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সূন্ত্রিত্র 

 

ক্ররভ  রফফযণ পৃষ্ঠা নম্বয 

১ প্রপ্রক্ষাট   ৩ 

২ জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-রয ল্পনা, ২০১৮-২০১৯ প্রণয়ন দ্ধরত ৩ 

ক্ররভ  ১: প্রারতষ্ঠারন  ব্যফস্থা  ৩ 

ক্ররভ  ২: দক্ষতা ও ননরত তায উন্নয়ন  

ক্ররভ  ৩: শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক আইন/তিতি/নীতিমালা/ম্যানুয়য়ল ও 

প্রজ্ঞাপন/পতরপত্র –এর িাস্তিায়ন এিং প্রয় াজ্যয়েয়ত্র খসড়া প্রণয়ন 

 

ক্ররভ  ৪: তথ্য অরধ ায ম্পর মত  াম মক্রভ  

ক্ররভ  ৫: ই-গবমন মন্স ফাস্তফায়ন   

ক্ররভ  ৬: উদ্ভাফনী উমযাগ ও কফা দ্ধরত জী যণ  

ক্ররভ  ৭: স্বচ্ছতা ও জফাফরদর রিারী যণ   

ক্ররভ  ৮: ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/অন্যান্য যাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠামনয শুদ্ধাচায ংরিষ্ট 

অন্যান্য  াম মক্রভ 

 

ক্ররভ  ৯: শুদ্ধাচায পুযস্কায প্রদান  

ক্ররভ  ১০: অথ থ িরাদ্দ  

ক্ররভ  ১১: রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন  

৩ জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-রয ল্পনা, ২০১৮-১৯ প্রণয়মনয  ময়সূন্ত্রি   

৪ জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-রয ল্পনা, ২০১৮-১৯ দান্ত্রি প্রন্ত্রিয়া  

ন্ত্ররন্ত্রলষ্ট ক জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-রয ল্পনা, ২০১৮-১৯-এয  াঠামভা  

রযরষ্ট খ শুদ্ধাচায ংরিষ্ট অন্যান্য  াম মক্রমভয তারর া  
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১। কপ্রক্ষাট: 

 গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরামদ য ায ২০১২ ামর জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর প্রণয়ন  মযমে। এ ক ৌমরয মূর রক্ষয র 

শুদ্ধাচায চচ মা ও দুনীরত প্ররতমযামধয ভাধ্যমভ যাষ্ট্র ও ভামজ সুান প্ররতষ্ঠা  যা। সুখী -মৃদ্ধ কানায ফাংরা গড়ায প্রতযময় প্রণীত 

ক ৌমর শুদ্ধাচাযম  ননন্ত্রতকতা ও ততা দ্বারা প্রভান্ত্রিত আিরণগত উৎক থ এিাং প্রকান মাদজর কাদাত্তীণ থ মানদণ্ড, প্রথা ও 

নীন্ত্রতর প্রন্ত্রত আনুগতয  ন্ত্রাদি াংজ্ঞান্ত্রয়ত করা দয়দে।  এ ক ৌমর যাষ্ট্র এ ভামজ শুদ্ধাচায প্ররতষ্ঠা য ামযয াংরফধারন  ও 

আইনগত স্থায়ী দারয়ত্ব ; সুতযাং য াযম  অব্যাতবামফ এই রমক্ষয  াম মক্রভ রযচারনা  যমত মফ ভমভ ম উমেখ আমে। এযই 

ধাযাফার তায় প্রায়  র ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/অন্যান্য যাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠানমূ ১ জানুয়ারয ২০১৫ কথম  ৩০ জুন ২০১৬ কভয়ামদয জন্য 

শুদ্ধাচায  ভ ম -রয ল্পনা ও ফাস্তফায়ন অগ্রগরত  রযফীক্ষণ  াঠামভা প্রণয়ন  ময। ২০১৬-২০১৭ অথ ম-ফেময 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/ংস্থায াাার আওতাধীন দপ্তয /ংস্থায জন্য শুদ্ধাচায  ভ ম -রয ল্পনা ও ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ ণ 

 াঠামভা প্রণয়ন  যা য়। ২০১৭-২০১৮ অথ মফেয মত ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/ংস্থা, আওতাধীন দপ্তয/ংস্থায াাার ভাঠ ম মাময়য 

ন্ত্রিভাগীয়, আঞ্চন্ত্রক এিাং প্রজা ও উদজা য থাদয়র কায থায়মূ জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম -রয ল্পনা ও ফা স্তফায়ন 

রযফীক্ষণ  াঠামভা প্রণয়ন  ময। আগারভ ২০১৮-১৯ অথ মফেময জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-রয ল্পনায় পূমফ ম অনুসৃত  াঠামভায 

াাার প্রথভফামযয ভমতা ম্পারদত  ামজয রফযীমত নম্বয প্রদান ও ক আমরাম  মূল্যায়মনয ব্যফস্থা যাখা ময়মে।    

 াংন্ত্রিষ্ট ক মিণায়/ন্ত্রিভাগ তাদদর স্ব স্ব জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম -রয ল্পনা প্রণয়ন োড়াও আওতাধীন 

দপ্তর/াংস্থা এিাং এ ক দপ্তর/াংস্থার আঞ্চন্ত্রক ও মাঠ য থাদয়র কায থায়মূদর জন্য জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-রয ল্পনা 

প্রণয়ন ও িাস্তিায়দন প্রদয়াজনীয় ায়তা প্রদান করদি। উদেখ্য, মিণায়/ন্ত্রিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রন্ত্রতষ্ঠান, আওতাধীন দপ্তর/াংস্থা এিাং 

আঞ্চন্ত্রক ও মাঠ য থাদয়র কায থায়মূদর জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম -রয ল্পনা প্রণয়দন ায়তা করার জন্য মন্ত্রিন্ত্ররদ 

ন্ত্রিভাগ প্রথদক পৃথক ৩টি ন্ত্রনদদ থন্ত্রলকা প্রণয়ন করা দয়দে। এই ন্ত্রনদদ থন্ত্রলকা মূ অনুযণ  ময মিণায়/ন্ত্রিভাগ স্ব স্ব প্রক্ষদত্র জাতীয় 

শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম -রয ল্পনা প্রণয়ন  যমফ এফং আওতাধীন দপ্তর/াংস্থা এিাং আঞ্চন্ত্রক ও মাঠ য থাদয়র কায থায়মূদর 

জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম -রয ল্পনা প্রণয়দনর জন্য ন্ত্রনদদ থলনা প্রদান করদি।  ভ ম-রয ল্পনায় অর্ন্মভুি  াম মক্রভমূ 

ফাস্তফায়ন কমল মূল্যায়দনর প্রক্ষদত্রও এ ন্ত্রনদদ থন্ত্রলকা অনুরণ করদত দি। 

 

২। জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-রয ল্পনা, ২০১৮-২০১৯ 

জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম -রয ল্পনায় প্রারতষ্ঠারন  ব্যফস্থা, দক্ষতা ও ননরত তায উন্নয়ন , শুদ্ধাচায প্ররতষ্ঠায় 

ায়  আইন/রফরধ/নীরতভারা/ম্যানুময়র প্রণয়ন/ংস্কায/ারনাগাদ যণ ও প্রজ্ঞান/রযত্র জারয; তথ্য অরধ ায ম্পর মত 

 াম মক্রভ, ই-গবমন মন্স ফাস্তফায়ন , উদ্ভাফনী উমযাগ ও কফা দ্ধরত জী যণ , স্বচ্ছতা ও জফাফরদর লন্ত্রিলাী যণ, 

দপ্তয/ংস্থাযশুদ্ধাচায ংরিষ্ট অন্যান্য  াম মক্রভ , শুদ্ধািার িি থার জন্য পুরস্কার/প্রদণাদনা প্রদান, অথ থ িরাদ্দ এিাং রযফীক্ষণ ও 

মূল্যায়ন ীল ম  রনমনাি ১১টি কক্ষমত্র  াম মক্রভ রনধ মাযণ  যা ময়মে: 

 

ক্ররভ  ১: প্রারতষ্ঠারন  ব্যফস্থা  

১.১ ননরত তা  রভটিয বা   

জাতীয় শুদ্ধািার প্রকৌল কম থ-ন্ত্ররকল্পনা ও িাস্তিায়ন ন্ত্ররিীক্ষণ াংিান্ত  নত্রভার  প্ররতমফদন মূ ননরত তা 

 রভটিয বায় অনুমভারদত মত মফ রফধায়  প্ররত ক ায়াট থাদর ন্যযনতম ১টি  ময ননরত তা  রভটিয বা আহ্বান  যমত মফ  

এফং এর ক্ষযমাত্রা ১.১ নম্বয ক্ররভম য ৭ নম্বয  রামভ উমেখ  যত: ৯-১২  রাভমূম নত্রভার রবরিমত উি রক্ষভাত্রা 

রফবাজন  ময প্রদ মন  যমত মফ।  
 

১.২ ননরত তা  রভটিয বায রদ্ধার্ন্ ফাস্তফায়ন 

 

ননরত তা  রভটিয বায় গৃীত রদ্ধার্ন্ ফাস্তফায়মনয ায রনধ মাযণ  যমত মফ এফং এয ক্ষযমাত্রা ১.২ নম্বয 

ক্ররভম  উমেখ  যমত মফ। এমক্ষকত্র প্ররত ক ায়াট মাময অনুমষ্ঠয়  ননরত তা  রভটিয বায় গৃীত রদ্ধার্ন্ ফাস্তফায়মনয ায 

পৃথ বামফ প্ররত ক ায়াট মাময (৯-১২  রাভমূম) উমেখ  যমত মফ।  



 

 

১.৩ স্ব স্ব ওময়ফাইমট শুদ্ধাচায কফাফক্স ারনাগাদ যণ 

দপ্তয/ংস্থাযওময়ফাইমট ংমমারজত শুদ্ধাচায কফাফমক্স স্ব স্ব জাতীয় শুদ্ধাচায  ভ মরয ল্পনা, ২০১৮-১৯, 

ননরত তা  রভটিয গঠন ংক্রার্ন্ ত্র , কপা ার ময়ন্ট  ভ ম তমা  ও রফ ল্প শুদ্ধাচায কপা ার ময়ন্ট  ভ ম তমা য নাভ , দফী, 

কমাগামমামগয ঠি ানা ংক্রার্ন্ ারনাগাদ তথ্য রন্নমফ  যায তারযখ রনধ মাযণ  ময ক্ষযমাত্রা ১.৩ নম্বয ক্ররভম য ৭ নম্বয 

 রামভ উমেখ  যমত মফ এফং ৯-১২  রাভমূম নত্রভার রবরিমত উি রক্ষভাত্রা রফবাজন  ময প্রদ মন  যমত মফ।  
 

১.৪ উিভ চচ মায (best practice) তারর া প্রণয়ন  ময ভরন্ত্ররযলদ রফবামগ কপ্রযণ 

 

 র ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/যাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠানমূম অনুসৃত উিভ চচ মা  (best practice) ( মরদ থাম ) তামর তায 

তারর া প্রস্তুত  যায রনরভি তারযখ রনধ মাযণ  ময ক্ষযমাত্রা ১.৪ নম্বয ক্ররভম য ৭ নম্বয  রামভ উমেখ  যমত মফ এফং ৯-

১২  রাভমূম নত্রভার রবরিমত উি রক্ষভাত্রা রফবাজন  ময প্রদ মন  যমত মফ।  
 

 ক্ররভ  ২. দক্ষতা ও ননরত তায উন্নয়ন 

২.১ অংীজমনয (stakeholder) অংগ্রমণ বা 

 র ভন্ত্রণারয় /রফবাগ/যাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠামন  অংীজন (stakeholder)-এয অংগমণ বা আহ্বান  যমত মফ 

এফং ২.১ নম্বয ক্ররভম য ৭ নম্বয  রামভ উমেখ  যমত মফ এফং ৯-১২  রাভমূম নত্রভার রবরিমত উি রক্ষভাত্রা 

রফবাজন  ময প্রদ মন  যমত মফ । উমেখ্য, অংীজন (stakeholder) ফরমত স্ব স্ব  

দপ্তয/ংস্থাযঅভযন্তরীণ/দাপ্তন্ত্ররক/নাগন্ত্ররক কফা গ্রণ াযী কমম ান ব্যরি /প্ররতষ্ঠান (য ারয/কফয ারয) এফং আওতাধীন 

দপ্তয/ংস্থা/ভাঠম মাময়য  াম মারয়মূ র ংফা তামদয  ভ ম তমা- ভ মচারযম  বুঝামফ। 

 

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  যমত মফ। অনুরু 

অন্যান্য রফরধ/রফধান ম্পম ম আমরাচনা (প্রময়াজয কক্ষমত্র)  যমত মফ। প্ররক্ষমণ ম্ভাব্য অংগ্রণ ারয /প্ররক্ষণাথীয ংখ্যা 

রনরূন  ময রক্ষযভাত্রা ২.২ নম্বয ক্ররভম য ৭ নম্বয  রামভ উমেখ  যমত মফ এফং ৯-১২  রাভমূম নত্রভার রবরিমত 

উি রক্ষভাত্রা রফবাজন  ময প্রদ মন  যমত কফ। 
২.৩ জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর রফলময়  ভ ম তমা- ভ মচারযমদয প্ররক্ষণ প্রদান 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/যাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠানমূময  র  ভ মচাযীক  জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর ংক্রার্ন্ প্ররক্ষণ প্রদান  যমত 

মফ এফং ক্ষযমাত্রা ২.৩ নম্বয ক্ররভম য ৭ নম্বয  রামভ উমেখ  যমত মফ এফং ৯-১২  রাভমূম নত্রভার রবরিমত উি 

রক্ষভাত্রা রফবাজন  ময প্রদ মন  যমত মফ। 
 

ক্ররভ  ৩. শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক আইন/তিতি/নীতিমালা/ম্যানুয়য়ল ও প্রজ্ঞাপন/পতরপত্র প্রয়য়াগ এিং প্রয় াজ্যয়েয়ত্র খসড়া 

প্রণয়ন 

দপ্তর/সংস্থাসমূহ শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক আইন /তিতি/নীতিমালা/ম্যানুয়য়ল ও প্রজ্ঞাপন /পতরপত্র –এর িাস্তিায়য়ন 

প্রয়য়াজ্নীয় পদয়েপ গ্রহণ করয়ি এিং প্রয় াজ্যয়েয়ত্র আইন /তিতি/নীতিমালা/ম্যানুয়য়ল ও প্রজ্ঞাপন /পতরপত্র খসড়া প্রণয়ন 

 যায উমযাগ ংরি ষ্ট ভন্ত্রণারয় /রফবাগ/যাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠানমূ গ্রণ  যমফ। এরূ আইন/তিতি/নীতিমালা/ম্যানুয়য়ল ও 

প্রজ্ঞাপন/পতরপত্র প্রয়য়াগ এিং প্রয় াজ্যয়েয়ত্র আইন/তিতি/নীতিমালা/ ম্যানুয়য়ল ও প্রজ্ঞাপন/পতরপত্র-এর খসড়া প্রণয়ন ংক্রার্ন্ 

 াম মক্রমভয রক্ষযভাত্রা রনরূন  ময  ৩.১ নম্বয ক্ররভম য ৭ নম্বয  রামভ উমেখ  যমত মফ এফং ৯-১২  রাভমূম 

নত্রভার রবরিমত উি রক্ষভাত্রা রফবাজন  ময প্রদ মন  যমত মফ । এ ধযমণয এ ারধ   াম মক্রভ থা মর তা মথাক্রমভ 
ক্ররভ  নম্বয ৩.২ ও ৩.৩-এ উমেখ  যমত মফ। 

 

ক্ররভ  ৪. তথ্য অরধ ায ম্পর মত  াম মক্রভ 

৪.১ স্ব স্ব ওময়ফাইমট তথ্য অরধ ায কফাফক্স ারনাগাদ যণ 



 

দপ্তয/ংস্থাযওময়ফাইমট ংমমারজত তথ্য অরধ ায কফাফমক্স তথ্য অরধ ায আইন , ২০০৯; ংরিষ্ট 

প্ররফধানভারামূ, আমফদন ও আীর পযভ , দারয়ত্বপ্রাপ্ত  ভ ম তমা (রডও) ও রফ ল্প দারয়ত্বপ্রাপ্ত  ভ ম তমায নাভ , দফী, 

কমাগামমামগয ঠি ানা এফং আরর  র্তমক্ষ ংক্রার্ন্ ারনাগাদ তথ্য রন্নমফ  যায  তারযখ রনধ মাযণ  ময ক্ষযমাত্রা ৪.১ 

নম্বয ক্ররভম য ৭ নম্বয  রামভ উমেখ  যমত মফ এফং ৯-১২  রাভমূম নত্রভার রবরিমত উি রক্ষভাত্রা রফবাজন  ময 

প্রদ মন  যমত মফ। 
 

৪.২ তথ্য অরধ ায আইমনয আওতায় দারয়ত্বপ্রাপ্ত  ভ ম তমা (রডও) ও রফ ল্প দারয়ত্বপ্রাপ্ত  ভ ম তমা য অনরাইন 

প্ররক্ষণ ম্পাদন 

 

দপ্তয/ংস্থাযতথ্য অরধ ায আইমনয আওতায় দারয়ত্বপ্রাপ্ত  ভ ম তমা (রডও) ও রফ ল্প দারয়ত্বপ্রাপ্ত  ভ ম তমামদয 

অনরাইন প্ররক্ষণ প্রদামনয রনরভি প্ররক্ষণ ভরডউর ভরন্ত্ররযলদ রফবামগয ওময়ফাইট (www.cabinet.gov.bd) এফং 

তথ্য  রভমনয ওময়ফাইমট  (www.infocom.gov.bd) আমরাড  যা ময়মে। দপ্তয/ংস্থাযদারয়ত্বপ্রাপ্ত  ভ ম তমা ও 

রফ ল্প দারয়ত্বপ্রাপ্ত  ভ ম তমা উি অনরাইন প্ররক্ষণ ম্পন্ন  ময নদত্র প্রারপ্তয ম্ভা ব্য তারযিদক রক্ষযভাত্রা রাদি ৪.২ 

নম্বয ক্ররভম য ৭ নম্বয  রামভ উমেখ  যমত মফ এফং ৯-১২  রাভমূম নত্রভার রবরিমত উি রক্ষভাত্রা রফবাজন  ময 

প্রদ মন  যমত মফ । উমেখ্য প্রাপ্ত নদমত্রয োয়াররর ংরিষ্ট নত্রভার  প্ররতমফদমনয দে ংমৄি  ময ভরন্ত্র রযলদ 

রফবামগ কপ্রযণ  যমত মফ। 

 

৪.৩ দুদম  হারত টরাইন নম্বয  ১০৬ (কটার রি ) স্ব স্ব  তথ্য ফাতায়মন ংমৄি যণ এফং তা  ভ ম তমা -

 ভ মচারযমদযম  অফরত যণ 

প্রদদলর ন্ত্রিন্ত্রভন্ন প্রক্ষদত্র/প্রক্টদর াংঘটিত দুনীন্ত্রত ন্ত্রকাংিা গুরুতর অন্ত্রনয়ম াংিান্ত প্রকান তথ্য তাৎক্ষন্ত্রণকভাদি দুনীন্ত্রত 

দমন কন্ত্রমলন (দুদ )ক  অফরত  যায জন্য দুদম য প্রধান  াম মারময় এ টি  টরাইন নম্বয ১০৬ (কটার রি) হান  যা 

ময়মে। ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/রাষ্ট্রীয় প্রন্ত্রতষ্ঠানমূ এ টাইন নম্বযটি স্ব স্ব তথ্য ফাতায়মন ংমৄি  যমফ এফং তা ংরিষ্ট  র 

 ভ ম তমা- ভ মচারযমদযম  অফরত  যকফ। এ ংক্রার্ন্ রক্ষযভাত্রা ৪.৩ নম্বয ক্ররভম য ৭ নম্বয  রামভ উমেখ  যমত মফ এফং 

৯-১২  রাভমূম নত্রভার রবরিমত উি রক্ষভাত্রা রফবাজন  ময প্রদ মন  যমত মফ। 
৪.৪ তথ্য ফাতায়মন ংমমারজত ংরিষ্ট তথ্যমূ ারনাগাদ যণ 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/রাষ্ট্রীয় প্রন্ত্রতষ্ঠানমূ তথ্য ফাতায়মন ংমমারজত ংরিষ্ট তথ্যমূ  রনয়রভতবামফ ারনাগাদ  যমফ 

এফং ারনাগাদ  যায তারযখ /তারযখমূ ৪.৪ নম্বয ক্ররভম য ৭ নম্বয  রামভ উমেখ  যমত মফ এফং ৯-১২  রাভমূম 

নত্রভার রবরিমত উি রক্ষভাত্রা রফবাজন  ময প্রদ মন  যমত মফ। 
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 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/রাষ্ট্রীয় প্রন্ত্রতষ্ঠানমূদ কম থরত  ভ ম তমা- ভ মচারযমদযম  তথ্য অরধ ায আইন , ২০০৯; জনস্বাথ ম 

ংরিষ্ট তথ্য প্র া (সুযক্ষা) আইন, ২০১১ এফং জনস্বাথ ম ংরিষ্ট তথ্য প্র া (সুযক্ষা) রফরধভারা, ২০১৭ ম্পম ম 

অফরত যমণয রনরভি প্ররক্ষণ / ভ মারা/বা আময়াজন  যমত মফ  এফং ক্ষযমাত্রা ৪.৫ নম্বয ক্ররভম য ৭ নম্বয  রামভ 

উমেখ  যমত মফ এফং ৯-১২  রাভমূম নত্রভার রবরিমত উি রক্ষভাত্রা রফবাজন  ময প্রদ মন  যমত মফ। 
৪.৬ স্বপ্রমণারদত তথ্য প্রকাল ন্ত্রনদদ থন্ত্রলকা ানাগাদ কদর ওময়ফাইমট প্র া 

 র ভন্ত্রণারয় /রফবাগ/রাষ্ট্রীয় প্রন্ত্রতষ্ঠান তামদয স্বপ্রমণারদত তথ্য প্রকাল ন্ত্রনদদ থন্ত্রলকা ানাগাদ কদর ওময়ফাইমট 

প্র া  যমফ। ানাগাদকৃত ন্ত্রনদদ থন্ত্রলকা ওময়ফাইমট প্র াময রক্ষযভাত্রাম  ৪.৬ নম্বয ক্ররভম য ৭ নম্বয  রামভ উমেখ 

 যমত মফ এফং ৯-১২  রাভমূম নত্রভার রবরিমত উি রক্ষভাত্রা রফবাজন  ময প্রদ মন  যমত মফ। 
 

ক্ররভ  ৫. ই-গবমন মন্স ফাস্তফায়ন 

৫.১ দাপ্তরয   ামজ অনরাইন কযন্স রমেভ (ই-কভইর/ এএভএ)-এয ব্যফায 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/যাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠানমূ  অবযর্ন্যীণ, দাপ্তরয  ও নাগরয  কফা ংক্রামর্ন্ রফরবন্ন ধযমণয  াম মক্রভ 

গ্রন  ময থাম । এফ কফা ম্পম ম কফা গ্রীতাম  ই-কভইর/এএভএ-এয ভাধ্যমভ উিয/রপডব্যা  কদওয়া কমমত াময। 

কফা গ্রীতাম  ই -কভইর/এএভএ ব্যফায  ময প্রদি উিয/রপডব্যা -এয রক্ষযভাত্রা ‘অনরাইন কযন্স রমেভ  

http://www.cabinet.gov.bd/
http://www.infocom.gov.bd/


 

ব্যিার’-এর আওতায় ৫.১ নম্বয ক্ররভম য ৭ নম্বয  রামভ উমেখ  যমত মফ এফং ৯-১২  রাভমূম নত্রভার রবরিমত 

উি রক্ষভাত্রা রফবাজন  ময প্রদ মন  যমত মফ। 
 

৫.২ রবরডও/অনাইন/প্রটন্ত্র- নপামযন্স আময়াজন  

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/যাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠানমূ প্রময়াজমনয রনরযমখ রবরডও  নপামযন্স  র ংফা রফরবন্ন ধযমণয াভারজ  

কমাগামমাগ ভাধ্যভ (কমভন: স্কাই, ম্যামন্জায, বাইফায ইতযারদ) ব্যফায  ময নাগরয মদযম  কফা প্রদান  যমত াময। 

এধযমণয অনরাইন  নপামযন্স ফা প্রটন্ত্র- নপামযন্স আময়াজমনয রক্ষযভাত্রা ৫.২ নম্বয ক্ররভম য ৭ নম্বয  রামভ উমেখ 

 যমত মফ এফং ৯-১২  রাভমূম নত্রভার রবরিমত উি রক্ষভাত্রা রফবাজন  ময প্রদ মন  যমত মফ। 
 

৫.৩ দাপ্তরয   র  ামজ ইউরনম াড ব্যফায 

 

ভরন্ত্ররযলদ রফবামগয ০১ জুন ২০১১ তারযমখয প্রজ্ঞান অনুমারয়  র ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/যাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠান ও তামদয 

অন্ত্রধনস্ত দপ্তয/ংহা ও ভাঠ ম মাময়য  াম মারয়মূক  ফাংরায় টাই  যায কক্ষমত্র রফএটিআই  র্তম  রনধ মারযত ইউরনম াড 

৬.০ (UNICODE 6.0) ভামনয পন্ট কমভন : রন , কারায়ভানররর, বৃন্দা, সুতনীওএভমজ, মুরি ব্যফায  যমত মফ। 

দাপ্তরয   র  ামজ এই ইউরনম াড ব্যফামযয রক্ষযভাত্রা ৫.৩ নম্বয ক্ররভম য ৭ নম্বয  রামভ উমেখ  যমত মফ এফং ৯-

১২  রাভমূম নত্রভার রবরিমত উি রক্ষভাত্রা রফবাজন  ময প্রদ মন  যমত মফ। 
 

 

 

৫.৪ ই-কটন্ডায/ই-রজর-এয ভাধ্যমভ ক্রয়  াম ম ম্পাদন 

দপ্তর/াংস্থার িদয়র প্রদয়াজনীয়তা এিাং ক্ষমতা ন্ত্রিদিিনা কদর ই-কটন্ডায/ই-রজর-এয ভাধ্যমভ ক্রয় াম ম ম্পাদন 

 যমত মফ। দপ্তর/াংস্থারপ্রণীত িান্ত্র থক িয় ন্ত্ররকল্পনা অনুযায়ী ই-কটন্ডায/ই-রজর-এয ব্যফাময য রক্ষযভাত্রা ৫.৪ নম্বয 

ক্ররভম য ৭ নম্বয  রামভ উমেখ  যমত মফ এফং ৯-১২  রাভমূম নত্রভার রবরিমত উি রক্ষভাত্রা রফবাজন  ময 

প্রদ মন  যমত মফ। 
 

৫.৫ চালুকৃত অনরাইন/ই-কফায ব্যফায ংক্রার্ন্  াম মক্রভ রযফীক্ষণ 

দপ্তর/াংস্ামূদ ইদতাপূদি থ িালুকৃত অনরাইন/ই-কফা নাগরয গণ  র্তম  ব্যফহৃত মচ্ছ র -না তা রযফীক্ষণ 

 যায উমযাগ গ্রণ  যমত মফ  এফং এয রক্ষযভাত্রা ৫.৫ নম্বয ক্ররভম য ৭ নম্বয  রামভ উমেখ  যমত মফ এফং ৯-১২ 

 রাভমূম নত্রভার রবরিমত উি রক্ষভাত্রা রফবাজন  ময প্রদ মন  যমত মফ। 
৫.৬ কাস্যার রভরডয়ায ব্যফায  ময নাগরয  ভস্যায ভাধান 

৫.৬ দাপ্তরয   ামজ কাশ্যার রভরডয়া ব্যফায উৎারত  যায রমক্ষয ভরন্ত্ররযলদ রফবাগ কথম  য ারয 

প্ররতষ্ঠামন াভারজ  কমাগামমাগ ভাধ্যভ ব্যফায  ংক্রার্ন্ রনমদ মর া, ২০১৬ জারয  যা ময়মে। উি রনমদ মর া অনুমায়ী 

দাপ্তরয   ামজ কাশ্যার রভরডয়া ব্যফায  ময নাগরফ  ভস্যায ভাধান  যমত মফ এফং এয রক্ষযভাত্রা ৫.৭ নম্বর িন্ত্রমদক 

উমেখ  যমত মফ। এোড়া, ৯-১২  রাভমূম নত্রভার রবরিমত উি রক্ষভাত্রা রফবাজন  ময প্রদ মন  যমত মফ। 
 

ক্ররভ  ৬. উদ্ভাফনী উমযাগ ও কফা দ্ধরত জী যণ  

৬.১ িান্ত্র থক উদ্ভািন কম থন্ত্ররকল্পনা ২০১৮-১৯ প্রণয়ন 

 

মিণায়/ন্ত্রিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রন্ত্রতষ্ঠানমূদক ২০১৮-২০১৯ অথ থিেদরর িান্ত্র থক উদ্ভািনী কম থ-ন্ত্ররকল্পনা প্রণয়ন করদত 

দি। এর ক্ষযমাত্রা ৬.১ নম্বর ক্ররভম য ৭ নম্বয  রামভ উমেখ  যমত মফ এফং ৯-১২  রাভমূম নত্রভার রবরিমত উি 

রক্ষভাত্রা রফবাজন  ময প্রদ মন  যমত মফ। 
৬.২ িান্ত্র থক উদ্ভািন কম থন্ত্ররকল্পনায় অন্তথভুি কায থিম িাস্তিায়ন 



 

 

িান্ত্র থক উদ্ভািন কম থ-ন্ত্ররকল্পনায় অন্তথভুি কায থিমমূ িাস্তিায়দনর ক্ষযমাত্রা ন্ত্রনধ থারণ কদর ৬.২ নম্বর ক্ররভম য 

৭ নম্বয  রামভ উমেখ  যমত মফ  এফং ৯-১২  রাভমূম নত্রভার রবরিমত উি রক্ষভাত্রা রফবাজন  ময প্রদ মন  যমত 

মফ। 
৬.৩ চালুকৃত উদ্ভাফন উমযাগ/রজকৃত কফা রযফীক্ষণ 

মিণায়/ন্ত্রিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রন্ত্রতষ্ঠানমূ কর্তথক ইদতাপূদি থ প্রযক উদ্ভাফন উমযাগ গ্র ণ  যা ময়মে ফা কফা 

রজ যণ  যা ময়মে  কগুরর রযফীক্ষণ  যমত মফ এফং রক্ষযভাত্রা ৬.৩ নম্বয ক্ররভম য ৭ নম্বয  রামভ উমেখ  যমত 

মফ এফং ৯-১২  রাভমূম নত্রভার রবরিমত উি রক্ষভাত্রা রফবাজন  ময প্রদ মন  যমত মফ। 
 

ক্ররভ  ৭. স্বচ্ছতা ও জফাফরদর লন্ত্রিলাী যণ 

৭.১ ররএ ২০০৬-এয ধাযা ১১(২) ও ররআয ২০০৮-এয রফরধ ১৬(৬) অনুমায়ী ক্রয় -রয ল্পনা ২০১৮-১৯ 

প্রণয়ন 

 

ররএ ২০০৬-এয ধাযা ১১(২) ও ররআয ২০০৮-এয রফরধ ১৬(৬) অনুমায়ী য ামযয যাজস্ব ফামজমটয অধীমন  

ক ান ক্রয় াম ম রযচারনায কক্ষমত্র ক্রয় ারয প্ররতষ্ঠান অথ মফেমযয প্রাযমম্ভ ফারল ম  ক্রয়-রয ল্পনা প্রণয়ন  যমফ। উি ক্রয়-

রয ল্পনা প্রণয়মনয রক্ষযভাত্রাম  ৭.১ নম্বয ক্ররভম য ৭ নম্বয  রামভ উমেখ  যমত মফ এফং ৯-১২  রাভমূম 

নত্রভার রবরিমত উি রক্ষভাত্রা রফবাজন  ময প্রদ মন  যমত মফ। 
 

৭.২ দপ্তয/ংস্থাযস্ব স্ব ওময়ফাইমটয অরবমমাগ প্ররত ায ব্যফস্থা (GRS) কফাফক্স ারনাগাদ যণ 

 

দপ্তয/ংস্থাযস্ব স্ব ওময়ফাইমটয অরবমমাগ প্ররত ায ব্যফস্থা (GRS) কফাফমক্স অরবমমাগ প্ররত ায ব্যফস্থা 

ংক্রার্ন্ রনমদ মর া , অরবমমাগ দারখমরয রনরভি ওময়ফাইমটয ঠি ানা /ররঙ্ক (www.grs.gov.bd), অরবমমাগ রনষ্পরি 

 ভ ম তমা (অরন ) ও আরর  ভ ম তমায নাভ , দফী, কমাগামমামগয ঠি ানা ংক্রার্ন্ ারনাগাদ তথ্য রন্নমফ  যমত মফ।  

এ ামজয ক্ষযমাত্রা রনধ মাযণ  ময ৭.২ নম্বয ক্ররভম য ৭ নম্বয  রামভ উমেখ  যমত মফ এফং ৯-১২  রাভমূম 

নত্রভার রবরিমত উি রক্ষভাত্রা রফবাজন  ময প্রদ মন  যমত মফ। 
৭.৩ দপ্তয/ংস্থাযস্ব স্ব কফা প্রদান প্ররতশ্রুরত (রটিমজনস্ চাট মায ) এফং আওতাধীন দপ্তয /ংহায কফা প্রদান 

প্ররতশ্রুরত ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষণ 

 

দপ্তয/ংস্থাযস্ব স্ব কফা প্রদান প্ররতশ্রুরত (রটিমজনস্ চাট মায ) ারনাগাদ পযম্যামট প্রণয়ন  যমত  কফ। এোড়া , 

আওতাধীন আঞ্চরর /ভাঠ ম মাময়য  াম মারয়ম  ারনাগাদ পযম্যামট কফা প্রদান প্ররতশ্রুরত প্রণয়মনয রনমদ মনা প্রদান  যমফ। 

এ ই ামথ দপ্তয/ংহায কফা প্রদান প্ররতশ্রুরত ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষণ   যমত মফ। এমক্ষমত্র রক্ষযভাত্রা রনধ মাযণ  ময 

৭.৩ নম্বয ক্ররভম য ৭ নম্বয  রামভ উমেখ  যমত মফ এফং ৯-১২  রাভমূম নত্রভার রবরিমত উি রক্ষভাত্রা রফবাজন 

 ময প্রদ মন  যমত মফ। 
 

৭.৪ দপ্তয/ংস্থাযএিাং আওতাধীন/অধ:স্তন দপ্তয/ংহায াখা/অরধাখা রযদ মন/আ রি  রযদ মন   

 

দপ্তয/ংস্থায এিাং আওতাধীন আঞ্চরর /ভাঠ ম মা কয়য  াম মারময়য াখা/অরধাখায  ামজয গুণগত ভান মাচাই 

এফং  াম মক্রভ রযচারনায় রফযভান ক ান ভস্যা থা মর তা রচরিত যমণয জন্য রযদ মন/আ রি  রযদ মন গুরুত্বপূণ ম 

ভূরভ া ারন  ময। এ ধযমণয রযদ মন /আ রি  রযদ মময রক্ষযভাত্রা ৭.৪ নম্বয ক্ররভম য ৭ নম্বয  রামভ উমেখ  যমত 

মফ এফং ৯-১২  রাভমূম নত্রভার রবরিমত উি রক্ষভাত্রা রফবাজন  ময প্রদ মন  যমত মফ। 
 

 ৭.৫ রচফারয় রনমদ মভারা ২০১৪ অনুমায়ী নরথয কেরণরফন্যা যণ 

 

http://www.grs.gov.bd/


 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/রাষ্ট্রীয় প্রন্ত্রতষ্ঠানমূ রচফারয় রনমদ মভারা ২০১৪-এয ৮৮-৯৯-এয রনমদ ম অনু াময নরথয 

কেরণরফন্যা  যমত য়। এমক্ষমত্র রক্ষযভাত্রা রনধ মাযণ  ময ৭.৫ নম্বয ক্ররভম য ৭ নম্বয  রামভ উমেখ  যমত মফ এফং এফং 

৯-১২  রাভমূম নত্রভার রবরিমত উি রক্ষভাত্রা রফবাজন  ময প্রদ মন  যমত মফ। 
 

৭.৬ গণশুনানী আময়াজন 

 

ভরন্ত্ররযলদ রফবামগয রনমদ মনা অনুমারয় গণশুনানী আময়াজন  ময এয ংখ্যা ৭.৬ নম্বয ক্ররভম য ৭ নম্বয  রামভ 

উমেখ  যমত মফ এফং এফং ৯-১২  রাভমূম নত্রভার রবরিমত উি রক্ষভাত্রা রফবাজন  ময প্রদ মন  যমত মফ। 
 

 

ক্ররভ  ৮. দপ্তয/ংস্থাযশুদ্ধাচায ংরিষ্ট অন্যান্য  াম মক্রভ  

 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/যাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠানমূ স্ব স্ব  াম মারময় শুদ্ধাচায প্ররতষ্ঠায রনরভি ংমৄি (রযরষ্ট খ ) তারর ায় 

উরেরখত  াম মক্রভমূময ভমধ্য  মত অথফা স্ব স্ব  াম মারময়য কক্ষমত্র প্রমমাজয অন্য  কমম ান উমৄি  াম মক্রভ গ্রণ  যমত 

াময। এমক্ষমত্র অন্যযন ৩টি  াম মত্রভ  গ্রণ  যমত মফ এফং কগুররয  রক্ষযভাত্রা ৮.১-৮.৩ নম্বয ক্ররভম য ৭ নম্বয  রামভ 

উমেখ  যমত মফ। এোড়া, ৯-১২  রাভমূম নত্রভার রবরিমত উি রক্ষভাত্রা রফবাজন  ময প্রদ মন  যমত মফ। 
 

ক্ররভ  ৯. শুদ্ধািার িি থার জন্য পুরস্কার/প্রদণাদনা প্রদান 

৯.১ শুদ্ধাচায পুয স্কায প্রদান নীরতভারা , ২০১৭ এফং ভরন্ত্ররযলদ রফবামগয ১৩.৩.২০১৮ তারযমখয 

০৪.০০.০০০০.৮২২.১৪.০৪২.১৬.০৫৩ নম্বয ষ্পেী যণ ত্র অনুমায়ী শুদ্ধািার পুরস্কার প্রদান 

 

 শুদ্ধাচায পুযস্কায প্রদান নীরতভারা , ২০১৭ এফং ভরন্ত্ররযলদ রফবামগয ১৩.৩.২০১৮ তারযমখয 

০৪.০০.০০০০.৮২২.১৪.০৪২.১৬.০৫৩ নম্বয ষ্পেী যণ ত্র  অনুমায়ী শুদ্ধািার পুরস্কার  অনুমায়ী ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/যাষ্ট্রীয় 

প্ররতষ্ঠানমূ তামদয  ভ ম তমা - ভ মচারযমদযম  পুযস্কায প্রদান  যমফ।  এয রক্ষযভাত্রা ৯.১ নম্বয ক্ররভম য ৭ নম্বয  রামভ 

উমেখ  যমত মফ এফং ৯-১২  রাভমূম নত্রভার রবরিমত উি রক্ষভাত্রা রফবাজন  ময প্রদ মন  যমত মফ। 
 

িন্ত্রমক ১০. অথ থ িরাদ্দ  

১০.১ শুদ্ধািার কম থ-ন্ত্ররকল্পনায় অন্তথভুি ন্ত্রিন্ত্রভন্ন কায থিম িাস্তিায়দনর জন্য িরাদ্দকৃত  অমথ ময আনুমান্ত্রনক রযভাণ 

 

শুদ্ধািার িাস্তিায়ন াংিান্ত গৃীত প্রিন্ত্রলরভাগ কায থিদমর ব্যয়ভার িদনর জন্য অথ থ ন্ত্রিভাগ প্রথদক রনরদ মষ্ট 

অথ মননরত  ক াড ফযাদ্দ প্রদান  যা ময়মে। ংরিষ্ট ক াড কথম   ভ ম -রয ল্পনায় রচরিত  ামজয জন্য ম্ভাব্য ব্যয় রনফ মা 

 যমত মফ এফং এ জাতীয়  র ম্ভাব্য ব্যময়য আনুভারন  রযভাণ ১০.১ িন্ত্রমদক উমেখ  যমত মফ।  রক্ষযভাত্রা ১০.১ 

নম্বয ক্ররভম য ৭ নম্বয  রামভ উমেখ  যমত মফ এফং ৯-১২  রাভমূম নত্রভার রবরিমত উি রক্ষভাত্রা রফবাজন  ময 

প্রদ মন  যমত মফ। 
 

ক্ররভ  ১১. রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন 

 

১১.১ জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-রয ল্পনা, ২০১৮-১৯ প্রণয়ন  ময ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/যাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠামনয  রফবামগ 

দারখর 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/যাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠান কথম  প্রদি রনমদ মনা অনুমায়ী রনধ মারযত তারযমখ য ভমধ্য জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর 

 ভ ম-রয ল্পনা ও রযফীক্ষণ  াঠামভা প্রণয়ণ  ময ক্ষযমাত্রা ১১.১ নম্বয ক্ররভম য প্রথভ ক ায়াট মাময প্রদ মন  যমত মফ। এ 

 াঠামভা প্রণয়মণয প্রকৃত তারযখ অজমমনয  রামভ উমেখ  ময তা ভরন্ত্ররযলদ রফবামগ কপ্রযণ  যমত মফ। 

 

১১.২ রনধ মারযত ভময় নত্রভার  রযফীক্ষণ  প্ররতমফদন ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/যাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠামন রফবামগ দারখর 

 



 

প্রমতয  ক ায়াট মাময জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম -রয ল্পনা ও রযফীক্ষণ  াঠামভা ফাস্তফায়মনয তথ্য ংরিষ্ট 

ক ায়াট মামযয প্রকৃত অজমমনয ঘময  উদেি কদর ক ায়াট মায ভারপ্তয যফতী ১৫ রদমনয ভমধ্য তা ভরন্ত্ররযলদ রফবামগ দারখর 

 যমত মফ। এরু রক্ষযভাত্রা ১১.২ নম্বয ক্ররভম য ৭ নম্বয  রামভ উমেখ  যমত মফ এফং ৯-১২  রাভমূম 

নত্রভার রবরিমত উি রক্ষভাত্রা রফবাজন  ময প্রদ মন  যমত মফ। 
 

১১.৩ আওতাধীন আঞ্চন্ত্রক/ মাঠ য থাদয়র কায থায়দক  জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম -রয ল্পনা, ২০১৮-১৯ 

প্রণয়মনয রনমদ মনা প্রদান 

দপ্তয/ংস্থামূ আওতাধীন আঞ্চন্ত্রক/ মাঠ য থাদয়র কায থায়দক  মন্ত্রিন্ত্ররদ ন্ত্রিভাগ কর্তথক ন্ত্রনধ থান্ত্ররত তান্ত্ররদির 

মদে জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-রয ল্পনা, ২০১৮-১৯ প্রণয়মনয জন্য রনমদ মনা প্রদান  যমফ। উি রক্ষযভাত্রা ১১.৩ নম্বয 

ক্ররভম য ৭ নম্বয  রামভ উমেখ  যমত মফ এফং ৯-১২  রাভমূম নত্রভার রবরিমত উি রক্ষভাত্রা রফবাজন  ময 

প্রদ মন  যমত মফ। 
 

১১.৪ আওতাধীন আঞ্চন্ত্রক/মাঠ য থাদয়র কায থাদয়  জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-রয ল্পনা, ২০১৮-১৯ প্রণয়মনয 

রনরভি  ভ মারা আময়াজন 

 

দপ্তর/াংস্ামূ আওতাধীন আঞ্চন্ত্রক/ মাঠ য থাদয়র কায থাদয়র   জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-রয ল্পনা, 

২০১৮-১৯ প্রণয়মন ায়তায জন্য   ভ মারা আময়াজন  যমত াময । এজাতীয় রক্ষযভাত্রা ১১.৪ নম্বয ক্ররভম য ৭ নম্বয 

 রামভ উমেখ  যমত মফ এফং ৯-১২  রাভমূম নত্রভার রবরিমত উি রক্ষভাত্রা রফবাজন  ময প্রদ মন  যমত মফ। 
 

১১.৫ আওতাধীন আঞ্চন্ত্রক/মাঠ য থাদয়র কায থায় কর্তথক প্রণীত/ দারখরকৃত জাতীয় শুদ্ধা চায ক ৌর রযফীক্ষণ 

প্ররতমফদমনয ওয রপডব্যা  প্রদান 

 

দপ্তর/াংস্ামূ আওতাধীন আঞ্চন্ত্রক/মাঠ য থাদয়র কায থায় কর্তথক প্রণীত/ দারখরকৃত জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর 

রযফীক্ষণ নত্রভার  প্ররতমফদন রনমদ মর া অনুমায়ী মথামথ ময়মে র -না তা ম মামরাচনা  ময রপডব্যা  প্রদান  প্রদান 

 যমত াময। এ জাতীয়  ামজয রক্ষযভাত্রা ১১.৫ নম্বয ক্ররভম য ৭ নম্বয  রামভ উমেখ  যমত মফ এফং ৯-১২  রাভমূম 

নত্রভার রবরিমত উি রক্ষভাত্রা রফবাজন  ময প্রদ মন  যমত মফ। 
 

৩। জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-রয ল্পনা, ২০১৮-১৯ প্রণয়ন ও নত্রভারন  রযফীক্ষণ প্ররতমফদন ংক্রার্ন্  ময়সূন্ত্রি: 

ভয়ীভা রফলয় ফাস্তফায়ন ারয  র্তমক্ষ 

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

৭ জুন ২০১৮  রনমদ মর া অনুযণ  ময জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম -রয ল্পনা 

প্রণয়নময জন্য  র ভন্ত্রণারয় /রফবাগ/যাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠানম  অনুমযাধ 

জ্ঞান এফং আওতাধীন দপ্তয /ংস্থা, আঞ্চরর /ভাঠ ম মাময়য 

 াম মারয়মুম   ভ ম-রয ল্পনা প্রণয়মনয রনমদ মনা ও প্রময়াজনীয় 

ায়তা প্রদামনয জন্য  র ভন্ত্রণারয় /রফবাগ/যাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠানম  

অনুমযাধ জ্ঞান  

ভরন্ত্ররযলদ রফবাগ  

২৫ জুন 

২০১৮  

জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম -রয ল্পনায খড়া স্ব স্ব ননরত তা 

 রভটিয অনুমভাদন গ্রণপূফ ম  ভরন্ত্ররযলদ রফবামগ কপ্রযণ  

দপ্তয/ংস্থা  

১-৫ জুরাই 

২০১৮  

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/যাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠামনয জাতীয় শুদ্ধাচায ফাস্তফায়ন ইউরনট 

 র্তম  আঞ্চন্ত্রক/মাঠ য থাদয়র কায থায় কর্তথক  দারখরকৃত জাতীয় 

শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম -রয ল্পনায খড়া ম মামরাচনাপূফ ম  রপডব্যা  

প্রদান  

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/যাষ্ট্রীয় 

প্ররতষ্ঠান এফং আওতাধীন 

দপ্তয/ংস্থা 

১২ জুরাই 

২০১৮  

স্ব স্ব ননরত তা  রভটিয অনুমভাদন গ্রণপূফ ম  জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর 

 ভ ম-রয ল্পনা, ২০১৮-১৯  চূড়ার্ন্  ময স্ব স্ব  ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/যাষ্ট্রীয় 

প্ররতষ্ঠামন কপ্রযণ ও দপ্তয/ংস্থাযস্ব স্ব ওময়ফাইমট প্র া  

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ  



 

ি. জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-রয ল্পনা ন্ত্ররিীক্ষণ 

১৫ অদক্টাির 

২০১৮ 

 

জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম -রয ল্পনা ও ফাস্তফায়ন অগ্রগরত 

রযফীক্ষণ  াঠামভা কত উরেরখত  ক্ষযমাত্রার ন্ত্রিরীদত ১ম নত্রমান্ত্রক 

(জুাই ২০১৮ - প্রদেম্বর ২০১৮) অগ্রগন্ত্রত য থাদািনাপূি থক 

প্রন্ত্রতদিদন ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/যাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠামন  প্রপ্ররণ 

স্ব স্ব মিণায়/ন্ত্রিভাগ/ 

রাষ্ট্রীয় প্রন্ত্রতষ্ঠাদনর 

ননন্ত্রতকতা কন্ত্রমটি 

১৫ জানুয়ান্ত্রর 

২০১৯ 

 

জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম -রয ল্পনা ও ফাস্তফায়ন অগ্রগরত 

রযফীক্ষণ  াঠামভামত উরেরখত  ক্ষযমাত্রার ন্ত্রিরীদত ২য় নত্রমান্ত্রক 

(অদক্টাির ২০১৮ - ন্ত্রডদম্বর ২০১৮) অগ্রগন্ত্রত য থাদািনাপূি থক 

প্রন্ত্রতদিদন ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/যাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠামন  প্রপ্ররণ 

স্ব স্ব মিণায়/ন্ত্রিভাগ/ 

রাষ্ট্রীয় প্রন্ত্রতষ্ঠাদনর 

ননন্ত্রতকতা কন্ত্রমটি 

১৫ এরপ্রর 

২০১৯ 

জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম -রয ল্পনা ও ফাস্তফায়ন অগ্রগরত 

রযফীক্ষণ  াঠামভামত উরেরখত  ক্ষযমাত্রার ন্ত্রিরীদত ৩য় নত্রমান্ত্রক 

(জানুয়ান্ত্রর ২০১৯ - মাি থ ২০১৯) অগ্রগন্ত্রত য থাদািনাপূি থক প্রন্ত্রতদিদন 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/যাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠামন  প্রপ্ররণ 

স্ব স্ব দপ্তর/াংস্থার 

ননন্ত্রতকতা কন্ত্রমটি 

১৫ জুাই 

২০১৯ 

 

জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম -রয ল্পনা ও ফাস্তফায়ন অগ্রগরত 

রযফীক্ষণ  াঠামভামত উরেরখত  ক্ষযমাত্রার ন্ত্রিরীদত ৪থ থ নত্রমান্ত্রক 

(এন্ত্রপ্র ২০১৯ - জুন ২০১৯) অগ্রগন্ত্রত য থাদািনাপূি থক প্রন্ত্রতদিদন 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/যাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠামন  প্রপ্ররণ 

স্ব স্ব 

দপ্তর/াংস্থারননন্ত্রতকতা 

কন্ত্রমটি 

 

৪। জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-রয ল্পনা, ২০১৮-১৯ দান্ত্রি প্রন্ত্রিয়া 

 (ক) জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-রয ল্পনা ২০১৮-১৯ খড়ায ৫কন্ত্র ২৫ জুন ২০১৮ তারযখ ন্ত্রিকা ৫:০০ ঘটিকার 

মদে স্ব স্ব ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/যাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠান িরাির প্রপ্ররণ করদত দি। 

(ি) ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/যাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠামনয সুারয অর্ন্ভু মি  ময জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-রয ল্পনা ও 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষণ  াঠামভায চূড়ার্ন্  র ১২ জুরাই ২০১৮ তারযমখয ভমধ্য  স্ব স্ব দপ্তয/ংস্থায ওময়ফাইট-এ 

আদাড করদত দি।  


