
জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষণ  াঠামর্া, ২০১৮-২০১৯ 
 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রবিষ্ঠানের নার্: রিন্দুধর্ীয়  ল্যাণ ট্রাস্ট 

 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৮-২০১৯ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষযর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৪ ১৫ 

১. প্রারতষ্ঠারন  ব্যবস্থা………………………………১১ 

১.১ নৈতিকিা কতিটির সভা   অনুতিি সভা ৪ সংখ্যা সরচব ০৪টি লক্ষযর্াত্রা ০১টি ০১টি ০১টি ০১টি    

অজমন       

1.2 নৈতিকিা কতিটির সভার তসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ৈ  

বাস্তবাতয়ি 

তসদ্ধান্ত 

৪ % ,, ১০০ লক্ষযর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন       

১.৩ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্ শুদ্ধাচার 

কসবাবক্স িালনাগাদ রণ 

কসবাবক্স 

িালনাগাদকৃত 

১ তাররখ রিল্ড 

অরিসার 

২৮.০৯.১৮ 

২০.১১.১৮ 

২৬.০২.১৯ 

৩০.০৫.১৯ 

লক্ষযর্াত্রা ২৮.৯.১৮ ২০.১১.১৮ ২৬.২.১৯ ৩০.৫.১৯    

অজমন       

১.৪ উত্তর্ চচ মার (best practice) 

তারল া প্রণয়ন  মর র্রিপররষদ 

রবভামগ কপ্ররণ 

উত্তর্ চচ মার 

তারল া কপ্রররত 

২ তাররখ - - লক্ষযর্াত্রা - - - -    

অজমন       

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

২.১ অংশীজমনর (stakeholder) 

অংশগ্রিমণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ২ সংখ্যা সরচব ০১ টি লক্ষযর্াত্রা - - ০১ টি -    

অজমন       
২.২  র্ ম তমা- র্ মচাররমদর অংশগ্রিমণ 

রনয়রর্ত উপরহিরত রবরধর্ালা ১৯৮২; 

সর ারর  র্ মচারর আচারণ রবরধর্ালা 

১৯৭৯ এবং সরচবালয় রনমদ মশর্ালা 

২০১৪ সম্পম ম সমচতনতা বৃরদ্ধমূল  

সভা/প্ররশক্ষণ আময়াজন 

অংশগ্রহণকারী/ 

প্রতশক্ষণার্থী 
৩ সংখ্যা সরচব ২০ জন লক্ষযর্াত্রা 

 

 

- ১০ জন - ১০ জন    

অজমন       

২.৩ জািীয় শুদ্ধাচার ককৌশল তবষয়য় 

 র্ ম তমা- র্ মচাররমদর প্রতশক্ষণ প্রদাৈ 
প্রতশক্ষণার্থী ২ সংখ্যা সরচব ২০ জন লক্ষযর্াত্রা ১০ জন - ১০ জন -    

অজমন       

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

৩.১ তহন্দুিিীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইৈ 

 

জািীয় সংসয়দ 

তবল পাসকৃি 

৮ িাতরখ সতচব ৩১.১২.১৮ লক্ষযিাত্রা - ৩১.১২.১৮ - -    

অজমন       
৩.২ তহন্দুিিীয় কল্যাণ ট্রায়স্টর চাকুতর 

তবতিিালা 

িন্ত্রণালয়য় 

কপ্ররণকৃি 

২ িাতরখ সতচব ৩০.০৯.১৮ লক্ষযিাত্রা ৩০.৯.১৮ - - -    

অজমন       

 



 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৮-২০১৯ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষযর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৪ ১৫ 

 

৪. তথ্য অরধ ার সম্পর মত  ার্ মক্রর্  …………………….১৪  

৪.১ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্ িথ্য অতিকার   

কসবাবক্স িালনাগাদ রণ  

কসবাবক্স 

হালৈাগাদকৃি 

১ িাতরখ রিল্ড 

অরিসার 

২৮.০৯.১৮ 

২৮.১১.১৮ 

২৬.০২.১৯ 

৩০.০৫.১৯ 

লক্ষযিাত্রা ২০.৯.১৮ ২৮.১১.১৮ 

 

২৬.০২.১৯ 

 

৩০.০৫.১৯    

অজমন       

৪.২ িথ্য অতিকার আইয়ৈর আওিায়  

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কি মকিমা (তিও) ও তবকল্প 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কি মকিমার অৈলাইৈ 

প্রতশক্ষণ সম্পাদৈ 

অনলাইন 

প্ররশক্ষমণর  

সনদ প্রাপ্ত 

২ িাতরখ রিল্ড 

অরিসার 
২০.১০.১৮ লক্ষযিাত্রা 

 

- ২০.১০.১৮ - -    

অজমন       

৪.৩ দুদম  হিারপত ির্লাইন নম্বর 

১০৬ (কর্াল রি) স্ব স্ব তথ্য বাতায়মন 

সংযুি রণ এবং তা  র্ ম তমা-

 র্ মচাররমদরম  অবরিত রণ 

িথ্য িািায়নে 

সংন াবিি ও 

কম মকিমা-

কম মচাবর অিবিি 

১ তাররখ সতচব ৩০.০৯.১৮ লক্ষযর্াত্রা 

 

৩০.৯.১৮ - - -    

অজমন       

৪.৪ তথ্য বাতায়মন সংমর্ারজত 

সংরিষ্ট তথ্যসমূি িালনাগাদ রণ  

তথ্য বাতায়ন 

িালনাগাদকৃত 

২ তাররখ রিল্ড 

অরিসার 
২৮.০৯.১৮ 

২৮.১১.১৮ 

২৬.০২.১৯ 

৩০.০৫.১৯ 

লক্ষযর্াত্রা ২৮.০৯.১৮ 

 
২৮.১১.১৮ 

 

২৬.০২.১৯ 

 

৩০.০৫.১৯    

অজমন       

৪.৫  তথ্য অরধ ার আইন. ২০০৯; 

জনস্বার্ ম সংরিষ্ট তথ্য প্র াশ (সুরক্ষা) 

আইন, ২০১১ এবং জনস্বার্ ম সংরিষ্ট 

তথ্য প্র াশ (সুরক্ষা) রবরধর্ালা, ২০১৭ 

সম্পম ম  র্ ম তমা- র্ মচাররমদরম  

অবরিত রণ 

 র্ ম তমা-

 র্ মচারর অবরিত 

৬ সংখ্যা সতচব ১০ লক্ষযর্াত্রা 

 

- ০৫ - ০৫    

অজমন       

৪.৬ স্বপ্রমণারদত তথ্য প্রকাশ 

বেনদ মবশকা িালোগাদ কনর 

ওময়বসাইমর্ প্র াশ  

িালনাগাদকৃত 

রনমদ মরশ া 

ওময়বসাইমর্ 

প্র ারশত 

২ িাবরখ সতচব ২০.০২.১৯ লক্ষযর্াত্রা 

 

- ২০.২.১৯ - -    

অজমন       

৫. ই-গভমন মন্স বাস্তবায়ন……………………………..১৩ 

৫.১ দাপ্তরর   ামজ অনলাইন করসপন্স 

রসমস্টর্ (ই-কর্ইল/এসএর্এস)-এর 

ব্যবিার 

ই-কর্ইল/ 

এসএর্এস 

ব্যবহৃত 

২ % রিল্ড 

অরিসার 

৬০% লক্ষযর্াত্রা ৬০% ৬০% ৬০% ৬০%    

অজমন       

৫.২ রভরিও/অেলাইে/নেবল- নিামরন্স 

আময়াজন (স্কাইপ/ম্যামসন্জার, ভাইবার 

 নিামরন্স 

অনুরষ্ঠত  
৩ সংখ্যা  - লক্ষযর্াত্রা - - - -    

অজমন       



 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৮-২০১৯ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষযর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৪ ১৫ 

ব্যবিারসি) 

৫.৩ দাপ্তরর  স ল  ামজ ইউরনম াি 

ব্যবিার  

ইউবেনকাড 

ব্যিহৃি 

২ % সতচব ১০০% লক্ষযর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    
অজমন       

৫.৪ ই-কর্ন্ডার/ই-রজরপ-এর র্াধ্যমর্ 

ক্রয়  ার্ ম সম্পাদন 

ই-কর্ন্ডার 

সম্পারদত  
২ % - - লক্ষযর্াত্রা - - - -    

অজমন       
৫.৫ চালুকৃত অনলাইন/ই-কসবার 

ব্যবিার সংক্রান্ত  ার্ মক্রর্ পররবীক্ষণ  

অনলাইন/ই-

কসবার ব্যবিার 

পররবীক্ষণকৃত 

৪ % - - লক্ষযর্াত্রা - - - -    
অজমন       

৬. উদ্ভাবনী উমযাগ ও কসবা পদ্ধরত সিজী রণ……………..….৫ 

৬.১ িাবষ মক উদ্ভািে কম ম-পবরকল্পো 

২০১৮-১৯ প্রণয়ে 

কম ম-পবরকল্পো 

প্রণীি 

১ তাররখ সতচব ১০.০৮.১৮ লক্ষযর্াত্রা ১০.৮.১৮ - - -    
অজমন       

৬.২ িাবষ মক উদ্ভািে কম ম-পবরকল্পোয় 

অর্ন্মভুক্ত কা মক্রম িাস্তিায়ে  

বাস্তবারয়ত 

উদ্ভাবনী  ার্ মক্রর্ 
২ % সতচব - লক্ষযর্াত্রা - - - -    

অজমন       

৬.৩ চালুকৃত উদ্ভাবন 

উমযাগ/সিরজকৃত কসবা পররবীক্ষণ 

চালুকৃত কসবা 

পররবীক্ষণকৃত 

২ % রিল্ড 

অরিসার 
- লক্ষযর্াত্রা - - - -    

অজমন       

৭. স্বচ্ছতা ও জবাবরদরি শবক্তশালী রণ…………………….১৪ 

৭.১ রপরপএ ২০০৬-এর ধারা ১১(২) ও 

রপরপআর ২০০৮-এর রবরধ ১৬(৬) 

অনুর্ায়ী ক্রয়-পরর ল্পনা ২০১৮-১৯ 

প্রণয়ন 

ক্রয়-পরর ল্পনা 

প্রণীত 

৩ তাররখ সতচব ৩০.০৮.১৮ লক্ষযর্াত্রা ৩০.৮.১৮ - - -    

অজমন        

৭.২ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্র অরভমর্াগ 

প্ররত ার ব্যবস্থা (GRS) কসবাবক্স 

িালনাগাদ রণ 

ওময়বসাইমর্ 

 িালনাগাদকৃত  

১ তাররখ রিল্ড 

অরিসার 

২৮.০৯.১৮ 

২৮.১১.১৮ 

২৬.০২.১৯ 

৩০.০৫.১৯ 

লক্ষযর্াত্রা ২৮.০৯.১৮ 

 

২৮.১১.১৮ 

 

২৬.০২.১৯ 

 

৩০.০৫.১৯    

অজমন        

৭.৩ র্িণালয়/রবভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় 

প্রবিষ্ঠানের  স্ব স্ব কসবা প্রদান 

প্ররতশ্রুরত (রসটিমজনস্ চার্ মার) এবং 

আওতাধীন দপ্তর/সংহিার কসবা প্রদান 

প্ররতশ্রুরত বাস্তবায়ন অগ্রগরত 

পররবীক্ষণ 

বাস্তবায়ন 

অগ্রগরত 

পররবীক্ষণকৃত 

৪ % রিল্ড 

অরিসার 

১০.০৮.১৮ লক্ষযর্াত্রা ১০.৮.১৮ - - -    

অজমন       

৭.৪ র্িণালয়/রবভাগ/রাষ্ট্রীয় 

প্রবিষ্ঠানের এিং আওতাধীন/অধ:স্তন 

দপ্তর/সংহিার শাখা/অরধশাখা 

পররদশ মন/ 

আ রি  

পররদশ মন   

২ সংখ্যা সতচব ০৪ লক্ষযর্াত্রা ০১ ০১ ০১ ০১    

অজমন       



 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৮-২০১৯ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষযর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৪ ১৫ 

পররদশ মন/আ রি  পররদশ মন   সম্পন্ন 

৭.৫ সরচবালয় রনমদ মশর্ালা ২০১৪ 

অনুর্ায়ী নরর্র কেরণ রবন্যাস রণ  

নরর্ কেরণ 

রবন্যাসকৃত 

৪ % সতচব ৩০% লক্ষযর্াত্রা ৩০% ৩০% ৩০% ৩০%    

অজমন      

৮. র্িণালয়/রবভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠামনর শুদ্ধাচার সংরিষ্ট অন্যান্য  ার্ মক্রর্……………..৬ (রনমদ মরশ ায় সংমর্ারজত তারল া কর্ম   র্পমক্ষ ৩টি  ার্ মক্রর্ রনব মাচন  রমত িমব)  

৮.১ বম য়া রবদুযৎ, পারন ও জ্বালানীর 

রবল প্রদান 

বম য়া রবল 

প্রদানকৃত 

২ % সতচব ৫০% লক্ষযর্াত্রা ৫০% ৫০% ৫০% ৫০%    

অজমন       

৮.২ ননরত তা সম্পর মত 

কপাস্টার/রলিমলর্/ভাজ নতররর ও 

রবরলর ব্যবস্থা গ্রিণ 

কপাস্টার/রলিমলর্/

ভাজ নতরর ও রবরল 

২ সংখ্যা সতচব ১০০০ লক্ষযর্াত্রা - - ১০০০ -    

অজমন       

৮.৩ রবদুযৎ, পারন ও জ্বালানীর 

(কতল/গ্যাস) এর সােয়ী/সমব মাত্তর্ 

ব্যবিার রনরিত রণ 

সােয়ী ব্যবিার 

রনরিত রণ 

২ % সতচব ১০০% লক্ষযর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন       

৯. শুদ্ধাচার চচ মার িন্য পুরস্কার/প্রনণাদো প্রদাে..............................৫ 

৯.১ ‘শুদ্ধাচার পুরস্কার  প্রদাে 

নীরতর্ালা ২০১৭’ এবং র্রিপররষদ 

রবভামগর ১৩.৩.২০১৮ তাররমখর 

০৪.০০.০০০০.৮২২.১৪.০৪২.১৬.০৫৩ 

নম্বর ষ্পস্টী রণ পত্র অনুর্ায়ী শুদ্ধাচার 

পুরস্কার প্রদাে 

প্রদত্ত পুরস্কার ৩ তাররখ সতচব ১৫.০৫.১৯ লক্ষযর্াত্রা - - - ১৫.৫.১৯    

অজমন        

৯.২ আওতাধীন/অধস্তন  ার্ মালময় 

‘শুদ্ধাচার পুরস্কার  প্রদাে নীরতর্ালা, 

২০১৭’ অনুর্ায়ী শুদ্ধাচার পুরস্কার 

প্রদানের বেবমত্ত সংবিষ্ট ককানড অর্ ম 

িরাদ্দ 

অর্ ম বরাদ্দকৃত ২ তাররখ - - লক্ষযর্াত্রা - - - -    

অজমন       

১০. অর্ ম িরাদ্দ....................................................................৫ 

১০.১ শুদ্ধাচার কম ম-পবরকল্পোয় 

অর্ন্মভুক্ত বিবভন্ন কা মক্রম িাস্তিায়নের 

িন্য িরাদ্দকৃি  অমর্ মর আনুমাবেক 

পররর্াণ 

িরাদ্দকৃি অর্ ম ৫ লক্ষ 

োকা 

সতচব ০২.০০ লক্ষযর্াত্রা - ০১.০০ - ০১.০০    

অজমন       

১১. পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন…………………………….১০ 

১১.১ জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-

পরর ল্পনা, ২০১৮-১৯ প্রণয়ন  মর 

র্রিপররষদ রবভামগ দারখল 

প্রণীত  র্ ম-

পরর ল্পনা 

দারখলকৃত 

৩ িাবরখ সতচব ০৩.০৭.১৮ লক্ষযর্াত্রা ০৩.৭.১৮       

অজমন       



 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৮-২০১৯ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষযর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৪ ১৫ 

 

১১.২ রনধ মাররত সর্কয় নত্রর্ারস  

পররবীক্ষণ প্ররতমবদন র্রিপররষদ 

রবভামগ দারখল 

নত্রর্ারস  

প্ররতমবদন 

দারখলকৃত 

২ সংখ্যা সতচব ০৪টি লক্ষযর্াত্রা ০১ ০১ ০১ ০১    

অজমন       

১১.৩ আওিাধীে দপ্তর/সংস্িানক 

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-

পরর ল্পনা, ২০১৮-১৯  প্রণয়মনর 

রনমদ মশনা প্রদান 

রনমদ মশনা প্রদত্ত ১ িাবরখ - - লক্ষযর্াত্রা - - - -    

অজমন       

১১.৪ আওিাধীে দপ্তর/সংস্িার জাতীয় 

শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা, 

২০১৮-১৯  প্রণয়মনর রনরর্ত্ত  র্ মশালা 

আময়াজন 

আময়ারজত 

 র্ মশালা 

২ িাবরখ - - লক্ষযর্াত্রা - - - -    

অজমন        

১১.৫ আওিাধীে দপ্তর/সংস্িা কর্তমক 

প্রণীি/দারখলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার 

ক ৌশল পররবীক্ষণ  প্ররতমবদমনর ওপর 

রিিব্যা  প্রদান 

অনুরষ্ঠত 

রিিব্যা  সভা 

২ সংখ্যা - - লক্ষযর্াত্রা - - - -    

অজমন       

 


