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

 

দপ্তর/সংস্থার নার্: ঢাকা পাওয়ার ডিডিডিউশন ককাম্পাডন ডিডিটেি (ডিডপডিডস)  

 ার্ মক্রমর্র নার্ 

 র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  

র্ন্তব্য লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজম

ত 

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 সংখ্যা ননডিকিা কডিটি 
৪ 

(সি বটিাে) 

লক্ষ্যর্াত্রা 
১ ১ ১ ১ 

 

  

অজমন ১ ১ ১   

১.২ ননরত তা  রর্টির সভার রসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন  

বাস্তবারয়ত 

রসদ্ধান্ত 
৪ % ননডিকিা কডিটি 

৭০% 

(সি বদা) 

লক্ষ্যর্াত্রা ৭০% ৭০% ৭০% ৭০% 
 

 
  

অজমন ৭০% ৮০% ৭০%   
 

 

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

২.১ সুশাসন প্রডিষ্ঠার ডনডিত্ত 

অংশীজমনর (stakeholders) 

অংশগ্রহমণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ২ সংখ্যা 

ডিডপডিডস 

পডরচািনা পর্ বদ/ 

িত্ত্বািধায়ক 

প্রটকৌশিী ও 

ডনি বাহী প্রটকৌশিী, 

এনওডসএস/দপ্তর 

প্রধানগণ  

 ২০ 

(সি বটিাে) 

লক্ষ্যর্াত্রা ৫ ৫ ৫ ৫  

  

অজমন ৭ ৫ ৪    

২.২ অংশীজমনর অংশগ্রহমণ  সভার 

ডসদ্ধান্ত িাস্তিায়ন 

বাস্তবারয়ত 

রসদ্ধান্ত 
২ % 

িত্ত্বািধায়ক 

প্রটকৌশিী ও 

ডনি বাহী প্রটকৌশিী, 

এনওডসএস/ 

সংডিষ্ট দপ্তর 

প্রধান 

৭০% 

(সি বদা) 

লক্ষ্যর্াত্রা ৭০% ৭০% ৭০% ৭০%  

  

অজমন ৮০% ৮৫%  ৭০%   

২.৩  র্ ম তমা- র্ মচারীকদর অংশগ্রহমণ 

চাকডর সংক্রান্ত ডিডিন্ন প্ররশক্ষ্ণ 

আময়াজন 

প্ররশক্ষ্ণার্ী ৩ সংখ্যা 

িত্ত্বািধায়ক 

প্রটকৌশিী 

(প্রডশক্ষণ ও 

উন্নয়ন)  

৬২০ 

(সি বটিাে) 

লক্ষ্যর্াত্রা ২০০ ১৬০ ১৪০ ১২০  

  

অজমন ১৭৪ ৫১০ ৩২২   



 ার্ মক্রমর্র নার্ 

 র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  

র্ন্তব্য লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজম

ত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

২.৪  র্ ম তমা- র্ মচারীকদর অংশগ্রহমণ 

সুশাসন সংক্রান্ত প্ররশক্ষ্ণ আময়াজন 
প্ররশক্ষ্ণার্ী ৩ সংখ্যা 

িত্ত্বািধায়ক 

প্রটকৌশিী 

(প্রডশক্ষণ ও 

উন্নয়ন) 

৪০০ 

(সি বটিাে) 

লক্ষ্যর্াত্রা ১৫০ ১০০ ৮০ ৭০  

  

অজমন ১৮০ ২১৩ ২২৫    

৩. শুদ্ধাচার প্ররতষ্ঠায় সহায়  আইন/রবরি/নীরতর্ালা/ম্যানুময়ল ও প্রজ্ঞাপন/পররপত্র-এর বাস্তবায়ন এবং প্রমর্াজয কক্ষ্মত্র খসড়া প্রণয়ন………….১০ 

৩.১ এিপ্লয়ী পারফটি বন্স মূল্যায়ন ফি ব 

নতুন সংস্করণ 

 

ডনটদ বডশকা 

নিডর 

 

৫ িাডরখ 

কেনাটরি 

ম্যাটনোর 

(এইচ.আর)/ 

গঠিি কডিটি 

৩০.০৬.২০ 

লক্ষ্যর্াত্রা    ৩০.০৬.২০  

  

অজমন      

৩.২ ভ্রিণ-িািা নীডিিািা 

 

নীডিিািা 

নিডর 
৫  িাডরখ 

ভ্রিণ িািা 

নীডিিািা প্রণয়ন 

কডিটি 

 ৩০.০৭.১৯ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০.০৭.১৯     

  

অজমন ০৪.০৭.১৯     

৪. ওটয়িসাইটে কসিািক্স হািনাগাদকরণ..................................৮ 

৪.১ কসিা সংক্রান্ত কোি ডি নস্বরসমূহ 

স্ব স্ব তথ্য বাতায়মন দৃশ্যিানকরণ   

িথ্য 

িািায়টন 

দৃশ্যিানকৃি 

১ তাররখ ডেএি (আইডসটি) 

৩০.০৯.১৯ 

৩০.১২.১৯ 

৩০.০৩.২০ 

৩০.০৬.২০ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০.০৯.১৯ ৩০.১২.১৯ ৩০.০৩.২০ ৩০.০৬.২০  

  

অজমন ২৯.০৯.১৯ ২৯.১২.১৯ ২৫.০২.২০   

৪.২ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্ শুদ্ধাচার 

কসবাবক্স হালনাগাদ রণ  

কসবাবক্স 

হালনাগাদকৃ

ত 

২ িাডরখ ডেএি (আইডসটি) 

৩০.০৯.১৯ 

৩০.১২.১৯ 

৩০.০৩.২০ 

৩০.০৬.২০ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০.০৯.১৯ ৩০.১২.১৯ ৩০.০৩.২০ ৩০.০৬.২০  

  

অজমন ২৯.০৯.১৯ ৩০.১২.১৯ ২৫.০২.২০   

৪.৩ স্বপ্রমণারদত তথ্য প্রকাশ 

ডনটদ বডশকা হািনাগাদ কটর 

ওময়বসাইমর্ প্র াশ 

হালনাগাদকৃ

ত রনমদ মরশ া 

ওময়বসাইমর্ 

প্র ারশত 

১ তাররখ 

ননডিকিা কডিটি 

/ কফাকাি পটয়ন্ট 

কি বকিবা 

৩০.১২.১৯ 

২৫.০৬.২০ 

লক্ষ্যর্াত্রা  ৩০.১২.১৯  ২৫.০৬.২০  

  

অজমন   ২৬.১২.১৯    

৪.৪ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্ তথ্য অরি ার   

কসবাবক্স হালনাগাদ রণ  

কসবাবক্স 

হালনাগাদকৃ

ত 

২ তাররখ ডেএি (আইডসটি) 

৩০.০৯.১৯ 

৩০.১২.১৯ 

৩০.০৩.২০ 

৩০.০৬.২০ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০.০৯.১৯ ৩০.১২.১৯ ৩০.০৩.২০ ৩০.০৬.২০  

  

অজমন ২৯.০৯.১৯ ২৯.১২.১৯ ২৫.০২.২০   

৪.৫ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্র অরভমর্াগ 

প্ররত ার ব্যবস্থা (GRS) কসবাবক্স 

হালনাগাদ রণ 

ওময়বসাইমর্ 

হালনাগাদকৃ

ত 

২ তাররখ ডেএি (আইডসটি) 

৩০.০৯.১৯ 

৩০.১২.১৯ 

৩০.০৩.২০ 

৩০.০৬.২০ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০.০৯.১৯ ৩০.১২.১৯ ৩০.০৩.২০ ৩০.০৬.২০  

  

অজমন ২৯.০৯.১৯ ২৯.১২.১৯ ২৫.০২.২০   



 ার্ মক্রমর্র নার্ 

 র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  

র্ন্তব্য লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজম

ত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

 

৫. সুশাসন প্রডিষ্ঠা……………………………..৬ 

৫.১ উত্তর্ চচ মার তারল া প্রণয়ন  মর 

স্ব স্ব িন্ত্রণািয়/রবভামগ কপ্ররণ 

উত্তর্ চচ মার 

তারল া কপ্রররত 
৩ তাররখ 

ননডিকিা কডিটি 

/ কফাকাি পটয়ন্ট 

কি বকিবা 

৩০.০৯.১৯ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০.০৯.১৯     

  

অজমন ৩০.০৯.১৯     

৫.২ িাংিাটদশ োিীয় ডিডেোি 

আডকবটেকচার-এর কফাকাি পটয়ন্ট ও 

ডিকল্প কফাকাি পটয়ন্ট কি বকিবা 

ডনটয়াগ ও ওটয়িসাইটে প্রকাশ 

কফাকাি পটয়ন্ট 

ও ডিকল্প 

কফাকাি পটয়ন্ট 

ডনটয়াগকৃি ও 

ওটয়িসাইটে 

প্রকাডশি 

২ তাররখ 

ননডিকিা কডিটি 

/ কফাকাি পটয়ন্ট 

কি বকিবা/ডেএি 

(আইডসটি)  

৩০.১২.১৯ 

লক্ষ্যর্াত্রা  ৩০.১২.১৯    

  

অজমন  ৩০.১২.১৯    

৫.৩ েনস্বার্ ব সংডিষ্ট িথ্য প্রকাশ 

(সুরক্ষা প্রদান) ডিডধিািা, ২০১৭-এর 

ডিডধ ৪ অনুসাটর “কিডেগটনটেি 

অডফসার” ডনটয়াগ ও ওটয়িসাইটে 

প্রকাশ 

“কিডেগটনটেি 

অডফসার” 

ডনটয়াগকৃি ও 

ওটয়িসাইটে 

প্রকাডশি 

১ তাররখ 

ননডিকিা কডিটি 

/ কফাকাি পটয়ন্ট 

কি বকিবা 

৩০.১২.১৯ 

লক্ষ্যর্াত্রা  ৩০.১২.১৯    

  

অজমন  ৩০.১২.১৯    

৬. প্রকটল্পর কক্ষটে শুদ্ধাচার...........................৯ 

৬.১ প্রকটল্পর বারষ ম  ক্রয় পরর ল্পনা 

অনুমর্াদন 

অনুমর্ারদত 

ক্রয় 

পরর ল্পনা 

২ তাররখ 
প্রধান প্রটকৌশিী 

(টিটিিপটিন্ট) 
৩০.০৯.১৯ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০.০৯.১৯     

  

অজমন ১০.০৭.১৯     

৬.২ এরিরপ বাস্তবায়ন অগ্রগরত 
অগ্রগরতর 

হার 
১ % 

প্রধান প্রটকৌশিী 

(টিটিিপটিন্ট) 

১০০% 

(সি বটিাে) 

লক্ষ্যর্াত্রা ১০% ১৫% ৩০% ৪৫%  

  

অজমন ০.৫৩% ৮৪.৫% ৪.৩৪%   

৬.৩ প্র মল্পর বাস্তবায়ন অগ্রগরত 

পররদশ মন/ পররবীক্ষ্ণ 

দারখলকৃত 

প্ররতমবদন 
৩ সংখ্যা 

প্রধান প্রটকৌশিী 

(টিটিিপটিন্ট) 

৬ 

(সি বটিাে) 

লক্ষ্যর্াত্রা ১ ২ ২ ১  

  

অজমন ১ ১ ২   

৬.৪ প্র ল্প পররদশ মন/পররবীক্ষ্ণ 

প্ররতমবদমনর সুপাররশ বাস্তবায়ন 

বাস্তবায়মনর 

হার 
৩ % 

প্রধান প্রটকৌশিী 

(টিটিিপটিন্ট) 

৫০% 

(সি বদা) 

লক্ষ্যর্াত্রা ৫০% ৫০% ৫০% ৫০%  

  

অজমন ৫০% ৮০% ৫০%   



 ার্ মক্রমর্র নার্ 

 র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  

র্ন্তব্য লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজম

ত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৭. ক্রয়টক্ষটে শুদ্ধাচার...................৭ 

৭.১ রপরপএ ২০০৬-এর িারা ১১(২) ও 

রপরপআর ২০০৮-এর রবরি ১৬(৬) 

অনুর্ায়ী ২০১৯-২০ অর্ ব িছটরর ক্রয়-

পরর ল্পনা  ওটয়িসাইটে প্রকাশ 

ক্রয়-

পরর ল্পনা 

ওটয়িসাইটে 

প্রকাডশি 

৩ তাররখ 

িত্ত্বািধায়ক 

প্রটকৌশিী (চুডি ও 

ক্রয়) 

৩১.০৭.১৯ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩১.০৭.১৯     

  

অজমন ১০.০৭.১৯     

৭.২ ই-কেন্ডাটরর র্াধ্যমর্ ক্রয়  ার্ ম 

সম্পাদন 

ই-কর্ন্ডাকর 

ক্রয় সম্পন্ন 
৪ % 

িত্ত্বািধায়ক 

প্রটকৌশিী 

 (চুডি ও ক্রয়) 

১০০% 

(সি বটিাে)  

লক্ষ্যর্াত্রা ১০% ২০% ৩৫% ৩৫%  

  

অজমন ১০% ২০% ৩৫%    

৮. স্বচ্ছতা ও জবাবরদরহ শডিশািী রণ…………………….১২ 

৮.১ স্ব স্ব কসবা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

(রসটিমজনস্ চার্ মার) প্রণয়ন ও 

বাস্তবায়ন  

কসবা প্রদান 

প্ররতশ্রুরত 

প্রণীি ও 

িাস্তিাডয়ি 

২ িাডরখ 

এনওডসএস এর  

িত্ত্বািধায়ক 

প্রটকৌশিী 

৩০.১২.১৯ 

৩০.০৬.২০ 

লক্ষ্যর্াত্রা  ৩০.১২.১৯  ৩০.০৬.২০  

  

অজমন  ২৩.১২.১৯    

৮.২ শাখা/অরিশাখা এিং অধীনস্থ 

অডফস পররদশ মন  

পররদশ মন 

সম্পন্ন 
২ সংখ্যা 

এডক্সডকউটিি 

ডিটরক্টর/ প্রধান 

প্রটকৌশিী/ 

িত্ত্বািধায়ক 

প্রটকৌশিী/ 

ননডিকিা কডিটি 

২০ 

(সি বটিাে) 

লক্ষ্যর্াত্রা ৫ ৫ ৫ ৫  

  

অজমন ৫ ৫ ৫    

৮.৩ শাখা/অরিশাখা এিং অধীনস্থ 

অডফটসর পররদশ মন প্ররতমবদমনর 

সুপাররশ বাস্তবায়ন 

পররদশ মন 

প্ররতমবদমনর 

সুপাররশ 

বাস্তবারয়ত 

২ % 

এডক্সডকউটিি 

ডিটরক্টর/ প্রধান 

প্রটকৌশিী/ 

িত্ত্বািধায়ক 

প্রটকৌশিী/ 

ননডিকিা কডিটি 

৬০% 

(সি বদা) 

লক্ষ্যর্াত্রা ৬০% 
৬০% ৬০% ৬০% 

 

  

অজমন ৭০% ৭৫% ৬০%    

৮.৪ সরচবালয় রনমদ মশর্ালা ২০১৪ 

অনুর্ায়ী নরর্র কেরণ রবন্যাস রণ  

নরর্ কেরণ 

রবন্যাসকৃত 
২ % সকি দপ্তর প্রধান 

১০% 

(সি বটিাে) 

লক্ষ্যর্াত্রা 
২.৫% ২.৫% ২.৫% ২.৫% 

 

  

অজমন ২.৫% ২.৫%  ২.৫%   
 

 

৮.৫ কেরণ রবন্যাসকৃত নরর্ রবনষ্ট রণ 
নরর্ 

রবনডষ্টকৃি 
২ % সকি দপ্তর প্রধান 

১০০% 

(সি বটিাে) 

লক্ষ্যর্াত্রা ২৫% ২৫% ২৫% ২৫% 
 

   

অজমন ২৫% ২৫% ২৫%   



 ার্ মক্রমর্র নার্ 

 র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  

র্ন্তব্য লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজম

ত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৮.৬ প্রাডিষ্ঠাডনক গণশুনানী আটয়ােন  

প্রাডিষ্ঠাডনক 

গণশুনানী 

আটয়াডেি 

২ সংখ্যা 

প্রটিেক 

এনওডসএস এর 

ডনি বাহী প্রটকৌশিী 

৭২ 

(সি বটিাে) 

লক্ষ্যর্াত্রা ১৮ ১৮ ১৮ ১৮  

 

 ককাডিি-১৯ 

েডনি েরুডর 

অিস্থার কারটণ 

৩য় ককায়াে বাটর 

গণশুনানী 

আটয়ােন করা 

সম্ভি হয়ডন। 

অজমন 

 

 

২২ ১৭ -   

৯. শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এবং দুনীরত প্ররতমরামি সহায়  অন্যান্য  ার্ মক্রর্……………..১৫ (অগ্রাডধকার ডিডত্তটি নুেনিি পাঁচটি কার্ বক্রি) 

৯.১ কাস্টিার সাডি বস ম্যাটনেটিন্ট 

ডসটস্টি সফেওয়োর এর িাধ্যটি 

গ্রাহক অডিটর্াগ ডনষ্পডিকরণ ও  

িদারডককরণ  

অডিটর্াগ 

ডনষ্পডিকরণ 

ও  

িদারডককর

ণ 

৩ % 

ডেএি (আইডসটি) 

এিং ননডিকিা 

কডিটি 

৮০% 

(সি বদা)  

 

লক্ষ্যর্াত্রা ৮০% ৮০% ৮০% ৮০%  

  

অজমন ১০০%  ১০০% ১০০%    

৯.২ ডনধ বাডরি সিয়সীিার িটধ্য 

ডিদ্যেৎ সংটর্াগ প্রদান ডনডিিকরণ  

ডিদ্যেৎ 

সংটর্াগ 

প্রদান 

ডনডিিকরণ 

৩ % 

এনওডসএস এর  

িত্ত্বািধায়ক 

প্রটকৌশিী ও 

ডনি বাহী প্রটকৌশিী 

১০০% 

(সি বদা) 

লক্ষ্যর্াত্রা 
১০০% 

 

১০০% 

 

১০০% 

 

১০০% 

 
 

  

অজমন ১০০% ১০০% ১০০%    

৯.৩ ডিডেোি হাডেরা ডনডিিকরণ 
হাডেরা 

ডনডিিকরণ 
৩ িাডরখ 

কেনাটরি 

ম্যাটনোর 

(আইডসটি) এিং 

ডিডেএি (ই আর 

এন্ড ডি) 

৩০.১২.১৯ 

২৫.০৬.২০ 

লক্ষ্যর্াত্রা  ৩০.১২.১৯  ২৫.০৬.২০  

  

অজমন  ৩০.১২.১৯    

৯.৪ ডপ্রটপইি ডিোর স্থাপন 

িদারডককরণ 

ডিোর স্থাপন 

িদারডককরণ 
৩ সংখ্যা 

 এডক্সডকউটিি 

ডিটরক্টর 

(অপাটরশন্স) 

১২ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩ ৩ ৩ ৩    

অজমন ৩ ৩ ৩      

৯.৫ প্রডিষ্ঠাটনর সকি দপ্তর ও 

অডফটস পডরষ্কার পডরচ্ছন্নিা 

ডনডিিকরণ ও িদারডককরণ।   

পডরষ্কার 

পডরচ্ছন্নিা 

ডনডিিকরণ 

ও 

িদারডককরণ। 

৩ % 

প্রটিেক 

এনওডসএস এর 

ডনি বাহী প্রটকৌশিী 

এিং ননডিকিা 

কডিটি 

 ৯০% 

(সি বদা) 

লক্ষ্যর্াত্রা ৯০% ৯০% ৯০% ৯০%  

 

পডরদশ বন কডিটি 

ডনয়ডিি পডরদশ বন 

ও িদারডক কটর 

র্াটক। 
অজমন ৯০%  ৯৫% ৯৫%    



 ার্ মক্রমর্র নার্ 

 র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  

র্ন্তব্য লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজম

ত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১০. শুদ্ধাচার চচ বার েন্য পুরস্কার/প্রটণাদনা প্রদান..............................৫ 

১০.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান প্রদত্ত পুরস্কার ৩ তাররখ 

পুরস্কার প্রদান 

কডিটি/ কফাকাি 

পটয়ন্ট কি বকিবা 

৩০.০৬.২০ 

লক্ষ্যর্াত্রা    ৩০.০৬.২০  

  

অজমন      

১০.২ ২০১৮-১৯ অর্ বিছটর শুদ্ধাচার 

পুরস্কারপ্রাপ্তটদর িাডিকা ওটয়িসাইটে 

প্রকাশ 

পুরস্কারপ্রাপ্ত

কদর িাডিকা 

ওটয়িসাইটে 

প্রকাডশি 

২ িাডরখ 

পুরস্কার প্রদান 

কডিটি/ কফাকাি 

পটয়ন্ট কি বকিবা 

৩০.০৯.১৯ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০.০৯.১৯     

  

অজমন ৩০.০৯.১৯     

১১. অর্ ব িরাদ্দ....................................................................২ 

১১.১ শুদ্ধাচার কি ব-পডরকল্পনায় 

অন্তবভুি ডিডিন্ন কার্ বক্রি িাস্তিায়টনর 

 েন্য িরাদ্দকৃি  অমর্ মর আনুিাডনক 

পররর্াণ 

িরাদ্দকৃি 

অর্ ব 
২ 

িক্ষ 

োকা 

এডক্সডকউটিি 

ডিটরক্টর 

(ফাইন্যান্স) 

১০.২০ 

লক্ষ্যর্াত্রা   ১০.২০   

  

অজমন   ১০.২০    

১২. পররবীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন…………………………….৮ 

১২.১ দপ্তর/সংস্হা কর্তবক প্রণীি                                          

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-

পরর ল্পনা, ২০১৯-২০ স্ব স্ব িন্ত্রণািয় 

এিং ওটয়িসাইটে আপটিািকরণ 

প্রণীত  র্ ম-

পরর ল্পনা 

আপটিািকৃ

ত 

২ িাডরখ 

ডেএি (আইডসটি) 

এিং ননডিকিা 

কডিটি 

১০.০৭.১৯ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১০.০৭.১৯     

  

অজমন ০৪.০৭.১৯     

১২.২ রনি মাররত সর্ময় নত্রর্ারস  

পররবীক্ষ্ণ প্ররতমবদন সংডিষ্ট 

িন্ত্রণািয়/ডিিাটগ দারখল ও স্ব স্ব 

ওটয়িসাইটে আপটিািকরণ 

নত্রর্ারস  

প্ররতমবদন 

দারখলকৃত ও 

আপটিািকৃ

ত 

২ সংখ্যা 
ননডিকিা কডিটি/ 

কফাকাি পটয়ন্ট 

৪ 

(সি বটিাে) 

১৫.১০.১৯ 

১৫.০১.২০ 

১৫.০৪.২০ 

১৫.০৭.২০ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১৫.১০.১৯ ১৫.০১.২০ ১৫.০৪.২০ ১৫.০৭.২০  

 

 ককাডিি-১৯ 

েডনি িহািাডরর 

কারটণ এিং 

সরকার ক াডর্ি 

সাধারণ ছুটি 

র্াকায় 

িক্ষেিাোর  

সিটয় প্রডিটিদন 

কপ্ররণ করা সম্ভি 

হয়ডন। 

অজমন ০৭.১০.১৯ ১২.০১.২০ ০৪.০৬.২০    



 ার্ মক্রমর্র নার্ 

 র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  

র্ন্তব্য লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজম

ত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১২.৩ আওিাধীন আঞ্চডিক/িাঠ 

পর্ বাটয়র কার্ বািয় কর্তবক দারখলকৃত 

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-

পরর ল্পনা ও পররবীক্ষ্ণ  প্ররতমবদমনর 

ওপর রিিব্যা  প্রদান 

ডফিব্যাক 

সিা/কি বশা

িা অনুডষ্ঠি 

৪ তাররখ 
ননডিকিা কডিটি/ 

কফাকাি পটয়ন্ট 
৩০.০৯.১৯ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০.০৯.১৯     

  

অজমন  ২২.০৯.১৯     

 


