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 দপ্তর/সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-রয ল্পনা, ২০২০-২০২১ রযরষ্ট   

দপ্তর/সংস্থার নাভ: প্রধান বয়লার ররদর্ শকের োর্ শালয় 

 াম মক্রমভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়মন 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২০-২০২১ 

অথ মফছমযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ 

ক ায়ার্ মায 

২য় 

ক ায়ার্ মায 

৩য় 

ক ায়ার্ মায 

৪থ ম 

ক ায়ার্ মায 

কভার্ 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারন  ব্যফস্থা………………………………৮ 

১.১ ননরত তা  রভটিয বা   অনুরষ্ঠত বা ৪ ংখ্যা  সদস্য সচিব ১২ রক্ষ্যভাত্রা ৩ ৩ ৩ ৩    

অজমন      

১.২ ননরত তা  রভটিয বায রদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন  

ফাস্তফারয়ত 

রদ্ধান্ত 

৪ % সংচিষ্ট 

কর্ মকর্মা 

১০০ রক্ষ্যভাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

২. দক্ষ্তা ও ননরত তায উন্নয়ন……………………..…. ১০ 

২.১ সুশাসন প্রচর্ষ্ঠার চনচর্ত্ত 

অংীজমনয অংগ্রমণ  বা 

অনুরষ্ঠত বা ২ ংখ্যা দস্য রচফ ১ রক্ষ্যভাত্রা - - ১ -    

অজমন      

২.২ অংীজমনয অংগ্রমণ  বার 

চসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

ফাস্তফারয়ত 

রদ্ধান্ত 

২ % সংচিষ্ট 

কর্ মকর্মা 

১০০ রক্ষ্যভাত্রা - - ১০০ ১০০    

অজমন      

২.৩  ভ ম তমা- ভ মচারীকদয অংগ্রমণ 

িাকচর সংক্রান্ত চবচিন্ন প্ররক্ষ্ণ 

আময়াজন 

প্ররক্ষ্ণাথী ৩ ংখ্যা সদস্য সচিব ৩০ রক্ষ্যভাত্রা ২৪ - ৬ -    

অজমন      

২.৪  ভ ম তমা- ভ মচারীকদয অংগ্রমণ 

সুান ংক্রান্ত প্ররক্ষ্ণ আময়াজন 

প্ররক্ষ্ণাথী ৩ ংখ্যা সদস্য সচিব ১২ রক্ষ্যভাত্রা - ৬ ৬ -    

অজমন      

৩. শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক আইন/তিতি/নীতিমালা/ম্যানুয়াল ও প্রজ্ঞাপন/পতরপত্র-এর িাস্তিায়ন এিং প্রয াজ্য ক্ষেযত্র খসড়া প্রণয়ন………….১০ 

৩.১ বয়লার ব্যবহার ও পচরদশ মন 

সহাচয়কা প্রস্তুর্ ও চবর্রণ 

প্রস্তুর্ ও 

চবর্রণণর সংখ্যা  

৪ ংখ্যা ফয়রায রযদ ম  ৫০০ রক্ষ্যভাত্রা ১০০ ১০০ ২০০ ১০০    

অজমন      

৩.২ বয়লার  চারনায সনদ মর্য়াদ 

উত্তীণ ম ওয়ায পূমফ ম অফরত  ময ত্র 

কপ্রযণ  

পত্র মপ্ররণণর 

সংখ্যা 

৩ ংখ্যা উ-প্রধান ফয়রায 

রযদ ম ,  র  

৩৬০০ রক্ষ্যভাত্রা ৯০০ ৯০০ ৯০০ ৯০০    

অজমন      

৩.৩ দূঘ মর্না প্ররতমযামধ মচতনতামূর  

ত্র কপ্রযণ 

পত্র মপ্ররণণর 

সংখ্যা 

৩ ংখ্যা উ-প্রধান ফয়রায 

রযদ ম ,  র  

৬০০ রক্ষ্যভাত্রা ১৫০ ১৫০ ১৫০ ১৫০    

অজমন      

৪. ওণয়বসাইণে মসবাবক্স হালনাগাদকরণ.................................৮ 

৪.১ মসবা সংক্রান্ত মোল চি নস্বরসমূহ 

স্ব স্ব তথ্য ফাতায়মন দৃশ্যর্ানকরণ   

র্থ্য বার্ায়ণন 

দৃশ্যর্ানকৃর্ 

১ তারযখ ফয়লার 

পচরদশ ম  

৩০/০৯/২০২০ রক্ষ্যভাত্রা ৩০/০৯/২০২০ - - -    

অজমন      

৪.২ স্ব স্ব ওময়ফাইমর্ শুদ্ধাচায 

কফাফক্স ারনাগাদ যণ  

কফাফক্স 

ারনাগাদকৃত 

২ র্াচরখ ফয়লার 

পচরদশ ম  
৩০/০৭/২০২০ 

৩০/১০/২০২০ 

৩০/০১/২০২১ 

৩০/০৪/২০২১ 

রক্ষ্যভাত্রা ৩০/০৭/২০২০ ৩০/১০/২০২০ ৩০/০১/২০২১ ৩০/০৪/২০২১    

অজমন      
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 াম মক্রমভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়মন 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২০-২০২১ 

অথ মফছমযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ 

ক ায়ার্ মায 

২য় 

ক ায়ার্ মায 

৩য় 

ক ায়ার্ মায 

৪থ ম 

ক ায়ার্ মায 

কভার্ 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৪.৩ স্ব স্ব ওময়ফাইমর্ তথ্য অরধ ায   

কফাফক্স ারনাগাদ যণ  

কফাফক্স 

ারনাগাদকৃত 

২ তারযখ ফয়লার 

পচরদশ ম  
৩০/০৭/২০২০ 

৩০/১০/২০২০ 

৩০/০১/২০২১ 

৩০/০৪/২০২১ 

রক্ষ্যভাত্রা ৩০/০৭/২০২০ ৩০/১০/২০২০ ৩০/০১/২০২১ ৩০/০৪/২০২১    

অজমন      

৪.৪ স্ব স্ব ওময়ফাইমর্য অরবমমাগ 

প্ররত ায ব্যফস্থা  কফাফক্স 

ারনাগাদ যণ 

ওময়ফাইমর্ 

ারনাগাদকৃত 

২ তারযখ ফয়লার 

পচরদশ ম  
৩০/০৭/২০২০ 

৩০/১০/২০২০ 

৩০/০১/২০২১ 

৩০/০৪/২০২১ 

রক্ষ্যভাত্রা ৩০/০৭/২০২০ ৩০/১০/২০২০ ৩০/০১/২০২১ ৩০/০৪/২০২১    

অজমন      

৪.৫ স্বপ্রণণাচদর্িাণব প্রকাশণ াগ্য র্থ্য 

হালনাগাদ কণর ওণয়বসাইণে প্রকাশ 

হালনাগাদকৃর্ 

র্থ্য 

ওণয়বসাইণে 

প্রকাচশর্ 

১ র্াচরখ ফয়লার 

পচরদশ ম  
৩০/০৭/২০২০ 

৩০/১০/২০২০ 

৩০/০১/২০২১ 

৩০/০৪/২০২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/০৭/২০২০ ৩০/১০/২০২০ ৩০/০১/২০২১ ৩০/০৪/২০২১    

অর্মন        

৫. সুশাসন প্রচর্ষ্ঠা……………………………..৬  

৫.১ উত্তভ চচ মায তারর া প্রণয়ন  ময স্ব 

স্ব র্ন্ত্রণালয়/রফবামগ কপ্রযণ 

উত্তভ চচ মায 

তারর া কপ্ররযত 

৩ তারযখ প্রধান ফয়রায 

রযদ ম  

৩১/১২/২০২০ রক্ষ্যভাত্রা ৩১/১২/২০

২০ 

- - -    

অজমন      

৫.২ অনরাইন রমেমভ অরবমমাগ 

রনষ্পরত্ত যণ 

অরবমমাগ 

রনষ্পরত্তকৃত 

৩ % প্রধান ফয়লার 

পচরদশ ম  

১০০ রক্ষ্যভাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

৬. প্রকণের মক্ষ্ণত্র শুদ্ধািার...........................৬ 

৬.১ প্রকণের ফারল ম  ক্রয় রয ল্পনা 

অনুমভাদন 

অনুমভারদত ক্রয় 

রয ল্পনা 

২ তারযখ  প্রণ ার্য নয় রক্ষ্যভাত্রা       ২০২০-২০২১ 

অর্ মবছণর 

মকান প্রকে 

নাই 

অজমন      

৬.২ প্র মল্পয ফাস্তফায়ন অগ্রগরত 

রযদ মন/রযফীক্ষ্ণ 

দারখরকৃত 

প্ররতমফদন 

২ ংখ্যা  প্রণ ার্য নয় রক্ষ্যভাত্রা       

অজমন      

৬.৩ প্র ল্প রযদ মন/রযফীক্ষ্ণ 

প্ররতমফদমনয সুারয ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফায়মনয ায ২ %  প্রণ ার্য নয় রক্ষ্যভাত্রা       

অজমন      

৭. ক্রয়ণক্ষ্ণত্র শুদ্ধািার...................৭ 

৭.১ ররএ ২০০৬-এয ধাযা ১১(২) ও 

ররআয ২০০৮-এয রফরধ ১৬(৬) 

অনুমায়ী ২০২০-২১ অর্ ম বছণরর ক্রয়-

রয ল্পনা  ওণয়বসাইণে প্রকাশ 

ক্রয়-রয ল্পনা 

ওণয়বসাইণে 

প্রকাচশর্ 

৩ তারযখ ফয়লার 

পচরদশ মক 

৩০/০৮/২০২০ 

২৮/০২/২০২১ 

রক্ষ্যভাত্রা ৩০/০৮/২০২০ - ২৮/০২/২০২১ -    

অজমন      

৭.২ ই-মেন্ডাণরর ভাধ্যমভ ক্রয় াম ম 

ম্পাদন 

ই-কর্ন্ডামর ক্রয় 

সম্পন্ন 

৪ % দরপত্র মূল্যায়ন  

 রভটি 

১০০ রক্ষ্যভাত্রা  - ১০০ -    

অজমন      
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 াম মক্রমভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়মন 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২০-২০২১ 

অথ মফছমযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ 

ক ায়ার্ মায 

২য় 

ক ায়ার্ মায 

৩য় 

ক ায়ার্ মায 

৪থ ম 

ক ায়ার্ মায 

কভার্ 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৮. স্বচ্ছতা ও জফাফরদর শচিশালী যণ…………………….১৪ 

৮.১ স্ব স্ব কফা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

(রটিমজনস্ চার্ মায) প্রণয়ন ও ফাস্তফায়ন  

কফা প্রদান 

প্ররতশ্রুরত  

বাস্তবাচয়র্ 

৩ র্াচরখ উ-প্রধান ফয়রায 

রযদ ম  ( র) 

৩০/০৭/২০২০ 

৩০/১০/২০২০ 

৩০/০১/২০২১ 

৩০/০৪/২০২১ 

রক্ষ্যভাত্রা ৩০/০৭/২০২০ ৩০/১০/২০২০ ৩০/০১/২০২১ ৩০/০৪/২০২১    

অজমন      

৮.২ াখা/অরধাখা ও 

আওতাধীন/অধস্তন  াম মারয় রযদ মন 

রযদ মন 

ম্পন্ন 

২ ংখ্যা রযদ মন  রভটি  ৩ রক্ষ্যভাত্রা - ১ ১ ১    

অজমন      

৮.৩ াখা/অরধাখা ও 

আওতাধীন/অধস্তন  াম মারয়  রযদ মন 

প্ররতমফদমনয সুারয ফাস্তফায়ন 

রযদ মন 

প্ররতমফদমনয 

সুারয 

ফাস্তফারয়ত 

২ % ংরিষ্ট 

 ভ ম তমা  

১০০ রক্ষ্যভাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

৮.৪ রচফারয় রনমদ মভারা, ২০১৪ 

অনুমায়ী নরথয কেরণ রফন্যা যণ  

নরথ কেরণ 

রফন্যাকৃত 

২ % উ-প্রধান ফয়রায 

রযদ ম  ( র) 

১০০ রক্ষ্যভাত্রা - ২৫ ৫০ ২৫    

অজমন      

৮.৫ কেরণরফন্যাকৃত নরথ রফনষ্ট যণ নরথ রফনচষ্টকৃর্ ২ %  রভটি ৫০ রক্ষ্যভাত্রা - - ৫০ -    

অজমন      

৮.৬ প্রাচর্ষ্ঠাচনক গণশুনাচন  আণয়ার্ন  প্রাচর্ষ্ঠাচনক 

গণশুনানী 

আণয়াচর্র্ 

৩ ংখ্যা দস্য রচফ ১ রক্ষ্যভাত্রা - - ১ -    

অজমন 

 

     

৯. শুদ্ধাচায ংরিষ্ট এফং দুনীরত প্ররতমযামধ ায়  অন্যান্য  াম মক্রভ……………..১৫ (অগ্রাচিকার চিচত্তণর্ ন্যযনর্র্ পাঁিটি কা মক্রর্) 

৯.১ শুদ্ধাচায ম্পর মত কাোয/কপস্টুন  

প্রদ মন 

নতরযকৃত 

কাোয/কপস্টুন 

৩ ংখ্যা উ-প্রধান ফয়রায 

রযদ ম  ( র) 

ও ফয়রায 

রযদ ম  

২০ রক্ষ্যভাত্রা ৫ ৫ ৫ ৫    

অজমন      

৯.২ কফা প্রতযাীমদয কফায রফলময় 

ভতাভত গ্রণ 

ভতাভত গ্রণ ৩ % উ-প্রধান ফয়রায 

রযদ ম  ( র) 

২৫ রক্ষ্যভাত্রা ২৫ ২৫ ২৫ ২৫    

অজমন      

৯.৩ াভারজ  কমাগামমাগ 

ভাধ্যভ/দপ্তমযয কপইবু  কইজ এয 

ভাধ্যমভ শুদ্ধাচায রফলয়   াম মক্রমভয 

তথ্য প্রচায 

তথ্য প্রচায ৩ ংখ্যা ফয়লার 

পচরদশ মক 

৪ রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

৯.৪ প্রাপ্ত অরবমমাগ/যাভ ম 

রনষ্পরত্ত যণ 

অরবমমাগ 

রনষ্পরত্তকৃত 

৩ % প্রধান ফয়রায 

রযদ ম  

১০০% রক্ষ্যভাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

৯.৫ শুদ্ধাচায এয রফলময় 

মচতনতামূর  বায আময়াজন 

 

আময়ারজত বা ৩ ংখ্যা উ-প্রধান ফয়রায 

রযদ ম  ( র) 

৩ রক্ষ্যভাত্রা  ১ ১ ১    

অজমন      
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 াম মক্রমভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়মন 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২০-২০২১ 

অথ মফছমযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ 

ক ায়ার্ মায 

২য় 

ক ায়ার্ মায 

৩য় 

ক ায়ার্ মায 

৪থ ম 

ক ায়ার্ মায 

কভার্ 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১০. শুদ্ধািার িি মার র্ন্য পুরস্কার প্রদান..............................৩ 

১০.১ শুদ্ধািার পুরস্কার প্রদান এফং 

পুরস্কারপ্রাপ্তণদর র্াচলকা ওণয়বসাইণে 

প্রকাশ 

প্রদত্ত পুরস্কার ৩ তারযখ ননচর্কর্া 

কচর্টি 

৩০/০৬/২১ রক্ষ্যভাত্রা - - - ৩০/০৬/২১    

অজমন      

১১. কর্ ম-পচরণবশ উন্নয়ন..........................................................২ 

১১.১ কর্ ম-পচরণবশ উন্নয়ন (স্বাস্থযচবচি 

অন্যসরণ/টিওএন্ডইভুি অণকণর্া 

র্ালার্াল চবনষ্টকরণ/পচরষ্কার-

পচরচ্ছন্নর্া বৃচদ্ধ ইর্যাচদ)  

-বয়লার ব্যবহারকারীণদর বয়লার কক্ষ্ 

পচরস্কার রাখার র্ন্য পত্র মপ্ররণ 

পত্র মপ্ররণণর 

সংখ্যা 

২ সংখ্যা  উ প্রধান ফয়রায 

রযদ ম ,  র  

১২০০ রক্ষ্যভাত্রা ৩০০ ৩০০ ৩০০ ৩০০    

অর্জন      

১২. অর্ ম বরাদ্দ....................................................................৩ 

১২.১ শুদ্ধািার কর্ ম-পচরকেনায় অন্তমভুি 

চবচিন্ন কা মক্রর্ বাস্তবায়ণনর র্ন্য 

বরাদ্দকৃর্  অমথ ময আন্যর্াচনক রযভাণ 

বরাদ্দকৃর্ অর্ ম ৩ লক্ষ্ 

োকা 

সদস্য সচিব ১ রক্ষ্যভাত্রা - - - ১    

অজমন      

১৩. রযফীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন……………………………....৮ 

১৩.১ দপ্তর/সংস্হা কর্তমক প্রণীর্                                          

জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-

রয ল্পনা, ২০২০-২১ স্ব স্ব র্ন্ত্রণালয় 

এবং ওণয়বসাইণে আপণলাডকরণ 

প্রণীত  ভ ম-

রয ল্পনা 

আপণলাডকৃত 

২ র্াচরখ ফয়লার 

পচরদশ মক 

১০/০৮/২০২০ রক্ষ্যভাত্রা ১০/০৮/২০২০ - - - -   

অজমন      

১৩.২ রনধ মারযত ভময় নত্রভার  

রযফীক্ষ্ণ প্ররতমফদন সংচিষ্ট 

র্ন্ত্রণালয়/চবিাণগ দারখর ও স্ব স্ব 

ওণয়বসাইণে আপণলাডকরণ 

নত্রভার  

প্ররতমফদন 

দারখরকৃত ও 

আপণলাডকৃত 

২ সংখ্যা ফয়লার 

পচরদশ মক 

৪ রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন ১     

১৩.৩ আওর্ািীন আঞ্চচলক/র্াঠ 

প মাণয়র কা মালয় কর্তমক দারখরকৃত 

জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-রয ল্পনা 

ও রযফীক্ষ্ণ  প্ররতমফদমনয ওয 

রপডব্যা  প্রদান 

চিডব্যাক 

সিা/কর্ মশালা 

অন্যচষ্ঠর্ 

৪ তারযখ প্রণ ার্য নয় প্রণ ার্য নয় রক্ষ্যভাত্রা - - - -    

অজমন      

 

 

(কভাাম্মদ আব্দুয ভান্নান) 

প্রধান ফয়রায রযদ ম  


