
 আঞ্চলরক/ভাঠ ম যায়েয কাম যারয়েয জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-রয ল্পনা, ২০২০-২০২১ লযলষ্ট ক 

আঞ্চলরক/ভাঠ ম যায়েয কাম যারয়েয নাভ: মৃরি া সম্পদ উন্নয়ন ইনরিটিউট, আঞ্চরর   াম মারয়, রদনাজপুয 

 াম মক্রমভয নাভ  ভ মসম্পাদন সূচ  

 

সূচম য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়মনয

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২০-২০২১ 

অথ মফছমযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ 

ক ায়াট মায 

২য় 

ক ায়াট মায 

৩য় 

ক ায়াট মায 

৪থ ম 

ক ায়াট মায 

কভাট 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারন  ব্যফস্থা………………………………৮ 

১.১ ননরত তা  রভটিয সবা   অনুরষ্ঠত সবা ৪ সংখ্যা কপা ার 

ময়ন্ট 

৪ রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.২ ননরত তা  রভটিয সবায রসদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন  

ফাস্তফারয়ত রসদ্ধান্ত ৪ % সংরিষ্ট 

স র 

 ভ ম তমা 

১০০ রক্ষ্যভাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

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

২.১ সুাসন প্রলিষ্ঠায লনলভত্ত অংীজমনয 

অংগ্রহমণ  সবা 

অনুরষ্ঠত সবা ২ সংখ্যা সকর 

কভ যকিযা 

২ রক্ষ্যভাত্রা - ১ - ১    

অজমন      

২.২ অংীজমনয অংগ্রহমণ  সবায 

লসদ্ধান্ত ফাস্তফােন 

ফাস্তফারয়ত রসদ্ধান্ত ২ % সকর 

কভ যকিযা 

৮০ রক্ষ্যভাত্রা - ৮০ - ৮০    

অজমন      

২.৩  ভ ম তমা- ভ মচাযীকদয অংগ্রহমণ 

চাকলয সংক্রান্ত প্ররক্ষ্ণ আময়াজন 

প্ররক্ষ্ণাথী ৩ সংখ্যা কপা ার 

ময়ন্ট/ 

অলপস প্রধান 

২ রক্ষ্যভাত্রা - ১ - ১    

অজমন      

২.৪  ভ ম তমা- ভ মচাযীমদয অংগ্রহমণ 

সুাসন সংক্রান্ত প্ররক্ষ্ণ আময়াজন 

প্ররক্ষ্ণাথী ৩ সংখ্যা কপা ার 

ময়ন্ট/ 

অলপস প্রধান 

২ রক্ষ্যভাত্রা - ১ - ১    

অজমন      

3. শুদ্ধাচায প্ররতষ্ঠায় সহায়  আইন/রফরধ/নীরতভারা/ম্যানুোর ও প্রজ্ঞান/রযত্র এয প্রময়াগ/ফাস্তফায়ন………….১০ 

৩.১ 

 

     রক্ষ্যভাত্রা       প্রমমাজয 

নয় অজমন      

৩.২ 

 

     রক্ষ্যভাত্রা       

অজমন      

৩.৩      রক্ষ্যভাত্রা       

অজমন      

৪. ওয়েফসাইয়ে সসফাফক্স হারনাগাদকযণ..................................৮ 

৪.১ সসফা সংক্রান্ত সোর লি নম্বযসমূহ স্ব 

স্ব তথ্য ফাতায়মন দৃশ্যভানকযণ   

িথ্য ফািােয়ন 

দৃশ্যভানকৃি 

১ তারযখ কপা ার 

ময়ন্ট 

৩০.০৯.২০২০ 

 

রক্ষ্যভাত্রা ৩০.০৯.২০ - - -    

অজমন      

৪.২ স্ব স্ব ওময়ফসাইমট শুদ্ধাচায কসফাফক্স 

হারনাগাদ যণ  

কসফাফক্স 

হারনাগাদকৃত 

২ িালযখ কপা ার 

ময়ন্ট 

৩০.০৯.২০২০ 

৩১.১২.২০২০ 

৩১.০৩.২০২১ 

৩০.০৬.২০২১ 

রক্ষ্যভাত্রা ৩০.০৯.২০ ৩১.১২.২০ 

 

৩১.০৩.২১ ৩০.০৬.২১    

অজমন      

 



 

 াম মক্রমভয নাভ  ভ মসম্পাদন সূচ  

 

সূচম য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়মনয

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২০-২০২১ 

অথ মফছমযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ 

ক ায়াট মায 

২য় 

ক ায়াট মায 

৩য় 

ক ায়াট মায 

৪থ ম 

ক ায়াট মায 

কভাট 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৪.৩ স্ব স্ব ওময়ফসাইমট তথ্য অরধ ায   

কসফাফক্স হারনাগাদ যণ  

কসফাফক্স 

হারনাগাদকৃত 

২ তারযখ কপা ার 

ময়ন্ট 

৩০.০৯.২০২০ 

৩১.১২.২০২০ 

৩১.০৩.২০২১ 

৩০.০৬.২০২১ 

রক্ষ্যভাত্রা ৩০.০৯.২০ ৩১.১২.২০ ৩১.০৩.২১ ৩০.০৬.২১    

অজমন      

৪.৪ স্ব স্ব ওময়ফসাইমটয অরবমমাগ 

প্ররত ায ব্যফস্থা (GRS) কসফাফক্স 

হারনাগাদ যণ 

ওময়ফসাইমট 

হারনাগাদকৃত 

২ তারযখ কপা ার 

ময়ন্ট 

৩০.০৯.২০২০ 

৩১.১২.২০২০ 

৩১.০৩.২০২১ 

৩০.০৬.২০২১ 

রক্ষ্যভাত্রা ৩০.০৯.২০ ৩১.১২.২০ ৩১.০৩.২১ ৩০.০৬.২১    

অজমন      

৪.৫ স্বপ্রয়ণালদিবায়ফ প্রকায়মাগ্য িথ্য 

হারনাগাদ কয়য ওয়েফসাইয়ে প্রকা 

হারনাগাদকৃি 

লনয়দ যলকা 

ওয়েফসাইয়ে 

প্রকালি 

১ িালযখ কপা ার 

ময়ন্ট 

৩১.০১.২০২১ রক্ষ্যভাত্রা - - ৩১.০১.২১ -    

অজযন        

৫. সুাসন প্রলিষ্ঠা……………………………..৭ 

৫.১ শুদ্ধাচায সংক্রান্ত উিভ চচ মায তারর া 

প্রণয়ন  ময স্ব স্ব দপ্তয/সংস্থাে কপ্রযণ 

উিভ চচ মায তারর া 

কপ্ররযত 

৪ তারযখ কপা ার 

ময়ন্ট 

৩১.০১.২০২১ 

 

রক্ষ্যভাত্রা - - ৩১.০১.২১ -    

অজমন      

৫.২ অনরাইন রসমিমভ অরবমমাগ 

রনষ্পরি যণ 

অরবমমাগ 

রনষ্পরিকৃত 

৩ % কপা ার 

ময়ন্ট 

৮০ 

 

রক্ষ্যভাত্রা ৮০ ৮০ ৮০ ৮০    

অজমন      

৬. সসফা প্রদায়নয  ও প্রকয়েয সক্ষ্য়ত্র শুদ্ধাচায...........................১৪ 

৬.১ সসফা প্রদায়নয সক্ষ্য়ত্র সযলজস্টায়য 

প্রয়দে সসফায লফফযণ ও সসফাগ্রহীিায 

ভিাভি সংযক্ষ্ণ  

সযলজস্টায 

হারনাগাদকৃি 

৩ িালযখ কপা ার 

ময়ন্ট 

৩১.০১.২০২১ 

 

রক্ষ্যভাত্রা - - ৩১.০১.২১ -    

অজমন      

৬.২ সাভারজ  রনযািা  ভ মসূরচ/ প্রকে 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত 

অগ্রগরতয হায     ১ %   রক্ষ্যভাত্রা       

প্রমমাজয 

নয় 

অজমন       

৬.৩ সাভালজক লনযাত্তা কভ যসূলচয়ি প্রাপ্ত 

ফযাদ্দ এফং উকাযয়বাগী লনফ যাচয়নয 

ভানদন্ড দৃশ্যভান স্থায়ন ও ওয়েফসাইয়ে 

প্রকা 

প্রাপ্ত ফযাদ্দ ও 

উকাযয়বাগী 

লনফ যাচয়নয ভানদন্ড 

দৃশ্যভান স্থায়ন ও 

ওয়েফসাইয়ে 

প্রকালি 

২ িালযখ   রক্ষ্যভাত্রা       

অজমন       



 াম মক্রমভয নাভ  ভ মসম্পাদন সূচ  

 

সূচম য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়মনয

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২০-২০২১ 

অথ মফছমযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ 

ক ায়াট মায 

২য় 

ক ায়াট মায 

৩য় 

ক ায়াট মায 

৪থ ম 

ক ায়াট মায 

কভাট 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৬.৪ সাভালজক লনযাত্তা কভ যসূলচয়ি  

উকাযয়বাগীয়দয িালরকা দৃশ্যভান স্থায়ন 

ও ওয়েফসাইয়ে প্রকা  

উকাযয়বাগীয়দয 

িালরকা দৃশ্যভান 

স্থায়ন ও 

ওয়েফসাইয়ে 

প্রকালি 

    ৩ িালযখ   রক্ষ্যভাত্রা       

অজযন       

৬.৫ প্র মল্পয ফাস্তফায়ন অগ্রগরত 

রযদ মন/ রযফীক্ষ্ণ 

দারখরকৃত 

প্ররতমফদন 

২ সংখ্যা   রক্ষ্যভাত্রা       

অজমন       

৬.৬ প্র ল্প রযদ মন/রযফীক্ষ্ণ 

প্ররতমফদমনয সুারয ফাস্তফায়ন  

ফাস্তফায়মনয হায ৩ %   রক্ষ্যভাত্রা       

অজমন       

৭. ক্রেয়ক্ষ্য়ত্র শুদ্ধাচায...................৫ 

৭.১ ররএ ২০০৬-এয ধাযা ১১(২) ও 

ররআয ২০০৮-এয রফরধ ১৬(৬) 

অনুমায়ী ২০২০-২১ অর্ য ফছয়যয ক্রয়-

রয ল্পনা  ওয়েফসাইয়ে প্রকা 

ক্রয়-রয ল্পনা 

ওয়েফসাইয়ে 

প্রকালি 

৩ তারযখ   রক্ষ্যভাত্রা       প্রমমাজয 

নয় 

অজমন      

৭.২ ই-সেন্ডায়যয ভাধ্যয়ভ ক্রেকাম য 

সম্পাদন 

ই-সেন্ডায়য ক্রে 

সম্পন্ন 

২ %   রক্ষ্যভাত্রা       

অজযন        

৮. স্বচ্ছতা ও জফাফরদরহ লিারী যণ…………………….১২ 

৮.১  স্ব স্ব কসফা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

(রসটিমজনস্ চাট মায) ফাস্তফায়ন এফং 

ওয়েফসাইয়ে প্রকা 

কসফা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

ফাস্তফালেি  

এফং ওয়েফসাইয়ে 

প্রকালি 

২ % কপা ার 

ময়ন্ট 

১০০ রক্ষ্যভাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

৮.২ াখা/অরধাখা/অধীনস্থ অলপস 

রযদ মন  

রযদ মন 

সম্পন্ন 

২ সংখ্যা অরপস প্রধান ১ রক্ষ্যভাত্রা - - - ১    

অজমন      

৮.৩ াখা/অরধাখা/অধীনস্ত অলপস  

রযদ মন প্ররতমফদমনয সুারয ফাস্তফায়ন 

রযদ মন 

প্ররতমফদমনয 

সুারয  

ফাস্তফারয়ত 

২ % অরপস প্রধান ১০০ রক্ষ্যভাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

৮.৪ সরচফারয় রনমদ মভারা, ২০১৪ 

অনুমায়ী নরথয কেরণ রফন্যাস যণ  

নরথ কেরণ 

রফন্যাসকৃত 

২ % অরপস প্রধান ১০০ রক্ষ্যভাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

৮.৫ কেরণ রফন্যাসকৃত নরথ রফনষ্ট যণ নরথ রফনলষ্টকৃি ২ % অরপস প্রধান ১০০ রক্ষ্যভাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

৮.৬ প্রালিষ্ঠালনক গণশুনালন আয়োজন   প্রালিষ্ঠালনক 

গণশুনানী আয়োলজি 

২ সংখ্যা অরপস প্রধান ১ রক্ষ্যভাত্রা - - - ১    

 অজমন      



 াম মক্রমভয নাভ  ভ মসম্পাদন সূচ  

 

সূচম য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়মনয

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২০-২০২১ 

অথ মফছমযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ 

ক ায়াট মায 

২য় 

ক ায়াট মায 

৩য় 

ক ায়াট মায 

৪থ ম 

ক ায়াট মায 

কভাট 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৯. শুদ্ধাচায সংরিষ্ট এফং দুনীলি প্রলিয়যায়ধ সহােক অন্যান্য  াম মক্রভ……………..১৫ (অগ্রালধকায লবলত্তয়ি নুযনিভ াঁচটি কাম যক্রভ) 

৯.১ রনয়রভত উরস্থরত রযফীক্ষ্ণ হারজযা ফই 

রযফীক্ষ্ণকৃত 

৩ সংখ্যা অরপস প্রধান ৪ রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

৯.২ ছুটিয তথ্য হারনাগাদ ছুটিয তথ্য 

হারনাগাদকৃত 

৩ সংখ্যা অরপস প্রধান ৪ রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

৯.৩ দ্রুততভ সভময় সায সুারয  ার্ ম 

প্রদান 

কভাফাইর/কটররমপামন 

জানামনা 

৩ সংখ্যা অরপস প্রধান ৪ রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

৯.৪ উমজরা রনমদ মর া প্রদান সযলজস্টায 

হারনাগাদকৃি 

৩ সংখ্যা অরপস প্রধান ৪ রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

৯.৫ ইউরনয়ন ভাটি ও  সায সুারয  

সহারয় া প্রদান 

সযলজস্টায 

হারনাগাদকৃি 

৩ সংখ্যা অরপস প্রধান ৪ রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১০. শুদ্ধাচায চচ যায জন্য পুযস্কায প্রদান..............................৩ 

১০.১ শুদ্ধাচায পুযস্কায প্রদান এফং 

পুযস্কাযপ্রাপ্তয়দয িালরকা ওয়েফসাইয়ে 

প্রকা 

 

প্রদত্ত পুযস্কায ৩ তারযখ   রক্ষ্যভাত্রা       প্রমমাজয 

নয় অজমন      

১১. কভ য-লযয়ফ উন্নেন..........................................................২ 

১১.১ কভ য-লযয়ফ উন্নেন (স্বাস্থযলফলধ 

অনুসযণ/টিওএন্ডইভুি অয়কয়জা 

ভারাভার লফনষ্টকযণ/লযষ্কায-লযচ্ছন্নিা 

বৃলদ্ধ ইিযালদ)  

উন্নি কভ য-লযয়ফ ২ সংখ্যা  

তারযখ 

অরপস প্রধান ৪ 

৩০.০৯.২০২০ 

৩১.১২.২০২০ 

৩১.০৩.২০২১ 

৩০.০৬.২০২১ 

রক্ষ্যভাত্রা ৩০.০৯.২০ ৩১.১২.২০ ৩১.০৩.২১ ৩০.০৬.২১    

অজমন      

১২. অর্ য ফযাদ্দ....................................................................২ 

১২.১ শুদ্ধাচায কভ য-লযকেনাে  

অন্তযভুি লফলবন্ন কাম যক্রভ ফাস্তফােয়নয 

জন্য ফযাদ্দকৃি অমথ ময আনুভালনক 

রযভাণ 

ফযাদ্দকৃি অর্ য ২ রক্ষ্  

 

োকা 

  রক্ষ্যভাত্রা        

অজমন      

১৩. রযফীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন…………………………….৪ 

১৩.১ আঞ্চলরক/ভাঠ ম যায়েয কাম যারে 

কর্তযক প্রণীি জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর 

 ভ ম-রয ল্পনা, ২০২০-২১ স্ব স্ব 

ওয়েফসাইয়ে আয়রাডকযণ 

প্রণীত  ভ ম-

রয ল্পনা 

আয়রাডকৃত 

২ িালযখ কপা ার 

ময়ন্ট 

১৬/০৮/২০২০ রক্ষ্যভাত্রা ১৬/০৮/২০ - - -    

অজমন      

১৩.২ রনধ মারযত সভময় নত্রভারস  

রযফীক্ষ্ণ প্ররতমফদন সংলিষ্ট 

দপ্তয/সংস্থাে দারখর ও স্ব স্ব ওয়েফসাইয়ে 

আয়রাডকযণ 

নত্রভারস  প্ররতমফদন 

দারখরকৃত ও 

আয়রাডকৃত 

২ সংখ্যা অরপস প্রধান ৪ রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      



 


