
জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-রয ল্পনা ও গ্রগরত রযফীক্ষণ  াঠামভা  ২০১৭-২০১৮ 

 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/ংস্থায নাভঃ ভররা ও রশু রফলয়  ভন্ত্রণারয়। 

 

 াম মক্রভ সূচ  এ   দারয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যরি/ 

প্রারন  আউরনট 

রবরি ফছয 

২০১৬-১৭ 

২০১৭-১৮ থ ম 

ফছমযয 

রক্ষযভাত্রা 

গ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০১৭-১৮ ভন্তব্য 

রক্ষযভাত্রা/ 

প্রকৃত জমন 

১ভ ক ায়াট মায 

(জুরাআ/১৭- 

কমেফয /১৭) 

২য় ক ায়াট মায 

(মটাফয/১৭- 

রডমম্বয/১৭) 

৩য় ক ায়াট মায 

(জানুয়াযী/১৮- 

ভাচ ম/১৮) 

৪থ ম ক ায়াট মায 

(এরপ্রর/১৮- 

জুন/১৮) 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

১. প্রারতষ্ঠারন  ব্যফস্থা 

১.১ ননরত তা  রভটিয বা   নুরষ্ঠত বা ংখ্যা কপা ার ময়ন্ট ৪ ৪ রক্ষযভাত্রা ১ ১ ১ ১  

প্রকৃত জমন      

১.২ ননরত তা  রভটিয বায রদ্ধামন্তয 

ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফারয়ত রদ্ধামন্তয ায % কপা ার ময়ন্ট ১০০% ১০০% রক্ষযভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  

প্রকৃত জমন      

১.৩ ভন্ত্রণারয়/ রফবাগ ও অওতাধীন দপ্তয/ 

ংস্থায় শুদ্ধাচায প্ররতষ্ঠায কক্ষমত্র ন্তযায় 

রচরিত যণ 

রচরিত ন্তযায়মূ তারযখ কপা ার ময়ন্ট - ৩১/১২/২০১৭ রক্ষযভাত্রা - ৩১/১২/১৭ - -  

প্রকৃত জমন      

১.৪ ংীজমনয (Stakeholder) 

ংগ্রমণ বা 

নুরষ্ঠত বা ংখ্যা কপা ার ময়ন্ট ২ ২ রক্ষযভাত্রা - ১ - ১  

প্রকৃত জমন      

২. মচতনতা বৃরদ্ধ 

২.১ মচতনতা বৃরদ্ধমূর  বা নুরষ্ঠত বা ংখ্যা দপ্তয/ ংস্থা ২ ৪ রক্ষযভাত্রা ১ ১ ১ ১  

প্রকৃত জমন      



 াম মক্রভ সূচ  এ   দারয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যরি/ 

প্রারন  আউরনট 

রবরি ফছয 

২০১৬-১৭ 

২০১৭-১৮ থ ম 

ফছমযয 

রক্ষযভাত্রা 

গ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০১৭-১৮ ভন্তব্য 

রক্ষযভাত্রা/ 

প্রকৃত জমন 

১ভ ক ায়াট মায 

(জুরাআ/১৭- 

কমেফয /১৭) 

২য় ক ায়াট মায 

(মটাফয/১৭- 

রডমম্বয/১৭) 

৩য় ক ায়াট মায 

(জানুয়াযী/১৮- 

ভাচ ম/১৮) 

৪থ ম ক ায়াট মায 

(এরপ্রর/১৮- 

জুন/১৮) 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

২.২ জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর ংক্রান্ত প্ররক্ষণ প্ররক্ষণাথী ংখ্যা প্রান 

নুরফবাগ/ দপ্তয/ 

ংস্থা 

৩২৫ ২৪০ রক্ষযভাত্রা ৬০ ৬০ ৬০ ৬০  

প্রকৃত জমন      

৩. অআন / রফরধ/ নীরতভারা প্রণয়ন ও ংস্কায 

৩.১ কমৌতু  রনমযাধ (ংমাধন) অআন 

২০১৭ 

প্রনীত অআন তারযখ প্রান 

নুরফবাগ 

কবটিং এয জন্য 

কপ্রযণ 

অআন া রক্ষযভাত্রা কবটিং ম মামরাচনা 

৩০/০৯/২০১৭ 

কবটিং 

চূড়ান্ত যণ 

৩১/১২/২০১৭ 

চূড়ান্ত 

নুমভাদমনয 

জন্য 

ভরন্ত্রবায় 

কপ্রযণ 

৩১/০৩/২০১৮ 

জাতীয় ংমদ 

কপ্রযণ। 

৩০/০৬/২০১৮ 

 

প্রকৃত জমন      

৩.২ ফাংরামদ রশু এ ামডরভ অআন, 

২০১৭ 

প্রনীত অআন তারযখ রশু নুরফবাগ খড়া প্রস্তুত অআন া রক্ষযভাত্রা নীরতগত নুমভাদমনয 

জন্য ভরন্ত্রবায় কপ্রযণ 

৩০/০৯/২০১৭ 

কবটিং এয জন্য 

কপ্রযণ 

৩১/১২/২০১৭ 

কবটিং 

ম মামরাচনা 

৩১/০৩/২০১৭ 

কবটিং চূড়ান্ত যণ 

৩০/০৬/২০১৭ 

 

প্রকৃত জমন      

৩.৩ রশু রদফামত্ন ক ন্দ্র অআন, ২০১৭ প্রনীত অআন তারযখ প্রান 

নুরফবাগ 

১ভ অন্ত:ভন্ত্রণারয় 

বা 

 

অআন া রক্ষযভাত্রা অআমনয খড়া 

ম মামরাচনা 

৩০/০৯/২০১৭ 

অআমনয খড়া 

ম মামরাচনা 

৩১/১২/২০১৭ 

অআমনয 

খড়া চূড়ান্ত 

৩১/০৩/২০১৭ 

নীরতগত 

নুমভাদমনয জন্য 

ভরন্ত্রবায় কপ্রযণ 

৩০/০৬/২০১৭ 

 

প্রকৃত জমন      

 

 

৪. শুদ্ধাচায চচ মায জন্য প্রমনাদনা প্রদান 

৪.১ ‘শুদ্ধাচায পুযস্কায প্রদান নীরতভারা, ২০১৭’-

এয রফধানানুাময শুদ্ধাচায পুযস্কায প্রাদন 

প্রদি পুযস্কায ংখ্যা কপা ার ময়ন্ট ০ ৩ রক্ষযভাত্রা - - - ৩  

প্রকৃত জমন      

৫. আ-গবমন মন্স ও কফায ভান উন্নীত যণ 

৫.১ নরাআন কযন্স রমেমভয ব্যফায আ-কভআর/ এ এভ এ 

এয ভাধ্যমভ রনষ্পরিকৃত 

রফলয় 

% প্রান 

নুরফবাগ/ দপ্তয/ 

ংস্থা 

১০০% ১০০% রক্ষযভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  

প্রকৃত জমন      

৫.২ রফরবন্ন ভাধ্যভ (াভারজ  কমাগামমাগ 

ভাধ্যভ) ব্যফায  ময নরাআন  নপামযন্স 

অময়াজন। 

নুরষ্ঠত নরাআন 

 নপামযন্স  

ংখ্যা প্রান 

নুরফবাগ/ দপ্তয/ 

ংস্থা 

৪ ৪ রক্ষযভাত্রা ১ ১ ১ ১  

প্রকৃত জমন      

৫.৩ ভন্ত্রণারয়/ রফবামগ আ-পাআররং দ্ধরত 

ফাস্তফায়ন 

আ-পাআমর নরথ 

রনষ্পরিকৃত 

% প্রান 

নুরফবাগ/ দপ্তয/ 

ংস্থা 

৯৫% ১০০% রক্ষযভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  

প্রকৃত জমন      

৫.৪ দাপ্তরয   ামজ আউরনম াড ব্যফায আউরনম াড ব্যফায  ময 

দাপ্তরয   াম ম ম্পাদন 

% প্রান 

নুরফবাগ/ দপ্তয/ 

ংস্থা 

৮০% ১০০% রক্ষযভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  

প্রকৃত জমন      

৫.৫ ভন্ত্রণারয়/ রফবাগ  র্তম  ২০১৬-১৭ থ ম নুযনতভ দুটি নরাআন তারযখ প্রান ২ ৩১/১২/২০১৭ রক্ষযভাত্রা - ৩১/১২/২০১৭ - -  



 াম মক্রভ সূচ  এ   দারয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যরি/ 

প্রারন  আউরনট 

রবরি ফছয 

২০১৬-১৭ 

২০১৭-১৮ থ ম 

ফছমযয 

রক্ষযভাত্রা 

গ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০১৭-১৮ ভন্তব্য 

রক্ষযভাত্রা/ 

প্রকৃত জমন 

১ভ ক ায়াট মায 

(জুরাআ/১৭- 

কমেফয /১৭) 

২য় ক ায়াট মায 

(মটাফয/১৭- 

রডমম্বয/১৭) 

৩য় ক ায়াট মায 

(জানুয়াযী/১৮- 

ভাচ ম/১৮) 

৪থ ম ক ায়াট মায 

(এরপ্রর/১৮- 

জুন/১৮) 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

ফছমযয ফারল ম   ভ মম্পাদন চুরিমত ফরণ মত 

তারর া নুমায়ী  ভমক্ষ দু’টি  ময নরাআন 

কফা চালু  যা 

কফা চালুকৃত নুরফবাগ/ দপ্তয/ 

ংস্থা 

প্রকৃত জমন      

৫.৬ আ-কটন্ডামযয ভাধ্যমভ ক্রয়  াম ম ম্পাদন আ-কটন্ডাময ম্পারদত ক্রয় 

 াম ম 

% প্রান 

নুরফবাগ/ দপ্তয/ 

ংস্থা 

০% ৫০% রক্ষযভাত্রা ৫০% ৫০% ৫০% ৫০%  

প্রকৃত জমন      

৫.৭ দাপ্তরয   ামজ কাশ্যার রভরডয়া ব্যফায দাপ্তরয  কাশ্যার রভরডয়া 

কজ চালু 

তারযখ প্রান 

নুরফবাগ/ 

দপ্তয/ ংস্থা 

কমেম্বয/ 

২০১৬ 

৩১/৭/২০১৭ রক্ষযভাত্রা ৩১/০৭/২০১৭ - - -  

প্রকৃত জমন      

৬. উদ্ভাফনী উমযাগ ও কফা দ্ধরত জী যণ 

৬.১ ভন্ত্রণারয়/ রফবাগ  র্তম  ফারল ম  উদ্ভাফনী 

 ভ মরয ল্পনা ২০১৭-১৮ প্রণয়ন 

উদ্ভাফনী  ভ মরয ল্পনা 

প্রণীত 

তারযখ আমনামবন টিভ - ৩০/১০/২০১৭ রক্ষযভাত্রা - ৩০/১০/২০১৭ - -  

প্রকৃত জমন      

৬.২ ভন্ত্রণারয়/ রফবাগ  র্তম  ফারল ম  উদ্ভাফনী 

 ভ মরয ল্পনা নুমায়ী  ভমক্ষ দুটি উদ্ভাফনী 

উমযাগ ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফারয়ত উদ্ভাফনী ধাযণা তারযখ আমনামবন টিভ ৬টি ৩১/০৩/২০১৮ 

৩০/০৬/২০১৮ 

রক্ষযভাত্রা - - ৩১/০৩/২০১৮ ৩০/০৬/২০১৮  

প্রকৃত জমন      

৬.৩ ভন্ত্রণারয়/ রফবামগয  ভমক্ষ এ টি  ময 

কফা দ্ধরত জী যমণয উমযাগ গ্রণ 

কফা দ্ধরত 

জী যণকৃত 

তারযখ আমনামবন টিভ ২টি ৩১/০৩/২০১৮ রক্ষযভাত্রা - - ৩১/০৩/২০১৮ -  

প্রকৃত জমন      

৭. জফাফ রদরতা রিারী যণ 

৭.১ দ্রুততভ ভময় রবমমাগ রনষ্পরি রবমমাগ রনষ্পরিকৃত রদন প্রান নুরফবাগ 

/ দপ্তয/ ংস্থা 

১২০ ১২০ রদন রক্ষযভাত্রা ১২০ রদন ১২০ রদন ১২০ রদন ১২০ রদন  

প্রকৃত জমন      

৭.২ রবমমাগ রনষ্পরি  ময ংরিষ্ট ব্যরিম  

ফরত যণ 

রনষ্পরিকৃত রবমমাগ 

ফরত যণ 

রদন প্রান নুরফবাগ 

/ দপ্তয/ ংস্থা 

১২০ ১২০ রদন রক্ষযভাত্রা ১২০ রদন ১২০ রদন ১২০ রদন ১২০ রদন  

প্রকৃত জমন      

৭.৩ বযন্তযীণ রনয়ন্ত্রণ ম্যানুময়র, ২০০৫ এয 

রফধান নুমায়ী গঠিত রডট  রভটিয বা 

অময়াজন 

অময়ারজত বা ংখ্যা প্রান নুরফবাগ - ২ রক্ষযভাত্রা - ১ - ১  

প্রকৃত জমন      

৭.৪ রডট অরি রনষ্পরি যণ রনষ্পরিকৃত রডট অরি % প্রান নুরফবাগ ৪২% ৫০% রক্ষযভাত্রা ৫০% ৫০% ৫০% ৫০%  

প্রকৃত জমন      

৭.৫ দুনীরত প্ররতমযাধ ম্পর মত  াম মক্রভ 

(কমভন: আমরক্ট্ররন  উরস্থরত, গণশুনানী, 

আতযারদ) গ্রণ 

গৃীত  াম মক্রভ ংখ্যা প্রান 

নুরফবাগ/ দপ্তয/ 

ংস্থা 

- ৪ রক্ষযভাত্রা ১ ১ ১ ১  

প্রকৃত জমন      

৭.৬ ভন্ত্রণারয়/ রফবাগ/ ন্যান্য যাষ্ট্রীয় 

প্ররতষ্ঠামনয দুনীরতয কক্ষত্রমূ (Grey 

Area) রচরিত যণ 

রচরিত কক্ষত্রমূ তারযখ প্রান 

নুরফবাগ/ দপ্তয/ 

ংস্থা 

- ১৫/০১/২০১৭ রক্ষযভাত্রা - - ১৫/০১/২০১৭ ২  

প্রকৃত জমন      

৭.৭ তথ্য রধ ায অআমনয অওতায় 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত  ভ ম তমায নরাআন প্ররক্ষণ 

নরাআন প্ররক্ষমণ নদ 

প্রাপ্ত 

তারযখ প্রান নুরফবাগ 

/দপ্তয/ ংস্থা 

- ১ রক্ষযভাত্রা - - - ১  

প্রকৃত জমন      

৮. জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌমর উরিরখত ভন্ত্রণারয়/ রফবাগ/ ন্যান্য যাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠামনয  াম মক্রভ (প্রমমাজয কক্ষমত্র) : নাআ 

৯. ভন্ত্রণারয়/ রফবাগ/ ন্যান্য যাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠামনয ননরত তা  রভটি  র্তম  রনধ মারযত শুদ্ধাচায ংরিষ্ট ন্যান্য  াম মক্রভ 

৯.১ রফরবন্ন  ভ মসূচী /  াম মক্রভ আ-ভরনটরযং গৃীত  াম মক্রভ তারযখ প্রান 

নুরফবাগ/ দপ্তয/ 

- ১৫/০১/২০১৭ রক্ষযভাত্রা - - ১৫/০১/২০১৭ -  

প্রকৃত জমন      



 াম মক্রভ সূচ  এ   দারয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যরি/ 

প্রারন  আউরনট 

রবরি ফছয 

২০১৬-১৭ 

২০১৭-১৮ থ ম 

ফছমযয 

রক্ষযভাত্রা 

গ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০১৭-১৮ ভন্তব্য 

রক্ষযভাত্রা/ 

প্রকৃত জমন 

১ভ ক ায়াট মায 

(জুরাআ/১৭- 

কমেফয /১৭) 

২য় ক ায়াট মায 

(মটাফয/১৭- 

রডমম্বয/১৭) 

৩য় ক ায়াট মায 

(জানুয়াযী/১৮- 

ভাচ ম/১৮) 

৪থ ম ক ায়াট মায 

(এরপ্রর/১৮- 

জুন/১৮) 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

ংস্থা 

৯.২ মন্ত্রণালয় ও দপ্তর -সংস্থার ভবনের দদয়ানল 

শুদ্ধাচানরর দলাগাে সম্বললত লি ার লাগানো  

সম্পন্ন প্রচারো সংখ্যা প্রশাসে অনুলবভাগ ১০০০০ ১০০০০ রক্ষযভাত্রা - - ১০০০০ -  

প্রকৃত জমন      

১০. থ ম ফযাদ্দ 

১০.১ শুদ্ধাচায ংক্রান্ত রফরবন্ন  াম মক্রভ 

ফাস্তফায়মনয জন অনুভারন  (Indicative 

budget) মথ ময রযভাণ 

ফযাদ্দকৃত থ ম রক্ষ 

টা ায় 

প্রান নুরফবাগ ৫.০০ রক্ষ 

টা া 

৫.০০ রক্ষ 

টা া 

রক্ষযভাত্রা - ৩.০০ রক্ষ 

টা া 

১.০০ রক্ষ 

টা া 

১.০০ রক্ষ 

টা া 

 

প্রকৃত জমন      

১১. রযফীক্ষণ ও মূল্যায়নন 

১১.১ জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম রয ল্পনা ও 

ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ  াঠামভা প্রণয়ন। 

রযফীক্ষণ  াঠামভা প্রণীত তারযখ কপা ার ময়ন্ট ৩১/৭/২০১৬ ১৩/৭/২০১৭ রক্ষযভাত্রা ১৩/৭/২০১৭ - - -  

প্রকৃত জমন      

১১.২ জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-রয ল্পনা ও 

ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ প্ররতমফদন ভরন্ত্ররযলদ 

রফবামগ দারখর 

রযফীক্ষণ প্ররতমফদন 

দারখরকৃত 

ংখ্যা কপা ার ময়ন্ট ৪ ৪ রক্ষযভাত্রা ১ ১ ১ ১  

প্রকৃত জমন      

১১.৩ অওতাধীন দপ্তয/ ংস্থায জাতীয় শুদ্ধাচায 

ক ৌর  ভ ম-রয ল্পনা ও ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ 

 াঠামভা প্রণয়ন 

রযফীক্ষণ  াঠামভা প্রণীত তারযখ কপা ার ময়ন্ট ৩০/১০/১৬ ১৩/৭/২০১৭ রক্ষযভাত্রা ১৩/৭/২০১৭ - - -  

প্রকৃত জমন      

১১.৪ অওতাধীন দপ্তয/ ংস্থায জাতীয় শুদ্ধাচায 

ক ৌর  ভ ম-রয ল্পনা ও ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ 

ংরিষ্ট ভন্ত্রণারয়/ রফবাগ/ ন্যান্য যাষ্ট্রীয় 

প্ররতষ্ঠামন দারখর 

রযফীক্ষণ প্ররতমফদন 

দারখরকৃত 

ংখ্যা কপা ার ময়ন্ট ৪ ১২ রক্ষযভাত্রা ৩ ৩ ৩ ৩  

প্রকৃত জমন      

 


