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১। ���াপট:
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার ২০১২ সােল জাতীয় ��াচার �কৗশল �ণয়ন কেরেছ। এ

�কৗশেলর মলূ ল�� হল ��াচার চচ� া ও দনু�িত �িতেরােধর মাধ�েম রা� ও সমােজ সুশাসন �িত�া
করা। সুখী-সম�ৃ �সানার বাংলা গড়ার �ত�েয় �ণীত �কৗশেল ��াচারেক �নিতকতা ও সততা �ারা
�ভািবত আচরণগত উৎকষ� এবং �কান সমােজর কােলা�ীণ� মানদ�, �থা ও নীিতর �িত আনগুত�
িহসােব সং�ািয়ত করা হেয়েছ। এ �কৗশেল রা� ও সমােজ ��াচার �িত�া সরকােরর সাংিবধািনক
ও আইনগত �ায়ী দািয়�; সুতরাং সরকারেক অব�াহতভােব এই লে�� কায��ম পিরচালনা করেত
হেব মেম� উে�খ আেছ। এরই ধারাবািহকতায় �ায় সকল ম�ণালয়/িবভাগ/অন�ান� রা�ীয়
�িত�ানসমহূ ১ জানয়ুাির ২০১৫ �থেক ৩০ জনু ২০১৬ �ময়ােদর জন� ��াচার কম�-পিরক�না ও
বা�বায়ন অ�গিত পিরবী�ণ কাঠােমা �ণয়ন কের। ২০১৬-২০১৭ অথ�বছের
ম�ণালয়/িবভাগ/সং�ার পাশাপািশ আওতাধীন দ�র/সং�া এবং মাঠ পয�ােয়র িবভাগীয়/আ�িলক
কায�ালয়সমহূ জাতীয় ��াচার �কৗশল কম�-পিরক�না ও বা�বায়ন পিরবী�ণ কাঠােমা �ণয়ন কের
আসেছ। ২০১৮-১৯ অথ�বছের �থমবােরর মত জাতীয় ��াচার �কৗশল কম�-পিরক�নায় স�ািদত
কােজর িবপরীেত ন�র �দান ও �স আেলােক �াথিমকভােব মলূ�ায়ন কায��ম �� হয়। এর
ধারাবািহকতায় আগামী ২০২১-২২ অথ�বছেরও জাতীয় ��াচার �কৗশল কম�-পিরক�নায় স�ািদত
কােজর িবপরীেত ন�র �দান ও �স আেলােক মলূ�ায়েনর ব�ব�া রেয়েছ।

সকল দ�র/সং�া মি�পিরষদ িবভাগ কতৃ� ক �ণীত এ িনেদ� িশকা অনসুরণপূব�ক � �
কায�ালেয়র জাতীয় ��াচার �কৗশল কম�-পিরক�না �ণয়ন, বা�বায়ন করেব এবং আওতাধীন
আ�িলক ও মাঠ পয�ােয়র কায�ালয়সমেূহর জন� জাতীয় ��াচার �কৗশল কম�-পিরক�না �ণয়ন,
বা�বায়ন ও মলূ�ায়েনর িনেদ�শনা ও �েয়াজনীয় সহায়তা �দান করেব। দ�র/সং�াসমহূ এই
িনেদ� িশকা অনসুরণ কের কম�-পিরক�নায় অ�ভু� � কায��মসমহূ বা�বায়ন �শেষ মলূ�ায়ন করেব।
২। জাতীয় ��াচার �কৗশল কম�-পিরক�না, ২০২১-২২

জাতীয় ��াচার �কৗশল কম�-পিরক�নায় �ািত�ািনক ব�ব�া, আিথ�ক ব�ব�াপনা উ�য়ন
এবং ��াচার সংি�� ও দনু�িত �িতেরােধ সহায়ক অন�ান� কায��ম এই ৩ (িতন) � ��ে� কায��ম
িনধ�ারণ করা হেয়েছ:

�িমক ১: �ািত�ািনক ব�ব�া

১.১ �নিতকতা কিম�র সভা

�নিতকতা কিম�র কায�পিরিধর আেলােক সভার আেলাচ�সূিচ িনধ�ারণ করেত হেব।
জাতীয় ��াচার �কৗশল কম�-পিরক�না ও বা�বায়ন পিরবী�ণ সং�া� ��মািসক �িতেবদনসমহূ
�নিতকতা কিম�র সভায় অনেুমািদত হেত হেব িবধায় �িত �কায়াট� াের ন�ূনতম ১� কের �নিতকতা
কিম�র সভা আ�ান করেত হেব এবং এর ল��মা�া ১.১ ন�র �িমেকর ৬ ন�র কলােম
উে�খপূব�ক ৮-১১ কলামসমেূহ ��মািসক িভি�েত উ� ল��মা�া িবভাজন কের �দশ�ন কের
�নিতকতা কিম�র সভার কায�িববরণী সংি�� ম�ণালয়/িবভােগ ��রণ করেত হেব।

মলূ�ায়ন প�িত: �িত ��মািসেক ১� কের সভা অনিু�ত হেল পূণ� ন�র পাওয়া যােব।
�কান ��মািসেক সভা আেয়াজন করা স�ব না হেল পরবত� সমেয় সভা আেয়াজন করা যােব। তেব,
িনধ�ািরত ��মািসেকর সভা পরবত� সমেয় আেয়াজন করা হেল �িত� সভার িবলে�র জন� ০.২৫
কের ন�র কত� ন হেব।

�মাণক: �নিতকতা কিম�র সভার কায�িববরণী।
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১.২ �নিতকতা কিম�র সভার িস�া� বা�বায়ন

�নিতকতা কিম�র সভায় গৃহীত িস�া� বা�বায়েনর হার িনধ�ারণ করেত হেব এবং এর
ল��মা�া ১.২ ন�র �িমেক উে�খ করেত হেব। এে�ে� �িত �কায়াট� াের অনেু�য় �নিতকতা
কিম�র সভায় গৃহীত িস�া� বা�বায়েনর হার পৃথকভােব �িত �কায়াট� াের (৮-১১ কলামসমেূহ)
উে�খ করেত হেব। �কান িস�া� বা�বায়ন করা স�ব না হেল তার �যৗি�ক কারণ উে�খ কের
�নিতকতা কিম�র সভাপিত কতৃ� ক �িত�া�িরত �িতেবদন দািখল করেত হেব।

মলূ�ায়ন প�িত: �িত ��মািসেক আেয়ািজত সভার িস�া� বা�বায়ন ল��মা�ার িবপরীেত
অজ� ন শতভাগ হেল পূণ� ন�র পাওয়া যােব। তেব অজ� ন শতভাগ না হেল গািণিতকহাের ন�র কত� ন
হেব। উে�খ�, মলূ�ায়েনর সময় �নিতকতা কিম�র কায�পিরিধর আেলােক গৃহীত িস�া� বা�বায়েনর
ওপর �বিশ ��� �দয়া হেব।

�মাণক: �নিতকতা কিম�র সভার কায�িববরণী ও বা�বায়ন অ�গিত �িতেবদন।

১.৩ সুশাসন �িত�ার িনিম� অংশীজেনর (Stakeholder) অংশ�হেণ সভা

দ�র/সং�ায় অংশীজেনর অংশ�হেণ সভা আ�ান করেত হেব এবং ১.৩ ন�র �িমেকর ৬
ন�র কলােম এর ল��মা�া উে�খ করেত হেব এবং ৮-১১ কলামসমেূহ ��মািসক িভি�েত উ�
ল��মা�া িবভাজন কের �দশ�ন করেত হেব। উে�খ�, অংশীজন (stakeholder) বলেত � �
ম�ণালয়/িবভাগ/রা�ীয় �িত�ােনর অভ��রীণ/দা�িরক/নাগিরক �সবা �হণকারী �যেকান
ব�ি�/�িত�ান (সরকাির/�বসরকাির), সুশীল সমােজর �িতিনিধ (দ�র/সং�ার কােজর সােথ
সংি��) এবং আওতাধীন মাঠপয�ােয়র কায�ালয়সমহূ িকংবা তােদর কম�কত� া-কম�চারীেক বঝুােব।

মলূ�ায়ন প�িত: অংশীজেনর অংশ�হেণ সভা আেয়াজেনর ল��মা�ার িবপরীেত অজ� ন
শতভাগ হেল পূণ� ন�র পাওয়া যােব। তেব অজ� ন শতভাগ না হেল গািণিতকহাের ন�র কত� ন হেব।

�মাণক: অংশীজেনর অংশ�হেণ সভার কায�িববরণী এবং হািজরা।

১.৪ ��াচার সং�া� �িশ�ণ আেয়াজন

কম�কত� া-কম�চারীেদর জন� ��াচার সং�া� ন�ূনতম ২ � �িশ�ণ আেয়াজন করেত হেব
এবং এর ল��মা�া ১.৪ ন�র �িমেকর ৬ ন�র কলােম উে�খ করেত হেব। ৮-১১ কলামসমেূহ
�েযাজ� �কায়াট� াের উ� ল��মা�া �দশ�ন করেত হেব।

মলূ�ায়ন প�িত: ল��মা�ার িবপরীেত ��াচার সং�া� ন�ূনতম ২ � �িশ�ণ আেয়াজন
করা হেল পূণ� ন�র পাওয়া যােব। তেব অজ� ন শতভাগ না হেল গািণিতকহাের ন�র কত� ন হেব।

�মাণক: �িশ�েণর �না�শ, হািজরা ও ছিব।

১.৫ কম�-পিরেবশ উ�য়ন (�া��িবিধ অনসুরণ/�ওএ�ইভু� অেকেজা মালামাল
িবন�করণ/পির�ার-পির��তা বিৃ� ইত�ািদ)

বত� মােন িবরাজমান নতুন �াভািবক (new normal) পিরি�িতেত দ�র/সং�াসমহূ � �
কায�ালেয় কম�-পিরেবশ উ�য়ন সং�া� কায��ম �যমন: �া��িবিধ অনসুরণ/�ওএ�ইভু� অেকেজা
মালামাল িবন�করণ/পির�ার-পির��তা বিৃ� ইত�ািদ �হণ করেব। কায��েমর সংখ�া ও স��
করার তািরখ িনধ�ারণ কের ল��মা�া ১.৫ �িমেকর ৬ ন�র কলােম উে�খ করেত হেব এবং ৮-১১
কলামসমেূহ ��মািসক িভি�েত উ� ল��মা�া িবভাজন কের �দশ�ন করেত হেব। উে�খ�,
কম�-পিরক�না ��রেণর সময় িনব�ািচত কায��েমর নাম, বা�বায়ন �ি�য়া ও �মাণক িহসােব িক
সরবরাহ করা হেব তার িববরণ পৃথক সংযুি�েত িদেত হেব।
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মলূ�ায়ন প�িত: দ�র/সং�াসমহূ কম�-পিরেবশ উ�য়ন সং�া� িবিভ� কায��েমর সংখ�া ও
কায��ম স�� করার তািরেখর ল��মা�া অিজ� ত হেল পূণ� ন�র পাওয়া যােব।

�মাণক: �নিতকতা কিম�র সভাপিত কতৃ� ক সত�ািয়ত বা�বায়ন �িতেবদন, সংি�� প�,
�েযাজ� ��ে� ছিব ও অন�ান� �মাণক।

১.৬ জাতীয় ��াচার �কৗশল কম�-পিরক�না, ২০২১-২২ এবং িনধ�ািরত সমেয় ��মািসক পিরবী�ণ
�িতেবদন � � ম�ণালেয় দািখল ও � � ওেয়বসাইেট আপেলাডকরণ

মি�পিরষদ িবভাগ �থেক �দ� িনেদ�শনা অনযুায়ী িনধ�ািরত তািরেখর মেধ� জাতীয় ��াচার
�কৗশল কম�-পিরক�না ও পিরবী�ণ কাঠােমা �ণয়ণ কের ল��মা�া ১.৬ ন�র �িমেকর �থম
�কায়াট� াের �দশ�ন করেত হেব। এ কাঠােমা �ণয়েণর �কৃত তািরখ অজ� েনর কলােম উে�খ কের তা
সংি�� ম�ণালয়/িবভােগ ��রণ করেত হেব। �েত�ক �কায়াট� াের জাতীয় ��াচার �কৗশল
কম�-পিরক�না ও পিরবী�ণ কাঠােমা বা�বায়েনর তথ� সংি�� �কায়াট� ােরর �কৃত অজ� েনর ঘের
উে�খ কের �কায়াট� ার সমাি�র পরবত� ১৫ িদেনর মেধ� তা সংি�� ম�ণালয়/িবভােগ দািখল করেত
হেব এবং ও � � ওেয়বসাইেট আপেলাড করেত হেব।

মলূ�ায়ন প�িত: িনধ�ািরত তািরেখর মেধ� জাতীয় ��াচার �কৗশল কম�-পিরক�না,
২০২১-২২ এবং �েত�ক ��মািসক পিরবী�ণ �িতেবদন িনধ�ািরত সমেয় � � ম�ণালেয় দািখল ও �
� ওেয়বসাইেট আপেলাড করা হেল পূণ� ন�র পাওয়া যােব।

�মাণক: � � ওেয়বসাইট।

১.৭ আওতাধীন আ�িলক/মাঠ পয�ােয়র কায�ালয় (�েযাজ� ��ে�) কতৃ� ক দািখলকৃত জাতীয় ��াচার
�কৗশল কম�-পিরক�না ও পিরবী�ণ  �িতেবদেনর ওপর িফডব�াক �দান

দ�র/সং�াসমহূ আওতাধীন আ�িলক/মাঠ পয�ােয়র কায�ালয় কতৃ� ক দািখলকৃত জাতীয়
��াচার �কৗশল কম�-পিরক�না ও পিরবী�ণ �িতেবদেনর ওপর িফডব�াক �দান করেব এবং
ল��মা�া ১.৭ ন�র �িমেকর ৬ ন�র কলােম উে�খ করেত হেব এবং ৮-১১ কলামসমেূহ ��মািসক
িভি�েত উ� ল��মা�া িবভাজন কের �দশ�ন করেত হেব।

মলূ�ায়ন প�িত: আওতাধীন আ�িলক/মাঠ পয�ােয়র কায�ালয় কতৃ� ক �িত �কায়াট� াের
দািখলকৃত জাতীয় ��াচার �কৗশল কম�-পিরক�না ও পিরবী�ণ �িতেবদেনর ওপর দ�র/সং�াসমহূ
িফডব�াক �দান করেল পূণ� ন�র পাওয়া যােব।

�মাণক: �না�শ, উপি�িত, প�, আ�িলক/মাঠ পয�ােয়র কায�ালয় (�েযাজ� ��ে�) কতৃ� ক
বা�বািয়ত কম�- পিরক�নার ৩ ন�র �িমেকর বা�বায়ন অ�গিত �িতেবদন।

১.৮ ��াচার পুর�ার �দান এবং পুর�ার�া�েদর তািলকা ওেয়বসাইেট �কাশ

��াচার পুর�ার �দান নীিতমালা ২০১৭ ও এর ��ীকরণ অনযুায়ী দ�র/সং�াসমহূ তােদর
কম�কত� া-কম�চারীেদরেক পুর�ার �দান করেব এবং পুর�ার�া�েদর তািলকা ওেয়বসাইেট �কাশ
করেব। এর ল��মা�া ১.৮ ন�র �িমেকর ৬ ন�র কলােম উে�খ করেত হেব এবং ৮-১১
কলামসমেূহ �েযাজ� �কায়াট� াের উ� ল��মা�া �দশ�ন করেত হেব। উে�খ�, জনু ২০২২-এ পুর�ার
�দান করেত হেব।

মলূ�ায়ন প�িত: ২০২১-২২ অথ�বছেরর ��াচার পুর�ার �দােনর ল��মা�ার িবপরীেত
অজ� ন শতভাগ হেল পূণ� ন�র পাওয়া যােব। তেব অজ� ন িনধ�ািরত তািরেখর মেধ� না হেল �কান
ন�র �দান করা যােব না।

�মাণক: আেদশ, প�, ওেয়বসাইট।

�িমক ২: আিথ�ক ব�ব�াপনা উ�য়ন
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২.১ ২০২১-২২ অথ� বছেরর �য়-পিরক�না (�কে�র অনেুমািদত বািষ�ক �য় পিরক�নাসহ)
ওেয়বসাইেট �কাশ

িপিপএ ২০০৬-এর ধারা ১১(২) ও িপিপআর ২০০৮-এর িবিধ ১৬(৬) অনযুায়ী সরকােরর
রাজ� বােজেটর অধীেন �কান �য়কায� পিরচালনার ��ে� �য়কারী �িত�ান অথ�বছেরর �ারে�
বািষ�ক �য়-পিরক�না �ণয়ন করেব। দ�র/সং�ার রাজ� বােজেটর অধীেন �য় পিরক�না
�ণয়েনর পাশাপািশ চলমান �ক�সমেূহর বািষ�ক �য় পিরক�না অনেুমাদন করেত হেব। রাজ�
বােজেটর �য় পিরক�না এবং �ক�সমেূহর অনেুমািদত �য় পিরক�না ওেয়বসাইেট �কােশর
ল��মা�া ১ম �কায়াট� ােরই িনধ�ারণ করেত হেব। দ'ুধরেনর �য় পিরক�না ওেয়বসাইেট �কােশর
জন� দ'ু� পৃথক তািরখ িনধ�ারণ করা হেল তািরখ দ'ু� ১ম �কায়াট� াের (৮ ন�র কলােম) কমা িদেয়
িলখেত হেব। উে�খ�, ম�ব� কলােম �কান� রাজ� বােজেটর �য় পিরক�না ওেয়বসাইেট �কােশর
ল��মা�া এবং �কান� �ক�সমেূহর অনেুমািদত বািষ�ক �য় পিরক�না ওেয়বসাইেট �কােশর
ল��মা�া তা িনধ�ারণ কের িদেত হেব।

মলূ�ায়ন প�িত: ২০২১-২২ অথ�বছেরর �ারে� বািষ�ক �য়-পিরক�না ওেয়বসাইেট �কাশ
করা হেল এবং যথাসমেয় (সংেশািধত বােজট অনযুায়ী) হালনাগাদ করা হেল ০.৫০ ন�র পাওয়া
যােব। িনধ�ািরত তািরেখর মেধ� না হেল �িত পাি�েকর জন� ০.২৫ কের ন�র কত� ন হেব।
�ক�সমেূহর অনেুমািদত বািষ�ক �য় পিরক�না ল��মা�া অনযুায়ী ওেয়বসাইেট �কাশ করেল ১.৫
ন�র পাওয়া যােব। িনধ�ািরত তািরেখর মেধ� না করেল �িত পাি�েকর জন� ০.২৫ কের ন�র কত� ন
হেব।

�মাণক: অিফস আেদশ ও দ�র/সং�ার � � ওেয়বসাইট।

২.২ �কে�র PSC ও PIC সভা আেয়াজন

দ�র/ সং�া্র চলমান �কে�র িডিপিপ/�এিপিপ এ িনধ�ািরত �মাপ অনযুািয় PSC ও PIC
সভা আেয়াজেনর ল��মা�া ২.২ ন�র �িমেকর ৬ ন�র কলােম উে�খ করেত হেব এবং ৮-১১
কলামসমেূহ �েযাজ� �কায়াট� াের উ� ল��মা�া �দশ�ন করেত হেব। উে�খ�, কম�-পিরক�না ��রেণর
সময় চলমান সকল �কে�র তািলকা �ময়াদ, �মাপ অনযুািয় PSC ও PIC সভা আেয়াজেনর সংখ�া
(পৃথক কলােম) উে�খ কের সংযুি� আকাের িদেত হেব। সংি�� �কে�র িডিপিপ/�এিপিপ এর
�েযাজ� পাতা�েলা সংযু� করেত হেব।

মলূ�ায়ন প�িত: �মাপ অনযুািয় PSC ও PIC সভা আেয়াজন করা হেল পূণ� ন�র পাওয়া
যােব। ল��মা�ার শতকরা ৮০ ভাগ বা�বায়েনর জন� গািণিতকহাের ন�র কত� ন কের ন�র �দয়া
হেব। িক�, ল��মা�ার শতকরা ৮০ ভাগ বা�বািয়ত না হেল �কান ন�র পাওয়া যােব না।

�মাণক: আেয়ািজত সভার কায�িববরণী।

২.৩ বািষ�ক উ�য়ন কম�সূিচ বা�বায়ন
দ�র/ সং�া বািষ�ক উ�য়ন কম�সূিচ (এিডিপ) বা�বায়েনর শতকরা ল��মা�া িনধ�ারণ কের

২.৩ ন�র �িমেকর ৬ ন�র কলােম উে�খ করেব এবং ৮-১১ কলামসমেূহ ��মািসক িভি�েত উ�
ল��মা�া িবভাজন কের �দশ�ন করেব।

মলূ�ায়ন প�িত: বািষ�ক উ�য়ন কম�সূিচ শতভাগ বা�বায়েনর জন� পূণ� ন�র পাওয়া যােব।
ল��মা�ার শতকরা ৮০ ভাগ বা�বায়েনর জন� গািণিতকহাের ন�র কত� ন কের ন�র �দয়া হেব।
িক�, ল��মা�ার শতকরা ৮০ ভাগ বা�বািয়ত না হেল �কান ন�র পাওয়া যােব না। তেব, �কান
দ�র/ সং�ায় এিডিপ বরা� না থাকেল বােজট বা�বায়েনর হার িবেবচনায় �নয়া হেব।

�মাণক: ম�ণালয়/িবভাগ এিডিপ বা�বায়েনর �মাণক সরবরাহ করেব। মি�পিরষদ িবভাগ
বা�বায়ন পিরবী�ণ ও  মলূ�ায়ন িবভাগ হেত বািষ�ক উ�য়ন কম�সূিচ বা�বায়ন হার যাচাই করেব।
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২.৪ �ক� সমাি� �শেষ �কে�র স�দ (যানবাহন, কি�উটার, আসবাবপ� ইত�ািদ) িবিধ
�মাতােবক হ�া�র করা

দ�র/সং�া কতৃ� ক �ক� সমাি� �শেষ �কে�র স�দ (যানবাহন, কি�উটার, আসবাবপ�
ইত�ািদ) িবিধ �মাতােবক হ�া�র করার তািরখ িনধ�ারণ কের ২.৪ ন�র �িমেকর ৬ ন�র কলােম
উে�খ করেত হেব ৮-১১ কলামসমেূহ �েযাজ� �কায়াট� াের উ� ল��মা�া িবভাজন কের �দশ�ন
করেত হেব। উে�খ�, কম�- পিরক�না ��রেণর সময় সমা� হেয়েছ এমন �কে�র স�েদর িববরণ
সংযুি� আকাের িদেত হেব।

মলূ�ায়ন প�িত: িনধ�ািরত সমেয়র মেধ� �কে�র স�দ (যানবাহন, কি�উটার,
আসবাবপ� ইত�ািদ) িবিধ �মাতােবক হ�া�র করেত পারেল পূণ� ন�র পাওয়া যােব। িনধ�ািরত
তািরেখর মেধ� না হেল �িত পাি�েকর জন� ০.২৫ কের ন�র কত� ন হেব।

�মাণক: সংি�� প�
�িমক ৩: ��াচার-সংি�� এবং দনু�িত �িতেরােধ সহায়ক অন�ান� কায��ম

দ�র/সং�া � � �স�ের ��াচার �িত�ার িনিম� ��াচার-সংি�� এবং দনু�িত �িতেরােধ
সহায়ক কায��মসমেূহর মধ� হেত অন� �যেকান উপযু� কায��ম �হণ করেত পাের। এে�ে� অন�ূন
৫� কায��ম �হণ করেত হেব এবং �স�িলর ল��মা�া ৬ ন�র কলােম উে�খ করেত হেব। এ ছাড়া,
৮-১১ কলামসমেূহ ��মািসক িভি�েত উ� ল��মা�া িবভাজন কের �দশ�ন করেত হেব। উে�খ�,
দ�র/সং�ার জন� জাতীয় ��াচার �কৗশল, ২০১২-এ িনধ�ািরত �কান কায��ম ইেতামেধ�
বা�বািয়ত না হেয় থাকেল উ� কায��ম এ �িমেক অ�ভু� � করেত হেব।

মলূ�ায়ন প�িত: দ�র/সং�া � � �স�ের ��াচার �িত�ার িনিম� ��াচার-সংি�� এবং
দনু�িত �িতেরােধ সহায়ক কায��মসমেূহর মধ� হেত অন� �যেকান উপযু� কায��ম �হণ করেত
পাের। কায��ম, কম�স�াদন সূচক ও একক যথাযথ হওয়া সােপে� এবং ল��মা�ার িবপরীেত
অজ� ন শতভাগ হেল পূণ� ন�র পাওয়া যােব। অন�থায় �কান ন�র �দান করা যােব না।

�মাণক: � � ওেয়বসাইট, প�, �না�শ, ছিব, িভিডও বা কায��ম সংি�� �যেকান
�মাণক।

৩। জাতীয় ��াচার �কৗশল কম�-পিরক�না, ২০২১-২২ �ণয়ন ও ��মািসক পিরবী�ণ �িতেবদন
সং�া� সময়সূিচ:
সময়সীমা িবষয় বা�বায়নকারী

কতৃ� প�

ক. জাতীয় ��াচার �কৗশল কম�-পিরক�না ও বা�বায়ন অ�গিত পিরবী�ণ কাঠােমা �ণয়ন
২৫ মাচ�
২০২১

িনেদ� িশকা অনসুরণ কের জাতীয় ��াচার �কৗশল
কম�-পিরক�না �ণয়েনর জন� সকল
ম�ণালয়/িবভাগ/রা�ীয় �িত�ানেক অনেুরাধ �াপন
এবং আওতাধীন দ�র/সং�া, আ�িলক/মাঠ পয�ােয়র
কায�ালয়সমেূহ কম�-পিরক�না �ণয়েনর িনেদ�শনা ও
�েয়াজনীয় সহায়তা �দােনর জন� সকল
ম�ণালয়/িবভাগ/রা�ীয় �িত�ানেক অনেুরাধ �াপন

মি�পিরষদ িবভাগ

১৭ �ম
২০২১

জাতীয় ��াচার �কৗশল কম�-পিরক�নার খসড়া � �
�নিতকতা কিম�র অনেুমাদন �হণপূব�ক সংি��
ম�ণালয়/িবভােগ ��রণ

দ�র/সং�া
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১-৪ জনু
২০২১

ম�ণালয়/িবভােগর �নিতকতা কিম� কতৃ� ক
দ�র/সং�ার দািখলকৃত জাতীয় ��াচার �কৗশল
কম�-পিরক�নার খসড়া পয�ােলাচনাপূব�ক িফডব�াক
�দান

ম�ণালয়/িবভাগ

১০ জনু
২০২১

ম�ণালয়/িবভােগর �নিতকতা কিম�র সুপািরশ
অ�ভু� � কের জাতীয় ��াচার �কৗশল কম�-পিরক�না,
২০২১-২২ � � �নিতকতা কিম�র অনেুমাদন �হণপূব�ক
চূড়া� কের ম�ণালয়/িবভােগ ��রণ ও দ�র/সং�ার �
� ওেয়বসাইেট �কাশ

দ�র/সং�া

জাতীয় ��াচার �কৗশল কম�-পিরক�না পিরবী�ণ
১৭

অে�াবর
২০২১

জাতীয় ��াচার �কৗশল কম�-পিরক�না ও বা�বায়ন
অ�গিত পিরবী�ণ কাঠােমােত উি�িখত ল��মা�ার
িবপরীেত ১ম ��মািসক �িতেবদন সংি��
ম�ণালয়/িবভােগ ��রণ

দ�র/সং�ার
�নিতকতা কিম�

১৬
জানয়ুাির
২০২২

জাতীয় ��াচার �কৗশল কম�-পিরক�না ও বা�বায়ন
অ�গিত পিরবী�ণ কাঠােমােত উি�িখত ল��মা�ার
িবপরীেত ২য় ��মািসক �িতেবদন সংি��
ম�ণালয়/িবভােগ ��রণ

দ�র/সং�ার
�নিতকতা কিম�

১৭ এি�ল
২০২২

জাতীয় ��াচার �কৗশল কম�-পিরক�না ও বা�বায়ন
অ�গিত পিরবী�ণ কাঠােমােত উি�িখত ল��মা�ার
িবপরীেত ৩য় ��মািসক �িতেবদন সংি��
ম�ণালয়/িবভােগ ��রণ

দ�র/সং�ার
�নিতকতা কিম�

১৭ জলুাই
২০২২

জাতীয় ��াচার �কৗশল কম�-পিরক�না ও বা�বায়ন
অ�গিত পিরবী�ণ কাঠােমােত উি�িখত ল��মা�ার
িবপরীেত ৪থ� ��মািসক অ�গিতসহ ২০২১-২২
অথ�বছেরর কম�-পিরক�না �মলূ�ায়ন প�িতেত
মলূ�ায়ন কের সংি�� ম�ণালয়/িবভােগ ��রণ

দ�র/সং�ার
�নিতকতা কিম�

৪। জাতীয় ��াচার �কৗশল কম�-পিরক�না, ২০২১-২২ দািখল �ি�য়া
(ক) দ�র/সং�াসমহূ জাতীয় ��াচার �কৗশল কম�-পিরক�না ২০২১-২২ খসড়ার ১ কিপ

১৭ �ম ২০২১ তািরখ িবকাল ৫:০০ ঘ�কার মেধ� সংি�� ম�ণালয়/িবভােগ দািখল করেব।
(খ) ম�ণালয়/িবভােগর �নিতকতা কিম�র সুপািরশ অ�ভু� � কের জাতীয় ��াচার

�কৗশল কম�-পিরক�না ও বা�বায়ন অ�গিত পিরবী�ণ কাঠােমার চূড়া� কিপ ১০ জনু ২০২১
তািরেখর মেধ� � � দ�র/সং�ার ওেয়বসাইট-এ আপেলাড করেত হেব এবং ইেলক�িনক কিপ
িপিডএফ ফাইল আকাের সংি�� ম�ণালয়/িবভােগ ��রণ করেত হেব।
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পিরিশ�-'ক'

দ�র/সং�ার জাতীয় ��াচার �কৗশল কম�-পিরক�না, ২০২১-২০২২
দ�র/সং�ার নাম:

কায��েমর নাম কম�স�াদন
সূচক

সূচেক
র মান

একক বা�বায়
�নরদািয়
��া�

ব�ি�/পদ

২০২১-২০২
২

অথ�বছেরর
ল��মা�া

বা�বায়ন অ�গিত পিরবী�ণ, ২০২১-২০২২ ম�ব�
ল��মা�া/
অজ� ন

১ম
�কায়া
ট� ার

২য়
�কায়া
ট� ার

৩য়
�কায়া
ট� ার

৪থ�
�কায়া
ট� ার

�মাট
অজ�
ন

অিজ�
ত
মান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪
১. �ািত�ািনক ব�ব�া……………………………….....
১.১ �নিতকতা কিম�র
সভা আেয়াজন

সভা
আেয়ািজত

৪ সংখ�া ল��মা�া
অজ� ন

১.২ �নিতকতা কিম�র
সভার িস�া� বা�বায়ন

বা�বািয়ত
িস�া�

৬ % ল��মা�া
অজ� ন

১.৩ সুশাসন �িত�ার
িনিম� অংশীজেনর
(stakeholders)
অংশ�হেণ  সভা

অনিু�ত
সভা

২ সংখ�া ল��মা�া
অজ� ন

১.৪ ��াচার সং�া� �িশ�ণ
আেয়াজন

�িশ�ণ
আেয়ািজত

২ সংখ�া ল��মা�া

অজ� ন

১.৫ কম�-পিরেবশ উ�য়ন উ�ত
কম�-পিরেব

শ

২ সংখ�া
ও
তাির
খ

ল��মা�া

অজ� ন

অজ� ন



কায��েমর নাম কম�স�াদন
সূচক

সূচেক
র মান

একক বা�বায়
�নরদািয়
��া�

ব�ি�/পদ

২০২১-২০২
২

অথ�বছেরর
ল��মা�া

বা�বায়ন অ�গিত পিরবী�ণ, ২০২১-২০২২ ম�ব�
ল��মা�া/
অজ� ন

১ম
�কায়া
ট� ার

২য়
�কায়া
ট� ার

৩য়
�কায়া
ট� ার

৪থ�
�কায়া
ট� ার

�মাট
অজ�
ন

অিজ�
ত
মান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪
১.৬ জাতীয় ��াচার
�কৗশল কম�-পিরক�না,
২০২১-২২ ও ��মািসক
পিরবী�ণ �িতেবদন
সংি�� ম�ণালেয় দািখল ও
� � ওেয়বসাইেট
আপেলাডকরণ

কম�-পিরক
�না  ও
��মািসক
�িতেবদন
দািখলকৃত

ও
আপেলাডকৃ

ত

১ তাির
খ

ল��মা�া

অজ� ন

১.৭ আওতাধীন
আ�িলক/ মাঠ পয�ােয়র
কায�ালয় (�েযাজ� ��ে�)
কতৃ� ক দািখলকৃত জাতীয়
��াচার �কৗশল
কম�-পিরক�না ও
পিরবী�ণ  �িতেবদেনর
ওপর িফডব�াক �দান

িফডব�াক
সভা/কম�শা
লা অনিু�ত

৪ তাির
খ

ল��মা�া

অজ� ন

১.৮ ��াচার পুর�ার
�দান এবং
পুর�ার�া�েদর তািলকা
ওেয়বসাইেট �কাশ

�দ�
পুর�ার

১ তাির
খ

২.  আিথ�ক ব�ব�াপনা উ�য়ন ........................................................................
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কায��েমর নাম কম�স�াদন
সূচক

সূচেক
র মান

একক বা�বায়
�নরদািয়
��া�

ব�ি�/পদ

২০২১-২০২
২

অথ�বছেরর
ল��মা�া

বা�বায়ন অ�গিত পিরবী�ণ, ২০২১-২০২২ ম�ব�
ল��মা�া/
অজ� ন

১ম
�কায়া
ট� ার

২য়
�কায়া
ট� ার

৩য়
�কায়া
ট� ার

৪থ�
�কায়া
ট� ার

�মাট
অজ�
ন

অিজ�
ত
মান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪
২.১ ২০২১-২২ অথ�
বছেরর �য়-পিরক�না
পিরক�না  (�কে�র
অনেুমািদত বািষ�ক �য়
পিরক�নাসহ)
ওেয়বসাইেট �কাশ

�য়-পিরক
�না

ওেয়বসাইেট
�কািশত

২ তাির
খ

ল��মা�া
অজ� ন
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২.২ �কে�র PSC ও PIC
সভা আেয়াজন

সভা
আেয়ািজত

২ সংখ�া ল��মা�া
অজ� ন

২.৩ বািষ�ক উ�য়ন কম�সূিচ
বা�বায়ন

বািষ�ক
উ�য়ন
কম�সূিচ
বা�বািয়ত

২ % ল��মা�া

অজ� ন

২.৪ �ক� সমাি� �শেষ
�কে�র স�দ (যানবাহন,
কি�উটার, আসবাবপ�
ইত�ািদ) িবিধ �মাতােবক
হ�া�র করা

�কে�র
স�দ িবিধ
�মাতােবক
হ�া�িরত

২ তাির
খ

ল��মা�া

অজ� ন

৩. ��াচার সংি�� এবং দনু�িত �িতেরােধ সহায়ক অন�ান� কায��ম……………..৩০ (অ�ািধকার িভি�েত ন�ুনতম পাঁচ� কায��ম)
৩.১ ৪ ল��মা�া

অজ� ন
৩.২ ৪ ল��মা�া

অজ� ন
৩.৩ ৪ ল��মা�া

অজ� ন
৩.৪ ৪ ল��মা�া

অজ� ন
৩.৫ ৪ ল��মা�া

অজ� ন

িব:�:- �কান �িমেকর কায��ম �েযাজ� না হেল তার কারণ ম�ব� কলােম উে�খ করেত হেব।
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