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ফাাংরাদদ কারযগরয রক্ষা বফার্ ড   

আগাযগাঁও, বদয ফাাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭। 

www.bteb.gov.bd 

 

জাতীয় শুদ্ধাচায বকৌর কভ ড-রযকল্পনা প্রণয়ন ও ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষণ কাঠাদভা, ২০১৮ - ২০১৯ 

 

কাম ডক্রদভয নাভ কভ ডম্পাদন 

সূচক 

 

সূচদকয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়দনয

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০১৮-২০১৯ 

অথ ডফছদযয 

রক্ষযভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  ভন্তব্ম 

রক্ষযভাত্রা/ 

অজডন 

১ভ 

বকায়ার্ ডায 

২য় 

বকায়ার্ ডায 

৩য় 

বকায়ার্ ডায 

৪থ ড 

বকায়ার্ ডায 

বভার্ 

অজডন 

অরজডত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 13 ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারনক ব্যফস্থা………………………………১১ 

১.১ ননরতকতা করভটিয বা   অনুরষ্ঠত বা ৪ াংখ্যা রচফ ৪ রক্ষযভাত্রা ১ ১ ১ ১ ৪   

অজডন       

1.2 ননরতকতা করভটিয বায রদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন  

ফাস্তফারয়ত 

রদ্ধান্ত 

৪ % NIS 

Focal 

ploint 

75% রক্ষযভাত্রা 15% ২0% ২0% 2০%    

অজডন       

১.৩ স্ব স্ব ওদয়ফাইদর্ শুদ্ধাচায বফাফক্স 

ারনাগাদকযণ 

বফাফক্স 

ারনাগাদকৃত 

১ তারযখ NIS 

Focal 

ploint 

1 রক্ষযভাত্রা  অক্টাফয 

১৮ 

     

অজডন       

১.৪ উত্তভ চচ ডায (best practice) 

তাররকা প্রণয়ন কদয কারযগরয ও ভাদ্রাা 

রক্ষা রফবাদগ বপ্রযণ 

উত্তভ চচ ডায 

তাররকা বপ্ররযত 

২ তারযখ কর াখা 2 রক্ষযভাত্রা  অক্টাফয      

অজডন       

২. দক্ষতা ও ননরতকতায উন্নয়ন……………………..…. ৭ 

২.১ অাংীজদনয (stakeholder) 

অাংগ্রদণ  বা 

অনুরষ্ঠত বা ২ াংখ্যা প্রান 4 রক্ষযভাত্রা 1 1 1 1 4   

অজডন       

২.২ কভ ডকতডা-কভ ডচারযদদয অাংগ্রদণ 

রনয়রভত উরহরত রফরধভারা ১৯৮২; 

যকারয কভ ডচারয আচাযণ রফরধভারা 

অাংগ্রণকাযী/ 

প্ররক্ষণাথী 

৩ াংখ্যা প্রান 30 রক্ষযভাত্রা 

 

 

- ১০ ১০ ১০ 3০   

http://www.bteb.gov.bd/
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কাম ডক্রদভয নাভ কভ ডম্পাদন 

সূচক 

 

সূচদকয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়দনয

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০১৮-২০১৯ 

অথ ডফছদযয 

রক্ষযভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  ভন্তব্ম 

রক্ষযভাত্রা/ 

অজডন 

১ভ 

বকায়ার্ ডায 

২য় 

বকায়ার্ ডায 

৩য় 

বকায়ার্ ডায 

৪থ ড 

বকায়ার্ ডায 

বভার্ 

অজডন 

অরজডত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 13 ১৪ 

১৯৭৯ এফাং রচফারয় রনদদ ডভারা ২০১৪ 

ম্পদকড দচতনতা বৃরদ্ধমূরক বা/ 

প্ররক্ষণ আদয়াজন 

অজডন       

২.৩ জাতীয় শুদ্ধাচায বকৌর রফলদয় 

কভ ডকতডা-কভ ডচারযদদয প্ররক্ষণ প্রদান 

প্ররক্ষণাথী ২ াংখ্যা প্রান 2 ব্যাচ রক্ষযভাত্রা -- ১ভ ব্যাচ -- ২য় ব্যাচ    

অজডন       

3. শুদ্ধাচায প্ররতষ্ঠায় ায়ক আইন/রফরধ/নীরতভারা/ম্যানুদয়র প্রণয়ন/াংস্কায/ারনাগাদকযণ ও প্রজ্ঞান/রযত্র জারয………….১০ 

৩.১ ফাাংরাদদ কারযগরয রক্ষা বফার্ ড 

আইন 

আইন প্রণয়ন 4 াংখ্যা প্রান 1 রক্ষযভাত্রা 1 0 0 0 1   

অজডন       

৩.২ বফাদর্ ডয রফরধভারা াংস্কায 

 

রফরধভারা 

াংস্কায 

4 াংখ্যা প্রান 4 রক্ষযভাত্রা 1 1 1 1 4   

অজডন       

৩.৩ অগ ডাদনাগ্রাভ পুন:গঠন অগ ডাদনাগ্রাভ 

প্রণয়ন 

2 াংখ্যা প্রান 1  1 0 0 0 1   

        

৪. তথ্য অরধকায ম্পরকডত কাম ডক্রভ  …………………….১৪  

৪.১ স্ব স্ব ওদয়ফাইদর্ তথ্য অরধকায   

বফাফক্স ারনাগাদকযণ  

বফাফক্স 

ারনাগাদকৃত 

১ তারযখ দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ ডকতডা 

 রক্ষযভাত্রা ৩০ বদেম্বয       

অজডন       

৪.২ তথ্য অরধকায আইদনয আওতায়  

দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ডকতডা (রর্ও) ও রফকল্প 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ডকতডায অনরাইন প্ররক্ষণ 

ম্পাদন 

অনরাইন 

প্ররক্ষণ 

২ তারযখ ফাকারদফা 1 রক্ষযভাত্রা 

 

   এরপ্রর ৪   

অজডন       

৪.৩ দুদদক হারত র্রাইন নম্বয ১০৬ 

(বর্ার রি) স্ব স্ব তথ্য ফাতায়দন 

াংযুিকযণ এফাং তা কভ ডকতডা-

কভ ডচারযদদযদক অফরতকযণ 

তথ্য বাতায়নে 

সংন াজিত ও 

কর্ মকতমা-

কর্ মচাজি অবজহত 

১ তারযখ আইসিটি সিল/ 

তথ্য কভ ডকতডা 

 রক্ষযভাত্রা 

 

জুরাই-

বদেম্বয 

অদক্টা-

রর্দম্বয 

জানুয়াযী- 

ভাচ ড 

এরপ্রর- 

জুন 

   

অজডন       

৪.৪ তথ্য ফাতায়দন াংদমারজত াংরিষ্ট 

তথ্যমূ ারনাগাদকযণ  

তথ্য ফাতায়ন 

ারনাগাদকৃত 

২ তারযখ আইসিটি সিল/ 

তথ্য কভ ডকতডা 

৪ রক্ষযভাত্রা জুরাই-

বদেম্বয-১৮ 

      

অজডন       

৪.৫  তথ্য অরধকায আইন. ২০০৯; 

জনস্বাথ ড াংরিষ্ট তথ্য প্রকা (সুযক্ষা) 

আইন, ২০১১ এফাং জনস্বাথ ড াংরিষ্ট তথ্য 

প্রকা (সুযক্ষা) রফরধভারা, ২০১৭ ম্পদকড 

কভ ডকতডা-কভ ডচারযদদযদক অফরতকযণ 

কভ ডকতডা-

কভ ডচারয অফরত 

৬ াংখ্যা প্রান ৪ রক্ষযভাত্রা 

 

১ ১ ১ ১ ৪   

অজডন       
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কাম ডক্রদভয নাভ কভ ডম্পাদন 

সূচক 

 

সূচদকয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়দনয

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০১৮-২০১৯ 

অথ ডফছদযয 

রক্ষযভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  ভন্তব্ম 

রক্ষযভাত্রা/ 

অজডন 

১ভ 

বকায়ার্ ডায 

২য় 

বকায়ার্ ডায 

৩য় 

বকায়ার্ ডায 

৪থ ড 

বকায়ার্ ডায 

বভার্ 

অজডন 

অরজডত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 13 ১৪ 

৪.৬ স্বপ্রদণারদত তথ্য প্রকাশ জেনদ মজশকা 

হালোগাদ কনি ওদয়ফাইদর্ প্রকা  

ারনাগাদকৃত 

রনদদ ডরকা 

ওদয়ফাইদর্ 

প্রকারত 

২ তাজিখ রদেভ 

এনাররে/ তথ্য 

কভ ডকতডা 

 রক্ষযভাত্রা 

 

জুরাই-

বদেম্বয 

অদক্টা-

রর্দম্বয 

জানুয়াযী- 

ভাচ ড 

এরপ্রর- 

জুন 

   

অজডন       

৫. ই-গবদন ডন্স ফাস্তফায়ন……………………………..১৩ 

৫.১ দাপ্তরযক কাদজ অনরাইন বযন্স 

রদেভ (ই-বভইর/এএভএ)-এয 

ব্যফায 

ই-বভইর/ 

এএভএ 

ব্যফহৃত 

২ %  ১০০% রক্ষযভাত্রা ২৫% ২৫% ২৫% ২৫% ১০০%   

অজডন       

৫.2 দাপ্তরযক কর কাদজ ইউরনদকার্ 

ব্যফায  

ইউজেনকাড 

ব্যবহৃত 

3 %  5০% রক্ষযভাত্রা 10% 10% 1৫% 1৫%    

অজডন       

৫.3 ই-বর্ন্ডায/ই-রজর-এয ভাধ্যদভ ক্রয় 

কাম ড ম্পাদন 

ই-বর্ন্ডায 

ম্পারদত  

3 %  5০% রক্ষযভাত্রা 10% 10% 1৫% 1৫%    

অজডন       

৫.4 চালুকৃত অনরাইন/ই-বফায ব্যফায 

াংক্রান্ত কাম ডক্রভ রযফীক্ষণ  

অনরাইন/ই-

বফায ব্যফায 

রযফীক্ষণকৃত 

৪ % রদেভ 

এনাররে 

5০% রক্ষযভাত্রা 10% 10% 1৫% 1৫%    

অজডন       

৬. উদ্ভাফনী উদযাগ ও বফা দ্ধরত জীকযণ……………..….৫ 

৬.১ বাজষ মক উদ্ভাবে কর্ ম- পজিকল্পো 

২০১৮-১৯ প্রণয়ে 

কর্ ম-পজিকল্পো 

প্রণীত 

১ তারযখ রযদ ডক  রক্ষযভাত্রা  ৩১/10/১8      

অজডন       

৬.২ বাজষ মক উদ্ভাবে কর্ ম- পজিকল্পোয় 

অর্ন্মভুক্ত কা মক্রর্ বাস্তবায়ে  

ফাস্তফারয়ত 

উদ্ভাফনী কাম ডক্রভ 

২ % রযদ ডক 5০% রক্ষযভাত্রা 10% 10% 1৫% 1৫%    

অজডন       

৬.৩ চালুকৃত উদ্ভাফন উদযাগ/রজকৃত 

বফা রযফীক্ষণ 

চালুকৃত বফা 

রযফীক্ষণকৃত 

২ % রযদ ডক ৪ রক্ষযভাত্রা 1 1 1 1 4   

অজডন       

৭. স্বচ্ছতা ও জফাফরদর শজক্তশালীকযণ…………………….১৪ 

৭.১ ররএ ২০০৬-এয ধাযা ১১(২) ও 

ররআয ২০০৮-এয রফরধ ১৬(৬) 

অনুমায়ী ক্রয়-রযকল্পনা ২০১৮-১৯ প্রণয়ন 

ক্রয়-রযকল্পনা 

প্রণীত 

৩ তারযখ প্ররকউযদভ

ন্ট কভ ডকতডা 

 ০১/০৭/১৮        

        

৭.২ স্ব স্ব ওদয়ফাইদর্য অরবদমাগ 

প্ররতকায ব্যফস্থা (GRS) বফাফক্স 

ারনাগাদকযণ 

ওদয়ফাইদর্ 

 ারনাগাদকৃত  

১ তারযখ রদেভ 

এনাররে 

 রক্ষযভাত্রা ৩১/৯/১৮(

জুরাই-

বদে:) 

৩১/১২/১৮

(অদক্টা:-

রর্দ:) 

৩০/৩/১৯ 

(জানু:-

ভাচ ড) 

৩০/৬/১৯ 

(এরপ্রর-

জুন) 

   

অজডন        
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কাম ডক্রদভয নাভ কভ ডম্পাদন 

সূচক 

 

সূচদকয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়দনয

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০১৮-২০১৯ 

অথ ডফছদযয 

রক্ষযভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  ভন্তব্ম 

রক্ষযভাত্রা/ 

অজডন 

১ভ 

বকায়ার্ ডায 

২য় 

বকায়ার্ ডায 

৩য় 

বকায়ার্ ডায 

৪থ ড 

বকায়ার্ ডায 

বভার্ 

অজডন 

অরজডত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 13 ১৪ 

৭.৩ বফাদর্ ডয রটিবজন চার্ ডায (বফা প্রদান 

প্ররতশ্রুরত) ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষণ 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত 

রযফীক্ষণকৃত 

৪ % রচফ 100% রক্ষযভাত্রা 20% 20% 30% 30%   ১০০% 

অজডন       

৭.৪ বফাদর্ ডয াখা রযদ ডন / আকরিক 

রযদ ডন   

রযদ ডন   

ম্পন্ন 

২ াংখ্যা রফবাগীয় 

প্রধান 

24 রক্ষযভাত্রা 6 6 6 6 ২৪   

অজডন       

৭.৫ রচফারয় রনদদ ডভারা ২০১৪ অনুমায়ী 

নরথয বেরণ রফন্যাকযণ  

নরথ বেরণ 

রফন্যাকৃত 

৪ % রফবাগীয় 

প্রধান 

 রক্ষযভাত্রা        

অজডন      

7.6 গণশুনানী আদয়াজন                                                                                                                                                            আদয়ারজত 

গণশুনানী 

২ াংখ্যা রফবাগীয় 

প্রধান 

৩ রক্ষযভাত্রা - ১ ১ ১ ৩ 

অজডন      

৮. ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/অন্যান্য যাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠাদনয শুদ্ধাচায াংরিষ্ট অন্যান্য কাম ডক্রভ……………..৬ (রনদদ ডরকায় াংদমারজত তাররকা বথদক কভদক্ষ ৩টি কাম ডক্রভ রনফ ডাচন কযদত দফ)  

৮.২ দপ্তরেে সিবামূল্য/সিি গ্রহরেে সেরে 

গৃহীত অরথ েে েসিদ প্রদান সনসিতকেে 

েসিরদে মাধ্যরম 

সিবামূল্য গৃহীত 

২ % উপ-

পসেচালক 

(সহ: ও সন:) 

১০০% লেযমাো ২৫% ২৫% ২৫% ২৫%    

অর্েন       

৮.৩ বরকয়া সবদ্যযৎ, পাসন ও জ্বালানীে 

সবল প্রদান 

বরকয়া সবল 

প্রদানকৃত 

২ % উপ-

পসেচালক 

(সহ: ও সন:) 

১০০% লেযমাো ২৫% ২৫% ২৫% ২৫%    

অর্েন       

৮.৫ ননসতকতা িম্পসকেত সপাস্টাে/ 

সলিরলট/ভার্ নতসেে ও সবসলে ব্যবস্হা 

গ্রহে 

প্রস্তুত/সবসলকৃত 

সপাস্টাে/সলিরল

ট/ভার্ 

২ িংখ্যা িসচব 4০০০ লেযমাো ১০০০ ১০০০ ১০০০ ১০০০    

অর্েন       

৯. শুদ্ধাচাি চচ মাি িন্য পুিস্কাি/প্রনণাদো প্রদাে..............................৫ 

৯.১ ’শুদ্ধায পুিস্কাি  প্রদাে  নীরতভারা 

2017’ এফাং ভরন্ত্ররযলদ রফবাদগয 

১৩.৩.২০১৮ তারযদখয 

০৪.০০.০০০০.৮২২.১৪.০৪২.১৬.০৫৩ 

নম্বয ষ্পেীকযণ ত্র অনুমায়ী শুদ্ধাচাি 

পুিস্কাি প্রদাে 

প্রদত্ত পুিস্কাি ৩ তারযখ প্রান ৩১/৫/১৯ রক্ষযভাত্রা        

অজডন        

৯.২ আওতাধীন/অধস্তন কাম ডারদয় 

‘শুদ্ধাচায পুিস্কাি  প্রদাে  নীরতভারা, 

২০১৭’ অনুমায়ী শুদ্ধাচাি পুিস্কাি প্রদানেি 

জেজর্ত্ত সংজিষ্ট ককানড অথ ম বিাদ্দ 

অথ ড ফযাদ্দকৃত ২ তারযখ প্রান ৩০/৮/১৯ রক্ষযভাত্রা        

অজডন       

১০. অথ ম বিাদ্দ....................................................................৫ 

১০.১ শুদ্ধাচাি কর্ ম- পজিকল্পোয় অর্ন্মভুক্ত বিাদ্দকৃত অথ ম ৫ লক্ষ NIS 2 (দুই রাখ) রক্ষযভাত্রা        
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কাম ডক্রদভয নাভ কভ ডম্পাদন 

সূচক 

 

সূচদকয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়দনয

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০১৮-২০১৯ 

অথ ডফছদযয 

রক্ষযভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  ভন্তব্ম 

রক্ষযভাত্রা/ 

অজডন 

১ভ 

বকায়ার্ ডায 

২য় 

বকায়ার্ ডায 

৩য় 

বকায়ার্ ডায 

৪থ ড 

বকায়ার্ ডায 

বভার্ 

অজডন 

অরজডত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 13 ১৪ 

জবজিন্ন কা মক্রর্ বাস্তবায়নেি িন্য 

বিাদ্দকৃত  অদথ ডয আনুর্াজেক রযভাণ 

টাকা Focal 

ploint 

অজডন       

১১. রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন…………………………….১০ 

১১.১ জাতীয় শুদ্ধাচায বকৌর কভ ড-

রযকল্পনা, ২০১৮-১৯ প্রণয়ন কদয 

টিএভইরর্দত দারখর 

প্রণীত কভ ড-

রযকল্পনা 

দারখরকৃত 

4 তাজিখ NIS 

Focal 

ploint 

কযাদরন্ডায 

ফছয 

রক্ষযভাত্রা ৩১/৯/১৮ ৩১/১২/১৮ ৩০/৩/১৯ 

 

৩০/৬/১৯     

অজডন       

১১.২ রনধ ডারযত ভদয় নত্রভারক 

রযফীক্ষণ প্ররতদফদন টিএভইরর্দত দারখর 

নত্রভারক 

প্ররতদফদন 

দারখরকৃত 

3 সংখ্যা NIS 

Focal 

ploint 

৪ রক্ষযভাত্রা ১ ১ ১ ১ ৪   

অজডন       

১১.৫ কবানড মি জাতীয় শুদ্ধাচায বকৌর 

রযফীক্ষণ  প্ররতদফদদনয ওয রপর্ব্যাক 

প্রদান 

অনুরষ্ঠত 

রপর্ব্যাক বা 

3 াংখ্যা NIS 

Focal 

ploint 

4 রক্ষযভাত্রা ১ ১ ১ ১ ৪   

অজডন       

 


