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ম�ণালয়/িবভাগ এর ��াচার �কৗশল কম �-পিরক�না �ণয়ন,  
বা�বায়ন ও ��ায়ন িনেদ �িশকা, ২০২২-২৩   

 

১। ���াপট: 

 গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার ২০১২ সােল জাতীয় ��াচার �কৗশল �ণয়ন কেরেছ। এ �কৗশেলর �ল ল�� 
হল ��াচার চচ �া ও �ন�িত �িতেরােধর মা�েম রা� ও সমােজ �শাসন �িত�া করা। �খী-স�� �সানার বাংলা গড়ার 
�ত�েয় �ণীত �কৗশেল ��াচারেক �নিতকতা ও সততা �ারা �ভািবত আচরণগত উৎকষ � এবং �কান সমােজর 
কােলা�ীণ � মানদ�, �থা ও নীিতর �িত আ�গত� িহসােব সং�ািয়ত করা হেয়েছ। এ �কৗশেল রা� ও সমােজ ��াচার 
�িত�া সরকােরর সাংিবধািনক ও আইনগত �ায়ী দািয়�; �তরাং সরকারেক অ�াহতভােব এই লে�� কায ��ম 
পিরচালনা করেত হেব মেম � উে�খ আেছ। এরই ধারাবািহকতায় �ায় সকল ম�ণালয়/িবভাগ/অ�া� রা�ীয় 
�িত�ানস�হ ১ জা�য়াির ২০১৫ �থেক ৩০ �ন ২০১৬ �ময়ােদর জ� ��াচার কম �-পিরক�না ও বা�বায়ন অ�গিত 
পিরবী�ণ কাঠােমা �ণয়ন কের। ২০১৬-২০১৭ অথ �বছের ম�ণালয়/িবভাগ/সং�ার পাশাপািশ আওতাধীন দ�র/সং�া 
এবং মাঠ পয �ােয়র িবভাগীয়/আ�িলক কায �ালয়স�হ ��াচার �কৗশল কম �-পিরক�না ও বা�বায়ন পিরবী�ণ 
কাঠােমা �ণয়ন কের আসেছ। ২০১৮-১৯ অথ �বছের �থমবােরর মত  ��াচার �কৗশল কম �-পিরক�নায় স�ািদত 
কােজর িবপরীেত ন�র �দান ও �স আেলােক �াথিমকভােব ��ায়ন কায ��ম �� হয়। এর ধারাবািহকতায় আগামী 
২০২২-২৩ অথ �বছেরও জাতীয় ��াচার �কৗশল কম �-পিরক�নায় স�ািদত কােজর িবপরীেত ন�র �দান ও �স 
আেলােক ��ায়েনর �ব�া রেয়েছ।   

 সকল ম�ণালয়/িবভাগ তােদর � � ��াচার �কৗশল কম �-পিরক�না �ণয়ন করেব। এ ছাড়া, 
ম�ণালয়/িবভাগস�হ আওতাধীন দ�র/সং�া এবং এ সকল দ�র/সং�ার আ�িলক/মাঠ পয �ােয়র কায �ালয়স�েহর 
জ� মি�পিরষদ িবভাগ ক��ক �ণীত িনেদ �িশকা অ�সরণ�ব �ক ��াচার �কৗশল কম �-পিরক�না �ণয়ন, বা�বায়ন ও 
��ায়েনর িনেদ �শনা �দান করেব। ম�ণালয়/িবভাগস�হ এই িনেদ �িশকা অ�সরণ কের � � ��ে� ��াচার �কৗশল 
কম �-পিরক�না, ২০২২-২৩ �ণয়ন করেব। কম �-পিরক�নায় অ�� �� কায ��মস�হ বা�বায়ন �শেষ ��ায়েনর 
��ে�ও এ িনেদ �িশকা অ�সরণ করেত হেব। 

 ২। ��াচার �কৗশল কম �-পিরক�না, ২০২২-২৩  
ম�ণালয়/িবভােগর  ��াচার �কৗশল কম �-পিরক�নায় �ািত�ািনক �ব�া, আিথ �ক �ব�াপনা উ�য়ন এবং 

��াচার সংি�� ও �ন�িত �িতেরােধ সহায়ক অ�া� কায ��ম এই ৩ (িতন) � ��ে� কায ��ম িনধ �ারণ করা 
হেয়েছ: 
  
�িমক ১: �ািত�ািনক �ব�া  
 
১.১ �নিতকতা কিম�র সভা 
 

�নিতকতা কিম�র কায �পিরিধর আেলােক সভার আেলাচ��িচ িনধ �ারণ করেত হেব। কিম�র কায �পিরিধ 
অ�যায়ী সংি�� �স�ের ��াচার �িত�ার ��ে� অিজ�ত সাফ� এবং অ�রায় িচি�তকরণ , পিরলি�ত অ�রায় 
�রীকরেণর জ�  সময়াব� কম �পিরক�না �ণয়ন, কম �পিরক�না বা�বায়েনর দািয়� কােদর উপর �� থাকেব তা 
িনধ �ারণ, সংি�� �স�ের ��াচার �িত�ায় �হীত কম �পিরক�না িকভােব বা�বায়ন করা যায় এসকল িবষয় 
এেজ�া�� কের সভা আেয়াজন করেত হেব। িস�া� বা�বায়েনর �িবধােথ � �িত ��মািসেকর �থম মােসই সভা 
আেয়াজন করেত হেব। জাতীয় ��াচার �কৗশল কম �-পিরক�না ও বা�বায়ন পিরবী�ণ সং�া� ��মািসক 
�িতেবদনস�হ �নিতকতা কিম�র সভায় অ�েমািদত হেত হেব িবধায় �িত �কায়াট �াের ��নতম ১� কের �নিতকতা 
কিম�র সভা আ�ান করেত হেব এবং এর ল��মা�া ১.১ ন�র �িমেকর ৬ ন�র কলােম উে�খ�ব �ক ৮-১১ 
কলামস�েহ ��মািসক িভি�েত উ� ল��মা�া িবভাজন কের �দশ �ন করেত হেব।  
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��ায়ন প�িত: �িত ��মািসেক ১� কের সভা অ�ি�ত হেল �ণ � ন�র পাওয়া যােব। �কান ��মািসেক 
সভা আেয়াজন করা স�ব না হেল পরবত� সমেয় সভা আেয়াজন করা যােব। তেব �িত িবলি�ত সভার জ�  ০.০৫ 
ন�র কত�ন হেব। 

 
�মাণক: �নিতকতা কিম�র সভার কায �িববরণী। 
 
 
 

১.২ �নিতকতা কিম�র সভার িস�া� বা�বায়ন 
�নিতকতা কিম�র সভায় �হীত িস�া� বা�বায়েনর হার িনধ �ারণ করেত হেব এবং এর ল��মা�া ১.২ 

ন�র �িমেকর ৬ ন�র কলােম উে�খ করেত হেব। এে�ে� �িত �কায়াট �াের অ�ে�য় �নিতকতা কিম�র সভায় 
�হীত িস�া� বা�বায়েনর হার �থকভােব �িত �কায়াট �াের (৮-১১ কলামস�েহ) উে�খ করেত হেব। �কান িস�া� 
বা�বায়ন করা স�ব না হেল তার �যৗি�ক কারণ উে�খ কের �নিতকতা কিম�র সভাপিত ক��ক �িত�া�িরত 
�িতেবদন দািখল করেত হেব।    

 
��ায়ন প�িত:  �িত ��মািসেক আেয়ািজত সভার িস�া� বা�বায়ন ল��মা�ার িবপরীেত অজ�ন শতভাগ 

হেল �ণ � ন�র পাওয়া যােব।  উে��, ��ায়েনর সময় �নিতকতা কিম�র কায �পিরিধর আেলােক �হীত িস�া� 
বা�বায়েনর ওপর �বিশ ��� �দয়া হেব। িস�াে�র �ণগত মান িবেবচনা কের ন�র �দান করা হেব। 

 
�মাণক: �নিতকতা কিম�র সভায় �হীত িস�া� বা�বায়ন অ�গিত �িতেবদন।  
 

১.৩ �শাসন �িত�ার িনিম� অংশীজেনর (stakeholder) অংশ�হেণ সভা 
 
 ম�ণালয়/িবভােগর উে�ােগ অংশীজেনর অংশ�হেণ সভা আ�ান করেত হেব এবং ১.৩ ন�র �িমেকর ৬ 
ন�র কলােম এর ল��মা�া উে�খ করেত হেব এবং ৮-১১ কলামস�েহ ��মািসক িভি�েত উ� ল��মা�া িবভাজন 
কের �দশ �ন করেত হেব। উে��, অংশীজন (stakeholder) বলেত � � ম�ণালয়/িবভােগর 
অভ��রীণ/দা�িরক/নাগিরক �সবা �হণকারী �যেকান �ি�/�িত�ান (সরকাির/�বসরকাির), �শীল সমােজর 
�িতিনিধ এবং আওতাধীন দ�র/সং�া/মাঠপয �ােয়র কায �ালয়স�হ িকংবা তােদর কম �কত�া-কম �চারীেক �ঝােব। 
অংশীজেনর অংশ�হেণ কমপে� ২ � সভা করেত হেব। এ সভায় আবি�কভােব িস�েজন� চাট �ার, অিভেযাগ 
�িতকার �ব�াপনা এবং ত� অিধকার আইন স�েক� আেলাচনা করেত হেব।  অংশীজেনর সভায় আবি�কভােব 
�সবা�হীতার উপি�িত িনি�ত করেত হেব।  

 
��ায়ন প�িত: অংশীজেনর অংশ�হেণ সভা আেয়াজেনর ল��মা�ার িবপরীেত অজ�ন শতভাগ হেল �ণ � 

ন�র পাওয়া যােব। তেব অজ�ন শতভাগ না হেল গািণিতকহাের ন�র কত�ন হেব। 
 
�মাণক: অংশীজেনর অংশ�হেণ সভার কায �িববরণী এবং হািজরা।  

 
১.৪ ��াচার সং�া� �িশ�ণ আেয়াজন  

 
ম�ণালয়/িবভােগ কম �রত সকল কম �কত�া-কম �চারীর জ� ��াচার সং�া�  �িশ�ণ আেয়াজন করেত 

হেব এবং এর ল��মা�া ১.৪ ন�র �িমেকর ৬ ন�র কলােম উে�খ করেত হেব। ৮-১১ কলামস�েহ �েযাজ� 
�কায়াট �াের উ� ল��মা�া �দশ �ন করেত হেব। কম �কত�া কম �চারীর সং�ার উপর িনভ �র করেব কত� �ােচ 
�িশ�ণ আেয়াজন করা হেব।  
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��ায়ন প�িত: ল��মা�ার িবপরীেত সকল কম �কত�া/কম �চারীেক ��াচার সং�া�  �িশ�ণ �দান  করা 
হেল  �ণ � ন�র পাওয়া যােব। তেব অজ�ন শতভাগ না হেল গািণিতকহাের ন�র কত�ন হেব। 

 
�মাণক: �িশ�েণর �না�শ, হািজরা ও ছিব। 
  

১.৫ কম �-পিরেবশ উ�য়ন (�ওএ�ই�� অেকেজা মালামাল িন�ি�করণ/নিথ িবন�করণ/পির�ার-পির��তা 
�ি�/মিহলােদর জ� �থক ওয়াশ�েমর �ব�া করা ইত�ািদ) 
 

ম�ণালয়/িবভাগস�হ  � �  কায �ালেয় কম �-পিরেবশ উ�য়ন সং�া� কায ��ম �যমন: �ওএ�ই�� অেকেজা 
মালামাল িন�ি�করণ/নিথ িবন�করণ/পির�ার-পির��তা �ি�/মিহলােদর জ� �থক ওয়াশ�েমর �ব�া  ইত�ািদ 
�হণ করেব। কায ��েমর সং�া ও স�� করার তািরখ িনধ �ারণ কের ল��মা�া ১.৫ �িমেকর ৬ ন�র কলােম 
উে�খ করেত হেব  এবং ৮-১১ কলামস�েহ ��মািসক িভি�েত উ� ল��মা�া িবভাজন কের �দশ �ন করেত হেব।  
২০২২-২৩ অথ �বছের �েত�ক ম�ণালয়/িবভাগ কম �পিরেবশ উ�য়ন সং�া� কমপে� ২ � কায ��ম �হণ করেব। 
উে��, কম �-পিরক�না ��রেণর সময় িনব �ািচত কায ��েমর নাম, বা�বায়ন �ি�য়া ও �মাণক িহসােব িক সরবরাহ 
করা হেব তার িববরণ �থক সং�ি�েত িদেত হেব।  

 
 

সং�ি� িন��প হেবঃ 
 

�িমক নং  কায ��েমর নাম বা�বায়ন �ি�য়া  �মানক িহসােব যা থাকেব  
    
    

 
 

 ��ায়ন প�িত: ম�ণালয়/িবভাগস�হ ক��ক �হীত কম �-পিরেবশ উ�য়ন সং�া� িবিভ� কায ��েমর সং�া 
ও কায ��ম স�� করার তািরেখর ল��মা�া অিজ�ত হেল �ণ � ন�র পাওয়া যােব।  
  

�মাণক: �ফাকাল পেয়� কম �কত�া ক��ক সত�ািয়ত বা�বায়ন �িতেবদন, সংি�� প�, অেকেজা মালামাল 
িন�ি�র ��ে� সংি�� কিম�র সভার কায �িববরণী, নিথ িবন�করেণর ��ে� সংি�� কিম�র সভার কায �িববরণী, 
�েযাজ� ��ে� ছিব ও অ�া� �মাণক। 
 
 
১.৬  আওতাধীন দ�র/সং�া (�েযাজ� ��ে�) ক��ক দািখল�ত  ��াচার �কৗশল কম �-পিরক�নার ��মািসক 
অ�গিত �িতেবদেনর ওপর িফড�াক �দান 
 

ম�ণালয়/িবভাগস�হেক এর আওতাধীন দ�র/সং�া ক��ক দািখল�ত  ��াচার �কৗশল কম �-পিরক�নার 
��মািসক অ�গিত  �িতেবদেনর ওপর িফড�াক �দান করেত হেব এবং ল��মা�া ১.৬ ন�র �িমেকর ৬ ন�র 
কলােম উে�খ করেত হেব এবং ৯-১১ কলামস�েহ ��মািসক িভি�েত উ� ল��মা�া িবভাজন কের �দশ �ন করেত 
হেব। এে�ে� ১ম ��মািসক অ�গিত �িতেবদেনর উপর অে�াবর মােসর ১৬-৩১ তািরেখর মে�; ২য়  ��মািসক 
অ�গিত �িতেবদেনর উপর জা�য়াির মােসর ১৬-৩১ তািরেখর মে� এবং ৩য় ��মািসক অ�গিত �িতেবদেনর উপর 
এি�ল মােসর ১৬-৩০ তািরেখর মে� িফড�াক �দান করেত হেব।  

��ায়ন প�িত: আওতাধীন দ�র/সং�া (�েযাজ� ��ে�) ক��ক �িত �কায়াট �াের দািখল�ত  ��াচার 
�কৗশল কম �-পিরক�নার ��মািসক  �িতেবদেনর ওপর ম�ণালয়/িবভাগস�হ িফড�াক �দান করেল �ণ � ন�র 
পাওয়া যােব।  
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�মাণক: �না�শ, হািজরা,  কায �িববরণী। 

 
�িমক ২: আিথ �ক �ব�াপনা উ�য়ন   

২.১ ২০২২-২৩ অথ � বছেরর রাজ� এবং উ�য়ন বােজেটর অ�েমািদত �য়-পিরক�না ওেয়বসাইেট �কাশ 

িপিপএ ২০০৬-এর ধারা ১১(২) ও িপিপআর ২০০৮-এর িবিধ ১৬(৬) অ�যায়ী সরকােরর রাজ� বােজেটর 
অধীেন �কান �য়কায � পিরচালনার ��ে� �য়কারী �িত�ান অথ �বছেরর �ারে� বািষ �ক �য়-পিরক�না �ণয়ন 
করেব। রাজ� বােজেটর অধীেন �য় পিরক�না �ণয়েনর পাশাপািশ চলমান �ক�স�েহর বািষ �ক �য় পিরক�না 
অথ �াৎ উ�য়ন বােজেটর �য় পিরক�না অ�েমাদন করেত হেব। রাজ� বােজট এবং উ�য়ন বােজেটর অ�েমািদত �য় 
পিরক�না ৩১ �লাই ২০২২ তািরেখর মে�  ওেয়বসাইেট �কাশ করেত হেব । �'ধরেনর �য় পিরক�না 
ওেয়বসাইেট �কােশর জ� �'� �থক তািরখ িনধ �ারণ করা হেল তািরখ �'� ১ম �কায়াট �াের (৮ ন�র কলােম) কমা 
িদেয় িলখেত হেব। উে��, ম�� কলােম �কান� রাজ� বােজেটর �য় পিরক�না ওেয়বসাইেট �কােশর ল��মা�া 
এবং �কান� উ�য়ন বােজেটর �য় পিরক�না ওেয়বসাইেট �কােশর ল��মা�া তা িনধ �ারণ কের িদেত হেব। এে�ে� 
�মাট বরা��ত ন�র ২। রাজ� বােজেটর �য় পিরক�নার জ� বরা��ত ন�র ১ এবং উ�য়ন বােজেটর �য় 
পিরক�নার জ� বরা��ত ন�র ১। উে���, �য সকল ম�ণালয়/িবভােগর িনজ� �কান �ক� �নই তােদর জ� 
উ�য়ন বােজেটর �য় পিরক�না �েযাজ� নয়। এে�ে� ঐ সকল ম�ণালয়/িবভাগ রাজ� বােজেটর �য় পিরকলনা 
ওেয়বসাইেট �াকাশ করেল �ণ � ন�র পােব।  

��ায়ন প�িত:  ২০২২-২৩ অথ �বছেরর �ারে� ল��মা�া অ�যায়ী বািষ �ক �য়-পিরক�না ওেয়বসাইেট 
�কাশ করা হেল  �ণ �  ন�র পাওয়া যােব। িনধ �ািরত তািরেখর মে� �য় পিরক�না ওেয়বসাইেট �কাশ করেত না 
পারেল �কান ন�র পাওয়া যােব না।  

�মাণক: অিফস আেদশ ও � � ওেয়বসাইট।  
  
  
২.২ অ�েমািদত বািষ �ক �য় পিরক�নার যথাযথ বা�বায়ন (রাজ� এবং উ�য়ন বােজেটর)◌ঃ  
 
      পিরচালন এবং উ�য়ন বােজেটর অ�েমািদত বািষ �ক �য় পিরক�না বা�বায়েনর জ� ২.২ ন�র �িমেকর ৬ 
ন�র কলােম ল��মা�া িনধ �ারণ করেত হেব এবং ৮-১১ ন�র কলােম ল��মা�া ��ত এবং শতকরা (%) আকাের 
িবভাজন কের �দশ �ন করেত হেব। অথ �াৎ ল��মা�া চার �কায়াট �াের স�মতা অ�যায়ী শতকরা (%) এবং িনিদ �� 
�কায়াট �াের কত �য় হেব তা টাকার অংেক (ল� টাকায়) উে�খ করেত হেব।  
 
��ায়ন প�িতঃ  

পিরচালন বােজেটর অ�েমািদত �য় পিরক�না িনধ �ািরত ল��মা�া অ�যায়ী (ল��মা�া ১০০% হেব) বা�বায়ন 

করেত পারেল �ণ � ন�র পাওয়া যােব। ল��মা�া অ�যায়ী �য় পিরক�না বা�বায়ন করেত না পারেল গািণিতক হাের 

ন�র কত�ন হেব। তেব অথ �বছর �শেষ সামি�কভােব ৮০% এর কম বা�বায়ন হেল �কান ন�র পাওয়া যােব না।  

�মাণকঃ 

বািষ �ক �য় পিরক�না বা�বায়ন সং�া� �িতেবদন যা �নিতকতা কিম�র সভাপিত ক��ক �িত�া�িরত হেব। 

২.৩ বািষ �ক উ�য়ন কম ��িচ বা�বায়ন  
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ম�ণালয়/িবভাগ বািষ �ক উ�য়ন কম ��িচ (এিডিপ) বা�বায়েনর শতকরা ল��মা�া িনধ �ারণ কের  ২.৩ ন�র 
�িমেকর ৬ ন�র কলােম উে�খ করেব এবং ৮-১১ কলামস�েহ ��মািসক িভি�েত উ� ল��মা�া িবভাজন কের 
�দশ �ন করেব। বািষ �ক উ�য়ন কম ��িচ (এিডিপ) বা�বায়েনর  ল��মা�া �ম��ী�তভােব িনধ �ারণ করেত হেব। 

��ায়ন প�িত: বািষ �ক উ�য়ন কম ��িচ শতভাগ বা�বায়েনর জ� �ণ � ন�র পাওয়া যােব। ল��মা�ার 
শতকরা ৮০ ভাগ বা�বায়েনর জ� গািণিতকহাের ন�র কত�ন কের ন�র �দয়া হেব। িক�, ল��মা�ার শতকরা ৮০ 
ভাগ বা�বািয়ত না হেল �কান ন�র পাওয়া যােব না। 

�মাণক: ম�ণালয়/িবভাগ এিডিপ বা�বায়েনর �মাণক সরবরাহ করেব। মি�পিরষদ িবভাগ বা�বায়ন 
পিরবী�ণ ও  ��ায়ন িবভাগ হেত বািষ �ক উ�য়ন কম ��িচ বা�বায়ন হার যাচাই করেব। 
 

 
২.৪ �কে�র PSC ও PIC সভা আেয়াজন 
 

ম�ণালয়/িবভাগ//দ�র/ সং�া্র চলমান �কে�র িডিপিপ/�এিপিপ এ িনধ �ািরত �মাপ অ�যািয় PSC ও 
PIC সভা আেয়াজেনর ল��মা�া ২.৪ ন�র �িমেকর ৬ ন�র কলােম উে�খ করেত হেব এবং ৮-১১ কলামস�েহ 
�েযাজ� �কায়াট �াের উ� ল��মা�া �দশ �ন করেত হেব। উে��, কম �-পিরক�না ��রেণর সময় চলমান সকল 
�কে�র তািলকা, �কে�র �ময়াদ, �মাপ অ�যািয় PSC ও PIC সভা আেয়াজেনর সং�া (�থক কলােম) উে�খ 
কের সং�ি� আকাের িদেত হেব। PSC সভার সং�া িনধ �ারেনর ��ে� ম�ণালেয়র িনজ� �ক� এবং আওতাধীন 
দ�র/সং�ার চলমান সকল �কে�র PSC সভার সং�া ধের ল��মা�া িনধ �ারণ করেত হেব। PIC সভার সং�া 
িনধ �ারেনর ��ে� ম�ণালেয়র িনজ� �কে�র PIC সভার সং�া িবেবচনায় িনেত হেব। এে�ে� দ�র /সং�ার 
�কে�র PIC সভা িবেবচনায় আসেবনা। �য সকল ম�ণালয়/িবভােগর দ�র/সং�া �নই তােদর ��ে� ��মা� িনজ 
ম�ণালেয়র চলমান �কে�র PSC এবং PIC সভা িবেবচনায় আসেব।   

 

সং�ি� িন��প হেবঃ 

 

�িমক নং চলমান �কে�র নাম �কে�র �ময়াদ PSC সভার 
সং�া 

PIC সভার 
সং�া 

ম�� 

      

       

      

      

      

 

 

��ায়ন প�িত: �মাপ অ�যািয় PSC ও PIC সভা আেয়াজন করা হেল �ণ � ন�র পাওয়া যােব। 
ল��মা�া অ�যায়ী সভা আেয়াজন করা না হেল গািণিতকহাের ন�র কত�ন করা হেব। 

�মাণক: আেয়ািজত সভার হািজরা এবং কায �িববরণী। 
 
 



7 

 

২.৫ �ক� সমাি� �শেষ �কে�র স�দ (যানবাহন, কি�উটার, আসবাবপ� ইত�ািদ) িবিধ �মাতােবক হ�া�র 
করা 

ম�ণালয়/িবভাগ ক��ক �ক� সমাি� �শেষ �কে�র স�দ (যানবাহন, কি�উটার, আসবাবপ� ইত�ািদ) 
িবিধ �মাতােবক হ�া�র করার তািরখ িনধ �ারণ কের ২.৫ ন�র �িমেকর ৬ ন�র কলােম উে�খ করেত হেব এবং ৮-
১১ কলামস�েহ �েযাজ� �কায়াট �াের উ� ল��মা�া িবভাজন কের �দশ �ন করেত হেব। এে�ে� ২০২১-২২ অথ �বছের 
সমা� সকল �কে�র স�দ এবং ২০২২-২৩ অথ �বছেরর ২য় �কায়াট �াের সমা� সকল �কে�র স�দ িবিধ 
�মাতােবক হ�া�র করেত হেব। �কে�র স�দ হ�া�েরর ��ে�  সােবক সং�াপন ম�ণালেয়র ০৮ জা�য়াির ২০০৬ 
তািরেখর নং সম (পির)-�ায়ী কিম�/৪৪/২০০৫ (অংশ-১)-৭২১  ন�র পিরপ� এবং ১১ �ম ১৯৯৯  তািরেখর নং-সম 
(পির) প-৫/৯৮-১৫৮ (২০০) ন�র পিরপ� �মাতােবক �ব�া �হণ করেত হেব। �কে�র আসবাবপ� �বহারেযা� 
হেল �ক� সমাি�েশেষ �ক� পিরচালক িলিখতভােব বা�বায়নকারী ক��পে�র িনকট উ� স�দ জমা �দান 
করেবন। উে��, কম �- পিরক�না ��রেণর সময় ম�ণালয়/িবভাগ  এবং এর  আওতাধীন দ�র/সং�াস�েহর ২০২১-
২২ অথ �বছের সমা� হেয়েছ এবং ২০২২-২৩ অথ �বছেরর ১ম এবং ২য় �কায়াট �াের সমা� হেব এমন সকল �কে�র 
স�েদর িববরণ সং�ি� আকাের দািখল করেব। 

সং�ি� িন��প হেবঃ 

 

�িমক নং �কে�র নাম  �ক� সমাি�র তািরখ �কে�র স�েদর 
িববরণ 

ম�� 

     

     

     

     

     

 

  

     ��ায়ন প�িত: িনধ �ািরত সমেয়র মে� ম�ণালয়/িবভাগ  এবং এর  আওতাধীন দ�র/সং�াস�েহর �কে�র 
স�দ (যানবাহন, কি�উটার, আসবাবপ� ইত�ািদ) িবিধ �মাতােবক হ�া�র করেত পারেল �ণ � ন�র পাওয়া যােব। 
িনধ �ািরত সমেয়র মে� স�দ হ�া�র করেত না পারেল স�দ হ�া�েরর �য ধাপ�েলা আেছ �সই ধােপর যত�� 
অিজ�ত হেব �স অ�সাের ন�র �দান করা হেব। 

�মাণক: �কে�র স�দ হ�া�র সং�া� প�, সচল যানবাহন পিরবহণ �েল জমা �দান সং�া� প�, 
�েযাজ� ��ে� গ�ত কিম�র সভার কায �িববরণী, অচল যানবাহন িনলােম িব�য় সং�া� সভার কায �িববরণী 
ইত�ািদ। 

 
 

�িমক ৩: ��াচার-সংি�� এবং �ন�িত �িতেরােধ সহায়ক অ�া� কায ��ম 
 
       ৩.১ সরকাির যানবাহেনর যথাযথ �বহার িনি�তকরণঃ 
 
       ম�ণালয়/িবভাগস�হ সরকাির যানবাহেনর যথাযথ �বহার িনি�ত করেব। �য সকল কম �কত�া গািড় �েয়র 
জ� �দ�� ঋণ �পেয়েছন এবং গািড় �য় কেরেছন তারা যােত অিফেসর গািড় �বহার না কেরন এ িবষয়� 
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িনি�ত করেত হেব। একইসােথ ম�ণালেয়র কম �কত�াগণ �যন দ�র/সং�াস�েহর গািড় �বহার না কেরন এবং 
িবিধবিহ� �তভােব �কে�র গািড় �বহার না কেরন এ িবষয়� িনি�ত করেত হেব। 
     
 
     ��ায়ন প�িত: ম�ণালয়/িবভােগর �ওএ�ই�� যানবাহনস�হ যথাযথভােব �বহার হে� এ সং�া� এক� 
�ত�য়নপ� এবং ম�ণালেয়র কম �কত�াগণ দ�র/সং�ার গািড় �বহার কেরন না বা িবিধবিহ� �তভােব �কে�র গািড় 
�বহার কেরন না মেম � আেরক� �ত�য়নপ�  দািখল করেত  হেব। ম�ণালয়/িবভােগর সরকাির যানবাহন 
�ব�াপনার দািয়��া� কম �কত�া এ সং�া� �ত�য়নপ�  �া�র করেবন। �য সকল কম �কত�া �দ�� ঋেণ গািড় 
�য় কেরেছন তারা ম�ণালয়/িবভােগর �ওএ�ই�� গািড় �বহার কেরন না মেম � �ত�য়নপ� িসিনয়র সিচব/সিচব 
মেহাদেয়র িনকট দািখল করেবন। উভয় �ত�য়নপ� সংি�� ম�ণালেয়র িসিনয়র সিচব/সিচব �িত�া�র করেবন। 
�িত�া�িরত �ত�য়ন প�  অথ �বছর �শেষ ��াচার কম �পিরক�নার �ড়া� বা�বায়ন �িতেবদেনর সােথ �মাণক 
আকাের দািখল করেত হেব।     
 
  
     �মাণক: �িত�া�িরত �ত�য়ন প�। 
 

এছাড়াও ম�ণালয়/িবভাগস�হ � � কায �ালেয় ��াচার �িত�ার িনিম� ��াচার সংি�� এবং �ন�িত 
�িতেরােধ সহায়ক ৩ � কায ��ম অ�ািধকার িভি�েত �হণ করেব এবং �স�িলর ল��মা�া ৬ ন�র কলােম উে�খ 
করেব। ম�ণালয়/িবভাগস�হ তার িনজ কায �ালেয় অথবা আওতাধীন দ�র/সং�া অথবা মাঠপয �ােয়র অিফেস �সবা 
�দােনর ��ে� জনেভাগাি� আেছ বা ��াচার এর ঘাটিত আেছ এ�প িবষয় িচি�ত কের তা �রী�ত করার জ� এক 
অথ �বছের বা�বায়নেযা� �ছাট �ছাট কম �পিরক�না �হণ করেত পাের।   

 
��ায়ন প�িত: ম�ণালয়/িবভাগ ক��ক �হীত  ��াচার সংি�� এবং �ন�িত �িতেরােধ সহায়ক 

কায ��মস�েহর ল��মা�ার িবপরীেত অজ�ন শতভাগ হেল �ণ � ন�র পাওয়া যােব। অ�থায় �কান ন�র �দান করা 
হেব না। 

 
�মাণক: � � ওেয়বসাইট, প�, �না�শ, ছিব, িভিডও বা কায ��ম সংি�� �যেকান �মা
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                                                                                  পিরিশ�-'ক'   

 

                    ম�ণালয়/িবভাগ এর  ��াচার �কৗশল কম �-পিরক�না, ২০২২-২০২৩  
ম�ণালয়/ িবভাগ-এর নাম: 

কায ��েমর নাম কম �স�াদন 
�চক 

 

�চেকর 
মান 

একক 
 

বা�বায়েনর 
দািয়��া� 
�ি�/পদ 

২০২২-
২০২৩ 

অথ �বছেরর 
ল��মা�া 

বা�বায়ন অ�গিত পিরবী�ণ, ২০২২-২০২৩  ম�� 
ল��মা�া/ 
অজ�ন 

১ম 
�কায়াট �ার 

২য় 
�কায়াট �ার 

৩য় 
�কায়াট �ার 

৪থ � 
�কায়াট �ার 

�মাট  অিজ�ত 
মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 
১. �ািত�ািনক �ব�া………………………………..... 
১.১ �নিতকতা কিম�র সভা 
আেয়াজন 

সভা আেয়ািজত ১ সং�া   ল��মা�া        
অজ�ন      

১.২ �নিতকতা কিম�র সভার 
িস�া� বা�বায়ন 

বা�বািয়ত 
িস�া� 

৪ %   ল��মা�া        

অজ�ন      

১.৩ �শাসন �িত�ার িনিম� 
অংশীজেনর 
(stakeholders) 
অংশ�হেণ সভা 

অ�ি�ত সভা ৪ সং�া   ল��মা�া        
অজ�ন      

১.৪ ��াচার সং�া� �িশ�ণ 
আেয়াজন 

�িশ�ণ 
আেয়ািজত 

  ২ সং�া   ল��মা�া 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

অজ�ন      

১.৫ কম �-পিরেবশ উ�য়ন 
(�ওএ�ই�� অেকেজা মালামাল 
িন�ি�করণ/নিথ িবন�করণ/ 
পির�ার-পির��তা �ি�/ 
মিহলােদর জ� �থক ওয়াশ�েমর 
�ব�া করা ইত�ািদ) 

উ�ত 
কম �-পিরেবশ 

  ২ সং�া 
ও 

তািরখ 

  ল��মা�া        

অজ�ন      

১.৬ আওতাধীন দ�র/সং�হা 
(�েযাজ� ��ে�) ক��ক দািখল�ত  
��াচার �কৗশল  
কম �-পিরক�নার  ��মািসক 
অ�গিত  �িতেবদেনর ওপর 
িফড�াক �দান  

িফড�াক 
সভা/কম �শালা 

অ�ি�ত 

  ৪ তািরখ   ল��মা�া        

অজ�ন      
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-২- 

 

২.  আিথ �ক �ব�াপনা উ�য়ন ........................................................................ 
২.১ ২০২২-২৩ অথ � বছেরর রাজ� 
এবং উ�য়ন বােজেটর অ�েমািদত  
�য়-পিরক�না  ওেয়বসাইেট 
�কাশ  

�য়-পিরক�না 
ওেয়বসাইেট 

�কািশত 

২ তািরখ   ল��মা�া        
অজ�ন      

২.২ অ�েমািদত বািষ �ক �য় 
পিরক�নার যথাযথ বা�বায়ন 
(রাজ� এবং উ�য়ন বােজেটর )  

�য় পিরক�না 
বা�বািয়ত 

২ %   ল��মা�া        

অজ�ন      

২.৩ বািষ �ক উ�য়ন কম ��িচ 
বা�বায়ন 
  

বািষ �ক উ�য়ন 
কম ��িচ 

বা�বািয়ত 

৩ %   ল��মা�া        

অজ�ন      

২.৪ �কে�র PSC ও PIC 
সভা আেয়াজন  

সভা আেয়ািজত ৩ সং�া   ল��মা�া        
অজ�ন      

২.৫ �ক� সমাি� �শেষ �কে�র 
স�দ (যানবাহন, কি�উটার, 
আসবাবপ� ইত�ািদ) িবিধ 
�মাতােবক হ�া�র করা 

 �কে�র 
স�দ িবিধ 
�মাতােবক 
হ�া�িরত  

   ৫ তািরখ   ল��মা�া        

অজ�ন      

৩. ��াচার সংি�� এবং �ন�িত �িতেরােধ সহায়ক অ�া� কায ��ম…………….. ১৮ (অ�ািধকার িভি�েত ১ নং সহ ��নতম চার� কায ��ম) 
৩.১ সরকাির যানবাহেনর যথাযথ 
�বহার িনি�তকরণ  

  ৩    ল��মা�া        
অজ�ন      

৩.২   ৫    ল��মা�া        
অজ�ন      

৩.৩   ৫    ল��মা�া        
অজ�ন      

৩.৪  ৫    ল��মা�া        
অজ�ন      

 

িব:�:- �কান �িমেকর কায ��ম �েযাজ� না হেল তার কারণ ম�� কলােম উে�খ করেত হেব। 


