
ভাঠ ম যায়েয কাম যারয়েয জাতীে শুদ্ধাচায ককৌর কভ যরযকল্পনা প্রণেন ও ফাস্তফােন 

(২০১৭-২০১৮) 
 

রফবাগঃ খুরনা  
কজরায নাভঃ কুরিো  
উয়জরায নাভঃ ক াকা 

 
০১। কপ্রক্ষাটঃ  
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরায়দ যকায ২০২১ ায়র ‘‘কানায ফাাংরা গড়ায প্রতযে: জাতীে শুদ্ধাচায ককৌর, রয়যানায়ভ জাতীে 

শুদ্ধাচায ককৌর প্রণেন কয়যয়েন।  
জাতীে শুদ্ধাচায ককৌয়রয রূকল্প য়রাঃ সু ী-মৃদ্ধ কানায ফাাংরা’’ এফাং অরবরক্ষ 

য়রাঃ যাষ্ট্রীে প্ররতষ্ঠান ও ভায়জয সুান প্ররতষ্ঠা। 
 

জাতীে শুদ্ধাচায ককৌর ফাস্তফােয়নয রয়ক্ষয উয়তাপূয়ফ য ০১ জানুোরয ২০১৫ কথয়ক ৩০ জুন ২০১৬ কভোয়দয জন্য শুদ্ধাচায 

কভ যরযকল্পনা ও ফাস্তফােন অগ্রগরত রযফীক্ষণ কাঠায়ভা প্রণেন কযা ে। ২০১৬-২০১৭ অথ যফেয়য রফরবন্ন ভন্ত্রণারয়েয 

াাার ভন্ত্রণারয়েয অধীন রফবাগ, াংস্থা, ভাঠ ম যায়েয রফবাগীে, আঞ্চররক এফাং কজরা ও উয়জরা ম যােমূয় জাতীে 

শুদ্ধাচায ককৌর রযকল্পনা ও ফাস্তফােন রযফীক্ষণ প্ররতয়ফদন প্রণেন াংক্রান্ত নীরতভারায আয়রায়ক ক াকা উয়জরায 

জাতীে শুদ্ধাচায ককৌর ও কভ যরযকল্পনা ও ফাস্তফােন রযফীক্ষণ কভ যসূরচ ২০১৭-২০১৮ প্রণেন কযা য়রা। 
 

কভ য রযকল্পনা  
অথ যফেয  ভেীভা  রফলে  ফাত্মফােনকাযী কতযক্ষ 

ক. জাতীে শুদ্ধাচায ককৌর কভ য-রযকল্পনা ও ফাস্তফােন অগ্রগরত রযফীক্ষণ কাঠায়ভা রযফীক্ষণ 

২০১৭-২০১৮ ০১ জানুোরয ২০১৮ জাতীে শুদ্ধাচায কভ য-রযকল্পনা 

ও ফাস্তফােন অগ্রগরত রযফীক্ষণ কাঠায়ভা  

প্রণেয়নয জন্য গাইড রাইন উয়জরায কর 

রফবাগয়ক অনুয়যাধ জ্ঞান। 

১। উয়জরায কর 

   রফবাগমূ 

   ২। ইউরনেন রযলদ (কর) 

    

২০১৭-২০১৮ ০৬ জানুোরয ২০১৮ জাতীে শুদ্ধাচায কভ য-রযকল্পনা ও উয়জরা রনফ যাী অরপায ও 

   ফাস্তফােন অগ্রগরত রযফীক্ষণ কাঠায়ভায 

 ড়া প্রস্তুতকযণ ও ননরতকতা করভটিয়ত 

অনুয়ভাদন। 

উয়জরায কর রফবাগমূ 

    

    

২০১৭-২০১৮ ১৪ জানুোরয ২০১৮ জাতীে শুদ্ধাচায কভ য-রযকল্পনা 

ও ফাস্তফােন অগ্রগরত রযফীক্ষণ অনুয়ভারদত 

কাঠায়ভায রফলয়ে কর  রফবাগমূয়ক রদক 

রনয়দ যনা প্রদান। 

 ক াকা উয়জরায 

   ননরতকতা করভটি 

    

    

২০১৭-২০১৮ ১৭-১৮ জানুোরয ২০১৮ 
জাতীে শুদ্ধাচায কভ য-রযকল্পনা 

ও ফাস্তফােন অগ্রগরত রযফীক্ষণ কাঠায়ভায 

 ড়া ননরতকতা করভটি কর্তযক অনুয়ভাদন 

কয়য   চূড়ান্ত   কভ য-রযকল্পনা   কজরা 

প্রায়কয কাম যারয়ে কপ্রযণ। 

উয়জরা রনফ যাী অরপায 

    

    

    

    

২০১৭-২০১৮ ২১ জানুোরয ২০১৮ জাতীে শুদ্ধাচায কভ য-রযকল্পনা ও উয়জরা রনফ যাী অরপায 

   ফাস্তফােন অগ্রগরত রযফীক্ষণ  কাঠায়ভা  

   উয়জরা  এফাং  কজরা  ওয়েফ  াইয়ট  

   প্রকা।     

চরভান াতা- ০২ 



াতা নাং- ০২  
 

 . জাতীে শুদ্ধাচায ককৌর কভ য-রযকল্পনা ও ফাত্মফােন অগ্রগরত রযফীক্ষণ কাঠায়ভা রযফীক্ষণ 
 

২০১৭-২০১৮ এরপ্রর ২০১৮ ভায়য জাতীে শুদ্ধাচায ককৌর কভ য- উয়জরা রনফ যাী অরপায 

  ১ভ প্তায় রযকল্পনা ও ফাত্মফােন  অগ্রগরত  

   রযফীক্ষণ কাঠায়ভায়ত  উয়রস্দর ত  

   রক্ষযভাত্রায রফযীয়ত  ১ভ নত্রভারক  

   প্ররতয়ফদন কজরা  প্রাক  ফযাফয  

   কপ্রযণ (জানুোরয/১৮ য়ত ভাচ য/১৮)।  

২০১৭-২০১৮ জুরাই ২০১৮ ভায়য জাতীে শুদ্ধাচায ককৌর কভ য- উয়জরা রনফ যাী অরপায 

  ১ভ প্তায় রযকল্পনা ও ফাত্মফােন  অগ্রগরত  

   রযফীক্ষণ কাঠায়ভায়ত  উয়রস্দর ত  

   রক্ষযভাত্রায রফযীয়ত  ২ে নত্রভারক  

   প্ররতয়ফদন কজরা  প্রাক  ফযাফয  

   কপ্রযণ (এরপ্রর/১৮ য়ত জুন/১৮)।  

২০১৭-২০১৮ অয়টাফয ২০১৮ জাতীে শুদ্ধাচায ককৌর কভ য- উয়জরা রনফ যাী অরপায 

  ভায়য ১ভ প্তায় রযকল্পনা ও ফাত্মফােন  অগ্রগরত  

   রযফীক্ষণ কাঠায়ভায়ত  উয়রস্দর ত  

   রক্ষযভাত্রায রফযীয়ত  ৩ে নত্রভারক  

   প্ররতয়ফদন কজরা  প্রাক  ফযাফয  

   কপ্রযণ (জুরাই/১৮  য়ত  

   কয়েম্বয/১৮)।      

২০১৭-২০১৮ জানুোরয ২০১৯ জাতীে শুদ্ধাচায ককৌর কভ য- উয়জরা রনফ যাী অরপায 

  ভায়য ১ভ প্তায় রযকল্পনা ও ফাত্মফােন  অগ্রগরত  

   রযফীক্ষণ কাঠায়ভায়ত  উয়রস্দর ত  

   রক্ষযভাত্রায  রফযীয়ত  ৪থ য নত্রভারক  

   প্ররতয়ফদন কজরা  প্রাক  ফযাফয  

   কপ্রযণ (অয়টাফয/১৮  য়ত  

   রডয়ম্বয/১৮)।      

০২। জাতীে শুদ্ধাচায ককৌর কভ য-রযকল্পনা ও ফাস্তফােন রযফীক্ষণ কাঠায়ভা ২০১৭-২০১৮ঃঃ 

২.১। প্রারতষ্ঠারনক ব্যফস্থাঃ         
(K) ননরতকতা করভটিয প্ররত ০৩ ভায় একটি কয়য বা।  
(L) ননরতকতা করভটিয বাে গৃরত রদ্ধান্ত ফাস্তফােয়নয ায এফাং রক্ষযভাত্রা।  
(M) ভাঠ ম যায়েয কাম যারেমূয়য শুদ্ধাচায প্ররতষ্ঠায কক্ষয়ত্র অন্তযাে রচরিতকযণ। 

 
২.২। য়চতনতা বৃরদ্ধ  

কর রফবাগ এফাং ভাঠ ম যায়েয কর কাম যারেমূয়য কভ যচাযীয়ক জাতীে শুদ্ধাচায ককৌর াংক্রান্ত 

রযফীক্ষণ প্রদান।  
২.৩। শুদ্ধাচায চচ যায জন্য প্রয়ণাদনা প্রদানঃ  

(K) শুদ্ধাচায চচ যায জন্য শুদ্ধাচায পুযস্কায প্রদান নীরতভারা ২০১৭ অনুমােী প্রয়ণাদনা প্রদায়নয জন্য করভটি 

গঠন।  
(L) দপ্তয মূয়য কভ যচাযীগণয়ক প্রয়ণাদনা প্রদায়নয রনরভয়ে কগ্রড রবরেক মূল্যােন দ্ধরত অনুযণ কয়য 

পুযস্কায প্রদান।  
চরভান াতা- ০৩ 



াতা নাং- ০৩ 

 
২.৪। জনয়ফা জীকযয়ণয রয়ক্ষয ই-গবন্যযান্স ও কফায ভান উন্নীতকযণঃ  

* রযফরতযত পযম্যায়ট কফা প্রদান প্ররতশ্রম্নরত (রটিয়জন চাট যায) প্রণেন রনরিত কয়য কত ভেীভায 

কবতয়য কফা প্রদান কযা য়ফ তা উয়রস্দ  কয়য রটিয়জন চাচ যায ারনাগাদ প্রদ যন কযা। 
 

* ভাঠ ম যায়েয রফরবন্ন কাম যারয়ে ক্রয়েয প্রয়োজনীেতা এফাংক্ষভতা রফয়ফচনা কয়য ই-কটন্ডায়যয ভাধ্যয়ভ কাম য 

ম্পাদন কযয়ত য়ফ। ফারল যক রযকল্পনা অনুমােী ই-কটন্ডায়যয একক তকযা ায প্রকা কযয়ত য়ফ। ই-

কটন্ডায ব্যতীত অন্যান্য ক্রে কক্ষয়ত্র দযত্র/য়কায়টন/য়নাটি ওয়েফ াইয়ট প্রকা কযয়ত য়ফ। 

 
* াভারজক কমাগায়মাগ ভাধ্যভ রফরবন্ন ভাধ্যভ ব্যফায কয়য ভাঠ ম যায়েয কাম যারয়েয য়ে 

অনরাইন কনপায়যয়ন্সয আয়োজন কযয়ত য়ফ। 
 

* দাপ্তরযক কায়জ াভারজক কমাগায়মাগ ভাধ্যভ ব্যফায কযায উৎারত কযায জন্য াভারজক কমাগায়মাগ 

ভাধ্যভ (য়পবুক) চালু কযয়ত য়ফ। 

* ভাঠ ম যায়েয কাম যারয়ে যকারয কাজ ম্পাদয়নয কক্ষয়ত্র করম্পউটায ব্যফায কয়য ফাাংরা টাই কযা 

য়র তায প্রণীতকযণ রনরিত কযণায়থ য ইউরনয়কাড/রনক ফ্রন্ট ব্যফায কযয়ত য়ফ। 

 
২.৫। জনয়ফা জীকযয়ণয রয়ক্ষয উদ্ভাফনী উয়যাগ ও কফা দ্ধরত জীকযণঃ  

* ভাঠ ম যায়েয কাম যারেমূয় ফতযভায়ন ইাংয়যজী কযায়রন্ডায ফেয অনুযণ কয়য ফারল যক উদ্ভাফনী 

কভ যরযকল্পনা প্রণেন কযয়ে। আগাভী ২০১৭-২০১৮ অথ যফেয়য তা অথ যফেয অনুায়য প্রণেয়নয রয়ক্ষয 

ফারল যক উদ্ভাফনী কভ যরযকল্পনা ২০১৭-২০১৮ প্রণেন কযয়ত য়ফ। 

* ভাঠ ম যায়েয কাম যারেমূ কর্তযক প্রণীত ফারল যক উদ্ভাফনী কভ যরযকল্পনা অনুমােী ০২টি উদ্ভাফনী উয়যাগ 

ফাস্তফােয়নয জন্য ম্ভাব্য ০২টি রবন্ন রবন্ন তারয  উয়রস্দ  কযয়ত য়ফ এফাং ০২টি উদ্ভাফনী কফা চালুয 

দয়ক্ষ গ্রণ কযয়ত য়ফ। 
 

* ভাঠ ম যায়েয কাম যারয়ে কভয়ক্ষ ০১টি কয়য কফায রফযভান দ্ধরত জীকযয়ণয উয়যাগ তারয  রনধ যাযণ 

কযয়ত য়ফ। 

 
২.৬। জফাফরদর রিারীকযণঃ  

* দ্রুততভ ভয়ে অরবয়মাগ রনষ্পরে কযয়ত য়ফ এফাং কত রদয়নয ভয়ধ্য রনষ্পরে কযা য়ফ তা রনরদ যি কয়য 

রদয়ত য়ফ। 
 

* অরবয়মাগ রনষ্পরে কয়য কত রদয়নয ভয়ধ্য াংরিি ব্যরিয়ক অফরত কযা য়ফ তা উয়ে  কযয়ত য়ফ। 
 

* তথ্য অরধকায আইয়নয আওতাে দারেত্বপ্রাপ্ত কভ যকতায নাভ ও ঠিকানা ইয়ভইর নাম্বায ওয়েফ াইয়ট 

উয়ে  কযয়ত য়ফ। 
 

* তথ্য অরধকায আইয়নয আওতাে দারেত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায জন্য প্রস্ত্েত অত অনুরাইন প্ররক্ষণ ভরডউর তথ্য 

করভয়নয ওয়েফ াইট www.infocom.gov.bd এই ঠিকানা অথফা 
 

https://eliademy.com/catalog/catalog/product/view/sku/69237b2c9a  
এই ঠিকানাে আয়রাড কযয়ত য়ফ। দারেত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা অনরাইন প্ররক্ষণ ম্পন্ন কয়য নদপ্রারপ্তয ম্ভাব্য তারযয়  প্রাপ্ত 

নদয়ত্রয োোররর াংরি নত্রভারক প্ররতয়ফদয়নয য়ে উ্যতন কর্তযয়ক্ষয ফযাফয়য কপ্রযণ কযয়ত য়ফ। 

 
চরভান াতা- ০৪ 



াতা নাং- ০৪ 
 

* দুনীরত প্ররতয়যাধ ম্পরকযত কাম যক্রভ কমভন- ইয়রকট্ররনক উরস্থরত, গণশুনানী ইতযারদ গ্রণ পূফ যক াংযক্ষণ 

কযয়ত য়ফ। 

* দপ্তয/াংস্থা দুনীরত কক্ষয়ত্রমূ (Grey Area) রচরিত কযয়ত য়ফ। 
 

২.৭। কর রফবায়গয প্রধান/ননরতকতা করভটিয শুদ্ধাচায প্রায ও প্রচায়যয জন্য রনয়ভণাি কাম যক্রভ নত্রভারক রবরেয়ত 

রফবাজন কয়য কাম যক্রভ রক্ষযভাত্রা রনধ যাযণ কযয়ত য়ফ। প্রয়োজয়ন ফারল যক ক্রে রযকল্পনা প্রণেন, রফরয়ম্ব উরস্থরতয জন্য 

ব্যফস্থা গ্রণ, ইনয়বয়ন্টারয কযরজিায চালুকযণ। এ ধযয়ণয কাম যক্রভ গ্রয়ণয রক্ষযভাত্রা নত্রভারক রফবাজন কয়য অন্তযভূরি 

কযয়ত য়ফ। 
 

২.৮। শুদ্ধাচায ফাস্তফােয়নয কাম যক্রভ ব্যে ফয়নয জন্য অথ য রফবাগ কথয়ক প্রাপ্ত অথ য উয়োরন কয়য ম্ভাব্য ব্যে রনফ যা 

কযয়ত য়ফ।   
২.৯। রযফীক্ষণঃ  

* ভরন্ত্ররযলদ রফবাগ কথয়ক প্রাপ্ত রনয়দ যনায আয়রায়ক জাতীে শুদ্ধাচায ককৌর কভ যরযকল্পনা তারয  রনধ যাযণ 

ও রযফীক্ষণ কাঠায়ভা প্রণেন কয়য াংরস্দি উ্তযন কাম যারে/দপ্তয/াংস্থাে দার র কযয়ত 

 
য়ফ। ক য়ে প্রথভ ককাোট যায়য প্রদ যন কযয়ত য়ফ।  

* প্রয়তযক ককাোট যায়য শুদ্ধাচায ককৌর কভ যরযকল্পনা ও রযফীক্ষণ কাঠায়ভায াংরস্দি ককাোট যায়য প্র অত 

অজযন উয়রস্দ  কযয়ত য়ফ। 

 
জাতীে শুদ্ধাচায ককৌর কভ যরযকল্পনা ফাত্মফােন ও রযফীক্ষণ কাঠায়ভা ২০১৭-২০১৮ এয রনভণফরণ যত দস্য 

ভন্বয়ে ননরতকতা করভটি গঠন কযা য়রাঃ 

  ক াকা উয়জরা ননরতকতা করভটি   

০১। ভাননীে জাতীে াংদ দস্য, ৭৮, কুরিো-০৪  উয়দিা 

০২। কচোযম্যান, উয়জরা রযলদ, ক াকা, কুরিো  উয়দিা 

০৩। বাই/ভররা বাই কচোযম্যান, উয়জরা রযলদ, ক াকা  উয়দিা 

০৪। উয়জরা রনফ যাী অরপায, ক াকা, কুরিো  বারত 

০৫। কর রফবাগীে প্রধান, ক াকা, কুরিো  দস্য 

০৬। ইউর কচোযম্যান (কর), ক াকা, কুরিো  দস্য 

০৭। উয়জরা প্রয়কৌরী, ক াকা, কুরিো  দস্য-রচফ 
 

তথ্য অরধকায আইয়ন তথ্য প্রদায়নয রনরভয়ে রনভণফরণ যত কভ যকতযায়ক তথ্য অরধকায আইয়ন তথ্য প্রদায়নয জন্য 

‘‘দারেত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা’’ রয়য়ফ রনফ যাচন কযা য়রাঃ 

দারেত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায নাভ দফী অরপ ঠিকানা ভন্তব্য 

জনাফ রফষ্ণুদ াা উয়জরা  অরল অরপায ক াকা, কুরিো  
 

দারেত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা অনরাইয়ন উয়যারের ত ঠিকানা কথয়ক প্ররক্ষণ ভরডউর আয়রাড কয়য অনরাইন 

প্ররক্ষণ ম্পন্ন কয়য প্ররক্ষণ প্রারপ্তয য প্ররত ককাোট যায়য তথ্য প্রদায়নয ভে প্ররক্ষণ াংক্রান্ত নদয়ত্রয োোররর 

প্ররতয়ফদন দার র কযয়ফন। 

 

                                                                                              কভাোঃ কররনা ফানু  
উয়জরা রনফ যাী অরপায  

                                     ক াকা, কুরিো।  
 কপানঃ ০৭০২৪-৫৬৩০১, পযাক্সঃ ০৭০২৪-৫৬৪০০  

কভাফাইরঃ ০১৭৩০ ৪৭৩৬২৯  
     ইয়ভইরt unokhoksa@mopa.gov.bd 


