
সাধারণ বীমা কর্ পাররশন 

প্রশাসন ববভাগ, প্রধান কার্ পালয়, ঢাকা।  

  

 সাধারণ বীমা কর্ পাররশরনর জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কম প-্বরকল্পনা, ২০১৯-২০২০  

কার্ পক্ররমর নাম কম পসম্পাদন সূচক 

 

সূচরকর 

মান 

একক 

 

বাস্তবায়রনর 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যবি/্দ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ পবছররর 

লক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগবত ্বরবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  মন্ত

ব্য 
লক্ষ্যমাত্রা/ 

অজপন 

১ম 

ককায়ার্ পার 

২য় 

ককায়ার্ পার 

৩য় 

ককায়ার্ পার 

৪র্ প ককায়ার্ পার কমার্ অজপন অবজপত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাবতষ্ঠাবনক ব্যবস্থা………………………………৮ 

১.১ ননবতকতা কবমটির সভা   অনুবষ্ঠত সভা ৪ সংখ্যা কেপুটি কজনাররল 

ম্যারনজার 

প্রশাসন ববভাগ 

০৪ টি  

 

লক্ষ্যমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজপন ০১ ০১    

১.২ ননবতকতা কবমটির সভার বসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন  বাস্তবাবয়ত বসদ্ধান্ত ৪ % কেপুটি কজনাররল 

ম্যারনজার 

প্রশাসন ববভাগ 

৮০% লক্ষ্যমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজপন ৮০ ৯০    

২. দক্ষ্তা ও ননবতকতার উন্নয়ন……………………..…. ১০ 

২.১ সুশাসন প্রতিষ্ঠার তনতমত্ত অংশীজরনর 

(stakeholders) অংশগ্রহরণ  সভা 

অনুবষ্ঠত সভা ২ সংখ্যা কজানাল প্রধান/ 

সংতিষ্ট তবভাগীয় 

প্রধান 

১৮ টি লক্ষ্যমাত্রা ৪ ৪ ৫ ৫    

অজপন ০৭ ০৪    

২.২ অংশীজরনর অংশগ্রহরণ  সভার তসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

বাস্তবাবয়ত বসদ্ধান্ত ২ % কজানাল প্রধান/ 

কেপুটি কজনাররল 

ম্যারনজার 

প্রশাসন ববভাগ 

৮০% লক্ষ্যমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজপন ৮০ ৭০    

২.৩ কম পকতপা-কম পচারীকদর অংশগ্রহরণ চাকতর 

সংক্রান্ত তবতভন্ন প্রবশক্ষ্ণ আরয়াজন 

প্রবশক্ষ্ণার্ী ৩ সংখ্যা কেপুটি কজনাররল 

ম্যারনজার 

প্রশাসন ববভাগ 

২৯০ জন লক্ষ্যমাত্রা ৭০ ৭০ ৭৫ ৭৫    

অজপন ১১৭ ১১৯    

২.৪ কম পকতপা-কম পচারীকদর অংশগ্রহরণ সুশাসন 

সংক্রান্ত প্রবশক্ষ্ণ আরয়াজন 

প্রবশক্ষ্ণার্ী ৩ সংখ্যা কেপুটি কজনাররল 

ম্যারনজার 

প্রশাসন ববভাগ 

২৫০ জন লক্ষ্যমাত্রা ৬০ ৬০ ৬৫ ৬৫    

অজপন ২০ ২৬৯    

৩. শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক আইন/তিতি/নীতিমালা/ম্যানুয়য়ল ও প্রজ্ঞাপন/পতরপত্র-এর িাস্তিায়ন এিং প্রয় াজ্য ক্ষেয়ত্র খসড়া প্রণয়ন………….১০                                                   

৩.১ 

 

     

 

লক্ষ্যমাত্রা    মন্ত্রণালয় কর্তপক শুদ্ধাচার সংক্রান্ত জাতরকৃি ্তর্ত্র 

/নীতিমালা অনুসরণ করা হয় তবধায় শুদ্ধাচার 

সংক্রান্ত উক্ত তবষয়াবলী কম প ্তরকল্পনায় অন্তর্ভ পক্ত 

করা হয়তন। 

অজপন    

৩.২ 

 

     লক্ষ্যমাত্রা    

অজপন    

৪. ওরয়বসাইরে সসবাবক্স হালনাগাদকরণ..................................৮ 

৪.১ সসবা সংক্রান্ত সোল তি নস্বরসমূহ স্ব স্ব তথ্য 

বাতায়রন দৃশ্যমানকরণ   

িথ্য বািায়রন দৃশ্যমানকৃি ১ তাবরখ সহকারী কজনাররল 

ম্যারনজার 

আইটি ববভাগ 

৩০-০৬-২০২০ লক্ষ্যমাত্রা -- -- -- ৩০-০৬-২০২০    

 অজপন ৩০- ০৯-

২০১৯ 

    



সাধারণ বীমা কর্ পাররশন 

প্রশাসন ববভাগ, প্রধান কার্ পালয়, ঢাকা।  

  

 

কার্ পক্ররমর নাম কম পসম্পাদন সূচক 

 

সূচরকর 

মান 

একক 

 

বাস্তবায়রনর 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যবি/্দ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ পবছররর 

লক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগবত ্বরবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  মন্তব্য 

লক্ষ্যমাত্রা/ 

অজপন 

১ম 

ককায়ার্ পার 

২য় 

ককায়ার্ পার 

৩য় 

ককায়ার্ পার 

৪র্ প ককায়ার্ পার কমার্ অজপন অবজপত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৪.২ স্ব স্ব ওরয়বসাইরর্ শুদ্ধাচার কসবাবক্স 

হালনাগাদকরণ  

কসবাবক্স হালনাগাদকৃত ২ িাতরখ সহকারী কজনাররল 

ম্যারনজার 

আইটি ববভাগ 

৩০-০৯-২০১৯ 

৩১-১২-২০১৯ 

৩১-০৩-২০২০ 

৩০-০৬-২০২০ 

লক্ষ্যমাত্রা ৩০-০৯-

২০১৯ 

৩১-১২-

২০১৯ 

৩১-০৩-

২০২০ 

৩০-০৬-২০২০    

 

 

 

 

অজপন ৩০-০৯-

২০১৯ 

১০-১২-

২০১৯ 

   

৪.৩ স্বপ্ররণাবদত তথ্য প্রকাশ তনরদ পতশকা 

হালনাগাদ করর ওরয়বসাইরর্ প্রকাশ 

হালনাগাদকৃত বনরদ পবশকা ওরয়বসাইরর্ 

প্রকাবশত 

১ তাবরখ কেপুটি কজনাররল ম্যারনজার, 

প্রশাসন ববভাগ/ 

সহকারী কজনাররল  

ম্যারনজার, আইটি ববভাগ 

৩১-১২-২০১৯ 

৩০-০৬-২০২০ 

লক্ষ্যমাত্রা -- ৩১-১২-

২০১৯ 

 

-- ৩০-০৬-২০২০    

অজপন - ১০-১২-

২০১৯ 

   

৪.৪ স্ব স্ব ওরয়বসাইরর্ তথ্য অবধকার   কসবাবক্স 

হালনাগাদকরণ  

কসবাবক্স হালনাগাদকৃত ২ তাবরখ সহকারী কজনাররল 

ম্যারনজার 

আইটি ববভাগ 

৩০-০৯-২০১৯ 

৩১-১২-২০১৯ 

৩১-০৩-২০২০ 

৩০-০৬-২০২০ 

লক্ষ্যমাত্রা ৩০-০৯-

২০১৯ 

৩১-১২-

২০১৯ 

৩১-০৩-

২০২০ 

৩০-০৬-২০২০    

অজপন ৩০-০৯-

২০১৯ 

১০-১২-

২০১৯ 

   

৪.৫ স্ব স্ব ওরয়বসাইরর্র অবভরর্াগ প্রবতকার 

ব্যবস্থা (GRS) কসবাবক্স হালনাগাদকরণ 

ওরয়বসাইরর্ 

হালনাগাদকৃত 

২ তাবরখ সহকারী কজনাররল 

ম্যারনজার 

আইটি ববভাগ 

৩০-০৯-২০১৯ 

৩১-১২-২০১৯ 

৩১-০৩-২০২০ 

৩০-০৬-২০২০ 

লক্ষ্যমাত্রা ৩০-০৯-

২০১৯ 

৩১-১২-

২০১৯ 

৩১-০৩-

২০২০ 

৩০-০৬-২০২০    

অজপন ৩০-০৯-

২০১৯ 

১০-১২-

২০১৯ 

   

৫. সুশাসন প্রতিষ্ঠা……………………………..৬ 

৫.১ উত্তম চচ পার তাবলকা প্রণয়ন করর স্ব স্ব 

মন্ত্রণালয়/ববভারগ কপ্ররণ 

উত্তম চচ পার তাবলকা 

কপ্রবরত 

৩ তাবরখ কেপুটি কজনাররল 

ম্যারনজার 

প্রশাসন ববভাগ 

৩০-১০-২০১৯ লক্ষ্যমাত্রা ৩০-১০-

২০১৯ 

- - -    

অজপন ২৬-০৯-

২০১৯ 

    

৫.২ বাংলারদশ জািীয় তিতজোল আতকপরেকচার-

এর স াকাল ্রয়ন্ট ও তবকল্প স াকাল ্রয়ন্ট 

কম পকিপা তনরয়াগ ও ওরয়বসাইরে প্রকাশ 

স াকাল ্রয়ন্ট ও তবকল্প 

স াকাল ্রয়ন্ট 

তনরয়াগকৃি ও 

ওরয়বসাইরে প্রকাতশি 

২ তাবরখ কেপুটি কজনাররল 

ম্যারনজার 

প্রশাসন ববভাগ/ 

সহকারী কজনাররল  

ম্যারনজার 

আইটি ববভাগ 

৩০-০৬-২০২০ লক্ষ্যমাত্রা - - - ৩০-০৬-২০২০    

অজপন      

৫.৩ জনস্বার্ প সংতিষ্ট িথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) 

তবতধমালা, ২০১৭-এর তবতধ ৪ অনুসারর 

“সিতজগরনরেি অত সার” তনরয়াগ ও 

ওরয়বসাইরে প্রকাশ 

“সিতজগরনরেি অত সার” 

তনরয়াগকৃি ও 

ওরয়বসাইরে প্রকাতশি 

১ তাবরখ কেপুটি কজনাররল 

ম্যারনজার 

প্রশাসন ববভাগ/ 

সহকারী কজনাররল  

ম্যারনজার 

আইটি ববভাগ 

৩১-১২-২০১৯ লক্ষ্যমাত্রা - ৩১-১২-

২০১৯ 

- - -   

অজপন  ৩১-১২-

২০১৯ 

   

 



সাধারণ বীমা কর্ পাররশন 

প্রশাসন ববভাগ, প্রধান কার্ পালয়, ঢাকা।  

  

 

 

কার্ পক্ররমর নাম কম পসম্পাদন সূচক 

 

সূচরকর 

মান 

একক 

 

বাস্তবায়রনর 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যবি/্দ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ পবছররর 

লক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগবত ্বরবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  মন্তব্য 

লক্ষ্যমাত্রা/ 

অজপন 

১ম 

ককায়ার্ পার 

২য় 

ককায়ার্ পার 

৩য় 

ককায়ার্ পার 

৪র্ প ককায়ার্ পার কমার্ অজপন অবজপত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৬. প্রকরল্পর সক্ষরত্র শুদ্ধাচার...........................৯                                                                                                                                                                            

৬.১ প্রকরল্পর বাবষ পক ক্রয় ্বরকল্পনা অনুরমাদন অনুরমাবদত ক্রয় ্বরকল্পনা ২ তাবরখ   লক্ষ্যমাত্রা     সংস্থার সকান প্রকল্প চলমান না 

র্াকায় প্রকরল্পর সক্ষরত্র শুদ্ধাচার সূচক 

গুরলা কম প ্তরকল্পনায় অন্তর্ভ পক্ত 

করা হয়তন 

অজপন     

৬.২ এবেব্ বাস্তবায়ন অগ্রগবত অগ্রগবতর হার ১ %   লক্ষ্যমাত্রা     

অজপন     

৬.৩ প্রকরল্পর বাস্তবায়ন অগ্রগবত ্বরদশ পন/ ্বরবীক্ষ্ণ দাবখলকৃত প্রবতরবদন ৩ সংখ্যা   লক্ষ্যমাত্রা     

অজপন     

৬.৪ প্রকল্প ্বরদশ পন/্বরবীক্ষ্ণ প্রবতরবদরনর সু্াবরশ 

বাস্তবায়ন 

বাস্তবায়রনর হার ৩ %   লক্ষ্যমাত্রা        

অজপন      

৭. ক্রয়রক্ষরত্র শুদ্ধাচার...................৭ 

৭.১ ব্ব্এ ২০০৬-এর ধারা ১১(২) ও ব্ব্আর 

২০০৮-এর বববধ ১৬(৬) অনুর্ায়ী ২০১৯-২০ অর্ প 

বছররর ক্রয়-্বরকল্পনা  ওরয়বসাইরে প্রকাশ 

ক্রয়-্বরকল্পনা 

ওরয়বসাইরে প্রকাতশি 

৩ তাবরখ ববভাগীয় প্রধান/ 

কজানাল প্রধান 

৩১-১২-২০১৯ 

 

লক্ষ্যমাত্রা ৩১-১২-

২০১৯ 

- - - -   

অজপন ৩১-১২-

২০১৯ 

    

৭.২ ই-সেন্ডাররর মাধ্যরম ক্রয় কার্ প সম্পাদন ই-কর্ন্ডাসর ক্রয় সম্পন্ন ৪ % ববভাগীয় প্রধান/ 

কজানাল প্রধান 

৮০% লক্ষ্যমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজপন ৭৫% ৭৫%    

৮. স্বচ্ছতা ও জবাববদবহ শতক্তশালীকরণ…………………….১২ 

৮.১ স্ব স্ব কসবা প্রদান প্রবতশ্রুবত (বসটিরজনস্ 

চার্ পার) বাস্তবায়ন  

কসবা প্রদান প্রবতশ্রুবত 

বাস্তবাতয়ি 

২ % ববভাগীয় প্রধান/  

কজানাল প্রধান /      

কেপুটি কজনাররল 

ম্যারনজার 

প্রশাসন ববভাগ 

৮০% লক্ষ্যমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজপন ৮০% ৯০%    

৮.২ শাখা/অবধশাখা এবং অধীনস্থ অত স 

্বরদশ পন  

্বরদশ পন 

সম্পন্ন 

২ সংখ্যা কেপুটি কজনাররল 

ম্যারনজার 

প্রশাসন ববভাগ 

২৪ র্ব লক্ষ্যমাত্রা ৬ ৬ ৬ ৬    

অজপন ০৯ ০৬    

৮.৩ শাখা/অবধশাখা এবং অধীনস্থ অত রসর 

্বরদশ পন প্রবতরবদরনর সু্াবরশ বাস্তবায়ন 

্বরদশ পন প্রবতরবদরনর 

সু্াবরশ বাস্তবাবয়ত 

২ % কজানাল প্রধান/ 

কেপুটি কজনাররল 

ম্যারনজার 

প্রশাসন ববভাগ 

৮০% লক্ষ্যমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজপন ৮০% ৮০%    



সাধারণ বীমা কর্ পাররশন 

প্রশাসন ববভাগ, প্রধান কার্ পালয়, ঢাকা।  

  

 

কার্ পক্ররমর নাম কম পসম্পাদন সূচক 

 

সূচরকর 

মান 

একক 

 

বাস্তবায়রনর 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যবি/্দ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ পবছররর 

লক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগবত ্বরবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  মন্তব্য 

লক্ষ্যমাত্রা/ 

অজপন 

১ম 

ককায়ার্ পার 

২য় 

ককায়ার্ পার 

৩য় 

ককায়ার্ পার 

৪র্ প ককায়ার্ পার কমার্ অজপন অবজপত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৮.৪ সবচবালয় বনরদ পশমালা ২০১৪ অনুর্ায়ী নবর্র 

কেবণ ববন্যাসকরণ  

নবর্ কেবণ ববন্যাসকৃত ২ % সকল ববভাগীয় 

প্রধান/           

কজানাল প্রধান 

৫০% লক্ষ্যমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজপন  ৪০%    

৮.৫ কেবণ ববন্যাসকৃত নবর্ ববনষ্টকরণ নবর্ ববনতষ্টকৃি ২ % সকল ববভাগীয় 

প্রধান/ কজানাল 

প্রধান 

৫০% লক্ষ্যমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০  নতর্ তবনষ্ট কররনর 

তনতমরত্ত অনুরমাদরনর 

অর্ক্ষায় ররয়রছ 

অজপন  ৪০%    

৮.৬ প্রাতিষ্ঠাতনক গণশুনানী আরয়াজন  প্রাতিষ্ঠাতনক গণশুনানী 

আরয়াতজি 

২ সংখ্যা   লক্ষ্যমাত্রা     এিদ্বববষরয় আইতিআরএ  তবতধ 

অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ ককর র্ারক। অজপন     

৯. শুদ্ধাচার সংবিষ্ট এবং দুনীবত প্রবতররারধ সহায়ক অন্যান্য কার্ পক্রম……………..১৫ (অগ্রাতধকার তভতত্তরি নুুনিম ্াঁচটি কায পক্রম) 

৯.১ দপ্তররর কসবামূল্য/বিস গ্রহরণর কক্ষ্রত্র গৃহীত 

অরর্ পর রবশদ প্রদান বনবিতকরণ 

রবশরদর মাধ্যরম 

কসবামূল্য গৃহীত 

৩ % সংবিষ্ট ববভাগীয় 

প্রধান/ কজানাল 

প্রধান 

১০০% লক্ষ্যমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজপন ১০০% ১০০%    

৯.২ বরকয়া ববদুযৎ, ্াবন ও জ্বালানীর ববল প্রদান বরকয়া ববল প্রদানকৃত ৩ % সংবিষ্ট ববভাগীয় 

প্রধান/ কজানাল 

প্রধান 

১০০% লক্ষ্যমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজপন 

 

১০০% ১০০%      

৯.৩ ননবতকতা সম্পবকপত ক্াস্টার/বলিরলর্/ভাজ 

নতবরর ও বববলর ব্যবস্হা গ্রহণ 

প্রস্তুত/বববলকৃত ক্াস্টার/   

বলিরলর্/ভাজ 

৩ সংখ্যা ম্যারনজার 

জনসংরর্াগ 

ববভাগ 

৪০টি লক্ষ্যমাত্রা ১০ ১০ ১০ ১০    

অজপন ১০ ১০      

৯.৪ ববদুযৎ, ্াবন ও জ্বালানীর (রতল/গ্যাস) এর 

সােয়ী/সরব পাত্তম ব্যবহার বনবিতকরণ 

সাশ্যয়ী ব্যবহার 

বনবিতকৃত 

৩ % সংবিষ্ট ববভাগীয় 

প্রধান/ কজানাল 

প্রধান 

১০০% লক্ষ্যমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজপন ১০০% ১০০%      

৯.৫ কম পকতপ-কম পচাবর বদলীকারল প্রবমত বনয়ম-

নীবত অনুসরণ 

প্রবমত নীবত অনুসৃত ৩ % কেপুটি কজনাররল 

ম্যারনজার 

প্রশাসন ববভাগ 

১০০% লক্ষ্যমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজপন ১০০% ১০০%      

১০. শুদ্ধাচার চচ পার জন্য পুরস্কার/প্ররণাদনা প্রদান..............................৫ 

১০.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান প্রদত্ত পুরস্কার ৩ তাবরখ কেপুটি কজনাররল 

ম্যারনজার 

প্রশাসন ববভাগ 

৩০-০৬-২০২০ লক্ষ্যমাত্রা - - - ৩০-০৬-২০২০    

অজপন      

১০.২ ২০১৮-১৯ অর্ পবছরর শুদ্ধাচার 

পুরস্কারপ্রাপ্তরদর িাতলকা ওরয়বসাইরে প্রকাশ 

পুরস্কারপ্রাপ্তরদর িাতলকা 

ওরয়বসাইরে প্রকাতশি 

২ িাতরখ সহকারী কজনাররল 

ম্যারনজার 

আইটি ববভাগ 

৩০-০৬-২০২০ লক্ষ্যমাত্রা - - - ৩০-০৬-২০২০    

অজপন      

১১. অর্ প বরাদ্দ....................................................................২ 

১১.১ শুদ্ধাচার কম প-্তরকল্পনায় অন্তপর্ভক্ত তবতভন্ন 

কায পক্রম বাস্তবায়রনর জন্য বরাদ্দকৃি  অরর্ পর 

আনুমাতনক ্বরমাণ 

বরাদ্দকৃি অর্ প ২ লক্ষ 

োকা 

কজনাররল ম্যারনজার 

(বসবস) 

অর্ প ববভাগ 

৭.০০ 

 

লক্ষ্যমাত্রা -- -- -- ৭.০০    

অজপন      



সাধারণ বীমা কর্ পাররশন 

প্রশাসন ববভাগ, প্রধান কার্ পালয়, ঢাকা।  

  

 

কার্ পক্ররমর নাম কম পসম্পাদন সূচক 

 

সূচরকর 

মান 

একক 

 

বাস্তবায়রনর 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যবি/্দ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ পবছররর 

লক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগবত ্বরবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  মন্তব্য 

লক্ষ্যমাত্রা/ 

অজপন 

১ম 

ককায়ার্ পার 

২য় 

ককায়ার্ পার 

৩য় 

ককায়ার্ পার 

৪র্ প ককায়ার্ পার কমার্ অজপন অবজপত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১২. ্বরবীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন…………………………….৮ 

১২.১ দপ্তর/সংস্হা কর্তপক প্রণীি জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল 

কম প-্বরকল্পনা, ২০১৯-২০ স্ব স্ব মন্ত্রণালয় এবং ওরয়বসাইরে 

আ্রলািকরণ 

প্রণীত কম প-্বরকল্পনা 

আ্রলািকৃত 

২ িাতরখ সহকারী কজনাররল 

ম্যারনজার 

আইটি ববভাগ 

১০-০৭-২০১৯ লক্ষ্যমাত্রা ১০-০৭-

২০১৯ 

- - -    

অজপন ১০-০৭-

২০১৯ 

    

১২.২ বনধ পাবরত সমরয় নত্রমাবসক ্বরবীক্ষ্ণ 

প্রবতরবদন সংতিষ্ট মন্ত্রণালয়/তবভারগ দাবখল ও    

স্ব স্ব ওরয়বসাইরে আ্রলািকরণ 

নত্রমাবসক প্রবতরবদন 

দাবখলকৃত ও 

আ্রলািকৃত 

২ সংখ্যা কেপুটি কজনাররল 

ম্যারনজার 

প্রশাসন ববভাগ/ 

সহকারী কজনাররল 

ম্যারনজার 

আইটি ববভাগ 

১৫-১০-২০১৯ 

১৫-০১-২০২০ 

১৫-০৪-২০২০ 

১৫-০৭-২০২০ 

লক্ষ্যমাত্রা ১৫-১০-

২০১৯ 

 

১৫-০১-

২০২০ 

১৫-০৪-

২০২০ 

 

১৫-০৭-২০২০    

অজপন ১৫-১০-

২০১৯ 

 

০৯-০১-

২০২০ 

   

১২.৩ আওিাধীন আঞ্চতলক/মাঠ ্য পারয়র 

কায পালয় কর্তপক দাবখলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার 

ককৌশল কম প-্বরকল্পনা ও ্বরবীক্ষ্ণ  

প্রবতরবদরনর ও্র বিেব্যাক প্রদান 

ত িব্যাক সভা/কম পশালা 

অনুতষ্ঠি 

৪ তাবরখ কেপুটি কজনাররল 

ম্যারনজার 

প্রশাসন ববভাগ 

১০-১০-২০১৯ 

১০-০১-২০২০ 

১০-০৪-২০২০ 

১০-০৭-২০২০  

 

লক্ষ্যমাত্রা ১০-১০-

২০১৯ 

১০-০১-

২০২০ 

১০-০৪-

২০২০ 

১০-০৭-২০২০    

অজপন ১০-১০-

২০১৯ 

০৯-০১-

২০২০  

   

 

 

 


