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

 ২০১৬-২০১৭ 

 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/ংস্থায নাভ: ধভ ম রফলয়  ভন্ত্রণারয় 

 াম মক্রভ সূচ  এ   দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/ 

প্রারন  

ইউরনট 

 

জুরাই ২০১৬-জুন ২০১৭ 

ভময়য জন্য রয ল্পনা 

অগ্রগরত রযফীক্ষণ ভন্তব্য 

রবরিমযখা 

(Baselin

e) 

জুন ২০১৬ 

রক্ষযভাত্রা  ১ভ 

ক ায়াট মায 

জুরাই/১৬

-

কমে/১৬ 

২য় 

ক ায়াট মায 

অমটা/১৬

- 

রডম/১৬ 

৩য় 

ক ায়াট মায 

জানু/১৭ 

- 

ভাচ ম/১৭ 

৪থ ম 

ক ায়াট মায 

এরপ্রর/১৭

- 

জুন/১৭ 

 

 ১. প্রারতষ্ঠারন  ব্যফস্থা 

১.১ ননরত তা  রভটিয বা   অনুরষ্ঠত বা ংখ্যা উচিফ 

(প্রান) ও 

ফপাকার 

য়েন্ট 

০৬ ০৪ রক্ষযভাত্রা ০১ ০১ ০১ ০১  

প্রকৃত অজমন     

১.২ অংীজমনয অংগ্রমণ বা  অনুরষ্ঠত বা ংখ্যা উচিফ 

(প্রান) ও 

ফপাকার 

য়েন্ট 

০১ ০১ রক্ষযভাত্রা  ০১    

প্রকৃত অজমন     

২. মচতনতা বৃরদ্ধ 

২.১ মচতনতা বৃরদ্ধমূর  বা  অনুরষ্ঠত বা ংখ্যা উচিফ 

(প্রান) ও 

ফপাকার 

য়েন্ট 

০১ ০১ রক্ষযভাত্রা   ০১   

প্রকৃত অজমন     

২.২ শুদ্ধাচায ক ৌর ফাস্তফায়মন ভাঠ 

ম মাময়য  ভ ম তমামদয মচতনতা বৃরদ্ধমূর  

প্ররক্ষণ  

প্ররক্ষণাথী ংখ্যা ভাঠ ম যায়েয 

অচপয়য 

ফপাকার 

য়েন্ট 

- ০৬ রক্ষযভাত্রা ০১ ০২ ০২ ০১  

প্রকৃত অজমন     

৩. আইন/রফরধ/নীরতভারা প্রণয়ন ও ংস্কায  

৩.১ চন্দু ধভীে কল্যাণ ট্রাস্ট আইন ারনাগাদ 

কয়য ফাাংরাে রুান্তয 

ভচিচযলদ চফবায়গ ফপ্রচযত তাচযখ প্রান াখা - ৩০ 

ফয়েম্বয 

রক্ষযভাত্রা ৩০ 

ফয়েম্বয 

- - -  

প্রকৃত অজমন 

 

    



 াম মক্রভ সূচ  এ   দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/ 

প্রারন  

ইউরনট 

 

জুরাই ২০১৬-জুন ২০১৭ 

ভময়য জন্য রয ল্পনা 

অগ্রগরত রযফীক্ষণ ভন্তব্য 

রবরিমযখা 

(Baselin

e) 

জুন ২০১৬ 

রক্ষযভাত্রা  ১ভ 

ক ায়াট মায 

জুরাই/১৬

-

কমে/১৬ 

২য় 

ক ায়াট মায 

অমটা/১৬

- 

রডম/১৬ 

৩য় 

ক ায়াট মায 

জানু/১৭ 

- 

ভাচ ম/১৭ 

৪থ ম 

ক ায়াট মায 

এরপ্রর/১৭

- 

জুন/১৭ 

 

৩.২ ফফৌদ্ধ ধভীে কল্যাণ ট্রাস্ট আইন ারনাগাদ 

কয়য ফাাংরাে রুান্তয 

ভচিচযলদ চফবায়গ ফপ্রচযত তাচযখ প্রান াখা - ৩০ 

ফয়েম্বয 

রক্ষযভাত্রা ৩০ 

ফয়েম্বয 

- - -  

প্রকৃত অজমন     

৩.৩ চিস্টান ধভীে কল্যাণ ট্রাস্ট আইন 

ারনাগাদ কয়য ফাাংরাে রুান্তয 

ভচিচযলদ চফবায়গ ফপ্রচযত তাচযখ প্রান াখা - ৩০ 

ফয়েম্বয 

রক্ষযভাত্রা ৩০ 

ফয়েম্বয 

- - -  

প্রকৃত অজমন     

৪. শুদ্ধািায িি যায জন্য প্রয়ণাদনা প্রদান 

৪.১ শুদ্ধািায পুযস্কায প্রদান 

 

প্রদত্ত পুযস্কায ংখ্যা উচিফ 

(প্রান) ও 

ফপাকার 

য়েন্ট 

০১ ০২ রক্ষযভাত্রা - - - ০২  

প্রকৃত অজমন     

৫. ই-গবন্যযান্স 

৫.১  অনরাইন কযন্স রমেভ চালু  

 

ই-কভইর/এএভএ-এয 

ভাধ্যমভ রনষ্পরিকৃত চফলে 

ংখ্যা আইচটি 

ফর 

- ৩৬ রক্ষযভাত্রা ০৯ ০৯ ০৯ ০৯  

প্রকৃত অজমন     

৫.২ রবরডও  নপামযন্স অনুরষ্ঠত রবরডও  নপামযন্স ংখ্যা আইচটি 

ফর 

- ০২ রক্ষযভাত্রা - ০১ - ০১  

প্রকৃত অজমন     

৫.৩ ই-কটন্ডায চালু যণ ই-কটন্ডায চালুকৃত তাচযখ চযকল্পনা 

াখা 

- ৩১ 

রডমম্বয 

রক্ষযভাত্রা - ৩১ 

রডমম্বয 

- -  

প্রকৃত অজমন     

৫.৪ অনরাইমন কফা প্রদান চালু যণ অনরাইন কফা চালুকৃত ংখ্যা আইচটি 

ফর 

- ০১ রক্ষযভাত্রা - - ০১ -  

প্রকৃত অজমন     

৫.৫ ই-পাইররং চালু যণ ই-পাইররং চালুকৃত তাচযখ আইচটি 

ফর 

- ২৮ 

ফপব্রুোচয 

রক্ষযভাত্রা - - ২৮ 

ফপব্রুোচয 

-  

প্রকৃত অজমন     

৬. উদ্ভাফনী উমযাগ 

৬.১ ইমনামবন টিভ  র্তম  উস্থারত 

উদ্ভাফনী ধাযণা (Innovative Idea) 

ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফারয়ত উদ্ভাফনী ধাযণা ংখ্যা চিপ 

ইয়নায়বন 

অচপায 

- ০১ রক্ষযভাত্রা - - ০১ -  

প্রকৃত অজমন     



 াম মক্রভ সূচ  এ   দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/ 

প্রারন  

ইউরনট 

 

জুরাই ২০১৬-জুন ২০১৭ 

ভময়য জন্য রয ল্পনা 

অগ্রগরত রযফীক্ষণ ভন্তব্য 

রবরিমযখা 

(Baselin

e) 

জুন ২০১৬ 

রক্ষযভাত্রা  ১ভ 

ক ায়াট মায 

জুরাই/১৬

-

কমে/১৬ 

২য় 

ক ায়াট মায 

অমটা/১৬

- 

রডম/১৬ 

৩য় 

ক ায়াট মায 

জানু/১৭ 

- 

ভাচ ম/১৭ 

৪থ ম 

ক ায়াট মায 

এরপ্রর/১৭

- 

জুন/১৭ 

 

৭. জফাফরদর চিারী যণ 

৭.১ অরডট  রভটিয বা আময়াজন 

 

আময়ারজত বা ংখ্যা অচডট াখা - ০৪ রক্ষযভাত্রা 

 

০১ ০১ ০১ ০১  

প্রকৃত অজমন     
 

৮. জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌমর উরিরখত ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/ংস্থায  াম মক্রভ 

 

   প্রয়মাজয নে 

           

     

     

৯. ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/ংস্থায শুদ্ধাচায ংরিষ্ট অন্যান্য  াম মক্রভ 

৯.১ তথ্য ফাতােন ারনাগাদকযণ তথ্য ফাতােন ারনাগাদকৃত % আইচটি 

ফর 

- ১০০ রক্ষযভাত্রা ২৫ ২৫ ২৫ ২৫  

প্রকৃত অজমন     

৯.২ ফায়জট, অচডট, GRS ও RTI চফলেক 

তথ্য ওয়েফাইয়ট প্রকা 

ওয়েফাইয়ট প্রকাচত তথ্য াংখ্যা আইচটি 

ফর 

- ০৪ রক্ষযভাত্রা ০১ ০১ ০১ ০১  

প্রকৃত অজমন     

১০. ফায়জট ফযাদ্দ 

১০.১ শুদ্ধািায াংক্রান্ত চফচবন্ন কাম যক্রভ 

ফাস্তফােয়নয জন্য আনুভাচনক 

(Indicative) ফায়জট ফযাফদ্দয ব্যে 

ফযাদ্দকৃত অথ য রক্ষ টাকা উচিফ 

(প্রান) ও 

ফপাকার 

য়েন্ট 

০৮ ০৬ রক্ষযভাত্রা ০১ ০২ ০২ ০১  

প্রকৃত অজমন     

১১. রযফীক্ষণ 

১১.১ জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  

 ভ ম-রয ল্পনা ও রযফীক্ষণ  াঠামভা 

প্রণয়ন 

রযফীক্ষণ  াঠামভা প্রণীত তাচযখ উচিফ 

(প্রান) ও 

ফপাকার 

য়েন্ট 

- ৩১ জুরাই রক্ষযভাত্রা ৩১ জুরাই - - -  

প্রকৃত অজমন     

১১.২ ভচিরযলদ রফবামগ রযফীক্ষণ 

প্ররতমফদন দারখর 

রযফীক্ষণ প্ররতমফদন 

দারখরকৃত 

ংখ্যা উচিফ 

(প্রান) ও 

ফপাকার 

য়েন্ট 

০৪ ০৪ রক্ষযভাত্রা ০১ ০১ ০১ ০১  

প্রকৃত অজমন     

 


