
 দপ্তর/সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কর্ ম-পররকল্পনা, ২০২০-২০২১ পরররশষ্ট ক 

দপ্তর/সংস্থার নার্: কনৌপররবহন অরিদপ্তর 

কার্ মক্রমর্র নার্ কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচমকর 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০ -২০২১ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ,  ২০২০ -২০২১  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ককায়ার্ মার 

২য় 

ককায়ার্ মার 

৩য় 

ককায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ককায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারনক ব্যবস্থা………………………………৮ 

১.১ ননরতকতা করর্টির সভা   অনুরষ্ঠত সভা ৪ সংখ্যা পররচালক ৪ টি লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১   সভার কনাটিশ ও 

কার্ মরববরণী 

সংযুি (সংযুরি-

১.১) 

অজমন ১ ১ ১ ১  

১.২ ননরতকতা করর্টির সভার রসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন  

বাস্তবারয়ত 

রসদ্ধান্ত 

৪ % পররচালক 8০% লক্ষ্যর্াত্রা 8০ 8০ 8০ 8০   সভার  

কার্ মরববরণী ও 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত 

সংযুি (সংযুরি-

১.২) 

অজমন ৮০ ৮০ 8০ 8০  

২. দক্ষ্তা ও ননরতকতার উন্নয়ন……………………..…. ১০ 

২.১ সুশাসন প্রতিষ্ঠার তনতিত্ত 

অংশীজমনর অংশগ্রহমণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ২ সংখ্যা পররচালক ৪ টি লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১   সভার কনাটিশ ও 

কার্ মরববরণী 

সংযুি (সংযুরি-

২.১) 

অজমন ১ ১ ১ ১  

২.২ অংশীজমনর অংশগ্রহমণ  সভার 

তসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত 

রসদ্ধান্ত 

২ % পররচালক 8০% লক্ষ্যর্াত্রা 8০ 8০ 8০ 8০   সভার  

কার্ মরববরণী ও 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত 

সংযুি (সংযুরি-

১.২) 

অজমন ৮০ ৮০ 8০ 8০  

২.৩ কর্ মকতমা-কর্ মচারীকদর অংশগ্রহমণ 

চাকতর সংক্রান্ত তবতিন্ন প্ররশক্ষ্ণ 

আময়াজন 

প্ররশক্ষ্ণার্ী ৩ সংখ্যা পররচালক 60 Rb লক্ষ্যর্াত্রা 15 15 15 15   প্ররশক্ষ্মণর কনাটিশ ও 

প্ররশক্ষ্ণার্ীমদর 

উপরস্থরত (সংযুরি-

২.৩) 

অজমন ১০ ২২ ২২ ১৯  

২.৪ কর্ মকতমা-কর্ মচারীকদর অংশগ্রহমণ 

সুশাসন সংক্রান্ত প্ররশক্ষ্ণ আময়াজন 

প্ররশক্ষ্ণার্ী ৩ সংখ্যা পররচালক 60 Rb লক্ষ্যর্াত্রা 15 15 15 15   প্ররশক্ষ্মণর কনাটিশ ও 

প্ররশক্ষ্ণার্ীমদর 

উপরস্থরত (সংযুরি-

২.৪) 

অজমন ১০ ২১ ১৫ ২৩  



কার্ মক্রমর্র নার্ কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচমকর 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০ -২০২১ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ,  ২০২০ -২০২১  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ককায়ার্ মার 

২য় 

ককায়ার্ মার 

৩য় 

ককায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ককায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

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

৩.১ Af¨šÍixY †bŠ PjvPj 

Aa¨v‡`k-1976 ms‡kvabx I 

evsjvq iæcvšÍKiY 

 

 

gwš¿cwil` KwgwUi 

Aby‡gv`‡bi Rb¨ 

cybt Dc¯’vcb 

৩ ZvwiL Pxd 

bwUK¨vj 

mv‡f©qvi 

 

30/6/21 

লক্ষ্যর্াত্রা - - - 30/6/21   কনৌপররবহন 

র্ন্ত্রণালয় হমত 

চূড়ান্ত পূব মক 

বাবামকা কত কপ্ররণ 

করা হময়মছ।  

অজমন      

৩.২  gv‡P©›U wkwcs Aa¨v‡`k-1983 

 

 

civgk©K‡`i 

cÖwZ‡e`b Abyhvqx 

PzovšÍ Lmov cÖbqY 

 

৩ ZvwiL Pxd 

bwUK¨vj 

mv‡f©qvi 

 

30/6/21 

লক্ষ্যর্াত্রা - - - 30/6/21 -  কনৌপররবহন 

র্ন্ত্রণালময় খসড়া 

কপ্ররণ করা 

হময়মছ।  

অজমন 

 

 

 

 

     

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

৪.১ সসবা সংক্রান্ত সোল তি নস্বরসমূহ 

স্ব স্ব তথ্য বাতায়মন দৃশ্যিানকরণ   

িথ্য বািায়য়ন 

দৃশ্যিানকৃি 

১ তাররখ উপ-

পররচালক 

(গ ও উ) 

 

৩১/১২/২০ 

লক্ষ্যর্াত্রা - ৩১/১২/২০ - -   ওময়বসাইর্ 

সংক্রান্ত ডকুমর্ন্টস 

(সংযুরি-৪.১) 

অজমন  ৩১/১২/২০    

৪.২ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্ শুদ্ধাচার 

কসবাবক্স হালনাগাদকরণ  

কসবাবক্স 

হালনাগাদকৃত 

২ িাতরখ উপ-

পররচালক 

(গ ও উ) 

 

৩০/৯/২০ 

৩০/১২/২০ 

১/৩/২১ 

৩০/৬/২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/৯/২০ ৩০/১২/২০ ১/৩/২১ ৩০/৬/২১   ওময়বসাইর্ 

সংক্রান্ত ডকুমর্ন্টস 

(সংযুরি-৪.২) 

অজমন ৩০/৯/২০ ৩০/১২/২০ ১/৩/২১ ৩০/৬/২১  

৪.৩ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্ তথ্য অরিকার   

কসবাবক্স হালনাগাদকরণ 

 

কসবাবক্স 

হালনাগাদকৃত 

২ তাররখ উপ-

পররচালক 

(গ ও উ) 

 

৩1/১২/২০ 

৩০/6/২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা - ৩1/১২/২০ 

 

- ৩1/১২/২০ 

 

  ওময়বসাইর্ 

সংক্রান্ত ডকুমর্ন্টস 

(সংযুরি-৪.৩) 
অজমন  ৩1/১২/২০ 

 

 ৩1/১২/২০ 

 

 

৪.৪ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্ অরভমর্াগ 

প্ররতকার ব্যবস্থা কসবাবক্স 

হালনাগাদকরণ  

ওময়বসাইমড 

হালনাগাদকৃত 

২ তাররখ উপ-

পররচালক 

(গ ও উ) 

৩০/৯/২০ 

3১/১২/২০ 

30/৩/২১ 

৩০/৬/২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/৯/২০ ৩1/১২/২০ 30/৩/২১ ৩০/৬/২১   ওময়বসাইর্ 

সংক্রান্ত ডকুমর্ন্টস 

(সংযুরি-৪.৪) 

অজমন ৩০/৯/২০ ৩1/১২/২০ 30/৩/২১ ৩০/৬/২১  

৪.৫ স্বপ্রমণারদতভামব প্রকাশমর্াগ্য 

তথ্য হালনাগাদ কমর ওময়বসাইমড 

প্রকাশ  

হালনাগাদকৃত 

রনমদ মরশকা 

ওময়বসাইমর্ 

১ তাররখ উপ-

পররচালক 

(গ ও উ) 

 

30/৩/২১ 

 

লক্ষ্যর্াত্রা - - 30/৩/২১ 

 

-   ওময়বসাইর্ 

সংক্রান্ত ডকুমর্ন্টস 

(সংযুরি-৪.৫) অজমন   30/৩/২১   



কার্ মক্রমর্র নার্ কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচমকর 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০ -২০২১ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ,  ২০২০ -২০২১  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ককায়ার্ মার 

২য় 

ককায়ার্ মার 

৩য় 

ককায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ককায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রকারশত  

৫. সুশাসন প্রতিষ্ঠা……………………………..৬ 

৫.১ উত্তর্ চচ মার তারলকা প্রণয়ন কমর 

স্ব স্ব িন্ত্রণালয়/রবভামগ কপ্ররণ 

উত্তর্ চচ মার 

তারলকা কপ্রররত 

৩ তাররখ পররচালক 

 

৩০/৬/২১ লক্ষ্যর্াত্রা -- -- - ৩০/৬/২১    

অজমন    ২৭/৬/২১  

৫.২ অনলাইন তসয়েয়ি অতিয় াগ 

তনস্পতত্তকরণ 

অতিয় াগ 

তনস্পতত্তকৃি 

৩ % পররচালক 

 

৮০% লক্ষ্যর্াত্রা 80 80 80 80   অনলাইমন 

অরভমর্াগ সংক্রান্ত 

ডকুমর্ন্টস 

(সংযুরি-৫.২) 

অজমন ৮০ ৮০ 80 80  

৬. প্রকয়ের সেয়ে শুদ্ধাচার...........................৯ 

৬.১ প্রকয়ের বারষ মক ক্রয় পররকল্পনা 

অনুমর্াদন 

অনুমর্ারদত ক্রয় 

পররকল্পনা 

২ তাররখ প্রকল্প 

পররচালক 

30/09/২০ 

3১/১২/২০ 

লক্ষ্যর্াত্রা 30/09/২০ 3১/১২/২০ - -   অনুমর্ারদত ক্রয় 

পররকল্পনা সংক্রান্ত 

ডকুমর্ন্টস 

(সংযুরি-৬.১) 

অজমন - ১৯/১১/২০    

৬.২ প্রকমল্পর বাস্তবায়ন অগ্রগরত 

পররদশ মন/ পররবীক্ষ্ণ 

দারখলকৃত 

প্ররতমবদন 

 

২ সংখ্যা প্রকল্প 

পররচালক 

৮ লক্ষ্যর্াত্রা ২ ২ ২ ২   পররদশ মন 

প্ররতমবদন 

(সংযুরি-৬.২) 

অজমন ২ ২ ২ ২  

৬.৩ প্রকমল্পর  পররদশ মন/ পররবীক্ষ্ণ 

প্ররতমবদমনর সুপাররশ বাস্তবায়ন 

বাস্তবায়মনর হার ২ % প্রকল্প 

পররচালক 

৮০% লক্ষ্যর্াত্রা 80 80 80 80   পররদশ মন 

প্ররতমবদন ও 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত 

(সংযুরি-৬.৩) 

অজমন ৮০ ৮০ 80 80  

      

৭. ক্রয়য়েয়ে শুদ্ধাচার...................৭ 

৭.১ রপরপএ ২০০৬-এর িারা ১১(২) ও 

রপরপআর ২০০৮-এর রবরি ১৬(৬) 

অনুর্ায়ী ২০২০-২১ অর্ থ বছয়রর ক্রয়-

পররকল্পনা  ওয়য়বসাইয়ে প্রকাশ 

ক্রয়-পররকল্পনা 

ওয়য়বসাইয়ে 

প্রকাতশি 

৩ তাররখ সহকvix 

পররচালক 

(কর্ন) 

৩০/০৯/২০ 

 

31/12/20 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/০৯/২০ ৩1/12/২০ - -   অনুমর্ারদত ক্রয় 

পররকল্পনা সংক্রান্ত 

ডকুমর্ন্টস 

(সংযুরি-৭.১) 

অজমন  ১২/1০/২০    

৭.২ ই-য়েন্ডায়রর র্াধ্যমর্ ক্রয় কার্ ম 

সম্পাদন 

ই-কর্ন্ডাসর ক্রয় 

সম্পন্ন 

৪ % সহকvix 

পররচালক 

(কর্ন) 

৫০% লক্ষ্যর্াত্রা ৫০ ৫০ ৫০ ৫০   ই-কর্ন্ডার সংক্রান্ত 

ডকুমর্ন্টস 

(সংযুরি-৭.২) 

অজমন ৫০ ৫০ ৫০ ৫০  

৮. স্বচ্ছতা ও জবাবরদরহ শতিশালীকরণ…………………….১৪ 



কার্ মক্রমর্র নার্ কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচমকর 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০ -২০২১ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ,  ২০২০ -২০২১  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ককায়ার্ মার 

২য় 

ককায়ার্ মার 

৩য় 

ককায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ককায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৮.১ স্ব স্ব কসবা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

(রসটিমজনস্ চার্ মার) প্রণয়ন ও 

বাস্তবায়ন  

কসবা প্রদান 

প্ররতশ্রুরত প্রণীি 

ও বাস্তবাতয়ি 

3 % পররচালক 

 

৮০% লক্ষ্যর্াত্রা 80 80 80 80   ওময়বসাইর্ 

সংক্রান্ত ডকুমর্ন্টস 

(সংযুরি-৮.১) 

অজমন 80 80 80 80  

৮.২ শাখা/অরিশাখা এবং অধীনস্থ 

অতিস পররদশ মন  

পররদশ মন 

সম্পন্ন 

২ সংখ্যা র্হাপররচালক 

 

৪ wU লক্ষ্যর্াত্রা - 1 ২ 1   পররদশ মন 

প্ররতমবদন 

(সংযুরি-৮.২) 
অজমন  ১ ২ 1  

৮.৩ শাখা/অরিশাখা এবং অধীনস্থ 

অতিয়সর পররদশ মন প্ররতমবদমনর 

সুপাররশ বাস্তবায়ন 

পররদশ মন 

প্ররতমবদমনর 

সুপাররশ 

বাস্তবারয়ত 

২ % র্হাপররচালক 

 

৮০% লক্ষ্যর্াত্রা 80 80 80 80   পররদশ মন 

প্ররতমবদন ও 

সুপররশ বাস্তবায়ন 

(সংযুরি-৮.৩) 

অজমন  80 80 80  

৮.৪ সরচবালয় রনমদ মশর্ালা ২০১৪ 

অনুর্ায়ী নরর্র কেরণ রবন্যাসকরণ  

নরর্ কেরণ 

রবন্যাসকৃত 

২ % পররচালক 

 

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা    ১০০   সরচবালয় 

রনমদ মশর্ালা ২০১৪ 

অনুর্ায়ী অরিদপ্তর 

এর সকল নরর্ 

কেরণ রবন্যাসকৃত 

অজমন    ১০০  

৮.৫ কেরণ রবন্যাসকৃত নরর্ রবনষ্টকরণ 

 

 

নরর্ রবনতিকৃি ২ % পররচালক 

 

৫০% লক্ষ্যর্াত্রা    ৫০   সরচবালয় 

রনমদ মশর্ালা ২০১৪ 

অনুর্ায়ী নরর্ 

রবনরষ্ট করা 

হময়মছ। 

অজমন    ৫০  

৮.৬ প্রাতিষ্ঠাতনক গণশুনানী আয়য়াজন  প্রাতিষ্ঠাতনক 

গণশুনানী 

আয়য়াতজি 

৩ সংখ্যা র্হাপররচালক 

 

২ wU লক্ষ্যর্াত্রা - ১ - ১   কনাটিশ ও 

কার্ মরববরণী 

(সংযুরি-৮.৬) 

অজমন 

 

 

 ১ ১ -  

৯. শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এবং দুনীরত প্ররতমরামি সহায়ক অন্যান্য কার্ মক্রর্……………..১৫ (অগ্রাতধকার তিতত্তয়ি ন্যুনিি পাঁচটি কা থক্রি) 

৯.১ Kg©KZv©Mb‡K ï×vPvi I ỳbx©wZ 

cÖwZ‡iva wel‡q m‡PZb I 

AbycÖvwYZ Kiv  

`ybx©wZ cÖwZ‡iva ৩ সংখ্যা র্হাপররচালক 

 

১০ wU লক্ষ্যর্াত্রা 2 ৩ ৩ 2   সভার কনাটিশ  ও 

কার্ মরববরণী 

(সংযুরি-৯.১) 

অজমন ২ ৩ ৩ 2  

৯.২ Kg©Pvix‡`i ï×vPvi I `~bx©wZ 

cÖwZ‡iva wel‡q m‡PZb I D×z× Kiv  

`ybx©wZ cÖwZ‡iva ৩ সংখ্যা র্হাপররচালক 

 

১০  wU লক্ষ্যর্াত্রা ২ ৩ ৩ ২   সভার কনাটিশ  ও 

কার্ মরববরণী 

(সংযুরি-৯.১) 

অজমন ২ ৩ ৩ ২  



কার্ মক্রমর্র নার্ কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচমকর 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০ -২০২১ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ,  ২০২০ -২০২১  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ককায়ার্ মার 

২য় 

ককায়ার্ মার 

৩য় 

ককায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ককায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৯.3 Awa`ß‡ii wewfbœ kvLvq 

Awbq‡gi Awf‡hvM MÖnb I wb¯úwË 

 Awf‡hvM 

wb¯úwËKiY  

৩ % র্হাপররচালক 

 

80% লক্ষ্যর্াত্রা 80 80 80 80   - 

অজমন      

৯.4 Awa`ß‡ii Kg©KZv© I 

Kg©Pvix‡`i mgqvbyeZx©Zv I 

k„•Ljv‡eva welqK cÖwkÿY 

cÖwkÿb cÖ`vb ৩ সংখ্যা পররচালক 

 

১০ wU লক্ষ্যর্াত্রা ২ ৩ ৩ ২   প্ররশক্ষ্মণর কনাটিশ ও 

প্ররশক্ষ্ণার্ীমদর 

উপরস্থরত (সংযুরি-

২.৪) 

 

অজমন ২ ৩ ৩ ২  

৯.5 ‡mev aib Abymv‡i, †mev 

cvIqvi ’̄v‡b w`K wb‡ ©̀kbv ’̄vcb 

‡mev mnRxKiY ৩ % পররচালক 

 

80% লক্ষ্যর্াত্রা 80 80 80 80   †mev cvIqvi 

¯’v‡b w`K 

রনমদ মশনার ছরব 

(সংযুরি-৯.৫) 

অজমন 80 80 80 80  

10. ï×vPvi PP©vi Rb¨ cyi¯‹vi cÖ`vb .. .. .. ... ..  .. .. ... .... .... .. ..... ৩ 

১০.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এবং 

পুরস্কারপ্রাপ্তয়দর িাতলকা ওয়য়বসাইয়ে 

প্রকাশ 

প্রদত্ত পুরস্কার ৩ িাতরখ র্হাপররচালক 

 

31/0৫/2১ লক্ষ্যর্াত্রা - - - 31/05/2১   - 

অজমন - ০১/১০/2০ -   

১১. কি থ-পতরয়বশ উন্নয়ন...................................................................২ 

১১.১ কি থ-পতরয়বশ উন্নয়ন (স্বাস্থুতবতধ 

অন্যসরণ/টিওএন্ডইভুি অয়কয়জা 

িালািাল তবনিকরণ/পতরস্কার-

পতরচ্ছন্নিা বৃতদ্ধ ইিুাতদ) 

উন্নি কি থ-

পতরয়বশ 

২ সংখ্যা 

ও 

িাতরখ 

mnKvix 

cwiPvjK 

(Kgb) 

 

৪ wU 

3০/৬/2১ 

লক্ষ্যর্াত্রা - - - ৩০/৬/২১   সংরিষ্ট পত্র 

(সংযুরি-১১.১) অজমন    ৩০/৬/২১  

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

১২.৩ শুদ্ধাচার কি থ-পতরকেনায় 

অন্তথভুি তবতিন্ন কা থক্রি বাস্তবায়য়নর 

জন্য বরাদ্দকৃি  অমর্ মর আন্যিাতনক 

পররর্াণ 

 

বরাদ্দকৃি অর্ থ ২ লে 

োকা 

রহসাবরক্ষ্ণ 

কর্ মকতমা 

1.৫0 লক্ষ্যর্াত্রা - - - 1.50   শুদ্ধাচার পুরষ্কার 

প্রদান কামর্ ম অর্ ম 

ব্যয় করা হময়মছ।  

অজমন 

 

 

 

 

 

     

১৩. পররবীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন…………………………….৮ 

২ িাতরখ ৩১/০৮/২০ লক্ষ্যর্াত্রা ৩১/০৮/২০ - - -    



কার্ মক্রমর্র নার্ কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচমকর 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০ -২০২১ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ,  ২০২০ -২০২১  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ককায়ার্ মার 

২য় 

ককায়ার্ মার 

৩য় 

ককায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ককায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১৩.১ দপ্তর/সংস্হা কর্তথক প্রণীি                                          

জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কর্ ম-

পররকল্পনা, ২০২০-২১ স্ব স্ব িন্ত্রণালয় 

এবং ওয়য়বসাইয়ে আপয়লাডকরণ 

প্রণীত কর্ ম-

পররকল্পনা 

আপয়লাডকৃত 

উপ-

পররচালক 

(গ ও উ) 

অজমন ২৪/০৮/২০     

১৩.২ রনি মাররত সর্ময় নত্রর্ারসক 

পররবীক্ষ্ণ প্ররতমবদন সংতিি 

িন্ত্রণালয়/তবিায়গ দারখল ও স্ব স্ব 

ওয়য়বসাইয়ে আপয়লাডকরণ 

নত্রর্ারসক 

প্ররতমবদন 

দারখলকৃত ও 

আপয়লাডকৃত 

২ তাররখ উপ-

পররচালক 

(গ ও উ) 

30/9/20 

31/12/২০ 

30/০3/২১ 

30/6/21 

 

লক্ষ্যর্াত্রা 30/9/20 31/12/২০ 

 

30/০3/২১ 30/০৬/২১    

অজমন 30/9/20 31/12/২০ 

 

30/০3/২১ 30/০৬/২১  

১৩.৩ আওিাধীন আঞ্চতলক/িাঠ 

প থায়য়র কা থালয় কর্তথক দারখলকৃত 

জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কর্ ম-

পররকল্পনা ও পররবীক্ষ্ণ  প্ররতমবদমনর 

ওপর রিডব্যাক প্রদান 

তিডব্যাক 

সিা/কি থশালা 

অন্যতষ্ঠি 

৪ তাররখ পররচালক 

 

30/9/20 

31/12/২০ 

30/০3/২১ 

30/6/21 

 

লক্ষ্যর্াত্রা 30/9/20 31/12/২

০ 

 

30/০3/

২১ 

30/০৬/২১   সংযুরি প্ররতমবদন 

(সংযুরি-১৩.৩) 

অজমন 30/9/20 31/12/২

০ 

 

30/০3/

২১ 

30/০৬/২১  

 

তব:দ্র:- সকান ক্রতিয়কর কা থক্রি প্রয় াজু না হয়ল িার কারণ সংতিি আইন/তবতধ/নীতিিালা প থায়লাচনাপূব থক িন্তব্য কলায়ি উয়েখ করয়ি হয়ব। 


