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 আঞ্চলক/মাঠ পয যায়ের কায যায়ের জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌল  ম ম-রর ল্পনা, ২০২০-২০২১ পলরললষ্ট ক 

আঞ্চলক/মাঠ পয যায়ের কায যায়ের নাম: Dc‡Rjv K…wl Awdm, bvivqYMÄ m`i, bvivqYMÄ| 

 ায মক্রমমর নাম  ম মসম্পাদ

ন 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 

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

১.১ ননরত তা  রমটির সভা   অনুরষ্ঠত 

সভা 

৪ সংখ্যা Dc‡Rjv K…wl Awdmv‡ii 

Kvh©vjq,m`i, bvivqYMÄ| 

4 ক্ষ্যমাত্রা 1 1 1 1 4   

অজমন      

১.২ ননরত তা  রমটির 

সভার রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন  

বাস্তবারয়ত 

রসদ্ধান্ত 

৪ % Dc‡Rjv K…wl Awdmv‡ii 

Kvh©vjq,m`i, bvivqYMÄ| 

100% ক্ষ্যমাত্রা  

25% 

 

25% 

 

25% 

 

25% 

100

% 

  

অজমন      

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

২.১ সুলাসন প্রলিষ্ঠার 

লনলমত্ত অংলীজমনর 

অংলগ্রহমণ  সভা 

অনুরষ্ঠত 

সভা 

২ সংখ্যা Dc‡Rjv K…wl Awdmv‡ii 

Kvh©vjq,m`i, bvivqYMÄ| 

4 ক্ষ্যমাত্রা 1 1 1 1 4   

অজমন      

২.২ অংলীজমনর অংলগ্রহমণ  

সভার লসদ্ধান্ত বাস্তবােন 

বাস্তবারয়ত 

রসদ্ধান্ত 

২ % Dc‡Rjv K…wl Awdmv‡ii 

Kvh©vjq,m`i, bvivqYMÄ| 

100% ক্ষ্যমাত্রা 25% 25% 25% 25% 100

% 

  

অজমন      

২.৩  ম ম তমা- ম মচারীকদর 

অংলগ্রহমণ চাকলর সংক্রান্ত 

প্ররলক্ষ্ণ আময়াজন 

প্ররলক্ষ্ণাথী 5 সংখ্যা Dc‡Rjv K…wl Awdmv‡ii 

Kvh©vjq,m`i, bvivqYMÄ| 

50 ক্ষ্যমাত্রা 20 10 10 10    

অজমন      

২.৪  ম ম তমা- ম মচারীকদর 

অংলগ্রহমণ সুলাসন সংক্রান্ত 

প্ররলক্ষ্ণ আময়াজন 

প্ররলক্ষ্ণাথী 5 সংখ্যা Dc‡Rjv K…wl Awdmv‡ii 

Kvh©vjq,m`i, bvivqYMÄ| 

40 ক্ষ্যমাত্রা 10 10 10 10    

অজমন      

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

3.1 bZzb K…wl m¤úªmvib 

bxwZ 

cÖ‡qvM 1 msL¨v Dc‡Rjv K…wl Awdmv‡ii 

Kvh©vjq,m`i, bvivqYMÄ| 

1 ক্ষ্যমাত্রা   1     

অজমন      

3.2 RvZxq K…wl bxwZ  cÖ‡qvM 1 msL¨v Dc‡Rjv K…wl Awdmv‡ii 

Kvh©vjq,m`i, bvivqYMÄ| 

1 ক্ষ্যমাত্রা    1    

অজমন      
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 ায মক্রমমর নাম  ম মসম্পাদ

ন 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 

3.3 mgwš^Z evjvB 

e¨e ’̄vcbv bxwZ 

cÖ‡qvM 1 msL¨v Dc‡Rjv K…wl Awdmv‡ii 

Kvh©vjq,m`i, bvivqYMÄ| 

1 ক্ষ্যমাত্রা 1       

অজমন      

3.4 mvi (e¨e ’̄vcbv) 

AvBb 

cÖ‡qvM 1 msL¨v Dc‡Rjv K…wl Awdmv‡ii 

Kvh©vjq,m`i, bvivqYMÄ| 

1 ক্ষ্যমাত্রা 1       

অজমন      

3.5 mvi (e¨e ’̄vcbv) 

wewagvjv 

cÖ‡qvM 1 msL¨v Dc‡Rjv K…wl Awdmv‡ii 

Kvh©vjq,m`i, bvivqYMÄ| 

1 ক্ষ্যমাত্রা 1       

অজমন      

3.6 †cw÷mvBW iæj&m cÖ‡qvM 1 msL¨v Dc‡Rjv K…wl Awdmv‡ii 

Kvh©vjq,m`i, bvivqYMÄ| 

1 ক্ষ্যমাত্রা 1       

অজমন        

3.7 mvi wWjvi wb‡qvM I 

mvi weZiY msµvšÍ 

bxwZgvjv 

cÖ‡qvM 1 msL¨v Dc‡Rjv K…wl Awdmv‡ii 

Kvh©vjq,m`i, bvivqYMÄ| 

1 ক্ষ্যমাত্রা 1       

অজমন      

3.8 †UKmB Dbœqb jÿ¨ 

(GmwWwR) 

cÖ‡qvM 1 msL¨v Dc‡Rjv K…wl Awdmv‡ii 

Kvh©vjq,m`i, bvivqYMÄ| 

1 ক্ষ্যমাত্রা    1    

অজমন      

3.9 evsjv‡`k AvenvIqv 

cwieZ©b †KŠkj I 

Kg©cwiKíbv  

cÖ‡qvM 1 msL¨v Dc‡Rjv K…wl Awdmv‡ii 

Kvh©vjq,m`i, bvivqYMÄ| 

1 ক্ষ্যমাত্রা  1      

অজমন      

 3.10 RvZxq bvix Dbœqb 

bxwZ 

cÖ‡qvM 1 msL¨v Dc‡Rjv K…wl Awdmv‡ii 

Kvh©vjq,m`i, bvivqYMÄ| 

1 ক্ষ্যমাত্রা    1    

অজমন      

৪. ওয়েবসাইয়ে য়সবাবক্স হানাগাদকরণ..................................৮ 

৪.১ য়সবা সংক্রান্ত য়ো লি 

নম্বরসমূহ স্ব স্ব তথ্য 

বাতায়মন দৃশ্যমানকরণ   

িথ্য 

বািােয়ন 

দৃশ্যমানকৃি 

১ তাররখ Dc‡Rjv K…wl Awdmv‡ii 

Kvh©vjq,m`i, bvivqYMÄ| 

12.7.20 ক্ষ্যমাত্রা 12.7.20 13.10.20 3.1.21 6.4.21    

অজমন      
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 ায মক্রমমর নাম  ম মসম্পাদ

ন 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 

৪.২ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্ 

শুদ্ধাচার কসবাবক্স 

হানাগাদ রণ  

কসবাবক্স 

হানাগাদ 

কৃত 

২ িালরখ Dc‡Rjv K…wl Awdmv‡ii 

Kvh©vjq,m`i, bvivqYMÄ| 

14.7.20 ক্ষ্যমাত্রা 14.7.20 20.10.20 10.1.21 13.4.21    

অজমন      

৪.৩ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্ তথ্য 

অরধ ার   কসবাবক্স 

হানাগাদ রণ  

কসবাবক্স 

হানাগাদ 

কৃত 

4 তাররখ Dc‡Rjv K…wl Awdmv‡ii 

Kvh©vjq,m`i, bvivqYMÄ| 

19.7.20 ক্ষ্যমাত্রা 19.7.20 14.10.20 13.1.21 7.4.21    

অজমন      

৪.৪ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্র 

অরভমযাগ প্ররত ার ব্যবস্থা 

(GRS) কসবাবক্স 

হানাগাদ রণ 

ওময়বসাইমর্ 

হানাগাদ 

কৃত 

২ তাররখ Dc‡Rjv K…wl Awdmv‡ii 

Kvh©vjq,m`i, bvivqYMÄ| 

21.7.20 ক্ষ্যমাত্রা 21.7.20 15.10.20 3.2.21 11.4.21    

অজমন      

৪.৫ স্বপ্রয়ণালদিভায়ব 

প্রকালয়যাগ্য িথ্য হানাগাদ 

কয়র ওয়েবসাইয়ে প্রকাল 

হানাগাদ 

কৃি 

লনয়দ যললকা 

ওয়েবসাইয়ে 

প্রকাললি 

7 িালরখ Dc‡Rjv K…wl Awdmv‡ii 

Kvh©vjq,m`i, bvivqYMÄ| 

22.7.20 ক্ষ্যমাত্রা 22.7.20 18.10.20 17.2.21 2.5.21    

অজযন        

৫. সুলাসন প্রলিষ্ঠা……………………………..৭ 

৫.১ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত উত্তম 

চচ মার তার া প্রণয়ন  মর 

স্ব স্ব দপ্তর/সংস্থাে কপ্ররণ 

উত্তম চচ মার 

তার া 

কপ্রররত 

 তাররখ Dc‡Rjv K…wl Awdmv‡ii 

Kvh©vjq,m`i, bvivqYMÄ| 

 ক্ষ্যমাত্রা        

অজমন      

৫.২ অনাইন রসমেমম 

অরভমযাগ রনষ্পরত্ত রণ 

অরভমযাগ 

রনষ্পরত্তকৃত 

 % Dc‡Rjv K…wl Awdmv‡ii 

Kvh©vjq,m`i, bvivqYMÄ| 

 ক্ষ্যমাত্রা        

অজমন      

৬. য়সবা প্রদায়নর  ও প্রকয়ের য়ক্ষ্য়ত্র শুদ্ধাচার...........................১৪ 

৬.১ য়সবা প্রদায়নর য়ক্ষ্য়ত্র 

য়রলজস্টায়র প্রয়দে য়সবার 

লববরণ ও য়সবাগ্রহীিার 

মিামি সংরক্ষ্ণ  

য়রলজস্টার 

হানাগাদকৃ

ি 

৩ িালরখ Dc‡Rjv K…wl Awdmv‡ii 

Kvh©vjq,m`i, bvivqYMÄ| 

23.7.20 ক্ষ্যমাত্রা 23.7.20 20.10.20 20.1.21 4.5.21    

অজমন      

৬.২ সামারজ  রনরাত্তা 

 ম মসূরচ/ প্রকে বাস্তবায়ন 

অগ্রগরত 

অগ্রগরতর 

হার 

    3 % Dc‡Rjv K…wl Awdmv‡ii 

Kvh©vjq,m`i,bvivqYMÄ| 

100% ক্ষ্যমাত্রা 25% 25% 25% 25% 100

% 

  

অজমন        
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 ায মক্রমমর নাম  ম মসম্পাদ

ন 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 

৬.৩ সামালজক লনরাপত্তা 

কম যসূলচয়ি প্রাপ্ত বরাদ্দ এবং 

উপকারয়ভাগী লনব যাচয়নর 

মানদন্ড দৃশ্যমান স্থায়ন ও 

ওয়েবসাইয়ে প্রকাল 

প্রাপ্ত বরাদ্দ ও 

উপকারয়ভাগী 

লনব যাচয়নর 

মানদন্ড দৃশ্যমান 

স্থায়ন ও 

ওয়েবসাইয়ে 

প্রকাললি 

২ িালরখ Dc‡Rjv K…wl Awdmv‡ii 

Kvh©vjq,m`i, bvivqYMÄ| 

26.7.20 ক্ষ্যমাত্রা 26.7.20 21.10.20 12.1.21 14.4.21 

অজমন        

৬.৪ সামালজক লনরাপত্তা 

কম যসূলচয়ি  

উপকারয়ভাগীয়দর িালকা 

দৃশ্যমান স্থায়ন ও 

ওয়েবসাইয়ে প্রকাল  

উপকারয়ভাগীয়দ

র িালকা 

দৃশ্যমান স্থায়ন 

ও ওয়েবসাইয়ে 

প্রকাললি 

    ৩ িালরখ Dc‡Rjv K…wl Awdmv‡ii 

Kvh©vjq,m`i, bvivqYMÄ| 

26.7.20 ক্ষ্যমাত্রা 29.7.20 22.10.20 9.2.21 18.4.21    

অজযন        

৬.৫ প্র মল্পর বাস্তবায়ন 

অগ্রগরত ররদল মন/ 

ররবীক্ষ্ণ 

দারখকৃত 

প্ররতমবদন 

২ সংখ্যা Dc‡Rjv K…wl Awdmv‡ii 

Kvh©vjq,m`i, bvivqYMÄ| 

9.8.20 ক্ষ্যমাত্রা 9.8.20 28.10.20 16.2.21 9.5.21    

অজমন        

৬.৬ প্র ল্প 

ররদল মন/ররবীক্ষ্ণ 

প্ররতমবদমনর সুাররল 

বাস্তবায়ন  

বাস্তবায়মনর 

হার 

৩ % Dc‡Rjv K…wl Awdmv‡ii 

Kvh©vjq,m`i, bvivqYMÄ| 

4 ক্ষ্যমাত্রা 1 1 1 1 4   

অজমন        

৭. ক্রেয়ক্ষ্য়ত্র শুদ্ধাচার...................৫ 

৭.১ ররএ ২০০৬-এর ধারা 

১১(২) ও ররআর ২০০৮-

এর রবরধ ১৬(৬) অনুযায়ী 

২০২০-২১ অর্ য বছয়রর ক্রয়-

রর ল্পনা  ওয়েবসাইয়ে 

প্রকাল 

ক্রয়-

রর ল্পনা 

ওয়েবসাই

য়ে 

প্রকাললি 

 তাররখ Dc‡Rjv K…wl Awdmv‡ii 

Kvh©vjq,m`i, bvivqYMÄ| 

 ক্ষ্যমাত্রা        

অজমন      

৭.২ ই-য়েন্ডায়রর মাধ্যয়ম 

ক্রেকায য সম্পাদন 

ই-য়েন্ডায়র 

ক্রে সম্পন্ন 

 % Dc‡Rjv K…wl Awdmv‡ii 

Kvh©vjq,m`i, bvivqYMÄ| 

 ক্ষ্যমাত্রা        

অজযন        

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

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



17 

 

 ায মক্রমমর নাম  ম মসম্পাদ

ন 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 

৮.১  স্ব স্ব কসবা প্রদান 

প্ররতশ্রুরত (রসটিমজনস্ 

চার্ মার) বাস্তবায়ন এবং 

ওয়েবসাইয়ে প্রকাল 

কসবা প্রদান 

প্ররতশ্রুরত 

বাস্তবালেি  

এবং 

ওয়েবসাই

য়ে 

প্রকাললি 

7 % Dc‡Rjv K…wl Awdmv‡ii 

Kvh©vjq,m`i, bvivqYMÄ| 

100% ক্ষ্যমাত্রা 25% 25% 25% 25% 100

% 

অজমন      

৮.২ লাখা/অরধলাখা/অধীনস্থ 

অলিস ররদল মন  

ররদল মন 

সম্পন্ন 

 সংখ্যা Dc‡Rjv K…wl Awdmv‡ii 

Kvh©vjq,m`i, bvivqYMÄ| 

 ক্ষ্যমাত্রা        

অজমন      

৮.৩ লাখা/অরধলাখা/অধীনস্ত 

অলিস  ররদল মন 

প্ররতমবদমনর সুাররল 

বাস্তবায়ন 

ররদল মন 

প্ররতমবদমন

র সুাররল  

বাস্তবারয়ত 

 % Dc‡Rjv K…wl Awdmv‡ii 

Kvh©vjq,m`i, bvivqYMÄ| 

 ক্ষ্যমাত্রা        

অজমন      

৮.৪ সরচবায় রনমদ মলমাা, 

২০১৪ অনুযায়ী নরথর কেরণ 

রবন্যাস রণ  

নরথ কেরণ 

রবন্যাসকৃত 

4 % Dc‡Rjv K…wl Awdmv‡ii 

Kvh©vjq,m`i, bvivqYMÄ| 

100% ক্ষ্যমাত্রা 25% 25% 25% 25% 100

% 

  

অজমন      

৮.৫ কেরণ রবন্যাসকৃত নরথ 

রবনষ্ট রণ 

নরথ 

রবনলষ্টকৃি 

 % Dc‡Rjv K…wl Awdmv‡ii 

Kvh©vjq,m`i, bvivqYMÄ| 

 ক্ষ্যমাত্রা        

অজমন      

৮.৬ প্রালিষ্ঠালনক গণশুনালন 

আয়োজন   

প্রালিষ্ঠালনক 

গণশুনানী 

আয়োলজি 

 সংখ্যা Dc‡Rjv K…wl Awdmv‡ii 

Kvh©vjq,m`i, bvivqYMÄ| 

 ক্ষ্যমাত্রা        

 অজমন      

৯. শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এবং দুনীলি প্রলিয়রায়ে সহােক অন্যান্য  ায মক্রম……………..১৫ (অগ্রালেকার লভলত্তয়ি ন্যযনিম পাঁচটি কায যক্রম) 

৯.১ ª̀æZZg mg‡q Awf‡hvM 

wb®úwË 

Awf‡hvM 

wb®úwË 

1 w`b Dc‡Rjv K…wl Awdmv‡ii 

Kvh©vjq,m`i, bvivqYMÄ| 

90 ক্ষ্যমাত্রা 22 22 23 23 90   

অজমন      

৯.২ Awf‡hvM wb®úwË K‡i 

mswkøó e¨w³‡K 

AewnZKiY 

wb®úwËK…Z 

Awf‡hvM  
AewnZKiY 

1 w`b  Dc‡Rjv K…wl Awdmv‡ii 

Kvh©vjq,m`i, bvivqYMÄ| 

7 ক্ষ্যমাত্রা 2 2 2 1 7   

অজমন      

 

৯.৩ AwWU AvcwË 

 

wb®úwËK…Z  
    

 

 

 

    

 

 

 

  



18 

 

 ায মক্রমমর নাম  ম মসম্পাদ

ন 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 

wb®úwËKiY AwWU 

AvcwË  
1 % Dc‡Rjv K…wl Awdmv‡ii 

Kvh©vjq,m`i, bvivqYMÄ| 

50% ক্ষ্যমাত্রা 50% 50% 

অজমন      

৯.৪`ybxwZ cÖwZ‡iva 

m¤úwK©Z Kvh©µg ( †hgbt 

B‡j±wbK Dcw¯’wZ 

MYïbvbx, BZ¨vw`) MÖnb| 

M„wnZ 

Kvh©µg 

1 msL¨v Dc‡Rjv K…wl Awdmv‡ii 

Kvh©vjq,m`i, bvivqYMÄ| 

3 ক্ষ্যমাত্রা 1 1 1  3   

অজমন      

৯.৫`ßi/ms ’̄vi ỳbxwZi 

†ÿÎmg~n (Grey Area ) 

wPwýZ †ÿÎmg~n 

wPwnèZ†ÿÎ

mg~n 

1 msL¨v Dc‡Rjv K…wl Awdmv‡ii 

Kvh©vjq,m`i, bvivqYMÄ| 

3 ক্ষ্যমাত্রা  1 1 1 3   

অজমন      

১০. শুদ্ধাচার চচ যার জন্য পুরস্কার প্রদান..............................৩ 

১০.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান 

এবং পুরস্কারপ্রাপ্তয়দর 

িালকা ওয়েবসাইয়ে প্রকাল 

 

প্রদত্ত 

পুরস্কার 

 তাররখ Dc‡Rjv K…wl Awdmv‡ii 

Kvh©vjq,m`i, bvivqYMÄ| 

 ক্ষ্যমাত্রা        

অজমন      

১১. কম য-পলরয়বল উন্নেন..........................................................২ 

১১.১ কম য-পলরয়বল উন্নেন 

(স্বাস্থযলবলে 

অন্যসরণ/টিওএন্ডইভুি 

অয়কয়জা মাামা 

লবনষ্টকরণ/পলরষ্কার-

পলরচ্ছন্নিা বৃলদ্ধ ইিযালদ)  

উন্নি কম য-

পলরয়বল 

4 সংখ্যা 

ও 

তাররখ 

Dc‡Rjv K…wl Awdmv‡ii 

Kvh©vjq,m`i, bvivqYMÄ| 

4 ক্ষ্যমাত্রা 1 1 1 1 4   

অজমন      

১২. অর্ য বরাদ্দ....................................................................২ 

১২.১ শুদ্ধাচার কম য-

পলরকেনাে  

অন্তযভুি লবলভন্ন কায যক্রম 

বাস্তবােয়নর জন্য বরাদ্দকৃি 

অকথ মর আন্যমালনক ররমাণ 

বরাদ্দকৃি 

অর্ য 

 ক্ষ্  

 

োকা 

Dc‡Rjv K…wl Awdmv‡ii 

Kvh©vjq,m`i, bvivqYMÄ| 

 ক্ষ্যমাত্রা        

অজমন      

১৩. ররবীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন…………………………….৪ 

 

১৩.১ আঞ্চলক/মাঠ পয যায়ের 

 

প্রণীত  ম ম-

 

10 

 

 

  

 

 

 

 

 

      



19 

 

 ায মক্রমমর নাম  ম মসম্পাদ

ন 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 

কায যাে কর্তযক প্রণীি জাতীয় 

শুদ্ধাচার ক ৌল  ম ম-

রর ল্পনা, ২০২০-২১ স্ব স্ব 

ওয়েবসাইয়ে আপয়াডকরণ 

রর ল্পনা 

আপয়াডকৃ

ত 

িালরখ Dc‡Rjv K…wl Awdmv‡ii 

Kvh©vjq,m`i, bvivqYMÄ| 

27.8.20 ক্ষ্যমাত্রা 27.8.20 

অজমন      

১৩.২ রনধ মাররত সমময় 

নত্রমারস  ররবীক্ষ্ণ 

প্ররতমবদন সংলিষ্ট 

দপ্তর/সংস্থাে দারখ ও স্ব স্ব 

ওয়েবসাইয়ে আপয়াডকরণ 

নত্রমারস  

প্ররতমবদন 

দারখকৃত 

ও 

আপয়াডকৃ

ত 

10 সংখ্যা Dc‡Rjv K…wl Awdmv‡ii 

Kvh©vjq,m`i, bvivqYMÄ| 

4 ক্ষ্যমাত্রা 1 1 1 1 4   

অজমন      

 

লব:দ্র:- য়কান ক্রলময়কর কায যক্রম প্রয়যাজয না হয় িার কারণ সংলিষ্ট আইন/লবলে/নীলিমাা পয যায়াচনাপূব যক মন্তব্য কায়ম উয়েখ করয়ি হয়ব। 

 

                       

Dc‡Rjv K…wl Awdmvi 

bvivqYMÄ m`i, bvivqYMÄ| 

 


