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

দপ্তয/ংস্থায নাভ: জাতীয় রক্ষাক্রভ ও াঠ্যপুস্ত  কফার্ ম (এনরটিরফ), ‘াঠ্যপুস্ত  বফন’ ৬৯-৭০, ভরতরঝর ফা/এ. ঢা া-১০০০। 

 াম মক্রমভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়মনয

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২০-

২০২১অথ মফছমযয 

রক্ষযভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০২০-২০২১  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 রচফ ৪ রক্ষযভাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন 1     

১.২ ননরত তা  রভটিয বায রদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন  

ফাস্তফারয়ত 

রদ্ধান্ত 

৪ % রচফ ১০০% রক্ষযভাত্রা ২৫% ২৫% ২৫% ২৫%    

অজমন 25%     

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

২.১ সুান প্ররতষ্ঠায রনরভত্ত 

অংীজমনয অংগ্রমণ  বা 

অনুরষ্ঠত বা ২ ংখ্যা রচফ ২ রক্ষযভাত্রা ১   ১    

অজমন 1     

২.২ অংীজমনয অংগ্রমণ  বায 

রদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফারয়ত 

রদ্ধান্ত 

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

অজমন 25%     

২.৩  ভ ম তমা- ভ মচাযীমদয 

অংগ্রমণ চা রয ংক্রান্ত রফরবন্ন 

প্ররক্ষণ আময়াজন 

প্ররক্ষণাথী ৩ ংখ্যা রচফ ১০০ রক্ষযভাত্রা ২৫ ২৫ ২৫ ২৫    

অজমন 25     

২.৪  ভ ম তমা- ভ মচাযীমদয অংগ্রমণ 

সুান ংক্রান্ত প্ররক্ষণ আময়াজন 

প্ররক্ষণাথী ৩ ংখ্যা রচফ ১০০ রক্ষযভাত্রা 25 25 25 25    

অজমন 25     

৩. শুদ্ধাচায প্ররতষ্ঠায় ায়  আইন/রফরধ/নীরতভারা/ম্যানুয়ার ও প্রজ্ঞান/রযত্র-এয ফাস্তফায়ন এফং প্রমমাজয কক্ষমত্র খড়া প্রণয়ন………….১০ 

৩.১ রনয়রভত উরস্থরতয প্রজ্ঞান 

 

প্রজ্ঞান জারয ৪ ংখ্যা রচফ ১ রক্ষযভাত্রা ১ ০      

অজমন 1     

৩.২ আইন/প্রজ্ঞান/নীরতভারা 

 

প্রজ্ঞান জারয ৫ ংখ্যা রচফ ১ রক্ষযভাত্রা  ১      

অজমন      

৩.৩      রক্ষযভাত্রা        

অজমন      

৪. ওময়ফাইমর্ কফাফক্স ারনাগাদ যণ.................................৮ 

৪.১কফা ংক্রান্ত কর্ার রি নস্বযমূ 

স্ব স্ব তথ্য ফাতায়মন দৃশ্যভান যণ  

তথ্য ফাতায়মন 

দৃশ্যভানকৃত 

১ তারযখ কপ্রাগ্রাভায ৩০/৮/২০২০ রক্ষযভাত্রা 
৩০/৮/২০২০ 

      

অজমন 
৩০/৮/২০২০ 

    

৪.২ স্ব স্ব ওময়ফাইমর্ শুদ্ধাচায 

কফাফক্স ারনাগাদ যণ  

কফাফক্স 

ারনাগাদকৃত 

২ তারযখ কপ্রাগ্রাভায ৩০/৮/২০২০ রক্ষযভাত্রা ৩০/৮/২০২০ 
      

অজমন ৩০/৮/২০২০ 
    

      রক্ষযভাত্রা        

অজমন      

৪.৪স্ব স্ব ওময়ফাইমর্য অরবমমাগ 

প্ররত ায ব্যফস্থা  কফাফক্স 

ারনাগাদ যণ 

ওময়ফাইমর্ 

ারনাগাদকৃত 

২ তারযখ কপ্রাগ্রাভায ৩০/১০/২০২০ রক্ষযভাত্রা ৩০/১০/২০২০       

অজমন      



 াম মক্রমভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়মনয

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২০-

২০২১অথ মফছমযয 

রক্ষযভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০২০-২০২১  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 

৪.৫স্বপ্রমণারদতবামফপ্র ামমাগ্যতথ্য

ারনাগাদ মযওময়ফাইমর্প্র া 

ারনাগাদকৃত 

রনমদ মর া ওময়ফাইমর্ 

প্র ারত 

১ তারযখ কপ্রাগ্রাভায ৩০/১০/২০২০ রক্ষযভাত্রা ৩০/১০/২০২০       

অজমন        

৫. সুান প্ররতষ্ঠা……………………………..৬  

৫.১ উত্তভ চচ মায তারর া প্রণয়ন  ময 

স্ব স্বভন্ত্রণারয়/রফবামগ কপ্রযণ 

উত্তভ চচ মায 

তারর া কপ্ররযত 

৩ তারযখ রচফ ৩০/১১/২০২০ রক্ষযভাত্রা ৩০/11/২০২০       

অজমন      

৫.২ অনরাইন রমেমভ অরবমমাগ 

রনষ্পরত্ত যণ 

অরবমমাগ 

রনষ্পরত্তকৃত 

৩ % রচফ ১০০% রক্ষযভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%   অরবমমাগ 

কনই অজমন      

৬. প্র মল্পয কক্ষমত্র শুদ্ধাচায...........................৬ 

৬.১প্র মল্পয ফারল ম  ক্রয় রয ল্পনা 

অনুমভাদন 

অনুমভারদত ক্রয় 

রয ল্পনা 

২ তারযখ রচফ ৩১/৭/২০২০ রক্ষযভাত্রা ৩১/৭/২০২০       

অজমন ৩১/৭/২০২০     

৬.২ প্র মল্পয ফাস্তফায়ন অগ্রগরত 

রযদ মন/রযফীক্ষণ 

দারখরকৃত 

প্ররতমফদন 

২ ংখ্যা  ২ রক্ষযভাত্রা - ১  ১    

অজমন -     

৬.৩ প্র ল্প রযদ মন/রযফীক্ষণ 

প্ররতমফদমনয সুারয ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফায়মনয ায ২ %  ১০০% রক্ষযভাত্রা ২৫% ২৫% ২৫% ২৫%    

অজমন -     

৭. ক্রয়মক্ষমত্র শুদ্ধাচায...................৭ 

৭.১ ররএ ২০০৬-এয ধাযা ১১(২) ও 

ররআয ২০০৮-এয রফরধ ১৬(৬) 

অনুমায়ী ২০২০-২১ অথ ম ফছমযয ক্রয়-

রয ল্পনা  ওময়ফাইমর্ প্র া 

ক্রয়-রয ল্পনা 

ওময়ফাইমর্ 

প্র ারত 

৩ তারযখ রচফ ৩০/৮/২০২০ রক্ষযভাত্রা ৩১/৮/২০২০       

অজমন ৩১/৮/২০২০     

৭.২ ই-কর্ন্ডামযয ভাধ্যমভ ক্রয় াম ম 

ম্পাদন 

ই-কর্ন্ডাময ক্রয় 

ম্পন্ন 

৪ % রচফ 

রফতযণ রনয়ন্ত্র  

উর্ধ্মতন বাণ্ডায 

 ভ ম তমা 

১০০% রক্ষযভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন ১০০%     

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

  



 াম মক্রমভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়মনয

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২০-

২০২১অথ মফছমযয 

রক্ষযভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০২০-২০২১  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 

৮.১ স্ব স্ব কফা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

(রটিমজনস্ চার্ মায) প্রণয়ন ও 

ফাস্তফায়ন  

কফা প্রদান 

প্ররতশ্রুরত প্রণীত 

ও ফাস্তফারয়ত 

৩ তারযখ রচফ ৩০/৮/২০২০ রক্ষযভাত্রা ৩০/৮২০২০       

অজমন ৩০/৮২০২০     

৮.২ াখা/অরধাখা ও 

আওতাধীন/অধস্তন  াম মারয় রযদ মন 

রযদ মন 

ম্পন্ন 

২ ংখ্যা রচফ ৪ রক্ষযভাত্রা ৩০/৮২০২০ ৩০/১০/২০২০ ২৮/০২/২০২১ ২৮/০৬/২০২১    

অজমন ৩০/৮২০২০     

৮.৩ াখা/অরধাখা ও 

আওতাধীন/অধস্তন  াম মারয় রযদ মন 

প্ররতমফদমনয সুারয ফাস্তফায়ন 

রযদ মন 

প্ররতমফদমনয 

সুারয 

ফাস্তফারয়ত 

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

অজমন ২৫%     

৮.৪ রচফারয় রনমদ মভারা, ২০১৪ 

অনুমায়ী নরথয কেরণ রফন্যা যণ  

নরথ কেরণ 

রফন্যাকৃত 

২ % দস্যবৃন্দ 

ও রচফ 

১০০% রক্ষযভাত্রা ২৫% ২৫% ২৫% ২৫%    

অজমন -     

৮.৫ কেরণরফন্যাকৃত নরথ রফনষ্ট যণ নরথ রফনরষ্টকৃত ২ % দস্যবৃন্দ 

ও রচফ 

১০০% রক্ষযভাত্রা ২৫% ২৫% ২৫% ২৫%    

অজমন -     

৮.৬ প্রারতষ্ঠারন  গণশুনারন  

আময়াজন  

প্রারতষ্ঠারন  

গণশুনানী 

আময়ারজত 

৩ ংখ্যা রচফ ১ রক্ষযভাত্রা - ১ - -    

অজমন 

 

     

৯.শুদ্ধাচায ংরিষ্ট এফং দুনীরত প্ররতমযামধ ায়  অন্যান্য  াম মক্রভ……………..১৫ (অগ্রারধ ায রবরত্তমত নুযনতভ াঁচটি  াম মক্রভ) 

৯.১ মথাভময় রফদুযৎ, ারন ও  

     জ্বারারনয রফর প্রদান 

রফর প্রদান ৩ % রএও ১০০% রক্ষযভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন ১০০%     

৯.২ রফদুযৎ, ারন ও  

     জ্বারারন ােয়ী ব্যফামযয  

     রনমদ মনা প্রদান 

রনমদ মনা জাযী ৩ ংখ্যা রএও ১ রক্ষযভাত্রা - ১ - -    

অজমন -     

৯.৩ মথাভময় াঠ্যপুস্ত  মুদ্রণ ও  

      ফযাদ্দপ্রাপ্তমদয রফর রযমাধ 

রফর প্রদান ৩ % রএও ১০০% রক্ষযভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন ১০০%     

৯.৪  ভ মচাযীমদয জন্য প্রণীত প্ররভত  

      রনয়ভনীরত প্রণয়ন 

প্ররভত নীরত ৩ % রচফ ১০০% রক্ষযভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন ১০০%     

৯.৫ বাণ্ডায মাচাই মাচাই  যা ৩ ংখ্যা রচফ ৩ রক্ষযভাত্রা - ১ ১ ১    

অজমন -     

১০. শুদ্ধাচায চচ মায জন্য পুযস্কায প্রদান..............................৩ 

১০.১ শুদ্ধাচায পুযস্কায প্রদান এফং 

পুযস্কাযপ্রাপ্তমদয তারর া ওময়ফাইমর্ 

প্র া 

প্রদত্ত পুযস্কায 

ওময়ফাইমর্ 

প্র া 

 

 

৩ 

 

 

তারযখ 

 

 

কচয়াযম্যান 

৩০/০৬/২০২১ রক্ষযভাত্রা    ৩০/০৬/২০২১    

অজমন      

১১.  ভ ম-রযমফউন্নয়ন..........................................................২ 



 াম মক্রমভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়মনয

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২০-

২০২১অথ মফছমযয 

রক্ষযভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০২০-২০২১  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 

১১.১  ভ ম-রযমফ উন্নয়ন (স্বাস্থযরফরধ 

অনুযণ/টিওএন্ডইভুি অম মজা 

ভারাভার রফনষ্ট যণ/রযষ্কায-

রযচ্ছন্নতা বৃরদ্ধ ইতযারদ)  

উন্নত  ভ ম-

রযমফ 

২ ংখ্যা 

ও 

তারযখ 

রচফ ৪ রক্ষযভাত্রা ৩০/৯/২০২০ ৩০/১২/২০২০ ৩১/০৩/২০২১ ৩০/০৬/২০২১    

অজমন 04/7/2020     

১২. অথ ম ফযাদ্দ....................................................................৩ 

১২.১ শুদ্ধাচায  ভ ম-রয ল্পনায় 

অন্তমভুি রফরবন্ন  াম মক্রভ ফাস্তফায়মনয 

জন্য ফযাদ্দকৃত  অমথ মযআনুভারন  

রযভাণ 

ফযাদ্দকৃত অথ ম ৩ রক্ষ 

র্া া 

দস্য 

(অথ ম) 

৪ রক্ষযভাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১৩. রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন……………………………....৮ 

১৩.১ দপ্তয/ংস্া  র্তম  প্রণীতজাতীয় 

শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-রয ল্পনা, 

২০২০-২১স্ব স্ব ভন্ত্রণারয় এফং 

ওময়ফাইমর্ আমরার্ যণ 

প্রণীত  ভ ম-

রয ল্পনা 

আমরার্কৃত 

২ তারযখ রচফ ৩০/৭/২০২০ রক্ষযভাত্রা ৩০/৭/২০২০ ৩০/১২/২০২০ ৩০/০৩/২০২১ ৩০/০৬/২০২১    

অজমন 
৩০/৭/২০২০ 

    

১৩.২ রনধ মারযত ভময় নত্রভার  

রযফীক্ষণ প্ররতমফদন ংরিষ্ট 

ভন্ত্রণারয়/রফবামগ দারখর ও স্ব স্ব 

ওময়ফাইমর্ আমরার্ যণ 

নত্রভার  

প্ররতমফদন 

দারখরকৃত ও 

আমরার্কৃত 

২ ংখ্যা রচফ ৪ রক্ষযভাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন 1     

১৩.৩ আওতাধীন আঞ্চরর /ভাঠ 

ম মাময়য  াম মারয়  র্তম  

দারখরকৃতজাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর 

 ভ ম-রয ল্পনা ও রযফীক্ষণ  

প্ররতমফদমনয ওয রপর্ব্যা  প্রদান 

রপর্ব্যা  

বা/ ভ মারা 

অনুরষ্ঠত 

৪ তারযখ   রক্ষযভাত্রা -      ভাঠ 

ম মাময় 

 াম মারয় 

কনই 

অজমন -     

 

রফ :দ্র:- ক ান ক্ররভম য  াম মক্রভ প্রমমাজয না মর তায  াযণ ংরিষ্ট আইন /রফরধ/নীরতভারা ম মামরাচনাকফ ম  ভন্তব্য  রামভ উমযখ  যমত মফ।  


