
মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের 

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

অগ্রগরত পররবীক্ষণ  াঠামর্া, ২০১৮-২০১৯-এর মূল্যায়ন সংক্রান্ত রনমদ মরশ া 

 

মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূমের জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ম-পরর ল্পনা ও পররবীক্ষণ  াঠামর্ার বিবভন্ন 

কার্ যক্রগমর বিপরীগে উগেবিে প্রবেটি লক্ষ্যমাত্রা অনুর্ায়ী প্রকৃে অর্যন মূল্যায়ন করা প্রগয়ার্ন।  

 

২। মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূমের ২০১৮-১৯ অর্ য-িছগরর জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ম-পরর ল্পনা ও 

পররবীক্ষণ  াঠামর্ার িাবষ যক মূল্যায়ন প্রবেগিদন প্রস্তুগের ক্ষক্ষ্গত্র বনগনাক্ত বিষয়াবদ ও পদ্ধবে অনুসরণ  রমত েমব :  
 

• মূল্যায়ন প্রবেগিদন প্রস্তুগের ক্ষক্ষ্গত্র স্ব স্ব দপ্তর/সংস্থার প্রবেটি কার্ যক্রগমর আওোয় উগেবিে প্রবেটি সূচগকর 

বিপরীগে প্রকৃে অর্যন সংক্রান্ত েথ্যাবদ উগেি করগে হগি; 

• দপ্তর/সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ম-পরর ল্পনা ও পররবীক্ষণ  াঠামর্ামত উগেবিে প্রবেটি কার্ যক্রগমর বিপরীগে 

অবর্যে ফলাফল উগেিপূি যক জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ম-পরর ল্পনা ও পররবীক্ষণ  াঠামর্া মূল্যায়ন প্রবেগিদন প্রস্তুে 

করগে হগি; 

• মূল্যায়ন প্রবেগিদন প্রস্তুগের ক্ষক্ষ্গত্র প্রবেটি কার্ যক্রগমর বিপরীগে দপ্তর/সংস্থা হগে প্রাপ্ত অর্যন সংক্রান্ত েথ্যাবদ এিং 

প্রমাণকসমূহ র্র্ার্র্ভাগি র্াচাই করগে হগি এিং এ সকল প্রমাণক/েগথ্যর র্র্ার্ যো বনরূপণ করগে হগি; 

• দপ্তর/সংস্থার ননবেকো কবমটি সমরজরর্মন র্াচাইঅগন্ত অর্যগনর সপগক্ষ্ প্রদত্ত েগথ্যর সঠিকো র্াচাইপূি যক 

প্রমাণকসমূহ সংরক্ষ্ণ করগিন এিং র্ােীয় শুদ্ধাচার িাস্তিায়ন ইউবনট ও মন্ত্রণালয়/বিভাগের ননবেকো কবমটি-

এর চাবহদা ক্ষমাোগিক ো োৎক্ষ্বণকভাগি সরিরাহ করগি;  

• প্রমাণগকর কগলির বিগিচনা কগর ক্ষক্ষ্ত্রবিগেগষ ননবেকো কবমটি কর্তযক প্রকৃে অর্যগনর সপগক্ষ্ প্রগয়ার্নীয় 

দবললাবদ বপবিএফ আকাগর ওময়বসাইমে আপগলাি করা ক্ষর্গে পাগর;  

• ননবেকো কবমটি কর্তযক পুঙ্খানুপুঙ্খভাগি পর্ যাগলাচনাগন্ত ২০১৮-১৯ অর্ য-িছগরর জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ম-

পরর ল্পনা ও পররবীক্ষণ  াঠামর্ার অনুগমাবদে মূল্যায়ন প্রবেগিদন বনর্ যাবরে োবরগির মগে স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগে 

ক্ষপ্ররণ করগে হগি। 
 

৩।  ২০১৮-১৯ অর্ম-বছমরর জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ম-পরর ল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষণ  াঠামর্ার মূল্যায়ন: 
 

 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

নম্বর প্রদান পদ্ধরত 

১ ২ ৩ ৪  

১. প্রারতষ্ঠারন  ব্যবস্থা………………………………১১ 

১.১ নৈতিকিা কতিটির 

সভা   

অনুতিি সভা ৪ সংখ্যা প্ররত ত্রৈর্ারসম  ১টি  মর সভা অনুরষ্ঠত েমল পূণ ম নম্বর 

পাওয়া র্ামব। ক ান ত্রৈর্ারসম  সভা আময়াজন  রা 

সম্ভব না েমল পরবতী সর্ময় সভা আময়াজন  রা র্ামব। 

তমব, রনধ মাররত ত্রৈর্ারসম র সভা পরবতী সর্ময় 

আময়াজন  রা েমল প্ররতটি সভার রবলমম্বর জন্য ০.২৫ 

 মর নম্বর  তমন েমব।  

 

1.2 নৈতিকিা কতিটির 

সভার তসদ্ধান্ত বাস্তবায়ৈ  

বাস্তবাতয়ি 

তসদ্ধান্ত 

৪ % প্ররত ত্রৈর্ারসম  আময়ারজত সভার রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

লক্ষযর্াৈার রবপরীমত অজমন শতভাগ েমল পূণ ম নম্বর 

পাওয়া র্ামব। তমব অজমন শতভাগ না েমল গারণরত োমর 

নম্বর  তমন েমব। 

 

১.৩ স্ব স্ব ওময়বসাইমে 

শুদ্ধাচার কসবাবক্স 

োলনাগাদ রণ 

কসবাবক্স 

োলনাগাদকৃত 

১ তাররখ স্ব স্ব ওময়বসাইমে শুদ্ধাচার কসবাবক্স োলনাগাদকৃত দারব 

 রা েমল ঊর্ধ্মতন  র্তমপক্ষ  র্তম  পররবীক্ষণসামপমক্ষ পূণ ম 

নম্বর পাওয়া র্ামব।  

উমেখ্য, শুদ্ধাচার সংক্রান্ত কসবাবমক্স ১. বারষ ম   র্ ম-

পরর ল্পনা; ২. ত্রৈর্ারস  বাস্তবায়ন অগ্রগরত; ৩. 

প্রজ্ঞাপন/নীরতর্ালা/পররপৈ/ ার্ মরববরণী; এবং ৪. 

কর্াগামর্াগ-এই চারটি রলমে তথ্যারদ োলনাগাদ  মর 

আপমলাড  রমত েমব।  

১.৪ উত্তর্ চচ মার (best 

practice) তারল া 

প্রণয়ন  মর 

র্রিপররষদ রবভামগ 

কপ্ররণ 

উত্তর্ চচ মার 

তারল া 

কপ্রররত 

২ তাররখ ২০ রডমসম্বর ২০১৮ তাররমখর র্মে উত্তর্ চচ মার (best 

practice) তারল া প্রণয়ন  মর স্ব স্ব 

র্িণালয়/রবভামগর র্ােমর্ র্রিপররষদ রবভামগর 

গমবষণা শাখায় কপ্ররণ  রা েমল পূণ ম নম্বর পাওয়া র্ামব। 

রবলমম্বর কক্ষমৈ প্ররত পারক্ষম র জন্য ০.২৫  মর নম্বর 



 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

নম্বর প্রদান পদ্ধরত 

১ ২ ৩ ৪  

 তমন েমব। 

২. দক্ষতা ও ত্রনরত তার উন্নয়ন……………………..…. ৭ 

২.১ অংশীজমনর 

(stakeholder) 

অংশগ্রেমণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ২ সংখ্যা অংশীজমনর অংশগ্রেমণ সভা আময়াজমনর লক্ষযর্াৈার 

রবপরীমত অজমন শতভাগ েমল পূণ ম নম্বর পাওয়া র্ামব। 

তমব অজমন শতভাগ না েমল গারণরত োমর নম্বর  তমন 

েমব। 

 

২.২  র্ ম তমা-

 র্ মচারীমদর 

অংশগ্রেমণ রনয়রর্ত 

উপরস্থরত রবরধর্ালা 

১৯৮২; সর ারর 

 র্ মচারী আচরণ 

রবরধর্ালা ১৯৭৯ এবং 

সরচবালয় রনমদ মশর্ালা 

২০১৪ সম্পম ম 

সমচতনতা বৃরদ্ধমূল  

সভা/প্ররশক্ষণ আময়াজন 

অংশগ্রহণকারী

/ 

প্রতশক্ষণার্থী 

৩ সংখ্যা প্রতশক্ষণণর অংশগ্রহণকারী/প্রতশক্ষণার্থীর মিাট সংখ্যার 

লক্ষযর্াৈার রবপরীমত অজমন শতভাগ েমল পূণ ম নম্বর 

পাওয়া র্ামব। তমব অজমন শতভাগ না েমল গারণরত োমর 

নম্বর  তমন েমব। 

২.৩ জািীয় শুদ্ধাচার 

মকৌশল তবষণয় 

 র্ ম তমা- র্ মচারীমদর 

প্রতশক্ষণ প্রদাৈ 

প্রতশক্ষণার্থী ২ সংখ্যা জািীয় শুদ্ধাচার মকৌশল তবষণয় প্রতশক্ষণার্থীর মিাট 

সংখ্যার লক্ষযর্াৈার রবপরীমত অজমন শতভাগ েমল পূণ ম 

নম্বর পাওয়া র্ামব। তমব অজমন শতভাগ না েমল 

গারণরত োমর নম্বর  তমন েমব। 

 

3. শুদ্ধাচার প্রতিিায় সহায়ক আইৈ/তবতি/ৈীতিিালা/ম্যানুণয়ল ও প্রজ্ঞাপৈ/পতরপত্র-এর বাস্তবায়ৈ এবং প্রণ াজয মক্ষণত্র খসড়া 

প্রণয়ৈ………….১০ 

৩.১    শুদ্ধাচার প্ররতষ্ঠায় সোয়  আইন / রবরধ / নীরতর্ালা / 

ম্যানুময়ল ও প্রজ্ঞাপন / পররপৈ-এর বাস্তবায়মনর কক্ষমৈ 

ক ান্ আইন / রবরধ / নীরতর্ালা / ম্যানুময়ল ও প্রজ্ঞাপন / 

পররপৈ বাস্তবায়ন  রা েমব তার নার্সে  র্ মসম্পাদন 

সূচ  ও এ   র্র্ার্র্ েওয়া এবং প্রমর্াজয কক্ষমৈ খসড়া 

প্রণয়মনর কক্ষমৈ  ার্ মক্রর্,  র্ মসম্পাদন সূচ  ও এ   

র্র্ার্র্ েওয়া সামপমক্ষ এবং লক্ষযর্াৈার রবপরীমত 

অজমন শতভাগ েমল পূণ ম নম্বর পাওয়া র্ামব। অন্যর্ায় 

ক ান নম্বর প্রদান  রা র্ামব না। 

 

৩.২    

৩.৩    

৪. তথ্য অরধ ার সম্পর মত  ার্ মক্রর্  …………………….১৪ 

৪.১ স্ব স্ব ওময়বসাইমে 

িথ্য অতিকার কসবাবক্স 

োলনাগাদ রণ  

কসবাবক্স 

হালৈাগাদকৃি 

১ িাতরখ স্ব স্ব ওময়বসাইমে তথ্য অরধ ার কসবাবক্স োলনাগাদকৃত 

দারব  রা েমল ঊর্ধ্মতন  র্তমপক্ষ  র্তম  

পররবীক্ষণসামপমক্ষ পূণ ম নম্বর পাওয়া র্ামব। 

এমক্ষমৈ, তথ্য অরধ ার সংক্রান্ত কসবাবমক্স দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

 র্ ম তমা, আরপল  র্তমপক্ষ, প্রধান তথ্য  রর্শনার ও তথ্য 

 রর্শনারগণ এবং আরটিআই  রর্টিসমূে, তথ্য প্রারপ্তর 

আমবদন/আরপল/অরভমর্াগ ফরর্, বাস্তবায়ন রনমদ মরশ া, 

তমব অবমুক্ত রণ নীরতর্ালা প্রণয়ন সোরয় া, 

স্বপ্রমণারদত তথ্য প্র াশ রনমদ মরশ া, তথ্য অরধ ার 

বাস্তবায়ন পরর ল্পনা, আইন/রবরধ/ক ৌশল এবং প্রাসরি  

োলনাগাদ তথ্যারদ সরন্নমবশ  রমত েমব। 

৪.২ িথ্য অতিকার 

আইণৈর আওিায়  

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কি মকিমা 

(তিও) ও তবকল্প 

অনলাইন 

প্ররশক্ষমণর  

সনদপ্রাপ্ত 

২ িাতরখ িথ্য অতিকার আইণৈর আওিায় দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কি মকিমা 

(তিও) ও তবকল্প দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কি মকিমা লক্ষযিাত্রায় বতণ মি 

সিণয় অৈলাইৈ প্রতশক্ষণ সম্পাদৈ করণল পূণ ম ৈম্বর 

পাওয়া  াণব। রবলমম্বর কক্ষমৈ প্ররত র্ামসর জন্য ০.২৫  

http://cabinet.portal.gov.bd/sites/default/files/files/cabinet.portal.gov.bd/page/625c9e57_3e42_48c0_8710_c1f77f375f6b/Bangla%20IDP%20Template_Unicode.doc
http://cabinet.portal.gov.bd/sites/default/files/files/cabinet.portal.gov.bd/page/b6ea9806_1d1c_4f63_817d_26f268cf83cd/FINAL%20DOCUMENT-%20Connecting%20Government_draft%2027%20July%20%283%29.pdf
http://cabinet.portal.gov.bd/sites/default/files/files/cabinet.portal.gov.bd/page/b6ea9806_1d1c_4f63_817d_26f268cf83cd/FINAL%20DOCUMENT-%20Connecting%20Government_draft%2027%20July%20%283%29.pdf
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সূচ  

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

নম্বর প্রদান পদ্ধরত 
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দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কি মকিমার 

অৈলাইৈ প্রতশক্ষণ 

সম্পাদৈ 

 মর নম্বর  তমন েমব।  

৪.৩ দুদম  স্থারপত 

েেলাইন নম্বর ১০৬ 

(কোল রি) স্ব স্ব তথ্য 

বাতায়মন সংযুক্ত রণ 

এবং তা  র্ ম তমা-

 র্ মচারীমদরম  

অবরেত রণ 

েথ্য 

িাোয়গন 

সংগর্াবর্ে 

ও কম যকেযা-

কম যচারী 

অিবহে 

১ তাররখ দুনীরত দর্ন  রর্শন (দুদ )-এ স্থারপত েেলাইন নম্বর 

১০৬ (কোল রি) স্ব স্ব তথ্য বাতায়মন লক্ষযর্াৈায় 

উমেরখত তাররমখর র্মে দৃশ্যর্ান স্থামন সংযুক্ত  রা 

েমল পূণ ম ৈম্বর পাওয়া  াণব। রবলমম্বর কক্ষমৈ বা তথ্য 

বাতায়মন দৃশ্যর্ান না েমল প্ররত পারক্ষম র জন্য ০.২৫  

 মর নম্বর  তমন েমব। 

৪.৪ তথ্য বাতায়মন 

সংমর্ারজত সংরিষ্ট 

তথ্যসমূে 

োলনাগাদ রণ  

তথ্য বাতায়ন 

োলনাগাদকৃত 

২ তাররখ তথ্য বাতায়মন সংমর্ারজত সংরিষ্ট তথ্যসমূে 

োলনাগাদকৃত দারব  রা েমল ঊর্ধ্মতন  র্তমপক্ষ  র্তম  

পররবীক্ষণসামপমক্ষ পূণ ম নম্বর পাওয়া র্ামব। 

৪.৫  তথ্য অরধ ার 

আইন, ২০০৯; 

জনস্বার্ ম-সংরিষ্ট তথ্য 

প্র াশ (সুরক্ষা) আইন, 

২০১১ এবং জনস্বার্ ম-

সংরিষ্ট তথ্য প্র াশ 

(সুরক্ষা) রবরধর্ালা, 

২০১৭ সম্পম ম 

 র্ ম তমা-

 র্ মচারীমদরম  

অবরেত রণ 

 র্ ম তমা-

 র্ মচারী 

অবরেত 

৬ সংখ্যা তথ্য অরধ ার আইন, ২০০৯; জনস্বার্ ম-সংরিষ্ট তথ্য 

প্র াশ (সুরক্ষা) আইন, ২০১১ এবং জনস্বার্ ম-সংরিষ্ট তথ্য 

প্র াশ (সুরক্ষা) রবরধর্ালা, ২০১৭ সম্পম ম অবরেত 

 র্ ম তমা- র্ মচারীমদর লক্ষযর্াৈায় উমেরখত কর্াে 

সংখ্যার রবপরীমত অজমন শতভাগ েমল পূণ ম নম্বর পাওয়া 

র্ামব। তমব অজমন শতভাগ না েমল গারণরত োমর নম্বর 

 তমন েমব।   

৪.৬ স্বপ্রমণারদত তথ্য 

প্রকাে বনগদ যবেকা 

হালনাোদ কগর 

ওময়বসাইমে প্র াশ  

োলনাগাদকৃত 

রনমদ মরশ া 

ওময়বসাইমে 

প্র ারশত 

২ োবরি স্বপ্রমণারদত তথ্য প্রকাে বনগদ যবেকা হালনাোদ কগর 

ওময়বসাইমে প্র ারশত র্মর্ ম দারব  রা েমল ঊর্ধ্মতন 

 র্তমপক্ষ  র্তম  পররবীক্ষণসামপমক্ষ পূণ ম নম্বর পাওয়া 

র্ামব। 

 

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

৫.১ দাপ্তরর   ামজ 

অনলাইন করসপন্স 

রসমের্ (ই-

কর্ইল/এসএর্এস)-এর 

ব্যবোর 

ই-কর্ইল/ 

এসএর্এস 

ব্যবহৃত 

২ % দাপ্তরর   ামজ অনলাইন করসপন্স-এর ব্যবোর 

লক্ষযর্াৈার রবপরীমত অজমন শতভাগ েমল পূণ ম নম্বর 

পাওয়া র্ামব। তমব অজমন শতভাগ না েমল গারণরত োমর 

নম্বর  তমন েমব।   

৫.২ রভরডও/অনলাইন/ 

ক্ষটবল- নফামরন্স 

আময়াজন 

(স্কাইপ/ম্যামসন্জার, 

ভাইবার ব্যবোরসে) 

 নফামরন্স 

অনুরষ্ঠত  
৩ সংখ্যা রভরডও / অনলাইন / ক্ষটবল- নফামরন্স আময়াজমনর 

লক্ষযর্াৈার রবপরীমত অজমন শতভাগ েমল পূণ ম নম্বর 

পাওয়া র্ামব। তমব অজমন শতভাগ না েমল গারণরত োমর 

নম্বর  তমন েমব।   

৫.৩ দাপ্তরর  স ল 

 ামজ ইউরনম াড 

ব্যবোর  

ইউবনগকাি 

ব্যিহৃে 

২ % দাপ্তরর  স ল  ামজ শতভাগ ইউরনম াড ব্যবোর  রা 

েমল পূণ ম নম্বর পাওয়া র্ামব। এমক্ষমৈ উপযুক্ত  ারণ 

ব্যতীত এর ব্যতযয় েমল/ব্যতযময়র প্রর্াণ পাওয়া কগমল 

পূণ ম নম্বর  তমন েমব।  

  

৫.৪ ই-কেন্ডার/ই-রজরপ-

এর র্ােমর্ ক্রয় ার্ ম 

সম্পাদন 

ই-কেন্ডার 

সম্পারদত  
২ % ই-কেন্ডার/ই-রজরপ-এর র্ােমর্ ক্রয় ার্ ম সম্পাদমনর 

লক্ষযর্াৈার রবপরীমত অজমন শতভাগ েমল পূণ ম নম্বর 

পাওয়া র্ামব। তমব অজমন শতভাগ না েমল গারণরত োমর 

নম্বর  তমন েমব। 
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৫.৫ চালুকৃত 

অনলাইন/ই-কসবার 

ব্যবোর সংক্রান্ত 

 ার্ মক্রর্ পররবীক্ষণ  

অনলাইন/ই-

কসবার 

ব্যবোর 

পররবীক্ষণকৃ

ত 

২ % লক্ষযর্াৈার রবপরীমত অজমন শতভাগ েমল পূণ ম নম্বর 

পাওয়া র্ামব। তমব অজমন শতভাগ না েমল গারণরত োমর 

নম্বর  তমন েমব। 

৫.৬ নাগরর  সর্স্যা 

সর্াধামন কসাশ্যাল 

রর্রডয়া ব্যবোর 

নাগরর  

সর্স্যা 

সর্াধানকৃত 

২ % র্রিপররষদ রবভাগ কর্ম  জাররকৃত সর ারর প্ররতষ্ঠামন 

সার্ারজ  কর্াগামর্াগ র্াের্ ব্যবোর সংক্রান্ত রনমদ মরশ া, 

২০১৬ অনুর্ায়ী দাপ্তরর   ামজ কসাশ্যাল রর্রডয়া ব্যবোর 

 মর লক্ষযর্াৈা অনুর্ায়ী নাগরর  সর্স্যার সর্াধান  রা 

েমল পূণ ম নম্বর পাওয়া র্ামব। তমব অজমন শতভাগ না েমল 

গারণরত োমর নম্বর  তমন েমব। 

৬. উদ্ভাবনী উমযাগ ও কসবা পদ্ধরত সেজী রণ……………..….৫ 

৬.১ িাবষ যক উদ্ভািন 

কম য-পবরকল্পনা ২০১৮-

১৯ প্রণয়ন 

কম য-

পবরকল্পনা 

প্রণীে 

১ তাররখ ১৪ আগে ২০১৮ তাররমখর র্মে িাবষ যক উদ্ভািন কম য-

পবরকল্পনা ২০১৮-১৯ প্রণয়ন  রা েমল  পূণ ম নম্বর পাওয়া 

র্ামব। রবলমম্বর কক্ষমৈ প্ররত পারক্ষম র জন্য ০.২৫   মর 

নম্বর  তমন েমব। 

 

৬.২ িাবষ যক উদ্ভািন 

কম য-পবরকল্পনায় 

অন্তর্ভ যক্ত কার্ যক্রম 

িাস্তিায়ন  

বাস্তবারয়ত 

উদ্ভাবনী 

 ার্ মক্রর্ 

২ % িাবষ যক উদ্ভািন কম য-পবরকল্পনায় অন্তর্ভ যক্ত কার্ যক্রগমর 

িাস্তিায়ন লক্ষযর্াৈার রবপরীমত অজমন শতভাগ েমল পূণ ম 

নম্বর পাওয়া র্ামব। তমব অজমন শতভাগ না েমল 

গারণরত  োমর নম্বর  তমন েমব। 

 

৬.৩ চালুকৃত উদ্ভাবন 

উমযাগ/সেরজকৃত কসবা 

পররবীক্ষণ 

চালুকৃত কসবা 

পররবীক্ষণকৃত 

২ % লক্ষযর্াৈার রবপরীমত অজমন শতভাগ েমল পূণ ম নম্বর 

পাওয়া র্ামব। তমব অজমন শতভাগ না েমল গারণরত োমর 

নম্বর  তমন েমব। 

 

৭. স্বচ্ছতা ও জবাবরদরে েবক্তোলী রণ…………………….১৪ 

৭.১ রপরপএ ২০০৬-এর 

ধারা ১১(২) ও 

রপরপআর ২০০৮-এর 

রবরধ ১৬(৬) অনুর্ায়ী 

ক্রয়-পরর ল্পনা ২০১৮-

১৯ প্রণয়ন 

ক্রয়-

পরর ল্পনা 

প্রণীত 

৩ তাররখ ২০১৮-১৯ অর্ ম-বছমরর ১র্ ত্রৈর্ারসম র র্মে বারষ ম  

ক্রয়-পরর ল্পনা প্রণয়ন  রা েমল পূণ ম নম্বর পাওয়া র্ামব। 

রবলমম্বর কক্ষমৈ প্ররত র্ামসর জন্য ০.২৫  মর নম্বর  তমন 

েমব। 

৭.২ স্ব স্ব 

ওময়বসাইমের 

অরভমর্াগ প্ররত ার 

ব্যবস্থা (GRS) 

কসবাবক্স 

োলনাগাদ রণ 

ওময়বসাইমে 

 

োলনাগাদকৃ

ত  

১ তাররখ স্ব স্ব ওময়বসাইমে অরভমর্াগ প্ররত ার ব্যবস্থা (GRS) 

কসবাবক্স োলনাগাদকৃত দারব  রা েমল ঊর্ধ্মতন  র্তমপক্ষ 

 র্তম  পররবীক্ষণসামপমক্ষ পূণ ম নম্বর পাওয়া র্ামব। 

উমেখ্য, অরভমর্াগ প্ররত ার ব্যবস্থা (GRS) সংক্রান্ত 

কসবাবমক্স ১. অরন  ও আরপল  র্ ম তমা; ২. 

নীরতর্ালা/রনমদ মরশ া/পররপৈ; ৩. অরভমর্াগ ও 

প্ররত ামরর পররসংখ্যান; এবং ৪. অনলাইন আমবদন-

এই চারটি রলমে তথ্যারদ োলনাগাদ  মর আপমলাড 

 রমত েমব। 

 

৭.৩ দপ্তর/সংস্থার কসবা 

প্রদান প্ররতশ্রুরত 

(রসটিমজনস্ চাে মার) 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত 

পররবীক্ষণ 

বাস্তবায়ন 

অগ্রগরত 

পররবীক্ষণকৃত 

৪ % লক্ষযর্াৈার রবপরীমত অজমন শতভাগ েমল পূণ ম নম্বর 

পাওয়া র্ামব। তমব অজমন শতভাগ না েমল গারণরত োমর 

নম্বর  তমন েমব। 



 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

নম্বর প্রদান পদ্ধরত 

১ ২ ৩ ৪  

৭.৪ দপ্তর/সংস্থার 

শাখা/অরধশাখা 

পররদশ মন/আ রি  

পররদশ মন   

পররদশ মন/ 

আ রি  

পররদশ মন   

সম্পন্ন 

২ সংখ্যা পররদশ মন/আ রি  পররদশ মমনর লক্ষযর্াৈার রবপরীমত 

অজমন শতভাগ েমল পূণ ম নম্বর পাওয়া র্ামব। তমব অজমন 

শতভাগ না েমল গারণরত োমর নম্বর  তমন েমব। 

৭.৫ সরচবালয় 

রনমদ মশর্ালা, ২০১৪ 

অনুর্ায়ী নরর্র কেরণ 

রবন্যাস রণ  

নরর্ কেরণ 

রবন্যাসকৃত 

৪ % সরচবালয় রনমদ মশর্ালা, ২০১৪ অনুর্ায়ী নরর্র কেরণ-

রবন্যাস রণ লক্ষযর্াৈার রবপরীমত পূণ ম নম্বর দারব  রা 

েমল ঊর্ধ্মতন  র্তমপক্ষ  র্তম  পররবীক্ষণসামপমক্ষ পূণ ম 

নম্বর পাওয়া র্ামব। তমব অজমন শতভাগ না েমল 

গারণরত োমর নম্বর  তমন েমব। 

 

৭.৬ গণশুনারন 

আময়াজন 

আময়ারজত 

গণশুনারন 

২ সংখ্যা র্রিপররষদ রবভামগর রনমদ মশনা অনুর্ায়ী গণশুনারন 

আময়াজমনর লক্ষযর্াৈার রবপরীমত কর্াে অজমন শতভাগ 

েমল পূণ ম নম্বর পাওয়া র্ামব। তমব অজমন রনধ মাররত 

তাররমখর র্মে না েমল গারণরত োমর নম্বর  তমন েমব। 

৮. র্িণালয়/রবভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠামনর শুদ্ধাচার সংরিষ্ট অন্যান্য  ার্ মক্রর্……………..৬ 

৮.১     দপ্তর/সংস্থার শুদ্ধাচার-সংরিষ্ট অন্যান্য  ার্ মক্রমর্র মক্ষণত্র 

কা মক্রি, কি মসম্পাদৈ সূচক ও একক  র্থা র্থ হওয়া 

সাণপণক্ষ এবং লক্ষযিাত্রার রবপরীমত অজমন শতভাগ েমল 

পূণ ম নম্বর পাওয়া র্ামব। অন্যর্ায় ক ান নম্বর প্রদান  রা 

র্ামব না। 

৮.২    

৮.৩    

৯. শুদ্ধাচার চচ চার জন্য পুরস্কার/প্রণ াদনা প্রদান..............................৩ 

৯.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার  

প্রদান নীবেমালা ২০১৭  

এবং র্রিপররষদ 

রবভামগর ১৩.৩.২০১৮ 

তাররমখর 

০৪.০০.০০০০.৮২২.১৪

.০৪২.১৬.০৫৩ নম্বর 

স্পেী রণ পৈ 
অনুর্ায়ী শুদ্ধাচার 

পুরস্কার প্রদান 

প্রদত্ত পুরস্কার ৩ তাররখ ২০১৮-১৯ অর্ ম-বছমরর শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদাগনর 

লক্ষযর্াৈার রবপরীমত অজমন শতভাগ েমল পূণ ম নম্বর 

পাওয়া র্ামব। তমব অজমন রনধ মাররত তাররমখর র্মে না 

েমল প্ররত পারক্ষম র জন্য ০.৫০  মর নম্বর  তমন েমব। 

১০. অর্ য িরাদ্দ....................................................................৫ 

১০.১ শুদ্ধাচার কম য-

পবরকল্পনায় অন্তর্ভ যক্ত 

বিবভন্ন কার্ যক্রম 

িাস্তিায়গনর র্ন্য 

িরাদ্দকৃে  অমর্ মর 

আনুমাবনক পররর্াণ 

িরাদ্দকৃে 

অর্ য 

৫ লক্ষ্ 

টাকা 

শুদ্ধাচার কম য-পবরকল্পনায় অন্তর্ভ যক্ত বিবভন্ন কার্ যক্রম 

িাস্তিায়গনর র্ন্য িরাদ্দকৃে  অমর্ মর ব্যময়র লক্ষযর্াৈার 

রবপরীমত অজমন শতভাগ েমল পূণ ম নম্বর পাওয়া র্ামব। 

তমব অজমন শতভাগ না েমল গারণরত োমর নম্বর  তমন 

েমব। 

১১. পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন…………………………….১০ 

১১.১ জাতীয় শুদ্ধাচার 

ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা, 

২০১৮-১৯ প্রণয়ন  মর 

র্িণালয়/রবভাগ/ রাষ্ট্রীয় 

প্ররতষ্ঠামন  দারখল 

প্রণীত  র্ ম-

পরর ল্পনা 

দারখলকৃত 

৩ োবরি ৩ জুলাই ২০১৮ তাররমখর র্মে জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল 

 র্ ম-পরর ল্পনা, ২০১৮-১৯ প্রণয়ন  মর র্িণালয়/রবভাগ/ 

রাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠামন দারখল  রা েমল পূণ ম নম্বর পাওয়া 

র্ামব। তমব অজমন রনধ মাররত তাররমখর র্মে না েমল 

প্ররতরদমনর জন্য ০.২৫   মর নম্বর  তমন েমব। 

১১.২ রনধ মাররত সর্ময় 

ত্রৈর্ারস  পররবীক্ষণ  

প্ররতমবদন 

র্িণালয়/রবভাগ/রাষ্ট্রীয় 

প্ররতষ্ঠামন দারখল 

ত্রৈর্ারস  

প্ররতমবদন 

দারখলকৃত 

২ সংখ্যা প্রমতয  ত্রৈর্ারস  পররবীক্ষণ প্ররতমবদন রনধ মাররত সর্ময় 

র্িণালয়/রবভাগ/রাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠামন দারখল  রা েমল পূণ ম 

নম্বর পাওয়া র্ামব। তমব অজমন রনধ মাররত তাররমখর র্মে 

না েমল রবলমম্ব দারখলকৃত প্ররতটি প্ররতমবদমনর জন্য 

০.৫০   মর নম্বর  তমন েমব। 



 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

নম্বর প্রদান পদ্ধরত 

১ ২ ৩ ৪  

১১.৩ আওোর্ীন 

আঞ্চবলক/মাঠ পর্ যাগয়র 

কার্ যালয়গক জাতীয় 

শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-

পরর ল্পনা, ২০১৮-১৯ 

প্রণয়মনর রনমদ মশনা 

প্রদান 

রনমদ মশনা 

প্রদত্ত 
১ োবরি আওোর্ীন আঞ্চবলক/মাঠ পর্ যাগয়র কার্ যালয়গক জাতীয় 

শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা, ২০১৮-১৯ প্রণয়মনর 

রনমদ মশনা প্রদামনর লক্ষযর্াৈার রবপরীমত অজমন শতভাগ 

েমল পূণ ম নম্বর পাওয়া র্ামব। তমব অজমন শতভাগ না েমল 

গারণরত োমর নম্বর  তমন েমব। রবলমম্ব রনমদ মশনা 

প্রদামনর কক্ষমৈ প্ররত সপ্তামের জন্য ০.২৫  মর নম্বর 

 তমন েমব। 

১১.৪ আওোর্ীন 

আঞ্চবলক/মাঠ পর্ যাগয়র 

কার্ যালগয় জাতীয় 

শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-

পরর ল্পনা, ২০১৮-১৯ 

প্রণয়মনর রনরর্ত্ত 

 র্ মশালা আময়াজন 

আময়ারজত 

 র্ মশালা 

২ োবরি আওোর্ীন আঞ্চবলক/মাঠ পর্ যাগয়র কার্ যালগয় জাতীয় 

শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা, ২০১৮-১৯ প্রণয়মনর 

রনরর্ত্ত লক্ষযর্াৈা অনুসামর  র্ মশালা আময়াজন  রা েমল 

পূণ ম নম্বর পাওয়া র্ামব। তমব রবলমম্ব আময়াজমনর কক্ষমৈ 

প্ররত সপ্তামের জন্য ০.২৫  মর নম্বর  তমন েমব। 

১১.৫ আওোর্ীন 

আঞ্চবলক/মাঠ পর্ যাগয়র 

কার্ যালয় কর্তযক 

প্রণীে/দারখলকৃত 

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল 

পররবীক্ষণ প্ররতমবদমনর 

ওপর রফডব্যা  প্রদান 

অনুরষ্ঠত 

রফডব্যা  

সভা 

২ সংখ্যা আওোর্ীন আঞ্চবলক/মাঠ পর্ যাগয়র কার্ যালয় কর্তযক 

প্রণীে/দারখলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল পররবীক্ষণ  

প্ররতমবদমনর ওপর লক্ষযর্াৈা অনুসামর রফডব্যা  প্রদান 

 রা েমল পূণ ম নম্বর পাওয়া র্ামব। লক্ষযর্াৈা অরজমত না 

েমল গারণরত োমর নম্বর  তমন েমব।  

 

৪।  Rules of Business, Allocation of Business, আরর্ ম  ও প্রশাসরন  ক্ষর্তা অপ মণ এবং সংবিষ্ট দপ্তর/সংস্থার 

কম যিণ্টন অনুসামর জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষণ  াঠামর্ার ক ামনা  ার্ মক্রর্ 

উক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওোর্ীন দপ্তর/সংস্থার ক্ষক্ষ্গত্র প্রগর্ার্য না হগল িবণ যে কার্ যক্রগমর বিপরীগে প্রগদয় নম্বর িাদ বদগয় 

েোংে বনর্ যারণ করা হগি।   

৫।  র্ােীয় শুদ্ধাচার িাস্তিায়ন ইউবনট মূল্যায়ন পবরিীক্ষ্গণর র্ন্য সংবিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাে এিং োর আওোর্ীন 

দপ্তর/সংস্থা ও মবন্ত্রপবরষদ বিভাগের সংবিষ্ট অবর্োিা/োিা ক্ষর্গক েথ্য সংগ্রহ করগি।   

৬। দপ্তর/সংস্থা হগে প্রাপ্ত মূল্যায়ন প্রবেগিদন স্ব স্ব দপ্তর/সংস্থার শুদ্ধাচার ক্ষফাকাল পগয়ন্টসহ ননবেকো কবমটির 

সদস্যেগণর উপবস্থবেগে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ননবেকো কবমটির সভায় পর্ যাগলাচনা করা হগি।  

৭। মন্ত্রণালয়/বিভাগের ননবেকো কবমটির সদস্যবৃন্দ এিং ক্ষক্ষ্গত্রবিগেগষ র্ােীয় শুদ্ধাচার িাস্তিায়ন ইউবনট নৈিচয়গণর  

বভবত্তগে মূল্যায়ন প্রবেগিদগন অন্তর্ভ যক্ত বনর্ যাবরে কার্ যক্রগমর বিপরীগে প্রকৃে অর্যন র্াচাই করগে পারগি।  

৮। মন্ত্রণালয়/বিভাগের ননবেকো কবমটি কর্তযক র্াচাইঅগন্ত প্রস্তুেকৃে জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ম-পরর ল্পনা ও পররবীক্ষণ 

 াঠামর্া মূল্যায়ন প্রবেগিদন আকাগর মবন্ত্রপবরষদ সবচি সমীগপ উপস্থাপন করগি। মবন্ত্রপবরষদ সবচি কর্তযক প্রদত্ত বসদ্ধান্ত অনুসাগর 

পরিেী ব্যিস্থা গ্রহণ করা হগি। 


