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১। কপ্রক্ষাট: 

 গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরায়দ যকায ২০১২ ায়র জাতীে শুদ্ধাচায ককৌর প্রণেন কয়যয়ে। এ ককৌয়রয মূর রক্ষয 

র শুদ্ধাচায চচ যা ও দুনীলত প্রলতয়যায়ধয ভাধ্যয়ভ যাষ্ট্র ও ভায়জ সুান প্রলতষ্ঠা কযা। সুখী -মৃদ্ধ কানায ফাংরা গড়ায 

প্রতযয়ে প্রণীত ককৌয়র শুদ্ধাচাযয়ক ননন্ত্রতকতা ও ততা দ্বারা প্রভান্ত্রিত আিরণগত উৎক থ এিাং প্রকান মাদজর 

কাদাত্তীণ থ মানদণ্ড, প্রথা ও নীন্ত্রতর প্রন্ত্রত আনুগতয  ন্ত্রাদি াংজ্ঞান্ত্রয়ত করা দয়দে।  এ ককৌয়র যাষ্ট্র এ ভায়জ শুদ্ধাচায 

প্রলতষ্ঠা যকায়যয াংলফধালনক ও আইনগত স্থােী দালেত্ব ; সুতযাং যকাযয়ক অব্যাতবায়ফ এই রয়ক্ষয  কাম যক্রভ 

লযচারনা কযয়ত য়ফ ভয়ভ য উয়েখ আয়ে। এযই ধাযাফালকতাে প্রাে কর ভন্ত্রণারে/লফবাগ/অন্যান্য যাষ্ট্রীে প্রলতষ্ঠানমূ 

১ জানুোলয ২০১৫ কথয়ক ৩০ জুন ২০১৬ কভোয়দয জন্য শুদ্ধাচায কভ য-লযকল্পনা ও ফাস্তফােন অগ্রগলত  লযফীক্ষণ 

কাঠায়ভা প্রণেন কয়য। ২০১৬-২০১৭ অথ য-ফেয়য ভন্ত্রণারে /লফবাগ/ংস্থায াাাল আওতাধীন দপ্তয /ংস্থায জন্য 

শুদ্ধাচায কভ য -লযকল্পনা ও ফাস্তফােন অগ্রগলত লযফীক্ষ ণ কাঠায়ভা প্রণেন কযা ে । ২০১৭-২০১৮ অথ যফেয য়ত  

ভন্ত্রণারে/লফবাগ/ংস্থা, আওতাধীন দপ্তয/ংস্থায াাাল ভাঠ ম যায়েয ন্ত্রিভাগীয়, আঞ্চন্ত্রক এিাং প্রজা ও উদজা 

য থাদয়র কায থায়মূ জাতীে শুদ্ধাচায ককৌর কভ য-লযকল্পনা ও ফাস্তফােন লযফীক্ষণ কাঠায়ভা প্রণেন কয়য। আগালভ 

২০১৮-১৯ অথ যফেয়য জাতীে শুদ্ধাচায ককৌর কভ য -লযকল্পনাে পূয়ফ য অনুসৃত কাঠায়ভায াাাল প্রথভফায়যয ভয়তা 

ম্পালদত কায়জয লফযীয়ত নম্বয প্রদান ও ক আয়রায়ক মূল্যােয়নয ব্যফস্থা যাখা য়েয়ে।    

 াংন্ত্রিষ্ট ক মিণায়/ন্ত্রিভাগ তাদদর স্ব স্ব জাতীে শুদ্ধাচায ককৌর কভ য-লযকল্পনা প্রণেন োড়াও আওতাধীন 

দপ্তর/াংস্থা এিাং এ ক দপ্তর/াংস্থার আঞ্চন্ত্রক ও মাঠ য থাদয়র কায থায়মূদর জন্য জাতীে শুদ্ধাচায ককৌর কভ য-

লযকল্পনা প্রণেন ও িাস্তিায়দন প্রদয়াজনীয় ায়তা প্রদান করদি। উদেখ্য, মিণায়/ন্ত্রিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রন্ত্রতষ্ঠান, 

আওতাধীন দপ্তর/াংস্থা এিাং আঞ্চন্ত্রক ও মাঠ য থাদয়র কায থায়মূদর জাতীে শুদ্ধাচায ককৌর কভ য -লযকল্পনা 

প্রণয়দন ায়তা করার জন্য মন্ত্রিন্ত্ররদ ন্ত্রিভাগ প্রথদক পৃথক ৩টি ন্ত্রনদদ থন্ত্রলকা প্রণয়ন করা দয়দে। এই ন্ত্রনদদ থন্ত্রলকা মূ 

অনুযণ কয়য  মিণায়/ন্ত্রিভাগ স্ব স্ব প্রক্ষদত্র জাতীে শুদ্ধাচায ককৌর কভ য -লযকল্পনা প্রণেন কযয়ফ এফং আওতাধীন 

দপ্তর/াংস্থা এিাং আঞ্চন্ত্রক ও মাঠ য থাদয়র কায থায়মূদর জাতীে শুদ্ধাচায ককৌর কভ য -লযকল্পনা প্রণয়দনর জন্য 

ন্ত্রনদদ থলনা প্রদান করদি। কভ য-লযকল্পনাে অর্ন্যভুি কাম যক্রভমূ ফাস্তফােন কয়ল  মূল্যায়দনর প্রক্ষদত্রও এ ন্ত্রনদদ থন্ত্রলকা 

অনুরণ করদত দি। 

 

২। জাতীে শুদ্ধাচায ককৌর কভ য-লযকল্পনা, ২০১৮-২০১৯ 

জাতীে শুদ্ধাচায ককৌর কভ য -লযকল্পনাে প্রালতষ্ঠালনক ব্যফস্থা , দক্ষতা ও ননলতকতায উন্নেন , শুদ্ধাচায 

প্রলতষ্ঠাে ােক আইন /লফলধ/নীলতভারা/ম্যানুয়ের প্রণেন/ংস্কায/ারনাগাদকযণ ও প্রজ্ঞান /লযত্র জালয ; তথ্য 

অলধকায ম্পলকযত কাম যক্রভ , ই-গবয়ন যন্স ফাস্তফােন , উদ্ভাফনী উয়যাগ ও কফা দ্ধলত জীকযণ , স্বচ্ছতা ও 

জফাফলদল লন্ত্রিলাীকযণ, আঞ্চলরক/ভাঠ ম যায়েয কাম যারয়েয শুদ্ধাচায ংলিষ্ট অন্যান্য কাম যক্রভ , শুদ্ধািার িি থার 

জন্য পুরস্কার/প্রদণাদনা প্রদান, অথ থ িরাদ্দ এিাং লযফীক্ষণ ও মূল্যােন ীল যক লনয়নাি ১১টি কক্ষয়ত্র কাম যক্রভ লনধ যাযণ 

কযা য়েয়ে: 

 

ক্রলভক ১: প্রালতষ্ঠালনক ব্যফস্থা  

১.১ ননলতকতা কলভটিয বা   

জাতীয় শুদ্ধািার প্রকৌল কম থ-ন্ত্ররকল্পনা ও িাস্তিায়ন ন্ত্ররিীক্ষণ াংিান্ত  নত্রভালক প্রলতয়ফদন মূ 

ননলতকতা কলভটিয বাে অনুয়ভালদত য়ত য়ফ লফধাে  প্রলত ককায়াট থাদর ন্যযনতম ১টি কয়য ননলতকতা কলভটিয বা 



 

আহ্বান কযয়ত য়ফ  এফং এর ক্ষযমাত্রা  ১.১ নম্বয ক্রলভয়কয ৭ নম্বয করায়ভ উয়েখ কযত : ৯-১২ করাভমূয় 

নত্রভালকলবলিয়ত উি রক্ষভাত্রা লফবাজন কয়য প্রদ যন কযয়ত য়ফ।  
 

১.২ ননলতকতা কলভটিয বায লদ্ধার্ন্ ফাস্তফােন 

 

ননলতকতা কলভটিয বাে গৃীত লদ্ধার্ন্ ফাস্তফােয়নয ায লনধ যাযণ কযয়ত য়ফ এফং এয ক্ষযমাত্রা ১.২ 

নম্বয ক্রলভয়ক উয়েখ কযয়ত য়ফ। এয়ক্ষকত্র প্রলত ককাোট যায়য অনুয়ষ্ঠে  ননলতকতা কলভটিয বাে গৃীত লদ্ধার্ন্ 

ফাস্তফােয়নয ায পৃথকবায়ফ প্রলত ককাোট যায়য (৯-১২ করাভমূয়) উয়েখ কযয়ত য়ফ।  

 

১.৩ স্ব স্ব ওয়েফাইয়ট শুদ্ধাচায কফাফক্স ারনাগাদকযণ  

আঞ্চলরক/ভাঠ ম যা কেয কাম যারয়েয ওয়েফাইয়ট ংয়মালজত শুদ্ধাচায কফাফয়ক্স স্ব স্ব জাতীে শুদ্ধাচায 

কভ যলযকল্পনা, ২০১৮-১৯, ননলতকতা কলভটিয গঠন ংক্রার্ন্ ত্র , কপাকার য়েন্ট কভ যকতযা  ও লফকল্প শুদ্ধাচায 

কপাকার য়েন্ট কভ যকতযা য নাভ , দফী, কমাগায়মায়গয ঠিকানা ংক্রার্ন্ ারনাগাদ তথ্য লন্ন কফ কযায তালযখ 

লনধ যাযণ কয়য ক্ষযমাত্রা ১.৩ নম্বয ক্রলভয়কয ৭ নম্বয করায়ভ উয়েখ কযয়ত য়ফ এফং ৯-১২ করাভমূয় 

নত্রভালকলবলিয়ত উি রক্ষভাত্রা লফবাজন কয়য প্রদ যন কযয়ত য়ফ।  
 

১.৪ উিভ চচ যায (best practice) তালরকা প্রণেন কয়য ভলন্ত্রলযলদ লফবায়গ কপ্রযণ  

 

কর ভন্ত্রণারে/লফবাগ/যাষ্ট্রীে প্রলতষ্ঠানমূয়  অনুসৃত উিভ চচ যা  (best practice) (মলদ থায়ক ) তায়র 

তায তালরকা প্রস্তুত কযা য লনলভি তালযখ লনধ যাযণ কয়য ক্ষযমাত্রা ১.৪ নম্বয ক্রলভয়কয ৭ নম্বয করায়ভ উয়েখ 

কযয়ত য়ফ এফং ৯-১২ করাভমূয় নত্রভালকলবলিয়ত উি রক্ষভাত্রা লফবাজন কয়য প্রদ যন কযয়ত য়ফ।  
 

 ক্রলভক ২. দক্ষতা ও ননলতকতায উন্নেন 

২.১ অংীজয়নয (stakeholder) অংগ্রয়ণ বা 

কর ভন্ত্রণারে/লফবাগ/যাষ্ট্রীে প্রলতষ্ঠায়ন  অংীজন (stakeholder)-এয অংগয়ণ বা আহ্বান কযয়ত 

য়ফ এফং ২.১ নম্বয ক্রলভয়কয ৭ নম্বয করায়ভ উয়েখ কযয়ত য়ফ এফং ৯-১২ করাভমূয় নত্রভালকলবলিয়ত উি 

রক্ষভাত্রা লফবাজন কয়য প্রদ যন কযয়ত য়ফ । উয়েখ্য, অংীজন (stakeholder) ফরয়ত স্ব স্ব  আঞ্চলরক/ভাঠ 

ম যায়েয কাম যারয়েয অভযন্তরীণ/দাপ্তন্ত্ররক/নাগন্ত্ররক কফা গ্রণকাযী কময়কান ব্যলি /প্রলতষ্ঠান (যকালয/কফযকালয) 

এফং আওতাধীন দপ্তয/ংস্থা/ভাঠম যায়েয কাম যারেমূ লকংফা তায়দয কভ যকতযা-কভ যচালযয়ক বুঝায়ফ। 

 

২.২ কভ যকতযা-কভ যচালযয়দয অংগ্রয়ণ লনেলভত উলহলত লফলধভারা ১৯৮২; যকালয কভ যচালয আচাযণ 

লফলধভারা ১৯৭৯ এফং লচফারে লনয়দ যভারা ২০১৪ ম্পয়কয য়চতনতা বৃলদ্ধমূরক বা /প্রলক্ষণ আয়োজন কযয়ত 

য়ফ। অনুরু অন্যান্য লফলধ /লফধান ম্পয়কয আয়রাচনা (প্রয়োজয কক্ষয়ত্র ) কযয়ত য়ফ।  প্রলক্ষয়ণ ম্ভাব্য 

অংগ্রণকালয/প্রলক্ষণাথীয ংখ্যা লনরূন কয়য রক্ষযভাত্রা ২.২ নম্বয ক্রলভয়কয ৭ নম্বয করায়ভ উয়েখ কযয়ত 

য়ফ এফং ৯-১২ করাভমূয় নত্রভালকলবলিয়ত উি রক্ষভাত্রা লফবাজন কয়য প্রদ যন কযয়ত য়ফ। 
২.৩ জাতীে শুদ্ধাচায ককৌর লফলয়ে কভ যকতযা-কভ যচালযয়দয প্রলক্ষণ প্রদান 

ভন্ত্রণারে/লফবাগ/যাষ্ট্রীে প্রলতষ্ঠানমূয়য কর কভ যচাযী কক জাতীে শুদ্ধাচায ককৌর  ংক্রার্ন্ প্রলক্ষণ 

প্রদান কযয়ত য়ফ এফং ক্ষযমাত্রা ২.৩ নম্বয ক্রলভয়কয ৭ নম্বয করায়ভ উয়েখ কযয়ত য়ফ এফং ৯-১২ করাভমূয় 

নত্রভালকলবলিয়ত উি রক্ষভাত্রা লফবাজন কয়য প্রদ যন কযয়ত য়ফ। 
 

ক্রলভক ৩. শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক আইন/তিতি/নীতিমালা/ম্যানুয়য়ল ও প্রজ্ঞাপন/পতরপত্র প্রয়য়াগ/িাস্তিায়ন 



 

আঞ্চলরক/ভাঠ ম যায়েয কাম যারেসমূহ শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক আইন /তিতি/নীতিমালা/ম্যানুয়য়ল ও 

প্রজ্ঞাপন/পতরপত্র প্রয়য়াগ/িাস্তিায়য়ন প্রয়য়াজনীয় পদয়েপ গ্রহণ করয়ি। এরূ আইন/তিতি/নীতিমালা/ম্যানুয়য়ল ও 

প্রজ্ঞাপন/পতরপত্র–এর িাস্তিায়য়নর রক্ষযভাত্রা লনরূন কয়য ৩.১ নম্বয ক্রলভয়কয ৭ নম্বয করায়ভ উয়েখ কযয়ত য়ফ 

এফং ৯-১২ করাভমূয় নত্রভালকলবলিয়ত উি রক্ষভাত্রা লফবাজন কয়য প্রদ যন কযয়ত য়ফ । এ ধযয়ণয একালধক 

কাম যক্রভ থাকয়র তা মথাক্রয়ভ ক্রলভক নম্বয ৩.২ ও ৩.৩-এ উয়েখ কযয়ত য়ফ। 

 

ক্রলভক ৪. তথ্য অলধকায ম্পলকযত কাম যক্রভ 

৪.১ স্ব স্ব ওয়েফাইয়ট তথ্য অলধকায কফাফক্স ারনাগাদকযণ  

আঞ্চলরক/ভাঠ ম যায়েয কাম যারয়েয ওয়েফাইয়ট ংয়মালজত তথ্য অলধকায কফাফয়ক্স তথ্য অলধকায 

আইন, ২০০৯; ংলিষ্ট প্রলফধানভারামূ , আয়ফদন ও আীর পযভ , দালেত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা (লডও) ও লফকল্প 

দালেত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায নাভ , দফী, কমাগায়মায়গয ঠিকানা এফং আলর কর্তযক্ষ ংক্রার্ন্ ারনাগাদ তথ্য লন্নয়ফ 

কযায তালযখ লনধ যাযণ কয়য ক্ষযমাত্রা ৪.১ নম্বয ক্রলভয়কয ৭ নম্বয করায়ভ উয়েখ কযয়ত য়ফ এফং ৯-১২ 

করাভমূয় নত্রভালকলবলিয়ত উি রক্ষভাত্রা লফবাজন কয়য প্রদ যন কযয়ত য়ফ। 
 

৪.২ তথ্য অলধকায আইয়নয আও তাে দালেত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা (লডও) ও লফকল্প দালেত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায 

অনরাইন প্রলক্ষণ ম্পাদন 

 

আঞ্চলরক/ভাঠ ম যায়েয কাম যারয়েয তথ্য অলধকায আইয়নয আওতাে দালেত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা (লডও) ও 

লফকল্প দালেত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায়দয অনরাইন প্রলক্ষণ প্রদায়নয লনলভি প্র লক্ষণ ভলডউর ভলন্ত্রলযলদ লফবায়গয 

ওয়েফাইট (www.cabinet.gov.bd) এফং তথ্য কলভয়নয ওয়েফাইয়ট  (www.infocom.gov.bd) 

আয়রাড কযা য়েয়ে। আঞ্চলরক/ভাঠ ম যায়েয কাম যারয়েয  দালেত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা ও লফকল্প দালেত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা 

উি অনরাইন প্রলক্ষণ ম্পন্ন কয়য নদত্র প্রালপ্তয ম্ভাব্য তালয িদক রক্ষযভাত্রা লাদি ৪.২ নম্বয ক্রলভয়কয ৭ 

নম্বয করায়ভ উয়েখ কযয়ত য়ফ এফং ৯-১২ করাভমূয় নত্রভালকলবলিয়ত উি রক্ষভাত্রা লফবাজন কয়য প্রদ য ন 

কযয়ত য়ফ। উয়েখ্য প্রাপ্ত নদয়ত্রয োোলরল ংলিষ্ট নত্রভালক প্রলতয়ফদয়নয দে ংমৄি কয়য ভলন্ত্রলযলদ 

লফবায়গ কপ্রযণ কযয়ত য়ফ। 

 

৪.৩ দুদয়ক হালত টরাইন নম্বয  ১০৬ (কটার লি) স্ব স্ব তথ্য ফাতােয়ন ংমৄিকযণ এফং তা কভ যকতযা -

কভ যচালযয়দযয়ক অফলতকযণ 

প্রদদলর ন্ত্রিন্ত্রভন্ন প্রক্ষদত্র/প্রক্টদর াংঘটিত দুনীন্ত্রত ন্ত্রকাংিা গুরুতর অন্ত্রনয়ম াংিান্ত প্রকান তথ্য তাৎক্ষন্ত্রণকভাদি 

দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমলন ( দুদক)কক অফলত কযায জন্য দুদয়কয প্রধান কাম যারয়ে একটি  টরাইন নম্বয ১০৬ (কটার 

লি) হান কযা য়েয়ে। এ টাইন নম্বযটি আঞ্চলরক/ভাঠ ম যায়েয কাম যা রয়েয স্ব স্ব  তথ্য ফাতােয়ন ংমৄি 

কযয়ফ এফং তা ংলিষ্ট কর কভ যকতযা-কভ যচালযয়দযয়ক অফলত কযয়ফ। এ ংক্রার্ন্ রক্ষযভাত্রা ৪.৩ নম্বয ক্রলভয়কয 

৭ নম্বয করায়ভ উয়েখ কযয়ত য়ফ এফং ৯-১২ করাভমূয় নত্রভালকলবলিয়ত উি রক্ষভাত্রা লফবাজন কয়য প্রদ যন 

কযয়ত য়ফ। 
৪.৪ তথ্য ফাতােয়ন ংয়মালজত ংলিষ্ট তথ্যমূ ারনাগাদকযণ 

আঞ্চলরক/ভাঠ ম যায়েয কাম যারে মূ তথ্য ফাতােয়ন ংয়মালজত ংলিষ্ট তথ্যমূ  লনেলভতবায়ফ 

ারনাগাদ কযয়ফ এফং ারনাগাদ কযায তালযখ /তালযখমূ ৪.৪ নম্বয ক্রলভয়কয ৭ নম্বয করায়ভ উয়েখ কযয়ত 

য়ফ এফং ৯-১২ করাভমূয় নত্রভালকলবলিয়ত উি রক্ষভাত্রা লফবাজন কয়য প্রদ যন কযয়ত য়ফ। 
৪.৫ তথ্য অলধকায আইন , ২০০৯; জনস্বাথ য ংলিষ্ট তথ্য প্রকা (সুযক্ষা) আইন, ২০১১ এফং জনস্বাথ য 

ংলিষ্ট তথ্য প্রকা (সুযক্ষা) লফলধভারা, ২০১৭ ম্পয়কয কভ যকতযা-কভ যচালযয়দযয়ক অফলতকযণ 

http://www.cabinet.gov.bd/
http://www.infocom.gov.bd/


 

আঞ্চলরক/ভাঠ ম যায়েয কাম যারে মূদ কম থরত কভ যকতযা-কভ যচালযয়দযয়ক তথ্য অলধকায আইন , ২০০৯; 

জনস্বাথ য ংলিষ্ট তথ্য প্রকা (সুযক্ষা) আইন, ২০১১ এফং জনস্বাথ য ংলিষ্ট তথ্য প্রকা (সুযক্ষা) লফলধভারা, ২০১৭ 

ম্পয়কয অফলতকযয়ণয লনলভি প্রলক্ষণ/কভ যারা/বা আয়োজন কযয়ত য়ফ এফং ক্ষযমাত্রা ৪.৫ নম্বয ক্রলভয়কয 

৭ নম্বয করায়ভ উয়েখ কযয়ত য়ফ এফং ৯-১২ করাভমূয় নত্রভালকলবলিয়ত উি রক্ষভাত্রা লফবাজন কয়য প্রদ যন 

কযয়ত য়ফ। 
৪.৬ স্বপ্রয়ণালদত তথ্য প্রকাল ন্ত্রনদদ থন্ত্রলকা ানাগাদ কদর ওয়েফাইয়ট প্রকা 

কর আঞ্চলরক/ভাঠ ম যায়েয কাম যারে তায়দয স্বপ্রয়ণালদত তথ্য প্রকাল ন্ত্রনদদ থন্ত্রলকা ানাগাদ কদর 

ওয়েফাইয়ট প্রকা কযয়ফ। ানাগাদকৃত ন্ত্রনদদ থন্ত্রলকা ওয়েফাইয়ট প্রকায়য রক্ষযভাত্রায়ক ৪.৬ নম্বয ক্রলভয়কয ৭ 

নম্বয করায়ভ উয়েখ কযয়ত য়ফ এফং ৯-১২ করাভমূয় নত্রভালকলবলিয়ত উি রক্ষভাত্রা লফবাজন কয়য প্রদ যন 

কযয়ত য়ফ। 
 

ক্রলভক ৫. ই-গবয়ন যন্স ফাস্তফােন 

৫.১ দাপ্তলযক কায়জ অনরাইন কযন্স লয়েভ (ই-কভইর/ এএভএ)-এয ব্যফায 

আঞ্চলরক/ভাঠ ম যায়েয কাম যারে মূ অবযর্ন্যীণ, দাপ্তলযক ও নাগলযক কফা ংক্রায়র্ন্ লফলবন্ন ধযয়ণয 

কাম যক্রভ গ্রন কয়য থায়ক। এফ কফা ম্পয়কয কফা গ্রী তায়ক ই-কভইর/এএভএ-এয ভাধ্যয়ভ উিয /লপডব্যাক 

কদওো কময়ত ায়য।  কফা গ্রীতায়ক ই -কভইর/এএভএ ব্যফায কয়য প্রদি উিয/লপডব্যাক-এয রক্ষযভাত্রা 

‘অনরাইন কযন্স লয়েভ ব্যিার’-এর আওতাে ৫.১ নম্বয ক্রলভয়কয ৭ নম্বয করায়ভ উয়েখ কযয়ত য়ফ এফং ৯-

১২ করাভমূয় নত্রভালকলবলিয়ত উি রক্ষভাত্রা লফবাজন কয়য প্রদ যন কযয়ত য়ফ। 
 

৫.২ লবলডও/অনাইন/প্রটন্ত্র-কনপায়যন্স আয়োজন  

আঞ্চলরক/ভাঠ ম যায়েয কাম যারে মূ প্রয়োজয়নয লনলযয়খ লবলডও কনপায়যন্স  লকংফা লফলবন্ন ধযয়ণয 

াভালজক কমাগায়মাগ ভাধ্যভ (কমভন: স্কাই, ম্যায়ন্জায, বাইফায ইতযালদ) ব্যফায কয়য নাগলযকয়দযয়ক কফা 

প্রদান কযয়ত ায়য। এধযয়ণয অনরাইন কনপায়যন্স ফা প্রটন্ত্র-কনপায়যন্স আয়োজয়নয রক্ষযভাত্রা ৫.২ নম্বয 

ক্রলভয়কয ৭ নম্বয করায়ভ উয়েখ কযয়ত য়ফ এফং ৯-১২ করাভমূয় নত্রভালকলবলিয়ত উি রক্ষভাত্রা লফবাজন 

কয়য প্রদ যন কযয়ত য়ফ। 
 

৫.৩ দাপ্তলযক কর কায়জ ইউলনয়কাড ব্যফায 

 

ভলন্ত্রলযলদ লফবায়গয ০১ জুন ২০১১ তালযয়খয প্রজ্ঞান অনুমালে কর আঞ্চলরক/ভাঠ ম যায়েয কাম যারে  

ফাংরাে টাই কযায কক্ষয়ত্র লফএটিআই কর্তযক লনধ যালযত ইউলনয়কাড ৬.০ (UNICODE 6.0) ভায়নয পন্ট 

কমভন: লনক, কারােভানলরল, বৃন্দা, সুতনীওএভয়জ, মুলি ব্যফায কযয়ত য়ফ।  দাপ্তলযক কর কায়জ এই 

ইউলনয়কাড ব্যফায়যয রক্ষযভাত্রা ৫.৩ নম্বয ক্রলভয়কয ৭ নম্বয করায়ভ উয়েখ কযয়ত য়ফ এফং ৯-১২ করাভমূয় 

নত্রভালকলবলিয়ত উি রক্ষভাত্রা লফবাজন কয়য প্রদ যন কযয়ত য়ফ। 
 

৫.৪ ই-কটন্ডায/ই-লজল-এয ভাধ্যয়ভ ক্রে কাম য ম্পাদন 

আঞ্চন্ত্রক/মাঠ য থাদয়র কায থাদয়র িদয়র প্রদয়াজনীয়তা এিাং ক্ষমতা ন্ত্রিদিিনা কদর ই-কটন্ডায/ই-

লজল-এয ভাধ্যয়ভ ক্রেকাম য ম্পাদন কযয়ত য়ফ। আঞ্চন্ত্রক/মাঠ য থাদয়র কায থাদয়রপ্রণীত িান্ত্র থক িয় ন্ত্ররকল্পনা 

অনুযায়ী ই-কটন্ডায/ই-লজল-এয ব্যফায়যয রক্ষযভাত্রা ৫.৪ নম্বয ক্রলভয়কয ৭ নম্বয করায়ভ উয়েখ কযয়ত য়ফ এফং 

৯-১২ করাভমূয় নত্রভালকলবলিয়ত উি রক্ষভাত্রা লফবাজন কয়য প্রদ যন কযয়ত য়ফ। 
 



 

৫.৫ চালুকৃত অনরাইন/ই-কফায ব্যফায ংক্রার্ন্ কাম যক্রভ লযফীক্ষণ  

আঞ্চলরক/ভাঠ ম যায়েয কাম যারে মূদ ইদতাপূদি থ িালুকৃত অনরাইন/ই-কফা নাগলযকগণ কর্তযক ব্যফহৃত 

য়চ্ছ লক -না তা লযফীক্ষণ ক যায উয়যাগ গ্রণ কযয়ত য়ফ  এফং এয রক্ষযভাত্রা ৫.৫ নম্বয ক্রলভয়কয ৭ নম্বয 

করায়ভ উয়েখ কযয়ত য়ফ এফং ৯-১২ করাভমূয় নত্রভালকলবলিয়ত উি রক্ষভাত্রা লফবাজন কয়য প্রদ যন কযয়ত 

য়ফ। 
৫.৬ কাস্যার লভলডোয ব্যফায কয়য  নাগলযক ভস্যায ভাধান 

 

দাপ্তলযক কায়জ কাশ্যার লভলডো ব্যফায উৎালত কযায রয়ক্ষয ভলন্ত্রলযলদ লফবাগ কথয়ক যকালয 

প্রলতষ্ঠায়ন াভালজক কমাগায়মাগ ভাধ্যভ ব্যফায  ংক্রার্ন্ লনয়দ যলকা, ২০১৬ জালয কযা য়েয়ে। উি লনয়দ যলকা 

অনুমােী দাপ্তলযক কায়জ কাশ্যার লভলডো ব্য ফায কয়য নাগলফক ভস্যায ভাধান কযয়ত য়ফ এফং এয রক্ষযভাত্রা 

৫.৭ নম্বর িন্ত্রমদক  উয়েখ কযয়ত য়ফ। এোড়া , ৯-১২ করাভমূয় নত্রভালকলবলিয়ত উি রক্ষভাত্রা লফবাজন কয়য 

প্রদ যন কযয়ত য়ফ। 
 

ক্রলভক ৬. উদ্ভাফনী উয়যাগ ও কফা দ্ধলত জীকযণ  

৬.১ িান্ত্র থক উদ্ভািন কম থন্ত্ররকল্পনা ২০১৮-১৯ প্রণয়ন 

 

আঞ্চলরক/ভাঠ ম যায়েয কাম যারেমূদক ২০১৮-২০১৯ অথ থিেদরর িান্ত্র থক উদ্ভািনী কম থ-ন্ত্ররকল্পনা প্রণয়ন 

করদত দি। এর ক্ষযমাত্রা ৬.১ নম্বর ক্রলভয়কয ৭ নম্বয করায়ভ উয়েখ কযয়ত য়ফ এফং ৯-১২ করাভমূয় 

নত্রভালকলবলিয়ত উি রক্ষভাত্রা লফবাজন কয়য প্রদ যন কযয়ত য়ফ। 
৬.২ িান্ত্র থক উদ্ভািন কম থন্ত্ররকল্পনায় অন্তথভুি কায থিম িাস্তিায়ন 

 

িান্ত্র থক উদ্ভািন কম থ-ন্ত্ররকল্পনায় অন্তথভুি কায থিমমূ িাস্তিায়দনর ক্ষযমাত্রা ন্ত্রনধ থারণ কদর ৬.২ নম্বর 

ক্রলভয়কয ৭ নম্বয করায়ভ উয়েখ কযয়ত য়ফ এফং ৯-১২ করাভমূয় নত্রভালকলবলিয়ত উি রক্ষভাত্রা লফবাজন 

কয়য প্রদ যন কযয়ত য়ফ। 
৬.৩ চালুকৃত উদ্ভাফন উয়যাগ/লজকৃত কফা লযফীক্ষণ 

আঞ্চলরক/ভাঠ ম যায়েয কাম যারেমূ কর্তথক ইদতাপূদি থ প্রযক উদ্ভাফন উয়যাগ গ্র ণ কযা য়েয়ে ফা 

কফা লজকযণ কযা য়েয়ে  কগুলর লযফীক্ষণ কযয়ত য়ফ এফং  রক্ষযভাত্রা ৬.৩ নম্বয ক্রলভয়কয ৭ নম্বয করায়ভ 

উয়েখ কযয়ত য়ফ এফং ৯-১২ করাভমূয় নত্রভালকলবলিয়ত উি রক্ষভাত্রা লফবাজন কয়য প্রদ যন কযয়ত য়ফ। 
 

ক্রলভক ৭. স্বচ্ছতা ও জফাফলদল লন্ত্রিলাীকযণ 

৭.১ ললএ ২০০৬-এয ধাযা ১১(২) ও ললআয ২০০৮-এয লফলধ ১৬(৬) অনুমােী ক্রে-লযকল্পনা 

২০১৮-১৯ প্রণেন 

 

ললএ ২০০৬-এয ধাযা ১১(২) ও ললআয ২০০৮-এয লফলধ ১৬(৬) অনুমােী যকায়যয যাজস্ব ফায়জয়টয 

অধীয়ন ককান ক্রেকাম য লযচারনায কক্ষয়ত্র ক্রেকালয প্রলতষ্ঠান অথ যফেয়যয প্রাযয়ম্ভ ফালল যক ক্রে-লযকল্পনা প্রণেন 

কযয়ফ। উি ক্রে-লযকল্পনা প্রণেয়নয রক্ষযভাত্রায়ক ৭.১ নম্বয ক্রলভয়কয ৭ নম্বয করায়ভ উয়েখ কযয়ত য়ফ এফং 

৯-১২ করাভমূয় নত্রভালকলবলিয়ত উি রক্ষভাত্রা লফবাজন কয়য প্রদ যন কযয়ত য়ফ। 
 

৭.২ আঞ্চলরক/ভাঠ ম যায়েয কাম যারয়েয স্ব স্ব ওয়েফাইয়টয অলবয়মাগ প্রলতকায ব্যফস্থা (GRS) 

কফাফক্স ারনাগাদকযণ 



 

 

আঞ্চলরক/ভাঠ ম যায়েয কাম যারয়েয স্ব স্ব ওয়েফাইয়টয অলবয়মাগ প্রলতকায ব্যফস্থা (GRS) কফাফয়ক্স 

অলবয়মাগ প্রলতকায ব্যফস্থা ংক্রার্ন্ লনয়দ যলকা , অলবয়মাগ দালখয়র য লনলভি ওয়েফাইয়টয ঠিকানা /লরঙ্ক 

(www.grs.gov.bd), অলবয়মাগ লনষ্পলি  কভ যকতযা (অলনক) ও আলর কভ যকতযায নাভ , দফী, কমাগায়মায়গয 

ঠিকানা ংক্রার্ন্ ারনাগাদ তথ্য লন্নয়ফ কযয়ত য়ফ।  একায়জয ক্ষযমাত্রা লনধ যাযণ কয়য ৭.২ নম্বয ক্রলভয়কয ৭ 

নম্বয করায়ভ উয়েখ কযয়ত য়ফ এফং ৯-১২ করাভমূয় নত্রভালকলবলিয়ত উি রক্ষভাত্রা লফবাজন কয়য প্রদ যন 

কযয়ত য়ফ। 
৭.৩ আঞ্চলরক/ভাঠ ম যায়েয কাম যারয়েযস্ব স্ব কফা প্রদান প্রলতশ্রুলত (লটিয়জনস্ চাট যায) এফং আওতাধীন 

দপ্তয/ংহায কফা প্রদান প্রলতশ্রুলত ফাস্তফােন অগ্রগলত লযফীক্ষণ  

 

আঞ্চলরক/ভাঠ ম যায়েয কাম যারয়েয  স্ব স্ব কফা প্রদান প্রলতশ্রুলত (লটিয়জনস্ চাট যায) ারনাগাদ পযম্যায়ট 

প্রণেন কযয়ত য়ফ। একই ায়থ আঞ্চলরক/ভাঠ ম যায়েয কাম যারেমূ প্রক স্ব স্ব কফা প্রদান প্রলতশ্রুলত (লটিয়জনস্ 

চাট যায) ফাস্তফােন অগ্রগলত লযফীক্ষণ  কযয়ত য়ফ।  এয়ক্ষয়ত্র রক্ষযভাত্রা লনধ যাযণ কয়য ৭.৩ নম্বয ক্রলভয়কয ৭ নম্বয 

করায়ভ উয়েখ কযয়ত য়ফ এফং ৯-১২ করাভমূয় নত্রভালকলবলিয়ত উি রক্ষভাত্রা লফবাজন কয়য প্রদ যন কযয়ত 

য়ফ। 
 

৭.৪ আঞ্চলরক/ভাঠ ম যায়েয কাম যারয়েয এিাং আওতাধীন/অধ:স্তন দপ্তয /ংহায াখা /অলধাখা 

লযদ যন/আকলিক লযদ যন   

 

আঞ্চলরক/ভাঠ ম যায়েয কাম যারয়েয  াখা/অলধাখায কায়জ য গুণগত ভান মাচাই এফং কাম যক্রভ 

লযচারনাে লফযভান ককান ভস্যা থাকয়র তা লচলিতকযয়ণয জন্য লযদ যন/আকলিক লযদ যন গুরুত্বপূণ য ভূলভকা 

ারন কয়য। এ ধযয়ণয লযদ যন /আকলিক লযদ যয়য রক্ষযভাত্রা ৭.৪ নম্বয ক্রলভয়কয ৭ নম্বয করায়ভ উয়েখ 

কযয়ত য়ফ এফং ৯-১২ করাভমূয় নত্রভালকলবলিয়ত উি রক্ষভাত্রা লফবাজন কয়য প্রদ যন কযয়ত য়ফ। 
 

 ৭.৫ লচফারে লনয়দ যভারা ২০১৪ অনুমােী নলথয কেলণলফন্যাকযণ  

 

আঞ্চলরক/ভাঠ ম যায়েয কাম যারে মূ লচফারে লনয়দ যভারা ২০১৪-এয ৮৮-৯৯-এয লনয়দ য অনুায়য  

নলথয কেলণলফন্যা কযয়ত ে। এয়ক্ষয়ত্র রক্ষযভাত্রা লনধ যাযণ কয়য ৭.৫ নম্বয ক্রলভয়কয ৭ নম্বয করায়ভ উয়েখ কযয়ত 

য়ফ এফং এফং ৯-১২ করাভমূয় নত্রভালকলবলিয়ত উি রক্ষভাত্রা লফবাজন কয়য প্রদ যন কযয়ত য়ফ। 
 

৭.৬ গণশুনানী আয়োজন 

 

ভলন্ত্রলযলদ লফবায়গয লনয়দ যনা অনুমালে গণশুনানী আয়োজন কয়য এয ংখ্যা ৭.৬ নম্বয ক্রলভয়কয ৭ 

নম্বয করায়ভ উয়েখ কযয়ত য়ফ এফং এফং ৯-১২ করাভমূয় নত্রভালকলবলিয়ত উি রক্ষভাত্রা লফবাজন কয়য 

প্রদ যন কযয়ত য়ফ। 
 

ক্রলভক ৮. আঞ্চলরক/ভাঠ ম যায়েয কাম যারয়েযশুদ্ধাচায ংলিষ্ট অন্যান্য কাম যক্রভ  

 

আঞ্চলরক/ভাঠ ম যায়েয কাম যারে মূ স্ব স্ব  কাম যারয়ে শুদ্ধাচায প্রলতষ্ঠায লনলভি ংমৄি (লযলষ্ট খ ) 

তালরকাে উলেলখত কাম যক্রভমূয়য ভয়ধ্য  য়ত অথফা স্ব স্ব কাম যারয়েয কক্ষয়ত্র প্রয়মাজয অন্য  কময়কান উমৄি 

কাম যক্রভ গ্রণ কযয়ত ায়য।  এয়ক্ষয়ত্র অন্যযন ৩টি কাম যত্রভ গ্রণ কযয়ত য়ফ এফং কগুলরয  রক্ষযভাত্রা ৮.১-৮.৩ 

নম্বয ক্রলভয়কয ৭ নম্বয করায়ভ উয়েখ কযয়ত য়ফ । এোড়া, ৯-১২ করাভমূয় নত্রভালকলবলিয়ত উি রক্ষভাত্রা 

লফবাজন কয়য প্রদ যন কযয়ত য়ফ। 
 

http://www.grs.gov.bd/


 

ক্রলভক ৯. শুদ্ধািার িি থার জন্য পুরস্কার/প্রদণাদনা প্রদান 

৯.১ শুদ্ধাচায পুযস্কায প্রদান নীলতভারা , ২০১৭ এফং ভলন্ত্র লযলদ লফবায়গয ১৩.৩.২০১৮ তালযয়খয 

০৪.০০.০০০০.৮২২.১৪.০৪২.১৬.০৫৩ নম্বয ষ্পেীকযণ ত্র অনুমােী শুদ্ধািার পুরস্কার প্রদান 

 

 শুদ্ধাচায পুযস্কায প্রদান নীলতভারা , ২০১৭ এফং ভলন্ত্রলযলদ লফবায়গয ১৩.৩.২০১৮ তালযয়খয 

০৪.০০.০০০০.৮২২.১৪.০৪২.১৬.০৫৩ নম্বয ষ্পেীকযণ ত্ য অনুমােী শুদ্ধািার পুরস্কার  অনুমােী 

ভন্ত্রণারে/লফবাগ/যাষ্ট্রীে প্রলতষ্ঠানমূ তায়দয কভ যকতযা -কভ যচালযয়দযয়ক পুযস্কায প্রদান কযয়ফ।  এয রক্ষযভাত্রা ৯.১ 

নম্বয ক্রলভয়কয ৭ নম্বয করায়ভ উয়েখ কযয়ত য়ফ এফং ৯-১২ করাভমূয় নত্রভালকলবলিয়ত উি রক্ষভাত্রা 

লফবাজন কয়য প্রদ যন কযয়ত য়ফ। 
 

৯.২ আওতাধীন/অধস্তন কাম যারয়েয কভ যকতযা-কভ যচাযয়দযয়ক ‘শুদ্ধাচায পুরস্কার প্রদান  নীলতভারা, ২০১৭’ 

অনুমােী শুদ্ধািার পুরস্কার প্রদাদনর ন্ত্রনন্ত্রমত্ত  প্রকাদড অথ থ িরাদ্দ 

 

আঞ্চলরক/ভাঠ ম যায়েয কাম যারয়েয  কভ যকতযা-কভ যচাযয়দযয়ক ‘শুদ্ধাচায পুরস্কার প্রদান  নীলতভারা, ২০১৭’ 

অনুমােী শুদ্ধািার পুরস্কার প্রদাদনর ন্ত্রনন্ত্রমত্ত ন্ত্রনধ থান্ত্ররত মদয় য ভয়ধ্য াংন্ত্রিষ্ট প্রকাদড অথ থ িরাদ্দ প্রদাদনর প্রদয়াজনীয় 

ব্যিস্থা গ্রণ করদত দি। এদক্ষদত্র রক্ষযভাত্রা ৯.২ নম্বয ক্রলভয়কয ৭ নম্বয করায়ভ উয়েখ কযয়ত য়ফ এফং ৯-১২ 

করাভমূয় নত্রভালকলবলিয়ত উি রক্ষভাত্রা লফবাজন কয়য প্রদ যন কযয়ত য়ফ। 
 

িন্ত্রমক ১০. অথ থ িরাদ্দ  

১০.১ শুদ্ধািার কম থ-ন্ত্ররকল্পনায় অন্তথভুি ন্ত্রিন্ত্রভন্ন কায থিম িাস্তিায়দনর জন্য  িরাদ্দকৃত  অয়থ যয আনুমান্ত্রনক 

লযভাণ 

 

শুদ্ধািার িাস্তিায়ন াংিান্ত গৃীত প্রিন্ত্রলরভাগ কায থিদমর ব্যয়ভার িদনর জন্য অথ থ ন্ত্রিভাগ প্রথদক লনলদ যষ্ট 

অথ যননলতক ককাড ফযাদ্দ প্রদান কযা য়েয়ে। ংলিষ্ট ককাড কথয়ক কভ য -লযকল্পনাে লচলিত কায়জয জন্য ম্ভাব্য 

ব্যে লনফ যা কযয়ত য়ফ এফং এ জাতীে কর ম্ভাব্য ব্যয়েয আনুভালনক লযভাণ ১০.১ িন্ত্রমদক উয়েখ কযয়ত 

য়ফ।  রক্ষযভাত্রা ১০.১ নম্বয ক্রলভয়কয ৭ নম্বয করায়ভ উয়েখ কযয়ত য়ফ এফং ৯-১২ করাভমূয় 

নত্রভালকলবলিয়ত উি রক্ষভাত্রা লফবাজন কয়য প্রদ যন কযয়ত য়ফ। 
 

ক্রলভক ১১. লযফীক্ষণ ও মূল্যােন 

 

১১.১ জাতীে শুদ্ধাচায ককৌর কভ য-লযকল্পনা, ২০১৮-১৯ প্রণেন কয়য ভলন্ত্রলযলদ লফবায়গ দালখর 

ভলন্ত্রলযলদ লফবাগ কথয়ক প্রদি লনয়দ যনা অনুমােী লনধ যালযত তালযয়খ য ভয়ধ্য  জাতীে শুদ্ধাচায ককৌর 

কভ য-লযকল্পনা ও লযফীক্ষণ কাঠায়ভা প্রণেণ কয়য ক্ষযমাত্রা ১১.১ নম্বয ক্রলভয়কয প্রথভ ককাোট যায়য প্রদ যন কযয়ত 

য়ফ। এ কাঠায়ভা প্রণেয়ণয প্রকৃত তালযখ অজযয়নয করায়ভ  উয়েখ কয়য তা ভলন্ত্রলযলদ লফবায়গ কপ্রযণ কযয়ত য়ফ।  

 

১১.২ লনধ যালযত ভয়ে নত্রভালক লযফীক্ষণ প্রলতয়ফদন ভলন্ত্রলযলদ লফবায়গ দালখর  

 

প্রয়তযক ককাোট যায়য জাতীে শুদ্ধাচায ককৌর কভ য -লযকল্পনা ও লযফীক্ষণ কাঠায়ভা ফাস্তফােয়নয তথ্য 

ংলিষ্ট ককাোট যায়যয প্রকৃত অজয কনয ঘয়য  উদেি কদর ককাোট যায ভালপ্তয যফতী ১৫ লদয়নয ভয়ধ্য তা ভলন্ত্রলযলদ 

লফবায়গ দালখর কযয়ত য়ফ। এরু রক্ষযভাত্রা ১১.২ নম্বয ক্রলভয়কয ৭ নম্বয করায়ভ উয়েখ কযয়ত য়ফ এফং ৯-১২ 

করাভমূয় নত্রভালকলবলিয়ত উি রক্ষভাত্রা লফবাজন কয়য প্রদ যন কযয়ত য়ফ। 
 

 



 

৩। জাতীে শুদ্ধাচায ককৌর কভ য-লযকল্পনা, ২০১৮-১৯ প্রণেন ও নত্রভালনক লযফীক্ষণ প্রলতয়ফদন ংক্রার্ন্  

ময়সূন্ত্রি: 

ভেীভা লফলে ফাস্তফােনকালয কর্তযক্ষ 

ক. জাতীে শুদ্ধাচায ককৌর কভ য-লযকল্পনা ও ফাস্তফােন অগ্রগলত লযফীক্ষণ কাঠায়ভা প্রণেন  

৭ জুন ২০১৮ লনয়দ যলকা অনুযণ কয়য জাতীে শুদ্ধাচায ককৌর কভ য -

লযকল্পনা প্রণেনয়য জন্য কর ভন্ত্রণারে /লফবাগ/যাষ্ট্রীে 

প্রলতষ্ঠানয়ক অনুয়যাধ জ্ঞান এফং আওতাধীন দপ্তয /ংস্থা, 

আঞ্চলরক/ভাঠ ম যায়েয কাম যারেমুয়  কভ য-লযকল্পনা প্রণেয়নয 

লনয়দ যনা ও প্রয়োজনীে ােতা প্রদায়নয জন্য কর 

ভন্ত্রণারে/লফবাগ/যাষ্ট্রীে প্রলতষ্ঠানয়ক অনুয়যাধ জ্ঞান  

ভলন্ত্রলযলদ লফবাগ  

২৫ জুন 

২০১৮  

জাতীে শুদ্ধাচায ককৌর কভ য -লযকল্পনায খড়া স্ব স্ব ননলতকতা 

কলভটিয অনুয়ভাদন গ্রণপূফ যক ভলন্ত্রলযলদ লফবায়গ কপ্রযণ  

ভন্ত্রণারে/লফবাগ  

১-৫ জুরাই 

২০১৮  

ভলন্ত্রলযলদ লফবায়গয জাতীে শুদ্ধা চায ফাস্তফােন ইউলনট কর্তযক 

আঞ্চলরক/ভাঠ ম যায়েয কাম যারয়েযদালখরকৃত জাতীে শুদ্ধাচায 

ককৌর কভ য-লযকল্পনায খড়া ম যায়রাচনাপূফ যক লপডব্যাক প্রদান  

ভলন্ত্রলযলদ লফবাগ  

১২ জুরাই 

২০১৮  

স্ব স্ব ননলতকতা কলভটিয অনুয়ভাদন গ্রণপূফ যক  জাতীে শুদ্ধাচায 

ককৌর কভ য -লযকল্পনা, ২০১৮-১৯  চূড়ার্ন্ কয়য দপ্তর/াংস্থায় 

কপ্রযণ ও আঞ্চলরক /ভাঠ ম যায়েয কাম যারয়েযস্ব স্ব ওয়েফাইয়ট 

প্রকা  

ভন্ত্রণারে/লফবাগ  

ি. জাতীে শুদ্ধাচায ককৌর কভ য-লযকল্পনা ন্ত্ররিীক্ষণ 

১৫ অদক্টাির 

২০১৮ 

 

জাতীে শুদ্ধাচায ককৌর কভ য -লযকল্পনা ও ফাস্তফােন অগ্রগলত 

লযফীক্ষণ কাঠায়ভা কত উলেলখত  ক্ষযমাত্রার ন্ত্রিরীদত ১ম 

নত্রমান্ত্রক (জুাই ২০১৮ - প্রদেম্বর ২০১৮) অগ্রগন্ত্রত 

য থাদািনাপূি থক প্রন্ত্রতদিদন দপ্তর/াংস্থায় ন্ত্রিভাদগ প্রপ্ররণ 

স্ব স্ব মিণায়/ন্ত্রিভাগ/ 

রাষ্ট্রীয় প্রন্ত্রতষ্ঠাদনর 

ননন্ত্রতকতা কন্ত্রমটি 

১৫ জানুয়ান্ত্রর 

২০১৯ 

 

জাতীে শুদ্ধাচায ককৌর  কভ য-লযকল্পনা ও ফাস্তফােন অগ্রগলত 

লযফীক্ষণ কাঠায়ভায়ত উলেলখত  ক্ষযমাত্রার ন্ত্রিরীদত ২য় 

নত্রমান্ত্রক (অদক্টাির ২০১৮ - ন্ত্রডদম্বর ২০১৮) অগ্রগন্ত্রত 

য থাদািনাপূি থক প্রন্ত্রতদিদন দপ্তর/াংস্থায় প্রপ্ররণ 

স্ব স্ব মিণায়/ন্ত্রিভাগ/ 

রাষ্ট্রীয় প্রন্ত্রতষ্ঠাদনর 

ননন্ত্রতকতা কন্ত্রমটি 

১৫ এলপ্রর 

২০১৯ 

জাতীে শুদ্ধাচায ককৌর কভ য -লযকল্পনা ও ফাস্তফােন অগ্রগলত 

লযফীক্ষণ কাঠায়ভায়ত উলেলখত  ক্ষযমাত্রার ন্ত্রিরীদত ৩য় 

নত্রমান্ত্রক (জানুয়ান্ত্রর ২০১৯ - মাি থ ২০১৯) অগ্রগন্ত্রত 

য থাদািনাপূি থক প্রন্ত্রতদিদন দপ্তর/াংস্থায় প্রপ্ররণ 

স্ব স্ব আঞ্চন্ত্রক/মাঠ 

য থাদয়র কায থাদয়র 

ননন্ত্রতকতা কন্ত্রমটি 

১৫ জুাই 

২০১৯ 

 

জাতীে শুদ্ধাচায ককৌর কভ য -লযকল্পনা ও ফাস্তফােন অগ্রগলত 

লযফীক্ষণ কাঠায়ভায়ত উলেলখত  ক্ষযমাত্রার ন্ত্রিরীদত ৪থ থ 

নত্রমান্ত্রক (এন্ত্রপ্র ২০১৯ - জুন ২০১৯) অগ্রগন্ত্রত য থাদািনাপূি থক 

প্রন্ত্রতদিদন দপ্তর/াংস্থায় প্রপ্ররণ 

স্ব স্ব আঞ্চন্ত্রক/মাঠ 

য থাদয়র 

কায থাদয়রননন্ত্রতকতা 

কন্ত্রমটি 

 

৪। জাতীে শুদ্ধাচায ককৌর কভ য-লযকল্পনা, ২০১৮-১৯ দান্ত্রি প্রন্ত্রিয়া 



 

 (ক) জাতীে শুদ্ধাচায ককৌর কভ য-লযকল্পনা ২০১৮-১৯ খড়ায ৫কন্ত্র ২৫ জুন ২০১৮ তালযখ ন্ত্রিকা ৫:০০ 

ঘটিকার মদে স্ব স্ব দপ্তর/াংস্থায় প্রপ্ররণ করদত দি। 

 

(ি) দপ্তয/ংস্থায সুা লয অর্ন্ভু যি কয়য জাতীে শুদ্ধাচায ককৌর কভ য-লযকল্পনা ও ফাস্তফােন অগ্রগলত 

লযফীক্ষণ কাঠায়ভায চূড়ার্ন্ কল ১২ জুরাই ২০১৮ তালযয়খয ভয়ধ্য স্ব স্ব দপ্তয /ংস্থায ওয়েফাইট -এ আদাড 

করদত দি।  

 


