
 

 

জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-রয ল্পনা প্রণয়ন ও ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষণ  াঠামভা, ২০১9-২০20 

 

দপ্তয/সংস্থায নাভ: AvšÍtevwnbx Rbms‡hvM cwi`ßi (AvBGmwcAvi) 

 াম মক্রমভয নাভ  ভ মসম্পাদন সূচ  সূচম য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফাq‡bi 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০১9-

২০20 

অথ মফছমযয 

রক্ষযভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০১9-২০20  ভন্তব্য 

রক্ষযভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ 

ক ায়ার্ মায 

জুরাই-

কসমেম্বয 

২০১9 

 

২য় 

ক ায়ার্ মায 

অমটাফয-

রিমসম্বয 

২০১9 

৩য় 

ক ায়ার্ মায 

জানুয়ারয-

ভাচ ম ২020 

৪থ ম 

ক ায়ার্ মায 

এরপ্রর-জুন 

২020 

কভার্ 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারন  ব্যফস্থা……………………………….8 

১.১ নৈতিকিা কতমটির সভা   অনুতিি সভা ৪ সংখ্যা  cwiPvjK 04 রক্ষযভাত্রা 01 01 01 01    

অজমন -- -- -- --   

1.2 নৈতিকিা কতমটির সভার তসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ৈ  

বাস্তবাতয়ি তসদ্ধান্ত ৪ % ‡dvKvj 

c‡q›U I 

Ab¨vb¨ 

kvLv 

100% রক্ষযভাত্রা  25% 50% 25%    

অজমন      

২. দক্ষতা ও ননরত তায উন্নয়ন……………..………….10 

২.১ mykvmb cÖwZôvi wbwgË 

অংীজমনয (stakeholder) 

অংগ্রহমণ  সবা 

অনুরষ্ঠত সবা ২ সংখ্যা ‡dvKvj 

c‡q›U 

04 রক্ষযভাত্রা 01 01 01 01    

অজমন -- -- -- --  
২.২ AskxR‡bi AskMÖn‡Y mfvi 

wm×všÍ ev Í̄evqb 

ev Í̄evwqZ wm×všÍ 2 % ‡dvKvj 

c‡q›U 

100% রক্ষযভাত্রা 

 

 

-- -- 100% --    

অজমন -- -- -- --  
২.৩  ভ ম তমা- ভ মচারযমদয AskMÖn‡Y 

PvKwi  msµvšÍ  wewfbœ cªwkÿY 

Av‡qvRb 

প্রতিক্ষণার্থী 3 সংখ্যা ‡dvKvj 

c‡q›U 

30 Rb রক্ষযভাত্রা 

 

 

30 Rb -- -- --    

অজমন      



 াম মক্রমভয নাভ  ভ মসম্পাদন সূচ  সূচম য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফাq‡bi 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০১9-

২০20 

অথ মফছমযয 

রক্ষযভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০১9-২০20  ভন্তব্য 

রক্ষযভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ 

ক ায়ার্ মায 

জুরাই-

কসমেম্বয 

২০১9 

 

২য় 

ক ায়ার্ মায 

অমটাফয-

রিমসম্বয 

২০১9 

৩য় 

ক ায়ার্ মায 

জানুয়ারয-

ভাচ ম ২020 

৪থ ম 

ক ায়ার্ মায 

এরপ্রর-জুন 

২020 

কভার্ 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

২.4  ভ ম তমা- ভ মচারযমদয AskMÖn‡Y 

mykvmb msµvšÍ cªwkÿY Av‡qvRb 
প্রতিক্ষণার্থী 3 সংখ্যা ‡dvKvj 

c‡q›U 

30 Rb রক্ষযভাত্রা  30 Rb      

অজমন      

3. শুদ্ধাচার প্রতিিায় সহায়ক আইৈ/তবতি/ৈীতিমালা/ম্যানুয়য়ল  cÖYqb/ms¯‹vi/nvjbvMv`KiY I প্রজ্ঞাপৈ/পতরপত্র Rvwi………….১০ 

৩.১ bxwZgvjv/cÖÁvcb/cwicÎ Rvwi bxwZgvjv/cÖÁvcb

/cwicÎ Rvwi 

4 িাতরখ          cÖ‡hvR

¨ bq 

        

৪. I‡qemvB‡U †meve· nvjbvMv`KiY……………….8 

৪.১ ‡mev msµvšÍ †Uvj wd« b¤^img~n 

¯^ ¯̂ Z_¨ evZvq‡b „̀k¨gvbKiY 

Z_¨ evZvq‡b 

`„k¨gvbK„Z 

১ িাতরখ ‡dvKvj 

c‡q›U 

31 gvP© 

2020 

লক্ষযমাত্রা   31 gvP© 

2020 

    

অজমন       

৪.২ ¯̂ ¯^ I‡qemvB‡U ï×vPvi 

†meve· nvjbvMv`KiY 

†meve· 

nvjbvMv`K„Z 

২ িাতরখ ‡dvKvj 

c‡q›U 

29 AvMó 19 

28 b‡ft 19 

06 gvP© 20 

06 †g 20 

লক্ষযমাত্রা 29 AvMó 

19 

 

28 b‡ft 

19 

 

06 gvP© 20 

 

06 †g 20    

অজমন -- -- -- --  
৪.৩ ¯̂cÖ‡Yvw`Z Z_¨ cÖKvk 

wb‡`©wkKv nvjbvMv` K‡i 

I‡qemvB‡U cÖKvk 

nvjbvMv`K…Z 

wb‡`©wkKv 

I‡qemvB‡U 

cÖKvk 

১ তারযখ M‡elYv 

Kg©KZ©v 

30 †g 19 

31 wW‡mt 19 

30 gvP© 20 

30 Ryb 20 

রক্ষযভাত্রা 30 †g 19 

 
31 wW‡mt 

19 
30 gvP© 20 

 
30 Ryb 20    

অজমন -- -- -- --  

৪.৪ ¯̂ ¯^ I‡qemvB‡U Z_¨ AwaKvi 

†meve· nvjbvMv`KiY 

†meve· 

nvjbvMv`K„Z 

২ তারযখ M‡elYv 

Kg©KZ©v 

19 †m‡Þt 19 

19 wW‡mt 19 

19 gvP© 20 

19 ‡g 20 

রক্ষযভাত্রা 19 †m‡Þt 

19 

 

19 wW‡mt 19 

 
19 gvP© 20 

 
19 ‡g 20    

অজমন -- -- -- --  
৪.৫  ¯^ ¯̂ I‡qemvB‡U Awf‡hvM 

cÖwZKvi e¨e ’̄v (GRS) †meve· 

nvjbvMv`KiY 

I‡qemvBU 

nvjbvMv`K„Z 

2 সংখ্যা M‡elYv 

Kg©KZ©v 

22 AvMó 19 

22 wW‡mt 19 

22 gvP© 20 

22 Ryb 20 

রক্ষযভাত্রা 22 AvMó 19 22 wW‡mt 19 

 

22 gvP© 20 

 

22 Ryb 20    

অজমন -- -- -- --  

৫. mykvmb cÖwZôv……………………….6 

৫.১ DËg PP©vi ZvwjKv cÖYqb K‡i 

gwš¿cwil` wefv‡M †cÖiY 

DËg PP©vi ZvwjKv 

†cÖwiZ 

3 তারযখ ‡dvKvj 

c‡q›U I 

31 †m‡Þ 

2019 

রক্ষযভাত্রা 31 †m‡Þ 

2019 

-- -- --    



 াম মক্রমভয নাভ  ভ মসম্পাদন সূচ  সূচম য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফাq‡bi 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০১9-

২০20 

অথ মফছমযয 

রক্ষযভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০১9-২০20  ভন্তব্য 

রক্ষযভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ 

ক ায়ার্ মায 

জুরাই-

কসমেম্বয 

২০১9 

 

২য় 

ক ায়ার্ মায 

অমটাফয-

রিমসম্বয 

২০১9 

৩য় 

ক ায়ার্ মায 

জানুয়ারয-

ভাচ ম ২020 

৪থ ম 

ক ায়ার্ মায 

এরপ্রর-জুন 

২020 

কভার্ 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

cÖkvmb অজমন -- -- -- --  
৫.২ Rb¯̂v_© mswkøó Z_¨ cÖKvk 

(myiÿv cÖ̀ vb) wewagvjv, 2017 Gi 

wewa 4 Abymv‡i Ó‡WwRM‡b‡UW 

AwdmviÕÕ wb‡qvM I I‡qemvB‡U 

cÖKvk 

Ó‡WwRM‡b‡UW 

AwdmviÕÕ 

wb‡qvMK…Z I 

I‡qemvB‡U 

cÖKvwkZ 

1 তারযখ ‡dvKvj 

c‡q›U I 

cÖkvmb 

30 b‡ft 

2019 

রক্ষযভাত্রা -- 30 b‡ft 

2019 

-- --    

অজমন -- -- -- --  

৬. cÖK‡íi †ÿ‡Î ï×vPvi …………….….9 

৬.১ cÖK‡íi evwl©K µq cwiKíbv 

Aby‡gv`b 

Aby‡gvw`Z µq 

cwiKíbv  

2 তারযখ   রক্ষযভাত্রা -- -- -- --   cÖ‡hvR

¨ bq অজমন -- -- -- --  
৬.২ GwWwc ev Í̄evqb AMÖMwZ AMÖMwZi nvi 1 %   রক্ষযভাত্রা -- -- -- --   cÖ‡hvR

¨ bq অজমন -- -- -- --  
৬.৩ gš¿Yvjq/wefvM/ivóªxq cÖwZôvb 

KZ…©K cÖK‡íi ev Í̄evqb AMÖMwZ 

cwi`k©b/cwiexÿb 

`vwLjK…Z 

cÖwZ‡e`b 

3 সংখ্যা   রক্ষযভাত্রা -- -- -- --   cÖ‡hvR

¨ bq 
অজমন -- -- -- -- 

৬.4 cÖKí cwi`k©b/cwiexÿb 

cÖwZ‡e`‡bi mycvwik ev Í̄evqb 

ev Í̄evq‡bi nvi 3 %   রক্ষযভাত্রা -- -- -- --   cÖ‡hvR

¨ bq অজমন -- -- -- --  

৭. µq‡ÿ‡Î ï×vPvi…………………...7 

৭.১ ররএ ২০০৬-এয ধাযা ১১(২) ও 

ররআয ২০০৮-এয রফরধ ১৬(৬) 

অনুমায়ী 2019-20 A_© eQ‡ii ক্রয়-

রয ল্পনা ওময়ফসাইমর্ cÖKvk 

 

ক্রয়-রয ল্পনা 

ওময়ফসাইমর্ 

cÖKvwkZ 

 

৩ তারযখ cÖkvmb 

kvLv 

30 †m‡Þ 

2019 

রক্ষযভাত্রা 30 †m‡Þ 

2019 

-- -- --    

অজমন -- -- -- --    

৭.২ ই-কর্ন্ডায/ই-রজর-এয ভাধ্যমভ 

ক্রয়  াম ম সম্পাদন 

ই-কর্ন্ডা‡য µq 

m¤úbœ 

4 % cÖkvmb 

kvLv 

20% রক্ষযভাত্রা -- -- -- --   cÖ‡hvR

¨ bq 
অজমন -- -- -- --  

8. স্বচ্ছতা ও জফাফরদরহ শক্তিশালী যণ…………………...11 

৮.১ ¯̂ ¯^ †mev cÖ`vb cÖwZkÖæwZ 

(wmwU‡Rbm PvU©vi) ev¯Íevqb 

ev Í̄evqb AMÖMwZ 

cwiexÿYK…Z 

2 % ‡dvKvj 

c‡q›U 

10% রক্ষযভাত্রা -- 5% -- 5%    

অজমন -- -- -- --  



 াম মক্রমভয নাভ  ভ মসম্পাদন সূচ  সূচম য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফাq‡bi 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০১9-

২০20 

অথ মফছমযয 

রক্ষযভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০১9-২০20  ভন্তব্য 

রক্ষযভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ 

ক ায়ার্ মায 

জুরাই-

কসমেম্বয 

২০১9 

 

২য় 

ক ায়ার্ মায 

অমটাফয-

রিমসম্বয 

২০১9 

৩য় 

ক ায়ার্ মায 

জানুয়ারয-

ভাচ ম ২020 

৪থ ম 

ক ায়ার্ মায 

এরপ্রর-জুন 

২020 

কভার্ 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

AMÖMwZ cwiexÿY 

৮.২ kvLv/AwakvLv I 

AvËZvaxb/Aa Í̄b Kvh©vjq cwi`k©b 

cwi`k©b m¤úbœ 2 msL¨v mswkøó 

kvLv 

02wU রক্ষযভাত্রা -- 01 -- 01    

অজমন -- -- -- --  

৮.৩ kvLv/AwakvLv I 

AvËZvaxb/Aa Í̄b Kvh©vjq cwi`k©b 

cÖwZ‡e`‡bi mycvwik ev Í̄evqb 

cwi`k©b 

cÖwZ‡e`‡bi 

mycvwik ev¯Íevqb 

2 % mswkøó 

kvLv 

100% রক্ষযভাত্রা -- -- -- 100%    

অজমন -- -- -- --  

৮.4 mwPevjq wb‡`©kgvjv 2014 

Abyhvqx bw_i †kÖwb web¨vmKiY 

bw_i †kÖwb 

web¨vmK…Z 

2 % mswkøó 

kvLv 

10% রক্ষযভাত্রা -- 5% 5% --    

অজমন -- -- -- --  

8.5 †kÖwb web¨vmK„Z bw_i 

webóKiY 

bw_ webóK„Z 3 % cÖkvmb 

kvLv 

 লক্ষযমাত্রা -- -- -- --   cÖ‡hvR¨ 

bq অজমন -- -- -- -- 

9. ï×vPvi mswkøó Ges ỳbx©wZ cÖwZ‡iv‡a mnvqK Ab¨vb¨ Kvh©µg...........................................15(AMÖvwaKvi wfwË‡Z b~¨bZg cvuPwU Kvh©µg) 

9.1 wb‡qvM Kvh©µ‡gi mvgwMÖK 

welq AbjvB‡b m¤úv`b 

AbjvB‡b wb‡qvM 

Kvh©µg 
৩ % cÖkvmb 

kvLv 

 রক্ষযভাত্রা -- -- -- --   cÖ‡hvR¨ 

bq অজমন -- -- -- -- 

9.2 wbqwgZ Dcw¯’wZ wbwðZKi‡Y 

nvwRiv cÖwZ‡e`b `vwLj 

cwiexÿbK…Z 3 % cÖkvmb 

kvLv  

100% রক্ষযভাত্রা -- -- -- 100%    
অজমন -- -- -- -- 

9.3 `ß‡ii cvwb Ges ‰e ỳ¨wZK 

Ace¨envi †iv‡a e¨e ’̄vMÖnY, feb 

I K¨v¤úvm Ae¨vnZfv‡e cwi¯‹vi 

cwi”QbœKiY 

cwiexÿbK…Z 3 ZvwiL cÖkvmb 

kvLv  

30 wW‡mt 

19 

30 Ryb 

20 

রক্ষযভাত্রা -- 30 wW‡mt 

19 

-- 30 Ryb 

20 

   

অজমন -- -- -- --  

9.4 `ß‡ii AwMœ`yN©Ubv cÖwZ‡iv‡ai 

D‡Ï‡k¨ fe‡bi mKj AwMœwbe©vcb 

h‡š¿i †gqv` cixÿvKiY cÖ‡qvR‡b 

cÖwZ¯’vc‡bi e¨e ’̄vMÖnb Ges 

Kg©Pvix‡`i AwMœ ỳN©Ubv cÖwZ‡iv‡ai 

wel‡q cÖwkÿY cÖ`vb 

‡gqv` cixÿv 

Ges cÖwkÿY 

mgvß 

3 ZvwiL cÖkvmb 

kvLv  

22 †m‡Þt 

19 

রক্ষযভাত্রা 22 

†m‡Þt 

19 

-- -- --    

অজমন -- -- -- -- 



 

 াম মক্রমভয নাভ  ভ মসম্পাদন সূচ  সূচম য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়মন

য 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০১9-

২০20 

অথ মফছমযয 

রক্ষযভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০১9-২০20  ভন্তব্য 

রক্ষযভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ 

ক ায়ার্ মায 

জুরাই-

কসমেম্বয 

২০১9 

 

২য় 

ক ায়ার্ মায 

অমটাফয-

রিমসম্বয 

২০১9 

৩য় 

ক ায়ার্ মায 

জানুয়ারয-

ভাচ ম ২020 

৪থ ম 

ক ায়ার্ মায 

এরপ্রর-জুন 

২020 

কভার্ 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

10. ï×vPvi cyi¯‹vi..............................................05 

10.1 ï×vPvi cyi¯‹vi cÖ`vb cyi¯‹vi cÖ`vb 3 ZvwiL mswkøó 

KwgwU 

25 †g 20 রক্ষযভাত্রা -- -- -- 25 †g 

20 

   

অজমন -- -- -- -- 

10.2AvIZvaxb/Aa Í̄b Kvh©vj‡q 

ï×vPvi cyi¯‹vi cÖ`v‡bi 

wbwgË3211101 †Kv‡W A_© eivÏ 

A_© eivÏK…Z 2 ZvwiL   রক্ষযভাত্রা -- -- -- --   cÖ‡hvR

¨ bq অজমন -- -- -- -- 

১১. অর্ থ বরাদ্দ....................................................................৩ 

১১.১ শুদ্ধাচার কর্ থ-পক্তরকল্পনায় 

অর্ন্থভুি ক্তবক্তিন্ন কার্ থক্রর্ বাস্তবায়ননর 

জন্য বরাদ্দকৃত   অমথ ময আনুর্াক্তনক 

রযভাণ 

বরাদ্দকৃত অর্ থ ৩ লক্ষ 

টাকা 

ev‡RU 4 রক্ষযভাত্রা -- -- -- 0.8    
অজমন -- -- -- --  

১২. রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন………………………………8 

১2.১ ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/ যাষ্ট্রীয় 

প্ররতষ্ঠাb KZ…©K cÖYxZ জাতীয় 

শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-রয ল্পনা, 

২০১9-20 gwš¿cwil` রফবামগ 

দারখর I ¯̂ ¯̂ I‡qemvB‡U 

Avc‡jvWKiY 

প্রণীত  ভ ম-

রয ল্পনা 

দারখরকৃত 

I Avc‡jvWK…Z 

২ তাক্তরখ ‡dvKvj 

c‡q›U 

15 RyjvB 

2019 

রক্ষযভাত্রা 15 RyjvB 

2019 

-- -- --    

অজমন -- -- -- --  

১2.২ রনধ মারযত সভময় নত্রভারস  

রযফীক্ষণ  প্ররতমফদন gwš¿cwil` 

রফবামগ দারখর I ¯̂ ¯^ 

I‡qemvB‡U Avc‡jvWKiY 

নত্রভারস  

প্ররতমফদন 

দারখরকৃত I 

Avc‡jvWK…Z 

২ তাক্তরখ ‡dvKvj 

c‡q›U 

26 Ryb 

20 

রক্ষযভাত্রা -- -- -- 26 Ryb 

20 

   

অজমন -- -- -- --  

১2.3 AvIZvaxb `ßi/ms¯’v 

(cÖ‡hvR¨ †ÿ‡Î) KZ…©K `vwLjK…Z 

জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর Kg© 

রপিব্যা  সবা 

/ ভ মারা অনুরষ্ঠত 

4 তাক্তরখ   রক্ষযভাত্রা -- -- -- --   cÖ‡hvR

¨ bq 
অজমন -- -- -- --   



 াম মক্রমভয নাভ  ভ মসম্পাদন সূচ  সূচম য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়মন

য 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০১9-

২০20 

অথ মফছমযয 

রক্ষযভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০১9-২০20  ভন্তব্য 

রক্ষযভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ 

ক ায়ার্ মায 

জুরাই-

কসমেম্বয 

২০১9 

 

২য় 

ক ায়ার্ মায 

অমটাফয-

রিমসম্বয 

২০১9 

৩য় 

ক ায়ার্ মায 

জানুয়ারয-

ভাচ ম ২020 

৪থ ম 

ক ায়ার্ মায 

এরপ্রর-জুন 

২020 

কভার্ 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

রয ল্পনা I রযফীক্ষণ 

প্ররতমফদমনয ওয রপিব্যা  প্রদান 

 

 

 

 

 


