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                     জাতীয় শুদ্ধাচায ককৌর কভ মরযকল্পনা, ২০২১-২০২২  

প্রতিষ্ঠাননয নাভ: ফাাংরাদদ কবদেরযনারয কাউরির। 

কাম মক্রদভয নাভ কভ মম্পাদন 

সূচক 

 

সূচদকয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়দনয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২১-

২০২২ 

াথ মফছদযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন াগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

াজমন 

১ভ 

ককায়াে মায 

২য় 

ককায়াে মায 

৩য় 

ককায়াে মায 

৪থ ম 

ককায়াে মায 

কভাে 

াজমন 

ারজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারনক ব্যফস্থা………………………………...২২ 

১.১ ননরতকতা করভটিয বা 

আন াজন  

বা আন াতজি ৪ ংখ্যা রযতজস্ট্রায ৪ রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ১    

াজমন      

১.২ ননরতকতা করভটিয বায 

রদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফারয়ত রদ্ধান্ত ৬ % রেপুটি 

রযতজস্ট্রায/রপাকার 

ন ন্ট 

১০০% রক্ষ্যভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

াজমন      

১.৩ সুান প্ররতষ্ঠায রনরভত্ত 

াাংীজদনয (stakeholders) 

াাংগ্রদণ  বা 

ানুরষ্ঠত বা ২ াংখ্যা রযতজস্ট্রায/রপাকার 

ন ন্ট 

২ রক্ষ্যভাত্রা - ১ - ১    

াজমন      

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ 

আয় াজন 

প্রশিক্ষণ 

আয় াশজত 

  ২ সংখ্যা রেপুটি 

রযতজস্ট্রায/রপাকার 

ন ন্ট 

২ রক্ষ্যভাত্রা - ১ - ১   ১৯ জন 

াজমন      

১.৫ কভ ম-রযদফ উন্নয়ন 

(স্বাস্থযরফরধ ানুযণ/টিওএন্ডাআভুি 

াদকদজা ভারাভার 

রফনষ্টকযণ/রযষ্কায-রযচ্ছন্নতা বৃরদ্ধ 

াআতযারদ ) 

উন্নি কভ ম-

তযনফ 

  ২ াংখ্যা 

ও 

তারযখ 

রেপুটি রযতজস্ট্রায ৪ রক্ষ্যভাত্রা ৩০/০৭/২১ ২৯/১০/২১ ৩০/০১/২২ ২৯/০৪/২২    

াজমন      

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচায ককৌর 

কভ মরযকল্পনা, ২০২১-২২ ও 

নত্রভারক রযফীক্ষ্ণ প্ররতদফদন 

ভন্ত্রণারদয়  দারখর ও স্ব স্ব 

ওদয়ফাাআদে াঅদরাডকযণ 

 কভ মরযকল্পনা ও 

নত্রভারক 

প্ররতদফদন 

দারখরকৃত ও 

াঅদরাডকৃত  

   ১ তারযখ রযতজস্ট্রায ৪ রক্ষ্যভাত্রা ১১/১০/২১ ১১/০১/২২ ১১/০৪/২২ ১১/০৭/২২    

াজমন      

 

১.৭ আওিাধীন দপ্তয/ংস্া 

(প্রনমাজয রেনে) কর্তমক দারখরকৃত 

রপডব্যাক 

বা/কভ মারা 

  ৪ তারযখ  ৪ রক্ষ্যভাত্রা ১১/১১/২১ ১/০২/২২ ১১/০৫/২২ ১১/০৮/২২    
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কাম মক্রদভয নাভ কভ মম্পাদন 

সূচক 

 

সূচদকয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়দনয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২১-

২০২২ 

াথ মফছদযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন াগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

াজমন 

১ভ 

ককায়াে মায 

২য় 

ককায়াে মায 

৩য় 

ককায়াে মায 

৪থ ম 

ককায়াে মায 

কভাে 

াজমন 

ারজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

জাতীয় শুদ্ধাচায ককৌর 

কভ মরযকল্পনা ও রযফীক্ষ্ণ  

প্ররতদফদদনয ওয রপডব্যাক প্রদান  

ানুরষ্ঠত াজমন      

 

১.৮ শুদ্ধাচায পুযস্কায প্রদান এফং 

পুযস্কাযপ্রাপ্তনদয িাতরকা 

ওন ফাইনে প্রকা 

প্রদত্ত পুযস্কায   ১ িাতযখ রযতজস্ট্রায ১০/০৫/২২ রক্ষ্যভাত্রা    ১০/০৫/২২    

াজমন      

২.  আতথ মক ব্যফস্থানা উন্ন ন ........................................................................৮ 

২.১ ২০২১-২২ াথ ম ফছদযয ক্রয়-

রযকল্পনা (প্রকনেয অনুনভাতদি 

ফারল মক ক্রয় তযকেনা) 

ওন ফাইনে প্রকা  

ক্রয়-রযকল্পনা 

ওদয়ফাাআদে 

প্রকারত 

২ তারযখ রেজাযায / প্রকে 

তযচারক 

৩১/০৭/২১ রক্ষ্যভাত্রা ৩১/০৭/২১       

াজমন      

২.২ প্রকয়ের PSC ও PIC সভা 

আয় াজন  

সভা আয় াশজত ২ সংখ্যা প্রকে তযচারক ২ রক্ষ্যভাত্রা ১ ১     প্রকদল্পয কভয়াদ 

৩০.১২.২০২১ 

তারযদখ ভাপ্ত 

দফ। 

াজমন      

২.৩ বাশষ িক উন্ন ন কম িসূশচ 

বাস্তবা ন 

বাশষ িক উন্ন ন 

কম িসূশচ 

বাস্তবাশ ত 

   ২ % প্রকে তযচারক ১০০% রক্ষ্যভাত্রা ৪০% ১০০%     প্রকদল্পয কভয়াদ 

৩০.১২.২০২১ 

তারযদখ ভাপ্ত 

দফ। 

াজমন      

২.৪ প্রকল্প ভারপ্ত কদল প্রকদল্পয 

ম্পদ (মানফান, করম্পউোয, 

াঅফাফত্র াআতযারদ) রফরধ 

কভাতাদফক স্তান্তয কযা 

 প্রকদল্পয ম্পদ 

রফরধ কভাতাদফক 

স্তান্তরযত  

   ২ িাতযখ প্রকে তযচারক ৩০/১২/২১ রক্ষ্যভাত্রা  ৩০/১২/২১     প্রকদল্পয কভয়াদ 

৩০.১২.২০২১ 

তারযদখ ভাপ্ত 

দফ। 
অজমন      

৩. শুদ্ধাচায াংরিষ্ট এফাং দুনীরত প্ররতদযাদধ ায়ক ান্যান্য কাম মক্রভ…………….. ২০ (অগ্রাতধকায তবতত্তনি নুযনিভ াঁচটি কাম মক্রভ) 

৩.১ ফাংরানদ রবনেতযনাতয 

কাউতিনরয োোনফজ 

ারনাগাদকযণ  

োোনফজ  ৪ তারযখ রেপুটি 

রযতজস্ট্রায/রপাকার 

ন ন্ট 

৪ রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ১    

াজমন      

৩.২ রাজীতফনদয ননতিকিা 

তফল ক বা/রতভনায/কভ মারা  

উঠান নফঠক ৪ াংখ্যা রেপুটি 

রযতজস্ট্রায/রপাকার 

৪ রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ১    

াজমন      
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কাম মক্রদভয নাভ কভ মম্পাদন 

সূচক 

 

সূচদকয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়দনয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২১-

২০২২ 

াথ মফছদযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন াগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

াজমন 

১ভ 

ককায়াে মায 

২য় 

ককায়াে মায 

৩য় 

ককায়াে মায 

৪থ ম 

ককায়াে মায 

কভাে 

াজমন 

ারজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

ন ন্ট 

 

৩.৩ প্রাতিষ্ঠাতনক গণশুনাতন 

আন াজন 

প্রাতিষ্ঠাতনক 

গণশুনাতন 

আন াতজি 

৪ াংখ্যা রযতজস্ট্রায  ২ রক্ষ্যভাত্রা  ১  ১    

াজমন      

৩.৪ রাজীতফনদয প্রতেনণ 

শুদ্ধাচায ও রাগি ননতিকিা 

অন্তর্ভ মক্তকযণ 

প্রতেণ ভতেউরর 

অন্তর্ভ মক্তকযণ 

 

৪ াংখ্যা রেপুটি রযতজস্ট্রায ৪ রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ১    

াজমন      

৩.৫  যকাতয কভ মচাযী আচযণ 

তফতধ ও ক্র  ংক্রান্ত প্রতেণ  

প্রতেণ ৪ াংখ্যা রযতজস্ট্রায ২ রক্ষ্যভাত্রা  ১  ১    

াজমন      

 

 

 

(ডাাঃ কভাাঃ াআভযান কাদন খান) 

কযরজস্ট্রায। 

 


