
 

 

                                                                                                             

বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড   

৮/রি, বশদিবাাংলা নগি, আগািগাঁও, ঢাকা-১২০৭। 

 

জাতীয় শুদ্ধাচাি বকৌশল কর্ ড-পরিকল্পনা, ২০২০-২০২১ এি তৃতীয় ত্রৈর্ারিক প্ররতদবেন 
 

কাম যক্রমভয নাভ কভ যম্পাদন 

সূচক 

 

সূচমকয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়মনয

দায়য়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যয়ি/দ 

২০২০-২০২১ 

অর্ যফছমযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগয়ি য়যফীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

অজযন 

১ভ 

ককায়ার্ যায 

২য় 

ককায়ার্ যায 

৩য় 

ককায়ার্ যায 

৪র্ য 

ককায়ার্ যায 

কভার্ 

অজযন 

অয়জযি 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রায়িষ্ঠায়নক ব্যফস্থা………………………………৮ 

১.১ ননয়িকিা কয়ভটিয বা   অনুয়ষ্ঠি বা ৪ ংখ্যা িরচব ৪ রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজযন ১ ১ ১   

১.২ ননয়িকিা কয়ভটিয বায য়দ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন  

ফাস্তফায়য়ি 

য়দ্ধান্ত 

৪ % NIS 

Focal 

ploint 

১০0% রক্ষ্যভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজযন ৮০% ৭৫% ৮৭%   

২. দক্ষ্িা ও ননয়িকিায উন্নয়ন……………………..…. ১০ 

২.১ সুশাসন প্রতিষ্ঠার তনতিত্ত 

অংীজমনয অংগ্রমণ  বা 

অনুয়ষ্ঠি বা ২ ংখ্যা য়ফবাগীয় 

প্রধানগণ 

৪ রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজযন ০ ১ ১   

২.২ অংীজমনয অংগ্রমণ  বার 

তসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

ফাস্তফায়য়ি 

য়দ্ধান্ত 

২ % য়ফবাগীয় 

প্রধানগণ 

১০0% রক্ষ্যভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজযন - ৮৫% ৮০%   

২.৩ কভ যকিযা-কভ যচারীকদয অংগ্রমণ 

চাকতর সংক্রান্ত তবতিন্ন প্রয়ক্ষ্ণ আময়াজন 

প্রয়ক্ষ্ণার্ী ৩ ংখ্যা প্রান ৬০ জন রক্ষ্যভাত্রা - ৩০ জন - ৩০ জন    

অজযন - ৩০ জন -   

২.৪ কভ যকিযা-কভ যচারীকদয অংগ্রমণ 

সুান ংক্রান্ত প্রয়ক্ষ্ণ আময়াজন 

প্রয়ক্ষ্ণার্ী ৩ ংখ্যা প্রান ৪০ জন রক্ষ্যভাত্রা ৩০ জন - ৩০ জন -    

অজযন ৩০ জন - ৩০ জন   

৩. শুদ্ধাচাি প্ররতষ্ঠায় িহায়ক আইন/রবরি/নীরতর্ালা/ম্যানুয়াল ও প্রজ্ঞাপন/পরিপৈ-এি বাস্তবায়ন এবাং প্রদ াজয বক্ষদৈ খিড়া প্রণয়ন………….১০ 

৩.১ কায়যগয়য য়ক্ষ্ামক্ষ্মত্র বয়িয 

নীয়িভারা ২০২০ 

নীয়িভারা প্রণয়ন ৪ ংখ্যা কায়যকুরাভ ১ রক্ষ্যভাত্রা - - - কভ/২০২১    

অজযন - - -   

৩.২ ফাকায়মফা য়ফয়ধভারা ২০২০ 

 

য়ফয়ধভারা প্রণয়ন ৩ ংখ্যা প্রান ১ রক্ষ্যভাত্রা - ১৫/১২/২০ - -    

অজযন - চরভান চরভান   



 

 

কাম যক্রমভয নাভ কভ যম্পাদন 

সূচক 

 

সূচমকয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়মনয

দায়য়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যয়ি/দ 

২০২০-২০২১ 

অর্ যফছমযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগয়ি য়যফীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

অজযন 

১ভ 

ককায়ার্ যায 

২য় 

ককায়ার্ যায 

৩য় 

ককায়ার্ যায 

৪র্ য 

ককায়ার্ যায 

কভার্ 

অজযন 

অয়জযি 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৩.৩ প্রজ্ঞাপন/পরিপৈ/নীরতর্ালা/ 

ম্যানুদয়ল প্রণয়ন ও ফাস্তফায়ন 

পরিপৈ প্রণয়ন ৩ ংখ্যা প্রান ৪ রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজযন ১ ১ ১   

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

৪.১ সসবা সংক্রান্ত সোল তি নস্বরসমূহ 

স্ব স্ব িথ্য ফািায়মন দৃশ্যিানকরণ   

িথ্য বািায়য়ন 

দৃশ্যিানকৃি 

১ িায়যখ প্রান ১০/০৭/২০ রক্ষ্যভাত্রা ১০/০৭/২০ - - -    

অজযন ১০/০৭/২০ - -   

৪.২ স্ব স্ব ওময়ফাইমর্ শুদ্ধাচায 

কফাফক্স ারনাগাদকযণ  

কফাফক্স 

ারনাগাদকৃি 

২ িাতরখ NIS 

Focal 

ploint 

ককায়ার্ যাযরী রক্ষ্যভাত্রা ২৮/০৯/২০ ২৯/১২/২০ ৩০/০৩/২১ ২৮/০৬/২১   জািীয় 

বামফ 

াব যাময 

ভস্যা 

র্াকায় 

য়নধ যায়যি 

িায়যমখ 

কযা 

মায়য়ন। 

অজযন ২৮/০৯/২০ ২৯/১২/২০ ০৬/০৪/২১   

৪.৩ স্ব স্ব ওময়ফাইমর্ িথ্য অয়ধকায   

কফাফক্স ারনাগাদকযণ  

কফাফক্স 

ারনাগাদকৃি 

২ িায়যখ িথ্য 

কভ যকিযা 

ককায়ার্ যাযরী রক্ষ্যভাত্রা ২৮/০৯/২০ ২৯/১২/২০ ৩০/০৩/২১ ২৮/০৬/২১   

অজযন ২৮/০৯/২০ ২৯/১২/২০ ০৬/০৪/২১   

৪.৪ স্ব স্ব ওময়ফাইমর্য অয়বমমাগ 

প্রয়িকায ব্যফস্থা  কফাফক্স 

ারনাগাদকযণ 

ওময়ফাইমর্ 

ারনাগাদকৃি 

২ িায়যখ GRS 

কপাকার 

ময়ন্ট 

ককায়ার্ যাযরী রক্ষ্যভাত্রা ২৮/০৯/২০ ২৯/১২/২০ ৩০/০৩/২১ ২৮/০৬/২১   

অজযন ২৮/০৯/২০ ২৯/১২/২০ ০৬/০৪/২১   

৪.৫ স্বপ্রয়ণাতদিিায়ব প্রকাশয় াগ্য 

িথ্য হালনাগাদ কয়র ওয়য়বসাইয়ে 

প্রকাশ 

হালনাগাদকৃি 

তনয়দ েতশকা 

ওয়য়বসাইয়ে 

প্রকাতশি 

১ িাতরখ িথ্য 

কভ যকিযা 

২৯/১২/২০ 

২৮/০৬/২১ 

লক্ষ্যিাত্রা - ২৯/১২/২০ - ২৮/০৬/২১    

অজেন - ২৯/১২/২০ -     

৫. সুশাসন প্রতিষ্ঠা……………………………..৬  

৫.১ উত্তভ চচ যায িায়রকা প্রণয়ন কময 

স্ব স্ব িন্ত্রণালয়/য়ফবামগ কপ্রযণ 

উত্তভ চচ যায 

িায়রকা কপ্রয়যি 

৩ িায়যখ কর 

য়ফবাগ 

১০/১২/২০ 

২৬/০৫/২১ 

রক্ষ্যভাত্রা - ১৫/১২/২০ - ২৬/০৫/২১    

অজযন - ১৫/১২/২০ -   

৫.২ অনরাইন য়মেমভ অয়বমমাগ 

য়নষ্পয়ত্তকযণ 

অয়বমমাগ 

য়নষ্পয়ত্তকৃি 

৩ % GRS 

কপাকার 

ময়ন্ট 

১০0% রক্ষ্যভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজযন ১০০% ১০০% ১০০%   

৬. প্রকয়ের সক্ষ্য়ত্র শুদ্ধাচার...........................৬ 

৬.১ প্রকয়ের ফায়ল যক ক্রয় য়যকল্পনা 

অনুমভাদন/চরভান প্রকল্প উন্নয়ন 

কাম যক্রভ ম যাকরাচনা 

অনুমভায়দি ক্রয় 

য়যকল্পনা 

২ িায়যখ প্রকল্প 

য়যচারক 

৩০/০৭/২০ রক্ষ্যভাত্রা ৩০/০৭/২০ - - -    

অজযন ৩০/০৭/২০ - -   

৬.২ প্রকমল্পয ফাস্তফায়ন অগ্রগয়ি 

য়যদ যন/য়যফীক্ষ্ণ 

দায়খরকৃি 

প্রয়িমফদন 

২ ংখ্যা প্রকল্প 

য়যচারক 

৪ রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজযন ১ ১ ১   

 



 

 

কাম যক্রমভয নাভ কভ যম্পাদন 

সূচক 

 

সূচমকয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়মনয

দায়য়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যয়ি/দ 

২০২০-২০২১ 

অর্ যফছমযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগয়ি য়যফীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

অজযন 

১ভ 

ককায়ার্ যায 

২য় 

ককায়ার্ যায 

৩য় 

ককায়ার্ যায 

৪র্ য 

ককায়ার্ যায 

কভার্ 

অজযন 

অয়জযি 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৬.৩ প্রকল্প য়যদ যন/য়যফীক্ষ্ণ 

প্রয়িমফদমনয সুায়য ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফায়মনয ায ২ % প্রকল্প 

য়যচারক 

১০0% রক্ষ্যভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজযন ৯০% ৮০% ৯০%   

৭. ক্রয়য়ক্ষ্য়ত্র শুদ্ধাচার...................৭ 

৭.১ য়য়এ ২০০৬-এয ধাযা ১১(২) ও 

য়য়আয ২০০৮-এয য়ফয়ধ ১৬(৬) 

অনুমায়ী ২০২০-২১ অর্ ে বছয়রর ক্রয়-

য়যকল্পনা  ওয়য়বসাইয়ে প্রকাশ 

ক্রয়-য়যকল্পনা 

ওয়য়বসাইয়ে 

প্রকাতশি 

৩ িায়যখ প্রয়কউযমভন্ট 

অয়পায 

১৯/০৭/২০ 

রক্ষ্যভাত্রা 
১৯/০৭/২০ 

- - -    

অজযন 
১৯/০৭/২০ 

- -   

৭.২ ই-সেন্ডায়রর ভাধ্যমভ ক্রয়কাম য 

ম্পাদন 

ই-কর্ন্ডাসর ক্রয় 

সম্পন্ন 

৪ % প্রয়কউযমভন্ট 

অয়পায 

৬০% রক্ষ্যভাত্রা ১৫% ১৫% ১৫% ১৫%    

অজযন ১৫% ১৫% ১৫%   

৮. স্বচ্ছিা ও জফাফয়দয় শতিশালীকযণ…………………….১৪ 

৮.১ স্ব স্ব কফা প্রদান প্রয়িশ্রুয়ি 

(য়টিমজনস্ চার্ যায) 

প্রণয়ন/হালনাগাদকরণ ও ফাস্তফায়ন  

কফা প্রদান 

প্রয়িশ্রুয়ি প্রণীি 

ও বাস্তবাতয়ি 

৩ িাতরখ NIS 

Focal 

ploint 

১০/১২/২০ 

২৬/০৫/২১ 

রক্ষ্যভাত্রা - ১০/১২/২০ - ২৬/০৫/২১    

অজযন - ১০/১২/২০ -   

৮.২ াখা/অয়ধাখা ও 

আওিাধীন/অধস্তন কাম যারয় য়যদ যন 

য়যদ যন 

ম্পন্ন 

২ ংখ্যা য়ফবাগীয় 

প্রধানগণ 
১২ 

রক্ষ্যভাত্রা ৩ ৩ ৩ ৩    

অজযন ৩ ৩ ৩   

৮.৩ াখা য়যদ যন প্রয়িমফদমনয 

সুায়য ফাস্তফায়ন 

য়যদ যন 

প্রয়িমফদমনয 

সুায়য ফাস্তফায়য়ি 

২ % য়ফবাগীয় 

প্রধানগণ 

১০0% রক্ষ্যভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজযন ৯০% ৮০% ৮৫%   

৮.৪ য়চফারয় য়নমদ যভারা, ২০১৪ 

অনুমায়ী নয়র্য কেয়ণ য়ফন্যাকযণ  

নয়র্ কেয়ণ 

য়ফন্যাকৃি 

২ % য়ফবাগীয় 

প্রধানগণ 

৪০% রক্ষ্যভাত্রা ১০% ১০% ১০% ১০%    

অজযন ১০% ১০% ১০%   

৮.৫ কেয়ণয়ফন্যাকৃি নয়র্ য়ফনষ্টকযণ নয়র্ য়ফনতিকৃি ২ % য়ফবাগীয় 

প্রধানগণ 
৫% 

রক্ষ্যভাত্রা - - ৫% -    

অজযন - - ৫%   

৮.৬ প্রাতিষ্ঠাতনক গণশুনাতন  

আয়য়াজন  

গণশুনানী 

আয়য়াতজি 
৩ ংখ্যা কচয়াযম্যন ১২ 

রক্ষ্যভাত্রা ৩ ৩ ৩ ৩    

অজযন ৩ ৩ ৩   

৯. শুদ্ধাচায ংয়িষ্ট এফং দুনীয়ি প্রয়িমযামধ ায়ক অন্যান্য কাম যক্রভ……………..১৫ (অগ্রাতিকার তিতত্তয়ি ন্যযনিি পাঁচটি কা েক্রি) 

৯.১ দুনীয়ি প্রয়িমযামধয জন্য অয়পম 

য়েকায রাগামনায ব্যফস্থাকযণ 

য়েকায রাগামনা 
৩ ংখ্যা 

NIS Focal 

ploint ১০০ 
রক্ষ্যভাত্রা - ৫০ - ৫০    

অজযন - ৫০ -   

৯.২ অয়পম য়য়টিয়ব স্থান য়য়টিয়ব 

স্থায়ি 
৩ ংখ্যা 

উপ িহকারি 

প্রদকৌশলী 

(ইদলক.) 
৩২ 

রক্ষ্যভাত্রা - - ৩২ -   

 

 

 

 

অজযন - - ৩২   



 

 

কাম যক্রমভয নাভ কভ যম্পাদন 

সূচক 

 

সূচমকয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়মনয

দায়য়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যয়ি/দ 

২০২০-২০২১ 

অর্ যফছমযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগয়ি য়যফীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

অজযন 

১ভ 

ককায়ার্ যায 

২য় 

ককায়ার্ যায 

৩য় 

ককায়ার্ যায 

৪র্ য 

ককায়ার্ যায 

কভার্ 

অজযন 

অয়জযি 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৯.৩ পরীক্ষ্া সকন্দ্র আকতিক পতরদশ েন  যীক্ষ্া ককন্দ্র 

য়যদ যনকৃি 
৩ ংখ্যা 

যীক্ষ্া 

য়নয়ন্ত্রক 

৪০ রক্ষ্যভাত্রা - ২০ ২০ -  যীক্ষ্া অনুয়ষ্ঠি 

য়য়ন। অজযন - ০ ২০   

৯.৪ অয়পময য়য় কযামভযায কযকর্ য 

ভয়নর্য়যং 

কযকর্ য 

ভয়নর্য়যংকৃি 
৩ ংখ্যা 

য়যদ যক ৬ রক্ষ্যভাত্রা ১ ২ ১ ২    

অজযন ১ ১ ১   

৯.৫ তিতজোল এয়েয়ন্ডন্স 

(বায়য়ায়িতিক হাতজরা) প েয়বক্ষ্ণ 

তিতজোল 

এয়েয়ন্ডন্স 

প েয়বক্ষ্ণকৃি 

৩ ংখ্যা 

য়চফ ২৪ রক্ষ্যভাত্রা ৬ ৬ ৬ ৬  ককায়বর্-১৯ এয জন্য 

য়র্য়জর্ার এমর্মন্ডন্স 

ফন্ধ যময়মছ। অজযন - - ৬   

১০. শুদ্ধাচার চচ োর জন্য পুরস্কার প্রদান..............................৩ 

১০.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এফং 

পুরস্কারপ্রাপ্তয়দর িাতলকা ওয়য়বসাইয়ে 

প্রকাশ 

প্রদত্ত পুরস্কার ৩ িায়যখ NIS 

Focal 

ploint 
কভ/২০২১ 

রক্ষ্যভাত্রা - - - কভ/২০২১    

অজযন - - -   

১১. কি ে-পতরয়বশ উন্নয়ন..........................................................২ 

১১.১ কর্ ম-পরিবেশ উন্নয়ন (স্বাস্থ্যরেরি 

অনুসিণ/টিওএন্ডইভুক্ত অবকব া 

র্ালার্াল রেনষ্টকিণ/পরিষ্কাি-

পরিচ্ছন্নতা বৃরি ইতযারি)  

উন্নত 

কর্ ম-পরিবেশ 

২ সংখ্যা 

ও 

িায়যখ 

প্রান ককায়ার্ যাযরী রক্ষ্যভাত্রা ২৮/০৯/২০ ২৯/১২/২০ ৩০/০৩/২১ ২৮/০৬/২১    

অজযন ২৮/০৯/২০ ২৯/১২/২০ ৩০/০৩/২১   

১২. অর্ ে বরাদ্দ....................................................................৩ 

১২.১ শুদ্ধাচার কি ে-পতরকেনায় অন্তেভুি 

তবতিন্ন কা েক্রি বাস্তবায়য়নর জন্য 

বরাদ্দকৃি  অমর্ যয আন্যিাতনক য়যভাণ 

বরাদ্দকৃি অর্ ে ৩ লক্ষ্ 

োকা য়চফ ৫ রক্ষ্ 

রক্ষ্যভাত্রা ৫ রক্ষ্ - - -    

অজযন ৫ রক্ষ্ - -   

১৩. য়যফীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন……………………………....৮ 

১৩.১ দপ্তর/সংস্হা কর্তেক প্রণীি                                          

জািীয় শুদ্ধাচায ককৌর কভ য-য়যকল্পনা, 

২০২০-২১ স্ব স্ব িন্ত্রণালয় এবং 

ওয়য়বসাইয়ে আপয়লািকরণ 

প্রণীি কভ য-

য়যকল্পনা 

আপয়লািকৃি 

২ িাতরখ 
NIS 

Focal 

ploint 

১০/০৮/২০২০ 

রক্ষ্যভাত্রা ১০/০৮/২০ - - -    

অজযন 
১০/০৮/২০ 

- -   

১৩.২ য়নধ যায়যি ভময় নত্রভায়ক 

য়যফীক্ষ্ণ প্রয়িমফদন সংতিি 

িন্ত্রণালয়/তবিায়গ দায়খর ও স্ব স্ব 

ওয়য়বসাইয়ে আপয়লািকরণ 

নত্রভায়ক 

প্রয়িমফদন 

দায়খরকৃি ও 

আপয়লািকৃি 

২ সংখ্যা 

NIS 

Focal 

ploint 

ককায়ার্ যাযরী 

রক্ষ্যভাত্রা ১৫/১০/২০ ১৫/০১/২১ ১৫/০৪/২১ ২০/০৭/২১    

অজযন ১৫/১০/২০ ১৫/০১/২১ ১৫/০৪/২১   

১৩.৩ আওিািীন আঞ্চতলক/িাঠ 

প োয়য়র কা োলয় কর্তেক দায়খরকৃি 

তিিব্যাক 

সিা/কি েশালা 

৪ িায়যখ   রক্ষ্যভাত্রা - - - -  সবায়ি ের আওিািীন 

আঞ্চতলক/িাঠ 



 

 

কাম যক্রমভয নাভ কভ যম্পাদন 

সূচক 

 

সূচমকয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়মনয

দায়য়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যয়ি/দ 

২০২০-২০২১ 

অর্ যফছমযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগয়ি য়যফীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

অজযন 

১ভ 

ককায়ার্ যায 

২য় 

ককায়ার্ যায 

৩য় 

ককায়ার্ যায 

৪র্ য 

ককায়ার্ যায 

কভার্ 

অজযন 

অয়জযি 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

এনআইএ  কভ য-য়যকল্পনা ও 

য়যফীক্ষ্ণ  প্রয়িমফদমনয ওয 

য়পর্ব্যাক প্রদান 

অন্যতষ্ঠি অজযন - - -   প োয়য়র সকান 

কা োলয় না র্াকায় 

ইহা প্রয় াজয নয়। 

 


