
 জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষণ  াঠামর্া, ২০২০-২০২১ 

 

 

দপ্তর/সংস্থার নার্: জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুবি জাদুঘর                                                                                             মন্ত্রণালয়/বিভাগের নামঃ বিজ্ঞান ও প্রযুবি মন্ত্রণালয় 

 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষযর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াত্রা/ 

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 প্রশাসন শাখা ৬ লক্ষযর্াত্রা ১ ২ ২ ১    

অজমন      

১.২ ননরত তা  রর্টির সভার রসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন  

বাস্তবারয়ত 

রসদ্ধান্ত 

৪ % প্রশাসন শাখা ১০০% লক্ষযর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

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

২.১ সুশাসন প্রবতষ্ঠার বনবমত্ত 

অংশীজমনর (stakeholders) 

অংশগ্রহমণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ২ সংখ্যা বিউগরটবরয়াল 

শাখা 

২ লক্ষযর্াত্রা - - ১ ১    

অজমন      

২.২ অংশীজমনর অংশগ্রহমণ  সভার 

বসদ্ধান্ত িাস্তিায়ন 

বাস্তবারয়ত 

রসদ্ধান্ত 

২ % বিউগরটবরয়াল 

শাখা 

     ১০০% লক্ষযর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

২.৩  র্ ম তমা- র্ মচারীকদর অংশগ্রহমণ 

চািবর সংক্রান্ত বিবভন্ন প্ররশক্ষণ 

আময়াজন 

প্ররশক্ষণার্ী ৩ সংখ্যা প্রশাসন শাখা ১০০ লক্ষযর্াত্রা ২৫ ২৫ ২৫ ২৫    

অজমন      

২.৪  র্ ম তমা- র্ মচারীকদর অংশগ্রহমণ 

সুশাসন সংক্রান্ত প্ররশক্ষণ আময়াজন 

প্ররশক্ষণার্ী ৩ সংখ্যা প্রশাসন শাখা ১০০ লক্ষযর্াত্রা ২৫ ২৫ ২৫ ২৫    

অজমন      

৩. শুদ্ধাচার প্ররতষ্ঠায় সহায়  আইন/রবরি/নীরতর্ালা/ম্যানুময়ল ও প্রজ্ঞাপন/পররপত্র-এর বাস্তবায়ন এবং প্রমর্াজয কক্ষমত্র খসড়া প্রণয়ন………….১০ 

৩.১ উপগজলা বিজ্ঞান ক্লাগির 

নীবতমালা হালনাোদিরণ 

 

নীবতমালা 

হালনাোদকৃত 

৩ তাবরখ বিউগরটবরয়াল 

শাখা ও প্রশাসন 

শাখা 

৩০/০৬

/২০২১ 

লক্ষযর্াত্রা - - - ৩০/০৬/২০২০    

অজমন      

৩.২ 

 বিজ্ঞান সপ্তাহ উদযাপন নীবতমালা 

হালনাোদিরণ 

 

নীবতমালা 

হালনাোদকৃত 

৩ তাবরখ বিউগরটবরয়াল 

শাখা ও প্রশাসন 

শাখা 

৩০/০৬

/২০২১ 

লক্ষযর্াত্রা - - - ৩০/০৬/২০২০    

অজমন      

৩.৩  

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুবি জাদুঘর 

প্রবিধানমালা হালনাোদিরণ 

 

নীবতমালা 

হালনাোদকৃত 

 

৪ 

 

 

 

তাবরখ 

 

বিউগরটবরয়াল 

শাখা ও প্রশাসন 

শাখা 

 

৩০/০৬

/২০২১ 

 

লক্ষযর্াত্রা - - - ৩০/০৬/২০২০   

 

 

 

 

 

অজমন      



 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষযর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াত্রা/ 

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 

৪. ওগয়িসাইগট সসিািক্স হালনাোদিরণ..................................৮   

৪.১ সসিা সংক্রান্ত সটাল বি নস্বরসমূহ 

স্ব স্ব তথ্য বাতায়মন দৃশ্যমানিরণ   

তথ্য িাতায়গন 

দৃশ্যমানকৃত 

১ তাররখ তথ্য প্রযুবি 

শাখা 

৩০/১২/২০২০ লক্ষযর্াত্রা - ৩০/১২/২০

২০ 

- -    

অজমন      

৪.২ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্ শুদ্ধাচার 

কসবাবক্স হালনাগাদ রণ  

কসবাবক্স 

হালনাগাদকৃত 

২ তাবরখ তথ্য প্রযুবি 

শাখা 

৩০/০৯/২০২০ 

৩১/১২/২০২০ 

৩১/০৩/২০২১ 

৩০/০৬/২০২১ 

লক্ষযর্াত্রা ৩০/০৯/২০ 

 

৩১/১২/২০ 

 

৩১/০৩/২১ 

 

৩০/০৬/২১    

অজমন      

৪.৩ স্বপ্রমণারদত তথ্য প্রিাশ 

বনগদ েবশিা হালনাোদ িগর 

ওময়বসাইমর্ প্র াশ 

হালনাগাদকৃত 

রনমদ মরশ া 

ওময়বসাইমর্ 

প্র ারশত 

১ তাররখ তথ্য প্রযুবি 

শাখা 

৩০/০৯/২০২০ 

৩১/১২/২০২০ 

৩১/০৩/২০২১ 

৩০/০৬/২০২১ 

লক্ষযর্াত্রা ৩০/০৯/২০ 

 

৩১/১২/২০ ৩১/০৩/২১ 

 

৩০/০৬/২১    

অজমন      

৪.৪ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্ তথ্য অরি ার   

কসবাবক্স হালনাগাদ রণ  

কসবাবক্স 

হালনাগাদকৃত 

২ তাররখ তথ্য প্রযুবি 

শাখা 

৩০/০৯/২০২০ 

৩১/১২/২০২০ 

৩১/০৩/২০২১ 

৩০/০৬/২০২১ 

লক্ষযর্াত্রা ৩০/০৯/২০ 

 

৩১/১২/২০ ৩১/০৩/২১ 

 

৩০/০৬/২১    

অজমন      

৪.৫ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্র অরভমর্াগ 

প্ররত ার ব্যবস্থা (GRS) কসবাবক্স 

হালনাগাদ রণ 

ওময়বসাইমর্ 

হালনাগাদকৃত 

২ তাররখ তথ্য প্রযুবি 

শাখা 

৩০/০৯/২০২০ 

৩১/১২/২০২০ 

৩১/০৩/২০২১ 

৩০/০৬/২০২১ 

লক্ষযর্াত্রা ৩০/০৯/২০ 

 

৩১/১২/২০ ৩১/০৩/২১ 

 

৩০/০৬/২১    

অজমন      

৫. সুশাসন প্রবতষ্ঠা……………………………..৬ 

৫.১ উত্তর্ চচ মার তারল া প্রণয়ন  মর 

স্ব স্ব মন্ত্রণালয় কপ্ররণ 

উত্তর্ চচ মার 

তারল া কপ্রররত 

৩ তাররখ প্রশাসন শাখা ৩১/১২/২০২০ লক্ষযর্াত্রা - ৩১/১২/২০২০ - -    

অজমন      

৫.২ অনলাইন বসগেগম অবভগযাে 

বনষ্পবত্তিরণ 

অবভগযাে 

বনষ্পবত্তকৃত 

২ % তথ্য প্রযুবি 

শাখা 

১২ লক্ষযর্াত্রা ৩ ৩ ৩ ৩    

অজমন      

৫.৩ জনস্বার্ ে সংবিষ্ট তথ্য প্রিাশ 

(সুরক্ষা প্রদান) বিবধমালা, ২০১৭-এর 

বিবধ ৪ অনুসাগর “সেবজেগনগটে 

অবিসার” বনগয়াে ও ওগয়িসাইগট 

প্রিাশ 

“সেবজেগনগটে 

অবিসার” 

বনগয়ােকৃত ও 

ওগয়িসাইগট 

প্রিাবশত 

১ তাররখ প্রশাসন শাখা ২৮/১১/২০২০ লক্ষযর্াত্রা - ২৮/১১/২০২০ - -    

অজমন      



 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষযর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াত্রা/ 

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 

৬. প্রিগের সক্ষগশ দ্দ্ধাচার...........................৯ 

৬.১ প্রিগের বারষ ম  ক্রয় পরর ল্পনা 

অনুমর্াদন 

অনুমর্ারদত ক্রয় 

পরর ল্পনা 

২ তাররখ প্রশাসন শাখা ৩১/০৮/২০২০ লক্ষযর্াত্রা ৩১/০৮/২০

২০ 

- - -    

অজমন      

৬.২ এরিরপ বাস্তবায়ন অগ্রগরত অগ্রগরতর হার ১ % বিউগরটবরয়াল 

শাখা 

১০০% লক্ষযর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

৬.৩ প্র মল্পর বাস্তবায়ন অগ্রগরত 

পররদশ মন/ পররবীক্ষণ 

দারখলকৃত 

প্ররতমবদন 

৩ সংখ্যা বিউগরটবরয়াল 

শাখা 

৪ লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

৬.৪ প্র ল্প পররদশ মন/পররবীক্ষণ 

প্ররতমবদমনর সুপাররশ বাস্তবায়ন 

বাস্তবায়মনর হার ৩ % বিউগরটবরয়াল 

শাখা 

৮০% লক্ষযর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

৭. ক্রয়গক্ষগশ দ্দ্ধাচার...................৭ 

৭.১ রপরপএ ২০০৬-এর িারা ১১(২) ও 

রপরপআর ২০০৮-এর রবরি ১৬(৬) 

অনুর্ায়ী ২০১৯-২০ অর্ ে িছগরর ক্রয়-

পরর ল্পনা  ওগয়িসাইগট প্রিাশ 

ক্রয়-পরর ল্পনা 

ওগয়িসাইগট 

প্রিাবশত 

 

৩ তাররখ প্রশাসন শাখা ১৫/০৯/২০২০ লক্ষযর্াত্রা - ১৫/০৯/২০২০ - -    

অজমন      

৭.২ ই-সটন্ডাগরর র্াধ্যমর্ ক্রয়  ার্ ম 

সম্পাদন 

ই-কর্ন্ডাসর ক্রয় 

সম্পন্ন 

৪ % প্রশাসন শাখা ৯০% লক্ষযর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

৮. স্বচ্ছতা ও জবাবরদরহ শবিশালী রণ…………………….১২ 

৮.১ স্ব স্ব কসবা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

(রসটিমজনস্ চার্ মার) প্রণয়ন ও 

বাস্তবায়ন  

কসবা প্রদান 

প্ররতশ্রুরত প্রণীত 

ও িাস্তিাবয়ত 

২ তাবরখ প্রশাসন শাখা ২০/১০/২০২০ লক্ষযর্াত্রা - ২০/১০/২০২০ - -    

অজমন      

৮.২ শাখা/অরিশাখা এিং অধীনস্থ 

অবিস পররদশ মন  

পররদশ মন 

সম্পন্ন 

২ সংখ্যা প্রশাসন শাখা ৪ লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

৮.৩ শাখা/অরিশাখা এিং অধীনস্থ 

অবিগসর পররদশ মন প্ররতমবদমনর 

সুপাররশ বাস্তবায়ন 

পররদশ মন 

প্ররতমবদমনর 

সুপাররশ 

বাস্তবারয়ত 

২ % প্রশাসন শাখা ১০০% লক্ষযর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

৮.৪ সরচবালয় রনমদ মশর্ালা ২০১৪ 

অনুর্ায়ী নরর্র কেরণ রবন্যাস রণ  

নরর্ কেরণ 

রবন্যাসকৃত 

২ % প্রশাসন শাখা ৮০% লক্ষযর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

৮.৫ কেরণ রবন্যাসকৃত নরর্ রবনষ্ট রণ নরর্ রবনবষ্টকৃত ২ % প্রশাসন শাখা ৮০% লক্ষযর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      



 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষযর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াত্রা/ 

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 

৮.৬ প্রাবতষ্ঠাবনি েণদ্নানী আগয়াজন  প্রাবতষ্ঠাবনি 

েণদ্নানী 

আগয়াবজত 

২ সংখ্যা প্রশাসন শাখা ১ লক্ষযর্াত্রা - - ১ -    

অর্জন 

 

 

     

৯. শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এবং দুনীরত প্ররতমরামি সহায়  অন্যান্য  ার্ মক্রর্……………..১৫ (অগ্রাবধিার বভবত্তগত নুুনতম পাঁচটি িায েক্রম) 

 

 

৯.১ 

িম েপবরগিশ উন্নয়গনর লগক্ষু িম েস্থল 

পবরদশ েন ও পবরচ্ছন্নতা িায েক্রম 

 

 

পবরদশ েন  

প্রবতগিদন 

 

 

৩ 

 

 

সংখ্যা 

 

প্রশাসন 

শাখা 

 

 

৮ 

 

 

 

লক্ষযর্াত্রা 

২ ২ ২ ২    

অজমন       

৯.২ 

অবি বনরাপত্তা বৃবদ্ধর লগক্ষু 

প্রবশক্ষগণর আগয়াজন 

প্ররশক্ষণ 

আময়াজন 

৩ সংখ্যা প্রশাসন 

শাখা 

২ লক্ষযর্াত্রা - ১ - ১    

অজমন      

৯.৩ 

অবেট আপবত্ত বনষ্পবত্তিরণ সংক্রান্ত 

প্রবশক্ষণ 

প্রবশক্ষণ 

আগয়াজন 

৩ % বহসাি শাখা ৩ লক্ষযর্াত্রা - ১ ১ ১    

অজমন      

৯.৪ 

রাজস্ব ও উন্নয়ন খাগতর সিায়াট োর 

বভবত্তি িরাদ্দ সময়মত ছাড় 

বনবিতিরণ  

সময়মত িরাদ্দ 

ছাড়কৃত 

৩ % বহসাি শাখা ১০০% লক্ষযর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

৯.৫ 

দ্দ্ধাচার ও দূনীবত প্রবতগরাধ সহায়ি 

িম েশালা 

িম েশালা 

আগয়াজন 

৩ সংখ্যা প্রশাসন 

শাখা 

২ লক্ষযর্াত্রা - ১ ১ -    

অজমন      

১০. দ্দ্ধাচার চচ োর জন্য পুরস্কার/প্রগণাদনা প্রদান..............................৫ 

১০.১ দ্দ্ধাচার পুরস্কার প্রদান প্রদত্ত পুরস্কার ৩ তাররখ প্রশাসন শাখা ৩১/০৫/২০২১ লক্ষযর্াত্রা - - - ৩১/০৫/২০২১    

অজমন      

১০.২ ২০১৯-২০ অর্ েিছগর দ্দ্ধাচার 

পুরস্কারপ্রাপ্তগদর তাবলিা ওগয়িসাইগট 

প্রিাশ 

পুরস্কারপ্রাপ্তগদর 

তাবলিা 

ওগয়িসাইগট 

প্রিাবশত 

২ তাবরখ তথ্য প্রযুবি 

শাখা 

৩০/০৭/২০২০  লক্ষযর্াত্রা ৩০/০৭/২০২০ - - -    

অজমন      



 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষযর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াত্রা/ 

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 

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

১১.১ দ্দ্ধাচার িম ে-পবরিেনায় 

অন্তেভুি বিবভন্ন িায েক্রম িাস্তিায়গনর 

জন্য িরাদ্দকৃত  অমর্ মর আনুমাবনি 

পররর্াণ 

িরাদ্দকৃত অর্ ে ২ লক্ষ 

টািা 

প্রশাসন শাখা ১০ লক্ষ লক্ষযর্াত্রা ২.৫ ২.৫ ২.৫ ২.৫    

অজমন      

১২. পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন…………………………….৮ 

১২.১ দপ্তর/সংস্হা ির্তেি প্রণীত                                          

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-

পরর ল্পনা, ২০২০-২০২১ স্ব স্ব 

মন্ত্রণালয় এিং ওগয়িসাইগট 

আপগলােিরণ 

প্রণীত  র্ ম-

পরর ল্পনা 

আপগলােকৃত 

২ তাবরখ তথ্য প্রযুবি 

শাখা 

৩০/০৭/২০২০ লক্ষযর্াত্রা ৩০/০৭/২০২০       

অজমন      

১২.২ রনি মাররত সর্ময় নত্রর্ারস  

পররবীক্ষণ প্ররতমবদন সংবিষ্ট 

মন্ত্রণালয়/বিভাগে দারখল ও স্ব স্ব 

ওগয়িসাইগট আপগলােিরণ 

নত্রর্ারস  

প্ররতমবদন 

দারখলকৃত ও 

আপগলােকৃত 

২ সংখ্যা তথ্য প্রযুবি 

শাখা 

০৫/১০/২০২০ 

০১/০১/২০২১ 

১০/০৪/২০২১ 

১০/০৭/২০২০ 

লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১২.৩ আওতাধীন আঞ্চবলি/মাঠ 

পয োগয়র িায োলয় ির্তেি দারখলকৃত 

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-

পরর ল্পনা ও পররবীক্ষণ  প্ররতমবদমনর 

ওপর রিিব্যা  প্রদান 

বিেব্যাি 

সভা/িম েশালা 

অনুবষ্ঠত 

৪ তাররখ   লক্ষযর্াত্রা       শাখা 

অবিস 

নাই অজমন      

 

 


