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পরিরিষ্ট-'ক' 
                     আঞ্চলিক/মাঠ পর্ যায়ের কার্ যািয়ের জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা, ২০২১-২০২২ 

 

 

আঞ্চলিক/মাঠ পর্ যায়ের কার্ যািয়ের নার্: BDwbqb K¨vwcUvj wjwg‡UW 

 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  
 

সূচম র 

র্ান 

এ   
 

বাস্তবায়মনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

বযক্তি/পদ 

২০২০-

২০২১ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তবয 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্মার 
 

২য় 

ক ায়ার্মার 

৩য় 

ককোয়োর্টোি 

(Rvb- gvP© 
2022) 

৪র্ ম 

ক ায়ার্মা

র 

কর্ার্ 

অজমন 

অক্তজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রোরিষ্ঠোরিক ব্যব্স্থো ……………………………….....২৬ 

১.১ ননরত তা  রর্টর্ সভা 

আয়োজন 

সভা 

আময়াক্তজত 

৪ সংখ্যা †dvKvj c‡q›U, 
ননরত তা  রর্টর্ 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১  4 সভা অনুটিত 

n‡q‡Q 
অজমন ১ ১ ১   

১.২ ননরত তা  রর্টর্র সভার 

রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত 

রসদ্ধান্ত 

৬ % †dvKvj c‡q›U, 
ননরত তা  রর্টর্ 

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  6 রসদ্ধান্ত 

বাস্তবারয়ত 

n‡q‡Q 
অজমন ১০০% ১০০% ১০০%   

১.৩ সুশাসন প্ররতিার রনরর্ত্ত 

অংশীজমনর (stakeholders) 

অংশগ্রহমণ  সভা 

অনুটিত সভা ৪ সংখ্যা †dvKvj c‡q›U, 
ননরত তা  রর্টর্ 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১  0 K‡ivbvi Kvi‡b 
Kiv nqwb 

অজমন ০ ০ ০   

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত 

প্রলিক্ষণ আয়োজন  

প্রলিক্ষণ 

আয়োজজত 

২ সংখ্যা র্ানবসম্পদ ও 

প্রশাসন রবভাগ 
প্রলিক্ষণ 

 ০২ টি 

লক্ষ্যর্াত্রা 
 

০ ১ ০ ১  
 

2 Dcw¯’wZ mshyw³ 
wn‡m‡e †`qv 
n‡jv| 

অজমন ১ ১ ১   

১.৫  র্ ম-পররমবশ উন্নয়ন 

(স্বাস্থ্যরবরি 

অনুসরণ/টর্ওএন্ডইভুি 

অম মজা র্ালার্াল 

রবনষ্ট রণ/পররষ্কার-

পররচ্ছন্নতা বৃক্তদ্ধ ইতযারদ  

উন্নত কম য-

পলরয়েি 

৩ সংখ্যা 

ও 

তাররখ্ 

প্রশাসন রবভাগ ১০০% লক্ষ্যর্াত্রা 
 

১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  3 Kg© ciw‡ek 
Dbœq‡bi Ask 
wn‡m‡e eZ©gvb 
†KvwfW cwiw ’̄wZ 
we‡ePbvq 
¯^v ’̄wewa cvj‡b 
wb‡¤œvwjøwLZ welq 
mg~n cwicvjb I 
AbymiY Kiv 
n‡”Q: 
1. Kg©¯’‡j 

mK‡ji gv¯‹ 
cwiavb 

2. mvgvwRK 
`yiZ¡ 
wbwðZKiY 

3. mg‡eZ 

অজমন ১০০% ১০০% ১০০%   
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 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  
 

সূচম র 

র্ান 

এ   
 

বাস্তবায়মনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

বযক্তি/পদ 

২০২০-

২০২১ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তবয 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্মার 
 

২য় 

ক ায়ার্মার 

৩য় 

ককোয়োর্টোি 

(Rvb- gvP© 
2022) 

৪র্ ম 

ক ায়ার্মা

র 

কর্ার্ 

অজমন 

অক্তজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

Av‡jvPbv 
wbiærmvwnZ 
Kiv Ges 
Awd‡m 
B›UviKg I 
†h †Kvb wgwUs 
Gi Rb¨ 
AbjvBb  

   wgwUs Kiv 

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল 

 র্ ম-পরর ল্পনা, ২০২১-২২ ও 

নত্রর্ারস  পররবীক্ষ্ণ 

প্ররতমবদন দপ্তর/সংস্থাে 

দারখ্ল ও স্ব স্ব ওয়েেসাইয়ি 

আপয়িাডকরণ  

  র্ ম-

পরর ল্পনা  ও 

নত্রর্ারস  

প্ররতমবদন 

দারখ্ল ৃত ও 

আপমলাড ৃত  

৪ তাররখ্ র্ানবসম্পদ 

রবভাগ 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১  4 Avc‡jvW Kiv 
n‡q‡Q| 
 
 
 
 
 

অজমন ১ ১ ১   

১.৭ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান 

এেং 

পুরস্কারপ্রাপ্তয়দর তালিকা 

ওয়েেসাইয়ি প্রকাি 

প্রদত্ত পুরস্কার ৩ তালরখ্ র্ানবসম্পদ 

রবভাগ 

জনু ২০২২ লক্ষ্যর্াত্রা    জনু 

২০২২ 

  2021 Gi 

wfwË‡Z জনু 

২০২২ G 
cÖ`vb Kiv n‡e অজমন      

২.  ক্রয়ের ক্ষেয়ে শুদ্ধাচার ........................................................................৪ 

২.১ ২০২১-২২ অর্ ম বছমরর 

ক্রয়-পরর ল্পনা  ওময়বসাইমর্ 

প্র াশ 

ক্রয়-পরর ল্পনা 

ওময়বসাইমর্ 

প্র ারশত 

৪ তাররখ্ প্রশাসন 

রবভাগ 

 লক্ষ্যর্াত্রা       wcwc&G 2006-
Gi aviv 11(2) 
I wcwcAvi 
2008 Gi wewa 
16(6) Abyhvqx 

“ At the 
beginning of 
each FY, A 
PROCUREME
NT ENTITY 
for 
procuremen
t under the 
REVENUE 

 

অজযন 
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 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  
 

সূচম র 

র্ান 

এ   
 

বাস্তবায়মনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

বযক্তি/পদ 

২০২০-

২০২১ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তবয 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্মার 
 

২য় 

ক ায়ার্মার 

৩য় 

ককোয়োর্টোি 

(Rvb- gvP© 
2022) 

৪র্ ম 

ক ায়ার্মা

র 

কর্ার্ 

অজমন 

অক্তজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

BUDGET OF 
GOVERNME
NT, should 
prepare an 
annual 
procuremen
t Plan.” 
G‡ÿ‡Î BDwbqb 
K¨vwcUvj 
wjwg‡UW GKwU 
bb-e¨vswKs 
Avw_©K cÖwZôvb 
nIqvq Bnv 
Avw_©K †jb‡`b 
e¨vZxZ  
PROCUREME
NT ENTITY ‘ 
wnmv‡e cwiPvwjZ 
nqbv weavq 
Av‡jvP¨ 2.1 bs 
Kvh©µg Avgv‡`i 
Rb¨ cÖ‡hvR¨ 
bq| 

৩. শুদ্ধোচোি সংরিষ্ট এব্ং দিুীরি প্ররিরিোরে সহোয়ক অিযোিয কোর্ টক্রম (প্ররয়োজরি সংরিোেিরর্োগ্য)………… ২০ (অগ্রালিকার লিলত্তয়ত নুযনতম পা াঁচটি কার্ যক্রম):লনম্নiƒপ হয়ত পায়র 

৩.১ রবআররপরড সা ুমলার 

কলর্ার-২০, তাররখ্-

১৫/০৯/২০১৯ এবং 

রডএফআইএর্ সা ুমলার নং-

০৩, তাররখ্-১০/১০/২০১৯ 

অনুর্ায়ী CMMS-এ এরি 

প্রদান 
 
 
 
 

CMMS-এ এরি 

প্রদান 

৪ % র্ানবসম্পদ 

রবভাগ 

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  4 Gw›Uª ‡`qvi gZ 
†Kvb welq 
msNwUZ 
হওয়ার্াত্র Gw›Uª 
রনক্তিত  রা 

হমব 

অজমন ১০০% ১০০% ১০০%   
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 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  
 

সূচম র 

র্ান 

এ   
 

বাস্তবায়মনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

বযক্তি/পদ 

২০২০-

২০২১ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তবয 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্মার 
 

২য় 

ক ায়ার্মার 

৩য় 

ককোয়োর্টোি 

(Rvb- gvP© 
2022) 

৪র্ ম 

ক ায়ার্মা

র 

কর্ার্ 

অজমন 

অক্তজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৩.২ স্ব স্ব বযাং /আরর্ ম  

প্ররতিামনর ওময়বসাইমর্ 

দুনীরত রবমরািী কলাগান প্রচার 
 
 
 
 

কলাগান প্রচার ৪ সংখ্যা র্ানবসম্পদ 

রবভাগ 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১  4 NIS TAB G 
`yb©xwZ we‡ivax 
cÖPviYv Kiv 
n‡q‡Q 
 
 
 
 
 
 
 

অজমন ১ ১ ১   

৩.৩ ছড়া প্র াশ 
 

 ৪ সংখ্যা র্ানবসম্পদ 

রবভাগ 
 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ০ ১ ০ ১   cieZ©x †KvqvUv©‡i 
Qov cÖKvk Kiv 
n‡e| 
 

 

অজমন 
 

০ ১ ০   

৩.৪ অলিয়স লিঙ্গ সমতা 

লনজিতকরণ 

 ৪ % র্ানবসম্পদ 

রবভাগ 

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  4 wj½ mgZv 
wbwðZKi‡b 
BDwbqm 
K¨vwcUvj 
wjwg‡UW me©`v 
m‡Pó| wb‡qvM, 
Kg©‡ÿ‡Î Kv‡Ri 
cwi‡ek, Kv‡Ri 
g~j¨vqb, 
c‡`vbœwZ I 
Ab¨vb¨ †ÿ‡ÎI 
bvix-cyiæl 
wbwe©‡k‡l mgvb 
cÖvavb¨ †`qv nq| 
 
 
 
 
 
 
 

অজমন ১০০% ১০০% ১০০%   
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 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  
 

সূচম র 

র্ান 

এ   
 

বাস্তবায়মনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

বযক্তি/পদ 

২০২০-

২০২১ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তবয 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্মার 
 

২য় 

ক ায়ার্মার 

৩য় 

ককোয়োর্টোি 

(Rvb- gvP© 
2022) 

৪র্ ম 

ক ায়ার্মা

র 

কর্ার্ 

অজমন 

অক্তজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৩.৫ অপরাি প্রেণতা 

হ্রাসকয়ে 

কম যকতযা/কম যচারীয়দর 

অপরায়ির লেপরীয়ত গৃহীত 

িাজিমূিক েযেস্থার প্রলতয়েদন 

প্রকাি 

 ৪ সংখ্যা র্ানবসম্পদ 

রবভাগ 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১  4 িাজিমূিক 

েযেস্থা 
MÖnbK‡í 

প্রলতয়েদন 

প্রকাি Kiv 
n‡e 

অজমন ০ ০ ০   

লে:দ্র:- ককান ক্রলময়কর কার্ যক্রম প্রয়র্াজয না হয়ি তার কারণ মন্তেয কিায়ম উয়েখ্ করয়ত হয়ে। 
 
 

 
‡dvKvj c‡q›U Gi Abycw¯’wZ‡Z `vwqZ¡cÖvß Kg©KZv©i Z_¨ejx 
 
 
 
                      
              SD/- 
 
bvg t ‡gvnv¤§` mvjvn& DÏxb cjøe 
c`ex t wmwbqi g¨v‡bRvi, GBP Avi GÛ GWwgb 
cÖwZôv‡bi bvg t BDwbqb K¨vwcUvj wjwg‡UW 
‡gvev t 01988899844 
‡dvb t 02-48811505-09 

B-‡gBj t pallab@unicap-bd.com 

 
‡dvKvj c‡q›U Gi Z_¨ejx 
 
        
 
                   
              SD/-  
              
bvg t G. Gb. Gg. †Mvjvg mvweŸi 
c`ex t e¨e ’̄vcbv cwiPvjK I cÖavb wbe©vnx Kg©KZ©v (PjwZ ØvwqZ¡) 
cÖwZôv‡bi bvg t BDwbqb K¨vwcUvj wjwg‡UW 
‡gvev t 01914194194 
‡dvb t 02-48811505-09 

B-‡gBj t shabbir@unicap-bd.com 

 


