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 ২০২০-২১ অর্ থ বছরেে জাতীয় শুদ্ধাচাে ক ৌশল  র্ থ-পরে ল্পনা ৪র্ থ ত্রৈমাসিক (এসিল-জুন) অগ্রগসি িসিবেদন 

দপ্তে/সংস্থাে নার্: এসএর্ই ফাউরেশন  

 

 

 ার্ থক্ররর্ে নার্  র্ থসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচর ে 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়রনেদারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-

২০২১ 

অর্ থবছরেে 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পরেবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজথন 

১র্ ক ায়ার্ থাে ২য় ক ায়ার্ থাে ৩য় ক ায়ার্ থাে ৪র্ থ ক ায়ার্ থাে কর্ার্ অজথন অরজথত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারন  ব্যবস্থা………………………………৮ 

১.১ ননরত তা 

 রর্টিে সভা   

অনুরষ্ঠত সভা ৪ সংখ্যা শুদ্ধাচাে কফা াল 

পরয়ন্ট 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১ ৪ ৪  

অজথন ১ ১ ১ ১ ৪ 

১.২ ননরত তা 

 রর্টিে সভাে রসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন  

বাস্তবারয়ত 

রসদ্ধান্ত 

৪ % িহকারী 

র্হাব্যবস্থাপ  

(প্রশাসন) 

 লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ৪  

অজথন ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

২. দক্ষ্তা ও ননরত তাে উন্নয়ন……………………..…. ১০ 

২.১ সুশািন িসিষ্ঠার 

সনসমত্ত অংশীজরনে 

অংশগ্রহরণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ২ সংখ্যা শুদ্ধাচাে কফা াল 

পরয়ন্ট 

২ লক্ষ্যর্াত্রা  ১  ১ ২ ২  

অজথন  ১  ১ ২ 

২.২ অংশীজরনে 

অংশগ্রহরণ  সভার 

সিদ্ধান্ত োস্তোয়ন 

বাস্তবারয়ত 

রসদ্ধান্ত 

২ % িহকারী 

র্হাব্যবস্থাপ  

(প্রশাসন) 

 লক্ষ্যর্াত্রা  ১০০  ১০০ ১০০ ২  

অজথন  ১০০  ১০০ ১০০ 

২.৩  র্ থ তথা-

 র্ থচারীকদে 

অংশগ্রহরণ চাকসর 

িংক্রান্ত সেসিন্ন 

প্ররশক্ষ্ণ আরয়াজন 

প্ররশক্ষ্ণার্ী ৩ সংখ্যা িহকারী 

র্হাব্যবস্থাপ  

(প্রশাসন) 

৩ লক্ষ্যর্াত্রা  ১ ১ ১ ৩ ৩  

অজথন  ১ ১ ১ ৩ 

২.৪  র্ থ তথা-

 র্ থচারীকদে 

অংশগ্রহরণ সুশাসন 

সংক্রান্ত প্ররশক্ষ্ণ 

আরয়াজন 

প্ররশক্ষ্ণার্ী ৩ সংখ্যা িহকারী 

র্হাব্যবস্থাপ  

(প্রশাসন) 

৩ লক্ষ্যর্াত্রা  ১ ১ ১ ৩ ৩  

অজথন  ১ ১ ১ ৩ 

৩. শুদ্ধাচাে প্ররতষ্ঠায় সহায়  আইন/রবরি/নীরতর্ালা/ম্যানুয়াল ও প্রজ্ঞাপন/পরেপত্র-এে বাস্তবায়ন এবং প্ররর্াজয কক্ষ্রত্র খসড়া প্রণয়ন………….১০ 
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৩.১ িসশক্ষণ সিো 

গ্রহণ সনবদ থসশকা 

 

সনবদ থসশকা ৫ সংখ্যা িহকারী 

র্হাব্যবস্থাপ  

(িসশক্ষণ) 

১ লক্ষ্যর্াত্রা   মাচ থ ২০২১  ১ ৫  

অজথন   ২৫ এরপ্রল 

২০২১ 

 ১ 

৩.২ িযুসি সিো 

গ্রহণ সনবদ থসশকা 

 

সনবদ থসশকা ৫ সংখ্যা ব্যবস্থাপ  (িযুসি) ১ লক্ষ্যর্াত্রা   মাচ থ ২০২১  ১ ৫  

অজথন   ৩০ কর্ ২০২১  ১ 

৪. ওবয়েিাইবে সিোেক্স হালনাগাদকরণ.................................৮ 

৪.১ সিো িংক্রান্ত 

সোল সি নম্বরিমূহ স্ব 

স্ব তথ্য বাতায়রন 

দৃশ্যমানকরণ   

িথ্য োিায়বন 

দৃশ্যমানকৃি 

১ তারেখ িহকারী 

র্হাব্যবস্থাপ  

(প্রশাসন) 

১ লক্ষ্যর্াত্রা সিবেম্বর২০২০    ১ ১  

অজথন সিবেম্বর 

২০২০ 

   ১ 

৪.২ স্ব স্ব 

ওরয়বসাইরর্ শুদ্ধাচাে 

কসবাবক্স 

হালনাগাদ েণ  

কসবাবক্স 

হালনাগাদকৃত 

২ িাসরখ শুদ্ধাচাে কফা াল 

পরয়ন্ট 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা সিবেম্বর 

২০২০ 

সিবিম্বর 

২০২০ 

মাচ থ ২০২১ জুন ২০২১ ৪ ২  

অজথন ২৪ আগস্ট 

২০২০ 

২১ অরটাবে 

২০২০ 

২০ জানুয়ারে 

২০২১ 

১৫ জুলাই 

২০২১ 

৪ 

৪.৩ স্ব স্ব 

ওরয়বসাইরর্ তথ্য 

অরি াে   কসবাবক্স 

হালনাগাদ েণ  

কসবাবক্স 

হালনাগাদকৃত 

২ তারেখ তথ্য অরি াে 

কফা াল পরয়ন্ট 

১ লক্ষ্যর্াত্রা  সিবিম্বর 

২০২০ 

  ১ ২  

অজথন  ২১ অরটাবে 

২০২০ 

  ১ 

৪.৪ স্ব স্ব 

ওরয়বসাইরর্ে 

অরভরর্াগ প্ররত াে 

ব্যবস্থা  কসবাবক্স 

হালনাগাদ েণ 

ওরয়বসাইরর্ 

হালনাগাদকৃত 

২ তারেখ অসিব াগ িসিকার 

ব্যেস্থাপনা কফা াল 

পরয়ন্ট 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা সিবেম্বর 

২০২০ 

সিবিম্বর 

২০২০ 

মাচ থ ২০২১ জুন ২০২১ ৪ ২  

অজথন ১৩/১০/২০২০ ২১ অরটাবে 

২০২০ 

২৫ এরপ্রল 

২০২১ 

১৫ জুলাই 

২০২১ 

৪ 

৪.৫ স্বিবণাসদিিাবে 

িকাশব াগ্য িথ্য 

হালনাগাদ কবর 

ওবয়েিাইবে িকাশ 

হালনাগাদকৃি 

সনবদ থসশকা 

ওবয়েিাইবে 

িকাসশি 

১ িাসরখ িহকারী 

র্হাব্যবস্থাপ  

(প্রশাসন) 

১ লক্ষযমাৈা   মাচ থ ২০২১  ১ ১  

অর্থন   ২৩ র্াচ থ ২০২১  ১ 

৫. সুশািন িসিষ্ঠা……………………………..৬ 

৫.১ উত্তর্ চচ থাে 

তারল া প্রণয়ন  রে 

স্ব স্ব 

মন্ত্রণালয়/রবভারগ 

কপ্রেণ 

উত্তর্ চচ থাে 

তারল া কপ্ররেত 

৩ তারেখ িহকারী 

র্হাব্যবস্থাপ  

(প্রশাসন) 

 লক্ষ্যর্াত্রা  সিবিম্বর 

২০২০ 

  ১ ৩ উত্তর্ চচ থাে 

তারল া রশল্প 

র্ন্ত্রণালরয় 

কপ্রেণ  ো 

হরয়রছ। 

অজথন  ২৬ নরভম্বে 

২০২০ 

  ১ 
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৫.২ অনলাইন 

রসরেরর্ অরভরর্াগ 

রনষ্পরত্ত েণ 

অরভরর্াগ 

রনষ্পরত্তকৃত 

৩ % অসিব াগ িসিকার 

ব্যেস্থাপনা কফা াল 

পরয়ন্ট 

১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ২৫ ২৫ ২৫ ২৫ ১০০ ৩  

অজথন ২৫ ২৫ ২৫ ২৫ ১০০ 

৬. িকবের সক্ষবৈ শুদ্ধাচার...........................৬ 

৬.১ প্র রল্পে বারষ থ  

ক্রয় পরে ল্পনা 

অনুরর্াদন/রবভারগ 

চলর্ান প্র ল্প উন্নয়ন 

 ার্ থক্রর্ পর্ থারলাচনা 

অনুরর্ারদত ক্রয় 

পরে ল্পনা 

২ তারেখ   লক্ষ্যর্াত্রা       এসএর্ই 

ফাউরেশন 

ক াম্পানী 

আইন দ্বাো  

প্ররতরষ্ঠত এ টি 

অলাভজন  

প্ররতষ্ঠান। এ 

প্ররতষ্ঠারন 

এরিরপভূি 

বাস্তবায়নািীন 

ক ান প্র ল্প 

কনই রবিায়  এ 

রবষয়গুরলা 

প্ররর্াজয নয় 

অজথন      

৬.২ প্র রল্পে 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত 

পরেদশ থন/পরেবীক্ষ্ণ 

দারখলকৃত 

প্ররতরবদন 

২ সংখ্যা   লক্ষ্যর্াত্রা       

অজথন      

৬.৩ প্র ল্প 

পরেদশ থন/পরেবীক্ষ্ণ 

প্ররতরবদরনে সুপারেশ 

বাস্তবায়ন 

বাস্তবায়রনে হাে ২ %   লক্ষ্যর্াত্রা       

অজথন      

৭. ক্রয়বক্ষবৈ শুদ্ধাচার...................৭ 

৭.১ রপরপএ ২০০৬-

এে িাো ১১(২) ও 

রপরপআে ২০০৮-এে 

রবরি ১৬(৬) অনুর্ায়ী 

২০২০-২১ অর্ থ 

েছবরর ক্রয়-

পরে ল্পনা  

ওবয়েিাইবে িকাশ 

ক্রয়-পরে ল্পনা 

ওবয়েিাইবে 

িকাসশি 

৩ তারেখ সহ ােী 

র্হাব্যবস্থাপ  (ক্রয়) 

সিবেম্বর 

২০২০ 

লক্ষ্যর্াত্রা সিবেম্বর 

২০২০ 

   সিবেম্বর 

২০২০ 

৩  

অজথন ৩০/০৯/২০২০    ৩০/০৯/২০২০ 

৭.২ ই-সেন্ডাবরর 

র্াধ্যরর্ ক্রয় ার্ থ 

সম্পাদন 

ই-কর্োসর ক্রয় 

িম্পন্ন 

৪ % সহ ােী 

র্হাব্যবস্থাপ  (ক্রয়) 

১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ২০ ২০ ২০ ৪০ ১০০ ৪  

অজথন ২০ ২০ ২০ ৪০ ১০০ 

৮. স্বচ্ছতা ও জবাবরদরহ শসিশালী েণ…………………….১৪ 
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৮.১ স্ব স্ব কসবাপ্রদান 

প্ররতশ্রুরত (রসটিরজনস্ 

চার্ থাে) 

প্রণয়ন/হালনাগাদ েণ 

ও বাস্তবায়ন 

কসবা প্রদান 

প্ররতশ্রুরত িণীি 

ও োস্তোসয়ি 

৩ িাসরখ সহ ােী 

র্হাব্যবস্থাপ  

(প্রশাসন) 

৩ লক্ষ্যর্াত্রা  সিবিম্বর 

২০২০ 

মাচ থ ২০২১ জুন ২০২১  ৩  

অজথন  ২০/০১/২০২১ জানুয়ােী-র্াচ থ 

২০২১ প্ররশক্ষ্ণ 

প্রদান  ো 

হরয়রছ। 

১৫ জুলাই 

২০২১ 

 

৮.২ শাখা/অরিশাখা 

ও আওতািীন/অিস্তন 

 ার্ থালয় পরেদশ থন 

পরেদশ থন 

সম্পন্ন 

২ সংখ্যা উপব্যবস্থাপনা  

পরেচাল  

৬ লক্ষ্যর্াত্রা - ২ ২ ২ ৬ ২  

অজথন  ২ ২ ২ ৬ 

৮.৩ শাখা/অরিশাখা 

ও আওতািীন/অিস্তন 

 ার্ থালয়  পরেদশ থন 

প্ররতরবদরনে সুপারেশ 

বাস্তবায়ন 

পরেদশ থন 

প্ররতরবদরনে 

সুপারেশ 

বাস্তবারয়ত 

২ % িহকারী 

র্হাব্যবস্থাপ  

(প্রশাসন) 

 লক্ষ্যর্াত্রা  ১০০ ১০০ ১০০  ২  

অজথন  ১০০ ১০০ ১০০  

৮.৪ সরচবালয় 

রনরদ থশর্ালা, ২০১৪ 

অনুর্ায়ী নরর্ে কেরণ 

রবন্যাস েণ  

নরর্ কেরণ 

রবন্যাসকৃত 

২ % স ল শাখাে  র্ থ তথা  লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০  ২ সরচবালয় 

রনরদ থশর্ালা, 

২০১৪ অনুর্ায়ী 

নরর্ে কেরণ 

রবন্যাস েণ 

চলর্ান। 

অজথন ১০০ ১০০ ১০০ ১০০  

৮.৫ কেরণরবন্যাসকৃত 

নরর্ রবনষ্ট েণ 

নরর্ রবনসিকৃি ২ % িহকারী 

র্হাব্যবস্থাপ  

(প্রশাসন) 

 লক্ষ্যর্াত্রা  সিবিম্বর 

২০২০ 

 জুন ২০২১ ১০০% ২  

অজথন  -  ৩০ জুন ১০০% 

৮.৬ িাসিষ্ঠাসনক 

গণশুনাসন  আবয়ার্ন  

িাসিষ্ঠাসনক 

গণশুনানী 

আবয়াসর্ি 

৩ সংখ্যা র্হাব্যবস্থাপ  

(প্রশাসন) 

১ লক্ষ্যর্াত্রা   সেব্রুয়াসর 

২০২১ 

 ১ ৩ ফাউরেশরনে 

বারষ থ  সািােণ 

সভা (এরজএর্) 

আরয়াজন  ো 

হয়। এই সভায় 

গণশুনারন  ো 

হয়। 

অজথন 

 

  ১৭ র্াচ থ ২০২১  ১ 

৯. শুদ্ধাচাে সংরিষ্ট এবং দুনীরত প্ররতরোরি সহায়  অন্যান্য  ার্ থক্রর্……………..১৫ (অগ্রাসিকার সিসত্তবি নুযনিম পাঁচটি কা থক্রম) 

৯.১ উত্তম 

চচ থা/কা থক্রবমর 

সেষবয় উৎিাহ িদান। 

পুরুষ্কার/ পৈ 

িদান। 

৪ িংখ্যা র্হাব্যবস্থাপ  

(প্রশাসন) 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১ ৪ ৪  

অজথন - - - ৪ ৪ 
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৯.২ সিটিবর্ন চাে থার 

অনু ায়ী িকল িকার 

সিোর িদান কা থক্রম 

পরেবীক্ষ্ণ ও সর্ন্বয়। 

সিটিবর্ন চাে থার 

অনু ায়ী সিো 

িদান ছক 

৩ িংখ্যা িহকারী 

র্হাব্যবস্থাপ  

(প্রশাসন) 

৩ লক্ষ্যর্াত্রা  ১ ১ ১ ৩ ৩  

অজথন  ১ ১ ১ ৩ 

৯.৩ ফাউরেশরনে 

স ল শাখাে 

কা থক্রবম সর্ন্বয়। 

মাসিক িমন্বয় 

িিার 

কা থসেেরনী। 

৪ িাসরখ িহকারী 

র্হাব্যবস্থাপ  

(প্রশাসন) 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা সিবেম্বর 

২০২০ 

সিবিম্বর 

২০২০ 

মাচ থ ২০২১ জুন ২০২০ ৪ ৪ নত্রর্ারস 

সব থরশষ র্ারস  

সর্ন্বয় সভা 

 ার্ থরববেনী। 

অজথন ১৪/০৯/২০২০ ২১/১২/২০২০ ০২/০২/২০২০১ ৩১ কর্ ২০২১ ৪ 

৯.৪ িিার সনাটিশ ও 

ভ্রমণ সেেরনী 

কমপবক্ষ ৩ সদন পূবে থ 

সিরণ। 

সনাটিশ িাসি 

পৈ/ইবমইল 

২ িংখ্যা িকল কম থকিথা ৮ লক্ষ্যর্াত্রা ২ ২ ২ ২ ৮ ২ র্ারস  সর্ন্বয় 

সভা ও অন্যান্য 

সভাে কনাটিশ 

৩ রদন পুরব থ 

ইরর্ইরল কপ্রেণ 

 ো হয়। 

অজথন ২ ২ ২ ২ ৮ 

৯.৫ এরপএ বাস্তবায়ন 

সংক্রান্ত মূল্যায়ন ছ  

প্রণয়ন ও সফল 

বাস্তবায়ন ােীর  

পুেষ্কাে প্রদান 

মূল্যায়ন ছ  

প্রণীত ও সফল 

বাস্তবায়ন ােীর  

পুেষ্কৃত। 

২ িাসরখ সহ ােী 

র্হাব্যবস্থাপ  

(সপএমই) 

সিবেম্বর 

২০২০ 

লক্ষ্যর্াত্রা সিবেম্বর 

২০২০ 

   সিবেম্বর 

২০২০ 

২  

অজথন ৩০/০৯/২০২০    জুন 

১০. শুদ্ধাচার চচ থার র্ন্য পুরস্কার িদান..............................৩ 

১০.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার 

িদান এবং 

পুরস্কারিািবদর 

িাসলকা ওবয়েিাইবে 

িকাশ 

িদত্ত পুরস্কার ৩ তারেখ শুদ্ধাচাে কফা াল 

পরয়ন্ট 

জুন ২০২১ লক্ষ্যর্াত্রা    জুন ২০২১ জুন ২০২১ ৩  

অজথন    ২৮ জুন 

২০২১ 

২৮ জুন 

২০২১ 

১১. কম থ-পসরবেশ উন্নয়ন..........................................................২ 

১১.১ কম থ-পসরবেশ 

উন্নয়ন (স্বাস্থযসেসি 

অনুিরণ/টিওএন্ডইভুি 

অবকবর্া মালামাল 

সেনিকরণ/পসরষ্কার-

পসরচ্ছন্নিা বৃসদ্ধ 

উন্নি কম থ-

পসরবেশ 

২ িংখ্যা 

ও 

তারেখ 

িহকারী 

র্হাব্যবস্থাপ  

(প্রশাসন) 

২ লক্ষ্যর্াত্রা সিবেম্বর 

২০২০ 

 মাচ থ 

২০২১ 

  ২ ০৫/০৯/২০২০ 

তারেরখ 

 রোনা 

সংক্রর্ণ 

কোি রল্প 

সরচতনতা ও 

 েণীয় রবষয়  

প্ররশক্ষ্ণ 

অজথন ০৫/০৯/২০২০  কর্ ২০২১   
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ইিযাসদ)  আরয়াজন  ো 

হয়। 

১২. অর্ থ েরাদ্দ....................................................................৩ 

১২.১ শুদ্ধাচার কম থ-

পসরকেনায় অন্তথভুি 

সেসিন্ন কা থক্রম 

োস্তোয়বনর র্ন্য 

েরাদ্দকৃি  অরর্ থে 

আনুমাসনক পরের্াণ 

েরাদ্দকৃি অর্ থ ৩ লক্ষ 

োকা 

ব্যবস্থাপনা পরেচাল  ২ লক্ষ লক্ষ্যর্াত্রা  ৫০ হার্ার ৫০ হার্ার ১ লক্ষ ২ লক্ষ্ ০  

অজথন  -   ০ লক্ষ্ 

১৩. পরেবীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন……………………………....৮ 

১৩.১ দির/িংস্হা 

কর্তথক িণীি                                          

জাতীয় শুদ্ধাচাে 

ক ৌশল  র্ থ-

পরে ল্পনা, ২০২০-২১ 

স্ব স্ব মন্ত্রণালয় এেং 

ওবয়েিাইবে 

আপবলািকরণ 

প্রণীত  র্ থ-

পরে ল্পনা 

আপবলািকৃত 

২ িাসরখ শুদ্ধাচাে কফা াল 

পরয়ন্ট 

১০ আগস্ট 

২০২০ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১০/০৮/ ২০২০      এসএর্ইএফ 

ওরয়বরপার্ থারলে 

শুদ্ধাচাে 

কসবাবরক্স তথ্য 

সংযুি  ো 

হয়। 

অজথন ২৪/০৮/২০২০     

১৩.২ রনি থারেত সর্রয় 

নত্রর্ারস  পরেবীক্ষ্ণ 

প্ররতরবদন িংসিি 

মন্ত্রণালয়/সেিাবগ 

দারখল ও স্ব স্ব 

ওবয়েিাইবে 

আপবলািকরণ 

নত্রর্ারস  

প্ররতরবদন 

দারখলকৃত ও 

আপবলািকৃত 

২ িংখ্যা শুদ্ধাচাে কফা াল 

পরয়ন্ট 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১৫/১০/ ২০ ১৫/০১/২১ ১৫/০৪/২১ ২০/০৭/ ২১ ৪ ২  

অজথন ১৩/১০/২০ ২৫/০১/২১ ২৫/০৪/২০২১ ১৫/০৭/২০২১ ৪ 

১৩.৩ আওিািীন 

আঞ্চসলক/মাঠ 

প থাবয়র কা থালয় 

কর্তথক দারখলকৃত 

জাতীয় শুদ্ধাচাে 

ক ৌশল  র্ থ-

পরে ল্পনা ও 

সেিব্যাক 

িিা/কম থশালা 

অনুসষ্ঠি 

৪ তারেখ -  লক্ষ্যর্াত্রা       এসএর্ই 

ফাউরেশরনে 

ক ান 

আঞ্চসলক/মাঠ 

প থাবয় কা থালয় 

সনই 

অজথন      
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পরেবীক্ষ্ণ  

প্ররতরবদরনে ওপে 

রফিব্যা  প্রদান 

 


