
                     মন্ত্রণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রবিষ্ঠানের জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা, ২০১৯-২০২০ 

 

পবরবিষ্ট ক 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রবিষ্ঠানের নার্: ডাক ও টেবলন াগান াগ বিভাগ  

 া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 ট াকাল 

পনয়ন্ট 

কম মকিমা 

৫ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ২  ৫   

অজমন      

১.২ ননরত তা  রর্টির সভার রসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন  

বাস্তবারয়ত 

রসদ্ধান্ত 

৪ % সংবিষ্ট 

সকল 

কম মকিমা 

৬০% লক্ষ্যর্াত্রা ৬০% ৬০% ৬০% ৬০%    

অজমন      

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

২.১ সুিাসে প্রবিষ্ঠার বেবমত্ত অংশীজমনর 

(stakeholders) অংশগ্রহমণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ২ সংখ্যা ট াকাল 

পনয়ন্ট 

কম মকিমা 

২ লক্ষ্যর্াত্রা ১  ১     

অজমন      

২.২ অংশীজমনর অংশগ্রহমণ  সভার 

বসদ্ধান্ত িাস্তিায়ে 

বাস্তবারয়ত 

রসদ্ধান্ত 

২ % সংবিষ্ট 

সকল 

কম মকিমা 

৬০% লক্ষ্যর্াত্রা    ৬০%    

অজমন      

২.৩  র্ ম তমা- র্ মচারীমদর অংশগ্রহমণ 

চাকবর সংক্রান্ত বিবভন্ন প্ররশক্ষ্ণ 

আময়াজন 

প্ররশক্ষ্ণার্ী ৩ সংখ্যা যুগ্ম সবচি 

(প্রিাসে)/ 

ট াকাল পনয়ন্ট 

৪৪ লক্ষ্যর্াত্রা  ২২  ২২ ৪৪   

অজমন      

২.৪  র্ ম তমা- র্ মচারীমদর অংশগ্রহমণ 

সুশাসন সংক্রান্ত প্ররশক্ষ্ণ আময়াজন 

প্ররশক্ষ্ণার্ী ৩ সংখ্যা যুগ্ম সবচি 

(প্রিাসে) 

৪৪ লক্ষ্যর্াত্রা ২২  ২২  ৪৪   

অজমন      

৩. শুদ্ধাচার প্ররতষ্ঠায় সহায়  আইন/রবরি/নীরতর্ালা/ম্যানুময়ল প্রণয়ন/সংস্কার/হালনাগাদ রণ ও প্রজ্ঞাপন/পররপত্র জারর………….১০ 

৩.১ Guideline for 

Telecommunication 

Infrastructure sharing প্রণয়ে 

প্রকাবিি ৫ িাবরখ অবিবরক্ত 

সবচি/যুগ্ম 

সবচি (নকাোঃ) 

৩০.০৬.২০ লক্ষ্যর্াত্রা    ৩০.০৬.২০    

অজমন      

৩.২ টেবলন াগান াগ অবিদপ্তনরর 

কম মচারী বেনয়াগ বিবিমালা-২০১৯ 

প্রণয়ে 

প্রকাবিি ৫ িাবরখ যুগ্ম সবচি 

(টকাম্পােী) 

৩০.০৬.২০ লক্ষ্যর্াত্রা    ৩০.০৬.২০    

অজমন      

৪. ওনয়িসাইনে টসিািক্স হালোগাদকরণ..................................৮ 

৪.১ টসিা সংক্রান্ত টোল বি েস্বরসমূহ 

স্ব স্ব তথ্য বাতায়মন দৃশ্যমােকরণ   

িথ্য িািায়নে 

দৃশ্যমােকৃি 

১ তাররখ টপ্রাগ্রামার  লক্ষ্যর্াত্রা ১৫.৭.১৯ ১৫.১০.১৯ ১৫.১.২০ ১৫.৪.২০    

অজমন ১৫.৭.১৯ ১৫.১০.১৯    

৪.২ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্ শুদ্ধাচার 

কসবাবক্স হালনাগাদ রণ  

কসবাবক্স 

হালনাগাদকৃত 

২ িাবরখ টপ্রাগ্রামার  লক্ষ্যর্াত্রা ১৫.৭.১৯ ১৫.১০.১৯ ১৫.১.২০ ১৫.৪.২০    

অজমন ১৫.৭.১৯ ১৫.১০.১৯    



 া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 

৪.৩ স্বপ্রমণারদত তথ্য প্রকাি 

বেনদ মবিকা হালোগাদ কনর 

ওময়বসাইমর্ প্র াশ 

হালনাগাদকৃত 

রনমদ মরশ া 

ওময়বসাইমর্ 

প্র ারশত 

১ তাররখ টপ্রাগ্রামার ১৫.৪.২০ লক্ষ্যর্াত্রা   ৩০.৩.২০     

অজমন      

৪.৪ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্ তথ্য অরি ার   

কসবাবক্স হালনাগাদ রণ  

কসবাবক্স 

হালনাগাদকৃত 

২ তাররখ টপ্রাগ্রামার  লক্ষ্যর্াত্রা ১৫.৭.১৯ ১৫.১০.১৯ ১৫.১.২০ ১৫.৪.২০    

অজমন      

৪.৫ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্র অরভমর্াগ 

প্ররত ার ব্যবস্থা (GRS) কসবাবক্স 

হালনাগাদ রণ 

ওময়বসাইমর্ 

হালনাগাদকৃত 

২ তাররখ টপ্রাগ্রামার  লক্ষ্যর্াত্রা ১৫.৭.১৯ ১৫.১০.১৯ ১৫.১.২০ ১৫.৪.২০    

অজমন      

৫. সুিাসে প্রবিষ্ঠা……………………………..৬ 

৫.১ উত্তর্ চচ মার তারল া প্রণয়ন  মর 

র্রিপররষদ রবভামগ কপ্ররণ 

উত্তর্ চচ মার 

তারল া কপ্রররত 

৩ তাররখ অবিবরক্ত সবচি/যুগ্ম 

সবচি/ ট াকাল 

পনয়ন্ট 

৩১.১০.২০১৯ লক্ষ্যর্াত্রা  ৩১.১০.১৯      

অজমন      

৫.২ িাংলানদি জািীয় বডবজোল 

আবকমনেকচার-এর ট াকাল পনয়ন্ট ও 

বিকল্প ট াকাল পনয়ন্ট  র্ ম তমা 

বেনয়াগ ও ওনয়িসাইনে প্রকাি 

ট াকাল পনয়ন্ট ও 

বিকল্প ট াকাল পনয়ন্ট 

কম মকিমা বেনয়াগকৃি ও 

ওনয়িসাইনে প্রকাবিি 

২ তাররখ যুগ্ম সবচি 

(প্রিাসে) 
১৫/০৭/১৯ লক্ষ্যর্াত্রা  ৩১.১২.১৯      

অজমন      

৫.৩ জেস্বার্ ম সংবিষ্ট িথ্য প্রকাি 

(সুরক্ষা প্রদাে) বিবিমালা, ২০১৭-এর 

বিবি ৪ অনুসানর “টডবজগনেনেড 

অব সার” বেনয়াগ ও ওনয়িসাইনে 

প্রকাি 

“টডবজগনেনেড 

অব সার” 

বেনয়াগকৃি ও 

ওনয়িসাইনে 

প্রকাবিি 

১ তাররখ যুগ্ম সবচি 

(প্রিাসে) 
১৫/০৭/১৯ লক্ষ্যর্াত্রা  ৩১.১২.১৯      

অজমন      

৬. প্রকনল্পর টক্ষনে শুদ্ধাচার...........................৯ 

৬.১ প্রকনল্পর বারষ ম  ক্রয় পরর ল্পনা 

অনুমর্াদন 

অনুমর্ারদত ক্রয় 

পরর ল্পনা 

২ তাররখ   লক্ষ্যর্াত্রা       

 

অজমন      

৬.২ এরিরপ বাস্তবায়ন অগ্রগরত অগ্রগরতর হার ১ %   লক্ষ্যর্াত্রা       

অজমন      

৬.৩ র্িণালয়/রবভাগ/রাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠান 

 র্তম  প্র মল্পর বাস্তবায়ন অগ্রগরত 

পররদশ মন/ পররবীক্ষ্ণ 

দারখলকৃত 

প্ররতমবদন 

৩ সংখ্যা সবচি/ অবিবরক্ত 

সবচি/ যুগ্ম 

সবচি যুগ্মপ্রিাে 

১২ লক্ষ্যর্াত্রা ৩ ৩ ৩ ৩ ১২   

অজমন      

৬.৪. প্র ল্প পররদশ মন/পররবীক্ষ্ণ 

প্ররতমবদমনর সুপাররশ বাস্তবায়ন 

বাস্তবায়মনর হার ৩ % যুগ্মপ্রিাে ৬০% লক্ষ্যর্াত্রা  ৬০% ৬০% ৬০%    

অজমন      

৭. ক্রয়নক্ষনে শুদ্ধাচার...................৭ 



 া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 

৭.১ রপরপএ ২০০৬-এর িারা ১১(২) ও 

রপরপআর ২০০৮-এর রবরি ১৬(৬) 

অনুর্ায়ী ২০১৯-২০ অর্ ম িছনরর ক্রয়-

পরর ল্পনা  ওনয়িসাইনে প্রকাি 

ক্রয়-পরর ল্পনা 

ওনয়িসাইনে 

প্রকাবিি 

৩ তাররখ যুগ্ম সবচি 

(প্রিাসে) 

৩১.০৭.১৯ লক্ষ্যর্াত্রা ৩১.০৭.১৯       

অজমে      

৭.২ ই-টেন্ডানরর র্াধ্যমর্ ক্রয়  ার্ ম 

সম্পাদন 

ই-কর্ন্ডাটর ক্রয় 

সম্পন্ন 

৪ % যুগ্ম সবচি 

(প্রিাসে) 

২৫% লক্ষ্যর্াত্রা    ১০%    

অজমন      

৮. স্বচ্ছতা ও জবাবরদরহ িবক্তিালী রণ………………...১১ 

৮.১ স্ব স্ব কসবা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

(রসটিমজনস্ চার্ মার) বাস্তবায়ন অগ্রগরত 

পররবীক্ষ্ণ 

বাস্তবায়ন 

অগ্রগরত 

পররবীক্ষ্ণকৃত 

২ % অবিবরক্ত 

সবচি/যুগ্ম 

সবচি 

৮০% লক্ষ্যর্াত্রা ৮০% ৮০% ৮০% ৮০%    

অজমন      

৮.২  শাখা/অরিশাখা ও 

আওতািীন/অিস্তন  ার্ মালয় পররদশ মন  

পররদশ মন 

সম্পন্ন 

২ সংখ্যা অবিবরক্ত 

সবচি/যুগ্ম 

সবচি 

২৪ লক্ষ্যর্াত্রা ৬ ৬ ৬ ৬ ২৪   

অজমন      

৮.৩ শাখা/অরিশাখা ও 

আওতািীন/অিস্তন  ার্ মালয়   

পররদশ মন প্ররতমবদমনর সুপাররশ 

বাস্তবায়ন 

পররদশ মন 

প্ররতমবদমনর 

সুপাররশ 

বাস্তবারয়ত 

২ % অবিবরক্ত 

সবচি/যুগ্ম 

সবচি 

৮০% লক্ষ্যর্াত্রা ৬০% ৬০% ৬০% ৬০%    

অজমন      

৮.৪ সরচবালয় রনমদ মশর্ালা ২০১৪ 

অনুর্ায়ী নরর্র কেরণ রবন্যাস রণ  

নরর্ কেরণ 

রবন্যাসকৃত 

২ % অবিবরক্ত 

সবচি/যুগ্ম 

সবচি 

৮০% লক্ষ্যর্াত্রা    ৮০%    

অজমন      

৮.৫ কেরণ রবন্যাসকৃত নরর্ রবনষ্ট রণ নরর্ রবনবষ্টকৃি ৩ % অবিবরক্ত 

সবচি/যুগ্ম 

সবচি 

৮০% লক্ষ্যর্াত্রা    ১০%    

অজমন      

৯. শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এবং দুনীরত প্ররতমরামি সহায়  অন্যান্য  ার্ মক্রর্……………..১৫ (অগ্রাবিকার বভবত্তনি নুুেিম পাঁচটি কা মক্রম) 

৯.১ ইিনিহানরর আনলানক এ বিভাগ 

ও অিীেস্থ সংস্থার সময়ািদ্ধ 

কম মপবরকল্পো প্রণয়ে এিং পুবস্তকা 

প্রকাি 

পুবস্তকা প্রকাি ৩ তাররখ অবিবরক্ত 

সবচি/যুগ্ম 

সবচি 

৩১.১২.১৯ লক্ষ্যর্াত্রা  ৩১.১২.১৯      

অজমন      

৯.২ টেবলেনকর মাধ্যনম শুদ্ধাচার 

সংক্রান্ত সনচিেিামুলক SMS এর 

মাধ্যনম প্রচারণা (এক লক্ষ গ্রাহকনক) 

SMS টপ্ররণ ৩ তাররখ ট াকাল 

পনয়ন্ট 

কম মকিমা 

৩০.০৬.২০ লক্ষ্যর্াত্রা   ৩০.৩.২০ ৩০.০৬.২০    

অজমন      



 া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 

৯.৩ এ বিভানগর আওিািীে সংস্থার 

মাঠ প মানয় শুদ্ধাচার সংক্রান্ত 

সনচিেিামুলক (প্রবিক্ষণ, টসবমোর)  

অনুষ্ঠাে  

অনুবষ্ঠি ৩ তাররখ অবিবরক্ত 

সবচি/যুগ্ম 

সবচি 

৩০.০৬.২০ লক্ষ্যর্াত্রা    ৩০.০৬.২০    

অজমন      

৯.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত  অবডও 

বভসুুয়াল ডকুনমন্টারী প্রকাি 

প্রকাবিি ৩ তাররখ অবিবরক্ত 

সবচি/যুগ্ম 

সবচি 

৩০.৩.২০ লক্ষ্যর্াত্রা    ৩০.৫.২০    

অজমন      

৯.৫ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত টসবমোর 

আনয়াজে 

িাস্তিাবয়ি ৩ তাররখ ট াকাল 

পনয়ন্ট 

কম মকিমা 

৩০.৩.২০ লক্ষ্যর্াত্রা  ৩১.১২.১৯ ৩০.৩.২০    

অজমন      

১০. শুদ্ধাচার চচ মার জন্য পুরস্কার প্রদাে..............................৫ 

১০.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদাে প্রদত্ত পুরস্কার ৩ তাররখ অবিবরক্ত 

সবচি/যুগ্ম 

সবচি 

১৫.৬.২০ লক্ষ্যর্াত্রা    ২৫/৬/২০    

অজমন      

১০.২ আওতািীন/অিস্তন  ার্ মালময় 

শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানের বেবমত্ত 

৩২১১১০১ টকানড অর্ ম িরাদ্দ 

অর্ ম বরাদ্দকৃত ২ তাররখ অবিবরক্ত 

সবচি/যুগ্ম 

সবচি 

৩১.০৭.১৯ লক্ষ্যর্াত্রা ৩১.০৭.১৯       

অজমন      

১১. অর্ ম িরাদ্দ....................................................................৩ 

১১.১ শুদ্ধাচার কম ম-পবরকল্পোয় 

অন্তমভুক্ত বিবভন্ন কা মক্রম িাস্তিায়নের 

জন্য িরাদ্দকৃি অমর্ মর আনুমাবেক 

পররর্াণ 

িরাদ্দকৃি অর্ ম ৩ লক্ষ 

োকা 

যুগ্ম সবচি 

(প্রিাসে) 

৫.৪ লক্ষ্যর্াত্রা ০ ১.১ ৩.২ ১.১    

অজমন -     

১২. পররবীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন…………………………….৮ 

১২.১ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রবিষ্ঠাে কর্তমক 

প্রণীি জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা, 

২০১৯-২০ র্রিপররষদ রবভামগ দারখল ও স্ব স্ব 

ওনয়িসাইনে আপনলাডকরণ 

প্রণীত  র্ ম-

পরর ল্পনা 

দারখলকৃত ও 

আপনলাডকৃত 

২ িাবরখ ট াকাল 

পনয়ন্ট 

কম মকিমা 

০৩.০৭.১৯ লক্ষ্যর্াত্রা ০৩/০৭/১৯       

অজমন      

১২.২ রনি মাররত সর্ময় নত্রর্ারস  

পররবীক্ষ্ণ প্ররতমবদন র্রিপররষদ রবভামগ 

দারখল ও স্ব স্ব ওনয়িসাইনে 

আপনলাডকরণ 

নত্রর্ারস  

প্ররতমবদন 

দারখলকৃত ও 

আপনলাডকৃত 

২ িাবরখ ট াকাল 

পনয়ন্ট 

কম মকিমা 

 লক্ষ্যর্াত্রা ১৫/৭/১৯ ১৫/১০/১৯ ১৫/০১/২০ ১৫/৪/২০    

অজমন      

১২.৩ আওিািীে দপ্তর/সংস্হা (প্রন াজু টক্ষনে) 

কর্তমক দারখলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-

পরর ল্পনা ও পররবীক্ষ্ণ  প্ররতমবদমনর ওপর 

রিিব্যা  প্রদান 

ব ডব্যাক 

সভা/কম মিালা 

অনুবষ্ঠি 

৪ তাররখ ট াকাল 

পনয়ন্ট 

কম মকিমা 

 লক্ষ্যর্াত্রা ২৫/৭/১৯ ২৫/১০/১৯ ২৫/০১/২০ ২৫/৪/২০    

অজমন      

 


