
R'q{a q=lfrs TrtuEt cfulE p{-qRqa-+t detrq e <rs{rs{ q${& 
'tffiImot <rtfr:l$ vqotoqs er qx uEqtfrr

d&mqr_ceffir

E"F$F fr{cl wlqT <m's .{r!fu wl€rr 1q-tDt{ Cfiq't m(-"tk-f,-{{t S"fa-+ e <lcTttr{ q$rt& rfRAs"t
Tl-fu QoQo-\ols €x qx tu:rtfr+ Ser<q-{ qqr w{& e Sratqfti reldkd qsqq-F't c(lg r-m castot s-dl E,E I

qq{fue <{lt ffitslms u (wE) qM 
r

Qlt
(c{I: T-ffi 3-q{r{)

q&fr@{tr{
nqq11ffiE$q-{)

frfir-{ {tr<
sorcfr{ q-4q fr-sluf
qd qg"F{'{

4iaffi.'rxG<rq'{, Dm
qft wfrtc oTa wqSq q-<.l<

frCx-{ r-sTtfr qG<, -tTttt-s (${try"a; I

{QRq- ov.o5.oooo.oo\.5c.oo8.)a (s(r"f-G)/

qqr Elgkdc
5 | {q-qi f c<ni atrO s 641-41qa6aS lwfex STDI{ c+1,r-q <fs-<trrl), q-4.{ <lsrq Gt\i, EtTlr
e i flara ro.F< (c<lv'$.iFrfl, xq-q, {F<, TaTDr-< <r{r<Er{ ofr18, q.lqx a.r{.Glri, El-flr
e r grr<:trn nrflq-Gr< qots qF<, o16:r rrq,t mr6, uror to:rr<qiFr Erqtq-rl-{ qq-{ q-<.rfG-{ q-dl l

Vr"* srnEI-<I qlfi-sT AxT, )T{rtft (SIdIfl<, qt€x <fs-q r<ni, ut-+l 1 dro er<-<attct qt,kEts T-{I{ w{-c{t{ry{l I

trdrfuLtwu)
0-*iqT FHH)

frqT{6{ (r<rrf q"rtr{-q;
mt{s b.e)b"sQo qgr e15

t-cqE- admn2nbr@gmail.com

qqerercft <I(Ercq-{ }iK-+17

qffrn'Kfq-q 6ilc,
KTqT s<{

cl1+<1ftut, utreTr

(!1E$18_r)

c-,
:'<.r ( - rb.05.oooo.oo\.5G.oog. 5C. (qgrj_C)/

"u9

ffiqg 4IrqlEeq
>(tGE{lI{ Eot)

srfrqe 
@+tr!s:q
>((ffiq$ffl, aoes



1 

 

 

 

 দপ্তর/সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা, ২০২০-২০২১ পরররশষ্ট   

 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র র্ান এ   

 

বাস্তবায়মনর দারয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যরি/পদ ২০২০-২০২১ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

 

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

১.১ ননরত তা 

 রর্টির সভা   

অনুরষ্ঠত সভা ৪ সংখ্যা কবার্ ম প্রশাসন/ শুল্ক ও ভযার্ 

প্রশাসন/ আয় র প্রশাসন 

অনুরবভাগ এবং ক া াল পময়ন্ট, 

শুদ্ধাচার ক ৌশল বাস্তবায়ন। 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন ১ ১    

১.২ ননরত তা 

 রর্টির সভার 

রসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন  

বাস্তবারয়ত 

রসদ্ধান্ত 

৪ % ননরত তা  রর্টি, কবার্ ম প্রশাসন/ 

শুল্ক ও ভযার্ প্রশাসন/ আয় র 

প্রশাসন অনুরবভাগ এবং  ক া াল 

পময়ন্ট, শুদ্ধাচার ক ৌশল 

বাস্তবায়ন। 

১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ৭০% ৮০% ৯০% ১০০%    

অজমন ৭০% ৮০%    

 

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

২.১ সুশাসন 

প্ররতষ্ঠার রনরর্ত্ত 

অংশীজমনর 

অংশগ্রহমণ  

সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ২ সংখ্যা কবার্ ম প্রশাসন/ শুল্ক ও ভযার্ 

প্রশাসন/ আয় র প্রশাসন 

অনুরবভাগ এবং ক া াল পময়ন্ট, 

শুদ্ধাচার ক ৌশল বাস্তবায়ন। 

৪টি লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন ১ ১    

২.২ 

অংশীজমনর 

অংশগ্রহমণ  

সভার রসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

 

 

 

বাস্তবারয়ত 

রসদ্ধান্ত 

২ % কবার্ ম প্রশাসন/ শুল্ক ও ভযার্ 

প্রশাসন/ আয় র প্রশাসন 

অনুরবভাগ এবং ক া াল পময়ন্ট, 

শুদ্ধাচার ক ৌশল বাস্তবায়ন। 

 

 

 

১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ৭০% ৮০% ৯০% ১০০%    

অজমন ৭০% ৮০%    
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২.৩  র্ ম তমা-

 র্ মচারীমদর 

অংশগ্রহমণ 

চা রর সংক্রান্ত 

রবরভন্ন প্ররশক্ষ্ণ 

আময়াজন 

প্ররশক্ষ্ণার্ী ৩ সংখ্যা কবার্ ম প্রশাসন/ শুল্ক ও ভযার্ 

প্রশাসন/ আয় র প্রশাসন 

অনুরবভাগ/ক া াল পময়ন্ট, শুদ্ধাচার 

ক ৌশল বাস্তবায়ন/  াস্টর্স 

এক্সাইজ ও ভযার্ কেরনং 

 

 এ ামর্র্ী,চট্টগ্রার্ এবং রবরসএস 

( র) এ ামর্র্ী, ঢা া। 

 

২০০ লক্ষ্যর্াত্রা ৫০ ৫০ ৫০ ৫০    

অজমন ৫০ ৫০    

২.৪  র্ ম তমা-

 র্ মচারীমদর 

অংশগ্রহমণ 

সুশাসন সংক্রান্ত 

প্ররশক্ষ্ণ 

আময়াজন 

প্ররশক্ষ্ণার্ী 

 

  

৩ সংখ্যা কবার্ ম প্রশাসন/ শুল্ক ও ভযার্ 

প্রশাসন/ আয় র প্রশাসন 

অনুরবভাগ/ ক া াল পময়ন্ট, 

শুদ্ধাচার ক ৌশল বাস্তবায়ন/ 

 াস্টর্স এক্সাইজ ও ভযার্ কেরনং 

এ ামর্র্ী, চট্টগ্রার্/ রবরসএস ( র) 

এ ামর্র্ী, ঢা া। 

১৫০ লক্ষ্যর্াত্রা ৪৫ ৩৫ ৩৫ ৩৫    

অজমন ৪৫ ৩৫    

 

৩. শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক আইন/তিতি/নীতিমালা/ম্যানুয়াল ও প্রজ্ঞাপন/পতরপত্র-এর িাস্তিায়ন এিং প্রয াজ্য ক্ষেযত্র খসড়া প্রণয়ন………….১০ 

৩.১ বাংলায় 

আয় র আইন 

প্রণয়ন 

আইন 

সংমশারিত  

৫ প্র ারশত 

আইন 

সদস্য (আয় র নীরত) ৩০ জুন 

২০২১, 

১০০% (রভরত্ত 

৬০%) 

লক্ষ্যর্াত্রা ৭০% ৮০% ৯০% ১০০%    

অজমন ৭০% ৮০%    

৩.২ বাংলায় 

 াস্টর্স আইন 

প্রণয়ন 

 আইন 

সংমশারিত 

 

৫ 

 

  

প্র ারশত 

আইন 

সদস্য ( াস্টর্স নীরত) ৩০ জুন 

২০২১, 

১০০% 

(রভরত্ত ৭০%) 

লক্ষ্যর্াত্রা ৮০% ৯০% ৯৫% ১০০%    

অজমন ৮০% ৯০%    

  অজমন      

৪. ওময়বসাইমর্ কসবাবক্স হালনাগাদ রণ.................................৮ 

৪.১ কসবা সংক্রান্ত 

কর্াল রি নম্বরসমূহ 

স্ব স্ব তথ্য 

বাতায়মন 

দৃশ্যর্ান রণ   

তথ্য 

বাতায়মন 

দৃশ্যর্ানকৃত 

১ তাররখ কবার্ ম প্রশাসন অনুরবভাগ/ 

রসমস্টর্স ম্যামনজার এবং  

ক া াল পময়ন্ট, শুদ্ধাচার 

ক ৌশল বাস্তবায়ন। 

 

 

 

৩০/06/২১ লক্ষ্যর্াত্রা ১৫/৯/২০২০ ১৫/১১/২০২০ ১৫/৩/২১ ৩০/৬/২১    

অজমন ১৫/৯/২০২০ ১৫/১১/২০২০    
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৪.২ স্ব স্ব 

ওময়বসাইমর্ 

শুদ্ধাচার কসবাবক্স 

হালনাগাদ রণ  

কসবাবক্স 

হালনাগাদকৃ

ত 

২ তাররখ কবার্ ম প্রশাসন অনুরবভাগ/ 

রসমস্টর্স ম্যামনজার/ 

ক া াল পময়ন্ট, শুদ্ধাচার 

ক ৌশল বাস্তবায়ন ও স্ব স্ব 

দপ্তর প্রিান। 

 

৩০/06/২০২১ 

৩১/১২/২০২০ 

৩১/০৩/২০২১ 

৩০/০৬/২০২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/৯/২০২০ ৩১/১২/২০২০ ৩১/৩/২১ ৩০/৬/২১    

অজমন ৩০/৯/২০২০ ৩১/১২/২০২০    

৪.৩ স্ব স্ব 

ওময়বসাইমর্ তথ্য 

অরি ার   

কসবাবক্স 

হালনাগাদ রণ  

কসবাবক্স 

হালনাগাদকৃ

ত 

২ তাররখ কবার্ ম প্রশাসন অনুরবভাগ/ 

রসমস্টর্স ম্যামনজার/ 

ক া াল পময়ন্ট, শুদ্ধাচার 

ক ৌশল বাস্তবায়ন ও স্ব স্ব 

দপ্তর প্রিান। 

 

৩১/১২/২০২০ 

 

লক্ষ্যর্াত্রা - ৩১/১২/২০      

 - ৩১/১২/২০    

৪.৪ স্ব স্ব 

ওময়বসাইমর্ 

অরভমর্াগ 

প্ররত ার ব্যবস্থা  

কসবাবক্স 

হালনাগাদ রণ 

ওময়বসাইমর্ 

হালনাগাদকৃ

ত 

২ তাররখ কবার্ ম প্রশাসন অনুরবভাগ/ 

রসমস্টর্স ম্যামনজার/ 

ক া াল পময়ন্ট, শুদ্ধাচার 

ক ৌশল বাস্তবায়ন ও স্ব স্ব 

দপ্তর প্রিান 

৩০/০৯/২০২০ 

৩১/১২/২০২০ 

৩১/০৩/২০২১ 

৩০/06/২০২১ 

 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/০৯/২০ ৩১/১২/২০ ৩১/০৩/২১ ৩০/৬/২১    

অজমন ৩০/০৯/২০ ৩১/১২/২০    

৪.৫ 

স্বপ্রমণারদতভামব 

প্র াশমর্াগ্য তথ্য 

হালনাগাদ  মর 

ওময়বসাইমর্ 

প্র াশ 

 

হালনাগাদকৃ

ত রনমদ মরশ া 

ওময়বসাইমর্ 

প্র ারশত 

১ তাররখ কবার্ ম প্রশাসন অনুরবভাগ/ 

রসমস্টর্স ম্যামনজার 

৩০/০৯/২০২০ 

৩১/১২/২০২০ 

৩১/০৩/২০২১ 

৩০/06/২০২১ 

 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/০৯/২০ ৩১/১২/২০ ৩১/০৩/২১ ৩০/৬/২১    

অজমন ৩০/০৯/২০ ৩১/১২/২০      

৫. সুশাসন প্ররতষ্ঠা……………………………..৬  

৫.১ উত্তর্ চচ মার 

তারল া প্রণয়ন 

 মর স্ব স্ব 

র্ন্ত্রণালয়/রবভামগ 

কপ্ররণ 

উত্তর্ চচ মার 

তারল া 

কপ্রররত 

৩ তাররখ কবার্ ম প্রশাসন/ শুল্ক ও ভযার্ 

প্রশাসন/  আয় র প্রশাসন 

অনুরবভাগ এবং ক া াল পময়ন্ট, 

শুদ্ধাচার ক ৌশল বাস্তবায়ন। 

 

 

৩০/৯/২০২০ লক্ষ্যর্াত্রা  ৩০/৯/২০      

  ৩০/৯/২০    

৫.২ অনলাইন 

রসমস্টমর্ অরভমর্াগ 

রনষ্পরত্ত রণ 

অরভমর্াগ 

রনষ্পরত্তকৃত 

৩ % কবার্ ম প্রশাসন/ রসমস্টর্স ম্যামনজার 

এবং 

ক া াল পময়ন্ট, শুদ্ধাচার ক ৌশল 

বাস্তবায়ন ও স্ব স্ব দপ্তর প্রিান 

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ৭০% ৮০% ৯০% ১০০%    

- - --    



4 

 

৬. প্র মল্পর কক্ষ্মত্র শুদ্ধাচার...........................৬ 

৬.১ প্র মল্পর 

বারষ ম  ক্রয় 

পরর ল্পনা 

অনুমর্াদন 

অনুমর্ারদত 

ক্রয় পরর ল্পনা 

২ তাররখ কবার্ ম প্রশাসন/ শুল্ক ও ভযার্ 

প্রশাসন /  আয় র প্রশাসন 

অনুরবভাগ। 

 

৩১/৮/২০২০  লক্ষ্যর্াত্রা ৩১/৮/২০২০ -- -- --    

- -     

৬.২ প্র মল্পর 

বাস্তবায়ন 

অগ্রগরত 

পররদশ মন/পররবী

ক্ষ্ণ 

দারখলকৃত 

প্ররতমবদন 

২ সংখ্যা কবার্ ম প্রশাসন/ শুল্ক ও ভযার্ 

প্রশাসন /  আয় র প্রশাসন 

অনুরবভাগ। 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

- - ১    

৬.৩ প্র ল্প 

পররদশ মন/ 

পররবীক্ষ্ণ 

প্ররতমবদমনর 

সুপাররশ 

বাস্তবায়ন 

বাস্তবায়মনর 

হার 

২ % কবার্ ম প্রশাসন/ শুল্ক ও ভযার্ 

প্রশাসন /  আয় র প্রশাসন 

অনুরবভাগ। 

৬০% লক্ষ্যর্াত্রা ২০% ৪০% ৫০% ৬০%    

- - ৪০% ৫০%   

৭. ক্রয়মক্ষ্মত্র শুদ্ধাচার...................৭ 

৭.১ রপরপএ 

২০০৬-এর িারা 

১১(২) ও 

রপরপআর 

২০০৮-এর রবরি 

১৬(৬) অনুর্ায়ী 

২০২০-২১ অর্ ম 

বছমরর ক্রয়-

পরর ল্পনা  

ওময়বসাইমর্ 

প্র াশ 

 

ক্রয়-পরর ল্পনা 

ওময়বসাইমর্ 

প্র ারশত 

৩ তাররখ কবার্ ম প্রশাসন/ শুল্ক ও ভযার্ প্রশাসন 

/  আয় র প্রশাসন অনুরবভাগ এবং 

রসমস্টর্স ম্যামনজার। 

৩০/০৯/ 

২০২০ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/০৯/ 

২০২০ 

 ----- -----    

অজমন ৩০/০৯/ 

২০২০ 

    

৭.২ ই-কর্ন্ডামরর 

র্াধ্যমর্ 

ক্রয় ার্ ম 

সম্পাদন 

ই-কর্ন্ডামর ক্রয় 

সম্পন্ন 

৪ % কবার্ ম প্রশাসন অনুরবভাগ এবং 

রসমস্টর্স ম্যামনজার 

৭৫% লক্ষ্যর্াত্রা ৪০% ৫০% ৬০% ৭৫%    

অজমন ৪০% ৫০%    
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৮. স্বচ্ছতা ও জবাবরদরহ শরিশালী রণ…………………….১৪ 

৮.১ স্ব স্ব কসবা 

প্রদান প্ররতশ্রুরত 

(রসটিমজনস্ 

চার্ মার) প্রণয়ন 

ও বাস্তবায়ন  

কসবা প্রদান 

প্ররতশ্রুরত 

প্রণীত ও 

বাস্তবারয়ত 

৩ তাররখ কবার্ ম প্রশাসন অনুরবভাগ/ রসমস্টর্স 

ম্যামনজার এবং 

ক া াল পময়ন্ট, শুদ্ধচার ক ৌশল 

বাস্তবায়ন ও স্ব স্ব দপ্তর প্রিান 

৩০.০৯. 

২০২০ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/০৯/২০ ৩১/১২/ 

২০২০ 

৩১/০৩/২১ ৩০/০৬/২১    

অজমন  ৩১/১২/ 

২০২০ 

   

৮.২ 

শাখা/অরিশাখা 

ও 

আওতািীন/অি

স্তন  ার্ মালয় 

পররদশ মন 

পররদশ মন 

সম্পন্ন 

২ সংখ্যা সদস্য (কবার্ ম প্রশাসন)/(শুল্ক ও 

ভযার্ প্রশাসন)  এবং (আয় র 

প্রশাসন ও র্ানব সম্পদ 

ব্যবস্থাপনা। 

১২ লক্ষ্যর্াত্রা ৩ ৩ ৩ ৩    

অজমন ৩ ৩    

৮.৩ 

শাখা/অরিশাখা 

ও 

আওতািীন/অি

স্তন  ার্ মালয়  

পররদশ মন 

প্ররতমবদমনর 

সুপাররশ 

বাস্তবায়ন 

পররদশ মন 

প্ররতমবদমনর 

সুপাররশ 

বাস্তবারয়ত 

২ % সদস্য (কবার্ ম প্রশাসন)/(শুল্ক ও 

ভযার্ প্রশাসন)  এবং (আয় র 

প্রশাসন ও র্ানব সম্পদ 

ব্যবস্থাপনা। 

 

৮০ লক্ষ্যর্াত্রা ৫০ ৬০ ৭০ ৮০    

অজমন ৫০ ৬০    

৮.৪ সরচবালয় 

রনমদ মশর্ালা, 

২০১৪ অনুর্ায়ী 

নরর্র কেরণ 

রবন্যাস রণ  

নরর্ কেরণ 

রবন্যাসকৃত 

২ % সদস্য (কবার্ ম প্রশাসন)/(শুল্ক ও 

ভযার্ প্রশাসন)  এবং (আয় র 

প্রশাসন ও র্ানব সম্পদ 

ব্যবস্থাপনা। 
 

৫০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০ ২০ ৩০ ৫০    

অজমন ১০ ২০    

৮.৫ 

কেরণরবন্যাসকৃত 

নরর্ রবনষ্ট রণ 

নরর্ রবনরষ্টকৃত ২ % সদস্য (কবার্ ম প্রশাসন)/(শুল্ক ও 

ভযার্ প্রশাসন)  এবং (আয় র 

প্রশাসন ও র্ানব সম্পদ 

ব্যবস্থাপনা। 

৫০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০ ২০ ৩০ ৫০    

- - ২০    

৮.৬ 

প্রারতষ্ঠারন  

গণশুনারনর  

আময়াজন  

প্রারতষ্ঠারন  

গণশুনারন 

আময়ারজত 

৩ সংখ্যা সদস্য (কবার্ ম প্রশাসন)/(শুল্ক ও 

ভযার্ প্রশাসন)  এবং (আয় র 

প্রশাসন ও র্ানব সম্পদ 

ব্যবস্থাপনা) ও স্ব স্ব দপ্তর প্রিান।  

 

 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন 

 

১ ১    
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৯. শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এবং দুনীরত প্ররতমরামি সহায়  অন্যান্য  ার্ মক্রর্……………..১৫ (অগ্রারি ার রভরত্তমত নুযনতর্ পাঁচটি  ার্ মক্রর্) 

৯.১   সভা 

কসরর্নার 

আময়াজন  রা 

সভামসরর্নার 

আময়ারজত 

৩ 

 

 

সংখ্যা সদস্য (কবার্ ম প্রশাসন)/(শুল্ক ও ভযার্ 

প্রশাসন)  এবং (আয় র প্রশাসন ও 

র্ানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা) ও স্ব স্ব 

দপ্তর প্রিান।  

 ৪ 

 

 

 

লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন ১ ১    

৯.২. অরভমর্াগ 

বাক্স স্থাপন 

 রা 

 

অরভমর্াগ বাক্স 

স্থারপত 

 

৩ তাররখ সদস্য (কবার্ ম প্রশাসন) /(শুল্ক ও 

ভযার্ প্রশাসন)  এবং (আয় র 

প্রশাসন ও র্ানব সম্পদ 

ব্যবস্থাপনা) ও স্ব স্ব দপ্তর প্রিান।  

 

৩১/৭/২০২০ লক্ষ্যর্াত্রা ৩১/৭/২০২০ ---- ----- ------    

অজমন ৩১/৭/২০২০     

৯.৩. ই-

 াইরলং 

বাস্তবায়ন রা 

ই- াইরলং 

বাস্তবারয়ত 

৩ % সদস্য (কবার্ ম প্রশাসন) /(শুল্ক ও 

ভযার্ প্রশাসন)  এবং (আয় র 

প্রশাসন ও র্ানব সম্পদ 

ব্যবস্থাপনা) ও স্ব স্ব দপ্তর প্রিান। 

  

৭০ লক্ষ্যর্াত্রা ৪০ ৫০ ৬০ ৭০    

অজমন ৪০ ৫০    

৯.৪.  অরভমর্াগ 

রনস্পরত্ত  রা। 

অরভমর্াগ 

রনস্পরত্তকৃত 

 

৩ % সদস্য (কবার্ ম প্রশাসন) /(শুল্ক ও 

ভযার্ প্রশাসন)  এবং (আয় র 

প্রশাসন ও র্ানব সম্পদ 

ব্যবস্থাপনা) ও স্ব স্ব দপ্তর প্রিান।  

 

৫০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০ ২০ ৩০ ৫০    

অজমন ১০ ২০    

৯.৫. NBR  

এর Hotline 

চালু রণ 

 

Hotline 

চালুকৃত 
 
 

 

 

৩ তাররখ সদস্য (কবার্ ম প্রশাসন) /(শুল্ক ও 

ভযার্ প্রশাসন)  এবং (আয় র 

প্রশাসন ও র্ানব সম্পদ 

ব্যবস্থাপনা) ও স্ব স্ব দপ্তর প্রিান।  

 

৩০/৬/২০২১ লক্ষ্যর্াত্রা - ৩০/০৬/২১ -- -    

অজমন      

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

১০.১ শুদ্ধাচার 

পুরস্কার প্রদান 

এবং 

পুরস্কারপ্রাপ্তমদর 

তারল া 

ওময়বসাইমর্ 

প্র াশ 

প্রদত্ত 

পুরস্কার 

৩ তাররখ কবার্ ম প্রশাসন অনুরবভাগ/ ক া াল 

পময়ন্ট ও 

শুদ্ধাচার ক ৌশল বাস্তবায়ন।  

 

৩০/৬/২০২১ লক্ষ্যর্াত্রা -- -- -- ৩০/০৬/২১    

অজমন      

 

 

 

 



7 

 

১১.  র্ ম-পররমবশ উন্নয়ন..........................................................২ 

১১.১  র্ ম-

পররমবশ উন্নয়ন 

(স্বাস্থযরবরি 

অনুসরণ/টিওএন্ড

ইভুি অম মজা 

র্ালার্াল 

রবনষ্ট রণ/পরর

ষ্কার-পররচ্ছন্নতা 

বৃরদ্ধ ইতযারদ)  

উন্নত  র্ ম-

পররমবশ 

২ সংখ্যা  

ও 

  তাররখ 

সদস্য (কবার্ ম প্রশাসন) ১০ 

ও 

৩০/০৬/২০২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/০৯/২০ ৩১/১২/২০ ৩১/০৩/২১ ৩০/০৬/২১    

অজমন ৩০/০৯/২০ ৩১/১২/২০    

১২. অর্ ম বরাদ্দ....................................................................৩ 

১২.১ শুদ্ধাচার  র্ ম-

পরর ল্পনায় অন্তমভুি 

রবরভন্ন  ার্ মক্রর্ 

বাস্তবায়মনর জন্য 

বরাদ্দকৃত  অমর্ মর 

আনুর্ারন  পররর্াণ 

বরাদ্দকৃত 

অর্ ম 

৩ লক্ষ্ র্া া কবার্ ম প্রশাসন অনুরবভাগ ২৫.০০ লক্ষ্ 

র্া া 

লক্ষ্যর্াত্রা -- ৫০০ ১০০০ ১০০০    

- - --    

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

১৩.১ দপ্তর/সংস্হা 

 র্তম  প্রণীত                                          

জাতীয় শুদ্ধাচার 

ক ৌশল  র্ ম-

পরর ল্পনা, ২০২০-

২১ স্ব স্ব র্ন্ত্রণালয় 

এবং ওময়বসাইমর্ 

আপমলার্ রণ 

প্রণীত  র্ ম-

পরর ল্পনা 

আপমলার্কৃত 

২ তাররখ কবার্ ম প্রশাসন অনুরবভাগ/ 

রসমস্টর্স ম্যামনজার এবং  

ক া াল পময়ন্ট ও শুদ্ধাচার 

ক ৌশল বাস্তবায়ন। 

১৫/০৭/২০২০ লক্ষ্যর্াত্রা ১৫/০৭/২০২০ -- -- --    

অজমন ১৫/০৭/২০২০ --    

১৩.২ রনি মাররত 

সর্ময় নত্রর্ারস  

পররবীক্ষ্ণ প্ররতমবদন 

সংরিষ্ট 

র্ন্ত্রণালয়/রবভামগ 

দারখল ও স্ব স্ব 

ওময়বসাইমর্ 

আপমলার্ রণ 

 
 

নত্রর্ারস  

প্ররতমবদন 

দারখলকৃত ও 

আপমলার্কৃত 

২ তাররখ কবার্ ম প্রশাসন অনুরবভাগ/ 

রসমস্টর্স ম্যামনজার/ ক া াল 

পমর্ন্ট, ও 

শুদ্ধাচার ক ৌশল বাস্তবায়ন।  

 

১৫/০৭/২০২০ 

১৫/১০/২০২০ 

১৫/০১/২০২১ 

১৫/০৪/২০২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১৫/০৭/২০২০ ১৫/১০/২০২০ 

 

১৫/০১/২১ ১৫/০৪/২১    

অজমন ১৫/০৭/২০২০ ১৫/১০/২০২০ 
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১৩.৩ আওতািীন 

আঞ্চরল /র্াঠ 

পর্ মাময়র  ার্ মালয় 

 র্তম  দারখলকৃত 

জাতীয় শুদ্ধাচার 

ক ৌশল  র্ ম-

পরর ল্পনা ও 

পররবীক্ষ্ণ  

প্ররতমবদমনর ওপর 

র র্ব্যা  প্রদান 

র র্ব্যা  

সভা/ র্ মশালা 

অনুরষ্ঠত 

৪ তাররখ ক া াল পময়ন্ট, ও শুদ্ধাচার 

ক ৌশল বাস্তবায়ন। 
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