
জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-রয ল্পনা প্রণয়ন ও ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষণ  াঠামভা, 2019-2020 A_© eQ‡ii  

 ১ভ ক ায়ার্ মায (জূরাই-কমেম্বয/২০১৯) 

দপ্তয ংস্থায নাভ: ভূরভ আীর কফার্ ম।  

 াম মক্রমভয নাভ  ভ মম্পাদন সূচ  সূচম য 

ভান 
এ   ফাস্তফায়মনয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

2019-20 

অথ মফছমযয 

রক্ষভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষণ, 2019-20 

রক্ষভাত্রা/ 
অজমন 

১ভ 

ক ায়ার্ মায 
২য় 

ক ায়ার্ মায 
৩য় 

ক ায়ার্ মায 
৪থ ম 

ক ায়ার্ মায 
কভার্ 

অজমন 
অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 
১.  প্রারতষ্ঠারন  ব্যফস্থা...........................................১১ 
১.১ ননরত তা  রভটিয বা আনুরষ্ঠত বা ৪ ংখ্যা কপা ার ময়ন্ট 

 ভ ম তমা  (NIS) 

০৪ রক্ষভাত্রা ০১ ০১ ০১ ০১   

অজমন ০১      

১.২ ননরত তা  রভটিয বায রদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন 
ফাস্তফারয়ত রদ্ধান্ত ৪ % কপা ার ময়ন্ট 

 ভ ম তমা  (NIS) 

৮০% রক্ষভাত্রা ৮০% ৮০% ৮০% ৮০%   

অজমন ৮০%      

১.৩ স্ব স্ব ওময়ফাইমর্ শুদ্ধাচায কফাফক্স 

ারনাগাদ যণ 
কফাফক্স 

ারনাগাদ কৃত 
১ তারযখ াখা প্রধান 

(প্রান) 
৩০/০৯/১৯ 
৩১/১২/১৯ 
৩১/০৩/20 
৩০/০৬/20 

রক্ষভাত্রা ৩০/০৯/১৯ ৩১/১২/১৯ ৩১/০৩/20 ৩০/০৬/20   

অজমন ৩০/০৯/১৯      

১.৪ উত্তভ চচ মায (best practice) 
তারর া প্রণয়ন  ময ভরিরযলদ রফবামগ 

কপ্রযণ 

উত্তভ চচ মায 

তারর া কপ্ররযত 
২ তারযখ কপা ার ময়ন্ট 

 ভ ম তমা  (NIS 

৩১/০৩/20 রক্ষভাত্রা -- -- ৩১/০৩/20 --   

অজমন       

২. দক্ষতা ও ননরত তায উন্নয়ন...............................৭ 

২.১ অংীজমনয (stakeholder) 
অংগ্রমণয বা 

অনুরষ্ঠত বা ২ ংখ্যা রচফ, ভূরভ 

আীর কফার্ ম 

০২ রক্ষভাত্রা -- ০১ ০১ --   

অজমন --   --   
২.২  ভ ম তমা  ভ মচাযীমদয অংগ্রমণ 

রনয়রভত উরস্থরত রফরধভারা ১৯৮২; 

য ারয  ভ মচাযী আচযণ রফরধভারা 

১৯৭৯ এফং রচফারয় রনমদ মভারা ২০১৪ 

ম্পম ম মচতনতা বৃরদ্ধমূর  

বা/প্ররক্ষণ আময়াজন 

অংগ্রণ াযী/ 
প্ররক্ষণাথী 

৩ ংখ্যা রচফ, ভূরভ 

আীর কফার্ ম 

৮০ রক্ষভাত্রা -- ৪০ ৪০ --   

অজমন --   --   

২.৩ জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর রফলময় 

 ভ ম তমা- ভ মচাযীমদয প্ররক্ষণ প্রদান 
প্ররক্ষণাথী ২ ংখ্যা রচফ, ভূরভ 

আীর কফার্ 

৬০ জন রক্ষভাত্রা ২০ জন ২০ জন ২০ জন --   

অজমন --      

  



 াম মক্রমভয নাভ  ভ মম্পাদন সূচ  সূচম য 

ভান 
এ   ফাস্তফায়মনয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

2019-20 

অথ মফছমযয 

রক্ষভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষণ, 2019-20 

রক্ষভাত্রা / 
অজমন 

১ভ 

ক ায়ার্ মায 
২য় 

ক ায়ার্ মায 
৩য় 

ক ায়ার্ মায 
৪থ ম 

ক ায়ার্ মায 
কভার্ 

অজমন 
অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 
৩. শুদ্ধাচায প্ররতষ্ঠায় ায়  আইন/রফরধ/নীরতভারা/ম্যানুময়র প্রণয়ন/ারনাগাদ যণ ও প্রজ্ঞান/রযত্র জারয-------------৩ 
৩.১ প্রজ্ঞান জাযী ংমাধরত 

নীরতভারা 
৩ তারযখ াখা প্রধান 

(প্রান) 
৩১/০৩/২০ রক্ষভাত্রা -- -- ৩১/০৩/২০ --   

অজমন       

৪. তথ্য অরধ ায ম্পর মত  াম মক্রভ..............................১৪ 

৪.১ স্ব স্ব ওময়ফাইমর্ তথ্য অরধ ায 

কফাফক্স ারনাগাদ যণ 
কফাফক্স 

ারনাগাদকৃত 
১ তারযখ াখা প্রধান 

(প্রান) 
৩০/০৯/১৯ 
৩১/১২/১৯ 
৩১/০৩/২০ 
৩০/০৬/২০ 

রক্ষভাত্রা ৩০/০৯/১৯ ৩১/১২/১৯ ৩১/০৩/২০ ৩০/০৬/২০   

অজমন ৩০/০৯/১৯   --   

৪.২ তথ্য অরধ ায আইমনয আওতায় 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত ভ ম তমা (রর্ও) ও রফ ল্প 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত  ভ ম তমায অনরাইন প্ররক্ষণ 

ম্পাদন 

অনরাইমন প্ররক্ষণ 

নদ প্রাপ্ত 
২ তারযখ রচফ, ভূরভ 

আীর কফার্ ম 

৩১/১২/১৯ 
৩১/০৩/২০ 

 

রক্ষভাত্রা -- ৩১/১২/১৯ ৩১/০৩/২০ --   

অজমন --   --   

৪.৩ দুদম  স্থারত র্রাইন নম্বয ১০৬ 

(মর্ার রি) স্ব স্ব তথ্য ফাতায়মন 

ংযুি যণ এফং তা  ভ ম তমা- 

 ভ মচাযীমদযম  অফরত  যণ 

তথ্য ফাতায়মন  

ংমমারজত ও 

 ভ ম তমা  ভ মচাযী 

অফরত যমণয 

প্ররক্রয়া চরমছ। 

১ তারযখ াখা প্রধান 

(প্রান) 
৩০/০৯/১৯ রক্ষভাত্রা ৩০/০৯/১৯ -- -- --   

অজমন ৩০/০৯/১৯ -- -- --   

৪.৪ তথ্য ফাতায়মন ংমমারজত ংরিষ্ঠ 

তথ্যমূ ারনাগাদ যণ 
তথ্য ফাতায়ন 

ারনাগাদকৃত 
২ তারযখ াখা প্রধান 

(প্রান) 
৩০/০৯/১৯ 
৩১/১২/১৯ 

৩১/০৩/২০ 
৩০/০৬/২০ 

রক্ষভাত্রা ৩০/০৯/১৯ ৩১/১২/১৯ ৩১/০৩/২০ ৩০/০৬/২০   
অজমন ৩০/০৯/১৯   --   

৪.৫ তথ্য অরধ ায আইন; জনস্বাথ ম 

ংরিষ্ঠ তথ্য প্র া (সুযক্ষা) আইন, 

২০১১ এফং জনস্বাথ ম ংরিষ্ঠ তথ্য প্র া 

(সুযক্ষা) রফরধভারা, ২০১৭ ম্পম ম 

 ভ ম তমা- ভ মচাযীমদযম  অফরত যণ 

 ভ ম তমা- ভ মচাযী 

অফরত 
৬ ংখ্যা রচফ, ভূরভ 

আীর কফার্ ম 

৫০ জন রক্ষভাত্রা -- ২৫ ২৫ --   

অজমন    --   

৪.৬ স্বপ্রমণারদত তথ্য প্র া রনমদ মর া 

ারনাগাদ  ময ওময়ফাইমর্ প্র া 
 াম মক্রভ চরমছ ২ তারযখ াখা প্রধান 

(প্রান) 
৩১/১২/১৯ 
৩০/০৬/২০ 

রক্ষভাত্রা -- ৩১/১২/১৯ -- ৩০/০৬/২০   

অজমন --   --   

 

 

  



 

 াম মক্রমভয নাভ  ভ মম্পাদন সূচ  সূচম য 

ভান 
এ   ফাস্তফায়মনয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০১৯-২০ 

অথ মফছমযয 

রক্ষভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০১৯-২০২০ 

রক্ষভাত্রা / 
অজমন 

১ভ 

ক ায়ার্ মায 
২য় 

ক ায়ার্ মায 
৩য় 

ক ায়ার্ মায 
৪থ ম 

ক ায়ার্ মায 
কভার্ 

অজমন 
অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 
৫. ই-গবমন মন্স ফাস্তফায়ন............................................১৮ 
৫.১  দাপ্তরয   ামজ অনরাইন কযন্স 

রমেভ (ই-কভইর/ এএভএ) এয 

ব্যফায 

ই-কভইর/ 
এএভএ ব্যফহৃত 

৪ %  র  ভ ম তমা 

ভূরভ আীর কফার্ ম 
১০০% রক্ষভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%   

অজমন ১০০%      

৫.২ রবরর্ও/অনরাইন কর্রর নপামযন্স 

আময়াজন (স্কাই/ম্যামঞ্জায, বাইফায 

ব্যফায) 

অনুরষ্ঠত 

 নপামযন্স 
৩  ংখ্যা  রক্ষভাত্রা       

অজমন       

৫.৩ দাপ্তরয   র  ামজ ইউরনম ার্ 

ব্যফায 
ইউরনম ার্ 

ব্যফামযয  াম মক্রভ 

চরমছ 

৪ %  র  ভ ম তমা 

ভূরভ আীর কফার্ ম 
১০০% রক্ষভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%   

অজমন ১০০%      

৫.৪ ই-কর্ন্ডায/ই-রজর এয ভাধ্যমভ ক্রয় 

 াম ম ম্পাদন 
ই-কর্ন্ডায 

ম্পারদত 
২ % রচফ, ভূরভ 

আীর কফার্ ম 
     --   

    --   

৫.৫ চালূকৃত অনরাইন/ই-কফায ব্যফায 

ংক্রান্ত  াম মক্রভ রযফীক্ষণ 
অনরাইন/ই-কফায 

ব্যফায  

রযফীক্ষণকৃত 

৪ % রচফ, ভূরভ 

আীর কফার্ 

৮০% রক্ষভাত্রা ২০% ২০% ২০% ২০%   

অজমন ২০%      

৫.৬ কাস্যার রভরর্য়ায ব্যফায  ময 

নাগরয  ভস্যায ভাধান 
ভস্যা 

ভাধানকৃত 
১ %          

৬. উদ্ভাফনী উমযাগ ও কফা দ্ধরত জী যণ-----------------------৮ 

৬.১ ফারল ম  উদ্ভাফন  ভ ম-রয ল্পনা 

২০১৮-১৯ প্রণয়ন 
 ভ ম-রয ল্পনা 

প্রণীত 
৪ তরযখ রচফ, ভূ:আ:মফা: ১৫/০৮/১৯ রক্ষভাত্রা ১২/৮/১৯ 

 
     

অজমন ১২/৮/১৯ 

 
     

৬.২ ফারল ম  উদ্ভাফন  ভ ম-রয ল্পনায় 

অন্তভূ মি  াম মক্রভ ফাস্তফায়ন 
ফাস্তফারয়ত উদ্ভাফনী 

 াম মক্রভ 
২ % াখা প্রধান 

(প্রান) 
৮০% রক্ষভাত্রা ২০% ২০% ২০% ২০%   

অজমন ১০%      

৬.৩ চালুকৃত উদ্ভাফন উমযাগ/রজকৃত 

কফা রযফীক্ষণ 
চালুকৃত কফা 

রযফীক্ষণকৃত 
২ % কপা ার ময়ন্ট 

 ভ ম তমা (NIS) 

১০০% রক্ষভাত্রা ২৫% ২৫% ২৫% ২৫%   

অজমন ২৫%      

 

  



 

 াম মক্রমভয নাভ  ভ মম্পাদন সূচ  সূচম য 

ভান 
এ   ফাস্তফায়মনয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০১৯-২০ 

অথ মফছমযয 

রক্ষভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০১৯-২০২০ 

রক্ষভাত্রা / 
অজমন 

১ভ 

ক ায়ার্ মায 
২য় 

ক ায়ার্ মায 
৩য় 

ক ায়ার্ মায 
৪থ ম 

ক ায়ার্ মায 
কভার্ 

অজমন 
অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 
৭. স্বচছতা ও জফাফরদর রিারী যণ---------------১৫ 
৭.১ ররএ ২০০৬-এয ধাযা ১১ (২) ও 

ররআয ২০০৮ এয রফরধ ১৬ (৬) 
অনুমায়ী ক্রয়-রয ল্পনা ২০১৮-১৯ 

প্রণয়ন 

ক্রয়-রয ল্পনা 

প্রণীত 
৩ তারযখ রচফ, ভূরভ 

আীর কফার্ ম 

৩০/০৯/১৯ রক্ষভাত্রা ৩০/০৯/১৯ -- -- --   

অজমন ৩০/০৯/১৯      

৭.২ স্ব স্ব ওময়ফাইমর্য অরবমমাগ 

প্ররত ায ব্যফস্থা (GRS) কফাফক্স 
ারনাগাদ যণ 

ওময়ফাইমর্ 

ারনাগাদ যমণয 

 াজ চরমছ 

১ তারযখ াখা প্রধান 

(প্রান) 
৩০/০৯/১৯ 
৩১/১২/১৯ 
৩১/০৩/২০ 
৩০/০৬/২০ 

রক্ষভাত্রা ৩০/০৯/১৯ ৩১/১২/১৯ ৩১/০৩/২০ ৩০/০৬/২০   

অজমন ৩০/০৯/১৯   --   

৭.৩ দপ্তয/ংস্থায কফা প্রদান প্ররত্রুরত 

(রটিমজন চার্ মায) এফং আওতাধীন 

দপ্তয/ংস্থায কফা প্রদান প্ররত্রুরত 

ফাত্মফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষণ 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত 

রযফীক্ষণকৃত 
৪ % াখা প্রধান 

(প্রান) 
৮০% রক্ষভাত্রা ২০% ২০% ২০% ২০%   

অজমন ২০%      

৭.৪ দপ্তয/ংস্থায াখ/অরধাখা/ 

রযদ মন/আ রি  রযদ মন 
রযদ মন/আ রি  
রযদ মন ম্পন্ন 

২ ংখ্যা  র  ভ ম তমা 

ভূরভ ভিণারয় 
 রক্ষভাত্রা       

       

অজমন       
৭.৫  রচফারয় রনমদ মভারা ২০১৪ 

অনুমায়ী নরথয কপ্ররণ রফন্যা যণ 
নরথ কেরণ 

রফন্যাকৃত 
৩ %  র 

াখা/অরধাখা 

 ভ ম তমা ভূরভ 

ভিণারয় 

৮০% রক্ষভাত্রা ১৫% ১৫% ১৫% ১৫%   
অজমন ১৫%      

৭.৬ গণশুনানীয আময়াজন আময়ারজত গণশুনানী 
২ 

ংখ্যা   রক্ষভাত্রা       
অজমন       

৮ দপ্তয/ংস্থায ংরিষ্ঠ অন্যান্য  াম মক্রভ-------------৫ 

৮.১ কফা প্তা চালুকৃত ও প্রদত্ত কফা 

 াম মক্রভ ভরনর্রযং 
 াম মক্রভ  

রযফীক্ষণকৃত 
২ % াখা প্রধান 

(প্রান) 
১০০% রক্ষভাত্রা -- -- ১০০%    

অজমন       

 

  



 াম মক্রমভয নাভ  ভ মম্পাদন সূচ  সূচম য 

ভান 
এ   ফাস্তফায়মনয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০১৯-২০ 

অথ মফছমযয 

রক্ষভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০১৯-২০২০ 

রক্ষভাত্রা / 
অজমন 

১ভ 

ক ায়ার্ মায 
২য় 

ক ায়ার্ মায 
৩য় 

ক ায়ার্ মায 
৪থ ম 

ক ায়ার্ মায 
কভার্ 

অজমন 
অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 
৮.২ রফদুুৎ ারন ও জ্বারানীয (মতর/গ্যা) 

এয ােয়ী / মফ মাত্তভ ব্যফায 

রনরিত যণ 

ােয়ী ব্যফায 

রনরিত 
২ % াখা প্রধান 

(প্রান) 
১০০% রক্ষভাত্রা ২৫% ২৫% ২৫% ২৫%   

অজমন ২৫%      

৮.৩ যাজস্ব ও উন্নয়ন খামতয ক ায়র্ মায 

রবরত্ত  ফযাদ্দ ভয়ভ ছাড় রনরিত যণ 
ভয়ভত ফযাদ্দ 

ছাড়কৃত 
১ তারযখ রচফ, ভূরভ 

আীর কফার্ ম 

৩১/০৫/২০ রক্ষভাত্রা ৩১/১০/১৯ ৩১/০১/২০ ৩১/০৩/২০ ৩১/০৫/২০   
অজমন ৩১/১০/১৯      

৯. শুদ্ধাচায চচ মায জন্য পুযস্কায/প্রমণাদনা প্রদান..............৩ 

৯.১শুদ্ধাচায পুযস্কায প্রদান নীরতভারা, 

২০১৭ এফং ভরিরযলদ রফাবামগয 

১৩.৩.২০১৮ তারযমখয 

০৪.০০.০০০০.৮২২.১৪.০৪২.১৬.০৫৩ 

নম্বয ষ্পষ্টী াযণ ত্র অনুমায়ী শুদ্ধাচায 

পুযস্কায প্রদান 

প্রদত্ত পুযস্কায ৩ তারযখ   রক্ষভাত্রা       

অজমন       

১০. অথ ম ফযাদ্দ ---------------------৫ 

১০.১ শুদ্ধাচায  ভ ম-রয ল্পনায় অন্তর্ভ মি 

রফরবন্ন  াম মক্রভ ফাস্তফায়মনয 

জন্যফযাদ্দকৃত অমথ ময আনুভারন  রযভান 

ফযাদ্দকৃত অথ ম ৫           

       

১১. রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন--------১১ 

১১.১ জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-

রয ল্পনা ২০১৮-১৯ প্রণয়ন  ময 

ভিণারময় দারখর 

প্রণয়মনয  াজ 

চরমছ 
৩ তারযখ কপা ার ময়ন্ট 

 ভ ম তমা (NIS) 

৩০/০৭/১৯ রক্ষভাত্রা ৩০/০৭/১৯ -- -- --   

অজমন ৩০/০৭/১৯      

১১.২ রনধ মারযত ভময় নত্রভার  

রযফীক্ষণ প্ররতমফদন ভিণারময় দারখর 
নত্রভার  

প্ররতমফদন দরখর 

 যমণয  াজ 

চরমছ 

২ ংখ্যা কপা ার ময়ন্ট 

 ভ ম তমা (NIS) 

৪টি রক্ষভাত্রা ০১ ০১ ০১ ০১   

অজমন ০১      

১১.৩ আওতাধীন আঞ্চরর /  ঠ ম মাময়য 

 াম মারয়ম  জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-

রয ল্পনা, ২০১৮-১৯ প্রণয়মনয রনমদ মনা 

প্রদান 

রনমদ মানা প্রদত্ত ২ তারযখ কপা ার ময়ন্ট 

 ভ ম তমা (NIS) 

২০/০৬/১৯ রক্ষভাত্রা       
অজমন       

১১.৪ আওতাধীন আঞ্চরর /ভাঠ ম মাময়য 

 াম মারয়ম  জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-

রয ল্পনা, ২০১৮-১৯ প্রণয়মনয রনরভত্ত 

 ভ মারা 

আময়ারজত 

 ভ মারা 
৩ তারযখ কপা ার ময়ন্ট 

 ভ ম তমা (NIS) 

০৫/০৭/১৯ রক্ষভাত্রা ০৫/০৭/১৯      

অজমন --      

১১.৫ আওতাধীন আঞ্চরর /ভাঠ ম মাময়য 

 াম মারয়ম  জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর 

রযফীক্ষণ প্ররতমফদমনয উয রপর্ব্য  

প্রদান 

অনুরষ্ঠত রপর্ব্য  

বা 
১ ংখ্যা কপা ার ময়ন্ট 

 ভ ম তমা (NIS) 

০৪টি রক্ষভাত্রা ০১ ০১ ০১ ০১   

অজমন --      

 


