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                     সংয োজনী 4: জোতীয় শুদ্ধোচোর ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনো, ২০২১-২০২২   

েপ্তর/সাংস্থার নোর্: বোংলোযেশ র্োদ্রোসো রশক্ষো কবোর্ ম, ঢো ো 

 ো মক্রযর্র নোর্  র্ মসম্পোেন সূচ  

 

সূচয র 

র্োন 

এ   

 

বোস্তবোয়যনর

েোরয়ত্বপ্রোপ্ত 

ব্যরি/পে 

২০২১-২০২২ 

অর্ মবছযরর 

লক্ষযর্োত্রো 

বোস্তবোয়ন অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্োত্রো/ 

অজমন 

১র্ 

ক োয়োর্ মোর 

২য় 

ক োয়োর্ মোর 

৩য় 

ক োয়োর্ মোর 

৪র্ ম 

ক োয়োর্ মোর 

কর্োর্ 

অজমন 

অরজমত 

র্োন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রোরতষ্ঠোরন  ব্যবস্থো………………………………..... 

১.১ ননরত তো  রর্টির সভো আদ াজে সভা আদ াশজত ২ সংখ্যো কচয়োরম্যোন 4 লক্ষযর্োত্রো 1 1 1 1    

অজমন      

১.২ ননরত তো  রর্টির সভোর রসদ্ধোন্ত 

বোস্তবোয়ন 

বোস্তবোরয়ত রসদ্ধোন্ত ৩ % প্রশোসন ও 

অর্ ম 

100 লক্ষযর্োত্রো 100 100 100 100    

অজমন      

১.৩ সুশোসন প্ররতষ্ঠোর রনরর্ত্ত 

অংশীজযনর (stakeholders) 

অংশগ্রহযণ সভো 

অনুরষ্ঠত সভো ২ সংখ্যো স ল উইং 4 লক্ষযর্োত্রো 1 1 1 1    

অজমন      

১.৪ অংশীজযনর অংশগ্রহযণ সভোর 

রসদ্ধোন্ত বোস্তবোয়ন 

বোস্তবোরয়ত রসদ্ধোন্ত     ৩ % স ল উইং 100 লক্ষযর্োত্রো  100  100    

অজমন      

১.৫  র্ ম-পররযবশ উন্নয়ন (স্বোস্থযরবরি 

অনুসরণ/ টিওএন্ডইভুি অয যজো 

র্োলোর্োল রবনষ্ট রণ/ পররষ্কোর-

পররচ্ছন্নতো বৃরদ্ধ ইতযোরে  

উন্নত কম ড-

পশরদবশ 

    ২ সংখ্যো 

 

প্রশোসন ও 

অর্ ম 

4 লক্ষযর্োত্রো 1 1 1 1    

অজমন      

১.৬ েপ্তর/সাংস্থার  র্তম  প্রণীত জোতীয় 

শুদ্ধোচোর ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনো, ২০২১-

২২ ও নত্রর্োরস  পররবীক্ষণ প্ররতযবেন 

সংরিষ্ট র্ন্ত্রণোলযয় েোরিল ও স্ব স্ব 

ওযয়বসোইযর্ আপযলোর্ রণ 

 র্ ম-পরর ল্পনো  ও 

নত্রর্োরস  

প্ররতযবেন 

েোরিলকৃত ও 

আপযলোর্কৃত  

    ১ তোররি ক ো োল 

পযয়ন্ট 

07-07-2021 

( র্মপরর ল্পনো েোরিল) 

15-10-2021 

15-01-2022 

15-04-2022 

20-07-2022 

লক্ষযর্োত্রো 15-10-

2021 

15-01-

2022 

15-04-

2022 

20-07-

2022 

   

অজমন      

১.৭ আওতাধীে  আঞ্চশলক/ মাঠ 

পর্ ডাদ র কার্ ডাল  (প্রদর্াজয বক্ষদে) 

কর্তডক েোরিলকৃত জোতীয় শুদ্ধোচোর 

ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনো ও পররবীক্ষণ  

প্ররতযবেযনর ওপর র র্ব্যো  প্রেোন  

র র্ব্যো  

সভো/ র্ মশোলো 

অনুরষ্ঠত 

   ৪ তোররি  প্রয োজয নযহ লক্ষযর্োত্রো       আঞ্চরল  

 ো মোলযয় 

সযব মোচ্চ ৩ 

জন 

 র্ ম তমো/ 

 র্ মচোরী 

আযছ। 

 

অজমন      

১.৮ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রোে এবাং 

পুরস্কারপ্রাপ্তদের তাশলকা ওদ বসাইদে 

প্রকাশ 

প্রেত্ত পুরস্কার     ১ তাশরখ কচয়োরম্যোন 30-06-2022     30-06-

2022 
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 ো মক্রযর্র নোর্  র্ মসম্পোেন সূচ  

 

সূচয র 

র্োন 

এ   

 

বোস্তবোয়যনর

েোরয়ত্বপ্রোপ্ত 

ব্যরি/পে 

২০২১-২০২২ 

অর্ মবছযরর 

লক্ষযর্োত্রো 

বোস্তবোয়ন অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্োত্রো/ 

অজমন 

১র্ 

ক োয়োর্ মোর 

২য় 

ক োয়োর্ মোর 

৩য় 

ক োয়োর্ মোর 

৪র্ ম 

ক োয়োর্ মোর 

কর্োর্ 

অজমন 

অরজমত 

র্োন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

২.  আশথ ডক ব্যবস্থাপো উন্ন ে ........................................................................ 

২.১ রপরপএ ২০০৬-এর িোরো ১১(২) ও 

রপরপআর ২০০৮-এর রবরি ১৬(৬) 

অনু োয়ী ২০২১-২২ অর্ ম বছযরর ক্রয়-

পরর ল্পনো পরর ল্পনো  (প্র যল্পর  

অনুযর্োরেত বোরষ ম  ক্রয় পরর ল্পনোসহ)   

ওযয়বসোইযর্ প্র োশ 

ক্রয়-পরর ল্পনো 

ওযয়বসোইযর্ 

প্র োরশত 

২ তোররি প্রশোসন ও 

অর্ ম 

31-07-2021 লক্ষযর্োত্রো 31-07-

2021 

      

অজমন      

২.২ নত্রর্োরস  বোযজর্ রবভোজন 

বোস্তবোয়ন অগ্রগরত কপ্ররণ 

বোযজর্ রবভোজন 

বোস্তবোয়ন অগ্রগরত 

কপ্ররণ 

২ অদথ ডর  

পশরমাণ 

ও 

তাশরখ 

প্রশোসন ও 

অর্ ম 

15-10-2021 

15-01-2022 

15-04-2022 

20-07-2022 

লক্ষযর্োত্রো 15-10-

2021 

15-01-

2022 

15-04-

2022 

20-07-

2022 

   

অজমন      

২.৩  ২০২১-২২ অর্ মবছযর সর্োরপ্ত ক োগ্য 

প্র ল্প  র্োসর্যয় সম্পন্ন  রো 

সমাশপ্ত প্রশতদবেে 

োশখল 

    ৩ তাশরখ  প্রয োজয নয় লক্ষযর্োত্রো    30-06-

2022 

  প্র ল্প 

কনই 

অজডে      

২.৪ প্র ল্প সর্োরপ্ত কশযষ প্র যল্পর সম্পে 

( োনবোহন,  রম্পউর্োর, আসবোবপত্র 

ইতযোরে) রবরি কর্োতোযব  হস্তোন্তর  রো 

 প্র যল্পর সম্পে 

রবরি কর্োতোযব  

হস্তোন্তররত  

    ৩ তাশরখ  প্রয োজয নযহ লক্ষযর্োত্রো       প্র ল্প 

কনই 

অজডে      

২.৫ ই-কর্ন্ডোযরর র্োধ্যযর্ ক্রয় ো ম 

সম্পোেন 

ই-কর্ন্ডোযর ক্রয় 

সম্পন্ন 

    ২ % প্রশোসন ও 

অর্ ম 

40 লক্ষযর্োত্রো   20 20    

অজডে      

৩. শুদ্ধোচোর সংরিষ্ট এবং দুনীরত প্ররতযরোযি সহোয়  অন্যোন্য  ো মক্রর্……………..২০ (অগ্রাশধকার শভশত্তদত ন্যযেতম পাঁচটি কার্ ডক্রম) 

৩.১ রসরস টিরভর আওতো সম্প্রসোরণ  যোযর্রোর সংখ্যো ৪ সংখ্যো প্রশোসন ও 

অর্ ম 

4 লক্ষযর্োত্রো    4    

অজমন      

৩.২ ওয়োনস্টপ সোরভ মস চোলু রণ ওয়োনস্টপ সোরভ মস 

কসন্টোর 

৪ সংখ্যো প্রশোসন ও 

অর্ ম 

1 লক্ষযর্োত্রো   1     

অজমন      

৩.৩  র্ ম তমো ও  র্ মচোরীযের 

কপ্রষণোমূল  সভো 

অনুরষ্ঠত সভো ৪ সংখ্যো প্রশোসন ও 

অর্ ম 

2 লক্ষযর্োত্রো  1  1    

অজমন      

৩.৪ নেশতকতা ও স্বাস্থযশবশধ সম্পশকডত 

বপাস্টার/ বফ্স্টুে/ ব্যাোর ববাদর্ ড প্রেশ ডে 

র্োঙোযনো 

বপাস্টার/ বফ্স্টুে/ 

ব্যাোর  

৪ সংখ্যো প্রশোসন ও 

অর্ ম 

4 লক্ষযর্োত্রো  1 2 1    

অজমন      

৩.৫ ববাদর্ ডর ওদ ব সাইদে 

সদচতেতামূলক শেদে ডশো প্রকাশ 

প্র োরশত রনযে মশনো ৪ সংখ্যো প্রশোসন ও 

অর্ ম 

2 লক্ষযর্োত্রো  1  1    

অজমন      

শব:দ্র:- বকাে ক্রশমদকর কার্ ডক্রম প্রদর্াজয ো হদল তার কারণ মন্তব্য কলাদম উদেখ করদত হদব। 

http://www.bmeb.gov.bd/
mailto:info@bmeb.gov.bd

