
দপ্তর/সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কর্ মপররকল্পনা, ২০২১-২০২২ 

 

দপ্তর/সংস্থার নার্: বাাংলাদেশ ফরলত পুরি গদবষণা ও প্ররশক্ষণ ইনরিটিউট (বারটান)। 

কার্ মক্রদর্র নার্ 

কর্ মসম্পােন 

সূচক 

 

সূচদকর 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়দনর 

োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পে 

২০২১-২০২২ 

অর্ মবছদরর 

লক্ষযর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ককায়াট মার 

২য় 

ককায়াট মার 

৩য় 

ককায়াট মার 

৪র্ ম 

ককায়াট মার 

কর্াট 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারনক ব্যবস্থা………………………………..... 

১.১ ননরতকতা করর্টির সভা আয় াজন সভা আয় াজজত ৪ সাংখ্যা ফ াকাল 

পয় ন্ট 

৪ লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.২ ননরতকতা করর্টির সভার রসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত রসদ্ধান্ত ৬ % আঞ্চজলক 

প্রধান 

১০০ লক্ষযর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

১.৩ সুশাসন প্ররতষ্ঠার রনরর্ত্ত 

অাংশীজদনর (stakeholders) 

অাংশগ্রহদণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ২ সাংখ্যা ফ াকাল 

পয় ন্ট 

২ লক্ষযর্াত্রা  ১  ১    

অজমন      

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ 
আয় াজন 

প্রশিক্ষণ 
আয় াজজত   ২ সংখ্যা আঞ্চজলক 

প্রধান 

৩০ লক্ষযর্াত্রা  ১  ১    

অজমন      

১.৫ কর্ ম-পররদবশ উন্নয়ন  উন্নত কর্ ম-পজরয়েশ     ২ সাংখ্যা ও 

তাররখ 

আঞ্চজলক 

প্রধান 

২ ও  

২০.১২.২১ 

২০.০৬.২২ 

লক্ষযর্াত্রা  ৩১.১২.২১  ৩০.০৬.২২    

অজমন      

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল 

কর্ মপররকল্পনা, ২০২১-২২ ও নত্রর্ারসক 

পররবীক্ষণ প্ররতদবেন সাংরিি র্ন্ত্রণালদয় 

োরখল ও স্ব স্ব ওদয়বসাইদট 

আপদলাডকরণ 

কর্ মপররকল্পনা ও 

নত্রর্ারসক 

প্ররতদবেন 

োরখলকৃত ও 

আপদলাডকৃত 

    ১ তাররখ ফ াকাল 

পয় ন্ট ও 

কজিউটার 

অপায়রটর 

১০.০৭.২১ 

ও 

১০.১০.২১ 

১০.০১.২২ 

১০.০৪.২২ 

১০.০৭.২২ 

লক্ষযর্াত্রা ১০.১০.২১ ১০.০১.২২ ১০.০৪.২২ ১০.০৭.২২    

অজমন      

১.৭ আওতাধীন  আঞ্চজলক/ র্াঠ 

পর্ মায় র কার্ মাল  (প্রয়র্াজয ফেয়ে) 

কর্তমক োরখলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার 

ককৌশল কর্ মপররকল্পনা ও পররবীক্ষণ  

প্ররতদবেদনর ওপর রফডব্যাক প্রোন  

রফডব্যাক 

সভা/কর্ মশালা 

অনুরষ্ঠত 

   ৪ তাররখ আঞ্চজলক 

প্রধান ও 

ফ াকাল 

পয় ন্ট 

১৫.১০.২১ 

১৫.০১.২২ 

১৫.০৪.২২ 

১৫.০৭.২২ 

লক্ষযর্াত্রা ১৫.১০.২১ ১৫.০১.২২ ১৫.০৪.২২ ১৫.০৭.২২    

অজমন      

১.৮ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এেং প্রদত্ত পুরস্কার     ১ তাজরখ লক্ষযর্াত্রা ১০.০৮.২১  ৩০.০১.২২     



কার্ মক্রদর্র নার্ 

কর্ মসম্পােন 

সূচক 

 

সূচদকর 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়দনর 

োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পে 

২০২১-২০২২ 

অর্ মবছদরর 

লক্ষযর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ককায়াট মার 

২য় 

ককায়াট মার 

৩য় 

ককায়াট মার 

৪র্ ম 

ককায়াট মার 

কর্াট 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

পুরস্কারপ্রাপ্তয়দর তাজলকা ওয় েসাইয়ট 

প্রকাশ 
আঞ্চজলক 

প্রধান  
১০.০৮.২১ 

৩০.০১.২২ 

অজমন 

 

 

     

অজমন      

৩. শুদ্ধাচার সাংরিি এবাং দুনীরত প্ররতদরাদে সহায়ক অন্যান্য কার্ মক্রর্……………..৩০ (অগ্রাজধকার জভজত্তয়ত ন্যযনতর্ পাঁচটি কার্ মক্রর্) 

৩.১ শুদ্ধাচার বাস্তবায়দন কহল্প কডক্স 

স্থাপন 

কহল্প কডক্স স্থারপত ৪ সাংখ্যা ফ াকাল 

পয় ন্ট  
৩ লক্ষযর্াত্রা ১       

অজমন      

৩.২ িক কররজিার পররবীক্ষণ পররবীক্ষণকৃত ৪ সাংখ্যা আঞ্চজলক 

প্রধান 
৪ লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

৩.৩ অরফদসর সরকারর সম্পে (পারন, 

রবদুযৎ) অপ্রদয়াজনীয় ব্যবহার প্ররতদরাদে 

অনানুষ্ঠারনক র্তরবরনর্য় সভা 

আদয়াজন 

র্তরবরনর্য় সভা 

আদয়ারজত 

৪ সাংখ্যা ফ াকাল 

পয় ন্ট  
২ লক্ষযর্াত্রা  ১  ১    

অজমন      

৩.৪ অরফদসর কর্ মচাররর উপরস্থরত 

মূল্যায়ন 

উপরস্থরত মূল্যারয়ত ৪ সাংখ্যা আঞ্চজলক 

প্রধান 
৪ লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

৩.৫ অরফদসর রভতর ও বারহর পররষ্কার 

পররচ্ছন্ন রাখদত সদচতনতা বৃরদ্ধদত 

অনানুষ্ঠারনক সভা । 

সভা আদয়ারজত ৪ সাংখ্যা এএসও ২ লক্ষযর্াত্রা  ১  ১    

অজমন      

জে:দ্র:- ফকান ক্রজর্য়কর কার্ মক্রর্ প্রয়র্াজয না হয়ল তার কারণ র্ন্তব্য কলায়র্ উয়েখ করয়ত হয়ে। 



  

ই-গভর্ন্মান্স ও উদ্ভােন কর্ মপজরকল্পনা (২০২১-২০২২) 

 
ক্রম  কর্ মসম্পাদন ক্ষক্ষত্র  র্ান কার্ মক্রর্ কর্ মসম্পাদন 

সূচক একক কর্ মসম্পাদন 
সূচয়কর র্ান 

লক্ষযর্াত্রা ২০২১-২০২২ 
অসাধারণ উত্তর্ চলশত র্ান 
১০০% ৮০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
১ 

[১] ই-গভর্নয্ান্স ও উদ্ভাবর্ন 
সংক্রান্ত কার্ক্্রমমর 
বাস্তবায়র্ন জ ারদারকরণ 

 

 

 

 

 

৩৫ 

[১.১] উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবা ন  [১.১.১] একটি নতুন উদ্ভাবনী ধারণা 
বাস্তবাশ ত 

তাশরখ্ ৫ 
১৬/০৩/২০২২ ১৪/০৪/২০২২ ০৫/০৫/২০২২ 

[১.২] ক্ষসবা সহজজকরণ [১.২.১] একটি ক্ষসবা সহজজকৃত  তাশরখ্ ৫ 
২৫/০২/২০২২ ০৪/০৩/২০২২ ২৫/০৩/২০২২ 

[১.৩]  জসবা ডিজ টালাইক্ষজিন [১.৩.১] নূযনতর্ একটি ক্ষসবা 
শিজজিাইজকৃত 

তাশরখ্ ৫ ৩০/১২/২০২১ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ 

[১.৪] ইতঃপূমব ্বাস্তবাডয়ত উদ্ভাবর্নী 
ধারণা, সহজ কৃত ও 
ডিজ টালাই িকৃত জসবা সংক্রান্ত 
পর্ ্ামলাচর্না সভা   

[১.৪.১] সভা আময়াজ ত  তাডরখ  ৪ ৩০/০৮/২০২১  ১৫/০৯/২০২১  ৩০/০৯/২০২১ 

[১.৫] ই-নশির বযবহার বৃজদ্ধ [১.৫.১] ই-ফাইয়ল জর্নাট ডর্নষ্পডিকৃত   % ৬ ৮০% ৭০% ৬০% 
[১.৬] ৪ি ম শিল্প শবপ্লয়বর চযায়লঞ্জ 
ক্ষর্াকায়বলা  করণী  শবষয়  
অবশহতকরণ সভা/কর্ মিালা আয় াজন 

[১.৬.১] সভা/কর্ মিালা আয় াজজত সংখযা ৪ ২ ১ - 

 

 

২ 
[২] প্রাডতষ্ঠাডর্নক দক্ষতা 
বৃজি  

১৫ 

[২.১] তিয বাতা ন হালনাগাদকরণ 

[২.১.১] তিয বাতা য়ন সকল ক্ষসবা 
বক্স হালনাগাদকৃত 

সংখ্যা ৪ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২] ডবডভন্ন প্রকাশর্না ও তথ্যাডদ 
তিয বাতা য়ন প্রকাডশত 

সংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ 

[২.২] ই-গভন মযান্স ও উদ্ভাবন 
কর্ মপশরকল্পনা বাস্তবা ন  

[২.২.১] কমপ্ডরকল্পর্না বাস্তবায়র্ন 
সংক্রান্ত প্রডশক্ষণ আময়াজ ত  

সংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.২] ই-গভন মযান্স কর্ মপশরকল্পনা 
বাস্তবা য়নর জনয বরাদ্দকৃত অি ম 
বযশ ত 

% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% 



 
ক্রম  কর্ মসম্পাদন ক্ষক্ষত্র  র্ান কার্ মক্রর্ কর্ মসম্পাদন 

সূচক একক কর্ মসম্পাদন 
সূচয়কর র্ান 

লক্ষযর্াত্রা ২০২১-২০২২ 
অসাধারণ উত্তর্ চলশত র্ান 
১০০% ৮০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 
[২.২.৩] কর্ মপশরকল্পনার বাস্তবা ন 
অগ্রগশত পর্ মায়লাচনা সংক্রান্ত সভা 
আয় াজজত 

সংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.৪] কর্ মপশরকল্পনার অধ মবাশষ মক 
স্ব-র্ূলযা ন প্রশতয়বদন র্শিপশরষদ 
শবভায়গ/ ঊর্ধ্ মতন কতৃমপয়ক্ষর শনকি 
ক্ষপ্রশরত 

তাশরখ্ ৩ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ 

[২.২.৫] ক্ষদয়ি/শবয়দয়ি বাস্তবাশ ত 
নূযনতর্ একটি উয়দযাগ 
পশরদি মনকৃত 

সংখ্যা ৩ 
৩০/০৫/ ২০২২ ৩০/০৬/২০২২ - 

 

 

 

 

 

 

 



অভিয োগ প্রভিকোর ব্যব্স্থো সংক্রোন্ত কর্ ম-পভরকল্পনো, ২০২১-২০২২ 

কার্ মক্রয়র্র 
ক্ষক্ষত্র র্ান কার্ মক্রর্ কর্ মসম্পাদন 

সূচক একক 
কর্ ম 

সম্পাদন  
সূচয়কর  
র্ান 

প্রকৃত 
অজমন 
২০১৯-
২০ 

প্রকৃত 
অজমন 
২০২০-
২১ 

লক্ষযর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ অশত 
উত্তর্ উত্তর্  চলশত 

র্ান 
চলশত 
র্ায়নর 
শনয়ে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাশতষ্ঠাশনক 
বযবস্থাপর্না 

 
 

৫ 

[১.১] অডভমর্াগ ডর্নষ্পডি কমক্তা্ 
(অডর্নক) ও আডপল কমক্তা্র তথ্য 
ওময়বসাইমট ত্রৈমাডসক ডভডিমত 
হালর্নাগাদকরণ  

[১.১.১]  অশনক ও 
আশপল কর্ মকতমার 
তিয 
হালনাগাদকৃত 
এবং ওয় বসাইয়ি 
আপয়লািকৃত 

সংখযা 
 ৫ - - ৪ ৩ - - - 

পশরবীক্ষণ ও 
সক্ষর্তাবৃজদ্ধ 
 

২০ 

[২.১] ডর্নডদ্ষ্ট সমময় অর্নলাইর্ন/ 
অফলাইমর্ন প্রাপ্ত অডভমর্াগ ডর্নষ্পডি 
এবং ডর্নষ্পডি সংক্রান্ত মাডসক 
প্রডতমবদর্ন উর্ধ্ত্র্ন কতৃপ্ক্ষ বরাবর 
জপ্ররণ   

[২.১.১] অডভমর্াগ 
ডর্নষ্পডিকৃত  

% ৮ 
  - - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.২] কমক্তা্/কমচ্ারীমদর 
অডভমর্াগ প্রডতকার বযবস্থা এবং 
জ আরএস সফটওয়যার ডবষয়ক 
প্রডশক্ষণ আময়া র্ন 

[২.২.১] প্রডশক্ষণ 
আময়াজ ত 

সংখযা 
৫ 
 - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] ত্রত্রর্াশসক শভশত্তয়ত পশরবীক্ষণ 
এবং ত্রত্রর্াশসক পশরবীক্ষণ প্রশতয়বদন 
উর্ধ্ মতন কতৃমপয়ক্ষর শনকি ক্ষপ্ররণ 

[২.৩.১] ত্রত্রর্াশসক 
প্রশতয়বদন ক্ষপ্রশরত 

  
সংখযা 

৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৪] অডভমর্াগ প্রডতকার বযবস্থাপর্না 
ডবষময় জেকমহাল্ডারগমণর সমন্বময় 
অবডহতকরণ সভা  

[২.৪.১] সভা 
অর্নুষ্ঠষ্ঠত 

সংখযা ৪ - - ২ ১ - - - 

 

 

 



সসব্ো প্রদোন প্রভিশ্রুভি ব্োস্তব্োয়ন কর্ ম-পভরকল্পনো, ২০২১-২০২২  

কার্ মক্রয়র্র 
ক্ষক্ষত্র র্ান কার্ মক্রর্ কর্ মসম্পাদন 

সূচক 
একক 

 
কর্ মসম্পাদন 
সূচয়কর 
র্ান 

প্রকৃত 
অজমন 
২০১৯-
২০ 

প্রকৃত 
অজমন 
২০২০-
২১ 

লক্ষযর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ অশত 
উত্তর্ উত্তর্ চলশত 

র্ান 
চলশত 
র্ায়নর 
শনয়ে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রাশতষ্ঠাশনক 
 
 

১0 

[১.১] জসবা প্রদার্ন 
প্রডতশ্রুডত পশরবীক্ষণ 
কশর্টির শসদ্ধান্ত বাস্তবা ন 

[১.১.১] 
শসদ্ধান্ত 
বাস্তবাশ ত 

% ৫ ১০০% ১০০% ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.২] জসবা প্রদার্ন প্রডতশ্রুডত 
ত্রৈমাডসক ডভডিমত 
হালর্নাগাদকরণ   

[১.২.১] 
ওময়বসাইমট 
প্রডত 
ত্রৈমাডসমক 
হালর্নাগাদকৃত 

সংখযা 
 

 
৫ 
 

৪ ৪ ৪ ৩ - - - 

সক্ষর্তা 
অজমন ও 
পশরবীক্ষণ 

১৫ 

[২.১] জসবা প্রদার্ন প্রডতশ্রুডত 
ডবষয়ক প্রডশক্ষণ আময়া র্ন  

 
[১.১.১] 
প্রডশক্ষণ 
আময়াজ ত 

 
সংখ্যা 

 
১০ ৪ ৪ ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২] ক্ষসবা প্রদান শবষয়  
ক্ষেকয়হাল্ডারগয়ণর সর্ন্বয়  
অবশহতকরণ সভা 
আয় াজন 

[১.৩.১]  
অবডহতকরণ 
সভা অর্নুষ্ঠষ্ঠত 

সংখ্যা ৫ ৪ ৪ ৪ ৩ ২ ১ - 



িথ্য অভিকোর ভব্ষযয় ২০২১-২২ অথ্ মব্ছযরর ব্োভষ মক কর্ মপভরকল্পনো  

কর্ মসম্পাদয়নর 
ক্ষক্ষত্র র্ান কার্ মক্রর্ কর্ মসম্পাদন 

সূচক একক 
কর্ মসম্পাদন 
সূচয়কর 
র্ান 

প্রকৃত 
অজমন 
২০১৯-
২০ 

প্রকৃত 
অজমন 
২০২০-
২১ 

লক্ষযর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ অশত 
উত্তর্ উত্তর্  

চলশত 
র্ান 

চলশত 
র্ায়নর 
শনয়ে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাশতষ্ঠাশনক ১০ 

[১.১] তিয 
অশধকার 
আইন অনুর্া ী 
শনধ মাশরত 
সর্য় র র্য়ধয 
তিয প্রদান 
 

[১.১.১] শনধ মাশরত 
সর্য় র র্য়ধয তিয 
প্রদানকৃত 

% ১০ ১০০% ১০০% ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 
সক্ষর্তা বৃজি 

১৫ 

[১.২] 
স্বপ্রমণাডদতভামব 
প্রকাশমর্াগয 
তথ্য হালনাগাদ 
কয়র 
ওময়বসাইমট 
প্রকাশ 

[১.২.১] হালর্নাগাদকৃত 
তিয ওময়বসাইমট 
প্রকাডশত 

তাশরখ্ 
 ০৩ ২৭-১২-

২০২০ 

২৬-১২-

২০২১ 
৩১-১২-
২০২১ 

১০-
০১-
২০২২ 

২০-
০১-
২০২২ 

৩১-
০১-
২০২২ 

- 

[১.৩] বাডষক্ 
প্রডতমবদর্ন 
প্রকাশ  

[১.৩.১] বাডষক্ 
প্রডতমবদর্ন প্রকাডশত  

তাডরখ  ০৩ 
১৪-১০-
২০২০ 

১৩-১০-
২০২১ ১৫-১০-২০২১ ১৫-১১-

২০২১ 
১৫-১২-
২০২১ - - 

[১.৪]  তিয 
অশধকার 
আইন, ২০০৯ 
এর ৫ ধারা 
অনুসায়র 

[১.4.১]  তয়িযর 
কযািাগশর  ও কযািালগ 
প্রস্তুতকৃত/হালনাগাদকৃত 

তাশরখ্ ০৩ ২৪-১২-

২০২০ 
২৬-১২-

২০২১ 
৩১-১২-
২০২১ 

১০-
০১-
২০২২ 

২০-
০১-
২০২২ 

৩১-
০১-
২০২২ 

- 



র্াবতী  তয়িযর 
কযািাগশর  ও 
কযািালগ 
ত্রতশর/ 
হালনাগাদকরণ 
[১.৫] তিয 
অশধকার 
আইন ও 
শবশধশবধান 
সম্পয়কম 
জনসয়চতনতা 
বৃজদ্ধকরণ 

[১.৫.১] প্রচার কার্ক্্রম 
সম্পন্ন 

কার্ক্্রমমর 
সংখ্যা ০৩ ২ ২ ৩ ২ ১ - - 

[১.৬] তথ্য 
অডধকার 
ডবষময় 
কর্ মকতমায়দর 
প্রশিক্ষণ 
আয় াজন    

[১.৬.১] প্রশিক্ষণ 
আয় াজজত 

প্রডশক্ষমণর 
সংখ্যা  ০৩ ১ ২ ৩ ২ ১ - - 

 

 


