
 
 

 

 

 

 

দপ্তর/সংস্থার জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল  

কম যপফরকল্পনা প্রণেন, বাস্তবােন ও মূল্যায়ন ফনয়দ যফশকা, ২০২১-২২ 
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দপ্তর/সংস্থার জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনা প্রণেন, বাস্তবােন ও  

মূল্যায়ন ফনয়দ যফশকা, ২০২১-২২ 

 

১। যপ্রোপট: 

 েণপ্রজাতন্ত্রী বাংলায়দশ সরকার ২০১২ সায়ল জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল প্রণেন কয়রয়ে। এ যকৌশয়লর মূল লেয হল 

শুদ্ধাচার চচ যা ও দুনীফত প্রফতয়রায়ধর মাধ্যয়ম রাষ্ট্র ও সমায়জ সুশাসন প্রফতষ্ঠা করা। সুখী-সমৃদ্ধ যসানার বাংলা েড়ার 

প্রতযয়ে প্রণীত যকৌশয়ল শুদ্ধাচারয়ক ননসতকতা ও সততা দ্বারা প্রভাসবত আচরণগত উৎকষ য এবাং সকান সমাদজর 

কাদলাত্তীণ য মানদণ্ড, প্রথা ও নীসতর প্রসত আনুগতয সহসাদব সাংজ্ঞাসয়ত করা হদয়দি। এ যকৌশয়ল রাষ্ট্র ও সমায়জ শুদ্ধাচার 

প্রফতষ্ঠা সরকায়রর সাংফবধাফনক ও আইনেত স্থােী দাফেত্ব; সুতরাং সরকারয়ক অব্যাহতভায়ব এই লয়েয কাে যক্রম 

পফরচালনা করয়ত হয়ব ময়ম য উয়েখ আয়ে। এরই ধারাবাফহকতাে প্রাে সকল মন্ত্রণালে/ফবভাে/অন্যান্য রাষ্ট্রীে প্রফতষ্ঠানসমূহ ১ 

জানুোফর ২০১৫ যেয়ক ৩০ জুন ২০১৬ যমোয়দর জন্য শুদ্ধাচার কম যপফরকল্পনা ও বাস্তবােন অগ্রেফত পফরবীেণ কাঠায়মা 

প্রণেন কয়র। ২০১৬-২০১৭ অে যবেয়র মন্ত্রণালে/ফবভাে/সংস্থার পাশাপাফশ আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা এবাং মাঠ পে যায়ের 

সবভাগীয়/আঞ্চসলক কার্ যালয়সমূহ জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনা ও বাস্তবােন পফরবীেণ কাঠায়মা প্রণেন কয়র 

আসদি। ২০১৮-১৯ অে যবেয়র প্রথমবাদরর মত জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনাে সম্পাফদত কায়জর ফবপরীয়ত 

নম্বর প্রদান ও যস আয়লায়ক প্রাথসমকভাদব মূল্যােন কার্ যক্রম শুরু হয়। এর িারাবাসহকতায় আগামী ২০২১-২২ 

অথ যবিদরও জাতীয় শুদ্ধাচার সকৌশল কম যপসরকল্পনায় সম্পাসদত কাদজর সবপরীদত নম্বর প্রদান ও সস আদলাদক মূল্যায়দনর 

ব্যবস্থা রদয়দি।   

 সকল দপ্তর/সাংস্থা মসন্ত্রপসরষদ সবভাগ কর্তযক প্রণীত এ সনদদ যসশকা অনুসরণপূব যক স্ব স্ব কার্ যালদয়র জাতীে শুদ্ধাচার 

যকৌশল কম যপফরকল্পনা প্রণেন, বাস্তবায়ন করদব এবাং আওতািীন আঞ্চসলক ও মাঠ পর্ যাদয়র কার্ যালয়সমূদহর জন্য 

জাতীয় শুদ্ধাচার সকৌশল কম যপসরকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়দনর সনদদ যশনা ও প্রদয়াজনীয় সহায়তা প্রদান করদব। 

দপ্তর/সাংস্থাসমূহ এই সনদদ যসশকা অনুসরণ কয়র কম যপফরকল্পনাে অন্তর্ভ যি কাে যক্রমসমূহ বাস্তবােন যশয়ষ মূল্যায়ন করদব।  

২। জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কমযপফরকল্পনা, ২০২১-২২ 

 

জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনাে প্রাফতষ্ঠাফনক ব্যবস্থা, আসথ যক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন এবাং শুদ্ধাচার 

সাংসিষ্ট ও দুনীসত প্রসতদরাদি সহায়ক অন্যান্য কার্ যক্রম এই ৩ (ফতন) টি যেয়ত্র কাে যক্রম ফনধ যারণ করা হয়েয়ে: 

 

ক্রফমক ১: প্রাফতষ্ঠাফনক ব্যবস্থা 
 

১.১ ননফতকতা কফমটির সভা   

 

ননসতকতা কসমটির কার্ যপসরসির আদলাদক সভার আদলাচযসূসচ সনি যারণ করদত হদব। জাতীয় শুদ্ধাচার সকৌশল 

কম যপসরকল্পনা ও বাস্তবায়ন পসরবীক্ষণ সাংক্রান্ত নত্রমাফসক প্রফতয়বদনসমূহ ননফতকতা কফমটির সভাে অনুয়মাফদত হয়ত 

হয়ব ফবধাে প্রফত যকায়াট যাদর ন্যযনতম ১টি কয়র ননফতকতা কফমটির সভা আহ্বান করয়ত হয়ব এবং এর লক্ষযমাত্রা ১.১ 

নম্বর ক্রফময়কর ৬ নম্বর কলাদম উয়েখপূব যক ৮-১১ কলামসমূয়হ নত্রমাফসক ফভফত্তয়ত উি লেযমাত্রা ফবভাজন কয়র প্রদশ যন 

কদর ননসতকতা কসমটির সভার কার্ যসববরণী সংফিষ্ট মন্ত্রণালে/সবভাদগ সপ্ররণ করদত হয়ব।  

 

মূল্যায়ন পদ্ধসত: প্রফত নত্রমাফসয়ক ১টি কয়র সভা অনুফষ্ঠত হয়ল পূণ য নম্বর পাওো োয়ব। যকান নত্রমাফসয়ক সভা 

আয়োজন করা সম্ভব না হয়ল পরবতী সময়ে সভা আয়োজন করা োয়ব। তয়ব, ফনধ যাফরত নত্রমাফসয়কর সভা পরবতী সময়ে 

আয়োজন করা হয়ল প্রফতটি সভার ফবলয়ম্বর জন্য ০.২৫ কয়র নম্বর কতযন হয়ব। 

 

প্রমাণক: ননসতকতা কসমটির সভার কার্ যসববরণী। 

 

১.২ ননফতকতা কফমটির সভার ফসদ্ধান্ত বাস্তবােন 

 

ননফতকতা কফমটির সভাে গৃহীত ফসদ্ধান্ত বাস্তবােয়নর হার ফনধ যারণ করয়ত হয়ব এবং এর লক্ষযমাত্রা ১.২ নম্বর 

ক্রফময়ক উয়েখ করয়ত হয়ব। এয়েয়ত্র প্রফত যকাোট যায়র অনুয়ষ্ঠে ননফতকতা কফমটির সভাে গৃহীত ফসদ্ধান্ত বাস্তবােয়নর হার 

পৃেকভায়ব প্রফত যকাোট যায়র (৮-১১ কলামসমূয়হ) উয়েখ করয়ত হয়ব। সকান সসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা সম্ভব না হদল তার 

সর্ৌসিক কারণ উদেে কদর ননসতকতা কসমটির সভাপসত কর্তযক প্রসতস্বাক্ষসরত প্রসতদবদন দাসেল করদত হদব।  



50 

 

 

মূল্যায়ন পদ্ধসত: প্রফত নত্রমাফসয়ক আয়োফজত সভার ফসদ্ধান্ত বাস্তবােন লেযমাত্রার ফবপরীয়ত অজযন শতভাে 

হয়ল পূণ য নম্বর পাওো োয়ব। তয়ব অজযন শতভাে না হয়ল োফণফতকহায়র নম্বর কতযন হয়ব। উদেখ্য, মূল্যায়দনর সময় 

ননসতকতা কসমটির কার্ যপসরসির আদলাদক গৃহীত সসদ্ধান্ত বাস্তবায়দনর ওপর সবসশ গুরুে সদয়া হদব।  

 

প্রমাণক: ননসতকতা কসমটির সভার কার্ যসববরণী ও বাস্তবায়ন অগ্রগসত প্রসতদবদন।  

 

১.৩ সুশাসন প্রসতষ্ঠার সনসমত্ত অাংশীজদনর (Stakeholder) অাংশগ্রহদণ সভা 

 

 দপ্তর/সাংস্থায় অংশীজদনর অংশগ্রহয়ণ সভা আহ্বান করয়ত হয়ব এবং ১.৩ নম্বর ক্রফময়কর ৬ নম্বর কলাদম এর 

লক্ষযমাত্রা উয়েখ করয়ত হয়ব এবং ৮-১১ কলামসমূয়হ নত্রমাফসক ফভফত্তয়ত উি লেযমাত্রা ফবভাজন কয়র প্রদশ যন করয়ত 

হয়ব। উয়েখ্য, অংশীজন (stakeholder) বলয়ত স্ব স্ব মন্ত্রণালে/ফবভাে/রাষ্ট্রীে প্রসতষ্ঠাদনর অভযন্তরীণ/দাপ্তসরক/নাগসরক 

যসবা গ্রহণকারী যেয়কান ব্যফি/প্রফতষ্ঠান (সরকাফর/য়বসরকাফর), সুশীল সমাদজর প্রসতসনসি (দপ্তর/সংস্থার কাদজর সাদথ 

সাংসিষ্ট) এবং আওতাধীন মাঠপে যায়ের কাে যালেসমূহ ফকংবা তায়দর কম যকতযা-কম যচারীয়ক বুঝায়ব। 

 

মূল্যায়ন পদ্ধসত: অংশীজয়নর অংশগ্রহয়ণ সভা আয়োজয়নর লেযমাত্রার ফবপরীয়ত অজযন শতভাে হয়ল পূণ য 

নম্বর পাওো োয়ব। তয়ব অজযন শতভাে না হয়ল োফণফতকহায়র নম্বর কতযন হয়ব। 

 

প্রমাণক: অংশীজয়নর অংশগ্রহয়ণ সভার কার্ যসববরণী এবাং হাসজরা।  

 

১.৪ শুদ্ধাচার সাংক্রান্ত প্রসশক্ষণ আদয়াজন  

 

কম যকতযা-কম যচারীদদর জন্য শুদ্ধাচার সাংক্রান্ত ন্যযনতম ২ টি প্রসশক্ষণ আদয়াজন করদত হদব এবাং এর 

লক্ষযমাত্রা ১.৪ নম্বর ক্রসমদকর ৬ নম্বর কলাদম উদেে করদত হদব। ৮-১১ কলামসমূদহ প্রদর্াজয সকায়াট যাদর উি 

লক্ষযমাত্রা প্রদশ যন করদত হদব।  

 

মূল্যায়ন পদ্ধসত: লক্ষযমাত্রার সবপরীদত শুদ্ধাচার সাংক্রান্ত ন্যযনতম ২ টি প্রসশক্ষণ আদয়াজন করা হদল পূণ য 

নম্বর পাওয়া র্াদব। তদব অজযন শতভাগ না হদল গাসণসতকহাদর নম্বর কতযন হদব। 

 

প্রমাণক: প্রসশক্ষদণর সনাটিশ, হাসজরা ও িসব। 

 

১.৫ কম য-পসরদবশ উন্নয়ন (স্বাস্থযসবসি অনুসরণ/টিওএন্ডইভুি অদকদজা মালামাল সবনষ্টকরণ/পসরষ্কার-পসরচ্ছন্নতা বৃসদ্ধ 

ইতযাসদ) 

বতযমাদন সবরাজমান নতুন স্বাভাসবক (new normal) পসরসস্থসতদত দপ্তর/সাংস্থাসমূহ স্ব স্ব কাে যালয়ে কম য-

পসরদবশ উন্নয়ন সাংক্রান্ত কার্ যক্রম সর্মন: স্বাস্থযসবসি অনুসরণ/টিওএন্ডইভুি অদকদজা মালামাল সবনষ্টকরণ/পসরষ্কার-

পসরচ্ছন্নতা বৃসদ্ধ ইতযাসদ গ্রহণ করদব। কার্ যক্রদমর সাংখ্যা ও সম্পন্ন করার তাসরে সনি যারণ কদর লক্ষযমাত্রা ১.৫ ক্রসমদকর 

৬ নম্বর কলাদম উয়েখ করয়ত হয়ব এবং ৮-১১ কলামসমূয়হ নত্রমাফসকফভফত্তয়ত উি লেযমাত্রা ফবভাজন কয়র প্রদশ যন 

করয়ত হয়ব। উদেখ্য, কম যপসরকল্পনা সপ্ররদণর সময় সনব যাসচত কার্ যক্রদমর নাম, বাস্তবায়ন প্রসক্রয়া ও প্রমাণক সহসাদব সক 

সরবরাহ করা হদব তার সববরণ পৃথক সাংযুসিদত সদদত হদব। 

 

 মূল্যায়ন পদ্ধসত: দপ্তর/সাংস্থাসমূহ কম য-পসরদবশ উন্নয়ন সাংক্রান্ত সবসভন্ন কার্ যক্রদমর সাংখ্যা ও কার্ যক্রম সম্পন্ন 

করার তাসরদের লক্ষযমাত্রা অসজযত হদল পূণ য নম্বর পাওো োয়ব।  

 

প্রমাণক: ননসতকতা কসমটির সভাপসত কর্তযক সতযাসয়ত বাস্তবায়ন প্রসতদবদন, সাংসিষ্ট পত্র, প্রদর্াজয সক্ষদত্র িসব 

ও অন্যান্য প্রমাণক। 

 

১.৬ জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনা, ২০২১-২২ এবাং ফনধ যাফরত সময়ে নত্রমাফসক পফরবীেণ প্রফতয়বদন স্ব স্ব 

মন্ত্রণালদয় দাসেল ও স্ব স্ব ওদয়বসাইদট আপদলাডকরণ 

 

মফন্ত্রপফরষদ ফবভাে যেয়ক প্রদত্ত ফনয়দ যশনা অনুোেী সনি যাসরত তাসরদের ময়ধ্য জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল 

কম যপফরকল্পনা ও পফরবীেণ কাঠায়মা প্রণেণ কয়র লক্ষযমাত্রা ১.৬ নম্বর ক্রফময়কর প্রেম যকাোট যায়র প্রদশ যন করয়ত হয়ব। 

এ  কাঠায়মা প্রণেয়ণর প্রকৃত তাফরখ অজযয়নর কলায়ম উয়েখ কয়র তা সংফিষ্ট মন্ত্রণালে/ফবভায়ে যপ্ররণ করয়ত হয়ব। 

প্রয়তযক যকাোট যায়র জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনা ও পফরবীেণ কাঠায়মা বাস্তবােয়নর তথ্য সংফিষ্ট 
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যকাোট যায়রর প্রকৃত অজযয়নর ঘয়র উদেে কদর যকাোট যার সমাফপ্তর পরবতী ১৫ ফদয়নর ময়ধ্য তা সংফিষ্ট মন্ত্রণালে/ফবভায়ে 

দাফখল করয়ত হয়ব এবাং স্ব স্ব ওদয়বসাইদট আপদলাড করদত হদব। 

 

মূল্যায়ন পদ্ধসত: সনি যাসরত তাফরয়খর ময়ধ্য জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনা, ২০২১-২২ এবাং প্রয়তযক 

নত্রমাফসক পফরবীেণ প্রফতয়বদন ফনধ যাফরত সময়ে স্ব স্ব মন্ত্রণালদয় দাসেল ও স্ব স্ব ওদয়বসাইদট আপদলাড করা হদল পূণ য 

নম্বর পাওো োয়ব।  

 

প্রমাণক: স্ব স্ব ওয়েবসাইট। 

 

১.৭ আওতািীন আঞ্চসলক/মাঠ পর্ যাদয়র কার্ যালয় (প্রদর্াজয সক্ষদত্র) কর্তযক দাফখলকৃত জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল 

কম যপফরকল্পনা ও পফরবীেণ  প্রফতয়বদয়নর ওপর ফিডব্যাক প্রদান 

 

দপ্তর/সাংস্থাসমূহ আওতািীন আঞ্চসলক/মাঠ পর্ যাদয়র কার্ যালয় কর্তযক দাফখলকৃত জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল 

কম যপফরকল্পনা ও পসরবীক্ষণ প্রসতদবদদনর ওপর ফিডব্যাক প্রদান করদব এবাং লেযমাত্রা ১.৭ নম্বর ক্রফময়কর ৬ নম্বর 

কলাদম উয়েখ করয়ত হয়ব এবং ৮-১১ কলামসমূয়হ নত্রমাফসকফভফত্তয়ত উি লেযমাত্রা ফবভাজন কয়র প্রদশ যন করয়ত 

হয়ব। 

 

মূল্যায়ন পদ্ধসত: আওতািীন আঞ্চসলক/মাঠ পর্ যাদয়র কার্ যালয় কর্তযক প্রসত সকায়াট যাদর দাফখলকৃত জাতীে 

শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনা ও পফরবীেণ প্রফতয়বদয়নর ওপর দপ্তর/সাংস্থাসমূহ ফিডব্যাক প্রদান করয়ল পূণ য নম্বর 

পাওো োয়ব।  

 

প্রমাণক: যনাটিশ, উপফস্থফত, পত্র, আঞ্চসলক/মাঠ পর্ যাদয়র কার্ যালয় (প্রদর্াজয সক্ষদত্র) কর্তযক বাস্তবাসয়ত কম য- 

পসরকল্পনার ৩ নম্বর ক্রসমদকর বাস্তবায়ন অগ্রগসত প্রসতদবদন। 

 

১.৮ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এবাং পুরস্কারপ্রাপ্তদদর তাসলকা ওদয়বসাইদট প্রকাশ  

 

শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীসতমালা ২০১৭ ও এর স্পষ্টীকরণ অনুোেী দপ্তর/সংস্থাসমূহ তায়দর কম যকতযা-

কম যচারীয়দরয়ক পুরস্কার প্রদান করয়ব এবাং পুরস্কারপ্রাপ্তদদর তাসলকা ওদয়বসাইদট প্রকাশ করদব। এর লেযমাত্রা ১.৮ 

নম্বর ক্রফময়কর ৬ নম্বর কলাদম উয়েখ করয়ত হয়ব এবং ৮-১১ কলামসমূয়হ প্রদর্াজয সকায়াট যাদর উি লেযমাত্রা প্রদশ যন 

করয়ত হয়ব। উদেখ্য, ২০২১-২০২২ অথ যবিদরর জন্য জুন ২০২২-এ পুরস্কার প্রদান করয়ত হদব। 

 

মূল্যায়ন পদ্ধসত: ২০২১-২২ অে যবেয়রর শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদাদনর লেযমাত্রার ফবপরীয়ত অজযন শতভাে হয়ল 

পূণ য নম্বর পাওো োয়ব। তয়ব অজযন ফনধ যাফরত তাফরয়খর ময়ধ্য না হয়ল যকান নম্বর প্রদান করা োয়ব না। 

 

প্রমাণক: আয়দশ, পত্র, ওদয়বসাইট। 

 

ক্রফমক ২: আফে যক ব্যবস্থাপনা উন্নেন   

২.১ ২০২১-২২ অথ য বিদরর ক্রে-পফরকল্পনা (প্রকয়ল্পর অনুয়মাফদত বাফষ যক ক্রে পফরকল্পনাসহ) ওদয়বসাইদট প্রকাশ 

ফপফপএ ২০০৬-এর ধারা ১১(২) ও ফপফপআর ২০০৮-এর ফবফধ ১৬(৬) অনুোেী সরকায়রর রাজস্ব বায়জয়টর 

অধীয়ন যকান ক্রেকাে য পফরচালনার যেয়ত্র ক্রেকারী প্রফতষ্ঠান অে যবেয়রর প্রারয়ম্ভ বাফষ যক ক্রে-পফরকল্পনা প্রণেন করয়ব। 

দপ্তর/সংস্থার রাজস্ব বায়জয়টর অধীয়ন ক্রে পফরকল্পনা প্রণেয়নর পাশাপাফশ চলমান প্রকল্পসমূয়হর বাফষ যক ক্রে পফরকল্পনা 

অনুয়মাদন করয়ত হয়ব। রাজস্ব বায়জয়টর ক্রে পফরকল্পনা এবং প্রকল্পসমূয়হর অনুয়মাফদত ক্রে পফরকল্পনা ওয়েবসাইয়ট 

প্রকায়শর লেযমাত্রা ১ম যকাোট যায়রই ফনধ যারণ করয়ত হয়ব। দু'ধরয়নর ক্রে পফরকল্পনা ওয়েবসাইয়ট প্রকায়শর জন্য দু'টি 

পৃেক তাফরখ ফনধ যারণ করা হয়ল তাফরখ দু'টি ১ম যকাোট যায়র (৮ নম্বর কলায়ম) কমা ফদয়ে ফলখয়ত হয়ব। উয়েখ্য, মন্তব্য 

কলায়ম যকানটি রাজস্ব বায়জয়টর ক্রে পফরকল্পনা ওয়েবসাইয়ট প্রকায়শর লেযমাত্রা এবং যকানটি প্রকল্পসমূয়হর 

অনুয়মাফদত বাফষ যক ক্রে পফরকল্পনা ওয়েবসাইয়ট প্রকায়শর লেযমাত্রা তা ফনধ যারণ কয়র ফদয়ত হয়ব।  

মূল্যায়ন পদ্ধসত: ২০২১-২২ অে যবেয়রর প্রারয়ম্ভ বাফষ যক ক্রে-পফরকল্পনা ওয়েবসাইয়ট প্রকাশ করা হয়ল এবং 

েোসময়ে (সংয়শাফধত বায়জট অনুোেী) হালনাোদ করা হয়ল ০.৫০ নম্বর পাওো োয়ব। ফনধ যাফরত তাফরয়খর ময়ধ্য না 

হয়ল প্রফত পাফেয়কর জন্য ০.২৫ কয়র নম্বর কতযন হয়ব। প্রকল্পসমূয়হর অনুয়মাফদত বাফষ যক ক্রে পফরকল্পনা লেযমাত্রা 

অনুোেী ওয়েবসাইয়ট প্রকাশ করয়ল ১.৫ নম্বর পাওো োয়ব। ফনধ যাফরত তাফরয়খর ময়ধ্য না করয়ল প্রফত পাফেয়কর জন্য 

০.২৫ কয়র নম্বর কতযন হয়ব।  
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প্রমাণক: অসিস আদদশ ও দপ্তর/সাংস্থার স্ব স্ব ওয়েবসাইট। 

 

২.২ প্রকদল্পর PSC ও PIC সভা আদয়াজন 

 

দপ্তর/ সাংস্থার চলমান প্রকদল্পর সডসপসপ/টিএসপসপ এ সনি যাসরত প্রমাপ অনুর্ায়ী PSC ও PIC সভা 

আদয়াজদনর লক্ষযমাত্রা ২.২ নম্বর ক্রফময়কর ৬ নম্বর কলাদম উদেে করদত হদব এবাং ৮-১১ কলামসমূদহ প্রদর্াজয 

সকায়াট যাদর উি লক্ষযমাত্রা প্রদশ যন করদত হদব। উদেখ্য, কম যপসরকল্পনা সপ্ররদণর সময় চলমান সকল প্রকদল্পর তাসলকা 

সময়াদ, প্রমাপ অনুর্ায়ী PSC ও PIC সভা আদয়াজদনর সাংখ্যা (পৃথক কলাদম) উদেে কদর সাংযুসি আকাদর সদদত 

হদব। সাংসিষ্ট  প্রকদল্পর সডসপসপ/টিএসপসপ এর প্রদর্াজয পাতাগুদলা সাংযুি করদত হদব। 

 মূল্যায়ন পদ্ধসত: প্রমাপ অনুর্ায়ী PSC ও PIC সভা আদয়াজন করা হদল পূণ য নম্বর পাওয়া র্াদব। 

লক্ষযমাত্রার শতকরা ৮০ ভাগ বাস্তবায়দনর জন্য গাসণসতকহাদর নম্বর কতযন কদর নম্বর সদয়া হদব। সকন্তু, লক্ষযমাত্রার 

শতকরা ৮০ ভাগ বাস্তবাসয়ত না হদল সকান নম্বর পাওয়া র্াদব না।  

প্রমাণক: আদয়াসজত সভার কার্ যসববরণী। 

 

২.৩ বাসষ যক উন্নয়ন কম যসূসচ বাস্তবায়ন  

দপ্তর/ সাংস্থা বাফষ যক উন্নেন কম যসূফচ (এসডসপ) বাস্তবায়দনর শতকরা লক্ষযমাত্রা সনি যারণ কদর  ২.৩ নম্বর 

ক্রফময়কর ৬ নম্বর কলাদম উয়েখ করসব এবাং ৮-১১ কলামসমূয়হ নত্রমাফসকফভফত্তয়ত উি লেযমাত্রা ফবভাজন কয়র 

প্রদশ যন করদব।  

মূল্যায়ন পদ্ধসত: বাফষ যক উন্নেন কম যসূফচ শতভাে বাস্তবােয়নর জন্য পূণ য নম্বর পাওো োয়ব। লেযমাত্রার শতকরা 

৮০ ভাে বাস্তবােয়নর জন্য োফণফতকহায়র নম্বর কতযন কয়র নম্বর যদো হয়ব। ফকন্তু, লেযমাত্রার শতকরা ৮০ ভাে 

বাস্তবাফেত না হয়ল যকান নম্বর পাওো োয়ব না। তদব, সকান দপ্তর/ সাংস্থায় এসডসপ বরাে না থাকদল বাদজট বাস্তবায়দনর 

হার সবদবচনায় সনয়া হদব। 

প্রমাণক: মন্ত্রণালে/ফবভাে এফডফপ বাস্তবায়দনর প্রমাণক সরবরাহ করদব। মসন্ত্রপসরষদ সবভাগ বাস্তবায়ন 

পসরবীক্ষণ ও  মূল্যায়ন সবভাগ হদত বাফষ যক উন্নেন কম যসূফচ বাস্তবায়ন হার র্াচাই করদব।  

 

২.৪ প্রকল্প সমাসপ্ত সশদষ প্রকদল্পর সম্পদ (র্ানবাহন, কসম্পউটার, আসবাবপত্র ইতযাসদ) সবসি সমাতাদবক হস্তান্তর করা 

দপ্তর/সাংস্থা কর্তযক প্রকল্প সমাসপ্ত সশদষ প্রকদল্পর সম্পদ (র্ানবাহন, কসম্পউটার, আসবাবপত্র ইতযাসদ) সবসি 

সমাতাদবক হস্তান্তর করার তাসরে সনি যারণ কদর ২.৪ নম্বর ক্রফময়কর ৬ নম্বর কলাদম উয়েখ করয়ত হয়ব। ৮-১১ 

কলামসমূয়হ প্রদর্াজয সকায়াট যাদর উি লেযমাত্রা ফবভাজন কয়র প্রদশ যন করয়ত হয়ব। উদেখ্য, কম য- পসরকল্পনা সপ্ররদণর 

সময় সমাপ্ত হদয়দি এমন প্রকদল্পর সম্পদদর সববরণ সাংযুসি আকাদর সদদত হদব। 

মূল্যায়ন পদ্ধসত: সনি যাসরত সমদয়র মদে প্রকদল্পর সম্পদ (র্ানবাহন, কসম্পউটার, আসবাবপত্র ইতযাসদ) সবসি 

সমাতাদবক হস্তান্তর করদত পারদল পূণ য নম্বর পাওো োয়ব। ফনধ যাফরত তাফরয়খর ময়ধ্য না হয়ল প্রফত পাফেয়কর জন্য ০.২৫ 

কয়র নম্বর কতযন হয়ব। 

প্রমাণক: সাংসিষ্ট পত্র  

ক্রফমক ৩: শুদ্ধাচার-সংফিষ্ট এবং দুনীফত প্রফতয়রায়ধ সহােক অন্যান্য কাে যক্রম 

 

দপ্তর/সাংস্থা স্ব স্ব সসটদর শুদ্ধাচার প্রফতষ্ঠার ফনফমত্ত শুদ্ধাচার-সংফিষ্ট এবং দুনীফত প্রফতয়রায়ধ সহােক 

কাে যক্রমসমূয়হর মে হয়ত অন্য যেয়কান উপযুি কাে যক্রম গ্রহণ করয়ত পায়র। এয়েয়ত্র অন্যযন ৫টি কাে যত্রম গ্রহণ করয়ত 

হয়ব এবং যসগুফলর লেযমাত্রা ৬ নম্বর কলাদম উয়েখ করয়ত হয়ব। এ োড়া, ৮-১১ কলামসমূয়হ নত্রমাফসকফভফত্তয়ত উি 

লেযমাত্রা ফবভাজন কয়র প্রদশ যন করয়ত হয়ব। উদেখ্য, দপ্তর/সাংস্থার জন্য জাতীয় শুদ্ধাচার সকৌশল, ২০১২-এ সনি যাসরত 

সকান কার্ যক্রম ইদতামদে বাস্তবাসয়ত না হদয় থাকদল উি কার্ যক্রম এ ক্রসমদক অন্তভু যি করদত হদব। 

 

মূল্যায়ন পদ্ধসত: দপ্তর/সাংস্থা স্ব স্ব সসটদর শুদ্ধাচার প্রফতষ্ঠার ফনফমত্ত শুদ্ধাচার-সংফিষ্ট এবং দুনীফত প্রফতয়রায়ধ 

সহােক কাে যক্রমসমূয়হর মধ্য হয়ত অন্য যেয়কান উপযুি কাে যক্রম গ্রহণ করয়ত পায়র। কাে যক্রম, কম যসম্পাদন সূচক ও 

একক েোেে হওো সায়পয়ে এবং লেযমাত্রার ফবপরীয়ত অজযন শতভাে হয়ল পূণ য নম্বর পাওো োয়ব। অন্যোে যকান 

নম্বর প্রদান করা োয়ব না। 
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প্রমাণক: স্ব স্ব ওদয়বসাইট, পত্র, সনাটিশ, িসব, সভসডও বা কার্ যক্রম সাংসিষ্ট সর্দকান প্রমাণক। 

 

৩। জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনা, ২০২১-২২ প্রণেন ও নত্রমাফসক পফরবীেণ প্রফতয়বদন সংক্রান্ত সময়সূসচ: 

সমেসীমা ফবষে বাস্তবােনকারী কর্তযপে 

ক. জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কমযপফরকল্পনা ও বাস্তবােন অগ্রেফত পফরবীেণ কাঠায়মা প্রণেন  

২৫ মাচ য 

২০২১  

ফনয়দ যফশকা অনুসরণ কয়র জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনা 

প্রণেয়নর জন্য সকল মন্ত্রণালে/ফবভাে/রাষ্ট্রীে প্রফতষ্ঠানয়ক অনুয়রাধ 

জ্ঞাপন এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা, আঞ্চফলক/মাঠ পে যায়ের 

কাে যালেসমূয়হ কম যপফরকল্পনা প্রণেয়নর ফনয়দ যশনা ও প্রয়োজনীে 

সহােতা প্রদায়নর জন্য সকল মন্ত্রণালে/ফবভাে/রাষ্ট্রীে প্রফতষ্ঠানয়ক 

অনুয়রাধ জ্ঞাপন  

মফন্ত্রপফরষদ ফবভাে  

১৭ সম ২০২১ জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনার খসড়া স্ব স্ব ননফতকতা 

কফমটির অনুয়মাদন গ্রহণপূব যক সাংসিষ্ট মন্ত্রণালয়/সবভাদগ যপ্ররণ  

দপ্তর/সাংস্থা 

১-৪ জুন  

২০২১ 

মন্ত্রণালয়/সবভাদগর ননসতকতা কসমটি কর্তযক দপ্তর/সাংস্থার 

দাফখলকৃত জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনার খসড়া 

পে যায়লাচনাপূব যক ফিডব্যাক প্রদান  

মন্ত্রণালে/ফবভাে 

১০ জুন 

২০২১  

মন্ত্রণালয়/সবভাদগর ননসতকতা কসমটির সুপাফরশ অন্তর্ভ যি কয়র 

জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনা, ২০২১-২২ স্ব স্ব ননফতকতা 

কফমটির অনুয়মাদন গ্রহণপূব যক চূড়ান্ত কয়র মন্ত্রণালয়/সবভাদগ যপ্ররণ 

ও দপ্তর/সাংস্থার স্ব স্ব ওয়েবসাইয়ট প্রকাশ  

দপ্তর/সাংস্থা 

জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনা পসরবীক্ষণ 

১৭ অদটাবর 

২০২১ 

 

জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনা ও বাস্তবােন অগ্রেফত 

পফরবীেণ কাঠায়মায়ত উফেফখত লক্ষযমাত্রার সবপরীদত ১ম 

নত্রমাসসক প্রসতদবদন সাংসিষ্ট মন্ত্রণালয়/সবভাদগ সপ্ররণ 

দপ্তর/সাংস্থার ননসতকতা 

কসমটি 

১৬ জানুয়াসর 

২০২২ 

 

জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনা ও বাস্তবােন অগ্রেফত 

পফরবীেণ কাঠায়মায়ত উফেফখত লক্ষযমাত্রার সবপরীদত ২য় 

নত্রমাসসক প্রসতদবদন সাংসিষ্ট মন্ত্রণালয়/সবভাদগ সপ্ররণ 

দপ্তর/সাংস্থার ননসতকতা 

কসমটি 

১৭ এসপ্রল 

২০২২ 

জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনা ও বাস্তবােন অগ্রেফত 

পফরবীক্ষণ কাঠায়মায়ত উফেফখত লক্ষযমাত্রার সবপরীদত ৩য় 

নত্রমাসসক প্রসতদবদন সাংসিষ্ট মন্ত্রণালয়/সবভাদগ সপ্ররণ 

দপ্তর/সাংস্থার ননসতকতা 

কসমটি 

১৭ জুলাই 

২০২২ 

 

জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনা ও বাস্তবােন অগ্রেফত 

পফরবীেণ কাঠায়মায়ত উফেফখত লক্ষযমাত্রার সবপরীদত ৪থ য 

নত্রমাসসক অগ্রগসতসহ ২০২১-২২ অথ যবিদরর কম যপসরকল্পনা 

স্বমূল্যায়ন পদ্ধসতদত মূল্যায়ন কদর সাংসিষ্ট মন্ত্রণালয়/সবভাদগ সপ্ররণ 

দপ্তর/সাংস্থার ননসতকতা 

কসমটি 

 

 

৪। জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কমযপফরকল্পনা, ২০২১-২২ দাসেল প্রসক্রয়া 

(ক)  দপ্তর/সাংস্থাসমূহ জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কমযপফরকল্পনা ২০২১-২২ খসড়ার ১ কসপ ১৭ সম ২০২১ তাফরখ 

সবকাল ৫:০০ ঘটিকার মদে সাংসিষ্ট মন্ত্রণালয়/সবভাদগ দাফখল করয়ব। 

(ে) মন্ত্রণালয়/সবভাদগর ননসতকতা কসমটির সুপাফরশ অন্তর্ভ যি কয়র জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কমযপফরকল্পনা ও 

বাস্তবােন অগ্রেফত পফরবীেণ কাঠায়মার চূড়ান্ত কফপ ১০ জুন ২০২১ তাফরয়খর ময়ধ্য স্ব স্ব দপ্তর/সাংস্থার ওয়েবসাইট-এ 

আপদলাড করদত হদব এবাং ইদলকট্রসনক কসপ সপসডএি িাইল আকাদর সাংসিষ্ট মন্ত্রণালয়/সবভাদগ সপ্ররণ করদত হদব।  
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        দপ্তর/সাংস্থার জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল কম যপফরকল্পনা, ২০২১-২০২২            

দপ্তর/সাংস্থার নাম: 

কাে যক্রয়মর নাম কম যসম্পাদন সূচক 

 

সূচয়কর 

মান 

একক 

 

বাস্তবােয়নর 

দাফেত্বপ্রাপ্ত 

ব্যফি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অে যবেয়রর 

লেযমাত্রা 

বাস্তবােন অগ্রেফত পফরবীেণ, ২০২১-২০২২  মন্তব্য 

লেযমাত্রা/ 

অজযন 

১ম 

যকাোট যার 

২ে 

যকাোট যার 

৩ে 

যকাোট যার 

৪ে য 

যকাোট যার 

যমাট 

অজযন 

অফজযত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাফতষ্ঠাফনক ব্যবস্থা………………………………..... 

১.১ ননফতকতা কফমটির সভা আদয়াজন সভা আদয়াসজত ৪ সংখ্যা   লেযমাত্রা        

অজযন      

১.২ ননফতকতা কফমটির সভার ফসদ্ধান্ত 

বাস্তবােন 

বাস্তবাফেত ফসদ্ধান্ত ৬ %   লেযমাত্রা        

অজযন      

১.৩ সুশাসন প্রফতষ্ঠার ফনফমত্ত অংশীজয়নর 

(stakeholders) অংশগ্রহয়ণ  সভা 

অনুফষ্ঠত সভা ২ সংখ্যা   লেযমাত্রা        

অজযন      

১.৪ শুদ্ধািাি সংক্রান্ত প্রর্িক্ষণ আর্য়ােন প্রর্িক্ষণ 

আর্য়ার্েি 

  ২ সংখ্যা   লেযমাত্রা        

অজযন      

১.৫ কম য-পফরয়বশ উন্নেন  উন্নত কম য-

পসরদবশ 

    ২ সংখ্যা ও 

তাফরখ 

  লেযমাত্রা        

অজযন      

১.৬ জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল 

কম যপফরকল্পনা, ২০২১-২২ ও নত্রমাফসক 

পফরবীেণ প্রফতয়বদন সংফিষ্ট মন্ত্রণালয়ে 

দাফখল ও স্ব স্ব ওয়েবসাইয়ট 

আপয়লাডকরণ 

কম যপফরকল্পনা  ও 

নত্রমাফসক 

প্রফতয়বদন 

দাফখলকৃত ও 

আপয়লাডকৃত 

    ১ তাফরখ   লেযমাত্রা        

অজযন      

১.৭ আওতািীন  আঞ্চসলক/ মাঠ পর্ যাদয়র 

কার্ যালয় (প্রদর্াজয সক্ষদত্র) কর্তযক 

দাফখলকৃত জাতীে শুদ্ধাচার যকৌশল 

কম যপফরকল্পনা ও পফরবীেণ  প্রফতয়বদয়নর 

ওপর ফিডব্যাক প্রদান  

ফিডব্যাক 

সভা/কম যশালা 

অনুফষ্ঠত 

   ৪ তাফরখ   লেযমাত্রা        

অজযন      

১.৮ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এবাং 

পুরস্কারপ্রাপ্তদদর তাসলকা ওদয়বসাইদট 

প্রকাশ 

প্রদত্ত পুরস্কার     ১ তাসরে   লেযমাত্রা        

অজযন      

২.  আসথ যক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ........................................................................ 

২.১ ২০২১-২২ অে য বেয়রর ক্রে-

পফরকল্পনা  (প্রকয়ল্পর  অনুয়মাফদত বাফষ যক 

ক্রে পফরকল্পনাসহ)   ওয়েবসাইয়ট প্রকাশ 

ক্রে-পফরকল্পনা 

ওয়েবসাইয়ট 

প্রকাফশত 

২ তাফরখ   লেযমাত্রা        

অজযন      
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কাে যক্রয়মর নাম কম যসম্পাদন সূচক 

 

সূচয়কর 

মান 

একক 

 

বাস্তবােয়নর 

দাফেত্বপ্রাপ্ত 

ব্যফি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অে যবেয়রর 

লেযমাত্রা 

বাস্তবােন অগ্রেফত পফরবীেণ, ২০২১-২০২২  মন্তব্য 

লেযমাত্রা/ 

অজযন 

১ম 

যকাোট যার 

২ে 

যকাোট যার 

৩ে 

যকাোট যার 

৪ে য 

যকাোট যার 

যমাট 

অজযন 

অফজযত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

২.২ প্রকর্ল্পি PSC ও PIC সভা 

আর্য়ােন  

সভা আর্য়ার্েি ২ সংখ্যা   লেযমাত্রা        

অজযন      

২.৩ বার্ষ িক উন্নয়ন কর্ িসূর্ি বাস্তবায়ন বার্ষ িক উন্নয়ন 

কর্ িসূর্ি 

বাস্তবার্য়ি 

   ২ %   লেযমাত্রা        

অজযন      

২.৪ প্রকল্প সমাফপ্ত যশয়ষ প্রকয়ল্পর সম্পদ 

(োনবাহন, কফম্পউটার, আসবাবপত্র 

ইতযাফদ) ফবফধ যমাতায়বক হস্তান্তর করা 

প্রকয়ল্পর সম্পদ 

ফবফধ যমাতায়বক 

হস্তান্তফরত 

    ২ তাসরে   লেযমাত্রা        

অজযন      

৩. শুদ্ধাচার সংফিষ্ট এবং দুনীফত প্রফতয়রায়ধ সহােক অন্যান্য কাে যক্রম……………..৩০ (অগ্রাসিকার সভসত্তদত নুযনতম পাঁচটি কার্ যক্রম) 

৩.১  ৪    লেযমাত্রা        

অজযন      

৩.২  ৪    লেযমাত্রা        

অজযন      

৩.৩  ৪    লেযমাত্রা        

অজযন      

৩.৪  ৪    লেযমাত্রা        

অজযন      

৩.৫  ৪    লেযমাত্রা        

অজযন      

সব:দ্র:- সকান ক্রসমদকর কার্ যক্রম প্রদর্াজয না হদল তার কারণ মন্তব্য কলাদম উদেে করদত হদব। 

 

 

 

 


