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 (সংশ োধিত)  

 দপ্তর/সংস্থার জোতীয় শুদ্ধোচোর ক ৌ ল  র্ ম-পধর ল্পনো, ২০২০-২০২১ 

 

 

দপ্তর/সংস্থার নোর্: জন ধি  র্ মসংস্থোন ও প্রধ ক্ষণ ব্যুশরো।  
{ 

 োর্ মক্রশর্র নোর্ 

 র্ মসম্পোদন 

সূচ  

 

সূচশ র 

র্োন 

এ   

 

বোস্তবোয়শনর 

দোধয়ত্বপ্রোপ্ত 

ব্যধি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মবছশরর 

লক্ষুর্োত্রো 

বোস্তবোয়ন অগ্রগধত পধরবীক্ষণ, ২০২০-২০২১  

র্ন্তব্য লক্ষুর্োত্রো/ 

অজমন 

১র্ 

ক োয়োর্ মোর 

২য় 

ক োয়োর্ মোর 

৩য় 

ক োয়োর্ মোর 

৪র্ ম 

ক োয়োর্ মোর 

কর্োর্ 

অজমন 

অধজমত 

র্োন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রোধতষ্ঠোধন  ব্যবস্থো………………………………৮ 

১.১ ননধত তো  ধর্টির সভো   অনুধষ্ঠত সভো ২ সংখ্যো পধরচোল  (প্র োসন 

ও অর্ ম) ও NIS 

ক ো োল পশয়ন্ট 

 র্ ম তমো 

২ লক্ষুর্োত্রো ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.২ ননধত তো  ধর্টির সভোর 

ধসদ্ধোন্ত বোস্তবোয়ন  

বোস্তবোধয়ত 

ধসদ্ধোন্ত 

৬ % পধরচোল  

(স ল  োখো) 

১০০% লক্ষুর্োত্রো ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

২. দক্ষতো ও ননধত তোর উন্নয়ন……………………..…. ১০ 

২.১ সুশাসন প্রতিষ্ঠার তনতিত্ত 

অং ীজশনর অং গ্রহশণ  সভো 

অনুধষ্ঠত সভো ২ সংখ্যো পধরচোল (প্রধ ক্ষণ 

পধরচোলনো,  

 র্ মসংস্থোন ও 

বধহগ মর্ন) 

 

২ লক্ষুর্োত্রো -- ১ ১ --    

অজমন      

২.২ অং ীজশনর অং গ্রহশণ  সভোর 

তসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

বোস্তবোধয়ত 

ধসদ্ধোন্ত 

২ % পধরচোল (প্রধ ক্ষণ 

পধরচোলনো,  

 র্ মসংস্থোন ও 

বধহগ মর্ন) 

৫০% লক্ষুর্োত্রো ৫০ % ৫০ % ৫০% ৫০ %    

অজমন      

২.৩  র্ ম তমো- র্ মচোরীকদর 

অং গ্রহশণ চাকতর সংক্রান্ত তবতিন্ন 

প্রধ ক্ষণ আশয়োজন 

প্রধ ক্ষণোর্ী ৩ সংখ্যো পধরচোল   

(প্র োসন ও অর্ ম) , 

উপপধরচোল  

(প্র োসন) 

১৬০ জন লক্ষুর্োত্রো ১৬০ ১৬০ ১৬০ ১৬০    

অজমন      

২.৪  র্ ম তমো- র্ মচোরীকদর 

অং গ্রহশণ সু োসন সংক্রোন্ত প্রধ ক্ষণ 

আশয়োজন 

 

 

প্রধ ক্ষণোর্ী ৩ সংখ্যো পধরচোল   

(প্র োসন ও অর্ ম) , 

উপপধরচোল  

(প্র োসন) 

১৬০ জন লক্ষুর্োত্রো ১৬০ ১৬০ ১৬০ ১৬০    

অজমন      
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 োর্ মক্রশর্র নোর্ 

 র্ মসম্পোদন 

সূচ  

 

সূচশ র 

র্োন 

এ   

 

বোস্তবোয়শনর 

দোধয়ত্বপ্রোপ্ত 

ব্যধি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মবছশরর 

লক্ষুর্োত্রো 

বোস্তবোয়ন অগ্রগধত পধরবীক্ষণ, ২০২০-২০২১  

র্ন্তব্য লক্ষুর্োত্রো/ 

অজমন 

১র্ 

ক োয়োর্ মোর 

২য় 

ক োয়োর্ মোর 

৩য় 

ক োয়োর্ মোর 

৪র্ ম 

ক োয়োর্ মোর 

কর্োর্ 

অজমন 

অধজমত 

র্োন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৩. শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক আইন/তিতি/নীতিমালা/ম্যানুয়াল ও প্রজ্ঞাপন/পতরপত্র-এর িাস্তিায়ন এিং প্রয াজ্য ক্ষেযত্র খসড়া প্রণয়ন………….১০ 

৩.১ শুদ্ধোচোর প্রধতষ্ঠোয় ধরক্রুটিং এশজন্ট 

কেধণধবভোগ স র্ওয়ুোর প্রণয়ন  

 

ধরক্রুটিং 

এশজন্ট 

কেধণধবভোগ 

৫ তোধরখ উপ পধরচোল  

(বোশজর্ ও 

আইটি) 

৩১/১২/২০ লক্ষুর্োত্রো -- ৩১/১২/২০  -- --    

অজমন      

৩.২ অধভবোসী ( ধরক্রুটিং এশজন্ট 

লোইশসন্স ও আচরণ ) ধবধির্োলো, 

২০১৯ ধবএর্ইটি ও অধিন দপ্তরসমূশহ 

অবধহত রণ  

আশয়োজনকৃত 

প্রধ ক্ষণ 

৫ তোধরখ NIS ক ো োল 

পশয়ন্ট  র্ ম তমো 

৩১/১২/২০ লক্ষুর্োত্রো -- ৩১/১২/২০ -- --    

অজমন      

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

৪.১ সসবা সংক্রান্ত স াল তি 

নস্বরসমূহ স্ব স্ব তথ্য বোতোয়শন 

দৃশ্যিানকরণ   

িথ্য 

বািায়নন 

দৃশ্যিানকৃি 

১ তোধরখ উপ পধরচোল  

(বোশজর্ ও আইটি) 

২১/০৩/২১ লক্ষুর্োত্রো -- -- ২১/০৩/২১ --    

অজমন      

৪.২ স্ব স্ব ওশয়বসোইশর্ শুদ্ধোচোর 

কসবোবক্স হোলনোগোদ রণ  

কসবোবক্স 

হোলনোগোদকৃত 

২ িাতরখ উপ পধরচোল  

(বোশজর্ ও আইটি) 

ওশয়বসোইশর্ 

আপশলোশের 

ব্যবস্থো ধনশবন। 

NIS ক ো োল 

পশয়ন্ট  র্ ম তমো 

তথ্য সরবরোহ 

 রশবন।  

৩০/০৯/২০ 

৩১/১২/২০ 

৩১/০৩/২১ 

২৮/০৬/২১ 

লক্ষুর্োত্রো ৩০/০৯/২০ ৩১/১২/২০ ৩১/০৩/২১ ২৮/০৬/২১    

অজমন      

৪.৩ স্বপ্রনণাতদিিানব প্রকাশন াগ্য 

িথ্য হালনাগাদ কনর ওনয়বসাইন  

প্রকাশ 

হালনাগাদকৃ

ি তননদ েতশকা 

ওনয়বসাইন  

প্রকাতশি  

১  তোধরখ RTI ক ো োল 

পশয়ন্ট  র্ ম তমো 

জনোব কর্োোঃ 

র্োহমুদউল্যোহ 

আ ন্দ স্বপ্রনণাতদি 

তথ্য প্র ো  

ধনশদ মধ  ো 

হোলনোগোদ 

 রশবন। 

  

১০/০২/২১ লক্ষুর্োত্রো -- -- ১০/০২/২১ --    

অজমন      
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 োর্ মক্রশর্র নোর্ 

 র্ মসম্পোদন 

সূচ  

 

সূচশ র 

র্োন 

এ   

 

বোস্তবোয়শনর 

দোধয়ত্বপ্রোপ্ত 

ব্যধি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মবছশরর 

লক্ষুর্োত্রো 

বোস্তবোয়ন অগ্রগধত পধরবীক্ষণ, ২০২০-২০২১  

র্ন্তব্য লক্ষুর্োত্রো/ 

অজমন 

১র্ 

ক োয়োর্ মোর 

২য় 

ক োয়োর্ মোর 

৩য় 

ক োয়োর্ মোর 

৪র্ ম 

ক োয়োর্ মোর 

কর্োর্ 

অজমন 

অধজমত 

র্োন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৪.৪ স্ব স্ব ওশয়বসোইশর্ তথ্য অধি োর   

কসবোবক্স হোলনোগোদ রণ 

কসবোবক্স 

হোলনোগোদকৃত  

 

২ তোধরখ RTI ক ো োল 

পশয়ন্ট  র্ ম তমো 

জনোব কর্োোঃ 

র্োহমুদউল্যোহ 

আ ন্দ 

ওশয়বসোইশর্ 

আপশলোশের 

ব্যবস্থো ধনশবন। 

 

৩০/০৯/২০ 

৩১/১২/২০ 

৩১/০৩/২১ 

২৮/০৬/২১ 

লক্ষুর্োত্রো ৩০/০৯/২০ ৩১/১২/২০ ৩১/০৩/২১ ২৮/০৬/২১    

অজমন       

৪.৫ স্ব স্ব ওশয়বসোইশর্র অধভশর্োগ 

প্রধত োর ব্যবস্থো  কসবোবক্স 

হোলনোগোদ রণ 

ওশয়বসোইশর্ 

হোলনোগোদকৃত 

২ িাতরখ উপ পধরচোল  

(বোশজর্ ও আইটি) 

৩০/০৯/২০ 

৩১/১২/২০ 

৩১/০৩/২১ 

২৮/০৬/২১ 

লক্ষ্যিাত্রা ৩০/০৯/২০ ৩১/১২/২০ ৩১/০৩/২১ ২৮/০৬/২১    

অর্েন        

৫. সুশাসন প্রতিষ্ঠা……………………………..৬  

৫.১ উত্তর্ চচ মোর তোধল ো প্রণয়ন 

 শর স্ব স্ব িন্ত্রণালয়/ধবভোশগ কপ্ররণ 

উত্তর্ চচ মোর 

তোধল ো 

কপ্রধরত 

 

৩ তোধরখ উপ পধরচোল  

(বোশজর্ ও আইটি) 

৩১/১২/২০ লক্ষুর্োত্রো  ৩১/১২/২০      

অজমন      

৫.২ অনলোইন ধসশেশর্ অধভশর্োগ 

ধনষ্পধত্ত রণ 

অধভশর্োগ 

ধনষ্পধত্তকৃত 

১ % উপ পধরচোল  

( র্ মসংস্থোন) 

১০০% লক্ষুর্োত্রো ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

৫.৩ বাংলানদশ র্ািীয় তিতর্ াল 

আতকেন কচার-এর স াকাল পনয়ন্ট ও 

তবকল্প স াকাল পনয়ন্ট কি েকিো 

তননয়াগ ও ওনয়বসাইন  প্রকাশ 

স াকাল 

পনয়ন্ট ও 

তবকল্প 

স াকাল 

পনয়ন্ট 

তননয়াগকৃি ও 

ওনয়বসাইন  

প্রকাতশি 

 

২ তোধরখ পধরচোল  

(প্রধ ক্ষণ 

পধরচোলনো),  

ধব ল্প  র্ ম তমো 

উপপধরচোল  

(বোশজর্ ও আইটি) 

৩০/১১/২০ লক্ষুর্োত্রো -- ৩০/১১/২০ -- --    

অজমন      
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 োর্ মক্রশর্র নোর্ 

 র্ মসম্পোদন 

সূচ  

 

সূচশ র 

র্োন 

এ   

 

বোস্তবোয়শনর 

দোধয়ত্বপ্রোপ্ত 

ব্যধি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মবছশরর 

লক্ষুর্োত্রো 

বোস্তবোয়ন অগ্রগধত পধরবীক্ষণ, ২০২০-২০২১  

র্ন্তব্য লক্ষুর্োত্রো/ 

অজমন 

১র্ 

ক োয়োর্ মোর 

২য় 

ক োয়োর্ মোর 

৩য় 

ক োয়োর্ মোর 

৪র্ ম 

ক োয়োর্ মোর 

কর্োর্ 

অজমন 

অধজমত 

র্োন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৬. প্রকনল্পর সক্ষ্নত্র শুদ্ধাচার...........................৯ 

৬.১ প্রকনল্পর বোধষ ম  ক্রয় পধর ল্পনো 

অনুশর্োদন/ধবভোশগ চলর্োন প্র ল্প 

উন্নয়ন  োর্ মক্রর্ পর্ মোশলোচনো  

অনুশর্োধদত 

ক্রয় 

পধর ল্পনো 

৩ তোধরখ প্র ল্প পধরচোল  ও 

উপ প্র ল্প 

পধরচোল   

(সংধিষ্ট প্র ল্প) 

২৯/১০/২০ লক্ষুর্োত্রো -- ২৯/১০/২০ -- --    

অজমন           

৬.২ প্র শল্পর বোস্তবোয়ন অগ্রগধত 

পধরদ মন/পধরবীক্ষণ 

দোধখলকৃত 

প্রধতশবদন 

৩ সংখ্যো র্হোপধরচোল , 

অধতধরি 

র্হোপধরচোল  

(প্রধ ক্ষণ), 

পধরচোল  

(প্রধ ক্ষণ 

পধরচোলনো) ও 

প্রধ ক্ষণ র্োন 

পধর ল্পনো , 

উপপধরচোল  

পর্ মোশয় 

১২ লক্ষুর্োত্রো ২ ৪ ৪ ২    

অজমন      

৬.৩ প্র ল্প পধরদ মন/পধরবীক্ষণ 

প্রধতশবদশনর সুপোধর  বোস্তবোয়ন 

বোস্তবোয়শনর 

হোর 

৩ % প্র ল্প পধরচোল  ও 

উপ প্র ল্প 

পধরচোল   

(সংধিষ্ট প্র ল্প) 

১০০% লক্ষুর্োত্রো  ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

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

৭.১ ধপধপএ ২০০৬-এর িোরো ১১(২) 

ও ধপধপআর ২০০৮-এর ধবধি ১৬(৬) 

অনুর্োয়ী ২০২০-২১ অর্ ে বছনরর 

ক্রয়-পধর ল্পনো  ওনয়বসাইন  প্রকাশ 

ক্রয়-

পধর ল্পনো 

ওনয়বসাইন  

প্রকাতশি 

৩ তোধরখ পধরচোল   

(প্র োসন ও অর্ ম), 

উপপধরচোল  

(সোিোরণ কসবো) ও 

সহ োরী পধরচোল  

(সোিোরন কসবো) 

৩০/০৯/২০ লক্ষুর্োত্রো ৩০/০৯/২০ -- -- --    

অজমন      

৭.২ ই-স ন্ডানরর র্োধ্যশর্ ক্রয় োর্ ম 

সম্পোদন 

ই-কর্ন্ডোসর 

ক্রয় সম্পন্ন 

৪ % পধরচোল   

(প্র োসন ও অর্ ম), 

উপপধরচোল  

(সোিোরণ কসবো) ও 

সহ োরী পধরচোল  

২৫% লক্ষুর্োত্রো -- -- ১০% ১৫%    

অজমন      



5 

 

 

 োর্ মক্রশর্র নোর্ 

 র্ মসম্পোদন 

সূচ  

 

সূচশ র 

র্োন 

এ   

 

বোস্তবোয়শনর 

দোধয়ত্বপ্রোপ্ত 

ব্যধি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মবছশরর 

লক্ষুর্োত্রো 

বোস্তবোয়ন অগ্রগধত পধরবীক্ষণ, ২০২০-২০২১  

র্ন্তব্য লক্ষুর্োত্রো/ 

অজমন 

১র্ 

ক োয়োর্ মোর 

২য় 

ক োয়োর্ মোর 

৩য় 

ক োয়োর্ মোর 

৪র্ ম 

ক োয়োর্ মোর 

কর্োর্ 

অজমন 

অধজমত 

র্োন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

(সোিোরন কসবো) 

৮. স্বচ্ছতো ও জবোবধদধহ শতিশালী রণ……………………. ১১ 

৮.১ স্ব স্ব কসবো প্রদোন প্রধতশ্রুধত 

(ধসটিশজনস্ চোর্ মোর) প্রণয়ন/ 

হোলনোগোদ রণ ও  বোস্তবোয়ন    

 কসবো প্রদোন 

প্রধতশ্রুধত 

প্রণীি ও 

বাস্তবাতয়ি 

৩ % পধরচোল   

(স ল ) 

 

১০০% লক্ষুর্োত্রো  ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

৮.২  োখো/অধি োখো ও 

আওতোিীন/অধিস্তন  োর্ মোলয় 

পধরদ মন 

 

পধরদ মন 

সম্পন্ন 

২ সংখ্যো স ল  োখো ৪০ লক্ষুর্োত্রো ৫ ১৫ ১০ ১০    

অজমন      

৮.৩  োখো/অধি োখো ও 

আওতোিীন/অধিস্তন  োর্ মোলয়  

পধরদ মন প্রধতশবদশনর সুপোধর  

বোস্তবোয়ন 

পধরদ মন 

প্রধতশবদশনর 

সুপোধর  

বোস্তবোধয়ত 

২ % পধরচোল  (প্র োসন 

ও অর্ ম), পধরচোল  

(প্রধ :পধরচোলনো), 

পধরচোল  

( র্ মসংস্থোন) ও 

পধরচোল  

(বধহগ মর্ন) 

সংধিষ্টতো অনুর্োয়ী 

৬০% লক্ষুর্োত্রো ৬০% ৬০% ৬০% ৬০%    

অজমন      

৮.৪ সধচবোলয় ধনশদ ম র্োলো, ২০১৪ 

অনুর্োয়ী নধর্র কেধণ ধবন্যোস রণ  

নধর্ কেধণ 

ধবন্যোসকৃত 

২ % পধরচোল   

(স ল ) 

৪০% লক্ষুর্োত্রো ৫% ১০% ১৫% ১০%    

অজমন      

৮.৫ কেধণধবন্যোসকৃত নধর্ ধবনষ্ট রণ নধর্ 

ধবনতিকৃি 

২ % পধরচোল  

(প্র োসন ও অর্ ম) 

ও উপপধরচোল  

(সোিোরণ কসবো) 

১০০% লক্ষুর্োত্রো -- -- -- ১০০%   ধবনষ্ট রণ 

নধর্র 

১০০% 

অজমন      

৯. শুদ্ধোচোর সংধিষ্ট এবং দুনীধত প্রধতশরোশি সহোয়  অন্যোন্য  োর্ মক্রর্……………..১৫                            (অগ্রাতিকার তিতত্তনি ন্যযনিি পাঁচটি কা েক্রি) 

৯.১ স্বচ্ছ ও ধনরোপদ এবং নবিপশর্ 

নবশদধ    র্ মসংস্থোশনর জন্য 

সশচতনতোমূল  প্রচোরনো 

ধবধলকৃত 

কপোষ্টোর/ 

ধল শলর্ 

৪ সংখ্যো পধরচোল  

(প্র োসন ও অর্ ম) 

ও উপপধরচোল  

(সোিোরণ কসবো) 

 

৫০,০০০ লক্ষুর্োত্রো ১০,০০০ ১৫,০০০ ১৫,০০০ ১০,০০০    

অজমন      

৯.২ নবিপশর্ করধর্শর্ন্স কপ্ররশণর ধবধলকৃত ৪ সংখ্যো পধরচোল  ৪০,০০০ লক্ষুর্োত্রো ১০,০০০ ১০,০০০ ১০,০০০ ১০,০০০    
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 োর্ মক্রশর্র নোর্ 

 র্ মসম্পোদন 

সূচ  

 

সূচশ র 

র্োন 

এ   

 

বোস্তবোয়শনর 

দোধয়ত্বপ্রোপ্ত 

ব্যধি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মবছশরর 

লক্ষুর্োত্রো 

বোস্তবোয়ন অগ্রগধত পধরবীক্ষণ, ২০২০-২০২১  

র্ন্তব্য লক্ষুর্োত্রো/ 

অজমন 

১র্ 

ক োয়োর্ মোর 

২য় 

ক োয়োর্ মোর 

৩য় 

ক োয়োর্ মোর 

৪র্ ম 

ক োয়োর্ মোর 

কর্োর্ 

অজমন 

অধজমত 

র্োন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

জন্য প্রচোর প্রচোরণো   কপোষ্টোর/ 

ধল শলর্ 

(প্র োসন ও অর্ ম) 

ও উপপধরচোল  

(সোিোরণ কসবো) 

অজমন      

৯.৩ তিতর্ াল হাতর্রা পদ্ধতি ধনয়ধর্ত 

র্ধনর্র 

২ তোধরখ পধরচোল  

(প্র োসন ও অর্ ম) 

ও উপপধরচোল  

(সোিোরণ কসবো) 

৩০/১০/২০ 

 

লক্ষুর্োত্রো -- ৩০/১০/২০ -- --    

অজমন      

৯.৪ কি েচারী/কি েকিোনদর উৎসাহ 

প্রদাননর লনক্ষ্য সুষ্ঠিুানব কা েক্রি 

সম্পাদননর  তিতত্তনি প্রতি িানস 

সসরা কি েকিো/কি েচারী তনব োচন ও 

পুরস্কৃিকরণ  

ধনব মোধচত ও 

পুরস্কৃত রণ 

২ সংখ্যো পধরচোল  

(প্র োসন ও অর্ ম) 

২৪ লক্ষুর্োত্রো ০৬ ০৬ ০৬ ০৬    

অজমন      

৯.৫ তবএিইটির আওিািীন অিীন 

দপ্তরসমূনহর কা েক্রনির স্বচ্ছিা ও  

গতিশীলিা আনয়ননর লনক্ষ্য 

তনয়তিি িতন তরং সর্ারদারকরণ            

ধনয়ধর্ত 

র্ধনর্র 

৩ % অধতোঃ 

র্হোপধরচোল  

(প্রধ ক্ষণ), অধতোঃ 

র্হোপধরচোল  

( র্ মসংস্থোন) ও 

পধরচোল  (স ল) 

১০০% লক্ষুর্োত্রো  ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

১০. শুদ্ধাচার চচ োর র্ন্য পুরস্কার প্রদান..............................৩ 

১০.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এবং 

পুরস্কারপ্রাপ্তনদর িাতলকা 

ওনয়বসাইন  প্রকাশ 

প্রদত্ত পুরস্কার ৩ তোধরখ NIS ক ো োল 

পশয়ন্ট  র্ ম তমো ও 

উপপধরচোল  

(বোশজর্ ও অর্ ম) 

ওশয়বসোইশর্ 

আপশলোশের 

ব্যবস্থো ধনশবন। 

 

 

 

 

  

৩০/০৬/২১ লক্ষুর্োত্রো    ৩০/০৬/২১    

অজমন      

১১. কি ে-পতরনবশ উন্নয়ন..........................................................২ 
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 োর্ মক্রশর্র নোর্ 

 র্ মসম্পোদন 

সূচ  

 

সূচশ র 

র্োন 

এ   

 

বোস্তবোয়শনর 

দোধয়ত্বপ্রোপ্ত 

ব্যধি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মবছশরর 

লক্ষুর্োত্রো 

বোস্তবোয়ন অগ্রগধত পধরবীক্ষণ, ২০২০-২০২১  

র্ন্তব্য লক্ষুর্োত্রো/ 

অজমন 

১র্ 

ক োয়োর্ মোর 

২য় 

ক োয়োর্ মোর 

৩য় 

ক োয়োর্ মোর 

৪র্ ম 

ক োয়োর্ মোর 

কর্োর্ 

অজমন 

অধজমত 

র্োন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১১.১ কি ে-পতরনবশ উন্নয়ন 

(স্বাস্থযতবতি অন্যসরণ/টিওএন্ডইভুি 

অনকনর্া িালািাল তবনিকরণ/ 

পতরষ্কার-পতরচ্ছন্নিা বৃতদ্ধ ইিযাতদ)  

 

উন্নি  

কি ে-পতরনবশ 

২ সংখ্যা 

ও 

তোধরখ 

পধরচোল  (স ল), 

উপপধরচোল  

(সোিোরণ কসবো) ও 

সহ োরী পধরচোল  

(সোিোরন কসবো) 

প্রশয়োজনীয় লধজধষ্ট  

সোশপ মর্ প্রদোন 

 রশবন।  

৩০/০৯/২০ 

৩১/১২/২০ 

৩১/০৩/২১ 

২৮/০৬/২১ 

লক্ষুর্োত্রো ৩০/০৯/২০ ৩১/১২/২০ ৩১/০৩/২১ ২৮/০৬/২১    

অজমন      

১২. অর্ ে বরাদ্দ....................................................................৩ 

১২.১ শুদ্ধাচার কি ে-পতরকল্পনায় 

অন্তেভুি তবতিন্ন কা েক্রি বাস্তবায়ননর 

র্ন্য বরাদ্দকৃি  অশর্ মর আন্যিাতনক 

পধরর্োণ 

বরাদ্দকৃি 

অর্ ে 

৩ লক্ষ্ 

 াকা 

পধরচোল  (প্র োসন 

ও অর্ ম), 

উপপধরচোল  

(বোশজর্ ও অর্ ম) ও 

সহ োরী পধরচোল  

(বোশজর্) 

৪,০০,০০০ লক্ষুর্োত্রো ১,০০,০০০ ১,০০,০০০ ১,০০,০০০ ১,০০,০০০    

অজমন      

১৩. পধরবীক্ষণ ও মূল্যোয়ন……………………………....৮ 
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প োনয়র কা োলয় কর্তেক দোধখলকৃত 

জোতীয় শুদ্ধোচোর ক ৌ ল  র্ ম-

পধর ল্পনো ও পধরবীক্ষণ  

প্রধতশবদশনর ওপর ধ েব্যো  প্রদোন 

ত িব্যাক 

সিা/কি েশালা 

অন্যতষ্ঠি 

৪ তোধরখ পধরচোল   

(প্র োসন ও অর্ ম) 

০৭/১০/২০ 

০৭/০১/২১ 

০৭/০৪/২১ 

০৭/০৭/২১ 

লক্ষুর্োত্রো ০৭/১০/২০ ০৭/০১/২১ 

 

০৭/০৪/২১ 

 

০৭/০৭/২১    

অজমন      

 


