
বীজ প্রত্যয়ন এজজন্সী , লালমননরহাট এর জাত্ীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম ম-পনর ল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অগ্রগনত্র ১ম ত্রৈমানি  প্রনত্জবদন 
(01 RyjvB, 2019 n‡Z 30 ‡m‡Þ¤^i, 2019 ) 

 
 ার্ মক্রজমর নাম 

 

 ম মিম্পাদন 

সুচ  

সুচজ র 

মান 

এ   বাস্তবায়জনর 

দানয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যানি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মবছজরর 

লক্ষমাৈা 

বাস্তবায়ন অগ্রগনত্ পনরবীক্ষণ, ২০১৯-২০২০ মন্তব্য 

লক্ষমাৈা/

অজমন 

১ম 

ক ায়াট মার 

২য় 

ক ায়াট মার 

৩য় 

ক ায়াট মার 

৪র্ ম 

ক ায়াট মার 

কমাট  অনজমত্ মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রানত্ষ্ঠানন  ব্যবস্থা……………..৮ 

১.১ ত্রননত্ ত্া  নমটির িভা 

 

অনুনষ্ঠত্ িভা ৪ িংখ্যা নিএিনিও ৪ লক্ষমাৈা ১ ১ ১ ১    

অজমন ১       

১.২ ত্রননত্ ত্া  নমটির িভার নিদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

 

বাস্তবানয়ত্ 

নিদ্ধান্ত 

৪ % িংনিষ্ট  ম ম ত্ মা ১০০% লক্ষমাৈা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন ১০০%       

২. দক্ষত্া ও ত্রননত্ ত্ার উন্নয়ন …………………১০ 

 

২.১ সুশাষন প্রনত্ষ্ঠার নননমত্ত অংশীজজনর 

অংশগ্রহজন িভা 

 

অনুনষ্ঠত্ িভা ২ িংখ্যা নিএিনিও ২ লক্ষমাৈা ১  ১     

অজমন ১       

২.২ অংশীজজনর অংশগ্রহজন িভার নিদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

 

বাস্তবানয়ত্ 

নিদ্ধান্ত 

২ % িংনিষ্ট  ম ম ত্ মা ১০০% লক্ষমাৈা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

 ১০০%       

২.৩  ম ম ত্ মা – ম মচারীজদর অংশগ্রহজন 

চাকুরী িংক্রান্ত প্রনশক্ষণ আজয়াজন 

 

প্রনশক্ষণ  

ব্যাচ 

৩ িংখ্যা নিএিনিও ৪ লক্ষমাৈা ১ ১ ১ ১    

অজমন ১       

 

 

 



 

 ার্ মক্রজমর নাম 

 

 ম মিম্পাদন 

সুচ  

সুচজ র 

মান 

এ   বাস্তবায়জনর 

দানয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যানি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মবছজরর 

লক্ষমাৈা 

বাস্তবায়ন অগ্রগনত্ পনরবীক্ষণ, ২০১৯-২০২০ মন্তব্য 

লক্ষমাৈা

/ অজমন 

১ম 

ক ায়াট মার 

২য় ক ায়াট মার ৩য় 

ক ায়াট মা

র 

৪র্ ম 

ক ায়াট মার 

কমাট  অনজমত্ 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

২.৪  ম ম ত্ মা – ম মচারীজদর অংশগ্রহজন সুশাষন 

িংক্রান্ত প্রনশক্ষণ আজয়াজন 

 

প্রনশক্ষণ ব্যাচ ৩ িংখ্যা নিএিনিও ৪ লক্ষমাৈা ১ ১ ১ ১    

অজমন ১       

৩. শুদ্ধাচার প্রনত্ষ্ঠায় িহায়  আইন /নবনি/নীনত্মালা/ম্যানুজয়ল ও প্রজ্ঞাপন/পনরপৈ এর প্রজয়াগ ও বাস্তবায়ন……..১০ 

 

৩.১ বীজ আইন ২০১৮  আইন 

প্রজয়াগ 

৫ % নিএিনিও ১০০% লক্ষমাৈা        

৩.২ বীজ নবনিমালা/১৯৯৮ নবনি 

বাস্তবায়ন 

৫ % নিএিনিও ১০০% অজমন        

৪. ওজয়বিাইজট কিবাবক্স হালনাগাদ রন……..৮ 

 

৪.১ কিবা িংক্রান্ত কটাল নি নম্বর িমুহ ত্থ্য 

বাত্ায়জন দৃশ্যমান রন 

 

ত্থ্য 

বাত্ায়জন 

দৃশ্যমানকৃত্ 

 

২ ত্ানরর্ নিএিনিও ২২/১২/১৯ লক্ষমাৈা ২২/০৭/১৯       

অজমন ২২/০৭/১৯       

৪.২ স্ব স্ব ওজয়বিাইজট শুদ্ধাচার কিবাবক্স 

হালনাগাদ রন 

 

কিবাবক্স 

হালনাগাদ 

রন 

 

২ ত্ানরর্ নিএিনিও ২২/১২/১৯ লক্ষমাৈা ২২/০৭/১৯       

অজমন ২২/০৭/১৯       

৪.৩ স্ব স্ব ওজয়বিাইজট ত্থ্য অনি ার কিবাবক্স 

হালনাগাদ রন 

 

কিবাবক্স 

হালনাগাদ 

রন 

 

২ ত্ানরর্ নিএিনিও ২০/০১/২০ লক্ষমাৈা     ২০/০

৬/২০ 

  

অজমন        



 ার্ মক্রজমর নাম 

 

 ম মিম্পাদন 

সুচ  

সুচজ র 

মান 

এ   বাস্তবায়জনর 

দানয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যানি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মবছজরর 

লক্ষমাৈা 

বাস্তবায়ন অগ্রগনত্ পনরবীক্ষণ, ২০১৯-২০২০ মন্তব্য 

লক্ষমাৈা

/অজমন 

১ম 

ক ায়াট মার 

২য় 

ক ায়াট মার 

৩য় 

ক ায়াট মার 

৪র্ ম 

ক ায়াট মার 

কমাট  অনজমত্ 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৪.৪ স্ব স্ব ওজয়বিাইজট অনভজর্াগ প্রনত্ ার ব্যবস্থা 

কিবাবক্স হালনাগাদ রন 

 

 ২ ত্ানরর্ নিএিনিও ২০/০৬/২০ লক্ষমাৈা    ২০/০৬/২০    

অজমন        

৫. সুশাষন প্রনত্ষ্ঠা ………৭ 

              

৫.১ শুদ্ধাচার িংক্রান্ত উত্তম চচ মার ত্ানল া প্রণয়ন 

 জর স্ব স্ব দপ্তর/িংস্থায় ….. 

 

উত্তম চচ মার 

ত্ানল া 

কপ্রনরত্ 

৪ ত্ানরখ নিএিনিও ২২/০৯/১৯ লক্ষমাৈা ২২/০৯/১৯       

অজমন ২২/০৯/১৯       

৫.২ অনলাইন নিজেজম অনভজর্াগ ননস্পনত্ত রণ 

 

অনভজর্াগ 

ননস্পনত্তকৃত্ 

৩ % িংনিষ্ট 

এিনিও/ 

 ম ম ত্ মা 

১০০% লক্ষমাৈা    ১০০%    

৬.( ). কিবা প্রদাজনর কক্ষজৈ শুদ্ধাচার…………………..১৪ 

৬.( ).১ কিবা িংক্রান্ত অনভজর্াগ গ্রহজনর নননমত্ত 

দৃশ্যমান স্থাজন অনভজর্াগ বক্স স্থাপন 

 

অনভজর্াগ 

বক্স স্থানপত্ 

২ ত্ানরখ িংনিষ্ট 

এিনিও/ 

 ম ম ত্ মা 

২২/০৭/১৯ লক্ষমাৈা ২২/০৭/১৯       

অজমন ২২/০৭/১৯       

৬.( ).২ কহল্প কিস্ক/ইনফরজমশন কিস্ক/ওয়ান েপ 

িানভ মি কিস্ক স্থাপন 

 

২ কহল্প কিস্ক 

িানভ মি কিস্ক 

স্থানপত্ 

 

৪ ত্ানরখ িংনিষ্ট 

এিনিও/ 

 ম ম ত্ মা 

২২/০৭/১৯ লক্ষমাৈা ২২/০৭/১৯       

অজমন ২২/০৭/১৯       

 

 



 ার্ মক্রজমর নাম 

 

 ম মিম্পাদন 

সুচ  

সুচজ র 

মান 

এ   বাস্তবায়জনর 

দানয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যানি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মবছজরর 

লক্ষমাৈা 

বাস্তবায়ন অগ্রগনত্ পনরবীক্ষণ, ২০১৯-২০২০ মন্তব্য 

লক্ষমাৈা

/অজমন 

১ম 

ক ায়াট মার 

২য় 

ক ায়াট মার 

৩য় 

ক ায়াট মার 

৪র্ ম 

ক ায়াট মার 

কমাট  অনজমত্ 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৬.( ).৩ প্রদত্ত ি ল কিবার িহজীকৃত্ প্রজিি ম্যাপ 

প্রস্তুত্ রন এবং ওজয়বিাইজট আপজলাি রণ 

 

প্রজিি ম্যাপ 

প্রস্তুত্কৃত্ ও 

আপজলািকৃত্ 

২ ত্ানরখ িংনিষ্ট 

এিনিও/ 

 ম ম ত্ মা 

২৩/০৬/২০ লক্ষমাৈা    ২৩/০৬/২

০ 

   

অজমন        

৬.( ).৪ কিবা প্রার্ীজদর জন্য নবম্রাম স্থল/অজপক্ষা 

 ক্ষ/বিার স্থান ননি মারণ/ প্রস্তুত্ রন 

 

কিবা প্রার্ীজদর 

জন্য নবম্রাম 

স্থল/অজপক্ষা 

 ক্ষ/ 

প্রস্তুত্কৃত্ 

৪ ত্ানরখ িংনিষ্ট 

এিনিও/ 

 ম ম ত্ মা 

২২/০৮/১৯ লক্ষমাৈা ২২/০৮/১৯       

অজমন ২২/০৮/১৯       

৬.( ).৫ কিবা প্রদাজনর কক্ষজৈ নননদ মষ্ট ত্ানরখ নভনত্ত  

কটাজ ন পদ্ধনত্ প্রচলন 

কটাজ ন পদ্ধনত্ 

প্রচনলত্ 

২ ত্ানরখ িংনিষ্ট 

এিনিও/ 

 ম ম ত্ মা 

০৪/০২/২০ লক্ষমাৈা   ০৪/০২/২০     

অজমন        

৬.(খ). প্র জল্পর কক্ষজৈ শুদ্ধাচার………..১৪ 

৬.(খ).১ প্র জল্পর বানষ ম  ক্রয় পনর ল্পনা অনুজমাদন অনুজমাাদত্ 

ক্রয় পনর ল্পনা 

৪ ত্ানরখ নিএিনিও র্র্ািমজয় লক্ষমাৈা        

অজমন        

৬.(খ).২ িামানজ  ননরাপত্তা  ম মসুচী/এনিনপ 

বাস্তবায়ন অগ্রগনত্ 

অগ্রগনত্র হার ৪ % নিএিনিও  র্র্ািমজয় লক্ষমাৈা        

অজমন        

৬.(খ).৩ প্র জল্পর বাস্তবায়ন অগ্রগনত্ 

পনরদশ মন/পনরবীক্ষণ 

দানখলকৃত্ 

প্রনত্জবদন 

২ িংখ্যা নিএিনিও ৪ লক্ষমাৈা ১ ১ ১ ১    

অজমন        

৬.(খ).৪ প্র ল্প পনরদশ মন/পনরবীক্ষণ প্রনত্জবদজনর 

সুপানরশ বাস্তবার্ন 

বাস্তবার্জনর 

হার 

৪ % নিএিনিও ১০০% লক্ষমাৈা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন        

 

 



 ার্ মক্রজমর নাম 

 

 ম মিম্পাদন 

সুচ  

সুচজ র 

মান 

এ   বাস্তবায়জনর 

দানয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যানি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মবছজরর 

লক্ষমাৈা 

বাস্তবায়ন অগ্রগনত্ পনরবীক্ষণ, ২০১৯-২০২০ মন্তব্য 

লক্ষমাৈা/

অজমন 

১ম 

ক ায়াট মার 

২য় 

ক ায়াট মার 

৩য় 

ক ায়াট মার 

৪র্ ম 

ক ায়াট মার 

কমাট  অনজমত্ 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৭. ক্রয়জক্ষজৈ শুদ্ধাচার………………………………………………………………….১০ 

 

৭.১ নপনপএ ২০০৬- এর িারা ১১(২) ও 

নপনপএ ২০০৮- এর নবনি ১৬(৬) অনুর্ায়ী 

২০১৯-২০২০ অর্ মবছজরর ক্রয় পনর ল্পনা 

ওজয়বিাইজট প্র াশ 

ক্রয় পনর ল্পনা 

ওজয়বিাইজট 

প্র ানশত্ 

৩ ত্ানরখ নিএিনিও ২২/০৯/১৯ লক্ষমাৈা ২২/০৯/১৯       

অজমন -       

৮. িচ্ছত্া ও জবাবনদনহত্া নননিত্ রন…………………………….১৪ 

৮.১ স্ব স্ব  কিবা প্রদান প্রনত্শ্রুনত্ বাস্তবায়ন 

ও ওজয়বিাইজট প্র াশ 

কিবা প্রদান 

প্রনত্শ্রুনত্ 

বাস্তবানয়ত্ 

২ % নিএিনিও ১০০% লক্ষমাৈা ১৮/০৭/১৯       

অজমন        

৮.২ শাখা অনিশাখা অনিনস্ত অনফি 

পনরদশ মন 

পনরদশ মন 

িম্পন্ন 

২ িংখ্যা নিএিনিও ১২ লক্ষমাৈা ৩ ৩ ৩ ৩    

অজমন        

৮.৩ শাখা অনিশাখা অনিনস্ত অনফি 

পনরদশ মজনর প্রনত্জবদন শুপানরশ বাস্তবায়ন 

পনরদশ মজনর 

প্রনত্জবদন 

শুপানরশ 

বাস্তবানয়ত্ 

২ % নিএিনিও ১০০% লক্ষমাৈা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন        

৮.৪ িনচবালয় ননজদ মশমালা ২০১৪ অনুর্ায়ী 

নর্ীর কেণী নবন্যাশ রণ 

 

নর্ীর কেণী 

নবন্যাশকৃত্ 

২ % নিএিনিও ১০০% লক্ষমাৈা    ১০০%    

অজমন        

৮.৫ কেণী নবন্যাশকৃত্ নর্ী নবনষ্ট রণ নর্ী নবনষ্টকৃত্ ২ % নিএিনিও ১০০% লক্ষমাৈা    ১০০%    

অজমন        

৮.৬ প্রানত্ষঠানন  গণশুনানী আজয়াজন গণশুনানী 

আজয়ানজত্ 

২ িংখ্যা নিএিনিও ১     ১    

 

 



 

 ার্ মক্রজমর নাম 

 

 ম মিম্পাদন 

সুচ  

সুচজ র 

মান 

এ   বাস্তবায়জনর 

দানয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যানি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মবছজরর 

লক্ষমাৈা 

বাস্তবায়ন অগ্রগনত্ পনরবীক্ষণ, ২০১৯-২০২০ মন্তব্য 

লক্ষমাৈা

/অজমন 

১ম 

ক ায়াট মার 

২য় 

ক ায়াট মার 

৩য় 

ক ায়াট মার 

৪র্ ম 

ক ায়াট মার 

কমাট  অনজমত্ 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৮.৭ অনিট আপনত্ত ননষ্পনত্ত রণ অনিট আপনত্ত 

ননষ্পনত্তকৃত্ 

২ % নিএিনিও ১০০% লক্ষমাৈা    ১০০%    

অজমন        

৯.শুদ্ধাচার িংনিষ্ট এবং দূনীনত্ প্রনত্জরাজি িহায়  অন্যান্য  ার্ মক্রম ……………………………..১৫ 

৯.১ িময়মত্ দাপ্তনর  উপনস্থনত্ নননদ মষ্ট িমজয় 

হানজরা 

৩ ত্ানরখ নিএিনিও ১০০% লক্ষমাৈা ১০০%       

অজমন ১০০%       

৯.২ পনরষ্কার পনরচ্ছন্নত্া পনরষ্কার 

পনরচ্ছন্ন 

পনরজবশ 

৩ ত্ানরখ নিএিনিও ১০০% লক্ষমাৈা ১০০%       

অজমন ১০০%      

৯.৩ অনফি চত্তজর বাগান সৃজন বাগান ত্রত্রী ৩ ত্ানরখ এিনিও ১০০% লক্ষমাৈা        

অজমন        

৯.৪ ধুমপানমুি এলা া ননি মারণ ধুমপানমুি 

এলা া ক াষণা 

৩ ত্ানরখ এিনিও ১০০% লক্ষমাৈা ১০০%       

অজমন ১০০%       

৯.৫ মনহলা টয়জলট নননদ মষ্ট রন পৃর্  টয়জলট 

ব্যবস্থা 

৩ ত্ানরখ নিএিনিও - লক্ষমাৈা        

অজমন        

১০. শুদ্ধাচার চচ মার জন্য পুরষ্কার/প্রজণাদনা প্রদান……………………………….৫ 

১০.১ শুদ্ধাচার পুরষ্কার 

প্রদান………………………………
. 

প্রদত্ত পুরষ্কার ৩ ত্ানরখ নিএিনিও ১ লক্ষমাৈা        

অজমন        

১০.২ ২০১৮-২০১৯ অর্ মবছজরর শুদ্ধাচার 

পুরষ্কার প্রাপ্তজদর ত্ানল া ওজয়বিাইজট প্র াশ 

পুরষ্কার 

প্রাপ্তজদর 

ত্ানল া 

ওজয়বিাইজট 

প্র ানশত্ 

২ ত্ানরখ নিএিনিও ৩০/০৫/২০ লক্ষমাৈা   ৩০/০৫/২

০ 

    

অজমন        



 

 

 ার্ মক্রজমর নাম 

 

 ম মিম্পাদন 

সুচ  

সুচ র 

মান 

এ   বাস্তবায়জনর 

দানয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যানি/পদ 

২০১৯-

২০২০ 

অর্ মবছজরর 

লক্ষমাৈা 

বাস্তবায়ন অগ্রগনত্ পনরবীক্ষণ, ২০১৯-২০২০ মন্তব্য 

লক্ষমাৈা

/অজমন 

১ম 

ক ায়াট মার 

২য় 

ক ায়াট মার 

৩য় 

ক ায়াট মার 

৪র্ ম 

ক ায়াট মার 

কমাট 

অজমন 

অনজমত্ 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১১. অর্ ম বরাদ্দ………………………২ 

১১.১ শুদ্ধাচার  ম ম-পনর ল্পনায় অন্তর্ভমি নবনভন্ন 

 ার্ মক্রম বাস্তবায়জনর জন্য বরাদ্দকৃত্ অজর্ মর 

আনুমানন  পনরমাণ 

বরাদ্দকৃত্ অর্ ম ২ লক্ষ 

টা া 

নিএিনিও .৫ লক্ষমাৈা  .২৫ .২৫     

অজমন  - -     

১২. পনরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন…………………..৪ 

১২.১ মাঠ  ার্ মালয়  তৃ  প্রণীত্ জাত্ীয় 

শুদ্ধাচার  ম ম-পনর ল্পনা, ২০১৯-২০২০ স্ব স্ব 

ওজয়বিাইজট আপজলাি রণ 

প্রণীত্  ম ম-

পনর ল্পনা 

আপজলািকৃত্ 

২ ত্ানরখ এিনিও ২৫/০৭/১৯ লক্ষমাৈা ২৫/০৭/১৯       

অজমন ২৫/০৭/১৯       

১২.২ ননি মানরত্ িমজয় ত্রৈমানি  পনরবীক্ষণ 

প্রনত্জবদন িংনিষ্ট দপ্তর/িংস্থায় দানখল ও স্ব স্ব 

ওজয়বিাইজট আপজলাি রণ  

ত্রৈমানি  

প্রনত্জবদন দানখল 

আপজলািকৃত্ 

২ িংখ্যা এিনিও ১৫/১০/১৯ 

১৫/০১/২০ 

১৫/০৪/২০ 

লক্ষমাৈা  ১৫/১০/১৯ 

 

১৫/০১/

২০ 

 

১৫/০৪/২০    

অজমন  ১৫/১০/১৯ 
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