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১ প্রপ্রক্ষাপট   ৩ 
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মন্ত্রণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রবিষ্ঠানের আওিাধীে দপ্তর/সংস্থার জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম ম-

পবর ল্পো প্রণয়ে, িাস্তিায়ে ও মূল্যায়ন বেনদ মবশ া, ২০২১-২২ 

 

১। কপ্রক্ষাপট: 

 গণপ্রজািন্ত্রী িাংলানদশ সর ার ২০১২ সানল জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল প্রণয়ে  নরনে। এ ক ৌশনলর মূল লক্ষয হল 

শুদ্ধাচার চচ মা ও দুেীবি প্রবিনরানধর মাধ্যনম রাষ্ট্র ও সমানজ সুশাসে প্রবিষ্ঠা  রা। সুখী-সমৃদ্ধ কসাোর িাংলা গড়ার 

প্রিযনয় প্রণীি ক ৌশনল শুদ্ধাচারন  ননন্ত্রতকতা ও সততা দ্বািা প্রভান্ত্রিত আিিণগত উৎকষ ি এিাং প্রকান সমাদজি 

কাদলাত্তীণ ি মানদণ্ড, প্রথা ও নীন্ত্রতি প্রন্ত্রত আনুগতয ন্ত্রিসাদি সাংজ্ঞান্ত্রয়ত কিা িদয়দে। এ ক ৌশনল রাষ্ট্র ও সমানজ শুদ্ধাচার 

প্রবিষ্ঠা সর ানরর সাংবিধাবে  ও আইেগি স্থায়ী দাবয়ত্ব; সুিরাং সর ারন  অব্যাহিভানি এই লনক্ষয  ার্ মক্রম 

পবরচালো  রনি হনি মনম ম উনেখ আনে। এরই ধারািাবহ িায় প্রায় স ল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রবিষ্ঠােসমূহ ১ 

জানুয়াবর ২০১৫ কেন  ৩০ জুে ২০১৬ কময়ানদর জন্য শুদ্ধাচার  ম ম-পবর ল্পো ও িাস্তিায়ে অগ্রগবি পবরিীক্ষণ  াঠানমা 

প্রণয়ে  নর। ২০১৬-২০১৭ অে মিেনর মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার পাশাপাবশ আওিাধীে দপ্তর/সংস্থা এিাং মাঠ পর্ মানয়র 

ন্ত্রিভাগীয়/আঞ্চন্ত্রলক কার্ িালয়সমূি জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম ম-পবর ল্পো ও িাস্তিায়ে পবরিীক্ষণ  াঠানমা প্রণয়ে  নর 

আসদে। ২০১৮-১৯ অে মিেনর প্রথমিাদিি মত জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম ম-পবর ল্পোয় সম্পাবদি  ানজর বিপরীনি 

েম্বর প্রদাে ও কস আনলান  প্রাথন্ত্রমকভাদি মূল্যায়ে কার্ িিম শুরু িয়। এি ধািািান্ত্রিকতায় আগামী ২০২১-২২ 

অথ িিেদিও জাতীয় শুদ্ধািাি প্রকৌশল কম ি-পন্ত্রিকল্পনায় সম্পান্ত্রদত কাদজি ন্ত্রিপিীদত নম্বি প্রদান ও প্রস আদলাদক 

মূল্যায়দনি ব্যিস্থা িদয়দে।   

 সকল দপ্তি/সাংস্থা মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগ কর্তিক প্রণীত এ ন্ত্রনদদ িন্ত্রশকা অনুসিণপূি িক স্ব স্ব কার্ িালদয়ি জািীয় শুদ্ধাচার 

ক ৌশল  ম ম-পবর ল্পো প্রণয়ে, িাস্তিায়ন কিদি এিাং আওতাধীন আঞ্চন্ত্রলক ও মাঠ পর্ িাদয়ি কার্ িালয়সমূদিি জন্য 

জাতীয় শুদ্ধািাি প্রকৌশল কম ি-পন্ত্রিকল্পনা প্রণয়ন, িাস্তিায়ন ও মূল্যায়দনি ন্ত্রনদদ িশনা ও প্রদয়াজনীয় সিায়তা প্রদান কিদি। 

দপ্তি/সাংস্থাসমূি এই ন্ত্রনদদ িন্ত্রশকা অনুসরণ  নর  ম ম-পবর ল্পোয় অন্তর্ভ মক্ত  ার্ মক্রমসমূহ িাস্তিায়ে কশনে মূল্যায়ন কিদি।  

২। জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  মম-পবর ল্পো, ২০২১-২২ 

 

জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম ম-পবর ল্পোয় প্রাবিষ্ঠাবে  ব্যিস্থা, আন্ত্রথ িক ব্যিস্থাপনা উন্নয়ন এিাং শুদ্ধািাি 

সাংন্ত্রিষ্ট ও দুনীন্ত্রত প্রন্ত্রতদিাদধ সিায়ক অন্যান্য কার্ িিম এই ৩ (বিে) টি কক্ষনৈ  ার্ মক্রম বেধ মারণ  রা হনয়নে: 

 

ক্রবম  ১: প্রাবিষ্ঠাবে  ব্যিস্থা  

 

১.১ ত্রেবি িা  বমটির সভা   

 

ননন্ত্রতকতা কন্ত্রমটিি কার্ িপন্ত্রিন্ত্রধি আদলাদক সভাি আদলািযসূন্ত্রি ন্ত্রনধ িািণ কিদত িদি। জাতীয় শুদ্ধািাি প্রকৌশল 

কম ি-পন্ত্রিকল্পনা ও িাস্তিায়ন পন্ত্রিিীক্ষণ সাংিান্ত ত্রৈমাবস  প্রবিনিদেসমূহ ত্রেবি িা  বমটির সভায় অনুনমাবদি হনি 

হনি বিধায় প্রবি ক ায়াট িাদি ন্যযনতম ১টি  নর ত্রেবি িা  বমটির সভা আহ্বাে  রনি হনি এিং এি লক্ষযমাত্রা ১.১ 

েম্বর ক্রবমন র ৬ নম্বি কলাদম উনেখপূি ম  ৮-১১  লামসমূনহ ত্রৈমাবস  বভবিনি উক্ত লক্ষযমাৈা বিভাজে  নর প্রদশ মে 

কদি ননন্ত্রতকতা কন্ত্রমটিি সভাি কার্ িন্ত্রিিিণী সংবিষ্ট মন্ত্রণালয়/ন্ত্রিভাদগ প্রপ্রিণ কিদত হনি।  

 

মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: প্রবি ত্রৈমাবসন  ১টি  নর সভা অনুবষ্ঠি হনল পূণ ম েম্বর পাওয়া র্ানি। ক াে ত্রৈমাবসন  সভা 

আনয়াজে  রা সম্ভি ো হনল পরিিী সমনয় সভা আনয়াজে  রা র্ানি। িনি, বেধ মাবরি ত্রৈমাবসন র সভা পরিিী সমনয় 

আনয়াজে  রা হনল প্রবিটি সভার বিলনম্বর জন্য ০.২৫  নর েম্বর  িমে হনি। 

 

প্রমাণক: ননন্ত্রতকতা কন্ত্রমটিি সভাি কার্ িন্ত্রিিিণী। 

 

১.২ ত্রেবি িা  বমটির সভার বসদ্ধান্ত িাস্তিায়ে 

 

ত্রেবি িা  বমটির সভায় গৃহীি বসদ্ধান্ত িাস্তিায়নের হার বেধ মারণ  রনি হনি এিং এর লক্ষযমাত্রা ১.২ েম্বর 

ক্রবমন  উনেখ  রনি হনি। এনক্ষনৈ প্রবি ক ায়াট মানর অনুনষ্ঠয় ত্রেবি িা  বমটির সভায় গৃহীি বসদ্ধান্ত িাস্তিায়নের হার 

পৃে ভানি প্রবি ক ায়াট মানর (৮-১১  লামসমূনহ) উনেখ  রনি হনি। প্রকান ন্ত্রসদ্ধান্ত িাস্তিায়ন কিা সম্ভি না িদল তাি 

প্রর্ৌন্ত্রিক কািণ উদেি কদি ননন্ত্রতকতা কন্ত্রমটিি সভাপন্ত্রত কর্তিক প্রন্ত্রতস্বাক্ষন্ত্রিত প্রন্ত্রতদিদন দান্ত্রিল কিদত িদি।  
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মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: প্রবি ত্রৈমাবসন  আনয়াবজি সভার বসদ্ধান্ত িাস্তিায়ে লক্ষযমাৈার বিপরীনি অজমে শিভাগ 

হনল পূণ ম েম্বর পাওয়া র্ানি। িনি অজমে শিভাগ ো হনল গাবণবি হানর েম্বর  িমে হনি। উদেখ্য, মূল্যায়দনি সময় 

ননন্ত্রতকতা কন্ত্রমটিি কার্ িপন্ত্রিন্ত্রধি আদলাদক গৃিীত ন্ত্রসদ্ধান্ত িাস্তিায়দনি ওপি প্রিন্ত্রশ গুরুত্ব প্রদয়া িদি।  

 

প্রমাণক: ননন্ত্রতকতা কন্ত্রমটিি সভাি কার্ িন্ত্রিিিণী ও িাস্তিায়ন অগ্রগন্ত্রত প্রন্ত্রতদিদন।  

 

১.৩ সুশাসন প্রন্ত্রতষ্ঠাি ন্ত্রনন্ত্রমত্ত অাংশীজদনি (Stakeholder) অাংশগ্রিদণ সভা 

 

 দপ্তি/সাংস্থায় অংশীজদনি অংশগ্রহনণ সভা আহ্বাে  রনি হনি এিং ১.৩ েম্বর ক্রবমন র ৬ নম্বি কলাদম এি 

লক্ষযমাত্রা উনেখ  রনি হনি এিং ৮-১১  লামসমূনহ ত্রৈমাবস  বভবিনি উক্ত লক্ষযমাৈা বিভাজে  নর প্রদশ মে  রনি 

হনি। উনেখ্য, অংশীজে (stakeholder) িলনি স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রন্ত্রতষ্ঠাদনি অভযন্তিীণ/দাপ্তন্ত্রিক/নাগন্ত্রিক 

কসিা গ্রহণ ারী কর্ন াে ব্যবক্ত/প্রবিষ্ঠাে (সর াবর/নিসর াবর), সুশীল সমাদজি প্রন্ত্রতন্ত্রনন্ত্রধ (দপ্তর/সংস্থাি কাদজি সাদথ 

সাংন্ত্রিষ্ট) এিং আওিাধীে মাঠপর্ মানয়র  ার্ মালয়সমূহ ব ংিা িানদর  ম ম িমা- ম মচারীন  বুঝানি। 

 

মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: অংশীজনের অংশগ্রহনণ সভা আনয়াজনের লক্ষযমাৈার বিপরীনি অজমে শিভাগ হনল পূণ ম 

েম্বর পাওয়া র্ানি। িনি অজমে শিভাগ ো হনল গাবণবি হানর েম্বর  িমে হনি। 

 

প্রমাণক: অংশীজনের অংশগ্রহনণ সভাি কার্ িন্ত্রিিিণী এিাং িান্ত্রজিা।  

 

১.৪ শুদ্ধািাি সাংিান্ত প্রন্ত্রশক্ষণ আদয়াজন  

 

কম িকতিা-কম িিািীদদি জন্য শুদ্ধািাি সাংিান্ত ন্যযনতম ২ টি প্রন্ত্রশক্ষণ আদয়াজন কিদত িদি এিাং এি 

লক্ষযমাত্রা ১.৪ নম্বি িন্ত্রমদকি ৬ নম্বি কলাদম উদেি কিদত িদি। ৮-১১ কলামসমূদি প্রদর্াজয প্রকায়াট িাদি উি 

লক্ষযমাত্রা প্রদশ িন কিদত িদি।  

 

মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: লক্ষযমাত্রাি ন্ত্রিপিীদত শুদ্ধািাি সাংিান্ত ন্যযনতম ২ টি প্রন্ত্রশক্ষণ আদয়াজন কিা িদল পূণ ি 

নম্বি পাওয়া র্াদি। তদি অজিন শতভাগ না িদল গান্ত্রণন্ত্রতকিাদি নম্বি কতিন িদি। 

 

প্রমাণক: প্রন্ত্রশক্ষদণি প্রনাটিশ, িান্ত্রজিা ও েন্ত্রি। 

 

১.৫ কম ি-পন্ত্রিদিশ উন্নয়ন (স্বাস্থযন্ত্রিন্ত্রধ অনুসিণ/টিওএন্ডইভুি অদকদজা মালামাল ন্ত্রিনষ্টকিণ/পন্ত্রিষ্কাি-পন্ত্রিচ্ছন্নতা বৃন্ত্রদ্ধ 

ইতযান্ত্রদ) 

িতিমাদন ন্ত্রিিাজমান নতুন স্বাভান্ত্রিক (new normal) পন্ত্রিন্ত্রস্থন্ত্রতদত দপ্তি/সাংস্থাসমূহ স্ব স্ব  ার্ মালনয় কম ি-

পন্ত্রিদিশ উন্নয়ন সাংিান্ত কার্ িিম প্রর্মন: স্বাস্থযন্ত্রিন্ত্রধ অনুসিণ/টিওএন্ডইভুি অদকদজা মালামাল ন্ত্রিনষ্টকিণ/পন্ত্রিষ্কাি-

পন্ত্রিচ্ছন্নতা বৃন্ত্রদ্ধ ইতযান্ত্রদ গ্রিণ কিদি। কার্ িিদমি সাংখ্যা ও সম্পন্ন কিাি তান্ত্রিি ন্ত্রনধ িািণ কদি লক্ষযমাত্রা ১.৫ িন্ত্রমদকি 

৬ নম্বি কলাদম উনেখ  রনি হনি এিং ৮-১১  লামসমূনহ ত্রৈমাবস  বভবিনি উক্ত লক্ষযমাৈা বিভাজে  নর প্রদশ মে 

 রনি হনি। উদেখ্য, কম ি-পন্ত্রিকল্পনা প্রপ্রিদণি সময় ন্ত্রনি িান্ত্রিত কার্ িিদমি নাম, িাস্তিায়ন প্রন্ত্রিয়া ও প্রমাণক ন্ত্রিসাদি ন্ত্রক 

সিিিাি কিা িদি তাি ন্ত্রিিিণ পৃথক সাংযুন্ত্রিদত ন্ত্রদদত িদি। 

 

 মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: দপ্তি/সাংস্থাসমূহ কম ি-পন্ত্রিদিশ উন্নয়ন সাংিান্ত ন্ত্রিন্ত্রভন্ন কার্ িিদমি সাংখ্যা ও কার্ িিম সম্পন্ন 

কিাি তান্ত্রিদিি লক্ষযমাত্রা অন্ত্রজিত িদল পূণ ম েম্বর পাওয়া র্ানি।  

 

প্রমাণক: ননন্ত্রতকতা কন্ত্রমটিি সভাপন্ত্রত কর্তিক সতযান্ত্রয়ত িাস্তিায়ন প্রন্ত্রতদিদন, সাংন্ত্রিষ্ট পত্র, প্রদর্াজয প্রক্ষদত্র েন্ত্রি 

ও অন্যান্য প্রমাণক। 

 

১.৬ জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম ম-পবর ল্পো, ২০২১-২২ এিাং বেধ মাবরি সমনয় ত্রৈমাবস  পবরিীক্ষণ প্রবিনিদে স্ব স্ব 

মিণালদয় দান্ত্রিল ও স্ব স্ব ওদয়িসাইদট আপদলাডকিণ 

 

মবন্ত্রপবরেদ বিভাগ কেন  প্রদি বেনদ মশো অনুর্ায়ী ন্ত্রনধ িান্ত্রিত তান্ত্রিদিি মনধ্য জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম ম-

পবর ল্পো ও পবরিীক্ষণ  াঠানমা প্রণয়ণ  নর লক্ষযমাত্রা ১.৬ েম্বর ক্রবমন র প্রেম ক ায়াট মানর প্রদশ মে  রনি হনি। এ  

 াঠানমা প্রণয়নণর প্রকৃি িাবরখ অজমনের  লানম উনেখ  নর িা সংবিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভানগ কপ্ররণ  রনি হনি। প্রনিয  

ক ায়াট মানর জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম ম-পবর ল্পো ও পবরিীক্ষণ  াঠানমা িাস্তিায়নের িথ্য সংবিষ্ট ক ায়াট মানরর প্রকৃি 
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অজমনের ঘনর উদেি কদি ক ায়াট মার সমাবপ্তর পরিিী ১৫ বদনের মনধ্য িা সংবিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভানগ দাবখল  রনি হনি 

এিাং ও স্ব স্ব ওদয়িসাইদট আপদলাড কিদত িদি। 

 

মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: ন্ত্রনধ িান্ত্রিত িাবরনখর মনধ্য জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম ম-পবর ল্পো, ২০২১-২২ এিাং প্রনিয  

ত্রৈমাবস  পবরিীক্ষণ প্রবিনিদে বেধ মাবরি সমনয় স্ব স্ব মিণালদয় দান্ত্রিল ও স্ব স্ব ওদয়িসাইদট আপদলাড কিা িদল পূণ ম 

েম্বর পাওয়া র্ানি।  

 

প্রমাণক: স্ব স্ব ওনয়িসাইট। 

 

১.৭ আওতাধীন আঞ্চন্ত্রলক/মাঠ পর্ িাদয়ি কার্ িালয় (প্রদর্াজয প্রক্ষদত্র) কর্তিক দাবখলকৃি জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম ম-

পবর ল্পো ও পবরিীক্ষণ  প্রবিনিদনের ওপর বিডব্যা  প্রদাে 

 

দপ্তি/সাংস্থাসমূহ আওতাধীন আঞ্চন্ত্রলক/মাঠ পর্ িাদয়ি কার্ িালয় কর্তিক দাবখলকৃি জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম ম-

পবর ল্পো ও পন্ত্রিিীক্ষণ প্রন্ত্রতদিদদনি ওপর বিডব্যা  প্রদাে কিদি এিাং লক্ষযমাৈা ১.৭ েম্বর ক্রবমন র ৬ নম্বি কলাদম 

উনেখ  রনি হনি এিং ৮-১১  লামসমূনহ ত্রৈমাবস  বভবিনি উক্ত লক্ষযমাৈা বিভাজে  নর প্রদশ মে  রনি হনি। 

 

মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: আওতাধীন আঞ্চন্ত্রলক/মাঠ পর্ িাদয়ি কার্ িালয় কর্তিক প্রন্ত্রত প্রকায়াট িাদি দাবখলকৃি জািীয় 

শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম ম-পবর ল্পো ও পবরিীক্ষণ প্রবিনিদনের ওপর দপ্তি/সাংস্থাসমূি বিডব্যা  প্রদাে  রনল পূণ ম েম্বর 

পাওয়া র্ানি।  

 

প্রমাণক: কোটিশ, উপবস্থবি, পৈ, আঞ্চন্ত্রলক/মাঠ পর্ িাদয়ি কার্ িালয় (প্রদর্াজয প্রক্ষদত্র) কর্তিক িাস্তিান্ত্রয়ত কম ি- 

পন্ত্রিকল্পনাি ৩ নম্বি িন্ত্রমদকি িাস্তিায়ন অগ্রগন্ত্রত প্রন্ত্রতদিদন। 

 

১.৮ শুদ্ধািাি পুিস্কাি প্রদান এিাং পুিস্কািপ্রাপ্তদদি তান্ত্রলকা ওদয়িসাইদট প্রকাশ  

 

শুদ্ধািাি পুিস্কাি প্রদান নীন্ত্রতমালা ২০১৭ ও এি স্পষ্টীকিণ অনুর্ায়ী দপ্তর/সংস্থাসমূহ িানদর  ম ম িমা-

 ম মচারীনদরন  পুরস্কার প্রদাে  রনি এিাং পুিস্কািপ্রাপ্তদদি তান্ত্রলকা ওদয়িসাইদট প্রকাশ কিদি। এর লক্ষযমাৈা ১.৮ 

েম্বর ক্রবমন র ৬ নম্বি কলাদম উনেখ  রনি হনি এিং ৮-১১  লামসমূনহ প্রদর্াজয প্রকায়াট িাদি উক্ত লক্ষযমাৈা প্রদশ মে 

 রনি হনি। উদেখ্য, জুন ২০২২-এ পুরস্কার প্রদাে  রনি িদি। 

 

মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: ২০২১-২২ অে মিেনরর শুদ্ধািাি পুিস্কাি প্রদাদনি লক্ষযমাৈার বিপরীনি অজমে শিভাগ হনল 

পূণ ম েম্বর পাওয়া র্ানি। িনি অজমে বেধ মাবরি িাবরনখর মনধ্য ো হনল ক াে েম্বর প্রদাে  রা র্ানি ো। 

 

প্রমাণক: আনদশ, পৈ, ওদয়িসাইট। 

 

ক্রবম  ২: আবে ম  ব্যিস্থাপো উন্নয়ে   

২.১ ২০২১-২২ অথ ি িেদিি ক্রয়-পবর ল্পো (প্র নল্পর অনুনমাবদি িাবে ম  ক্রয় পবর ল্পোসহ) ওদয়িসাইদট প্রকাশ 

বপবপএ ২০০৬-এর ধারা ১১(২) ও বপবপআর ২০০৮-এর বিবধ ১৬(৬) অনুর্ায়ী সর ানরর রাজস্ব িানজনটর 

অধীনে ক াে ক্রয় ার্ ম পবরচালোর কক্ষনৈ ক্রয় ারী প্রবিষ্ঠাে অে মিেনরর প্রারনম্ভ িাবে ম  ক্রয়-পবর ল্পো প্রণয়ে  রনি। 

দপ্তর/সংস্থার রাজস্ব িানজনটর অধীনে ক্রয় পবর ল্পো প্রণয়নের পাশাপাবশ চলমাে প্র ল্পসমূনহর িাবে ম  ক্রয় পবর ল্পো 

অনুনমাদে  রনি হনি। রাজস্ব িানজনটর ক্রয় পবর ল্পো এিং প্র ল্পসমূনহর অনুনমাবদি ক্রয় পবর ল্পো ওনয়িসাইনট 

প্র ানশর লক্ষযমাৈা ১ম ক ায়াট মানরই বেধ মারণ  রনি হনি। দু'ধরনের ক্রয় পবর ল্পো ওনয়িসাইনট প্র ানশর জন্য দু'টি 

পৃে  িাবরখ বেধ মারণ  রা হনল িাবরখ দু'টি ১ম ক ায়াট মানর (৮ েম্বর  লানম)  মা বদনয় বলখনি হনি। উনেখ্য, মন্তব্য 

 লানম ক ােটি রাজস্ব িানজনটর ক্রয় পবর ল্পো ওনয়িসাইনট প্র ানশর লক্ষযমাৈা এিং ক ােটি প্র ল্পসমূনহর 

অনুনমাবদি িাবে ম  ক্রয় পবর ল্পো ওনয়িসাইনট প্র ানশর লক্ষযমাৈা িা বেধ মারণ  নর বদনি হনি।  

মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: ২০২১-২২ অে মিেনরর প্রারনম্ভ িাবে ম  ক্রয়-পবর ল্পো ওনয়িসাইনট প্র াশ  রা হনল এিং 

র্োসমনয় (সংনশাবধি িানজট অনুর্ায়ী) হালোগাদ  রা হনল ০.৫০ েম্বর পাওয়া র্ানি। বেধ মাবরি িাবরনখর মনধ্য ো 

হনল প্রবি পাবক্ষন র জন্য ০.২৫  নর েম্বর  িমে হনি। প্র ল্পসমূনহর অনুনমাবদি িাবে ম  ক্রয় পবর ল্পো লক্ষযমাৈা 

অনুর্ায়ী ওনয়িসাইনট প্র াশ  রনল ১.৫ েম্বর পাওয়া র্ানি। বেধ মাবরি িাবরনখর মনধ্য ো  রনল প্রবি পাবক্ষন র জন্য 

০.২৫  নর েম্বর  িমে হনি।  

প্রমাণক: অন্ত্রিস আদদশ ও দপ্তি/সাংস্থাি স্ব স্ব ওনয়িসাইট। 
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২.২ প্রকদল্পি PSC ও PIC সভা আদয়াজন 

 

দপ্তি/ সাংস্থাা্ি িলমান প্রকদল্পি ন্ত্রডন্ত্রপন্ত্রপ/টিএন্ত্রপন্ত্রপ এ ন্ত্রনধ িান্ত্রিত প্রমাপ অনুর্ান্ত্রয় PSC ও PIC সভা 

আদয়াজদনি লক্ষযমাত্রা ২.২ েম্বর ক্রবমন র ৬ নম্বি কলাদম উদেি কিদত িদি এিাং ৮-১১ কলামসমূদি প্রদর্াজয 

প্রকায়াট িাদি উি লক্ষযমাত্রা প্রদশ িন কিদত িদি। উদেখ্য, কম ি-পন্ত্রিকল্পনা প্রপ্রিদণি সময় িলমান সকল প্রকদল্পি তান্ত্রলকা 

প্রময়াদ, প্রমাপ অনুর্ান্ত্রয় PSC ও PIC সভা আদয়াজদনি সাংখ্যা (পৃথক কলাদম) উদেি কদি সাংযুন্ত্রি আকাদি ন্ত্রদদত 

িদি। সাংন্ত্রিষ্ট  প্রকদল্পি ন্ত্রডন্ত্রপন্ত্রপ/টিএন্ত্রপন্ত্রপ এি প্রদর্াজয পাতাগুদলা সাংযুি কিদত িদি। 

 মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: প্রমাপ অনুর্ান্ত্রয় PSC ও PIC সভা আদয়াজন কিা িদল পূণ ি নম্বি পাওয়া র্াদি। 

লক্ষযমাত্রাি শতকিা ৮০ ভাগ িাস্তিায়দনি জন্য গান্ত্রণন্ত্রতকিাদি নম্বি কতিন কদি নম্বি প্রদয়া িদি। ন্ত্রকন্তু, লক্ষযমাত্রাি 

শতকিা ৮০ ভাগ িাস্তিান্ত্রয়ত না িদল প্রকান নম্বি পাওয়া র্াদি না।  

প্রমাণক: আদয়ান্ত্রজত সভাি কার্ িন্ত্রিিিণী। 

 

২.৩ িান্ত্রষ িক উন্নয়ন কম িসূন্ত্রি িাস্তিায়ন  

দপ্তি/ সাংস্থা িাবে ম  উন্নয়ে  ম মসূবচ (এন্ত্রডন্ত্রপ) িাস্তিায়দনি শতকিা লক্ষযমাত্রা ন্ত্রনধ িািণ কদি  ২.৩ েম্বর 

ক্রবমন র ৬ নম্বি কলাদম উনেখ  রপ্রি এিাং ৮-১১  লামসমূনহ ত্রৈমাবস  বভবিনি উক্ত লক্ষযমাৈা বিভাজে  নর 

প্রদশ মে কিদি।  

মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: িাবে ম  উন্নয়ে  ম মসূবচ শিভাগ িাস্তিায়নের জন্য পূণ ম েম্বর পাওয়া র্ানি। লক্ষযমাৈার শি রা 

৮০ ভাগ িাস্তিায়নের জন্য গাবণবি হানর েম্বর  িমে  নর েম্বর কদয়া হনি। ব ন্তু, লক্ষযমাৈার শি রা ৮০ ভাগ 

িাস্তিাবয়ি ো হনল ক াে েম্বর পাওয়া র্ানি ো। তদি, প্রকান দপ্তি/ সাংস্থায় এন্ত্রডন্ত্রপ িিাদ্দ না থাকদল িাদজট িাস্তিায়দনি 

িাি ন্ত্রিদিিনায় প্রনয়া িদি। 

প্রমাণক: মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবডবপ িাস্তিায়দনি প্রমাণক সিিিাি কিদি। মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগ িাস্তিায়ন 

পন্ত্রিিীক্ষণ ও  মূল্যায়ন ন্ত্রিভাগ িদত িাবে ম  উন্নয়ে  ম মসূবচ িাস্তিায়ন িাি র্ািাই কিদি।  

 

২.৪ প্রকল্প সমান্ত্রপ্ত প্রশদষ প্রকদল্পি সম্পদ (র্ানিািন, কন্ত্রম্পউটাি, আসিািপত্র ইতযান্ত্রদ) ন্ত্রিন্ত্রধ প্রমাতাদিক িস্তান্তি কিা 

দপ্তি/সাংস্থা কর্তিক প্রকল্প সমান্ত্রপ্ত প্রশদষ প্রকদল্পি সম্পদ (র্ানিািন, কন্ত্রম্পউটাি, আসিািপত্র ইতযান্ত্রদ) ন্ত্রিন্ত্রধ 

প্রমাতাদিক িস্তান্তি কিাি তান্ত্রিি ন্ত্রনধ িািণ কদি ২.৪ েম্বর ক্রবমন র ৬ নম্বি কলাদম উনেখ  রনি হনি ৮-১১ 

 লামসমূনহ প্রদর্াজয প্রকায়াট িাদি উক্ত লক্ষযমাৈা বিভাজে  নর প্রদশ মে  রনি হনি। উদেখ্য, কম ি- পন্ত্রিকল্পনা প্রপ্রিদণি 

সময় সমাপ্ত িদয়দে এমন প্রকদল্পি সম্পদদি ন্ত্রিিিণ সাংযুন্ত্রি আকাদি ন্ত্রদদত িদি। 

মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: ন্ত্রনধ িান্ত্রিত সমদয়ি মদে প্রকদল্পি সম্পদ (র্ানিািন, কন্ত্রম্পউটাি, আসিািপত্র ইতযান্ত্রদ) ন্ত্রিন্ত্রধ 

প্রমাতাদিক িস্তান্তি কিদত পািদল পূণ ম েম্বর পাওয়া র্ানি। বেধ মাবরি িাবরনখর মনধ্য ো হনল প্রবি পাবক্ষন র জন্য ০.২৫ 

 নর েম্বর  িমে হনি। 

প্রমাণক: সাংন্ত্রিষ্ট পত্র  

ক্রবম  ৩: শুদ্ধাচার-সংবিষ্ট এিং দুেীবি প্রবিনরানধ সহায়  অন্যান্য  ার্ মক্রম 

 

দপ্তি/সাংস্থা স্ব স্ব প্রসক্টদি শুদ্ধাচার প্রবিষ্ঠার বেবমি শুদ্ধাচার-সংবিষ্ট এিং দুেীবি প্রবিনরানধ সহায়  

 ার্ মক্রমসমূনহর মে হনি অন্য কর্ন াে উপযুক্ত  ার্ মক্রম গ্রহণ  রনি পানর। এনক্ষনৈ অন্যযে ৫টি  ার্ মৈম গ্রহণ  রনি 

হনি এিং কসগুবলর লক্ষযমাৈা ৬ নম্বি কলাদম উনেখ  রনি হনি। এ োড়া, ৮-১১  লামসমূনহ ত্রৈমাবস  বভবিনি উক্ত 

লক্ষযমাৈা বিভাজে  নর প্রদশ িে  রনি হনি। উদেখ্য, দপ্তি/সাংস্থাি জন্য জাতীয় শুদ্ধািাি প্রকৌশল, ২০১২-এ ন্ত্রনধ িান্ত্রিত 

প্রকান কার্ িিম ইদতামদে িাস্তিান্ত্রয়ত না িদয় থাকদল উি কার্ িিম এ িন্ত্রমদক অন্তভু িি কিদত িদি। 

 

মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: দপ্তি/সাংস্থা স্ব স্ব প্রসক্টদি শুদ্ধাচার প্রবিষ্ঠার বেবমি শুদ্ধাচার-সংবিষ্ট এিং দুেীবি প্রবিনরানধ 

সহায়   ার্ মক্রমসমূনহর মধ্য হনি অন্য কর্ন াে উপযুক্ত  ার্ মক্রম গ্রহণ  রনি পানর।  ার্ মক্রম,  ম মসম্পাদে সূচ  ও 

এ   র্োর্ে হওয়া সানপনক্ষ এিং লক্ষযমাৈার বিপরীনি অজমে শিভাগ হনল পূণ ম েম্বর পাওয়া র্ানি। অন্যোয় ক াে 

েম্বর প্রদাে  রা র্ানি ো। 

 

প্রমাণক: স্ব স্ব ওদয়িসাইট, পত্র, প্রনাটিশ, েন্ত্রি, ন্ত্রভন্ত্রডও িা কার্ িিম সাংন্ত্রিষ্ট প্রর্দকান প্রমাণক। 
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৩। জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম ম-পবর ল্পো, ২০২১-২২ প্রণয়ে ও ত্রৈমাবস  পবরিীক্ষণ প্রবিনিদে সংক্রান্ত সময়সূন্ত্রি: 

সময়সীমা বিেয় িাস্তিায়ে ারী  র্তমপক্ষ 

ক. জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  মম-পবর ল্পো ও িাস্তিায়ে অগ্রগবি পবরিীক্ষণ  াঠানমা প্রণয়ে  

২৫ মাি ি 

২০২১  

বেনদ মবশ া অনুসরণ  নর জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম ম-পবর ল্পো 

প্রণয়নের জন্য স ল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রবিষ্ঠােন  অনুনরাধ 

জ্ঞাপে এিং আওিাধীে দপ্তর/সংস্থা, আঞ্চবল /মাঠ পর্ মানয়র 

 ার্ মালয়সমূনহ  ম ম-পবর ল্পো প্রণয়নের বেনদ মশো ও প্রনয়াজেীয় 

সহায়িা প্রদানের জন্য স ল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রবিষ্ঠােন  

অনুনরাধ জ্ঞাপে  

মবন্ত্রপবরেদ বিভাগ  

১৭ প্রম ২০২১ জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম ম-পবর ল্পোর খসড়া স্ব স্ব ত্রেবি িা 

 বমটির অনুনমাদে গ্রহণপূি ম  সাংন্ত্রিষ্ট মিণালয়/ন্ত্রিভাদগ কপ্ররণ  

দপ্তি/সাংস্থা 

১-৪ জুন  

২০২১ 

মিণালয়/ন্ত্রিভাদগি ননন্ত্রতকতা কন্ত্রমটি  র্তম  দপ্তি/সাংস্থাি 

দাবখলকৃি জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম ম-পবর ল্পোর খসড়া 

পর্ মানলাচোপূি ম  বিডব্যা  প্রদাে  

মন্ত্রণালয়/বিভাগ 

১০ জুন 

২০২১  

মিণালয়/ন্ত্রিভাদগি ননন্ত্রতকতা কন্ত্রমটিি সুপাবরশ অন্তর্ভ মক্ত  নর 

জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম ম-পবর ল্পো, ২০২১-২২ স্ব স্ব ত্রেবি িা 

 বমটির অনুনমাদে গ্রহণপূি ম  চূড়ান্ত  নর মিণালয়/ন্ত্রিভাদগ কপ্ররণ 

ও দপ্তি/সাংস্থাি স্ব স্ব ওনয়িসাইনট প্র াশ  

দপ্তি/সাংস্থা 

জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম ম-পবর ল্পো পন্ত্রিিীক্ষণ 

১৭ অদক্টািি 

২০২১ 

 

জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম ম-পবর ল্পো ও িাস্তিায়ে অগ্রগবি 

পবরিীক্ষণ  াঠানমানি উবেবখি লক্ষযমাত্রাি ন্ত্রিপিীদত ১ম 

নত্রমান্ত্রসক প্রন্ত্রতদিদন সাংন্ত্রিষ্ট মিণালয়/ন্ত্রিভাদগ প্রপ্রিণ 

দপ্তি/সাংস্থাি ননন্ত্রতকতা 

কন্ত্রমটি 

১৬ জানুয়ান্ত্রি 

২০২২ 

 

জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম ম-পবর ল্পো ও িাস্তিায়ে অগ্রগবি 

পবরিীক্ষণ  াঠানমানি উবেবখি লক্ষযমাত্রাি ন্ত্রিপিীদত ২য় 

নত্রমান্ত্রসক প্রন্ত্রতদিদন সাংন্ত্রিষ্ট মিণালয়/ন্ত্রিভাদগ প্রপ্রিণ 

দপ্তি/সাংস্থাি ননন্ত্রতকতা 

কন্ত্রমটি 

১৭ এন্ত্রপ্রল 

২০২২ 

জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম ম-পবর ল্পো ও িাস্তিায়ে অগ্রগবি 

পবরিীক্ষণ  াঠানমানি উবেবখি লক্ষযমাত্রাি ন্ত্রিপিীদত ৩য় 

নত্রমান্ত্রসক প্রন্ত্রতদিদন সাংন্ত্রিষ্ট মিণালয়/ন্ত্রিভাদগ প্রপ্রিণ 

দপ্তি/সাংস্থাি ননন্ত্রতকতা 

কন্ত্রমটি 

১৭ জুলাই 

২০২২ 

 

জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম ম-পবর ল্পো ও িাস্তিায়ে অগ্রগবি 

পবরিীক্ষণ  াঠানমানি উবেবখি লক্ষযমাত্রাি ন্ত্রিপিীদত ৪থ ি 

নত্রমান্ত্রসক অগ্রগন্ত্রতসি ২০২১-২২ অথ িিেদিি কম ি-পন্ত্রিকল্পনা 

স্বমূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রতদত মূল্যায়ন কদি সাংন্ত্রিষ্ট মিণালয়/ন্ত্রিভাদগ প্রপ্রিণ 

দপ্তি/সাংস্থাি ননন্ত্রতকতা 

কন্ত্রমটি 

 

৪। জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  মম-পবর ল্পো, ২০২১-২২ দান্ত্রিল প্রন্ত্রিয়া 

(ক)  দপ্তি/সাংস্থাসমূি জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  মম-পবর ল্পো ২০২১-২২ খসড়ার ১ কন্ত্রপ ১৭ প্রম ২০২১ 

িাবরখ ন্ত্রিকাল ৫:০০ ঘটিকাি মদে সাংন্ত্রিষ্ট মিণালয়/ন্ত্রিভাদগ দাবখল  রনি। 

(ি) মিণালয়/ন্ত্রিভাদগি ননন্ত্রতকতা কন্ত্রমটিি সুপাবরশ অন্তর্ভ মক্ত  নর জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  মম-পবর ল্পো ও 

িাস্তিায়ে অগ্রগবি পবরিীক্ষণ  াঠানমার চূড়ান্ত  বপ ১০ জুন ২০২১ িাবরনখর মনধ্য স্ব স্ব দপ্তি/সাংস্থাি ওনয়িসাইট-এ 

আপদলাড কিদত িদি এিাং ইদলকট্রন্ত্রনক কন্ত্রপ ন্ত্রপন্ত্রডএি িাইল আকাদি সাংন্ত্রিষ্ট মিণালয়/ন্ত্রিভাদগ প্রপ্রিণ কিদত িদি।  

 



পবরবশষ্ট-' ' 

                     দপ্তি/সাংস্থাি জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম ম-পবর ল্পো, ২০২১-২০২২  

দপ্তি/সাংস্থাি োম: 

 ার্ মক্রনমর োম  ম মসম্পাদে 

সূচ  

 

সূচন র 

মাে 

এ   

 

িাস্তিায়নে

রদাবয়ত্বপ্রা

প্ত 

ব্যবক্ত/পদ 

২০২১-২০২২ 

অে মিেনরর 

লক্ষযমাৈা 

িাস্তিায়ে অগ্রগবি পবরিীক্ষণ, ২০২১-২০২২  মন্তব্য 

লক্ষযমাৈা/ 

অজমে 

১ম 

ক ায়াট মা

র 

২য় 

ক ায়াট মা

র 

৩য় 

ক ায়াট মা

র 

৪ে ম 

ক ায়াট মা

র 

কমাট 

অজমে 

অবজমি 

মাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাবিষ্ঠাবে  ব্যিস্থা………………………………..... 

১.১ ত্রেবি িা  বমটির সভা 

আদয়াজন 

সভা 

আদয়ান্ত্রজত 

৪ সংখ্যা   লক্ষযমাৈা        

অজমে      

১.২ ত্রেবি িা  বমটির সভার 

বসদ্ধান্ত িাস্তিায়ে 

িাস্তিাবয়ি 

বসদ্ধান্ত 

৬ %   লক্ষযমাৈা        

অজমে      

১.৩ সুশাসে প্রবিষ্ঠার বেবমি 

অংশীজনের 

(stakeholders) 

অংশগ্রহনণ  সভা 

অনুবষ্ঠি সভা ২ সংখ্যা   লক্ষযমাৈা        

অজমে      

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ 

আয় াজন 

প্রশিক্ষণ 

আয় াশজত 

  ২ সংখ্যা   লক্ষযমাৈা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

অজমে      

১.৫  ম ম-পবরনিশ উন্নয়ে  উন্নত কম ি-

পন্ত্রিদিশ 

    ২ সংখ্যা 

ও 

িাবরখ 

  লক্ষযমাৈা 

 

       

অজমে      

অজমে      

১.৬ জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল 

 ম ম-পবর ল্পো, ২০২১-২২ ও 

ত্রৈমাবস  পবরিীক্ষণ প্রবিনিদে 

 ম ম-

পবর ল্পো  ও 

ত্রৈমাবস  

    ১ িাবরখ   লক্ষযমাৈা        
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 ার্ মক্রনমর োম  ম মসম্পাদে 

সূচ  

 

সূচন র 

মাে 

এ   

 

িাস্তিায়নে

রদাবয়ত্বপ্রা

প্ত 

ব্যবক্ত/পদ 

২০২১-২০২২ 

অে মিেনরর 

লক্ষযমাৈা 

িাস্তিায়ে অগ্রগবি পবরিীক্ষণ, ২০২১-২০২২  মন্তব্য 

লক্ষযমাৈা/ 

অজমে 

১ম 

ক ায়াট মা

র 

২য় 

ক ায়াট মা

র 

৩য় 

ক ায়াট মা

র 

৪ে ম 

ক ায়াট মা

র 

কমাট 

অজমে 

অবজমি 

মাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

সংবিষ্ট মন্ত্রণালনয় দাবখল ও স্ব 

স্ব ওনয়িসাইনট আপনলাড রণ 

 

 

প্রবিনিদে 

দাবখলকৃি ও 

আপনলাডকৃি 

অজমে      

১.৭ আওতাধীন  আঞ্চন্ত্রলক/ মাঠ 

পর্ িাদয়ি কার্ িালয় (প্রদর্াজয 

প্রক্ষদত্র) কর্তিক দাবখলকৃি 

জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম ম-

পবর ল্পো ও পবরিীক্ষণ  

প্রবিনিদনের ওপর বিডব্যা  

প্রদাে  

বিডব্যা  

সভা/ ম মশালা 

অনুবষ্ঠি 

   ৪ িাবরখ   লক্ষযমাৈা        

অজমে      

১.৮ শুদ্ধািাি পুিস্কাি প্রদান 

এিাং 

পুিস্কািপ্রাপ্তদদি তান্ত্রলকা 

ওদয়িসাইদট প্রকাশ 

প্রদত্ত পুিস্কাি     ১ তান্ত্রিি           

২.  আন্ত্রথ িক ব্যিস্থাপনা উন্নয়ন ........................................................................ 

২.১ ২০২১-২২ অে ম িেনরর 

ক্রয়-পবর ল্পো পবর ল্পো  

(প্র নল্পর  অনুনমাবদি িাবে ম  

ক্রয় পবর ল্পোসহ)   

ওনয়িসাইনট প্র াশ 

ক্রয়-

পবর ল্পো 

ওনয়িসাইনট 

প্র াবশি 

২ িাবরখ   লক্ষযমাৈা        

অজমে      



3 

 

 

২.২ প্রকয়ের PSC ও PIC 

সভা আয় াজন  

সভা 

আয় াশজত 

২ সংখ্যা   লক্ষযমাৈা        

অজমে      

২.৩ বাশষ িক উন্ন ন কর্ িসূশচ 

বাস্তবা ন 

বাশষ িক 

উন্ন ন 

কর্ িসূশচ 

বাস্তবাশ ত 

   ২ %   লক্ষযমাৈা        

অজিন      

২.৪ প্র ল্প সমাবপ্ত কশনে 

প্র নল্পর সম্পদ (র্ােিাহে, 

 বম্পউটার, আসিািপৈ 

ইিযাবদ) বিবধ কমািানি  

হস্তান্তর  রা 

প্র নল্পর 

সম্পদ বিবধ 

কমািানি  

হস্তান্তবরি 

    ২ তান্ত্রিি   লক্ষযমাৈা        

অজিন      

৩. শুদ্ধাচার সংবিষ্ট এিং দুেীবি প্রবিনরানধ সহায়  অন্যান্য  ার্ মক্রম……………..৩০ (অগ্রান্ত্রধকাি ন্ত্রভন্ত্রত্তদত নুযনতম পাঁিটি কার্ িিম) 

৩.১  ৪    লক্ষযমাৈা        

অজমে      

৩.২  ৪    লক্ষযমাৈা        

অজমে      

৩.৩  ৪    লক্ষযমাৈা        

অজমে      

৩.৪  ৪    লক্ষযমাৈা        

অজমে      

৩.৫  ৪    লক্ষযমাৈা        

অজমে      

 

ন্ত্রি:দ্র:- প্রকান িন্ত্রমদকি কার্ িিম প্রদর্াজয না িদল তাি কািণ মন্তব্য কলাদম উদেি কিদত িদি। 


