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ফাাংরাদদ শশু একাদডমভ 
দদাদের চত্বয ড়ক 

াফাগ, ঢাকা-১০০০ 
www.shishuacademy.gov.bd 

 

 
স্মাযক নং :  ৩২.০৩.০০০০.১০০.১৬.০০৯.১৮-৭৯১(৪)                            তাশযখ : ০৪.০৪.২০১৯ মি.  

 
শফলে : জাতীে শুদ্ধাচায কভ ম-শযকল্পনা ও অগ্রগশত শযফীক্ষণ কাঠাদভা ২০১৮-১৯ অগ্রগশত প্রশতদফদন 

(জানুয়াময-ভাচ ম) ২০১৯ দপ্রযণ প্রদে।  

 

 

 
উর্য মক্ত শফলদেয শযদপ্রশিদত জানাদনা মাদে দম, জাতীে শুদ্ধাচায কভ ম-শযকল্পনা ও অগ্রগশত শয ফীক্ষণ 

কাঠাদভা ২০১ ৮-১৯ এয আদরাদক ফাাংরাদদ শশু একাদড মভয াং মিষ্ট কা ম মক্রদভয অগ্রগশত প্রশতদফদন 

(জানুয়াময-ভাচ ম) ২০১৯ এতদঙ্গে প্রদোজনীে ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য দপ্রযণ কযা দরা। 

 
াংর্যশক্ত : ৬ (ছে) পদ ম। 

 

  

 

 

 
শচফ 

ভশরা ও শশু শফলেক ভন্ত্রণারে  

ফাাংরাদদ শচফারে, ঢাকা।  

 

আনজীয শরটন 

শযচারক 

ফাাংরাদদ শশু একাদড মভ 

 দপান : ৯৫৫০৩১৭ 

অনুশরশ : জ্ঞাতাদথ ম ও কাম মাদথ ম 

 
১। উ-শচফ (ভশফঅ-২ অশধাখা), ভশরা ও শশু শফলেক ভন্ত্রণারে, ফাাংরাদদ শচফারে, ঢাকা।  

২। শশনেয কাযী শচফ (শশু), ভশরা ও শশু শফলেক ভন্ত্রণারে, ফাাংরাদদ শচফারে, ঢাকা।  

৩। শ. এ টু শযচারক, ফাাংরাদদ শশু একাদড মভ । 
৪। অশপ কশ। 
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জাতীয় শুদ্ধাচায ককৌর কভ ম-মযকল্পনা প্রণয়ন  ফাস্তফায়ন অগ্রগমত মযফীক্ষণ কাঠাঙ্গভা, ২০১৮-২০১৯ 

ভন্ত্রণারে/শফবাগ/যাষ্ট্রীে প্রশতষ্ঠাদনয নাভ : ফাংরাঙ্গদ মশু একাঙ্গেমভ, ঢাকা-১০০০  

কাম©ক্রঙ্গভয নাভ কভ©ম্পাদন 

সূচক 

 

সূচঙ্গকয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়ঙ্গনয

দাময়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যমি/দ 

২০১৮-২০১৯ 

অথ মফছঙ্গযয 

রক্ষযভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগমত মযফীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  ভন্তব্য 

রক্ষযভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ 

ককায়ার্ মায 

২য় 

ককায়ার্ মায 

৩য় 

ককায়ার্ মায 

৪থ ম 

ককায়ার্ মায 

কভার্ 

অজমন 

অমজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রামতষ্ঠামনক ব্যফস্থা………………………………১১ 

১.১ নৈতিকিা কতমটির সভা   অনুতিি সভা ৪ ংখ্যা কাযী 

মযচারক 

(প্রান) 

০৪ রক্ষযভাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন ১ ১ ১ -   

1.2 নৈতিকিা কতমটির সভার তসদ্ধান্ত বাস্তবায়ৈ  বাস্তবাতয়ি 

তসদ্ধান্ত 

৪  % ঐ ১০০% রক্ষযভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন ১০০% ১০০% ১০০% -   

১.৩ স্ব স্ব ঙ্গয়ফাইঙ্গর্ শুদ্ধাচায কফাফক্স 

ারনাগাদকযণ 

কফাফক্স 

ারনাগাদকৃত 

১ তামযখ ঐ ৩০/৯/১৮ 

৩১/১২/১৮ 

৩১/৩/১৯ 

৩০/৬/১৯ 

রক্ষযভাত্রা ৩০/৯/১৮ ৩১/১২/১৮ ৩১/৩/১৯ ৩০/৬/১৯    

অজমন ৩০/৯/১৮ ৩১/১২/১৮ ৩১/৩/১৯ -   

১.৪ উত্তভ চচ মায (best practice) তামরকা প্রণয়ন 

কঙ্গয ভমিমযলদ মফবাঙ্গগ কপ্রযণ 

উত্তভ চচ মায 

তামরকা কপ্রমযত 

২ তামযখ ঐ ৩০/৯/১৮ 

 

রক্ষযভাত্রা ৩০/৯/১৮ - - -    

অজমন ৩০/৯/১৮ - - -   

২. দক্ষতা  ননমতকতায উন্নয়ন……………………..…. ৭ 

২.১ অংীজঙ্গনয (stakeholder) অংগ্রঙ্গণ  

বা 

অনুমষ্ঠত বা ২ ংখ্যা ঐ ০৪ রক্ষযভাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন ১ ১ ১ -   

২.২ কভ মকতমা-কভ মচামযঙ্গদয অংগ্রঙ্গণ মনয়মভত 

উমহমত মফমধভারা ১৯৮২; যকাময কভ মচাময 

আচাযণ মফমধভারা ১৯৭৯ এফং মচফারয় 

মনঙ্গদ মভারা ২০১৪ ম্পঙ্গকম ঙ্গচতনতা বৃমদ্ধমূরক 

বা/প্রমক্ষণ আঙ্গয়াজন 

অংশগ্রহণকারী/ 

প্রতশক্ষণার্থী 

৩ ংখ্যা ঐ ৮০% রক্ষযভাত্রা 

 

 

২০% ২০% ২০% ২০%    

অজমন ২০% ২০% ২০% -   

২.৩ জািীয় শুদ্ধাচার ককৌশল তবষয়য় কভ মকতমা-

কভ মচামযঙ্গদয প্রতশক্ষণ প্রদাৈ 

প্রতশক্ষণার্থী ২ ংখ্যা ঐ ৮০ রক্ষযভাত্রা - ৪০ ৪০ -    

অজমন - ৪০ ৪০ -   

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

৩.১ বাংলায়দশ তশশু একায়েতম আইৈ-২০১৮  

 

কম ©কিা©- 
কম ©চারী 

10 তামযখ ঐ ৩০/৯/১৮ 

৩১/১২/১৮ 

৩১/৩/১৯ 

৩০/৬/১৯ 

লক্ষযমাত্রা ৩০/৯/১৮ ৩১/১২/১৮ ৩১/৩/১৯ ৩০/৬/১৯    

অজমন ৩০/৯/১৮ ১৪/১১/১৮ ৩১/৩/১৯ -   

 

 

 

 

 

       

 

   মযমষ্ট ক 



HP/E:\Shishu Academy\WEb doccument\Shodacher January-March 2019.doc 3 

কাম©ক্রঙ্গভয নাভ কভ©ম্পাদন 

সূচক 

 

সূচঙ্গকয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়ঙ্গনয

দাময়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যমি/দ 

২০১৮-২০১৯ 

অথ মফছঙ্গযয 

রক্ষযভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগমত মযফীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  ভন্তব্য 

রক্ষযভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ 

ককায়ার্ মায 

২য় 

ককায়ার্ মায 

৩য় 

ককায়ার্ মায 

৪থ ম 

ককায়ার্ মায 

কভার্ 

অজমন 

অমজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৪. তথ্য অমধকায ম্পমকমত কামক্রভ  …………………….১৪  

৪.১ স্ব স্ব ঙ্গয়ফাইঙ্গর্ িথ্য অতিকার   কফাফক্স 

ারনাগাদকযণ  

কফাফক্স 

হালৈাগাদকৃি 

১ িাতরখ কাযী 

মযচারক 

(প্রান) 

৩০/৯/১৮ 

৩১/১২/১৮ 

৩১/৩/১৯ 

৩০/৬/১৯ 

লক্ষযমাত্রা ৩০/৯/১৮ ৩১/১২/১৮ ৩১/৩/১৯ ৩০/৬/১৯    

অজমন ৩০/৯/১৮ ৩১/১২/১৮ ৩১/৩/১৯ -   

৪.২ িথ্য অতিকার আইয়ৈর আওিায়  দাতয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম মকিমা (তেও) ও তবকল্প দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকিমার 

অৈলাইৈ প্রতশক্ষণ সম্পাদৈ 

অনরাইন 

প্রমক্ষঙ্গণয  

নদ প্রাপ্ত 

২ িাতরখ ঐ ৩০/৯/১৮ 

৩১/১২/১৮ 

৩১/৩/১৯ 

৩০/৬/১৯ 

লক্ষযমাত্রা 

 

৩০/৯/১৮ ৩১/১২/১৮ ৩১/৩/১৯ ৩০/৬/১৯    

অজমন ৩০/৯/১৮ ৩১/১২/১৮ ৩১/৩/১৯ -   

৪.৩ দুদঙ্গক হামত র্রাইন নম্বয ১০৬ (কর্ার মি) 

স্ব স্ব তথ্য ফাতায়ঙ্গন ংযুিকযণ এফং তা কভ মকতমা -

কভ মচামযঙ্গদযকক অফমতকযণ 

তথ্য ফাতােদন 

াংদমাশজত ও 

কভ মকতমা-

কভ মচাশয অফশত 

১ তামযখ ঐ ৩০/৯/১৮ 

৩১/১২/১৮ 

৩১/৩/১৯ 

৩০/৬/১৯ 

রক্ষযভাত্রা 

 

৩০/৯/১৮ ৩১/১২/১৮ ৩১/৩/১৯ ৩০/৬/১৯    

অজমন ৩০/৯/১৮ ৩১/১২/১৮ ৩১/৩/১৯ -   

৪.৪ তথ্য ফাতায়ঙ্গন ংঙ্গমামজত ংমিষ্ট তথ্যমূ 

ারনাগাদকযণ  

তথ্য ফাতায়ন 

ারনাগাদকৃত 

২ তামযখ ঐ ৩০/৯/১৮ 

৩১/১২/১৮ 

৩১/৩/১৯ 

৩০/৬/১৯ 

রক্ষযভাত্রা ৩০/৯/১৮ ৩১/১২/১৮ ৩১/৩/১৯ ৩০/৬/১৯    

অজমন ৩০/৯/১৮ ৩১/১২/১৮ ৩১/৩/১৯ -   

৪.৫  তথ্য অমধকায আইন . ২০০৯; জনস্বাথ ম ংমিষ্ট 

তথ্য প্রকা (সুযক্ষা) আইন, ২০১১ এফং জনস্বাথ ম 

ংমিষ্ট তথ্য প্রকা (সুযক্ষা) মফমধভারা, ২০১৭ 

ম্পঙ্গকম কভ মকতমা-কভ মচামযঙ্গদযঙ্গক অফমতকযণ 

কভ মকতমা-

কভ মচাময 

অফমত 

৬ ংখ্যা ঐ ৮০% রক্ষযভাত্রা 

 

২০% ২০% ২০% ২০%    

অজমন ২০% ২০% ২০% -   

৪.৬ স্বপ্রঙ্গণামদত তথ্য প্রকা শনদদ মশকা ারনাগাদ 

কদয ঙ্গয়ফাইঙ্গর্ প্রকা  

ারনাগাদকৃত 

মনঙ্গদ মমকা 

ঙ্গয়ফাইঙ্গর্ 

প্রকামত 

২ তাশযখ ঐ ৩০/৯/১৮ 

৩১/১২/১৮ 

৩১/৩/১৯ 

৩০/৬/১৯ 

রক্ষযভাত্রা 

 

৩০/৯/১৮ ৩১/১২/১৮ ৩১/৩/১৯ ৩০/৬/১৯    

অজমন ৩০/৯/১৮ ৩১/১২/১৮ - -   

৫. ই-গবঙ্গন মন্স ফাস্তফায়ন……………………………..১৩    ঐ 

৫.১ দাপ্তমযক কাঙ্গজ অনরাইন কযন্স ম কেভ (ই-

কভইর/এএভএ)-এয ব্যফায 

ই-কভইর/ 

এএভএ 

ব্যফহৃত 

২ % ঐ ১০০% রক্ষযভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন ১০০% ১০০% ১০০% -   

৫.২ মবমে/অনরাইন/দটশর-কনপাঙ্গযন্স আঙ্গয়াজন 

(স্কাই/ম্যাঙ্গন্জায, বাইফায ব্যফায) 

কনপাঙ্গযন্স 

অনুমষ্ঠত  

৩ ংখ্যা ঐ ০৪ রক্ষযভাত্রা ০১ ০১ ০১ ০১    

 

 

অজমন ০১ ০১ ০১ 

 

 

 

-   
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কাম©ক্রঙ্গভয নাভ কভ©ম্পাদন 

সূচক 

 

সূচঙ্গকয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়ঙ্গনয

দাময়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যমি/দ 

২০১৮-২০১৯ 

অথ মফছঙ্গযয 

রক্ষযভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগমত মযফীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  ভন্তব্য 

রক্ষযভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ 

ককায়ার্ মায 

২য় 

ককায়ার্ মায 

৩য় 

ককায়ার্ মায 

৪থ ম 

ককায়ার্ মায 

কভার্ 

অজমন 

অমজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৫.৩ দাপ্তমযক কর কাঙ্গজ ইউমনঙ্গকাে ব্যফায  ইউশনদকাড 

ব্যফহৃত 

২ % ঐ  ১০০% রক্ষযভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন 

 

১০০% ১০০% ১০০% -   

৫.৪ ই-কর্ন্ডায/ই-মজম-এয ভাধ্যঙ্গভ ক্রয় কাম ম 

ম্পাদন 

ই-কর্ন্ডায 

ম্পামদত  

২ % কাযী 

মযচারক 

(াংস্কৃমতক) 

৫০% রক্ষযভাত্রা ৫০% ৫০% ৫০% ৫০%    

অজমন ৫০% ৫০% ৫০% -   

৫.৫ চালুকৃত অনরাইন /ই-কফায ব্যফায ংক্রান্ত 

কাম ©ক্রভ মযফীক্ষণ  

অনরাইন/ই-

কফায ব্যফায 

মযফীক্ষণকৃত 

৩ % কাযী 

মযচারক 

(প্রান) 

১০০% রক্ষযভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন ১০০% ১০০% ১০০% -   

৫.৬ কাস্যার মভমেয়ায ব্যফায কঙ্গয নাগমযক 

ভস্যায ভাধান  

ভস্যা 

ভাধানকৃত 

১ % কাযী 

মযচারক 

   (প্রান) 

১০০% রক্ষযভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন ১০০% ১০০% ১০০% -    

৬. উদ্ভাফনী উঙ্গযাগ  কফা দ্ধমত জীকযণ……………..….৫ 

৬.১ ফাশল মক উদ্ভাফন কভ ম-শযকল্পনা ২০১৮-১৯ 

প্রণেন 

কভ ম-শযকল্পনা 

প্রণীত 

১ তামযখ ঐ ৩০/৯/১৮ 

৩১/১২/১৮ 

৩১/৩/১৯ 

৩০/৬/১৯ 

রক্ষযভাত্রা ৩০/৯/১৮ ৩১/১২/১৮ ৩১/৩/১৯ ৩০/৬/১৯    

অজমন ৩০/৯/১৮ ৩১/১২/১৮ ৩১/৩/১৯ -   

৬.২ ফাশল মক উদ্ভাফন কভ ম-শযকল্পনাে অর্ন্মভুক্ত 

কাম মক্রভ ফাস্তফােন  

ফাস্তফাময়ত 

উদ্ভাফনী কাম মক্রভ 

২ % ঐ ৫০% রক্ষযভাত্রা - ২৫% - ২৫%    

অজমন - ২৫% - -   

৬.৩ চালুকৃত উদ্ভাফন উঙ্গযাগ /মজকৃত কফা 

মযফীক্ষণ 

চালুকৃত কফা 

মযফীক্ষণকৃত 

২ % ঐ ১০০% রক্ষযভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন ১০০% ১০০% ১০০% -   

৭. স্বচ্ছতা  জফাফমদম শক্তারীকযণ…………………….১৬ 

৭.১ মমএ ২০০৬-এয ধাযা ১১(২)  মমআয 

২০০৮-এয মফমধ ১৬(৬) অনুমায়ী ক্রয় -মযকল্পনা 

২০১৮-১৯ প্রণয়ন 

ক্রয়-মযকল্পনা 

প্রণীত 

৩ তামযখ ঐ ৩০/৯/১৮ 

৩১/১২/১৮ 

৩১/৩/১৯ 

৩০/৬/১৯ 

রক্ষযভাত্রা ৩০/৯/১৮ ৩১/১২/১৮ ৩১/৩/১৯ ৩০/৬/১৯    

অজমন ৩০/৯/১৮ ৩১/১২/১৮ ৩১/৩/১৯ -    

৭.২ স্ব স্ব ঙ্গয়ফাইঙ্গর্য অমবঙ্গমাগ প্রমতকায ব্যফস্থা 

(GRS) কফাফক্স ারনাগাদকযণ 

ঙ্গয়ফাইঙ্গর্ 

 ারনাগাদকৃত  

১ তামযখ ঐ ৩০/৯/১৮ 

৩১/১২/১৮ 

৩১/৩/১৯ 

৩০/৬/১৯ 

রক্ষযভাত্রা ৩০/৯/১৮ ৩১/১২/১৮ ৩১/৩/১৯ ৩০/৬/১৯    

অজমন ৩০/৯/১৮ ৩১/১২/১৮ ৩১/৩/১৯ -    
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কাম©ক্রঙ্গভয নাভ কভ©ম্পাদন 

সূচক 

 

সূচঙ্গকয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়ঙ্গনয

দাময়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যমি/দ 

২০১৮-২০১৯ 

অথ মফছঙ্গযয 

রক্ষযভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগমত মযফীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  ভন্তব্য 

রক্ষযভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ 

ককায়ার্ মায 

২য় 

ককায়ার্ মায 

৩য় 

ককায়ার্ মায 

৪থ ম 

ককায়ার্ মায 

কভার্ 

অজমন 

অমজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৭.৩ ভিণারয়/মফবাগ/অন্যান্য যাষ্ট্রীে প্রশতষ্ঠাদনয  স্ব 

স্ব কফা প্রদান প্রমতশ্রুমত (মটিঙ্গজনস্ চার্ মায ) এফং 

আতাধীন দপ্তয /ংহায কফা প্রদান প্রমতশ্রুমত 

ফাস্তফায়ন অগ্রগমত মযফীক্ষণ 

ফাস্তফায়ন 

অগ্রগমত 

মযফীক্ষণকৃত 

৪ % ঐ ১০০% রক্ষযভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন ১০০% ১০০% ১০০% -   

৭.৪ ভিণারয়/মফবাগ/যাষ্ট্রীে প্রশতষ্ঠাদনয এফাং 

আতাধীন/অধ:স্তন দপ্তয /ংহায াখা /অমধাখা 

মযদ মন/আকমস্মক মযদ মন   

মযদ মন/ 

আকমস্মক 

মযদ মন   ম্পন্ন 

২ ংখ্যা ঐ ২৪ রক্ষযভাত্রা ৬ ৬ ৬ ৬    

অজমন ৬ ৬ ৬ -   

৭.৫ মচফারয় মনঙ্গদ মভারা ২০১৪ অনুমায়ী নমথয 

কেমণ মফন্যাকযণ  

নমথ কেমণ 

মফন্যাকৃত 

৪ % কাযী 

মযচারক 

(কর) 

১০০% রক্ষযভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন ১০০% ১০০% ১০০% -  

৭.৬  গণশুনানী আঙ্গয়াজন আঙ্গয়ামজত 

গণশুনানী 

২ সংখ্যা কাযী 

মযচারক 

(প্রান) 

০৪ রক্ষযভাত্রা ০১ ০১ ০১ ০১    

অজমন ০১ ০১ ০১ -    

৮. ভিণারয়/মফবাগ/অন্যান্য যাষ্ট্রীয় প্রমতষ্ঠাঙ্গনয শুদ্ধাচায ংমিষ্ট অন্যান্য কাম©ক্রভ……………..৬ (মনঙ্গদ মমকায় ংঙ্গমামজত তামরকা কথঙ্গক কভঙ্গক্ষ ৩টি কাম©ক্রভ মনফ মাচন কযঙ্গত ঙ্গফ)  

৮.৪ যাজস্ব  উন্নয়ন খাঙ্গতয ককায়ার্ মায মবমত্তক 

ফযাদ্দ ভয়ভত ছাড় মনমিতকযণ 

ভয়ভত ফযাদ্দ 

ছাড়কৃত 

২ % কাযী 

মযচারক 

(প্রান) 

১০০% রক্ষযভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন ১০০% ১০০% ১০০% -   

৮.৬ মফদুযৎ, ামন  জ্বারানীয (কতর/গ্যা) এয 

ােয়ী/ঙ্গফ মাত্তভ ব্যফায মনমিতকযণ 

ােয়ী ব্যফায 

মনমিতকৃত 

২ % কাযী 

মযচারক 

(প্রান) 

১০০% রক্ষযভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন ১০০% ১০০% ১০০% -   

৮.৩ ফঙ্গকয়া মফদুযৎ, ামন  জ্বারানীয মফর প্রদান ফঙ্গকয়া মফর 

প্রদানকৃত 

২ % মাফ যক্ষণ 

অমপায 

১০০% রক্ষযভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন ১০০% ১০০% ১০০% -   

৯. শুদ্ধাচার চচ চার জন্য পুরস্কার/প্রণ াদনা প্রদান..............................৩ 

৯.১ Ôky×vPvi পুযস্কায  প্রদান  bxwZgvjv 2017Õ 

এফং ভমিময লদ মফবাঙ্গগয ১৩.৩.২০১৮ তামযঙ্গখয 

০৪.০০.০০০০.৮২২.১৪.০৪২.১৬.০৫৩ নম্বয 

ষ্পেীকযণ ত্র অনুমায়ী শুদ্ধাচায পুযস্কায প্রদান 

প্রদত্ত পুযস্কায ৩ তামযখ মযচারক ৩০/০৬/১৯ রক্ষযভাত্রা - - - ৩০/০৬/১৯    

অজমন - - -     

১০. অথ ম ফযাদ্দ....................................................................৫ 

১০.১ শুদ্ধাচায কভ ম-শযকল্পনাে অর্ন্মভুক্ত  শফশবন্ন 

কামক্রভ ফাস্তফােদনয জন্য  ফযাদ্দকৃত   অঙ্গথ ময 

আনুভাশনক মযভাণ 

 

 

ফযাদ্দকৃত অথ ম ৫ রি 

টাকা 

মাফ 

যক্ষণ 

অমপায 

৫ রক্ষযভাত্রা - ২ - ৩    

অজমন - ১.১৫ - -   
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কাম©ক্রঙ্গভয নাভ কভ©ম্পাদন 

সূচক 

 

সূচঙ্গকয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়ঙ্গনয

দাময়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যমি/দ 

২০১৮-২০১৯ 

অথ মফছঙ্গযয 

রক্ষযভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগমত মযফীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  ভন্তব্য 

রক্ষযভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ 

ককায়ার্ মায 

২য় 

ককায়ার্ মায 

৩য় 

ককায়ার্ মায 

৪থ ম 

ককায়ার্ মায 

কভার্ 

অজমন 

অমজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১১. মযফীক্ষণ  মূল্যায়ন…………………………….১০ 

১১.১ জাতীয় শুদ্ধাচায ককৌর কভ ম -মযকল্পনা, 

২০১৮-১৯ প্রণয়ন কঙ্গয ভমিমযলদ মফবাঙ্গগ দামখর 

প্রণীত কভ ম-

মযকল্পনা 

দামখরকৃত 

৩ তাশযখ কাযী 

মযচারক 

(প্রান) 

১২/০৭/১৮ রক্ষযভাত্রা ১২/০৭/১৮ - - -    

অজমন ১২/০৭/১৮ - - -   

১১.২ মনধ মামযত ভঙ্গয় নত্রভামক মযফীক্ষণ 

প্রমতঙ্গফদন ভমিমযলদ মফবাঙ্গগ দামখর 

 

নত্রভামক 

প্রমতঙ্গফদন 

দামখরকৃত 

২ াংখ্যা ঐ ৪ রক্ষযভাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন ১ ১ ১ -   

১১.৩ আওতাধীন দপ্তয/াংস্াদক জাতীয় শুদ্ধাচায 

ককৌর কভ ম -মযকল্পনা, ২০১৮-১৯  প্রণয়ঙ্গনয 

মনকদ মনা প্রদান 

মনঙ্গদ মনা প্রদত্ত ১ তাশযখ কাযী 

মযচারক 

(প্রান) 

১৫/৭/১৮ রক্ষযভাত্রা ১৫/৭/১৮ - - -    

অজমন ১৫/৭/১৮ - - -   

১১.৪ আওতাধীন দপ্তয/াংস্ায জাতীয় শুদ্ধাচায 

ককৌর কভ ম -মযকল্পনা, ২০১৮-১৯  প্রণয়ঙ্গনয 

মনমভত্ত কভ মারা আঙ্গয়াজন 

আঙ্গয়ামজত 

কভ মারা 

২ তাশযখ ঐ ২৫/৮/১৮ রক্ষযভাত্রা ২৫/৮/১৮ - - -    

অজ©ন ২৫/৮/১৮ - - -    

১১.৫ আওতাধীন দপ্তয/াংস্া কর্তমক প্রণীত/ দামখরকৃত 

জাতীয় শুদ্ধাচায ককৌর মযফীক্ষণ  প্রমতঙ্গফদঙ্গনয 

য মপেব্যাক প্রদান 

অনুমষ্ঠত 

মপেব্যাক বা 

২ ংখ্যা ঐ ৪ রক্ষযভাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন ১ ১ ১ -   

 

 

 

 

 

 
মযচারক 

            ফাংরাঙ্গদ মশু একাঙ্গেমভ 
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ভন্ত্রণারে/শফবাগ/যাষ্ট্রীে প্রশতষ্ঠাদনয জাতীয় শুদ্ধাচায ককৌর কভ ম-মযকল্পনা প্রণয়ন  ফাস্তফায়ন অগ্রগমত মযফীক্ষণ কাঠাঙ্গভা, ২০১৮-২০১৯ 

 

ভন্ত্রণারে/শফবাগ/যাষ্ট্রীে প্রশতষ্ঠাদনয নাভ: ফাংরাঙ্গদ মশু একাঙ্গেমভ, ঢাকা-১০০০ 

কাম ©ক্রঙ্গভয নাভ 

 

কভ ©ম্পাদন সূচক 

 

সূচঙ্গকয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়ঙ্গনয 

দাময়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যমি/দ 

 

২০১৮-

২০১৯ 

অথ মফছঙ্গযয 

রক্ষযভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগমত মযফীক্ষণ, ২০১৮-২০১৮ অমজমত 

ভান 

ভন্তব্য 

রক্ষযভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ 

ককা  

২য় ককা 

 

৩য় ককা 

 

৪থ ম ককা 

 

কভার্ 

অজমন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৮ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৮. ভিণারয়/মফবাগ/অন্যান্য যাষ্ট্রীয় প্রমতষ্ঠাঙ্গনয শুদ্ধাচায ংমিষ্ট অন্যান্য কাম©ক্রভ 

 

৮.১ কফা প্তা  চালুকৃত  প্রদত্ত 

কফা কাম©ক্রভ ভমনর্মযং 

কাম ©ক্রভ 

মযফীক্ষণকৃত 

১ % কাযী 

মযচারক 

(প্রান) 

৮০% রক্ষযভাত্রা ২০% ২০% ২০% ২০%    

অজমন ২০% ২০% ২০% -  

৮.২ দপ্তঙ্গযয কফামূল্য /মপ গ্রঙ্গণয 

কক্ষঙ্গত্র গৃীত অঙ্গথ ময যমদ প্রদান 

মনমিতকযণ 

যমঙ্গদয ভাধ্যঙ্গভ 

কফামূল্য গৃীত 

১ % ঐ ১০০% রক্ষযভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন ১০০% ১০০% ১০০% -  

৮.৩ ফঙ্গকয়া মফদুযৎ, ামন  

জ্বারানীয মফর প্রদান 

ফঙ্গকয়া মফর 

প্রদানকৃত 

১ % মাফ 

যক্ষণ 

অমপায 

১০০% রক্ষযভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন ১০০% ১০০% ১০০% -  

৮.৪ যাজস্ব  উন্নয়ন খাঙ্গতয 

ককায়ার্ মায মবমত্তক ফযাদ্দ ভয়ভত 

ছাড় মনমিতকযণ 

ভয়ভত ফযাদ্দ 

ছাড়কৃত 

১ % ঐ ১০০% রক্ষযভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজ©ন ১০০% ১০০% ১০০% -  

৮.৫ ননমতকতা ম্পমকমত 

কাোয/মরপঙ্গরর্/বাজ নতমযয  

মফমরয ব্যফহা গ্রণ 

প্রস্তুত/মফমরকৃত 

কাোয/মরপঙ্গরর্/

বাজ 

১ ংখ্যা কাযী 

মযচারক 

(প্রকানা) 

১০ রক্ষযভাত্রা - - ১০ -    

অজমন - - ১০ -  

৮.৬ মফদুযৎ, ামন  জ্বারানীয 

(কতর/গ্যা) এয ােয়ী /ঙ্গফ মাত্তভ 

ব্যফায মনমিতকযণ 

ােয়ী ব্যফায 

মনমিতকৃত 

১ % কাযী 

মযচারক 

(প্রান) 

১০০% রক্ষযভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন ১০০% ১০০% ১০০% -  

৮.৭ কভ মকতম-কভ মচাময ফদরীকাঙ্গর 

প্রমভত মনয়ভ-নীমত অনুযণ 

প্রমভত নীমত 

অনুসৃত 

১ % কাযী 

মযচারক 

(প্রান) 

১০০% রক্ষযভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন ১০০% ১০০% ১০০% -  

 

 

 

মযমষ্ট খ 


