
 

 

 
 

 

(ংযুক্তি-ক) 

ক্তল্প ভন্ত্রণারয়েয ২০২০-২০২১ অথ থফছয়যয জাতীে শুদ্ধাচায ককৌর কভ থ-ক্তযকল্পনা-এয রক্ষ্যভাত্রা ক্তনধ থাযণ প্রক্ততয়ফদন  

 

দপ্তয/ংস্থায নাভ : ক্তফএটিআই। তাক্তযখ: ০৯-০৮-২০২০।  
কাম থক্রয়ভয নাভ কভ থম্পাদন 

সূচক 

 

সূচয়কয

ভান 

একক 

 

ফাস্তফােয়নয 

দাক্তেত্বপ্রাপ্ত 

ব্যক্তি/দ 

২০২০-২০২১ 

অথ থফছয়যয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফােন অগ্রগক্তত ক্তযফীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

অজথন 

১ভ 

ককাোর্ থায 

২ে 

ককাোর্ থায 

৩ে 

ককাোর্ থায 

৪থ থ 

ককাোর্ থায 

কভার্ 

অজথন 

অক্তজথত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাক্ততষ্ঠাক্তনক ব্যফস্থা .................. কভার্ নম্বয -৮  

১.১ ননক্ততকতা কক্তভটিয বা অনুক্তষ্ঠত বা ৪ ংখ্যা ভাক্তযচারক ৪ রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজথন      

১.২ ননক্ততকতা কক্তভটিয বায ক্তদ্ধান্ত 

ফাস্তফােন 

ক্তদ্ধান্ত 

ফাস্তফােয়নয ায 

৪ % ভাক্তযচারক/

কপাকার য়েন্ট 

     ১০০% রক্ষ্যভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%   - 

অজথন      

২. দক্ষ্তা ও ননক্ততকতায উন্নেন .................. কভার্ নম্বয -১০ 

২.১ সুান প্রক্ততষ্ঠায ক্তনক্তভত্ত 

অংীজয়নয (stakeholders) 

অংগ্রয়ণ বা 

অনুক্তষ্ঠত বা ২ ংখ্যা ক্তযচারক 

(ক্তএভ) 

৪ রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজথন      

২.২ অংীজয়নয  অং গ্রয়ণ বায 

ক্তদ্ধান্ত ফাস্তফােন 

ক্তদ্ধান্ত ফাস্তফায়নয 

ায  

২ % ক্তযচারক 

(ক্তএভ) 

১০০% রক্ষ্যভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজথন      

২.৩ কভ থকতথা-কভ থচাক্তযয়দয অং 

গ্রয়ণ চাকক্তয ংক্রান্ত ক্তফক্তবন্ন প্রক্তক্ষ্ণ  

আয়োজন 

প্রক্তক্ষ্ণাথী ৩ ংখ্যা ক্তযচারক 

(প্রান) 

১০০ রক্ষ্যভাত্রা ২৫ ২০ ৩০ ২৫    

অজথন      

২.৪ কভ থকতথা -কভ থচাযীয়দয 

অংগ্রয়ণ সুান ংক্রান্ত প্রক্তক্ষ্ণ 

আয়োজন 

প্রক্তক্ষ্ণাথী ৩ ংখ্যা ক্তযচারক 

(প্রান) 

১০০ রক্ষ্যভাত্রা ২৫ ২০ ৩০ ২৫    

অজথন      

৩. শুদ্ধাচায প্রক্ততষ্ঠান ােক আইন/ক্তফক্তধ/নীক্ততভারা/ম্যানুয়ের ও প্রজ্ঞান/ক্তযত্র-এয ফাস্তফােন এফং প্রয়মাজযয়ক্ষ্য়ত্র খড়া প্রণেন  .................. কভার্ নম্বয -১০ 

৩.১ ফাংরায়দ স্ট্যান্ডার্ থ এন্ড কর্ক্তস্ট্ং 

ইন্সটিটিউন প্রক্তফক্তধানভারা, ২০১৯ 

চূড়ান্তকযণ ও কগয়জর্ প্রকা 

আইন/ক্তফক্তধভারা 

প্রকাক্তত 

৩ তাক্তযখ ক্তযচারক 

(প্রান) 

৩০-০৬-২০২১ রক্ষ্যভাত্রা - - - ৩০-০৬-২১    

অজথন      

৩.২  য়েয কভাড়কজাত ক্তফক্তধভারা , 

২০১৯ চূড়ান্তকযণ ও কগয়জর্ প্রকা 

ক্তফক্তধভারা-এয  

খড়া চূড়ান্তকৃত 

২ তাক্তযখ ক্তযচারক 

(কভয়রারক্তজ) 

৩০-০৬-২০২১ রক্ষ্যভাত্রা - - - ৩০-০৬-২১    

অজথন      

৩.৩ য়েয ভান সুযক্ষ্ায ক্তনক্তভত্ত ভয়ে 

ভয়ে ে ফাধ্যতামূরক কয়য 

প্রজ্ঞান/ক্তযত্র জাযীকযণ 

প্রজ্ঞান/ 

ক্তযত্র জাক্তযকৃত 
২ তাক্তযখ ক্তযচারক 

(ক্তএভ) 

৩০-০৬-২০২১ রক্ষ্যভাত্রা - - - ৩০-০৬-২১    

অজথন      



 

 

 

 

 

 

-০২- 
 

কাম থক্রয়ভয নাভ কভ থম্পাদন সূচক 

 

সূচয়কয

ভান 

একক 

 

ফাস্তফােয়নয 

দাক্তেত্বপ্রাপ্ত 

ব্যক্তি/দ 

২০২০-২০২১ 

অথ থফছয়যয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফােন অগ্রগক্তত ক্তযফীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

অজথন 

১ভ 

ককাোর্ থায 

২ে 

ককাোর্ থায 

৩ে 

ককাোর্ থায 

৪থ থ 

ককাোর্ থায 

কভার্ 

অজথন 

অক্তজথত ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৩.৪ ফাংরায়দ. স্ট্যান্ডার্ থ এন্ড 

কর্ক্তস্ট্ং ইন্সটিটিউন আইন, ২০১৮ 

এফং ওজন ও ক্তযভা ভানদন্ড 

আইন, ২০১৮-এয  ইংয়যক্তজ বালান্তয 

ও ওয়েফাইয়র্ প্রকা  

আইন 

ইংয়যক্তজকৃত 

৩ তাক্তযখ ক্তযচারক 

(প্রান) 

ও 

ক্তযচারক 

(কভয়রারক্তজ) 

৩০-০৬-২০২১ রক্ষ্যভাত্রা - - - ৩০-০৬-২১    

অজথন      

৪. ওয়েফাইয়র্ কফাফক্স ারনাগাদকযণ .................. কভার্ নম্বয- ৮ 

৪.১ কফা ংক্রান্ত কর্ার ক্তি 

নস্বযমূ-স্ব-স্ব তথ্য ফাতােয়ন 

দৃশ্যভানকযণ ও  ারনাগাদকযণ 

তথ্য ফাতােয়ন 

দৃশ্যভানকৃত ও 

ারনাগাদকৃত 

১ তাক্তযখ ক্তযচারক 

(প্রান) ও 

কপ্রাগ্রাভায 

(আইক্তটি কর) 

৩০-৯-২০২০, 

৩১-১২-২০২০, 

৩১-৩-২০২১, 

২৩-৬-২০২১ 

রক্ষ্যভাত্রা ৩০-৯-২০ ৩১-১২-২০ ৩১-৩-২১ ২৩-৬-২১    

অজথন      

৪.২ স্ব –স্ব-ওয়েফাইয়র্ শুদ্ধাচায 

কফা ফক্স ারনাগাদকযণ ও 

ওয়েফাইয়র্ প্রকা 

কফা ফক্স 

ারনাগাদকৃত 

২ তাক্তযখ ক্তযচারক 

প্রান) ও 

কপ্রাগ্রাভায 

(আইক্তটি কর) 

৩০-৯-২০২০, 

৩১-১২-২০২০, 

৩১-৩-২০২১, 

২৩-৬-২০২১ 

রক্ষ্যভাত্রা ৩০-৯-২০ ৩১-১২-২০ ৩১-৩-২১ ২৩-৬-২১    

অজথন      

৪.৩ স্ব –স্ব-ওয়েফাইয়র্ তথ্য 

অক্তধকায কফাফক্স ারনাগাদকযণ 

ারনাগাদকৃত  ২ তাক্তযখ ক্তযচারক 

প্রান) ও 

কপ্রাগ্রাভায 

(আইক্তটি কর) 

৩০-৯-২০২০, 

৩১-১২-২০২০, 

৩১-৩-২০২১, 

২৩-৬-২০২১ 

রক্ষ্যভাত্রা ৩০-৯-২০ ৩১-১২-২০ ৩১-৩-২১ ২৩-৬-২১    

অজথন      

৪.৪ স্ব -স্ব ওয়েফ াইয়র্য অক্তবয়মাগ 

প্রক্ততকায ব্যফস্থা (GRS) কফা ফক্স 

ারনাগাদকযণ 

ওয়েফাইয়র্ 

ারনাগাদকৃত 

২ তাক্তযখ কপাকার য়েন্ট 

ও কপ্রাগ্রাভায 

(আইক্তটি কর) 

৩০-৯-২০২০, 

৩১-১২-২০২০, 

৩১-৩-২০২১, 

২৩-৬-২০২১ 

রক্ষ্যভাত্রা ৩০-৯-২০ ৩১-১২-২০ ৩১-৩-২১ ২৩-৬-২১    

অজথন      

৪.৫ স্ব  প্রয়ণাক্তদতবায়ফ প্রকায়মাগ্য 

তথ্য ারনাগাদ কয়য ওয়েফাইয়র্ 

প্রকা 

ারনাগাদকৃত 

ক্তনয়দ থক্তকা 

ওয়েফাইয়র্ 

প্রকাক্তত 

১ তাক্তযখ ক্তযচারক 

প্রান) ও 

কপ্রাগ্রাভায 

(আইক্তটি কর) 

৩০-৯-২০২০, 

৩১-১২-২০২০, 

৩১-৩-২০২১, 

২৩-৬-২০২১ 

রক্ষ্যভাত্রা ৩০-৯-২০ ৩১-১২-২০ ৩১-৩-২১ ২৩-৬-২১    

অজথন      

৫. সুান প্রক্ততষ্ঠা  .................. কভার্ নম্বয- ৬ 

৫.১ উত্তভ চচ থায তাক্তরকা প্রণেন কয়য 

স্ব স্ব ভন্ত্রণারে/ক্তফবায়গ কপ্রযণ 

উত্তভ চচ থায                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

তাক্তরকা কপ্রক্তযত 

৩ তাক্তযখ ক্তযচারক 

(প্রান) 

৩০-১০-২০২০ 

 

রক্ষ্যভাত্রা - ৩০-১০-২০ - -   

 

  

 

অজথন      



 

কাম থক্রয়ভয নাভ কভ থম্পাদন সূচক 

 

সূচয়কয

ভান 

একক 

 

ফাস্তফােয়নয 

দাক্তেত্বপ্রাপ্ত 

ব্যক্তি/দ 

২০২০-২০২১ 

অথ থফছয়যয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফােন অগ্রগক্তত ক্তযফীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

অজথন 

১ভ 

ককাোর্ থায 

২ে 

ককাোর্ থায 

৩ে 

ককাোর্ থায 

৪থ থ 

ককাোর্ থায 

কভার্ 

অজথন 

অক্তজথত ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৫.২ অনরাইন ক্তয়স্ট্য়ভ অক্তবয়মাগ 

(GRS) ক্তনষ্পক্তত্তকযণ                                                                         

অক্তবয়মাগ 

ক্তনষ্পক্তত্তকযয়নয 

ায    

৩ % কপাকার য়েন্ট 

ও  

কপ্রাগ্রাভায 

(আইক্তটি কর) 

১০০% রক্ষ্যভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজথন      

-০৩- 
 

কাম থক্রয়ভয নাভ কভ থম্পাদন সূচক 

 

সূচয়কয

ভান 

একক 

 

ফাস্তফােয়নয 

দাক্তেত্বপ্রাপ্ত 

ব্যক্তি/দ 

২০২০-২০২১ 

অথ থফছয়যয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফােন অগ্রগক্তত ক্তযফীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

অজথন 

১ভ 

ককাোর্ থায 

২ে 

ককাোর্ থায 

৩ে 

ককাোর্ থায 

৪থ থ 

ককাোর্ থায 

কভার্ 

অজথন 

অক্তজথত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৬. প্রকয়ল্পয কক্ষ্য়ত্র শুদ্ধাচায .................. কভার্ নম্বয- ৯ 

৬.১ প্রকয়ল্পয ফাক্তল থক ক্রে ক্তযকল্পনা 

অনুয়ভাদন 

অনুয়ভাক্তদত  

ক্রে ক্তযকল্পনা 

২ তাক্তযখ প্রকল্প 

ক্তযচারক 

৩১-১২-২০২০ 

 

রক্ষ্যভাত্রা - ৩১-১২-২০ - -   

 

  

ফতভায়ন 

১টি প্রকল্প 

চরভান 

আয়ছ। 
অজথন      

৬.২ প্রকয়ল্পয ফাস্তফােন অগ্রগক্তত 

ক্তযদ থন/ক্তযফীক্ষ্ণ 

দাক্তখরকৃত 

প্রক্ততয়ফদন 

২ ংখ্যা প্রকল্প 

ক্তযচারক 

৪ রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজথন      

৬.৩ প্রকল্প ক্তযদ থন/ক্তযফীক্ষ্ণ 

প্রক্ততয়ফদয়নয সুাক্তয ফাস্তফােন 

সুাক্তয 

ফাস্তফােয়নয ায 

২ % প্রকল্প 

ক্তযচারক 

১০০% রক্ষ্যভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজথন      

৭. ক্রেয়ক্ষ্য়ত্র শুদ্ধাচায .................. কভার্ নম্বয- ৭ 

৭.১ ক্তক্তএ ২০০৬-এয ধাযা ১১(২) ও 

ক্তক্তআয ২০০৮-এয ক্তফক্তধ ১৬(৬) 

অনুমােী ২০২০২০০১ অথ থ ফছয়যয ক্রে-

ক্তযকল্পনা ওয়েফাইয়র্ প্রকা 

ক্রে-ক্তযকল্পনা 

ওয়েফাইয়র্ 

প্রকাক্তত 

৩ তাক্তযখ ক্তযচারক 

(প্রান),   

ক্রে কভ থকতথা ও  

কপ্রাগ্রাভায 

(আইক্তটি কর) 

৩০-৮-২০২০, 

৩১-১-২০২১ 

 

রক্ষ্যভাত্রা ৩০-৮-২০ - ৩১-১-২১ -   

 

  

 

অজথন      

৭.২ ই-কর্ন্ডায়যয ভাধ্যয়ভ ক্রে 

কাম থম্পাদন 

ক্রে কাম থ 

ম্পাদয়নয ায 

৪ % ক্তযচারক 

(প্রান) ও  

ক্রে কভ থকতথা 

৫০% রক্ষ্যভাত্রা ৫০% ৫০% ৫০% ৫০%    

অজথন      

৮. স্বচ্ছতা ও জফাফক্তদক্ততা ক্তিারীকযণ .................. কভার্ নম্বয- ১১ 

৮.১ স্ব -স্ব-কফা প্রদান প্রক্ততশ্রুক্তত 

(ক্তটিয়জন চার্ থায) ংয়াধন ও 

ারনাগাদকযণ 

কফা প্রদান 

প্রক্ততশ্রুক্তত 

ংয়াক্তধত ও 

ারনাগাদকৃত 

৩ তাক্তযখ ক্তযচারক 

(প্রান) 

 

৩০-৯-২০২০, 

৩১-১২-২০২০, 

৩১-৩-২০২১, 

২৩-৬-২০২১ 

রক্ষ্যভাত্রা ৩০-৯-২০ ৩১-১২-২০ ৩১-৩-২১ ২৩-৬-২১   

 

  

 

অজথন      

৮.২ াখা/অক্তধাখা এফং অধীনস্থ 

অক্তপ ক্তযদ থন 

ক্তযদ থন 

ম্পন্ন 

২ ংখ্যা ভাক্তযচারক/

স্ব-স্ব ক্তযচারক 

৪ রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজথন      



 

কাম থক্রয়ভয নাভ কভ থম্পাদন সূচক 

 

সূচয়কয

ভান 

একক 

 

ফাস্তফােয়নয 

দাক্তেত্বপ্রাপ্ত 

ব্যক্তি/দ 

২০২০-২০২১ 

অথ থফছয়যয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফােন অগ্রগক্তত ক্তযফীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

অজথন 

১ভ 

ককাোর্ থায 

২ে 

ককাোর্ থায 

৩ে 

ককাোর্ থায 

৪থ থ 

ককাোর্ থায 

কভার্ 

অজথন 

অক্তজথত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৮.৩ াখা/অক্তধাখা এফং অধীনস্থ 

অক্তপয়য ক্তযদ থন প্রক্ততয়ফদয়নয 

সুাক্তয ফাস্তফােন 

ক্তযদ থন 

প্রক্ততয়ফদয়নয 

সুাক্তয 

ফাস্তফােয়নয ায 

২ % ক্তযচারক 

(প্রান) 

১০০% রক্ষ্যভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজথন      

৮.৪ ক্তচফারে ক্তনয়দ থভারা, ২০১৪ 

অনুমােী নক্তথয কেক্তণ ক্তফন্যাকযণ 

নক্তথ কেক্তণ 

ক্তফন্যাকযয়নয 

ায 

২ % ক্তযচারক 

(প্রান) 

১০০% রক্ষ্যভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজথন      

-০৪- 

কাম থক্রয়ভয নাভ কভ থম্পাদন সূচক 

 

সূচয়কয

ভান 

একক 

 

ফাস্তফােয়নয 

দাক্তেত্বপ্রাপ্ত 

ব্যক্তি/দ 

২০২০-২০২১ 

অথ থফছয়যয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফােন অগ্রগক্তত ক্তযফীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

অজথন 

১ভ 

ককাোর্ থায 

২ে 

ককাোর্ থায 

৩ে 

ককাোর্ থায 

৪থ থ 

ককাোর্ থায 

কভার্ 

অজথন 

অক্তজথত ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৮.৫ ক্তচফারে  ক্তনয়দ থভারা, ২০১৪ 

অনুমােী কেক্তণ ক্তফন্যাকৃত নক্তথ 

ক্তফনষ্টকযণ 

নক্তথ 

ক্তফনক্তষ্টকযয়নয 

ায 

২ % ক্তযচারক 

(প্রান) 

১০০% রক্ষ্যভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজথন      

৮.৬ প্রাক্ততষ্ঠাক্তনক গণশুনাক্তন আয়োজন প্রাক্ততষ্ঠাক্তনক 

গণশুনাক্তন 

আয়োক্তজত 

৩ ংখ্যা ক্তযচারক 

(প্রান) ও 

ংক্তিষ্ট 

উইং/ক্তফবাগীে 

অক্তপ প্রধান 

৪ রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজথন      

৯.শুদ্ধাচায ংক্তিষ্ট এফং দুনীক্তত প্রক্ততয়যায়ধ ােক অন্যান্য কাম থক্রভ .................. কভার্ নম্বয- ১৫ (অগ্রাক্তধকায ক্তবক্তত্তয়ত নুযনতভ াঁচটি কাম থক্রভ) 

৯.১ ফাংরায়দ. স্ট্যান্ডার্ থ এন্ড কর্ক্তস্ট্ং 

ইন্সটিটিউন (ক্তফএটিআই)-এয ক্তএভ 

উইং-এয রাইয়ন্স ংক্রান্ত তথ্যাক্তদ 

ব্যফস্থনা পর্ওোয  প্রফতথন  

রাইয়ন্স ংক্রান্ত 

তথ্যাক্তদ ব্যফস্থনা 

পর্ওোয  

প্রফতথনকৃত 

৩ তাক্তযখ ক্তযচারক 

(ক্তএভ) ও 

কপ্রাগ্রাভায 

(আইক্তটি কর) 

৩০-৯-২০২০, 

৩১-১২-২০২০, 

৩১-৩-২০২১, 

২৩-৬-২০২১ 

রক্ষ্যভাত্রা ৩০-৯-২০ ৩১-১২-২০ ৩১-৩-২১ ২৩-৬-২১   

 

  

 

অজথন      

৯.২ ক্তফএটিআই’য কভ থকায়ন্ডয কক্ষ্য়ত্র 

ক্তফক্তবন্ন অক্তবয়মায়গয জন্য র্রাইন 

চালুকযণ  

অক্তবয়মায়গয 

র্রাইন চালুকৃত   

৩ তাক্তযখ কপাকার য়েন্ট 

ও  

কপ্রাগ্রাভায 

(আইক্তটি কর) 

৩০-৯-২০২০, 

৩১-১২-২০২০, 

৩১-৩-২০২১, 

২৩-৬-২০২১ 

রক্ষ্যভাত্রা ৩০-৯-২০ ৩১-১২-২০ ৩১-৩-২১ ২৩-৬-২১   

 

  

 

অজথন      

৯.৩ ক্তফএটিআই‘য ক্তএভ উইং-এয 

রাইয়ন্স প্রাপ্ত প্রক্ততষ্ঠান ক্তযদ থন ও 

য়েয গুণগতভান মাচাইয়েয জন্য 

ভক্তনর্ক্তযং কাম থক্রভ কমভন: ১. অবযন্তযীণ 

ক্তনযীক্ষ্া ও ২.  াক্তব থল্যান্স কাম থক্রভ 

ক্তযচারনা 

রাইয়ন্স প্রাপ্ত 

প্রক্ততষ্ঠান ক্তযদ থন 

ও য়েয 

গুণগতভান 

মাচাইয়েয জন্য 

ভক্তনর্ক্তযং কাম থক্রভ 

৩ ংখ্যা ক্তযচারক 

(ক্তএভ) ও 

কপ্রাগ্রাভায 

(আইক্তটি কর) 

৪ রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজথন      



 

কাম থক্রয়ভয নাভ কভ থম্পাদন সূচক 

 

সূচয়কয

ভান 

একক 

 

ফাস্তফােয়নয 

দাক্তেত্বপ্রাপ্ত 

ব্যক্তি/দ 

২০২০-২০২১ 

অথ থফছয়যয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফােন অগ্রগক্তত ক্তযফীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

অজথন 

১ভ 

ককাোর্ থায 

২ে 

ককাোর্ থায 

৩ে 

ককাোর্ থায 

৪থ থ 

ককাোর্ থায 

কভার্ 

অজথন 

অক্তজথত ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৯.৪ দুদয়কয র্ রাইন নম্বয াভাক্তজক 

কমাগায়মাগ ভাধ্যয়ভ প্রচায ও ক্তফএটিআই 

কর্তথক ক্তযচাক্তরত কভাফাইর ককায়র্ থয 

কাম থক্রভ কমভন: অক্তবয়মায়গয ংখ্যা, 

জক্তযভানা, ক্তরগারা ও কাযাদন্ড প্ররদায়নয 

তথ্য ওয়েফাইয়র্ প্রকা/ভন্ত্রণারয়ে 

কপ্রযণ 

র্ রাইন নম্বয 

ও কভাফাইর 

ককায়র্ থয কাম থক্রভ  

ওয়েফাইয়র্ 

প্রকাক্তত/ 

ভন্ত্রণারয়ে কপ্রক্তযত 

৩ ংখ্যা ক্তযচারক 

(ক্তএভ) ও 

কপ্রাগ্রাভায 

(আইক্তটি কর) 

১২ রক্ষ্যভাত্রা ৩ ৩ ৩ ৩    

অজথন      

৯.৫  ক্তফএটিআই কফা প্রদায়নয কক্ষ্য়ত্র 

স্বচ্ছতা আনেয়নয রয়ক্ষ্ ক্তকউ ম্যানজয়ভন্ট 

ক্তয়স্ট্ভ চালুকযণ 

ক্তকউ ম্যানজয়ভন্ট 

ক্তয়স্ট্ভ চালুকৃত 

৩ তাক্তযখ ক্তযচারক 

(ক্তএভ) ও 

কপ্রাগ্রাভায 

(আইক্তটি কর) 

৩০-৯-২০২০, 

৩১-১২-২০২০, 

৩১-৩-২০২১, 

২৩-৬-২০২১ 

রক্ষ্যভাত্রা ৩০-৯-২০ ৩১-১২-২০ ৩১-৩-২১ ২৩-৬-২১   

 

  

 

অজথন      



 

-০৫- 
 

কাম থক্রয়ভয নাভ কভ থম্পাদন সূচক 

 

সূচয়কয

ভান 

একক 

 

ফাস্তফােয়নয 

দাক্তেত্বপ্রাপ্ত 

ব্যক্তি/দ 

২০২০-২০২১ 

অথ থফছয়যয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফােন অগ্রগক্তত ক্তযফীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

অজথন 

১ভ 

ককাোর্ থায 

২ে 

ককাোর্ থায 

৩ে 

ককাোর্ থায 

৪থ থ 

ককাোর্ থায 

কভার্ 

অজথন 

অক্তজথত ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১০. শুদ্ধাচায চচ থায জন্য পুযস্কায প্রদান .................. কভার্ নম্বয- ৩ 

১০.১ শুদ্ধাচায পুযস্কায প্রদান এফং 

পুযস্কাযপ্রাপ্তয়দয তাক্তরকা ওয়েফাইয়র্ 

প্রকা 

প্রদত্ত পুযস্কায ৩ তাক্তযখ ক্তযচারক 

(প্রান) ও 

কপ্রাগ্রাভায 

(আইক্তটি কর) 

১৫-৬-২০২১ রক্ষ্যভাত্রা    ১৫-৬-২১   

 

  

 

অজথন      

১১. কভ থ ক্তযয়ফ উন্নেন .................. কভার্ নম্বয-  ২ 

১১.১ কভ থ ক্তযয়ফ উন্নেন (স্বাস্থযক্তফক্তধ 

অনুযণ/টিওএন্ডওভুি ভারাভার 

অয়কয়জা ভারাভার ক্তফনষ্টকযণ/ 

ক্তযস্কায-ক্তযচ্ছন্ন ইতযাক্তদ)   

উন্নত কভ থ ক্তযয়ফ  

 

২ 

 

ংখ্যা 

ও 

তাক্তযখ 

ক্তযচারক 

(প্রান) 

৪ রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজথন      

৩০-৯-২০২০, 

৩১-১২-২০২০, 

৩১-৩-২০২১, 

২৩-৬-২০২১ 

রক্ষ্যভাত্রা ৩০-৯-২০ ৩১-১২-২০ ৩১-৩-২১ ২৩-৬-২১   

 

  

 

অজথন      

১২. অথ থ ফযাদ্দ .................. কভার্ নম্বয-  ৩ 

১২.১ শুদ্ধাচায কভ থ-ক্তযকল্পনাে অন্তভু থি 

ক্তফক্তবন্ন কাম থক্রভ ফাস্তফােয়নয জন্য 

ফযাদ্দকৃত অয়থ থয আনুভাক্তণক ক্তযভাণ 

ফযাদ্দকৃত অথ থ ৩ রক্ষ্ 

র্াকা 

ক্তযচারক 

(প্রান) 

৪.০০ রক্ষ্ রক্ষ্যভাত্রা ০১.০০ ০১.০০ ০১.০০ ০১.০০    

অজথন      

১৩. ক্তযফীক্ষ্ণ ও মূল্যােন .................. কভার্ নম্বয- ৮ 

১৩.১ দপ্তয/ংস্া কর্তথক প্রণীত জাতীে 

শুদ্ধাচায ককৌর কভ-ক্তযকল্পনা, 

২০২০-২০২১ স্ব -স্ব-ভন্ত্রণারয়ে কপ্রযণ 

এফং ওয়েফাইয়র্  আয়রার্কযণ 

প্রণীত কভ থ-

ক্তযকল্পনা 

আয়রার্কৃত 

২ তাক্তযখ ক্তযচারক 

(প্রান) ও 

কপাকার য়েন্ট 

১০-৮-২০২০ 

 

রক্ষ্যভাত্রা ১০-৮-২০ - - -    

অজথন      

১৩.২ ক্তনধ থাক্তযত ভয়ে নত্রভাক্তক 

ক্তযফীক্ষ্ণ প্রক্ততয়ফদন ংক্তিষ্ট 

ভন্ত্রণারে/ক্তফবায়গ দাক্তখর ও স্ব স্ব 

ওয়েফাইয়র্ আয়রার্কযণ 

নত্রভাক্তক 

প্রক্ততয়ফদন 

দাক্তখরকৃত ও 

আয়রার্কৃত 

২ তাক্তযখ ক্তযচারক 

(প্রান) ও 

কপাকার য়েন্ট 

৩০-৯-২০২০, 

৩১-১২-২০২০, 

৩১-৩-২০২১, 

২৩-৬-২০২১ 

রক্ষ্যভাত্রা ৩০-৯-২০ ৩১-১২-২০ ৩১-৩-২১ ২৩-৬-২১    

অজথন      

১৩.৩ আওতাধীন আঞ্চক্তরক/ভাঠ 

ম থায়েয কাম থারে  কর্তথক দাক্তখরকৃত 

জাতীে শুদ্ধাচায ককৌর কভ থ-ক্তযকল্পনা 

ও ক্তযফীক্ষ্ণ  প্রক্ততয়ফদয়নয ওয 

ক্তপর্ব্যাক প্রদান 

ক্তপর্ব্যাক 

বা/কভ থারা 

অনুক্তষ্ঠত 

৪ তাক্তযখ ক্তযচারক 

(প্রান) ও 

কপাকার য়েন্ট 

৩০-৯-২০২০, 

৩১-১২-২০২০, 

৩১-৩-২০২১, 

২৩-৬-২০২১ 

রক্ষ্যভাত্রা ৩০-৯-২০ ৩১-১২-২০ ৩১-৩-২১ ২৩-৬-২১    

অজথন      

 

ক্তফ:দ্র:- ককান ক্রক্তভয়কয কাম থক্রভ প্রয়মাজয না য়র তায কাযণ ংক্তিষ্ট আইন/ক্তফক্তধ/নীক্ততভারা ম থায়রাচনা পূফ থক ভন্তব্য করায়ভ উয়েখ কযয়ত য়ফ। 


