
শুদ্ধাচার ক ৌশল বাস্তবায়নের নেনিত্ত সিয়াবদ্ধ 

 ি মপনর ল্পো জানুয়ানর , ২০১৫ – জুে , ২০১৬ পর্ মন্ত    

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় 

বাাংলাদেশ সচিবালয় 

২য় সভা 

২১ অনটাবর ২০১৫ 



শুদ্ধাচার ক ৌশল বাস্তবায়নের নেনিত্ত সিয়াবদ্ধ  ি মপনর ল্পো জানুয়ানর, ২০১৫ - জুে, ২০১৬ পর্ মন্ত    

পল্লী উন্নয়ে ও সিবায় নবভাগ অনুনিাদে ারী  র্তমপক্ষঃ নেনি িা  নিটি 

িানরখঃ ২১/১০/২০১৫ নরঃ 

 ার্ মসমূহ সিয়সীিা সূচ  দানয়ত্ব 

কসনেম্বর,২০১৫ 

পর্ মন্ত অজমে 

লক্ষয পনরিানপর এ   

১. সাাংগঠনে  ব্যবস্থাপো 

১.১. নেনি িা  নিটি গঠে ২২ কি,২০১৩ িানরখ গঠিি - - গঠিি িন্ত্রণালয় প্রধাে, 

সনচব 

১.২.নেনি িা  নিটির নেয়নিি সভা 

আনয়াজে 

নিে িাস অন্তর ২ ৬ সভা/ বছর নেনি িা  নিটি 

১.৩.শুদ্ধাচার ও সুশাসনের সিস্যাসমূহ 

নচনিি রণ ও সিাধানে আনলাচো 

অনুষ্ঠাে 

নিে িাস অন্তর ১ ২ সভা/ বছর নেনি িা  নিটি 

১.৪. সাংস্থা পর্ মানয় নেনি িা  নিটি 

গঠে ও নেজস্ব  ি মপনর ল্পো প্রণয়ে 

গঠিি ও  ি মপনর ল্পো 

প্রণীি 

দপ্তর/সাংস্থা 

প্রনিনবদে দানখল 

 রনব 

- গঠিি ও প্রণীি স্ব স্ব প্রনিষ্ঠাে 

১.৫.শুদ্ধাচার ক া াল পনয়ন্ট নেনয়াগ জুলাই, ২০১৩ সম্পন্ন হনয়নছ - - নেনি িা  নিটি 

১.৬.ক া াল পনয়ন্ট -এর দানয়ত্ব  িমব্য 

নেধ মারণ ও  ি মবন্টনে অন্তর্ভ মক্ত রণ 

জুে, ২০১৫ - - নেধ মারণ ও অন্তমর্ভনক্ত নেনি িা  নিটি ও 

প্রশাসে অনুনবভাগ 



শুদ্ধাচার ক ৌশল বাস্তবায়নের নেনিত্ত সিয়াবদ্ধ  ি মপনর ল্পো জানুয়ানর, ২০১৫ - জুে, ২০১৬ পর্ মন্ত    

পল্লী উন্নয়ে ও সিবায় নবভাগ অনুনিাদে ারী  র্তমপক্ষঃ নেনি িা  নিটি 

িানরখঃ ২১/১০/২০১৫ নরঃ 

 ার্ মসমূহ সিয়সীিা সূচ  দানয়ত্ব 

কসনেম্বর,২০১৫ 

পর্ মন্ত অজমে 

লক্ষয পনরিানপর এ   

২. সনচিেিা বৃনদ্ধ 

২.১. শুদ্ধাচার ক ৌশল বাস্তবায়নে িাঠ পর্ মানয়র 

 ি ম িমানদর সনচিেিা বৃনদ্ধমূল  প্রনশক্ষণ প্রদাে 

জুে, ২০১৬ - ৫০  প্রনশক্ষণার্থী সাংখ্যা িন্ত্রণালয়/ সাংস্থা 

২.২. কেনোং ক াস ম  ানরক্যযলানি ‘শুদ্ধাচার’ অন্তমর্ভক্ত রণ জুে, ২০১৫ - ৫ িনিউনলর সাংখ্যা নবআরনিনব, সিবায় অনধদপ্তর, বাি ম, 

আরনিএ, বাপাি ম 

৩. নবদ্যিাে আইে ও নবনধ-নবধাে এর সিস্যা নচনিি রণ এবাং সাংস্কার 

৩.১. ‘ ি মজীবে উন্নয়ে পনর ল্পো’ প্রণয়ে জুে, ২০১৬ - - গঠিি আইে শাখা/ পনর ল্পো শাখা 

৩.২  দক্ষিা উন্নয়নের কক্ষত্র নচনিি রণ ও প্রনশক্ষণ 

পনর ল্পো প্রণয়ে 

জুে, ২০১৬ প্রণীি - প্রণীি প্রশাসে শাখা/ পনর ল্পো শাখা 

৪. পুরস্কার প্রদাে 

৪.১ উত্তি চচ মার জন্য িন্ত্রণালনয়র  ি ম িমানদর 

শুদ্ধাচার পদ  প্রদাে 

জুে, ২০১৬ - ২ পদ / বছর প্রশাসে অনুনবভাগ 

৪.২ উত্তি চচ মার জন্য সাংস্থা পর্ মানয় শুদ্ধাচার পদ  

প্রদাে  

জুে, ২০১৬ - ২ পদ / বছর দপ্তর/ সাংস্থা প্রধাে 

৪.৩ অাংশগ্রহণমূল  সম্পানদি  ি ম-মূল্যায়ে সূচ  

নহনসনব শুদ্ধাচার এর অন্তর্ভ মনক্ত 

জুে, ২০১৬ - - অন্তমর্ভক্ত নবভাগ/ সাংস্থা 

৪.৪ িাঠ পর্ মানয়র  ি ম িমানদর জন্য নবনদনশ  

প্রনশক্ষণ 

জুে, ২০১৬ ১৭ ২০ প্রনশক্ষণার্থী সাংখ্যা িন্ত্রণালয় 



পল্লী উন্নয়ে ও সিবায় নবভাগ অনুনিাদে ারী  র্তমপক্ষঃ নেনি িা  নিটি 

িানরখঃ ২১/১০/২০১৫ নরঃ 

 ার্ মসমূহ সিয়সীিা সূচ  দানয়ত্ব 

কসনেম্বর,২০১৫  পর্ মন্ত 

অজমে 

লক্ষয পনরিানপর এ   

৫. কসবার িাে উন্নীি রণ 

৫.১ নিিীয় প্রজনের নসটিনজে চার্ মার 

প্রবিমে 

জুে, ২০১৬ প্রনিয়াধীে - প্রবনিমি িন্ত্রণালয়/ সাংস্থা 

৫.২ ওনয়বসাইর্ হালোগাদ রণ চলিাে প্রনিনদে প্রনিনদে হালোগাদকৃি িন্ত্রণালয়/ সাংস্থা 

৫.৩ িন্ত্রণালনয় ইন্টারনের্ সুনবধা প্রদাে জুে, ২০১৬ স ল ১ি, ২য় ও ৩য় 

কেণীর 

 ি ম িমা/ ি মচারী 

স ল ১ি ও ২য় 

কেনণর  ি ম িমা  

ইন্টারনের্ সুনবধা 

সম্বনলি নপনসর সাংখ্যা  

আইনসটি শাখা 

৫.৪ িন্ত্রণালনয় ওয়াই- াই সুনবধা প্রবিমে প্রবনিমি 

হনয়নছ 

প্রবনিমি - প্রবনিমি িন্ত্রণালয় 

৫.৫  ি মজীবে উন্নয়নের লনক্ষয 

 ি ম িমা/ ি মচানরনদর প্রনশক্ষণ প্রদাে 

জুে, ২০১৬  ি ম িমা- ১১০ জে 

এবাং  ি মচারী ৯০ জে 

৩০ প্রনশক্ষণার্থী সাংখ্যা প্রশাসে অনুনবভাগ 

৫.৬ দরপত্র/ক ানর্শে আহবাে কোটিশ 

ওনয়বসাইনর্ প্র াশ 

িাচ ম, ২০১৫ ১০০% ১০০% দরপত্র/ক ানর্শে 

আহবাে কোটিনশর 

শি রা হার 

প্রশাসে অনুনবভাগ 

৫.৭ নভনিও  ে ানরন্স সুনবধা প্রবিমে জুে, ২০১৬ প্রবনিমি - প্রবনিমি আইনসটি শাখা 

৫.৮ ই- াইনলাং ব্যবস্থা প্রবিমে জুে, ২০১৬ - - প্রবনিমি আইনসটি শাখা 

শুদ্ধাচার ক ৌশল বাস্তবায়নের নেনিত্ত সিয়াবদ্ধ  ি মপনর ল্পো জানুয়ানর, ২০১৫ - জুে, ২০১৬ পর্ মন্ত  



পল্লী উন্নয়ে ও সিবায় নবভাগ অনুনিাদে ারী  র্তমপক্ষঃ নেনি িা  নিটি 

িানরখঃ ২১/১০/২০১৫ নরঃ 

 ার্ মসমূহ সিয়সীিা সূচ  দানয়ত্ব 

কসনেম্বর,২০১৫ পর্ মন্ত 

অজমে 

লক্ষয পনরিানপর 

এ   

৬. স্বচ্ছিা ও জবাবনদনহিা 

৬.১ অনভনর্াগ ব্যবস্থাপোর জন্য 

ক া াল পনয়ন্ট নেধ মারণ ও 

জেসাধারণন  অবনহি রণ 

নেনয়াগকৃি ও অবনহি প্রবনিমি - নেনয়াগকৃি ও 

অবনহি 

প্রশাসে 

অনুনবভাগ 

৬.২ দ্রুিিি সিনয় অনভনর্াগ নেষ্পনত্ত জুে, ২০১৬ নবআরনিনব ৯০ টি 

সিবায় অনধদপ্তর ১২ টি 

২০০ নেষ্পনত্তর 

সাংখ্যা 

িন্ত্রণালয়/ 

নবভাগ/ সাংস্থা 

৬.৩ অনভনর্াগ নেস্পনত্ত সাংিান্ত িথ্য 

প্রনর্াজয কক্ষনত্র অনভনর্াগ ারীন  

অবনহি রণ 

জুে, ২০১৫ ১০০% ১০০% শি রা হার িন্ত্রণালয়/ 

সাংনিষ্ট সাংস্থা 

৬.৪ অনভনর্াগ নেস্পনত্ত সাংিান্ত িথ্য 

ওনয়বসাইনর্ প্র াশ এবাং িনন্ত্রপনরষদ 

নবভানগ কপ্ররণ 

প্রনিিানস প্রনিিানসর ১০ িানরনখ প্রনিিানসর ১০ 

িানরনখ 

নেধ মানরি সিনয় আইে ও 

প্রনিষ্ঠাে 

অনুনবভাগ 

৬.৫ অনভনর্াগ নেষ্পনত্তর জন্য উপযুক্ত 

 ি ম িমান  প্রনণাদো প্রদাে পদ্ধনি 

প্রবিমে 

জুে, ২০১৬ প্রবনিমি - প্রবনিমি প্রশাসে 

অনুনবভাগ 

শুদ্ধাচার ক ৌশল বাস্তবায়নের নেনিত্ত সিয়াবদ্ধ  ি মপনর ল্পো জানুয়ানর, ২০১৫ - জুে, ২০১৬ পর্ মন্ত    



পল্লী উন্নয়ে ও সিবায় নবভাগ অনুনিাদে ারী  র্তমপক্ষঃ নেনি িা  নিটি 

িানরখঃ ২১/১০/২০১৫ নরঃ 

 ার্ মসমূহ সিয়সীিা সূচ  দানয়ত্ব 

কসনেম্বর,২০১৫  

পর্ মন্ত অজমে 

লক্ষয পনরিানপর এ   

৭. িথ্য অনধ ার আইে বাস্তবায়ে সাংিান্ত  ার্ মিি 

৭.১ দানয়ত্বপ্রাপ্ত  ি ম িমা িনোেয়ে িনোেীি িনোেীি - িনোেীি প্রশাসে অনুনবভাগ 

৭.২ িন্ত্রণালয় হনি প্র ানশি বাৎসনর  দনলল পত্রানদ 

পুস্ত  আ ানর মুদ্রণ এবাং ওনয়বসাইনর্ প্র াশ   

জুে, ২০১৬ ২০% ১০০% দনলল পত্রানদর 

শি রা হার 

প্রশাসে অনুনবভাগ 

৭.৩ িথ্য অনধ ার আইে অনুর্ায়ী সনিয়ভানব িথ্য প্রদাে 

নেনিি  রা 

জুে, ২০১৬ ১০০% ১০০% চানহদার শি রা 

হার 

প্রশাসে অনুনবভাগ 

শুদ্ধাচার ক ৌশল বাস্তবায়নের নেনিত্ত সিয়াবদ্ধ  ি মপনর ল্পো জানুয়ানর, ২০১৫ - জুে, ২০১৬ পর্ মন্ত    



পল্লী উন্নয়ে ও সিবায় নবভাগ অনুনিাদে ারী  র্তমপক্ষঃ নেনি িা  নিটি 

িানরখঃ ২১/১০/২০১৫ নরঃ 

 ার্ মসমূহ সিয়সীিা সূচ  দানয়ত্ব 

কসনেম্বর,২০১৫ 

পর্ মন্ত অজমে 

লক্ষয পনরিানপর এ   

৮. অভযন্তরীণ মূল্যায়ে ও বানজর্ বরাদ্দ 

৮.১ শুদ্ধাচার ক ৌশল বাস্তবায়নের লনক্ষয 

িন্ত্রণালনয় অভযন্তরীণ মূল্যায়ণ পদ্ধনি প্রবিমে 

এবাং অনুনবভাগ নভনত্ত  মূল্যায়ে সভা  

জুে, ২০১৬ - ১০  নিটি গঠে এবাং 

সভা/ বছর 

প্রশাসে অনুনবভাগ এবাং 

অভযন্তরীণ মূল্যায়ণ  নিটি 

৮.২ অভযন্তরীণ মূল্যায়ণ  নিটির সুপানরশ 

বাস্তবায়নের লনক্ষয আনলাচো 

জুে, ২০১৬ - ২ সভা/ বছর প্রশাসে অনুনবভাগ এবাং 

অভযন্তরীণ মূল্যায়ণ  নিটি 

এবাং সনচব 

৮.৩ অভযন্তরীণ মূল্যায়ণ  নিটির মূল্যায়ণ ও 

সুপানরশসমূনহর সিন্বনয় বাৎসনর  প্রনিনবদে 

প্র াশ 

জুে, ২০১৬ - - প্র ানশি প্রশাসে অনুনবভাগ 

৮.৪ শুদ্ধাচার ক ৌশল ও  ি মপনর ল্পো 

বাস্তবায়নের লনক্ষয বানজর্ চানহদা কপ্ররণ 

িাচ ম, ২০১৫ - - নেধ মানরি সিনয় প্রশাসে অনুনবভাগ 

৯.  ি মপনর ল্পো বাস্তবায়ে পনরবীক্ষণ 

৯.১ শুদ্ধাচার  ি মপনর ল্পো বাস্তবায়ে নেয়নিি 

পনরবীক্ষণ 

নিে িাস 

অন্তর 

২ ৬ সভা/ বছর নেনি িা  নিটি 

শুদ্ধাচার ক ৌশল বাস্তবায়নের নেনিত্ত সিয়াবদ্ধ  ি মপনর ল্পো জানুয়ানর, ২০১৫ - জুে, ২০১৬ পর্ মন্ত    



০৯/০৩/২০১৫ িানরনখর অনুনষ্ঠি কসাোর বাাংলা গড়ার প্রিযয়ঃ জািীয় শুদ্ধাচার 

ক ৌশল বাস্তবায়ে সভার নসদ্ধান্ত ও অগ্রগনি   

নসদ্ধান্তঃ  . 

জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশনলর ছ  কিািানব  নবষয়াবনল র্র্থার্র্থভানব এ নবভানগর 

স ল শাখা/অনধশাখান  অনুসরণ  রনি হনব। 

 

নসদ্ধান্তঃ খ. 

সাংনিষ্ট ছ  কিািানব  দপ্তর/সাংস্থাসমুহন  িানদর নেজস্ব  ি ম পনর ল্পো নিরী ও 

কস অনুর্ায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ  রনি হনব। 

 

অগ্রগনি : বাাংলানদশ পল্লী উন্নয়ে এ ানিিী,বাি ম  ি ম পনর ল্পো নবষয়  প্রনিনবদে 

কপ্ররণ  নরনছে িনব িা নেধানর মি ছ  কিািানব  কপ্ররণ  নরেনে। অন্যান্য দপ্তর/ 

সাংস্থা হনি ক াে প্রনিনবদে পাওয়া র্ায়নে।  

 

 



০৯/০৩/২০১৫ িানরনখর অনুনষ্ঠি কসাোর বাাংলা গড়ার প্রিযয়ঃ জািীয় 

শুদ্ধাচার ক ৌশল বাস্তবায়ে সভার নসদ্ধান্ত ও অগ্রগনি 

নসদ্ধান্তঃ গ. 

অগ্রগনি পর্ মানলাচোর জন্য িন্ত্রণালয় ও দপ্তর সাংস্থা প্রনি ৩ িাস 

অন্তর অন্তর নেনি িার  নিটির সভা আহবাে  রনি হনব। 

 

অগ্রগনি :   

ক াে দপ্তর/ সাংস্থা সভা আহবাে  নরেনে এবাং িন্ত্রণালয়ন  

অবনহি  নরেনে। 

 



০৯/০৩/২০১৫ িানরনখর অনুনষ্ঠি কসাোর বাাংলা গড়ার প্রিযয়ঃ জািীয় শুদ্ধাচার 

ক ৌশল বাস্তবায়ে সভার নসদ্ধান্ত ও অগ্রগনি    

নসদ্ধান্তঃ ঘ. 

এ নবভানগর জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল বাস্তবায়নের  ি ম পনর ল্পো ছ  অনবলনম্ব 

িনন্ত্রপনরষদ নবভানগ কপ্ররণ  রনি হনব। 

 

অগ্রগনি : িনন্ত্রপনরষদ নবভানগ জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল বাস্তবায়নের  ি ম 

পনর ল্পোর ছ  কপ্ররণ  রা হয় এবাং এ সভার অগ্রগনি শীঘ্রই কপ্ররণ  রা হনব। 

 

নসদ্ধান্তঃ ঙ. 

এ নবভানগর দপ্তর/সাংস্থাসমুহ জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল বাস্তবায়নের িথ্য র্র্থাসিনয় এ 

নবভানগ কপ্ররণ  রনবে। 

 

অগ্রগনি : নেধ মানরি ছ  কিািানব  ক াে দপ্তর/সাংস্থা িথ্য প্রদাে  নর োই। 




