
 আঞ্চলিক/মাঠ পর্ যায়ের কার্ যািয়ের জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা, ২০১৯-২০২০ পলরলিষ্ট ক 

আঞ্চলিক/মাঠ পর্ যায়ের কার্ যািয়ের নার্: রিভাগীয় সর ারর গণগ্রন্থাগার রংপুর 

 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

িাস্তিায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মিছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগরত পররিীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মা

র 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারন  ব্যিস্থা………………………………৮ 

১.১ ননরত তা  রর্টির সভা   অনুরষ্ঠত সভা ৪ সংখ্যা সহ ারী 

পররচাল  

       

        ৪ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১ ৪   

অজমন      

১.২ ননরত তা  রর্টির সভার রসদ্ধান্ত 

িাস্তিায়ন  

িাস্তিারয়ত 

রসদ্ধান্ত 

৪ % সহ ারী 

পররচাল  

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

অজমন      

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

২.১ সুিাসন প্রলিষ্ঠার লনলমত্ত 

অংশীজমনর (stakeholders) 

অংশগ্রহমণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ২ সংখ্যা সহ ারী 

পররচাল  

       

        ৪ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১ ৪   

অজমন      

২.২ অংশীজমনর অংশগ্রহমণ  সভার 

লসদ্ধান্ত বাস্তবােন 

িাস্তিারয়ত 

রসদ্ধান্ত 

২ % সহ ারী 

পররচাল  

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

অজমন      

২.৩  র্ ম তমা- র্ মচারীমদর অংশগ্রহমণ 

চাকলর সংক্রান্ত প্ররশক্ষ্ণ আময়াজন 

প্ররশক্ষ্ণার্ী ৩ সংখ্যা -- ---- লক্ষ্যর্াত্রা       অরিদপ্তর 

 র্তম  

আময়াজন 

 রা হয় 

অজমন      

২.৪  র্ ম তমা- র্ মচারীমদর অংশগ্রহমণ 

সুশাসন সংক্রান্ত প্ররশক্ষ্ণ আময়াজন 

প্ররশক্ষ্ণার্ী ৩ সংখ্যা ----- ----- লক্ষ্যর্াত্রা       

অজমন      

৩. শুদ্ধাচার প্ররতষ্ঠায় সহায়  আইন/রিরি/নীরতর্ালা/ম্যানুময়ল ও প্রজ্ঞাপন/পররপত্র এর প্রময়াগ/িাস্তিায়ন………….১০ 

৩.১    ছুটি রিরি 

 

প্ররশক্ষ্ণার্ী ৫  সহ ারী 

পররচাল  

১ লক্ষ্যর্াত্রা   ১  ১   

অজমন      

৩.২   পুস্ত  ছার্াই  নীরতর্ালা 

 

প্ররশক্ষ্ণার্ী ৫  সহ ারী 

পররচাল  

১ লক্ষ্যর্াত্রা   ১  ১   

অজমন      

৪. ওয়েবসাইয়ে সসবাবক্স হািনাগাদকরণ..................................৮ 

৪.১ সসবা সংক্রান্ত সোি লি নস্বরসমূহ 

স্ব স্ব তথ্য িাতায়মন দৃশ্যমানকরণ   

িথ্য বািােয়ন 

দৃশ্যমানকৃি 

২ তাররখ সহ ারী 

পররচাল  

প্রময়াজন অনুসামর 

প্রায়শ: 

লক্ষ্যর্াত্রা কসমে/১৯ রিমস/১৯ র্াচ ম/২০ জুন/২০ ৪ ক ায়ার্ার   

অজমন      

৪.২ স্ব স্ব ওময়িসাইমর্ শুদ্ধাচার 

কসিািক্স হালনাগাদ রণ  

কসিািক্স 

হালনাগাদকৃত 

২ িালরখ    -ঐ- প্রময়াজন অনুসামর 

প্রায়শ: 
লক্ষ্যর্াত্রা কসমে/১৯ রিমস/১৯ র্াচ ম/২০ জুন/২০    

অজমন      

৪.৩ স্ব স্ব ওময়িসাইমর্ তথ্য অরি ার   

কসিািক্স হালনাগাদ রণ  

কসিািক্স 

হালনাগাদকৃত 

২ তাররখ     -ঐ- প্রময়াজন অনুসামর 

প্রায়শ: 
লক্ষ্যর্াত্রা কসমে/১৯ রিমস/১৯ র্াচ ম/২০ জুন/২০    

অজমন      

৪.৪ স্ব স্ব ওময়িসাইমর্র অরভমর্াগ 

প্ররত ার ব্যিস্থা (GRS) কসিািক্স 

ওময়িসাইমর্ 

হালনাগাদকৃত 

২ তাররখ     -ঐ- প্রময়াজন অনুসামর 

প্রায়শ: 
লক্ষ্যর্াত্রা কসমে/১৯ রিমস/১৯ র্াচ ম/২০ জুন/২০    

অজমন      



 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

িাস্তিায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মিছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগরত পররিীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মা

র 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

হালনাগাদ রণ 

৫. সুিাসন প্রলিষ্ঠা……………………………..৭ 

৫.১ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত উত্তর্ চচ মার 

তারল া প্রণয়ন  মর স্ব স্ব 

দপ্তর/সংস্থাে কপ্ররণ 

উত্তর্ চচ মার 

তারল া কপ্রররত 

৪ তাররখ সহ ারী 

পররচাল  

২০/৬/২০ লক্ষ্যর্াত্রা - - - ২০/৬/২

০ 

   

অজমন      

৫.২ অনলাইন রসমেমর্ অরভমর্াগ 

রনষ্পরত্ত রণ 

অরভমর্াগ 

রনষ্পরত্তকৃত 

৩ %      -ঐ- ১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ২৫% ২৫% ২৫% ২৫% ১০০%   

অজমন      

৬(ক). সসবা প্রদায়নর সেয়ে শুদ্ধাচার...........................১৪ 

৬(ক).১ সসবা সংক্রান্ত অলিয়র্াগ 

গ্রহয়ণর লনলমত্ত দৃশ্যমান স্থায়ন 

অলিয়র্াগ বক্স স্থাপন 

অলিয়র্াগ বক্স 

স্থালপি 

২ িালরখ    -ঐ-  জুন/১৯ লক্ষ্যর্াত্রা জুন/১৯ - - - -   

অজমন      

৬(ক).২ সহল্প সেস্ক/ ইনফরয়মিন 

সেস্ক/ ওোন স্টপ সালি যস সেস্ক স্থাপন  

সহল্প সেস্ক/ 

ইনফরয়মিন 

সেস্ক/ ওোন স্টপ 

সালি যস সেস্ক 

স্থালপি 

৪ িালরখ রররিং হমল 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

 র্ মচারী 

নত্রর্ারস  লক্ষ্যর্াত্রা কসমে/১৯ রিমস/১৯ র্াচ ম/২০ জুন/২০    

অজমন      

৬(ক).৩ প্রদত্ত সকি সসবার সহজীকৃি 

প্রয়সস ম্যাপ প্রস্তুিকরণ এবং 

ওময়িসাইমর্ আপয়িােকরণ 

প্রয়সস ম্যাপ 

প্রস্তুিকৃি এবং 

ওময়িসাইমর্ 

আপয়িােকৃি 

২ িালরখ -ঐ- নত্রর্ারস  লক্ষ্যর্াত্রা কসমে/১৯ রিমস/১৯ র্াচ ম/২০ জুন/২০    

অজমন      

৬(ক).৪ সসবা প্রার্থীয়দর জন্য 

লবশ্রামস্থি/ অয়পো কে/ বসার স্থান 

লনম যাণ/ প্রস্তুিকরণ 

লবশ্রামস্থি/ 

অয়পো কে/ 

বসার স্থান 

লনলম যি/ 

প্রস্তুিকৃি 

৪  সহ ারী 

পররচাল  

জুন/১৯ লক্ষ্যর্াত্রা জুন/১৯ - - -    

অজমন      

৬(ক).৫ সসবা প্রদায়নর সেয়ে লনলদ যষ্ট 

িালরখলিলত্তক সোয়কন পদ্ধলি প্রচিন  

সোয়কন পদ্ধলি 

প্রচলিি 

২ িালরখ -- --- লক্ষ্যর্াত্রা -- -- -- --   তাৎক্ষ্রণ  

কসি কদয়া 

হয় 
অজমন      

৬(খ). প্রকয়ল্পর সেয়ে শুদ্ধাচার...........................১৪ *** 

৬(খ).১ প্রকয়ল্পর িারষ ম  ক্রয় 

পরর ল্পনা অনুমর্াদন 

অনুমর্ারদত ক্রয় 

পরর ল্পনা 

৪ তাররখ --- --- লক্ষ্যর্াত্রা -- -- -- --   অরিদপ্তর 

 র্তম  

আময়াজন 

 রা হয় 

অজমন --      

৬(খ).২ সার্ারজ  রনরাপত্তা  র্ মসূরচ/ অগ্রগরতর হার ৪ % --- --- লক্ষ্যর্াত্রা       



 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

িাস্তিায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মিছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগরত পররিীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মা

র 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

এরিরপ িাস্তিায়ন অগ্রগরত        

অজমন       

৬(খ).৩ প্র মল্পর িাস্তিায়ন অগ্রগরত 

পররদশ মন/ পররিীক্ষ্ণ 

দারখলকৃত 

প্ররতমিদন 

২ সংখ্যা -- -- লক্ষ্যর্াত্রা       অরিদপ্তর 

 র্তম  

আময়াজন 

 রা হয় 

অজমন       

৬(খ).৪ প্র ল্প পররদশ মন/পররিীক্ষ্ণ 

প্ররতমিদমনর সুপাররশ িাস্তিায়ন 

িাস্তিায়মনর হার ৪ % -- -- লক্ষ্যর্াত্রা       

অজমন       

৭. ক্রেয়েয়ে শুদ্ধাচার...................৩ 

৭.১ রপরপএ ২০০৬-এর িারা ১১(২) ও 

রপরপআর ২০০৮-এর রিরি ১৬(৬) 

অনুর্ায়ী ২০১৯-২০ অর্থ য বছয়রর ক্রয়-

পরর ল্পনা  ওয়েবসাইয়ে প্রকাি 

ক্রয়-পরর ল্পনা 

ওয়েবসাইয়ে 

প্রকালিি 

৩ তাররখ সহ ারী 

পররচাল  

৩০/১২/১৯ 

০১/০৫/২০ 

লক্ষ্যর্াত্রা - ৩০/১২/১৯ --- ১/৫/২০    

অজমন      

৮. স্বচ্ছতা ও জিািরদরহ িলিিািী রণ…………………….১৪ 

৮.১  স্ব স্ব কসিা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

(রসটিমজনস্ চার্ মার) িাস্তিায়ন এবং 

ওয়েবসাইয়ে প্রকাি 

কসিা প্রদান 

প্ররতশ্রুরত 

িাস্তিালেি  

এবং 

ওয়েবসাইয়ে 

প্রকালিি 

২ % সহ ারী 

পররচাল  

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

অজমন      

৮.২ শাখা/অরিশাখা/অলিনস্ত অলফস 

পররদশ মন  

পররদশ মন 

সম্পন্ন 

২ সংখ্যা -ঐ- ১ লক্ষ্যর্াত্রা - রিমস/১৯ - -    

অজমন ১৫% ২৫% ৩০% ৩০% ১০০% 

৮.৩ শাখা/অরিশাখা/অলিনস্ত অলফস  

পররদশ মন প্ররতমিদমনর সুপাররশ 

িাস্তিায়ন 

পররদশ মন 

প্ররতমিদমনর 

সুপাররশ 

িাস্তিারয়ত 

২ % -ঐ- ১০০% লক্ষ্যর্াত্রা        

অজমন      

৮.৪ সরচিালয় রনমদ মশর্ালা ২০১৪ 

অনুর্ায়ী নরর্র কেরণ রিন্যাস রণ  

নরর্ কেরণ 

রিন্যাসকৃত 

২ % -ঐ- ১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১৫% ২৫% ৩০% ৩০% ১০০%   

অজমন      

৮.৫ কেরণ রিন্যাসকৃত নরর্ রিনষ্ট রণ নরর্ রিনলষ্টকৃি ২ % -ঐ- ১০০% লক্ষ্যর্াত্রা -- -- -- জুন/২০   প্রমর্াজয 

কক্ষ্মত্র 
অজমন      

৮.৬ প্রালিষ্ঠালনক গণশুনানী আয়োজন  গণশুনানী ২ সংখ্যা -ঐ- ৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১ ৪  অরভমর্াগ 



 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

িাস্তিায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মিছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগরত পররিীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মা

র 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

আয়োলজি অজমন      প্রারপ্ত 

সামপমক্ষ্ 

৮.৭ অলেে আপলত্ত লনষ্পলত্তকরণ অলেে আপলত্ত 

লনষ্পলত্তকৃি 

 

২ % -ঐ- ১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ২৫% ২৫% ২৫% ২৫% ১০০%   

অজমন        

৯. শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এবং দুনীলি প্রলিয়রায়ি সহােক অন্যান্য  ার্ মক্রর্……………..১৫ (অগ্রালিকার লিলত্তয়ি ন্যুনিম পাঁচটি কার্ যক্রম) 

৯.১   পুরাতন পরত্র া রিরক্র রনলামর্ ৫ % সহ ারী 

পররচাল  

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা -- ১০০% -- --    

অজমন      

৯.২    পুস্ত  কেণী রণ কেণী রণ ৫ % -ঐ- ১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ২৫% ২৫% ২৫% ২৫% ১০০%   

অজমন      

৯.৩    ে মর্র ং,ছার্াই,,খাররজ  ৫ % -ঐ- ১০০% লক্ষ্যর্াত্রা -- ৫০% -- ৫০% ১০০%   

অজমন      

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

১০.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান প্রদত্ত পুরস্কার ৩ তাররখ -ঐ- িারষ ম  লক্ষ্যর্াত্রা -- -- -- জুন/২০  িামজর্ প্রারপ্ত 

সামপমক্ষ্ অজমন      

১০.২ ২০১৮-১৯ অর্থ যবছয়র শুদ্ধাচার 

পুরস্কারপ্রাপ্তয়দর িালিকা ওয়েবসাইয়ে 

প্রকাি 

পুরস্কারপ্রাপ্তয়দর 

িালিকা 

ওয়েবসাইয়ে 

প্রকালিি 

২ িালরখ -ঐ- িারষ ম  লক্ষ্যর্াত্রা -- -- -- জুন/২০   প্রমর্াজয 

কক্ষ্মত্র 
অজমন      

১১. অর্থ য বরাদ্দ....................................................................২ 

১১.১ শুদ্ধাচার কম য-পলরকল্পনাে 

অন্তযভুি লবলিন্ন কার্ যক্রম বাস্তবােয়নর 

জন্য বরাদ্দকৃি  অমর্ মর আন্যমালনক 

পররর্াণ 

বরাদ্দকৃি অর্থ য ২ িে 

োকা 

-ঐ- ২০ হাজার লক্ষ্যর্াত্রা      িামজর্ প্রারপ্ত 

সামপমক্ষ্ অজমন      

১২. পররিীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন…………………………….৪ 

১২.১ আঞ্চলিক/মাঠ পর্ যায়ের কার্ যািে 

কর্তযক প্রণীি জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল 

 র্ ম-পরর ল্পনা, ২০১৯-২০ স্ব স্ব 

ওয়েবসাইয়ে আপয়িােকরণ 

প্রণীত  র্ ম-

পরর ল্পনা 

আপয়িােকৃত 

২ িালরখ -ঐ- িারষ ম  লক্ষ্যর্াত্রা জুন/১৯ - - -    

অজমন      

১২.২ রনি মাররত সর্ময় নত্রর্ারস  

পররিীক্ষ্ণ প্ররতমিদন সংলিষ্ট 

নত্রর্ারস  

প্ররতমিদন 

২ সংখ্যা -ঐ-  লক্ষ্যর্াত্রা কসমে/১৯ রিমস/১৯ র্াচ ম/২০ জুন/২০    

অজমন      



 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

িাস্তিায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মিছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগরত পররিীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মা

র 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

দপ্তর/সংস্থাে দারখল ও স্ব স্ব 

ওয়েবসাইয়ে আপয়িােকরণ 

দারখলকৃত ও 

আপয়িােকৃত 

অজমন      

লব:দ্র:- সকান ক্রলময়কর কার্ যক্রম প্রয়র্াজু না হয়ি িার কারণ সংলিষ্ট আইন/লবলি/নীলিমািা পর্ যায়িাচনাপূব যক মন্তব্য কিায়ম উয়েখ করয়ি হয়ব। 

*** ৬(খ) ক্রলমক সর্ সকি অআঞ্চলিক/মাঠ পর্ যায়ের কার্ যািয়ের সেয়ে প্রয়র্াজু সসসকি কার্ যািে ৬(ক) এবং ৬(খ) উিে ক্রলময়ক বলণ যি কার্ যক্রমসমূহ বাস্তবােন করয়ব। এয়েয়ে সূচয়কর মান প্রদত্ত ছয়ক বলণ যি 

মায়নর অয়ি যক কয়র লবয়বচন করয়ি হয়ব।    


