
                      

মন্ত্রণায়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রবিষ্ঠানের জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-রয ল্পনা, ২০১৯-২০২০ 

 

 

পবরবলষ্ট ক 

মন্ত্রণায়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রবিষ্ঠানের নাভ: রযংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা রফবাগ, রয ল্পনা ভন্ত্রণারয়।  

 াম মক্রমভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়মনয

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০১৯-২০২০ 

অথ মফছমযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

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 ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারন  ব্যফস্থা………………………………..৮ 

১.১ ননরত তা  রভটিয বা   বা অনুরষ্ঠত  ৪ ংখ্যা দস্যরচফ 

(নেবিকিা 

কবমটি) 

৪ রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.২ ননরত তা  রভটিয বায রদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন  

ফাস্তফারয়ত 

রদ্ধান্ত 

৪ % দস্যরচফ 

(নেবিকিা 

কবমটি) 

১০০% রক্ষ্যভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

২. দক্ষ্তা ও ননরত তায উন্নয়ন……………………..…. ১০ 

২.১ সুলাসে প্রবিষ্ঠার বেবমত্ত 

অংীজমনয (stakeholders) 

অংগ্রমণ  বা 

অনুরষ্ঠত বা ২ ংখ্যা দস্যরচফ 

(নেবিকিা 

কবমটি) 

১ রক্ষ্যভাত্রা   ১     

অজমন      

২.২ অংীজমনয অংগ্রমণ  বার 

বসদ্ধান্ত িাস্তিায়ে 

ফাস্তফারয়ত 

রদ্ধান্ত 

২ % দস্যরচফ 

(নেবিকিা 

কবমটি) 

১ রক্ষ্যভাত্রা   ১০০%     

অজমন      

২.৩  ভ ম তমা- ভ মচাযীকদয অংগ্রমণ 

চাকবর সংক্রান্ত বিবভন্ন প্ররক্ষ্ণ 

আময়াজন 

প্ররক্ষ্ণাথী ৩ ংখ্যা যুগ্ম রচফ 

(প্রান) 
১৪৪ জন 

(৬টি ব্যাচ) 

রক্ষ্যভাত্রা ৭২ জে 

 

৭২ জে 

 

     

অজমন      

২.৪  ভ ম তমা- ভ মচাযীকদয অংগ্রমণ 

সুান ংক্রান্ত প্ররক্ষ্ণ আময়াজন 

প্ররক্ষ্ণাথী ৩ ংখ্যা যুগ্ম রচফ 

(প্রান) 
৭২ জে 

(৩টি ব্যাচ) 

রক্ষ্যভাত্রা ৭২ জে 

 

      

অজমন      

৩. শুদ্ধাচায প্ররতষ্ঠায় ায়  আইন/রফরধ/নীরতভারা/ম্যানুময়র প্রণয়ন/ংস্কায/ারনাগাদ যণ ও প্রজ্ঞান/রযত্র জারয………….১০ 

৩.১ SDG Data 

disaggregation ংক্রান্ত 

রনমদ মর া প্রণয়ন 

 

পুরস্ত া নতরয ৫ তারযখ উরচফ, 

SDG 

কর 

৩০/০৬/২০২০ রক্ষ্যভাত্রা    ৩০/০৬/২

০ 

   

অজমন      



 াম মক্রমভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়মনয

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০১৯-২০২০ 

অথ মফছমযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

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 ১৩ ১৪ 

৩.২ জনশুভারয ও গৃগণনা-২০২১ 

ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত কন্সা ম্যানুয়ার-

২০২০ প্র া 

 

ম্যানুয়ার নতরয ৫ তারযখ উরচফ 

(উন্নয়ন-১) 

৩০/০৬/২০২০ রক্ষ্যভাত্রা    ৩০/৬/২০    

অজমন      

৪. ওনয়িসাইনে সসিািক্স হাোগাদকরণ..................................৮ 

৪.১ সসিা সংক্রান্ত সো বি েস্বরসমূহ 

স্ব স্ব তথ্য ফাতায়মন দৃশ্যমােকরণ   

িথ্য িািায়নে 

দৃশ্যমােকৃি 

১ তারযখ প্রোগ্রোমোর ৩০/০৯/১৯ রক্ষ্যভাত্রা ৩০/০৯/১৯       

অজমন      

৪.২ স্ব স্ব ওময়ফাইমর্ শুদ্ধাচায 

কফাফক্স ারনাগাদ যণ  

কফাফক্স 

ারনাগাদকৃত 

২ িাবরখ প্রোগ্রোমোর ৩০/০৬/২০ রক্ষ্যভাত্রা ৩০/০৯/১৯ ৩১/১২/১৯ ৩১/৩/২০ ৩০/৬/২০    

অজমন      

৪.৩ স্বপ্রমণারদত তথ্য প্রকাল 

বেনদ েবলকা হাোগাদ কনর 

ওময়ফাইমর্ প্র া 

ারনাগাদকৃত 

রনমদ মর া 

ওময়ফাইমর্ 

প্র ারত 

১ তারযখ প্রোগ্রোমোর ৩১/০৩/২০ রক্ষ্যভাত্রা   ৩১/০৩/২০     

অজমন      

৪.৪ স্ব স্ব ওময়ফাইমর্ তথ্য অরধ ায   

কফাফক্স ারনাগাদ যণ  

কফাফক্স 

ারনাগাদকৃত 

২ তারযখ প্রোগ্রোমোর ৩০/০৬/২০ রক্ষ্যভাত্রা ৩০/০৯/১৯ ৩১/১২/১৯ ৩১/৩/২০ ৩০/৬/২০    

অজমন      

৪.৫ স্ব স্ব ওময়ফাইমর্য অরবমমাগ 

প্ররত ায ব্যফস্থা (GRS) কফাফক্স 

ারনাগাদ যণ 

ওময়ফাইমর্ 

ারনাগাদকৃত 

২ তারযখ প্রোগ্রোমোর ৩০/০৬/২০ রক্ষ্যভাত্রা ৩০/০৯/১৯ ৩১/১২/১৯ ৩১/৩/২০ ৩০/৬/২০    

অজমন      

৫. সুলাসে প্রবিষ্ঠা……………………………..৬ 

৫.১ উত্তভ চচ মায তারর া প্রণয়ন  ময 

ভরন্ত্ররযলদ রফবামগ কপ্রযণ 

উত্তভ চচ মায 

তারর া কপ্ররযত 

৩ তারযখ প্রোগ্রোমোর ৩০/০৯/১৯ রক্ষ্যভাত্রা ৩০/০৯/১৯       

অজমন      

৫.২ িাংানদল জািীয় বিবজো 

আবকেনেকচার-এর স াকা পনয়ন্ট ও 

বিকল্প স াকা পনয়ন্ট  ভ ম তমা 

বেনয়াগ ও ওনয়িসাইনে প্রকাল 

স াকা পনয়ন্ট ও 

বিকল্প স াকা 

পনয়ন্ট কম েকিো 

বেনয়াগকৃি ও 

ওনয়িসাইনে 

প্রকাবলি 

২ তারযখ প্রোগ্রোমোর ৩১/০৩/২০ রক্ষ্যভাত্রা   ৩১/০৩/২০     

অজমন      

৫.৩ জেস্বার্ ে সংবিষ্ট িথ্য প্রকাল (সুরক্ষা 

প্রদাে) বিবিমাা, ২০১৭-এর বিবি ৪ 

অনুসানর “সিবজগনেনেি অব সার” 

বেনয়াগ ও ওনয়িসাইনে প্রকাল 

“সিবজগনেনেি 

অব সার” 

বেনয়াগকৃি ও 

ওনয়িসাইনে 

প্রকাবলি 

১ তারযখ সিসিয়র 

িহকোরী 

িসিব 

(ত. ব্য.-২) 

৩১/০৩/২০ রক্ষ্যভাত্রা   ৩১/০৩/২০     

অজমন      

৬. প্রকনল্পর সক্ষনে শুদ্ধাচার...........................৯ 

৬.১ প্রকনল্পর ফারল ম  ক্রয় রয ল্পনা 

অনুমভাদন 

অনুমভারদত ক্রয় 

রয ল্পনা 

২ তারযখ উরচফ 

(উন্নয়ন-১) 

৩০/০৯/১৯ রক্ষ্যভাত্রা ৩০/০৯/১৯       

অজমন      



 াম মক্রমভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়মনয

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০১৯-২০২০ 

অথ মফছমযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

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 ১৩ ১৪ 

৬.২ এরির ফাস্তফায়ন অগ্রগরত অগ্রগরতয ায ১ % উরচফ 

(উন্নয়ন-১) 

১০০% রক্ষ্যভাত্রা ২০% ৩০% ৬০% ১০০%    

অজমন      

৬.৩ ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/যাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠান 

 র্তম  প্র মল্পয ফাস্তফায়ন অগ্রগরত 

রযদ মন/ রযফীক্ষ্ণ 

দারখরকৃত 

প্ররতমফদন 

৩ ংখ্যা উরচফ 

(উন্নয়ন-১) 

১০ রক্ষ্যভাত্রা ২ ৩ ৩ ২    

অজমন      

৬.৪. প্র ল্প রযদ মন/রযফীক্ষ্ণ 

প্ররতমফদমনয সুারয ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফায়মনয ায ৩ % উরচফ 

(উন্নয়ন-১) 

১০০% রক্ষ্যভাত্রাp ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

৭. ক্রয়নক্ষনে শুদ্ধাচার...................৭ 

৭.১ ররএ ২০০৬-এয ধাযা ১১(২) ও 

ররআয ২০০৮-এয রফরধ ১৬(৬) 

অনুমায়ী ২০১৯-২০ অর্ ে িছনরর ক্রয়-

রয ল্পনা  ওনয়িসাইনে প্রকাল 

ক্রয়-রয ল্পনা 

ওনয়িসাইনে 

প্রকাবলি 

৩ তারযখ উরচফ 

(ফামজর্, 

আরথ ম  

ব্যফস্থানা) 

৩০/০৯/১৯ রক্ষ্যভাত্রা ৩০/০৯/১৯       

অজমন      

৭.২ ই-সেন্ডানরর ভাধ্যমভ ক্রয়  াম ম 

ম্পাদন 

ই-কর্ন্ডাসর ক্রয় 

সম্পন্ন 

৪ % া যী 

রচফ 

(প্রান-২) 

১০০% রক্ষ্যভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

৮. স্বচ্ছতা ও জফাফরদর লবিলাী যণ………………...১১ 

৮.১ স্ব স্ব কফা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

(রটিমজনস্ চার্ মায) ফাস্তফায়ন অগ্রগরত 

রযফীক্ষ্ণ 

ফাস্তফায়ন 

অগ্রগরত 

রযফীক্ষ্ণকৃত 

২ % উরচফ 

(প্রান-১) 

১০০% রক্ষ্যভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

৮.২  াখা/অরধাখা ও 

আওতাধীন/অধস্তন  াম মারয় রযদ মন  

রযদ মন 

ম্পন্ন 

২ ংখ্যা যুগ্ম রচফ 

(প্রান) 

৮ রক্ষ্যভাত্রা ১ ২ ৩ ২    

অজমন      

৮.৩ াখা/অরধাখা ও 

আওতাধীন/অধস্তন  াম মারয়   

রযদ মন প্ররতমফদমনয সুারয 

ফাস্তফায়ন 

রযদ মন 

প্ররতমফদমনয 

সুারয 

ফাস্তফারয়ত 

২ % যুগ্ম রচফ 

(প্রান) 

১০০% রক্ষ্যভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

৮.৪ রচফারয় রনমদ মভারা ২০১৪ 

অনুমায়ী নরথয কেরণ রফন্যা যণ  

নরথ কেরণ 

রফন্যাকৃত 

২ % যুগ্ম রচফ 

(প্রান) 

১০০% রক্ষ্যভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      



 াম মক্রমভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়মনয

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০১৯-২০২০ 

অথ মফছমযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

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 ১৩ ১৪ 

৮.৫ কেরণ রফন্যাকৃত নরথ রফনষ্ট যণ নরথ রফনবষ্টকৃি ৩ % যুগ্ম রচফ 

(প্রান) 

১০০% রক্ষ্যভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

৯. শুদ্ধাচায ংরিষ্ট এফং দুনীরত প্ররতমযামধ ায়  অন্যান্য  াম মক্রভ……………..১৫ (অগ্রাবিকার বভবত্তনি নুুেিম পাঁচটি কায েক্রম) 

৯.১  রফমদ ভ্রভমন ভমনানয়ন প্রদামনয 

রফধামথ ম Overseas 

Tracker চালু যণ 

Website-  

Overseas 

Tracker 

Upload  যণ। 

৩ তারযখ প্রোগ্রোমোর ৩০/০৯/১৯ রক্ষ্যভাত্রা ৩০/০৯/১৯       

অজমন      

৯.২ রযংখ্যানগত ারনাগাদ তথ্য 

রফনামূমে াওয়ায জন্য 

Bangladesh Statistics 

App নতরয 

Apps নতরয ৩ তারযখ রমেভ 

এনাররে 

৩০/০৯/১৯ রক্ষ্যভাত্রা ৩০/০৯/১৯       

অজমন      

৯.৩ ভার  ভন্বয় বায  াম মত্র 

প্রস্তুমতয জন্য রফরবন্ন অরধাখা/াখা-

এয অগ্রগরত প্ররতকফদন মজ 

াওয়ায জন্র google docs-এয 

ব্যফায 

google 

doc. এয 

ব্যফায 

৩ % উরচফ 

(প্রান-১) 

১০০% রক্ষ্যভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

৯.৪ রযংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা 

রফবামগয আওতাধীন কজরা/উমজরা 

ম মায় ম মন্ত  ভ মযত  ভ ম তমা/ 

 ভ মচাযীকদয তথ্য ারনাগাদ যণ 

তথ্য 

ারনাগাদ যণ 

৩ তারযখ প্রোগ্রোমোর ৩০/৬/২০২০ রক্ষ্যভাত্রা ৩০/০৯/১৯ ৩১/১২/১৯ ৩১/৩/২০ ৩০/৬/২০    

অজমন      

৯.৫ রযংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা 

রফবাগ ংরিষ্ট ার্কমরাযগুরর 

ারনাগাদ যণ 

ার্কমরায 

ারনাগাদ যণ 

৩ তারযখ প্রোগ্রোমোর ৩০/৬/২০২০ রক্ষ্যভাত্রা ৩০/০৯/১৯ ৩১/১২/১৯ ৩১/৩/২০ ৩০/৬/২০    

অজমন      

১০. শুদ্ধাচার চচ োর জন্য পুরস্কার প্রদাে..............................৫ 

১০.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদাে 

 

 

প্রদত্ত পুরস্কার ৩ তারযখ উরচফ 

(অরির্ ও 

ভন্বয়) 

১৫/০৬/১৯ রক্ষ্যভাত্রা    ১৫/০৬/২

০ 

   

অজমন      



 াম মক্রমভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়মনয

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০১৯-২০২০ 

অথ মফছমযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

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 ১৩ ১৪ 

১০.২ আওতাধীন/অধস্তন  াম মারময় 

শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানের বেবমত্ত 

৩২১১১০১ সকানি অর্ ে িরাদ্দ 

অথ ম ফযাদ্দকৃত ২ তারযখ উরচফ 

(ফামজর্) 

৩১/০৭/১৯ রক্ষ্যভাত্রা ৩১/০৭/১৯       

অজমন      

১১. অর্ ে িরাদ্দ....................................................................৩ 

১১.১ শুদ্ধাচার কম ে-পবরকল্পোয় 

অন্তেভুি বিবভন্ন কায েক্রম িাস্তিায়নের 

জন্য িরাদ্দকৃি অমথ ময আনুমাবেক 

রযভাণ 

িরাদ্দকৃি অর্ ে ৩ ক্ষ 

োকা 

যুগ্ম রচফ 

(ফামজর্) 

১৫ রক্ষ্ রক্ষ্যভাত্রা ৫ রক্ষ্ ৩ রক্ষ্ ৩ রক্ষ্ ৪ রক্ষ্    

অজমন      

১২. রযফীক্ষ্ণ ও মূোয়ন…………………………….৮ 

১২.১ মন্ত্রণায়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রবিষ্ঠাে 

কর্তেক প্রণীি                                          

জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-

রয ল্পনা, ২০১৯-২০ ভরন্ত্ররযলদ 

রফবামগ দারখর ও স্ব স্ব ওনয়িসাইনে 

আপনািকরণ 

প্রণীত  ভ ম-

রয ল্পনা 

দারখরকৃত ও 

আপনািকৃত 

২ িাবরখ উরচফ 

(প্রান-১) 

০৩/০৭/১৯ রক্ষ্যভাত্রা ০৩/০৭/১৯       

অজমন      

১২.২ রনধ মারযত ভময় নত্রভার  

রযফীক্ষ্ণ প্ররতমফদন ভরন্ত্ররযলদ 

রফবামগ দারখর ও স্ব স্ব ওনয়িসাইনে 

আপনািকরণ 

নত্রভার  

প্ররতমফদন 

দারখরকৃত ও 

আপনািকৃত 

২ িাবরখ প্রোগ্রোমোর ৩০/৬/২০ রক্ষ্যভাত্রা ৩০/০৯/১৯ ৩১/১২/১৯ ৩১/৩/২০ ৩০/৬/২০    

অজমন      

১২.৩ আওিািীে দপ্তর/সংস্হা 

(প্রনযাজু সক্ষনে) কর্তেক দারখরকৃত 

জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-

রয ল্পনা ও রযফীক্ষ্ণ  প্ররতমফদমনয 

ওয রপিব্যা  প্রদান 

ব িব্যাক 

সভা/কম েলাা 

অনুবষ্ঠি 

৪ তারযখ উরচফ 

(অরির্ ও 

ভন্বয়) 

৩০/৬/২০ রক্ষ্যভাত্রা ৩০/০৯/১৯ ৩১/১২/১৯ ৩১/৩/২০ ৩০/৬/২০    

অজমন      

 


