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 আঞ্চলিক/মাঠ পর্ যায়ের কার্ যািয়ের জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা, ২০২০-২০২১ পলরলিষ্ট ক 

আঞ্চলিক/মাঠ পর্ যায়ের কার্ যািয়ের নার্: ইন্সটিটিউট অব র্াইরনিং, রর্নাররলরজ এন্ড কর্টালারজম (আইএর্এর্এর্ ), রবরিএিআইআর, জয়পুরহাট। 

 ার্ মক্ররর্র নার্  র্ মিম্পাদন সূচ  

 

সূচর র র্ান এ   

 

বাস্তবায়রনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মবছররর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়াট মার 

২য় 

ক ায়াট মার 

৩য় 

ক ায়াট মার 

৪র্ ম 

ক ায়াট মার 

কর্াট 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারন  ব্যবস্থা………………………………৮ 

১.১ ননরত তা  রর্টির িভা   অনুরষ্ঠত িভা ৪ িিংখ্যা পলরচািক/ 

প্র.কম যকর্যা 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.২ ননরত তা  রর্টির িভার 

রিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন  

বাস্তবারয়ত রিদ্ধান্ত ৪ % পলরচািক/ 

প্র.কম যকর্যা 

১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

২. দক্ষ্তা ও ননরত তার উন্নয়ন………………………. ১০ 

২.১ সুিাসন প্রলর্ষ্ঠার লনলমত্ত 

অিংশীজরনর অিংশগ্রহরণ িভা 

অনুরষ্ঠত িভা ২ িিংখ্যা পলরচািক/ 

প্র.কম যকর্যা 

১ লক্ষ্যর্াত্রা    ১    

অজমন      

২.২ অিংশীজরনর অিংশগ্রহরণ  িভার 

লসদ্ধান্ত বাস্তবােন 

বাস্তবারয়ত রিদ্ধান্ত ২ % পলরচািক/ 

প্র.কম যকর্যা 

১০০ লক্ষ্যর্াত্রা    ১০০%    

অজমন      

২.৩  র্ ম তমা- র্ মচারীরদর 

অিংশগ্রহরণ চাকলর সংক্রান্ত প্ররশক্ষ্ণ 

আরয়াজন 

প্ররশক্ষ্ণার্ী ৩ িিংখ্যা পলরচািক/ 

প্র.কম যকর্যা 

১০ লক্ষ্যর্াত্রা  ৫  ৫    

অজমন      

২.৪  র্ ম তমা- র্ মচারীরদর 

অিংশগ্রহরণ সুশািন িিংক্রান্ত প্ররশক্ষ্ণ 

আরয়াজন 

প্ররশক্ষ্ণার্ী ৩ িিংখ্যা পলরচািক/ 

প্র.কম যকর্যা 

১০ লক্ষ্যর্াত্রা  ৫  ৫    

অজমন      

৩. শুদ্ধাচার প্ররতষ্ঠায় িহায়  আইন/রবরি/নীরতর্ালা/ম্যানুোি ও প্রজ্ঞাপন/পররপত্র এর প্ররয়াগ/বাস্তবায়ন………….১০ 

৩.১ বািংলারদশ রবজ্ঞান ও রশল্প 

গরবষণা পররষদ (রবরিএিআইআর)-

এর উচ্চ রশক্ষ্া নীরতর্ালা, ২০২০ 

বাস্তবােন 

নীরতর্ালা 

বাস্তবােন 

১০ তাররখ পলরচািক/ 

প্র.কম যকর্যা 

৩১/১২/২০ লক্ষ্যর্াত্রা 

 

 ৩১/১২/২০      

 অজমন      

৪. ওয়েবসাইয়ে সসবাবক্স হািনাগাদকরণ..................................৮ 

৪.১ সসবা সংক্রান্ত সোি লি 

নম্বরসমূহ স্ব স্ব তথ্য বাতায়রন 

দৃশ্যমানকরণ  

র্থ্য বার্ােয়ন 

দৃশ্যমানকৃর্ 

১ তাররখ পলরচািক/ 

প্র.কম যকর্যা 

৩০/৯/২০, 

৩১/১২/২০, 

৩১/৩/২১, 

৩০/৬/২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা 

 

৩০/৯/২০ ৩১/১২/২০ ৩১/৩/২১ ৩০/৬/২১    

অজমন     
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 ার্ মক্ররর্র নার্  র্ মিম্পাদন সূচ  

 

সূচর র র্ান এ   

 

বাস্তবায়রনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মবছররর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়াট মার 

২য় 

ক ায়াট মার 

৩য় 

ক ায়াট মার 

৪র্ ম 

ক ায়াট মার 

কর্াট 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৪.২ স্ব স্ব ওরয়বিাইরট শুদ্ধাচার 

কিবাবক্স হালনাগাদ রণ  

কিবাবক্স 

হালনাগাদকৃত 

২ র্ালরখ পলরচািক/ 

প্র.কম যকর্যা 

৩০/৯/২০, 

৩১/১২/২০, 

৩১/৩/২১, 

৩০/৬/২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/৯/২০ ৩১/১২/২০ ৩১/৩/২১ ৩০/৬/২১    

অজমন      

৪.৩ স্ব স্ব ওরয়বিাইরট তথ্য 

অরি ার   কিবাবক্স হালনাগাদ রণ  

কিবাবক্স 

হালনাগাদকৃত 

২ তাররখ পলরচািক/ 

প্র.কম যকর্যা  

৩০/৯/২০, 

৩১/১২/২০, 

৩১/৩/২১, 

৩০/৬/২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা 

 

৩০/৯/২০ ৩১/১২/২০ ৩১/৩/২১ ৩০/৬/২১    

অজমন      

৪.৪ স্ব স্ব ওরয়বিাইরটর অরভরর্াগ 

প্ররত ার ব্যবস্থা (GRS) কিবাবক্স 

হালনাগাদ রণ 

ওরয়বিাইরট 

হালনাগাদকৃত 

২ তাররখ পলরচািক/ 

প্র.কম যকর্যা 

৩০/৯/২০, 

৩১/১২/২০, 

৩১/৩/২১, 

৩০/৬/২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা 

 

৩০/৯/২০ ৩১/১২/২০ ৩১/৩/২১ ৩০/৬/২১    

অজমন      

৪.৫ স্বপ্রয়ণালদর্ভায়ব প্রকািয়র্াগ্য 

র্থ্য হািনাগাদ কয়র ওয়েবসাইয়ে 

প্রকাি 

হািনাগাদকৃর্ 

লনয়দ যলিকা 

ওয়েবসাইয়ে 

প্রকালির্ 

১ র্ালরখ পলরচািক/ 

প্র.কম যকর্যা 
৩০/৯/২০, 

৩১/১২/২০, 

৩১/৩/২১, 

৩০/৬/২১ 

িক্ষ্যমাত্রা ৩০/৯/২০ ৩১/১২/২০ ৩১/৩/২১ ৩০/৬/২১    

অর্যন        

৫. সুিাসন প্রলর্ষ্ঠা……………………………..৭ 

৫.১ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত উত্তর্ চচ মার 

তারল া প্রণয়ন  রর স্ব স্ব 

দপ্তর/সংস্থাে কপ্ররণ 

উত্তর্ চচ মার তারল া 

কপ্রররত 

৪ তাররখ পলরচািক/ 

প্র.কম যকর্যা 

১/০৩/২০২১ লক্ষ্যর্াত্রা   ১/০৩/২০২১     

অজমন      

৫.২ অনলাইন রিরেরর্ অরভরর্াগ 

রনষ্পরত্ত রণ 

অরভরর্াগ 

রনষ্পরত্তকৃত 

৩ % পলরচািক/ 

প্র.কম যকর্যা 

১০০ লক্ষ্যর্াত্রা   ১০০%     

অজমন      

৬. সসবা প্রদায়নর  ও প্রকয়ের সক্ষ্য়ত্র শুদ্ধাচার...........................১৪ 

৬.১ সসবা প্রদায়নর সক্ষ্য়ত্র 

সরলর্স্টায়র প্রয়দে সসবার লববরণ ও 

সসবাগ্রহীর্ার মর্ামর্ সংরক্ষ্ণ  

সরলর্স্টার 

হািনাগাদকৃর্ 

৩ র্ালরখ পলরচািক/ 

প্র.কম যকর্যা 

১/১২/২০২০ লক্ষ্যর্াত্রা  ১/১২/২০২০      

অজমন  

 

 

 

   

৬.২ িার্ারজ  রনরাপত্তা  র্ মসূরচ/ 

প্রকে বাস্তবায়ন অগ্রগরত  

অগ্রগরতর হার ১ % পলরচািক/ 

প্র.কম যকর্যা 

১০০ লক্ষ্যর্াত্রা  ১০০%      

অজমন        

৬.৩ সামালর্ক লনরাপত্তা কম যসূচলচয়র্ 

প্রাপ্ত বরাদ্দ এবং উপকারয়ভাগী 

লনব যাচয়নর মানদন্ড দৃশ্যমান স্থায়ন ও 

প্রাপ্ত বরাদ্দ ও 

উপকারয়ভাগী 

লনব যাচয়নর মানদন্ড 

২ র্ালরখ পলরচািক/ 

প্র.কম যকর্যা 

১/১২/২০২০ লক্ষ্যর্াত্রা  ১/১২/২০২০      

অজমন        
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 ার্ মক্ররর্র নার্  র্ মিম্পাদন সূচ  

 

সূচর র র্ান এ   

 

বাস্তবায়রনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মবছররর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়াট মার 

২য় 

ক ায়াট মার 

৩য় 

ক ায়াট মার 

৪র্ ম 

ক ায়াট মার 

কর্াট 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

ওয়েবসাইয়ে প্রকাি দৃশ্যমান স্থায়ন ও 

ওয়েবসাইয়ে 

প্রকালির্ 

৬.৪ সামালর্ক লনরাপত্তা কম যসূচলচয়র্ 

উপকারয়ভাগীয়দর র্ালিকা দৃশ্যমান 

স্থায়ন ও ওয়েবসাইয়ে প্রকাি 

উপকারয়ভাগীয়দর 

র্ালিকা দৃশ্যমান 

স্থায়ন ও 

ওয়েবসাইয়ে 

প্রকালির্ 

৩ র্ালরখ পলরচািক/ 

প্র.কম যকর্যা 

১/১২/২০২০ িক্ষ্যমাত্রা 

 

 ১/১২/২০২০      

অর্যন        

৬.৫ প্র রল্পর বাস্তবায়ন অগ্রগরত 

পররদশ মন/ পররবীক্ষ্ণ  

দারখলকৃত 

প্ররতরবদন 

২ িিংখ্যা পলরচািক/ 

প্র.কম যকর্যা 

২ লক্ষ্যর্াত্রা  ১  ১    

অজমন        

৬.৬ প্র ল্প পররদশ মন/পররবীক্ষ্ণ 

প্ররতরবদরনর সুপাররশ বাস্তবায়ন   

বাস্তবায়রনর হার ৩ % পলরচািক/ 

প্র.কম যকর্যা 

১০০ লক্ষ্যর্াত্রা  ১০০%  ১০০%    

অজমন        

৭. ক্রেয়ক্ষ্য়ত্র শুদ্ধাচার...................৫ 

৭.১ রপরপএ ২০০৬-এর িারা ১১(২) 

ও রপরপআর ২০০৮-এর রবরি ১৬(৬) 

অনুর্ায়ী ২০২০-২১ অর্ য বছয়রর 

ক্রয়-পরর ল্পনা  ওয়েবসাইয়ে প্রকাি 

ক্রয়-পরর ল্পনা 

ওয়েবসাইয়ে 

প্রকালির্ 

৩ তাররখ পলরচািক/ 

প্র.কম যকর্যা 

৩০/৯/২০২০ লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/৯/২০২০       

অজমন      

৭.২ ই-সেন্ডায়রর মাধ্যয়ম ক্রেকার্ য 

সম্পাদন  

ই-সেন্ডায়র ক্রে 

সম্পন্ন 

২ % পলরচািক/ 

প্র.কম যকর্যা 

১০০ িক্ষ্যমাত্রা  ১০০% ১০০%     

অর্যন        

৮. স্বচ্ছতা ও জবাবরদরহ িলিিািী রণ…………………….১২ 

৮.১  স্ব স্ব কিবা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

(রিটিরজনস্ চাট মার) বাস্তবায়ন এবং 

ওয়েবসাইয়ে প্রকাি 

কিবা প্রদান 

প্ররতশ্রুরত 

বাস্তবালের্ এবং 

ওয়েবসাইয়ে 

প্রকালির্ 

২ % পলরচািক/ 

প্র.কম যকর্যা 

১০০ লক্ষ্যর্াত্রা 

 

 ১০০%      

অজমন      

৮.২ শাখা/অরিশাখা/অিীনস্থ অলিস 

পররদশ মন  

পররদশ মন 

িম্পন্ন 

২ িিংখ্যা পলরচািক/ 

প্র.কম যকর্যা 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা 

 

১ ১ ১ ১    

অজমন 

 

     



4 

 

 ার্ মক্ররর্র নার্  র্ মিম্পাদন সূচ  

 

সূচর র র্ান এ   

 

বাস্তবায়রনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মবছররর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়াট মার 

২য় 

ক ায়াট মার 

৩য় 

ক ায়াট মার 

৪র্ ম 

ক ায়াট মার 

কর্াট 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৮.৩ শাখা/অরিশাখা/অিীনস্ত অলিস  

পররদশ মন প্ররতরবদরনর সুপাররশ 

বাস্তবায়ন 

পররদশ মন 

প্ররতরবদরনর 

সুপাররশ  

বাস্তবারয়ত 

২ % পলরচািক/ 

প্র.কম যকর্যা 

১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

৮.৪ িরচবালয় রনরদ মশর্ালা, ২০১৪ 

অনুর্ায়ী নরর্র কেরণ রবন্যাি রণ  

নরর্ কেরণ 

রবন্যািকৃত 

২ % পলরচািক/ 

প্র.কম যকর্যা 

১০০ লক্ষ্যর্াত্রা   ১০০%     

অজমন      

৮.৫ কেরণ রবন্যািকৃত নরর্ 

রবনষ্ট রণ 

নরর্ রবনলষ্টকৃর্ ২ % পলরচািক/ 

প্র.কম যকর্যা 

১০০ লক্ষ্যর্াত্রা    ১০০%    

অজমন      

৮.৬ প্রালর্ষ্ঠালনক গণশুনালন 

আয়োর্ন   

প্রালর্ষ্ঠালনক 

গণশুনানী 

আয়োলর্র্ 

২ িিংখ্যা পলরচািক/ 

প্র.কম যকর্যা 

১ লক্ষ্যর্াত্রা   ১     

 অজমন      

৯. শুদ্ধাচার িিংরিষ্ট এবং দুনীলর্ প্রলর্য়রায়ে সহােক অন্যান্য  ার্ মক্রর্……………..১৫ (অগ্রালেকার লভলত্তয়র্ নুযনর্ম পাঁচটি কার্ যক্রম) 

৯.১ দপ্তররর কিবামূল্য/রিি গ্রহরণর 

কক্ষ্রত্র গৃহীত অরর্ মর ররশদ প্রদান 

রনরিত রণ  

ররশরদর র্াধ্যরর্ 

কিবামূল্য গৃহীত 

৫ % পলরচািক/ 

প্র.কম যকর্যা 

১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

৯.২ অরি দুর্ মটনা রনররাি ব্যবস্থা 

এবিং ভূরর্ ম্প িিংক্রান্ত িরচতনতা 

বৃরদ্ধরত প্ররশক্ষ্ণ আরয়াজন 

আরয়ারজত প্ররশক্ষ্ণ ৭ িিংখ্যা পলরচািক/ 

প্র.কম যকর্যা 

১ লক্ষ্যর্াত্রা   ১     

অজমন      

৯.৩ শুদ্ধাচার ও দুনীরত প্ররতররারি 

জনিরচতনতা বৃরদ্ধরত  র্ মশালা 

আরয়াজন 

আরয়ারজত 

 র্ মশালা 

৩ িিংখ্যা পলরচািক/ 

প্র.কম যকর্যা 

১ লক্ষ্যর্াত্রা  ১      

অজমন      

১০. শুদ্ধাচার চচ যার র্ন্য পুরস্কার প্রদান..............................৩ 

১০.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এবং 

পুরস্কারপ্রাপ্তয়দর র্ালিকা 

ওয়েবসাইয়ে প্রকাি  

প্রদত্ত পুরস্কার ৩ তাররখ পলরচািক/ 

প্র.কম যকর্যা 

২০/৬/২০২১ লক্ষ্যর্াত্রা 

 

   ২০/৬/২০২১    

অজমন      

১১. কম য-পলরয়বি উন্নেন..........................................................২ 

১১.১ কম য-পলরয়বি উন্নেন 

(স্বাস্থযলবলে অনুসরণ/টিওএন্ডইভুি 

অয়কয়র্া 

মািামািলবনষ্টকরণ/পলরষ্কার-

পলরচ্ছন্নর্া বৃলদ্ধ ইর্যালদ)  

উন্নর্ কম য-পলরয়বি ২ সংখ্যা ও 

তাররখ 

পলরচািক/ 

প্র.কম যকর্যা 

২ 

১/১২/২০২০ 

১/৬/২০২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা 

 

 ১/১২/২০২০  ১/৬/২০২১    

অজমন      
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 ার্ মক্ররর্র নার্  র্ মিম্পাদন সূচ  

 

সূচর র র্ান এ   

 

বাস্তবায়রনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মবছররর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়াট মার 

২য় 

ক ায়াট মার 

৩য় 

ক ায়াট মার 

৪র্ ম 

ক ায়াট মার 

কর্াট 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১২. অর্ য বরাদ্দ....................................................................২ 

১২.১ শুদ্ধাচার কম য-পলরকেনাে  

অন্তযভুি লবলভন্ন কার্ যক্রম 

বাস্তবােয়নর র্ন্য বরাদ্দকৃর্ অরর্ মর 

আনুমালনক পররর্াণ 

বরাদ্দকৃর্ অর্ য ২ িক্ষ্  

 

োকা 

পলরচািক/ 

প্র.কম যকর্যা 

১ লক্ষ্যর্াত্রা 

 

 ০.৫  ০.৫    

অজমন      

১৩. পররবীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন…………………………….৪ 

১৩.১ আঞ্চলিক/মাঠ পর্ যায়ের 

কার্ যািে কর্তযক প্রণীর্ জাতীয় 

শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা, 

২০২০-২১ স্ব স্ব ওয়েবসাইয়ে 

আপয়িাডকরণ 

প্রণীত  র্ ম-

পরর ল্পনা 

আপয়িাডকৃত 

২ র্ালরখ পলরচািক/ 

প্র.কম যকর্যা 

১/১০/২০২০ লক্ষ্যর্াত্রা 

 

 ১/১০/২০২০      

অজমন      

১৩.২ রনি মাররত ির্রয় নত্রর্ারি  

পররবীক্ষ্ণ প্ররতরবদন সংলিষ্ট 

দপ্তর/সংস্থাে দারখল ও স্ব স্ব 

ওয়েবসাইয়ে আপয়িাডকরণ 

নত্রর্ারি  

প্ররতরবদন 

দারখলকৃত ও 

আপয়িাডকৃত 

২ সংখ্যা পলরচািক/ 

প্র.কম যকর্যা 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

 

লব:দ্র:- সকান ক্রলময়কর কার্ যক্রম প্রয়র্ার্য না হয়ি র্ার কারণ সংলিষ্ট আইন/লবলে/নীলর্মািা পর্ যায়িাচনাপূব যক মন্তব্য কিায়ম উয়েখ করয়র্ হয়ব। 


