
 

 

 

 

 দপ্তর/সংস্থার শুদ্ধাচার ক ৌশল  

 র্ ম-পরর ল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন রনর্দ মরশ া, ২০২২-২৩  
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দপ্তর/সংস্থার শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন রনর্দ মরশ া, ২০২২-২৩ 

 

১। কপ্রক্ষাপট  

 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলার্দশ সর ার ২০১২ সার্ল জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল প্রণয়ন  র্রর্ে। এ ক ৌশর্লর মূল 

লক্ষয হল শুদ্ধাচার চচ মা ও দুনীরত প্ররতর্রার্ের র্াধ্যর্র্ রাষ্ট্র ও সর্ার্জ সুশাসন প্ররতষ্ঠা  রা। সুখী-সমৃদ্ধ কসানার 

বাংলা গড়ার প্রতযর্য় প্রণীত ক ৌশর্ল শুদ্ধাচারর্  ননন্ত্রতকতা ও সততা দ্বািা প্রভান্ত্রিত আচিণগত উৎকষ ষ এিাং 

ককান সমাদজি কাদলাত্তীণ ষ মানদণ্ড, প্রথা ও নীন্ত্রতি প্রন্ত্রত আনুগতয ন্ত্রিসাদি সাংজ্ঞান্ত্রয়ত কিা িদয়দে। এ ক ৌশর্ল 

রাষ্ট্র ও সর্ার্জ শুদ্ধাচার প্ররতষ্ঠা সর ার্রর সাংরবোরন  ও আইনগত স্থায়ী দারয়ত্ব; সুতরাং সর ারর্  

অব্যাহতভার্ব এই লর্ক্ষয  ার্ মক্রর্ পররচালনা  রর্ত হর্ব র্র্র্ ম উর্েখ আর্ে। এরই োরাবারহ তায় প্রায় স ল 

র্ন্ত্রণালয়/রবভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠানসমূহ ১ জানুয়ারর ২০১৫ কের্  ৩০ জুন ২০১৬ কর্য়ার্দর জন্য শুদ্ধাচার 

 র্ ম-পরর ল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষণ  াঠার্র্া প্রণয়ন  র্র। ২০১৬-২০১৭ অে মবের হর্ত 

র্ন্ত্রণালয়/রবভাগ/সংস্থার পাশাপারশ আওতােীন দপ্তর/সংস্থা এিাং র্াঠ পর্ মার্য়র ন্ত্রিভাগীয়/আঞ্চন্ত্রলক 

কার্ ষালয়সমূি  শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা ও বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ  াঠার্র্া প্রণয়ন  র্র আসদে। ২০১৮-

১৯ অে মবের্র প্রথমিাদিি মত  শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনায় সম্পারদত  ার্জর রবপরীর্ত নম্বর প্রদান ও কস 

আর্লার্  প্রাথন্ত্রমকভাদি মূল্যায়ন কার্ ষক্রম শুরু িয়। এি ধািািান্ত্রিকতায় আগামী ২০২২-২৩ অথ ষিেদিও শুদ্ধাচাি 

ককৌশল কম ষ-পন্ত্রিকল্পনায় সম্পান্ত্রদত কাদজি ন্ত্রিপিীদত নম্বি প্রদান ও কস আদলাদক মূল্যায়দনি ব্যিস্থা িদয়দে।   

 সকল দপ্তি/সাংস্থা মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগ কর্তষক প্রণীত এ ন্ত্রনদদ ষন্ত্রশকা অনুসিণপূি ষক স্ব স্ব কার্ ষালদয়ি  

শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা প্রণয়ন, িাস্তিায়ন কিদি এিাং আওতাধীন আঞ্চন্ত্রলক ও মাঠ পর্ ষাদয়ি 

কার্ ষালয়সমূদিি জন্য  শুদ্ধাচাি ককৌশল কম ষ-পন্ত্রিকল্পনা প্রণয়ন, িাস্তিায়ন ও মূল্যায়দনি ন্ত্রনদদ ষশনা ও প্রদয়াজনীয় 

সিায়তা প্রদান কিদি। দপ্তি/সাংস্থাসমূি এই ন্ত্রনদদ ষন্ত্রশকা অনুসরণ  র্র  র্ ম-পরর ল্পনায় অন্তর্ভ মক্ত  ার্ মক্রর্সমূহ 

বাস্তবায়ন কিদি।  

২। শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা, ২০২২-২৩ 

 

 শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনায় প্রারতষ্ঠারন  ব্যবস্থা, আন্ত্রথ ষক ব্যিস্থাপনা উন্নয়ন এিাং শুদ্ধাচাি 

সাংন্ত্রিষ্ট ও দুনীন্ত্রত প্রন্ত্রতদিাদধ সিায়ক অন্যান্য কার্ ষক্রম এই ৩ (রতন) টি কক্ষর্ে  ার্ মক্রর্ রনে মারণ  রা হর্য়র্ে: 

 

ক্ররর্  ১: প্রারতষ্ঠারন  ব্যবস্থা  

 

১.১ ননরত তা  রর্টির সভা   

 

       ননন্ত্রতকতা কন্ত্রমটিি কার্ ষপন্ত্রিন্ত্রধি আদলাদক সভাি আদলাচযসূন্ত্রচ ন্ত্রনধ ষািণ কিদত িদি। কন্ত্রমটিি কার্ ষপন্ত্রিন্ত্রধ 

অনুর্ায়ী সাংন্ত্রিষ্ট কসক্টদি শুদ্ধাচাি প্রন্ত্রতষ্ঠাি কেদে অন্ত্রজষত সাফল্য এিাং অন্তিায় ন্ত্রচন্ত্রিতকিণ, পন্ত্রিলন্ত্রেত 

অন্তিায় দূিীকিদণি জন্য সময়ািদ্ধ কম ষপন্ত্রিকল্পনা প্রণয়ন, কম ষপন্ত্রিকল্পনা িাস্তিায়দনি দান্ত্রয়ত্ব কাদদি উপি 

ন্যস্ত থাকদি তা ন্ত্রনধ ষািণ, সাংন্ত্রিষ্ট কসক্টদি শুদ্ধাচাি প্রন্ত্রতষ্ঠায় গৃিীত কম ষপন্ত্রিকল্পনা ন্ত্রকভাদি িাস্তিায়ন কিা র্ায় 

এসকল ন্ত্রিষয় এদজন্ডাভুক্ত কদি সভা আদয়াজন কিদত িদি। ন্ত্রসদ্ধান্ত িাস্তিায়দনি সুন্ত্রিধাদথ ষ প্রন্ত্রত নেমান্ত্রসদকি 

প্রথম মাদসই সভা আদয়াজন কিদত িদি। জাতীয় শুদ্ধাচাি ককৌশল কম ষ-পন্ত্রিকল্পনা ও িাস্তিায়ন পন্ত্রিিীেণ 

সাংক্রান্ত নেমান্ত্রসক প্রন্ত্রতদিদনসমূি ননন্ত্রতকতা  কন্ত্রমটিি সভায় অনুদমান্ত্রদত িদত িদি ন্ত্রিধায় প্রন্ত্রত ককায়ার্ ষাদি 

ন্যযনতম ১টি কদি ননন্ত্রতকতা কন্ত্রমটিি সভা আহ্বান কিদত িদি এিাং এি লেযমাো ১.১ নম্বি ক্রন্ত্রমদকি ৬ 

নম্বি কলাদম উদেখপূি ষক ৮-১১ কলামসমূদি নেমান্ত্রসক ন্ত্রভন্ত্রত্তদত উক্ত লেযমাো ন্ত্রিভাজন কদি প্রদশ ষন কিদত 

িদি।  
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মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: প্রন্ত্রত নেমান্ত্রসদক ১টি কদি সভা অনুন্ত্রষ্ঠত িদল পূণ ষ নম্বি পাওয়া র্াদি। ককান নেমান্ত্রসদক সভা 

আদয়াজন কিা সম্ভি না িদল পিিতী সমদয় সভা আদয়াজন কিা র্াদি। তদি, প্রন্ত্রত ন্ত্রিলন্ত্রম্বত সভাি জন্য ০.০৫ 

নম্বি কতষন িদি। 

 

প্রমাণক: ননন্ত্রতকতা কন্ত্রমটিি সভাি কার্ ষন্ত্রিিিণী। 

 

১.২ ননরত তা  রর্টির সভার রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

 

ননন্ত্রতকতা কন্ত্রমটিি সভায় গৃিীত ন্ত্রসদ্ধান্ত িাস্তিায়দনি িাি ন্ত্রনধ ষািণ কিদত িদি এিাং এি লেযমাো 

১.২ নম্বি ক্রন্ত্রমদকি ৬ নম্বি কলাদম উদেখ কিদত িদি। এদেদে প্রন্ত্রত ককায়ার্ ষাদি অনুদষ্ঠয় ননন্ত্রতকতা 

কন্ত্রমটিি সভায় গৃিীত ন্ত্রসদ্ধান্ত িাস্তিায়দনি িাি পৃথকভাদি প্রন্ত্রত ককায়ার্ ষাদি (৮-১১ কলামসমূদি) উদেখ 

কিদত িদি। ককান ন্ত্রসদ্ধান্ত িাস্তিায়ন কিা সম্ভি না  িদল তাি কর্ৌন্ত্রক্তক কািণ উদেখ কদি ননন্ত্রতকতা 

কন্ত্রমটিি সভাপন্ত্রত কর্তষক প্রন্ত্রতস্বােন্ত্রিত প্রন্ত্রতদিদন দান্ত্রখল কিদত িদি।    

 

মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত:  প্রন্ত্রত নেমান্ত্রসদক আদয়ান্ত্রজত সভাি ন্ত্রসদ্ধান্ত িাস্তিায়ন লেযমাোি ন্ত্রিপিীদত অজষন 

শতভাগ িদল পূণ ষ নম্বি পাওয়া র্াদি।  উদেখ্য, মূল্যায়দনি সময় ননন্ত্রতকতা কন্ত্রমটিি কার্ ষপন্ত্রিন্ত্রধি আদলাদক 

গৃিীত ন্ত্রসদ্ধান্ত িাস্তিায়দনি ওপি কিন্ত্রশ গুরুত্ব কদয়া িদি। ন্ত্রসদ্ধাদন্তি গুণগত মান ন্ত্রিদিচনা কদি নম্বি প্রদান 

কিা িদি। 

 

প্রমাণক: ননন্ত্রতকতা কন্ত্রমটিি সভায় গৃিীত ন্ত্রসদ্ধান্ত িাস্তিায়ন অগ্রগন্ত্রত প্রন্ত্রতদিদন।  

 

১.৩ সুশাসন প্রন্ত্রতষ্ঠাি ন্ত্রনন্ত্রমত্ত অাংশীজদনি (Stakeholder) অাংশগ্রিদণ সভা 

 

 দপ্তি/সাংস্থাি উদযাদগ অাংশীজদনি অাংশগ্রিদণ সভা আহ্বান কিদত িদি এিাং ১.৩ নম্বি ক্রন্ত্রমদকি ৬ 

নম্বি কলাদম এি লেযমাো উদেখ কিদত িদি এিাং ৮-১১ কলামসমূদি নেমান্ত্রসক ন্ত্রভন্ত্রত্তদত উক্ত লেযমাো 

ন্ত্রিভাজন কদি প্রদশ ষন কিদত িদি। উদেখ্য, অাংশীজন (stakeholder) িলদত স্ব স্ব দপ্তি/সাংস্থাি 

অভযন্তিীণ/দাপ্তন্ত্রিক/নাগন্ত্রিক কসিা গ্রিণকািী কর্দকান ব্যন্ত্রক্ত/প্রন্ত্রতষ্ঠান (সিকান্ত্রি/দিসিকান্ত্রি), সুশীল সমাদজি 

প্রন্ত্রতন্ত্রনন্ত্রধ এিাং আওতাধীন মাঠপর্ ষাদয়ি কার্ ষালয়সমূি ন্ত্রকাংিা তাদদি কম ষকতষা-কম ষচািীদক বুঝাদি। অাংশীজদনি 

অাংশগ্রিদণ কমপদে ৪ টি সভা কিদত িদি। এ সভায় আিন্ত্রিকভাদি ন্ত্রসটিদজনস চার্ ষাি, অন্ত্রভদর্াগ প্রন্ত্রতকাি 

ব্যিস্থাপনা এিাং তথ্য অন্ত্রধকাি আইন সম্পদকষ আদলাচনা কিদত িদি।  অাংশীজদনি সভায় আিন্ত্রিকভাদি 

কসিাগ্রিীতাি উপন্ত্রস্থন্ত্রত ন্ত্রনন্ত্রিত কিদত িদি।  

  

মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: অাংশীজদনি অাংশগ্রিদণ সভা আদয়াজদনি লেযমাোি ন্ত্রিপিীদত অজষন শতভাগ িদল পূণ ষ নম্বি 

পাওয়া র্াদি। তদি অজষন শতভাগ না িদল গান্ত্রণন্ত্রতকিাদি নম্বি কতষন িদি। 

 

প্রমাণক: অাংশীজদনি অাংশগ্রিদণ সভাি কার্ ষন্ত্রিিিণী এিাং িান্ত্রজিা। 

  

 

১.৪ শুদ্ধাচাি সাংক্রান্ত প্রন্ত্রশেণ আদয়াজন  

 

দপ্তর/সংস্থায় কম ষিত সকল কম ষকতষা-কম ষচািীি জন্য শুদ্ধাচাি সাংক্রান্ত প্রন্ত্রশেণ আদয়াজন কিদত 

িদি এিাং এি লেযমাো ১.৪ নম্বি ক্রন্ত্রমদকি ৬ নম্বি কলাদম উদেখ কিদত িদি। ৮-১১ কলামসমূদি 

প্রদর্াজয ককায়ার্ ষাদি উক্ত লেযমাো প্রদশ ষন কিদত িদি। কম ষকতষা কম ষচান্ত্রিি সাংখ্যাি উপি ন্ত্রনভষি কিদি 

কতটি ব্যাদচ প্রন্ত্রশেণ আদয়াজন কিা িদি।  

 



4 

 

মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: লেযমাোি ন্ত্রিপিীদত সকল কম ষকতষা/কম ষচান্ত্রিদক শুদ্ধাচাি সাংক্রান্ত  প্রন্ত্রশেণ প্রদান  

কিা   িদল  পূণ ষ নম্বি পাওয়া র্াদি। তদি অজষন শতভাগ না িদল গান্ত্রণন্ত্রতকিাদি নম্বি কতষন িদি। 

 

প্রমাণক: প্রন্ত্রশেদণি কনাটিশ, িান্ত্রজিা ও েন্ত্রি। 

  

১.৫ কম ষ-পন্ত্রিদিশ উন্নয়ন (টিওএন্ডইভুক্ত অদকদজা মালামাল ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তকিণ/নন্ত্রথ ন্ত্রিনষ্টকিণ/পন্ত্রিষ্কাি-পন্ত্রিচ্ছন্নতা 

বৃন্ত্রদ্ধ/মন্ত্রিলাদদি জন্য পৃথক ওয়াশরুদমি ব্যিস্থা কিা ইতযান্ত্রদ) 

 

দপ্তর/সংস্থাসমূি  স্ব স্ব  কার্ ষালদয় কম ষ-পন্ত্রিদিশ উন্নয়ন সাংক্রান্ত কার্ ষক্রম কর্মন: টিওএন্ডইভুক্ত অদকদজা 

মালামাল ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তকিণ/নন্ত্রথ ন্ত্রিনষ্টকিণ/পন্ত্রিষ্কাি-পন্ত্রিচ্ছন্নতা বৃন্ত্রদ্ধ/মন্ত্রিলাদদি জন্য পৃথক ওয়াশরুদমি ব্যিস্থা  

ইতযান্ত্রদ গ্রিণ কিদি। কার্ ষক্রদমি সাংখ্যা ও সম্পন্ন কিাি তান্ত্রিখ ন্ত্রনধ ষািণ কদি লেযমাো ১.৫ ক্রন্ত্রমদকি ৬ নম্বি 

কলাদম উদেখ কিদত িদি  এিাং ৮-১১ কলামসমূদি নেমান্ত্রসক ন্ত্রভন্ত্রত্তদত উক্ত লেযমাো ন্ত্রিভাজন কদি প্রদশ ষন 

কিদত িদি।  ২০২২-২৩ অথ ষিেদি প্রদতযক মিণালয়/ন্ত্রিভাগ কম ষপন্ত্রিদিশ উন্নয়ন সাংক্রান্ত কমপদে ২ টি 

কার্ ষক্রম গ্রিণ কিদি। উদেখ্য, কম ষ-পন্ত্রিকল্পনা কপ্রিদণি সময় ন্ত্রনি ষান্ত্রচত কার্ ষক্রদমি নাম, িাস্তিায়ন প্রন্ত্রক্রয়া ও 

প্রমাণক ন্ত্রিসাদি ন্ত্রক সিিিাি কিা িদি তাি ন্ত্রিিিণ পৃথক সাংযুন্ত্রক্তদত ন্ত্রদদত িদি।  

সাংযুন্ত্রক্ত ন্ত্রনম্নরূপ িদিেঃ  

ক্রন্ত্রমক নাং কার্ ষক্রদমি নাম িাস্তিায়ন প্রন্ত্রক্রয়া প্রমাণক ন্ত্রিসাদি র্া 

থাকদি 

     

    

   

মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: দপ্তি/সাংস্থাসমূি  কর্তষক গৃিীত কম ষ-পন্ত্রিদিশ উন্নয়ন সাংক্রান্ত ন্ত্রিন্ত্রভন্ন কার্ ষক্রদমি সাংখ্যা ও 

কার্ ষক্রম সম্পন্ন কিাি তান্ত্রিদখি লেযমাো অন্ত্রজষত িদল পূণ ষ নম্বি পাওয়া র্াদি।  

প্রমাণক: কফাকাল পদয়ন্ট কম ষকতষা কর্তষক সতযান্ত্রয়ত িাস্তিায়ন প্রন্ত্রতদিদন, সাংন্ত্রিষ্ট পে, অদকদজা মালামাল 

ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তি কেদে সাংন্ত্রিষ্ট কন্ত্রমটিি সভাি কার্ ষন্ত্রিিিণী, নন্ত্রথ ন্ত্রিনষ্টকিদণি কেদে সাংন্ত্রিষ্ট কন্ত্রমটিি সভাি 

কার্ ষন্ত্রিিিণী, প্রদর্াজয কেদে েন্ত্রি ও অন্যান্য প্রমাণক। 

 

১.৬ আওতােীন র্াঠপর্ মার্য়র  ার্ মালয় (প্রর্র্াজয কক্ষর্ে)  র্তম  দারখলকৃত শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ মপরর ল্পনার 

নের্ারস  অগ্রগরত প্ররতর্বদর্নর উপর রিডব্যা  প্রদান 

 

দপ্তি/সাংস্থাসমূিক   এি আওতাধীন র্াঠপর্ মার্য়র  ার্ মালয় কর্তষক দান্ত্রখলকৃত  শুদ্ধাচাি ককৌশল কম ষ-

পন্ত্রিকল্পনাি  নেমান্ত্রসক অগ্রগন্ত্রত  প্রন্ত্রতদিদদনি ওপি ন্ত্রফডব্যাক প্রদান কিদত িদি এিাং লেযমাো ১.৬ নম্বি 

ক্রন্ত্রমদকি ৬ নম্বি কলাদম উদেখ কিদত িদি এিাং ৯-১১ কলামসমূদি নেমান্ত্রসক ন্ত্রভন্ত্রত্তদত উক্ত লেযমাো 

ন্ত্রিভাজন কদি প্রদশ ষন কিদত িদি। এদেদে ১ম নেমান্ত্রসক অগ্রগন্ত্রত প্রন্ত্রতদিদদনি উপি অদক্টািি মাদসি ১৬-

৩১ তান্ত্রিদখি মদে; ২য়  নেমান্ত্রসক অগ্রগন্ত্রত প্রন্ত্রতদিদদনি উপি জানুয়ান্ত্রি মাদসি ১৬-৩১ তান্ত্রিদখি মদে 

এিাং ৩য় নেমান্ত্রসক অগ্রগন্ত্রত প্রন্ত্রতদিদদনি উপি এন্ত্রপ্রল মাদসি ১৬-৩০ তান্ত্রিদখি মদে ন্ত্রফডব্যাক প্রদান 

কিদত িদি।  
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মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: আওতাধীন মাঠপর্ ষাদয়ি কার্ ষালয় (প্রদর্াজয কেদে) কর্তষক প্রন্ত্রত ককায়ার্ ষাদি 

দান্ত্রখলকৃত  শুদ্ধাচাি ককৌশল কম ষ-পন্ত্রিকল্পনাি নেমান্ত্রসক  প্রন্ত্রতদিদদনি ওপি দপ্তি/সাংস্থাসমূি  ন্ত্রফডব্যাক 

প্রদান কিদল পূণ ষ নম্বি পাওয়া র্াদি।  

 

প্রমাণক: কনাটিশ, িান্ত্রজিা,  কার্ ষন্ত্রিিিণী। 

 

ক্ররর্  ২: আরে ম  ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন    

২.১ ২০২২-২৩ অথ ষ িেদিি রাজস্ব এবং উন্নয়ন বার্জর্টর অনুর্র্ারদত ক্রয়-পরর ল্পনা ওদয়িসাইদর্ প্রকাশ 

রপরপএ ২০০৬-এর োরা ১১(২) ও রপরপআর ২০০৮-এর রবরে ১৬(৬) অনুর্ায়ী সর ার্রর রাজস্ব 

বার্জর্টর অেীর্ন ক ান ক্রয় ার্ ম পররচালনার কক্ষর্ে ক্রয় ারী প্ররতষ্ঠান অে মবের্রর প্রারর্ে বারষ ম  ক্রয়-

পরর ল্পনা প্রণয়ন  রর্ব। রাজস্ব বার্জর্টর অেীর্ন ক্রয় পরর ল্পনা প্রণয়র্নর পাশাপারশ চলর্ান প্র ল্পসমূর্হর 

বারষ ম  ক্রয় পরর ল্পনা অথ ষাৎ উন্নয়ন িাদজদর্ি ক্রয় পন্ত্রিকল্পনা অনুর্র্াদন  রর্ত হর্ব। রাজস্ব বার্জট এিাং 

উন্নয়ন িাদজদর্ি অনুর্র্ারদত ক্রয় পরর ল্পনা ৩১ জুলাই ২০২২ তাররর্খর র্র্ধ্য  ওর্য়বসাইর্ট প্র াশ  রর্ত হর্ব 

। দু'েরর্নর ক্রয় পরর ল্পনা ওর্য়বসাইর্ট প্র ার্শর জন্য দু'টি পৃে  তাররখ রনে মারণ  রা হর্ল তাররখ দু'টি ১র্ 

ক ায়াট মার্র (৮ নম্বর  লার্র্)  র্া রদর্য় রলখর্ত হর্ব। উর্েখ্য, র্ন্তব্য  লার্র্ ক ানটি রাজস্ব বার্জর্টর ক্রয় 

পরর ল্পনা ওর্য়বসাইর্ট প্র ার্শর লক্ষযর্াো এবং ক ানটি উন্নয়ন িাদজদর্ি ক্রয় পরর ল্পনা ওর্য়বসাইর্ট 

প্র ার্শর লক্ষযর্াো তা রনে মারণ  র্র রদর্ত হর্ব। এর্ক্ষর্ে কর্াট বরাদ্দকৃত নম্বর ২। রাজস্ব বার্জর্টর ক্রয় 

পরর ল্পনার জন্য বরাদ্দকৃত নম্বর ১ এবং উন্নয়ন বার্জর্টর ক্রয় পরর ল্পনার জন্য বরাদ্দকৃত নম্বর ১। 

মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত:  ২০২২-২৩ অে মবের্রর প্রারর্ে লক্ষযর্াো অনুর্ায়ী বারষ ম  ক্রয়-পরর ল্পনা 

ওর্য়বসাইর্ট প্র াশ  রা হর্ল  পূণ ম  নম্বর পাওয়া র্ার্ব। রনে মাররত তাররর্খর র্র্ধ্য ক্রয় পরর ল্পনা ওর্য়বসাইর্ট 

প্র াশ  রর্ত না পারর্ল ককান নম্বর পাওয়া র্ার্ব না।  

প্রমাণক: অন্ত্রফস আদদশ ও স্ব স্ব ওর্য়বসাইট।  

 

২.২ অনুদমান্ত্রদত িান্ত্রষ ষক ক্রয় পন্ত্রিকল্পনাি র্থার্থ িাস্তিায়ন (িাজস্ব এিাং উন্নয়ন িাদজদর্ি)ঃেঃ 

 

      িাজস্ব এিাং উন্নয়ন িাদজদর্ি  অনুদমান্ত্রদত িান্ত্রষ ষক ক্রয় পন্ত্রিকল্পনা িাস্তিায়দনি জন্য ২.২ নম্বি ক্রন্ত্রমদকি 

৬ নম্বি কলাদম লেযমাো ন্ত্রনধ ষািণ কিদত হর্ব এিাং ৮-১১ নম্বি কলাদম ন্ত্রিভাজন কদি প্রদশ ষন কিদত িদি।  

  

 মূল্যায়ন পদ্ধরতিঃ লেযমাো অনুর্ায়ী িান্ত্রষ ষক ক্রয় পন্ত্রিকল্পনা র্থার্থভাদি িাস্তিায়ন কিদত পািদল পূণ ষ নম্বি 

পাওয়া র্াদি। লেযমাো অনুর্ায়ী অজষন শতভাগ না িদল গান্ত্রণন্ত্রতকিাদি নম্বি কতষন কিা িদি। 

 

প্রমাণক:  িান্ত্রষ ষক ক্রয় পন্ত্রিকল্পনা িাস্তিায়ন সাংক্রান্ত প্রন্ত্রতদিদন র্া ননন্ত্রতকতা কন্ত্রমটিি সভাপন্ত্রত কর্তষক 

প্রন্ত্রতস্বােন্ত্রিত িদত িদি। 

 

 ২.৩ বার্জট বাস্তবায়নঃেঃ  

   

প্রদতযক দপ্তি/সাংস্থা অথ ষিেদিি শুরুদত িাজস্ব এিাং উন্নয়ন িাদজদর্ি ন্ত্রজওন্ত্রি অাংদশি ব্যয় পন্ত্রিকল্পনাি   

ককায়ার্ ষাি ন্ত্রভন্ত্রত্তক লেযমাো ৮-১১ নাং কলাদম ন্ত্রিভাজন কিদি। লেযমাো অনুর্ায়ী িাদজর্ িাস্তিায়ন কিদত 

পািদল পূণ ষ নম্বি পাওয়া র্াদি। ৮৫% এি কম িাদজর্ িাস্তিান্ত্রয়ত িদল ককান নম্বি পাওয়া র্াদিনা।  

প্রমাণকেঃ iBAS++ প্রন্ত্রতদিদন। কর্ সকল দপ্তি/সাংস্থা iBAS++ এর অন্তর্ভ মক্ত নয় তারা বার্জট 

বাস্তবায়র্নর প্রর্াণ  রহসার্ব সংরিষ্ট রহসাব রক্ষণ  র্ ম তমার  ার্ মালয় কের্  সাটি মরির্ ট সংগ্রহ  র্র দারখল 

 রর্ব। 
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২.৪ প্রকদল্পি PIC সভা আদয়াজন 

 

দপ্তি/ সাংস্থাা্ি চলমান প্রকদল্পি ন্ত্রডন্ত্রপন্ত্রপ/টিএন্ত্রপন্ত্রপ এ ন্ত্রনধ ষান্ত্রিত প্রমাপ অনুর্ান্ত্রয়  PIC সভা আদয়াজদনি 

লেযমাো ২.২ নম্বর ক্ররর্র্ র ৬ নম্বি কলাদম উদেখ কিদত িদি এিাং ৮-১১ কলামসমূদি প্রদর্াজয ককায়ার্ ষাদি 

উক্ত লেযমাো প্রদশ ষন কিদত িদি। উদেখ্য, কম ষ-পন্ত্রিকল্পনা কপ্রিদণি সময় চলমান সকল প্রকদল্পি তান্ত্রলকা 

কময়াদ, প্রমাপ অনুর্ান্ত্রয়  PIC সভা আদয়াজদনি সাংখ্যা (পৃথক কলাদম) উদেখ কদি সাংযুন্ত্রক্ত আকাদি ন্ত্রদদত 

িদি।  

সংযুরক্ত রনম্নরূপ হর্বিঃ 

 

ক্ররর্  নং  চলর্ান প্র র্ল্পর 

নার্ 

 প্রকদল্পি কময়াদ PIC সভাি সাংখ্যা মন্তব্য  

     

     

     

     

 

মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: প্রমাপ অনুর্ান্ত্রয়  PIC সভা আদয়াজন কিা িদল পূণ ষ নম্বি পাওয়া র্াদি। লেযমাো 

অনুর্ায়ী সভা আদয়াজন কিা না িদল গান্ত্রণন্ত্রতক িাদি নম্বি কতষন কিা িদি।  

প্রমাণক: আদয়ান্ত্রজত সভাি িান্ত্রজিা এিাং কার্ ষন্ত্রিিিণী।  

 

২.৫ প্রকল্প সমান্ত্রপ্ত কশদষ প্রকদল্পি সম্পদ (র্ানিািন, কন্ত্রম্পউর্াি, আসিািপে ইতযান্ত্রদ) ন্ত্রিন্ত্রধ কমাতাদিক 

িস্তান্তি কিা 

দপ্তর/সংস্থা কর্তষক প্রকল্প সমান্ত্রপ্ত কশদষ প্রকদল্পি সম্পদ (র্ানিািন, কন্ত্রম্পউর্াি, আসিািপে ইতযান্ত্রদ) 

ন্ত্রিন্ত্রধ কমাতাদিক িস্তান্তি কিাি তান্ত্রিখ ন্ত্রনধ ষািণ কদি ২.৫ নম্বর ক্ররর্র্ র ৬ নম্বি কলাদম উর্েখ  রর্ত হর্ব 

এিাং ৮-১১  লার্সমূর্হ প্রদর্াজয ককায়ার্ ষাদি উক্ত লক্ষযর্াো রবভাজন  র্র প্রদশ মন  রর্ত হর্ব। এদেদে ২০২১-

২২ অথ ষিেদি সমাপ্ত সকল প্রকদল্পি সম্পদ এিাং ২০২২-২৩ অথ ষিেদিি ২য় ককায়ার্ ষাদি সমাপ্ত সকল প্রকদল্পি 

সম্পদ ন্ত্রিন্ত্রধ কমাতাদিক িস্তান্তি কিদত িদি। প্রকদল্পি সম্পদ িস্তান্তদিি কেদে  সার্ব  সংস্থাপন র্ন্ত্রণালর্য়র 

০৮ জানুয়ারর ২০০৬ তান্ত্রিদখি নং সর্ (পরর)-স্থায়ী  রর্টি/৪৪/২০০৫ (অংশ-১)-৭২১  নম্বি পন্ত্রিপে এবং ১১ 

কর্ ১৯৯৯  তান্ত্রিদখি নং-সর্ (পরর) প-৫/৯৮-১৫৮ (২০০) নম্বি পন্ত্রিপে কমাতাদিক ব্যিস্থা গ্রিণ কিদত িদি। 

প্রকদল্পি আসিািপে ব্যিিািদর্াগ্য িদল প্রকল্প সমান্ত্রপ্তদশদষ প্রকল্প পন্ত্রিচালক ন্ত্রলন্ত্রখতভাদি িাস্তিায়নকািী 

কর্তষপদেি ন্ত্রনকর্ উক্ত ন্ত্রজন্ত্রনষপে জমা প্রদান কিদিন। উদেখ্য, কম ষ- পন্ত্রিকল্পনা কপ্রিদণি সময় মিণালয়/ন্ত্রিভাগ 

২০২১-২২ অথ ষিেদি সমাপ্ত িদয়দে এিাং ২০২২-২৩ অথ ষিেদিি ১ম এিাং ২য় ককায়ার্ ষাদি সমাপ্ত িদি এমন সকল 

প্রকদল্পি সম্পদদি ন্ত্রিিিণ সাংযুন্ত্রক্ত আকাদি দান্ত্রখল কিদি। 

 

সাংযুন্ত্রক্ত ন্ত্রনম্নরূপ িদিেঃ 

ক্ররর্  নং প্র র্ল্পর নার্ প্র ল্প সমান্ত্রপ্তি তান্ত্রিখ প্রকদল্পি সম্পদদি ন্ত্রিিিণ মন্তব্য  
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মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: ন্ত্রনধ ষান্ত্রিত সমদয়ি মদে প্রকদল্পি সম্পদ (র্ানিািন, কন্ত্রম্পউর্াি, আসিািপে ইতযান্ত্রদ) ন্ত্রিন্ত্রধ 

কমাতাদিক িস্তান্তি কিদত পািদল পূণ ম নম্বর পাওয়া র্ার্ব। রনে মাররত সমদয়ি র্র্ধ্য সম্পদ িস্তান্তি কিদত না 

পািদল সম্পদ িস্তান্তদিি কর্ ধাপগুদলা আদে কসই ধাদপি র্তটুকু অন্ত্রজষত িদি কস অনুসাদি নম্বি প্রদান কিা 

িদি। 

প্রমাণক: প্রকদল্পি সম্পদ িস্তান্তি সাংক্রান্ত পে, সচল র্ানিািন পন্ত্রিিিণ পুদল জমা প্রদান সাংক্রান্ত 

পে, প্রদর্াজয কেদে গঠিত কন্ত্রমটিি সভাি কার্ ষন্ত্রিিিণী, অচল র্ানিািন ন্ত্রনলাদম ন্ত্রিক্রয় সাংক্রান্ত সভাি 

কার্ ষন্ত্রিিিণী ইতযান্ত্রদ।  

ক্ররর্  ৩: শুদ্ধাচার-সংরিষ্ট এবং দুনীরত প্ররতর্রার্ে সহায়  অন্যান্য  ার্ মক্রম (অগ্রান্ত্রধকাি ন্ত্রভন্ত্রত্তদত ১ নাং সি 

নুযনতম চািটি কার্ ষক্রম)  

 

       ৩.১ সর ারর র্ানবাহর্নর র্োর্ে ব্যবহার রনরিত রণিঃ 

   

     দপ্তর/সংস্থাসমূহ সর ারর র্ানবাহর্নর র্োর্ে ব্যবহার রনরিত  রর্ব। কর্ স ল  র্ ম তমা গারড় ক্রর্য়র 

জন্য সুদমুক্ত ঋণ কপর্য়র্েন এবং গারড় ক্রয়  র্রর্েন তারা র্ার্ত অরির্সর গারড় ব্যবহার না  র্রন এ রবষয়টি 

রনরিত  রর্ত হর্ব।  

     

     মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: দপ্তর/সংস্থার টিওএন্ডই র্ভক্ত র্ানবাহনসমূহ  রবরে কর্াতার্ব  ব্যবহার  রা হর্ে র না এ 

সম্পর্ ম দপ্তর/সংস্থার সংরিষ্ট শাখার দারয়ত্বপ্রাপ্ত  র্ ম তমা প্রতযয়ন পে দারখল  রর্বন এবং দপ্তর/সংস্থা  

প্রোন প্রতযয়ন পে প্ররতস্বাক্ষর  রর্বন। এ োড়াও কর্ সকল কম ষকতষা সুদমুক্ত ঋণ গ্রিণ কদিদেন এিাং গান্ত্রড়  

ক্রয় কদিদেন তািা দপ্তি/সাংস্থাি গান্ত্রড় ব্যিিাি কিদত পািদিন না। উর্েখ্য সুদমুক্ত ঋর্ণ গারড় ক্রয়  র্রর্েন 

এর্ন ক ান  র্ ম তমা র্রদ ক ান দপ্তর/সংস্থার প্রোন রহর্সর্ব পদারয়ত হন অেবা ক ান প্র র্ল্পর প্র ল্প  

পররচাল  রহর্সর্ব দারয়ত্ব পালন  র্রন অেবা সাব মক্ষরণ  সর ারর র্ানবাহন ব্যবহার্রর সুরবো পান কসর্ক্ষর্ে 

রতরন দপ্তি/সাংস্থাি গান্ত্রড় ব্যিিাি কিদত পািদিন। তদি কসদেদে ন্ত্রতন্ত্রন জনপ্রশাসন মিণালদয়ি ‘প্রারে ারপ্রাপ্ত  

সর ারর  র্ ম তমার্দর সুদমুক্ত ঋণ এবং গান্ত্রড় কসবা নগদায়ন নীরতর্ালা, ২০২০ (সংর্শারেত)’ অনুর্ায়ী গান্ত্রড় 

িেণাদিেণ ব্যয়িািদ রনে মাররত অর্ে মর ৫০ শতাংশ পার্বন।  এ সকল কম ষকতষা দপ্তি/ সাংস্থাি গান্ত্রড়  

ব্যিিাি কিদেন না অথিা ন্ত্রিন্ত্রধদমাতাদিক গান্ত্রড় ব্যিিাি কিদেন মদম ষ প্রতযয়নপে ন্ত্রনদজ স্বােি কিদিন এিাং  

প্রন্ত্রতস্বােদিি জন্য ঊর্ধ্মতন কর্তষপে িিািি দান্ত্রখল কিদিন। প্ররতস্বাক্ষররত উভয় প্রতযয়ন পে   অে মবের 

কশর্ষ শুদ্ধাচার   র্ মপরর ল্পনার চূড়ান্ত  বাস্তবায়ন প্ররতর্বদর্নর সার্ে প্রর্াণ  আ ার্র দারখল  রর্ত হর্ব।    

   

     প্রমাণক: প্ররতস্বাক্ষররত প্রতযয়ন পে।   

 

এ োড়াও দপ্তর/সংস্থাসমূহ স্ব স্ব  ার্ মালর্য় শুদ্ধাচার প্ররতষ্ঠার রনরর্ত্ত শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এবং দুনীরত 

প্ররতর্রার্ে সহায়  আিও ৩ টি  ার্ মক্রর্ অগ্রারে ার রভরত্তর্ত গ্রহণ  রর্ব এবং কসগুরলর লক্ষযর্াো ৬ নম্বি 

কলাদম উর্েখ  রর্ব। র্ন্ত্রণালয়/রবভাগসমূহ তার রনজ  ার্ মালর্য় অেবা আওতােীন দপ্তর/সংস্থা অেবা 

র্াঠপর্ মার্য়র অরির্স কসবা প্রদার্নর কক্ষর্ে জনর্ভাগারন্ত আর্ে বা শুদ্ধাচার এর ঘাটরত আর্ে এরূপ রবষয় রচরিত 

 র্র তা দূরীভূত  রার জন্য এ  অে মবের্র বাস্তবায়নর্র্াগ্য কোট কোট  র্ মপরর ল্পনা গ্রহণ  রর্ত পার্র।   

 

মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: দপ্তর/সংস্থাসমূহ  র্তম  গৃহীত  শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এবং দুনীরত প্ররতর্রার্ে সহায়  

 ার্ মক্রর্সমূর্হর লক্ষযর্াোর রবপরীর্ত অজমন শতভাগ হর্ল পূণ ম নম্বর পাওয়া র্ার্ব।  
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প্রমাণক: স্ব স্ব ওদয়িসাইর্, পে, কনাটিশ, েন্ত্রি, ন্ত্রভন্ত্রডও িা কার্ ষক্রম সাংন্ত্রিষ্ট কর্দকান প্রমাণক।



পন্ত্রিন্ত্রশষ্ট-'খ' 

                     দপ্তি/সাংস্থা-এি  শুদ্ধাচাি ককৌশল কম ষ-পন্ত্রিকল্পনা, ২০২২-২০২৩  

দপ্তি/সাংস্থাি নাম: 

কার্ ষক্রদমি নাম কম ষসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচদকি 

মান 

একক 

 

িাস্তিায়দনি 

দান্ত্রয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যন্ত্রক্ত/পদ 

২০২২-

২০২৩ 

অথ ষিেদিি 

লেযমাো 

িাস্তিায়ন অগ্রগন্ত্রত পন্ত্রিিীেণ, ২০২২-২০২৩  মন্তব্য 

লেযমাো/ 

অজষন 

১ম 

ককায়ার্ ষাি 

২য় 

ককায়ার্ ষাি 

৩য় 

ককায়ার্ ষাি 

৪থ ষ 

ককায়ার্ ষাি 

কমার্ 

অজষন 

অন্ত্রজষত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রান্ত্রতষ্ঠান্ত্রনক ব্যিস্থা………………………………..... 

১.১ ননন্ত্রতকতা কন্ত্রমটিি সভা 

আদয়াজন 

সভা 

আদয়ান্ত্রজত 

১ সাংখ্যা   লেযমাো        

অজষন      

১.২ ননন্ত্রতকতা কন্ত্রমটিি সভাি ন্ত্রসদ্ধান্ত 

িাস্তিায়ন 

িাস্তিান্ত্রয়ত 

ন্ত্রসদ্ধান্ত 

৪ %   লেযমাো        

অজষন      

১.৩ সুশাসন প্রন্ত্রতষ্ঠাি ন্ত্রনন্ত্রমত্ত 

অাংশীজদনি (stakeholders) 

অাংশগ্রিদণ  সভা 

অনুন্ত্রষ্ঠত সভা ৪ সাংখ্যা   লেযমাো        

অজষন      

১.৪ শুদ্ধাচাি সাংক্রান্ত প্রন্ত্রশেণ 

আদয়াজন 

প্রন্ত্রশেণ 

আদয়ান্ত্রজত 

২ সাংখ্যা   লেযমাো 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

অজষন      

১.৫ কম ষ-পন্ত্রিদিশ উন্নয়ন 

(টিওএন্ডইভুক্ত অদকদজা মালামাল 

ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তকিণ/নন্ত্রথ ন্ত্রিনষ্টকিণ/ 

পন্ত্রিষ্কাি-পন্ত্রিচ্ছন্নতা বৃন্ত্রদ্ধ/ মন্ত্রিলাদদি 

জন্য পৃথক  

ওয়াশরুদমি ব্যিস্থা কিা ইতযান্ত্রদ  

উন্নত  

কম ষ-পন্ত্রিদিশ 

২ সাংখ্যা 

ও 

তান্ত্রিখ 

  লেযমাো        

অজষন      

১.৬ আওতাধীন মাঠ পর্ ষাদয়ি 

কার্ ষালয় (প্রদর্াজয কেদে) কর্তষক 

দান্ত্রখলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচাি ককৌশল 

কম ষ-পন্ত্রিকল্পনাি নেমান্ত্রসক অগ্রগন্ত্রত  

প্রন্ত্রতদিদদনি ওপি ন্ত্রফডব্যাক প্রদান  

ন্ত্রফডব্যাক 

সভা/কম ষশালা 

অনুন্ত্রষ্ঠত 

৪ তান্ত্রিখ   লেযমাো        

অজষন      
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-২- 

 

২.  আন্ত্রথ ষক ব্যিস্থাপনা উন্নয়ন ........................................................................ 

২.১ ২০২২-২৩ অথ ষ িেদিি িাজস্ব 

এিাং উন্নয়ন িাদজদর্ি অনুদমান্ত্রদত  

ক্রয়-পন্ত্রিকল্পনা  ওদয়িসাইদর্ প্রকাশ  

ক্রয়-পন্ত্রিকল্পনা 

ওদয়িসাইদর্ 

প্রকান্ত্রশত 

২ তান্ত্রিখ   লেযমাো        

অজষন      

 ২.২ অনুদমান্ত্রদত িান্ত্রষ ষক ক্রয় 

পন্ত্রিকল্পনাি র্থার্থ িাস্তিায়ন (িাজস্ব 

এিাং উন্নয়ন িাদজদর্ি)  

ক্রয় পন্ত্রিকল্পনা 

িাস্তিান্ত্রয়ত 

২ %   লেযমাো        

অজষন      

২.৩  িাদজর্ িাস্তিায়ন  িাদজর্ 

িাস্তিান্ত্রয়ত 

৩ %   লেযমাো        

অজষন      

২.৪ প্রকদল্পি  PIC সভা আদয়াজন  সভা আদয়ান্ত্রজত ৩ সাংখ্যা   লেযমাো        

অজষন      

২.৫ প্রকল্প সমান্ত্রপ্ত কশদষ প্রকদল্পি 

সম্পদ (র্ানিািন, কন্ত্রম্পউর্াি, 

আসিািপে ইতযান্ত্রদ) ন্ত্রিন্ত্রধ কমাতাদিক 

িস্তান্তি কিা 

প্রকদল্পি সম্পদ 

ন্ত্রিন্ত্রধ কমাতাদিক 

িস্তান্তন্ত্রিত 

   ৫ তান্ত্রিখ   লেযমাো        

অজষন      

৩. শুদ্ধাচাি সাংন্ত্রিষ্ট এিাং দুনীন্ত্রত প্রন্ত্রতদিাদধ সিায়ক অন্যান্য কার্ ষক্রম…………….. ১৮ (অগ্রান্ত্রধকাি ন্ত্রভন্ত্রত্তদত ১ নাং সি নুযনতম চািটি কার্ ষক্রম) 

৩.১ সিকান্ত্রি র্ানিািদনি র্থার্থ 

ব্যিিাি ন্ত্রনন্ত্রিতকিণ  

  ৩    লেযমাো        

অজষন      

৩.২   ৫    লেযমাো        

অজষন      

৩.৩   ৫    লেযমাো        

অজষন      

৩.৪  ৫    লেযমাো        

অজষন      

 

ন্ত্রি:দ্র:- ককান ক্রন্ত্রমদকি কার্ ষক্রম প্রদর্াজয না িদল তাি কািণ মন্তব্য কলাদম উদেখ কিদত িদি। 

 


