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 দপ্তর/সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ম-পরর ল্পনা, ২০২০-২০২১ (এরিল-জুন,  ৪র্ম ক ায়ার্ম ার) পরররশষ্ট   

                                                                                                                 দপ্তর/সংস্থার নার্: বীজ প্রত্যয়ন এজজন্সি, গাজীপুর  

 

 ার্মক্রমর্র নার্  র্মসম্পাদন সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর 

দারয়ত্বিাপ্ত 

বযরি/পদ 

২০২০-

২০২১ 

অর্মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তবয 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজম ন 

১র্ ক ায়ার্ম ার ২য় ক ায়ার্ম ার ৩য় 

ক ায়ার্ম ার 

৪র্ম ক ায়ার্ম ার কর্ার্ 

অজম ন 

অরজম ত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. িারতষ্ঠারন  বযবস্থা………………………………৮ 

১.১ ননরত তা  রর্টির সভা   অনুরষ্ঠত সভা ৪ সংখ্যা ফ াকাল পজয়ন্ট 

কর্মকত্ম া 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজম ন ১ ১ ১ ১  

১.২ ননরত তা  রর্টির সভার রসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন  

বাস্তবারয়ত রসদ্ধান্ত ৪ % সংন্সিষ্ট কর্মকত্ম া ১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজম ন ১০০ ১০০ ১০০ ১০০  

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

২.১ সুশাসন প্রন্সত্ষ্ঠার ন্সনন্সর্ত্ত অংশীজমনর 

অংশগ্রহমণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ২ সংখ্যা ফ াকাল পজয়ন্ট 

কর্মকত্ম া 

২ লক্ষ্যর্াত্রা  ১  ১    

অজম ন  ১  ১  

২.২ অংশীজমনর অংশগ্রহমণ  সভার ন্সসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত রসদ্ধান্ত ২ % সংন্সিষ্ট কর্মকত্ম া ১০০ লক্ষ্যর্াত্রা  ১০০  ১০০    

অজম ন  ১০০  ১০০  

২.৩  র্ম তম া- র্মচারীকদর অংশগ্রহমণ চাকন্সর 

সংক্রান্ত ন্সবন্সিন্ন িরশক্ষ্ণ আময়াজন 

িরশক্ষ্ণার্ী ৩ সংখ্যা ন্সসন্সনয়র ফেন্সনং 

অন্স সার 

৬০ লক্ষ্যর্াত্রা  ৩০  ৩০    

অজম ন  ৩০  ৩০  

২.৪  র্ম তম া- র্মচারীকদর অংশগ্রহমণ 

সুশাসন সংক্রান্ত িরশক্ষ্ণ আময়াজন 

িরশক্ষ্ণার্ী ৩ সংখ্যা ন্সসন্সনয়র ফেন্সনং 

অন্স সার 

৬০ লক্ষ্যর্াত্রা ৩০  ৩০     

অজম ন ৩০  ৩০   

৩. শুদ্ধাচার িরতষ্ঠায় সহায়  আইন/রবরি/নীরতর্ালা/র্যানুয়াল ও িজ্ঞাপন/পররপত্র-এর বাস্তবায়ন এবং িমর্াজয কক্ষ্মত্র খ্সড়া িণয়ন………….১০ 

৩.১ বীজ প্রত্যয়ন এজজন্সির (নন-কযাডার 

 র্ম তম া- র্মচারীর) ন্সনজয়াগ 

ন্সবন্সির্ালা,২০২০(প্রস্তান্সবত্) প্রণয়ন 

খসড়া ফপ্রন্সরত্ ৩ ত্ান্সরখ পন্সরচালক ২২/০৯/২০ লক্ষ্যর্াত্রা    ২৩/০৬/২১    

অজম ন    ২৩/০৬/২১  

৩.২ বীজ আইন,২০১৮ এর ইংজরজী 

অনুবাজদর খসড়া অনুকর্াদজনর জনয 

র্ন্ত্রণালজয় ফপ্ররণ 

খসড়া ফপ্রন্সরত্ ২ ত্ান্সরখ উপ-পন্সরচালক 

(সীড 

ফরগুজলশন) 

২৩/০৬/২১ লক্ষ্যর্াত্রা    ২৩/০৬/২১    

অজম ন    ২৩/০৬/২১  

৩.৩ বীজ প্রত্যয়ন কার্মক্রর্ সংক্রান্ত র্যানুয়াল 

তত্ন্সর 

র্যানুয়াল 

প্রস্ত্ত্তত্কৃত্ 

৫ সংখযা প্রকল্প পন্সরচালক ০১ লক্ষ্যর্াত্রা    ০১    

অজম ন    ০১  

৪. ওজয়বসাইজে ফসবাবক্স হালনাগাদকরণ.................................৮ 

৪.১ ফসবা সংক্রান্ত ফোল ন্সি নস্বরসরূ্হ স্ব স্ব 

তর্য বাতায়মন দৃশযর্ানকরণ  

 

ত্থ্য বাত্ায়জন 

দৃশযর্ানকৃত্ 

১ তাররখ্ উপ-পন্সরচালক 

(পন্সর: বাস্ত: ও 

রূ্লযায়ন)  

২২/১২/২০ লক্ষ্যর্াত্রা  ২২/১২/২০      

অজম ন      

৪.২ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্ শুদ্ধাচার কসবাবক্স কসবাবক্স ২ ত্ান্সরখ উপ-পন্সরচালক ৩০/০৯/২০ লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/০৯/২০ ৩০/১২/২০ ৩০/০৩/২১ ৩০/০৬/২১    
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 ার্মক্রমর্র নার্  র্মসম্পাদন সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর 

দারয়ত্বিাপ্ত 

বযরি/পদ 

২০২০-

২০২১ 

অর্মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তবয 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজম ন 

১র্ ক ায়ার্ম ার ২য় ক ায়ার্ম ার ৩য় 

ক ায়ার্ম ার 

৪র্ম ক ায়ার্ম ার কর্ার্ 

অজম ন 

অরজম ত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

হালনাগাদ রণ  হালনাগাদ ৃত (পন্সর: বাস্ত: ও 

রূ্লযায়ন) 

৩০/১২/২০ 

৩০/০৩/২১ 

৩০/০৬/২১ 

অজম ন ৩০/০৯/২০ ৩০/১২/২০ ৩০/০৩/২১ ৩০/০৬/২১  

৪.৩ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্ তর্য অরি ার   

কসবাবক্স হালনাগাদ রণ  

কসবাবক্স 

হালনাগাদ ৃত 

২ তাররখ্ উপ-পন্সরচালক 

(পন্সর: বাস্ত: ও 

রূ্লযায়ন) 

৩০/০৯/২০ 

৩০/১২/২০ 

৩০/০৩/২১ 

৩০/০৬/২১  

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/০৯/২০ ৩০/১২/২০ ৩০/০৩/২১ ৩০/০৬/২১    

অজম ন ৩০/০৯/২০ ৩০/১২/২০ ৩০/০৩/২১ ৩০/০৬/২১  

৪.৪ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্র অরভমর্াগ িরত ার 

বযবস্থা  কসবাবক্স হালনাগাদ রণ 

ওময়বসাইমর্ 

হালনাগাদ ৃত 

২ তাররখ্ উপ-পন্সরচালক 

(পন্সর: বাস্ত: ও 

রূ্লযায়ন) 

৩০/০৯/২০ 

৩০/১২/২০ 

৩০/০৩/২১ 

৩০/০৬/২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/০৯/২০ ৩০/১২/২০ ৩০/০৩/২১ ৩০/০৬/২১    

অজম ন ৩০/০৯/২০ ৩০/১২/২০ ৩০/০৩/২১ ৩০/০৬/২১  

৪.৫ স্বপ্রজণান্সদত্িাজব প্রকাশজর্াগয ত্থ্য 

হালনাগাদ কজর ওজয়বসাইজে প্রকাশ 

হালনাগাদকৃত্ 

ন্সনজদম ন্সশকা 

ওজয়বসাইজে 

প্রকান্সশত্ 

১ ত্ান্সরখ উপ-পন্সরচালক 

(পন্সর: বাস্ত: ও 

রূ্লযায়ন) 

৩০/১২/২০ 

৩০/০৬/২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা  ৩০/১২/২০  ৩০/০৬/২১    

অজম ন  ৩০/১২/২০  ৩০/০৬/২১    

৫. সুশাসন প্রন্সত্ষ্ঠা……………………………..৬  

৫.১ উত্তর্ চচম ার তারল া িণয়ন  মর স্ব স্ব 

র্ন্ত্রণালয়/রবভামগ কিরণ 

উত্তর্ চচম ার তারল া 

কিররত 

৩ তাররখ্ প্রশাসন্সনক 

কর্মকত্ম া 

২২/০৯/২০ লক্ষ্যর্াত্রা ২২/০৯/২০       

অজম ন ২২/০৯/২০     

৫.২ অনলাইন রসমেমর্ অরভমর্াগ 

রনষ্পরত্ত রণ 

অরভমর্াগ 

রনষ্পরত্ত ৃত 

৩ % সংন্সিষ্ট কর্মকত্ম া ১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজম ন ১০০ ১০০ ১০০ ১০০  

৬. প্রকজল্পর ফক্ষ্জত্র শুদ্ধাচার...........................৬ 

৬.১ প্রকজল্পর বান্সষমক ক্রয় পন্সরকল্পনা 

অনুজর্াদন/ ন্সবিাজগ চলর্ান প্রকল্প উন্নয়ন 

কার্মক্রর্ পর্মাজলাচনা। 

অনুমর্ারদত ক্রয় 

পরর ল্পনা 

২ তাররখ্ পন্সরচালক ২২/০৯/২০ 

২২/০১/২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ২২/০৯/২০  ৩০/০৩/২১    বীজ প্রত্যয়ন 

কার্মক্রর্ 

ফজারদারকরণ 

প্রকল্প 

অজম ন ২২/০৯/২০  ৩০/০৩/২১   

৬.২ ি মল্পর বাস্তবায়ন অগ্রগরত 

পররদশমন/পররবীক্ষ্ণ 

দারখ্ল ৃত 

িরতমবদন 

২ সংখ্যা অন্সত্ন্সরক্ত 

পন্সরচালক 

(প্রশাসন ও অথ্ম)/ 

প্রকল্প পন্সরচালক 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজম ন ১ ১ ১ ১  

৬.৩ ি ল্প পররদশমন/পররবীক্ষ্ণ িরতমবদমনর 

সুপাররশ বাস্তবায়ন 

 

বাস্তবায়মনর হার ২ % প্রকল্প পন্সরচালক ১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজম ন ১০০ ১০০ ১০০ ১০০  
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 ার্মক্রমর্র নার্  র্মসম্পাদন সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর 

দারয়ত্বিাপ্ত 

বযরি/পদ 

২০২০-

২০২১ 

অর্মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তবয 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজম ন 

১র্ ক ায়ার্ম ার ২য় ক ায়ার্ম ার ৩য় 

ক ায়ার্ম ার 

৪র্ম ক ায়ার্ম ার কর্ার্ 

অজম ন 

অরজম ত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৭. ক্রয়জক্ষ্জত্র শুদ্ধাচার...................৭ 

৭.১ রপরপএ ২০০৬-এর িারা ১১(২) ও 

রপরপআর ২০০৮-এর রবরি ১৬(৬) অনুর্ায়ী 

২০২০-২১ অথ্ম বছজরর ক্রয়-পরর ল্পনা  

ওজয়বসাইজে প্রকাশ 

ক্রয়-পরর ল্পনা 

ওজয়বসাইজে 

প্রকান্সশত্ 

৩ তাররখ্ উপ-পন্সরচালক 

(পন্সর: বাস্ত: ও 

রূ্লযায়ন) 

২২/০৯/২০ লক্ষ্যর্াত্রা ২২/০৯/২০       

অজম ন ২২/০৯/২০     

৭.২ ই-ফেন্ডাজরর র্ািযমর্ ক্রয় ার্ম সম্পাদন ই-কর্ন্ডাফর ক্রয় 

সম্পন্ন 

৪ % অন্সত্ন্সরক্ত 

পন্সরচালক 

(প্রশাসন ও অথ্ম)/ 

প্রকল্প পন্সরচালক 

৫০ লক্ষ্যর্াত্রা    ৫০    

অজম ন    ৫০  

৮. স্বচ্ছতা ও জবাবরদরহ শন্সক্তশালী রণ…………………….১৪ 

৮.১ স্ব স্ব ফসবা প্রদান প্রন্সত্শ্রুন্সত্ (ন্সসটিজজনস্ 

চােম ার) প্রণয়ন/ হালনাগাদকরণ ও বাস্তবায়ন 

প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন 

কসবা িদান 

িরতশ্রুরত প্রণীত্ ও 

বাস্তবান্সয়ত্ 

৩ ত্ান্সরখ অন্সত্ন্সরক্ত 

পন্সরচালক  

(র্াঠ প্রশাসন, 

পন্সর. ও র্ন্সন.) 

৩০/০৯/২০ 

৩০/১২/২০ 

৩০/০৩/২১ 

৩০/০৬/২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/০৯/২০ ৩০/১২/২০ ৩০/০৩/২১ ৩০/০৬/২১    

অজম ন      

৮.২ শাখ্া/অরিশাখ্া ও আওতািীন/অিস্তন 

 ার্মালয় পররদশমন 

পররদশমন 

সম্পন্ন 

২ সংখ্যা পন্সরচালক/ 

অন্সত্ন্সরক্ত 

পন্সরচালক 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজম ন ১ ১ ১ ১  

৮.৩ শাখ্া/অরিশাখ্া ও আওতািীন/অিস্তন 

 ার্মালয়  পররদশমন িরতমবদমনর সুপাররশ 

বাস্তবায়ন 

পররদশমন 

িরতমবদমনর 

সুপাররশ বাস্তবারয়ত 

২ % সংন্সিষ্ট কর্মকত্ম া ১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজম ন ১০০ ১০০ ১০০ ১০০  

৮.৪ সরচবালয় রনমদম শর্ালা, ২০১৪ অনুর্ায়ী 

নরর্র কেরণ রবনযাস রণ  

নরর্ কেরণ 

রবনযাস ৃত 

২ % প্রশাসন্সনক 

কর্মকত্ম া 

১০০ লক্ষ্যর্াত্রা  ১০০  ১০০    

অজম ন  ১০০  ১০০  

৮.৫ কেরণরবনযাস ৃত নরর্ রবনষ্ট রণ 

 

 

 

 

নরর্ রবনন্সষ্টকৃত্ ২ % উপ-পন্সরচালক 

(প্রশাসন) 

১০০ লক্ষ্যর্াত্রা    ১০০    

অজম ন    ১০০  

৮.৬ প্রান্সত্ষ্ঠান্সনক গণশুনান্সন  আজয়াজন প্রান্সত্ষ্ঠান্সনক 

গণশুনানী 

আজয়ান্সজত্ 

৩ সংখ্যা উপ-পন্সরচালক 

(র্ান ন্সনয়ন্ত্রণ)/ 

উপ-পন্সরচালক 

(সীড 

ফরগুজলশন) 

২ লক্ষ্যর্াত্রা  ১  ১    

 অজম ন  ১  ১  
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 ার্মক্রমর্র নার্  র্মসম্পাদন সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর 

দারয়ত্বিাপ্ত 

বযরি/পদ 

২০২০-

২০২১ 

অর্মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তবয 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজম ন 

১র্ ক ায়ার্ম ার ২য় ক ায়ার্ম ার ৩য় 

ক ায়ার্ম ার 

৪র্ম ক ায়ার্ম ার কর্ার্ 

অজম ন 

অরজম ত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৯. শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এবং দুনীরত িরতমরামি সহায়  অনযানয  ার্মক্রর্……………..১৫ (অগ্রান্সিকার ন্সিন্সত্তজত্ নুযনত্র্ পাাঁ চটি কার্মক্রর্) 

৯.১ দুনীন্সত্ ফরাজি সজচত্নত্া সিা আজয়াজন সিা আজয়ান্সজত্ ৩ সংখ্যা তনন্সত্কত্া কন্সর্টি ২ লক্ষ্যর্াত্রা  ১  ১    

অজম ন  ১  ১  

৯.২ নূনযত্র্ একটি ফসবা সহজীকরণ ও 

প্রজসস র্যাপ তত্রী এবং ওজয়বসাইজে প্রকাশ 

প্রজসস র্যাপ তত্রী 

এবং ওজয়বসাইজে 

প্রকাশ 

৩ ত্ান্সরখ উপ-পন্সরচালক 

(র্ান ন্সনয়ন্ত্রণ) 

২২/০৬/২১ লক্ষ্যর্াত্রা    ২২/০৬/২১   হাইরিড িামনর 

রনবন্ধণ িরক্রয়ার 

প্রজসস র্যাপ 

অজম ন    ২২/০৬/২১  

৯.৩ ন্সবদুযত্, পান্সন ও জ্বালান্সনর সজবমাত্তর্ 

বযবহার ন্সনন্সিত্করন 

সজবমাত্তর্ বযবহার 

ন্সনন্সিত্করন 

৩ % সংন্সিষ্ট শাখা 

প্রিান 

১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজম ন ১০০ ১০০ ১০০ ১০০  

৯.৪ বীজ পরীক্ষ্ার ন্স  বাবদ চালান জর্া চালান জর্াকৃত্ ৩ ত্ান্সরখ উপ-পন্সরচালক 

(অথ্ম ও ন্সহসাব) 

২২/০৩/২১ লক্ষ্যর্াত্রা    ৩০/০৬/২১    

অজম ন    ৩০/০৬/২১  

৯.৫ শুদ্ধাচার ন্সবষয়ক কেেুন ও ন্সল জলে 

তত্ন্সর 

ন্সবত্রনকৃত্ ৩ তাররখ্ তনন্সত্কত্া কন্সর্টি ২২/১১/২০ লক্ষ্যর্াত্রা  ২২/১১/২০      

অজম ন  ২২/১১/২০    

১০. শুদ্ধাচার চচম ার জনয পুরস্কার প্রদান..............................৩ 

১০.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এবং 

পুরস্কারপ্রাপ্তজদর ত্ান্সলকা ওজয়বসাইজে প্রকাশ 

(২০১৯-২০) 

প্রদত্ত পুরস্কার ৩ তাররখ্ উপ-পন্সরচালক 

(পন্সর: বাস্ত: ও 

রূ্লযায়ন) 

২১/০৭/২০ 

এবং 

২২/০৭/২০ 

 

লক্ষ্যর্াত্রা ২১/০৭/২০ 

এবং ২২/০৭/২০ 

      

অজম ন ২১/০৭/২০ 

এবং ২২/০৭/২০ 

    

১১. কর্ম-পন্সরজবশ উন্নয়ন..........................................................২ 

১১.১ কর্ম-পন্সরজবশ উন্নয়ন (স্বাস্থযন্সবন্সি 

অনুসরণ/টিওএন্ডইিুক্ত অজকজজা র্ালার্াল 

ন্সবনষ্টকরণ/পন্সরষ্কার-পন্সরচ্ছনৃ্নত্া বৃন্সদ্ধ ইত্যাদ 

উন্নত কর্ম-পন্সরজবশ ২ সংখযা ও 

তাররখ্ 

উপ-পন্সরচালক 

(প্রশাসন) 

১০০ টি, 

৩০/১২/২০,

৩০/০৩/২১,

৩০/১২/২০ 

 

 

 

লক্ষ্যর্াত্রা ১০০টি 

 (ক ারভড-১৯ 

িরতমরামি 

হযান্ডমসরনর্াইজার 

রবতরণ) 

৩০/১২/২০ 

(অন্স স ভবমন 

ন্সনরাপত্তা 

ফজারদারকরণ)  

৩০/৩/২১ 

(অন্স স 

ভবমন ন্সস ন্সস 

কযাজর্রা 

স্ত্হাপন) 

৩০/১২/২০ 

(আবারস  

ভবমনর চার 

পাশ 

পররচ্ছন্ন রণ) 

   

অজম ন ১০০টি 

 (ক ারভড-১৯ 

িরতমরামি 

হযান্ডমসরনর্াইজার 

রবতরণ) 

৩০/১২/২০ 

(অন্স স ভবমন 

ন্সনরাপত্তা 

ফজারদারকরণ)  

৩০/৩/২১ 

(অন্স স 

ভবমন ন্সস ন্সস 

কযাজর্রা 

স্ত্হাপন) 

৩০/১২/২০ 

(আবারস  

ভবমনর চার 

পাশ 

পররচ্ছন্ন রণ) 
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 ার্মক্রমর্র নার্  র্মসম্পাদন সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর 

দারয়ত্বিাপ্ত 

বযরি/পদ 

২০২০-

২০২১ 

অর্মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তবয 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজম ন 

১র্ ক ায়ার্ম ার ২য় ক ায়ার্ম ার ৩য় 

ক ায়ার্ম ার 

৪র্ম ক ায়ার্ম ার কর্ার্ 

অজম ন 

অরজম ত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১২. অথ্ম বরাদ্দ....................................................................৩ 

১২.১ শুদ্ধাচার কর্ম-পন্সরকল্পনায় অন্তম িুক্ত 

ন্সবন্সিন্ন কার্মক্রর্ বাস্তবায়জনর জনয বরাদ্দকৃত্  

অমর্মর আনুর্ান্সনক পররর্াণ 

বরাদ্দকৃত্ অথ্ম ৩ লক্ষ্ 

োকা 

উপ-পন্সরচালক 

(অথ্ম ও ন্সহসাব) 

৩.০০ লক্ষ্যর্াত্রা ০.৪৪ - ০.৫৬ -    

অজম ন ০.৪৪ - ০.৫৬ -  

১৩. পররবীক্ষ্ণ ও রূ্লযায়ন……………………………....৮ 

১৩.১ দপ্তর/সংস্ত্হা কতৃ্ম ক প্রণীত্                                          

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ম-পরর ল্পনা, 

২০২০-২১ স্ব স্ব র্ন্ত্রণালয় এবং ওজয়বসাইজে 

আপজলাডকরণ 

িণীত  র্ম-

পরর ল্পনা 

আপজলাড ৃত 

২ ত্ান্সরখ উপ-পন্সরচালক 

(পন্সর: বাস্ত: ও 

রূ্লযায়ন) 

১০/০৮/২০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০/০৮/২০ - - -    

অজম ন ১০/০৮/২০     

১৩.২ রনিমাররত সর্ময় নত্রর্ারস  পররবীক্ষ্ণ 

িরতমবদন সংন্সিষ্ট র্ন্ত্রণালয়/ন্সবিাজগ দারখ্ল 

ও স্ব স্ব ওজয়বসাইজে আপজলাডকরণ 

নত্রর্ারস  িরতমবদন 

দারখ্ল ৃত ও 

আপজলাড ৃত 

২ সংখযা উপ-পন্সরচালক 

(পন্সর: বাস্ত: ও 

রূ্লযায়ন) 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজম ন ১ ১ ১ ১  

১৩.৩ আওত্ািীন আঞ্চন্সলক/র্াঠ পর্মাজয়র 

কার্মালয় কতৃ্ম ক দারখ্ল ৃত জাতীয় শুদ্ধাচার 

ক ৌশল  র্ম-পরর ল্পনা ও পররবীক্ষ্ণ  

িরতমবদমনর ওপর রেডবযা  িদান 

ন্স ডবযাক 

সিা/কর্মশালা 

অনুন্সষ্ঠত্ 

৪ তাররখ্ ফ াকাল পজয়ন্ট 

কর্মকত্ম া 

১০/১০/২০ 

১০/০১/২০ 

১০/০৪/২১ 

১০/০৭/২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১০/১০/২০ ১০/০১/২০ ১০/০৪/২১ ১০/০৭/২১    

অজম ন ১০/১০/২০ ১০/০১/২০ ১০/০৪/২১ ১০/০৭/২১  

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

         

                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                   তাররখ্ঃ ০৪/০৭/২০২১ 

                                                                                                                                                                                                                                  আবদুর রাজ্জা  

                                                                                                                                                                                                                                  পন্সরচালক 

                                                                                                                                                                                                                                     ফ ান: ৪৯২৭২২০০ 

                                                                                                                                                                                                                                  Email: director@sca.gov.bd 
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