
 

 দপ্তর/সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ মপরর ল্পনা (২০১৯-২০২০) বাস্তবায়ন অগ্রগরত প্ররতববদন (এরপ্রল-জুন, ২০২০)    

 

 

দপ্তর/সংস্থার নার্:দপ্তর/সংস্থার নার্: পল্লী উন্নয়ন এ াবের্ী, বগুড়া। 

 

 ার্ মক্রবর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচব র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়বনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মবছবরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  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 ননরত তা 

 রর্টি 

4 লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন 1 ১ ১ ১  

১.২ ননরত তা  রর্টির সভার রসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন  

বাস্তবারয়ত 

রসদ্ধান্ত 

৪ % ননরত তা 

 রর্টি 

80% লক্ষ্যর্াত্রা ৮০% ৮০% ৮০% ৮০%    

অজমন ৮০% ৮০% ৮০% ৮০%  

২. দক্ষতা ও নৈততকতার উন্নয়ৈ……………………..…. ১০ 

২.১ সুশাসন প্রতিষ্ঠার তনতিত্ত 

অংশীজবনর (stakeholders) 

অংশগ্রহবণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ২ সংখ্যা ননরত তা 

 রর্টি 

4 লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন 1 ১ ১ ১  

২.২ অংশীজবনর অংশগ্রহবণ  সভার 

তসদ্ধান্ত াা্তবাানন 

বাস্তবারয়ত 

রসদ্ধান্ত 

২ % ননরত তা 

 রর্টি 

80% লক্ষ্যর্াত্রা ৮০% ৮০% ৮০% ৮০%    

অজমন ৮০% ৮০% ৮০% ৮০%  

২.৩  র্ ম তমা- র্ মচারীকদর অংশগ্রহবণ 

চাকতর সংক্রান্ত তাতিন্ন প্ররশক্ষ্ণ 

আবয়াজন 

প্ররশক্ষ্ণার্ী ৩ সংখ্যা ননরত তা 

 রর্টি 

250 লক্ষ্যর্াত্রা ৫০ ৫০ ১০০ ৫০    

অজমন 50 ৫০ ১০০ ৫০  

২.৪  র্ ম তমা- র্ মচারীকদর অংশগ্রহবণ 

সুশাসন সংক্রান্ত প্ররশক্ষ্ণ আবয়াজন 

প্ররশক্ষ্ণার্ী ৩ সংখ্যা ননরত তা 

 রর্টি 

250 লক্ষ্যর্াত্রা ৫০ ৫০ ১০০ ৫০    

অজমন 50 ৫০ ১০০ ৫৫  

৩. শুদ্ধাচার প্রততষ্ঠায় সহায়ক আইৈ/তিতি/ৈীততমালা/ম্যানুয়য়ল ও প্রজ্ঞাপৈ/পতরপত্র-এর িাস্তিায়ৈ এিং প্রয় াজ্য ক্ষক্ষয়ত্র খসড়া প্রণয়ৈ…………. ১০ 

৩.১ এ াবের্ীর গববষনা ৈীততমালা 

প্রনয়ন 

নীরতর্ালা 

প্রwYত 

৫ তাররখ গববষনা 

 রর্টি 

৩১/১২/১৯ 

 

লক্ষ্যর্াত্রা  ৩১/১২/১৯ 

 

     

অজমন  ৩১/১২/১৯    

৩.২ এ াবের্ীর  যবেবর্ররয়া 

পররচালনা ৈীততমালা প্রনয়ন 

নীরতর্ালা 

প্রwYত 

৫ িাতরখ  যবেবর্ররয়া 

 রর্টি 

৩১/12/19 লক্ষ্যর্াত্রা   ৩১/12/19     

অজমন   ৩১/12/19   



 

৪. ওয়নাসাইয়ে সসাাাক্স হালনাগাদকরণ..................................৮ 

৪.১ সসাা সংক্রান্ত সোল তি নস্বরসমূহ 

স্ব স্ব তথ্য বাতায়বন দৃশ্যিানকরণ   

িথ্য াািানয়ন 

দৃশ্যিানকৃি 

১ তাররখ ননরত তা 

 রর্টি 

৩০/০৮/১৯ লক্ষ্যর্াত্রা ৩1/০৮/১৯       

অজমন ৩1/০৮/১৯     

৪.২ স্ব স্ব ওবয়বসাইবর্ শুদ্ধাচার 

কসবাবক্স হালনাগাদ রণ  

কসবাবক্স 

হালনাগাদকৃত 

২ িাতরখ ননরত তা 

 রর্টি 

৩১/০৭/১৯ 

৩১/১২/১৯ 

৩১/০৩/২০ 

৩০/০৬/২০ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩0/০9/১৯ ৩১/১২/১৯ ৩১/০৩/২০ ৩০/০৬/২০    

অজমন ৩0/০9/১৯ ৩১/১২/১৯ ৩১/০৩/২০ ৩০/০৬/২০  

৪.৩ স্বপ্রবণারদত তথ্য প্রকাশ 

তনয়দ েতশকা হালনাগাদ কয়র 

ওবয়বসাইবর্ প্র াশ 

হালনাগাদকৃত 

রনবদ মরশ া 

ওবয়বসাইবর্ 

প্র ারশত 

১ তাররখ ননরত তা 

 রর্টি 

৩০/০৮/১৯ লক্ষ্যর্াত্রা ৩1/০৮/১৯       

অজমন ৩1/০৮/১৯     

৪.৪ স্ব স্ব ওবয়বসাইবর্ তথ্য অরি ার   

কসবাবক্স হালনাগাদ রণ  

কসবাবক্স 

হালনাগাদকৃত 

২ তাররখ ননরত তা 

 রর্টি 

৩০/০৯/১৯ 

৩১/12/১৯ 

৩১/০3/20 

৩0/০6/20 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/০৯/১৯ ৩১/12/১৯ ৩১/০3/20 ৩0/০6/20    

অজমন ৩০/০৯/১৯ ৩১/12/১৯ ৩১/০3/20 ৩0/০6/20  

৪.৫ স্ব স্ব ওবয়বসাইবর্র অরভবর্াগ 

প্ররত ার ব্যবস্থা (GRS) কসবাবক্স 

হালনাগাদ রণ 

ওবয়বসাইবর্ 

হালনাগাদকৃত 

২ তাররখ ননরত তা 

 রর্টি 

৩০/০৯/১৯ 

৩১/12/১৯ 

৩১/০3/20 

৩0/০6/20 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/০৯/১৯ ৩১/12/১৯ ৩১/০3/20 ৩0/০6/20    

অজমন ৩০/০৯/১৯ ৩১/12/১৯ ৩১/০3/20 ৩0/০6/20  

৫. সুশাসন প্রতিষ্ঠা……………………………..৬ 

৫.১ উত্তর্ চচ মার তারল া প্রণয়ন  বর 

স্ব স্ব িন্ত্রণালন/রবভাবগ কপ্ররণ 

উত্তর্ চচ মার 

তারল া কপ্রররত 

৩ তাররখ ননরত তা 

 রর্টি 

৩0/09/১৯ লক্ষ্যর্াত্রা 30/০৯/১৯         

অজমন 30/০৯/১৯     

৫.২ াাংলায়দশ জািীন তিতজোল 

আতকেয়েকচার-এর স াকাল পয়নন্ট ও 

তাকল্প স াকাল পয়নন্ট কি েকিো 

তনয়নাগ ও ওয়নাসাইয়ে প্রকাশ 

স াকাল পয়নন্ট 

ও তাকল্প 

স াকাল পয়নন্ট 

তনয়নাগকৃি ও 

ওয়নাসাইয়ে 

প্রকাতশি 

২ তাররখ ননরত তা 

 রর্টি 

৩১/০৭/১৯ লক্ষ্যর্াত্রা ৩১/০৭/১৯       

অজমন ৩১/০৭/১৯     

৫.৩ জনস্বার্ ে সংতিষ্ট িথ্য প্রকাশ 

(সুরক্ষা প্রদান) তাতিিালা, ২০১৭-এর 

তাতি ৪ অনুসায়র “সিতজগয়নয়েি 

অত সার” তনয়নাগ ও ওয়নাসাইয়ে 

প্রকাশ 

“সিতজগয়নয়েি 

অত সার” 

তনয়নাগকৃি ও 

ওয়নাসাইয়ে 

প্রকাতশি 

১ তাররখ ননরত তা 

 রর্টি 

৩1/০7/১৯ লক্ষ্যর্াত্রা ৩1/০7/১৯       

অজমন ৩1/০7/১৯     

 



৬. প্রকয়ল্পর সক্ষয়ে শুদ্ধাচার...........................৯ 

৬.১ প্রকয়ল্পর বারষ ম  ক্রয় পরর ল্পনা 

অনুবর্াদন 

অনুবর্ারদত ক্রয় 

পরর ল্পনা 

২ তাররখ সংরিষ্ট প্র ল্প 

পররচাল  

৩১/০7/১৯ লক্ষ্যর্াত্রা ৩১/০7/১৯       

অজমন ৩১/০7/১৯     

৬.২ এরেরপ বাস্তবায়ন অগ্রগরত অগ্রগরতর হার ১ % সংরিষ্ট প্র ল্প 

পররচাল  

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ২৫% ৫০% ৭৫% ১০০%    

অজমন 15% ৫০% ৭৫% ১০০%  

৬.৩ প্র বল্পর বাস্তবায়ন অগ্রগরত 

পররদশ মন/ পররবীক্ষ্ণ 

দারখলকৃত 

প্ররতববদন 

৩ সংখ্যা সংরিষ্ট প্র ল্প 

পররচাল  

4 লক্ষ্যর্াত্রা 1 ১ ১ ১    

অজমন 1 ১ ১ ১  

৬.৪ প্র ল্প পররদশ মন/পররবীক্ষ্ণ 

প্ররতববদবনর সুপাররশ বাস্তবায়ন 

বাস্তবায়বনর হার ৩ % 

 

সংরিষ্ট প্র ল্প 

পররচাল  

৮০% লক্ষ্যর্াত্রা ৮০% ৮০% ৮০% ৮০%    

অজমন ৮০% ৮০% ৮০% ৮০%  

৭. ক্রনয়ক্ষয়ে শুদ্ধাচার...................৭ 

৭.১ রপরপএ ২০০৬-এর িারা ১১(২) ও 

রপরপআর ২০০৮-এর রবরি ১৬(৬) 

অনুর্ায়ী ২০১৯-২০ অর্ ে াছয়রর ক্রয়-

পরর ল্পনা  ওয়নাসাইয়ে প্রকাশ 

ক্রয়-পরর ল্পনা 

ওয়নাসাইয়ে 

প্রকাতশি 

৩ তাররখ পররচাল  

প্রশাসন 

৩১/০7/১৯ লক্ষ্যর্াত্রা ৩১/০7/১৯       

অজমন ৩১/০7/১৯     

৭.২ ই-সেন্ডায়রর র্াধ্যবর্ ক্রয়  ার্ ম 

সম্পাদন 

ই-কর্ন্ডাসর ক্রন 

সম্পন্ন 

৪ % সহ ারী 

প্রব ৌশলী 

৮০% লক্ষ্যর্াত্রা ৮০% ৮০% ৮০% ৮০%    

অর্জন ৮০% ৮০% ৮০% ৮০%  

৮. স্বচ্ছতা ও জবাবরদরহ শতিশালী রণ…………………….১২ 

৮.১ স্ব স্ব কসবা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

(রসটিবজনস্ চার্ মার) প্রণনন ও 

বাস্তবায়ন  

কসবা প্রদান 

প্ররতশ্রুরত প্রণীি 

ও াা্তবাাতনি 

২ িাতরখ পররচাল  

প্রশাসন 

৩1/০7/১৯ 

ও 

৩০/০৬/২০ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩1/০7/১৯   ৩০/০৬/২০    

অজমন ৩1/০7/১৯     

৮.২ শাখা/অরিশাখা এাং অিীনস্থ 

অত স পররদশ মন  

পররদশ মন 

সম্পন্ন 

২ সংখ্যা ননরত তা 

 রর্টি 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা 1 ১ ১ ১    

অজমন 1 ১ ১ ১  

৮.৩ শাখা/অরিশাখা এাং অিীনস্থ 

অত য়সর পররদশ মন প্ররতববদবনর 

সুপাররশ বাস্তবায়ন 

পররদশ মন 

প্ররতববদবনর 

সুপাররশ 

বাস্তবারয়ত 

২ % ননরত তা 

 রর্টি 

৮০% লক্ষ্যর্াত্রা ৮০% ৮০% ৮০% ৮০%    

অজমন ৮০% ৮০% ৮০% ৮০%  

৮.৪ সরচবালয় রনবদ মশর্ালা ২০১৪ 

অনুর্ায়ী নরর্র কেরণ রবন্যাস রণ  

নরর্ কেরণ 

রবন্যাসকৃত 

২ % পররচাল  

প্রশাসন 

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  

৮.৫ কেরণ রবন্যাসকৃত নরর্ রবনষ্ট রণ নরর্ রবনতষ্টকৃি ২ % পররচাল  

প্রশাসন 

10০% লক্ষ্যর্াত্রা    100%    

অজমন      

৮.৬ প্রাতিষ্ঠাতনক গণশুনানী আয়নাজন  প্রাতিষ্ঠাতনক 

গণশুনানী 

আয়নাতজি 

২ সংখ্যা ননরত তা 

 রর্টি 

২ লক্ষ্যর্াত্রা  ১  ১    

অজমন 

 

 ১    



 

৯. শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এবং দুনীরত প্ররতবরাবি সহায়  অন্যান্য  ার্ মক্রর্……………..১৫ (অগ্রাতিকার তিতত্তয়ি নুুনিি পাঁচটি কার্ েক্রি) 

৯.১ অভযন্তরীর অরের্ ev¯Íevqb রবরভন্ন শাখার 

অরের্  সম্পারদত 

৩ সংখ্যা র্হাপররচাল  ২ লক্ষ্যর্াত্রা  ১  ১    

অর্জন  ১  ১  

৯.২ ই-োইরলং চালু রন  ৩ % প্রশাসন শাখা ৫০% লক্ষ্যর্াত্রা  ২৫%  ২৫%    

অজমন  ২৫%  ২৫%  

৯.৩  gš¿bvjq I cÖKí GjvKvi 

mv‡_ রভরেও কন ায়রন্স 

আয়নvজন 

অনুরষ্ঠত রভরেও 

 নোবরন্স 

৩ সংখ্যা আইটি শাখা ৪ লক্ষ্যর্াত্রা 1 ১ ১ ১    

অজমন 1 ১ ১ ১    

৯.৪  র্ ম তমাবদর োর্াববস নতরী োর্াববস 

নতরীকৃত 

৩ % আইটি শাখা ১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ২৫% ৫০% ৭৫% ১০০%    

অজমন ২৫% ৫০% ৭৫% ১০০%    

৯.৫ বরষ  পরর ল্পনা সবেলন 

আবয়াজন 

পরর ল্পনা 

সবেলন 

আবয়ারজত 

৩ সংখ্যা প্ররশক্ষ্ন 

শাখা 

১ লক্ষ্যর্াত্রা ১        

অজমন ১       

১০. শুদ্ধাচার চচ োর জন্য পুরস্কার/প্রয়ণাদনা প্রদান..............................৫ 

১০.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান প্রদত্ত পুরস্কার ৩ তাররখ ননরত তা 

 রর্টি 

৩১/৫/২০ লক্ষ্যর্াত্রা    ৩১/৫/২০    

অজমন    ৩১/৫/২০  

১০.২ ২০১৮-১৯ অর্ োছয়র শুদ্ধাচার 

পুরস্কারপ্রাপ্তয়দর িাতলকা ওয়নাসাইয়ে 

প্রকাশ 

পুরস্কারপ্রাপ্তয়দর 

িাতলকা 

ওয়নাসাইয়ে 

প্রকাতশি 

২ িাতরখ ননরত তা 

 রর্টি 

31/৭/১৯ লক্ষ্যর্াত্রা 31/৭/১৯       

অজমন 31/৭/১৯     

১১. অর্ ে ারাদ্দ....................................................................২ 

১১.১ শুদ্ধাচার কি ে-পতরকল্পনান 

অন্তেভুি তাতিন্ন কার্ েক্রি াা্তবাানয়নর 

জন্য ারাদ্দকৃি  অবর্ মর আনুিাতনক 

পররর্াণ 

ারাদ্দকৃি অর্ ে ২ লক্ষ 

োকা 

রহসাব শাখা 6.০০ লক্ষ্যর্াত্রা 1.00 1.00 2.00 2.00    

অজমন 0.80 1.00 2.00 2.00  

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

১২.১ দপ্তর/সংস্হা কর্তেক প্রণীি                                          

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-

পরর ল্পনা, ২০১৯-২০ স্ব স্ব িন্ত্রণালন 

এাং ওয়নাসাইয়ে আপয়লািকরণ 

প্রণীত  র্ ম-

পরর ল্পনা 

আপয়লািকৃত 

৪ িাতরখ ননরত তা 

 রর্টি 

১০/৭/১৯ লক্ষ্যর্াত্রা ১০/৭/১৯       

অজমন ১০/৭/১৯     

১২.২ রনি মাররত সর্বয় নত্রর্ারস  

পররবীক্ষ্ণ প্ররতববদন সংতিষ্ট 

িন্ত্রণালন/তািায়গ দারখল ও স্ব স্ব 

নত্রর্ারস  

প্ররতববদন 

দারখলকৃত ও 

৪ তাররখ ননরত তা 

 রর্টি 

03/10/19 

03/01/20 

03/04/20 

লক্ষ্যর্াত্রা 03/10/19 

 

03/01/20 

 

03/04/20 

 

03/07/20    

অজমন 02/10/19 03/01/20 03/04/20 03/07/20  



ওয়নাসাইয়ে আপয়লািকরণ আপয়লািকৃত 03/07/20    

১২.৩ আওিািীন আঞ্চতলক/িাঠ 

পর্ োয়নর কার্ োলন কর্তেক দারখলকৃত 

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-

পরর ল্পনা ও পররবীক্ষ্ণ  প্ররতববদবনর 

ওপর রেেব্যা  প্রদান 

ত িব্যাক 

সিা/কি েশালা 

অনুতষ্ঠি 

  

প্রবর্াজয নয় 

লক্ষ্যর্াত্রা        

অজমন      

 

 তা:দ্র:- সকান ক্রতিয়কর কার্ েক্রি প্রয়র্াজু না হয়ল িার কারণ সংতিষ্ট আইন/তাতি/নীতিিালা পর্ োয়লাচনাপূা েক িন্তব্য কলায়ি উয়েখ করয়ি হয়া। 


