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 রর্টি 
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লক্ষযর্াৈা ১ ২ ১ ২    

অজমন ১     

১.২ ত্রনরত তা  রর্টির  ভার র দ্ধান্ত 

োস্তোয়ন  

োস্তোরয়ত 

র দ্ধান্ত 

৩ % শুদ্ধাচার ও ত্রনরত তা 

 রর্টি 
১০০ 
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৪থ ম ক ায়ার্ মার কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৪. ওয়য়বসাইয়ে সসবাবক্স হালনাগাদকরণ..................................৮ 

৪.১ সসবা সংক্রান্ত সোল তি নস্বরসমূহ 
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ক োেক্স হালনাগাদ রণ  

ক োেক্স 
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ওডয়ে াইডর্ 

প্র ারশত 

২ তাররখ কপ্রাগ্রার্ার, আইর টি 
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৩১/০৭/২০২০ 

৩১/১০/২০২০ 

৩১/০১/২০২১ 
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৪.৪ স্ব স্ব ওডয়ে াইডর্র অরভডর্াগ 

প্ররত ার ব্যেস্থা (GRS) ক োেক্স 
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ওডয়ে াইডর্ 

হালনাগাদকৃত 

২ তাররখ কপ্রাগ্রার্ার, আইর টি 
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তারল া কপ্রররত 

৩ তাররখ শুদ্ধাচার ও 

ত্রনরত তা  রর্টি 
২৮ কেব্রুয়ারর 

২০২১ 

লক্ষযর্াৈা   ২৮ কেব্রুয়ারর 

২০২১ 

    

অজমন      

৫.২ অনলাইন তসয়েয়ি অতিয় াগ 

তনষ্পতত্তকরণ  

অতিয় াগ 

তনষ্পতত্তকৃি 

 

৩ % 
শুদ্ধাচার ও 

ত্রনরত তা  রর্টি 
১০০ 

লক্ষযর্াৈা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০  
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৬.১ প্রকয়ের োরষ ম  ক্রয় পরর ল্পনা 
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অনুডর্ারদত 

োরষ ম  ক্রয় 

পরর ল্পনা 

৩ তাররখ  

 

লক্ষযর্াৈা       

P
E

D

P
-
4

 

এ
র
 

আ
ও
ত
ায়

 

L
G

E

D
 

 
র্ত
ম  

 

প্র
 
ড
ল্প
র
 

 
ার্
মক্র
র্

 

ে
াস্ত
ে
ায়

ন
 

 
র
া 

হ
য়
।
 

অজমন      



 ার্ মক্রডর্র নার্  র্ ম ম্পাদন 

সূচ  

 

সূচড র 

র্ান 

এ   

 

োস্তোয়ডনরদারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অথ মেছডরর 

লক্ষযর্াৈা 

োস্তোয়ন অগ্রগরত পররেীক্ষণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াৈা/ 

অজমন 

১র্ ক ায়ার্ মার ২য় ক ায়ার্ মার ৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪থ ম ক ায়ার্ মার কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৬.২ প্র ডল্পর োস্তোয়ন অগ্রগরত 

পররদশ মন/ পররেীক্ষণ 

অগ্রগরতর হার ২ %  

 

লক্ষযর্াৈা       

অজমন      

৬.৩ প্র ল্প পররদশ মন/পররেীক্ষণ 

প্ররতডেদডনর সুপাররশ োস্তোয়ন 

দারখলকৃত 

প্ররতডেদন 

৪  িংখ্যা  

 

লক্ষযর্াৈা       

অজমন      

অজমন      

৭. ক্রয়য়েয়ে শুদ্ধাচার...................৭ 

৭.১ রপরপএ ২০০৬-এর ধারা ১১(২) ও 

রপরপআর ২০০৮-এর রেরধ ১৬(৬) 

অনুর্ায়ী ২০১৯-২০ অর্ থ বছয়রর ক্রয়-

পরর ল্পনা  ওয়য়বসাইয়ে প্রকাশ 

ক্রয়-পরর ল্পনা 

ওয়য়বসাইয়ে 

প্রকাতশি 

৩ তাররখ কনপ োডজর্ 

ব্যেস্থাপনা  রর্টি  
র্াচ ম ২০২১ 

লক্ষযর্াৈা   ৩১ র্াচ ম 

২০২১ 

    

অজমন      

৭.২ ই-সেন্ডায়রর র্াধ্যডর্ ক্রয়  ার্ ম 

 ম্পাদন 

ই-কর্ন্ডাসর ক্রয় 

সম্পন্ন 

৪ % কনপ োডজর্ 

ব্যেস্থাপনা  রর্টি  
১০০% 

লক্ষযর্াৈা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

৮. স্বচ্ছতা ও জোেরদরহ শতিশালী রণ…………………….১২ 

৮.১ স্ব স্ব ক ো প্রদান প্ররতশ্রুরত 

(র টিডজনস্ চার্ মার) প্রণয়ন ও 

োস্তোয়ন  

ক ো প্রদান 

প্ররতশ্রুরত প্রণীি 

ও বাস্তবাতয়ি 

২ িাতরখ শুদ্ধাচার ও 

ত্রনরত তা  রর্টি 
৩১ অডটাের 

২০২০ 

লক্ষযর্াৈা   ৩১ অডটাের 

২০২০ 

    

অজমন      

৮.২ শাখা/অরধশাখা ও আওিাধীন 

/অধস্তন ক থালয় পতরদশ থন 

পররদশ মন 

 ম্পন্ন 

২  িংখ্যা শুদ্ধাচার ও 

ত্রনরত তা  রর্টি 
৪ 

লক্ষযর্াৈা ১ ১ ১ ১    

অজমন 1     

৮.৩ শাখা/অরধশাখা ও আওিাধীন 

/অধস্তন ক থালয় পতরদশ থন 

প্ররতডেদডনর সুপাররশ োস্তোয়ন 

পররদশ মন 

প্ররতডেদডনর 

সুপাররশ 

োস্তোরয়ত 

২ % শুদ্ধাচার ও 

ত্রনরত তা  রর্টি 
১০০% 

লক্ষযর্াৈা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন 100     

৮.৪  রচোলয় রনডদ মশর্ালা ২০১৪ 

অনুর্ায়ী নরথর কেরণ রেন্যা  রণ  

নরথ কেরণ 

রেন্যা কৃত 

 

২ % শুদ্ধাচার ও 

ত্রনরত তা  রর্টি ১০০% 

লক্ষযর্াৈা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন ১০০     

৮.৫ কেরণ রেন্যা কৃত নরথ রেনষ্ট রণ নরথ রেনতিকৃি ২ % শুদ্ধাচার ও 

ত্রনরত তা  রর্টি 
১০০% 

লক্ষযর্াৈা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন ১০০     

৮.৬ প্রাতিষ্ঠাতনক গণশুনানী আয়য়াজন  প্রাতিষ্ঠাতনক 

গণশুনানী 

আয়য়াতজি 

২  িংখ্যা শুদ্ধাচার ও 

ত্রনরত তা  রর্টি 
৪ 

লক্ষযর্াৈা ১ ১ ১ ১    

অজমন 

 

 

1     

৯. শুদ্ধাচার  িংরিষ্ট এেিং দুনীরত প্ররতডরাডধ  হায়  অন্যান্য  ার্ মক্রর্……………..১৫ (অগ্রাতধকার তিতত্তয়ি ন্যুনিি পাঁচটি কা থক্রি) 

৯.১  র ারর চাকুরী রেরধর্ালা  র ারর চাকুরী ৩ % শুদ্ধাচার ও ১০০ লক্ষযর্াৈা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    



 ার্ মক্রডর্র নার্  র্ ম ম্পাদন 

সূচ  

 

সূচড র 

র্ান 

এ   

 

োস্তোয়ডনরদারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অথ মেছডরর 

লক্ষযর্াৈা 

োস্তোয়ন অগ্রগরত পররেীক্ষণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াৈা/ 

অজমন 

১র্ ক ায়ার্ মার ২য় ক ায়ার্ মার ৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪থ ম ক ায়ার্ মার কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

অনু রণ  রা  রেরধর্ালা 

অনুসৃত  

ত্রনরত তা  রর্টি অজমন ১০০     

৯.২ দুনীরত প্ররতডরাধ রেষয়   ভা / 

ওয়া মশপ পররচালনা   

দুনীরত প্ররতডরাধ 

রেষয়  

অরধডেশন  

পররচারলত 

৩ % শুদ্ধাচার ও 

ত্রনরত তা  রর্টি 
১০০ 

লক্ষযর্াৈা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন ১০০     

৯.৩ র্ান ম্মত প্রাথরর্  রশক্ষা 

রনরিত রণ রেষয়   র্ মশালায় 

দুনীরত প্ররতডরাধ রেষয়  অরধডেশন  

পররচালনা 

দুনীরত প্ররতডরাধ 

রেষয়   ভা / 

ওয়া মশপ 

পররচারলত  

৩  িংখ্যা শুদ্ধাচার ও 

ত্রনরত তা  রর্টি 
৪ 

লক্ষযর্াৈা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

৯.৪ দুনীরত প্ররতডরাধ রেষয়  ব্যানার, 

কেস্টুন ও রেরজর্াল স্ক্রল কোে ম স্থাপন 

দুনীরত প্ররতডরাধ 

রেষয়  ব্যানার, 

কেস্টুন ও 

রেরজর্াল স্ক্রল 

কোে ম স্থারপত  

৩  িংখ্যা  শুদ্ধাচার ও 

ত্রনরত তা  রর্টি 

৪ 

লক্ষযর্াৈা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

৯.৫  যাম্পাড  রনরাপত্তা 

রনরিত রডণ আন ার রনডয়াগ ও 

র র   যাডর্রা স্থাপন 

আন ার 

রনডয়াগকৃত ও 

র র   যাডর্রা 

স্থারপত  

৩ % শুদ্ধাচার ও 

ত্রনরত তা  রর্টি 
১০০ 

লক্ষযর্াৈা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন ১০০     

১০. শুদ্ধাচার চচ থার জন্য পুরস্কার/প্রয়ণাদনা প্রদান..............................৫ 

১০.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান ও 

পুরস্কারপ্রাপ্তয়দর িাতলকা ওয়য়বসাইয়ে 

প্রকাশ 

প্রদত্ত পুরস্কার ৫ তাররখ শুদ্ধাচার ও 

ত্রনরত তা  রর্টি ৩০ জুন ২০২১ 

লক্ষযর্াৈা    ৩০ জুন 

২০২১ 

   

অজমন      

১১. কি থ-পতরয়বশ উন্নয়ন....................................................................২ 

১১.১  র্ ম-পররডেশ উন্নয়ন (স্বাস্থযরেরধ 

অনু রণ/টিওএন্ডইভূি অড ডজা 

র্ালার্াল রেনষ্ট রণ/পররষ্কার-

পররচ্ছন্নতা বৃরদ্ধ ইতযারদ)   

 গৃহীত  ার্ মক্রর্  ২ তাররখ 

ও 

 িংখ্যা  

শুদ্ধাচার ও 

ত্রনরত তা  রর্টি 

৪ 

৩১/০৭/২০২০ 

৩১/১০/২০২০ 

৩১/০১/২০২১ 

৩১/০৫/২০২১ 

লক্ষযর্াৈা ৩১/০৭/২০২০ 

 

৩১/১০/২০২০ 

 

৩১/০১/২০২১ 

 

৩১/০৫/২০২১    

     
 

অজমন ৩১/০৭/২০২০ 

 

      

১২. অথ ম েরাদ্দ……………….২ 

১২.১ শুদ্ধাচার কি থ-পতরকেনায় 

অন্তথভুি তবতিন্ন কা থক্রি বাস্তবায়য়নর 

বরাদ্দকৃি অর্ থ ২ লে 

োকা 

কনপ োডজর্ 

ব্যেস্থাপনা  রর্টি  
৫০০০০০.০০ 

লক্ষযর্াৈা ১০০০০০ ২০০০০০ ১০০০০০ ১০০০০০    



 ার্ মক্রডর্র নার্  র্ ম ম্পাদন 

সূচ  

 

সূচড র 

র্ান 

এ   

 

োস্তোয়ডনরদারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অথ মেছডরর 

লক্ষযর্াৈা 

োস্তোয়ন অগ্রগরত পররেীক্ষণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াৈা/ 

অজমন 

১র্ ক ায়ার্ মার ২য় ক ায়ার্ মার ৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪থ ম ক ায়ার্ মার কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

জন্য বরাদ্দকৃি  অডথ মর আন্যিাতনক 

পররর্াণ 

      অজমন 500000       

১৩. পররেীক্ষণ ও মূল্যায়ন…………………………….৮ 

১৩.১ দপ্তর/সংস্হা কর্তথক প্রণীি                                          

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-

পরর ল্পনা, ২০২০-২১ স্ব স্ব িন্ত্রণালয় 

এবং ওয়য়বসাইয়ে আপয়লাডকরণ 

প্রণীত  র্ ম-

পরর ল্পনা 

আপয়লাডকৃত 

২ িাতরখ কপ্রাগ্রার্ার, 

আইর টি ক ল  
১০/০৮/২০২০ 

লক্ষযর্াৈা  ৩১ আগস্ট  

২০২০ 

     

অজমন  ১০/০৮/২০২০    

১৩.২ রনধ মাররত  র্ডয় ত্রৈর্ার   

পররেীক্ষণ প্ররতডেদন সংতিি 

িন্ত্রণালয়/তবিায়গ দারখল ও স্ব স্ব 

ওয়য়বসাইয়ে আপয়লাডকরণ 

ত্রৈর্ার   

প্ররতডেদন 

দারখলকৃত ও 

আপয়লাডকৃত 

২ সংখ্যা কপ্রাগ্রার্ার, 

আইর টি ক ল  

৩০/৯/২০২০ 

৩১/১২/২০২০ 

৩১/০৩/২০২১ 

৩০/০৬/২০২১ 

লক্ষযর্াৈা ৩০ ক ডেম্বর 

২০২০ 

৩১ রেড ম্বর 

২০২০ 

৩১ র্াচ ম 

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২১ 

   

অজমন ৩০ ক ডেম্বর 

২০২০ 

    

১২.৩ আওিাধীন আঞ্চতলক/িাঠ 

প থায়য়র কা থালয় কর্তথক দারখলকৃত 

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-

পরর ল্পনা ও পররেীক্ষণ  প্ররতডেদডনর 

ওপর রেেব্যা  প্রদান 

তিডব্যাক 

সিা/কি থশালা 

অন্যতষ্ঠি 

৪ তাররখ শুদ্ধাচার ও 

ত্রনরত তা  রর্টি 
৩০/৯/২০২০ 

৩১/১২/২০২০ 

৩১/০৩/২০২১ 

৩০/০৬/২০২১ 

লক্ষযর্াৈা ৩০ ক ডেম্বর 

২০২০ 

৩১ রেড ম্বর 

২০২০ 

৩১ র্াচ ম 

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২১ 

   

অজমন ৩০ ক ডেম্বর 

২০২০ 

    

 

তব:দ্র:- সকান ক্রতিয়কর কা থক্রি প্রয় াজু না হয়ল িার কারণ সংতিি আইন/তবতধ/নীতিিালা প থায়লাচনাপূব থক িন্তব্য কলায়ি উয়েখ করয়ি হয়ব। 

 

 

                                                            ৩০/০৯/২০২০ 

 
(তিলীপ কুমার সরকার) 

ক্ষপ্রাগ্রামার  ও 

ক্ষ াকাল পয়য়ন্ট, 

 জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল ও ত্রনরত তা  রর্টি 

কনপ, র্য়র্নর িংহ  


