
জজরা যকারয গণগ্রন্থাগায, রঝনাইদ কাম যারয়েয ২০১৯-২০২০ অথ য-ফছয়যয জাতীে শুদ্ধাচায জকৌর কভ য-রযকল্পনা জুরাই ২০১৯ য়ত জুন ২০২০ ম যন্ত প্ররতয়ফদন ও এয পরাফতযক। 

 

রযরষ্ঠ ক 

 

ক্র: গ্রন্থাগায়যয 

নাভ 

১.প্রারতষ্ঠারনক ব্যফস্থা (৮) ২.দক্ষতা ও ননরতকতা উন্নেন (১০) প্রাপ্ত  জভাট 

নম্বয/১৮ 

   ১.১ ননরতকতা করভটিয বা 

(৪) ংখ্যা 

১.২ ননরতকতা করভটিয বায 

রদ্ধান্ত ফাস্তফােন (৪) 

% 

২.১ সুলাসন প্রতিষ্ঠার তনতমত্ত 

অংীজয়নয 

(stakeholders) 

অংগ্রয়ণ বা (২)  ংখ্যা 

২.২ অংীজয়নয অংগ্রয়ণ বার 

তসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন (২)      % 

২.৩ কভ যকতযা-কভ যচাযীজদয 

অংগ্রয়ণ চাকতর সংক্রান্ত 

প্ররক্ষণ আয়োজন (৩) 

 

২.৪ কভ যকতযা-কভ যচাযীয়দয অংগ্রয়ণ সুান ংক্রান্ত 

প্ররক্ষণ আয়োজন (৩) 

  রক্ষযভাত্রা অজযন নম্বয রক্ষযভাত্রা অজযন নম্বয রক্ষযভা

ত্রা 

অজযন নম্বয রক্ষয ভাত্রা অজযন নম্বয রক্ষযভাত্রা অজযন রক্ষযভাত্রা অজযন 

 

 ১ রঝনাইদ ৪ ৩ ৩ ১০০% ১০০% ৪ ৪ ২ ১ ১০০% ১০০% ২ প্রয়মাজয নে প্রয়মাজয নে (৩+৪+১+২+

৩+৩)= ১৬ 

 

ক্র: গ্রন্থাগায়যয 

নাভ 

৩. শুদ্ধাচায প্ররতষ্ঠাে ােক 

আইন/রফরধ/নীরতভারা/ম্যানুয়ের ও 

প্রজ্ঞান/রযত্র এয প্রয়োগ/ফাস্তফােন (১০) 

৪. ওয়য়বসাইয়ে সসবাবক্স হানাগাদ করণ (৮)  প্রাপ্ত  জভাট 

নম্বয/১৮ 

  ৩.১    ছুটি রফরধ 

(৫) 

 ৩.২   পুস্তক ছাটাই  

নীরতভারা (৫) 

৪.১ সসবা সংক্রান্ত সো তি নস্বর সমূহ স্ব 

স্ব তথ্য ফাতােয়ন দৃশ্যমান করণ (২)  

৪.২ স্ব স্ব ওয়েফ াইয়ট শুদ্ধাচায জফাফক্স 

ারনাগাদ কযণ (২) 

৪.৩ স্ব স্ব ওয়েফ াইয়ট তথ্য অরধকায জফা 

ফক্স ারনাগাদ কযণ (২)  

 

৪.৪  স্ব স্ব ওয়েফ াইয়টয অরবয়মাগ প্ররতকায 

ব্যফস্থা (GRS) জফা ফক্স-ভান (২) 

  রক্ষযভা অজযন রক্ষযভাত্রা অজযন রক্ষযভাত্রা অজযন নম্বয রক্ষযভাত্রা অজযন নম্বয রক্ষযভাত্রা অজযন নম্বয রক্ষযভাত্রা অজযন নম্বয (৫+৫+২+২+২

+২)=১৮+১৬ 

৩৪ 

 ১ রঝনাইদ প্রয়মাজয নে প্রয়মাজয নে ২৫/৬/২০ ১৫/০৬/২০ ২ ২৫/৬/২০ ২৪/০৬/২০ ২ ২০/৬/২০ ১৫/০৬/২০ ২ ২০/৬/২০ ১৮/০৩/২০ ২ 

 

ক্র: গ্রন্থাগায়যয 

নাভ 

৫. সুলাসন প্রতিষ্ঠা (৭) ৬(ক). সসবা প্রদায়নর সেয়ে শুদ্ধাচার (১৪) প্রাপ্ত  জভাট 

নম্বয/১৫ 

  ৫.১শুদ্ধাচার সংক্রান্ত উত্তভ চচ যায 

তাররকা প্রণেন কয়য স্ব স্ব দপ্তর/সংস্থায় 

জপ্রযণ (৪)  

৫.২অনরাইন রয়েয়ভ অরবয়মাগ 

রনষ্পরত্তকযণ (৩)  

৬(ক).১ সসবা সংক্রান্ত অতভয়যাগ গ্রহয়ণর তনতমত্ত 

দৃশ্যমান স্থায়ন অতভয়যাগ বক্স স্থাপন (২)  

৬(ক).২ সহল্প সেস্ক/ ইনফরয়মলন সেস্ক/ 

ওয়ান স্টপ সাতভ িস সেস্ক স্থাপন (৪) 

৬(ক).৩ প্রদত্ত সক সসবার সহজীকৃি প্রয়সস 

ম্যাপ প্রস্তুিকরণ এবং ওয়েফাইয়ট 

আপয়ােকরণ (২) 

   রক্ষযভাত্রা অজযন নম্বয রক্ষযভাত্রা অজযন নম্বয রক্ষযভাত্রা অজযন নম্বয রক্ষযভাত্রা অজযন নম্বয রক্ষযভাত্রা অজযন নম্বয (৩+২+৪)=৯+

৩৪=৪৩  ১ রঝনাইদ  ২০/৬/২০ - - ১০০% ১০০% ৩ ২০/৬/২০ ১১/১২/১৯ ২ ২০/৬/২০ ১৩/০২/২০ ৪ ২০/৬/২০ - - 

  

ক্র: গ্রন্থাগায়যয 

নাভ 

৬(ক). সসবা প্রদায়নর সেয়ে শুদ্ধাচার (১৪) ৬(খ). প্রকয়ল্পর সেয়ে শুদ্ধাচার (১৪) প্রাপ্ত  জভাট 

নম্বয/২০ 

  ৬(ক).৪ সসবা প্রার্থীয়দর জন্য 

তবশ্রামস্থ/ অয়পো কে/ বসার 

স্থান তনম িাণ/ প্রস্তুিকরণ (৪) 

৬(ক).৫ সসবা 

প্রদায়নর সেয়ে 

তনতদ িষ্ট িাতরখ 

তভতত্তক সোয়কন 

পদ্ধতি প্রচন  (২) 

৬(খ).১ প্রকয়ল্পর ফারল যক ক্রে 

রযকল্পনা অনুয়ভাদন (৪) 

৬(খ).২ াভারজক রনযাত্তা 

কভ যসূরচ/ এরির ফাস্তফােন 

অগ্রগরত (৪) 

৬(খ).৩ প্রকয়ল্পয ফাস্তফােন অগ্রগরত 

রযদ যন/ রযফীক্ষণ (২) 

৬(খ).৪প্রকল্প রযদ যন/ রযফীক্ষণ প্ররতয়ফদয়নয সুারয 

ফাস্তফােন (৪) 

   রক্ষযভাত্রা অজযন                  

নম্বয 

রক্ষয

ভাত্রা 

অজযন রক্ষযভাত্রা অজযন রক্ষযভাত্রা অজযন রক্ষযভাত্রা অজযন রক্ষযভাত্রা অজযন (৪+২+৪+৪+২

+৪)=২০+৪৩=

৬৩ 
 ১ রঝনাইদ ২০/৬/২০ ১৩/০২/২০ ৪ প্রয়মাজয নে প্রয়মাজয নে 

 



=২= 

 গ্রন্থাগায়যয

নাভ 

৭. ক্রয়য়েয়ে শুদ্ধাচার (৩) ৮. স্বচ্ছতা ও জফাফরদরলতিলাীকযণ (১৪) 

 

 

 

প্রাপ্তয়ভাটনম্ব

য/২১ 

  ৭.১ ররএ ২০০৬-

এয ধাযা ১১(২) ও 

ররআয ২০০৮-এয 

রফরধ ১৬(৬) 

অনুমােী ২০১৯-২০ 

অর্থ ি বছয়রর ক্রে-

রযকল্পনাওয়য়বসাই

সে প্রকাল মান-৩ 

১.২ 

ননরতকতাকরভ

টিযবাযরদ্ধান্ত

ফাস্তফােন (৪) 

% 

৮.১স্বস্বয়ফাপ্রদানপ্ররতশ্রুরত 

(রটিয়জনস্চাট যায) 

ফাস্তফােনএবং ওয়য়বসাইয়ে 

প্রকাল মান-২ 

৮.২াখা/অরধাখা/অতিন

স্ত অতফসরযদ যন ভান-২ 

৮.৩ াখা/অরধাখা/অতিনস্ত 

অতফসরযদ যনপ্ররতয়ফদয়নযসু

ারযফাস্তফােন 

ভান-২ 

৮.৪রচফারেরনয়দ যভারা 

২০১৪ 

অনুমােীনরথযয়েরণরফন্যাকযণ  

ভান-২ 

৮.৫ 

জেনীরফন্যাকৃতনরথরফনষ্টকযণ 

ভান-২ 

৮.৬ প্রাতিষ্ঠাতনক 

গণশুনানী আয়য়াজন  

মান-২ 

৮.৭ অতেে 

আপতত্ত 

তনষ্পতত্তকরণ 

মান-২ 

  রক্ষযভাত্রা অজযন রক্ষয

ভাত্রা 

অজযন রক্ষয 

ভাত্রা 

অজযন নম্বয রক্ষয

ভাত্রা 

অজযন নম্বয রক্ষয 

ভাত্রা 

অজযন নম্বয নম্বয অজযন নম্বয রক্ষয 

ভাত্রা 

অজযন নম্বয রক্ষয 

ভাত্রা 

অজযন নম্বয রক্ষয

ভাত্রা 

অজযন  

১ রঝনাইদ প্রয়মাজযনে ১০০% ১০০% ২ ৪ ৪ ২ ১০০% ১০০% ২ ১০০% ১০০% ২ ১০০% - - ১২ টি ৬টি ১  

প্রয়মাজযনে 

(৩+৪+২+

২+২+২+১

)=১৬+৬৩

=৭৯ 

 

ক্র:

নং 

গ্রন্থাগায়যযনা

ভ 

৯. শুদ্ধাচাযংরিষ্টএবং দুনীতি  প্রতিয়রায়ি সহায়ক অন্যান্যকাম যক্রভ (১৫)    (অগ্রাতিকার তভতত্তয়ি ন্যুনিম পাঁচটি কায িক্রম) 

 

 

প্রাপ্তয়ভাটনম্বয/১৫ 

  ৯.১   ররকযায়ভযাস্থান (১০) ৯.২    ররকযায়ভযাস্থানকয়যপ্ররতয়ফদনদারখর (৫) 

রক্ষযভাত্রা অজযন নম্বয রক্ষযভাত্রা অজযন নম্বয 

১ রঝনাইদ ২০/৬/২০ ০৯/১২/১৯ ১০ ২৫/০৬/২০ ২২/১২/১৯ ৫ (১০+৫)=১৫+৭৯=৯৪ 

 

ক্র

:

নং 

গ্রন্থাগায়যযনা

ভ 

১০. শুদ্ধাচার চচ িার জন্য পুরস্কার/প্রয়ণাদনা প্রদান (৫) ১১. অর্থ ি বরাদ্দ..২ প্রাপ্তয়ভাটনম্বয/৭ 

১০.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান মান-৩ ১০.২ ২০১৮-১৯ অর্থ িবছয়র শুদ্ধাচার 

পুরস্কারপ্রাপ্তয়দর িাতকা ওয়য়বসাইয়ে প্রকাল  

মান-২ 

১১.১ শুদ্ধাচার কম ি-পতরকল্পনায় অন্তিভুি তবতভন্ন কায িক্রম বাস্তবায়য়নর জন্য 

বরাদ্দকৃি অয়থ যযআন্যমাতনক রযভাণ ভান-২ 

(৩+২+২)=৭+৯৪=১০১ 

  রক্ষযভাত্রা অজযন রক্ষযভাত্রা অজযন রক্ষযভাত্রা অজযন 

১ রঝনাইদ দযদপ্তয দযদপ্তয দযদপ্তয 

 

 

 



ক্র.

নং 

গ্রন্থাগায়যযনা

ভ 

১২.১ আঞ্চতক/মাঠ পয িায়য়র কায িায় কর্তিক প্রণীিজাতীেশুদ্ধাচাযয়কৌরকভ য-রযকল্পনা, ২০১৯-২০স্ব স্ব ওয়য়বসাইয়ে আপয়ােকরণ 

মান-২ 

১২.২ রনধ যারযতভয়েত্রত্রভারকরযফীক্ষণপ্ররতয়ফদনসংতিষ্ট দপ্তর/ 

সংস্থায় দারখর ও স্ব স্ব ওয়য়বসাইয়ে আপয়ােকরণ মান-২ 

 

প্রাপ্তয়ভাটনম্বয/৪ 

 

 

ভন্তব্য 

 

রক্ষযভাত্রা অজযন নম্বয রক্ষযভাত্রা অজযন নম্বয 

১ রঝনাইদ ২৫/০৮/১৯ ২৫/০৮/১৯ ২ ৪ টি ২ টি ১ (২+১)=৩+১০১=১০৪  

 

** জম রক্ষভাত্রাগুয়রা প্রয়মাজয নে অথফা দযদপ্তয কতৃক পূযণীে জগুয়রায়ক অজযন রয়য়ফ জদখায়না য়েজছ এফং জভাট প্রাপ্ত নম্বয়যয ায়থ জমাগ কযা য়েয়ছ। 

 

    


