জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল বাস্তবায়নে বে অধিদপ্তনরর সময়ধিধি
কার্য সমূ হ
১. নৈয়িকিা কয়মটি গঠৈ

মমপধর ল্পো :

সময়সীমা
০৭/১০/২০১৩ তাধরনে
নেধত তা ধমটি গঠিত
প্রধত দুই মাস অন্তর

দায়য়ত্ব
প্রিাে বে সংরক্ষ , বে অধিদপ্তর

২.শুদ্ধাচার ফ াকাল পয়য়ন্ট য়ৈয়য়াগ

০৭/১০/২০১৩ তাধরনে
ক া াল পনয়ন্ট ধেনয়াগ ৃ ত

প্রিাে বে সংরক্ষ , বে অধিদপ্তর

৩.অয়িয়র্াগ ব্যব্স্থাপৈার পদ্ধয়ি উন্নয়ৈ

সময়সীমা
১৫/১০/২০১৫ তাধরনে
ক া াল পনয়ন্ট ধেিমারণ রা
হনয়নে
ধেয়ধমত

দায়য়ত্ব
প্রিাে বে সংরক্ষ , বে অধিদপ্তর

 অধিন াগ বযবস্থাপোর প্রধতনবদে কপ্ররণ

ঐ

ঐ

 গণশুোধে বযবস্থা বাস্তবায়নে ক া াল পনয়ন্ট
ধেনয়াগ

১৯/১০/২০১৫ তাধরনে
ক া াল পনয়ন্ট ধেনয়াগ ৃ ত

প্রিাে বে সংরক্ষ , বে অধিদপ্তর

 গণশুোধের মািযনম োগধর কসবা প্রদাে

ধেয়ধমত

 গণশুোধে প্রধতনবদে কপ্ররণ

ধেয়ধমত

উপ-প্রিাে বে সংরক্ষ , পধর ল্পো
উইং
ঐ

 নেধত তা ধমটির ধেয়ধমত সিা আনয়াজে

 অধিন াগ বযবস্থাপোর ক া াল পনয়ন্ট
ধেিমারণ
 অধিন াগ বযবস্থাপো পদ্ধধত বাস্তবায়ে নর
োগাধর কসবা প্রদাে

৪. প্রয়িক্ষণ প্রদাৈ

উপ-প্রিাে বে সংরক্ষ , পধর ল্পো
উইং

 শুদ্ধাচার ক ৌশল বাস্তবায়ে ও তথ্য অধি ার
আইে ধবষয়টি প্রধশক্ষণ মমসূচীনত
অন্তিূমধি রণ

ধিনসম্বর/২০১৫

উপ-প্রিাে বে সংরক্ষ , ধশক্ষা ও
প্রধশক্ষণ উইং
ঐ

 বে অধিদপ্তনরর অধ স সহ ারীনদর কবধস
ধিউটার এ্যাধিন শে ধবষনয় প্রধশক্ষণ
প্রদাে

েনিম্বর/২০১৫

ঐ



ধেয়ধমত

ঐ

নরষ্টারনদর ২ বের কময়াদী ‘ধিনিামা ইে
নরধি’ ধবষনয় ইে সাধিম স প্রধশক্ষণ প্রদাে

ধেয়ধমত

ক া াল পনয়ন্ট

 বে প্রহরীনদর বে উন্নয়ে ও প্রধশক্ষণ ক নে
প্রধশক্ষণ প্রদাে

জু ে/২০১৬

পধরচাল ,বে উন্নয়ে ও প্রধশক্ষণ ক ে

 বে অধিদপ্তনরর অধ স সহ ারীনদর
প্রশাসধে ধবধি ধবিাে ও বাধষম মম সিাদে
চুধি ধবষনয় প্রধশক্ষণ প্রদাে

ধিনসম্বর/২০১৫

উপ-প্রিাে বে সংরক্ষ , ধশক্ষা ও
প্রধশক্ষণ উইং

দায়য়ত্ব
নেধত তা ধমটি

 প্রনণাদো প্রদানের েীধতমালা প্রণয়ে

সময়সীমা
১৮/০২/২০১৫ তাধরনে ধমটি
গঠে রা হনয়নে
ক ব্রুয়াধর/২০১৬

 প্রনণাদো প্রদানের েীধতমালা অেু নমাদে

মাচম/ ২০১৬

পধরনবশ ও বে মন্ত্রণালয়

 প্রনণাদো প্রদানের বানজট চাধহদা কপ্ররণ

মাচম/ ২০১৬

সহ ারী প্রিাে বে সংরক্ষ , অথ্ম,
বানজট ও সািারণ ধেনদম শো ইউধেট

 উিম চচমার প্রনণাদো প্রদাে

ধিনসম্বর/২০১৬

৫. কময চারীয়দর উত্তম চচযার জৈয প্রয়ণাদৈা প্রদাৈ
 প্রনণাদো প্রদাে ধমটি গঠে

৬. িথ্য অয়িকার আইৈ ব্াস্তব্ায়ৈ সংক্রান্ত
কার্য ক্রম
 তথ্য অধিা ার আইে, ২০০৯ কমাতানব
দাধয়ত্বপ্রাপ্ত মম তম া ধেনয়াগ

সময়সীমা
মম তম া ধেনয়াগ রা হনয়নে

প্রনণাদো প্রদাে ধমটি

দায়য়ত্ব
প্রিাে বে সংরক্ষ , বে অধিদপ্তর

 স্বপ্রনণাধদত তথ্য প্র াশ ধেনদম ধশ া প্র াশ

ধিনসম্বর /২০১৫

দাধয়ত্বপ্রাপ্ত মম তম া

 তথ্য অধি ার আইে অেু ায়ী তথ্য ধমশনে
প্রধতনবদে কপ্ররণ

ধেয়ধমত

দাধয়ত্বপ্রাপ্ত মম তম া

সময়সীমা
জু ে/২০১৬

দায়য়ত্ব
সংধিষ্ট ধবিাগীয় বে মম তম া

 স ল বে সংরক্ষ এ্র দপ্তনর ধিধিও
ে ানরনের সু ধবিা চালু রা

জু ে/২০১৬

সংধিষ্ট বে সংরক্ষ

 বে অধিদ্পতনরর ওনয়বসাইট ধেয়ধমত
হালোগাদ রা

ধেয়ধমত

উপ-বে সংরক্ষ , ধরমস্ ইউধেট

 ই-কমইনলর মািযনম তনথ্যর আদাে-প্রদাে

ধেয়ধমত

বে অধিদপ্তনরর স ল া মালয়

৭. ই - গিয়ৈয ন্স য়সয়েম উন্নয়ৈ
 স ল ধবিাগীয় বে মম তম ার দপ্তরন
ইন্টারনেট সংন াগ সংবধলত ওয়াই- াই
সু ধবিার আওতািুি রা

৮. সাংগঠয়ৈক কাঠায়মা সংস্কার ও িূ ৈযপয়দ
য়ৈয়য়াগ

সময়সীমা

দায়য়ত্ব

 বে অধিদপ্তনরর সাংগঠধে াঠানমা
সংনশাধিত আ ানর মন্ত্রণালনয় কপ্ররণ

ক ব্রুয়াধর/২০১৬

সহ ারী প্রিাে বে সংরক্ষ , সংস্থাপে
ইউধেট

 বে অধিদপ্তনরর TO & E সংনশািনের
প্রস্তাব মন্ত্রণালনয় কপ্ররণ

ক ব্রুয়াধর/২০১৬

সহ ারী প্রিাে বে সংরক্ষ , অথ্ম,
বানজট ও সািারণ ধেনদম শো ইউধেট

 শূ ণযপনদ বে প্রহরী ধেনয়াগ

জােু য়াধর/২০১৬

 শূ ণযপনদ নরষ্টার ধেনয়াগ

কম/২০১৬

সহ ারী প্রিাে বে সংরক্ষ , সংস্থাপে
ইউধেট
ঐ

৯. ব্ৈ অয়িদপ্তয়রর ফহল্প ফেস্ক গঠৈ

 কহল্প কিস্ক হনত কসবাপ্রাথ্ীনদর কসবা প্রদাে

০৬/০২/২০১৪ তাধরনে বে
অধিদপ্তনর কহল্প কিস্ক গঠে
রা হনয়নে
ধেয়ধমত

১০. সামায়জক ব্ৈায়য়ৈর লিযাংি য়ব্িরণ

সহ ারী প্রিাে বে সংরক্ষ , সামাধজ
বোয়ে উইং

 ধেয়ধমত সামাধজ বোয়নের লিযাংশ ধবতরণ
রা

ধেয়ধমত

দায়য়ত্ব
সংধিষ্ট ধবিাগীয় বে মম তম া

 লিযাংশ ধবতরনণর দাধলধল প্রমাে সংরক্ষণ
এ্বং জে সম্মু নে প্র াশ

ধেয়ধমত

সংধিষ্ট ধবিাগীয় বে মম তম া

সময়সীমা
প্রধত মানস ধেয়ধমত

দায়য়ত্ব
সংধিষ্ট বে সংরক্ষ এ্বং ধবিাগীয় বে
মম তম া

প্রধত মানস ধেয়ধমত

ঐ

১১. সমন্বয় সিা আয়য়াজৈ
 ধেয়ধমত সমন্বয় সিার মািযনম ধেজ ধেজ
দপ্তনরর সমসযা ধচধিত রণ নর তার সম্ভাবয
সমািাে ধেণময়
 আনলাচোর মািযনম োগধর কসবার মাে
উন্নয়নে েতুে েতুে কসবার উদ্ভাবে

সময়সীমা

প্রিাে বে সংরক্ষ ও আহবায়
নেধত তা ধমটি

