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সূন্ত্রিপত্র 

 

ক্রবম  বিিরণ পৃষ্ঠা েম্বর 
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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 া, ২০২০-২১ 

 

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 ম এিাং প্রকান সমাদজি কাদলাত্তীণ ম মানদণ্ড, 

প্রর্া ও নীন্ত্রতি প্রন্ত্রত আনুগতয ন্ত্রহসাদি সাংজ্ঞান্ত্রয়ত কিা হদয়দে। 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 ম-

িেনর মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার পাশাপাবশ আওিাধীে দপ্তর/সংস্থা এিাং মাঠ পর্ মানয়র ন্ত্রিভাগীয়/আঞ্চন্ত্রলক কার্ মালয়সমূহ 

জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম ম-পবর ল্পো ও িাস্তিায়ে পবরিীক্ষণ  াঠানমা প্রণয়ে  নর। আগামী ২০২০-২১ অে মিেনরও জািীয় 

শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম ম-পবর ল্পোয় পূনি ম অনুসৃি  াঠানমার পাশাপাবশ সম্পাবদি  ানজর বিপরীনি েম্বর প্রদাে ও কস আনলান  

মূল্যায়নের ব্যিস্থা িহাল িদয়দে।    

 সকল দপ্তি/সাংস্থা মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগ কর্তমক প্রণীত এ ন্ত্রনদদ মন্ত্রশকা অনুসিণপূি মক স্ব স্ব কার্ মালদয়ি জািীয় শুদ্ধাচার 

ক ৌশল  ম ম-পবর ল্পো প্রণয়ে, িাস্তিায়ন কিদি এিাং আওতাধীন আঞ্চন্ত্রলক ও মাঠ পর্ মাদয়ি কার্ মালয়সমূদহি জন্য জাতীয় 

শুদ্ধািাি প্রকৌশল কম ম-পন্ত্রিকেনা প্রণয়ন, িাস্তিায়ন ও মূল্যায়দনি ন্ত্রনদদ মশনা ও প্রদয়াজনীয় সহায়তা প্রদান কিদি। 

দপ্তি/সাংস্থাসমূহ এই ন্ত্রনদদ মন্ত্রশকা অনুসরণ  নর  ম ম-পবর ল্পোয় অন্তর্ভ মি  ার্ মক্রমসমূহ িাস্তিায়ে কশনে মূল্যায়ন কিদি।  

২। জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম ম-পবর ল্পো, ২০২০-২১ 

জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম ম-পবর ল্পোয় প্রাবিষ্ঠাবে  ব্যিস্থা, দক্ষিা ও নেবি িার উন্নয়ে, শুদ্ধাচার প্রবিষ্ঠায় 

সহায়  আইে/বিবধ/েীবিমালা/ম্যানুয়াল প্রণয়ে/সংস্কার/হালোগাদ রণ ও প্রজ্ঞাপে/পবরপত্র িাস্তিায়ন এিাং প্রদর্াজয প্রক্ষদত্র 

িসড়া প্রণয়ন;  ওদয়িসাইদট প্রসিািক্স হালনাগাদকিণ,  সুশাসন প্রন্ত্রতষ্ঠা, প্রকদেি প্রক্ষদত্র শুদ্ধািাি, ক্রয়দক্ষদত্র শুদ্ধািাি, 

স্বচ্ছিা ও জিািবদবহ শন্ত্রিশালী রণ, মন্ত্রণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রবিষ্ঠানের শুদ্ধাচার সংবিষ্ট অন্যান্য  ার্ মক্রম, শুদ্ধািাি 

িি মাি জন্য পুিস্কাি প্রদান, কম ম-পন্ত্রিদিশ উন্নয়ন, অর্ ম িিাদ্দ এিাং পবরিীক্ষণ ও মূল্যায়ে শীে ম  বেননাি ১৩টি কক্ষনত্র 

 ার্ মক্রম বেধ মারণ  রা হনয়নে: 

 

ক্রবম  ১: প্রাবিষ্ঠাবে  ব্যিস্থা  

১.১ নেবি িা  বমটির সভা   

জাতীয় শুদ্ধািাি প্রকৌশল কম ম-পন্ত্রিকেনা ও িাস্তিায়ন পন্ত্রিিীক্ষণ সাংক্রান্ত নত্রমাবস  প্রবিনিদেসমূহ নেবি িা 

 বমটির সভায় অনুনমাবদি হনি হনি বিধায় প্রবি ক ায়াট মাদি ন্যযনতম ১টি  নর নেবি িা  বমটির সভা আহ্বাে  রনি 

হনি এিং এি লক্ষযমাত্রা ১.১ েম্বর ক্রবমন র ৬ নম্বি কলাদম উনেখ  রি: ৮-১১  লামসমূনহ নত্রমাবস বভবিনি উি 

লক্ষযমাত্রা বিভাজে  নর প্রদশ মে কদি ননন্ত্রতকতা কন্ত্রমটিি সভাি কার্ মন্ত্রিিিণী সাংন্ত্রিষ্ট মিণালয়/ন্ত্রিভাদগ প্রপ্রিণ কিদত হনি।  

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

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

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

প্রমাণক: ননন্ত্রতকতা কন্ত্রমটিি সভাি কার্ মন্ত্রিিিণী। 

 

১.২ নেবি িা  বমটির সভার বসদ্ধান্ত িাস্তিায়ে 

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

ক্রবমন র ৬ নম্বি কলাদম উনেখ  রনি হনি। এনক্ষনত্র প্রবি ক ায়াট মানর অনুনষ্ঠয় নেবি িা  বমটির সভায় গৃহীি বসদ্ধান্ত 

িাস্তিায়নের হার পৃে ভানি প্রবি ক ায়াট মানর (৮-১১  লামসমূনহ) উনেখ  রনি হনি।  

মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: প্রবি নত্রমাবসন  আনয়াবজি সভার বসদ্ধান্ত িাস্তিায়ে লক্ষযমাত্রার বিপরীনি অজমে শিভাগ হনল 

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

প্রমাণক: ননন্ত্রতকতা কন্ত্রমটিি সভাি কার্ মন্ত্রিিিণী ও িাস্তিায়ন অগ্রগন্ত্রত প্রন্ত্রতদিদন। 
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ক্রবম  ২. দক্ষিা ও নেবি িার উন্নয়ে 

২.১ সুশাসন প্রন্ত্রতষ্ঠাি ন্ত্রনন্ত্রমত্ত অংশীজনের অংশগ্রহনণ  সভা 

স ল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রবিষ্ঠানের আওিাধীে দপ্তর/সংস্থাসমূনহ অংশীজদনি অংশগ্রহনণ সভা আহ্বাে 

 রনি হনি এিং ২.১ েম্বর ক্রবমন র ৬ নম্বি কলাদম উনেখ  রনি হনি এিং ৮-১১  লামসমূনহ নত্রমাবস বভবিনি উি 

লক্ষযমাত্রা বিভাজে  নর প্রদশ মে  রনি হনি। উনেখ্য, অংশীজে (stakeholder) িলনি স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় 

প্রন্ত্রতষ্ঠাদনি অভযন্তিীণ/দাপ্তন্ত্রিক/নাগন্ত্রিক কসিা গ্রহণ ারী কর্ন াে ব্যবি/প্রবিষ্ঠাে (সর াবর/নিসর াবর) এিং আওিাধীে 

মাঠপর্ মানয়র  ার্ মালয়সমূহ ব ংিা িানদর  ম ম িমা- ম মচাবরন  বুঝানি। 

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

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

প্রমাণক: অংশীজনের অংশগ্রহনণ সভাি কার্ মন্ত্রিিিণী। 

 

২.২ অংশীজনের অংশগ্রহনণ সভাি ন্ত্রসদ্ধান্ত িাস্তিায়ন 

অংশীজনের অংশগ্রহনণ সভায় গৃহীি বসদ্ধান্ত িাস্তিায়নের হার বেধ মারণ  রনি হনি এিং এর লক্ষযমাত্রা ২.২ েম্বর 

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

পৃে ভানি প্রবি ক ায়াট মানর (৮-১১  লামসমূনহ) উনেখ  রনি হনি। 

 মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: প্রবিটি আনয়াবজি সভার বসদ্ধান্ত িাস্তিায়ে লক্ষযমাত্রার বিপরীনি অজমে শিভাগ হনল পূণ ম েম্বর 

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

প্রমাণক: অংশীজনের অংশগ্রহনণ  সভাি কার্ মন্ত্রিিিণী ও িাস্তিায়ন অগ্রগন্ত্রত প্রন্ত্রতদিদন 

 

২.৩  ম ম িমা- ম মচািীকদর অংশগ্রহনণ িাকন্ত্রি সাংক্রান্ত ন্ত্রিন্ত্রভন্ন প্রবশক্ষণ আনয়াজে 

দপ্তি/সাংস্থাসমূনহর  ম ম িমা- ম মচাবরনদর অংশগ্রহনণ িাকন্ত্রি সাংক্রান্ত ন্ত্রিন্ত্রভন্ন প্রবশক্ষণ আনয়াজে প্রদাে  রনি হনি 

এিং লক্ষযমাত্রা ২.৩ েম্বর ক্রবমন র ৬ নম্বি কলাদম উনেখ  রনি হনি এিং ৮-১১  লামসমূনহ নত্রমাবস বভবিনি উি 

লক্ষযমাত্রা বিভাজে  নর প্রদশ মে  রনি হনি। 

মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: প্রবশক্ষনণর প্রবশক্ষণােীর কমাট সংখ্যার লক্ষযমাত্রার বিপরীনি অজমে শিভাগ হনল পূণ ম েম্বর পাওয়া 

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

প্রমাণক: প্রন্ত্রশক্ষণার্ীগদণি উপন্ত্রস্থন্ত্রত, প্রন্ত্রশক্ষণ আদয়াজদনি প্রনাটিশ। 

 

২.৪  ম ম িমা- ম মচািীকদর অংশগ্রহনণ সুশাসে সংক্রান্ত প্রবশক্ষণ আনয়াজে 

জিািন্ত্রদন্ত্রহি উপকিণসমূহ (tools) সঠিকভাদি িি মাি মাধ্যদম িাাংলাদদদশ সুশাসন ন্ত্রনন্ত্রিত কিা সিকাদিি 

অন্যতম লক্ষয। দপ্তি/সাংস্থাসমূনহর  ম ম িমা- ম মচাবরনদর অংশগ্রহনণ সুশাসে তথ্য িান্ত্রষ মক কম মসম্পাদন চুন্ত্রি, জাতীয় 

শুদ্ধািাি প্রকৌশল, প্রসিা প্রদান প্রন্ত্রতশ্রুন্ত্রত, অন্ত্রভদর্াগ প্রন্ত্রতকাি ব্যিস্থা ও তথ্য অন্ত্রধকাি সাংক্রান্ত প্রন্ত্রশক্ষণ আদয়াজন কিদি। 

লক্ষযমাত্রা ২.৪ েম্বর ক্রবমন র ৬ নম্বি কলাদম উনেখ  রনি হনি এিং ৮-১১  লামসমূনহ নত্রমাবস বভবিনি উি লক্ষযমাত্রা 

বিভাজে  নর প্রদশ মে  রনি হনি। 

মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: প্রবশক্ষনণর প্রবশক্ষণােীর কমাট সংখ্যার লক্ষযমাত্রার বিপরীনি অজমে শিভাগ হনল পূণ ম েম্বর পাওয়া 

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

প্রমাণক: প্রন্ত্রশক্ষণার্ীগদণি উপন্ত্রস্থন্ত্রত, প্রন্ত্রশক্ষণ আদয়াজদনি প্রনাটিশ। 

 

ক্রবম  ৩. শুদ্ধািাি প্রন্ত্রতষ্ঠায় সহায়ক আইন/ন্ত্রিন্ত্রধ/নীন্ত্রতমালা/ম্যানুয়াল ও প্রজ্ঞাপন/পন্ত্রিপত্র-এি িাস্তিায়ন এিাং প্রদর্াজয 

প্রক্ষদত্র িসড়া প্রণয়ন 

শুদ্ধািাি প্রন্ত্রতষ্ঠায় সহায়ক আইন/ন্ত্রিন্ত্রধ/নীন্ত্রতমালা/ম্যানুয়াল ও প্রজ্ঞাপন/পন্ত্রিপত্র-এি িাস্তিায়ন এিাং প্রদর্াজয প্রক্ষদত্র 

িসড়া প্রণয়ন  রার উনযাগ দপ্তি/সাংস্থাসমূহ গ্রহণ কিদি। এদক্ষদত্র সংবিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রবিষ্ঠােসমূহ 

প্রদয়াজনীয় সহায়তা প্রদান  রনি। এরূপ আইন/ন্ত্রিন্ত্রধ/নীন্ত্রতমালা/ম্যানুয়াল ও প্রজ্ঞাপন/পন্ত্রিপত্র-এি িাস্তিায়ন এিাং প্রদর্াজয 

প্রক্ষদত্র িসড়া প্রণয়ন সংক্রান্ত  ার্ মক্রনমর লক্ষযমাত্রা ৩.১ ক্রবমন র ৬ নম্বি কলাদম উনেখ  রনি হনি এিং ৮-১১ 
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 লামসমূনহ নত্রমাবস বভবিনি উি লক্ষযমাত্রা বিভাজে  নর প্রদশ মে  রনি হনি। এ ধরনের এ াবধ   ার্ মক্রম ো নল িা 

র্োক্রনম ক্রবম  েম্বর ৩.২ ও ৩.৩-এ উনেখ  রনি হনি। 

মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: আইন/ন্ত্রিন্ত্রধ/নীন্ত্রতমালা/ম্যানুয়াল ও প্রজ্ঞাপন/পন্ত্রিপত্র-এি িাস্তিায়ন এিাং প্রদর্াজয প্রক্ষদত্র িসড়া 

প্রণয়দনি কক্ষনত্র  ার্ মক্রম,  ম মসম্পাদে সূচ  ও এ   র্োর্ে হওয়া সানপনক্ষ এিং লক্ষযমাত্রার বিপরীনি অজমে শিভাগ 

হনল পূণ ম েম্বর পাওয়া র্ানি। অন্যোয় ক াে েম্বর প্রদাে  রা র্ানি ো। 

প্রমাণক: প্রগদজট, িসড়াি প্রক্ষদত্র ননন্ত্রতকতা কন্ত্রমটিি সভাপন্ত্রত কর্তমক সতযান্ত্রয়ত কন্ত্রপ এিাং অন্য দপ্তদি প্রপ্রিদণি 

প্রক্ষদত্র অগ্রায়ন পত্র। 

 

ক্রবম  ৪. ওদয়িসাইদট প্রসিািক্স হালনাগাদকিণ 

৪.১ প্রসিা সাংক্রান্ত প্রটাল ন্ত্রি নস্বিসমূহ স্ব স্ব িথ্য িািায়নে দৃশ্যমানকিণ   

সিকাি কন্ত্রতপয় প্রসিা জনগদণি দ্বাদি প্রপৌৌঁদে প্রদয়াি ন্ত্রনন্ত্রমত্ত প্রটাল ন্ত্রি প্র ান নম্বিসমূহ িালু কদিদে। প্রটাল ন্ত্রি প্র ান 

নম্বিসমূহ স্ব স্ব িথ্য িািায়নে ন্ত্রনধ মান্ত্রিত তান্ত্রিদিি মদধ্য দৃশ্যমান কিদত হদি এিাং ন্ত্রনধ মান্ত্রিত তান্ত্রিদিি লক্ষযমাত্রা ৬ নম্বি 

কলাদম উনেখ  রনি হনি এিং ৮-১১  লামসমূনহ নত্রমাবস বভবিনি উি লক্ষযমাত্রা বিভাজে  নর প্রদশ মে  রনি হনি। 

মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: স্ব স্ব িথ্য িািায়নে লক্ষযমাত্রায় উনেবখি িাবরনখর মনধ্য দৃশ্যমাে স্থানে সংযুি  রা হনল পূণ ম 

েম্বর পাওয়া র্ানি। বিলনম্বর কক্ষনত্র িা িথ্য িািায়নে দৃশ্যমাে ো হনল প্রবি পাবক্ষন র জন্য ০.২৫   নর েম্বর  িমে হনি। 

প্রমাণক: স্ব স্ব ওনয়িসাইট। 

 

৪.২ স্ব স্ব ওনয়িসাইনট শুদ্ধাচার কসিািক্স হালোগাদ রণ  

দপ্তি/সাংস্থাি ওনয়িসাইনট সংনর্াবজি শুদ্ধাচার কসিািনক্স ১. িাবে ম   ম মপবর ল্পো (স্ব স্ব জািীয় শুদ্ধাচার 

 ম মপবর ল্পো, ২০২০-২১ এিাং পূি মিতী িেিগুদলাি কম ম-পন্ত্রিকেনা), ২. নত্রমাবস  িাস্তিায়ে অগ্রগবি, ৩. 

প্রজ্ঞাপে/েীবিমালা/ পবরপত্র/  ার্ মবিিরণী (নেবি িা  বমটির গঠে সংক্রান্ত পত্র, নেবি িা  বমটির সভাি 

কার্ মন্ত্রিিিণীসমূহ) এিাং ৪. কর্াগানর্াগ (ক া াল পনয়ন্ট  ম ম িমা ও বি ল্প শুদ্ধাচার ক া াল পনয়ন্ট  ম ম িমার োম, পদবি, 

কর্াগানর্ানগর ঠি াো) সংক্রান্ত হালোগাদ িথ্য সবন্ননিশ  রার িাবরখ বেধ মারণ  নর লক্ষযমাত্রা ৪.২ েম্বর ক্রবমন র ৬ নম্বি 

কলাদম উনেখ  রনি হনি এিং ৮-১১  লামসমূনহ নত্রমাবস বভবিনি উি লক্ষযমাত্রা বিভাজে  নর প্রদশ মে  রনি হনি।  

মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: স্ব স্ব ওনয়িসাইনট শুদ্ধাচার কসিািক্স হালোগাদকৃি দাবি  রা হনল ঊর্ধ্মিে  র্তমপক্ষ  র্তম  

পবরিীক্ষণ সানপনক্ষ পূণ ম েম্বর পাওয়া র্ানি। 

প্রমাণক: স্ব স্ব ওনয়িসাইট। 

 

৪.৩ স্ব স্ব ওনয়িসাইনট িথ্য অবধ ার কসিািক্স হালোগাদ রণ  

দপ্তি/সাংস্থাি ওনয়িসাইনট সংনর্াবজি িথ্য অবধ ার কসিািনক্স ১. দান্ত্রয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকতমা, আন্ত্রপল কর্তমপক্ষ, ২. তথ্য 

অন্ত্রধকাি  িম, ৩. অদিক্ষণ ও পন্ত্রিিীক্ষণ কন্ত্রমটিি সভাি কার্ মন্ত্রিিিণী, এিাং ৪. স্বপ্রদণান্ত্রদতভাদি প্রকাশদর্াগ্য তথ্য হালোগাদ 

কদি সবন্ননিশ  রার িাবরখ বেধ মারণ  নর লক্ষযমাত্রা ৬ নম্বি কলাদম উনেখ  রনি হনি এিং ৮-১১  লামসমূনহ 

নত্রমাবস বভবিনি উি লক্ষযমাত্রা বিভাজে  নর প্রদশ মে  রনি হনি।  

মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: স্ব স্ব ওনয়িসাইনট িথ্য অবধ ার কসিািক্স হালোগাদকৃি দাবি  রা হনল ঊর্ধ্মিে  র্তমপক্ষ  র্তম  

পবরিীক্ষণ সানপনক্ষ পূণ ম েম্বর পাওয়া র্ানি। 

প্রমাণক: স্ব স্ব ওনয়িসাইট। 

 

৪.৪ স্ব স্ব ওনয়িসাইনটর অবভনর্াগ প্রবি ার ব্যিস্থা  কসিািক্স হালোগাদ রণ 

দপ্তি/সাংস্থাি ওনয়িসাইনট সংনর্াবজি অবভনর্াগ প্রবি ার ব্যিস্থা (GRS) কসিািনক্স  ১. অবে  ও আবপল  ম ম িমা; 

২. েীবিমালা/বেনদ মবশ া/পবরপত্র; ৩. অবভনর্াগ ও প্রবি ানরর পবরসংখ্যাে; এিং ৪. অেলাইে আনিদে সংক্রান্ত হালোগাদ 

িথ্য সবন্ননিশ  রার িাবরখ বেধ মারণ  নর লক্ষযমাত্রা ৬ নম্বি কলাদম উনেখ  রনি হনি এিং ৮-১১  লামসমূনহ 

নত্রমাবস বভবিনি উি লক্ষযমাত্রা বিভাজে  নর প্রদশ মে  রনি হনি।  
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মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: স্ব স্ব ওনয়িসাইনট অবভনর্াগ প্রবি ার ব্যিস্থা (GRS) কসিািক্স হালোগাদকৃি দাবি  রা হনল 

ঊর্ধ্মিে  র্তমপক্ষ  র্তম  পবরিীক্ষণ সানপনক্ষ পূণ ম েম্বর পাওয়া র্ানি। 

প্রমাণক: স্ব স্ব ওনয়িসাইট। 

 

৪.৫ স্বপ্রদণান্ত্রদতভাদি প্রকাশদর্াগ্য তথ্য হালনাগাদ কদি ওদয়িসাইদট প্রকাশ 

স ল দপ্তি/সাংস্থা িানদর স্বপ্রনণাবদিভানি প্র াশনর্াগ্য সকল িথ্য হালনাগাদ কদি ওনয়িসাইনট প্র াশ  িদি। 

হালনাগাদকৃত তথ্য ওনয়িসাইনট প্র ানশর লক্ষযমাত্রান  ৪.৫ েম্বর ক্রবমন র ৬ নম্বি কলাদম উনেখ  রনি হনি এিং ৮-

১১  লামসমূনহ নত্রমাবস বভবিনি উি লক্ষযমাত্রা বিভাজে  নর প্রদশ মে  রনি হনি। 

মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: তথ্য অন্ত্রধকাি আইন, ২০০৯ এিাং তথ্য অন্ত্রধকাি (তথ্য প্রকাশ ও প্রিাি) প্রন্ত্রিধানমালা, ২০১০ এি 

আদলাদক স্বপ্রনণাবদিভানি প্র াশনর্াগ্য িথ্য হালনাগাদ কদি ওনয়িসাইনট প্র াবশি মনম ম দাবি  রা হনল ঊর্ধ্মিে  র্তমপক্ষ 

 র্তম  পবরিীক্ষণ সানপনক্ষ পূণ ম েম্বর পাওয়া র্ানি। 

প্রমাণক: স্ব স্ব ওনয়িসাইট। 

 

ক্রবম  ৫. সুশাসন প্রন্ত্রতষ্ঠা 

৫.১ উিম চচ মার িাবল া প্রণয়ে  নর স্ব স্ব মিণালয়/বিভানগ কপ্ররণ 

দপ্তি/সাংস্থাসমূনহ অনুসৃি উিম চচ মা (best practice) িাহনল িার িাবল া প্রস্তুি  রার বেবমি িাবরখ 

বেধ মারণ  নর লক্ষযমাত্রা ৬ নম্বি কলাদম উনেখ  রনি হনি এিং ৮-১১  লামসমূনহ নত্রমাবস বভবিনি উি লক্ষযমাত্রা 

বিভাজে  নর প্রদশ মে  রনি হনি।  

মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: বেধ মাবরি িাবরনখর মনধ্য উিম চচ মার িাবল া প্রণয়ে  নর স্ব স্ব মিণালয়/ন্ত্রিভাদগ শুদ্ধাচার 

শাখায় কপ্ররণ  রা হনল পূণ ম েম্বর পাওয়া র্ানি। বিলনম্বর কক্ষনত্র প্রবি পাবক্ষন র জন্য ০.২৫   নর েম্বর  িমে হনি। 

প্রমাণক: প্রাপ্ত তান্ত্রলকা ও অগ্রায়ন পত্র। 

 

৫.২ অেলাইে বসনেনম অবভনর্াগ বেষ্পবি রণ 

 অনলাইন ন্ত্রসদেদম অন্ত্রভদর্াগ ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তকিদণি সম্ভাব্য শতকিা হাি বেধ মারণ  নর লক্ষযমাত্রা ৬ নম্বি কলাদম উনেখ 

 রনি হনি এিং ৮-১১  লামসমূনহ নত্রমাবস বভবিনি উি লক্ষযমাত্রা বিভাজে  নর প্রদশ মে  রনি হনি। 

 মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: অেলাইে বসনেনম প্রাপ্ত অবভনর্াগ লক্ষযমাত্রা অনুসানর বেষ্পবি  রা হনল পূণ ম েম্বর পাওয়া র্ানি। 

 প্রমাণক: স্ব স্ব ওনয়িসাইট, অন্ত্রভদর্াগ প্রন্ত্রতকাি সাংক্রান্ত অনলাইন ন্ত্রসদেম। 

 

ক্রবম  ৬. প্রকদেি প্রক্ষদত্র শুদ্ধািাি 

৬.১ প্রকদেি িাবে ম  ক্রয় পবর ল্পো অনুনমাদে 

দপ্তি/সাংস্থা কর্তমক গৃহীত সকল প্রকদেি িাবে ম  ক্রয় পবর ল্পো প্রণয়ন কদি র্র্ার্র্ কর্তমপদক্ষি অনুদমাদন গ্রহণ 

কদি লক্ষযমাত্রা ৬ নম্বি কলাদম উনেখ  রনি হনি এিং ৮-১১  লামসমূনহ নত্রমাবস বভবিনি উি লক্ষযমাত্রা বিভাজে  নর 

প্রদশ মে  রনি হনি। 

 মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: অে মিেনরর প্রারনম্ভ প্রকদেি িাবে ম  ক্রয় পবর ল্পো অনুনমাদে  রা হনল পূণ ম েম্বর পাওয়া র্ানি। 

বিলনম্বর কক্ষনত্র প্রবি মানসর জন্য ০.২৫   নর েম্বর  িমে হনি। 

প্রমাণক: প্রকদেি অনুদমান্ত্রদত িাবে ম  ক্রয় পবর ল্পো। 

 

৬.২ প্র নল্পর িাস্তিায়ে অগ্রগবি পবরদশ মে/পবরিীক্ষণ 

দপ্তি/সাংস্থা কর্তমক গৃহীত সকল প্রকদেি িাস্তিায়ে অগ্রগবি পবরদশ মে এিাং প্রদর্াজয প্রক্ষদত্র পবরিীক্ষণ কিদি এিাং 

পবরদশ মে/পবরিীক্ষদণি সাংখ্যাি লক্ষযমাত্রা ৬ নম্বি কলাদম উনেখ  রনি হনি এিং ৮-১১  লামসমূনহ নত্রমাবস বভবিনি 

উি লক্ষযমাত্রা বিভাজে  নর প্রদশ মে  রনি হনি। 

মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: দপ্তি/সাংস্থা  র্তম  প্র নল্পর িাস্তিায়ে অগ্রগবি পবরদশ মে/ পবরিীক্ষনণর লক্ষযমাত্রার বিপরীনি 

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

প্রমাণক: পবরদশ মে/পবরিীক্ষণ প্রন্ত্রতদিদন । 
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৬.৩ প্র ল্প পবরদশ মে/পবরিীক্ষণ প্রবিনিদনের সুপাবরশ িাস্তিায়ে 

দপ্তি/সাংস্থাসমূহ কর্তমক পবরদশ মে/পবরিীক্ষণকৃত প্রকদেি পবরদশ মে/পবরিীক্ষণ প্রবিনিদনের সুপাবরশ িাস্তিায়ে 

লক্ষযমাত্রা ৬.৩ েম্বর ক্রবমন র ৬ নম্বি কলাদম উনেখ  রনি হনি এিং ৮-১১  লামসমূনহ নত্রমাবস বভবিনি উি 

লক্ষযমাত্রা বিভাজে  নর প্রদশ মে  রনি হনি। 

মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: পবরদশ মে/পবরিীক্ষণ প্রবিনিদনের সুপাবরশ িাস্তিায়নের লক্ষযমাত্রার বিপরীনি অজমে শিভাগ হনল 

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

 প্রমাণক: পবরদশ মে/পবরিীক্ষণ প্রন্ত্রতদিদদনি সুপাবরশ িাস্তিায়ে সাংক্রান্ত প্রন্ত্রতদিদন। 

 

ক্রবম  ৭. ক্রয়দক্ষদত্র শুদ্ধািাি 

৭.১ বপবপএ ২০০৬-এর ধারা ১১(২) ও বপবপআর ২০০৮-এর বিবধ ১৬(৬) অনুর্ায়ী ২০২০-২১ অর্ ম িেদিি ক্রয়-পবর ল্পো  

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 কক্ষনত্র ক্রয় াবর প্রবিষ্ঠাে অে মিেনরর প্রারনম্ভ িাবে ম  ক্রয়-পবর ল্পো প্রণয়ে  রনি। উি ক্রয়-

পবর ল্পো প্রণয়নের লক্ষযমাত্রান  ৭.১ েম্বর ক্রবমন র ৬ নম্বি কলাদম উনেখ  রনি হনি এিং ৮-১১  লামসমূনহ 

নত্রমাবস বভবিনি উি লক্ষযমাত্রা বিভাজে  নর প্রদশ মে  রনি হনি। 

মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: ২০২০-২১ অে ম-িেনরর প্রারনম্ভ িাবে ম  ক্রয়-পবর ল্পো প্রণয়ে  রা হনল পূণ ম েম্বর পাওয়া র্ানি। 

উনেখ্য সংনশাবধি িানজট প্রাবপ্ত সানপনক্ষ িাবে ম  ক্রয়-পবর ল্পো সংনশাধে কিা র্াদি এিাং বেধ মাবরি িাবরনখর মনধ্য ো 

হনল প্রবি পাবক্ষন র জন্য ০.২৫  নর েম্বর  িমে হনি। 

প্রমাণক: অন্ত্র স আদদশ ও দপ্তি/সাংস্থাি স্ব স্ব ওনয়িসাইট। 

 

৭.২ ই-প্রটন্ডাদিি মাধ্যনম ক্রয়  ার্ ম সম্পাদে 

দপ্তি/সাংস্থা ক্রদয়ি প্রদয়াজনীয়তা এিাং সক্ষমতা ন্ত্রিদিিনা কদি ই-কটন্ডার/ই-বজবপ-এর মাধ্যনম ক্রয় ার্ ম সম্পাদে 

 রনি হনি। দপ্তি/সাংস্থা কর্তমক প্রণীি িান্ত্রষ মক ক্রয় পন্ত্রিকেনা অনুর্ায়ী ই-কটন্ডার/ই-বজবপ-এর ব্যিহানরর লক্ষযমাত্রা ৭.২ 

েম্বর ক্রবমন র ৬ নম্বি কলাদম উনেখ  রনি হনি এিং ৮-১১  লামসমূনহ নত্রমাবস বভবিনি উি লক্ষযমাত্রা বিভাজে  নর 

প্রদশ মে  রনি হনি। 

মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: ই-কটন্ডার/ই-বজবপ-এর মাধ্যনম ক্রয় ার্ ম সম্পাদনের লক্ষযমাত্রার বিপরীনি অজমে শিভাগ হনল 

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

প্রমাণক: অন্ত্র স আদদশ, ই-কটন্ডার কোটিশ, স্ব স্ব ওনয়িসাইট ও বসবপটিইউ-এর িথ্য।  

 

ক্রবম  ৮. স্বচ্ছিা ও জিািবদবহ শন্ত্রিশালী রণ 

৮.১ স্ব স্ব কসিা প্রদাে প্রবিশ্রুবি (বসটিনজেস্ চাট মার) প্রণয়ন ও িাস্তিায়ে  

দপ্তি/সাংস্থাি স্ব স্ব কসিা প্রদাে প্রবিশ্রুবি (বসটিনজেস্ চাট মার) হালোগাদ  রম্যানট প্রণয়ে  রনি হনি। 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/িাষ্ট্রীয় প্রন্ত্রতষ্ঠানসমূহদক মবন্ত্রপবরেদ বিভাপ্রগি ন্ত্রনদদ মশনা প্রমাতাদিক  বমটি গঠে  নর  বমটির মাধ্যনম স্ব স্ব 

কসিা প্রদাে প্রবিশ্রুবি (বসটিনজেস্ চাট মার) এিং আওিাধীে দপ্তর/সংস্হার কসিা প্রদাে প্রবিশ্রুবি িাস্তিায়ে অগ্রগবি 

পবরিীক্ষণ  রনি হনি। দপ্তি/সাংস্থাসমূহদক একইভাদি প্রণীত প্রসিা প্রদান প্রন্ত্রতশ্রুন্ত্রত িাস্তিায়ন অগ্রগন্ত্রত পন্ত্রিিীক্ষণ কিদত 

হদি এিাং মাঠ পর্ মাদয়ি কার্ মালয় কর্তমক প্রণীত প্রসিা প্রদান প্রন্ত্রতশ্রুন্ত্রত পন্ত্রিিীক্ষণ কিদত হদি। এনক্ষনত্র লক্ষযমাত্রা বেধ মারণ 

 নর ৬ নম্বি কলাদম উনেখ  রনি হনি এিং ৮-১১  লামসমূনহ নত্রমাবস বভবিনি উি লক্ষযমাত্রা বিভাজে  নর প্রদশ মে 

 রনি হনি। 

মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: লক্ষযমাত্রার বিপরীনি অজমে শিভাগ হনল পূণ ম েম্বর পাওয়া র্ানি। িনি অজমে শিভাগ ো হনল 

গাবণবি হানর েম্বর  িমে হনি। 

প্রমাণক: স্ব স্ব ওনয়িসাইট, সাংন্ত্রিষ্ট কন্ত্রমটিি সভাি কার্ মন্ত্রিিিণী ও মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাদগি সাংন্ত্রিষ্ট শািাি 

প্রন্ত্রতদিদন। 
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৮.২ শাখা/অবধশাখা ও আওিাধীে/অধস্তে  ার্ মালয় পবরদশ মে 

দপ্তি/সাংস্থাি শাখা/অবধশাখা ও আওতাধীন/অধস্তন কার্ মালয় পন্ত্রিদশ মন কদি  ানজর গুণগি মাে র্াচাই এিং 

 ার্ মক্রম পবরচালোয় বিযমাে ক াে সমস্যা ো নল িা বচবিি  রনি।  এ ধরনের পবরদশ মদনি  লক্ষযমাত্রা ৬ নম্বি কলাদম 

উনেখ  রনি হনি এিং ৮-১১  লামসমূনহ নত্রমাবস বভবিনি উি লক্ষযমাত্রা বিভাজে  নর প্রদশ মে  রনি হনি। 

মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: শাখা/অবধশাখা ও আওিাধীে/অধস্তে  ার্ মালয় পবরদশ মনের লক্ষযমাত্রার বিপরীনি অজমে শিভাগ 

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

প্রমাণক: পবরদশ মে প্রবিনিদে। 

 

৮.৩ শাখা/অবধশাখা ও আওিাধীে/অধস্তে  ার্ মালয় পবরদশ মে প্রবিনিদনের সুপাবরশ িাস্তিায়ে 

দপ্তি/সাংস্থাি শাখা/অবধশাখা ও পবরদশ মে প্রবিনিদনের সুপাবরশ িাস্তিায়দনি লক্ষযমাত্রা ৬ নম্বি কলাদম উনেখ 

 রনি হনি এিং ৮-১১  লামসমূনহ নত্রমাবস বভবিনি উি লক্ষযমাত্রা বিভাজে  নর প্রদশ মে  রনি হনি। 

মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: পবরদশ মে প্রবিনিদনের সুপাবরশ িাস্তিায়নের লক্ষযমাত্রার বিপরীনি অজমে শিভাগ হনল পূণ ম েম্বর 

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

প্রমাণক: িাস্তিায়ন অগ্রগন্ত্রত প্রন্ত্রতদিদন, সাংন্ত্রিষ্ট পত্র। 

 

৮.৪ সবচিালয় বেনদ মশমালা, ২০১৪ অনুর্ায়ী েবের কেবণ বিন্যাস রণ  

দপ্তি/সাংস্থাসমূহ সবচিালয় বেনদ মশমালা, ২০১৪-এর ৮৮-৯৯-এর বেনদ মশ অনুসানর েবের কেবণবিন্যাস  রনি। 

এনক্ষনত্র লক্ষযমাত্রা বেধ মারণ  নর ৬ নম্বি কলাদম উনেখ  রনি এিং এিং ৮-১১  লামসমূনহ নত্রমাবস বভবিনি উি 

লক্ষযমাত্রা বিভাজে  নর প্রদশ মে  রনি হনি। 

মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: সবচিালয় বেনদ মশমালা, ২০১৪ অনুর্ায়ী েবের কেবণ-বিন্যাস রণ লক্ষযমাত্রার বিপরীনি পূণ ম েম্বর 

দাবি  রা হনল ঊর্ধ্মিে  র্তমপক্ষ  র্তম  পবরিীক্ষণ সানপনক্ষ পূণ ম েম্বর পাওয়া র্ানি। িনি অজমে শিভাগ ো হনল 

গাবণবি হানর েম্বর  িমে হনি। 

প্রমাণক: সংবিষ্ট করবজস্ট্রার ও ই-নন্ত্রর্ি তথ্য। 

 

৮.৫ কেবণ বিন্যাসকৃি েবে বিেষ্ট রণ 

 সবচিালয় বেনদ মশমালা, ২০১৪-এর ১০০-১০২-এর বেনদ মশ অনুসানর েবে বিেষ্ট কিাি লক্ষযমাত্রা বেধ মারণ  নর ৬ 

নম্বি কলাদম উনেখ  রনি হনি এিং এিং ৮-১১  লামসমূনহ নত্রমাবস বভবিনি উি লক্ষযমাত্রা বিভাজে  নর প্রদশ মে 

 রনি হনি। 

মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: কেবণ বিন্যাসকৃি েবে বিেষ্ট রনণর লক্ষযমাত্রার বিপরীনি অজমে শিভাগ হনল পূণ ম েম্বর পাওয়া 

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

প্রমাণক: বিেবষ্টকৃি েবের িাবল া ও ই-নন্ত্রর্ি তথ্য। 

৮.৬ প্রান্ত্রতষ্ঠান্ত্রনক গণশুনান্ত্রন  আদয়াজন 

 দপ্তি/সাংস্থাসমূহ প্রান্ত্রতষ্ঠান্ত্রনক গণশুনান্ত্রন  আদয়াজন কিদি এিাং লক্ষযমাত্রা কদি ৬ নম্বি কলাদম উদেি কিদত হদি 

এিাং এিাং ৮-১১ কলামসমূদহ নত্রমান্ত্রসকন্ত্রভন্ত্রত্তদত উি লক্ষযমাত্রা ন্ত্রিভাজন কদি প্রদশ মন কিদত হদি। 

 মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: লক্ষযমাত্রা অনুসাদি প্রান্ত্রতষ্ঠান্ত্রনক গণশুনান্ত্রন  আদয়াজন কিা হদল পূণ ম নম্বি পাওয়া র্াদি। 

 প্রমাণক: প্রনাটিশ, পত্র, েন্ত্রি। 

 

ক্রবম  ৯. শুদ্ধাচার সংবিষ্ট এিং দুেীবি প্রবিনরানধ সহায়  অন্যান্য  ার্ মক্রম 

দপ্তি/সাংস্থাসমূহ স্ব স্ব  ার্ মালনয় শুদ্ধাচার প্রবিষ্ঠার বেবমি শুদ্ধাচার সংবিষ্ট এিং দুেীবি প্রবিনরানধ সহায়  

 ার্ মক্রমসমূনহর মনধ্য হনি অন্য কর্ন াে উপযুি  ার্ মক্রম গ্রহণ  রনি পানর। এনক্ষনত্র অন্যযে ৫টি  ার্ মত্রম গ্রহণ  রনি হনি 

এিং কসগুবলর লক্ষযমাত্রা ৬ নম্বি কলাদম উনেখ  রনি হনি। এোড়া, ৮-১১  লামসমূনহ নত্রমাবস বভবিনি উি লক্ষযমাত্রা 

বিভাজে  নর প্রদশ মে  রনি হনি। 

মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: দপ্তি/সাংস্থাসমূহ স্ব স্ব  ার্ মালনয় শুদ্ধাচার প্রবিষ্ঠার বেবমি শুদ্ধাচার সংবিষ্ট এিং দুেীবি প্রবিনরানধ 

সহায়   ার্ মক্রমসমূনহর মনধ্য হনি অন্য কর্ন াে উপযুি  ার্ মক্রম গ্রহণ  রনি পানর।  ার্ মক্রম,  ম মসম্পাদে সূচ  ও এ   
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র্োর্ে হওয়া সানপনক্ষ এিং লক্ষযমাত্রার বিপরীনি অজমে শিভাগ হনল পূণ ম েম্বর পাওয়া র্ানি। অন্যোয় ক াে েম্বর প্রদাে 

 রা র্ানি ো। 

প্রমাণক: স্ব স্ব ওদয়িসাইট, পত্র, প্রনাটিশ, েন্ত্রি, ন্ত্রভন্ত্রিও িা কার্ মক্রম সাংন্ত্রিষ্ট প্রর্দকান প্রমাণক। 

 

ক্রবম  ১০. শুদ্ধািাি িি মাি জন্য পুিস্কাি প্রদান 

১০.১ শুদ্ধািাি পুিস্কাি প্রদান এিং পুিস্কািপ্রাপ্তদদি তান্ত্রলকা ওদয়িসাইদট প্রকাশ 

শুদ্ধািাি পুিস্কাি প্রদান নীন্ত্রতমালা ২০১৭ ও এি স্পষ্টীকিণ অনুর্ায়ী দপ্তি/সাংস্থাসমূহ িানদর  ম ম িমা-

 ম মচাবরনদরন  পুরস্কার প্রদাে  রনি এিাং পুিস্কািপ্রাপ্তদদি তান্ত্রলকা ওদয়িসাইদট প্রকাশ কিদি। এর লক্ষযমাত্রা ১০.১ েম্বর 

ক্রবমন র ৬ নম্বি কলাদম উনেখ  রনি হনি এিং ৮-১১  লামসমূনহ নত্রমাবস বভবিনি উি লক্ষযমাত্রা বিভাজে  নর প্রদশ মে 

 রনি হনি। 

মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: ২০২০-২১ অে ম-িেনরর শুদ্ধািাি পুিস্কাি প্রদাদনি লক্ষযমাত্রার বিপরীনি অজমে শিভাগ হনল পূণ ম 

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

প্রমাণক: আনদশ, পত্র, স্ব স্ব ওদয়িসাইট। 

 

 

ক্রন্ত্রমক ১১. কম ম-পন্ত্রিদিশ উন্নয়ন 

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

ইতযান্ত্রদ) 

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

পন্ত্রিদিশ উন্নয়ন সাংক্রান্ত কার্ মক্রম প্রর্মন: স্বাস্থযন্ত্রিন্ত্রধ অনুসিণ/টিওএন্ডইভুি অদকদজা মালামাল ন্ত্রিনষ্টকিণ/পন্ত্রিষ্কাি-

পন্ত্রিচ্ছন্নতা বৃন্ত্রদ্ধ ইতযান্ত্রদ গ্রহণ কিদি। কার্ মক্রদমি সাংখ্যা ও সম্পন্ন কিাি তান্ত্রিি ন্ত্রনধ মািণ কদি লক্ষযমাত্রা ১১.১ ক্রন্ত্রমদকি ৬ 

নম্বি কলাদম উনেখ  রনি হনি এিং ৮-১১  লামসমূনহ নত্রমাবস বভবিনি উি লক্ষযমাত্রা বিভাজে  নর প্রদশ মে  রনি 

হনি। 

 মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: দপ্তি/সাংস্থাসমূহ কম ম-পন্ত্রিদিশ উন্নয়ন সাংক্রান্ত ন্ত্রিন্ত্রভন্ন কার্ মক্রদমি সাংখ্যা ও কার্ মক্রম সম্পন্ন 

কিাি তান্ত্রিদিি লক্ষযমাত্রা অন্ত্রজমত হদল পূণ ম েম্বর পাওয়া র্ানি। িনি অজমে শিভাগ ো হনল প্রকান নম্বি প্রদান কিা হদি না। 

প্রমাণক: ননন্ত্রতকতা কন্ত্রমটিি সভাপন্ত্রত কর্তমক সতযান্ত্রয়ত িাস্তিায়ন প্রন্ত্রতদিদন এিাং সাংন্ত্রিষ্ট পত্র। 

 

 

ক্রন্ত্রমক ১২. অর্ ম িিাদ্দ 

১২.১ শুদ্ধািাি কম ম-পন্ত্রিকেনায় অন্তমভুি ন্ত্রিন্ত্রভন্ন কার্ মক্রম িাস্তিায়দনি জন্য িিাদ্দকৃত  অনে মর আনুমান্ত্রনক পবরমাণ 

শুদ্ধািাি িাস্তিায়ন সাংক্রান্ত গৃহীত প্রিন্ত্রশিভাগ কার্ মক্রদমি ব্যয়ভাি িহদনি জন্য অর্ ম ন্ত্রিভাগ প্রর্দক বেবদ মষ্ট 

অে মনেবি  ক াড িরাদ্দ প্রদান  রা হনয়নে। সংবিষ্ট ক াড কেন   ম ম-পবর ল্পোয় বচবিি  ানজর জন্য সম্ভাব্য ব্যয় বেি মাহ 

 রনি হনি এিং এ জািীয় স ল সম্ভাব্য ব্যনয়র আনুমাবে  পবরমাণ ১২.১ ক্রন্ত্রমদকি ৬ নম্বি কলাদম উনেখ  রনি হনি 

এিং ৮-১১  লামসমূনহ নত্রমাবস বভবিনি উি লক্ষযমাত্রা বিভাজে  নর প্রদশ মে  রনি হনি। 

 মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: শুদ্ধািাি কম ম-পন্ত্রিকেনায় অন্তভু মি ন্ত্রিন্ত্রভন্ন কার্ মক্রম িাস্তিায়দনি জন্য িিাদ্দকৃত  অনে মর ব্যনয়র 

লক্ষযমাত্রার বিপরীনি অজমে শিভাগ হনল পূণ ম েম্বর পাওয়া র্ানি। িনি অজমে শিভাগ ো হনল গাবণবি হানর েম্বর  িমে 

হনি। 

প্রমাণক: অে ম ব্যয় সংক্রান্ত পত্র। 

 

ক্রবম  ১৩. পবরিীক্ষণ ও মূল্যায়ে 

১৩.১ দপ্তি/সাংস্হা কর্তমক প্রণীত জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম ম-পবর ল্পো, ২০২০-২১ স্ব স্ব মিণালয় এিাং ওদয়িসাইদট 

আপদলািকিণ 

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

পবর ল্পো ও পবরিীক্ষণ  াঠানমা প্রণয়ন  নর লক্ষযমাত্রা ১৩.১ েম্বর ক্রবমন র প্রেম ক ায়াট মানর প্রদশ মে  রনি হনি। এ 

 াঠানমা প্রণয়নের প্রকৃি িাবরখ অজমনের  লানম উনেখ  নর িা সাংন্ত্রিষ্ট মিণালয়/বিভানগ কপ্ররণ  রনি হনি। 
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মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: ন্ত্রনধ মান্ত্রিত িাবরনখর মনধ্য জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম ম-পবর ল্পো, ২০২০-২১ প্রণয়ে  নর  

সাংন্ত্রিষ্ট মিণালয়/ন্ত্রিভাদগ দাবখল  রা হনল/স্ব স্ব ওদয়িসাইদট আপদলাি কিা হদল পূণ ম েম্বর পাওয়া র্ানি। 

প্রমাণক: স্ব স্ব ওনয়িসাইট। 

 

১৩.২ বেধ মাবরি সমনয় নত্রমাবস  পবরিীক্ষণ প্রবিনিদে সাংন্ত্রিষ্ট মিণালয়/ন্ত্রিভাদগ দাবখল ও স্ব স্ব ওদয়িসাইদট 

আপদলািকিণ 

প্রনিয  ক ায়াট মানর জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম ম-পবর ল্পো ও পবরিীক্ষণ  াঠানমা িাস্তিায়নের িথ্য সংবিষ্ট 

ক ায়াট মানরর প্রকৃি অজমনের ঘনর উদেি কদি ক ায়াট মার সমাবপ্তর পরিিী ১৫ বদনের মনধ্য িা সাংন্ত্রিষ্ট মিণালয়/ন্ত্রিভাদগ 

দাবখল  রনি হনি এিাং ও স্ব স্ব ওদয়িসাইদট আপদলাি কিদত হদি। এরুপ লক্ষযমাত্রা ১৩.২ েম্বর ক্রবমন র ৬ নম্বি কলাদম 

উনেখ  রনি হনি এিং ৮-১১  লামসমূনহ নত্রমাবস বভবিনি উি লক্ষযমাত্রা বিভাজে  নর প্রদশ মে  রনি হনি। 

 মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: প্রনিয  নত্রমাবস  পবরিীক্ষণ প্রবিনিদে বেধ মাবরি সমনয় সাংন্ত্রিষ্ট মিণালয়/ন্ত্রিভাদগ দাবখল ও স্ব স্ব 

ওদয়িসাইদট আপদলাি কিা হনল পূণ ম েম্বর পাওয়া র্ানি। 

 প্রমাণক: স্ব স্ব ওনয়িসাইট। 

 

১৩.৩ আওতাধীন আঞ্চন্ত্রলক/মাঠ পর্ মাদয়ি কার্ মালয় কর্তমক দাবখলকৃি জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম ম-পবর ল্পো ও পবরিীক্ষণ  

প্রবিনিদনের ওপর ব ডব্যা  প্রদাে 

দপ্তি/সাংস্থাসমূহ আওতাধীন আঞ্চন্ত্রলক/মাঠ পর্ মাদয়ি কার্ মালয় কর্তমক দাবখলকৃি জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম ম-

পবর ল্পো ও পবরিীক্ষণ  প্রবিনিদনের ওপর ব ডব্যা  প্রদাে কিদি এিাং লক্ষযমাত্রা ১৩.৩ েম্বর ক্রবমন র ৬ নম্বি কলাদম 

উনেখ  রনি হনি এিং ৮-১১  লামসমূনহ নত্রমাবস বভবিনি উি লক্ষযমাত্রা বিভাজে  নর প্রদশ মে  রনি হনি। 

মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: আওতাধীন আঞ্চন্ত্রলক/মাঠ পর্ মাদয়ি কার্ মালয় (প্রদর্াজয প্রক্ষদত্র) কর্তমক প্রন্ত্রত প্রকায়াট মাদি 

দান্ত্রিলকৃত জাতীয় শুদ্ধািাি প্রকৌশল কম ম-পন্ত্রিকেনা ও পন্ত্রিিীক্ষণ  প্রন্ত্রতদিদদনি ওপি দপ্তি/সাংস্থাসমূহ ন্ত্র িব্যাক প্রদান 

কিদল পূণ ম নম্বি পাওয়া র্াদি।   

প্রমাণক: কোটিশ, উপবস্থবি, পত্র। 

 

৩। জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম ম-পবর ল্পো, ২০২০-২১ প্রণয়ে ও নত্রমাবস  পবরিীক্ষণ প্রবিনিদে সংক্রান্ত  সময়সূন্ত্রি: 

সময়সীমা বিেয় িাস্তিায়ে ারী  র্তমপক্ষ 

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

৬ জুলাই 

২০২০  

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 মালয়সমুনহ   ম ম-পবর ল্পো প্রণয়নের বেনদ মশো ও প্রনয়াজেীয় 

সহায়িা প্রদানের জন্য স ল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রবিষ্ঠােন  

অনুনরাধ জ্ঞাপে  

মবন্ত্রপবরেদ বিভাগ  

২৩ জুলাই 

২০২০ 

জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম ম-পবর ল্পোর খসড়া স্ব স্ব নেবি িা 

 বমটির অনুনমাদে গ্রহণপূি ম  সাংন্ত্রিষ্ট মিণালয়/ন্ত্রিভাদগ কপ্ররণ  

দপ্তি/সাংস্থা 

৩-৬ আগে 

২০২০ 

মিণালয়/ন্ত্রিভাদগি ননন্ত্রতকতা কন্ত্রমটি  র্তম  দপ্তি/সাংস্থাি দাবখলকৃি 

জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম ম-পবর ল্পোর খসড়া পর্ মানলাচোপূি ম  

ব ডব্যা  প্রদাে  

মন্ত্রণালয়/বিভাগ 

১০ আগে 

২০২০  

মিণালয়/ন্ত্রিভাদগি ননন্ত্রতকতা কন্ত্রমটিি সুপাবরশ অন্তর্ভ মি  নর জািীয় 

শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম ম-পবর ল্পো, ২০২০-২১ স্ব স্ব নেবি িা  বমটির 

অনুনমাদে গ্রহণপূি ম  চূড়ান্ত  নর মিণালয়/ন্ত্রিভাদগ কপ্ররণ ও 

দপ্তি/সাংস্থাি স্ব স্ব ওনয়িসাইনট প্র াশ  

দপ্তি/সাংস্থা 
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জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম ম-পবর ল্পো পন্ত্রিিীক্ষণ 

১৫ অদটািি 

২০২০ 

 

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 

১৫ জানুয়ান্ত্রি 

২০২১ 

 

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 

১৫ এবপ্রল 

২০২১ 

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 

২০ জুলাই 

২০২১ 

 

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

পবরিীক্ষণ  াঠানমানি উবেবখি লক্ষযমাত্রাি ন্ত্রিপিীদত ৪র্ ম নত্রমান্ত্রসক 

অগ্রগন্ত্রতসহ ২০২০-২১ অর্ মিেদিি কম ম-পন্ত্রিকেনা স্বমূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রতদত 

মূল্যায়ন কদি সাংন্ত্রিষ্ট মিণালয়/ন্ত্রিভাদগ প্রপ্রিণ 

দপ্তি/সাংস্থাি ননন্ত্রতকতা 

কন্ত্রমটি 

 

৪। জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম ম-পবর ল্পো, ২০২০-২১ দান্ত্রিল প্রন্ত্রক্রয়া 

 (ক)  দপ্তি/সাংস্থাসমূহ জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম ম-পবর ল্পো ২০২০-২১ খসড়ার ১ কন্ত্রপ ২৩ জুলাই ২০২০ িাবরখ 

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

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

িাস্তিায়ে অগ্রগবি পবরিীক্ষণ  াঠানমার চূড়ান্ত  বপ ১০ আগে ২০২০ িাবরনখর মনধ্য স্ব স্ব দপ্তি/সাংস্থাি ওনয়িসাইট-এ 

আপদলাি কিদত হদি এিাং ইদলকট্রন্ত্রনক কন্ত্রপ ন্ত্রপন্ত্রিএ   াইল আকাদি সাংন্ত্রিষ্ট মিণালয়/ন্ত্রিভাদগ প্রপ্রিণ কিদত হদি।  


