
 দপ্তর/সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা, ২০১৯-২০২০ পরররশষ্ট   

দপ্তর/সংস্থার নার্: বাাংলাদেশ সড়  পররবহন  র্তমপক্ষ 

 ার্ মক্রদর্র নার্  র্ মসম্পােন 

সূচ  

 

সূচদ র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়দনর

োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পে 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মবছদরর 

লক্ষযর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগতরত পররবীক্ষণ, ২০১৯-২০২০  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াত্রা/ 

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………………………………৮ 

১.১ ননরত তা  রর্টির সভা   অনুরষ্ঠত সভা ৪ সাংখ্যা শুদ্ধাচার 

ক া াল 

পদয়ন্ট 

 র্ ম তমা 

৪ লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.২ ননরত তা  রর্টির সভার রসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন  

বাস্তবারয়ত 

রসদ্ধান্ত 

৪ % শুদ্ধাচার 

ক া াল 

পদয়ন্ট 

 র্ ম তমা 

৮০% লক্ষযর্াত্রা ৮০% ৮০% ৮০% ৮০%    

অজমন      

২. েক্ষতা ও ননরত তার উন্নয়ন……………………..…. ১০ 

২.১ সুশাসন প্রতিষ্ঠার তনতিত্ত 

অাংশীজদনর (stakeholders) 

অাংশগ্রহদণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ২ সাংখ্যা শুদ্ধাচার 

ক া াল 

পদয়ন্ট 

 র্ ম তমা 

১ লক্ষযর্াত্রা  ১      

অজমন      

২.২ অাংশীজদনর অাংশগ্রহদণ  সভার 

তসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত 

রসদ্ধান্ত 

২ % শুদ্ধাচার 

ক া াল 

পদয়ন্ট 

 র্ ম তমা 

৫০% লক্ষযর্াত্রা  ৫০%      

অজমন      

২.৩  র্ ম তমা- র্ মচারীকের অাংশগ্রহদণ 

চাকতর সংক্রান্ত তবতিন্ন প্ররশক্ষণ 

আদয়াজনঃ 

( ) সর ারী  র্ মচারী (শৃঙ্খলা ও 

আরপল) রবরির্ালা,২০১৮ 

(খ)সর ারী  র্ মচারী আচরণ 

রবরির্ালা,১৯৭৯ 

(গত) সরচবালয় রনদে মশর্ালা,২০১৪ 

প্ররশক্ষণার্ী ৩ সাংখ্যা পররচাল  

(প্ররশক্ষন) 

৬০ লক্ষযর্াত্রা  ৩০ ৩০     

অজমন      

২.৪  র্ ম তমা- র্ মচারীকের অাংশগ্রহদণ 

সুশাসন সাংক্রান্ত প্ররশক্ষণ আদয়াজনঃ 

( ) জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল ও 

সুশাসন 

(খ) অরভদর্াগত প্ররত ার ব্যবস্থা 

প্ররশক্ষণার্ী ৩ সাংখ্যা পররচাল  

(প্ররশক্ষন) 

৬০ লক্ষযর্াত্রা ৩০   ৩০    

অজমন      



 ার্ মক্রদর্র নার্  র্ মসম্পােন 

সূচ  

 

সূচদ র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়দনর

োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পে 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মবছদরর 

লক্ষযর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগতরত পররবীক্ষণ, ২০১৯-২০২০  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াত্রা/ 

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 

(GRS) 

(গত)কসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত 

(ঘ) বারষ ম   র্ ম সম্পােন চুরি 

(ঙ) তথ্য অরি ার সাংক্রান্ত 

৩. শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক আইন/তিতি/নীতিমালা/ম্যানুয়য়ল ও প্রজ্ঞাপন/পতরপত্র-এর িাস্তিায়ন এিং প্রয় াজ্য ক্ষেয়ত্র খসড়া প্রণয়ন………….১০ 

৩.১ রাইড কশয়াররাং সারভ মস নীরতর্ালা 

২০১৭ বাস্তবায়ন 

 

 ১০ তাররখ পররচাল  

(ইরজঃ) 

৩০.৬.২০ লক্ষযর্াত্রা    ৩০.৬.২০    

অজমন      

৪. ওয়য়বসাইয়ে সসবাবক্স হালনাগাদকরণ..................................৮ 

৪.১ সসবা সংক্রান্ত সোল তি নস্বরসমূহ 

স্ব স্ব তথ্য বাতায়দন দৃশ্যিানকরণ   

িথ্য বািায়য়ন 

দৃশ্যিানকৃি 

১ তাররখ কপ্রাগ্রার্ার ২৯.৮.১৯ লক্ষযর্াত্রা ২৯.০৮.১৯       

অজমন      

৪.২ স্ব স্ব ওদয়বসাইদর্ শুদ্ধাচার 

কসবাবক্স হালনাগতাে রণ  

কসবাবক্স 

হালনাগতােকৃত 

২ িাতরখ কপ্রাগ্রার্ার ১২.৮.১৯ 

২৩.১০.১৯ 

১৬.২.২০ 

২০.৫.২০ 

লক্ষযর্াত্রা ১২.৮.১৯ ২৩.১০.১৯ ১৬.২.২০ ২০.৫.২০    

অজমন      

৪.৩ স্বপ্রদণারেত তথ্য প্রকাশ 

তনয়দ েতশকা হালনাগাদ কয়র 

ওদয়বসাইদর্ প্র াশ 

হালনাগতােকৃত 

রনদে মরশ া 

ওদয়বসাইদর্ 

প্র ারশত 

১ তাররখ কপ্রাগ্রার্ার ২৫.৬.২০ লক্ষযর্াত্রা    ২৫.৬.২০    

অজমন      

৪.৪ স্ব স্ব ওদয়বসাইদর্ তথ্য অরি ার   

কসবাবক্স হালনাগতাে রণ  

কসবাবক্স 

হালনাগতােকৃত 

২ তাররখ ১২.৮.১৯ 

২৩.১০.১৯ 

১৬.২.২০ 

২০.৫.২০ 

কপ্রাগ্রার্ার লক্ষযর্াত্রা ১২.৮.১৯ ২৩.১০.১৯ ১৬.২.২০ ২০.৫.২০    

অজমন      

৪.৫ স্ব স্ব ওদয়বসাইদর্র অরভদর্াগত 

প্ররত ার ব্যবস্থা (GRS) কসবাবক্স 

হালনাগতাে রণ 

ওদয়বসাইদর্ 

হালনাগতােকৃত 

২ তাররখ ১২.৮.১৯ 

২৩.১০.১৯ 

১৬.২.২০ 

২০.৫.২০ 

কপ্রাগ্রার্ার লক্ষযর্াত্রা ১২.৮.১৯ ২৩.১০.১৯ ১৬.২.২০ ২০.৫.২০    

অজমন      

৫. সুশাসন প্রতিষ্ঠা……………………………..৬ 

৫.১ উত্তর্ চচ মার তারল া প্রণয়ন  দর 

স্ব স্ব িন্ত্রণালয়/রবভাদগত কপ্ররণ 

উত্তর্ চচ মার 

তারল া কপ্রররত 

৩ তাররখ ২৮.১১.১৯ ক া াল 

পদয়ন্ট 

 র্ ম তমা 

লক্ষযর্াত্রা  ২৮.১১.১৯      

অজমন      

৫.২ বাংলায়দশ জািীয় তিতজোল 

আতকেয়েকচার-এর স াকাল পয়য়ন্ট ও 

তবকল্প স াকাল পয়য়ন্ট কি েকিো 

স াকাল পয়য়ন্ট 

ও তবকল্প 

স াকাল পয়য়ন্ট 

২ তাররখ ২৯.১০.১৯ কপ্রাগ্রার্ার লক্ষযর্াত্রা  ২৯.১০.১৯      

অজমন      



 ার্ মক্রদর্র নার্  র্ মসম্পােন 

সূচ  

 

সূচদ র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়দনর

োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পে 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মবছদরর 

লক্ষযর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগতরত পররবীক্ষণ, ২০১৯-২০২০  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াত্রা/ 

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 

তনয়য়াগ ও ওয়য়বসাইয়ে প্রকাশ তনয়য়াগকৃি ও 

ওয়য়বসাইয়ে 

প্রকাতশি 

৫.৩ জনস্বার্ ে সংতিষ্ট িথ্য প্রকাশ 

(সুরক্ষা প্রদান) তবতিিালা, ২০১৭-এর 

তবতি ৪ অনুসায়র “সিতজগয়নয়েি 

অত সার” তনয়য়াগ ও ওয়য়বসাইয়ে 

প্রকাশ 

“সিতজগয়নয়েি 

অত সার” 

তনয়য়াগকৃি ও 

ওয়য়বসাইয়ে 

প্রকাতশি 

১ তাররখ ২৯.১০.১৯ কপ্রাগ্রার্ার লক্ষযর্াত্রা  ২৯.১০.১৯      

অজমন      

৬. প্রকয়ল্পর সক্ষয়ে শুদ্ধাচার...........................৯      

৬.১ প্রকয়ল্পর বারষ ম  ক্রয় পরর ল্পনা 

অনুদর্ােন 

অনুদর্ারেত ক্রয় 

পরর ল্পনা 

২ তাররখ   লক্ষযর্াত্রা       প্রয় াজয 

নয় অজমন      

৬.২ এরডরপ বাস্তবায়ন অগ্রগতরত অগ্রগতরতর হার ১ %   লক্ষযর্াত্রা       

অজমন      

৬.৩ প্র দল্পর বাস্তবায়ন অগ্রগতরত 

পররেশ মন/ পররবীক্ষণ 

োরখলকৃত 

প্ররতদবেন 

৩ সাংখ্যা   লক্ষযর্াত্রা       

অজমন      

৬.৪ প্র ল্প পররেশ মন/পররবীক্ষণ 

প্ররতদবেদনর সুপাররশ বাস্তবায়ন 

বাস্তবায়দনর হার ৩ %   লক্ষযর্াত্রা       

অজমন      

৭. ক্রয়য়ক্ষয়ে শুদ্ধাচার...................৭ 

৭.১ রপরপএ ২০০৬-এর িারা ১১(২) ও 

রপরপআর ২০০৮-এর রবরি ১৬(৬) 

অনুর্ায়ী ২০১৯-২০ অর্ ে বছয়রর ক্রয়-

পরর ল্পনা  ওয়য়বসাইয়ে প্রকাশ 

ক্রয়-পরর ল্পনা 

ওয়য়বসাইয়ে 

প্রকাতশি 

৩ তাররখ ৩১.৮.১৯ পররচাল  

(প্রশাসন) 

লক্ষযর্াত্রা ৩১.৮.১৯       

অজমন      

৭.২ ই-সেন্ডায়রর র্াধ্যদর্ ক্রয়  ার্ ম 

সম্পােন 

ই-কর্ন্ডাসর ক্রয় 

সম্পন্ন 

৪ % পররচাল  

(প্রশাসন/অ

পাদরশন) 

সাংরিষ্ট 

স ল 

২০% লক্ষযর্াত্রা  ৫% ১০% ২০%   ক্রর্পুরজ

ভূত 

আ াদর 

লক্ষযর্াত্রা 

রনি মারণ 

 রা 

হদয়দছ 

অজমন      

৮. স্বচ্ছতা ও জবাবরেরহ শতিশালী রণ…………………….১২ 

৮.১ স্ব স্ব কসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত 

(রসটিদজনস্ চার্ মার) প্রণয়ন ও 

কসবা প্রোন 

প্ররতশ্রুরত প্রণীি 

২ িাতরখ পররচাল  

(প্রশাসন) 
৩১.১০.১৯ লক্ষযর্াত্রা  ৩১.১০.১৯      

অজমন      



 ার্ মক্রদর্র নার্  র্ মসম্পােন 

সূচ  

 

সূচদ র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়দনর

োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পে 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মবছদরর 

লক্ষযর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগতরত পররবীক্ষণ, ২০১৯-২০২০  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াত্রা/ 

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 

বাস্তবায়ন  ও বাস্তবাতয়ি 

৮.২ শাখা/অরিশাখা এবং অিীনস্থ 

অত স পররেশ মন  

পররেশ মন 

সম্পন্ন 

২ সাংখ্যা পররচাল  

(প্রশাসন) 
৪ লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

৮.৩ শাখা/অরিশাখা এবং অিীনস্থ 

অত য়সর পররেশ মন প্ররতদবেদনর 

সুপাররশ বাস্তবায়ন 

পররেশ মন 

প্ররতদবেদনর 

সুপাররশ 

বাস্তবারয়ত 

২ % পররচাল  

(প্রশাসন) 
৫০% লক্ষযর্াত্রা ৫০% ৫০% ৫০% ৫০%   প্ররত 

প্রারন্তদ  

৫০% 

হাদর 

অজমন      

৮.৪ সরচবালয় রনদে মশর্ালা ২০১৪ 

অনুর্ায়ী নরর্র কেরণ রবন্যাস রণ  

নরর্ কেরণ 

রবন্যাসকৃত 

২ % পররচাল  

(প্রশাসন) 
৫০% লক্ষযর্াত্রা ৩০% ৩০% ৩০% ৩০%   প্ররত 

প্রারন্তদ  

৩০% 

হাদর 

অজমন      

৮.৫ কেরণ রবন্যাসকৃত নরর্ রবনষ্ট রণ নরর্ রবনতষ্টকৃি ২ % পররচাল  

(প্রশাসন) 
৫% লক্ষযর্াত্রা    ৫%    

অজমন      

৮.৬ প্রাতিষ্ঠাতনক গণশুনানী আয়য়াজন  প্রাতিষ্ঠাতনক 

গণশুনানী 

আয়য়াতজি 

২ সাংখ্যা শুদ্ধাচার 

ক া াল 

পদয়ন্ট 

 র্ ম তমা 

২ লক্ষযর্াত্রা  ১ ১     

অজমন 

 

 

     

৯. শুদ্ধাচার সাংরিষ্ট এবাং দুনীরত প্ররতদরাদি সহায়  অন্যান্য  ার্ মক্রর্……………..১৫ (অগ্রাতিকার তিতত্তয়ি নুযনিি পাঁচটি কা েক্রি) 

৯.১ রবআরটিএ’র কসবা সাংক্রান্ত 

রবÁরপ্ত প্র াশ 

পরত্র ায় রবÁরপ্ত 

প্র াশ 

৩ সাংখ্যা ক া াল 

পদয়ন্ট 

১২ লক্ষযর্াত্রা ৩ ৩ ৩ ৩    

অজমন      

৯.২ সুশাসন  ও দুনীরত প্ররতদরাি 

রবষয়  প্ররশক্ষন  র্ মশালা 

অনুরষ্ঠত সভা ৩ সাংখ্যা পররচাল  

(প্ররশক্ষন) 

১ লক্ষযর্াত্রা   ১    

 

 

অজমন      

 

৯.৩ অরডর্ আপরত্ত রনষ্পরত্তর লদক্ষয 

রিপক্ষীয় সভা 

অনুরষ্ঠত সভা 

 

 

৩ 

 

সাংখ্যা 

 

উপপররচাল

  (অরডর্ ও 

তেন্ত) 

 

২ 

লক্ষযর্াত্রা  ১ ১     

অজমন     

৯.৪ প্রিান  ার্া©লয়  র্তম  ঢা া 

কর্দরা সাদ মদলর র র্দনস প্রোন 

 ার্©ক্রর্ আ রি  পররেশ মন 

পররেশ মনকৃত ৩ সাংখ্যা ক া াল 

পদয়ন্ট 

 র্ ম তমা 

৪ লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন     

৯.৫ সড়  রনরাপত্তা সাংক্রান্ত রল দলর্ 

রবতরণ 

রবতরণকৃত 

রল দলর্ 

 

৩ 

 

সাংখ্যা 

পররচাল  

(করাড 

কস টি) 

 

৮,০০০ 

লক্ষযর্াত্রা ২,০০০ ২,০০০ ২,০০০ ২,০০০   

 

 

 

 

 

অজমন      



 ার্ মক্রদর্র নার্  র্ মসম্পােন 

সূচ  

 

সূচদ র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়দনর

োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পে 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মবছদরর 

লক্ষযর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগতরত পররবীক্ষণ, ২০১৯-২০২০  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াত্রা/ 

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 

১০. শুদ্ধাচার চচ মার জন্য পুরষ্কার/প্রদণােনা প্রোন………. 

১০.১ শুদ্ধাচার প্ররষ্কার প্রোন প্রেত্ত পুরষ্কার ৩ তাররখ পররচাল  

(প্রশাসন) 

৩০.৬.১৯ লক্ষযর্াত্রা    ৩০.৬.১৯    

অজমন     

১০.২ ২০১৮-১৯ অর্ েবছয়র শুদ্ধাচার 

পুরস্কারপ্রাপ্তয়দর িাতলকা ওয়য়বসাইয়ে 

প্রকাশ 

পুরস্কারপ্রাপ্তয়দর 

িাতলকা 

ওয়য়বসাইয়ে 

প্রকাতশি 

২ িাতরখ কপ্রাগ্রার্ার ২০.৮.১৯ লক্ষযর্াত্রা ২০.৮.১৯       

অজমন      

১১. অর্ ে বরাদ্দ....................................................................২ 

১১.১ শুদ্ধাচার কি ে-পতরকল্পনায় 

অন্তেভুি তবতিন্ন কা েক্রি বাস্তবায়য়নর 

জন্য বরাদ্দকৃি  অদর্ মর আনুিাতনক 

পররর্াণ 

বরাদ্দকৃি অর্ ে ২ লক্ষ 

োকা 

পররচাল  

(প্রশাসন) 

১০.০০ লক্ষযর্াত্রা ২.০০ ২.০০ ২.০০ ৪.০০    

অজমন      

১২. পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন…………………………….৮ 

১২.১ দপ্তর/সংস্হা কর্তেক প্রণীি                                          

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-

পরর ল্পনা, ২০১৯-২০ স্ব স্ব িন্ত্রণালয় 

এবং ওয়য়বসাইয়ে আপয়লািকরণ 

প্রণীত  র্ ম-

পরর ল্পনা 

আপয়লািকৃত 

২ িাতরখ ক া াল 

পদয়ন্ট 

 র্ ম তমা 

১৫.৭.১৯ লক্ষযর্াত্রা ১৫.৭.১৯       

অজমন      

১২.২ রনি মাররত সর্দয় নত্রর্ারস  

পররবীক্ষণ প্ররতদবেন সংতিষ্ট 

িন্ত্রণালয়/তবিায়গ োরখল ও স্ব স্ব 

ওয়য়বসাইয়ে আপয়লািকরণ 

নত্রর্ারস  

প্ররতদবেন 

োরখলকৃত ও 

আপয়লািকৃত 

২ সংখ্যা ১৫.৭.১৯ 

১৫.১০.১৯ 

১৫.১.২০ 

১৫.৪.২০ 

 লক্ষযর্াত্রা ১৫.৭.১৯ ১৫.১০.১৯ ১৫.১.২০ ১৫.৪.২০    

অজমন      

১২.৩ আওিািীন আঞ্চতলক/িাঠ 

প োয়য়র কা োলয় কর্তেক োরখলকৃত 

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-

পরর ল্পনা ও পররবীক্ষণ  প্ররতদবেদনর 

ওপর র ডব্যা  প্রোন 

ত িব্যাক 

সিা/কি েশালা 

অনুতষ্ঠি 

৪ তাররখ ২০.৭.১৯ 

২০.১০.১৯ 

২০.১.২০ 

২০.৫.২০ 

 লক্ষযর্াত্রা ২০.৭.১৯ 

 

২০.১০.১৯ 

 

২০.১.২০ 

 

২০.৫.২০    

অজমন      

তব:দ্র:- সকান ক্রতিয়কর কা েক্রি প্রয় াজয না হয়ল িার কারণ সংতিষ্ট আইন/তবতি/নীতিিালা প োয়লাচনাপূব েক িন্তব্য কলায়ি উয়েখ করয়ি হয়ব। 


