
জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা,২০১৯-২০২০  

 সংস্থার নার্ঃ ইস্টার্ ম ররফাইনারী রলরর্টেড                                                                                                                                             তাররখঃ২২/০৭/১৯                                                                                    

 ার্ মক্রটর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

সূচ

ক র 

র্ান 

এ   বাস্তবায়টনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যরি/পদ 

২০১৯-২০ 

অর্ ম বছটরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্র্ অরজমত 

র্ান 

র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়াে মার 

২য় 

ক ায়াে মার 

৩য় 

ক ায়াে মার 

৪র্ ম 

ক ায়াে মার 

কর্াে 

অজমন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারন  ব্যবস্থা ……………০৮ 

১.১ ননরত তা  রর্টির সভা অনুরষ্ঠত সভা ৪ সংখ্যা কফা াল পটয়ন্ট ৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১      

অজমন      

১.২ ননরত তা  রর্টির সভার 

রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

 বাস্তবারয়ত 

রসদ্ধান্ত 

৪ % কফা াল পটয়ন্ট ১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

২. দক্ষ্তা ও ননরত তা উন্নয়ন ……………১০ 

২.১ সুশাসন প্ররতষ্ঠার রনরর্ত্ত 

অংশীজটনর (Stakeholder) 
অংশগ্রহটর্ সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ২ সংখ্যা কফা াল পটয়ন্ট ২ লক্ষ্যর্াত্রা  ১  ১    

অজমন       

২.২ অংশীজটনর অংশগ্রহটর্ সভার 

রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত 

রসদ্ধান্ত 

২ % কফা াল পটয়ন্ট ১০০ লক্ষ্যর্াত্রা  ১০০  ১০০    

অজমন       

২.৩  র্ ম তমা- র্ মচারীটদর 

অংশগ্রহটর্ চা রর সংক্রান্ত রবরভন্ন 

প্ররশক্ষ্র্ আটয়াজন 

প্ররশক্ষ্র্ার্ী ৩ সংখ্যা ম্যাটনজার (কেরনং) ৫৮৫ লক্ষ্যর্াত্রা ১৪০ ১৪৫ ১৫০ ১৫০    

অজমন       

২.৪  র্ ম তমা- র্ মচারীটদর 

অংশগ্রহটর্ সুশাসন সংক্রান্ত রবরভন্ন 

প্ররশক্ষ্র্ আটয়াজন 

প্ররশক্ষ্র্ার্ী ৩ সংখ্যা ম্যাটনজার (কেরনং)  ৮০ লক্ষ্যর্াত্রা ২০ ২০ ২০ ২০    

অজমন       

 ৩.শুদ্ধাচার প্ররতষ্ঠায় সহায়  আইন/রবরি/নীরতর্ালা/ম্যানুটয়ল ও প্রজ্ঞাপন/পররপত্র এর বাস্তবায়ন এবং প্রটর্াজয কক্ষ্টত্র খসড়া প্রর্য়ন 

৩.১      লক্ষ্যর্াত্রা        প্রটর্াজয 

নয় অজমন       

৩.২      লক্ষ্যর্াত্রা       প্রটর্াজয 

নয় অজমন       

৪. ওটয়বসাইটে কসবাবক্স হালনাগাদ রর্ ………………০৮ 

৪.১ কসবা সংক্রান্ত কোল রি 

নম্বরসমূহ স্ব স্ব তথ্য বাতায়টন 

দৃশ্যর্ান রর্ 

তথ্য বাতায়টন 

দৃশ্যর্ানকৃত 

১ তাররখ এযারসস: ম্যাটনজার 

(রসরডরপ) 

৩০/০৯/১৯ 

৩১/১২/১৯ 

৩১/০৩/২০ 

৩০/০৬/২০ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/৯/১৯ ৩১/১২/১৯ 

 

৩১/৩/২০ ৩০/৬/২০২০    

অজমন      

৪.২ স্ব স্ব ওটয়বসাইটে শুদ্ধাচার 

কসবাবক্স হালনাগাদ রর্ 

কসবাবক্স 

হালনাগাদকৃত 

২ তাররখ এযারসস: ম্যাটনজার 

(রসরডরপ) 

৩০/০৯/১৯ 

৩১/১২/১৯ 

৩১/০৩/২০ 

৩০/০৬/২০ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/৯/১৯ ৩১/১২/১৯ 

 

৩১/৩/২০ ৩০/৬/২০২০    

 

অজমন      



 ার্ মক্রটর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

সূচ

ক র 

র্ান 

এ   বাস্তবায়টনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যরি/পদ 

২০১৯-২০ 

অর্ ম বছটরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্র্ অরজমত 

র্ান 

র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়াে মার 

২য় 

ক ায়াে মার 

৩য় 

ক ায়াে মার 

৪র্ ম 

ক ায়াে মার 

কর্াে 

অজমন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৪.৩ স্বপ্রটর্ারদত তথ্য প্র াশ 

রনটদ মরশ া হালনাগাদ  টর 

ওটয়বসাইটে প্র াশ 

হালনাগাদকৃত 

রনটদ মরশ া 

ওটয়বসাইটে 

প্র ারশত 

১ তাররখ এরজএর্ (এর্ আই এস) ৩০/০৯/১৯ 

৩১/১২/১৯ 

৩১/০৩/২০ 

৩০/০৬/২০ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/৯/১৯ ৩১/১২/১৯ 

 

৩১/৩/২০ ৩০/৬/২০২০    

অজমন      

৪.৪ স্ব স্ব ওটয়বসাইটে তথ্য 

অরি ার কসবাবক্স হালনাগাদ রর্ 

কসবাবক্স 

হালনাগাদকৃত 

২ তাররখ এরজএর্ (এর্ আই এস) / 

এযারসসঃ ম্যাটনজার 

(রসরডরপ) 

৩০/০৯/১৯ 

৩১/১২/১৯ 

৩১/০৩/২০ 

৩০/০৬/২০ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/৯/১৯ ৩১/১২/১৯ 

 

৩১/৩/২০ ৩০/৬/২০২০    

অজমন      

৪.৫ স্ব স্ব ওটয়বসাইটের অরভটর্াগ 

প্ররত ার ব্যবস্থা কসবাবক্স 

হালনাগাদ রর্ 

ওটয়বসাইটে 

হালনাগাদকৃত 

২ তাররখ রডরজএর্ (পাটস মাটনল) ৩০/০৯/১৯ 

৩১/১২/১৯ 

৩১/০৩/২০ 

৩০/০৬/২০ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/৯/১৯ ৩১/১২/১৯ 

 

৩১/৩/২০ ৩০/৬/২০২০    

অজমন      

৫.সুশাসন প্ররতষ্ঠা ……………০৬ 

৫.১ উত্তর্ চচ মার তারল া প্রর্য়ন 

 টর স্ব স্ব র্ন্ত্রর্ালয়/রবভাটগ কপ্ররর্ 

উত্তর্ চচ মার 

তারল া কপ্রররত 

৩ তাররখ কফা াল পটয়ন্ট ৩১/১০/১৯ লক্ষ্যর্াত্রা  ৩১/১০/১৯      

অজমন      

৫.২ বাংলাটদশ জাতীয় রডরজোল 

আর মটে চার এর কফা াল পটয়ন্ট 

ও রব ল্প কফা াল পটয়ন্ট  র্ ম তমা 

রনটয়াগ ও ওটয়বসাইটে প্র াশ 

কফা াল পটয়ন্ট 

ও রব ল্প 

কফা াল পটয়ন্ট 

রনটয়াগকৃত ও 

ওটয়বসাইটে 

প্র ারশত 

২ তাররখ কফা াল পটয়ন্ট ৩০/০৯/১৯ লক্ষ্যর্াত্রা  ৩০/০৯/১৯      

অজমন      

৫.৩ জনস্বার্ ম সংরিষ্ট তথ্য প্র াশ 

(সুরক্ষ্া প্রদান) রবরির্ালা.২০১৭ এর 

রবরি ৪ অনুসাটর “ কডরজগটনটেড 

অরফসার “ রনটয়াগ ও ওটয়বসাইটে 

প্র ারশত 

“কডরজগটনটেড 

অরফসার” 

রনটয়াগ ও 

ওটয়বসাইটে 

প্র ারশত 

১ তাররখ কফা াল পটয়ন্ট ৩০/০৯/১৯ 

 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/৯/১৯  

 

     

অজমন      

৬. প্র টল্পর কক্ষ্টত্র শুদ্ধাচার ………০৯  

৬.১ প্র টল্পর বারষ ম  ক্রয় পরর ল্পনা 

অনুটর্াদন 

অনুটর্ারদত ক্রয় 

পরর ল্পনা 

২ তাররখ প্র ল্প পররচাল   লক্ষ্যর্াত্রা        

অজমন      

৬.২ এরডরপ বাস্তবায়ন অগ্রগরত অগ্রগরতর হার ১ % প্র ল্প পররচাল  ১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০ ৩০ ৩০ ৩০    

অজমন      

৬.৩ প্র টল্পর বাস্তবায়ন অগ্রগরত 

পররদশ মন/পররবীক্ষ্র্ 

দারখলকৃত 

প্ররতটবদন 

৩ সংখ্যা প্র ল্প পররচাল  ২ লক্ষ্যর্াত্রা  ১  ১    

অজমন      

৬.৪ প্র ল্প পররদশ মন/পররবীক্ষ্র্ 

প্ররতটবদটনর সুপাররশ বাস্তবায়ন 

বাস্তবায়টনর হার ৩ % প্র ল্প পররচাল  ১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০ ৩০ ৩০ ৩০    

অজমন      

  



 ার্ মক্রটর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

সূচ

ক র 

র্ান 

এ   বাস্তবায়টনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যরি/পদ 

২০১৯-২০ 

অর্ ম বছটরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্র্ অরজমত 

র্ান 

র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়াে মার 

২য় 

ক ায়াে মার 

৩য় 

ক ায়াে মার 

৪র্ ম 

ক ায়াে মার 

কর্াে 

অজমন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৭.ক্রয়টক্ষ্টত্র শুদ্ধাচার ………..০৭ 

৭.১ রপরপএ ২০০৬ এর িারা ১১(২) 

ও রপরপআর ২০০৮ এর রবরি 

১৬(৬) অনুর্ায়ী ২০১৯-২০অর্ ম 

বছটরর ক্রয় পরর ল্পনা ওটয়বসাইটে 

প্র াশ 

ক্রয় পরর ল্পনা 

ওটয়বসাইটে 

প্র ারশত 

৩ তাররখ রজ এর্ ( র্ মারশয়াল)/ 

রডরজএর্ (ম্যাটেররয়ালস্) 

৩০/০৯/১৯ লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/৯/১৯  

 

      

অজমন      

৭.২ ই-কেন্ডাটরর র্াধ্যটর্ ক্রয়  ার্ ম 

সম্পাদন 

ই-কেন্ডাটর ক্রয় 

সম্পন্ন 

৪ % রডরজএর্ (ম্যাটেররয়ালস্) ১০০ লক্ষ্যর্াত্রা        

অজমন      

৮.স্বচ্ছতা ও জবাবরদরহ শরিশালী রর্ ……………১২ 

৮.১ স্ব স্ব কসবা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

(রসটিটজনস চাে মার) প্রর্য়ন ও 

বাস্তবায়ন 

কসবা প্রদান 

প্ররতশ্রুরত প্রর্ীত 

ও বাস্তবারয়ত 

২ তাররখ রডরজএর্ (এর্ আই এস)  লক্ষ্যর্াত্রা        

অজমন      

৮.২ শাখা/অরিশাখা এবং অিীনস্ত 

অরফস পররদশ মন 

পররদশ মন সম্পন্ন ২ সংখ্যা   লক্ষ্যর্াত্রা    ১০০   প্রটর্াজয 

নয় অজমন      

৮.৩ শাখা/অরিশাখা এবং অিীনস্ত 

অরফস পররদশ মন প্ররতটবদটনর 

সুপাররশ বাস্তবায়ন 

পররদশ মন 

প্ররতটবদটনর 

সুপাররশ 

বাস্তবারয়ত 

২ %   লক্ষ্যর্াত্রা       প্রটর্াজয 

নয়  অজমন      

৮.৪ সরচবালয় রনটদ মশর্ালা ২০১৪ 

অনুর্ায়ী নরর্র কের্ী রবন্যাস রর্ 

নরর্ কের্ী 

রবন্যাসকৃত 

২ % স্ব স্ব রবভাগ  ১০০ লক্ষ্যর্াত্রা    ১০০    

অজমন      

৮.৫ কের্ী রবন্যাসকৃত নরর্ 

রবনষ্ট রর্ 

নরর্ রবনষ্টকৃত ২ % স্ব স্ব রবভাগ ১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ২৫ ২৫ ২৫ ২৫    

অজমন      

৮.৬ প্রারতষ্ঠারন  গর্শুনানী 

আটয়াজন 

প্রারতষ্ঠারন  

গর্শুনানী 

আটয়ারজত 

২ সংখ্যা রজ এর্ (রপ এন্ড এ)  লক্ষ্যর্াত্রা        

অজমন      

৯.শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এবং দুনীরত প্ররতটরাটি সহায়  অন্যান্য  ার্ মক্রর্ ……………১২ 

৯.১ ফায়ার ফাইটিং র্হড়া 

আটয়াজন 

র্হড়া আটয়াজন ৩ সংখ্যা এরজএর্ (ফায়ার এন্ড 

কসফটি) 

১২ লক্ষ্যর্াত্রা ৪ ৪ ৪ ৪    

অজমন      

৯.২ চাকুরীটত রনটয়াটগর সর্য় 

রনটয়াগকৃত  র্ ম তমা- র্ মচারীটদর “ 

রতরন ক ান পর্ মাটয় রনটজট  

দুনীরতর সাটর্ জড়াটবন না” র্টর্ ম 

শপর্ কনয়ার উটযাগ গ্রহর্ 

শপর্ অনুষ্ঠান ৩ % রজ এর্ (রপ এন্ড এ)  ১০০ লক্ষ্যর্াত্রা    ১০০    

অজমন      

 

 



 ার্ মক্রটর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

সূচ

ক র 

র্ান 

এ   বাস্তবায়টনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যরি/পদ 

২০১৯-২০ 

অর্ ম বছটরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্র্ 
অরজমত 

র্ান 

র্ন্তব্য 

 

 

 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়াে মার 

২য় 

ক ায়াে মার 

৩য় 

ক ায়াে মার 

৪র্ ম 

ক ায়াে মার 

কর্াে 

অজমন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৯.৩ দপ্তর/সংস্থা ও এর আওতািীন 

ক াম্পারনসমূটহ রবরভন্ন সর্টয় পত্র-

পরত্র ায় কর্ সব রবজ্ঞরপ্ত/রবজ্ঞাপন 

কদয়া হয়, কসখাটন দুনীরতরবটরািী 

এ টি  টর ছড়া, নীরতবা য, 

নীরত র্া ইতযারদ প্রচার  রার 

উটযাগ গ্রহর্ 

প্র াশ ৩ % ম্যাটনজার (রপ আর) ১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

৯.৪ গারড়র জ্বালারন ব্যবহাটর সঠি  

পর্ মটবক্ষ্র্ 

লগ বই পর্ মটবক্ষ্র্ ৩ % ম্যাটনজার (োন্সটপাে ম) ১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

১০. শুদ্ধাচার চচ মার জন্য পুরস্কার/প্রটর্াদনা প্রদান ………০৫ 

১০.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান প্রদত্ত পুরস্কার  ৩ তাররখ কফা াল পটয়ন্ট ৩০/০৬/২০ লক্ষ্যর্াত্রা     ৩০/০৬/২০     

অজমন       

১০.২ ২০১৮-১৯ অর্ ম বছটর শুদ্ধাচার 

পুরস্কার প্রাপ্তটদর তারল া 

ওটয়বসাইটে প্র াশ 

ওটয়বসাইটে 

প্র ারশত 

২ তাররখ এযারসস: ম্যাটনজার 

(রসরডরপ)  

৩০/০৬/২০ লক্ষ্যর্াত্রা     ৩০/০৬/২০    

অজমন       

১১. অর্ ম বরাদ্দ …....০২ 

১১.১ শুদ্ধাচার  র্ ম-পরর ল্পনায় 

অন্তমভুি রবরভন্ন  ার্ মক্রর্ 

বাস্তবায়টনর জন্য বরাদ্দকৃত অটর্ মর  

আনুর্ারন  পররর্ার্ 

বরাদ্দকৃত অর্ ম ২ লক্ষ্/ো া রজ এর্ (রপ এন্ড এ) ৩ লক্ষ্ লক্ষ্যর্াত্রা  ১.৫  ১.৫    

অজমন      

১২. পররবীক্ষ্র্ ও মূল্যায়ন …………০৮ 

১২.১ দপ্তর/সংস্থা  র্তম  প্রর্ীত 

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-

পরর ল্পনা, ২০১৯-২০ স্ব স্ব 

র্ন্ত্রর্ালয় এবং ওটয়বসাইটে 

আপটলাড রর্ 

প্রর্ীত  র্ ম-

পরর ল্পনা 

আপটলাডকৃত  

২ তাররখ কফা াল পটয়ন্ট ১০/০৭/১৯ লক্ষ্যর্াত্রা ১০/০৭/১৯       

অজমন      

১২.২ রনি মাররত সর্টয় নত্রর্ারস  

পররবীক্ষ্র্ প্ররতটবদন সংরিষ্ট 

র্ন্ত্রর্ালয়/রবভাটগ দারখল ও স্ব স্ব 

ওটয়বসাইটে আপটলাড রর্ 

নত্রর্ারস   

প্ররতটবদন  

দারখলকৃত ও 

আপটলাডকৃত 

২ সংখ্যা কফা াল পটয়ন্ট ০৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১২.৩ আওতািীন আঞ্চরল /র্াঠ 

পর্ মাটয়র  ার্ মালয়  র্তম  দারখলকৃত 

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-

পরর ল্পনা ও পররবীক্ষ্র্ 

প্ররতটবদটনর ওপর রফডব্যা  প্রদান 

রফডব্যা  সভা/ 

 র্ মশালা অনুরষ্ঠত  

৪ তাররখ কফা াল পটয়ন্ট   লক্ষ্যর্াত্রা       প্রটর্াজয 

নয়  

অজমন      

 

(‡gvt Av‡bvqvi mv`vZ) 

‡Rbv‡ij g¨v‡bRvi (wWGÛwm) I 

‡dvKvj c‡q›U, RvZxq ï×vPvi †KŠkj 

 


