
দপ্তর/সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা, ২০১৯-২০২০ এর ৩য় ত্রৈর্ারি  অগ্রগরত প্ররতবেদন (জানুয়ারর-র্াচ ম ২০২০) 

দপ্তর/সংস্থার নার্: ক াবেলি ইন্টারন্যাশনাল রলরর্বেড  

 ার্ মক্রবর্র নার্  র্ মিম্পাদন 

সূচ  

 

সূচব র 

র্ান 

এ   

 

োস্তোয়বনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মেছবরর 

লক্ষ্যর্াৈা 

োস্তোয়ন অগ্রগরত পররেীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াৈা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়াে মার 

২য় 

ক ায়াে মার 

৩য় 

ক ায়াে মার 

৪র্ ম 

ক ায়াে মার 

কর্াে 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারন  ব্যেস্থা………………………………৮ 

১.১ ত্রনরত তা  রর্টির িভা   অনুরষ্ঠত িভা ৪ িংখ্যা ক া াল 

পবয়ন্ট 

৪ লক্ষ্যর্াৈা ১ ১ ১ ১    

অজমন ১ ১ ১   

১.২ ত্রনরত তা  রর্টির িভার রিদ্ধান্ত 

োস্তোয়ন  

োস্তোরয়ত 

রিদ্ধান্ত 

৪ % ক া াল 

পবয়ন্ট 

৮০ লক্ষ্যর্াৈা ৮০ ৮০ ৮০ ৮০    

অজমন ১০০ ১০০ ১০০   

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

২.১ সুশাসন প্রতিষ্ঠার তনতিত্ত 

অংশীজবনর (stakeholders) 

অংশগ্র বণ  িভা 

অনুরষ্ঠত িভা ২ িংখ্যা ক া াল 

পবয়ন্ট 

২ লক্ষ্যর্াৈা  ১  ১    

অজমন  ১  -  

২.২ অংশীজবনর অংশগ্র বণ  িভার 

তসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

োস্তোরয়ত 

রিদ্ধান্ত 

২ % ক া াল 

পবয়ন্ট 

৮০ লক্ষ্যর্াৈা  ৮০  ৮০    

অজমন  ১০০    

২.৩  র্ ম তমা- র্ মচারীকদর অংশগ্র বণ 

চাকতর সংক্রান্ত তবতিন্ন প্ররশক্ষ্ণ 

আবয়াজন 

প্ররশক্ষ্ণার্ী ৩ িংখ্যা ক া াল 

পবয়ন্ট 

২ লক্ষ্যর্াৈা ১  ১     

অজমন ১  ১   

২.৪  র্ ম তমা- র্ মচারীকদর অংশগ্র বণ 

সুশািন িংক্রান্ত প্ররশক্ষ্ণ আবয়াজন 

প্ররশক্ষ্ণার্ী ৩ িংখ্যা ক া াল 

পবয়ন্ট 

২ লক্ষ্যর্াৈা  ১  ১   ১২ কিবেম্বর ১৯ তাররখ 

অনুরষ্ঠত  বয়বছ অজমন  ১    

৩. শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক আইন/তিতি/নীতিমালা/ম্যানুয়য়ল ও প্রজ্ঞাপন/পতরপত্র-এর িাস্তিায়ন এিং প্রয় াজ্য ক্ষেয়ত্র খসড়া প্রণয়ন………….১০ 

৩.১  শুদ্ধাচার প্ররতষ্ঠায় ি ায়  

রনবদ মরশ ার  খিড়া প্রণয়ন 

খিড়া প্রণীত ৫ তাররখ িরচে ৩১.১০.২০১৯ লক্ষ্যর্াৈা  ৩১.১০.১৯      

অজমন  ৩১.১০.১৯    

৩.২ শুদ্ধাচার প্ররতষ্ঠায় ি ায়  

রনবদ মরশ া চূড়ান্ত  রণ  

চূড়ান্ত  রণকৃত ৫ তাররখ িরচে ৩০.১২.২০১৯ লক্ষ্যর্াৈা  ৩০.১২.১৯      

অজমন  ০৪.১২.১৯      

৪. ওয়য়বসাইয়ে সসবাবক্স হালনাগাদকরণ..................................৮ 

৪.১ সসবা সংক্রান্ত সোল তি নস্বরসমূহ 

স্ব স্ব তথ্য োতায়বন দৃশ্যিানকরণ   

িথ্য বািায়য়ন 

দৃশ্যিানকৃি 

১ তাররখ এর্আইএি রেদ্যর্ান 

আবছ 

লক্ষ্যর্াৈা       কোল রি নম্বর দৃশ্যর্ান আবছ 

অজমন      

৪.২ স্ব স্ব ওবয়েিাইবে শুদ্ধাচার 

কিোেক্স  ালনাগাদ রণ  

কিোেক্স 

 ালনাগাদকৃত 

২ িাতরখ এর্আইএি ৩১.১২.২০১৯ লক্ষ্যর্াৈা  ৩১.১২.১৯      

অজমন  ০৮.১২.১৯    

৪.৩ স্বপ্রবণারদত তথ্য প্রকাশ 

তনয়দ েতশকা হালনাগাদ কয়র 

ওবয়েিাইবে প্র াশ 

 ালনাগাদকৃত 

রনবদ মরশ া 

ওবয়েিাইবে 

প্র ারশত 

১ তাররখ িরচে ৩১.১২.২০১৯ লক্ষ্যর্াৈা  ৩১.১২.১৯      

অজমন  ০১.১২.১৯    



 ার্ মক্রবর্র নার্  র্ মিম্পাদন 

সূচ  

 

সূচব র 

র্ান 

এ   

 

োস্তোয়বনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মেছবরর 

লক্ষ্যর্াৈা 

োস্তোয়ন অগ্রগরত পররেীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াৈা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়াে মার 

২য় 

ক ায়াে মার 

৩য় 

ক ায়াে মার 

৪র্ ম 

ক ায়াে মার 

কর্াে 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৪.৪ স্ব স্ব ওবয়েিাইবে তথ্য অরি ার   

কিোেক্স  ালনাগাদ রণ  

কিোেক্স 

 ালনাগাদকৃত 

২ তাররখ এর্ আই এি ৩১.১২.২০১৯ লক্ষ্যর্াৈা  ৩১.১২.১৯      

অজমন  ০১.১২.১৯    

৪.৫ স্ব স্ব ওবয়েিাইবের অরভবর্াগ 

প্ররত ার ব্যেস্থা (GRS) কিোেক্স 

 ালনাগাদ রণ 

ওবয়েিাইবে 

 ালনাগাদকৃত 

২ তাররখ ব্যেস্থাপ  

প্রশািন ও 

ির্ন্বয় 

৩১.১২.২০১

৯ 

লক্ষ্যর্াৈা  ৩১.১২.১৯     রনয়রর্ত  ালনাগাদ  রা  য় 

অজমন  ৩০.১১.১৯    

৫. সুশাসন প্রতিষ্ঠা……………………………..৬ 

৫.১ উত্তর্ চচ মার তারল া প্রণয়ন  বর 

স্ব স্ব িন্ত্রণালয়/রেভাবগ কপ্ররণ 

উত্তর্ চচ মার 

তারল া কপ্রররত 

৩ তাররখ ব্যেস্থাপ  

প্রশািন ও 

ির্ন্বয় 

৩০.০৯.২০১৯ লক্ষ্যর্াৈা ৩০.০৯.১৯       

অজমন ১৮.০৯.১৯     

৫.২ বাংলায়দশ জািীয় তিতজোল 

আতকেয়েকচার-এর স াকাল পয়য়ন্ট ও 

তবকল্প স াকাল পয়য়ন্ট কি েকিো 

তনয়য়াগ ও ওয়য়বসাইয়ে প্রকাশ 

স াকাল পয়য়ন্ট ও 

তবকল্প স াকাল 

পয়য়ন্ট তনয়য়াগকৃি 

ও ওয়য়বসাইয়ে 

প্রকাতশি 

২ তাররখ প্রবর্াজয নয় প্রবয়াজয নয় লক্ষ্যর্াৈা ২৪.০৯-১৯      অৈ িংস্থা আর মবে চার 

িংক্রান্ত ক ান  াবজর িাবর্ 

িংরিষ্ট কনই 

অজমন      

৫.৩ জনস্বার্ ে সংতিষ্ট িথ্য প্রকাশ 

(সুরক্ষা প্রদান) তবতিিালা, ২০১৭-এর 

তবতি ৪ অনুসায়র “সিতজগয়নয়েি 

অত সার” তনয়য়াগ ও ওয়য়বসাইয়ে 

প্রকাশ 

“সিতজগয়নয়েি 

অত সার” 

তনয়য়াগকৃি ও 

ওয়য়বসাইয়ে 

প্রকাতশি 

১ তাররখ প্রবর্াজয নয় প্রবয়াজয নয় লক্ষ্যর্াৈা       অৈ িংস্থা জনস্বার্ ম িংরিষ্ট 

ক ান কিো প্রদাবনর িাবর্ 

জরড়ত নয় 

অজমন      

৬. প্রকয়ল্পর সক্ষয়ে শুদ্ধাচার...........................৯ 

৬.১ প্রকয়ল্পর োরষ ম  ক্রয় পরর ল্পনা 

অনুবর্াদন 

অনুবর্ারদত ক্রয় 

পরর ল্পনা 

২ তাররখ প্রবর্াজয নয়  প্রবর্াজয নয় লক্ষ্যর্াৈা       িংস্থার ক ান প্র ল্প কনই 

অজমন      

৬.২ এরডরপ োস্তোয়ন অগ্রগরত অগ্রগরতর  ার ১ % প্রবর্াজয নয় প্রবর্াজয নয়  লক্ষ্যর্াৈা       অৈ িংস্থায় এরডরপর ক ান 

েরাদ্দ কনওয়া  য় না অজমন      

৬.৩ প্র বল্পর োস্তোয়ন অগ্রগরত 

পররদশ মন/ পররেীক্ষ্ণ 

দারখলকৃত 

প্ররতবেদন 

৩ িংখ্যা প্রবর্াজয নয় প্রবর্াজয নয় লক্ষ্যর্াৈা       ক ান প্র ল্প কনই 

অজমন      

৬.৪ প্র ল্প পররদশ মন/পররেীক্ষ্ণ 

প্ররতবেদবনর সুপাররশ োস্তোয়ন 

োস্তোয়বনর  ার ৩ % প্রবর্াজয নয় প্রবর্াজয নয় লক্ষ্যর্াৈা       ক ান প্র ল্প কনই 

অজমন      

৭. ক্রয়য়ক্ষয়ে শুদ্ধাচার...................৭ 

৭.১ রপরপএ ২০০৬-এর িারা ১১(২) ও 

রপরপআর ২০০৮-এর রেরি ১৬(৬) 

অনুর্ায়ী ২০১৯-২০ অর্ ে বছয়রর ক্রয়-

ক্রয়-পরর ল্পনা 

ওয়য়বসাইয়ে 

প্রকাতশি 

৩ তাররখ প্রবর্াজয নয় প্রবর্াজয নয় লক্ষ্যর্াৈা       িংস্থার রনজস্ব ক্রয় নীরতর্ালা 

অনুর্ায়ী ক্রয়  ার্ ম িম্পাদন  রা 

 য় অজমন      



 ার্ মক্রবর্র নার্  র্ মিম্পাদন 

সূচ  

 

সূচব র 

র্ান 

এ   

 

োস্তোয়বনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মেছবরর 

লক্ষ্যর্াৈা 

োস্তোয়ন অগ্রগরত পররেীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াৈা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়াে মার 

২য় 

ক ায়াে মার 

৩য় 

ক ায়াে মার 

৪র্ ম 

ক ায়াে মার 

কর্াে 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

পরর ল্পনা  ওয়য়বসাইয়ে প্রকাশ 

৭.২ ই-সেন্ডায়রর র্াধ্যবর্ ক্রয়  ার্ ম 

িম্পাদন 

ই-কেন্ডাসর ক্রয় 

সম্পন্ন 

৪ % প্রবর্াজয নয় প্রবর্াজয নয় লক্ষ্যর্াৈা        

অজমন      

৮. স্বচ্ছতা ও জোেরদর  শতিশালী রণ…………………….১২ 

৮.১ স্ব স্ব কিো প্রদান প্ররতশ্রুরত 

(রিটিবজনস্ চাে মার) প্রণয়ন ও 

োস্তোয়ন  

কিো প্রদান 

প্ররতশ্রুরত প্রণীি 

ও বাস্তবাতয়ি 

২ িাতরখ ব্যেস্থাপ  

প্রশািন ও 

ির্ন্বয় 

৩০.০৯.১৯ লক্ষ্যর্াৈা ৩০.০৯.১৯       

অজমন ৩০.০৯.১৯     

৮.২ শাখা/অরিশাখা এবং অিীনস্থ 

অত স পররদশ মন  

পররদশ মন 

িম্পন্ন 

২ িংখ্যা িরচে ৪ লক্ষ্যর্াৈা  ১  ১   িরচে  র্তম  গত ২১.১১.১৯ 

তাররখ  র িাে রেভাগ 

পররদশ মন  রা  য়। 
অজমন  ১  ১  

৮.৩ শাখা/অরিশাখা এবং অিীনস্থ 

অত য়সর পররদশ মন প্ররতবেদবনর 

সুপাররশ োস্তোয়ন 

পররদশ মন 

প্ররতবেদবনর 

সুপাররশ 

োস্তোরয়ত 

২ % িংরিষ্ট শাখা 

প্রিান 

৮০ লক্ষ্যর্াৈা  ৮০  ৮০   পররদশ মন প্ররতবেদবনর 

সুপাররশ োস্তাোয়ন  রা 

 বচ্ছ। 

অজমন  ৮০  ৮০  

৮.৪ িরচোলয় রনবদ মশর্ালা ২০১৪ 

অনুর্ায়ী নরর্র কেরণ রেন্যাি রণ  

নরর্ কেরণ 

রেন্যািকৃত 

২ % িংরিষ্ট শাখা 

প্রিান 

১০০ লক্ষ্যর্াৈা ২৫ ২৫ ২৫ ২৫   ি ল নরর্ নরর্ কেরণ রেন্যাি 

 রা  বচ্ছ। অজমন ২৫     

৮.৫ কেরণ রেন্যািকৃত নরর্ রেনষ্ট রণ নরর্ রেনতষ্টকৃি ২ % িংরিষ্ে 

শাখা প্রিান 

১০০ লক্ষ্যর্াৈা ২৫ ২৫ ২৫ ২৫   প্ররক্রয়ািীন আবছ 

অজমন ২৫ ২৫ ২৫ ২৫  

৮.৬ প্রাতিষ্ঠাতনক গণশুনানী আয়য়াজন  প্রাতিষ্ঠাতনক 

গণশুনানী 

আয়য়াতজি 

২ িংখ্যা প্রবর্াজয নয় প্রবর্াজয নয়  লক্ষ্যর্াৈা       অৈ িংস্থা নাগরর  ির্স্যা 

রনবয়  াজ  বর না। অজমন      

৯. শুদ্ধাচার িংরিষ্ট এেং দুনীরত প্ররতবরাবি ি ায়  অন্যান্য  ার্ মক্রর্……………..১৫ (অগ্রাতিকার তিতত্তয়ি নুুনিি পাঁচটি কার্ েক্রি) 

৯.১ প্ররশক্ষ্ণ প্ররশক্ষ্ণ 

আবয়ারজত 

৩ িংখ্যা ক া াল 

পবয়ন্ট 

১ লক্ষ্যর্াৈা  ১     অর ি ব্যেস্থাপনা িংক্রান্ত 

প্ররশক্ষ্ণ গত ২৭.১১.১৯ 

তাররখ  িম্পন্ন  য়। 

অজমন  ১    

৯.২ উদু্বদ্ব রণ ওয়া মশপ  আবয়াজন ওয়া মশপ 

আবয়ারজত 

৩ িংখ্যা ব্যেস্থাপনা 

পররচাল  

১ লক্ষ্যর্াৈা    ১    

অজমন    -  

৯.৩ ক্রয়  রর্টি  

 

 রর্টি গঠিত  ৩ তাররখ ব্যেস্থাপনা 

পররচাল  

প্রবয়াজয নয় লক্ষ্যর্াৈা       রেদ্যর্ান আবছ 

    অজমন       রেদ্যর্ান আবছ 

৯.৪ ক্রয়কৃত র্ালার্াল গ্র ণ  রর্টি  রর্টি গঠিত ৩ তাররখ ব্যেস্থাপনা 

পররচাল 

প্রবয়াজয নয় লক্ষ্যর্াৈা        রর্টি রেদ্যর্ান আবছ 

অজমন       

৯.৫ অভযন্তরীণ রনরীক্ষ্া রেভাগ  র্ত  রনরীক্ষ্া রেভাগ ৩ % রনরীক্ষ্া প্রবর্াজয নয় লক্ষ্যর্াৈা       ি ল ক্রয়  ার্ ম রনরীক্ষ্া  



 ার্ মক্রবর্র নার্  র্ মিম্পাদন 

সূচ  

 

সূচব র 

র্ান 

এ   

 

োস্তোয়বনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মেছবরর 

লক্ষ্যর্াৈা 

োস্তোয়ন অগ্রগরত পররেীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াৈা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়াে মার 

২য় 

ক ায়াে মার 

৩য় 

ক ায়াে মার 

৪র্ ম 

ক ায়াে মার 

কর্াে 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

রনরীক্ষ্া  ার্ মক্রর্ িম্পন্ন  রা   র্ত  

রনরীক্ষ্াকৃত 

রেভাগ অজমন       রেভাগ  র্তম  রনরীী্ক্ষ্া  রা 

 য় 

১০. শুদ্ধাচার চচ োর জন্য পুরস্কার/প্রয়ণাদনা প্রদান..............................৫ 

১০.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান প্রদত্ত পুরস্কার ৩ তাররখ িংস্থা প্রিান ৩১.১২.২০১

৯ 

লক্ষ্যর্াৈা  ৩১.১২.১৯      

অজমন      

১০.২ ২০১৮-১৯ অর্ েবছয়র শুদ্ধাচার 

পুরস্কারপ্রাপ্তয়দর িাতলকা ওয়য়বসাইয়ে 

প্রকাশ 

পুরস্কারপ্রাপ্তয়দর 

িাতলকা 

ওয়য়বসাইয়ে 

প্রকাতশি 

২ িাতরখ এর্আইএি প্রবর্াজয নয় লক্ষ্যর্াৈা       ২০১৮-২০১৯ অর্ ম েছবর 

ক ান পুরস্কার প্রদান  রা 

 য়রন 

অজমন      

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

১১.১ শুদ্ধাচার কি ে-পতরকল্পনায় 

অন্তেভুি তবতিন্ন কার্ েক্রি বাস্তবায়য়নর 

জন্য বরাদ্দকৃি  অবর্ মর আনুিাতনক 

পররর্াণ 

বরাদ্দকৃি অর্ ে ২ লক্ষ 

োকা 

িংস্থা প্রিান ৩ লক্ষ্যর্াৈা       ২০২০ িাবলর োবজবে ২০১৯-

২০২০ িাবলর শুদ্ধাচা ক ৌশবলর 

জন্য েরাদ্ধ রাখা  বে। 

অজমন      

১২. পররেীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন…………………………….৮ 

১২.১ দপ্তর/সংস্হা কর্তেক প্রণীি                                          

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-

পরর ল্পনা, ২০১৯-২০ স্ব স্ব িন্ত্রণালয় 

এবং ওয়য়বসাইয়ে আপয়লািকরণ 

প্রণীত  র্ ম-

পরর ল্পনা 

আপয়লািকৃত 

২ িাতরখ এর্আইএি ৩০.০৯.১৯ লক্ষ্যর্াৈা  ৩০.০৯.১৯      

অজমন  ২৫.০৯.১৯    

১২.২ রনি মাররত ির্বয় ত্রৈর্ারি  

পররেীক্ষ্ণ প্ররতবেদন সংতিষ্ট 

িন্ত্রণালয়/তবিায়গ দারখল ও স্ব স্ব 

ওয়য়বসাইয়ে আপয়লািকরণ 

ত্রৈর্ারি  

প্ররতবেদন 

দারখলকৃত ও 

আপয়লািকৃত 

২ সংখ্যা ক া াল 

পবয়ন্ট 

৪ লক্ষ্যর্াৈা ১ ১ ১ ১    

অজমন ১ ১ ১ ১  

১২.৩ আওিািীন আঞ্চতলক/িাঠ 

পর্ োয়য়র কার্ োলয় কর্তেক দারখলকৃত 

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-

পরর ল্পনা ও পররেীক্ষ্ণ  প্ররতবেদবনর 

ওপর র ডব্যা  প্রদান 

ত িব্যাক 

সিা/কি েশালা 

অনুতষ্ঠি 

৪ তাররখ প্রবর্াজয নয় প্রবর্াজয নয় লক্ষ্যর্াৈা       িংস্থার আওতািীন 

আঞ্চরল /র্াঠ পার্ মবয় ক ান 

শাখা অর ি কনই। অজমন      

 

তব:দ্র:- সকান ক্রতিয়কর কার্ েক্রি প্রয়র্াজু না হয়ল িার কারণ সংতিষ্ট আইন/তবতি/নীতিিালা পর্ োয়লাচনাপূব েক িন্তব্য কলায়ি উয়েখ করয়ি হয়ব। 


