
 জাতীয় শুদ্ধাচায ককৌর কভ ম –রযকল্পনা (২০১৯-২০২০) এয ২য় ত্রৈভারিক ফাস্তফায়ন অগ্রগরত প্ররতবফদন  পরররলষ্ট ক 

দপ্তয/িংস্থায নাম: কবেন্ট, রিজাইন ও কেিভাকমি অরধদপ্তয, রল্প ভন্ত্রণারয়। 
কায যক্রমমর নাম 

 

কম যম্পাদন সূচক 

 

সূচমকর 

মান 

একক 

 

বাস্তবায়মনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ যবছমরর 

ক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরি পররবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  মন্তব্য 

ক্ষ্যমাত্রা/ 

অজযন 

১ম 

ককায়ার্ যার 

২য় 

ককায়ার্ যার 

৩য় 

ককায়ার্ যার 

৪র্ য 

ককায়ার্ যার 

কমার্ 

অজযন 

অরজযি মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারিষ্ঠারনক ব্যবস্থা………………………………৮ 

১.১ ননরিকিা করমটির ভা অনুরষ্ঠি ভা ৪ ংখ্যা 
শুদ্ধাচার 

ক াকা পময়ন্ট 
০৪ 

ক্ষ্যমাত্রা ০১ ০১ ০১ ০১    

অজযন ০১ ০১    

১.২ ননরিকিা করমটির ভার রদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 
বাস্তবারয়ি রদ্ধান্ত ৪ % 

শুদ্ধাচার 

ক াকা পময়ন্ট 
৮০% 

ক্ষ্যমাত্রা ২০ ২০ ২০ ২০   
 

অজযন ২০ ২০    

২. দক্ষ্িা ও ননরিকিার উন্নয়ন……………………..…. ১০ 

২.১ সুািন প্ররতষ্ঠায রনরভত্ত অংলীজমনর 

(stakeholders) অংলগ্রমণ  ভা 
অনুরষ্ঠি ভা ২ ংখ্যা 

শুদ্ধাচার 

ক াকা পময়ন্ট 
০২ 

ক্ষ্যমাত্রা ০১  ০১    

 
অজযন ০১     

২.২ অংলীজমনর অংলগ্রমণ  ভায 

রিদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন বাস্তবারয়ি রদ্ধান্ত ২ % 

কিপুটি 

কযরজস্ট্রায  

(প্র.ও অথ ম) 

৮০% 

ক্ষ্যমাত্রা ১০ ২০ ২০ ৩০   

 অজযন 
১০ ২০   

 

২.৩ কম যকিযা-কম যচাযীকদর অংলগ্রমণ 

চাকরয িংক্রান্ত রফরবন্ন প্ররলক্ষ্ণ আময়াজন প্ররলক্ষ্ণার্ী ৩ ংখ্যা 

কিপুটি 

কযরজস্ট্রায  

(প্র.ও অথ ম) 

৬০ 

ক্ষ্যমাত্রা  ৩০  ৩০   

 
অজযন  

৩০   
 

২.৪ কম যকিযা-কম যচাযীকদর অংলগ্রমণ 

সুলান ংক্রান্ত প্ররলক্ষ্ণ আময়াজন প্ররলক্ষ্ণার্ী ৩ ংখ্যা 

কিপুটি 

কযরজস্ট্রায  

(প্র.ও অথ ম) 

৬০ 

ক্ষ্যমাত্রা ৩০  ৩০    

 অজযন 
- 

৩০    

৩. শুদ্ধাচার প্ররিষ্ঠায় ায়ক আইন/রবরি/নীরিমাা/ম্যানুময় ও প্রজ্ঞাপন/পররপত্র-এর বাস্তবায়ন এবং প্রমযাজয কক্ষ্মত্র খড়া প্রণয়ন………….১০ 

৩.১ আইর একাবিভী প্ররতষ্ঠা িংক্রান্ত  

আইবনয খিড়া প্রণয়ন 

 

একাবিভী প্ররতষ্ঠায 

রবযে  আইবনয 

খিড়া প্রণীত 

১০ তারযখ 

কিপুটি 

কযরজস্ট্রায  

(প্র.ও অথ ম) 

৩১.১২.২০১৯ 

ক্ষ্যমাত্রা  ৩১.১২.১৯     আইবনয খিড়া 

কপ্ররযত অজযন 
০১.০৭.১৯  

   

৪. ওবয়ফিাইবে কিফাফক্স হারনাগাদকযণ........................৮ 

৪.১ কিফা িংক্রান্ত কোর রি নস্বযিমূহ স্ব 

স্ব িথ্য বািায়মন দৃশ্যভানকযণ   

তথ্য ফাতায়বন 

দৃশ্যভানকৃত 
১ িাররখ 

রিবেভ 

এনাররে 
৩০.০৯.১৯ 

ক্ষ্যমাত্রা ৩০.০৯.১৯       

অজযন ৩০.০৯.১৯     

৪.২ স্ব স্ব ওময়বাইমর্ শুদ্ধাচার কবাবক্স 

ানাগাদকরণ  

কবাবক্স 

ানাগাদকৃি ২ তারযখ 
রিবেভ 

এনাররে 
 

ক্ষ্যমাত্রা ৩০.০৯.১৯ ৩১.১২.১৯ ৩১.০৩.২০ ৩০.০৬.২০    

ানাগাদকৃি 

 

অজযন ৩০.০৯.১৯ ৩১.১২.১৯    

৪.৩ স্বপ্রমণারদি িথ্য প্রকা রনবদ মরকা 

হারনাগাদ কবয ওময়বাইমর্ প্রকাল 

ানাগাদকৃি 

রনমদ যরলকা 

ওময়বাইমর্ 

প্রকারলি 

১ িাররখ 
রিবেভ 

এনাররে 
৩১.১২.১৯ 

ক্ষ্যমাত্রা ৩১.১২.১৯       

ানাগাদকৃি 

 

 

অজযন ৩১.১২.১৯     



 

কায যক্রমমর নাম কম যম্পাদন সূচক 

 

সূচমকর 

মান 

একক 

 

বাস্তবায়মনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ যবছমরর 

ক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরি পররবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  মন্তব্য 

ক্ষ্যমাত্রা/ 

অজযন 

১ম 

ককায়ার্ যার 

২য় 

ককায়ার্ যার 

৩য় 

ককায়ার্ যার 

৪র্ য 

ককায়ার্ যার 

কমার্ 

অজযন 

অরজযি মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৪.৪ স্ব স্ব ওময়বাইমর্ িথ্য অরিকার   

কবাবক্স ানাগাদকরণ  

কবাবক্স 

ানাগাদকৃি 

২ িাররখ রিবেভ 

এনাররে 

৩০.০৯.১৯ ক্ষ্যমাত্রা ৩০.০৯.১৯      

ানাগাদকৃি 
অজযন ৩০.০৯.১৯     

৪.৫ স্ব স্ব ওময়বাইমর্র অরভমযাগ 

প্ররিকার ব্যবস্থা (GRS) কবাবক্স 

ানাগাদকরণ 

ওময়বাইমর্ 

ানাগাদকৃি 

২ িাররখ রিবেভ 

এনাররে 

 ক্ষ্যমাত্রা ৩০.০৯.১৯ ৩১.১২.১৯ ৩১.০৩.২০

২০ 

৩০.০৬.২০২

০ 

  

ানাগাদকৃি 

অজযন ৩০.০৯.১৯ ৩১.১২.১৯    

৫. সুািন প্ররতষ্ঠা……………………………..৬ 

৫.১ উত্িম চচ যার িারকা প্রণয়ন কমর স্ব 

স্ব ভন্ত্রণারয়/রবভামগ কপ্ররণ উত্তম চচ যার 

িারকা কপ্রররি 
৩ িাররখ 

কিপুটি 

কযরজস্ট্রায  

(প্র.ও অথ ম) ও 

ক াকা পময়ন্ট 

৩০.০৯.১৯ 

ক্ষ্যমাত্রা ৩০.০৯.১৯ 
     

উত্তম চচ যার 

িারকা কপ্রররি 
অজযন ০৪.০৯.১৯ 

    

৫.২ ফাংরাবদ জাতীয় রিরজোর 

আরকমবেকচায-এয কপাকার বয়ন্ট ও 

রফকল্প কপাকার বয়ন্ট কভ মকতমা রনবয়াগ 

ও ওবয়ফিাইবে প্রকা 

কপাকার বয়ন্ট ও 

রফকল্প কপাকার 

বয়ন্ট রনবয়াগকৃত 

ও ওবয়ফিাইবে 

প্রকারত 

২ িাররখ 

কিপুটি 

কযরজস্ট্রায  

(প্র.ও অথ ম) ও 

রিবেভ 

এনাররে 

৩১.০৭.১৯ 

ক্ষ্যমাত্রা ৩১.০৭.১৯ 
     

ানাগাদকৃি 

অজযন ২৯.০৯.১৯ 

    

৫.৩ জনস্বাথ ম িংরিষ্ট তথ্য প্রকা (সুযযা 

প্রদান) রফরধভারা, ২০১৭-এয রফরধ ৪ 

অনুিাবয “কিরজগবনবেি অরপিায” 

রনবয়াগ ও ওবয়ফিাইবে প্রকা 

“কিরজগবনবেি 

অরপিায” 

রনবয়াগকৃত ও 

ওবয়ফিাইবে 

প্রকারত 

১ িাররখ 

কিপুটি 

কযরজস্ট্রায  

(প্র.ও অথ ম) ও 

রিবেভ 

এনাররে 

৩১.০৭.১৯ 

ক্ষ্যমাত্রা ৩১.০৭.১৯ 
     

ানাগাদকৃি 

অজযন ২৯.০৯.১৯ 

    

৬. প্রকবল্পয কযবৈ শুদ্ধাচায...........................৯  (প্রবমাজে নয়) 

৬.১ প্রকবল্পয বার যক ক্রয় পররকল্পনা 

অনুমমাদন 

অনুমমারদি ক্রয় 

পররকল্পনা 

২ িাররখ   ক্ষ্যমাত্রা       

প্রবমাজে নয় 

অজযন      

৬.২ এরিরপ বাস্তবায়ন অগ্রগরি অগ্রগরির ার ১ %   ক্ষ্যমাত্রা       

অজযন      

৬.৩ প্রকমল্পর বাস্তবায়ন অগ্রগরি 

পররদল যন/ পররবীক্ষ্ণ 

দারখকৃি 

প্ররিমবদন 

৩ ংখ্যা   ক্ষ্যমাত্রা       

অজযন      

৬.৪ প্রকল্প পররদল যন/পররবীক্ষ্ণ 

প্ররিমবদমনর সুপাররল বাস্তবায়ন 

বাস্তবায়মনর ার ৩ %   ক্ষ্যমাত্রা       

অজযন      

৭. ক্রয়বযবৈ শুদ্ধাচায...................৭ 

৭.১ রপরপএ ২০০৬-এর িারা ১১(২) ও 

রপরপআর ২০০৮-এর রবরি ১৬(৬) 

অনুযায়ী ২০১৯-২০ অথ ম ফছবযয ক্রয়-

পররকল্পনা  ওবয়ফিাইবে প্রকা 

ক্রয়-পররকল্পনা 

ওবয়ফিাইবে 

প্রকারত 

৩ িাররখ 
রিবেভ 

এনাররে 
৩০.০৮.১৯ 

ক্ষ্যমাত্রা ৩০.০৮.১৯      ওবয়ফিাইবে 

প্রকারত 

অজযন ৩০.০৮.১৯     



 

কায যক্রমমর নাম কম যম্পাদন সূচক 

 

সূচমকর 

মান 

একক 

 

বাস্তবায়মনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ যবছমরর 

ক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরি পররবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  মন্তব্য 

ক্ষ্যমাত্রা/ 

অজযন 

১ম 

ককায়ার্ যার 

২য় 

ককায়ার্ যার 

৩য় 

ককায়ার্ যার 

৪র্ য 

ককায়ার্ যার 

কমার্ 

অজযন 

অরজযি মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৭.২ ই-কেন্ডাবযয মাধ্যমম ক্রয় কায য 

ম্পাদন 
ই-কর্ন্ডাকয ক্রয় 

িম্পন্ন 
৪ % 

কিপুটি 

কযরজস্ট্রায  

(প্র.ও অথ ম) 

৫০% 

ক্ষ্যমাত্রা  ১৫  ৩৫   

 অজযন  
১৫ 

   

৮. স্বচ্ছিা ও জবাবরদর রিারীকরণ…………………….১২ 

৮.১ স্ব স্ব কবা প্রদান প্ররিশ্রুরি/ 

(রটিমজনস্ চার্ যার) বাস্তবায়ন অগ্রগরত 

রযফীযণ  

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত 

রযফীযণকৃত 
৩ % 

কপ্রাগ্রাভায ও 

পররবীক্ষ্ণ 

করমটির 

দস্যগণ 

৮০ 

ক্ষ্যমাত্রা ৮০ ৮০ ৮০ ৮০   

 
অজযন 

৮০ ৮০   

 

৮.২ লাখা/অরিলাখা এফং অধীনস্থ অরপি 

পররদল যন  
পররদল যন 

ম্পন্ন 
২ ংখ্যা 

কিপুটি 

কযরজস্ট্রায  

(িকর) 

৪ 

ক্ষ্যমাত্রা 
১ ১ ১ ১ 

   

অজযন ১ ১    

৮.৩ লাখা/অরিলাখা এফং অধীনস্থ 

অরপবিয পররদল যন প্ররিমবদমনর সুপাররল 

বাস্তবায়ন 

পররদল যন 

প্ররিমবদমনর 

সুপাররল 

বাস্তবারয়ি 

২ % 

কিপুটি 

কযরজস্ট্রায  

(িকর) 

১০০% 

ক্ষ্যমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজযন 

১০০ ১০০   

 

৮.৪ রচবায় রনমদ যলমাা ২০১৪ 

অনুযায়ী নরর্র কেরণ রবন্যাকরণ  
নরর্ কেরণ 

রবন্যাকৃি 
২ % 

কিপুটি 

কযরজস্ট্রায  

(প্র.ও অথ ম) 

১০০% 

ক্ষ্যমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজযন ১০০ ১০০    

৮.৫ কেরণ রবন্যাকৃি নরর্ রবনষ্টকরণ 

নরর্ রবনরষ্টকৃত ২ % 

কিপুটি 

কযরজস্ট্রায  

(প্র.ও অথ ম) 

১০০% 

ক্ষ্যমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজযন ১০০ ১০০    

৯. শুদ্ধাচার ংরিষ্ট এবং দুনীরি প্ররিমরামি ায়ক অন্যান্য কায যক্রম……………..১৫ (অগ্রারধকায রবরত্তবত নুেনতভ াঁচটি কাম মক্রভ) 

৯.১ এরএ বাস্তবায়ন ংক্রান্ত মূল্যায়ন 

ছক প্রণয়ন ও   বাস্তবায়নকারীমক 

পুরস্কার প্রদান 

মূল্যায়ন ছক প্রণীি 

ও   

বাস্তবায়নকারী 

পুরস্কৃি 

৩ তারযখ 

কিপুটি 

কযরজস্ট্রায  

(প্র.ও অথ ম) 

৩০.০৯.২০১৯ 

ক্ষ্যমাত্রা ৩০.০৯.১৯       

অজযন ৩০.০৯.১৯     

৯.২ শূন্য দ পূযণ 

দ পূযণকৃি ৩ তারযখ 

কিপুটি 

কযরজস্ট্রায  

(প্র.ও অথ ম) 

৩০.০৩.২০২০ 

ক্ষ্যমাত্রা 
  ৩০.০৩.২০  

  কাম মক্রভ 

চরভান 
অজযন      

৯.৩ িাংগঠারনক কাঠাবভা হারনাগাদ 

হারনাগাদকৃত ৩ তারযখ 

কিপুটি 

কযরজস্ট্রায 

(প্র.ও অথ ম) 

৩১.১২.২০১৯ 

ক্ষ্যমাত্রা 
 ৩১.১২.১৯ 

 
 

  প্রস্তাফ 

কপ্ররযত 
অজযন  ৩১.১২.১৯    

৯.৪ বদান্নরতয ব্যফস্থা গ্রহণ 

বদান্নরত প্রদান ৩ তারযখ 

কিপুটি 

কযরজস্ট্রায  

(প্র.ও অথ ম) 

৩১.১২.২০১৯ 

ক্ষ্যমাত্রা  ৩১.১২.১৯     প্রস্তাফ 

কপ্ররযত অজযন 
 ৩১.১২.১৯   

 



 

কায যক্রমমর নাম কম যম্পাদন সূচক 

 

সূচমকর 

মান 

একক 

 

বাস্তবায়মনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ যবছমরর 

ক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরি পররবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০ অরজযি মান মন্তব্য 

ক্ষ্যমাত্রা/ 

অজযন 

১ম 

ককায়ার্ যার 

২য় 

ককায়ার্ যার 

৩য় 

ককায়ার্ যার 

৪র্ য 

ককায়ার্ যার 

কমার্ 

অজযন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

 

৯.৫ শুদ্ধাচায ও অন্যান্য পুযস্কায প্রদাবনয 

রনরভত্ত ৩২১১১০১ ককাি চালুয জন্য ৈ 

কপ্রযণ 

 

ৈ কপ্রযণ 

৪ 

 

তারযখ 

কিপুটি 

কযরজস্ট্রায  

(প্র.ও অথ ম) 

 

১০০% 

ক্ষ্যমাত্রা 

 ককাি চালুয 

জন্য ৈ 

কপ্ররযত 

    

ফাস্তফারয়ত 

      অজযন        

১০. শুদ্ধাচায চচ মায জন্য পুযস্কায/প্রবণাদনা প্রদান..............................৫ 

১০.১ শুদ্ধাচায পুযস্কায প্রদান প্রদত্ত পুযস্কায 

৩ িাররখ 

কিপুটি 

কযরজস্ট্রায  

(প্র.ও অথ ম) 

৩০.০৬.২০ 

ক্ষ্যমাত্রা    ৩০.০৬.২০   

 
অজযন      

১০.২ ২০১৮-১৯ অথ মফছবয শুদ্ধাচায 

পুযস্কাযপ্রাপ্তবদয তাররকা ওবয়ফিাইবে 

প্রকা 

পুযস্কাযপ্রাপ্তবদয 

তাররকা 

ওবয়ফিাইবে 

প্রকারত 

২ তারযখ 
রিবেভ 

এনাররে 
৩০.০৯.১৯ 

ক্ষ্যমাত্রা 
৩০.০৯.১৯ 

     

তাররকা 

ওবয়ফিাইবে 

প্রকারত 

অজযন 

৩০.০৯.১৯ 

    

১১. অথ ম ফযাদ্দ....................................................................২ 

১১.১ শুদ্ধাচায কভ ম-রযকল্পনায় অন্তমভুি 

রফরবন্ন কাম মক্রভ ফাস্তফায়বনয জন্য 

ফযাদ্দকৃত  অমর্ যর আনুভারনক পররমাণ 

ফযাদ্দকৃত অথ ম ২ 
রয 

োকা 

কিপুটি 

কযরজস্ট্রায  

(প্র.ও অথ ম) 

৪ রয োকা 

ভাৈ 

ক্ষ্যমাত্রা ০.৫ ০.৫ ১ ২   

 অজযন 
০.৩ ০.৫   

 

১২. পররবীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন…………………………….৮ 

১২.১ দপ্তয/িংস্হা কর্তমক প্রণীত                                          

জািীয় শুদ্ধাচার ককৌল কম য-পররকল্পনা, 

২০১৯-২০ স্ব স্ব ভন্ত্রণারয় এফং 

ওবয়ফিাইবে আবরািকযণ 

প্রণীি কম য-

পররকল্পনা 

আবরািকৃি 

২ তারযখ 

শুদ্ধাচায 

কপাকাল্ট বয়ন্ট 

কভ মকতমা 

১৫.০৭.১৯ 

ক্ষ্যমাত্রা 
১৫.০৭.১৯ 

     

 অজযন 

২১.০৭.১৯ 

    

১২.২ রনি যাররি মময় নত্রমারক 

পররবীক্ষ্ণ প্ররিমবদন িংরিষ্ট 

ভন্ত্রণারয়/রফবাবগ দারখ ও স্ব স্ব 

ওবয়ফিাইবে আবরািকযণ 

নত্রমারক 

প্ররিমবদন 

দারখকৃি ও 

আবরািকৃি 

২ িংখ্যা 

শুদ্ধাচায  

কপাকাল্ট বয়ন্ট 

কভ মকতমা 

 

ক্ষ্যমাত্রা 
০৭.১০.১৯ ০৭.০১.২০ ০৭.০৪.২০ ০৭.০৭.২০ 

  

 
অজযন 

০৭.১০.১৯ ০৭.০১.২০ 
   

১২.৩ আওতাধীন আঞ্চররক/ভাঠ ম মাবয়য 

কাম মারয় কর্তমক দারখকৃি জািীয় 

শুদ্ধাচার ককৌল কম য-পররকল্পনা ও 

পররবীক্ষ্ণ  প্ররিমবদমনর ওপর র িব্যাক 

প্রদান 

রপিব্যাক 

িবা/কভ মারা 

অনুরষ্ঠত 

৪ িাররখ   

ক্ষ্যমাত্রা      

 প্রবমাজে নয় অজযন      

 


