
 

 

 

 

 দপ্তর/সংস্থার শুদ্ধাচার ক ৌশল  

 র্ ম-পরর ল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও র্ূলযায়ন রনর্দমরশ া, 

২০২২-২৩  
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দপ্তর/সংস্থার শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও 

র্ূলযায়ন রনর্দমরশ া, ২০২২-২৩ 

 

১। কপ্রক্ষাপট  

 গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার ২০১২ সাদল জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল 

প্রণয়ন কদরদে। এ ককৌশদলর মূল লক্ষ্য হল শুদ্ধাচার চচচা ও েুনীতত প্রততদরাদের 

মােযদম রাষ্ট্র ও সমাদজ সুশাসন প্রততষ্ঠা করা। সুখী-সমদৃ্ধ কসানার বাাংলা গড়ার 

প্রতযদয় প্রণীত ককৌশদল শুদ্ধাচারদক ননততকতা ও সততা দ্বারা প্রভাতবত 

আচরণগত উৎকর্ চ এবাং ককান সমাদজর কাদলাত্তীণ চ মানেণ্ড, প্রথা ও নীততর প্রতত 

আনুগতয তহসাদব সাংজ্ঞাতয়ত করা হদয়দে। এ ককৌশদল রাষ্ট্র ও সমাদজ শুদ্ধাচার 

প্রততষ্ঠা সরকাদরর সাাংতবোতনক ও আইনগত স্থায়ী োতয়ত্ব; সুতরাাং সরকারদক 

অবযাহতভাদব এই লদক্ষ্য কার্ চক্রম পতরচালনা করদত হদব মদম চ উদেখ আদে। 

এরই োরাবাতহকতায় প্রায় সকল মন্ত্রণালয়/তবভাগ/অনযানয রাষ্ট্রীয় প্রততষ্ঠানসমূহ ১ 

জানুয়াতর ২০১৫ কথদক ৩০ জনু ২০১৬ কময়াদের জনয শুদ্ধাচার কম চ-পতরকল্পনা 

ও বাস্তবায়ন অগ্রগতত পতরবীক্ষ্ণ কাঠাদমা প্রণয়ন কদর। ২০১৬-২০১৭ অথ চবের 

হদত মন্ত্রণালয়/তবভাগ/সাংস্থার পাশাপাতশ আওতােীন েপ্তর/সাংস্থা এবাং মাঠ 

পর্ চাদয়র তবভাগীয়/আঞ্চতলক কার্ চালয়সমূহ  শুদ্ধাচার ককৌশল কম চ-পতরকল্পনা ও 

বাস্তবায়ন পতরবীক্ষ্ণ কাঠাদমা প্রণয়ন কদর আসদে। ২০১৮-১৯ অথ চবেদর 

প্রথমবাদরর মত  শুদ্ধাচার ককৌশল কম চ-পতরকল্পনায় সম্পাতেত কাদজর তবপরীদত 

নম্বর প্রোন ও কস আদলাদক প্রাথতমকভাদব মূলযায়ন কার্ চক্রম শুরু হয়। এর 

োরাবাতহকতায় আগামী ২০২২-২৩ অথ চবেদরও শুদ্ধাচার ককৌশল কম চ-

পতরকল্পনায় সম্পাতেত কাদজর তবপরীদত নম্বর প্রোন ও কস আদলাদক মূলযায়দনর 

বযবস্থা রদয়দে।   

 সকল েপ্তর/সাংস্থা মতন্ত্রপতরর্ে তবভাগ কতৃ চক প্রণীত এ তনদেচতশকা 

অনুসরণপূব চক স্ব স্ব কার্ চালদয়র  শুদ্ধাচার ককৌশল কম চ-পতরকল্পনা প্রণয়ন, 

বাস্তবায়ন করদব এবাং আওতােীন আঞ্চতলক ও মাঠ পর্ চাদয়র কার্ চালয়সমূদহর 

জনয  শুদ্ধাচার ককৌশল কম চ-পতরকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূলযায়দনর 

তনদেচশনা ও প্রদয়াজনীয় সহায়তা প্রোন করদব। েপ্তর/সাংস্থাসমূহ এই তনদেচতশকা 

অনুসরণ কদর কম চ-পতরকল্পনায় অন্তভভ চক্ত কার্ চক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করদব।  

২। শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা, ২০২২-২৩ 

 

 শুদ্ধাচার ককৌশল কম চ-পতরকল্পনায় প্রাততষ্ঠাতনক বযবস্থা, আরথ ম  

বযবস্থাপনা উন্নয়ন এবাং শুদ্ধাচার সংরিষ্ট ও দনুীরত প্ররতর্রার্ে সহায়  

অনযানয  ার্ মক্রর্ এই ৩  ত ততন  টি কক্ষ্দে কার্ চক্রম তনে চারণ করা হদয়দে: 

 

ক্ররর্  ১: প্রারতষ্ঠারন  বযবস্থা  
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১.১ ননরত তা  রর্টটর সভা   

 

       ননততকতা কতমটির কার্ চপতরতের আদলাদক সভার আদলাচযসূতচ তনে চারণ 

করদত হদব। কতমটির কার্ চপতরতে অনুর্ায়ী সাংতিষ্ট কসক্টদর শুদ্ধাচার প্রততষ্ঠার 

কক্ষ্দে অর্জচত সাফলয এবাং অন্তরায় তচতিতকরণ, পতরলতক্ষ্ত অন্তরায় 

েরূীকরদণর জনয সময়াবদ্ধ কম চপতরকল্পনা প্রণয়ন, কম চপতরকল্পনা বাস্তবায়দনর 

োতয়ত্ব কাদের উপর নযস্ত থাকদব তা তনে চারণ, সাংতিষ্ট কসক্টদর শুদ্ধাচার প্রততষ্ঠায় 

গৃহীত কম চপতরকল্পনা তকভাদব বাস্তবায়ন করা র্ায় এসকল তবর্য় এদজন্ডাভভক্ত 

কদর সভা আদয়াজন করদত হদব। তসদ্ধান্ত বাস্তবায়দনর সুতবোদথ চ প্রতত 

নেমাতসদকর প্রথম মাদসই সভা আদয়াজন করদত হদব। জাতীয় শুদ্ধাচার 

ককৌশল কম চ-পতরকল্পনা ও বাস্তবায়ন পতরবীক্ষ্ণ সাংক্রান্ত নেমাতসক 

প্রততদবেনসমহূ ননততকতা  কতমটির সভায় অনুদমাতেত হদত হদব তবোয় প্রতত 

ককায়ািচাদর নূযনতম ১টি কদর ননততকতা কতমটির সভা আহ্বান করদত হদব এবাং 

এর লক্ষ্যমাো ১.১ নম্বর ক্রতমদকর ৬ নম্বর কলাদম উদেখপূব চক ৮-১১ 

কলামসমূদহ নেমাতসক তভতত্তদত উক্ত লক্ষ্যমাো তবভাজন কদর প্রেশ চন করদত 

হদব।  

 

মূলযায়ন পদ্ধতত: প্রতত নেমাতসদক ১টি কদর সভা অনুটষ্ঠত হদল পূণ চ নম্বর পাওয়া 

র্াদব। ককান নেমাতসদক সভা আদয়াজন করা সম্ভব না হদল পরবতী সমদয় সভা 

আদয়াজন করা র্াদব। তদব, প্রতত তবলতম্বত সভার জনয ০.০৫ নম্বর কতচন হদব। 

 

প্রমাণক: ননততকতা কতমটির সভার কার্ চতববরণী। 

 

১.২ ননরত তা  রর্টটর সভার রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

 

ননততকতা কতমটির সভায় গৃহীত তসদ্ধান্ত বাস্তবায়দনর হার তনে চারণ 

করদত হদব এবাং এর লক্ষ্যমাো ১.২ নম্বর ক্রতমদকর ৬ নম্বর কলাদম উদেখ 

করদত হদব। এদক্ষ্দে প্রতত ককায়ািচাদর অনুদষ্ঠয় ননততকতা কতমটির সভায় 

গৃহীত তসদ্ধান্ত বাস্তবায়দনর হার পৃথকভাদব প্রতত ককায়ািচাদর ত৮-১১ 

কলামসমূদহ  উদেখ করদত হদব। ককান তসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা সম্ভব না  হদল 

তার কর্ৌর্ক্তক কারণ উদেখ কদর ননততকতা কতমটির সভাপতত কতৃ চক 

প্রততস্বাক্ষ্তরত প্রততদবেন োতখল করদত হদব।    

 

মূলযায়ন পদ্ধতত:  প্রতত নেমাতসদক আদয়ার্জত সভার তসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

লক্ষ্যমাোর তবপরীদত অজচন শতভাগ হদল পূণ চ নম্বর পাওয়া র্াদব।  উদেখয, 

মূলযায়দনর সময় ননততকতা কতমটির কার্ চপতরতের আদলাদক গৃহীত তসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়দনর ওপর কবতশ গুরুত্ব কেয়া হদব। তসদ্ধাদন্তর গুণগত মান তবদবচনা 

কদর নম্বর প্রোন করা হদব। 
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প্রমাণক: ননততকতা কতমটির সভায় গৃহীত তসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতত 

প্রততদবেন।  
 

১.৩ সশুাসন প্ররতষ্ঠার রনরর্ত্ত অংশীজর্নর (Stakeholder) অংশগ্রহর্ণ সভা 

 

 েপ্তর/সাংস্থার উদেযাদগ অাংশীজদনর অাংশগ্রহদণ সভা আহ্বান করদত হদব 

এবাং ১.৩ নম্বর ক্রতমদকর ৬ নম্বর কলাদম এর লক্ষ্যমাো উদেখ করদত হদব এবাং 

৮-১১ কলামসমূদহ নেমাতসক তভতত্তদত উক্ত লক্ষ্যমাো তবভাজন কদর প্রেশ চন 

করদত হদব। উদেখয, অাংশীজন তstakeholder) বলদত স্ব স্ব েপ্তর/সাংস্থার 

অভযন্তরীণ/োপ্ততরক/নাগতরক কসবা গ্রহণকারী কর্দকান বযর্ক্ত/প্রততষ্ঠান 

 তসরকাতর/দবসরকাতর , সুশীল সমাদজর প্রতততনতে এবাং আওতােীন মাঠপর্ চাদয়র 

কার্ চালয়সমূহ তকাংবা তাদের কম চকতচা-কম চচারীদক বুঝাদব। অাংশীজদনর 

অাংশগ্রহদণ কমপদক্ষ্ ৪ টি সভা করদত হদব। এ সভায় আবতশযকভাদব 

তসটিদজনস চািচার, অতভদর্াগ প্রততকার বযবস্থাপনা এবাং তথয অতেকার আইন 

সম্পদকচ আদলাচনা করদত হদব।  অাংশীজদনর সভায় আবতশযকভাদব 

কসবাগ্রহীতার উপতস্থতত তনর্িত করদত হদব।  

  

মূলযায়ন পদ্ধতত: অাংশীজদনর অাংশগ্রহদণ সভা আদয়াজদনর লক্ষ্যমাোর 

তবপরীদত অজচন শতভাগ হদল পূণ চ নম্বর পাওয়া র্াদব। তদব অজচন শতভাগ না 

হদল গাতণততকহাদর নম্বর কতচন হদব। 

 

প্রমাণক: অাংশীজদনর অাংশগ্রহদণ সভার কার্ চতববরণী এবাং হার্জরা। 

  
 

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্ররশক্ষণ আর্য়াজন  

 

েপ্তর/সাংস্থায় কম চরত সকল কম চকতচা-কম চচারীর জনয শুদ্ধাচার সাংক্রান্ত 

প্রতশক্ষ্ণ আদয়াজন করদত হদব এবাং এর লক্ষ্যমাো ১.৪ নম্বর ক্রতমদকর ৬ 

নম্বর কলাদম উদেখ করদত হদব। ৮-১১ কলামসমূদহ প্রদর্াজয ককায়ািচাদর উক্ত 

লক্ষ্যমাো প্রেশ চন করদত হদব। কম চকতচা কম চচাতরর সাংখযার উপর তনভচর 

করদব কতটি বযাদচ প্রতশক্ষ্ণ আদয়াজন করা হদব।  

 

মূলযায়ন পদ্ধতত: লক্ষ্যমাোর তবপরীদত সকল কম চকতচা/কম চচাতরদক 

শুদ্ধাচার সাংক্রান্ত  প্রতশক্ষ্ণ প্রোন  করা   হদল  পূণ চ নম্বর পাওয়া র্াদব। তদব 

অজচন শতভাগ না হদল গাতণততকহাদর নম্বর কতচন হদব। 

 

প্রমাণক: প্রতশক্ষ্দণর কনাটিশ, হার্জরা ও েতব। 
  

১ .   র্ ম-পররর্বশ উন্নয়ন (টটওএন্ডইভুক্ত অর্ র্জা র্ালার্াল 

রনষ্পরত্ত রণ/নরথ রবনষ্ট রণ/পররষ্কার-পররচ্ছন্নতা বৃদ্ধদ্ধ/র্রহলার্দর জনয 

পৃথ  ওয়াশরুর্র্র বযবস্থা  রা ইতযারদ) 
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েপ্তর/সাংস্থাসমহূ  স্ব স্ব  কার্ চালদয় কম চ-পতরদবশ উন্নয়ন সাংক্রান্ত কার্ চক্রম কর্মন: 

টিওএন্ডইভভক্ত অদকদজা মালামাল তনষ্পতত্তকরণ/নতথ তবনষ্টকরণ/পতরষ্কার-

পতরচ্ছন্নতা বৃর্দ্ধ/মতহলাদের জনয পৃথক ওয়াশরুদমর বযবস্থা  ইতযাতে গ্রহণ 

করদব। কার্ চক্রদমর সাংখযা ও সম্পন্ন করার তাতরখ তনে চারণ কদর লক্ষ্যমাো ১.৫ 

ক্রতমদকর ৬ নম্বর কলাদম উদেখ করদত হদব  এবাং ৮-১১ কলামসমূদহ 

নেমাতসক তভতত্তদত উক্ত লক্ষ্যমাো তবভাজন কদর প্রেশ চন করদত হদব।  ২০২২-

২৩ অথ চবেদর প্রদতযক মন্ত্রণালয়/তবভাগ কম চপতরদবশ উন্নয়ন সাংক্রান্ত কমপদক্ষ্ 

২ টি কার্ চক্রম গ্রহণ করদব। উদেখয, কম চ-পতরকল্পনা কপ্ররদণর সময় তনব চাতচত 

কার্ চক্রদমর নাম, বাস্তবায়ন প্রর্ক্রয়া ও প্রমাণক তহসাদব তক সরবরাহ করা হদব 

তার তববরণ পৃথক সাংর্ুর্ক্তদত তেদত হদব।  

সংর্ুদ্ধক্ত রনম্নরূপ হর্বেঃ  

ক্রতমক নাং কার্ চক্রদমর নাম বাস্তবায়ন প্রর্ক্রয়া প্রমাণক তহসাদব র্া 

থাকদব 

     

    

   

মূলযায়ন পদ্ধতত:  েপ্তর/সাংস্থাসমূহ  কতৃ চক গৃহীত কম চ-পতরদবশ উন্নয়ন সাংক্রান্ত 

তবতভন্ন কার্ চক্রদমর সাংখযা ও কার্ চক্রম সম্পন্ন করার তাতরদখর লক্ষ্যমাো অর্জচত 

হদল পূণ চ নম্বর পাওয়া র্াদব।  

প্রমাণক: কফাকাল পদয়ন্ট কম চকতচা কতৃ চক সতযাতয়ত বাস্তবায়ন প্রততদবেন, 

সাংতিষ্ট পে, অদকদজা মালামাল তনষ্পতত্তর কক্ষ্দে সাংতিষ্ট কতমটির সভার 

কার্ চতববরণী, নতথ তবনষ্টকরদণর কক্ষ্দে সাংতিষ্ট কতমটির সভার কার্ চতববরণী, 

প্রদর্াজয কক্ষ্দে েতব ও অনযানয প্রমাণক। 

 

১.৬ আওতােীন র্াঠপর্ মার্য়র  ার্ মালয় (প্রর্র্াজয কক্ষর্ে)  তৃম  

দারিল ৃত শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ মপরর ল্পনার নের্ারস  অগ্রগরত 

প্ররতর্বদর্নর উপর রিডবযা  প্রদান 

 

েপ্তর/সাংস্থাসমহূকক  এর আওতােীন মাঠপর্ চাদয়র কার্ চালয় কতৃ চক 

োতখলকৃত  শুদ্ধাচার ককৌশল কম চ-পতরকল্পনার  নেমাতসক অগ্রগতত  
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প্রততদবেদনর ওপর তফডবযাক প্রোন করদত হদব এবাং লক্ষ্যমাো ১.৬ নম্বর 

ক্রতমদকর ৬ নম্বর কলাদম উদেখ করদত হদব এবাং ৯-১১ কলামসমূদহ 

নেমাতসক তভতত্তদত উক্ত লক্ষ্যমাো তবভাজন কদর প্রেশ চন করদত হদব। 

এদক্ষ্দে ১ম নেমাতসক অগ্রগতত প্রততদবেদনর উপর অদক্টাবর মাদসর ১৬-৩১ 

তাতরদখর মদেয; ২য়  নেমাতসক অগ্রগতত প্রততদবেদনর উপর জানুয়াতর মাদসর 

১৬-৩১ তাতরদখর মদেয এবাং ৩য় নেমাতসক অগ্রগতত প্রততদবেদনর উপর 

এতপ্রল মাদসর ১৬-৩০ তাতরদখর মদেয তফডবযাক প্রোন করদত হদব।  

মূলযায়ন পদ্ধতত: আওতােীন মাঠপর্ চাদয়র কার্ চালয়  তপ্রদর্াজয কক্ষ্দে  

কতৃ চক প্রতত ককায়ািচাদর োতখলকৃত  শুদ্ধাচার ককৌশল কম চ-পতরকল্পনার 

নেমাতসক  প্রততদবেদনর ওপর েপ্তর/সাংস্থাসমূহ  তফডবযাক প্রোন করদল পণূ চ 

নম্বর পাওয়া র্াদব।  

 

প্রমাণক: কনাটিশ, হার্জরা,  কার্ চতববরণী। 

 

ক্ররর্  ২: আরথ ম  বযবস্থাপনা উন্নয়ন    

২.১ ২০২২-২৩ অথ ম বছর্রর রাজস্ব এবং উন্নয়ন বার্জর্টর অনুর্র্ারদত 

ক্রয়-পরর ল্পনা ওর্য়বসাইর্ট প্র াশ 

তপতপএ ২০০৬-এর োরা ১১ত২  ও তপতপআর ২০০৮-এর তবতে ১৬ত৬  

অনুর্ায়ী সরকাদরর রাজস্ব বাদজদির অেীদন ককান ক্রয়কার্ চ পতরচালনার কক্ষ্দে 

ক্রয়কারী প্রততষ্ঠান অথ চবেদরর প্রারদম্ভ বাতর্ চক ক্রয়-পতরকল্পনা প্রণয়ন করদব। 

রাজস্ব বাদজদির অেীদন ক্রয় পতরকল্পনা প্রণয়দনর পাশাপাতশ চলমান 

প্রকল্পসমূদহর বাতর্ চক ক্রয় পতরকল্পনা অথ চাৎ উন্নয়ন বাদজদির ক্রয় পতরকল্পনা 

অনুদমােন করদত হদব। রাজস্ব বাদজি এবাং উন্নয়ন বাদজদির অনুদমাতেত ক্রয় 

পতরকল্পনা ৩১ জলুাই ২০২২ তাতরদখর মদেয  ওদয়বসাইদি প্রকাশ করদত হদব । 

েু'েরদনর ক্রয় পতরকল্পনা ওদয়বসাইদি প্রকাদশর জনয েু'টি পৃথক তাতরখ তনে চারণ 

করা হদল তাতরখ েু'টি ১ম ককায়ািচাদর ত৮ নম্বর কলাদম  কমা তেদয় তলখদত হদব। 

উদেখয, মন্তবয কলাদম ককানটি রাজস্ব বাদজদির ক্রয় পতরকল্পনা ওদয়বসাইদি 

প্রকাদশর লক্ষ্যমাো এবাং ককানটি উন্নয়ন বাদজদির ক্রয় পতরকল্পনা ওদয়বসাইদি 

প্রকাদশর লক্ষ্যমাো তা তনে চারণ কদর তেদত হদব। এদক্ষ্দে কমাি বরাদ্দকৃত নম্বর 

২। রাজস্ব বাদজদির ক্রয় পতরকল্পনার জনয বরাদ্দকৃত নম্বর ১ এবাং উন্নয়ন 

বাদজদির ক্রয় পতরকল্পনার জনয বরাদ্দকৃত নম্বর ১। 

র্ূলযায়ন পদ্ধরত:  ২০২২-২৩ অথ চবেদরর প্রারদম্ভ লক্ষ্যমাো অনুর্ায়ী 

বাতর্ চক ক্রয়-পতরকল্পনা ওদয়বসাইদি প্রকাশ করা হদল  পূণ চ  নম্বর পাওয়া র্াদব। 

তনে চাতরত তাতরদখর মদেয ক্রয় পতরকল্পনা ওদয়বসাইদি প্রকাশ করদত না পারদল 

ককান নম্বর পাওয়া র্াদব না।  

প্রর্াণ :  অতফস আদেশ ও স্ব স্ব ওদয়বসাইি।  
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২.২ অনুর্র্ারদত বারষ ম  ক্রয় পরর ল্পনার র্থার্থ বাস্তবায়ন (রাজস্ব 

এবং উন্নয়ন বার্জর্টর)ঃেঃ 

 

      রাজস্ব এবাং উন্নয়ন বাদজদির  অনুদমাতেত বাতর্ চক ক্রয় পতরকল্পনা 

বাস্তবায়দনর জনয ২.২ নম্বর ক্রতমদকর ৬ নম্বর কলাদম লক্ষ্যমাো তনে চারণ 

করদত হদব এবাং ৮-১১ নম্বর কলাদম তবভাজন কদর প্রেশ চন করদত হদব।  

  

 মূলযায়ন পদ্ধততিঃ লক্ষ্যমাো অনুর্ায়ী বাতর্ চক ক্রয় পতরকল্পনা র্থার্থভাদব 

বাস্তবায়ন করদত পারদল পূণ চ নম্বর পাওয়া র্াদব। লক্ষ্যমাো অনুর্ায়ী অজচন 

শতভাগ না হদল গাতণততকহাদর নম্বর কতচন করা হদব। 

 

প্রর্াণ :  বাতর্ চক ক্রয় পতরকল্পনা বাস্তবায়ন সাংক্রান্ত প্রততদবেন র্া ননততকতা 

কতমটির সভাপতত কতৃ চক প্রততস্বাক্ষ্তরত হদত হদব। 

 

 ২.৩ বার্জট বাস্তবায়নঃেঃ  

   

প্রদতযক েপ্তর/সাংস্থা অথ চবেদরর শুরুদত রাজস্ব এবাং উন্নয়ন বাদজদির 

র্জওতব অাংদশর বযয় পতরকল্পনার   ককায়ািচার তভতত্তক লক্ষ্যমাো ৮-১১ নাং কলাদম 

তবভাজন করদব। লক্ষ্যমাো অনুর্ায়ী বাদজি বাস্তবায়ন করদত পারদল পূণ চ নম্বর 

পাওয়া র্াদব। ৮৫% এর কম বাদজি বাস্তবাতয়ত হদল ককান নম্বর পাওয়া র্াদবনা।  

প্রমাণকিঃ iBAS++ প্রততদবেন। কর্ সকল েপ্তর/সাংস্থা iBAS++ এর 

অন্তভভ চক্ত নয় তারা বাদজি বাস্তবায়দনর প্রমাণক তহসাদব সাংতিষ্ট তহসাব রক্ষ্ণ 

কম চকতচার কার্ চালয় কথদক সাটিচতফদকি সাংগ্রহ কদর োতখল করদব। 

 

২.৪ প্র র্ল্পর PIC সভা আর্য়াজন 

 

েপ্তর/ সাংস্থাা্র চলমান প্রকদল্পর তডতপতপ/টিএতপতপ এ তনে চাতরত প্রমাপ 

অনুর্াতয়  PIC সভা আদয়াজদনর লক্ষ্যমাো ২.২ নম্বর ক্রতমদকর ৬ নম্বর কলাদম 

উদেখ করদত হদব এবাং ৮-১১ কলামসমূদহ প্রদর্াজয ককায়ািচাদর উক্ত লক্ষ্যমাো 

প্রেশ চন করদত হদব। উদেখয, কম চ-পতরকল্পনা কপ্ররদণর সময় চলমান সকল 

প্রকদল্পর তাতলকা কময়াে , প্রমাপ অনুর্াতয়  PIC সভা আদয়াজদনর সাংখযা তপৃথক 

কলাদম  উদেখ কদর সাংর্ুর্ক্ত আকাদর তেদত হদব।  

সংর্ুদ্ধক্ত রনম্নরূপ হর্বেঃ 

 

ক্রতমক নাং  চলমান  প্রকদল্পর PIC সভার মন্তবয  
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প্রকদল্পর নাম কময়াে সাংখযা 

     

     

     

     

 

র্ূলযায়ন পদ্ধরত: প্রমাপ অনুর্াতয়  PIC সভা আদয়াজন করা হদল পণূ চ 

নম্বর পাওয়া র্াদব। লক্ষ্যমাো অনুর্ায়ী সভা আদয়াজন করা না হদল গাতণততক 

হাদর নম্বর কতচন করা হদব।  

প্রর্াণ :  আদয়ার্জত সভার হার্জরা এবাং কার্ চতববরণী।  

 

২.  প্র ল্প সর্ারপ্ত কশর্ষ প্র র্ল্পর সম্পদ (র্ানবাহন,  ম্পম্পউটার, 

আসবাবপে ইতযারদ) রবরে কর্াতার্ব  হস্তান্তর  রা 

েপ্তর/সাংস্থা কতৃ চক প্রকল্প সমাতপ্ত কশদর্ প্রকদল্পর সম্পে তর্ানবাহন, 

কম্পম্পউিার, আসবাবপে ইতযাতে  তবতে কমাতাদবক হস্তান্তর করার তাতরখ তনে চারণ 

কদর ২.৫ নম্বর ক্রতমদকর ৬ নম্বর কলাদম উদেখ করদত হদব এবাং ৮-১১ 

কলামসমূদহ প্রদর্াজয ককায়ািচাদর উক্ত লক্ষ্যমাো তবভাজন কদর প্রেশ চন করদত 

হদব। এদক্ষ্দে ২০২১-২২ অথ চবেদর সমাপ্ত সকল প্রকদল্পর সম্পে এবাং ২০২২-

২৩ অথ চবেদরর ২য় ককায়ািচাদর সমাপ্ত সকল প্রকদল্পর সম্পে তবতে কমাতাদবক 

হস্তান্তর করদত হদব। প্রকদল্পর সম্পে হস্তান্তদরর কক্ষ্দে  সাদবক সাংস্থাপন 

মন্ত্রণালদয়র ০৮ জানুয়াতর ২০০৬ তাতরদখর নাং সম তপতর -স্থায়ী 

কতমটি/৪৪/২০০৫ তঅাংশ-১ -৭২১  নম্বর পতরপে এবাং ১১ কম ১৯৯৯  তাতরদখর 

নাং-সম তপতর  প-৫/৯৮-১৫৮ ত২০০  নম্বর পতরপে কমাতাদবক বযবস্থা গ্রহণ 

করদত হদব। প্রকদল্পর আসবাবপে বযবহারদর্াগয হদল প্রকল্প সমাতপ্তদশদর্ প্রকল্প 

পতরচালক তলতখতভাদব বাস্তবায়নকারী কতৃ চপদক্ষ্র তনকি উক্ত র্জতনর্পে জমা 

প্রোন করদবন। উদেখয, কম চ- পতরকল্পনা কপ্ররদণর সময় মন্ত্রণালয়/তবভাগ 

২০২১-২২ অথ চবেদর সমাপ্ত হদয়দে এবাং ২০২২-২৩ অথ চবেদরর ১ম এবাং ২য় 

ককায়ািচাদর সমাপ্ত হদব এমন সকল প্রকদল্পর সম্পদের তববরণ সাংর্ুর্ক্ত আকাদর 

োতখল করদব। 

 

সংর্ুদ্ধক্ত রনম্নরূপ হর্বেঃ 

ক্রতমক 

নাং 

প্রকদল্পর নাম প্রকল্প সমাতপ্তর 

তাতরখ 

প্রকদল্পর সম্পদের 

তববরণ 

মন্তবয  
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র্ূলযায়ন পদ্ধরত: তনে চাতরত সমদয়র মদেয প্রকদল্পর সম্পে তর্ানবাহন, 

কম্পম্পউিার, আসবাবপে ইতযাতে  তবতে কমাতাদবক হস্তান্তর করদত পারদল পূণ চ 

নম্বর পাওয়া র্াদব। তনে চাতরত সমদয়র মদেয সম্পে হস্তান্তর করদত না পারদল 

সম্পে হস্তান্তদরর কর্ োপগুদলা আদে কসই োদপর র্তিভকু অর্জচত হদব কস 

অনুসাদর নম্বর প্রোন করা হদব। 

প্রর্াণ :  প্রকদল্পর সম্পে হস্তান্তর সাংক্রান্ত পে, সচল র্ানবাহন 

পতরবহণ পুদল জমা প্রোন সাংক্রান্ত পে, প্রদর্াজয কক্ষ্দে গটঠত কতমটির সভার 

কার্ চতববরণী, অচল র্ানবাহন তনলাদম তবক্রয় সাংক্রান্ত সভার কার্ চতববরণী 

ইতযাতে।  

ক্ররর্  ৩ : শুদ্ধাচার-সংরিষ্ট এবং দনুীরত প্ররতর্রার্ে সহায়  অনযানয 

 ার্ মক্রর্ (অগ্রাতেকার তভতত্তদত ১ নাং সহ নুযনতম চারটি কার্ চক্রম   

 

       ৩.১ সর ারর র্ানবাহর্নর র্থার্থ বযবহার রনদ্ধিত রণেঃ 

   

     েপ্তর/সাংস্থাসমহূ সরকাতর র্ানবাহদনর র্থার্থ বযবহার তনর্িত করদব। কর্ 

সকল কম চকতচা গাতড় ক্রদয়র জনয সুেমুক্ত ঋণ কপদয়দেন এবাং গাতড় ক্রয় 

কদরদেন তারা র্াদত অতফদসর গাতড় বযবহার না কদরন এ তবর্য়টি তনর্িত 

করদত হদব।  

     

     র্ূলযায়ন পদ্ধরত: েপ্তর/সাংস্থার টিওএন্ডই ভভক্ত র্ানবাহনসমূহ  তবতে 

কমাতাদবক বযবহার করা হদচ্ছ তকনা এ সম্পদকচ েপ্তর/সাংস্থার সাংতিষ্ট শাখার 

োতয়ত্বপ্রাপ্ত কম চকতচা প্রতযয়ন পে োতখল করদবন এবাং েপ্তর/সাংস্থা  প্রোন 

প্রতযয়ন পে প্রততস্বাক্ষ্র করদবন। এ োড়াও কর্ সকল কম চকতচা সুেমুক্ত ঋণ 

গ্রহণ কদরদেন এবাং গাতড়  ক্রয় কদরদেন তারা েপ্তর/সাংস্থার গাতড় বযবহার 

করদত পারদবন না। উদেখয সুেমুক্ত ঋদণ গাতড় ক্রয় কদরদেন এমন ককান 

কম চকতচা র্তে ককান েপ্তর/সাংস্থার প্রোন তহদসদব পোতয়ত হন অথবা ককান 

প্রকদল্পর প্রকল্প  পতরচালক তহদসদব োতয়ত্ব পালন কদরন অথবা সাব চক্ষ্তণক 

সরকাতর র্ানবাহন বযবহাদরর সুতবো পান কসদক্ষ্দে তততন েপ্তর/সাংস্থার গাতড় 

বযবহার করদত পারদবন। তদব কসদক্ষ্দে তততন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র 

 প্রপ্রাতেকারপ্রাপ্ত  সরকাতর কম চকতচাদের সেুমুক্ত ঋণ এবাং গাতড় কসবা নগোয়ন 

নীততমালা, ২০২০ তসাংদশাতেত ’ অনুর্ায়ী গাতড় রক্ষ্ণাদবক্ষ্ণ বযয়বাবে 

তনে চাতরত অদথ চর ৫০ শতাাংশ পাদবন।  এ সকল কম চকতচা েপ্তর/ সাংস্থার গাতড়  

বযবহার করদেন না অথবা তবতেদমাতাদবক গাতড় বযবহার করদেন মদম চ 
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প্রতযয়নপে তনদজ স্বাক্ষ্র করদবন এবাং  প্রততস্বাক্ষ্দরর জনয ঊর্ধ্ চতন কতৃ চপক্ষ্ 

বরাবর োতখল করদবন। প্রততস্বাক্ষ্তরত উভয় প্রতযয়ন পে   অথ চবের কশদর্ 

শুদ্ধাচার  কম চপতরকল্পনার চূড়ান্ত  বাস্তবায়ন প্রততদবেদনর সাদথ প্রমাণক 

আকাদর োতখল করদত হদব।    

   

     প্রর্াণ : প্রততস্বাক্ষ্তরত প্রতযয়ন পে।   

 

এ োড়াও েপ্তর/সাংস্থাসমূহ স্ব স্ব কার্ চালদয় শুদ্ধাচার প্রততষ্ঠার তনতমত্ত 

শুদ্ধাচার সাংতিষ্ট এবাং েুনীতত প্রততদরাদে সহায়ক আরও ৩ টি কার্ চক্রম 

অগ্রাতেকার তভতত্তদত গ্রহণ করদব এবাং কসগুতলর লক্ষ্যমাো ৬ নম্বর কলাদম 

উদেখ করদব। মন্ত্রণালয়/তবভাগসমূহ তার তনজ কার্ চালদয় অথবা আওতােীন 

েপ্তর/সাংস্থা অথবা মাঠপর্ চাদয়র অতফদস কসবা প্রোদনর কক্ষ্দে জনদভাগাতন্ত 

আদে বা শুদ্ধাচার এর ঘািতত আদে এরূপ তবর্য় তচতিত কদর তা েরূীভূত করার 

জনয এক অথ চবেদর বাস্তবায়নদর্াগয কোি কোি কম চপতরকল্পনা গ্রহণ করদত 

পাদর।   

 

র্ূলযায়ন পদ্ধরত: েপ্তর/সাংস্থাসমহূ কতৃচক গৃহীত  শুদ্ধাচার সাংতিষ্ট এবাং 

েুনীতত প্রততদরাদে সহায়ক কার্ চক্রমসমূদহর লক্ষ্যমাোর তবপরীদত অজচন 

শতভাগ হদল পূণ চ নম্বর পাওয়া র্াদব।  

 

প্রর্াণ :  স্ব স্ব ওদয়বসাইি, পে, কনাটিশ, েতব, তভতডও বা কার্ চক্রম 

সাংতিষ্ট কর্দকান প্রমাণক।



পরররশষ্ট-'ি' 

                     দপ্তর/সংস্থা-এর  শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা, ২০২২-২০২৩  

দপ্তর/সংস্থার নার্: 

কার্ চক্রদমর নাম কম চসম্পাে

ন সূচক 

 

সূচদক

র মান 

এক

ক 

 

বাস্তবায়

কনর 

োতয়ত্বপ্রা

প্ত 

বযর্ক্ত/পে 

২০২২-

২০২৩ 

অথ চবে

করর 

লক্ষ্যমা

ো 

বাস্তবায়ন অগ্রগতত পতরবীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩  মন্তবয 

লক্ষ্যমা

ো/ 

অজচন 

১ম 

ককায়া

িচার 

২য় 

ককায়া

িচার 

৩য় 

ককায়ািচা

র 

৪থ চ 

ককায়ািচা

র 

কমা

ি 

অ

জচন 

অর্জচ

ত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারন  বযবস্থা………………………………..... 

১.১ ননততকতা কতমটির 

সভা আদয়াজন 

সভা 

আদয়ার্জত 

১ সাংখযা   লক্ষ্যমা

ো 

       

অজচন      

১.২ ননততকতা কতমটির 

সভার তসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

বাস্তবাতয়ত 

তসদ্ধান্ত 

৪ %   লক্ষ্যমা

ো 

       

অজচন      

১.৩ সুশাসন প্রততষ্ঠার 

তনতমত্ত অাংশীজদনর 

(stakeholders) অাংশগ্রহদণ  

সভা 

অনুটষ্ঠত 

সভা 

৪ সাংখযা   লক্ষ্যমা

ো 

       

অজচন      

১ .৪ শুদ্ধাচার সাংক্রান্ত 

প্রতশক্ষ্ণ আদয়াজন 

প্রতশক্ষ্ণ 

আদয়ার্জত 

২ সাংখযা   লক্ষ্যমা

ো 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

অজচন      

১.৫ কম চ-পতরদবশ উন্নয়ন 

(টিওএন্ডইভভক্ত অদকদজা 

মালামাল তনষ্পতত্তকরণ/নতথ 

উন্নত  

কম চ-

পতরদবশ 

২ সাংখযা 

ও 

তাতর

  লক্ষ্যমা

ো 
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কার্ চক্রদমর নাম কম চসম্পাে

ন সূচক 

 

সূচদক

র মান 

এক

ক 

 

বাস্তবায়

কনর 

োতয়ত্বপ্রা

প্ত 

বযর্ক্ত/পে 

২০২২-

২০২৩ 

অথ চবে

করর 

লক্ষ্যমা

ো 

বাস্তবায়ন অগ্রগতত পতরবীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩  মন্তবয 

লক্ষ্যমা

ো/ 

অজচন 

১ম 

ককায়া

িচার 

২য় 

ককায়া

িচার 

৩য় 

ককায়ািচা

র 

৪থ চ 

ককায়ািচা

র 

কমা

ি 

অ

জচন 

অর্জচ

ত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

তবনষ্টকরণ/ পতরষ্কার-

পতরচ্ছন্নতা বৃর্দ্ধ/ 

মতহলাদের জনয পৃথক  

ওয়াশরুদমর বযবস্থা করা 

ইতযাতে  

খ অজচন      

১.৬ আওতােীন মাঠ 

পর্ চাদয়র কার্ চালয় তপ্রদর্াজয 

কক্ষ্দে  কতৃ চক োতখলকৃত 

জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল 

কম চ-পতরকল্পনার 

নেমাতসক অগ্রগতত  

প্রততদবেদনর ওপর 

তফডবযাক প্রোন  

তফডবযাক 

সভা/কম চশা

লা অনুটষ্ঠত 

৪ তাতরখ   লক্ষ্যমা

ো 

       

অজচন      
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-২- 

 

২.  আরথ ম  বযবস্থাপনা উন্নয়ন . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

২.১ ২০২২-২৩ অথ চ 

বেদরর রাজস্ব এবাং উন্নয়ন 

বাদজদির অনুদমাতেত  

ক্রয়-পতরকল্পনা  

ওদয়বসাইদি প্রকাশ  

ক্রয়-

পতরকল্পনা 

ওদয়বসাইদি 

প্রকাতশত 

২ তাতর

খ 

  লক্ষ্যমা

ো 

       

অজচন      

 ২.২ অনুদমাতেত বাতর্ চক 

ক্রয় পতরকল্পনার র্থার্থ 

বাস্তবায়ন (রাজস্ব এবাং 

উন্নয়ন বাদজদির)  

ক্রয় 

পতরকল্পনা 

বাস্তবাতয়ত 

২ %   লক্ষ্যমা

ো 

       

অজচন      

২.৩  বাদজি বাস্তবায়ন  বাদজি 

বাস্তবাতয়ত 

৩ %   লক্ষ্যমা

ো 

       

অজচন      

২.৪ প্রকদল্পর  PIC সভা 

আদয়াজন  

সভা 

আদয়ার্জত 

৩ সাংখযা   লক্ষ্যমা

ো 

       

অজচন      

২.৫ প্রকল্প সমাতপ্ত কশদর্ 

প্রকদল্পর সম্পে (র্ানবাহন, 

কম্পম্পউিার, আসবাবপে 

ইতযাতে) তবতে কমাতাদবক 

হস্তান্তর করা 

প্রকদল্পর 

সম্পে তবতে 

কমাতাদবক 

হস্তান্ততরত 

   ৫ তাতর

খ 

  লক্ষ্যমা

ো 

       

অজচন      

৩. শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এবং দনুীরত প্ররতর্রার্ে সহায়  অনযানয  ার্ মক্রর্…………….. ১৮ তঅগ্রাতেকার তভতত্তদত ১ নং সহ নুযনতম চারটি কার্ চক্রম  

৩.১ সরকাতর র্ানবাহদনর 

র্থার্থ বযবহার 

তনর্িতকরণ  

  ৩    লক্ষ্যমা

ো 

       

অজচন      

৩.২   ৫    লক্ষ্যমা        
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ো 

অজচন      

৩.৩   ৫    লক্ষ্যমা

ো 

       

অজচন      

৩.৪  ৫    লক্ষ্যমা

ো 

       

অজচন      

 

তব:দ্র:- ককান ক্রতমদকর কার্ চক্রম প্রদর্াজয না হদল তার কারণ মন্তবয কলাদম উদেখ করদত হদব। 

 


