ মামলাচনাপূব ম  র্ন্তব্য  লামর্ উমেখ  রমত হমব। 


