
২০২০-২০২১ অর্ থবছরেে জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  

 র্ মপরর ল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন প্রতিরবদন (তৃতীয় প্রারি ) 
 

মন্ত্রণালয়/তবভাগ/োষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠারনে নার্: জ্বালারন ও খরনজ সম্পদ রিভাগ। 

 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

িাস্তিায়মনরদারয়

ত্বপ্রাপ্ত ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মিছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগরত পররিীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্িব্য 

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  ব্যিস্থা………………………………..৮ 

১.১ ননরত তা  রর্টির সভা   অনুরষ্ঠত সভা ২ সংখ্যা ক া াল পময়ন্ট ৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.২ ননরত তা  রর্টির সভার রসদ্ধাি 

িাস্তিায়ন  

িাস্তিারয়ত রসদ্ধাি ৬ % ক া াল পময়ন্ট ১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন ১০০% ১০০% ১০০%   

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

২.১ সুশাসন প্রতিষ্ঠাে তনতমত্ত 

অংশীজমনর (stakeholders) 

অংশগ্রহমণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ২ সংখ্যা অরতররি সরচি 

(প্রশাসন) 

২ লক্ষ্যর্াত্রা   ১ ১    

অজমন         ১   

২.২ অংশীজমনর অংশগ্রহমণ  সভাে 

তসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

িাস্তিারয়ত রসদ্ধাি ২ % ঐ ৮০% লক্ষ্যর্াত্রা       ৮০%     

অজমন       ৮০% ৮০%  

২.৩  র্ ম তমা- র্ মচারীমদর অংশগ্রহমণ 

চাকতে সংক্রান্ত তবতভন্ন প্ররশক্ষ্ণ 

আময়াজন 

প্ররশক্ষ্ণার্ী ৩ সংখ্যা উপসরচি 

(িামজর্) 

৪০ লক্ষ্যর্াত্রা  ২০  ২০    

অজমন  ২০    

২.৪  র্ ম তমা- র্ মচারীমদর অংশগ্রহমণ 

সুশাসন সংক্রাি প্ররশক্ষ্ণ আময়াজন 

প্ররশক্ষ্ণার্ী ৩ সংখ্যা ঐ ৪০ লক্ষ্যর্াত্রা  ২০  ২০    

অজমন  ২০    

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

৩.১ গ্যাস তবপণন তবতিমালা-২০২০ 

প্রণয়ন। 

নীতিমালা প্রণীি  তাররখ অরতররি সরচি 

(প্রশাসন) 

৩০/০৬/২১ লক্ষ্যর্াত্রা    ৩০/০৬/২১   

অজমন      

৩.২  “বাংলারদশ  তিল, গ্যাস ও খতনজ 

সম্পদ করপ থারেশন আইন, ২০২০” 

প্রণয়ন।  

আইন প্রণীি  তাররখ অরতররি সরচি 

(প্রশাসন) 

৩০/০৬/২১ লক্ষ্যর্াত্রা    ৩০/০৬/২১    

অজমন      

৩.১ এলতপতজ গ্যাস অপারেশনাল 

সমতিি নীতিমালা-২০২০ চূড়ান্তকেণ।  

নীতিমালা প্রণীি  তাররখ অরতররি সরচি 

(প্রশাসন) 

৩০/০৬/২১ লক্ষ্যর্াত্রা    ৩০/০৬/২১    

 অজমন        



= ০২= 

 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

িাস্তিায়মনরদারয়

ত্বপ্রাপ্ত ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মিছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগরত পররিীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্িব্য 

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. ওরয়বসাইরে সসবাবক্স হালনাগাদকেণ..................................৮ 

৪.১ সসবা সংক্রান্ত সোল তি নস্বেসমূহ স্ব 

স্ব তথ্য িাতায়মন দৃশ্যমানকেণ   

িথ্য বািায়রন 

দৃশ্যমানকৃি 

১ তাররখ রসমের্ এনারলে ৩০/৯/২০ 

৩১/১২/২০ 

৩১/৩/২১ 

৩০/৬/২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/৯/২০ ৩১/১২/২০ ৩১/৩/২১ ৩০/৬/২১    

অজমন ৩০/৯/২০ ৩১/১২/২০ ৩১/০৩/২১   

৪.২ স্ব স্ব ওময়িসাইমর্ শুদ্ধাচার কসিািক্স 

হালনাগাদ রণ  

কসিািক্স 

হালনাগাদকৃত 

২ িাতেখ ক া াল পময়ন্ট ৩০/৯/২০ 

৩১/১২/২০ 

৩১/৩/২১ 

৩০/৬/২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/৯/২০ ৩১/১২/২০ ৩১/৩/২১ ৩০/৬/২১    

অজমন ৩০/৯/২০ ৩১/১২/২০ ৩১/০৩/২১   

৪.৩ স্বপ্রমণারদত তথ্য প্রকাশ তনরদ থতশকা 

হালনাগাদ করে ওময়িসাইমর্ প্র াশ 

হালনাগাদকৃত 

রনমদ মরশ া 

ওময়িসাইমর্ 

প্র ারশত 

১ তাররখ দাতয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম থকিথা 

৩০/৯/২০ 

৩১/১২/২০ 

৩১/৩/২১ 

৩০/৬/২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/৯/২০ ৩১/১২/২০ ৩১/৩/২১ ৩০/৬/২১    

অজমন ৩০/৯/২০ ৩১/১২/২০ ৩১/০৩/২১   

৪.৪ স্ব স্ব ওময়িসাইমর্ তথ্য অরি ার   

কসিািক্স হালনাগাদ রণ  

কসিািক্স 

হালনাগাদকৃত 

২ তাররখ দাতয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম থকিথা 

৩০/৯/২০ 

৩১/১২/২০ 

৩১/৩/২১ 

৩০/৬/২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/৯/২০ ৩১/১২/২০ ৩১/৩/২১ ৩০/৬/২১    

অজমন ৩০/৯/২০ ৩১/১২/২০ ৩১/০৩/২১   

৪.৫ স্ব স্ব ওময়িসাইমর্র অরভমর্াগ 

প্ররত ার ব্যিস্থা (GRS) কসিািক্স 

হালনাগাদ রণ 

ওময়িসাইমর্ 

হালনাগাদকৃত 

২ তাররখ রসমের্ এনারলে ৩০/৯/২০ 

৩১/১২/২০ 

৩১/০৩/২১ 

৩০/৬/২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/৯/২০ ৩১/১২/২০ ৩১/৩/২১ ৩০/৬/২১    

অজমন ৩০/০৯/২০ ৩১/১২/২০ ৩১/০৩/২১   

৫. সুশাসন প্রতিষ্ঠা……………………………..৬ 

৫.১ উত্তর্ চচ মার তারল া প্রণয়ন  মর 

র্রিপররষদ রিভামগ কপ্ররণ 

উত্তর্ চচ মার 

তারল া কপ্রররত 

৩ তাররখ স াকাল পরয়ন্ট ৩০/১০/২০ লক্ষ্যর্াত্রা  ৩০/১০/২০      

অজমন  ২৯/১০/২০    

৫.২ অনলাইন তসরেরম অতভর াগ 

তনষ্পতত্তকেণ 

অতভর াগ 

তনষ্পতত্তকৃি 

৩ তাররখ যুগ্ম-সরচি 

(প্রশাসন) 

৮০% লক্ষ্যর্াত্রা ৮০% ৮০% ৮০% ৮০%    

অজমন ১০০% ১০০% ১০০%   



= ০৩ = 

 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

িাস্তিায়মনরদারয়

ত্বপ্রাপ্ত ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মিছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগরত পররিীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্িব্য 

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 

৬. প্রকরেে সেরে শুদ্ধাচাে............................................৯ 

৬.১ প্রকরেে িারষ ম  ক্রয় পরর ল্পনা 

অনুমর্াদন 

অনুমর্ারদত ক্রয় 

পরর ল্পনা 

৩ তাররখ - - লক্ষ্যর্াত্রা - - - -   প্রর াজয নয় 

অজমন  --    

অজমন      

৬.২ র্িণালয়/রিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠান 

 তৃম  প্র মল্পর িাস্তিায়ন অগ্রগরত 

পররদশ মন/ পররিীক্ষ্ণ 

দারখলকৃত 

প্ররতমিদন 

৩ সংখ্যা অতিতেক্ত সতচব 

(পতেকেনা) 

৯ লক্ষ্যর্াত্রা  ৩ ৩ ৩    

অজমন  ৩       ৩   

৬.৪. প্র ল্প পররদশ মন/পররিীক্ষ্ণ 

প্ররতমিদমনর সুপাররশ িাস্তিায়ন 

িাস্তিায়মনর হার ৩ % ঐ ৮০% লক্ষ্যর্াত্রা   ৮০% ৮০%    

অজমন      ৮০%   

৭. ক্রয়রেরে শুদ্ধাচাে.........................................................৭ 

৭.১ রপরপএ ২০০৬-এর িারা ১১(২) ও 

রপরপআর ২০০৮-এর রিরি ১৬(৬) 

অনুর্ায়ী ২০২০-২১ অর্ থ বছরেে ক্রয়-

পরর ল্পনা  ওরয়বসাইরে প্রকাশ 

ক্রয়-পরর ল্পনা 

ওরয়বসাইরে 

প্রকাতশি 

৩ তাররখ যুগ্ম-সরচি 

(প্রশাসন) 

৩০/০৯/২০ লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/৯/২০ ৩১/১২/২০      

অজমন ৩০/০৯/২০ --    

৭.২ ই-সেন্ডারেে র্াধ্যমর্ ক্রয়  ার্ ম 

সম্পাদন 

ই-কর্ন্ডাসে ক্রয় 

সম্পন্ন 

৪ % যুগ্ম-সরচি 

(প্রশাসন) 

৪০% লক্ষ্যর্াত্রা    ১০০%    

অজমন      

৮. স্বচ্ছতা ও জিািরদরহ শতক্তশালী রণ………………...১১ 

৮.১ স্ব স্ব কসিা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

(রসটিমজনস্ চার্ মার) িাস্তিায়ন অগ্রগরত 

পররিীক্ষ্ণ 

িাস্তিায়ন অগ্রগরত 

পররিীক্ষ্ণকৃত 

৩ % রসমের্ এনারলে ১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন ১০০% ১০০% ১০০%   

৮.২  শাখা/অরিশাখা ও আওতািীন/ 

অিস্তন  ার্ মালয় পররদশ মন  

পররদশ মন 

সম্পন্ন 

২ সংখ্যা যুগ্ম-সরচি 

(প্রশাসন) 

৫০ লক্ষ্যর্াত্রা -- ২০  ১৫ ১৫    

অজমন  ২১ ১৫   

৮.৩ শাখা/অরিশাখা ও আওতািীন/ 

অিস্তন  ার্ মালয় পররদশ মন প্ররতমিদমনর 

সুপাররশ িাস্তিায়ন 

পররদশ মন 

প্ররতমিদমনর 

সুপাররশ িাস্তিারয়ত 

২ % যুগ্ম-সরচি 

(প্রশাসন) 

 

৮০% লক্ষ্যর্াত্রা -- ৮০% ৮০% ৮০%   

অজমন  ৮০% ৮০%   

৮.৪ সরচিালয় রনমদ মশর্ালা ২০১৪ 

অনুর্ায়ী নরর্র কেরণ রিন্যাস রণ  

নরর্ কেরণ 

রিন্যাসকৃত 

২ % যুগ্ম-সরচি 

(প্রশাসন) 

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা  ১০০% -- ১০০%    

অজমন  ১০০%    

৮.৫ কেরণ রিন্যাসকৃত নরর্ রিনষ্ট রণ নরর্ রিনতিকৃি ২ % যুগ্ম-সরচি 

(প্রশাসন) 

৫০% লক্ষ্যর্াত্রা  ১০০% -- ১০০%    

অজমন  ১০০%    

 



= ০৪ = 

 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

িাস্তিায়মনরদারয়

ত্বপ্রাপ্ত ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মিছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগরত পররিীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্িব্য 

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. শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এিং দুনীরত প্ররতমরামি সহায়  অন্যান্য  ার্ মক্রর্..১৫ (অগ্রাতিকাে তভতত্তরি ন্যযনিম পাঁচটি কা থক্রম) 

৯.১  অববি গ্যাস সংর াগমুক্ত জ্বালাতন 

ব্যবস্থাপনা 

সভা ৪ ৪ অতিতেক্ত সতচব 

(প্রশাসন) 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন ১ ১       ১   

৯.২ জ্বালাতন ও খতনজ সম্পদ তবভারগে 

আওিািীন সকাম্পানীসমূরহে আইন, 

তবতি-তবিান সম্বতলি সংকলন প্রকাশ 

সংকলন প্রকাশ ৩ িাতেখ অতিতেক্ত সতচব 

(প্রশাসন) 

৩০/০৬/২১ লক্ষ্যর্াত্রা        

অজমন      

৯.৩ সমাবাইল সকাে থ পতেচালনা সকাে থ পতেচালনা ৩ িাতেখ এ তবভারগে দাতয়ত্ব 

প্রাপ্ত তনব থাহী 

ম্যতজরেে 

৩১/১২/২০ 

৩০/০৬/২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা  ৩১/১২/২০  ৩০/০৬/২১    

অজমন  ২০/১২/২০    

৯.৪ গ্যাস সংর ারগ তপ্ররপইড তমোে 

স্থাপন ।  

তপ্র-সপইড/ইতভতসযুক্ত 

তমোে স্থাপন। 

৩ সংখ্যা  ৫০,০০০টি লক্ষ্যর্াত্রা   ২৫,০০০ ২৫,০০০    

অজমন   ৯,৩৯৩     

৯.৫ Quick Response 

Corner চালুকেণ। 

ওরয়ব সাইরড 

কন থাে স্থাপন 

২ িাতেখ উপ-সতচব 

(অপারেশন-৪) 

৩১-১২-২০২ লক্ষ্যর্াত্রা  ৩১/১২/২০      

অজমন  ৩০/১২/২০      

১০. শুদ্ধাচাে চচ থাে জন্য পুেস্কাে প্রদান.....................................৩ 

১০.১ শুদ্ধাচাে পুেস্কাে প্রদান 

 

প্রদত্ত পুেস্কাে ৩ তাররখ ক া াল পময়ন্ট ৩০/০৬/২১ লক্ষ্যর্াত্রা    ৩০/০৬/২১    

অজমন      

১১. কম থ-পতেরবশ উন্নয়ন..................................................২ 

১১.১ কম থ-পতেরবশ উন্নয়ন (স্বাস্থযতবতি 

অন্যসেণ/টিওএন্ডইভুক্ত অরকরজা 

মালামাল তবনিকেণ/পতেস্কাে-পতেচ্ছন্নিা 

বৃতদ্ধ ইিযাতদ)। 

১)  াইল স্কযানাে 

ব্যবহাে 

২) মতহলারদে 

জন্য েয়রলে 

স্থাপন।  

২ সংখ্যা 

ও 

িাতেখ 

যুগ্ম-সতচব 

(প্রশাসন) 

৩০/০৬/২১ লক্ষ্যর্াত্রা    ৩০/০৬/২১    

অজমন        

১২. অর্ থ বোদ্দ..................................................................৩ 

১২.১ শুদ্ধাচাে কম থ-পতেকেনায় অন্তথভুক্ত 

তবতভন্ন কা থক্রম বাস্তবায়রনে জন্য 

বোদ্দকৃি অমর্ মর আন্যমাতনক পররর্াণ 

বোদ্দকৃি অর্ থ ৩ লে 

োকা 

উপসরচি 

(িামজর্) 

২.০০ লক্ষ্ লক্ষ্যর্াত্রা    ২.০০ লক্ষ্    

অজমন   --   



= ০৫ = 

 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

িাস্তিায়মনরদারয়

ত্বপ্রাপ্ত ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মিছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগরত পররিীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্িব্য 

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 

১৩. পররিীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন…………………………….৮ 

১৩.১ মন্ত্রণালয়/তবভাগ/োষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান 

কর্তথক প্রণীি জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল 

 র্ ম-পরর ল্পনা, ২০২০-২১ র্রিপররষদ 

রিভামগ দারখল ও স্ব স্ব ওরয়বসাইরে 

আপরলাডকেণ 

প্রণীত  র্ ম-

পরর ল্পনা 

দারখলকৃত ও 

আপরলাডকৃত 

২ িাতেখ ক া াল পময়ন্ট  লক্ষ্যর্াত্রা        

অজমন      

১৩.২ রনি মাররত সর্ময় নত্রর্ারস  

পররিীক্ষ্ণ প্ররতমিদন র্রিপররষদ 

রিভামগ দারখল ও স্ব স্ব ওরয়বসাইরে 

আপরলাডকেণ 

নত্রর্ারস  

প্ররতমিদন 

দারখলকৃত ও 

আপরলাডকৃত 

২ িাতেখ ক া াল পময়ন্ট ১৫/১০/২০ 

১৫/০১/২১ 

১৫/০৪/২১ 

১৫/০৭/২১ 

 

লক্ষ্যর্াত্রা ১৫/১০/২০ ১৫/০১/২১ ১৫/০৪/২১ ৩০/০৬/২১    

অজমন ০৬/১০/২০ ১৪/০১/২১ ১৫/০৪/২১   

১৩.৩ আওিািীন দপ্তে/সংস্হা (প্রর াজয 

সেরে) কর্তথক দারখলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার 

ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা ও পররিীক্ষ্ণ  

প্ররতমিদমনর ওপর র ডব্যা  প্রদান 

ত ডব্যাক সভা/ 

কম থশালা অন্যতষ্ঠি 

৪ তাররখ ক া াল পময়ন্ট ৩০/১০/২০ 

৩১/০১/২১ 

৩০/০৪/২১ 

৩১/০৭/২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/১০/২০ ৩১/০১/২১ ৩০/০৪/২১ ৩০/০৬/২১    

অজমন ১৬/০৯/২০ ২০/০১/২১ ৩০/০৪/২

১ 

  

 


