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Avj Avivdvn Bmjvgx e¨vsK wjwg‡UW                 ছক-ক 
                                                                                                             cÖavb Kvh©vjq ,XvKv                                                                                                                                     

 

আঞ্চলক/মাঠ পযযায়ের কাযযায়ের জাতীয় শুদ্ধাচায ককৌর কভম-রযকল্পনা প্রণয়ন ও ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষণ কাঠামভা, ২০১৮-২০১৯ 

কাযযায়ের নাভ: Avj Avivdvn Bmjvgx e¨vsK wjwg‡UW    দপ্তয/ংস্থায নাভ: Avj Avivdvn Bmjvgx e¨vsK wjwg‡UW 

কামমক্রমভয নাভ 

 

কভমম্পাদন ূচক 

 

ূচমকয ভান একক 

 

ফাস্তফায়মনযদারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ফযরি/দ 

 

২০১৮-২০১৯ 

অথমফছমযয 

রক্ষযভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  ভন্তফয 

রক্ষযভাত্রা/অজম ন 

 

১ভ ককায়ার্ম ায 

 

২য় ককায়ার্ম ায 

 

৩য় 

ককায়ার্ম ায 

 

৪থম 

ককায়ার্ম ায 

 

কভার্ 

অজম ন 

অরজম ত 

ভান 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

১. প্রাতিষ্ঠাতিক ব্যব্স্থা…………………….১১ 

১.১ ননরতকতা করভটিয বা অনুরিত বা ৪ ংখ্যা ‣bwZKZv KwgwU         04 রক্ষযভাত্রা 01 01 01 01    

অজম ন     

1.2 ননরতকতা করভটিয বায রদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফারয়ত রদ্ধামন্তয 

ায 

৪ % e¨e ’̄vcbv KZ©„cÿ/ 

‣bwZKZv KwgwU 

      100% রক্ষযভাত্রা 100% 100% 100% 100%    

অজম ন     

১.3 e¨vs‡Ki ওময়ফাইমর্ শুদ্ধাচায 

আইকন ারনাগাদকযণ 

আইকন 

ারনাগাদকৃত 

১ তারযখ্  •bwZKZv KwgwU/ AvBwmwU    31/12/2018 রক্ষযভাত্রা  31/12 

/2018 

     

অজম ন     

১.৪ উত্তভ চচম ায (Best Practice) 

তাররকা প্রণয়ন কময ফাংরামদ ফযাংমক 

কপ্রযণ 

উত্তভ চচম ায তাররকা 

কপ্ররযত 

২ তারযখ্ ‣bwZKZv KwgwU/ e¨e ’̄vcbv 

KZ©„cÿ/ ï×vPvi †mj 

   31/12/2018 রক্ষযভাত্রা  31/12/ 

2018 

     

অজম ন     
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কামমক্রমভয নাভ 

 

কভমম্পাদন ূচক 

 

ূচমকয ভান একক 

 

ফাস্তফায়মনযদারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ফযরি/দ 

 

২০১৮-২০১৯ 

অথমফছমযয 

রক্ষযভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  ভন্তফয 

রক্ষযভাত্রা/অজম ন 

 

১ভ ককায়ার্ম ায 

 

২য় ককায়ার্ম ায 

 

৩য় 

ককায়ার্ম ায 

 

৪থম 

ককায়ার্ম ায 

 

কভার্ 

অজম ন 

অরজম ত 

ভান 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

২. দক্ষিা ও নিতিকিার উন্নয়ি………………….৭ 

২.১ অংীজমনয (stakeholder) 

অংগ্রমণ  বা 

অনুরিত বা ২ ংখ্যা kvLv/‡Rvb/cÖavb Kvh©vjq        4 রক্ষযভাত্রা 1 1 1 1    

অজম ন     

২.২ কভমকতম া-কভমচারযমদয অংগ্রমন 

”ককাড অফ কন্ডাক্ট”/রনমদম না ার্কম রায 

এয উয cÖwkÿb/ আমরাচনা mfv 

প্ররক্ষণাথী ৩ প্ররক্ষণাথীয 

ংখ্যা 

শাখা/জ ান/জেননিং 
ইননিটিউট 

       1680 রক্ষযভাত্রা 

 

 

375 450 450 405    

অজম ন     

২.৩ জাতীয় শুদ্ধাচায ককৌর রফলময় 

কভমকতম া-কভমচারযমদয প্ররক্ষণ প্রদান 

প্ররক্ষণাথী ২ ংখ্যা ‡Uªwbs BÝwUwUDU        1500 রক্ষযভাত্রা 375 375 375 375    

অজম ন     

3. শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক আইি/তব্তি/িীতিমাা/মযািুয়য়  ও প্রজ্ঞাপি/পতরপত্র প্রয়য়াগ/ব্াস্তব্ায়ি………….১০ 

3.1  ï×vPvi Qov cÖPvi cÖKvwkZ Qov 05 msL¨v ‣bwZKZv KwgwU          4 রক্ষযভাত্রা 1 1 1 1    

      অজম ন        

3.2 Kg©KZ©v I Kg©Pvix‡`i 

k„•LjvgyjK Z_¨vw`i CMMS G  

Gw›Uª cÖ`vb 

Gw›UªK…Z msL¨v 05 msL¨v  •bwZKZv KwgwU/GBPAviwW    Pjgvb _vK‡e রক্ষযভাত্রা        

      অজম ন        
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কামমক্রমভয নাভ 

 

কভমম্পাদন ূচক 

 

ূচমকয ভান একক 

 

ফাস্তফায়মনযদারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ফযরি/দ 

 

২০১৮-২০১৯ 

অথমফছমযয 

রক্ষযভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  ভন্তফয 

রক্ষযভাত্রা/অজম ন 

 

১ভ ককায়ার্ম ায 

 

২য় ককায়ার্ম ায 

 

৩য় 

ককায়ার্ম ায 

 

৪থম 

ককায়ার্ম ায 

 

কভার্ 

অজম ন 

অরজম ত 

ভান 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

৪. িথ্য অতিকার সম্পতকি ি কাযিক্রম  ……………….১৪ 

৪.১ e¨vs‡Ki ওময়ফাইমর্ তথয 

অরধকায   কফাফক্স ারনাগাদকযণ 

কফাফক্স 

ারনাগাদকৃত 

১ তারযখ্  •bwZKZv KwgwU/ e¨e ’̄vcbv 

KZ©„cÿ/ AvBwmwU 

31/12/2018 রক্ষযভাত্রা  31/12/ 

2018 

     

অজম ন     

৪.২ তথয অরধকায আইমনয আওতায়  

দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভমকতম া (রডও) ও রফকল্প 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভমকতম ায অনরাইন প্ররক্ষণ 

ম্পাদন 

অনরাইন প্ররক্ষমণয 

নদ প্রাপ্ত 

২ তারযখ্ K‡c©v‡iU kvLv/ ‡Rvb/ ‡Uªwbs 

BÝwUwUDU 

31/12/2018 রক্ষযভাত্রা  31/12 

/2018 

     

অজম ন      

৪.৩ দুদমক স্ারত র্রাইন নম্বয ১০৬ 

(কর্ার রি)  e¨vs‡Ki তথয ফাতায়মন 

ংমুিকযণ এফং তা কভমকতম া-

কভমচারযমদযমক অফরতকযণ 

তথয বাতােয়ে 

ংয়যালিত ও 

কমযকতয া-কমযচালর 

অবলত 

১ তারযখ্ ‡Rvb/kvLv/ cÖavb Kvh©vj‡qi 

Kg©KZ©ve„›` 

31/12/2018 রক্ষযভাত্রা 

 

 31/12 

/2018 

     

অজম ন     

৪.৪ তথয ফাতায়মন ংমমারজত ংরিষ্ট 

তথযভূ ারনাগাদকযণ 

তথয ফাতায়ন 

ারনাগাদকৃত 

২ তারযখ্ wewcGgwW/ wcAviwW 

/•bwZKZv KwgwU/  AvBwmwU 

30/6/2019 রক্ষযভাত্রা    30/6 

/2019 

   

অজম ন     

৪.৫  তথয অরধকায আইন. ২০০৯; 

জনস্বাথম ংরিষ্ট তথয প্রকা (ুযক্ষা) 

আইন, ২০১১ এফং জনস্বাথম ংরিষ্ট তথয 

প্রকা (ুযক্ষা) রফরধভারা, ২০১৭ 

ম্পমকম  কভমকতম া-কভমচারযমদযমক 

অফরতকযণ 

কভমকতম া-কভমচারয 

অফরত 

৬ ংখ্যা e¨e ’̄vcbv KZ©„cÿ/•bwZKZv 

KwgwU/‡Uªwbs BÝwUwUDU 

me Kg©KZ©v 

/Kg©Pvix 

রক্ষযভাত্রা 

 

       

অজম ন     

৪.৬ স্বপ্রমণারদত তথয প্রকাল লেয়দয ললকা 

cÖYqb কয়র ওময়ফাইমর্ প্রকা 

 স্বপ্রমণারদত             

রনমদম রকা 

ওময়ফাইমর্ 

প্রকারত 

২ তালরখ wewcGgwW/ wcAviwW/ 

‣bwZKZv KwgwU/  AvBwmwU 

31/12/2018 রক্ষযভাত্রা  31/12 

/2018 

     

অজম ন     
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কামমক্রমভয নাভ 

 

কভমম্পাদন ূচক 

 

ূচমকয ভান একক 

 

ফাস্তফায়মনযদারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ফযরি/দ 

 

২০১৮-২০১৯ 

অথমফছমযয 

রক্ষযভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  ভন্তফয 

রক্ষযভাত্রা/অজম ন 

 

১ভ ককায়ার্ম ায 

 

২য় ককায়ার্ম ায 

 

৩য় 

ককায়ার্ম ায 

 

৪থম 

ককায়ার্ম ায 

 

কভার্ 

অজম ন 

অরজম ত 

ভান 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

৫. ই-গভয়িিন্স ব্াস্তব্ায়ি……………………….১৫ 

৫.১ দাপ্তরযক কামজ অনরাইন কযন্স 

রমেভ (ই-কভইর/এএভএ)-এয 

ফযফায 

ই-কভইর/ এএভএ 

ফযফহৃত 

২ % kvLv/†Rvb       100% রক্ষযভাত্রা 100% 100% 100% 100%    

অজম ন     

৫.২ রবরডও/অোইে/টেল-কনপামযন্স 

আময়াজন (স্কাই/ভযামন্জায, বাইফায 

ফযফায) 

কনপামযন্স অনুরিত ৩ ংখ্যা kvLv/†Rvb  

   Pjgvb _vK‡e 

রক্ষযভাত্রা        

অজম ন     

৫.৩ দাপ্তরযক কর কামজ ইউরনমকাড 

ফযফায 

ইউলেয়কাড বযবহৃত ২ % ‡emiKvix e¨vs‡Ki Rb¨ 

cÖ‡hvR¨ bq| 

 রক্ষযভাত্রা        

অজম ন     

৫.৪ ই-কর্ন্ডায/ই-রজর-এয ভাধযমভ ক্রয় 

কামম ম্পাদন 

ই-কর্ন্ডায ম্পারদত ২ % AvBwmwU/wRGmwW        100% রক্ষযভাত্রা 100% 100% 100% 100%    

অজম ন     

৫.৫ আঞ্চwরক/ ভাঠ মমাময় চারুকৃত 

অনরাইন/ ই-কফায ফযফায ংক্রান্ত 

কামমক্রভ রযফীক্ষণ 

অনরাইন/ই-কফায 

ফযফায রযফীক্ষণকৃত 

৪ % kvLv/ ‡Rvb/ ‡nW Awd‡mi 

•bwZKZv KwgwU 

100% রক্ষযভাত্রা 100% 100% 100% 100%    

অজম ন        

৫.৬ কাযার রভরডয়া ফযফায কময 

MÖvnK ভযায ভাধান 

MªvnK ভযা 

ভাধানকৃত 

২ % Awf‡hvM  wb®úwËKvix 

Kg©KZ©v/AvBwmwU/‡Uªwbs 

BÝwUwUDU 

100% রক্ষযভাত্রা 100% 100% 100% 100%    

অজম ন        

৬. উদ্ভাব্িী উয়দযাগ ও য়সব্া পদ্ধতি সহজীকরb ............... …………………….৫ 

৬.১ বালযক উদ্ভাবে কময-পলরকল্পো 

২০১৮-১৯ প্রণেে 

কময-পলরকল্পো প্রণীত ১ তারযখ্ B‡bv‡fkbwUg/e¨e ’̄vcbv 

KZ©„cÿ 

31/12/2018 রক্ষযভাত্রা  31/12/ 

2018 

     

অজম ন     

৬.২ বালযক উদ্ভাবে কময-পলরকল্পোে 

অর্ন্য ভুক্ত কাযযক্রম বাস্তবােে 

ফাস্তফারয়ত উদ্ভাফনী 

কামমক্রভ 

২ % B‡bv‡fkb wUg/ 

wewcGgwW/e¨e¯’vcbv 

KZ©„cÿ 

100% রক্ষযভাত্রা 100% 100% 100% 100%    

অজম ন     

৬.৩ চারুকৃত উদ্ভাফন উমদযাগ / 

রজকৃত কফা রযফীক্ষণ 

চারুকৃত কফা 

রযফীক্ষণকৃত 

২ % ‣bwZKZv KwgwU/e¨e ’̄vcbv 

KZ©„cÿ 

100% রক্ষযভাত্রা 100% 100% 100% 100%    

অজম ন     
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কামমক্রমভয নাভ 

 

কভমম্পাদন ূচক 

 

ূচমকয ভান একক 

 

ফাস্তফায়মনযদারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ফযরি/দ 

 

২০১৮-২০১৯ 

অথমফছমযয 

রক্ষযভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  ভন্তফয 

রক্ষযভাত্রা/অজম ন 

 

১ভ ককায়ার্ম ায 

 

২য় ককায়ার্ম ায 

 

৩য় 

ককায়ার্ম ায 

 

৪থম 

ককায়ার্ম ায 

 

কভার্ 

অজম ন 

অরজম ত 

ভান 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

৭. স্বচ্ছিা ও জব্াব্তদতহ শক্তিশালীকরণ…………………..১৮ 

৭.১ cÖwKDi‡g›U cwjwm( ms‡kvwaZ) 

2015 অনুমায়ী ক্রয়-রযকল্পনা ২০১৮-

১৯ প্রণয়ন 

ক্রয়-রযকল্পনা প্রণীত ৩ তারযখ্ wRGmwW/ AvBwmwU 30/6/2019 রক্ষযভাত্রা    30/6/ 

2019 

   

অজম ন     

৭.২e¨vs‡Ki ওময়ফাইমর্য অরবমমাগ 

প্ররতকায ফযফস্থা (GRS) কফাফক্স 

ারনাগাদকযণ 

ওময়ফাইমর্ 

ারনাগাদকৃত 

১ তারযখ্ wewcGgwW / ‣bwZKZv KwgwU 

/AvBwmwU 

31/12/2018 রক্ষযভাত্রা  31/12 

/2018 

     

অজম ন     

৭.৩ আঞ্চররক/ভাঠ মমাময়য কামমারময়য 

কফা প্রদান প্ররতশ্রুরত (রটিমজনস্ 

চার্ম ায) ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষণ 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত 

রযফীক্ষণকৃত 

৪ % ‣bwZKZv KwgwU/e¨e ’̄vcbv 

KZ…©©cÿ/‡Rvbvj ‡nW/kvLv 

e¨e ’̄vcK 

    100% রক্ষযভাত্রা 100% 100% 100% 100%    

অজম ন     

৭.৪ আঞ্চররক/ভাঠ মমাময়য কামমারময়য 

াখ্া/অরধাখ্া রযদমন/আকরিক 

রযদমন 

রযদমন/ আকরিক 

রযদমন ম্পন্ন 

২ ংখ্যা ‣bwZKZv KwgwU/ Avf¨šÍixb 

wbixÿv I cwi`k©b wefvM, 

†nW Awdm 

me kvLv রক্ষযভাত্রা        

অজম ন     

৭.৫ e¨e ’̄vcbv KZ©„c‡ÿi wb‡ ©̀kbv 

Abyhvqx gvV ch©v‡qi Kvh©vj‡qi নরথয 

কেরণ রফনযাকযণ 

নরথ কেরণ রফনযাকৃত ৪ % mKj †Rvb/ kvLv/ wewmwW 

/wewcGgwW 

30/6/2019 রক্ষযভাত্রা    30/6 

/2019 

   

অজম ন        

৭.৬ MÖvnK mgv‡ek Av‡qvR‡bi 

gva¨‡g MÖvnK‡`i gZvgZ MÖnb 

MÖvnK‡`i gZvgZ 

M„nxZ 

৪ % wewcGgwW/ ‡Rvb/ kvLv cÖwZ •Îgvwm‡K 

GKwU mgv‡ek 

রক্ষযভাত্রা        

অজম ন     

৮. কাযি ায়য়র শুদ্ধাচার সংতিষ্ট অিযািয কাযিক্রম……………..৬ (তিয়দি তলকায় সংয়যাতজি িাতকা য়থ্য়ক কমপয়ক্ষ ৩টি কাযিক্রম তিব্িাচি করয়ি হয়ব্) 

৮.১ দপ্তমযয কফাভূরয/রপ গ্রমণয 

কক্ষমত্র গৃীত অমথময যরদ প্রদান 

রনরিতকযণ 

যরমদয ভাধযমভ 

কফাভূরয গৃীত 

       2      % kvLv 100% রক্ষযভাত্রা 100% 100% 100% 100%    

অজম ন     

৮.৬ রফদুযৎ, ারন ও জ্বারানীয 

(কতর/গযা) এয ােয়ী/মফমাত্তভ 

ফযফায রনরিতকযণ 

ােয়ী ফযফায 

রনরিতকৃত 

2 % kvLv/‡Rvb/ cÖavb Kvh©vjq 100% রক্ষযভাত্রা 100% 100% 100% 100%    

অজম ন     

৮.৭ কভমকতম v-কভমচারয ফদরীকামর প্ররভত 

রনয়ভ-নীরত অনুযণ 

প্ররভত নীরত অনুৃত 2 % GBPAviwW 100% রক্ষযভাত্রা 100% 100% 100% 100%    

অজম ন     
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কামমক্রমভয নাভ 

 

কভমম্পাদন ূচক 

 

ূচমকয ভান একক 

 

ফাস্তফায়মনযদারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ফযরি/দ 

 

২০১৮-২০১৯ 

অথমফছমযয 

রক্ষযভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  ভন্তফয 

রক্ষযভাত্রা/অজম ন 

 

১ভ ককায়ার্ম ায 

 

২য় ককায়ার্ম ায 

 

৩য় 

ককায়ার্ম ায 

 

৪থম 

ককায়ার্ম ায 

 

কভার্ 

অজম ন 

অরজম ত 

ভান 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

৯. শুদ্ধাচার চচচ ার জন্য পুরস্কার/প্রণ াদন্া প্রদান্.............৩ 

৯.১ BÝUªvKkb mvK©yjvi Abyhvqx 

evrmwiK wfwË‡Z ï×vPvi cyi¯‹vi 

cÖ̀ vb| 

প্রদত্ত পুরস্কার ৩ তারযখ্ ‣bwZKZv KwgwU /e¨e ’̄vcbv 

KZ„©©cÿ 

31/3/2019 রক্ষযভাত্রা   31/3/ 

2019 

    

অজম ন     

১০. অর্চ বরাদ্দ.............................................৫ 

১০.১ শুদ্ধাচার কময-পলরকল্পোে অর্ন্য ভুক্ত 

লবলভন্ন কাযযক্রম বাস্তবােয়ের িেয 

বরাদ্দকৃত  অমথময আেুমালেক রযভাণ 

বরাদ্দকৃত অথয ৫ ক্ষ োকা e¨e ’̄vcbv KZ„©©cÿ 5.00 jÿ রক্ষযভাত্রা        

অজম ন     

১১. পতরব্ীক্ষণ ও মূযায়ি………………..……৬ 

১১.১ জাতীয় শুদ্ধাচায ককৌর কভম-

রযকল্পনা, ২০১৮-১৯ ংরিষ্ট 

দপ্তয/ংস্থায় দারখ্র 

কভম-রযকল্পনা 

দারখ্রকৃত 

৩ তালরখ ‣bwZKZv KwgwU 30/09/2018 রক্ষযভাত্রা        

অজম ন     

১১.২ রনধমারযত ভময় নত্রভারক 

প্ররতমফদন  evsjv‡`k e¨vs‡K দারখ্র 

নত্রভারক প্ররতমফদন 

দারখ্রকৃত 

৩ তালরখ ‣bwZKZv KwgwU 7/10/2018, 

7/1/2019, 

7/4/2019, 

7/7/2019 

রক্ষযভাত্রা        

অজম ন     

 

 

 

 

 

 


