
 দপ্তয/ংস্থায জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-রয ল্পনা, ২০২০-২০২১ 

ত্রৈমাসিক অগগ্রসি প্রসিবেদন ( জুলাই-সিবেম্বর ২০২০)  

রযরষ্ট   

দপ্তর/িংস্থার নাভ: তথ্য অরধদপতয, ফাংরাদদ রচফারয়, ঢা া।             তারযখ : ১১.১০.২০২০ 

 াম মক্রদভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচদ য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়দনয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২০-

২০২১ 

অথ মফছদযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

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  ননরত তা 

 রভটি 

রআইরি 

০৪ টি রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ১  ৪  

অজমন ১     

১.২ ননরত তা  রভটিয বায রদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন  

ফাস্তফারয়ত 

রদ্ধান্ত 

৪ 

 

% ননরত তা 

 রভটি 

রআইরি 

১০০% রক্ষ্যভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  ৪  

অজমন ১০০%     

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

২.১ সুশািন প্রসিষ্ঠার সনসমত্ত 

অংীজদনয অংগ্রদণ  বা 

অনুরষ্ঠত বা ২ ংখ্যা এরিরআইও 

(প্রান) 

০২টি রক্ষ্যভাত্রা -- ১ -- ১  ২  

অর্জন      

২.২ অংীজদনয অংগ্রদণ  বার 

সিদ্ধান্ত োস্তোয়ন 

ফাস্তফারয়ত 

রদ্ধান্ত 

২ % কপা ার দয়ন্ট 

 ভ ম তমা 

১০০% রক্ষ্যভাত্রা -- ১০০% -- ১০০%  ২  

অজমন      

২.৩  ভ ম তমা- ভ মচারীসদর 

অংগ্রদণ চাকসর িংক্রান্ত সেসিন্ন 

প্ররক্ষ্ণ আদয়াজন 

প্ররক্ষ্ণাথী ৩ ংখ্যা এরিরআইও 

(প্রান) 

১৪০ জন রক্ষ্যভাত্রা ৩৫ ৩৫ ৩৫ ৩৫  ৩  

অজমন ৫৩     

২.৪  ভ ম তমা- ভ মচারীকদয অংগ্রদণ 

সুান ংক্রান্ত প্ররক্ষ্ণ আদয়াজন 

প্ররক্ষ্ণাথী ৩ ংখ্যা কপা ার দয়ন্ট 

 ভ ম তমা 

১৪০ জন রক্ষ্যভাত্রা ৩৫ ৩৫ ৩৫ ৩৫  ৩  

অজমন ৫৩     

৩. শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক আইন/তিতি/নীতিমালা/ম্যানুয়াল ও প্রজ্ঞাপন/পতরপত্র-এর িাস্তিায়ন এিং প্রয াজ্য ক্ষেযত্র খসড়া প্রণয়ন………….১০ 

৩.১ 

 

     রক্ষ্যভাত্রা      প্রারন  ভন্ত্রণারদয়য 

রনদদ মনা াওয়া কগদর 

 াম মক্রভ গ্রণ  যা দফ 

অজমন      

৩.২ 

 

     রক্ষ্যভাত্রা      

অজমন      

৩.৩      রক্ষ্যভাত্রা      

অজমন      

 

১



 

 াম মক্রদভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচদ য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়দনয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২০-

২০২১ 

অথ মফছদযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

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. ওবয়েিাইবে সিোেক্স হালনাগাদকরণ.................................৮ 

৪.১ সিো িংক্রান্ত সোল সি নস্বরিমূহ 

স্ব স্ব তথ্য ফাতায়দন দৃশ্যমানকরণ   

িথ্য োিায়বন 

দৃশ্যমানকৃি 

১ তারযখ কপা ার দয়ন্ট 

 ভ ম তমা/ওদয়ফ 

অযািরভন 

২০.৮.২০ 

 

রক্ষ্যভাত্রা ২০.৮.২০ -- -- --  ১  

অজমন ২০.৮.২০     

৪.২ স্ব স্ব ওদয়ফাইদর্ শুদ্ধাচায 

কফাফক্স ারনাগাদ যণ  

কফাফক্স 

ারনাগাদকৃত 

২ িাসরখ কপা ার দয়ন্ট 

 ভ ম তমা 

১৩.৮.২০ 

 

রক্ষ্যভাত্রা ১৩.৮.২০ -- -- --  ২  

অজমন ১৩.৮.২০     

৪.৩ স্ব স্ব ওদয়ফাইদর্ তথ্য অরধ ায   

কফাফক্স ারনাগাদ যণ  

কফাফক্স 

ারনাগাদকৃত 

২ তারযখ ওদয়ফ অযািরভন ৩০.৬.২১ 

 

রক্ষ্যভাত্রা -- -- -- ৩০.৬.২১ 

 

 ২  

অজমন      

৪.৪ স্ব স্ব ওদয়ফাইদর্য অরবদমাগ 

প্ররত ায ব্যফস্থা  কফাফক্স 

ারনাগাদ যণ 

ওদয়ফাইদর্ 

ারনাগাদকৃত 

২ তারযখ ওদয়ফ অযািরভন ৩০.৬.২১ 

 

রক্ষ্যভাত্রা -- -- -- ৩০.৬.২১ 

 

 ২  

অজমন      

৪.৫ স্বপ্রবণাসদিিাবে প্রকাশব াগ্য 

িথ্য হালনাগাদ কবর ওবয়েিাইবে 

প্রকাশ 

হালনাগাদকৃি 

সনবদ েসশকা 

ওবয়েিাইবে 

প্রকাসশি 

১ িাসরখ ওদয়ফ অযািরভন ৩০.১১.২০ 

 

লক্ষ্যমাৈা -- ১ -- --    

অজেন তথ্য অরধদপতদযয তথ্যরফফযণী, পদর্া াবাদযজ ও 

উন্নয়নমূর   ভ ম াদেয মাফতীয় প্রচায াভগ্রী ওদয়ফাইদর্ 

আদরাি  যা য় এফং দরয জন্য উন্ুি। 

১  

৫. সুশািন প্রসিষ্ঠা……………………………..৬ 

৫.১ উত্তভ চচ মায তারর া প্রণয়ন  দয 

স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/রফবাদগ কপ্রযণ 

উত্তভ চচ মায 

তারর া কপ্ররযত 

৩ তারযখ কপা ার 

দয়ন্ট 

 ভ ম তমা 

০৪টি রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ১  ৩  

অজমন ১     

৫.২ অনরাইন রদেদভ অরবদমাগ 

রনষ্পরত্ত যণ 

অরবদমাগ 

রনষ্পরত্তকৃত 

৩ % র. তথ্য 

অরপায 

(ংস্থান) 

১০০% রক্ষ্যভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  ৩ 

 

ক ান 

অরবদমাগ 

াওয়া মায়রন অজমন ১০০%     

৬. প্রকবের সক্ষ্বৈ শুদ্ধাচার...........................৬ 

৬.১ প্রকবের ফারল ম  ক্রয় রয ল্পনা 

অনুদভাদন/রফবাদগ চরভান প্র ল্প 

উন্নয়ন  াম মক্রভ ম মাদরাচনা 

অনুদভারদত ক্রয় 

রয ল্পনা 

২ তারযখ   রক্ষ্যভাত্রা --- --- --- ---  ২ তথ্য 

অরধদপতদয 

ফাস্তফায়নাধীন  

প্র ল্প কনই। 

অজমন --- --- --- ---  

৬.২ প্র দল্পয ফাস্তফায়ন অগ্রগরত 

রযদ মন/রযফীক্ষ্ণ 

দারখরকৃত 

প্ররতদফদন 

২ ংখ্যা   রক্ষ্যভাত্রা      ২ 

অজমন      

 

২ 



 াম মক্রদভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচদ য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়দনয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২০-

২০২১ 

অথ মফছদযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  ভন্তব্য 

৬.৩ প্র ল্প রযদ মন/রযফীক্ষ্ণ 

প্ররতদফদদনয সুারয ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফায়দনয ায ২ %   রক্ষ্যভাত্রা      ২ তথ্য 

অরধদপতদয 

ফাস্তফায়নাধীন 

প্র ল্প কনই। 

অজমন       

৭. ক্রয়বক্ষ্বৈ শুদ্ধাচার...................৭ 

৭.১ ররএ ২০০৬-এয ধাযা ১১(২) ও 

ররআয ২০০৮-এয রফরধ ১৬(৬) 

অনুমায়ী ২০২০-২১ অর্ ে েছবরর ক্রয়-

রয ল্পনা ওবয়েিাইবে প্রকাশ 

ক্রয়-রয ল্পনা 

ওবয়েিাইবে 

প্রকাসশি 

৩ তারযখ র. তথ্য 

অরপায 

(ভন্বয়) 

২২.০৯.২০ 

১৩.১০.২০ 

রক্ষ্যভাত্রা ২২.০৯.২০ ১৩.১০.২০ -- --  ৩  

অজমন ০৭.০৯.২০     

৭.২ ই-সেন্ডাবরর ভাধ্যদভ ক্রয় াম ম 

ম্পাদন 

ই-কর্ন্ডাসর ক্রয় 

িম্পন্ন 

৪ % র. তথ্য 

অরপায 

(ভন্বয়) 

৫০% রক্ষ্যভাত্রা -- -- ৫০% --  --  

অজমন -- --    

৮. স্বচ্ছতা ও জফাফরদর শসিশালী যণ…………………….১৪ 

৮.১ স্ব স্ব কফা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

(রটিদজনস্ চার্ মায) 

প্রণয়ন/হালনাগাদকরণ ও ফাস্তফায়ন  

কফা প্রদান 

প্ররতশ্রুরত প্রণীি 

ও োস্তোসয়ি 

৩ িাসরখ এরিরআইও 

(প্রান) 

১০০% রক্ষ্যভাত্রা ২৫% ৫০% ৭৫% ১০০%  ৩  

অজমন ২৫%     

৮.২ াখা/অরধাখা ও 

আওতাধীন/অধস্তন  াম মারয় রযদ মন 

রযদ মন 

ম্পন্ন 

২ ংখ্যা আঞ্চরর  তথ্য 

অরপ এফংদয 

দপ্তদযয রফরবন্ন 

াখা 

০৬টি রক্ষ্যভাত্রা ১ ২ ২ ১  --  

অজমন  াম মক্রভ 

চরভান 

    

৮.৩ াখা/অরধাখা ও 

আওতাধীন/অধস্তন  াম মারয়  

রযদ মন প্ররতদফদদনয সুারয 

ফাস্তফায়ন 

রযদ মন 

প্ররতদফদদনয 

সুারয 

ফাস্তফারয়ত 

২ % আঞ্চরর  তথ্য 

অরপ এফং দয 

দপ্তদযয রফরবন্ন 

াখা 

১০০% রক্ষ্যভাত্রা ২৫% ৫০% ৭৫% ১০০%   ক ারবি ১৯ 

রযরস্থরতদত 

অধস্তন  াম মারয়  

রযদ মন ম্ভফ 

য়রন 

অজমন  াম মক্রভ 

চরভান 

    

৮.৪ রচফারয় রনদদ মভারা, ২০১৪ 

অনুমায়ী নরথয কেরণ রফন্যা যণ  

নরথ কেরণ 

রফন্যাকৃত 

২ % এরিরআইও 

(প্রান) 

১০০% রক্ষ্যভাত্রা ২৫% ৫০% ৭৫% ১০০%    

অজমন  াম মক্রভ 

চরভান 

    

৮.৫ কেরণরফন্যাকৃত নরথ রফনষ্ট যণ নরথ রফনসিকৃি ২ % আঞ্চরর  তথ্য 

অরপ এফং 

রফরবন্ন াখা 

১০০% রক্ষ্যভাত্রা ২৫% ৫০% ৭৫% ১০০%    

অজমন  াম মক্রভ 

চরভান 

    

 

৩



 

৮.৬ প্রাসিষ্ঠাসনক গণশুনাসন  

আবয়াজন  

প্রাসিষ্ঠাসনক 

গণশুনানী 

আবয়াসজি 

৩ ংখ্যা এরিরআইও 

(প্রান) 

০৩টি রক্ষ্যভাত্রা -- ১ ১ ১    

অজমন 

 

--     

 াম মক্রদভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচদ য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়দনয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২০-

২০২১ 

অথ মফছদযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

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 

৯. শুদ্ধাচায ংরিষ্ট এফং দুনীরত প্ররতদযাদধ ায়  অন্যান্য  াম মক্রভ……………..১৫ (অগ্রাসিকার সিসত্তবি ন্যযনিম পাঁচটি কা েক্রম) 

৯.১ দুনীরত রফদযাধী রপচায/প্রফন্ধ ত্র-

রত্র ায় প্রচায 

 

 

 

৩ ংখ্যা রচপ রপচায 

যাইর্ায 

৮ রক্ষ্যভাত্রা ২ ২ ২ ২  --  

অজমন --     

৯.২   ৩ ংখ্যা   রক্ষ্যভাত্রা        

অজমন      

৯.৩      রক্ষ্যভাত্রা        

অজমন      

৯.৪      রক্ষ্যভাত্রা        

অজমন      

৯.৫      রক্ষ্যভাত্রা        

অজমন      

১০. শুদ্ধাচার চচ োর জন্য পুরস্কার প্রদান..............................৩ 

১০.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এফং 

পুরস্কারপ্রাপ্তবদর িাসলকা ওবয়েিাইবে 

প্রকাশ 

প্রদত্ত পুরস্কার ৩ তারযখ কপা ার 

দয়ন্ট 

 ভ ম তমা 

৯ জন 

ফযাদ্দ ২.৫০ 

রক্ষ্ র্া া 

রক্ষ্যভাত্রা -- ১ -- --  ৩  

অজমন  াম মক্রভ 

চরভান 

     

১১. কম ে-পসরবেশ উন্নয়ন..........................................................২ 

১১.১ কম ে-পসরবেশ উন্নয়ন (স্বাস্থযসেসি 

অন্যিরণ/টিওএন্ডইভুি অবকবজা 

মালামাল সেনিকরণ/পসরষ্কার-

পসরচ্ছন্নিা বৃসদ্ধ ইিযাসদ)  

উন্নি কম ে-

পসরবেশ 

২ িংখ্যা 

ও 

তারযখ 

ফাস্তফায়ন 

ররনয়য তথ্য 

অরপায 

(ভন্বয়) 

প্রদয়াজন 

অনুাদয 

রক্ষ্যভাত্রা -- -- -- ১  ২  

অজমন       

 

 

 

৪



 

 াম মক্রদভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচদ য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়দনয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২০-

২০২১ 

অথ মফছদযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

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 

১২. অর্ ে েরাদ্দ....................................................................৩ 

১২.১ শুদ্ধাচার কম ে-পসরকেনায় 

অন্তেভুি সেসিন্ন কা েক্রম োস্তোয়বনর 

জন্য েরাদ্দকৃি অদথ ময আন্যমাসনক 

রযভাণ 

েরাদ্দকৃি অর্ ে ৩ লক্ষ্ 

োকা 

ররনয়য আইও 

(ভন্বয়) 

এ খাদত 

ফযাদ্দ কনই 

তদফ 

আনুলরি  

খাত দত 

প্রদয়াজনীয় 

ব্যয় কভর্াদনা 

মাদফ 

রক্ষ্যভাত্রা -- -- -- --  ৩  

অজমন --      

১৩. রযফীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন……………………………....৮ 

১৩.১ দপ্তর/িংস্হা কর্তেক প্রণীি                                          

জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-

রয ল্পনা, ২০২০-২১ স্ব স্ব মন্ত্রণালয় 

এেং ওবয়েিাইবে আপবলাডকরণ 

প্রণীত  ভ ম-

রয ল্পনা 

আপবলাডকৃত 

২ িাসরখ কপা ার 

দয়ন্ট 

 ভ ম তমা/ 

ওদয়ফ 

অযািরভন 

১৩.০৮.২০২০ রক্ষ্যভাত্রা ১৩.০৮.২০ -- -- --  ২  

অজমন ১২.০৮.২০     

১৩.২ রনধ মারযত ভদয় নত্রভার  

রযফীক্ষ্ণ প্ররতদফদন িংসিি 

মন্ত্রণালয়/সেিাবগ দারখর ও স্ব স্ব 

ওবয়েিাইবে আপবলাডকরণ 

নত্রভার  

প্ররতদফদন 

দারখরকৃত ও 

আপবলাডকৃত 

২ িংখ্যা কপা ার 

দয়ন্ট 

 ভ ম তমা/ 

ওদয়ফ 

অযািরভন 

০৪ রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ১  ২ এ 

প্ররতদফদদনয 

ভাধ্যদভ কপ্রযণ 

 যা দরা 

অজমন ১     

১৩.৩ আওিািীন আঞ্চসলক/মাঠ 

প োবয়র কা োলয় কর্তেক দারখরকৃত 

জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-

রয ল্পনা ও রযফীক্ষ্ণ প্ররতদফদদনয 

ওয রপিব্যা  প্রদান 

সিডব্যাক 

িিা/কম েশালা 

অন্যসষ্ঠি 

৪ তারযখ কপা ার 

দয়ন্ট 

 ভ ম তমা 

০৪ রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ১  ৪ মথামথ 

রনদদ মনা 

প্রদান  যা 

দয়দছ 

অজমন ১     

                        ফ মদভার্ ৬০  

 

৫ 


