
13 

 

 আঞ্চলরক/ভাঠ ম যায়েয কাম যারয়েয জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-রয ল্পনা, ২০২০-২০২১ লযলষ্ট ক 

আঞ্চলরক/ভাঠ ম যায়েয কাম যারয়েয নাভ: রফনা উক ন্দ্র, যংপুয 

 াম মক্রকভয নাভ  ভ মম্পাদন সূচ  

 

সূচক য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়কনয

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২০-২০২১ 

অথ মফছকযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ 

ক ায়ার্ মায 

২য় 

ক ায়ার্ মায 

৩য় 

ক ায়ার্ মায 

৪থ ম 

ক ায়ার্ মায 

কভার্ 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারন  ব্যফস্থা………………………………৮ 

১.১ ননরত তা  রভটিয বা   অনুরষ্ঠত বা ৪ ংখ্যা ননরত তা 

 রভটিয 

কপা ার 

কয়ন্ট 

০৪ রক্ষ্যভাত্রা        

অজমন      

১.২ ননরত তা  রভটিয বায রদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন  

ফাস্তফারয়ত রদ্ধান্ত ৪ % বাযপ্রাপ্ত 

 ভ ম তমা 

১০০ % রক্ষ্যভাত্রা        

অজমন      

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

২.১ সুান প্রলিষ্ঠায লনলভত্ত অংীজকনয 

অংগ্রকণ  বা 

অনুরষ্ঠত বা ২ ংখ্যা কপা ার 

কয়ন্ট 

০১ রক্ষ্যভাত্রা        

অজমন      

২.২ অংীজকনয অংগ্রকণ  বায 

লদ্ধান্ত ফাস্তফােন 

ফাস্তফারয়ত রদ্ধান্ত ২ % বাযপ্রাপ্ত 

 ভ ম তমা 

১০০ % রক্ষ্যভাত্রা        

অজমন      

২.৩  ভ ম তমা- ভ মচাযীকদয অংগ্রকণ 

চাকলয ংক্রান্ত প্ররক্ষ্ণ আকয়াজন 

প্ররক্ষ্ণাথী ৩ ংখ্যা বাযপ্রাপ্ত 

 ভ ম তমা 

১০ রক্ষ্যভাত্রা        

অজমন      

২.৪  ভ ম তমা- ভ মচাযীকদয অংগ্রকণ 

সুান ংক্রান্ত প্ররক্ষ্ণ আকয়াজন 

প্ররক্ষ্ণাথী ৩ ংখ্যা বাযপ্রাপ্ত 

 ভ ম তমা 

১০ রক্ষ্যভাত্রা        

অজমন      

3. শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক আইন/তিতি/নীতিমালা/ম্যানুয়াল ও প্রজ্ঞাপন/পতরপত্র এর প্রয়য়াগ/িাস্তিায়ন………….১০ 

৩.১ কর ক্রয়েয য়েয়ে ক্রে কলভটিয 

ভাধ্যয়ভ ক্রে ম্পন্ন কযা কফ 

  % বাযপ্রাপ্ত 

 ভ ম তমা 

      ১০০ % রক্ষ্যভাত্রা        

অজমন      

৩.২ ফীজ লফিযণ ও ক্রয়েয য়েয়ে বান্ডায 

য়যলজষ্টায়য লরলফদ্ধ কযা কফ 

  % বাযপ্রাপ্ত 

 ভ ম তমা 

      ১০০ % রক্ষ্যভাত্রা        

অজমন      

৩.৩ য়গষ্ট াউয়জয য়ফা ও আলথ যক 

লফলয়ে স্বচ্ছিা লনলিি কযা কফ 

 

  % বাযপ্রাপ্ত 

 ভ ম তমা 

      ১০০ % রক্ষ্যভাত্রা        

অজমন      

৪. ওয়েফাইয়ে য়ফাফক্স ারনাগাদকযণ..................................৮ 

৪.১ য়ফা ংক্রান্ত য়োর লি নম্বযমূ স্ব 

স্ব তথ্য ফাতায়কন দৃশ্যভানকযণ   

িথ্য ফািােয়ন 

দৃশ্যভানকৃি 

১ তারযখ   রক্ষ্যভাত্রা        

অজমন      

৪.২ স্ব স্ব ওকয়ফাইকর্ শুদ্ধাচায কফাফক্স কফাফক্স ২ িালযখ   রক্ষ্যভাত্রা        
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 াম মক্রকভয নাভ  ভ মম্পাদন সূচ  

 

সূচক য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়কনয

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২০-২০২১ 

অথ মফছকযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ 

ক ায়ার্ মায 

২য় 

ক ায়ার্ মায 

৩য় 

ক ায়ার্ মায 

৪থ ম 

ক ায়ার্ মায 

কভার্ 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

ারনাগাদ যণ  ারনাগাদকৃত অজমন      

 

 াম মক্রকভয নাভ  ভ মম্পাদন সূচ  

 

সূচক য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়কনয

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২০-২০২১ 

অথ মফছকযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ 

ক ায়ার্ মায 

২য় 

ক ায়ার্ মায 

৩য় 

ক ায়ার্ মায 

৪থ ম 

ক ায়ার্ মায 

কভার্ 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৪.৩ স্ব স্ব ওকয়ফাইকর্ তথ্য অরধ ায  

কফাফক্স ারনাগাদ যণ  

কফাফক্স 

ারনাগাদকৃত 

২ তারযখ রএও 

(আযর) 

 রক্ষ্যভাত্রা        

অজমন      

৪.৪ স্ব স্ব ওকয়ফাইকর্য অরবকমাগ 

প্ররত ায ব্যফস্থা (GRS) কফাফক্স 

ারনাগাদ যণ 

ওকয়ফাইকর্ 

ারনাগাদকৃত 

২ তারযখ রএও 

(আযর) 

 রক্ষ্যভাত্রা        

অজমন      

৪.৫ স্বপ্রয়ণালদিবায়ফ প্রকায়মাগ্য িথ্য 

ারনাগাদ কয়য ওয়েফাইয়ে প্রকা 

ারনাগাদকৃি 

লনয়দ যলকা 

ওয়েফাইয়ে 

প্রকালি 

১ িালযখ  

       - 

 রেযভাো        

অজযন        

৫. সুান প্রলিষ্ঠা……………………………..৭ 

৫.১ শুদ্ধাচায ংক্রান্ত উত্তভ চচ মায তারর া 

প্রণয়ন  কয স্ব স্ব দপ্তয/ংস্থাে কপ্রযণ 

উত্তভ চচ মায 

তারর া কপ্ররযত 

৪ তারযখ বাযপ্রাপ্ত 

 ভ ম তমা 

২০-১২-২০ 

 

রক্ষ্যভাত্রা        

অজমন      

৫.২ অনরাইন রকেকভ অরবকমাগ 

রনষ্পরত্ত যণ 

অরবকমাগ 

রনষ্পরত্তকৃত 

৩ %        - ১০০% রক্ষ্যভাত্রা        

অজমন      

৬. য়ফা প্রদায়নয  ও প্রকয়েয য়েয়ে শুদ্ধাচায...........................১৪ 

৬.১ য়ফা প্রদায়নয য়েয়ে য়যলজস্টায়য 

প্রয়দে য়ফায লফফযণ ও য়ফাগ্রীিায 

ভিাভি ংযেণ  

য়যলজস্টায 

ারনাগাদকৃি 

৩ িালযখ বাযপ্রাপ্ত 

 ভ ম তমা 

4 রক্ষ্যভাত্রা ০৭.০৮.২০ ১৮.১২.২০ ০২.০২.২১ ০৫.০৫.২১    

অজমন      

৬.২ াভারজ  রনযাত্তা  ভ মসূরচ/ প্রকে 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত 

অগ্রগরতয ায     ১ % বাযপ্রাপ্ত 

 ভ ম তমা 

১০০ % রক্ষ্যভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন        

৬.৩ াভালজক লনযাত্তা কভ যসূলচয়ি প্রাপ্ত 

ফযাদ্দ এফং উকাযয়বাগী লনফ যাচয়নয 

প্রাপ্ত ফযাদ্দ ও 

উকাযয়বাগী 

২ িালযখ রএও 

(আযর) 

   ০৩-০৯-২০ রক্ষ্যভাত্রা        

অজমন        
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 াম মক্রকভয নাভ  ভ মম্পাদন সূচ  

 

সূচক য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়কনয

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২০-২০২১ 

অথ মফছকযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ 

ক ায়ার্ মায 

২য় 

ক ায়ার্ মায 

৩য় 

ক ায়ার্ মায 

৪থ ম 

ক ায়ার্ মায 

কভার্ 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

ভানদন্ড দৃশ্যভান স্থায়ন ও ওয়েফাইয়ে 

প্রকা 

লনফ যাচয়নয ভানদন্ড 

দৃশ্যভান স্থায়ন ও 

ওয়েফাইয়ে 

প্রকালি 

   ও 

বাযপ্রাপ্ত 

 ভ ম তমা 

৬.৪ াভালজক লনযাত্তা কভ যসূলচয়ি  

উকাযয়বাগীয়দয িালরকা দৃশ্যভান স্থায়ন 

ও ওয়েফাইয়ে প্রকা  

উকাযয়বাগীয়দয 

িালরকা দৃশ্যভান 

স্থায়ন ও 

ওয়েফাইয়ে 

প্রকালি 

    ৩ িালযখ রএও 

(আযর) ও 

ওআইর 

২০-১২-২০ রেযভাো        

অজযন        

৬.৫ প্র কল্পয ফাস্তফায়ন অগ্রগরত 

রযদ মন/ রযফীক্ষ্ণ 

দারখরকৃত 

প্ররতকফদন 

২ ংখ্যা বাযপ্রাপ্ত 

 ভ ম তমা 

০৪ রক্ষ্যভাত্রা        

অজমন        

৬.৬ প্র ল্প রযদ মন/রযফীক্ষ্ণ 

প্ররতকফদকনয সুারয ফাস্তফায়ন  

ফাস্তফায়কনয ায ৩ % বাযপ্রাপ্ত 

 ভ ম তমা 

১০০ % রক্ষ্যভাত্রা        

অজমন        

৭. ক্রেয়েয়ে শুদ্ধাচায...................৫ 

৭.১ ররএ ২০০৬-এয ধাযা ১১(২) ও 

ররআয ২০০৮-এয রফরধ ১৬(৬) 

অনুমায়ী ২০২০-২১ অথ য ফছয়যয ক্রয়-

রয ল্পনা  ওয়েফাইয়ে প্রকা 

ক্রয়-রয ল্পনা 

ওয়েফাইয়ে 

প্রকালি 

৩ তারযখ রএও 

(আযর) ও 

ওআইর 

 রক্ষ্যভাত্রা        

অজমন      

৭.২ ই-য়েন্ডায়যয ভাধ্যয়ভ ক্রেকাম য 

ম্পাদন 

ই-য়েন্ডায়য ক্রে 

ম্পন্ন 

২ % রএও 

(আযর) ও 

ওআইর 

 রেযভাো        

অজযন        

৮. স্বচ্ছতা ও জফাফরদর লিারী যণ…………………….১২ 

৮.১  স্ব স্ব কফা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

(রটিকজনস্ চার্ মায) ফাস্তফায়ন এফং 

ওয়েফাইয়ে প্রকা 

কফা প্রদান 

প্ররতশ্রুরত 

ফাস্তফালেি  

এফং ওয়েফাইয়ে 

প্রকালি 

২ % বাযপ্রাপ্ত 

 ভ ম তমা 

১০০ % রক্ষ্যভাত্রা       * কৃল  

ম মাকয় ফীজ 

রফতযন। 

* ভাঠ 

কেয 

 ারযগযী 

কফা। 

* কৃলক য 

ভাঠ 

রযদ মন 

পূফ ম  

অজমন      
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 াম মক্রকভয নাভ  ভ মম্পাদন সূচ  

 

সূচক য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়কনয

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২০-২০২১ 

অথ মফছকযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ 

ক ায়ার্ মায 

২য় 

ক ায়ার্ মায 

৩য় 

ক ায়ার্ মায 

৪থ ম 

ক ায়ার্ মায 

কভার্ 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

যাভ ম 

প্রদান। 

* কৃল  

প্ররক্ষ্ণ। 

৮.২ াখা/অরধাখা/অধীনস্থ অলপ 

রযদ মন  

রযদ মন 

ম্পন্ন 

২ ংখ্যা বাযপ্রাপ্ত 

 ভ ম তমা 

০৫ রক্ষ্যভাত্রা        

অজমন      

৮.৩ াখা/অরধাখা/অধীনস্ত অলপ  

রযদ মন প্ররতকফদকনয সুারয ফাস্তফায়ন 

রযদ মন 

প্ররতকফদকনয 

সুারয  

ফাস্তফারয়ত 

২ % ওআইর ১০০ % রক্ষ্যভাত্রা        

অজমন      

৮.৪ রচফারয় রনকদ মভারা, ২০১৪ 

অনুমায়ী নরথয কেরণ রফন্যা যণ  

নরথ কেরণ 

রফন্যাকৃত 

২ % ওআইর ১০০ % রক্ষ্যভাত্রা        

অজমন      

৮.৫ কেরণ রফন্যাকৃত নরথ রফনষ্ট যণ নরথ রফনলষ্টকৃি ২ % ওআইর ১০০ % রক্ষ্যভাত্রা        

অজমন      

৮.৬ প্রালিষ্ঠালনক গণশুনালন আয়োজন   প্রালিষ্ঠালনক 

গণশুনানী 

আয়োলজি 

২ ংখ্যা ওআইর ০১ রক্ষ্যভাত্রা        

 অজমন      

৯. শুদ্ধাচায ংরিষ্ট এফং দুনীলি প্রলিয়যায়ধ ােক অন্যান্য  াম মক্রভ……………..১৫ (অগ্রালধকায লবলত্তয়ি ন্যযনিভ াঁচটি কাম যক্রভ) 

৯.১ ১টি য়ফা জীকযণ   % ওআইর  রক্ষ্যভাত্রা        

অজমন      

৯.২ ই-পাইলরং ফাস্তফােন   % ওআইর  রক্ষ্যভাত্রা        

অজমন      

৯.৩ কর দ্রব্যালদ (ফীজ ও অন্যান্য) 

লফক্রয়েয য়েয়ে লযয়াদ যলদ য়দো 

লনলিি কযয়ি য়ফ 

  % ওআইর  রক্ষ্যভাত্রা        

অজমন      

৯.৪ লিলজোর ালজযা লনলিিকযণ 

 

  % ওআইর  রক্ষ্যভাত্রা        

অজমন      

৯.৫ উয়কন্দ্র দূনীলিমুি য়ফাি য স্থান   % ওআইর  রক্ষ্যভাত্রা        

অজমন      

১০. শুদ্ধাচায চচ যায জন্য পুযস্কায প্রদান..............................৩ 

১০.১ শুদ্ধাচায পুযস্কায প্রদান এফং 

পুযস্কাযপ্রাপ্তয়দয িালরকা ওয়েফাইয়ে 

প্রদত্ত পুযস্কায ৩ তারযখ   রক্ষ্যভাত্রা        

অজমন      
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 াম মক্রকভয নাভ  ভ মম্পাদন সূচ  

 

সূচক য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়কনয

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২০-২০২১ 

অথ মফছকযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ 

ক ায়ার্ মায 

২য় 

ক ায়ার্ মায 

৩য় 

ক ায়ার্ মায 

৪থ ম 

ক ায়ার্ মায 

কভার্ 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রকা 

১১. কভ য-লযয়ফ উন্নেন..........................................................২ 

১১.১ কভ য-লযয়ফ উন্নেন (স্বাস্থযলফলধ 

অন্যযণ/টিওএন্ডইভুি অয়কয়জা 

ভারাভার লফনষ্টকযণ/লযষ্কায-লযচ্ছন্নিা 

বৃলদ্ধ ইিযালদ)  

উন্নি কভ য-লযয়ফ ২ ংখ্যা 

ও 

তারযখ 

বাযপ্রাপ্ত 

 ভ ম তমা 

০৭-১০-২০ 

১০-০২-২১ 

 

রক্ষ্যভাত্রা       * পুযাতন ২ 

টি াওয়ায 

টিরায রফনষ্ট 

কঘালণা। 

* অরপ 

চত্বয 

রযষ্কায 

 যণ। 

অজমন      

১২. অথ য ফযাদ্দ....................................................................২ 

১২.১ শুদ্ধাচায কভ য-লযকেনাে  

অন্তযভুি লফলবন্ন কাম যক্রভ ফাস্তফােয়নয 

জন্য ফযাদ্দকৃি অকথ ময আন্যভালনক 

রযভাণ 

ফযাদ্দকৃি অথ য ২ রে  

 

োকা 

ওআইর ও 

রিরজ রফনা 

১.৫ রক্ষ্যভাত্রা        

অজমন      

১৩. রযফীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন…………………………….৪ 

১৩.১ আঞ্চলরক/ভাঠ ম যায়েয কাম যারে 

কর্তযক প্রণীি জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর 

 ভ ম-রয ল্পনা, ২০২০-২১ স্ব স্ব 

ওয়েফাইয়ে আয়রািকযণ 

প্রণীত  ভ ম-

রয ল্পনা 

আয়রািকৃত 

২ িালযখ রএও 

(আযর) ও 

ওআইর 

১৬.০৮.২০২০ রক্ষ্যভাত্রা        

অজমন      

১৩.২ রনধ মারযত ভকয় নত্রভার  

রযফীক্ষ্ণ প্ররতকফদন ংলিষ্ট 

দপ্তয/ংস্থাে দারখর ও স্ব স্ব ওয়েফাইয়ে 

আয়রািকযণ 

নত্রভার  

প্ররতকফদন 

দারখরকৃত ও 

আয়রািকৃত 

২ ংখ্যা রএও 

(আযর) ও 

ওআইর 

৪ রক্ষ্যভাত্রা        

অজমন ১ ১ ১ ১  

 

লফ:দ্র:- য়কান ক্রলভয়কয কাম যক্রভ প্রয়মাজয না য়র িায কাযণ ংলিষ্ট আইন/লফলধ/নীলিভারা ম যায়রাচনাপূফ যক ভন্তব্য করায়ভ উয়েখ কযয়ি য়ফ। 

 

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                 কভাাম্মদ আরী 

                                                                                                                                                                                                                                                    এএও এফং বাযপ্রাপ্ত  ভ ম তমা 

                                                                                                                                                                                                                                                            রফনা উক ন্দ্র, যংপুয 


