
 আঞ্চলক/মাঠ পয যায়ের কায যায়ের জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌল  ম ম-রর ল্পনা, ২০১৯-২০২০ পলরললষ্ট ক 

আঞ্চলক/মাঠ পয যায়ের কায যায়ের নাম: কজা র ারর গণগ্রন্থাগার, রঝনাইদ। 

 ায মক্রমমর নাম  ম মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

মান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০১৯-২০২০ 

অথ মবছমরর 

ক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত ররবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  মন্তব্য 

ক্ষ্যমাত্রা/ 

অজমন 

১ম 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪থ ম 

ক ায়ার্ মার 

কমার্ 

অজমন 

অরজমত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

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

১.১ ননরত তা  রমটির ভা   অনুরষ্ঠত ভা ৪ ংখ্যা াইমেররয়ান ৪ ক্ষ্যমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.২ ননরত তা  রমটির ভার রদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন  

বাস্তবারয়ত 

রদ্ধান্ত 

৪ % াইমেররয়ান ১০০% ক্ষ্যমাত্রা ২০ ২৫ ২৫ ৩০    

অজমন      

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

২.১ সুলাসন প্রলিষ্ঠার লনলমত্ত 

অংলীজমনর (stakeholders) 

অংলগ্রমণ  ভা 

অনুরষ্ঠত ভা ২ ংখ্যা াইমেররয়ান ৪ ক্ষ্যমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

২.২ অংলীজমনর অংলগ্রমণ  ভার 

লসদ্ধান্ত বাস্তবােন 

বাস্তবারয়ত 

রদ্ধান্ত 

২ % াইমেররয়ান ১০০% ক্ষ্যমাত্রা ১৫ ২৫ ৩০ ৩০    

অজমন      

২.৩  ম ম তমা- ম মচারীকদর অংলগ্রমণ 

চাকলর সংক্রান্ত প্ররলক্ষ্ণ আময়াজন 

প্ররলক্ষ্ণাথী ৩ ংখ্যা াইমেররয়ান ২ ক্ষ্যমাত্রা - ১ - ১    

অজমন      

২.৪  ম ম তমা- ম মচারীকদর অংলগ্রমণ 

সুলান ংক্রান্ত প্ররলক্ষ্ণ আময়াজন 

প্ররলক্ষ্ণাথী ৩ ংখ্যা াইমেররয়ান ২ ক্ষ্যমাত্রা - ১ - ১    

অজমন      

3. শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক আইন/তিতি/নীতিমালা/ম্যানুয়য়ল ও প্রজ্ঞাপন/পতরপত্র এর প্রয়য়াগ/িাস্তিায়ন………….১০ 

৩.১ 

 

     ক্ষ্যমাত্রা        

অজমন      

৩.২ 

 

     ক্ষ্যমাত্রা        

অজমন      

৪. ওয়েবসাইয়ে য়সবাবক্স হানাগাদকরণ..................................৮ 

৪.১ য়সবা সংক্রান্ত য়ো লি নস্বরসমূহ 

স্ব স্ব তথ্য বাতায়মন দৃশ্যমানকরণ   

িথ্য বািােয়ন 

দৃশ্যমানকৃি 

২ তাররখ াইমেরর 

 ারী 

২৫.০৬.২০ ক্ষ্যমাত্রা - - - ২৫.০৬.২০    

অজমন      

৪.২ স্ব স্ব ওময়বাইমর্ শুদ্ধাচার 

কবাবক্স ানাগাদ রণ  

কবাবক্স 

ানাগাদকৃত 

২ িালরখ াইমেরর 

 ারী 

২৫.০৬.২০ ক্ষ্যমাত্রা - - - ২৫.০৬.২০    

অজমন      

৪.৩ স্ব স্ব ওময়বাইমর্ তথ্য অরধ ার   

কবাবক্স ানাগাদ রণ  

কবাবক্স 

ানাগাদকৃত 

২ তাররখ াইমেরর 

 ারী 

২০.০৬.২০ ক্ষ্যমাত্রা - - - ২০.০৬.২০    

অজমন      

৪.৪ স্ব স্ব ওময়বাইমর্র অরভমযাগ 

প্ররত ার ব্যবস্থা (GRS) কবাবক্স 

ানাগাদ রণ 

ওময়বাইমর্ 

ানাগাদকৃত 

২ তাররখ াইমেরর 

 ারী 

২০.০৬.২০ ক্ষ্যমাত্রা - - - ২০.০৬.২০    

অজমন      



 ায মক্রমমর নাম  ম মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

মান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০১৯-২০২০ 

অথ মবছমরর 

ক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত ররবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  মন্তব্য 

ক্ষ্যমাত্রা/ 

অজমন 

১ম 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪থ ম 

ক ায়ার্ মার 

কমার্ 

অজমন 

অরজমত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৫. সুলাসন প্রলিষ্ঠা……………………………..৭ 

৫.১ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত উত্তম চচ মার 

তার া প্রণয়ন  মর স্ব স্ব 

দপ্তর/সংস্থাে কপ্ররণ 

উত্তম চচ মার 

তার া কপ্রররত 

৪ তাররখ াইমেররয়ান ২০.০৬.২০ ক্ষ্যমাত্রা - - - ২০.০৬.২০    

অজমন      

৫.২ অনাইন রমেমম অরভমযাগ 

রনষ্পরত্ত রণ 

অরভমযাগ 

রনষ্পরত্তকৃত 

৩ % াইমেররয়ান ২০.০৬.২০ ক্ষ্যমাত্রা ২০ ২৫ ২৫ ৩০    

অজমন      

৬(ক). য়সবা প্রদায়নর য়েয়ে শুদ্ধাচার...........................১৪ 

৬(ক).১ য়সবা সংক্রান্ত অলভয়যাগ 

গ্রহয়ণর লনলমত্ত দৃশ্যমান স্থায়ন 

অলভয়যাগ বক্স স্থাপন 

অলভয়যাগ বক্স 

স্থালপি 

২ িালরখ াইমেররয়ান ২০.০৬.২০ ক্ষ্যমাত্রা - - - ২০.০৬.২০    

অজমন      

৬(ক).২ য়হল্প য়েস্ক/ ইনফরয়মলন 

য়েস্ক/ ওোন স্টপ সালভ যস য়েস্ক স্থাপন  

য়হল্প য়েস্ক/ 

ইনফরয়মলন 

য়েস্ক/ ওোন স্টপ 

সালভ যস য়েস্ক 

স্থালপি 

৪ িালরখ াইমেররয়ান ২০.০৬.২০ ক্ষ্যমাত্রা - - - ২০.০৬.২০    

অজমন      

৬(ক).৩ প্রদত্ত সক য়সবার সহজীকৃি 

প্রয়সস ম্যাপ প্রস্তুিকরণ এবং 

ওময়বাইমর্ আপয়ােকরণ 

প্রয়সস ম্যাপ 

প্রস্তুিকৃি এবং 

ওময়বাইমর্ 

আপয়ােকৃি 

২ িালরখ াইমেররয়ান ২০.০৬.২০ ক্ষ্যমাত্রা - - - ২০.০৬.২০    

অজমন      

৬(ক).৪ য়সবা প্রার্থীয়দর জন্য 

লবশ্রামস্থ/ অয়পো কে/ বসার স্থান 

লনম যাণ/ প্রস্তুিকরণ 

লবশ্রামস্থ/ 

অয়পো কে/ 

বসার স্থান 

লনলম যি/ 

প্রস্তুিকৃি 

৪  াইমেররয়ান ২০.০৬.২০ ক্ষ্যমাত্রা - - - ২০.০৬.২০    

অজমন      

৬(ক).৫ য়সবা প্রদায়নর য়েয়ে লনলদ যষ্ট 

িালরখলভলত্তক য়োয়কন পদ্ধলি প্রচন  

য়োয়কন পদ্ধলি 

প্রচলি 

২ িালরখ াইমেররয়ান ২০.০৬.২০ ক্ষ্যমাত্রা - - - ২০.০৬.২০    

অজমন      

৬(খ). প্রকয়ল্পর য়েয়ে শুদ্ধাচার...........................১৪ *** 

৬(খ).১ প্রকয়ল্পর বার ম  ক্রয় 

রর ল্পনা অনুমমাদন 

অনুমমারদত ক্রয় 

রর ল্পনা 

৪ তাররখ   ক্ষ্যমাত্রা       কজা 

য মায় 

কথম  

ক ান 

প্র ল্প 

বাস্তবারয়

অজমন       

৬(খ).২ ামারজ  রনরাত্তা  ম মসূরচ/ 

এরির বাস্তবায়ন অগ্রগরত 

অগ্রগরতর ার ৪ %   ক্ষ্যমাত্রা       

অজমন       

৬(খ).৩ প্র মল্পর বাস্তবায়ন অগ্রগরত দারখকৃত ২ ংখ্যা   ক্ষ্যমাত্রা       



 ায মক্রমমর নাম  ম মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

মান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০১৯-২০২০ 

অথ মবছমরর 

ক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত ররবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  মন্তব্য 

ক্ষ্যমাত্রা/ 

অজমন 

১ম 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪থ ম 

ক ায়ার্ মার 

কমার্ 

অজমন 

অরজমত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

ররদল মন/ ররবীক্ষ্ণ প্ররতমবদন অজমন       ত য় 

না। 
৬(খ).৪ প্র ল্প ররদল মন/ররবীক্ষ্ণ 

প্ররতমবদমনর সুাররল বাস্তবায়ন 

বাস্তবায়মনর ার ৪ %   ক্ষ্যমাত্রা       

অজমন       

৭. ক্রেয়েয়ে শুদ্ধাচার...................৩ 

৭.১ ররএ ২০০৬-এর ধারা ১১(২) ও 

ররআর ২০০৮-এর রবরধ ১৬(৬) 

অনুযায়ী ২০১৯-২০ অর্থ য বছয়রর ক্রয়-

রর ল্পনা  ওয়েবসাইয়ে প্রকাল 

ক্রয়-রর ল্পনা 

ওয়েবসাইয়ে 

প্রকাললি 

৩ তাররখ াইমেররয়ান ৩০.১১.১৯ ক্ষ্যমাত্রা  ৩০.১১.১৯      

অজমন      

৮. স্বচ্ছতা ও জবাবরদর ললিলাী রণ…………………….১৪ 

৮.১  স্ব স্ব কবা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

(রটিমজনস্ চার্ মার) বাস্তবায়ন এবং 

ওয়েবসাইয়ে প্রকাল 

কবা প্রদান 

প্ররতশ্রুরত 

বাস্তবালেি  

এবং 

ওয়েবসাইয়ে 

প্রকাললি 

২ % াইমেররয়ান ২৫.০৮.১৯ ক্ষ্যমাত্রা ২৫.০৮.১৯ - - -    

অজমন      

৮.২ লাখা/অরধলাখা/অলিনস্ত অলফস 

ররদল মন  

 

ররদল মন 

ম্পন্ন 

২ ংখ্যা াইমেররয়ান ১ ক্ষ্যমাত্রা - ১ - -    

অজমন      

৮.৩ লাখা/অরধলাখা/অলিনস্ত অলফস  

ররদল মন প্ররতমবদমনর সুাররল 

বাস্তবায়ন 

ররদল মন 

প্ররতমবদমনর 

সুাররল 

বাস্তবারয়ত 

২ % াইমেরর 

 ারী 

১০০% ক্ষ্যমাত্রা ১৫ ২৫ ৩০ ৩০    

অজমন      

৮.৪ রচবায় রনমদ মলমাা ২০১৪ 

অনুযায়ী নরথর কেরণ রবন্যা রণ  

নরথ কেরণ 

রবন্যাকৃত 

২ % াইমেররয়ান 

ও াইমেরর 

 ারী 

১০০% ক্ষ্যমাত্রা ১৫ ২৫ ৩০ ৩০    

অজমন      

৮.৫ কেরণ রবন্যাকৃত নরথ রবনষ্ট রণ নরথ রবনলষ্টকৃি ২ % াইমেররয়ান 

ও াইমেরর 

 ারী 

১০০% ক্ষ্যমাত্রা ১৫ ২৫ ৩০ ৩০    

অজমন      

৮.৬ প্রালিষ্ঠালনক গণশুনানী আয়োজন  গণশুনানী 

আয়োলজি 

২ ংখ্যা াইমেররয়ান ১২ ক্ষ্যমাত্রা ৩ ৩ ৩ ৩    

 অজমন      

৮.৭ অলেে আপলত্ত লনষ্পলত্তকরণ অলেে আপলত্ত 

লনষ্পলত্তকৃি 

২ %   ক্ষ্যমাত্রা        

অজমন        



 ায মক্রমমর নাম  ম মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

মান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০১৯-২০২০ 

অথ মবছমরর 

ক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত ররবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  মন্তব্য 

ক্ষ্যমাত্রা/ 

অজমন 

১ম 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪থ ম 

ক ায়ার্ মার 

কমার্ 

অজমন 

অরজমত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৯. শুদ্ধাচার ংরিষ্ট এবং দুনীলি প্রলিয়রায়ি সহােক অন্যান্য  ায মক্রম……………..১৫ (অগ্রালিকার লভলত্তয়ি ন্যুনিম পাঁচটি কায যক্রম) 

৯.১      ক্ষ্যমাত্রা        

অজমন      

৯.২      ক্ষ্যমাত্রা        

অজমন      

৯.৩      ক্ষ্যমাত্রা        

অজমন      

১০. শুদ্ধাচার চচ যার জন্য পুরস্কার/প্রয়ণাদনা প্রদান..............................৫ 

১০.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান প্রদত্ত পুরস্কার ৩ তাররখ াইমেররয়ান ২৫.০৬.২০ ক্ষ্যমাত্রা    ২৫.০৬.২০    

অজমন      

১০.২ ২০১৮-১৯ অর্থ যবছয়র শুদ্ধাচার 

পুরস্কারপ্রাপ্তয়দর িালকা ওয়েবসাইয়ে 

প্রকাল 

পুরস্কার প্রাপ্তয়দর 

িালকা 

ওয়েবসাইয়ে 

প্রকাললি 

২ িালরখ াইমেরর 

 ারী 

২৬.০৬.২০ ক্ষ্যমাত্রা - - - ২৬.০৬.২০    

অজমন      

১১. অর্থ য বরাদ্দ....................................................................২ 

১১.১ শুদ্ধাচার কম য-পলরকল্পনাে 

অন্তযভুি লবলভন্ন কায যক্রম বাস্তবােয়নর 

জন্য বরাদ্দকৃি  অমথ মর আন্যমালনক 

ররমাণ 

বরাদ্দকৃি অর্থ য ২ ে 

োকা 

  ক্ষ্যমাত্রা       অরধদপ্তর 

 র্তম  

রনধ মাররত 

অজমন      

১২. ররবীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন…………………………….৪ 

১২.১ আঞ্চলক/মাঠ পয যায়ের কায যাে 

কর্তযক প্রণীি জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌল 

 ম ম-রর ল্পনা, ২০১৯-২০ স্ব স্ব 

ওয়েবসাইয়ে আপয়ােকরণ 

প্রণীত  ম ম-

রর ল্পনা 

আপয়ােকৃত 

২ িালরখ াইমেরর 

 ারী 

২৫.০৮.১৯ ক্ষ্যমাত্রা        

অজমন      

১২.২ রনধ মাররত মময় নত্রমার  

ররবীক্ষ্ণ প্ররতমবদন সংলিষ্ট 

দপ্তর/সংস্থাে দারখ ও স্ব স্ব 

ওয়েবসাইয়ে আপয়ােকরণ 

নত্রমার  

প্ররতমবদন 

দারখকৃত ও 

আপয়ােকৃত 

২ সংখ্যা াইমেরর 

 ারী 

৪ ক্ষ্যমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

লব:দ্র:- য়কান ক্রলময়কর কায যক্রম প্রয়যাজু না হয় িার কারণ সংলিষ্ট আইন/লবলি/নীলিমাা পয যায়াচনাপূব যক মন্তব্য কায়ম উয়েখ করয়ি হয়ব। 

*** ৬(খ) ক্রলমক য়য সক অআঞ্চলক/মাঠ পয যায়ের কায যায়ের য়েয়ে প্রয়যাজু য়সসক কায যাে ৬(ক) এবং ৬(খ) উভে ক্রলময়ক বলণ যি কায যক্রমসমূহ বাস্তবােন করয়ব। এয়েয়ে সূচয়কর মান প্রদত্ত ছয়ক বলণ যি 

মায়নর অয়ি যক কয়র লবয়বচন করয়ি হয়ব।    


