
 জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পতিবীক্ষণ কাঠাম া-এি ১  ত্রৈ াতিক প্রতিমবদন-২০২০ পরররশষ্ট   

                                               দপ্তি/িংস্থাি নার্:  াধ্যত ক ও উচ্চ াধ্যত ক তিক্ষা ববার্ ড, চট্টগ্রা   

 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় ক ায়ার্ মার ৩য় 

ক ায়া

র্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ অজমন অ

রজম

ত 

র্া

ন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারন  ব্যবস্থা………………………………৮ 

১.১ ননরত তা  রর্টির সভা   অনুরষ্ঠত সভা ১ সংখ্যা িংস্থাপন 

িাখা 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১ ৪   

অজমন ১ ১ ১ ১ ৪ 

১.২ ননরত তা  রর্টির সভার রসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন  

বাস্তবারয়ত 

রসদ্ধান্ত 

১ % িংস্থাপন 

িাখা 

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ২৫% ২৫% ২৫% ২৫% ১০০%   

অজমন ২৫% ২৫% ২৫% ২৫% ১০০% 

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

২.১ সুিািন প্রতিষ্ঠাি তনত ত্ত 

অংশীজমনর (stakeholders) 

অংশগ্রহমণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ২ সংখ্যা িংস্থাপন 

িাখা 

২ লক্ষ্যর্াত্রা ১  ১  ২   

অজমন ১  ১  ২ 

২.২ অংশীজমনর অংশগ্রহমণ  সভাি 

তিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত 

রসদ্ধান্ত 

১ % িংস্থাপন 

িাখা 

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ২৫% ২৫% ২৫% ২৫% ১০০%   

অজমন ২৫% ২৫% ২৫% ২৫% ১০০% 

২.৩  র্ ম তমা- র্ মচািীকদর 

অংশগ্রহমণ চাকতি িংক্রান্ত তবতিন্ন 

প্ররশক্ষ্ণ আময়াজন 

প্ররশক্ষ্ণার্ী ১ সংখ্যা িংস্থাপন 

িাখা 

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ২৫ ২৫ ২৫ ২৫ ১০০   

অজমন ২৫ ২০ ০ ০ ৪৫ 

২.৪  র্ ম তমা- র্ মচািীকদর অংশগ্রহমণ 

সুশাসন সংক্রান্ত প্ররশক্ষ্ণ আময়াজন 

প্ররশক্ষ্ণার্ী ১ সংখ্যা িংস্থাপন 

িাখা 

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ২৫ ২৫ ২৫ ২৫ ১০০   

অজমন ২৫ ২৫   ১০০ 

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

৩.১ তনতয়ত ি উপতস্থতি প্রজ্ঞাপন 

 

প্রজ্ঞাপন জাতি ১ সংখ্যা িংস্থাপন 

িাখা 

১ লক্ষ্যর্াত্রা  ১   ১   

অজমন  ১   ১ 

৩.২ ঋণ প্রদান নীতি ালা 

 

প্রজ্ঞাপন জাতি  সংখ্যা িংস্থাপন 

িাখা 

১ লক্ষ্যর্াত্রা  ১   ১   

অজমন  ১   ১ 



 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় ক ায়ার্ মার ৩য় 

ক ায়া

র্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ অজমন অ

রজম

ত 

র্া

ন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৪. ওময়বিাইমে বিবাবক্স হালনাগাদকিণ..................................৮ 

৪.১ বিবা িংক্রান্ত বোল তি নস্বিিমূহ 

স্ব স্ব তথ্য বাতায়মন দৃশ্য ানকিণ   

িথ্য বািায়মন 

দৃশ্য ানকৃি 

১ তাররখ িংস্থাপন 

িাখা 

৩০/০৯/২০২০ লক্ষ্যর্াত্রা  ৩০/০৯/২০২০   ৩০/০৯/২০২০   

অজমন  ৩০/০৭/২০২০   ৩০/০৭/২০২০ 

৪.২ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্ শুদ্ধাচার 

কসবাবক্স হালনাগাদ রণ  

কসবাবক্স 

হালনাগাদকৃত 

২  িংস্থাপন 

িাখা 

২৮/০৮/২০২০ লক্ষ্যর্াত্রা  ২৮/০৮/২০২০ ১ ১ ২৮/০৮/২০২০   

অজমন  ২৮/০৮/২০২০   ২৮/০৮/২০২০ 

৪.৩ স্বপ্রমণারদত তথ্য প্রকাি 

তনমদ ডতিকা হালনাগাদ কমি 

ওময়বসাইমর্ প্র াশ 

হালনাগাদকৃত 

রনমদ মরশ া 

ওময়বসাইমর্ 

প্র ারশত 

১  প্রিািন 

িাখা 

২৭/০৯/২০২০ লক্ষ্যর্াত্রা  ২৭/০৯/২০২০   ২৭/০৯/২০২০   

অজমন  ২৭/০৯/২০২০   ২৭/০৯/২০২০ 

৪.৪ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্ তথ্য অরি ার   

কসবাবক্স হালনাগাদ রণ  

কসবাবক্স 

হালনাগাদকৃত 

২ তাররখ িংস্থাপন 

িাখা 

২০/০৯/২০২০ লক্ষ্যর্াত্রা  ২০/০৯/২০২০   ২০/০৯/২০২০   

অজমন  ২০/০৯/২০২০   ২০/০৯/২০২০ 

৪.৫ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্র অরভমর্াগ 

প্ররত ার ব্যবস্থা (GRS) কসবাবক্স 

হালনাগাদ রণ 

ওময়বসাইমর্ 

হালনাগাদকৃত 

২ ২০/০৯

/২০ 

িংস্থাপন 

িাখা 

 লক্ষ্যর্াত্রা  ২০/০৯/২০২০   ২০/০৯/২০২০   

অজমন  ২০/০৯/২০২০   ২০/০৯/২০২০ 

৫. সুিািন প্রতিষ্ঠা……………………………..৬ 

৫.১ উত্তর্ চচ মার তারল া প্রণয়ন  মর 

স্ব স্ব  ন্ত্রণালয়/রবভামগ কপ্ররণ 

উত্তর্ চচ মার 

তারল া কপ্রররত 

১ তাররখ িংস্থাপন 

িাখা 

 লক্ষ্যর্াত্রা        

অজমন      

৫.২ অনলাইমন অতিম াগ  

তনস্পতত্তকিণ 

অতিম াগ 

তনষ্পতত্তকৃি 

২ % িংস্থাপন 

িাখা 

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%   

অজমন ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

অজমন      

৬. বিবা প্রদামনি বক্ষমৈ বক্ষমৈ শুদ্ধাচাি...........................৯ 

৬.১ বিবা িংক্রান্ত অতিম াগ গ্রহমনি 

তনত মত্ত দৃশ্য ান স্থামন অতিম াগ বক্স 

স্থাপন 

অতিম াগ বক্স 

স্থাতপি 

২ তাররখ িংস্থাপন 

িাখা 

৩০/০৯/২০২০ লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/০৯/২০২০    ৩০/০৯/২০২০   

অজমন      

৬.২ কহল্প কেক্স/ইনফরমর্শন 

কেক্স/ওয়ান স্টপ সারভ মস কেক্স স্থাপন 

কহল্প 

কেক্স/ইনফরমর্শ

৪ % িংস্থাপন ৩০/০৯/২০২০ লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/০৯/২০২০    ৩০/০৯/২০২০   

অজমন ৩০/০৯/২০২০    ৩০/০৯/২০২০ 



 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় ক ায়ার্ মার ৩য় 

ক ায়া

র্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ অজমন অ

রজম

ত 

র্া

ন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

ন কেক্স/ওয়ান 

স্টপ সারভ মস কেক্স 

স্থারপত 

িাখা ৯ 

৬.৩ প্রদত্ত স ল কসবার সহজীকৃত 

প্রমসস ম্যাপ প্রস্তুত রণ এবং 

ওময়বসাইমর্ আমলােকৃত 

   িংস্থাপন 

িাখা 

 লক্ষ্যর্াত্রা        

অজমন      

৬.৪ কসবা প্রার্ীমদর জন্য 

রবশ্রার্স্থল/অমপক্ষ্া  ক্ষ্/বসার স্থান 

রনর্ মাণ/প্রস্তুত রণ 

কসবা প্রার্ীমদর 

জন্য 

রবশ্রার্স্থল/অমপ

ক্ষ্া  ক্ষ্/বসার 

স্থান 

রনর্ মাণ/প্রস্তুতকৃত 

৩ % িংস্থাপন 

িাখা 

১ লক্ষ্যর্াত্রা ১       

অজমন ১     

৭. ক্রয়মক্ষমৈ শুদ্ধাচাি...................৭ 

৭.১ রপরপএ ২০০৬-এর িারা ১১(২) ও 

রপরপআর ২০০৮-এর রবরি ১৬(৬) 

অনুর্ায়ী ২০১৯-২০ অর্ ড বছমিি ক্রয়-

পরর ল্পনা  ওময়বিাইমে প্রকাি 

ক্রয়-পরর ল্পনা 

ওময়বিাইমে 

প্রকাতিি 

৩ ৩০/০৮

/২০২০ 

িংস্থাপন 

িাখা 

 লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/০৮/২০২০       

অজমন ৩০/০৮/২০২০     

৭.২ ই-বেন্ডামিি র্াধ্যমর্ ক্রয়  ার্ ম 

সম্পাদন 

ই-কর্ন্ডাবি ক্রয় 

িম্পন্ন 

৪ ৬০% িংস্থাপন 

িাখা 

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১৫% ১৫% ১৫% ১৫% ৬০%   

অজমন ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  

৮. স্বচ্ছতা ও জবাবরদরহ িতিিালী রণ…………………….১২ 

৮.১ স্ব স্ব কসবা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

(রসটিমজনস্ চার্ মার) প্রণয়ন ও 

বাস্তবায়ন  

কসবা প্রদান 

প্ররতশ্রুরত প্রণীি 

ও বাস্তবাতয়ি 

২ ৩১/০৮

/২০২০ 

িংস্থাপন 

িাখা 

 লক্ষ্যর্াত্রা ১০০%    ১০০%   

অজমন ১০০%    ১০০% 

৮.২ শাখা/অরিশাখা এবং অধীনস্থ 

অতিি পররদশ মন  

পররদশ মন 

সম্পন্ন 

২ সংখ্যা িংস্থাপন 

িাখা 

 লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১ ৪   

অজমন ১ ১ ১ ১ ৪ 

৮.৩ শাখা/অরিশাখা এবং অধীনস্থ 

অতিমিি পররদশ মন প্ররতমবদমনর 

সুপাররশ বাস্তবায়ন 

পররদশ মন 

প্ররতমবদমনর 

সুপাররশ 

বাস্তবারয়ত 

২ % িংস্থাপন 

িাখা 

 লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১ ৪   

অজমন ১ ১ ১ ১ ৪ 



 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় ক ায়ার্ মার ৩য় 

ক ায়া

র্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ অজমন অ

রজম

ত 

র্া

ন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৮.৪ সরচবালয় রনমদ মশর্ালা ২০১৪ 

অনুর্ায়ী নরর্র কশ্ররণ রবন্যাস রণ  

নরর্ কশ্ররণ 

রবন্যাসকৃত 

২ % িংস্থাপন 

িাখা 

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ২৫% ২৫% ২৫% ২৫% ১০০%   

অজমন ২৫% ২৫% ২৫% ২৫% ১০০% 

৮.৫ কশ্ররণ রবন্যাসকৃত নরর্ রবনষ্ট রণ নরর্ রবনতিকৃি ২ % িংস্থাপন 

িাখা 

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ২৫% ২৫% ২৫% ২৫% ১০০%   

অজমন      

৮.৬ প্রাতিষ্ঠাতনক গণশুনানী আময়াজন  প্রাতিষ্ঠাতনক 

গণশুনানী 

আময়াতজি 

২ সংখ্যা িংস্থাপন 

িাখা 

২ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১   ০২   

অজমন 

 

 

১ ১   ০২ 

৮.৭ অতর্ে আপতত্ত তনস্পতত্তকিণ অতর্ে আপতত্ত 

তনস্পতত্তকৃি 

২ % অর্ ড িাখা ১০০% লক্ষয াৈা ১ ১   ১০০%   

৯. শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এবং দুনীরত প্ররতমরামি সহায়  অন্যান্য  ার্ মক্রর্……………..১৫ (অগ্রাতধকাি তিতত্তমি ন্যযনি  পাঁচটি কা ডক্র ) 

৯.১ তবদ্যযি ,পাতন,মেতলমিান তবল 

প্রদান 

তবল প্রদানকৃি ৫ % িংস্থাপন 

িাখা 

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%   

অজমন ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

৯.২তবদ্যযি ,পাতন,মেতলমিান তবল 

িাশ্রয়ী ব্যবহামি তনমদ ডিনা 

িাশ্রয়ী ব্যবহামি 

তনমদ ডিনা প্রদান 

৫ % িংস্থাপন 

িাখা 

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%   

অজমন ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

ক ডকিডা ক ডচািীমদি প্রত ি 

তনয় নীতি অন্যিিণ 

প্রত ি নীতি 

অন্য ায়ী 

৫ % িংস্থাপন 

িাখা 

১০০% লক্ষয াৈা 

অজডন 

১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%   

১০. শুদ্ধাচাি চচ ডাি জন্য পুিস্কাি/প্রমণাদনা প্রদান..............................৫ 

১০.১ শুদ্ধাচাি পুিস্কাি প্রদান প্রদত্ত পুিস্কাি ০০ তাররখ   লক্ষ্যর্াত্রা        

অজমন      

১০.২ ২০১৮-১৯ অর্ ডবছমি শুদ্ধাচাি 

পুিস্কািপ্রাপ্তমদি িাতলকা ওময়বিাইমে 

প্রকাি 

পুিস্কািপ্রাপ্তমদি 

িাতলকা 

ওময়বিাইমে 

প্রকাতিি 

০০ িাতিখ   লক্ষ্যর্াত্রা        

অজমন      



 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় ক ায়ার্ মার ৩য় 

ক ায়া

র্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ অজমন অ

রজম

ত 

র্া

ন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১১. অর্ ড বিাদ্দ....................................................................২ 

১১.১ শুদ্ধাচাি ক ড-পতিকল্পনায় 

অন্তডভুি তবতিন্ন কা ডক্র  বাস্তবায়মনি 

জন্য বিাদ্দকৃি  অমর্ মর আন্য াতনক 

পররর্াণ 

বিাদ্দকৃি অর্ ড ২ ১ লক্ষ 

োকা 

অর্ ড িাখা  লক্ষ্যর্াত্রা   ২৫ হাজাি     

অজমন   ১০০%  ২৫% 

১২. পররবীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন…………………………….৮ 

১২.১ দপ্তি/িংস্হা কর্তডক প্রণীি                                          

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-

পরর ল্পনা, ২০১৯-২০ স্ব স্ব  ন্ত্রণালয় 

এবং ওময়বিাইমে আপমলার্কিণ 

প্রণীত  র্ ম-

পরর ল্পনা 

আপমলার্কৃত 

২ িাতিখ   লক্ষ্যর্াত্রা        

অজমন      

১২.২ রনি মাররত সর্ময় নত্রর্ারস  

পররবীক্ষ্ণ প্ররতমবদন িংতিি 

 ন্ত্রণালয়/তবিামগ দারখল ও স্ব স্ব 

ওময়বিাইমে আপমলার্কিণ 

নত্রর্ারস  

প্ররতমবদন 

দারখলকৃত ও 

আপমলার্কৃত 

২ িংখ্যা িংস্থাপন 

িাখা 

২ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১ ৪   

অজমন ১ ১ ১ ১ ৪ 

১২.৩ আওিাধীন আঞ্চতলক/ াঠ 

প ডাময়ি কা ডালয় কর্তডক দারখলকৃত 

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-

পরর ল্পনা ও পররবীক্ষ্ণ  প্ররতমবদমনর 

ওপর রফেব্যা  প্রদান 

তির্ব্যাক 

িিা/ক ডিালা 

অন্যতষ্ঠি 

৪ তাররখ   লক্ষ্যর্াত্রা        

অজমন      

তব:দ্র:- বকান ক্রত মকি কা ডক্র  প্রম াজয না হমল িাি কািণ িংতিি আইন/তবতধ/নীতি ালা প ডামলাচনাপূব ডক  ন্তব্য কলাম  উমেখ কিমি হমব। 

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                             প্রমিিি প্রদীপ চক্রবত্তী 

                                                                                                                                                                                                    বচয়ািম্যান 

                                                                                                                                                                                     াধ্যত ক ও উচ্চ াধ্যত ক তিক্ষা ববার্ ড,                                                       

                                                                                                                                                                                                         চট্টগ্রা । 



 


