
 

সংয োজনী ৪: 

দপ্তর/সংস্থোর জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ মপরর ল্পনা, ২০২১-২০২২ 

দপ্তর/সংস্থোর নার্:  প্রধান বয়লার পররদর্ শযের েো শোলয় 

 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

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 

১. প্রারতষ্ঠারন  ব্যবস্থা………………………………..... 

১.১ ননরত তা  রর্টির সভা আযয়োজন সভো আযয়োরজত 
৪ সংখ্যা ক া াল পময়ন্ট ৪ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.২ ননরত তা  রর্টির সভার রসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত রসদ্ধান্ত 

৬ % 
উপ-প্রধান বয়লোর 

পররদর্ শে 
১০০ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

১.৩ সুশাসন প্ররতষ্ঠার রনরর্ত্ত অংশীজমনর 

(stakeholders) অংশগ্রহমণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা 
২ সংখ্যা 

উপ-প্রধান বয়লোর 

পররদর্ শে 
১০ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩ ৩ ৩ ১    

অজমন      

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয় াজন প্রশিক্ষণ আয় াশজত 
২ সংখ্যা 

উপ-প্রধান বয়লোর 

পররদর্ শে 
১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১ - - -    

অজমন      

১.৫  র্ ম-পররমবশ উন্নয়ন েো শোলযয়র প্রযের্মুযে হোত 

ধ োয়োর ব্যেস্থোেরণ 

২ 
সংখ্যা ও 

তাররখ 

উপ-প্রধান বয়লোর 

পররদর্ শে 

৩০/০৭/২১ 
লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/০৭/২১       

অজমন      

েো শোলযয়র গুরুত্বপূণ শ 

জোয়গোসমূযহ রসরস েযোযেরো 

স্থোপন 

৩০/০৯/২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/০৯/২১     

অজমন      

েে শযেযে ৫’s এর প্রযয়োগ 

রনরিতেরণ 
৩০/১২/২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা  ৩০/১২/২১    

অজমন      

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল 

 র্ মপরর ল্পনা, ২০২১-২২ কপ্ররণ ও 

নত্রর্ারস  পররবীক্ষ্ণ প্ররতমবদন সংরিষ্ট 

র্ন্ত্রণালময় কপ্ররণসহ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্ 

আপমলাড রণ 

 র্ মপরর ল্পনা  ও নত্রর্ারস  

প্ররতমবদন দারখলকৃত ও 

আপমলাডকৃত ১ তাররখ ক া াল পময়ন্ট 

১৫/০৭/২০২১ 

১৫/১০/২০২১ 

১৫/০১/২০২২ 

১৫/০৪/২০২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১৫/০৭/২১ ১৫/১০/২১ ১৫/০১/২২ ১৫/০৪/২২    

অজমন      

১.৭ আওতো ীন  আঞ্চরলে/ েোঠ প শোযয়র 

েো শোলয় (প্রয োজয ধেযে) ের্তশে 

দারখলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল 

 র্ মপরর ল্পনা ও পররবীক্ষ্ণ  প্ররতমবদমনর 

ওপর র ডব্যা  প্রদান  

র ডব্যা  সভা/ র্ মশালা 

অনুরষ্ঠত 

৪ তাররখ ক া াল পময়ন্ট 

১৫/০৭/২১ 

১৫/১০/২১ 

১৫/০১/২২ 

১৫/০৪/২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১৫/০৭/২১ ১৫/১০/২১ ১৫/০১/২২ ১৫/০৪/২২    

অজমন      



 

 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

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 

১.৮ শুদ্ধোচোর পুরস্কোর প্রদোন এেং 

পুরস্কোরপ্রোপ্তযদর তোরলেো ওযয়েসোইযে 

প্রেোর্ 

প্রদত্ত পুরস্কোর ১ তোররে ক া াল পময়ন্ট ৩০/০৬/২০২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা - - - ৩০/০৬/২২    

অজমন      

২.  আরথ শে ব্যেস্থোপনো উন্নয়নঃ প্রয োজয নয়  

২.১ ২০২১-২২ অর্ ম বছমরর ক্রয়-

পরর ল্পনা  (প্র মল্পর  অনুমর্ারদত বারষ ম  

ক্রয় পরর ল্পনাসহ)   ওময়বসাইমর্ প্র াশ 

ক্রয়-পরর ল্পনা 

ওময়বসাইমর্ প্র ারশত 
২ তাররখ   

লক্ষ্যর্াত্রা        

 

এ  ার্ মালময়র 

ক ান উন্নয়ন 

প্র ল্প নাই। 

অজমন      

২.২ প্রকয়ের PSC ও PIC সভা 

আয় াজন  
সভা আয় াশজত ২ সংখ্যা   

লক্ষ্যর্াত্রা       

অজমন      

২.৩ বাশষ িক উন্ন ন কর্ িসূশচ বাস্তবা ন বাশষ িক উন্ন ন কর্ িসূশচ 

বাস্তবাশ ত 
২ %   

লক্ষ্যর্াত্রা       

অজশন      

২.৪ প্র ল্প সর্ারপ্ত কশমষ প্র মল্পর সম্পদ 

(র্ানবাহন,  রম্পউর্ার, আসবাবপত্র 

ইতযারদ) রবরধ কর্াতামব  হস্তান্তর  রা 

প্র মল্পর সম্পদ রবরধ 

কর্াতামব  হস্তান্তররত 
২ তোররে   

লক্ষ্যর্াত্রা       

অজশন      

৩. শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এবং দুনীরত প্ররতমরামধ সহায়  অন্যান্য  ার্ মক্রর্……………..৩০ (অগ্রোর েোর রভরত্তযত ন্যযনতে পাঁচটি েো শক্রে) 

৩.১ েো শোলযয়র েো শোক্রযে স্বচ্ছতো ও 

গরত বৃরদ্ধর লযেয আঞ্চরলে েো শোলয় 

পররদর্ শন  

েো শোলয় পররদর্ শনকৃত 

৪ সংখ্যা প্র োন েয়লোর 

পররদর্ শে 
১০ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩ ৩ ৩ ১    

অজমন      

৩.২ দুনীরত প্ররতযরোয  গণশুনোরনর 

আযয়োজন 

গণশুনোরন আয় াশজত 
৪ সংখ্যা উপ-প্রধান 

বয়লোর পররদর্ শে 
১০ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩ ৩ ৩ ১    

অজমন      

৩.৩ বয়লার ব্যবহার ারীমদর ই-নরর্/ 

ইমর্ইল এর র্াধ্যমর্ বয়লামরর কর্য়াদ 

উত্তীমণ মর তাররখ অবরহত  মর পত্র কপ্ররণ 

অবরহত পত্র কপ্রররত 

৪ 
% উপ-প্রধান 

বয়লোর পররদর্ শে 

৮০ 

লক্ষ্যর্াত্রা ২০ ২০ ২০ ২০    

অজমন      

৩.৪ বয়লার ব্যবহার ারীমদর ই-নরর্/ 

ইমর্ইল এর র্াধ্যমর্ প্রতযয়ন পত্র কপ্ররণ 

প্রতযয়ন পত্র কপ্রররত 
৪ 

% উপ-প্রধান 

বয়লোর পররদর্ শে 

৮০ 
লক্ষ্যর্াত্রা ২০ ২০ ২০ ২০    

অজমন      

৩.৫ বয়লার দুর্ মর্না প্ররতমরামধ বয়লার 

দুর্ মর্নার  ারণ ও প্ররত ার এর রবষময় 

সমচতনতা বৃরদ্ধর জন্য রল মলর্ রবতরণ 

রল মলর্ রবতরণকৃত 

৪ 
% উপ-প্রধান 

বয়লোর পররদর্ শে 

৮০ 

লক্ষ্যর্াত্রা ২০ ২০ ২০ ২০    

অজমন      

          


