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কা মক্রনমর োম কম মসম্পাদে সূচক 

 

সূচনকর 

মাে 

একক 

 

িাস্তিায়নের

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যবি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মিছনরর 

লক্ষ্যমাত্রা 

িাস্তিায়ে অগ্রগবি পবরিীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  মন্তব্য 

লক্ষ্যমাত্রা/ 

অজমে 

১ম 

ককায়াে মার 

২য় 

ককায়াে মার 

৩য় 

ককায়াে মার 

৪র্ ম 

ককায়াে মার 

কমাে 

অজমে 

অবজমি 

মাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৭.১ বপবপএ ২০০৬-এর িারা ১১(২) ও 

বপবপআর ২০০৮-এর বিবি ১৬(৬) অনু ায়ী 

২০২০-২১ অর্ ম িছনরর ক্রয়-পবরকল্পো  

ওনয়িসাইনে প্রকাশ 

ক্রয়-পবরকল্পো 

ওনয়িসাইনে 

প্রকাবশি 

৩ িাবরখ যুগ্মসবচি 

(প্রশাসে) 

৩০.০৭.২০ লক্ষ্যমাত্রা ১৫.০৮.২০   ১৫.০৪.২১   সংযুক্তি 

অজমে ২৭.০৭.২০   ১৫.০৪.২১  

৭.২ ই-নেন্ডানরর মাধ্যনম ক্রয় কা ম সম্পাদে ই-কেন্ডানর ক্রয় 

সম্পন্ন 

৪ % যুগ্মসবচি 

(প্রশাসে) 

 লক্ষ্যমাত্রা       ই-

টেন্ডাস্টে 

সম্পাদন

ট াগ্য 

কাজ 

টনই 

অজমে      

৮. স্বচ্ছিা ও জিািবদবহ শবিশালীকরণ………………...১১ 

৮.১ স্ব স্ব কসিাপ্রদাে প্রবিশ্রুবি (বসটিনজেস্ 

চাে মার )প্রণয়ে/ হালোগাদকরণ ও িাস্তিায়ে’  

িাস্তিায়ে অগ্রগবি 

পবরিীক্ষ্ণকৃি 

৩ % যুগ্মসবচি 

(প্রশাসে) 

৭০% লক্ষ্যমাত্রা ৭০% ৭০% ৭০% ৭০%   সংযুক্তি 

অজমে  ৭৫% ৭৫% ৭৫%  

৮.২  শাখা.অবিশাখা ও আওিািীে.অিস্তে 

কা মালয় পবরদশ মে  

পবরদশ মে 

সম্পন্ন 

২ সংখ্যা যুগ্মসবচি.অ

বিবরি 

সবচি 

১২ লক্ষ্যমাত্রা ২ ৩ ৪ ৩   সংযুক্তি 

অজমে  ৭  ৩  

৮.৩ শাখা.অবিশাখা ও আওিািীে.অিস্তে 

কা মালয়   পবরদশ মে প্রবিনিদনের সুপাবরশ 

িাস্তিায়ে  

পবরদশ মে 

প্রবিনিদনের 

সুপাবরশ 

িাস্তিাবয়ি 

২ % যুগ্মসবচি.অ

বিবরি 

সবচি 

৮০% লক্ষ্যমাত্রা ৮০% ৮০% ৮০% ৮০%    

অজমে  ৯০% ৮০% ৮০%  

৮.৪ সবচিালয় বেনদ মশমালা, ২০১৪ অনু ায়ী 

েবর্র কেবণ বিন্যাসকরণ  

েবর্ কেবণ 

বিন্যাসকৃি 

২ % যুগ্মসবচি 

(প্রশাসে) 

১০০% লক্ষ্যমাত্রা    ১০০%    

অজমে      

৮.৫ কেবণ বিন্যাসকৃি েবর্ বিেষ্টকরণ েবর্ বিেবষ্টকৃি ২ % যুগ্মসবচি 

(প্রশাসে) 

১০০% লক্ষ্যমাত্রা    ১০০%    

অজমে      

৯. শুদ্ধাচার সংবিষ্ট এিং দুেীবি প্রবিনরানি সহায়ক অন্যান্য কা মক্রম……………..১৫ (অগ্রাবিকার বভবত্তনি নুযেিম পাঁচটি কা মক্রম) 

৯.১ আওিািীে সংস্থায় শুদ্ধাচার বিষনয় 

পবরদশ মে এিং মিবিবেময় সভা 

পবরদশ মেকৃি ৩ সংখ্যা ক াকাল 

পনয়ন্ট 
৩ লক্ষ্যমাত্রা  ১ ১ ১   সংযুক্তি 

অজমে  ১  ১  

৯.২ আওিািীে দপ্তর /সংস্থায় শুদ্ধাচার সংবিষ্ট  

প্রবশক্ষ্ে / কম মশালা আনয়াজে 

আনয়াবজি ৩ সংখ্যা ক াকাল 

পনয়ন্ট 
২ লক্ষ্যমাত্রা  ১ ১ ১   সংযুক্তি 

অজমে  ১  ১  

৯.৩ ৯.২ আওিািীে দপ্তর /সংস্থার 

ক াকাল/বিকল্প ক াকালনদর কম মপবরকল্পো 

প্রণয়ে ও মূল্যায়নণর উপর কম মশালা আনয়াজে 

আনয়াবজি ৩ সংখ্যা ক াকাল 

পনয়ন্ট 
২ লক্ষ্যমাত্রা  ১ ১ ১   সংযুক্তি 

অজমে    ১  

কপ্রবরি ৩ সংখ্যা ৪ লক্ষ্ লক্ষ্যমাত্রা ১ লক্ষ্ ১ লক্ষ্ ১ লক্ষ্ ১ লক্ষ্    

ptd.portal.gov.bd/sites/default/files/files/ptd.portal.gov.bd/page/a3c09913_3390_4fd5_ad8b_52d24da06b21/-%E0%A7%AD.%E0%A7%A7.pdf
ptd.portal.gov.bd/sites/default/files/files/ptd.portal.gov.bd/page/a3c09913_3390_4fd5_ad8b_52d24da06b21/-%E0%A7%AE.%E0%A7%A7.pdf
ptd.portal.gov.bd/sites/default/files/files/ptd.portal.gov.bd/page/a3c09913_3390_4fd5_ad8b_52d24da06b21/-%E0%A7%AE.%E0%A7%A8-%E0%A7%A7.pdf
ptd.portal.gov.bd/sites/default/files/files/ptd.portal.gov.bd/page/a3c09913_3390_4fd5_ad8b_52d24da06b21/-%E0%A7%AF.%E0%A7%A7.pdf
ptd.portal.gov.bd/sites/default/files/files/ptd.portal.gov.bd/page/a3c09913_3390_4fd5_ad8b_52d24da06b21/-%E0%A7%AF.%E0%A7%A8.pdf
ptd.portal.gov.bd/sites/default/files/files/ptd.portal.gov.bd/page/a3c09913_3390_4fd5_ad8b_52d24da06b21/-%E0%A7%AF.%E0%A7%A9.pdf


কা মক্রনমর োম কম মসম্পাদে সূচক 

 

সূচনকর 

মাে 

একক 

 

িাস্তিায়নের

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যবি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মিছনরর 

লক্ষ্যমাত্রা 

িাস্তিায়ে অগ্রগবি পবরিীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  মন্তব্য 

লক্ষ্যমাত্রা/ 

অজমে 

১ম 

ককায়াে মার 

২য় 

ককায়াে মার 

৩য় 

ককায়াে মার 

৪র্ ম 

ককায়াে মার 

কমাে 

অজমে 

অবজমি 

মাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৯.৪ শুদ্ধাচার সংবিষ্ট এিং দুেীবি প্রবিনরানি 

সহায়ক এসএমএস কপ্ররণ 

ক াকাল 

পনয়ন্ট 

অজমে ১ লক্ষ্ ১ লক্ষ্  ১ লক্ষ  সংযুক্তি 

৯.৫ আওিািীে দপ্তর .সংস্থার বশক্ষ্া প্রবিষ্ঠানে 

শুদ্ধাচার উদ্বুদ্ধকরণ কম মসূচী 

আনয়াবজি ৩ সংখ্যা ক াকাল 

পনয়ন্ট 
৪ লক্ষ্যমাত্রা  ১ ১ ২   সংযুক্তি 

অজমে  ১  ২  

১০. শুদ্ধাচার চচ মার জন্য পুরস্কার প্রদাে....................................................৩ 

১০.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদাে এিং 

পুরস্কারপ্রাপ্তনদর িাবলকা ওনয়িসাইনে প্রকাশ  

প্রদত্ত পুরস্কার ৩ িাবরখ ক াকাল 

পনয়ন্ট 

৩০.০৬.২১ লক্ষ্যমাত্রা    ৩০.০৬.২১   সংযুক্তি 

অজমে    ২৭.০৬.২১  

১১. কম ম-পবরনিশ উন্নয়ে...............................................................২ 

১১.১ কম ম-পবরনিশ উন্নয়ে (স্বাস্থযবিবি 

অনুসরণ.টিওএন্ডইভুি অনকনজা মালামাল 

বিেষ্টকরণ. পবরষ্কার-পবরচ্ছন্নিা বৃবদ্ধ ইিযাবদ)  

উন্নি কম ম-পবরনিশ ২ সংখ্যা 

ও 

িাবরখ 

যুগ্মসবচি 

(প্রশাসে) 

৫টি, 

৩০.০৩.২১ 

লক্ষ্যমাত্রা   ৩০.০৩.২১     

অজমে      

১২. অর্ ম িরাদ্দ....................................................................৩ 

১২.১ শুদ্ধাচার কম ম-পবরকল্পোয় অন্তমভুি বিবভন্ন 

কা মক্রম িাস্তিায়নের জন্য িরাদ্দকৃি অনর্ মর 

আনুমাবেক পবরমাণ 

িরাদ্দকৃি অর্ ম ৩ লক্ষ্ 

োকা 

ক াকাল 

পনয়ন্ট 

৪ লক্ষ্ োকা লক্ষ্যমাত্রা  ১ লক্ষ্ ১ ২    

অজমে  ১ লক্ষ্    

১৩. পবরিীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ে…………………………….৮ 

১৩.১ মন্ত্রণালয়.বিভাগ.রাষ্ট্রীয় প্রবিষ্ঠাে কর্তমক 

প্রণীি জািীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কম ম-পবরকল্পো, 

২০২০-২১ মবন্ত্রপবরষদ বিভানগ দাবখল ও স্ব স্ব 

ওনয়িসাইনে আপনলাডকরণ 

প্রণীি কম ম-

পবরকল্পো 

দাবখলকৃি ও 

আপনলাডকৃি 

২ িাবরখ ক াকাল 

পনয়ন্ট 

০৪.০৮.২০ লক্ষ্যমাত্রা ০৪.০৮.২০       

অজমে ০৩.০৮.২০

২০ 

    

১৩.২ বেি মাবরি সমনয় নত্রমাবসক পবরিীক্ষ্ণ 

প্রবিনিদে মবন্ত্রপবরষদ বিভানগ দাবখল ও স্ব স্ব 

ওনয়িসাইনে আপনলাডকরণ 

নত্রমাবসক 

প্রবিনিদে 

দাবখলকৃি ও 

আপনলাডকৃি 

২ িাবরখ ক াকাল 

পনয়ন্ট 
১৬.০৮.২০ 

১৫.১০.২০ 

১৫.০১.২১ 

১৫.০৪.২১ 

লক্ষ্যমাত্রা ১৬.০৮.২০ ১৫.১০.২০ ১৫.০১.২১ ১৫.০৪.২১    

অজমে ০৩/০৮/২০

২০ 

১৫.১০.২০

২০ 

 ১৭.০৭.২১  

১৩.৩ আওিািীে দপ্তর.সংস্হা (প্রন াজয 

কক্ষ্নত্র) কর্তমক দাবখলকৃি জািীয় শুদ্ধাচার 

ককৌশল কম ম-পবরকল্পো ও পবরিীক্ষ্ণ  

প্রবিনিদনের ওপর ব ডব্যাক প্রদাে 

ব ডব্যাক 

সভা.কম মশালা 

অনুবষ্ঠি 

৪ িাবরখ ক াকাল 

পনয়ন্ট 

২০.০৮.২০ 

২৫.১০.২০ 

২৫.০১.২১ 

২৫.০৪.২১ 

লক্ষ্যমাত্রা ২৫.০৯.২০ ২৫.১০.২০ ২৫.০১.২১ ২৫.০৪.২১    

অজমে ২৫.০৯.২০ ২১.১০.২০

২০ 

 ২৫.০৪.২১  

বি:দ্র:- ককাে ক্রবমনকর কা মক্রম প্রন াজয ো হনল িার কারণ সংবিষ্ট আইে.বিবি.েীবিমালা প মানলাচোপূি মক মন্তব্য কলানম উনেখ করনি হনি। 

 

ptd.portal.gov.bd/sites/default/files/files/ptd.portal.gov.bd/page/a3c09913_3390_4fd5_ad8b_52d24da06b21/-%E0%A7%AF.%E0%A7%AA.pdf
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