
 

 



  



 

রযরষ্ট -‘ক’ 

দপ্তয/সংস্থায জাতীয় শুদ্ধাচায ককৌর কভ ম-রযকল্পনা ও অগ্রগরত  রযফীক্ষণ কাঠামভা  

২০১৮-২০১৯ অথ মফছমযয কভ ম-রযকল্পনা 

দপ্তয/সংস্থায নাভ: তথ্য অরধদপতয, ফাংরামদ সরচফারয়, ঢাকা।                                    ভন্ত্রণারয়য/রফবামগয নাভ : তথ্য ভন্ত্রণারয়  

কাম মক্রভ সূচক একক দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/প্রাসরনক 

ইউরনট 

জুরাই ২০১৮-জুন ২০১৯ 

সভময়য জন্য রযকল্পনা 

 

অগ্রগরত রযফীক্ষণ 

রবরি কযখা 

(Baseline)  

জুন ২০১৮ 

রক্ষযভাত্রা  ১ভ ককায়াট মায 

জুরাই/১৮-

কসমেম্বয/১৮ 

২য় ককায়াট মায 

অমটাফয/১৮-

রডমসম্বয/১৮ 

৩য় 

ককায়াট মায 

জানুয়ারয/১৯- 

ভাচ ম/১৯ 

৪থ ম 

ককায়াট মায 

এরপ্রর/১৯-

জুন/১৯ 

ভন্তব্য 

১. প্রারতষ্ঠারনক ব্যফস্থা 

১.১ ননরতকতা করভটিয সবা অনুরষ্ঠত সবা সংখ্যা ননরতকতা করভটি 

রআইরড 

জুরাই/১৮-

জুন/১৯ 

০৪ 

নত্রভারসক 

রক্ষযভাত্রা ০১ ০১ ০১ ০১  

প্রকৃত অজমন      

১.২ ননরতকতা করভটিয সবায রসদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন 

সদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

ংখ্যা ননরতকতা করভটি 

রআইরড 

জুরাই/১৮-

জুন/১৯ 

০৪ 

নত্রভারসক 

রক্ষযভাত্রা ০১ ০১ ০১ ০১  

প্রকৃত অজমন      

১.৩ স্ব স্ব ওয়য়বাইয়ে শুদ্ধাচার 

সবাবক্স ানাগাদকরণ 

অগ্রগসি ংখ্যা ওয়য়ব অযাডসমন জুরাই/১৮-

জুন/১৯ 

প্রসি মায় রক্ষযভাত্রা ০৩ ০৩ ০৩ ০৩  

প্রকৃত অজমন      

১.৪ উত্তম চচ চার  (Best Practice) 

িাসকা প্রণয়ন 

দক্ষিা বৃসদ্ধ ংখ্যা এসরডরআইও  

(প্রাসন) 

রআইরড 

জুরাই/১৮-

জুন/১৯ 

০৪ 

নত্রভারসক 

রক্ষযভাত্রা ০১ ০১ ০১ ০১  

প্রকৃত অজমন      

২. দক্ষিা ও ননসিকিার উন্নয়ন দক্ষিা বৃসদ্ধ ংখ্যা এসরডরআইও  

(প্রাসন) 

রআইরড 

জুরাই/১৮-

জুন/১৯ 

০২       

২.১ অংীজমনয অংগ্রহমণ সবা অনুরষ্ঠত সবা সংখ্যা রআইও 

রআইরড 

জুরাই/১৮-

জুন/১৯ 

০২ রক্ষযভাত্রা --- ০১ --- ০১  

প্রকৃত অজমন      

২.সমচতনতা বৃরদ্ধ 

২.২ সমচতনতা বৃরদ্ধমূরক 

সবা/প্ররক্ষণ 

অনুরষ্ঠত 

সবা/প্ররক্ষণ 

সংখ্যা রআইও 

রআইরড 

জুরাই/১৮-

জুন/১৯ 

০৪ 

নত্রভারসক 

রক্ষযভাত্রা ০১ ০১ ০১ ০১  

প্রকৃত অজমন      

 

চমান পািা-০২ 

 



-০২- 

কাম মক্রভ সূচক একক দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/প্রাসরনক 

ইউরনট 

জুরাই ২০১৮-জুন ২০১৯ 

সভময়য জন্য রযকল্পনা 

 

অগ্রগরত রযফীক্ষণ 

রবরি কযখা 

(Baseline)  

জুন ২০১৮ 

রক্ষযভাত্রা  ১ভ 

ককায়াট মায 

জুরাই/১৮-

কসমেম্বয/১৮ 

২য় ককায়াট মায 

অমটাফয/১৮-

রডমসম্বয/১৮ 

৩য় 

ককায়াট মায 

জানুয়ারয/১৯- 

ভাচ ম/১৯ 

৪থ ম 

ককায়াট মায 

এরপ্রর/১৯-

জুন/১৯ 

ভন্তব্য 

৩. শুদ্ধাচায প্ররতষ্ঠায় সহায়ক 

আইন/রফরধ/রফরধভারা/ম্যানুময়র ও 

প্রজ্ঞান/রযত্র প্রময়াগ এফং 

প্রমমাজযমক্ষমত্র খসড়া প্রণয়ন 

--- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- 

৪. িথ্য অসিকার ম্পসকচি কাম মক্রভ            

৪.১ স্ব স্ব ওয়য়বাইয়ে িথ্য অসিকার সবা 

বক্স ানাগাদকরণ 

অগ্রগসি ংখ্যা ওয়য়ব অযাডসমন জুরাই/১৮-

জুন/১৯ 

০৪ 

নত্রভারসক 

রক্ষযভাত্রা ০১ ০১ ০১ ০১  

      

৪.২িথ্য অসিকার আইয়নর আওিায় 

দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কম চকিচা (সডও) ও সবকল্প 

দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কম চকিচার অনাইন প্রসলক্ষণ 

ম্পাদন 

প্রসলক্ষণ ংখ্যা এসরডরআইও  

(প্রাসন) 

রআইরড 

জুরাই/১৮-

জুন/১৯ 

০২ রক্ষযভাত্রা --- ০১ --- ০১  

প্রকৃত 

অজমন 

     

৪.৩ দুদুমক স্থারত হটরাইন নম্বয ১০৬ স্ব 

স্ব তথ্য ফাতায়মন সংযুিকযণ এফং তা 

কভ মকতমা/কভ মচাযীমদয অফরহতকযণ 

য়চিনিা 

বৃসদ্ধ 

ংখ্যা রসরনয়য তথ্য 

অরপসায 

(সংস্থান) 

জুরাই/১৮-

জুন/১৯ 

০৪ 

নত্রভারসক 

রক্ষযভাত্রা ০১ ০১ ০১ ০১  

প্রকৃত 

অজমন 

     

৪.৪ িথ্য বািায়য়নর িথ্যমূ 

ানাগাদকরণ 

অগ্রগসি ংখ্যা ওয়য়ব অযাডসমন জুরাই/১৮-

জুন/১৯ 

০২ 

 

রক্ষযভাত্রা --- ০১ -- ০১  

প্রকৃত 

অজমন 

     

৪.৫ তথ্য অরধকায আইন, ২০০৯; জনস্বাথ ম 

সংরিষ্ট তথ্য 

প্রকা(সুযক্ষা)আইন,২০১১;এফং  জনস্বাথ ম 

সংরিষ্ট তথ্য প্রকা 

(সুযক্ষা)রফরধভারা,২০১৭ সম্পমকম কভ মকতমা/ 

কভ মচাযীমদয অফরহতকযণ 

ভা/সসমনার ংখ্যা এসরডরআইও  

(প্রাসন) 

রআইরড 

জুরাই/১৮-

জুন/১৯ 

০৪ 

নত্রভারসক 

রক্ষযভাত্রা ০১ ০১ ০১ ০১  

প্রকৃত 

অজমন 

     

৪.৬ স্বপ্রমণারদত তথ্য প্রকা রনমদ মরকা 

হারনাগাদ কময ওময়ফসাইমট প্রকা  

অগ্রগসি ংখ্যা ওয়য়ব অযাডসমন জুরাই/১৮-

জুন/১৯ 

০১ 

 

রক্ষযভাত্রা -- ০১ --- ---  

প্রকৃত 

অজমন 

     

চমান পািা-০৩ 



-০৩- 

কাম মক্রভ সূচক একক দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/প্রাসরনক 

ইউরনট 

জুরাই ২০১৮-জুন ২০১৯ 

সভময়য জন্য রযকল্পনা 

 

অগ্রগরত রযফীক্ষণ 

রবরি কযখা 

(Baseline)  

জুন ২০১৮ 

রক্ষযভাত্রা  ১ভ 

ককায়াট মায 

জুরাই/১৮-

কসমেম্বয/১৮ 

২য় ককায়াট মায 

অমটাফয/১৮-

রডমসম্বয/১৮ 

৩য় 

ককায়াট মায 

জানুয়ারয/১৯- 

ভাচ ম/১৯ 

৪থ ম 

ককায়াট মায 

এরপ্রর/১৯-

জুন/১৯ 

ভন্তব্য 

৫. ই-গভয়ন চন্স বাস্তবায়ন  

৫.১  দাপ্তসরক কায়ে অনাইন সরপন্স 

সয়েম (ই-সমই/এএমএ)-এর ব্যবার 

সবা প্রদান ংখ্যা ওয়য়ব অযাডসমন জুরাই/১৮-

জুন/১৯ 

০১ 

 

রক্ষযভাত্রা --- --- --- ০১  

প্রকৃত 

অজমন 

     

৫.২ সভসডও/অনাইন/সেস-কনফায়রন্স 

আয়য়ােন 

অগ্রগসি ংখ্যা রসরনয়য তথ্য 

অরপসায (সভন্বয়) 

জুরাই/১৮-

জুন/১৯ 

০৪ 

নত্রভারসক 

রক্ষযভাত্রা ০১ ০১ ০১ ০১  

প্রকৃত 

অজমন 

     

৫.৩ দাপ্তসরক ক কায়ে ইউসনয়কাড 

ব্যবার 

অগ্রগসি ংখ্যা রসরনয়য তথ্য 

অরপসায 

(সংস্থান) 

জুরাই/১৮-

জুন/১৯ 

 কায চক্রম 

চমান 

 

দাপ্তসরক ক কায়ে ইউসনয়কাড ব্যবার ব্যবার করা য়ে 

৫.৪ ই-সেন্ডার/ই-সেসপ-এর মাধ্যয়ম ক্রয় 

কায চ ম্পাদন 

অগ্রগসি ংখ্যা রসরনয়য তথ্য 

অরপসায (সভন্বয়) 

জুরাই/১৮-

জুন/১৯ 

০২ রক্ষযভাত্রা --- -- ০১ ০১  

প্রকৃত 

অজমন 

     

৫.৫ চালুকৃি অনাইন/ই-সবার ব্যবার 

ংক্রান্ত কায চক্রম পসরবীক্ষণ 

অগ্রগসি ংখ্যা রসরনয়য তথ্য 

অরপসায 

(সংস্থান) 

জুরাই/১৮-

জুন/১৯ 

০৪ 

নত্রভারসক 

রক্ষযভাত্রা ০১ ০১ ০১ ০১  

প্রকৃত 

অজমন 

     

৫.৬ সাস্যা সমসডয়ার ব্যবার কয়র 

নাগসরক মস্যার মািান 

আন্ত:সযাগায়যাগ ংখ্যা ওয়য়ব অযাডসমন জুরাই/১৮-

জুন/১৯ 

০৪ 

নত্রভারসক 

রক্ষযভাত্রা ০১ ০১ ০১ ০১  

প্রকৃত 

অজমন 

     

৬. উদ্ভাবনী উয়যাগ ও সবা পদ্ধসি 

েীকরণ 

 

৬.১ বাস চক উদ্ভাবন কম চ-পসরকল্পনা ২০১৮-

১৯ প্রণয়ন 

অগ্রগসি ংখ্যা ওয়য়ব অযাডসমন জুরাই/১৮-

জুন/১৯ 

০২ রক্ষযভাত্রা --- ১ ----- ১  

প্রকৃত 

অজমন 

     

চমান পািা-০৪ 



-০৪- 

কাম মক্রভ সূচক একক দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/প্রাসরনক 

ইউরনট 

জুরাই ২০১৮-জুন ২০১৯ 

সভময়য জন্য রযকল্পনা 

 

অগ্রগরত রযফীক্ষণ 

রবরি কযখা 

(Baseline)  

জুন ২০১৮ 

রক্ষযভাত্রা  ১ভ 

ককায়াট মায 

জুরাই/১৮-

কসমেম্বয/১৮ 

২য় ককায়াট মায 

অমটাফয/১৮-

রডমসম্বয/১৮ 

৩য় 

ককায়াট মায 

জানুয়ারয/১৯- 

ভাচ ম/১৯ 

৪থ ম 

ককায়াট মায 

এরপ্রর/১৯-

জুন/১৯ 

ভন্তব্য 

৬.২ বাস চক উদ্ভাবন কম চ-পসরকল্পনা অন্তচভুক্ত 

কায চক্রম বাস্তবায়ন 

অগ্রগসি ংখ্যা ইয়নায়ভলন টিম জুরাই/১৮-

জুন/১৯ 

০২ রক্ষযভাত্রা --- ১ ----- ১  

প্রকৃত অজমন      

৬.৩ চালুকৃি উদ্ভাবন উয়যাগ/সেকৃি 

সবা পসরবীক্ষণ 

অগ্রগসি ংখ্যা ইয়নায়ভলন টিম জুরাই/১৮-

জুন/১৯ 

০২ রক্ষযভাত্রা --- ১ ----- ১  

প্রকৃত অজমন      

৭. স্বেিা ও েবাবসদস লসক্তলাীকরণ  

৭.১ ক্রয় পসরকল্পনা গ্রণ অগ্রগসি ংখ্যা রসরনয়য তথ্য 

অরপসায(সভন্বয়) 

জুরাই/১৮-

জুন/১৯ 

০১ রক্ষযভাত্রা ০১ --- --- ---  

প্রকৃত অজমন      

৭.২ ওয়য়বাইয়ে অসভয়যাগ প্রসিকার ব্যবস্থা 

(GRS) সবাবক্স ানাগাদকরণ 

সবাপ্রদান ংখ্যা ওয়য়ব অযাডসমন জুরাই/১৮-

জুন/১৯ 

০৪ 

নত্রভারসক 

রক্ষযভাত্রা ০১ ০১ ০১ ০১  

প্রকৃত অজমন      

৭.৩ সটিয়েন চাে চার এবং সবা প্রদান 

প্রসিশ্রুসি বাস্তবায়ন অগ্রগসি পসরবীক্ষণ 

অগ্রগসি ংখ্যা এসরডরআইও  

(প্রাসন) 

রআইরড 

জুরাই/১৮-

জুন/১৯ 

০৪ 

নত্রভারসক 

রক্ষযভাত্রা ০১ ০১ ০১ ০১  

প্রকৃত অজমন      

৭.৪ অি:স্থান অসফ পসরদল চন অগ্রগসি ংখ্যা এসরডরআইও  

(প্রাসন) 

রআইরড 

জুরাই/১৮-

জুন/১৯ 

০৪ 

নত্রভারসক 

রক্ষযভাত্রা ০১ ০১ ০১ ০১  

প্রকৃত অজমন      

৭.৫ নসির সেণীসবন্যাকরণ অগ্রগসি ংখ্যা সসনয়র িথ্য 

অসফার 

(ংস্থাপন) 

জুরাই/১৮-

জুন/১৯ 

১০০% রক্ষযভাত্রা ২৫ ২৫ ৩০ ২০  

প্রকৃত অজমন      

৭.৬ গণশুনানী আয়য়ােন সবা প্রদান ংখ্যা সসনয়র িথ্য 

অসফার 

(ংস্থাপন) 

জুরাই/১৮-

জুন/১৯ 

১২ 

মাসক 

 

রক্ষযভাত্রা ০৩ ০৩ ০৩ ০৩  

প্রকৃত অজমন      

চমান পািা-০৫ 



 

-০৫- 

কাম মক্রভ সূচক একক দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/প্রাসরনক 

ইউরনট 

জুরাই ২০১৮-জুন ২০১৯ 

সভময়য জন্য রযকল্পনা 

 

অগ্রগরত রযফীক্ষণ 

রবরি কযখা 

(Baseline)  

জুন ২০১৮ 

রক্ষযভাত্রা  ১ভ 

ককায়াট মায 

জুরাই/১৮-

কসমেম্বয/১৮ 

২য় ককায়াট মায 

অমটাফয/১৮-

রডমসম্বয/১৮ 

৩য় 

ককায়াট মায 

জানুয়ারয/১৯- 

ভাচ ম/১৯ 

৪থ ম 

ককায়াট মায 

এরপ্রর/১৯-

জুন/১৯ 

ভন্তব্য 

৮ দপ্তর ংস্থার শুদ্ধাচার ংসিষ্ট অন্যান্য 

কায চক্রম গ্রণ 

অগ্রগসি ংখ্যা এসরডরআইও  

(প্রাসন) 

রআইরড 

জুরাই/১৮-

জুন/১৯ 

০৩ রক্ষযভাত্রা --- ০১ ০১ ০১  

প্রকৃত অজমন      

৯. শুদ্ধাচার চচ চার েন্য পুরস্কার/প্রয়ণাদনা 

প্রদান 

মুল্যায়ন ংখ্যা এসরডরআইও  

(প্রাসন) 

রআইরড 

জুরাই/১৮-

জুন/১৯ 

০১ রক্ষযভাত্রা ০১ --- --- ---  

প্রকৃত অজমন      

১০ অি চ বরাদ্দ অগ্রগসি ংখ্যা এসরডরআইও  

(প্রাসন) 

রআইরড 

জুরাই/১৮-

জুন/১৯ 

৪.০০ 

ক্ষ 

রক্ষযভাত্রা ০১ --- --- ---  

প্রকৃত অজমন      

১১. রযফীক্ষণ 

১১.১ জাতীয় শুদ্ধাচায ককৌর 

কভ মরযকল্পনা ২০১৮-২০১৯ প্রণয়ন 

রযফীক্ষণ 

কাঠামভা 

প্রণীত 

তারযখ  রআইও 

রআইরড 

২০১৮-১৯ অথ ম 

ফছয 

অথ মফছয রক্ষযভাত্রা ০১ -- -- --  

প্রকৃত অজমন      

১১.২ রনধ মারযত সভময় নত্রভারসক  

রযফীক্ষণ প্ররতমফদন দারখর 

রযফীক্ষণ 

প্ররতমফদন 

দারখরকৃত 

সংখ্যা  রআইও 

রআইরড 

জুরাই/১৮-

জুন/১৯ 

০৪ 

নত্রভারসক 
রক্ষযভাত্রা ০১ ০১ ০১ ০১  

প্রকৃত অজমন      

১১.৩ আওিািীন আঞ্চসক 

অসফমূয়ক জাতীয় শুদ্ধাচায ককৌর 

কভ মরযকল্পনা ২০১৮-২০১৯ প্রণয়মণয 

রনমদ মনা প্রদান 

রযফীক্ষণ 

কাঠামভা 

প্রণীত 

সংখ্যা রআইও 

রআইরড 

জুরাই/১৮-

জুন/১৯ 

০১ 

অথ মফছয 
রক্ষযভাত্রা ০১ --- --- ---  

প্রকৃত অজমন      

 


