
1 

 

ওয়েজ আর্ না ন কল্যাণ ববার্ ন 

প্রবাী কল্যাণ ও ববয়েশলক কভ মসংস্থান মন্ত্রণারয় 

 জাতীয় শুদ্ধাচায ককৌর কভ ম-রযকল্পনা,2020-2021 এয রিতীয় ককায়ার্ মায (অক্টাফয-রিক্সম্বয) এয ফাস্তফায়ন অগ্রগরত প্ররতক্ফদন। 
 

 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/যাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠাক্নয র্াম: ওয়েজ আর্ না ন কল্যাণ ববার্ ন 

ক্রভ কায নক্রয়মর র্াম কম নম্পাের্ সূচক 

 

সূচয়কর মার্ একক 

 

বাস্তবােয়র্রোশেত্বপ্রাপ্ত 

ব্যশি/পে 

২০20-২০২1 

অর্ নবছয়রর 

ক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবাের্ অগ্রগশি পশরবীক্ষ্ণ, ২০20-২০২1  মন্তব্য 

ক্ষ্যমাত্রা/ 

অজনর্ 

১ম 

বকাোর্ নার 

২ে 

বকাোর্ নার 

৩ে 

বকাোর্ নার 

৪র্ ন 

বকাোর্ নার 

বমার্ 

অজনর্ 

অশজনি 

মার্ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 15 

১. প্রাশিষ্ঠাশর্ক ব্যবস্থা………………………………..৮ 

 ১.১ বর্শিকিা কশমটির ভা   অনুশষ্ঠি ভা ৪ ংখ্যা মাপশরচাক ৪ ক্ষ্যমাত্রা 1 1 1 1    

অজনর্ 1 2    

১.২ বর্শিকিা কশমটির ভার শদ্ধান্ত 

বাস্তবাের্  

বাস্তবাশেি শদ্ধান্ত ৪ % পশরচাক   

 (প্রলার্ ও উন্নের্) 

80% ক্ষ্যমাত্রা  40%   40%    

অজনর্  30%    

২. েক্ষ্িা ও বর্শিকিার উন্নের্……………………..…. ১০ 

 ২.১ সুাসন প্ররতষ্ঠায রনরভত্ত অংলীজয়র্র 

(stakeholders) অংলগ্রয়ণ  ভা 

অনুশষ্ঠি ভা ২ ংখ্যা পাশরচাক (আইআরশপ) 2 ক্ষ্যমাত্রা  1  1    

অজনর্  1    

২.২ অংলীজয়র্র অংলগ্রয়ণ  ভায রসদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন 

বাস্তবাশেি শদ্ধান্ত ২ % পাশরচাক (আইআরশপ) 60% ক্ষ্যমাত্রা  30%  30%    

অজনর্  30%    

২.৩ কম নকিনা-কম নচারীবের অংলগ্রয়ণ 

চাকরয সংক্রান্ত রফরবন্ন প্রশলক্ষ্ণ আয়োজর্ 

প্রশলক্ষ্ণার্ী ৩ ংখ্যা পাশরচাক (আইআরশপ) 120জর্ ক্ষ্যমাত্রা 30 30 30 30    

অজনর্ 30 30    

২.৪ কম নকিনা-কম নচারীয়ের অংলগ্রয়ণ 

সুলার্ ংক্রান্ত প্রশলক্ষ্ণ আয়োজর্ 

প্রশলক্ষ্ণার্ী ৩ ংখ্যা পাশরচাক (আইআরশপ) 120 জর্ ক্ষ্যমাত্রা 30 30 30 30    

অজনর্ 30 30    

৩. শুদ্ধাচার প্রশিষ্ঠাে ােক আইর্/শবশি/র্ীশিমাা/ম্যানুয়ে প্রণের্/ংস্কার/ার্াগােকরণ ও প্রজ্ঞাপর্/পশরপত্র জাশর………….১০ 

 3.1 ওক্য়জ আন মাস ম কল্যাণ কফাি ম কভ মকতমা-

কভ মচারয প্ররফধানভারা  
বগয়জর্ আকায়র প্রকাল 5 তারযখ 

পশরচাক 

(প্রলার্ ও উন্নের্) 

31/12/20 ক্ষ্যমাত্রা  31/12/20      

অজনর্  28/12/20    

3.2 ওক্য়জ আন মাস ম কল্যাণ কফাি ম রফরধভারা  খসড়া প্রস্তুত কযন 5 তারযখ 
পশরচাক 

(প্রলার্ ও উন্নের্) 

30/06/21 ক্ষ্যমাত্রা    30/06/21    

অজনর্      

৪. ওক্য়ফসাইক্র্ কসফাফক্স হারনাগাদকযণ..................................৮ 

 ৪.১ কসফা সংক্রান্ত কর্ার রি নম্বযসমূহ স্ব স্ব 

িথ্য বািােয়র্ দৃশ্যভানকযণ   

তথ্য ফাতায়ক্ন 

দৃশ্যভানকৃত 

১ িাশরখ পশরচাক (আইআরশপ) 30/09/20 

31/12/20 

31/03/21 

28/06/21 

ক্ষ্যমাত্রা 30/09/20 

 

31/12/20 

 

31/03/21 

 

28/06/21    

অজনর্ 30/09/20 

 

30/09/20    

৪.২ স্ব স্ব ওয়েবাইয়র্ শুদ্ধাচার ববাবক্স 

ার্াগােকরণ  

 

 

 

 

ববাবক্স ার্াগােকৃি ২ তারযখ পশরচাক (আইআরশপ) 30/09/20 

31/12/20 

31/03/21 

28/06/21 

ক্ষ্যমাত্রা 30/09/20 

 

31/12/20 

 

31/03/21 

 

28/06/21    

অজনর্ 30/09/20 

 

30/09/20    
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ক্রভ কায নক্রয়মর র্াম কম নম্পাের্ সূচক 

 

সূচয়কর মার্ একক 

 

বাস্তবােয়র্রোশেত্বপ্রাপ্ত 

ব্যশি/পে 

২০20-২০২1 

অর্ নবছয়রর 

ক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবাের্ অগ্রগশি পশরবীক্ষ্ণ, ২০20-২০২1  মন্তব্য 

ক্ষ্যমাত্রা/ 

অজনর্ 

১ম 

বকাোর্ নার 

২ে 

বকাোর্ নার 

৩ে 

বকাোর্ নার 

৪র্ ন 

বকাোর্ নার 

বমার্ 

অজনর্ 

অশজনি 

মার্ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 15 

৪.৩ স্বপ্রয়ণাশেি িথ্য প্রকা রনক্দ মরকা 

হারনাগাদ কক্য ওয়েবাইয়র্ প্রকাল 

ার্াগােকৃি 

শর্য়ে নশলকা 

ওয়েবাইয়র্ প্রকাশলি 

১ িাশরখ পশরচাক (প্রলার্ ও 

উন্নের্) 

31/03/21 ক্ষ্যমাত্রা   31/03/21     

অজনর্      

৪.৪ স্ব স্ব ওয়েবাইয়র্ িথ্য অশিকার   

ববাবক্স ার্াগােকরণ  

ববাবক্স ার্াগােকৃি ২ িাশরখ পশরচাক (আইআরশপ) 30/09/20 

31/12/20 

30/03/21 

30/06/21 

ক্ষ্যমাত্রা 30/09/20 

 

31/12/20 

 

30/03/21 

 

30/06/21    

অজনর্ 30/09/20 

 

30/09/20 

 

............ ...........  

৪.৫ স্ব স্ব ওয়েবাইয়র্র অশভয়যাগ প্রশিকার 

ব্যবস্থা (GRS) ববাবক্স ার্াগােকরণ 

ওয়েবাইয়র্ 

ার্াগােকৃি 

২ িাশরখ পশরচাক 

(প্রলার্ ও উন্নের্) 

30/09/20 

30/06/21 

ক্ষ্যমাত্রা 30/09/20   30/06/21    

অজনর্ 30/09/20     

৫. সুাসন প্ররতষ্ঠা……………………………..৬ 

 ৫.১ উত্তম চচ নার িাশকা প্রণের্ কয়র 

মশিপশরে শবভায়গ বপ্ররণ 

উত্তম চচ নার িাশকা 

বপ্রশরি 

৩ িাশরখ পশরচাক 

(প্রলার্ ও উন্নের্) 

30/12/20 ক্ষ্যমাত্রা  30/12/20      

অজনর্  04/11/20    

৫.২ ফাংরাক্দ জাতীয় রিরজর্ার 

আরকমক্র্কচায-এয কপাকার ক্য়ন্ট ও রফকল্প 

কপাকার ক্য়ন্ট কম নকিনা রনক্য়াগ ও 

ওক্য়ফসাইক্র্ প্রকা 

কপাকার ক্য়ন্ট ও রফকল্প 

কপাকার ক্য়ন্ট কভ মকতমা 

রনক্য়াগকৃত ও ওক্য়ফসাইক্র্ 

প্রকারত 

২ িাশরখ পশরচাক 

(প্রলার্ ও উন্নের্) 

30/12/20 ক্ষ্যমাত্রা  30/12/20      

অজনর্  20/12/20    

৫.৩ জনস্বাথ ম সংরিষ্ট তথ্য প্রকা (সুযক্ষা প্রদান) 

রফরধভারা, ২০১৭-এয রফরধ ৪ অনুসাক্য 

“কিরজগক্নক্র্ি অরপসায” রনক্য়াগ ও ওক্য়ফসাইক্র্ 

প্রকা 

“কিরজগক্নক্র্ি অরপসায” 

রনক্য়াগকৃত ও 

ওক্য়ফসাইক্র্ প্রকারত 

১ িাশরখ পশরচাক 

(প্রলার্ ও উন্নের্) 

30/12/20 ক্ষ্যমাত্রা  30/12/20      

অজনর্  20/12/20    

৬. প্রকক্ল্পয কক্ষক্ে শুদ্ধাচায...........................৯ 

 ৬.১ প্রকক্ল্পয বাশ নক ক্রে পশরকল্পর্া 

অনুয়মাের্ 

অনুয়মাশেি ক্রে 

পশরকল্পর্া 

২ িাশরখ পশরচাক 

(প্রলার্ ও উন্নের্) 

 ক্ষ্যমাত্রা প্রয়যাজয র্ে      ওয়েজ আর্ নাস ম 

কল্যাণ কফাক্ি ময 

ককান প্রকল্প না 

থাকায় ক্রভ-

6(6.1), 

6(6.2),  

6(6.3), 

6(6.4), 

প্রয়যাজয র্ে 

অজনর্ প্রয়যাজয র্ে     

৬.২ এশর্শপ বাস্তবাের্ অগ্রগশি অগ্রগশির ার ১ % পশরচাক (আইআরশপ)  ক্ষ্যমাত্রা প্রয়যাজয র্ে      

অজনর্ প্রয়যাজয র্ে     

৬.৩ মিণাে/শবভাগ/রাষ্ট্রীে প্রশিষ্ঠার্ 

কর্তনক প্রকয়ল্পর বাস্তবাের্ অগ্রগশি 

পশরেল নর্/ পশরবীক্ষ্ণ 

োশখকৃি প্রশিয়বের্ ৩ ংখ্যা   ক্ষ্যমাত্রা প্রয়যাজয র্ে      

অজনর্ প্রয়যাজয র্ে     

৬.৪. প্রকল্প পশরেল নর্/পশরবীক্ষ্ণ 

প্রশিয়বেয়র্র সুপাশরল বাস্তবাের্ 

 

বাস্তবােয়র্র ার ৩ %   ক্ষ্যমাত্রা প্রয়যাজয র্ে      

অজনর্ প্রয়যাজয র্ে     

৭. ক্রয়ক্ক্ষক্ে শুদ্ধাচায................... 

 ৭.১ শপশপএ ২০০৬-এর িারা ১১(২) ও 

শপশপআর ২০০৮-এর শবশি ১৬(৬) অনুযােী 

২০20-২০21 অথ ম ফছক্যয ক্রে-পশরকল্পর্া  

ওক্য়ফসাইক্র্ প্রকা 

 

ক্রে-পশরকল্পর্া 

ওক্য়ফসাইক্র্ প্রকারত 

৩ িাশরখ পশরচাক (প্রলার্ ও উন্নের্) 30-09-20 ক্ষ্যমাত্রা 

 

30-09-20       

অজনর্ 30-09-20     
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ক্রভ কায নক্রয়মর র্াম কম নম্পাের্ সূচক 

 

সূচয়কর মার্ একক 

 

বাস্তবােয়র্রোশেত্বপ্রাপ্ত 

ব্যশি/পে 

২০20-২০২1 

অর্ নবছয়রর 

ক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবাের্ অগ্রগশি পশরবীক্ষ্ণ, ২০20-২০২1  মন্তব্য 

ক্ষ্যমাত্রা/ 

অজনর্ 

১ম 

বকাোর্ নার 

২ে 

বকাোর্ নার 

৩ে 

বকাোর্ নার 

৪র্ ন 

বকাোর্ নার 

বমার্ 

অজনর্ 

অশজনি 

মার্ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 15 

৭.২ ই-কর্ন্ডাক্যয মাধ্যয়ম ক্রে কায ন ম্পাের্ ই-বর্ন্ডাকয ক্রয় সম্পন্ন ৪ % পশরচাক (প্রলার্ ও উন্নের্) 80% ক্ষ্যমাত্রা  20%      

অজনর্  20%    

৮. স্বচ্ছিা ও জবাবশেশ রিারীকরণ………………...১১ 

 ৮.১ স্ব স্ব ববা প্রোর্ প্রশিশ্রুশি (শটিয়জর্স্ 

চার্ নার) বাস্তবাের্ অগ্রগশি পশরবীক্ষ্ণ 

বাস্তবাের্ অগ্রগশি 

পশরবীক্ষ্ণকৃি 

২ % পশরচাক 

 (অর্ ন ও কল্যাণ) 

30-9-20 

31-12-20 

30-3-21 

30-6-21 

ক্ষ্যমাত্রা 30-9-20 

 

31-12-20 

 

30-3-21 

 

30-6-21    

অজনর্  31-12-20 

 

   

৮.২  লাখা/অশিলাখা ও আওিািীর্/অিস্তর্ 

কায নাে পশরেল নর্  

পশরেল নর্ 

ম্পন্ন 

২ ংখ্যা পশরচাক (অর্ ন কল্যাণ, প্রলার্ ও 

উন্নের্ এবং আইআরশপ) 

 

4 

ক্ষ্যমাত্রা 1 1 1 1    

অজনর্ 1 1    

৮.৩ লাখা/অশিলাখা ও আওিািীর্/অিস্তর্ 

কায নাে   পশরেল নর্ প্রশিয়বেয়র্র সুপাশরল 

বাস্তবাের্ 

পশরেল নর্ প্রশিয়বেয়র্র 

সুপাশরল বাস্তবাশেি 

২ % পশরচাক 

 (প্রলার্ ও উন্নের্) 

90% ক্ষ্যমাত্রা 90% 90% 90% 90%    

অজনর্ 30% 90%    

৮.৪ শচবাে শর্য়ে নলমাা ২০১৪ অনুযােী 

র্শর্র বেশণ শবন্যাকরণ  

র্শর্ বেশণ শবন্যাকৃি ২ % পশরচাক (অর্ ন কল্যাণ, (প্রলার্ ও 

উন্নের্) এবং (আইআরশপ) 

100% ক্ষ্যমাত্রা 100% 100% 100% 100%    

অজনর্ 100% 100%    

৮.৫ বেশণ শবন্যাকৃি র্শর্ শবর্ষ্টকরণ র্শর্ শবর্রষ্টকৃত ৩ % পশরচাক  

(প্রলার্ ও উন্নের্) 

40% ক্ষ্যমাত্রা   40%     

অজনর্      

৯. শুদ্ধাচার ংশিষ্ট এবং দুর্ীশি প্রশিয়রায়ি ােক অন্যান্য কায নক্রম……………..১৫ (অগ্রারধকায রবরত্তক্ত নুুনতভ াঁচটি কাম মক্রভ) 

 ৯.১ দুর্ীশি প্রশিয়রায়ি য়চির্িামূক 

কম নলাা/ভা আয়োজর্ 

কম নলাা/ভা 

আয়োজর্ 

3 ংখ্যা পশরচাক  

(প্রলার্ ও উন্নের্) 

2 ক্ষ্যমাত্রা  1  1    

অজনর্  1    

৯.২ দুর্ীশি প্রশিয়রায়ি মৃয়ির পশরবারয়ক 

এএমএ’র মাধ্যয়ম অর্ ন প্রোয়র্র শবেটি 

অবশি করণ 

এএমএ প্রোর্ 3 % পশরচাক (আইআরশপ) 100% ক্ষ্যমাত্রা 100% 100% 100% 100%    

অজনর্ 100% 100%    

৯.৩ শবমার্বন্দয়র মৃিয়ে স্তান্তর ও বচক 

প্রোর্ কায নক্রম শর্েশমি মশর্র্শরং 

মশর্র্শরং কায নক্রম   ও 

প্রশিয়বের্ আপয়ার্করণ 

3 ংখ্যা পশরচাক (প্রলার্ ও 

উন্নের্) 

4 ক্ষ্যমাত্রা 1 1      

অজনর্ 1 1    

৯.4 ববার্ ন প্রেত্ত ববামূয়র শবয়ে ববা 

গ্রীিায়ের মিামি গ্রণ ফরম প্রচর্ 

 

ফরম প্রচর্ 

 

3 

 

িাশরখ 

পশরচাক (প্রলার্ ও 

উন্নের্) 

31-12-20 

 

ক্ষ্যমাত্রা  31/12/20 

 

     

অজনর্  31/12/20    

৯.5 স্বচ্ছিা ও জবাব শেশিা শর্শিি করণ অশর্র্ ম্পাের্ 3 ংখ্যা পশরচাক (অর্ ন ও কল্যাণ) 2 ক্ষ্যমাত্রা  1  1    

অজনর্  1    

১০. শুদ্ধাচায চচ মায জন্য পুযস্কায প্রদান..............................৫ 

 ১০.১ শুদ্ধাচায পুযস্কায প্রদান প্রদত্ত পুযস্কায ৩ িাশরখ পশরচাক (আইআরশপ) 30-6-21 

 

 

 

 

 

ক্ষ্যমাত্রা    30-6-21    

অজনর্      



4 

 

ক্রভ কায নক্রয়মর র্াম কম নম্পাের্ সূচক 

 

সূচয়কর মার্ একক 

 

বাস্তবােয়র্রোশেত্বপ্রাপ্ত 

ব্যশি/পে 

২০20-২০২1 

অর্ নবছয়রর 

ক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবাের্ অগ্রগশি পশরবীক্ষ্ণ, ২০20-২০২1  মন্তব্য 

ক্ষ্যমাত্রা/ 

অজনর্ 

১ম 

বকাোর্ নার 

২ে 

বকাোর্ নার 

৩ে 

বকাোর্ নার 

৪র্ ন 

বকাোর্ নার 

বমার্ 

অজনর্ 

অশজনি 

মার্ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 15 

১০.২ আওিািীর্/অিস্তর্ কায নায়ে শুদ্ধাচায 

পুযস্কায প্রদাক্নয রনরভত্ত ৩২১১১০১ ককাক্ি 

অথ ম ফযাদ্দ 

 

অর্ ন বরাদ্দকৃি ২ িাশরখ পশরচাক (অর্ ন ও কল্যাণ) 01-07-20 ক্ষ্যমাত্রা প্রক্মাজু নয় 

 

     ওকয়জ আর্ নাস ম  

কল্যাণ  কফাক্ি ময  

আওতাধীন/ 

অধস্তন ককান 

কাম মারয় না 

থাকায় ক্রভ-

10(10.2), 

প্রয়যাজয র্ে 

অজনর্ প্রক্মাজু নয়     

১১. অথ ম ফযাদ্দ....................................................................৩ 

 ১১.১ শুদ্ধাচায কভ ম-রযকল্পনায় অন্তমভুি 

রফরবন্ন কাম মক্রভ ফাস্তফায়ক্নয জন্য ফযাদ্দকৃত 

অয়র্ নর আনুভারনক পশরমাণ 

ফযাদ্দকৃত অথ ম ৩ রক্ষ র্াকা পশরচাক (অর্ ন ও কল্যাণ) 10 ক্ষ্ ক্ষ্যমাত্রা 1 ক্ষ্ 2 ক্ষ্ 3 ক্ষ্ 4 ক্ষ্    

অজনর্ 1 ক্ষ্ 2 ক্ষ্    

১২. পশরবীক্ষ্ণ ও মূল্যাের্…………………………….৮ 

 ১২.১ ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/যাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠান 

কর্তমক প্রণীত  জািীে শুদ্ধাচার বকৌল কম ন-

পশরকল্পর্া, ২০20-২1 মশিপশরে শবভায়গ 

োশখ ও স্ব স্ব ওক্য়ফসাইক্র্ আক্রািকযণ 

প্রণীি কম ন-পশরকল্পর্া 

োশখকৃি ও 

আক্রািকৃি 

 

২ 

তারযখ পশরচাক (আইআরশপ) 05-7-20 ক্ষ্যমাত্রা 05-7-20       

অজনর্ 05-7-20     

১২.২ শর্ি নাশরি ময়ে বত্রমাশক পশরবীক্ষ্ণ 

প্রশিয়বের্ মশিপশরে শবভায়গ োশখ ও স্ব 

স্ব ওক্য়ফসাইক্র্ আক্রািকযণ 

বত্রমাশক প্রশিয়বের্ 

োশখকৃি ও 

আক্রািকৃি 

2 তারযখ পশরচাক (আইআরশপ) 05-10-20 

05-1-21 

05-4-21 

05-7-21 

ক্ষ্যমাত্রা 05-10-20 

 

05-1-21 

 

05-4-21 

 

05-7-21    

অজনর্ 05-10-20 

 

 05/01/21    

১২.৩ আওতাধীন দপ্তয/সংস্হা (প্রক্মাজু 

কক্ষক্ে) কর্তমক োশখকৃি জািীে দ্ধাচার 

বকৌল কম ন-পশরকল্পর্া ও পশরবীক্ষ্ণ  

প্রশিয়বেয়র্র ওপর শফর্ব্যাক প্রোর্ 

রপিব্যাক 

সবা/কভ মারা অনুরষ্ঠত 

৪ িাশরখ   ক্ষ্যমাত্রা প্রক্মাজু নয়       

অজনর্ প্রক্মাজু নয়     

 

 

রফ:দ্র:- ককান ক্ররভক্কয কাম মক্রভ প্রক্মাজু না হক্র তায কাযণ সংরিষ্ট আইন/রফরধ/নীরতভারা ম মাক্রাচনাপূফ মক ভন্তব্য করাক্ভ উক্েখ কযক্ত হক্ফ। 

 

 
 


