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প্ররশক্ষ্ণার্ী 
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রিদ্যুৎ 

পররদশ ম  
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অজমন    ৩১-০৩-২১  
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হালনাগাদ রণ 
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হালনাগাদকৃত 
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৩০-১২-২০২০ 

২৫-০৩-২০২১ 

২৫-০৬-২-২১ 

লক্ষ্ুর্াত্রা ৩০-০৯-২০ ৩০-১২-

২০২০ 

২৫-০৩-

২১ 
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২১ 

১২-০৬-২১  
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হালনাগাদ কয়র ওয়য়িসাইয়ে প্রকাশ 

হালনাগাদকৃি 

বনয়দ েবশকা 

ওয়য়িসাইয়ে 
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অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৭.২ ই-সেন্ডায়রর র্াধ্যকর্ ক্রয় ার্ ম 

সম্পাদন 

ই-কর্ন্ডাসর ক্রয় 

সম্পন্ন 

৪ % সহ ারী 

রহসািরক্ষ্ণ 

 র্ ম তমা, 

রহসাি শাখা 

৫০% লক্ষ্ুর্াত্রা ৫০% ৫০%   ৫০% ৪  

অজমন ৫০% ৫০%   ৫০% 

৮. স্বচ্ছতা ও জিািরদরহ শবিশালী রণ…………………….১৪ 

৮.১ স্ব স্ব কসিা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

(রসটিকজনস্ চার্ মার) প্রণয়ন ও িাস্তিায়ন  

কসিা প্রদান 

প্ররতশ্রুরত প্রণীি ও 

িাস্তিাবয়ি 

৩ িাবরখ সহ:পররচাল

 /প্র: র্ ম 

তমা 

৩০-১০-২০২০ লক্ষ্ুর্াত্রা  ৩০-১০-

২০২০ 

   ৩  

অজমন  ০৯-০৯-

২০২০ 

   

৮.২ শাখা/অরধশাখা ও 

আওতাধীন/অধস্তন  ার্ মালয় পররদশ মন 

পররদশ মন 

সম্পন্ন 

২ সংখ্যা সহ:পররচাল

 /প্র: র্ ম 

তমা 

৪ লক্ষ্ুর্াত্রা ১ ১ ১ ১ ৪ ২  

অজমন ১ ১ ১ ১ ৪ 

৮.৩ শাখা/অরধশাখা ও 

আওতাধীন/অধস্তন  ার্ মালয়  পররদশ মন 

প্ররতকিদকনর সুপাররশ িাস্তিায়ন 

পররদশ মন 

প্ররতকিদকনর 

সুপাররশ 

িাস্তিারয়ত 

২ % সহ:পররচাল

 /প্র: র্ ম 

তমা 

৮০% লক্ষ্ুর্াত্রা ৮০% ৮০% ৮০% ৮০% ৮০% ২  

অজমন ৮০% ৮০% ৮০% ৮০% ৮০% 

৮.৪ সরচিালয় রনকদ মশর্ালা, ২০১৪ 

অনুর্ায়ী নরর্র কেরণ রিন্যাস রণ  

নরর্ কেরণ 

রিন্যাসকৃত 

২ % সংরিষ্ট শাখা 

প্রধান 

৪০% লক্ষ্ুর্াত্রা ১০% ১০% ১০% ১০% ৪০% ২  

অজমন ১০% ১০% ১০% ১০% ৪০%  

৮.৫ কেরণরিন্যাসকৃত নরর্ রিনষ্ট রণ নরর্ রিনবিকৃি ২ % সংরিষ্ট শাখা 

প্রধান 

৪০% লক্ষ্ুর্াত্রা  ২০%  ২০% ৪০% ২  

অজমন  ২০%  ২০% ৪০% 

৮.৬ প্রাবিষ্ঠাবনক গণশুনাবন  আয়য়ার্ন  প্রাবিষ্ঠাবনক 

গণশুনানী 

আয়য়াবর্ি 

৩ সংখ্যা প্রধান রিদ্যুৎ 

পররদশ ম  

 

১ লক্ষ্ুর্াত্রা   ১   ৩  

অজমন 

 

  ১   

৯. শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এিং দ্যনীরত প্ররতকরাকধ সহায়  অন্যান্য  ার্ মক্রর্……………..১৫ (অগ্রাবিকার বভবত্তয়ি নুুনিি পাঁচটি কা েক্রি) 

৯.১  প্রক ৌশলীকদর নিদ্যুরত   

সুপারভাইজার সাটি মরিক র্, 

ইকল রিরশয়ানকদর  নিদ্যুরত   াররগরর 

পাররর্র্ এিং ঠি াদারকদর  ঠি াদারর 

লাইকসস এর পরীক্ষ্া ও পরীক্ষ্ার 

িলািল এ ই রদকন ওকয়িসাইকর্ প্র াশ 

 িলািল 

ওকয়িসাইকর্ 

প্র ারশত   

৩ % সরি্ি(রিলা

কিা) 

১০০% লক্ষ্ুর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ৩  

অজমন ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

৯.২ রনধ মাররত সর্কয় নিদ্যুরত   স্থাপনা 

পররদশ মনপূি ম  অনুকর্াদন প্রদান 

 

 

অনুকর্াদনকৃত 

নিদ্যুরত  স্থাপনা 

৩ % প্র.রি.প / 

রস. রি.প/ 

রি.প  

৯০% লক্ষ্ুর্াত্রা ৯০% ৯০% ৯০% ৯০% ৯০% ৩  

অজমন ৯০% ৯০% ৯০% ৯০% ৯০% 



 

 

 ার্ মক্রকর্র নার্  র্ মসম্পাদন সূচ  

 

সূচক র 

র্ান 

এ   

 

িাস্তিায়কনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মিছকরর 

লক্ষ্ুর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগরত পররিীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

লক্ষ্ুর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৯.৩ বিবর্োল হাবর্রা বনবিিকরণ উপরস্থরত  ৩ % সহ ারী 

পররচাল  

(প্রশাসন) 

১০০% লক্ষ্ুর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ৩  

অজমন ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

৯.৪ কি েকিো কি েচাবরয়দর ছুটি িঞ্জুর 

কা েক্রি বনি োবরি সিয়য় সুসম্পন্নকরণ 

ছুটি র্ঞ্জুর ৩ % সহ ারী 

পররচাল  

(প্রশাসন)/প্র: 

 র্ ম তমা 

১০০% লক্ষ্ুর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ৩  

অজমন ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

৯.৫ সসিাগ্রহীিার কাছ সর্য়ক সসিার িান 

মূল্যায়ন  

মূল্যায়নকৃত কসিা ৩ % সহঃ 

পররচাল  

১০০% লক্ষ্ুর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ৩  

অজমন ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

১০. শুদ্ধাচার চচ োর র্ন্য পুরস্কার প্রদান..............................৩ 

১০.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এিং 

পুরস্কারপ্রাপ্তয়দর িাবলকা ওয়য়িসাইয়ে 

প্রকাশ 

প্রদত্ত পুরস্কার ৩ তাররখ সহঃ 

পররচাল  

৩০-১২-২০২০ লক্ষ্ুর্াত্রা  ৩০-১২-২০    ৩  

অজমন ২৬-৭-২০ ২৬-৭-২০    

১১. কি ে-পবরয়িশ উন্নয়ন..........................................................২ 

১১.১ কি ে-পবরয়িশ উন্নয়ন (স্বাস্থুবিবি 

অনুসরণ/টিওএন্ডইভুি অয়কয়র্া 

িালািাল বিনিকরণ/পবরষ্কার-পবরচ্ছন্নিা 

বৃবদ্ধ ইিুাবদ)  

উন্নি কি ে-পবরয়িশ ২ সংখ্যা 

ও 

তাররখ 

সহ ারী 

পররচাল /উ

চ্চর্ান 

সহ ারী-৩ 

 

৩০-৯-২০২০ 

৩০-৫-২০২১ 

লক্ষ্ুর্াত্রা ৩০-৯-২০ 

 

  ৩০-৫-২১  ২  

অজমন ১৩-৯-২০   ২০-৫-২১  

১২. অর্ ে িরাদ্দ....................................................................৩ 

১২.১ শুদ্ধাচার কি ে-পবরকেনায় অন্তেভুি 

বিবভন্ন কা েক্রি িাস্তিায়য়নর র্ন্য 

িরাদ্দকৃি  অকর্ মর আনুিাবনক পররর্াণ 

িরাদ্দকৃি অর্ ে ৩ লক্ষ্ 

োকা 

সহ: 

রহসািরক্ষ্ণ 

 র্ ম তমা, 

রহসাি শাখা 

১০০০০০ লক্ষ্ুর্াত্রা ৮৫০০০/-   ১৫০০০/-  ৩  

অজমন ৬৬১৪০/-   --  

১৩. পররিীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন……………………………....৮ 

১৩.১ দপ্তর/সংস্হা কর্তেক প্রণীি                                          

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা, 

২০২০-২১ স্ব স্ব িন্ত্রণালয় এিং 

ওয়য়িসাইয়ে আপয়লািকরণ 

প্রণীত  র্ ম-

পরর ল্পনা 

আপয়লািকৃত 

২ িাবরখ সহঃ 

পররচাল  

(প্রশাসন), 

উচ্চর্ান 

সহ ারী-৩ 

৩০-০৭-২০২০ লক্ষ্ুর্াত্রা ৩০-৭-২০     ২  

অজমন ২৮-৭-২০     



 

 

 ার্ মক্রকর্র নার্  র্ মসম্পাদন সূচ  

 

সূচক র 

র্ান 

এ   

 

িাস্তিায়কনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মিছকরর 

লক্ষ্ুর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগরত পররিীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

লক্ষ্ুর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১৩.২ রনধ মাররত সর্কয় নত্রর্ারস  

পররিীক্ষ্ণ প্ররতকিদন সংবিি 

িন্ত্রণালয়/বিভায়গ দারখল ও স্ব স্ব 

ওয়য়িসাইয়ে আপয়লািকরণ 

নত্রর্ারস  

প্ররতকিদন 

দারখলকৃত ও 

আপয়লািকৃত 

২ সংখ্যা সহঃ 

পররচাল  

(প্রশাসন), 

উচ্চর্ান 

সহ ারী-৩ 

১৫-১০-২০২০ 

১৫-০১-২০২১ 

১৫-০৪-২০২১ 

১৫-০৭-২০২১ 

লক্ষ্ুর্াত্রা ১৫-১০-২০ 

 

১৫ -১-২১ ১৫-৪-২১ ১৫-৭-২১  ২  

অজমন ৮-১০-২০ ০৬-১-২১ ১১-০৪-২১ ১৫-৭-২১  

১৩.৩ আওিািীন আঞ্চবলক/িাঠ প োয়য়র 

কা োলয় কর্তেক দারখলকৃত জাতীয় 

শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা ও 

পররিীক্ষ্ণ  প্ররতকিদকনর ওপর রির্ব্যা  

প্রদান 

বিিব্যাক 

সভা/কি েশালা 

অনুবষ্ঠি 

৪ তাররখ প্রকর্াজু 

নয় 

 লক্ষ্ুর্াত্রা      ৪ অত্র 

দপ্তকরর 

অধীকন 

ক ান 

আঞ্চরল  

িা র্াঠ 

পর্ মাকয়র 

অরিস 

কনই 

অজমন      

 

বি:দ্র:- সকান ক্রবিয়কর কা েক্রি প্রয় ার্ু না হয়ল িার কারণ সংবিি আইন/বিবি/নীবিিালা প োয়লাচনাপূি েক িন্তব্য কলায়ি উয়েখ করয়ি হয়ি। 

 

 

                                                   স্বাক্ষ্ররত// 

                                                  ১৪-০৭-২১ 

               

            (আবুল খায়য়র সিাোঃ আক্কাস আলী) 

প্রিান বিদ্যুৎ পবরদশ েক 

সিান: ৫৮৩১৫২১১ 

   Email: eadvisor@pd.gov.bd 

mailto:eadvisor@pd.gov.bd

