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জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-রয ল্পনা ও ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষণ  াঠামভা, ২০১৭-২০১৮ 

 

দপ্তয/ংস্থায নাভ : ফাংরামদ স্থরফন্দয  র্তমক্ষ           ভন্ত্রণারয়/রফবামগয নাভ : কনৌ-রযফন ভন্ত্রণারয় 

 

 

 াম মক্রভ সূচ  এ   দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/ 

প্রারন  

ইউরনট 

 অগ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০১৭-২০১৮ ভন্তব্য 

রবরি ফছয 

২০১৬-

২০১৭ 

২০১৭-

২০১৮ 

অথ মফছমযয 

রক্ষযভাত্রা 

রক্ষযভাত্রা/ 

প্রকৃত অজমন 

১ভ 

ক ায়াট মায 

জুরাই/১৭ 

- 

কমে/১৭ 

২য় 

ক ায়াট মায 

অমটা/১৭ 

- 

রডম/১৭ 

৩য় 

ক ায়াট মায 

জানু/১৮ 

- 

ভাচ ম/১৮ 

৪থ ম 

ক ায়াট মায 

এরপ্রর/১৮ 

- 

জুন/১৮ 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

১. প্রারতষ্ঠারন  ব্যফস্থা 

১.১ ননরত তা  রভটিয বা অনুরষ্ঠত বা ংখ্যা কচয়াযম্যান 

ভমাদয় 

৪ ৪ রক্ষযভাত্রা ১ ১ ১ ১  

প্রকৃত অজমন      

১.২ ননরত তা  রভটিয বায 

রদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফারয়ত রদ্ধামন্তয 

ায 

% প্রান 

াখা 

-- ৫০% রক্ষযভাত্রা ১০% ২০% ৩০% ৫০%  

প্রকৃত অজমন      

১.৩ দপ্তয/ংস্থায় শুদ্ধাচায 

প্ররতষ্ঠায কক্ষমত্র অন্তযায় 

রচরিত যণ 

রচরিত অন্তযায়মূ তারযখ প্রান 

াখা 

 ০১-০১-১৮ রক্ষযভাত্রা   ০১-০১-১৮  এ  ভ মম ৌর 

রয ল্পনা 

ফাস্তফায়ন  যমত 

রগময় ক ভস্ত 

অন্তযায় রচরিত 

মফ তা ১-১-১৮ 

তারযমখয ভমে 

ভন্ত্রণারময় কপ্রযণ 

 যা মফ। 

প্রকৃত অজমন      

১.৪ অংীজমনয 

(Stakeholder) অংগ্রমণ 

বা 

 

 

অনুরষ্ঠত বা ংখ্যা প্রান 

াখা 

৪ ৪ রক্ষযভাত্রা ১ ১ ১ ১  

প্রকৃত অজমন      
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 াম মক্রভ সূচ  এ   দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/ 

প্রারন  

ইউরনট 

 অগ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০১৭-২০১৮ ভন্তব্য 

রবরি ফছয 

২০১৬-

২০১৭ 

২০১৭-

২০১৮ 

অথ মফছমযয 

রক্ষযভাত্রা 

রক্ষযভাত্রা/ 

প্রকৃত অজমন 

১ভ 

ক ায়াট মায 

জুরাই/১৭ 

- 

কমে/১৭ 

২য় 

ক ায়াট মায 

অমটা/১৭ 

- 

রডম/১৭ 

৩য় 

ক ায়াট মায 

জানু/১৮ 

- 

ভাচ ম/১৮ 

৪থ ম 

ক ায়াট মায 

এরপ্রর/১৮ 

- 

জুন/১৮ 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

২. মচতনতা বৃরদ্ধ 

২.১ মচতনতা বৃরদ্ধমূর  বা অনুরষ্ঠত বা ংখ্যা প্রান 

াখা 

৪ ৪ রক্ষযভাত্রা ১ ১ ১ ১  

প্রকৃত অজমন      

২.২ জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর 

ংক্রান্ত  প্ররক্ষণ 

প্ররক্ষণাথী ংখ্যা প্রান 

াখা 

১৫ ১৮ রক্ষযভাত্রা ৩ ৬ ৬ ৩  

প্রকৃত অজমন      

৩. জনমফা রনরিত  যায রমক্ষয আইন/রফরধ/নীরতভারা প্রণয়ন ও ংস্কায 

 

৩.১ ট্যারযপ ররডউর ংমাধন      রক্ষযভাত্রা      

প্রকৃত অজমন      

৪. শুদ্ধাচায চচ মায জন্য প্রমণাদনা প্রদান 

৪.১ ‘শুদ্ধাচায পুযস্কায প্রদান 

নীরতভারা, ২০১৭’-এয 

রফধানানুাময শুদ্ধাচায পুযস্কায 

প্রদান 

প্রদি পুযস্কায ংখ্যা প্রান 

াখা 

--- ৪ রক্ষযভাত্রা    ৪  

প্রকৃত অজমন      

৫. ই-গবন্যমান্স ও কফায ভান উন্নীত যণ 

৫.১ অনরাইন কযন্স রমেমভয 

ব্যফায 

ই-কভইর/ এএভএ-

এয ভােমভ 

রনষ্পরিকৃত রফলয় 

% প্রান 

াখা 

 ইমতাভমে 

ফাস্তফারয়ত 

রক্ষযভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  

প্রকৃত অজমন      

৫.২ রফরবন্ন ভােভ (াভারজ  

কমাগামমাগ ভােভ) ব্যফায 

 ময অনরাইন   নপামযন্স 

অনুরষ্ঠত অনরাইন 

 নপামযন্স 

ংখ্যা প্রান 

াখা 

 ৩ রক্ষযভাত্রা -- ১ ১ ১  

প্রকৃত অজমন      

৫.৩ দপ্তয/ংস্থায় ই-পাইররং 

দ্ধরত ফাস্তফায়ন 

ই-পাইমর নরথ 

রনষ্পরিকৃত 

%   ০১-০১-১৮ রক্ষযভাত্রা      

প্রকৃত অজমন      

৫.৪ দাপ্তরয   ামজ ইউরনম াড 

ব্যফায 

ইউরনম াড ব্যফায 

 ময  াম মম্পাদন 

%   ১০০% রক্ষযভাত্রা ৫% ২০% ৫০% ১০০% ইমতাভমে প্রচরন 

শুরু ময়মছ। 

প্রকৃত অজমন      
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 াম মক্রভ সূচ  এ   দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/ 

প্রারন  

ইউরনট 

 অগ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০১৭-২০১৮ ভন্তব্য 

রবরি ফছয 

২০১৬-

২০১৭ 

২০১৭-

২০১৮ 

অথ মফছমযয 

রক্ষযভাত্রা 

রক্ষযভাত্রা/ 

প্রকৃত অজমন 

১ভ 

ক ায়াট মায 

জুরাই/১৭ 

- 

কমে/১৭ 

২য় 

ক ায়াট মায 

অমটা/১৭ 

- 

রডম/১৭ 

৩য় 

ক ায়াট মায 

জানু/১৮ 

- 

ভাচ ম/১৮ 

৪থ ম 

ক ায়াট মায 

এরপ্রর/১৮ 

- 

জুন/১৮ 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

৫.৫ ভন্ত্রণারয়/রফবাগ  র্তম  

২০১৬-১৭ অথ মফছমযয ফারল ম  

 ভ মংস্থান চুরিমত ফরণ মত তারর া 

অনুমায়ী দপ্তয/ংস্থায জন্য 

প্রমমাজয  ভমক্ষ দুটি  ময 

অরাইন কফা চালু  যা 

ন্যযনতভ দুটি অনরাইন 

কফা চালুকৃত 

ংখ্যা প্রান 

াখা 

 ২টি 

০১-০১-১৮ 

১৫-৬-১৮ 

রক্ষযভাত্রা   ০১-০১-১৮ 

১৫-৬-১৮ 

--  

প্রকৃত অজমন      

৫.৬ ই-কটন্ডামযয ভামেভ ক্রয়  াম ম 

ম্পাদন 

ই-কটন্ডাময ম্পারদত 

ক্রয়  াম ম  

% প্রম ৌর 

াখা 

 ১০০% রক্ষযভাত্রা     ফাস্তফারয়ত 

প্রকৃত অজমন      

৫.৭ দাপ্তরয   ামজ কাশ্যার 

রভরডয়া ব্যফায 

দাপ্তরয  কাশ্যার 

রভরডয়া কজ 

%   চালুকৃত রক্ষযভাত্রা      

প্রকৃত অজমন      

৬. জনমফা জী যমণয রমক্ষয উদ্ভাফনী উমযাগ ও কফা দ্ধরত জী যণ 

 

৬.১ দপ্তয/ংস্থা  র্তম  ফারল ম  

উদ্ভাফনী  ভ মরয ল্পনা ২০১৭-১৮ 

প্রণয়ন 

উদ্ভাফনী  ভ মরয ল্পনা 

প্রণীত 

তারযখ   ১৫-০১-১৮ রক্ষযভাত্রা   ১৫-০১-১৮   

প্রকৃত অজমন      

৬.২ দপ্তয/ংস্থা  র্তম  ২০১৭ 

ামরয ফারল ম  উদ্ভাফনী 

 ভ মরয ল্পনা অনুমায়ী  ভমক্ষ 

দুটি উদ্ভাফনী উমযাগ ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফারয়ত উদ্ভাফনী 

ধাযণা 

তারযখ   ২০-১-১৮ 

২০-৩-১৮ 

রক্ষযভাত্রা      

প্রকৃত অজমন      

৬.৩ দপ্তয/ংস্থায  ভমক্ষ এ টি 

কফা দ্ধরত জী যমণয উমযাগ 

কফা দ্ধরত 

জী যণকৃত 

তারযখ   ১৫-০১-১৮ রক্ষযভাত্রা   ১৫-০১-১৮   

প্রকৃত অজমন      

৭. জফাফরদর রিারী যণ 

৭.১ দ্রুততভ ভময় অরবমমাগ 

রনষ্পরি 

অরবমমাগ রনষ্পরিকৃত রদন   ৬০ রদন রক্ষযভাত্রা      

প্রকৃত অজমন      

৭.২ অরবমমাগ রনষ্পরি  ময 

ংরিষ্ট ব্যরিম  অফরত যণ 

রনষ্পরিকৃত অরবমমাগ 

অফরত যণ 

রদন   ১০ রদন রক্ষযভাত্রা      

প্রকৃত অজমন      



4 
 

 াম মক্রভ সূচ  এ   দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/ 

প্রারন  

ইউরনট 

 অগ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০১৭-২০১৮ ভন্তব্য 

রবরি ফছয 

২০১৬-

২০১৭ 

২০১৭-

২০১৮ 

অথ মফছমযয 

রক্ষযভাত্রা 

রক্ষযভাত্রা/ 

প্রকৃত অজমন 

১ভ 

ক ায়াট মায 

জুরাই/১৭ 

- 

কমে/১৭ 

২য় 

ক ায়াট মায 

অমটা/১৭ 

- 

রডম/১৭ 

৩য় 

ক ায়াট মায 

জানু/১৮ 

- 

ভাচ ম/১৮ 

৪থ ম 

ক ায়াট মায 

এরপ্রর/১৮ 

- 

জুন/১৮ 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

৭.৩ অরডট আরি রনষ্পরি যণ রনষ্পরিকৃত অরডট 

আরি 

%   ২০% রক্ষযভাত্রা      

প্রকৃত অজমন      

৭.৪ দুনীরত প্ররতমযাধ ম্পর মত 

 াম মক্রভ (মমভন : ইমরক্ট্ররন  

উরস্থরত, গণশুনানী ইতযারদ) গ্রণ 

 

গৃীত  াম মক্রভ ংখ্যা   ২টি রক্ষযভাত্রা    ২  

প্রকৃত অজমন      

৭.৫ দপ্তয/ংস্থায দুনীরতয কক্ষত্র 

(Grey Area) রচরিত যণ 

রচরিত কক্ষত্রমূ ংখ্যা   ১ রক্ষযভাত্রা   ১   

প্রকৃত অজমন      

৭.৬ তথ্য অরধ ায আইমনয 

আওতায় দারয়ত্বপ্রাপ্ত  ভ ম তমায 

অনরাইন প্ররক্ষণ 

অনরাইন প্ররক্ষমণ 

নদপ্রাপ্ত 

তারযখ   ১৫-৬-১৮ রক্ষযভাত্রা      

প্রকৃত অজমন      

৮. জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌমর উরিরখত দপ্তয/ংস্থায  াম মক্রভ (প্রমমাজয কক্ষমত্র) 
 

৮.১ প্রমমাজয নয়      রক্ষযভাত্রা      

প্রকৃত অজমন      

৮.২ প্রমমাজয নয়      রক্ষযভাত্রা      

প্রকৃত অজমন      

৯. দপ্তয/ংস্থায ননরত তা  রভটি  র্তম  রনধ মারযত শুদ্ধাচায ংরিষ্ট অন্যান্য  াম মক্রভ 

 

৯.১ রিতীয় প্রজমেয রটিমজন 

চাট মায প্রফতমন ও ারনাগাদ যণ 

    চরভান  রক্ষযভাত্রা      

প্রকৃত অজমন      

৯.২ ওময়ফাইট ারনাগাদ যণ 

 

    চরভান রক্ষযভাত্রা      

প্রকৃত অজমন      

১০. অথ ম ফযাদ্দ 

১০.১ শুদ্ধাচায ংক্রান্ত রফরবন্ন 

 াম মক্রভ ফাস্তফায়মনয জন্য 

আনুভারন  (Indicative) 

অমথ ময ফযাদ্দ 

  রাফ 

াখা 

 ৫.০০ 

রক্ষ 

টা া 

রক্ষযভাত্রা -- -- -- --  

প্রকৃত অজমন     
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 াম মক্রভ সূচ  এ   দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/ 

প্রারন  

ইউরনট 

 অগ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০১৭-২০১৮ ভন্তব্য 

রবরি ফছয 

২০১৬-

২০১৭ 

২০১৭-

২০১৮ 

অথ মফছমযয 

রক্ষযভাত্রা 

রক্ষযভাত্রা/ 

প্রকৃত অজমন 

১ভ 

ক ায়াট মায 

জুরাই/১৭ 

- 

কমে/১৭ 

২য় 

ক ায়াট মায 

অমটা/১৭ 

- 

রডম/১৭ 

৩য় 

ক ায়াট মায 

জানু/১৮ 

- 

ভাচ ম/১৮ 

৪থ ম 

ক ায়াট মায 

এরপ্রর/১৮ 

- 

জুন/১৮ 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

১১. রযফীক্ষণ 

১১.১ জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-

রয ল্পনা ও রযফীক্ষণ  াঠামভা 

প্রণয়ন 

 

রযফীক্ষণ  াঠামভা 

প্রণীত 

তারযখ   প্রণীত 

১৩-৭-১৭ 

রক্ষযভাত্রা ১৩-৭-১৭   --  

প্রকৃত অজমন ১৩-৭-১৭     

১১.২ জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-

রয ল্পনা ও ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ 

প্ররতমফদন ভন্ত্রণারয়/রফবামগ দারখর 

 

রযফীক্ষণ প্ররতমফদন 

দারখরকৃত 

ংখ্যা    রক্ষযভাত্রা      

প্রকৃত অজমন      

১১.৩ আওতাধীন ভাঠ ম মাময়য 

 াম মারময়য জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর 

 ভ ম-রয ল্পনা ও ফাস্তাফায়ন 

রযফীক্ষণ  াঠামভা প্রণয়ন 

রযফীক্ষণ  াঠামভা 

প্রণীত 

তারযখ   ১৩-৭-১৭ রক্ষযভাত্রা ১৩-৭-১৭     

প্রকৃত অজমন ১৩-৭-১৭     

১১.৪ আওতাধীন ভাঠ ম মাময়য 

 াম মারময়য জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর 

 ভ ম-রয ল্পনা ও ফাস্তফায়ন 

রযফীক্ষণ প্ররতমফদন দপ্তয/ংস্থায় 

দারখর 

রযফীক্ষণ প্ররতমফদন 

দারখরকৃত 

ংখ্যা    রক্ষযভাত্রা      

প্রকৃত অজমন      

 


