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সংস্কৃতি তিষয়ক মন্ত্রণালয় 

ক্ষুদ্র নৃগ াষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনতিটিউট 

খা ড়াছতড় পাি বিয জেলা। 

জ ান-০৩৭১-৬২১৪৯  যাক্স-০৩৭১৬২৬১০ 

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

দপ্তর/সংস্থার নার্: ক্ষুদ্র নৃগ াষ্ঠীর সাাংস্কৃরত  ইনরিটিউট। 

 ার্ মক্রগর্র নার্  র্ মসম্পাদন সূচ  

 

সূচগ র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়গনরদারয়

ত্বপ্রাপ্ত ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মবছগরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্র রত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়াট মার 

২য় 

ক ায়াট মার 

৩য় ক ায়াট মার ৪র্ ম ক ায়াট মার কর্াট 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 

সাংখ্যা উপপররচাল  ৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১   

২ 

 

অজমন ১ ১   ১ 

১ 

১.২ ননরত তা  রর্টির সভার রসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন  

বাস্তবারয়ত রসদ্ধান্ত  

৪ 

% উপপররচাল  ১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%   

২ 

 

অজমন ১০০% ১০০%   ১০০% 

১০০% 

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

 

২.১ সুশাসন প্রতিষ্ঠার তনতমত্ত অাংশীজগনর 

অাংশগ্রহগণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা  

২ 

সাংখ্যা প্ররশক্ষ্ (স ল) ৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১   

০.৫ 

 

অজমন ১    ১ 

২.২ অাংশীজগনর অাংশগ্রহগণ  সভার তসদ্ধান্ত 

িাস্তিায়ন 

বাস্তবারয়ত রসদ্ধান্ত  

২ 

% উপপররচাল  ১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%   

০.৫ 

 

অজমন ১০০% -   ১০০% 

২.৩  র্ ম তমা- র্ মচারীকদর অাংশগ্রহগণ চাকতর 

সংক্রান্ত তিতিন্ন প্ররশক্ষ্ণ আগয়াজন 

প্ররশক্ষ্ণার্ী  

৩ 

সাংখ্যা উপপররচাল  ১২ জন লক্ষ্যর্াত্রা ১২ জন ১২ জন ১২ জন ১২ জন   

১.৫০ 

 

অজমন ১২ জন ১২ জন   ১২ জন 

১২ জন 

২.৪  র্ ম তমা- র্ মচারীকদর অাংশগ্রহগণ সুশাসন 

সাংক্রান্ত প্ররশক্ষ্ণ আগয়াজন 

প্ররশক্ষ্ণার্ী  

৩ 

সাংখ্যা উপপররচাল  ১২ জন লক্ষ্যর্াত্রা ১২ জন ১২ জন ১২ জন ১২ জন   

১.৫০ 

 

অজমন ১২ জন ১২ জন   ১২ জন 

১২ জন 

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

 

৩.১ পাঠ গদর লাইগেরী ব্যবহার সাংক্রান্ত 

নীরতর্ালা প্রণয়ন 

বাস্তবারয়ত রসদ্ধান্ত  

৩ 

তাররখ উপপররচাল  ১৩-১২-২০২০ লক্ষ্যর্াত্রা - ১৩-১২-২০২০ - -   

- 

 

অজমন - -   - 



     

 

2 

 

সংস্কৃতি তিষয়ক মন্ত্রণালয় 

ক্ষুদ্র নৃগ াষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনতিটিউট 

খা ড়াছতড় পাি বিয জেলা। 

জ ান-০৩৭১-৬২১৪৯  যাক্স-০৩৭১৬২৬১০ 

 ার্ মক্রগর্র নার্  র্ মসম্পাদন সূচ  

 

সূচগ র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়গনরদারয়

ত্বপ্রাপ্ত ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মবছগরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্র রত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়াট মার 

২য় 

ক ায়াট মার 

৩য় ক ায়াট মার ৪র্ ম ক ায়াট মার কর্াট অজমন অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৩.২ ভরতম, বই রবরক্র এবাং অরিগটাররয়ার্ ভাড়া 

সাংক্রান্ত নীরতর্ালা প্রণয়ন 

বাস্তবারয়ত রসদ্ধান্ত  

৪ 

তাররখ উপপররচাল  ১৩-১২-২০২০ লক্ষ্যর্াত্রা - ১৩-১২-২০২০ - -   

- 

 

অজমন - -   - 

৩.৩ দারয়ত্ব বন্টন/প্ররশক্ষ্ণ রুটিন নতরর বাস্তবারয়ত রসদ্ধান্ত  

৩ 

তাররখ উপপররচাল  ১৫-০৯-২০২০ লক্ষ্যর্াত্রা ১৫-০৯-২০২০ - - -   

৩ 

 

অজমন ১৫-০৯-২০২০    ১৫-০৯-২০২০ 

৪. ওগয়িসাইগট জসিািক্স হালনা াদকরণ.................................৮ 

 

৪.১ জসিা সংক্রান্ত জটাল তি নস্বরসমূহ স্ব স্ব 

তথ্য বাতায়গন দৃশ্যমানকরণ   

িথ্য িািায়গন 

দৃশ্যমানকৃি 

 

১ 

তাররখ  রম্পউটার 

প্ররশক্ষ্  

১৫-০৯-২০২০ 

১৩-১২-২০২০ 

১৪-০৩-২০২১ 

০৬-০৬-২০২১ 

 ১৫-০৯-২০২০ ১৩-১২-২০২০ ১৪-০৩-২০২১ ০৬-০৬-২০২১   

 

০.৫ 

 

লক্ষ্যর্াত্রা ১৫-০৯-২০২০ ১৩-১২-২০২০   ১৫-০৯-২০২০ 

১৩-১২-২০২০  

৪.২ স্ব স্ব ওগয়বসাইগট শুদ্ধাচার কসবাবক্স 

হালনা াদ রণ  

কসবাবক্স 

হালনা াদকৃত 

 

২ 

িাতরখ  রম্পউটার 

প্ররশক্ষ্  

২৭-০৯-২০২০ 

১৩-১২-২০২০ 

১৪-০৩-২০২১ 

০৬-০৬-২০২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ২৭-০৯-২০২০ ১৩-১২-২০২০ ১৪-০৩-২০২১ ০৬-০৬-২০২১   

 

১ 

 

অজমন ২৭-০৯-২০২০ ১৩-১২-২০২০   ২৭-০৯-২০২০ 

১৩-১২-২০২০ 

৪.৩ স্ব স্ব ওগয়বসাইগট তথ্য অরি ার   

কসবাবক্স হালনা াদ রণ  

কসবাবক্স 

হালনা াদকৃত 

 

২ 

তাররখ  রম্পউটার 

প্ররশক্ষ্  

২৭-০৯-২০২০ 

১৩-১২-২০২০ 

১৪-০৩-২০২১ 

০৬-০৬-২০২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ২৭-০৯-২০২০ ১৩-১২-২০২০ ১৪-০৩-২০২১ ০৬-০৬-২০২১   

 

১ 

 

অজমন ২৭-০৯-২০২০ ১৩-১২-২০২০   ২৭-০৯-২০২০ 

১৩-১২-২০২০ 

৪.৪ স্ব স্ব ওগয়বসাইগটর অরভগর্া  প্ররত ার 

ব্যবস্থা  কসবাবক্স হালনা াদ রণ 

ওগয়বসাইগট 

হালনা াদকৃত 

 

২ 

তাররখ  রম্পউটার 

প্ররশক্ষ্  

২৭-০৯-২০২০ 

১৩-১২-২০২০ 

১৪-০৩-২০২১ 

০৬-০৬-২০২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ২৭-০৯-২০২০ ১৩-১২-২০২০ ১৪-০৩-২০২১ ০৬-০৬-২০২১   

 

১ 

 

অজমন ২৭-০৯-২০২০ ১৩-১২-২০২০   ২৭-০৯-২০২০ 

১৩-১২-২০২০ 

৪.৫ স্বপ্রগণাতদিিাগি প্রকাশগ াগ্য িথ্য 

হালনা াদ কগর ওগয়িসাইগট প্রকাশ 

হালনা াদকৃি 

তনগদ বতশকা 

ওগয়িসাইগট 

প্রকাতশি 

 

 

 

১ 

িাতরখ  রম্পউটার 

প্ররশক্ষ্  

২৭-০৯-২০২০ 

১৩-১২-২০২০ 

১৪-০৩-২০২১ 

০৬-০৬-২০২১  

লক্ষ্যমাত্রা ২৭-০৯-২০২০ ১৩-১২-২০২০ ১৪-০৩-২০২১ ০৬-০৬-২০২১    

অেবন ২৭-০৯-২০২০ ১৩-১২-২০২০   ২৭-০৯-২০২০ 

১৩-১২-২০২০ 

 

 

০.৫ 
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সংস্কৃতি তিষয়ক মন্ত্রণালয় 

ক্ষুদ্র নৃগ াষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনতিটিউট 

খা ড়াছতড় পাি বিয জেলা। 

জ ান-০৩৭১-৬২১৪৯  যাক্স-০৩৭১৬২৬১০ 

 ার্ মক্রগর্র নার্  র্ মসম্পাদন সূচ  

 

সূচগ র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়গনরদারয়

ত্বপ্রাপ্ত ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মবছগরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্র রত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়াট মার 

২য় 

ক ায়াট মার 

৩য় ক ায়াট মার ৪র্ ম ক ায়াট মার কর্াট অজমন অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

 

৫. সুশাসন প্রতিষ্ঠা……………………………..৬  

 

৫.১ উত্তর্ চচ মার তারল া প্রণয়ন  গর স্ব স্ব 

মন্ত্রণালয়/রবভাগ  কপ্ররণ 

উত্তর্ চচ মার তারল া 

কপ্রররত 

 

৩ 

তাররখ উপপররচাল  ও 

 রম্পউটার 

প্ররশক্ষ্  

১০-০৯-২০২০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০-০৯-২০২০ - - -   

 

৩ 

 

অজমন - ০৮-০১-২০২১   ০৮-০১-২০২১ 

৫.২ অনলাইন রসগিগর্ অরভগর্া  

রনষ্পরত্ত রণ 

অরভগর্া  

রনষ্পরত্তকৃত 

 

৩ 

% উপপররচাল  ও 

 রম্পউটার 

প্ররশক্ষ্  

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ২৫% ৫৫% ৭৫% ১০০%   

 

১.৫০ 

 

অজমন ২৫% ৫৫%   ২৫% 

৫৫% 

৬. প্রকগের জক্ষ্গত্র শুদ্ধাচার...........................৬ 

 

৬.১ প্রকগের বারষ ম  ক্রয় পরর ল্পনা 

অনুগর্াদন 

অনুগর্ারদত ক্রয় 

পরর ল্পনা 

 

২ 

তাররখ উপপররচাল  - 

 

লক্ষ্যর্াত্রা - 

 

-  

 

-    

অজমন -    - 

৬.২ প্র গল্পর বাস্তবায়ন অগ্র রত 

পররদশ মন/পররবীক্ষ্ণ 

দারখলকৃত প্ররতগবদন  

২ 

সাংখ্যা উপপররচাল  ৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১   

১ 

 

অজমন ১ ১   ১ 

১ 

৬.৩ প্র ল্প পররদশ মন/পররবীক্ষ্ণ প্ররতগবদগনর 

সুপাররশ বাস্তবায়ন 

বাস্তবায়গনর হার  

২ 

% উপপররচাল  ১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ২৫% ৫৫% ৭৫% ১০০%   

১ 

 

অজমন ২৫%    ২৫% 

৫৫% 

৭. ক্রয়গক্ষ্গত্র শুদ্ধাচার...................৭ 

 

৭.১ রপরপএ ২০০৬-এর িারা ১১(২) ও 

রপরপআর ২০০৮-এর রবরি ১৬(৬) অনুর্ায়ী 

২০২০-২১ অর্ ব িছগরর ক্রয়-পরর ল্পনা  

ওগয়িসাইগট প্রকাশ 

ক্রয়-পরর ল্পনা 

ওগয়িসাইগট 

প্রকাতশি 

 

৩ 

তাররখ উপপররচাল  ১৩-১২-২০২০ 

১৩-০৯-২০২০ 

১৪-০৩-২০২১ 

০৬-০৬-২০২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১৩-০৯-২০২০ ১৩-১২-২০২০ ১৪-০৩-২০২১ ০৬-০৬-২০২১   

 

- 

বড় 

িরগণর 

ক ান ক্রয় 

পরর ল্পনা 

কনই 

অজমন -    - 



     

 

4 

 

সংস্কৃতি তিষয়ক মন্ত্রণালয় 

ক্ষুদ্র নৃগ াষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনতিটিউট 

খা ড়াছতড় পাি বিয জেলা। 

জ ান-০৩৭১-৬২১৪৯  যাক্স-০৩৭১৬২৬১০ 

 ার্ মক্রগর্র নার্  র্ মসম্পাদন সূচ  

 

সূচগ র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়গনরদারয়

ত্বপ্রাপ্ত ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মবছগরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্র রত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়াট মার 

২য় 

ক ায়াট মার 

৩য় ক ায়াট মার ৪র্ ম ক ায়াট মার কর্াট অজমন অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৭.২ ই-জটন্ডাগরর র্াধ্যগর্ ক্রয় ার্ ম সম্পাদন ই-কটন্ডাজর ক্রয় 

সম্পন্ন 

 

৪ 

% উপপররচাল  ১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ২৫% ৫৫% ৭৫% ১০০% -  

- 

বড় 

িরগণর 

ক ান ক্রয় 

পরর ল্পনা 

কনই 
অজমন -   -  

৮. স্বচ্ছতা ও জবাবরদরহ শতিশালী রণ…………………….১৪ 

 

৮.১ স্ব স্ব কসবা প্রদান প্ররতশ্রুরত (রসটিগজন 

চাট মার) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন  

কসবা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

প্রণীি ও িাস্তিাতয়ি 

 

৩ 

িাতরখ উপপররচাল  ১৬-০৮-২০২০ লক্ষ্যর্াত্রা ১৬-০৮-২০২০ - - -   

 

৩ 

 

অজমন ১৬-০৮-২০২০    ১৬-০৮-২০২০ 

৮.২ শাখা/অরিশাখা ও আওতািীন/অিস্তন 

 ার্ মালয় পররদশ মন 

পররদশ মন 

সম্পন্ন 

 

২ 

সাংখ্যা উপপররচাল  ১৩-০৯-২০২০ 

১৩-১২-২০২০ 

১৪-০৩-২০২১ 

০৬-০৬-২০২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১৩-০৯-২০২০ ১৩-১২-২০২০ ১৪-০৩-২০২১ ০৬-০৬-২০২১   

 

১ 

 

অজমন ১৩-০৯-২০২০ ১৩-১২-২০২০   ১৩-০৯-২০২০ 

১৩-১২-২০২০ 

৮.৩ শাখা/অরিশাখা ও আওতািীন/অিস্তন 

 ার্ মালয়  পররদশ মন প্ররতগবদগনর সুপাররশ 

বাস্তবায়ন 

পররদশ মন 

প্ররতগবদগনর 

সুপাররশ বাস্তবারয়ত 

 

২ 

% উপপররচাল  ১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%   

 

১ 

 

অজমন ১০০% ১০০%   ১০০% 

১০০% 

৮.৪ সরচবালয় রনগদ মশর্ালা, ২০১৪ অনুর্ায়ী 

নরর্র কেরণ রবন্যাস রণ  

নরর্ কেরণ 

রবন্যাসকৃত 

 

২ 

% উপপররচাল  ১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ২৫% ৫৫% ৭৫% ১০০%   

 

১ 

 

অজমন ২৫% ৫৫%   ২৫% 

৫৫% 

৮.৫ কেরণরবন্যাসকৃত নরর্ রবনষ্ট রণ নরর্ রবনতিকৃি  

২ 

% উপপররচাল  ১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ২৫% ৫৫% ৭৫% ১০০%   

 

- 

 

অজমন - -   - 

৮.৬ প্রাতিষ্ঠাতনক  ণশুনাতন  আগয়ােন  প্রাতিষ্ঠাতনক 

 ণশুনানী আগয়াতেি 

 

৩ 

সাংখ্যা উপপররচাল  ২ লক্ষ্যর্াত্রা  ১  ১   

- 

 



     

 

5 

 

সংস্কৃতি তিষয়ক মন্ত্রণালয় 

ক্ষুদ্র নৃগ াষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনতিটিউট 

খা ড়াছতড় পাি বিয জেলা। 

জ ান-০৩৭১-৬২১৪৯  যাক্স-০৩৭১৬২৬১০ 

 ার্ মক্রগর্র নার্  র্ মসম্পাদন সূচ  

 

সূচগ র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়গনরদারয়

ত্বপ্রাপ্ত ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মবছগরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্র রত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়াট মার 

২য় 

ক ায়াট মার 

৩য় ক ায়াট মার ৪র্ ম ক ায়াট মার কর্াট অজমন অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

অজমন  -   - 

৯. শুদ্ধাচার সাংরিষ্ট এবাং দুনীরত প্ররতগরাগি সহায়  অন্যান্য  ার্ মক্রর্……………..১৫(অগ্রাতিকার তিতত্তগি ন্যযনিম পাঁচটি কা বক্রম) 

 

৯.১ রিরজটাল হারজরার ব্যবহার ওগয়বসাইগট 

প্র ারশত 

৩ % 

 রম্পউটার 

প্ররশক্ষ্  

১০০% 

লক্ষ্যর্াত্রা ২৫% ৫৫% ৭৫% ১০০%   

- 

 

অজমন - -   - 

৯.২ অনলাইগন ভরতম এবাং টা া জর্া ওগয়বসাইগট 

প্র ারশত ৩ % 

 রম্পউটার 

প্ররশক্ষ্  ১০০% 

লক্ষ্যর্াত্রা ২৫% ৫৫% ৭৫% ১০০%   

০.৭৫ 

 

অজমন ২৫% -   ২৫% 

৯.৩ অনলাইগন িই তিতক্র এিং টাকা েমা ওগয়বসাইগট 

প্র ারশত ৩ % 

 রম্পউটার 

প্ররশক্ষ্  ১০০% 

লক্ষ্যর্াত্রা ২৫% ৫৫% ৭৫% ১০০%   

০.৭৫ 

 

অজমন ২৫% -   ২৫% 

৯.৪ অনলাইগনর মাধ্যগম অতিগটাতরয়াম বুতকং 

এিং টাকা েমা 

ওগয়বসাইগট 

প্র ারশত 

 

৩ 
% 

 রম্পউটার 

প্ররশক্ষ্  
১০০% 

লক্ষ্যর্াত্রা ২৫% ৫৫% ৭৫% ১০০%   

 

০.৭৫ 

 

অজমন ২৫% -   ২৫% 

৯.৫ অনলাইগনর মাধ্যগম সাংস্কৃতিক অন্যষ্ঠান 

প্রচার 

কেইসবু  ও 

ইউটিউব চযাগনগল 

সম্প্রচার 

 

৩ 
% 

 রম্পউটার 

প্ররশক্ষ্  
১০০% 

লক্ষ্যর্াত্রা ২৫% ৫৫% ৭৫% ১০০%   

 

১.৫০ 

 

অজমন ২৫% ৫৫%   ২৫% 

৫৫% 

১০. শুদ্ধাচার চচ বার েন্য পুরস্কার প্রদান..............................৩ 

১০.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এবাং 

পুরস্কার প্রাপ্তগদর িাতলকা ওগয়িসাইগট প্রকাশ 

প্রদত্ত পুরস্কার  

 

৩ 

তাররখ উপপররচাল  ১১-০৫-২০২১ লক্ষ্যর্াত্রা - - - ১১-০৫-২০২১  -  

অজমন - -   - 



     

 

6 

 

সংস্কৃতি তিষয়ক মন্ত্রণালয় 

ক্ষুদ্র নৃগ াষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনতিটিউট 

খা ড়াছতড় পাি বিয জেলা। 

জ ান-০৩৭১-৬২১৪৯  যাক্স-০৩৭১৬২৬১০ 

 ার্ মক্রগর্র নার্  র্ মসম্পাদন সূচ  

 

সূচগ র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়গনরদারয়

ত্বপ্রাপ্ত ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মবছগরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্র রত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়াট মার 

২য় 

ক ায়াট মার 

৩য় ক ায়াট মার ৪র্ ম ক ায়াট মার কর্াট অজমন অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১১. কম ব-পতরগিশ উন্নয়ন..........................................................২ 

১১.১ কম ব-পতরগিশ উন্নয়ন (স্বাস্থযতিতি 

অন্যসরণ/টিওএন্ডইভুি অগকগো মালামাল 

তিনিকরণ/পতরষ্কার-পতরচ্ছন্নিা বৃতদ্ধ ইিযাতদ)  

উন্নি কম ব-পতরগিশ  

 

২ 

সংখ্যা 

ও 

তাররখ 

উপপররচাল  ৪  

ও 

২৭-০৯-২০২০ 

২৭-১২-২০২০ 

২৮-০৩-২০২০ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১ 

ও 

২৭-০৯-২০২০ 

১ 

ও 

২৭-১২-২০২০ 

১ 

ও 

২৮-০৩-২০২০ 

- 

  

 

 

১ 

 

অজমন ১ 

ও 

২৭-০৯-২০২০ 

১ 

ও 

২৭-১২-২০২০ 

  ১ 

ও 

২৭-০৯-২০২০ 

১ 

ও 

২৭-১২-২০২০ 

 

১২. অর্ ব িরাদ্দ....................................................................৩ 

১২.১ শুদ্ধাচার কম ব-পতরকেনায় অন্তবভুি 

তিতিন্ন কা বক্রম িাস্তিায়গনর েন্য িরাদ্দকৃি  

অগর্ মর আন্যমাতনক পররর্াণ 

িরাদ্দকৃি অর্ ব  

৩ 

লক্ষ্ 

টাকা 

উপপররচাল  ৫০ হাজার 

৫০ হাজার 

লক্ষ্যর্াত্রা ৫০ হাজার - ৫০ হাজার -   

১.৫০ 

 

অজমন ৫০ হাজার -   ৫০ হাজার 

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

 

১৩.১ দপ্তর/সংস্হা কর্তবক প্রণীি                                          

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা, 

২০২০-২১ স্ব স্ব মন্ত্রণালয় এিং ওগয়িসাইগট 

আপগলািকরণ 

প্রণীত  র্ ম-

পরর ল্পনা 

আপগলািকৃত 

 

২ 

িাতরখ  রম্পউটার 

প্ররশক্ষ্  

১০-০৮-২০২০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০-০৮-২০২০ - - -   

 

২ 

 

অজমন ১০-০৮-২০২০    ১০-০৮-২০২০ 

১৩.২ রনি মাররত সর্গয় নত্রর্ারস  পররবীক্ষ্ণ 

প্ররতগবদন সংতিি মন্ত্রণালয়/তিিাগ  দারখল ও 

স্ব স্ব ওগয়িসাইগট আপগলািকরণ 

নত্রর্ারস  প্ররতগবদন 

দারখলকৃত ও 

আপগলািকৃত 

 

২ 

িাতরখ  রম্পউটার 

প্ররশক্ষ্  

 ২৭-০৯-২০২০ 

১৩-১২-২০২০ 

১৪-০৩-২০২১ 

০৬-০৬-২০২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ২৭-০৯-২০২০ ১৩-১২-২০২০ ১৪-০৩-২০২১ ০৬-০৬-২০২১   

 

১ 

 

অজমন ২৭-০৯-২০২০ ০৭-০১-২০২১   ২৭-০৯-২০২০ 

০৭-০১-২০২১ 

১৩.৩ আওিািীন আঞ্চতলক/মাঠ প বাগয়র 

কা বালয় কর্তবক দারখলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার 

ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা ও পররবীক্ষ্ণ  

প্ররতগবদগনর ওপর রেিব্যা  প্রদান 

ত িব্যাক 

সিা/কম বশালা 

অন্যতষ্ঠি 

 

৪ 

তাররখ প্রগজায্য নগহ 

(আঞ্চরল /র্াঠ 

পর্ মাগয়  ার্ মালয় 

কনই) 

প্রগজায্য নগহ লক্ষ্যর্াত্রা - - - -   

- 

 

অজমন - -   - 

 


