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২০২০-২০২১ অথ থ ফছরয জাতীয় শুদ্ধাচায ককৌর কভ থ-রযকল্পনা ও রযফীক্ষণ অগ্রগরত ফাস্তফায়ন প্ররতরফদন (অরটাফয/২০২০-রডরম্বয/২০২০)।  

 

    দপ্তয/ংস্থায নাভ: রফআযটির                         ভন্ত্রণারয়/বফবাগগয নাভ: ড়ক রযফন ও ভাড়ক রফবাগ। 
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2.1 সুশাসি প্রতিষ্ঠার তিতমত্ত  অংশীজনির 
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কপাকার 
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১ রক্ষ্যভাত্রা   ১  
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ফাস্তফাবয়ি বদ্ধান্ত ২ % শুদ্ধাচায 

কপাকার 
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অজযন       

২.৩ কম মকিমা-কম মচারীণের অংশগ্রহণে চাকতর 

সংক্রান্ত তবতভন্ন প্রতশক্ষে আণয়াজি।  

(তবআরটিতস কম মচারী চাকুরী প্রতবধািমালা, ১৯৯০; 

গেকম মচারী শৃঙ্খলা (তিয়তমি-উপতস্থতি) অধ্যাণেশ, 

১৯৮২)। 

প্রবক্ষ্ণার্ী ৩ ংখ্যা বজ এভ 

(প্রাাঃ) 

৬০ রক্ষ্যভাত্রা  ৩০  ৩০ 
 

  

অজযন  ৩০     

২.৪ কম মকিমা-কম মচারীণের অংশগ্রহণে সুশাসি 

সংক্রান্ত তবতভন্ন প্রতশক্ষে আণয়াজি। 

(িথ্য অতধকার আইি-২০০৯; জািীয় শুদ্ধাচার  

নকৌশল, ২০১২)।  

প্রবক্ষ্ণার্ী ৩ ংখ্যা বজ এভ 

(প্রাাঃ) 

৬০ রক্ষ্যভাত্রা ৩০  ৩০  
 

  

অজযন ৩০      

3. শুদ্ধাচার প্রততষ্ঠায় সহায়ক আইৈ/তিতি/ৈীততমালা/ম্যানুয়য়ল ও প্রজ্ঞাপৈ/পতরপত্র – এর িাস্তিায়ৈ এিং প্রয় াজ্যয়ক্ষয়ত্র খসড়া প্রণয়ৈ .................................................. ১০ 
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মন্ত্রোলণয় নপ্ররে। 

চূড়ান্তকযণ ১০ িাবযখ বজ এভ 

(প্রাাঃ) 

৩০/৬/২১ রক্ষ্যভাত্রা    ৩০/৬/২১ 
 

  

প্রকৃি অজযন        

৪. ওয়য়িসাইয়ে সসিািক্স হালৈাগাদকরণ  .................................................. ৮ 
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বািায়ণি দৃশ্যমািকরে িথ্য ফািায়গন 

দৃশ্যভানকৃি 

১ িাবযখ ম্যাগনজায 

বফআযটিব 
০৯/৮/২০ রক্ষ্যভাত্রা ০৯/৮/২০    

 
  

 

 

 

 

অজযন ০৯/৮/২০      
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৪.২ স্ব স্ব ওরয়ফাইরট শুদ্ধাচায কফাফক্স 

ারনাগাদকযণ 

কফাফক্স  
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২ তারযখ ম্যাগনজায 

বফআযটিব 
০১/৮/২০ 

০৫/১০/২০ 
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০৫/৪/২১ 

রক্ষ্যভাত্রা ০১/৮/২০ ৫/১০/২০ ০৫/১/২১ ০৫/৪/২১    

অজযন ০১/৮/২০ ৫/১০/২০     

৪.৩ স্ব স্ব ওরয়ফাইরট তথ্য অরধকায  কফাফক্স 

ারনাগাদকযণ  

কফাফক্স  

ারনাগাদকযণ 

 

২ তারযখ RTI 

কপাকার 

গয়ন্ট। 

০৫/৮/২০ 

১০/১০/২০ 

১০/১/২১ 

১০/৪/২১ 

রক্ষ্যভাত্রা ০৫/৮/২০ ১০/১০/২০ ১০/১/২১ ১০/৪/২১    

অজযন ০৫/৮/২০ ১০/১০/২০     

৪.৪ স্ব স্ব ওরয়ফাইরটয অরবরমাগ প্ররতকায 

ব্যফস্থা কফাফক্স ারনাগাদকযণ 

 

ওরয়ফাইরট 

হালৈাগাদকৃত 
২ তারযখ GRS 

কপাকার 

গয়ন্ট 

৩০/৭/২০ 

০১/১০/২০ 

০৩/০১/২১ 

০৫/৪/২১ 

রক্ষ্যভাত্রা ৩০/৭/২০ ০১/১০/২০ ০৩/১/২১ ০৫/৪/২১ 
 

  

অজযন ৩০/৭/২০ ০১/১০/২০      

৪.৫ স্বপ্রকণাবদিবাগফ প্রকাগমাগ্য িথ্য ারনাগাদ 

কগয ওগয়ফাইগর্ প্রকা 

হালৈাগাদকৃত 

তৈয়দ েতিকা 

ওয়য়য়িসাইয়ে 

প্রকাতিত 

১ িাবযখ ম্যাগনজায 

বফআযটিব 
২০/৫/২১ রক্ষ্যভাত্রা    ২০/৫/২১    

অজযন        

৫. সুিাসৈ প্রততষ্ঠা ................................................. ৬ 

৫.১ উত্তভ চচ যায িাবরকা প্রণয়ন কগয স্ব স্ব 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগগ কপ্রযণ 

উত্তভ চচ যায িাবরকা 

কপ্রযণ 

৩ িাবযখ শুদ্ধাচায 

কপাকার 

রয়ন্ট 

২০/৮/২০ রক্ষ্যভাত্রা ২০/৮/২০    

 

  

অজযন ২০/৮/২০      

৫.২ অনরাইন বগেগভ অববগমাগ বনষ্পবত্তকযণ অববগমাগ বনষ্পবত্তকৃি ৩ % GRS 
কপাকার 

গয়ন্ট 

৮০% 

 

রক্ষ্যভাত্রা ৮০% ৮০% ৮০% ৮০%    

অজযন ৮০%   ৮০%     

৬. প্রকয়ের সক্ষয়ত্র শুদ্ধাচার ................................................. ৯ 

৬.১ প্রকগেয ফাবল যক ক্রয় বযকেনা অনুগভাদন/ 

বফবাগগ চরভান প্রকে উন্নয়ন কাম থক্রভ 

ম যাগরাচনা। বফআযটিব’য ০৩টি প্রবক্ষ্ণ 

ইনবিটিউর্ ও ১৭টি প্রবক্ষ্ণ ককন্দ্র আধুবনকায়ন ও 

বিারীকযণ ীল থক প্রকে।  

অনুগভাবদি ক্রয় 

বযকেনা 

২ িাবযখ প্রকে 

বযচারক 

 রক্ষ্যভাত্রা     
 

 প্রগমাজয 

নয়। অজযন 

 

     

৬.২ প্রকগেয ফাস্তফায়ন অগ্রগবি 

রযদ থন/বযফীক্ষ্ণ 

দাবখরকৃি প্রবিগফদন ২ ংখ্যা প্রকে বযচারক 

ও  

বযচারক, 

বফআযটিব 

৮ রক্ষ্যভাত্রা ২ ২ ২ ২ 
 

  

অজযন ২ ২     

৬.৩ প্রকে বযদ যন/বযফীক্ষ্ণ প্রবিগফদগনয 

সুাবয ফাস্তফায়ন  

ফাস্তফায়গনয ায ২ % প্রকে 

বযচারক  

৮০% রক্ষ্যভাত্রা ৮০% ৮০% ৮০% ৮০%    

 

 
অজযন ৮০% ৮০%     
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১ভ 
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২য় 

ককায়ার্ যায 

৩য় 

ককায়ার্ যায  

৪র্ য 

ককায়ার্ যায  

কভাট 

অজথন 
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ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৭. ক্রয়য়ক্ষয়ত্র শুদ্ধাচার .............................................. ৭ 

৭.১  ররএ ২০০৬-এয ধাযা ১১(২) ও ররআয 

২০০৮-এয রফরধ ১৬(৬) অনুমায়ী ২০২০-২১ অথ থ 

ফছরযয ক্রয় রযকল্পনা ওরয়ফাইরট প্রকা 

ক্রয়-রযকল্পনা 

ওরয়ফাইরট 

প্রকারত 

৩ তারযখ  ইনচাজথ 

াগচ যজ 

বফবাগ 

১৫/৮/২০ 

২০/৩/২১ 

রক্ষ্যভাত্রা ১৫/৮/২০ 

 

 ২০/৩/২১  

 

  

অজযন ১৫/৮/২০ 

 

     

৭.২ ই-কর্ন্ডাগযয ভাধ্যগভ ক্রয় কাম য ম্পাদন ই-কর্ন্ডাগয ক্রয় 

ম্পন্ন 

৪ % ইনচাজথ 

াগচ যজ 

বফবাগ 

১৫% রক্ষ্যভাত্রা    ১৫%    

অজযন       

৮. স্বচ্ছতা ও জ্িািতদতহ িতিিালীকরণ .............................................. ১৪ 

৮.১ স্ব স্ব কফা প্রদান প্রবিশ্রুবি (বটিগজন 

চার্ যায) প্রণয়ন/ারনাগাদকযণ ও ফাস্তফায়ন।  

ক. মাত্রী াধাযগণয বযফণ কফা প্রদান। 

খ. মাত্রী বযফগণয জন্য বফগল াবব য 

(ভবরা/স্কুর/ঈদ/ইজগিভা)। 

গ. ফা রযজাব থ কদয়া। 

কফা প্রদান প্রবিশ্রুবি 

প্রণীি ও ফাস্তফাবয়ি 
৩ তারযখ  বিবজএভ 

(অাাঃ) 

২৫/৮/২০ 

০১/১১/২০ 

৩১/০১/২১ 

০১/৫/২১ 

রক্ষ্যভাত্রা ২৫/৮/২০ ০১/১১/২০ ৩১/০১/২১ ০১/৫/২১ 

 
  

অজযন ২৫/৮/২০ ০১/১১/২০     

৮.২ াখা/অবধাখা ও আওিাধীন/অধস্িন 

কাম যারয় বযদ যন  

বযদ যন ম্পন্ন ২ ংখ্যা কচয়াযম্যান/ 

উর্ধ্যিন 

কভ যকিযা/বিগা 

ম্যাগনজায, 

বফআযটিব 

৩২ রক্ষ্যভাত্রা ৮ ৮ ৮ ৮    

অজযন ৮ ৮     

৮.৩ াখা/অবধাখা ও আওিাধীন/অধস্তন 

কাম যারয় বযদ যন বযদ যন প্রবিগফদগনয সুাবয 

ফাস্তফায়ন 

বযদ যন 

প্রবিগফদগনয সুাবয 

ফাস্তফাবয়ি 

২ % ংরিষ্ট 

রযচারক  
৬০% রক্ষ্যভাত্রা ৬০% ৬০% ৬০% ৬০% 

 
  

অজযন ৬০% ৬০%     

৮.৪ রচফারয় রনরদ থভারা, ২০১৪ অনুমায়ী নরথয 

কেণী রফন্যাকযণ 

নরথয কেণী 

রফন্যাকৃত  

২ % রজএভ 

(প্রাাঃ) 

৮০% রক্ষ্যভাত্রা ৮০% ৮০% ৮০% ৮০%    

অজযন ৮০% ৮০%     
৮.৫ কেরণ রফন্যাকৃত নরথ রফনষ্টকযণ নরথ রফনরষ্টকৃত ২ % রজএভ 

(প্রাাঃ) 

৫% রক্ষ্যভাত্রা    ৫%    

অজযন       
৮.৬ প্রারতষ্ঠারনক গণশুনানী আরয়াজন  

 

প্রারতষ্ঠারনক 

গণশুনানী আরয়ারজত 

২ ংখ্যা কচয়াযম্যান 

বফআযটিব 

১ রক্ষ্যভাত্রা    ১    

 

 

 

 

 

 

প্রকৃি অজযন       
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কাম যক্ররভয নাভ কভ থম্পাদন সূচক সূচরকয 

ভান 

একক ফাস্তফায়রনয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২০-২১ 

অর্ যফছগযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগবি বযফীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

 অজযন 

১ভ 

ককায়ার্ যায  

২য় 

ককায়ার্ যায 

৩য় 

ককায়ার্ যায  

৪র্ য 

ককায়ার্ যায  

কভাট 

অজথন 

অরজথত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৯. শুদ্ধাচার সংতিষ্ট এিং দুৈীতত প্রততয়রায়ি সহায়ক অন্যান্য কা েক্রম  .............................................. ১৫ (অগ্রাতিকার তিতিয়ত নুযৈতম পাŧ চটি কা েক্রম) 

৯.১ Vehicle Tracking System (VTS) 

এয ভাধ্যগভ বফআযটিব’য গাবড়মূ ম থকফক্ষ্ণ 

দুনীবি প্রবিগযাধ ৩ িাবযখ বিবজএভ 

(অাাঃ) 

৩০/৫/২১ রক্ষ্যভাত্রা    ৩০/৫/২১ 
 

  

 

 

 

 

 

অজযন       

৯.২ বব কযাগভযায় বিগা ভবনর্বযং বব কযাগভযায় 

বিগা ভবনর্বযংকৃি 

৩ ংখ্যা ংরিষ্ট 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ থকতথাগন 

৮৪ রক্ষ্যভাত্রা ২১ ২১ ২১ ২১    

অজযন ২১ ২১     

৯.৩ প্রধান কাম যারয় কভ থকতথা কর্তযক বিগা 

ভবনর্বযং 

বনধ যাবযি কবভটি 

কর্তযক বিগা 

ভবনর্বযংকৃি 

৩ ংখ্যা ংরিষ্ট 

কভ থকতথা 

৮৪ রক্ষ্যভাত্রা ২১ ২১ ২১ ২১ 

 
  

অজযন ২১ ২১     

৯.৪  অনরাইগন প্রবিবদগনয আয়-ব্যগয়য িথ্য 

প্রদান 

িথ্য প্রদান ৩ ংখ্যা বিবজএভ 

(অাাঃ) 

৮৪ রক্ষ্ভাত্রা ২১ ২১ ২১ ২১    

অজযন ২১ ২১     

৯.৫ বিগামূগয ভাবক ভটিগবনার বা ভটিগবনার বা 

অনুবিি 

৩ ংখ্যা রডরা/ 

ইউরনট প্রধান 

১০০ রক্ষ্ভাত্রা ২৫ ২৫ ২৫ ২৫ 

 
  

অজযন ২৫ ২৫     

১০. শুদ্ধাচায চচ যায জন্য পুযস্কায/প্রগণাদনা প্রদান ................................................... ৩ 

১০.১ শুদ্ধাচায পুযস্কায প্রদান এফং পুযস্কাযপ্রাপ্তরদয 

তাররকা ওরয়ফাইরট প্রকা (২০১৯-২০২০ 

অথ থফছয রফরফচনায়) 

প্রদত্ত পুযস্কায ৩ তারযখ ম্যাগনজায, 

বফআযটিব 

২৫/৬/২১ রক্ষ্যভাত্রা    ২৫/৬/২১    

অজযন       

১১. কভ থ-রযরফ উন্নয়ন .......................................................... ২ 

১১.১ কভ থ-রযরফ উন্নয়ন (স্বাস্থযরফরধ 

অনুযণ/টিওএন্ডইভুি অরকরজা ভারাভার 

রফনষ্টকযণ/রযস্কায-রযচ্ছন্নতা বৃরদ্ধ ইতযারদ) 

উন্নি কভ থ-রযরফ ২ ংখ্যা 

ও 

িাবযখ 

বিবজএভ 

(ওয়াকথ) 

০৪ 

২৬/৯/২০ 

২৬/১২/২০ 

২৬/৩/২১ 

২৬/৬/২১ 

রক্ষ্যভাত্রা ১ 

২৬/৯/২০ 

১ 

২৬/১২/২০ 

 

১ 

২৬/৩/২১ 

 

১ 

২৬/৬/২১ 

   

অজযন ১ 

১৪/৯/২০ 

১ 

২২/১২/২০ 

    

১২. অথ থ ফযাদ্দ .......................................................... ৩ 

১১.১ শুদ্ধাচায কভ থ-রযকল্পনায় অর্ন্থভুি রফরবন্ন 

কাম থক্রভ ফাস্তফায়রনয জন্য ফযাদ্দকৃত অগর্ যয 

আনুভাবনক বযভাণ 

ফযাদ্দকৃত অথ থ ৩ রক্ষ 

টাকা 

রজএভ 

(রাফ) 

২.৫০  রক্ষ্যভাত্রা ০.২৫ ০.২৫ .৫০ ১.৫০    

 

 

 

 

 

অজযন ০.২৫ ০.২৫   

 

 

১৩. বযফীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন .......................................................... ৮  
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কাম যক্ররভয নাভ কভ থম্পাদন সূচক সূচরকয 

ভান 

একক ফাস্তফায়রনয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২০-২১ 

অর্ যফছগযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগবি বযফীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

 অজযন 

১ভ 

ককায়ার্ যায  

২য় 

ককায়ার্ যায 

৩য় 

ককায়ার্ যায  

৪র্ য 

ককায়ার্ যায  

কভাট 

অজথন 

অরজথত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১৩.১ দপ্তয/ংস্থা কর্তযক প্রণীি জািীয় শুদ্ধাচায 

ককৌর কভ য-বযকেনা, ২০২০-২১ স্ব স্ব ভন্ত্রণারয় 

এফং ওগয়ফাইগর্ আগরািকযণ 

প্রণীত কভ থ-রযকল্পনা 

আররাডকৃত 

২ তারযখ ংরিষ্ট 

কপাকার 

রয়ন্ট 

১০/৮/২০ রক্ষ্যভাত্রা ১০/৮/২০       

অজযন ১০/৮/২০      

১৩.২ রনধ থারযত ভরয় ত্রৈভারক রযফীক্ষণ 

প্ররতরফদন ংরিষ্ট ভন্ত্রণারয়/বফবাগগ দাবখর স্ব স্ব 

ওগয়ফাইগর্ আগরািকযণ। 

ত্রৈভারক প্ররতরফদন 

দারখরকৃত ও 

আররাডকৃত 

২ তারযখ ংরিষ্ট 

কপাকার 

রয়ন্ট 

১৫/১০/২০ 

১৫/০১/২১ 

১৫/৪/২১ 

৩০/৬/২১ 

রক্ষ্যভাত্রা ১৫/১০/২০ 

 

১৫/০১/২১ ১৫/৪/২১ ৩০/৬/২১    

অজযন ০১/১০/২০ ০৪/০১/২১     

১৩.৩ আওতাধীন আঞ্চররক/ভাঠ ম থারয়য কাম যারয় 

কর্তযক দাবখরকৃি জািীয় শুদ্ধাচায ককৌর কভ য-

বযকেনা ও রযফীক্ষণ প্ররতরফদরনয ওয 

রপডব্যাক প্রদান। 

রপডব্যাক 

বা/কভ থারা 

অনুরষ্ঠত 

৪ তারযখ ংরিষ্ট 

কপাকার 

রয়ন্ট 

২৫/৯/২০ 

২৮/১২/২০ 

২৭/৩/২১ 

২৫/৬/২১ 

রক্ষযভাৈা ২৫/৯/২০ ২৮/১২/২০ 

 

২৭/৩/২১ 

 

২৫/৬/২১    

অজথন ২৪/৯/২০ ২১/১২/২০     

 


