
 
জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌল  ম ম-রর ল্পনা I AMÖMwZ cwiexÿY KvVv‡gv 2020-2021 Gi Rvbyqvix- gvP© 2021 cÖvwšÍ‡Ki cÖwZ‡e`b 

(পরররলষ্ট ক) 

আঞ্চরক/মাঠ পয যায়ের কায যায়ের নাম: ÷¨vÛvW© e¨vsK wjwg‡UW, cÖavb Kvh©vjq, XvKv 

 ায মক্রমমর নাম  ম মসম্পাদন সূচ  

 

সূচম র 

মান 

এ   

 

বাস্তবায়মনরদারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২০-২০২১ 

অথ মবছমরর 

ক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত ররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  মন্তব্য 

ক্ষ্যমাত্রা/ 

অজমন 

১ম 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪থ ম 

ক ায়ার্ মার 

কমার্ অজমন অরজমত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 
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১. প্রারতষ্ঠারন  ব্যবস্থা ……………………………… ... ... ... ... ... ... ... ... ...৮ 

১.১ ননরত তা  রমটির সভা   অনুরষ্ঠত সভা ৪ সংখ্যা  †dvKvj c‡q›U, ˆbwZKZv 

KwgwU, cÖavb Kvh©vjq 

4 ক্ষ্যমাত্রা 1 1 1 1 4 4 MZ 15/03/2021 Zvwi‡L PÆMÖvg Awd‡m 

Ges  31/03/2021 Bs Zvwi‡L e¨vs‡Ki 

wm‡jU Awd‡m ˆbwZKZv KwgwUi mfv 

AbwôZ n‡q‡Q| 

অজমন 1 1 1  3 

১.২ ননরত তা  রমটির সভার রসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন  

বাস্তবারয়ত রসদ্ধান্ত ৪ % ˆbwZKZv KwgwU, cÖavb 

Kvh©vjq 

100% ক্ষ্যমাত্রা 100% 100% 100% 100% 100% 4 ˆbwZKZv KwgwUi mfvi  wm×vš Í ev Í̄evqb 

Kvh©µg me©`v Pjgvb i‡q‡Q|  অজমন 100% 100% 100%  100% 

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

২.১ সুলাসন প্ররিষ্ঠার রনরমত্ত অংলীজমনর 

(stakeholders) অংলগ্রহমণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা 
২ 

সংখ্যা AvÂwjK Kvh©vjq, ÷¨vÛvW© 

e¨vsK wjwg‡UW 

4 ক্ষ্যমাত্রা 1 1 1 1 4 
২ 

e¨vs‡Ki wewfbœ AvÂwjK Kvh©vj‡q mykvmb 

cÖwZôvi wbwg‡Ë AskxR‡bi 

(Stakeholder) AskMÖn‡Y 

24.03.2021 Zvwi‡L e¨vs‡Ki Lyjbv 

Awd‡m  mfv AbywôZ n‡q‡Q| 

অজমন 1 1 1  3 

২.২ অংলীজমনর অংলগ্রহমণ  সভাi 
রসদ্ধান্ত বাস্তবােন 

বাস্তবারয়ত রসদ্ধান্ত 
২ 

% AvÂwjK Kvh©vjq, ÷¨vÛvW© 

e¨vsK wjwg‡UW 

100% ক্ষ্যমাত্রা 100% 100% 100% 100% 100% ২ 
e¨vs‡Ki AvÂwjK Kvh©vj‡q mykvmb 

cÖwZôvi wbwg‡Ë AskxR‡bi AskMÖn‡Y 

AbywôZ mfvi wm×vš Í ev Í̄evwqZ| 

অজমন 100% 100% 100%  100% 

২.৩  ম ম ত মা- ম মচারীকদর অংলগ্রহমণ 

চাকরর সংক্রান্ত প্ররলক্ষ্ণ আময়াজন 

প্ররলক্ষ্ণাথী 
৩ 

সংখ্যা ÷¨vÛvW© e¨vsK wjwg‡UW 

†Uªwbs Bbw÷wUDU 

(SBLTI) 

40 ক্ষ্যমাত্রা 10 10 10 10 40 
৩ 

e¨vs‡Ki †Uªwbs Bbw÷wUDU (SBLTI) 
Kg©KZ©v Kg©Pvix‡`i AskMÖn‡Y  PvKzix 

msµvš Í wel‡q h_v (e¨vswKs dvD‡Ûkb, 

Bmjvgx e¨vswKs, †Rbv‡ij e¨vswKs, 

†µwWU G‡cÖBRvj, Gw•‡j›U Bb mvwf©m 

†Wwjfvix BZ¨vw` welqK 63 cÖwkÿY 

Kg©kvjvi gva¨‡g G ermi h_vµ‡g 

4,926 Rb Kg©KZ©v Kg©Pvix‡`i cÖwkÿY 

cÖ`vb Ki‡Q|  

অজমন 10 10 10  30 

২.৪  ম ম ত মা- ম মচারীমদর অংলগ্রহমণ 

সুলাসন সংক্রান্ত প্ররলক্ষ্ণ আময়াজন 

প্ররলক্ষ্ণাথী ৩ 
সংখ্যা ÷¨vÛvW© e¨vsK wjwg‡UW 

†Uªwbs Bbw÷wUDU 

(SBLTI) 
 
 

40 ক্ষ্যমাত্রা 10 10 10 10 40 
৩ 

e¨vs‡Ki †Uªwbs Bbw÷wUD‡U 63 cÖwkÿY 

Kg©kvjvi gva¨‡g mykvmb msµvš Í welqvw`i 

mgš ^q K‡i  cÖwkÿY cÖ`vb K‡i‡Q|  

অজমন 10 10 10  30 



 
জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌল  ম ম-রর ল্পনা I AMÖMwZ cwiexÿY KvVv‡gv 2020-2021 Gi Rvbyqvix- gvP© 2021 cÖvwšÍ‡Ki cÖwZ‡e`b 

(পরররলষ্ট ক) 

আঞ্চরক/মাঠ পয যায়ের কায যায়ের নাম: ÷¨vÛvW© e¨vsK wjwg‡UW, cÖavb Kvh©vjq, XvKv 

 ায মক্রমমর নাম  ম মসম্পাদন সূচ  

 

সূচম র 

মান 

এ   

 

বাস্তবায়মনরদারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২০-২০২১ 

অথ মবছমরর 

ক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত ররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  মন্তব্য 

ক্ষ্যমাত্রা/ 

অজমন 

১ম 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪থ ম 

ক ায়ার্ মার 

কমার্ অজমন অরজমত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 
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3. শুদ্ধাচার প্ররতষ্ঠায় সহায়  আইন/রবরধ/নীরতমাা/ম্যানুময় ও প্রজ্ঞান/ররত্র এর প্রময়াগ/বাস্তবায়ন ………….... ... ... ... ... ... ১০ 

3.1 ˆ`wbK msev` cwÎKvq ï×vPvi 

welqK Qov cÖKvk 

 

ï×vPvi welqK 

Qov cÖKvk 

5 সংখ্যা cvewjK wi‡jkb wefvM, 

cÖavb Kvh©vjq, XvKv 

4 ক্ষ্যমাত্রা 1 1 1 1 4 0 ˆ`wbK cwÎKvq cÖKvk Kivi wel‡q Avgiv 

KvR KiwQ| cwÎKvq ï×vPvi welqK 

KweZv cÖKv‡ki welqwU cÖwµqvaxb| 

অজমন 0 0 0  0 

৩.২ wewfbœ gva¨g e¨envi K‡i e¨vs‡Ki 

Z_¨vw` cÖKvk 

 

Z_¨vw` cÖKvk 5 সংখ্যা cvewjK wi‡jkb wefvM, 

cÖavb Kvh©vjq, XvKv 

4 ক্ষ্যমাত্রা 1 1 1 1 4 

5 

e¨vs‡Ki wbR¯^ Web-Portal, E-mail, 

Mobile SMS Ges mvgvwRK †hvMv‡hvM 

gva¨g Facebook e¨envi K‡i e¨vs‡Ki 

wewfbœ Kvh©µg Zz‡j aiv n‡”Q| 

অজমন 1 1 1  2 

৪. ওয়েবসাইয়ে সসবাবক্স হানাগাদকরণ..................................৮ 

৪.১ সসবা সংক্রান্ত সো রি নস্বরসমূহ স্ব 

স্ব তথ্য বাতায়মন দৃশ্যমানকরণ   

িথ্য বািােয়ন 
দৃশ্যমানকৃি 

২ 
তাররখ weR‡bm wUg, cÖavb 

Kvh©vjq, XvKv 

30.09.2020 ক্ষ্যমাত্রা 30.09.2020 30.09.2020 30.09.2020  30.09.2020 2 e¨vs‡Ki wbR¯^ Z_¨ evZvq‡b †mev msµvb¯Í 

†Uvj wd« b¤̂i mwbœ‡ewkZ Kiv n‡q‡Q| অজমন 30.09.2020 30.09.2020 30.09.2020  30.09.2020 
৪.২ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্ শুদ্ধাচার কসবাবক্স 

হানাগাদ রণ  

কসবাবক্স 

হানাগাদকৃত 

২ 
িাররখ 

weR‡bm wUg, cÖavb 

Kvh©vjq, XvKv 

30.09.2020 ক্ষ্যমাত্রা 30.09.2020 30.09.2020 30.09.2020  30.09.2020 2 e¨vs‡Ki wbR¯^ I‡qemvB‡U ï×vPvi welqK 

†meve• nvjbvMv` Kiv n‡q‡Q| অজমন 30.09.2020 30.09.2020 30.09.2020  30.09.2020 

৪.৩ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্ তথ্য অরধ ার   

কসবাবক্স হানাগাদ রণ  

কসবাবক্স 

হানাগাদকৃত 

২ 
তাররখ weR‡bm wUg, cÖavb 

Kvh©vjq, XvKv 

30.09.2020 ক্ষ্যমাত্রা 30.09.2020 30.09.2020 30.09.2020  30.09.2020 2 e¨vs‡Ki wbR¯^ I‡qemvB‡U Z_¨ AwaKvi 

welqK †meve• nvjbvMv` Kiv n‡q‡Q| অজমন 30.09.2020 30.09.2020 30.09.2020  30.09.2020 
৪.৪ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্র অরভমযাগ 

প্ররত ার ব্যবস্থা (GRS) কসবাবক্স 

হানাগাদ রণ 

ওময়বসাইমর্ 

হানাগাদকৃত 

২ 
তাররখ weR‡bm wUg, cÖavb 

Kvh©vjq, XvKv 

30.09.2020 ক্ষ্যমাত্রা 30.09.2020 30.09.2020 30.09.2020  30.09.2020 2 e¨vs‡Ki wbR¯^ I‡qemvB‡U Awf‡hvM 

cÖwZKvi e¨e¯’v (GRS) welqK †meve• 

nvjbvMv` Kiv n‡q‡Q| 

অজমন 30.09.2020 30.09.2020 30.09.2020  30.09.2020 

৫. সুলাসন প্ররিষ্ঠা……………………………..৭ 

৫.১ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত উত্তম চচ মার তার া 

প্রণয়ন  মর স্ব স্ব দপ্তর/সংস্থাে কপ্ররণ 

উত্তম চচ মার 

তার া কপ্রররত 

৪ তাররখ gvbe m¤ú` Dbœqb wefvM, 

cÖavb Kvh©vjq, XvKv 

30.09.2020 ক্ষ্যমাত্রা 30.09.2020 30.09.2020 30.09.2020  30.09.2020 4 

 

cÖavb Kvh©vjq, gvbe m¤ú` Dbœqb wefvM, 

ï×vPvi msµvš Í DËg PP©vi ZvwjKv cÖbqb 

K‡i Zv cÖKvk Kiv n‡q‡Q| 

অজমন 30.09.2020 30.09.2020 30.09.2020  30.09.2020 

৫.২ অনাইন রসমেমম অরভমযাগ 

রনষ্পরত্ত রণ 

অরভমযাগ 

রনষ্পরত্তকৃত 

৩ % 
‡m›Uvj Kv÷gvi GÛ 

Kgcøv‡qÝ †mj, cÖavb 

Kvh©vjq, XvKv 

100% ক্ষ্যমাত্রা 100% 100% 100% 100% 100% 3 e¨vs‡Ki wbR¯^ †gBj Ges AvšÍkvLv 

†hvMv‡hvM gva¨g (FTP) Gi gva¨‡g 

Awf‡hvM wb®úwË Kiv n‡”Q| 

অজমন 100% 100% 100%  100% 

৬(ক). সসবা প্রদায়নর সেয়ে শুদ্ধাচার...........................১৪ 

৬(ক).১ সসবা সংক্রান্ত অরভয়যাগ গ্রহয়ণর 
রনরমত্ত দৃশ্যমান স্থায়ন অরভয়যাগ বক্স স্থাপন 

অরভয়যাগ বক্স 
স্থারপি 

২ িাররখ 
‡m›Uvj Kv÷gvi GÛ 

Kgcøv‡qÝ †mj, cÖavb 

Kvh©vjq, XvKv 

30.09.2020 ক্ষ্যমাত্রা 30.09.2020 30.09.2020 30.09.2020  30.09.2020 2 ‡mev msµvš Í Awf‡hvM MÖn‡Yi wbwg‡Ë kvLv 

ch©v‡q Awf‡hvM e• ¯’vcb Kiv n‡q‡Q| 

 

 

অজমন 30.09.2020 30.09.2020 30.09.2020  30.09.2020 



 
জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌল  ম ম-রর ল্পনা I AMÖMwZ cwiexÿY KvVv‡gv 2020-2021 Gi Rvbyqvix- gvP© 2021 cÖvwšÍ‡Ki cÖwZ‡e`b 

(পরররলষ্ট ক) 

আঞ্চরক/মাঠ পয যায়ের কায যায়ের নাম: ÷¨vÛvW© e¨vsK wjwg‡UW, cÖavb Kvh©vjq, XvKv 

 ায মক্রমমর নাম  ম মসম্পাদন সূচ  

 

সূচম র 

মান 

এ   

 

বাস্তবায়মনরদারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২০-২০২১ 

অথ মবছমরর 

ক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত ররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  মন্তব্য 

ক্ষ্যমাত্রা/ 

অজমন 

১ম 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪থ ম 

ক ায়ার্ মার 

কমার্ অজমন অরজমত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 
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৬(ক).২ সহল্প সেস্ক/ ইনফরয়মলন সেস্ক/ 
ওোন স্টপ সারভযস সেস্ক স্থাপন  

সহল্প সেস্ক/ 
ইনফরয়মলন সেস্ক/ 
ওোন স্টপ সারভযস 

সেস্ক স্থারপি 

৪ িাররখ 
weGgIwW, cÖavb Kvh©vjq, 

XvKv 

30.09.2020 ক্ষ্যমাত্রা 30.09.2020 30.09.2020 30.09.2020  30.09.2020 4 e¨vs‡Ki cÖwZ kvLvq †ní †W¯‹ Ges Iqvb 

÷c mvwf©m †W¯‹ ¯’vcb Kiv n‡q‡Q| অজমন 30.09.2020 30.09.2020 30.09.2020  30.09.2020 

৬(ক).৩ প্রদত্ত সক সসবার সহজীকৃি 
প্রয়সস ম্যাপ প্রস্তুিকরণ এবং ওময়বসাইমর্ 
আপয়ােকরণ 

প্রয়সস ম্যাপ 
প্রস্তুিকৃি এবং 
ওময়বসাইমর্ 
আপয়ােকৃি 

২ িাররখ 
weR‡bm wUg Ges 

weGgIwW, cÖavb Kvh©vjq, 

XvKv 

30.09.2020 ক্ষ্যমাত্রা 30.09.2020 30.09.2020 30.09.2020  30.09.2020 2 MÖvnK‡`i  cÖ`Ë †mev mgy‡n (wewfbœ w¯‹g) 

Gi ZvwjKv e¨vs‡Ki wbR¯^ I‡qemvB‡U 

Avc‡jvW Kiv n‡q‡Q| 

অজমন 30.09.2020 30.09.2020 30.09.2020  30.12.2020 

৬(ক).৪ সসবা প্রার্থীয়দর জন্য রবশ্রামস্থ/ 
অয়পো কে/ বসার স্থান রনম যাণ/ 
প্রস্তুিকরণ 

রবশ্রামস্থ/ অয়পো 
কে/ বসার স্থান 
রনরম যি/ প্রস্তুিকৃি 

৪ 
 †Rbv‡ij mvwf©m wWwfkb, 

cÖavb Kvh©vjq, XvKv 

30.09.2020 ক্ষ্যমাত্রা 30.09.2020 30.09.2020 30.09.2020  30.09.2020 4 †mevcÖv_©x‡`i Rb¨ wekÖvg ’̄j/ 

A‡cÿvKÿ/emvi ’̄vb BwZg‡a¨ cÖ¯̀Z 

Kiv n‡q‡Q| 

 

অজমন 30.09.2020 30.09.2020 30.09.2020  30.09.2020 

৬(ক).৫ সসবা প্রদায়নর সেয়ে রনরদ যষ্ট 
িাররখরভরত্তক সোয়কন পদ্ধরি প্রচন  

সোয়কন পদ্ধরি 
প্রচরি 

২ িাররখ 
†Rbv‡ij mvwf©m wWwfkb, 

cÖavb Kvh©vjq, XvKv 

30.09.2020 ক্ষ্যমাত্রা 30.09.2020 30.09.2020 30.09.2020  30.09.2020 2  †mev cÖ`v‡bi †ÿ‡Î wbw ©̀ó ZvwiL wfwËK 

†Uv‡Kb c×wZ e¨vs‡Ki wcÖwÝc¨vj kvLvq 

Pvjy Kiv n‡q‡Q| 

 

অজমন 30.09.2020 30.09.2020 30.09.2020  30.09.2020 

৭. ক্রেয়েয়ে শুদ্ধাচার...................৩ 

৭.১ ররএ ২০০৬-এর ধারা ১১(২) ও 

ররআর ২০০৮-এর রবরধ ১৬(৬) 

অনুযায়ী ২০২০-২০২১ অর্থয বছয়রর ক্রয়-

রর ল্পনা  ওয়েবসাইয়ে প্রকাল 

ক্রয়-রর ল্পনা 

ওয়েবসাইয়ে 
প্রকারলি 

৩ 
তাররখ †Rbv‡ij mvwf©m wWwfkb, 

cÖavb Kvh©vjq, XvKv 

30.09.2020 ক্ষ্যমাত্রা 30.09.2020 31.12.2020 31.03.2021  30.06.2021 0 wcwcG 2006 Gi aviv11(2) I wcwcAvi 

2008 Gi wewa 16(6) Abyhvqx ২০২০-

২০২১ অর্থয বছয়রর ক্রয়-রর ল্পনা 

I‡qemvB‡U cÖKv‡ki welqwU cÖwµqvwab| 

 

 

অজমন - - -   

৮. স্বচ্ছতা ও জবাবরদরহ লরিলাী রণ …………………….১৪ 

৮.১  স্ব স্ব কসবা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

(রসটিমজনস্ চার্ মার) বাস্তবায়ন এবং 
ওয়েবসাইয়ে প্রকাল 

কসবা প্রদান 

প্ররতশ্রুরত 

বাস্তবারেি  

এবং ওয়েবসাইয়ে 
প্রকারলি 

২ 
% gvbe m¤ú` Dbœqb wefvM, 

cÖavb Kvh©vjq, XvKv 

100% ক্ষ্যমাত্রা 100% 100% 100% 100% 100% 0 MÖvnK‡`i  †mev cÖ`vb cÖwZkÖæwZ (wmwU‡RÝ 

PvU©vi) cÖbqb, ev¯Íevqb Ges I‡qemvB‡U 

Avc‡jv‡Wi welqwU cÖwµqvaxb Av‡Q| 

 

 

 

 

 

অজমন - -    



 
জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌল  ম ম-রর ল্পনা I AMÖMwZ cwiexÿY KvVv‡gv 2020-2021 Gi Rvbyqvix- gvP© 2021 cÖvwšÍ‡Ki cÖwZ‡e`b 

(পরররলষ্ট ক) 

আঞ্চরক/মাঠ পয যায়ের কায যায়ের নাম: ÷¨vÛvW© e¨vsK wjwg‡UW, cÖavb Kvh©vjq, XvKv 

 ায মক্রমমর নাম  ম মসম্পাদন সূচ  

 

সূচম র 

মান 

এ   

 

বাস্তবায়মনরদারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২০-২০২১ 

অথ মবছমরর 

ক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত ররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  মন্তব্য 

ক্ষ্যমাত্রা/ 

অজমন 

১ম 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪থ ম 

ক ায়ার্ মার 

কমার্ অজমন অরজমত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 
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৮.২ লাখা/অরধলাখা/অরিনস্ত অরফস 

ররদল মন  

ররদল মন 

সম্পন্ন 

২ 
সংখ্যা AvBwmwmwW, cÖavb 

Kvh©vjq, XvKv 

50 ক্ষ্যমাত্রা 10 10 15 15 50 2 cÖavb Kvh©vj‡qi (B›Uvibvj K‡›Uªvj GÛ 

Kgcøv‡qÝ wWwfkb) e¨vs‡Ki kvLv Awdm 

mgyn cwi`k©b K‡ib| D‡jøL¨ †h, 2021 

mv‡j 31 gvP© ch©šÍ AÎ wefvM KZ©„K 

e¨vs‡Ki 138wU kvLvi g‡a¨ 24wU kvLvq I 

cÖavb Kvh©vj‡qi 2wU wWwfk‡b wek` 

cwi`k©b, 19wU kvLvq AvBwmwU AwWU 

Kvh©µg m¤úb œ Kiv nq| 

অজমন 10 10 15  35 

৮.৩ লাখা/অরধলাখা/অরিনস্ত অরফস  

ররদল মন প্ররতমবদমনর সুাররল বাস্তবায়ন 

ররদল মন 

প্ররতমবদমনর 

সুাররল বাস্তবারয়ত 

২ 
% AvBwmwmwW, cÖavb 

Kvh©vjq, XvKv 

100% 

 

ক্ষ্যমাত্রা 100% 100% 100% 100% 100% 2 cÖavb Kvh©vj‡qi AvBwmwmwW e¨vs‡Ki kvLv 

Awdm mgyn wbqwgZ cwi`k©b K‡i 

cÖwZ‡e`‡bi mycvwik mgyn mswkøó 

kvLv/wefvM KK…©K ev¯Ívevqb Kiv n‡”Q| 

Ges G msµvš Í AMÖMwZ cÖwZ‡e`b e¨vs‡Ki 

cwiPvjbv cq©‡`i AwWU KwgwUi mfvq 

wbqwgZfv‡e Dc¯’vcb Kiv nq| 

অজমন 100% 100% 100%  100% 

৮.৪ সরচবায় রনমদ মলমাা ২০১৪ অনুযায়ী 

নরথর কেরণ রবন্যাস রণ  

নরথ কেরণ 

রবন্যাসকৃত 

২ 
% weGgIwW, cÖavb Kvh©vjq, 

XvKv 

100% 

 

ক্ষ্যমাত্রা 100% 100% 100% 100% 100% 0 mwPevjq wb‡ ©̀kgvjv 2014 Abyhvqx bw_i 

†kÖwb web¨vmKi‡bi welqwU cÖwµqvaxb 

Av‡Q| 

অজমন - - -   

৮.৫ কেরণ রবন্যাসকৃত নরথ রবনষ্ট রণ নরথ রবনরষ্টকৃি 
২ 

% weGgIwW, cÖavb Kvh©vjq, 

XvKv 

100% ক্ষ্যমাত্রা 100% 100% 100% 100% 100% 0 e¨vs‡Ki cÖavb Kvh©vjq I kvLv mgy‡ni bw_ 

†kÖwb web¨vmK‡i bw_ webóKi‡bi welqwU 

cÖwµqvaxb Av‡Q| 

অজমন - - -   

৮.৬ প্রারিষ্ঠারনক গণশুনানী আয়োজন  গণশুনানী 
আয়োরজি 

২ 
সংখ্যা ‡evW© wWwfkb, cÖavb 

Kvh©vjq, XvKv 

01 ক্ষ্যমাত্রা 30.04.21 30.04.21 30.04.21 30.06.21 30.06.21 0 cÖavb Kvh©vj‡qi ‡evW© wWwfkb evrmwiK 

GwRGg I MYïbvbxi Av‡qvRb Ki‡Q| 
অজমন - - -   

৮.৭ অরেে আপরত্ত রনষ্পরত্তকরণ অরেে আপরত্ত 
রনষ্পরত্তকৃি 

২ 
% AvBwmwmwW, cÖavb 

Kvh©vjq, XvKv  

100% ক্ষ্যমাত্রা 100% 100% 100% 100% 100%  e¨vs‡Ki B›Uvibvj K‡›Uªvj GÛ Kgcøv‡qÝ 

wWwfkb (AvBwmwmwW) AwWU KZ©„K 

DÐvwcZ AvcwË mg~n wb®úwË K‡i h_vh_ 

e¨e ’̄v MÖnY Ki‡Q| Ges mswkøó kvLvmg~n 

n‡Z AwWU AvcwË wb®úwËc~e©K KgwcøU 

†iKwUwd‡Kkvb mvwU©wd‡KU (wmAviwm) 

msMÖn Kiv n‡”Q| 

অজমন 100% 100% 100%  100% 2 

৯. শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এবং দুনীরি প্ররিয়রায়ি সহােক অন্যান্য  ায মক্রম ……………..১৫ (অগ্রারিকার রভরত্তয়ি ন্যুনিম পাাঁচটি কায যক্রম) 



 
জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌল  ম ম-রর ল্পনা I AMÖMwZ cwiexÿY KvVv‡gv 2020-2021 Gi Rvbyqvix- gvP© 2021 cÖvwšÍ‡Ki cÖwZ‡e`b 

(পরররলষ্ট ক) 

আঞ্চরক/মাঠ পয যায়ের কায যায়ের নাম: ÷¨vÛvW© e¨vsK wjwg‡UW, cÖavb Kvh©vjq, XvKv 

 ায মক্রমমর নাম  ম মসম্পাদন সূচ  

 

সূচম র 

মান 

এ   

 

বাস্তবায়মনরদারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২০-২০২১ 

অথ মবছমরর 

ক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত ররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  মন্তব্য 

ক্ষ্যমাত্রা/ 

অজমন 

১ম 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪থ ম 

ক ায়ার্ মার 

কমার্ অজমন অরজমত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 
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৯.১ e‡Kqv we ỳ¨r, cvwb I R¦vjvbxi wej 

cÖ`vb 

e‡Kqv wej 

cÖ`vbK…Z 

৩ 
% cÖavb Kvh©vj‡qi ¯^¯^ 

wWwfkb Ges kvLv 

e¨e ’̄vcK 

100% ক্ষ্যমাত্রা 100% 100% 100% 100% 100% 3 cÖavb Kvh©vj‡qi GdGwW we ỳ¨r, cvwb I 

cÖ‡qvRbxq wej mgqgZ cwi‡kva Ki‡Q| অজমন 100% 100% 100%  100% 

৯.২ we ỳ¨r, cvwb I R¦vjvbxi 

(†Zj/M¨vm) Gi mvkÖqx/m‡e©vËg e¨envi 

wbwðZKiY 

mvkÖqx e¨envi 

wbwðZKiY 

৩ 
% cÖavb Kvh©vj‡qi ¯^¯^ 

wWwfkb Ges kvLv 

e¨e ’̄vcK 

100% ক্ষ্যমাত্রা 100% 100% 100% 100% 100% 3 cÖavb Kvh©vj‡qi weGgIwW we ỳ¨r, cvwb I 

R¦vjvbxi  (†Zj/MÖvm) Gi mvkÖqx/m‡e©vËg 

e¨envi wbwðZ Ki‡Q| 

অজমন 100% 100% 100%  100% 

৯.৩ Kg©KZ©v-Kg©Pvix e`jxKv‡j cÖwgZ 

wbqg-bxwZ AbymiY 

cÖwgZ bxwZ 

AbymiY 

৩ 
% cÖavb Kvh©vj‡qi gvbe 

m¤ú` Dbœqb wefvM 

Kg©KZ©v-Kg©Pvwi 

e`jxKv‡j cÖwgZ wbqg-

bxwZ AbyimY Ki‡e| 

100% ক্ষ্যমাত্রা 100% 100% 100% 100% 100% 3 cÖavb Kvh©vj‡qi gvbe m¤ú` Dbœqb wefvM 

Kg©KZ©v-Kg©Pvwi e`jxKv‡j cÖwgZ wbqg-

bxwZ AbyimY Ki‡Q| 

অজমন 100% 100% 100%  100% 

৯.4 Awdm Z¨v‡Mi c~‡e© jvBU I 

Kw¤úDUvi eÜKiY 

 
৩ 

% cÖavb Kvh©vj‡qi ¯^¯^ 

wWwfkb Ges kvLv 

e¨e ’̄vcK 

100% ক্ষ্যমাত্রা 100% 100% 100% 100% 100% 3 e¨vs‡Ki  cÖavb Kvh©vjq Ges kvLv ch©v‡q 

Awdm Z¨v‡Mi c~‡e© Kg©KZ©v/Kg©Pvix KZ©„K 

jvBU I Kw¤úDUvi h_vixwZ eÜ Kiv 

n‡”Q| 

অজমন 100% 100% 100%  100% 

৯.5 cÖavb Kvh©vj‡qi I kvLv Awd‡m 

KvM‡Ri Kg e¨envi wbwðZ KiY 

 
৩ 

% cÖavb Kvh©vj‡qi ¯^¯^ 

wWwfkb Ges kvLv 

e¨e ’̄vcK 

100% ক্ষ্যমাত্রা 100% 100% 100% 100% 100% 3 cÖavb Kvh©vj‡qi I kvLv Awd‡m KvM‡Ri 

Kg e¨envi wbwðZ Kivi j‡ÿ¨ e¨vs‡Ki 

†gBj, †gvevBj, GmGgGm BZ¨vw` e¨envi 

Kiv n‡”Q| 

অজমন 100% 100% 100%  100% 

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

১০.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান 
প্রদত্ত পুরস্কার 

৩ তাররখ gvbe m¤ú` Dbœqb wefvM, 

cÖavb Kvh©vjq, XvKv 

30.09.2020 ক্ষ্যমাত্রা 30.04.21 30.04.21 30.04.21 30.06.21 30.06.21 0 e¨vs‡K Kg©iZ Kg©KZ©v-Kg©Pvix‡`i Kg© 

g~j¨vqb K‡i fv‡jv Kv‡Ri cÖ‡bv`bv 

cÖ`v‡bi j‡ÿ¨ cÖwZ eQi cyi¯‹vi cÖ`vb Kiv 

nq| 

 

 

 

 

অজমন - - -   

১০.২ ২০২০-২১ অর্থযবছয়র শুদ্ধাচার পুরস্কারপ্রাপ্তয়দর ২ িাররখ 
gvbe m¤ú` Dbœqb wefvM, 

30.09.2020 ক্ষ্যমাত্রা 30.04.21 30.04.21 30.04.21 30.04.21 30.04.21 0 2020-2021 A_©eQ‡i e¨vs‡K Kg©iZ 



 
জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌল  ম ম-রর ল্পনা I AMÖMwZ cwiexÿY KvVv‡gv 2020-2021 Gi Rvbyqvix- gvP© 2021 cÖvwšÍ‡Ki cÖwZ‡e`b 

(পরররলষ্ট ক) 

আঞ্চরক/মাঠ পয যায়ের কায যায়ের নাম: ÷¨vÛvW© e¨vsK wjwg‡UW, cÖavb Kvh©vjq, XvKv 

 ায মক্রমমর নাম  ম মসম্পাদন সূচ  

 

সূচম র 

মান 

এ   

 

বাস্তবায়মনরদারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২০-২০২১ 

অথ মবছমরর 

ক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত ররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  মন্তব্য 

ক্ষ্যমাত্রা/ 

অজমন 

১ম 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪থ ম 

ক ায়ার্ মার 

কমার্ অজমন অরজমত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 
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পুরস্কারপ্রাপ্তয়দর িারকা ওয়েবসাইয়ে 
প্রকাল 

িারকা 
ওয়েবসাইয়ে 

প্রকারলি 

cÖavb Kvh©vjq, XvKv অজমন - - -   Kg©KZ©v-Kg©Pvix‡`i Kg© g~j¨vqb K‡i 

fv‡jv Kv‡Ri ¯^xK…wZ wnmv‡e cyi¯‹vi 

cÖvß‡`i ZvwjKv cyi¯‹vi cÖ`v‡bi ci 

I‡qemvB‡U cÖKvk Kiv n‡e| 

১১. অর্থয বরাদ্দ....................................................................২ 

১১.১ শুদ্ধাচার কম য-পররকল্পনাে অন্তযভুি 
রবরভন্ন কায যক্রম বাস্তবােয়নর জন্য 
বরাদ্দকৃি  অমথ মর আন্যমারনক ররমাণ 

বরাদ্দকৃি অর্থয ২ ে 
োকা 

GdGwW, cÖavb Kvh©vjq, 

XvKv 

5 jÿ ক্ষ্যমাত্রা 1 jÿ 1 jÿ 1.5 jÿ 1.5 jÿ 1 jÿ 2 ï×vPvi Kg©-cwiKíbvq Aš Íf©³ wewfbœ 

Kvh©µg ev Í̄evq‡bi Rb¨ 5.00 jÿ UvKv 

eivÏ ivLv n‡q‡Q| 

অজমন 1 jÿ 1 jÿ 5 jÿ  5 jÿ 

১২. ররবীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন …………………………….৪ 

১২.১ আঞ্চরক/মাঠ পয যায়ের কায যাে 

কর্তযক প্রণীি জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌল  ম ম-

রর ল্পনা, ২০২০-২১ স্ব স্ব ওয়েবসাইয়ে 
আপয়ােকরণ 

প্রণীত  ম ম-

রর ল্পনা 

আপয়ােকৃত 

২ িাররখ 
‡dvKvj c‡q›U, ˆbwZKZv 

KwgwU Ges weR‡bm wUg, 

cÖavb Kvh©vjq, XvKv 

30.09.2020 ক্ষ্যমাত্রা 30.09.2020 30.09.2020 30.09.2020 30.09.2020 30.09.2020 2 e¨vs‡Ki wbR¯^ I‡qemvB‡U RvZxq  

ï×vPvi †KŠkj Kg©-cwiKíbv, 2020-

2021 Avc‡jvW Kiv n‡q‡Q| 

অজমন 30.09.2020 30.09.2020 30.09.2020  30.09.2020 

১২.২ রনধ মাররত সমময় নত্রমারস  ররবীক্ষ্ণ 

প্ররতমবদন সংরিষ্ট দপ্তর/সংস্থাে দারখ ও 
স্ব স্ব ওয়েবসাইয়ে আপয়ােকরণ 

নত্রমারস  

প্ররতমবদন 

দারখকৃত ও 

আপয়ােকৃত 

২ 
সংখ্যা 

‡dvKvj c‡q›U, ˆbwZKZv 

KwgwU Ges weR‡bm wUg, 

cÖavb Kvh©vjq, XvKv 

30.09.2020 ক্ষ্যমাত্রা 1 1 1 1 4 2  ï×vPvi †KŠkj ev¯Íevq‡b AMÖMwZi 

ˆÎgvwmK cÖwZ‡e`b wba©vwiZ mg‡q 

evsjv‡`k e¨vs‡Ki ˆbwZKZv KwgwU eivvei 

†cÖib Kiv n‡”Q Ges e¨vs‡Ki wbR¯^ 

I‡qemvB‡U Avc‡jvW Kiv n‡”Q| 

অজমন 1 1 1  3 

রব:দ্র:- সকান ক্ররময়কর কায যক্রম প্রয়যাজু না হয় িার কারণ সংরিষ্ট আইন/রবরি/নীরিমাা পয যায়াচনাপূব যক মন্তব্য কায়ম উয়েখ করয়ি হয়ব।  

*** ৬(খ) ক্ররমক সয সক অআঞ্চরক/মাঠ পয যায়ের কায যায়ের সেয়ে প্রয়যাজু সসসক কায যাে ৬(ক) এবং ৬(খ) উভে ক্ররময়ক বরণ যি কায যক্রমসমূহ বাস্তবােন করয়ব। এয়েয়ে সূচয়কর মান প্রদত্ত ছয়ক বরণ যি মায়নর অয়ি যক কয়র রবয়বচন করয়ি হয়ব।    

  

 

 

†gvt kwn ỳj nK         Zvcm Kzgvi gÛj     †gvt evnvi gvngy` 

GmBI, GmGdwW         wfwc, Bb‡f÷‡g›U wWwfkb    Bwfwc GÛ †nW Ae AvBAviGg 


