
  
 

দপ্তর/সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম–পরর ল্পনা ২০১৯–২০২০ 

 
    

র্ন্ত্রণালয়/রিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠাননর নার্ঃ প্রধানর্ন্ত্রীর  ার্ মালয়, সশস্ত্র িারিনী রিভাগ     
 

 

 ার্ মক্রর্ নার্  র্ মসম্পাদন সূচ  সূচন র র্ান এ   িাস্তিায়ননর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

িযক্তি/ পদ 

২০১৯-২০২০ 

 অর্ মিছনরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

 িাস্তিায়ন অগ্রগরত পররিীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০ র্ন্তিয 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্মার  

২য় 

ক ায়ার্মার  
 

৩য় 

ক ায়ার্মার  
 

৪র্ ম 

ক ায়ার্মার  
 

কর্ার্ 

অজমন 

অক্তজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারন  িযিস্থা–––––––––––––––––––––––––––––––৮  

১.১ নৈতিকিা কতিটির সভা   অৈুটিি সভা ৪ সংখ্যা সভাপতি 

নৈতিকিা 

কতিটি 

০৪  লক্ষ্যিাত্রা ১ ১ ১ ১    

অর্জৈ  – – –    

১.২ নৈতিকিা কতিটির সভার তসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ৈ  

বাস্তবাতয়ি তসদ্ধান্তন্তর 

হার  

৪ %  সকল 

িহাপতরচালক 

এএফতি 

১০০% লক্ষ্যিাত্রা ১০০%  ১০০% ১০০% ১০০%    

অর্জৈ  – – –    

২. দক্ষ্তা ও ননরত তার উন্নয়ন––––––––––––––––––––––১০ 

২.১ সুশাসৈ প্রতিিার তৈতিন্তে 

অংশীর্ন্তৈর (stakeholder) 

অংশগ্রহন্তৈ সভা  

অৈুটিি সভা ২ সংখ্যা িহাপতরচালক 

(গ ান্তয়ন্দা 

পতরদপ্তর), 

এএফতি 

০৪ লক্ষ্যিাত্রা ১ ১ ১ ১    

অর্জৈ        

২.২ অংশীর্ন্তৈর অংশগ্রহন্তে সভার 

তসদ্ধান্ত বাস্তবায়ৈ  

বাস্তবাতয়ি তসদ্ধান্ত  ২ %  কন্তৈ জল স্টাফ 

(গ ান্তয়ন্দা 

পতরদপ্তর), 

এএফতি 

১০০% লক্ষ্যিাত্রা ১০০%  ১০০% ১০০% ১০০%    

অর্জৈ        

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

১ 
 
 
 



 ার্ মক্রর্ নার্  র্ মসম্পাদন সূচ  সূচন র র্ান এ   িাস্তিায়ননর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

িযক্তি/ পদ 

২০১৯-২০২০ 

 অর্ মিছনরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

  িাস্তিায়ন অগ্রগরত পররিীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০ র্ন্তিয 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্মার  

২য় 

ক ায়ার্মার  
 

৩য় 

ক ায়ার্মার  
 

৪র্ ম 

ক ায়ার্মার  
 

কর্ার্ 

অজমন 

অক্তজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

২.৩ কি জকিজা–কি জচারীন্তদর অংশগ্রহন্তে 

চাকতর সংক্রান্ত তবতভন্ন প্রতশক্ষ্ে 

আন্তয়ার্ৈ  

প্রতশক্ষ্োর্থী  ৩ সংখ্যা কন্তৈ জল স্টাফ 

(গ ান্তয়ন্দা 

পতরদপ্তর), 

এএফতি 

১৬০ লক্ষ্যিাত্রা ৪০ ৪০ ৪০ ৪০    

অর্জৈ        

২.৪ কি জকিজা–কি জচারীন্তদর অংশগ্রহন্তে 

সুশাসৈ সংক্রান্ত প্রতশক্ষ্ে আন্তয়ার্ৈ  

প্রতশক্ষ্োর্থী  ৩ সংখ্যা কন্তৈ জল স্টাফ 

(গ ান্তয়ন্দা 

পতরদপ্তর), 

এএফতি 

১৬০ লক্ষ্যিাত্রা ৪০ ৪০ ৪০ ৪০    

অর্জৈ        

৩.  শুদ্ধাচার প্ররতষ্ঠায় সিায়  আইন/রিরধ/নীরতর্ালা/র্যানুনয়ল ও প্রজ্ঞাপন/পররপত্র এর িাস্তিায়ন এিং প্রনর্াজয কক্ষ্নত্র খসড়া প্রণয়ন -----------------১০ 

৩.১    িাতরখ্ –  –  লক্ষ্যিাত্রা –  –  –  –  –  –  প্রন্ত ার্য 

ৈয় অর্জৈ       

৩.২   িাতরখ্ –  –  লক্ষ্যিাত্রা –  –  –  –  –  –   

অর্জৈ        

অর্জৈ        

৪.  ওনয়ি সাইনর্ কসিািক্স িালনাগাদ রণ ----------------------------৮ 

৪.১ গসবা সংক্রান্ত গিাল তি ৈম্বরসিহূ 

স্ব স্ব ির্থয বািায়ন্তৈ দৃশযিাৈকরে  

ির্থয বািায়ন্তৈ 

দৃশযিাৈকৃি  

১ িাতরখ্ কন্তৈ জল স্টাফ 

(গ ান্তয়ন্দা) ও 

জর্এসও–১ 

(তসআইটি) 

এএফতি 

 ৩১.১০.২০১৯ 

  

লক্ষ্যিাত্রা ৩১.১০.১৯ 

 

      

অর্জৈ        

৪.২ স্ব স্ব ওন্তয়বসাইন্তি  শুদ্ধাচার গসবাবক্স 

হালৈা াদকরে  

গসবাবক্স 

হালৈা াদকৃি  

২  িাতরখ্ কন্তৈ জল স্টাফ 

(গ ান্তয়ন্দা) ও 

জর্এসও–১ 

(তসআইটি) 

এএফতি 

৩১.১০.২০১৯ 

০৮.০১.২০২০ 

১৫.০৪.২০২০ 

৩০.০৭.২০২০    

লক্ষ্যিাত্রা ৩১.১০.১৯ 
 

০৮.১.২০ 
 

১৫.৪.২০ 
 

৩০.৭.২০   –  –    

অর্জৈ        

৪.৩ স্বপ্রন্তোতদি ির্থয প্রকাশ তৈন্তদজতশকা 

হালৈা াদ কন্তর ওন্তয়বসাইন্তি প্রকাশ   

হালৈা াদকৃি 

তৈন্তদজতশকা 

ওন্তয়বসাইন্তি 

প্রকাতশি  

১  িাতরখ্ জর্এসও–১ 

(তসআইটি), 

এএফতি 

৩১.১০.২০১৯ 

০৮.০১.২০২০ 

১৫.০৪.২০২০ 

৩০.০৭.২০২০    

লক্ষ্যিাত্রা ৩১.১০.১৯ 

 

০৮.১.২০ 

 

১৫.৪.২০ 

 

৩০.৭.২০      

অর্জৈ        

 

 

 

 

 

 

 

২ 
 



 ার্ মক্রর্ নার্  র্ মসম্পাদন সূচ  সূচন র র্ান এ   িাস্তিায়ননর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

িযক্তি/ পদ 
 

২০১৯-২০২০ 

 অর্ মিছনরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগরত পররিীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০ র্ন্তিয 

লক্ষ্যর্াত্রা
/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্মার  

২য় 

ক ায়ার্মার  
 

৩য় 

ক ায়ার্মার  
 

৪র্ ম 

ক ায়ার্মার  
 

কর্ার্ 

অজমন 

অক্তজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৪.৪ স্ব স্ব ওন্তয়বসাইন্তি ির্থয অতিকার 

গসবাবক্স হালৈা াদকরে  

গসবাবক্স 

হালৈা াদকৃি  

২  িাতরখ্ জর্এসও–১ 

(তসআইটি), 

এএফতি 

৩১.১০.২০১৯ 

০৮.০১.২০২০ 

১৫.০৪.২০২০ 

৩০.০৭.২০২০    

লক্ষ্যিাত্রা ৩১.১০.১৯ 

 

০৮.১.২০ 

 

১৫.৪.২০ 

 

৩০.৭.২০      

অর্জৈ        

৪.৫  স্ব স্ব ওন্তয়বসাইন্তি অতভন্ত া  প্রতিকার 

বযবস্থা  (GRS) গসবাবক্স হালৈা াদকরে  

ওন্তয়বসাইন্তি 

হালৈা াদকৃি  

২ িাতরখ্  – – লক্ষ্যিাত্রা        

প্রন্ত ার্য 

ৈয়  
অর্জৈ       

৫.   সুশাসন প্ররতষ্ঠা ---------------------------০৬ 
 

৫.১ উত্তম চচচার তালিকা প্রণয়ন করর 

মলিপলরষদ লিভারে প্রপ্ররণ 

উত্তম চচচার তালিকা 

প্রপ্রলরত 

৩ তালরখ কন্তৈ জল স্টাফ 

(গ ান্তয়ন্দা) ও 

জর্এসও–১ 

(আইএন্ডইএ)

এএফতি  

৩১.১০.২০১৯ 

০৮.০১.২০২০ 

১৫.০৪.২০২০ 

৩০.০৭.২০২০    

লক্ষ্যিাত্রা ৩১.১০.১৯ 

 

০৮.১.২০ 

 

১৫.৪.২০ 

 

৩০.৭.২০      

অর্জৈ        

৫.২  বাংলান্তদশ র্ািীয় তিজর্িাল 

আতকজন্তিকচার এর গফাকাল পন্তয়ন্ট ও 

তবকল্প গফাকাল পন্তয়ন্ট কি জকিজা 

তৈন্তয়া  ও ওন্তয়বসাইন্তি প্রকাশ  

গফাকাল পন্তয়ন্ট ও 

তবকল্প গফাকাল 

পন্তয়ন্ট তৈন্তয়া কৃি ও 

ওন্তয়বসাইন্তি 

প্রকাতশি  

৩ িাতরখ্     লক্ষ্যিাত্রা        

প্রন্ত ার্য 

ৈয় অর্জৈ        

৫.৩ র্ৈস্বার্থ জ ও সংতিষ্ট ির্থয 

প্রকাশ (সরুক্ষ্া প্রদাৈ) তবতিিালা, ২০১৭ 

এর তবতি ৪ অৈুসান্তর গিজর্ ন্তৈন্তিি 

অতফসার তৈন্তয়া  ও ওন্তয়বসাইন্তি 

প্রকাশ  

গিজর্ ন্তৈন্তিি 

অতফসার তৈন্তয়া কৃি 

ও ওন্তয়বসাইন্তি 

প্রকাতশি  

২ িাতরখ্     লক্ষ্যিাত্রা         

প্রন্ত ার্য 

ৈয় 
অর্জৈ        

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

৩  

 
 
 

 



 ার্ মক্রনর্র নার্  র্ মসম্পাদন সূচ  সূচন র র্ান এ   িাস্তিায়ননর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

িযক্তি/ পদ 
 

২০১৯-২০২০ 

 অর্ মিছনরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

  িাস্তিায়ন অগ্রগরত পররিীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০ র্ন্তিয 

লক্ষ্যর্াত্রা
/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্মার  

২য় 

ক ায়ার্মার  
 

৩য় 

ক ায়ার্মার  
 

৪র্ ম 

ক ায়ার্মার  
 

কর্ার্ 

অজমন  

অক্তজমত 

র্ান 

১ ২  ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪  

 

৬.  প্র নল্পর কক্ষ্নত্র শুদ্ধাচার ––––––––––––––––––––––––––––––৮  
 

৬.১  প্রকন্তল্পর বাতষ জক ক্রয় 

পতরকল্পৈা অৈুন্তিাদৈ   

অৈুন্তিাতদি ক্রয় 

পতরকল্পৈা  

২ িাতরখ্  – – লক্ষ্যিাত্রা  – – – –    

প্রন্ত ার্য 

ৈয় 
অর্জৈ        

৬.২  এতিতপ বাস্তবায়ৈ অগ্র তি    অগ্র তির হার  ১ % – – লক্ষ্যিাত্রা  – – – –    

প্রন্ত ার্য 

ৈয় 
অর্জৈ        

৬.৩ মিণািয়/লিভাে/রাষ্ট্রীয় প্রলতষ্ঠান 

কতত চক প্রকরের িাস্তিায়ন অগ্রেলত 

পলরদর্ চন/ পলরিীক্ষণ  

দাতখ্লকৃি 

প্রতিন্তবদৈ  

৩ সংখ্যা    লক্ষ্যিাত্রা         

প্রন্ত ার্য 

ৈয় 
অর্জৈ        

৬.৪   প্রকল্প পতরদশ জৈ/পতরবীক্ষ্ে 

প্রতিন্তবদন্তৈর সুপাতরশ বাস্তবায়ৈ  

বাস্তবায়ন্তৈর হার  ১  %   লক্ষ্যিাত্রা         

প্রন্ত ার্য 

ৈয় 
অর্জৈ        

৭. ক্রয়নক্ষ্নত্র শুদ্ধাচার––––––––––––––––––৭  
 

৭.১  তপতপএ ২০০৬– এর িারা ১১ 

(২) ও তপতপআর ২০০৮ এর তবতি ১৬ 

(৬) অৈু ায়ী ক্রয় পতরকল্পৈা ২০১৮–

২০১৯ প্রেয়ৈ    

ক্রয়–পতরকল্পৈা 

প্রেীি   

৩ িাতরখ্  অতিৈায়ক 

প্রশাসতৈক 

গকাম্পাৈী ও 

জর্এসও–১ 

(বান্তর্ি)  

৩১.১০.২০১৯ 

০৮.০১.২০২০ 

১৫.০৪.২০২০ 

৩০.০৭.২০২০    

লক্ষ্যিাত্রা ৩১.১০.১৯ 
 

০৮.১.২০ 
 

১৫.৪.২০ 
 

৩০.৭.২০     প্রতিরক্ষ্া 

ক্রয় 

ৈীতিিালা 

অৈু ায়ী 

ক্রয় 

প্রজক্রয়া 

সম্পন্ন 

করা হয়   

অর্জৈ       

৭.২  ই–গিন্ডান্তরর িািযন্তি ক্রয় 

কা জ সম্পাদৈ  

ই–গিন্ডান্তর ক্রয় 

সম্পাদৈ  

২ % অতিৈায়ক 

প্রশাসতৈক 

গকাম্পাৈী ও 

জর্এসও–১ 

(বান্তর্ি)  

১০০% লক্ষ্যিাত্রা ১০০%  ১০০%  ১০০%  ১০০%    ,,  

অর্জৈ       

 
 

 

 

 

 

 

৪   



 
 

 ার্ মক্রনর্র নার্  র্ মসম্পাদন সূচ  সূচন র র্ান এ   িাস্তিায়ননর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

িযক্তি/ পদ 
 

২০১৯-২০২০ 

 অর্ মিছনরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগরত পররিীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০ র্ন্তিয 

লক্ষ্যর্াত্রা
/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্মার  

২য় 

ক ায়ার্মার  
 

৩য় 

ক ায়ার্মার  
 

৪র্ ম 

ক ায়ার্মার  
 

কর্ার্ 

অজমন  

অক্তজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪  

৮. স্বচ্ছতা ও জিািরদরি শক্তিশালী রণ––––––––––––––––––১১ 

৮.১  দপ্তর/সংস্থার স্ব স্ব গসবা 

প্রদাৈ প্রতিশ্রুতি (তসটিন্তর্ৈস ্ চািজার) 

বাস্তবায়ৈ অগ্র তি পতরবীক্ষ্ে     

বাস্তবায়ৈ অগ্র তি 

পতরবীক্ষ্েকৃি  

২ % কন্তৈ জল স্টাফ 

(গ ান্তয়ন্দা) ও 

জর্এসও–১ 

(তসএিআর ) 

এএফতি 

১০০%   লক্ষ্যিাত্রা ১০০%  ১০০%  ১০০%  ১০০%     

অর্জৈ        

৮.২  র্াখা/অলির্াখা ও 

আওতািীন/অিস্তন কার্ চািয় পলরদর্ চন 

পতরদশ জৈ সম্পন্ন  ২ সংখ্যা  কন্তৈ জল স্টাফ 

(গ ান্তয়ন্দা)  

০৪ লক্ষ্যিাত্রা  ০১ ০১ ০১ ০১    

অর্জৈ         

৮.৩ র্াখা/অলির্াখা ও 

আওতািীন/অিস্তন কার্ চািয়   

পলরদর্ চন প্রলতরিদরনর সুপালরর্ 

িাস্তিায়ন 

পতরদশ জৈ 

প্রতিন্তবদন্তৈর 

সুপাতরশ বাস্তবাতয়ি  

২ % কন্তৈ জল স্টাফ 

(গ ান্তয়ন্দা)  

১০০% লক্ষ্যিাত্রা ১০০%  ১০০%  ১০০%  ১০০%    

অর্জৈ        

৮.৪  সতচবালয় তৈন্তদজশিালা 

২০১৪ অৈু ায়ী ৈতর্থর গেেী 

তবৈযাসকরে  

ৈতর্থ গেেী 

তবৈযাসকৃি  

২  % কন্তৈ জল স্টাফ 

(গ ান্তয়ন্দা)  

১০০% লক্ষ্যিাত্রা  ১০০%  ১০০%  ১০০%  ১০০%     

অর্জৈ         

৮.৫  গেেী তবৈযাসকৃি ৈতর্থ 

তবৈষ্টকরে  

ৈতর্থ তবৈটষ্টকৃি  ৩ % কন্তৈ জল স্টাফ 

(গ ান্তয়ন্দা)  

১০০% লক্ষ্যিাত্রা  ১০০%  ১০০%  ১০০%  ১০০%     

অর্জৈ         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৫ 

 
 



 ার্ মক্রনর্র নার্  র্ মসম্পাদন সূচ  সূচন র র্ান এ   িাস্তিায়ননর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

িযক্তি/ পদ 
 

২০১৯-২০২০ 

 অর্ মিছনরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগরত পররিীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০ র্ন্তিয 

লক্ষ্যর্াত্রা
/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্মার  

২য় 

ক ায়ার্মার  
 

৩য় 

ক ায়ার্মার  
 

৪র্ ম 

ক ায়ার্মার  
 

কর্ার্ 

অজমন  

অক্তজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪  

৯. শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এিং দনূীরত প্ররতনরানধ সিায়  অনযানয  ার্ মক্রর্ ––––––––––––১৫ (অগ্রারধ ার রভরিনত নযুনতর্ পাাঁচটর্  ার্ মক্রর্)    

৯.১  দাপ্ততরক তৈরাপো তৈজিি করে   তৈরাপো 

তৈজিিকরে  

৪  % কন্তৈ জল স্টাফ 

(গ ান্তয়ন্দা) ও 

জর্এসও–১ 

(আইএন্ডইএ)

এএফতি 

১০০% লক্ষ্যিাত্রা  ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অর্জৈ        

৯.২  তবতভন্ন প্রতশক্ষ্ন্তের িািযন্তি দৈূীতি 

তবন্তরািী িূলযন্তবাি বৃজদ্ধ     

দৈূীতি তবন্তরািী 

িূলযন্তবাি বজৃদ্ধ   

৪ % কন্তৈ জল স্টাফ 

(গ ান্তয়ন্দা) ও 

জর্এসও–১ 

(আইএন্ডইএ)

এএফতি 

১০০% লক্ষ্যিাত্রা  ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অর্জৈ        

৯.৩ িিীয় িূলযন্তবাি বযজি, পাতরবাতরক 

ও সািাজর্ক র্ীবন্তৈ চচজার িািযন্তি 

সকলন্তক সর্া  ও সন্তচষ্ট করার 

তৈন্তদজশৈািূলক বিবয প্রদাৈ  

 িিীয় িূলযন্তবাি চচজা ৪ % কন্তৈ জল স্টাফ 

(গ ান্তয়ন্দা) ও 

জর্এসও–১ 

(আইএন্ডইএ)

এএফতি 

১০০% লক্ষ্যিাত্রা  ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অর্জৈ        

৯.৪ বদলী ও পদায়ন্তৈর বযাপান্তর স্বচ্ছিা  স্বচ্ছিা ৪ % কন্তৈ জল স্টাফ 

(গ ান্তয়ন্দা) ও 

জর্এসও–১ 

(আইএন্ডইএ)

এএফতি 

১০০% লক্ষ্যিাত্রা  ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অর্জৈ        

৯.৫ তস তস কযান্তিরার িািযন্তি সাতব জক 

প জন্তবক্ষ্ে করা   

সাতব জক প জন্তবক্ষ্ে  ৪ % কন্তৈ জল স্টাফ 

(গ ান্তয়ন্দা) ও 

জর্এসও–১ 

(আইএন্ডইএ)

এএফতি 

১০০% লক্ষ্যিাত্রা  ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অর্জৈ        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৬  

 
 



 ার্ মক্রনর্র নার্  র্ মসম্পাদন সূচ  সূচন র র্ান এ   িাস্তিায়ননর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

িযক্তি/ পদ 
 

২০১৯-২০২০ 

 অর্ মিছনরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগরত পররিীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০ র্ন্তিয 

লক্ষ্যর্াত্রা
/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্মার  

২য় 

ক ায়ার্মার  
 

৩য় 

ক ায়ার্মার  
 

৪র্ ম 

ক ায়ার্মার  
 

কর্ার্ 

অজমন  

অক্তজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪  

১০. শুদ্ধাচার চচমার জনয পরুস্কার/প্রনণাদনা প্রদান–––––––––––––৫ 

১০.১  শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদাৈ    প্রদে পুরস্কার  ৩  িাতরখ্  কন্তৈ জল স্টাফ 

(গ ান্তয়ন্দা) ও 

জর্এসও–১ 

(আইএন্ডইএ)

এএফতি 

১০/০৭/২০২০ লক্ষ্যিাত্রা  – 
 

– ১০–৭–২০ –    

অর্জৈ        

১০.২ আওতািীন/অিস্তন কার্ চািরয় 

শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান্তৈর তৈতিে 

৩২১১১০১ গকান্তি অর্থ জ বরাদ্দ 

অর্থ জ বরাদ্দকৃি  ২ িাতরখ্  কন্তৈ জল স্টাফ 

(গ ান্তয়ন্দা) ও 

জর্এসও–১ 

(আইএন্ডইএ)

এএফতি 

  লক্ষ্যিাত্রা        উি গকান্তি 

অর্থ জ 

বরান্তদ্দর 

কা জক্রি 

প্রজক্রয়ািীৈ  

অর্জৈ       

১১. অর্ ম িরাদ্দ–––––––––––––৩ 

১১.১  শুদ্ধাচার কি জ–পতরকল্পৈায় 

অন্তজভূি তবতভন্ন কা জক্রি বাস্তবায়ন্তৈর 

র্ৈয বরাদ্দকৃি অন্তর্থ জর আৈুিাতৈক 

পতরিাৈ  

বরাদ্দকৃি অর্থ জ  ৩  লক্ষ্ 

িাকা  

  লক্ষ্যিাত্রা        অপ্রন্ত ার্য  

অর্জৈ       

১২. পররিীক্ষ্ণ ও র্ূলযায়ন–––––––––––––৮  

১২.১ িন্ত্রোলয়/তবভা /রাষ্ট্রীয় প্রতিিাৈ 

কিৃজক প্রেীি                                          

জাতীয় শুদ্ধাচার প্রকৌর্ি কম চ-

পলরকেনা, ২০১৯-২০ মলিপলরষদ 

লিভারে দালখি ও স্ব স্ব ওন্তয়বসাইন্তি 

আপন্তলািকরে 

প্রেীি কি জ–

পতরকল্পৈা 

আপন্তলািকৃি  

২ িাতরখ্  জর্এসও–১ 

তসআইটি 

এএফতি 

৩১.১০.২০১৯ 

০৮.০১.২০২০ 

১৫.০৪.২০২০ 

৩০.০৭.২০২০    

লক্ষ্যিাত্রা  ৩১.১০.১৯ ০৮.১.২০ ১৫.৪.২০ ৩০.৭.২০      

অর্জৈ        

১২.২  তৈি জাতরি সিন্তয় নত্রিাতসক 

পতরবীক্ষ্ে প্রতিন্তবদৈ সংতিষ্ট 

িন্ত্রোলয়/তবভান্ত  দাতখ্ল ও স্ব স্ব 

ওন্তয়বসাইন্তি আপন্তলািকরে  

নত্রিাতসক প্রতিন্তবদৈ 

দাতখ্লকৃি ও 

আপন্তলািকৃি  

২ সংখ্যা  জর্এসও–১ 

তসআইটি 

এএফতি 

৩১.১০.২০১৯ 

০৮.০১.২০২০ 

১৫.০৪.২০২০ 

৩০.০৭.২০২০    

লক্ষ্যিাত্রা  ৩১.১০.১৯ ০৮.১.২০ ১৫.৪.২০ ৩০.৭.২০      

অর্জৈ        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৭   

    
 



 ার্ মক্রনর্র নার্  র্ মসম্পাদন সূচ  সূচন র র্ান এ   িাস্তিায়ননর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

িযক্তি/ পদ 
 

২০১৯-২০২০ 

 অর্ মিছনরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগরত পররিীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০ র্ন্তিয 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্মার  

২য় 

ক ায়ার্মার  
 

৩য় 

ক ায়ার্মার  
 

৪র্ ম 

ক ায়ার্মার  
 

কর্ার্ 

অজমন  

অক্তজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪  

১২.৩ আওিািীৈ দপ্তর/সংসহ্া 

(প্রন্ত ার্য গক্ষ্ন্তত্র) কিৃজক দালখিকত ত 

জাতীয় শুদ্ধাচার প্রকৌর্ি কম চ-

পলরকেনা ও পলরিীক্ষণ  প্রলতরিদরনর 

ওপর লিডিযাক প্রদান 

তফিবযাক 

সভা/কি জশালা 

অৈুটিি  

৪ িাতরখ্  কন্তৈ জল স্টাফ 

(গ ান্তয়ন্দা) ও 

জর্এসও–১ 

(আইএন্ডইএ)

এএফতি 

  লক্ষ্যিাত্রা        প্রন্ত ার্য 

ৈয় 
অর্জৈ       

 

রিঃ দ্রঃ ক ান ক্ররর্ন র  ার্ মক্রর্ প্রনর্াজয না িনল তার  ারণ সংরিষ্ট আইন/রিরধ/নীরতর্ালা পর্ মানলাচনাপূি ম  র্ন্তিয  লানর্ উনেখ  রনত িনি।   
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