
খাদ্য মন্ত্রণালয়ের জাতীে শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম ম-পরর ল্পনা প্রণেন ও বাস্তবােন অগ্রগরত পররবীক্ষণ  াঠায়মা, ২০১৯-২০২০ এর স্ব-মূল্যায়িত প্রয়তবেদন 

খাদ্য মন্ত্রণালে: 

কার্ যক্রবের নাে কে যসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচবকর 

োন 

একক 

 

োস্তোিবনর

দায়িত্বপ্রাপ্ত 

ব্যয়ি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ যেছবরর 

লক্ষ্যোত্রা 

োস্তোিন অগ্রগয়ত পয়রেীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  েন্তব্য 

লক্ষ্যোত্রা

/ 

অর্যন 

১ে 

ককািার্ যার 

২ি 

ককািার্ যার 

৩ি 

ককািার্ যার 

৪র্ য 

ককািার্ যার 

কোর্ 

অর্যন 

অয়র্যত 

োন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রায়তষ্ঠায়নক ব্যেস্থা………………………………..৮ 

১.১ ননয়তকতা কয়েটির সভা   অনুয়ষ্ঠত সভা ৪ সংখ্যা শুদ্ধাচার 

ক া াল 

পয়েন্ট 

৪ লক্ষ্যোত্রা ১ ১ ১ ১  

4 

 

অর্যন ১ ১ ১ ১  

১.২ ননয়তকতা কয়েটির সভার য়সদ্ধান্ত 

োস্তোিন  

োস্তোয়িত 

য়সদ্ধান্ত 

৪ % সংরিষ্ট 

দপ্তর/সংস্থা/ 

অরিশাখা/শা

খা প্রিান 

১০০% লক্ষ্যোত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  

4 

 

অর্যন ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  

২. দক্ষ্তা ও ননয়তকতার উন্নিন……………………..…. ১০ 

২.১ সুশাসন প্ররতষ্ঠার রনরমত্ত 

অংশীর্বনর (stakeholders) 

অংশগ্রহবণ  সভা 

অনুয়ষ্ঠত সভা ২ সংখ্যা শুদ্ধাচার 

ক া াল 

পয়েন্ট 

১ লক্ষ্যোত্রা  ১    

2 

 

অর্যন  ১    

২.২ অংশীর্বনর অংশগ্রহবণ  সভার 

রসদ্ধান্ত বাস্তবােন 

োস্তোয়িত 

য়সদ্ধান্ত 

২ % সংরিষ্ট 

দপ্তর/সংস্থা/ 

অরিশাখা/শা

খা প্রিান 

১০০% লক্ষ্যোত্রা    ১০০%  

2 

 

অর্যন    ১০০%  

২.৩ কে যকতযা-কে যচারীবদর অংশগ্রহবণ 

চা রর সংক্রান্ত রবরিন্ন প্রয়শক্ষ্ণ 

আবিার্ন 

প্রয়শক্ষ্ণার্ী ৩ সংখ্যা যুগ্মসরচব 

অিয: 

প্রশাসন-১ 

১১৮ লক্ষ্যোত্রা ৩০ ২৯ ৩০ ২৯  

3 

 

অর্যন ৯৮ ১১৩ ১০৬ -  

২.৪ কে যকতযা-কে যচারীবদর অংশগ্রহবণ 

সুশাসন সংক্রান্ত প্রয়শক্ষ্ণ আবিার্ন 

প্রয়শক্ষ্ণার্ী ৩ সংখ্যা যুগ্মসরচব 

অিয: 

প্রশাসন-১ 

১১৮ লক্ষ্যোত্রা ৩০ ২৯ ৩০ ২৯  
3 

 

 অর্যন ৬১ ৫৩ ৩৫ -  

৩. শুদ্ধাচার প্রয়তষ্ঠাি সহািক আইন/য়েয়ি/নীয়তোলা/ম্যানুবিল প্রণিন/সংস্কার/হালনাগাদকরণ ও প্রজ্ঞাপন/পয়রপত্র র্ায়র………….১০ 

৩.১ নিরাপদ খাদ্য (খাদ্য ব্যবসায়ীর 

বাধ্যবাধ্যকতা), প্রনবধািমালা, ২০২০ 

গেজেট প্রকাশিত ২ তাশিখ অশত: সশিব 

আইন গসল 

৩০/০৬/২০ লক্ষ্যমাত্রা    ৩০/০৬/২০  

2 

 

খসড়া আইি 

মন্ত্রণালয়য় 

প্রপ্ররণ করা 

হয়য়য়ে। 

অজমন    ০৫/০৩/২০  

৩.২ োতীয় খাদ্য ও পুশি শনিাপত্তা িীনত, 

২০২০ 

গেজেট প্রকাশিত ২ তাশিখ অশত: সশিব 

আইন গসল 

৩০/০৬/২০ লক্ষ্যমাত্রা    ৩০/০৬/২০  
2 

খসড়া 

মনন্ত্রপনরষদ 

য়েভাবগ 

কপ্ররবণর র্ন্য 

প্রয়ক্রিািীন 

আবছ। 

অর্যন    ১১/০৫/২০  

 



কার্ যক্রবের নাে কে যসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচবকর 

োন 

একক 

 

োস্তোিবনর

দায়িত্বপ্রাপ্ত 

ব্যয়ি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ যেছবরর 

লক্ষ্যোত্রা 

োস্তোিন অগ্রগয়ত পয়রেীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  েন্তব্য 

লক্ষ্যোত্রা

/ 

অর্যন 

১ে 

ককািার্ যার 

২ি 

ককািার্ যার 

৩ি 

ককািার্ যার 

৪র্ য 

ককািার্ যার 

কোর্ 

অর্যন 

অয়র্যত 

োন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৩.৩ খাদ্য স্পিশক প্রশবধানমালা, ২০১৯ 

প্রণয়ন প্রণীত 

প্রশবধানমালা 

প্রণীত 
৩ তাশিখ সহকাশি 

সশিব, 

নিিাপদ 

খাদ্য িাখা 

৩০/১২/১৯ লক্ষ্যমাত্রা  ৩০/১২/১৯     
 

অজমন ০৫/০৮/১৯     
3 

৩.৪  খাদ্য অশধদপ্তজিি বদশল নীশতমালা 

প্রণয়ন 

নীশতমালা প্রণীত ৩ তাশিখ উপ-সশিব 

প্রিাসন 

অশধিাখা-২ 

৩০/০৬/২০ লক্ষ্যমাত্রা    ৩০/০৬/২০    

অজমন ০১/০৯/১৯     
3 

৪. ওয়েবসাইয়ে কসবাবক্স হালনাগাদ রণ..................................৮ 

৪.১ কসবা সংক্রান্ত কোল রি নস্বরসমূহ 

স্ব স্ব তথ্য োতািবন দৃশ্যমান রণ   

তথ্য বাতােয়ন 

দৃশ্যমানকৃত 

১ তায়রখ গপ্রাগ্রামাি ৩০/০৭/১৯ লক্ষ্যোত্রা ৩০/৭/১৯     
1 

 

অর্যন ০১/০৭/১৯     

৪.২ স্ব স্ব ওবিেসাইবর্ শুদ্ধাচার 

কসোেক্স হালনাগাদকরণ  

কসোেক্স 

হালনাগাদকৃত 

২ তাররখ কপ্রাগ্রামার ৩০/০৯/১৯ 

৩১/১২/১৯ 

৩১/০৩/২০ 

৩০/০৬/২০ 

লক্ষ্যোত্রা ৩০/০৯/১৯ ৩১/১২/১৯ ৩১/০৩/২০ ৩০/০৬/২০  

2 

 

অর্যন ০১/০৯/১৯ ৩০/১২/১৯ ১৯/০৩/২০ ৩০/০৬/২০  

৪.৩ স্বপ্রবণায়দত তথ্য প্র াশ 

রনয়দ মরশ া হালনাগাদ  য়র 

ওবিেসাইবর্ প্রকাশ 

হালনাগাদকৃত 

য়নবদ যয়শকা 

ওবিেসাইবর্ 

প্রকায়শত 

১ তায়রখ শুদ্ধািাি 

গ াকাল 

পজয়ন্ট ও 

গপ্রাগ্রামাি 

৩০/০৯/১৯ লক্ষ্যোত্রা ৩০/০৯/১৯     

1 

 

অর্যন ৩০/০৯/১৯     

৪.৪ স্ব স্ব ওবিেসাইবর্ তথ্য অয়িকার   

কসোেক্স হালনাগাদকরণ  

কসোেক্স 

হালনাগাদকৃত 

২ তায়রখ সংরিষ্ট 

দপ্তর/সংস্থা/ 

অরিশাখা/শা

খা প্রিান ও 

গপ্রাগ্রামাি 

৩০/০৯/১৯ 

৩১/১২/১৯ 

৩১/০৩/২০ 

৩০/০৬/২০ 

লক্ষ্যোত্রা ৩০/০৯/১৯ ৩১/১২/১৯ ৩১/০৩/২০ ৩০/০৬/২০  

2 

 

অর্যন ০১/০৯/১৯ ৩০/১২/১৯ ০৫/০৩/২০ ১৬/০৫/২০  

৪.৫ স্ব স্ব ওবিেসাইবর্র অয়ভবর্াগ 

প্রয়তকার ব্যেস্থা (GRS) কসোেক্স 

হালনাগাদকরণ 

ওবিেসাইবর্ 

হালনাগাদকৃত 

২ তায়রখ উপ-সরচব 

(তদন্ত) ও 

কপ্রাগ্রামার 

৩০/০৯/১৯ 

৩১/১২/১৯ 

৩১/০৩/২০ 

৩০/০৬/২০ 

লক্ষ্যোত্রা ৩০/০৯/১৯ ৩১/১২/১৯ ৩১/০৩/২০ ৩০/০৬/২০  

2 

 

অর্যন ০১/০৯/১৯ ৩১/১২/১৯ ০৮/০১/২০ ৩০/০৬/২০  

৫. সুশাসন প্ররতষ্ঠা……………………………..৬ 

৫.১ উত্তে চচ যার তায়লকা প্রণিন কবর 

েয়িপয়রষদ য়েভাবগ কপ্ররণ 

উত্তে চচ যার 

তায়লকা কপ্রয়রত 

৩ তায়রখ চী  

ইয়নায়িশন 

অর সার 

৩১/১০/১৯ লক্ষ্যোত্রা  ৩১/১০/১৯    

3 

 

অর্যন  ৩১/১০/১৯    

৫.২ বাংলায়দশ জাতীে রিরজোল 

আর ময়ে চার-এর ক া াল পয়েন্ট ও 

রব ল্প ক া াল পয়েন্ট কে যকতযা 

রনয়োগ ও ওয়েবসাইয়ে প্র াশ 

ক া াল পয়েন্ট 

ও রব ল্প 

ক া াল পয়েন্ট 

 ম ম তমা 

রনয়োগকৃত ও 

ওয়েবসাইয়ে 

প্র ারশত 

২ তায়রখ যুগ্ম-সরচব 

অভ্য: 

প্রশাসন-১ ও 

কপ্রাগ্রামার 

৩০/০৭/১৯ লক্ষ্যোত্রা ৩০/০৭/১৯     

2 

 

অর্যন ২৬/০৭/১৯     



কার্ যক্রবের নাে কে যসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচবকর 

োন 

একক 

 

োস্তোিবনর

দায়িত্বপ্রাপ্ত 

ব্যয়ি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ যেছবরর 

লক্ষ্যোত্রা 

োস্তোিন অগ্রগয়ত পয়রেীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  েন্তব্য 

লক্ষ্যোত্রা

/ 

অর্যন 

১ে 

ককািার্ যার 

২ি 

ককািার্ যার 

৩ি 

ককািার্ যার 

৪র্ য 

ককািার্ যার 

কোর্ 

অর্যন 

অয়র্যত 

োন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

 

৫.৩ জনস্বার্ ম সংরিষ্ট তথ্য প্র াশ (সুরক্ষা 

প্রদান) রবরিমালা, ২০১৭-এর রবরি ৪ 

অনুসায়র “কিরজগয়নয়েি অর সার” 

রনয়োগ ও ওয়েবসাইয়ে প্র াশ 

“কিরজগয়নয়েি 

অর সার” 

রনয়োগকৃত ও 

ওয়েবসাইয়ে 

প্র ারশত 

১ তায়রখ যুগ্ম-সরচব 

অভ্য: 

প্রশাসন-১ ও 

কপ্রাগ্রামার 

৩০/০৭/১৯ লক্ষ্যোত্রা ৩০/০৭/১৯     

1 

 

অর্যন ২৬/০৭/১৯     

৬. প্র য়ল্পর কক্ষয়ে শুদ্ধাচার...........................৯ 

৬.১ প্র য়ল্পর োয়ষ যক ক্রি পয়রকল্পনা 

অনুবোদন 

অনুবোয়দত ক্রি 

পয়রকল্পনা 

২ তায়রখ উপ প্রিান 

পরর ল্পনা 

 লক্ষ্যোত্রা      2 অে 

মন্ত্রণালয়ের 

সরচব ক ায়না 

প্র য়ল্পর 

ক্রে ারী 

প্রিান রহসায়ব 

দারেত্ব পালন 

 য়রন না 

রবিাে, এ 

অনুয়েয়দর 

লক্ষযমাো 

রনি মারণ  রা 

হেরন।  

অর্যন      

৬.২ এয়িয়প োস্তোিন অগ্রগয়ত অগ্রগয়তর হার ১ % উপ-প্রিান 

পরর ল্পনা 

১০০% লক্ষ্যোত্রা ১০% ৩০% ৬০% ১০০%  
0.93 

 

অর্যন ১.৪৫% ১১.১৬% ৩৩.৬১% ৪৬.৭৮%  

৬.৩ েিণালি/য়েভাগ/রাষ্ট্রীি প্রয়তষ্ঠান 

কর্তযক প্রকবল্পর োস্তোিন অগ্রগয়ত 

পয়রদশ যন/ পয়রেীক্ষ্ণ 

দায়খলকৃত 

প্রয়তবেদন 

৩ সংখ্যা উপ-প্রিান 

পরর ল্পনা 

২ লক্ষ্যোত্রা ১  ১   

3 

 

অর্যন ১ 
 ১   

৬.৪. প্রকল্প পয়রদশ যন/পয়রেীক্ষ্ণ 

প্রয়তবেদবনর সুপায়রশ োস্তোিন 

োস্তোিবনর হার ৩ % উপ প্রিান 

পরর ল্পনা 
১০০% লক্ষ্যোত্রা  ১০০%  ১০০%  

3 

 

অর্যন  ১০০%  ১০০%  

৭. ক্রেয়ক্ষয়ে শুদ্ধাচার...................৭ 

৭.১ য়পয়পএ ২০০৬-এর িারা ১১(২) ও 

য়পয়পআর ২০০৮-এর য়েয়ি ১৬(৬) 

অনুর্ািী ২০১৯-২০ অর্ ম বছয়রর ক্রি-

পয়রকল্পনা  ওয়েবসাইয়ে প্র াশ 

 

ক্রি-পয়রকল্পনা 

ওয়েবসাইয়ে 

প্র ারশত 

৩ তায়রখ উপ-সরচব 

কসবা 

৩১/০৭/১৯ লক্ষ্যোত্রা ৩১/০৭/১৯     

3 

 

অর্যন ৩০/০৭/১৯     



কার্ যক্রবের নাে কে যসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচবকর 

োন 

একক 

 

োস্তোিবনর

দায়িত্বপ্রাপ্ত 

ব্যয়ি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ যেছবরর 

লক্ষ্যোত্রা 

োস্তোিন অগ্রগয়ত পয়রেীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  েন্তব্য 

লক্ষ্যোত্রা

/ 

অর্যন 

১ে 

ককািার্ যার 

২ি 

ককািার্ যার 

৩ি 

ককািার্ যার 

৪র্ য 

ককািার্ যার 

কোর্ 

অর্যন 

অয়র্যত 

োন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

 

৭.২ ই-কেন্ডায়রর োধ্যবে ক্রি কার্ য 

সম্পাদন 

 

ই-কর্ন্ডাকর ক্রে 

সম্পন্ন 

৪ % উপ-সরচব 

কসবা 

৪০% লক্ষ্যোত্রা ১০% ২০% ৩০% ৪০%  

4 

৪র্ য 

ককািার্ যাবরর 

ককায়ভি-১৯ 

য়েপর্ যস্ত 

অেস্থার 

কারবণ ই-

কেন্ডায়রর 

োধ্যবে ক্রি 

কার্ য সম্পাদন 

করা সম্ভে 

হিয়ন। 

অর্যন ১০% ২৫% ৩০% --  

৮. স্বচ্ছতা ও র্োেয়দয়হ শরিশালীকরণ………………...১১ 

৮.১ স্ব স্ব কসো প্রদান প্রয়তশ্রুয়ত 

(য়সটিবর্নস্ চার্ যার) োস্তোিন অগ্রগয়ত 

পয়রেীক্ষ্ণ 

োস্তোিন 

অগ্রগয়ত 

পয়রেীক্ষ্ণকৃত 

২ % সংরিষ্ট উইং 

প্রিান 

১০০% লক্ষ্যোত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  

1.50 

 

অর্যন ১০০% ১০০% ১০০% ---  

৮.২  শাখা/অয়িশাখা ও 

আওতািীন/অিস্তন কার্ যালি পয়রদশ যন  

পয়রদশ যন 

সম্পন্ন 

২ সংখ্যা মন্ত্রণালয়ের 

স ল 

 ম ম তমা  

১০০ লক্ষ্যোত্রা ১৫ ১৫ ১৫ ১৫  

1.93 

 

অর্যন ১৫ ২৩ ১৫ ০৫  

৮.৩ শাখা/অয়িশাখা ও 

আওতািীন/অিস্তন কার্ যালি   

পয়রদশ যন প্রয়তবেদবনর সুপায়রশ 

োস্তোিন 

পয়রদশ যন 

প্রয়তবেদবনর 

সুপায়রশ 

োস্তোয়িত 

২ % মন্ত্রণালয়ের 

স ল 

 ম ম তমা/ ম মচা

রী 

১০০% লক্ষ্যোত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  

2 

 

অর্যন ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  

৮.৪ সয়চোলি য়নবদ যশোলা ২০১৪ 

অনুর্ািী নয়র্র কেয়ণ য়েন্যাসকরণ  

নয়র্ কেয়ণ 

য়েন্যাসকৃত 

২ % স ল 

অরিশাখা/শাখা 

দারেত্বপ্রাপ্ত 

১০০% লক্ষ্যোত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  
2 

 

অর্যন ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  

৮.৫ কেয়ণ য়েন্যাসকৃত নয়র্ য়েনষ্টকরণ নয়র্ য়েনরষ্টকৃত ৩ % স ল 

অরিশাখা/শাখা 

দারেত্বপ্রাপ্ত 

৪০% লক্ষযমাো   ৩০% ৪০%  

3 

 

অজমন   ৩০% ৪০%  

৯. শুদ্ধাচার সংয়িষ্ট এেং দুনীয়ত প্রয়তবরাবি সহািক অন্যান্য কার্ যক্রে……………..১৫ (অগ্রারি ার রিরত্তয়ত নুযনতম পাঁচটি  ার্ মক্রম) 

৯.১  প্ররত কজলার ০১টি উপয়জলাে 

খাদ্যবান্ধব  ম মসূরচ উপ ারয়িাগীয়দর 

রবতরয়ণর স্থান,  াল ও সমে সংক্রান্ত 

এসএমএস প্রদান পদ্ধরত চালু রণ 

 

 

 ার্ মক্রয়মর 

বাস্তবােন 
 তাররখ চী  

ইয়নায়িশন 

অর সার 

৩০/০৪/২০ লক্ষযমাো    ৩০/০৪/২০  

3 

 

 

অজমন  কসয়েম্বর-

অয়টাবর/১৯ 

   



কার্ যক্রবের নাে কে যসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচবকর 

োন 

একক 

 

োস্তোিবনর

দায়িত্বপ্রাপ্ত 

ব্যয়ি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ যেছবরর 

লক্ষ্যোত্রা 

োস্তোিন অগ্রগয়ত পয়রেীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  েন্তব্য 

লক্ষ্যোত্রা

/ 

অর্যন 

১ে 

ককািার্ যার 

২ি 

ককািার্ যার 

৩ি 

ককািার্ যার 

৪র্ য 

ককািার্ যার 

কোর্ 

অর্যন 

অয়র্যত 

োন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৯.২ ওমএসএর ট্রায় র অবস্থান 

এযাপয়সর মাধ্যয়ম পররবীক্ষণ  ার্ মক্রম 

চালু রণ 

 ার্ মক্রয়মর 

বাস্তবােন 

 তাররখ সদস্য সরচব,  

ইয়নায়িশন 

টিম 

৩০/০৪/২০ লক্ষযমাো    ৩০/০৪/২০  
3 

 

 
অজমন  ৩১/১২/১৯    

৯.৩ রিরজোল এরসআর পদ্ধরত প্রচলন  ার্ মক্রয়মর 

বাস্তবােন 

 তাররখ কপ্রাগ্রামার ৩০/০৬/২০ লক্ষযমাো    ৩০/০৬/২০  
3 

 

 
অজমন   ৩০/০১/২০   

      

৯.৪ িান ক্রয়ের এযাপস চালু রণ 

 

 ার্ মক্রয়মর 

বাস্তবােন 

 তাররখ পররচাল  

(প্রশাসন), 

খাদ্য 

অরিদপ্তর 

৩০/০৬/২০ লক্ষযমাো    ৩০/০৬/২০  
3 

 

 
অজমন    ২৬/০৪/২০  

৯.৫ পররদশ মন প্ররতয়বদন ব্যবস্থাপনা 

স েওেযার 

 ার্ মক্রয়মর 

বাস্তবােন 

 তাররখ কপ্রাগ্রামার ৩০/০৬/২০ লক্ষযমাো    ৩০/০৬/২০  
3 

 
অজমন    --  

১০. শুদ্ধাচার চচ মার জন্য পুরস্কার প্রদান..............................৫ 

১০.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান 

 

 

প্রদত্ত পুরস্কার ৩ তায়রখ শুদ্ধাচার 

ক া াল 

পয়েন্ট 

৩০/০৫/২০ লক্ষযমাো    ৩০/০৫/২০  

3 

 

 

অজমন    ০৭/০৬/২০  

১০.২ আওতািীন/অিস্তন কার্ যালবি 

শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদায়নর রনরমত্ত 

৩২১১১০১ ক ায়ি অর্ ম বরাদ্দ 

অর্ য েরাদ্দকৃত ২ তায়রখ বায়জে 

অর সর 

৩০/০৪/২০ লক্ষযমাো    ৩০/০৪/২০  

2 

 

অর্যন    --  

১১. অর্ ম বরাদ্দ....................................................................৩ 

১১.১ শুদ্ধাচার  ম ম-পরর ল্পনাে 

অন্তমভুি রবরিন্ন  ার্ মক্রম বাস্তবােয়নর 

জন্য বরাদ্দকৃত অবর্ যর আনুমারন  

পয়রোণ 

বরাদ্দকৃত অর্ ম ৩ লক্ষ 

ো া 

বায়জে 

অর সর 

৫,০০,০০০/- লক্ষযমাো   ২,৫০,০০০ ২,৫০,০০০  

0.98 

 

অর্যন  ৪৩,০০০ ৬৬,০০০ ৫৪,০০০  

১২. পয়রেীক্ষ্ণ ও মূল্যািন…………………………….৮ 

১২.১ মন্ত্রণালে/রবিাগ/রাষ্ট্রীে প্ররতষ্ঠান 

 র্তম  প্রণীত                                          

র্াতীি শুদ্ধাচার ককৌশল কে য-

পয়রকল্পনা, ২০১৯-২০ েয়িপয়রষদ 

য়েভাবগ দায়খল ও স্ব স্ব ওয়েবসাইয়ে 

আপয়লাি রণ 

 

প্রণীত কে য-

পয়রকল্পনা 

দায়খলকৃত ও 

আপয়লািকৃত 

২ তাররখ শুদ্ধাচার 

ক া াল 

পয়েন্ট ও 

কপ্রাগ্রামার 

০৩/০৭/১৯ লক্ষযমাো ০৩/০৭/১৯     

2 

 

 

অজমন ০৩/০৭/১৯     



কার্ যক্রবের নাে কে যসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচবকর 

োন 

একক 

 

োস্তোিবনর

দায়িত্বপ্রাপ্ত 

ব্যয়ি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ যেছবরর 

লক্ষ্যোত্রা 

োস্তোিন অগ্রগয়ত পয়রেীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  েন্তব্য 

লক্ষ্যোত্রা

/ 

অর্যন 

১ে 

ককািার্ যার 

২ি 

ককািার্ যার 

৩ি 

ককািার্ যার 

৪র্ য 

ককািার্ যার 

কোর্ 

অর্যন 

অয়র্যত 

োন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১২.২ য়নি যায়রত সেবি নত্রোয়সক 

পয়রেীক্ষ্ণ প্রয়তবেদন েয়িপয়রষদ 

য়েভাবগ দায়খল ও স্ব স্ব ওয়েবসাইয়ে 

আপয়লাি রণ 

নত্রোয়সক 

প্রয়তবেদন 

দায়খলকৃত ও 

আপয়লািকৃত 

২ তাররখ শুদ্ধাচার 

ক া াল 

পয়েন্ট ও 

কপ্রাগ্রামার 

৪ লক্ষযমাো ১ ১ ১ ১  

2 

 

 

অজমন ১ ১ ১ ১  

১২.৩ আওতািীন দপ্তর/সংস্হা 

(প্রয়র্াজয কক্ষয়ে)  র্তম  দায়খলকৃত 

র্াতীি শুদ্ধাচার ককৌশল কে য-

পয়রকল্পনা ও পয়রেীক্ষ্ণ  প্রয়তবেদবনর 

ওপর য়িিব্যাক প্রদান 

র িব্যা  

সিা/ ম মশালা 

অনুরষ্ঠত 

৪ তায়রখ শুদ্ধাচার 

ক া াল 

পয়েন্ট 

৪ লক্ষযমাো ১৪/০৭/১৯ ৩১/১২/১৯ ৩১/০৩/২০ ৩০/০৬/২০  

4 

 

অর্যন ১২/০৭/১৯ ১৮/১২/১৯ ১৫/০৩/২০ ৩০/০৬/২০  

সব শজমাট ৯৭.৩৪  

 

 

                

        ১৬.০৮.২০২০ 

কমাছাাঃ কসরলনা সুলতানা 

সহ ারী সরচব 

 ম মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা শাখা, খাদ্য মন্ত্রণালে 


