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আঞ্চলরক/ভাঠ ম যায়েয কাম যারয়েয জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-রয ল্পনা প্রণয়ন,  

ফাস্তফায়ন ও মূল্যােন রনর্দ মর া ২০২১-২২ 

১। কপ্রোট: 

 গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরার্দ য ায ২০১২ ার্র জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর প্রণয়ন  র্যর্ে। এ ক ৌর্রয মূর রেয র 

শুদ্ধাচায চচ মা ও দুনীরত প্ররতর্যার্ধয ভাধ্যর্ভ যাষ্ট্র ও ভার্জ সুান প্ররতষ্ঠা  যা। সুখী -মৃদ্ধ কানায ফাংরা  গড়ায 

প্রতযর্য় প্রণীত ক ৌর্র শুদ্ধাচাযর্  ননলতকতা ও ততা দ্বাযা প্রবালফত আিযণগত উৎকল য  এফাং য়কান ভায়জয 

কায়রাত্তীণ য ভানদণ্ড , প্রথা ও নীলতয প্রলত আনুগতয  লায়ফ াংজ্ঞালেত কযা য়েয়ে।  এ ক ৌর্র যাষ্ট্র ও ভার্জ শুদ্ধাচায 

প্ররতষ্ঠা য ার্যয াংরফধারন  ও আইনগত স্থায়ী দা রয়ত্ব; সুতযাং য াযর্  অব্যাতবার্ফ এই রর্েয  াম মক্রভ 

রযচারনা  যর্ত র্ফ ভর্ভ ম উর্েখ আর্ে। ২০১৬-২০১৭ অথ ম-ফের্য ভন্ত্রণারয় /রফবাগ/ংস্থায াাার আওতাধীন 

দপ্তয/ংস্থা এফাং ভাঠ ম মার্য়য লফবাগীে/আঞ্চলরক কাম যারেমূ জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম -রয ল্পনা ও ফাস্ত ফায়ন 

রযফীেণ  াঠার্ভা প্রণয়ন  র্য আয়ে। ২০১৮-১৯ অথ মফেয়য প্রথভফায়যয ভত জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-রয ল্পনায় 

ম্পারদত  ার্জয রফযীর্ত নম্বয প্রদান ও ক আর্রার্  প্রাথলভকবায়ফ মূল্যায়ন কাম যিভ শুরু ে। এয ধাযাফালকতাে 

আগাভী ২০২১-২২ অথ যফেয়যও জাতীে শুদ্ধািায য়কৌর কভ য-লযকল্পনাে  ম্পালদত কায়জয লফযীয়ত নম্বয প্রদান ও য় 

আয়রায়ক মূল্যােয়নয ব্যফস্থা যয়েয়ে।   

 

 আঞ্চলরক/ভাঠ ম যায়েয কাম যারেমূ  ভলিলযলদ লফবাগ কর্তযক প্রণীত এ লনয়দ যলকা অনুযণপূফ যক স্ব স্ব জাতীয় 

শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম -রয ল্পনা প্রণয়ন , ফাস্তফােন ও স্ব -মূল্যােন কযয়ফ এফাং ংরিষ্ট দপ্তয /ংস্থা তা  রযফীেণ ও 

মূল্যায়ন  যর্ফ ।  ভ ম-রয ল্পনায় অন্তর্ভ মক্ত  াম মক্রভমূ ফাস্তফায়ন কর্ল  মূল্যােয়নয য়ক্ষয়ত্র ও এ লনয়দ যলকা  অনুযণ 

কযয়ত য়ফ। 

২। জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-রয ল্পনা, ২০২১-২২ 

জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম -রয ল্পনায় প্রারতষ্ঠারন  ব্যফস্থা , কফা প্রদান ও ক্রয়র্ের্ে শুদ্ধাচায এফাং 

শুদ্ধাচায-ংরিষ্ট এফাং দুনীরত প্ররতর্যার্ধ ায়  অন্যান্য  াম মক্রভ  ীল ম  রনর্নাক্ত ০৩টি কের্ে  াম মক্রভ রনধ মাযণ  যা 

র্য়র্ে:  

 

ক্ররভ  ১: প্রালতষ্ঠারন  ব্যফস্থা  

 

১.১ ননরত তা  রভটিয বা  

 

ননলতকতা কলভটিয কাম যলযলধয আয়রায়ক বায আয়রািযসূলি লনধ যাযণ কযয়ত য়ফ। জাতীে শুদ্ধািায য়কৌর 

কভ য-লযকল্পনা ও ফাস্তফােন লযফীক্ষণ াংিান্ত  নেভার  প্ররতর্ফদনমূ ননরত তা  রভটিয বায় অনুর্ভারদত র্ত 

র্ফ রফধায় প্ররত ক া োট যায়য ন্যযনতভ ১টি  র্য ননরত তা  রভ টিয বা আহ্বান  যর্ত র্ফ এফং এয রক্ষযভাত্রা  ১.১ 

নম্বয ক্ররভর্ য ৬ নম্বয করায়ভ উর্েখ  যত: ৮-১১  রাভমূর্ নেভার রবরির্ত উক্ত রেযভাো রফবাজন  র্য প্রদ মন 

কয়য ননলতকতা কলভটিয বায কাম যলফফযণী ংরিষ্ট দপ্তয/ংস্থায় য়প্রযণ কযয়ত র্ফ।  
 

মূল্যায়ন দ্ধরত: প্ররত নেভারর্  ১টি  র্য বা অনুরষ্ঠত র্র পূণ ম নম্বয াওয়া মার্ফ। ক ান নেভারর্  বা 

আর্য়াজন  যা ম্ভফ না র্র যফতী ভর্য় বা আর্য়াজন  যা মার্ফ। তর্ফ , রনধ মারযত নেভারর্ য বা যফতী ভর্য় 

আর্য়াজন  যা র্র প্ররতটি বায রফরর্ম্বয জন্য ০.২৫  র্য নম্বয  তমন র্ফ। 

 

প্রভাণ :  ননলতকতা কলভটিয বায কাম যলফফযণী। 
 

১.২ ননরত তা  রভটিয বায রদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

 

ননরত তা  রভটিয বায় গৃীত রদ্ধান্ত ফাস্তফায়র্নয ায রনধ মাযণ  যর্ত র্ফ এফং এয রক্ষযভাত্রা ১.২ নম্বয 

ক্ররভর্  উর্েখ  যর্ত র্ফ। এর্ের্ে প্ররত ক ায়াট মার্য অনুর্ষ্ঠয় ননরত তা  রভটিয বায় গৃীত রদ্ধান্ত ফাস্তফায়র্নয ায 

পৃথ বার্ফ প্ররত ক ায়াট মার্য (৮-১১  রাভমূর্) উর্েখ  যর্ত র্ফ। য়কান লদ্ধান্ত ফাস্তফােন কযা ম্ভফ না য়র তায 

য়মৌলিক কাযণ উয়েি কয়য ননলতকতা কলভটিয বালত কর্তযক প্রলতস্বাক্ষলযত প্রলতয়ফদন দালির কযয়ত য়ফ।   
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মূল্যায়ন দ্ধরত: প্ররত নেভারর্  আর্য়ারজত বায রদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন রেযভাোয রফযীর্ত অজমন তবাগ 

র্র পূণ ম নম্বয াওয়া মার্ফ। তর্ফ অজমন তবাগ না র্র গারণরত ার্য নম্বয  তমন র্ফ।  উয়েখ্য, মূল্যােয়নয ভে 

ননলতকতা কলভটিয কাম যলযলধয আয়রায়ক গৃীত লদ্ধান্ত ফাস্তফােয়নয উয য়ফল গুরুত্ব য়দো য়ফ।  

 

প্রভাণ :  ননলতকতা কলভটিয বায কাম যলফফযণী ও ফাস্তফােন অগ্রগলত প্রলতয়ফদন।  
 

১.৩ সুান প্ররতষ্ঠায রনরভি অংীজর্নয (stakeholders) অংগ্রর্ণ বা  

 

 র আঞ্চলরক/ভাঠ ম যায়েয কাম যারয়ে  অংীজয়নয অং গ্রর্ণ বা আহ্বান  যর্ত  র্ফ এফং ১.৩ নম্বয 

ক্ররভর্ য ৬ নম্বয  রার্ভ এয রেযভাো উর্েখ  যর্ত র্ফ এফং ৮-১১  রাভমূর্ নেভার  রবরির্ত উক্ত রেযভাো 

রফবাজন  র্য প্রদ মন  যর্ত র্ফ । উর্েখ্য, অংীজন (stakeholder) ফরর্ত স্ব স্ব আঞ্চলরক/ভাঠ ম যায়েয কাম যারয়ে  

অবযন্তযীণ/দাপ্তলযক/নাগলযক কফা গ্রণ াযী কমর্ ান ব্যরক্ত /প্ররতষ্ঠান (য ারয/কফয ারয), সুীর ভার্জয প্ররতরনরধ 

(আঞ্চলরক/ভাঠ ম যায়েয কাম যারয়ে য  ার্জয ার্থ ংরিষ্ট ) এফং আওতাধীন  াম মারয়মূ কয  ভ ম তমা- ভ মচাযীক  

বুঝার্ফ। 

 

মূল্যােন দ্ধলত: অংীজর্নয অংগ্রর্ণ বা আর্য়াজর্নয রেযভাোয রফযীর্ত অজমন তবাগ র্র পূণ ম নম্বয 

াওয়া মার্ফ। তর্ফ অজমন তবাগ না র্র গারণরত ার্য নম্বয  তমন র্ফ।  

 

প্রভাণক: অংীজর্নয অংগ্রর্ণ বায কাম যলফফযণী এফাং ালজযা।  
 

১.৪ শুদ্ধািায াংিান্ত প্রলক্ষণ আয়োজন  

 

কভ যকতযা-কভ যিাযীয়দয জন্য শুদ্ধািায াংিান্ত ন্যযনতভ ২ টি প্র লক্ষণ আয়োজন কযয়ত য়ফ এফাং এয 

রক্ষযভাত্রা ১.৪ নম্বয িলভয়কয ৬ নম্বয করায়ভ উয়েি কযয়ত য়ফ। ৮-১১ করাভমূয় প্রয়মাজয য়কাোট যায়য উি 

রক্ষযভাত্রা প্রদ যন কযয়ত য়ফ।  

 

মূল্যােন দ্ধলত : রক্ষযভাত্রায লফযীয়ত শুদ্ধািায াংিান্ত ন্যযনতভ ২ টি প্রলক্ষণ আয়োজন ক যা য়র পূণ য 

নম্বয াওো মায়ফ। তয়ফ অজযন তবাগ না য়র গালণলতকায়য নম্বয কতযন য়ফ।  

 

প্রভাণক: প্রলক্ষয়ণয য়নাটি, ালজযা ও েলফ। 

 

১.৫ কভ য-লযয়ফ উন্নেন (স্বাস্থযলফলধ অনুযণ/টিওএন্ডইভুি অয়কয়জা ভারাভার লফনষ্টকযণ /লযষ্কায-লযচ্ছন্নতা বৃলদ্ধ 

ইতযালদ) 

ফতযভায়ন লফযাজভান নতুন স্বাবালফক (new normal) লযলস্থলতয়ত আঞ্চলরক /ভাঠ ম যায়েয কাম যারে মূ স্ব 

স্ব  াম মারর্য়  কভ য-লযয়ফ উন্নেন  াংিান্ত কাম যিভ য়মভন : স্বাস্থযলফলধ অনুযণ /টিওএন্ডইভুি অয়কয়জা ভারাভার 

লফনষ্টকযণ/লযষ্কায-লযচ্ছন্নতা বৃলদ্ধ ইতযালদ গ্রণ কযয়ফ। কাম য িয়ভয াংখ্যা ও ম্পন্ন কযায তালযি লনধ যাযণ কয়য 

রক্ষযভাত্রা ১.৫ িলভয়কয ৬ নম্বয করায়ভ উর্েখ  যর্ত র্ফ এফং ৮-১১  রাভমূর্ নেভার রবরির্ত উক্ত রেযভাো 

রফবাজন  র্য প্রদ মন  যর্ত র্ফ । উয়েখ্য, কভ য-লযকল্পনা য়প্রযয়ণয ভে লনফ যালিত কাম যিয়ভয নাভ , ফাস্তফােন প্রলিো 

ও প্রভাণক লায়ফ লক যফযা কযা য়ফ তায লফফযণ পৃথক াংযুলিয়ত লদয়ত য়ফ।  

  

 মূল্যােন দ্ধলত: আঞ্চলরক/ভাঠ ম যায়েয কাম যারেমূয় কভ য-লযয়ফ উন্নেন াংিান্ত লফলবন্ন কাম যিয়ভয াংখ্যা 

ও কাম যিভ ম্পন্ন কযায তালযয়িয রক্ষযভাত্রা অলজযত য়র পূণ ম নম্বয াওয়া মার্ফ।  

 

প্রভাণক: ননলতকতা কলভটিয বালত কর্তযক তযালেত ফাস্তফােন প্রলতয়ফদন, াংলিষ্ট ত্র, প্রয়মাজয য়ক্ষয়ত্র েলফ 

ও অন্যান্য প্রভাণক। 
 

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-রয ল্পনা, ২০২১-২২ ও নত্রভালক লযফীক্ষণ প্রলতয়ফদন স্ব স্ব দপ্তয/াংস্থাে দালির ও 

স্ব স্ব ওয়েফাইয়ট আয়রাডকযণ 

 

ভরন্ত্ররযলদ রফবাগ কথর্  প্রদি রনর্দ মনা অনুমায়ী লনধ যালযত তালযয়িয  ভর্ধ্য জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম -

রয ল্পনা ও রযফীেণ  াঠার্ভা প্রণয়ণ  র্য রক্ষযভাত্রা ১.৬ নম্বয ক্ররভর্ য প্রথভ ক ায়াট মার্য প্রদ মন  যর্ত র্ফ। এ  

 াঠার্ভা প্রণয়র্ণয প্রকৃত তারযখ অজমর্নয  রার্ভ উর্েখ  র্য তা স্ব স্ব  দপ্তয/াংস্থাে কপ্রযণ  যর্ত র্ফ।  প্রর্তয  
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ক ায়াট মার্য জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-রয ল্পনা ও রযফীেণ  াঠার্ভা ফাস্তফায়র্নয তথ্য ংরিষ্ট ক ায়াট মার্যয প্রকৃত 

অজমর্নয ঘর্য উয়েি কয়য ক ায়াট মায ভারপ্তয যফতী ১৫ রদর্নয ভর্ধ্য  স্ব স্ব দপ্তয/াংস্থাে দারখর  যর্ত র্ফ এফাং স্ব স্ব 

ওয়েফাইয়ট আয়রাড কযয়ত য়ফ। 

 

মূল্যােন দ্ধলত: লনধ যালযত তারযর্খয ভর্ধ্য জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম -রয ল্পনা, ২০২০-২১ প্রণয়ন  র্য স্ব 

স্ব দপ্তয/াংস্থাে য়প্রযণ এফাং ওয়েফাইয়ট আয়রাড কযা য়র  পূণ ম নম্বয াওয়া মার্ফ। তয়ফ অজযন তবাগ না য়র য়কান 

নম্বয প্রদান কযা য়ফ না। 

 

প্রভাণক: স্ব স্ব ওর্য়ফাইট। 
 

১.৭ শুদ্ধািায পুযস্কায প্রদান এফাং পুযস্কাযপ্রাপ্তয়দয তালরকা ওয়েফাইয়ট প্রকা 

 

শুদ্ধািায পুযস্কায প্রদান  নীলতভারা, ২০১৭ ও এয স্পষ্টীকযণ  অনুমায়ী আঞ্চলরক/ভাঠ ম যায়েয কাম যারে মূ 

তার্দয  ভ ম তমা - ভ মচারযর্দযর্  পুযস্কায প্রদান  যর্ফ  এফাং পুযস্কাযপ্রাপ্তয়দয তালরকা ওয়েফাইয়ট প্রকা কযয়ফ।  এয 

রেযভাো ১.৭ নম্বয ক্ররভর্ য ৬ নম্বয করায়ভ উর্েখ  যর্ত র্ফ এফং ৮-১১  রাভমূর্ প্রয়মাজয য়কাোট যায়য উক্ত 

রেযভাো প্রদ মন  যর্ত র্ফ। উয়েখ্য, জুন ২০২২ এ পুযস্কায প্রদান  যয়ত য়ফ। 

 

মূল্যােন দ্ধলত: ২০২১-২২ অথ ম-ফের্যয শুদ্ধািায পুযস্কায প্রদায়নয রেযভাোয রফযীর্ত অজমন তবাগ র্র 

পূণ ম নম্বয াওয়া মার্ফ। তর্ফ অজমন রনধ মারযত তারযর্খয ভর্ধ্য না র্র  ক ান নম্বয প্রদান  যা মার্ফ না। 

 

প্রভাণক: আর্দ, ে  ওয়েফাইট। 
 

ক্ররভ  ২: ক্রর্য়য কের্ে শুদ্ধাচায 

 

২.১ ২০২১-২২ অথ য ফেয়যয ক্রয়- রয ল্পনা ওর্য়ফাইর্ট প্র া 

ররএ ২০০৬-এয ধাযা ১১(২) ও ররআয ২০০৮-এয রফরধ ১৬(৬) অনুমায়ী য ার্যয যাজস্ব ফার্জর্টয 

অধীর্ন ক ান ক্রয় াম ম রযচারনায কের্ে ক্র য় ারয প্ররতষ্ঠান অথ ম ফের্যয প্রাযর্ম্ভ ফারল ম  ক্রয় -রয ল্পনা প্রণয়ন  যর্ফ। 

উক্ত ক্রয় -রয ল্পনা প্রণয়র্নয রেযভাোর্  ২.১ নম্বয ক্ররভর্ য ৬ নম্বয  রার্ভ উর্েখ  যর্ত র্ফ এফং ৮-১১ 

 রাভমূর্ প্রয়মাজয য়কাোট যায়য উক্ত রেযভাো প্রদ মন  যর্ত র্ফ।  
 

মূল্যােন দ্ধলত: ২০২১-২২ অথ মফের্যয প্রাযর্ম্ভ ফারল ম  ক্রয় -রয ল্পনা ওর্য়ফাইর্ট প্র া  যা র্র এফং 

মথাভর্য় (ংর্ারধত ফার্জট অনুমায়ী ) ারনাগাদ  যা র্র পূণ ম নম্বয নম্বয াওয়া মার্ফ। রনধ মারযত তারযর্খয ভর্ধ্য না 

র্র প্ররত ারের্ য জন্য ০.২৫  র্য নম্বয  তমন র্ফ।  

প্রভাণক: অলপ আয়দ ও স্ব স্ব ওর্য়ফাইট 

 

 

ক্ররভ  ৩: শুদ্ধাচায ংরিষ্ট এফং দুনীরত প্ররতর্যার্ধ ায়  অন্যান্য  াম মক্রভ 

 

আঞ্চলরক/ভাঠ ম যায়েয কাম যারে মূ স্ব স্ব  াম মারর্য় শুদ্ধাচায প্ররতষ্ঠায রনরভি শুদ্ধাচায ংরিষ্ট এফং দুনীরত 

প্ররতর্যার্ধ ায়   াম মক্রভমূর্য ভধ্য  র্ত কমর্ ান উমৄক্ত  াম মক্রভ গ্রণ  যর্ত ার্য। এর্ের্ে অন্যযন ৫টি  াম মেভ 

গ্রণ  যর্ত র্ফ এফাং রেযভাো ৬ নম্বয  রার্ভ ও ৮-১১  রাভমূর্ নেভার রবরির্ত উক্ত রেযভাো রফবাজন  র্য 

প্রদ যন  যর্ত র্ফ। 
মূল্যােন দ্ধলত:  াম মক্রভ,  ভ মম্পাদন সূচ  ও এ    মথামথ ওয়া ার্র্ে এফং রেযভাোয রফযীর্ত 

অজমন তবাগ র্র পূণ ম নম্বয াওয়া মার্ফ। অন্যথায় ক ান নম্বয প্রদান  যা মার্ফ না।  

 

প্রভাণক: ওয়েফাইট, ত্র, য়নাটি, েলফ, লবলডও ফা কাম যিভ াংলিষ্ট য়ময়কান প্রভাণক। 
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৩। জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-রয ল্পনা, ২০২১-২২ প্রণয়ন ও নেভার  রযফীেণ প্ররতর্ফদন ংক্রান্ত ভেসূলি: 

 

ভয়ীভা রফলয় ফাস্তফায়ন াযী  র্তমে 

ক. জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-রয ল্পনা ও ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীেণ  াঠার্ভা প্রণয়ন  

২৫ ভাি য  

২০২১  

রনর্দ মর া অনুযণ  র্য জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম -রয ল্পনা প্রণ েয়নয 

জন্য  র ভন্ত্রণারয় /রফবাগ/যাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠানর্  অনুর্যাধ জ্ঞান এফং 

আওতাধীন দপ্তয/ংস্থা, আঞ্চরর /ভাঠ ম মার্য়য  াম মারয়মুর্  ভ ম-রয ল্পনা 

প্রণয়র্নয রনর্দ মনা ও প্রর্য়াজনীয় ায়তা প্রদার্নয জন্য  র 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/যাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠানর্  অনুর্যাধ জ্ঞান  

ভরন্ত্ররযলদ রফবাগ  

১৭ য়ভ 

২০২১ 

জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম -রয ল্পনায খড়া স্ব স্ব ননরত তা  রভটিয 

অনুর্ভাদন গ্রণপূফ ম  স্ব স্ব দপ্তয/াংস্থায় কপ্রযণ  

আঞ্চলরক/ভাঠ ম যায়েয 

কাম যারেমূ 

১৪-১৮ 

জুন 

 ২০২১ 

দপ্তয/াংস্থা  র্তম  আঞ্চলরক/ভাঠ ম যায়েয কাম যার েমূয়য  দারখরকৃত জাতীয় 

শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-রয ল্পনায খড়া ম মার্রাচনাপূফ ম  রপডব্যা  প্রদান  

দপ্তয/াংস্থা 

২৫ জুন 

২০২১ 

স্ব স্ব ননরত তা  রভটিয অনুর্ভাদন গ্রণপূফ ম  জাতীয় শুদ্ধাচা য ক ৌর  ভ ম -

রয ল্পনা, ২০২১-২২ চূড়ান্ত  র্য স্ব স্ব  দপ্তয/াংস্থাে কপ্রযণ ও ওর্য়ফ াইর্ট 

প্র া 

আঞ্চলরক/ভাঠ ম যায়েয 

কাম যারেমূ 

ি. জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-রয ল্পনা লযফীক্ষণ 

১৭ 

অয়টাফয 

২০২১ 

জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম -রয ল্পনা ও ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীেণ 

 াঠার্ভার্ত উরেরখত  রক্ষযভাত্রায লফযীয়ত ১ভ নত্রভালক (জুরাই ২০২১ -  

য়য়েম্বয ২০২২) অগ্রগলত ম যায়রািনাপূফ যক প্রলতয়ফদন দপ্তয/াংস্থায় য়প্রযণ 

স্ব স্ব আঞ্চরর /ভাঠ 

ম মার্য়য  াম মারয়মুর্য  

ননলতকতা কলভটি 

১৬ 

জানুোলয 

২০২২ 

জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম -রয ল্পনা ও ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীেণ 

 াঠার্ভার্ত উরেরখত  রক্ষযভাত্রায লফযীয়ত ২ে নত্র ভালক (অয়টাফয ২০২১ -  

লডয়ম্বয ২০২১) অগ্রগলত ম যায়রািনাপূফ যক প্রলতয়ফদন দপ্তয/াংস্থায় য়প্রযণ 

স্ব স্ব আঞ্চরর /ভাঠ 

ম মার্য়য  াম মারয়মুর্য  

ননলতকতা কলভটি 

১৭ এরপ্রর 

২০২২ 

জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-রয ল্পনা ও ফাস্তফায়ন অগ্রগরত  

রযফীক্ষণ  াঠার্ভার্ত উরেরখত রক্ষযভাত্রায লফযীয়ত ৩ে নত্রভালক (জানুোলয 

২০২২ - ভাি য ২০২২) অগ্রগলত ম যায়রািনাপূফ যক প্রলতয়ফদন দপ্তয/াংস্থায় য়প্রযণ 

স্ব স্ব আঞ্চরর /ভাঠ 

ম মার্য়য  াম মারয়মুর্য  

ননলতকতা কলভটি 

১৭ 

জুরাই 

২০২২ 

 

জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম -রয ল্পনা ও ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীে ণ 

 াঠার্ভার্ত উরেরখত রক্ষযভাত্রায লফযীয়ত ৪থ য নত্রভালক (এলপ্রর ২০২২- 

জুন ২০২২) অগ্রগলত ম যায়রািনাপূফ যক প্রলতয়ফদন দপ্তয/াংস্থায় য়প্রযণ 

স্ব স্ব আঞ্চরর /ভাঠ 

ম মার্য়য 

 াম মারয়মুর্য  

ননলতকতা কলভটি 

 

 

৪। জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-রয ল্পনা, ২০২১-২২দালির প্রলিো 

   (ক) জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-রয ল্পনা ২০২১-২২ খড়ায ২ কল ১৭ য়ভ ২০২১ তারযখ লফকার ৫:০০ 

ঘটিকায ভয়ে স্ব স্ব দপ্তয/াংস্থায়  য়প্রযণ কযয়ত য়ফ। 

(ি)  দপ্তয/াংস্থায সুারয অন্তর্ভ মক্ত  র্য জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-রয ল্পনা ও ফাস্তফায়ন অগ্রগরত 

রযফীেণ  াঠার্ভায চূড়ান্ত  র ২৫ জুন ২০২১ তারযর্খয ভর্ধ্য স্ব স্ব ওর্য়ফাইট -এ আয়রাড কযয়ত য়ফ।  



রযরষ্ট-' ' 

 

                     আঞ্চলরক/ভাঠ ম যায়েয কাম যারয়েয জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-রয ল্পনা, ২০২১-২০২২  

আঞ্চলরক/ভাঠ ম যায়েয কাম যারয়েয নাভ: 

 াম মক্রর্ভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচর্ য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়

কনযদারয়

ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরক্ত/দ 

২০২০-

২০২১ 

অথ মফের্যয 

রেযভাো 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীেণ, ২০২০-২০২১  ভন্তব্য 

রেযভাো/ 

অজমন 

১ভ 

ক ায়াট মা

য 

২য় 

ক ায়াট মা

য 

৩য় 

ক ায়াট মা

য 

৪থ ম 

ক ায়াট মা

য 

কভাট 

অজমন 

অরজম

ত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারন  ব্যফস্থা……………………………….....২৬ 

১.১ ননরত তা  রভটি বা 

আয়োজন 

বা 

আর্য়ারজত 

৪ ংখ্যা   রেযভাো        

অজমন      

১.২ ননরত তা  রভটিয বায 

রদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফারয়ত 

রদ্ধান্ত 

৬ %   রেযভাো        

অজমন      

১.৩ সুান প্ররতষ্ঠায রনরভি 

অংীজর্নয 

(stakeholders) 

অংগ্রর্ণ  বা 

অনুরষ্ঠত বা ৪ ংখ্যা   রেযভাো        

অজমন      

১.৪ শুদ্ধািায াংিান্ত প্রলক্ষণ 

আয়োজন  

প্রলক্ষণ 

আয়োলজত 

  ২ াংখ্যা   রেযভাো 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

অজমন      

১.৫  ভ ম-রযর্ফ উন্নয়ন 

(স্বাস্থযরফরধ 

অনুযণ/টিওএন্ডইর্ভক্ত অর্ র্জা 

উন্নত কভ য-

লযয়ফ 

 ৩ ংখ্যা 

ও 

তারযখ 

  রেযভাো 

 

       

অজমন      



2 

 

 াম মক্রর্ভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচর্ য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়

কনযদারয়

ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরক্ত/দ 

২০২০-

২০২১ 

অথ মফের্যয 

রেযভাো 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীেণ, ২০২০-২০২১  ভন্তব্য 

রেযভাো/ 

অজমন 

১ভ 

ক ায়াট মা

য 

২য় 

ক ায়াট মা

য 

৩য় 

ক ায়াট মা

য 

৪থ ম 

ক ায়াট মা

য 

কভাট 

অজমন 

অরজম

ত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

ভারাভার রফনষ্ট যণ/রযষ্কায-

রযচ্ছন্নতা বৃরদ্ধ ইতযারদ  

অজমন      

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর 

 ভ ম-রয ল্পনা, ২০২১-২২ ও 

নেভার  রযফীেণ প্ররতর্ফদন 

দপ্তয/াংস্থাে দারখর ও স্ব স্ব 

ওয়েফাইয়ট আয়রাডকযণ  

  ভ ম-

রয ল্পনা  ও 

নেভার  

প্ররতর্ফদন 

দারখরকৃত ও 

আর্রাডকৃত  

  ৪ তারযখ   রেযভাো        

অজমন      

অজমন      

১.৭ শুদ্ধািায পুযস্কায প্রদান 

এফাং 

পুযস্কাযপ্রাপ্তয়দয তালরকা 

ওয়েফাইয়ট প্রকা 

প্রদত্ত পুযস্কায   ৩ তালযি           

২.  িয়েয য়ক্ষয়ত্র শুদ্ধািায ........................................................................৪ 

২.১ ২০২১-২২ অথ ম ফের্যয 

ক্রয়-রয ল্পনা  ওকয়ফাইর্ট 

প্র া 

ক্রয়-

রয ল্পনা 

ওর্য়ফাইর্ট 

প্র ারত 

৪ তারযখ   রেযভাো        

 

অজযন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩. শুদ্ধাচায ংরিষ্ট এফং দুনীরত প্ররতর্যার্ধ ায়  অন্যান্য  াম মক্রভ……………..২০ (অগ্রালধকায লবলত্তয়ত নুযনতভ াঁিটি কাম যিভ) 

৩.১  ৪    রেযভাো        

অজমন      

৩.২  ৪    রেযভাো        

অজমন      
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 াম মক্রর্ভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচর্ য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়

কনযদারয়

ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরক্ত/দ 

২০২০-

২০২১ 

অথ মফের্যয 

রেযভাো 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীেণ, ২০২০-২০২১  ভন্তব্য 

রেযভাো/ 

অজমন 

১ভ 

ক ায়াট মা

য 

২য় 

ক ায়াট মা

য 

৩য় 

ক ায়াট মা

য 

৪থ ম 

ক ায়াট মা

য 

কভাট 

অজমন 

অরজম

ত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৩.৩  ৪    রেযভাো        

অজমন      

৩.৪  ৪    রেযভাো        

অজমন      

৩.৫  ৪    রেযভাো        

অজমন      

অজমন      

লফ:দ্র:- য়কান িলভয়কয কাম যিভ প্রয়মাজয না য়র তায কাযণ ভন্তব্য করায়ভ উয়েি কযয়ত য়ফ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


