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   cjøx mÂq e¨vsK 

cÖavb Kvh©vjq 

‡iW wµ‡m›U †evivK UvIqvi (†j‡fj- 8) 

                           37/3/G, B¯‹vUb Mv‡W©b ‡ivW, XvKv-1000 

 

  

                               দপ্তর/সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কর্ ম-পররকল্পনা, ২০২০-২০২১ 

 

দপ্তর/সংস্থার নার্:পল্লী সঞ্চয় ব্াংক 

কার্ মক্রমর্র নার্ কর্ মসম্পাদন 

সূচক 
 

সূচমকর 

র্ান 
একক 

 

বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্রি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মবছমরর 
লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্ 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 
অজমন 

১র্ 

ককায়ার্ মার 
২য় 

ককায়ার্ মার 
৩য় 

ককায়ার্ মার 
৪র্ ম 

ককায়ার্ মার 
কর্ার্ 

অজমন 
অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারনক ব্বস্থা………………………………৮ 

১.১ ননরতকতা করর্টির সভা   অনুরষ্ঠত সভা ৪ সংখ্যা রসরনয়র 

অরিসার  

(কর্ী 

ব্বস্থাপনা 

রবভাগ) 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.২ ননরতকতা করর্টির সভার রসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন  
বাস্তবারয়ত 

রসদ্ধান্ত 
৪ % রসদ্ধান্ত 

সংরিষ্ট 

রবভাগ 

সমূমের 

প্রধান 

 ৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

২. দক্ষ্তা ও ননরতকতার উন্নয়ন……………………..…. ১০ 

২.১ সুশাসন প্ররতষ্ঠার রনরর্ত্ত 

অংশীজমনর অংশগ্রেমণ  সভা 
অনুরষ্ঠত সভা ২ সংখ্যা রবমশষ 

ভারপ্রাপ্ত 

কর্ মকতমা(প্র

শাসন) 

২ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      
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কার্ মক্রমর্র নার্ কর্ মসম্পাদন 

সূচক 
 

সূচমকর 

র্ান 
একক 

 

বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্রি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মবছমরর 
লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্ 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 
অজমন 

১র্ 

ককায়ার্ মার 
২য় 

ককায়ার্ মার 
৩য় 

ককায়ার্ মার 
৪র্ ম 

ককায়ার্ মার 
কর্ার্ 

অজমন 
অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

২.২ অংশীজমনর অংশগ্রেমণ  সভার 

রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 
বাস্তবারয়ত 

রসদ্ধান্ত 
২ % রবমশষ 

ভারপ্রাপ্ত 

কর্ মকতমা(প্র

শাসন) 

২ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

২.৩ কর্ মকতমা-কর্ মচারীমদর 

অংশগ্রেমণ চাকরর সংক্রান্ত রবরভন্ন 

প্ররশক্ষ্ণ আময়াজন 

প্ররশক্ষ্ণার্ী ৩ সংখ্যা রবমশষ 

ভারপ্রাপ্ত 

কর্ মকতমা(প্র

শাসন) 

৩ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

২.৪ কর্ মকতমা-কর্ মচারীমদর অংশগ্রেমণ 

সুশাসন সংক্রান্ত প্ররশক্ষ্ণ আময়াজন 
প্ররশক্ষ্ণার্ী ৩ সংখ্যা রবমশষ 

ভারপ্রাপ্ত 

কর্ মকতমা(প্র

শাসন) 

৩ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

৩. শুদ্ধাচার প্ররতষ্ঠায় সোয়ক আইন/রবরধ/নীরতর্ালা/ম্যানুয়াল ও প্রজ্ঞাপন/পররপত্র-এর বাস্তবায়ন এবং প্রমর্াজয কক্ষ্মত্র খসড়া প্রণয়ন………….১০ 

৩.১ 

৩.২ 

৩.৩ 

 

     

 

লক্ষ্যর্াত্রা       প্রমর্াজয 
নয় 

অজমন      

৪. ওময়বসাইমর্ কসবাবক্স োলনাগাদকরণ.................................৮ 

৪.১ কসবা সংক্রান্ত কর্াল রি নস্বরসমূে 

স্ব স্ব তথ্য বাতায়মন দৃশ্যর্ানকরণ   
তথ্য বাতায়মন 

দৃশ্যর্ানকৃত 
১ তাররখ উপ-

পরার্শ মক 

(আইটি 

কপ্রাগ্রার্) 

৩০-০৯-২০২০ 

৩১-১২-২০২০ 

৩১-০৩-২০২১ 

৩০-০৬-২০২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০-০৯-

২০২০ 

৩১-১২-

২০২০ 

৩১-০৩-

২০২১ 

৩০-০৬-

২০২১ 

   

অজমন      

৪.২ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্ শুদ্ধাচার 

কসবাবক্স োলনাগাদকরণ  
কসবাবক্স 

োলনাগাদকৃত 
২ তাররখ উপ-

পরার্শ মক 

(আইটি 

৩০-০৯-২০২০ 

৩১-১২-২০২০ 

৩১-০৩-২০২১ 

৩০-০৬-২০২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০-০৯-

২০২০ 

৩১-১২-

২০২০ 

৩১-০৩-

২০২১ 

৩০-০৬-

২০২১ 

   

অজমন      
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কার্ মক্রমর্র নার্ কর্ মসম্পাদন 

সূচক 
 

সূচমকর 

র্ান 
একক 

 

বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্রি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মবছমরর 
লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্ 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 
অজমন 

১র্ 

ককায়ার্ মার 
২য় 

ককায়ার্ মার 
৩য় 

ককায়ার্ মার 
৪র্ ম 

ককায়ার্ মার 
কর্ার্ 

অজমন 
অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

কপ্রাগ্রার্) 

৪.৩ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্ তথ্য অরধকার   

কসবাবক্স োলনাগাদকরণ  
কসবাবক্স 

োলনাগাদকৃত 
২ তাররখ উপ-

পরার্শ মক 

(আইটি 

কপ্রাগ্রার্) 

৩০-০৯-২০২০ 

৩১-১২-২০২০ 

৩১-০৩-২০২১ 

৩০-০৬-২০২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০-০৯-

২০২০ 

৩১-১২-

২০২০ 

৩১-০৩-

২০২১ 

৩০-০৬-

২০২১ 

   

অজমন      

৪.৪ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্র অরভমর্াগ 

প্ররতকার ব্বস্থা  কসবাবক্স 

োলনাগাদকরণ 

ওময়বসাইমর্ 
োলনাগাদকৃত 

২ তাররখ পরার্শ মক 

( ঋন ও 

সঞ্চয় 

রবভাগ) 

৩০-০৯-২০২০ 

৩১-১২-২০২০ 

৩১-০৩-২০২১ 

৩০-০৬-২০২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০-০৯-

২০২০ 

৩১-১২-

২০২০ 

৩১-০৩-

২০২১ 

৩০-০৬-

২০২১ 

   

অজমন      

৪.৫  স্বপ্রমণারদতভামব প্রকাশমর্াগ্য 

তথ্য োলনাগাদ কমর ওময়বসাইমর্ 

প্রকাশ 

োলনাগাদকৃত 

রনমদ মরশকা 

ওময়বসাইমর্ 

প্রকারশত 

১ তাররখ  পরার্শ মক 

(     ন ) 

৩০-০৯-২০২০ 

৩১-১২-২০২০ 

৩১-০৩-২০২১ 

৩০-০৬-২০২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০-০৯-

২০২০ 

৩১-১২-

২০২০ 

৩১-০৩-

২০২১ 

৩০-০৬-

২০২১ 

   

অজমন        

৫. সুশাসন প্ররতষ্ঠা……………………………..৬  

৫.১ উত্তর্ চচ মার তারলকা প্রণয়ন কমর 

স্ব স্ব র্ন্ত্রণালয়/রবভামগ কপ্ররণ 
উত্তর্ চচ মার 

তারলকা কপ্রররত 
৩ তাররখ পরার্শ মক 

(শৃঙ্খলা ও 

আরপল 

রবভাগ) 

৩১-১২-২০২০ 

৩১-০৩-২০২১ 

৩০-০৬-২০২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০-০৯-

২০২০ 

৩১-১২-

২০২০ 

৩১-০৩-

২০২১ 

৩০-০৬-

২০২১ 

   

অজমন      

৫.২ অনলাইন রসমেমর্ অরভমর্াগ 

রনষ্পরত্তকরণ 
অরভমর্াগ 

রনষ্পরত্তকৃত 
৩ % পরার্শ মক(প

ররদশ মন ও 

পররবীক্ষ্ণ) 

       ৩ লক্ষ্যর্াত্রা  ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

৬. প্রকমল্পর কক্ষ্মত্র শুদ্ধাচার...........................৬ 

৬.১ প্রকমল্পর বারষ মক ক্রয় পররকল্পনা 

অনুমর্াদন 
অনুমর্ারদত ক্রয় 

পররকল্পনা 
২ তাররখ   লক্ষ্যর্াত্রা       প্রমর্াজয 

নয় 
অজমন      
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কার্ মক্রমর্র নার্ কর্ মসম্পাদন 

সূচক 
 

সূচমকর 

র্ান 
একক 

 

বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্রি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মবছমরর 
লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্ 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 
অজমন 

১র্ 

ককায়ার্ মার 
২য় 

ককায়ার্ মার 
৩য় 

ককায়ার্ মার 
৪র্ ম 

ককায়ার্ মার 
কর্ার্ 

অজমন 
অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৬.২ প্রকমল্পর বাস্তবায়ন অগ্রগরত 

পররদশ মন/পররবীক্ষ্ণ 
দারখলকৃত 

প্ররতমবদন 
২ সংখ্যা   লক্ষ্যর্াত্রা       প্রমর্াজয 

নয় অজমন      

৬.৩ প্রকল্প পররদশ মন/পররবীক্ষ্ণ 

প্ররতমবদমনর সুপাররশ বাস্তবায়ন 
বাস্তবায়মনর োর ২ %   লক্ষ্যর্াত্রা       প্রমর্াজয 

নয় অজমন      

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

৭.১ রপরপএ ২০০৬-এর ধারা ১১(২) ও 

রপরপআর ২০০৮-এর রবরধ ১৬(৬) 

অনুর্ায়ী ২০২০-২১ অর্ ম বছমরর ক্রয়-

পররকল্পনা  ওময়বসাইমর্ প্রকাশ 

ক্রয়-পররকল্পনা 

ওময়বসাইমর্ 

প্রকারশত 

৩ তাররখ উপ-

পরার্শ মক 

(সাধারন 

কসবা 

রবভাগ) ও 

আইটি 

রবভাগ 

৩০-০৯-২০২০ 

৩১-১২-২০২০ 

৩১-০৩-২০২১ 

৩০-০৬-২০২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০-০৯-

২০২০ 

৩১-১২-

২০২০ 

৩১-০৩-

২০২১ 

৩০-০৬-

২০২১ 

   

অজমন      

৭.২ ই-কর্ন্ডামরর র্াধ্যমর্ ক্রয়কার্ ম 

সম্পাদন 
ই-কর্ন্ডামর ক্রয় 

সম্পন্ন 
৪ % পরার্শ মক-

আইটি 

(রসমের্) 

      ৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

৮. স্বচ্ছতা ও জবাবরদরে শরিশালীকরণ…………………….১৪ 

৮.১ স্ব স্ব কসবা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

(রসটিমজনস্ চার্ মার) প্রণয়ন ও 

বাস্তবায়ন  

কসবা প্রদান 

প্ররতশ্রুরত প্রণীত 

ও বাস্তবারয়ত 

৩ তাররখ পরার্শ মক(

শৃঙ্খলা ও 

আরপল 

রবভাগ) 

৩০-০৯-২০২০ 

৩১-১২-২০২০ 

৩১-০৩-২০২১ 

৩০-০৬-২০২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০-০৯-

২০২০ 

৩১-১২-

২০২০ 

৩১-০৩-

২০২১ 

৩০-০৬-

২০২১ 

   

অজমন      

৮.২ শাখা/অরধশাখা ও 

আওতাধীন/অধস্তন কার্ মালয় পররদশ মন 
পররদশ মন 
সম্পন্ন 

২ সংখ্যা  পরার্শ মক 

( প্রসাশন) 

      ৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

৮.৩ শাখা/অরধশাখা ও 

আওতাধীন/অধস্তন কার্ মালয়  

পররদশ মন প্ররতমবদমনর সুপাররশ 

বাস্তবায়ন 

পররদশ মন 

প্ররতমবদমনর 

সুপাররশ 

বাস্তবারয়ত 

২ %  পরার্শ মক 

( প্রসাশন) 

      ৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      



16 

 

কার্ মক্রমর্র নার্ কর্ মসম্পাদন 

সূচক 
 

সূচমকর 

র্ান 
একক 

 

বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্রি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মবছমরর 
লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্ 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 
অজমন 

১র্ 

ককায়ার্ মার 
২য় 

ককায়ার্ মার 
৩য় 

ককায়ার্ মার 
৪র্ ম 

ককায়ার্ মার 
কর্ার্ 

অজমন 
অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৮.৪ সরচবালয় রনমদ মশর্ালা, ২০১৪ 

অনুর্ায়ী নরর্র কেরণ রবন্যাসকরণ  
নরর্ কেরণ 

রবন্যাসকৃত 
২ %  পরার্শ মক 

( প্রসাশন) 

      ১ লক্ষ্যর্াত্রা    ১০০    

অজমন      

৮.৫ কেরণরবন্যাসকৃত নরর্ রবনষ্টকরণ নরর্ রবনরষ্টকৃত ২ % পরার্শ মক 

( প্রসাশন) 

      ১ লক্ষ্যর্াত্রা    ১০০    

অজমন      

৮.৬ প্রারতষ্ঠারনক গণশুনারন  

আময়াজন  
প্রারতষ্ঠারনক 

গণশুনানী 

আময়ারজত 

৩ সংখ্যা পরার্শ মক(

শৃঙ্খলা ও 

আরপল 

রবভাগ) 

      ৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন 
 

     

৯. শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এবং দুনীরত প্ররতমরামধ সোয়ক অন্যান্য কার্ মক্রর্……………..১৫ (অগ্রারধকার রভরত্তমত নুযনতর্ পাঁচটি কার্ মক্রর্) 

৯.১ ব্াংক কর্ মচারীগণমক ব্াংক 

পররচালনা সংক্রান্ত আইন, 

রবরধরবধান, সার্কমলার রবষময় অবরেত 

করমত অনলাইমন প্ররশক্ষ্ণ প্রবতমন। 

 

অনলাইন 

প্ররশক্ষ্ণ প্রবতমন 

৩ তাররখ রবমশষ 

ভারপ্রাপ্ত 

কর্ মকতমা(প্র

শাসন) 

 

 

৩১-০৩-২০২১ 

 

লক্ষ্যর্াত্রা   ৩১-০৩-

২০২১ 
    

অজমন      

৯.২ শাখা বাবস্থাপকগমণর 

পমদান্নরতমত স্বচ্ছতা বৃরদ্ধর লমক্ষ্য 

কর্াগ্যতা রভরত্তক নম্বর পদ্ধরত প্রণয়ন। 

কর্াগ্যতা রভরত্তক 

নম্বর পদ্ধরত 

প্রণয়ন 

৩ তাররখ  পরার্শ মক 

( প্রসাশন) 

 

৩১-১২-২০২০ 

 

লক্ষ্যর্াত্রা  ৩১-১২-

২০২০ 
     

অজমন      

৯.৩ কর্ মচারীগমণর রবমদশ ভ্রর্ণ ও 

বরেিঃবাংলামদশ ছুটি সংক্রান্ত 

আমদমশর কনাটিরিমকশন ইমর্ইল বা 

এসএর্এস এর র্াধ্যমর্ 

আমবদনকারীগণমক অবরেত করণ।  

এসএর্এস 

কনাটিরিমকশন 

২ তাররখ সেকারী 

রসমের্ 

এনারলে(

আইটি 

রবভাগ) 

 

 

৩০-০৯-২০২০ 

 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০-০৯-

২০২০ 
      

অজমন      

৯.৪ আরর্ মক শৃঙ্খলা প্ররতষ্ঠা ও দুনীরত রবমশষ অরির্ ২ তাররখ পরার্শ মক ৩০-০৬-২০২১ 

৩১-০৩-২০২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা  ৩১-১২- ৩১-০৩- ৩০-০৬-

২০২১ 
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কার্ মক্রমর্র নার্ কর্ মসম্পাদন 

সূচক 
 

সূচমকর 

র্ান 
একক 

 

বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্রি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মবছমরর 
লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্ 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 
অজমন 

১র্ 

ককায়ার্ মার 
২য় 

ককায়ার্ মার 
৩য় 

ককায়ার্ মার 
৪র্ ম 

ককায়ার্ মার 
কর্ার্ 

অজমন 
অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্ররতমরামধ অভযন্তরীণ রবমশষ অরির্ 

পররচালনা। 

পররচালনা (শৃঙ্খলা ও 

আরপল 

রবভাগ) 

৩০-০৬-২০২১ 

 

২০২০ ২০২১  

অজমন      

৯.৫ প্ররতষ্ঠামন দুনীরতর কারণসমূে 

রচরিতকরণ ও প্ররতকার রনধ মারমণ 

কর্ মশালার আময়াজন।  

শুদ্ধাচার 

কর্ মশালার 

আময়াজন 

২ তাররখ পরার্শ মক 

( প্রসাশন ) 

৩১-১২-২০২০ 

৩০-০৬-২০২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা  ৩১-১২-

২০২০ 

 

 ৩০-০৬-

২০২১ 

   

অজমন      

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

১০.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এবং 
পুরস্কারপ্রাপ্তমদর তারলকা ওময়বসাইমর্ 

প্রকাশ 

প্রদত্ত পুরস্কার ৩ তাররখ  পরার্শ মক 

( প্রসাশন ) 

৩০-০৬-২০২১ 

 

লক্ষ্যর্াত্রা    ৩০-০৬-

২০২১ 

   

অজমন      

১১. কর্ ম-পররমবশ উন্নয়ন..........................................................২ 

১১.১ কর্ ম-পররমবশ উন্নয়ন (স্বাস্থযরবরধ 

অনুসরণ/টিওএন্ডইভুি অমকমজা 

র্ালার্াল রবনষ্টকরণ/পররষ্কার-

পররচ্ছন্নতা বৃরদ্ধ ইতযারদ)  

উন্নত কর্ ম-

পররমবশ 
২ সংখ্যা 

ও 
তাররখ 

পরার্শ মক 

(সাধারণ 

কসবা 

রবভাগ) 

৩০-০৯-২০২০ 

৩১-১২-২০২০ 

৩১-০৩-২০২১ 

৩০-০৬-২০২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা   ৩১-০৩-

২০২১ 
    

অজমন      

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

১২.১ শুদ্ধাচার কর্ ম-পররকল্পনায় 

অন্তমভুি রবরভন্ন কার্ মক্রর্ বাস্তবায়মনর 

জন্য বরাদ্দকৃত  অমর্ মর আনুর্ারনক 

পররর্াণ 

বরাদ্দকৃত অর্ ম ৩ লক্ষ্ 

র্াকা 
উপ-

পরার্শ মক 

(বামজর্ 

এন্ড 

একাউন্টস) 

     

 

       ৫ 

লক্ষ্যর্াত্রা     ২.৫         ২.৫    

অজমন      
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কার্ মক্রমর্র নার্ কর্ মসম্পাদন 

সূচক 
 

সূচমকর 

র্ান 
একক 

 

বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্রি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মবছমরর 
লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্ 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 
অজমন 

১র্ 

ককায়ার্ মার 
২য় 

ককায়ার্ মার 
৩য় 

ককায়ার্ মার 
৪র্ ম 

ককায়ার্ মার 
কর্ার্ 

অজমন 
অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

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

১৩.১ দপ্তর/সংস্ো কর্তমক প্রণীত                                          

জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কর্ ম-

পররকল্পনা, ২০২০-২১ স্ব স্ব র্ন্ত্রণালয় 

এবং ওময়বসাইমর্ আপমলািকরণ 

প্রণীত কর্ ম-

পররকল্পনা 

আপমলািকৃত 

২ তাররখ সেকারী 

কপ্রাগ্রার্ার(

আইটি 

রবভাগ) 

 লক্ষ্যর্াত্রা       প্রমর্াজয 
নয় 

অজমন      

১৩.২ রনধ মাররত সর্ময় নত্রর্ারসক 

পররবীক্ষ্ণ প্ররতমবদন সংরিষ্ট 

র্ন্ত্রণালয়/রবভামগ দারখল ও স্ব স্ব 

ওময়বসাইমর্ আপমলািকরণ 

নত্রর্ারসক 

প্ররতমবদন 

দারখলকৃত ও 

আপমলািকৃত 

২ সংখ্যা সেকারী 

কপ্রাগ্রার্ার(

আইটি 

রবভাগ) 

 লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১   প্রমর্াজয 
নয় 

অজমন      

১৩.৩ আওতাধীন আঞ্চরলক/র্াঠ 

পর্ মাময়র কার্ মালয় কর্তমক দারখলকৃত 

জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কর্ ম-

পররকল্পনা ও পররবীক্ষ্ণ  প্ররতমবদমনর 

ওপর রিিব্াক প্রদান 

রিিব্াক 

সভা/কর্ মশালা 

অনুরষ্ঠত 

৪ তাররখ শুদ্ধাচার 

করর্টির 

কিাকাল 

পময়ন্ট 

সরচব 

৩১-০৩-২০২১ 

৩০-০৬-২০২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা   ৩১-০৩-

২০২১ 

৩০-০৬-

২০২১ 

   

অজমন      

 

 


