
 

 

 

 

 আঞ্চলিক ও মাঠপর্ যায়ের কার্ যািয়ের শুদ্ধাচার ককৌশি  

কম য-পলরকল্পনা প্রণেন, বাস্তবােন ও মূল্যােন লনয়দ যলশকা, ২০২২-২৩  
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আঞ্চলিক ও মাঠপর্ যায়ের কার্ যািয়ের শুদ্ধাচার ককৌশি কম য-পলরকল্পনা প্রণেন, বাস্তবােন ও মূল্যােন 

লনয়দ যলশকা, ২০২২-২৩ 

 

১। কপ্রক্ষাপট  

 গণপ্রজাতিী বাাংিায়দশ সরকার ২০১২ সায়ি জাতীে শুদ্ধাচার ককৌশি প্রণেন কয়রয়ে। এ ককৌশয়ির মূি 

িক্ষয হি শুদ্ধাচার চচ যা ও দুনীলত প্রলতয়রায়ের মাধ্যয়ম রাষ্ট্র ও সমায়জ সুশাসন প্রলতষ্ঠা করা। সুখী-সমৃদ্ধ কসানার 

বাাংিা গড়ার প্রতযয়ে প্রণীত ককৌশয়ি শুদ্ধাচারয়ক ননলতকতা ও সততা দ্বারা প্রভালবত আচরণগত উৎকষ য এবাং 

ককান সমায়জর কায়িাত্তীণ য মানদণ্ড, প্রথা ও নীলতর প্রলত আনুগতয লহসায়ব সাংজ্ঞালেত করা হয়েয়ে। এ ককৌশয়ি 

রাষ্ট্র ও সমায়জ শুদ্ধাচার প্রলতষ্ঠা সরকায়রর সাাংলবোলনক ও আইনগত স্থােী দালেত্ব; সুতরাাং সরকারয়ক 

অব্যাহতভায়ব এই িয়ক্ষয কার্ যক্রম পলরচািনা করয়ত হয়ব ময়ম য উয়েখ আয়ে। এরই োরাবালহকতাে প্রাে সকি 

মিণািে/লবভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীে প্রলতষ্ঠানসমূহ ১ জানুোলর ২০১৫ কথয়ক ৩০ জুন ২০১৬ কমোয়দর জন্য শুদ্ধাচার 

কম য-পলরকল্পনা ও বাস্তবােন অগ্রগলত পলরবীক্ষণ কাঠায়মা প্রণেন কয়র। ২০১৬-২০১৭ অথ যবের হয়ত 

মিণািে/লবভাগ/সাংস্থার পাশাপালশ আওতােীন দপ্তর/সাংস্থা এবাং মাঠ পর্ যায়ের লবভাগীে/আঞ্চলিক 

কার্ যািেসমূহ  শুদ্ধাচার ককৌশি কম য-পলরকল্পনা ও বাস্তবােন পলরবীক্ষণ কাঠায়মা প্রণেন কয়র আসয়ে। ২০১৮-

১৯ অথ যবেয়র প্রথমবায়রর মত  শুদ্ধাচার ককৌশি কম য-পলরকল্পনাে সম্পালদত কায়জর লবপরীয়ত নম্বর প্রদান ও কস 

আয়িায়ক প্রাথলমকভায়ব মূল্যােন কার্ যক্রম শুরু হে। এর োরাবালহকতাে আগামী ২০২২-২৩ অথ যবেয়রও শুদ্ধাচার 

ককৌশি কম য-পলরকল্পনাে সম্পালদত কায়জর লবপরীয়ত নম্বর প্রদান ও কস আয়িায়ক মূল্যােয়নর ব্যবস্থা রয়েয়ে।    

 সকি আঞ্চলিক ও মাঠপর্ যায়ের কার্ যািেসমূহ মলিপলরষদ লবভাগ কর্তযক প্রণীত এ লনয়দ যলশকা  

অনুসরণপূব যক স্ব স্ব কার্ যািয়ের  শুদ্ধাচার ককৌশি কম য-পলরকল্পনা প্রণেন ও বাস্তবােন করয়ব  

 

 শুদ্ধাচার ককৌশি কম য-পলরকল্পনাে প্রালতষ্ঠালনক ব্যবস্থা, ক্রয়ের কক্ষয়ে শুদ্ধাচার এবাং শুদ্ধাচার সাংলিষ্ট 

ও দুনীলত প্রলতয়রায়ে সহােক অন্যান্য কার্ যক্রম এই ৩ (লতন) টি কক্ষয়ে কার্ যক্রম লনে যারণ করা হয়েয়ে: 

 

ক্রলমক ১: প্রালতষ্ঠালনক ব্যবস্থা  

 

১.১ ননলতকতা কলমটির সভা   

 

       ননলতকতা কলমটির কার্ যপলরলের আয়িায়ক সভার আয়িাচযসূলচ লনে যারণ করয়ত হয়ব। কলমটির কার্ যপলরলে 

অনুর্ােী সাংলিষ্ট কসক্টয়র শুদ্ধাচার প্রলতষ্ঠার কক্ষয়ে অলজযত সাফল্য এবাং অন্তরাে লচলিতকরণ, পলরিলক্ষত 

অন্তরাে দূরীকরয়ণর জন্য সমোবদ্ধ কম যপলরকল্পনা প্রণেন, কম যপলরকল্পনা বাস্তবােয়নর দালেত্ব কায়দর উপর 

ন্যস্ত থাকয়ব তা লনে যারণ, সাংলিষ্ট কসক্টয়র শুদ্ধাচার প্রলতষ্ঠাে গৃহীত কম যপলরকল্পনা লকভায়ব বাস্তবােন করা র্াে 

এসকি লবষে এয়জন্ডাভুক্ত কয়র সভা আয়োজন করয়ত হয়ব। লসদ্ধান্ত বাস্তবােয়নর সুলবোয়থ য প্রলত নেমালসয়কর 

প্রথম মায়সই সভা আয়োজন করয়ত হয়ব।  শুদ্ধাচার ককৌশি কম য-পলরকল্পনা ও বাস্তবােন পলরবীক্ষণ সাংক্রান্ত 

নেমালসক প্রলতয়বদনসমূহ ননলতকতা  কলমটির সভাে অনুয়মালদত হয়ত হয়ব লবোে প্রলত ককাোট যায়র ন্যযনতম 

১টি কয়র ননলতকতা কলমটির সভা আহ্বান করয়ত হয়ব এবাং এর িক্ষযমাো ১.১ নম্বর ক্রলময়কর ৬ নম্বর কিায়ম 

উয়েখপূব যক ৮-১১ কিামসমূয়হ নেমালসক লভলত্তয়ত উক্ত িক্ষযমাো লবভাজন কয়র প্রদশ যন করয়ত হয়ব।  

 

মূল্যােন পদ্ধলত: প্রলত নেমালসয়ক ১টি কয়র সভা অনুলষ্ঠত হয়ি পূণ য নম্বর পাওো র্ায়ব। ককান নেমালসয়ক সভা 

আয়োজন করা সম্ভব না হয়ি পরবতী সময়ে সভা আয়োজন করা র্ায়ব। তয়ব, প্রলত লবিলম্বত সভার জন্য ০.০৫ 

নম্বর কতযন হয়ব। 
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প্রমাণক: ননলতকতা কলমটির সভার কার্ যলববরণী। 

 

১.২ ননলতকতা কলমটির সভার লসদ্ধান্ত বাস্তবােন 

 

ননলতকতা কলমটির সভাে গৃহীত লসদ্ধান্ত বাস্তবােয়নর হার লনে যারণ করয়ত হয়ব এবাং এর িক্ষযমাো 

১.২ নম্বর ক্রলময়কর ৬ নম্বর কিায়ম উয়েখ করয়ত হয়ব। এয়ক্ষয়ে প্রলত ককাোট যায়র অনুয়ষ্ঠে ননলতকতা 

কলমটির সভাে গৃহীত লসদ্ধান্ত বাস্তবােয়নর হার পৃথকভায়ব প্রলত ককাোট যায়র (৮-১১ কিামসমূয়হ) উয়েখ 

করয়ত হয়ব। ককান লসদ্ধান্ত বাস্তবােন করা সম্ভব না  হয়ি তার কর্ৌলক্তক কারণ উয়েখ কয়র ননলতকতা 

কলমটির সভাপলত কর্তযক প্রলতস্বাক্ষলরত প্রলতয়বদন দালখি করয়ত হয়ব।    

 

মূল্যােন পদ্ধলত:  প্রলত নেমালসয়ক আয়োলজত সভার লসদ্ধান্ত বাস্তবােন িক্ষযমাোর লবপরীয়ত অজযন 

শতভাগ হয়ি পূণ য নম্বর পাওো র্ায়ব।  উয়েখ্য, মূল্যােয়নর সমে ননলতকতা কলমটির কার্ যপলরলের আয়িায়ক 

গৃহীত লসদ্ধান্ত বাস্তবােয়নর ওপর কবলশ ুররুত্ব কদো হয়ব। লসদ্ধায়ন্তর ুরণগত মান লবয়বচনা কয়র নম্বর প্রদান 

করা হয়ব। 

 

প্রমাণক: ননলতকতা কলমটির সভাে গৃহীত লসদ্ধান্ত বাস্তবােন অগ্রগলত প্রলতয়বদন।  

 

১.৩ সুশাসন প্রলতষ্ঠার লনলমত্ত অাংশীজয়নর (Stakeholder) অাংশগ্রহয়ণ সভা 

 

 আঞ্চলিক ও মাঠপর্ যায়ের কার্ যািয়ের উয়যায়গ অাংশীজয়নর অাংশগ্রহয়ণ সভা আহ্বান করয়ত হয়ব এবাং 

১.৩ নম্বর ক্রলময়কর ৬ নম্বর কিায়ম এর িক্ষযমাো উয়েখ করয়ত হয়ব এবাং ৮-১১ কিামসমূয়হ নেমালসক 

লভলত্তয়ত উক্ত িক্ষযমাো লবভাজন কয়র প্রদশ যন করয়ত হয়ব। উয়েখ্য, অাংশীজন (stakeholder) বিয়ত স্ব 

স্ব আঞ্চলিক ও মাঠপর্ যায়ের কার্ যািয়ের অভযন্তরীণ/দাপ্তলরক/নাগলরক কসবা গ্রহণকারী কর্য়কান ব্যলক্ত/প্রলতষ্ঠান 

(সরকালর/য়বসরকালর), সুশীি সমায়জর প্রলতলনলে এবাং আওতােীন কার্ যািেসমূহ লকাংবা তায়দর কম যকতযা-

কম যচারীয়ক বুঝায়ব। অাংশীজয়নর অাংশগ্রহয়ণ কমপয়ক্ষ ৪ টি সভা করয়ত হয়ব। এ সভাে  আবলিকভায়ব 

লসটিয়জন চাট যার, অলভয়র্াগ প্রলতকার ব্যবস্থাপনা এবাং তথ্য অলেকার আইন সম্পয়কয আয়িাচনা করয়ত হয়ব।   

অাংশীজয়নর সভাে আবলিকভায়ব কসবাগ্রহীতার উপলস্থলত লনলিত করয়ত হয়ব।  

  

মূল্যােন পদ্ধলত: অাংশীজয়নর অাংশগ্রহয়ণ সভা আয়োজয়নর িক্ষযমাোর লবপরীয়ত অজযন শতভাগ হয়ি পূণ য নম্বর 

পাওো র্ায়ব। তয়ব অজযন শতভাগ না হয়ি গালণলতকহায়র নম্বর কতযন হয়ব। 

 

প্রমাণক: অাংশীজয়নর অাংশগ্রহয়ণ সভার কার্ যলববরণী এবাং হালজরা।  

  

 

১.৪ শুদ্ধাচার সাংক্রান্ত প্রলশক্ষণ আয়োজন  

 

লনজ কার্ যািে এবাং আওতাশীন কার্ যািয়ে কম যরত সকি কম যকতযা-কম যচারীর জন্য শুদ্ধাচার সাংক্রান্ত 

প্রলশক্ষণ আয়োজন করয়ত হয়ব এবাং এর িক্ষযমাো ১.৪ নম্বর ক্রলময়কর ৬ নম্বর কিায়ম উয়েখ করয়ত হয়ব। 

৮-১১ কিামসমূয়হ প্রয়র্াজয ককাোট যায়র উক্ত িক্ষযমাো প্রদশ যন করয়ত হয়ব। কম যকতযা কম যচালরর সাংখ্যার 

উপর লনভ যর করয়ব কতটি ব্যায়চ প্রলশক্ষণ আয়োজন করা হয়ব।  

 

মূল্যােন পদ্ধলত: িক্ষযমাোর লবপরীয়ত সকি কম যকতযা/কম যচালরয়ক শুদ্ধাচার সাংক্রান্ত  প্রলশক্ষণ প্রদান  

করা   হয়ি  পূণ য নম্বর পাওো র্ায়ব। তয়ব অজযন শতভাগ না হয়ি গালণলতকহায়র নম্বর কতযন হয়ব। 

 

প্রমাণক: প্রলশক্ষয়ণর কনাটিশ, হালজরা ও েলব। 
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১.৫ কম য-পলরয়বশ উন্নেন (টিওএন্ডইভুক্ত অয়কয়জা মািামাি লনষ্পলত্তকরণ/নলথ লবনষ্টকরণ/পলরষ্কার-পলরচ্ছন্নতা 

বৃলদ্ধ/মলহিায়দর জন্য পৃথক ওোশরুয়মর ব্যবস্থা করা ইতযালদ) 

 

আঞ্চলিক ও মাঠপর্ যায়ের কার্ যািেসমূহ স্ব স্ব  কার্ যািয়ে কম য-পলরয়বশ উন্নেন সাংক্রান্ত কার্ যক্রম কর্মন:  

টিওএন্ডইভুক্ত অয়কয়জা মািামাি লনষ্পলত্তকরণ/নলথ লবনষ্টকরণ/পলরষ্কার-পলরচ্ছন্নতা বৃলদ্ধ/মলহিায়দর জন্য পৃথক 

ওোশরুয়মর ব্যবস্থা   ইতযালদ গ্রহণ করয়ব। কার্ যক্রয়মর সাংখ্যা ও সম্পন্ন করার তালরখ লনে যারণ কয়র িক্ষযমাো 

১.৫ ক্রলময়কর ৬ নম্বর কিায়ম উয়েখ করয়ত হয়ব  এবাং ৮-১১ কিামসমূয়হ নেমালসক লভলত্তয়ত উক্ত িক্ষযমাো 

লবভাজন কয়র প্রদশ যন করয়ত হয়ব।  ২০২২-২৩ অথ যবেয়র প্রয়তযক কার্ যািে কম যপলরয়বশ উন্নেন সাংক্রান্ত 

কমপয়ক্ষ ২ টি কার্ যক্রম গ্রহণ করয়ব। উয়েখ্য, কম য-পলরকল্পনা কপ্ররয়ণর সমে লনব যালচত কার্ যক্রয়মর নাম, 

বাস্তবােন প্রলক্রো ও প্রমাণক লহসায়ব লক সরবরাহ করা হয়ব তার লববরণ পৃথক সাংযুলক্তয়ত লদয়ত হয়ব।  

সাংযুলক্ত লনম্নরূপ হয়বেঃ  

ক্রলমক নাং কার্ যক্রয়মর নাম বাস্তবােন প্রলক্রো প্রমাণক লহসায়ব র্া 

থাকয়ব 

     

     

   

মূল্যােন পদ্ধলত:    ২০২২-২৩ অথ যবেয়র গৃহীত কম য-পলরয়বশ উন্নেন সাংক্রান্ত লবলভন্ন কার্ যক্রয়মর সাংখ্যা ও 

কার্ যক্রম সম্পন্ন করার তালরয়খর িক্ষযমাো অলজযত হয়ি পূণ য নম্বর পাওো র্ায়ব।  

প্রমাণক: কফাকাি পয়েন্ট কম যকতযা কর্তযক সতযালেত বাস্তবােন প্রলতয়বদন, সাংলিষ্ট পে, অয়কয়জা মািামাি 

লনষ্পলত্তর কক্ষয়ে সাংলিষ্ট কলমটির সভার কার্ যলববরণী, নলথ লবনষ্টকরয়ণর কক্ষয়ে সাংলিষ্ট কলমটির সভার 

কার্ যলববরণী, প্রয়র্াজয কক্ষয়ে েলব ও অন্যান্য প্রমাণক। 

  

ক্রলমক ২: ক্রয়ের কক্ষয়ে শুদ্ধাচারেঃ    

২.১ ২০২২-২৩ অথ য বেয়রর ক্রে-পলরকল্পনা ওয়েবসাইয়ট প্রকাশ 

লপলপএ ২০০৬-এর োরা ১১(২) ও লপলপআর ২০০৮-এর লবলে ১৬(৬) অনুর্ােী সরকায়রর রাজস্ব 

বায়জয়টর অেীয়ন ককান ক্রেকার্ য পলরচািনার কক্ষয়ে ক্রেকারী প্রলতষ্ঠান অথ যবেয়রর প্রারয়ম্ভ বালষ যক ক্রে-

পলরকল্পনা প্রণেন করয়ব এবাং অনুয়মালদত ক্রে পলরকল্পনা ৩১ জুিাই ২০২২ তালরয়খর ময়ধ্য ওয়েবসাইয়ট 

প্রকাশ করয়ত হয়ব ।  

মূল্যােন পদ্ধলত:  ২০২২-২৩ অথ যবেয়রর প্রারয়ম্ভ িক্ষযমাো অনুর্ােী বালষ যক ক্রে-পলরকল্পনা 

ওয়েবসাইয়ট প্রকাশ করা হয়ি  পূণ য  নম্বর পাওো র্ায়ব। লনে যালরত তালরয়খর ময়ধ্য ক্রে পলরকল্পনা ওয়েবসাইয়ট 

প্রকাশ করয়ত না পারয়ি ককান নম্বর পাওো র্ায়ব না।  

প্রমাণক: অলফস আয়দশ ও স্ব স্ব ওয়েবসাইট।  
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ক্রলমক ৩ঃেঃ  শুদ্ধাচার সাংলিষ্ট এবাং দুনীলত প্রলতয়রায়ে সহােক অন্যান্য কার্ যক্রম (অগ্রালেকার লভলত্তয়ত ১ নাং 

সহ নুযনতম ৪ টি কার্ যক্রম)ঃেঃ  

 

৩.১ কসবা প্রদায়নর কক্ষয়ে করলজষ্টায়র প্রয়দে কসবার লববরণ ও কসবাগ্রহীতার মতামত সাংরক্ষণেঃ 

   

      সাংলিষ্ট কার্ যািে কথয়ক কর্ সকি কসবা প্রদান করা হে কস সকি কসবা র্ারা গ্রহণ করয়েন কসই  

কসবাগ্রহীতায়দর মতামত গ্রহয়ণর জন্য  করলজষ্টার সাংরক্ষণ করয়ত হয়ব। করলজষ্টায়র কসবার মান সম্পয়কয  

মতামত কদোর জন্য কসবাগ্রহীতায়দর উদ্বদু্ধ করয়ত হয়ব। 

  

 এ োড়াও শুদ্ধাচার প্রলতষ্ঠার লনলমত্ত শুদ্ধাচার সাংলিষ্ট এবাং দুনীলত প্রলতয়রায়ে সহােক আরও ৩ টি কার্ যক্রম 

অগ্রালেকার লভলত্তয়ত গ্রহণ করয়ত হয়ব এবাং বাস্তবােন করয়ত হয়ব। 

 

মূল্যােন পদ্ধলত: সাংলিষ্ট কার্ যািে কর্তযক গৃহীত  শুদ্ধাচার সাংলিষ্ট এবাং দুনীলত প্রলতয়রায়ে সহােক  

কার্ যক্রমসমূহ বাস্তবােন করয়ত পারয়ি শতভাগ নম্বর পাওো র্ায়ব। 

 

প্রমাণক: স্ব স্ব ওয়েবসাইট, পে, কনাটিশ, েলব, লভলিও বা কার্ যক্রম সাংলিষ্ট কর্য়কান প্রমাণক



পলরলশষ্ট-'ঘ’ 

 

                     আঞ্চলিক/মাঠ পর্ যায়ের কার্ যািয়ের শুদ্ধাচার ককৌশি কম য-পলরকল্পনা, ২০২২-২০২৩  

আঞ্চলিক/মাঠ পর্ যায়ের কার্ যািয়ের নাম: 

 

কার্ যক্রয়মর নাম কম যসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচয়কর 

মান 

একক 

 

বাস্তবােয়নরদালেত্বপ্রাপ্ত 

ব্যলক্ত/পদ 

২০২২-

২০২৩ 

অথ যবেয়রর 

িক্ষযমাো 

বাস্তবােন অগ্রগলত পলরবীক্ষণ, ২০২২-২০২৩  মন্তব্য 

িক্ষযমাো/ 

অজযন 

১ম 

ককাোট যার 

২ে 

ককাোট যার 

৩ে 

ককাোট যার 

৪থ য 

ককাোট যার 

কমাট 

অজযন 

অলজযত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রালতষ্ঠালনক ব্যবস্থা………………………………..... 

 ১.১ ননলতকতা কলমটির 

সভা আয়োজন 

সভা 

আয়োলজত 

২ সাংখ্যা   িক্ষযমাো        

অজযন      

১.২ ননলতকতা কলমটির 

সভার লসদ্ধান্ত বাস্তবােন 

বাস্তবালেত 

লসদ্ধান্ত 

৪ %   িক্ষযমাো        

অজযন      

১.৩ সুশাসন প্রলতষ্ঠার 

লনলমত্ত অাংশীজয়নর 

(stakeholders) 

অাংশগ্রহয়ণ  সভা 

অনুলষ্ঠত সভা ৪ সাংখ্যা   িক্ষযমাো        

অজযন      

১.৪ শুদ্ধাচার সাংক্রান্ত 

প্রলশক্ষণ আয়োজন  

প্রলশক্ষণ 

আয়োলজত 

  ২ সাংখ্যা   িক্ষযমাো 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 অজযন      

১.৫ কম য-পলরয়বশ উন্নেন 

(স্বাস্থযলবলে 

অনুসরণ/টিওএন্ডইভুক্ত 

অয়কয়জা মািামাি 

লনষ্পলত্তকরণ /পলরষ্কার-

পলরচ্ছন্নতা বৃলদ্ধ, 

মলহিায়দর জন্য পৃথক 

ওোশরুয়মর ব্যবস্থা 

ইতযালদ  

উন্নত কম য-

পলরয়বশ 

 ৩ সাংখ্যা 

ও 

তালরখ 

  িক্ষযমাো 

 

       

অজযন      

অজযন      

অজযন      
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-২- 

 

২.  ক্রয়ের কক্ষয়ে শুদ্ধাচার ........................................................................ 

২.১ ২০২২-২৩ অথ য 

বেয়রর ক্রে-পলরকল্পনা  

ওয়েবসাইয়ট প্রকাশ 

ক্রে-

পলরকল্পনা 

ওয়েবসাইয়ট 

প্রকালশত 

৩ তালরখ   িক্ষযমাো        

 

অজযন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩. শুদ্ধাচার সাংলিষ্ট এবাং দুনীলত প্রলতয়রায়ে সহােক অন্যান্য কার্ যক্রম…………….. (অগ্রালেকার লভলত্তয়ত ১  নাংসহ নুযনতম ৪ টি কার্ যক্রম) 

৩.১ কসবা প্রদায়নর কক্ষয়ে 

করলজস্টায়র প্রয়দে কসবার 

লববরণ ও কসবাগ্রহীতার 

মতামত সাংরক্ষণ 

করলজস্টার 

হািনাগাদকৃত 

৮ %   িক্ষযমাো        

অজযন      

৩.২  ৮    িক্ষযমাো        

অজযন      

৩.৩  ৮    িক্ষযমাো        

অজযন      

৩.৪  ৮    িক্ষযমাো        

অজযন      

অজযন      

অজযন      

 

লব:দ্র:- ককান ক্রলময়কর কার্ যক্রম প্রয়র্াজয না হয়ি তার কারণ মন্তব্য কিায়ম উয়েখ করয়ত হয়ব। 

 


