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ফাাংরাদদ তাঁত বফাড ড 

বফটিএভব বফন (৫ভ তরা) 

৭-৯ কাওযান ফাজায, ঢাকা-১২১৫ 

www.bhb.gov.bd 

 

জাতীয় শুদ্ধাচায বকৌর কভ ড বযকল্পনা ও অগ্রগবত বযফীক্ষণ কাঠাদভা 

২০১৭-২০১৮ 

দপ্তয/াংস্থায নাভঃ ফাাংরাদদ তাঁত বফাড ড                                                                                                                                     ভন্ত্রণারয়/বফবাদগয নাভঃ ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় 

 

কাম ডক্রভ সূচক একক 

 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যবি/ 

প্রাবনক ইউবনট 

বববি বছর 

২০১৬-২০১৭ 

 

রক্ষযভাত্রা অগ্রগবত বযফীক্ষণ 

রক্ষযভাত্রা/ 

প্রকৃত অজডন 

১ভ বকায়াট ডায 

জুরাই/১৭-

বদে/১৭ 

২য় বকায়াট ডায 

অদটা/১৭-

বডদ/১৭ 

৩য় বকায়াট ডায 

জানু/১৭-

ভাচ ড/১৮ 

৪থ ড বকায়াট ডায 

এবপ্র/১৮-

জুন/১৮ 

ভন্তব্য 

১. প্রাবতষ্ঠাবনক ব্যফস্থা 
 

১.১ ননবতকতা কবভটিয বা  অনুবষ্ঠত বা াংখ্যা 

 

 

বচফ, ফাতাঁদফা ৪ ৪ রক্ষযভাত্রা ১ ১ ১ ১  

প্রকৃত অজডন      

১.২ ননবতকতা কবভটিয বায বদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফাবয়ত 

বদ্ধাদন্তয ায  
% বচফ, ফাতাঁদফা ১০০% 

 

রক্ষযভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  

প্রকৃত অজডন      

১.৩ দপ্তয/াংস্থায় শুদ্ধাচায প্রবতষ্ঠায 

বক্ষদত্র অন্তযায় বচবিতকযণ 

বচবিত 

অন্তযায়মূ 
তাবযখ 

দস্য (কর)/ 

বচফ, ফাতাঁদফা 
৩০.০৯.২০১৭ 

 

রক্ষযভাত্রা অবজডত -- -- --  

প্রকৃত অজডন      

১.৪ অাংীজদনয (Stakeholder) 

অাংগ্রদণ বা  

অনুবষ্ঠত বা াংখ্যা বচফ, ফাতাঁদফা ২ ২ রক্ষযভাত্রা -- ১ -- ১  

প্রকৃত অজডন      

২. দচতনতা বৃবদ্ধ 
 

২.১ দচতনতা বৃবদ্ধমূরক বা 

 

অনুবষ্ঠত বা াংখ্যা 

 

 

বচফ, ফাতাঁদফা ২ ২ রক্ষযভাত্রা -- ১ ১ --  

প্রকৃত অজডন      

২.২ জাতীয় শুদ্ধাচায বকৌর াংক্রান্ত 

প্রবক্ষণ 

প্রবক্ষণাথীয 

াংখ্যা 

াংখ্যা 

 

 

প্রান/ 

এএন্ডএভ/ 

ওএন্ডএভ বফবাগ 

-- 

 

৪০ রক্ষযভাত্রা -- ২০ ২০ --  

প্রকৃত অজডন      

৩. আইন/বফবধ/নীবতভারা প্রণয়ন ও াংস্কায 
 

৩.১ ফাতাঁদফায কভ ডচাযী চাকুযী প্রণীত খড়া তাবযখ বচফ, ফাতাঁদফা -- জুন’২০১৮ রক্ষযভাত্রা -- -- -- অবজডত  

http://www.bhb.gov.bd/
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কাম ডক্রভ সূচক একক 

 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যবি/ 

প্রাবনক ইউবনট 

বববি বছর 

২০১৬-২০১৭ 

 

রক্ষযভাত্রা অগ্রগবত বযফীক্ষণ 

রক্ষযভাত্রা/ 

প্রকৃত অজডন 

১ভ বকায়াট ডায 

জুরাই/১৭-

বদে/১৭ 

২য় বকায়াট ডায 

অদটা/১৭-

বডদ/১৭ 

৩য় বকায়াট ডায 

জানু/১৭-

ভাচ ড/১৮ 

৪থ ড বকায়াট ডায 

এবপ্র/১৮-

জুন/১৮ 

ভন্তব্য 

প্রবফধানভারা,২০১১ পুনঃপ্রণয়ন প্রবফধানভারা, 

২০১৭ 

 

 প্রকৃত অজডন      

৩.২ তাঁবত বভবত বফবধভারা, ১৯৯১ 

পুনঃপ্রণয় 

প্রণীত খড়া 

তাঁবত বভবত 

বফবধভারা, 

২০১৬ 

তাবযখ 

 

বচফ, ফাতাঁদফা/ 

এবআয 

অনুবফবাগ 

-- জুন’২০১৮ রক্ষযভাত্রা -- -- -- অবজডত  

প্রকৃত অজডন      

৪. শুদ্ধাচায চচ ডায জন্য প্রদণাদনা প্রদান 
 

৪.১ ‘শুদ্ধাচায পুযস্কায প্রদান 

নীবতভারা, ২০১৭’ এয বফধাননুাদয 

শুদ্ধাচায পুযস্কায প্রদান 

প্রদি পুযস্কায াংখ্যা 

 

বচফ, ফাতাঁদফা -- ২ রক্ষযভাত্রা -- -- -- ২  

প্রকৃত অজডন      

৫. ই-গবন্যডান্স ও বফায ভান উন্নীতকযণ 
 

৫.১ অনরাইন বযন্স বদেদভয 

ব্যফায  

ই-বভইর/ 

এএএভ এয 

ভাধ্যদভ 

বনষ্পবিকৃত 

বফলয় 

% বনফ ডাী প্রদকৌরী/ 

কাযী প্রধান 

(এভই) 

১০০% ১০০% রক্ষযভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  

প্রকৃত অজডন      

৫.২ বফববন্ন ভাধ্যভ (াভাবজক 

বমাগাদমাগ ভাধ্যভ) ব্যফায কদয 

অনরাইন কনপাদযন্স আদয়াজন 

অনুবষ্ঠত বববডও 

কনপাদযন্স 
াংখ্যা 

কাযী প্রধান 

(এভই) 
-- ৪ 

রক্ষযভাত্রা ১ ১ ২ ১  

প্রকৃত অজডন      

৫.৩ দপ্তয/াংস্থায় ই-পাইবরাং দ্ধবত 

ফাস্তফায়ন 

ই-পাইদর নবথ 

বনষ্পবিকৃত 

% কর বফবাগ-

াখা প্রধান/ 

বনফ ডাী প্রদকৌরী/ 

কাযী প্রধান 

(এভই) 

-- ২৫% রক্ষযভাত্রা ২৫% ২৫% ২৫% ২৫%  

প্রকৃত অজডন      

৫.৪ দাপ্তবযক কাদজ ইউবনদকাড 

ব্যফায 

ইউবনদকাড 

ব্যফায কদয 

কাম ডম্পাদন 

% কাযী প্রধান 

(এভই) 

-- ১০০% রক্ষযভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১  

প্রকৃত অজডন      

৫.৫ ভন্ত্রণারয়/বফবাগ কর্তডক ২০১৬- ন্যযনতভ দুটি তাররখ বচফ, ফাতাঁদফা/ -- জুন’ রক্ষযভাত্রা -- -- -- চালুকৃত  



 3 

কাম ডক্রভ সূচক একক 

 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যবি/ 

প্রাবনক ইউবনট 

বববি বছর 

২০১৬-২০১৭ 

 

রক্ষযভাত্রা অগ্রগবত বযফীক্ষণ 

রক্ষযভাত্রা/ 

প্রকৃত অজডন 

১ভ বকায়াট ডায 

জুরাই/১৭-

বদে/১৭ 

২য় বকায়াট ডায 

অদটা/১৭-

বডদ/১৭ 

৩য় বকায়াট ডায 

জানু/১৭-

ভাচ ড/১৮ 

৪থ ড বকায়াট ডায 

এবপ্র/১৮-

জুন/১৮ 

ভন্তব্য 

১৭ অথ ড ফছদযয ফাবল ডক কভ ডম্পাদন 

চুবিদত ফবণ ডত তাবরকা অনুমায়ী 

দপ্তয/াংস্থায জন্য প্রদমাজয কভদক্ষ 

দুটি কদয অনরাইন বফা চালু কযা  

 

অনরাইন বফা 

চালুকৃত 

বনফ ডাী প্রদকৌরী/ 

কাযী প্রধান 

(এভই)/ 

ইদনাদবন টিভ 

২০১৮ প্রকৃত অজডন      

৫.৬ ই-বটন্ডাদযয ভাধ্যদভ ক্রয় কাম ড 

ম্পাদান 

ই-বটন্ডাদযয 

ম্পাবদত ক্রয় 

কাম ড 

% বনফ ডাী প্রদকৌরী/ -- ১০০% 

রক্ষযভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  

প্রকৃত অজডন      

৫.৭ দাপ্তবযক কাদজ বাশ্যার বভবডয়া 

ব্যফায 

দাপ্তবযক 

বাশ্যার বভবডয়া 

বজ চালু 

তাবযখ 
কাযী প্রধান 

(এভই) 
-- ১৫.০৭.১৭ 

রক্ষযভাত্রা অবজডত -- -- --  

প্রকৃত অজডন      

৬. জনদফা জীকযদণয রদক্ষয উদ্ভাফনী উদযাগ ও বফা দ্ধবত জীকযণ 
 

৬.১ দপ্তয/াংস্থা কর্তডক ফাবল ডক 

উদ্ভাফনী কভ ডবযকল্পনা ২০১৭-১৮ 

প্রণয়ন 

উদ্ভাফনী 

কভ ডবযকল্পনা 

প্রণীত  

তাবযখ ইদনাদবন টিভ -- ১৫.০৭.১৭ রক্ষযভাত্রা -- -- -- ১  

প্রকৃত অজডন      

৬.২ দপ্তয/াংস্থা কর্তডক ২০১৭ াদরয 

ফাবল ডক উদ্ভাফনী কভ ডবযকল্পনা 

অনুমায়ী কভদক্ষ দুটি উদ্ভাফনী 

উদযাগ ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফাবয়ত 

উদ্ভাফনী ধাযণা 
তাবযখ ইদনাদবন টিভ -- ৩০.৬.১৮ 

রক্ষযভাত্রা -- -- -- অবজডত  

প্রকৃত অজডন      

৬.৩ দপ্তয/াংস্থায কভদক্ষ একটি 

কদয বফা দ্ধবত জীকযদণয 

উদযাগ গ্রণ  

বফা দ্ধবত 

জীকযণকৃত 
তাবযখ ইদনাদবন টিভ -- ৩০.৬.১৮ 

রক্ষযভাত্রা -- -- -- অবজডত  

প্রকৃত অজডন      

৭. জফাফবদব বিারীকযণ 
 

৭.১ দ্রুততভ ভদয় অববদমাগ বনষ্পবি অববদমাগ 

বনষ্পবিকৃত 

বদন বনযীক্ষা াখা ১২ ১৫ বদন রক্ষযভাত্রা ৪ ৪ ৪ ৪  

প্রকৃত অজডন 

 

     

৭.২ অববদমাগ বনষ্পবি কদয াংবিষ্ট 

ব্যবিদক অফবতকযণ 

বনষ্পবিকৃত 

অববদমাগ 

অফবতকযণ  

বদন বচফ, ফাতাঁদফা -- ৩ বদন 

রক্ষযভাত্রা      

প্রকৃত অজডন      
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কাম ডক্রভ সূচক একক 

 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যবি/ 

প্রাবনক ইউবনট 

বববি বছর 

২০১৬-২০১৭ 

 

রক্ষযভাত্রা অগ্রগবত বযফীক্ষণ 

রক্ষযভাত্রা/ 

প্রকৃত অজডন 

১ভ বকায়াট ডায 

জুরাই/১৭-

বদে/১৭ 

২য় বকায়াট ডায 

অদটা/১৭-

বডদ/১৭ 

৩য় বকায়াট ডায 

জানু/১৭-

ভাচ ড/১৮ 

৪থ ড বকায়াট ডায 

এবপ্র/১৮-

জুন/১৮ 

ভন্তব্য 

৭.৩ অবডট আবি বনষ্পবিকযণ 
বনষ্পবিকৃত 

অবডট আবি 
% বচফ, ফাতাঁদফা -- ৫০% 

রক্ষযভাত্রা -- ১০% ২০% ২০%  

প্রকৃত অজডন      

৭.৪ দুনীবত প্রবতদযাধ ম্পবকডত 

কাম ডক্রভ (বমভনঃ ইদরক্ট্রবনক 

উবস্থবত, গণশুনানী, ইতযাবদ) গ্রণ 

গৃীত কাম ডক্রভ াংখ্যা বচফ, ফাতাঁদফা -- ৩ 

রক্ষযভাত্রা -- ১ ১ --  

প্রকৃত অজডন      

৭.৫ দপ্তয/াংস্থায দুনীবতয বক্ষত্রমূ 

(Grey Area) বচবিতকযণ 

বচবিত 

বক্ষত্রমূ 
াংখ্যা বচফ, ফাতাঁদফা -- ২ 

রক্ষযভাত্রা -- ১ ১ --  

প্রকৃত অজডন      

৭.৬ তথ্য অবধকায আইদনয আওতায় 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ডকতডায অনরাইন 

প্রবক্ষণ 

অনরাইন 

প্রবক্ষদণ নদ 
তাবযখ বচফ, ফাতাঁদফা -- ৩০.৬.১৮ 

রক্ষযভাত্রা -- -- -- অবজডত  

প্রকৃত অজডন      

৮. জাতীয় শুদ্ধাচায বকৌদর উবিবখত দপ্তর/াংস্থায কাম ডক্রভ (প্রদমাজয বক্ষদত্র) 
 

    

 

 

 

 

 

রক্ষযভাত্রা      

   প্রকৃত অজডন      

৯. দপ্তয/াংস্থায ননবতকতা কবভটি কর্তডক বনধ ডাবযত শুদ্ধাচায াংবিষ্ট অন্যান্য কাম ডক্রভ 
 

৯.১ কাবযগযী বক্ষা প্রবতষ্ঠাদনয 

কভ ডকতডা/কভ ডচাযীদদয শুদ্ধাচায 

বফলয়ক প্রবক্ষণ 

প্রাপ্ত প্রবক্ষণ াংখ্যা তাঁত বক্ষা ও 

প্রবক্ষণ 

ইনবেটিউট, 

নযবাংদী/ 

বদরট/ যাংপুয/ 

বফড়া, াফনা 

বকন্দ্র/ওএন্ডএভ 

বফবাগ 

-- ২০ রক্ষযভাত্রা -- -- ২০ -  

প্রকৃত অজডন      

৯.২ ওদয়ফ াইট ারনাগাদকযণ ারনাগাদ াংখ্যা বনফ ডাী প্রদকৌরী/ 

ওদয়ফ াইট 

বপাকার দয়ন্ট 

বনয়বভত বনয়বভত রক্ষযভাত্রা বনয়বভত বনয়বভত বনয়বভত বনয়বভত  

প্রকৃত অজডন      

১০. অথ ড ফযাদ্দ 
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কাম ডক্রভ সূচক একক 

 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যবি/ 

প্রাবনক ইউবনট 

বববি বছর 

২০১৬-২০১৭ 

 

রক্ষযভাত্রা অগ্রগবত বযফীক্ষণ 

রক্ষযভাত্রা/ 

প্রকৃত অজডন 

১ভ বকায়াট ডায 

জুরাই/১৭-

বদে/১৭ 

২য় বকায়াট ডায 

অদটা/১৭-

বডদ/১৭ 

৩য় বকায়াট ডায 

জানু/১৭-

ভাচ ড/১৮ 

৪থ ড বকায়াট ডায 

এবপ্র/১৮-

জুন/১৮ 

ভন্তব্য 

১০.১ শুদ্ধাচায াংক্রান্ত বফববন্ন 

কাম ডক্রভ ফাস্তফায়দনয জন্য 

আনুভাবনক (Indicative) অদথ ডয 

বযভাণ 

ফযাদ্দকৃত অথ ড  রক্ষ 

টাকা 

অথ ড ও বাফ 

বফবাগ 

৩.০০ ৫.০০  রক্ষযভাত্রা -- ৩.০০ ৫.০০ --  

প্রকৃত অজডন      

১১. বযফীক্ষণ 
 

১১.১ জাতীয় শুদ্ধচায বকৌর কভ ড-

বযকল্পনা ও বযফীক্ষণ কাঠাদভা 

প্রণয়ন 

বযফীক্ষন 

কাঠাদভা প্রণীত 

তাবযখ বচফ, ফাতাঁদফা জুরাই/১৬ ৩০.০৭.১৭ রক্ষযভাত্রা অবজডত -- -- --  

প্রকৃত অজডন      

১১.২ জাতীয় শুদ্ধাচায বকৌর কভ ড-

বযকল্পনা ও ফাস্তফায়ন বযফীক্ষণ 

প্রবতদফদন ভন্ত্রণারয়/বফবাদগ দাবখর 

বযফীক্ষণ 

প্রবতদফদন 

দাবখরকৃত  

াংখা বচফ, ফাতাঁদফা ৪ ৪ রক্ষযভাত্রা ১ ১ ১ ১  

প্রকৃত অজডন      

১১.৩ আওতাধীন ভাঠ ম ডাবয়য 

কাম ডারদয়য জাতীয় শুদ্ধাচায বকৌর 

কভ ডবযকল্পনা ও ফাস্তফায়ন বযফীক্ষণ 

প্রবতদফদন দপ্তয/াংস্থায় দাবখর 

বযফীক্ষণ 

কাঠাদভা প্রণীত 
তাবযখ বচফ, ফাতাঁদফা -- ৩০.০৭.১৭ 

রক্ষযভাত্রা অবজডত -- -- --  

প্রকৃত অজডন      

১১.৪ আওতাধীন ভাঠ ম ডাদয়য 

কাম ডারদয়য জাতীয় শুদ্ধাচায বকৌর 

কভ ডবযকল্পনা ও ফাস্তফায়ন বযফীক্ষণ 

প্রবতদফদন দপ্তয/াংস্থায় দাবখর 

বযফীক্ষণ 

প্রবতদফদন 

দাবখরকৃত  

াংখ্যা বচফ, ফাতাঁদফা --  

রক্ষযভাত্রা ১ ১ ১ ১  

প্রকৃত অজডন      

 


