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ারক ন র: ৫৮.০১.০০০০.২০৩.৯৯.০০১.১৯.১৯৮ তািরখ: 
০৭ অে াবর ২০২০

২২ আি ন ১৪২৭

িবষয:় ইিমে শনইিমে শন   ওও  পাসেপাটপাসেপাট   অিধদ েররঅিধদ েরর   ২০২০২০২০--২০২১২০২১   অথবছেররঅথবছেরর   জ াতীয়জ াতীয়   াচারাচার   কৗশলকৗশল
কমপিরক নাকমপিরক না   ব া ব ায়নবা ব ায়ন   সং াসং া   ১ম১ম   মা িসকমািসক  িতেবদনিতেবদন   রণরণ   সেসে ।।

: র া সবা িবভােগর ারক নং-৫৮.০০.০০০০.০৫২.৩২.০০২.১৭-৬৮; তািরখঃ ২৮ সে র ২০২০

উপ  িবষয় ও ে া  ারেকর ি েত ইিমে শন ও পাসেপাট অিধদ েরর ২০২০-২০২১ অথবছেরর জাতীয় াচার
কৗশল কম-পিরক না বা বায়ন সং া  ১ম মািসক িতেবদন ত করা হেয়েছ। ইহা মেহাদেয়র সদয় অবগিত ও
পরবত  কায েমর জ  এতদসংেগ রণ করা হেলা ।

সং : বণনামত

৭-১০ -২০ ২০

সিচব, র া সবা িবভাগ, রা  ম ণালয়, বাংলােদশ 
সিচবালয়, ঢাকা। ( : আ: উপসিচব, অি -১ শাখা, র া 
সবা িবভাগ)

মাঃ িশহাব উি ন খান
পিরচালক

ারক ন র: ৫৮.০১.০০০০.২০৩.৯৯.০০১.১৯.১৯৮/১(২) তািরখ: ২২ আি ন ১৪২৭
০৭ অে াবর ২০২০

অ িলিপ: 
১) অিতির  মহাপিরচালক, ইিমে শন ও পাসেপাট অিধদ র
২) মহাপিরচালক মেহাদেয়র ি গত সহকারী, ইিমে শন ও পাসেপাট অিধদ র

৭-১০ -২০ ২০

িবলিকস আফেরাজা িসি কা 
সহকারী পিরচালক

. ১
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দপ্তর/সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা, ২০২০-২০২১ 

 

 

দপ্তর/সংস্থার নার্: ইমিগ্রেশন ও পাসগ্রপার্ ট অমিদপ্তর        র্ন্ত্রণালয়/রিভাগের নার্: সুরক্ষা কেিা রিভাে, স্বরাষ্ট্র র্ন্ত্রণালয় 

 ার্ মক্রগর্র নার্  র্ মেম্পাদন সূচ  

 

সূচগ র 

র্ান 

এ   

 

িাস্তিায়গনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মিছগরর 

লক্ষযর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রেরত পররিীক্ষণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াত্রা/ 

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  ব্যিস্থা………………………………৮ 

১.১ ননরত তা  রর্টির েভা   অনুরষ্ঠত েভা ৪ েংখ্যা ক া াল পগয়ন্ট ০৪ লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১  

১ 

 

অজমন ১    ১ 

১.২ ননরত তা  রর্টির েভার 

রেদ্ধান্ত িাস্তিায়ন  

িাস্তিারয়ত রেদ্ধান্ত ৪ % েংরিষ্ট ে ল 

 র্ ম তমা 

৮০ লক্ষযর্াত্রা ৮০ ৮০ ৮০ ৮০  

১ 

 

অজমন ৮০    ৮০ 

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

২.১ সুশাসন প্রতিষ্ঠার তনতিত্ত 

অংশীজগনর অংশগ্রহগণ েভা 

অনুরষ্ঠত েভা ২ েংখ্যা অরতররি 

র্হাপররচাল  

(র্ােব্য ও অর্ ম) 

০৪ লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১  ০.৫০  

অজমন ১    ১ 

২.২ অংশীজগনর অংশগ্রহগণ  

েভার তসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

িাস্তিারয়ত রেদ্ধান্ত ২ % েংরিষ্ট ে ল 

 র্ ম তমা 

৮০ লক্ষযর্াত্রা ১০ ৩০ ৫০ ৮০  ০.২৫ ক্রর্পুরিভূত 

অজমন ১০    ১০ 

২.৩  র্ ম তমা- র্ মচারীকদর 

অংশগ্রহগণ চাকতর সংক্রান্ত তবতিন্ন 

প্ররশক্ষণ আগয়াজন 

প্ররশক্ষণার্ী ৩ েংখ্যা েহ ারী 

পররচাল , 

পরর ল্পনা, 

প্ররশক্ষণ ও উন্নয়ন 

শাখা 

২০০ লক্ষযর্াত্রা ৩০ ৫০ ৬০ ৬০  ২.৭৫  

অজমন ১৯৩    ১৯৩ 

২.৪  র্ ম তমা- র্ মচারীকদর 

অংশগ্রহগণ সুশােন েংক্রান্ত 

প্ররশক্ষণ আগয়াজন 

প্ররশক্ষণার্ী ৩ েংখ্যা েহ ারী 

পররচাল , 

পরর ল্পনা, 

প্ররশক্ষণ ও উন্নয়ন 

শাখা 

২০০ লক্ষযর্াত্রা ৩০ ৫০ ৬০ ৬০  ০.৭৫  

 

 

 

অজমন ৫০    ৫০ 
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 ার্ মক্রগর্র নার্  র্ মেম্পাদন সূচ  

 

সূচগ র 

র্ান 

এ   

 

িাস্তিায়গনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মিছগরর 

লক্ষযর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রেরত পররিীক্ষণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াত্রা/ 

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. শুদ্ধাচার প্রমিষ্ঠায় সহায়ক আইন/মিমি/নীমিিালা/ম্যানুয়াল ও প্রজ্ঞাপন/পমরপত্র-এর িাস্তিায়ন এিং প্রগ্র াজ্য ক্ষেগ্রত্র খসড়া প্রণয়ন………….১০ 

৩.১ ইতিগ্রেশন আইগ্রনর খসড়া 

সুরক্ষা সসবা তবিাগ্রে সপ্ররণ 

 

চুড়ান্ত খসড়া প্রণীি ১০ তাররখ অরতররি 

র্হাপররচাল  

(পাসগ্রপার্ ট, মিসা 

ও ইমিগ্রেশন) 

৩১.১২.২০২০ লক্ষযর্াত্রা  ৩১.১২. 

২০২০ 

     

অজমন      

৪. ওগ্রয়বসাইগ্রে সসবাবক্স হালনাোদকরণ.................................৮ 

৪.১ সসবা সংক্রান্ত সোল তি 

নস্বরসমূহ স্ব স্ব তথ্য িাতায়গন 

দৃশ্যিানকরণ   

িথ্য বািায়গ্রন 

দৃশ্যিানকৃি 

১ তাররখ েহ ারী কপ্রাগ্রার্ার ৩১.০৮.২০২০ 

১৫.১০.২০২০ 

১৫.০১.২০২১ 

১৫.০৪.২০২১ 

লক্ষযর্াত্রা ৩১.০৮. 

২০২০ 

১৫.১০. 

২০২০ 

১৫.০১. 

২০২১ 

১৫.০৪. 

২০২১ 

 ০.২৫  

অজমন ১৬.০৮. 

২০২০ 

   ১৬.০৮

.২০২০ 

৪.২ স্ব স্ব ওগয়িোইগর্ শুদ্ধাচার 

কেিািক্স হালনাোদ রণ  

কেিািক্স 

হালনাোদকৃত 

২ িাতরখ েহ ারী কপ্রাগ্রার্ার ৩১.০৮.২০২০ 

১৫.১০.২০২০ 

১৫.০১.২০২১ 

১৫.০৪.২০২১ 

লক্ষযর্াত্রা ৩১.০৮. 

২০২০ 

১৫.১০. 

২০২০ 

১৫.০১. 

২০২১ 

১৫.০৪. 

২০২১ 

 ০.৫০  

অজমন ১৬.০৮. 

২০২০ 

   ১৬.০৮

.২০২০ 

৪.৩ স্ব স্ব ওগয়িোইগর্ তথ্য 

অরি ার   কেিািক্স 

হালনাোদ রণ  

কেিািক্স 

হালনাোদকৃত 

২ তাররখ েহ ারী কপ্রাগ্রার্ার ৩১.০৮.২০২০ 

১৫.১০.২০২০ 

১৫.০১.২০২১ 

১৫.০৪.২০২১ 

লক্ষযর্াত্রা ৩১.০৮. 

২০২০ 

১৫.১০. 

২০২০ 

১৫.০১. 

২০২১ 

১৫.০৪. 

২০২১ 

 -  

অজমন -    - 

৪.৪ স্ব স্ব ওগয়িোইগর্র অরভগর্াে 

প্ররত ার ব্যিস্থা কেিািক্স 

হালনাোদ রণ 

ওগয়িোইগর্ 

হালনাোদকৃত 

২ তাররখ েহ ারী 

পররচাল , 

(প্রশােন) 

৩১.০৮.২০২০ 

১৫.১০.২০২০ 

১৫.০১.২০২১ 

১৫.০৪.২০২১ 

লক্ষযর্াত্রা ৩১.০৮. 

২০২০ 

১৫.১০. 

২০২০ 

১৫.০১. 

২০২১ 

১৫.০৪. 

২০২১ 

 ০.৫০  

অজমন ২২.০৭. 

২০২০ 

   ২২.০৭. 

২০২০ 

৪.৫ স্বপ্রগ্রণাতদিিাগ্রব প্রকাশগ্র াগ্য 

িথ্য হালনাোদ কগ্রর ওগ্রয়বসাইগ্রে 

প্রকাশ 

হালনাোদকৃি 

তনগ্রদ েতশকা 

ওগ্রয়বসাইগ্রে 

প্রকাতশি 

১ িাতরখ েহ ারী 

পররচাল , 

(প্রশােন) 

৩১.১২.২০২০ 

১৫.০৬.২০২১ 

 

লক্ষযিাত্রা  ৩১.১২. 

২০২০ 

 ১৫.০৬. 

২০২১ 

   

অর্েন -    - -  
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 ার্ মক্রগর্র নার্  র্ মেম্পাদন সূচ  

 

সূচগ র 

র্ান 

এ   

 

িাস্তিায়গনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মিছগরর 

লক্ষযর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রেরত পররিীক্ষণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াত্রা/ 

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. সুশাসন প্রতিষ্ঠা……………………………..৬  

৫.১ উত্তর্ চচ মার তারল া প্রণয়ন 

 গর স্ব স্ব িন্ত্রণালয়/রিভাগে 

কপ্ররণ 

উত্তর্ চচ মার তারল া 

কপ্রররত 

৩ তাররখ েহ ারী 

পররচাল , 

পরর ল্পনা, 

প্ররশক্ষণ ও উন্নয়ন 

শাখা 

৩১.০৮.২০২০ লক্ষযর্াত্রা ৩১.০৮. 

২০২০ 

    ২.৮৫  

অজমন ৩.৯. 

২০২০ 

   ৩.৯. 

২০২০ 

৫.২ অনলাইন রেগেগর্ অরভগর্াে 

রনষ্পরত্ত রণ 

অরভগর্াে 

রনষ্পরত্তকৃত 

৩ % কপ্রাগ্রার্ার ৬০ লক্ষযর্াত্রা ৬০ ৬০ ৬০ ৬০  ০.৭৫ ক েবু  ও ই-

কর্ইগলর র্াধ্যগর্ 

গৃহীত  
অজমন ৬০    ৬০ 

৬. প্রকগ্রের সক্ষগ্রত্র শুদ্ধাচার...........................৬ 

৬.১ প্রকগ্রের িারষ ম  ক্রয় 

পরর ল্পনা অনুগর্াদন 

অনুগর্ারদত ক্রয় 

পরর ল্পনা 

২ তাররখ অরতররি 

র্হাপররচাল  

(র্ােব্য ও অর্ ম) 

৩১.০৮.২০২০ 

৩১.০৩.২০২১ 

লক্ষযর্াত্রা ৩১.০৮. 

২০২০ 

 ৩১.০৩. 

২০২১ 

   ৩টি প্র ল্প চলর্ান : 

১. িাংলাগদশ ই-

পােগপার্ ম ও 

স্বয়ংরক্রয় ির্ মার 

রনয়ন্ত্রণ ব্যিস্থা 

প্রিতমন প্র ল্প, 

২. ১৭টি আঞ্চরল  

পােগপার্ ম অর ে 

রনর্ মাণ প্র ল্প,  

৩. ১৬টি আঞ্চরল  

পােগপার্ ম অর ে 

রনর্ মাণ প্র ল্প  

অজমন      

৬.২ প্র গল্পর িাস্তিায়ন অগ্রেরত 

পররদশ মন/পররিীক্ষণ 

দারখলকৃত 

প্ররতগিদন 

২ েংখ্যা অরতররি 

র্হাপররচাল  

(র্ােব্য ও অর্ ম) 

৪ লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১  ০.৫০  

অজমন ১    ১ 

৬.৩ প্র ল্প পররদশ মন/পররিীক্ষণ 

প্ররতগিদগনর সুপাররশ িাস্তিায়ন 

িাস্তিায়গনর হার ২ % স্ব স্ব প্র ল্প 

পররচাল  

৮০ লক্ষযর্াত্রা ৮০ ৮০ ৮০ ৮০    

অজমন      
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 ার্ মক্রগর্র নার্  র্ মেম্পাদন সূচ  

 

সূচগ র 

র্ান 

এ   

 

িাস্তিায়গনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মিছগরর 

লক্ষযর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রেরত পররিীক্ষণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াত্রা/ 

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 

৭. ক্রয়গ্রক্ষগ্রত্র শুদ্ধাচার...................৭ 

৭.১ রপরপএ ২০০৬-এর িারা ১১(২) 

ও রপরপআর ২০০৮-এর রিরি ১৬(৬) 

অনুর্ায়ী ২০২০-২১ অর্ ে বছগ্ররর ক্রয়-

পরর ল্পনা  ওগ্রয়বসাইগ্রে প্রকাশ 

ক্রয়-পরর ল্পনা 

ওগ্রয়বসাইগ্রে 

প্রকাতশি 

৩ তাররখ উপপমরচালক, 

সংস্হাপন 

৩১.০৮. 

২০২০ 

লক্ষযর্াত্রা ৩১.০৮. 

২০২০ 

    ৩  

অজমন ৩১.০৮. 

২০২০ 

   ৩১.০৮

.২০২০ 

৭.২ ই-সেন্ডাগ্ররর র্াধ্যগর্ ক্রয় ার্ ম 

েম্পাদন 

ই-কর্ন্ডাসর ক্রয় 

সম্পন্ন 

৪ % উপপমরচালক, 

সংস্হাপন 

৬০ লক্ষযর্াত্রা    ৬০   ক্রর্পুরিভূত 

অজমন -     

৮. স্বচ্ছতা ও জিািরদরহ শতিশালী রণ…………………….১৪ 

৮.১ স্ব স্ব কেিা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

(রেটিগজনস্ চার্ মার) প্রণয়ন ও 

িাস্তিায়ন  

কেিা প্রদান 

প্ররতশ্রুরত প্রণীি ও 

বাস্তবাতয়ি 

৩ িাতরখ অরতররি 

র্হাপররচাল  

(পাসগ্রপার্ ট, মিসা ও 

ইমিগ্রেশন) 

১৫.১০.২০২০ লক্ষযর্াত্রা  ১৫.১০. 

২০২০ 

     

অজমন      

৮.২ শাখা/অরিশাখা ও 

আওতািীন/ অিস্তন  ার্ মালয় 

পররদশ মন 

পররদশ মন 

েম্পন্ন 

২ েংখ্যা ে ল  র্ ম তমা ১৮ লক্ষযর্াত্রা ৩ ৫ ৫ ৫  ০.৫০  

অজমন ৫    ৫ 

৮.৩ শাখা/অরিশাখা ও 

আওতািীন/অিস্তন  ার্ মালয়  

পররদশ মন প্ররতগিদগনর সুপাররশ 

িাস্তিায়ন 

পররদশ মন 

প্ররতগিদগনর 

সুপাররশ িাস্তিারয়ত 

২ % ে ল অরিশাখা/ 

অধীনস্থ অর ে 

প্রিান 

১০০ লক্ষযর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০  ০.৫০  

অজমন ১০০    ১০০ 

৮.৪ েরচিালয় রনগদ মশর্ালা, ২০১৪ 

অনুর্ায়ী নরর্র কেরণ রিন্যাে রণ  

নরর্ কেরণ 

রিন্যােকৃত 

২ % ে ল শাখা/ 

অরিশাখা প্রধান 

১০০ লক্ষযর্াত্রা ২০ ২০ ৩০ ৩০  ০.২০ ের্রষ্ট 

অজমন ১০    ১০ 

৮.৫ কেরণ রিন্যােকৃত নরর্ 

রিনষ্ট রণ 

নরর্ রিনতিকৃি ২ % ে ল অরিশাখা 

প্রধান 

১০০ লক্ষযর্াত্রা ২০ ৫০ ৮০ ১০০   ক্রর্পুরিভূত 

অজমন      

৮.৬ প্রাতিষ্ঠাতনক েণশুনাতন  

আগ্রয়ার্ন  

প্রাতিষ্ঠাতনক 

েণশুনানী 

আগ্রয়াতর্ি 

৩ েংখ্যা অরতররি 

র্হাপররচাল  

(র্ােব্য ও অর্ ম) 

৩ লক্ষযর্াত্রা  ১ ১ ১    

অজমন      
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 ার্ মক্রগর্র নার্  র্ মেম্পাদন সূচ  

 

সূচগ র 

র্ান 

এ   

 

িাস্তিায়গনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মিছগরর 

লক্ষযর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রেরত পররিীক্ষণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াত্রা/ 

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 

৯. শুদ্ধাচার েংরিষ্ট এিং দুনীরত প্ররতগরাগি েহায়  অন্যান্য  ার্ মক্রর্……………..১৫ (অোতধকার তিতত্তগ্রি ন্যযনিি পাঁচটি কা েক্রি) 

৯.১ প োয়ক্রগ্রি সকল অতিগ্রস 

ইগ্রলক্ট্রতনক তকউ তসগ্রেি 

সম্প্রসারণ 

েম্প্রোররত 

ইগ্রলক্ট্রতনক তকউ 

তসগ্রেি 

৩ েংখ্যা পররচাল  (প্রশােন 

ও অর্ ম) 

৩ লক্ষযর্াত্রা  ১ ১ ১    

অজমন      

৯.২ সহেলাইন ১৬১৬৩ চালুকরণ সহেলাইন চালুকৃি ৩ িাতরখ রেগের্ এনারলে ২৮ সিব্রুয়াতর 

২০২১ 

লক্ষযর্াত্রা   ২৮.২. 

২০২১ 

    

অজমন      

৯.৩ কর্ািাইল ইউরনর্ সম্প্রসারণ েম্প্রোররত কর্ািাইল 

ইউরনর্ 

৫ েংখ্যা প্র ল্প পররচাল ,  

ই-পােগপার্ ম 

৩ লক্ষযর্াত্রা  ১ ১ ১    

অজমন      

৯.৪ পােগপার্ ম ইসুযর কক্ষগত্র রপ্র-পুরলশ 

রিয়াগরন্স রেগের্ চালু রণ 

রপ্র-পুরলশ রিয়াগরন্স 

রেগের্ চালুকৃত 

১ িাতরখ প্র ল্প পররচাল ,  

ই-পােগপার্ ম 

৩০ এতপ্রল 

২০২১ 

লক্ষযর্াত্রা    ৩০.৪. 

২০২১ 

   

অজমন      

৯.৫ ই-টিতপ চালুকরগ্রণর প্রস্তাব 

সুরক্ষা সসবা তবিাগ্রে সপ্ররণ 

ই-টিতপ চালুকরগ্রণর 

প্রস্তাব সুরক্ষা সসবা 

তবিাগ্রে সপ্রতরি 

৩ িাতরখ অরতররি 

র্হাপররচাল  

(র্ােব্য ও অর্ ম) 

২৮ সিব্রুয়াতর 

২০২১ 

লক্ষযর্াত্রা   ২৮.২. 

২০২১ 

    

অজমন      

১০. শুদ্ধাচার চচ োর র্ন্য পুরস্কার প্রদান..............................৩ 

১০.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এিং 

পুরস্কার প্রাপ্তগ্রদর িাতলকা 

ওগ্রয়বসাইগ্রে প্রকাশ 

প্রদত্ত পুরস্কার ৩ তাররখ পররচাল  (প্রশােন 

ও অর্ ম) 

৩১.১০. 

২০২০ 

লক্ষযর্াত্রা  ৩১.১০. 

২০২০ 

     

অজমন      

১১. কি ে-পতরগ্রবশ উন্নয়ন..........................................................২  

১১.১ কি ে-পতরগ্রবশ উন্নয়ন 

(স্বাস্থযতবতধ অন্যসরণ / 

টিওএন্ডইভুি অগ্রকগ্রর্া িালািাল 

তবনিকরণ/ পতরষ্কার-পতরচ্ছন্নিা 

বৃতদ্ধ ইিযাতদ)  

উন্নি কি ে-পতরগ্রবশ ২ সংখ্যা 

ও 

তাররখ 

ে ল অরিশাখা 

প্রধান 

৩টি 

৩০.৯.২০২০ 

৩১.১২.২০২০ 

৩১.৩.২০২১ 

১৫.০৬.২০২১ 

লক্ষযর্াত্রা ৩০.৯. 

২০২০ 

৩১.১২. 

২০২০ 

৩১.৩. 

২০২১ 

১৫.০৬. 

২০২১ 

 ০.৫০ ১. স্বাস্থযতবতধ 

অন্যসরণ ২. 

টিওএন্ডইভুি 

অগ্রকগ্রর্া িালািাল 

তবনিকরণ 

৩. পতরষ্কার-

পতরচ্ছন্নিা বৃতদ্ধ 

অজমন ৩০.৯. 

২০২০ 

   ৩০.৯. 

২০২০ 
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 ার্ মক্রগর্র নার্  র্ মেম্পাদন সূচ  

 

সূচগ র 

র্ান 

এ   

 

িাস্তিায়গনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মিছগরর 

লক্ষযর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রেরত পররিীক্ষণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াত্রা/ 

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....................................................................৩ 

১২.১ শুদ্ধাচার কি ে-পতরকেনায় 

অন্তেভুি তবতিন্ন কা েক্রি 

বাস্তবায়গ্রনর র্ন্য বরাদ্দকৃি  

অগর্ মর আন্যিাতনক পররর্াণ 

বরাদ্দকৃি অর্ ে ৩ লক্ষ 

োকা 

উপ-পররচাল , 

অর্ ম ও রনরীক্ষা 

৩০ লক্ষ োকা লক্ষযর্াত্রা ৫ ৫ ১০ ১০  ০.৫০  

অজমন ৫    ৫ 

১৩. পররিীক্ষণ ও মূল্যায়ন……………………………....৮ 

১৩.১ দপ্তর/সংস্হা কর্তেক প্রণীি                                          

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-

পরর ল্পনা, ২০২০-২১ স্ব স্ব 

িন্ত্রণালয় এবং ওগ্রয়বসাইগ্রে 

আপগ্রলাডকরণ 

প্রণীত  র্ ম-

পরর ল্পনা 

আপগ্রলাডকৃত 

২ িাতরখ েহ ারী পররচাল , 

পরর ল্পনা, প্ররশক্ষণ 

ও উন্নয়ন শাখা 

১০.৮. 

২০২০ 

লক্ষযর্াত্রা ১০.৮. 

২০২০ 

    ২  

অজমন ২০.৭. 

২০২০ 

   ২০.৭. 

২০২০ 

১৩.২ রনি মাররত ের্গয় নত্রর্ারে  

পররিীক্ষণ প্ররতগিদন সংতিি 

িন্ত্রণালয়/তবিাগ্রে দারখল ও স্ব স্ব 

ওগ্রয়বসাইগ্রে আপগ্রলাডকরণ 

নত্রর্ারে  

প্ররতগিদন 

দারখলকৃত ও 

আপগ্রলাডকৃত 

২ িাতরখ েহ ারী পররচাল , 

পরর ল্পনা, প্ররশক্ষণ 

ও উন্নয়ন শাখা 

১৫.০৭.২০২০ 

১৫.১০.২০২০ 

১৫.০১.২০২১ 

১৫.০৪.২০২১ 

লক্ষযর্াত্রা ১৫.০৭. 

২০২০ 

১৫.১০. 

২০২০ 

১৫.০১. 

২০২১ 

১৫.০৪. 

২০২১ 

 ০.৫০  

অজমন ৯.০৭. 

২০২০ 

   ৯.০৭. 

২০২০ 

১৩.৩ আওিাধীন আঞ্চতলক/িাঠ 

প োগ্রয়র কা োলয় কর্তেক 

দারখলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার 

ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা ও 

পররিীক্ষণ  প্ররতগিদগনর ওপর 

র র্ব্যা  প্রদান 

তিডব্যাক 

সিা/কি েশালা 

অন্যতষ্ঠি 

৪ তাররখ েহ ারী পররচাল , 

পরর ল্পনা, প্ররশক্ষণ 

ও উন্নয়ন শাখা 

৩১.০৮.২০২০ 

৩১.১০.২০২০ 

৩১.০১.২০২১ 

৩০.০৪.২০২১ 

লক্ষযর্াত্রা ৩১.০৮. 

২০২০ 

৩১.১০. 

২০২০ 

৩১.০১. 

২০২১ 

৩০.০৪. 

২০২১ 

 ১  

অজমন ৩১.০৮. 

২০২০ 

   ৩১.০৮

.২০২০ 

কর্ার্ অরজমত র্ান ২০.৩০  

 


