
আঞ্চলিক/মাঠ পর্ যায়ের কার্ যািয়ের জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-রয ল্পনা প্রণয়ন ও ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষণ  াঠামভা, ২০১৮-২০১৯ 

 

কার্ যািয়ের নাভ:           দপ্তয/ংস্থায নাভ: 

 াম মক্রমভয নাভ 

 

 ভ মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়মনযদারয়ত্বপ্রা

প্ত 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 ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

১. প্রারতষ্ঠারন  ব্যফস্থা…………………….১১ 

১.১ ননরত তা  রভটিয বা অনুরষ্ঠত বা ৪ ংখ্যা   ননরত তা  রভটি      ৪ রক্ষযভাত্রা     ১     ১      ১      ১    

অজমন         

1.2 ননরত তা  রভটিয বায 

রদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফারয়ত 

রদ্ধামন্তয ায 

৪ %   ননরত তা  রভটি   100% রক্ষযভাত্রা 100% 100% 100% 100%    

অজমন     

১.৩ স্ব স্ব ওময়ফাইমর্ শুদ্ধাচায 

আই ন ারনাগাদ যণ 

আই ন 

ারনাগাদকৃত 

১ তারযখ   AvBwmwU wm‡÷g 31/12/18 রক্ষযভাত্রা  31/12/1

8 

     

অজমন     

১.৪ উত্তভ চচ মায (Best 

Practice) তারর া প্রণয়ন  ময 

ভরিরযলদ রফবামগ কপ্রযণ 

উত্তভ চচ মায 

তারর া 

কপ্ররযত 

২ তারযখ   cwiKíbv I 

M‡elYv 

30/06/1

9 

রক্ষযভাত্রা 30/09/18       

অজমন     

২. দক্ষতা ও ননরত তায উন্নয়ন………………….৭ 

২.১ অংীজমনয (stakeholder) 

অংগ্রমণ  বা 

অনুরষ্ঠত বা ২ ংখ্যা   ‡kqvi   wefvM     ১ রক্ষযভাত্রা          ১    

অজমন          
২.২  ভ ম তমা- ভ মচারযমদয 

অংগ্রমণ রনয়রভত উরহরত 

রফরধভারা ১৯৮২ , য ারয  ভ মচারয 

আচাযণ রফরধভারা ১৯৭৯ ও 

রচফারয় রনমদ মভারা ২০১৪ রফলময় 

মচতনতা বৃরদ্ধমূর  প্ররক্ষণ 

আময়াজন। অনুরু অন্যান্য 

রফরধ/রফধান ম্পম ম আমরাচনা 

(প্রময়াজয কক্ষমত্র) 

প্ররক্ষণাথী ৩ প্ররক্ষণাথী

য ংখ্যা 

      RBTA   ১600 রক্ষযভাত্রা 

 

 

  ২00   ৪00   ৫00    ৫00    

অজমন     

২.৩ জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর রফলময় 

 ভ ম তমা- ভ মচারযমদয প্ররক্ষণ প্রদান 

প্ররক্ষণাথী ২ ংখ্যা        RBTA   2000 রক্ষযভাত্রা  ৩00   ৪00    600    ৭00    

অজমন       

3. শুদ্ধাচায প্ররতষ্ঠায় ায়  আইন/রফরধ/নীরতভারা/ম্যানুময়র  ও প্রজ্ঞান/রযত্র প্রময়াগ/ফাস্তফায়ন………….১০ 



 াম মক্রমভয নাভ 

 

 ভ মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়মনযদারয়ত্বপ্রা

প্ত 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 ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

৩.১cyi®‹vi cÖ`vb bxwZgvjv bxwZgvjv 

cÖYqb 

   ৫    ZvwiL cÖkvmb I 

gvbem¤ú` 
31/03/1

9 
রক্ষযভাত্রা   31/03/1

9 
    

      অজমন        

৩.২ AvPiYwewa bxwZgvjv 

cÖYqb 

   ৫    ZvwiL cÖkvmb I 

gvbem¤ú` 
31/12/18 রক্ষযভাত্রা  31/12/1

8 
     

      অজমন        

৩.১cyi®‹vi cÖ`vb bxwZgvjv bxwZgvjv 

cÖYqb 

   ৫    ZvwiL cÖkvmb I 

gvbem¤ú` 
31/03/1

9 
রক্ষযভাত্রা   31/03/1

9 
    

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

৪.১ স্ব স্ব ওময়ফাইমর্ তথ্য অরধ ায   

কফাফক্স ারনাগাদ যণ 

কফাফক্স 

ারনাগাদকৃত 

১ তারযখ GgAvBGm 31/12/18 রক্ষযভাত্রা       - 31/12/18      

অজমন       -    

৪.২ তথ্য অরধ ায আইমনয আওতায়  

দারয়ত্বপ্রাপ্ত  ভ ম তমা (রিও) ও রফ ল্প 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত  ভ ম তমায অনরাইন 

প্ররক্ষণ ম্পাদন 

অনরাইন 

প্ররক্ষমণয 

নদ প্রাপ্ত 

২ তারযখ GgAvBGm 31/12/18 রক্ষযভাত্রা       - 31/12/18      

অজমন   -     

৪.৩ দুদম  হারত র্রাইন নম্বয 

১০৬ (কর্ার রি) স্ব স্ব তথ্য ফাতায়মন 

ংযুি যণ এফং তা  ভ ম তমা-

 ভ মচারযমদযম  অফরত যণ 

তথ্য 

বাতােয়ে 

সংয়র্ালিত ও 

কম যকতযা-

কম যচালর 

অবলহত 

১ তারযখ GgAvBGm 30/09/1

8 
রক্ষযভাত্রা 30/09/18       
অজমন     

৪.৪ তথ্য ফাতায়মন ংমমারজত 

ংরিষ্ট তথ্যমূ ারনাগাদ যণ 

তথ্য ফাতায়ন 

ারনাগাদকৃত 

২ তারযখ GgAvBGm 30/09/1

8 
রক্ষযভাত্রা 30/09/18       
অজমন     

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 GgAvBGm 5600 রক্ষযভাত্রা 1400 1400 1400 1400    
অজমন     

৪.৬ স্বপ্রমণারদত তথ্য প্রকাশ ারনাগাদকৃত ২ তালরখ GgAvBGm 30/09/1 রক্ষযভাত্রা 30/09/18       



 াম মক্রমভয নাভ 

 

 ভ মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়মনযদারয়ত্বপ্রা

প্ত 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 ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

লেয়দ যলশকা হািোগাদ কয়র 

ওময়ফাইমর্ প্র া 

রনমদ মর া 

ওময়ফাইমর্ 

প্র ারত 

8 অজমন     

৫. ই-গবমন মন্স ফাস্তফায়ন……………………….১৫ 

৫.১ দাপ্তরয   ামজ অনরাইন 

কযন্স রমেভ (ই-

কভইর/এএভএ)-এয ব্যফায 

ই-কভইর/ 

এএভএ 

ব্যফহৃত 

২ % AvBwmwU wm‡÷g 100% রক্ষযভাত্রা 100% 100% 100% 100%    

অজমন     

৫.২ রবরিও/অেিাইে/টেলি-

 নপামযন্স আময়াজন 

(স্কাই/ম্যামন্জায, বাইফায 

ব্যফায) 

 নপামযন্স 

অনুরষ্ঠত 
৩ ংখ্যা AvBwmwU wm‡÷g     ৪ রক্ষযভাত্রা 1 1 1 1    

অজমন     

৫.৩ দাপ্তরয   র  ামজ 

ইউরনম াি ব্যফায 

ইউলেয়কাড 

ব্যবহৃত 

২ % AvBwmwU Acv‡ikb    100% রক্ষযভাত্রা 100% 100% 100% 100%    
অজমন     

৫.৪ ই-কর্ন্ডায/ই-রজর-এয ভাধ্যমভ 

ক্রয়  াম ম ম্পাদন 

ই-কর্ন্ডায 

ম্পারদত 
২ % ms ’̄vcb   100% রক্ষযভাত্রা 100% 100% 100% 100%    

অজমন     
৫.৫ আঞ্চর /ভাঠ ম মাময় চালুকৃত 

অনরাইন/ই-কফায ব্যফায ংক্রান্ত 

 াম মক্রভ রযফীক্ষণ 

অনরাইন/ই-

কফায 

ব্যফায 

রযফীক্ষণকৃত 

৪ % AwWU-2   100% রক্ষযভাত্রা 100% 100% 100% 100%    
অজমন        

৫.৬ কাস্যার রভরিয়া ব্যফায  ময 

নাগরয  ভস্যায ভাধান 

নাগরয  

ভস্যা 

ভাধানকৃত 

২ % AvBwmwU wm‡÷g   100% রক্ষযভাত্রা 100% 100% 100% 100%    
অজমন        

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

৬.১ বালষ যক উদ্ভাবে কম য-পলরকল্পো 

২০১৮-১৯ প্রণেে 

কম য-

পলরকল্পো 

প্রণীত 

১ তারযখ Innovation 

team 
30/09/1

8 

রক্ষযভাত্রা 14/08/18       
অজমন     

৬.২ বালষ যক উদ্ভাবে কম য-পলরকল্পোে 

অর্ন্যভুক্ত কার্ যক্রম বাস্তবােে 

ফাস্তফারয়ত 

উদ্ভাফনী 

 াম মক্রভ 

২ % Innovation 

team 
100% রক্ষযভাত্রা 25% 25% 25% 25%    

অজমন        

৬.৩ চালুকৃত উদ্ভাফন চালুকৃত কফা ২ % Innovation      ২ রক্ষযভাত্রা  ১  ১    



 াম মক্রমভয নাভ 

 

 ভ মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়মনযদারয়ত্বপ্রা

প্ত 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 ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

উমযাগ/রজকৃত কফা রযফীক্ষণ রযফীক্ষণকৃত team অজমন -    

৭. স্বচ্ছতা ও জফাফরদর শলক্তশািী যণ…………………..১৮ 

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 ms ’̄vcb/ 

cÖ‡KŠkj 

31/12/18 রক্ষযভাত্রা 30/09/18       

অজমন     

৭.২ স্ব স্ব ওময়ফাইমর্য অরবমমাগ 

প্ররত ায ব্যফস্থা (GRS) কফাফক্স 

ারনাগাদ যণ 

ওময়ফাইমর্ 

ারনাগাদকৃত 
১ তারযখ AvBwmwU wm‡÷g I 

wfwRj¨v›m 

31/12/18 রক্ষযভাত্রা - 31/12/18      

অজমন -    

৭.৩ আঞ্চরর /ভাঠ ম মাময়য 

 াম মারময়য কফা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

(রটিমজনস্ চার্ মায) ফাস্তফায়ন 

অগ্রগরত রযফীক্ষণ 

ফাস্তফায়ন 

অগ্রগরত 

রযফীক্ষণকৃত 

৪ % cwiKíbv I M‡elYv 100% রক্ষযভাত্রা 100% 100% 100% 100%    
অজমন       

৭.৪ আঞ্চরর /ভাঠ ম মাময়য 

 াম মারময়য াখা/অরধাখা 

রযদ মন/আ রি  রযদ মন 

রযদ মন/ 

আ রি  

রযদ মন   

ম্পন্ন 

২ ংখ্যা AwWU-1  ৫৬৫ রক্ষযভাত্রা 116 144 150 155    
অজমন        

৭.৫ রচফারয় রনমদ মভারা ২০১৪ 

অনুমায়ী নরথয কেরণ রফন্যা যণ 

নরথ কেরণ 

রফন্যাকৃত 

৪ % mKj wefvM 100% রক্ষযভাত্রা 100% 100% 100% 100%    
অজমন        

৭.৬ গণশুনানী আময়াজন আময়ারজত 

গণশুনানী 

৪ %  AcÖ‡hvR¨ রক্ষযভাত্রা -      cvi¯ú

wiK 

Av‡jv

Pbvi 

wfwË‡

Z 

mKj 

AvcwË 

wb®úw

Ë Kiv 

nq | 

অজমন -    

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

৮.১ কফা প্তা চালুকৃত ও প্রদত্ত 

কফা  াম মক্রভ ভরনর্রযং 

 াম মক্রভ 

রযফীক্ষণকৃত 

 %  gv‡K©wUs 100% রক্ষযভাত্রা    25%     25%   25%   25%    

অজমন     



 াম মক্রমভয নাভ 

 

 ভ মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়মনযদারয়ত্বপ্রা

প্ত 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 ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

৮.২ দপ্তমযয কফামূল্য/রপ গ্রমণয 

কক্ষমত্র গৃীত অমথ ময যরদ প্রদান 

রনরিত যণ 

যরমদয 

ভাধ্যমভ 

কফামূল্য 

গৃীত 

 % mKj wefvMxq 

Kvh©vjq 

100% রক্ষযভাত্রা   100% 100% 100% 100%    

অজমন     

৮.৩   ভ ম তম- ভ মচারয ফদরী ামর 

প্ররভত রনয়ভ-নীরত অনুযণ 

প্ররভত নীরত 

অনুসৃত 

 % cÖkvmb I 

gvbem¤ú` 

100% রক্ষযভাত্রা   100% 100% 100% 100%    

অজমন       
৯. শুদ্ধাচার চচ চার জন্য পুরস্কার/প্রণ াদনা প্রদান.............৩ 

৯.১ ‘শুদ্ধাচায পুরস্কার  প্রদাে  

নীরতভারা, ২০১৭’ এফং ভরিরযলদ 

রফবামগয ১৩.৩.২০১৮ তারযমখয 

০৪.০০.০০০০.৮২২.১৪.০৪২.১৬.০৫

৩ নম্বয ষ্পেী যণ ত্র অনুমায়ী 
শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদাে 

প্রদত্ত পুরস্কার ৩ তারযখ cÖkvmb I 

gvbem¤ú` 

30/06/19 রক্ষযভাত্রা -   30/06/19    

অজমন     

১০. অথ য বরাদ্দ.............................................৫ 
১০.১ শুদ্ধাচার কম য-পলরকল্পোে 

অর্ন্যভুক্ত লবলিন্ন কার্ যক্রম বাস্তবােয়ের 

িন্য বরাদ্দকৃত   অমথ ময আনুমালেক 

রযভাণ 

বরাদ্দকৃত 

অথ য 

৫ িক্ষ োকা A_© cÖkvmb wefvM 50 j¶ রক্ষযভাত্রা 10 j¶ 10 j¶ 10 j¶ 20 j¶    

অজমন     

১১. রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন………………..……৬ 

১১.১ জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-

রয ল্পনা, ২০১৮-১৯ ংরিষ্ট 

দপ্তয/ংস্থায় দারখর 

 ভ ম-

রয ল্পনা 

দারখরকৃত 

৩ তালরখ cÖkvmb I 

gvbem¤ú` 
10/07/1

8 
রক্ষযভাত্রা 10/07/18       

অজমন     

১১.২ রনধ মারযত ভময় নত্রভার  

প্ররতমফদন স্ব স্ব দপ্তয/ংস্থায় দারখর 

নত্রভার  

প্ররতমফদন 

দারখরকৃত 

৩ তালরখ mKj wefvMxq 

Kvh©vjq 
নত্রভার  রক্ষযভাত্রা 03/10/18 03/01/19 03/04/19 03/07/19    

অজমন     

 


