
        

বফবাগীয়/মাঠ পর্ যায়ের কার্ যালয়ের জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-বয ল্পনা প্রণয়ন ও ফাস্তফায়ন গ্রগবত বযফীক্ষণ  াঠামভা, ২০১৮-২০১৯ 

ত্রৈভাব  প্রবতমফদন (মটাফয/১৮-বিমম্বয/১৮) 

কার্ যালয়ের নাভ: জাতীয় ঞ্চয় বধদপ্তয বফবাগীয়  াম মারয়, যংপুয       দপ্তয/ংস্থায নাভ: জাতীয় ঞ্চয় বধদপ্তয 

 

 াম মক্রমভয নাভ 

 

 ভ মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়মনয  

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত  

ব্যবি/দ 

 

২০১৮-২০১৯ 

থ মফছমযয 

রক্ষযভাৈা 

ফাস্তফায়ন গ্রগবত বযফীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  ভন্তব্য 

রক্ষযভাৈা/ 

জমন 

 

১ভ ক ায়ার্ মায 

 

২য় ক ায়ার্ মায  

 

৩য় ক ায়ার্ মায  

 

৪থ ম ক ায়ার্ মায 

 

কভার্ 

জমন 

বজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

১. প্রাবতষ্ঠাবন  ব্যফস্থা…………………….১১ 

১.১ ত্রনবত তা  বভটিয বা   
নুবষ্ঠত বা 

৪ ংখ্যা 
উ-

বযচার  
৪ 

রক্ষযভাৈা ১ ১ ১ ১    

জমন ১ ১   

১.২ ত্রনবত তা  বভটিয বায বদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন  

ফাস্তফাবয়ত 

বদ্ধামন্তয ায 
৪ % 

উ-

বযচার  
১০০% 

রক্ষযভাৈা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

জমন ৮০% ৮০%   

১.৩ স্ব স্ব ওময়ফাআমর্ শুদ্ধাচায 

অআ ন ারনাগাদ যণ 

অআ ন 

ারনাগাদকৃত 
১ তাবযখ 

কপা ার 

ময়ন্ট  
৩১/১২/২০১৮ 

রক্ষযভাৈা - ৩১/১২/২০১৮ - -    

জমন ০১/০৮/২০১৮ ০১/১০/২০১৮   

১.৪ উত্তভ চচ মায (Best 

Practice) তাবর া প্রণয়ন  ময 

ভবিবযলদ বফবামগ কপ্রযণ 

উত্তভ চচ মায 

তাবর া 

কপ্রবযত 

২ তাবযখ 
কপা ার 

ময়ন্ট 
৩১/১২/২০১৮ 

রক্ষযভাৈা - ৩১/১২/২০১৮ - -    

জমন - --   

২. দক্ষতা ও ত্রনবত তায উন্নয়ন………………….৭ 

২.১ ংীজমনয 

(Stakeholder) ংগ্রমণ  

বা 

নুবষ্ঠত বা ২ ংখ্যা 
উ-

বযচার  
২ 

রক্ষযভাৈা - ১ - ১ 

   জমন ১ ১   

২.২  ভ ম তমা- ভ মচাবযমদয ংগ্রমণ 

বনয়বভত উবহবত বফবধভারা ১৯৮২; 

য াবয  ভ মচাবয অচাযণ বফবধভারা 

১৯৭৯; 

বচফারয় বনমদ মভারা ২০১৪ বফলময় 

মচতনতা বৃবদ্ধমূর  প্রবক্ষণ 

অময়াজন। নুরু ন্যান্য 

বফবধ/বফধান ম্পম ম অমরাচনা 

(প্রময়াজয কক্ষমৈ) 

প্রবক্ষণাথী ৩ 
প্রবক্ষণাথীয 

ংখ্যা 

উ-

বযচার  
২৫ 

রক্ষযভাৈা 

 

 

২৫ ২৫ ২৫ 

 

২৫ 

   

জমন ২৫ ৮  

 

২.৩ জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর বফলময় প্রবক্ষণাথী ২ ংখ্যা উ- ২৫ রক্ষযভাৈা ২৫ ২৫ ২৫ ২৫ 
   



        

 াম মক্রমভয নাভ 

 

 ভ মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়মনয  

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত  

ব্যবি/দ 

 

২০১৮-২০১৯ 

থ মফছমযয 

রক্ষযভাৈা 

ফাস্তফায়ন গ্রগবত বযফীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  ভন্তব্য 

রক্ষযভাৈা/ 

জমন 

 

১ভ ক ায়ার্ মায 

 

২য় ক ায়ার্ মায  

 

৩য় ক ায়ার্ মায  

 

৪থ ম ক ায়ার্ মায 

 

কভার্ 

জমন 

বজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

 ভ ম তমা- ভ মচাবযমদয প্রবক্ষণ প্রদান; বযচার  জমন ২৫ ৮    

৩. শুদ্ধাচায প্রবতষ্ঠায় ায়  অআন/বফবধ/নীবতভারা/ম্যানুময়র  ও প্রজ্ঞান/বযৈ প্রময়াগ/ফাস্তফায়ন………….১০ 

৩.১ বধনস্থ বপম ‘বফনা মূমে 

ঞ্চয়ৈ ক্রময়য অমফদন পযভ 

াওয়া মায়’-ভমভ ম কপস্টুন প্রদ মণ 

কপস্টুন 

প্রদ মণকৃত 

৫ তাবযখ উ-

বযচার  

৩১/১২/২০১৮ রক্ষযভাৈা - ৩১/১২/২০১৮ - -    

জমন ২৭/০৯/১৮ ০১/১০/২০১৮      

৩.২ স্ব স্ব ওময়ফ াা্আমর্ বফদ্যভান 

অআন/বফবধ/নীবতভারা/ম্যানুময়র  ও 

প্রজ্ঞান/বযৈ-আতযাবদ ভন্বময় 

পুবস্ত া প্রণয়ন ও প্র া; 

পুবস্ত া 

প্রণয়নকৃত 

৫ তাবযখ উ-

বযচার  

৩১/০৩/২০১৯ রক্ষযভাৈা - - ৩১/০৩/২০১৯ -    

জমন ০১/০৮/২০১৮ ০১/১০/২০১৮      

৪. তথ্য বধ ায ম্পব মত  াম মক্রভ  ……………….১৪ 

৪.১ স্ব স্ব ওময়ফাআমর্ তথ্য বধ ায   

কফাফক্স ারনাগাদ যণ  

কফাফক্স 

ারনাগাদকৃত 
১ তাবযখ 

উ-

বযচার  
৩১/১২/২০১৮ 

রক্ষযভাৈা - ৩১/১২/২০১৮ - -    

জমন ০১/০৮/২০১৮ ০১/১০/২০১৮   

৪.২ তথ্য বধ ায অআমনয অওতায়  

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত  ভ ম তমা (বিও) ও বফ ল্প 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত  ভ ম তমায নরাআন 

প্রবক্ষণ ম্পাদন; 

নরাআন 

প্রবক্ষমণয  

নদ প্রাপ্ত 
২ তাবযখ 

উ-

বযচার  
৩১/১২/২০১৮ 

রক্ষযভাৈা -- ৩১/১২/২০১৮ - -    

জমন ২৫/০৯/২০১৮  ০১/১১/২০১৮    

৪.৩ দুদম  হাবত র্রাআন নম্বয 

১০৬ (কর্ার বি) স্ব স্ব তথ্য ফাতায়মন 

ংযুি যণ এফং তা  ভ ম তমা-

 ভ মচাবযমদযম  ফবত যণ 

তথ্য 

বাতােয়ে 

সংয়র্াজিত ও 

কম যকতযা-

কম যচাজর 

অবজহত 

১ তাবযখ 
উ-

বযচার  
৩১/১২/২০১৮ 

রক্ষযভাৈা 

 

- ৩১/১২/২০১৮ - -    

জমন ০১/০৮/২০১৮ ০১/১০/২০১৮   

৪.৪ তথ্য ফাতায়মন ংমমাবজত 

ংবিষ্ট তথ্যমূ ারনাগাদ যণ  

তথ্য ফাতায়ন 

ারনাগাদকৃত 

২ তাবযখ উ-

বযচার  
৩১/০৩/২০১৯ 

রক্ষযভাৈা - - ৩১/০৩/২০১৯ -    

জমন ২৬/০৭/২০১৮ ০১/১১/২০১৮   

৪.৫ তথ্য বধ ায অআন. ২০০৯; 

জনস্বাথ ম ংবিষ্ট তথ্য প্র া (সুযক্ষা) 

অআন, ২০১১ এফং জনস্বাথ ম ংবিষ্ট 

তথ্য প্র া (সুযক্ষা) বফবধভারা, ২০১৭ 

ম্পম ম  ভ ম তমা- ভ মচাবযমদযম  

ফবত যণ 

 ভ ম তমা-

 ভ মচাবয 

ফবত 

৬ ংখ্যা 
উ-

বযচার  
৮ 

রক্ষযভাৈা 

 
১২ ১২ - - 

   

জমন ১০ ৮ 

  



        

 াম মক্রমভয নাভ 

 

 ভ মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়মনয  

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত  

ব্যবি/দ 

 

২০১৮-২০১৯ 

থ মফছমযয 

রক্ষযভাৈা 

ফাস্তফায়ন গ্রগবত বযফীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  ভন্তব্য 

রক্ষযভাৈা/ 

জমন 

 

১ভ ক ায়ার্ মায 

 

২য় ক ায়ার্ মায  

 

৩য় ক ায়ার্ মায  

 

৪থ ম ক ায়ার্ মায 

 

কভার্ 

জমন 

বজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

৪.৬ স্বপ্রমণাবদত তথ্য প্রকাশ 

জেয়দ যজশকা হালোগাদ কয়র 

ওময়ফাআমর্ প্র া  

ারনাগাদকৃত 

বনমদ মব া 

ওময়ফাআমর্ 

প্র াবত 

২ তাজরখ উ-

বযচার  

৩১/০৩/২০১৯ রক্ষযভাৈা - - ৩১/০৩/২০১৯ -    

জমন ০১/০৮/২০১৮ ০১/০৯/২০১৮   

৫. আ-গবমন মন্স ফাস্তফায়নঃ ১৫ 

৫.১ দাপ্তবয   ামজ নরাআন কযন্স 

বমেভ (আ-কভআর/এএভএ)-এয 

ব্যফায 

ই-কভআর/ 

এএভএ 

ব্যফহৃত 

২ % কপা ার 

ময়ন্ট 

 ভ ম তমা 

৫০% রক্ষযভাৈা ৫০% ৫০% ৫০% ৫০%    

জমন ৫০% ৫০%   

৫.২ বববিও/অেলাইে/টেজল-

 নপামযন্স অময়াজন 

(স্কাআ/ম্যামন্জায, বাআফায 

ব্যফায) 

 নপামযন্স 

নুবষ্ঠত  

৩ ংখ্যা কপা ার 

ময়ন্ট 

 ভ ম তমা 

৮ রক্ষযভাৈা ২ ২ ২ ২    

জমন ২ ২   

৫.৩ দাপ্তবয   র  ামজ আউবনম াি 

ব্যফায  

ইউজেয়কাড 

ব্যবহৃত 

২ % কপা ার 

ময়ন্ট 

 ভ ম তমা 

৯৫% রক্ষযভাৈা - ৯৫% ৯৫% ৯৫%    

জমন ৯৫% ৯৫%   

৫.৪ আ-কর্ন্ডায/আ-বজব-এয ভাধ্যমভ 

ক্রয়  াম ম ম্পাদন 

আ-কর্ন্ডায 

ম্পাবদত  

২ % উ-

বযচার  

২০% রক্ষযভাৈা ২০% ২০% ২০% ২০%    

জমন -- --   

৫.৫ অঞ্চর /ভাঠ ম মাময় চালুকৃত 

নরাআন/আ-কফায ব্যফায ংক্রান্ত 

 াম মক্রভ বযফীক্ষণ  

নরাআন/আ-

কফায 

ব্যফায 

বযফীক্ষণকৃত 

৪ %  ১০০% রক্ষযভাৈা ২০% ৪০% ২০% ২০%    

জমন ২০% ৩০%      

৫.৬ কাস্যার বভবিয়া ব্যফায  ময 

নাগবয  ভস্যায ভাধান; 

নাগবয  

ভস্যা 

ভাধানকৃত  

২ % উ-

বযচার  

২০% রক্ষযভাৈা ২০% ২০% ২০% ২০%    

জমন ২০% ২০%      

৬. উদ্ভাফনী উমদ্যাগ ও কফা দ্ধবত জী যণ…………………….৫ 

৬.১ বাজষ যক উদ্ভাবে কম য-পজরকল্পো 

২০১৮-১৯ প্রণেে 

কম য-

পজরকল্পো 

প্রণীত 

১ তাবযখ উ-

বযচার  

২০/০৭/২০১৮ রক্ষযভাৈা ২০/০৭/২০১৮ - - -    

জমন ০৯/০৭/২০১৮    

৬.২ বাজষ যক উদ্ভাবে কম য-পজরকল্পোে 

অর্ন্যভুক্ত কার্ যক্রম বাস্তবােে  

ফাস্তফাবয়ত 

উদ্ভাফনী 

২ % উ-

বযচার  

১০০% রক্ষযভাৈা ২৫% ২৫% ২৫% ২৫%    

জমন ২৫% ২০%   



        

 াম মক্রমভয নাভ 

 

 ভ মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়মনয  

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত  

ব্যবি/দ 

 

২০১৮-২০১৯ 

থ মফছমযয 

রক্ষযভাৈা 

ফাস্তফায়ন গ্রগবত বযফীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  ভন্তব্য 

রক্ষযভাৈা/ 

জমন 

 

১ভ ক ায়ার্ মায 

 

২য় ক ায়ার্ মায  

 

৩য় ক ায়ার্ মায  

 

৪থ ম ক ায়ার্ মায 

 

কভার্ 

জমন 

বজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

 াম মক্রভ 

৬.৩ চালুকৃত উদ্ভাফন 

উমদ্যাগ/বজকৃত কফা বযফীক্ষণ 

চালুকৃত কফা 

বযফীক্ষণকৃত 

২ % উ-

বযচার  

৫০% রক্ষযভাৈা - - ২৫% ২৫%    

জমন ২৫% ২০%   

৭. স্বচ্ছতা ও জফাফবদব শজক্তশালী যণ…………………..১৮ 

৭.১ ববএ ২০০৬-এয ধাযা ১১(২) ও 

ববঅয ২০০৮-এয বফবধ ১৬(৬) 

নুমায়ী ক্রয়-বয ল্পনা ২০১৮-১৯ 

প্রণয়ন 

ক্রয়-

বয ল্পনা 

প্রণীত 
৩ তাবযখ 

উ-

বযচার  
৩০/০৯/২০১৮ 

রক্ষযভাৈা ৩০/০৯/২০১৮ - - -    

জমন -- -   

৭.২ স্ব স্ব ওময়ফাআমর্য ববমমাগ 

প্রবত ায ব্যফস্থা (GRS) কফাফক্স 

ারনাগাদ যণ 

ওময়ফাআমর্ 

 

ারনাগাদকৃত  

১ তাবযখ উ-

বযচার  

৩০/০৯/২০১৮ রক্ষযভাৈা ৩০/০৯/২০১৮ - - -    

জমন ০১/০৮/২০১৮ ০১/০৯/২০১৮   

৭.৩ অঞ্চবর /ভাঠ ম মাময়য 

 াম মারময়য কফা প্রদান প্রবতশ্রুবত 

(বটিমজনস্ চার্ মায) ফাস্তফায়ন 

গ্রগবত বযফীক্ষণ 

ফাস্তফায়ন 

গ্রগবত 

বযফীক্ষণকৃত 

৪ % উ-

বযচার  

৫০% রক্ষযভাৈা - - ৫০% -    

জমন ৫০% ৫০%    

৭.৪ অঞ্চবর /ভাঠ ম মাময়য 

 াম মারময়য াখা/বধাখা 

বযদ মন/অ বি  বযদ মন   

বযদ মন/ 

অ বি  

বযদ মন   

ম্পন্ন 

২ ংখ্যা উ-

বযচার  

৮ রক্ষযভাৈা ২ ২ ২ ২    

জমন ১ ১   

৭.৫ বচফারয় বনমদ মভারা ২০১৪ 

নুমায়ী নবথয কেবণ বফন্যা যণ  

নবথ কেবণ 

বফন্যাকৃত 

৪ % উ-

বযচার  

৬০% রক্ষযভাৈা ১৫% ১৫% ১৫% ১৫%    

জমন ১৫% ১৫%      

৭.৬ গণশুনানী অময়াজন অময়াবজত 

গণশুনানী 

৪ ংখ্যা উ-

বযচার  

৪ রক্ষযভাৈা ১ ১ ১ ১    

জমন ১ ১   

৮.  াম মারময়য শুদ্ধাচায ংবিষ্ট ন্যান্য  াম মক্রভ……………..৬ (বনমদ মব ায় ংমমাবজত তাবর া কথম   ভমক্ষ ৩টি  াম মক্রভ বনফ মাচন  যমত মফ) 

৮.১ কফা প্তা চালুকৃত ও প্রদত্ত কফা 

 াম মক্রভ ভবনর্বযং 

 াম মক্রভ 

বযফীক্ষণকৃত 

২ % উ-

বযচার  

৫০% রক্ষযভাৈা - - - ৫০%    

জমন --    

৮.২ ফম য়া বফদুযৎ, াবন ও জ্বারানীয 

বফর প্রদান 

ফম য়া বফর 

প্রদানকৃত 

২ % উ-

বযচার  

৮০% রক্ষযভাৈা ২০% ২০% ২০% ২০%    

জমন ২০% ২০%   

৮.৩ বফদুযৎ, াবন ও জ্বারানীয াশ্যয়ী ২ % উ- ২০% রক্ষযভাৈা ৫% ৫% ৫% ৫%    



        

 াম মক্রমভয নাভ 

 

 ভ মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়মনয  

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত  

ব্যবি/দ 

 

২০১৮-২০১৯ 

থ মফছমযয 

রক্ষযভাৈা 

ফাস্তফায়ন গ্রগবত বযফীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  ভন্তব্য 

রক্ষযভাৈা/ 

জমন 

 

১ভ ক ায়ার্ মায 

 

২য় ক ায়ার্ মায  

 

৩য় ক ায়ার্ মায  

 

৪থ ম ক ায়ার্ মায 

 

কভার্ 

জমন 

বজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

(কতর/গ্যা) এয ােয়ী/মফ মাত্তভ ব্যফায 

বনবিত যণ 

ব্যফায 

বনবিতকৃত 

বযচার  জমন ৫% ৫%   

৯. শুদ্ধাচার চচ যার িন্য পুরস্কার/প্রয়ণাদো প্রদাে.............৩ 

৯.১ ‘শুদ্ধাচায পুরস্কার  প্রদাে  

নীবতভারা, ২০১৭’ এফং ভবিবযলদ 

বফবামগয ১৩.৩.২০১৮ তাবযমখয 

০৪.০০.০০০০.৮২২.১৪.০৪২.১৬.০৫৩ 

নম্বয ষ্পেী যণ ৈ নুমায়ী শুদ্ধাচার 

পুরস্কার প্রদাে 

প্রদত্ত  

পুরস্কার 
৩ তাবযখ 

উ-

বযচার  
 

রক্ষযভাৈা ৩০/০৯/২০১৮ - - - 

   

জমন 

-- -   

১০. অথ য বরাদ্দ.............................................৫ 

১০.১ শুদ্ধাচার কম য-পজরকল্পোে 

অর্ন্যভুক্ত জবজিন্ন কার্ যক্রম বাস্তবােয়ের 

িন্য বরাদ্দকৃত  মথ ময আনুমাজেক 

বযভাণ 

বরাদ্দকৃত 

অথ য 

৫ লক্ষ  

োকা 

উ-

বযচার  

২ রক্ষযভাৈা -- ১ ১ -    

জমন -- -   

১১. বযফীক্ষণ ও মূোয়ন………………..……৬ 

১১.১ জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-

বয ল্পনা, ২০১৮-১৯ ংবিষ্ট 

দপ্তয/ংস্থায় দাবখর 

 ভ ম-

বয ল্পনা 

দাবখরকৃত 

৩ তাজরখ উ-

বযচার  

১২/০৭/২০১৮ রক্ষযভাৈা ১২/০৭/২০১৮ - - -    

জমন ১০/০৭/২০১৮     

১১.২ বনধ মাবযত ভময় ত্রৈভাব  

প্রবতমফদন স্ব স্ব দপ্তয/ংস্থায় দাবখর 

ত্রৈভাব  

প্রবতমফদন 

দাবখরকৃত 

৩ তাজরখ উ-

বযচার  

প্রবত 

ক ায়ার্ামযয 

কল তাবযখ 

রক্ষযভাৈা ৩০/০৯/২০১৮ ৩১/১২/২০১৮ ৩১/০৩/২০১৯ ৩০/০৬/২০১৯    

জমন ৩০/০৯/২০১৮ ৩০/১২/২০১৮   

 

 


