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দপ্তর/সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা, ২০১৯-২০২০                                               পরররশষ্ট     
    

দপ্তর/সংস্থার নাম: বাংলাদদশ ন্যাশনাল হারদবররয়াম                                                             মন্ত্রণালয়/রবভাদের নাম : পররদবশ, বন ও জলবায়ু পররবর্তন মন্ত্রণালয়। 
  

কার্ তক্রদমর নাম কম তসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচদকর 

মান 

একক 

 

বাস্তবায়দনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ তবছদরর 

লক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রেরর্ পররবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  মন্তব্য 

লক্ষ্যমাত্রা/ 

অজতন 

১ম 

ককায়ার্ তার 

২য় 

ককায়ার্ তার 

৩য় 

ককায়ার্ তার 

৪র্ ত 

ককায়ার্ তার 

কমার্ 

অজতন 

অরজতর্ 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারর্ষ্ঠারনক ব্যবস্থা………………………………৮ 

১.১ ননরর্কর্া করমটির সভা   অনুরষ্ঠর্ সভা ৪ সংখ্যা সহ: পররচালক 

(প্রশাসন) 

৪ লক্ষ্যমাত্রা ১ 1 1 1    

অজতন       

1.2 ননরর্কর্া করমটির সভার রসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন  

বাস্তবারয়র্ রসদ্ধান্ত ৪ % সহ: পররচালক 

(প্রশাসন) 

১০০% লক্ষ্যমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজতন       

২. দক্ষ্র্া ও ননরর্কর্ার উন্নয়ন……………………..…. ১০ 

২.১ সুশাসন প্ররর্ষ্ঠার রনরমত্ত 

অংশীজদনর (stakeholder) 

অংশগ্রহদণ  সভা 

অনুরষ্ঠর্ সভা ২ সংখ্যা নবজ্ঞারনক 

কম তকর্তাবৃন্দ 

২ লক্ষ্যমাত্রা - ১ ১ -    

অজতন       

২.২ অংশীজদনর অংশগ্রহদণ সভার 

রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়র্ 

রসদ্ধান্ত 

২ % নবজ্ঞারনক 

কম তকর্তাবৃন্দ 

১০০% লক্ষ্যমাত্রা 

 

 

- - ১০০% ১০০%    

অজতন       

২.৩ কম তকর্তা-কম তচারীদদর অংশগ্রহদণ 

চাকরর সংক্রান্ত রবরভন্ন প্ররশক্ষ্ণ 

আদয়াজন 

প্ররশক্ষ্ণার্ী ৩ সংখ্যা কপ্রাগ্রামার ও 

সহ: পররচালক 

(প্রশাসন) 

৩৬ লক্ষ্যমাত্রা - ১৮ ১৮ -    

অজতন       

২.৪ কম তকর্তা-কম তচারীদদর অংশগ্রহদণ 

সুশাসন সংক্রান্ত প্ররশক্ষ্ণ আদয়াজন 

প্ররশক্ষ্ণার্ী ৩ সংখ্যা কপ্রাগ্রামার ও 

সহ: পররচালক 

(প্রশাসন) 

3৬ লক্ষ্যমাত্রা - - ১৮ ১৮    

অজতন       

3. শুদ্ধাচার প্ররর্ষ্ঠায় সহায়ক আইন/রবরি/নীরর্মালা/ম্যানুদয়ল ও প্রজ্ঞাপন/পররপত্র- এর বাস্তবায়ন এবং প্রদর্াজযদক্ষ্দত্র খসড়া প্রণয়ন………….১০ 

৩.১       লক্ষ্যমাত্রা - - - -    

অজতন       

৩.২       লক্ষ্যমাত্রা        

অজতন       

৪. ওদয়বসাইদর্ কসবাবক্স হালনাোদকরণ …………………….৮ 

৪.১ কসবা সংক্রান্ত কর্াল রি নম্বরসমূহ 

স্ব স্ব র্থ্য বার্ায়দন দৃশ্যমানকরণ  

 

র্থ্য বার্ায়দন 

দৃশ্যমানকৃর্ 

১ র্াররখ কপ্রাগ্রামার 30/09/1৯ 

 

লক্ষ্যমাত্রা 30/০9/1৯ - - -    

অজতন       

৪.২ স্ব স্ব ওদয়বসাইদর্ শুদ্ধাচার 

কসবাবক্স হালনাোদকরণ   

কসবাবক্স 

হালনাোদকৃর্ 

২ র্াররখ কপ্রাগ্রামার 31/০১/২০ 

 

লক্ষ্যমাত্রা 

 

- 31/১২/১৯  -    

অজতন       
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কার্ তক্রদমর নাম কম তসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচদকর 

মান 

একক 

 

বাস্তবায়দনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ তবছদরর 

লক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রেরর্ পররবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  মন্তব্য 

লক্ষ্যমাত্রা/ 

অজতন 

১ম 

ককায়ার্ তার 

২য় 

ককায়ার্ তার 

৩য় 

ককায়ার্ তার 

৪র্ ত 

ককায়ার্ তার 

কমার্ 

অজতন 

অরজতর্ 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

              

              

৪.৩ স্বপ্রদণারদর্ র্থ্য প্রকাশ 

রনদদ তরশকা হালনাোদ কদর 

ওদয়বসাইদর্ প্রকাশ 

হালনাগাদকৃত 

ননর্দ েনিকা 

ওর্েবসাইর্ে 

প্রকানিত 

১ র্াররখ কপ্রাগ্রামার 31/12/1৯ 

 

লক্ষ্যমাত্রা 

 

- 3১/১২/1৯ 

 

- -    

অজতন       

৪.৪ স্বস্ব ওদয়বসাইদর্ র্থ্য অরিকার 

কসবাবক্স হালনাোদকরণ  

কসবা বক্স 

হালনাোদকৃর্ 

২ র্াররখ কপ্রাগ্রামার 30/09/1৯ 

 

লক্ষ্যমাত্রা 30/০9/1৯ - - -    

অজতন       

৪.৫ স্ব স্ব ওদয়বসাইদর্র অরভদর্াে 

প্ররর্কার ব্যবস্থা (GRS) কসবাবক্স 

হালনাোদকরণ 

ওদয়বসাইদর্ 

হালনাোদকৃর্ 

২ র্াররখ কপ্রাগ্রামার 31/12/1৯ 

 

লক্ষ্যমাত্রা 

 

 31/12/1৯ 

 

     

অজতন       

৫. সুশাসন প্ররর্ষ্ঠা……………………………..৬ 

৫.১ উত্তম চচ তার র্ারলকা প্রণয়ন কদর 

স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/রবভাদে কপ্ররণ 

উত্তম চচ োর 

তানলকা প্রপ্রনরত 

৩ র্াররখ প্রিান নবজ্ঞারনক 

কম তকর্তা  

৩1/0৩/২0 লক্ষ্যমাত্রা - ৩1/১২/১৯ - -    

অজতন       

৫.২ বাংলাদদশ জার্ীয় রিরজর্াল 

আরকতদর্কচার-এর ক াকাল পদয়ন্ট ও 

রবকল্প ক াকাল পদয়ন্ট কম তকর্তা 

রনদয়াে ও ওদয়বসাইদর্ প্রকাশ 

ক াকাল পদয়ন্ট ও 

রবকল্প ক াকাল 

পদয়ন্ট রনদয়ােকৃর্ 

ও ওদয়বসাইদর্ 

প্রকারশর্ 

২ র্াররখ কপ্রাগ্রামার ৩১/০৮/১৯ লক্ষ্যমাত্রা ৩১/০৮/১৯ - - -    

অজতন       

৫.৩ জনস্বার্ ত সংরিষ্ট র্থ্য প্রকাশ 

(সুরক্ষ্া প্রদান) রবরিমালা, ২০১৭-এর 

রবরি ৪ অনুসাদর “কিরজেদনদর্ি 

অর সার” রনদয়াে ও ওদয়বসাইদর্ 

প্রকাশ  

“প্রেনিগর্নর্েে 

অনিসার” 

ননর্োগকৃত ও 

ওর্েবসাইর্ে 

প্রকানিত 

১ র্াররখ কপ্রাগ্রামার  ৩১/০৮/১৯ লক্ষ্যমাত্রা ৩১/০৮/১৯ - - -    

অজতন       

৬. প্রকদল্পর কক্ষ্দত্র শুদ্ধাচার..............................৯  

৬.১ প্রকর্ের বানষ েক ক্রে পনরকেনা 

অনুর্মাদন 

অনুর্মানদত ক্রে 

পনরকেনা 

২ র্াররখ   লক্ষ্যমাত্রা       বাংলাদদশ 

ন্যাশনাল 

হারদবররয়াদমর 

ককান প্রকল্প 

কনই। একটি 

প্রকল্প 

অনুদমাদদনর 

প্ররক্রয়ািীন 

রদয়দছ। 

অজতন       

৬.২ এনেনপ বাস্তবােন অগ্রগনত  অগ্রেরর্র হার ১ %   লক্ষ্যমাত্রা       

অজতন       

৬.৩ প্রকদল্পর বাস্তবায়ন অগ্রেরর্ 

পররদশ তন/পররবীক্ষ্ণ 

দারখলকৃর্ 

প্ররর্দবদন 

৩ সংখ্যা   লক্ষ্যমাত্রা       

অজতন       

৬.৪ প্রকল্প পররদশ তন/পররবীক্ষ্ণ 

প্ররর্দবদদনর সুপাররশ বাস্তবায়ন 

বাস্তবায়দনর হার ৩ %   লক্ষ্যমাত্রা       

অজতন       
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কার্ তক্রদমর নাম কম তসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচদকর 

মান 

একক 

 

বাস্তবায়দনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ তবছদরর 

লক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রেরর্ পররবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  মন্তব্য 

লক্ষ্যমাত্রা/ 

অজতন 

১ম 

ককায়ার্ তার 

২য় 

ককায়ার্ তার 

৩য় 

ককায়ার্ তার 

৪র্ ত 

ককায়ার্ তার 

কমার্ 

অজতন 

অরজতর্ 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৭. ক্রয়দক্ষ্দত্র শুদ্ধাচার…………………….৭ 

৭.১ রপরপএ ২০০৬-এর িারা ১১(২) ও 

রপরপআর ২০০৮-এর রবরি ১৬(৬) 

অনুর্ায়ী ২০১৯-২০ অর্ ত বছদরর ক্রয় 

পররকল্পনা ওদয়বসাইদর্ প্রকাশ 

ক্রয়-পররকল্পনা 

ওদয়বসাইদর্ 

প্রকারশর্ 

৩ র্াররখ সহ: পররচালক 

(প্রশাসন) 

30/07/1৯ লক্ষ্যমাত্রা 30/০7/1৯ - - -    

অজতন         

৭.২ ই-প্রেন্ডার্রর মাধ্যর্ম ক্রে কার্ ে 

সম্পাদন 

ই-কর্ন্ডাদর ক্রয় 

সম্পন্ন 

৪ % কপ্রাোমার ও 

সহ: পররচালক 

(প্রশাসন) 

৫০% লক্ষ্যমাত্রা - ২৫% ২৫% -    

অজতন        

৮. স্বচ্ছর্া ও জবাবরদরহ শরিশালীকরণ……………..১২  

৮.১ স্ব স্ব কসবা প্রদান প্ররর্শ্রুরর্ 

(রসটিদজনস্ চার্ তার) প্রণয়ন ও 

বাস্তবায়ন 

কসবা প্রদান 

প্ররর্শ্রুরর্ প্রণীর্ ও 

বাস্তবারয়র্ 

২ র্াররখ রসরনয়র 

হাদব তররয়াম 

কর্করনয়রশয়ান 

৩০/০৭/১৯ লক্ষ্যমাত্রা ৩০/০৭/১৯ - - -    

অজতন       

৮.২ শাখা/অরিশাখা এবং অিীনস্ত 

অর স পররদশ তন 

পররদশ তন সম্পন্ন ২ সংখ্যা  পররচালক  ৪ লক্ষ্যমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজতন       

৮.৩ শাখা/অরিশাখা এবং অিীনস্ত 

অর দসর পররদশ তন প্ররর্দবদদনর 

সুপাররশ বাস্তবায়ন 

পররদশ তন 

প্ররর্দবদদনর 

সুপাররশ বাস্তবারয়র্ 

২ % সহ: পররচালক 

(প্রশাসন) 

১০০% লক্ষ্যমাত্রা - ১০০% ১০০% ১০০%    

অজতন       

৮.৪ সরচবালয় রনদদ তশমালা ২০১৪ 

অনুর্ায়ী নরর্র কেরণ রবন্যাসকরণ 

নরর্ কেরণ 

রবন্যাসকৃর্ 

২ % সহ: পররচালক 

(প্রশাসন) 

৮০% লক্ষ্যমাত্রা ২০% ২০% ২০% ২০%    

অজতন       

৮.৫ কেরণ রবন্যাসকৃর্ নরর্ রবনষ্টকরণ নরর্ রবনরষ্টকৃর্ ২ % সহ: পররচালক 

(প্রশাসন) 

১০০% লক্ষ্যমাত্রা ২৫% ২৫% ২৫% ২৫%    

অজতন       

৮.৬ প্রারর্ষ্ঠারনক েণশুনানী আদয়াজন প্রারর্ষ্ঠারনক 

েণশুনানী আকয়ারজর্ 

২ সংখ্যা - 

 

 

- লক্ষ্যমাত্রা       েদবষণা 

প্ররর্ষ্ঠান 

হওয়ায় 

েণশুনারনর 

প্রদয়াজন 

কনই। 

অজতন       

৯. শুদ্ধাচার সংনিষ্ট  এবং দুনীনত প্রনতর্রার্ে সহােক অন্যান্য কার্ েক্রম..............................১৫ (অগ্রানেকার নিনত্তর্ত নুুনতম পাঁচটি কার্ েক্রম) 

৯.১ প্ররর্দকায়ার্ তাদর শুদ্ধাচার ও 

দুনীরর্ প্ররর্দরাদি কম তচারীদদর রনদয় 

সদচর্নর্ামূলক সভা করা। 

সদচর্নর্ামূলক 

সভা করা 

৩ র্াররখ পররচালক ৩০/৯/২০১৯ লক্ষ্যমাত্রা ৩০/৯/২০১৯ ৩১/১২/১৯ ৩১/০৩/২০ ৩০/০৬/২০    

অজতন        
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কার্ তক্রদমর নাম কম তসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচদকর 

মান 

একক 

 

বাস্তবায়দনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ তবছদরর 

লক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রেরর্ পররবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  মন্তব্য 

লক্ষ্যমাত্রা/ 

অজতন 

১ম 

ককায়ার্ তার 

২য় 

ককায়ার্ তার 

৩য় 

ককায়ার্ তার 

৪র্ ত 

ককায়ার্ তার 

কমার্ 

অজতন 

অরজতর্ 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৯.২ শুদ্ধাচার চচ তা এবং দুনীরর্ 

প্ররর্দরাদি অত্র অর দস অরভদর্াে 

বাক্স স্থাপন। 

অরভদর্াে বাক্স 

স্থাপন 

৩ র্াররখ সহ:পররচালক 

(প্রশ:) 

৩০/০৯/১৯ লক্ষ্যমাত্রা ৩০/০৯/১৯ - - -    

অজতন        

৯.3 শুদ্ধাচার চচ তা এবং দুনীরর্ 

প্ররর্দরাদি অত্র কার্ তালদয় 

সদচর্নর্ামূলক কলাোন সম্বরলর্ 

রিকার স্থাপন। 

রিকার স্থাপন ৩ সংখ্যা ঊর্ধ্তর্ন 

আটি তি কাম 

ইলাদের্র 

১২ লক্ষ্যমাত্রা ৩ ৩ ৩ ৩    

অজতন        

৯.4 শুদ্ধাচার চচ তার অংশ রহসাদব 

রনয়রমর্ ও র্র্াসমদয় উপরস্থরর্ 

রনরির্করদণর লদক্ষ্য রিরজর্াল 

হারজরা কমরশন স্থাপন। 

রিরজর্াল হারজরা 

কমরশন স্থাপন 

৩ সংখ্যা সহ:পররচালক 

(প্রশ:) 

১ লক্ষ্যমাত্রা ১ - - -    

অজতন        

৯.5 দুনীরর্ প্ররর্দরাি ও অর স 

রনরাপত্তা কজারদারকরদণর জন্য রসরস 

কযাদমরা স্থাপন। 

রসরস কযাদমরা 

স্থাপন 

৩ সংখ্যা কপ্রাগ্রামার ৪ লক্ষ্যমাত্রা - ৪ - -    

অর্জন        

১০. শুদ্ধাচার চচ োর িন্য পুরস্কার/প্রর্ াদনা প্রদান....................................................................৫ 

১০.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান 

 

প্রদত্ত পুরস্কার ৩ র্াররখ সহ: পররচালক 

(প্রশাসন) 

৩১/০৫/২০ লক্ষ্যমাত্রা - - - ৩১/০৫/২০    

অজতন       

১০.২ ২০১৮-১৯ অর্ েবছর্র শুদ্ধাচার 

পুরস্কারপ্রাপ্তর্দর তানলকা ওর্েবসাইর্ে 

প্রকাি 

পুরস্কারপ্রাপ্তর্দর 

তানলকা 

ওর্েবসাইর্ে 

প্রকানিত 

২ র্াররখ কপ্রাগ্রামার ৩১/০৫/২০ লক্ষ্যমাত্রা - - - ৩১/০৫/২০    

অজতন       

১১. অর্ ত বরাদ্দ…………………………….২ 

১১.১ শুদ্ধাচার কম ত-পররকল্পনায় 

অন্ততভুি রবরভন্ন কার্ তক্রম 

বাস্তবায়দনর জন্য বরাদ্দকৃর্ অদর্ তর 

আনুমারনক পররমাণ 

বরাদ্দকৃর্ অর্ ত ২ লক্ষ 

োকা 

সহ: পররচালক 

(প্রশাসন) 

১,০০,০০০/- লক্ষ্যমাত্রা - - - ১,০০,০০০/-    

অজতন       
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কার্ তক্রদমর নাম কম তসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচদকর 

মান 

একক 

 

বাস্তবায়দনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ তবছদরর 

লক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রেরর্ পররবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  মন্তব্য 

লক্ষ্যমাত্রা/ 

অজতন 

১ম 

ককায়ার্ তার 

২য় 

ককায়ার্ তার 

৩য় 

ককায়ার্ তার 

৪র্ ত 

ককায়ার্ তার 

কমার্ 

অজতন 

অরজতর্ 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

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

১২.১ দপ্তর/সংস্থা কর্ততক প্রণীর্ 

জার্ীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কম ত-

পররকল্পনা, ২০১৯-২০ স্ব স্ব মন্ত্রণালয় 

এবং ওদয়বসাইদর্ আপদলািকরণ 

প্রণীর্ কম ত-

পররকল্পনা 

আপদলািকৃর্ 

২ র্াররখ কপ্রাগ্রামার ও 

সহ: 

পররচালক 

(প্রশাসন)  

4 লক্ষ্যমাত্রা 1৪/০৭/১৯ - - -    

অজতন        

১২.২ রনি তাররর্ সমদয় নত্রমারসক 

পররবীক্ষ্ণ প্ররর্দবদন সংরিষ্ট 

মন্ত্রণালয়/রবভাদে দারখল ও স্ব স্ব 

ওদয়বসাইদর্ আপদলািকরণ 

নত্রমারসক 

প্ররর্দবদন 

দারখলকৃর্ ও 

আপদলািকৃর্ 

২ সংখ্যা কপ্রাগ্রামার ও 

সহ: 

পররচালক 

(প্রশাসন)  

৪ লক্ষ্যমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজতন       

১২.৩ আওর্ািীন আঞ্চরলক/মাঠ 

পর্ তাদয়র কার্ তালয় কর্ততক দারখলকৃর্ 

জার্ীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কম ত-

পররকল্পনা ও পররবীক্ষ্ণ প্ররর্দবদদনর 

ওপর র িব্যাক প্রদান 

র িব্যাক 

সভা/কম তশালা 

অনুরষ্ঠর্ 

৪ তানরখ - - লক্ষ্যমাত্রা - - - -   অিীনস্থ 

ককান 

অর স 

কনই। 

অজতন       

রব:দ্র:-ককান ক্ররমদকর কার্ তক্রম প্রদর্াজয না হদল র্ার কারণ সংরিষ্ট আইন/রবরি/নীরর্মালা পর্ তাদলাচনাপূব তক মন্তব্য কলাদম উদেখ করদর্ হদব। 

 


