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১। কপ্রক্ষাপট: 

 গণপ্রজাতন্ত্রী িাংলায়দশ সরকার ২০১২ সায়ল জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল প্রণয়ন কয়রয়ে। এ ককৌশয়লর িূল 
লক্ষয হল শুদ্ধাচার চচম া ও দুনীমত প্রমতয়রায়ির িািযয়ি রাষ্ট্র ও সিায়জ সুশাসন প্রমতষ্ঠা করা। সুখী-সিৃদ্ধ কসানার 
িাংলা গড়ার প্রতযয়য় প্রণীত ককৌশয়ল শুদ্ধাচারয়ক নৈচিকিা ও সিিা দ্বারা েভাচবি আিরণগি 
উৎকর্থ এবং প্রকাৈ সমাজের কাজলাত্তীণথ মাৈদণ্ড, ের্া ও ৈীচির েচি আৈুগিয চিসাজব 
সংজ্ঞাচয়ি করা িজয়জে। এ ককৌশয়ল রাষ্ট্র এ সিায়জ শুদ্ধাচার প্রমতষ্ঠা সরকায়রর সাংমিিামনক ও আইনগত 
স্থায়ী দাময়ত্ব; সুতরাং সরকারয়ক অিযাহতভায়ি এই লয়ক্ষয কার্মক্রি পমরচালনা করয়ত হয়ি িয়িম উয়েখ আয়ে। 
এরই িারািামহকতায় প্রায় সকল িন্ত্রণালয়/মিভাগ/অনযানয রাষ্ট্রীয় প্রমতষ্ঠানসমহূ ১ জানুয়ামর ২০১৫ কথ্য়ক ৩০ জুন 
২০১৬ কিয়ায়দর জনয শুদ্ধাচার কিম-পমরকল্পনা ও িাস্তিায়ন অগ্রগমত পমরিীক্ষণ কাঠায়িা প্রণয়ন কয়র। ২০১৬-
২০১৭ অথ্ম-িেয়র িন্ত্রণালয়/মিভাগ/সংস্থার পাশাপামশ আওতািীন দপ্তর/সংস্থার জনয শুদ্ধাচার কিম-পমরকল্পনা ও 
িাস্তিায়ন অগ্রগমত পমরিীক্ষণ কাঠায়িা প্রণয়ন করা হয়। ২০১৭-২০১৮ অথ্মিের হয়ত িন্ত্রণালয়/মিভাগ/সংস্থা, 
আওতািীন দপ্তর/সংস্থার পাশাপামশ িাঠ পর্মায়য়র চবভাগীয়, আঞ্চচলক এবং প্রেলা ও উপজেলা 
পর্থাজয়র কার্থালয়সমিূ জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কিম-পমরকল্পনা ও িাস্তিায়ন পমরিীক্ষণ কাঠায়িা প্রণয়ন কয়র। 
আগামি ২০১৮-১৯ অথ্মিেয়র জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কিম-পমরকল্পনায় পূয়িম অনুসৃত কাঠায়িার পাশাপামশ 
প্রথ্িিায়রর িয়তা সম্পামদত কায়জর মিপরীয়ত নম্বর প্রদান ও কস আয়লায়ক িূলযায়য়নর িযিস্থা রাখা হয়য়য়ে।    

 সংচিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/চবভাগ িাজদর স্ব স্ব জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কিম-পমরকল্পনা প্রণয়ন 
োড়াও আওিাধীৈ দপ্তর/সংস্থা এবং এ সকল দপ্তর/সংস্থার আঞ্চচলক ও মাঠ পর্থাজয়র 
কার্থালয়সমজূির েৈয জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কিম-পমরকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়জৈ েজয়ােৈীয় 
সিায়িা েদাৈ করজব। উজেিয, মন্ত্রণালয়/চবভাগ/রাষ্ট্রীয় েচিষ্ঠাৈ, আওিাধীৈ দপ্তর/সংস্থা 
এবং আঞ্চচলক ও মাঠ পর্থাজয়র কার্থালয়সমজূির জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কিম-পমরকল্পনা েণয়জৈ 
সিায়িা করার েৈয মচন্ত্রপচরর্দ চবভাগ প্রর্জক পরৃ্ক ৩টি চৈজদথ চিকা েণয়ৈ করা িজয়জে। 
এই চৈজদথ চিকাসিূহ অনুসরণ কয়র মন্ত্রণালয়/চবভাগ স্ব স্ব প্রক্ষজে জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কিম-পমরকল্পনা 
প্রণয়ন করয়ি এিং আওিাধীৈ দপ্তর/সংস্থা এবং আঞ্চচলক ও মাঠ পর্থাজয়র কার্থালয়সমজূির 
জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কিম-পমরকল্পনা েণয়জৈর েৈয চৈজদথিৈা েদাৈ করজব। কিম-পমরকল্পনায় অর্ন্ম ভুি 
কার্মক্রিসিূহ িাস্তিায়ন কশয়ে মলূযায়জৈর প্রক্ষজেও এ চৈজদথ চিকা অৈুসরণ করজি িজব। 



 

২। জাতীে শুদ্ধাচার ককৌশি কময-পলরকল্পনা, ২০১৮-২০১৯ 

জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কিম-পমরকল্পনায় প্রামতষ্ঠামনক িযিস্থা, দক্ষতা ও ননমতকতার উন্নয়ন, শুদ্ধাচার 
প্রমতষ্ঠায় সহায়ক আইন/মিমি/নীমতিালা/িযানুয়য়ল প্রণয়ন/সংস্কার/হালনাগাদকরণ ও প্রজ্ঞাপন/পমরপত্র জামর; তথ্য 
অমিকার সম্পমকম ত কার্মক্রি, ই-গভয়নমন্স িাস্তিায়ন, উদ্ভািনী উয়দযাগ ও কসিা পদ্ধমত সহজীকরণ, স্বচ্ছতা ও 
জিািমদমহ িচিিালীকরণ, আঞ্চমলক/িাঠ পর্মায়য়র কার্মালয়য়রশুদ্ধাচার সংমিষ্ট অনযানয কার্মক্রি, শুদ্ধািার 
িিথ ার েৈয পুরস্কার/েজণাদৈা েদাৈ, অর্থ বরাদ্দ এবং পমরিীক্ষণ ও িূলযায়ন শীেমক মনয়নাি ১১টি 
কক্ষয়ত্র কার্মক্রি মনিমারণ করা হয়য়য়ে: 

 
ক্রলমক ১: োলতষ্ঠালনক বযবস্থা  

১.১ ননমতকতা কমিটির সভা   

োিীয় শুদ্ধািার প্রকৌিল কমথ-পচরকল্পৈা ও বাস্তবায়ৈ পচরবীক্ষণ সংিান্ত নত্রিামসক 
প্রমতয়িদনসিূহ ননমতকতা কমিটির সভায় অনুয়িামদত হয়ত হয়ি মিিায় প্রমত ককায়াটথ াজর ৈযূৈিম ১টি কয়র 
ননমতকতা কমিটির সভা আহ্বান করয়ত হয়ি এিং এর লক্ষযমাো ১.১ নম্বর ক্রমিয়কর ৭ নম্বর কলায়ি 
উয়েখ করত: ৯-১২ কলািসিূয়হ নত্রিামসকমভমিয়ত উি লক্ষিাত্রা মিভাজন কয়র প্রদশমন করয়ত হয়ি।  

 
১.২ ননমতকতা কমিটির সভার মসদ্ধার্ন্ িাস্তিায়ন 
 
ননমতকতা কমিটির সভায় গৃহীত মসদ্ধার্ন্ িাস্তিায়য়নর হার মনিমারণ করয়ত হয়ি এিং এর লক্ষযমাো 

১.২ নম্বর ক্রমিয়ক উয়েখ করয়ত হয়ি। এয়ক্ষয়ত্র প্রমত ককায়ার্ম ায়র অনুয়ষ্ঠয় ননমতকতা কমিটির সভায় গৃহীত 
মসদ্ধার্ন্ িাস্তিায়য়নর হার পৃথ্কভায়ি প্রমত ককায়ার্ম ায়র (৯-১২ কলািসিূয়হ) উয়েখ করয়ত হয়ি।  

 
১.৩ স্ব স্ব ওয়য়িসাইয়র্ শুদ্ধাচার কসিািক্স হালনাগাদকরণ 

আঞ্চমলক/িাঠ পর্মায়য়র কার্মালয়য়রওয়য়িসাইয়র্ সংয়র্ামজত শুদ্ধাচার কসিািয়ক্স স্ব স্ব জাতীয় শুদ্ধাচার 
কিমপমরকল্পনা, ২০১৮-১৯, ননমতকতা কমিটির গঠন সংক্রার্ন্ পত্র, ক াকাল পয়য়ন্ট কিমকতম া ও মিকল্প শুদ্ধাচার 
ক াকাল পয়য়ন্ট কিমকতম ার নাি, পদিী, কর্াগায়র্ায়গর ঠিকানা সংক্রার্ন্ হালনাগাদ তথ্য সমন্নয়িশ করার তামরখ 
মনিমারণ কয়র লক্ষযমাো ১.৩ নম্বর ক্রমিয়কর ৭ নম্বর কলায়ি উয়েখ করয়ত হয়ি এিং ৯-১২ কলািসিূয়হ 
নত্রিামসকমভমিয়ত উি লক্ষিাত্রা মিভাজন কয়র প্রদশমন করয়ত হয়ি।  

১.৪ উিি চচম ার (best practice) তামলকা প্রণয়ন কয়র িমন্ত্রপমরেদ মিভায়গ কপ্ররণ 
 



 

সকল িন্ত্রণালয়/মিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রমতষ্ঠানসিূয়হ অনুসৃত উিি চচম া (best practice) (র্মদ থ্ায়ক) 
তাহয়ল তার তামলকা প্রস্তুত করার মনমিি তামরখ মনিমারণ কয়র লক্ষযমাো ১.৪ নম্বর ক্রমিয়কর ৭ নম্বর 
কলায়ি উয়েখ করয়ত হয়ি এিং ৯-১২ কলািসিূয়হ নত্রিামসকমভমিয়ত উি লক্ষিাত্রা মিভাজন কয়র প্রদশমন 
করয়ত হয়ি।  

 
 ক্রলমক ২. দক্ষতা ও ননলতকতার উন্নেন 

২.১ অংশীজয়নর (stakeholder) অংশগ্রহয়ণ সভা 

সকল িন্ত্রণালয়/মিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রমতষ্ঠায়ন অংশীজন (stakeholder)-এর অংশগহয়ণ সভা আহ্বান 
করয়ত হয়ি এিং ২.১ নম্বর ক্রমিয়কর ৭ নম্বর কলায়ি উয়েখ করয়ত হয়ি এিং ৯-১২ কলািসিূয়হ 
নত্রিামসকমভমিয়ত উি লক্ষিাত্রা মিভাজন কয়র প্রদশমন করয়ত হয়ি। উয়েখয, অংশীজন (stakeholder) 
িলয়ত স্ব স্ব আঞ্চমলক/িাঠ পর্মায়য়র কার্মালয়য়রঅভযন্তরীণ/দাপ্তচরক/ৈাগচরক কসিা গ্রহণকারী কর্য়কান 
িযমি/প্রমতষ্ঠান (সরকামর/কিসরকামর) এিং আওতািীন দপ্তর/সংস্থা/িাঠপর্মায়য়র কার্মালয়সিূহ মকংিা তায়দর 
কিমকতম া-কিমচামরয়ক বুঝায়ি। 

 
২.২ কিমকতম া-কিমচামরয়দর অংশগ্রহয়ণ মনয়মিত উপমহহমত মিমিিালা ১৯৮২; সরকামর কিমচামর আচারণ 

মিমিিালা ১৯৭৯ এিং সমচিালয় মনয়দম শিালা ২০১৪ সম্পয়কম  সয়চতনতা িৃমদ্ধিূলক সভা/প্রমশক্ষণ আয়য়াজন 
করয়ত হয়ি। অনুরুপ অনযানয মিমি/মিিান সম্পয়কম  আয়লাচনা (প্রয়য়াজয কক্ষয়ত্র) করয়ত হয়ি। প্রমশক্ষয়ণ 
সম্ভািয অংশগ্রহণকামর/প্রমশক্ষণাথ্ীর সংখযা মনরূপন কয়র লক্ষযিাত্রা ২.২ নম্বর ক্রমিয়কর ৭ নম্বর কলায়ি উয়েখ 
করয়ত হয়ি এিং ৯-১২ কলািসিূয়হ নত্রিামসকমভমিয়ত উি লক্ষিাত্রা মিভাজন কয়র প্রদশমন করয়ত হয়ি। 

২.৩ জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল মিেয়য় কিমকতম া-কিমচামরয়দর প্রমশক্ষণ প্রদান 

িন্ত্রণালয়/মিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রমতষ্ঠানসিূয়হর সকল কিমচারীয়ক জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল সংক্রার্ন্ প্রমশক্ষণ 
প্রদান করয়ত হয়ি এিং লক্ষযমাো ২.৩ নম্বর ক্রমিয়কর ৭ নম্বর কলায়ি উয়েখ করয়ত হয়ি এিং ৯-১২ 
কলািসিূয়হ নত্রিামসকমভমিয়ত উি লক্ষিাত্রা মিভাজন কয়র প্রদশমন করয়ত হয়ি। 

 
ক্রলমক ৩. শুদ্ধাচার প্রলতষ্ঠাে সহােক আইন/লবলি/নীলতমািা/মযানুয়েি ও প্রজ্ঞাপন/পলরপত্র 
প্রয়োগ/বাস্তবােন 

আঞ্চমলক/িাঠ পর্মায়য়র কার্মালয়সিূহ শুদ্ধাচার প্রমতষ্ঠায় সহায়ক আইন/মিমি/নীমতিালা/িযানুয়য়ল ও 
প্রজ্ঞাপন/পমরপত্র প্রয়য়াগ/িাস্তিায়য়ন প্রয়য়াজনীয় পদয়ক্ষপ গ্রহণ করয়ি। এরূপ আইন/মিমি/নীমতিালা/িযানুয়য়ল ও 
প্রজ্ঞাপন/পমরপত্র–এর িাস্তিায়য়নর লক্ষযিাত্রা মনরূপন কয়র ৩.১ নম্বর ক্রমিয়কর ৭ নম্বর কলায়ি উয়েখ করয়ত 



 

হয়ি এিং ৯-১২ কলািসিূয়হ নত্রিামসকমভমিয়ত উি লক্ষিাত্রা মিভাজন কয়র প্রদশমন করয়ত হয়ি। এ 
িরয়ণর একামিক কার্মক্রি থ্াকয়ল তা র্থ্াক্রয়ি ক্রমিক নম্বর ৩.২ ও ৩.৩-এ উয়েখ করয়ত হয়ি। 
 

ক্রমিক ৪. তথ্য অলিকার সম্পলকয ত কার্যক্রম 

৪.১ স্ব স্ব ওয়য়িসাইয়র্ তথ্য অমিকার কসিািক্স হালনাগাদকরণ 

আঞ্চমলক/িাঠ পর্মায়য়র কার্মালয়য়রওয়য়িসাইয়র্ সংয়র্ামজত তথ্য অমিকার কসিািয়ক্স তথ্য অমিকার 
আইন, ২০০৯; সংমিষ্ট প্রমিিানিালাসিূহ, আয়িদন ও আপীল  রি, দাময়ত্বপ্রাপ্ত কিমকতম া (মিও) ও মিকল্প 
দাময়ত্বপ্রাপ্ত কিমকতম ার নাি, পদিী, কর্াগায়র্ায়গর ঠিকানা এিং আমপল কতৃম পক্ষ সংক্রার্ন্ হালনাগাদ তথ্য 
সমন্নয়িশ করার তামরখ মনিমারণ কয়র লক্ষযমাো ৪.১ নম্বর ক্রমিয়কর ৭ নম্বর কলায়ি উয়েখ করয়ত হয়ি 
এিং ৯-১২ কলািসিূয়হ নত্রিামসকমভমিয়ত উি লক্ষিাত্রা মিভাজন কয়র প্রদশমন করয়ত হয়ি। 

 
৪.২ তথ্য অমিকার আইয়নর আওতায় দাময়ত্বপ্রাপ্ত কিমকতম া (মিও) ও মিকল্প দাময়ত্বপ্রাপ্ত কিমকতম ার 

অনলাইন প্রমশক্ষণ সম্পাদন 
 
আঞ্চমলক/িাঠ পর্মায়য়র কার্মালয়য়রতথ্য অমিকার আইয়নর আওতায় দাময়ত্বপ্রাপ্ত কিমকতম া (মিও) ও 

মিকল্প দাময়ত্বপ্রাপ্ত কিমকতম ায়দর অনলাইন প্রমশক্ষণ প্রদায়নর মনমিি প্রমশক্ষণ িমিউল িমন্ত্রপমরেদ মিভায়গর 
ওয়য়িসাইর্ (www.cabinet.gov.bd) এিং তথ্য কমিশয়নর ওয়য়িসাইয়র্ (www.infocom.gov.bd) 
আপয়লাি করা হয়য়য়ে। আঞ্চমলক/িাঠ পর্মায়য়র কার্মালয়য়র দাময়ত্বপ্রাপ্ত কিমকতম া ও মিকল্প দাময়ত্বপ্রাপ্ত 
কিমকতম া উি অনলাইন প্রমশক্ষণ সম্পন্ন কয়র সনদপত্র প্রামপ্তর সম্ভািয তামরিজক লক্ষযিাত্রা মহসাজব ৪.২ 
নম্বর ক্রমিয়কর ৭ নম্বর কলায়ি উয়েখ করয়ত হয়ি এিং ৯-১২ কলািসিূয়হ নত্রিামসকমভমিয়ত উি লক্ষিাত্রা 
মিভাজন কয়র প্রদশমন করয়ত হয়ি। উয়েখয োপ্ত সনদপয়ত্রর োয়ামলমপ সংমিষ্ট নত্রিামসক প্রমতয়িদয়নর সজে 
সংরু্ি কয়র িমন্ত্রপমরেদ মিভায়গ কপ্ররণ করয়ত হয়ি। 

 
৪.৩ দুদয়ক হহামপত হর্লাইন নম্বর ১০৬ (কর্াল মি) স্ব স্ব তথ্য িাতায়য়ন সংরু্িকরণ এিং তা 

কিমকতম া-কিমচামরয়দরয়ক অিমহতকরণ 

প্রদজির চবচভন্ন প্রক্ষজে/প্রসক্টজর সংঘটিি দৈুীচি চকংবা গুরুির অচৈয়ম সংিান্ত প্রকাৈ 
ির্য িাৎক্ষচণকভাজব দৈুীচি দমৈ কচমিৈ (দুদক)কক অিমহত করার জনয দুদয়কর প্রিান কার্মালয়য় 
একটি হর্লাইন নম্বর ১০৬ (কর্াল মি) হহাপন করা হয়য়য়ে। এ িটলাইৈ নম্বরটি আঞ্চমলক/িাঠ পর্মায়য়র 
কার্মালয়য়র স্ব স্ব তথ্য িাতায়য়ন সংরু্ি করয়ি এিং তা সংমিষ্ট সকল কিমকতম া-কিমচামরয়দরয়ক অিমহত 

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


 

করয়ি। এ সংক্রার্ন্ লক্ষযিাত্রা ৪.৩ নম্বর ক্রমিয়কর ৭ নম্বর কলায়ি উয়েখ করয়ত হয়ি এিং ৯-১২ 
কলািসিূয়হ নত্রিামসকমভমিয়ত উি লক্ষিাত্রা মিভাজন কয়র প্রদশমন করয়ত হয়ি। 

৪.৪ তথ্য িাতায়য়ন সংয়র্ামজত সংমিষ্ট তথ্যসিূহ হালনাগাদকরণ 

আঞ্চমলক/িাঠ পর্মায়য়র কার্মালয়সমূি তথ্য িাতায়য়ন সংয়র্ামজত সংমিষ্ট তথ্যসিূহ মনয়মিতভায়ি 
হালনাগাদ করয়ি এিং হালনাগাদ করার তামরখ/তামরখসিূহ ৪.৪ নম্বর ক্রমিয়কর ৭ নম্বর কলায়ি উয়েখ করয়ত 
হয়ি এিং ৯-১২ কলািসিূয়হ নত্রিামসকমভমিয়ত উি লক্ষিাত্রা মিভাজন কয়র প্রদশমন করয়ত হয়ি। 

৪.৫ তথ্য অমিকার আইন, ২০০৯; জনস্বাথ্ম সংমিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা) আইন, ২০১১ এিং 
জনস্বাথ্ম সংমিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা) মিমিিালা, ২০১৭ সম্পয়কম  কিমকতম া-কিমচামরয়দরয়ক অিমহতকরণ 

আঞ্চমলক/িাঠ পর্মায়য়র কার্মালয়সমূজি কমথরি কিমকতম া-কিমচামরয়দরয়ক তথ্য অমিকার আইন, 
২০০৯; জনস্বাথ্ম সংমিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা) আইন, ২০১১ এিং জনস্বাথ্ম সংমিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা) 
মিমিিালা, ২০১৭ সম্পয়কম  অিমহতকরয়ণর মনমিি প্রমশক্ষণ/কিমশালা/সভা আয়য়াজন করয়ত হয়ি এিং 
লক্ষযমাো ৪.৫ নম্বর ক্রমিয়কর ৭ নম্বর কলায়ি উয়েখ করয়ত হয়ি এিং ৯-১২ কলািসিূয়হ 
নত্রিামসকমভমিয়ত উি লক্ষিাত্রা মিভাজন কয়র প্রদশমন করয়ত হয়ি। 

৪.৬ স্বপ্রয়ণামদত তথ্য েকাি চৈজদথ চিকা িালৈাগাদ কজর ওয়য়িসাইয়র্ প্রকাশ 

সকল আঞ্চমলক/িাঠ পর্মায়য়র কার্মালয় তায়দর স্বপ্রয়ণামদত তথ্য েকাি চৈজদথ চিকা িালৈাগাদ 
কজর ওয়য়িসাইয়র্ প্রকাশ করয়ি। িালৈাগাদকৃি চৈজদথ চিকা ওয়য়িসাইয়র্ প্রকায়শর লক্ষযিাত্রায়ক ৪.৬ 
নম্বর ক্রমিয়কর ৭ নম্বর কলায়ি উয়েখ করয়ত হয়ি এিং ৯-১২ কলািসিূয়হ নত্রিামসকমভমিয়ত উি লক্ষিাত্রা 
মিভাজন কয়র প্রদশমন করয়ত হয়ি। 

 
ক্রলমক ৫. ই-গভয়নযন্স বাস্তবােন 

৫.১ দাপ্তমরক কায়জ অনলাইন করসপন্স মসয়েি (ই-কিইল/ এসএিএস)-এর িযিহার 

আঞ্চমলক/িাঠ পর্মায়য়র কার্মালয়সিূহ অভযর্ন্রীণ, দাপ্তমরক ও নাগমরক কসিা সংক্রায়র্ন্ মিমভন্ন িরয়ণর 
কার্মক্রি গ্রহন কয়র থ্ায়ক। এসি কসিা সম্পয়কম  কসিা গ্রহীতায়ক ই-কিইল/এসএিএস-এর িািযয়ি 
উির/ম িিযাক কদওয়া কর্য়ত পায়র। কসিা গ্রহীতায়ক ই-কিইল/এসএিএস িযিহার কয়র প্রদি 
উির/ম িিযাক-এর লক্ষযিাত্রা ‘অনলাইন করসপন্স মসয়েি বযবিার’-এর আওতায় ৫.১ নম্বর ক্রমিয়কর ৭ 
নম্বর কলায়ি উয়েখ করয়ত হয়ি এিং ৯-১২ কলািসিূয়হ নত্রিামসকমভমিয়ত উি লক্ষিাত্রা মিভাজন কয়র 
প্রদশমন করয়ত হয়ি। 



 

 
৫.২ মভমিও/অৈলাইৈ/প্রটচল-কন ায়রন্স আয়য়াজন  

আঞ্চমলক/িাঠ পর্মায়য়র কার্মালয়সিূহ প্রয়য়াজয়নর মনমরয়খ মভমিও কন ায়রন্স মকংিা মিমভন্ন িরয়ণর 
সািামজক কর্াগায়র্াগ িািযি (কর্িন: স্কাইপ, িযায়সন্জার, ভাইিার ইতযামদ) িযিহার কয়র নাগমরকয়দরয়ক 
কসিা প্রদান করয়ত পায়র। এিরয়ণর অনলাইন কন ায়রন্স িা প্রটচল-কন ায়রন্স আয়য়াজয়নর লক্ষযিাত্রা ৫.২ 
নম্বর ক্রমিয়কর ৭ নম্বর কলায়ি উয়েখ করয়ত হয়ি এিং ৯-১২ কলািসিূয়হ নত্রিামসকমভমিয়ত উি লক্ষিাত্রা 
মিভাজন কয়র প্রদশমন করয়ত হয়ি। 

 
৫.৩ দাপ্তমরক সকল কায়জ ইউমনয়কাি িযিহার 
 
িমন্ত্রপমরেদ মিভায়গর ০১ জুন ২০১১ তামরয়খর প্রজ্ঞাপন অনুর্াময় সকল আঞ্চমলক/িাঠ পর্মায়য়র 

কার্মালয় িাংলায় র্াইপ করার কক্ষয়ত্র মিএসটিআই কতৃম ক মনিমামরত ইউমনয়কাি ৬.০ (UNICODE 6.0) 
িায়নর  ন্ট কর্িন: মনকস, কসালায়িানমলমপ, িৃন্দা, সুতনীওএিয়জ, িুমি িযিহার করয়ত হয়ি। দাপ্তমরক 
সকল কায়জ এই ইউমনয়কাি িযিহায়রর লক্ষযিাত্রা ৫.৩ নম্বর ক্রমিয়কর ৭ নম্বর কলায়ি উয়েখ করয়ত হয়ি 
এিং ৯-১২ কলািসিূয়হ নত্রিামসকমভমিয়ত উি লক্ষিাত্রা মিভাজন কয়র প্রদশমন করয়ত হয়ি। 

 

৫.৪ ই-কর্ন্ডার/ই-মজমপ-এর িািযয়ি ক্রয় কার্ম সম্পাদন 

আঞ্চচলক/মাঠ পর্থাজয়র কার্থালজয়র িজয়র েজয়ােৈীয়িা এবং সক্ষমিা চবজবিৈা 
কজর ই-কর্ন্ডার/ই-মজমপ-এর িািযয়ি ক্রয়কার্ম সম্পাদন করয়ত হয়ি। আঞ্চচলক/মাঠ পর্থাজয়র 
কার্থালজয়রপ্রণীত বাচর্থক িয় পচরকল্পৈা অৈরু্ায়ী ই-কর্ন্ডার/ই-মজমপ-এর িযিহায়রর লক্ষযিাত্রা ৫.৪ 
নম্বর ক্রমিয়কর ৭ নম্বর কলায়ি উয়েখ করয়ত হয়ি এিং ৯-১২ কলািসিূয়হ নত্রিামসকমভমিয়ত উি লক্ষিাত্রা 
মিভাজন কয়র প্রদশমন করয়ত হয়ি। 

 
৫.৫ চালুকৃত অনলাইন/ই-কসিার িযিহার সংক্রার্ন্ কার্মক্রি পমরিীক্ষণ 

আঞ্চমলক/িাঠ পর্মায়য়র কার্মালয়সমূজি ইজিাপজূবথ িালকৃুি অনলাইন/ই-কসিা নাগমরকগণ কতৃম ক 
িযিহৃত হয়চ্ছ মক-না তা পমরিীক্ষণ করার উয়দযাগ গ্রহণ করয়ত হয়ি এিং এর লক্ষযিাত্রা ৫.৫ নম্বর ক্রমিয়কর 
৭ নম্বর কলায়ি উয়েখ করয়ত হয়ি এিং ৯-১২ কলািসিূয়হ নত্রিামসকমভমিয়ত উি লক্ষিাত্রা মিভাজন কয়র 
প্রদশমন করয়ত হয়ি। 



 

৫.৬ কসাসযাল মিমিয়ার িযিহার কয়র নাগমরক সিসযার সিািান 
 
দাপ্তমরক কায়জ কসাশযাল মিমিয়া িযিহার উৎসামহত করার লয়ক্ষয িমন্ত্রপমরেদ মিভাগ কথ্য়ক সরকামর 

প্রমতষ্ঠায়ন সািামজক কর্াগায়র্াগ িািযি িযিহার সংক্রার্ন্ মনয়দম মশকা, ২০১৬ জামর করা হয়য়য়ে। উি মনয়দম মশকা 
অনুর্ায়ী দাপ্তমরক কায়জ কসাশযাল মিমিয়া িযিহার কয়র নাগমিক সিসযার সিািান করয়ত হয়ি এিং এর 
লক্ষযিাত্রা ৫.৭ ৈম্বর িচমজক উয়েখ করয়ত হয়ি। এোড়া, ৯-১২ কলািসিূয়হ নত্রিামসকমভমিয়ত উি 
লক্ষিাত্রা মিভাজন কয়র প্রদশমন করয়ত হয়ি। 

 
ক্রলমক ৬. উদ্ভাবনী উয়দযাগ ও কসবা পদ্ধলত সহজীকরণ  

৬.১ বাচর্থক উদ্ভাবৈ কমথপচরকল্পৈা ২০১৮-১৯ েণয়ৈ 
 
আঞ্চমলক/িাঠ পর্মায়য়র কার্মালয়সমূিজক ২০১৮-২০১৯ অর্থবেজরর বাচর্থক উদ্ভাবৈী কমথ-

পচরকল্পৈা েণয়ৈ করজি িজব। এর লক্ষযমাো ৬.১ ৈম্বর ক্রমিয়কর ৭ নম্বর কলায়ি উয়েখ 
করয়ত হয়ি এিং ৯-১২ কলািসিূয়হ নত্রিামসকমভমিয়ত উি লক্ষিাত্রা মিভাজন কয়র প্রদশমন করয়ত হয়ি। 

৬.২ বাচর্থক উদ্ভাবৈ কমথপচরকল্পৈায় অন্তথভুি কার্থিম বাস্তবায়ৈ 
 
বাচর্থক উদ্ভাবৈ কমথ-পচরকল্পৈায় অন্তথভুি কার্থিমসমূি বাস্তবায়জৈর লক্ষযমাো 

চৈধথারণ কজর ৬.২ ৈম্বর ক্রমিয়কর ৭ নম্বর কলায়ি উয়েখ করয়ত হয়ি এিং ৯-১২ কলািসিূয়হ 
নত্রিামসকমভমিয়ত উি লক্ষিাত্রা মিভাজন কয়র প্রদশমন করয়ত হয়ি। 

৬.৩ চালুকৃত উদ্ভািন উয়দযাগ/সহমজকৃত কসিা পমরিীক্ষণ 

আঞ্চমলক/িাঠ পর্মায়য়র কার্মালয়সিূহ কিৃথ ক ইজিাপজূবথ প্রর্সকল উদ্ভািন উয়দযাগ গ্রহণ করা 
হয়য়য়ে িা কসিা সহমজকরণ করা হয়য়য়ে কসগুমল পমরিীক্ষণ করয়ত হয়ি এিং লক্ষযিাত্রা ৬.৩ নম্বর ক্রমিয়কর 
৭ নম্বর কলায়ি উয়েখ করয়ত হয়ি এিং ৯-১২ কলািসিূয়হ নত্রিামসকমভমিয়ত উি লক্ষিাত্রা মিভাজন কয়র 
প্রদশমন করয়ত হয়ি। 

 
ক্রলমক ৭. স্বচ্ছতা ও জবাবলদলহ শন্ত্রিশালীকরণ 

৭.১ মপমপএ ২০০৬-এর িারা ১১(২) ও মপমপআর ২০০৮-এর মিমি ১৬(৬) অনুর্ায়ী ক্রয়-পমরকল্পনা 
২০১৮-১৯ প্রণয়ন 



 

 
মপমপএ ২০০৬-এর িারা ১১(২) ও মপমপআর ২০০৮-এর মিমি ১৬(৬) অনুর্ায়ী সরকায়রর রাজস্ব 

িায়জয়র্র অিীয়ন ককান ক্রয়কার্ম পমরচালনার কক্ষয়ত্র ক্রয়কামর প্রমতষ্ঠান অথ্মিেয়রর প্রারয়ম্ভ িামেমক ক্রয়-
পমরকল্পনা প্রণয়ন করয়ি। উি ক্রয়-পমরকল্পনা প্রণয়য়নর লক্ষযিাত্রায়ক ৭.১ নম্বর ক্রমিয়কর ৭ নম্বর কলায়ি 
উয়েখ করয়ত হয়ি এিং ৯-১২ কলািসিূয়হ নত্রিামসকমভমিয়ত উি লক্ষিাত্রা মিভাজন কয়র প্রদশমন করয়ত 
হয়ি। 

 

৭.২ আঞ্চমলক/িাঠ পর্মায়য়র কার্মালয়য়রস্ব স্ব ওয়য়িসাইয়র্র অমভয়র্াগ প্রমতকার িযিস্থা (GRS) 
কসিািক্স হালনাগাদকরণ 

 
আঞ্চমলক/িাঠ পর্মায়য়র কার্মালয়য়রস্ব স্ব ওয়য়িসাইয়র্র অমভয়র্াগ প্রমতকার িযিস্থা (GRS) কসিািয়ক্স 

অমভয়র্াগ প্রমতকার িযিস্থা সংক্রার্ন্ মনয়দম মশকা, অমভয়র্াগ দামখয়লর মনমিি ওয়য়িসাইয়র্র ঠিকানা/মলঙ্ক 
(www.grs.gov.bd), অমভয়র্াগ মনষ্পমি কিমকতম া (অমনক) ও আমপল কিমকতম ার নাি, পদিী, কর্াগায়র্ায়গর 
ঠিকানা সংক্রার্ন্ হালনাগাদ তথ্য সমন্নয়িশ করয়ত হয়ি। একায়জর লক্ষযমাো মনিমারণ কয়র ৭.২ নম্বর 
ক্রমিয়কর ৭ নম্বর কলায়ি উয়েখ করয়ত হয়ি এিং ৯-১২ কলািসিূয়হ নত্রিামসকমভমিয়ত উি লক্ষিাত্রা 
মিভাজন কয়র প্রদশমন করয়ত হয়ি। 

৭.৩ আঞ্চমলক/িাঠ পর্মায়য়র কার্মালয়য়রস্ব স্ব কসিা প্রদান প্রমতশ্রুমত (মসটিয়জনস্ চার্ম ার) এিং 
আওতািীন দপ্তর/সংহহার কসিা প্রদান প্রমতশ্রুমত িাস্তিায়ন অগ্রগমত পমরিীক্ষণ 

 
আঞ্চমলক/িাঠ পর্মায়য়র কার্মালয়য়র স্ব স্ব কসিা প্রদান প্রমতশ্রুমত (মসটিয়জনস্ চার্ম ার) হালনাগাদ 

 রিযায়র্ প্রণয়ন করয়ত হয়ি। একই সায়থ্ আঞ্চমলক/িাঠ পর্মায়য়র কার্মালয়সিূহপ্রক স্ব স্ব কসিা প্রদান 
প্রমতশ্রুমত (মসটিয়জনস্ চার্ম ার) িাস্তিায়ন অগ্রগমত পমরিীক্ষণ করয়ত হয়ি। এয়ক্ষয়ত্র লক্ষযিাত্রা মনিমারণ কয়র 
৭.৩ নম্বর ক্রমিয়কর ৭ নম্বর কলায়ি উয়েখ করয়ত হয়ি এিং ৯-১২ কলািসিূয়হ নত্রিামসকমভমিয়ত উি 
লক্ষিাত্রা মিভাজন কয়র প্রদশমন করয়ত হয়ি। 

 

৭.৪ আঞ্চমলক/িাঠ পর্মায়য়র কার্মালয়য়রএবং আওতািীন/অি:স্তন দপ্তর/সংহহার শাখা/অমিশাখা 
পমরদশমন/আকমিক পমরদশমন   

 
আঞ্চমলক/িাঠ পর্মায়য়র কার্মালয়য়র শাখা/অমিশাখার কায়জর গুণগত িান র্াচাই এিং কার্মক্রি 

পমরচালনায় মিদযিান ককান সিসযা থ্াকয়ল তা মচমিতকরয়ণর জনয পমরদশমন/আকমিক পমরদশমন গুরুত্বপূণম 

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


 

ভূমিকা পালন কয়র। এ িরয়ণর পমরদশমন/আকমিক পমরদশময়র লক্ষযিাত্রা ৭.৪ নম্বর ক্রমিয়কর ৭ নম্বর কলায়ি 
উয়েখ করয়ত হয়ি এিং ৯-১২ কলািসিূয়হ নত্রিামসকমভমিয়ত উি লক্ষিাত্রা মিভাজন কয়র প্রদশমন করয়ত 
হয়ি। 

 
 ৭.৫ সমচিালয় মনয়দম শিালা ২০১৪ অনুর্ায়ী নমথ্র কেমণমিনযাসকরণ 
 
আঞ্চমলক/িাঠ পর্মায়য়র কার্মালয়সমূি সমচিালয় মনয়দম শিালা ২০১৪-এর ৮৮-৯৯-এর মনয়দম শ অনুসায়র 

নমথ্র কেমণমিনযাস করয়ত হয়। এয়ক্ষয়ত্র লক্ষযিাত্রা মনিমারণ কয়র ৭.৫ নম্বর ক্রমিয়কর ৭ নম্বর কলায়ি উয়েখ 
করয়ত হয়ি এিং এিং ৯-১২ কলািসিূয়হ নত্রিামসকমভমিয়ত উি লক্ষিাত্রা মিভাজন কয়র প্রদশমন করয়ত 
হয়ি। 

 
৭.৬ গণশুনানী আয়য়াজন 
 
িমন্ত্রপমরেদ মিভায়গর মনয়দম শনা অনুর্াময় গণশুনানী আয়য়াজন কয়র এর সংখযা ৭.৬ নম্বর ক্রমিয়কর ৭ 

নম্বর কলায়ি উয়েখ করয়ত হয়ি এিং এিং ৯-১২ কলািসিূয়হ নত্রিামসকমভমিয়ত উি লক্ষিাত্রা মিভাজন 
কয়র প্রদশমন করয়ত হয়ি। 

 
ক্রলমক ৮. আঞ্চলিক/মাঠ পর্যায়ের কার্য ািয়েরশুদ্ধাচার সংলিষ্ট অনযানয কার্যক্রম  
 

আঞ্চমলক/িাঠ পর্মায়য়র কার্মালয়সিূহ স্ব স্ব কার্মালয়য় শুদ্ধাচার প্রমতষ্ঠার মনমিি সংরু্ি (পমরমশষ্ট খ) 
তামলকায় উমেমখত কার্মক্রিসিূয়হর িয়িয হয়ত অথ্িা স্ব স্ব কার্মালয়য়র কক্ষয়ত্র প্রয়র্াজয অনয কর্য়কান 
উপরু্ি কার্মক্রি গ্রহণ করয়ত পায়র। এয়ক্ষয়ত্র অনূযন ৩টি কার্মত্রি গ্রহণ করয়ত হয়ি এিং কসগুমলর 
লক্ষযিাত্রা ৮.১-৮.৩ নম্বর ক্রমিয়কর ৭ নম্বর কলায়ি উয়েখ করয়ত হয়ি। এোড়া, ৯-১২ কলািসিূয়হ 
নত্রিামসকমভমিয়ত উি লক্ষিাত্রা মিভাজন কয়র প্রদশমন করয়ত হয়ি। 

 
ক্রলমক ৯. শুদ্ধািাি িিচ াি জন্য পিুস্কাি/প্রদণাদন্া প্রদান্ 

৯.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীমতিালা, ২০১৭ এিং িমন্ত্রপমরেদ মিভায়গর ১৩.৩.২০১৮ তামরয়খর 
০৪.০০.০০০০.৮২২.১৪.০৪২.১৬.০৫৩ নম্বর ষ্পেীকরণ পত্র অনুর্ায়ী শুদ্ধািার পুরস্কার েদাৈ 

 



 

 শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীমতিালা, ২০১৭ এিং িমন্ত্রপমরেদ মিভায়গর ১৩.৩.২০১৮ তামরয়খর 
০৪.০০.০০০০.৮২২.১৪.০৪২.১৬.০৫৩ নম্বর ষ্পেীকরণ পত্র অনুর্ায়ী শুদ্ধািার পরুস্কার অনুর্ায়ী 
িন্ত্রণালয়/মিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রমতষ্ঠানসিূহ তায়দর কিমকতম া-কিমচামরয়দরয়ক পুরস্কার প্রদান করয়ি। এর লক্ষযিাত্রা ৯.১ 
নম্বর ক্রমিয়কর ৭ নম্বর কলায়ি উয়েখ করয়ত হয়ি এিং ৯-১২ কলািসিূয়হ নত্রিামসকমভমিয়ত উি লক্ষিাত্রা 
মিভাজন কয়র প্রদশমন করয়ত হয়ি। 

 
৯.২ আওতািীন/অিস্তন কার্মালয়য়র কিমকতম া-কিমচারয়দরয়ক ‘শুদ্ধাচার পরুস্কার েদাৈ নীমতিালা, 

২০১৭’ অনুর্ায়ী শুদ্ধািার পুরস্কার েদাজৈর চৈচমত্ত  প্রকাজে অর্থ বরাদ্দ 
 
আঞ্চমলক/িাঠ পর্মায়য়র কার্মালয়য়র কিমকতম া-কিমচারয়দরয়ক ‘শুদ্ধাচার পরুস্কার েদাৈ নীমতিালা, 

২০১৭’ অনুর্ায়ী শুদ্ধািার পুরস্কার েদাজৈর চৈচমত্ত চৈধথাচরি সমজয়র িয়িয সংচিষ্ট প্রকাজে অর্থ 
বরাদ্দ েদাজৈর েজয়ােৈীয় বযবস্থা গ্রিণ করজি িজব। এজক্ষজে লক্ষযিাত্রা ৯.২ নম্বর ক্রমিয়কর ৭ 
নম্বর কলায়ি উয়েখ করয়ত হয়ি এিং ৯-১২ কলািসিূয়হ নত্রিামসকমভমিয়ত উি লক্ষিাত্রা মিভাজন কয়র 
প্রদশমন করয়ত হয়ি। 

 
ক্রন্ত্রমক ১০. অর্চ িিাদ্দ  

১০.১ শুদ্ধািার কমথ-পচরকল্পৈায় অন্তথভুি চবচভন্ন কার্থিম বাস্তবায়জৈর েৈয 
বরাদ্দকৃি  অয়থ্মর আৈুমাচৈক পমরিাণ 

 
শুদ্ধািার বাস্তবায়ৈ সংিান্ত গৃিীি প্রবচিরভাগ কার্থিজমর বযয়ভার বিজৈর েৈয 

অর্থ চবভাগ প্রর্জক মনমদম ষ্ট অথ্মননমতক ককাি িরাদ্দ েদাৈ করা হয়য়য়ে। সংমিষ্ট ককাি কথ্য়ক কিম-
পমরকল্পনায় মচমিত কায়জর জনয সম্ভািয িযয় মনিমাহ করয়ত হয়ি এিং এ জাতীয় সকল সম্ভািয িযয়য়র 
আনুিামনক পমরিাণ ১০.১ িচমজক উয়েখ করয়ত হয়ি।  লক্ষযিাত্রা ১০.১ নম্বর ক্রমিয়কর ৭ নম্বর কলায়ি 
উয়েখ করয়ত হয়ি এিং ৯-১২ কলািসিূয়হ নত্রিামসকমভমিয়ত উি লক্ষিাত্রা মিভাজন কয়র প্রদশমন করয়ত 
হয়ি। 

 
ক্রলমক ১১. পলরবীক্ষণ ও মূিযােন 
 

১১.১ জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কিম-পমরকল্পনা, ২০১৮-১৯ প্রণয়ন কয়র িমন্ত্রপমরেদ মিভায়গ দামখল 



 

িমন্ত্রপমরেদ মিভাগ কথ্য়ক প্রদি মনয়দম শনা অনুর্ায়ী মনিমামরত তামরয়খর িয়িয জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল 
কিম-পমরকল্পনা ও পমরিীক্ষণ কাঠায়িা প্রণয়ণ কয়র লক্ষযমাো ১১.১ নম্বর ক্রমিয়কর প্রথ্ি ককায়ার্ম ায়র প্রদশমন 
করয়ত হয়ি। এ কাঠায়িা প্রণয়য়ণর প্রকৃত তামরখ অজম য়নর কলায়ি উয়েখ কয়র তা িমন্ত্রপমরেদ মিভায়গ 
কপ্ররণ করয়ত হয়ি। 

 
১১.২ মনিমামরত সিয়য় নত্রিামসক পমরিীক্ষণ প্রমতয়িদন িমন্ত্রপমরেদ মিভায়গ দামখল 
 
প্রয়তযক ককায়ার্ম ায়র জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কিম-পমরকল্পনা ও পমরিীক্ষণ কাঠায়িা িাস্তিায়য়নর তথ্য 

সংমিষ্ট ককায়ার্ম ায়রর প্রকৃত অজম য়নর ঘয়র উজেি কজর ককায়ার্ম ার সিামপ্তর পরিতী ১৫ মদয়নর িয়িয তা 
িমন্ত্রপমরেদ মিভায়গ দামখল করয়ত হয়ি। এরুপ লক্ষযিাত্রা ১১.২ নম্বর ক্রমিয়কর ৭ নম্বর কলায়ি উয়েখ 
করয়ত হয়ি এিং ৯-১২ কলািসিূয়হ নত্রিামসকমভমিয়ত উি লক্ষিাত্রা মিভাজন কয়র প্রদশমন করয়ত হয়ি। 

 
 

৩। জাতীে শুদ্ধাচার ককৌশি কময-পলরকল্পনা, ২০১৮-১৯ প্রণেন ও নত্রমালনক পলরবীক্ষণ প্রলতয়বদন 

সংক্রান্ত  সময়সূন্ত্রি: 

সমেসীমা লবষে বাস্তবােনকালর 
কততয পক্ষ 

ক. জাতীে শুদ্ধাচার ককৌশি কময-পলরকল্পনা ও বাস্তবােন অগ্রগলত পলরবীক্ষণ কাঠায়মা প্রণেন  
৭ জুন 
২০১৮ 

মনয়দম মশকা অনুসরণ কয়র জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কিম-
পমরকল্পনা প্রণয়নয়র জনয সকল িন্ত্রণালয়/মিভাগ/রাষ্ট্রীয় 
প্রমতষ্ঠানয়ক অনুয়রাি জ্ঞাপন এিং আওতািীন দপ্তর/সংস্থা, 
আঞ্চমলক/িাঠ পর্মায়য়র কার্মালয়সিুয়হ  কিম-পমরকল্পনা 
প্রণয়য়নর মনয়দম শনা ও প্রয়য়াজনীয় সহায়তা প্রদায়নর জনয 
সকল িন্ত্রণালয়/মিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রমতষ্ঠানয়ক অনুয়রাি জ্ঞাপন  

িমন্ত্রপমরেদ মিভাগ  

২৫ জুন 
২০১৮  

জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কিম-পমরকল্পনার খসড়া স্ব স্ব 
ননমতকতা কমিটির অনুয়িাদন গ্রহণপূিমক িমন্ত্রপমরেদ মিভায়গ 
কপ্ররণ  

িন্ত্রণালয়/মিভাগ  

১-৫ জুলাই 
২০১৮  

িমন্ত্রপমরেদ মিভায়গর জাতীয় শুদ্ধাচার িাস্তিায়ন ইউমনর্ কতৃম ক 
আঞ্চমলক/িাঠ পর্মায়য়র কার্মালয়য়রদামখলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার 
ককৌশল কিম-পমরকল্পনার খসড়া পর্মায়লাচনাপূিমক ম িিযাক 

িমন্ত্রপমরেদ মিভাগ  



 

প্রদান  
১২ জুলাই 
২০১৮  

জাতীয় শুদ্ধাচার িাস্তিায়ন ইউমনয়র্র সুপামরশ অর্ন্ভুম ি কয়র 
জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কিম-পমরকল্পনা, ২০১৮-১৯ স্ব স্ব 
ননমতকতা কমিটির অনুয়িাদন গ্রহণপূিমক চূড়ার্ন্ কয়র 
িমন্ত্রপমরেদ মিভায়গ কপ্ররণ ও আঞ্চমলক/িাঠ পর্মায়য়র 
কার্মালয়য়রস্ব স্ব ওয়য়িসাইয়র্ প্রকাশ  

িন্ত্রণালয়/মিভাগ  

খ. জাতীে শুদ্ধাচার ককৌশি কময-পলরকল্পনা পন্ত্রিিীক্ষণ 
১৫ 
অজক্টাবর 
২০১৮ 
 

জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কিম-পমরকল্পনা ও িাস্তিায়ন অগ্রগমত 
পমরিীক্ষণ কাঠায়িায়ত উমেমখত লক্ষযমাোর চবপরীজি ১ম 
নেমাচসক (েলুাই ২০১৮ - প্রসজেম্বর ২০১৮) 
অগ্রগচি পর্থাজলািৈাপূবথক েচিজবদৈ দপ্তর/সংস্থায় 
চবভাজগ প্রেরণ 

স্ব স্ব 
মন্ত্রণালয়/চবভাগ/ 
রাষ্ট্রীয় েচিষ্ঠাজৈর 
নৈচিকিা কচমটি 

১৫ 
োৈয়ুাচর 
২০১৯ 
 

জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কিম-পমরকল্পনা ও িাস্তিায়ন অগ্রগমত 
পমরিীক্ষণ কাঠায়িায়ত উমেমখত লক্ষযমাোর চবপরীজি ২য় 
নেমাচসক (অজক্টাবর ২০১৮ - চেজসম্বর ২০১৮) 
অগ্রগচি পর্থাজলািৈাপূবথক েচিজবদৈ দপ্তর/সংস্থায় 
প্রেরণ 

স্ব স্ব 
মন্ত্রণালয়/চবভাগ/ 
রাষ্ট্রীয় েচিষ্ঠাজৈর 
নৈচিকিা কচমটি 

১৫ এমপ্রল 
২০১৯ 

জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কিম-পমরকল্পনা ও িাস্তিায়ন অগ্রগমত 
পমরিীক্ষণ কাঠায়িায়ত উমেমখত লক্ষযমাোর চবপরীজি 
৩য় নেমাচসক (োৈুয়াচর ২০১৯ - মািথ  ২০১৯) 
অগ্রগচি পর্থাজলািৈাপূবথক েচিজবদৈ দপ্তর/সংস্থায় 
প্রেরণ 

স্ব স্ব আঞ্চচলক/মাঠ 
পর্থাজয়র কার্থালজয়র 
নৈচিকিা কচমটি 

১৫ েলুাই 
২০১৯ 
 

জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কিম-পমরকল্পনা ও িাস্তিায়ন অগ্রগমত 
পমরিীক্ষণ কাঠায়িায়ত উমেমখত লক্ষযমাোর চবপরীজি ৪র্থ 
নেমাচসক (এচেল ২০১৯ - েৈু ২০১৯) অগ্রগচি 
পর্থাজলািৈাপূবথক েচিজবদৈ দপ্তর/সংস্থায় প্রেরণ 

স্ব স্ব আঞ্চচলক/মাঠ 
পর্থাজয়র 

কার্থালজয়রনৈচিকিা 
কচমটি 

 

৪। জাতীে শুদ্ধাচার ককৌশি কময-পলরকল্পনা, ২০১৮-১৯ দান্ত্রখল প্রন্ত্রক্রয়া 



 

 (ক) জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কিম-পমরকল্পনা ২০১৮-১৯ খসড়ার ৫কচপ ২০ েৈু ২০১৮ তামরখ 
চবকাল ৫:০০ ঘটিকার মজধয স্ব স্ব দপ্তর/সংস্থায় প্রেরণ করজি িজব। 

 
(ি) দপ্তর/সংস্থার সুপামরশ অর্ন্ভুম ি কয়র জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কিম-পমরকল্পনা ও িাস্তিায়ন 

অগ্রগমত পমরিীক্ষণ কাঠায়িার চূড়ার্ন্ কমপ ১২ জুলাই ২০১৮ তামরয়খর িয়িয স্ব স্ব দপ্তর/সংস্থার ওয়য়িসাইর্-এ 
আপজলাে করজি িজব।  

 


