
 আঞ্চলিক/মাঠ পর্ যায়ের কার্ যািয়ের জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা, ২০১৯-২০২০ পলরলিষ্ট ক 

আঞ্চলিক/মাঠ পর্ যায়ের কার্ যািয়ের নার্: AvBwcwWwm dvBb¨vÝ wjwg‡UW 

 ার্ মক্রমর্র নার্ 
 র্ মসম্পাদন সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  

র্ন্তব্য লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারন  ব্যবস্থা………………………………৮ 

১.১ ননরত তা  রর্টির সভা   অনুরষ্ঠত সভা ৪ সংখ্যা 
ননরত তা 

 রর্টি 
৪ 

লক্ষ্যর্াত্রা 1 1 1 1  
  

অজমন 1     

১.২ ননরত তা  রর্টির সভার রসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন  
বাস্তবারয়ত রসদ্ধান্ত ৪ % কর্তযপক্ষ 80% 

লক্ষ্যর্াত্রা 25% 25% 25% 25%  
  

অজমন 25%     

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

২.১ সুিাসন প্রলিষ্ঠার লনলমত্ত 

অংশীজমনর (stakeholders) 

অংশগ্রহমণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ২ সংখ্যা কর্তযপক্ষ ৪ 
লক্ষ্যর্াত্রা  

31/12/2

019 
 

30/06/

2020 
 

  

অজমন      

২.২ অংশীজমনর অংশগ্রহমণ  সভার 

লসদ্ধান্ত বাস্তবােন 
বাস্তবারয়ত রসদ্ধান্ত ২ % কর্তযপক্ষ 80% 

লক্ষ্যর্াত্রা  50%  50%  
  

অজমন      

২.৩  র্ ম তমা- র্ মচারীমদর অংশগ্রহমণ 

চাকলর সংক্রান্ত প্ররশক্ষ্ণ আময়াজন 
প্ররশক্ষ্ণার্ী ৩ সংখ্যা কর্তযপক্ষ ৪ 

লক্ষ্যর্াত্রা 
30/09/

2019 

31/12/2

019 

31/03/

2020 

30/06/

2020 
 

  

অজমন 
30/09/

2019 
    

২.৪  র্ ম তমা- র্ মচারীমদর অংশগ্রহমণ 

সুশাসন সংক্রান্ত প্ররশক্ষ্ণ আময়াজন 
প্ররশক্ষ্ণার্ী ৩ সংখ্যা কর্তযপক্ষ ৪ 

লক্ষ্যর্াত্রা 
30/09/

2019 

31/12/2

019 

31/03/

2020 

30/06/

2020 
 

  

অজমন 
30/09/

2019 
    

3. শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক আইন/তিতি/নীতিমালা/ম্যানুয়য়ল ও প্রজ্ঞাপন/পতরপত্র এর প্রয়য়াগ/িাস্তিায়ন………….১০ 

৩.১ RvZxq ˆ`wb‡K ï×vPvi welqK 

Qov cÖPvi 

ï×vPvi welqK 

Qov cÖPvwiZ 
5 সংখ্যা কর্তযপক্ষ ২ 

লক্ষ্যর্াত্রা  
31/12/2

019 
 

30/06/

2020 
 

  

অজমন      

৩.২ Kg©KZ©v‡`i k„•Ljvg~jK 

Z_¨vw`i CMMS-G Gw›Uª cÖ`vb 

CMMS-G 

Gw›Uª cÖ`vbKib 
5 % কর্তযপক্ষ 100% 

লক্ষ্যর্াত্রা 25% 25% 25% 25%  
  

অজমন -     

৪. ওয়েবসাইয়ে সসবাবক্স হািনাগাদকরণ..................................৮ 

৪.১ সসবা সংক্রান্ত সোি লি নস্বরসমূহ 

স্ব স্ব তথ্য বাতায়মন দৃশ্যমানকরণ   

িথ্য বািােয়ন 

দৃশ্যমানকৃি 
২ তাররখ  প্রয়র্াজ্য নে 

লক্ষ্যর্াত্রা      
  

অজমন      

৪.২ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্ শুদ্ধাচার 

কসবাবক্স হালনাগাদ রণ  

কসবাবক্স 

হালনাগাদকৃত 
২ িালরখ কর্তযপক্ষ 

‰ÎgvwmK Kvj 

wfwË‡Z 
লক্ষ্যর্াত্রা 

30/09/

2019 

31/12/2

019 

31/03/

2020 

30/06/

2020 
   



 ার্ মক্রমর্র নার্ 
 র্ মসম্পাদন সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  

র্ন্তব্য লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

অজমন 30/09/

2019 

    

৪.৩ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্ তথ্য অরি ার   

কসবাবক্স হালনাগাদ রণ  

কসবাবক্স 

হালনাগাদকৃত 
২ তাররখ কর্তযপক্ষ 

01/07/201

9 

লক্ষ্যর্াত্রা 
01/07/2

019 
    

  

অজমন 
01/07/2

019 
    

৪.৪ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্র অরভমর্াগ 

প্ররত ার ব্যবস্থা (GRS) কসবাবক্স 

হালনাগাদ রণ 

ওময়বসাইমর্ 

হালনাগাদকৃত 
২ তাররখ কর্তযপক্ষ 

30/06/202

0 

লক্ষ্যর্াত্রা    
30/06/

2020 
 

  

অজমন      

৫. সুিাসন প্রলিষ্ঠা……………………………..৭ 

৫.১ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত উত্তর্ চচ মার 

তারল া প্রণয়ন  মর স্ব স্ব 

দপ্তর/সংস্থাে কপ্ররণ 

উত্তর্ চচ মার 

তারল া কপ্রররত 
৪ তাররখ কর্তযপক্ষ 

31/08/201

9 

লক্ষ্যর্াত্রা 
31/08/

2019 
    

  

অজমন 
09/07/2

019 
    

৫.২ অনলাইন রসমেমর্ অরভমর্াগ 

রনষ্পরত্ত রণ 

অরভমর্াগ 

রনষ্পরত্তকৃত 
৩ % কর্তযপক্ষ 100% 

লক্ষ্যর্াত্রা   50% 50%  
  

অজমন      

৬(ক). সসবা প্রদায়নর সক্ষয়ে শুদ্ধাচার...........................১৪ 

৬(ক).১ সসবা সংক্রান্ত অলিয়র্াগ 

গ্রহয়ণর লনলমত্ত দৃশ্যমান স্থায়ন 

অলিয়র্াগ বক্স স্থাপন 

অলিয়র্াগ বক্স 

স্থালপি 
২ িালরখ কর্তযপক্ষ 

01/07/201

9 

লক্ষ্যর্াত্রা 
01/07/2

019 
    

  

অজমন 
01/07/2

019 
    

৬(ক).২ সহল্প সেস্ক/ ইনফরয়মিন 

সেস্ক/ ওোন স্টপ সালি যস সেস্ক স্থাপন  

সহল্প সেস্ক/ 

ইনফরয়মিন 

সেস্ক/ ওোন স্টপ 

সালি যস সেস্ক 

স্থালপি 

৪ িালরখ কর্তযপক্ষ 
01/07/201

9 

লক্ষ্যর্াত্রা 
01/07/2

019 
    

  

অজমন 
01/07/2

019 
    

৬(ক).৩ প্রদত্ত সকি সসবার সহজ্ীকৃি 

প্রয়সস ম্যাপ প্রস্তুিকরণ এবং 

ওময়বসাইমর্ আপয়িােকরণ 

প্রয়সস ম্যাপ 

প্রস্তুিকৃি এবং 

ওময়বসাইমর্ 

আপয়িােকৃি 

২ িালরখ কর্তযপক্ষ 
31/03/202

0 

লক্ষ্যর্াত্রা   
31/03/

2020 
  

  

অজমন      

৬(ক).৪ সসবা প্রার্থীয়দর জ্ন্য 

লবশ্রামস্থি/ অয়পক্ষা কক্ষ/ বসার স্থান 

লনম যাণ/ প্রস্তুিকরণ 

লবশ্রামস্থি/ 

অয়পক্ষা কক্ষ/ 

বসার স্থান লনলম যি/ 

৪ িালরখ কর্তযপক্ষ 
01/07/201

9 

লক্ষ্যর্াত্রা 
01/07/2

019 
    

  

অজমন 01/07/2     



 ার্ মক্রমর্র নার্ 
 র্ মসম্পাদন সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  

র্ন্তব্য লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রস্তুিকৃি 019 

৬(ক).৫ সসবা প্রদায়নর সক্ষয়ে লনলদ যষ্ট 

িালরখলিলত্তক সোয়কন পদ্ধলি প্রচিন  

সোয়কন পদ্ধলি 

প্রচলিি 
২ িালরখ কর্তযপক্ষ 

30/06/202

0 

লক্ষ্যর্াত্রা    
30/06/

2020 
 

  

অজমন      

৬(খ). প্রকয়ল্পর সক্ষয়ে শুদ্ধাচার...........................১৪ *** 

৬(খ).১ প্রকয়ল্পর বারষ ম  ক্রয় 

পরর ল্পনা অনুমর্াদন 

অনুমর্ারদত ক্রয় 

পরর ল্পনা 
৪ তাররখ  প্রয়র্াজ্য নে 

লক্ষ্যর্াত্রা       

cÖKí 

ev Í̄evq‡bi 

mv‡_ ‡Kvb 

mswkøóZv 

†bB 

অজমন       

৬(খ).২ সার্ারজ  রনরাপত্তা  র্ মসূরচ/ 

এরিরপ বাস্তবায়ন অগ্রগরত 
অগ্রগরতর হার ৪ %  প্রয়র্াজ্য নে 

লক্ষ্যর্াত্রা       

অজমন       

৬(খ).৩ প্র মল্পর বাস্তবায়ন অগ্রগরত 

পররদশ মন/ পররবীক্ষ্ণ 

দারখলকৃত 

প্ররতমবদন 
২ সংখ্যা  প্রয়র্াজ্য নে 

লক্ষ্যর্াত্রা       

অজমন       

৬(খ).৪ প্র ল্প পররদশ মন/পররবীক্ষ্ণ 

প্ররতমবদমনর সুপাররশ বাস্তবায়ন 
বাস্তবায়মনর হার ৪ %  প্রয়র্াজ্য নে 

লক্ষ্যর্াত্রা       

অজমন       

৭. ক্রেয়ক্ষয়ে শুদ্ধাচার...................৩ 

৭.১ রপরপএ ২০০৬-এর িারা ১১(২) ও 

রপরপআর ২০০৮-এর রবরি ১৬(৬) 

অনুর্ায়ী ২০১৯-২০ অর্থ য বছয়রর ক্রয়-

পরর ল্পনা  ওয়েবসাইয়ে প্রকাি 

ক্রয়-পরর ল্পনা 

ওয়েবসাইয়ে 

প্রকালিি 

৩ তাররখ  প্রয়র্াজ্য নে 

লক্ষ্যর্াত্রা      

 

miKv‡ii 

ivR¯̂ 

ev‡R‡Ui 

Aax‡b 

‡Kvb 

µqKvh© 

†bB 

অজমন      

৮. স্বচ্ছতা ও জবাবরদরহ িলিিািী রণ…………………….১৪ 

৮.১  স্ব স্ব কসবা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

(রসটিমজনস্ চার্ মার) বাস্তবায়ন এবং 

ওয়েবসাইয়ে প্রকাি 

কসবা প্রদান 

প্ররতশ্রুরত 

বাস্তবালেি  

এবং ওয়েবসাইয়ে 

প্রকালিি 

২ % কর্তযপক্ষ 80% 

লক্ষ্যর্াত্রা   50% 50%  

  
অজমন      

৮.২ শাখা/অরিশাখা/অলিনস্ত অলফস 

পররদশ মন  

পররদশ মন 

সম্পন্ন 
২ সংখ্যা কর্তযপক্ষ 12 

লক্ষ্যর্াত্রা 3 3 3 3  
  

অজমন 3     



 ার্ মক্রমর্র নার্ 
 র্ মসম্পাদন সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  

র্ন্তব্য লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৮.৩ শাখা/অরিশাখা/অলিনস্ত অলফস  

পররদশ মন প্ররতমবদমনর সুপাররশ 

বাস্তবায়ন 

পররদশ মন 

প্ররতমবদমনর 

সুপাররশ 

বাস্তবারয়ত 

২ % কর্তযপক্ষ 100% 

লক্ষ্যর্াত্রা 25% 25% 25% 25%  

  

অজমন 25%     

৮.৪ Record Retention Policy 

of IPDC অনুর্ায়ী নরর্র কেরণ 

রবন্যাস রণ 

নরর্ কেরণ 

রবন্যাসকৃত 
২ % কর্তযপক্ষ 100% 

লক্ষ্যর্াত্রা 25% 25% 25% 25%  

  
অজমন 25% 

    

৮.৫ কেরণ রবন্যাসকৃত নরর্ রবনষ্ট রণ নরর্ রবনলষ্টকৃি ২ % কর্তযপক্ষ 100% 
লক্ষ্যর্াত্রা   50% 50%  

  
অজমন      

৮.৬ প্রালিষ্ঠালনক গণশুনানী আয়োজ্ন  
গণশুনানী 

আয়োলজ্ি 
২ সংখ্যা কর্তযপক্ষ 2 

লক্ষ্যর্াত্রা  1  1  
 

 

 অজমন      

৮.৭ অলেে আপলত্ত লনষ্পলত্তকরণ 

অলেে আপলত্ত 

লনষ্পলত্তকৃি 

 

২ % কর্তযপক্ষ 80% 

লক্ষ্যর্াত্রা 25% 25% 25% 25%    

অজমন 25%       

৯. শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এবং দুনীলি প্রলিয়রায়ি সহােক অন্যান্য  ার্ মক্রর্……………..১৫ (অগ্রালিকার লিলত্তয়ি ন্যযনিম পাঁচটি কার্ যক্রম) 

৯.১ দপ্তমরর কসবামূল্য/রিস গ্রহমণর 

কক্ষ্মত্র গৃহীত অমর্ মর ররশদ প্রদান 

রনরিত রণ 

ররশমদর র্াধ্যমর্ 

কসবামূল্য গৃহীত 
4 % কর্তযপক্ষ 100% 

লক্ষ্যর্াত্রা 25% 25% 25% 25%  

  
অজমন 25%     

৯.২ বম য়া রবদ্যযৎ, পারন ও জ্বালানীর 

রবল প্রদান 

বম য়া রবল 

প্রদানকৃত 
4 % কর্তযপক্ষ 100% 

লক্ষ্যর্াত্রা 25% 25% 25% 25%  
  

অজমন 25%     

৯.৩  র্ ম তম- র্ মচারর বদলী ামল 

প্ররর্ত রনয়র্-নীরত অনুসরণ 

প্ররর্ত নীরত 

অনুসৃত 
3 % কর্তযপক্ষ 100% 

লক্ষ্যর্াত্রা 25% 25% 25% 25%  
  

অজমন 25%     

৯.4 রবদ্যযৎ, পারন ও জ্বালানীর 

(কতল/গ্যাস) এর সােয়ী/সমব মাত্তর্ 

ব্যবহার রনরিত রণ 

mvkªqx ব্যবহার 

রনরিতকৃত 
3 % কর্তযপক্ষ 100% 

লক্ষ্যর্াত্রা 25% 25% 25% 25%  

  
অজমন 25%     

৯.5 ননরত তা সম্পর মত 

কপাোর/রলিমলর্/ভাজ নতররর ও 

রবরলর ব্যবস্হা গ্রহণ 

প্রস্তুত/রবরলকৃত 

কপাোর/রলিমলর্/

ভাজ 

1 সংখ্যা কর্তযপক্ষ 500 

লক্ষ্যর্াত্রা   500   

  
অজমন      

১০. শুদ্ধাচার চচ যার জ্ন্য পুরস্কার/প্রয়ণাদনা প্রদান..............................৫ 

১০.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান প্রদত্ত পুরস্কার ৩ তাররখ কর্তযপক্ষ 
30/06/202

0 

লক্ষ্যর্াত্রা    
30/06/

2020 
 

  

অজমন      

১০.২ ২০১৮-১৯ অর্থ যবছয়র শুদ্ধাচার পুরস্কারপ্রাপ্তয়দর ২ িালরখ কর্তযপক্ষ 30/06/202 লক্ষ্যর্াত্রা    30/06/    



 ার্ মক্রমর্র নার্ 
 র্ মসম্পাদন সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  

র্ন্তব্য লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

পুরস্কারপ্রাপ্তয়দর িালিকা ওয়েবসাইয়ে 

প্রকাি 

িালিকা 

ওয়েবসাইয়ে 

প্রকালিি 

0 2020 

অজমন      

১১. অর্থ য বরাদ্দ....................................................................২ 

১১.১ শুদ্ধাচার কম য-পলরকল্পনাে 

অন্তযভুি লবলিন্ন কার্ যক্রম বাস্তবােয়নর 

জ্ন্য বরাদ্দকৃি  অমর্ মর আন্যমালনক 

পররর্াণ 

বরাদ্দকৃি অর্থ য ২ 
িক্ষ 

োকা 
কর্তযপক্ষ 3 িক্ষ 

লক্ষ্যর্াত্রা      

  
অজমন 0.২0 িক্ষ 

    

১২. পররবীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন…………………………….৪ 

১২.১ আঞ্চলিক/মাঠ পর্ যায়ের কার্ যািে 

কর্তযক প্রণীি জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল 

 র্ ম-পরর ল্পনা, ২০১৯-২০ স্ব স্ব 

ওয়েবসাইয়ে আপয়িােকরণ 

প্রণীত  র্ ম-

পরর ল্পনা 

আপয়িােকৃত 

২ িালরখ 
সফাকাি 

পয়েন্ট 

15/07/201

9 

লক্ষ্যর্াত্রা 
15/07/2

019 
    

  

অজমন 
15/07/2

019 
    

১২.২ রনি মাররত সর্ময় নত্রর্ারস  

পররবীক্ষ্ণ প্ররতমবদন সংলিষ্ট 

দপ্তর/সংস্থাে দারখল ও স্ব স্ব 

ওয়েবসাইয়ে আপয়িােকরণ 

নত্রর্ারস  

প্ররতমবদন 

দারখলকৃত ও 

আপয়িােকৃত 

২ সংখ্যা 
সফাকাি 

পয়েন্ট 
৪ 

লক্ষ্যর্াত্রা 
15/10/2

019 

15/01/2

020 

15/04/2

020 

15/07/2

020 
 

  
অজমন 15/10/2

019 

    

অজমন 15/10/2

019 

    

  

 

সফাকাি পয়েন্ট এর  অন্যপলস্থলিয়ি দালেত্বপ্রাপ্ত কম যকিযার িথ্যাবলিিঃ 

 

নামিঃ সমা: ফজ্য়ি আলজ্ম 

পদবীিঃ ঊর্ধ্যিন লনব যাহী 

প্রলিষ্ঠায়নর নামিঃ আইলপলেলস ফাইন্যান্স লিলময়েে 

সমাবািঃ +৮৮ ০১৭১১৯৩৮৬৫৬ 

সফানিঃ +৮৮ ০৯৬১২৮৮৫৫৩৩ বলি যি ২০১  

ই-সমইিিঃ fazlay.azim@ipdcbd.com 

সফাকাি পয়েন্ট এর িথ্যাবলিিঃ 

 

নামিঃ সমা: ইজ্াজুি ইসিাম 

পদবীিঃ উপ-মহাব্যবস্থাপক 

প্রলিষ্ঠায়নর নামিঃ আইলপলেলস ফাইন্যান্স লিলময়েে 

সমাবািঃ +৮৮ ০১৭১৬৩৭১৮৪৬ 

সফানিঃ +৮৮ ০৯৬১২৮৮৫৫৩৩ বলি যি ৩১৮  

ই-সমইিিঃ ezazul.islam@ipdcbd.com 

 


