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

 ২য় ত্রৈর্ারি  প্ররতবেদন (১লা অবটাের, ২০২০ রি. হবত ৩১কশ রিবিম্বর, ২০২০ রি.)  

 

 দপ্তর/সংস্থার নার্: োাংলাবদশ িােবর্ররন  যােল ক াম্পানী রলরর্বেি 

 ার্ মক্রবর্র নার্ 

 র্ মিম্পাদন 

সূচ  

 

সূচব র 

র্ান 

এ   

 

োস্তোয়বনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-

২০২১ 

অর্ মেছবরর 

লক্ষ্যর্াৈা 

োস্তোয়ন অগ্রগরত পররেীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১ 

র্ন্তব্য 
লক্ষ্য

র্াৈা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়াে মার 

২য় 

ক ায়াে মার 

৩য় 

ক ায়াে মার 

৪র্ ম 

ক ায়াে মার 

কর্াে 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারন  ব্যেস্থা………………………………৮ 

১.১ ত্রনরত তা  রর্টির িভা   অনুরষ্ঠত িভা ৪ িাংখ্যা 
ক া াল 

পবয়ন্ট 

 র্ ম তমা 

৫ লক্ষ্য

র্াৈা 

১ ১ ১ ২   িাংলাগ-১ 

অজমন  ১ 

(প্রর্ান ) 

১   

১.২ ত্রনরত তা  রর্টির িভার রিদ্ধান্ত 

োস্তোয়ন  

োস্তোরয়ত 

রিদ্ধান্ত 

৬ % 
িাংরিষ্ট 

ি ল 

 র্ ম তমা 

৮০ 

৮০ 

৮০ 

৮০ 

লক্ষ্য

র্াৈা 

৮০% ৮০% ৮০% ৮০%   িাংলাগ-২ 

অজমন  ৮০% 

(প্রর্ান ) 

   

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

২.১ সুশাসন প্রতিষ্ঠার তনতিত্ত 

অাংশীজবনর অাংশগ্রহবণ  িভা 

অনুরষ্ঠত িভা ২ িাংখ্যা র্াব মটিাং ও 

কিলি 

রেভাগ 

৪ লক্ষ্য

র্াৈা 

১ ১ ১ ১   িাংলাগ-৩ 

অজমন  ১ 

(প্রর্ান ) 

   

২.২ অাংশীজবনর অাংশগ্রহবণ  িভার 

তসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

োস্তোরয়ত 

রিদ্ধান্ত 

২ % 
র্াব মটিাং ও 

কিলি 

রেভাগ 

৭৫ 

৭৫ 

৭৫ 

৭৫ 

লক্ষ্য

র্াৈা 

৭৫% ৭৫% ৭৫% ৭৫%   িাংলাগ-৪ 

অজমন  (প্রর্ান )    

২.৩  র্ ম তমা- র্ মচারীকদর অাংশগ্রহবণ 

চাকতর সংক্রান্ত তবতিন্ন প্ররশক্ষ্ণ 

আবয়াজন 

 

 

 

 

প্ররশক্ষ্ণার্ী ৩ িাংখ্যা 

ব্যেস্থাপ  

(র্ানেিম্পদ 

ও প্রশািন) 

৩০০ লক্ষ্য

র্াৈা 

৬০ ৮০ ৮০ ৮০   িাংলাগ-৫ 

অজমন  ১১৮ 

(প্রর্ান ) 

   

http://www.bsccl.com/doc/up_file/1updated_1610537004-50.pdf
http://www.bsccl.com/doc/up_file/2_1610456369-40.pdf
http://www.bsccl.com/doc/up_file/3_1610456389-35.pdf
http://www.bsccl.com/doc/up_file/4_1610456422-93.pdf
http://www.bsccl.com/doc/up_file/5_1610456446-80.pdf


 ার্ মক্রবর্র নার্ 

 র্ মিম্পাদন 

সূচ  

 

সূচব র 

র্ান 

এ   

 

োস্তোয়বনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-

২০২১ 

অর্ মেছবরর 

লক্ষ্যর্াৈা 

োস্তোয়ন অগ্রগরত পররেীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১ 

র্ন্তব্য 
লক্ষ্য

র্াৈা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়াে মার 

২য় 

ক ায়াে মার 

৩য় 

ক ায়াে মার 

৪র্ ম 

ক ায়াে মার 

কর্াে 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

২.৪  র্ ম তমা- র্ মচারীকদর অাংশগ্রহবণ 

সুশািন িাংক্রান্ত প্ররশক্ষ্ণ আবয়াজন 

প্ররশক্ষ্ণার্ী ৩ িাংখ্যা 

ব্যেস্থাপ  

(র্ানেিম্পদ 

ও প্রশািন) 

২০০ লক্ষ্য

র্াৈা 

৫০ ৫০ ৫০ ৫০   িাংলাগ-৬ 

অজমন  ১১৮ 

 

(প্রর্ান ) 

   

৩. শুদ্ধাচার প্ররতষ্ঠায় িহায়  আইন/রেরি/নীরতর্ালা/ম্যানুয়াল ও প্রজ্ঞাপন/পররপৈ-এর োস্তোয়ন এোং প্রবর্াজয কক্ষ্বৈ খিড়া প্রণয়ন…….১১ 

৩.১ ত্রেবদরশ  প্ররশক্ষ্ণ িাংক্রান্ত 

নীরতর্ালা প্রণয়ন ও োস্তোয়ন 

নীরতর্ালা/ম্যা

নুবয়ল/পররপৈ 

োস্তোয়ন 

৫ তাররখ  র্হাব্যেস্থাপ   

(প্রশািন ও 

অর্ ম) 

২০/০৮/২০ লক্ষ্য

র্াৈা 

২০/০৮/২০       

অজমন      

৩.২ রেএিরিরিএল এর  র্ মচারীবদর 

জন্য পররচালনা পর্ মদ 

 র্তম  নীরতর্ালার আবলাব  গ্রুপেীর্া 

চালু রন 

 ৫ তাররখ র্হা-

ব্যেস্থাপ   

(প্রশািন ও 

অর্ ম) 

৩১/০৩/২১ লক্ষ্য

র্াৈা 

  ৩১/০৩/২১     

অজমন      

৪. ওয়য়বসাইয়ে সসবাবক্স হালনাগাদকরণ.................................৮ 

৪.১ সসবা সংক্রান্ত সোল তি নস্বরসমূহ স্ব 

স্ব তথ্য োতায়বন দৃশ্যিানকরণ   

িথ্য বািায়য়ন 

দৃশ্যিানকৃি 

১ তাররখ ক া াল 

পবয়ন্ট, 

ব্যেস্থাপ  

(চা: ও র:, 

আইআইরজ) 

১৫/০৭/২০ 

১৫/১০/২০ 

১৫/০১/২১ 

১৫/০৪/২১  

লক্ষ্য

র্াৈা 

১৫/০৭/২০ ১৫/১০/২০ ১৫/০১/২১ ১৫/০৪/২১   িাংলাগ-৭ 

অজমন  ১৫/১০/২০ 

(প্রর্ান ) 

   

৪.২ স্ব স্ব ওবয়েিাইবে শুদ্ধাচার কিোেক্স 

হালনাগাদ রণ  

কিোেক্স 

হালনাগাদকৃত 

২ িাতরখ ক া াল 

পবয়ন্ট, 

ব্যেস্থাপ  

(চা: ও র:, 

আইআইরজ) 

১৫/০৭/২০ 

১৫/১০/২০ 

১৫/০১/২১ 

১৫/০৪/২১ 

লক্ষ্য

র্াৈা 

১৫/০৭/২০ ১৫/১০/২০ ১৫/০১/২১ ১৫/০৪/২১   িাংলাগ-৮ 

অজমন  ১৫/১০/২০ 

(প্রর্ান ) 

   

৪.৩ স্ব স্ব ওবয়েিাইবে তথ্য অরি ার   

কিোেক্স হালনাগাদ রণ  

 

 

 

 

কিোেক্স 

হালনাগাদকৃত 

২ তাররখ 
ক া াল 

পবয়ন্ট, 

ব্যেস্থাপ  

(চা: ও র:, 

আইআইরজ) 

১৫/০৭/২০ 

১৫/১০/২০ 

১৫/০১/২১ 

১৫/০৪/২১ 

লক্ষ্য

র্াৈা 

১৫/০৭/২০ ১৫/১০/২০ ১৫/০১/২১ ১৫/০৪/২১   িাংলাগ-৯ 

অজমন  ১৫/১০/২০ 

(প্রর্ান ) 

   

http://www.bsccl.com/doc/up_file/6_1610456468-78.pdf
http://www.bsccl.com/doc/up_file/7_1610456486-87.pdf
http://www.bsccl.com/doc/up_file/8_1610456521-10.pdf
http://www.bsccl.com/doc/up_file/9_1610456542-90.pdf


 ার্ মক্রবর্র নার্ 

 র্ মিম্পাদন 

সূচ  

 

সূচব র 

র্ান 

এ   

 

োস্তোয়বনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-

২০২১ 

অর্ মেছবরর 

লক্ষ্যর্াৈা 

োস্তোয়ন অগ্রগরত পররেীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১ 

র্ন্তব্য 
লক্ষ্য

র্াৈা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়াে মার 

২য় 

ক ায়াে মার 

৩য় 

ক ায়াে মার 

৪র্ ম 

ক ায়াে মার 

কর্াে 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৪.৪ স্ব স্ব ওবয়েিাইবের অরভবর্াগ 

প্ররত ার ব্যেস্থা কিোেক্স 

হালনাগাদ রণ 

ওবয়েিাইবে 

হালনাগাদকৃত 

২ তাররখ ক া াল 

পবয়ন্ট, 

ব্যেস্থাপ  

(চা: ও র:, 

আইআইরজ) 

১৫/০৭/২০ 

১৫/১০/২০ 

১৫/০১/২১ 

১৫/০৪/২১ 

 

লক্ষ্য

র্াৈা 

১৫/০৭/২০ ১৫/১০/২০ ১৫/০১/২১ ১৫/০৪/২১   িাংলাগ-১০ 

অজমন  ১৫/১০/২০ 

(প্রর্ান ) 

   

৪.৫ স্বপ্রয়ণাতদিিায়ব প্রকাশয় াগ্য িথ্য 

হালনাগাদ কয়র ওয়য়বসাইয়ে প্রকাশ 

হালনাগাদকৃি 

তনয়দ েতশকা 

ওয়য়বসাইয়ে 

প্রকাতশি 

১ িাতরখ ক া াল 

পবয়ন্ট, 

ব্যেস্থাপ  

(চা: ও র:, 

আইআইরজ) 

১৫/৭/২০ 

১৫/১০/২০ 

১৫/১/২১ 

১৫/০৪/২১ 

লক্ষ্য

িাত্রা 

১৫/০৭/২০ ১৫/১০/২০ ১৫/০১/২১ ১৫/০৪/২১   িাংলাগ-১১ 

অর্েন  ১৫/১০/২০ 

(প্রর্ান ) 

    

৫. সুশাসন প্রতিষ্ঠা……………………………..৬  

৫.১ উত্তর্ চচ মার তারল া প্রণয়ন  বর স্ব 

স্ব িন্ত্রণালয়/রেভাবগ কপ্ররণ 

উত্তর্ চচ মার 

তারল া 

কপ্রররত 

৩ তাররখ ব্যেস্থাপ  

(র্ানেিম্পদ 

ও প্রশািন) 

৩০/০৯/২০ লক্ষ্য

র্াৈা 

৩০/০৯/২

০ 

      

অজমন      

৫.২ অনলাইন রিবেবর্ অরভবর্াগ 

রনষ্পরত্ত রণ 

অরভবর্াগ 

রনষ্পরত্তকৃত 

৩ % ক াম্পানী 

িরচে 

৮০ 

৮০ 

৮০ 

৮০ 

লক্ষ্য

র্াৈা 

৮০% ৮০% ৮০% ৮০%   িাংলাগ-১২ 

অজমন  ৮০% 

(প্রর্ান ) 

   

৬. প্রকয়ের সক্ষ্য়ত্র শুদ্ধাচার...........................৬ 

৬.১ প্রকয়ের োরষ ম  ক্রয় পরর ল্পনা 

অনুবর্াদন/রেভাবগ চলর্ান প্র ল্প উন্নয়ন 

 ার্ মক্রর্ পর্ মাবলাচনা 

অনুবর্ারদত 

ক্রয় 

পরর ল্পনা 

২ তাররখ দপ্তর/িাংস্থা 

প্রিান 

৩১/০১/২০২১ লক্ষ্য

র্াৈা 

  ৩১/০১/২০২১    রেএিরিরিএল 

এর এ টি প্র ল্প 

েতমর্াবন 

পরর ল্পনা 

 রর্শবনর 

অনুবর্াদবনর 

অবপক্ষ্ায় আবছ। 

প্র বল্পর 

রিরপরপ’কত ক্রয় 

পরর ল্পনা 

অন্তর্ভ মি আবছ।  

অজমন      

http://www.bsccl.com/doc/up_file/10_1610456561-86.pdf
http://www.bsccl.com/doc/up_file/11_1610456581-48.pdf
http://www.bsccl.com/doc/up_file/12_1610456600-72.pdf


 ার্ মক্রবর্র নার্ 

 র্ মিম্পাদন 

সূচ  

 

সূচব র 

র্ান 

এ   

 

োস্তোয়বনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-

২০২১ 

অর্ মেছবরর 

লক্ষ্যর্াৈা 

োস্তোয়ন অগ্রগরত পররেীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১ 

র্ন্তব্য 
লক্ষ্য

র্াৈা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়াে মার 

২য় 

ক ায়াে মার 

৩য় 

ক ায়াে মার 

৪র্ ম 

ক ায়াে মার 

কর্াে 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৬.২ প্র বল্পর োস্তোয়ন অগ্রগরত 

পররদশ মন/পররেীক্ষ্ণ 

দারখলকৃত 

প্ররতবেদন 

২ িাংখ্যা প্র ল্প 

পররচাল  

২ লক্ষ্য

র্াৈা 

   ২    

 

 অজমন      

৬.৩ প্র ল্প পররদশ মন/পররেীক্ষ্ণ 

প্ররতবেদবনর সুপাররশ োস্তোয়ন 

োস্তোয়বনর 

হার 

২ % প্র ল্প 

পররচাল  

২০% লক্ষ্য

র্াৈা 

   ২০%   কর্বহতু পররদশ মন 

 ার্ মক্রর্ কশষ 

প্রারন্তব  হবে 

কিবহতু 

োস্তোয়ন ২০% 

িরা হবয়বছ।  

 

অজমন      

৭. ক্রয়য়ক্ষ্য়ত্র শুদ্ধাচার...................৭ 

৭.১ রপরপএ ২০০৬-এর িারা ১১(২) ও 

রপরপআর ২০০৮-এর রেরি ১৬(৬) 

অনুর্ায়ী ২০২০-২১ অর্ ে বছয়রর ক্রয়-

পরর ল্পনা  ওয়য়বসাইয়ে প্রকাশ 

ক্রয়-

পরর ল্পনা 

ওয়য়বসাইয়ে 

প্রকাতশি 

৩ তাররখ ব্যেস্থাপ  

(রপ এন্ড এল) 

৩১/০৭/২০ লক্ষ্য

র্াৈা 

৩১/০৭/২০       

অজমন      

৭.২ ই-সেন্ডায়রর র্াধ্যবর্ ক্রয় ার্ ম 

িম্পাদন 

ই-কেন্ডাসর 

ক্রয় সম্পন্ন 

৪ % ব্যেস্থাপ  

(রপ এন্ড এল) 

 লক্ষ্য

র্াৈা 

      ক াম্পানীর 

রনজস্ব ক্রয় 

নীরতর্ালা 

অনুর্ায়ী ক্রয় 

 ার্ মক্রর্  রা 

হয় রেিায় 

প্রবর্াজয নয়।  

অজমন      

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

৮.১ স্ব স্ব কিো প্রদান প্ররতশ্রুরত 

(রিটিবজনস্ চাে মার) 

প্রণয়ন/হালনাগাদকরণ ও োস্তোয়ন 

 

 

 

কিো প্রদান 

প্ররতশ্রুরত 

প্রণীি ও 

বাস্তবাতয়ি 

৩ িাতরখ র্ানেিম্পদ 

ও প্রশািন 

অনুরেভাগ 

১৫/০১/২১ লক্ষ্য

র্াৈা 

  ১৫/০১/২১     

অজমন      



 ার্ মক্রবর্র নার্ 

 র্ মিম্পাদন 

সূচ  

 

সূচব র 

র্ান 

এ   

 

োস্তোয়বনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-

২০২১ 

অর্ মেছবরর 

লক্ষ্যর্াৈা 

োস্তোয়ন অগ্রগরত পররেীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১ 

র্ন্তব্য 
লক্ষ্য

র্াৈা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়াে মার 

২য় 

ক ায়াে মার 

৩য় 

ক ায়াে মার 

৪র্ ম 

ক ায়াে মার 

কর্াে 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৮.২ শাখা/অরিশাখা ও আওতািীন/ 

অিস্তন  ার্ মালয় পররদশ মন 

পররদশ মন 

িম্পন্ন 

২ িাংখ্যা 
র্ানেিম্পদ 

ও প্রশািন 

অনুরেভাগ  

৪ লক্ষ্য

র্াৈা 

১ ১ ১ ১   িাংলাগ-১৩ 

অজমন  ১ 

(প্রর্ান ) 

   

৮.৩ শাখা/অরিশাখা ও 

আওতািীন/অিস্তন  ার্ মালয়  পররদশ মন 

প্ররতবেদবনর সুপাররশ োস্তোয়ন 

পররদশ মন 

প্ররতবেদবনর 

সুপাররশ 

োস্তোরয়ত 

২ % র্ানেিম্পদ 

ও প্রশািন 

অনুরেভাগ 

৭৫% লক্ষ্য

র্াৈা 

৭৫% ৭৫% ৭৫% ৭৫%    

িাংলাগ-১৪ 

অজমন  ৭৫% 

(প্রর্ান ) 

   

৮.৪ িরচোলয় রনবদ মশর্ালা, ২০১৪ অনুর্ায়ী 

নরর্র কেরণ রেন্যাি রণ  

নরর্ কেরণ 

রেন্যািকৃত 

২ % র্ানেিম্পদ 

ও প্রশািন 

অনুরেভাগ 

৮০% লক্ষ্য 

র্াৈা 

   ৮০%   িাংলাগ-১৫ 

অজমন  (প্রর্ান )    

৮.৫ কেরণরেন্যািকৃত নরর্ রেনষ্ট রণ নরর্ রেনতিকৃি ২ % র্ানেিম্পদ 

ও প্রশািন 

অনুরেভাগ 

 লক্ষ্য 

র্াৈা 

      প্রবর্াজয নয় 

অজমন      

৮.৬ প্রাতিষ্ঠাতনক গণশুনাতন  আয়য়ার্ন  প্রাতিষ্ঠাতনক 

গণশুনানী 

আয়য়াতর্ি 

৩ িাংখ্যা ক াম্পানী 

িরচে 

১ লক্ষ্য 

র্াৈা 

   ১    

অজমন 

 

     

৯. শুদ্ধাচার িাংরিষ্ট এোং দুনীরত প্ররতবরাবি িহায়  অন্যান্য  ার্ মক্রর্……………..১৫ (অগ্রাতিকার তিতত্তয়ি ন্যযনিি পাঁচটি কা েক্রি) 

৯.১ গ্রাহ  কিো িপ্তাহ আবয়াজন আবয়ারজত 

কিো িপ্তাহ 

৩ িাংখ্যা উপ-

র্হাব্যেস্থাপ  

(গ্রাহ  কিো) 

১ লক্ষ্য 

র্াৈা 

  ১     

অজমন      

৯.২ ক রপআই রনরাপত্তা ও অরি রনে মাপন 

রনরাপত্তা িাংক্রান্ত প্ররশক্ষ্ণ  র্ মশালা 

প্ররশক্ষ্ণ 

 র্ মশালা 

৩ িাংখ্যা িাংরিষ্ট 

ি ল 

 র্ ম তমা 

২ লক্ষ্য 

র্াৈা 

  ১ ১    

অজমন      

৯.৩ শুদ্ধাচার রেষবয় ৬ষ্ঠ কর্ব  ১০র্ কেরণ 

পর্ মন্ত জাতীয় পর্ মাবয় রচনা প্ররতবর্ারগতার 

আবয়াজন  

োস্তোরয়ত ৩ তাররখ র্ানেিম্পদ 

ও প্রশািন 

অনুরেভাগ 

২২/০৩/২১ লক্ষ্য 

র্াৈা 

  
২২/০৩/২১ 

    

অজমন      

৯.৪ রিএিআর  ান্ড হবত রেরভন্ন 

িার্ারজ /রশক্ষ্া/দাতব্য  প্ররতষ্ঠাবন রেরভন্ন 

িার্গ্রী রেতরণ  

োস্তোরয়ত ৩ তাররখ র্ানেিম্পদ 

ও প্রশািন 

অনুরেভাগ 

৩০/০৪/২১ লক্ষ্য 

র্াৈা 

   ৩০/০৪/২১    

অজমন      

http://www.bsccl.com/doc/up_file/13_1610456619-32.pdf
http://www.bsccl.com/doc/up_file/14_1610456650-20.pdf
http://www.bsccl.com/doc/up_file/15_1610456673-64.pdf


 ার্ মক্রবর্র নার্ 

 র্ মিম্পাদন 

সূচ  

 

সূচব র 

র্ান 

এ   

 

োস্তোয়বনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-

২০২১ 

অর্ মেছবরর 

লক্ষ্যর্াৈা 

োস্তোয়ন অগ্রগরত পররেীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১ 

র্ন্তব্য 
লক্ষ্য

র্াৈা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়াে মার 

২য় 

ক ায়াে মার 

৩য় 

ক ায়াে মার 

৪র্ ম 

ক ায়াে মার 

কর্াে 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৯.৫  অর বির দৃশ্যর্ান স্থাবন কশয়ার 

কহাল্ডার/রেরনবয়াগ ারীবদর জন্য অরভবর্াগ 

েক্স স্থাপন  

প্রদরশ মত ৩ তাররখ 
র্ানেিম্পদ 

ও প্রশািন 

অনুরেভাগ 

৩০/১১/২০ লক্ষ্য 

র্াৈা 

 ৩০/১১/২০     িাংলাগ-১৬ 

অজমন  ১৩/১০/২০ 

(প্রর্ান ) 

   

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

১০.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এোং 

পুরস্কারপ্রাপ্তয়দর িাতলকা ওয়য়বসাইয়ে 

প্রকাশ 

পুরস্কারপ্রাপ্তবদর 

তারল া 

প্র ারশত 

৩ তাররখ ক া াল 

পবয়ন্ট, 

ত্রনরত তা 

 রর্টি/ 

ব্যেস্থাপ   

(চা: ও  র:, 

আইআইরজ) 

 

 

 

 

১৫/০৬/২০২১ লক্ষ্য 

র্াৈা 

   ১৫/০৬/২১    

অজমন      

১১. কি ে-পতরয়বশ উন্নয়ন..........................................................২ 

১১.১ কি ে-পতরয়বশ উন্নয়ন (স্বাস্থযতবতি 

অন্যসরণ/টিওএন্ডইভুি অয়কয়র্া িালািাল 

তবনিকরণ/পতরষ্কার-পতরচ্ছন্নিা বৃতদ্ধ 

ইিযাতদ)  

উন্নি কি ে-

পতরয়বশ 

২ সংখ্যা ও 

তাররখ 

র্ানেিম্পদ 

ও প্রশািন 

রেভাগ 

১০ ও 

৩১/০৩/২১ 

লক্ষ্য 

র্াৈা 

  ১০ ও 

৩১/০৩/২১ 

    

অজমন      

১২. অর্ ে বরাদ্দ....................................................................৩ 

১২.১ শুদ্ধাচার কি ে-পতরকেনায় অন্তেভুি 

তবতিন্ন কা েক্রি বাস্তবায়য়নর র্ন্য বরাদ্দকৃি  

অবর্ মর আন্যিাতনক পররর্াণ 

বরাদ্দকৃি অর্ ে ৩ লক্ষ্ 

োকা 

ক া াল 

পবয়ন্ট, 

ত্রনরত তা 

 রর্টি 

১৫ লক্ষ্ 

ো া 

লক্ষ্য 

র্াৈা 
৩.৫ ৩.৫ ৩.৫ ৪.৫ 

  িাংলাগ-১৭ 

অজমন  ৩.৫৭ 

(প্রর্ান ) 

   

১৩. পররেীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন……………………………....৮ 

১৩.১ দপ্তর/সংস্হা কর্তেক প্রণীি                                          

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা, 

২০২০-২১ স্ব স্ব িন্ত্রণালয় এবং ওয়য়বসাইয়ে 

প্রণীত  র্ ম-

পরর ল্পনা 

আপয়লাডকৃত 

২ িাতরখ ক া াল 

পবয়ন্ট, 

ত্রনরত তা 

১০/০৮/২০ 

লক্ষ্য 

র্াৈা 
১০/০৮/২০    

   

অজমন      

http://www.bsccl.com/doc/up_file/16_1610456691-96.pdf
http://www.bsccl.com/doc/up_file/17_1610456708-40.pdf


 ার্ মক্রবর্র নার্ 

 র্ মিম্পাদন 

সূচ  

 

সূচব র 

র্ান 

এ   

 

োস্তোয়বনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-

২০২১ 

অর্ মেছবরর 

লক্ষ্যর্াৈা 

োস্তোয়ন অগ্রগরত পররেীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১ 

র্ন্তব্য 
লক্ষ্য

র্াৈা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়াে মার 

২য় 

ক ায়াে মার 

৩য় 

ক ায়াে মার 

৪র্ ম 

ক ায়াে মার 

কর্াে 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

আপয়লাডকরণ  রর্টি 

১৩.২ রনি মাররত ির্বয় ত্রৈর্ারি  পররেীক্ষ্ণ 

প্ররতবেদন সংতিি িন্ত্রণালয়/তবিায়গ দারখল 

ও স্ব স্ব ওয়য়বসাইয়ে আপয়লাডকরণ 

ত্রৈর্ারি  

প্ররতবেদন 

দারখলকৃত ও 

আপয়লাডকৃত 

২ িাতরখ ক া াল পবয়ন্ট, 

ত্রনরত তা 

 রর্টি 

ক া াল পবয়ন্ট, 

ত্রনরত তা 

 রর্টি 

২০/০৮/২০ 

১৫/১০/২০ 

১৫/০১/২১ 

১৫/০৪/২১ 

লক্ষ্য 

র্াৈা 

২০/০৮/২০ ১৫/১০/২০ ১৫/০১/২১ ১৫/০৪/২১   িাংলাগ-১৮ 

অজমন  ১৫/১০/২০ 

(প্রর্ান ) 
  

 

১৩.৩ আওিািীন আঞ্চতলক/িাঠ প োয়য়র 

কা োলয় কর্তেক দারখলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার 

ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা ও পররেীক্ষ্ণ  

প্ররতবেদবনর ওপর র িব্যা  প্রদান 

তিডব্যাক 

সিা/কি েশালা 

অন্যতষ্ঠি 

৪ তাররখ   লক্ষ্য 

র্াৈা 

      প্রবর্াজয নয়। 

অজমন      

 

রে:দ্র:- ক ান ক্ররর্ব র  ার্ মক্রর্ প্রবর্াজয না হবল তার  ারণ িাংরিষ্ট আইন/রেরি/নীরতর্ালা পর্ মাবলাচনাপূে ম  র্ন্তব্য  লাবর্ উবেখ  রবত হবে।  
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