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 জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা, ২০১৯-২০২০ এর ৪র্ ম ক োয়োর্ টোর বাস্তবায়ন অগ্রগরত প্রতিবেদন    

দপ্তর/সংস্থোর নার্: িথ্য ও ক োগোব োগ প্রযুতি অতিদপ্তর  

 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনরদারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারন  ব্যবস্থা………………………………৮ 

১.১ ননরত তা  রর্টির সভা   অনুরষ্ঠত সভা ৪ সংখ্যা পররচাল  (অর্ ম ও 

প্রশাসন) 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১   প্রর্াণ  

সংযুি।  অজমন ১ ১      ১       ১  

১.২ ননরত তা  রর্টির সভার 

রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন  

বাস্তবারয়ত রসদ্ধান্ত ৪ % উপ-পতরচোল  

(প্রশোসন) 

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%   

অজমন ১০০% ১০০% ১০০%  ১০০%   

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

২.১ সুশোসন প্রতিষ্ঠোর তনতিত্ত 

অংশীজমনর 

(stakeholders) 

অংশগ্রহমণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ২ সংখ্যা পররচাল  (অর্ ম ও 

প্রশাসন) 

১ লক্ষ্যর্াত্রা    ১    

অজমন -  ১    

২.২ অংশীজমনর অংশগ্রহমণ  

সভার তসদ্ধোন্ত েোস্তেোয়ন 

বাস্তবারয়ত রসদ্ধান্ত ২ % উপ-পতরচোল  

(প্রশোসন) 

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা    ১০০%   

অজমন -  ১০০%    

২.৩  র্ ম তমা- র্ মচারীকদর 

অংশগ্রহমণ চো তর সংক্রোন্ত 

তেতিন্ন প্ররশক্ষ্ণ আময়াজন 

প্ররশক্ষ্ণার্ী ৩ সংখ্যা উপ-পতরচোল  

(প্রশোসন) 

১৫০ জন লক্ষ্যর্াত্রা  ৫০ ৫০ ৫০    

অজমন ২০০     

২.৪  র্ ম তমা- র্ মচারীকদর 

অংশগ্রহমণ সুশাসন সংক্রান্ত 

প্ররশক্ষ্ণ আময়াজন  

প্ররশক্ষ্ণার্ী ৩ সংখ্যা উপ-পতরচোল  

(প্রশোসন) 

১৫০ জন লক্ষ্যর্াত্রা  ৫০ ৫০ ৫০   প্রর্াণ  

সংযুি।  অজমন ১৫৬  ৫০ ৭৮ ২৮  

 ৩. শুদ্ধাচার প্ররতষ্ঠায় সহায়  আইন/রবরি/নীরতর্ালা/ম্যানুময়ল ও প্রজ্ঞাপন/পররপত্র-এর বাস্তবায়ন এবং প্রমর্াজয কক্ষ্মত্র খসড়া প্রণয়ন………….১০ 

৩.১ জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল 

গাইডলাইন, সর ারর  র্ মচারর 

আচরণ রবরির্ালা ১৯৭৯, 

সরচবালয় রনমদ মশর্ালা ২০১৪, 

কসেো সহতজ রণ তনবদ টতশ ো 

কিোিোবে   ো ট সম্পোদবনর 

প্রতশক্ষণ প্রদোন ৫ সংখ্যা পররচাল  (অর্ ম ও 

প্রশাসন) 

৩০ লক্ষ্যর্াত্রা   ৩০     

অজমন ২০০     
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 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনরদারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

তনতিত্ত প্রতশক্ষণ প্রদোন 

 

৩.২ জাতীয় শুদ্ধাচাকরর 

ননরত তা তেষবয় 

 ি ট িটো/ ি টচোরীবদর তনবয় 

প্রতিিোবস ১ি সপ্তোবহ সিো 

আবয়োজন 

আবয়োতজি সিো ৫ সংখ্যা উপ-পতরচোল  

(প্রশোসন) 

১২ লক্ষ্যর্াত্রা ৪ ৪ ৪ ৪   প্রর্াণ  

সংযুি।  অজমন ৪ ৪ ৪  ৪   

৪. ওবয়েসোইবর্ কসেোেক্স হোলনোগোদ রণ..................................৮ 

৪.১ কসেো সংক্রোন্ত কর্োল তি 

নস্বরসমূহ স্ব স্ব তথ্য বাতায়মন 

দৃশ্যিোন রণ   

িথ্য েোিোয়বন 

দৃশ্যিোনকৃি 

১ তাররখ সহ োরী কপ্রোগ্রোিোর  

(পতর ল্পনো ও উন্নয়ন) 

১ি: ৩০.০৯.১৯ 

২য়: ৩১.১২.১৯ 

৩য়:৩১.০৩.২০ 

৪র্ ট: 

৩০.০৬.২০ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০ 

কসবেম্বর 

২০১৯ 

৩১ 

তিবসম্বর  

২০১৯ 

৩১ িোচ ট 

২০২০ 

৩০ জুন 

২০২০ 

  প্রর্াণ  

সংযুি।  

অজমন ৩০ 

কসবেম্বর 

২০১৯ 

৩১ 

তিবসম্বর  

২০১৯ 

২২ র্াচ ম, 

২০২০  

২৩ জুন, 

২০২০  

 

৪.২ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্ 

শুদ্ধাচার কসবাবক্স 

হালনাগাদ রণ  

কসবাবক্স 

হালনাগাদকৃত 

২ িোতরখ সহ োরী কপ্রোগ্রোিোর  

(পতর ল্পনো ও উন্নয়ন) 

১ি: ৩০.০৯.১৯ 

২য়: ৩১.১২.১৯ 

৩য়:৩১.০৩.২০ 

৪র্ ট: 

৩০.০৬.২০ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০ 

কসবেম্বর 

২০১৯ 

৩১ 

তিবসম্বর  

২০১৯ 

৩১ িোচ ট 

২০২০ 

৩০ জুন 

২০২০ 

  প্রর্াণ  

সংযুি।  

অজমন ৩০ 

কসবেম্বর 

২০১৯ 

৩১ 

তিবসম্বর  

২০১৯ 

২২ র্াচ ম, 

২০২০  

২৬ জুন, 

২০২০ 

 

৪.৩ স্বপ্রমণারদত তথ্য প্র োশ 

তনবদ টতশ ো হোলনোগোদ  বর 

ওময়বসাইমর্ প্র াশ 

হালনাগাদকৃত 

রনমদ মরশ া 

ওময়বসাইমর্ 

প্র ারশত 

১ তাররখ সহ োরী পতরচোল  

(প্রশোসন) 

১ি: ৩০.০৯.১৯ 

২য়: ৩১.১২.১৯ 

৩য়:৩১.০৩.২০ 

৪র্ ট: 

৩০.০৬.২০ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০ 

কসবেম্বর 

২০১৯ 

৩১ 

তিবসম্বর  

২০১৯ 

৩১ িোচ ট 

২০২০ 

৩০ জুন 

২০২০ 

  প্রর্াণ  

সংযুি। 

অজমন ৩০ 

কসবেম্বর 

২০১৯ 

৩১ 

তিবসম্বর  

২০১৯ 

২২ র্াচ ম, 

২০২০  

২৩ জুন, 

২০২০  
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 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনরদারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৪.৪ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্ তথ্য 

অরি ার   কসবাবক্স 

হালনাগাদ রণ  

কসবাবক্স 

হালনাগাদকৃত 

২ তাররখ সহ োরী কপ্রোগ্রোিোর  

(পতর ল্পনো ও উন্নয়ন) 

১ি: ৩০.০৯.১৯ 

২য়: ৩১.১২.১৯ 

৩য়:৩১.০৩.২০ 

৪র্ ট: 

৩০.০৬.২০ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০ 

কসবেম্বর 

২০১৯ 

৩১ 

তিবসম্বর  

২০১৯ 

৩১ িোচ ট 

২০২০ 

৩০ জুন 

২০২০ 

  প্রর্াণ  

সংযুি।  

অজমন ৩০ 

কসবেম্বর 

২০১৯ 

৩১ 

তিবসম্বর  

২০১৯ 

২২ র্াচ ম, 

২০২০  

২৩ জুন, 

২০২০ 

 

৪.৫ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্র 

অরভমর্াগ প্ররত ার ব্যবস্থা 

(GRS) কসবাবক্স 

হালনাগাদ রণ 

ওময়বসাইমর্ 

হালনাগাদকৃত 

২ তাররখ সহ োরী পতরচোল  

(বসেো) 

১ি: ৩০.০৯.১৯ 

২য়: ৩১.১২.১৯ 

৩য়:৩১.০৩.২০ 

৪র্ ট: 

৩০.০৬.২০ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০ 

কসবেম্বর 

২০১৯ 

৩১ 

তিবসম্বর  

২০১৯ 

৩১ িোচ ট 

২০২০ 

৩০ জুন 

২০২০ 

  প্রর্াণ  

সংযুি।  

অজমন ২৬ 

কসবেম্বর 

২০১৯ 

৩১ 

তিবসম্বর  

২০১৯ 

২২ র্াচ ম, 

২০২০  

২৩ জুন, 

২০২০ 

 

৫. সুশোসন প্রতিষ্ঠো……………………………..৬ 

৫.১ উত্তর্ চচ মার তারল া 

প্রণয়ন  মর স্ব স্ব 

িন্ত্রণোলয়/রবভামগ কপ্ররণ 

উত্তর্ চচ মার 

তারল া কপ্রররত 

৩ তাররখ সহ োরী পতরচোল  

(প্রশোসন) 

৩০ কসবেম্বর 

২০১৯ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০ 

কসবেম্বর 

২০১৯ 

      

অজমন ৩০ 

কসবেম্বর 

২০১৯ 

    

৫.২ েোংলোবদশ জোিীয় 

তিতজর্োল আত টবর্ চোর-এর 

ক ো োল পবয়ন্ট ও তে ল্প 

ক ো োল পবয়ন্ট  ি ট িটো 

তনবয়োগ ও ওবয়েসোইবর্ প্র োশ 

ক ো োল পবয়ন্ট ও 

তে ল্প ক ো োল 

পবয়ন্ট 

তনবয়োগকৃি ও 

ওবয়েসোইবর্ 

প্র োতশি 

২ তাররখ পররচাল  (অর্ ম ও 

প্রশাসন) 

৩০ কসবেম্বর 

২০১৯ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০ 

কসবেম্বর 

২০১৯ 

      

অজমন ২৮ 

কসবেম্বর 

২০১৯ 

    

৫.৩ জনস্বোর্ ট সংতলিষ্ট  িথ্য 

প্র োশ (সুরক্ষো প্রদোন) 

তেতিিোলো, ২০১৭-এর তেতি ৪ 

“কিতজগবনবর্ি 

অত সোর” 

তনবয়োগকৃি ও 

১ তাররখ পররচাল  (অর্ ম ও 

প্রশাসন) 

৩০ কসবেম্বর 

২০১৯ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০ 

কসবেম্বর 

২০১৯ 
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 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনরদারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

অনুসোবর “কিতজগবনবর্ি 

অত সোর” তনবয়োগ ও 

ওবয়েসোইবর্ প্র োশ 

ওবয়েসোইবর্ 

প্র োতশি 

অজমন ২৮ 

কসবেম্বর 

২০১৯ 

    

৬. প্র বল্পর কক্ষবে শুদ্ধোচোর...........................৯ 

৬.১ প্র বল্পর বারষ ম  ক্রয় 

পরর ল্পনা অনুমর্াদন 

অনুমর্ারদত ক্রয় 

পরর ল্পনা 

২ তাররখ পতরচোল  (পতর ল্পনো 

ও উন্নয়ন) 

৩০ কসবেম্বর 

২০১৯ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০ 

কসবেম্বর 

২০১৯ 

      

অজমন ০৯ জুলোই 

২০১৯ 

    

৬.২ এরডরপ বাস্তবায়ন অগ্রগরত অগ্রগরতর হার ১ % পতরচোল  (পতর ল্পনো 

ও উন্নয়ন) 

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১৫% ৪০% ৭০% ১০০%   প্রর্াণ  

সংযুি।  অজমন ৫১% ৭৩.৫% ৭৯%  ১০০%   

৬.৩ প্র মল্পর বাস্তবায়ন 

অগ্রগরত পররদশ মন/ পররবীক্ষ্ণ 

দারখলকৃত 

প্ররতমবদন 

৩ সংখ্যা পতরচোল  (পতর ল্পনো 

ও উন্নয়ন) 

২০ লক্ষ্যর্াত্রা ৫ ৫ ৫ ৫    

অজমন ৫ ২০ ২৬    

৬.৪ প্র ল্প 

পররদশ মন/পররবীক্ষ্ণ 

প্ররতমবদমনর সুপাররশ 

বাস্তবায়ন 

বাস্তবায়মনর হার ৩ % পতরচোল  (পতর ল্পনো 

ও উন্নয়ন) 

৪০% লক্ষ্যর্াত্রা ৫% ১৫% ২৫% ৪০%   প্রর্াণ  

সংযুি।  অজমন ৫% ১৫% ১০০%  ১০০%   

৭. ক্রয়বক্ষবে শুদ্ধোচোর...................৭ 

৭.১ রপরপএ ২০০৬-এর িারা 

১১(২) ও রপরপআর ২০০৮-এর 

রবরি ১৬(৬) অনুর্ায়ী ২০১৯-

২০ অর্ ট েছবরর ক্রয়-

পরর ল্পনা  ওবয়েসোইবর্ 

প্র োশ 

ক্রয়-পরর ল্পনা 

ওবয়েসোইবর্ 

প্র োতশি 

৩ তাররখ উপ-পতরচোল  (অর্ ম) ৩০.০৯.২০১৯ 

 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০ 

কসবেম্বর 

২০১৯ 

      

অজমন ১২ 

কসবেম্বর 

২০১৯ 

    

৭.২ ই-কর্ন্ডোবরর র্াধ্যমর্ ক্রয় 

 ার্ ম সম্পাদন 

ই-কর্ন্ডাকর ক্রয় 

সম্পন্ন 

৪ % পররচাল  (অর্ ম ও 

প্রশাসন) এেং 

স ল প্র ল্প পররচাল  

৫০% লক্ষ্যর্াত্রা  ১০% ৩০% ৫০%    

অজমন - ৩৫% ৫০%    
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 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনরদারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৮. স্বচ্ছতা ও জবাবরদরহ শতিশোলী রণ…………………….১২ 

৮.১ স্ব স্ব কসবা প্রদান 

প্ররতশ্রুরত (রসটিমজনস্ চার্ মার) 

প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন  

কসবা প্রদান 

প্ররতশ্রুরত প্রণীি 

ও েোস্তেোতয়ি 

২ িোতরখ উপ-পতরচোল  

(প্রশোসন) 

১ি: ৩০.০৯.১৯ 

২য়: ৩১.১২.১৯ 

৩য়:৩১.০৩.২০ 

৪র্ ট: 

৩০.০৬.২০ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০ 

কসবেম্বর 

২০১৯ 

৩১ 

তিবসম্বর  

২০১৯ 

৩১ িোচ ট 

২০২০ 

৩০ জুন 

২০২০ 

  প্রর্াণ  

সংযুি।  

অজমন ৩০ 

কসবেম্বর 

২০১৯ 

৩০ 

 তিবসম্বর  

২০১৯ 

২৪ র্াচ ম, 

২০২০  

২৩ জুন, 

২০২০  

 

৮.২ শাখা/অরিশাখা এেং 

অিীনস্থ অত স পররদশ মন  

পররদশ মন 

সম্পন্ন 

২ সংখ্যা অতিদপ্তবরর স ল 

 ি ট িটো 

২০ লক্ষ্যর্াত্রা ৫ ৫ ৫ ৫   প্রর্াণ  

সংযুি। অজমন ৫ ৫ ৫ ৫   

৮.৩ শাখা/অরিশাখা এেং 

অিীনস্থ অত বসর পররদশ মন 

প্ররতমবদমনর সুপাররশ 

বাস্তবায়ন 

পররদশ মন 

প্ররতমবদমনর 

সুপাররশ 

বাস্তবারয়ত 

২ % স ল উপ-পতরচোল  ৫০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০% ২০% ৩০% ৫০%    প্রর্াণ  

সংযুি। অজমন ১০% ২৫% ১০০% ১০০%   

 ৮.৪ সরচবালয় রনমদ মশর্ালা 

২০১৪ অনুর্ায়ী নরর্র কেরণ 

রবন্যাস রণ  

নরর্ কেরণ 

রবন্যাসকৃত 

২ % স ল উপ-পতরচোল  ১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ৩০% ৫০% ৭০% ১০০%   ই-নরর্ 

কত কেরণ 

রবন্যাস 

 রা 

হময়মছ।  

অর্জন ১০০% ১০০% ১০০% ১০০ %   

 ৮.৫ কেরণ রবন্যাসকৃত নরর্ 

রবনষ্ট রণ 

নরর্ রবনত্ট কৃি ২ % স ল উপ-পতরচোল  ৫০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০% ২০% ৩০% ৫০%   ই-নরর্ 

কত নরর্ 

রবনষ্র্ 

 রণ 

 রা 

হময়মছ।  

অজমন - - -   

৮.৬ প্রোতিষ্ঠোতন  গণশুনোনী 

আবয়োজন  

প্রোতিষ্ঠোতন  

গণশুনোনী 

আবয়োতজি 

২ সংখ্যা পররচাল  (অর্ ম ও 

প্রশাসন) 

৩১ িোচ ট 

২০২০ 

লক্ষ্যর্াত্রা   ৩১ িোচ ট 

২০২০ 

    

অজমন - - ২৫ র্াচ ম, 

২০২০  
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 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনরদারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৯. শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এবং দুনীরত প্ররতমরামি সহায়  অন্যান্য  ার্ মক্রর্……………..১৫ (অগ্রোতি োর তিতত্তবি নুুনিি পাঁচটি  ো টক্রি) 

 ৯.১ অতিব োগ প্রতি োর 

ব্যেস্থো (GRS) তসবেি চোলু 

 রো এেং প্রতশক্ষণ প্রদোন 

GRS তসবেি 

চোলু এেং 

প্রতশক্ষণ 

৩ তাররখ তজআরএস ক ো োল 

পবয়ন্ট  ি ট িটো 

৩০ জুন 

২০২০ 

লক্ষ্যর্াত্রা    ৩০ জুন 

২০২০ 

  প্রর্ান  

সংযুি।  

অজমন - - - ২১ জুন, 

২০২০।  

 

৯.২ তিতজর্োল হোতজরো প্রেিটন তিতজর্োল হোতজরো 

তসবেি চোলু 

৩ তাররখ উপ-পতরচোল  

(প্রশোসন) 

৩০ কসবেম্বর 

২০১৯ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০ 

কসবেম্বর 

২০১৯ 

     রবরসরস 

দ্বারা 

রনয়রিত 

অজমন -     

৯.৩ ই-তরকুইতজশন তসবেি 

প্রচলন 

অনলোইবন 

তরকুইতজশন 

অনুবিোদন 

৩ % উপ-পতরচোল  

(প্রশোসন) 

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%   প্রর্াণ  

সংযুি।  অজমন ১০০% ১০০% ১০০%  ১০০%   

৯.৪ অনলোইবন  কেোর 

ব্যেস্থোপনো 

অনলোইন কেোর 

ব্যেস্থোপনো চোলু 

৩ % উপ-পতরচোল  

(প্রশোসন) 

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%   প্রর্াণ  

সংযুি।  অজমন ১০০% ১০০% ১০০%  ১০০%   

৯.৫ অনলোইন কেোর 

ব্যেস্থোপনো তেষয়  প্রতশক্ষণ 

প্রতশক্ষনোর্ী ৩ সংখ্যো উপ-পতরচোল  

(প্রশোসন) 

৩০ লক্ষ্যর্াত্রা  ৩০      

অজমন - ৩৫    

১০. শুদ্ধোচোর চচ টোর জন্য পুরস্কোর/প্রবণোদনো প্রদোন..............................৫ 

১০.১ শুদ্ধোচোর পুরস্কোর প্রদোন প্রদত্ত পুরস্কোর ৩ তাররখ গঠিি পুরস্কোর প্রদোন 

 তিটি 

৩১ কি ২০২০ লক্ষ্যর্াত্রা    ৩১ কি 

২০২০ 

   

অজমন - - - ৩১ কি 

২০২০ 

 

১০.২ ২০১৮-১৯ অর্ টেছবর 

শুদ্ধোচোর পুরস্কোরপ্রোপ্তবদর 

িোতল ো ওবয়েসোইবর্ প্র োশ 

পুরস্কোরপ্রোপ্তবদর 

িোতল ো 

ওবয়েসোইবর্ 

প্র োতশি 

২ িোতরখ সহ োরী কপ্রোগ্রোিোর 

(প্রশোসন শোখো) 

৩০ কসবেম্বর 

২০১৯ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০ 

কসবেম্বর 

২০১৯ 

      

অজমন ৩০ 

কসবেম্বর 

২০১৯ 

    

১১. অর্ ট েরোদ্দ....................................................................২ 
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 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনরদারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

 ১১.১ শুদ্ধোচোর  ি ট-

পতর ল্পনোয় অন্তটভুি তেতিন্ন 

 ো টক্রি েোস্তেোয়বনর জন্য 

েরোদ্দকৃি  অমর্ মর আনুিোতন  

পররর্াণ 

েরোদ্দকৃি অর্ ট ২ লক্ষ 

র্ো ো 

উপ-পতরচোল  (অর্ ট) ৩ লক্ষ্ লক্ষ্যর্াত্রা  ১ লক্ষ্ ২  লক্ষ্     

অজমন - ৬ লক্ষ ২৫ 

হোজোর 

২০০ শি 

র্ো ো 

   

১২. পররবীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন…………………………….৮ 

১২.১ দপ্তর/সংস্হো  র্তট  প্রণীি                                          

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-

পরর ল্পনা, ২০১৯-২০ স্ব স্ব 

িন্ত্রণোলয় এেং ওবয়েসোইবর্ 

আপবলোি রণ 

প্রণীত  র্ ম-

পরর ল্পনা 

আপবলোিকৃত 

২ িোতরখ সহ োরী কপ্রোগ্রোিোর 

(পতর ল্পনো ও উন্নয়ন) 

১০ জুলোই 

২০১৯ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১০ জুলোই 

২০১৯ 

      

অজমন ১০ জুলোই 

২০১৯ 

    

১২.২ রনি মাররত সর্ময় 

নত্রর্ারস  পররবীক্ষ্ণ 

প্ররতমবদন সংতলিষ্ট  

িন্ত্রণোলয়/তেিোবগ দারখল ও স্ব 

স্ব ওবয়েসোইবর্ আপবলোি রণ 

নত্রর্ারস  

প্ররতমবদন 

দারখলকৃত ও 

আপবলোিকৃত 

২ সংখ্যো সহ োরী কপ্রোগ্রোিোর 

(পতর ল্পনো ও উন্নয়ন) 

১ি: ১৫.১০.১৯ 

২য়: ১৫.০১.২০ 

৩য়: ১৫.০৪..২০ 

৪র্ ট: ১৫.০৭..২০ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১৫ 

অবটোের 

২০১৯ 

১৫ 

জোনুয়োতর 

২০২০ 

১৫  

এতপ্রল 

২০২০ 

১৫  

জুলোই 

২০২০ 

   

অজমন ০৯ 

অবটোের 

২০১৯ 

১২ 

জোনুয়োতর 

২০২০ 

১৪ 

এরপ্রল, 

২০২০  

৫ জুলাই, 

২০২০   

 

১২.৩ আওিোিীন 

আঞ্চতল /িোঠ প টোবয়র 

 ো টোলয়  র্তট  দারখলকৃত 

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-

পরর ল্পনা ও পররবীক্ষ্ণ  

প্ররতমবদমনর ওপর রিডব্যা  

প্রদান 

ত িব্যো  

সিো/ ি টশোলো 

অনুতষ্ঠি 

৪ তাররখ পতরচোল  (পতর ল্পনো 

ও উন্নয়ন) 

৫-১০ জুলোই 

২০১৯ 

 

লক্ষ্যর্াত্রা ৫-১০ 

জুলোই 

২০১৯ 

      

অজমন ১০ জুলোই 

২০১৯ 

    

 

 


