
 
  



দপ্তর/সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কম র্-পিরকল্পনা ণয়ন o বাস্তবায়ন aগর্গিত পিরবীক্ষণ কাঠােমা, 3129-312৯ 
 

দপ্তর/সংস্থার নাম: পাব র্তয্ চট্টগর্াম আঞ্চিলক পিরষদ, রাঙ্গামািট। 

কায র্কর্েমর নাম কম র্সম্পাদন 
সূচক 

সূচেকর 
মান 

eকক 
 

বাস্তবায়েনর 
দািয়তব্ াপ্ত 
বয্িক্ত/পদ 

3129-
312৯ 

aথ র্বছেরর 
লক্ষয্মা া 

বাস্তবায়ন aগর্গিত পিরবীক্ষণ, 3129-312৯  

মন্তবয্ লক্ষয্মা া/ 
aজর্ন 

2ম 
েকায়াট র্ার

3য় 
েকায়াট র্ার

4য় 
েকায়াট র্ার

5থ র্ 
েকায়াট র্ার

েমাট 
aজর্ন 

aিজর্ত 
মান 

2 3 4 5 6 7 8 9 ৯ 21 22 23 24 25
2. ািতষ্ঠািনক বয্বস্থা……………………………….22
2.2 ৈনিতকতা কিমিটর সভা   aনুিষ্ঠত সভা 5 সংখয্া িনম র্ল কািন্ত চাকমা

িনব র্াহী কম র্কতর্া 
5 লক্ষয্মা া 2 2 2 2

aজর্ন 2 2
2.3 ৈনিতকতা কিমিটর সভার 
িসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন  

বাস্তবািয়ত 
িসদ্ধান্ত 

5 % িনম র্ল কািন্ত চাকমা
িনব র্াহী কম র্কতর্া 

লক্ষয্মা া 41% 71% 86% 211%
aজর্ন 41% 71% 86%

2.4 সব্ সব্ oেয়বসাiেট শুদ্ধাচার 
েসবাবক্স হালনাগাদকরণ 

েসবাবক্স 
হালনাগাদকৃত 

2 তািরখ িনম র্ল কািন্ত চাকমা
িনব র্াহী কম র্কতর্া 

লক্ষয্মা া 41/৯/29 41/23/29 41/4/2৯ 26/7/2৯
aজর্ন 41/৯/29 41/23/29 41/4/2৯

2.5 uত্তম চচ র্ার (Best 
Practice) তািলকা ণয়ন কের 
মি পিরষদ িবভােগ ে রণ 

uত্তম চচ র্ার 
তািলকা 
ে িরত 

3 তািরখ িনম র্ল কািন্ত চাকমা
িনব র্াহী কম র্কতর্া 

লক্ষয্মা া 41/৯/29 41/23/29 41/4/2৯ 26/7/2৯
aজর্ন 42/8/29 41/4/2৯

3. দক্ষতা o ৈনিতকতার uন্নয়ন……………..………….8

3.2 aংশীজেনর 
(stakeholder) aংশগর্হেণ  
সভা 

aনুিষ্ঠত সভা 3 সংখয্া 3 লক্ষয্মা া 71 71 71 71
aজর্ন - 2

3.3 কম র্কতর্া-কম র্চািরেদর 
aংশগর্হেণ িনয়িমত uপিস্হিত 
িবিধমালা 2৯93; সরকাির কম র্চাির 
আচারণ িবিধমালা 2৯8৯ eবং 
সিচবালয় িনেদ র্শমালা 3125 
সম্পেকর্ সেচতনতা বৃিদ্ধমূলক 
সভা/ িশক্ষণ আেয়াজন। aনুরুপ 
aনয্ানয্ িবিধ/িবধান সম্পেকর্ 
আেলাচনা ( েয়াজয্ েক্ষে ) 

aংশগর্হণকারী
/ 

িশক্ষণাথ  

4 সংখয্া িনম র্ল কািন্ত চাকমা
িনব র্াহী কম র্কতর্া 

36 লক্ষয্মা া
 
 

71 71 71 71

aজর্ন 71 71 71

3.4 জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল িবষেয় 
কম র্কতর্া-কম র্চািরেদর িশক্ষণ 
দান 

িশক্ষণাথ  3 সংখয্া িনম র্ল কািন্ত চাকমা
িনব র্াহী কম র্কতর্া 
সুবন র্া চাকমা 
িনব র্াহী কম র্কতর্া 

36 লক্ষয্মা া 36 36 36 36
aজর্ন 36 36 36



কায র্কর্েমর নাম কম র্সম্পাদন 
সূচক 

সূচেকর 
মান 

eকক 
 

বাস্তবায়েনর 
দািয়তব্ াপ্ত 
বয্িক্ত/পদ 

3129-
312৯ 

aথ র্বছেরর 
লক্ষয্মা া 

বাস্তবায়ন aগর্গিত পিরবীক্ষণ, 3129-312৯  

মন্তবয্ লক্ষয্মা া/ 
aজর্ন 

2ম 
েকায়াট র্ার

3য় 
েকায়াট র্ার

4য় 
েকায়াট র্ার

5থ র্ 
েকায়াট র্ার

েমাট 
aজর্ন 

aিজর্ত 
মান 

2 3 4 5 6 7 8 9 ৯ 21 22 23 24 25
4. শুদ্ধাচার িতষ্ঠায় সহায়ক আiন/িবিধ/নীিতমালা/ময্ানুেয়ল o জ্ঞাপন/পিরপ —eর বাস্তবায়ন eবং েযাজয্েক্ষে খসড়া ণয়ন………….21
4.2পাব র্তয্ েজলাসমূেহ ভারী িশল্প 
স্থাপেনর লাiেসন্স দান সংকর্ান্ত 
িবধানমালা 

 সুবন র্া চাকমা
িনব র্াহী কম র্কতর্া 

41/2/2৯  
41/2/2৯  

4.3পাব র্তয্ চট্টগর্াম আঞ্চিলক 
পিরষেদর aেকেজা 
যানবাহন,কিম্পuটার য পািত o 
aনয্ানয্ সামগর্ী aেকেজা 
েঘাষণাকরণ o িনষ্পিত্ত করণ 
সংকর্ান্ত নীিতমালা ণয়ণ 

 সুবন র্া চাকমা
িনব র্াহী কম র্কতর্া 

41/21/29  
41/21/29  

5. তথয্ aিধকার সম্পিকর্ত কায র্কর্ম  ……………….25
5.2 সব্ সব্ oেয়বসাiেট তথয্ 
aিধকার   আiন হালনাগাদকরণ  

েসবাবক্স 
হালনাগাদকৃত 

2 তািরখ ব রিশ্ম চাকমা
কিম্পuটার 
aপােরটর 

লক্ষয্মা া 41/৯/29 41/23/29 41/4/2৯ 26/7/2৯
aজর্ন 41/৯/29 41/23/29 41/4/2৯

5.3 তথয্ aিধকার আiেনর 
আoতায়  দািয়তব্ াপ্ত কম র্কতর্া 
(িডo) o িবকল্প দািয়তব্ াপ্ত 
কম র্কতর্ার aনলাiন িশক্ষণ 
সম্পাদন 

aনলাiন 
িশক্ষেণর  
সনদ াপ্ত 

3 তািরখ সুবন র্া চাকমা
িনব র্াহী কম র্কতর্া 

লক্ষয্মা া 41/৯/29 41/23/29 41/4/2৯ 26/7/2৯
aজর্ন 41/৯/29 41/23/29 41/4/2৯

5.4 দুদেক স্হািপত হটলাiন নমব্র 
217 (েটাল ি ) সব্ সব্ তথয্ বাতায়েন 
সংযুক্তকরণ eবং তা কম র্কতর্া-
কম র্চািরেদরেক aবিহতকরণ 

তথয্ বাতায়েন 
সংেযািজত o 
কম র্কতর্া-
কম র্চাির 
aবিহত 

2 তািরখ ব রিশ্ম চাকমা
কিম্পuটার 
aপােরটর 

লক্ষয্মা া 41/৯/29 41/23/29 41/4/2৯ 26/7/2৯
aজর্ন - 

5.5 তথয্ বাতায়েন সংেযািজত 
সংিশ্লষ্ট তথয্সমূহ হালনাগাদকরণ  

তথয্ বাতায়ন 
হালনাগাদকৃত 

3 তািরখ লক্ষয্মা া 41/৯/29 41/23/29 41/4/2৯ 26/7/2৯
aজর্ন 41/৯/29

5.6  তথয্ aিধকার আiন. 311৯; 
জনসব্াথ র্ সংিশ্লষ্ট তথয্ কাশ 
(সুরক্ষা) আiন, 3122 eবং জনসব্াথ র্ 
সংিশ্লষ্ট তথয্ কাশ (সুরক্ষা) 
িবিধমালা, 3128 সম্পেকর্ কম র্কতর্া-

কম র্কতর্া-
কম র্চাির 
aবিহত 

7 সংখয্া লক্ষয্মা া 71 71 71 71
aজর্ন 71 71 71



কায র্কর্েমর নাম কম র্সম্পাদন 
সূচক 

সূচেকর 
মান 

eকক 
 

বাস্তবায়েনর 
দািয়তব্ াপ্ত 
বয্িক্ত/পদ 

3129-
312৯ 

aথ র্বছেরর 
লক্ষয্মা া 

বাস্তবায়ন aগর্গিত পিরবীক্ষণ, 3129-312৯  

মন্তবয্ লক্ষয্মা া/ 
aজর্ন 

2ম 
েকায়াট র্ার

3য় 
েকায়াট র্ার

4য় 
েকায়াট র্ার

5থ র্ 
েকায়াট র্ার

েমাট 
aজর্ন 

aিজর্ত 
মান 

2 3 4 5 6 7 8 9 ৯ 21 22 23 24 25
কম র্চািরেদরেক aবিহতকরণ 
5.7 সব্ েণািদত তথয্ কাশ 
িনেদ র্িশকা হালনাগাদ কের 
oেয়বসাiেট কাশ  

হালনাগাদকৃত 
িনেদ র্িশকা 

oেয়বসাiেট 
কািশত 

3 তািরখ সুবন র্া চাকমা
িনব র্াহী কম র্কতর্া 

লক্ষয্মা া 41/৯/29 41/23/29 41/4/2৯ 26/7/2৯
aজর্ন 41/৯/29 41/23/29 41/4/2৯

6. i-গভেন র্ন্স বাস্তবায়ন……………………….24
6.2 দাপ্তিরক কােজ aনলাiন 
েরসপন্স িসেস্টম (i-েমiল/ 
eসeমeস)-eর বয্বহার 

i-েমiল/ 
eসeমeস 
বয্বহৃত 

3 % িনম র্ল কািন্ত চাকমা
িনব র্াহী কম র্কতর্া 

211% লক্ষয্মা া 41% 71% 86% 211%
aজর্ন 41% 71% 86%

6.3 িভিডo/aনলাiন/েটিল-
কনফােরন্স আেয়াজন 
(স্কাiপ/ময্ােসন্জার, ভাiবার 
বয্বহারসহ) 

aনুিষ্ঠত  
কনফােরন্স 

4 সংখয্া সুবন র্া চাকমা
িনব র্াহী কম র্কতর্া 

লক্ষয্মা া  
aজর্ন  

6.4 দাপ্তিরক সকল কােজ 
iuিনেকাড বয্বহার  

iuিনেকাড 
বয্বহৃত 

3 % সূিচকা চাকমা
uচ্চমান সহকারী 

লক্ষয্মা া 211% 211% 211% 211% iuিনেকাড
বয্বহৃত 

aজর্ন 211% 211% 211%
6.5 i-েটন্ডার/i-িজিপ-eর মাধয্েম 
কর্য় কায র্ সম্পাদন 

i-েটন্ডার 
সম্পািদত  

3 % ীিতময় েদয়ান
uচ্চমান সহকারী, 
নাছিরন জাহান 
aিফস সহকারী 

লক্ষয্মা া  কায র্কর্ম
নাi aজর্ন  

6.6 দপ্তর/সংস্হায় চালুকৃত 
aনলাiন/i-েসবার বয্বহার সংকর্ান্ত 
কায র্কর্ম পিরবীক্ষণ  

aনলাiন/i-
েসবার বয্বহার 
পিরবীক্ষণকৃত 

4 % সুবন র্া চাকমা
িনব র্াহী কম র্কতর্া 

লক্ষয্মা া 211% 211% 211% 211%
aজর্ন 211% 211% 211%

6.7 েসাসয্াল িমিডয়ার বয্বহার কের 
নাগিরক সমসয্ার সমাধান  

সমসয্া 
সমাধানকৃত 

2 % সুবন র্া চাকমা
িনব র্াহী কম র্কতর্া 

লক্ষয্মা া - 
aজর্ন - 

7. uদ্ভাবনী uেদয্াগ o েসবা পদ্ধিত সহজীকরণ…………….….6
7.2 বািষ র্ক uদ্ভাবন কম র্-পিরকল্পনা 
3129-2৯ ণয়ন 

কম র্-
পিরকল্পনা 
ণীত 

2 তািরখ সুবন র্া চাকমা
িনব র্াহী কম র্কতর্া 

লক্ষয্মা া 41/৯/29 41/23/29 41/4/2৯ 26/7/2৯
aজর্ন 41/৯/29 41/23/29 41/4/2৯

7.3 বািষ র্ক uদ্ভাবন কম র্পিরকল্পনায় 
aন্তর্ভুক্ত কায র্কর্ম বাস্তবায়ন  

বাস্তবািয়ত 
uদ্ভাবনী 
কায র্কর্ম 

3 % মিনতা চাকমা
uচ্চমান সহকারী 

লক্ষয্মা া 41% 71% 86% 211%
aজর্ন 41% 71% 86%



কায র্কর্েমর নাম কম র্সম্পাদন 
সূচক 

সূচেকর 
মান 

eকক 
 

বাস্তবায়েনর 
দািয়তব্ াপ্ত 
বয্িক্ত/পদ 

3129-
312৯ 

aথ র্বছেরর 
লক্ষয্মা া 

বাস্তবায়ন aগর্গিত পিরবীক্ষণ, 3129-312৯  

মন্তবয্ লক্ষয্মা া/ 
aজর্ন 

2ম 
েকায়াট র্ার

3য় 
েকায়াট র্ার

4য় 
েকায়াট র্ার

5থ র্ 
েকায়াট র্ার

েমাট 
aজর্ন 

aিজর্ত 
মান 

2 3 4 5 6 7 8 9 ৯ 21 22 23 24 25
7.4 চালুকৃত uদ্ভাবন 
uেদয্াগ/সহজীকৃত েসবা পিরবীক্ষণ 

চালুকৃত েসবা 
পিরবীক্ষণকৃত 

3 সংখয্া সুবন র্া চাকমা
িনব র্াহী কম র্কতর্া 

লক্ষয্মা া - - -
aজর্ন - - - -

8. সব্চ্ছতা o জবাবিদিহ শিক্তশালীকরণ…………………...27
8.2 িপিপe 3117-eর ধারা 22(3) 
o িপিপআর 3119-eর িবিধ 27(7) 
aনুযায়ী কর্য়-পিরকল্পনা 3129-2৯ 
ণয়ন 

কর্য়-
পিরকল্পনা 
ণীত 

4 তািরখ িনম র্ল কািন্ত চাকমা
িনব র্াহী কম র্কতর্া, 
ীিতময় েদoয়ান 

uচ্চমান সহকারী, 
নাছিরন জাহান 
aিফস সহকারী 

41/৯/29 41/23/29 41/4/2৯ 26/7/2৯ বােজট
ািপ্ত 

সােপেক্ষ
41/৯/29 41/23/29 41/4/2৯

8.3 সব্ সব্ oেয়বসাiেটর aিভেযাগ 
িতকার বয্বস্থা (GRS) েসবাবক্স 
হালনাগাদকরণ 

oেয়বসাiেট 
 হালনাগাদকৃত  

2 তািরখ িনম র্ল কািন্ত চাকমা
িনব র্াহী কম র্কতর্া 

লক্ষয্মা া 41/৯/29 41/23/29 41/4/2৯ 26/7/2৯
aজর্ন 41/৯/29 41/23/29 41/4/2৯

8.4 দপ্তর/সংস্হার েসবা দান 
িত িত (িসিটেজনস্ চাট র্ার) 
বাস্তবায়ন aগর্গিত পিরবীক্ষণ 

বাস্তবায়ন 
aগর্গিত 

পিরবীক্ষণকৃত 

5 % সুবন র্া চাকমা
িনব র্াহী কম র্কতর্া 

লক্ষয্মা া 211% 211% 211% 211%
aজর্ন 211% 211% 211%

8.5  দপ্তর/সংস্হার শাখা/aিধশাখা 
পিরদশ র্ন/আকিস্মক পিরদশ র্ন   

পিরদশ র্ন/ 
আকিস্মক 
পিরদশ র্ন   
সম্পন্ন 

3 সংখয্া িনম র্ল কািন্ত চাকমা  
িনব র্াহী কম র্কতর্া 
সুবন র্া চাকমা, 
িনব র্াহী কম র্কতর্া 

লক্ষয্মা া - - 2 -
aজর্ন - - - -

8.6 সিচবালয় িনেদ র্শমালা 3125 
eর aনুযায়ী  নিথর ে ণী 
িবনয্াসকরণ  

নিথ ে ণী 
িবনয্াসকৃত 

5 % সুবন র্া চাকমা
িনব র্াহী কম র্কতর্া, 
সূিচকা চাকমা 
uচ্চমান সহকারী 
 

লক্ষয্মা া 211% 211% 211% 211%
aজর্ন 211% 211% 211%

8.7 গণশুনানী আেয়াজন আেয়ািজত 
গণশুনানী 

3 সংখয্া সুবন র্া চাকমা
িনব র্াহী কম র্কতর্া 

লক্ষয্মা া - 
aজর্ন - 

9. দপ্তর/সংস্থার শুদ্ধাচার সংিশ্লষ্ট aনয্ানয্ কায র্কর্ম……………..7 (িনেদ র্িশকায় সংেযািজত তািলকা েথেক কমপেক্ষ 4িট কায র্কর্ম িনব র্াচন করেত হেব)
9.2তথয্ aিধকার আiন  সুবন র্া চাকমা

িনব র্াহী কম র্কতর্া 
41% 71% 86% 211%
41% 71% 86%

9.3iেনােভশন  সুবন র্া চাকমা
িনব র্াহী কম র্কতর্া 

41% 71% 86% 211%
41% 71%



কায র্কর্েমর নাম কম র্সম্পাদন 
সূচক 

সূচেকর 
মান 

eকক 
 

বাস্তবায়েনর 
দািয়তব্ াপ্ত 
বয্িক্ত/পদ 

3129-
312৯ 

aথ র্বছেরর 
লক্ষয্মা া 

বাস্তবায়ন aগর্গিত পিরবীক্ষণ, 3129-312৯  

মন্তবয্ লক্ষয্মা া/ 
aজর্ন 

2ম 
েকায়াট র্ার

3য় 
েকায়াট র্ার

4য় 
েকায়াট র্ার

5থ র্ 
েকায়াট র্ার

েমাট 
aজর্ন 

aিজর্ত 
মান 

2 3 4 5 6 7 8 9 ৯ 21 22 23 24 25
9.4বািষ র্ক কম র্সম্পাদন চুিক্ত  িনম র্ল কািন্ত চাকমা

িনব র্াহী কম র্কতর্া 
 

41% 71% 86% 211%
41% 71%

৯. শুদ্ধাচার চচ র্ার জনয্ পুরস্কার/ েণাদনা দান..............................4
৯.2 ‘শুদ্ধাচার পুরস্কার  দান 
নীিতমালা, 3128’ eবং মি পিরষদ 
িবভােগর 24.4.3129 তািরেখর 
15.11.1111.933.25.153.27.16
4 নমব্র ষ্পস্টীকরণ প  aনুযায়ী 
শুদ্ধাচার পুরস্কার দান 

দত্ত পুরস্কার 4 তািরখ লক্ষয্মা া - 41/23/29 - 26/7/2৯
aজর্ন  

21. aথ র্ বরাদ্দ....................................................................6
21.2 শুদ্ধাচার কম র্-পিরকল্পনায় 
aন্তর্ভুক্ত িবিভন্ন কায র্কর্ম বাস্তবায়েনর 
জনয্ বরাদ্দকৃত  aেথ র্র আনুমািনক 
পিরমাণ 

বরাদ্দকৃত aথ র্ 6 লক্ষ 
টাকা 

লক্ষয্মা া 2 2 2 2 বােজট
ািপ্ত 

সােপেক্ষ
aজর্ন 2 2 2

22. পিরবীক্ষণ o মূলয্ায়ন………………………………21

22.2 জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল 
কম র্-পিরকল্পনা, 3129-2৯ ণয়ন 
কের ম ণালয়/িবভাগ/ রা ীয় 
িতষ্ঠােনর  িবভােগ দািখল 

ণীত কম র্-
পিরকল্পনা 
দািখলকৃত 

4 তািরখ লক্ষয্মা া 41/৯/29 41/23/29 41/4/2৯ 26/7/2৯ ম  ণালেয়র 
িনেদ র্শনা 
েমাতােবক aজর্ন 41/৯/29 41/23/29 41/4/2৯

22.3 িনধ র্ািরত সমেয় ৈ মািসক 
পিরবীক্ষণ  িতেবদন 
ম ণালয়/িবভাগ/রা ীয় িতষ্ঠােন 
িবভােগ দািখল 

ৈ মািসক 
িতেবদন 
দািখলকৃত 

3 তািরখ লক্ষয্মা া 41/৯/29 41/23/29 41/4/2৯ 26/7/2৯
aজর্ন 41/৯/29 41/23/29 41/4/2৯

22.4 আoতাধীন আঞ্চিলক/মাঠ 
পয র্ােয়র কায র্ালয়েক জাতীয় 
শুদ্ধাচার েকৗশল কম র্-পিরকল্পনা, 
3129-2৯ ণয়েনর িনেদ র্শনা 
দান 

দত্ত 
িনেদ র্শনা 

2 তািরখ 41/৯/29 41/23/29 41/4/2৯ 26/7/2৯
- - -

22.5 আoতাধীন আঞ্চিলক/মাঠ 
পয র্ােয়র কায র্ালেয় জাতীয় 

আেয়ািজত 
কম র্শালা 

3 তািরখ লক্ষয্মা া 41/৯/29 41/23/29 41/4/2৯ 26/7/2৯
aজর্ন - - -



কায র্কর্েমর নাম কম র্সম্পাদন 
সূচক 

সূচেকর 
মান 

eকক 
 

বাস্তবায়েনর 
দািয়তব্ াপ্ত 
বয্িক্ত/পদ 

3129-
312৯ 

aথ র্বছেরর 
লক্ষয্মা া 

বাস্তবায়ন aগর্গিত পিরবীক্ষণ, 3129-312৯  

মন্তবয্ লক্ষয্মা া/ 
aজর্ন 

2ম 
েকায়াট র্ার

3য় 
েকায়াট র্ার

4য় 
েকায়াট র্ার

5থ র্ 
েকায়াট র্ার

েমাট 
aজর্ন 

aিজর্ত 
মান 

2 3 4 5 6 7 8 9 ৯ 21 22 23 24 25
শুদ্ধাচার েকৗশল কম র্-পিরকল্পনা, 
3129-2৯ ণয়েনর িনিমত্ত 
কম র্শালা আেয়াজন 
22.6 আoতাধীন আঞ্চিলক/মাঠ 
পয র্ােয়র কায র্ালয় কতৃর্ক 
ণীত/দািখলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার 
েকৗশল পিরবীক্ষণ িতেবদেনর 
oপর িফডবয্াক দান 

aনুিষ্ঠত 
িফডবয্াক সভা 

3 সংখয্া লক্ষয্মা া 2 2 2
aজর্ন - - -

 


