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জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা ২০২০-২১ 
 

 ার্ মালয়য়র নার্ঃ আঞ্চরল   ার্ মালয়, রংপুর              দপ্তর/সংস্থার নার্ঃ বাংলায়দশ ধান গয়বষণা ইনরিটিউট  

 ার্ মক্রয়র্র নার্ 

 

 র্ মসম্পাদন 

সূচ  

সূচয় র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়য়নর দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মবছয়রর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ ২০২০-২০২১ কর্াট 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়াট মার 

২য় 

ক ায়াট মার  

৩য় 

ক ায়াট মার  

৪র্ ম 

ক ায়াট মার 

   

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 আঃ  ার্ মালয় প্রধান ৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন     

১.২ ননরত তা  রর্টির সভার 

রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন  

বাস্তবারয়ত 

রসদ্ধান্ত 

৪ % আঃ  ার্ মালয় প্রধান ১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন     

২. দক্ষ্তা ও ননরত তার উন্নয়ন…………………. ৭ 

২.১ অংশীজয়নর 

(stakeholder) 

অংশগ্রহয়ণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ২ সংখ্যা আঃ  ার্ মালয় প্রধান ২ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

প্রকৃত অর্জন     

২.২  র্ ম তমা- র্ মচাররয়দর 

অংশগ্রহয়ণ রনয়রর্ত উপরহহরত 

রবরধর্ালা ১৯৮২ , সর ারর 

 র্ মচারর আচারণ রবরধর্ালা 

১৯৭৯ ও সরচবালয় রনয়দ মশর্ালা 

২০১৪ রবষয়য় সয়চতনতা 

বৃরদ্ধমূল  প্ররশক্ষ্ণ আয়য়াজন। 

অনুরুপ অন্যান্য রবরধ/রবধান 

সম্পয় ম আয়লাচনা (প্রয়য়াজয 

কক্ষ্য়ত্র) 

প্ররশক্ষ্ণার্ী ৩ প্ররশক্ষ্ণার্ীর 

সংখ্যা 

আঃ  ার্ মালয় প্রধান ২৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১২  - ১২ -    

প্রকৃত অর্জন     

২.৩ জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল 

রবষয়য়  র্ ম তমা- র্ মচাররয়দর 

প্ররশক্ষ্ণ প্রদান 

প্ররশক্ষ্ণার্ী ২ সংখ্যা আঃ  ার্ মালয় প্রধান ২৪ লক্ষ্যর্াত্রা - ১২ - ১২    

প্রকৃত অর্জন     

৩. শুদ্ধাচার প্ররতষ্ঠায় সহায়  আইন/রবরধ/নীরতর্ালা/ম্যানুয়য়ল  ও প্রজ্ঞাপন/পররপত্র প্রয়য়াগ/বাস্তবায়ন………….১০ 
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৩.১ বাংলায়দশ ধান গয়বষণা 

ইনরিটিউট  র্ ম তমা ও 

 র্ মচারী চাকুরর প্ররবধান-২০১৮ 

সংয়শাধন পূব ম  

প্রণয়ন 

১০ তাররখ প্রশাসন রবভাগ 

প্রধান কার্ জালয় 

৩০-০৬-

২০২০ 

লক্ষ্যমাত্রা - - - ৩০-৬-২০ 
  

ব্রি, 

গার্ীপুর 

প্রকৃত অর্জন        

৪. তথ্য অরধ ার সম্পর মত  ার্ মক্রর্  ……………….১৪ 

৪.১ স্ব স্ব ওয়য়বসাইয়ট তথ্য 

অরধ ার   কসবাবক্স 

হালনাগাদ রণ  

কসবাবক্স 

হালনাগাদকৃত 

১ তাররখ ক া াল পয়য়ন্ট 

প্রধান কার্ জালয় 

প্ররত 

ক ায়াট মায়রর 

কশষ তাররখ 

লক্ষ্যমাত্রা ৩০-৯-১৯ ৩১-১২-১৯ ৩১-৩-২০ ৩০-৬-২০   
ব্রি, 

গার্ীপুর প্রকৃত অর্জন     

৪.২ তথ্য অরধ ার আইয়নর 

আওতায়  দারয়ত্বপ্রাপ্ত  র্ ম তমা 

(রিও) ও রব ল্প দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

 র্ ম তমার অনলাইন প্ররশক্ষ্ণ 

সম্পাদন 

অনলাইন 

প্ররশক্ষ্য়ণর  

সনদ প্রাপ্ত 

২ তাররখ দারয়ত্বপ্রাপ্ত  র্ ম তমা 

(রিও) ও রব ল্প 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত  র্ ম তমা 

৩০-০৬-

২০২০ 

লক্ষ্যর্াত্রা    ৩০-৬-২০    

প্রকৃত অর্জন      

৪.৩ দুদয়  হহারপত হটলাইন 

নম্বর ১০৬ (কটাল রি) স্ব স্ব 

তথ্য বাতায়য়ন সংযুি রণ 

এবং তা  র্ ম তমা-

 র্ মচাররয়দরয়  অবরহত রণ 

তথ্য বাতায়নন 

সংনর্াব্রর্ত ও 

কম জকতজা-

কম জচাব্রর 

অবব্রিত 

১ তাররখ ক া াল পয়য়ন্ট 

প্রধান কার্ জালয় 

২১-১০-২০১৯ লক্ষ্যর্াত্রা 

 

 ২১-১০-১৯     

ব্রি, 

গার্ীপুর 
প্রকৃত অর্জন     

৪.৪ তথ্য বাতায়য়ন সংয়র্ারজত 

সংরিষ্ট তথ্যসমূহ 

হালনাগাদ রণ  

তথ্য বাতায়ন 

হালনাগাদকৃত 

২ তাররখ ক া াল পয়য়ন্ট 

প্রধান কার্ জালয় 

প্ররত 

ক ায়াট মায়রর 

কশষ তাররখ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০-৯-১৯ ৩১-১২-১৯ ৩১-৩-২০ ৩০-৬-২০   
ব্রি, 

গার্ীপুর প্রকৃত অর্জন     

৪.৫ তথ্য অরধ ার আইন. 

২০০৯; জনস্বার্ ম সংরিষ্ট তথ্য 

প্র াশ (সুরক্ষ্া) আইন, ২০১১ 

এবং জনস্বার্ ম সংরিষ্ট তথ্য 

প্র াশ (সুরক্ষ্া) রবরধর্ালা, 

২০১৭ সম্পয় ম  র্ ম তমা-

 র্ মচাররয়দরয়  অবরহত রণ 

 র্ ম তমা-

 র্ মচারর 

অবরহত 

৬ সংখ্যা আঃ  ার্ মালয় প্রধান ২০ লক্ষ্যর্াত্রা - 1০ - 1০   

ব্রি, 

গার্ীপুর 
প্রকৃত অর্জন     

৪.৬ স্বপ্রয়ণারদত তথ্য প্রকাশ 

ব্রননদ জব্রশকা িালনাগাদ কনর 

ওয়য়বসাইয়ট প্র াশ  

হালনাগাদকৃত 

রনয়দ মরশ া 

ওয়য়বসাইয়ট 

প্র ারশত 

২ তাব্ররখ ক া াল পয়য়ন্ট 

প্রধান কার্ জালয় 

৩১-১২-

২০১৯ 

লক্ষ্যর্াত্রা  ৩১-১২-১৯     

ব্রি, 

গার্ীপুর 
অজমন     

৫. ই-গভয়ন মন্স বাস্তবায়ন……………………….১৫ 

৫.১ দাপ্তরর   ায়জ অনলাইন ই-কর্ইল/ ২ % সংব্রিষ্ট সকল কম জচারী ১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    
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করসপন্স রসয়ির্ (ই-

কর্ইল/এসএর্এস)-এর ব্যবহার 

এসএর্এস 

ব্যবহৃত 

অজমন     

৫.২ রভরিও/অনলাইন/নেব্রল-

 ন ায়রন্স আয়য়াজন 

(স্কাইপ/ম্যায়সন্জার, ভাইবার 

ব্যবহারসহ) 

 ন ায়রন্স 

অনুরষ্ঠত  

৩ সংখ্যা আইরসটি কসল, কৃরষ 

পররসংখ্যান 

৪ লক্ষ্যমাত্রা ১ ১ ১ ১   

ব্রি, 

গার্ীপুর 

অজমন     

৫.৩ দাপ্তরর  স ল  ায়জ 

ইউরনয় াি ব্যবহার  

ইউব্রননকাড 

ব্যবহৃত 

২ % স ল শাখা/রবভাগ ১০০% লক্ষ্যমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%   ব্রি, 

গার্ীপুর প্রকৃত অর্জন     

৫.৪ ই-কটন্ডার/ই-রজরপ-এর 

র্াধ্যয়র্ ক্রয়  ার্ ম সম্পাদন 

ই-কটন্ডার 

সম্পারদত  

২ % কৃরষ পররসংখ্যান, 

প্রশাসন এবং ইর্ারত ও 

রনর্ মাণ 

১০০% লক্ষ্যমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%   
ব্রি, 

গার্ীপুর প্রকৃত অর্জন 
    

৫.৫ আঞ্চল /র্াঠ পর্ মায়য় 

চালুকৃত অনলাইন/ই-কসবার 

ব্যবহার সংক্রান্ত  ার্ মক্রর্ 

পররবীক্ষ্ণ  

অনলাইন/ই-

কসবার ব্যবহার 

পররবীক্ষ্ণকৃত 

৪ % আইরসটি কসল, কৃরষ 

পররসংখ্যান ব্রবভাগ 

১০০% লক্ষ্যমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%   

ব্রি, 

গার্ীপুর প্রকৃত অর্জন 
    

  

৫.৬ কসাস্যাল রর্রিয়া ব্যবহার 

 য়র নাগরর  সর্স্যার সর্াধান 

নাগরর  সর্স্যা 

সর্াধানকৃত  

২ % ক া াল পয়য়ন্ট প্রারপ্তর 

১০০% 

লক্ষ্যমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%   
 

প্রকৃত অর্জন       

৬. উদ্ভাবনী উয়যাগ ও কসবা পদ্ধরত সহজী রণ…………………….৫ 

৬.১ বাব্রষ জক উদ্ভাবন কম জ-

পব্ররকল্পনা ২০১৯-২০ প্রণয়ন 

কম জ-পব্ররকল্পনা 

প্রণীত 

১ তাররখ ক া াল পয়য়ন্ট ৩০-০৭-

২০১৯ 

লক্ষ্যমাত্রা ৩০-৭-১৯       

প্রকৃত অর্জন     

৬.২ বাব্রষ জক উদ্ভাবন কম জ-

পব্ররকল্পনায় অর্ন্জভুক্ত কার্ জক্রম 

বাস্তবায়ন  

বাস্তবারয়ত 

উদ্ভাবনী 

 ার্ মক্রর্ 

২ % ক া াল পয়য়ন্ট ১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

প্রকৃত অর্জন     

৬.৩ চালুকৃত উদ্ভাবন 

উয়যাগ/সহরজকৃত কসবা 

পররবীক্ষ্ণ 

চালুকৃত কসবা 

পররবীক্ষ্ণকৃত 

২ সংখ্যা ক া াল পয়য়ন্ট ২ লক্ষ্যর্াত্রা  ১  ১    

প্রকৃত অর্জন     

 

 

৭. স্বচ্ছতা ও জবাবরদরহ শব্রক্তশালী রণ…………………..১৭ 

৭.১ রপরপএ ২০০৬-এর ধারা 

১১(২) ও রপরপআর ২০০৮-এর 

রবরধ ১৬(৬) অনুর্ায়ী ক্রয়-

পরর ল্পনা ২০১৯-২০ প্রণয়ন 

ক্রয়-পরর ল্পনা 

প্রণীত 

৩ তাররখ স্থানীয় ক্রয় কব্রমটি ৩১-০৮-

২০১৯ 

 

লক্ষ্যমাত্রা ৩১-৮-১৯      

ব্রি, 

গার্ীপুর 
প্রকৃত অর্জন     
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৭.২ স্ব স্ব ওয়য়বসাইয়টর 

অরভয়র্াগ প্ররত ার ব্যবস্থা 

(GRS) কসবাবক্স 

হালনাগাদ রণ 

ওয়য়বসাইয়ট 

হালনাগাদকৃত  

২ তাররখ ক া াল পয়য়ন্ট 

প্রধান কার্ জালয় 

প্ররত 

ক ায়াট মায়রর 

কশষ তাররখ 

লক্ষ্যমাত্রা ৩০-৯-১৯ ৩১-১২-১৯ ৩১-৩-২০ ৩০-৬-২০   

ব্রি, 

গার্ীপুর 
প্রকৃত অর্জন     

৭.৩ আঞ্চরল /র্াঠ পর্ মায়য়র 

 ার্ মালয়য়র কসবা প্রদান 

প্ররতশ্রুরত (রসটিয়জনস্ চাট মার) 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ 

বাস্তবায়ন 

অগ্রগরত 

পররবীক্ষ্ণকৃত 

৪ % ক া াল পয়য়ন্ট 

প্রধান কার্ জালয় 

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%   

ব্রি, 

গার্ীপুর 
প্রকৃত অর্জন     

৭.৪ আঞ্চরল /র্াঠ পর্ মায়য়র 

 ার্ মালয়য়র শাখা/অরধশাখা 

পররদশ মন/আ রি  পররদশ মন   

পররদশ মন/ 

আ রি  

পররদশ মন   

সম্পন্ন 

২ সংখ্যা ক া াল পয়য়ন্ট 

(প্রধান 

কার্ জালয়)/`vwqZ¡cÖvß 

Kg©KZ©v 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা 
১ ১ ১ ১ 

  

ব্রি, 

গার্ীপুর প্রকৃত অর্জন     

৭.৫ সরচবালয় রনয়দ মশর্ালা 

২০১৪ অনুর্ায়ী নরর্র কেরণ 

রবন্যাস রণ  

নরর্ কেরণ 

রবন্যাসকৃত 

৪ % প্রশাসন রবভাগ ২০% লক্ষ্যর্াত্রা  ১০%  ১০%   
ব্রি, 

গার্ীপুর প্রকৃত অর্জন       

৭.৬ গণশুনানী আয়য়াজন আয়য়ারজত 

গণশুনানী 

২ % ক া াল পয়য়ন্ট ১ লক্ষ্যর্াত্রা - - ১ -    

প্রকৃত অর্জন     

৮.  ার্ মালয়য়র শুদ্ধাচার সংরিষ্ট অন্যান্য  ার্ মক্রর্……………..৬ (রনয়দ মরশ ায় সংয়র্ারজত তারল া কর্য়   র্পয়ক্ষ্ ৩টি  ার্ মক্রর্ রনব মাচন  রয়ত হয়ব) 

৮.১ কসবা সপ্তাহ চালুকৃত ও 

প্রদত্ত কসবা  ার্ মক্রর্ র্রনটররং 

 ার্ মক্রর্ 

পররবীক্ষ্ণকৃত 

২ % ক া াল পয়য়ন্ট ১০০% লক্ষ্যমাত্রা - - ১০০% -  

 

 

 

 

 প্রকৃত অর্জন 
    

৮.২ দপ্তয়রর কসবামূল্য/র স 

গ্রহয়ণর কক্ষ্য়ত্র গৃহীত অয়র্ মর 

ররশদ প্রদান রনরিত রণ 

ররশয়দর 

র্াধ্যয়র্ 

কসবামূল্য 

গৃহীত 

 

২ % রহসাব রবভাগ/খামার 

ব্রবভাগ/প্রশাসন ব্রবভাগ 

১০০% লক্ষ্যমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

   

প্রকৃত অর্জন 

       

৮.৬ রবদুযৎ, পারন ও জ্বালানীর 

(কতল/গ্যাস) এর 

সােয়ী/সয়ব মাত্তর্ ব্যবহার 

রনরিত রণ 

সাশ্যয়ী ব্যবহার 

রনরিতকৃত 

২ % রহসাব রবভাগ/খামার 

ব্রবভাগ/প্রশাসন ব্রবভাগ 

১০০% লক্ষ্যমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

   
প্রকৃত অর্জন 

    

৯. শুদ্ধাচার চচ জার র্ন্য পুরস্কার/প্রনণাদনা প্রদান.........................৩ 
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৯.১ ‘শুদ্ধাচার পুরস্কার  প্রদান 

নীরতর্ালা, ২০১৭’ এবং 

র্রিপররষদ রবভায়গর 

১৩.৩.২০১৮ তাররয়খর 

০৪.০০.০০০০.৮২২.১৪.০৪২.১

৬.০৫৩ নম্বর ষ্পিী রণ পত্র 

অনুর্ায়ী শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান 

প্রদত্ত পুরস্কার ৩ তাররখ র্হাপররচাল  ৩০-০৬-

২০২০ 

লক্ষ্যর্াত্রা - - - ৩০-৬-২০   

ব্রি, 

গার্ীপুর প্রকৃত অর্জন     

১০. অর্ জ বরাদ্দ.............................................৫ 

১০.১ শুদ্ধাচার কম জ-পব্ররকল্পনায় 

অর্ন্জভুক্ত ব্রবব্রভন্ন কার্ জক্রম 

বাস্তবায়ননর র্ন্য বরাদ্দকৃত  

অয়র্ মর আনুমাব্রনক পররর্াণ 

বরাদ্দকৃত অর্ জ ৫ লক্ষ োকা রহসাব রবভাগ 

প্রধান কার্ জালয় 

১০ লক্ষ্যমাত্রা ১.৫ ২.৫ ৩.৫ ২.৫   

ব্রি, 

গার্ীপুর 
প্রকৃত অর্জন     

১১. পররবীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন………………..……১০ 

১১.১ জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল 

কম জ-পরর ল্পনা, ২০১৮-১৯ 

সংরিষ্ট দপ্তর/সংস্থায় দারখল 

 র্ ম-পরর ল্পনা 

দারখলকৃত 

৩ তাব্ররখ ক া াল পয়য়ন্ট ৩১-০৭-১৯ লক্ষ্যর্াত্রা ৩১-০৭-

১৯ 

      

প্রকৃত অর্জন     

১১.২ রনধ মাররত সর্য়য় 

নত্রর্ারস  প্ররতয়বদন স্ব স্ব 

দপ্তর/সংস্থায় দারখল 

নত্রর্ারস  

প্ররতয়বদন 

দারখলকৃত 

২ তাব্ররখ ক া াল পয়য়ন্ট ৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

প্রকৃত অর্জন     

১১.৩ আওতাধীন 

আঞ্চব্রলক/মাঠ পর্ জানয়র 

কার্ জালয়নক জাতীয় শুদ্ধাচার 

ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা, 

২০১৯-২০ প্রণয়য়নর 

রনয়দ মশনা প্রদান 

প্রদত্ত রনয়দ মশনা ১ তাব্ররখ ক া াল পয়য়ন্ট 

প্রধান কার্ জালয়  

০৫-০৭-

২০১৯ 

লক্ষ্যমাত্রা ০৫-৭-১৯ - - -   

ব্রি, 

গার্ীপুর  প্রকৃত অর্জন 

    

  

১১.৪ আওতাধীন 

আঞ্চব্রলক/মাঠ পর্ জানয়র 

কার্ জালনয় জাতীয় শুদ্ধাচার 

ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা, 

২০১৯-২০ প্রণয়য়নর রনরর্ত্ত 

 র্ মশালা আয়য়াজন 

আয়য়ারজত 

 র্ মশালা 

২ তাব্ররখ ক া াল পয়য়ন্ট 

প্রধান কার্ জালয়  

৩১-৮-২০১৯ লক্ষ্যমাত্রা ৩১-৮-১৯ - - -   

ব্রি, 

গার্ীপুর  প্রকৃত অর্জন 
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১১.৫ আওতাধীন 

আঞ্চব্রলক/মাঠ পর্ জানয়র 

কার্ জালয় কর্তজক 

প্রণীত/দারখলকৃত জাতীয় 

শুদ্ধাচার ক ৌশল পররবীক্ষ্ণ 

প্ররতয়বদয়নর ওপর র িব্যা  

প্রদান 

অনুরষ্ঠত 

র িব্যা  সভা 

২ সংখ্যা ক া াল পয়য়ন্ট 

প্রধান কার্ জালয়  

০৭-১০-২০১৯ লক্ষ্যমাত্রা - ৭-১০-১৯ - -   

ব্রি, 

গার্ীপুর  প্রকৃত অর্জন       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
(W. †gvt Avw`j ev`kvn&)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

cÖavb ˆeÁvwbK Kg©KZ©v I cÖavb                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

weª AvÂwjK Kvh©vjq, iscyi| 

 


