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বাাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অমিেপ্তদরর জাতীয়  শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা, ২০১৯-২০২০ ত্রৈিামিক মূল্যায়ন প্রমতদবেন 

১র্ ক ায়ার্ মার (জুলাই/১৯-কেপ্টেম্বর/১৯) 

 
 

 

েপ্তর/িাংস্থার নার্: বাাংলাপ্টেশ হাওর  ও জলাভূরর্ উন্নয়ন অরিেপ্তর (বাহাজউঅ) 

 ার্ মক্রপ্টর্র নার্  র্ মেম্পােন সূচ  

 

সূচপ্ট র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়প্টনর 

োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পে 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মবছপ্টরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরি পররবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমি 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারিষ্ঠারন  ব্যবস্থা………………………………৮ 

১.১ ননরি িা  রর্টির েভা   অনুরষ্ঠি েভা ৪ োংখ্যা পররচালনা কৃরি, পারন 

ও পররপ্টবশ 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন ১     

১.২ ননরি িা  রর্টির েভার রেদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন  

বাস্তবারয়ি রেদ্ধান্ত ৪ % পররচাল বৃন্দ ১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন ১০০     

২. েক্ষ্িা ও ননরি িার উন্নয়ন……………………..…. ১০ 

২.১ সুশািন প্রমতষ্ঠার মনমিত্ত অাংশীজপ্টনর 

(stakeholders) অাংশগ্রহপ্টণ  েভা 

অনুরষ্ঠি েভা ২ োংখ্যা র্হাপররচাল  ২ লক্ষ্যর্াত্রা  ১ ১ -    

অজমন -     

২.২ অাংশীজপ্টনর অাংশগ্রহপ্টণ  েভার 

মিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ি রেদ্ধান্ত ২ % পররচাল বৃন্দ ১০০ লক্ষ্যর্াত্রা  ১০০ ১০০     

অজমন -     

২.৩  র্ ম িমা- র্ মচারীকের অাংশগ্রহপ্টণ 

চাকমর িাংক্রান্ত মবমিন্ন প্ররশক্ষ্ণ আপ্টয়াজন 

প্ররশক্ষ্ণার্ী ৩ োংখ্যা র্হাপররচাল  ৩ লক্ষ্যর্াত্রা  ১ ১ ১   প্ররশক্ষ্ণ আপ্টয়াজন 

 রা হপ্টব। অজমন -     

২.৪  র্ ম িমা- র্ মচারীকের অাংশগ্রহপ্টণ 

সুশােন োংক্রান্ত প্ররশক্ষ্ণ আপ্টয়াজন 

প্ররশক্ষ্ণার্ী ৩ োংখ্যা র্হাপররচাল  ৩ লক্ষ্যর্াত্রা  ১ ১ ১   প্ররশক্ষ্ণ আপ্টয়াজন 

 রা হপ্টব। অজমন -     

৩. শুদ্ধাচার প্ররিষ্ঠায় েহায়  আইন/রবরি/নীরির্ালা/ম্যানুপ্টয়ল ও প্রজ্ঞাপন/পররপত্র-এর বাস্তবায়ন এবাং প্রপ্টর্াজয কক্ষ্প্টত্র খেড়া প্রণয়ন………….১০ 

৩.১ বাহাজউঅ এর  র্ ম িমা- র্ মচারী 

রনপ্টয়াগ রবরির্ালা-১৮ অনুপ্টর্ােপ্টন 

র্ন্ত্রণালয়প্ট  েহপ্টর্ারগিা রণ 

র্ন্ত্রণালয়প্ট  

েহপ্টর্াগীিা 

প্রোনকৃি 

৫ োংখ্যা র্হাপররচাল  

 

১ লক্ষ্যর্াত্রা  ১      ার্ মক্রর্ চলর্ান। 

অজমন ১     

৩.২ বাহাজউঅ এর  র্ ম িমা- র্ মচারী 

রনপ্টয়াগ রবরির্ালা ১৮ অনুপ্টর্ােন/প্রজ্ঞাপন 

জাররপ্টি র্ন্ত্রণালয়প্ট  েহপ্টর্ারগিা রণ  

র্ন্ত্রণালয়প্ট  

েহপ্টর্াগীিা 

প্রোনকৃি 

৫ োংখ্যা র্হাপররচাল  

 

১ লক্ষ্যর্াত্রা   ১     ার্ মক্রর্ চলর্ান। 

অজমন -     

৪. ওদয়বিাইদে সিবাবক্স হালনাগােকরণ..................................৮ 

৪.১ সিবা িাংক্রান্ত সোল মি নস্বরিমূহ স্ব 

স্ব িথ্য বািায়প্টন দৃশ্যিানকরণ   

তথ্য বাতায়দন 

দৃশ্যিানকৃত 

১ িাররখ ডার্া এরি 

অপাপ্টরর্র 

৩০/৭/১৯ লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/৭/১৯       

অজমন ৩০/৭/১৯     
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 ার্ মক্রপ্টর্র নার্  র্ মেম্পােন সূচ  

 

সূচপ্ট র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়প্টনর 

োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পে 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মবছপ্টরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরি পররবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমি 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৪.২ স্ব স্ব ওপ্টয়বোইপ্টর্ শুদ্ধাচার কেবাবক্স 

হালনাগাে রণ  

কেবাবক্স 

হালনাগােকৃি 

 

২ তামরখ ডার্া এরি 

অপাপ্টরর্র 

৩০/৯/১৯ 

৩০/১২/১৯ 

৩০/৩/২০ 

২৫/৬/২০ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/৯/১৯ ৩০/১২/১৯ ৩০/৩/২০ ২৫/৬/২০    

অজমন ৩০/৯/১৯     

৪.৩ স্বপ্রপ্টণারেি িথ্য প্রকাশ মনদে েমশকা 

হালনাগাে কদর ওপ্টয়বোইপ্টর্ প্র াশ 

হালনাগােকৃি 

রনপ্টে মরশ া 

ওপ্টয়বোইপ্টর্ 

প্র ারশি 

১ িাররখ ডার্া এরি 

অপাপ্টরর্র 

৩০/৯/১৯ 

৩০/১২/১৯ 

৩০/৩/২০ 

২৫/৬/২০  

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/৯/১৯ ৩০/১২/১৯ ৩০/৩/২০ ২৫/৬/২০    

অজমন ৩০/৯/১৯     

৪.৪ স্ব স্ব ওপ্টয়বোইপ্টর্ িথ্য অরি ার   

কেবাবক্স হালনাগাে রণ  

কেবাবক্স 

হালনাগােকৃি 

২ িাররখ ডার্া এরি 

অপাপ্টরর্র 

৩০/৯/১৯ 

৩০/১২/১৯ 

৩০/৩/২০ 

২৫/৬/২০ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/৯/১৯ ৩০/১২/১৯ ৩০/৩/২০ ২৫/৬/২০    

অজমন ৩০/৯/১৯     

৪.৫ স্ব স্ব ওপ্টয়বোইপ্টর্র অরভপ্টর্াগ 

প্ররি ার ব্যবস্থা (GRS) কেবাবক্স 

হালনাগাে রণ 

ওপ্টয়বোইপ্টর্ 

হালনাগােকৃি 

২ িাররখ ডার্া এরি 

অপাপ্টরর্র 

৩০/৯/১৯ 

৩০/১২/১৯ 

৩০/৩/২০ 

২৫/৬/২০ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/৯/১৯ ৩০/১২/১৯ ৩০/৩/২০ ২৫/৬/২০    

অজমন ৩০/৯/১৯     

৫. সুশািন প্রমতষ্ঠা……………………………..৬ 

৫.১ উত্তর্ চচ মার িারল া প্রণয়ন  প্টর স্ব 

স্ব িন্ত্রণালয়/রবভাপ্টগ কপ্ররণ 

উত্তর্ চচ মার 

িারল া কপ্রররি 

৩ িাররখ পররচাল বৃন্দ ৩০/৯/১৯ লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/৯/১৯      ওপ্টয়ব োইপ্টর্ 

প্র াশ  রা 

হপ্টয়প্টছ। 

অজমন ৩০/৯/১৯     

৫.২ বাাংলাদেশ জাতীয় মিমজোল 

আমকেদেকচার-এর স াকাল পদয়ন্ট ও 

মবকল্প স াকাল পদয়ন্ট কি েকতো মনদয়াগ 

ও ওদয়বিাইদে প্রকাশ 

স াকাল পদয়ন্ট ও 

মবকল্প স াকাল 

পদয়ন্ট মনদয়াগকৃত 

ও ওদয়বিাইদে 

প্রকামশত 

২ িাররখ র্হাপররচাল  ৩০/৯/১৯ 

৩০/১২/১৯ 

৩০/৩/২০ 

২৫/৬/২০ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/৯/১৯ ৩০/১২/১৯ ৩০/৩/২০ ২৫/৬/২০    

অজমন ২৯/৯/১৯     

৫.৩ জনস্বার্ ে িাংমিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা 

প্রোন) মবমিিালা, ২০১৭-এর মবমি ৪ 

অনুিাদর “সিমজগদনদেি অম িার” 

মনদয়াগ ও ওদয়বিাইদে প্রকাশ 

“সিমজগদনদেি 

অম িার” 

মনদয়াগকৃত ও 

ওদয়বিাইদে 

প্রকামশত 

১ িাররখ র্হাপররচাল  ৩০/৯/১৯ 

৩০/১২/১৯ 

৩০/৩/২০ 

২৫/৬/২০ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/৯/১৯ ৩০/১২/১৯ ৩০/৩/২০ ২৫/৬/২০    

অজমন ২৯/৯/১৯     

৬. প্রকদল্পর সক্ষদৈ শুদ্ধাচার...........................৯ 

৬.১ প্রকদল্পর বারি ম  ক্রয় পরর ল্পনা অনুপ্টর্ারেি ক্রয় ২ িাররখ র্হাপররচাল  ৩০/৯/১৯ লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/৯/১৯       
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 ার্ মক্রপ্টর্র নার্  র্ মেম্পােন সূচ  

 

সূচপ্ট র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়প্টনর 

োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পে 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মবছপ্টরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরি পররবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমি 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

অনুপ্টর্ােন পরর ল্পনা অজমন ৩০/৯/১৯     

৬.২ এরডরপ বাস্তবায়ন অগ্রগরি অগ্রগরির হার ১ % র্হাপররচাল  ১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ২০ ২৫ ৩০ ১৫    

অজমন ২০     

৬.৩ প্র প্টল্পর বাস্তবায়ন অগ্রগরি 

পররেশ মন/ পররবীক্ষ্ণ 

োরখলকৃি 

প্ররিপ্টবেন 

৩ োংখ্যা র্হাপররচাল  ২ লক্ষ্যর্াত্রা - ১ ১     

অজমন -     

৬.৪ প্র ল্প পররেশ মন/পররবীক্ষ্ণ 

প্ররিপ্টবেপ্টনর সুপাররশ বাস্তবায়ন 

বাস্তবায়প্টনর হার ৩ % প্র ল্প 

পররচাল  

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা - ১০০ ১০০     

অজমন -     
 

৭. ক্রয়দক্ষদৈ শুদ্ধাচার...................৭ 

৭.১ রপরপএ ২০০৬-এর িারা ১১(২) ও 

রপরপআর ২০০৮-এর রবরি ১৬(৬) 

অনুর্ায়ী ২০১৯-২০ অর্ ে বছদরর ক্রয়-

পরর ল্পনা  ওদয়বিাইদে প্রকাশ 

ক্রয়-পরর ল্পনা 

ওদয়বিাইদে 

প্রকামশত 

৩ িাররখ ডার্া এরি 

অপাপ্টরর্র 

৩০/৯/১৯ লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/৯/১৯       

অজমন ৩০/৯/১৯     

৭.২ ই-সেন্ডাদরর র্াধ্যপ্টর্ ক্রয়  ার্ ম 

েম্পােন 

ই-কর্ন্ডাসর ক্রয় 

িম্পন্ন 

৪ % র্হাপররচাল  ১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ২৫ ২৫ ২৫ ২৫   ই-কর্ন্ডার এর ক ান 

রবিয় কনই। অজমন ২৫     

৮. স্বচ্ছিা ও জবাবরেরহ শমিশালী রণ…………………….১২ 

৮.১ স্ব স্ব কেবা প্রোন প্ররিশ্রুরি 

(রেটিপ্টজনস্ চার্ মার) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন  

কেবা প্রোন 

প্ররিশ্রুরি প্রণীত ও 

বাস্তবাময়ত 

২ তামরখ 

(%) 

র্হাপররচাল  ৩০/৯/১৯ লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/৯/১৯       

অজমন ৩০/৯/১৯     

৮.২ শাখা/অরিশাখা এবাং অিীনস্থ অম ি 

পররেশ মন  

পররেশ মন 

েম্পন্ন 

২ োংখ্যা পররচাল বৃন্দ ২ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন ১     

৮.৩ শাখা/অরিশাখা এবাং অিীনস্থ 

অম দির পররেশ মন প্ররিপ্টবেপ্টনর সুপাররশ 

বাস্তবায়ন 

পররেশ মন 

প্ররিপ্টবেপ্টনর 

সুপাররশ 

বাস্তবারয়ি 

২ % পররচাল  ও 

উপপররচাল বৃন্দ 

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন ১০০     

৮.৪ েরচবালয় রনপ্টে মশর্ালা ২০১৪ 

অনুর্ায়ী নরর্র কেরণ রবন্যাে রণ  

নরর্ কেরণ 

রবন্যােকৃি 

২ % পররচাল  

(প্রশা: ও অর্ ম) 

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা - ৫০  ৫০    

অজমন -     

৮.৫ কেরণ রবন্যােকৃি নরর্ রবনষ্ট রণ নরর্ রবনমষ্টকৃত ২ % পররচাল  

(প্রশা: ও অর্ ম) 

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা - ৫০  ৫০    

অজমন -     

৮.৬ প্রামতষ্ঠামনক গণশুনানী আদয়াজন  প্রামতষ্ঠামনক ২ োংখ্যা পররচাল  ১ লক্ষ্যর্াত্রা - - - -   এ অরিেপ্তর 
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 ার্ মক্রপ্টর্র নার্  র্ মেম্পােন সূচ  

 

সূচপ্ট র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়প্টনর 

োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পে 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মবছপ্টরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরি পররবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমি 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

গণশুনানী 

আদয়ামজত 

(প্রশা: ও অর্ ম) অজমন 

 

 

-     এখনও েরােরর 

র্াঠ পর্ মাপ্টয়র 

 াপ্টজ েম্পৃি নয়। 

৯. শুদ্ধাচার োংরিষ্ট এবাং দুনীরি প্ররিপ্টরাপ্টি েহায়  অন্যান্য  ার্ মক্রর্……………..১৫ (অগ্রামিকার মিমত্তদত নুুনতি পাঁচটি কার্ েক্রি) 

৯.১ শুদ্ধাচার বাস্তবায়প্টন কহল্প কডস্ক স্থাপন কহল্প কডস্ক 

স্থাপনকৃি 

৩ োংখ্যা র্হাপররচাল  ১ লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/৮/১৯       

অজমন ৩০/৮/১৯     

৯.২ ষ্ট  কররজষ্ট্রার পররবীক্ষ্ণ ষ্ট  বই 

পররবীক্ষ্ণকৃি 

৩ োংখ্যা র্হাপররচাল  ২ লক্ষ্যর্াত্রা - ১  ১    

অজমন -     

৯.৩ অরিপ্টের  র্ মচারীর উপরস্থরি 

মূল্যায়ন 

উপরস্থরি 

মূল্যায়নকৃি 

৩ োংখ্যা র্হাপররচাল  ২ লক্ষ্যর্াত্রা - ১  ১    

অজমন -     

৯.৪ অরিপ্টের ের ারী েম্পে (পারন, 

রবদুযৎ) অপ্রপ্টয়াজনীয় ব্যবহার প্ররিপ্টরাপ্টি 

অনানুষ্ঠারন  র্িরবরনর্য় েভা 

েভা অনুরষ্ঠি ৩ োংখ্যা র্হাপররচাল  ৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন ১      

৯.৫ অরিপ্টের রভির ও বারহর পররস্কার 

পররচ্ছন্ন রাখপ্টি েপ্টচিনািা বৃরদ্ধপ্টি 

অনানুষ্ঠারন  েভা 

েভা অনুরষ্ঠি ৩ োংখ্যা র্হাপররচাল  ৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন ১      

১০. শুদ্ধাচার চচ োর জন্য পুরস্কার/প্রদণােনা প্রোন..............................৫ 

১০.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রোন প্রেত্ত পুরস্কার ৩ িাররখ র্হাপররচাল  ১৫/৬/২০ লক্ষ্যর্াত্রা -  ১৫/৬/২০     

অজমন -     

১০.২ ২০১৮-১৯ অর্ েবছদর শুদ্ধাচার 

পুরস্কারপ্রাপ্তদের তামলকা ওদয়বিাইদে 

প্রকাশ 

পুরস্কারপ্রাপ্তদের 

তামলকা 

ওদয়বিাইদে 

প্রকামশত 

২ তামরখ ডার্া এরি 

অপাপ্টরর্র 

৩০/৭/১৯ লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/৭/১৯      এ অরিেপ্তপ্টরর 

স্থায়ী জনবল কনই। অজমন -     

১১. অর্ ে বরাদ্দ....................................................................২ 

১১.১ শুদ্ধাচার কি ে-পমরকল্পনায় অন্তেভুি 

মবমিন্ন কার্ েক্রি বাস্তবায়দনর জন্য 

বরাদ্দকৃত  অপ্টর্ মর আনুিামনক পররর্াণ 

বরাদ্দকৃত অর্ ে ২ লক্ষ 

োকা 

পররচাল  

(প্রশা: ও অর্ ম) 

২.০ লক্ষ্ 

র্া া 

লক্ষ্যর্াত্রা -  ২.০     

অজমন -     

১২. পররবীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন…………………………….৮ 
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