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MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

cÖavb cÖ‡KŠkjxi Kvh©vjq 

¯̂v ’̄¨ cÖ‡KŠkj Awa`ßi (GBPBwW) 

¯̂v ’̄¨ I cwievi Kj¨vY gš¿Yvjq 

105-106, gwZwSj ev/G, XvKv-1000                            

¯§viK bs-45.02.0000.010.18.049.20-1612   ZvwiLt10/08/2020  

welqt  ¯̂v ’̄¨ cÖ‡KŠkj Awa`ß‡ii 2020-2021 A_© eQ‡ii RvZxq ï×vPvi †KŠkj Kg©-cwiKíbv I cwiexÿY KvVv‡gv 

cÖYqb (P~ovšÍ) †cÖiY cÖms‡M| 

 

m~Î t gš¿x cwil` wefv‡Mi c‡Îi ¯§viK bs- 04.00.0000.822.11.001.20.82,  ZvwiLt 08/07/2020wLªt| 

 

 

1| Dch©y³ welq I m~‡Îi †cÖwÿ‡Z ¯̂v ’̄¨ cÖ‡KŠkj Awa`ß‡ii 2020-2021 A_© eQ‡ii P~ovšÍ RvZxq ï×vPvi 

†KŠkj Kg©-cwiKíbv I cwiexÿY KvVv‡gv cÖ ‘̄Z Kiv n‡q‡Q|  

2| GgZve ’̄vq, ¯̂v ’̄¨ cÖ‡KŠkj Awa`ß‡ii 2020-2021 A_© eQ‡ii P~ovšÍ RvZxq ï×vPvi †KŠkj Kg©-cwiKíbv  I 

cwiexÿY KvVv‡gv cieZx© Kvh©µg MÖn‡Yi Rb¨ Avw`óµ‡g †cÖiY Kiv n‡jv|  

 

 
 

mshyw³ t RvZxq ï×vPvi †KŠkj Kg©-cwiKíbv I  

cwiexÿY KvVv‡gv - 06(Qq) cvZv|  

 

-¯̂vÿwiZ-  

(G †K Gg Avwgbyj Bmjvg) 

cwiPvjK (hyM¥ mwPe) 

I 

m`m¨ mwPe, ˆbwZKZv KwgwU 

¯̂v ’̄¨ cÖ‡KŠkj Awa`ßi| 

weZiY t 

Kvh©µgt  mwPe 

 ¯̂v ’̄¨ †mev wefvM 

 ¯̂v ’̄¨ I cwievi Kj¨vY gš¿Yvjq 

 evsjv‡`k mwPevjq, XvKv|  

 `„wó AvKl©Y t Dc-mwPe, cÖkvmb-4 (gwbUwis I mgš̂q) AwakvLv|   

m`q AeMwZ t  

1|  AwZwi³ mwPe (Dbœqb) I jvBb WvB‡i±i (wdwRK¨vj d¨vwmwjwUR †W‡fjc‡g›U) 

     ¯̂v ’̄¨ †mev wefvM,¯̂v¯’¨ I cwievi Kj¨vY gš¿Yvjq, evsjv‡`k mwPevjq, XvKv|  

2|  ZË¡veavqK cÖ‡KŠkjx, GBPBwW, mv‡K©j 1/2/3/4/5/6/7/8| 

3|  wbe©vnx cÖ‡KŠkjx, GBPBwW,  .................................. (mKj) wefvM| 
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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

স্বাস্থ্য প্রদকৌশল অধিেপ্তর 

স্বাস্থ্য ও পধরবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় 

১০৫-১০৬, মধতধিল বা/এ, ঢাকা-১০০০। 

www.hed.gov.bd 

জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কম ম-পধরকল্পনা প্রনয়ন ও বাস্তবায়ন অগ্রগধত পধরবীক্ষণ কাঠাদমা, ২০২০-২০২১ 

েপ্তর/সাংস্থ্ার নাম: স্বাস্থ্য প্রদকৌশল অধিেপ্তর, স্বাস্থ্য কসবা ধবভাগ, স্বাস্থ্য ও পধরবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। 

কার্ মক্রদমর নাম কম মসম্পােন 

সূচক 

 

সূচদকর 

মান 

একক 

 

বাস্তবায়দনর

োধয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যধি/পে 

২০২০-২০২১ 

অর্ মবছদরর 

লক্ষযমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগধত পধরবীক্ষণ, ২০২০-২০২১  মন্তব্য 

লক্ষযমাত্রা/ 

অজমন 

১ম 

ককায়ার্ মার 

২য় 

ককায়ার্ মার 

৩য় 

ককায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ককায়ার্ মার 

কমার্ 

অজমন 

অধজমত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাধতষ্ঠাধনক ব্যবস্থ্া………………………………৮ 

 

১.১ ননধতকতা কধমটির সভা   অনুধষ্ঠত সভা ৪ সাংখ্যা ক াকাল 

পদয়ন্ট 

কম মকতমা 

৪ লক্ষযমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.২ ননধতকতা কধমটির সভার ধসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন  

বাস্তবাধয়ত 

ধসদ্ধান্ত 

৪ % সাংধিষ্ট 

সকল 

কম মকতমা 

১০০% লক্ষযমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

২. েক্ষতা ও ননধতকতার উন্নয়ন……………………..…. ১০ 

 

২.১ সুশাসন প্রতিষ্ঠার ন তনত্ত 

অাংশীজদনর (stakeholders) 

অাংশগ্রহদণ  সভা 

 

অনুধষ্ঠত সভা ২ সাংখ্যা সেস্য 

সধচব, 

ননধতকতা 

কধমটি 

২ লক্ষযমাত্রা  ১  ১    

অজমন      

২.২ অাংশীজদনর অাংশগ্রহদণ  সভার ন 

তসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

 

বাস্তবাধয়ত 

ধসদ্ধান্ত 

২ % সভাপধত, 

ননধতকতা 

কধমটি 

১০০% লক্ষযমাত্রা  ১০০%  ১০০%    

অজমন      

২.৩ কম মকতমা-কম মচার নীকের অাংশগ্রহদণ 

চাকতর ন সংক্রান্ত তবতিন্ন প্রধশক্ষণ 

আদয়াজন 

 

প্রধশক্ষণার্ী ৩ সাংখ্যা পধরচালক ৬০ লক্ষযমাত্রা  ২০ ২০ ২০    

অজমন      

২.৪ কম মকতমা-কম মচার নীকের অাংশগ্রহদণ 

সুশাসন সাংক্রান্ত প্রধশক্ষণ আদয়াজন 

প্রধশক্ষণার্ী ৩ সাংখ্যা পধরচালক ২০ লক্ষযমাত্রা    ২০    

অজমন      
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কার্ মক্রদমর নাম কম মসম্পােন 

সূচক 

 

সূচদকর 

মান 

একক 

 

বাস্তবায়দনর

োধয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যধি/পে 

২০২০-২০২১ 

অর্ মবছদরর 

লক্ষযমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগধত পধরবীক্ষণ, ২০২০-২০২১  মন্তব্য 

লক্ষযমাত্রা/ 

অজমন 

১ম 

ককায়ার্ মার 

২য় 

ককায়ার্ মার 

৩য় 

ককায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ককায়ার্ মার 

কমার্ 

অজমন 

অধজমত মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১ ২ ৩ ৪ ৫ 

৩. শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক আইন/তিতি/নীতিমালা/ম্যানুয়য়ল ও প্রজ্ঞাপন/পতরপত্র-এর িাস্তিায়ন এিং প্রয় াজ্য ক্ষেয়ত্র খসড়া প্রণয়ন………….১০ 

3.1 স্বাস্থ্য প্রয়কৌশল অতিদপ্তর 

(কম মচারী) তনয়য়াগ তিতিমালা-

2020 চূড়ান্ত অনুয়মাদন 

চূড়ান্ত 

অনুয়মাদন 

10 িাতরখ প্রিান 

প্রদকৌশলী 

 লক্ষযমাত্রা    ৩০.০৬.২১    

অজমন      

অজমন      

৪. ওয়য়বসাইয়ে সসবাবক্স হালনাগাদকর নণ..................................৮ 

৪.১ সসবা সংক্রান্ত সোল তি নস্বর নসমূহ 

স্ব স্ব তথ্য বাতায়দন দৃশ্য্ানকর নণ   

িথ্য বািায়য়ন 

দৃশ্য্ানকৃি 

১ তাধরখ তত্ত্বাবিায়ক 

প্রদকৌশলী 

োধয়ত্বপ্রাপ্ত 

৩০.০৬.২১ লক্ষযমাত্রা    ৩০.০৬.২১    

অজমন      

৪.২ স্ব স্ব ওদয়বসাইদর্ শুদ্ধাচার 

কসবাবক্স হালনাগােকরণ  

কসবাবক্স 

হালনাগােকৃত 

২ িাতর নখ তত্ত্বাবিায়ক 

প্রদকৌশলী 

োধয়ত্বপ্রাপ্ত 

৩০.০৯.২০ 

৩১.১২.২০ 

৩১.০৩.২১ 

৩০.০৬.২১ 

লক্ষযমাত্রা ৩০.০৯. ২০ 

 

৩১.১২. ২০  

 

৩১.০৩.২১ 

 

৩০.০৬.২১    

অজমন      

৪.৩ স্ব স্ব ওদয়বসাইদর্ তথ্য অধিকার   

কসবাবক্স হালনাগােকরণ  

কসবাবক্স 

হালনাগােকৃত 

২ তাধরখ তত্ত্বাবিায়ক 

প্রদকৌশলী 

োধয়ত্বপ্রাপ্ত 

৩০.০৯. ২০ 

৩১.১২. ২০ 

৩১.০৩. ২১ 

৩০.০৬. ২১ 

লক্ষযমাত্রা ৩০.০৯.২০ 

 

৩১.১২.২০ 

 

৩১.০৩.২১ 

 

৩০.০৬.২১    

অজমন      

৪.৪ স্ব স্ব ওদয়বসাইদর্র অধভদর্াগ 

প্রধতকার ব্যবস্থ্া (GRS) কসবাবক্স 

হালনাগােকরণ 

ওদয়বসাইদর্ 

হালনাগােকৃত 

২ তাধরখ তত্ত্বাবিায়ক 

প্রদকৌশলী 

োধয়ত্বপ্রাপ্ত 

৩০.০৯. ২০ 

৩১.১২. ২০ 

৩১.০৩. ২১ 

৩০.০৬. ২১ 

লক্ষযমাত্রা ৩০.০৯.২০ 

 

৩১.১২.২০ 

 

৩১.০৩.২১ 

 

৩০.০৬.২১    

অজমন      

৪.৫ স্বপ্রদণাধেত তথ্য প্রকাশ 

তনয়দ েতশকা হালনাগাদ কয়র ন 

ওদয়বসাইদর্ প্রকাশ 

হালনাগােকৃত 

ধনদে মধশকা 

ওদয়বসাইদর্ 

প্রকাধশত 

১ তাধরখ তত্ত্বাবিায়ক 

প্রদকৌশলী 

োধয়ত্বপ্রাপ্ত 

৩০.০৬.২১ লক্ষযমাত্রা    ৩০.০৬.২১    

অজমন      

৫. সুশাসন প্রতিষ্ঠা……………………………..৬ 

৫.১ উত্তম চচ মার তাধলকা প্রণয়ন কদর 

স্ব স্ব ্ন্ত্রণালয়/ধবভাদগ কপ্ররণ 

উত্তম চচ মার 

তাধলকা কপ্রধরত 

৩ তাধরখ ক াকাল 

পদয়ন্ট 

কম মকতমা 

৩১.১২.২০ লক্ষযমাত্রা  ৩১.১২.২০ 

 

     

অজমন      
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কার্ মক্রদমর নাম কম মসম্পােন 

সূচক 

 

সূচদকর 

মান 

একক 

 

বাস্তবায়দনর

োধয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যধি/পে 

২০২০-২০২১ 

অর্ মবছদরর 

লক্ষযমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগধত পধরবীক্ষণ, ২০২০-২০২১  মন্তব্য 

লক্ষযমাত্রা/ 

অজমন 

১ম 

ককায়ার্ মার 

২য় 

ককায়ার্ মার 

৩য় 

ককায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ককায়ার্ মার 

কমার্ 

অজমন 

অধজমত মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১ ২ ৩ ৪ ৫ 

৫.২ অনলাইন তসয়েয়্ অতিয় াগ 

তনষ্পততকর নণ 

অতিয় াগ 

তনষ্পততকৃি 

৩ তাধরখ প্রিান 

প্রদকৌশলী 

৩০.০৬.২১ লক্ষযমাত্রা    ৩০.০৬.২১    

অজমন      

৬. প্রকয়ের ন সেয়ে শুদ্ধাচার ন........................... ৬ 

৬.১ প্রকয়ের ন বাধষ মক ক্রয় পধরকল্পনা 

অনুদমােন 

অনুদমাধেত ক্রয় 

পধরকল্পনা 

২ তাধরখ প্রিান 

প্রদকৌশলী 

৩১.০৮.২০ লক্ষযমাত্রা ৩১.০৮.২০       

অজমন      

৬.২ প্রকদল্পর বাস্তবায়ন অগ্রগধত 

পধরেশ মন/ পধরবীক্ষণ 

োধখলকৃত 

প্রধতদবেন 

২ সাংখ্যা প্রিান 

প্রদকৌশলী 

১২ লক্ষযমাত্রা ৩ ৩ ৩ ৩    

অজমন      

৬.৩ প্রকল্প পধরেশ মন/পধরবীক্ষণ 

প্রধতদবেদনর সুপাধরশ বাস্তবায়ন 

বাস্তবায়দনর হার ২ % তত্ত্বাবিায়ক 

প্রদকৌশলী 

োধয়ত্বপ্রাপ্

ত 

১০০% লক্ষযমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

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

৭.১ ধপধপএ ২০০৬-এর িারা ১১(২) ও 

ধপধপআর ২০০৮-এর ধবধি ১৬(৬) 

অনুর্ায়ী ২০২০-২১ অর্ ে বছয়র নর ন ক্রয়-

পধরকল্পনা  ওয়য়বসাইয়ে প্রকাশ 

ক্রয়-পধরকল্পনা 

ওয়য়বসাইয়ে 

প্রকাতশি 

৩ তাধরখ প্রিান 

প্রদকৌশলী 

৩১.০৮.২০ লক্ষযমাত্রা ৩১.০৮.২০       

অজমন      

৭.২ ই-সেন্ডায়র নর ন মাধ্যদম ক্রয় কার্ ম 

সম্পােন 

ই-কর্ন্ডাসর ন ক্রয় 

সম্পন্ন 

৪ % প্রিান 

প্রদকৌশলী 

ও ধনব মাহী 

প্রদকৌশলী 

(ধবভাগীয় 

কার্ মালয়) 

১০০% লক্ষযমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      
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কার্ মক্রদমর নাম কম মসম্পােন 

সূচক 

 

সূচদকর 

মান 

একক 

 

বাস্তবায়দনর

োধয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যধি/পে 

২০২০-২০২১ 

অর্ মবছদরর 

লক্ষযমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগধত পধরবীক্ষণ, ২০২০-২০২১  মন্তব্য 

লক্ষযমাত্রা/ 

অজমন 

১ম 

ককায়ার্ মার 

২য় 

ককায়ার্ মার 

৩য় 

ককায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ককায়ার্ মার 

কমার্ 

অজমন 

অধজমত মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১ ২ ৩ ৪ ৫ 

৮. স্বচ্ছতা ও জবাবধেধহ শতিশালীকরণ…………………….১৪ 

 

৮.১ স্ব স্ব কসবা প্রোন প্রধতশ্রুধত 

(ধসটিদজনস্ চার্ মার) প্রণয়ন ও 

বাস্তবায়ন  

কসবা প্রোন 

প্রধতশ্রুধত প্রণীি 

ও বাস্তবাতয়ি 

৩ িাতর নখ পধরচালক ৩১.১২.২০ লক্ষযমাত্রা  ৩১.১২.২০      

অজমন      

৮.২ শাখা/অধিশাখা এবং অধীনস্থ 

অতিস পধরেশ মন  

পধরেশ মন 

সম্পন্ন 

২ সাংখ্যা প্রিান 

প্রদকৌশলী 

৪ লক্ষযমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

৮.৩ শাখা/অধিশাখা এবং অধীনস্থ 

অতিয়সর ন পধরেশ মন প্রধতদবেদনর 

সুপাধরশ বাস্তবায়ন 

পধরেশ মন 

প্রধতদবেদনর 

সুপাধরশ 

বাস্তবাধয়ত 

২ % অধতধরি 

প্রিান 

প্রদকৌশলী 

১০০% লক্ষযমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

৮.৪ সধচবালয় ধনদে মশমালা ২০১৪ 

অনুর্ায়ী নধর্র কেধণ ধবন্যাসকরণ  

নধর্ কেধণ 

ধবন্যাসকৃত 

 

২ % সকল শাখা 

প্রিান 

১০০% লক্ষযমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

৮.৫ কেধণ ধবন্যাসকৃত নধর্ ধবনষ্টকরণ নধর্ ধবনতিকৃি ২ % সকল শাখা 

প্রিান 

১০০% লক্ষযমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

৮.৬ প্রাতিষ্ঠাতনক গণশুনানী আয়য়াজন  প্রাতিষ্ঠাতনক 

গণশুনানী 

আয়য়াতজি 

৩ সাংখ্যা প্রিান 

প্রদকৌশলী 

২ লক্ষযমাত্রা  ১  ১    

অজমন      

৯. শুদ্ধাচার সাংধিষ্ট এবাং দুনীধত প্রধতদরাদি সহায়ক অন্যান্য কার্ মক্রম……………..১৫  

 
 

৯.১ কপনশন ও আনুদতাধষক মঞ্জুরী 

ধনি মাধরত সময় সীমার মদধ্য ধনষ্পধত্ত 

 

কপনশন ও মঞ্জুরী 

ধনষ্পধত্তকৃত 

৩ সাংখ্যা কল্যাণ 

কম মকতমা 

২ লক্ষযমাত্রা - - ১ ১    

অজমন      

৯.২ ধপআরএল ও ল্যাম্পগ্রান্ট 

ধনি মাধরত সময় সীমার মদধ্য ধনষ্পধত্ত 

ধপআরএল ও 

ল্যাম্পগ্রান্ট 

ধনষ্পধত্তকৃত 

৩ সাংখ্যা কল্যাণ 

কম মকতমা 

৫ লক্ষযমাত্রা - ১ ১ ৩    

অজমন      
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কার্ মক্রদমর নাম কম মসম্পােন 

সূচক 

 

সূচদকর 

মান 

একক 

 

বাস্তবায়দনর

োধয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যধি/পে 

২০২০-২০২১ 

অর্ মবছদরর 

লক্ষযমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগধত পধরবীক্ষণ, ২০২০-২০২১  মন্তব্য 

লক্ষযমাত্রা/ 

অজমন 

১ম 

ককায়ার্ মার 

২য় 

ককায়ার্ মার 

৩য় 

ককায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ককায়ার্ মার 

কমার্ 

অজমন 

অধজমত মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১ ২ ৩ ৪ ৫ 

৯. ৩ কম মকতমা কম মচারীদের োধন্ত 

ধবদনােন ছুটি ধনি মাধরত সমদয়র মদধ্য 

অনুদমােন 

োধন্ত ধবদনােন 

ছুটি 

অনুদমােনকৃত 

৩ % প্রিান 

প্রদকৌশলী 

১০০% লক্ষযমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

৯.৪ কম মকতমা  ও কম মচারীদের অধজমত 

ছুটি ধনি মাধরত সমদয়র মদধ্য 

ধনষ্পধত্তকৃত 

অধজমত ছুটি 

ধনষ্পধত্তকৃত 

৩ % প্রিান 

প্রদকৌশলী 

১০০% লক্ষযমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

৯.৫ কম মকতমা ও কম মচারীদের শুদ্ধাচার 

সম্পধকমত ওয়াকমসপ আদয়াজন 

 

প্রধশক্ষণার্ী ৩ সাংখ্যা পধরচালক ২০ লক্ষযমাত্রা    ২০    

অজমন      

১০. শুদ্ধাচার ন চচ োর ন জন্য পুর নস্কার ন/প্রয়ণাদনা প্রদান.............................. ৩ 

১০.১ শুদ্ধাচার ন পুর নস্কার ন প্রদান এবং 

পুর নস্কার নপ্রাপ্তয়দর ন িাতলকা ওয়য়বসাইয়ে 

প্রকাশ 

প্রদত পুর নস্কার ন ৩ তাধরখ প্রিান 

প্রদকৌশলী 

৩০.০৬.২১ লক্ষযমাত্রা    ৩০.০৬.২১    

অজমন      

১১. ক্ ে-পতর নয়বশ  উন্নয়ন....................................................................২ 

১১.১ ক্ ে পতর নয়বশ উন্নয়ন (স্বাস্থয তবতধ 

অনুসর নণ/টিওএন্ডইভুি অয়কয়জা 

্ালা্াল তবনিকর নণ/পতর নষ্কার ন-

পতর নচ্ছন্নিা বৃতদ্ধ ইিযাতদ) 

 

উন্নি ক্ ে 

পতর নয়বশ 

২ িাতর নখ প্রিান 

প্রদকৌশলী 

 লক্ষযমাত্রা        

অজমন      

১২. অর্ ে বর নাদ্দ.................................................................... ৩ 

১২.১ শুদ্ধাচার ন ক্ ে-পতর নকেনায় 

অন্তেভুি তবতিন্ন কা েক্র্ বাস্তবায়য়নর ন 

জন্য বর নাদ্দকৃি  অদর্ মর আনু্াতনক 

পধরমাণ 

 

বর নাদ্দকৃি অর্ ে ৩ লে 

োকা 

প্রিান 

প্রদকৌশলী 

১০.০০ লক্ষযমাত্রা    ১০.০০    

অজমন      

১৩. পধরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন…………………………….৮ 

১৩.১ দপ্তর ন/সংস্হা কর্তেক প্রণীি                                          

জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কম ম-

পধরকল্পনা, ২০২০-২১ স্ব স্ব ্ন্ত্রণালয় 

এবং ওয়য়বসাইয়ে আপয়লাডকর নণ 

প্রণীত কম ম-

পধরকল্পনা 

আপয়লাডকৃত 

২ িাতর নখ ক াকাল 

পদয়ন্ট 

কম মকতমা 

১০.০৮.২০ লক্ষযমাত্রা ১০.০৮.২০       

অজমন      
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কার্ মক্রদমর নাম কম মসম্পােন 

সূচক 

 

সূচদকর 

মান 

একক 

 

বাস্তবায়দনর

োধয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যধি/পে 

২০২০-২০২১ 

অর্ মবছদরর 

লক্ষযমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগধত পধরবীক্ষণ, ২০২০-২০২১  মন্তব্য 

লক্ষযমাত্রা/ 

অজমন 

১ম 

ককায়ার্ মার 

২য় 

ককায়ার্ মার 

৩য় 

ককায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ককায়ার্ মার 

কমার্ 

অজমন 

অধজমত মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১৩.২ ধনি মাধরত সমদয় নত্রমাধসক 

পধরবীক্ষণ প্রধতদবেন সংতিি 

্ন্ত্রণালয়/তবিায়গ োধখল ও স্ব স্ব 

ওয়য়বসাইয়ে আপয়লাডকর নণ 

 

নত্রমাধসক 

প্রধতদবেন 

োধখলকৃত ও 

আপয়লাডকৃত 

২ সংখ্যা ক াকাল 

পদয়ন্ট 

কম মকতমা 

১৫.১০.১৯ 

১৫.০১.২০ 

১৫.০৪.২০ 

২০.০৭.২১ 

লক্ষযমাত্রা ১৫.১০.২০ ১৫.০১.২১ ১৫.০৪.২১ ২০.০৭.২১    

অজমন      

১৩.৩ আওিাধীন আঞ্চতলক/্াঠ 

প োয়য়র ন কা োলয় কর্তেক োধখলকৃত 

জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কম ম-

পধরকল্পনা ও পধরবীক্ষণ  প্রধতদবেদনর 

ওপর ধ ডব্যাক প্রোন 

 

তিডব্যাক 

সিা/ক্ েশালা 

অনুতষ্ঠি 

৪ তাধরখ ক াকাল 

পদয়ন্ট 

কম মকতমা 

০৯.০৮.২০ লক্ষযমাত্রা ০৯.০৮.২০       

অর্জন      

তব:দ্র:- সকান ক্রত্য়কর ন কা েক্র্ প্রয় াজয না হয়ল িার ন কার নণ সংতিি আইন/তবতধ/নীতি্ালা প োয়লাচনাপূব েক ্ন্তব্য কলায়্ উয়েখ কর নয়ি হয়ব। 

 

 -¯v̂ÿwiZ- 

weª‡MwWqvi †Rbv‡ij †gvnv¤§` Imgvb m‡ivqvi 

Gmwcwc,GGdWweøDwm, wcGmwm  
cÖavb cÖ‡KŠkjx 

I 

AvnŸevqK, ˆbwZKZv KwgwU 

¯v̂ ’̄¨ cÖ‡KŠkj Awa`ßi (GBPBwW) 

 


