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 কাম যক্রমভয নাভ কভ যম্পাদন 

সূচক 

 

সূচমকয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়মনয 

দায়য়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যয়ি/দ 

২০২০-

২০২১অথ যফছমযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগয়ত য়যফীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

অজযন 

১ভ 

ককায়ার্ যায 

২য় 

ককায়ার্ যায 

৩য় 

ককায়ার্ যায 

৪থ য 

ককায়ার্ যায 

কভার্অজযন অয়জযত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রায়তষ্ঠায়নকব্যফস্থা………………………………৮ 

১.১ননয়তকতা কয়ভটিয বা অনুয়ষ্ঠতবা ৪ ংখ্যা কপাকার ময়ন্ট 

কভ যকতযা 

 

০৫ 

রক্ষ্যভাত্রা ১ ০১ ১ ২   

 অজযন  ০১ 

 

১ অয়জযত 

(প্রভাণক) 

 

১.২ননয়তকতা কয়ভটিয বায 

য়দ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফায়য়ত 

য়দ্ধান্ত 

৪ % কপাকার ময়ন্ট 

কভ যকতযা 

 

৮০৮০৮০৮০ 

রক্ষ্যভাত্রা ৮০ ৮০ ৮০ ৮০   

 

অজযন  ২০ 

 

৫০ অয়জযত 

(প্রভাণক) 

 

২. দক্ষ্তাননয়তকতাযউন্নয়ন……………………..…. ১০ 

২.১সুান প্রয়তষ্ঠায য়নয়ভত্ত 

অংীজমনয অংগ্রমণ বা 

অনুয়ষ্ঠতবা ২ ংখ্যা কপাকার ময়ন্ট 

কভ যকতযা 

২ রক্ষ্যভাত্রা ১ ১০০ ১    

 অজযন  ৪০ 

 

বা কযা 

ময়মছ 

অয়জযত 

(প্রভাণক) 

 

২.২ অংীজমনয অংগ্রমণ বায 

য়দ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফায়য়ত 

য়দ্ধান্ত 

২ % ামকযর ৮০ 

৮০৮০৮০ 

রক্ষ্যভাত্রা ৮০ ৮০ ৮০ ৮০   

 অজযন   ফাস্তফায়য়ত অয়জযত 

(প্রভাণক) 

 

২.৩ কভ যকতযা-কভ যচাযীমদয 

অংগ্রমণ চাকয়য ংক্রান্ত য়ফয়বন্ন 

প্রয়ক্ষ্ণ আময়াজন 

প্রয়ক্ষ্ণাথী ৩ ংখ্যা  ামকযর ৭০ রক্ষ্যভাত্রা ১৫ ১৫ ২০ ২০   

 অজযন   ৩০ অয়জযত 
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প্রয়ক্ষ্ণ আময়াজন 

প্রয়ক্ষ্ণাথী ৩ ংখ্যা  কপাকার ময়ন্ট 

কভ যকতযা 

৭০ রক্ষ্যভাত্রা ১৫ ১৫ ২০ ২০   

 অজযন   ৩০ অয়জযত 

(প্রভাণক) 
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ফায়তর/ফামজয়াপ্ত য়া কথমক 
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য়যত্র 

জাযীকৃত 

৩ তায়যখ য়যচারক 

(   ফী) 

৩০-০৬-২০২১ রক্ষ্যভাত্রা    ৩০-০৬-

২১ 

   

অজযন    অয়জযত 

(প্রভাণক) 
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অজযন        

৩.৩ ভায়যচারমকয য়যত্র-৮৫ 

কৃলক ফন্ধু ডাক কফা (কভৌসুভী পর, 

আভ  ফজী) য়ফনামূমে য়যফন। 

য়যফায়ত      ৩        অয়জযত 

(প্রভাণক) 

 
  

 

৪. ময়ফাইমর্ কফাফক্স ারনাগাদকযণ..................................৮ 

৪.১ কফা ংক্রান্ত কর্ার য়ি নম্বযমূ 

স্ব স্ব তথ্য ফাতায়মন দৃশ্যভানকযণ 

তথ্য ফাতায়মন 

দৃশ্যভানকৃত 

১ তায়যখ কপ্রাগ্রাভায, 

আইয়টি কর 

৩০-৮-২০২০ 

১৫-১১-২০২০ 

১৫-০১-২০২১ 

১৫-০৪-২০২১ 

রক্ষ্যভাত্রা ৩০-৮-২০২০ 

 

১৫-১১-২০২০ ১৫-০১-২০২১ 

 

১৫-০৪-২০২১   

 
অজযন   দৃশ্যভানকৃত 

 

দৃশ্যভানকৃত 

(প্রভাণক) 

 

৪.২ স্ব স্ব ময়ফাইমর্ শুদ্ধাচায কফা 

ফক্স ারনাগাদকযন। 

কফা ফক্স 

ারনাগাদকৃত 

২ তায়যখ ঐ ৩০-৮-২০২০ 

১৫-১১-২০২০ 

১৫-০১-২০২১ 

১৫-০৪-২০২১ 

রক্ষ্যভাত্রা ৩০-৮-২০২০ 

 

১৫-১১-২০২০ ১৫-০১-২০২১ 

 

১৫-০৪-২০২১   

 অজযন   ারনাগাদ

কৃত 

 

দৃশ্যভানকৃত 

(প্রভাণক) 

 

৪.৩ স্ব স্ব ময়ফাইমর্ তথ্য অয়ধকায 

কফাফক্স 

কফা ফক্স ২ তায়যখ ঐ ৩০-৮-২০২০ 

১৫-১১-২০২০ 

১৫-০১-২০২১ 

১৫-০৪-২০২১ 

রক্ষ্যভাত্রা ৩০-৮-২০২০ 

 

১৫-১১-২০২০ ১৫-০১-২০২১ 

 

১৫-০৪-২০২১   

 অজযন   ারনাগাদ

কৃত 

 

দৃশ্যভানকৃত 

(প্রভাণক) 

 

৪.৪ স্ব স্ব ময়ফাইমর্য অয়বমমাগ 

প্রয়তকায ব্যফস্থা কফাফক্স 

ারনাগাদকযণ 

ময়ফাইমর্ 

ারনাগাদকৃত 

২ তায়যখ কপ্রাগ্রাভায, 

আইয়টি কর 

৩০-৮-২০২০ 

১৫-১১-২০২০ 

১৫-০১-২০২১ 

১৫-০৪-২০২১ 

রক্ষ্যভাত্রা ৩০-৮-২০২০ 

 

১৫-১১-২০২০ ১৫-০১-২০২১ 

 

১৫-০৪-২০২১   

 
অজযন   ারনাগাদ

কৃত 

দৃশ্যভানকৃত 

(প্রভাণক) 

 

৪.৫ স্বপ্রমনায়দতবামফ প্রকামমাগ্য 

তথ্য ারনাগাদ কময ময়ফাইমর্ 

প্রকা 

ারনাগাদফকৃত 

য়নমদ যয়কা  

ময়ফাইমর্ 

প্রকায়ত 

১ তায়যখ কপ্রাগ্রাভায, 

আইয়টি কর 

০৫-১০-২০২০ রক্ষ্যভাত্রা  ০৫-১০২০২০ - -    

অজযন  অয়জযত 

 

ারনাগাদ

কৃত 

 

দৃশ্যভানকৃত 

(প্রভাণক) 

  

 

৫. সুান প্রয়তষ্ঠা……………………………..৬ 

৫.১ উত্তভ চচ যায তায়রকা প্রণয়ন কময 

স্ব স্ব ভন্ত্রণারয়/য়ফবমগ  কপ্রযণ 

উত্তভ চচ যায 

তায়রকা কপ্রয়যত  

৩ তায়যখ কপাকার ময়ন্ট 

কভ যকতযা 

৩০-০৯-২০২০ রক্ষ্যভাত্রা ৩০-০৯-২০২০  - -    

অজযন   অয়জযত   

৫.২ অনরাইন য়মেমভ অয়বমমাগ 

য়নষ্পয়ত্তকযণ 

অয়বমমাগ 

য়নষ্পয়ত্তকৃত 

৩ % য়যচারক (ডাক) 

  

কপ্রাগ্রভায 

৮০ 

৮০৮০৮০ 

রক্ষ্যভাত্রা ৮০ ৮০ ৮০ ৮০  

  অজযন   অয়জযত অয়জযত 

(প্রভাণক) 

 

৬. প্রকমেয কক্ষ্মত্র শুদ্ধাচায...........................৬ 

৬.১ প্রকমেয ফায়ল যক ক্রয় য়যকেনা 

অনুমভাদন 

অনুমভায়দত ক্রয় 

য়যকেনা 

২ তায়যখ প্রকে য়যচারক প্রমমাজযনয় রক্ষ্যভাত্রা        

অজযন প্রমমাজয 

নয় 

প্রমমাজয 

নয় 

 অয়জযত 

(প্রভাণক) 
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৬.২ প্রকমে ফাস্তফায়ন অগ্রগয়ত 

য়যদ যন/ য়যফীক্ষ্ণ 

দায়খরকৃত 

প্রয়তমফদন 

২ ংখ্যা প্রকে য়যচারক প্রমমাজযনয় রক্ষ্যভাত্রা        

অজযন প্রমমাজয 

নয় 

প্রমমাজয 

নয় 

 অয়জযত 

(প্রভাণক) 

 

 

৬.৩ প্রকে য়যদ যন 

য়যদ যন/য়যফীক্ষ্ণ প্রয়তমফদমনয 

সুায়য ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফায়মনয ায ২ % প্রকে 

য়যচারক 

প্রমমাজযনয় রক্ষ্যভাত্রা        

অজযন প্রমমাজয 

নয় 

প্রমমাজয 

নয় 

ফাস্তফায়য়

ত 

অয়জযত 

(প্রভাণক) 

 

৭. ক্রয়মক্ষ্মত্র শুদ্ধাচায...................৭ 

৭.১য়য়এ২০০৬-এযধাযা১১(২) 

য়য়আয২০০৮-এযয়ফয়ধ১৬(৬) 

অনুমায়ী২০২০-২১ অথ য ফছমযয ক্রয়-

য়যকেনা ময়ফাইমর্ প্রকা 

ক্রয়-

য়যকেনাময়ফ

াইমর্ প্রকায়ত 

৩ তায়যখ কপ্রাগ্রাভায, 

আইয়টি কর 

১০-০৮-২০২০ 

০৫-০৪-২০২১ 

রক্ষ্যভাত্রা ১০-০৮-২০২০ - - ০৫-০৪-২১    

অজযন   অয়জযত অয়জযত 

(প্রভাণক) 

 

৭.২ ই- কর্ন্ডামযয ভাধ্যমভ ক্রয় কাম য 

ম্পাদন 

ই-কর্ন্ডাময ক্রয় 

ম্পন্ন 

৪ % প্রকে য়যচারক ৪০ 

৪০ 

৪০ 

৪০ 

রক্ষ্যভাত্রা ৪০ ৪০ ৪০ ৪০    

অজযন   অয়জযত অয়জযত 

(প্রভাণক) 

 

৮. স্বচ্ছতাজফাফয়দয়য়িারীকযণ…………………….১৪ 

৮.১স্ব স্ব কফা প্রদান প্রয়তশ্রুয়ত  কফা প্রদান ৩ তায়যখ ভাঠ ম যাময় ১০-১০-২০২০ রক্ষ্যভাত্রা  ১০-১০-২০২০      

অজযন - অয়জযত 

 

অয়জযত   

৮.২ াখা অয়ধাখা  আতাধীন/ 

অধস্তন কাম যারয় য়যদ যন 

প্রয়তশ্রুয়ত প্রনীত 

ফাস্তফায়য়ত 

য়যদণ ম্পন্ন 

২ ংখ্যা ামকযর  

ইউয়নর্ 

কভ যকতযা 

৪ রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ১   

 অজযন   অয়জযত অয়জযত 

(প্রভাণক) 

 

৮.৩ াখা অয়ধাখা  

আতাধীন/অধস্তন কাম যারয় য়যদ যন 

প্রয়তমফদমনয সুায়য ফাস্তফায়ন 

য়যদ যন 

প্রয়তমফদমনয 

সুায়য 

ফাস্তফায়য়ত 

২ % ামকযর ৮০ 

৮০ 

৮০ 

৮০ 

রক্ষ্যভাত্রা ৮০ ৮০ ৮০ ৮০   

 
অজযন   অয়জযত অয়জযত 

(প্রভাণক) 

 

৮.৪ য়চফারয় য়নমদ যভারা ২০১৪ 

অনুমায়ী নয়থয কেণী য়ফন্যাকযণ 

নয়থ কেণী 

য়ফন্যাকৃত 

২ % ামকযর ৪০ 

৪০ 

রক্ষ্যভাত্রা - ৪০ - ৪০   

 অজযন -  অয়জযত অয়জযত 

(প্রভাণক) 

 

৮.৫ কেণী য়ফন্যাকৃত নয়থ য়ফনষ্ট 

কযণ 

নয়থ য়ফনয়ষ্টকৃত ২ % ামকযর  

ইউয়নর্ 

কভ যকতযা 

৪০ 

৪০ 

রক্ষ্যভাত্রা - ৪০ - ৪০  

  অজযন -  অয়জযত অয়জযত 

(প্রভাণক) 

 

৮.৬ প্রায়তষ্ঠায়নক গণশুনায়ন আময়াজন  প্রায়তষ্ঠায়নক 

গণশুনায়ন 

আময়ায়জত 

৩ ংখ্যা ামকযর  ইউয়নর্ 

কভ যকতযা  

১ রক্ষ্যভাত্রা - - - ৩০-৬-২০২১    

অজযন 

 

 

- - - অয়জযত 

(প্রভাণক) 

 

https://bdpost.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bdpost.portal.gov.bd/page/0db59c30_9f0e_4458_9127_9ed021bb3aaa/2021-07-04-12-29-923928b89f9e7d69a1b6a0ffde1d2df2.pdf
https://drive.google.com/file/d/1ypJJxKUhygRyWIGybd8TAYqfGa4aear-/view?usp=sharing
https://bdpost.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bdpost.portal.gov.bd/page/0db59c30_9f0e_4458_9127_9ed021bb3aaa/2021-07-04-12-30-6f06ebd24fd736107590d49af86c88de.pdf
https://bdpost.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bdpost.portal.gov.bd/page/0db59c30_9f0e_4458_9127_9ed021bb3aaa/2021-07-04-12-30-45404aec6780923ca9ee999394457dbc.pdf
https://bdpost.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bdpost.portal.gov.bd/page/0db59c30_9f0e_4458_9127_9ed021bb3aaa/2021-07-04-12-31-5146ce44c060a49cd402c6f801b0b581.pdf
https://bdpost.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bdpost.portal.gov.bd/page/0db59c30_9f0e_4458_9127_9ed021bb3aaa/2021-07-04-12-31-a81070675639a7a9538206da73933019.pdf
https://bdpost.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bdpost.portal.gov.bd/page/0db59c30_9f0e_4458_9127_9ed021bb3aaa/2021-07-04-13-24-f11b8473f728158bec0ac68cb857e08f.pdf
https://bdpost.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bdpost.portal.gov.bd/page/0db59c30_9f0e_4458_9127_9ed021bb3aaa/2021-07-04-12-31-be58f7450425b774c737929c2c9120fe.pdf
https://drive.google.com/file/d/1OilumaWo75_eGB3PmZ0fsD8t7WNIFs5R/view?usp=sharing


 

৯.শুদ্ধাচাযংয়িষ্টএফংদুনীয়তপ্রয়তমযামধায়কঅন্যান্যকাম যক্রভ……………..১৫ (অগ্রায়ধকায য়বয়ত্তমত নুযনতভ াঁচটি কাম যক্রভ) 

৯.১ কাে অয়প ঞ্চয় ব্যাংক রুর 

ফাংরায় রুান্তয/গ্রামকয জমফাধ্য 

ফাংরায় রুায়ন্তত ৩ তায়যখ ভাব্যফস্থাক 

(ক্রয়  

ভামকযটিং)/ 

ভাব্যফস্থাক 

(যক্ষ্ণামফক্ষ্ণ 

 য়নভ যাণ) 

১৫-০২-২০২১ রক্ষ্যভাত্রা - - ১৫-০২-২১ -    

অজযন - -  

চরভান 

অয়জযত 

(প্রভাণক) 

 

৯.২ কনমন গভণকাযীয জীকযণ 

পয়যায (এইচআযএভএ) নতয়য 

পর্য়যায 

নতযীকৃত 

৩ তায়যখ বান্ডায াখা ৩০-১২-২০২০ রক্ষ্যভাত্রা - ৩০-১২-২০ - -   
 

অজযন -  - -  

৯.৩ কযয়জিঃ  য়জইয় াম যরয 

ট্র্যায়কং  কট্র্য়ং পর্য়যায 

(এইচআযএভএ) নতয়য 

পর্য়যায 

নতযীকৃত 

৩ ংখ্যা ভাব্যফস্থাক 

(প্রান) 

       ২ রক্ষ্যভাত্রা - ১ - ১   

 অজযন - - চরভান অয়জযত 

(প্রভাণক) 

 

৯.৪ য়এরআই (ডাক জীফন ফীভা) 

অমর্ামভন  

অমর্ামভনকৃত ৩ তায়যখ 

 

ংখ্যা 

ভাব্যফস্থাক 

(প্রান) 

৩০-১২-২০২০ 

 

২০টি 

রক্ষ্যভাত্রা - ৩০-১২-২০ -    

 অজযন   - অয়জযত 

(প্রভাণক) 

৯.৫ য়যদ যন-কবয়যয়পমকন-

কযাজনাভচা য়যমার্ য অমর্ামভন 

অমর্ামভনকৃত ৩ তায়যখ ভাব্যফস্থাক 

(যক্ষ্ণামফক্ষ্ণ 

 য়নভ যাণ) 

১৫-০২-২০২১ রক্ষ্যভাত্রা - - ১৫-০২-২১ -    

অজযন - - -  

১০. শুদ্ধাচায চচ যায জন্য পুযস্কায প্রদান..............................৩ 

১০.১শুদ্ধাচায পুযস্কায প্রদান এফং 

পুযস্কায প্রাপ্তমদয তায়রকা 

ময়ফাইমর্ প্রকা 

প্রদত্ত পুযস্কায ৩ তায়যখ ভাব্যফস্থাক 

(প্রান) 

৩০-০৬-২০২১ রক্ষ্যভাত্রা - - - ৩০-৬-২০২১    

অজযন - - য়ফমফচনা

ধীন 

অয়জযত 

(প্রভাণক) 

 

১১. কভ য-য়যমফউন্নয়ন…………………………২ 

১১.১কভ য-য়যমফ উন্নয়ন (স্বাস্থয য়ফয়ধ 

অনুযণ/টিএন্ডইভুি অমকমজা 

ভারাভার য়ফনষ্ট কযণ/য়যস্কায-

য়যচ্ছন্নতা বৃয়দ্ধ ইতযায়দ) 

উন্নত কভ য-

য়যমফ 

২ ংখ্যা

তায়য

খ 

কভয়ডকযারা

খা/ 

ব্যফস্থাক 

(কোণ) 

০৫ 

 

১০-০৯-২০২০ 

১০-১০-২০২০ 

১০-০১-২০২১ 

১০-০৪-২০২১ 

রক্ষ্যভাত্রা ১০-০৯২০ ১০-১০-২০ ১০-০১-২১ ১০-০৪-২১    

অজযন   অয়জযত অয়জযত 

(প্রভাণক) 

 

  

১২. অথ য ফযাদ্দ....................................................................৩ 

১২.১ শুদ্ধাচায কভ য-য়যকেনায় 

অন্তযভুি য়ফয়বন্ন কাম যক্রভ ফাস্তফায়মনয 

জন্য ফযাদ্দকৃত অমথ যযআনুভায়নক 

য়যভাণ 

ফযাদ্দকৃত অথ য ৩ রক্ষ্ 

র্াকা 

ভাব্যফস্থাক 

(অথ য  য়াফ) 

১.২০ রক্ষ্যভাত্রা ০.১৫ ০.১৫ ০.১৫ ০.৭৫  

  
অজযন -  চরভান অয়জযত 

(প্রভাণক) 

 

 

১৩. য়যফীক্ষ্ণমূোয়ন…………………………….৮ 

https://bdpost.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bdpost.portal.gov.bd/page/0db59c30_9f0e_4458_9127_9ed021bb3aaa/2021-07-04-12-32-009b1652449910c69ba0d9fb574c2a87.pdf
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https://bdpost.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bdpost.portal.gov.bd/page/0db59c30_9f0e_4458_9127_9ed021bb3aaa/2021-07-04-13-08-c6b9108e4835b605c2998258161de68b.pdf
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https://bdpost.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bdpost.portal.gov.bd/page/0db59c30_9f0e_4458_9127_9ed021bb3aaa/2021-07-04-12-34-755399661c9ee28d91383ad58a4a19e3.pdf


১৩.১ দপ্তয/ংস্থা কর্তযক প্রনীত 

জাতীয়  শুদ্ধাচায ককৌর 

কভ যয়যকেনা, ২০২০-২১ স্ব স্ব 

ভন্ত্রণারয় এফং ময়ফাইমর্ 

আমরাডকযণ 

প্রণীত কভ য 

য়যকেনা 

আমরাডকৃত 

২ তায়যখ ননয়তকতা 

কয়ভটি 

১০-৮-২০২০ রক্ষ্যভাত্রা ১০-৮-২০২০ - - -    

অজযন  -  অয়জযত 

(প্রভাণক) 

 

১৩.২ য়নধায়যত ভময় নত্রভায়ক  

য়যফীক্ষ্ণ প্রয়তমফদন ংয়িষ্ট 

ভন্ত্রণারয়/ য়ফবাগ দায়খর  স্ব স্ব 

ময়ফাইমর্ আমরাডকযণ 

নত্রভায়ক 

প্রয়তমফদন 

দায়খরকৃত  

আমরাডকৃত 

২ তায়যখ কপাকার ময়ন্ট ১৫-০৭-২০২০ 

১৫-১০-২০২১ 

১৫-০১-২০২১ 

১৫-০৪-২০২১ 

রক্ষ্যভাত্রা ১৫-০৭-২০ ১৫-১০-২০ ১৫-০১-২১ ১৫-০৪-২১  

  অজযন    অয়জযত 

(প্রভাণক) 

 

১৩.৩ আতাধীন আঞ্চয়রক/ভাঠ 

ম যাময়য কাম যারয় কর্তযক দায়খরকৃত 

জাতীয়  শুদ্ধাচায কভ যমকৌর-

য়যকেনা  য়যফীক্ষ্ণ প্রয়তমফদমনয 

য়পডব্যাক প্রদান 

য়পডব্যাক 

বা/কভ যারা 

অনুয়ষ্ঠত 

৪ তায়যখ  প্রমমাজযনয় রক্ষ্যভাত্রা        

অজযন প্রমমাজয 

নয় 

প্রমমাজয 

নয় 

চরভান অয়জযত 

(প্রভাণক) 

 

 

                           স্বাক্ষ্য়যত/-  

 

(কভািঃ ারুনুয যীদ) 

অয়তয়যি ভায়যচারক (য়যকেনা) 

ডাক অয়ধদপ্তয, ঢাকা। 
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