
H:\NIS\NIS\NIS 2018-19\Work Plan MOA-2018.doc                                                                                        1 

          

 

জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-রয ল্পনা প্রণয়ন ও ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষণ  াঠামভা, ২০১৮-২০১৯ 

 

মন্ত্রণায়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রবিষ্ঠাননর নাভ: কৃরল ভন্ত্রণারয় 

 াম মক্রমভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়মনয

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০১৮-১৯ 

অথ মফছমযয 

রক্ষযভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  ভন্তব্য 

রক্ষযভাত্রা/ 

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 নৈতিকিা কতমটির সভা   অনুতিি সভা ৪ ংখ্যা কপা ার 

ময়ন্ট 

৪ রক্ষযভাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন       

1.2 নৈতিকিা কতমটির সভার তসদ্ধান্ত বাস্তবায়ৈ  বাস্তবাতয়ি 

তসদ্ধান্ত 

৪ % ংরিষ্ট 

 ভ ম তমা 

( র 

অনুরফবাগ) 

১০০% রক্ষযভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন       

১.৩ স্ব স্ব ওময়ফাইমর্ শুদ্ধাচায কফাফক্স 

ারনাগাদ যণ 

 

কফাফক্স 

ারনাগাদকৃত 

১ তারযখ কপ্রাগ্রাভায/ 

 ারয 

কপ্রাগ্রাভায  

(আইরটি 

কর) 

30-09-১8 

30-12-18 

31-03-19 

30-06-19 

রক্ষযভাত্রা 30-9-18 30-12-18 31-3-19 30-6-19    

অজমন       

১.৪ উত্তভ চচ মায (best practice) তারর া 

প্রণয়ন  ময ভরন্ত্ররযলদ রফবামগ কপ্রযণ 

উত্তভ চচ মায 

তারর া কপ্ররযত 

২ তারযখ কপা ার 

ময়ন্ট 

৩১-৩-১৯ রক্ষযভাত্রা - - 31-3-19     

অজমন       

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

২.১ অংীজমনয (stakeholder) অংগ্রমণ  

বা 

অনুরষ্ঠত বা ২ ংখ্যা কপা ার 

ময়ন্ট 

২ রক্ষযভাত্রা - ১ - ১    

অজমন       

২.২  ভ ম তমা- ভ মচারযমদয অংগ্রমণ রনয়রভত 

উরহরত রফরধভারা ১৯৮২; য ারয  ভ মচারয 

আচযণ রফরধভারা ১৯৭৯ এফং রচফারয় 

রনমদ মভারা ২০১৪ ম্পম ম মচতনতা বৃরদ্ধমূর  

বা/প্ররক্ষণ আকয়াজন 

অংশগ্রহণকারী/ 

প্রতশক্ষণার্থী 
৩ ংখ্যা উরচফ 

(প্রান-৩) 

170 রক্ষযভাত্রা 

 

 

৪২ ৪৩ ৪২ ৪৩    

অজমন       

২.৩ জািীয় শুদ্ধাচার ককৌশল তবষয়য়  ভ ম তমা-

 ভ মচারযমদয প্রতশক্ষণ প্রদাৈ 
প্রতশক্ষণার্থী ২ ংখ্যা উরচফ 

(প্রান-৩) 

১৩৮ রক্ষযভাত্রা ৩৪ ৩৫ ৩৪ ৩৫    

অজমন       
3. শুদ্ধাচার প্রতিিায় সহায়ক আইৈ/তবতি/ৈীতিমালা/ম্যানুয়য়ল প্রণয়ৈ/সংস্কার/হালৈাগাদকরণ ও প্রজ্ঞাপৈ/পতরপত্র জাতর………….১০ 

৩.১ উতিয়দর জাি সংরক্ষণ আইৈ, ২০১৮ প্রণয়ৈ 

 

 

 

প্রণীি আইৈ ৫ িাতরখ প্রিাৈ 

বীজিত্ত্বতবদ 

(বীজ উইং) 

30-৬-১৯ লক্ষযমাত্রা - - - 30-6-19    

অজমন       
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 াম মক্রমভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়মনয

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০১৮-১৯ 

অথ মফছমযয 

রক্ষযভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  ভন্তব্য 

রক্ষযভাত্রা/ 

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 

৩.২ বীজ তবতিমালা ২০১৮ প্রণয়ৈ 

 

 

প্রণীি তবতিমালা ৫ িাতরখ প্রিাৈ 

বীজিত্ত্বতবদ 

(বীজ উইং) 

30-৬-১৯ লক্ষযমাত্রা - - - 30-6-19    

অজমন       

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

৪.১ স্ব স্ব ওময়ফাইমর্ িথ্য অতিকার   কফাফক্স 

ারনাগাদ যণ  

কফাফক্স 

হালৈাগাদকৃি 

১ িাতরখ দাতয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম মকিমা 

30-09-১8 

30-12-18 

31-03-19 

30-06-19 

লক্ষযমাত্রা 30-9-18 30-12-18 31-3-19 30-৬-১৯    

অজমন       

৪.২ িথ্য অতিকার আইয়ৈর আওিায়  দাতয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম মকিমা (তিও) ও তবকল্প দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকিমার 

অৈলাইৈ প্রতশক্ষণ সম্পাদৈ 

অনরাইন 

প্ররক্ষমণয  

নদ প্রাপ্ত 

২ িাতরখ দাতয়ত্বপ্রাপ্ত 

ও তবকল্প 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম মকিমা 

3০-৬-১৯ লক্ষযমাত্রা 

 

- - - 30-৬-১৯    

অজমন       

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 

ংনযাবিি ও 

কম মকিমা-কম মচাবর 

অিবি 

১ তারযখ কপ্রাগ্রাভায/ 

 ারয 

কপ্রাগ্রাভায  

(আইরটি 

কর) 

3১-১২-১৮ রক্ষযভাত্রা 

 

- 3১-১২-১8 - -    

অজমন       

৪.৪ তথ্য ফাতায়মন ংকমারজত ংরিষ্ট তথ্যমূ 

ারনাগাদ যণ  

তথ্য ফাতায়ন 

ারনাগাদকৃত 

২ তারযখ কপ্রাগ্রাভায/ 

 ারয 

কপ্রাগ্রাভায  

(আইরটি 

কর) 

30-09-১8 

30-12-18 

31-03-19 

30-06-19 

রক্ষযভাত্রা 30-9-১8 31-12-১8 31-3-১৯ 30-৬-১৯    
অজমন       

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 উরচফ 

(প্রান-৩) 

1৩৮ রক্ষযভাত্রা 

 

৩৪ ৩৫ ৩৪ ৩৫    

অজমন       

৪.৬ স্বপ্রমণারদত তথ্য প্রকাল বননদ মবলকা ানাগাদ 

কনর ওময়ফাইমর্ প্র া  

ারনাগাদকৃত 

রনমদ মর া 

ওময়ফাইমর্ 

প্র ারত 

২ িাবরখ দাতয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম মকিমা 
১৫-৬-১৯ রক্ষযভাত্রা 

 

- - - ১৫-০৬-১৯    

অজমন       

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

৫.১ দাপ্তরয   ামজ অনরাইন কযন্স রমেভ (ই-

কভইর/এএভএ)-এয ব্যফায 

ই-কভইর/ 

এএভএ 

ব্যফহৃত 

 

 

২ % ংরিষ্ট 

 ভ ম তমা 

( র 

অনুরফবাগ) 

৩০% রক্ষযভাত্রা ১৫% ২০% ২৫% ৩০%    

অজমন       
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 াম মক্রমভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়মনয

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০১৮-১৯ 

অথ মফছমযয 

রক্ষযভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  ভন্তব্য 

রক্ষযভাত্রা/ 

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 

৫.২ রবরিও/অনাইন/টেব- নপামযন্স আময়াজন 

(স্কাই/ম্যামন্জায, বাইফায ব্যফায) 

 নপামযন্স 

অনুরষ্ঠত  
৩ ংখ্যা কপা ার 

ময়ন্ট 

4 রক্ষযভাত্রা ১ ১ ১ ১    
অজমন       

৫.৩ দাপ্তরয   র  ামজ ইউরনম াি ব্যফায  ইউবননকাড 

ব্যিহৃি 

২ % ংরিষ্ট 

 ভ ম তমা 

( র 

অনুরফবাগ) 

১০০% রক্ষযভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন       

৫.৪ ই-কর্ন্ডায/ই-রজর-এয ভাধ্যমভ ক্রয়  াম ম 

ম্পাদন 

ই-কর্ন্ডায 

ম্পারদত  
২ % উপসতচব/ 

তসতৈয়র 

সহ: সতচব 

(প্রশাসৈ-২) 

১০ রক্ষযভাত্রা - - - ১০    
অজমন       

৫.৫ চালুকৃত অনরাইন/ই-কফায ব্যফায ংক্রান্ত 

 াম মক্রভ রযফীক্ষণ  

 

অনরাইন/ই-

কফায ব্যফায 

রযফীক্ষণকৃত 

৪ % কপ্রাগ্রাভায/ 

 ারয 

কপ্রাগ্রাভায  

(আইরটি 

কর) 

 রক্ষযভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    
অজমন       

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

৬.১ িাব মক উদ্ভািন কম ম-বরকল্পনা ২০১৮-১৯ 

প্রণয়ন 

কম ম-বরকল্পনা 

প্রণীি 

১ তারযখ চীফ 

ইয়ৈায়ভশৈ 

অতফসার 

৩০-7-১৮ রক্ষযভাত্রা ৩০-7-১৮ - - -    

অজমন       

৬.২ িাব মক উদ্ভািন কম ম-বরকল্পনায় অর্ন্মভুক্ত 

কায মক্রম িাস্তিায়ন  

ফাস্তফারয়ত 

উদ্ভাফনী  াম মক্রভ 
২ % চীফ 

ইয়ৈায়ভশৈ 

অতফসার 

১০০% রক্ষযভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন       

৬.৩ চালুকৃত উদ্ভাফন উমযাগ/রজকৃত কফা 

রযফীক্ষণ 

চালুকৃত কফা 

রযফীক্ষণকৃত 

২ % চীফ 

ইয়ৈায়ভশৈ 

অতফসার 

১০০% রক্ষযভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    
অজমন       

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

৭.১ ররএ ২০০৬-এয ধাযা ১১(২) ও ররআয 

২০০৮-এয রফরধ ১৬(৬) অনুমায়ী ক্রয়-রয ল্পনা 

২০১৮-১৯ প্রণয়ন 

ক্রয়-রয ল্পনা 

প্রণীত 

৩ তারযখ উপসতচব/ 

তসতৈয়র 

সহ: সতচব 

(প্রশাসৈ-২) 

30-07-18 রক্ষযভাত্রা 30-07-18 - - -    

 অজমন        

৭.২ স্ব স্ব ওময়ফাইমর্য অরবমমাগ প্ররত ায ব্যফস্থা 

(GRS) কফাফক্স ারনাগাদ যণ 

ওময়ফাইমর্ 

 ারনাগাদকৃত  
১ তারযখ যুগ্মরচফ 

প্রান 

30-09-১8 

30-12-18 

31-03-19 

30-06-19 

রক্ষযভাত্রা 30-9-18 30-12-18 31-3-19 30-6-19    

অজমন        

৭.৩ ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রবিষ্ঠাননর   

স্ব স্ব কফা প্রদান প্ররতশ্রুরত (রটিমজনস্ চার্ মায) 

ফাস্তফায়ন 

অগ্রগরত 

৪ % যুগ্মরচফ 

প্রান 

১০০% রক্ষযভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    
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 াম মক্রমভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়মনয

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০১৮-১৯ 

অথ মফছমযয 

রক্ষযভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  ভন্তব্য 

রক্ষযভাত্রা/ 

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 

এফং আওতাধীন দপ্তয/ংহায কফা প্রদান 

প্ররতশ্রুরত ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষণ 

রযফীক্ষণকৃত অজমন       

৭.৪ ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/রাষ্ট্রীয় প্রবিষ্ঠাননর এিং 

আওতাধীন/অধ:স্তন দপ্তয/ংহায াখা/অরধাখা 

রযদ মন/আ রি  রযদ মন   

রযদ মন/ 

আ রি  

রযদ মন   ম্পন্ন 

২ ংখ্যা ংরিষ্ট 

 ভ ম তমা 

( র াখা/ 

অরধাখা) 

৩৪ রক্ষযভাত্রা ৮ ৮ ৮ ১০    

অজমন       

৭.৫ রচফারয় রনমদ মভারা ২০১৪ অনুমায়ী নরথয 

কেরণ রফন্যা যণ  

নরথ কেরণ 

রফন্যাকৃত 

৪ % ংরিষ্ট 

 ভ ম তমা 

( র াখা/ 

অরধাখা) 

২৫% রক্ষযভাত্রা - - - ২৫%    
অজমন      

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 দপ্তমযয কফামূল্য/রপ গ্রমণয কক্ষমত্র গৃীত 

অমথ ময যরদ প্রদান রনরিত যণ 

যরমদয ভাধ্যমভ 

কফামূল্য গৃীত 

২ % ননরত তা 

 রভটি 

১০০% রক্ষযভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন       
৮.২ যাজস্ব ও উন্নয়ন খামতয ক ায়ার্ মায রবরত্ত  

ফযাদ্দ ভয়ভত ছাড় রনরিত যণ 

ভয়ভত ফযাদ্দ 

ছাড়কৃত 

২ % উরচফ 

(প্রান-৪) 

১০০% রক্ষযভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন       
৮.৩ রফদুযৎ, ারন ও জ্বারানীয (কতর/গ্যা) এয 

ােয়ী/মফ মাত্তভ ব্যফায রনরিত যণ 

ােয়ী ব্যফায 

রনরিতকৃত 

২ % উপসতচব/ 

তসতৈয়র 

সহ: সতচব 

(প্রশাসৈ-২) 

১০০% রক্ষযভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন       

৯. শুদ্ধাচার চচ চার জন্য পুরস্কার/প্রণ াদনা প্রদান..............................৫ 

৯.১ Ôky×vPvi পুরস্কার  প্রদান  bxwZgvjv 2017Õ 

এফং ভরন্ত্ররযলদ রফবামগয ১৩.৩.২০১৮ তারযমখয 

০৪.০০.০০০০.৮২২.১৪.০৪২.১৬.০৫৩ নম্বয 

ষ্পেী যণ ত্র অনুমায়ী শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান 

প্রদত্ত পুরস্কার ৩ তারযখ ফাছাই 

 রভটি 

3১-০৩-১৯ রক্ষযভাত্রা - - 3১-০৩-১৯ -    

অজমন        

৯.২ আওতাধীন/অধস্তন  াম মারময় ‘শুদ্ধাচায 

পুরস্কার  প্রদান  নীরতভারা, ২০১৭’ অনুমায়ী 

শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদা টনর বনবমত্ত ংবিষ্ট টকানড 

অর্ ম িরাদ্দ 

অথ ম ফযাদ্দকৃত ২ তারযখ উরচফ 

(প্রান-৪) 

৩০-৯-১৮ রক্ষযভাত্রা ৩০-৯-১৮ - - -    

অজমন       

১০. অর্ ম িরাদ্দ....................................................................৫ 
১০.১ শুদ্ধাচার কম ম-বরকল্পনায় অর্ন্মভুক্ত  বিবভন্ন 

কায মক্রম িাস্তিায়ননর িন্য  িরাদ্দকৃি   অমথ ময 

আনুমাবনক রযভাণ 

িরাদ্দকৃি অর্ ম ৫ ক্ষ 

োকা 

উরচফ 

(প্রান-৪) 

৪.৫০ রক্ষযভাত্রা ১.০০ ১.০০ ১.০০ ১.৫০    
অজমন       

১১. রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন…………………………….১০ 

১১.১ জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-রয ল্পনা, 

২০১৮-১৯ প্রণয়ন  ময ভরন্ত্ররযলদ রফবামগ দারখর 

প্রণীত  ভ ম-

রয ল্পনা 

দারখরকৃত 

৩ িাবরখ কপা ার 

ময়ন্ট 

০৩-০৭-১৮ রক্ষযভাত্রা ০৩-০৭-১৮ - - -    

অজমন       
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 াম মক্রমভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়মনয

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০১৮-১৯ 

অথ মফছমযয 

রক্ষযভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  ভন্তব্য 

রক্ষযভাত্রা/ 

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 

১১.২ রনধ মারযত ভময় নত্রভার  রযফীক্ষণ 

প্ররতমফদন ভরন্ত্ররযলদ রফবামগ দারখর 

নত্রভার  

প্ররতমফদন 

দারখরকৃত 

২ ংখ্যা কপা ার 

ময়ন্ট 
৪ রক্ষযভাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন       

১১.৩ আওিাধীন দপ্তর/ংস্ানক জাতীয় শুদ্ধাচায 

ক ৌর  ভ ম-রয ল্পনা, ২০১৮-১৯  প্রণয়মনয 

রনমদ মনা প্রদান 

রনমদ মনা প্রদত্ত ১ িাবরখ কপা ার 

ময়ন্ট 
৩০-০৬-১৮ রক্ষযভাত্রা - - - -    

অজমন       

১১.৪ আওিাধীন দপ্তর/ংস্ার জাতীয় শুদ্ধাচায 

ক ৌর  ভ ম-রয ল্পনা, ২০১৮-১৯  প্রণয়মনয 

রনরভত্ত  ভ মারা আময়াজন 

আময়ারজত 

 ভ মারা 

২ িাবরখ কপা ার 

ময়ন্ট 
৩১-০৭-১৮ রক্ষযভাত্রা ৩১-০৭-১৮ - - -    

অজমন        

১১.৫ আওিাধীন দপ্তর/ংস্া কর্তমক 

প্রণীি/দারখরকৃত জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর 

রযফীক্ষণ  প্ররতমফদমনয ওয রপিব্যা  প্রদান 

অনুরষ্ঠত 

রপিব্যা  বা 

২ ংখ্যা কপা ার 

ময়ন্ট 
৪ রক্ষযভাত্রা ১ ১ ১ ১ -   

অজমন       

 


