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জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কম র্-পিরকল্পনা পৰ্ণয়ন ও বাস্তবায়ন অগৰ্গিত পিরবীক্ষণ কাঠােমা, ২০১৯-২০২০ 
দপ্তর/সংস্থার নাম: বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্   
 

কায র্কৰ্েমর নাম কম র্সম্পাদন সূচক 
 

সূচেকর 
মান 

একক 
 

বাস্তবায়েনর 
দািয়তব্পৰ্াপ্ত 
বয্িক্ত/পদ 

২০১৯-২০২০ 
অথ র্বছেরর 
লক্ষয্মাতৰ্া 

বাস্তবায়ন অগৰ্গিত পিরবীক্ষণ, ২০১৯-২০২০  মন্তবয্ 
লক্ষয্মাতৰ্া/ 

অজর্ন 
১ম 

েকায়াট র্ার 
২য় 

েকায়াট র্ার 
৩য় 

েকায়াট র্ার 
৪থ র্ 

েকায়াট র্ার 
েমাট 
অজর্ন 

অিজর্ত 
মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 
১. পৰ্ািতষ্ঠািনক বয্বস্থা .............................................................. ৮ 
১.১ ৈনিতকতা কিমিটর সভা   অনুিষ্ঠত সভা ৪ সংখয্া উপ-পিরচালক 

(পৰ্শাসন ও সমনব্য়) 
৪ লক্ষয্মাতৰ্া ১ ১ ১ ১     

অজর্ন ১ ১ ১ ১ ৪ ৪ 
১.২ ৈনিতকতা কিমিটর সভার িসদ্ধান্ত 
বাস্তবায়ন  

বাস্তবািয়ত িসদ্ধান্ত ৪ % উপ-পিরচালক 
(পৰ্শাসন ও সমনব্য়) 

১০০ লক্ষয্মাতৰ্া ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    
অজর্ন ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ৪ 

২. দক্ষতা ও ৈনিতকতার উন্নয়ন .................................................১০ 
২.১ সুশাসন পৰ্িতষ্ঠার িনিমত্ত অংশীজেনর 
(stakeholder) অংশগৰ্হেণ  সভা 

অনুিষ্ঠত সভা ২ সংখয্া পিরচালক 
(পৰ্শাসন ও অথ র্) 

২ লক্ষয্মাতৰ্া - ১ - ১    
অজর্ন  ১  ১ ২ ২ 

২.২ অংশীজেনর অংশগৰ্হেণ  সভার িসদ্ধান্ত 
বাস্তবায়ন 

বাস্তবািয়ত িসদ্ধান্ত ২ % উপ-পিরচালক 
(পৰ্শাসন ও সমনব্য়) 

১০০ লক্ষয্মাতৰ্া  ১০০  ১০০    
অজর্ন  ১০০  ১০০ ১০০ ২ 

২.৩ কম র্কতর্া-কম র্চািরেদর অংশগৰ্হেণ 
চাকির সংকৰ্ান্ত িবিভন্ন পৰ্িশক্ষণ আেয়াজন 

পৰ্িশক্ষণাথ� ৩ সংখয্া সহকারী পিরচালক 
(পৰ্শাসন) 

৩০ লক্ষয্মাতৰ্া - ১৫ - ১৫    
অজর্ন  ১৫  ১৫ ৩০ ৩ 

২.৪ কম র্কতর্া-কম র্চািরেদর অংশগৰ্হেণ 
সুশাসন সংকৰ্ান্ত পৰ্িশক্ষণ আেয়াজন 

পৰ্িশক্ষণাথ� ৩ সংখয্া সহকারী পিরচালক 
(পৰ্শাসন) 

৩০ লক্ষয্মাতৰ্া ১৫  ১৫     
অজর্ন ১৫  ১৫  ৩০ ৩  

৩. শুদ্ধাচার পৰ্িতষ্ঠায় সহায়ক আইন/িবিধ/নীিতমালা/ময্ানুেয়ল ও পৰ্জ্ঞাপন/পিরপতৰ্-এর বাস্তবায়ন এবং পৰ্েযাজয্ েক্ষেতৰ্ খসড়া পৰ্ণয়ন…………….১০ 
৩.১ টুয্র অপােরটর ও টুয্িরস্ট গাইড ও 
টৰ্ােভল এেজন্ট  িনবন্ধন নীিতমালা-২০১৯ 
পৰ্ণয়ন 

নীিতমালা েপৰ্িরত ৫ সংখয্া উপ-পিরচালক 
(পিরকল্পনা ও 

গেবষণা) 

০১ লক্ষয্মাতৰ্া - - - ১    
অজর্ন    ১  ৫ 

৩.২  বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্ এর সােথ 
আন্তর্জািতক পয র্টন েমলায় েবসরকাির টুয্র 
অপােরটেরর অংশগৰ্হণ নীিতমালা ২০১৯ 

নীিতমালা েপৰ্িরত  ৫ সংখয্া উপ-পিরচালক 
(পিরকল্পনা ও 

গেবষণা) 

০১ লক্ষয্মাতৰ্া - - - ১    
অজর্ন    ১  ৫  

৪. ওেয়বসাইেট েসবাবক্স হালনাগাদকরণ ..........................................৮ 
৪.১ েসবা সংকৰ্ান্ত েটাল িফৰ্ নমব্রসমূহ সব্ সব্ 
তথয্ বাতায়েন দৃশয্মানকরণ  

তথ্য বাতায়েন 
দৃশয্মানকৃত 

১ তািরখ সহকারী পিরচালক  
(িবপণন ও বৰ্ািণ্ডং) 

১৫.১০.২০১৯ 
১৫.০১.২০২০ 
১৫.০৪.২০২০ 
১৫.০৭.২০২০ 

লক্ষয্মাতৰ্া ১৫.১০. 
২০১৯ 

১৫.০১. 
২০২০ 

১৫.০৪. 
২০২০ 

১৫.০৭. 
২০২০ 

   

অজর্ন ১৫.১০. 
২০১৯ 

১৫.০১. 
২০২০ 

১৫.০৪. 
২০২০ 

১৫.০৭. 
২০২০ 

 ১ 

৪.২ সব্ সব্ ওেয়বসাইেট শুদ্ধাচার েসবাবক্স 
হালনাগাদকরণ  

েসবাবক্স 
হালনাগাদকৃত 

 

২ তািরখ সহকারী পিরচালক  
(িবপণন ও বৰ্ািণ্ডং) 

১৫.১০.২০১৯ 
১৫.০১.২০২০ 
১৫.০৪.২০২০ 
১৫.০৭.২০২০ 

লক্ষয্মাতৰ্া 
 

১৫.১০. 
২০১৯ 

১৫.০১. 
২০২০ 

১৫.০৪. 
২০২০ 

১৫.০৭. 
২০২০ 

   

অজর্ন ১৫.১০. 
২০১৯ 

১৫.০১. 
২০২০ 

১৫.০৪. 
২০২০ 

১৫.০৭. 
২০২০ 

 ২ 
 

৪.৩ সব্পৰ্েণািদত তথয্ পৰ্কাশ িনেদ র্িশকা 
হালনাগাদ কের ওেয়বসাইেট পৰ্কাশ 

হালনাগাদকৃত 
িনেদ র্িশকা 

ওেয়বসাইেট 
পৰ্কািশত 

১ তািরখ সহকারী পিরচালক 
(পৰ্শাসন) 

১৫.১০.২০১৯ লক্ষয্মাতৰ্া 
 

১৫.১০. 
২০১৯ 

- - - 
   

অজর্ন ১৫.১০. 
২০১৯ 

    ১ 
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কায র্কৰ্েমর নাম কম র্সম্পাদন সূচক 
 

সূচেকর 
মান 

একক 
 

বাস্তবায়েনর 
দািয়তব্পৰ্াপ্ত 
বয্িক্ত/পদ 

২০১৯-২০২০ 
অথ র্বছেরর 
লক্ষয্মাতৰ্া 

বাস্তবায়ন অগৰ্গিত পিরবীক্ষণ, ২০১৯-২০২০  মন্তবয্ 
লক্ষয্মাতৰ্া/ 

অজর্ন 
১ম 

েকায়াট র্ার 
২য় 

েকায়াট র্ার 
৩য় 

েকায়াট র্ার 
৪থ র্ 

েকায়াট র্ার 
েমাট 
অজর্ন 

অিজর্ত 
মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 
৪.৪ সব্ স্ব ওেয়বসাইেট তথয্ অিধকার 
েসবাবক্স হালনাগাদকরণ  

েসবাবক্স 
হালনাগাদকৃত 

 

২ তািরখ সহকারী পিরচালক  
(িবপণন ও বৰ্ািণ্ডং) 

১৫.১০.২০১৯ 
১৫.০১.২০২০ 
১৫.০৪.২০২০ 
১৫.০৭.২০২০ 

লক্ষয্মাতৰ্া ১৫.১০. 
২০১৯ 

১৫.০১. 
২০২০ 

১৫.০৪. 
২০২০ 

১৫.০৭. 
২০২০ 

   

অজর্ন ১৫.১০. 
২০১৯ 

১৫.০১. 
২০২০ 

১৫.০৪. 
২০২০ 

১৫.০৭. 
২০২০ 

 ২ 

৪.৫  সব্ সব্ ওেয়বসাইেটর অিভেযাগ পৰ্িতকার 
বয্বস্থা (GRS) েসবাবক্স হালনাগাদকরণ 

ওেয়বসাইেট 
হালনাগাদকৃত 

২ তািরখ সহকারী পিরচালক  
(িবপণন ও বৰ্ািণ্ডং) 

১৫.১০.২০১৯ 
১৫.০১.২০২০ 
১৫.০৪.২০২০ 
১৫.০৭.২০২০ 

লক্ষয্মাতৰ্া ১৫.১০. 
২০১৯ 

১৫.০১. 
২০২০ 

১৫.০৪. 
২০২০ 

১৫.০৭. 
২০২০ 

 
  

অজর্ন ১৫.১০. 
২০১৯ 

১৫.০১. 
২০২০ 

১৫.০৪. 
২০২০ 

১৫.০৭. 
২০২০ 

 ২ 

৫. সুশাসন পৰ্িতষ্ঠা…………………………….৬ 

৫.১  উত্তম চচ র্ার তািলকা পৰ্ণয়ন কের সব্ সব্ 
মন্তৰ্ণালয়/ িবভােগ েপৰ্রণ 

উত্তম চচ র্ার তািলকা 
েপৰ্িরত 

৩ তািরখ সহকারী পিরচালক 
(পৰ্শাসন) 

৩০.০৪.২০২০ লক্ষয্মাতৰ্া    ৩০.০৪. 
২০২০ 

   

অজর্ন ১১.০৯. 
২০১৯ 

    ৩ 

৫.২ বাংলােদশ জাতীয় িডিজটাল 
আিকর্েটকচার-এর েফাকাল পেয়ন্ট ও িবকল্প 
েফাকাল পেয়ন্ট কম র্কতর্া িনেয়াগ ও 
ওেয়বসাইেট পৰ্কাশ 

েফাকাল পেয়ন্ট ও 
িবকল্প েফাকাল 
পেয়ন্ট কম র্কতর্া 
িনেয়াগকৃত ও 
ওেয়বসাইেট 

পৰ্কািশত 

২ তািরখ উপ-পিরচালক 
(পিরকল্পনা ও 

গেবষণা)  

৩০.০৪.২০২০ লক্ষয্মাতৰ্া    ৩০.০৪. 
২০২০ 

   

অজর্ন    -  - 

৫.৩ জনসব্াথ র্ সংিশ্লষ্ট তথয্ পৰ্কাশ (সুরক্ষা 
পৰ্দান) িবিধমালা ২০১৭-এর িবিধ ৪ অনুসাের 
“েডিজগেনেটড অিফসার” িনেয়াগ ও 
ওেয়বসাইেট পৰ্কাশ 

েডিজগেনেটড 
অিফসার িনেয়াগকৃত 

ও ওেয়বসাইেট 
পৰ্কািশত 

১ তািরখ উপ-পিরচালক 
(পৰ্শাসন ও সমনব্য়) 

৩০.০৯.২০১৯ লক্ষয্মাতৰ্া ৩০.০৯. 
২০১৯  

      

অজর্ন ১১.০৯. 
২০১৯ 

    ১ 

৬. পৰ্কেল্পর েক্ষেতৰ্ শুদ্ধাচার ……………..…. ৯ 
৬.১ পৰ্কেল্পর বািষ র্ক কৰ্য় পিরকল্পনা 
অনুেমাদন 

অনুেমািদত কৰ্য় 
পিরকল্পনা 

২ তািরখ িসইও/  পিরচালক 
(িবপণন, পিরকল্পনা 

ও জনসংেযাগ) 

৩০.০৯. ২০১৯ লক্ষয্মাতৰ্া ৩০.০৯. 
২০১৯ 

     ২০১৯-২০ 
অথ র্বছের 
িবিটিবর 

েকান পৰ্কল্প 
েনই 

অজর্ন -     ২ 

৬.২ এিডিপ বাস্তবায়ন অগৰ্গিত অগৰ্গিতর হার ১ % পিরচালক (িবপণন, 
পিরকল্পনা ও 
জনসংেযাগ) 

১০০ লক্ষয্মাতৰ্া ২৫ ৫০ ৭৫ ১০০    
 

 
অজর্ন - - - - - ১ 

৬.৩ পৰ্কেল্পর বাস্তবায়ন অগৰ্গিত পিরদশ র্ন/ 
পিরবীক্ষণ 
 

দািখলকৃত 
পৰ্িতেবদন 

৩ সংখয্া পিরচালক (িবপণন, 
পিরকল্পনা ও 
জনসংেযাগ) 

১ লক্ষয্মাতৰ্া  ১      
অজর্ন  -   

 
 ৩ 

৬.৪  পৰ্কল্প পিরদশ র্ন/ পিরবীক্ষণ 
পৰ্িতেবদেনর সুপািরশ বাস্তবায়ন 

বাস্তবায়েনর হার ৩ % পিরচালক (িবপণন, 
পিরকল্পনা ও 
জনসংেযাগ) 

১০০ লক্ষয্মাতৰ্া ২৫ ৫০ ৭৫ ১০০    
অজর্ন - - - -  ৩ 



3 

 

কায র্কৰ্েমর নাম কম র্সম্পাদন সূচক 
 

সূচেকর 
মান 

একক 
 

বাস্তবায়েনর 
দািয়তব্পৰ্াপ্ত 
বয্িক্ত/পদ 

২০১৯-২০২০ 
অথ র্বছেরর 
লক্ষয্মাতৰ্া 

বাস্তবায়ন অগৰ্গিত পিরবীক্ষণ, ২০১৯-২০২০  মন্তবয্ 
লক্ষয্মাতৰ্া/ 

অজর্ন 
১ম 

েকায়াট র্ার 
২য় 

েকায়াট র্ার 
৩য় 

েকায়াট র্ার 
৪থ র্ 

েকায়াট র্ার 
েমাট 
অজর্ন 

অিজর্ত 
মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 
৭.  কৰ্য়েক্ষেতৰ্ শুদ্ধাচার …………………….৭ 
৭.১ িপিপএ ২০০৬-এর ধারা ১১(২) ও 
 িপিপআর ২০০৮-এর িবিধ ১৬(৬) অনুযায়ী 
২০১৯-২০ অথ র্ বছেরর কৰ্য়-পিরকল্পনা 
ওেয়বসাইেট পৰ্কাশ  

কৰ্য়-পিরকল্পনা 
ওেয়বসাইেট 

পৰ্কািশত 

৩ তািরখ উপ-পিরচালক 
(অথ র্) 

৩০.০৯. ২০১৯ লক্ষয্মাতৰ্া ৩০.০৯. 
২০১৯ 

      

অজর্ন ৩০.০৯. 
২০১৯ 

    ৩  

৭.২ ই-েটন্ডােরর মাধয্েম কৰ্য় কায র্ সম্পাদন ই-েটন্ডাের কৰ্য় 
সম্পন্ন 

৪ % উপ-পিরচালক 
(অথ র্) 

৪০ লক্ষয্মাতৰ্া ২৫ ৫০ ৭৫ ১০০    
অজর্ন ২৫ ৫০ ৭৫ ১০০  ৪ 

৮. সব্চ্ছতা ও জবাবিদিহ শিক্তশালীকরণ..............................................১২ 
৮.১ সব্ সব্ েসবা পৰ্দান পৰ্িতশৰ্ুিত (িসিটেজনস্ 
চাট র্ার) পৰ্ণয়ন ও বাস্তবায়ন  

েসবা পৰ্দান 
পৰ্িতশৰ্ুিত পৰ্ণীত ও 

বাস্তবািয়ত 

২ তািরখ িসইও/ পিরচালক 
(সকল)  

১৫.১০.২০১৯ 
১৫.০১.২০২০ 
১৫.০৪.২০২০ 
১৫.০৭.২০২০ 

লক্ষয্মাতৰ্া ১৫.১০. 
২০১৯ 

১৫.০১. 
২০২০ 

১৫.০৪. 
২০২০ 

১৫.০৭. 
২০২০ 

 
  

অজর্ন ১৫.১০. 
২০১৯ 

১৫.০১. 
২০২০ 

১৫.০৪. 
২০২০ 

১৫.০৭. 
২০২০ 

 ২ 

৮.২ শাখা/ অিধশাখা এবং অধীনস্থ অিফস 
পিরদশ র্ন 

পিরদশ র্ন সম্পন্ন ২ সংখয্া িসইও/ পিরচালক 
(সকল) 

২ লক্ষয্মাতৰ্া ১  ১     
অজর্ন ১  ১  ২ ২ 

৮.৩ শাখা/ অিধশাখা এবং অধীনস্থ অিফস 
পিরদশ র্ন পৰ্িতেবদেনর সুপািরশ বাস্তবায়ন 

পিরদশ র্ন 
পৰ্িতেবদেনর 

সুপািরশ বাস্তবািয়ত 

২ % উপ-পিরচালক 
(সকল) 

১ লক্ষয্মাতৰ্া ১০০  ১০০     
অজর্ন ১০০  ১০০  ২ ২ 

৮.৪ সিচবালয় িনেদ র্শমালা ২০১৪ অনুযায়ী 
নিথর েশৰ্িণ িবনয্াসকরণ  

নিথ েশৰ্িণ 
িবনয্াসকৃত 

২ % 
উপ-পিরচালক 

(সকল) 
১০০ লক্ষয্মাতৰ্া ২৫ ৫০ ৭৫ ১০০    

অজর্ন ২৫ ৫০ ৭৫ ১০০  ২ 
৮.৫  েশৰ্িণ িবনয্াসকৃত নিথ িবনষ্টকরণ নিথ িবনষ্টকৃত 

২ % 
উপ-পিরচালক 

(সকল) 
৫ লক্ষয্মাতৰ্া    ৫    

অজর্ন    -  - 

৮.৬ পৰ্িতষ্ঠািনক গণশুনানী আেয়াজন  
পৰ্িতষ্ঠািনক 
গণশুনানী 
আেয়ািজত 

২ সংখয্া 
পিরচালক 
(সকল) 

১ 

লক্ষয্মাতৰ্া   ১     
 

অজর্ন   -    

৯. শুদ্ধাচার  সংিশ্লস্ট এবং দুন�িত পৰ্িতেরােধ সহায়ক অনয্ানয্ কায র্কৰ্ম..............................১৫ (অগৰ্ািধকার িভিত্তেত নুনয্তম ৫িট কায র্কৰ্ম) 
৯.১ পয র্টন সুিবধািদ সৃিষ্টর লেক্ষয্ িবিটিব’র 
অথ র্ায়েন গৃহীত উন্নয়ন কায র্কৰ্ম পিরদশ র্ন/ 
পিরবীক্ষণ 

কায র্কৰ্ম পিরদশ র্ন/ 
পিরবীক্ষণ 

৩ সংখয্া 
পিরচালক 

(পৰ্শাসন ও অথ র্) 
১৬ 

লক্ষয্মাতৰ্া ৪ ৪ ৪ ৪    
অজর্ন ৪ ৪ ৪ ৪  ৩ 

৯.২ দপ্তর/ সংস্থায়  অনলাইন/ 
ই-েসবা চালু  
 
 

অনলাইন/ ই-েসবা 
চালুকৃত 

৩ সংখয্া 
উপপিরচালক 
(িবপণন ও 

জনসংেযাগ) 
১ 

লক্ষয্মাতৰ্া    ১    
অজর্ন    ১  ৩ 

৯.৩ িবিভন্ন েজলার পয র্টন েসবা 
সহজীকরেণর জনয্ বৰ্িশউর/িডিজটাল গাইড 
মুদৰ্ণ 

বৰ্িশউর/ িডিজটাল 
গাইড মুদৰ্ণকৃত ৩ সংখয্া 

পিরচালক  
(িবপণন, পিরকল্পনা 

ও জনসংেযাগ) 
১০ 

লক্ষয্মাতৰ্া ২ ২ ৩ ৩    
অজর্ন - - - - - - 

৯.৪ পয র্টন খােত সংিশ্লস্ট মানব সম্পদ 
উন্নয়েনর জনয্ পৰ্িশক্ষণ পৰ্দান 

পৰ্িশক্ষণপৰ্াপ্ত 
পৰ্িশক্ষণাথ� ৩ সংখয্া 

উপ-পিরচালক 
(পৰ্শাসন ও সমনব্য়) 

৪০০ 
লক্ষয্মাতৰ্া ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজর্ন ১০০ ১০০ ১০০ ১০০  ৩ 



4 

 

কায র্কৰ্েমর নাম কম র্সম্পাদন সূচক 
 

সূচেকর 
মান 

একক 
 

বাস্তবায়েনর 
দািয়তব্পৰ্াপ্ত 
বয্িক্ত/পদ 

২০১৯-২০২০ 
অথ র্বছেরর 
লক্ষয্মাতৰ্া 

বাস্তবায়ন অগৰ্গিত পিরবীক্ষণ, ২০১৯-২০২০  মন্তবয্ 
লক্ষয্মাতৰ্া/ 

অজর্ন 
১ম 

েকায়াট র্ার 
২য় 

েকায়াট র্ার 
৩য় 

েকায়াট র্ার 
৪থ র্ 

েকায়াট র্ার 
েমাট 
অজর্ন 

অিজর্ত 
মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 
৯.৫ েজলা পয র্ােয় জনসেচতনতামূলক সভা/ 
কম র্শালা আেয়াজন 

আেয়ািজত সভা/ 
কম র্শালা ৩ সংখয্া 

পিরচালক  
(িবপণন, পিরকল্পনা 

ও জনসংেযাগ) 
৫ 

লক্ষয্মাতৰ্া ১ ১ ১ ২    
অজর্ন - - - ৪ ৪ ২.৪  

১০. শুদ্ধাচার চচ র্ার জনয্ পুরস্কার পৰ্দান.....................................৫ 
১০.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার পৰ্দান  
 

পৰ্দত্ত পুরস্কার ৩ তািরখ িসইও ২৭.০৬.২০২০ লক্ষয্মাতৰ্া 
- - - 

২৭.০৬. 
২০২০ 

 
 

  

অজর্ন    ২৭.০৬. 
২০২০ 

 ৩  

১০.২ ২০১৮-১৯ অথ র্ বছের শুদ্ধাচার পুরস্কার 
পৰ্াপ্তেদর তািলকা ওেয়বসাইেট পৰ্কাশ 

অথ র্ বরাদ্দকৃত ২ তািরখ সহকারী পিরচালক  
(িবপণন ও বৰ্ািণ্ডং)  

১০.০৭.২০১৯ লক্ষয্মাতৰ্া ১০.০৭. 
২০১৯ 

      

অজর্ন ১০.০৭. 
২০১৯ 

    ২ 

১১. অথ র্ বরাদ্দ....................................................................২ 
১১.১ শুদ্ধাচার কম র্-পিরকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত 
িবিভন্ন কায র্কৰ্ম বাস্তবায়েনর জনয্ বরাদ্দকৃত  
অেথ র্র আনুমািনক পিরমাণ 

বরাদ্দকৃত অথ র্ ২ লক্ষ 
টাকা 

পিরচালক 
(পৰ্শাসন ও অথ র্) 

৮ লক্ষয্মাতৰ্া ২ ২ ২ ২   
 

 

অজর্ন .৫ .৫ .৫ .৫ ২ .৫ 
১২. পিরবীক্ষণ ও মূলয্ায়ন......................................................৮ 
১২.১ দপ্তর/ সংস্থা কতৃর্ক  পৰ্ণীত জাতীয় 
শুদ্ধাচার েকৗশল কম র্-পিরকল্পনা, ২০১৯-২০ 
সব্ সব্  মন্তৰ্ণালয়/ িবভােগ দািখল ও  সব্ সব্ 
ওেয়বসাইেট আপেলাডকরণ 

পৰ্ণীত কম র্-
পিরকল্পনা 

আপেলাডকৃত 

২ তািরখ উপ-পিরচালক 
(পৰ্শাসন ও সমনব্য়) 

১০.০৭.২০১৯ লক্ষয্মাতৰ্া ১০.০৭. 
২০১৯ 

       

অজর্ন ১০.০৭. 
২০১৯ 

    ২ 

১২.২ িনধ র্ািরত সমেয় ৈতৰ্মািসক পিরবীক্ষণ 
পৰ্িতেবদন সংিশ্লষ্ট মন্তৰ্ণালয়/ িবভােগ দািখল 
ও  সব্ সব্ ওেয়বসাইেট আপেলাডকরণ 

ৈতৰ্মািসক পৰ্িতেবদন 
দািখলকৃত ও 
আপেলাডকৃত 

 
২ 

 
তািরখ 

উপ-পিরচালক 
(পৰ্শাসন ও সমনব্য়) 

 
৪ 

লক্ষয্মাতৰ্া ১৫.১০. 
২০১৯ 

১৫.০১. 
২০২০ 

১৫.০৪. 
২০২০ 

১৫.০৭. 
২০২০ 

  
 

 

অজর্ন ১৫.১০. 
২০১৯ 

১৫.০১. 
২০২০ 

১৫.০৪. 
২০২০ 

১৫.০৭. 
২০২০ 

 ২ 

১২.৩ আওতাধীন আঞ্চিলক/ মাঠ পয র্ােয়র 
কায র্ালয় কতৃর্ক দািখলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার 
েকৗশল পিরকল্পনা ও পিরবীক্ষণ পৰ্িতেবদেনর 
উপর িফডবয্াক পৰ্দান 

িফডবয্াক সভা / 
কম র্শালা অনুিষ্ঠত 

 তািরখ উপ-পিরচালক 
(পৰ্শাসন ও সমনব্য়) 

৪ লক্ষয্মাতৰ্া - - - -   মাঠ 
পয র্ােয় 
েকান 

কায র্ালয় 
েনই।   

অজর্ন - - - -  ৪ 

েমাট নমব্র = 
 

           ৮৯  

 


