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নির্ বাহী পনিচালকেি দপ্তি 

 

২০২২-২৩ অর্ ব র্ছকিি জাতীয় শুদ্ধাচাি কেৌশল ের্ বপনিেল্পিা অন্তর্ভ বক্ত োর্ বক্রকর্ি তানলো 

 

োর্ বক্রর্ এেে লক্ষ্যর্াত্রা সর্য়সীর্া োর্ বক্রকর্ি নর্র্িণ 

(৩.৩) গনশুনানন সংখ্যা ১  ৩য় কোয়ার্ বাকি ১ টি গনশুনানন আয় াজন করয়ে হয়ে। 

 

 

নির্ বাহী পনিচালকেি দপ্তি 

 

জাতীয় শুদ্ধাচাি েযাকলন্ডাি 202২-2৩ 

 

ক্র. 

িং 
োর্ বক্রকর্ি িার্ 

র্াস 

োর্ বক্রকর্ি নর্র্িণ 
১র্ ত্রত্রর্ানসে ২য় ত্রত্রর্ানসে ৩য় ত্রত্রর্ানসে ৪র্ ব ত্রত্রর্ানসে 

জুলাই আগষ্ট কসপ্ট অকটা িকেম্বি নিকসম্বি জানু কেব্রু র্াচ ব এনিল কর্ জুি 

 (৩.৩) গনশুনানন 
            

৩য় কোয়ার্ বাকি ১ টি গনশুনানন আয় াজন করয়ে হয়ে। 

 

 

 

 

 



 

অনতনিক্ত পনিচালকেি দপ্তি 

 

২০২২-২৩ অর্ ব র্ছকিি জাতীয় শুদ্ধাচাি কেৌশল ের্ বপনিেল্পিা অন্তর্ভ বক্ত োর্ বক্রকর্ি তানলো 

 

োর্ বক্রর্ এেে লক্ষ্যর্াত্রা সর্য়সীর্া োর্ বক্রকর্ি নর্র্িণ 

(১.২) ত্রিনতেতা েনর্টিি সোি নসদ্ধান্ত র্াস্তর্ায়ি % ১০০  
ত্রিনতেতা েনর্টিি সোি নসদ্ধান্ত সমূহ ১০০% র্াস্তর্ায়ি েিকত হকর্ এর্ং র্াস্তর্ায়কিি িনতকর্দি 

নির্ বাহী পনিচালকেি নিের্ দানিল েিকত হকর্। 

(১.৩) সুশাসন প্রনেষ্ঠার নননিত্ত অংশীজয়নর 

(stakeholders) অংশগ্রহয়ে  সভা 
সংখ্যা ৪  িনত কোয়ার্ বাকি ১ টি েকি কর্ার্ ৪টি সো আকয়াজি েিকত হকর্। 

 

 

পনিেল্পিা শািা 

 

জাতীয় শুদ্ধাচাি েযাকলন্ডাি 202২-2৩ 

 

ক্র. 

িং 
োর্ বক্রকর্ি িার্ 

র্াস 

োর্ বক্রকর্ি নর্র্িণ ১র্ ত্রত্রর্ানসে ২য় ত্রত্রর্ানসে ৩য় ত্রত্রর্ানসে ৪র্ ব ত্রত্রর্ানসে 

জুলাই আগষ্ট কসপ্ট অকটা িকেম্বি নিকসম্বি জানু কেব্রু র্াচ ব এনিল কর্ জুি 

               

 
(১.২) ত্রিনতেতা েনর্টিি সোি নসদ্ধান্ত 

র্াস্তর্ায়ি 

            ত্রিনতেতা েনর্টিি সোি নসদ্ধান্ত সমূহ ১০০% র্াস্তর্ায়ি 

েিকত হকর্ এর্ং র্াস্তর্ায়কিি িনতকর্দি নির্ বাহী 

পনিচালকেি নিের্ দানিল েিকত হকর্। 

 
(১.৩) সুশাসন প্রনেষ্ঠার নননিত্ত অংশীজয়নর 

(stakeholders) অংশগ্রহয়ে  সভা 

            িনত কোয়ার্ বাকি ১ টি েকি কর্ার্ ৪টি সো আকয়াজি 

েিকত হকর্। 



 

উপপনিচালে (সদি দপ্তি) এি দপ্তি 

 

২০২২-২৩ অর্ ব র্ছকিি জাতীয় শুদ্ধাচাি কেৌশল ের্ বপনিেল্পিা অন্তর্ভ বক্ত োর্ বক্রকর্ি তানলো 

 

োর্ বক্রর্ এেে লক্ষ্যর্াত্রা সর্য়সীর্া োর্ বক্রকর্ি নর্র্িণ 

(১.২) ত্রিনতেতা েনর্টিি সোি নসদ্ধান্ত র্াস্তর্ায়ি % ১০০  
ত্রিনতেতা েনর্টিি সোি নসদ্ধান্ত সমূহ ১০০% র্াস্তর্ায়ি েিকত হকর্ এর্ং র্াস্তর্ায়কিি িনতকর্দি 

নির্ বাহী পনিচালকেি নিের্ দানিল েিকত হকর্। 

(১.৫) কি ম-পনরয়েশ উন্ন ন 

সংখ্যা 

ও 

তানিি 

২ টি 

 

৩১-০৩-২০২২ 

৩১-০৫-২০২৩ 

ের্ বপনিেল্পিায় উকেনিত োর্ বক্রর্ দুটি র্াস্তর্ায়কিি ব্যর্স্থা গ্রহণ েিকত হকর্ এর্ং নির্ বাহী 

পনিচালে ের্তবে র্াস্তর্ায়কিি িতযয়ি পত্র গ্রহি েিকত হকর্। 

(২.২) অনুকর্ানদত র্ানষ বে ক্রয় 

পনিেল্পিাি র্র্ার্র্ র্াস্তর্ায়ি (িেকল্পি ক্রয় 

পনিেল্পিাসহ) 

% ১০০  ক্রর্পুনিত র্াস্তর্ায়ি অগ্রগনত নির্ বাহী পনিচালকেি নিের্ দানিল েিকত হকর্ । 

(২.৩) বাজেট বাস্তবায়ন % ১০০  IBAS হকত র্াস্তর্ায়ি অগ্রগনত নির্ বাহী পনিচালকেি নিের্ দানিল েিকত হকর্। 

(২.৪) প্রকল্পের PIC সভা আল্প াজন সংখ্যা ৬টি  ৩ িেল্প নর্নলকয় কর্ার্ ৬টি PIC সো আকয়াজি েিকত হকর্। 

(৩.২) স্বচ্ছতা ও জর্ার্নদনহতা বৃনদ্ধি লকক্ষ্য সদি 

দপ্তকিি স্টে র্নহ নিয়নর্ত র্াচাইেিণ 
সংখ্যা ৪  

স্টে র্নহ র্াচাইেিণ েনর্টি ের্তবে িকতযে কোয়ার্ বাকি ১ টি েকি কর্ার্ ৪টি িনতকর্দি নির্ বাহী 

পনিচালকেি নিের্ দানিল েিকত হকর্ । 

 

 

 

 

 

 



উপপনিচালে (সদি দপ্তি) এি দপ্তি 

 

জাতীয় শুদ্ধাচাি েযাকলন্ডাি 202২-2৩ 

 

ক্র. 

িং 
োর্ বক্রকর্ি িার্ 

র্াস 

োর্ বক্রকর্ি নর্র্িণ ১র্ ত্রত্রর্ানসে ২য় ত্রত্রর্ানসে ৩য় ত্রত্রর্ানসে ৪র্ ব ত্রত্রর্ানসে 

জুলাই আগষ্ট কসপ্ট অকটা িকেম্বি নিকসম্বি জানু কেব্রু র্াচ ব এনিল কর্ জুি 

               

 
(১.২) ত্রিনতেতা েনর্টিি সোি নসদ্ধান্ত 

র্াস্তর্ায়ি 

            ত্রিনতেতা েনর্টিি সোি নসদ্ধান্ত সমূহ ১০০% র্াস্তর্ায়ি 

েিকত হকর্ এর্ং র্াস্তর্ায়কিি িনতকর্দি নির্ বাহী 

পনিচালকেি নিের্ দানিল েিকত হকর্। 

 (১.৫) কি ম-পনরয়েশ উন্ন ন 

            ের্ বপনিেল্পিায় উকেনিত োর্ বক্রর্ দুটি র্াস্তর্ায়কিি 

ব্যর্স্থা গ্রহণ েিকত হকর্ এর্ং নির্ বাহী পনিচালে ের্তবে 

র্াস্তর্ায়কিি িতযয়ি পত্র গ্রহি েিকত হকর্। 

 

(২.২) অিকর্ানদত র্ানষ বে ক্রয় 

পনিেল্পিাি র্র্ার্র্ র্াস্তর্ায়ি (িেকল্পি 

ক্রয় পনিেল্পিাসহ) 

            
ক্রর্পুনিত র্াস্তর্ায়ি অগ্রগনত িনতকর্দি নির্ বাহী 

পনিচালকেি নিের্ দানিল েিকত হকর্ । 

 (২.৩) র্াকজর্ র্াস্তর্ায়ি 
            IBAS হকত িাপ্ত র্াস্তর্ায়ি অগ্রগনত িনতকর্দি নির্ বাহী 

পনিচালকেি নিের্ দানিল েিকত হকর্। 

 
(৩.২) স্বচ্ছতা ও জর্ার্নদনহতা বৃনদ্ধি লকক্ষ্য 

সদি দপ্তকিি স্টে র্নহ নিয়নর্ত র্াচাইেিণ 

            স্টে র্নহ র্াচাইেিণ েনর্টি ের্তবে িকতযে কোয়ার্ বাকি 

১ টি েকি কর্ার্ ৪টি িনতকর্দি নির্ বাহী পনিচালকেি 

নিের্ দানিল েিকত হকর্ । 

 

 

 

 

 



পনিেল্পিা শািা 

 

২০২২-২৩ অর্ ব র্ছকিি জাতীয় শুদ্ধাচাি কেৌশল ের্ বপনিেল্পিা অন্তর্ভ বক্ত োর্ বক্রকর্ি তানলো 

 

োর্ বক্রর্ এেে লক্ষ্যর্াত্রা সর্য়সীর্া োর্ বক্রকর্ি নর্র্িণ 

(১.১) নননেকো কনিটির সভা আয় াজন সংখ্যা ৬  কর্ার্ ৭টি সো আকয়াজি েিকত হকর্। 

(১.২) ত্রিনতেতা েনর্টিি সোি নসদ্ধান্ত র্াস্তর্ায়ি % ১০০  
ত্রিনতেতা েনর্টিি সোি নসদ্ধান্ত সমূহ ১০০% র্াস্তর্ায়ি েিকত হকর্ এর্ং র্াস্তর্ায়কিি িনতকর্দি 

নির্ বাহী পনিচালকেি নিের্ দানিল েিকত হকর্। 

(১.৩) সুশাসন প্রনেষ্ঠার নননিত্ত অংশীজয়নর 

(stakeholders) অংশগ্রহয়ে  সভা 
সংখ্যা ৪  িনত কোয়ার্ বাকি ১ টি েকি কর্ার্ ৪টি সো আকয়াজি েিকত হকর্। 

(১.৫) কি ম-পনরয়েশ উন্ন ন 

সংখ্যা 

ও 

তানিি 

২ টি 

 

৩১-০৩-২০২২ 

৩১-০৫-২০২৩ 

ের্ বপনিেল্পিায় উকেনিত োর্ বক্রর্ দুটি র্াস্তর্ায়কিি ব্যর্স্থা গ্রহণ েিকত হকর্ এর্ং নির্ বাহী 

পনিচালে ের্তবে র্াস্তর্ায়কিি িতযয়ি পত্র গ্রহি েিকত হকর্। 

(১.৬) আওোধীন  আঞ্চনিক/ িাঠ পর্ মায় র কার্ মাি  

(প্রয়র্াজয ক্ষেয়ে) কর্তমক দানিিকৃে জােী  শুদ্ধাচার 

ক্ষকৌশি কি ম-পনরকল্পনা ও পনরেীেে  প্রনেয়েদয়নর 

ওপর নিডব্যাক প্রদান 

 

তানিি 

২৫-১০-

২০২২ 

২৫-০১-

২০২৩ 

২৫-০৪-

২০২৩ 

২৫-১০-২০২২ 

২৫-০১-২০২৩ 

২৫-০৪-২০২৩ 

িকতযে কোয়ার্ বাকি ১ টি েকি নেিব্যাে সোি আকয়াজি েিকত হকর্। 

(২.১) ২০২২-২৩ অর্ ম েছয়রর ক্র -পনরকল্পনা  

(প্রকয়ল্পর  অনুয়িানদে োনষ মক ক্র  পনরকল্পনাসহ)   

ওয় েসাইয়ে প্রকাশ 

তানিি 

৩১-০৭-২২ 

৩০-০৪-

২০২৩ 

৩১-০৭-২২ 

৩০-০৪-২০২৩ 

ক.  ৩১-০৭-২০২১ রাজস্ব োয়জে ও উন্ন ন োয়জয়ের (প্রকল্পসমূয়হর) আওো  ক্র  পনরকল্পনা 

আপয়িাডকরে ও অনিস আয়দশ জানরকরয়ের পে উপস্থাপন করয়ে হয়ে। 

ি. ৩০-০৪-২০২২ সংয়শানধে োয়জয়ের আয়িায়ক রাজস্ব ও প্রকয়ল্পর োনষ মক ক্র  পনরকল্পনা 

আপয়িাডকরে ও অনিস আয়দশ জানরকরয়ের পে উপস্থাপন করয়ে হয়ে। 

(২.২) অনুকর্ানদত র্ানষ বে ক্রয় 

পনিেল্পিাি র্র্ার্র্ র্াস্তর্ায়ি (িেকল্পি ক্রয় 

পনিেল্পিাসহ) 

% ১০০  
ক্রর্পুনিত র্াস্তর্ায়ি অগ্রগনত িনতকর্দি নির্ বাহী পনিচালকেি নিের্ দানিল েিাি পত্র কিিণ 

েিকত হকর্। 

(২.৩) বাজেট বাস্তবায়ন % ১০০  
IBAS হকত িাপ্ত র্াস্তর্ায়ি অগ্রগনত িনতকর্দি নির্ বাহী পনিচালকেি নিের্ দানিল েিাি পত্র 

কিিণ েিকত হকর্। 



োর্ বক্রর্ এেে লক্ষ্যর্াত্রা সর্য়সীর্া োর্ বক্রকর্ি নর্র্িণ 

(২.৪) প্রকল্পের PIC সভা আল্প াজন সংখ্যা ৬টি  ৩ িেল্প নর্নলকয় কর্ার্ ৬টি PIC সো আকয়াজি েিকত হকর্। 

(৩.২) স্বচ্ছতা ও জর্ার্নদনহতা বৃনদ্ধি লকক্ষ্য সদি 

দপ্তকিি স্টে র্নহ নিয়নর্ত র্াচাইেিণ 
সংখ্যা ৪  

স্টে র্নহ র্াচাইেিণ েনর্টি ের্তবে িকতযে কোয়ার্ বাকি ১ টি েকি কর্ার্ ৪টি িনতকর্দি নির্ বাহী 

পনিচালকেি নিের্ দানিল েিাি পত্র কিিণ েিকত হকর্। 

(৩.৩) গনশুনানন সংখ্যা ১  ৩য় কোয়ার্ বাকি ১ টি গনশুনানন আয় াজন করয়ে হয়ে। 

(৩.৪) িেল্পসমূকহি আওতায় র্াস্তর্ায়িাধীি নির্ বাণ 

ও পূতবোকজি র্াস্তর্ায়ি অগ্রগনত ও র্াি নিয়নর্ত 

পনির্ীক্ষ্ণ 

সংখ্যা ২  ২য় ও ৪র্ ব কোয়ার্ বাকি িনতকর্দি নির্ বাহী পনিচালকেি নিের্ দানিল েিাি পত্র কিিণ েিকত হকর্। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



পনিেল্পিা শািা 

 

জাতীয় শুদ্ধাচাি েযাকলন্ডাি 202২-2৩ 

 

ক্র. 

িং 
োর্ বক্রকর্ি িার্ 

র্াস 

োর্ বক্রকর্ি নর্র্িণ ১র্ ত্রত্রর্ানসে ২য় ত্রত্রর্ানসে ৩য় ত্রত্রর্ানসে ৪র্ ব ত্রত্রর্ানসে 

জুলাই আগষ্ট কসপ্ট অকটা িকেম্বি নিকসম্বি জানু কেব্রু র্াচ ব এনিল কর্ জুি 

               

 (১.১) নননেকো কনিটির সভা আয় াজন 
            

কর্ার্ ৭টি সো আকয়াজি েিকত হকর্। 

 
(১.২) ত্রিনতেতা েনর্টিি সোি নসদ্ধান্ত 

র্াস্তর্ায়ি 

            ত্রিনতেতা েনর্টিি সোি নসদ্ধান্ত সমূহ ১০০% র্াস্তর্ায়ি 

েিকত হকর্ এর্ং র্াস্তর্ায়কিি িনতকর্দি নির্ বাহী 

পনিচালকেি নিের্ দানিল েিকত হকর্। 

 
(১.৩) সুশাসন প্রনেষ্ঠার নননিত্ত অংশীজয়নর 

(stakeholders) অংশগ্রহয়ে  সভা 

            িনত কোয়ার্ বাকি ১ টি েকি কর্ার্ ৪টি সো আকয়াজি 

েিকত হকর্। 

 (১.৫) কি ম-পনরয়েশ উন্ন ন 

            ের্ বপনিেল্পিায় উকেনিত োর্ বক্রর্ দুটি র্াস্তর্ায়কিি 

ব্যর্স্থা গ্রহণ েিকত হকর্ এর্ং নির্ বাহী পনিচালে ের্তবে 

র্াস্তর্ায়কিি িতযয়ি পত্র গ্রহি েিকত হকর্। 

 

(১.৬) আওোধীন  আঞ্চনিক/ িাঠ পর্ মায় র 

কার্ মাি  (প্রয়র্াজয ক্ষেয়ে) কর্তমক দানিিকৃে 

জােী  শুদ্ধাচার ক্ষকৌশি কি ম-পনরকল্পনা ও 

পনরেীেে  প্রনেয়েদয়নর ওপর নিডব্যাক 

প্রদান 

            

িকতযে কোয়ার্ বাকি ১ টি েকি নেিব্যাে সোি আকয়াজি 

েিকত হকর্।   

 

(২.১) ২০২২-২৩ অর্ ম েছয়রর ক্র -

পনরকল্পনা  (প্রকয়ল্পর  অনুয়িানদে োনষ মক 

ক্র  পনরকল্পনাসহ)   ওয় েসাইয়ে প্রকাশ 

            ক.  ৩১-০৭-২০২১ রাজস্ব োয়জে ও উন্ন ন োয়জয়ের 

(প্রকল্পসমূয়হর) আওো  ক্র  পনরকল্পনা আপয়িাডকরে 

ও অনিস আয়দশ জানরকরয়ের পে উপস্থাপন করয়ে 

হয়ে। 

ি. ৩০-০৪-২০২২ সংয়শানধে োয়জয়ের আয়িায়ক রাজস্ব 

ও প্রকয়ল্পর োনষ মক ক্র  পনরকল্পনা আপয়িাডকরে ও 

অনিস আয়দশ জানরকরয়ের পে উপস্থাপন করয়ে হয়ে। 



ক্র. 

িং 
োর্ বক্রকর্ি িার্ 

র্াস 

োর্ বক্রকর্ি নর্র্িণ ১র্ ত্রত্রর্ানসে ২য় ত্রত্রর্ানসে ৩য় ত্রত্রর্ানসে ৪র্ ব ত্রত্রর্ানসে 

জুলাই আগষ্ট কসপ্ট অকটা িকেম্বি নিকসম্বি জানু কেব্রু র্াচ ব এনিল কর্ জুি 

               

 

(২.২) অিকর্ানদত র্ানষ বে ক্রয় 

পনিেল্পিাি র্র্ার্র্ র্াস্তর্ায়ি (িেকল্পি 

ক্রয় পনিেল্পিাসহ) 

            ক্রর্পুনিত র্াস্তর্ায়ি অগ্রগনত িনতকর্দি নির্ বাহী 

পনিচালকেি নিের্ দানিল েিাি পত্র কিিণ েিকত 

হকর্। 

 (২.৩) র্াকজর্ র্াস্তর্ায়ি 

            IBAS হকত িাপ্ত র্াস্তর্ায়ি অগ্রগনত িনতকর্দি নির্ বাহী 

পনিচালকেি নিের্ দানিল েিাি পত্র কিিণ েিকত 

হকর্। 

 (২.৪) প্রকয়ল্পর PIC সভা আয় াজন 
            ৩ িেল্প নর্নলকয় কর্ার্ ৬টি PIC সো আকয়াজি েিকত 

হকর্। 

 
(৩.২) স্বচ্ছতা ও জর্ার্নদনহতা বৃনদ্ধি লকক্ষ্য 

সদি দপ্তকিি স্টে র্নহ নিয়নর্ত র্াচাইেিণ 

            স্টে র্নহ র্াচাইেিণ েনর্টি ের্তবে িকতযে কোয়ার্ বাকি 

১ টি েকি কর্ার্ ৪টি িনতকর্দি নির্ বাহী পনিচালকেি 

নিের্ দানিল েিাি পত্র কিিণ েিকত হকর্। 

 (৩.৩) গনশুনানন 
            

৩য় কোয়ার্ বাকি ১ টি গনশুনানন আয় াজন করয়ে হয়ে। 

 

(৩.৪) িেল্পসমূকহি আওতায় র্াস্তর্ায়িাধীি 

নির্ বাণ ও পূতবোকজি র্াস্তর্ায়ি অগ্রগনত ও 

র্াি নিয়নর্ত পনির্ীক্ষ্ণ 

            
২য় ও ৪র্ ব কোয়ার্ বাকি িনতকর্দি নির্ বাহী পনিচালকেি 

নিের্ দানিল েিাি পত্র কিিণ েিকত হকর্। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



িনশক্ষ্ণ শািা 

 

২০২২-২৩ অর্ ব র্ছকিি জাতীয় শুদ্ধাচাি কেৌশল ের্ বপনিেল্পিা অন্তর্ভ বক্ত োর্ বক্রকর্ি তানলো 

 

োর্ বক্রর্ এেে লক্ষ্যর্াত্রা সর্য়সীর্া োর্ বক্রকর্ি নর্র্িণ 

(১.২) ত্রিনতেতা েনর্টিি সোি নসদ্ধান্ত 

র্াস্তর্ায়ি 

% ১০০  ত্রিনতেতা েনর্টিি সোি নসদ্ধান্তসমূহ (র্নদ র্াকে) ১০০% র্াস্তর্ায়ি েিকত হকর্ এর্ং 

র্াস্তর্ায়কিি িনতকর্দি নির্ বাহী পনিচালকেি নিের্ দানিল েিকত হকর্। 

(১.৩) সুশাসন প্রনেষ্ঠার নননিত্ত অংশীজয়নর 

(stakeholders) অংশগ্রহয়ে  সভা 

সংখ্যা ৪  
িনত কোয়ার্ বাকি ১ টি েকি কর্ার্ ৪টি সো আকয়াজি েিকত হকর্। 

(১.৪) শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আল্প াজন 
সংখ্যা ৪টি 

১২০ জি 

 িনত কোয়ার্ বাকি ১ টি েকি কর্ার্ ৪টি িনশক্ষ্কণি আকয়াজি েিকত হকর্। ির্াণে নহকসকর্ 

িনশক্ষ্কিি অনেস আকদশ, হানজিা ও ছনর্ দানিল েিকত হকর্।  

(৩.২) স্বচ্ছতা ও জর্ার্নদনহতা বৃনদ্ধি লকক্ষ্য সদি 

দপ্তকিি স্টে র্নহ নিয়নর্ত র্াচাইেিণ 

সংখ্যা ৪  স্টে র্নহ র্াচাইেিণ েনর্টি ের্তবে িকতযে কোয়ার্ বাকি ১ টি েকি কর্ার্ ৪টি িনতকর্দি নির্ বাহী 

পনিচালকেি নিের্ দানিল েিকত হকর্ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



িনশক্ষ্ণ শািা 

 

জাতীয় শুদ্ধাচাি েযাকলন্ডাি 202২-2৩ 

 

ক্র. 

িং 
োর্ বক্রকর্ি িার্ 

র্াস 

োর্ বক্রকর্ি নর্র্িণ ১র্ ত্রত্রর্ানসে ২য় ত্রত্রর্ানসে ৩য় ত্রত্রর্ানসে ৪র্ ব ত্রত্রর্ানসে 

জুলাই আগষ্ট কসপ্ট অকটা িকেম্বি নিকসম্বি জানু কেব্রু র্াচ ব এনিল কর্ জুি 

               

১ 
(১.২) ত্রিনতেতা েনর্টিি সোি নসদ্ধান্ত 

র্াস্তর্ায়ি 

            ত্রিনতেতা েনর্টিি সোি নসদ্ধান্তসমূহ (র্নদ র্াকে) 

১০০% র্াস্তর্ায়ি েিকত হকর্ এর্ং র্াস্তর্ায়কিি 

িনতকর্দি নির্ বাহী পনিচালকেি নিের্ দানিল েিকত 

হকর্। 

২ 
(১.৩) সুশাসন প্রনেষ্ঠার নননিত্ত অংশীজয়নর 

(stakeholders) অংশগ্রহয়ে  সভা 

            িনত কোয়ার্ বাকি ১ টি েকি কর্ার্ ৪টি সো আকয়াজি 

েিকত হকর্। 

৩ (১.৪) শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রনশেে আয় াজন 

            িনত কোয়ার্ বাকি ১ টি েকি কর্ার্ ৪টি িনশক্ষ্কণি 

আকয়াজি েিকত হকর্। ির্াণে নহকসকর্ িনশক্ষ্কিি 

অনেস আকদশ, হানজিা ও ছনর্ দানিল েিকত হকর্।  

৪ 
(৩.২) স্বচ্ছতা ও জর্ার্নদনহতা বৃনদ্ধি লকক্ষ্য 

সদি দপ্তকিি স্টে র্নহ নিয়নর্ত র্াচাইেিণ 

            স্টে র্নহ র্াচাইেিণ েনর্টি ের্তবে িকতযে কোয়ার্ বাকি 

১ টি েকি কর্ার্ ৪টি িনতকর্দি নির্ বাহী পনিচালকেি 

নিের্ দানিল েিকত হকর্ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



িনেউিকর্ন্ট শািা 

 

২০২২-২৩ অর্ ব র্ছকিি জাতীয় শুদ্ধাচাি কেৌশল ের্ বপনিেল্পিা অন্তর্ভ বক্ত োর্ বক্রকর্ি তানলো 

 

 

োর্ বক্রর্ এেে লক্ষ্যর্াত্রা সর্য়সীর্া োর্ বক্রকর্ি নর্র্িণ 

(১.২) ত্রিনতেতা েনর্টিি সোি নসদ্ধান্ত র্াস্তর্ায়ি % ১০০  
ত্রিনতেতা েনর্টিি সোি নসদ্ধান্তসমূহ (র্নদ র্াকে) ১০০% র্াস্তর্ায়ি েিকত হকর্ এর্ং 

র্াস্তর্ায়কিি িনতকর্দি নির্ বাহী পনিচালকেি নিের্ দানিল েিকত হকর্। 

(২.১) ২০২২-২৩ অর্ ম েছয়রর ক্র -পনরকল্পনা  

(প্রকয়ল্পর  অনুয়িানদে োনষ মক ক্র  পনরকল্পনাসহ)   

ওয় েসাইয়ে প্রকাশ 

তানিি 
৩১-০৭-২২ 

৩০-০৪-২৩ 

৩১-০৭-২২ 

৩০-০৪-২০২৩ 

ক.  ৩১-০৭-২০২১ রাজস্ব োয়জে ও উন্ন ন োয়জয়ের (প্রকল্পসমূয়হর) আওো  ক্র  পনরকল্পনা 

আপয়িাডকরে ও অনিস আয়দশ জানরকরে 

ি. ৩০-০৪-২০২২ সংয়শানধে োয়জয়ের আয়িায়ক রাজস্ব ও প্রকয়ল্পর োনষ মক ক্র  পনরকল্পনা 

আপয়িাডকরে ও অনিস আয়দশ জানরকরে 

(২.২) অনুকর্ানদত র্ানষ বে ক্রয় 

পনিেল্পিাি র্র্ার্র্ র্াস্তর্ায়ি (িেকল্পি ক্রয় 

পনিেল্পিাসহ) 

% ১০০  ক্রর্পুনিত র্াস্তর্ায়ি অগ্রগনত িনতকর্দি নির্ বাহী পনিচালকেি নিের্ দানিল েিকত হকর্ । 

(২.৩) বাজেট বাস্তবায়ন % ১০০  IBAS হকত িাপ্ত র্াস্তর্ায়ি অগ্রগনত িনতকর্দি নির্ বাহী পনিচালকেি নিের্ দানিল েিকত হকর্। 

(৩.১) সিোনি র্াির্াহকিি র্র্ার্র্ ব্যর্হাি 

নিনিতেিণ 
সংখ্যা ২  নির্ বাহী পনিচালে ের্তবে িতযয়ি পত্র দানিল েিকত হকর্। 

(৩.২) স্বচ্ছতা ও জর্ার্নদনহতা বৃনদ্ধি লকক্ষ্য সদি 

দপ্তকিি স্টে র্নহ নিয়নর্ত র্াচাইেিণ 
সংখ্যা ৪  

স্টে র্নহ র্াচাইেিণ েনর্টি ের্তবে িকতযে কোয়ার্ বাকি ১ টি েকি কর্ার্ ৪টি িনতকর্দি নির্ বাহী 

পনিচালকেি নিের্ দানিল েিকত হকর্ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



িনেউিকর্ন্ট শািা 

 

জাতীয় শুদ্ধাচাি েযাকলন্ডাি 202২-2৩ 

 

ক্র. 

িং 
োর্ বক্রকর্ি িার্ 

র্াস 

োর্ বক্রকর্ি নর্র্িণ 
১র্ ত্রত্রর্ানসে ২য় ত্রত্রর্ানসে ৩য় ত্রত্রর্ানসে ৪র্ ব ত্রত্রর্ানসে 

জুলাই আগষ্ট কসপ্ট অকটা িকেম্বি নিকসম্বি জানু কেব্রু র্াচ ব এনিল কর্ জুি 

১ 
(১.২) ত্রিনতেতা েনর্টিি সোি নসদ্ধান্ত 

র্াস্তর্ায়ি 

            ত্রিনতেতা েনর্টিি সোি নসদ্ধান্তসমূহ (র্নদ র্াকে) 

১০০% র্াস্তর্ায়ি েিকত হকর্ এর্ং র্াস্তর্ায়কিি 

িনতকর্দি নির্ বাহী পনিচালকেি নিের্ দানিল েিকত 

হকর্। 

২ 

(২.১) ২০২২-২৩ অর্ ম েছয়রর ক্র -

পনরকল্পনা  (প্রকয়ল্পর  অনুয়িানদে োনষ মক 

ক্র  পনরকল্পনাসহ)   ওয় েসাইয়ে প্রকাশ 

            ক.  ৩১-০৭-২০২১ রাজস্ব োয়জে ও উন্ন ন োয়জয়ের 

(প্রকল্পসমূয়হর) আওো  ক্র  পনরকল্পনা আপয়িাডকরে 

ও অনিস আয়দশ জানরকরে 

ি. ৩০-০৪-২০২২ সংয়শানধে োয়জয়ের আয়িায়ক রাজস্ব 

ও প্রকয়ল্পর োনষ মক ক্র  পনরকল্পনা আপয়িাডকরে ও 

অনিস আয়দশ জানরকরে 

৩ 

(২.২) অিকর্ানদত র্ানষ বে ক্রয় 

পনিেল্পিাি র্র্ার্র্ র্াস্তর্ায়ি (িেকল্পি 

ক্রয় পনিেল্পিাসহ) 

            
ক্রর্পুনিত র্াস্তর্ায়ি অগ্রগনত িনতকর্দি নির্ বাহী 

পনিচালকেি নিের্ দানিল েিকত হকর্ । 

৪ (২.৩) র্াকজর্ র্াস্তর্ায়ি 
            IBAS হকত িাপ্ত র্াস্তর্ায়ি অগ্রগনত িনতকর্দি নির্ বাহী 

পনিচালকেি নিের্ দানিল েিকত হকর্। 

৫ 
(৩.১) সিোনি র্াির্াহকিি র্র্ার্র্ ব্যর্হাি 

নিনিতেিণ 

            নির্ বাহী পনিচালে ের্তবে িতযয়ি পত্র দানিল েিকত 

হকর্। 

৬ 
(৩.২) স্বচ্ছতা ও জর্ার্নদনহতা বৃনদ্ধি লকক্ষ্য 

সদি দপ্তকিি স্টে র্নহ নিয়নর্ত র্াচাইেিণ 

            স্টে র্নহ র্াচাইেিণ েনর্টি ের্তবে িকতযে কোয়ার্ বাকি 

১ টি েকি কর্ার্ ৪টি িনতকর্দি নির্ বাহী পনিচালকেি 

নিের্ দানিল েিকত হকর্ । 

 

 

 

 



িশাসি শািা 

 

২০২২-২৩ অর্ ব র্ছকিি জাতীয় শুদ্ধাচাি কেৌশল ের্ বপনিেল্পিা অন্তর্ভ বক্ত োর্ বক্রকর্ি তানলো 

োর্ বক্রর্ এেে লক্ষ্যর্াত্রা সর্য়সীর্া োর্ বক্রকর্ি নর্র্িণ 

(১.২) ত্রিনতেতা েনর্টিি সোি নসদ্ধান্ত র্াস্তর্ায়ি % ১০০  
ত্রিনতেতা েনর্টিি সোি নসদ্ধান্ত সমূহ ১০০% র্াস্তর্ায়ি েিকত হকর্ এর্ং র্াস্তর্ায়কিি িনতকর্দি 

নির্ বাহী পনিচালকেি নিের্ দানিল েিকত হকর্। 

(১.৫) কি ম-পনরয়েশ উন্ন ন 

সংখ্যা 

ও 

তানিি 

২ টি 

 

৩১-০৩-২০২২ 

৩১-০৫-২০২৩ 

ের্ বপনিেল্পিায় উকেনিত োর্ বক্রর্ দুটি র্াস্তর্ায়কিি ব্যর্স্থা গ্রহণ েিকত হকর্, অনেস আকদশ জানি 

েিকত হকর্। 
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ক্র. 

িং 
োর্ বক্রকর্ি িার্ 

র্াস 

োর্ বক্রকর্ি নর্র্িণ ১র্ ত্রত্রর্ানসে ২য় ত্রত্রর্ানসে ৩য় ত্রত্রর্ানসে ৪র্ ব ত্রত্রর্ানসে 

জুলাই আগষ্ট কসপ্ট অকটা িকেম্বি নিকসম্বি জানু কেব্রু র্াচ ব এনিল কর্ জুি 

               

 
(১.২) ত্রিনতেতা েনর্টিি সোি নসদ্ধান্ত 

র্াস্তর্ায়ি 

            ত্রিনতেতা েনর্টিি সোি নসদ্ধান্ত সমূহ (র্নদ র্াকে) 

১০০% র্াস্তর্ায়ি েিকত হকর্ এর্ং র্াস্তর্ায়কিি 

িনতকর্দি নির্ বাহী পনিচালকেি নিের্ দানিল েিকত 

হকর্। 

 (১.৫) কি ম-পনরয়েশ উন্ন ন 

            ের্ বপনিেল্পিায় উকেনিত োর্ বক্রর্ দুটি র্াস্তর্ায়কিি 

ব্যর্স্থা গ্রহণ েিকত হকর্, অনেস আকদশ জানি েিকত 

হকর্। 

 

 

 

 



আইনসটি শািা 

 

২০২২-২৩ অর্ ব র্ছকিি জাতীয় শুদ্ধাচাি কেৌশল ের্ বপনিেল্পিা অন্তর্ভ বক্ত োর্ বক্রকর্ি তানলো 

 

োর্ বক্রর্ এেে লক্ষ্যর্াত্রা সর্য়সীর্া োর্ বক্রকর্ি নর্র্িণ 

(১.২) ত্রিনতেতা েনর্টিি সোি নসদ্ধান্ত র্াস্তর্ায়ি % ১০০  
ত্রিনতেতা েনর্টিি সোি নসদ্ধান্ত সমূহ ১০০% র্াস্তর্ায়ি েিকত হকর্ এর্ং র্াস্তর্ায়কিি িনতকর্দি 

নির্ বাহী পনিচালকেি নিের্ দানিল েিকত হকর্। 

(২.১) ২০২২-২৩ অর্ ম েছয়রর ক্র -পনরকল্পনা  

(প্রকয়ল্পর  অনুয়িানদে োনষ মক ক্র  পনরকল্পনাসহ)   

ওয় েসাইয়ে প্রকাশ 

তানিি 

৩১-০৭-২২ 

৩০-০৪-

২০২৩ 

৩১-০৭-২২ 

৩০-০৪-২০২৩ 

ক.  ৩১-০৭-২০২১ রাজস্ব োয়জে ও উন্ন ন োয়জয়ের (প্রকল্পসমূয়হর) আওো  ক্র  পনরকল্পনা 

আপয়িাডকরে 

ি. ৩০-০৪-২০২২ সংয়শানধে োয়জয়ের আয়িায়ক রাজস্ব ও প্রকয়ল্পর োনষ মক ক্র  পনরকল্পনা 

আপয়িাডকরে 

ের্ বপনিেল্পিা ও ত্রত্রর্ানসে িনতকর্দিসমূহ 

ওকয়র্াসইকর্ আপকলািেিণ 
তানিি 

১০-১০-২২ 

১০-০১-২২ 

১০-০৩-২২ 

১০-১০-২২ 

১০-০১-২২ 

১০-০৩-২২ 

িনত ত্রত্রর্ানসকেি িনতকর্দি ওকয়র্সাইকর্ আপকলাি েিকত হকর্।  
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ক্র. 

িং 
োর্ বক্রকর্ি িার্ 

র্াস 

োর্ বক্রকর্ি নর্র্িণ 
১র্ ত্রত্রর্ানসে ২য় ত্রত্রর্ানসে ৩য় ত্রত্রর্ানসে ৪র্ ব ত্রত্রর্ানসে 

জুলাই আগষ্ট কসপ্ট অকটা িকেম্বি নিকসম্বি জানু কেব্রু র্াচ ব এনিল কর্ জুি 

১ 
(১.২) ত্রিনতেতা েনর্টিি সোি নসদ্ধান্ত 

র্াস্তর্ায়ি 

            ত্রিনতেতা েনর্টিি সোি নসদ্ধান্তসমূহ (র্নদ র্াকে) 

১০০% র্াস্তর্ায়ি েিকত হকর্ এর্ং র্াস্তর্ায়কিি 

িনতকর্দি নির্ বাহী পনিচালকেি নিের্ দানিল েিকত 

হকর্। 

২ 

(২.১) ২০২২-২৩ অর্ ম েছয়রর ক্র -

পনরকল্পনা  (প্রকয়ল্পর  অনুয়িানদে োনষ মক 

ক্র  পনরকল্পনাসহ)   ওয় েসাইয়ে প্রকাশ 

            ক.  ৩১-০৭-২০২১ রাজস্ব োয়জে ও উন্ন ন োয়জয়ের 

(প্রকল্পসমূয়হর) আওো  ক্র  পনরকল্পনা আপয়িাডকরে 

ও অনিস আয়দশ জানরকরে 

ি. ৩০-০৪-২০২২ সংয়শানধে োয়জয়ের আয়িায়ক রাজস্ব 

ও প্রকয়ল্পর োনষ মক ক্র  পনরকল্পনা আপয়িাডকরে ও 

অনিস আয়দশ জানরকরে 

৩ 
ের্ বপনিেল্পিা ও ত্রত্রর্ানসে িনতকর্দিসমূহ 

ওকয়র্াসইকর্ আপকলািেিণ 

            
িনত ত্রত্রর্ানসকেি িনতকর্দি ওকয়র্সাইকর্ আপকলাি 

েিকত হকর্। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

নহসার্ শািা 

 

২০২২-২৩ অর্ ব র্ছকিি জাতীয় শুদ্ধাচাি কেৌশল ের্ বপনিেল্পিা অন্তর্ভ বক্ত োর্ বক্রকর্ি তানলো 

 

 

োর্ বক্রর্ এেে লক্ষ্যর্াত্রা সর্য়সীর্া োর্ বক্রকর্ি নর্র্িণ 

(১.২) ত্রিনতেতা েনর্টিি সোি নসদ্ধান্ত র্াস্তর্ায়ি % ১০০  
ত্রিনতেতা েনর্টিি সোি নসদ্ধান্তসমূহ (র্নদ র্াকে) ১০০% র্াস্তর্ায়ি েিকত হকর্ এর্ং 

র্াস্তর্ায়কিি িনতকর্দি নির্ বাহী পনিচালকেি নিের্ দানিল েিকত হকর্। 

(২.৩) বাজেট বাস্তবায়ন % 

১০% 

৪০% 

৬০% 

১০০% 

ত্রত্রর্ানসে 

নেনিকত 
IBAS হকত িাপ্ত র্াস্তর্ায়ি অগ্রগনত িনতকর্দি নির্ বাহী পনিচালকেি নিের্ দানিল েিকত হকর্। 

 

 

 

জাতীয় শুদ্ধাচাি েযাকলন্ডাি 202২-2৩ 

 

 

ক্র. 

িং 
োর্ বক্রকর্ি িার্ 

র্াস 

োর্ বক্রকর্ি নর্র্িণ 
১র্ ত্রত্রর্ানসে ২য় ত্রত্রর্ানসে ৩য় ত্রত্রর্ানসে ৪র্ ব ত্রত্রর্ানসে 

জুলাই আগষ্ট কসপ্ট অকটা িকেম্বি নিকসম্বি জানু কেব্রু র্াচ ব এনিল কর্ জুি 

১ 
(১.২) ত্রিনতেতা েনর্টিি সোি নসদ্ধান্ত 

র্াস্তর্ায়ি 

            ত্রিনতেতা েনর্টিি সোি নসদ্ধান্তসমূহ (র্নদ র্াকে) 

১০০% র্াস্তর্ায়ি েিকত হকর্ এর্ং র্াস্তর্ায়কিি 

িনতকর্দি নির্ বাহী পনিচালকেি নিের্ দানিল েিকত 

হকর্। 

৪ (২.৩) র্াকজর্ র্াস্তর্ায়ি 
            IBAS হকত িাপ্ত র্াস্তর্ায়ি অগ্রগনত িনতকর্দি নির্ বাহী 

পনিচালকেি নিের্ দানিল েিকত হকর্। 



 

র্াকেবটিং ও নজনিং শািা 

 

২০২২-২৩ অর্ ব র্ছকিি জাতীয় শুদ্ধাচাি কেৌশল ের্ বপনিেল্পিা অন্তর্ভ বক্ত োর্ বক্রকর্ি তানলো 

 

 

 

োর্ বক্রর্ এেে লক্ষ্যর্াত্রা সর্য়সীর্া োর্ বক্রকর্ি নর্র্িণ 

(১.২) ত্রিনতেতা েনর্টিি সোি নসদ্ধান্ত র্াস্তর্ায়ি % ১০০  
ত্রিনতেতা েনর্টিি সোি নসদ্ধান্তসমূহ (র্নদ র্াকে) ১০০% র্াস্তর্ায়ি েিকত হকর্ এর্ং 

র্াস্তর্ায়কিি িনতকর্দি নির্ বাহী পনিচালকেি নিের্ দানিল েিকত হকর্। 

 

 

 

জাতীয় শুদ্ধাচাি েযাকলন্ডাি 202২-2৩ 

 

 

ক্র. 

িং 
োর্ বক্রকর্ি িার্ 

র্াস 

োর্ বক্রকর্ি নর্র্িণ 
১র্ ত্রত্রর্ানসে ২য় ত্রত্রর্ানসে ৩য় ত্রত্রর্ানসে ৪র্ ব ত্রত্রর্ানসে 

জুলাই আগষ্ট কসপ্ট অকটা িকেম্বি নিকসম্বি জানু কেব্রু র্াচ ব এনিল কর্ জুি 

১ 
(১.২) ত্রিনতেতা েনর্টিি সোি নসদ্ধান্ত 

র্াস্তর্ায়ি 

            ত্রিনতেতা েনর্টিি সোি নসদ্ধান্তসমূহ (র্নদ র্াকে) 

১০০% র্াস্তর্ায়ি েিকত হকর্ এর্ং র্াস্তর্ায়কিি 

িনতকর্দি নির্ বাহী পনিচালকেি নিের্ দানিল েিকত 

হকর্। 

 

 

 



 

ল্যার্কির্িী শািা 

 

২০২২-২৩ অর্ ব র্ছকিি জাতীয় শুদ্ধাচাি কেৌশল ের্ বপনিেল্পিা অন্তর্ভ বক্ত োর্ বক্রকর্ি তানলো 

 

োর্ বক্রর্ এেে লক্ষ্যর্াত্রা সর্য়সীর্া োর্ বক্রকর্ি নর্র্িণ 

(১.২) ত্রিনতেতা েনর্টিি সোি নসদ্ধান্ত র্াস্তর্ায়ি % ১০০  
ত্রিনতেতা েনর্টিি সোি নসদ্ধান্তসমূহ (র্নদ র্াকে) ১০০% র্াস্তর্ায়ি েিকত হকর্ এর্ং 

র্াস্তর্ায়কিি িনতকর্দি নির্ বাহী পনিচালকেি নিের্ দানিল েিকত হকর্। 

 

 

 

জাতীয় শুদ্ধাচাি েযাকলন্ডাি 202২-2৩ 

 

 

ক্র. 

িং 
োর্ বক্রকর্ি িার্ 

র্াস 

োর্ বক্রকর্ি নর্র্িণ 
১র্ ত্রত্রর্ানসে ২য় ত্রত্রর্ানসে ৩য় ত্রত্রর্ানসে ৪র্ ব ত্রত্রর্ানসে 

জুলাই আগষ্ট কসপ্ট অকটা িকেম্বি নিকসম্বি জানু কেব্রু র্াচ ব এনিল কর্ জুি 

১ 
(১.২) ত্রিনতেতা েনর্টিি সোি নসদ্ধান্ত 

র্াস্তর্ায়ি 

            ত্রিনতেতা েনর্টিি সোি নসদ্ধান্তসমূহ (র্নদ র্াকে) 

১০০% র্াস্তর্ায়ি েিকত হকর্ এর্ং র্াস্তর্ায়কিি 

িনতকর্দি নির্ বাহী পনিচালকেি নিের্ দানিল েিকত 

হকর্। 

 

 

 

 

 

 



কর্েনিোল শািা 

 

২০২২-২৩ অর্ ব র্ছকিি জাতীয় শুদ্ধাচাি কেৌশল ের্ বপনিেল্পিা অন্তর্ভ বক্ত োর্ বক্রকর্ি তানলো 

 

োর্ বক্রর্ এেে লক্ষ্যর্াত্রা সর্য়সীর্া োর্ বক্রকর্ি নর্র্িণ 

(১.২) ত্রিনতেতা েনর্টিি সোি নসদ্ধান্ত র্াস্তর্ায়ি % ১০০  
ত্রিনতেতা েনর্টিি সোি নসদ্ধান্তসমূহ (র্নদ র্াকে) ১০০% র্াস্তর্ায়ি েিকত হকর্ এর্ং 

র্াস্তর্ায়কিি িনতকর্দি নির্ বাহী পনিচালকেি নিের্ দানিল েিকত হকর্। 

 

 

 

জাতীয় শুদ্ধাচাি েযাকলন্ডাি 202২-2৩ 

 

 

ক্র. 

িং 
োর্ বক্রকর্ি িার্ 

র্াস 

োর্ বক্রকর্ি নর্র্িণ 
১র্ ত্রত্রর্ানসে ২য় ত্রত্রর্ানসে ৩য় ত্রত্রর্ানসে ৪র্ ব ত্রত্রর্ানসে 

জুলাই আগষ্ট কসপ্ট অকটা িকেম্বি নিকসম্বি জানু কেব্রু র্াচ ব এনিল কর্ জুি 

১ 
(১.২) ত্রিনতেতা েনর্টিি সোি নসদ্ধান্ত 

র্াস্তর্ায়ি 

            ত্রিনতেতা েনর্টিি সোি নসদ্ধান্তসমূহ (র্নদ র্াকে) 

১০০% র্াস্তর্ায়ি েিকত হকর্ এর্ং র্াস্তর্ায়কিি 

িনতকর্দি নির্ বাহী পনিচালকেি নিের্ দানিল েিকত 

হকর্। 

 

 

 

 

 

 

 



কস্টাি শািা 

 

২০২২-২৩ অর্ ব র্ছকিি জাতীয় শুদ্ধাচাি কেৌশল ের্ বপনিেল্পিা অন্তর্ভ বক্ত োর্ বক্রকর্ি তানলো 

 

োর্ বক্রর্ এেে লক্ষ্যর্াত্রা সর্য়সীর্া োর্ বক্রকর্ি নর্র্িণ 

(১.২) ত্রিনতেতা েনর্টিি সোি নসদ্ধান্ত র্াস্তর্ায়ি % ১০০  
ত্রিনতেতা েনর্টিি সোি নসদ্ধান্তসমূহ (র্নদ র্াকে) ১০০% র্াস্তর্ায়ি েিকত হকর্ এর্ং 

র্াস্তর্ায়কিি িনতকর্দি নির্ বাহী পনিচালকেি নিের্ দানিল েিকত হকর্। 

(৩.২) স্বচ্ছতা ও জর্ার্নদনহতা বৃনদ্ধি লকক্ষ্য সদি 

দপ্তকিি স্টে র্নহ নিয়নর্ত র্াচাইেিণ 
সংখ্যা ৪  

স্টে র্নহ র্াচাইেিণ েনর্টি ের্তবে িকতযে কোয়ার্ বাকি ১ টি েকি কর্ার্ ৪টি িনতকর্দি নির্ বাহী 

পনিচালকেি নিের্ দানিল েিকত হকর্ । 

 

 

 

জাতীয় শুদ্ধাচাি েযাকলন্ডাি 202২-2৩ 

 

 

ক্র. 

িং 
োর্ বক্রকর্ি িার্ 

র্াস 

োর্ বক্রকর্ি নর্র্িণ 
১র্ ত্রত্রর্ানসে ২য় ত্রত্রর্ানসে ৩য় ত্রত্রর্ানসে ৪র্ ব ত্রত্রর্ানসে 

জুলাই আগষ্ট কসপ্ট অকটা িকেম্বি নিকসম্বি জানু কেব্রু র্াচ ব এনিল কর্ জুি 

১ 
(১.২) ত্রিনতেতা েনর্টিি সোি নসদ্ধান্ত 

র্াস্তর্ায়ি 

            ত্রিনতেতা েনর্টিি সোি নসদ্ধান্তসমূহ (র্নদ র্াকে) 

১০০% র্াস্তর্ায়ি েিকত হকর্ এর্ং র্াস্তর্ায়কিি 

িনতকর্দি নির্ বাহী পনিচালকেি নিের্ দানিল েিকত 

হকর্। 

৬ 
(৩.২) স্বচ্ছতা ও জর্ার্নদনহতা বৃনদ্ধি লকক্ষ্য 

সদি দপ্তকিি স্টে র্নহ নিয়নর্ত র্াচাইেিণ 

            স্টে র্নহ র্াচাইেিণ েনর্টি ের্তবে িকতযে কোয়ার্ বাকি 

১ টি েকি কর্ার্ ৪টি িনতকর্দি নির্ বাহী পনিচালকেি 

নিের্ দানিল েিকত হকর্ । 

 

 

 



 সম্প্রসানিত তুলাচাষ িেল্প (কেজ-১) 

 

২০২২-২৩ অর্ ব র্ছকিি জাতীয় শুদ্ধাচাি কেৌশল ের্ বপনিেল্পিা অন্তর্ভ বক্ত োর্ বক্রকর্ি তানলো 

 

োর্ বক্রর্ এেে লক্ষ্যর্াত্রা সর্য়সীর্া োর্ বক্রকর্ি নর্র্িণ 

(১.২) ত্রিনতেতা েনর্টিি সোি নসদ্ধান্ত র্াস্তর্ায়ি % ১০০  
ত্রিনতেতা েনর্টিি সোি নসদ্ধান্ত সমূহ ১০০% র্াস্তর্ায়ি েিকত হকর্ এর্ং র্াস্তর্ায়কিি িনতকর্দি 

নির্ বাহী পনিচালকেি নিের্ দানিল েিকত হকর্। 

(২.১) ২০২২-২৩ অর্ ম েছয়রর ক্র -পনরকল্পনা  

(প্রকয়ল্পর  অনুয়িানদে োনষ মক ক্র  পনরকল্পনাসহ)   

ওয় েসাইয়ে প্রকাশ 

তানিি 

৩১-০৭-২২ 

৩০-০৪-

২০২৩ 

৩১-০৭-২২ 

৩০-০৪-২০২৩ 

ক.  ৩১-০৭-২০২১ রাজস্ব োয়জে ও উন্ন ন োয়জয়ের (প্রকল্পসমূয়হর) আওো  ক্র  পনরকল্পনা 

আপয়িাডকরে 

ি. ৩০-০৪-২০২২ সংয়শানধে োয়জয়ের আয়িায়ক রাজস্ব ও প্রকয়ল্পর োনষ মক ক্র  পনরকল্পনা 

(২.২) অনুকর্ানদত র্ানষ বে ক্রয় 

পনিেল্পিাি র্র্ার্র্ র্াস্তর্ায়ি (িেকল্পি ক্রয় 

পনিেল্পিাসহ) 

% ১০০  ক্রর্পুনিত র্াস্তর্ায়ি অগ্রগনত নির্ বাহী পনিচালকেি নিের্ দানিল েিকত হকর্ । 

(২.৩) বাজেট বাস্তবায়ন % ১০০  Ibas++ হকত র্াস্তর্ায়ি অগ্রগনত নির্ বাহী পনিচালকেি নিের্ দানিল েিকত হকর্। 

(২.৪) প্রকল্পের PIC সভা আল্প াজন সংখ্যা ৬টি  ৩ িেল্প নর্নলকয় কর্ার্ ৬টি PIC সো আকয়াজি েিকত হকর্। 

(৩.৪) িেল্পসমূকহি আওতায় র্াস্তর্ায়িাধীি নির্ বাণ 

ও পূতবোকজি র্াস্তর্ায়ি অগ্রগনত ও র্াি নিয়নর্ত 

পনির্ীক্ষ্ণ 

সংখ্যা ২  ২য় ও ৪র্ ব কোয়ার্ বাকি িনতকর্দি নির্ বাহী পনিচালকেি নিের্ দানিল েিকত হকর্ । 

 

 

 

 

 

 



সম্প্রসানিত তুলাচাষ িেল্প (কেজ-১) 

 

জাতীয় শুদ্ধাচাি েযাকলন্ডাি 202২-2৩ 

 

ক্র. 

িং 
োর্ বক্রকর্ি িার্ 

র্াস 

োর্ বক্রকর্ি নর্র্িণ 
১র্ ত্রত্রর্ানসে ২য় ত্রত্রর্ানসে ৩য় ত্রত্রর্ানসে ৪র্ ব ত্রত্রর্ানসে 

জুলাই আগষ্ট কসপ্ট অকটা িকেম্বি নিকসম্বি জানু কেব্রু র্াচ ব এনিল কর্ জুি 

 
(১.২) ত্রিনতেতা েনর্টিি সোি নসদ্ধান্ত 

র্াস্তর্ায়ি 

            ত্রিনতেতা েনর্টিি সোি নসদ্ধান্ত সমূহ ১০০% র্াস্তর্ায়ি 

েিকত হকর্ এর্ং র্াস্তর্ায়কিি িনতকর্দি নির্ বাহী 

পনিচালকেি নিের্ দানিল েিকত হকর্। 

 

(২.১) ২০২২-২৩ অর্ ম েছয়রর ক্র -

পনরকল্পনা  (প্রকয়ল্পর  অনুয়িানদে োনষ মক 

ক্র  পনরকল্পনাসহ)   ওয় েসাইয়ে প্রকাশ 

            ক.  ৩১-০৭-২০২১ রাজস্ব োয়জে ও উন্ন ন োয়জয়ের 

(প্রকল্পসমূয়হর) আওো  ক্র  পনরকল্পনা আপয়িাডকরে 

ও অনিস আয়দশ জানরকরে 

ি. ৩০-০৪-২০২২ সংয়শানধে োয়জয়ের আয়িায়ক রাজস্ব 

ও প্রকয়ল্পর োনষ মক ক্র  পনরকল্পনা আপয়িাডকরে ও 

অনিস আয়দশ জানরকরে 

 

(২.২) অিকর্ানদত র্ানষ বে ক্রয় 

পনিেল্পিাি র্র্ার্র্ র্াস্তর্ায়ি (িেকল্পি 

ক্রয় পনিেল্পিাসহ) 

            
ক্রর্পুনিত র্াস্তর্ায়ি অগ্রগনত িনতকর্দি নির্ বাহী 

পনিচালকেি নিের্ দানিল েিকত হকর্ । 

 (২.৩) র্াকজর্ র্াস্তর্ায়ি 
            IBAS হকত িাপ্ত র্াস্তর্ায়ি অগ্রগনত িনতকর্দি নির্ বাহী 

পনিচালকেি নিের্ দানিল েিকত হকর্। 

 (২.৪) প্রকয়ল্পর PIC সভা আয় াজন 
            ৩ িেল্প নর্নলকয় কর্ার্ ৬টি PIC সো আকয়াজি েিকত 

হকর্। 

 

(৩.৪) িেল্পসমূকহি আওতায় র্াস্তর্ায়িাধীি 

নির্ বাণ ও পূতবোকজি র্াস্তর্ায়ি অগ্রগনত ও 

র্াি নিয়নর্ত পনির্ীক্ষ্ণ 

            
২য় ও ৪র্ ব কোয়ার্ বাকি িনতকর্দি নির্ বাহী পনিচালকেি 

নিের্ দানিল েিকত হকর্ । 

 

 

 

 



তুলাি গকর্ষণা উন্নয়ি ও িযুনক্ত হস্তান্তি িেল্প 

 

২০২২-২৩ অর্ ব র্ছকিি জাতীয় শুদ্ধাচাি কেৌশল ের্ বপনিেল্পিা অন্তর্ভ বক্ত োর্ বক্রকর্ি তানলো 

 

োর্ বক্রর্ এেে লক্ষ্যর্াত্রা সর্য়সীর্া োর্ বক্রকর্ি নর্র্িণ 

(১.২) ত্রিনতেতা েনর্টিি সোি নসদ্ধান্ত র্াস্তর্ায়ি % ১০০  
ত্রিনতেতা েনর্টিি সোি নসদ্ধান্ত সমূহ ১০০% র্াস্তর্ায়ি েিকত হকর্ এর্ং র্াস্তর্ায়কিি িনতকর্দি 

নির্ বাহী পনিচালকেি নিের্ দানিল েিকত হকর্। 

(২.১) ২০২২-২৩ অর্ ম েছয়রর ক্র -পনরকল্পনা  

(প্রকয়ল্পর  অনুয়িানদে োনষ মক ক্র  পনরকল্পনাসহ)   

ওয় েসাইয়ে প্রকাশ 

তানিি 

৩১-০৭-২২ 

৩০-০৪-

২০২৩ 

৩১-০৭-২২ 

৩০-০৪-২০২৩ 

ক.  ৩১-০৭-২০২১ রাজস্ব োয়জে ও উন্ন ন োয়জয়ের (প্রকল্পসমূয়হর) আওো  ক্র  পনরকল্পনা 

আপয়িাডকরে 

ি. ৩০-০৪-২০২২ সংয়শানধে োয়জয়ের আয়িায়ক রাজস্ব ও প্রকয়ল্পর োনষ মক ক্র  পনরকল্পনা 

(২.২) অনুকর্ানদত র্ানষ বে ক্রয় 

পনিেল্পিাি র্র্ার্র্ র্াস্তর্ায়ি (িেকল্পি ক্রয় 

পনিেল্পিাসহ) 

% ১০০  ক্রর্পুনিত র্াস্তর্ায়ি অগ্রগনত নির্ বাহী পনিচালকেি নিের্ দানিল েিকত হকর্ । 

(২.৩) বাজেট বাস্তবায়ন % ১০০  Ibas++ হকত র্াস্তর্ায়ি অগ্রগনত নির্ বাহী পনিচালকেি নিের্ দানিল েিকত হকর্। 

(২.৪) প্রকল্পের PIC সভা আল্প াজন সংখ্যা ৬টি  ৩ িেল্প নর্নলকয় কর্ার্ ৬টি PIC সো আকয়াজি েিকত হকর্। 

(৩.৪) িেল্পসমূকহি আওতায় র্াস্তর্ায়িাধীি নির্ বাণ 

ও পূতবোকজি র্াস্তর্ায়ি অগ্রগনত ও র্াি নিয়নর্ত 

পনির্ীক্ষ্ণ 

সংখ্যা ২  ২য় ও ৪র্ ব কোয়ার্ বাকি িনতকর্দি নির্ বাহী পনিচালকেি নিের্ দানিল েিকত হকর্ । 

 

 

 

 

 

 



তুলাি গকর্ষণা উন্নয়ি ও িযুনক্ত হস্তান্তি িেল্প 

 

জাতীয় শুদ্ধাচাি েযাকলন্ডাি 202২-2৩ 

 

ক্র. 

িং 
োর্ বক্রকর্ি িার্ 

র্াস 

োর্ বক্রকর্ি নর্র্িণ 
১র্ ত্রত্রর্ানসে ২য় ত্রত্রর্ানসে ৩য় ত্রত্রর্ানসে ৪র্ ব ত্রত্রর্ানসে 

জুলাই আগষ্ট কসপ্ট অকটা িকেম্বি নিকসম্বি জানু কেব্রু র্াচ ব এনিল কর্ জুি 

 
(১.২) ত্রিনতেতা েনর্টিি সোি নসদ্ধান্ত 

র্াস্তর্ায়ি 

            ত্রিনতেতা েনর্টিি সোি নসদ্ধান্ত সমূহ ১০০% র্াস্তর্ায়ি 

েিকত হকর্ এর্ং র্াস্তর্ায়কিি িনতকর্দি নির্ বাহী 

পনিচালকেি নিের্ দানিল েিকত হকর্। 

 

(২.১) ২০২২-২৩ অর্ ম েছয়রর ক্র -

পনরকল্পনা  (প্রকয়ল্পর  অনুয়িানদে োনষ মক 

ক্র  পনরকল্পনাসহ)   ওয় েসাইয়ে প্রকাশ 

            ক.  ৩১-০৭-২০২১ রাজস্ব োয়জে ও উন্ন ন োয়জয়ের 

(প্রকল্পসমূয়হর) আওো  ক্র  পনরকল্পনা আপয়িাডকরে 

ও অনিস আয়দশ জানরকরে 

ি. ৩০-০৪-২০২২ সংয়শানধে োয়জয়ের আয়িায়ক রাজস্ব 

ও প্রকয়ল্পর োনষ মক ক্র  পনরকল্পনা আপয়িাডকরে ও 

অনিস আয়দশ জানরকরে 

 

(২.২) অিকর্ানদত র্ানষ বে ক্রয় 

পনিেল্পিাি র্র্ার্র্ র্াস্তর্ায়ি (িেকল্পি 

ক্রয় পনিেল্পিাসহ) 

            
ক্রর্পুনিত র্াস্তর্ায়ি অগ্রগনত িনতকর্দি নির্ বাহী 

পনিচালকেি নিের্ দানিল েিকত হকর্ । 

 (২.৩) র্াকজর্ র্াস্তর্ায়ি 
            IBAS হকত িাপ্ত র্াস্তর্ায়ি অগ্রগনত িনতকর্দি নির্ বাহী 

পনিচালকেি নিের্ দানিল েিকত হকর্। 

 (২.৪) প্রকয়ল্পর PIC সভা আয় াজন 
            ৩ িেল্প নর্নলকয় কর্ার্ ৬টি PIC সো আকয়াজি েিকত 

হকর্। 

 

(৩.৪) িেল্পসমূকহি আওতায় র্াস্তর্ায়িাধীি 

নির্ বাণ ও পূতবোকজি র্াস্তর্ায়ি অগ্রগনত ও 

র্াি নিয়নর্ত পনির্ীক্ষ্ণ 

            
২য় ও ৪র্ ব কোয়ার্ বাকি িনতকর্দি নির্ বাহী পনিচালকেি 

নিের্ দানিল েিকত হকর্ । 

 

 

 

 



এিহানসং েযাপানসটি ইি ের্ি েযািাইটিস কিকেলপকর্ন্ট িেল্প 

 

২০২২-২৩ অর্ ব র্ছকিি জাতীয় শুদ্ধাচাি কেৌশল ের্ বপনিেল্পিা অন্তর্ভ বক্ত োর্ বক্রকর্ি তানলো 

 

োর্ বক্রর্ এেে লক্ষ্যর্াত্রা সর্য়সীর্া োর্ বক্রকর্ি নর্র্িণ 

(১.২) ত্রিনতেতা েনর্টিি সোি নসদ্ধান্ত র্াস্তর্ায়ি % ১০০  
ত্রিনতেতা েনর্টিি সোি নসদ্ধান্ত সমূহ ১০০% র্াস্তর্ায়ি েিকত হকর্ এর্ং র্াস্তর্ায়কিি িনতকর্দি 

নির্ বাহী পনিচালকেি নিের্ দানিল েিকত হকর্। 

(২.১) ২০২২-২৩ অর্ ম েছয়রর ক্র -পনরকল্পনা  

(প্রকয়ল্পর  অনুয়িানদে োনষ মক ক্র  পনরকল্পনাসহ)   

ওয় েসাইয়ে প্রকাশ 

তানিি 

৩১-০৭-২২ 

৩০-০৪-

২০২৩ 

৩১-০৭-২২ 

৩০-০৪-২০২৩ 

ক.  ৩১-০৭-২০২১ রাজস্ব োয়জে ও উন্ন ন োয়জয়ের (প্রকল্পসমূয়হর) আওো  ক্র  পনরকল্পনা 

আপয়িাডকরে 

ি. ৩০-০৪-২০২২ সংয়শানধে োয়জয়ের আয়িায়ক রাজস্ব ও প্রকয়ল্পর োনষ মক ক্র  পনরকল্পনা 

(২.২) অনুকর্ানদত র্ানষ বে ক্রয় 

পনিেল্পিাি র্র্ার্র্ র্াস্তর্ায়ি (িেকল্পি ক্রয় 

পনিেল্পিাসহ) 

% ১০০  ক্রর্পুনিত র্াস্তর্ায়ি অগ্রগনত নির্ বাহী পনিচালকেি নিের্ দানিল েিকত হকর্ । 

(২.৩) বাজেট বাস্তবায়ন % ১০০  Ibas++ হকত র্াস্তর্ায়ি অগ্রগনত নির্ বাহী পনিচালকেি নিের্ দানিল েিকত হকর্। 

(২.৪) প্রকল্পের PIC সভা আল্প াজন সংখ্যা ৬টি  ৩ িেল্প নর্নলকয় কর্ার্ ৬টি PIC সো আকয়াজি েিকত হকর্। 

 

 

 

 

 

 

 

 



এিহানসং েযাপানসটি ইি ের্ি েযািাইটিস কিকেলপকর্ন্ট িেল্প 

 

জাতীয় শুদ্ধাচাি েযাকলন্ডাি 202২-2৩ 

 

ক্র. 

িং 
োর্ বক্রকর্ি িার্ 

র্াস 

োর্ বক্রকর্ি নর্র্িণ 
১র্ ত্রত্রর্ানসে ২য় ত্রত্রর্ানসে ৩য় ত্রত্রর্ানসে ৪র্ ব ত্রত্রর্ানসে 

জুলাই আগষ্ট কসপ্ট অকটা িকেম্বি নিকসম্বি জানু কেব্রু র্াচ ব এনিল কর্ জুি 

 
(১.২) ত্রিনতেতা েনর্টিি সোি নসদ্ধান্ত 

র্াস্তর্ায়ি 

            ত্রিনতেতা েনর্টিি সোি নসদ্ধান্ত সমূহ ১০০% র্াস্তর্ায়ি 

েিকত হকর্ এর্ং র্াস্তর্ায়কিি িনতকর্দি নির্ বাহী 

পনিচালকেি নিের্ দানিল েিকত হকর্। 

 

(২.১) ২০২২-২৩ অর্ ম েছয়রর ক্র -

পনরকল্পনা  (প্রকয়ল্পর  অনুয়িানদে োনষ মক 

ক্র  পনরকল্পনাসহ)   ওয় েসাইয়ে প্রকাশ 

            ক.  ৩১-০৭-২০২১ রাজস্ব োয়জে ও উন্ন ন োয়জয়ের 

(প্রকল্পসমূয়হর) আওো  ক্র  পনরকল্পনা আপয়িাডকরে 

ও অনিস আয়দশ জানরকরে 

ি. ৩০-০৪-২০২২ সংয়শানধে োয়জয়ের আয়িায়ক রাজস্ব 

ও প্রকয়ল্পর োনষ মক ক্র  পনরকল্পনা আপয়িাডকরে ও 

অনিস আয়দশ জানরকরে 

 

(২.২) অিকর্ানদত র্ানষ বে ক্রয় 

পনিেল্পিাি র্র্ার্র্ র্াস্তর্ায়ি (িেকল্পি 

ক্রয় পনিেল্পিাসহ) 

            
ক্রর্পুনিত র্াস্তর্ায়ি অগ্রগনত িনতকর্দি নির্ বাহী 

পনিচালকেি নিের্ দানিল েিকত হকর্ । 

 (২.৩) র্াকজর্ র্াস্তর্ায়ি 
            IBAS হকত িাপ্ত র্াস্তর্ায়ি অগ্রগনত িনতকর্দি নির্ বাহী 

পনিচালকেি নিের্ দানিল েিকত হকর্। 

 (২.৪) প্রকয়ল্পর PIC সভা আয় াজন 
            ৩ িেল্প নর্নলকয় কর্ার্ ৬টি PIC সো আকয়াজি েিকত 

হকর্। 

 

 


