
বিবিএি প্রশািন একাডেবির জন্য প্রণীত জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কি ম-পবরকল্পনা, ২০১৯-২০২০ ৩য় ককায়ার্ মার (জানুয়ারী-িাচ ম, ২০২০) 

 

দপ্তর/িংস্থার নাি: িাংলাডদশ বিবিল িাবি মি প্রশািন একাডেবি, শাহিাগ, ঢাকা- ১০০০ 

কার্ মক্রডির নাি কি মিম্পাদন 

সূচক 

 

সূচডকর 

িান 

একক 

 

িাস্তিায়ডনর 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যবি/পদ 

২০১৯-২০ 

অর্ মিছডরর 

লক্ষ্যিাত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগবত পবরিীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  িন্তব্য 

লক্ষ্যিাত্রা/ 

অজমন 

১ি 

ককায়ার্ মার 

২য় 

ককায়ার্ মার 

৩য় 

ককায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ককায়ার্ মার 

কিার্ 

অজমন 

অবজমত 

িান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাবতষ্ঠাবনক ব্যিস্থা………………………………৮ 

১.১ ননবতকতা কবিটির িিা   অনুবষ্ঠত িিা ৪ িংখ্যা িদস্য-িবচি, 

ননবতকতা 

কবিটি ০৪ টি 

লক্ষ্যিাত্রা ০১ টি ০১ টি ০১ টি ০১ টি    

অজমন ০১ টি 

০১ টি 

(০৯ 

জানুয়াবর 

২০২০) 

০১ টি 

 
  

১.২ ননবতকতা কবিটির িিার 

বিদ্ধান্ত িাস্তিায়ন  

িাস্তিাবয়ত 

বিদ্ধান্ত 

৪ % িদস্য-িবচি, 

ননবতকতা 

কবিটি 

১০০% 

লক্ষ্যিাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন ১০০% ১০০% ১০০%   

২. দক্ষ্তা ও ননবতকতার উন্নয়ন……………………..…. ১০ 

২.১ সুশািন প্রবতষ্ঠার বনবিত্ত 

অংশীজডনর 

(stakeholders) 

অংশগ্রহডণ  িিা 

অনুবষ্ঠত িিা ২ িংখ্যা 

প্রশািন শাখা 

ও 

ককাি ম প্রশািন 

০২ টি 

লক্ষ্যিাত্রা ০১টি ০১ টি ০১টি --    

অজমন ০১ টি ০১ টি ০১টি   

২.২ অংশীজডনর অংশগ্রহডণ  

িিার বিদ্ধান্ত িাস্তিায়ন 

িাস্তিাবয়ত 

বিদ্ধান্ত 
২ % প্রশািন শাখা ৯০% 

লক্ষ্যিাত্রা ৯০% ৯০% -- ৯০%   
অবজমত হডয়ডছ 

অজমন ৯০% ৯০% --   

২.৩ কি মকতমা-কি মচারীডদর 

অংশগ্রহডণ চাকবর িংক্রান্ত বিবিন্ন 

প্রবশক্ষ্ণ আডয়াজন 

প্রবশক্ষ্ণার্ী ৩ িংখ্যা প্রশািন শাখা ৫০ জন 

লক্ষ্যিাত্রা -- ২৫ জন -- ২৫ জন    

অজমন -- ২৫ জন ২৫ জন   

২.৪ কি মকতমা-কি মচারীডদর 

অংশগ্রহডণ সুশািন িংক্রান্ত 

প্রবশক্ষ্ণ আডয়াজন 

প্রবশক্ষ্ণার্ী ৩ িংখ্যা প্রশািন শাখা ৫০ জন 

লক্ষ্যিাত্রা -- ২৫ জন -- ২৫ জন    

অজমন -- ২৫ জন ২৫ জন   

৩. শুদ্ধাচার প্রবতষ্ঠায় িহায়ক আইন/বিবি/নীবতিালা/ম্যানুডয়ল ও প্রজ্ঞাপন/পবরপত্র-এর িাস্তিায়ন এিং প্রডর্াজয কক্ষ্ডত্র খিড়া প্রণয়ন………….১০ 

৩.১ ম্যানুয়াল অনুর্ায়ী প্রবশক্ষ্ণ 

পবরচালনা 

আইন ও 

প্রশািন ককাি ম 
০৮ িংখ্যা প্রবশক্ষ্ণ শাখা ০৪ টি 

লক্ষ্যিাত্রা ০২ টি -- ০২টি --    

অজমন ০৩ টি -- ০৩টি   

৩.২ প্রবশক্ষ্ণ মূল্যায়ন পদ্ধবত, 

২০১৭ অনুর্ায়ী ককাি ম মূল্যায়ন  

 

ককাি ম মূল্যায়ন 

প্রবতডিদন 
০২ িংখ্যা 

েকুডিডেশন ও 

ইিযালুডয়শন 

শাখা 

১২ টি 

লক্ষ্যিাত্রা ০২ টি ০৪টি ০২ টি ০৪ টি    

অজমন ০২ টি ০৬টি ০২ টি   

 



কার্ মক্রডির নাি কি মিম্পাদন 

সূচক 

 

সূচডকর 

িান 

একক 

 

িাস্তিায়ডনর 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যবি/পদ 

২০১৯-২০ 

অর্ মিছডরর 

লক্ষ্যিাত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগবত পবরিীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  িন্তব্য 

লক্ষ্যিাত্রা/ 

অজমন 

১ি 

ককায়ার্ মার 

২য় 

ককায়ার্ মার 

৩য় 

ককায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ককায়ার্ মার 

কিার্ 

অজমন 

অবজমত 

িান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৪. ওডয়িিাইডর্ কিিািক্স হালনাগাদকরণ..................................৮ 

৪.১ কিিা িংক্রান্ত কর্াল বি 

নস্বরিমূহ স্ব-স্ব তথ্য িাতায়ডন 

দৃশ্যিানকরণ   

তথ্য িাতায়ডন 

দৃশ্যিানকৃত 
১ তাবরখ 

তথ্য প্রযুবি 

শাখা 
তাবরখ 

লক্ষ্যিাত্রা ৩১/০৭/১৯ ০১/০১/২০ ৩০/০৪/২০ ৩০/০৬/২০ 

   

অজমন ২১/০৭/১৯ ২৯/১২/১৯ ২৯/১২/১৯   

৪.২ স্ব-স্ব ওডয়িিাইডর্ শুদ্ধাচার 

কিিািক্স হালনাগাদকরণ  

কিিািক্স 

হালনাগাদকৃত 
২ তাবরখ 

তথ্য প্রযুবি 

শাখা 
তাবরখ 

লক্ষ্যিাত্রা ৩১/০৭/১৯ ০১/০১/২০ ৩০/০৪/২০ ৩০/০৬/২০    

অজমন ২২/০৭/১৯ ২৯/১২/১৯ ২৫/০৩/২০   

৪.৩ স্বপ্রডণাবদত তথ্য প্রকাশ 

বনডদ মবশকা হালনাগাদ কডর 

ওডয়িিাইডর্ প্রকাশ 

হালনাগাদকৃত 

বনডদ মবশকা 

ওডয়িিাইডর্ 

প্রকাবশত 

১ তাবরখ প্রশািন শাখা তাবরখ 

লক্ষ্যিাত্রা ৩১/০৭/১৯ ০১/০১/২০ ৩০/০৪/২০ ৩০/০৬/২০    

অজমন ১৫/০৭/১৯ ৩০/১২/১৯ ১৫/০৩/২০ 

  

৪.৪ স্ব স্ব ওডয়িিাইডর্ তথ্য 

অবিকার  কিিািক্স হালনাগাদকরণ  

কিিািক্স 

হালনাগাদকৃত 
২ তাবরখ 

তথ্য প্রযুবি 

শাখা 
তাবরখ 

লক্ষ্যিাত্রা ৩১/০৭/১৯ ০১/০১/২০ ৩০/০৪/২০ ৩০/০৬/২০    

অজমন ২২/০৭/১৯ ২৯/১২/১৯ ৩০/০৩/২০   

৪.৫ স্ব স্ব ওডয়িিাইডর্র অবিডর্াগ 

প্রবতকার ব্যিস্থা (GRS) 

কিিািক্স হালনাগাদকরণ 

ওডয়িিাইডর্ 

হালনাগাদকৃত 
২ তাবরখ 

তথ্য প্রযুবি 

শাখা 
তাবরখ 

লক্ষ্যিাত্রা ৩১/০৭/১৯ ০১/০১/২০ ৩০/০৪/২০ ৩০/০৬/২০    

অজমন ২২/০৭/১৯ ২৯/১২/১৯ ৩০/০৩/২০  
 

৫. সুশািন প্রবতষ্ঠা……………………………..৬ 

৫.১ উত্তি চচ মার তাবলকা প্রণয়ন 

কডর স্ব স্ব িন্ত্রণালয়/বিিাডগ কপ্ররণ 

উত্তি চচ মার 

তাবলকা কপ্রবরত 
৩ তাবরখ প্রশািন শাখা ৩১/০৭/১৯ 

লক্ষ্যিাত্রা ৩১/০৭/১৯ ৩১/১২/১৯ -- --    

অজমন ২৮/০৭/১৯ ২৯/১২/১৯ --   

৫.২ িাংলাডদশ জাতীয় বেবজর্াল 

আবকমডর্কচার-এর ক াকাল পডয়ে 

ও বিকল্প ক াকাল পডয়ে কি মকতমা 

বনডয়াগ ও ওডয়িিাইডর্ প্রকাশ 

ক াকাল পডয়ে 

ও বিকল্প 

ক াকাল পডয়ে 

বনডয়াগকৃত ও 

ওডয়িিাইডর্ 

প্রকাবশত 

২ তাবরখ 
প্রশািন শাখা 

 
৩১/০৭/১৯ 

লক্ষ্যিাত্রা ৩১/০৭/১৯ ৩১/১২/১৯ -- --    

অজমন ২৮/০৭/১৯ ২৯/১২/১৯ --   

৫.৩ জনস্বার্ ম িংবিষ্ট তথ্য প্রকাশ 

(সুরক্ষ্া প্রদান) বিবিিালা, ২০১৭-

এর বিবি ৪ অনুিাডর 

“কেবজগডনডর্ে অব িার” বনডয়াগ 

ও ওডয়িিাইডর্ প্রকাশ 

“কেবজগডনডর্ে 

অব িার” 

বনডয়াগকৃত ও 

ওডয়িিাইডর্ 

প্রকাবশত 

 

 

 

১ তাবরখ প্রশািন শাখা ৩১/০৭/১৯ 

লক্ষ্যিাত্রা ৩১/০৭/১৯ ৩১/১২/১৯ -- --    

 

 

 

 

 

অজমন 

 

 

 

২২/০৭/১৯ 

 

৩০/১২/১৯ --   



কার্ মক্রডির নাি কি মিম্পাদন 

সূচক 

 

সূচডকর 

িান 

একক 

 

িাস্তিায়ডনর 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যবি/পদ 

২০১৯-২০ 

অর্ মিছডরর 

লক্ষ্যিাত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগবত পবরিীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  িন্তব্য 

লক্ষ্যিাত্রা/ 

অজমন 

১ি 

ককায়ার্ মার 

২য় 

ককায়ার্ মার 

৩য় 

ককায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ককায়ার্ মার 

কিার্ 

অজমন 

অবজমত 

িান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৬. প্রকডল্পর কক্ষ্ডত্র শুদ্ধাচার...........................৯ 

৬.১ প্রকডল্পর িাবষ মক ক্রয় 

পবরকল্পনা অনুডিাদন 

অনুডিাবদত ক্রয় 

পবরকল্পনা 
২ তাবরখ কিিা শাখা ৩১/০৭/১৯ 

লক্ষ্যিাত্রা ৩১/০৭/১৯ -- -- --   প্রকডল্পর ক্রয় 

প্রবক্রয়া 

চলিান অজমন ৩০/০৯/১৯  -- --   

৬.২ এবেবপ িাস্তিায়ন অগ্রগবত অগ্রগবতর হার 
১ % 

পবরকল্পনা ও 

উন্নয়ন শাখা 
১০০ 

লক্ষ্যিাত্রা ১৫ ৩৫ ৬০ ১০০    

অজমন ২.২২ ১০% ৪৯   

৬.৩ প্রকডল্পর িাস্তিায়ন অগ্রগবত 

পবরদশ মন/পবরিীক্ষ্ণ/িিা আডয়াজন 

দাবখলকৃত 

প্রবতডিদন 
৩ িংখ্যা 

পবরকল্পনা ও 

উন্নয়ন শাখা 
০৫ টি 

লক্ষ্যিাত্রা ০১ টি ০২ টি ০১ টি ০১    

অজমন ০৬ টি ০৩ টি --   

৬.৪ প্রকল্প পবরদশ মন/পবরিীক্ষ্ণ 

প্রবতডিদডনর সুপাবরশ িাস্তিায়ন 

িাস্তিায়ডনর 

হার 
৩ % 

পবরকল্পনা ও 

উন্নয়ন শাখা 
১০০ 

লক্ষ্যিাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন ১০০% ১০০% --   

৭. ক্রয়ডক্ষ্ডত্র শুদ্ধাচার...................৭ 

৭.১ ২০১৯-২০ অর্ ম িছডরর ক্রয়-

পবরকল্পনা ওডয়িিাইডর্ প্রকাশ 

ওডয়িিাইডর্ 

প্রকাবশত 
৩ তাবরখ কিিা শাখা ১৫/০৯/১৯ 

লক্ষ্যিাত্রা ১৫/০৯/১৯ -- --    প্রকাবশত 

হডয়ডছ 
অজমন -- ০৪/১২/১৯ --   

৭.২ ই-ডর্ন্ডাডরর িাধ্যডি ক্রয় কার্ ম 

িম্পাদন 

ই-কর্ন্ডাডর ক্রয় 

িম্পন্ন 
৪ % কিিা শাখা ১০০ 

লক্ষ্যিাত্রা -- -- -- ১০০   আিিািপত্র ক্রয় 

প্রবক্রয়া চলিান 

রডয়ডছ। অজমন -- -- --   

৮. স্বচ্ছতা ও জিািবদবহ শবিশালীকরণ…………………….১২ 

৮.১ স্ব স্ব কিিা প্রদান প্রবতশ্রুবত 

(বিটিডজনস্ চার্ মার) প্রণয়ন ও 

িাস্তিায়ন  

কিিা প্রদান 

প্রবতশ্রুবত প্রণীত 

ও িাস্তিাবয়ত 

২ তাবরখ প্রশািন শাখা তাবরখ লক্ষ্যিাত্রা ৩০/০৯/১৯ ৩১-১২-১৯ ৩১-০৩-২০ ৩০-০৬-২০    

অজমন ১৫/০৫/১৯ ৩০-১২-১৯ ১২/০৩/২০   

৮.২ শাখা/অবিশাখা এিং অিীন 

অব ি পবরদশ মন  

পবরদশ মন 

িম্পন্ন 

২ িংখ্যা িকল শাখা ০৪  লক্ষ্যিাত্রা ০১  ০১  ০১  ০১     

অজমন ০১ ০১ ০১   

৮.৩ শাখা/অবিশাখা এিং অিীন 

অব ডির পবরদশ মন প্রবতডিদডনর 

সুপাবরশ িাস্তিায়ন 

সুপাবরশ 

িাস্তিাবয়ত 

২ % িকল শাখা ১০০ লক্ষ্যিাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন ১০০% ১০০% ১০০%   

৮.৪ িবচিালয় বনডদ মশিালা ২০১৪ 

অনুর্ায়ী নবর্র কেবণ বিন্যািকরণ  

নবর্ কেবণ 

বিন্যািকৃত 

২ % িকল শাখা ১০০ লক্ষ্যিাত্রা ২০ ৪০ ৭০ ১০০    

অজমন ২০ ৪০ ৭০   

৮.৫ কেবণ বিন্যািকৃত নবর্ 

বিনষ্টকরণ 

নবর্ বিনবষ্টকৃত ২ % িকল শাখা ১০০ লক্ষ্যিাত্রা -- ৫০ -- ১০০   বিনষ্টকরণডর্াগ্য 

নবর্ প্রস্তুত আডছ 

অজমন -- ৫০ --   

৮.৬ প্রাবতষ্ঠাবনক গণশুনাবন 

আডয়াজন/ডকাি ম  ীেব্যাক গ্রহণ  

ককাি ম  ীেব্যাক 

গৃহীত 

২ িংখ্যা প্রবশক্ষ্ণ শাখা ও 

ককাি ম 

ম্যাডনজডিে র্ীি 

১২  লক্ষ্যিাত্রা ০৩ ০৩ ০৩ ০৩    

অজমন 

 

 

০৩ ০৩ ০৩ 
  



কার্ মক্রডির নাি কি মিম্পাদন 

সূচক 

 

সূচডকর 

িান 

একক 

 

িাস্তিায়ডনর 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যবি/পদ 

২০১৯-২০ 

অর্ মিছডরর 

লক্ষ্যিাত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগবত পবরিীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  িন্তব্য 

লক্ষ্যিাত্রা/ 

অজমন 

১ি 

ককায়ার্ মার 

২য় 

ককায়ার্ মার 

৩য় 

ককায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ককায়ার্ মার 

কিার্ 

অজমন 

অবজমত 

িান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৯. শুদ্ধাচার িংবিষ্ট এিং দুনীবত প্রবতডরাডি িহায়ক অন্যান্য কার্ মক্রি……………..১৫ (অগ্রাবিকার বিবত্তডত নুযনতি পাঁচটি কার্ মক্রি) 

৯.১ বেবজর্াল হাবজরার িাধ্যডি 

বনয়বিত উপবস্থবত বনবিত করা 

বেবজর্াল 

হাবজরা চালুকৃত 
৮ % প্রশািন শাখা 

১০০ 

 

লক্ষ্যিাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন ১০০% ১০০% ১০০%   

৯.২ কটার অডর্াডিশন ি র্ওয়যার 

ব্যিহার বনবিত করা 

ব্যিহার 

বনবিতকরণ 
৭ % কিিা শাখা ১০০ 

লক্ষ্যিাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন ১০০% ১০০% ১০০%   

১০. শুদ্ধাচার চচ মার জন্য পুরস্কার/প্রডণাদনা প্রদান..............................৫ 

১০.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান পুরস্কার প্রদত্ত 

৩ তাবরখ 

িদস্য-িবচি, 

ননবতকতা 

কবিটি 

৩১/১২/১৯ 

লক্ষ্যিাত্রা -- ৩১/১২/১৯ -- -- শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদাডনর জন্য 

পবরচালকগডণর বনকর্ হডত মূল্যায়ন 

প্রবতডিদন চাওয়া হডয়ডছ। 
অজমন -- -- --  

১০.২ ২০১৮-১৯ অর্ মিছডর শুদ্ধাচার 

পুরস্কার প্রাপ্তডদর তাবলকা 

ওডয়িিাইডর্ প্রকাশ 

তাবলকা 

ওডয়িিাইডর্ 

প্রকাবশত 

২ তাবরখ 

িদস্য-িবচি, 

ননবতকতা 

কবিটি 

১৫/০১/১৯ 

লক্ষ্যিাত্রা -- -- ১৫/০১/১৯ --    

অজমন -- -- --   

১১. অর্ ম িরাদ্দ....................................................................২ 

১১.১ শুদ্ধাচার কি ম-পবরকল্পনায় 

অন্তমভুি বিবিন্ন কার্ মক্রি 

িাস্তিায়ডনর জন্য িরাদ্দকৃত  

অডর্ মর আনুিাবনক পবরিাণ 

িরাদ্দকৃত অর্ ম ২ লক্ষ্ 

র্াকা 

প্রডর্াজয নয় -- লক্ষ্যিাত্রা      জনপ্রশািন িন্ত্রণালয় 

কর্তমক িরাদ্দ প্রদান 

করা হডি। 

অজমন      

১২. পবরিীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন…………………………….৮ 

১২.১ জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল 

কি ম-পবরকল্পনা, ২০১৯-২০ স্ব স্ব 

িন্ত্রণালয় এিং ওডয়িিাইডর্ 

আপডলােকরণ 

প্রণীত কি ম-

পবরকল্পনা 

আপডলােকৃত 
২ তাবরখ 

িদস্য-িবচি, 

ননবতকতা 

কবিটি 

৩১/০৭/১৯ 

লক্ষ্যিাত্রা ৩১/০৭/১৯ -- -- -- --   

অজমন ২৯/০৭/১৯ -- --   

১২.২ বনি মাবরত িিডয় নত্রিাবিক 

পবরিীক্ষ্ণ প্রবতডিদন িংবিষ্ট িন্ত্রণালয়/ 

বিিাডগ দাবখল ও স্ব স্ব ওডয়িিাইডর্ 

আপডলােকরণ 

নত্রিাবিক 

প্রবতডিদন 

দাবখলকৃত ও 

আপডলােকৃত 

২ িংখ্যা 
িদস্য-িবচি, 

ননবতকতা কবিটি 
০৪ টি 

লক্ষ্যিাত্রা ০১ ০১ ০১ ০১  
  

অজমন ০১ ০১ ০১   

 

 

 

 


