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

দপ্তর/সংস্থার নার্: জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর, অভ্যন্তরীণ সম্পদ ধিভ্াগ, অর্ থ মন্ত্রণালয়। 
 

 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন  

সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৯-

২০২০ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  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: ৮ 

১.১ ননরত তা  রর্টির সভা; 
অনুরষ্ঠত 

 সভা 
৪ সংখ্যা 

ফ াকাল 

পয়য়ন্ট 

কম থকতথা 

৪ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১  

 

 

অজমন      

১.২ ননরত তা  রর্টির সভার রসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন; 

বাস্তবারয়ত 

 রসদ্ধান্ত 
৪ % 

ফ াকাল 

পয়য়ন্ট 

কম থকতথা 

১০০ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০  

 

 

অজমন      

২. দক্ষ্তা ও ননরত তার উন্নয়ন: ১০ 

২.১ সুশাসন প্রধতষ্ঠার ধনধমত্ত অংশীজমনর 

(stakeholders) অংশগ্রহমণ  সভা 

অনুরষ্ঠত  

সভা 
২ সংখ্যা 

ফ াকাল 

পয়য়ন্ট 

কম থকতথা 

৪ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১  

 

 

অজমন      

২.২ অংশীজমনর অংশগ্রহমণ  সভার ধসদ্ধান্ত 

িাস্তিায়ন; 

বাস্তবারয়ত 

 রসদ্ধান্ত 
২ % 

ফ াকাল 

পয়য়ন্ট 

কম থকতথা 

১০০ 
লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০  

 

 

অজমন      

২.৩  র্ ম তমা- র্ মচারীকদর অংশগ্রহমণ চাকধর 

সংক্রান্ত ধিধভ্ন্ন প্ররশক্ষ্ণ আময়াজন; 
প্ররশক্ষ্ণার্ী ৩ সংখ্যা 

পধরচালক 

(প্রশাসন) 
৩০০ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৭০ ৮০ ৭০ ৮০  
 

 

অর্জন      

২.৪  র্ ম তমা- র্ মচারীকদর অংশগ্রহমণ 

সুশাসন সংক্রান্ত প্ররশক্ষ্ণ আময়াজন; 
প্ররশক্ষ্ণার্ী ৩ সংখ্যা 

পধরচালক 

(প্রশাসন) 
৩০০ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৭০ ৮০ ৭০ ৮০  
 

 

অজমন      

৩. শুদ্ধাচার প্ররতষ্ঠায় সহায়  আইন/রবরি/নীরতর্ালা/ম্যানুময়ল ও প্রজ্ঞাপন/পররপত্র-এর বাস্তবায়ন এবং প্রমর্াজয কক্ষ্মত্র খসড়া প্রণয়ন: ১০ 

৩.১ সঞ্চয়পত্র ধিধিমালা, ১৯৭৭-এর িাংলা 

অনুিায়দর খসড়া প্রণয়ন; 

খসড়া  

প্রণয়নকৃত 
৫ তাধরখ 

উপ-পধরচালক 

(পধলধস) 

এধপ্রল 

২০২০ 

লক্ষ্যর্াত্রা - - - এধপ্রল ২০২০  

 

 

অজমন      

৩.২ জাতীয় সঞ্চয় ধিম অনলাইন ব্যিস্থাপনা 

আয়লায়ক সঞ্চয়পত্র ধিধিমালা/ নীধতমালা 

সংয়শািয়নর খসড়া প্রণয়ন; 

খসড়া  

প্রণয়নকৃত 
৫ তাধরখ 

উপ-পধরচালক 

(পধলধস) 

ফসয়েম্বর 

২০১৯ 

লক্ষ্যর্াত্রা 
ফসয়েম্বর 

২০১৯ 
- - -  

 

 

অজমন      
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 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন  

সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৯-

২০২০ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  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 

৪. ওয়য়িসাইয়ে ফসিািক্স হালনাগাদকরণ:  ৮ 

৪.১ ফসিা সংক্রান্ত ফোল ধি নস্বরসমূহ স্ব স্ব 

তথ্য বাতায়মন দৃশ্যমানকরণ; 

তথ্য িাতায়য়ন 

দৃশ্যমানকৃত 
১ তাররখ 

উপ-পধরচালক 

(জনসংয় াগ) 

ধিয়সম্বর 

২০১৯ 

লক্ষ্যর্াত্রা - ৩১/১২/২০১৯ - -  
 

 

অজমন      

৪.২ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্ শুদ্ধাচার 

কসবাবক্সহালনাগাদ রণ; 
কসবাবক্স হালনাগাদকৃত ২ তাধরখ 

উপ-পধরচালক 

(জনসংয় াগ) 

প্রয়তযক 

ত্রত্রমাধসক 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/০৯/২০১৯ ৩১/১২/২০১৯ ৩১/০৩/২০২০ ৩০/০৬/২০২০  
 

 

অজমন      

৪.৩ স্বপ্রমণারদত তথ্য প্রকাশ ধনয়দ থধশকা 

হালনাগাদ কয়র ওময়বসাইমর্ প্র াশ; 

হালনাগাদকৃত 

রনমদ মরশ া ওময়ব-সাইমর্ 

প্র ারশত 

১ তাররখ 
উপ-পধরচালক 

(জনসংয় াগ) 

ধিয়সম্বর 

২০১৯ 

লক্ষ্যর্াত্রা - ৩১/১২/২০১৯ - -  

 

 

অজমন      

৪.৪ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্ তথ্য অরি ার   

কসবাবক্স হালনাগাদ রণ; 
কসবাবক্স হালনাগাদকৃত ২ তাররখ 

উপ-পধরচালক 

(জনসংয় াগ) 

প্রয়তযক 

ত্রত্রমাধসক 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/০৯/২০১৯ ৩১/১২/২০১৯ ৩১/০৩/২০২০ ৩০/০৬/২০২০  
 

 

অজমন      

৪.৫ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্র অরভমর্াগ প্ররত ার 

ব্যবস্থা (GRS) কসবাবক্স হালনাগাদ রণ; 

ওময়বসাইমর্ 

হালনাগাদকৃত 
২ তাররখ 

উপ-পধরচালক 

(প্রশাসন) 

প্রয়তযক 

ত্রত্রমাধসক 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/০৯/২০১৯ ৩১/১২/২০১৯ ৩১/০৩/২০২০ ৩০/০৬/২০২০  
 

 

অজমন      

৫. সুশাসন প্রধতষ্ঠা : ৬ 

৫.১ উত্তর্ চচ মার তারল া প্রণয়ন  মর স্ব স্ব 

মন্ত্রণালয়/রবভামগ কপ্ররণ; 

উত্তর্ চচ মার তারল া 

কপ্রররত 
৩ তাররখ 

ফ াকাল 

পয়য়ন্ট 

কম থকতথা 

ধিয়সম্বর 

২০১৯ 

লক্ষ্যর্াত্রা - ৩১/১২/২০১৯ - -  

 

 

অজমন      

৫.২ িাংলায়দশ জাতীয় ধিধজোল 

আধকথয়েকচার-এর ফ াকাল পয়য়ন্ট ও ধিকল্প 

ফ াকাল পয়য়ন্ট কম থকতথা ধনয়য়াগ ও 

ওয়য়িসাইয়ে প্রকাশ 

ফ াকাল পয়য়ন্ট ও 

ধিকল্প ফ াকাল পয়য়ন্ট 

ধনয়য়াগকৃত ও 

ওয়য়িসাইয়ে প্রকাধশত 

২ তাররখ 
পধরচালক 

(প্রশাসন) 

ফসয়েম্বর 

২০১৯ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/০৯/২০১৯ - - -  
 

 

অজমন      

৫.৩ জনস্বার্ থ সংধিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা 

প্রদান) ধিধিমালা, ২০১৭-এর ধিধি ৪ অনুসায়র 

“ফিধজগয়নয়েি অধ সার” ধনয়য়াগ ও 

ওয়য়িসাইয়ে প্রকাশ; 

“ফিধজগয়নয়েি 

অধ সার” ধনয়য়াগকৃত ও 

ওয়য়িসাইয়ে প্রকাধশত 

১ তাররখ 
পধরচালক 

(প্রশাসন) 

ফসয়েম্বর 

২০১৯ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/০৯/২০১৯ - - -  

 

 

অজমন      

৬. প্রকয়ল্পর ফক্ষয়ত্র দ্দ্ধাচার:  ৯ 

৬.১ প্রকয়ল্পর বারষ ম  ক্রয় পরর ল্পনা 

অনুমর্াদন; 

অনুমর্ারদত ক্রয় 

পরর ল্পনা 
২ তাররখ 

উপ-পধরচালক 

(পধলধস) 

ধিয়সয়ম্বর 

২০১৯ 

লক্ষ্যর্াত্রা - ৩১/১২/২০১৯ - -  
 

 

অজমন      

৬.২ এরিরপ বাস্তবায়ন অগ্রগরত; অগ্রগরতর হার ১ % 
উপ-পধরচালক 

(পধলধস) 
২০% 

লক্ষ্যর্াত্রা - - - ২০%  
 

 

অজমন      



[3] 

 

 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন  

সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৯-

২০২০ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  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 

৬.৩ প্র মল্পর বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররদশ মন/ 

পররবীক্ষ্ণ; 

দারখলকৃত 

প্ররতমবদন 
৩ সংখ্যা 

উপ-পধরচালক 

(পধলধস) 

প্রয়তযক 

ত্রত্রমাধসক 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/০৯/২০১৯ ৩১/১২/২০১৯ ৩১/০৩/২০২০ ৩০/০৬/২০২০  
 

 

অজমন      

৬.৪ প্র ল্প পররদশ মন/পররবীক্ষ্ণ প্ররতমবদমনর 

সুপাররশ বাস্তবায়ন; 
বাস্তবায়মনর হার ৩ % 

উপ-পধরচালক 

(পধলধস) 
১০০% 

লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  
 

 

অজমন      

৭. ক্রয়য়ক্ষয়ত্র দ্দ্ধাচার:  ৭ 

৭.১ রপরপএ ২০০৬-এর িারা ১১(২) ও 

রপরপআর ২০০৮-এর রবরি ১৬(৬) অনুর্ায়ী 

২০১৯-২০ অর্ থ িছয়রর ক্রয়-পরর ল্পনা  

ওয়য়িসাইয়ে প্রকাশ; 

ক্রয়-পরর ল্পনা 

ওয়য়িসাইয়ে প্রকাধশত 
৩ তাররখ 

পররচাল  

(প্রশাসন) 

ফসয়েম্বর 

২০১৯ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/০৯/২০১৯ - - -  

 

 

অজমন      

৭.২ ই-ফেন্ডায়রর র্াধ্যমর্ ক্রয়  ার্ ম সম্পাদন 
ই-কর্ন্ডাফর  

ক্রয় সম্পন্ন 
৪ % 

পররচাল  

(প্রশাসন) 
২৫% 

লক্ষ্যর্াত্রা - - - ২৫%  
 

 

অজমন      

৮. স্বচ্ছতা ও জবাবরদরহ শধিশালী রণ: ১২ 

৮.১ স্ব স্ব কসবা প্রদান প্ররতশ্রুরত (রসটিমজনস্ 

চার্ মার) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন; 

কসবা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

প্রণীত ও িাস্তিাধয়ত 
২ তাধরখ 

পররচাল  

(প্রশাসন) 

ফসয়েম্বর 

২০১৯ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/০৯/২০১৯ - - -  
 

 

অজমন      

৮.২ শাখা/অরিশাখা এিং অিীনস্থ অধ স 

পররদশ মন; 

পররদশ মন 

সম্পন্ন 
২ সংখ্যা মহাপধরচালক ৮ 

লক্ষ্যর্াত্রা ২ ২ ২ ২  
 

 

অজমন      

৮.৩ শাখা/অরিশাখা এিং অিীনস্থ অধ য়সর 

পররদশ মন প্ররতমবদমনর সুপাররশ বাস্তবায়ন; 

পররদশ মন প্ররতমবদমনর  

সুপাররশ বাস্তবারয়ত 
২ % 

পররচাল  

(প্রশাসন) 
৮০% 

লক্ষ্যর্াত্রা - ৮০% ৮০% ৮০%  
 

 

অজমন      

৮.৪ সরচবালয় রনমদ মশর্ালা ২০১৪ অনুর্ায়ী 

নরর্র কেরণ রবন্যাস রণ; 

নরর্ কেরণ  

রবন্যাসকৃত 
২ % 

পররচাল  

(প্রশাসন) 
১০০% 

লক্ষ্যর্াত্রা - ৫০% - ৫০%  
 

 

অজমন      

৮.৫ কেরণ রবন্যাসকৃত নরর্ রবনষ্ট রণ; নরর্ রবনধষ্টকৃত ২ % 
পররচাল  

(প্রশাসন) 
৫০% 

লক্ষ্যর্াত্রা - - - ৫০%  
 

 

অজমন      

৮.৬ প্রাধতষ্ঠাধনক গণদ্নানী আয়য়াজন; 
প্রাধতষ্ঠাধনক  

গণদ্নানী আয়য়াধজত 
২ সংখ্যা মহাপধরচালক ৪ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১  
 

 

অজমন      

৯. শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এবং দুনীরত প্ররতমরামি সহায়  অন্যান্য  ার্ মক্রর্: ১৫  

৯.১ কসবা সপ্তাহ চালু ও প্রদত্ত কসবা  ার্ মক্রর্ 

র্রনটিরং; 

 ার্ মক্রর্  

পরররীক্ষ্ণকৃত 
৩ % 

পররচাল  

(জনসংমর্াগ) ৫০% 

লক্ষ্যর্াত্রা - - - ৫০%  

 

 

 

 অজমন      
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 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন  

সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৯-

২০২০ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  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 

৯.২ বম য়া রবদুযৎ রবল, পারন ও জ্বালানীর 

রবল প্রদান; 

বম য়া রবল 

প্রদানকৃত 
৩ % 

পররচাল  

(বামজর্) 
৮০% 

লক্ষ্যর্াত্রা - ৪০% - ৪০%  
 

 

 অজমন      

৯.৩ ননরত তা সম্পর মত কপাস্টার/রলফমলর্ 

/ভাজ নতরর ও রবরলর ব্যবস্থা গ্রহণ; 
প্রস্তুতকৃত / রবরলকৃত ৩ সংখ্যা 

উপ-পররচল  

(জনসংমর্াগ) 
৫০০০ 

লক্ষ্যর্াত্রা - - - ৫০০০  
 

 

অজমন      

৯.৪  র্ ম তম- র্ মচারর বদলী ামল প্ররর্ত 

রনয়র্-নীরত অনুসরণ; 
প্ররর্ত নীরত অনুসৃত; ৩ % 

পররচাল  

(প্রশাসন) 
৮০% 

লক্ষ্যর্াত্রা ৮০% ৮০% ৮০% ৮০%  
 

 

অজমন      

৯.৫ রবদুযৎ, পারন ও জ্বালানীর (কতল/গ্যাস) 

এর সােয়ী/সমব মাত্তর্ ব্যবহার রনরিত রণ; 

সাশ্যয়ী ব্যবহার 

রনরিতকৃত; 
৩ % 

পররচাল  

(প্রশাসন) 
৮০% 

লক্ষ্যর্াত্রা ৮০% ৮০% ৮০% ৮০%  
 

 

অজমন      

১০. দ্দ্ধাচার চচ থার জন্য পুরিার/প্রয়ণাদনা প্রদান: ৫ 

১০.১ দ্দ্ধাচার পুরিার প্রদান; প্রদত্ত পুরিার ৩ তাররখ মহাপধরচালক 
ধিয়সম্বর 

২০১৯ 

লক্ষ্যর্াত্রা - ৩১/১২/২০১৯ - -  
 

 

অজমন      

১০.২ ২০১৮-১৯ অর্ থিছয়র দ্দ্ধাচার 

পুরিারপ্রাপ্তয়দর তাধলকা ওয়য়িসাইয়ে 

প্রকাশ; 

পুরিারপ্রাপ্তয়দর তাধলকা 

ওয়য়িসাইয়ে প্রকাধশত 
২ তাধরখ 

উপ-পধরচালক 

(জনসংয় াগ) 

জানুয়ারী 

২০২০ 

লক্ষ্যর্াত্রা - - ৩১/০১/২০২০ -  
 

 

অজমন      

১১. অর্ থ িরাদ্দ: ২ 

১১.১ দ্দ্ধাচার কম থ-পধরকল্পনায় অন্তথভুি 

ধিধভ্ন্ন কা থক্রম িাস্তিায়য়নর জন্য িরাদ্দকৃত  

অমর্ মর আনুমাধনক পররর্াণ; 

িরাদ্দকৃত 

অর্ থ 
২ 

লক্ষ 

োকা 

পধরচালক 

(িায়জে) 
৬ 

লক্ষ্যর্াত্রা - ৬ - -  

 

 

অজমন      

১২. পররবীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন: ৮ 

১২.১ দপ্তর/সংস্হা কর্তথক প্রণীত জাতীয় 

শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা, ২০১৯-২০ 

স্ব স্ব মন্ত্রণালয় এিং ওয়য়িসাইয়ে 

আপয়লািকরণ; 

প্রণীত  র্ ম-পরর ল্পনা 

আপয়লািকৃত; 
২ তাধরখ 

ফ াকাল 

পয়য়ন্ট 

কম থকতথা 

জুলাই 

২০১৯ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩১/০৭/২০১৯ - - -  

 

 

 

অজমন - - - -  

১২.২ রনি মাররত সর্ময় নত্রর্ারস  পররবীক্ষ্ণ 

প্ররতমবদন সংধিষ্ট মন্ত্রণালয়/ধিভ্ায়গ দারখল 

ও স্ব স্ব ওয়য়িসাইয়ে আপয়লািকরণ; 

নত্রর্ারস  প্ররতমবদন 

দারখলকৃত ও 

আপয়লািকৃত; 

২ সংখ্যা 

ফ াকাল 

পয়য়ন্ট 

কম থকতথা 

৪ 
লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১  

 

 

অজমন      

১২.৩ আওতািীন আঞ্চধলক/মাঠ প থায়য়র 

কা থালয় কর্তথক দারখলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার 

ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা ও পররবীক্ষ্ণ  

প্ররতমবদমনর ওপর রফিব্যা  প্রদান; 

ধ িব্যাক সভ্া/কম থশালা 

অনুধষ্ঠত 
৪ তাররখ 

পধরচালক 

(পধলধস) 

প্ররত 

ক ায়ার্ার 

কশমষ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/০৯/২০১৯ ৩১/১২/২০১৯ ৩০/০৩/২০২০ ৩০/০৬/২০২০  

 

 

অজমন      



[5] 

 

 

ধি:দ্র:- ফকান ক্রধময়কর কা থক্রম প্রয় াজয না হয়ল তার কারণ সংধিষ্ট আইন/ধিধি/নীধতমালা প থায়লাচনাপূি থক মন্তব্য কলায়ম উয়েখ করয়ত হয়ি। 


