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কার্ যক্রমের নাে কে যসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচমকর 

োন 

একক 

 

বাস্তবায়মনর

দায়য়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যয়ি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ যবছমরর 

লক্ষ্যোত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগয়ি পয়রবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  েন্তব্য 

লক্ষ্যোত্রা/ 

অর্যন 

১ে 

ককায়ার্ যার 

২য় 

ককায়ার্ যার 

৩য় 

ককায়ার্ যার 

৪র্ য 

ককায়ার্ যার 

কোর্ 

অর্যন 

অয়র্যি 

োন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রায়িষ্ঠায়নক ব্যবস্থা 

১.১ ননয়িকিা কয়েটির সভা   অনুয়ষ্ঠি সভা ৪ সংখ্যা শুদ্ধাচার 

ক াকাল 

পময়ন্ট 

৪ লক্ষ্যোত্রা ১ ১ ১ ১   

 

 

অর্যন ১  ১   

১.২ ননয়িকিা কয়েটির সভার য়সদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন  

বাস্তবায়য়ি 

য়সদ্ধান্ত 

৪ % শুদ্ধাচার 

ক াকাল 

পময়ন্ট 

১০০% লক্ষ্যোত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অর্যন ১০০%  ১০০%   

২. দক্ষ্িা ও ননয়িকিার উন্নয়ন 

২.১ সুশাসন প্রনতষ্ঠার নননিত্ত 

অংশীর্মনর (Stakeholders) 

অংশগ্রহমণ  সভা 

অনুয়ষ্ঠি সভা ২ সংখ্যা সয়চব, 

য়বএ এসএ 

১০ লক্ষ্যোত্রা ২ ৩ ৩ ২ ১০   

অর্যন ২  ২   

২.২ অংশীর্মনর অংশগ্রহমণ  সভার 

নসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

বাস্তবায়য়ি 

য়সদ্ধান্ত 

২ % কচয়ারম্যান,  

য়বএ এসএ 

১০০% লক্ষ্যোত্রা ২৫% ৫০% ৭৫% ১০০%    

অর্যন ২৫%  ৫০%   

২.৩ কে যকিযা-কে যচারীকদর অংশগ্রহমণ প্রয়শক্ষ্ণার্ী ৩ সংখ্যা সয়চব, ৪৪ লক্ষ্যোত্রা ১০ ১২ ১০ ১২ ৪৪   

  ১২ আষাঢ় ১৪২৭ 

  ২৬ জুন ২০২০ 

 

নবষয়: বাাংলাদদশ ননরাপদ খাদ্য কর্তপৃদক্ষর র্ািীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কে য-পয়রকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অগ্রগনত পনরবীক্ষণ প্রনতদবদন (৩য়দকায়াটাৃর) ২০১৯-২০২০ 

http://www.bfsa.gov.bd/


কার্ যক্রমের নাে কে যসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচমকর 

োন 

একক 

 

বাস্তবায়মনর

দায়য়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যয়ি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ যবছমরর 

লক্ষ্যোত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগয়ি পয়রবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  েন্তব্য 

লক্ষ্যোত্রা/ 

অর্যন 

১ে 

ককায়ার্ যার 

২য় 

ককায়ার্ যার 

৩য় 

ককায়ার্ যার 

৪র্ য 

ককায়ার্ যার 

কোর্ 

অর্যন 

অয়র্যি 

োন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

চাকনর সাংক্রান্ত নবনিন্ন প্রয়শক্ষ্ণ 

আময়ার্ন 

য়বএ এসএ অর্যন ১০  ১৫   

২.৪ কে যকিযা-কে যচারীকদর অংশগ্রহমণ 

সুশাসন সংক্রান্ত প্রয়শক্ষ্ণ আময়ার্ন 

প্রয়শক্ষ্ণার্ী ৩ সংখ্যা সয়চব, 

য়বএ এসএ 

৪৮ লক্ষ্যোত্রা ১৪ ১২ ১০ ১২ ৪৮   

অর্যন ১৬  ১৫   

৩. শুদ্ধাচার প্রয়িষ্ঠায় সহায়ক আইন/য়বয়ি/নীয়িোলা/ম্যানুময়ল ও প্রজ্ঞাপন/পয়রপত্র-এর বাস্তবায়ন এবং প্রমর্ার্য কক্ষ্মত্র খসড়া প্রণয়ন 

৩.১ খাদ্য ব্যবসায়য়মদর বাধ্য 

বািকিা, ২০১৯; 

প্রণীি ২ িায়রখ কচয়ারম্যান, 

য়বএ এসএ 

২ লক্ষ্যোত্রা ৩০-০৯-১৯ ৩১-১২-

২০১৯ 

৩০-০৩-

২০২০ 

৩০-০৬-

২০২০ 

   

অর্যন   ৩০-০৩-

২০২০ 

  

৩.২ য়নরাপদ খাদ্য (খাদ্য স্পশযক) 

প্রয়বিান োলা, ২০১৯; 

প্রণীি ২ িায়রখ কচয়ারম্যান, 

য়বএ এসএ 

২ লক্ষ্যোত্রা ৩০-০৯-১৯ ৩১-১২-

২০১৯ 

৩০-০৩-

২০২০ 

৩০-০৬-

২০২০ 

   

অর্যন ০৩-০৯-

২০১৯ 

 ৩০-০৩-

২০২০ 

  

৩.৩ র্ািীয় য়নরাপদ খাদ্য য়বষয়ক 

প্রয়শক্ষ্ণ ককৌশলপত্র 

প্রণীি ২ িায়রখ কচয়ারম্যান, 

য়বএ এসএ 

২ লক্ষ্যোত্রা ৩০-০৯-১৯ ৩১-১২-

২০১৯ 

৩০-০৩-

২০২০ 

৩০-০৬-

২০২০ 

   

অর্যন   ৩০-০৩-

২০২০ 

  

৩.৪ র্ািীয় য়নরাপদ খাদ্য য়বষয়ক 

কর্াগামর্াগ ককৌশলপত্র 

প্রণীি ২ িায়রখ কচয়ারম্যান, 

য়বএ এসএ 

২ লক্ষ্যোত্রা ৩০-০৯-১৯ ৩১-১২-

২০১৯ 

৩০-০৩-

২০২০ 

৩০-০৬-

২০২০ 

   

অর্যন   ৩০-০৩-

২০২০ 

  

৩.৫ য়নরাপদ খাদ্য কলমবয়লং 

প্রয়বিানোলা ২০১৭ এর 

অনুশীলনোলা 

প্রণয়ন ২ িায়রখ কচয়ারম্যান, 

য়বএ এসএ 

২ লক্ষ্যোত্রা ৩০-০৯-১৯ ৩১-১২-

২০১৯ 

৩০-০৩-

২০২০ 

৩০-০৬-

২০২০ 

   

অর্যন   ৩০-০৩-

২০২০ 

  

৪. ওদয়বসাইদট সসবাবক্স হালনাগাদকরণ 

৪.১ সসবা সাংক্রান্ত সটাল নি নস্বরসমূহ 

স্ব স্ব িথ্য বািায়মন দৃশ্যিানকরণ   

তথ্য বাতায়দন 

দৃশ্যিানকৃত 

১ িায়রখ আইটি 

ম্যামনর্ার 

৩০-০৯-১৯ লক্ষ্যোত্রা ৩০-০৯-১৯ ৩১-১২-

২০১৯ 

৩০-০৩-

২০২০ 

৩০-০৬-

২০২০ 

   

অর্যন ৩০-০৯-

২০১৯ 

 ৩০-০৩-

২০২০ 

  

৪.২ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্ শুদ্ধাচার 

কসবাবক্স হালনাগাদকরণ  

কসবাবক্স 

হালনাগাদকৃি 

২ তানরখ আইটি 

ম্যামনর্ার 

৩১-১২-২০১৯ লক্ষ্যোত্রা ৩০-০৯-১৯ ৩১-১২-

২০১৯ 

৩০-০৩-

২০২০ 

৩০-০৬-

২০২০ 

   

অর্যন ৩০-০৯-

২০১৯ 

 ৩০-০৩-

২০২০ 

  

৪.৩ স্বপ্রমণায়দি িথ্য প্রকাশ 

ননদদনৃশকা হালনাগাদ কদর 

ওময়বসাইমর্ প্রকাশ 

হালনাগাদকৃি 

য়নমদ যয়শকা 

ওময়বসাইমর্ 

১ িায়রখ আইটি 

ম্যামনর্ার 

৩০-০৩-২০২০ লক্ষ্যোত্রা ৩০-০৯-১৯ ৩১-১২-

২০১৯ 

৩০-০৩-

২০২০ 

৩০-০৬-

২০২০ 

   

অর্যন ৩০-৯-১৯  ৩০-০৩-   



কার্ যক্রমের নাে কে যসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচমকর 

োন 

একক 

 

বাস্তবায়মনর

দায়য়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যয়ি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ যবছমরর 

লক্ষ্যোত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগয়ি পয়রবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  েন্তব্য 

লক্ষ্যোত্রা/ 

অর্যন 

১ে 

ককায়ার্ যার 

২য় 

ককায়ার্ যার 

৩য় 

ককায়ার্ যার 

৪র্ য 

ককায়ার্ যার 

কোর্ 

অর্যন 

অয়র্যি 

োন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রকায়শি ২০২০ 

৪.৪ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্ িথ্য অয়িকার   

কসবাবক্স হালনাগাদকরণ  

কসবাবক্স 

হালনাগাদকৃি 

২ িায়রখ আইটি 

ম্যামনর্ার 

৩০-০৬-২০২০ লক্ষ্যোত্রা ৩০-০৯-১৯ ৩১-১২-

২০১৯ 

৩০-০৩-

২০২০ 

৩০-০৬-

২০২০ 

   

অর্যন ৩০-৯-১৯  ৩০-০৩-

২০২০ 

  

৪.৫ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্র অয়ভমর্াগ 

প্রয়িকার ব্যবস্থা (GRS) কসবাবক্স 

হালনাগাদকরণ 

ওময়বসাইমর্ 

হালনাগাদকৃি 

২ িায়রখ আইটি 

ম্যামনর্ার 

৩০-০৬-২০২০ লক্ষ্যোত্রা ৩০-০৯-১৯ ৩১-১২-

২০১৯ 

৩০-০৩-

২০২০ 

৩০-০৬-

২০২০ 

   

অর্যন ৩০-৯-১৯  ৩০-০৩-

২০২০ 

  

৫. সুশাসন প্রনতষ্ঠা 

৫.১ উত্তে চচ যার িায়লকা প্রণয়ন কমর 

স্ব স্ব িন্ত্রণালয়/য়বভামগ কপ্ররণ 

উত্তে চচ যার 

িায়লকা কপ্রয়রি 

৩ িায়রখ শুদ্ধাচার 

ক াকাল 

পময়ন্ট 

৩০-০৯-১৯ লক্ষ্যোত্রা ৩০-০৯-১৯ ৩১-১২-

২০১৯ 

৩০-০৩-

২০২০ 

৩০-০৬-

২০২০ 

   

অর্যন ৩০-৯-১৯  ৩০-০৩-

২০২০ 

  

৫.২ বাাংলাদদশ জাতীয় নডনজটাল 

আনকৃদটকচার-এর স াকাল পদয়ন্ট ও 

নবকল্প স াকাল পদয়ন্ট কিকৃতাৃ 

ননদয়াগ ও ওদয়বসাইদট প্রকাশ 

স াকাল পদয়ন্ট 

ও নবকল্প 

স াকাল পদয়ন্ট 

ননদয়াগকৃত ও 

ওদয়বসাইদট 

প্রকানশত 

২ িায়রখ সয়চব, 

য়বএ এসএ 

ও আইটি 

ম্যামনর্ার 

৩১-১২-২০১৯ লক্ষ্যোত্রা ৩০-০৯-১৯ ৩১-১২-

২০১৯ 

৩০-০৩-

২০২০ 

৩০-০৬-

২০২০ 

   

অর্যন   ৩০-০৩-

২০২০ 

  

৫.৩ জনস্বার্ ৃসাংনিষ্ট তথ্য প্রকাশ 

(সুরক্ষা প্রদান) নবনিিালা, ২০১৭-এর 

নবনি ৪ অনুসাদর “সডনজগদনদটড 

অন সার” ননদয়াগ ও ওদয়বসাইদট 

প্রকাশ 

“সডনজগদনদটড 

অন সার” 

ননদয়াগকৃত ও 

ওদয়বসাইদট 

প্রকানশত 

১ িায়রখ সয়চব, 

য়বএ এসএ 

৩০-০৩-২০২০ লক্ষ্যোত্রা ৩০-০৯-১৯ ৩১-১২-

২০১৯ 

৩০-০৩-

২০২০ 

৩০-০৬-

২০২০ 

   

অর্যন ৩০-৭-১৯  ৩০-০৩-

২০২০ 

  

৬. প্রকদল্পর সক্ষদে শুদ্ধাচার 

৬.১ প্রকদল্পর বায়ষ যক ক্রয় পয়রকল্পনা 

অনুমোদন 

অনুমোয়দি ক্রয় 

পয়রকল্পনা 

২ িায়রখ এনটিএল, 

আইএ এসনব 

প্রকল্প 

১৫/০৮/২০১৯ লক্ষ্যোত্রা ৩০-০৯-১৯ ৩১-১২-

২০১৯ 

৩০-০৩-

২০২০ 

৩০-০৬-

২০২০ 

  চলিান প্রকল্প 

নডদসম্বর ১৯ 

পর্নৃ্ত 
অর্যন ২৯/৮/১৯     

৬.২ এয়িয়প বাস্তবায়ন অগ্রগয়ি অগ্রগয়ির হার ১ % এনটিএল, 

আইএ এসনব 

প্রকল্প 

১০০% লক্ষ্যোত্রা ১০০% ১০০% ৩০%    ক্রিপুনিভুত 

(প্রকল্প সাহায্য) অর্যন ৬৯.৭৮%     

৬.৩ প্রকমল্পর বাস্তবায়ন অগ্রগয়ি 

পয়রদশ যন/ পয়রবীক্ষ্ণ 

দায়খলকৃি 

প্রয়িমবদন 

৩ সংখ্যা এনটিএল, 

আইএ এসনব 

প্রকল্প 

২ লক্ষ্যোত্রা ১ ১     য়বএ এসএ 

এর ককান 

প্রকল্প চলোন 

অর্যন ১     



কার্ যক্রমের নাে কে যসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচমকর 

োন 

একক 

 

বাস্তবায়মনর

দায়য়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যয়ি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ যবছমরর 

লক্ষ্যোত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগয়ি পয়রবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  েন্তব্য 

লক্ষ্যোত্রা/ 

অর্যন 

১ে 

ককায়ার্ যার 

২য় 

ককায়ার্ যার 

৩য় 

ককায়ার্ যার 

৪র্ য 

ককায়ার্ যার 

কোর্ 

অর্যন 

অয়র্যি 

োন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

নাই 

৬.৪ প্রকল্প পয়রদশ যন/পয়রবীক্ষ্ণ 

প্রয়িমবদমনর সুপায়রশ বাস্তবায়ন 

বাস্তবায়মনর হার ৩ % এনটিএল, 

আইএ এসনব 

প্রকল্প 

১০০% লক্ষ্যোত্রা ১০০% ১০০%     য়বএ এসএ 

এর ককান 

প্রকল্প চলোন 

নাই 

অর্যন ১০০%     

৭. ক্রয়দক্ষদে শুদ্ধাচার 

৭.১ য়পয়পএ ২০০৬-এর িারা ১১(২) ও 

য়পয়পআর ২০০৮-এর য়বয়ি ১৬(৬) 

অনুর্ায়ী ২০১৯-২০ অর্ ৃবছদরর ক্রয়-

পয়রকল্পনা  ওদয়বসাইদট প্রকাশ 

ক্রয়-পয়রকল্পনা 

ওদয়বসাইদট 

প্রকানশত 

৩ িায়রখ পয়রচালক, 

প্রশাসন 

৩১-৭-১৯ লক্ষ্যোত্রা ৩০-০৯-১৯ ৩১-১২-

২০১৯ 

৩০-০৩-

২০২০ 

৩০-০৬-

২০২০ 

   

অর্যন ৩১-৭-১৯     

৭.২ ই-সটন্ডাদরর োধ্যমে ক্রয় কার্ য 

সম্পাদন 

ই-কর্ন্ডাসর ক্রয় 

সম্পন্ন 

৪ % পয়রচালক, 

প্রশাসন 

৪০% লক্ষ্যোত্রা        

অর্যন      

৮. স্বচ্ছিা ও র্বাবয়দয়হ শনিশালীকরণ 

৮.১ স্ব স্ব কসবা প্রদান প্রয়িশ্রুয়ি 

(য়সটিমর্নস্ চার্ যার) প্রণয়ন ও 

বাস্তবায়ন  

কসবা প্রদান 

প্রয়িশ্রুয়ি প্রণীত 

ও বাস্তবানয়ত 

২ িায়রখ শুদ্ধাচার 

ক াকাল 

পময়ন্ট 

৩০-৯-১৯ লক্ষ্যোত্রা ৩০-০৯-১৯ ৩১-১২-

২০১৯ 

৩০-০৩-

২০২০ 

৩০-০৬-

২০২০ 

  বাস্তবায়য়ি 

অর্যন      

৮.২ শাখা/অয়িশাখা এবাং অিীনস্থ্ 

অন স পয়রদশ যন  

পয়রদশ যন 

সম্পন্ন 

২ সংখ্যা কচয়ারম্যান, 

য়বএ এসএ 

১২ লক্ষ্যোত্রা ২ ৪ ৪ ২    

অর্যন ২  ৪   

৮.৩ শাখা/অয়িশাখা এবাং অিীনস্থ্ 

অন দসর পয়রদশ যন প্রয়িমবদমনর 

সুপায়রশ বাস্তবায়ন 

পয়রদশ যন 

প্রয়িমবদমনর 

সুপায়রশ 

বাস্তবায়য়ি 

২ % কচয়ারম্যান, 

য়বএ এসএ 

১০০% লক্ষ্যোত্রা ২৫% ২৫% ২৫% ২৫%    

অর্যন ২৫%  ২৫%   

৮.৪ সয়চবালয় য়নমদ যশোলা ২০১৪ 

অনুর্ায়ী নয়র্র কেয়ণ য়বন্যাসকরণ  

নয়র্ কেয়ণ 

য়বন্যাসকৃি 

২ % পয়রচালক, 

প্রশাসন 

১০০% লক্ষ্যোত্রা ২৫% ২৫% ২৫% ২৫%    

অর্যন   ২৫%   

৮.৫ কেয়ণ য়বন্যাসকৃি নয়র্ য়বনষ্টকরণ নয়র্ য়বননষ্টকৃত ২ % পয়রচালক, 

প্রশাসন 

১০% লক্ষ্যোত্রা ২% ৩% ৩% ২%    

অর্যন   ২%   

৮.৬ প্রানতষ্ঠাননক গণশুনানী আদয়াজন প্রানতষ্ঠাননক ২ সংখ্যা কচয়ারম্যান, 

য়বএ এসএ 

৪ লক্ষ্যোত্রা  ২ ২     

  গণশুনানী 

আদয়ানজত 

    অর্যন 

 

  ২     

৯. শুদ্ধাচার সংয়িষ্ট এবং দুনীয়ি প্রয়িমরামি সহায়ক অন্যান্য কার্ যক্রে (অগ্রানিকার নিনত্তদত নুযনতি পাঁচটি কার্কৃ্রি) 



কার্ যক্রমের নাে কে যসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচমকর 

োন 

একক 

 

বাস্তবায়মনর

দায়য়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যয়ি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ যবছমরর 

লক্ষ্যোত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগয়ি পয়রবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  েন্তব্য 

লক্ষ্যোত্রা/ 

অর্যন 

১ে 

ককায়ার্ যার 

২য় 

ককায়ার্ যার 

৩য় 

ককায়ার্ যার 

৪র্ য 

ককায়ার্ যার 

কোর্ 

অর্যন 

অয়র্যি 

োন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৯.১ ঢাকা েহানগরীর য়বয়ভন্ন এলাকার 

১০০টি কহামর্ল-করমস্তারাঁ কগ্রয়িংকরণ 

কগ্রি প্রদান ৩ % পয়রচালক 

প্রশাসন 

১০০% লক্ষ্যোত্রা ২৫% ৫০% ৭৫% ১০০%   

 

 

অর্যন ০%  ৮৭%   

৯.২ য়বএ এসএ-র কার্াৃলদয় য়নরাপদ 

খাদ্য য়বষময় য়বয়ভন্ন কিাগান /বিব্য 

/য়নমদ যশনা সম্বয়লি একটি য়িয়র্র্াল 

কহায়ি যং সাইন স্থাপন 

বাস্তবায়ন ৩ % পয়রচালক 

(ঝুঁয়ক ও 

কভািা 

সমচিনিা) 

১০০% লক্ষ্যোত্রা ২৫% ২৫% ২৫% ২৫%   

 

 

অর্যন ০%  ২৫%   

৯.৩ য়বদুযৎ, পায়ন ও জ্বালানীর (কিল 

/গ্যাস) এর সােয়ী/সমব যাত্তে ব্যবহার 

য়নয়িিকরণ 

 

য়নয়িিকরণ 

৩ 

 

% 

 

য়বএ এসএ 

এর সকল 

কে যকিযা 

 

১০০% 

 

লক্ষ্যোত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%   

 

 

 অর্যন ১০০%  ১০০%   

৯.৪ ননরাপদ খাদ্য নবষদয় 

জনসদচতনতা ব্যাপকিাদব বাড়াদনার 

লদক্ষয ইদলক্ট্রননক নিনডয়ার সাদর্ 

চুনি সম্পাদন 

সম্পায়দি ৩ % পয়রচালক 

(ঝুঁয়ক ও 

কভািা 

সমচিনিা) 

১০০% লক্ষ্যোত্রা ২৫% ২৫% ২৫% ২৫%    

অর্যন ৫০%  ২৫%   

৯.৫ স্বাস্থ্যনবনি নবষদয় সদচতনতা 

সৃনষ্টর লদক্ষয ঢাকা িহানগরীর ১০টি 

স্কুল/কদলদজ অযাওয়ারদনস কিসৃূনচ 

অনুষ্ঠান 

বাস্তবায়ন ৩ % পয়রচালক 

(ঝুঁয়ক ও 

কভািা 

সমচিনিা) 

১০০% লক্ষ্যোত্রা ২৫% ৫০% ৭৫% ১০০%    

অর্যন ২৫%  ২৫%   

১০. শুদ্ধাচার চচাৃর জন্য পুরস্কার/প্রদণাদনা প্রদান 

১০.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান প্রদত্ত পুরস্কার ৩ িায়রখ শুদ্ধাচার 

ক াকাল 

পময়ন্ট 

৩০-৬-২০২০ লক্ষ্যোত্রা ৩০-০৯-১৯ ৩১-১২-

২০১৯ 

৩০-০৩-

২০২০ 

৩০-০৬-

২০২০ 

   

অর্যন   ৩০-০৪-

২০২০ 

  

১০.২ ২০১৮-১৯ অর্বৃছদর শুদ্ধাচার 

পুরস্কারপ্রাপ্তদদর তানলকা ওদয়বসাইদট 

প্রকাশ 

পুরস্কারপ্রাপ্তদদর 

তানলকা 

ওদয়বসাইদট 

প্রকানশত 

২ তানরখ আইটি 

ম্যামনর্ার 

৩০-৬-২০ লক্ষ্যোত্রা ৩০-০৯-১৯ ৩১-১২-

২০১৯ 

৩০-০৩-

২০২০ 

৩০-০৬-

২০২০ 

   

অর্যন   ৩০-০৪-

২০২০ 

  

১১. অর্ ৃবরাদ্দ 

১১.১ শুদ্ধাচার কি-ৃপনরকল্পনায় 

অন্তৃভুি নবনিন্ন কার্কৃ্রি বাস্তবায়দনর 

জন্য বরাদ্দকৃত  অমর্ যর আনুিাননক 

পয়রোণ 

বরাদ্দকৃত অর্ ৃ ২ লক্ষ 

টাকা 

শুদ্ধাচার 

ক াকাল 

পময়ন্ট 

১৫০০০০/- লক্ষ্যোত্রা ২৫০০০/- ৫০০০০/- ৫০০০০/- ২৫০০০/-    

অর্যন   ২৫০০০/-   



কার্ যক্রমের নাে কে যসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচমকর 

োন 

একক 

 

বাস্তবায়মনর

দায়য়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যয়ি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ যবছমরর 

লক্ষ্যোত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগয়ি পয়রবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  েন্তব্য 

লক্ষ্যোত্রা/ 

অর্যন 

১ে 

ককায়ার্ যার 

২য় 

ককায়ার্ যার 

৩য় 

ককায়ার্ যার 

৪র্ য 

ককায়ার্ যার 

কোর্ 

অর্যন 

অয়র্যি 

োন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১২. পয়রবীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন 

১২.১ দপ্তর/সাংস্হা কর্তকৃ প্রণীত                                          

র্ািীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কে য-

পয়রকল্পনা, ২০১৯-২০ স্ব স্ব িন্ত্রণালয় 

এবাং ওদয়বসাইদট আপদলাডকরণ 

প্রণীি কে য-

পয়রকল্পনা 

আপদলাডকৃি 

২ তানরখ আইটি 

ম্যামনর্ার 

১০-৭-১৯ লক্ষ্যোত্রা ৩০-০৯-১৯ ৩১-১২-

২০১৯ 

৩০-০৩-

২০২০ 

৩০-০৬-

২০২০ 

   

অর্যন   ১০-৭-১৯   

১২.২ য়নি যায়রি সেময় নত্রোয়সক 

পয়রবীক্ষ্ণ প্রয়িমবদন সাংনিষ্ট 

িন্ত্রণালয়/নবিাদগ দায়খল ও স্ব স্ব 

ওদয়বসাইদট আপদলাডকরণ 

নত্রোয়সক 

প্রয়িমবদন 

দায়খলকৃি ও 

আপদলাডকৃি 

২ সাংখ্যা আইটি 

ম্যামনর্ার 

৩১-০৩-২০২০ লক্ষ্যোত্রা ৩০-৯-১৯ ৩১-১২-১৯ ৩১-৩-২০ ৩০-৬-২০    

অর্যন ৩০-৯-১৯  ৩০-০৩-

২০২০ 

  

১২.৩ আওতািীন আঞ্চনলক/িাঠ 

পর্াৃদয়র কার্াৃলয় কর্তকৃ 

প্রণীত/দায়খলকৃি র্ািীয় শুদ্ধাচার 

ককৌশল পয়রবীক্ষ্ণ প্রয়িমবদমনর ওপর 

য় িব্যাক প্রদান 

সিা/কিশৃালা 

অনুনষ্ঠত 

 

 

 

 

৪ 

 

 

িায়রখ 

 

 

 

 

 

 

লক্ষ্যোত্রা ৩০-০৯-১৯ ৩১-১২-

২০১৯ 

৩০-০৩-

২০২০ 

৩০-০৬-

২০২০ 

 

 

 

 

 

 

অিস্তন সকান 

কার্াৃলয় 

এখনও সনই। 

 

অর্যন      

 

এিতাবস্থ্ায় প্রদয়াজনীয় কার্কৃর ব্যবস্থ্া গ্রহদণর নননিত্ত ননদদশৃক্রদি এই প্রনতদবদন সপ্ররণ করা হদলা। 

 

 

 

 

অনুনলনপ ও সদয় অবগনত: সজষ্ঠযতার নিনত্তদত নয় 

১। সচয়ারম্যান, বাাংলাদদশ ননরাপদ খাদ্য কর্তপৃক্ষ। 

২। ড. অননিা রাণী নার্, অনতনরি সনচব, খাদ্য িন্ত্রণালয়। 

৩। সদস্য (সকল), বাাংলাদদশ ননরাপদ খাদ্য কর্তপৃক্ষ। 

৪। শাহদনওয়াজ,  

৫। সনচব, বাাংলাদদশ ননরাপদ খাদ্য কর্তপৃক্ষ। 

৬। পনরচালক (সকল), বাাংলাদদশ ননরাপদ খাদ্য কর্তপৃক্ষ। 

৭। নহসাব রক্ষণ কিকৃতাৃ, বাাংলাদদশ ননরাপদ খাদ্য কর্তপৃক্ষ। 

৮। ননর্ 

 

আবদুর রহিান 

উপসনচব 

বাাংলাদদশ ননরাপদ খাদ্য কর্তপৃক্ষ 

স ান: ৫৫১৩৮৬০৬ 

ই-সিইল: abdurr657@gmail.com 

 


