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জতীয় শুদ্ধাচার বকৌিল কম ড-পশরকল্পনা প্রণয়ন ও  াস্ত ায়ন অগ্রগশত পশর ীক্ষণ কাঠামমা, ২০১৯-২০২০ এর ২য় ত্রৈমাশিক প্রশতম দন  

 

মন্ত্রণালয়/শ ভাগ/িংস্থার নাম: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক ব ার্ ড 

কার্ ডক্রমমর নাম 

 

কম ডিম্পাদন সূচক 

 

সূচমকর মান 

 

একক 

 

 াস্ত ায়মনর 

দাশয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যশি/ পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ থ বছরেে 

লক্ষ্যমাত্রা 

 াস্ত ায়ন অগ্রগশত পশর ীক্ষণ, ২০১৯-২০২০ অশজডত 

মান 

মন্তব্য 

 লক্ষযমাৈ/  

অজডন 

১ম 

বকায়ার্ ডার 

২য় 

বকায়ার্ ডা

র 

৩য় 

বকায়ার্ ডা

র 

৪র্ ড 

বকায়ার্ ডার 

বমার্ আজডন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১.  প্রাশতষ্ঠাশনক ব্য স্থা............. ৮ 

১.১ ত্রনশতকতা কশমটির িভা অনুশষ্ঠত িভা ৪ িংখ্যা প্রিািন িাখা ৪ লক্ষযমাৈা ১ ১ ১ ১    

 অজডন ১ ১      

১.২ ত্রনশতকতা কশমটির িভার শিদ্ধান্ত  াস্ত ায়ন  াস্ত াশয়ত শিদ্ধান্ত ৪ % প্রিািন িাখা ১০০% লক্ষযমাৈা ২৫% ২৫% ২৫% ২৫%    

অজডন ২৫% ২৫%      

২. দক্ষতা ও ত্রনশতকতার উন্নয়ন............১০ 

২.১ সুিািন প্রশতষ্ঠার শনশমত্ত অংিীজমনর 

(Stakeholder) অংিগ্রহমণ িভা 

অনুশষ্ঠত িভা ২ িংখ্যা প্রিািন িাখা ২ লক্ষযমাৈা ১  ১     

     অজডন ১       

২.২ অংিীজমনর অংিগ্রহমণ িভার শিদ্ধান্ত 

 াস্ত ায়ন 

 াস্ত াশয়ত শিদ্ধান্ত ২ % প্রিািন ১০০% লক্ষযমাৈা ২৫% ২৫% ২৫% ২৫%    

  িাখা  অজডন ২৫% ২৫%      

২.৩ কম ডকতডা-কম ডকচারীমদর অংিগ্রহমণ চাকশর 

িংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আময়াজন। 

প্রশিক্ষণার্ী 

 

৩ িংখ্যা প্রিািন িাখা 

 

২০০ লক্ষযমাৈা ৫০ ৫০ ৫০ ৫০    

   অজডন ৫০ ২৯      

২.৪ কম ডকতডা-কম ডকচারীমদর অংিগ্রহমণ সুিািন 

িংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আময়াজন। 

প্রশিক্ষণার্ী ৩ িংখ্যা প্রিািন ২০০ লক্ষযমাৈা ৫০ ৫০ ৫০ ৫০    

   িাখা  অজডন ৫০ ৩৮      

৩. শুদ্ধাচার প্রশতষ্ঠার িহায়ক আইন/শ শি/নীশতমালা/ম্যানুময়ল ও প্রজ্ঞাপন /পশরপৈ এর প্রময়াগ/ াস্ত ায়ন ..........১০ 

৩.১ শনয়শমত উপশস্থশতর প্রজ্ঞাপন প্রজ্ঞাপন জাশর ৫ িংখ্যা প্রিািন িাখা ১ লক্ষযমাৈা  ১      

      অজডন  ১      

৩.২ ঋণ প্রদান নীশতমালা  প্রজ্ঞাপন জাশর ৫ িংখ্যা প্রিািন িাখা ১ লক্ষযমাৈা  ১      

       অজডন       চলমান 

৪. স্ব স্ব ওময় িাইমর্ বি া ক্স হালনাগাদকরণ................৮ 

৪.১ সেবা েংক্রান্ত স াল ফ্রি নম্বেেমূহ স্ব স্ব তথ্য  তথ্য বাতায়রন ২ তাফ্রেখ প্রিািন ৩০/৭/১৯ লক্ষযমাৈা ৩০/৭/১৯       

বাতায়রন দৃশ্যমানকেণ দৃশ্যমানকেণ   িাখা  অজডন ৩০/৭/১৯       

৪.২ স্ব স্ব ওময় িাইমর্ শুদ্ধাচার বি া ক্স  বি া ক্স 

হালনাগাদকৃত 

২ তাশরখ প্রিািন ৩০/৮/১৯ লক্ষযমাৈা ৩০/৮/১৯       

হালনাগাদকরণ    িাখা  অজডন ৩০/৮/১৯       

৪.৩ স্ব স্ব ওময় িাইমর্ তথ্য অশিকার বি া ক্স 

হালনাগাদকরণ 

বি া ক্স 

হালনাগাদকৃত 

২ তাশরখ প্রিািন িাখা ৩০/৯/১৯ লক্ষযমাৈা ৩০/৯/১৯       

অজডন ৩০/৯/১৯       

৪.৪ স্ব স্ব ওময় িাইমর্ অশভমর্াগ প্রশতকার ব্য স্থা ওময় িাইমর্ ২ তাশরখ প্রিািন িাখা ৩০/৮/১৯ লক্ষযমাৈা ৩০/৮/১৯       
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কম ডিম্পাদন সূচক 
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অর্ থ বছরেে 
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 াস্ত ায়ন অগ্রগশত পশর ীক্ষণ, ২০১৯-২০২০ অশজডত 

মান 

মন্তব্য 

 লক্ষযমাৈ/  

অজডন 

১ম 

বকায়ার্ ডার 

২য় 

বকায়ার্ ডা

র 
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বকায়ার্ ডা

র 
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

(GRS)বি া ক্স হালনাগাদকরণ 

 

হালনাগাদকৃত     অজডন ৩০/৯/১৯       

৫. সুশােন প্রফ্রতষ্ঠা................৭ 

৫.১ শুদ্ধাচার িংক্রান্ত উত্তম চচ ডার তাশলকা প্রণয় 

কমর স্ব স্ব দপ্তর/িংস্থায় বপ্ররণ 

উত্তম চচ ডার তাশলকা 

বপ্রশরত 

৪ তাশরখ প্রিািন ৩০/১০/১৯ লক্ষযমাৈা  ৩০/১০/১৯      

  িাখা  অজডন  ৩০/১০/১৯      

৫.২ অনলাইন ফ্রেরেরম অফ্রির াগ ফ্রনস্পফ্রিকেণ অফ্রির াগ 

ফ্রনস্পফ্রিকৃত 

৩ % প্রিািন ১০০% লক্ষযমাৈা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

  িাখা  অজডন ১০০% ১০০%      

৬(ক). সেবা প্রদারনে সক্ষ্রত্র শুদ্ধাচাে...............১৪ 

৬(ক).১ সেবা েংক্রান্ত অফ্রির াগ গ্রহরণে ফ্রনফ্রমি  অফ্রির াগ বক্স স্থাফ্রিত ২ তাফ্রেখ প্রিািন ৩১/৭/১৯ লক্ষযমাৈা ৩১/৭/১৯       

দৃশ্যমান স্থারন অফ্রির াগ বক্স স্থািন    িাখা  অজডন ৩১/৭/১৯       

৬(ক).২ সহল্প সেস্ক/ ইনফেরমশন সেক্স/ ওয়ান েি 

োফ্রি থে সেক্স স্থািন 

সহল্প সেস্ক/ ইনফেরমশন 

সেক্স/ ওয়ান েি োফ্রিথে 

সেক্স স্থাফ্রিত 

৪ তাফ্রেখ প্রিািন ৩০/৮/১৯ লক্ষযমাৈা ৩০/৮/১৯       

  িাখা  অজডন ৩০/৮/১৯       

৬(ক).৩ প্রদি েকল সেবাে েহজীকৃত প্ররেে ম্যাি 

প্রস্তুতকেণ এবং ওরয়বোইর  আিরলােকৃত  

প্ররেে ম্যাি 

প্রস্তুতকৃত এবং 

ওরয়বোইর  

আিরলােকৃত 

২ তাফ্রেখ প্রিািন ৩০/৯/১৯ লক্ষযমাৈা ৩০/৯/১৯       

  িাখা  অজডন       চলমান 

৬(ক).৪ সেবা প্রার্ীরদে জন্য ফ্রবশ্রামস্থল/ অরিক্ষ্া 

কক্ষ্/ বোে স্থান ফ্রনেমাণ/ প্রস্তুতকেণ  

ফ্রবশ্রামস্থল/অরিক্ষ্া কক্ষ্/ 

বোে স্থান ফ্রনফ্রম থত/ 

প্রস্তুতকৃত 

৪  প্রিািন ১ লক্ষযমাৈা  ১      

  িাখা  অজডন  ১      

৬(ক).৫ সেবা প্রদারনে সক্ষ্রত্র ফ্রনফ্রদ থষ্ট তাফ্রেখফ্রিফ্রিক 

স ারকন িদ্ধফ্রত প্রচলন  

স ারকন িদ্ধফ্রত 

প্রচফ্রলত 

২ তাফ্রেখ প্রিািন ৩০/১০/১৯ লক্ষযমাৈা  ৩০/১০/১৯      

  িাখা  অজডন       চলমান 

৬(খ). প্রকরল্পে সক্ষ্রত্র শুদ্ধাচাে..........১৪  

৬(খ).১ প্রকরল্পে বাফ্রষ থক ক্রয় িফ্রেকল্পনা অনুরমাদন  অনুরমাফ্রদত ক্রয় 

িফ্রেকল্পনা 

৪ তাফ্রেখ প্রিািন ৩০/৭/১৯ লক্ষযমাৈা ৩০/৭/১৯       

  িাখা  অজডন ৩০/৭/১৯       

৬(খ).২ োমাফ্রজক ফ্রনোিিা কম থসূচী/এফ্রেফ্রি 

বাস্তবায়ন অগ্রগফ্রত  

অগ্রগফ্রতে হাে ৪ % প্রিািন ১০০% লক্ষযমাৈা ২৫% ২৫% ২৫% ২৫%    

   িাখা  অজডন ২৫% ২৫%      

৬(খ).৩ প্রকরল্পে বাস্তবায়ন অগ্রগফ্রত িফ্রেদশ থন/ 

িফ্রেবীক্ষ্ণ 

দাফ্রখলকৃত প্রফ্রতরবদন ২ েংখ্যা প্রিািন ২ লক্ষযমাৈা   ১ ১    

  িাখা  অজডন        

৬(খ).৪ প্রকল্প িফ্রেদশ থন/িফ্রেবীক্ষ্ণ প্রফ্রতরবদরনে 

সুিাফ্রেশ বাস্তবায়ন 

বাস্তবায়রনে হাে ৪ % প্রিািন ২ লক্ষযমাৈা   ১ ১    

  িাখা  অজডন        

৭. ক্রয়রক্ষ্রত্র শুদ্ধাচাে..............৩ 

৭.১ শপশপএ ২০০৬ এর িারা ১১(২) ও শপশপআর 

২০০৮ এর শ শি ১৬(৬) অনুর্ায়ী ২০১৯-২০ অর্ ড 

 ছমরর ক্রয়-পশরকল্পনা ওময় িাইমর্ প্রকাি 

ক্রয়-পশরকল্পনা 

ওময় িাইমর্ 

প্রকাশিত 

৩ তাফ্রেখ প্রিািন ৩০/৭/১৯ লক্ষযমাৈা ৩০/৭/১৯       

  িাখা  অজডন ৩০/৭/১৯       

৮. স্বচ্ছতা ও জ া শদশহ িশিিালীকরণ...........................১৪ 

৮.১ স্ব স্ব বি া প্রদান প্রশতশ্রুশত (শিটিমজনি বি া প্রদান প্রশতশ্রুশত  ২ % প্রিািন ১০০% লক্ষযমাৈা ১০০%       



কার্ ডক্রমমর নাম 

 

কম ডিম্পাদন সূচক 

 

সূচমকর মান 

 

একক 

 

 াস্ত ায়মনর 

দাশয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যশি/ পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ থ বছরেে 

লক্ষ্যমাত্রা 

 াস্ত ায়ন অগ্রগশত পশর ীক্ষণ, ২০১৯-২০২০ অশজডত 

মান 

মন্তব্য 

 লক্ষযমাৈ/  

অজডন 

১ম 

বকায়ার্ ডার 

২য় 

বকায়ার্ ডা

র 

৩য় 

বকায়ার্ ডা

র 

৪র্ ড 

বকায়ার্ ডার 

বমার্ আজডন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

চার্ ডার)  াস্ত ায়ন এ ং ওময় িাইমর্ প্রকাি  াস্ত াশয়ত এ ং 

ওময় িাইমর্ 

প্রকাশিত 

  িাখা  অজডন ১০০%       

৮.২ িাখা/অশিিাখা/অশিনস্ত অশিি পশরদি ডন  পশরদি ডন িম্পন্ন ২ িংখ্যা প্রিািন ৪ লক্ষযমাৈা ১ ১ ১ ১    

   িাখা  অজডন ১ ১      

৮.৩ িাখা/অশিিাখা/অশিনস্ত অশিি পশরদি ডন 

প্রশতম দমনর সুপাশরি  াস্ত ায়ন 

অশিি পশরদি ডন 

প্রশতম দমনর সুপাশরি 

 াস্ত াশয়ত 

২ % প্রিািন ৪ লক্ষযমাৈা ১ ১ ১ ১    

  িাখা  অজডন ১ ১      

৮.৪ িশচ ালয় শনমদ ডিমালা ২০১৪ অনুর্ায়ী নশর্র 

বেশণ শ ন্যািকরণ 

নশর্র বেশণ 

শ ন্যািকৃত 

২ % প্রিািন ১০০% লক্ষযমাৈা ২৫% ২৫% ২৫% ২৫%    

  িাখা  অজডন ২৫% ২৫%      

৮.৫ বেশণ শ ন্যািকৃত নশর্ শ নষ্টকরণ নশর্ শ নষ্টকৃত ২ % প্রিািন ১০০% লক্ষযমাৈা ২৫% ২৫% ২৫% ২৫%    

   িাখা  অজডন        

৮.৬ প্রাফ্রতষ্ঠাফ্রনক গণশুনানী আরয়াজন গণশুনানী আরয়াফ্রজত ২ েংখ্যা প্রিািন ২ লক্ষযমাৈা  ১ ১     

  িাখা  অজডন  ১      

৮.৭ অফ্রে  আিফ্রি ফ্রনস্পফ্রিকেণ অফ্রে  আিফ্রি 

ফ্রনস্পফ্রিকৃত 

২ % অর্ ড িাখা ১০০% লক্ষযমাৈা ২৫% ২৫% ২৫% ২৫%    

    অজডন       চলমান 

৯. শুদ্ধাচাে েংফ্রশ্রষ্ট এবং দূনীফ্রতথ প্রফ্রতরোরে েহায়ক অন্যান্য কার্ ডক্রম ..............১৫ (অগ্রাফ্রেকাে ফ্রিফ্রিরত ন্যযনতম িাঁচটি কা থক্রম) 

৯.১ ফ্রবদ্যযৎ,  িাফ্রন,জ্বালানীে ফ্রবল প্রদান ফ্রবল প্রদানকৃত ৫ % কমন ১০০% লক্ষযমাৈা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

    োফ্রি থে  অজডন ১০০% ১০০%      

৯.২ ফ্রবদ্যযৎ,  িাফ্রন,জ্বালানী োশ্রয়ী ব্যবহারেে 

ফ্রনরদ থশনা 

োশ্রয়ী ব্যবহারেে 

ফ্রনরদ থশনা 

৫ % কমন ১০০% লক্ষযমাৈা ২৫% ২৫% ২৫% ২৫%    

  োফ্রি থে  অজডন ২৫% ২৫%      

৯.৩ কম থকতথা-কম থচােীরদে প্রনীয়, প্রফ্রমত 

ফ্রনয়মনীফ্রত অনুেেণ 

প্রফ্রমত নীফ্রত অনু ায়ী ৫ % প্রিািন ১০০% লক্ষযমাৈা ২৫% ২৫% ২৫% ২৫%    

  িাখা  অজডন ২৫% ২৫%      

১০. শুদ্ধাচার চচ ডার জন্য পুরস্কার /প্রমণাদনা প্রদান..........৫ 

১০.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান প্রদি পুেস্কাে ৩ তাফ্রেখ প্রিািন ৩০/৬/২০ লক্ষযমাৈা    ৩০/৬/১৯    

    িাখা  অজডন        

১০.২ ২০১৮-১৯ অর্ ড  চমর শুদ্ধাচার পুরস্কার 

প্রাপ্তমদর তাশলকা ওময় িাইমর্ প্রকাি 

পুরস্কার প্রাপ্তমদর 

তাশলকা ওময় িাইমর্ 

প্রকাশিত 

২ তাফ্রেখ প্রিািন ৩০/৬/২০ লক্ষযমাৈা    ৩০/৬/২০    

  িাখা  অজডন        

১১.১ অর্ ড  রাদ্দ............২              

১১.১ শুদ্ধাচার কম ড-পশরকল্পনায় অন্তর্ভ ডি শ শভন্ন 

কার্ ডক্রম  াস্ত ায়মনর জন্য  রাদ্দকৃত অমর্ ডর 

আনুমাশনক পশরমাণ  

 রাদ্দকৃত অর্ ড ২ লক্ষ র্াকা অর্ ড িাখা ৪ লক্ষযমাৈা ১ ১ ১ ১    

     অজডন ১ ১      

১২. পশর ীক্ষণ ও মূল্যায়ন..............৪              

১২.১ আঞ্চশলক/মাঠ পর্ ডাময়র কার্ ডালয় কর্তডক 

প্রণীত জাতীয় শুদ্ধাচার বকৌিল কম ড-পশরকল্পনা, 

২০১৯-২০ স্ব স্ব ওময় িাইমর্ আপমলার্করণ  

প্রণীত কম ড-পশরকল্পনা  

আপমলার্কৃত 

২ তাশরখ প্রিািন ২ লক্ষযমাৈা       আঞ্চশলক/মা

ঠ পর্ ডাময়র 

কার্ ডালয় নাই 

  িাখা  অজডন       



কার্ ডক্রমমর নাম 

 

কম ডিম্পাদন সূচক 

 

সূচমকর মান 

 

একক 

 

 াস্ত ায়মনর 

দাশয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যশি/ পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ থ বছরেে 

লক্ষ্যমাত্রা 

 াস্ত ায়ন অগ্রগশত পশর ীক্ষণ, ২০১৯-২০২০ অশজডত 

মান 

মন্তব্য 

 লক্ষযমাৈ/  

অজডন 

১ম 

বকায়ার্ ডার 

২য় 

বকায়ার্ ডা

র 

৩য় 

বকায়ার্ ডা

র 

৪র্ ড 

বকায়ার্ ডার 

বমার্ আজডন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১২.২ শনি ডাশরত িমময় ত্রৈমাশিক পশর ীক্ষণ 

প্রশতম দন িংশিষ্ট দপ্তর/িংস্থায় দাশখল ও স্ব স্ব 

ওময় িাইমর্ আপমলার্করণ  

ত্রৈমাশিক প্রশতম দন 

দাশখলকৃত ও 

আপমলার্কৃত 

২ িংখ্যা প্রিািন িাখা ৪ লক্ষযমাৈা ১ ১ ১ ১    

    অজডন ১ ১      

ফ্রব:দ্র: সকান ক্রফ্রমরকে কার্ ডক্রম প্রমর্াজয না হমল তার কারণ িংশিষ্ট আইন/শ শি/নীশতমালা পর্ ডামলাচনাপূবৃক মন্তব্য কলামম উমেখ করমত হম । 

৬ (খ) ক্রফ্রমক স  েকল আঞ্চশলক/মাঠ পর্ ডাময়র কার্ ডালয় বক্ষমৈ প্রমর্াজয বি িকল কার্ ডালয় ৬(ক) এ ং ৬(খ) উভয় ক্রশমমক  শণ ডত কার্ ডক্রমিমূহ  াস্ত য়ন করম । এমক্ষমৈ সূচমকর মান প্রদত্ত ছমক  শণ ডত মামনর অমি ডক কমর শ ম চন করমত হম । 

 


