
 আঞ্চলিক/মাঠ পর্যায়ের কার্যািয়ের জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ম-পরর ল্পনা, ২০২০-২০২১ পলরলিষ্ট ক 

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

 ার্মক্রমর্র নার্  র্মসম্পাদন সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

বযরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তবয 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজম ন 

১ম 

ক োয়োর্ট োর 

২য় 

ক ায়ার্ম ার 

৩য় 

ক ায়ার্ম ার 

৪র্ম 

ক ায়ার্ম ার 

কর্ার্ 

অজম ন 

অরজম ত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রোতিষ্ঠোতি  ব্যব্স্থো ................8 

১.১ ননরত তা  রর্টির সভা   অনুরিত সভা ৪ সংখ্যা †dvKvj 

c‡q›U, 

ননরত তা 

 রর্টি 

04 লক্ষ্যর্াত্রা 01 01 01 01   সভা অনুরিত 

n‡q‡Q অজম ন 01     

১.২ ননরত তা  রর্টির সভার রসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন  

বাস্তবারয়ত রসদ্ধান্ত ৪ % †dvKvj 

c‡q›U, 

ননরত তা 

 রর্টি 

100% লক্ষ্যর্াত্রা 100% 100% 100% 100%   রসদ্ধান্ত 

বাস্তবারয়ত 

n‡q‡Q 

অজম ন 100%     

২. দক্ষিো ও নিতি িোর উন্নয়ি ......10 

২.১ সুিাসন প্রলিষ্ঠার লনলমত্ত 

অংশীজমনর অংশগ্রহমণ  সভা 

অনুরিত সভা ২ সংখ্যা kvLv cÖavb 02 লক্ষ্যর্াত্রা - 01 - 01   K‡ivbvi Kvi‡b 

Kiv nqwb অজম ন      

২.২ অংশীজমনর অংশগ্রহমণ  সভার 

লসদ্ধান্ত বাস্তবােন 

বাস্তবারয়ত রসদ্ধান্ত ২ % kvLv cÖavb 100% লক্ষ্যর্াত্রা - 100% - 100%    

অজম ন      

২.৩  র্ম তম া- র্মচারীমদর অংশগ্রহমণ 

চাকলর সংক্রান্ত প্ররশক্ষ্ণ আময়াজন 

প্ররশক্ষ্ণার্ী ৩ সংখ্যা GBPAvi GÛ 

GWwgb 

40 লক্ষ্যর্াত্রা 10 10 10 10   Dcw¯’wZ mshyw³ 

wn‡m‡e †`qv 

n‡jv| 
অজম ন 12     

২.৪  র্ম তম া- র্মচারীমদর অংশগ্রহমণ 

সুশাসন সংক্রান্ত প্ররশক্ষ্ণ আময়াজন 

প্ররশক্ষ্ণার্ী ৩ সংখ্যা GBPAvi GÛ 

GWwgb 

40 লক্ষ্যর্াত্রা 10 10 10 10   Dcw¯’wZ mshyw³ 

wn‡m‡e †`qv 

n‡jv| 
অজম ন 10     

3. শুদ্ধোচোর প্রতিষ্ঠোয় সহোয়  আইি/তব্তি/িীতিমোলো/ম্যানুয়াল ও প্রজ্ঞোপি/পতরপত্র এর প্রয়য়োগ/ব্োস্তব্োয়ি ...... 10 

৩.১ CMMS-এ এরি প্রদান 

 

 10 % †dvKvj 

c‡q›U 

100% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%   CMMS G Gw›Uª 

nvjbvMv` Av‡Q| অজম ন ১০০%     

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

৪.১ সসবা সংক্রান্ত স াি লি নম্বরসমূহ 

স্ব স্ব তর্য বাতায়মন দৃিযমানকরণ   

িথ্য বািােয়ন 

দৃিযমানকৃি 

১ তাররখ্ AvBwmwU  লক্ষ্যর্াত্রা 30.09.20 31.12.20 31.03.21 30.06.21   হালনাগাদ Kiv 

Av‡Q অজম ন 30.09.20     

৪.২ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্ শুদ্ধাচার 

কসবাবক্স হালনাগাদ রণ  

 

কসবাবক্স 

হালনাগাদ ৃত 

২ িালরখ AvBwmwU  লক্ষ্যর্াত্রা 30.09.20 31.12.20 31.03.21 30.06.21   হালনাগাদ Kiv 

Av‡Q অজম ন 30.09.20     



 ার্মক্রমর্র নার্  র্মসম্পাদন সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

বযরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তবয 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজম ন 

১ম 

ক োয়োর্ট োর 

২য় 

ক ায়ার্ম ার 

৩য় 

ক ায়ার্ম ার 

৪র্ম 

ক ায়ার্ম ার 

কর্ার্ 

অজম ন 

অরজম ত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৪.৩ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্ তর্য অরি ার   

কসবাবক্স হালনাগাদ রণ  

কসবাবক্স 

হালনাগাদ ৃত 

২ তাররখ্ AvBwmwU  লক্ষ্যর্াত্রা 30.09.20 31.12.20 31.03.21 30.06.21   হালনাগাদ Kiv 

Av‡Q অজম ন 30.09.20     

৪.৪ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্র অরভমর্াগ 

প্ররত ার বযবস্থা (GRS) কসবাবক্স 

হালনাগাদ রণ 

ওময়বসাইমর্ 

হালনাগাদ ৃত 

২ তাররখ্ AvBwmwU  লক্ষ্যর্াত্রা 30.09.20 31.12.20 31.03.21 30.06.21   হালনাগাদ Kiv 

Av‡Q অজম ন 30.09.20     

৪.৫ স্বপ্রয়ণালিিভায়ব প্রকািয়র্াগ্য িথ্য 

হািনাগ্াি কয়র ওয়েবসাইয়  প্রকাি 

হািনাগ্ািকৃি 

লনয়িয লিকা 

ওয়েবসাইয়  

প্রকালিি 

১ িালরখ AvBwmwU  িক্ষ্যমাত্রা - 31.12.20 - 30.06.21   হালনাগাদ Kiv 

Av‡Q 

অর্য ন        

৫. সুশাসন প্রতিষ্ঠা .............. 7 

৫.১ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত DËg চচম ার 

তারল া প্রণয়ন  মর স্ব স্ব িপ্তর/সংস্থাে 

কপ্ররণ 

উত্তর্ চচম ার 

তারল া কপ্রররত 

৪ তাররখ্ †dvKvj 

c‡q›U 

30.09.20 লক্ষ্যর্াত্রা 30.09.20 31.12.20 31.03.21 30.06.21    

অজম ন 30.09.20     

৫.২ অনলাইন রসমেমর্ অরভমর্াগ 

রনষ্পরত্ত রণ 

 

 

 

অরভমর্াগ 

রনষ্পরত্ত ৃত 

৩ % AwbK 

(Awf‡hvM 

wb¯úwË 

Kg©KZ©v) 

100% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%   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| 

 

অজম ন ১০০%     

৬. সসবা প্রদায়নর  ও প্রকয়ের সেয়ে শুদ্ধাচার...........................১৪ 

৬.১ সসবা প্রিায়নর সক্ষ্য়ত্র সরলর্স্টায়র 

প্রয়িে সসবার লববরণ ও সসবাগ্রহীিার 

মিামি সংরক্ষ্ণ  

সরলর্স্টার 

হািনাগ্ািকৃি 

৩ িালরখ †dvKvj 

c‡q›U 

30.09.20 লক্ষ্যর্াত্রা 30.09.20 31.12.20 31.03.21 30.06.21    

অজম ন 30.09.20 
    

৬.২ সার্ারজ  রনরাপত্তা  র্মসূরচ/ প্রকল্প 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত 

অগ্রগরতর হার     ১ % †dvKvj 

c‡q›U 

 লক্ষ্যর্াত্রা       cÖ‡hvR¨ bq| 

অজম ন        



 ার্মক্রমর্র নার্  র্মসম্পাদন সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

বযরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তবয 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজম ন 

১ম 

ক োয়োর্ট োর 

২য় 

ক ায়ার্ম ার 

৩য় 

ক ায়ার্ম ার 

৪র্ম 

ক ায়ার্ম ার 

কর্ার্ 

অজম ন 

অরজম ত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৬.৩ সামালর্ক লনরাপত্তা কমযসূলচয়ি 

প্রাপ্ত বরাদ্দ এবং উপকারয়ভাগ্ী 

লনবযাচয়নর মানিন্ড দৃিযমান স্থায়ন ও 

ওয়েবসাইয়  প্রকাি 

প্রাপ্ত বরাদ্দ ও 

উপকারয়ভাগ্ী 

লনবযাচয়নর মানিন্ড 

দৃিযমান স্থায়ন ও 

ওয়েবসাইয়  

প্রকালিি 

২ িালরখ   লক্ষ্যর্াত্রা       cÖ‡hvR¨ bq| 

অজম ন        

৬.৪ সামালর্ক লনরাপত্তা কমযসূলচয়ি  

উপকারয়ভাগ্ীয়ির িালিকা দৃিযমান 

স্থায়ন ও ওয়েবসাইয়  প্রকাি  

উপকারয়ভাগ্ীয়ির 

িালিকা দৃিযমান 

স্থায়ন ও 

ওয়েবসাইয়  

প্রকালিি 

    ৩ িালরখ AvBwmwU  িক্ষ্যমাত্রা       cÖ‡hvR¨ bq| 

অর্য ন        

৬.৫ প্র মল্পর বাস্তবায়ন অগ্রগরত 

পররদশমন/ পররবীক্ষ্ণ 

দারখ্ল ৃত 

প্ররতমবদন 

২ সংখ্যা †dvKvj 

c‡q›U 

 লক্ষ্যর্াত্রা       ‡h‡nZz BDwbqb 

K¨vwcUvj wjwg‡UW 

mvgvwRK wbivcËv 

Kg©m~wP / GwWwc 

ev Í̄evqb †Kvb 

cÖKí ev¯Íevq‡bi 

mv‡_ mivmwi 

RwoZ bq, ZvB 

Av‡jvP¨ 6.5 I 

6.6 cwicvjb 

BDwbqb K¨vwcUvj 

wjwg‡UW Gi Rb¨ 

cÖ‡hvR¨ bq|  

অজম ন       

৬.৬ প্র ল্প পররদশমন/পররবীক্ষ্ণ 

প্ররতমবদমনর সুপাররশ বাস্তবায়ন  

বাস্তবায়মনর হার ৩ % †dvKvj 

c‡q›U 

 লক্ষ্যর্াত্রা       

অজম ন       

৭. ক্রয়য়েয়ে শুদ্ধাচার...................৫ 

৭.১ রপরপএ ২০০৬-এর িারা ১১(২) ও 

রপরপআর ২০০৮-এর রবরি ১৬(৬) 

অনুর্ায়ী ২০২০-২১ অথ্য বছয়রর ক্রয়-

পরর ল্পনা  ওয়েবসাইয়  প্রকাি 

ক্রয়-পরর ল্পনা 

ওয়েবসাইয়  

প্রকালিি 

৩ তাররখ্   লক্ষ্যর্াত্রা       wcwc&G 2006-Gi 

aviv 11(2) I 

wcwcAvi 2008 

Gi wewa 16(6) 

Abyhvqx “ At the 

beginning of 
each FY, A 
PROCUREME
NT ENTITY for 
procurement 
under the 

অজম ন      



 ার্মক্রমর্র নার্  র্মসম্পাদন সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

বযরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তবয 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজম ন 

১ম 

ক োয়োর্ট োর 

২য় 

ক ায়ার্ম ার 

৩য় 

ক ায়ার্ম ার 

৪র্ম 

ক ায়ার্ম ার 

কর্ার্ 

অজম ন 

অরজম ত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

REVENUE 
BUDGET OF 
GOVERNMEN
T, 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  

‘PROCUREME
NT ENTITY ‘ 
wnmv‡e cwiPvwjZ 

nqbv weavq 

Av‡jvP¨ 7.1 bs 

Kvh©µg Avgv‡`i 

Rb¨ cÖ‡hvR¨ bq| 

৭.২ ই-স ন্ডায়রর মাধ্যয়ম ক্রেকার্য 

সম্পািন 

ই-স ন্ডায়র ক্রে 

সম্পন্ন 

২ %   িক্ষ্যমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%   cÖ‡qvR‡b Kiv n‡e 

অর্য ন -      

৮. স্বচ্ছিো ও জব্োব্তদতহ শতিশালী রণ ........... 12 

৮.১  স্ব স্ব কসবা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

(রসটিমজনস্ চার্ম ার) বাস্তবায়ন এবং 

ওয়েবসাইয়  প্রকাি 

কসবা প্রদান 

প্ররতশ্রুরত 

বাস্তবালেি  

এবং ওয়েবসাইয়  

প্রকালিি 

২ % †dvKvj 

c‡q›U 

100% লক্ষ্যর্াত্রা 100% 100% 100% 100%   wbqwgZ কসবা প্রদান 

প্ররতশ্রুরত বাস্তবায়ন 

I অগ্রগরত 

পররবীক্ষ্ণ Kiv nq| 

অজম ন 100%     

৮.২ শাখ্া/অরিশাখ্া/অিীনস্থ অলিস 

পররদশমন  

 

 

পররদশমন 

সম্পন্ন 

২ সংখ্যা †dvKvj 

c‡q›U 

04 লক্ষ্যর্াত্রা 01 01 01 01   PÆMÖvg kvLv 

cwi`k©b Kiv 

n‡q‡Q| 
অজম ন 01     



 ার্মক্রমর্র নার্  র্মসম্পাদন সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

বযরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তবয 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজম ন 

১ম 

ক োয়োর্ট োর 

২য় 

ক ায়ার্ম ার 

৩য় 

ক ায়ার্ম ার 

৪র্ম 

ক ায়ার্ম ার 

কর্ার্ 

অজম ন 

অরজম ত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৮.৩ শাখ্া/অরিশাখ্া/অিীনস্ত অলিস  

পররদশমন প্ররতমবদমনর সুপাররশ 

বাস্তবায়ন 

পররদশমন 

প্ররতমবদমনর 

সুপাররশ  

বাস্তবারয়ত 

২ % †dvKvj 

c‡q›U 

100% লক্ষ্যর্াত্রা 100% 100% 100% 100%   পররদশমন প্ররতমবদন 

mshyw³ wn‡m‡e 

†`qv n‡jv| 
অজম ন 100%     

৮.৪ সরচবালয় রনমদম শর্ালা, 

২০১৪/রনজস্ব নীরতর্ালা অনুর্ায়ী নরর্র 

কেরণ রবনযাস রণ  

নরর্ কেরণ 

রবনযাস ৃত 

২ %  100% লক্ষ্যর্াত্রা 100% 100% 100% 100%   mwPevjq 

wb‡ ©̀kgvjv 2014 

G ÕAa Í̄b 

AwdmÕGi msÁv 

Abyhvqx BDwbqb 

K¨vwcUvj wjwg‡UW 

AšÍf©~³ nqbv| 

n‡e bw_cÎ 

e¨e¯’vcbvi Rb¨ 

evsjv‡`k e¨vs‡Ki 

cwicvjb wewa 

Abyhvqx bw_ mg~n 

wbw`©ó mgq 

msiÿbc~e©K 

cieZ©x‡Z webó 

Kiv nq| 

অজম ন 100%     

৮.৫ কেরণ রবনযাস ৃত নরর্ রবনষ্ট রণ নরর্ রবনলষ্টকৃি ২ % GBPAvi GÛ 

GWwgb 

100% লক্ষ্যর্াত্রা 100% 100% 100% 100%   

অজম ন 100%     

৮.৬ প্রালিষ্ঠালনক গ্ণশুনালন আয়োর্ন   প্রালিষ্ঠালনক 

গ্ণশুনানী 

আয়োলর্ি 

২ সংখ্যা GBPAvi GÛ 

GWwgb 

02 লক্ষ্যর্াত্রা - 01 - 01   cieZ©x 

†KvqvU©v‡i Kiv 

n‡e 

অজম ন      

৯. শুদ্ধোচোর সংতিষ্ট এবং দুনীতি প্রতিয়রায়ে সহায়ক অিযোিয  োর্টক্রম ......... 8  (অগ্রাতেকার তিতিয়ি নুযনিম্ পাাঁ চটি কার্যক্রম্) 

৯.১ শুদ্ধাচার রবষয়  

ছড়া/কলাগান/উরি প্র াশ 

 ৩  GBPAvi GÛ 

GWwgb 

04 লক্ষ্যর্াত্রা - 01 - 01   cieZ©x 

†KvqvU©v‡i Kiv 

n‡e 

 

অজম ন -  -   

৯.২ র্রহলা/বৃদ্ধ/দুস্তমদর জন্র্ 

অগ্রারি াররূ্ল  গ্রাহ  কসবা প্রদান 

 2  GBPAvi GÛ 

GWwgb 

100% লক্ষ্যর্াত্রা 100% 100% 100% 100%   র্রহলা/বৃদ্ধ/ 

দুস্ত‡`i 

অগ্রারি াররূ্ল  

কসবা প্রদান Kiv 

nq 

 

অজম ন 100%     

৯.৩ অরিমস রলঙ্গ সর্তা রনরিত রণ  1  GBPAvi GÛ 

GWwgb 

100% লক্ষ্যর্াত্রা 100% 100% 100% 100%    

অজম ন 100%     



 ার্মক্রমর্র নার্  র্মসম্পাদন সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

বযরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তবয 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজম ন 

১ম 

ক োয়োর্ট োর 

২য় 

ক ায়ার্ম ার 

৩য় 

ক ায়ার্ম ার 

৪র্ম 

ক ায়ার্ম ার 

কর্ার্ 

অজম ন 

অরজম ত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

9.4 ‰`wbK Dcw¯’wZ wi‡cvU© cwi`k©b  1  GBPAvi GÛ 

GWwgb 

100% লক্ষ্যর্াত্রা 100% 100% 100% 100%    

অজম ন 100%     

9.5 mvgvwRK ‡hvMv‡hvM gva¨‡g 

ï×vPvi welqK m‡PZbZv  

 1  GBPAvi GÛ 

GWwgb 

100% লক্ষ্যর্াত্রা 100% 100% 100% 100%   mvgvwRK 

†hvMv‡hvM gva¨‡g 

ï×vPvi Qov w`‡q 

cÖPvibv Kiv nq| 

 

অজম ন 100%     

১০. শুদ্ধাচার চচয ার জনয পুরস্কার প্রদান....................................... 10 

১০.১ র্র্াসর্ময় শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রিান 

এবং পুরস্কারপ্রাপ্তয়ির িালিকা 

ওয়েবসাইয়  প্রকাি 

 

 

প্রিত্ত পুরস্কার 10 তাররখ্ ননরত তা 

 রর্টি 

 লক্ষ্যর্াত্রা - - - 30.06.21    

অজম ন      

১১. কম্য-পতরয়বশ উন্নয়ন.......................................................... ২ 
১১.১ কময-পলরয়বি উন্নেন (স্বাস্থযলবলধ্ 

অনুসরণ/টিওএন্ডইভুক্ত অয়কয়র্া 

মািামাি লবনষ্টকরণ/পলরষ্কার-পলরচ্ছন্নিা 

বৃলদ্ধ ইিযালি)  
 
 

উন্নি কময-

পলরয়বি 

২ সংখযা 

ও 

তাররখ্ 

GBPAvi GÛ 

GWwgb 

 লক্ষ্যর্াত্রা 30.09.20 31.12.20 31.03.21 30.06.21    

অজম ন 30.09.20     

১২. অর্য বরাদ্দ.................................................................... ২ 
১২.১ শুদ্ধাচার কময-পলরকল্পনাে  

অন্তয ভুক্ত লবলভন্ন কার্যক্রম বাস্তবােয়নর 

র্নয বরাদ্দকৃি অমর্মর আনুমালনক 

পররর্াণ 

বরাদ্দকৃি অথ্য ২ 1 

িক্ষ্  

 াকা 

ননরত তা 

 রর্টি 

1,00,000/- লক্ষ্যর্াত্রা 25,000/- 25,000/- 25,000/- 25,000/-    

অজম ন 0/-     

১৩. পতরব্ীক্ষণ ও মূলযোয়ি ......... 4 

১৩.১ আঞ্চলিক/মাঠ পর্যায়ের কার্যািে 

কিৃয ক প্রণীি জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল 

 র্ম-পরর ল্পনা, ২০২০-২১ স্ব স্ব 

ওয়েবসাইয়  আপয়িাডকরণ 

 

প্রণীত  র্ম-

পরর ল্পনা 

আপয়িাড ৃত 

২ িালরখ কিা াল 

পময়ন্ট 

 র্ম তম া 

৩০/৭/২০২০ লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/9/২০ 31.12.20 31.03.21 30.06.21   Avc‡jvW Kiv 

n‡q‡Q| 

অজম ন ৩০/9/২০     



 ার্মক্রমর্র নার্  র্মসম্পাদন সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

বযরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তবয 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজম ন 

১ম 

ক োয়োর্ট োর 

২য় 

ক ায়ার্ম ার 

৩য় 

ক ায়ার্ম ার 

৪র্ম 

ক ায়ার্ম ার 

কর্ার্ 

অজম ন 

অরজম ত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১৩.২ রনিমাররত সর্ময় নত্রর্ারস  

পররবীক্ষ্ণ প্ররতমবদন বাংিায়িি বযাংয়ক  

দারখ্ল ও স্ব স্ব ওয়েবসাইয়  

আপয়িাডকরণ 

নত্রর্ারস  

প্ররতমবদন 

দারখ্ল ৃত ও 

আপয়িাড ৃত 

২ সংখযা ঐ 0৪ লক্ষ্যর্াত্রা 0১ 0১ 0১ 0১   Avc‡jvW Kiv 

n‡q‡Q| 

অজম ন 01     

 

লব:দ্র:- সকান ক্রলময়কর কার্যক্রম প্রয়র্ার্য না হয়ি িার কারণ সংলিষ্ট আইন/লবলধ্/নীলিমািা পর্যায়িাচনাপূবযক মন্তবয কিায়ম উয়েখ করয়ি হয়ব। 

 

 

‡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 02-48811505-09 

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 02-48811505-09 

B-‡gBj t shabbir@unicap-bd.com 

 


