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 RvZxq ï×vPvi †KŠkj Kg©-cwiKíbv 2020-2021 Gi ev¯Íevqb AMÖMwZ cwiexÿY 

mgqKvj RyjvB-‡m‡Þ¤^i 2020 (cÖ_g †KvqvU©vi) 

পরিরিষ্ট ক 

cÖwZôv‡bi নাম: kvnRvjvj Bmjvgx e¨vsK wjwg‡UW 

কার্যক্রমমর নাম কমযসম্পাদন সূচক 

 

সূচমকর 

মান 

একক 

 

বাস্তবায়মনরদায়য়ত্বপ্রাপ্ত 

বযয়ি/পদ 
২০২০-২০২১ 

অর্যবছমরর 

লক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগয়ি পয়রবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২1  মন্তবয 

লক্ষ্যমাত্রা/ 

অর্য ন 

১ম ককায়ার্য ার ২য় ককায়ার্য ার ৩য় 

ককায়ার্য ার 

৪র্য ককায়ার্য ার কমার্ অর্য ন অয়র্য ি 

মান 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাতিষ্ঠাতিক ব্যব্স্থা…………………………...৮ 

১.১ ননয়িকিা কয়মটির সভা   অনুয়িি সভা ৪ সংখ্যা ‡dvKvj c‡q›U 

Kg©KZv©/ ï×vPvi 

KwgwU 

4 লক্ষ্যমাত্রা 1 1 1 1    

অর্য ন 1     

১.২ ননয়িকিা কয়মটির সভার য়সদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন  

বাস্তবায়য়ি য়সদ্ধান্ত ৪ % ‡dvKvj c‡q›U 

Kg©KZv©/ ï×vPvi 

ev Í̄evqb †mj/mswkøó 

Kg©KZv©©/wefvM 

100% লক্ষ্যমাত্রা 100% 100% 100% 100%    

অর্য ন 100%     

২. দক্ষিা ও নিতিকিার উন্নয়ি……………………..…. ১০ 

২.১ সুিাসন প্ররিষ্ঠাি রনরিত্ত 

অংশীর্মনর (stakeholders) 

অংশগ্রহমণ  সভা 

অনুয়িি সভা ২ সংখ্যা ï×vPvi KwgwU 

 

4 লক্ষ্যমাত্রা 1 1 1 1    

অর্য ন 1     

২.২ অংশীর্মনর অংশগ্রহমণ  সভাি 

রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

বাস্তবায়য়ি য়সদ্ধান্ত ২ % ï×vPvi ev Í̄evqb †mj 100% লক্ষ্যমাত্রা 100% 100% 100% 100%    

অর্য ন 100%     

২.৩ কমযকিয া-কমযচারীমদর অংশগ্রহমণ 

চাকরি সংক্রান্ত প্রয়শক্ষ্ণ আময়ার্ন 

প্রয়শক্ষ্ণার্ী ৩ সংখ্যা ‡Uªwbs GKv‡Wgx 400 লক্ষ্যমাত্রা 100 100 100 100    

অর্য ন 380     

২.৪ কমযকিয া-কমযচারীমদর অংশগ্রহমণ 

সুশাসন সংক্রান্ত প্রয়শক্ষ্ণ আময়ার্ন  

প্রয়শক্ষ্ণার্ী ৩ সংখ্যা ‡Uªwbs GKv‡Wgx 

 

160 লক্ষ্যমাত্রা 40 40 40 40    

অর্য ন 290     

3. শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক আইি/তব্তি/িীতিমালা/মযািুয়য়ল ও প্রজ্ঞাপি/পতরপত্র এর প্রয়য়াগ/ব্াস্তব্ায়ি………….১০  

৩.১ cÖ‡qvRbvbymv‡i mvKz©jvi 

RvwiKiY  

nvjbvM`vKiY 10 ZvwiL gvbe m¤ú` wefvM 31/12/2020 লক্ষ্যমাত্রা  31/12/20      

অর্য ন -     

অর্য ন      

৪. ওয়েবসাইয়ে সসবাবক্স হালনাগাদকরণ..................................৮ 

৪.১ সসবা সংক্রান্ত স াল রি নস্বিসিূহ 

স্ব স্ব ির্য বািায়মন দৃিযিানকিণ   

িথ্য বািায়নন 

দৃিযিানকৃি 

1 িায়রখ্ AvBwU wefvM 30/09/2020 

31/12/2020 

31/03/2021 

30/06/2021 

 

লক্ষ্যমাত্রা 30/09/20 31/12/20 31/03/21 30/06/21    

অর্য ন 30/09/20     
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কার্যক্রমমর নাম কমযসম্পাদন সূচক 

 

সূচমকর 

মান 

একক 

 

বাস্তবায়মনরদায়য়ত্বপ্রাপ্ত 

বযয়ি/পদ 
২০২০-২০২১ 

অর্যবছমরর 

লক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগয়ি পয়রবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২1  মন্তবয 

লক্ষ্যমাত্রা/ 

অর্য ন 

১ম ককায়ার্য ার ২য় ককায়ার্য ার ৩য় 

ককায়ার্য ার 

৪র্য ককায়ার্য ার কমার্ অর্য ন অয়র্য ি 

মান 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৪.২ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্ শুদ্ধাচার 

কসবাবক্স হালনাগাদকরণ  

কসবাবক্স 

হালনাগাদকৃি 

২ িারিখ AvBwU wefvM 30/09/2020 

31/12/2020 

31/03/2021 

30/06/2021 

লক্ষ্যমাত্রা 30/09/20 31/12/20 31/03/21 30/06/21   nvjbvMv`K…Z Z_¨ Zrÿbvr 

I‡qemvB‡U cÖ`wk ©Z Kiv nq| অর্য ন 30/09/20     

৪.৩ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্ ির্য অয়িকার   

কসবাবক্স হালনাগাদকরণ  

কসবাবক্স 

হালনাগাদকৃি 

২ িায়রখ্ AvBwU wefvM 30/09/2020 

31/12/2020 

31/03/2021 

30/06/2021 

লক্ষ্যমাত্রা 30/09/20 31/12/20 31/03/21 30/06/21    

অর্য ন 30/09/20     

৪.৪ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্র অয়ভমর্াগ 

প্রয়িকার বযবস্থা (GRS) কসবাবক্স 

হালনাগাদকরণ 

ওময়বসাইমর্ 

হালনাগাদকৃি 

২ িায়রখ্ AvBwU wefvM 

 

30/09/2020 

31/12/2020 

31/03/2021 

30/06/2021 

লক্ষ্যমাত্রা 30/09/20 31/12/20 31/03/21 30/06/21    

অর্য ন 30/09/20     

4.5 ¯̂cÖ‡Yvw`Zfv‡e cÖKvk‡hvM¨ Z_¨ 

nvjbvMv` K‡i I‡qemvB‡U cÖKvk 
nvjbvMv`K…Z 

wb‡`wkKv 

I‡qemvB‡U 

cÖKvwkZ 

1 িায়রখ্ AvBwU wefvM 30/09/2020 

31/12/2020 

31/03/2021 

30/06/2021 

লক্ষ্যমাত্রা 30/09/20 31/12/20 31/03/21 30/06/21    

অর্য ন 30/09/20       

৫. সুশাসন প্রতিষ্ঠা……………………………..-----------6 

৫.১ শুদ্ধাচাি সংক্রান্ত উত্তম চচয ার 

িায়লকা প্রণয়ন কমর স্ব স্ব দপ্তি/সংস্থায় 

কপ্ররণ 

উত্তম চচয ার 

িায়লকা কপ্রয়রি 

৩ িায়রখ্ ï×vPvi KwgwU 31/12/2020 লক্ষ্যমাত্রা  31/12/20      

অর্য ন -     

৫.২ অনলাইন য়সমেমম অয়ভমর্াগ 

য়নষ্পয়ত্তকরণ 

অয়ভমর্াগ 

য়নষ্পয়ত্তকৃি 
৩ % Kg‡cøb †mj 100% লক্ষ্যমাত্রা 100% 100% 100% 100%    

অর্য ন 100%     

৬(ক). সসবা প্রদায়নর সেয়ে শুদ্ধাচার........................... 6 

৬(ক).১ সসবা সংক্রান্ত অরিন াগ 

গ্রহনণি রনরিত্ত দৃিযিান স্থানন অরিন াগ 

বক্স স্থাপন 

অরিন াগ বক্স 

স্থারপি 

২ িারিখ mswkøó wefvM 30/09/2020 লক্ষ্যমাত্রা 30/09/20       

অর্য ন 30/09/20     

৬(ক).২ সহল্প সেস্ক সারিি স সেস্ক 

স্থাপন  

সহল্প সেস্ক সারিি স 

সেস্ক স্থারপি 

1 িারিখ mswkøó wefvM 30/09/2020 লক্ষ্যমাত্রা 30/09/20       

অর্য ন 30/09/20     

৬(ক).৩ প্রদত্ত সকল সসবাি সহজীকৃি 

প্রনসস িযাপ প্রস্তুিকিণ এবং 

ওময়বসাইমর্ আপনলােকিণ 

প্রনসস িযাপ 

প্রস্তুিকৃি এবং 

ওময়বসাইমর্ 

আপনলােকৃি 

1 িারিখ e¨vswKs Acv‡ikb I 

AvBwU wefvM 

30/06/2021 লক্ষ্যমাত্রা    30/06/21    

অর্য ন -     
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কার্যক্রমমর নাম কমযসম্পাদন সূচক 

 

সূচমকর 

মান 

একক 

 

বাস্তবায়মনরদায়য়ত্বপ্রাপ্ত 

বযয়ি/পদ 
২০২০-২০২১ 

অর্যবছমরর 

লক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগয়ি পয়রবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২1  মন্তবয 

লক্ষ্যমাত্রা/ 

অর্য ন 

১ম ককায়ার্য ার ২য় ককায়ার্য ার ৩য় 

ককায়ার্য ার 

৪র্য ককায়ার্য ার কমার্ অর্য ন অয়র্য ি 

মান 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৬(ক).৪ সসবা প্রাথ্ীনদি জনয 

রবশ্রািস্থল/ অনপক্ষা কক্ষ/ বসাি স্থান 

রনিিাণ/ প্রস্তুিকিণ 

রবশ্রািস্থল/ 

অনপক্ষা কক্ষ/ 

বসাি স্থান রনরিিি/ 

প্রস্তুিকৃি 

 

1  mvaviY †mev wefvM 30/09/2020 লক্ষ্যমাত্রা 30/09/20       

অর্য ন 30/09/20     

৬(ক).৫ সসবা প্রদাননি সক্ষনে রনরদি ষ্ট 

িারিখ রিরত্তক স ানকন পদ্ধরি প্রচলন  

স ানকন পদ্ধরি 

প্রচরলি 

1 িারিখ  30/09/2020 লক্ষ্যমাত্রা 30/09/20       

অর্য ন 30/09/20     

 

৭. ক্রেয়েয়ে শুদ্ধাচার................... 7 

৭.১ য়পয়পএ ২০০৬-এর িারা ১১(২) ও 

য়পয়পআর ২০০৮-এর য়বয়ি ১৬(৬) 

অনুর্ায়ী ২০১৯-২০ অথ্ি বছনিি ক্রয়-

পয়রকল্পনা  ওনয়বসাইন  প্রকাি 

ক্রয়-পয়রকল্পনা 

ওনয়বসাইন  

প্রকারিি 

৩ িায়রখ্ mvaviY †mev wefvM 

 

31/12/2020 লক্ষ্যমাত্রা    31/12/2020   cÖ‡Z¨K ermi wW‡m¤̂i gv‡mi g‡a¨ 

cieZx© erm‡ii Kg©cwiKíbv 

cÖbxZ nq| AvMvgx 2021 m‡bi 

cwiKíbv wW‡m¤^i 2020-Gi g‡a¨ 

cÖbxZ n‡e| 

অর্য ন -     

7.2 B-‡UÛv‡ii gva¨‡g µqKvh© 

m¤úv`b 
B-‡UÛv‡i µq 

m¤úv`b 

4 % mvaviY †mev wefvM 

 

100% 100% 100% 100% 100% 100%    

100%        

৮. স্বচ্ছিা ও জব্াব্তদতহ শতিশালীকরণ …………………….১৪ 

৮.১  স্ব স্ব কসবা প্রদান প্রয়িশ্রুয়ি 

(য়সটিমর্নস্ চার্য ার) বাস্তবায়ন এবং 

ওনয়বসাইন  প্রকাি 

কসবা প্রদান 

প্রয়িশ্রুয়ি 

বাস্তবারয়ি  

এবং ওনয়বসাইন  

প্রকারিি 

3 % mswkøó wefvMg~n 100% লক্ষ্যমাত্রা 100% 100% 100% 100%    

অর্য ন 100%     

৮.২ শাখ্া/অয়িশাখ্া/অরিনস্ত অরিস 

পয়রদশযন  

পয়রদশযন 

সম্পন্ন 

২ সংখ্যা Af¨šÍixb wbqš¿Y I 

cwicvjb wefvM 

140 লক্ষ্যমাত্রা 35 35 35 35    

অর্য ন 37     

৮.৩ শাখ্া/অয়িশাখ্া/অরিনস্ত অরিস  

পয়রদশযন প্রয়িমবদমনর সুপায়রশ 

বাস্তবায়ন 

পয়রদশযন 

প্রয়িমবদমনর 

সুপায়রশ 

বাস্তবায়য়ি 

 

 

২ % mswkøó wefvMg~n 100% লক্ষ্যমাত্রা 100% 100% 100% 100%    

অর্য ন 100%     
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কার্যক্রমমর নাম কমযসম্পাদন সূচক 

 

সূচমকর 

মান 

একক 

 

বাস্তবায়মনরদায়য়ত্বপ্রাপ্ত 

বযয়ি/পদ 
২০২০-২০২১ 

অর্যবছমরর 

লক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগয়ি পয়রবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২1  মন্তবয 

লক্ষ্যমাত্রা/ 

অর্য ন 

১ম ককায়ার্য ার ২য় ককায়ার্য ার ৩য় 

ককায়ার্য ার 

৪র্য ককায়ার্য ার কমার্ অর্য ন অয়র্য ি 

মান 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৮.৪ সয়চবালয় য়নমদয শমালা ২০১৪ 

অনুর্ায়ী নয়র্র কেয়ণ য়বনযাসকরণ  

নয়র্ কেয়ণ 

য়বনযাসকৃি 

২ %   লক্ষ্যমাত্রা       cÖ‡hvR¨ bq| 

অর্য ন      

৮.৫ কেয়ণ য়বনযাসকৃি নয়র্ য়বনষ্টকরণ নয়র্ য়বনরষ্টকৃি ২ %   লক্ষ্যমাত্রা       cÖ‡hvR¨ bq| 

অর্য ন      

৮.৬ প্রারিষ্ঠারনক গণশুনানী আনয়াজন  গণশুনানী 

আনয়ারজি 

3 সংখ্যা e¨e ’̄vcbv KZ… ©cÿ 2 লক্ষ্যমাত্রা  1  1    

 অর্য ন -     

অর্য ন       

৯. শুদ্ধাচার সংতিষ্ট এবং দুনীতি প্রতিয়রায়ে সহােক অিযািয কার্যক্রম……………..১৫ (অগ্রাতেকার তিতিয়ি নুুনিম পাাঁ চটি কার্যক্রম) 

৯.১  e¨vs‡Ki ‡fwidvBW †dReyK 

†cR PvjyKiY 

PvjyKiY 3 ZvwiL `vwqZ¡cÖv&ß 

e¨vw³/wefvM  

31/09/2020 লক্ষ্যমাত্রা 30/09/20       

অর্য ন 30/09/20     

৯.২ B›Uvi‡bU e¨vswKs PvjyKiY 

 

PvjyKiY 3 ZvwiL KvW© wefvM 

 

30/09/2020 লক্ষ্যমাত্রা 30/09/20       

অর্য ন 30/09/20     

৯.৩ ‡gvevB‡ji G¨cm PvjyKiY PvjyKiY 3 ZvwiL e¨vswKs Acv‡ikb 

wefvM 

 

31/12/2020 লক্ষ্যমাত্রা  31/12/20      

অর্য ন 30/09/20     

9.4 ï×vPvi Kvh©µg gwbUwis Gi 

Rb¨ wgw÷ª kwcs (AvKw¯§K 

cwi`k©b) wm‡÷g PvjyKiY 

PvjyKiY 3 msL¨v ˆbwZKZv KwgwU 4 লক্ষ্যমাত্রা 1 1 1 1    

অর্য ন -     

9.5 †gvevBj †dv‡bi wgmW K‡ji 

gva¨‡g wnmv‡ei e¨v‡j‡Ýi Z_¨ 

Rvbv|  

PvjyKiY 3 ZvwiL gvbe m¤ú` wefvM I 

AvBwU wefvM 

30/09/2020 লক্ষ্যমাত্রা 30/09/20       

অর্য ন 30/09/20     

১০. শুদ্ধাচার চচয ার জনু পুরস্কার/প্রয়ণাদনা প্রদান.............................. 3 

১০.১ শুদ্ধাচাি পুিস্কাি প্রদান  Ges 

পুিস্কািপ্রাপ্তনদি িারলকা ওনয়বসাইন  

প্রকাি 

প্রদত্ত পুিস্কাি ৩ িায়রখ্ ï×vPvi KwgwU 30/06/2021 লক্ষ্যমাত্রা    30/06/21    

অর্য ন -     

11. Kg© cwi‡ek Dbœqb----2  

Kg©-cwi‡ek Dbœqb (¯̂v ’̄wewa 

AbymiY) 

DbœZ Kg© 

cwi‡ek 

2 msL¨v 

I 

ZvwiL 

mswkøó mKj kvLv I 

wefvMxq cÖavb 

31/12/2020 

30/06/2021 

 

 

লক্ষ্যমাত্রা  31/12/20  30/06/21    

অর্য ন -       
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কার্যক্রমমর নাম কমযসম্পাদন সূচক 

 

সূচমকর 

মান 

একক 

 

বাস্তবায়মনরদায়য়ত্বপ্রাপ্ত 

বযয়ি/পদ 
২০২০-২০২১ 

অর্যবছমরর 

লক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগয়ি পয়রবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২1  মন্তবয 

লক্ষ্যমাত্রা/ 

অর্য ন 

১ম ককায়ার্য ার ২য় ককায়ার্য ার ৩য় 

ককায়ার্য ার 

৪র্য ককায়ার্য ার কমার্ অর্য ন অয়র্য ি 

মান 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১2. অর্য বরাদ্দ....................................................................3 

১ ২.১ শুদ্ধাচাি কিি-পরিকল্পনায় 

অন্তি িুক্ত রবরিন্ন কা িক্রি বাস্তবায়ননি 

জনয বিাদ্দকৃি  অমর্যর আনুিারনক 

পয়রমাণ 

বিাদ্দকৃি অথ্ি 3 লক্ষ 

 াকা 

Avw_©K cÖkvmb wefvM 20 লক্ষ্যমাত্রা 5 5 5 5   Rvbyqvix-wW‡m¤^i, 2020 ch©šÍ 20 

j¶ UvKv eivÏ Av‡Q| wW‡m¤̂i, 

2020 Zvwi‡L 2021 A_© eQ‡ii 

eivÏ cÖ`vb Kiv n‡e| 

অর্য ন 5     

১3. পতরব্ীক্ষণ ও মূলযায়ি…………………………….---------8 

১3.১ আঞ্চরলক/িাঠ প িানয়ি কা িালয় 

কিৃি ক প্রণীি র্ািীয় শুদ্ধাচার ককৌশল 

কময-পয়রকল্পনা, ২০১৯-২০ স্ব স্ব 

ওনয়বসাইন  আপনলােকিণ 

প্রণীি কময-

পয়রকল্পনা 

আপনলােকৃি 

২ িারিখ AvBwU wefvM 07/09/2020 লক্ষ্যমাত্রা 07/09/20       

অর্য ন 07/09/20     

১3.২ য়নিযায়রি সমময় নত্রমায়সক 

পয়রবীক্ষ্ণ প্রয়িমবদন সংরিষ্ট 

দপ্তি/সংস্থায় দায়খ্ল ও স্ব স্ব 

ওনয়বসাইন  আপনলােকিণ 

নত্রমায়সক 

প্রয়িমবদন 

দায়খ্লকৃি ও 

আপনলােকৃি 

২ সংখযা ‡dvKvj c‡q›U I 

AvBwU wefvM 

4 লক্ষ্যমাত্রা 1 1 1 1    

অর্য ন 1     

১3. AvIZvaxb AvÂwjK ch©v‡qi 

Kvh©vjq KZK `vwLjK…Z RvZxq 

ï×vPvi †KŠkj Kg©-cwiKíbv I 

cwiexÿY cÖwZ‡e`‡bi Dci 

wdWe¨vK cÖ`vb 

 

 

wdWe¨vK 

mfv/Kg©kvjv 

AbywôZ 

4 ZvwiL ‡dvKvj c‡q›U  30/09/2020 

31/12/2020 

31/03/2021 

30/06/2021 

লক্ষ্যমাত্রা 30/09/20 31/12/20 31/03/21 30/06/21    

অর্য ন 12/10/20     

 

 

রব:দ্র:- সকান ক্ররিনকি কা িক্রি প্রন াজয না হনল িাি কািণ সংরিষ্ট আইন/রবরি/নীরিিালা প িানলাচনাপূবিক িন্তবয কলানি উনেখ কিনি হনব 


