
C:\Users\rajurahman\Desktop\eed file\EED Shadachar Work Plan Sept.2016.docx                                                                                                  1 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

শক্ষা প্রদকৌর অশধদপ্তয 

www.eedmoe.gov.bd 

 

শক্ষা প্রদকৌর অশধদপ্তদযয শুদ্ধাচায ককৌর ফাস্তফায়ন কভ মশযকল্পনা (দদেম্বয, ২০১৬-জুন,- ২০১7) 

 

শক্ষা প্রদকৌর অশধদপ্তয অনুদভাদনকাযী কর্তমক্ষ:     ননশতকতা কশভটি, তাশযখ 22.02.2016 শরিঃ 

 

উদেশ্য 

(Objective) 

কাম মমূ 

(Activities) 

ভয়ীভা 

(Time Frame) 

কাম মম্পাদন সূচক (Indicator) দাশয়ত্ব 

কদেম্বয, 

২০১6 ম মন্ত 

অজমন 

রক্ষয একক 

 

1.0 প্রাশতষ্ঠাশনক ব্যফস্থা (Institutional Arrangement) 

   

 

১.১ 

শুদ্ধাচায প্রশতষ্ঠায় 

প্রাশতষ্ঠাশনক/ 

াাংগঠশনক 

ব্যফস্থানা 

উন্নশতকযণ 

১.১.১ শক্ষা প্রদকৌর অশধদপ্তদযয ননশতকতা কশভটি গঠন কাম মক্রভ গৃীত ও ফাস্তফাশয়ত 

(2২.০2.২০১6 তাশযদখ গঠিত) 

১ 0১ কশভটিয াংখ্যা শক্ষা প্রদকৌর অশধদপ্তয  

১.১.২ ননশতকতা কশভটিয শনয়শভত বা অনুষ্ঠান নৈভাশক 2 ২ বায াংখ্যা ননশতকতা কশভটি 

১.১.৩ শক্ষা প্রদকৌর অশধদপ্তদযয শুদ্ধাচায কপাকার দয়ন্ট শনদয়াগ কাম মক্রভ গৃীত ও ফাস্তফাশয়ত 1 43 কপাকার দয়ন্ট 

াংখ্যা 

শক্ষা প্রদকৌর অশধদপ্তয  

১.১.৪ শক্ষা প্রদকৌর অশধদপ্তদযয াদকমর/দজান ম মাদয় ননশতকতা 

কশভটি গঠন: 

কাম মক্রভ গৃীত ও ফাস্তফাশয়ত 01 43 প্রশতষ্ঠান/াংস্থায 

াংখ্যা 

শক্ষা প্রদকৌর অশধদপ্তয, 

াদকমর/দজান অশপ। 

১.১.৫ কপাকার দয়ন্ট এয দাশয়ত্ব-কতমব্য শনধ মাযণ ও কভ মফণ্টন কাম মক্রভ গৃীত ও ফাস্তফাশয়ত 01  43 প্রশতষ্ঠান াংখ্যা শক্ষা প্রদকৌর অশধদপ্তয, 

ননশতকতা কশভটি 

১.২  

 শুদ্ধাচায প্রশতষ্ঠায 

কক্ষদৈ ভস্যামূ 

শচশিতকযণ ও 

SWOT 

এনারাইশ 

ম্পাদন 

১.২.১ SWOT এনারাইশ ম্পাদন ফাৎশযক ০ 0১ SWOT 

এনারাইশ 

শক্ষা প্রদকৌর অশধদপ্তয 

১.২.২ শক্ষা প্রদকৌর অশধদপ্তদযয ভন্বয় বায আদরাচযসূশচদত 

শুদ্ধাচায শফলয় অন্তর্ভ মক্ত কদয শনয়শভত আদরাচনা এফাং  

ভশনটয কযা 

ভাশক ০ 03 ভন্বয় বায 

াংখ্যা 

শক্ষা প্রদকৌর অশধদপ্তয 

১.২.৩ শক্ষা প্রদকৌর অশধদপ্তয ননশতকতা কশভটিয বা শনয়শভত 

আদয়াজন 

নৈভাশক 01 03 বায াংখ্যা শক্ষা প্রদকৌর অশধদপ্তদযয 

এনআইএ কপাকার দয়ন্ট 

১.২.৪ শক্ষা প্রদকৌর অশধদপ্তদযয শুদ্ধাচায ককৌর ফাস্তফায়দন 

কভ মশযকল্পনা প্রণয়ন/ারনাগাদকযণ 

কাম মক্রভ গৃীত ও ফাস্তফাশয়ত 01  01 াংখ্যা াংশিষ্ট প্রশতষ্ঠান/াংস্থা প্রধান 
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2.0 দচতনতা বৃশদ্ধ (Awareness Raising) 

 

২.১  

 শুদ্ধাচায দচতনতা 

এফাং প্রভাশণত 

উৎকৃষ্ট অনুীরন 

(best 

practices) 

ম্পদকম ধাযণা ও 

অনুযণ 

২.১.১ শক্ষা প্রদকৌর অশধদপ্তয প্রধান, কপাকার দয়ন্ট ও ওয়াশকমাং 

গ্রু ও ককায কশভটিয দস্যদদয শনদয় আশথ মক কক্টদয জাতীয় 

শুদ্ধাচায ককৌর ফাস্তফায়ন ম্পশকমত কভ মারা আদয়াজন 

শডদম্বয, ২০১6 ০ 0২ কভ মারায াংখ্যা শক্ষা প্রদকৌর অশধদপ্তয 

 

 

 

২.১.২ শুদ্ধাচায ম্পদকম দচতনতা বৃশদ্ধয জন্য কভ মকতমা/ 

কভ মচাশযদদযদক ধাযণা প্রদান 

নৈভাশক 0২  03 ম মাদরাচনা 

বায াংখ্যা 

শক্ষা প্রদকৌর অশধদপ্তয, 

এনআইএ ও কপাকার দয়ন্ট 

 

3.0 দক্ষতা উন্নয়ন (Capacity Development) 

 

 

৩.১ 

শুদ্ধাচায শফলদয় 

দক্ষতা উন্নয়দনয 

কক্ষৈ শচশিতকযণ, 

প্রশক্ষণ শযকল্পনা 

প্রণয়ন ও প্রশক্ষণ 

ক্ষভতা বৃশদ্ধকযণ 

৩.১.১ প্রশক্ষণ চাশদা (need assessment) শনধ মাযণ ও 

প্রশক্ষণ ককাদ ম শুদ্ধাচায াংক্রান্ত াঠ্যক্রভ (module) 

অন্তর্ভ মক্ত কযা 

শডদম্বয, ২০১6 ০ 03 প্রশক্ষণ ভশডউর শক্ষা প্রদকৌর অশধদপ্তয,  প্রশক্ষণ 

ইনশিটিউট ও এনআইএ কপাকার 

দয়ন্ট 

 

৩.১.২ শুদ্ধাচায শফলদয় প্রশক্ষণ কাম মক্রভ শযচারনা (তথ্য অশধকায 

আইন, আচযন শফশধ(Conduct Rules), গণকভ মচাশয 

শৃঙ্খরা (শনয়শভত উশস্থশত), শৃঙ্খরা ও আশর, কভ মজীফন 

উন্নয়ন, ইতযাশদ শফলদয় ইন-াউজ প্রশক্ষণ প্রদান) 

নৈভাশক 01 03 প্রশক্ষণ ককা ম শক্ষা প্রদকৌর অশধদপ্তয,  প্রশক্ষণ 

ইনশিটিউট ও এনআইএ কপাকার 

দয়ন্ট 

 

4.0 আইন কানুন ও শফশধ াংস্কায (Reforms of Rules and Regulations) 

 

 

৪.১ 

শফদ্যভান আইন কানুন 

ও শফশধ শফধাদনয 

প্রশতফন্ধকতা 

দূযীকযণ(remove 

regulatory 

barriers) এফাং 

সুষু্ঠ প্রদয়াগ ও 

দ্ধশতগত াংস্কায 

৪.১.১ শক্ষা প্রদকৌর অশধদপ্তদযয শফদ্যভান আইন ও শফশধ/শফধান 

ম মাদরাচনা এফাং ভস্যা শচশিতকযণ 

ভধ্য কভয়াদদ কাম মক্রভ গৃীত ও 

ফাস্তফাশয়ত 

০ 0১ কশভটিয াংখ্যা শক্ষা প্রদকৌর অশধদপ্তদযয 

এনআইএ ও কপাকার দয়ন্ট 

 

 

 

৪.১.২ শক্ষা প্রদকৌর অশধদপ্তদযয কভীদদয আচযণ শফশধ (Code 

of Ethics) প্রণয়ন ও ফাস্তফায়ন 

কেম্বয, ২০১৫ ০ 0১ াংস্থা/প্রশতষ্ঠান 

াংখ্যা 

শক্ষা প্রদকৌর অশধদপ্তদযয 

এনআইএ ও কপাকার দয়ন্ট 

 

 

5.0 প্রদণাদনা ও াশযদতাশলক (Rewards and Remuneration) 
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৫.১ 

কভ মকতমা/কভ মচাশযদদয 

কাদজয মূল্যায়ন, 

প্রদণাদনা ও পুযস্কায 

প্রদান 

৫.১.১ শক্ষা প্রদকৌর অশধদপ্তদযয কভ মকতমা/কভ মচাশযদদয কভ ম 

মূল্যায়দনয গাইডরাইন প্রণয়ন 

শডদম্বয, ২০১৫ ০ 0১ গাইডরাইন শক্ষা প্রদকৌর অশধদপ্তদযয 

ননশতকতা কশভটি 

 

 

৫.১.২ শুদ্ধাচায প্রশতষ্ঠা ও উদেখদমাগ্য কৃশতদত্বয জন্য কভীদদয পুযস্কৃত 

কযায ভাধ্যদভ উৎকৃষ্ট অনুীরনদক উৎাশত কযা (উত্তয চচ মায 

জন্য পুযস্কায, স্বীকৃশত শদদফ নদৈ/ ম্মানী/ দদান্নশতয 

কক্ষদৈ অগ্রাশধকায/ শফদদ প্রশক্ষণ ইতযাশদ) 

শডদম্বয, ২০১৫ ০ 01 কভ মকতমা/ 

কভ মচাশযয 

াংখ্যা 

শক্ষা প্রদকৌর অশধদপ্তদযয 

ননশতকতা কশভটি 

 

 

6.0 কফায ভান উন্নীতকযণ  

 

৬.১ 

তথ্য প্রুকশক্তয 

ব্যফায ও ই-

গবদণ মন্স প্রফতমদনয 

কক্ষৈ শচশিকযণ 

এফাং ই-গবদণ মন্স 

শদিভ ফাস্তফায়ন 

  

৬.১.১ শক্ষা প্রদকৌর অশধদপ্তদয  Local Area Network 

স্থান 

শডদম্বয, ২০১6 - - 

 

কাম মকয কযা 

দফ 

শক্ষা প্রদকৌর অশধদপ্তয 

৬.১.২ অন-রাইন অশবদমাগ ব্যফস্থানা প্রফতমন শডদম্বয, ২০১৬ ০ 0১ াংস্থা/প্রশতষ্ঠান 

াংখ্যা 

শক্ষা প্রদকৌর অশধদপ্তয 

৬.১.৩ ইন্টাযদনট সুশফধা প্রদান (কর কভ মকতমাদদয জন্য ইন্টাযদনট 

সুশফধা শনশিত কযা) 

শডদম্বয, ২০১৬ চালু আদে  

- 

তাাং (%) শক্ষা প্রদকৌর অশধদপ্তয 

৬.১.৪ ওয়াই-পাই াংদমাগ প্রফতমন (কভ মকতমাদদয জন্য ওয়াই-পাই 

সুশফধা শনশিত কযা) 

চরভান প্রশক্রয়া চালু আদে - কভ মকতমায 

াংখ্যা 

শক্ষা প্রদকৌর অশধদপ্তয 

৬.১.৫ ওদয়ফ-াইট ও ইইশড কাট মার পুনগ মঠন ও ারনাগাদকযণ চরভান প্রশক্রয়া প্রশতশদন প্রশতশদন ারনাগাদকৃত শক্ষা প্রদকৌর অশধদপ্তয 

 

৬.১.6 শফদ্যভান আইন, শফশধ, নীশত ও ার্কমরায ওদয়ফ-াইদট প্রকা চরভান প্রশক্রয়া প্রশতশদন প্রশতশদন আইন ও শফশধয 

াংখ্যা 

শক্ষা প্রদকৌর অশধদপ্তয 

৬.১.7 ভন্ত্রণারদয় শবশডও কনপাদযন্স সুশফধা চালু কযা  শডদম্বয, ২০১6 ০ 0১ কনপাদযন্স 

াংখ্যা 

শক্ষা প্রদকৌর অশধদপ্তয 

৬.২ 

কাম ম ম্পাদন 

উন্নয়ন শনশিত কযা 

৬.২.১ Annual Performance Agreement ম্পাদন কদেম্বয ভাচ ম, ২০১৫ ১ 01 এশএ স্বাক্ষশযত শক্ষা প্রদকৌর অশধদপ্তয 

 

৬.২.২ নতুন দসৃজন ও অগ মাদনাগ্রাভ নতশয জুন, ২০১7 প্রশতশদন প্রশতশদন চরভান শক্ষা প্রদকৌর অশধদপ্তয 
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৬.৩ 

উদ্ভাফনীমূরক 

কাম মক্রভ গ্রণ 

৬.৩.১ ইদনাদবন টিভ গঠন কাম মক্রভ গৃীত ও ফাস্তফাশয়ত 0 01 াংখ্যা শক্ষা প্রদকৌর অশধদপ্তয 

 

৬.৩.২ উদ্ভাফনীমূরক ধাযণা প্রস্তাফ ও কভ মশযকল্পনা প্রণয়ন শডদম্বয, ২০১6 0 0১ াংখ্যা শক্ষা প্রদকৌর অশধদপ্তয 

 

৬.৪ 

কভ ম শযদফ 

উন্নয়নকযণ, 

শনযাত্তা ও দাপ্তশযক 

শৃঙ্খরা শনশিতকযণ 

৬.৪.১ শনশদ মষ্ট ভদয় অশপদ উশস্থশত 

 

শডদম্বয, ২০১6 ১০০% ১০০% তাাং (%) শক্ষা প্রদকৌর অশধদপ্তয 

৬.৪.২ অশপদয কভ মশযদফ উন্নয়ন, শনযাত্তা শনশিতকযণ ও দৃশষ্ট 

নন্দন কভ মশযদফ সৃশষ্ট 

চরভান প্রশক্রয়া প্রশতশদন প্রশতশদন কভ মশযদফ 

উন্নয়ন 

শক্ষা প্রদকৌর অশধদপ্তয 

 

 

7.0  স্বচ্ছতা ও জফাফশদশতা (Transparency and Accountability) 

 

৭.১ 

অশবদমাগ ব্যফস্থানা 

(Grievance 

Redress 

System 

(GRS) দ্ধশত 

প্রফতমন 

  

৭.১.১ GRS কপাকার দয়ন্ট ভদনানয়ন শডদম্বয, ২০১6 ০ 01 কপাকার দয়ন্ট শক্ষা প্রদকৌর অশধদপ্তয 

৭.১.২ GRS কক্ষাব প্রশতশফধান কশভটি গঠন ও কাম মশযশধ শনধ মাযণ শডদম্বয, ২০১6 ০ 01 কশভটিয াংখ্যা শক্ষা প্রদকৌর অশধদপ্তয 

৭.১.৩ দীঘ ম অশভভাাংশত অশবদমাগ শনষ্পশত্ত শডদম্বয, ২০১6 - ১০০% তাাং (%) শক্ষা প্রদকৌর অশধদপ্তয 

৭.১.৪ অশবদমাগ শনষ্পশত্ত াংক্রান্ত তথ্য ওদয়ফ-াইদট প্রকা ও 

ভশন্ত্রশযলদ শফবাদগ কপ্রযণ 

প্রশতভাদ প্রশত ভাদয ১০ 

তাশযদখ 

প্রশত ভাদয ১০ 

তাশযদখ 

শনধ মাশযত ভদয় শক্ষা প্রদকৌর অশধদপ্তয 

 

8.0  তথ্য অশধকায আইন ফাস্তফায়ন (Right to Information) 

 

 

৮.১ 

জনাধাযদণয 

ম্পৃক্ততা/ 

দচতনতা, অাংগ্রণ 

এফাং তথ্য প্রাশপ্তয 

অশধকায (Right 

to 

Information) 

শনশিতকযণ 

  

৮.১.১ দাশয়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমা ভদনানয়ন শডদম্বয, ২০১6 ১ 01 াংখ্যা শক্ষা প্রদকৌর অশধদপ্তয 

৮.১.২ তথ্য অশধকায আইদন ভন্ত্রণারয়, াংস্থা/ প্রশতষ্ঠাদনয দাশয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ মকতমাদদয নাভ ও তথ্য প্রকা শনদদ মশকা (পুস্তক আকাদয ও 

ওদয়ফ-াইদট) 

শডদম্বয, ২০১6 ১ 01 মুদ্রণ ও প্রকা শক্ষা প্রদকৌর অশধদপ্তয 

৮.১.৩ কফা প্রদান প্রশতশ্রুশত (Citizen Charter) াংদাধন, 

শযফতমন ও ারনাগাদকযণ 

শডদম্বয, ২০১6 - 01 প্রশতষ্ঠান/ 

াংস্থায াংখ্যা 

শক্ষা প্রদকৌর অশধদপ্তয 

৮.১.৪ তথ্য প্রাশপ্তয আদফদন শনষ্পশত্ত শডদম্বয, ২০১6 03 ১০০%  শক্ষা প্রদকৌর অশধদপ্তয 

৮.১.৫ তথ্য অশধকায আইন অনুয়ায়ী ভশন্ত্রশযলদ শফবাদগ প্রশতদফদন 

কপ্রযণ 

ভাশক প্রশতশদন প্রশতশদন প্রশতদফদন 

াংখ্যা 

শক্ষা প্রদকৌর অশধদপ্তয 

 

 

9.0  ফাদজট এফাং অবযন্তযীণ শনয়ন্ত্রণ (Budget and Internal Control) 
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৯.১ 

শুদ্ধাচায 

কভ মশযকল্পনা 

ফাস্তফায়দন আশথ মক 

াংস্থাদনয ব্যফস্থা 

গ্রণ 

৯.১.১ শক্ষা প্রদকৌর অশধদপ্তদযয শুদ্ধাচায ককৌর ও কভ মশযকল্পনা 

ফাস্তফায়দনয রদক্ষয ফাদজট প্রাক্করন প্রস্তুত ও কপ্রযণ 

শডদম্বয, ২০১6 ০ ২০.০০ 

রক্ষ টাকা 

টাকা শক্ষা প্রদকৌর অশধদপ্তয 

৯.২ 

সুষু্ঠ ও কাম মকয 

শাফ শনযীক্ষা 

শযচারনা 

৯.২.১ শক্ষা প্রদকৌর অশধদপ্তদযয অশডট আশত্ত শনস্পশত্তয শনশভত্ত 

অশডট কশভটি গঠন 

শডদম্বয, ২০১6 - 01 াংখ্যা শক্ষা প্রদকৌর অশধদপ্তয 

 

৯.২.২ অবযন্তযীণ অশডট যাশয প্রধান শনফ মাীয শনয়ন্ত্রদণ শনশিতকযণ শডদম্বয, ২০১6 - 01 াংখ্যা শক্ষা প্রদকৌর অশধদপ্তয 

৯.২.৩ অবযন্তযীণ অশডট ও শযদ মন গাইডরাইন প্রণয়ন/ারনাগাদকযণ শডদম্বয, ২০১6 ১০ 01 াংখ্যা শক্ষা প্রদকৌর অশধদপ্তয 

৯.২.৪ শুদ্ধাচায ককৌর ফাস্তফায়দন শনয়ন্ত্রণমূদয কাম মকাশযতা/ঝুঁশক 

মূল্যায়ণ 

শডদম্বয, ২০১6 - 01 প্রশতষ্ঠান/ 

াংস্থায াংখ্যা 

শক্ষা প্রদকৌর অশধদপ্তয 

 

 

10.0  কভ মশযকল্পনা ফাস্তফায়ন ও শযফীক্ষণ (Implementation & Monitoring) 

 

 

১০.১ 

ফাস্তফায়ন ও 

শযফীক্ষণ 

কাম মক্রভ কজাযদায 

কযা 

  

১০.১.১ কভ মশযকল্পনা ফাস্তফায়ন শনয়শভত ম মাদরাচনা ও প্রশতদফদন প্রণয়ন নৈভাশক ০ 03 প্রশতদফদন 

াংখ্যা 

শক্ষা প্রদকৌর অশধদপ্তয 

১০.১.২ জাতীয় শুদ্ধাচায ফাস্তফায়ন ইউশনটি প্রশতদফদন কপ্রযণ নৈভাশক ০ 03 প্রশতদফদন 

াংখ্যা 

ননশতকতা কশভটি 

১০.১.৩ ভন্ত্রণারদয়য ফাশল মক প্রশতদফদন প্রকা জুন, ২০১৫ ১ 0১ প্রশতদফদন 

াংখ্যা 

শক্ষা প্রদকৌর অশধদপ্তয 

 

 

 

 

(দদওয়ান কভাাম্মদ ানজারা) 

প্রধান প্রদকৌরী 

শক্ষা প্রদকৌর অশধদপ্তয 


