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

৩য় ত্রৈর্ারস  (জানুয়ারী-র্াচ ম,২০২০) অগ্রগরত প্ররতবেদন 

 

দপ্তর/সংস্থার নার্: োংলাবদশ রেজ্ঞান ও রশল্প গবেষণা পররষদ (রেরসএসআইআর) 

 ার্ মক্রবর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচব র 

র্ান 

এ   

 

োস্তোয়বনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মেছবরর 

লক্ষ্যর্াৈা 

োস্তোয়ন অগ্রগরত পররেীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াৈা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারন  ব্যেস্থা………………………………৮ 

১.১ ত্রনরত তা  রর্টির সভা   অনুরষ্ঠত সভা ৪ সংখ্যা সরচে/ 

ইউরনর্ 

পররচাল  

০৪ লক্ষ্যর্াৈা ১ ১ ১  ৩ ১০০%  

অজমন ১ ১ ১  ৩ 

১.২ ত্রনরত তা  রর্টির সভার রসদ্ধান্ত 

োস্তোয়ন  

োস্তোরয়ত 

রসদ্ধান্ত 

৪ % সরচে/ 

ইউরনর্ 

পররচাল  

১০০ লক্ষ্যর্াৈা ১০০% ১০০% ১০০%  ১০০% ১০০%  

অজমন ১০০% ১০০% ১০০%  ১০০% 

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

২.১ সুশাসন প্ররতষ্ঠার রনরর্ত্ত 

অংশীজবনর (stakeholders) 

অংশগ্রহবণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ২ সংখ্যা সরচে/ 

ইউরনর্ 

পররচাল  

১২ লক্ষ্যর্াৈা ২ ৪ ৪ ২ ১২ ৮৩%  

অজমন ১ ৪ ৪  ১০ 

২.২ অংশীজবনর অংশগ্রহবণ  সভার 

রসদ্ধান্ত োস্তোয়ন 

োস্তোরয়ত 

রসদ্ধান্ত 

২ % সরচে/ 

ইউরনর্ 

পররচাল  

১০০ লক্ষ্যর্াৈা ১০০% ১০০% ১০০%  ১০০% ১০০%  

অজমন ১০০% ১০০% ১০০%  ১০০% 

২.৩  র্ ম তমা- র্ মচারীকদর অংশগ্রহবণ 

চা রর সংক্রান্ত রেরভন্ন প্ররশক্ষ্ণ 

আবয়াজন 

প্ররশক্ষ্ণার্ী ৩ সংখ্যা সরচে/ 

ইউরনর্ 

পররচাল  

৬০০ লক্ষ্যর্াৈা ১৫০ ১৫০ ১৫০ ১৫০ ৬০০ ৮৩%  

অজমন ১৫০ ৩৫০ -  ৫০০ 

২.৪  র্ ম তমা- র্ মচারীকদর অংশগ্রহবণ 

সুশাসন সংক্রান্ত প্ররশক্ষ্ণ আবয়াজন 

প্ররশক্ষ্ণার্ী ৩ সংখ্যা সরচে/ 

ইউরনর্ 

পররচাল  

৬০০ লক্ষ্যর্াৈা ১৫০ ১৫০ ১৫০ ১৫০ ৬০০ ৮৩%  

অজমন ১৫০ ৩৫০ -  ৫০০ 

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

৩.১ গবেষণাগারসমূবহর রাসায়রন  

েজময ব্যেস্থাপনা সংক্রান্ত নীরতর্ালা 

প্রণয়ণ 

নীরতর্ালা প্রনীত ৫ তাররখ সরচে/ 

ইউরনর্ 

পররচাল  

১৭/৫/২০ লক্ষ্যর্াৈা    ১৭/৫/২০    

অজমন      

৩.২ রেশ্বরেদ্যালবয়র ছাৈ-ছাৈীবদর 

রর্রসস তত্বােধান সংক্রান্ত নীরতর্ালা 

োস্তোয়ন 

 

নীরতর্ালা 

োস্তোরয়ত 

৫ তাররখ সরচে/ 

ইউরনর্ 

পররচাল  

১৫/৩/২০ লক্ষ্যর্াৈা   ১৫/৩/২০  ১৫/৩/

২০ 

১০০%  

অজমন   ১৫/৩/২০  ১৫/৩/

২০ 



 ার্ মক্রবর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচব র 

র্ান 

এ   

 

োস্তোয়বনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মেছবরর 

লক্ষ্যর্াৈা 

োস্তোয়ন অগ্রগরত পররেীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াৈা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৪. ওবয়েসাইবর্ কসোেক্স হালনাগাদ রণ..................................৮ 

৪.১ কসো সংক্রান্ত কর্াল রি নস্বরসমূহ 

স্ব স্ব তথ্য োতায়বন দৃশ্যর্ান রণ   

তথ্য োতায়বন 

দৃশ্যর্ানকৃত 

১ তাররখ ওবয়েসাইর্ 

হালনাগাদ 

 রর্টি 

৩০/১২/১৯ লক্ষ্যর্াৈা  ৩০/১২/১৯ ৩১/৩/২০  ৩১/৩

/২০ 

১০০%  

অজমন  ৩০/১২/১৯ ৩১/৩/২০  ৩১/৩

/২০ 

৪.২ স্ব স্ব ওবয়েসাইবর্ শুদ্ধাচার 

কসোেক্স হালনাগাদ রণ  

কসোেক্স 

হালনাগাদকৃত 

২ তাররখ ওবয়েসাইর্ 

হালনাগাদ 

 রর্টি 

৩০/৯/১৯ , 

৩১/১২/১৯ , 

৩১/৩/২০,   

৩০/৬/২০ 

লক্ষ্যর্াৈা ৩০/৯/১৯ ৩১/১২/১৯ ৩১/৩/২০  ৩১/৩

/২০ 

১০০%  

অজমন ৩০/৯/১৯ ৩১/১২/১৯ ৩১/৩/২০  ৩১/৩

/২০ 

৪.৩ স্বপ্রবণারদত তথ্য প্র াশ 

রনবদ মরশ া হালনাগাদ  বর 

ওবয়েসাইবর্ প্র াশ 

হালনাগাদকৃত 

রনবদ মরশ া 

ওবয়েসাইবর্ 

প্র ারশত 

১ তাররখ ওবয়েসাইর্ 

হালনাগাদ 

 রর্টি 

৩১/৩/২০ লক্ষ্যর্াৈা   ৩১/৩/২০  ৩১/৩

/২০ 

  

অজমন   ৩১/৩/২০  ৩১/৩

/২০ 

৪.৪ স্ব স্ব ওবয়েসাইবর্ তথ্য অরধ ার   

কসোেক্স হালনাগাদ রণ  

কসোেক্স 

হালনাগাদকৃত 

২ তাররখ ওবয়েসাইর্ 

হালনাগাদ 

 রর্টি 

৩০/৯/১৯ , 

৩১/১২/১৯ , 

৩১/৩/২০,   

৩০/৬/২০ 

লক্ষ্যর্াৈা ৩০/৯/১৯ ৩১/১২/১৯ ৩১/৩/২০  ৩১/৩

/২০ 

১০০%  

অজমন ৩০/৯/১৯ ৩১/১২/১৯ ৩১/৩/২০  ৩১/৩

/২০ 

৪.৫ স্ব স্ব ওবয়েসাইবর্র অরভবর্াগ 

প্ররত ার ব্যেস্থা (GRS) কসোেক্স 

হালনাগাদ রণ 

ওবয়েসাইবর্ 

হালনাগাদকৃত 

২ তাররখ ওবয়েসাইর্ 

হালনাগাদ 

 রর্টি 

৩০/৯/১৯ , 

৩১/১২/১৯ , 

৩১/৩/২০,   

৩০/৬/২০ 

লক্ষ্যর্াৈা ৩০/৯/১৯ ৩১/১২/১৯ ৩১/৩/২০  ৩১/৩

/২০ 

১০০%  

অজমন ৩০/৯/১৯ ৩১/১২/১৯ ৩১/৩/২০  ৩১/৩

/২০ 

৫. সুশাসন প্ররতষ্ঠা……………………………..৬ 

৫.১ উত্তর্ চচ মার তারল া প্রণয়ন 

 বর স্ব স্ব র্ন্ত্রণালয়/রেভাবগ কপ্ররণ 

 

 

 

 

উত্তর্ চচ মার 

তারল া কপ্রররত 

৩ তাররখ সরচে/ 

ইউরনর্ 

পররচাল  

৩০/৯/১৯ লক্ষ্যর্াৈা ৩০/৯/১৯    ৩০/৯

/১৯ 

১০০%  

অজমন ৩০/৯/১৯    ৩০/৯

/১৯ 

৫.২ োংলাবদশ জাতীয় রিরজর্াল 

আর মবর্ চার-এর ক া াল পবয়ন্ট ও 

রে ল্প ক া াল পবয়ন্ট  র্ ম তমা 

রনবয়াগ ও ওবয়েসাইবর্ প্র াশ 

ক া াল পবয়ন্ট ও 

রে ল্প ক া াল 

পবয়ন্ট রনবয়াগকৃত 

ও ওবয়েসাইবর্ 

প্র ারশত 

২ তাররখ সরচে, 

রেরসএসআ

ইআর 

৩০ /১০/১৯ লক্ষ্যর্াৈা  ৩০ /১০/১৯   ৩০ 

/১০/১

৯ 

১০০%  

অজমন  ৩০ /১০/১৯   ৩০ 



 ার্ মক্রবর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচব র 

র্ান 

এ   

 

োস্তোয়বনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মেছবরর 

লক্ষ্যর্াৈা 

োস্তোয়ন অগ্রগরত পররেীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াৈা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

/১০/১

৯ 

৫.৩ জনস্বার্ ম সংরিষ্ট তথ্য প্র াশ 

(সুরক্ষ্া প্রদান) রেরধর্ালা, ২০১৭-এর 

রেরধ ৪ অনুসাবর “কিরজগবনবর্ি 

অর সার” রনবয়াগ ও ওবয়েসাইবর্ 

প্র াশ 

“কিরজগবনবর্ি 

অর সার” 

রনবয়াগকৃত ও 

ওবয়েসাইবর্ 

প্র ারশত 

১ তাররখ সরচে, 

রেরসএসআ

ইআর 

২৮/১১/১৯ লক্ষ্যর্াৈা  ২৮/১১/১৯   ২৮/১

১/১৯ 

১০০%  

অজমন  ২৮/১১/১৯   ২৮/১

১/১৯ 

৬. প্র বল্পর কক্ষ্বৈ শুদ্ধাচার...........................৯ 

৬.১ প্র বল্পর োরষ ম  ক্রয় পরর ল্পনা 

অনুবর্াদন 

অনুবর্ারদত ক্রয় 

পরর ল্পনা 

২ তাররখ প্র ল্প 

পররচাল  ও 

অর সার, 

রপএন্ডরি 

১৯/৭/১৯ লক্ষ্যর্াৈা ১৯/৭/১৯    ১৯/৭/

১৯ 

১০০%  

অজমন ১৯/৭/১৯    ১৯/৭/

১৯ 

৬.২ এরিরপ োস্তোয়ন অগ্রগরত অগ্রগরতর হার ১ % প্র ল্প 

পররচাল  ও 

অর সার, 

রপএন্ডরি 

 

১০০ লক্ষ্যর্াৈা ১০০% ১০০% ১০০%  ১০০

% 

১০০%  

অজমন ১০০% ১০০% ১০০%  ১০০

% 

৬.৩ প্র বল্পর োস্তোয়ন অগ্রগরত 

পররদশ মন/ পররেীক্ষ্ণ 

দারখলকৃত 

প্ররতবেদন 

৩ সংখ্যা প্র ল্প 

পররচাল  ও 

অর সার, 

রপএন্ডরি 

 

৯ লক্ষ্যর্াৈা  ৩ ৩ ৩ ৯ ৬৭%  

অজমন  ৩ ৩  ৬ 

৬.৪ প্র ল্প পররদশ মন/পররেীক্ষ্ণ 

প্ররতবেদবনর সুপাররশ োস্তোয়ন 

োস্তোয়বনর হার ৩ % প্র ল্প 

পররচাল  ও 

অর সার, 

রপএন্ডরি 

১০০ লক্ষ্যর্াৈা ১০০% ১০০% ১০০%  ১০০

% 

১০০%  

অজমন ১০০% ১০০% ১০০%  ১০০

% 

৭. ক্রয়বক্ষ্বৈ শুদ্ধাচার...................৭ 

৭.১ রপরপএ ২০০৬-এর ধারা ১১(২) ও 

রপরপআর ২০০৮-এর রেরধ ১৬(৬) 

অনুর্ায়ী ২০১৯-২০ অর্ ম েছবরর ক্রয়-

পরর ল্পনা  ওবয়েসাইবর্ প্র াশ 

ক্রয়-পরর ল্পনা 

ওবয়েসাইবর্ 

প্র ারশত 

৩ তাররখ সরচে ও  

অর সার, 

ক্রয় শাখা 

১৫/১০/১৯ লক্ষ্যর্াৈা  ১৫/১০/১৯   ১৫/১

০/১৯ 

১০০%  

অজমন  ১৫/১০/১৯   ১৫/১

০/১৯ 



 ার্ মক্রবর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচব র 

র্ান 

এ   

 

োস্তোয়বনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মেছবরর 

লক্ষ্যর্াৈা 

োস্তোয়ন অগ্রগরত পররেীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াৈা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৭.২ ই-কর্ন্ডাবরর র্াধ্যবর্ ক্রয়  ার্ ম 

সম্পাদন 

ই-কর্ন্ডাকর ক্রয় 

সম্পন্ন 

৪ % সরচে ও  

অর সার, 

ক্রয় শাখা 

৮০ লক্ষ্যর্াৈা ৮০% ৮০% ৮০%  ৮০% ১০০%  

অজমন ৮০% ৮০% ৮০%  ৮০% 

৮. স্বচ্ছতা ও জোেরদরহ শরিশালী রণ…………………….১২ 

৮.১ স্ব স্ব কসো প্রদান প্ররতশ্রুরত 

(রসটিবজনস্ চার্ মার) প্রণয়ন ও 

োস্তোয়ন  

কসো প্রদান 

প্ররতশ্রুরত প্রণীত 

ও োস্তোরয়ত 

২ তাররখ সরচে, 

রেরসএসআ

ইআর 

২০/১০/১৯ লক্ষ্যর্াৈা ২০/১০/১

৯ 

   ২০/১

০/১৯ 

১০০%  

অজমন ২০/১০/১

৯ 

   ২০/১

০/১৯ 

৮.২ শাখা/অরধশাখা এেং অধীনস্থ 

অর স পররদশ মন  

পররদশ মন 

সম্পন্ন 

২ সংখ্যা সরচে, 

রেরসএসআ

ইআর 

 

১২ লক্ষ্যর্াৈা ৩ ৩ ৩ ৩ ১২ ৭৫%  

অজমন ৩ ৩ ৩  ৯ 

৮.৩ শাখা/অরধশাখা এেং অধীনস্থ 

অর বসর পররদশ মন প্ররতবেদবনর 

সুপাররশ োস্তোয়ন 

পররদশ মন 

প্ররতবেদবনর 

সুপাররশ 

োস্তোরয়ত 

২ % সরচে, 

রেরসএসআ

ইআর 

১০০ লক্ষ্যর্াৈা ১০০% ১০০% ১০০%  ১০০

% 

১০০%  

অজমন ১০০% ১০০% ১০০%  ১০০

% 

৮.৪ সরচোলয় রনবদ মশর্ালা ২০১৪ 

অনুর্ায়ী নরর্র কেরণ রেন্যাস রণ  

নরর্ কেরণ 

রেন্যাসকৃত 

২ % সরচে, 

রেরসএসআ

ইআর 

১০০ লক্ষ্যর্াৈা ১০০% ১০০% ১০০%  ১০০

% 

১০০%  

অজমন ১০০% ১০০% ১০০%  ১০০

% 

৮.৫ কেরণ রেন্যাসকৃত নরর্ রেনষ্ট রণ নরর্ রেনরষ্টকৃত ২ % সরচে, 

রেরসএসআ

ইআর 

১০০ লক্ষ্যর্াৈা ১০০% ১০০% ১০০%  ১০০

% 

১০০%  

অজমন ১০০% ১০০%   ১০০

% 

৮.৬ প্রারতষ্ঠারন  গণশুনানী আবয়াজন  প্রারতষ্ঠারন  

গণশুনানী 

আবয়ারজত 

২ সংখ্যা সরচে, 

রেরসএসআ

ইআর 

১ লক্ষ্যর্াৈা        

অজমন 

 

 

     

৯. শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এেং দুনীরত প্ররতবরাবধ সহায়  অন্যান্য  ার্ মক্রর্……………..১৫ (অগ্রারধ ার রভরত্তবত নুযনতর্ পাঁচটি  ার্ মক্রর্) 

৯.১ দপ্তবরর কসোমূল্য/র স গ্রহবণর 

কক্ষ্বৈ গৃহীত অবর্ মর ররশদ প্রদান 

রনরিত রণ 

ররশবদর র্াধ্যবর্ 

কসোমূল্য গৃহীত 

৩ % অর সার, 

এযানালাইটি

 যাল 

সারভ মস কসল 

১০০ লক্ষ্যর্াৈা ১০০% ১০০% ১০০%  ১০০

% 

১০০%  

অজমন ১০০% ১০০% ১০০%  ১০০

% 



 ার্ মক্রবর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচব র 

র্ান 

এ   

 

োস্তোয়বনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মেছবরর 

লক্ষ্যর্াৈা 

োস্তোয়ন অগ্রগরত পররেীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াৈা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৯.২ অরি দুর্ মর্না রনবরাধ ব্যেস্থা এেং 

ভূরর্ ম্প সংক্রান্ত সবচতনতা বৃরদ্ধবত 

প্ররশক্ষ্ণ আবয়াজন 

 

আবয়ারজত 

প্ররশক্ষ্ণ 

৩ সংখ্যা সরচে, 

রেরসএসআ

ইআর 

১ লক্ষ্যর্াৈা   ১  ১ ১০০%  

অজমন   ১  ১ 

৯.৩ রাজস্ব ও উন্নয়ন খাবতর 

ক ায়ার্ মার রভরত্ত  েরাদ্দ সর্য়র্ত 

ছাড় রনরিত রণ 

 

সর্য়র্ত েরাদ্দ 

ছাড়কৃত 

৩ % পররচাল  

(অর্ ম ও 

োবজর্) 

১০০ লক্ষ্যর্াৈা ১০০% ১০০% ১০০%  ১০০

% 

১০০%  

অজমন ১০০% ১০০% ১০০%  ১০০

% 

৯.৪ ল্যােবরর্রী কস টি-এর উপর 

প্ররশক্ষ্ণ আবয়াজন 

আবয়ারজত 

প্ররশক্ষ্ণ 

৩ সংখ্যা সরচে/ 

ইউরনর্ 

পররচাল  

১০০ লক্ষ্যর্াৈা ১০০% ১০০% ১০০%  ১০০

% 

১০০%  

অজমন ১০০% ১০০% ১০০%  ১০০

% 

৯.৫ শুদ্ধাচার ও দুনীরত প্ররতবরাবধ 

জনসবচতনতা বৃরদ্ধবত  র্ মশালা 

আবয়াজন 

আবয়ারজত 

 র্ মশালা 

৩ সংখ্যা সরচে, 

রেরসএসআ

ইআর 

১ লক্ষ্যর্াৈা        

অজমন      

১০. শুদ্ধাচার চচ মার জন্য পুরস্কার/প্রবণাদনা প্রদান..............................৫ 

১০.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান প্রদত্ত পুরস্কার ৩ তাররখ সরচে, 

রেরসএসআ

ইআর 

৩১/৫/২০ লক্ষ্যর্াৈা    ৩১/৫/২০    

অজমন      

১০.২ ২০১৮-১৯ অর্ মেছবর শুদ্ধাচার 

পুরস্কারপ্রাপ্তবদর তারল া ওবয়েসাইবর্ 

প্র াশ 

পুরস্কারপ্রাপ্তবদর 

তারল া 

ওবয়েসাইবর্ 

প্র ারশত 

২ তাররখ সরচে, 

রেরসএসআ

ইআর 

৩০/৭/১৯ লক্ষ্যর্াৈা ৩০/৭/১৯    ৩০/৭

/১৯ 

১০০%  

অজমন ৩০/৭/১৯    ৩০/৭

/১৯ 

১১. অর্ ম েরাদ্দ....................................................................২ 

১১.১ শুদ্ধাচার  র্ ম-পরর ল্পনায় 

অন্তমভুি রেরভন্ন  ার্ মক্রর্ োস্তোয়বনর 

জন্য েরাদ্দকৃত  অবর্ মর আনুর্ারন  

পররর্াণ 

েরাদ্দকৃত অর্ ম ২ লক্ষ্ 

র্া া 

পররচাল  

(অর্ ম ও 

োবজর্) 

২৫ লক্ষ্ লক্ষ্যর্াৈা ৫ ৭ ৮ ৫ ২৫ ৭২%  

অজমন ৫ ১০ ৩  ১৮ 

১২. পররেীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন…………………………….৮ 

১২.১ দপ্তর/সংস্হা  র্তম  প্রণীত                                          

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-

পরর ল্পনা, ২০১৯-২০ স্ব স্ব র্ন্ত্রণালয় 

এেং ওবয়েসাইবর্ আপবলাি রণ 

প্রণীত  র্ ম-

পরর ল্পনা 

আপবলািকৃত 

২ তাররখ সরচে, 

রেরসএসআ

ইআর 

১০/৭/১৯ লক্ষ্যর্াৈা ১০/৭/১৯    ১০/৭/

১৯ 

১০০%  

অজমন ৪/৭/১৯    ৪/৭/১

৯ 



 ার্ মক্রবর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচব র 

র্ান 

এ   

 

োস্তোয়বনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মেছবরর 

লক্ষ্যর্াৈা 

োস্তোয়ন অগ্রগরত পররেীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াৈা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১২.২ রনধ মাররত সর্বয় ত্রৈর্ারস  

পররেীক্ষ্ণ প্ররতবেদন সংরিষ্ট 

র্ন্ত্রণালয়/রেভাবগ দারখল ও স্ব স্ব 

ওবয়েসাইবর্ আপবলাি রণ 

ত্রৈর্ারস  

প্ররতবেদন 

দারখলকৃত ও 

আপবলািকৃত 

২ সংখ্যা সরচে, 

রেরসএসআ

ইআর 

৪ লক্ষ্যর্াৈা ১৫/১০/১৯

(১) 

   ১৫/১

০/১৯(

১) 

১০০%  

অজমন ১৫/১০/১৯

(১) 

   ১৫/১

০/১৯(

১) 

১২.৩ আওতাধীন আঞ্চরল /র্াঠ 

পর্ মাবয়র  ার্ মালয়  র্তম  দারখলকৃত 

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-

পরর ল্পনা ও পররেীক্ষ্ণ  প্ররতবেদবনর 

ওপর র িব্যা  প্রদান 

র িব্যা  

সভা/ র্ মশালা 

অনুরষ্ঠত 

৪ তাররখ সরচে, 

রেরসএসআ

ইআর 

১০/৭/১৯ লক্ষ্যর্াৈা ১০/৭/১৯    ১০/৭/

১৯ 

১০০%  

অজমন ২/০৭/১৯    ২/০৭/

১৯ 

 


