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১। কপ্রক্ষাপট: 

 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলামদশ সর ার ২০১২ সামল জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল প্রণয়ন  মরমে। এ ক ৌশমলর মূল লক্ষয 

হল শুদ্ধাচার চচ মা ও দুনীরত প্ররতমরামির র্াধ্যমর্ রাষ্ট্র ও সর্ামজ সুশাসন প্ররতষ্ঠা  রা। সুখী-সমৃদ্ধ কসানার বাংলা গড়ার 

প্রতযময় প্রণীত ক ৌশমল শুদ্ধাচারম  নৈন্ত্রতকতা ও সততা দ্বািা প্রভান্ত্রিত আিিণগত উৎকষ থ এিাং প্রকাৈ সমাদজি 

কাদলাত্তীণ থ মাৈদণ্ড, প্রর্া ও ৈীন্ত্রতি প্রন্ত্রত আনুগতয ন্ত্রিসাদি সাংজ্ঞান্ত্রয়ত কিা িদয়দে। এ ক ৌশমল রাষ্ট্র এ সর্ামজ শুদ্ধাচার 

প্ররতষ্ঠা সর ামরর সাংরবিারন  ও আইনগত স্থায়ী দারয়ত্ব; সুতরাং সর ারম  অব্যাহতভামব এই লমক্ষয  ার্ মক্রর্ 

পররচালনা  রমত হমব র্মর্ ম উমেখ আমে। এরই িারাবারহ তায় প্রায় স ল র্ন্ত্রণালয়/রবভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠানসমূহ 

১ জানুয়ারর ২০১৫ কেম  ৩০ জুন ২০১৬ কর্য়ামদর জন্য শুদ্ধাচার  র্ ম-পরর ল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষণ 

 াঠামর্া প্রণয়ন  মর। ২০১৬-২০১৭ অে ম-বেমর র্ন্ত্রণালয়/রবভাগ/সংস্থার পাশাপারশ আওতািীন দপ্তর/সংস্থার জন্য 

শুদ্ধাচার  র্ ম-পরর ল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষণ  াঠামর্া প্রণয়ন  রা হয়। ২০১৭-২০১৮ অে মবের হমত 

র্ন্ত্রণালয়/রবভাগ/সংস্থা, আওতািীন দপ্তর/সংস্থার পাশাপারশ র্াঠ পর্ মাময়র ন্ত্রিভাগীয়, আঞ্চন্ত্রলক এিাং প্রজলা ও উপদজলা 

পর্ থাদয়ি কার্ থালয়সমূি জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা ও বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ  াঠামর্া প্রণয়ন  মর। আগারর্ 

২০১৮-১৯ অে মবেমর জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনায় পূমব ম অনুসৃত  াঠামর্ার পাশাপারশ প্রের্বামরর র্মতা 

সম্পারদত  ামজর রবপরীমত নম্বর প্রদান ও কস আমলাম  মূল্যায়মনর ব্যবস্থা রাখা হময়মে।    

 সাংন্ত্রিষ্ট সকল মিণালয়/ন্ত্রিভাগ তাদদি স্ব স্ব জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা প্রণয়ন োড়াও আওতাধীৈ 

দপ্তি/সাংস্থা এিাং এ সকল দপ্তি/সাংস্থাি আঞ্চন্ত্রলক ও মাঠ পর্ থাদয়ি কার্ থালয়সমূদিি জন্য জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-

পরর ল্পনা প্রণয়ন ও িাস্তিায়দৈ প্রদয়াজৈীয় সিায়তা প্রদাৈ কিদি। উদেখ্য, মিণালয়/ন্ত্রিভাগ/িাষ্ট্রীয় প্রন্ত্রতষ্ঠাৈ, 

আওতাধীৈ দপ্তি/সাংস্থা এিাং আঞ্চন্ত্রলক ও মাঠ পর্ থাদয়ি কার্ থালয়সমূদিি জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা 

প্রণয়দৈ সিায়তা কিাি জন্য মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগ প্রর্দক পৃর্ক ৩টি ন্ত্রৈদদ থন্ত্রশকা প্রণয়ৈ কিা িদয়দে। এই ন্ত্রৈদদ থন্ত্রশকাসমূহ 

অনুসরণ  মর মিণালয়/ন্ত্রিভাগ স্ব স্ব প্রক্ষদত্র জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা প্রণয়ন  রমব এবং আওতাধীৈ 

দপ্তি/সাংস্থা এিাং আঞ্চন্ত্রলক ও মাঠ পর্ থাদয়ি কার্ থালয়সমূদিি জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা প্রণয়দৈি জন্য 

ন্ত্রৈদদ থশৈা প্রদাৈ কিদি।  র্ ম-পরর ল্পনায় অর্ন্মভুি  ার্ মক্রর্সমূহ বাস্তবায়ন কশমে মূল্যায়দৈি প্রক্ষদত্রও এ ন্ত্রৈদদ থন্ত্রশকা 

অনুসিণ কিদত িদি। 

 

২। জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ম-পরর ল্পনা, ২০১৮-২০১৯ 

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনায় প্রারতষ্ঠারন  ব্যবস্থা, দক্ষতা ও ননরত তার উন্নয়ন, শুদ্ধাচার 

প্ররতষ্ঠায় সহায়  আইন/রবরি/নীরতর্ালা/ম্যানুময়ল প্রণয়ন/সংস্কার/হালনাগাদ রণ ও প্রজ্ঞাপন/পররপত্র জারর; তথ্য 

অরি ার সম্পর মত  ার্ মক্রর্, ই-গভমন মন্স বাস্তবায়ন, উদ্ভাবনী উমযাগ ও কসবা পদ্ধরত সহজী রণ, স্বচ্ছতা ও 

জবাবরদরহ শন্ত্রিশালী রণ, দপ্তর/সংস্থারশুদ্ধাচার সংরিষ্ট অ অন্যান্য  ার্ মক্রর্, শুদ্ধািাি িি থাি জন্য পুিস্কাি/প্রদণাদৈা 

প্রদাৈ, অর্ থ িিাদ্দ এিাং পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন শীে ম  রনমনাি ১১টি কক্ষমত্র  ার্ মক্রর্ রনি মারণ  রা হময়মে: 

 

ক্ররর্  ১: প্রারতষ্ঠারন  ব্যবস্থা  

১.১ ননরত তা  রর্টির সভা   

জাতীয় শুদ্ধািাি প্রকৌশল কম থ-পন্ত্রিকল্পৈা ও িাস্তিায়ৈ পন্ত্রিিীক্ষণ সাংিান্ত নত্রর্ারস  প্ররতমবদনসমূহ 

ননরত তা  রর্টির সভায় অনুমর্ারদত হমত হমব রবিায় প্ররত ক ায়াট থাদি ন্যযৈতম ১টি  মর ননরত তা  রর্টির সভা 

আহ্বান  রমত হমব এবং এি লক্ষযমাত্রা ১.১ নম্বর ক্ররর্ম র ৭ নম্বর  লামর্ উমেখ  রত: ৯-১২  লার্সমূমহ 

নত্রর্ারস রভরিমত উি লক্ষর্াত্রা রবভাজন  মর প্রদশ মন  রমত হমব।  



 

 

১.২ ননরত তা  রর্টির সভার রসদ্ধার্ন্ বাস্তবায়ন 

 

ননরত তা  রর্টির সভায় গৃহীত রসদ্ধার্ন্ বাস্তবায়মনর হার রনি মারণ  রমত হমব এবং এর লক্ষযমাত্রা ১.২ 

নম্বর ক্ররর্ম  উমেখ  রমত হমব। এমক্ষমত্র প্ররত ক ায়াট মামর অনুমষ্ঠয় ননরত তা  রর্টির সভায় গৃহীত রসদ্ধার্ন্ 

বাস্তবায়মনর হার পৃে ভামব প্ররত ক ায়াট মামর (৯-১২  লার্সমূমহ) উমেখ  রমত হমব।  

 

১.৩ স্ব স্ব ওময়বসাইমট শুদ্ধাচার কসবাবক্স হালনাগাদ রণ 

দপ্তর/সংস্থারওময়বসাইমট সংমর্ারজত শুদ্ধাচার কসবাবমক্স স্ব স্ব জাতীয় শুদ্ধাচার  র্ মপরর ল্পনা, ২০১৮-

১৯, ননরত তা  রর্টির গঠন সংক্রার্ন্ পত্র, ক া াল পময়ন্ট  র্ ম তমা ও রব ল্প শুদ্ধাচার ক া াল পময়ন্ট  র্ ম তমার 

নার্, পদবী, কর্াগামর্ামগর ঠি ানা সংক্রার্ন্ হালনাগাদ তথ্য সরন্নমবশ  রার তাররখ রনি মারণ  মর লক্ষযমাত্রা ১.৩ 

নম্বর ক্ররর্ম র ৭ নম্বর  লামর্ উমেখ  রমত হমব এবং ৯-১২  লার্সমূমহ নত্রর্ারস রভরিমত উি লক্ষর্াত্রা 

রবভাজন  মর প্রদশ মন  রমত হমব।  

 

১.৪ উির্ চচ মার (best practice) তারল া প্রণয়ন  মর র্রন্ত্রপররেদ রবভামগ কপ্ররণ 

 

স ল র্ন্ত্রণালয়/রবভাগ/রাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠানসমূমহ অনুসৃত উির্ চচ মা (best practice) (র্রদ োম ) তাহমল 

তার তারল া প্রস্তুত  রার রনরর্ি তাররখ রনি মারণ  মর লক্ষযমাত্রা ১.৪ নম্বর ক্ররর্ম র ৭ নম্বর  লামর্ উমেখ 

 রমত হমব এবং ৯-১২  লার্সমূমহ নত্রর্ারস রভরিমত উি লক্ষর্াত্রা রবভাজন  মর প্রদশ মন  রমত হমব।  

 

 ক্ররর্  ২. দক্ষতা ও ননরত তার উন্নয়ন 

২.১ অংশীজমনর (stakeholder) অংশগ্রহমণ সভা 

স ল র্ন্ত্রণালয়/রবভাগ/রাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠামন অংশীজন (stakeholder)-এর অংশগহমণ সভা আহ্বান  রমত 

হমব এবং ২.১ নম্বর ক্ররর্ম র ৭ নম্বর  লামর্ উমেখ  রমত হমব এবং ৯-১২  লার্সমূমহ নত্রর্ারস রভরিমত উি 

লক্ষর্াত্রা রবভাজন  মর প্রদশ মন  রমত হমব। উমেখ্য, অংশীজন (stakeholder) বলমত স্ব স্ব 

দপ্তর/সংস্থারঅভযন্তিীণ/দাপ্তন্ত্রিক/ৈাগন্ত্রিক কসবা গ্রহণ ারী কর্ম ান ব্যরি/প্ররতষ্ঠান (সর ারর/মবসর ারর) এবং 

আওতািীন দপ্তর/সংস্থা/র্াঠপর্ মাময়র  ার্ মালয়সমূহ র ংবা তামদর  র্ ম তমা- র্ মচাররম  বুঝামব। 

 

২.২  র্ ম তমা- র্ মচাররমদর অংশগ্রহমণ রনয়রর্ত উপরহহরত রবরির্ালা ১৯৮২; সর ারর  র্ মচারর আচারণ 

রবরির্ালা ১৯৭৯ এবং সরচবালয় রনমদ মশর্ালা ২০১৪ সম্পম ম সমচতনতা বৃরদ্ধমূল  সভা/প্ররশক্ষণ আময়াজন  রমত 

হমব। অনুরুপ অন্যান্য রবরি/রবিান সম্পম ম আমলাচনা (প্রময়াজয কক্ষমত্র)  রমত হমব। প্ররশক্ষমণ সম্ভাব্য 

অংশগ্রহণ ারর/প্ররশক্ষণােীর সংখ্যা রনরূপন  মর লক্ষযর্াত্রা ২.২ নম্বর ক্ররর্ম র ৭ নম্বর  লামর্ উমেখ  রমত 

হমব এবং ৯-১২  লার্সমূমহ নত্রর্ারস রভরিমত উি লক্ষর্াত্রা রবভাজন  মর প্রদশ মন  রমত হমব। 

২.৩ জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল রবেময়  র্ ম তমা- র্ মচাররমদর প্ররশক্ষণ প্রদান 

র্ন্ত্রণালয়/রবভাগ/রাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠানসমূমহর স ল  র্ মচারীম  জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল সংক্রার্ন্ প্ররশক্ষণ 

প্রদান  রমত হমব এবং লক্ষযমাত্রা ২.৩ নম্বর ক্ররর্ম র ৭ নম্বর  লামর্ উমেখ  রমত হমব এবং ৯-১২  লার্সমূমহ 

নত্রর্ারস রভরিমত উি লক্ষর্াত্রা রবভাজন  মর প্রদশ মন  রমত হমব। 

 

ক্ররর্  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  রার উমযাগ সংরিষ্ট অ র্ন্ত্রণালয়/রবভাগ/রাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠানসমূহ গ্রহণ  রমব। এরূপ 

আইন/তিতি/নীতিমালা/ম্যানুয়য়ল ও প্রজ্ঞাপন/পতরপত্র প্রয়য়াগ এিং প্রয় াজ্যয়েয়ত্র আইন/তিতি/নীতিমালা/ ম্যানুয়য়ল 

ও প্রজ্ঞাপন/পতরপত্র-এর খসড়া প্রণয়ন সংক্রার্ন্  ার্ মক্রমর্র লক্ষযর্াত্রা রনরূপন  মর ৩.১ নম্বর ক্ররর্ম র ৭ নম্বর 

 লামর্ উমেখ  রমত হমব এবং ৯-১২  লার্সমূমহ নত্রর্ারস রভরিমত উি লক্ষর্াত্রা রবভাজন  মর প্রদশ মন  রমত 

হমব। এ িরমণর এ ারি   ার্ মক্রর্ ো মল তা র্োক্রমর্ ক্ররর্  নম্বর ৩.২ ও ৩.৩-এ উমেখ  রমত হমব। 

 

ক্ররর্  ৪. তথ্য অরি ার সম্পর মত  ার্ মক্রর্ 

৪.১ স্ব স্ব ওময়বসাইমট তথ্য অরি ার কসবাবক্স হালনাগাদ রণ 

দপ্তর/সংস্থারওময়বসাইমট সংমর্ারজত তথ্য অরি ার কসবাবমক্স তথ্য অরি ার আইন, ২০০৯; সংরিষ্ট অ 

প্ররবিানর্ালাসমূহ, আমবদন ও আপীল  রর্, দারয়ত্বপ্রাপ্ত  র্ ম তমা (রিও) ও রব ল্প দারয়ত্বপ্রাপ্ত  র্ ম তমার নার্, 

পদবী, কর্াগামর্ামগর ঠি ানা এবং আরপল  র্তমপক্ষ সংক্রার্ন্ হালনাগাদ তথ্য সরন্নমবশ  রার তাররখ রনি মারণ  মর 

লক্ষযমাত্রা ৪.১ নম্বর ক্ররর্ম র ৭ নম্বর  লামর্ উমেখ  রমত হমব এবং ৯-১২  লার্সমূমহ নত্রর্ারস রভরিমত উি 

লক্ষর্াত্রা রবভাজন  মর প্রদশ মন  রমত হমব। 

 

৪.২ তথ্য অরি ার আইমনর আওতায় দারয়ত্বপ্রাপ্ত  র্ ম তমা (রিও) ও রব ল্প দারয়ত্বপ্রাপ্ত  র্ ম তমার 

অনলাইন প্ররশক্ষণ সম্পাদন 

 

দপ্তর/সংস্থারতথ্য অরি ার আইমনর আওতায় দারয়ত্বপ্রাপ্ত  র্ ম তমা (রিও) ও রব ল্প দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

 র্ ম তমামদর অনলাইন প্ররশক্ষণ প্রদামনর রনরর্ি প্ররশক্ষণ র্রিউল র্রন্ত্রপররেদ রবভামগর ওময়বসাইট 

(www.cabinet.gov.bd) এবং তথ্য  রর্শমনর ওময়বসাইমট (www.infocom.gov.bd) আপমলাি  রা 

হময়মে। দপ্তর/সংস্থারদারয়ত্বপ্রাপ্ত  র্ ম তমা ও রব ল্প দারয়ত্বপ্রাপ্ত  র্ ম তমা উি অনলাইন প্ররশক্ষণ সম্পন্ন  মর 

সনদপত্র প্রারপ্তর সম্ভাব্য তাররিদক লক্ষযর্াত্রা রহসাদি ৪.২ নম্বর ক্ররর্ম র ৭ নম্বর  লামর্ উমেখ  রমত হমব এবং 

৯-১২  লার্সমূমহ নত্রর্ারস রভরিমত উি লক্ষর্াত্রা রবভাজন  মর প্রদশ মন  রমত হমব। উমেখ্য প্রাপ্ত সনদপমত্রর 

োয়ারলরপ সংরিষ্ট অ নত্রর্ারস  প্ররতমবদমনর সদে সংযুি  মর র্রন্ত্রপররেদ রবভামগ কপ্ররণ  রমত হমব। 

 

৪.৩ দুদম  হহারপত হটলাইন নম্বর ১০৬ (মটাল রি) স্ব স্ব তথ্য বাতায়মন সংযুি রণ এবং তা  র্ ম তমা-

 র্ মচাররমদরম  অবরহত রণ 

প্রদদশি ন্ত্রিন্ত্রভন্ন প্রক্ষদত্র/দসক্টদি সাংঘটিত দুৈীন্ত্রত ন্ত্রকাংিা গুরুতি অন্ত্রৈয়ম সাংিান্ত প্রকাৈ তথ্য তাৎক্ষন্ত্রণকভাদি 

দুৈীন্ত্রত দমৈ কন্ত্রমশৈ (দুদ )ম  অবরহত  রার জন্য দুদম র প্রিান  ার্ মালময় এ টি হটলাইন নম্বর ১০৬ (মটাল 

রি) হহাপন  রা হময়মে। র্ন্ত্রণালয়/রবভাগ/িাষ্ট্রীয় প্রন্ত্রতষ্ঠাৈসমূি এ িটলাইৈ নম্বরটি স্ব স্ব তথ্য বাতায়মন সংযুি 

 রমব এবং তা সংরিষ্ট অ স ল  র্ ম তমা- র্ মচাররমদরম  অবরহত  রমব। এ সংক্রার্ন্ লক্ষযর্াত্রা ৪.৩ নম্বর ক্ররর্ম র 

৭ নম্বর  লামর্ উমেখ  রমত হমব এবং ৯-১২  লার্সমূমহ নত্রর্ারস রভরিমত উি লক্ষর্াত্রা রবভাজন  মর প্রদশ মন 

 রমত হমব। 

৪.৪ তথ্য বাতায়মন সংমর্ারজত সংরিষ্ট অ তথ্যসমূহ হালনাগাদ রণ 

র্ন্ত্রণালয়/রবভাগ/িাষ্ট্রীয় প্রন্ত্রতষ্ঠাৈসমূি তথ্য বাতায়মন সংমর্ারজত সংরিষ্ট অ তথ্যসমূহ রনয়রর্তভামব 

হালনাগাদ  রমব এবং হালনাগাদ  রার তাররখ/তাররখসমূহ ৪.৪ নম্বর ক্ররর্ম র ৭ নম্বর  লামর্ উমেখ  রমত 

হমব এবং ৯-১২  লার্সমূমহ নত্রর্ারস রভরিমত উি লক্ষর্াত্রা রবভাজন  মর প্রদশ মন  রমত হমব। 

৪.৫ তথ্য অরি ার আইন, ২০০৯; জনস্বাে ম সংরিষ্ট অ তথ্য প্র াশ (সুরক্ষা) আইন, ২০১১ এবং জনস্বাে ম 

সংরিষ্ট অ তথ্য প্র াশ (সুরক্ষা) রবরির্ালা, ২০১৭ সম্পম ম  র্ ম তমা- র্ মচাররমদরম  অবরহত রণ 

র্ন্ত্রণালয়/রবভাগ/িাষ্ট্রীয় প্রন্ত্রতষ্ঠাৈসমূদি কম থিত  র্ ম তমা- র্ মচাররমদরম  তথ্য অরি ার আইন, ২০০৯; 

জনস্বাে ম সংরিষ্ট অ তথ্য প্র াশ (সুরক্ষা) আইন, ২০১১ এবং জনস্বাে ম সংরিষ্ট অ তথ্য প্র াশ (সুরক্ষা) রবরির্ালা, ২০১৭ 

সম্পম ম অবরহত রমণর রনরর্ি প্ররশক্ষণ/ র্ মশালা/সভা আময়াজন  রমত হমব এবং লক্ষযমাত্রা ৪.৫ নম্বর ক্ররর্ম র 

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


 

৭ নম্বর  লামর্ উমেখ  রমত হমব এবং ৯-১২  লার্সমূমহ নত্রর্ারস রভরিমত উি লক্ষর্াত্রা রবভাজন  মর প্রদশ মন 

 রমত হমব। 

৪.৬ স্বপ্রমণারদত তথ্য প্রকাশ ন্ত্রৈদদ থন্ত্রশকা িালৈাগাদ কদি ওময়বসাইমট প্র াশ 

স ল র্ন্ত্রণালয়/রবভাগ/িাষ্ট্রীয় প্রন্ত্রতষ্ঠাৈ তামদর স্বপ্রমণারদত তথ্য প্রকাশ ন্ত্রৈদদ থন্ত্রশকা িালৈাগাদ কদি 

ওময়বসাইমট প্র াশ  রমব। িালৈাগাদকৃত ন্ত্রৈদদ থন্ত্রশকা ওময়বসাইমট প্র ামশর লক্ষযর্াত্রাম  ৪.৬ নম্বর ক্ররর্ম র ৭ 

নম্বর  লামর্ উমেখ  রমত হমব এবং ৯-১২  লার্সমূমহ নত্রর্ারস রভরিমত উি লক্ষর্াত্রা রবভাজন  মর প্রদশ মন 

 রমত হমব। 

 

ক্ররর্  ৫. ই-গভমন মন্স বাস্তবায়ন 

৫.১ দাপ্তরর   ামজ অনলাইন করসপন্স রসমের্ (ই-কর্ইল/ এসএর্এস)-এর ব্যবহার 

র্ন্ত্রণালয়/রবভাগ/রাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠানসমূহ অভযর্ন্রীণ, দাপ্তরর  ও নাগরর  কসবা সংক্রামর্ন্ রবরভন্ন িরমণর 

 ার্ মক্রর্ গ্রহন  মর োম । এসব কসবা সম্পম ম কসবা গ্রহীতাম  ই-কর্ইল/এসএর্এস-এর র্াধ্যমর্ উির/র িব্যা  

কদওয়া কর্মত পামর। কসবা গ্রহীতাম  ই-কর্ইল/এসএর্এস ব্যবহার  মর প্রদি উির/র িব্যা -এর লক্ষযর্াত্রা 

‘অনলাইন করসপন্স রসমের্ ব্যিিাি’-এি আওতায় ৫.১ নম্বর ক্ররর্ম র ৭ নম্বর  লামর্ উমেখ  রমত হমব এবং ৯-

১২  লার্সমূমহ নত্রর্ারস রভরিমত উি লক্ষর্াত্রা রবভাজন  মর প্রদশ মন  রমত হমব। 

 

৫.২ রভরিও/অৈলাইৈ/দটন্ত্রল- ন ামরন্স আময়াজন  

র্ন্ত্রণালয়/রবভাগ/রাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠানসমূহ প্রময়াজমনর রনররমখ রভরিও  ন ামরন্স র ংবা রবরভন্ন িরমণর 

সার্ারজ  কর্াগামর্াগ র্াধ্যর্ (মর্র্ন: স্কাইপ, ম্যামসন্জার, ভাইবার ইতযারদ) ব্যবহার  মর নাগরর মদরম  কসবা 

প্রদান  রমত পামর। এিরমণর অনলাইন  ন ামরন্স বা প্রটন্ত্রল- ন ামরন্স আময়াজমনর লক্ষযর্াত্রা ৫.২ নম্বর 

ক্ররর্ম র ৭ নম্বর  লামর্ উমেখ  রমত হমব এবং ৯-১২  লার্সমূমহ নত্রর্ারস রভরিমত উি লক্ষর্াত্রা রবভাজন 

 মর প্রদশ মন  রমত হমব। 

 

৫.৩ দাপ্তরর  স ল  ামজ ইউরনম াি ব্যবহার 

 

র্রন্ত্রপররেদ রবভামগর ০১ জুন ২০১১ তাররমখর প্রজ্ঞাপন অনুর্ারয় স ল র্ন্ত্রণালয়/রবভাগ/রাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠান 

ও তামদর অন্ত্রধনস্ত দপ্তর/সংহহা ও র্াঠ পর্ মাময়র  ার্ মালয়সমূহম  বাংলায় টাইপ  রার কক্ষমত্র রবএসটিআই  র্তম  

রনি মাররত ইউরনম াি ৬.০ (UNICODE 6.0) র্ামনর  ন্ট কর্র্ন: রন স, কসালায়র্ানরলরপ, বৃন্দা, সুতনীওএর্মজ, 

মুরি ব্যবহার  রমত হমব। দাপ্তরর  স ল  ামজ এই ইউরনম াি ব্যবহামরর লক্ষযর্াত্রা ৫.৩ নম্বর ক্ররর্ম র ৭ নম্বর 

 লামর্ উমেখ  রমত হমব এবং ৯-১২  লার্সমূমহ নত্রর্ারস রভরিমত উি লক্ষর্াত্রা রবভাজন  মর প্রদশ মন  রমত 

হমব। 

 

৫.৪ ই-কটন্ডার/ই-রজরপ-এর র্াধ্যমর্ ক্রয়  ার্ ম সম্পাদন 

দপ্তি/সাংস্থাি িদয়ি প্রদয়াজৈীয়তা এিাং সক্ষমতা ন্ত্রিদিিৈা কদি ই-কটন্ডার/ই-রজরপ-এর র্াধ্যমর্ ক্রয় ার্ ম 

সম্পাদন  রমত হমব। দপ্তি/সাংস্থািপ্রণীত িান্ত্রষ থক িয় পন্ত্রিকল্পৈা অনুর্ায়ী ই-কটন্ডার/ই-রজরপ-এর ব্যবহামরর 

লক্ষযর্াত্রা ৫.৪ নম্বর ক্ররর্ম র ৭ নম্বর  লামর্ উমেখ  রমত হমব এবং ৯-১২  লার্সমূমহ নত্রর্ারস রভরিমত উি 

লক্ষর্াত্রা রবভাজন  মর প্রদশ মন  রমত হমব। 

 

৫.৫ চালুকৃত অনলাইন/ই-কসবার ব্যবহার সংক্রার্ন্  ার্ মক্রর্ পররবীক্ষণ 



 

দপ্তি/সাংস্িাসমূদি ইদতাপূদি থ িালুকৃত অনলাইন/ই-কসবা নাগরর গণ  র্তম  ব্যবহৃত হমচ্ছ র -না তা 

পররবীক্ষণ  রার উমযাগ গ্রহণ  রমত হমব এবং এর লক্ষযর্াত্রা ৫.৫ নম্বর ক্ররর্ম র ৭ নম্বর  লামর্ উমেখ  রমত 

হমব এবং ৯-১২  লার্সমূমহ নত্রর্ারস রভরিমত উি লক্ষর্াত্রা রবভাজন  মর প্রদশ মন  রমত হমব। 

৫.৬ কসাস্যাল রর্রিয়ার ব্যবহার  মর নাগরর  সর্স্যার সর্ািান 

৫.৬ দাপ্তরর   ামজ কসাশ্যাল রর্রিয়া ব্যবহার উৎসারহত  রার লমক্ষয র্রন্ত্রপররেদ রবভাগ কেম  সর ারর 

প্ররতষ্ঠামন সার্ারজ  কর্াগামর্াগ র্াধ্যর্ ব্যবহার সংক্রার্ন্ রনমদ মরশ া, ২০১৬ জারর  রা হময়মে। উি রনমদ মরশ া 

অনুর্ায়ী দাপ্তরর   ামজ কসাশ্যাল রর্রিয়া ব্যবহার  মর নাগরব  সর্স্যার সর্ািান  রমত হমব এবং এর লক্ষযর্াত্রা 

৫.৭ ৈম্বি িন্ত্রমদক উমেখ  রমত হমব। এোড়া, ৯-১২  লার্সমূমহ নত্রর্ারস রভরিমত উি লক্ষর্াত্রা রবভাজন  মর 

প্রদশ মন  রমত হমব। 

 

 

ক্ররর্  ৬. উদ্ভাবনী উমযাগ ও কসবা পদ্ধরত সহজী রণ  

৬.১ িান্ত্রষ থক উদ্ভািৈ কম থপন্ত্রিকল্পৈা ২০১৮-১৯ প্রণয়ৈ 

 

মিণালয়/ন্ত্রিভাগ/িাষ্ট্রীয় প্রন্ত্রতষ্ঠাৈসমূিদক ২০১৮-২০১৯ অর্ থিেদিি িান্ত্রষ থক উদ্ভািৈী কম থ-পন্ত্রিকল্পৈা প্রণয়ৈ 

কিদত িদি। এি লক্ষযমাত্রা ৬.১ ৈম্বি ক্ররর্ম র ৭ নম্বর  লামর্ উমেখ  রমত হমব এবং ৯-১২  লার্সমূমহ 

নত্রর্ারস রভরিমত উি লক্ষর্াত্রা রবভাজন  মর প্রদশ মন  রমত হমব। 

৬.২ িান্ত্রষ থক উদ্ভািৈ কম থপন্ত্রিকল্পৈায় অন্তথভুি কার্ থিম িাস্তিায়ৈ 

 

িান্ত্রষ থক উদ্ভািৈ কম থ-পন্ত্রিকল্পৈায় অন্তথভুি কার্ থিমসমূি িাস্তিায়দৈি লক্ষযমাত্রা ন্ত্রৈধ থািণ কদি ৬.২ ৈম্বি 

ক্ররর্ম র ৭ নম্বর  লামর্ উমেখ  রমত হমব এবং ৯-১২  লার্সমূমহ নত্রর্ারস রভরিমত উি লক্ষর্াত্রা রবভাজন 

 মর প্রদশ মন  রমত হমব। 

৬.৩ চালুকৃত উদ্ভাবন উমযাগ/সহরজকৃত কসবা পররবীক্ষণ 

মিণালয়/ন্ত্রিভাগ/িাষ্ট্রীয় প্রন্ত্রতষ্ঠাৈসমূি কর্তথক ইদতাপূদি থ প্রর্সকল উদ্ভাবন উমযাগ গ্রহণ  রা হময়মে বা 

কসবা সহরজ রণ  রা হময়মে কসগুরল পররবীক্ষণ  রমত হমব এবং লক্ষযর্াত্রা ৬.৩ নম্বর ক্ররর্ম র ৭ নম্বর  লামর্ 

উমেখ  রমত হমব এবং ৯-১২  লার্সমূমহ নত্রর্ারস রভরিমত উি লক্ষর্াত্রা রবভাজন  মর প্রদশ মন  রমত হমব। 

 

ক্ররর্  ৭. স্বচ্ছতা ও জবাবরদরহ শন্ত্রিশালী রণ 

৭.১ রপরপএ ২০০৬-এর িারা ১১(২) ও রপরপআর ২০০৮-এর রবরি ১৬(৬) অনুর্ায়ী ক্রয়-পরর ল্পনা 

২০১৮-১৯ প্রণয়ন 

 

রপরপএ ২০০৬-এর িারা ১১(২) ও রপরপআর ২০০৮-এর রবরি ১৬(৬) অনুর্ায়ী সর ামরর রাজস্ব বামজমটর 

অিীমন ক ান ক্রয় ার্ ম পররচালনার কক্ষমত্র ক্রয় ারর প্ররতষ্ঠান অে মবেমরর প্রারমম্ভ বারে ম  ক্রয়-পরর ল্পনা প্রণয়ন 

 রমব। উি ক্রয়-পরর ল্পনা প্রণয়মনর লক্ষযর্াত্রাম  ৭.১ নম্বর ক্ররর্ম র ৭ নম্বর  লামর্ উমেখ  রমত হমব এবং 

৯-১২  লার্সমূমহ নত্রর্ারস রভরিমত উি লক্ষর্াত্রা রবভাজন  মর প্রদশ মন  রমত হমব। 

 

৭.২ দপ্তর/সংস্থারস্ব স্ব ওময়বসাইমটর অরভমর্াগ প্ররত ার ব্যবস্থা (GRS) কসবাবক্স হালনাগাদ রণ 

 

দপ্তর/সংস্থারস্ব স্ব ওময়বসাইমটর অরভমর্াগ প্ররত ার ব্যবস্থা (GRS) কসবাবমক্স অরভমর্াগ প্ররত ার 

ব্যবস্থা সংক্রার্ন্ রনমদ মরশ া, অরভমর্াগ দারখমলর রনরর্ি ওময়বসাইমটর ঠি ানা/রলঙ্ক (www.grs.gov.bd), 

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


 

অরভমর্াগ রনষ্পরি  র্ ম তমা (অরন ) ও আরপল  র্ ম তমার নার্, পদবী, কর্াগামর্ামগর ঠি ানা সংক্রার্ন্ হালনাগাদ 

তথ্য সরন্নমবশ  রমত হমব। এ ামজর লক্ষযমাত্রা রনি মারণ  মর ৭.২ নম্বর ক্ররর্ম র ৭ নম্বর  লামর্ উমেখ  রমত 

হমব এবং ৯-১২  লার্সমূমহ নত্রর্ারস রভরিমত উি লক্ষর্াত্রা রবভাজন  মর প্রদশ মন  রমত হমব। 

৭.৩ দপ্তর/সংস্থারস্ব স্ব কসবা প্রদান প্ররতশ্রুরত (রসটিমজনস্ চাট মার) এবং আওতািীন দপ্তর/সংহহার কসবা 

প্রদান প্ররতশ্রুরত বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষণ 

 

দপ্তর/সংস্থারস্ব স্ব কসবা প্রদান প্ররতশ্রুরত (রসটিমজনস্ চাট মার) হালনাগাদ  রম্যামট প্রণয়ন  রমত হমব। 

এোড়া, আওতািীন আঞ্চরল /র্াঠ পর্ মাময়র  ার্ মালয়ম  হালনাগাদ  রম্যামট কসবা প্রদান প্ররতশ্রুরত প্রণয়মনর 

রনমদ মশনা প্রদান  রমব। এ ই সামে দপ্তর/সংহহার কসবা প্রদান প্ররতশ্রুরত বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষণ  রমত 

হমব। এমক্ষমত্র লক্ষযর্াত্রা রনি মারণ  মর ৭.৩ নম্বর ক্ররর্ম র ৭ নম্বর  লামর্ উমেখ  রমত হমব এবং ৯-১২ 

 লার্সমূমহ নত্রর্ারস রভরিমত উি লক্ষর্াত্রা রবভাজন  মর প্রদশ মন  রমত হমব। 

 

৭.৪ দপ্তর/সংস্থারএিাং আওতািীন/অি:স্তন দপ্তর/সংহহার শাখা/অরিশাখা পররদশ মন/আ রি  পররদশ মন   

 

দপ্তর/সংস্থার এিাং আওতািীন আঞ্চরল /র্াঠ পর্ মাময়র  ার্ মালময়র শাখা/অরিশাখার  ামজর গুণগত র্ান 

র্াচাই এবং  ার্ মক্রর্ পররচালনায় রবযর্ান ক ান সর্স্যা ো মল তা রচরিত রমণর জন্য পররদশ মন/আ রি  

পররদশ মন গুরুত্বপূণ ম ভূরর্ া পালন  মর। এ িরমণর পররদশ মন/আ রি  পররদশ মমর লক্ষযর্াত্রা ৭.৪ নম্বর ক্ররর্ম র ৭ 

নম্বর  লামর্ উমেখ  রমত হমব এবং ৯-১২  লার্সমূমহ নত্রর্ারস রভরিমত উি লক্ষর্াত্রা রবভাজন  মর প্রদশ মন 

 রমত হমব। 

 

 ৭.৫ সরচবালয় রনমদ মশর্ালা ২০১৪ অনুর্ায়ী নরের কেরণরবন্যাস রণ 

 

র্ন্ত্রণালয়/রবভাগ/িাষ্ট্রীয় প্রন্ত্রতষ্ঠাৈসমূি সরচবালয় রনমদ মশর্ালা ২০১৪-এর ৮৮-৯৯-এর রনমদ মশ অনুসামর 

নরের কেরণরবন্যাস  রমত হয়। এমক্ষমত্র লক্ষযর্াত্রা রনি মারণ  মর ৭.৫ নম্বর ক্ররর্ম র ৭ নম্বর  লামর্ উমেখ  রমত 

হমব এবং এবং ৯-১২  লার্সমূমহ নত্রর্ারস রভরিমত উি লক্ষর্াত্রা রবভাজন  মর প্রদশ মন  রমত হমব। 

 

৭.৬ গণশুনানী আময়াজন 

 

র্রন্ত্রপররেদ রবভামগর রনমদ মশনা অনুর্ারয় গণশুনানী আময়াজন  মর এর সংখ্যা ৭.৬ নম্বর ক্ররর্ম র ৭ নম্বর 

 লামর্ উমেখ  রমত হমব এবং এবং ৯-১২  লার্সমূমহ নত্রর্ারস রভরিমত উি লক্ষর্াত্রা রবভাজন  মর প্রদশ মন 

 রমত হমব। 

 

 

ক্ররর্  ৮. দপ্তর/সংস্থারশুদ্ধাচার সংরিষ্ট অ অন্যান্য  ার্ মক্রর্  

 

র্ন্ত্রণালয়/রবভাগ/রাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠানসমূহ স্ব স্ব  ার্ মালময় শুদ্ধাচার প্ররতষ্ঠার রনরর্ি সংযুি (পরররশষ্ট অ খ) 

তারল ায় উরেরখত  ার্ মক্রর্সমূমহর র্মধ্য হমত অেবা স্ব স্ব  ার্ মালময়র কক্ষমত্র প্রমর্াজয অন্য কর্ম ান উপযুি 

 ার্ মক্রর্ গ্রহণ  রমত পামর। এমক্ষমত্র অন্যযন ৩টি  ার্ মত্রর্ গ্রহণ  রমত হমব এবং কসগুরলর লক্ষযর্াত্রা ৮.১-৮.৩ 

নম্বর ক্ররর্ম র ৭ নম্বর  লামর্ উমেখ  রমত হমব। এোড়া, ৯-১২  লার্সমূমহ নত্রর্ারস রভরিমত উি লক্ষর্াত্রা 

রবভাজন  মর প্রদশ মন  রমত হমব। 

 

ক্ররর্  ৯. শুদ্ধািাি িি থাি জন্য পুিস্কাি/প্রদণাদৈা প্রদাৈ 



 

৯.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীরতর্ালা, ২০১৭ এবং র্রন্ত্রপররেদ রবভামগর ১৩.৩.২০১৮ তাররমখর 

০৪.০০.০০০০.৮২২.১৪.০৪২.১৬.০৫৩ নম্বর ষ্পেী রণ পত্র অনুর্ায়ী শুদ্ধািাি পুিস্কাি প্রদাৈ 

 

 শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীরতর্ালা, ২০১৭ এবং র্রন্ত্রপররেদ রবভামগর ১৩.৩.২০১৮ তাররমখর 
০৪.০০.০০০০.৮২২.১৪.০৪২.১৬.০৫৩ নম্বর ষ্পেী রণ পত্র অনুর্ায়ী শুদ্ধািাি পুিস্কাি অনুর্ায়ী 

র্ন্ত্রণালয়/রবভাগ/রাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠানসমূহ তামদর  র্ ম তমা- র্ মচাররমদরম  পুরস্কার প্রদান  রমব। এর লক্ষযর্াত্রা ৯.১ 

নম্বর ক্ররর্ম র ৭ নম্বর  লামর্ উমেখ  রমত হমব এবং ৯-১২  লার্সমূমহ নত্রর্ারস রভরিমত উি লক্ষর্াত্রা 

রবভাজন  মর প্রদশ মন  রমত হমব। 

 

িন্ত্রমক ১০. অর্ থ িিাদ্দ  

১০.১ শুদ্ধািাি কম থ-পন্ত্রিকল্পৈায় অন্তথভুি ন্ত্রিন্ত্রভন্ন কার্ থিম িাস্তিায়দৈি জন্য িিাদ্দকৃত  অমে মর আনুমান্ত্রৈক 

পররর্াণ 

 

শুদ্ধািাি িাস্তিায়ৈ সাংিান্ত গৃিীত প্রিন্ত্রশিভাগ কার্ থিদমি ব্যয়ভাি িিদৈি জন্য অর্ থ ন্ত্রিভাগ প্রর্দক রনরদ মষ্ট অ 

অে মননরত  ক াি বরাদ্দ প্রদাৈ  রা হময়মে। সংরিষ্ট অ ক াি কেম   র্ ম-পরর ল্পনায় রচরিত  ামজর জন্য সম্ভাব্য 

ব্যয় রনব মাহ  রমত হমব এবং এ জাতীয় স ল সম্ভাব্য ব্যময়র আনুর্ারন  পররর্াণ ১০.১ িন্ত্রমদক উমেখ  রমত 

হমব।  লক্ষযর্াত্রা ১০.১ নম্বর ক্ররর্ম র ৭ নম্বর  লামর্ উমেখ  রমত হমব এবং ৯-১২  লার্সমূমহ 

নত্রর্ারস রভরিমত উি লক্ষর্াত্রা রবভাজন  মর প্রদশ মন  রমত হমব। 

 

ক্ররর্  ১১. পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন 

 

১১.১ জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা, ২০১৮-১৯ প্রণয়ন  মর র্ন্ত্রণালয়/রবভাগ/রাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠামনর  

রবভামগ দারখল 

র্ন্ত্রণালয়/রবভাগ/রাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠান কেম  প্রদি রনমদ মশনা অনুর্ায়ী রনি মাররত তাররমখর র্মধ্য জাতীয় শুদ্ধাচার 

ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা ও পররবীক্ষণ  াঠামর্া প্রণয়ণ  মর লক্ষযমাত্রা ১১.১ নম্বর ক্ররর্ম র প্রের্ ক ায়াট মামর 

প্রদশ মন  রমত হমব। এ  াঠামর্া প্রণয়মণর প্রকৃত তাররখ অজমমনর  লামর্ উমেখ  মর তা র্রন্ত্রপররেদ রবভামগ 

কপ্ররণ  রমত হমব। 

 

১১.২ রনি মাররত সর্ময় নত্রর্ারস  পররবীক্ষণ  প্ররতমবদন র্ন্ত্রণালয়/রবভাগ/রাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠামন রবভামগ দারখল 

 

প্রমতয  ক ায়াট মামর জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা ও পররবীক্ষণ  াঠামর্া বাস্তবায়মনর তথ্য 

সংরিষ্ট অ ক ায়াট মামরর প্রকৃত অজমমনর ঘমর উদেি কদি ক ায়াট মার সর্ারপ্তর পরবতী ১৫ রদমনর র্মধ্য তা র্রন্ত্রপররেদ 

রবভামগ দারখল  রমত হমব। এরুপ লক্ষযর্াত্রা ১১.২ নম্বর ক্ররর্ম র ৭ নম্বর  লামর্ উমেখ  রমত হমব এবং ৯-১২ 

 লার্সমূমহ নত্রর্ারস রভরিমত উি লক্ষর্াত্রা রবভাজন  মর প্রদশ মন  রমত হমব। 

 

১১.৩ আওতাধীৈ আঞ্চন্ত্রলক/মাঠ পর্ থাদয়ি কার্ থালয়দক জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা, ২০১৮-

১৯ প্রণয়মনর রনমদ মশনা প্রদান 

দপ্তর/সংস্থাসমূহ আওতাধীৈ আঞ্চন্ত্রলক/মাঠ পর্ থাদয়ি কার্ থালয়দক মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগ কর্তথক ন্ত্রৈধ থান্ত্রিত 

তান্ত্রিদিি মদে জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা, ২০১৮-১৯ প্রণয়মনর জন্য রনমদ মশনা প্রদান  রমব। উি 

লক্ষযর্াত্রা ১১.৩ নম্বর ক্ররর্ম র ৭ নম্বর  লামর্ উমেখ  রমত হমব এবং ৯-১২  লার্সমূমহ নত্রর্ারস রভরিমত 

উি লক্ষর্াত্রা রবভাজন  মর প্রদশ মন  রমত হমব। 

 

১১.৪ আওতাধীৈ আঞ্চন্ত্রলক/মাঠ পর্ থাদয়ি কার্ থালদয় জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা, ২০১৮-১৯ 

প্রণয়মনর রনরর্ি  র্ মশালা আময়াজন 



 

 

দপ্তি/সাংস্িাসমূহ আওতাধীৈ আঞ্চন্ত্রলক/মাঠ পর্ থাদয়ি কার্ থালদয়ি  জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-

পরর ল্পনা, ২০১৮-১৯ প্রণয়মন সহায়তার জন্য  র্ মশালা আময়াজন  রমত পামর। এজাতীয় লক্ষযর্াত্রা ১১.৪ নম্বর 

ক্ররর্ম র ৭ নম্বর  লামর্ উমেখ  রমত হমব এবং ৯-১২  লার্সমূমহ নত্রর্ারস রভরিমত উি লক্ষর্াত্রা রবভাজন 

 মর প্রদশ মন  রমত হমব। 

 

১১.৫ আওতাধীৈ আঞ্চন্ত্রলক/মাঠ পর্ থাদয়ি কার্ থালয় কর্তথক প্রণীত/দারখলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল 

পররবীক্ষণ প্ররতমবদমনর ওপর র িব্যা  প্রদান 

 

দপ্তি/সাংস্িাসমূহ আওতাধীৈ আঞ্চন্ত্রলক/মাঠ পর্ থাদয়ি কার্ থালয় কর্তথক প্রণীত/দারখলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার 

ক ৌশল পররবীক্ষণ নত্রর্ারস  প্ররতমবদন রনমদ মরশ া অনুর্ায়ী র্োর্ে হময়মে র -না তা পর্ মামলাচনা  মর র িব্যা  

প্রদান প্রদান  রমত পামর। এ জাতীয়  ামজর লক্ষযর্াত্রা ১১.৫ নম্বর ক্ররর্ম র ৭ নম্বর  লামর্ উমেখ  রমত হমব 

এবং ৯-১২  লার্সমূমহ নত্রর্ারস রভরিমত উি লক্ষর্াত্রা রবভাজন  মর প্রদশ মন  রমত হমব। 

 

৩। জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ম-পরর ল্পনা, ২০১৮-১৯ প্রণয়ন ও নত্রর্ারন  পররবীক্ষণ প্ররতমবদন সংক্রার্ন্  

সময়সূন্ত্রি: 

সর্য়সীর্া রবেয় বাস্তবায়ন ারর  র্তমপক্ষ 

ক. জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ম-পরর ল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষণ  াঠামর্া প্রণয়ন  

৭ জুন ২০১৮  রনমদ মরশ া অনুসরণ  মর জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-

পরর ল্পনা প্রণয়নমর জন্য স ল র্ন্ত্রণালয়/রবভাগ/রাষ্ট্রীয় 

প্ররতষ্ঠানম  অনুমরাি জ্ঞাপন এবং আওতািীন দপ্তর/সংস্থা, 

আঞ্চরল /র্াঠ পর্ মাময়র  ার্ মালয়সমুমহ   র্ ম-পরর ল্পনা 

প্রণয়মনর রনমদ মশনা ও প্রময়াজনীয় সহায়তা প্রদামনর জন্য স ল 

র্ন্ত্রণালয়/রবভাগ/রাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠানম  অনুমরাি জ্ঞাপন  

র্রন্ত্রপররেদ রবভাগ  

২৫ জুন 

২০১৮  

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনার খসড়া স্ব স্ব ননরত তা 

 রর্টির অনুমর্াদন গ্রহণপূব ম  র্রন্ত্রপররেদ রবভামগ কপ্ররণ  

দপ্তর/সংস্থা  

১-৫ জুলাই 

২০১৮  

র্ন্ত্রণালয়/রবভাগ/রাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠামনর জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন 

ইউরনট  র্তম  আঞ্চন্ত্রলক/মাঠ পর্ থাদয়ি কার্ থালয় কর্তথক  

দারখলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনার খসড়া 

পর্ মামলাচনাপূব ম  র িব্যা  প্রদান  

র্ন্ত্রণালয়/রবভাগ/রাষ্ট্রীয় 

প্ররতষ্ঠান এবং 

আওতািীন দপ্তর/সংস্থা 

১২ জুলাই 

২০১৮  

স্ব স্ব ননরত তা  রর্টির অনুমর্াদন গ্রহণপূব ম  জাতীয় শুদ্ধাচার 

ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা, ২০১৮-১৯  চূড়ার্ন্  মর স্ব স্ব  

র্ন্ত্রণালয়/রবভাগ/রাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠামন কপ্ররণ ও দপ্তর/সংস্থারস্ব স্ব 

ওময়বসাইমট প্র াশ  

র্ন্ত্রণালয়/রবভাগ  

ি. জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা পন্ত্রিিীক্ষণ 

১৫ অদক্টািি 

২০১৮ 

 

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগরত 

পররবীক্ষণ  াঠামর্ামত উরেরখত লক্ষযমাত্রাি ন্ত্রিপিীদত ১ম 

নত্রমান্ত্রসক (জুলাই ২০১৮ - প্রসদেম্বি ২০১৮) অগ্রগন্ত্রত 

পর্ থাদলািৈাপূি থক প্রন্ত্রতদিদৈ র্ন্ত্রণালয়/রবভাগ/রাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠামন  

প্রপ্রিণ 

স্ব স্ব মিণালয়/ন্ত্রিভাগ/ 

িাষ্ট্রীয় প্রন্ত্রতষ্ঠাদৈি 

নৈন্ত্রতকতা কন্ত্রমটি 



 

১৫ জানুয়ান্ত্রি 

২০১৯ 

 

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগরত 

পররবীক্ষণ  াঠামর্ামত উরেরখত লক্ষযমাত্রাি ন্ত্রিপিীদত ২য় 

নত্রমান্ত্রসক (অদক্টািি ২০১৮ - ন্ত্রিদসম্বি ২০১৮) অগ্রগন্ত্রত 

পর্ থাদলািৈাপূি থক প্রন্ত্রতদিদৈ র্ন্ত্রণালয়/রবভাগ/রাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠামন  

প্রপ্রিণ 

স্ব স্ব মিণালয়/ন্ত্রিভাগ/ 

িাষ্ট্রীয় প্রন্ত্রতষ্ঠাদৈি 

নৈন্ত্রতকতা কন্ত্রমটি 

১৫ এরপ্রল 

২০১৯ 

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগরত 

পররবীক্ষণ  াঠামর্ামত উরেরখত লক্ষযমাত্রাি ন্ত্রিপিীদত ৩য় 

নত্রমান্ত্রসক (জানুয়ান্ত্রি ২০১৯ - মাি থ ২০১৯) অগ্রগন্ত্রত 

পর্ থাদলািৈাপূি থক প্রন্ত্রতদিদৈ র্ন্ত্রণালয়/রবভাগ/রাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠামন  

প্রপ্রিণ 

স্ব স্ব দপ্তি/সাংস্থাি 

নৈন্ত্রতকতা কন্ত্রমটি 

১৫ জুলাই 

২০১৯ 

 

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগরত 

পররবীক্ষণ  াঠামর্ামত উরেরখত লক্ষযমাত্রাি ন্ত্রিপিীদত ৪র্ থ 

নত্রমান্ত্রসক (এন্ত্রপ্রল ২০১৯ - জুৈ ২০১৯) অগ্রগন্ত্রত পর্ থাদলািৈাপূি থক 

প্রন্ত্রতদিদৈ র্ন্ত্রণালয়/রবভাগ/রাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠামন  প্রপ্রিণ 

স্ব স্ব 

দপ্তি/সাংস্থািনৈন্ত্রতকতা 

কন্ত্রমটি 

 

৪। জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ম-পরর ল্পনা, ২০১৮-১৯ দান্ত্রিল প্রন্ত্রিয়া 

 (ক) জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ম-পরর ল্পনা ২০১৮-১৯ খসড়ার ৫কন্ত্রপ ২৫ জুৈ ২০১৮ তাররখ ন্ত্রিকাল ৫:০০ 

ঘটিকাি মদে স্ব স্ব র্ন্ত্রণালয়/রবভাগ/রাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠান িিািি প্রপ্রিণ কিদত িদি। 

(ি) র্ন্ত্রণালয়/রবভাগ/রাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠামনর সুপাররশ অর্ন্ভু মি  মর জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ম-পরর ল্পনা ও 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষণ  াঠামর্ার চূড়ার্ন্  রপ ১২ জুলাই ২০১৮ তাররমখর র্মধ্য স্ব স্ব দপ্তর/সংস্থার 

ওময়বসাইট-এ আপদলাি কিদত িদি।  


