
দপ্তর/সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা ২০১৯-২০২০ 
 

দপ্তর/সংস্থার নামঃ  পল্লী কম ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পপণ্ডকএসএফ)                                  

মন্ত্রণালয়/পিভাণ্ডের নামঃ আপথ মক প্রপিষ্ঠান পিভাে, অথ ম মন্ত্রণালয় 

প্রতিবেদবের সময়কাল: ১ অবটাের-৩১ তিবসম্বর ২০১৯ 
 

কার্ যক্রবমর োম কম যসম্পাদে সূচক 
 

সূচবকর 
মাে 

একক 
 

োস্তোয়বের 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত 

েযক্তি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ যেছবরর 

লক্ষ্যমাত্রা 

োস্তোয়ে অগ্রগতি পতরেীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  মন্তেয 

লক্ষ্যমাত্রা/ 

অর্যে 

১ম 

ককায়ার্যার 

২য় 

ককায়ার্যার 

৩য় 

ককায়ার্যার 

৪র্ য 

ককায়ার্যার 

কমার্ 

অর্যে 

অক্তর্যি 

মাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারন  ব্যব্স্থা……………………………….....................................৮ 

১.১ নেতিকিা কতমটর্র সভা   অেুটিি সভা ৪ সংখ্যা ননপিকিা 

কপমটি 

৪ লক্ষ্যমাত্রা ১ ১ ১ ১ ৪   

অর্যে ১ ১    

১.২ নেতিকিা কতমটর্র সভার 

তসদ্ধান্ত োস্তোয়ে  

োস্তোতয়ি তসদ্ধান্ত ৪ % ননপিকিা 

কপমটি 

100% লক্ষ্যমাত্রা 100% 100% 100% 100% 100%   

অর্যে 100% 100%    

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

২.১ সুশাসন প্রপিষ্ঠার পনপমত্ত 

অংশীর্বের (stakeholders) 

অংশগ্রহবণ  সভা 

অেুটিি সভা ২ সংখ্যা পযাবেল 

তলিাস য 

২ লক্ষ্যমাত্রা  ১  ১ ২   

অর্যে  ১    

২.২ অংশীর্বের অংশগ্রহবণ  

সভার পসদ্ধান্ত িাস্তিায়ন 

োস্তোতয়ি তসদ্ধান্ত ২ % পযাবেল 

তলিাস য 

100% লক্ষ্যমাত্রা  ১০০%  ১০০% ১০০%   

অর্যে   ৬০%    

২.৩ কম যকিযা-কম যচারীবদর 

অংশগ্রহবণ চাকপর সংক্রান্ত পিপভন্ন 

প্রতশক্ষ্ণ আবয়ার্ে 

প্রতশক্ষ্ণার্ী ৩ সংখ্যা উপমহা 

েযেস্থাপক 

(র্েেল) 

২০ লক্ষ্যমাত্রা   ২০  ২০   

অর্যে      

২.৪ কম যকিযা-কম যচারীবদর 

অংশগ্রহবণ সুশাসে সংক্রান্ত 

প্রতশক্ষ্ণ আবয়ার্ে 
 
 

প্রতশক্ষ্ণার্ী ৩ সংখ্যা উপমহা 

েযেস্থাপক 

(র্েেল) 

২০ লক্ষ্যমাত্রা   ২০  ২০   

অর্যে 

 
 

     

৩. শুদ্ধাচার প্ররতষ্ঠায় সহায়  আইন/রব্রি/নীরতর্ালা/র্যানুয়য়ল প্রণয়ন/সংস্কার/হালনাগাদ রণ ও প্রজ্ঞাপন/পররপত্র জারর…………..........................১০ 

৩.১ প্রতিিাবের শুদ্ধাচার েীািমালা 
 

শুদ্ধাচার েীািমালা 
 

৫ িাতরখ্ পতরচালক 

(গবেষণা )/ 

ক াকাল 

পাস যে 

৩১ পিণ্ডসম্বর 

২০১৯ 

লক্ষ্যমাত্রা  ৩১ 

পিণ্ডসম্বর 

২০১৯ 

  ৩১ 

পিণ্ডসম্বর 

২০১৯ 

  

অর্যে  ৩১ 

পিণ্ডসম্বর 

২০১৯ 

   

৩.২ অভভযন্তরীণ তেরীক্ষ্া মযােুবয়ল 

প্রণয়ে ও প্রবয়ার্বে 

হালোগাদকরণ 

শুদ্ধাচার েীািমালা 
 

৫ িাতরখ্ মহােযেস্থাপক 

(তেরীক্ষ্া ) 

৩১ পিণ্ডসম্বর 

২০১৯ 

লক্ষ্যমাত্রা  ৩১ 

পিণ্ডসম্বর 

২০১৯ 

  ৩১ 

পিণ্ডসম্বর 

২০১৯ 

 হালোগাদ 

রবয়বছ 

অর্যে 

 

 

 ৩১ 

পিণ্ডসম্বর 

২০১৯ 

    



কার্ যক্রবমর োম কম যসম্পাদে সূচক 
 

সূচবকর 
মাে 

একক 
 

োস্তোয়বের 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত 

েযক্তি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ যেছবরর 

লক্ষ্যমাত্রা 

োস্তোয়ে অগ্রগতি পতরেীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  মন্তেয 

লক্ষ্যমাত্রা/ 

অর্যে 

১ম 

ককায়ার্যার 

২য় 

ককায়ার্যার 

৩য় 

ককায়ার্যার 

৪র্ য 

ককায়ার্যার 

কমার্ 

অর্যে 

অক্তর্যি 

মাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

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

৪.১ সসিা সংক্রান্ত সিাল পি 

নস্বরসমূহ স্ব স্ব ির্য োিায়বে 

দৃশযমানকরণ  

িথয িািায়ণ্ডন 

দৃশযমানকৃি 

 
 

১ িাতরখ্ মহােযেস্থাপক 

(আইটর্) 

৩০ কসবেম্বর 

২০১৯ 

 

লক্ষ্যমাত্রা ৩০ 

কসবেম্বর 

২০১৯ 

   ৩০ 

কসবেম্বর 

২০১৯ 

  

অর্যে ১৮ 

কসবেম্বর 

২০১৯ 

    

৪.২ স্ব স্ব ওবয়েসাইবর্ শুদ্ধাচার 

কসোেক্স হালোগাদকরণ 

কসোেক্স 

হালোগাদকৃি 

২ িাপরখ মহােযেস্থাপক 

(আইটর্) 

৩১ পিণ্ডসম্বর 

২০১৯ 

লক্ষ্যমাত্রা  ৩১ 

পিণ্ডসম্বর 

২০১৯ 

  ৩১ 

পিণ্ডসম্বর 

২০১৯ 

  

অর্যে  ৩১ 

পিণ্ডসম্বর 

২০১৯ 

   

৪.৩ স্বপ্রবণাতদি ির্য প্রকাশ 

পনণ্ডদমপশকা হালনাোদ কণ্ডর 

ওবয়েসাইবর্ প্রকাশ 

হালোগাদকৃি 

তেবদযতশকা 

ওবয়েসাইবর্ 

প্রকাতশি 

১ িাতরখ্ মহােযেস্থাপক 

(আইটর্) 

৩০ কসবেম্বর 

২০১৯ 
 

লক্ষ্যমাত্রা ৩০ 

কসবেম্বর 

২০১৯ 

   ৩০ 

কসবেম্বর 

২০১৯ 

  

অর্যে ৩১ 

আগস্ট 

২০১৯ 

    

৪.৪ স্ব স্ব ওবয়েসাইবর্ ির্য 

অতিকার   কসোেক্স 

হালোগাদকরণ  

কসোেক্স 

হালোগাদকৃি 

২ িাতরখ্ মহােযেস্থাপক 

(আইটর্) 

৩০ কসবেম্বর 

২০১৯ 

 

লক্ষ্যমাত্রা ৩০ 

কসবেম্বর 

২০১৯ 

   ৩০ 

কসবেম্বর 

২০১৯ 

  

অর্যে ৩১ 

আগস্ট 

২০১৯ 

    

৪.৫ স্ব স্ব ওবয়েসাইবর্র অতভবর্াগ 

প্রতিকার েযেস্থা (GRS) কসোেক্স 

হালোগাদকরণ 

ওবয়েসাইবর্ 

হালোগাদকৃি 

২ িাতরখ্ মহােযেস্থাপক 

(আইটর্) 

৩০ কসবেম্বর 

২০১৯ 

 

লক্ষ্যমাত্রা ৩০ 

কসবেম্বর 

২০১৯ 

   ৩০ 

কসবেম্বর 

২০১৯ 

  

অর্যে ৩১ 

আগস্ট 

২০১৯ 

    

৫. সুশাসন প্রতিষ্ঠা……………………………....................৬ 

৫.১ উত্তম চচযার িাতলকা প্রণয়ে 

কবর মতিপতরষদ তেভাবগ কপ্ররণ 

উত্তম চচযার িাতলকা 

কপ্রতরি 

৩ িাতরখ্ পতরচালক 

(গবেষণা) ও 

মহােযেস্থাপক 

(কার্ যক্রম) 

৩০ 

কসবেম্বর 

২০১৯ 

লক্ষ্যমাত্রা ৩০ 

কসবেম্বর 

২০১৯  

   ৩০ 

কসবেম্বর 

২০১৯ 

  

অর্যে ২৪ 

কসবেম্বর 

২০১৯ 

 
 

    



কার্ যক্রবমর োম কম যসম্পাদে সূচক 
 

সূচবকর 
মাে 

একক 
 

োস্তোয়বের 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত 

েযক্তি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ যেছবরর 

লক্ষ্যমাত্রা 

োস্তোয়ে অগ্রগতি পতরেীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  মন্তেয 

লক্ষ্যমাত্রা/ 

অর্যে 

১ম 

ককায়ার্যার 

২য় 

ককায়ার্যার 

৩য় 

ককায়ার্যার 

৪র্ য 

ককায়ার্যার 

কমার্ 

অর্যে 

অক্তর্যি 

মাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৫.২ িাংলাণ্ডদশ জািীয় পিজজিাল 

আপকমণ্ডিকচার-এর সফাকাল পণ্ডয়ন্ট 

ও পিকল্প সফাকাল পণ্ডয়ন্ট কম যকিযা 

পনণ্ডয়াে ও ওণ্ডয়িসাইণ্ডি প্রকাশ 
 

সফাকাল পণ্ডয়ন্ট ও 

পিকল্প সফাকাল 

পণ্ডয়ন্ট কম মকিমা 

পনণ্ডয়ােকৃি ও 

ওণ্ডয়িসাইণ্ডি 

প্রকাপশি 

২ িাতরখ্ তসতেয়র 

মহােযেস্থাপক 

(প্রশাসে) 

 ও 

মহােযেস্থাপক 

(আইটর্)  

৩১ পিণ্ডসম্বর 

২০১৯ 

লক্ষ্যমাত্রা  ৩১ 

পিণ্ডসম্বর 

২০১৯ 

  ৩১ 

পিণ্ডসম্বর 

২০১৯ 

  

অর্যে  ৩১ 

পিণ্ডসম্বর 

২০১৯ 

   

৫.৩ জনস্বাথ ম সংপিষ্ট িথয প্রকাশ 

(সুরক্ষা প্রদান) পিপিমালা, ২০১৭-

এর পিপি ৪ অনুসাণ্ডর 

সিজজেণ্ডনণ্ডিি অপফসার পনণ্ডয়াে ও 

ওণ্ডয়িসাইণ্ডি প্রকাশ 

সিজজেণ্ডনণ্ডিি 

অপফসার পনণ্ডয়ােকৃি 

ও ওণ্ডয়িসাইণ্ডি 

প্রকাপশি 

১ িাতরখ্ তসতেয়র 

মহােযেস্থাপক 

(প্রশাসে) 

 ও 

মহােযেস্থাপক 

(আইটর্) 

৩০ 

কসবেম্বর 

২০১৯ 
 

লক্ষ্যমাত্রা ৩০ 

কসবেম্বর 

২০১৯ 
 

   ৩০ 

কসবেম্বর 

২০১৯ 

  

অর্যে ২৯ 

কসবেম্বর 

২০১৯ 

    

৬. প্রকয়ের সেয়ে শুদ্ধাচার...........................৯ 

৬.১ প্রকণ্ডল্পর োতষ যক ক্রয় 

পতরকল্পো অেুবমাদে 

অেুবমাতদি ক্রয় 

পতরকল্পো 

২ িাতরখ্ সংতিষ্ট প্রকল্প 

সমন্বয়কারী 

৩০ 

কসবেম্বর 

২০১৯ 

লক্ষ্যমাত্রা ৩০ 

কসবেম্বর 

২০১৯ 

   ৩০ 

কসবেম্বর 

২০১৯ 

  

অর্যে ১০ র্লুাই 

২০১৯ 

    

৬.২ এতিতপ/প্রকল্প  োস্তোয়ে 

অগ্রগতি 

অগ্রগতির হার ১ % সংতিষ্ট প্রকল্প 

সমন্বয়কারী 

১০০% লক্ষ্যমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%   

অর্যে ১০০% ৯০%    

৬.৩ মিণালয়/তেভাগ/রাষ্ট্রীয় 

প্রতিিাে কিৃযক প্রকবল্পর োস্তোয়ে 

অগ্রগতি পতরদশ যে/ পতরেীক্ষ্ণ 

দাতখ্লকৃি প্রতিবেদে ৩ সংখ্যা সংতিষ্ট প্রকল্প 

সমন্বয়কারী 
 

২০০ লক্ষ্যমাত্রা ৫০ ৫০ ৫০ ৫০ ২০০  

অর্যে ৫০ ৫৫    

৬.৪. প্রকল্প পতরদশ যে/পতরেীক্ষ্ণ 

প্রতিবেদবের সুপাতরশ োস্তোয়ে 

োস্তোয়বের হার ৩ % সংতিষ্ট প্রকল্প 

সমন্বয়কারী 
 

100% লক্ষ্যমাত্রা 100% 100% 100% 100% 100%  

অর্যে 100% ৯০%    

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

৭.১ তপতপএ ২০০৬-এর িারা ১১(২) 

ও তপতপআর ২০০৮-এর তেতি 

১৬(৬) অেুর্ায়ী ২০১৯-২০ অথ ম 

িছণ্ডরর ক্রয়-পতরকল্পো  

ওণ্ডয়িসাইণ্ডি প্রকাশ 

ক্রয়-পতরকল্পো 

ওণ্ডয়িসাইণ্ডি 

প্রকাপশি 

৩ িাতরখ্ তসতেয়র 

মহােযেস্থাপক 

(প্রশাসে) 

ও 

মহােযেস্থাপক 

(আইটর্) 

৩০ 

কসবেম্বর 

২০১৯ 

লক্ষ্যমাত্রা ৩০ 

কসবেম্বর 

২০১৯ 

   ৩০ 

কসবেম্বর 

২০১৯ 

  

অর্যে ২৫ 

কসবেম্বর 

২০১৯ 

 

 

 

 

 
 

    



কার্ যক্রবমর োম কম যসম্পাদে সূচক 
 

সূচবকর 
মাে 

একক 
 

োস্তোয়বের 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত 

েযক্তি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ যেছবরর 

লক্ষ্যমাত্রা 

োস্তোয়ে অগ্রগতি পতরেীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  মন্তেয 

লক্ষ্যমাত্রা/ 

অর্যে 

১ম 

ককায়ার্যার 

২য় 

ককায়ার্যার 

৩য় 

ককায়ার্যার 

৪র্ য 

ককায়ার্যার 

কমার্ 

অর্যে 

অক্তর্যি 

মাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৭.২ ই-সিন্ডাণ্ডরর মািযবম ক্রয় কার্ য 

সম্পাদে 

 

 

ই-কর্ন্ডাসর ক্রয় 

সম্পন্ন 

৪ % তসতেয়র 

মহােযেস্থাপক 

(প্রশাসে) 

ও 

মহােযেস্থাপক 

(আইটর্) 

100% লক্ষ্যমাত্রা 100% 100% 100% 100% 100%   

অর্যে 100% 100%    

 

৮. স্বচ্ছতা ও জব্াব্রদরহ শক্তিশালী রণ……………….......................১১ 

৮.১ স্ব স্ব কসো প্রদাে প্রতিশ্রুতি 

(তসটর্বর্েসভ চার্যার) োস্তোয়ে 

অগ্রগতি পতরেীক্ষ্ণ 

োস্তোয়ে অগ্রগতি 

পতরেীক্ষ্ণকৃি 

২ % তসতেয়র 

মহােযেস্থাপক 

(প্রশাসে) 
 

100% লক্ষ্যমাত্রা 100% 100% 100% 100% 100%   

অর্যে 100% 100%    

৮.২  শাখ্া/অতিশাখ্া ও 

আওিািীে/অিস্তে কার্ যালয় 

পতরদশ যে  

পতরদশ যে 

সম্পন্ন 

২ সংখ্যা িত্বােিায়ক ও 

কিস্ক কম যকিযা 

২00 লক্ষ্যমাত্রা ৫০ ৫০ ৫০ ৫০ ২০০  দপ্তর/ 

সংস্থার 

শাখ্া/অতি

শাখ্া কেই। 

সহবর্াগী 

সংস্থা 

তেয়তমি 

পতরদশ যে 

করা হবে। 

অর্যে ৫৫ ৬০    

৮.৩ শাখ্া/অতিশাখ্া ও 

আওিািীে/অিস্তে কার্ যালয়   

পতরদশ যে প্রতিবেদবের সপুাতরশ 

োস্তোয়ে 

পতরদশ যে 

প্রতিবেদবের 

সুপাতরশ োস্তোতয়ি 

২ % িত্বােিায়ক ও 

কিস্ক কম যকিযা 

100% লক্ষ্যমাত্রা 100% 100% 100% 100% 100%   

অর্যে 100% ৯0%    

৮.৪ সতচোলয় তেবদযশমালা ২০১৪ 

অেুর্ায়ী েতর্র কেতণ তেেযাসকরণ  

েতর্ কেতণ 

তেেযাসকৃি 

২ % তসতেয়র 

মহােযেস্থাপক 

(প্রশাসে) 

100% লক্ষ্যমাত্রা 100% 100% 100% 100% 100%   

অর্যে 100% 100%    

৮.৫ কেতণ তেেযাসকৃি েতর্ 

তেেষ্টকরণ 

 

 
 

েতর্ তেেটষ্টকৃি ৩ % তসতেয়র 

মহােযেস্থাপক 

(প্রশাসে) 

৫% লক্ষ্যমাত্রা    ৫% ৫%   

অর্যে      

৯. শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এব্ং দনুীরত প্ররতয়রায়ি সহায়  অনযানয  ার্ মক্রর্ ……………..           ১৫             

৯.১ দাপ্ততরক কাবর্ অেলাইে 

করসপন্স তসবস্টম (ই-কমইল/ 

এসএমএস)-এর েযেহার 

ই-কমইল/ এসএমএস 

েযেহৃি (দাপ্ততরক 

প্রবয়ার্ে অেুসাবর) 

৩ % মহােযেস্থাপক 

(আইটর্) 

100% লক্ষ্যমাত্রা 100% 100% 100% 100% 100%   

অর্যে 100% 100%    

৯.২ দপ্তর/সংসভহায় চালুকৃি 

অেলাইে/ই-কসোর েযেহার 

সংক্রান্ত কার্ যক্রম পতরেীক্ষ্ণ 

অেলাইে/ই-কসোর 

েযেহার 

পতরেীক্ষ্ণকৃি 

৩ % মহােযেস্থাপক 

(আইটর্) 

100% লক্ষ্যমাত্রা 100% 100% 100% 100% 100%   

অর্যে 100% 100%    



কার্ যক্রবমর োম কম যসম্পাদে সূচক 
 

সূচবকর 
মাে 

একক 
 

োস্তোয়বের 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত 

েযক্তি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ যেছবরর 

লক্ষ্যমাত্রা 

োস্তোয়ে অগ্রগতি পতরেীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  মন্তেয 

লক্ষ্যমাত্রা/ 

অর্যে 

১ম 

ককায়ার্যার 

২য় 

ককায়ার্যার 

৩য় 

ককায়ার্যার 

৪র্ য 

ককায়ার্যার 

কমার্ 

অর্যে 

অক্তর্যি 

মাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৯.৩ পিিানানসুাণ্ডর কম মকিমা ও 

কম মচারীণ্ডদর আয়কর পরিান ম  

পনয়পমিভাণ্ডি পনি মাপরি কিৃ মপণ্ডক্ষর 

কাণ্ডছ জমাদান 

আয়কর পরিান ম  

জমাকৃি 

৩ % মহােযেস্থাপক 

(অথ ম) 

  

১০০% লক্ষ্যমাত্রা  ১০০%   ১০০%   

অর্যে  ১০০%    

৯.৪  তেদুযৎ, পাতে ও জ্বালােীর তেল 

প্রদাে 

রতশবদর মািযবম 

কসোমূলয গৃহীি 

৩ % তসতেয়র 

মহােযেস্থাপক 

(প্রশাসে) 

100% লক্ষ্যমাত্রা 100% 100% 100% 100% 100%   

অর্যে 100% 100%    

৯.৫ অেলাইে  াণ্ড ট্রান্স ার তেিরণকৃি ঋবণর 

অংশ 

৩ % মহােযেস্থাপক 

(অথ ম) 

 

100% লক্ষ্যমাত্রা ৭০% ৭০% ৭০% ৭০% ৭০%   

অর্যে ৮০% ৮৫%    

১০. শুদ্ধাচার চচচার জনয পুরস্কার প্রদান..............................৫ 

১০.১ শুদ্ধাচার পরুস্কার প্রদান 
 
 

প্রদত্ত পরুস্কার ৩ িাতরখ্ নেতিকিা 

কতমটর্ 

৩১ মাচয 

২০১৯ 

লক্ষ্যমাত্রা   ৩১ মাচয 

২০২০ 

 ৩১ মাচয 

২০২০ 

  

অর্যে      

১০.২ ২০১৯-২০২০ অর্ যেছবর 

শুদ্ধাচার পরুস্কারপ্রাপ্তবদর িাতলকা 

ওবয়েসাইবর্ প্রকাশ 

পুরস্কারপ্রাপ্তবদর 

িাতলকা 

২ িাতরখ্ মহােযেস্থাপক 

(আইটর্) 

৩০ এতপ্রল 

২০২০  

লক্ষ্যমাত্রা    ৩০ এতপ্রল 

২০২০ 

৩০ এতপ্রল 

২০২০ 

  

অর্যে      

১১. অর্ চ বরাদ্দ....................................................................৩ 

১১.১ শুদ্ধাচার কম ম-পপরকল্পনায় 

অন্তমভুক্ত পিপভন্ন কার্ মক্রম 

িাস্তিায়ণ্ডনর জনয িরাদ্দকৃি 

অবর্ যর আনমুাপনক পতরমাণ 

িরাদ্দকৃি অথ ম ৩ লক্ষ 

িাকা 

নেতিকিা 

কতমটর্ 

৩.০ লক্ষ্ লক্ষ্যমাত্রা ০.১০ ০.১০ ২.৭০ ০.১০ ৩.০   

অর্যে ০.০৫ ০.৩    

১২. পররব্ীক্ষণ ও র্ূলযায়ন.................... ৮ 

১২.১ দপ্তর/ সংস্থা কিৃমক প্রণীি                                          

র্ািীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কম য-

পতরকল্পো, ২০১৯-২০ স্ব স্ব 

মিণালয়/তেভাবগ দাপখল 

ওণ্ডয়িসাইণ্ডি আপণ্ডলািকরণ 

 

 

 

প্রণীি কম য-

পতরকল্পো দাতখ্লকৃি 

ও আপণ্ডলািকৃি 

৪ িাপরখ মহােযেস্থাপক 

(আইটর্) ও 

নেতিকিা 

কতমটর্ 

৭ র্লুাই 

২০১৯ 

লক্ষ্যমাত্রা ৩১ র্লুাই 

২০১৯ 

   ৭ র্লুাই 

২০১৯ 

  

অর্যে ৭ র্লুাই 

২০১৯ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    



কার্ যক্রবমর োম কম যসম্পাদে সূচক 
 

সূচবকর 
মাে 

একক 
 

োস্তোয়বের 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত 

েযক্তি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ যেছবরর 

লক্ষ্যমাত্রা 

োস্তোয়ে অগ্রগতি পতরেীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  মন্তেয 

লক্ষ্যমাত্রা/ 

অর্যে 

১ম 

ককায়ার্যার 

২য় 

ককায়ার্যার 

৩য় 

ককায়ার্যার 

৪র্ য 

ককায়ার্যার 

কমার্ 

অর্যে 

অক্তর্যি 

মাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১২.২ তেি যাতরি সমবয় নত্রমাতসক 

পতরেীক্ষ্ণ প্রতিবেদে সংতিষ্ট 

মিণালয়/তেভাবগ দাপখল 

ওণ্ডয়িসাইণ্ডি আপণ্ডলািকরণ 

নত্রমাতসক প্রতিবেদে 

দাতখ্লকৃি ও 

আপণ্ডলািকৃি 

৪ িাপরখ মহােযেস্থাপক 

(আইটর্) ও 

নেতিকিা 

কতমটর্ 

সমাপ্ত 

ককায়ার্যাবরর 

পরেিী 

মাবসর ১ম 

সপ্তাহ 

লক্ষ্যমাত্রা ৭ র্লুাই 

২০১৯ 

৭ 

অবটাের 

২০১৯ 

৭ 

র্ােুায়াতর

২০২০ 

৭ এতপ্রল 

২০২০ 

সমাপ্ত 

ককায়ার্যা

করর 

পরেিী 

মাবসর ১ম 

সপ্তাহ 

  

অর্যে ৩ র্লুাই 

২০১৯ 

৭ 

অবটাের 

২০১৯ 

৭ 

র্ােুায়াতর

২০২০ 

  

১২.৩ আওিািীন দপ্তর/সংস্হা 

(প্রণ্ডর্াজয সক্ষণ্ডে) কিৃমক দাতখ্লকৃি 

র্ািীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কম য-

পতরকল্পো ও পতরেীক্ষ্ণ  

প্রতিবেদবের ওপর ত িেযাক 

প্রদাে 

পফিিযাক 

সভা/কম মশালা 

অনুটষ্ঠি 

- িাতরখ্   লক্ষ্যমাত্রা       প্রবর্ার্য 

েয় 

(আওিািীে 

ককাে 

দপ্তর/সংস্থা 

কেই) 

অর্যে      

 


