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 বিভাগীয় সমিায় দপ্তর, চট্টগ্রামমর জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা ও অগ্রগরত পররবীক্ষন  াঠামর্া ২০২০-২০২১ ত্রৈর্ামের নার্-২য় ত্রৈয়র্াে 

 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মেম্পাদন সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষযর্াৈা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াৈা/ 

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 ত্রনরত তা  রর্টির 

েভা   

অনুরষ্ঠত েভা ৪ েংখ্যা উপ-রনবন্ধ  

(প্রশােন) 

৪ লক্ষযর্াৈা ১ ১ ১ ১    

অজমন ১ ১    

১.২ ত্রনরত তা  রর্টির 

েভার রেদ্ধান্ত বাস্তবায়ন  

বাস্তবারয়ত রেদ্ধান্ত ৪ % উপ-রনবন্ধ  

(প্রশােন) 

১০০ লক্ষযর্াৈা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন ১০০ ১০০    

২. দক্ষতা ও ত্রনরত তার উন্নয়ন……………………..…. ১০ 

২.১ সুশাসন প্রবিষ্ঠার 

বনবমত্ত অংশীজমনর 

অংশগ্রহমণ  েভা 

অনুরষ্ঠত েভা ২ েংখ্যা উপ-রনবন্ধ  

(প্রশােন) 

২ লক্ষযর্াৈা  ১  ১    

অজমন  ১    

২.২ অংশীজমনর 

অংশগ্রহমণ  েভার 

বসদ্ধান্ত িাস্তিায়ন 

বাস্তবারয়ত রেদ্ধান্ত ২ % উপ-রনবন্ধ  

(প্রশােন) 

১০০ লক্ষযর্াৈা  ১০০  ১০০    

অজমন  ১০০    

২.৩  র্ ম তমা-

 র্ মচারীমদর অংশগ্রহমণ 

চাকবর সংক্রান্ত প্ররশক্ষণ 

আময়াজন 

প্ররশক্ষণার্ী ৩ েংখ্যা উপ-রনবন্ধ  

(প্রশােন) 

৩৯ লক্ষযর্াৈা ১০ ১০ ১০ ৯    

অজমন ১০ ১০    

২.৪  র্ ম তমা-

 র্ মচারীমদর অংশগ্রহমণ 

সুশােন েংক্রান্ত 

প্ররশক্ষণ আময়াজন 

প্ররশক্ষণার্ী ৩ েংখ্যা উপ-রনবন্ধ  

(প্রশােন) 

৩৯ লক্ষযর্াৈা ১০ ১০ ১০ ৯    

অজমন ১০ ১০    

3. শুদ্ধাচার প্ররতষ্ঠায় েহায়  আইন/রবরি/নীরতর্ালা/ম্যানুয়াল ও প্রজ্ঞাপন/পররপৈ এর প্রময়াগ/বাস্তবায়ন………….১০ 

৩.১ বারষ ম   র্ ম 

েম্পাদমন ম্যানুময়ল 

ত্রতরী 

 

ম্যানুময়ল ত্রতরী ৫ তাররখ এরপএ বাস্তবায়ন 

 রর্টি 

১৫/০৯/২০২০ লক্ষযর্াৈা ১৫/০৯/২০২০       

অজমন ১৫/০৯/২০২০     

৩.২ জাতীয় শুদ্ধাচার 

ক ৌশল  র্ মপরর ল্পনা 

প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন 

রনমদ মরশ া ২০২০-২০২১ 

অনুর্ায়ী শুদ্ধাচার 

জারীকৃত আমদশ ৫ েংখ্যা যুগ্ম-রনবন্ধ  ১ লক্ষযর্াৈা ১       

অজমন ১     

 অজমন      
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ক ৌশল  র্ মপরর ল্পনা 

 র্ মপরর ল্পনা 

বাস্তবায়মন রনজ 

 ার্ মালয়েহ অরিনস্থ 

দপ্তরেমুমহ রনমদ মশনা 

জারী 

  

 ৪. ওময়িসাইমে সসিািক্স হালনাগাদকরণ..................................৮ 

৪.১ সসিা সংক্রান্ত সোল 

বি নম্বরসমূহ স্ব স্ব তথ্য 

বাতায়মন দৃশ্যমানকরণ   

িথ্য িািায়মন 

দৃশ্যমানকৃি 

১ তাররখ উপ-রনবন্ধ  

(প্রশােন) 

৩১/০৮/২০২০ লক্ষযর্াৈা ৩১/০৮/২০২০       

অজমন ৩১/০৮/২০২০     

৪.২ স্ব স্ব ওময়বোইমর্ 

শুদ্ধাচার কেবাবক্স 

হালনাগাদ রণ  

কেবাবক্স 

হালনাগাদকৃত 

২ িাবরখ উপ-রনবন্ধ  

(প্রশােন) 

৩০/০৯/২০২০ 

৩০/১২/২০২০ 

৩০/০৩/২০২১ 

৩০/০৬/২০২১ 

লক্ষযর্াৈা ৩০/০৯/২০২০ 

 

৩০/১২/২০২০ 

 

৩০/০৩/২০২১ 

 

৩০/০৬/২০২১    

অজমন ৩০/০৯/২০২০ 

 

৩০/১২/২০২০ 

 

   

৪.৩ স্ব স্ব ওময়বোইমর্ 

তথ্য অরি ার   

কেবাবক্স হালনাগাদ রণ  

কেবাবক্স 

হালনাগাদকৃত 

২ তাররখ উপ-রনবন্ধ  

(প্রশােন) 

৩০/০৯/২০২০ 

৩০/১২/২০২০ 

৩০/০৩/২০২১ 

৩০/০৬/২০২১ 

লক্ষযর্াৈা ৩০/০৯/২০২০ ৩০/১২/২০২০ ৩০/০৩/২০২১ ৩০/০৬/২০২১    

অজমন ৩০/০৯/২০২০ 

 

৩০/১২/২০২০ 

 

   

৪.৪ স্ব স্ব ওময়বোইমর্র 

অরভমর্াগ প্ররত ার 

ব্যবস্থা (GRS) 

কেবাবক্স হালনাগাদ রণ 

ওময়বোইমর্ 

হালনাগাদকৃত 

২ তাররখ উপ-রনবন্ধ  

(প্রশােন) 

৩০/০৯/২০২০ 

৩০/১২/২০২০ 

৩০/০৩/২০২১ 

৩০/০৬/২০২১ 

লক্ষযর্াৈা ৩০/০৯/২০২০ ৩০/১২/২০২০ ৩০/০৩/২০২১ ৩০/০৬/২০২১    

অজমন ৩০/০৯/২০২০ 

 

৩০/১২/২০২০ 

 

   

৪.৫ স্বপ্রমণাবদিভামি 

প্রকাশম াগ্য িথ্য 

হালনাগাদ কমর 

ওময়িসাইমে প্রকাশ 

হালনাগাদকৃি 

বনমদ েবশকা 

ওময়িসাইমে 

প্রকাবশি 

১ িাবরখ উপ-রনবন্ধ  

(প্রশােন) 

৩০/০৯/২০২০ 

৩০/১২/২০২০ 

৩০/০৩/২০২১ 

৩০/০৬/২০২১ 

লক্ষ্যমাত্রা ৩০/০৯/২০২০ ৩০/১২/২০২০ ৩০/০৩/২০২১ ৩০/০৬/২০২১    

অর্েন ৩০/০৯/২০২০ 

 

৩০/১২/২০২০ 

 

     

৫. সুশাসন প্রবিষ্ঠা……………………………..৭ 

৫.১ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত 

উত্তর্ চচ মার তারল া 

প্রণয়ন  মর স্ব স্ব 

দপ্তর/সংস্থায় কপ্ররণ 

উত্তর্ চচ মার 

তারল া কপ্রররত 

৪ তাররখ উপ-রনবন্ধ  

(প্রশােন) 

৩১/০৮/২০২০ লক্ষযর্াৈা ৩১/০৮/২০২০       

অজমন ৩১/০৮/২০২০     

৫.২ অনলাইন রেমেমর্ 

অরভমর্াগ রনষ্পরত্ত রণ 

অরভমর্াগ 

রনষ্পরত্তকৃত 

৩ % যুগ্ম-রনবন্ধ  ৫ লক্ষযর্াৈা  ২ ২ ১    

অজমন  ২    
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৬.(ক) সসিা প্রদামনর সক্ষ্মত্র শুদ্ধাচার...........................১৪ 

৬ (ক).১ সসিা সংক্রান্ত 

অবভম াগ গ্রহমণর 

বনবমত্ত দৃশ্যমান স্থামন 

অবভম াগ িক্স স্থাপন  

অবভম াগ িক্স 

স্থাবপি 

২ িাবরখ উপ-রনবন্ধ  

(প্রশােন) 

৩১/০৮/২০২০ লক্ষযর্াৈা ৩১/০৮/২০২০       

অজমন ৩১/০৮/২০২০     

৬ (খ).২ কহল্প 

কেক্স/ইনফরমর্শন 

কেক্স/ওয়ান েপ োরভ মে 

কেক্স স্থাপনর 

অগ্রগরতর হার ৪ িাবরখ যুগ্ম-রনবন্ধ  ৩১/০৮/২০২০ লক্ষযর্াৈা ৩১/০৮/২০২০       

অজমন ৩১/০৮/২০২০       

৬ (গ).৩ প্রদত্ত সকল 

সসিার সহর্কৃি প্রমসস 

ম্যাপ প্রস্তুি করণ এিং 

ওময়িসাইমে প্রকাশ 

প্রমসস ম্যাপ প্রস্তুি 

করণ এিং 

ওময়িসাইমে 

আপমলাডকৃি 

২ িাবরখ উপ-রনবন্ধ  

(প্রশােন) ও উপ-

রনবন্ধ  (েরর্রত 

ব্যবস্থাপনা) 

১৫/১২/২০২০ লক্ষযর্াৈা  ১৫/১২/২০২০      

অজমন  ১৫/১২/২০২০      

৬(ঘ).৪ সসিা প্রার্থীমদর 

র্ন্য বিশ্রামস্থল/অমপক্ষ্া 

কক্ষ্/িসার স্থান বনম োন 

প্রস্তুিকরণ  

বিশ্রামস্থল/অমপক্ষ্া 

কক্ষ্/িসার স্থান 

বনম োন প্রস্তুিকৃি 

    ৪ িাবরখ উপ-রনবন্ধ  

(প্রশােন) 

১৫/১২/২০২০ লক্ষ্যমাত্রা  ১৫/১২/২০২০      

অর্েন  ১৫/১২/২০২০      

৬(ঙ).৫ সসিা প্রদামনর 

সক্ষ্মত্র বনবদ েষ্ট িাবরখ 

বভবত্তক সোমকন পদ্ধবি 

প্রচলন  

সোমকন পদ্ধবি 

প্রচলন 

২ িাবরখ উপ-রনবন্ধ  

(প্রশােন) 

১৫/১২/২০২০ লক্ষ্যমাত্রা  ১৫/১২/২০২০      

অজমন  ১৫/১২/২০২০      

৭. ক্রয়মক্ষ্মত্র শুদ্ধাচার...................৫ 

 

 

 

৭.১ রপরপএ ২০০৬-এর 

িারা ১১(২) ও রপরপআর 

২০০৮-এর রবরি ১৬(৬) 

অনুর্ায়ী ২০২০-২১ অর্থ ে 

িছমরর ক্রয়-পরর ল্পনা  

ওময়িসাইমে প্রকাশ 

ক্রয়-পরর ল্পনা 

ওময়িসাইমে 

প্রকাবশি 

৩ তাররখ উপ-রনবন্ধ  

(প্রশােন) 

৩১/০৮/২০২০ লক্ষযর্াৈা ৩১/০৮/২০২০       

অজমন ৩১/০৮/২০২০     

৭.২ ই-সেন্ডামরর 

মাধ্যমম ক্রয়কা ে 

সম্পাদন 

ই-সেন্ডামর ক্রয় 

সম্পন্ন 

২ % উপ-রনবন্ধ  

(প্রশােন) 

৩১/০৩/২০২১ লক্ষ্যমাত্রা   ৩১/০৩/২০২১     

অর্েন        
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৮. স্বচ্ছতা ও জবাবরদরহ শবিশালী রণ…………………….১২ 

৮.১  স্ব স্ব কেবা প্রদান 

প্ররত্রুতরত (রেটিমজনস্ 

চার্ মার) বাস্তবায়ন এিং 

ওময়িসাইমে প্রকাশ 

কেবা প্রদান 

প্ররত্রুতরত 

বাস্তবাবয়ি  

এিং ওময়িসাইমে 

প্রকাবশি 

২ % উপ-রনবন্ধ  

(প্রশােন) 

৮০% লক্ষযর্াৈা ২০% ২০% ২০% ২০%    

অজমন ২০% ২০%    

৮.২ 

শাখা/অরিশাখা/অিীনস্থ 

অবিস পররদশ মন  

পররদশ মন 

েম্পন্ন 

২ েংখ্যা যুগ্ম-রনবন্ধ   

ও 

 উপ-রনবন্ধ  

১৬ লক্ষযর্াৈা ৪ ৪ ৪ ৪    

অজমন ৪ ৪    

৮.৩ 

শাখা/অরিশাখা/অিীনস্ত 

অবিস  পররদশ মন 

প্ররতমবদমনর সুপাররশ 

বাস্তবায়ন 

পররদশ মন 

প্ররতমবদমনর 

সুপাররশ  

 

বাস্তবারয়ত 

২ % যুগ্ম-রনবন্ধ   

ও 

 উপ-রনবন্ধ  

৮ লক্ষযর্াৈা ২ ২ ২ ২    

অজমন ২ ২    

৮.৪ েরচবালয় 

রনমদ মশর্ালা, ২০১৪ 

অনুর্ায়ী নরর্র কেরণ 

রবন্যাে রণ  

নরর্ কেরণ 

রবন্যােকৃত 

২ % উপ-রনবন্ধ  

(প্রশােন) 

১০০ লক্ষযর্াৈা ২৫ ২৫ ২৫ ২৫    

অজমন ২৫ ২৫    

৮.৫ কেরণ রবন্যােকৃত 

নরর্ রবনষ্ট রণ 

নরর্ রবনবষ্টকৃি ২ % উপ-রনবন্ধ  

(প্রশােন) 

৮০ লক্ষযর্াৈা ২০ ২০ ২০ ২০    

অজমন ২০ ২০    

৮.৬ প্রাবিষ্ঠাবনক 

গণশুনাবন আময়ার্ন   

প্রাবিষ্ঠাবনক 

গণশুনানী 

আময়াবর্ি 

২ েংখ্যা উপ-রনবন্ধ  

(প্রশােন) 

৪ লক্ষযর্াৈা ১ ১ ১ ১    

 অজমন      

৯. শুদ্ধাচার েংরিষ্ট এিং দুনীবি প্রবিমরামে সহায়ক অন্যান্য  ার্ মক্রর্……………..১৫ (অগ্রাবেকার বভবত্তমি নুযনিম পাঁচটি কা েক্রম) 

৯.১ কর্রল  নফামরন্স 

আময়াজন 

আময়ারজত 

 নফামরন্স 

৩ েংখ্যা যুগ্ম-রনবন্ধ   

 

৪ লক্ষযর্াৈা ১ ১ ১ ১    

অজমন ১ ১    

৯.২  র্ মচাররমদর 

উপরস্থত হারজরা 

র্রনর্ররং 

প্ররতমবদন ৩ েংখ্যা উপ-রনবন্ধ  

(প্রশােন) 

৪ লক্ষযর্াৈা ১ ১ ১ ১    

অজমন ১ ১    

৯.৩ বারষ ম  

 র্ মেম্পাদন চুরির 

র্ারে  অগ্রগরত 

পর্ মামলাচনা 

েভা আময়াজন ৩ েংখ্যা উপ-রনবন্ধ  

(প্রশােন) 

৮ লক্ষযর্াৈা ২ ২ ২ ২    

অজমন ২ ২    



17 

 

৯.৪ ই-নবর্থর মাধ্যমম 

নবর্থ বনস্পবত্ত 

নবর্থ বনস্পবত্তকৃি ৩ % যুগ্ম-রনবন্ধ   

 

৮০ লক্ষযর্াৈা ২০ ২০ ২০ ২০    

অজমন ২০ ২০    

৯.৫ 

কম েকিো/কম েচাবরমদর 

কম েিন্টন সিামড ে প্রদশ েন 

করা 

সিামড ে প্রদশ েন ৩ তাররখ উপ-রনবন্ধ  

(প্রশােন) 

৩১/০৮/২০ লক্ষযর্াৈা ৩১/০৮/২০       

অজমন ৩১/০৮/২০     

১০. শুদ্ধাচার চচ োর র্ন্য পুরস্কার প্রদান..............................৩ 

১০.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার 

প্রদান এিং 

পুরস্কারপ্রাপ্তমদর িাবলকা 

ওময়িসাইমে প্রকাশ 

 

প্রদত্ত পুরস্কার ৩ তাররখ যুগ্ম-রনবন্ধ   

 

২০/০৬/২০২১ লক্ষযর্াৈা    ২০/০৬/২০২১    

অজমন      

১১. কম ে-পবরমিশ উন্নয়ন..........................................................২ 

১১.১ কম ে-পবরমিশ 

উন্নয়ন (স্বাস্থযবিবে 

অনুসরণ/টিওএন্ডইভুি 

অমকমর্া মালামাল 

বিনষ্টকরণ/পবরষ্কার-

পবরচ্ছন্নিা বৃবদ্ধ ইিযাবদ)  

উন্নি কম ে-

পবরমিশ 

২ সংখ্যা 

ও 

তাররখ 

যুগ্ম-রনবন্ি   

 

৩১/০৮/২০ লক্ষযর্াৈা ৩১/০৮/২০       

অজমন ৩১/০৮/২০     

১২. অর্থ ে িরাদ্দ....................................................................২ 

১২.১ শুদ্ধাচার কম ে-

পবরকল্পনায়  

অন্তেভুি বিবভন্ন কা েক্রম 

িাস্তিায়মনর র্ন্য 

িরাদ্দকৃি অমর্ মর 

আনুমাবনক পররর্াণ 

িরাদ্দকৃি অর্থ ে ০ লক্ষ্  

 

োকা 

  লক্ষযর্াৈা        

অজমন      

১৩. পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন…………………………….৪ 

 

১৩.১ আঞ্চবলক/মাঠ 

প োময়র কা োলয় কর্তেক 

প্রণীি জাতীয় শুদ্ধাচার 

ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা, 

২০২০-২১ স্ব স্ব 

ওময়িসাইমে 

আপমলাডকরণ 

প্রণীত  র্র্-

পরর ল্পনা 

আপমলাডকৃত 

২ িাবরখ উপ-রনবন্ধ  

(প্রশােন) 

৩১/০৮/২০ লক্ষযর্াৈা        

অজমন      
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১৩.২ রনি মাররত ের্ময় 

ত্রৈর্ারে  পররবীক্ষণ 

প্ররতমবদন সংবিষ্ট 

দপ্তর/সংস্থায় দারখল ও 

স্ব স্ব ওময়িসাইমে 

আপমলাডকরণ 

ত্রৈর্ারে  

প্ররতমবদন 

দারখলকৃত ও 

আপমলাডকৃত 

২ সংখ্যা উপ-রনবন্ধ  

(প্রশােন) 

৪ লক্ষযর্াৈা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

 

োাঃ/- 

(আশীষ কুমার বড়ুয়া) 

যুগ্ম-নিবন্ধক  

নবভাগীয় সমবায় দপ্তর, চট্টগ্রাম। 

ফ ািঃ ০৩১-৬১৮৬৯৫ 

ই-ফমইল jrofficectg@yahoo.com 
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