
 

বাাংাদদল ইউদনদকা জাতীয় কমমলন 

 

                                             শুদ্ধাচার ককৌল বাস্তবায়ন ক্মপমরক্পননা জুলাই ২০১৬ - ুলন, ২০১৭) 

                                           বাাংাদদল ইউদনদকা জাতীয় কমমলন                     অনুদমাদনকারী কর্তৃক্ষঃ ননমতকতা কমমমি, 
তামরখঃ........................। মরঃ 

উদেলয কার্যমূ ময়ীমা                                    কার্যম্পাদন সূচক            দাময়ত্ব 

মিদম্বর, ২০১৫ 
র্যন্ত অর্জন  

    ক্ষয       একক 

১.০ প্রামতষ্ঠামনক বযবস্থা জInstitutional Arrangement) 

১.১ 
শুদ্ধাচার প্রমতষ্ঠায় 
প্রামতষ্ঠামনক/াাংগঠমনক 
বযবস্থানা উন্নমতকরণ    

১.১.১ মবএনমইউ’র ননমতকতা কমমমি গঠন কার্যক্রম গৃীত ও বাস্তবাময়ত 
জ০৭/০৪/২০১৫ তামরদখ গমঠত 

১ ১ কমমমির াংখযা মবএনমইউ 

১.১.২ ননমতকতা কমমমির মনয়মমত ভা অনুষ্ঠান নৈমামক 
 

২ ৪ ভার াংখযা ননমতকতা কমমমি 

১.১.৩ শুদ্ধাচার কপাকা দয়ন্ট মনদয়াগ কার্যক্রম গৃীত ও বাস্তবাময়ত   কপাকা দয়ন্ট 
াংখযা 

মবএনমইউ 

১.১.৪ কপাকা দয়ন্ট এর দাময়ত্ব-কর্তবয মনর্ধারণ ও 
ক্মপবণ্টন 

  ১ প্রমতষ্ঠান াংখযা ননমতকতা কমমমি 

১.২ 
শুদ্ধাচার প্রমতষ্ঠার কক্ষদৈ 
মযামূ মচমিতকরণ 
ও SWOT এনাাইম 
ম্পাদন 
 
 

১.২.১ SWOT এনাাইম ম্পাদন বাৎমরক ১ ১ SWOT 
এনাাইম 

মবএনমইউ 

১.২.২ মবএনমইউ’র মামক মন্বয় ভার 
আদাচযসূচীদত শুদ্ধাচার মবয় অন্তর্ভকৃ্ত কদর 
মনয়মমত আদাচনা এবাং মমনির করা 

মামক ৩ ১২ মন্বয় ভার 
াংখযা  

মবএনমইউ 

১.২.৩ ননমতকতা কমমমির ভা মনয়মমত আদয়াজন নৈমামক 
 

২ ৩ ভার াংখযা মবএনমইউ’র এনআইএ 
কপাকা দয়ণ্ট 

 ১.২.৪ শুদ্ধাচার ককৌল বাস্তবায়দন স্ব স্ব ক্মপমরক্পননা 
প্রণয়ন/ানাগাদকরণ    

ুলাই, ২০১৬ ২ ৪ াংখযা মবএনমইউ মচব 



২.০ দচতনতা বৃমদ্ধ (Awareness Raising) 

২.১ 
শুদ্ধাচার দচতনতা এবাং 
প্রমামণত উৎকৃষ্ট অনুলীন 
জbest practices) 
ম্পদে ধারণা ও অনুরণ  

২.১.১ শুদ্ধাচার ম্পদে দচতনতা বৃমদ্ধর জনয 
ক্মপকর্তা/ক্মপচারীদদর ধারণা প্রদান   

নৈমামক 
 

২ ৪ র্যাদাচনা ভার 
াংখযা 

মবএনমইউ’র 
এনআইএ কপাকা 
দয়ণ্ট 

৩.০ দক্ষতা উন্নয়ন (Capacity Development) 

৩.১ 
শুদ্ধাচার মবদয় দক্ষতা 
উন্নয়দনর কক্ষৈ 
মচমিতকরণ, প্রমলক্ষণ 
মরক্পননা প্রণয়ন ও 
প্রমলক্ষণ ক্ষমতা 
বৃমদ্ধকরণ 

৩.১.১ প্রমলক্ষণ চামদা জneed assessment) মনর্ধারণ 
ও প্রমলক্ষণ ককাদসৄ শুদ্ধাচার াংক্রান্ত াঠযক্রম 
জmodule) অন্তর্ভৃক্ত করা 

আগস্ট, ২০১৬ ০ ১ প্রমলক্ষণ মমিউ মবএনমইউ’র 
এনআইএ কপাকা 
দয়ণ্ট 

৩.১.২ শুদ্ধাচার মবদয় প্রমলক্ষণ কার্যক্রম মরচানা 
জতথয অমধকার আইন, আচরন মবমধ জConduct 
Rules), গণক্মপচামর শৃঙ্খা জমনয়মমত 
উমস্থমত), শৃঙ্খা ও আম, ক্মপজীবন উন্নয়ন 
ইতযামদ মবদয় ইন-াউজ প্রমলক্ষণ প্রদান) 

নৈমামক 

 
০ ৪ প্রমলক্ষণ ককাসৄ মবএনমইউ 

৪.০ আইন কানুন ও মবমধ াংকার (Reforms of Rules and Regulations) 

৪.১ 
মবদযমান আইন কানুন ও 
মবমধ মবধাদনর 
প্রমতবন্ধকতা দূরীকরণ 
জremove regulatory 
barriers) এবাং সুষ্ঠু 
প্রদয়াগ ও দ্ধমতগত 
াংকার 

 

৪.১.১ প্রদযাজয নয়।      

 

 



                   ৫.০ প্রদণাদনা ও ামরদতামক (Rewards and Remuneration) 

৫.১ 
ক্মপকর্তা/ক্মপচামরদদর 
কাদজর মূযায়ন, 
প্রদণাদনা ও পুরষ্কার 
প্রদান  

 

৫.১.১ ক্মপকর্তা/ক্মপচামরদদর ক্মপ মূযায়দনর 
গাইিাইন প্রণয়ন 

মিদম্বর, ২০১৬ ১ ১ গাইিাইন ননমতকতা কমমমি 

৫.১.২ শুদ্ধাচার প্রমতষ্ঠা ও উদেখদযাগয কৃমতদত্বর জনয 
ক্মপীদদর পুরস্কৃত করার মাধযদম উৎকৃষ্ট 
অনুলীনদক উৎামত করা জউত্তম চর্চার জনয 
পুরষ্কার, স্বীকৃমত মদদব 
নদৈ/ম্মানী/দদান্নমতর কক্ষদৈ 
অগ্রামধকার/মবদদল প্রমলক্ষণ ইতযামদ   

আগস্ট, ২০১৬ ০ ২ ক্মপকর্তা/ক্মপচামর ননমতকতা কমমমি 

                                                            

৬.০ কবার মান উন্নীতকরণ 

৬.১ 
তথয প্রযুমক্তর বযবার ও 
ই-গর্ভদনন্স প্রবর্তদনর 
কক্ষৈ মচমিতকরণ এবাং  
ই-গর্ভদনন্স মদস্টম 
বাস্তবায়ন 
 

৬.১.১ মবএনমইউদত ইন্টারদনি সুমবধা প্রদান জক 
ক্মপকর্তাদদর জনয ইন্টারদনি সুমবধা মনমিত করা) 

 চালু আদে ১০০% লতাাংল জ%) মবএনমইউ 

৬.১.২ মবএনমইউদত ওয়াই-পাই াংদযাগ প্রবর্তন জ১ম 
কেমণর ক্মপকর্তাদদর জনয ওয়াই-পাই সুমবধা 
মনমিত করা)    

ুলাই, ২০১৫ চালু আদে ১০০% লতাাংল জ%) মবএনমইউ 

৬.১.৩ মবএনমইউদত ওদয়ব-াইি পুনর্গঠন ও 
ানাগাদকরণ 

চমান প্রমক্রয়া প্রমতমদন প্রমতমদন ানাগাদকৃত মবএনমইউ 

৬.১.৪ মিমজিা াইদেরী প্রমতষ্ঠা  মিদম্বর, ২০১৬ ০ ১ অনাইন এদে মবএনমইউ 

৬.১.৫ মবদযমান আইন, মবমধ, নীমত ও ার্কৃার ওদয়ব-
াইদি প্রকাল 

এমপ্র, ২০১৭ মনয়মমত মনয়মমত  াংখযা মবএনমইউ 

৬.১.৬ মবএনমইউদত মভমিও কনপাদরন্স সুমবধা মার্চ, ২০১৭ ০ ১ াংখযা মবএনমইউ 

৬.২ 
কার্য ম্পাদন উন্নয়ন 
মনমিত করা 

৬.২.১ Annual Performance Agreement ম্পাদন 
 

ুলন, ২০১৬ ১ ১ চুমক্তর াংখযা মবএনমইউ ও মলক্ষা 
মন্ত্রণায় 



৬.২.২ মবএনমইউ’র নতুন দসৃজন ও অর্গাদনাগ্রাম 
নতমর 

মিদম্বর, ২০১৬ মন্ত্রণাদয় প্রস্তাব 
কপ্ররণ করা 
দয়দে। 

দসৃজন ও 
অর্গাদনাগ্রাম 
নতমর 

    দদর াংখযা মবএনমইউ 

৬.৩ 
উদ্ভাবনীমূক কার্যক্রম 
গ্রণ 

৬.৩.১ ইদনাদভলন মিম গঠন কার্যক্রম গৃীত ও বাস্তবাময়ত ১ ১  মিদমর াংখযা মবএনমইউ 

 
৬.৩.২ উদ্ভাবনীমূক ধারণা প্রস্তাব ও ক্মপমরক্পননা 

প্রণয়ন 
মিদম্বর, ২০১৬ - ১ াংখযা মবএনমইউ 

 
৬.৪ 
ক্মপ মরদবল উন্নয়নকরণ, 
মনরাত্তা ও দাপ্তমরক 
শৃঙ্খা মনমিতকরণ  

৬.৪.১ মনমদৄষ্ট মদয় অমপদ উমস্থমত মিদম্বর, ২০১৬ ১০০% ১০০% লতাাংল জ%) মবএনমইউ 
 

৬.৪.২ অমপদর ক্মপমরদবল উন্নয়ন, মনরাত্তা 
মনমিতকরণ ও দৃমষ্ট নন্দন ক্মপমরদবল সৃমষ্ট 

চমান প্রমক্রয়া প্রমতমদন প্রমতমদন ক্মপমরদবল উন্নয়ন মবএনমইউ 

                                                                                                                     

৭.০ স্বচ্ছতা ও জবাবমদমতা (Transparency and Accountability) 

৭.১ 
অমভদযাগ বযবস্থানা 
Grievance Redress 
System (GRS) দ্ধমত 
প্রবর্তন 

৭.১.১ GRS কপাকা দয়ণ্ট মদনানয়ন মার্চ, ২০১৫ ০ ১ কপাকা দয়ণ্ট মবএনমইউ 
৭.১.২ GRS কক্ষাভ প্রমতমবধান কমমমি গঠন ও 

কার্যমরমধ মনর্ধারণ 
ুলাই, ২০১৬ ০ ১ কমমমির াংখযা মবএনমইউ 

৭.১.৩ দীর্ঘ অমীমাাংমত অমভদযাগ মনষ্পমত্ত মিদম্বর, ২০১৬ - ১০০% লতাাংল জ%) মলক্ষা মন্ত্রণায় ও 
মবএনমইউ 

৭.১.৪ অমভদযাগ মনষ্পমত্ত াংক্রান্ত তথয ওদয়ব-াইদি 
প্রকাল ও মলক্ষা মন্ত্রণাদয় কপ্ররণ 

প্রমতমাদ জযমদ থাদক) প্রমত মাদর ১০ 
তামরদখ 

প্রমত মাদর 
১০ তামরদখ 

মনর্ধামরত মদয় মলক্ষা মন্ত্রণায় ও 
মবএনমইউ 

 

  



৮.০ তথয অমধকার আইন বাস্তবায়ন (Right to Information) 

৮.১ 
জনাধারদণর 
ম্পৃক্ততা/দচতনতা, 
অাংলগ্রণ এবাং তথয 
প্রামপ্তর অমধকার জRight 
to Information) 
মনমিতকরণ    

 

৮.১.১ দাময়ত্বপ্রাপ্ত ক্মপকর্তা মদনানয়ন মার্চ, ২০১৫ ১ ১ াংখযা মবএনমইউ 
৮.১.২ তথয অমধকার আইদন মবএনমইউ’র দাময়ত্বপ্রাপ্ত 

ক্মপকর্তাদদর নাম ও তথয প্রকাল জপুস্তক 
আকাদর ও ওদয়ব-াইদি)  

অদটাবর, ২০১৬ ১ ১ মুদ্রণ ও প্রকাল মবএনমইউ 

৮.১.৩ কবা প্রদান প্রমতশ্রুমত জCitizen Charter) 
াংদলাধন, মরবর্তন ও ানাগাদকরণ  

অদটাবর, ২০১৬ - ১ াংখযা মবএনমইউ 

৮.১.৪ তথয প্রামপ্তর আদবদন মনষ্পমত্ত মিদম্বর, ২০১৬ ০৫ ১০০% আদবদদনর াংখযা াংমিষ্ট দাময়ত্বপ্রাপ্ত 
ক্মপকর্তা 

৮.১.৫ তথয অমধকার আইন অনুযায়ী মলক্ষা মন্ত্রণাদয় 
প্রমতদবদন কপ্ররণ 

 - - প্রমতদবদন াংখযা মলক্ষা মন্ত্রণায়, 
মবএনমইউ 

 

                                           ৯.০ বাদজি এবাং অভযন্তরীণ মনয়ন্ত্রণ (Budget and Internal Control) 

৯.১ 
সুষ্ঠু ও কার্যকর মাব 
মনরীক্ষা মরচানা 

৯.১.১ মনর্ধামরত মদয় মধযদময়াদী বাদজদির রূদরখা 
প্রণয়ন 

- - - মধযদময়াদী বাদজি 
প্রণয়ন 

আয়ন বযয়ন ক্মপকর্তা 

৯.১.২ শুদ্ধাচার ককৌল বাস্তবায়দন মনয়ন্ত্রণমূদর 
কার্যকামরতা/ঝুঁমক মূযায়ন  

মিদম্বর, ২০১৬ - ১ প্রমতষ্ঠান/াংস্থার 
াংখযা  

াংমিষ্ট প্রমতষ্ঠান/াংস্থা 
প্রধান 

 

                                  ১০.০ ক্মপমরক্পননা বাস্তবায়ন ও মরবীক্ষণ (Implementation & Monitoring) 

১০.১ 
বাস্তবায়ন ও মরবীক্ষণ 
কার্যক্রম কজারদার করা 

১০.১.১ ক্মপমরক্পননা বাস্তবায়ন মনয়মমত র্যাদাচনা 
ও প্রমতদবদন প্রণয়ন 

নৈমামক ০ ৪ প্রমতদবদন াংখযা মলক্ষা মন্ত্রণায়, 
মবএনমইউ 

১০.১.২ জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ইউমনমি প্রমতদবদন 
কপ্ররণ 

নৈমামক ০ ৪ প্রমতদবদন াংখযা ননমতকতা কমমমি 

১০.১.৩ মবএনমইউ’র বামিক প্রমতদবদন প্রকাল ুলন, ২০১৬ ১ ১ প্রমতদবদন াংখযা মবএনমইউ 

 


