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 দপ্তয/সাংস্থায জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-রয ল্পনা, ২০১৯-২০২০ ত্রৈভাশসক প্রশতদফদন রযরষ্ট   

দপ্তয/সাংস্থায নাভ: ফাাংরাদদ ভাদ্রাা রক্ষা কফার্ ম, ঢা া। 

 াম মক্রদভয নাভ  ভ মম্পাদন সূচ  

 

সূচদ য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়দনয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০১৯-২০২০ 

অথ মফছদযয 

রক্ষযভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০১৯-২০২০  ভন্তব্য 

রক্ষযভাত্রা/ 

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   অনুরষ্ঠত বা ৪ াংখ্যা কচয়াযম্যান 4 রক্ষযভাত্রা 1 1 1 1    

অজমন 1     

১.২ ননরত তা  রভটিয বায রদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন  

ফাস্তফারয়ত রদ্ধান্ত ৪ % NIS 

কপা ার 

দয়ন্ট 

100% রক্ষযভাত্রা 100% 100% 100% 100%    

অজমন 70%     

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

২.১ সুাসন প্রশতষ্ঠায শনশভত্ত অাংীজদনয 

(stakeholders) অাংগ্রদণ  বা 

অনুরষ্ঠত বা ২ াংখ্যা রফএভইরফ 10 রক্ষযভাত্রা 2 3 2 3    

অজমন 1     

২.২ অাংীজদনয অাংগ্রদণ  বায 

শসদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফারয়ত রদ্ধান্ত ২ % কযরজস্ট্রায 100% রক্ষযভাত্রা 100% 100% 100% 100%    

অজমন 50%     

২.৩  ভ ম তমা- ভ মচাযীকদয অাংগ্রদণ 

চাকশয সাংক্রান্ত শফশবন্ন প্ররক্ষণ আদয়াজন 

প্ররক্ষণাথী ৩ াংখ্যা রফএভইরফ 60 রক্ষযভাত্রা 15 15 15 15    

অজমন 15     

২.৪  ভ ম তমা- ভ মচাযীকদয অাংগ্রদণ 

সুান াংক্রান্ত প্ররক্ষণ আদয়াজন 

প্ররক্ষণাথী ৩ াংখ্যা রফএভইরফ 40 রক্ষযভাত্রা 10 10 10 10    

অজমন 5     

৩. শুদ্ধাচায প্ররতষ্ঠায় ায়  আইন/রফরধ/নীরতভারা/ম্যানুদয়র ও প্রজ্ঞান/রযত্র-এয ফাস্তফায়ন এফাং প্রদমাজয কক্ষদত্র খড়া প্রণয়ন………….১০ 

৩.১      রক্ষযভাত্রা       প্রদমাজয 

নয় অজমন      

৩.২      রক্ষযভাত্রা       প্রদমাজয 

নয় অজমন      

৪. ওদয়ফসাইদে বসফাফক্স হারনাগাদকযণ..................................৮ 

৪.১ বসফা সাংক্রান্ত বোর শি নস্বযসমূহ স্ব 

স্ব তথ্য ফাতায়দন দৃশ্যভানকযণ   

তথ্য ফাতায়দন 

দৃশ্যভানকৃত 

১ তারযখ আইটি কর 4 রক্ষযভাত্রা 20 কদে 

2019 

20 রর্দ 

2019 

20 কপব্রু 

2020 

20 জুন 

2020 

   

অজমন      

৪.২ স্ব স্ব ওদয়ফাইদর্ শুদ্ধাচায কফাফক্স 

ারনাগাদ যণ  

কফাফক্স 

ারনাগাদকৃত 

২ তাশযখ NIS 

কপা ার 

দয়ন্ট 

4 রক্ষযভাত্রা 25 ককে 

2019 

25 রর্দ 

2019 

25 কপব্রু 

2020 

25 জুন 

2020 

   

অজমন ∙     



ফাাংরাদদ ভাদ্রাসা শক্ষা বফার্ ড, ঢাকা 
2 অযপযাদনজ বযার্, ফখশ ফাজায, ঢাকা-1211 

Website: www.bmeb.gov.bd, E-mail: info@bmeb.gov.bd, Fax: 58616681, 58617908, 9615576 
 
 

E:\G\Admin\Shujan\Shuddhachar\2019-20\1st Quarter 

 াম মক্রদভয নাভ  ভ মম্পাদন সূচ  

 

সূচদ য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়দনয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০১৯-২০২০ 

অথ মফছদযয 

রক্ষযভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০১৯-২০২০  ভন্তব্য 

রক্ষযভাত্রা/ 

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 

৪.৩ স্বপ্রদণারদত তথ্য প্রকা শনদদ ডশকা 

হারনাগাদ কদয ওদয়ফাইদর্ প্র া 

ারনাগাদকৃত 

রনদদ মর া 

ওদয়ফাইদর্ প্র ারত 

১ তারযখ কযরজস্ট্রায ও 

আইটি কর 

4 রক্ষযভাত্রা 30 কদে 

2019 

30 রর্দ 

2019 

30 কপব্রু 

2020 

30 জুন 

2020 

   

অজমন ∙     

৪.৪ স্ব স্ব ওদয়ফাইদর্ তথ্য অরধ ায   

কফাফক্স ারনাগাদ যণ  

কফাফক্স 

ারনাগাদকৃত 

২ তারযখ রজআযএ 

 ভ ম তমা  ও 

আইটি কর 

4 রক্ষযভাত্রা 25 কদে 

2019 

25 রর্দ 

2019 

25 কপব্রু 

2020 

25 জুন 

2020 

   

অর্জন ∙     

৪.৫ স্ব স্ব ওদয়ফাইদর্য অরবদমাগ 

প্ররত ায ব্যফস্থা (GRS) কফাফক্স 

ারনাগাদ যণ 

ওদয়ফাইদর্ 

ারনাগাদকৃত 

২ তারযখ রজআযএ 

 ভ ম তমা  ও 

আইটি কর 

4 রক্ষযভাত্রা 30 কদে 

2019 

30 রর্দ 

2019 

30 কপব্রু 

2020 

30 জুন 

2020 

   

অজমন ∙     

৫. সুাসন প্রশতষ্ঠা……………………………..৬ 

৫.১ উত্তভ চচ মায তারর া প্রণয়ন  দয স্ব 

স্ব ভন্ত্রণারয়/রফবাদগ কপ্রযণ 

উত্তভ চচ মায তারর া 

কপ্ররযত 

৩ তারযখ কচয়াযম্যান 1 রক্ষযভাত্রা  30 নদব      

অজমন      

৫.২ ফাাংরাদদ জাতীয় শর্শজোর 

আশকডদেকচায-এয বপাকার দয়ন্ট ও 

শফকল্প বপাকার দয়ন্ট কভ ডকতডা শনদয়াগ 

ও ওদয়ফসাইদে প্রকা 

বপাকার দয়ন্ট ও 

শফকল্প বপাকার দয়ন্ট 

শনদয়াগকৃত ও 

ওদয়ফসাইদে প্রকাশত 

২ তারযখ কচয়াযম্যান 

ও আইটি 

কর 

1 রক্ষযভাত্রা 30 কদে       

অজমন -     

৫.৩ জনস্বাথ ড সাংশিষ্ট তথ্য প্রকা (সুযক্ষা 

প্রদান) শফশধভারা, ২০১৭-এয শফশধ ৪ 

অনুসাদয “বর্শজগদনদের্ অশপসায” 

শনদয়াগ ও ওদয়ফসাইদে প্রকা 

“বর্শজগদনদের্ 

অশপসায” শনদয়াগকৃত 

ও ওদয়ফসাইদে 

প্রকাশত 

১ তারযখ কচয়াযম্যান 

ও আইটি 

কর 

1 রক্ষযভাত্রা 30 কদে       

অজমন -     

৬. প্রকদল্পয বক্ষদৈ শুদ্ধাচায...........................৯ 

৬.১ প্রকদল্পয ফারল ম  ক্রয় রয ল্পনা 

অনুদভাদন 

অনুদভারদত ক্রয় 

রয ল্পনা 

২ তারযখ   রক্ষযভাত্রা       প্রদমাজয 

নয় অজমন      

৬.২ এরর্র ফাস্তফায়ন অগ্রগরত অগ্রগরতয ায ১ %   রক্ষযভাত্রা       প্রদমাজয 

নয় অজমন      

৬.৩ প্র দল্পয ফাস্তফায়ন অগ্রগরত 

রযদ মন/ রযফীক্ষণ 

দারখরকৃত 

প্ররতদফদন 

৩ াংখ্যা   রক্ষযভাত্রা       প্রদমাজয 

নয় 
অজমন      

৬.৪ প্র ল্প রযদ মন/রযফীক্ষণ 

প্ররতদফদদনয সুারয ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফায়দনয ায ৩ %   রক্ষযভাত্রা       প্রদমাজয 

নয় 
অজমন      
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 াম মক্রদভয নাভ  ভ মম্পাদন সূচ  

 

সূচদ য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়দনয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০১৯-২০২০ 

অথ মফছদযয 

রক্ষযভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০১৯-২০২০  ভন্তব্য 

রক্ষযভাত্রা/ 

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 

৭. ক্রয়দক্ষদৈ শুদ্ধাচায...................৭ 

৭.১ ররএ ২০০৬-এয ধাযা ১১(২) ও 

ররআয ২০০৮-এয রফরধ ১৬(৬) অনুমায়ী 

২০১৯-২০ অথ ড ফছদযয ক্রয়-রয ল্পনা  

ওদয়ফসাইদে প্রকা 

ক্রয়-রয ল্পনা 

ওদয়ফসাইদে 

প্রকাশত 

৩ তারযখ কযরজস্ট্রায ও 

আইটি কর 

1 রক্ষযভাত্রা 05 আগষ্ট       

অজমন ∙     

৭.২ ই-বেন্ডাদযয ভাধ্যদভ ক্রয়  াম ম 

ম্পাদন 

ই-কর্ন্ডাবয ক্রয় 

সম্পন্ন 

৪ % রফএভইরফ 100% রক্ষযভাত্রা 100% 100% 100% 100%    

অজমন 100%     

৮. স্বচ্ছতা ও জফাফরদর শিারী যণ…………………….১২ 

৮.১ স্ব স্ব কফা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

(রটিদজনস্ চার্ মায) প্রণয়ন ও ফাস্তফায়ন  

কফা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

প্রণীত ও ফাস্তফাশয়ত 

২ তাশযখ কচয়াযম্যান 1 রক্ষযভাত্রা 08আগস্ট       

অজমন ∙     

৮.২ াখা/অরধাখা এফাং অধীনস্থ অশপস 

রযদ মন  

রযদ মন 

ম্পন্ন 

২ াংখ্যা কচয়াযম্যান 10 রক্ষযভাত্রা 3 2 3 2    

অজমন 2     

৮.৩ াখা/অরধাখা এফাং অধীনস্থ 

অশপদসয রযদ মন প্ররতদফদদনয সুারয 

ফাস্তফায়ন 

রযদ মন 

প্ররতদফদদনয 

সুারয ফাস্তফারয়ত 

২ % কযরজস্ট্রায ও 

াখা প্রধান 

100% রক্ষযভাত্রা 100% 100% 100% 100%    

অজমন 70%     

৮.৪ রচফারয় রনদদ মভারা ২০১৪ 

অনুমায়ী নরথয কেরণ রফন্যা যণ  

নরথ কেরণ 

রফন্যাকৃত 

২ % কযরজস্ট্রায 100% রক্ষযভাত্রা 100% 100% 100% 100%    

অজমন 100%     

৮.৫ কেরণ রফন্যাকৃত নরথ রফনষ্ট যণ নরথ রফনশষ্টকৃত ২ % কযরজস্ট্রায 100% রক্ষযভাত্রা 100% 100% 100% 100%    

অজমন 65%     

৮.৬ প্রাশতষ্ঠাশনক গণশুনানী আদয়াজন প্রাশতষ্ঠাশনক 

গণশুনানী আদয়াশজত 

২ াংখ্যা কযরজস্ট্রায ও 

াখা প্রধান 

4 রক্ষযভাত্রা 1 1 1 1    

অজমন      

৯. শুদ্ধাচায াংরিষ্ট এফাং দুনীরত প্ররতদযাদধ ায়  অন্যান্য  াম মক্রভ……………..১৫ (অগ্রাশধকায শবশত্তদত নুযনতভ াঁচটি কাম ডক্রভ) 

৯.১      রক্ষযভাত্রা       প্রদমাজয 

নয় অজমন      

৯.২      রক্ষযভাত্রা       প্রদমাজয 

নয় অজমন      

১০. শুদ্ধাচায চচ ডায জন্য পুযস্কায/প্রদণাদনা প্রদান..............................৫ 

১০.১ শুদ্ধাচায পুযস্কায প্রদান প্রদত্ত পুযস্কায ৩ তারযখ কচয়াযম্যান 1 রক্ষযভাত্রা    15 কভ 

2020 

   

অজমন      
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 াম মক্রদভয নাভ  ভ মম্পাদন সূচ  

 

সূচদ য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়দনয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০১৯-২০২০ 

অথ মফছদযয 

রক্ষযভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০১৯-২০২০  ভন্তব্য 

রক্ষযভাত্রা/ 

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 ২০১৮-১৯ অথ ডফছদয শুদ্ধাচায 

পুযস্কাযপ্রাপ্তদদয তাশরকা ওদয়ফসাইদে 

প্রকা 

পুযস্কাযপ্রাপ্তদদয 

তাশরকা ওদয়ফসাইদে 

প্রকাশত 

২ তাশযখ আইটিদর 1 রক্ষযভাত্রা    15 কভ 

2020 

   

অজমন      

১১. অথ ড ফযাদ্দ....................................................................২ 

১১.১ শুদ্ধাচায কভ ড-শযকল্পনায় অন্তডভুি 

শফশবন্ন কাম ডক্রভ ফাস্তফায়দনয জন্য 

ফযাদ্দকৃত  অদথ ময আনুভাশনক রযভাণ 

ফযাদ্দকৃত অথ ড ২ রক্ষ 

োকা 

রফএভইরফ 6 (ছয় রক্ষ) রক্ষযভাত্রা        

অজমন      

১২. রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন…………………………….৮ 

১২.১ দপ্তয/সাংস্হা কর্তডক প্রণীত                                          

জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-রয ল্পনা, 

২০১৯-২০ স্ব স্ব ভন্ত্রণারয় এফাং 

ওদয়ফসাইদে আদরার্কযণ 

প্রণীত  ভ ম-

রয ল্পনা 

আদরার্কৃত 

২ তাশযখ আইটি কর 1 রক্ষযভাত্রা  07 অদটা 

2019 

     

অজমন      

১২.২ রনধ মারযত ভদয় নত্রভার  

রযফীক্ষণ প্ররতদফদন সাংশিষ্ট 

ভন্ত্রণারয়/শফবাদগ দারখর ও স্ব স্ব 

ওদয়ফসাইদে আদরার্কযণ 

নত্রভার  প্ররতদফদন 

দারখরকৃত ও 

আদরার্কৃত 

২ সাংখ্যা কচয়াযম্যান 4 রক্ষযভাত্রা 1 1 1 1    

অজমন 1     

১২.৩ আওতাধীন আঞ্চশরক/ভাঠ ম ডাদয়য 

কাম ডারয় কর্তডক দারখরকৃত জাতীয় শুদ্ধাচায 

ক ৌর  ভ ম-রয ল্পনা ও রযফীক্ষণ  

প্ররতদফদদনয ওয রপর্ব্যা  প্রদান 

শপর্ব্যাক 

সবা/কভ ডারা 

অনুশষ্ঠত 

৪ তারযখ   রক্ষযভাত্রা 08 অদটা 

2019 

10 জানু 

2020 

04 এরপ্রর 

2020 

10 জুরাই 

2020 

   

অজমন ×     

 

 

 

প্রদপয  ায়ায আদভদ 

কচয়াযম্যান 

ফাাংরাদদ ভাদ্রাা রক্ষা কফার্ ম, ঢা া 

কপানঃ 58610216 


