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

প্রতিষ্ঠানের নার্: র্াধ্যরর্  ও উচ্চরশক্ষা অরিদপ্তর বাাংলামদশ, ঢা া।  

 
 

 ার্ মক্রমর্র নার্   র্ মসম্পাদন 

সূচ  

সূচম র 

র্ান 

এ    বাস্তবায়মনর দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/ পদ 

 

২০১৮- 

২০১৯ 

অর্ মবরমরর 

লক্ষযর্াত্রা 

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 ১৩  ১৪ 

 ১. প্রাতিষ্ঠাতিক ব্যবস্থা …………………………………১১  

১.১ নিতিকিা কতিটির সভা   অনুতষ্ঠি সভা ৪  সংখ্যা পররচাল (প্রশাসন) 

পররচাল  (প্ররশক্ষণ) 

৪ লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

 অজমন ১ ১     

1.2 নিতিকিা কতিটির সভার তসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ি  

বাস্তবাতয়ি 

তসদ্ধান্ত 

৪ % সহঃপররচাল (সাঃপ্র) 

সহঃপররচাল (প্ররশ-৩) 

১০০% লক্ষযর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%     

 অজমন       

১.3 িাধ্যতিক ও উচ্চতিক্ষা অতিদপ্তর 

বাংলাদদি, ঢাকা এর ওদয়বসাইদে 

সসবাবক্স হালিাগাদকরণ।   

সসবাবক্স 

হালিাগাদকৃি 

১ িাতরখ সহঃপররচাল (সাঃপ্র) 

সহঃপররচাল (প্ররশ-৩) 

 ৩০/০৬/১৯ লক্ষযর্াত্রা ৩০/০৯/১৮ ৩১/১২/১৮ ৩১/০৩/১৯ ৩০/০৩/১৯    

অজমন       

১.৪ উত্তর্চচ মার (best practice) 

তারল া প্রণয়ন  মর র্রিপররষদ রবভামগ 

কপ্ররণ  

উত্তি চচ চার 

িাতলকা সপ্রতরি 

২  সংখ্যা সহঃপররচাল (প্ররশ-৩) ৪ লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন       

2. দক্ষিা ও নিতিকিার উন্নয়ি …………………………০৭  
২.১ অাংশীজমনর (Stakeholder) 

অাংশগ্রহমণ সভা  
অনুতষ্ঠি সভা ২ সংখ্যা  সহঃপররচাল (প্ররশ-৩)  ৪ লক্ষযর্াত্রা  ১ ১ ২    

অজমন       
২.২ কি চকিচা-কি চচাতরদদর অংিগ্রহদণ 

তিয়তিি উপতস্থতি তবতিিালা 

১৯৮২;সরকাতর কি চচাতর 

আচরণতবতিিালা-১৯৭৯ এবং সতচবালয় 

তিদদ চিিালা-২০১৪ সম্পদকচ সদচিিিা 

বৃতদ্ধমূলক সভা/প্রতিক্ষণ আদয়াজি   

অংিগ্রহণকারী/

প্রতিক্ষণার্থী 
৩ সংখ্যা পরিচালক (প্ররিক্ষণ) ১৮০ লক্ষযর্াত্রা  ৬০ ৬০ ৬০   

 

 

 

অজমন       

 

2.3 জািীয় শুদ্ধাচার সকৌিল  সংক্রান্ত 

প্রতিক্ষণ প্রদাি 

 
প্রতিক্ষণার্থী 

২ 

 

সংখ্যা 

 

পরিচালক (প্ররিক্ষণ) 

 
১২০ 

 

লক্ষযর্াত্রা  ৪০ ৪০ ৪০    
 অজমন       

3.শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক আইি/তবতি/িীতিিালা/ ম্যানুদয়ল প্রণয়ি/সংস্কার/হালিাগাদকরণ ও প্রজ্ঞাপি/ পতরপত্র জাতর  ……………১০ 

 

৩.১  

    লক্ষযর্াত্রা        
অজমন       

৩.২      - 

 

     লক্ষযর্াত্রা        
অজমন       

 

 

 

 

 

 



 ার্ মক্রমর্র নার্   র্ মসম্পাদন 

সূচ  

সূচম র 

র্ান 

এ    বাস্তবায়মনর দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/ পদ 

 

২০১৮- 

২০১৯ 

অর্ মবরমরর 

লক্ষযর্াত্রা 

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 ১৩  ১৪ 

4. িথ্য অতিকার সম্পতকচি কার্ চক্রি…………………………………১৪  
৪.১ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্ তথ্য অরি ার 

কসবাবক্স হালনাগাদ রণ 

সেবাবক্স 

হালোগাদকৃি 
১ তাররখ সহঃপররচাল (সাঃপ্র) 

জনাব কামরুননাহাি 

তথ্য কম মকতমা 

 লক্ষযর্াত্রা ৩০/০৯/১৮       

অজমন       
 

৪.২ তথ্য অরি ার আইমনর আওতায় 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত  র্ ম তমা (রিও) ও রব ল্প 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত  র্ ম তমার অনলাইন প্ররশক্ষণ 

সম্পাদন 

অনলাইন 

প্ররশক্ষমণর সনদ 

প্রাপ্ত 

২  সহঃপররচাল (সাঃপ্র) 

জনাব কামরুননাহাি 

তথ্য কম মকতমা 

 লক্ষযর্াত্রা ৩০/০৯/১৮       

অজমন        

৪.৩ দুদম  স্থারপত হর্লাইন নম্বর ১০৬ 

(কর্ালরি) স্ব স্ব তথ্যবাতায়মন সাংযুি রণ 

এবাং তা  র্ ম তমা- র্ মচাররমদরম  

অবরহত রণ 

তথ্যবাতায়মন 

সাংমর্ারজত ও 

 র্ ম তমা-

 র্ মচারর অবরহত 

১  সহঃপররচাল (সাঃপ্র) 

জনাব কামরুননাহাি 

তথ্য কম মকতমা 

 লক্ষযর্াত্রা        

অজমন        
 

৪.৪ তথ্য বাতায়মন সাংমর্ারজত সাংরিষ্ট 

তথ্যসমূহ হালনাগাদ রণ  

তথ্য বাতায়ন 

হালনাগাদকৃত 

২  সহঃপররচাল (সাঃপ্র) 

জনাব কামরুননাহাি 

তথ্য কম মকতমা 

 লক্ষযর্াত্রা ৩০/০৯/১৮       
অজমন        

 

৪.৫ তথ্য অরি ার আইন, ২০০৯;জনস্বার্ ম 

সাংরিষ্ট তথ্য প্র াশ(সুরক্ষা)আইন, ২০১১ 

এবাং জনস্বার্ ম সাংরিষ্ট তথ্য প্র াশ(সুরক্ষা) 

রবরির্ালা,২০১৭ সম্পম ম  র্ ম তমা-

 র্ মচাররমদরম  অবরহত রণ 

 র্ ম তমা-

 র্ মচারর অবরহত 

৬  সহঃপররচাল (সাঃপ্র) 

জনাব কামরুননাহাি 

তথ্য কম মকতমা 

১২০ লক্ষযর্াত্রা  ৪০ ৪০ ৪০    

অজমন        

৪.৬স্বপ্রমণারদত তথ্য প্র াশ রনমদ মরশ া  

হালনাগাদ  মর ওময়বসাইমর্ প্র াশ 

 

হালনাগাদকৃত 

রনমদ মরশ া 

ওময়বসাইমর্ 

প্র ারশত 

২  সহঃপররচাল (সাঃপ্র) 

জনাব কামরুননাহাি 

তথ্য কম মকতমা 

৩০/০৯/১৮ লক্ষযর্াত্রা ৩০/০৯/১৮       

অজমন        

 

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

৫.১ দাপ্তরর   ামজ অনলাইন করসপন্স 

রসমের্ (ই-কর্ইল/এেএমএে) এর 

ব্যবহার 

ই-সিইল/ 

এসএিএস 

ব্যবহৃি 

২ % জনাব মুহম্মদ নারিি 

উরিন উপপরিচালক  

 (এইচ আি এম) 

৫০% লক্ষযর্াত্রা  ১০ ২০ ২০    

অজমন       

৫.২ রভরিও/অনলাইন/কর্রল নফামরন্স 

আময়াজন (স্কাইপ/ম্যামসঞ্জার, ভাইবার 

ব্যবহারসহ) 

অনুরিত অেলাইে 

 নফামরন্স 
৩ সাংখ্যা জনাব মুহম্মদ নারিি 

উরিন উপপরিচালক  

 (এইচ আি এম) 

১২ লক্ষযর্াত্রা ৩ ৩ ৩ ৩    
অজমন       

৫.৩ দাপ্ততরক েকল কানে ইউতেনকাড 

ব্যবহার 

ইউতেনকানড 

ব্যবহৃি 

২ % জনাব মুহম্মদ নারিি 

উরিন  উপ 

পঃ(এইচআিএম) 

১০০% লক্ষযর্াত্রা ১০০%       
অজমন       

              



 ার্ মক্রমর্র নার্   র্ মসম্পাদন 

সূচ  

সূচম র 

র্ান 

এ    বাস্তবায়মনর দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/ পদ 

 

২০১৮- 

২০১৯ 

অর্ মবরমরর 

লক্ষযর্াত্রা 

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 ১৩  ১৪ 

৫.৪ ই-কর্ন্ডার/ই-রজরপ-এর র্াধ্যমর্ ক্রয় 

 ার্ ম সম্পাদন  

ই-সেন্ডার 

েম্পাতদি 

২ % িতহউদ্দীি  আহদিদ 

(সঃপঃ) (অর্থ চ ও ক্রয়) 

১০০% লক্ষযর্াত্রা ১০০%  

অজমন        
৫.৫     চালুকৃি অেলাইে/ই-সেবার 

ব্যবহার েংক্রান্ত কার্ যক্রম পতরবীক্ষণ 

অেলাইে/ই-

সেবার ব্যবহার 

পতরবীক্ষণকৃি 

৪ % জনাব মুহম্মদ নারিি 

উরিন  উপ পঃ 

(এইচআিএম)/িতহউদ্দীি  

আহদিদ (সঃপঃ) (অর্থ চ 

ও ক্রয়) 

১০০% লক্ষযর্াত্রা ২৫% ২৫% ২৫% ২৫%   
 অজমন         

 

৬. উদ্ভাবনী উমযাগ ও কসবা পদ্ধরত সহজী রণগ………………………০৫ 

৬.১ বাতষ যক উদ্ভাবে কম যপতরকল্পো 

২০১৮-১৯ প্রণয়ে 

কম যপতরকল্পো 

প্রণীি 

১ তাররখ   উপপঃ (প্রতিক্ষণ)/ 

সঃপঃ(প্রতিঃ-২) 

08/08/18 লক্ষযর্াত্রা ০৮/০৮/১৮       

 অজমন        
৬.২ বাতষ যক  উদ্ভাবে কম যপতরকল্পোয় 

অন্তর্ভ যক্ত কার্ যক্রম বাস্তবায়ে  

বাস্তবারয়ত 

উদ্ভাবনী 

 ার্ মক্রর্ 

২ % উপপঃ (প্রতিক্ষণ)/ 

সঃপঃ(প্রতিঃ-২) 

100% লক্ষযর্াত্রা       
 

 
 

 অজমন       
৬.৩  চালুকৃি উদ্ভাবে উদ্ভাবে 

উনযাগ/েহতেকৃি সেবা পতরবীক্ষণ 

চালুকৃি সেবা 

পতরবীক্ষণকৃি 

২ %  উপ পঃ (প্রতিক্ষণ)/ 

সঃপঃ(প্রতিঃ-২) 
100% লক্ষযর্াত্রা        

 অজমন       
৭.স্বচ্ছতা ও  জবাবরদরহ শতক্তশালী রণ……………………………১৪ 

৭.১  রপরপএ ২০০৬ এর িারা ১১(২) ও 

রপরপআর ২০০৮-এর রবরি১৬(৬) অনুর্ায়ী 

ক্রয় পরর ল্পনা ২০১৮-১৯ প্রণয়ন 

ক্রয়- পতরকল্পিা 

প্রণীি 

 ৩ তাররখ তমেহাে উতিে আহাম্মদ 

েঃপঃ পঃ ও ঊ/মতহউতিে 

আহমদ েঃপঃ (অ ও ক্রয়) 

৩১/০৭/১৮ লক্ষযর্াত্রা ৩১/০৭/১৮         

 অজমন       

৭.২ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্র অরভমর্াগ 

প্ররত ার ব্যবস্থা (GRS) কসবাবক্স 

হালনাগাদ রণ  

ওদয়বসাইে 

হালিাগাদকৃি  

১ তাররখ জনাব মুহম্মদ নারিি 

উরিন  উপ পঃ 

(এইচআিএম) 

৩১/১০/১৮ লক্ষযর্াত্রা ৩১/১০/১৮       

 অজমন       

৭.৩ র্িণালয়/রবভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় 

প্ররতিামনর স্ব স্ব কসবা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

(রসটিমজনস চার্ মার) এবাং আওতািীন 

দপ্তর/সাংস্থার কসবা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষণ 

বাস্তবায়ন 

অগ্রগরত 

পররবীক্ষণকৃত 

৪ % পরিচালক (প্রিািন) ১০০% লক্ষযর্াত্রা ২৫% ২৫% ২৫% ২৫%    

 অজমন       

৭.৪ র্িণালয়/রবভাগ/রাষ্ট্রীয় প্ররতিামনর 

এবাং আওতািীন অিঃস্তন দপ্তর/সাংস্থার 

শাখা/ অরিশাখা পররদশ মন/আ রি  

পররদশ মন 

পররদশ মন/আ 

রি  

পররদশ মন 

সম্পন্ন  

২ সংখ্যা পরিচালক (প্রিািন) ৮ লক্ষযর্াত্রা ২ ২ ২ ২    

 অজমন       

৭.৫ সরচবালয় রনমদ মশর্ালা ২০১৪ 

অনুর্ায়ী নরর্র কেরণ রবন্যাস রণ 

্ নরর্ কেরণ 

রবন্যাসকৃত  

৪ % জনাব মুহম্মদ নারিি 

উরিন  উপ পঃ 

(এইচআিএম) 

১০০% লক্ষযর্াত্রা ২৫% ২৫% ২৫% ২৫%    

 অজমন       



 ার্ মক্রমর্র নার্   র্ মসম্পাদন 

সূচ  

সূচম র 

র্ান 

এ    বাস্তবায়মনর দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/ পদ 

 

২০১৮- 

২০১৯ 

অর্ মবরমরর 

লক্ষযর্াত্রা 

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 ১৩  ১৪ 

 

৮.  র্িণালয়/রবভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্ররতিামনর সুদ্ধচার সাংরিষ্ট অন্যান্য  ার্ মক্রর্………………………৬ (রনমদ মরশ ায় সাংমর্ারজত তারল া কর্ম   র্পমক্ষ ৩ টি  ার্ মক্রর্ রনব মাচন  রমত হমব) 

৮.১         লক্ষযর্াত্রা        
 অজমন       

৮.২        লক্ষযর্াত্রা        
  অজমন       

৮.৩       লক্ষযর্াত্রা        
  অজমন       

৯. শুদ্ধাচার চচ মার জন্নপুরস্কার/প্রমণাদনা প্রদান…………………৫ 

৯.১ `শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদাে েীতিমালা 

২০১৭’এবাং র্রিপররষদ রবভামগর 

১৩.৩.২০১৮ তাররমখর 

০৪.০০.০০০০.৮২২.১৪.০৪২.১৬.০৫৩. 

নম্বর স্পষ্টী রণ পত্র অনুর্ায়ী শুদ্ধাচার 

পুরস্কার প্রদাে 

প্রদত্ত পুরস্কার ৩  িাতরখ  সহঃপররচাল (প্ররশ-৩) 

মতহউতিে আহমদ েঃপঃ 

(অ ও ক্রয়) 

 লক্ষযর্াত্রা     ২   

 অজমন       

৯.২ আওিাধীে/অধঃস্তে 

কার্ যালনয়`শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান 

নীরতর্ালা ২০১৭’অনুর্ায়ী শুদ্ধাচার 

পুরস্কার প্রদামনর রনরর্ত্ত সাংরিষ্ট ক ামি 

অর্ ম বরাদ্দ 

অর্ ম বরাদ্দকৃি ২  িাতর খ সহঃপররচাল (প্ররশ-৩) 

মতহউতিে আহমদ েঃপঃ 

(অ ও ক্রয়) 

 লক্ষযর্াত্রা      ১   

 অজমন       

১০. অর্ য বরাি.......................................৫  
১০.১ শুদ্ধাচার কম য-পতরকল্পোয় 

অন্তর্ভ যক্ত তবতিন্ন কার্ যক্রম বাস্তবায়নের 

েন্য বরািকৃি অনর্ যর আনুমাতেক 

পররর্াণ 

বরািকৃি অর্ য ৫  লক্ষ োকা মতহউতিে আহমদ েঃপঃ 

(অ ও ক্রয়) 
 লক্ষযর্াত্রা      ৫  

 অজমন        

১১. পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন………………………১০  

১১.১ জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  

 র্র্-পরর ল্পনা,২০১৮-১৯প্রণয়ন 

 মর র্রিপররষদ রবভামগ দারখল 

প্রণীত 

 ম্পমরর ল্পনা 

দারখলকৃত  

৩ িাতরখ পরিচালক (প্ররিক্ষণ) 

পরিচালক (এমই 

ডরিউ) 

 লক্ষযর্াত্রা    
- 

 
- 

 
- 

 
 

 

 অজমন       

১১.২  রনি মাররত সর্ময় ত্রত্রর্ারস  

পররবীক্ষণ প্ররতমবদন র্রিপররষদ 

রবভামগ দারখল 

ত্রত্রর্ারস  

প্ররতমবদন 

দারখলকৃত 

 ২  

সাংখ্যা 
তমেহাে উতিে আহাম্মদ 

েঃপঃ পঃ ও ঊ/ 

সহঃপররচাল (প্ররশ-৩) 

 

০৪ লক্ষযিাত্রা ১ ১ ১ ১    

 অজমন  

 

     



 ার্ মক্রমর্র নার্   র্ মসম্পাদন 

সূচ  

সূচম র 

র্ান 

এ    বাস্তবায়মনর দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/ পদ 

 

২০১৮- 

২০১৯ 

অর্ মবরমরর 

লক্ষযর্াত্রা 

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 ১৩  ১৪ 

 

 

১১.৩ আওিাধীে দপ্তর/েংস্হার 

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-

পরর ল্পনা, ২০১৮-১৯ প্রণয়নের 

তেনদ যশো প্রদাে 

 

রনমদ মশনা প্রদত্ত 
 

১ 

 

িাতরখ  

সহঃপররচাল (প্ররশ-৩) 

 

 

০৫/০৬/১৮ 

লক্ষযর্াত্রা        

 অজমন       

১১.৪  আওিাধীে দপ্তর/েংস্হার 

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-

পরর ল্পনা, ২০১৮-১৯ প্রণয়নের 

কম যশালা আনয়ােে 

আময়ারজত 

 র্ মশালা 

২  িাতরখ সহঃপররচাল (প্ররশ-৩) 

 

২৪/০৬/১৮ লক্ষযর্াত্রা        

 অজমন       

১১.৫ আওিাধীে দপ্তর/েংস্হা কর্তযক 

প্রণীি দাতখলকৃি জাতীয় শুদ্ধাচার 

ক ৌশল পররবীক্ষণ প্ররতমবদমনর ওপর 

রফিব্যা  প্রদান 

   তমেহাে উতিে আহাম্মদ 

েঃপঃ পঃ ও ঊ 
৪ লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

 অজমন        

 

 

 

 

 

 

 


