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 দপ্তয/সংস্থায জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-রয ল্পনা, ২০১৯-২০২০ রযরষ্ট   

 

দপ্তয/সংস্থায নাভ: ফাাংরাদদ াউ রফরডাং পাইনান্স  ক মাকযন 

 

 াম মক্রদভয নাভ  ভ মম্পাদন সূচ  
সূচদ য 

ভান 
এ   

ফাস্তফায়দনয দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০১৯-২০২০ 

অথ মফছদযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  

ভন্তব্য 
রক্ষ্যভাত্রা/ 

অজমন 
১ভ ক ায়ার্ মায ২য় ক ায়ার্ মায ৩য় ক ায়ার্ মায ৪থ ম ক ায়ার্ মায 

কভার্ 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারন  ব্যফস্থা………………………………৮ 

১.১ ননরত তা  রভটিয বা   অনুরষ্ঠত বা ৪ াংখ্যা ননতিকিা 

কতভটি 
৪ 

রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন ১ ১ ১   

১.২ ননরত তা  রভটিয বায রদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন  ফাস্তফারয়ত রদ্ধান্ত ৪ % সংতিষ্ট তফবাগ/অতপস 

প্রধান 
১০০% 

রক্ষ্যভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন ১০০% ১০০% ১০০%   

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

২.১ সুাসন প্রতিষ্ঠায তনতভত্ত অাংীজদনয 

(stakeholders) অাংগ্রদণ  বা 

অনুরষ্ঠত বা ২ াংখ্যা তিতজএভ 

(ভার্কেটিং এন্ড ডির্ব: ও 

তএইচআযতি) 

২ 

রক্ষ্যভাত্রা ১ - ১ -    

অজমন ১  ১   

২.২ অাংীজদনয অাংগ্রদণ  বায তসদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফারয়ত রদ্ধান্ত ২ % াংরিষ্ট রফবাগ/অরপ 

প্রধান 
৮০% 

রক্ষ্যভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন ১০০% ১০০% ১০০%   

২.৩  ভ ম তমা- ভ মচাযীকদয অাংগ্রদণ চাকতয 

সংক্রান্ত তফতবন্ন প্ররক্ষ্ণ আদয়াজন 

প্ররক্ষ্ণাথী ৩ াংখ্যা রিরজএভ 

(কেরনাং ইনরিটিউর্) 
১৫০ 

রক্ষ্যভাত্রা ২৫ ২৫ ৫০ ৫০    

অজমন ৪২ ৩৯ ৫৩   

২.৪  ভ ম তমা- ভ মচাযীকদয অাংগ্রদণ সুান 

াংক্রান্ত প্ররক্ষ্ণ আদয়াজন 

প্ররক্ষ্ণাথী ৩ াংখ্যা 
রিরজএভ 

(কেরনাং ইনরিটিউর্) 
১৫০ 

রক্ষ্যভাত্রা ২৫ ২৫ ৫০ ৫০    

অজমন ৪২ ৩৯ ৫০   

৩. শুদ্ধাচায প্ররতষ্ঠায় ায়  আইন/রফরধ/নীরতভারা/ম্যানুদয়র ও প্রজ্ঞান/রযত্র-এয ফাস্তফায়ন এফাং প্রদমাজয কক্ষ্দত্র খড়া প্রণয়ন………….১০ 

৩.১ শুদ্ধাচায স্ট্রাট্যাতজ/গাইিরাইন প্রণয়ন  গাইিরাইন প্রণীি  ৫ িাতযখ তিতজএভ 

(প্রাসন ও 

তএইচআযতি) 

৩১.১২.১৯ 

রক্ষ্যভাত্রা  ৩১.১২.১৯      

 

 

অজমন - ২৬.১২.১৯    

৩.২ শুদ্ধাচায প্ররতষ্ঠা ম্পর মত রযত্র জাযী রযত্র জাযীকৃত ৫ াংখ্যা তিতজএভ 
(তএইচআযতি) 

১ 

রক্ষ্যভাত্রা  ১      

অজমন - ১    



C:\Users\BR\Desktop\Suddachar Report.doc 2 

 

 

৪. ওর্য়ফসাইর্ে ডসফাফক্স হারনাগাদকযণ..................................৮ 

৪.১ ডসফা সংক্রান্ত ডোর তি নস্বযসমূহ স্ব স্ব তথ্য 

ফাতায়দন দৃশ্যভানকযণ   

 

িথ্য ফািায়র্ন 

দৃশ্যভানকৃি 

 

 

১ 

 

তারযখ 

রিরজএভ 

আইরটি 

(অাদযন) 

 

 

৩১.১২.১৯ 

 

রক্ষ্যভাত্রা 

 ৩১.১২.১৯  

 

    

অজমন - ৩১.১২.১৯    

৪.২ স্ব স্ব ওদয়ফাইদর্ শুদ্ধাচায কফাফক্স 

ারনাগাদ যণ  

কফাফক্স ারনাগাদকৃত ২ িাতযখ তিতজএভ 

আইতসটি 

(অার্যন) ও 

তএইচআযতি 

৩০.০৯.১৯ 

৩১.১২.১৯ 

৩১.০৩.২০ 

৩০.০৬.২০ 

রক্ষ্যভাত্রা ৩০.০৯.১৯ 

 

৩১.১২.১৯ ৩১.০৩.২০ 

 

৩০.০৬.২০    

অজমন ৩০.০৯.১৯ ০৬.১১.১৯ ৩১.০৩.২০   

৪.৩ স্বপ্রদণারদত তথ্য প্রকা তনর্দ েতকা হারনাগাদ 

কর্য ওদয়ফাইকর্ প্র া 

ারনাগাদকৃত রনদদ মর া 

ওদয়ফাইদর্ প্র ারত 

১ তারযখ তিতজএভ 

(ভার্কেটিং এন্ড ডির্ব:) 

আইতসটি (অা:) 

৩১.০৩.২০ 

রক্ষ্যভাত্রা   ৩১.০৩.২০     

অজমন -  ৩১.০৩.২০   

৪.৪ স্ব স্ব ওদয়ফাইদর্ তথ্য অরধ ায   কফাফক্স 

ারনাগাদ যণ  

কফাফক্স ারনাগাদকৃত ২ তারযখ 
রিরজএভ (ভাদ মটিাং এন্ড 

কিদব. এফাং আইরটি 

(অাদযন) 

৩০.০৯.১৯ 

৩১.১২.১৯ 

৩১.০৩.২০ 

৩০.০৬.২০ 

রক্ষ্যভাত্রা ৩০.০৯.১৯ 

 

৩১.১২.১৯ ৩১.০৩.২০ 

 

 

৩০.০৬.২০    

অজমন ৩০.০৯.১৯ ১৯.১২.১৯ ৩১.০৩.২০   

৪.৫ স্ব স্ব ওদয়ফাইদর্য অরবদমাগ প্ররত ায ব্যফস্থা 

(GRS) কফাফক্স ারনাগাদ যণ 

ওদয়ফাইদর্ 

ারনাগাদকৃত 

২ তারযখ 
রিরজএভ (প্রান ও 

আইরটি 

(অাদযন) 

৩০.০৯.১৯ 

৩১.১২.১৯ 

৩১.০৩.২০ 

৩০.০৬.২০ 

রক্ষ্যভাত্রা ৩০.০৯.১৯ 

 

৩১.১২.১৯ 

 

৩১.০৩.২০ 

 

৩০.০৬.২০    

অজমন ৩০.০৯.১৯ ৩১.১২.১৯ 

 

৩১.০৩.২০   

৫. সুাসন প্রতিষ্ঠা……………………………..৬ 

৫.১ উত্তভ চচ মায তারর া প্রণয়ন  দয স্ব স্ব 

ভন্ত্রণারয়/রফবাদগ কপ্রযণ 

উত্তভ চচ মায তারর া 

কপ্ররযত 

৩ তারযখ ননতিকিা কতভটি ও 

তিতজএভ 

(তএইচআযতি) 

৩০.০৯.১৯ 

রক্ষ্যভাত্রা ৩০.০৯.১৯       

অজমন ২৪.০৯.১৯     

৫.২ ফাংরার্দ জািীয় তিতজোর আতকের্েকচায-

এয ডপাকার র্য়ন্ট ও তফকল্প ডপাকার র্য়ন্ট 

কভ েকিো তনর্য়াগ ও ওর্য়ফসাইর্ে প্রকা 

ডপাকার র্য়ন্ট ও তফকল্প 

ডপাকার র্য়ন্ট 

তনর্য়াগকৃি ও 

ওর্য়ফসাইর্ে প্রকাতি 

২ তারযখ ননতিকিা কতভটি ও 

তিতজএভ 

আইতসটি 

(অার্যন) 

৩১.০৩.২০ 

রক্ষ্যভাত্রা -  ৩১.০৩.২০     

অজমন -  ২৯.১২.১৯   

৫.৩ জনস্বার্ ে সংতিষ্ট িথ্য প্রকা (সুযক্ষা প্রদান) 

তফতধভারা, ২০১৭-এয তফতধ ৪ অনুসার্য 

“ডিতজগর্নর্েি অতপসায” তনর্য়াগ ও ওর্য়ফসাইর্ে 

প্রকা 

“ডিতজগর্নর্েি 

অতপসায” তনর্য়াগকৃি ও 

ওর্য়ফসাইর্ে প্রকাতি 

১ তারযখ 
তজএভ (ভার্কেটিং এন্ড 

ডির্ব:) ও তিতজএভ 

আইসটি (অা:) 

৩১.১২.১৯ 

রক্ষ্যভাত্রা - ৩১.১২.১৯      

অজমন - ১৯.১২.১৯    

৬. প্রকর্ল্পয ডক্ষর্ে শুদ্ধাচায...........................৯ 

৬.১ প্রকর্ল্পয ফারল ম  ক্রয় রয ল্পনা অনুদভাদন অনুদভারদত ক্রয় 

রয ল্পনা 

৩ তারযখ 
প্রদজক্ট ক াঅরি মদনর্য ৩১.১২.১৯ 

রক্ষ্যভাত্রা - ৩১.১২.১৯      

অজমন ০৪.০৯.১৯ -    

৬.২ এরির ফাস্তফায়ন অগ্রগরত অগ্রগরতয ায - % 
  

রক্ষ্যভাত্রা -      প্রদমাজয 

নয় অজমন -     

৬.৩ প্র দল্পয ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযদ মন/ 

রযফীক্ষ্ণ 

দারখরকৃত প্ররতদফদন ৩ াংখ্যা 
তিতজএভ (অতিে) ২ 

রক্ষ্যভাত্রা - ১  ১    

অজমন - ১    

৬.৪ প্র ল্প রযদর্ন/রযফীক্ষ্ণ প্ররতদফদদনয 

সুারয ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফায়দনয ায ৩ % প্রদজক্ট ক াঅরি মদনর্য ও 

াংরিষ্ট অরপ প্রধান 

 

 

৮০% 

 

রক্ষ্যভাত্রা - - ১০০% ১০০%    

অজমন -  ১০০%   
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৭. ক্রয়র্ক্ষর্ে শুদ্ধাচায...................৭ 

৭.১ ররএ ২০০৬-এয ধাযা ১১(২) ও ররআয 

২০০৮-এয রফরধ ১৬(৬) অনুমায়ী ২০১৯-২০ অর্ ে 

ফছর্যয ক্রয়-রয ল্পনা  ওর্য়ফসাইর্ে প্রকা 

ক্রয়-রয ল্পনা 

ওর্য়ফসাইর্ে প্রকাতি 

৩ তারযখ তিতজএভ 
(সাধাযন ডসফা, 

প্রর্কৌর ও আইতসটি 

(অার্যন) 

৩০.০৯.১৯ 

রক্ষ্যভাত্রা ৩০.০৯.১৯       

অজমন ২৯.০৯.১৯     

৭.২ ই-ডেন্ডার্যয ভাধ্যদভ ক্রয়  াম ম ম্পাদন ই-কর্ন্ডাডয ক্রয় সম্পন্ন ৪ % তিতজএভ 
(সাধাযন ডসফা), 

প্রর্কৌর ও আইতসটি 

৮০% 

রক্ষ্যভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  

৮. স্বচ্ছতা ও জফাফরদর তিারী যণ…………………….১২ 

৮.১ স্ব স্ব কফা প্রদান প্ররতশ্রুরত (রটিদজনস্ চার্ মায) 

প্রণয়ন ও ফাস্তফায়ন  

কফা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

প্রণীি ও ফাস্তফাতয়ি 

২ িাতযখ তিতজএভ 

(তএইচআযতি) এফং 

সংতিষ্ট সকর 

তফবাগ/অতপস প্রধান 

৩১.১২.১৯ 

রক্ষ্যভাত্রা - ৩১.১২.১৯      

অজমন - ২৬.১২.১৯    

৮.২ াখা/অরধাখা এফং অধীনস্থ অতপস রযদ মন  রযদ মন  

ম্পন্ন 

২ াংখ্যা 

 র রজএভ/রিরজএভ ৪০ 

রক্ষ্যভাত্রা ১০ ১০ ১০ ১০    

অজমন ১০ ১০ ১০ ১০  

৮.৩ াখা/অরধাখা এফং অধীনস্থ অতপর্সয 

রযদ মন প্ররতদফদদনয সুারয ফাস্তফায়ন 

রযদ মন প্ররতদফদদনয 

সুারয ফাস্তফারয়ত 

২ % াংরিষ্টঅরপ/রফবাগীয়

প্রধান 

 

৮০% 

রক্ষ্যভাত্রা - ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন  ১০০% ১০০% ১০০%  

৮.৪ রচফারয় রনদদ মভারা ২০১৪ অনুমায়ী নরথয 

কেরণ রফন্যা যণ  

নরথ কেরণ রফন্যাকৃত ২ % 

তিতজএভ (আইতসটি) সহ 

সকর তফবাগ/অতপস 

১০০% 

 

রক্ষ্যভাত্রা ১০০% 

 

১০০% 

 

১০০% 

 

১০০% 

 

   

অজমন ১০০% ১০০% ১০০% 

 

১০০%  

৮.৫ কেরণ রফন্যাকৃত নরথ রফনষ্ট যণ নরথ রফনতষ্টকৃি ২ %  র অরপ/ রফবাগীয় 

প্রধান 

 

১০০% 

 

রক্ষ্যভাত্রা ১০০% 

 

১০০% 

 

১০০% 

 

১০০% 

 

   

অজমন      ১০০% ১০০% ১০০% 

 

১০০%  

৮.৬ প্রাতিষ্ঠাতনক গণশুনানী আর্য়াজন  প্রাতিষ্ঠাতনক গণশুনানী 

আর্য়াতজি 

২ াংখ্যা াংরিষ্ট অরপ/ 

রফবাগীয় প্রধান 

 

১২ 

রক্ষ্যভাত্রা ৩ ৩ ৩ ৩    

      অজমন 

 

৩ ৩ ৩     

৯. শুদ্ধাচায াংরিষ্ট এফাং দুনীরত প্ররতদযাদধ ায়  অন্যান্য  াম মক্রভ……………..১৫ (অগ্রাতধকায তবতত্তর্ি নুুনিভ াঁচটি কাম েক্রভ) 

৯.১ কফা প্তা চালুকৃত ওপ্রদত্ত কফা  াম মক্রভ 

ভরনর্রযাং  

 াম মক্রভ রযফীক্ষ্নকৃত  ২ % তিতজএভ (ঋণ ও 

আদায়) 
১০০% 

রক্ষ্যভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  

৯.২  দ মাদযদন দূনীরতয  াযণমূ রচরিত যণ 

এফাং প্ররত ায রনধ মাযদন  ভ মারায আদয়াজন 

 ভ মারা আদয়ারজত ২ তারযখ তিতজএভ 

(কেরনাং ইন্সটিটিউর্) 
৩১.১২.১৯ 

রক্ষ্যভাত্রা  ৩১.১২.১৯      

অজমন - ৩০.১২.১৯    

৯.৩ Stress Management প্ররক্ষ্ণ 

প্রদান 

প্ররক্ষ্ণাথী ৩ াংখ্যা 

তিতজএভ 

(কেরনাং ইন্সটিটিউর্) 
৮০ 

রক্ষ্যভাত্রা ২০ ২০ ২০ ২০    

অর্জন ২২ ৩৯ ২০ ২০    
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৯.৪ গ্রাহক ডসফা তনতিিকযর্ণ Digital 

Feedback Device স্থান 

Digital 

Feedback 

Device স্থাতি 

৩ িাতযখ 

 
 

রিরজএভ (আদায়) 
৩১.০৩.২০ 

রক্ষ্যভাত্রা   ৩১.০৩.২০     

অজেন -  ২৩.০৩.২০     

৯.৫ শুদ্ধাচায ও ননরত তা ম্পর মত প্রচায তফতবন্ন ভাধ্যর্ভ প্রচাযকৃি ৩ িাতযখ 

 
তিতজএভ 

(তএইচআযতি) 
৩১.০৩.২০ 

রক্ষ্যভাত্রা 

 

  ৩১.০৩.২০     

অজেন -  ২৯.০১.২০     

৯.৬ ররনয়য রটিদজন (৬০ ও তদুধ ম), প্ররতফন্ধী ও 

ভররাদদয জন্য Privilege KvD›Uvi ¯’vcb 

Privilege  াউন্টায 

স্থারত  

২ তারযখ রিরজএভ 

(তএইচআযতি) 

 

৩১.০৩.২০ 

রক্ষ্যভাত্রা 

 

  ৩১.০৩.২০     

অজেন -  ২০.০২.২০     

১০. শুদ্ধাচায চচ োয জন্য পুযস্কায/প্রর্ণাদনা প্রদান..............................৫ 

১০.১ শুদ্ধাচায পুযস্কায প্রদান প্রদত্ত পুযস্কায ৩ তারযখ ননতিকিা কতভটি ও 

তিতজএভ 

(তএইচআযতি) 

৩০.০৬.২০ 

রক্ষ্যভাত্রা    ৩০.০৬.২০    

অজমন -     

১০.২ ২০১৮-১৯ অর্ েফছর্য শুদ্ধাচায পুযস্কাযপ্রাপ্তর্দয 

িাতরকা ওর্য়ফসাইর্ে প্রকা 

পুযস্কাযপ্রাপ্তর্দয িাতরকা 

ওর্য়ফসাইর্ে প্রকাতি 

২ িাতযখ 

ননতিকিা কতভটি ও 

তিতজএভ 

(আইতসটি অার্যন) 

১৫.০৭.১৯ 

রক্ষ্যভাত্রা ১৫.০৭.১৯       

অর্জন ০৭.০৭.১৯     

১১. অর্ ে ফযাদ্দ....................................................................২ 

১১.১ শুদ্ধাচায কভ ে-তযকল্পনায় অন্তেভুি তফতবন্ন 

কাম েক্রভ ফাস্তফায়র্নয জন্য ফযাদ্দকৃি  অদথ ময 

আনুভাতনক রযভাণ 

ফযাদ্দকৃি অর্ ে ২ রক্ষ 

োকা 
রিরজএভ 

(রাফ ও অথ ম) 
৫ রক্ষ্ 

রক্ষ্যভাত্রা ০.৫০ রক্ষ্ ০.৫০ রক্ষ্ ০৩ রক্ষ্ ১ রক্ষ্    

অজমন ০.০৩ রক্ষ্ ০.০৫ রক্ষ্ ০.০৮ রক্ষ্   

১২. রযফীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন…………………………….৮ 

১২.১ দপ্তয/সংস্হা কর্তেক প্রণীি                                          

জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-রয ল্পনা, ২০১৯-২০ 

স্ব স্ব ভন্ত্রণারয় এফং ওর্য়ফসাইর্ে আর্রািকযণ 

প্রণীত  ভ ম-রয ল্পনা 

আর্রািকৃত 

২ িাতযখ 

ডপাকার র্য়ন্ট, 

ননতিকিা কতভটি ও 

তিতজএভ আইতসটি 

১০.০৭.১৯ 

রক্ষ্যভাত্রা ১০.০৭.১৯       

অজমন ০৭.০৭.১৯     

১২.২ রনধ মারযত ভদয় নত্রভার  রযফীক্ষ্ণ 

প্ররতদফদন সংতিষ্ট ভন্ত্রণারয়/তফবার্গ দারখর ও স্ব স্ব 

ওর্য়ফসাইর্ে আর্রািকযণ 

নত্রভার  প্ররতদফদন 

দারখরকৃত ও 

আর্রািকৃত 

২ সংখ্যা 
রিরজএভ 

(রএইচআযরি) 
৪ 

রক্ষ্যভাত্রা ১ 

 

১ ১ 

 

১    

অজমন ১ ১ ১   

১২.৩ আওিাধীন আঞ্চতরক/ভাঠ ম োর্য়য কাম োরয় 

কর্তেক দারখরকৃত জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-

রয ল্পনা ও রযফীক্ষ্ণ  প্ররতদফদদনয ওয 

রপিব্যা  প্রদান 

তপিব্যাক সবা/কভ োরা 

অনুতষ্ঠি 

৪ তারযখ 

রিরজএভ 

(রএইচআযরি) 

১০.১০.১৯ 

০৯.০১.২০ 

০৯.০৪.২০ 

০৯.০৭.২০ 

রক্ষ্যভাত্রা ১০.১০.১৯  ০৯.০১.২০  ০৯.০৪.২০  ০৯.০৭.২০     

অজমন ০৬.১০.১৯ ০৬.০১.২০২০ ০৭.০৪.২০   


