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নং 

 

 

 ার্ মসমূহ 

 

 

সূচ  

 

 

এ   

 

দারিত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/ইউরনট 

  

 

লক্ষযর্াত্রা ও প্রকৃি 

অর্মন 

অগ্রগরি পররবীক্ষন  

র্ন্তব্য 
রিরিবরখা 

জুন/১৬ 

লক্ষয

র্াত্রা 

জুলাই-

কসবে/১৭ 

অক্ট-

রিবস/১৭ 

র্ানু-

র্াচ ম/১৭ 

এরপ্রল-

জুন/১৭  

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬  ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

 ১. সাংগঠরন  ব্যবস্থাপনা       

১.১ ননরি িা  রর্টি গঠন  রর্টি গঠিি সংখ্যা প্রধান রনিন্ত্র  

আর্দারন ও 

রপ্তারন 

 ১  লক্ষযর্াত্রা ১    ননরি িা  রর্টি 

গঠন  রা হবিবে 

প্রকৃি অর্মন ১    

১.২ ননরি িা  রর্টির সিা 

আবিার্ন 

সিা অনুরিি সংখ্যা ননরি িা 

 রর্টি  

 ৩  লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১  রনরদ মষ্ট সর্বি সিা 

অনুরিি হবিবে 
প্রকৃি অর্মন ১    

১.৩ শুদ্ধাচার ও সুশাসবনর সর্স্যা 

রচরহহি রণ ও সর্াধাবন 

আবলাচনা আবিার্ন 

আবলাচনা 

অনুরিি  

সংখ্যা ননরি িা 

 রর্টি 

       

৩ 

লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১  রনরদ মষ্ট সর্বি সিা 

অনুরিি হবিবে 

প্রকৃি অর্মন ১    

 ১.৪ দপ্তর/সংস্থা পর্ মাবি ননরি িা 

 রর্টি গঠন ও রনর্স্ব 

 র্ মপরর ল্পনা প্রনিণ 

 রর্টি গঠিি সংখ্যা প্রধান রনিন্ত্র  

আর্দারন ও 

রপ্তারন 

  লক্ষযর্াত্রা      রর্টি গঠন ও 

রনর্স্ব 

 র্ মপরর ল্পনা 

প্রনিণ  রা 

হবিবে 

প্রকৃি অর্মন     

১.৫ শুদ্ধাচার ক া াল পবিন্ট 

রনবিাগ 

রনবিাগকৃি সংখ্যা প্রধান রনিন্ত্র  

আর্দারন ও 

রপ্তারন 

 ১ লক্ষযর্াত্রা ১    শুদ্ধাচার ক া াল 

পবিন্ট রনবিাগ 

 রা হবিবে 

প্রকৃি অর্মন ১    

১.৬ ক া াল পবিন্ট এর দারিত্ব-

 িমব্য রনধ মারণ  ও  র্ মবন্টবন 

অন্তর্ভ মি রণ 

রনধ মারণ ও 

অন্তর্ভ মরিকৃি  

- প্রধান রনিন্ত্র  

আর্দারন ও 

রপ্তারন 

  লক্ষযর্াত্রা     ক া াল পবিন্ট 

এর দারিত্ব- িমব্য 

রনধ মারণ  রা 

হবিবে  

প্রকৃি অর্মন     
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নং 

 

 

 ার্ মসমূহ 

 

 

সূচ  

 

 

এ   

 

দারিত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/ইউরনট 

  

 

লক্ষযর্াত্রা ও প্রকৃি 

অর্মন 

অগ্রগরি পররবীক্ষন  

র্ন্তব্য রিরিবরখা 

জুন/১৬ 

লক্ষয

র্াত্রা 

জুলাই-

কসবে/ 

১৭ 

অক্ট-

রিবস/১৭ 

র্ানু-

র্াচ ম/১৭ 

এরপ্রল-

জুন/১৭  

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬  ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

২. সবচিনিা বৃরদ্ধ       

২.১ 

 

শুদ্ধাচার ক ৌশল বাস্তবািবন 

সদর দপ্তবরর  র্ ম িমাবদর 

প্ররশক্ষণ 

প্ররশক্ষণ 

অনুরিি 

সংখ্যা ননরি িা 

 রর্টি 

 ৫ লক্ষযর্াত্রা ১ ২ ১ ১ ১(এ )টি প্ররশক্ষণ 

অনুরিি হবিবে 

প্রকৃি অর্মন ১    

২.২ শুদ্ধাচার ক ৌশল বাস্তবািবন 

র্াঠ পর্ মাবর্র  র্ ম িমাবদর 

প্ররশক্ষণ 

প্ররশক্ষণ 

অনুরিি 

সংখ্যা ননরি িা 

 রর্টি  

 ৫  লক্ষযর্াত্রা ১ ২ ১ ১ র্াঠ পর্ মাবর্র 

 র্ ম িমাবদর প্ররশক্ষণ 

কদওিা সম্ভব হিরন প্রকৃি অর্মন     

৩. সক্ষর্িা বৃরদ্ধ 

৩.১ প্ররশক্ষণ  াররক্যযলাবর্ 

“শুদ্ধাচার”  অন্তর্ভ মি রণ 

র্রিউল সংখ্যা সংখ্যা প্রধান রনিন্ত্র  

আর্দারন ও 

রপ্তারন 

       

৩ 

লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১  প্ররশক্ষণ  াররক্যযলাবর্ 

“শুদ্ধাচার”  

অন্তর্ভ মি রণ  রা 

হবিবে 

প্রকৃি অর্মন ১    

৪. পুরস্কার প্রদান 

৪.১ উির্ চচ মার র্ন্য 

 র্ ম িমাবদর শুদ্ধাচার পদ  

প্রদান 

পদ  প্রদান সংখ্যা প্রধান রনিন্ত্র  

আর্দারন ও 

রপ্তারন 

  লক্ষযর্াত্রা     িরবষ্যবি শুদ্ধাচার 

পদ  প্রদান  রা হবব  
প্রকৃি অর্মন     

৫. কসবার র্ান  উন্নীি রণ 

৫.১ দপ্তবরর ওবিবসাইট 

হালনাগাদ রণ  

হালনাগাদকৃি 

ওবিবসাইট 

শি রা 

হার 

সদর দপ্তর  ১০০

% 

লক্ষযর্াত্রা     রনিরর্ি হালনাগাদ 

 রা হবে 
প্রকৃি অর্মন     

৫.২ দপ্তবর ইন্টারবনট সুরবধা 

প্রদান 

স ল 

 রিউটার 

 রিউ

টাবরর 

সংখ্যা 

সদর দপ্তর  ৩৫ লক্ষযর্াত্রা ৩৫    স ল  রিউটাবর 

ইন্টারবনট সংবর্াগ 

আবে 
প্রকৃি অর্মন ৩৫    
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দারিত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/ইউরনট 

  

 

লক্ষযর্াত্রা ও প্রকৃি 

অর্মন 

অগ্রগরি পররবীক্ষন  

র্ন্তব্য 
রিরিবরখা 

জুন/১৬ 

লক্ষয

র্াত্রা 

জুলাই-

কসবে/ 

১৭ 

অক্ট-

রিবস/১৭ 

র্ানু-

র্াচ ম/১৭ 

এরপ্রল-

জুন/১৭  

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬  ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

৫.৩  র্ ম িমা/ র্ মচারীবদর 

 র্ মবপাবর্ারগ প্ররশক্ষণ  

প্ররশক্ষণ 

অনুরিি 

সংখ্যা ননরি িা 

 রর্টি 

 ১০ লক্ষযর্াত্রা ৩ ২ ৩ ২ ৩(রিন)টি 

প্ররশক্ষণ 

অনুরিি হবিবে 
প্রকৃি অর্মন ৩    

৫.৪ দরপত্র/ব াবটশন/বনাটিশ 

ওবিবসাইবট প্র াশ 

ওবিবসাইট 

প্র ারশি 

১০০ 

% 

সদর দপ্তর    লক্ষযর্াত্রা     ওবিবসাইবট 

প্র ারশি হবে  
প্রকৃি অর্মন     

৬. স্বব্েিা ও র্বাবরদরহিা 

৬.১ অরিবর্াগ রনষ্পরির র্ন্য 

ক া াল পবিন্ট রনধ মারণ 

 রর্টি গঠিি সংখ্যা প্রধান রনিন্ত্র  

আর্দারন ও 

রপ্তারন 

      

১           

লক্ষযর্াত্রা ১    ক া াল পবিন্ট 

রনধ মারণ  রা 

হবিবে প্রকৃি অর্মন ১    

৬.২ দ্রুিির্ সর্বি অরিবর্াগ 

রনষ্পরি ও অরিবর্াগ ারীব  

অবরহি রণ 

রনষ্পরিকৃি 

অরিবর্াগ  

১০০

% 

সদর দপ্তবরর 

স ল শাখা ও 

আঞ্চরল  

অর স 

  লক্ষযর্াত্রা      

প্রকৃি অর্মন     

৬.৩ অরিবর্াগ রনষ্পরি সংক্রান্ত 

িথ্য ওবিবসাইবট প্র াশ ও 

বারণর্য র্ন্ত্রণালবি কপ্ররণ 

রনষ্পরিকৃি 

িথ্য 

ওবিবসাইবট 

প্র ারশি 

১০০

% 

প্রধান রনিন্ত্র  

আর্দারন ও 

রপ্তারন 

 ১ লক্ষযর্াত্রা ১     

প্রকৃি অর্মন ১    

৬.৪ অনলাইবন অরিবর্াগ 

ব্যবস্থাপনা পদ্ধরি প্রবিমন 

প্রবরিমি - সদর দপ্তবরর 

স ল শাখা ও 

আঞ্চরল  

অর স 

 ১ লক্ষযর্াত্রা ১     

প্রকৃি অর্মন ১    
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নং 

 

 

 ার্ মসমূহ 

 

 

সূচ  

 

 

এ   

 

দারিত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/ইউরনট 

  

 

লক্ষযর্াত্রা ও প্রকৃি 

অর্মন 

অগ্রগরি পররবীক্ষন  

র্ন্তব্য 
রিরিবর

খা 

জুন/১৬ 

লক্ষযর্া

ত্রা 

জুলাই-

কসবে/ 

১৭ 

অক্ট-

রিবস/১৭ 

র্ানু-

র্াচ ম/১৭ 

এরপ্রল-

জুন/১৭  

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬  ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

৭. িথ্য অরধ ার আইন বাস্তবািন সংক্রান্ত  

৭.১ দারিত্বপ্রাপ্ত  র্ ম িমা 

র্বনানিন 

র্বনানীি 

 র্ ম িমা 

সংখ্যা প্রধান রনিন্ত্র  

আর্দারন ও 

রপ্তারন 

        লক্ষযর্াত্রা     দারিত্বপ্রাপ্ত 

 র্ ম িমা 

র্বনানিন 

কদওিা হবিবে 

      প্রকৃি অর্মন     

৭.২ দপ্তর/সংস্থার দারিত্বপ্রাপ্ত 

 র্ ম িমা র্বনানিন ও 

ওবিবসাইবট প্র াশ 

ওবিবসাইবট 

প্র ারশি 

সংখ্যা প্রধান রনিন্ত্র  

আর্দারন ও 

রপ্তারন 

 ১ লক্ষযর্াত্রা ১    ওবিবসাইবট 

প্র ারশি 

হবিবে 

প্রকৃি অর্মন ১    

৭.৩ দপ্তবরর স ল আইন- ানুন 

রবরধরবধান ওবিবসাইবট 

প্র াশ 

ওবিবসাইবট 

প্র ারশি 

শি রা 

হার 

সদর দপ্তর         লক্ষযর্াত্রা     ওবিবসাইবট 

প্র ারশি 

হবিবে প্রকৃি অর্মন     

৭.৪ িথ্য অরধ ার আইন 

অনুর্ািী  িথ্য প্রদান রনরিি 

 রা 

রনষ্পরিকৃি 

িথ্য 

শি রা 

হার  

সদর দপ্তর   লক্ষযর্াত্রা      

প্রকৃি অর্মন     

৮. অিযন্তরীণ মূল্যািন ও বাবর্ট বরাদ্দ 

৮.১ শুদ্ধাচার ক ৌশল বাস্তবািবনর 

লবক্ষয মূল্যািন সিা 

সিা অনুরিি সংখ্যা সদর দপ্তবরর 

স ল শাখা ও 

আঞ্চরল  

অর স 

 ৩ লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১  ১(এ )টি সিা 

অনুরিি 

হবিবে 

প্রকৃি অর্মন ১    



৮.২ শুদ্ধাচার ক ৌশল ও 

 র্ মপরর ল্পনা বাস্তবািবনর 

লবক্ষয বাবর্ট চারহদা কপ্ররণ 

কপ্রররি 

চারহদা 

সংখ্যা সদর দপ্তর  ১ লক্ষযর্াত্রা ১     

প্রকৃি অর্মন ১    

৯.  র্ মপরর ল্পনা বাস্তবািন ও পররবীক্ষণ 

৯.১ শুদ্ধাচার  র্ মপরর ল্পনা 

বাস্তবািন পররবীক্ষণ 

সিা অনুরিি সংখ্যা ননরি িা 

 রর্টি 

 ৩ লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১  ১(এ )টি সিা 

অনুরিি 

হবিবে 

প্রকৃি অর্মন 

৯.২ পরর ল্পনা হালনাগাদ রণ 

এবং ওবিবসাইবট প্র াশ 

হালনাগাদকৃ

ি 

ওবিবসাইট 

১০০% ননরি িা 

 রর্টি 

  লক্ষযর্াত্রা    ১  

প্রকৃি অর্মন 

৯.৩ র্ািীি শুদ্ধাচার বাস্তবািন 

ইউরনটি প্ররিববদন কপ্ররণ 

প্ররিববদন/ 

বের 

সংখ্যা    ১ লক্ষযর্াত্রা    ১ 

প্রকৃি অর্মন 

 
 
 

                                                                                                                    স্বাক্ষররি/- 

                                                                                                                 (আ বরার্া খান) 

         প্রধান রনিন্ত্র  

                                                                                                     আর্দারন ও রপ্তারন 



 


