
সীমিত  

ক্রোড়পত্র ‘ক’ 
শুদ্ধোচোর ক্কৌশলপত্র 
প্রধোনিন্ত্রীর কোর্যোলয়, সশস্ত্র বোমিনী মবভোগ, ক্গোয়য়ন্দো পমরদপ্তর  
পত্র নং ০৬.০০.০০০০.০৩২.৬২.০০১.২১  
তোমরখঃ         ক্ি ২০২১     
   

দপ্তর/সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা, ২০২১-২০২২ 
  

দপ্তর/সংস্থার নার্: প্রধানমন্ত্রীর কার্ যালয়, সশস্ত্র বাহিনী হবভাগ    

 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

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……………………………… 

১.১ ননরত তা  রর্টির সভা আয়য়াজন   সভা আয়য়াহজত ৪ সংখ্যা ফ াকাল পয়য়ন্ট ০৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.২ ননরত তা  রর্টির সভার রসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন  

বাস্তবারয়ত রসদ্ধান্ত ৬ % সকল 

মিাপহরচালক 

এএ হি  

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

১.৩ সুশাসন প্রহতষ্ঠার হনহমত্ত 

অংশীজমনর (stakeholders) 
অংশগ্রহমণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ২ সংখ্যা মিাপহরচালক 

ফগায়য়ন্দা 

পহরদপ্তর, 

এএ হি 

০৪  লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রহশক্ষণ 

আয়য়াজন 

প্রহশক্ষণ 

আয়য়াহজত 

২ সংখ্যা কয়ণ যল স্টা  

ফগায়য়ন্দা 

পহরদপ্তর, 

এএ হি  

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

১.৫ কম য পহরয়বশ উন্নয়ন (স্বাস্থযহবহধ 

অনুসরণ/টিওএন্ডইভুক্ত অয়কয়জা 

মালামাল হবনষ্টকরণ/পহরস্কার–

পহরচ্ছন্নতা বৃহদ্ধ ইতযাহদ  

উন্নত কম য–

পহরয়বশ 

২ সংখ্যা 

ও 

তাহরখ  

কয়ণ যল স্টা  

ফগায়য়ন্দা 

পহরদপ্তর, 

এএ হি  

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

 অজমন        

 

 

 

ক–১  

সীহমত 



সীহমত 

 

 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

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 

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার ফকৌশল কম য-

পহরকল্পনা, ২০২১-২২ ও ত্রৈমাহসক 

পহরবীক্ষণ প্রহতয়বদন মহন্ত্রপহরষদ 

হবভায়গ দাহখল ও স্ব স্ব ওয়য়বসাইয়ে 

আপয়লািকরণ  

কম য-পহরকল্পনা 

ও ত্রৈমাহসক  

প্রহতয়বদন 

দাহখলকৃত ও 

আপয়লািকৃত 

১ তাহরখ কয়ণ যল স্টা  

ফগায়য়ন্দা 

পহরদপ্তর, 

এএ হি   

৩১.১০.২২ লক্ষ্যর্াত্রা ৩১.১০.২২       

অজমন      

১.৭ আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা (প্রয়র্াজয 

ফক্ষয়ৈ) কর্তযক দাহখলকৃত জাতীয় 

শুদ্ধাচার ফকৌশল কম য–পহরকল্পনা ও 

পহরবীক্ষণ প্রহতয়বদয়নর ওপর 

হ িব্যাক প্রদান  

হ িব্যাক 

সভা/কম যশালা 

অনুহষ্ঠত 

৪ তাহরখ কয়ণ যল স্টা  

ফগায়য়ন্দা 

পহরদপ্তর, 

এএ হি 

২৯.১০.২১ 

০৮.০১.২২ 

১৫.০৪.২২ 

১৫.০৭.২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা ২৯.১০.২১ 

 

০৮.০১.২২ 

 

১৫.০৪.২২ 

 

১৫.০৭.২২    

অজমন      

১.৮ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এবং 

পুরস্কারপ্রাপ্তয়দর তাহলকা ওয়য়বসাইয়ে 

প্রকাশ 

 

প্রদত্ত পুরস্কার ১ তাহরখ কয়ণ যল স্টা  

ফগায়য়ন্দা 

পহরদপ্তর, 

এএ হি 

২৯.১০.২১ 

০৮.০১.২২ 

১৫.০৪.২২ 

১৫.০৭.২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা ২৯.১০.২১ 

 

০৮.০১.২২ 

 

১৫.০৪.২২ 

 

১৫.০৭.২২    

অজমন      

২. আহথ যক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ............................................................................................. 

২.১ ২০২১-২২ অথ য বছয়রর ক্রয়-

পহরকল্পনা (প্রকয়ল্পর অনুয়মাহদত 

বাহষ যক ক্রয় পহরকল্পনাসি) ওয়য়বসাইয়ে 

প্রকাশ  

 

ক্রয়-পহরকল্পনা 

ওয়য়বসাইয়ে 

প্রকাহশত 

২ তাহরখ - - লক্ষ্যর্াত্রা - - - -   সশস্ত্র 

বাহিনী 

হবহধ 

অনুর্ায়ী 

করা িয় 

অজমন      

২.২ প্রকয়ল্পর PSC ও PIC সভা 

আয়য়াজন 

সভা আয়য়াহজত ২ সংখ্যা - - লক্ষ্যর্াত্রা - - - -   প্রয়র্াজয 

নয়  অজমন      

২.৩ বাহষ যক উন্নয়ন কম যসূহচ বাস্তবায়ন    বাহষ যক উন্নয়ন 

কম যসূহচ 

বাস্তবায়ন    

২ % - - লক্ষ্যর্াত্রা - - - -   প্রয়র্াজয 

নয় অজমন        

 

 

 

 

ক–২  

সীহমত 



সীহমত 

 

 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

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 

২.৪ প্রকল্প সমাহপ্ত ফশয়ষ প্রকয়ল্পর 

সম্পদ (র্ানবািন, কহম্পউোর, 

আসবাবপৈ ইতযাহদ) হবহধ ফমাতায়বক 

িস্তান্তর করা   

প্রকয়ল্পর সম্পদ 

হবহধ ফমাতায়বক 

িস্তান্তহরত 

২ তাররখ - - লক্ষ্যর্াত্রা - - - -   ফকান 

প্রকল্প 

চলমান 

নাই 

অজমন       

৩. শুদ্ধাচার সংহিষ্ট এবং দুনীহত প্রহতয়রায়ধ সিায়ক অন্যান্য কার্ যক্রম………………………(অগ্রাহধকার হভহত্ততয়ত নুযণতম পাঁচটি কার্ যক্রম)  

৩. ১ দোপ্তমরক মনরোপত্তো মনমিত 
করণ   

মনরোপত্তো 
মনমিতকরণ  

৪  % সংহিষ্ট অহ স  ১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন        

৩. ২ মবমভন্ন প্রমশক্ষয়ণর িোধযয়ি 
দূনীমত মবয়রোধী িূলযয়বোধ বৃমদ্ধ 
   

দূনযীমত 
মবয়রোধী 

িূলযয়বোধ বৃমদ্ধ  

৪  % হজএসও–১, 

প্রশাসন ও 

ব্যবস্থাপনা 

পহরদপ্তর 

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন        

৩. ৩ ধিযীয় িূলযয়বোধ বযমি, 
পোমরবোমরক ও সোিোমিক িীবয়ন 
উত্তি চচযোর িোধযয়ি সকলয়ক 
সিোগ ও সয়চষ্ট করোর 
মনয়দযশনোিূলক বিবয প্রদোন    

ধিযীয় 
িূলযয়বোধ চচযো 

৪  % হজএসও–১ 

(হসএমআর 

পহরদপ্তর) এবং 

অহধনায়ক 

প্রশাসহনক 

ফকাম্পানী  

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন        

৩. ৪ বদলী ও পদোয়য়নর 
বযোপোয়র স্বচ্ছতো     

স্বচ্ছতো  ৪  % কয়ণ যল স্টা , 

প্রশাসন ও 

ব্যবস্থাপনা 

পহরদপ্তর  

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন         

৩. ৫ মস মস কযোয়িরোর িোধযয়ি 
সোমবযক পর্যয়বক্ষণ করো      

সোমবযক 
পর্যয়বক্ষণ  

৪  % হজএসও–১ 

(এমএন্ডএসও) 

ফগায়য়ন্দা 

পহরদপ্তর  

১০০%  লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন        

 

হবিঃ দ্রিঃ – ফকান ক্রহময়কর কার্ যক্রম প্রয়র্ায়জয না িয়ল তার কারণ মন্তব্য কলায়ম উয়েখ করয়ত িয়ব।  

 

 

ক–৩ 

সীহমত 


