
দপ্তর/     সং�স্থা�র জা�তী
য় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম শুদ্ধা�চা�র কৌ��শল কর্ম �র্ম�-  পরির�ল্পনা � , ২০২০-২১ 

দপ্তর/সং�স্থা�র না �র্ম:   কৌ�রিল কর্মযো �গা�যো �গা অরি#দপ্তর
 �� �ক্রযোর্মর না �র্ম �র্ম�সংম্পা�দনা 

সং&চা�
সং&চাযো�
 র র্ম�না 

এ�� বা�স্তবা�য় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মযোনা র
দ�রিয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মত্বপ্রা�প্ত
বা,রি-/পদ

২০২০-২১
অর্থ�বাছযোরর
ল কর্মক্ষ্য,র্ম�ত্রা�

  বা�স্তবা�য় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মনা অগ্রগারিতী পরিরবা
ক্ষ্যণ, ২০২০-২১ র্মন্তবা,

ল কর্মক্ষ্য,
র্ম�ত্রা�/
অজা� না 

১র্ম
কৌ��য় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম��� �

র

২য় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম
কৌ��য় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম��� �

র

৩য় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম
কৌ��য় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম��� �

র

৪র্থ�
কৌ��য় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম��� �

র

কৌর্ম��
অজা� না 

অরিজা�
 তী র্ম�না 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪

১.  ………………………………প্রা�রিতীষ্ঠা�রিনা � বা,বাস্থা� .৮
১.      ১ নৈনা রিতী�তী� �রির্মরি�র সংভা  �  অনা ?রিষ্ঠাতী সংভা  � ২ সং�খ্যা,�  কৌA���ল কর্ম

পযোয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মন্ট

�র্ম��তী� �

০৪ ল কর্মক্ষ্য,
র্ম�ত্রা�

০১ ০১ ০১ ০১

অজা� না 

১.২     নৈনা রিতী�তী� �রির্মরি�র সংভা  �র
  রিসংদ্ধা�ন্ত বা�স্তবা�য় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মনা 

বা�স্তবা�রিয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মতী
রিসংদ্ধা�ন্ত

৬ %  কৌA���ল কর্ম

পযোয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মন্ট

�র্ম��তী� �

৮০

৮০

৮০

৮০

ল কর্মক্ষ্য,
র্ম�ত্রা�

৮০ ৮০ ৮০ ৮০

অজা� না 

২.    ……………দক্ষ্যতী� ও নৈতিকতার উন্নয়ন…………… নৈনা রিতী�তী�র উন্নয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মনা ..………….১০

২.  ১ সং?শ�সংনা  প্রারিতীষ্ঠা�র  রিনা রির্মত্ত
    অ�শ
জাযোনা র অ�শগ্রহযোণ সংভা  �

 অনা ?রিষ্ঠাতী সংভা  � ২ সং�খ্যা,� উপরিরচা�ল কর্ম�

(কৌ�রিল কর্ম�র্ম

রিনা র�পত্ত� )

০২ ল কর্মক্ষ্য,
র্ম�ত্রা�

- ০১ - ০১

অজা� না 

২.   ২ অ�শ
জাযোনা র  অ�শগ্রহযোণ

সংভা  �র রিসংদ্ধা�ন্ত বা�স্তবা�য় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মনা  

বা�স্তবা�রিয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মতী

রিসংদ্ধা�ন্ত

২ % উপপরিরচা�ল কর্ম

�

(প্রাশ�সংনা )

-

৮০
-

৮০

ল কর্মক্ষ্য,
র্ম�ত্রা�

- ৮০ - ৮০

অজা� না 

২.  ৩ �র্ম��তী� �-�র্ম�চা�রিরযোদর
অ�শগ্রহযোণ চা��রির সং�ক্র�ন্ত

রিবারিভা  ন্ন  প্রারিশক্ষ্যণ  আযোয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম�জানা 

প্রারিশক্ষ্যণ�র্থ�
 ৩ সং�খ্যা,� উপপরিরচা�ল কর্ম

� 

(প্রারিশক্ষ্যণ)

১৫০ ল কর্মক্ষ্য,র্ম�ত্রা� ২৫ ৪০ ৪৫ ৪০
অজা� না 

২.৪  �র্ম��তী� �-�র্ম�চা�রিরযোদর প্রারিশক্ষ্যণ�র্থ�
 ৩ সং�খ্যা,� উপপরিরচা�ল কর্ম ১০০ ল কর্মক্ষ্য,র্ম�ত্রা� ৫০ ৫০



 �� �ক্রযোর্মর না �র্ম �র্ম�সংম্পা�দনা 
সং&চা�

সং&চাযো�
 র র্ম�না 

এ�� বা�স্তবা�য় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মযোনা র
দ�রিয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মত্বপ্রা�প্ত
বা,রি-/পদ

২০২০-২১
অর্থ�বাছযোরর
ল কর্মক্ষ্য,র্ম�ত্রা�

  বা�স্তবা�য় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মনা অগ্রগারিতী পরিরবা
ক্ষ্যণ, ২০২০-২১ র্মন্তবা,

ল কর্মক্ষ্য,
র্ম�ত্রা�/
অজা� না 

১র্ম
কৌ��য় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম��� �

র

২য় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম
কৌ��য় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম��� �

র

৩য় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম
কৌ��য় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম��� �

র

৪র্থ�
কৌ��য় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম��� �

র

কৌর্ম��
অজা� না 

অরিজা�
 তী র্ম�না 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪

অ�শগ্রহযোণ সং?শ�সংনা  সং�ক্র�ন্ত

 প্রারিশক্ষ্যণ  আযোয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম�জানা 

� 

(প্রারিশক্ষ্যণ)

অজা� না 

৩.    শুদ্ধা�চা�র প্রারিতীষ্ঠা�য় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম সংহ�য় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম� আইনা /রিবারি#/না 
রিতীর্ম�ল কর্ম�/   র্ম,�না ?যোয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মল কর্ম ও নৈতিকতার উন্নয়ন…………… প্রাজ্ঞা�পনা /  –      …………পরিরপত্রা এর বা�স্তবা�য় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মনা এবা� প্রাযো �জা,যোক্ষ্যযোত্রা খ্যাসংড়া প্রণয়ন…………� প্রাণয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মনা .১০

৩.১  কর্ম�জী�বন পরিকল্পনা পরি
কল্পন পরিকল্পনা�

 ন পরিকল্পনা�রির্ম�লা অনুসরণে� অন পরিকল্পনা�স
ণে� রিবারিসংএসং

(টে�রিলা অনুসরণেণে��গা�যো �গা) �,�ডা�যোরর

সংদসং,যোদর  �র্ম�জা
বাযোনা র

অগ্রগারিতী এবা� 

রিবা��শ  সংম্পারি�� তী গা�ইডাল কর্ম�ইনা 

প্রাণয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মনা 

গা�ইডাল কর্ম�ইনা 

প্রাণ
তী

৫ তী�রিরখ্যা উপপরিরচা�

ল কর্ম� 

(আইরি�ইউ
)

৩০-০৬-

২০২১

ল কর্মক্ষ্য,

র্ম�ত্রা� 

৩০-

০৬-

২০২১

অজা� না 

৩.২  Formulation  of
comprehensive  Digital
Transformation  Strategy
(DTS) for Bangladesh.

কৌ��শল কর্মপত্রা

 প্রাণ
তী

৫ তী�রিরখ্যা উপপরিরচা�

ল কর্ম� 

(আইরিসংরি� 

পরির�ল্পনা �)

৩০-০৬-

২০২১

ল কর্মক্ষ্য,

র্ম�ত্রা� 

৩০-

০৬-

২০২১

অজা� না 

৪. ও নৈতিকতার উন্নয়ন……………যোয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মবাসং�ইযো� কৌসংবা�বাক্স হ�ল কর্মনা �গা�দ�রণ  ……………….৮

৪.  ১ কৌসংবা� সং�ক্র�ন্ত কৌ��ল কর্ম  রিN

না ম্বরসংর্ম&হ    স্ব স্ব স্ব স্ব তীর্থ, বা�তী�য় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মযোনা 

দQশ,র্ম�না �রণ 

তীর্থ, বা�তী�য় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মযোনা 

দQশ,র্ম�না �Q তী 

১ তী�রিরখ্যা উপপরিরচা�ল কর্ম

�

(আইরিসংরি�

বা�স্তবা�য় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মনা  )

১৫-০৯-

২০

১৫-১২-

২০

১৫-০৩-

ল কর্মক্ষ্য,
র্ম�ত্রা�

১৫-০৯-

২০২০

১৫-১২-

২০২০

১৫-০৩-

২০২১

১৫-০৬-

২০২১
অজা� না 



 �� �ক্রযোর্মর না �র্ম �র্ম�সংম্পা�দনা 
সং&চা�

সং&চাযো�
 র র্ম�না 

এ�� বা�স্তবা�য় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মযোনা র
দ�রিয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মত্বপ্রা�প্ত
বা,রি-/পদ

২০২০-২১
অর্থ�বাছযোরর
ল কর্মক্ষ্য,র্ম�ত্রা�

  বা�স্তবা�য় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মনা অগ্রগারিতী পরিরবা
ক্ষ্যণ, ২০২০-২১ র্মন্তবা,

ল কর্মক্ষ্য,
র্ম�ত্রা�/
অজা� না 

১র্ম
কৌ��য় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম��� �

র

২য় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম
কৌ��য় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম��� �

র

৩য় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম
কৌ��য় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম��� �

র

৪র্থ�
কৌ��য় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম��� �

র

কৌর্ম��
অজা� না 

অরিজা�
 তী র্ম�না 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪

২১

১৫-০৬-

২১

৪.২    স্ব স্ব স্ব স্ব ও নৈতিকতার উন্নয়ন……………যোয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মবাসং�ইযো� শুদ্ধা�চা�র
 কৌসংবা�বাক্স হ�ল কর্মনা �গা�দ�রণ

কৌসংবা�বাক্স
হ�ল কর্মনা �গা�দ�Q তী

২ তী�রিরখ্যা উপপরিরচা�ল কর্ম

�

(আইরিসংরি�

বা�স্তবা�য় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মনা  )

১৫-০৯-

২০

১৫-১২-

২০

১৫-০৩-

২১

১৫-০৬-

২১

ল কর্মক্ষ্য,
র্ম�ত্রা�

১৫-০৯-

২০২০

১৫-১২-

২০২০

১৫-০৩-

২০২১

১৫-০৬-

২০২১
অজা� না 

৪.৩ স্ব স্ব প্রাযোণ�রিদতীভা  �যোবা

প্রা��শকৌ �গা, তীর্থ, হ�ল কর্মনা �গা�দ

�যোর ও নৈতিকতার উন্নয়ন……………যোয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মবাসং�ইযো� প্রা��শ

কৌসংবা�বাক্স
হ�ল কর্মনা �গা�দ�Q তী

২ তী�রিরখ্যা উপপরিরচা�ল কর্ম

�

(আইরিসংরি�

বা�স্তবা�য় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মনা  )

১৫-০৯-

২০

১৫-১২-

২০

১৫-০৩-

২১

১৫-০৬-

২১

ল কর্মক্ষ্য,
র্ম�ত্রা�

১৫-০৯-

২০২০

১৫-১২-

২০২০

১৫-০৩-

২০২১

১৫-০৬-

২০২১

অজা� না 

৪.  ৪ স্ব স্ব  স্ব স্ব  ও নৈতিকতার উন্নয়ন……………যোয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মবাসং�ইযো� তীর্থ,

অরি#��র  কৌসংবা�বাক্স
হ�ল কর্মনা �গা�দ�রণ

ও নৈতিকতার উন্নয়ন……………যোয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মবাসং�ইযো� 
হ�ল কর্মনা �গা�দ�Q তী

২ তী�রিরখ্যা উপপরিরচা�ল কর্ম

�

(আইরিসংরি�

বা�স্তবা�য় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মনা  )

১৫-০৯-

২০

১৫-১২-

২০

ল কর্মক্ষ্য,
র্ম�ত্রা�

১৫-০৯-

২০২০

১৫-১২-

২০২০

১৫-০৩-

২০২১

১৫-০৬-

২০২১
অজা� না 



 �� �ক্রযোর্মর না �র্ম �র্ম�সংম্পা�দনা 
সং&চা�

সং&চাযো�
 র র্ম�না 

এ�� বা�স্তবা�য় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মযোনা র
দ�রিয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মত্বপ্রা�প্ত
বা,রি-/পদ

২০২০-২১
অর্থ�বাছযোরর
ল কর্মক্ষ্য,র্ম�ত্রা�

  বা�স্তবা�য় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মনা অগ্রগারিতী পরিরবা
ক্ষ্যণ, ২০২০-২১ র্মন্তবা,

ল কর্মক্ষ্য,
র্ম�ত্রা�/
অজা� না 

১র্ম
কৌ��য় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম��� �

র

২য় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম
কৌ��য় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম��� �

র

৩য় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম
কৌ��য় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম��� �

র

৪র্থ�
কৌ��য় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম��� �

র

কৌর্ম��
অজা� না 

অরিজা�
 তী র্ম�না 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪

১৫-০৩-

২১

১৫-০৬-

২১

৪.৫   স্ব স্ব স্ব স্ব ও নৈতিকতার উন্নয়ন……………যোয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মবাসং�ইযো�র
  অরিভা  যো �গা প্রারিতী��র বা,বাস্থা�

(GRS) )  কৌসংবা�বাক্স
হ�ল কর্মনা �গা�দ�রণ

হ�ল কর্মনা �গা�দ�Q তী

রিনা যোদ� রিশ��

ও নৈতিকতার উন্নয়ন……………যোয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মবাসং�ইযো�

প্রা��রিশতী

১ তী�রিরখ্যা  উপপরিরচা�ল কর্ম

�

(আইরিসংরি�

বা�স্তবা�য় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মনা  )

১৫-০৯-

২০

১৫-১২-

২০

১৫-০৩-

২১

১৫-০৬-

২১

ল কর্মক্ষ্য,
র্ম�ত্রা�

১৫-০৯-

২০২০

১৫-১২-

২০২০

১৫-০৩-

২০২১

১৫-০৬-

২০২১
অজা� না 

৫. সং?শ�সংনা  প্রারিতীষ্ঠা� ………………………. ৬

৫.১     উত্তর্ম চাচা� �র তী�রিল কর্ম��

 প্রাণয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মনা �যোর স্ব স্ব  স্ব স্ব 

র্মন্ত্রণ�ল কর্ময় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম/রিবাভা  �যোগা  কৌপ্রারণ

 উত্তর্ম চাচা� �র
 তী�রিল কর্ম�� কৌপ্রারিরতী

৩ তী�রিরখ্যা  কৌA���ল কর্ম

পযোয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মন্ট

�র্ম��তী� �

৩০-১০-

২০২০

ল কর্মক্ষ্য,
র্ম�ত্রা�

৩০-১০-

২০২০

অজা� না 

৫.২   অনা ল কর্ম�ইনা  রিসংযোSযোর্ম

অরিভা  যো �গা রিনা ষ্পরিত্ত�রণ

অরিভা  যো �গা

রিনা ষ্পরিত্ত�Q তী

৩ % পরিরচা�ল কর্ম�

(আইরি�ও নৈতিকতার উন্নয়ন…………… 
)

৮০

৮০

৮০

৮০

ল কর্মক্ষ্য,

র্ম�ত্রা�

৮০ ৮০ ৮০ ৮০

অজা� না 



 �� �ক্রযোর্মর না �র্ম �র্ম�সংম্পা�দনা 
সং&চা�

সং&চাযো�
 র র্ম�না 

এ�� বা�স্তবা�য় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মযোনা র
দ�রিয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মত্বপ্রা�প্ত
বা,রি-/পদ

২০২০-২১
অর্থ�বাছযোরর
ল কর্মক্ষ্য,র্ম�ত্রা�

  বা�স্তবা�য় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মনা অগ্রগারিতী পরিরবা
ক্ষ্যণ, ২০২০-২১ র্মন্তবা,

ল কর্মক্ষ্য,
র্ম�ত্রা�/
অজা� না 

১র্ম
কৌ��য় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম��� �

র

২য় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম
কৌ��য় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম��� �

র

৩য় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম
কৌ��য় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম��� �

র

৪র্থ�
কৌ��য় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম��� �

র

কৌর্ম��
অজা� না 

অরিজা�
 তী র্ম�না 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪

৬.  প্রা�যোল্পর কৌক্ষ্যযোত্রা শুদ্ধা�চা�র ................................৯   (  রিডাও নৈতিকতার উন্নয়ন……………রি�যোতী বাতী� র্ম�যোনা  কৌ��যোনা � প্রা�ল্প চাল কর্মর্ম�না  কৌনা ই । )

৬.  ১ প্রা�যোল্পর  বা�রিV��  ক্রয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম

পরির�ল্পনা � অনা ?যোর্ম�দনা /রিবাভা  �যোগা

চাল কর্মর্ম�না  প্রা�ল্প উন্নয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মনা  �� �ক্রর্ম

প ��যোল কর্ম�চানা � 

অনা ?যোর্ম�রিদতী ক্রয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম

পরির�ল্পনা � 

৩
প্রাযো �জা,

না য় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম 

ল কর্মক্ষ্য,
র্ম�ত্রা�

রিডাও নৈতিকতার উন্নয়ন……………রি�যোতী 

কৌ��যোনা � 

প্রা�ল্প  কৌনা ই

।

অজা� না 

৬.২ প্রা�যোল্পর বা�স্তবা�য় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মনা  অগ্রগারিতী

পরিরদশ�না /পরিরবা
ক্ষ্যণ

দ�রিখ্যাল কর্ম�Q তী

প্রারিতীযোবাদনা 

৩
প্রাযো �জা,

না য় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম 

ল কর্মক্ষ্য,
র্ম�ত্রা�

রিডাও নৈতিকতার উন্নয়ন……………রি�যোতী 

কৌ��যোনা � 

প্রা�ল্প  কৌনা ই

।

অজা� না 

৬.৩  প্রা�ল্প পরিরদশ�না /পরিরবা
ক্ষ্যণ

প্রারিতীযোবাদযোনা র সং?প�রিরশ বা�স্তবা�য় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মনা 

বা�স্তবা�য় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মযোনা র হ�র ৩
প্রাযো �জা,

না য় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম 

ল কর্মক্ষ্য,
র্ম�ত্রা�

রিডাও নৈতিকতার উন্নয়ন……………রি�যোতী 

কৌ��যোনা � 

প্রা�ল্প  কৌনা ই

।

অজা� না 

৭. ক্রয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মযোক্ষ্যযোত্রা শুদ্ধা�চা�র …………………...৭
৭.   ১ রিপরিপএ ২০০৬-  এর #�র�
১১(২)   ও নৈতিকতার উন্নয়ন…………… রিপরিপআর ২০০৮-এর

 রিবারি# ১৬(৬)    অনা ? �য় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম
 ২০২০-

২১  অর্থ�-বাছযোরর  ক্রয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরির�ল্পনা �

ও নৈতিকতার উন্নয়ন……………যোয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মবাসং�ইযো� প্রা��শ

ক্রয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরির�ল্পনা �
ও নৈতিকতার উন্নয়ন……………যোয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মবাসং�ইযো�

প্রা��রিশতী

৩ তী�রিরখ্যা পরিরচা�ল কর্ম� 

(প্রাশ�সংনা )

১৫-০৮-

২০
-
-

১৫-০৫-২১

ল কর্মক্ষ্য,
র্ম�ত্রা�

১৫-০৮-

২০২০

১৫-০৫-

২০২১
অজা� না 

৭.২  ই-কৌ�ন্ডা�কৌরর  র্ম�#,যোর্ম ক্রয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম ই-কৌ�ন্ডা�কৌর ৪ % উপপরিরচা� - ল কর্মক্ষ্য,
র্ম�ত্রা�

- ৫০ ৫০ ৫০



 �� �ক্রযোর্মর না �র্ম �র্ম�সংম্পা�দনা 
সং&চা�

সং&চাযো�
 র র্ম�না 

এ�� বা�স্তবা�য় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মযোনা র
দ�রিয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মত্বপ্রা�প্ত
বা,রি-/পদ

২০২০-২১
অর্থ�বাছযোরর
ল কর্মক্ষ্য,র্ম�ত্রা�

  বা�স্তবা�য় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মনা অগ্রগারিতী পরিরবা
ক্ষ্যণ, ২০২০-২১ র্মন্তবা,

ল কর্মক্ষ্য,
র্ম�ত্রা�/
অজা� না 

১র্ম
কৌ��য় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম��� �

র

২য় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম
কৌ��য় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম��� �

র

৩য় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম
কৌ��য় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম��� �

র

৪র্থ�
কৌ��য় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম��� �

র

কৌর্ম��
অজা� না 

অরিজা�
 তী র্ম�না 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪
 �� � সংম্পা�দনা সংম্পান্ন ল কর্ম�

(প্রাশ�সংনা  )

৫০

৫০

৫০

অজা� না 

৮. স্ব স্ব চ্ছতী� ও নৈতিকতার উন্নয়ন…………… জাবা�বারিদরিহ শরি-শ�ল কর্ম
�রণ......................১৪

৮.১ স্ব স্ব  স্ব স্ব    কৌসংবা� প্রাদ�না প্রারিতীশ্রুরিতী
(  রিসংরি�যোজানা স্ চার্টার চা��� �র)

প্রাণয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মনা /হ�ল কর্মনা �গা�দ�রণ ও নৈতিকতার উন্নয়ন……………
 বা�স্তবা�য় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মনা 

কৌসংবা� প্রাদ�না 

প্রারিতীশ্রুরিতী

প্রাণ
তী ও নৈতিকতার উন্নয়ন……………

বা�স্তবা�রিয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মতী

৩ তী�রিরখ্যা উপপরিরচা�ল কর্ম

� 

(প্রাশ�সংনা )

১৫-০৯-

২০২০

ল কর্মক্ষ্য,
র্ম�ত্রা�

১৫-০৯-

২০২০
অজা� না 

৮.২  শ�খ্যা�/অরি#শ�খ্যা� ও নৈতিকতার উন্নয়ন……………

আও নৈতিকতার উন্নয়ন……………তী�#
না  /অ#স্তনা  �� ��ল কর্ময় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম

পরিরদশ�না   

পরিরদশ�না   

 সংম্পান্ন

২ সং�খ্যা,� র্মহ�পরিরচা�ল কর্ম

�ও নৈতিকতার উন্নয়ন…………… 

অরিতীরির- 

র্মহ�পরিরচা�ল কর্ম

� 

২০ ল কর্মক্ষ্য,
র্ম�ত্রা�

৫ ৫ ৫ ৫

অজা� না 

৮.৩   শ�খ্যা�/অরি#শ�খ্যা� ও নৈতিকতার উন্নয়ন……………

আও নৈতিকতার উন্নয়ন……………তী�#
না /  অ#স্তনা  �� ��ল কর্ময় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম

পরিরদশ�না  প্রারিতীযোবাদযোনা র  সং?প�রিরশ

বা�স্তবা�য় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মনা  পরিরদশ�না  

পরিরদশ�না 

প্রারিতীযোবাদযোনা র

সং?প�রিরশ

বা�স্তবা�রিয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মতী

২ % উপপরিরচা�ল কর্ম

� 

(প্রাশ�সংনা )

৮০

৮০

৮০

৮০

ল কর্মক্ষ্য,
র্ম�ত্রা�

৮০ ৮০ ৮০ ৮০

অজা� না 

৮.৪    সংরিচাবা�ল কর্ময় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম রিনা যোদ� শর্ম�ল কর্ম�
     ২০১৪ অনা ? �য় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম
 না রির্থর কৌ[ণ


রিবানা ,�সং�রণ

 না রির্থ কৌ[রিণ
রিবানা ,�সং�Q তী

২ % উপপরিরচা�ল কর্ম

� (রিনা যোয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম�গা)

৫০ ল কর্মক্ষ্য,
র্ম�ত্রা�

৫০

অজা� না 

৮.৫   কৌ[রিণ রিবানা ,�সং�Q তী  না রির্থ

রিবানা ষ্ট�রণ

না রির্থ 

রিবানা রিষ্ট�Q তী

২ % পরিরচা�ল কর্ম�

(রিNযো��যোয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মরি]

বা,বাস্থা�পনা �) 

২০ ল কর্মক্ষ্য,
র্ম�ত্রা�

২০

অজা� না 



 �� �ক্রযোর্মর না �র্ম �র্ম�সংম্পা�দনা 
সং&চা�

সং&চাযো�
 র র্ম�না 

এ�� বা�স্তবা�য় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মযোনা র
দ�রিয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মত্বপ্রা�প্ত
বা,রি-/পদ

২০২০-২১
অর্থ�বাছযোরর
ল কর্মক্ষ্য,র্ম�ত্রা�

  বা�স্তবা�য় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মনা অগ্রগারিতী পরিরবা
ক্ষ্যণ, ২০২০-২১ র্মন্তবা,

ল কর্মক্ষ্য,
র্ম�ত্রা�/
অজা� না 

১র্ম
কৌ��য় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম��� �

র

২য় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম
কৌ��য় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম��� �

র

৩য় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম
কৌ��য় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম��� �

র

৪র্থ�
কৌ��য় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম��� �

র

কৌর্ম��
অজা� না 

অরিজা�
 তী র্ম�না 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪

৮.৬   প্রা�রিতীষ্ঠা�রিনা �  গাণশুনা �রিনা 

আযোয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম�জানা 

প্রা�রিতীষ্ঠা�রিনা �

গাণশুনা �না 


আযোয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম�রিজাতী

৩ সং�খ্যা,� উপপরিরচা�ল কর্ম

�

(কৌ�রিল কর্ম�র্ম 

রিনা র�পত্ত�)

      ২ ল কর্মক্ষ্য,
র্ম�ত্রা�

- ১ - ১

অজা� না 

৯. শুদ্ধা�চা�র সং�রি^ষ্ট এবা� দ?না �
রিতী প্রারিতীযোর�যো# সংহ�য় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম� অনা ,�না , �� �ক্রর্ম ……………..১৫ ( অগ্র�রি#��র রিভা  রিত্তযোতী না ?,না তীর্ম প�_চারি� �� �ক্রর্ম )

৯.১   �র্ম��তী� �-�র্ম�চা�র
যোদর

কৌবাতীনা  ভা  �তী�রিদ ইএAরি�র র্ম�#,যোর্ম

পরিরযোশ�যো#র বা,বাস্থা� গ্রহণ ।

ইএAরি�র

র্ম�#,যোর্ম কৌবাতীনা -

ভা  �তী�রিদ

পরিরযোশ�#�Q তী

৩ % উপপরিরচা�

ল কর্ম� (অর্থ�)

৫০

৬০

৭০

৮০

ল কর্মক্ষ্য,
র্ম�ত্রা�

৫০ ৬০ ৭০ ৮০

অজা� না 

৯.২  রিডাও নৈতিকতার উন্নয়ন……………রি�র বা�রিV�� প্রারিতীযোবাদনা 

২০১৯-২০ প্রা��শ ।

বা�রিV��

প্রারিতীযোবাদনা 

প্রা��রিশতী

৩ তী�রিরখ্যা পরিরচা�ল কর্ম�

(রিসংরি�রিডা

আর কৌ�ন্দ্র)

৩১-১২-

২০২০

ল কর্মক্ষ্য,
র্ম�ত্রা�

- ৩১-১২-

২০২০

- -

অজা� না 

৯.৩   রিডাও নৈতিকতার উন্নয়ন……………রি� �তীQ� �  প্রাদত্ত

কৌসংবা�সংর্ম&যোহর কৌসংবা�র র্ম�না  ও নৈতিকতার উন্নয়ন…………… ক্ররি�

প �যোবাক্ষ্যণপ&বা��  প্রারিতীযোবাদনা  গ্রহণ

ও নৈতিকতার উন্নয়ন…………… তী�_র রিসংদ্ধা�ন্ত  বা�স্তবা�য় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মনা  ।

প্রারিতীযোবাদনা  

গাQহ
তী

৩ সং�খ্যা,� পরিরচা�ল কর্ম�

(রিNযো��যোয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম

রি]

বা,বাস্থা�পনা �) 

৪ ল কর্মক্ষ্য,
র্ম�ত্রা�

১ ১ ১ ১

অজা� না 

৯.৪ সংম্পাযোদর  তীর্থ, সং�রক্ষ্যণ

ও নৈতিকতার উন্নয়ন……………  সং?ষ্ঠা?  বা,বাহ�র  রিনা রিaতী�যোল্প

ইনা যোভা  ন্টরির র্ম,�যোনা জাযোর্মন্ট

চা�ল কর্ম?�রণ ।

ইনা যোভা  ন্টরির

র্ম,�যোনা জার্ম,�ন্ট

চা�ল কর্ম?�Q তী

৩ তী�রিরখ্যা উপপরিরচা�

ল কর্ম�

(প্রাশ�সংনা )

৩০-০৬-

২০২১

ল কর্মক্ষ্য,
র্ম�ত্রা�

৩০-

০৬-

২০২১

৯.৫   সংর��রির ও নৈতিকতার উন্নয়ন…………… কৌবাসংর��রির প্রারিতীযোবাদনা  

কৌপ্রারিরতী

৩ তী�রিরখ্যা অরিতীরির- 

র্মহ�পরিরচা�

৩০-০৬-

২০২১

ল কর্মক্ষ্য,
র্ম�ত্রা�

৩০-

০৬-



 �� �ক্রযোর্মর না �র্ম �র্ম�সংম্পা�দনা 
সং&চা�

সং&চাযো�
 র র্ম�না 

এ�� বা�স্তবা�য় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মযোনা র
দ�রিয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মত্বপ্রা�প্ত
বা,রি-/পদ

২০২০-২১
অর্থ�বাছযোরর
ল কর্মক্ষ্য,র্ম�ত্রা�

  বা�স্তবা�য় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মনা অগ্রগারিতী পরিরবা
ক্ষ্যণ, ২০২০-২১ র্মন্তবা,

ল কর্মক্ষ্য,
র্ম�ত্রা�/
অজা� না 

১র্ম
কৌ��য় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম��� �

র

২য় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম
কৌ��য় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম��� �

র

৩য় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম
কৌ��য় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম��� �

র

৪র্থ�
কৌ��য় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম��� �

র

কৌর্ম��
অজা� না 

অরিজা�
 তী র্ম�না 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪

কৌ�রিল কর্মযো �গা�যো �গা কৌসংবা�
 পরিরচা�ল কর্মনা ��র
র অবা��ঠা�যোর্ম�

  ও নৈতিকতার উন্নয়ন…………… কৌসংবা�র রিবাস্তQ রিতী,  কৌসংবা�র র্ম�না 
  ও নৈতিকতার উন্নয়ন…………… গ্র�হ� সংন্তুরিষ্ট  ইতী,�রিদ রিবাVযোয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম

 সংর্ম
ক্ষ্য� পরিরচা�ল কর্মনা �প&বা�� ডা��

ও নৈতিকতার উন্নয়ন……………  কৌ�রিল কর্মযো �গা�যো �গা  রিবাভা  �যোগা

প্রারিতীযোবাদনা  কৌপ্রারণ ।

ল কর্ম� (

��রিরগারির )

২০২১
অজা� না 

১০. শুদ্ধা�চা�
 চাচা� �
 জীন পরিকল্পনা� প�
স্কা�
/প্রণে��দন পরিকল্পনা� প্রদ�ন পরিকল্পনা..............................৩

১০.১  শুদ্ধা�চা�র  প?রস্কা�র  প্রাদ�না 

এবা� প?রস্কা�রপ্রা�প্তযোদর  তী�রিল কর্ম��

ও নৈতিকতার উন্নয়ন……………যোয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মবাসং�ইযো�  প্রা��শ 

প্রাদত্ত প?রস্কা�র ৩ তী�রিরখ্যা  কৌA���ল কর্ম

পযোয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মন্ট

�র্ম��তী� �

৩০-০৬-

২০২১

ল কর্মক্ষ্য,
র্ম�ত্রা�

৩০-

০৬-

২০২১
অজা� না 

১১.    �র্ম�-পরিরযোবাশ উন্নয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মনা  ..................................................................২

১১.১ �র্ম�-পরিরযোবাশ উন্নয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মনা  

(স্ব স্ব �স্থা,রিবারি# 

অনা ?সংরণ/রি�ও নৈতিকতার উন্নয়ন……………এন্ডাইভা  ? - 

অযো�যোজা� র্ম�ল কর্ম�র্ম�ল কর্ম রিবানা ষ্ট�রণ/

পরিরষ্কা�র-পরিরচ্ছন্নতী� বাQরিদ্ধা ইতী,�রিদ)

উন্নতী �র্ম�-

পরিরযোবাশ

২ সং�খ্যা,�

ও নৈতিকতার উন্নয়ন……………
তী�রিরখ্যা

 উপপরিরচা�

ল কর্ম�

(প্রাশ�সংনা  )

৫রি�,

৩০-০৬-

২১

ল কর্মক্ষ্য,
র্ম�ত্রা�

৫রি�,

৩০-

০৬-২১
অজা� না 

১২. অর্থ� ব
�দ্দ....................................................................২

১১.১  শুদ্ধা�চা�র  �র্ম�-পরির�ল্পনা �য় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম

অন্ত�ভা  ? - রিবারিভা  ন্ন �� �ক্রর্ম

বার�দ্দ�Q তী অর্থ� ২ ল কর্মক্ষ্য

����

উপপরিরচা�

ল কর্ম� (অর্থ�
২ ল কর্মক্ষ্য,

র্ম�ত্রা�
০.৩০ ০.৪০ ০.৪০ ০.৯০

অজা� না 



 �� �ক্রযোর্মর না �র্ম �র্ম�সংম্পা�দনা 
সং&চা�

সং&চাযো�
 র র্ম�না 

এ�� বা�স্তবা�য় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মযোনা র
দ�রিয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মত্বপ্রা�প্ত
বা,রি-/পদ

২০২০-২১
অর্থ�বাছযোরর
ল কর্মক্ষ্য,র্ম�ত্রা�

  বা�স্তবা�য় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মনা অগ্রগারিতী পরিরবা
ক্ষ্যণ, ২০২০-২১ র্মন্তবা,

ল কর্মক্ষ্য,
র্ম�ত্রা�/
অজা� না 

১র্ম
কৌ��য় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম��� �

র

২য় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম
কৌ��য় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম��� �

র

৩য় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম
কৌ��য় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম��� �

র

৪র্থ�
কৌ��য় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম��� �

র

কৌর্ম��
অজা� না 

অরিজা�
 তী র্ম�না 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪

বা�স্তবা�য় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মযোনা র  জানা , বার�দ্দ�Q তী

অযোর্থ�র আনা ?র্ম�রিনা � পরিরর্ম�ণ

)

১৩.   ………………………………পরিরবা
ক্ষ্যণ ও নৈতিকতার উন্নয়ন…………… র্ম&ল কর্ম,�য় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মনা ৮

১৩.১ দপ্তর/সং�স্থা� �তীQ� �

প্রাণ
তী  জা�তী
য় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম শুদ্ধা�চা�র

 কৌ��শল কর্ম �র্ম�-পরির�ল্পনা �,

২০২০-২১ স্ব স্ব  স্ব স্ব  র্মন্ত্রণ�ল কর্ময় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম এবা�

ও নৈতিকতার উন্নয়ন……………যোয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মবাসং�ইযো� আপযোল কর্ম�ডা�রণ

 প্রাণ
তী �র্ম�-
পরির�ল্পনা �

আপযোল কর্ম�ডা�Q তী

২ তী�রিরখ্যা  কৌA���ল কর্ম

পযোয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মন্ট

�র্ম��তী� �

১০-০৮-

২০২০

ল কর্মক্ষ্য,
র্ম�ত্রা�

১০-০৮-

২০২০

অজা� না 

১৩.২  রিনা #��রিরতী সংর্মযোয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম
 নৈত্রার্ম�রিসং� পরিরবা
ক্ষ্যণ

 প্রারিতীযোবাদনা সং�রি^ষ্ট

র্মন্ত্রণ�ল কর্ময় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম/রিবাভা  �কৌগা  দ�রিখ্যাল কর্ম ও নৈতিকতার উন্নয়ন…………… স্ব স্ব 

স্ব স্ব  ও নৈতিকতার উন্নয়ন……………যোয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মবাসং�ইযো� আপযোল কর্ম�ডা�Q তী

নৈত্রার্ম�রিসং�
প্রারিতীযোবাদনা 

দ�রিখ্যাল কর্ম�Q তী ও নৈতিকতার উন্নয়ন……………

আপযোল কর্ম�ডা�Q তী

২ তী�রিরখ্যা কৌA���ল কর্ম

পযোয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মন্ট

�র্ম��তী� �

২০-০৮-

২০

১৫-১০-২০

১৫-০১-২১

১৫-০৪-২১

ল কর্মক্ষ্য,
র্ম�ত্রা�

২০-০৮ 

-২০২০

১৫-১০-

২০২০

১৫-০১-

২০২১

১৫-০৪-

২০২১

অজা� না 

১৩.৩ আও নৈতিকতার উন্নয়ন……………তী�#
না  আঞ্চরিল কর্ম�/
   র্ম�ঠা প ��যোয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মর �� ��ল কর্ময় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম �তীQ� �

  দ�রিখ্যাল কর্ম�Q তী জা�তী
য় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম শুদ্ধা�চা�র
 কৌ��শল কর্ম �র্ম�-পরির�ল্পনা � ও নৈতিকতার উন্নয়ন……………
  পরিরবা
ক্ষ্যণ প্রারিতীযোবাদযোনা র ও নৈতিকতার উন্নয়ন……………পর
 রিAডাবা,�� প্রাদ�না 

রিAডাবা,��
সংভা  �/�র্ম�শ�ল কর্ম�

অনা ?রিষ্ঠাতী

৪ তী�রিরখ্যা প্রাযো �জা,

না য় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম 

ল কর্মক্ষ্য,
র্ম�ত্রা�

রিডা.ও নৈতিকতার উন্নয়ন…………….রি�র 

র্ম�ঠা প ��যোয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম

কৌ��যোনা � 

দপ্তর কৌনা ই ।

অজা� না 


