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 জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা, ২০২০-২০২১ পরিরিষ্ট ক 

                                                                                   মাধ্যরমক ও উচ্চ মাধ্যরমক রিক্ষা ব ার্ ড, চট্টগ্রাম। 

 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

কম ড-পরিকল্পনা  ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজম

ত র্ান 

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 ৪ সংখ্যা   লক্ষ্যর্াত্রা ২ ২ ২ ২ ২   

অজমন ১০০% ১০০%   ১০০% 

১.২ ননরত তা  রর্টির সভার রসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন  

বাস্তবারয়ত 

রসদ্ধান্ত 

৪ %   লক্ষ্যর্াত্রা        

অজমন      

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

২.১ সুিাসন প্ররিষ্ঠাি রনরমত্ত 

অংশীজমনর অংশগ্রহমে  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ২ সংখ্যা   লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১ ১   

অজমন ১০০% ১০০%   ১০০% 

২.২ অংশীজমনর অংশগ্রহমে  সভাি 

রসদ্ধান্ত  াস্ত ায়ন 

বাস্তবারয়ত 

রসদ্ধান্ত 

২ %   লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১ ১   

অজমন ১০০% ১০০%   ১০০% 

২.৩  র্ ম তমা- র্ মচারীমদর 

অংশগ্রহমে চাকরি সংক্রান্ত প্ররশক্ষ্ে 

আময়াজন 

প্ররশক্ষ্োর্ী ৩ সংখ্যা   লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১ ১   

অজমন ১০০% ১০০%   ১০০% 

২.৪  র্ ম তমা- র্ মচারীমদর অংশগ্রহমে 

সুশাসন সংক্রান্ত প্ররশক্ষ্ে আময়াজন 

প্ররশক্ষ্োর্ী ৩ সংখ্যা   লক্ষ্যর্াত্রা   ১ ১    

অজমন      

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

৩.১ 

 

     লক্ষ্যর্াত্রা        

অজমন      

৩.২ 

 

     লক্ষ্যর্াত্রা        

অজমন      

৩.৩      লক্ষ্যর্াত্রা        

অজমন      

৪. ওয়য় সাইয়ে বস া ক্স হালনাগাদকিণ..................................৮ 

৪.১ বস া সংক্রান্ত বোল রি নম্বিসমূহ 

স্ব স্ব তথ্য বাতায়মন দৃশ্যমানকিণ   

িথ্য  ািায়য়ন 

দৃশ্যমানকৃি 

১ তাররখ   লক্ষ্যর্াত্রা        

অজমন      

৪.২ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্ শুদ্ধাচার 

কসবাবক্স হালনাগাদ রে  

কসবাবক্স 

হালনাগাদকৃত 

২ িারিখ   লক্ষ্যর্াত্রা ২০/১১/২০ ১ ১ ২০/১১/২০ ১ ১ ২০/১১/২

০৯ অজমন ১০০%     
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 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

কম ড-পরিকল্পনা ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৪.৩ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্ তথ্য অরি ার   

কসবাবক্স হালনাগাদ রে  

কসবাবক্স 

হালনাগাদকৃত 

২ ২০/১০/

২০ 

 ১০০% লক্ষ্যর্াত্রা        

অজমন      

৪.৪ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্র অরভমর্াগ 

প্ররত ার ব্যবস্থা (GRS) কসবাবক্স 

হালনাগাদ রে 

ওময়বসাইমর্ 

হালনাগাদকৃত 

২ ০৪/১২/

২০২০ 

 ১০০% লক্ষ্যর্াত্রা        

অজমন      

৪.৫ স্বপ্রয়ণারদিভায়  প্রকািয় াগ্য 

িথ্য হালনাগাদ কয়ি ওয়য় সাইয়ে 

প্রকাি 

হালনাগাদকৃি 

রনয়দ ডরিকা 

ওয়য় সাইয়ে 

প্রকারিি 

১ ২০/১১/

২০২০ 

 ১০০% লক্ষযমাত্রা        

অর্ডন        

৫. সুিাসন প্ররিষ্ঠা……………………………..৭ 

৫.১ উত্তর্ চচ মার তারল া প্রেয়ন  মর 

স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/রবভামগ কপ্ররে 

উত্তর্ চচ মার 

তারল া কপ্রররত 

৪ ১২/১২/

২০২০ 

 ১০০% লক্ষ্যর্াত্রা        

অজমন      

৫.২ অনলাইয়ন অরভয় াগ  

রনস্পরত্তকিণ 

অরভমর্াগ 

রনষ্পরত্তকৃত 

৩ %   লক্ষ্যর্াত্রা        

অজমন      

৬. বস া প্রদায়নি  ও প্রকয়ল্পি বক্ষয়ত্র শুদ্ধাচাি...........................১৪ 

৬.১ বস া সংক্রান্ত অরভয় াগ গ্রহয়নি 

রনরময়ত্ত দৃশ্যমান স্থায়ন অরভয় াগ  ক্স 

স্থাপন 

বিরর্স্টাি 

হালনাগাদকৃি 

৩ ১২/১০/

২০২০ 

 ১০০% লক্ষ্যর্াত্রা        

অজমন      

৬.২ কহল্প কেক্স/ইনফরমর্শন 

কেক্স/ওয়ান স্টপ সারভ মস কেক্স স্থাপন 

অগ্রগরতর হার     ১ ১০০%  ১০০% লক্ষ্যর্াত্রা        

অজমন        

৬.৩ প্রদত্ত স ল কসবার সহজীকৃত 

প্রমসস ম্যাপ প্রস্তুত রে এবং 

ওময়বসাইমর্ আমলােকৃত 

প্রাপ্ত  িাদ্দ ও 

উপকািয়ভাগী 

রন ডাচয়নি 

মানদন্ড দৃশ্যমান 

স্থায়ন ও 

ওয়য় সাইয়ে 

প্রকারিি 

২ ১১/১১/

২০২০ 

 ১০০% লক্ষ্যর্াত্রা        

অজমন        

৬.৪ কসবা প্রার্ীমদর জন্য 

রবশ্রার্স্থল/অমপক্ষ্া  ক্ষ্/বসার স্থান 

রনর্ মাে/প্রস্তুত রে 

উপকািয়ভাগীয়দ

ি িারলকা 

দৃশ্যমান স্থায়ন ও 

ওয়য় সাইয়ে 

    ৩ প্রস্তুিকৃ

ি 

  লক্ষযমাত্রা ১০০%       

অর্ডন ১০০%       
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 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

কম ড-পরিকল্পনা ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রকারিি 

৬.৫ প্র মল্পর বাস্তবায়ন অগ্রগরত 

পররদশ মন/ পররবীক্ষ্ে 

দারখলকৃত 

প্ররতমবদন 

২ সংখ্যা   লক্ষ্যর্াত্রা        

অজমন        

৬.৬ প্র ল্প পররদশ মন/পররবীক্ষ্ে 

প্ররতমবদমনর সুপাররশ বাস্তবায়ন  

বাস্তবায়মনর হার ৩ %   লক্ষ্যর্াত্রা        

অজমন        

৭. ক্রয়য়ক্ষয়ত্র শুদ্ধাচাি...................৫ 

৭.১ রপরপএ ২০০৬-এর িারা ১১(২) ও 

রপরপআর ২০০৮-এর রবরি ১৬(৬) 

অনুর্ায়ী ২০২০-২১ অর্ ড  ছয়িি ক্রয়-

পরর ল্পনা  ওয়য় সাইয়ে প্রকাি 

ক্রয়-পরর ল্পনা 

ওয়য় সাইয়ে 

প্রকারিি 

৩ তাররখ   লক্ষ্যর্াত্রা        

অজমন      

৭.২ ই-বেন্ডায়িি মাধ্যয়ম ক্রয়কা ড 

সম্পাদন 

ই-বেন্ডায়ি ক্রয় 

সম্পন্ন 

২ ১০০%  ১০০% লক্ষযমাত্রা ১৫% ১৫% ১৫% ১৫% ১৫%   

অর্ডন ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%   

৮. স্বচ্ছতা ও জবাবরদরহ িরিিালী রে…………………….১২ 

৮.১  স্ব স্ব কসবা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

(রসটিমজনস্ চার্ মার) বাস্তবায়ন এ ং 

ওয়য় সাইয়ে প্রকাি 

কসবা প্রদান 

প্ররতশ্রুরত 

বাস্তবারয়ি  

এ ং 

ওয়য় সাইয়ে 

প্রকারিি 

২ ১০০%   লক্ষ্যর্াত্রা        

অজমন ১০০%     

৮.২ শাখা/অরিশাখা/অিীনস্থ অরিস 

পররদশ মন  

পররদশ মন 

সম্পন্ন 

২ ৫   লক্ষ্যর্াত্রা        

অজমন      

৮.৩ শাখা/অরিশাখা/অিীনস্ত অরিস  

পররদশ মন প্ররতমবদমনর সুপাররশ 

বাস্তবায়ন 

পররদশ মন 

প্ররতমবদমনর 

সুপাররশ  

 

বাস্তবারয়ত 

২ ৮০%   লক্ষ্যর্াত্রা        

অজমন      

৮.৪ সরচবালয় রনমদ মশর্ালা, ২০১৪ নরর্ কশ্ররে ২ ১০০%   লক্ষ্যর্াত্রা        
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 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

কম ড-পরিকল্পনা ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

অনুর্ায়ী নরর্র কশ্ররে রবন্যাস রে  রবন্যাসকৃত অজমন      

৮.৫ কশ্ররে রবন্যাসকৃত নরর্ রবনষ্ট রে নরর্ রবনরষ্টকৃি ২ ১০০%   লক্ষ্যর্াত্রা        

অজমন      

৮.৬ প্রারিষ্ঠারনক গণশুনারন আয়য়ার্ন   প্রারিষ্ঠারনক 

গণশুনানী 

আয়য়ারর্ি 

২ সংখ্যা   লক্ষ্যর্াত্রা        

 অজমন      

৯. শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এ ং দুনীরি প্ররিয়িায়ে সহায়ক অন্যান্য  ার্ মক্রর্……………..১৫ (অগ্রারেকাি রভরত্তয়ি ন্যযনিম পাঁচটি কা ডক্রম) 

৯.১ র দুযি ,পারন,য়েরলয়িান র ল 

প্রদান 

  ১০০%   লক্ষ্যর্াত্রা        

অজমন      

৯.২র দুযি ,পারন,য়েরলয়িান র ল 

সাশ্রয়ী ব্য হায়ি রনয়দ ডিনা 

  ১০০%   লক্ষ্যর্াত্রা        

অজমন      

৯.৩কম ডকিডা কম ডচািীয়দি প্ররমি 

রনয়মনীরি অন্যসিণ 

 

  ১০০%   লক্ষ্যর্াত্রা        

অজমন      

      লক্ষ্যর্াত্রা        

অজমন      

      লক্ষ্যর্াত্রা        

অজমন      

১০. শুদ্ধাচাি চচ ডাি র্ন্য পুিস্কাি প্রদান..............................৩ 

১০.১ শুদ্ধাচাি পুিস্কাি প্রদান এ ং 

পুিস্কািপ্রাপ্তয়দি িারলকা ওয়য় সাইয়ে 

প্রকাি 

 

প্রদত্ত পুিস্কাি ৩ ১২/১১/

২০২০ 

 ১০০% লক্ষ্যর্াত্রা        

অজমন      

১১. কম ড-পরিয় ি উন্নয়ন..........................................................২ 

১১.১ কম ড-পরিয় ি উন্নয়ন (স্বাস্থযর রে 

অন্যসিণ/টিওএন্ডইভুি অয়কয়র্া 

মালামাল র নষ্টকিণ/পরিষ্কাি-

পরিচ্ছন্নিা বৃরদ্ধ ইিযারদ)  

উন্নি কম ড-

পরিয় ি 

২ ৩ও 

০১/০১/

২০২১ 

 ০১/০১/২০২১ লক্ষ্যর্াত্রা        

অজমন      

১২. অর্ ড  িাদ্দ....................................................................২ 

১২.১ শুদ্ধাচাি কম ড-পরিকল্পনায়  

অন্তডভুি র রভন্ন কা ডক্রম  াস্ত ায়য়নি 

 িাদ্দকৃি অর্ ড ২ ২০০০০

০/-  

  লক্ষ্যর্াত্রা        

অজমন      
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 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

কম ড-পরিকল্পনা ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

র্ন্য  িাদ্দকৃি অমর্ মর আন্যমারনক 

পররর্াে 

 

োকা 

১৩. পররবীক্ষ্ে ও মূল্যায়ন…………………………….৪ 

১৩.১ আঞ্চরলক/মাঠ প ডায়য়ি কা ডালয় 

কর্তডক প্রণীি জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল 

 র্ ম-পরর ল্পনা, ২০২০-২১ স্ব স্ব 

ওয়য় সাইয়ে আপয়লার্কিণ 

প্রেীত  র্ ম-

পরর ল্পনা 

আপয়লার্কৃত 

২ ২২/১১/

২০২০ 

 ১০০% লক্ষ্যর্াত্রা        

অজমন      

১৩.২ রনি মাররত সর্ময় নত্রর্ারস  

পররবীক্ষ্ে প্ররতমবদন সংরিষ্ট 

দপ্তি/সংস্থায় দারখল ও স্ব স্ব 

ওয়য় সাইয়ে আপয়লার্কিণ 

নত্রর্ারস  

প্ররতমবদন 

দারখলকৃত ও 

আপয়লার্কৃত 

২ সংখ্যা   লক্ষ্যর্াত্রা        

অজমন      

 

র :দ্র:- বকান ক্ররময়কি কা ডক্রম প্রয় ার্য না হয়ল িাি কািণ সংরিষ্ট আইন/র রে/নীরিমালা প ডায়লাচনাপূ ডক মন্তব্য কলায়ম উয়েখ কিয়ি হয় ।     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                     প্রয়িসি প্রদীপ চক্র ত্তী 

                                                                                                                                                                                                           বচয়ািম্যান 

                                                                                                                                                                                           মাধ্যরমক ও উচ্চমাধ্যরমক রিক্ষা ব ার্ ড,  

                                                                                                                                                                                                           চট্টগ্রাম। 

 


