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জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-রয ল্পনা প্রণয়ন  ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষণ  াঠামভা, ২০১৮-২০১৯, ৩য় ক ায়ার্ মায 

মন্ত্রণায়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রবিষ্ঠাননর নাভ:  ারযগরয  ভাদ্রাা বলক্ষা রফবাগ, রক্ষা ভন্ত্রণারয় 

৩য় ত্রৈভার   প্ররতমফদন 

 াম মক্রমভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়মনয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০১৮-

২০১৯ 

অথ মফছমযয 

রক্ষযভাৈা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  ভন্তব্য 

রক্ষযভাৈা/ 

অজমন 

১ভ 

ক ায়ার্ মায 

২য় 

ক ায়ার্ মায 

৩য় 

ক ায়ার্ মায 

৪থ ম 

ক ায়ার্ মায 

কভার্ 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৪ ১৫ 

১. প্রারতষ্ঠারন  ব্যফস্থা……………১১ 

১.১ ত্রনরত তা  রভটিয বা   অনুরষ্ঠত বা ৪ ংখ্যা রচফ, টিএমইবি ৪ রক্ষযভাৈা ১ ১ ১ ১    

অজমন ১  1    

1.2 ত্রনরত তা  রভটিয বায রদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন  

ফাস্তফারয়ত 

রদ্ধান্ত 

৪ % প্রান অনুরফবাগ ১০০% রক্ষযভাৈা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন ১০০%  90%    

১.৩ স্ব স্ব ময়ফাইমর্ শুদ্ধাচার কফাফক্স 

ারনাগাদ যণ 

কফাফক্স 

ারনাগাদকৃত 

১ তারযখ যু:: প্রা-২  

আইসিটি কিল 

৩০/০৯/১৮ 

৩১/১২/১৮ 

২৮/০২/১৯ 

৩০/০৬/১৯ 

রক্ষযভাৈা ৩০/০৯/১৮ ৩১/১২/১৮ ২৮/০২/১৯ ৩০/০৬/১৯   প্ররত 

ক ায়ার্ মামযয 

কল ভাম 

ময়ফাইর্ 

ারনাগ যমণয 

রয ল্পনা কনয়া 

ময়মছ। 

অজমন ৩০/৯/১৮  ২৫ 

ফ্রেবুয়ারী 

২০১৯ 

   

১.৪ উত্তভ চচ মায (best practice) 

তারর া প্রণয়ন  ময ভরন্ত্ররযলদ রফবামগ 

কপ্রযণ 

উত্তভ চচ মায 

তারর া কপ্ররযত 

২ তারযখ প্রান অনুরফবাগ 20/12/18 রক্ষযভাৈা 20/12/18       

অজমন -- 20 

বিনম্বর 

২০১৮ 

    

২. দক্ষতা  ত্রনরত তায উন্নয়ন……………………..…. ৭ 

২.১ অংীজমনয (stakeholder) 

অংগ্রমণ  বা 

অনুরষ্ঠত বা ২ ংখ্যা প্রান অনুরফবাগ ৭ রক্ষযভাৈা ১ ২ ২ ২    

অজমন ১  2    

২.২  ভ ম তমা- ভ মচারযমদয অংগ্রমণ 

রনয়রভত উরহরত রফরধভারা ১৯৮২; 

য ারয  ভ মচারয আচাযণ রফরধভারা 

১৯৭৯ এফং রচফারয় রনমদ মভারা ২০১৪ 

ম্পম ম মচতনতা বৃরদ্ধমূর  

বা/প্ররক্ষণ আময়াজন 

অংগ্রণ াযী/ 

প্ররক্ষণাথী 

৩ ংখ্যা যুগ্ন সচিব, প্রশাসন 

টিএভইরি  

আতাধীন দপ্তয/ 

ংস্থা 

৫০ রক্ষযভাৈা 

 

 

- ১০ ২০ ২০    

অজমন --  ২০    

২.৩ জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর রফলময় 

 ভ ম তমা- ভ মচারযমদয প্ররক্ষণ প্রদান 

প্ররক্ষণাথী ২ ংখ্যা যুগ্ন সচিব, প্রশাসন 

টিএভইরি 

৬০ রক্ষযভাৈা ১৫ ১৫ ১৫ ১৫    

অজমন ১৫  ১৫    
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 াম মক্রমভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়মনয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০১৮-

২০১৯ 

অথ মফছমযয 

রক্ষযভাৈা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  ভন্তব্য 

রক্ষযভাৈা/ 

অজমন 

১ভ 

ক ায়ার্ মায 

২য় 

ক ায়ার্ মায 

৩য় 

ক ায়ার্ মায 

৪থ ম 

ক ায়ার্ মায 

কভার্ 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৪ ১৫ 

 

3. শুদ্ধাচায প্ররতষ্ঠায় ায়  আইন/রফরধ/নীরতভারা/ম্যানুময়র প্রণয়ন/ংস্কায/ারনাগাদ যণ  প্রজ্ঞান/রযৈ জারয………….১০ 

৩.১ মন্ত্রীবরদ বিভানগর আনানে 

সকল অধীনস্ত দপ্তর সমূহে জাতীয় 

শুদ্ধাচায ক ৌর ফ্রমািানিে সুলান 

অর্জনন ব্যিস্া ফ্রনয়ার প্রঙ্গান র্াবর 

প্রঙ্গান র্াবর ৪ তারযখ অচিচরক্ত সচিব 

( াসরগসর মাদ্রািা) 

টিএভইরি  

আতাধীন দপ্তয/ 

ংস্থা 

১ রক্ষযভাৈা ৩০কমেম্বয 

২০১৮ 

     শুদ্ধাচায 

প্ররতষ্ঠায় 

ায়  

আইন/রফরধ/নী

রতভারা/ম্যানুময়

র 

প্রণয়ন/ংস্কায/

ারনাগাদ যণ 

 

প্রজ্ঞান/রয

ৈ জারয  যা 

মর তা এ 

রফবামগয 

রনধ মারযত 

কফাফমক্স 

আমরাি  যা 

মফ। 

অজমন ৩০কমেম্বয 

২০১৮ 

     

৩.২ অধীনস্ত দপ্তর সমূহের ময়ফাইমর্ 

তথ্য অরধ ায   কফাফক্স ফ্র াার রযৈ 

র্াবর 

রযৈ র্াবর ৩ তারযখ অচিচরক্ত সচিব 

( াসরগসর / মাদ্রািা) 

টিএভইরি  

আতাধীন দপ্তয/ 

ংস্থা 

১ রক্ষযভাৈা ৩০ 

কমেম্বয 

২০১৮ 

     ৩০ কমেম্বয 

২০১৮ িাবরন  

অধীনস্ত দপ্তর 

মূনর 

ওনয়িাইনে 

িথ্য অবধোর 

ফ্রিািক্স 

ফ্র াার বরত্র 

র্াবর েরা য়। 

অজমন ৩০ 

কমেম্বয 

২০১৮ 

     

৩.৩ অধীনস্ত দপ্তর সমূহে ননচিকিা 

কচিটি গঠহনর আহদশ জাচর 

আহদশ জাচর ৩ তারযখ অচিচরক্ত সচিব 

( াসরগসর /মাদ্রািা) 

টিএভইরি  

আতাধীন দপ্তয/ 

ংস্থা 

১ রক্ষযভাৈা -- ৩১ 

বিনম্বর 

২০১৮ 

    ৩১ বিনম্বর 

২০১৮ িাবরন  

ননবিেিা 

েবমটি গঠননর 

আনদল র্াবর 
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 াম মক্রমভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়মনয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০১৮-

২০১৯ 

অথ মফছমযয 

রক্ষযভাৈা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  ভন্তব্য 

রক্ষযভাৈা/ 

অজমন 

১ভ 

ক ায়ার্ মায 

২য় 

ক ায়ার্ মায 

৩য় 

ক ায়ার্ মায 

৪থ ম 

ক ায়ার্ মায 

কভার্ 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৪ ১৫ 

েরা য়। 

অজমন --       

৪. তথ্য অরধ ায ম্পর মত  াম মক্রভ  …………………….১৪  

৪.১ স্ব স্ব ময়ফাইমর্ তথ্য অরধ ায   

কফাফক্স ারনাগাদ যণ  

কফাফক্স 

ারনাগাদকৃত 

১ তারযখ যু:: প্রা  

আইসিটি কিল 

৪ রক্ষযভাৈা ৩০কমেম্ব

য ২০১৮ 

৩১বিনম্বর 

২০১৮ 

২৮কপব্রুয়া

যী ২০১৯ 

৩০ জুন 

২০১৯ 

   

অজমন ৩০/9/১৮  ২৮কপব্রুয়া

যী ২০১৯ 

   

৪.২ তথ্য অরধ ায আইমনয আতায়  

দারয়ত্বপ্রাপ্ত  ভ ম তমা (রি)  রফ ল্প 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত  ভ ম তমায অনরাইন প্ররক্ষণ 

ম্পাদন 

অনরাইন 

প্ররক্ষমণয  

নদ প্রাপ্ত 

২ তারযখ যু:: প্রা  

আইসিটি কিল 

১ রক্ষযভাৈা 

 

30 

কমটর্ম্বয 

২০18 

৩০ 

অমটাফয 

২০১৮ 

     

অজমন -- অমটাফয 

২০18 

    

৪.৩ দুদম  হারত র্রাইন নম্বয ১০৬ 

(কর্ার রি) স্ব স্ব তথ্য ফাতায়মন 

ংযুি যণ এফং তা  ভ ম তমা-

 ভ মচারযমদযম  অফরত যণ 

িথ্য িািায়নন 

ংনযাবর্ি ও 

েম জেিজা-

েম জচাবর 

অিবি 

১ তারযখ যু:: প্রা  

আইসিটি কিল 

১ রক্ষযভাৈা 

 

৩০ 

কমেম্বয 

২০১৮ 

      

অজমন ৩০ 

কমেম্বয 

২০১৮ 

     

৪.৪ তথ্য ফাতায়মন ংমমারজত ংরিষ্ট 

তথ্যমূ ারনাগাদ যণ  

তথ্য ফাতায়ন 

ারনাগাদকৃত 

২ তারযখ যু:: প্রা  

আইসিটি কিল 

৪ রক্ষযভাৈা ৩০ 

কমেম্বয 

২০১৮ 

৩১ 

বিনম্বর 

২০১৮ 

২৮ 

কপব্রুয়াযী 

২০১৯ 

৩০ জুন 

২০১৯ 

   

অজমন ৩০ 

কমেম্বয 

২০১৮ 

     

৪.৫  তথ্য অরধ ায আইন. ২০০৯; 

জনস্বাথ ম ংরিষ্ট তথ্য প্র া (সুযক্ষা) 

আইন, ২০১১ এফং জনস্বাথ ম ংরিষ্ট তথ্য 

প্র া (সুযক্ষা) রফরধভারা, ২০১৭ ম্পম ম 

 ভ ম তমা- ভ মচারযমদযম  অফরত যণ 

 ভ ম তমা-

 ভ মচারয 

অফরত 

৬ ংখ্যা প্রান অনুরফবাগ ৬০ রক্ষযভাৈা 

 

- ২০ ২০ ২০    

অজমন ১ 20 20    

৪.৬ স্বপ্রমণারদত তথ্য প্রোল বননদ জবলো 

ানাগাদ েনর ময়ফাইমর্ প্র া  

ারনাগাদকৃত 

রনমদ মর া 

ময়ফাইমর্ 

প্র ারত 

২ িাবর  যু:: প্রা  

আইসিটি কিল 

৩০/০৬/১৮ রক্ষযভাৈা 

 

৩০ জুাই 

২০১৮  

  ৩০ জুন 

২০১৯ 

   

অজমন       
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 াম মক্রমভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়মনয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০১৮-

২০১৯ 

অথ মফছমযয 

রক্ষযভাৈা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  ভন্তব্য 

রক্ষযভাৈা/ 

অজমন 

১ভ 

ক ায়ার্ মায 

২য় 

ক ায়ার্ মায 

৩য় 

ক ায়ার্ মায 

৪থ ম 

ক ায়ার্ মায 

কভার্ 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৪ ১৫ 

৫. ই-গবমন মন্স ফাস্তফায়ন……………………………..১৩ 

৫.১ দাপ্তরয   ামজ অনরাইন কযন্স 

রমেভ (ই-কভইর/এএভএ)-এয 

ব্যফায 

ই-কভইর/ 

এএভএ 

ব্যফহৃত 

২ % যু:: প্রা-২  

আইসিটি কিল 

১০০% রক্ষযভাৈা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন ১০০%  ১০০%    

৫.২ রবরি/অনাইন/ফ্রেব- নপামযন্স 

আময়াজন (স্কাই/ম্যামন্জায, বাইফায 

ব্যফায) 

 নপামযন্স 

অনুরষ্ঠত  

৩ ংখ্যা যু:: প্রা-২  

আইসিটি কিল 

৩ রক্ষযভাৈা - ১ ১ ১    

অর্জন --  1    

৫.৩ দাপ্তরয   র  ামজ ইউরনম াি 

ব্যফায  

ইউবননোি 

ব্যিহৃি 

২ % যু:: প্রা-২  

আইসিটি কিল 

১০০% রক্ষযভাৈা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    
অজমন ১০০% 100% ১০০%    

৫.৪ ই-কর্ন্ডায/ই-রজর-এয ভাধ্যমভ ক্রয় 

 াম ম ম্পাদন 

ই-কর্ন্ডায 

ম্পারদত  

২ % যু:: প্রা-২  

আইসিটি কিল 

১০০% রক্ষযভাৈা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    
অজমন ১০০%  ১০০%    

৫.৫ চালুকৃত অনরাইন/ই-কফায ব্যফায 

ংক্রান্ত  াম মক্রভ রযফীক্ষণ  

অনরাইন/ই-

কফায ব্যফায 

রযফীক্ষণকৃত 

৪ % যু:: প্রা-২  

আইসিটি কিল 

১০০% রক্ষযভাৈা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    
অজমন ১০০% ১০০% ১০০%    

৬. উদ্ভাফনী উমযাগ  কফা দ্ধরত জী যণ……………..….৫ 

৬.১ িাব জে উদ্ভািন েম জ-বরেল্পনা 

২০১৮-১৯ প্রণয়ন 

েম জ-বরেল্পনা 

প্রণীি 

১ তারযখ যু:: প্রা ১ রক্ষযভাৈা ৩১ জুাই 

২০১৮ 

 ৩১ জুাই 

২০১৮ 

    

অজমন ৩১/৭/১৮      

৬.২ িাব জে উদ্ভািন েম জ-বরেল্পনায় 

অর্ন্জভুক্ত োয জক্রম িাস্তিায়ন  

ফাস্তফারয়ত 

উদ্ভাফনী 

 াম মক্রভ 

২ % যু:: প্রা ১০০% রক্ষযভাৈা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন ১০০% ১০০% ১০০%    

৬.৩ চালুকৃত উদ্ভাফন উমযাগ/রজকৃত 

কফা রযফীক্ষণ 

চালুকৃত কফা 

রযফীক্ষণকৃত 

২ % যু:: প্রা ১০০% রক্ষযভাৈা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন ১০০% ১০০% ১০০%    

৭. স্বচ্ছতা  জফাফরদর লবক্তলাী যণ…………………….১৪ 

৭.১ ররএ ২০০৬-এয ধাযা ১১(২)  

ররআয ২০০৮-এয রফরধ ১৬(৬) 

অনুমায়ী ক্রয়-রয ল্পনা ২০১৮-১৯ প্রণয়ন 

ক্রয়-রয ল্পনা 

প্রণীত 

৩ তারযখ যু:: প্রা ১ রক্ষযভাৈা ০১/০৭/১৮       

অজমন ০১/৭/১৮  1 জুাই 

২০18 

    

৭.২ স্ব স্ব ময়ফাইমর্য অরবমমাগ 

প্ররত ায ব্যফস্থা (GRS) কফাফক্স 

ারনাগাদ যণ 

ময়ফাইমর্ 

 ারনাগাদকৃত  

১ তারযখ যু:: প্রা-২  

আইসিটি কিল 

১ রক্ষযভাৈা ৩০/৬/১৮       

অজমন ৩০/৬/১৮  30 জুন 

২০18 

    



E:\জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল\NISWP Final of 2018-19_TMED 3rd Quatrer -  ারর শন.docx 

 

 াম মক্রমভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়মনয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০১৮-

২০১৯ 

অথ মফছমযয 

রক্ষযভাৈা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  ভন্তব্য 

রক্ষযভাৈা/ 

অজমন 

১ভ 

ক ায়ার্ মায 

২য় 

ক ায়ার্ মায 

৩য় 

ক ায়ার্ মায 

৪থ ম 

ক ায়ার্ মায 

কভার্ 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৪ ১৫ 

৭.৩ ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় 

প্রবিষ্ঠাননর  স্ব স্ব কফা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

(রটিমজনস্ চার্ মায) এফং আতাধীন 

দপ্তয/ংহায কফা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষণ 

ফাস্তফায়ন 

অগ্রগরত 

রযফীক্ষণকৃত 

৪ % যু:: প্রা 100% রক্ষযভাৈা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন ১০০%  ১০০%    

৭.৪ ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/রাষ্ট্রীয় প্রবিষ্ঠাননর 

এিং আতাধীন/অধ:স্তন দপ্তয/ংহায 

াখা/অরধাখা রযদ মন/আ রি  

রযদ মন   

রযদ মন/ 

আ রি  

রযদ মন   

ম্পন্ন 

২ ংখ্যা যু:: প্রা 24 রক্ষযভাৈা 6 6 6 6    

অজমন ৬ 8 6    

৭.৫ রচফারয় রনমদ মভারা ২০১৪ 

অনুমায়ী নরথয কেরণ রফন্যা যণ  

নরথ কেরণ 

রফন্যাকৃত 

৪ % যু:: প্রা ১০০% রক্ষযভাৈা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন ১০০% ১০০% ১০০%   

7.6 গণশুনানী আময়াজন                                                                                                                                                            আময়ারজত 

গণশুনানী 

২ ংখ্যা যু:: প্রা ৩ - ১ ১ ১ -  

 ১ 1 1   

৮. ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/অন্যান্য যাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠামনয শুদ্ধাচায ংরিষ্ট অন্যান্য  াম মক্রভ……………..৬ (রনমদ মর ায় ংমমারজত তারর া কথম   ভমক্ষ ৩টি  াম মক্রভ রনফ মাচন  যমত মফ)  

৮.১ োবরগবর ও মাদ্রাা বলক্ষার ে 

বলক্ষা প্রবিষ্ঠানন ননবিে বলক্ষা োয জক্রম 

ফ্রর্ারদারেরণ 

বলক্ষা প্রবিষ্ঠানন 

োয জক্রম গ্রণ 

২ ংখ্যা অচিচরক্ত সচিব 

( াসরগসর /মাদ্রািা) 

টিএভইরি  

আতাধীন দপ্তয/ 

ংস্থা 

১০ টি (৫+৫) 

োবরগবর ও 

মাদ্রাা বলক্ষা 

প্রবিষ্ঠান 

রক্ষযভাৈা ১ ৩ ৩ ৩    

অজমন ১ 3 3    

৮.২ োবরগবর ও মাদ্রাা বলক্ষায় ননবিে 

বলক্ষার াঠক্রম ও উযুক্ত বনিা 

প্রিিজন 

বলক্ষা প্রবিষ্ঠানন 

বনিা 

প্রিিজন 

২ ংখ্যা অচিচরক্ত সচিব 

( াসরগসর 

/মাদ্রািা) 

টিএভইরি  

আতাধীন দপ্তয/ 

ংস্থা 

১০ টি 

(৫+৫) 

োবরগবর ও 

মাদ্রাা  

বলক্ষা 

প্রবিষ্ঠান 

রক্ষযভাৈা ১ ৩ ৩ ৩    

অজমন ১ 2 4    

৮.৩ ফ্রমনয় বলশুনদর উবৃবির বরর 

বৃবি 

 

ফ্রমনয় বলশুনদর 

উবৃবি প্রদান 

২ ংখ্যা অচিচরক্ত সচিব 

( াসরগসর 

/মাদ্রািা) 

টিএভইরি  

আতাধীন দপ্তয/ 

ংস্থা 

১০ টি 

(৫+৫) 

োবরগবর ও 

মাদ্রাা  

বলক্ষা 

প্রবিষ্ঠান 

রক্ষযভাৈা ১ ৩ ৩ ৩    

অজমন ১ 3 3    

৯. শুিাচার চচ জার র্ন্য পুরস্কার/প্রনণাদনা প্রদান..............................৫ 
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 াম মক্রমভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়মনয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০১৮-

২০১৯ 

অথ মফছমযয 

রক্ষযভাৈা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  ভন্তব্য 

রক্ষযভাৈা/ 

অজমন 

১ভ 

ক ায়ার্ মায 

২য় 

ক ায়ার্ মায 

৩য় 

ক ায়ার্ মায 

৪থ ম 

ক ায়ার্ মায 

কভার্ 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৪ ১৫ 

৯.১ ’শুদ্ধায পুরস্কার  প্রদান নীরতভারা 

2017’ এফং ভরন্ত্ররযলদ রফবামগয 

১৩.৩.২০১৮ তারযমখয 

০৪.০০.০০০০.৮২২.১৪.০৪২.১৬.০৫৩ 

নম্বয ষ্পেী যণ ৈ অনুমায়ী শুিাচার 

পুরস্কার প্রদান 

প্রদি পুরস্কার ৩ তারযখ বচি ৩১/৫/১৯ রক্ষযভাৈা ৩১/৫/১৯       

অজমন    ৪ এরপ্রর 

১৯ 

  এতদরফলয়  

 রভটিয ৪ 

এরপ্রর ১৯ 

তারযমখয বায় 

পুস্কায প্রদামনয 

রনরভত্ত 

 ভ ম তমা-

 ভ মচাযী 

রনফ মারচত  যা 

য়। 

৯.২ আতাধীন/অধস্তন  াম মারময় 

‘শুদ্ধাচায পুরস্কার  প্রদান নীরতভারা, 

২০১৭’ অনুমায়ী শুিাচার পুরস্কার প্রদাননর 

বনবমি ংবিষ্ট ফ্রোনি অর্ জ িরাদ্দ 

 

অথ ম ফযাদ্দকৃত ২ তারযখ বচি ৩০/৮/১৮ রক্ষযভাৈা ৩০/৮/১৮        

 

      ঐ 
অজমন ৩০ আগস্ট 

২০১৮ 

     

১০. অর্ জ িরাদ্দ....................................................................৫ 

১০.১ শুিাচার েম জ-বরেল্পনায় অর্ন্জভুক্ত 

বিবভন্ন োয জক্রম িাস্তিায়ননর র্ন্য 

িরাদ্দকৃি  অমথ ময আনুমাবনে রযভাণ 

িরাদ্দকৃি অর্ জ ৫ ক্ষ 

োো 

বচি ৫ (াঁচ রাখ) রক্ষযভাৈা ১ রক্ষ ১ রক্ষ ১ রক্ষ ২ রক্ষ    

অজমন   84,180/-    

১১. রযফীক্ষণ  মূল্যায়ন…………………………….১০ 

১১.১ জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-

রয ল্পনা, ২০১৮-১৯ প্রণয়ন  ময 

ভরন্ত্ররযলদ রফবামগ দারখর 

দারখরকৃত 

প্রণীত  ভ ম-

রয ল্পনা  

৩ িাবর  যু:: প্রা ৩০/০৬/১৮ রক্ষযভাৈা ০৩/০৭/১৮       

অজমন   ২৭ জুন 

২০১৮ 

   

১১.২ রনধ মারযত ভময় ত্রৈভার  

রযফীক্ষণ প্ররতমফদন ভরন্ত্ররযলদ রফবামগ 

দারখর 

 

দারখরকৃত 

ত্রৈভার  

প্ররতমফদন  

২ ংখ্যা যু:: প্রা 

 

৪ রক্ষযভাৈা ১ ১ ১ ১    

অজমন ১ ১ ১    

১১.৩ আওিাধীন দপ্তর/ংস্ানে জাতীয় 

শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-রয ল্পনা, ২০১৮-

১৯  প্রণয়মনয রনমদ মনা প্রদান 

প্রদত্ত রনমদ মনা  ১ িাবর  যু:: প্রা 

 

৩০/০৬/১৮ রক্ষযভাৈা ৩০/০৬/১৮       

অজমন ৩০/৬/১৮      
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 াম মক্রমভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়মনয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০১৮-

২০১৯ 

অথ মফছমযয 

রক্ষযভাৈা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  ভন্তব্য 

রক্ষযভাৈা/ 

অজমন 

১ভ 

ক ায়ার্ মায 

২য় 

ক ায়ার্ মায 

৩য় 

ক ায়ার্ মায 

৪থ ম 

ক ায়ার্ মায 

কভার্ 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৪ ১৫ 

১১.৪ আওিাধীন দপ্তর/ংস্ার জাতীয় 

শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-রয ল্পনা, ২০১৮-

১৯  প্রণয়মনয রনরভত্ত  ভ মারা আময়াজন 

আময়ারজত 

 ভ মারা 

২ িাবর  যুগ্ন সচিব, প্রশাসন 

টিএভইরি  

আতাধীন দপ্তয/ 

ংস্থা 

৩০/০৮/১৮ রক্ষযভাৈা ৩০/০৮/১৮       

অজমন ৩০/৮/১৮  30 আগস্ট 

২০18 

    

১১.৫ আওিাধীন দপ্তর/ংস্া ের্তজে 

প্রণীি/দারখরকৃত জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর 

রযফীক্ষণ  প্ররতমফদমনয য রপিব্যা  

প্রদান 

অনুরষ্ঠত 

রপিব্যা  বা 

২ ংখ্যা যুগ্ন সচিব, প্রশাসন 

টিএভইরি  

আতাধীন দপ্তয/ 

ংস্থা 

৬ রক্ষযভাৈা ২ ১ ১ ২    

অজমন ২ 1 1    

 


