
   আঞ্চলিক/মাঠ পর্যায়ের কার্যািয়ের জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ম-পরর ল্পনা, ২০১৯-২০২০ পলরলিষ্ট ক 

আঞ্চলিক/মাঠ পর্যায়ের কার্যািয়ের নাম: BDwbqb K¨vwcUvj wjwg‡UW 

কার্যক্রমমর নাম কমযসম্পাদন সূচক 

 

সূচমকর 

মান 

একক 

 

বাস্তবায়মনরদায়য়ত্ব

প্রাপ্ত বযয়ি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্যবছমরর 

লক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগয়ি পয়রবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  মন্তবয 

লক্ষ্যমাত্রা/ 

অর্য ন 

১ম 

ককায়ার্য ার 

RyjvB-

‡mÞ-19 

২য় ককায়ার্য ার 

A‡±vei 

wW‡m¤^i-19  

৩য় 

ককায়ার্য ার 

৪র্য 

ককায়ার্য ার 

কমার্ 

অর্য ন 

অয়র্য ি 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারন  ব্যব্্া ................................................................ 8 

১.১ ননয়িকিা কয়মটির সভা   অনুয়িি সভা ৪ সংখ্যা †dvKvj c‡q›U, 

ননয়িকিা কয়মটি 

4 লক্ষ্যমাত্রা 01 01 01 01  4 ‰bwZKZv KwgwUi  mfv 

weeibx mshyw³ †`qv 

n‡jv| 

অর্য ন 01 01 - -  

১.২ ননয়িকিা কয়মটির সভার য়সদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন  

বাস্তবায়য়ি য়সদ্ধান্ত ৪ % ননয়িকিা কয়মটি 4 লক্ষ্যমাত্রা 01 01 01 01  4 evmÍevqb Kiv n‡q‡Q| 

অর্য ন 01 01 - -  

২. দক্ষতা ও ননরত তার উন্নয়ন ......................................................১০ 

২.১ সুিাসন প্রলষ্ার লনলমত্ত অংশীর্মনর 

(stakeholders) অংশগ্রহমণ  সভা 

অনুয়িি সভা ২ সংখ্যা kvLv cÖavb 4 লক্ষ্যমাত্রা 01 01 01 01  2 ¸jkvb kvLvq MÖvnK 

mfv Kiv nq| Qwe 

mshy³ Kiv n‡jv| 

অর্য ন 01 01 - -  

২.২ অংশীর্মনর অংশগ্রহমণ  সভার লসদ্ধান্ত 

বাস্তবােন 

বাস্তবায়য়ি য়সদ্ধান্ত ২ % ননয়িকিা কয়মটি 4 লক্ষ্যমাত্রা 01 01 01 01  2  

অর্য ন 01 01 - -  

২.৩ কমযকিয া-কমযচারীমদর অংশগ্রহমণ চাকলর 

সংক্রান্ত প্রয়শক্ষ্ণ আময়ার্ন 

প্রয়শক্ষ্ণার্ী ৩ সংখ্যা ননয়িকিা কয়মটি 40 লক্ষ্যমাত্রা 10 10 10 10  3 Dcw¯’wZ mshyw³ 

wn‡m‡e †`qv n‡jv| অর্য ন 12 14 - -  

২.৪ কমযকিয া-কমযচারীমদর অংশগ্রহমণ সুশাসন 

সংক্রান্ত প্রয়শক্ষ্ণ আময়ার্ন 

প্রয়শক্ষ্ণার্ী ৩ সংখ্যা ননয়িকিা কয়মটি 40 লক্ষ্যমাত্রা 10 10 10 10  3 Dcw¯’wZ mshyw³ 

wn‡m‡e †`qv n‡jv| অর্য ন 18 16 - -  

3. শুদ্ধাচার প্ররতষ্ঠায় সহায়  আইন/রব্রি/নীরতর্ালা/র্যানুয়য়ল ও প্রজ্ঞাপন/পররপত্র এর প্রয়য়াগ/ব্াস্তব্ায়ন   ১০ 

৩.১ ‰`wbK cwÎKvq ï×vPvi welqK 

weÁvcb cÖPvi 

 5 সংখ্যা GBPAvi GÛ 

GWwgb 

2 লক্ষ্যমাত্রা - 01 - 01  5 ‰`wbK cwÎKvq ï×vPvi 

welqK weÁvcb †`qv 

n‡q‡Q| 

অর্য ন  01 - -  

৩.২ য়ভয়িও/অনিাইন/টেলি-কনফামরন্স 

আময়ার্ন (স্কাইপ/মযামসন্র্ার, ভাইবার 

বযবহারসহ) 

 5 সংখ্যা GBPAvi GÛ 

GWwgb 

2 লক্ষ্যমাত্রা - 01 - 01  5 Kg©cwi‡ek my›`i 

ivLvi e¨vcv‡i civgk© 

†`qv n‡q‡Q| 

অর্য ন 01 01 - -  

৪. ওয়েবসাইয়ে সসবাবক্স হালনাগাদকরণ...........................................৮ 

৪.১ টসবা সংক্রান্ত টোি লি নস্বরসমূহ স্ব স্ব ির্য 

বািায়মন দৃিযমানকরণ   

ষথ্য বাষােয়ন 

দৃিযমানকৃষ 

২ িায়রখ্ AvBwmwU 20.08.19 লক্ষ্যমাত্রা 20.08.19 15.10.19 16.02.2

0 
15.06.20  2 `y`K-106 I Riæix 

Ae¯’vq 999 

nvjbvMv` Kiv n‡q‡Q| অর্য ন 20.08.19 15.10.19 - -  

৪.২ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্ শুদ্ধাচার কসবাবক্স 

হালনাগাদকরণ  

 

কসবাবক্স 

হালনাগাদকৃি 

২ ষালরখ AvBwmwU 15.10.19 লক্ষ্যমাত্রা 20.08.19 15.10.19 16.02.2

0 
15.06.20  2 BZg‡a¨ BDwbqb 

K¨vwcUvj wjwg‡UW Gi 

I‡qemvB‡U ms‡hvwRZ 

ï×vPvi †mev e·-G 

অর্য ন 20.08.19 15.10.19 - -  



কার্যক্রমমর নাম কমযসম্পাদন সূচক 

 

সূচমকর 

মান 

একক 

 

বাস্তবায়মনরদায়য়ত্ব

প্রাপ্ত বযয়ি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্যবছমরর 

লক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগয়ি পয়রবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  মন্তবয 

লক্ষ্যমাত্রা/ 

অর্য ন 

১ম 

ককায়ার্য ার 

RyjvB-

‡mÞ-19 

২য় ককায়ার্য ার 

A‡±vei 

wW‡m¤^i-19  

৩য় 

ককায়ার্য ার 

৪র্য 

ককায়ার্য ার 

কমার্ 

অর্য ন 

অয়র্য ি 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

cÖwZôv‡bi RvZxq 

Kg©cwiKíbv, ï×vPvi 

†dvKvj c‡q›U I 

weKí ï×vPvi †dvKvj 

c‡q›U Kg©KZ©vi bvg, 

c`ex, †hvMv‡hv‡Mi 

wVKvbv msµvšÍ 

nvjbvMv` Z_¨ 

mwbœ‡ewkZ Kiv 

n‡q‡Q| 

৪.৩ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্ ির্য অয়িকার   কসবাবক্স 

হালনাগাদকরণ  

কসবাবক্স 

হালনাগাদকৃি 

২ িায়রখ্ AvBwmwU 16.02.20 লক্ষ্যমাত্রা 20.08.19 15.10.19 16.02.2

0 
15.06.20  2 BZg‡a¨ BDwbqb 

K¨vwcUvj wjwg‡UW Gi 

I‡qemvB‡U ms‡hvwRZ 

ির্য অয়িকার †mev 

e·-G evsjv Z_¨ 

AwaKvi AvBb, 2009 

Ges wewfbœ MyiæZ¡c~b~ 

dg© mwbœ‡ewkZ Kiv 

n‡q‡Q| 

অর্য ন 20.08.19 15.10.19 - -  

৪.৪ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্র অয়ভমর্াগ প্রয়িকার 

বযবস্থা (GRS) কসবাবক্স হালনাগাদকরণ 

ওময়বসাইমর্ 

হালনাগাদকৃি 

২ িায়রখ্ AvBwmwU 15.06.20 লক্ষ্যমাত্রা 20.08.19 15.10.19 16.02.2

0 
15.06.20  2 nvjbvMv` Kiv Av‡Q| 

অর্য ন - 15.10.19 - -  

৫. সুশাসন প্রতিষ্ঠা ......................................................................................৭ 

৫.১ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত উত্তম চচয ার িায়লকা 

প্রণয়ন কমর স্ব স্ব দপ্তর/সংস্থাে কপ্ররণ 

উত্তম চচয ার িায়লকা 

কপ্রয়রি 

৪ িায়রখ্  15.06.20 লক্ষ্যমাত্রা 20.08.19 15.10.19 16.02.2

0 
15.06.20  2 kvLv wfwËK ZvwjKv 

cÖavb Kvh©vj‡q 

G‡m‡Q| অর্য ন 30.09.10 15.10.19 - -  

৫.২ অনলাইন য়সমেমম অয়ভমর্াগ 

য়নষ্পয়ত্তকরণ 

অয়ভমর্াগ 

য়নষ্পয়ত্তকৃি 

৩ % Awf‡hvM 

cwi`k©b Kg©KZ©v 

100% লক্ষ্যমাত্রা 100% 100% 100% 100%  2 BDwbqb K¨vwcUvj 

wjwg‡UW Gi I‡qe 

mvB‡U “Complaint 

Cell” bvgK U¨ve 

i‡q‡Q hvi gva‡g¨ 

MÖvnKMb Zv‡`i 

Awf‡hvM †cÖiY Ki‡Z 

cv‡ib| AbjvB‡b cÖvß 

Awf‡hvM mg~n `ªæZ 

wb¯úwË Kiv nq| 

 

অর্য ন 100% 100% - -  



কার্যক্রমমর নাম কমযসম্পাদন সূচক 

 

সূচমকর 

মান 

একক 

 

বাস্তবায়মনরদায়য়ত্ব

প্রাপ্ত বযয়ি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্যবছমরর 

লক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগয়ি পয়রবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  মন্তবয 

লক্ষ্যমাত্রা/ 

অর্য ন 

১ম 

ককায়ার্য ার 

RyjvB-

‡mÞ-19 

২য় ককায়ার্য ার 

A‡±vei 

wW‡m¤^i-19  

৩য় 

ককায়ার্য ার 

৪র্য 

ককায়ার্য ার 

কমার্ 

অর্য ন 

অয়র্য ি 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৬(ক). সসবা প্রদায়নর সেয়ে শুদ্ধাচার..........................................১৪ 
৬(ক).১ টসবা সংক্রান্ত অলিয়র্াগ গ্রহয়ণর 

লনলমত্ত দৃিযমান স্থায়ন অলিয়র্াগ বক্স স্থাপন 

অলিয়র্াগ বক্স 

স্থালপষ 

২ ষালরখ GBPAvi GÛ 

GWwgb 

20.08.19 লক্ষ্যমাত্রা 20.08.19 15.10.19 16.02.2

0 
15.06.20  2 ‡mev msµvšÍ Awf‡hvM 

MÖn‡bi wbwg‡Ë 

BDwbqb K¨vwcUvj 

wjwg‡UW Gi mKj 

kvLvq দৃিযমান স্থায়ন 

অলিয়র্াগ বক্স স্থাপন 

Kiv n‡q‡Q| 

অর্য ন 20.08.19 15.10.19 - -  

৬(ক).২ টহল্প টেস্ক/ ইনফরয়মিন টেস্ক/ 

ওোন স্টপ সালিয স টেস্ক স্থাপন  

টহল্প টেস্ক/ 

ইনফরয়মিন টেস্ক/ 

ওোন স্টপ সালিয স 

টেস্ক স্থালপষ 

৪ ষালরখ GBPAvi GÛ 

GWwgb 

15.10.19 লক্ষ্যমাত্রা 20.08.19 15.10.19 16.02.2

0 
15.06.20  2 cÖavb Kvh©vj‡q স্থাপন 

Kiv n‡q‡Q| 

অর্য ন - 15.10.19 - -  

৬(ক).৩ প্রদত্ত সকি টসবার সহজীকৃষ প্রয়সস 

মযাপ প্রস্তুষকরণ এবং ওময়বসাইমর্ 

আপয়িােকরণ 

প্রয়সস মযাপ 

প্রস্তুষকৃষ এবং 

ওময়বসাইমর্ 

আপয়িােকৃষ 

২ ষালরখ GBPAvi GÛ 

GWwgb 

16.02.20 লক্ষ্যমাত্রা 20.08.19 15.10.19 16.02.2

0 
15.06.20  2 ওময়বসাইমর্ mvBU g¨vc 

†`qv Av‡Q 

অর্য ন  

30.09.19 

 

15.10.19 

- -  

৬(ক).৪ টসবা প্রাথ্ীয়দর জনয লবশ্রামস্থি/ 

অয়পক্ষা কক্ষ/ বসার স্থান লনমযাণ/ প্রস্তুষকরণ 

লবশ্রামস্থি/ অয়পক্ষা 

কক্ষ/ বসার স্থান 

লনলমযষ/ প্রস্তুষকৃষ 

৪ স্থান GBPAvi GÛ 

GWwgb 

cÖavb 

Kvh©vjq I 

kvLv 

লক্ষ্যমাত্রা 01 01 01 01  4 BDwbqb K¨vwcUvj 

wjwg‡UW Gi mKj 

kvLvq অয়পক্ষা কক্ষ/ 

বসার স্থান cÖ¯‘Z Kiv 

n‡q‡Q| 

অর্য ন 01 01 - -  

৬(ক).৫ টসবা প্রদায়নর টক্ষয়ে লনলদয ষ্ট 

ষালরখলিলত্তক টোয়কন পদ্ধলষ প্রচিন  

টোয়কন পদ্ধলষ 

প্রচলিষ 

২ ষালরখ GBPAvi GÛ 

GWwgb 

15.06.20 লক্ষ্যমাত্রা - - - -   cÖ‡hvR¨ bq 

 অর্য ন - - - -  

৭. ক্রেয়েয়ে শুদ্ধাচার...........................................................৩ 

৭.১ য়পয়পএ ২০০৬-এর িারা ১১(২) ও 

য়পয়পআর ২০০৮-এর য়বয়ি ১৬(৬) অনুর্ায়ী 

২০১৯-২০ অথ্য বছয়রর ক্রয়-পয়রকল্পনা  

ওয়েবসাইয়ে প্রকাি 

ক্রয়-পয়রকল্পনা 

ওয়েবসাইয়ে 

প্রকালিষ 

৩ িায়রখ্   লক্ষ্যমাত্রা      3 wcwc&G 2006-Gi aviv 

11(2) I wcwcAvi 

2008 Gi wewa 16(6) 

Abyhvqx “ At the 

beginning of 
each FY, A 
PROCUREMENT 
ENTITY for 
procurement 
under the 

অর্য ন      



কার্যক্রমমর নাম কমযসম্পাদন সূচক 

 

সূচমকর 

মান 

একক 

 

বাস্তবায়মনরদায়য়ত্ব

প্রাপ্ত বযয়ি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্যবছমরর 

লক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগয়ি পয়রবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  মন্তবয 

লক্ষ্যমাত্রা/ 

অর্য ন 

১ম 

ককায়ার্য ার 

RyjvB-

‡mÞ-19 

২য় ককায়ার্য ার 

A‡±vei 

wW‡m¤^i-19  

৩য় 

ককায়ার্য ার 

৪র্য 

ককায়ার্য ার 

কমার্ 

অর্য ন 

অয়র্য ি 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

REVENUE 
BUDGET OF 
GOVERNMENT, 
should prepare 
an annual 
procurement 
Plan.” G‡ÿ‡Î 
BDwbqb K¨vwcUvj 

wjwg‡UW GKwU bb-

e¨vswKs Avw_©K 

cÖwZôvb nIqvq Bnv 

Avw_©K †jb‡`b 

e¨vZxZ  

‘PROCUREMENT 
ENTITY ‘ wnmv‡e 

cwiPvwjZ nqbv weavq 

Av‡jvP¨ 7.1 bs 

Kvh©µg Avgv‡`i Rb¨ 

cÖ‡hvR¨ bq| 

 

৮. স্বচ্ছতা ও জব্াব্রদরহ শতিশালী রণ..........  ১৪ 

৮.১  স্ব স্ব কসবা প্রদান প্রয়িশ্রুয়ি (য়সটিমর্নস্ 

চার্য ার) বাস্তবায়ন এবং ওয়েবসাইয়ে প্রকাি 

কসবা প্রদান প্রয়িশ্রুয়ি 

বাস্তবালেষ  

এবং ওয়েবসাইয়ে 

প্রকালিষ 

 

২ % GBPAvi GÛ 

GWwgb 

100% লক্ষ্যমাত্রা 100% 100% 100% 100%  2 wbqwgZ কসবা প্রদান 

প্রয়িশ্রুয়ি বাস্তবায়ন I 

অগ্রগয়ি পয়রবীক্ষ্ণ Kiv 

nq| 

অর্য ন 100% - - -  

৮.২ শাখ্া/অয়িশাখ্া/অলিনস্ত অলফস পয়রদশযন  পয়রদশযন 

সম্পন্ন 

২ সংখ্যা GBPAvi GÛ 

GWwgb 

8 লক্ষ্যমাত্রা 02 02 02 02  2 ¸jkvb I UsMx kvLv 

cwi`k©b Kiv n‡q‡Q| অর্য ন 02 02 - -  

৮.৩ শাখ্া/অয়িশাখ্া/অলিনস্ত অলফস  পয়রদশযন 

প্রয়িমবদমনর সুপায়রশ বাস্তবায়ন 

পয়রদশযন 

প্রয়িমবদমনর সুপায়রশ 

বাস্তবায়য়ি 

২ % ননয়িকিা কয়মটি 100% লক্ষ্যমাত্রা 100% 100% 100% 100%  2 ev¯Íevqb Kiv n‡q‡Q| 

অর্য ন 100% 100% - -  

৮.৪ সয়চবালয় য়নমদয শমালা ২০১৪ অনুর্ায়ী 

নয়র্র কেয়ণ য়বনযাসকরণ  

নয়র্ কেয়ণ য়বনযাসকৃি ২ % GBPAvi GÛ 

GWwgb 

100% লক্ষ্যমাত্রা 100% 100% 100% 100%  2 µgvš^‡q wewfbœ 

wefv‡Mi নয়র্র কেয়ণ 

য়বনযাসকরণ Pj‡Q| 

 

অর্য ন 100% 100% - -  



কার্যক্রমমর নাম কমযসম্পাদন সূচক 

 

সূচমকর 

মান 

একক 

 

বাস্তবায়মনরদায়য়ত্ব

প্রাপ্ত বযয়ি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্যবছমরর 

লক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগয়ি পয়রবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  মন্তবয 

লক্ষ্যমাত্রা/ 

অর্য ন 

১ম 

ককায়ার্য ার 

RyjvB-

‡mÞ-19 

২য় ককায়ার্য ার 

A‡±vei 

wW‡m¤^i-19  

৩য় 

ককায়ার্য ার 

৪র্য 

ককায়ার্য ার 

কমার্ 

অর্য ন 

অয়র্য ি 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৮.৫ কেয়ণ য়বনযাসকৃি নয়র্ য়বনষ্টকরণ নয়র্ য়বনলষ্টকৃষ ২ % GBPAvi GÛ 

GWwgb 

100% লক্ষ্যমাত্রা 100% 100% 100% 100%    

অর্য ন - 100% - -  

৮.৬ প্রালষ্ালনক গণশুনানী আয়োজন  গণশুনানী আয়োলজষ ২ সংখ্যা GBPAvi GÛ 

GWwgb 

02 লক্ষ্যমাত্রা - 01 - 01   cieZ©x †KvqvU©v‡i Kiv 

n‡e| অর্য ন - - - -  

৮.৭ অলেে আপলত্ত লনষ্পলত্তকরণ অলেে আপলত্ত 

লনষ্পলত্তকৃষ 

২ % GBPAvi GÛ 

GWwgb 

100% লক্ষ্যমাত্রা 100% 100% 100% 100%  2 ¯^ ¯^ wefv‡Mi অলেে 

আপলত্ত লনষ্পলত্ত Kiv 

nq| 

অর্য ন 100% 100% - -  

৯. শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এবং দুনীতি প্রতিয়রায়ে সহােক অনযানয  ার্মক্রর্..............১৫ (অগ্রাতেকার তিতিয়ি নুুনিম পাাঁ চটি কার্যক্রম) 

৯.১ ‰`wbK Dcw¯’wZ wi‡cvU© cwi`k©b  3 % GBPAvi GÛ 

GWwgb 

100% লক্ষ্যমাত্রা 100% 100% 100% 100%  3 wbwðZ Kiv n‡q‡Q| 

অর্য ন 100% 100% - -  

৯.২ ï×vPvi Qov m¤^wjZ Awdm Lvg I 

WvBix wcÖ›U 

 3 % GBPAvi GÛ 

GWwgb 

100% লক্ষ্যমাত্রা 100% 100% 100% 100%  3 Awdm Lvg wcÖ›U Kiv 

n‡q‡Q| অর্য ন 100% 100% - -  

৯.৩ ï×vPvi m‡PZbZv e„w×‡Z mvgvwRK 

†hvMv‡hvM gva¨‡g cÖPvibv 
 

 3  GBPAvi GÛ 

GWwgb 

100% লক্ষ্যমাত্রা 100% 100% 100% 100%  3 mvgvwRK †hvMv‡hvM 

gva¨‡g ï×vPvi Qov 

w`‡q cÖPvibv Kiv nq| 

 

অর্য ন 100% 100% - -  

9.4 Kg©KZ©v‡`i k„•Ljvg~jK Z_¨vw` 

CMMS G Gw›Uª 

 3  GBPAvi GÛ 

GWwgb 

100% লক্ষ্যমাত্রা 100% 100% 100% 100%  3 CMMS G Gw›Uª 

nvjbvMv` Av‡Q| অর্য ন 100% 100% - -  

9.5 য়বদ্যযৎ ও পায়ন এর সােয়ী/সমবযাত্তম 

বযবহার য়নয়িিকরণ 

 3  GBPAvi GÛ 

GWwgb 

100% লক্ষ্যমাত্রা 100% 100% 100% 100%  3 wbwðZ Kiv n‡q‡Q| 

অর্য ন 100% 100% - -  

১০. শুদ্ধাচার চচয ার জনু পুরস্কার/প্রয়ণাদনা প্রদান..............................৫ 

১০.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান প্রদত্ত পুরস্কার ৩ িায়রখ্ GBPAvi GÛ 

GWwgb 

20.06.20 লক্ষ্যমাত্রা - - - 20.06.20   G eQ‡ii ch©‡eÿb 

Abyhvqx AvMvgx eQi 

†`qv n‡e| 

অর্য ন - - - -  

১০.২ ২০১৮-১৯ অথ্যবছয়র শুদ্ধাচার 

পুরস্কারপ্রাপ্তয়দর ষালিকা ওয়েবসাইয়ে প্রকাি 

পুরস্কারপ্রাপ্তয়দর 

ষালিকা ওয়েবসাইয়ে 

প্রকালিষ 

২ ষালরখ GBPAvi GÛ 

GWwgb 

20.06.20 লক্ষ্যমাত্রা - - - 20.06.20   G eQ‡ii ch©‡eÿb 

Abyhvqx AvMvgx eQi 

†`qv n‡e| 
অর্য ন - - - -  

১১. অর্য বরাদ্দ....................................................................২ 

১১.১ শুদ্ধাচার কময-পলরকল্পনাে অন্তয িুক্ত 

লবলিন্ন কার্যক্রম বাস্তবােয়নর জনয বরাদ্দকৃষ  

অমর্যর আনুমালনক পয়রমাণ 

বরাদ্দকৃষ অথ্য ২ িক্ষ 

োকা 

GBPAvi GÛ 

GWwgb 

200,000/- লক্ষ্যমাত্রা 50,000/- 50,000/- 50,000

/- 
50,000/-  2 ‰`wbK cwÎKvq 

ï×vPv‡ii Qov 

Qvcv‡bv n‡q‡Q| 

অর্য ন - 11,980/- - -  



কার্যক্রমমর নাম কমযসম্পাদন সূচক 

 

সূচমকর 

মান 

একক 

 

বাস্তবায়মনরদায়য়ত্ব

প্রাপ্ত বযয়ি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্যবছমরর 

লক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগয়ি পয়রবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  মন্তবয 

লক্ষ্যমাত্রা/ 

অর্য ন 

১ম 

ককায়ার্য ার 

RyjvB-

‡mÞ-19 

২য় ককায়ার্য ার 

A‡±vei 

wW‡m¤^i-19  

৩য় 

ককায়ার্য ার 

৪র্য 

ককায়ার্য ার 

কমার্ 

অর্য ন 

অয়র্য ি 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১২. পররব্ীক্ষণ ও রূ্লযায়ন............................................................৪ 

১২.১ আঞ্চলিক/মাঠ পর্যায়ের কার্যািে কষৃয ক 

প্রণীষ র্ািীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কময-পয়রকল্পনা, 

২০১৯-২০ স্ব স্ব ওয়েবসাইয়ে আপয়িােকরণ 

প্রণীি কময-পয়রকল্পনা 

আপয়িােকৃি 

২ ষালরখ ‡dvKvj c‡q›U/ 

weKí ‡dvKvj 

c‡q›U 

15.06.20 লক্ষ্যমাত্রা 20.08.19 15.10.19 16.02.2

0 
15.06.20  2 Avc‡jvW Kiv n‡q‡Q| 

অর্য ন 23.09.19 30.12.19 - -  

১২.২ য়নিযায়রি সমময় নত্রমায়সক পয়রবীক্ষ্ণ 

প্রয়িমবদন সংলিষ্ট দপ্তর/সংস্থাে দায়খ্ল ও স্ব স্ব 

ওয়েবসাইয়ে আপয়িােকরণ 

নত্রমায়সক প্রয়িমবদন 

দায়খ্লকৃি ও 

আপয়িােকৃি 

২ সংখযা ‡dvKvj c‡q›U/ 

weKí ‡dvKvj 

c‡q›U 

4 লক্ষ্যমাত্রা 05.10.19 15.01.20 15.04.2

0 

15.07.20  2 Avc‡jvW Kiv n‡q‡Q| 

অর্য ন 05.10.19 30.12.19 - -  

 

‡dvKvj c‡q›U Gi Abycw¯’wZ‡Z `vwqZ¡cÖvß Kg©KZv©i Z_¨ejx 

                   

SD/ 

 

bvg t ‡gvnv¤§` mvjvn& DÏxb cjøe 

c`ex t g¨v‡bRvi, GBP Avi GÛ GWwgb 

cÖwZôv‡bi bvg t BDwbqb K¨vwcUvj wjwg‡UW 

‡gvev t 01988899844 

‡dvb t 02-9662888 

B-‡gBj t pallab@unicap-bd.com 

 

‡dvKvj c‡q›U Gi Z_¨ejx 

 

SD/ 

                       

bvg t G. Gb. Gg. †Mvjvg mvweŸi 

c`ex t Gw·wKDwUf fvBm †cÖwm‡W›U, GBP Avi GÛ GWwgb 

cÖwZôv‡bi bvg t BDwbqb K¨vwcUvj wjwg‡UW 

‡gvev t 01914194194 

‡dvb t 02-9662888 

B-‡gBj t shabbir@unicap-bd.com 

 


