
জাতীয় শুদ্ধাচায ককৌর কভ মরযকল্পণা ফাস্তফায়ন অগ্রগরত প্ররতবফদন 

ক্ররভক 

নং 

কাম মমূ গৃীত কাম মক্রভ ফাস্তফায়ন অগ্রগরত 

১ ২ ৩ ৪ 

১. াংগঠরনক ব্যফস্থানা 

১.১ ননরতকতা করভটি গঠন ননরতকতা করভটি গঠন কযা বয়বে। ফাস্তফারয়ত 

১.২ ননরতকতা করভটিয বা 

আবয়াজন 

ফেবয চায ফায ননরতকতা করভটিয বা 

আবয়াজন 

রনয়রভত বা অনুরিত বে। 

ইবতাভবে ৩টি বা অনুরিত 

বয়বে। ১.৩ শুদ্ধাচায ও সুাবনয 

ভস্যা রচরিতকযণ ও 

ভাধাবন আবরাচনা 

আবয়াজন 

১.৪ শুদ্ধাচায কপাকার বয়ন্ট 

রনবয়াগ 

ফাংরাবদ ট্যারযপ করভবনয যুগ্ম-প্রধান 

(ফাাঃপ্রাঃ) রভব যভা কদওয়ানবক কপাকার 

বয়ন্ট রনবয়াগ কযা বয়বে। 

ফাস্তফারয়ত 

 

১.৫ কপাকার বয়ন্ট এয 

দারয়ত্ব-কতমব্য রনধ মাযণ  

ও কভ মফন্টবন অন্তর্ভ মক্ত 

০৩/০৪/২০১৪ তারযবেয অরপ আবদব 

ননরতকতা করভটিয কাম মরযরধ উবেে কযা 

বয়বে। 

ফাস্তফারয়ত 

 

২. বচতনতা বৃরদ্ধ 

২.১ শুদ্ধাচায ককৌর 

ফাস্তফায়বন করভবনয 

কভ মকতমাবদয প্ররক্ষণ 

গত ২৭/০১/২০১৬ তারযবে কভ মকতমা ও 

কভ মচাযীবদয জন্য প্ররক্ষণ অনুরিত 

বয়বে। 

ফাস্তফারয়ত 

 

২.২ শুদ্ধাচায ককৌর 

ফাস্তফায়বন করভবনয 

কভ মচাযীবদয প্ররক্ষণ 

৩. ক্ষভতা বৃরদ্ধ 

৩.১ প্ররক্ষণ কারযক্যুরাবভ 

“শুদ্ধাচায”  

অন্তর্ভ মক্তকযণ 

রনয়রভতবাবফ  প্ররক্ষণ কারযক্যুরাবভ 

শুদ্ধাচায অন্তর্ভ মক্ত কযা বে। 

ফাস্তফারয়ত 

 

৩.২ ভন্ত্রণারয়/দপ্তয ংস্থায 

দাপ্তরযক কর কাবজ 

ইউরনবকাড ব্যফায 

কর কভ মচাযীবদয ইউরনবকাড ব্যফায 

রফলবয় যীক্ষা কনয়ায য মাযা অকৃতকাম ম 

বয়বে তাবদযও প্ররক্ষণ প্রদান কযা 

বয়বে। ফতমভাবন কর কভ মচাযী দাপ্তরযক 

কর কাবজ ইউরনবকাড ব্যফায কযবে। 

ফাস্তফারয়ত 

 

৪. রফদ্যভান এফং নুতন আইন ও রফরধ- রফধাবনয ংস্কায এফং প্রনয়ণ 

৪.১ ফাংরাবদ ট্যারযপ 

করভন আইন ১৯৯২ 

ংবাধন {ফাংরাবদ 

ট্যারযপ করভন 

(ংবাধন) আইন, 

২০১৬} 

আইবনয েড়া ফারণজু ভন্ত্রণারবয় কপ্রযণ 

কযা বয়বে।  

প্রবয়াজনীয় কক্ষবে ব্যফস্থা কনয়া 

বে। 

৪.২  ফাংরাবদ ট্যারযপ 

করভবনয কভ মকতমা, 

কভ মচাযী চাক্যযী 

প্ররক্রয়াধীন  প্রবয়াজনীয় কক্ষবে ব্যফস্থা কনয়া 

বে। 



রফরধভারা ১৯৯৩ 

ংবাধন 

৪.৩ করভবনয কভ মকতমা ও 

কভ মচাযীবদয কনন 

স্কীভ প্রণয়ন 

রফলয়টি ফতমভাবন অথ ম ভন্ত্রণারবয় রদ্ধাবন্তয 

জন্য যবয়বে।  

প্রবয়াজনীয় কক্ষবে ব্যফস্থা কনয়া 

বে। 

৫. পুযস্কায প্রদান 

৫.১ ফাংরাবদ ট্যারযপ 

করভকনয কভ মকতমা ও 

কভ মচাযীকদয পুযস্কায ও 

আরথ মক ম্মারন প্রদান 

চরভান এ রফলবয় করভটি গঠন কবয 

যফতী ব্যফস্থা কনয়া বে। 

৬. কফায ভান  উন্নীতকযণ 

৬.১ করভবনয ওবয়ফাইট 

ারনাগাদকযণ  

চরভান প্রবয়াজনীয় কক্ষবে ব্যফস্থা কনয়া 

বফ। 

৬.২ করভবন ইন্টাযবনট 

সুরফধা প্রদান 

করভবনয কর কভ মকতমায  করিউটাবয 

ইন্টাযবনট সুরফধা প্রদাবনয প্রবয়াজনীয় 

কাম মক্রভ গ্রণ কযা বয়বে। 

 

ফাস্তফারয়ত 

 

৬.৩ করভবন ওয়াই-পাই 

সুরফধা প্রফতমন 

গত  জানুয়াযী ২০১৬ তারযে বত করভবন 

ওয়াই-পাই সুরফধা প্রফতমন কযা বয়বে। 

ফাস্তফারয়ত 

 

৬.৪ কভ মকতমা/কভ মচাযীবদয 

কভ মবাবমারগ প্ররক্ষণ  

কভ মকতমা/কভ মচাযীবদয কভ মবাবমারগ 

প্ররক্ষণ  প্রদান কযা বে।  

চরভান 

৬.৫ দযে 

/ককাবটন/কনাটি 

ওবয়ফাইবট প্রকা 

দযে /ককাবটন/কনাটি রনয়রভত 

ওবয়ফাইবট প্রকা কযা বে। 

ফাস্তফারয়ত 

 

৬.৬ রবরডও কনপাবযন্স 

সুরফধা প্রফতমন 

প্ররক্রয়াধীন প্রবয়াজনীয় ব্যফস্থা কনয়া বে। 

৭. স্বব্েতা ও জফাফরদরতা 

৭.১ অরববমাগ রনষ্পরিয 

জন্য কপাকার বয়ন্ট 

রনধ মাযণ 

ফাস্তফারয়ত  

৭.২ দ্রুততভ ভবয় অরববমাগ 

রনষ্পরি ও 

অরববমাগকাযীবক 

অফরতকযণ 

অরববমাগ/যাভ ম ফক্স স্থান কযা বয়বে।  চরভান 

৭.৩ অরববমাগ রনষ্পরি 

ংক্রান্ত তথ্য 

ওবয়ফাইবট প্রকা ও 

ভরন্ত্ররযলদ রফবাবগ 

কপ্রযণ 

অরববমাগ রনষ্পরি ংক্রান্ত প্ররতবফদন 

প্ররতভাবয ১০ তারযবেয ভবে ভরন্ত্ররযলদ 

রফবাবগ কপ্রযণ কযায াাার 

ওবয়ফাইবট প্রকা কযা বে। 

চরভান 

৭.৪ অনরাইবন অরববমাগ 

ব্যফস্থানা দ্ধরত 

প্রফতমন 

প্ররক্রয়াধীন প্রবয়াজনীয় ব্যফস্থা কনয়া বে। 

৮. তথ্য অরধকায আইন ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত 



৮.১ দপ্তয/ংস্থায দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ মকতমা ভবনানয়ন ও 

ওবয়ফাইবট প্রকা 

ফাস্তফারয়ত  

৮.২ করভবনয কর আইন-

কানুন রফরধরফধান ও 

রদ্ধান্তফরী পুস্তক 

আকাবয মুদ্রণ ও 

ওবয়ফাইবট প্রকা 

 

করভবনয আইন-কানুন রফরধরফধান ও 

রদ্ধান্তফরী পুস্তক আকাবয মুদ্রণ কযায 

রফলয়টি প্ররক্রয়াধীন যবয়বে, তবফ আইন-

কানুন  ও রফরধরফধান ওবয়ফাইবট প্রকা 

কযা বয়বে।  

ব্যফস্থা কনয়া বে। 

৮.৩ তথ্য অরধকায আইন 

অনুমায়ী  তথ্য প্রদান 

রনরিত কযা 

কাম মক্রভ চরভান কাম মক্রভ অব্যাত যবয়বে। 

৯. অবুন্তযীণ মূল্যায়ন ও ফাবজট ফযাদ্দ 

৯.১ শুদ্ধাচায ককৌর ও 

কভ মরযকল্পনা 

ফাস্তফায়বনয রবক্ষু 

ফাবজট চারদা কপ্রযণ 

শুদ্ধাচায ককৌর ফাস্তফায়বনয জন্য ফাড়রত 

ফাবজট চাওয়া বয়বে। 

ফাস্তফারয়ত 

১০. কভ মরযকল্পনা ফাস্তফায়ন ও রযফীক্ষণ 

১০.১ শুদ্ধাচায কভ মরযকল্পনা 

ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ 

ফেবয চায ফায ননরতকতা করভটি 

কভ মরযকল্পনা ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ কযবফ। 
চরভান। ইবতাভবে রতনফায 

রযফীক্ষণ কযা বয়বে। 

 

১০.২ রযকল্পনা 

ারনাগাদকযণ এফং 

ওবয়ফাইবট প্রকা 

নূতন কভ মরযকল্পনা (জানুয়াযী ২০১৫ – 

জুন ২০১৬) অনুবভাদন ওয়ায য 

ওবয়ফাইবট প্রকা কযা বয়বে। 

ফাস্তফারয়ত 

১০.৩ জাতীয় শুদ্ধাচায 

ফাস্তফায়ন ইউরনবট 

প্ররতবফদন কপ্রযণ 

ফেবয একফায কপাকার বয়ন্ট কর্তমক 

জাতীয় শুদ্ধাচায ফাস্তফায়ন আগ্রগরত 

প্ররতবফদন কপ্রযণ কযা বফ। 

প্ররক্রয়াধীন 

 


