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

৩য় ত্রৈমাসিক প্রসিবেদন (জানুয়ারী/২০২১ - মার্ চ/২০২১) 

পসরসিষ্ট ক 

দপ্তর/সংস্থার নার্: োাংলাবদি স্থলেন্দর কর্তচপক্ষ, ঢাকা।  

 া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 চর্য়ারম্যান ৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১ ৩ ৩  

অজমন ১ ১ ১  

1.2 ননরত তা  রর্টির সভার 

রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন  

বাস্তবারয়ত 

রসদ্ধান্ত 

৪ % চর্য়ারম্যান ৮০% লক্ষ্যর্াত্রা ২০% ২০% ২০% ২০% 
 

৬০% 
৩ 

 

 

অজমন ২০% ২০% ২০%  

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

২.১ সুিািন প্রসিষ্ঠার সনসমত্ত 

অংশীজমনর অংশগ্রহমণ সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ২ সংখ্যা চর্য়ারম্যান ৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১ ৩ ২  

অজমন ১ ১ ১  

২.২ অাংিীজবনর অাংিগ্রহবে িভার 

সিদ্ধান্ত োস্তোয়ন 

োস্তোসয়ি 

সিদ্ধান্ত 

২ % চর্য়ারম্যান ৮০% লক্ষ্যর্াত্রা ২০% ২০% ২০% ২০% 
 

৬০% 

 

২ 

 

অজমন ২০% ২০% ২০%  

২.৩  র্ ম তমা- র্ মচাররমদর 

অাংিগ্রহবে র্াকুরী িাংক্রান্ত সেসভন্ন 

প্ররশক্ষ্ণ আবয়াজন 

প্ররশক্ষ্ণার্ী ৩ সংখ্যা শুদ্ধার্ার 

চ াকাল 

পবয়ন্ট 

কম চকিচা 

৭৫ লক্ষ্যর্াত্রা ১০ ৪০ ১০ ১৫  

৮৭ 

 

৩ 

 

অজমন ৪ ২৩ ৬০  

২.৪ কম চকিচা-কম চর্ারীবদর 

অাংিগ্রহবে সুিািন িাংক্রান্ত 

প্রসিক্ষে আবয়াজন 

প্ররশক্ষ্ণার্ী ৩ সংখ্যা শুদ্ধার্ার 

চ াকাল 

পবয়ন্ট 

কম চকিচা 

৭৫ লক্ষ্যর্াত্রা ১০ ৪০ ১০ ১৫  

৮৭ 

 

৩ 

 

অজমন ৪ ২৩ ৬০  

3. শুদ্ধাচার প্ররতষ্ঠায় সহায়  আইন/ রবরি/ নীরতর্ালা/ ম্যানুময়ল ও প্রজ্ঞাপন/ পররপত্র – এর বাস্তবায়ন এবং প্রমর্াজয কক্ষ্মত্র খসড়া প্রণয়ন…………. ১০ 

৩.১  স্থলেন্দবর চরলপবে আগি পণ্য 

খালাবির জন্য খিড়া SOP প্রেয়ন  

খিড়া SOP 

প্রেয়ন 

৫ িাসরখ পসরর্ালক 

(ট্রাস ক), 

ঢাকা 

৩০-৬-২১ লক্ষ্যর্াত্রা    ৩০-৬-২১  

৫ 

 

৫ 

 

 
অজমন ২৩-৭-২০    

৩.২ শুদ্ধার্ার চকৌিল কম চপসরকল্পনা 

োস্তোয়বন অস ি আবদি জারী 

অস ি আবদি 

জারী 

৫ িাসরখ পসরর্ালক 

(প্রিািন) 

৩০-৬-২১ লক্ষ্যর্াত্রা    ৩০-৬-২১  

৫ 

 

৫ 

 

অজমন ১৬-৯-২০    
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 া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. ওবয়েিাইবে চিোেক্স হালনাগাদকরে.............................৮ 

৪.১ চিো িাংক্রান্ত চোল সি 

নম্বরিমূহ স্ব স্ব িথ্য োিায়বন 

দৃশ্যমানকরে 

িথ্য োিায়বন 

দৃশ্যমানকৃি 

১ িাসরখ পসরর্ালক 

(প্রিািন) 

৩০-৯-২০ লক্ষ্যর্াত্রা ৩০-৯-২০     

১ 

 

১ 

 

অজমন ৩০-৯-২০    

৪.২ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্ শুদ্ধার্ার 

চিোেক্স হালনাগাদ রণ  

কসবাবক্স 

হালনাগাদকৃত 

২ তাররখ পসরর্ালক 

(প্রিািন) 

৩০-৬-২১ লক্ষ্যর্াত্রা ৩০-৯-২০ ৩১-১২-২০ ৩১-৩-২১ ৩০-৬-২১  

২ 

 

১ 

 

অজমন ৩০-৯-২০ ৩১-১২-২০ ৩১-৩-২১  

৪.৩ স্ব স্ব ওবয়েিাইবে তথ্য অরি ার 

চিোেক্স হালনাগাদকরে 

চিোেক্স 

হালনাগাদকৃি 

২ তাররখ পসরর্ালক 

(প্রিািন) 

৩০-৬-২১ লক্ষ্যর্াত্রা ৩০-৯-২০ ৩১-১২-২০ ৩১-৩-২১ ৩০-৬-২১  

২ 

 

১ 

 

অজমন ৩০-৯-২০ ৩১-১২-২০ ৩১-৩-২১  

৪.৪ স্ব স্ব ওবয়েিাইবের অসভব াগ 

প্রসিকার ব্যেস্থা চিোেক্স 

হালনাগাদকরে 

ওবয়েিাইবে 

হালনাগাদকৃি 

২ তাররখ পসরর্ালক 

(প্রিািন) 

৩০-৬-২১ লক্ষ্যর্াত্রা ৩০-৯-২০ ৩১-১২-২০ ৩১-৩-২১ ৩০-৬-২১  

২ 

 

১ 

 

অজমন ৩০-৯-২০ ৩১-১২-২০ ৩১-৩-২১  

৪.৫ স্বপ্রবোসদিভাবে প্রকািব াগ্য 

িথ্য হালনাগাদ কবর ওবয়েিাইবে 

প্রকাি 

হালনাগাদকৃি 

সনবদ চসিকা 

ওবয়েিাইবে 

প্রকাসিি 

১ তাররখ পসরর্ালক 

(প্রিািন) 

৩০-৬-২১ লক্ষ্যর্াত্রা    ৩০-৬-২১    

অজমন     

 

৫. সুিািন প্রসিষ্ঠা........................................................৬ 

৫.১ উত্তম র্র্ চার িাসলকা প্রেয়ন কবর 

স্ব স্ব মন্ত্রোলয়/সেভাবগ চপ্ররে 

উত্তম র্র্ চার 

িাসলকা চপ্রসরি 

৩ িাসরখ পসরর্ালক 

(প্রিািন) 

৩১-৫-২১ লক্ষ্যর্াত্রা    ৩১-৫-২১    

অজমন  ০৭-১২-২০   

৫.২ অনলাইন সিবেবম অসভব াগ 

সনষ্পসত্তকরে 

অরভমর্াগ 

রনষ্পরিকৃত 

৩ % পসরর্ালক 

(প্রিািন) 

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  

অজমন ১০০% ১০০% ১০০%  

 

৬. প্রকবল্পর চক্ষবৈ শুদ্ধার্ার………..................….৬ 

৬.১ প্রকবল্পর োসষ চক ক্রয় 

পসরকল্পনা অনুবমাদন  

অনুবমাসদি ক্রয় 

পসরকল্পনা 

২ িাসরখ িত্ত্বােধায়ক 

প্রবকৌিলী 

৩০-৬-২১ লক্ষ্যর্াত্রা ৩০-৯-২০ ৩১-১২-২০ ৩১-৩-২১ ৩০-৬-২১  

 

২  

অজমন  ২৫-১০-২০   

৬.২ প্রকবল্পর োস্তোয়ন অগ্রগসি 

পসরদি চন/পসরেীক্ষে 

অগ্রগসির হার ২ সংখ্যা িত্ত্বােধায়ক 

প্রবকৌিলী 

৬ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ২ ২ ২ ১  

অজচন ১ ১ ২  

৬.৩ প্রকল্প পসরদি চন/ পসরেীক্ষে 

প্রসিবেদবনর সুপাসরি োস্তোয়ন 

 

 

োস্তোয়বনর হার ২ % িত্ত্বােধায়ক 

প্রবকৌিলী 

৮০% লক্ষ্যর্াত্রা ৮০% ৮০% ৮০% ৮০%  

৮০% 

 

১ 

 

অজমন ৮০% ৮০% ৮০%  
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 া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 

৭. ক্রয়বক্ষবৈ শুদ্ধার্ার..............................৭ 

৭.১ সপসপএ ২০০৬ এর ধারা 

১১(২) ও সপসপআর ২০০৮ এর 

সেসধ ১৬(৬) অনু ায়ী ২০২০-

২০২১ অে চ েছবরর ক্রয়-পসরকল্পনা 

ওবয়েিাইবে প্রকাি  

ক্রয়-পসরকল্পনা 

ওবয়েিাইবে 

প্রকাসিি 

৩ তাররখ িত্ত্বােধায়ক 

প্রবকৌিলী 

৩০-৯-২০ লক্ষ্যর্াত্রা ৩০-৯-২০       

অজমন  ২৫-১০-২০   

৭.২ ই-চেন্ডাসরাং মাধ্যবম ক্রয়কা চ 

িম্পাদন 

ই-চেন্ডাবর ক্রয় 

িম্পন্ন 

৪ % িত্ত্বােধায়ক 

প্রবকৌিলী 

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০

% 

 

অজমন ১০০% ১০০% ১০০%  

 

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

৮.১ স্ব স্ব চিো প্রদান প্রসি্রুতসি 

(সিটিবজনস্ র্াে চার) প্রেয়ন ও 

োস্তোয়ন 

চিো প্রদান 

প্রসি্রুতসি প্রেীি 

ও োস্তোসয়ি 

৩ তাররখ পসরর্ালক 

(প্রিািন) 

৩০-৯-২০ লক্ষ্যর্াত্রা ৩০-৯-২০     

৩ 

 

৩ 

 

অজমন ১৫-৯-২০    

৮.২ িাখা/ অসধিাখা ও 

আওিাধীন/অধস্তন কা চালয় 

পসরদি চন 

পসরদি চন িম্পন্ন ২ িাংখ্যা িাংসিষ্ট 

সেভাগ/িাখা 

প্রধান 

৮ লক্ষ্যর্াত্রা ২ ২ ২ ২  

৬ 

 

 

১ 

 

 
অজমন ২ ২ ২  

৮.৩ িাখা/ অসধিাখা ও 

আওিাধীন/অধস্তন কা চালয় 

পসরদি চন প্রসিবেদবনর সুপাসরি 

োস্তোয়ন 

পসরদি চন 

প্রসিবেদবনর 

সুপাসরি 

োস্তোসয়ি  

২ % িাংসিষ্ট 

সেভাগ/ 

িাখা প্রধান 

৮০% লক্ষ্যর্াত্রা ৮০% ৮০% ৮০% ৮০%  

৮০% 

 

১ 

 

 

 

অজমন ৮০% ৮০% ৮০%  

৮.৪ সরচবালয় রনমদ মশর্ালা, ২০১৪  

অনুর্ায়ী নরর্র কেণী রবন্যাস রণ  

নরর্ কেণী 

রবন্যাসকৃত 

২ % পসরর্ালক 

(প্রিািন) 

৮০% লক্ষ্যর্াত্রা ৮০% ৮০% ৮০% ৮০%  

৮০% 

 

১ 

 

অজমন ৮০% ৮০% ৮০%  

৮.৫ চেসে সেন্যািকৃি নসে 

সেনষ্টকরে 

নসে সেনসষ্টকৃি ২ % পসরর্ালক 

(প্রিািন) 

২০% লক্ষ্যর্াত্রা ৫% ৫% ৫% ৫%  

৫% 

 

১ 

 

অজমন ৫% ৫% ৫%  

৮.৬ প্রাসিষ্ঠাসনক গণশুনানী 

আময়াজন 

 প্রাসিষ্ঠাসনক 

গণশুনানী 

আবয়াসজি 

 

 

 

৩ সংখ্যা চর্য়ারম্যান ৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন     



4 

 

 া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 

 

৯. শুদ্ধার্ার িাংসিষ্ট এোং দুনীসি প্রসিবরাবধ িহায়ক অন্যান্য কা চক্রম........................১৫ (অগ্রাসধকার সভসত্তবি নুুনিম পাঁর্টি কা চক্রম) 

৯.১ কর্তচপবক্ষর কাবজ অসধক 

স্বচ্চিা ও জোেসদসহিা বৃসদ্ধ করার 

লবক্ষু স্থলেন্দবর অসিে টিম চপ্ররে 

অসিে েীম 

চপ্রসরি 

৩ িাংখ্যা পসরর্ালক 

(অসিে) 

৬ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ২ ২  

৩ 

 

১ 

 

অজমন ২ ১ ২  

৯.২ কর্তচপবক্ষর কাবজ অসধক 

স্বচ্চিা ও জোেসদসহিা বৃসদ্ধর 

লবক্ষু বুসড়মারী স্থলেন্দবর 

অবোবমিন কা চক্রম র্ালু 

অবোবমিন 

কা চক্রম র্ালু 

৩ % পসরর্ালক 

(প্রিািন) 

৮০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০% ২০% ২০% ৩০%  

১০০% 

 

৩ 

 

অজমন ১০% ১০০%   

৯.৩  ো ে সেসধ অনুিরেপূে চক 

োস্থেবকর সেভাগীয় মামলািমূহ 

সনষ্পসত্তকরে 

সেভাগীয় 

মামলািমূহ 

সনষ্পসত্তকরে 

৩ % পসরর্ালক 

(প্রিািন) 

৫০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০% ১০% ১০% ২০%  

২০% 

 

১ 

 

অজমন ১০% ১০% ১০%   

৯.৪  সিপাসক্ষক ও সৈপাসক্ষক িভা 

আবয়াজবনর মাধ্যবম োস্থেবকর 

অসিে আপসত্তিমূহ সনষ্পসত্তকরে 

অসিে 

আপসত্তিমূহ 

সনষ্পসত্তকরে 

৩ % পসরর্ালক 

(অসিে) 

৫০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০% ১০% ১০% ২০%  

২০% 

 

১ 

অজমন ১০% ১০% ১০%   

৯.৫ চেনাবপাল স্থলেন্দর সিসিটিসভ 

স্থাপন 

সিসিটিসভ স্থাপন ৩ % িত্ত্বােধায়ক 

প্রবকৌিলী 

৬০% লক্ষ্যর্াত্রা  ১০% ২০% ৩০%    

অজমন  ১০% ২০%   

 

১০. শুদ্ধার্ার র্র্ চার জন্য পুরস্কার প্রদান...................................................৩ 

১০.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এোং 

পুরস্কার প্রাপ্তবদর িাসলকা 

ওবয়েিাইবে প্রকাি 

প্রদত্ত পুরস্কার ৩ তাররখ চর্য়ারম্যান ৩০-৬-২১ লক্ষ্যর্াত্রা    ৩০-৬-২১    

অজমন  ২১-১০-২০   

 

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

১১.১ কম চ-পসরবেি উন্নয়ন  

(স্বাস্থু সেসধ অনুিরে/ 

টিওএন্ডইভুি অবকবজা মালামাল 

সেনষ্টকরে/পসরস্কার-পসরচ্ছন্নিা 

বৃসদ্ধ ইিুাসদ।  

 

 

উন্নি কম চ-

পসরবেি 

২ িাংখ্যা 

ও 

িাসরখ 

পসরর্ালক 

(প্রিািন) 

২ লক্ষুমাৈা    ৩০-৬-২১    

অজমন     



5 

 

 া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 

 

১২. অে চ েরাদ্দ....................................................................৩ 

১২.১ শুদ্ধার্ার কম চ-পসরকল্পনায় 

অন্তচভুি সেসভন্ন কা চক্রম 

োস্তোয়বনর জন্য েরাদ্দকৃি  

অমর্ মর আনুমাসনক পররর্াণ 

েরাদ্দকৃি অে চ ৩ লক্ষ 

োকা 

িাংসিষ্ট 

সেভাগ/িাখা 

প্রধান ও 

পসরর্ালক 

(সহিাে) 

১০.০০ লক্ষ্যর্াত্রা ২.০০ ২.০০ ২.০০ ৪.০০  

 

৫.০০ 

 

 

২ 

 

অজমন ৫.০০    

 

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

১৩.১ দপ্তর/িাংস্থা কর্তচক প্রেীি 

জািীয় শুদ্ধার্ার চকৌিবলর কম চ-

পসরকল্পনা, ২০২০-২১ স্ব স্ব 

মন্ত্রোলয় এোং ওবয়েিাইবে 

আপবলািকরে 

প্রণীত  র্ ম-

পরর ল্পনা 

আপবলািকৃত 

২ িাসরখ পররচাল  

(প্রশাসন) 

১০-৮-২০ লক্ষ্যর্াত্রা 

 

১০-৮-২০     

২ 

 

২ 

 

 

 অজমন ২৩-৭-২০    

১৩.২ সনধ চাসরি িমবয় ত্রৈমাসিক 

পসরেীক্ষে প্রসিবেদন িাংসিষ্ট 

মন্ত্রোলয়/সেভাবগ দাসখল ও স্ব স্ব 

ওবয়েিাইবে আপবলািকরে 

নত্রর্ারস  

প্ররতমবদন 

দারখলকৃত ও 

আপবলািকৃি 

২ িাংখ্যা পররচাল  

(প্রশাসন) 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা 

 

১ ১ ১ ১  

৩ 

 

১ 

 

 

 অজমন ১ ১ ১  

১৩.৩ আওিাধীন আঞ্চসলক/মাঠ 

প চাবয়র কা চালয় কর্তচক 

দাসখলকৃি জাতীয় শুদ্ধাচার 

ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা ও 

পসরেীক্ষে প্রসিবেদবনর ওপর 

স িব্যাক প্রদান 

স িব্যাক িভা/ 

কম চিালা 

অনুসষ্ঠি  

৪ িাসরখ পররচাল  

(প্রশাসন) 

৩০-৬-২১ লক্ষ্যর্াত্রা ৩০-৯-২০ ৩১-১২-২০ ৩১-৩-২১ ৩০-৬-২১  

 

৩ 

 

 

৩ 

 

অজমন ৩০-৯-২০ ৩১-১২-২০ ৩১-৩-২১   

 

 


