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স্মারক নাং-৫১.০১.০০০০.০০৩.০৬.০১৬.১৩.৫৯৩                                                   তাধরখঃ    ১৮ /০৬/২০১৯ ধি:। 

 

ধবষয়ঃ  আঞ্চধলক/মাঠ প্ যাদয় জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল  কম য-পধরকল্পনা প্রণয়ন সাংক্রান্ত। 

 

সূত্রঃ       মধন্ত্রপধরষে ধবভাগ এর ২৯ কম.২০১৯ তাধরদখর ০৪.০০.০০০০.৮২২.১৪.০৫২.১৭.০৪৯ নাং পধরপত্র। 
 

 

    উপর্য যক্ত ধবষদয় জানাদনা ্াদে ক্, জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল বাস্তবায়ন কম য-পধরকল্পনা ও ধনদে যধশকায়  ২০১৯-২০২০ 

অর্ য বছদরর জন্য  আঞ্চধলক/মাঠ প্ যাদয় জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কম য-পধরকল্পনা প্রস্ততপূব যক খসড়া আগামী ৩০.জুন.২০১৯ 

তাধরদখর মদে অত্র অধিেপ্তদর কপ্ররদণর জন্য সূদত্রাক্ত পদত্র ধনদেশ যনা রদয়দছ। উদেখ্য ক্, আঞ্চধলক/মাঠ প্ যাদয় জাতীয় শুদ্ধাচার 

ককৌশল কম য-পধরকল্পনার ছক এবাং ধনদে যধশকা অত্র অধিেপ্তদরর  ওদয়ব সাইদে আপদলাড করা আদছ।  

     

            এমতাবস্থায়, মধন্ত্রপধরষে ধবভাগ এর সূদত্রাক্ত পধরপদত্রর ধনদে যশনামদত সাংর্যক্ত আঞ্চধলক/মাঠ প্ যাদয় জাতীয় শুদ্ধাচার 

ককৌশল কম য-পধরকল্পনা ধনি যাধরত ছক এবাং ধনদে যধশকা অনু্ায়ী ্র্া্র্ভাদব প্রস্ততপূব যক  চুড়ান্ত কদর আগামী ৩০/০৬/২০১৯ 

তাধরদখর মদে অত্র অধিেপ্তদর কপ্ররদণর জন্য আধেষ্ট হদয় অনুদরাি করা হদলা।  

 ধবষয়টি অতীব জরুধর। 

 

সাংর্যক্তঃ বণ যনামদত। 

 

  

    

   
 
 কজলা ত্রাণ ও পুনব যাসন কম যকতযা 

.............................................(সকল)।  

স্বাক্ষধরত/ 

১৮/০৬/২০১৬ 

(লুৎফুন নাহার) 

(উপ-সধচব) 

উপ-পধরচালক (প্রশাসন-১)। 

ক ান-৯৮৬১৩৬০। 

 

 
অনুধলধপ  জ্ঞাতাদর্ য ও কা্ যাদর্ যঃ 

 

০১।    উপদজলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কম যকতযা.................................উপদজলা............................দজলা            (সকল)। 

০২।    মহাপধরচালক মদহােদয়র ব্যধক্তগত সহকারী, দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা অধিেপ্তর,ঢাকা।   

 

 

http://www.ddm.gov.bd/


 আঞ্চধলক/মাঠ প্ যাদয়র কা্ যালদয়র জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কম য-পধরকল্পনা, ২০১৯-২০২০ পধরধশষ্ট ক 

আঞ্চধলক/মাঠ প্ যাদয়র কা্ যালদয়র নাম: 

কা্ যক্রদমর নাম কম যসম্পােন 

সূচক 

 

সূচদকর 

মান 

একক 

 

বাস্তবায়দনর

োধয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যধক্ত/পে 

২০১৯-২০২০ 

অর্ যবছদরর 

লক্ষযমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগধত পধরবীক্ষণ, ২০১৯-২০২০  মন্তব্য 

লক্ষযমাত্রা/ 

অজযন 

১ম 

ককায়াে যার 

২য় 

ককায়াে যার 

৩য় 

ককায়াে যার 

৪র্ য 

ককায়াে যার 

কমাে 

অজযন 

অধজযত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাধতষ্ঠাধনক ব্যবস্থা………………………………৮ 

১.১ ননধতকতা কধমটির সভা   অনুধষ্ঠত সভা ৪ সাংখ্যা   লক্ষযমাত্রা        

অজযন      

১.২ ননধতকতা কধমটির সভার ধসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন  

বাস্তবাধয়ত 

ধসদ্ধান্ত 

৪ %   লক্ষযমাত্রা        

অজযন      

২. েক্ষতা ও ননধতকতার উন্নয়ন……………………..…. ১০ 

২.১ সুশাসন প্রধতষ্ঠার ধনধমত্ত 

অাংশীজদনর (stakeholders) 

অাংশগ্রহদণ  সভা 

অনুধষ্ঠত সভা ২ সাংখ্যা   লক্ষযমাত্রা        

অজযন      

২.২ অাংশীজদনর অাংশগ্রহদণ  সভার 

ধসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

বাস্তবাধয়ত 

ধসদ্ধান্ত 

২ %   লক্ষযমাত্রা        

অজযন      

২.৩ কম যকতযা-কম যচারীদের অাংশগ্রহদণ 

চাকধর সাংক্রান্ত প্রধশক্ষণ আদয়াজন 

প্রধশক্ষণার্ী ৩ সাংখ্যা   লক্ষযমাত্রা        

অজযন      

২.৪ কম যকতযা-কম যচারীদের অাংশগ্রহদণ 

সুশাসন সাংক্রান্ত প্রধশক্ষণ আদয়াজন 

প্রধশক্ষণার্ী ৩ সাংখ্যা   লক্ষযমাত্রা        

অজযন      

3. শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক আইন/তিতি/নীতিমালা/ম্যানুয়য়ল ও প্রজ্ঞাপন/পতরপত্র এর প্রয়য়াগ/িাস্তিায়ন………….১০ 

৩.১ 

 

     লক্ষযমাত্রা        

অজযন      

৩.২ 

 

     লক্ষযমাত্রা        

অজযন      

৪. ওদয়বসাইদে কসবাবক্স হালনাগােকরণ..................................৮ 

৪.১ কসবা সাংক্রান্ত কোল ধি নস্বরসমূহ 

স্ব স্ব তথ্য বাতায়দন দৃশ্যমানকরণ   

তথ্য বাতায়দন 

দৃশ্যমানকৃত 

২ তাধরখ   লক্ষযমাত্রা        

অজযন      

৪.২ স্ব স্ব ওদয়বসাইদে শুদ্ধাচার 

কসবাবক্স হালনাগােকরণ  

কসবাবক্স 

হালনাগােকৃত 

২ তাধরখ   লক্ষযমাত্রা        

অজযন      

৪.৩ স্ব স্ব ওদয়বসাইদে তথ্য অধিকার   কসবাবক্স ২ তাধরখ   লক্ষযমাত্রা        



কা্ যক্রদমর নাম কম যসম্পােন 

সূচক 

 

সূচদকর 

মান 

একক 

 

বাস্তবায়দনর

োধয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যধক্ত/পে 

২০১৯-২০২০ 

অর্ যবছদরর 

লক্ষযমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগধত পধরবীক্ষণ, ২০১৯-২০২০  মন্তব্য 

লক্ষযমাত্রা/ 

অজযন 

১ম 

ককায়াে যার 

২য় 

ককায়াে যার 

৩য় 

ককায়াে যার 

৪র্ য 

ককায়াে যার 

কমাে 

অজযন 

অধজযত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

কসবাবক্স হালনাগােকরণ  হালনাগােকৃত অজযন      

৪.৪ স্ব স্ব ওদয়বসাইদের অধভদ্াগ 

প্রধতকার ব্যবস্থা (GRS) কসবাবক্স 

হালনাগােকরণ 

ওদয়বসাইদে 

হালনাগােকৃত 

২ তাধরখ   লক্ষযমাত্রা        

অজযন      

৫. সুশাসন প্রধতষ্ঠা……………………………..৭ 

৫.১ শুদ্ধাচার সাংক্রান্ত উত্তম চচ যার 

তাধলকা প্রণয়ন কদর স্ব স্ব 

েপ্তর/সাংস্থায় কপ্ররণ 

উত্তম চচ যার 

তাধলকা কপ্রধরত 

৪ তাধরখ   লক্ষযমাত্রা        

অজযন      

৫.২ অনলাইন ধসদেদম অধভদ্াগ 

ধনষ্পধত্তকরণ 

অধভদ্াগ 

ধনষ্পধত্তকৃত 

৩ %   লক্ষযমাত্রা        

অজযন      

৬(ক). কসবা প্রোদনর কক্ষদত্র শুদ্ধাচার...........................১৪ 

৬(ক).১ কসবা সাংক্রান্ত অধভদ্াগ 

গ্রহদণর ধনধমত্ত দৃশ্যমান স্থাদন 

অধভদ্াগ বক্স স্থাপন 

অধভদ্াগ বক্স 

স্থাধপত 

২ তাধরখ   লক্ষযমাত্রা        

অজযন      

৬(ক).২ কহল্প কডস্ক/ ইন রদমশন 

কডস্ক/ ওয়ান েপ সাধভ যস কডস্ক স্থাপন  

কহল্প কডস্ক/ 

ইন রদমশন 

কডস্ক/ ওয়ান েপ 

সাধভ যস কডস্ক 

স্থাধপত 

৪ তাধরখ   লক্ষযমাত্রা        

অজযন      

৬(ক).৩ প্রেত্ত সকল কসবার সহজীকৃত 

প্রদসস ম্যাপ প্রস্তুতকরণ এবাং 

ওদয়বসাইদে আপদলাডকরণ 

প্রদসস ম্যাপ 

প্রস্তুতকৃত এবাং 

ওদয়বসাইদে 

আপদলাডকৃত 

২ তাধরখ   লক্ষযমাত্রা        

অজযন      

৬(ক).৪ কসবা প্রার্ীদের জন্য 

ধবশ্রামস্থল/ অদপক্ষা কক্ষ/ বসার স্থান 

ধনম যাণ/ প্রস্তুতকরণ 

ধবশ্রামস্থল/ 

অদপক্ষা কক্ষ/ 

বসার স্থান 

ধনধম যত/ 

প্রস্তুতকৃত 

৪    লক্ষযমাত্রা        

অজযন      

৬(ক).৫ কসবা প্রোদনর কক্ষদত্র ধনধে যষ্ট কোদকন পদ্ধধত ২ তাধরখ   লক্ষযমাত্রা        



কা্ যক্রদমর নাম কম যসম্পােন 

সূচক 

 

সূচদকর 

মান 

একক 

 

বাস্তবায়দনর

োধয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যধক্ত/পে 

২০১৯-২০২০ 

অর্ যবছদরর 

লক্ষযমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগধত পধরবীক্ষণ, ২০১৯-২০২০  মন্তব্য 

লক্ষযমাত্রা/ 

অজযন 

১ম 

ককায়াে যার 

২য় 

ককায়াে যার 

৩য় 

ককায়াে যার 

৪র্ য 

ককায়াে যার 

কমাে 

অজযন 

অধজযত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

তাধরখধভধত্তক কোদকন পদ্ধধত প্রচলন  প্রচধলত অজযন      

৬(খ). প্রকদল্পর কক্ষদত্র শুদ্ধাচার...........................১৪ *** 

৬(খ).১ প্রকদল্পর বাধষ যক ক্রয় 

পধরকল্পনা অনুদমােন 

অনুদমাধেত ক্রয় 

পধরকল্পনা 

৪ তাধরখ   লক্ষযমাত্রা        

অজযন        

৬(খ).২ সামাধজক ধনরাপত্তা কম যসূধচ/ 

এধডধপ বাস্তবায়ন অগ্রগধত 

অগ্রগধতর হার ৪ %   লক্ষযমাত্রা        

অজযন        

৬(খ).৩ প্রকদল্পর বাস্তবায়ন অগ্রগধত 

পধরেশ যন/ পধরবীক্ষণ 

োধখলকৃত 

প্রধতদবেন 

২ সাংখ্যা   লক্ষযমাত্রা        

অজযন        

৬(খ).৪ প্রকল্প পধরেশ যন/পধরবীক্ষণ 

প্রধতদবেদনর সুপাধরশ বাস্তবায়ন 

বাস্তবায়দনর হার ৪ %   লক্ষযমাত্রা        

অজযন        

৭. ক্রয়দক্ষদত্র শুদ্ধাচার...................৩ 

৭.১ ধপধপএ ২০০৬-এর িারা ১১(২) ও 

ধপধপআর ২০০৮-এর ধবধি ১৬(৬) 

অনু্ায়ী ২০১৯-২০ অর্ য বছদরর ক্রয়-

পধরকল্পনা  ওদয়বসাইদে প্রকাশ 

ক্রয়-পধরকল্পনা 

ওদয়বসাইদে 

প্রকাধশত 

৩ তাধরখ   লক্ষযমাত্রা        

অজযন      

৮. স্বেতা ও জবাবধেধহ শধক্তশালীকরণ…………………….১৪ 

৮.১  স্ব স্ব কসবা প্রোন প্রধতশ্রুধত 

(ধসটিদজনস্ চাে যার) বাস্তবায়ন এবাং 

ওদয়বসাইদে প্রকাশ 

কসবা প্রোন 

প্রধতশ্রুধত 

বাস্তবাধয়ত  

এবাং 

ওদয়বসাইদে 

প্রকাধশত 

২ %   লক্ষযমাত্রা        

অজযন      

৮.২ শাখা/অধিশাখা/অধিনস্ত অধ স 

পধরেশ যন  

পধরেশ যন 

সম্পন্ন 

২ সাংখ্যা   লক্ষযমাত্রা        

অজযন      

৮.৩ শাখা/অধিশাখা/অধিনস্ত অধ স  

পধরেশ যন প্রধতদবেদনর সুপাধরশ 

পধরেশ যন 

প্রধতদবেদনর 

২ %   লক্ষযমাত্রা        



কা্ যক্রদমর নাম কম যসম্পােন 

সূচক 

 

সূচদকর 

মান 

একক 

 

বাস্তবায়দনর

োধয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যধক্ত/পে 

২০১৯-২০২০ 

অর্ যবছদরর 

লক্ষযমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগধত পধরবীক্ষণ, ২০১৯-২০২০  মন্তব্য 

লক্ষযমাত্রা/ 

অজযন 

১ম 

ককায়াে যার 

২য় 

ককায়াে যার 

৩য় 

ককায়াে যার 

৪র্ য 

ককায়াে যার 

কমাে 

অজযন 

অধজযত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

বাস্তবায়ন সুপাধরশ 

বাস্তবাধয়ত 

অর্জন      

৮.৪ সধচবালয় ধনদে যশমালা ২০১৪ 

অনু্ায়ী নধর্র কশ্রধণ ধবন্যাসকরণ  

নধর্ কশ্রধণ 

ধবন্যাসকৃত 

২ %   লক্ষযমাত্রা        

অজযন      

৮.৫ কশ্রধণ ধবন্যাসকৃত নধর্ ধবনষ্টকরণ নধর্ ধবনধষ্টকৃত ২ %   লক্ষযমাত্রা        

অজযন      

৮.৬ প্রাধতষ্ঠাধনক গণশুনানী আদয়াজন  গণশুনানী 

আদয়াধজত 

২ সাংখ্যা   লক্ষযমাত্রা        

 অজযন      

৮.৭ অধডে আপধত্ত ধনষ্পধত্তকরণ অধডে আপধত্ত 

ধনষ্পধত্তকৃত 

 

২ %   লক্ষযমাত্রা        

অজযন        

৯. শুদ্ধাচার সাংধিষ্ট এবাং দুনীধত প্রধতদরাদি সহায়ক অন্যান্য কা্ যক্রম……………..১৫ (অগ্রাধিকার ধভধত্তদত নুযনতম পাঁচটি কা্ যক্রম) 

৯.১      লক্ষযমাত্রা        

অজযন      

৯.২      লক্ষযমাত্রা        

অজযন      

৯.৩      লক্ষযমাত্রা        

অজযন      

১০. শুদ্ধাচার চচ যার জন্য পুরস্কার/প্রদণােনা প্রোন..............................৫ 

১০.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রোন প্রেত্ত পুরস্কার ৩ তাধরখ   লক্ষযমাত্রা        

অজযন      

১০.২ ২০১৮-১৯ অর্ যবছদর শুদ্ধাচার 

পুরস্কারপ্রাপ্তদের তাধলকা ওদয়বসাইদে 

প্রকাশ 

পুরস্কারপ্রাপ্তদের 

তাধলকা 

ওদয়বসাইদে 

প্রকাধশত 

২ তাধরখ   লক্ষযমাত্রা        

অজযন      

১১. অর্ য বরাদ্দ....................................................................২ 

১১.১ শুদ্ধাচার কম য-পধরকল্পনায় 

অন্তযভুক্ত ধবধভন্ন কা্ যক্রম বাস্তবায়দনর 

জন্য বরাদ্দকৃত  অদর্ যর আনুমাধনক 

বরাদ্দকৃত অর্ য ২ লক্ষ 

োকা 

  লক্ষযমাত্রা        

অজযন      



কা্ যক্রদমর নাম কম যসম্পােন 

সূচক 

 

সূচদকর 

মান 

একক 

 

বাস্তবায়দনর

োধয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যধক্ত/পে 

২০১৯-২০২০ 

অর্ যবছদরর 

লক্ষযমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগধত পধরবীক্ষণ, ২০১৯-২০২০  মন্তব্য 

লক্ষযমাত্রা/ 

অজযন 

১ম 

ককায়াে যার 

২য় 

ককায়াে যার 

৩য় 

ককায়াে যার 

৪র্ য 

ককায়াে যার 

কমাে 

অজযন 

অধজযত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

পধরমাণ 

১২. পধরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন…………………………….৪ 

১২.১ আঞ্চধলক/মাঠ প্ যাদয়র কা্ যালয় 

কর্তযক প্রণীত জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল 

কম য-পধরকল্পনা, ২০১৯-২০ স্ব স্ব 

ওদয়বসাইদে আপদলাডকরণ 

প্রণীত কম য-

পধরকল্পনা 

আপদলাডকৃত 

২ তাধরখ   লক্ষযমাত্রা        

অজযন      

১২.২ ধনি যাধরত সমদয় নত্রমাধসক 

পধরবীক্ষণ প্রধতদবেন সাংধিষ্ট 

েপ্তর/সাংস্থায় োধখল ও স্ব স্ব 

ওদয়বসাইদে আপদলাডকরণ 

নত্রমাধসক 

প্রধতদবেন 

োধখলকৃত ও 

আপদলাডকৃত 

২ সাংখ্যা   লক্ষযমাত্রা        

অজযন      

অজযন      

ধব:দ্র:- ককান ক্রধমদকর কা্ যক্রম প্রদ্াজয না হদল তার কারণ সাংধিষ্ট আইন/ধবধি/নীধতমালা প্ যাদলাচনাপূব যক মন্তব্য কলাদম উদেখ করদত হদব। 

*** ৬(খ) ক্রধমক ক্ সকল অআঞ্চধলক/মাঠ প্ যাদয়র কা্ যালদয়র কক্ষদত্র প্রদ্াজয কসসকল কা্ যালয় ৬(ক) এবাং ৬(খ) উভয় ক্রধমদক বধণ যত কা্ যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করদব। এদক্ষদত্র সূচদকর মান প্রেত্ত ছদক বধণ যত 

মাদনর অদি যক কদর ধবদবচন করদত হদব।    


