
জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-রয ল্পনা প্রণয়ন  ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষণ  

 াঠামভা, ২০১৮-২০১৯ এয ২য় ক োয়োর্ টোয (অক্টোফয-ডিক্ম্বয, ২০১৮) প্রডিক্ফদন 

 

ভন্ত্রণোরয়/ডফবোগ/যোষ্ট্রীয় প্রডিষ্ঠোক্নয নাভ:  জ্বারারন  খরনজ ম্পদ রফবাগ 
 

 াম মক্রমভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচক য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়মনযদারয়ত্ব

প্রাপ্ত ব্যরি/দ 

২০১৮-২০১৯ 

অথ মফছমযয 

রক্ষযভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  ভন্তব্য 

রক্ষযভাত্রা/ 

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 ১৪ ১৫ 

১. প্রারতষ্ঠারন  ব্যফস্থা………………………...১১ 

১.১ ননরত তা  রভটিয বা   অনুরষ্ঠত বা ৪ ংখ্যা কপা ার ময়ন্ট ০৪ রক্ষযভাত্রা ১ ১ ১ ১ ৪   

অজমন -- ১     

১.২ ননরত তা  রভটিয বায রদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন  

ফাস্তফারয়ত 

রদ্ধান্ত 

৪ % কপা ার ময়ন্ট ১০০% রক্ষযভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%   

অজমন -- ১০০%     

১.৩ স্ব স্ব ময়ফাইমর্ শুদ্ধাচায কফাফক্স 

ারনাগাদ যণ 

কফাফক্স 

ারনাগাদকৃত 

১ তারযখ রমেভ এনাররে ৩০/০৯/১৮ 

৩১/১২/১৮ 

৩১/০৩/১৯ 

৩০/০৬/১৯ 

রক্ষযভাত্রা ৩০/০৯/১৮ ৩১/১২/১৮ ৩১/৩/১৯ ৩০/৬/১৯    

অজমন ১৪/০৮/১৮ ৩১/১২/১৮     

১.৪ উত্তভ চচ মায (best practice) 

তারর া প্রণয়ন  ময ভরিরযলদ রফবামগ 

কপ্রযণ 

উত্তভ চচ মায 

তারর া কপ্ররযত 

২ তারযখ কপা ার ময়ন্ট ৩১/১২/১৮ রক্ষযভাত্রা -- ৩১/১২/১৮      

অজমন -- ২৭/৮/১৮     

২. দক্ষতা  ননরত তায উন্নয়ন……………………৭ 

২.১ অংীজমনয (stakeholder) 

অংগ্রমণ  বা 

অনুরষ্ঠত বা ২ ংখ্যা অডিডযক্ত ডিফ 

(প্রোন/অো:) 

০৪ রক্ষযভাত্রা ১ ১ ১ ১ ৪   

অজমন ১ ১     

২.২  ভ ম তমা- ভ মচারযমদয অংগ্রমণ 

রনয়রভত উরহরত রফরধভারা ১৯৮২; 

য ারয  ভ মচারয আচাযণ রফরধভারা 

১৯৭৯ এফং রচফারয় রনমদ মভারা ২০১৪ 

ম্পম ম মচতনতা বৃরদ্ধমূর  বা/ 

প্ররক্ষণ আময়াজন 

অংগ্রণ াযী/ 

প্ররক্ষণাথী 

৩ ংখ্যা যুগ্নরচফ 

(প্রান)/ 

কপো োর ময়ন্ট 

৬০ রক্ষযভাত্রা -- ২০ ২০ ২০ ৬০   

অজমন -- ২০     

২.৩ জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর রফলময় 

 ভ ম তমা- ভ মচারযকদয প্ররক্ষণ প্রদান 

প্ররক্ষণাথী ২ ংখ্যা কপো োর ময়ন্ট ৪০ রক্ষযভাত্রা -- ২০ ২০ - ৪০   

অজমন -- ২০     

৩. শুদ্ধাচায প্ররতষ্ঠায় ায়  আইন/রফরধ/নীরতভারা/ম্যানুময়র প্রণয়ন/ংস্কায/ারনাগাদ যণ  প্রজ্ঞান/রযত্র জারয………….১০ 

 

৩.১ গ্যা রফতযণ রনয়ভাফরী ২০১০ এয 

যুমগাপুমগী যণ 

রনয়ভাফরী নতযী ৫ ম্পন্ন জ্বোরোডন  খডনজ 

ম্পদ ডফবোগ 

৩০/৬/১৯ রক্ষযভাত্রা --   ৩০/০৬/১৯    

অজমন --      

৩.২ এরররজ ংক্রান্ত খড়া নীরতভারা 

প্রণয়ন 

খড়া নতযী ৫ ঐ জ্বোরোডন  খডনজ 

ম্পদ ডফবোগ 

৩০/৬/১৯ রক্ষযভাত্রা --   ৩০/০৬/১৯    

অজমন --      



 াম মক্রমভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচক য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়মনযদারয়ত্ব

প্রাপ্ত ব্যরি/দ 

২০১৮-২০১৯ 

অথ মফছমযয 

রক্ষযভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  ভন্তব্য 

রক্ষযভাত্রা/ 

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 ১৪ ১৫ 

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

৪.১ স্ব স্ব ময়ফাইমর্ তথ্য অরধ ায   

কফাফক্স ারনাগাদ যণ  

কফাফক্স 

ারনাগাদকৃত 

১ তারযখ দারমত্বপ্রাপ্ত 

 ভ ম তমা 

৩০/৯/১৮ 

৩১/৩/১৯ 

রক্ষযভাত্রা ৩০/০৯/১৮  ৩১/৩/১৯     

অজমন ৩০/০৯/১৮      

৪.২ তথ্য অরধ ায আইমনয আতায়  

দারয়ত্বপ্রাপ্ত  ভ ম তমা (রি)  রফ ল্প 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত  ভ ম তমায অনরাইন প্ররক্ষণ 

ম্পাদন 

অনরাইন 

প্ররক্ষমণয  

নদ প্রাপ্ত 

২ তারযখ ঐ ৩১/১২/১৮ রক্ষযভাত্রা 

 

-- ৩১/১২/১৮      

অজমন -- ৩১/১২/১৮     

৪.৩ দুদম  হারত র্রাইন নম্বয ১০৬ 

(কর্ার রি) স্ব স্ব তথ্য ফাতায়মন 

ংযুি যণ এফং তা  ভ ম তমা-

 ভ মচারযমদযম  অফরত যণ 

িথ্য ফোিোয়ক্ন 

ংক্মোডজি  

 ভ ট িটো-

 ভ টিোডয অফডি 

১ তারযখ ঐ ৩১/১২/১৮ রক্ষযভাত্রা 

 

-- ৩১/১২/১৮      

অজমন -- ৩১/১২/১৮     

৪.৪ তথ্য ফাতায়মন ংকমারজত ংরিষ্ট 

তথ্যমূ ারনাগাদ যণ  

তথ্য ফাতায়ন 

ারনাগাদকৃত 

২ তারযখ ঐ ৩১/১২/১৮ রক্ষযভাত্রা -- ৩১/১২/১৮      

অজমন -- ৩১/১২/১৮     

৪.৫  তথ্য অরধ ায আইন. ২০০৯; 

জনস্বাথ ম ংরিষ্ট তথ্য প্র া (সুযক্ষা) 

আইন, ২০১১ এফং জনস্বাথ ম ংরিষ্ট তথ্য 

প্র া (সুযক্ষা) রফরধভারা, ২০১৭ ম্পম ম 

 ভ ম তমা- ভ মচারযমদযম  অফরত যণ 

 ভ ম তমা-

 ভ মচারয অফরত 

৬ ংখ্যা ঐ ৬০ জন রক্ষযভাত্রা 

 

-- ২০ ২০ ২০ ৬০   

অজমন -- ২০     

৪.৬ স্বপ্রমণারদত তথ্য প্র ো ডনক্দ টড ো 

োরনোগোদ  ক্য ময়ফাইমর্ প্র া  

ারনাগাদকৃত 

রনমদ মর া ময়ফাইমর্ 

প্র ারত 

২ িোডযখ ঐ ৩১/১২/১৮ রক্ষযভাত্রা -- ৩১/১২/১৮      

অজমন -- ৩১/১২/১৮     

৫. ই-গবমন মন্স ফাস্তফায়ন……………………………..১৩ 

৫.১ দাপ্তরয   ামজ অনরাইন কযন্স 

রমেভ(ই-কভইর/এএভএ)-এয ব্যফায 

ই-কভইর/ 

এএভএ 

ব্যফহৃত 

২ % রমেভ এনাররে ১০০% রক্ষযভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%   

অজমন ১০০% ১০০%     

৫.২ রবরি/অনরোইন/কর্ডর- নপামযন্স 

আময়াজন (স্কাই/ম্যামন্জায, বাইফায 

ব্যফায) 

 নপামযন্স 

অনুরষ্ঠত  

৩ ংখ্যা যুগ্ন রচফ 

(প্রান)/রমেভ 

এনাররে 

৪ রক্ষযভাত্রা ১ ১ ১ ১ ৪   

অজমন ১ ১     

৫.৩ দাপ্তরয   র  ামজ ইউরনম াি 

ব্যফায  

ইউডনক্ োি 

ব্যফহৃি 

২ % ঐ ১০০% রক্ষযভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন ১০০% ১০০%     

৫.৪ ই-কর্ন্ডায/ই-রজর-এয ভাধ্যমভ ক্রয় 

 াম ম ম্পাদন 

ই-কর্ন্ডায 

ম্পারদত  

২ % ঐ ১০% রক্ষযভাত্রা --   ১০%    

অজমন --      

৫.৫ চালুকৃত অনরাইন/ই-কফায ব্যফায 

ংক্রান্ত  াম মক্রভ রযফীক্ষণ  

অনরাইন/ 

ই-কফায ব্যফায 

রযফীক্ষণকৃত 

৪ % রমেভ এনাররে ৫০% রক্ষযভাত্রা ৫০%  ৫০%     

অজমন ১০০%      



 াম মক্রমভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচক য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়মনযদারয়ত্ব

প্রাপ্ত ব্যরি/দ 

২০১৮-২০১৯ 

অথ মফছমযয 

রক্ষযভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  ভন্তব্য 

রক্ষযভাত্রা/ 

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 ১৪ ১৫ 

৬. উদ্ভাফনী উমযাগ  কফা দ্ধরত জী যণ……………..….৫ 

৬.১ ফোডল ট  উদ্ভোফন  ভ ট-ডয ল্পনো 

২০১৮-১৯ প্রণয়ন 

 ভ ট-ডয ল্পনো 

প্রণীি 

১ তারযখ রচপ ইমনামবন 

অরপায 

১৬/০৮/১৮ রক্ষযভাত্রা ১৬/০৮/১৮       

অজমন ১৬/০৮/১৮      

৬.২ ফোডল ট  উদ্ভোফন  ভ ট-ডয ল্পনোয় 

অর্ন্টভুক্ত  োম টক্রভ ফোস্তফোয়ন  

ফাস্তফারয়ত 

উদ্ভাফনী 

 াম মক্যভ 

২ % ঐ ৫০% রক্ষযভাত্রা --  ৫০% ৫০%    

অজমন --      

৬.৩ চালুকৃত উদ্ভাফন উমযাগ/রজকৃত 

কফা রযফীক্ষণ 

চালুকৃত কফা 

রযফীক্ষণকৃত 

২ % ঐ ৫০% রক্ষযভাত্রা --  ৫০% ৫০%    

অজমন --      

৭. স্বচ্ছতা  জফাফরদর ডক্তোরী যণ…………………….১৪ 

৭.১ ররএ ২০০৬-এয ধাযা ১১(২)  

ররআয ২০০৮-এয রফরধ ১৬(৬) 

অনুমায়ী ক্রয়-রয ল্পনা ২০১৮-১৯ প্রণয়ন 

ক্রয়-রয ল্পনা 

প্রণীত 

৩ তারযখ যুগ্মরচফ 

(প্রান) 

৩০/০৯/২০১৮ রক্ষযভাত্রা ৩০/০৯/১৮       

অজমন ৩০/০৯/১৮      

৭.২ স্ব স্ব ময়ফাইমর্য অরবমমাগ 

প্ররত ায ব্যফস্থা (GRS) কফাফক্স 

ারনাগাদ যণ 

ময়ফাইমর্ 

 ারনাগাদকৃত  

১ তারযখ রমেভ এনাররে ৩০/০৯/১৮ 

৩১/৩/১৯ 

রক্ষযভাত্রা ৩০/০৯/১৮  ৩১/০৩/১৯     

অজমন ১৪/০৮/১৮       

৭.৩ ভিণারয়/রফবাগ/অন্যোন্য যোষ্ট্রীয় 

প্রডিষ্ঠোক্নয  স্ব স্ব কফা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

(রটিমজনস্ চার্ মায) এফং আতাধীন 

দপ্তয/ংহায কফা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষণ 

ফাস্তফায়ন 

অগ্রগরত 

রযফীক্ষণকৃত 

৪ % কপা ার ময়ন্ট ৫০% রক্ষযভাত্রা -- ২৫% -- ২৫%    

অজমন -- ২৫%     

৭.৪ ভিণারয়/রফবাগ/যোষ্ট্রীয় প্রডিষ্ঠোক্নয এফং 

আতাধীন/অধ:স্তন দপ্তয/ংহায াখা/ 

অরধাখা রযদ মন/আ রি  রযদ মন   

রযদ মন/ 

আ রি   

রযদ মন ম্পন্ন 

২ ংখ্যা ংরিষ্ট  র 

 ভ ম তমা 

৮ রক্ষযভাত্রা ২ ২ ২ ২ ৮   

অজমন ২ ২     

৭.৫ রচফারয় রনমদ মভারা ২০১৪ অনুমায়ী 

নরথয কেরণ রফন্যা যণ  

নরথ কেরণ 

রফন্যাকৃত 

৪ % যুগ্ন রচফ(প্রান) ৩০% রক্ষযভাত্রা -- ১০% ১০% ১০%   কভোর্ নডিয 

৩০% অজমন -- ১০%    

৮. ভিণারয়/রফবাগ/অন্যান্য যাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠামনয শুদ্ধাচায ংরিষ্ট অন্যান্য  াম মক্রভ……………..৬ (রনমদ মর ায় ংমমারজত তারর া কথম   ভমক্ষ ৩টি  াম মক্রভ রনফ মাচন  যমত মফ)  

৮.১ ফম য়া রফদুযৎ, ারন  জ্বারানীয রফর 

প্রদান 

 ২ িোডযখ যুগ্ন রচফ 

(প্রান) 

৩০/৬/১৯ রক্ষযভাত্রা    ৩০/৬/১৯    

অজমন       

৮.২ যাজস্ব  উন্নয়ন খামতয ক ায়ার্ মায 

রবরত্ত  ফযাদ্দ ভয়ভত ছাড় রনরিত যণ 

 ২ িোডযখ ংরিষ্ট  র 

 ভ ম তমা 

৩০/০৯/১৮ 

৩১/১২/১৮ 

৩১/০৩/১৯ 

৩০/০৬/১৯ 

রক্ষযভাত্রা ৩০/০৯/১৮ ৩১/১২/১৮ ৩১/০৩/১৯ ৩০/০৬/১৯    

অজমন ৩০/০৯/১৮ ৩১/১২/১৮     

৮.৩  ভ ম তম- ভ মচারয ফদরী ামর প্ররভত 

রনয়ভ-নীরত অনুযণ 

ফদররকৃত ২ % যুগ্ন রচফ(প্রান) ১০০% রক্ষযভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন ১০০% ১০০%     



 াম মক্রমভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচক য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়মনযদারয়ত্ব

প্রাপ্ত ব্যরি/দ 

২০১৮-২০১৯ 

অথ মফছমযয 

রক্ষযভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  ভন্তব্য 

রক্ষযভাত্রা/ 

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 ১৪ ১৫ 

 

৯. শুদ্ধোিোয িি টোয জন্য পুযস্কোয/প্রক্ণোদনো প্রদোন..............................৫ 

৯.১ Ôky×vPvi পুযস্কোয প্রদোন  bxwZgvjv 

2017Õ এফং ভরিরযলদ রফবামগয 

১৩.৩.২০১৮ তারযমখয ০৪.০০.০০০০. 

৮২২.১৪.০৪২.১৬.০৫৩ নম্বয ষ্পেী যণ 

ত্র অনুমায়ী শুদ্ধোিোয পুযস্কোয প্রদোন 

প্রদত্ত পুযস্কোয ৩ তারযখ পুযস্কায প্রদান 

 রভটি 

৩ জন রক্ষযভাত্রা --   ৩০/৬/১৯    

অজমন --       

৯.২ আতাধীন/অধস্তন  াম মারময় 

‘শুদ্ধাচায পুযস্কোয  প্রদোন  নীরতভারা, 

২০১৭’ অনুমায়ী শুদ্ধোিোয পুযস্কোয প্রদোক্নয 

ডনডভত্ত ংডিষ্ট ক োক্ি অি ট ফযোদ্দ 

অথ ম ফযাদ্দকৃত ২ তারযখ ফামজর্ অরপায ৩০/০৩/১৯ রক্ষযভাত্রা --  ৩০/০৩/১৯     

অজমন --      

১০. অি ট ফযোদ্দ....................................................................৫ 

১০.১ শুদ্ধোিোয  ভ ট-ডয ল্পনোয় অর্ন্টভুক্ত 

ডফডবন্ন  োম টক্রভ ফোস্তফোয়ক্নয জন্য 

ফযোদ্দকৃি  অমথ ময আনুভোডন  রযভাণ 

ফযোদ্দকৃি অি ট ৫ রক্ষ 

র্ো ো 

ফামজর্ অরপায ৩.৫০ রক্ষ রক্ষযভাত্রা -- ৩১/১২/১৮      

অজমন -- ৩১/১২/১৮     

১১. রযফীক্ষণ  মূল্যায়ন…………………………….১০ 

১১.১ জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-

রয ল্পনা, ২০১৮-১৯ প্রণয়ন  ময 

ভরিরযলদ রফবামগ দারখর 

প্রণীত  ভ ম-

রয ল্পনা 

দারখরকৃত 

৩ িোডযখ কপা ার ময়ন্ট ০৩/০৭/১৮ রক্ষযভাত্রা ০৩/০৭/১৮       

অজমন ০৩/০৭/১৮      

১১.২ রনধ মারযত ভময় নত্রভার  

রযফীক্ষণ প্ররতমফদন ভরিরযলদ রফবামগ 

দারখর 

নত্রভার  

প্ররতমফদন 

দারখরকৃত 

২ ংখ্যো কপা ার ময়ন্ট       ০৪ রক্ষযভাত্রা ০১ ০১ ০১ ০১ ০৪   

অজমন ০১ ০১     

১১.৩ আিোধীন দপ্তয/ংস্থোক্  জাতীয় 

শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-রয ল্পনা, ২০১৮-

১৯  প্রণয়মনয রনমদ মনা প্রদান 

রনমদ মনা প্রদত্ত ১ িোডযখ কপা ার ময়ন্ট ১২/৬/১৮ রক্ষযভাত্রা ১২/০৬/১৮       

অজমন ১২/০৬/১৮      

১১.৪ আিোধীন দপ্তয/ংস্োয জাতীয় 

শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-রয ল্পনা, ২০১৮-

১৯  প্রণয়মনয রনরভত্ত  ভ মারা আময়াজন 

আময়ারজত 

 ভ মারা 

২ িোডযখ  ১২/০৬/১৮ রক্ষযভাত্রা ১২/০৬/১৮       

অজমন ১২/০৬/১৮       

১১.৫ আিোধীন দপ্তয/ংস্ো  র্তট  প্রণীি/ 

দারখরকৃত জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর রযফীক্ষণ  

প্ররতমফদমনয য  রপিব্যা  প্রদান 

অনুরষ্ঠত 

রপিব্যা  বা 

২ ংখ্যা কপা ার ময়ন্ট ০৪ রক্ষযভাত্রা ০১ ০১ ০১ ০১    

অজমন ০১ ০১     

 


