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 আঞ্চলিক/মাঠ পর্ যায়ের কার্ যািয়ের জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-রয ল্পনা, ২০১৯-২০২০ পলরলিষ্ট ক 

আঞ্চলিক/মাঠ পর্ যায়ের কার্ যািয়ের নাভ: রদনাজপুয 

 াম মক্রমভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়মনযদা

রয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০১৯-২০২০ 

অথ মফছমযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা

/ 

অজমন 

১ভ 

ক ায়ার্ মায 

২য় 

ক ায়ার্ মায 

৩য় 

ক ায়ার্ মায 

৪থ ম 

ক ায়ার্ মায 

কভার্ 

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 বা   অনুরষ্ঠত বা ৪ ংখ্যা উপ 

মহাপলরদি যক/ 

শুদ্ধাচার য় াকাি 

পয়েন্ট 

৪ রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.২ ননরত তা  রভটিয বায রদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন  

ফাস্তফারয়ত 

রদ্ধান্ত 

৪ % উপ 

মহাপলরদি যক/ 

শুদ্ধাচার য় াকাি 

পয়েন্ট 

১০০% রক্ষ্যভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

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

২.১ সুিাসন প্রলিষ্ঠার লনলমত্ত 

অংীজমনয (stakeholders) 

অংগ্রমণ  বা 

অনুরষ্ঠত বা ২ ংখ্যা উপ 

মহাপলরদি যক/ 

শুদ্ধাচার য় াকাি 

পয়েন্ট 

২ রক্ষ্যভাত্রা ০ ১ ০ ১    

অজমন      

২.২ অংীজমনয অংগ্রমণ  বার 

লসদ্ধান্ত বাস্তবােন 

ফাস্তফারয়ত 

রদ্ধান্ত 

২ % উপ 

মহাপলরদি যক/ 

শুদ্ধাচার য় াকাি 

পয়েন্ট 

১০০% রক্ষ্যভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

২.৩  ভ ম তমা- ভ মচাযীকদয অংগ্রমণ 

চাকলর সংক্রান্ত প্ররক্ষ্ণ আময়াজন 

প্ররক্ষ্ণাথী ৩ ংখ্যা উপ 

মহাপলরদি যক/ 

শুদ্ধাচার য় াকাি 

পয়েন্ট 

৩ রক্ষ্যভাত্রা ০ ১ ১ ১    

অজমন      

২.৪  ভ ম তমা- ভ মচাযীকদয অংগ্রমণ 

সুান ংক্রান্ত প্ররক্ষ্ণ আময়াজন 

প্ররক্ষ্ণাথী ৩ ংখ্যা উপ 

মহাপলরদি যক/ 

শুদ্ধাচার য় াকাি 

পয়েন্ট 

৩ রক্ষ্যভাত্রা ০ ১ ১ ১    

অজমন      

3. শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক আইন/তবতি/নীতিমালা/ম্যানুয়য়ল ও প্রজ্ঞাপন/পতরপত্র এর প্রয়য়াগ/বাস্তবায়ন………….১০ 

৩.১ বাাংলায়েশ শ্রম আইন, ২০০৬ 

বাস্তবায়ন (তশশুশ্রম সাংক্রান্ত) 

িারা ১ % উপ 

মহাপলরদি যক/ 

শুদ্ধাচার য় াকাি 

১০০% রক্ষ্যভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      
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 াম মক্রমভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়মনযদা

রয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০১৯-২০২০ 

অথ মফছমযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা

/ 

অজমন 

১ভ 

ক ায়ার্ মায 

২য় 

ক ায়ার্ মায 

৩য় 

ক ায়ার্ মায 

৪থ ম 

ক ায়ার্ মায 

কভার্ 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

 পয়েন্ট 

৩.২ বাাংলায়েশ শ্রম আইন, ২০০৬ 

বাস্তবায়ন (লাইয়সন্স অনুয়মােন) 

 

িারা ১ % উপ 

মহাপলরদি যক/ 

শুদ্ধাচার য় াকাি 

পয়েন্ট 

১০০% রক্ষ্যভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

৩.৩ বাাংলায়েশ শ্রম আইন, ২০০৬ 

বাস্তবায়ন (তনরাপত্তা সাংক্রান্ত) 

 

িারা ১ % উপ 

মহাপলরদি যক/ 

শুদ্ধাচার য় াকাি 

পয়েন্ট 

১০০% রক্ষ্যভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

৩.৪ বাাংলায়েশ শ্রম আইন, ২০০৬ 

বাস্তবায়ন (তনয়য়াগপত্র) 

 

িারা ১ % উপ 

মহাপলরদি যক/ 

শুদ্ধাচার য় াকাি 

পয়েন্ট 

১০০% রক্ষ্যভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

৩.৫ বাাংলায়েশ শ্রম আইন, ২০০৬ 

বাস্তবায়ন (শ্রতমক ররতিস্ট্রার) 

 

িারা ১ % উপ 

মহাপলরদি যক/ 

শুদ্ধাচার য় াকাি 

পয়েন্ট 

১০০% রক্ষ্যভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

৩.৬ বাাংলায়েশ শ্রম আইন, ২০০৬ 

বাস্তবায়ন (প্রাথতমক তচতকৎসা 

সরঞ্জাম) 

 

িারা ১ % উপ 

মহাপলরদি যক/ 

শুদ্ধাচার য় াকাি 

পয়েন্ট 

১০০% রক্ষ্যভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

৩.৭ বাাংলায়েশ শ্রম আইন, ২০০৬ 

বাস্তবায়ন (সাপ্তাতহক ছুটি) 

 

িারা ১ % উপ 

মহাপলরদি যক/ 

শুদ্ধাচার য় াকাি 

পয়েন্ট 

১০০% রক্ষ্যভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

৩.৮ বাাংলায়েশ শ্রম আইন, ২০০৬ 

বাস্তবায়ন (রসফটি কতমটি) 

 

িারা ১ % উপ 

মহাপলরদি যক/ 

শুদ্ধাচার য় াকাি 

পয়েন্ট 

১০০% রক্ষ্যভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

৩.৯ বাাংলায়েশ শ্রম আইন, ২০০৬ 

বাস্তবায়ন (মাতৃত্ব কল্যাণ) 

 

িারা ১ % উপ 

মহাপলরদি যক/ 

শুদ্ধাচার য় াকাি 

পয়েন্ট 

১০০% রক্ষ্যভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    
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 াম মক্রমভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়মনযদা

রয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০১৯-২০২০ 

অথ মফছমযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা

/ 

অজমন 

১ভ 

ক ায়ার্ মায 

২য় 

ক ায়ার্ মায 

৩য় 

ক ায়ার্ মায 

৪থ ম 

ক ায়ার্ মায 

কভার্ 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৩.১০ বাাংলায়েশ শ্রম আইন, ২০০৬ 

বাস্তবায়ন (উৎসব ছুটি) 

 

িারা ১ % উপ 

মহাপলরদি যক/ 

শুদ্ধাচার য় াকাি 

পয়েন্ট 

১০০% রক্ষ্যভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

৪. ওয়েবসাইয়ে য়সবাবক্স হািনাগাদকরণ..................................৮ 

৪.১ য়সবা সংক্রান্ত য়োি লি নস্বরসমূহ 

স্ব স্ব তথ্য ফাতায়মন দৃশ্যমানকরণ   

িথ্য বািােয়ন 

দৃশ্যমানকৃি 

২ তারযখ উপ 

মহাপলরদি যক/ 

শুদ্ধাচার য় াকাি 

পয়েন্ট 

৩১-০৭-১৯ 

৩১-১০-১৯ 

৩১-০১-২০ 

০১-০৪-২০ 

রক্ষ্যভাত্রা ৩১-০৭-১৯ 

 

৩১-১০-১৯ 

 

৩১-০১-২০ 

 

০১-০৪-২০    

অজমন      

৪.২ স্ব স্ব ওময়ফাইমর্ শুদ্ধাচায 

কফাফক্স ারনাগাদ যণ  

কফাফক্স 

ারনাগাদকৃত 

২ িালরখ   রক্ষ্যভাত্রা       রনজস্ব 

ওময়ফা

ইর্ কনই 

অজমন      

৪.৩ স্ব স্ব ওময়ফাইমর্ তথ্য অরধ ায   

কফাফক্স ারনাগাদ যণ  

কফাফক্স 

ারনাগাদকৃত 

২ তারযখ   রক্ষ্যভাত্রা       রনজস্ব 

ওময়ফা

ইর্ কনই 

অজমন      

৪.৪ স্ব স্ব ওময়ফাইমর্য অরবমমাগ 

প্ররত ায ব্যফস্থা (GRS) কফাফক্স 

ারনাগাদ যণ 

ওময়ফাইমর্ 

ারনাগাদকৃত 

২ তারযখ   রক্ষ্যভাত্রা       রনজস্ব 

ওময়ফা

ইর্ কনই 

অজমন      

৫. সুিাসন প্রলিষ্ঠা……………………………..৭ 

৫.১ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত উত্তভ চচ মায 

তারর া প্রণয়ন  ময স্ব স্ব 

দপ্তর/সংস্থাে কপ্রযণ 

উত্তভ চচ মায 

তারর া কপ্ররযত 

৪ তারযখ উপ 

মহাপলরদি যক/ 

শুদ্ধাচার য় াকাি 

পয়েন্ট 

৩১-০৭-

২০১৯ 

রক্ষ্যভাত্রা ৩১-০৭-

২০১৯ 

      

অজমন      

৫.২ অনরাইন রমেমভ অরবমমাগ 

রনষ্পরত্ত যণ 

অরবমমাগ 

রনষ্পরত্তকৃত 

৩ % উপ 

মহাপলরদি যক/ 

শুদ্ধাচার য় াকাি 

পয়েন্ট 

১০০% রক্ষ্যভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

৬(ক). য়সবা প্রদায়নর য়েয়ে শুদ্ধাচার...........................১৪ 

৬(ক).১ য়সবা সংক্রান্ত অলিয়র্াগ 

গ্রহয়ণর লনলমত্ত দৃশ্যমান স্থায়ন 

অলিয়র্াগ বক্স স্থাপন 

অলিয়র্াগ বক্স 

স্থালপি 

২ িালরখ উপ 

মহাপলরদি যক/ 

শুদ্ধাচার য় াকাি 

পয়েন্ট 

৩১-০৭-

২০১৯ 

রক্ষ্যভাত্রা ৩১-০৭-

২০১৯ 

      

অজমন      
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 াম মক্রমভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়মনযদা

রয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০১৯-২০২০ 

অথ মফছমযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা

/ 

অজমন 

১ভ 

ক ায়ার্ মায 

২য় 

ক ায়ার্ মায 

৩য় 

ক ায়ার্ মায 

৪থ ম 

ক ায়ার্ মায 

কভার্ 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৬(ক).২ য়হল্প য়েস্ক/ ইন রয়মিন 

য়েস্ক/ ওোন স্টপ সালি যস য়েস্ক স্থাপন  

য়হল্প য়েস্ক/ 

ইন রয়মিন 

য়েস্ক/ ওোন স্টপ 

সালি যস য়েস্ক 

স্থালপি 

৪ িালরখ উপ 

মহাপলরদি যক/ 

শুদ্ধাচার য় াকাি 

পয়েন্ট 

৩১-০৭-

২০১৯ 

রক্ষ্যভাত্রা ৩১-০৭-

২০১৯ 

      

অজমন      

৬(ক).৩ প্রদত্ত সকি য়সবার সহজীকৃি 

প্রয়সস ম্যাপ প্রস্তুিকরণ এবং 

ওময়ফাইমর্ আপয়িােকরণ 

প্রয়সস ম্যাপ 

প্রস্তুিকৃি এবং 

ওময়ফাইমর্ 

আপয়িােকৃি 

২ িালরখ উপ 

মহাপলরদি যক/ 

শুদ্ধাচার য় াকাি 

পয়েন্ট 

৩১-০৭-

২০১৯ 

রক্ষ্যভাত্রা ৩১-০৭-

২০১৯ 

      

অজমন      

৬(ক).৪ য়সবা প্রার্থীয়দর জন্য 

লবশ্রামস্থি/ অয়পো কে/ বসার স্থান 

লনম যাণ/ প্রস্তুিকরণ 

লবশ্রামস্থি/ 

অয়পো কে/ 

বসার স্থান 

লনলম যি/ 

প্রস্তুিকৃি 

৪  উপ 

মহাপলরদি যক/ 

শুদ্ধাচার য় াকাি 

পয়েন্ট 

৩১-০৭-

২০১৯ 

রক্ষ্যভাত্রা ৩১-০৭-

২০১৯ 
      

অজমন      

৬(ক).৫ য়সবা প্রদায়নর য়েয়ে লনলদ যষ্ট 

িালরখলিলত্তক য়োয়কন পদ্ধলি প্রচিন  

য়োয়কন পদ্ধলি 

প্রচলিি 

২ িালরখ উপ 

মহাপলরদি যক/ 

শুদ্ধাচার য় াকাি 

পয়েন্ট 

৩১-০৭-

২০১৯ 

রক্ষ্যভাত্রা ৩১-০৭-

২০১৯ 
      

অজমন      

৬(খ). প্রকয়ল্পর য়েয়ে শুদ্ধাচার...........................১৪ *** 

৬(খ).১ প্রকয়ল্পর ফারল ম  ক্রয় 

রয ল্পনা অনুমভাদন 

অনুমভারদত ক্রয় 

রয ল্পনা 

৪ তারযখ   রক্ষ্যভাত্রা       প্র ল্প 

নাই 

অজমন        

৬(খ).২ াভারজ  রনযাত্তা  ভ মসূরচ/ 

এরির ফাস্তফায়ন অগ্রগরত 

অগ্রগরতয ায ৪ %   রক্ষ্যভাত্রা        

অর্জন        

৬(খ).৩ প্র মল্পয ফাস্তফায়ন অগ্রগরত 

রযদ মন/ রযফীক্ষ্ণ 

দারখরকৃত 

প্ররতমফদন 

২ ংখ্যা   রক্ষ্যভাত্রা        

অজমন        

৬(খ).৪ প্র ল্প রযদ মন/রযফীক্ষ্ণ 

প্ররতমফদমনয সুারয ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফায়মনয ায ৪ %   রক্ষ্যভাত্রা        

অজমন        
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 াম মক্রমভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়মনযদা

রয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০১৯-২০২০ 

অথ মফছমযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা

/ 

অজমন 

১ভ 

ক ায়ার্ মায 

২য় 

ক ায়ার্ মায 

৩য় 

ক ায়ার্ মায 

৪থ ম 

ক ায়ার্ মায 

কভার্ 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৭. ক্রেয়েয়ে শুদ্ধাচার...................৩ 

৭.১ ররএ ২০০৬-এয ধাযা ১১(২) ও 

ররআয ২০০৮-এয রফরধ ১৬(৬) 

অনুমায়ী ২০১৯-২০ অর্থ য বছয়রর ক্রয়-

রয ল্পনা  ওয়েবসাইয়ে প্রকাি 

ক্রয়-রয ল্পনা 

ওয়েবসাইয়ে 

প্রকালিি 

৩ তারযখ উপ 

মহাপলরদি যক/ 

শুদ্ধাচার য় াকাি 

পয়েন্ট 

৩১-০৭-

২০১৯ 

রক্ষ্যভাত্রা ৩১-০৭-

২০১৯ 

      

অজমন      

৮. স্বচ্ছতা ও জফাফরদর িলিিািী যণ…………………….১৪ 

৮.১  স্ব স্ব কফা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

(রটিমজনস্ চার্ মায) ফাস্তফায়ন এবং 

ওয়েবসাইয়ে প্রকাি 

কফা প্রদান 

প্ররতশ্রুরত 

ফাস্তফালেি  

এবং 

ওয়েবসাইয়ে 

প্রকালিি 

২ % উপ 

মহাপলরদি যক/ 

শুদ্ধাচার য় াকাি 

পয়েন্ট 

৩১-০৭-

২০১৯ 

রক্ষ্যভাত্রা ৩১-০৭-

২০১৯ 

      

অজমন      

৮.২ াখা/অরধাখা/অলিনস্ত অল স 

রযদ মন  

রযদ মন 

ম্পন্ন 

২ ংখ্যা উপ 

মহাপলরদি যক/ 

শুদ্ধাচার য় াকাি 

পয়েন্ট 

১২ রক্ষ্যভাত্রা ৩ ৩ ৩ ৩    

অজমন      

৮.৩ াখা/অরধাখা/অলিনস্ত অল স  

রযদ মন প্ররতমফদমনয সুারয 

ফাস্তফায়ন 

রযদ মন 

প্ররতমফদমনয 

সুারয 

ফাস্তফারয়ত 

২ % উপ 

মহাপলরদি যক/ 

শুদ্ধাচার য় াকাি 

পয়েন্ট 

১০০% রক্ষ্যভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

৮.৪ রচফারয় রনমদ মভারা ২০১৪ 

অনুমায়ী নরথয কেরণ রফন্যা যণ  

নরথ কেরণ 

রফন্যাকৃত 

২ % উপ 

মহাপলরদি যক/ 

শুদ্ধাচার য় াকাি 

পয়েন্ট 

১০০% রক্ষ্যভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

৮.৫ কেরণ রফন্যাকৃত নরথ রফনষ্ট যণ নরথ রফনলষ্টকৃি ২ % উপ 

মহাপলরদি যক/ 

শুদ্ধাচার য় াকাি 

পয়েন্ট 

১০০% রক্ষ্যভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

৮.৬ প্রালিষ্ঠালনক গণশুনানী আয়োজন  গণশুনানী 

আয়োলজি 

২ ংখ্যা উপ 

মহাপলরদি যক/ 

শুদ্ধাচার য় াকাি 

১২ রক্ষ্যভাত্রা ৩ ৩ ৩ ৩    

 অজমন      
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 াম মক্রমভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়মনযদা

রয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০১৯-২০২০ 

অথ মফছমযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা

/ 

অজমন 

১ভ 

ক ায়ার্ মায 

২য় 

ক ায়ার্ মায 

৩য় 

ক ায়ার্ মায 

৪থ ম 

ক ায়ার্ মায 

কভার্ 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

পয়েন্ট 

৮.৭ অলেে আপলত্ত লনষ্পলত্তকরণ অলেে আপলত্ত 

লনষ্পলত্তকৃি 

 

২ % উপ 

মহাপলরদি যক/ 

শুদ্ধাচার য় াকাি 

পয়েন্ট 

১০০% রক্ষ্যভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন        

৯. শুদ্ধাচায ংরিষ্ট এবং দুনীলি প্রলিয়রায়ি সহােক অন্যান্য  াম মক্রভ……………..১৫ (অগ্রালিকার লিলত্তয়ি ন্যুনিম পাঁচটি কার্ যক্রম) 

৯.১ বয়কো লবদুুৎ, পালন ও জ্বািালনর 

লবি প্রদান 

বয়কো লবি 

প্রদানকৃি  

২ % উপ 

মহাপলরদি যক/ 

শুদ্ধাচার য় াকাি 

পয়েন্ট 

১০০% রক্ষ্যভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

৯.২ ননলিকিা সম্পলকযি য়পাস্টার 

/লি য়িে/িাজ নিলরর ও লবলির 

ব্যবস্থা গ্রহন 

প্রস্তুি/লবলিকৃি  

য়পাস্টার/লি য়ি

ে /িাজ   

২ ংখ্যা উপ 

মহাপলরদি যক/ 

শুদ্ধাচার য় াকাি 

পয়েন্ট 

৪০০ রক্ষ্যভাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

৯.৩ লবদুুৎ, পালন ও জ্বািানীর ( 

নিি/গ্যাস) এর সাশ্রেী/সয়ব যাত্তম 

ব্যবহার লনলিিকরণ 

সাশ্রেী ব্যবহার 

লনলিিকৃি  

২ % উপ 

মহাপলরদি যক/ 

শুদ্ধাচার য় াকাি 

পয়েন্ট 

১০০% রক্ষ্যভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

৯.৪ রবরিও/অনিাইন/য়েলি-

 নপামযন্স আময়াজন 

(স্কাই/ম্যামন্জায, বাইফায 

ব্যফায) 

 নপামযন্স 

অনুরষ্ঠত 

৩ ংখ্যা উপ 

মহাপলরদি যক/ 

শুদ্ধাচার য় াকাি 

পয়েন্ট 

৪ রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন       

৯.৫  র প্ররতমফদন রনধ মারযত 

ভময়য ভমে কপ্রযন 

প্ররতমফদন কপ্রযন ৩ % উপ 

মহাপলরদি যক/ 

শুদ্ধাচার য় াকাি 

পয়েন্ট 

১০০% রক্ষ্যভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন       

১০. শুদ্ধাচার চচ যার জন্য পুরস্কার/প্রয়ণাদনা প্রদান..............................৫ 

১০.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান প্রদত্ত পুরস্কার ৩ তারযখ   রক্ষ্যভাত্রা       প্রমমাজয 

নয় অজমন      

১০.২ ২০১৮-১৯ অর্থ যবছয়র শুদ্ধাচার 

পুরস্কারপ্রাপ্তয়দর িালিকা ওয়েবসাইয়ে 

প্রকাি 

পুরস্কারপ্রাপ্তয়দর 

িালিকা 

ওয়েবসাইয়ে 

২ িালরখ   রক্ষ্যভাত্রা       প্রমমাজয 

নয় 
অজমন      
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 াম মক্রমভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়মনযদা

রয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০১৯-২০২০ 

অথ মফছমযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা

/ 

অজমন 

১ভ 

ক ায়ার্ মায 

২য় 

ক ায়ার্ মায 

৩য় 

ক ায়ার্ মায 

৪থ ম 

ক ায়ার্ মায 

কভার্ 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রকালিি 

১১. অর্থ য বরাদ্দ....................................................................২ 

১১.১ শুদ্ধাচার কম য-পলরকল্পনাে 

অন্তযভুি লবলিন্ন কার্ যক্রম বাস্তবােয়নর 

জন্য বরাদ্দকৃি  অমথ ময আন্যমালনক 

রযভাণ 

বরাদ্দকৃি অর্থ য ২ িে 

োকা 

উপ 

মহাপলরদি যক/ 

শুদ্ধাচার য় াকাি 

পয়েন্ট 

১,০০,০০০/- রক্ষ্যভাত্রা ২৫,০০০/- ২৫,০০০/- ২৫,০০০/- ২৫,০০০/-    

অজমন      

১২. রযফীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন…………………………….৪ 

১২.১ আঞ্চলিক/মাঠ পর্ যায়ের কার্ যািে 

কর্তযক প্রণীি জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর 

 ভ ম-রয ল্পনা, ২০১৯-২০ স্ব স্ব 

ওয়েবসাইয়ে আপয়িােকরণ 

প্রণীত  ভ ম-

রয ল্পনা 

আপয়িােকৃত 

২ িালরখ উপ 

মহাপলরদি যক/ 

শুদ্ধাচার য় াকাি 

পয়েন্ট 

৩১-০৭-

২০১৯ 

রক্ষ্যভাত্রা ৩১-০৭-

২০১৯ 

      

অজমন      

১২.২ রনধ মারযত ভময় নত্রভার  

রযফীক্ষ্ণ প্ররতমফদন সংলিষ্ট 

দপ্তর/সংস্থাে দারখর ও স্ব স্ব 

ওয়েবসাইয়ে আপয়িােকরণ 

নত্রভার  

প্ররতমফদন 

দারখরকৃত ও 

আপয়িােকৃত 

২ সংখ্যা উপ 

মহাপলরদি যক/ 

শুদ্ধাচার য় াকাি 

পয়েন্ট 

২৫-০৯-১৮ 

২৫-১২-১৮ 

২৫-০৩-১৯ 

২৫-০৬-১৯ 

রক্ষ্যভাত্রা ২৫-০৯-১৮ 

 
২৫-১২-১৮ 

 
২৫-০৩-১৯ 

 
২৫-০৬-১৯    

অজমন      

অজমন      

লব:দ্র:- য়কান ক্রলময়কর কার্ যক্রম প্রয়র্াজু না হয়ি িার কারণ সংলিষ্ট আইন/লবলি/নীলিমািা পর্ যায়িাচনাপূব যক মন্তব্য কিায়ম উয়েখ করয়ি হয়ব। 

*** ৬(খ) ক্রলমক য়র্ সকি অআঞ্চলিক/মাঠ পর্ যায়ের কার্ যািয়ের য়েয়ে প্রয়র্াজু য়সসকি কার্ যািে ৬(ক) এবং ৬(খ) উিে ক্রলময়ক বলণ যি কার্ যক্রমসমূহ বাস্তবােন করয়ব। এয়েয়ে সূচয়কর মান প্রদত্ত ছয়ক বলণ যি 

মায়নর অয়ি যক কয়র লবয়বচন করয়ি হয়ব।    


