
 

 

 

 

 দপ্তয/ংস্থায শুদ্ধাচায ক ৌর  

 ভ ম-রয ল্পনা প্রণয়ন, ফাস্তফায়ন ও মূল্যায়ন রনর্দ মর া, ২০২২-২৩  
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দপ্তয/ংস্থায শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-রয ল্পনা প্রণয়ন, ফাস্তফায়ন ও মূল্যায়ন রনকদ মর া, ২০২২-২৩ 

 

১। কপ্রক্ষাট  

 গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরার্দ য ায ২০১২ ার্র জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর প্রণয়ন  র্যর্ে। এ ক ৌর্রয মূর 

রক্ষয র শুদ্ধাচায চচ মা  দুনীরত প্ররতর্যার্ধয ভাধ্যর্ভ যাষ্ট্র  ভার্জ সুান প্ররতষ্ঠা  যা। সুখী -মৃদ্ধ কানায 

ফাংরা গড়ায প্রতযর্য় প্র ণীত ক ৌর্র শুদ্ধাচাযর্  ননন্ত্রতকতা ও ততা দ্বাযা প্রবান্ত্রফত আচযণগত উৎকল ষ এফাং 

ককান ভাদজয কাদরাত্তীণ ষ ভানদণ্ড, প্রথা ও নীন্ত্রতয প্রন্ত্রত আনুগতয  ন্ত্রাদফ াংজ্ঞান্ত্রয়ত কযা দয়দে।  এ ক ৌর্র 

যাষ্ট্র  ভার্জ শুদ্ধাচায প্ররতষ্ঠা য ার্যয াংরফধারন   আইনগত স্থায়ী দারয়ত্ব ; সুতযাং  য াযর্  

অব্যাতবার্ফ এই রর্ক্ষয  াম মক্রভ রযচারনা  যর্ত র্ফ ভর্ভ ম উর্েখ আর্ে। এযই ধাযাফার তায় প্রায়  র 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/অন্যান্য যাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠানমূ ১ জানুয়ারয ২০১৫ কথর্  ৩০ জুন ২০১৬ কভয়ার্দয জন্য শুদ্ধাচায 

 ভ ম-রয ল্পনা  ফাস্তফায়ন অগ্রগরত  রযফীক্ষণ  াঠার্ভা প্রণয়ন  র্য। ২০১৬-২০১৭ অথ মফেয র্ত  

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/ংস্থায াাার আতাধীন দপ্তয /ংস্থা এফাং ভাঠ ম মার্য়য ন্ত্রফবাগীয়/আঞ্চন্ত্ররক 

কাম ষারয়মূ  শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-রয ল্পনা  ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ   াঠার্ভা প্রণয়ন  র্য আদে। ২০১৮-

১৯ অথ মফের্য প্রথভফাদযয ভত  শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-রয ল্পনায় ম্পারদত  ার্জয রফযীর্ত নম্বয প্রদান  ক 

আর্রার্  প্রাথন্ত্রভকবাদফ মূল্যায়ন কাম ষক্রভ শুরু য়। এয ধাযাফান্ত্রকতায় আগাভী ২০২২-২৩ অথ ষফেদযও শুদ্ধাচায 

ককৌর কভ ষ-ন্ত্রযকল্পনায় ম্পান্ত্রদত কাদজয ন্ত্রফযীদত নম্বয প্রদান ও ক আদরাদক মূল্যায়দনয ব্যফস্থা যদয়দে।   

 কর দপ্তয/াংস্থা ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ  কর্তষক প্রণীত  এ  ন্ত্রনদদ ষন্ত্রকা অনুযণপূফ ষক স্ব স্ব  কাম ষারদয়য  

শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম -রয ল্পনা প্রণয়ন , ফাস্তফায়ন  কযদফ এফাং  আওতাধীন আঞ্চন্ত্ররক ও ভাঠ ম ষাদয়য 

কাম ষারয়মূদয জন্য  শুদ্ধাচায ককৌর কভ ষ-ন্ত্রযকল্পনা প্রণয়ন , ফাস্তফায়ন ও মূল্যায়দনয ন্ত্রনদদ ষনা ও প্রদয়াজনীয় 

ায়তা প্রদান কযদফ। দপ্তয/াংস্থামূ এই ন্ত্রনদদ ষন্ত্রকা অনুযণ  র্য   ভ ম-রয ল্পনায় অন্তর্ভ মক্ত   াম মক্রভমূ 

ফাস্তফায়ন কযদফ।  

২। শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-রয ল্পনা, ২০২২-২৩ 

 

 শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম -রয ল্পনায় প্রারতষ্ঠারন  ব্যফস্থা , আন্ত্রথ ষক ব্যফস্থানা উন্নয়ন এফাং শুদ্ধাচায 

াংন্ত্রিষ্ট ও দুনীন্ত্রত প্রন্ত্রতদযাদধ ায়ক অন্যান্য কাম ষক্রভ এই ৩ (রতন) টি কক্ষর্ে  াম মক্রভ রনধ মাযণ  যা র্য়র্ে: 

 

ক্ররভ  ১: প্রারতষ্ঠারন  ব্যফস্থা  

 

১.১ ননরত তা  রভটিয বা   

 

       ননন্ত্রতকতা কন্ত্রভটিয কাম ষন্ত্রযন্ত্রধয আদরাদক বায আদরাচযসূন্ত্রচ ন্ত্রনধ ষাযণ কযদত দফ। কন্ত্রভটিয কাম ষন্ত্রযন্ত্রধ 

অনুমায়ী াংন্ত্রিষ্ট কক্টদয শুদ্ধাচায প্রন্ত্রতষ্ঠায কেদে অন্ত্রজষত াপল্য এফাং অন্তযায় ন্ত্রচন্ত্রিতকযণ , ন্ত্রযরন্ত্রেত 

অন্তযায় দূযীকযদণয জন্য ভয়াফদ্ধ কভ ষন্ত্রযকল্পনা প্রণয়ন , কভ ষন্ত্রযকল্পনা ফাস্তফায়দনয দান্ত্রয়ত্ব কাদদয উয 

ন্যস্ত থাকদফ তা ন্ত্রনধ ষাযণ , াংন্ত্রিষ্ট কক্টদয শুদ্ধাচায প্রন্ত্রতষ্ঠায় গৃীত কভ ষন্ত্রযকল্পনা ন্ত্রকবাদফ ফাস্তফায়ন কযা মায় 

একর ন্ত্রফলয় এদজন্ডাভুক্ত কদয বা আদয়াজন কযদত দফ। ন্ত্রদ্ধান্ত ফাস্তফায়দনয সুন্ত্রফধাদথ ষ প্রন্ত্রত নেভান্ত্রদকয 

প্রথভ ভাদই বা আদয়াজন কযদত দফ। জাতীয় শুদ্ধাচায ককৌর কভ ষ-ন্ত্রযকল্পনা ও ফাস্তফায়ন ন্ত্রযফীেণ 

াংক্রান্ত নেভান্ত্রক প্রন্ত্রতদফদনমূ ননন্ত্রতকতা  কন্ত্রভটিয বায় অনুদভান্ত্রদত দত দফ ন্ত্রফধায় প্রন্ত্রত ককায়ার্ ষাদয 

ন্যযনতভ ১টি কদয ননন্ত্রতকতা কন্ত্রভটিয বা আহ্বান কযদত দফ এফাং এয রেযভাো ১.১ নম্বয ক্রন্ত্রভদকয ৬ 

নম্বয করাদভ উদেখপূফ ষক ৮-১১ করাভমূদ নেভান্ত্রক ন্ত্রবন্ত্রত্তদত উক্ত রেযভাো ন্ত্রফবাজন কদয প্রদ ষন কযদত 

দফ।  
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মূল্যায়ন দ্ধন্ত্রত: প্রন্ত্রত নেভান্ত্রদক ১টি কদয বা অনুন্ত্রষ্ঠত দর পূণ ষ নম্বয াওয়া মাদফ। ককান নেভান্ত্রদক বা 

আদয়াজন কযা ম্ভফ না দর যফতী ভদয় বা আদয়াজন কযা মাদফ। তদফ, প্রন্ত্রত ন্ত্রফরন্ত্রম্বত বায জন্য ০.০৫ 

নম্বয কতষন দফ। 

 

প্রভাণক: ননন্ত্রতকতা কন্ত্রভটিয বায কাম ষন্ত্রফফযণী। 

 

১.২ ননরত তা  রভটিয বায রদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

 

ননন্ত্রতকতা কন্ত্রভটিয বায় গৃীত ন্ত্রদ্ধান্ত ফাস্তফায়দনয ায ন্ত্রনধ ষাযণ কযদত দফ এফাং এয রেযভাো 

১.২ নম্বয ক্রন্ত্রভদকয ৬ নম্বয করাদভ উদেখ কযদত দফ। এদেদে প্রন্ত্রত ককায়ার্ ষাদয অনুদষ্ঠয় ননন্ত্রতকতা 

কন্ত্রভটিয বায় গৃীত ন্ত্রদ্ধান্ত ফাস্তফায়দনয ায পৃথকবাদফ প্রন্ত্রত ককায়ার্ ষাদয (৮-১১ করাভমূদ) উদেখ 

কযদত দফ। ককান ন্ত্রদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন কযা ম্ভফ না  দর তায কমৌন্ত্রক্তক কাযণ উদেখ কদয ননন্ত্রতকতা 

কন্ত্রভটিয বান্ত্রত কর্তষক প্রন্ত্রতস্বােন্ত্রযত প্রন্ত্রতদফদন দান্ত্রখর কযদত দফ।    

 

মূল্যায়ন দ্ধন্ত্রত:  প্রন্ত্রত নেভান্ত্রদক আদয়ান্ত্রজত বায ন্ত্রদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন রেযভাোয ন্ত্রফযীদত অজষন 

তবাগ দর পূণ ষ নম্বয াওয়া মাদফ।  উদেখ্য , মূল্যায়দনয ভয় ননন্ত্রতকতা কন্ত্রভটিয কাম ষন্ত্রযন্ত্রধয আদরাদক 

গৃীত ন্ত্রদ্ধান্ত ফাস্তফায়দনয ওয কফন্ত্র গুরুত্ব কদয়া দফ। ন্ত্রদ্ধাদন্তয গুণগত ভান ন্ত্রফদফচনা কদয নম্বয প্রদান 

কযা দফ। 

 

প্রভাণক: ননন্ত্রতকতা কন্ত্রভটিয বায় গৃীত ন্ত্রদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন অগ্রগন্ত্রত প্রন্ত্রতদফদন।  

 

১.৩ সুান প্রন্ত্রতষ্ঠায ন্ত্রনন্ত্রভত্ত অাংীজদনয (Stakeholder) অাংগ্রদণ বা 

 

 দপ্তয/াংস্থায উদযাদগ অাংীজদনয অাংগ্রদণ বা আহ্বান কযদত দফ এফাং ১.৩ নম্বয ক্রন্ত্রভদকয ৬ 

নম্বয করাদভ এয রেযভাো উদেখ কযদত দফ এফাং ৮-১১ করাভমূদ নেভান্ত্রক ন্ত্রবন্ত্রত্তদত উক্ত রেযভাো 

ন্ত্রফবাজন কদয প্রদ ষন কযদত দফ। উদেখ্য , অাংীজন ( stakeholder) ফরদত স্ব স্ব দপ্তয/াংস্থায 

অবযন্তযীণ/দাপ্তন্ত্রযক/নাগন্ত্রযক কফা গ্রণকাযী কমদকান ব্যন্ত্রক্ত/প্রন্ত্রতষ্ঠান (যকান্ত্রয/কফযকান্ত্রয) , সুীর ভাদজয 

প্রন্ত্রতন্ত্রনন্ত্রধ এফাং আওতাধীন ভাঠম ষাদয়য কাম ষারয়মূ ন্ত্রকাংফা তাদদয কভ ষকতষা-কভ ষচাযীদক বুঝাদফ। অাংীজদনয 

অাংগ্রদণ কভদে ৪ টি বা কযদত দফ। এ বায় আফন্ত্রিকবাদফ ন্ত্রটিদজন  চার্ ষায , অন্ত্রবদমাগ প্রন্ত্রতকায 

ব্যফস্থানা এফাং তথ্য অন্ত্রধকায আইন ম্পদকষ আদরাচনা কযদত দফ।  অাংীজদনয বায় আফন্ত্রিকবাদফ 

কফাগ্রীতায উন্ত্রস্থন্ত্রত ন্ত্রনন্ত্রিত কযদত দফ।  

  

মূল্যায়ন দ্ধন্ত্রত: অাংীজদনয অাংগ্রদণ বা আদয়াজদনয রেযভাোয ন্ত্রফযীদত অজষন তবাগ দর পূণ ষ নম্বয 

াওয়া মাদফ। তদফ অজষন তবাগ না দর গান্ত্রণন্ত্রতকাদয নম্বয কতষন দফ। 

 

প্রভাণক: অাংীজদনয অাংগ্রদণ বায কাম ষন্ত্রফফযণী এফাং ান্ত্রজযা। 

  

 

১.৪ শুদ্ধাচায াংক্রান্ত প্রন্ত্রেণ আদয়াজন  

 

দপ্তয/ংস্থায় কভ ষযত কর কভ ষকতষা-কভ ষচাযীয জন্য শুদ্ধাচায াংক্রান্ত প্রন্ত্রেণ আদয়াজন কযদত 

দফ এফাং এয রেযভাো ১.৪ নম্বয ক্রন্ত্রভদকয ৬ নম্বয করাদভ উদেখ কযদত দফ। ৮-১১ করাভমূদ 

প্রদমাজয ককায়ার্ ষাদয উক্ত রেযভাো প্রদ ষন কযদত দফ। কভ ষকতষা কভ ষচান্ত্রযয াংখ্যায উ য ন্ত্রনবষয কযদফ  

কতটি ব্যাদচ প্রন্ত্রেণ আদয়াজন কযা দফ।  
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মূল্যায়ন দ্ধন্ত্রত: রেযভাোয ন্ত্রফযীদত কর কভ ষকতষা/কভ ষচান্ত্রযদক শুদ্ধাচায াংক্রান্ত  প্রন্ত্রেণ প্রদান  

কযা   দর  পূণ ষ নম্বয াওয়া মাদফ। তদফ অজষন তবাগ না দর গান্ত্রণন্ত্রতকাদয নম্বয কতষন দফ। 

 

প্রভাণক: প্রন্ত্রেদণয কনাটি, ান্ত্রজযা ও েন্ত্রফ। 

  

১.৫ কভ ষ-ন্ত্রযদফ উন্নয়ন (টিওএন্ডইভুক্ত অদকদজা ভারাভার ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তকযণ/নন্ত্রথ ন্ত্রফনষ্টকযণ/ন্ত্রযষ্কায-ন্ত্রযচ্ছন্নতা 

বৃন্ত্রদ্ধ/ভন্ত্ররাদদয জন্য পৃথক ওয়ারুদভয ব্যফস্থা কযা ইতযান্ত্রদ) 

 

দপ্তয/ংস্থামূ  স্ব স্ব  কাম ষারদয় কভ ষ-ন্ত্রযদফ উন্নয়ন াংক্রান্ত কাম ষক্রভ কমভন: টিওএন্ডইভুক্ত অদকদজা 

ভারাভার ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তকযণ/নন্ত্রথ ন্ত্রফনষ্টকযণ/ন্ত্রযষ্কায-ন্ত্রযচ্ছন্নতা বৃন্ত্রদ্ধ/ভন্ত্ররাদদয জন্য পৃথক ওয়ারুদভয ব্যফস্থা  

ইতযান্ত্রদ গ্রণ কযদফ। কাম ষক্রদভয াংখ্যা ও ম্পন্ন কযায তান্ত্রযখ ন্ত্রনধ ষাযণ কদয রেযভাো ১.৫ ক্রন্ত্রভদকয ৬ নম্বয 

করাদভ উদেখ কযদত দফ  এফাং ৮-১১ করাভমূদ নেভান্ত্রক ন্ত্রবন্ত্রত্তদত উক্ত রেযভাো ন্ত্রফবাজন কদয প্রদ ষন 

কযদত দফ।  ২০২২-২৩ অথ ষফেদয প্রদতযক ভিণারয়/ন্ত্রফবাগ কভ ষন্ত্রযদফ উন্নয়ন াংক্রান্ত কভদে ২ টি 

কাম ষক্রভ গ্রণ কযদফ। উদেখ্য , কভ ষ-ন্ত্রযকল্পনা কপ্রযদণয ভয় ন্ত্রনফ ষান্ত্রচত কাম ষক্রদভয নাভ , ফাস্তফায়ন প্রন্ত্রক্রয়া ও 

প্রভাণক ন্ত্রাদফ ন্ত্রক যফযা কযা দফ তায ন্ত্রফফযণ পৃথক াংযুন্ত্রক্তদত ন্ত্রদদত দফ।  

াংযুন্ত্রক্ত ন্ত্রনম্নরূ দফেঃ  

ক্রন্ত্রভক নাং কাম ষক্রদভয নাভ ফাস্তফায়ন প্রন্ত্রক্রয়া প্রভাণক ন্ত্রাদফ মা 

থাকদফ 

     

    

   

মূল্যায়ন দ্ধন্ত্রত: দপ্তয/াংস্থামূ  কর্তষক গৃীত কভ ষ-ন্ত্রযদফ উন্নয়ন াংক্রান্ত ন্ত্রফন্ত্রবন্ন কাম ষক্রদভয াংখ্যা ও 

কাম ষক্রভ ম্পন্ন কযায তান্ত্রযদখয রেযভাো অন্ত্রজষত দর পূণ ষ নম্বয াওয়া মাদফ।  

প্রভাণক: কপাকার দয়ন্ট কভ ষকতষা কর্তষক তযান্ত্রয়ত ফাস্তফায়ন প্রন্ত্রতদফদন, াংন্ত্রিষ্ট ে, অদকদজা ভারাভার 

ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তয কেদে াংন্ত্রিষ্ট কন্ত্রভটিয বায কাম ষন্ত্রফফযণী, নন্ত্রথ ন্ত্রফনষ্টকযদণয কেদে াংন্ত্রিষ্ট কন্ত্রভটিয বায 

কাম ষন্ত্রফফযণী, প্রদমাজয কেদে েন্ত্রফ ও অন্যান্য প্রভাণক। 

 

১.৬ আতাধীন ভাঠম মার্য়য  াম মারয় (প্রর্মাজয কক্ষর্ে)  র্তম  দারখরকৃত শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ মরয ল্পনায 

নেভার  অগ্রগরত প্ররতর্ফদর্নয উয রপডব্যা  প্রদান 

 

দপ্তয/াংস্থামূক   এয আওতাধীন ভাঠম মার্য়য  াম মারয় কর্তষক দান্ত্রখরকৃত  শুদ্ধাচায ককৌর কভ ষ-

ন্ত্রযকল্পনায  নেভান্ত্রক অগ্রগন্ত্রত  প্রন্ত্রতদফদদনয ওয ন্ত্রপডব্যাক প্রদান কযদত দফ এফাং রেযভাো ১.৬ নম্বয 

ক্রন্ত্রভদকয ৬ নম্বয করাদভ উদেখ কযদত দফ এফাং ৯-১১ করাভমূদ নেভান্ত্রক ন্ত্রবন্ত্রত্তদত উক্ত রেযভাো 

ন্ত্রফবাজন কদয প্রদ ষন কযদত দফ। এদেদে ১ভ নেভান্ত্রক অগ্রগন্ত্রত প্রন্ত্রতদফদদনয উয অদক্টাফয ভাদয ১৬-

৩১ তান্ত্রযদখয ভদে ; ২য়  নেভান্ত্রক অগ্রগন্ত্রত প্রন্ত্রতদফদদনয উয জানুয়ান্ত্রয ভাদয ১৬-৩১ তান্ত্রযদখয ভদে 

এফাং ৩য় নেভান্ত্রক অগ্রগন্ত্রত প্রন্ত্রতদফদদনয উয এন্ত্রপ্রর ভাদয ১৬-৩০ তান্ত্রযদখয ভদে ন্ত্রপডব্যাক প্রদান 

কযদত দফ।  
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মূল্যায়ন দ্ধন্ত্রত: আওতাধীন ভাঠম ষাদয়য কাম ষারয় (প্রদমাজয কেদে) কর্তষক প্রন্ত্রত ককায়ার্ ষাদয 

দান্ত্রখরকৃত  শুদ্ধাচায ককৌর কভ ষ-ন্ত্রযকল্পনায নেভান্ত্রক  প্রন্ত্রতদফদদনয ওয  দপ্তয/াংস্থামূ  ন্ত্রপডব্যাক 

প্রদান কযদর পূণ ষ নম্বয াওয়া মাদফ।  

 

প্রভাণক: কনাটি, ান্ত্রজযা,  কাম ষন্ত্রফফযণী। 

 

ক্ররভ  ২: আরথ ম  ব্যফস্থানা উন্নয়ন    

২.১ ২০২২-২৩ অথ ষ ফেদযয যাজস্ব এফং উন্নয়ন ফার্জর্টয অনুর্ভারদত ক্রয়-রয ল্পনা ওদয়ফাইদর্ প্রকা 

ররএ ২০০৬-এয ধাযা ১১(২)  ররআয ২০০৮-এয রফরধ ১৬(৬) অনুমায়ী য ার্যয যাজস্ব 

ফার্জর্টয অধীর্ন ক ান ক্রয় াম ম রযচা রনায কক্ষর্ে ক্রয় াযী প্ররতষ্ঠান অথ মফের্যয প্রাযর্ে ফারল ম  ক্রয় -

রয ল্পনা প্রণয়ন  যর্ফ। যাজস্ব ফার্জর্টয অধীর্ন ক্রয় রয ল্পনা প্রণয়র্নয াাার চরভান প্র ল্পমূর্য 

ফারল ম  ক্রয় রয ল্পনা  অথ ষাৎ উন্নয়ন ফাদজদর্য ক্রয় ন্ত্রযকল্পনা  অনুর্ভাদন  যর্ত র্ফ। যাজস্ব ফার্জট  এফাং 

উন্নয়ন ফাদজদর্য অনুর্ভারদত ক্রয় রয ল্পনা ৩১ জুরাই ২০২২ তারযর্খয ভর্ধ্য  র্য়ফাইর্ট প্র া  যর্ত র্ফ 

। দু'ধযর্নয ক্রয় রয ল্পনা র্য়ফাইর্ট প্র ার্য জন্য দু 'টি পৃথ  তারযখ রনধ মাযণ  যা র্র তারযখ দু 'টি ১ভ 

ক ায়াট মার্য (৮ নম্বয  রার্ভ )  ভা রদর্য় ররখর্ত র্ফ। উর্েখ্য , ভন্তব্য  রার্ভ ক ানটি যাজস্ব ফার্জর্টয ক্রয় 

রয ল্পনা র্য়ফাইর্ট প্র ার্য রক্ষযভাো এফং ক ানটি উন্নয়ন ফাদজদর্য  ক্রয় রয ল্পনা র্য়ফাইর্ট 

প্র ার্য রক্ষযভাো তা রনধ মাযণ  র্য রদর্ত র্ফ। এর্ক্ষর্ে কভাট ফযাদ্দকৃত নম্বয ২। যাজস্ব ফার্জর্টয ক্রয় 

রয ল্পনায জন্য ফযাদ্দকৃত নম্বয ১ এফং উন্নয়ন ফার্জর্টয ক্রয় রয ল্পনায জন্য ফযাদ্দকৃত নম্বয ১। 

মূল্যায়ন দ্ধন্ত্রত:  ২০২২-২৩ অথ মফের্যয প্রাযর্ে রক্ষযভাো অনুমায়ী ফারল ম  ক্রয় -রয ল্পনা 

র্য়ফাইর্ট প্র া  যা র্র  পূণ ম  নম্বয ায়া মার্ফ। রনধ মারযত তারযর্খয ভর্ধ্য ক্রয় রয ল্পনা র্য়ফা ইর্ট 

প্র া  যর্ত না াযর্র ককান নম্বয ায়া মার্ফ না।  

প্রভাণক: অন্ত্রপ আদদ ও স্ব স্ব র্য়ফাইট।  
 

২.২ অনুদভান্ত্রদত ফান্ত্রল ষক ক্রয় ন্ত্রযকল্পনায মথামথ ফাস্তফায়ন (যাজস্ব এফাং উন্নয়ন ফাদজদর্য)ঃেঃ 

 

      যাজস্ব এফাং উন্নয়ন ফাদজদর্য  অনুদভান্ত্রদত ফান্ত্রল ষক ক্রয় ন্ত্রযকল্পনা ফাস্তফায়দনয জন্য ২.২ নম্বয ক্রন্ত্রভদকয 

৬ নম্বয করাদভ রেযভাো ন্ত্রনধ ষাযণ কযদত র্ফ এফাং ৮-১১ নম্বয করাদভ ন্ত্রফবাজন কদয প্রদ ষন কযদত দফ।  

  

 মূল্যায়ন দ্ধরতিঃ রেযভাো অনুমায়ী ফান্ত্রল ষক ক্রয় ন্ত্রযকল্পনা মথামথবাদফ ফাস্তফায়ন কযদত াযদর পূণ ষ নম্বয 

াওয়া মাদফ। রেযভাো অনুমায়ী অজষন তবাগ না দর গান্ত্রণন্ত্রতকাদয নম্বয কতষন কযা দফ। 

 

প্রভাণক:  ফান্ত্রল ষক ক্রয় ন্ত্রযকল্পনা ফাস্তফায়ন াংক্রান্ত প্রন্ত্রতদফদন মা ননন্ত্রতকতা কন্ত্রভটিয বান্ত্রত কর্তষক 

প্রন্ত্রতস্বােন্ত্রযত দত দফ। 

 

 ২.৩ ফার্জট ফাস্তফায়নঃেঃ  

   

প্রদতযক দপ্তয/াংস্থা অথ ষফেদযয শুরুদত যাজস্ব এফাং উন্নয়ন ফাদজদর্য ন্ত্রজওন্ত্রফ অাংদয ব্যয় ন্ত্রযকল্পনায  

ককায়ার্ ষায ন্ত্রবন্ত্রত্তক রেযভাো ৮-১১ নাং করাদভ ন্ত্রফবাজন কয কফ। রেযভাো অনুমায়ী ফাদজর্ ফাস্তফায়ন কযদত 

াযদর পূণ ষ নম্বয াওয়া মাদফ। ৮৫% এয কভ ফাদজর্ ফাস্তফান্ত্রয়ত দর ককান নম্বয াওয়া মাদফনা।  

প্রভাণকেঃ iBAS++ প্রন্ত্রতদফদন 
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২.৪ প্রকদল্পয PIC বা আদয়াজন 

 

দপ্তয/ াংস্থাা্য চরভান প্রকদল্পয ন্ত্রডন্ত্রন্ত্র/টিএন্ত্রন্ত্র এ ন্ত্রনধ ষান্ত্রযত প্রভা অনুমান্ত্রয়  PIC বা আদয়াজদনয 

রেযভাো ২.২ নম্বয ক্ররভর্ য ৬ নম্বয করাদভ উদেখ কযদত দফ এফাং ৮-১১ করাভমূদ প্রদমাজয ককায়ার্ ষাদয 

উক্ত রেযভাো প্রদ ষন কযদত দফ।  উদেখ্য, কভ ষ-ন্ত্রযকল্পনা কপ্রযদণয ভয় চরভান কর প্রকদল্পয তান্ত্ররকা 

কভয়াদ, প্রভা অনুমান্ত্রয়  PIC বা আদয়াজদনয াংখ্যা (পৃথক করাদভ) উদেখ কদয াংযুন্ত্রক্ত আকাদয ন্ত্রদদত 

দফ।  

ংমৄরক্ত রনম্নরূ র্ফিঃ 

 

ক্ররভ  নং  চরভান প্র র্ল্পয 

নাভ 

 প্রকদল্পয কভয়াদ PIC বায াংখ্যা ভন্তব্য  

     

     

     

     

 

মূল্যায়ন দ্ধন্ত্রত: প্রভা অনুমান্ত্রয়  PIC বা আদয়াজন কযা দর পূণ ষ নম্বয াওয়া মাদফ।  রেযভাো 

অনুমায়ী বা আদয়াজন কযা না দর গান্ত্রণন্ত্রতক াদয নম্বয কতষন কযা দফ।  

প্রভাণক: আদয়ান্ত্রজত বায ান্ত্রজযা এফাং কাম ষন্ত্রফফযণী।  

 

২.৫ প্রকল্প ভান্ত্রপ্ত কদল প্রকদল্পয ম্পদ (মানফান, কন্ত্রম্পউর্ায, আফাফে ইতযান্ত্রদ) ন্ত্রফন্ত্রধ কভাতাদফক 

স্তান্তয কযা 

দপ্তয/ংস্থা কর্তষক প্রকল্প ভান্ত্রপ্ত কদল প্রকদল্পয ম্পদ (মানফান, কন্ত্রম্পউর্ায, আফাফে ইতযান্ত্রদ) 

ন্ত্রফন্ত্রধ কভাতাদফক স্তান্তয কযা য তান্ত্রযখ ন্ত্রনধ ষাযণ কদয ২.৫ নম্বয ক্ররভর্ য ৬ নম্বয করাদভ  উর্েখ  যর্ত র্ফ  

এফাং ৮-১১  রাভমূর্ প্রদমাজয ককায়ার্ ষাদয উক্ত রক্ষযভাো রফবাজন  র্য প্রদ মন  যর্ত র্ফ। এদেদে ২০২১-

২২ অথ ষফেদয ভাপ্ত কর প্রকদল্পয ম্পদ এফাং ২০২২-২৩ অথ ষফেদযয ২য় ককায়ার্ ষাদয ভাপ্ত কর প্রকদল্পয 

ম্পদ ন্ত্রফন্ত্রধ কভাতাদফক স্তান্তয কযদত দফ। প্রকদল্পয ম্পদ স্তান্তদযয কেদে  ার্ফ  ংস্থান ভন্ত্রণারর্য়য 

০৮ জানুয়ারয ২০০৬ তান্ত্রযদখয নং ভ (রয)-স্থায়ী  রভটি/৪৪/২০০৫ (অং-১)-৭২১  নম্বয ন্ত্রযে এফং ১১ 

কভ ১৯৯৯  তান্ত্রযদখয নং-ভ (রয) -৫/৯৮-১৫৮ (২০০) নম্বয ন্ত্রযে কভাতাদফক ব্যফস্থা গ্রণ কযদত দফ। 

প্রকদল্পয আফাফে ব্যফাযদমাগ্য দর প্রকল্প ভান্ত্রপ্তদদল প্রকল্প ন্ত্রযচারক ন্ত্ররন্ত্রখতবাদফ ফাস্তফায়নকাযী 

কর্তষদেয ন্ত্রনকর্ উক্ত ন্ত্রজন্ত্রনলে জভা প্রদান কযদফন। উদেখ্য, কভ ষ- ন্ত্রযকল্পনা কপ্রযদণয ভয় ভিণারয়/ন্ত্রফবাগ 

২০২১-২২ অথ ষফেদয ভাপ্ত দয়দে এফাং ২০২২-২৩ অথ ষফেদযয ১ভ এফাং ২য় ককায়ার্ ষাদয ভাপ্ত দফ এভন কর 

প্রকদল্পয ম্পদদয ন্ত্রফফযণ াংযুন্ত্রক্ত আকাদয দান্ত্রখর কযদফ। 

 

াংযুন্ত্রক্ত ন্ত্রনম্নরূ দফেঃ 

ক্ররভ  নং প্র র্ল্পয নাভ প্র ল্প ভান্ত্রপ্তয তান্ত্রযখ প্রকদল্পয ম্পদদয ন্ত্রফফযণ ভন্তব্য  
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মূল্যায়ন দ্ধন্ত্রত: ন্ত্রনধ ষান্ত্রযত ভদয়য ভদে প্রকদল্পয ম্পদ (মানফান, কন্ত্রম্পউর্ায, আফাফে ইতযান্ত্রদ) ন্ত্রফন্ত্রধ 

কভাতাদফক স্তান্তয কয কত াযদর পূণ ম নম্বয ায়া মার্ফ। রনধ মারযত ভদয়য ভর্ধ্য ম্পদ স্তান্তয কযদত না 

াযদর ম্পদ স্তান্তদযয কম ধাগুদরা আদে কই ধাদয মতটুকু অন্ত্রজষত দফ ক অনুাদয নম্বয প্রদান কযা 

দফ। 

প্রভাণক: প্রকদল্পয ম্পদ স্তান্তয াংক্রান্ত ে, চর মানফান ন্ত্রযফণ পুদর জভা প্রদান াংক্রান্ত 

ে, প্রদমাজয কেদে গঠিত কন্ত্রভটিয বায কাম ষন্ত্রফফযণী, অচর মানফান ন্ত্রনরাদভ ন্ত্রফক্রয় াংক্রান্ত বায 

কাম ষন্ত্রফফযণী ইতযান্ত্রদ।  

ক্ররভ  ৩: শুদ্ধাচায-ংরিষ্ট এফং দুনীরত প্ররতর্যার্ধ ায়  অন্যান্য  াম মক্রভ ( অগ্রান্ত্রধকায ন্ত্রবন্ত্রত্তদত ১ নাং  

নুযনতভ চাযটি কাম ষক্রভ)  

 

       ৩.১ য ারয মানফার্নয মথামথ ব্যফায রনরিত যণিঃ 

  

     দপ্তয/ংস্থামূ য ারয মানফার্নয মথামথ ব্যফায রনরিত  যর্ফ। কম  র  ভ ম তমা গারড় ক্রর্য়য 

জন্য সুদমুক্ত ঋণ কর্য়র্েন এফং গারড় ক্রয়  র্যর্েন তাযা মার্ত অরপর্য গারড় ব্যফায না  র্যন এ রফলয়টি 

রনরিত  যর্ত র্ফ।  

     

     মূল্যায়ন দ্ধন্ত্রত: ভন্ত্রণারয়/রফবার্গয টিএন্ডই র্ভক্ত মানফানমূ  রফরধ কভাতার্ফ  ব্যফায  যা র্ে 

র না এ ম্পর্ ম ভন্ত্রণারয় /রফবার্গয ংরিষ্ট াখায দারয়ত্বপ্রাপ্ত  ভ ম তমা প্রতযয়ন ে দারখর  যর্ফন এফং ঐ 

াখায রনয়ন্ত্রণ াযী অনুরফবাগ প্রধান প্রতযয়ন ে প্ররতস্বাক্ষয  যর্ফন। প্ররতস্বাক্ষরযত প্রতযয়ন ে   অথ মফেয 

কর্ল শুদ্ধাচায  ভ মরয ল্পনায চূড়ান্ত ফাস্তফায়ন প্ররতর্ফদর্নয ার্থ প্রভাণ  আ ার্য দারখর  যকত র্ফ। 

  

     প্রভাণক: প্ররতস্বাক্ষরযত প্রতযয়ন ে। 

 

এ োড়াও দপ্তয/ংস্থামূ স্ব স্ব  াম মারর্য় শুদ্ধাচায প্ররতষ্ঠায রনরভত্ত শু দ্ধাচায ংরিষ্ট এফং দুনীরত  

প্ররতর্যার্ধ ায়  আযও ৩ টি  াম মক্রভ অগ্রারধ ায রবরত্তর্ত গ্রণ  যর্ফ এফং কগুররয রক্ষযভাো ৬ নম্বয 

করাদভ উর্েখ  যর্ফ। ভন্ত্রণারয় /রফবাগমূ তায রনজ  াম মারর্য় অথফা আতাধীন দপ্তয /ংস্থা অথফা 

ভাঠম মার্য়য অরপর্ কফা প্রদার্নয কক্ষর্ে জনর্বাগারন্ত আর্ে ফা শুদ্ধাচায এয ঘাটরত আর্ে এরূ রফলয় রচরিত 

 র্য তা দূযীভূত  যায জন্য এ  অথ মফের্য ফাস্তফায়নর্মাগ্য কোট কোট  ভ মরয ল্পনা গ্রণ  যর্ত ার্য।   

 

মূল্যায়ন দ্ধন্ত্রত: দপ্তয/ংস্থামূ  র্তম  গৃীত  শুদ্ধাচায ংরিষ্ট এফং দুনীরত প্ররতর্যার্ধ ায়  

 াম মক্রভমূর্য রক্ষযভাোয রফযীর্ত অজমন তবাগ র্র পূণ ম নম্বয ায়া মার্ফ।  

 

প্রভাণক: স্ব স্ব ওদয়ফাইর্, ে, কনাটি, েন্ত্রফ, ন্ত্রবন্ত্রডও ফা কাম ষক্রভ াংন্ত্রিষ্ট কমদকান প্রভাণক ।



 


