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শুদ্ধাাাার ককৌশল কম ি-পমরকল্পনাে ৩ (মতন) টি কেয়ে কার্ িক্রম

মনধ িারণ করা হয়েয়ে (সূায়কর কমাট মান- ৫০) :

ক্রমমক ১- প্রামতষ্ঠামনক ব্যবস্থা (সূায়কর মান- ১৭)

ক্রমমক ২- আমথ িক ব্যবস্থাপনা উন্নেন (সূায়কর মান- ১৮)

ক্রমমক ৩- শুদ্ধাাাার সাংমিষ্ট ও দুনীমত প্রমতয়রায়ধ সহােক অন্যান্য

কার্ িক্রম (সূায়কর মান- ১৫)



১.১ ননমতকতা কমমটির সভা আয়োজন (সূায়কর মান- ০১)

❑ ২০২২-২০২৩ সময়ে প্রমত নেমামসয়ক ১ টি কয়র কমাট ৪ টি সভা আয়োজন করয়ত

হয়ব। মসদ্ধাান্ত বাস্তবােয়নর সুমবধায়থ ি প্রমত নেমামসয়কর প্রথম মায়সই সভা আয়োজন 

করয়ত হয়ব। ননমতকতা কমমটিয়ত প্রমতষ্ঠান প্রধান আহবােক এবাং কম িরত কম িকতিাগণ

সেস্য মহসায়ব োমেত্ব পালন করয়বন।

❑ প্রমতষ্ঠান প্রধান শুদ্ধাাাার কফাকাল পয়েন্ট কম িকতিা ময়নানেন মেয়বন মর্মন ননমতকতা

কমমটির সেস্য-সমাব মহসায়ব োমেত্ব পালন করয়বন।

❑ মূল্যােন পদ্ধামত: প্রমত নেমামসয়ক ১টি কয়র সভা অনুমষ্ঠত হয়ল পূণ ি নম্বর পাওো

র্ায়ব। ককান নেমামসয়ক সভা আয়োজন করা সম্ভব না হয়ল পরবতী সময়ে সভা

আয়োজন করা র্ায়ব। তয়ব, প্রমত মবলমম্বত সভার জন্য ০.০৫ নম্বর কতিন হয়ব।

❑ প্রমাণক: ননমতকতা কমমটির সভার কার্ িমববরণী।



১.২ নৈতিকিা কতিটির সভার তসদ্ধান্ত বাস্তবায়ৈ (সূায়কর মান- ০৪)

❑ মূল্যােন পদ্ধামত: প্রমত নেমামসয়ক আয়োমজত সভার মসদ্ধাান্ত বাস্তবােন লেযমাোর

মবপরীয়ত অজিন শতভাগ হয়ল পূণ ি নম্বর পাওো র্ায়ব। মসদ্ধাায়ন্তর গুণগত মান

মবয়বানা কয়র নম্বর প্রোন করা হয়ব।

❑ প্রমাণক: ননমতকতা কমমটির সভাে গৃহীত মসদ্ধাান্ত বাস্তবােন অগ্রগমত প্রমতয়বেন।



১.৩ সুশাসন প্রমতষ্ঠার মনমমত্ত অাংশীজয়নর (Stakeholder) অাংশগ্রহয়ণ সভা

(সূায়কর মান- ০৪)

❑ অাংশীজয়নর অাংশগ্রহয়ণ ৪ টি সভা করয়ত হয়ব। এ সভাে আবমিকভায়ব

মসটিয়জনস াাট িার, অমভয়র্াগ প্রমতকার ব্যবস্থাপনা এবাং তথ্য অমধকার আইন

সম্পয়কি আয়লাানা করয়ত হয়ব। অাংশীজয়নর সভাে আবমিকভায়ব কসবাগ্রহীতার

উপমস্থমত মনমিত করয়ত হয়ব।

❑ মূল্যােন পদ্ধামত: অাংশীজয়নর অাংশগ্রহয়ণ সভা আয়োজয়নর লেযমাোর মবপরীয়ত

অজিন শতভাগ হয়ল পূণ িনম্বর পাওো র্ায়ব।

❑ প্রমাণক: অাংশীজয়নর অাংশগ্রহয়ণ সভার কার্ িমববরণী এবাং হামজরা।





 ১.৪ শুদ্ধাাাার সাংক্রান্ত প্রমশেণ আয়োজন (সূায়কর মান- ০২)

❑ কম িরত সকল কম িকতিা-কম িাারীর জন্য শুদ্ধাাাার সাংক্রান্ত প্রমশেণ আয়োজন করয়ত 

হয়ব। কম িকতিা কম িাামরর সাংখ্যার উপর মনভির করয়ব কতটি ব্যায়া প্রমশেণ আয়োজন 

করা হয়ব।

❑ মূল্যােন পদ্ধামত: লেযমাোর মবপরীয়ত সকল কম িকতিা/কম িাামরয়ক শুদ্ধাাাার সাংক্রান্ত  

প্রমশেণ প্রোন  করা হয়ল  পূণ ি নম্বর পাওো র্ায়ব।

❑ প্রমাণক: প্রমশেয়ণর কনাটিশ, হামজরা ও েমব।



১.৫ কম ি-পমরয়বশ উন্নেন (টিওএন্ডইভুক্ত অয়কয়জা মালামাল মনষ্পমত্তকরণ/নমথ

মবনষ্টকরণ/পমরষ্কার-পমরচ্ছন্নতা বৃমদ্ধা/মমহলায়ের জন্য পৃথক ওোশরুয়মর ব্যবস্থা করা ইতযামে)

(সূায়কর মান- ০২)

❑ ২০২২-২৩ অথ িবেয়র কম িপমরয়বশ উন্নেন সাংক্রান্ত কমপয়ে ২ টি কার্ িক্রম গ্রহণ করয়ব।

উয়েখ্য, কম ি-পমরকল্পনা কপ্ররয়ণর সমে মনব িামাত কার্ িক্রয়মর নাম, বাস্তবােন প্রমক্রো ও

প্রমাণক মহসায়ব মক সরবরাহ করা হয়ব তার মববরণ পৃথক সাংযুমক্তয়ত মেয়ত হয়ব।

❑ মূল্যােন পদ্ধামত: েপ্তর/সাংস্থাসমূহ কর্তিক গৃহীত কম ি-পমরয়বশ উন্নেন সাংক্রান্ত মবমভন্ন

কার্ িক্রয়মর সাংখ্যা ও কার্ িক্রম সম্পন্ন করার তামরয়ের লেযমাো অমজিত হয়ল পূণ ি নম্বর

পাওো র্ায়ব।

❑ প্রমাণক: কফাকাল পয়েন্ট কম িকতিা কর্তিক সতযামেত বাস্তবােন প্রমতয়বেন, সাংমিষ্ট পে,

অয়কয়জা মালামাল মনষ্পমত্তর কেয়ে সাংমিষ্ট কমমটির সভার কার্ িমববরণী, নমথ মবনষ্টকরয়ণর

কেয়ে সাংমিষ্ট কমমটির সভার কার্ িমববরণী, প্রয়র্াজয কেয়ে েমব ও অন্যান্য প্রমাণক।



১.৬ আওতাধীন মাঠপর্ িায়ের কার্ িালে (প্রয়র্াজয কেয়ে) কর্তিক োমেলকৃত শুদ্ধাাাার

ককৌশল কম িপমরকল্পনার নেমামসক অগ্রগমত প্রমতয়বেয়নর উপর মফেব্যাক প্রোন

(সূায়কর মান- ০৪)

❑ মমশনসমূহয়ক এর আওতাধীন কার্ িালে কর্তিক োমেলকৃত  শুদ্ধাাাার ককৌশল কম ি-

পমরকল্পনার  নেমামসক অগ্রগমত  প্রমতয়বেয়নর ওপর মফেব্যাক প্রোন করয়ত হয়ব

❑ মূল্যােন পদ্ধামত: আওতাধীন মাঠপর্ িায়ের কার্ িালে (প্রয়র্াজয কেয়ে) কর্তিক প্রমত 

ককাোট িায়র োমেলকৃত  শুদ্ধাাাার ককৌশল কম ি-পমরকল্পনার নেমামসক  প্রমতয়বেয়নর 

ওপর েপ্তর/সাংস্থাসমূহ  মফেব্যাক প্রোন করয়ল পূণ ি নম্বর পাওো র্ায়ব। 

❑ প্রমাণক: কনাটিশ, হামজরা,  কার্ িমববরণী।



 ২.১ ২০২২-২৩ অথ ি বেয়রর রাজস্ব এবাং উন্নেন বায়জয়টর অনুয়মামেত ক্রে-পমরকল্পনা

ওয়েবসাইয়ট প্রকাশ (সূায়কর মান- ০২)

❑ মপমপএ ২০০৬-এর ধারা ১১(২) ও মপমপআর ২০০৮-এর মবমধ ১৬(৬) অনুর্ােী

সরকায়রর রাজস্ব বায়জয়টর অধীয়ন ককান ক্রেকার্ ি পমরাালনার কেয়ে ক্রেকারী

প্রমতষ্ঠান অথ িবেয়রর প্রারয়ম্ভ বামষ িক ক্রে-পমরকল্পনা প্রণেন করয়ব (ালমান

প্রকল্পসমূয়হর বামষ িক ক্রে পমরকল্পনাসহ) ও ক্রে পমরকল্পনা ৩১ জুলাই ২০২২

তামরয়ের ময়ে ওয়েবসাইয়ট প্রকাশ করয়ত হয়ব।

❑ মূল্যােন পদ্ধামত: ২০২২-২৩ অথ িবেয়রর প্রারয়ম্ভ লেযমাো অনুর্ােী বামষ িক ক্রে-

পমরকল্পনা ৩১ জুলাই ২০২২ তামরয়ের ময়ে ওয়েবসাইয়ট প্রকাশ ওয়েবসাইয়ট প্রকাশ

করা হয়ল পূণ ি নম্বর পাওো র্ায়ব।

❑ প্রমাণক: অমফস আয়েশ ও স্ব স্ব ওয়েবসাইট।



২.২ অনুয়মামেত বামষ িক ক্রে পমরকল্পনার র্থার্থ বাস্তবােন (রাজস্ব এবাং উন্নেন 

বায়জয়টর) (সূায়কর মান- ০২)

❑ মূল্যােন পদ্ধামতিঃ লেযমাো অনুর্ােী বামষ িক ক্রে পমরকল্পনা র্থার্থভায়ব বাস্তবােন

করয়ত পারয়ল পূণ িনম্বর পাওো র্ায়ব।

❑ প্রমাণক: বামষ িক ক্রে পমরকল্পনা বাস্তবােন সাংক্রান্ত প্রমতয়বেন র্া ননমতকতা কমমটির

সভাপমত কর্তিক প্রমতস্বােমরত হয়ত হয়ব।



২.৩ বায়জট বাস্তবােন (সূায়কর মান- ০৩)

❑ অথ িবেয়রর শুরুয়ত রাজস্ব এবাং উন্নেন বায়জয়টর মজওমব অাংয়শর ব্যে পমরকল্পনার

ককাোট িার মভমত্তক লেযমাো ৮-১১ নাং কলায়ম মবভাজন করয়ত হয়ব। লেযমাো

অনুর্ােী বায়জট বাস্তবােন করয়ত পারয়ল পূণ ি নম্বর পাওো র্ায়ব। ৮৫% এর কম

বায়জট বাস্তবামেত হয়ল ককান নম্বর পাওো র্ায়বনা।

❑ প্রমাণকিঃ iBAS++ প্রমতয়বেন



২.৪ প্রকয়ল্পর PIC সভা আয়োজন (সূায়কর মান- ০৩)

❑ কম ি-পমরকল্পনা কপ্ররয়ণর সমে ালমান সকল প্রকয়ল্পর তামলকা কমোে, প্রমাপ অনুর্ামে  

PIC সভা আয়োজয়নর সাংখ্যা (পৃথক কলায়ম) উয়েে কয়র সাংযুমক্ত আকায়র মেয়ত 

হয়ব। 

❑ মূল্যােন পদ্ধামত: প্রমাপ অনুর্ামে  PIC সভা আয়োজন করা হয়ল পূণ ি নম্বর পাওো 

র্ায়ব। লেযমাো অনুর্ােী সভা আয়োজন করা না হয়ল গামণমতক হায়র নম্বর কতিন 

করা হয়ব। 

❑ প্রমাণক: আয়োমজত সভার হামজরা এবাং কার্ িমববরণী। 



 ২.৫ প্রকল্প সমামপ্ত কশয়ষ প্রকয়ল্পর সম্পে (র্ানবাহন, কমম্পউটার, আসবাবপে 

ইতযামে) মবমধ কমাতায়বক হস্তান্তর করা (সূায়কর মান- ০৫)

❑ ২০২১-২২ অথ িবেয়র সমাপ্ত সকল প্রকয়ল্পর সম্পে এবাং ২০২২-২৩ অথ িবেয়রর ২ে

ককাোট িায়র সমাপ্ত সকল প্রকয়ল্পর সম্পে মবমধ কমাতায়বক হস্তান্তর করয়ত হয়ব এবাং

এমন সকল প্রকয়ল্পর সম্পয়ের মববরণ সাংযুমক্ত আকায়র োমেল করয়ব।

❑ মূল্যােন পদ্ধামত: মনধ িামরত সময়ের ময়ে প্রকয়ল্পর সম্পে (র্ানবাহন, কমম্পউটার,

আসবাবপে ইতযামে) মবমধ কমাতায়বক হস্তান্তর করয়ত পারয়ল পূণ ি নম্বর পাওো র্ায়ব।

মনধ িামরত সময়ের ময়ে সম্পে হস্তান্তর করয়ত না পারয়ল সম্পে হস্তান্তয়রর কর্

ধাপগুয়লা আয়ে কসই ধায়পর র্তটুকু অমজিত হয়ব কস অনুসায়র নম্বর প্রোন করা হয়ব।

❑ প্রমাণক: প্রকয়ল্পর সম্পে হস্তান্তর সাংক্রান্ত পে, প্রয়র্াজয কেয়ে গঠিত কমমটির সভার

কার্ িমববরণী, অাল র্ানবাহন মনলায়ম মবক্রে সাংক্রান্ত সভার কার্ িমববরণী ইতযামে।



৩.১ সরকামর র্ানবাহয়নর র্থার্থ ব্যবহার মনমিতকরণ (সূায়কর মান- ০৩)

❑ মমশনসমুহসরকামর র্ানবাহয়নর র্থার্থ ব্যবহার মনমিত করয়ব। কর্ সকল কম িকতিা গামি

ক্রয়ের জন্য সুেমুক্ত ঋণ কপয়েয়েন এবাং গামি ক্রে কয়রয়েন তারা র্ায়ত অমফয়সর গামি

ব্যবহার না কয়রন এ মবষেটি মনমিত করয়ত হয়ব।

❑ মূল্যােন পদ্ধামত: টিওএন্ডই ভুক্ত র্ানবাহনসমূহ মবমধ কমাতায়বক ব্যবহার করা হয়চ্ছ মকনা এ

সম্পয়কি সাংমিষ্ট শাোর োমেত্বপ্রাপ্ত কম িকতিা প্রতযেন পে োমেল করয়বন এবাং ঐ শাোর

মনেন্ত্রণকারী অনুমবভাগ প্রধান প্রতযেন পে প্রমতস্বাের করয়বন। প্রমতস্বােমরত প্রতযেন পে

অথ িবের কশয়ষ শুদ্ধাাাার কম িপমরকল্পনার চূিান্ত বাস্তবােন প্রমতয়বেয়নর সায়থ প্রমাণক আকায়র

োমেল করয়ত হয়ব।

❑ প্রমাণক: প্রমতস্বােমরত প্রতযেন পে।



মনয়মাক্ত কার্ িক্রমসমূহ মবয়বানা করা কর্য়ত পায়র:

৩.২ মসটিয়জন াাট িার প্রণেন ও হালনাগােকরণ (সূায়কর মান- ০৫)

৩.৩ মনধ িামরত সময়ে কনসুযলার ও কল্যাণ  কসবা প্রোন করা (সূায়কর

মান- ০৫)

৩.৪ দূতাবায়সর সামব িক কসবা প্রোয়ন অমধকতর স্বচ্ছতা ও দ্রুততা 

আনেয়নর জন্য গণশুনাণীর আয়োজন (সূায়কর মান- ০৫)



❑ মূল্যােন পদ্ধামত: েপ্তর/সাংস্থাসমূহ কর্তিক গৃহীত শুদ্ধাাাার সাংমিষ্ট এবাং

দুনীমত প্রমতয়রায়ধ সহােক কার্ িক্রমসমূয়হর লেযমাোর মবপরীয়ত

অজিন শতভাগ হয়ল পূণ িনম্বর পাওো র্ায়ব।

❑ প্রমাণক: স্ব স্ব ওয়েবসাইট, পে, কনাটিশ, কার্ িমববরণী , েমব, মভমেও

বা কার্ িক্রম সাংমিষ্ট কর্য়কান প্রমাণক।




