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র্ন্ত্রণােে/পবভাদগর শুদ্ধািার যক্ৌশে ক্র্ ি-িপরক্ল্পনা  

প্রণেন, বাস্তবােন ও মূল্যায়ি পনলদ িপশক্া, ২০২২-২৩ 
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র্ন্ত্রণােে/পবভাে এর শুদ্ধািার যক্ৌশে ক্র্ ি-িপরক্ল্পনা প্রণেন,বাস্তবােন ও মূল্যায়ি পনলদ িপশক্া, ২০২২-২৩   

 

১। যপ্রোিট 

 েণপ্রজাতন্ত্রী বাংোলদশ সরক্ার ২০১২ সালে জাতীে শুদ্ধািার যক্ৌশে প্রণেন ক্লরলে। এ যক্ৌশলের মূে েেয হলো 

শুদ্ধািার িি িা ও দুনীপত প্রপতলরালধর র্ােলর্ রাষ্ট্র ও সর্ালজ সুশাসন প্রপতষ্ঠা ক্রা। সুিী-সমৃদ্ধ যসানার বাংো েড়ার প্রতযলে 

প্রণীত যক্ৌশলে শুদ্ধািারলক্ নিসতকতা ও সততা দ্বারা প্রভাসবত আিরণগত উৎকষ ি এবাং সকাি সমাদজর কাদলাত্তীণ ি মািেণ্ড, 

প্রথা ও িীসতর প্রসত আনুগতয সহসাদব সাংজ্ঞাসয়ত করা হদয়দি। এ যক্ৌশলে রাষ্ট্র ও সর্ালজ শুদ্ধািার প্রপতষ্ঠা সরক্ালরর 

সাংপবধাপনক্ ও আইনেত স্থােী দাপেত্ব; সুতরাং সরক্ারলক্ অব্যাহতভালব এই েলেয ক্ার্ িক্রর্ িপরিােনা ক্রলত হলব র্লর্ ি 

উলেি আলে। এরই ধারাবাপহক্তাে প্রাে সক্ে র্ন্ত্রণােে/পবভাে/অন্যান্য রাষ্ট্রীে প্রপতষ্ঠানসমূহ ১ জানুোপর ২০১৫ যথলক্ ৩০ জুন 

২০১৬ যর্োলদর জন্য শুদ্ধািার ক্র্ ি-িপরক্ল্পনা ও বাস্তবােন অগ্রেপত িপরবীেণ ক্াঠালর্া প্রণেন ক্লর। ২০১৬-২০১৭ অথ িবেলর 

র্ন্ত্রণােে/পবভাে/সংস্থার িাশািাপশ আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা এবাং র্াঠ ির্ িালের সবভাগীয়/আঞ্চসলক কার্ িালয়সমূহ শুদ্ধািার 

যক্ৌশে ক্র্ ি-িপরক্ল্পনা ও বাস্তবােন িপরবীেণ ক্াঠালর্া প্রণেন ক্লর আসদি। ২০১৮-১৯ অথ িবেলর প্রথমবাদরর মত  শুদ্ধািার 

যক্ৌশে ক্র্ ি-িপরক্ল্পনাে সম্পাপদত ক্ালজর পবিরীলত নম্বর প্রদান ও যস আলোলক্ প্রাথসমকভাদব মূল্যােন কার্ িক্রম শুরু হয়। 

এর িারাবাসহকতায় আগামী ২০২২-২৩ অথ িবিদরও জাতীয় শুিািার সকৌশল কম ি-পসরকল্পিায় সম্পাসেত কাদজর সবপরীদত 

িম্বর প্রোি ও সস আদলাদক মূল্যায়দির ব্যবস্থা রদয়দি।   

 সকল মন্ত্রণালয়/সবভাগ তাদের স্ব স্ব শুদ্ধািার যক্ৌশে ক্র্ ি-িপরক্ল্পনা প্রণেন করদব। এ োড়া, মন্ত্রণালয়/সবভাগসমূহ 

আওতািীি েপ্তর/সাংস্থা এবাং এ সকল েপ্তর/সাংস্থার আঞ্চসলক/মাঠ পর্ িাদয়র কার্ িালয়সমূদহর জন্য মসন্ত্রপসরষে সবভাগ কর্তিক 

প্রণীত সিদে িসশকা অনুসরণপূব িক শুদ্ধািার যক্ৌশে ক্র্ ি-িপরক্ল্পনা প্রণেন, বাস্তবায়ি ও মূল্যায়দির সিদে িশিা প্রোি করদব। 

মন্ত্রণালয়/সবভাগসমূহ এই সিদে িসশকা অনুসরণ ক্লর স্ব স্ব সক্ষদত্র শুদ্ধািার যক্ৌশে ক্র্ ি-িপরক্ল্পনা, ২০২২-২৩ প্রণেন ক্রলব। 

ক্র্ ি-িপরক্ল্পনাে অন্তর্ভ িি ক্ার্ িক্রর্সমূহ বাস্তবােন যশলষ মূল্যায়দির সক্ষদত্রও এ সিদে িসশকা অনুসরণ করদত হদব। 

 

 ২। শুদ্ধািার যক্ৌশে ক্র্ ি-িপরক্ল্পনা, ২০২২-২৩  

 

মন্ত্রণালয়/সবভাদগর  শুদ্ধািার যক্ৌশে ক্র্ ি-িপরক্ল্পনাে প্রাপতষ্ঠাপনক্ ব্যবস্থা, আসথ িক ব্যবস্থাপিা উন্নয়ি এবাং 

শুিািার সাংসিষ্ট ও দুিীসত প্রসতদরাদি সহায়ক অন্যান্য কার্ িক্রম এই ৩ (পতন) টি যেলত্র ক্ার্ িক্রর্ পনধ িারণ ক্রা হলেলে: 

  

ক্রপর্ক্ ১: প্রাপতষ্ঠাপনক্ ব্যবস্থা  

 

১.১ ননপতক্তা ক্পর্টির সভা 

নিসতকতা কসমটির কার্ িপসরসির আদলাদক সভার আদলািযসূসি সিি িারণ করদত হদব। কসমটির কার্ িপসরসি অনুর্ায়ী 

সাংসিষ্ট সসক্টদর শুিািার প্রসতষ্ঠার সক্ষদত্র অসজিত সািল্য এবাং অতরারায় সিসকতকরণ , পসরলসক্ষত অতরারায় রীরীকরদণর জন্য  

সময়াবি কম িপসরকল্পিা প্রণয়ি, কম িপসরকল্পিা বাস্তবায়দির োসয়ে কাদের উপর ন্যস্ত থাকদব তা সিি িারণ, সাংসিষ্ট সসক্টদর 

শুিািার প্রসতষ্ঠায় গৃহীত কম িপসরকল্পিা সকভাদব বাস্তবায়ি করা র্ায় এসকল সবষয় এদজন্ডাভুি কদর সভা আদয়াজি করদত 

হদব। সসিাতরা বাস্তবায়দির সুসবিাদথ ি প্রসত নত্রমাসসদকর প্রথম মাদসই সভা আদয়াজি করদত হদব। জাতীয় শুিািার সকৌশল কম ি-

পসরকল্পিা ও বাস্তবায়ি পসরবীক্ষণ সাংক্রাতরা নত্রর্াপসক্ প্রপতলবদনসমূহ ননপতক্তা ক্পর্টির সভাে অনুলর্াপদত হলত হলব পবধাে 

প্রপত যক্ায়াট িাদর ন্যযিতম ১টি ক্লর ননপতক্তা ক্পর্টির সভা আহ্বান ক্রলত হলব এবং এর লক্ষযমাত্রা ১.১ নম্বর ক্রপর্লক্র ৬ 

িম্বর কলাদম উলেিপূব িক্ ৮-১১ ক্োর্সমূলহ নত্রর্াপসক্ পভপত্তলত উি েেযর্াত্রা পবভাজন ক্লর প্রদশ িন করদত হলব।  

মূল্যায়ি পিসত: প্রপত নত্রর্াপসলক্ ১টি ক্লর সভা অনুপষ্ঠত হলে পূণ ি নম্বর িাওো র্ালব। যক্ান নত্রর্াপসলক্ সভা 

আলোজন ক্রা সম্ভব না হলে িরবতী সর্লে সভা আলোজন ক্রা র্ালব। তলব প্রপত পবেপম্বত সভার জন্য  ০.০৫ নম্বর ক্তিন 

হলব। 

প্রমাণক: নিসতকতা কসমটির সভার কার্ িসববরণী। 
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১.২ ননপতক্তা ক্পর্টির সভার পসদ্ধান্ত বাস্তবােন 

ননপতক্তা ক্পর্টির সভাে গৃহীত পসদ্ধান্ত বাস্তবােলনর হার পনধ িারণ ক্রলত হলব এবং এর লক্ষযমাত্রা ১.২ নম্বর 

ক্রপর্লক্র ৬ িম্বর কলাদম উলেি ক্রলত হলব। এলেলত্র প্রপত যক্াোট িালর অনুলষ্ঠে ননপতক্তা ক্পর্টির সভাে গৃহীত পসদ্ধান্ত 

বাস্তবােলনর হার পৃথক্ভালব প্রপত যক্াোট িালর (৮-১১ ক্োর্সমূলহ) উলেি ক্রলত হলব। সকাি সসিাতরা বাস্তবায়ি করা সম্ভব িা 

হদল তার সর্ৌসিক কারণ উদেে কদর নিসতকতা কসমটির সভাপসত কর্তিক প্রসতস্বাক্ষসরত প্রসতদবেি োসেল করদত হদব।    

 

মূল্যায়ি পিসত:  প্রপত নত্রর্াপসলক্ আলোপজত সভার পসদ্ধান্ত বাস্তবােন েেযর্াত্রার পবিরীলত অজিন শতভাে হলে 

পূণ ি নম্বর িাওো র্ালব।  উদেখ্য, মূল্যায়দির সময় নিসতকতা কসমটির কার্ িপসরসির আদলাদক গৃহীত সসিাতরা বাস্তবায়দির ওপর 

সবসশ গুরুে সেয়া হদব। সসিাদতরার গুণগত মাি সবদবিিা কদর িম্বর প্রোি করা হদব। 

 

প্রমাণক: নিসতকতা কসমটির সভায় গৃহীত সসিাতরা বাস্তবায়ি অগ্রগসত প্রসতদবেি।  

 

১.৩ সুশাসি প্রসতষ্ঠার সিসমত্ত অাংশীজদির (stakeholder) অাংশগ্রহদণ সভা 

 

 মন্ত্রণালয়/পবভাদগর উদযাদগ অংশীজদির অংশগ্রহলণ সভা আহ্বান ক্রলত হলব এবং ১.৩ নম্বর ক্রপর্লক্র ৬ িম্বর 

কলাদম এর লক্ষযমাত্রা উলেি ক্রলত হলব এবং ৮-১১ ক্োর্সমূলহ নত্রর্াপসক্ পভপত্তলত উি েেযর্াত্রা পবভাজন ক্লর প্রদশ িন 

ক্রলত হলব। উলেখ্য, অংশীজন (stakeholder) বেলত স্ব স্ব র্ন্ত্রণােে/পবভাসগর অভযতরারীণ/োপ্তসরক/িাগসরক যসবা 

গ্রহণক্ারী যর্লক্ান ব্যপি/প্রপতষ্ঠান (সরক্াপর/লবসরক্াপর), সুশীল সমাদজর প্রসতসিসি এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/র্াঠির্ িালের 

ক্ার্ িােেসমূহ পক্ংবা তালদর ক্র্ িক্তিা-ক্র্ িিারীলক্ বুঝালব। অাংশীজদির অাংশগ্রহদণ কমপদক্ষ ২ টি সভা করদত হদব। এ সভায় 

আবসশ্যকভাদব সসটিদজিস্ িাট িার, অসভদর্াগ প্রসতকার ব্যবস্থাপিা এবাং তথ্য অসিকার আইি সম্পদকি আদলািিা করদত হদব।  

অাংশীজদির সভায় আবসশ্যকভাদব সসবাগ্রহীতার উপসস্থসত সিসিত করদত হদব।  

 

মূল্যায়ি পিসত: অংশীজলনর অংশগ্রহলণ সভা আলোজলনর েেযর্াত্রার পবিরীলত অজিন শতভাে হলে পূণ ি নম্বর 

িাওো র্ালব। তলব অজিন শতভাে না হলে োপণপতক্হালর নম্বর ক্তিন হলব। 

 

প্রমাণক: অংশীজলনর অংশগ্রহলণ সভার কার্ িসববরণী এবাং হাসজরা।  

 

১.৪ শুিািার সাংক্রাতরা প্রসশক্ষণ আদয়াজি  

 

মন্ত্রণালয়/সবভাদগ কম িরত সকল কম িকতিা-কম িিারীর জন্য শুিািার সাংক্রাতরা  প্রসশক্ষণ আদয়াজি করদত হদব এবাং 

এর লক্ষযমাত্রা ১.৪ িম্বর ক্রসমদকর ৬ িম্বর কলাদম উদেে করদত হদব। ৮-১১ কলামসমূদহ প্রদর্াজয সকায়াট িাদর উি 

লক্ষযমাত্রা প্রেশ িি করদত হদব। কম িকতিা কম িিারীর সাংখ্যার উপর সিভির করদব কতটি ব্যাদি প্রসশক্ষণ আদয়াজি করা হদব।  

 

মূল্যায়ি পিসত: লক্ষযমাত্রার সবপরীদত সকল কম িকতিা/কম িিারীদক শুিািার সাংক্রাতরা  প্রসশক্ষণ প্রোি  করা হদল  

পূণ ি িম্বর পাওয়া র্াদব। তদব অজিি শতভাগ িা হদল গাসণসতকহাদর িম্বর কতিি হদব। 

 

প্রমাণক: প্রসশক্ষদণর সিাটিশ, হাসজরা ও িসব। 

  

১.৫ কম ি-পসরদবশ উন্নয়ি (টিওএন্ডইভুি অদকদজা মালামাল সিষ্পসত্তকরণ/িসথ সবিষ্টকরণ/পসরষ্কার-পসরচ্ছন্নতা বৃসি/মসহলাদের 

জন্য পৃথক ওয়াশরুদমর ব্যবস্থা করা ইতযাসে) 

 

র্ন্ত্রণােে/পবভােসমূহ  স্ব স্ব  ক্ার্ িােলে কম ি-পসরদবশ উন্নয়ি সাংক্রাতরা কার্ িক্রম সর্মি: টিওএন্ডইভুি অদকদজা 

মালামাল সিষ্পসত্তকরণ/িসথ সবিষ্টকরণ/পসরষ্কার-পসরচ্ছন্নতা বৃসি/মসহলাদের জন্য পৃথক ওয়াশরুদমর ব্যবস্থা  ইতযাসে গ্রহণ 

করদব। কার্ িক্রদমর সাংখ্যা ও সম্পন্ন করার তাসরে সিি িারণ কদর লক্ষযমাত্রা ১.৫ ক্রসমদকর ৬ িম্বর কলাদম উলেি ক্রলত হলব  

এবং ৮-১১ ক্োর্সমূলহ নত্রর্াপসক্ পভপত্তলত উি েেযর্াত্রা পবভাজন ক্লর প্রদশ িন ক্রলত হলব।  ২০২২-২৩ অথ িবিদর প্রদতযক 

মন্ত্রণালয়/সবভাগ কম িপসরদবশ উন্নয়ি সাংক্রাতরা কমপদক্ষ ২ টি কার্ িক্রম গ্রহণ করদব। উদেখ্য, কম ি-পসরকল্পিা সপ্ররদণর সময় 
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সিব িাসিত কার্ িক্রদমর িাম, বাস্তবায়ি প্রসক্রয়া ও প্রমাণক সহসাদব সক সরবরাহ করা হদব তার সববরণ পৃথক সাংযুসিদত সেদত 

হদব।  

 

 

সাংযুসি সিম্নরূপ হদবিঃ 

 

ক্রসমক িাং কার্ িক্রদমর িাম বাস্তবােন প্রপক্রো প্রমািক সহসাদব র্া থাকদব 

    

    

 

 

 মূল্যায়ি পিসত: র্ন্ত্রণােে/পবভােসমূহ কর্তিক গৃহীত কম ি-পসরদবশ উন্নয়ি সাংক্রাতরা সবসভন্ন কার্ িক্রদমর সাংখ্যা ও 

কার্ িক্রম সম্পন্ন করার তাসরদের লক্ষযমাত্রা অসজিত হদল পূণ ি নম্বর িাওো র্ালব।  

  

প্রমাণক: সিাকাল পদয়ন্ট কম িকতিা কর্তিক সতযাসয়ত বাস্তবায়ি প্রসতদবেি, সাংসিষ্ট পত্র, অদকদজা মালামাল সিষ্পসত্তর 

সক্ষদত্র সাংসিষ্ট কসমটির সভার কার্ িসববরণী, িসথ সবিষ্টকরদণর সক্ষদত্র সাংসিষ্ট কসমটির সভার কার্ িসববরণী, প্রদর্াজয সক্ষদত্র িসব 

ও অন্যান্য প্রমাণক। 

 

১.৬  আওতািীি েপ্তর/সংস্থা (প্রদর্াজয সক্ষদত্র) কর্তিক দাপিেকৃত  শুদ্ধািার যক্ৌশে ক্র্ ি-িপরক্ল্পনার নত্রর্াপসক্ অগ্রেপত 

প্রপতলবদলনর ওির পির্ব্যাক্ প্রদান 

র্ন্ত্রণােে/পবভােসমূহলক্ এর আওতািীি েপ্তর/সংস্থা কর্তিক দাপিেকৃত  শুদ্ধািার যক্ৌশে ক্র্ ি-িপরক্ল্পনার নত্রর্াপসক্ 

অগ্রেপত  প্রসতদবেদির ওির পির্ব্যাক্ প্রদান করযত হলব এবাং েেযর্াত্রা ১.৬ নম্বর ক্রপর্লক্র ৬ িম্বর কলাদম উলেি ক্রলত 

হলব এবং ৯-১১ ক্োর্সমূলহ নত্রর্াপসক্ পভপত্তলত উি েেযর্াত্রা পবভাজন ক্লর প্রদশ িন ক্রলত হলব। এলেলত্র ১র্ নত্রর্াপসক্ 

অগ্রেপত প্রপতলবদলনর উির অলটাবর র্ালসর ১৬-৩১ তাপরলির র্লে; ২ে  নত্রর্াপসক্ অগ্রেপত প্রপতলবদলনর উির জানুোপর 

র্ালসর ১৬-৩১ তাপরলির র্লে এবং ৩ে নত্রর্াপসক্ অগ্রেপত প্রপতলবদলনর উির এপপ্রে র্ালসর ১৬-৩০ তাপরলির র্লে 

পির্ব্যাক্ প্রদান ক্রলত হলব।  

মূল্যায়ি পিসত: আওতািীি েপ্তর/সংস্থা (প্রদর্াজয সক্ষদত্র) কর্তিক প্রসত সকায়াট িাদর দাপিেকৃত  শুদ্ধািার যক্ৌশে 

ক্র্ ি-িপরক্ল্পনার নত্রর্াপসক্  প্রপতলবদলনর ওির র্ন্ত্রণােে/পবভােসমূহ পির্ব্যাক্ প্রদান ক্রলে পূণ ি নম্বর িাওো র্ালব।  

 

প্রমাণক: যনাটিশ, হাপজরা,  ক্ার্ িপববরণী। 

 

ক্রপর্ক্ ২: আপথ িক্ ব্যবস্থািনা উন্নেন   

২.১ ২০২২-২৩ অথ ি বিদরর রাজস্ব এবাং উন্নয়ি বাদজদটর অনুদমাসেত ক্রে-িপরক্ল্পনা ওদয়বসাইদট প্রকাশ 

পিপিএ ২০০৬-এর ধারা ১১(২) ও পিপিআর ২০০৮-এর পবপধ ১৬(৬) অনুর্ােী সরক্ালরর রাজস্ব বালজলটর অধীলন 

যক্ান ক্রেক্ার্ ি িপরিােনার যেলত্র ক্রেক্ারী প্রপতষ্ঠান অথ িবেলরর প্রারলম্ভ বাপষ িক্ ক্রে-িপরক্ল্পনা প্রণেন ক্রলব। রাজস্ব 

বালজলটর অধীলন ক্রে িপরক্ল্পনা প্রণেলনর িাশািাপশ িের্ান প্রক্ল্পসমূলহর বাপষ িক্ ক্রে িপরক্ল্পনা অথ িাৎ উন্নয়ি বাদজদটর 

ক্রয় পসরকল্পিা অনুলর্াদন ক্রলত হলব। রাজস্ব বালজট এবাং উন্নয়ি বাদজদটর অনুলর্াপদত ক্রে িপরক্ল্পনা ৩১ জুোই ২০২২ 

তাপরলির র্লে  ওলেবসাইলট প্রক্াশ ক্রলত হলব । দু'ধরলনর ক্রে িপরক্ল্পনা ওলেবসাইলট প্রক্ালশর জন্য দু'টি পৃথক্ তাপরি 

পনধ িারণ ক্রা হলে তাপরি দু'টি ১র্ যক্াোট িালর (৮ নম্বর ক্োলর্) ক্র্া পদলে পেিলত হলব। উলেখ্য, র্ন্তব্য ক্োলর্ যক্ানটি 

রাজস্ব বালজলটর ক্রে িপরক্ল্পনা ওলেবসাইলট প্রক্ালশর েেযর্াত্রা এবং যক্ানটি উন্নয়ি বাদজদটর ক্রে িপরক্ল্পনা ওলেবসাইলট 

প্রক্ালশর েেযর্াত্রা তা পনধ িারণ ক্লর পদলত হলব। এলেলত্র যর্াট বরােকৃত নম্বর ২। রাজস্ব বালজলটর ক্রে িপরক্ল্পনার জন্য 

বরােকৃত নম্বর ১ এবং উন্নেন বালজলটর ক্রে িপরক্ল্পনার জন্য বরােকৃত নম্বর ১। উদেক্ষয, সর্ সকল মন্ত্রণালয়/সবভাদগর 

সিজস্ব সকাি প্রকল্প সিই তাদের জন্য উন্নয়ি বাদজদটর ক্রয় পসরকল্পিা প্রদর্াজয িয়। এদক্ষদত্র ঐ সকল মন্ত্রণালয়/সবভাগ রাজস্ব 

বাদজদটর ক্রয় পসরকলিা ওদয়বসাইদট প্রাকাশ করদল পূণ ি িম্বর পাদব।  
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মূল্যায়ি পিসত:  ২০২২-২৩ অথ িবেলরর প্রারলম্ভ েেযর্াত্রা অনুর্ােী বাপষ িক্ ক্রে-িপরক্ল্পনা ওলেবসাইলট প্রক্াশ ক্রা 

হলে  পূণ ি  নম্বর িাওো র্ালব। পনধ িাপরত তাপরলির র্লে ক্রে িপরক্ল্পনা ওলেবসাইলট প্রক্াশ ক্রলত না িারলে সকাি নম্বর 

িাওো র্ালব িা।  

প্রমাণক: অসিস আদেশ ও স্ব স্ব ওলেবসাইট।  

  

  

২.২ অনুদমাসেত বাসষ িক ক্রয় পসরকল্পিার র্থার্থ বাস্তবায়ি (রাজস্ব এবাং উন্নয়ি বাদজদটর)  

 

      িপরিােন এবং উন্নেন বালজলটর অনুলর্াপদত বাপষ িক্ ক্রে িপরক্ল্পনা বাস্তবােলনর জন্য ২.২ নম্বর ক্রপর্লক্র ৬ নম্বর 

ক্োলর্ েেযর্াত্রা পনধ িারণ ক্রলত হলব এবং ৮-১১ নম্বর ক্োলর্ েেযর্াত্রা প্রকৃত এবাং শতকরা (%) আকাদর পবভাজন ক্লর 

প্রদশ িন ক্রলত হলব। অথ িাৎ লক্ষযমাত্রা িার সকায়াট িাদর সক্ষমতা অনুর্ায়ী শতকরা (%) এবাং সিসে িষ্ট সকায়াট িাদর কত ব্যয় হদব 

তা টাকার অাংদক (লক্ষ টাকায়) উদেে করদত হদব।  

 

মূল্যােন িদ্ধপতিঃ িপরিােন বাদজদটর অনুদমাসেত ক্রয় পসরকল্পিা সিি িাসরত লক্ষযমাত্রা অনুর্ায়ী (লক্ষযমাত্রা ১০০% হদব) 

বাস্তবায়ি করদত পারদল পূণ ি িম্বর পাওয়া র্াদব। লক্ষযমাত্রা অনুর্ায়ী ক্রয় পসরকল্পিা বাস্তবায়ি করদত িা পারদল গাসণসতক 

হাদর িম্বর কতিি হদব। তদব অথ িবির সশদষ সামসগ্রকভাদব ৮০% এর কম বাস্তবায়ি হদল সকাি িম্বর পাওয়া র্াদব িা।  

প্রমাণক:  বাপষ িক্ ক্রে িপরক্ল্পনা বাস্তবােন সংক্রান্ত প্রপতলবদন র্া ননপতক্তা ক্পর্টির সভািপত ক্র্তিক্ প্রপতস্বােপরত হলব।  

২.৩ বাসষ িক উন্নয়ি কম িসূসি বাস্তবায়ি  

মন্ত্রণালয়/সবভাগ বাপষ িক্ উন্নেন ক্র্ িসূপি (এসিসপ) বাস্তবায়দির শতকরা লক্ষযমাত্রা সিি িারণ কদর  ২.৩ নম্বর 

ক্রপর্লক্র ৬ িম্বর কলাদম উলেি ক্রসব এবাং ৮-১১ ক্োর্সমূলহ নত্রর্াপসক্ পভপত্তলত উি েেযর্াত্রা পবভাজন ক্লর প্রদশ িন 

করদব। বাপষ িক্ উন্নেন ক্র্ িসূপি (এসিসপ) বাস্তবায়দির  লক্ষযমাত্রা ক্রমপুঞ্জীভূতভাদব সিি িারণ করদত হদব। 

মূল্যায়ি পিসত: বাপষ িক্ উন্নেন ক্র্ িসূপি শতভাে বাস্তবােলনর জন্য পূণ ি নম্বর িাওো র্ালব। েেযর্াত্রার শতক্রা ৮০ 

ভাে বাস্তবােলনর জন্য োপণপতক্হালর নম্বর ক্তিন ক্লর নম্বর যদো হলব। পক্ন্তু, েেযর্াত্রার শতক্রা ৮০ ভাে বাস্তবাপেত না 

হলে যক্ান নম্বর িাওো র্ালব না। 

প্রমাণক: র্ন্ত্রণােে/পবভাে এপর্পি বাস্তবায়দির প্রমাণক সরবরাহ করদব। মসন্ত্রপসরষে সবভাগ বাস্তবায়ি পসরবীক্ষণ ও  

মূল্যায়ি সবভাগ হদত বাপষ িক্ উন্নেন ক্র্ িসূপি বাস্তবায়ি হার র্ািাই করদব। 

 

 

২.৪ প্রকদল্পর PSC ও PIC সভা আদয়াজি 

 

মন্ত্রণালয়/সবভাগ//েপ্তর/ সাংস্থাা্র িলমাি প্রকদল্পর সিসপসপ/টিএসপসপ এ সিি িাসরত প্রমাপ অনুর্াসয় PSC ও PIC 

সভা আদয়াজদির লক্ষযমাত্রা ২.৪ নম্বর ক্রপর্লক্র ৬ িম্বর কলাদম উদেে করদত হদব এবাং ৮-১১ কলামসমূদহ প্রদর্াজয 

সকায়াট িাদর উি লক্ষযমাত্রা প্রেশ িি করদত হদব। উদেখ্য, কম ি-পসরকল্পিা সপ্ররদণর সময় িলমাি সকল প্রকদল্পর তাসলকা, 

প্রকদল্পর সময়াে, প্রমাপ অনুর্াসয় PSC ও PIC সভা আদয়াজদির সাংখ্যা (পৃথক কলাদম) উদেে কদর সাংযুসি আকাদর 

সেদত হদব। PSC সভার সাংখ্যা সিি িারদির সক্ষদত্র মন্ত্রণালদয়র সিজস্ব প্রকল্প এবাং আওতািীি েপ্তর/সাংস্থার িলমাি সকল 

প্রকদল্পর PSC সভার সংখ্যা ধলর েেযর্াত্রা পনধ িারণ ক্রলত হলব। PIC সভার সাংখ্যা সিি িারদির সক্ষদত্র মন্ত্রণালদয়র সিজস্ব 

প্রকদল্পর PIC সভার সংখ্যা পবলবিনাে পনলত হলব। এলেলত্র দপ্তর /সংস্থার প্রক্লল্পর PIC সভা পবলবিনাে আসলবনা। যর্ 

সক্ে র্ন্ত্রণােে/পবভালের দপ্তর/সংস্থা যনই তালদর যেলত্র শুধুর্াত্র পনজ র্ন্ত্রণােলের িের্ান প্রক্লল্পর PSC এবাং PIC সভা 

পবলবিনাে আসলব।   
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সাংযুসি সিম্নরূপ হদবিঃ 

ক্রসমক িাং িলমাি প্রকদল্পর িাম প্রকদল্পর সময়াে PSC সভার 

সাংখ্যা 

PIC সভার 

সাংখ্যা 

মতরাব্য 

      

       

      

      

      

 

 

মূল্যায়ি পিসত: প্রমাপ অনুর্াসয় PSC ও PIC সভা আদয়াজি করা হদল পূণ ি িম্বর পাওয়া র্াদব। লক্ষযমাত্রা 

অনুর্ায়ী সভা আদয়াজি করা িা হদল গাসণসতকহাদর িম্বর কতিি করা হদব। 

প্রমাণক: আদয়াসজত সভার হাসজরা এবাং কার্ িসববরণী। 

 

 

২.৫ প্রকল্প সমাসপ্ত সশদষ প্রকদল্পর সম্পে (র্ািবাহি, কসম্পউটার, আসবাবপত্র ইতযাসে) সবসি সমাতাদবক হস্তাতরার করা 

মন্ত্রণালয়/সবভাগ কর্তিক প্রকল্প সমাসপ্ত সশদষ প্রকদল্পর সম্পে (র্ািবাহি, কসম্পউটার, আসবাবপত্র ইতযাসে) সবসি 

সমাতাদবক হস্তাতরার করার তাসরে সিি িারণ কদর ২.৫ নম্বর ক্রপর্লক্র ৬ িম্বর কলাদম উলেি ক্রলত হলব এবাং ৮-১১ 

ক্োর্সমূলহ প্রদর্াজয সকায়াট িাদর উি েেযর্াত্রা পবভাজন ক্লর প্রদশ িন ক্রলত হলব। এদক্ষদত্র ২০২১-২২ অথ িবিদর সমাপ্ত সকল 

প্রকদল্পর সম্পে এবাং ২০২২-২৩ অথ িবিদরর ২য় সকায়াট িাদর সমাপ্ত সকল প্রকদল্পর সম্পে সবসি সমাতাদবক হস্তাতরার করদত হদব। 

প্রকদল্পর সম্পে হস্তাতরাদরর সক্ষদত্র  সালবক্ সংস্থািন র্ন্ত্রণােলের ০৮ জানুোপর ২০০৬ তাসরদের নং সর্ (িপর)-স্থােী 

ক্পর্টি/৪৪/২০০৫ (অংশ-১)-৭২১  িম্বর পসরপত্র এবং ১১ যর্ ১৯৯৯  তাসরদের নং-সর্ (িপর) ি-৫/৯৮-১৫৮ (২০০) িম্বর 

পসরপত্র সমাতাদবক ব্যবস্থা গ্রহণ করদত হদব। প্রকদল্পর আসবাবপত্র ব্যবহারদর্াগ্য হদল প্রকল্প সমাসপ্তদশদষ প্রকল্প পসরিালক 

সলসেতভাদব বাস্তবায়িকারী কর্তিপদক্ষর সিকট উি সম্পে জমা প্রোি করদবি। উদেখ্য, কম ি- পসরকল্পিা সপ্ররদণর সময় 

মন্ত্রণালয়/সবভাগ  এবাং এর  আওতািীি েপ্তর/সাংস্থাসমূদহর ২০২১-২২ অথ িবিদর সমাপ্ত হদয়দি এবাং ২০২২-২৩ অথ িবিদরর ১ম 

এবাং ২য় সকায়াট িাদর সমাপ্ত হদব এমি সকল প্রকদল্পর সম্পদের সববরণ সাংযুসি আকাদর োসেল করদব। 

সাংযুসি সিম্নরূপ হদবিঃ 

ক্রসমক িাং প্রকদল্পর িাম প্রকল্প সমাসপ্তর তাসরে প্রকদল্পর সম্পদের 

সববরণ 

মতরাব্য 

     

     

     

     

     

 

     মূল্যায়ি পিসত: সিি িাসরত সমদয়র মদে মন্ত্রণালয়/সবভাগ  এবাং এর  আওতািীি েপ্তর/সাংস্থাসমূদহর প্রকদল্পর সম্পে 

(র্ািবাহি, কসম্পউটার, আসবাবপত্র ইতযাসে) সবসি সমাতাদবক হস্তাতরার করদত পারদল পূণ ি নম্বর িাওো র্ালব। পনধ িাপরত 

সমদয়র র্লে সম্পে হস্তাতরার করদত িা পারদল সম্পে হস্তাতরাদরর সর্ িাপগুদলা আদি সসই িাদপর র্তটুকু অসজিত হদব সস 

অনুসাদর িম্বর প্রোি করা হদব। 
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প্রমাণক: প্রকদল্পর সম্পে হস্তাতরার সাংক্রাতরা পত্র, সিল র্ািবাহি পসরবহণ পুদল জমা প্রোি সাংক্রাতরা পত্র, প্রদর্াজয 

সক্ষদত্র গঠিত কসমটির সভার কার্ িসববরণী, অিল র্ািবাহি সিলাদম সবক্রয় সাংক্রাতরা সভার কার্ িসববরণী ইতযাসে। 

 

 

ক্রপর্ক্ ৩: শুদ্ধািার-সংপিষ্ট এবং দুনীপত প্রপতলরালধ সহােক্ অন্যান্য ক্ার্ িক্রর্ 

 

       ৩.১ সরক্াপর র্ানবাহলনর র্থার্থ ব্যবহার পনপিতক্রণিঃ 

 

       র্ন্ত্রণােে/পবভােসমূহ সরক্াপর র্ানবাহলনর র্থার্থ ব্যবহার পনপিত ক্রলব। যর্ সক্ে ক্র্ িক্তিা োপড় ক্রলের জন্য 

সুদমুি ঋণ যিলেলেন এবং োপড় ক্রে ক্লরলেন তারা র্ালত অপিলসর োপড় ব্যবহার না ক্লরন এ পবষেটি পনপিত ক্রলত 

হলব। একইসাদথ মন্ত্রণালদয়র কম িকতিাগণ সর্ি েপ্তর/সাংস্থাসমূদহর গাসি ব্যবহার িা কদরি এবাং সবসিবসহভূ িতভাদব প্রকদল্পর 

গাসি ব্যবহার িা কদরি এ সবষয়টি সিসিত করদত হদব। 

     

 

     মূল্যায়ি পিসত: র্ন্ত্রণােে/পবভাসগর টিওএন্ডইর্ভি র্ানবাহনসমূহ র্থার্থভাদব ব্যবহার হদচ্ছ এ সাংক্রাতরা একটি 

প্রতযয়িপত্র এবাং মন্ত্রণালদয়র কম িকতিাগণ েপ্তর/সাংস্থার গাসি ব্যবহার কদরি িা বা সবসিবসহভূ িতভাদব প্রকদল্পর গাসি ব্যবহার 

কদরি িা মদম ি আদরকটি প্রতযেনিত্র  োসেল করদত  হদব। মন্ত্রণালয়/সবভাদগর সরকাসর র্ািবাহি ব্যবস্থাপিার োসয়েপ্রাপ্ত 

কম িকতিা এ সাংক্রাতরা প্রতযেনিত্র  স্বাক্ষর করদবি। সর্ সকল কম িকতিা সুেমুি ঋদণ গাসি ক্রয় কদরদিি তারা 

র্ন্ত্রণােে/পবভাসগর টিওএন্ডইর্ভি গাসি ব্যবহার কদরি িা মদম ি প্রতযয়িপত্র সসসিয়র সসিব/সসিব মদহােদয়র সিকট োসেল 

করদবি। উভয় প্রতযয়িপত্র সাংসিষ্ট মন্ত্রণালদয়র সসসিয়র সসিব/সসিব প্রপতস্বাক্ষর ক্রলবন। প্রপতস্বােপরত প্রতযেন িত্র  

অথ িবের যশলষ শুদ্ধািার ক্র্ িিপরক্ল্পনার চূড়ান্ত বাস্তবােন প্রপতলবদলনর সালথ প্রর্াণক্ আক্ালর দাপিে ক্রলত হলব।     

 

  

     প্রমাণক: প্রপতস্বােপরত প্রতযেন িত্র। 

 

এোড়াও র্ন্ত্রণােে/পবভােসমূহ স্ব স্ব ক্ার্ িােলে শুদ্ধািার প্রপতষ্ঠার পনপর্ত্ত শুদ্ধািার সংপিষ্ট এবং দুনীপত প্রপতলরালধ 

সহােক্ ৩ টি ক্ার্ িক্রর্ অগ্রাপধক্ার পভপত্তলত গ্রহণ ক্রলব এবং যসগুপের েেযর্াত্রা ৬ িম্বর কলাদম উলেি ক্রলব। 

র্ন্ত্রণােে/পবভােসমূহ তার পনজ ক্ার্ িােলে অথবা আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা অথবা র্াঠির্ িালের অপিলস যসবা প্রদালনর যেলত্র 

জনলভাোপন্ত আলে বা শুদ্ধািার এর ঘাটপত আলে এরূি পবষে পিপিত ক্লর তা দূরীভূত ক্রার জন্য এক্ অথ িবেলর 

বাস্তবােনলর্াগ্য যোট যোট ক্র্ িিপরক্ল্পনা গ্রহণ ক্রলত িালর।   

 

মূল্যায়ি পিসত: র্ন্ত্রণােে/পবভাে ক্র্তিক্ গৃহীত  শুদ্ধািার সংপিষ্ট এবং দুনীপত প্রপতলরালধ সহােক্ ক্ার্ িক্রর্সমূলহর 

েেযর্াত্রার পবিরীলত অজিন শতভাে হলে পূণ ি নম্বর িাওো র্ালব। অন্যথাে যক্ান নম্বর প্রদান ক্রা হদব না। 

 

প্রমাণক: স্ব স্ব ওদয়বসাইট, পত্র, সিাটিশ, িসব, সভসিও বা কার্ িক্রম সাংসিষ্ট সর্দকাি প্রমাণক। 

 

 

 

 

 

 

 

 


