
দপ্তর/সংস্থার নাম:পররবেশ অরিদপ্তর 

কার্ যক্রবমর নাম কম যসম্পাদনসূচ

ক 

 

সূচবকর 

মান 

একক 

 

োস্তোয়বনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ যেছবরর 

লক্ষ্যমাত্রা 

োস্তোয়ন অগ্রগরি পররেীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  মন্তব্য 

লক্ষ্যমাত্রা/ 

অর্যন 

১ম 

ককায়ার্ যার 

২য় 

ককায়ার্ যার 

৩য় 

ককায়ার্ যার 

৪র্ য 

ককায়ার্ যার 

কমার্ 

অর্যন 

অরর্যি 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারিষ্ঠারনক ব্যেস্থা 

১.১ননরিকিা করমটির সভা অনুরষ্ঠি সভা ৪ সংখ্যা উপপরর: 

(সমন্বয়) 

৪ লক্ষ্যমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অর্যন ১ ১ ১   

১.২ননরিকিা করমটির সভার রসদ্ধান্ত 

োস্তোয়ন 

োস্তোরয়িরসদ্ধান্ত ৪ % উপপরর: 

(সমন্বয়) 

১০০% লক্ষ্যমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অর্যন ১০০% ১০০% ১০০%   

২. দক্ষ্িা ও ননরিকিার উন্নয়ন 

২.১সুশাসন প্ররিষ্ঠার রনরমত্ত 

অংশীর্বনর অংশগ্রহবণ সভা 

অনুরষ্ঠি সভা ২ সংখ্যা সকল শাখা ৬ লক্ষ্যমাত্রা ১ ১ ২ ২    

অর্যন ১ ১ ১   

২.২ অংশীর্বনর অংশগ্রহবণ সভার 

রসদ্ধান্ত োস্তোয়ন 

োস্তোরয়িরসদ্ধান্ত ২ % সকল শাখা ১০০% লক্ষ্যমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অর্যন ১০০% ১০০% ১০০%   

২.৩কম যকিযা-কম যচারীবদর অংশগ্রহবণ 

চাকরর সংক্রান্ত রেরভন্ন প্ররশক্ষ্ণ 

আবয়ার্ন 

প্ররশক্ষ্ণার্ী ৩ সংখ্যা উপপরর: 

(সমন্বয়) 

১২০ লক্ষ্যমাত্রা ৩০ ৩০ ৩০ ৩০    

অর্যন ৩০ ৩৫ ৩০   

২.৪ কম যকিযা-কম যচারীবদর অংশগ্রহবণ 

সুশাসন সংক্রান্ত প্ররশক্ষ্ণ আবয়ার্ন 

প্ররশক্ষ্ণার্ী ৩ সংখ্যা উপপরর: 

(সমন্বয়) 

৮০ লক্ষ্যমাত্রা ২০ ২০ ২০ ২০    

অর্যন ২০ ২৫ ২০   

৩. শুদ্ধাচার প্ররিষ্ঠায় সহায়ক আইন/রেরি/নীরিমালা/ম্যানুয়াল ও প্রজ্ঞাপন/পররপত্র-এর োস্তোয়ন এেং প্রবর্ার্য কক্ষ্বত্র খসড়া প্রণয়ন 

৩.১পররবেশ অরিদপ্তবরর 

(কম যকিযা/কম যচারী) রনবয়াগ রেরিমালা 

রেরিমালারবগবর্

র্ প্রকাশ 

৫ িাররখ উপপরর: 

(প্রশাসন) 

৩১/০৩/২০২১ লক্ষ্যমাত্রা   ৩১/০৩/২

০২১ 

    

অর্যন ২৪/০৯/২

০২০ 

 

-    

৩.২ ঝুরকপূণ য ের্যয (ই-ের্যয) 

ব্যেস্থাপনা রেরিমালা, ২০১৯ 

 

রেরিমালারবগবর্

র্ প্রকাশ 

৫ িাররখ পররচালক 

(র্লোয়ু) 

৩১/০৩/২০২১ লক্ষ্যমাত্রা   ৩১/০৩/২

০২১ 

   বিবিমালাটি 

গেজেট 

গ াটিবিজেশ

গ র অজেক্ষায় 

রজয়জে। 

অর্যন - - -   

৪. ওবয়েসাইবর্ কসোেক্স হালনাগাদকরণ 

৪.১ কসো সংক্রান্ত কর্াল রি নস্বর 

সমূহ স্ব স্ব িথ্য োিায়বন 

দৃশ্যমানকরণ  

িথ্য োিায়বন 

দৃশ্যমানকৃি 

১ িাররখ পররচালক 

(আইটি) 

৩০/০৯/২০ লক্ষ্যমাত্রা ৩০/০৯/২০       

অর্যন ৩০/০৯/২০     

৪.২ স্ব স্ব ওবয়েসাইবর্ শুদ্ধাচার কসো 

েক্স হালনাগাদকরণ 

কসো েক্স 

হালনাগাদকৃি 

২ িাররখ ১.পররচালক 

(আইটি) 

১৫/১০/২০২০ লক্ষ্যমাত্রা  ১৫/১০/

২০২০ 

     

 দপ্তর/সংস্থার র্ািীয়  শুদ্ধাচার ককৌশল কম য-পররকল্পনা, ২০২০-২০২১ র্ানুয়ারর-মাচ য ২০২১ (৩য় ককায়ার্ যার প্ররিবেদন)  



কার্ যক্রবমর নাম কম যসম্পাদনসূচ

ক 

 

সূচবকর 

মান 

একক 

 

োস্তোয়বনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ যেছবরর 

লক্ষ্যমাত্রা 

োস্তোয়ন অগ্রগরি পররেীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  মন্তব্য 

লক্ষ্যমাত্রা/ 

অর্যন 

১ম 

ককায়ার্ যার 

২য় 

ককায়ার্ যার 

৩য় 

ককায়ার্ যার 

৪র্ য 

ককায়ার্ যার 

কমার্ 

অর্যন 

অরর্যি 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

২. উপপরর: 

(সমন্বয়) 

অর্যন - ১৫/১০/

২০২০ 

   

৪.৩ স্ব স্ব ওবয়েসাইবর্ িথ্য অরিকার 

কসো েক্স হালনাগাদকরণ 

কসো েক্স 

হালনাগাদকৃি 

২ িাররখ ১.পররচালক 

(আইটি) 

২.সহ. পরর. 

(প্রচার) 

৩০/০৯/২০ লক্ষ্যমাত্রা ৩০/০৯/২০       

অর্যন ৩০/০৯/২০     

৪.৪ স্ব স্ব ওবয়েসাইবর্র অরভবর্াগ 

প্ররিকার ব্যেস্থা কসো েক্স 

হালনাগাদকরণ 

ওবয়েসাইবর্ 

হালনাগাদকৃি 

২ িাররখ ১.অরি: 

মহাপররচালক 

২.পররচালক 

(আইটি) 

৩০/০৯/২০ লক্ষ্যমাত্রা ৩০/০৯/২০       

অর্যন ৩০/০৯/২০     

৪.৫ স্ব প্রবণারদিভাবে প্রকাশবর্াগ্য 

িথ্য হালনাগাদ কবর ওবয়েসাইবর্ 

প্রকাশ 

হালনাগাদকৃি 

রনবদ যরশকা 

ওবয়েসাইবর্প্রকা

রশি 

১ িাররখ সকল শাখা ৩০/০৯/২০ লক্ষ্যমাত্রা ৩০/০৯/২০       

অর্যন ৩০/০৯/২০       

৫. সুশাসন প্ররিষ্ঠা 

৫.১উত্তম চচ যার িারলকা প্রণয়ন কবর 

স্ব স্বমন্ত্রণালয়/রেভাবগ কপ্ররণ 

উত্তম চচ যার 

িারলকা কপ্রররি 

৩ িাররখ উপপরর: 

(প্রশাসন) 

০১/০৩/২০২১ লক্ষ্যমাত্রা   ০১/০৩/২

০২১ 

    

অর্যন - - ১৫/০২/২

০২১ 

  

৫.২অনলাইন রসবেবম অরভবর্াগ 

রনষ্পরত্তকরণ 

অরভবর্াগ 

রনষ্পরত্তকৃি 

৩ % অরি: 

মহাপররচালক 

 

৭৫% লক্ষ্যমাত্রা ৭৫% ৭৫% ৭৫% ৭৫%    

অর্যন ১০০% ১০০% ১০০%   

৬. প্রকবল্পর কক্ষ্বত্র শুদ্ধাচার 

৬.১প্রকবল্পর োরষ যক ক্রয় পররকল্পনা 

অনুবমাদন/রেভাবগ চলমান প্রকল্প 

উন্নয়ন কার্ যক্রম পর্ যাবলাচনা 

অনুবমারদিক্রয় 

পররকল্পনা 

২ িাররখ প্রকল্পপররচাল

কগণ 

১৩/১০/২০২০ লক্ষ্যমাত্রা  ১৩/১০/২

০২০ 

     

অর্যন ০৬/০৭/২

০২০ 

    

 

৬.২প্রকবল্পর োস্তোয়ন অগ্রগরি 

পররদশ যন/পররেীক্ষ্ণ 

দারখলকৃিপ্ররিবে

দন 

২ সংখ্যা পররচালক 

(পররকল্পনা) 

১৫ লক্ষ্যমাত্রা ২ ৪ ৪ ৫    

অর্যন - ৭ ৪   

৬.৩প্রকল্প পররদশ যন/পররেীক্ষ্ণ 

প্ররিবেদবনর সুপাররশ োস্তোয়ন 

 

োস্তোয়বনরহার ২ % পররচালক 

(পররকল্পনা) 

১০০% লক্ষ্যমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%   

অর্যন - ১০০% ১০০%   

৭. ক্রয়বক্ষ্বত্র শুদ্ধাচার 

৭.১রপরপএ২০০৬-এর িারা১১(২) ও 

রপরপআর২০০৮-এর রেরি১৬(৬) 

ক্রয়-পররকল্পনা 

ওবয়েসাইবর্ 

৩ িাররখ উপপরর: 

(প্রশাসন) 

৩০/০৯/২০২০ লক্ষ্যমাত্রা ৩০/০৯/২

০২০ 

      



কার্ যক্রবমর নাম কম যসম্পাদনসূচ

ক 

 

সূচবকর 

মান 

একক 

 

োস্তোয়বনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ যেছবরর 

লক্ষ্যমাত্রা 

োস্তোয়ন অগ্রগরি পররেীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  মন্তব্য 

লক্ষ্যমাত্রা/ 

অর্যন 

১ম 

ককায়ার্ যার 

২য় 

ককায়ার্ যার 

৩য় 

ককায়ার্ যার 

৪র্ য 

ককায়ার্ যার 

কমার্ 

অর্যন 

অরর্যি 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

অনুর্ায়ী২০২০-২১ অর্ য েছবরর ক্রয়-

পররকল্পনা ওবয়েসাইবর্ প্রকাশ 

প্রকারশি অর্যন ৩০/০৯/২

০২০ 

    

৭.২ ই-কর্ন্ডাবরর মাধ্যবম ক্রয়কার্ য 

সম্পাদন 

ই-কর্ন্ডাবর ক্রয় 

সম্পন্ন 

৪ % উপপরর: 

(প্রশাসন) 

১০০% লক্ষ্যমাত্রা ১০% ৩০% ৩০% ৩০%    

অর্যন - - -   

৮. স্বচ্ছিা ও র্োেরদরহ শরিশালীকরণ 

৮.১ স্ব স্ব কসো প্রদান প্ররিশ্রুরি 

(রসটিবর্ন চার্ যার) প্রণয়ন/ 

হালনাগাদকরণ ও োস্তোয়ন 

কসো 

প্রদানপ্ররিশ্রুরি 

প্রণীি ও 

োস্তোরয়ি 

৩ িাররখ উপপরর: 

(সমন্বয়) 

৩১/০৩/২০২

১ 

লক্ষ্যমাত্রা   ৩১/০৩/২

০২১ 

    

অর্যন - ৩০/১২/২

০২০ 

   

৮.২শাখা/অরিশাখা ও 

আওিািীন/অিস্তন কার্ যালয়পররদশ যন 

পররদশ যন 

সম্পন্ন 

২ সংখ্যা পররচালক 

(সকল) 

১২ লক্ষ্যমাত্রা ৩ ৩ ৩ ৩    

অর্যন 

 

৩ ৩ ৩   

৮.৩ শাখা/অরিশাখা ও 

আওিািীন/অিস্তন কার্ যালয় পররদশ যন 

প্ররিবেদবনর সুপাররশ োস্তোয়ন 

পররদশ যন 

প্ররিবেদবনরসুপা

ররশ োস্তোরয়ি 

২ % সকল শাখা ও 

মাঠ পর্ যাবয়র 

সকল কার্ যালয় 

১০০% লক্ষ্যমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অর্যন 

 

 

১০০% ১০০% ১০০%   

৮.৪ সরচোলয় রনবদ যশমালা,২০১৪ 

অনুর্ায়ী নরর্র কেরণ রেন্যাসকরণ 

নরর্ কেরণ 

রেন্যাসকৃি 

২ % সকল শাখা ১০০% লক্ষ্যমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অর্যন ১০০% ১০০% ১০০%   

৮.৫ কেরণ রেন্যাসকৃি নরর্ রেনষ্টকরণ নরর্ রেনরষ্টকৃি ২ % সকল শাখা ১০০% লক্ষ্যমাত্রা - - ১০০% -    

অর্যন - - -   

৮.৬ প্রারিষ্ঠারনক গণশুনারন  

আবয়ার্ন  

প্রারিষ্ঠারনক 

গণশুনানী 

আবয়ারর্ি 

৩ সংখ্যা উপপরর: 

(প্রচার) 

 

৬ লক্ষ্যমাত্রা ১ ১ ২ ২    

অর্যন ২ ৩ ২   

৯.শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এেং দুনীরি প্ররিবরাবি সহায়ক অন্যান্য কার্ যক্রম 

৯.১দুনীরি প্ররিবরাবি সদর দপ্তবরর 

সকল কলাবর IP Camera স্থাপন 

পূে যক ররবয়ল র্াইম মরনর্ররং ব্যেস্থা 

চালু করা 

IP 

Camera 

স্থারপি 

৩ িাররখ উপপরর: 

(প্রশাসন) 

৩০/০৯/২০২০ লক্ষ্যমাত্রা ৩০/০৯/২

০২০ 

      

অর্যন ৩০/০৯/২

০২০ 

    

৯.২দারয়ত্ব প্রাপ্ত সকল অরিস 

প্রিানগবণর নাম, পদেী, কম যস্থল, 

কমাোইল ও ই-কমইল ইিযারদ িথ্য 

ওবয়েসাইবর্ প্রকাশ 

নাম, পদেী, 

কম যস্থল, 

কমাোইল ও ই-

কমইল-এর 

িারলকা 

৩ িাররখ উপপরর: 

(প্রশাসন) 

৩০/০৯/২০২০ লক্ষ্যমাত্রা ৩০/০৯/২

০২০ 

      

অর্যন ৩০/০৯/২

০২০ 

    



কার্ যক্রবমর নাম কম যসম্পাদনসূচ

ক 

 

সূচবকর 

মান 

একক 

 

োস্তোয়বনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ যেছবরর 

লক্ষ্যমাত্রা 

োস্তোয়ন অগ্রগরি পররেীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  মন্তব্য 

লক্ষ্যমাত্রা/ 

অর্যন 

১ম 

ককায়ার্ যার 

২য় 

ককায়ার্ যার 

৩য় 

ককায়ার্ যার 

৪র্ য 

ককায়ার্ যার 

কমার্ 

অর্যন 

অরর্যি 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৯.৩ রেভাগীয় মামলা রনষ্পরত্তকরণ রেভাগীয় মামলা 

রনষ্পরত্তকরণ 

৩ % পররচালক 

(প্রশাসন) 

৭৫% লক্ষ্যমাত্রা ৭৫% ৭৫% ৭৫% ১০০%    

অর্যন ১০০% ১০০% ১০০%   

৯.৪ কসো সহর্ীকরবণর অংশ রহবসবে 

কমাোইল অযাপস চালু 

কমাোইল 

অযাবপর মাধ্যবম 

পররবেশগি 

ছাড়পত্র প্রদান 

৩ সংখ্যা ১. পররচালক 

(ছাড়পত্র) 

২. পররচালক 

(আইটি) 

১   লক্ষ্যমাত্রা - ১ - -    

অর্যন - ১    

৯.৫ অরিদপ্তবরর ওবয়েসাইবর্ রমটিং 

কযাবলন্ডার সংবর্ার্ন এেং 

হালনাগাদকরণ 

রমটিং কযাবলন্ডার 

হালনাগাদকরণ 

৩ িাররখ পররচালক 

(আইটি) 

৩০/০৯/২০২০ লক্ষ্যমাত্রা ৩০/০৯/২

০২০ 

      

অর্যন ৩০/০৯/২

০২০ 

    

১০. শুদ্ধাচার চচ যার র্ন্য পুরস্কার প্রদান 

১০.১শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এেং 

পুরস্কার প্রাপ্তবদর িারলকা 

ওবয়েসাইবর্ প্রকাশ 

 

প্রদত্ত পুরস্কার ৩ িাররখ ১.অরি: 

মহাপররচালক 

২.পররচালক 

(আইটি) 

৩১/০৫/২০২১ লক্ষ্যমাত্রা    ৩১/০৫/২

০২১ 

   

অর্যন - - -   

১১. কম য-পররবেশ উন্নয়ন 

১১.১ কম য-পররবেশ উন্নয়ন (স্বাস্থযরেরি 

অনুসরণ/ টিওএন্ডইভুি অবকবর্া 

মালামাল রেনষ্টকরণ/ পররষ্কার-

পররচ্ছন্নিা বৃরদ্ধ ইিযারদ 

উন্নি কম য-

পররবেশ 

২ সংখ্যা 

ও 

িাররখ 

উপপরর: 

(প্রশাসন) 

৪ লক্ষ্যমাত্রা ১ ১ ১ ১   

 
অর্যন ১ ১ ১   

১২. অর্ য েরাদ্দ 

১২.১ শুদ্ধাচার কম য-পররকল্পনায় 

অন্তযভুি রেরভন্ন কার্ যক্রম োস্তোয়বনর 

র্ন্য েরাদ্দকৃি অবর্ যর আনুমারনক 

পররমাণ 

 

েরাদ্দকৃি অর্ য ৩ লক্ষ্ 

র্াকা 

উপপরর: 

(অর্ য) 

৫,০০,০০০ লক্ষ্যমাত্রা ১,০০,০০০ ১,০০,০০০ ১,০০,০০০ ২,০০,০০০    

অর্যন ৩৯,১৪০ ১,৩৫,৬৪০ -   

১৩. পররেীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন 

১৩.১ দপ্তর/সংস্হা কর্তযক প্রণীি 

র্ািীয়  শুদ্ধাচার ককৌশলকম য-

পররকল্পনা, ২০২০-২১ স্ব স্ব মন্ত্রণালয় 

এেং ওবয়েসাইবর্ আপবলাডকরণ 

প্রণীিকম য-

পররকল্পনাআপ

কলাডকৃি 

২ িাররখ ১.পররচালক 

(আইটি) 

২. উপপরর: 

(সমন্বয়) 

১০/০৮/২০২০ লক্ষ্যমাত্রা ১০/০৮/২

০২০ 

      

অর্যন ১০/০৮/২

০২০ 

 

    



কার্ যক্রবমর নাম কম যসম্পাদনসূচ

ক 

 

সূচবকর 

মান 

একক 

 

োস্তোয়বনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ যেছবরর 

লক্ষ্যমাত্রা 

োস্তোয়ন অগ্রগরি পররেীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  মন্তব্য 

লক্ষ্যমাত্রা/ 

অর্যন 

১ম 

ককায়ার্ যার 

২য় 

ককায়ার্ যার 

৩য় 

ককায়ার্ যার 

৪র্ য 

ককায়ার্ যার 

কমার্ 

অর্যন 

অরর্যি 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১৩.২ রনি যাররি সমবয় নত্রমারসক 

পররেীক্ষ্ণ প্ররিবেদন সংরিষ্ট 

মন্ত্রণালয়/রেভাবগ দারখল ও স্ব স্ব 

ওবয়েসাইবর্ আপবলাডকরণ 

নত্রমারসক 

প্ররিবেদন 

দারখলকৃি ও 

আপবলাডকৃি 

২ সংখ্যা ১.পররচালক 

(আইটি) 

২. উপপরর: 

(সমন্বয়) 

৪ লক্ষ্যমাত্রা ১ 

 

১ 

 

১ 

 

১    

অর্যন ১ ১ 

 

১   

১৩.৩ আওিািীন আঞ্চরলক/মাঠ 

পর্ যাবয়র কার্ যালয় কর্তযক দারখলকৃি 

র্ািীয় শুদ্ধাচার ককৌশলকম য-

পররকল্পনা ও পররেীক্ষ্ণ প্ররিবেদবনর 

ওপর রিডব্যাক প্রদান 

রিডব্যাক 

সভা/কম যশালা 

অনুরষ্ঠি 

৪ িাররখ উপপরর: 

(সমন্বয়) 

২০/০৯/২০২০ 

২৫/০১/২০২১ 

২৫/০৪/২০২১ 

৩১/০৭/২০২১ 

লক্ষ্যমাত্রা ২০/০৯/২

০২০ 

২৫/০১/২

০২১ 

২৫/০৪/২

০২১ 

৩১/০৭/২

০২১ 

   

অর্যন ২৯/০৯/২

০২০ 

- -   

 


