
শুদ্ধাচার ক ৌল  ম ম-পরর ল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অগ্রগরি পররবীক্ষণ  াঠামমা, ২০১৮-২০১৯ 

 

মন্ত্রণায় /রবভাগ/রানীয়িপ্ররিয়ামনর  নাম:  

 ায মক্রমমর নাম  ম মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

মান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৮-২০১৯ 

অর্ মবছমরর 

ক্ষযমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরি পররবীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  মন্তব্য 

ক্ষযমাত্রা/ 

অজমন 

১ম 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কমার্ 

অজমন 

অরজমি 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৪ ১৫ 

১. প্রারিয়ারন  ব্যবস্থা………………………………১১ 

১.১ নৈতিকিা কতমটির সভা   অনুতিি সভা ৪ ংখ্যা ক্ষযমাত্রা      

অজমন            

1.2 নৈতিকিা কতমটির সভার তসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ৈ  

বাস্তবাতয়ি 

তসদ্ধান্ত 

৪ % 

 

ক্ষযমাত্রা       

অজমন         

১.৩ স্ব স্ব ওময়বাইমর্ শুদ্ধাচার 

কবাবক্স ানাগাদ রণ 

কবাবক্স 

ানাগাদকৃি 

১ িাররখ 

 

ক্ষযমাত্রা 
   

   

অজমন       

১.৪ উত্তম চচ মার (best practice) 

িার া প্রণয়ন  মর মরন্ত্রপররদ 

রবভামগ কপ্ররণ 

উত্তম চচ মার 

িার া কপ্রররি 

২ িাররখ 

 

 
ক্ষযমাত্রা       

অজমন       

২. দক্ষিা ও ননরি িার উন্নয়ন……………………..….ি৭ 

২.১ অংলীজমনর (stakeholder) 

অংলগ্রমণ  ভা 

অনুরয়ি ভা ২ ংখ্যা 

 

ক্ষযমাত্রা       

অজমন       
২.২  ম ম িমা- ম মচাররমদর অংলগ্রমণ 

রনয়রমি উপরহরি রবরিমাা ১৯৮২; 

র ারর  ম মচারর আচারণ রবরিমাা 

১৯৭৯ এবং রচবায় রনমদ মলমাা 

২০১৪ ম্পম ম মচিনিা বৃরদ্ধমূ  

ভা/প্ররলক্ষণ আময়াজন 

অংশগ্রহণকারী/ 

প্রতশক্ষণার্থী 
৩ ংখ্যা 

 
ক্ষযমাত্রা 

 

 

      

অজমন      

২.৩ জািীয় শুদ্ধাচার ককৌশল তবষয়য় 

 ম ম িমা- ম মচাররমদর প্রতশক্ষণ প্রদাৈ 
প্রতশক্ষণার্থী ২ ংখ্যা 

 
 ক্ষযমাত্রা       

অজমন      

3. শুদ্ধাচার প্রতিিায় সহায়ক আইৈ/তবতি/ৈীতিমালা/ম্যানুয়য়ল প্রণয়ৈ/সংস্কার/হালৈাগাদকরণ ও প্রজ্ঞাপৈ/পতরপত্র জাতর………….১০ 

৩.১   

 

  িাররখ 

 

লক্ষযমাত্রা      

অজমন       

৩.     
 

লক্ষযমাত্রা       
অজমন       

   পরররলষ্ট   



 ায মক্রমমর নাম  ম মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

মান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৮-২০১৯ 

অর্ মবছমরর 

ক্ষযমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরি পররবীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  মন্তব্য 

ক্ষযমাত্রা/ 

অজমন 

১ম 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কমার্ 

অজমন 

অরজমি 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৪ ১৫ 

৪. িথ্য অরি ার ম্পর মি  ায মক্রম  …………………….১৪  

 

৪.১ স্ব স্ব ওময়বাইমর্ িথ্য অতিকার   

কবাবক্স ানাগাদ রণ  

কবাবক্স 

হালৈাগাদকৃি 

১ িাতরখ 

 

লক্ষযমাত্রা 
 31/12/2018   

   

অজমন      

৪.২ িথ্য অতিকার আইয়ৈর আওিায়  

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকিমা (তিও) ও তবকল্প 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকিমার অৈলাইৈ 

প্রতশক্ষণ সম্পাদৈ 

অনাইন 

প্ররলক্ষমণর  

নদ প্রাপ্ত 

২ িাতরখ 

 

লক্ষযমাত্রা 

 

       

অজমন       

৪.৩ দুদম  হারপি র্াইন নম্বর 

১০৬ (কর্া রি) স্ব স্ব িথ্য বািায়মন 

ংযুি রণ এবং িা  ম ম িমা-

 ম মচাররমদরম  অবরি রণ 

িথ্যিবািায়মনি

ংমযারজিিওি

 ম ম িমা-

 ম মচাররিঅবরি 

১ িাররখ 
 

ক্ষযমাত্রা 

 

      

অজমন      

৪.৪ িথ্য বািায়মন ংমযারজি 

ংরিষ্ট িথ্যমূ ানাগাদ রণ  

িথ্য বািায়ন 

ানাগাদকৃি 

২ িাররখ 

 
ক্ষযমাত্রা 

 31/12/2018      
অজমন      

৪.৫  িথ্য অরি ার আইন. ২০০৯; 

জনস্বার্ ম ংরিষ্ট িথ্য প্র াল (সুরক্ষা) 

আইন, ২০১১ এবং জনস্বার্ ম ংরিষ্ট 

িথ্য প্র াল (সুরক্ষা) রবরিমাা, ২০১৭ 

ম্পম ম  ম ম িমা- ম মচাররমদরম  

অবরি রণ 

 ম ম িমা-

 ম মচারর অবরি 

৬ ংখ্যা 

 

ক্ষযমাত্রা 

 

      

অজমন      

৪.৬ স্বপ্রমণারদি িথ্য প্র ালি

রনমদ মরল াি ানাগাদি  মরি

ওময়বাইমর্ প্র ালি 

ানাগাদকৃি 

রনমদ মরল া 

ওময়বাইমর্ 

প্র ারলি 

২ িাররখ 

 

ক্ষযমাত্রা 

 

       

অজমন       

৫. ই-গভমন মন্স বাস্তবায়ন……………………………..১৩ 

৫.১ দাপ্তরর   ামজ অনাইন করপন্স 

রমেম (ই-কমই/এএমএ)-এর 

ই-কমই/ 

এএমএ 

২ % ক্ষযমাত্রা    

অজমন      



ব্যবার ব্যবহৃি 

৫.২ রভরিও/অনাইন/মর্র-

 নফামরন্স আময়াজন 

(স্কাইপ/ম্যামন্জার, ভাইবার 

ব্যবার) 

 নফামরন্স 

অনুরয়ি  
৩ ংখ্যা 

 

ক্ষযমাত্রা       
অজমন       

৫.৩ দাপ্তরর     ামজ ইউরনম াি 

ব্যবার  

ইউরনম ািি

ব্যবহৃি 

২ % 

 

ক্ষযমাত্রা       
অজমন       

৫.৪ ই-কর্ন্ডার/ই-রজরপ-এর মাধ্যমম 

ক্রয়  ায ম ম্পাদন 

ই-কর্ন্ডার 

ম্পারদি  
২ % 

 

 ক্ষযমাত্রা        
অজমন       

৫.৫ চালুকৃি অনাইন/ই-কবার 

ব্যবার ংক্রান্ত  ায মক্রম পররবীক্ষণ  

অনাইন/ই-

কবার ব্যবার 

পররবীক্ষণকৃি 

৪ % 

 

 ক্ষযমাত্রা    
অজমন      

৬. উদ্ভাবনী উমযাগ ও কবা পদ্ধরি জী রণ……………..….৫ 

৬.১ বার ম ি উদ্ভাবনি  ম ম-পরর ল্পনাি

২০১৮-১৯িপ্রণয়ন 

 ম ম-পরর ল্পনাি

প্রণীি 

১ িাররখ 

 

ক্ষযমাত্রা      
অজমন       

৬.২ বার ম ি উদ্ভাবনি  ম ম-পরর ল্পনায়ি

অন্তমভুিি ায মক্রমিবাস্তবায়নি 

বাস্তবারয়ি 

উদ্ভাবনী  ায মক্রম 
২ % 

 

 ক্ষযমাত্রা      
অজমন       

৬.৩ চালুকৃি উদ্ভাবন 

উমযাগ/রজকৃি কবা পররবীক্ষণ 

চালুকৃি কবা 

পররবীক্ষণকৃি 

২ % 

 

 ক্ষযমাত্রা       
অজমন      

৭. স্বচ্ছিা ও জবাবরদর লরিলাী রণ…………………….১৪ 

৭.১ রপরপএ ২০০৬-এর িারা ১১(২) ও 

রপরপআর ২০০৮-এর রবরি ১৬(৬) 

অনুযায়ী ক্রয়-পরর ল্পনা ২০১৮-১৯ 

প্রণয়ন 

ক্রয়-পরর ল্পনা 

প্রণীি 

৩ িাররখ 
 

ক্ষযমাত্রা 
      

  অজমন        

৭.২ি স্ব স্ব ওময়বাইমর্র অরভমযাগ 

প্ররি ার ব্যবস্থা (GRS) কবাবক্স 

ানাগাদ রণ 

ওময়বাইমর্ 

 ানাগাদকৃি  
১ িাররখ 

 

ক্ষযমাত্রা 

  
    

অজমন        

৭.৩ মন্ত্রণায়/রবভাগ/অন্যান্যি রানীয়ি

প্ররিয়ামনর স্ব স্ব কবা প্রদান প্ররিশ্রুরি 

(রটিমজনস্ চার্ মার) এবং আওিািীন 

বাস্তবায়ন 

অগ্রগরি 

পররবীক্ষণকৃি 

৪ % ক্ষযমাত্রা        

অজমন      



দপ্তর/ংহার কবা প্রদান প্ররিশ্রুরি 

বাস্তবায়ন অগ্রগরি পররবীক্ষণ 

 

৭.৪ মন্ত্রণায়/রবভাগ/রানীয়ি

প্ররিয়ামনরি এবংি আওিািীন/অি:স্তন 

দপ্তর/ংহার লাখা/অরিলাখা 

পররদল মন/আ রি  পররদল মন   

পররদল মন/ 

আ রি  

পররদল মন   

ম্পন্ন 

২ ংখ্যা ক্ষযমাত্রা       

অজমন      

৭.৫ রচবায় রনমদ মলমাা ২০১৪ 

অনুযায়ী নরর্র কেরণ রবন্যা রণ  

নরর্ কেরণ 

রবন্যাকৃি 

৪ % 

 

ক্ষযমাত্রা       
অজমন     

৮. মন্ত্রণায়/রবভাগ/অন্যান্য রানীয় প্ররিয়ামনর শুদ্ধাচার ংরিষ্ট অন্যান্য  ায মক্রম……………..৬ (রনমদ মরল ায় ংমযারজি িার া কর্ম   মপমক্ষ ৩টি  ায মক্রম রনব মাচন  রমি মব)  

৮.১  

 

 

 % 

 

ক্ষযমাত্রা        

অজমন       

৮.২ 

 

 % ক্ষযমাত্রা        

অজমন       

৮.৩    

  

 % 

 

 ক্ষযমাত্রা       

অজমন      

৯. শুদ্ধাচার চচ মার জন্য পুরস্কার/প্রয়ণাদৈা প্রদাৈ..............................৫ 

৯.১ পুরস্কারি ি প্রদান

এবং মরন্ত্রপররদ 

রবভামগর ১৩.৩.২০১৮ িাররমখর 

০৪.০০.০০০০.৮২২.১৪.০৪২.১৬.০৫৩ 

নম্বর ষ্পেী রণ পত্র অনুযায়ী শুদ্ধাচারি
পুরস্কারিপ্রদান 

প্রদত্তিপুরস্কার ৩ িাররখ 

 

ক্ষযমাত্রা       

অজমন        

৯.২ আওিািীন/অিস্তন  ায মাময় 

‘শুদ্ধাচার পুরস্কারি ি প্রদান নীরিমাা, 

২০১৭’ অনুযায়ী শুদ্ধাচারি পুরস্কারি

প্রদামনরি রনরমত্তি ংরিষ্টি ক ামিি অর্ মি

বরাদ্দ 

অর্ ম বরাদ্দকৃি ২ িাররখ ক্ষযমাত্রা       

অজমন       

১০.িঅর্ মিবরাদ্দ....................................................................৫ 
১০.১ি শুদ্ধাচারি  ম ম-পরর ল্পনায়ি

অন্তমভুিি রবরভন্নি  ায মক্রমি বাস্তবায়মনরি

জন্যি বরাদ্দকৃিি  অমর্ মর আনুমারন ি

বরাদ্দকৃিিঅর্ ম ৫ ক্ষি

র্া া  
৭িক্ষির্া া ক্ষযমাত্রা িক্ষি

র্া া 
িক্ষি

র্া া

   

অজমন       



পররমাণ 

. পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন…………………………….১০ 

১১.১ জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌল  ম ম-

পরর ল্পনা, ২০১৮-১৯ প্রণয়ন  মর 

মরন্ত্রপররদ রবভামগ দারখ 

প্রণীি  ম ম-

পরর ল্পনা 

দারখকৃি 

৩ িাররখ 

 

ক্ষযমাত্রা        

অজমন       

১১.২ রনি মাররি মময় নত্রমার  

পররবীক্ষণ প্ররিমবদন মরন্ত্রপররদ 

রবভামগ দারখ 

 

নত্রমার  

প্ররিমবদন 

দারখকৃি 

২ ংখ্যা 

 

ক্ষযমাত্রা    
অজমন       

১১.৩ আওিািীনি দপ্তর/ংহাম ি

জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌল  ম ম-

পরর ল্পনা, ২০১৮-১৯  প্রণয়মনর 

রনমদ মলনা প্রদান 

রনমদ মলনা প্রদত্ত ১ িাররখ 

 

ক্ষযমাত্রা      

অজমন       

১১.৪ আওিািীনিদপ্তর/ংহারিজািীয় 

শুদ্ধাচার ক ৌল  ম ম-পরর ল্পনা, 

২০১৮-১৯  প্রণয়মনর রনরমত্ত  ম মলাা 

আময়াজন 

আময়ারজি 

 ম মলাা 

২ িাররখ  ক্ষযমাত্রা      

অজমন        

১১.৫ আওিািীনি দপ্তর/ংহাি  র্তম ি

প্রণীি/দারখকৃিি জািীয় শুদ্ধাচার 

ক ৌল পররবীক্ষণ  প্ররিমবদমনর ওপর 

রফিব্যা  প্রদান 

অনুরয়ি 

রফিব্যা  ভা 

২ ংখ্যা ক্ষযমাত্রা       

অজমন      

 


