
নর্ থ-ওয়েস্ট পাওোর জেনায়রশন জ াম্পানী লিলিয়েড 

োতীে শুদ্ধাচার জ ৌশি  ি থ-পলর ল্পনা ২০২০-২০২১ 

বার্ষ িক অগ্রগলত প্রলতয়েদন 

কার্ িক্রমের নাে কে িসম্পাদন সূচক 

 

সূচমকর 

োন 

একক 

 

বাস্তবায়মনর 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত ব্যর্ি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ িবছমরর 

লক্ষ্যোত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি পর্রবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  েন্তব্য 

লক্ষ্যোত্রা/ 

অর্িন 

১ে 

ককায়ার্ িার 

২য় 

ককায়ার্ িার 

৩য় 

ককায়ার্ িার 

৪র্ ি 

ককায়া

র্ িার 

কোর্ 

অর্িন 

অর্র্িি 

োন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রার্িষ্ঠার্নক ব্যবস্থা………………………………৮ 

১.১ ননর্িকিা কর্েটির সভা   অনুর্ষ্ঠি সভা ৪ সংখ্যা ননলত তা  লিটি/ 

োনবসম্পদ র্বভাগ 

৪ লক্ষ্যোত্রা ১ ১ ১ ১ ৪ 
৪ 

 

অর্িন ১ ১ ১ ১ ৪ 

১.২ ননর্িকিা কর্েটির সভার র্সদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন  

বাস্তবার্য়ি র্সদ্ধান্ত ৪ % ননলত তা  লিটি/ 

দপ্তর প্রধান 

৭০%  

(সে থদা) 

লক্ষ্যোত্রা ৭০% ৭০% ৭০% ৭০% ৭০% 
৪ 

 

অর্িন ১০০% ১০০% ৮৫% ১০০% ৯৬.২৫% 

২. দক্ষ্িা ও ননর্িকিার উন্নয়ন……………………...…. ১০ 

২.১ সুশাসন প্রলতষ্ঠার লনলিত্ত 

অংশীর্মনর (stakeholders) 

অংশগ্রহমণ  সভা 

অনুর্ষ্ঠি সভা ২ সংখ্যা লেদ্যযৎ ককন্দ্র দপ্তর/ 

োনবসম্পদ র্বভাগ  

৪ লক্ষ্যোত্রা ১ ১ ১ ১ ৪ 

২ 

 

অর্িন ১ ১ ১ ১ ৪ 

২.২ অংশীর্মনর অংশগ্রহমণ  সভার 

লসদ্ধান্ত োস্তোেন 

বাস্তবার্য়ি র্সদ্ধান্ত ২ % লেদ্যযৎ ককন্দ্র দপ্তর ৭০%  

(সে থদা) 

লক্ষ্যোত্রা ৭০% ৭০% ৭০% ৭০% ৭০% 
২ 

 

অর্িন ১০০% ১০০% ১০০% ৮৬% ৯৬.৫% 

২.৩ কে িকিিা-কে িচারীকদর অংশগ্রহমণ 

চা লর সংক্রান্ত লেলিন্ন প্রর্শক্ষ্ণ 

আময়ার্ন 

প্রর্শক্ষ্ণার্ী ৩ সংখ্যা িানেসম্পদ লেিাগ ২০০ েন  

(সে থয়িাে) 

লক্ষ্যোত্রা ৫০ েন  ৫০ েন ৫০ েন ৫০ েন ২০০ েন  

৩ 

 

অর্িন ২০০ েন ৪০০ েন ৬০০ েন ৭৬২ 

েন 

৭৬২ েন 

২.৪ কে িকিিা-কে িচারীকদর অংশগ্রহমণ 

সুশাসন সংক্রান্ত প্রর্শক্ষ্ণ আময়ার্ন 

প্রর্শক্ষ্ণার্ী ৩ সংখ্যা িানেসম্পদ লেিাগ ১২০ েন 

(সে থয়িাে) 

লক্ষ্যোত্রা ৩০ েন  ৩০ েন  ৩০ েন  ৩০ 

েন  

১২০ 

েন 
৩ 

 

অর্িন ১৮৮ েন ২৫৪ েন ২৫৪ েন ৩০৭ 

েন 

৩০৭ 

েন 

৩. শুদ্ধাচার প্রর্িষ্ঠায় সহায়ক আইন/র্বর্ি/নীর্িোলা/ম্যানুময়ল ও প্রজ্ঞাপন/পর্রপত্র-এর বাস্তবায়ন এবং প্রমর্ার্য কক্ষ্মত্র খসড়া প্রণয়ন………….১০ 
৩.১ শুদ্ধাচার প্রলতষ্ঠাে প্রজ্ঞাপন/ 

পলরপত্র োরী    

 

র্ারীকৃি প্রজ্ঞাপন /পলরপত্র ১০ সংখ্যা িানেসম্পদ লেিাগ ২ লক্ষ্যোত্রা  ১  ১ ২ 

১০ 

 

অর্িন  ১  ১ ২ 

৪. ওয়েেসাইয়ে জসোেক্স হািনাগাদ রণ..................................৮ 

৪.১ জসো সংক্রান্ত জোি লি নম্বরসমূহ 

স্ব স্ব িথ্য বািায়মন দৃশ্যিান রণ 

তথ্য োতােয়ন দৃশ্যিানকৃত ১ িার্রখ আইলসটি লেিাগ ১৫/৯/২০২০ লক্ষ্যোত্রা ১৫/৯/২০২০ 

 

   ১৫/৯/২০ 

 
১ 

 

অর্িন ১৫/৯/২০২০    ১৫/৯/২০ 

৪.২ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্ শুদ্ধাচার 

কসবাবক্স হালনাগাদকরণ  

কসবাবক্স হালনাগাদকৃি ২ তালরখ আইলসটি লেিাগ ১৫/৯/২০২০ 

১৫/১২/২০২০ 

১৫/৩/২০২১ 

লক্ষ্যোত্রা ১৫/৯/২০২০ 

 

১৫/১২/২০২০ 

 

১৫/৩/২০২১ 

 

১৫/৬/২০

২১ 

১৫/৯/২০ 

১৫/১২/২০ 

১৫/৩/২১ 

১৫/৬/২১ 

২ 

 



কার্ িক্রমের নাে কে িসম্পাদন সূচক 

 

সূচমকর 

োন 

একক 

 

বাস্তবায়মনর 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত ব্যর্ি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ িবছমরর 

লক্ষ্যোত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি পর্রবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  েন্তব্য 

লক্ষ্যোত্রা/ 

অর্িন 

১ে 

ককায়ার্ িার 

২য় 

ককায়ার্ িার 

৩য় 

ককায়ার্ িার 

৪র্ ি 

ককায়া

র্ িার 

কোর্ 

অর্িন 

অর্র্িি 

োন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১৫/৬/২০২১ অর্িন 

 

 

 

০৩/০৮/২০ ১৫/১০/২০২০ ১৫/৩/২০২১ ১৫/৬/২০

২১ 

৩/৮/২০ 

১৫/১২/২০ 

১৫/৩/২১ 

১৫/৬/২১ 

৪.৩ স্বপ্রমণার্দি িথ্য প্র াশ 

লনয়দ থলশ া হািনাগাদ  য়র 

ওময়বসাইমর্ প্রকাশ 

হালনাগাদকৃি র্নমদ ির্শকা 

ওময়বসাইমর্ প্রকার্শি 

২ িার্রখ জ াম্পালন সলচোিে/ 

আইলসটি লেিাগ 

১৫/৯/২০২০ 

১৫/১২/২০২০ 

১৫/৩/২০২১ 

১৫/৬/২০২১ 

লক্ষ্যোত্রা ১৫/৯/২০২০ 

 

১৫/১২/২০২০ 

 

১৫/৩/২০২১ 

 

১৫/৬/২০

২১ 

১৫/৯/২০ 

১৫/১২/২০ 

১৫/৩/২১ 

১৫/৬/২১ 
২ 

 

অর্িন ০৭/০৯/২০২০ ০৭/০৯/২০২০ ০৭/০৯/২০২০ ০৯/৬/২১ ৭/৯/২০ 

৭/৯/২০ 

৭/৯/২০ 

৯/৬/২১ 

৪.৪ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্ িথ্য অর্িকার   

কসবাবক্স হালনাগাদকরণ  

কসবাবক্স হালনাগাদকৃি ২ িার্রখ আইলসটি লেিাগ ১৫/৯/২০২০ 

১৫/১২/২০২০ 

১৫/৩/২০২১ 

১৫/৬/২০২১ 

লক্ষ্যোত্রা ১৫/৯/২০২০ 

 

১৫/১২/২০২০ 

 

১৫/৩/২০২১ 

 

১৫/৬/২০

২১ 

১৫/৯/২০ 

১৫/১২/২০ 

১৫/৩/২১ 

১৫/৬/২১ 
২ 

 

অর্িন ০৭/০৯/২০২০ ০৭/০৯/২০২০ ১৫/৩/২০২১ 

 

০৯/৬/২০

২১ 

৭/৯/২০ 

৭/৯/২০ 

১৫/৩/২১ 

৯/৬/২১ 

৪.৫ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্র অর্ভমর্াগ 

প্রর্িকার ব্যবস্থা (GRS) কসবাবক্স 

হালনাগাদকরণ 

ওময়বসাইমর্ 

হালনাগাদকৃি 

১ িার্রখ আইলসটি লেিাগ ১৫/৯/২০২০ 

১৫/১২/২০২০ 

১৫/৩/২০২১ 

১৫/৬/২০২১ 

লক্ষ্যোত্রা ১৫/৯/২০২০ 

 

১৫/১২/২০২০ 

 

১৫/৩/২০২১ 

 

১৫/৬/২০

২১ 

১৫/৯/২০ 

১৫/১২/২০ 

১৫/৩/২১ 

১৫/৬/২১ 
১ 

 

অর্িন ০৭/০৯/২০২০ ১৫/১২/২০২০ 

 

১৫/৩/২০২১ 

 

৬/৬/২০২

১ 

৭/৯/২০ 

১৫/১২/২০ 

১৫/৩/২১ 

৬/৬/২১ 

৫. সুশাসন প্রলতষ্ঠা……………………………..৬ 

৫.১ উত্তে চচ িার িার্লকা প্রণয়ন কমর 

স্ব স্ব িন্ত্রণািে/র্বভামগ কপ্ররণ 

উত্তে চচ িার িার্লকা কপ্রর্রি ৩ িার্রখ ননলত তা  লিটি/ 

িানেসম্পদ লেিাগ 

২৫/১০/২০২০ লক্ষ্যোত্রা  ২৫/১০/২০২০   ২৫/১০/২০

২০ 
৩ 

 

অর্িন  ২২/১০/২০২০   ২২/১০/২০

২০ 

৫.২ অনিাইন লসয়স্টয়ি অলিয় াগ 

লনষ্পলত্ত রণ 

অলিয় াগ লনষ্পলত্তকৃত ৩ % িানেসম্পদ লেিাগ ১০০% (সে থদা) লক্ষ্যোত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

৩ 
 

অর্িন ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

৬. প্র য়ল্পর জেয়ত্র শুদ্ধাচার...........................৬ 

৬.১ প্র য়ল্পর বার্ষ িক ক্রয় পর্রকল্পনা 

অনুমোদন 

অনুমোর্দি ক্রয় পর্রকল্পনা ২ িার্রখ লনে থাহী পলরচাি  

(লপএন্ডলড) 

৩০/০৯/২০২০ লক্ষ্যোত্রা ৩০/০৯/২০২০    ৩০/০৯/২০

২০ 
২ 

 

অর্িন ১৫/০৭/২০২০    ১৫/০৭/২০

২০ 

৬.২ প্রকমল্পর বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি 

পর্রদশ িন/ পর্রবীক্ষ্ণ 

দার্খলকৃি প্রর্িমবদন ২ সংখ্যা লনে থাহী পলরচাি  

(লপএন্ডলড) / প্র ল্প 

পলরচাি  

৬ লক্ষ্যোত্রা ১ ২ ২ ১ ৬ 

২ 

 

অর্িন ১০ ১৪ ১২ ৪ ৪০ 



কার্ িক্রমের নাে কে িসম্পাদন সূচক 

 

সূচমকর 

োন 

একক 

 

বাস্তবায়মনর 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত ব্যর্ি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ িবছমরর 

লক্ষ্যোত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি পর্রবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  েন্তব্য 

লক্ষ্যোত্রা/ 

অর্িন 

১ে 

ককায়ার্ িার 

২য় 

ককায়ার্ িার 

৩য় 

ককায়ার্ িার 

৪র্ ি 

ককায়া

র্ িার 

কোর্ 

অর্িন 

অর্র্িি 

োন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৬.৩ প্রকল্প পর্রদশ িন/পর্রবীক্ষ্ণ 

প্রর্িমবদমনর সুপার্রশ বাস্তবায়ন 

বাস্তবায়মনর হার ২ % লনে থাহী পলরচাি  

(লপএন্ডলড)/ প্র ল্প 

পলরচাি  

৮০% (সে থদা) লক্ষ্যোত্রা ৮০% ৮০% ৮০% ৮০% ৮০% 

২ 

 

অর্িন ১০০% ৯৬% ৯৫% ১০০% ৯৭.৭৫

% 

৭. ক্রেয়েয়ত্র শুদ্ধাচার...................৭ 

৭.১ র্পর্পএ ২০০৬-এর িারা ১১(২) ও 

র্পর্পআর ২০০৮-এর র্বর্ি ১৬(৬) 

অনুর্ায়ী ২০২০-২১ অর্ থ েছয়রর ক্রয়-

পর্রকল্পনা  ওয়েেসাইয়ে প্র াশ 

ক্রয়-পর্রকল্পনা ওয়েেসাইয়ে 

প্র ালশত 

৩ িার্রখ লনে থাহী পলরচাি  

(প্রয় ৌশি)/ লনে থাহী 

পলরচাি  (লপএন্ডলড)/ 

ক্রে লেিাগ/ প্র ল্প 

দপ্তর/ লেদ্যুৎ জ ন্দ্র/ 

আইলসটি লেিাগ 

০৫/০৯/২০২০ লক্ষ্যোত্রা ০৫/০৯/২০২০    ০৫/০৯/২০

২০ 

৩ 

 

অর্িন ০১/০৯/২০২০    ০১/০৯/২০

২০ 

৭.২ ই-জেন্ডায়রর োধ্যমে ক্রয় কার্ ি 

সম্পাদন 

ই-কর্ন্ডাজর ক্রে সম্পন্ন ৪ % লনে থাহী পলরচাি  

(প্রয় ৌশি)/ ক্রে লেিাগ 

৫০% (সে থদা) লক্ষ্যোত্রা ৫০% ৫০% ৫০% ৫০% ৫০% 

৪ 

 

অর্িন ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

৮. স্বচ্ছিা ও র্বাবর্দর্হ শলিশািীকরণ…………………….১৪ 

৮.১ স্ব স্ব কসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি 

(র্সটিমর্নস্ চার্ িার) প্রণেন ও 

বাস্তবায়ন  

কসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি প্রণীত 

ও োস্তোলেত 

৩ % স ি দপ্তর প্রধান/ 

িানেসম্পদ লেিাগ 

৬০% (সে থদা) লক্ষ্যোত্রা ৬০% ৬০% ৬০% ৬০% ৬০% 

৩ 

 

অর্িন ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

৮.২ শাখা/অর্িশাখা এেং 

আওতাধীন/অধস্তন  া থািে পর্রদশ িন  

পর্রদশ িন 

সম্পন্ন 

৪ সংখ্যা প্রধান লনে থাহী 

 ি থ তথা/ লনে থাহী 

পলরচাি  

১২ (সে থয়িাে) লক্ষ্যোত্রা ৩ ৩ ৩ ৩ ১২ 

৪ 

 

অর্িন ৩ ৩ ৫ ২ ১৩ 

৮.৩ শাখা/অর্িশাখা এেং 

আওতাধীন/অধস্তন  া থািে পর্রদশ িন 

প্রর্িমবদমনর সুপার্রশ বাস্তবায়ন 

পর্রদশ িন প্রর্িমবদমনর 

সুপার্রশ বাস্তবার্য়ি 

৩ % সংলিষ্ট দপ্তর/ লেিাগ ৬০% (সে থদা) লক্ষ্যোত্রা ৬০% ৬০% ৬০% ৬০% ৬০% 

৩ 

 

অর্িন ৬০% ৬০% ৬৫% ৬৫% ৬২.৫% 

৮.৪ সর্চবালয় র্নমদ িশোলা ২০১৪ 

অনুর্ায়ী নর্র্র কের্ণ র্বন্যাসকরণ  

নর্র্ কের্ণ র্বন্যাসকৃি ২ % স ি দপ্তর ৮০% (সে থদা) লক্ষ্যোত্রা ৮০% ৮০% ৮০% ৮০% ৮০% 
২ 

 

অর্িন ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

৮.৫ কের্ণ র্বন্যাসকৃি নর্র্ র্বনষ্টকরণ নর্র্ র্বনলষ্টকৃত ২ % স ি দপ্তর ১০০% 

(সে থয়িাে) 

লক্ষ্যোত্রা ২৫% ৫০% ৭৫% ১০০% ১০০% 
২ 

 

অর্িন ২৫% ৫০% ৭৫% ১০০% ১০০% 

৯. শুদ্ধাচার সংর্িষ্ট এবং দ্যনীর্ি প্রর্িমরামি সহায়ক অন্যান্য কার্ িক্রে……………...১৫ (অগ্রালধ ার লিলত্তয়ত ন্যুনতি পাঁচটি  া থক্রি) 

৯.১ লডলেোি হালেরা লনলিত রণ  লনলিতকৃত ৩ তালরখ িানেসম্পদ লেিাগ ২৫/১১/২০২০ লক্ষ্যোত্রা  ২৫/১১/২০২০   ২৫/১১/২০

২০ 
৩ 

 

অর্িন  ২৫/১১/২০২০   ২৫/১১/২০

২০ 

৯.২ অলিলনে থাপন ব্যেস্থা তদারল কৃত ৩ তালরখ িানেসম্পদ লেিাগ ২৫/১১/২০২০ লক্ষ্যোত্রা  ২৫/১১/২০২০   ২৫/১১/২০

২০ 
৩  



কার্ িক্রমের নাে কে িসম্পাদন সূচক 

 

সূচমকর 

োন 

একক 

 

বাস্তবায়মনর 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত ব্যর্ি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ িবছমরর 

লক্ষ্যোত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি পর্রবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  েন্তব্য 

লক্ষ্যোত্রা/ 

অর্িন 

১ে 

ককায়ার্ িার 

২য় 

ককায়ার্ িার 

৩য় 

ককায়ার্ িার 

৪র্ ি 

ককায়া

র্ িার 

কোর্ 

অর্িন 

অর্র্িি 

োন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

তদারল  রণ অর্িন  ১৭/১১/২০২০   ১৭/১১/২০২

০ 

৯.৩  ি থ তথা- ি থচারীয়দর ছুটি িঞ্জুর 

 া থক্রি লনধ থালরত সিয়ে সম্পন্ন রণ 

সম্পন্নকৃত ৩ % িানেসম্পদ লেিাগ ১০০% (সে থদা) লক্ষ্যোত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

৩ 

 

অর্িন ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

৯.৪  ি থ তথা লনয়োয়গ Entry 

Level-এ তৃতীে পে  তৃথ  লিলখত 

পরীো গ্রহণ 

 ি থ তথা লনয়োগকৃত ৩ % িানেসম্পদ লেিাগ ১০০% (সে থদা) লক্ষ্যোত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

৩ 

 

অর্িন ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

৯.৫ দূনীলতলেয়রাধী সয়চতনতা বৃলদ্ধর 

েন্য প্রলশেণ 

প্রলশেণ আয়োলেত ৩ % িানেসম্পদ লেিাগ ৩০ েন লক্ষ্যোত্রা ৩০ েন ৩০ েন ৩০ েন ৩০ 

েন 

১২০ 

েন 
৩ 

 

অর্িন ১৮৮ েন ২৫৪ েন ২৫৪ েন ৩০৭ 

েন 

৩০৭ 

েন 

১০. শুদ্ধাচার চচ থার েন্য পুরস্কার/প্রয়ণাদনা প্রদান..............................৩ 

১০.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এবং 

পুরস্কারপ্রাপ্তয়দর তালি া ওয়েেসাইয়ে 

প্র াশ 

প্রদত্ত পুরস্কার ৩ িার্রখ িানেসম্পদ লেিাগ ৩০/০৬/২০২১ লক্ষ্যোত্রা    ৩০/০৬/২

১ 

৩০/০৬/২১ 

৩ 

 

অর্িন    ২৪/০৬/২

১ 

২৪/০৬/২১ 

১১.  ি থ-পলরয়েশ উন্নেন..........................................................২ 

১১.১  ি থ-পলরয়েশ উন্নেন (স্বাস্থুলেলধ 

অন্যসরণ/টিওএন্ডইভুি অয় য়ো 

িািািাি লেনষ্ট রণ/পলরষ্কার-

পলরচ্ছন্নতা বৃলদ্ধ ইতুালদ)  

উন্নত  ি থ-পলরয়েশ ২ সংখ্যা ও 

িার্রখ 

ব্যেস্থাপ  

(ইএইচএস) 

২৫/১২/২০২০ 

২৫/০৬/২০২১ 

লক্ষ্যোত্রা  ২৫/১২/২০২০ 

 

 ২৫/০৬/২

১ 

২৫/০৬/২১ 

২ 

 

অর্িন  
২৪/১২/২০২০  ২৫/০৬/২

১ 

২৫/০৬/২১ 

১১. অর্ থ েরাদ্দ....................................................................৩ 

১১.১ শুদ্ধাচার  ি থ-পলর ল্পনাে 

অন্তথভুি লেলিন্ন  া থক্রি োস্তোেয়নর 

েন্য েরাদ্দকৃত  অমর্ ির আন্যিালন  

পর্রোণ 

েরাদ্দকৃত অর্ থ ৩ িে ো া ননলত তা  লিটি/ 

িানেসম্পদ লেিাগ 

০৫ িে 

(সে থয়িাে)  

লক্ষ্যোত্রা ১.২৫ িে ২.৫০ িে ৩.৭৫ িে ০৫ 

িে 

০৫ িে 

৩ 

 

অর্িন ০.১ িে ০.০৬ 

িে 

০.১ িে ০.১ 

িে 

০.৩৬ 

িে 

১২. পর্রবীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন…………………………….৮ 

১২.১ দপ্তর/সংস্হা  তৃথ  প্রণীত                                          

র্ািীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কে ি-

পর্রকল্পনা, ২০২০-২১ স্ব স্ব িন্ত্রণািে 

প্রণীি কে ি-পর্রকল্পনা 

আপয়িাডকৃি 

২ তালরখ িানেসম্পদ লেিাগ ০৫/০৮/২০২০ লক্ষ্যোত্রা ০৫/০৮/২০    ০৫/০৮/২০ 

২ 

 

অর্িন ০৩/০৮/২০    ০৩/০৮/২০ 



কার্ িক্রমের নাে কে িসম্পাদন সূচক 

 

সূচমকর 

োন 

একক 

 

বাস্তবায়মনর 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত ব্যর্ি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ িবছমরর 

লক্ষ্যোত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি পর্রবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  েন্তব্য 

লক্ষ্যোত্রা/ 

অর্িন 

১ে 

ককায়ার্ িার 

২য় 

ককায়ার্ িার 

৩য় 

ককায়ার্ িার 

৪র্ ি 

ককায়া

র্ িার 

কোর্ 

অর্িন 

অর্র্িি 

োন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

এেং ওয়েেসাইয়ে আপয়িাড রণ 

১২.২ র্নি িার্রি সেময় নত্রোর্সক 

পর্রবীক্ষ্ণ প্রর্িমবদন সংলিষ্ট 

িন্ত্রণািে/লেিায়গ দার্খল ও স্ব স্ব 

ওয়েেসাইয়ে আপয়িাড রণ 

নত্রোর্সক প্রর্িমবদন 

দার্খলকৃি ও আপয়িাডকৃি 

২ সংখ্যা িানেসম্পদ লেিাগ ১৫/১০/২০২০ 

১৫/০১/২০২১ 

১৫/০৪/২০২১ 

১৫/০৭/২০২১ 

লক্ষ্যোত্রা ১৫/১০/২০২০ 

 

১৫/০১/২০২১ 

 

১৫/০৪/২০২১ 

 

১৫/০৭/২

০২১ 

১৫/১০/২০ 

১৫/০১/২১ 

১৫/০৪/২১ 

১৫/০৭/২১ 
২ 

 

অর্িন ০৮/১০/২০২০ ১২/০১/২০২১ ০৮/০৪/২০২১ ০৮/০৭/২

১ 

০৮/১০/২০ 

১২/০১/২১ 

০৮/০৪/২১ 

০৮/০৭/২১ 

১২.৩ আওতাধীন আঞ্চলি /িাঠ 

প থায়ের  া থািে  তৃথ  দার্খলকৃি 

র্ািীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কে ি-

পর্রকল্পনা ও পর্রবীক্ষ্ণ  প্রর্িমবদমনর 

ওপর র্িডব্যাক প্রদান 

লিডব্যা  সিা/ ি থশািা 

অন্যলষ্ঠত 

৪ িার্রখ িানেসম্পদ লেিাগ ১৫/১০/২০২০ 

১৫/০৫/২০২১ 

লক্ষ্যোত্রা  ১৫/১০/২০২০ 

 

 ১৫/০৫/২

০২১ 

১৫/১০/২০ 

১৫/০৫/২১ 

৪ 

 

অর্িন  ১৫/১০/২০২০ 

 

 ০৪/০৫/২

১ 

১৫/১০/২০ 

০৪/০৫/২১ 

সব িমোর্ ১০০  

 


