
 তদন্ত সংস্থায জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-রয ল্পনা, ২০২০-২০২১ এয ৩য় ক ায়ার্ টায রযরষ্ট   

দপ্তয/সংস্থায নাভ:  তদন্ত ংস্থা, আন্তজমারত  অযাধ ট্রাইব্যুনার, ঢা া। 

 াম মক্রমভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়মনয

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২০-২০২১ 

অথ মফছমযয 

রক্ষ্ুভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  ভন্তব্য 

রক্ষ্ুভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ 

ক ায়ার্ মায 

২য় 

ক ায়ার্ মায 

৩য় 

ক ায়ার্ মায 

৪থ ম 

ক ায়ার্ মায 

কভার্ 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারন  ব্যফস্থা………………………………৮ 

১.১ ননরত তা  রভটিয বা   অনুরষ্ঠত বা ৪ ংখ্যা রযচার  ৪ রক্ষ্ুভাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন ১ ১ ১   

১.২ ননরত তা  রভটিয বায রদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন  

ফাস্তফারয়ত 

রদ্ধান্ত 

৪ % রযচার  ৮০% রক্ষ্ুভাত্রা ৮০% ৮০% ৮০% ৮০%    

অজমন ৮০% ৮০% ৮০%   

২. দক্ষ্তা ও ননরত তায উন্নয়ন……………………..…. ১০ 

২.১ সুাসন প্রততষ্ঠায তনতভত্ত 

অংীজমনয (stakeholders) 

অংগ্রমণ  বা 

অনুরষ্ঠত বা ২ ংখ্যা ক াঅরড মমনর্য ২ রক্ষ্ুভাত্রা  ১  ১    

অজমন  ১    

২.২ অংীজমনয অংগ্রমণ  বায 

তসদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফারয়ত 

রদ্ধান্ত 

২ % ক াঅরড মমনর্য ৮০% রক্ষ্ুভাত্রা  ৮০%  ৮০%    

অজমন  ৮০%    

২.৩  ভ ম তমা- ভ মচাযীকদয অংগ্রমণ 

চা তয সংক্রান্ত তফতবন্ন প্ররক্ষ্ণ 

আময়াজন 

প্ররক্ষ্ণাথী ৩ ংখ্যা ক াঅরড মমনর্য ৫০ রক্ষ্ুভাত্রা  ২৫ ২৫     

অজমন  ২৬ ২৫   

২.৪  ভ ম তমা- ভ মচাযীকদয অংগ্রমণ 

সুান ংক্রান্ত প্ররক্ষ্ণ আময়াজন 

প্ররক্ষ্ণাথী ৩ ংখ্যা ক াঅরড মমনর্য ২৫ রক্ষ্ুভাত্রা   ২৫     

অজমন   ২৫   

৩. শুদ্ধাচায প্ররতষ্ঠায় ায়  আইন/রফরধ/নীরতভারা/ম্যানুময়র ও প্রজ্ঞান/রযত্র-এয ফাস্তফায়ন এফং প্রমমাজু কক্ষ্মত্র খড়া প্রণয়ন………….১০ 

৩.১ শুদ্ধাচায প্ররতষ্ঠায়  ভ ম তমা-

 ভ মচাযীমদয মচতন  ময কতারায 

জন্য নীরত-ননরত তা ম্পম ম রযত্র 

ফাস্তফায়ন, জুন ২০২১। 

রযত্র জাযী 

 যা 

 

 

১০ 

 

 

তারযখ 

 

 

ক াঅরড মমনর্য 

 

 

৩০/৬/২০২১ 

রক্ষ্ুভাত্রা    ৩০/৬/২১    

অজমন      

অজমন      

৪. ওয়য়ফসাইয়র্ কসফাফক্স হারনাগাদ যণ..................................৮ 

৪.১ কসফা সংক্রান্ত কর্ার তি নস্বযসমূহ 

স্ব স্ব তথ্য ফাতায়মন দৃশ্যভান যণ   

তথ্য ফাতায়য়ন 

দৃশ্যভানকৃত 

১ তারযখ : রযচার  

(আইটি) 

৩০/০৬/২১ রক্ষ্ুভাত্রা ৩০/৯/২০ ৩১/১২/২০ ৩১/০৩/২১ ৩০/৬/২১    

অজমন ৩০/৯/২০ ৩১/১২/২০ ৩১/০৩/২১   

৪.২ স্ব স্ব ওময়ফাইমর্ শুদ্ধাচায 

কফাফক্স ারনাগাদ যণ  

কফাফক্স 

ারনাগাদকৃত 

২ তাতযখ : রযচার  

(আইটি) 

১০/৮/২০ 

৩১/১২/২০ 

৩১/০৩/২১ 

৩০/০৬/২১ 

রক্ষ্ুভাত্রা ১০/৮/২০ ৩১/১২/২০ ৩১/০৩/২১ ৩০/৬/২১    

অজমন ১০/৮/২০ ৩১/১২/২০ ৩১/০৩/২১   

৪.৩ স্ব স্ব ওময়ফাইমর্ তথ্য অরধ ায   

কফাফক্স ারনাগাদ যণ   

কফাফক্স 

ারনাগাদকৃত  

২ তারযখ : রযচার  

(আইটি) 

৩১/০৩/২১ রক্ষ্ুভাত্রা ৩০/৯/২০ ৩১/১২/২০ ৩১/০৩/২১ ৩০/৬/২১    

অজমন ৩০/৯/২০ ৩১/১২/২০ ৩১/০৩/২১   



 াম মক্রমভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়মনয

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২০-২০২১ 

অথ মফছমযয 

রক্ষ্ুভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  ভন্তব্য 

রক্ষ্ুভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ 

ক ায়ার্ মায 

২য় 

ক ায়ার্ মায 

৩য় 

ক ায়ার্ মায 

৪থ ম 

ক ায়ার্ মায 

কভার্ 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৪.৪ স্ব স্ব ওময়ফাইমর্য অরবমমাগ 

প্ররত ায ব্যফস্থা কফাফক্স 

ারনাগাদ যণ  

ওময়ফাইর্ 

ারনাগাদকৃত 

২ তারযখ : রযচার  

(আইটি) 

৩১/০৩/২১ রক্ষ্ুভাত্রা ৩০/৯/২০ ৩১/১২/২০ ৩১/০৩/২১ ৩০/৬/২১    

অজমন ৩০/৯/২০ ৩১/১২/২০ ৩১/০৩/২১   

৪.৫ স্বপ্রমণারদতবামফ প্র ামমাগ্য 

তথ্য ারনাগাদ  ময ওময়ফাইমর্ 

প্র া  

ারনাগাদকৃত 

রনমদ মর া 

ওময়ফাইমর্ 

প্র ারত 

 

১ তারযখ : রযচার  

(আইটি) 

৩০/০৯/২০ 

৩১/১২/২০ 

৩১/০৩/২১ 

৩০/০৬/২১ 

রক্ষ্ুভাত্রা ৩০/৯/২০ ৩১/১২/২০ ৩১/০৩/২১ ৩০/৬/২১    

অজমন ৩০/৯/২০ ৩১/১২/২০ ৩১/০৩/২১   

৫. সুাসন প্রততষ্ঠা……………………………..৬ 

৫.১ উত্তভ চচ মায তারর া প্যণয়ন 

 ময স্ব স্ব ভন্ত্রণারয়/রফবামগ কপ্রযণ 

উত্তভ চচ মায 

তারর া কপ্ররযত 

৩ তারযখ ক াঅরড মমনর্য ১৫/১০/২০ রক্ষ্ুভাত্রা  ১৫/১০/২০      

অজমন  ১৫/১০/২০    

৫.২ অনরাইন তসয়েয়ভ অতবয়মাগ 

তনষ্পতত্ত যণ  

অতবয়মাগ 

তনষ্পতত্তকৃত 

 

৩ 

 

তারযখ 

ক া-

ক াঅরড মমনর্য 

রফ ল্প 

উ রযচার  

প্রান 

 

৩০/০৯/২০ 

রক্ষ্ুভাত্রা ৩০/৯/২০       

অজমন ৩০/৯/২০     

৬. প্র য়েয কেয়ে শুদ্ধাচায...........................৬ 

৬.১ প্র য়েয ফারল ম  ক্রয় রয ল্পনা 

অনুমভাদন 

অনুমভারদত ক্রয় 

রয ল্পনা 

২ তারযখ - প্রমমাজু নয় রক্ষ্ুভাত্রা - - - -  এটি এ টি তদন্ত 

ংস্থা এয ক ান 

প্র ল্প কনই। 

অজমন      

৬.২ প্র মল্পয ফাস্তফায়ন অগ্রগরত 

রযদ মন/ রযফীক্ষ্ণ  

দারখরকৃত 

প্ররতমফদন  

২ % - প্রমমাজু নয় রক্ষ্ুভাত্রা - - - -    

অজমন      

৬.৩ প্র ল্প রযদ মন/রযফীক্ষ্ণ 

প্ররতমফদমনয সুারয ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফায়মনয ায ২ ংখ্যা - প্রমমাজু নয় রক্ষ্ুভাত্রা - - - -    

অজমন      

৭. ক্রয়য়েয়ে শুদ্ধাচায...................৭ 

৭.১ ররএ ২০০৬-এয ধাযা ১১(২) ও 

ররআয ২০০৮-এয রফরধ ১৬(৬) 

অনুমায়ী ২০২০-২১ অথ ট ফছয়যয ক্রয়-

রয ল্পনা  ওয়য়ফসাইয়র্ প্র া 

ক্রয়-রয ল্পনা 

ওয়য়ফসাইয়র্ 

প্র াতত 

৩ তারযখ : রযচার  

(আইটি) 

৩০/০৯/২০ রক্ষ্ুভাত্রা ৩০/৯/২০       

অজমন ৩০/৯/২০     

৭.২ ই-কর্ন্ডায়যয ভাধ্যমভ ক্রয়  াম ম 

ম্পাদন 

ই-কর্ন্ডাকয ক্রয় 

সম্পন্ন 

৪ % উ রযচার  

প্রান 

২৫% রক্ষ্ুভাত্রা    ৩০/৬/২১    

অর্জন      

৮. স্বচ্ছতা ও জফাফরদর তিারী যণ…………………….১৪ 



 াম মক্রমভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়মনয

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২০-২০২১ 

অথ মফছমযয 

রক্ষ্ুভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  ভন্তব্য 

রক্ষ্ুভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ 

ক ায়ার্ মায 

২য় 

ক ায়ার্ মায 

৩য় 

ক ায়ার্ মায 

৪থ ম 

ক ায়ার্ মায 

কভার্ 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৮.১ স্ব স্ব কফা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

(রটিমজনস্ চার্ মায) প্রণয়ন ও 

ফাস্তফায়ন  

কফা প্রদান 

প্ররতশ্রুরত প্রণীত 

ও ফাস্তফাতয়ত 

৩ তাতযখ ক াঅরড মমনর্য ৩১/১২/২০ রক্ষ্ুভাত্রা  ৩১/১২/২০      

অজমন  ৩১/১২/২০    

৮.২ াখা/অরধাখা ও 

আওতাধীন/অধস্তন  াম টারয় রযদ মন  

রযদ মন 

ম্পন্ন 

২ ংখ্যা ক া- 

ক াঅরড মমনর্য 

২ রক্ষ্ুভাত্রা  ১  ১    

অজমন  ১    

৮.৩ াখা/অরধাখা ও 

আওতাধীন/অধস্তন  াম টারয় রযদ মন 

প্ররতমফদমনয সুারয ফাস্তফায়ন 

রযদ মন 

প্ররতমফদমনয 

সুারয 

ফাস্তফারয়ত 

২ % ক া- 

ক াঅরড মমনর্য 

৮০% রক্ষ্ুভাত্রা  ৮০%  ৮০%    

অজমন  ৮০%    

৮.৪ রচফারয় রনমদ মভারা ২০১৪ 

অনুমায়ী নরথয কেরণ রফন্যা যণ  

নরথ কেরণ 

রফন্যাকৃত 

২ তারযখ ক া- 

ক াঅরড মমনর্য 

৩০/০৬/২১ রক্ষ্ুভাত্রা    ৩০/৬/২১    

অজমন      

৮.৫ কেরণ রফন্যাকৃত নরথ রফনষ্ট যণ নরথ রফনতিকৃত ২ তারযখ ক াঅরড মমনর্য ৩০/০৬/২১ রক্ষ্ুভাত্রা    ৩০/৬/২১    

অজমন      

৮.৬ প্রাততষ্ঠাতন  গণশুনানী আয়য়াজন 

ভাভরায সােীয়দয সভন্বয়য় গণশুনানী 

অনুষ্ঠান  

প্রাততষ্ঠাতন  

গণশুনানী 

অনুতষ্ঠত 

৩ ংখ্যা ক াঅরড মমনর্য ১ রক্ষ্ুভাত্রা    ১    

অজমন 

 

 

     

৯. শুদ্ধাচায ংরিষ্ট এফং দুনীরত প্ররতমযামধ ায়  অন্যান্য  াম মক্রভ……………..১৫ (অগ্রাতধ ায তবতত্তয়ত নুুনতভ াঁচটি  াম টক্রভ) 

৯.১ ভাভরায মথামথ তদমন্তয উয 

নজযদাযী 

নজযদাযীকৃত ৩ % ক াঅরড মমনর্য ৮০% রক্ষ্ুভাত্রা ৮০% ৮০% ৮০% ৮০%    

অজমন ৮০% ৮০% ৮০%   

৯.২ তদায ী  ভ ম তমা  র্তম  

তদন্ত াযী  ভ ম তমামদয তদমন্তয 

ব্যাাময রদ -রনমদ মনামূর  

 ভ মারা/প্ররক্ষ্ণ আময়াজন  

রদ -রনমদ মনা 

মূর   ভ মারা 

/প্ররক্ষ্ণ 

আময়ারজত 

৩ ংখ্যা ক া-

ক াঅরড মমনর্য 

২ রক্ষ্ুভাত্রা  ১  ১    

অজমন  ১    

৯.৩ উদ্ধমতন  ভ ম তমা  র্তম  অধ:স্তন 

 ভ ম তমামদযম  কপ্রলণা 

(Motivation) প্রদান বা 

কপ্রলণা প্রদানকৃত ৩ ংখ্যা ক াঅরড মমনর্য ১ রক্ষ্ুভাত্রা    ১    

অজমন      

৯.৪ প্ররক্ষ্মণয ভাধ্যমভ  ভ ম তমা 

 ভ মচাযীমদযম  দূনীরতমুি যাখা 

অনুরষ্ঠত প্ররক্ষ্ণ  ৩ ংখ্যা উরযচার

 ,প্রান 

২ রক্ষ্ুভাত্রা ১  ১     

অজমন ১  ১   

৯.৫  ভ মতমা- ভ মচাযীমদয চাকুযীয রজ যণকৃত ৩ % ক া- ৮০% রক্ষ্ুভাত্রা ৮০%  ৮০% ৮০%    



 াম মক্রমভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়মনয

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২০-২০২১ 

অথ মফছমযয 

রক্ষ্ুভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  ভন্তব্য 

রক্ষ্ুভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ 

ক ায়ার্ মায 

২য় 

ক ায়ার্ মায 

৩য় 

ক ায়ার্ মায 

৪থ ম 

ক ায়ার্ মায 

কভার্ 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

 র সুমমাগ-সুরফধা রজ যণ  যা ক াঅরড মমনর্য অজমন   ৮০%   

১০. শুদ্ধাচায চচ টায জন্য পুযস্কায/প্রয়ণাদনা প্রদান..............................৩ 

১০.১ শুদ্ধাচায পুযস্কায প্রদান এফং 

পুযস্কাযপ্রাপ্তয়দয তাতর া ওয়য়ফসাইয়র্ 

প্র া 

প্রদত্ত পুযস্কায ৩ তারযখ ক াঅরড মমনর্য ৩০/৬/২১ রক্ষ্ুভাত্রা    ৩০/৬/২১    

অজমন      

১১.  ভ ট-তযয়ফ উন্নয়ন....................................................................২ 

১১.১  ভ ট-তযয়ফ উন্নয়ন (স্বাস্থুতফতধ 

অনুসযণ/টিওএন্ডইভুি অয় য়জা 

ভারাভার তফনি যণ/তযস্কায-

তযচ্ছন্নতা বৃতদ্ধ ইতুাতদ) 

উন্নত  

 ভ ট-তযয়ফ 

২ ংখ্যা 

ও 

তারযখ 

ক াঅরড মমনর্য ২ 

৩১/৩/২০২১ 

৩০/৬/২০২১ 

রক্ষ্ুভাত্রা   ৩১/৩/২১ ৩০/৬/২১    

অজমন   ৩১/৩/২১   

১২. অথ ম ফযাদ্দ…………………………….৩ 

১২.১ শুদ্ধাচায  ভ ম-রয ল্পনায় 

অন্তর্ভ মি রফরবন্ন  াম মক্রভ ফাস্তফায়মনয 

জন্য ফযাদ্দকৃত অমথ ময আনুভারন  

রযভাণ 

ফযাদ্দকৃত অথ ম ৩ রে 

র্া া 

ক া-

ক াঅরড মমনর্য 

৫ রক্ষ্ুভাত্রা    ৫    

অজমন      

১৩. রযফীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন………………………………৮ 

১৩.১ দপ্তয/সংস্হা  র্তট  প্রণীত                                          

জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-

রয ল্পনা, ২০২০-২১ স্ব স্ব ভন্ত্রণারয় 

এফং ওয়য়ফসাইয়র্ আয়রাড যণ 

প্রণীত  ভ ম-

রয ল্পনা 

আয়রাডকৃত 

২ তাতযখ : রযচার  

(আইটি) 

১০/৮/২০২০ 

 

রক্ষ্ুভাত্রা ১০/৮/২০ - - -    

অজমন ১০/৮/২০     

১৩.২ রনধ মারযত ভময় নত্রভার  

রযফীক্ষ্ণ প্ররতমফদন সংতিি 

ভন্ত্রণারয়/তফবায়গ দারখর ও স্ব স্ব 

ওয়য়ফসাইয়র্ আয়রাড যণ 

নত্রভার  

প্ররতমফদন 

দারখরকৃত ও 

আয়রাডকৃত 

২ তাতযখ : রযচার  

(আইটি) 

১৫/১০/২০ 

১৫/০১/২১ 

১৫/০৪/২১ 

১৫/০৭/২১ 

রক্ষ্ুভাত্রা ১৫/১০/২০ ১৫/০১/২১ ১৫/৪/২১ ১৫/৭/২১    

অজমন ১৫/১০/২০ ১৫/০১/২১    

১৩.৩ আওতাধীন আঞ্চতর /ভাঠ 

ম টায়য়য  াম টারয়  র্তট  দারখরকৃত 

জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-

রয ল্পনা ও রযফীক্ষ্ণ  প্ররতমফদমনয 

ওয রপডব্যা  প্রদান 

তপডব্যা  

সবা/ ভ টারা 

অনুতষ্ঠত  

৪ তারযখ প্রমমাজু নয় ভাঠ ম মাময় 

ক ান অরপ 

না থা ায় 

রযফীক্ষ্মণয 

সুমমাগ নাই 

রক্ষ্ুভাত্রা - - - -  দযদপ্তমযয ফারময 

ক ান অরপ কনই। 
অজমন      

 


