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সংয োজনী ৪ 

জোতীয় শুদ্ধোচোর ক ৌশল  র্ মপরর ল্পনো, ২০২২-২০২৩     

দপ্তর /সংস্থোর নোর্: বোংলোযদশ উন্নয়ন গযবষণো প্ররতষ্ঠোন (রবআইরিএস) 

 ো মক্রযর্র নোর্  র্ মসম্পোদন 

সূচ  

 

সূচয র 

র্োন 

এ   

 

বোস্তবোয়যনর 

দোরয়ত্বপ্রোপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২২-২০২৩ 

অর্ মবছযরর 

লক্ষ্যর্োত্রো 

বোস্তবোয়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩ অরজমত 

র্োন 

র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্োত্রো/ 

অজমন 

১র্ 

ক োয়োর্ মোর 

২য় 

ক োয়োর্ মোর 

৩য় ক োয়োর্ মোর ৪র্ ম 

ক োয়োর্ মোর 

কর্োর্ 

অজমন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রোরতষ্ঠোরন  ব্যবস্থো……………………………….....২২ 

১.১ ননরত তো  রর্টির সভো 

আযয়োজন 

সভো আযয়োরজত ১ সংখ্যো প্রশোসন শোখো ৪ লক্ষ্যর্োত্রো ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.২ ননরত তো  রর্টির সভোর 

রসদ্ধোন্ত বোস্তবোয়ন 

বোস্তবোরয়ত 

রসদ্ধোন্ত 

৪ % স ল শোখো ১০০ 

 

লক্ষ্যর্োত্রো ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

১.৩ সুশোসন প্ররতষ্ঠোর রনরর্ত্ত 

অংশীজযনর 

(stakeholders) 

অংশগ্রহযণ  সভো 

অনুরষ্ঠত সভো ৪ সংখ্যো প্রশোসন শোখো ৪ লক্ষ্যর্োত্রো ১       ১ ১ ১    

অজমন      

১.৪ শুদ্ধোচোর সংক্রোন্ত প্ররশক্ষ্ণ 

আযয়োজন 

প্ররশক্ষ্ণ 

আযয়োরজত 

২ সংখ্যো 

(জন) 

প্রশোসন শোখো ২ ব্যোচ 

(৪০ জন) 

লক্ষ্যর্োত্রো  ২০  ২০    

অজমন      

১.৫  র্ ম-পররযবশ উন্নয়ন উন্নত  র্ ম-

পররযবশ 

২ সংখ্যো 

ও 

তোররখ 

প্রশোসন শোখো    

২ 

লক্ষ্যর্োত্রো  ১  ১    ছক 

সংযুক্ত 

১ 

অজমন       

১.৭ আওতোধীন  আঞ্চরল / 

র্োঠ প মোযয়র  ো মোলয় 

(প্রয োজয কক্ষ্যত্র)  র্তম  

দোরখলকৃত জোতীয় শুদ্ধোচোর 

ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনো ও 

পররবীক্ষ্ণ  প্ররতযবদযনর ওপর 

রিিব্যো  প্রদোন 

রিিব্যো  সভো/ 

 র্ মশোলো 

অনুরষ্ঠত 

৪ তোররখ   লক্ষ্যর্োত্রো       র্োঠ প মোযয় 

ক োন 

 ো মোলয় 

কনই 

অজমন       
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 ো মক্রযর্র নোর্  র্ মসম্পোদন 

সূচ  

 

সূচয র 

র্োন 

এ   

 

বোস্তবোয়যনর 

দোরয়ত্বপ্রোপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২২-২০২৩ 

অর্ মবছযরর 

লক্ষ্যর্োত্রো 

বোস্তবোয়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩ অরজমত 

র্োন 

র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্োত্রো/ 

অজমন 

১র্ 

ক োয়োর্ মোর 

২য় 

ক োয়োর্ মোর 

৩য় ক োয়োর্ মোর ৪র্ ম 

ক োয়োর্ মোর 

কর্োর্ 

অজমন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

২.  আরর্ ম  ব্যবস্থোপনো উন্নয়ন ........................................................................৮ 

২.১ ২০২২-২৩ অর্ ম বছযরর 

রাজস্ব এবং উন্নয়ন বাজজজের  

অনুযর্োরদত ক্রয় পরর ল্পনো 

ওযয়বসোইযর্ প্র োশ  

ক্রয়-পরর ল্পনো 

ওযয়বসোইযর্ 

প্র োরশত 

২ তোররখ প্রশোসন শোখো ৩১/০৭/২২ 

 

লক্ষ্যর্োত্রো ৩১/০৭/২২ 

 

      

অজমন      

২.২ অনুজ াদিত বাদষ িক ক্রয় 

পদরকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়ন 

(রাজস্ব এবং উন্নয়ন বাজজজের) 

ক্রয় পদরকল্পনা 

বাস্তবাদয়ত 

২ % সংরিষ্ট  

স ল শোখো 

১০০% লক্ষ্যর্োত্রো ২৫% ২৫% ২৫% ২৫%    

অজমন        

২.৩ বাজজে বাস্তবায়ন বাজজে 

বাস্তবাদয়ত 

৩ % রহসোব শোখো ১০০% লক্ষ্যর্োত্রো ২৫% ২৫% ২৫% ২৫%    

অজমন        

২.৪ প্র যল্পর PIC সভো 

আযয়োজন  

সভো আযয়োরজত ৩ সংখ্যো প্র ল্প 

পররচোল  

৪  PIC সভো লক্ষ্যর্োত্রো ১ PIC 

 

১ PIC 

 

১ PIC 

 

১ PIC 

 

  ছক 

সংযুক্ত 

২ 
অজমন      

২.৫ প্র ল্প সর্োরপ্ত কশযষ 

প্র যল্পর সম্পদ ( োনবোহন, 

 রম্পউর্োর, আসবোবপত্র 

ইতযোরদ) রবরধ কর্োতোযব  

হস্তোন্তর  রো 

প্র যল্পর সম্পদ 

রবরধ কর্োতোযব  

হস্তোন্তররত 

৫ তোররখ   লক্ষ্যর্োত্রো       প্র ল্প 

সর্োপ্ত হযব 

নো 
অজমন       

৩. শুদ্ধোচোর সংরিষ্ট এবং দুনীরত প্ররতযরোযধ সহোয়  অন্যোন্য  ো মক্রর্……………..১৮ (অগ্রোরধ োর রভরত্তযত ১ নং সহ নুযনতর্ চোরটি  ো মক্রর্) 

৩.১ সর োরর  োনবোহযনর 

 র্ো র্ ব্যবহোর 

রনরিত রণ 

সর োরর 

 োনবোহযনর 

 র্ো র্ ব্যবহোর 

রনরিত রণ 

৩ তোররখ প্রশোসন শোখো ৩০/০৯/২২ 

৩১/১২/২২ 

৩১/০৩/২৩ 

৩০/০৬/২৩ 

লক্ষ্যর্োত্রো ৩০/০৯/২২ ৩১/১২/২২ ৩১/০৩/২৩ ৩০/০৬/২৩    

অজমন      

৩.২ সম্পোরদত গযবষণো 

সর্ীক্ষ্োর সোরসংযক্ষ্প 

ওযয়বসোইযর্ প্র োশ 

ওযয়বসোইযর্ 

প্র োরশত 

৪ তোররখ আইটি শোখো ৩০/০৯/২২ 

৩১/১২/২২ 

৩১/০৩/২৩ 

৩০/০৬/২৩ 

লক্ষ্যর্োত্রো ৩০/০৯/২২ 

 

৩১/১২/২২ 

 

৩১/০৩/২৩ 

 

৩০/০৬/২৩    

অজমন        

৩.৩ চলর্োন গযবষণো সর্ীক্ষ্োর 

সোরসংযক্ষ্প ওযয়বসোইযর্ 

প্র োশ 

ওযয়বসোইযর্ 

প্র োরশত 

৪ তোররখ আইটি শোখো ৩০/০৯/২২ 

৩১/১২/২২ 

৩১/০৩/২৩ 

৩০/০৬/২৩ 

লক্ষ্যর্োত্রো ৩০/০৯/২২ 

 

৩১/১২/২২ 

 

৩১/০৩/২৩ 

 

৩০/০৬/২৩    

অজমন      



3 

 

 ো মক্রযর্র নোর্  র্ মসম্পোদন 

সূচ  

 

সূচয র 

র্োন 

এ   

 

বোস্তবোয়যনর 

দোরয়ত্বপ্রোপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২২-২০২৩ 

অর্ মবছযরর 

লক্ষ্যর্োত্রো 

বোস্তবোয়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩ অরজমত 

র্োন 

র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্োত্রো/ 

অজমন 

১র্ 

ক োয়োর্ মোর 

২য় 

ক োয়োর্ মোর 

৩য় ক োয়োর্ মোর ৪র্ ম 

ক োয়োর্ মোর 

কর্োর্ 

অজমন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৩.৪ সর্ীক্ষ্োর র্োঠ প মোযয় তথ্য 

সংগ্রহ োরীযদর  র্ো র্ 

প্ররশক্ষ্ণ প্রদোন  

প্ররশক্ষ্ণ 

প্রদোনকৃত 

৪ সংখ্যো 

(জন) 

প্র ল্প 

পররচোল  

৮০ লক্ষ্যর্োত্রো ২০ 

 

২০ 

 

২০ 

 

২০ 

 

   

অজমন      

৩.৫ গযবষ যদর 

‘Professional 

Activities’ ওযয়বসোইযর্ 

প্র োশ  

ওযয়বসোইযর্ 

প্র োরশত 

৪ তোররখ আইটি শোখো 

 

৩০/০৯/২২ 

৩১/১২/২২ 

৩১/০৩/২৩ 

৩০/০৬/২৩ 

লক্ষ্যর্োত্রো ৩০/০৯/২২ 

 

৩১/১২/২২ 

 

৩১/০৩/২৩ 

 

৩০/০৬/২৩    

অজমন      

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

  



4 

 

জোতীয় শুদ্ধোচোর ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনো, ২০২২-২৩ 

দপ্তর/সংস্থোর নোর্ঃ বোংলোযদশ উন্নয়ন গযবষণো প্ররতষ্ঠোন (রবআইরিএস)   

 ো মক্রর্ ১.৫   

 র্ ম-পররযবশ উন্নয়ন (স্বোস্থযরবরধ অনুসরণ/টিএন্ডইভুি অয যজো র্োলোর্োল রবনষ্ট রণ/পররষ্কোর পররচ্ছন্নতো বৃরদ্ধ ইতযোরদ) 

 

 র্ ম-পররযবশ উন্নয়যনর জন্য গৃহীত পদযক্ষ্পঃ 

ক্রদ ক কায িক্রজ র না  বাস্তবায়জনর িাদয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যদক্ত/পি 

কায িক্র  বাস্তবায়জনর উপায় প্র াণক 

০১ অজকজজা  ালা াল দবনষ্টকরণ প্রশাসন শাখা কদ টি গঠজনর  াধ্যজ  মূল্য দনর্ িারণ কজর দনলাজ  দবক্রয় করা 

হয় 

অদিস আজিশ 

০২ নদথ দবনষ্টকরণ প্রশাসন শাখা সদিবালজয়র দনজি িশ ালা-২০১৪ অনুযায়ী নদথর তাদলকা, ছদব 

 

 ো মক্রর্ ২.৪ 

কায িক্রজ র না  বাস্তবায়জনর িাদয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যদক্ত/পি লক্ষ্য াত্রা প্র াণক 

২.৪ প্রকজল্পর PIC সভা প্রকল্প পদরিালক PIC সভা - ০৪ টি উক্ত সভা সমূজহর ননাটিশ ও 

কায িদববরণী 

 


