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 দপ্তর/সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা, ২০২০-২০২১ পরররশষ্ট   

দপ্তর/সংস্থার নার্: রির্ান বাংলাদদশ এয়ারলাইন্স ললিঃ                                                  

 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

িাস্তিায়মনরদা

রয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মিছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগরত পররিীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

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 ৪ সংখ্যা ক া াল পময়ন্ট ৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.২ ননরত তা  রর্টির সভার রসদ্ধান্ত 

িাস্তিায়ন 

িাস্তিারয়ত রসদ্ধান্ত ৪ % সংরিষ্ট স ল 

 র্ ম তমা 

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

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

২.১ সুশাসন প্রলিষ্ঠার লনলিত্ত 

অংশীজমনর অংশগ্রহমণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ২ সংখ্যা ক া াল পময়ন্ট ৪ লক্ষ্যর্াত্রা - - ২ ২    

অজমন      

২.২ অংশীজমনর অংশগ্রহমণ  সভার 

লসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

িাস্তিারয়ত রসদ্ধান্ত ২ % সংরিষ্ট স ল 

 র্ ম তমা 

১০০% 

ক্রর্পুরিভূত 

লক্ষ্যর্াত্রা - - ৫০% ৫০%    

অজমন      

২.৩  র্ ম তমা- র্ মচারীকদর অংশগ্রহমণ 

চাকলর সংক্রান্ত লবলিন্ন প্ররশক্ষ্ণ 

আময়াজন 

প্ররশক্ষ্ণার্ী ৩ সংখ্যা অধ্যক্ষ্ রিএটিরস ৪০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

২.৪  র্ ম তমা- র্ মচারীকদর অংশগ্রহমণ 

সুশাসন সংক্রান্ত প্ররশক্ষ্ণ আময়াজন 

প্ররশক্ষ্ণার্ী ৩ সংখ্যা ক া াল পময়ন্ট ৭৫ লক্ষ্যর্াত্রা ১৫ ২০ ২০ ২০    

অজমন      

৩. শুদ্ধাচার প্ররতষ্ঠায় সহায়  আইন/রিরি/নীরতর্ালা/ম্যানুয়াল ও প্রজ্ঞাপন/পররপত্র-এর িাস্তিায়ন এিং প্রমর্াজয কক্ষ্মত্র খসড়া প্রণয়ন………………………………১০ 

৩.১রির্ান বাংলাদদশ এয়ারলাইন্স 

রলিঃ এর চাকুরী প্রলবধানিালা 

সংদশাধন/প্রণয়ন 

সংদশাধদনর/প্রণয়দনর  

জন্য খসড়া প্রস্তাি 

পলরচালনা পষদদ ে 

প্রপ্রলরি 

৩ তাররখ পররচাল  প্রশাসন ৩০.১২.২০২০ লক্ষ্যর্াত্রা  ৩০.১২.২

০২০ 

     

অজমন      

৪. ওদয়বসাইদে প্রসবাবক্স হালনাগাদকরণ………………………………৮ 

৪.১ প্রসবা সংক্রান্ত প্রোল লি নস্বরসমূহ 

স্ব স্ব তথ্য িাতায়মন দৃশ্যিানকরণ 

িথ্য বািায়দন 

দৃশ্যিানকৃি 

১ তাররখ উপ-

র্হাব্যিস্থাপ 

আই.টি 

৩০.০৮.২০২০ লক্ষ্যর্াত্রা ৩০.০৯. 

২০২০ 

      

অজমন      

৪.২ স্ব স্ব ওময়িসাইমর্ শুদ্ধাচার 

কসিািক্স হালনাগাদ রণ 

কসিািক্স 

হালনাগাদকৃত 

২ িালরখ উপ-

র্হাব্যিস্থাপ 

৩০.০৯.২০২০ 

৩১.১২.২০২০ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০.০৯. 

২০২০ 

৩১.১২. 

২০২০ 

৩১.০৩. 

২০২১ 

৩০.০৬. 

২০২১ 

   



2 

 

 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

িাস্তিায়মনরদা

রয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মিছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগরত পররিীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

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 

আই.টি ৩১.০৩.২০২১ 

৩০.০৬.২০২১ 

অজমন      

৪.৩ স্ব স্ব ওময়িসাইমর্ তথ্য অরি ার   

কসিািক্স হালনাগাদ রণ 

কসিািক্স 

হালনাগাদকৃত 

২ তাররখ উপ-

র্হাব্যিস্থাপ 

আই.টি 

৩০.০৯.২০২০ 

৩১.১২.২০২০ 

৩১.০৩.২০২১ 

৩০.০৬.২০২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০.০৯. 

২০২০ 

৩১.১২. 

২০২০ 

৩১.০৩. 

২০২১ 

৩০.০৬. 

২০২১ 

   

অজমন      

৪.৪ স্ব স্ব ওময়িসাইমর্র অরভমর্াগ 

প্ররত ার ব্যিস্থা  কসিািক্স 

হালনাগাদ রণ 

ওময়িসাইমর্ 

হালনাগাদকৃত 

২ তাররখ র্হাব্যিস্থাপ  

গ্রাহ  কসিা 

 

৩০.০৯.২০২০ 

৩১.১২.২০২০ 

৩১.০৩.২০২১ 

৩০.০৬.২০২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০.০৯. 

২০২০ 

৩১.১২. 

২০২০ 

৩১.০৩. 

২০২১ 

৩০.০৬. 

২০২১ 

   

অজমন      

৪.৫ স্বপ্রদণালদিিাদব প্রকাশদ াগ্য 

িথ্য হালনাগাদ কদর ওদয়বসাইদে 

প্রকাশ 

হালনাগাদকৃি 

লনদদ েলশকা 

ওদয়বসাইদে 

প্রকালশি 

১ িালরখ ক াম্পানী 

কসমক্রর্ারী 

৩১.১২.২০২০ লক্ষ্যিাত্রা  ৩১.১২. 

২০২০ 

     

অজেন        

৫. সুশাসন প্রলিষ্ঠা………………………………৬ 

৫.১ উত্তর্ চচ মার তারল া প্রণয়ন  মর 

স্ব স্ব িন্ত্রণালয়/রিভামগ কপ্ররণ 

উত্তর্ চচ মার 

তারল া কপ্রররত 

৩ তাররখ ক া াল পময়ন্ট ৩০.১০.২০২০ লক্ষ্যর্াত্রা  ৩০.১০. 

২০২০ 

     

অজমন      

৫.২ অনলাইন রসমেমর্ অরভমর্াগ 

রনষ্পরত্ত রণ 

অরভমর্াগ 

রনষ্পরত্তকৃত 

৩ % িহাব্যবস্থাপক 

গ্রাহক কসিা 

 

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

৬. প্রকদের প্রক্ষ্দত্র শুদ্ধাচার………………………………৬ 

৬.১ প্রকদের িারষ ম  ক্রয় পরর ল্পনা 

অনুমর্াদন 

অনুমর্ারদত ক্রয় 

পরর ল্পনা 

২ তাররখ   লক্ষ্যর্াত্রা       রির্ামন 

প্রকান প্র ল্প  

চলিান প্রনই 

অজমন      

৬.২ প্র মল্পর িাস্তিায়ন অগ্রগরত 

পররদশ মন/পররিীক্ষ্ণ 

দারখলকৃত 

প্ররতমিদন 

২ সংখ্যা   লক্ষ্যর্াত্রা        

অজমন      

৬.৩ প্র ল্প পররদশ মন/পররিীক্ষ্ণ 

প্ররতমিদমনর সুপাররশ িাস্তিায়ন 

িাস্তিায়মনর হার ২ %   লক্ষ্যর্াত্রা        

অজমন      

৭. ক্রয়দক্ষ্দত্র শুদ্ধাচার………………………………৭ 
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 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

িাস্তিায়মনরদা

রয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মিছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগরত পররিীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

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 

৭.১ রপরপএ ২০০৬-এর িারা ১১(২) ও 

রপরপআর ২০০৮-এর রিরি ১৬(৬) 

অনুর্ায়ী ২০২০-২১ অর্ ে বছদরর ক্রয়-

পরর ল্পনা  ওদয়বসাইদে প্রকাশ 

ক্রয়-পরর ল্পনা 

ওদয়বসাইদে 

প্রকালশি 

৩ তাররখ র্হাব্যিস্থাপ  

প্রর উরমর্ন্ট 

৩০.০৯.২০২০ লক্ষ্যর্াত্রা ৩০.০৯. 

২০২০ 

     wegv‡bi 

wbR¯^ µq 

bxwZgvjv 

Abyhvqx 

µq m¤úbœ 

Kiv nq 

অজমন      

৭.২ ই-প্রেন্ডাদরর র্াধ্যমর্ ক্রয় ার্ ম 

সম্পাদন 

ই-কর্ন্ডাপ্রর ক্রয় 

সম্পন্ন 

৪ % র্হাব্যিস্থাপ  

প্রর উরমর্ন্ট 

১০০% 

 

লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

৮. স্বচ্ছতা ও জিািরদরহ শলিশালী রণ………………………………১৪ 

৮.১ স্ব স্ব কসিা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

(রসটিমজনস্ চার্ মার) প্রণয়ন ও 

িাস্তিায়ন 

কসিা প্রদান 

প্ররতশ্রুরত প্রণীি ও 

বাস্তবালয়ি 

৩ িালরখ  পররচাল  

প্রশাসন 

৩১.১২.২০২০ লক্ষ্যর্াত্রা  ৩১.১২. 

২০২০ 

     

অজমন      

৮.২ শাখা/ অরিশাখা ও আওতািীন/ 

অিস্তন  ার্ মালয় পররদশ মন 

পররদশ মন 

সম্পন্ন 

২ সংখ্যা সংলিষ্ট 

পলরচালক 

 

২ লক্ষ্যর্াত্রা - - ২ ২    

অজমন      

৮.৩ শাখা/ অরিশাখা ও আওতািীন/ 

অিস্তন  ার্ মালয়  পররদশ মন 

প্ররতমিদমনর সুপাররশ িাস্তিায়ন 

পররদশ মন প্ররতমিদমনর 

সুপাররশ িাস্তিারয়ত 

২ % সংরিষ্ট স ল 

 র্ ম তমা 

১০০% 

ক্রর্পুরিভূত 

লক্ষ্যর্াত্রা - - ৫০% ৫০%    

অজমন      

৮.৪ সরচিালয় রনমদ মশর্ালা, ২০১৪ 

অনুর্ায়ী নরর্র কেরণ রিন্যাস রণ 

 

 

নরর্ কেরণ 

রিন্যাসকৃত 

২ % স ল শাখা 

 র্ ম তমা 

১০০% 

ক্রর্পুরিভূত 

লক্ষ্যর্াত্রা ২৫% ৫০% ৭৫% ১০০%    

অজমন      

৮.৫ কেরণরিন্যাসকৃত নরর্ রিনষ্ট রণ 

 

নরর্ রিনলষ্টকৃি ২ % স ল শাখা 

 র্ ম তমা 

১০% লক্ষ্যর্াত্রা   ১০%     

অজমন      

৮.৬ প্রালিষ্ঠালনক গণশুনালন  

আদয়াজন 

প্রালিষ্ঠালনক 

গণশুনানী 

আদয়ালজি 

৩ সংখ্যা র্হাব্যিস্থপ  

গ্রাহ  কসিা 

২ লক্ষ্যর্াত্রা  ১ - ১    

অজমন 

 

     

৯. শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এিং দুনীরত প্ররতমরামি সহায়  অন্যান্য  ার্ মক্রর্………………………………১৫ (অগ্রালধকার লিলত্তদি নুযনিি পাঁচটি কা েক্রি) 

৯.১ শৃদ্ধাচার লবষয়ক শৃদ্ধাচার লবষয়ক ৩ সংখ্যা ক া াল পময়ন্ট ১০০০ লক্ষ্যর্াত্রা   500 -    
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 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

িাস্তিায়মনরদা

রয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মিছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগরত পররিীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

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 

ললফদলে/দপাষ্টার weZib  ললফদলে/দপাষ্টার 

weZibK…Z 

অজমন      

৯.২ শুদ্ধাচার লবষয়ক লিসদে প্রবাি ে 

তিলর 

শুদ্ধাচার লবষয়ক 

লিসদে প্রবাি ে তিলর 

৩ সংখ্যা প্রফাকাল 

পদয়ন্ট 

১ লক্ষ্যর্াত্রা - -  ১    

অজমন      

৯.৩ Kg© cwi‡ek Dbœq‡bi j‡ÿ¨ 

DØy×Kib g~jK Av‡`k/mvK~©jvi 

cÖPvi 

 

Av‡`k/mvK~©jvi 

cÖPvwiZ 

৩ সংখ্যা পররচাল  

প্রশাসন 

২ লক্ষ্যর্াত্রা - - ১ ১    

অজমন      

৯.৪ `ybx©wZ we‡ivax wjd‡jU ‰Zwi-

weZib 

wjd‡jU ‰Zwi-

weZibK…Z 

৩ সংখ্যা প্রফাকাল 

পদয়ন্ট 

৫০০ লক্ষ্যর্াত্রা - - ২৫০ ২৫০    

অজমন      

৯.৫ `ybx©wZ we‡ivax Av‡jvPbv/gZ 

wewbgq mfv Av‡qvRb 

`ybx©wZ we‡ivax 

Av‡jvPbv/gZ 

wewbgq mfv 

Av‡qvwRZ 

৩ সংখ্যা প্রফাকাল 

পদয়ন্ট 

২ লক্ষ্যর্াত্রা - - ১ ১    

অজমন      

 ১০. শুদ্ধাচার চচ োর জন্য পুরস্কার প্রদান………………………………৩ 

১০.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এিং 

পুরস্কারপ্রাপ্তদদর িাললকা ওদয়বসাইদে 

প্রকাশ 

প্রদত্ত পুরস্কার ৩ তাররখ ক া াল পময়ন্ট ৩০.০৬. 

২০২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা    ৩০.০৬. 

২০২১ 

   

অজমন      

 

 

 

১১. কি ে-পলরদবশ উন্নয়ন………………………………২ 

১১.১ কি ে-পলরদবশ উন্নয়ন (স্বাস্থযলবলধ 

অনুসরণ/ টিওএন্ডইভুি অদকদজা 

িালািাল লবনষ্টকরণ/ পলরষ্কার-

পলরচ্ছন্নিা বৃলদ্ধ ইিযালদ) 

উন্নি কি ে-পলরদবশ ২ সংখ্যা 

ও 

তাররখ 

সংলিষ্ট 

পলরচালক 

১ টি কদর 

৩০.০৯.২০২০ 

৩১.১২. ২০২০ 

৩১.০৩.২০২১ 

৩০.০৬.২০২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০.০৯. 

২০২০ 

৩১.১২. 

২০২০ 

৩১.০৩. 

২০২১ 

৩০.০৬. 

২০২১ 

   

অজমন      

১২. অর্ ে বরাদ্দ………………………………৩ 

১২.১ শুদ্ধাচার কি ে-পলরকেনায় বরাদ্দকৃি অর্ ে ৩ লক্ষ্ লহসাব লনয়ন্ত্রক ১৮ লক্ষ্ লক্ষ্যর্াত্রা - ৪ ৭ ৭    
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 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

িাস্তিায়মনরদা

রয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মিছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগরত পররিীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

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 

অন্তেভুি লবলিন্ন কা েক্রি বাস্তবায়দনর 

জন্য বরাদ্দকৃি  অমর্ মর আনুিালনক 

পররর্াণ 

োকা ক্রর্পুরিভূত অজমন      

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

১৩.১ দপ্তর/সংস্হা কর্তেক প্রণীি                                          

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-

পরর ল্পনা, ২০২০-২১ স্ব স্ব িন্ত্রণালয় 

এবং ওদয়বসাইদে আপদলািকরণ 

প্রণীত  র্ ম-

পরর ল্পনা 

আপদলািকৃত 

২ িালরখ ক া াল পময়ন্ট ৩১.০৭.২০২০ 

 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩১.০৭. 

২০২০ 

      

অজমন      

১৩.২ রনি মাররত সর্ময় নত্রর্ারস  

পররিীক্ষ্ণ প্ররতমিদন সংলিষ্ট 

িন্ত্রণালয়/লবিাদগ দারখল ও স্ব স্ব 

ওদয়বসাইদে আপদলািকরণ 

নত্রর্ারস  

প্ররতমিদন 

দারখলকৃত ও 

আপদলািকৃত 

২ সংখ্যা ক া াল পময়ন্ট ৪ লক্ষ্যর্াত্রা ৩০.০৯. 

২০২০ 

৩১.১২. 

২০২০ 

৩১.০৩. 

২০২১ 

৩০.০৬. 

২০২১ 

   

অজমন      

১৩.৩ আওিাধীন আঞ্চললক/িাঠ 

প োদয়র কা োলয় কর্তেক দারখলকৃত 

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-

পরর ল্পনা ও পররিীক্ষ্ণ  প্ররতমিদমনর 

ওপর র ডব্যা  প্রদান 

লফিব্যাক 

সিা/কি েশালা 

অনুলষ্ঠি 

৪ তাররখ ক া াল পময়ন্ট  লক্ষ্যর্াত্রা       প্রদ াজয 

নয় 

অজমন      

 


