
দপ্তর/সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা, ২০২০-২০২১ 

দপ্তর/সংস্থার নার্: টেকসই ও নবায়নয াগ্য জ্বালানন উন্নয়ন কর্তপৃক্ষ (যেডা), নবদ্যুৎ নবভাগ 

 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

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 ননরত তা 

 রর্টি 

৪ 

(সবযৃ াে) 

লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন ১ ১ ১   

১.২ ননরত তা  রর্টির সভার রসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন  

বাস্তবারয়ত 

রসদ্ধান্ত 

৪ % ননরত তা 

 রর্টি 

৭০% 

(সবদৃা) 

লক্ষ্যর্াত্রা ৭০% ৭০% ৭০% ৭০%    

অজমন ৭০% ৭০% ৭০%   

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

২.১ সুশাসন প্রনিষ্ঠার ননন ত্ত 

অংশীজমনর (stakeholders) 

অংশগ্রহমণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ২ সংখ্যা নবায়নয া

গ্য জ্বালানন/ 

জ্বালানন 

দক্ষিা ও 

সংরক্ষ্ণ 

উইং 

০২ লক্ষ্যর্াত্রা  ০১  ০১    

অজমন  ০১    

২.২ অংশীজমনর অংশগ্রহমণ  সভার 

নসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত 

রসদ্ধান্ত 

২ % নবায়নয া

গ্য জ্বালানন/ 

জ্বালানন 

দক্ষিা ও 

সংরক্ষ্ণ 

উইং 

৭০% 

(সবদৃা) 

লক্ষ্যর্াত্রা ৭০% ৭০% ৭০% ৭০%    

অজমন ৭০% ৭০% ৭০%   

২.৩  র্ ম তমা- র্ মচারীকদর অংশগ্রহমণ 

চাকনর সংক্রান্ত নবনভন্ন প্ররশক্ষ্ণ 

আময়াজন 

প্ররশক্ষ্ণার্ী ৩ সংখ্যা প্রশাসন 

উইং 

৪০ জন 

(সবযৃ াে) 

লক্ষ্যর্াত্রা  ২০  ২০    

অজমন  ২২    

২.৪  র্ ম তমা- র্ মচারীকদর অংশগ্রহমণ 

সুশাসন সংক্রান্ত প্ররশক্ষ্ণ আময়াজন 

প্ররশক্ষ্ণার্ী ৩ সংখ্যা প্রশাসন 

উইং 

৪০ জন 

(সবযৃ াে) 

লক্ষ্যর্াত্রা  ২০  ২০    

অজমন  ২২    

৩. শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক আইন/তিতি/নীতিমালা/ম্যানুয়য়ল ও প্রজ্ঞাপন/পতরপত্র-এর িাস্তিায়ন এিং প্রয় াজ্য ক্ষেয়ত্র খসড়া প্রণয়ন………….১০ 

৩.১  Wind energy 

Guidelines of 

Bangladesh 

 

প্রস্তাব কপ্রররত 

 

৪ িানরখ জ্বালানন 

দক্ষিা/ 

নবায়নয া

গ্য জ্বালানন 

উইং 

৩০/৩/২১ লক্ষ্যর্াত্রা   ৩০/৩/২১     

অজমন   ৩০/৩/২১   

      

৩.২  Electric Vehicle 

Charging Station 

 

প্রস্তাব কপ্রররত 

৪ িানরখ জ্বালানন 

দক্ষিা 

উইং 

২৮/২/২১ লক্ষ্যর্াত্রা   ২৮/২/২১     

অজমন   -    



 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

Guideline 

৩.৩  Development of 

Business Case for Net 

Metering Rooftop 

Solar: Industrial and 

Commercial 

Consumers 

 

প্রস্তাব কপ্রররত 

২ িানরখ নবায়নয া

গ্য জ্বালানন 

উইং 

১৫/২/২১ লক্ষ্যর্াত্রা   ১৫/২/২১     

অজমন   ১৫/২/২১    

৪.১ টসবা সংক্রান্ত টোল নি নস্বরসমূহ 

স্ব স্ব তথ্য বাতায়মন দৃশ্য ানকরণ   

 

 

িথ্য বািায়যন 

দৃশ্য ানকৃি 

১ তাররখ প্রশাসন 

উইং 

২৬/৯/২০ 

২৪/১২/২০ 

২৬/৩/২১ 

২৫/৬/২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ২৬/৯/২০ ২৪/১২/২০ ২৬/৩/২১ ২৫/৬/২১    

অজমন ২৬/৯/২০ ২৪/১২/২০ ২৬/৩/২১   

৪.২ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্ শুদ্ধাচার 

কসবাবক্স হালনাগাদ রণ  

কসবাবক্স 

হালনাগাদকৃত 

২ িানরখ প্রশাসন 

উইং 

২৬/৯/২০ 

২৪/১২/২০ 

২৬/৩/২১ 

২৫/৬/২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ২৬/৯/২০ ২৪/১২/২০ ২৬/৩/২১ ২৫/৬/২১    

অজমন ২৬/৯/২০ ২৪/১২/২০ ২৬/৩/২১   

৪.৩ স্বপ্রমণারদত তথ্য প্রকাশ 

ননযদনৃশকা হালনাগাদ কযর 

ওময়বসাইমর্ প্র াশ 

হালনাগাদকৃত 

রনমদ মরশ া 

ওময়বসাইমর্ 

প্র ারশত 

১ তাররখ প্রশাসন 

উইং 

২৬/৯/২০ 

২৪/১২/২০ 

২৬/৩/২১ 

২৫/৬/২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ২৬/৯/২০ ২৪/১২/২০ ২৬/৩/২১ ২৫/৬/২১    

অজমন ২৬/৯/২০ ২৪/১২/২০ ২৬/৩/২১   

৪.৪ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্ তথ্য অরি ার   

কসবাবক্স হালনাগাদ রণ  

কসবাবক্স 

হালনাগাদকৃত 

২ তাররখ প্রশাসন 

উইং 

২৬/৯/২০ 

২৪/১২/২০ 

২৬/৩/২১ 

২৫/৬/২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ২৬/৯/২০ ২৪/১২/২০ ২৬/৩/২১ ২৫/৬/২১    

অজমন ২৬/৯/২০ ২৪/১২/২০ ২৬/৩/২১   

৪.৫ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্র অরভমর্াগ 

প্ররত ার ব্যবস্থা (GRS) কসবাবক্স 

হালনাগাদ রণ 

ওময়বসাইমর্ 

হালনাগাদকৃত 

২ তাররখ প্রশাসন 

উইং 

২৬/৯/২০ 

২৪/১২/২০ 

২৬/৩/২১ 

২৫/৬/২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ২৬/৯/২০ ২৪/১২/২০ ২৬/৩/২১ ২৫/৬/২১    

 

 

অজমন - ২৪/১২/২০ ২৬/৩/২১   

৫. সুশাসন প্রনিষ্ঠা……………………………..৭ 

৫.১ উত্তর্ চচ মার তারল া প্রণয়ন  মর 

স্ব স্ব  ন্ত্রণালয়/রবভামগ কপ্ররণ 

উত্তর্ চচ মার 

তারল া কপ্রররত 

৪ তাররখ প্রশাসন 

উইং 

৩১/০৩/২১ লক্ষ্যর্াত্রা  ৩১/০৩/২১      

অজমন      

৫.২ অনলাইন  নসযেয  অনভয াগ 

ননষ্পনত্তকরণ 

অনভয াগ 

ননষ্পনত্তকৃি 

৩ % প্রশাসন 

উইং 

 ৭০% 

(সবদৃা) 

লক্ষ্যর্াত্রা ৭০% ৭০% ৭০% ৭০%    

অজমন ৭০% ৭০% ৭০%   



 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

       

৬. টসবা প্রদাযনর ও  প্রকযের টক্ষযে শুদ্ধাচার...........................১৪ 

৬.১ টসবা প্রদাযনর টক্ষযে টরনজোযর 

প্রযদয় টসবার নববরণ ও টসবাগ্রহীিার 

 িা ি সংরক্ষণ  

টরনজোর 

হালনাগাদকৃি 

৩ িানরখ প্রশাসন 

উইং 

২৫/৬/২১ লক্ষ্যর্াত্রা    ২৫/৬/২১    

অজমন      

৬.২ সার্ারজ  রনরাপত্তা  র্ মসূরচ/ 

প্রকে বাস্তবায়ন অগ্রগরত 

অগ্রগরতর হার     ১ % নবায়নমর্া

গ্য জ্বালারন/ 

জ্বালারন 

দক্ষ্তা ও 

সংরক্ষ্ণ/ 

প্রশাসন 

উইং 

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০ ৩০ ৩০ ৩০   কেডা’র জন্য 

প্রমর্াজয নয়। অজমন       

৬.৩ সা ানজক ননরাপত্তা ক সৃূনচযি 

প্রাপ্ত বরাদ্দ এবং উপকারযভাগী 

ননবাৃচযনর  ানদন্ড দৃশ্য ান স্থাযন ও 

ওযয়বসাইযে প্রকাশ 

 

 

 

প্রাপ্ত বরাদ্দ ও 

উপকারযভাগী 

ননবাৃচযনর 

 ানদন্ড দৃশ্য ান 

স্থাযন ও 

ওযয়বসাইযে 

প্রকানশি 

২ িানরখ নবায়নমর্া

গ্য জ্বালারন/ 

জ্বালারন 

দক্ষ্তা ও 

সংরক্ষ্ণ/ 

প্রশাসন 

উইং 

৩০/০৯/২০ লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/০৯/২০      কেডা’র জন্য 

প্রমর্াজয নয়। 

 

 

 

 

 

অজমন -      

৬.৪ সা ানজক ননরাপত্তা ক সৃূনচযি  

উপকারযভাগীযদর িানলকা দৃশ্য ান 

স্থাযন ও ওযয়বসাইযে প্রকাশ  

উপকারযভাগীযদ

র িানলকা 

দৃশ্য ান স্থাযন ও 

ওযয়বসাইযে 

প্রকানশি 

    ৩ িানরখ নবায়নমর্া

গ্য জ্বালারন/ 

জ্বালারন 

দক্ষ্তা ও 

সংরক্ষ্ণ/ 

প্রশাসন 

উইং 

৪ 

(সবযৃ াে) 

লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১   কেডা’র জন্য 

প্রমর্াজয নয়। অজমন -     

৬.৫ প্র মল্পর বাস্তবায়ন অগ্রগরত 

পররদশ মন/ পররবীক্ষ্ণ 

দারখলকৃত 

প্ররতমবদন 

২ সংখ্যা নবায়নমর্া

গ্য জ্বালারন/ 

জ্বালারন 

দক্ষ্তা ও 

সংরক্ষ্ণ/ 

প্রশাসন 

উইং 

৪ 

(সবযৃ াে) 

লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন ১ ১    



 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৬.৬ প্র ল্প পররদশ মন/পররবীক্ষ্ণ 

প্ররতমবদমনর সুপাররশ বাস্তবায়ন  

বাস্তবায়মনর হার ৩ % নবায়নয া

গ্য জ্বালানন/ 

জ্বালানন 

দক্ষিা ও 

সংরক্ষণ 

উইং 

 

৮০% 

(সবদৃা) 

লক্ষ্যর্াত্রা ৮০% ৮০% ৮০%  ৮০%     

অজমন ৮০% ৮০%    

৭. ক্রয়যক্ষযে শুদ্ধাচার...................৫ 

৭.১ রপরপএ ২০০৬-এর িারা ১১(২) ও 

রপরপআর ২০০৮-এর রবরি ১৬(৬) 

অনুর্ায়ী ২০২০-২১ অর্ ৃবছযরর ক্রয়-

পরর ল্পনা  ওযয়বসাইযে প্রকাশ 

ক্রয়-পরর ল্পনা 

ওযয়বসাইযে 

প্রকানশি 

৩ তাররখ প্রশাসন 

উইং 

৩১/৮/২০ লক্ষ্যর্াত্রা ৩১/৮/২০       

অজমন ৩১/৮/২০     

৭.২ ই-টেন্ডাযরর র্াধ্যমর্ ক্রয়  ার্ ম 

সম্পাদন 

ই-কর্ন্ডাটর ক্রয় 

সম্পন্ন 

২ % প্রশাসন 

উইং 

৫% 

(সবযৃ াে) 

লক্ষ্যর্াত্রা    ৫%    

 অজমন      

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

৮.১ স্ব স্ব কসবা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

(রসটিমজনস্ চার্ মার) প্রণয়ন, 

হালনাগাদকরন ও 

বাস্তবায়ন  

বাস্তবায়ন 

অগ্রগরত 

পররবীক্ষ্ণকৃত 

২ % প্রশাসন 

উইং 

৬০% 

(সবদৃা) 

লক্ষ্যর্াত্রা ৬০% ৬০% ৬০% ৬০%    

অজমন ৬০% ৬০% ৬০%   

৮.২ শাখা/অরিশাখা ও 

আওিাধীন/অধস্তন কা াৃলয় পনরদশনৃ   

 

পররদশ মন 

সম্পন্ন 

২ সংখ্যা সকল 

ক কৃিাৃ 

১৬ 

(সবযৃ াে) 

লক্ষ্যর্াত্রা ৪ ৪ ৪ ৪    

অজমন ৪ ৪ ৪   

৮.৩ শাখা/অরিশাখা এবং অধীনস্থ 

অনিযসর পররদশ মন প্ররতমবদমনর 

সুপাররশ বাস্তবায়ন 

পররদশ মন 

প্ররতমবদমনর 

সুপাররশ 

বাস্তবারয়ত 

২ % সকল উইং ৬০% 

(সবদৃা) 

লক্ষ্যর্াত্রা ৬০% ৬০% ৬০% ৬০%    

অজমন ৬০% ৬০% ৬০%   

৮.৪ সরচবালয় রনমদ মশর্ালা ২০১৪ 

অনুর্ায়ী নরর্র কেরণ রবন্যাস রণ  

নরর্ কেরণ 

রবন্যাসকৃত 

২ % স্ব স্ব শাখার 

ক কৃিাৃ 

৮০% লক্ষ্যর্াত্রা ২০% ২০% ২০% ২০%    

অজমন ২০% ২০% ২০%   

৮.৫ কেরণ রবন্যাসকৃত নরর্ রবনষ্ট রণ 

 

নরর্ রবননিকৃি 

 
২ % স্ব স্ব শাখার 

ক কৃিাৃ 

১০০% 

(সবযৃ াে) 

লক্ষ্যর্াত্রা ২৫% ২৫% ২৫% ২৫%    

অজমন ২৫% ২৫% ২৫%   

৮.৬ প্রারতষ্ঠারন  গণশুনারন আময়াজন প্রারতষ্ঠারন  

গণশুনারন 

আময়ারজত 

২ সংখ্যা   লক্ষ্যর্াত্রা        

র্াঠ পর্ মাময় 

কা কৃ্র  না 

অজমন      



 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

র্াকায় কেডা’র 

জন্য প্রমর্াজয নয়। 

৯. শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এবং দুনীরত প্ররতমরামি সহায়  অন্যান্য  ার্ মক্রর্……………..১৫ (অগ্রানধকার নভনত্তযি ন্যুনি  পাঁচটি কা কৃ্র ) 

৯.১ নডনজোল হানজরা নননিিকরন নডনজোল হানজরা 

নননিিকৃি 

৪ তাররখ প্রশাসন 

উইং 

৩০/৭/২০ লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/৭/২০       

অজমন ৩০/৭/২০     

৯.২ অনি ননবাৃপক ব্যবস্থা 

িদারনককরন 

অনি ননবাৃপক 

ব্যবস্থা 

িদারনককৃি 

৪ তাররখ প্রশাসন 

উইং 

৩০/৭/২০ লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/৭/২০       

অজমন ৩০/৭/২০     

৯.৩ ক চৃারী-ক চৃারীযদর ছুটি  ঞ্জুর 

কা কৃ্র  ননধাৃনরি স যয় সম্পন্নকরণ 

ক চৃারী-

ক চৃারীযদর ছুটি 

 ঞ্জুর কা কৃ্র  

ননধাৃনরি স যয় 

সম্পন্নকরণকৃি 

৪ % প্রশাসন 

উইং 

১০০% 

(সবদৃা) 

লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন ১০০% ১০০% ১০০%   

৯.৪ টসাস্যাল ন নডয়া ব্যবহার কযর 

নাগনরক স স্যা স াধান 

টসাস্যাল ন নডয়া 

ব্যবহার কযর 

নাগনরক স স্যা 

স াধানকৃি 

২ % প্রশাসন 

উইং 

৭০% 

(সবদৃা) 

লক্ষ্যর্াত্রা ৭০% ৭০% ৭০% ৭০%    

অজমন ৭০% ৭০% ৭০%   

৯.৫ কেডা  ার্ মালয় পররষ্কার পররচ্ছন্ন 

রাখার জন্য SOP প্রস্তুত রণ   

 

কেডা  ার্ মালয় 

পররষ্কার পররচ্ছন্ন 

রাখার জন্য 

SOP প্রস্তুতকৃত   

১ তাররখ প্রশাসন 

উইং 

৩১/১২/২০ লক্ষ্যর্াত্রা  ৩১/১২/২০      

অজমন  ৩১/১২/২০    

১০. শুদ্ধাচার চচাৃর জন্য পুরস্কার/প্রযণাদনা প্রদান..............................৩ 

১০.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এবং 

পুরস্কারপ্রাপ্তযদর িানলকা ওযয়বসাইযে 

প্রকাশ 

 

প্রদত্ত পুরস্কার ৩ তাররখ প্রশাসন 

উইং 

৩১/৫/২১ লক্ষ্যর্াত্রা    ৩১/৫/২১    

অজমন      

১১. ক  ৃপনরযবশ উন্নয়ন....................................................................২ 

১১.১ ক পৃনরযবশ উন্নয়ন (স্বাস্থুনবনধ 

অন্যসরণ/টিওনন্ডভুি অযকযজা 

 ালা াল নবনিকরণ/পনরষ্কার-

পনরচ্ছন্নিা বৃনদ্ধ ইিুানদ) 

 

 

 

উন্নত 

 র্ মপররমবশ 

২ সংখ্যা প্রশাসন 

উইং 

২ লক্ষ্যর্াত্রা  ১  ১    

অজমন  ১    



 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১২.অর্ ৃবরাদ্দ..................................................................২ 

১২.১ শুদ্ধাচার ক -ৃপনরকেনায় 

অনৃ্তভুি নবনভন্ন কা কৃ্র  বাস্তবায়যনর 

জন্য বরাদ্দকৃি  অমর্ মর আন্য াননক 

পররর্াণ 

বরাদ্দকৃি অর্ ৃ ২ লক্ষ 

োকা 

প্রশাসন 

উইং 

২.৫ লক্ষ লক্ষ্যর্াত্রা ০.৫ লক্ষ ০.৫ লক্ষ ০.৫ লক্ষ ১ লক্ষ    

অজমন .২ লক্ষ 

 

.১৫ লক্ষ .১৫ লক্ষ     

১৩. পররবীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন…………………………….৪      

১৩.১ দপ্তর/সংস্হা কর্তকৃ প্রণীি                                          

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-

পরর ল্পনা, ২০২০-২১ স্ব স্ব  ন্ত্রণালয় 

এবং ওযয়বসাইযে আপযলাডকরণ 

প্রণীত  র্ ম-

পরর ল্পনা 

আপযলাডকৃত 

২ িানরখ প্রশাসন 

উইং 

৩১/৭/২০ লক্ষ্যর্াত্রা ৩১/৭/২০       

অজমন ৩১/৭/২০     

১৩.২ রনি মাররত সর্ময় নত্রর্ারস  

পররবীক্ষ্ণ প্ররতমবদন সংনিি 

 ন্ত্রণালয়/নবভাযগ দারখল ও স্ব স্ব 

ওযয়বসাইযে আপযলাডকরণ 

নত্রর্ারস  

প্ররতমবদন 

দারখলকৃত ও 

আপযলাডকৃত 

২ সংখ্যা প্রশাসন 

উইং 

০৭/৭/২০ 

০৭/১/২১ 

০৭/৪/২১ 

০৭/৭/২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ০৭/৭/২০ ১০/১০/২০ ০৭/১/২১ ০৭/৪/২১    

অজমন - ১৫/১০/২০ ০৭/১/২১   

 

       

 


