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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: নগর উন্নেন অলিদপ্তর, রাজিাহী আঞ্চলিক অলিস, রাজিাহী 

 

 

 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর দারয়ত্ব প্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ ম বছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

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 সভা   অনুরষ্ঠত সভা ৪ সংখ্যা জনাব মমাোঃ আব্দুি 

ওোহাব, সহকারী প্ল্যানার 

ও জনাব মমাোঃ মাহবুব 

মহায়সন, মরখাকার   

৪ টি লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.২ ননরত তা  রর্টির সভার রসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন  

বাস্তবারয়ত রসদ্ধান্ত ৪ % জনাব মমাোঃ আব্দুি 

ওোহাব, সহকারী প্ল্যানার 

ও জনাব মমাোঃ মাহবুব 

মহায়সন, মরখাকার  

১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

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

২.১ সুিাসন প্রলিষ্ঠার লনলমত্ত অংশীজমনর 

অংশগ্রহমণ সভা/ মষ্টকয়হাল্ডার সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ২ সংখ্যা জনাব মমাোঃ আব্দুি 

ওোহাব, সহকারী প্ল্যানার 

ও জনাব মমাোঃ রুয়বি 

মহায়সন, সায়ভ যোর 

৪ টি লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

২.২ অংশীজমনর অংশগ্রহমণ  সভার 

লসদ্ধান্ত বাস্তবােন 

বাস্তবারয়ত রসদ্ধান্ত ২ % জনাব মমাোঃ আব্দুি 

ওোহাব, সহকারী প্ল্যানার 

ও জনাব মমাোঃ রুয়বি 

মহায়সন, সায়ভ যোর 

১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

২.৩  র্ ম তমা- র্ মচারীমদর অংশগ্রহমণ 

চাকলর সংক্রান্ত প্ররশক্ষ্ণ আময়াজন 

প্ররশক্ষ্ণার্ী ৩ সংখ্যা জনাব মোঃ িখরুি ইসিাম, 

প্ল্যানার 

৪৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১১ ১১ ১১ ১১    

অজমন      

২.৪  র্ ম তমা- র্ মচারীমদর অংশগ্রহমণ 

সুশাসন সংক্রান্ত প্ররশক্ষ্ণ আময়াজন 

প্ররশক্ষ্ণার্ী ৩ সংখ্যা জনাব মোঃ িখরুি ইসিাম, 

প্ল্যানার 

৪৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১১ ১১ ১১ ১১    

অজমন      

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

৩.১ 

 

     লক্ষ্যর্াত্রা       এ লবষয়ে এই 

দপ্তয়র মকান 

কার্ যক্রম 

মনই। 

অজমন      

৩.২ 

 

     লক্ষ্যর্াত্রা       

অজমন      

৩.৩      লক্ষ্যর্াত্রা       

অজমন      

৪. ওয়েবসাইয়ে মসবাবক্স হািনাগাদকর...................................৮ 

৪.১ মসবা সংক্রান্ত মোি লি নম্বরসমূহ স্ব 

স্ব তথ্য বাতায়মন দৃশ্যমানকর.   

িথ্য বািােয়ন 

দৃশ্যমানকৃি 

১ তাররখ জনাব মমাোঃ রমজান আিী 

মরখাকার 

২৯/০৯/২০ লক্ষ্যর্াত্রা ২৯/০৯/২০ -- -- -- --   

অজমন      

৪.২ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্ শুদ্ধাচার কসবাবক্স 

হালনাগাদ রণ  

কসবাবক্স হালনাগাদকৃত ২ িালরখ জনাব মমাোঃ রমজান আিী 

মরখাকার 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ২৯/০৯/২০ ১০/১২/২০ ১০/০৩/২১ ১০/০৬/২১    

অজমন      
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৪.৩ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্ তথ্য অরি ার   

কসবাবক্স হালনাগাদ রণ  

কসবাবক্স হালনাগাদকৃত ২ তাররখ জনাব মমাোঃ রমজান আিী 

মরখাকার 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ২৯/০৯/২০ ১০/১২/২০ ১০/০৩/২১ ১০/০৬/২১    

অজমন      

৪.৪ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্র অরভমর্াগ 

প্ররত ার ব্যবস্থা (GRS) কসবাবক্স 

হালনাগাদ রণ 

ওময়বসাইমর্ 

হালনাগাদকৃত 

২ তাররখ জনাব মমাোঃ রমজান আিী 

মরখাকার 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ২৯/০৯/২০ ১০/১২/২০ ১০/০৩/২১ ১০/০৬/২১    

অজমন      

৪.৫ স্বপ্রয়.ালদিভায়ব প্রকািয়র্াগ্য িথ্য 

হািনাগাদ কয়র ওয়েবসাইয়ে প্রকাি 

হািনাগাদকৃি 

লনয়দ যলিকা 

ওয়েবসাইয়ে প্রকালিি 

১ িালরখ জনাব মমাোঃ রমজান আিী 

মরখাকার 

৪ িক্ষ্যমাত্রা ২৯/০৯/২০ ২০/১২/২০ ১৫/০৩/২১ ১৫/০৬/২১    

অজযন        

৫.১ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত উত্তর্ চচ মার তারল া 

প্রণয়ন  মর স্ব স্ব দপ্তর/সংস্থাে কপ্ররণ 

উত্তর্ চচ মার তারল া 

কপ্রররত 

৪ তাররখ জনাব মমাোঃ রমজান আিী 

মরখাকার 

৩১/০৮/২০ লক্ষ্যর্াত্রা ৩১/০৮/২০ -- -- --    

অজমন      

৫.২ অনলাইন রসমেমর্ অরভমর্াগ 

রনষ্পরত্ত রণ 

অরভমর্াগ রনষ্পরত্তকৃত ৩ % জনাব মমাোঃ রমজান আিী 

মরখাকার 

১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

৬. মসবা প্রদায়নর  ও প্রকয়ের মক্ষ্য়ত্র শুদ্ধাচার...........................১৪ 

৬.১ মসবা প্রদায়নর মক্ষ্য়ত্র মরলজস্টায়র 

প্রয়দে মসবার লববর. ও মসবাগ্রহীিার 

মিামি সংরক্ষ্.  

মরলজস্টার 

হািনাগাদকৃি 

৩ িালরখ জনাব মমাোঃ রুয়বি মহায়সন, 

সায়ভ যোর 

৩১/০৮/২০ লক্ষ্যর্াত্রা ৩১/০৮/২০ -- -- --    

অজমন      

৬.২ সার্ারজ  রনরাপত্তা  র্ মসূরচ/ প্রকে 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত 

অগ্রগরতর হার ১ %   লক্ষ্যর্াত্রা       প্রয়র্াজয নে 

অজমন        

৬.৩ সামালজক লনরাপত্তা কম যসূলচয়ি প্রাপ্ত 

বরাদ্দ এবং উপকারয়ভাগী লনব যাচয়নর 

মানদন্ড দৃশ্যমান স্থায়ন ও ওয়েবসাইয়ে 

প্রকাি 

প্রাপ্ত বরাদ্দ ও 

উপকারয়ভাগী 

লনব যাচয়নর মানদন্ড 

দৃশ্যমান স্থায়ন ও 

ওয়েবসাইয়ে প্রকালিি 

২ িালরখ   লক্ষ্যর্াত্রা       প্রয়র্াজয নে 

অজমন        

৬.৪ সামালজক লনরাপত্তা কম যসূলচয়ি  

উপকারয়ভাগীয়দর িালিকা দৃশ্যমান স্থায়ন 

ও ওয়েবসাইয়ে প্রকাি  

উপকারয়ভাগীয়দর 

িালিকা দৃশ্যমান স্থায়ন 

ও ওয়েবসাইয়ে 

প্রকালিি 

    ৩ িালরখ   িক্ষ্যমাত্রা       প্রয়র্াজয নে 

অজযন        

৬.৫ প্র মল্পর বাস্তবায়ন অগ্রগরত 

পররদশ মন/ পররবীক্ষ্ণ 

দারখলকৃত প্ররতমবদন ২ সংখ্যা   লক্ষ্যর্াত্রা       প্রয়র্াজয নে 

অজমন        

৬.৬ প্র ল্প পররদশ মন/পররবীক্ষ্ণ 

প্ররতমবদমনর সুপাররশ বাস্তবায়ন  

বাস্তবায়মনর হার ৩ %   লক্ষ্যর্াত্রা       প্রয়র্াজয নে 

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 প্রকালিি 

৩ তাররখ জনাব মমাোঃ রমজান আিী 

মরখাকার 

১৫/০৯/২০ লক্ষ্যর্াত্রা ১৫/০৯/২০ -- -- --    

অজমন      

৭.২ ই-মেন্ডায়রর মাধ্যয়ম ক্রেকার্ য 

সম্পাদন 

ই-মেন্ডায়র ক্রে সম্পন্ন ২ %   িক্ষ্যমাত্রা       প্রয়র্াজয নে 

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

৮.১  স্ব স্ব কসবা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

(রসটিমজনস্ চার্ মার) বাস্তবায়ন এবং 

ওয়েবসাইয়ে প্রকাি 

কসবা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

বাস্তবালেি  

এবং ওয়েবসাইয়ে 

প্রকালিি 

২ % জনাব মমাোঃ রমজান আিী 

মরখাকার 

১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ -- -- --    

অজমন      

৮.২ শাখা/অরিশাখা/অিীনস্থ অলিস 

পররদশ মন  

পররদশ মন 

সম্পন্ন 

২ সংখ্যা জনাব মমাোঃ িখরুি 

ইসিাম,  

লসলনের প্ল্যানার (অোঃদাোঃ) 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

৮.৩ শাখা/অরিশাখা/অিীনস্ত অলিস  

পররদশ মন প্ররতমবদমনর সুপাররশ বাস্তবায়ন 

পররদশ মন প্ররতমবদমনর 

সুপাররশ  

বাস্তবারয়ত 

২ % জনাব মমাোঃ আিিাি 

আিী, সহকারী ির্া লহসাব 

রক্ষ্ক 

১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

৮.৪ সরচবালয় রনমদ মশর্ালা, ২০১৪ 

অনুর্ায়ী নরর্র কেরণ রবন্যাস রণ  

নরর্ কেরণ রবন্যাসকৃত ২ %  জনাব মমাোঃ রুয়বি 

মহায়সন, সায়ভ যোর ও জনাব 

মমাোঃ মাহবুব মহায়সন, 

মরখাকার   

১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

৮.৫ কেরণ রবন্যাসকৃত নরর্ রবনষ্ট রণ নরর্ রবনলষ্টকৃি ২ % জনাব মমাোঃ আব্দুি 

ওোহাব, সহকারী প্ল্যানার 

১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

৮.৬ প্রালিষ্ঠালনক গ.শুনালন আয়োজন   প্রালিষ্ঠালনক গ.শুনানী 

আয়োলজি 

২ সংখ্যা জনাব মমাোঃ আব্দুি 

ওোহাব, সহকারী প্ল্যানার 

ও জনাব মমাোঃ রুয়বি 

মহায়সন, সায়ভ যোর 

১ লক্ষ্যর্াত্রা -- -- -- ১    

 অজমন      

৯. শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এবং দুনীলি প্রলিয়রায়ি সহােক অন্যান্য  ার্ মক্রর্……………..১৫ (অগ্রালিকার লভলত্তয়ি নুযনিম পাঁচটি কার্ যক্রম) 

৯.১ মালসক লভলত্তয়ি লবদুযৎ ও মেলিয়িান 

লবি পলরয়িািকর.  

লবদুযৎ ও মেলিয়িান 

লবি পলরয়িালিি 

৩ % মমাোঃ আিিাি আিী, 

সহকারী ির্া লহসাব রক্ষ্ক 

১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

৯.২ মসবা সপ্তাহ পািন  মসবা সপ্তাহ পািন ৩ সংখ্যা জনাব মমাোঃ আব্দুি 

ওোহাব, সহকারী প্ল্যানার 

ও জনাব মমাোঃ রুয়বি 

মহায়সন, সায়ভ যোর 

২১/০৩/২১ 

হয়ি 

২৫/০৩/২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা -- -- ২১/০৩/২১ 

হয়ি 

২৫/০৩/২১  

--    

অজমন      

৯.৩ অলিস আলিনা জীবানুমুি কর.  অলিস আলিনা 

জীবানুমুি কর. 

৩ % জনাব মমাোঃ আব্দুি 

ওোহাব, সহকারী প্ল্যানার 

ও জনাব মমাোঃ রুয়বি 

মহায়সন, সায়ভ যোর 

১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

৯.৪ লবদুযৎ ব্যবহায়র লমিব্যলেিা লবদুযৎ ব্যবহায়র 

লমিব্যলে 

৩ % মমাোঃ আিিাি আিী, 

সহকারী ির্া লহসাব রক্ষ্ক 

১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

৯.৫ র্র্ার্র্ সময়ে দদলনক হালজরা প্রিান 

কার্ যািয়ে মপ্রর.।  

দদলনক হালজরা মপ্রলরি  ৩ % মমাোঃ ছালির মহাসাইন, 

কলম্পউোর মুদ্রাক্ষ্লরক  

১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

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

১০.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এবং 

পুরস্কারপ্রাপ্তয়দর িালিকা ওয়েবসাইয়ে 

প্রদত্ত পুরস্কার ৩ তাররখ জনাব মমাোঃ রমজান আিী 

মরখাকার 

২০/০১/২১ লক্ষ্যর্াত্রা    ১৫/০৬/২১    
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প্রকাি অজমন      

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

১১.১ কম য-পলরয়বি উন্নেন (স্বাস্থযলবলি 

অনুসর./টিওএন্ডইভুি অয়কয়জা মািামাি 

লবনষ্টকর./পলরষ্কার-পলরচ্ছন্নিা বৃলদ্ধ 

ইিযালদ)  

উন্নি কম য-পলরয়বি ২ সংখ্যা 

ও 

তাররখ 

জনাব মমাোঃ আিিাি আিী, 

সহকারী ির্া লহসাব রক্ষ্ক 

২৯/১০/২০ লক্ষ্যর্াত্রা  ২৯/১০/২০      

অজমন      

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

১২.১ শুদ্ধাচার কম য-পলরকেনাে  

অন্তযভুি লবলভন্ন কার্ যক্রম বাস্তবােয়নর জন্য 

বরাদ্দকৃি অমর্ মর আনুমালনক পররর্াণ 

বরাদ্দকৃি অর্ য ২ িক্ষ্  

োকা 

জনাব মমাোঃ িখরুি ইসিাম, 

প্ল্যানার 

১.৬১ লক্ষ্যর্াত্রা ০.১১ ০.৫০ ০.৫০ ০.৫০     

অজমন      

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

১৩.১ আঞ্চলিক/মাঠ পর্ যায়ের কার্ যািে 

কর্তযক প্র.ীি জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল 

 র্ ম-পরর ল্পনা, ২০২০-২১ স্ব স্ব 

ওয়েবসাইয়ে আপয়িাডকর. 

প্রণীত  র্ ম-পরর ল্পনা 

আপয়িাডকৃত 

২ িালরখ জনাব মমাোঃ রমজান আিী, 

মরখাকার 

১৭/০৯/২০ লক্ষ্যর্াত্রা ১৭/০৯/২০       

অজমন      

১৩.২ রনি মাররত সর্ময় নত্রর্ারস  

পররবীক্ষ্ণ প্ররতমবদন সংলিষ্ট 

দপ্তর/সংস্থাে দারখল ও স্ব স্ব ওয়েবসাইয়ে 

আপয়িাডকর. 

নত্রর্ারস  প্ররতমবদন 

দারখলকৃত ও 

আপয়িাডকৃত 

২ সংখ্যা জনাব মমাোঃ রমজান আিী, 

মরখাকার 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

 

লব:দ্র:- মকান ক্রলময়কর কার্ যক্রম প্রয়র্াজয না হয়ি িার কার. সংলিষ্ট আইন/লবলি/নীলিমািা পর্ যায়িাচনাপূব যক মন্তব্য কিায়ম উয়েখ করয়ি হয়ব। 

 

(মমাোঃ িখরুি ইসিাম) 

লসলনের প্ল্যানার (অোঃদাোঃ) 

নগর উন্নেন অলিদপ্তর 

রাজিাহী আঞ্চলিক অলিস ,রাজিাহী 

 


