
শুদ্ধাচায ক ৌর ফাস্তফায়ননয নননভত্ত সভয়াফদ্ধ  ভ মনয ল্পনা (জানুয়ানয ২০১৫ হনে জুন ২০১৬) 

১ম অগ্রগতি প্রতিবেদন  

µ: নং তেষয় ev Í̄evq‡bi সভয়সীভা 
ev Í̄evq‡bi AMÖMwZ 

cÖwZ‡e`b 

১.১ নননে ো  নভটি গঠন ১০ ভাচ ম, ২০১৪ গঠিে n‡q‡Q 

১.২ নননে ো  নভটিয সবা আনয়াজন চাযভাস অন্তয 0১ wU 

১.৩ শুদ্ধাচায ও সুাসননয সভস্যা নচনহহে যণ ও সভাধানন আনরাচনা আনয়াজন চাযভাস অন্তয 0১ wU 

১.৫ শুদ্ধাচায কপা ার নয়ন্ট নননয়াগ ২৬ কপব্রুয়ানয ১৫ নননয়াগকৃে 

১.৬ কপা ার নয়ন্ট এয দানয়ত্ব- েমব্য ননধ মাযণ  ও  ভ মফন্টনন অন্তর্ভ মক্ত যণ জুন, ২০১৫ 
ননধ মাযণ  ও অন্তর্ভ মনক্ত Kiv 

Av‡Q 

২.১ শুদ্ধাচায ক ৌর ফাস্তফায়নন দপ্তয ও ভাঠ ম মানময  ভ ম েমানদয প্রনক্ষণ জুন, ২০১৬ - 

৩.১ প্রনক্ষণ  ানযক্যুরানভ “শুদ্ধাচায”  অন্তর্ভ মক্ত যণ আগষ্ট, ২০১৫ n‡q‡Q 

৩.২ দপ্তনযয  দাপ্তনয  স র  ানজ ইউননন াড ব্যফহায আগষ্ট, ২০১৫ n‡”Q 

৪.১ আইন ও নফনধ-নফধাননয সং রন আগষ্ট, ২০১৫ gš¿Yvj‡q †cÖwiZ 

৫.২. উত্তভ চচ মায জন্য দপ্তয/সংস্থায  ভ ম েমানদয শুদ্ধাচায দ  প্রদান নডনসম্বয, ২০১৫ - 

৬.২ অনধদপ্তনযয ওনয়ফসাইট হারনাগাদ যণ চরভান প্রনিয়া wbqwgZfv‡e হারনাগাদকৃে 

৬.৩ অনধদপ্তনয ইন্টাযননট সুনফধা প্রদান ভাচ ম, ২০১৫ চরভান 

৬.৫  ভ ম েমা/ ভ মচাযীনদয  ভ মনানমানগ প্রনক্ষণ নডনসম্বয, ২০১৫ cÖwµqvaxb 

৬.৬ দযত্র /ক ানটন/কনাটি ওনয়ফসাইনট প্র া চরভান wbqwgZfv‡e চরভান 

৭.১ অনবনমাগ ননষ্পনত্তয জন্য কপা ার নয়ন্ট ননধ মাযণ আগস্ট, ২০১৫ ননধ মাwযZ 

৭.২ দ্রুেেভ সভনয় অনবনমাগ ননষ্পনত্ত ও অনবনমাগ াযীন  অফনহে যণ জুন, ২০১৬ চরভান 

৭.৩ অনবনমাগ ননষ্পনত্ত সংিান্ত েথ্য ভন্ত্রণারনয় কপ্রযণ জুন, ২০১৬ ননধ মানযে সভনয় 

৭.৪ অনরাইনন অনবনমাগ ব্যফস্থানা দ্ধনে প্রফেমন জুন, ২০১৬ - 

৮.১ দানয়ত্বপ্রাপ্ত  ভ ম েমা ভননানয়ন ভননানীে ভননানীে 

৮.২ দপ্তয দানয়ত্বপ্রাপ্ত  ভ ম েমা ভননানয়ন ও ওনয়ফসাইনট প্র া প্র ানে প্র ানে 

৮.৪ েথ্য অনধ ায আইন অনুমায়ী  েথ্য প্রদান নননিে  যা নডনসম্বয, ২০১৫ n‡”Q 

৯.১ শুদ্ধাচায ক ৌর ফাস্তফায়ননয রনক্ষু নফবাগ নবনত্ত  মূল্যায়ন সবা জুন, ২০১৬ - 

৯.২ শুদ্ধাচায ক ৌর ও  ভ মনয ল্পনা ফাস্তফায়ননয রনক্ষু ফানজট চানহদা কপ্রযণ কসনেম্বয ২০১৬ - 

৯.৩ নফবাগ মূল্যায়ন  নভটিয সুানয ফাস্তফায়ননয রনক্ষু আনরাচনা জানুয়াযী, ২০১৬ - 

১০.১ শুদ্ধাচায  ভ মনয ল্পনা ফাস্তফায়ন নযফীক্ষণ চায ভাস অন্তয চরভান 

১০.২ নয ল্পনা হারনাগাদ যণ এফং ওনয়ফসাইনট প্র া প্রনেফছয wbqwgZfv‡e হারনাগাদকৃে 

১০.৩ জােীয় শুদ্ধাচায ফাস্তফায়ন ইউননটি প্রনেনফদন কপ্রযণ প্রনেফছয wbqwgZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



শুদ্ধাচায ক ৌর ফাস্তফায়ননয নননভত্ত সভয়াফদ্ধ  ভ মনয ল্পনা (জানুয়ানয ২০১৫ হনে জুন ২০১৬) 

২য় অগ্রগতি প্রতিবেদন 

µ: নং তেষয় ev Í̄evq‡bi সভয়সীভা 
ev Í̄evq‡bi AMÖMwZ 

cÖwZ‡e`b 

১.১ নননে ো  নভটি গঠন ১০ ভাচ ম, ২০১৪ গঠিে n‡q‡Q 

১.২ নননে ো  নভটিয সবা আনয়াজন চাযভাস অন্তয 02 wU 

১.৩ শুদ্ধাচায ও সুাসননয সভস্যা নচনহহে যণ ও সভাধানন আনরাচনা আনয়াজন চাযভাস অন্তয 02 wU 

১.৫ শুদ্ধাচায কপা ার নয়ন্ট নননয়াগ ২৬ কপব্রুয়ানয ১৫ নননয়াগকৃে 

১.৬ কপা ার নয়ন্ট এয দানয়ত্ব- েমব্য ননধ মাযণ  ও  ভ মফন্টনন অন্তর্ভ মক্ত যণ জুন, ২০১৫ 
ননধ মাযণ  ও অন্তর্ভ মনক্ত Kiv 

Av‡Q 

২.১ শুদ্ধাচায ক ৌর ফাস্তফায়নন দপ্তয ও ভাঠ ম মানময  ভ ম েমানদয প্রনক্ষণ জুন, ২০১৬ cÖwµqvaxb 

৩.১ প্রনক্ষণ  ানযক্যুরানভ “শুদ্ধাচায”  অন্তর্ভ মক্ত যণ আগষ্ট, ২০১৫ n‡q‡Q 

৩.২ দপ্তনযয  দাপ্তনয  স র  ানজ ইউননন াড ব্যফহায আগষ্ট, ২০১৫ n‡”Q 

৪.১ আইন ও নফনধ-নফধাননয সং রন আগষ্ট, ২০১৫ gš¿Yvj‡q †cÖwiZ 

৫.২. উত্তভ চচ মায জন্য দপ্তয/সংস্থায  ভ ম েমানদয শুদ্ধাচায দ  প্রদান নডনসম্বয, ২০১৫ cÖwµqvaxb 

৬.২ অনধদপ্তনযয ওনয়ফসাইট হারনাগাদ যণ চরভান প্রনিয়া wbqwgZfv‡e হারনাগাদকৃে 

৬.৩ অনধদপ্তনয ইন্টাযননট সুনফধা প্রদান ভাচ ম, ২০১৫ চরভান 

৬.৫  ভ ম েমা/ ভ মচাযীনদয  ভ মনানমানগ প্রনক্ষণ নডনসম্বয, ২০১৫ cÖwµqvaxb 

৬.৬ দযত্র /ক ানটন/কনাটি ওনয়ফসাইনট প্র া চরভান wbqwgZfv‡e চরভান 

৭.১ অনবনমাগ ননষ্পনত্তয জন্য কপা ার নয়ন্ট ননধ মাযণ আগস্ট, ২০১৫ ননধ মাwযZ 

৭.২ দ্রুেেভ সভনয় অনবনমাগ ননষ্পনত্ত ও অনবনমাগ াযীন  অফনহে যণ জুন, ২০১৬ চরভান 

৭.৩ অনবনমাগ ননষ্পনত্ত সংিান্ত েথ্য ভন্ত্রণারনয় কপ্রযণ জুন, ২০১৬ ননধ মানযে সভনয় 

৭.৪ অনরাইনন অনবনমাগ ব্যফস্থানা দ্ধনে প্রফেমন জুন, ২০১৬ n‡”Q 

৮.১ দানয়ত্বপ্রাপ্ত  ভ ম েমা ভননানয়ন ভননানীে ভননানীে 

৮.২ দপ্তয দানয়ত্বপ্রাপ্ত  ভ ম েমা ভননানয়ন ও ওনয়ফসাইনট প্র া প্র ানে প্র ানে 

৮.৪ েথ্য অনধ ায আইন অনুমায়ী  েথ্য প্রদান নননিে  যা নডনসম্বয, ২০১৫ n‡”Q 

৯.১ শুদ্ধাচায ক ৌর ফাস্তফায়ননয রনক্ষু নফবাগ নবনত্ত  মূল্যায়ন সবা জুন, ২০১৬ - 

৯.২ শুদ্ধাচায ক ৌর ও  ভ মনয ল্পনা ফাস্তফায়ননয রনক্ষু ফানজট চানহদা কপ্রযণ কসনেম্বয ২০১৬ - 

৯.৩ নফবাগ মূল্যায়ন  নভটিয সুানয ফাস্তফায়ননয রনক্ষু আনরাচনা জানুয়াযী, ২০১৬ - 

১০.১ শুদ্ধাচায  ভ মনয ল্পনা ফাস্তফায়ন নযফীক্ষণ চায ভাস অন্তয চরভান 

১০.২ নয ল্পনা হারনাগাদ যণ এফং ওনয়ফসাইনট প্র া প্রনেফছয wbqwgZfv‡e হারনাগাদকৃে 

১০.৩ জােীয় শুদ্ধাচায ফাস্তফায়ন ইউননটি প্রনেনফদন কপ্রযণ প্রনেফছয wbqwgZ 

 



শুদ্ধাচায ক ৌর ফাস্তফায়ননয নননভত্ত সভয়াফদ্ধ  ভ মনয ল্পনা (জানুয়ানয ২০১৫ হনে জুন ২০১৬) 

৩য় অগ্রগতি প্রতিবেদন 

µ: নং তেষয় ev Í̄evq‡bi সভয়সীভা 
ev Í̄evq‡bi AMÖMwZ 

cÖwZ‡e`b 

১.১ নননে ো  নভটি গঠন ১০ ভাচ ম, ২০১৪ গঠিে n‡q‡Q 

১.২ নননে ো  নভটিয সবা আনয়াজন চাযভাস অন্তয 02 wU 

১.৩ শুদ্ধাচায ও সুাসননয সভস্যা নচনহহে যণ ও সভাধানন আনরাচনা আনয়াজন চাযভাস অন্তয 02 wU 

১.৫ শুদ্ধাচায কপা ার নয়ন্ট নননয়াগ ২৬ কপব্রুয়ানয ১৫ নননয়াগকৃে 

১.৬ কপা ার নয়ন্ট এয দানয়ত্ব- েমব্য ননধ মাযণ  ও  ভ মফন্টনন অন্তর্ভ মক্ত যণ জুন, ২০১৫ 
ননধ মাযণ  ও অন্তর্ভ মনক্ত Kiv 

Av‡Q 

২.১ শুদ্ধাচায ক ৌর ফাস্তফায়নন দপ্তয ও ভাঠ ম মানময  ভ ম েমানদয প্রনক্ষণ জুন, ২০১৬ cÖwµqvaxb 

৩.১ প্রনক্ষণ  ানযক্যুরানভ “শুদ্ধাচায”  অন্তর্ভ মক্ত যণ আগষ্ট, ২০১৫ n‡q‡Q 

৩.২ দপ্তনযয  দাপ্তনয  স র  ানজ ইউননন াড ব্যফহায আগষ্ট, ২০১৫ n‡”Q 

৪.১ আইন ও নফনধ-নফধাননয সং রন আগষ্ট, ২০১৫ gš¿Yvj‡q †cÖwiZ 

৫.২. উত্তভ চচ মায জন্য দপ্তয/সংস্থায  ভ ম েমানদয শুদ্ধাচায দ  প্রদান নডনসম্বয, ২০১৫ cÖwµqvaxb 

৬.২ অনধদপ্তনযয ওনয়ফসাইট হারনাগাদ যণ চরভান প্রনিয়া wbqwgZfv‡e হারনাগাদকৃে 

৬.৩ অনধদপ্তনয ইন্টাযননট সুনফধা প্রদান ভাচ ম, ২০১৫ চরভান 

৬.৫  ভ ম েমা/ ভ মচাযীনদয  ভ মনানমানগ প্রনক্ষণ নডনসম্বয, ২০১৫ cÖwµqvaxb 

৬.৬ দযত্র /ক ানটন/কনাটি ওনয়ফসাইনট প্র া চরভান wbqwgZfv‡e চরভান 

৭.১ অনবনমাগ ননষ্পনত্তয জন্য কপা ার নয়ন্ট ননধ মাযণ আগস্ট, ২০১৫ ননধ মাwযZ 

৭.২ দ্রুেেভ সভনয় অনবনমাগ ননষ্পনত্ত ও অনবনমাগ াযীন  অফনহে যণ জুন, ২০১৬ চরভান 

৭.৩ অনবনমাগ ননষ্পনত্ত সংিান্ত েথ্য ভন্ত্রণারনয় কপ্রযণ জুন, ২০১৬ ননধ মানযে সভনয় 

৭.৪ অনরাইনন অনবনমাগ ব্যফস্থানা দ্ধনে প্রফেমন জুন, ২০১৬ n‡”Q 

৮.১ দানয়ত্বপ্রাপ্ত  ভ ম েমা ভননানয়ন ভননানীে ভননানীে 

৮.২ দপ্তয দানয়ত্বপ্রাপ্ত  ভ ম েমা ভননানয়ন ও ওনয়ফসাইনট প্র া প্র ানে প্র ানে 

৮.৪ েথ্য অনধ ায আইন অনুমায়ী  েথ্য প্রদান নননিে  যা নডনসম্বয, ২০১৫ n‡”Q 

৯.১ শুদ্ধাচায ক ৌর ফাস্তফায়ননয রনক্ষু নফবাগ নবনত্ত  মূল্যায়ন সবা জুন, ২০১৬ - 

৯.২ শুদ্ধাচায ক ৌর ও  ভ মনয ল্পনা ফাস্তফায়ননয রনক্ষু ফানজট চানহদা কপ্রযণ কসনেম্বয ২০১৬ - 

৯.৩ নফবাগ মূল্যায়ন  নভটিয সুানয ফাস্তফায়ননয রনক্ষু আনরাচনা জানুয়াযী, ২০১৬ - 

১০.১ শুদ্ধাচায  ভ মনয ল্পনা ফাস্তফায়ন নযফীক্ষণ চায ভাস অন্তয চরভান 

১০.২ নয ল্পনা হারনাগাদ যণ এফং ওনয়ফসাইনট প্র া প্রনেফছয wbqwgZfv‡e হারনাগাদকৃে 

১০.৩ জােীয় শুদ্ধাচায ফাস্তফায়ন ইউননটি প্রনেনফদন কপ্রযণ প্রনেফছয wbqwgZ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


