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

দপ্তর/সংস্থার নার্: বাংলাদদশ ট্যুররজম ববার্ ড                                                     

 া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 ২ সংখ্যা ক া াল 

পময়ন্ট 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১   ১    

অজমন ১ ১ ১  ৩ 

১.২ ননরত তা  রর্টির সভার রসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত 

রসদ্ধান্ত 

৬ % সংরিষ্ট স ল 

 র্ ম তমা 

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন ১০০% ১০০% ১০০%  ১০০% 

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

২.১ সুশাসন প্ররিষ্ঠার রনরমত্ত 

অংশীজমনর অংশগ্রহমণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ২ সংখ্যা পররচালক 

(রবপণন, 

পররকল্পনা ও 

জনসংদ াগ) 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন ১ ১ ১  ৩ 

২.২ অংশীজমনর অংশগ্রহমণ  সভার 

রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত 

রসদ্ধান্ত 

২ % সংরিষ্ট স ল 

 র্ ম তমা 

১০০% 

ক্রর্পুরিভূত 

লক্ষ্যর্াত্রা ২৫% ৫০% ৭৫% ১০০%    

অজমন ২৫% ৫০% ৭৫%  ৭৫% 

২.৩  র্ ম তমা- র্ মচারীকদর অংশগ্রহমণ 

চাকরর সংক্রান্ত রবরিন্ন প্ররশক্ষ্ণ 

আময়াজন 

প্ররশক্ষ্ণার্ী ৩ সংখ্যা সহ ারী 

পররচাল  

(প্রশাসন) 

৫০ লক্ষ্যর্াত্রা ১৩ ১৩ ১২ ১২    

অজমন ১৩ ১৩ ১২  ৩৮ 

২.৪  র্ ম তমা- র্ মচারীকদর অংশগ্রহমণ 

সুশাসন সংক্রান্ত প্ররশক্ষ্ণ আময়াজন 

প্ররশক্ষ্ণার্ী ৩ সংখ্যা সহ ারী 

পররচাল  

(প্রশাসন) 

৫০ লক্ষ্যর্াত্রা ১৩ ১৩ ১২ ১২    

অজমন ১৩ ১৩ ১২  ৩৮ 

৩. শুদ্ধাচার প্ররতষ্ঠায় সহায়  আইন/রবরি/নীরতর্ালা/ম্যানুয়াল ও প্রজ্ঞাপন/পররপত্র-এর বাস্তবায়ন এবং প্রমর্াজয কক্ষ্মত্র খসড়া প্রণয়ন………………………………১০ 

৩.১ ট্যুররজম বসক্টদরর রবরিন্ন 

উপখাদির জন্য স্ট্ুান্ডার্ ড অপাদরটং 

প্ররসরর্উরস  (এস ও রপ) প্রণয়ন 

অনুদমাদদনর জন্য 

খসড়া প্রস্তাব  

মন্ত্রণালদয় বপ্রররি 

৩ তাররখ সহ ারী 

পররচাল  

(পরর ল্পনা 

ও গমবষণা) 

৩০.০৮.২০২০ লক্ষ্যর্াত্রা ৩০.০৮. 

২০২০ 

      

অজমন ৩০.০৮. 

২০২০ 

   ৩০.০৮. 

২০২০ 

৩.২ বাংলাদদশ ট্যুররজম ববার্ ড এর 

চাকুরী প্ররবধানমালা সংদশাধন 

 

 

 

সংদশাধদনর জন্য 

খসড়া প্রস্তাব 

মন্ত্রণালদয় বপ্রররি 

৩ তাররখ সহ ারী 

পররচাল   

(কবার্ ম ও আইন) 

১০.০৬.২০২১ লক্ষ্যর্াত্রা    ১০.০৬. 

২০২১ 

   

অজমন   ০৩.০৩. 

২০২১ 

 

 

০৩.০৩. 

২০২১ 
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 া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 

৩.৩  বাংলাদদশ ট্যুররজম ববার্ ড এর 

কম ডকিডা-কম ডচাররদদর বপনশন 

নীরিমালা প্রণয়ন 

অনুদমাদদনর জন্য 

খসড়া প্রস্তাব 

মন্ত্রণালদয় বপ্রররি 

৪ তাররখ সহ ারী 

পররচাল   

(কবার্ ম ও আইন) 

১০.০৬.২০২১ লক্ষ্যর্াত্রা    ১০.০৬. 

২০২১ 

   

অজমন      

৪. ওদয়বসাইদে বসবাবক্স হালনাগাদকরণ………………………………৮ 

৪.১ বসবা সংক্রান্ত বোল রি নস্বরসমূহ 

স্ব স্ব তথ্য বাতায়মন দৃশ্যমানকরণ 

িথ্য বািায়দন 

দৃশ্যমানকৃি 

১ তাররখ সহ ারী 

পররচাল  

(রবপণন ও 

ব্র্যারন্ডং) 

৩০.০৮.২০২০ লক্ষ্যর্াত্রা ৩০.০৮. 

২০২০ 

      

অজমন ৩০.০৮. 

২০২০ 

   ৩০.০৮. 

২০২০ 

৪.২ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্ শুদ্ধাচার 

কসবাবক্স হালনাগাদ রণ 

কসবাবক্স 

হালনাগাদকৃত 

২ িাররখ সহ ারী 

পররচাল  

(রবপণন ও 

ব্র্যারন্ডং) 

৩০.০৯.২০২০ 

৩১.১২.২০২০ 

৩১.০৩.২০২১ 

৩০.০৬.২০২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০.০৯. 

২০২০ 

৩১.১২. 

২০২০ 

৩১.০৩. 

২০২১ 

৩০.০৬. 

২০২১ 

   

অজমন ৩০.০৯. 

২০২০ 

৩১.১২. 

২০২০ 

৩১.০৩. 

২০২১ 

 ৩১.০৩. 

২০২১ 

৪.৩ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্ তথ্য অরি ার   

কসবাবক্স হালনাগাদ রণ 

কসবাবক্স 

হালনাগাদকৃত 

২ তাররখ সহ ারী 

পররচাল  

(রবপণন ও 

ব্র্যারন্ডং) 

৩০.০৯.২০২০ 

৩১.১২.২০২০ 

৩১.০৩.২০২১ 

৩০.০৬.২০২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০.০৯. 

২০২০ 

৩১.১২. 

২০২০ 

৩১.০৩. 

২০২১ 

৩০.০৬. 

২০২১ 

   

অজমন ৩০.০৯. 

২০২০ 

৩১.১২. 

২০২০ 

৩১.০৩. 

২০২১ 

 ৩১.০৩. 

২০২১ 

৪.৪ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্র অরভমর্াগ 

প্ররত ার ব্যবস্থা  কসবাবক্স 

হালনাগাদ রণ 

ওময়বসাইমর্ 

হালনাগাদকৃত 

২ তাররখ সহ ারী 

পররচাল  

(রবপণন ও 

ব্র্যারন্ডং) 

৩০.০৯.২০২০ 

৩১.১২.২০২০ 

৩১.০৩.২০২১ 

৩০.০৬.২০২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০.০৯. 

২০২০ 

৩১.১২. 

২০২০ 

৩১.০৩. 

২০২১ 

৩০.০৬. 

২০২১ 

   

অজমন ৩০.০৯. 

২০২০ 

৩১.১২. 

২০২০ 

৩১.০৩. 

২০২১ 

 ৩১.০৩. 

২০২১ 

৪.৫ স্বপ্রদণারদিিাদব প্রকাশদ াগ্য 

িথ্য হালনাগাদ কদর ওদয়বসাইদে 

প্রকাশ 

হালনাগাদকৃি 

রনদদ ডরশকা 

ওদয়বসাইদে 

প্রকারশি 

১ িাররখ সহ ারী 

পররচাল  

(প্রশাসন) 

৩১.১২.২০২০ লক্ষ্ুমাত্রা  ৩১.১২. 

২০২০ 

     

অজডন  ১০.১২. 

২০২০ 

  ১০.১২. 

২০২০ 

  

৫. সুশাসন প্ররিষ্ঠা………………………………৬ 

৫.১ উত্তর্ চচ মার তারল া প্রণয়ন  মর 

স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/রবভামগ কপ্ররণ 

 

 

 

উত্তর্ চচ মার 

তারল া কপ্রররত 

৩ তাররখ সহ ারী 

পররচাল  

(প্রশাসন) 

৩০.১০.২০২০ লক্ষ্যর্াত্রা  ৩০.১০. 

২০২০ 

     

অজমন  ০৪.১০. 

২০২০ 

  ০৪.১০. 

২০২০ 
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 া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 

 

৫.২ অনলাইন রসমেমর্ অরভমর্াগ 

রনষ্পরত্ত রণ 

অরভমর্াগ 

রনষ্পরত্তকৃত 

৩ % সহ ারী 

পররচাল  

(সর্ন্বয় ও 

সািারন 

কসবা) 

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন ১০০% ১০০% ১০০%  ১০০% 

৬. প্রকদল্পর বক্ষ্দত্র শুদ্ধাচার………………………………৬ 

৬.১ প্রকদল্পর বারষ ম  ক্রয় পরর ল্পনা 

অনুমর্াদন/রবভামগ চলর্ান প্র ল্প 

উন্নয়ন  ার্ মক্রর্ পর্ মামলাচনা 

অনুমর্ারদত ক্রয় 

পরর ল্পনা 

২ তাররখ   লক্ষ্যর্াত্রা       রবটিরব’র 

বকান 

প্র ল্প 

বনই 

অজমন      

৬.২ প্র মল্পর বাস্তবায়ন অগ্রগরত 

পররদশ মন/পররবীক্ষ্ণ 

দারখলকৃত 

প্ররতমবদন 

২ সংখ্যা   লক্ষ্যর্াত্রা       

অজমন      

৬.৩ প্র ল্প পররদশ মন/পররবীক্ষ্ণ 

প্ররতমবদমনর সুপাররশ বাস্তবায়ন 

বাস্তবায়মনর হার ২ %   লক্ষ্যর্াত্রা       

অজমন      

৭. ক্রয়দক্ষ্দত্র শুদ্ধাচার………………………………৭ 

৭.১ রপরপএ ২০০৬-এর িারা ১১(২) ও 

রপরপআর ২০০৮-এর রবরি ১৬(৬) 

অনুর্ায়ী ২০২০-২১ অর্ ড বছদরর ক্রয়-

পরর ল্পনা  ওদয়বসাইদে প্রকাশ 

ক্রয়-পরর ল্পনা 

ওদয়বসাইদে 

প্রকারশি 

৩ তাররখ সহকারী 

পররচালক 

(পররকল্পনা 

ও গদবষণা) 

৩০.০৯.২০২০ লক্ষ্যর্াত্রা ৩০.০৯. 

২০২০ 

      

অজমন ৩০.০৯. 

২০২০ 

   ৩০.০৯. 

২০২০ 

৭.২ ই-বেন্ডাদরর র্াধ্যমর্ ক্রয় ার্ ম 

সম্পাদন 

ই-কর্ন্ডাবর ক্রয় 

সম্পন্ন 

৪ % সহকারী 

পররচালক 

(পররকল্পনা 

ও গদবষণা) 

৪০% 

ক্রর্পুরিভূত 

লক্ষ্যর্াত্রা ১০% ২০% ৩০% ৪০%    

অজমন ১০% ২০%   ২০% 

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

৮.১ স্ব স্ব কসবা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

(রসটিমজনস্ চার্ মার) প্রণয়ন/ 

হালনাগাদ ও  বাস্তবায়ন 

কসবা প্রদান 

প্ররতশ্রুরত প্রণীি 

ও বাস্তবারয়ি 

৩ িাররখ সহ ারী 

পররচাল  

(প্রশাসন) 

৩০.০৯.২০২০ 

৩১.১২.২০২০ 

৩১.০৩.২০২১ 

৩০.০৬.২০২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০.০৯. 

২০২০ 

৩১.১২. 

২০২০ 

৩১.০৩. 

২০২১ 

৩০.০৬. 

২০২১ 

   

অজমন ৩০.০৯. 

২০২০ 

৩১.১২. 

২০২০ 

৩১.০৩. 

২০২১ 

 ৩১.০৩

. ২০২১ 

৮.২ শাখা/ অরিশাখা ও আওতািীন/ 

অিস্তন  ার্ মালয় পররদশ মন 

পররদশ মন 

সম্পন্ন 

২ সংখ্যা পররচালক 

 

২ লক্ষ্যর্াত্রা ১  ১     

অজমন ১  ১  ২ 
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 া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 

 

৮.৩ শাখা/ অরিশাখা ও আওতািীন/ 

অিস্তন  ার্ মালয়  পররদশ মন 

প্ররতমবদমনর সুপাররশ বাস্তবায়ন 

পররদশ মন 

প্ররতমবদমনর 

সুপাররশ বাস্তবারয়ত 

২ % সংরিষ্ট 

স ল 

 র্ ম তমা 

১০০% 

ক্রর্পুরিভূত 

লক্ষ্যর্াত্রা ২৫% ৫০% ৭৫% ১০০%    

অজমন ২৫% ৫০% ৭৫%   ৭৫% 

৮.৪ সরচবালয় রনমদ মশর্ালা, ২০১৪ 

অনুর্ায়ী নরর্র কেরণ রবন্যাস রণ 

নরর্ কেরণ 

রবন্যাসকৃত 

২ % স ল শাখা 

 র্ ম তমা 

১০০% 

ক্রর্পুরিভূত 

লক্ষ্যর্াত্রা ২৫% ৫০% ৭৫% ১০০%    

অজমন ২৫% ৫০% ৭৫%  ৭৫% 

৮.৫ কেরণরবন্যাসকৃত নরর্ রবনষ্ট রণ 

 

নরর্ রবনরিকৃি ২ % স ল শাখা 

 র্ ম তমা 

১০% লক্ষ্যর্াত্রা   ১০%     

অজমন   ১০%  ১০% 

৮.৬ প্রারিষ্ঠারনক গণশুনারন  

আদয়াজন 

প্রারিষ্ঠারনক 

গণশুনানী 

আদয়ারজি 

৩ সংখ্যা ক া াল 

পময়ন্ট 

৩ লক্ষ্যর্াত্রা  ১ ১ ১    

অজমন 

 

 ১ ১  ২ 

৯. শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এবং দুনীরত প্ররতমরামি সহায়  অন্যান্য  ার্ মক্রর্………………………………১৫ (অগ্রারধকার রিরত্তদি নুুনিম পাঁচট কা ডক্রম) 

৯.১ রবরিন্ন বজলায় প ডেন স্পেসমূদহ 

সুরবধারদ সৃরির মাধ্যদম প ডেন বসবার 

মান উন্নয়ন 

প ডেন 

স্পেসমূদহ 

সৃরজি সুরবধারদ 

৩ সংখ্যা সহ ারী 

পররচাল  

(কবার্ ম ও 

আইন) 

৫ লক্ষ্যর্াত্রা   ২ ৩    

অজমন  ৩ ৩  ৬ 

৯.২ বজলা প ডাদয় জনসদচিনিামূলক 

সিা/ কম ডশালা আদয়াজন 

 

আদয়ারজি 

জনসদচিনিামূলক 

সিা/ কম ডশালা 

৩ সংখ্যা উপ-পররচালক 

(পররকল্পনা ও 

গদবষণা) 

৫০ লক্ষ্যর্াত্রা ৩০ ২০      

অজমন ৩০ ২০   ৫০ 

৯.৩ পর্ মর্ন খামত সংরিি র্ানব 

সম্পদ উন্নয়মনর জন্য প্ররশক্ষ্ণ প্রদান 

প্ররশক্ষ্ণপ্রাপ্ত 

প্ররশক্ষ্ণার্ী 

৩ সংখ্যা পররচালক 

(রবপণন, 

পররকল্পনা ও 

জনসংদ াগ) 

৭৫০ লক্ষ্যর্াত্রা ১৫০ ২০০ ২০০ ২০০    

অজমন ২৮ ৩৩৯ ১৯৮  ৫৬৫ 

৯.৪ স্থানীয় জনদগাষ্ঠীদক প ডেন 

রশদল্পর সাদর্ সম্পৃি করার জন্য 

করমউরনট ববইজর্ ট্যুররজম রবষয়ক 

প্ররশক্ষ্ণ প্রদান 

প্ররশক্ষ্ণপ্রাপ্ত 

পররবার 

৩ সংখ্যা সহ ারী 

পররচাল  

(সর্ন্বয় ও 

সািারন কসবা) 

২০ লক্ষ্যর্াত্রা ৫ ৫ ৫ ৫    

অজমন  ২৪   ২৪  

 

৯.৫ বেকসই প ডেন উন্নয়দনর লদক্ষ্ু 

িলারিয়ার গ্রুপ তিরী ও প্ররশক্ষ্ণ 

প্রদান 

প্ররশক্ষ্ণপ্রাপ্ত 

িলারিয়ার 

৩ সংখ্যা উপ-পররচালক 

(পররকল্পনা ও 

গদবষণা) 

৪০০ লক্ষ্যর্াত্রা ২০০ ২০০      

অজমন - ১৫৮ ২৫৪  ৪১২ 

 ১০. শুদ্ধাচার চচ ডার জন্য পুরস্কার প্রদান………………………………৩ 
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 া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 

১০.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এবং 

পুরস্কারপ্রাপ্তদদর িারলকা ওদয়বসাইদে 

প্রকাশ 

প্রদত্ত পুরস্কার ৩ তাররখ ক া াল 

পময়ন্ট 

৩০.০৬. 

২০২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা    ৩০.০৬. 

২০২১ 

   

অজমন      

১১. কম ড-পররদবশ উন্নয়ন………………………………২ 

১১.১ কম ড-পররদবশ উন্নয়ন (স্বাস্থুরবরধ 

অনুসরণ/ টওএন্ডইভুি অদকদজা 

মালামাল রবনিকরণ/ পররষ্কার-

পররচ্ছন্নিা বৃরদ্ধ ইিুারদ) 

উন্নি কম ড-

পররদবশ 

২ সংখ্যা 

ও 

তাররখ 

ক া াল 

পময়ন্ট 

১ ট কদর 

৩০.০৯.২০২০ 

৩১.১২. ২০২০ 

৩১.০৩.২০২১ 

৩০.০৬.২০২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০.০৯. 

২০২০ 

৩১.১২. 

২০২০ 

৩১.০৩. 

২০২১ 

৩০.০৬. 

২০২১ 

   

অজমন ৩০.০৯. 

২০২০ 

৩১.১২. 

২০২০ 

৩১.০৩. 

২০২১ 

 ৩১.০৩. 

২০২১ 

১২. অর্ ড বরাদ্দ………………………………৩ 

১২.১ শুদ্ধাচার কম ড-পররকল্পনায় 

অন্তডভুি রবরিন্ন কা ডক্রম বাস্তবায়দনর 

জন্য বরাদ্দকৃি  অমর্ মর আনুমারনক 

পররর্াণ 

বরাদ্দকৃি অর্ ড ৩ লক্ষ্ 

োকা 

রহসাবরক্ষ্ণ 

কম ডকিডা 

৩৬৫ লক্ষ্ 

ক্রর্পুরিভূত 

লক্ষ্যর্াত্রা ৯০ ১৮০ ২৭০ ৩৬৫    

অজমন ৯০ ১৮০ ২৭০  ২৭০ 

১৩. পররবীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন………………………………৮ 

১৩.১ দপ্তর/সংস্হা কর্তডক প্রণীি                                          

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-

পরর ল্পনা, ২০২০-২১ স্ব স্ব মন্ত্রণালয় 

এবং ওদয়বসাইদে আপদলার্করণ 

প্রণীত  র্ ম-

পরর ল্পনা 

আপদলার্কৃত 

২ িাররখ ক া াল 

পময়ন্ট 

৩০.০৭.২০২০ 

 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩১.০৭. 

২০২০ 

      

অজমন ৩১.০৭. 

২০২০ 

   ৩১.০৭. 

২০২০ 

১৩.২ রনি মাররত সর্ময় নত্রর্ারস  

পররবীক্ষ্ণ প্ররতমবদন সংরিি 

মন্ত্রণালয়/রবিাদগ দারখল ও স্ব স্ব 

ওদয়বসাইদে আপদলার্করণ 

নত্রর্ারস  

প্ররতমবদন 

দারখলকৃত ও 

আপদলার্কৃত 

২ সংখ্যা ক া াল 

পময়ন্ট 

৩০.০৯.২০২০ 

৩১.১২.২০২০ 

৩১.০৩.২০২১ 

৩০.০৬.২০২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০.০৯. 

২০২০ 

৩১.১২. 

২০২০ 

৩১.০৩. 

২০২১ 

৩০.০৬. 

২০২১ 

   

অজমন ৩০.০৯. 

২০২০ 

৩১.১২. 

২০২০ 

৩১.০৩. 

২০২১ 

 ৩১.০৩. 

২০২১  

 

১৩.৩ আওিাধীন আঞ্চরলক/মাঠ 

প ডাদয়র কা ডালয় কর্তডক দারখলকৃত 

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-

পরর ল্পনা ও পররবীক্ষ্ণ  প্ররতমবদমনর 

ওপর র র্ব্যা  প্রদান 

রির্ব্যাক 

সিা/কম ডশালা 

অনুরষ্ঠি 

৪ তাররখ ক া াল 

পময়ন্ট 

 লক্ষ্যর্াত্রা       মাঠ 

প ডাদয় 

বকান 

কা ডালয় 

বনই। 

অজমন      
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