
                     জাতীয় শুদ্ধাচায ককৌর কভ মরযকল্পনা, ২০২১-২০২২  - এয ১ভ ত্রৈভাসক প্রসিবফদন (জুরাই-সবেম্বয/২০২১)  

 প্ররতষ্ঠাননয নাভ : ফাাংরানদ কবনেরযনারয কাউরির। 

কাম মক্রনভয নাভ কভ মম্পাদন 

সূচক 

 

সূচনকয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়ননয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২১-

২০২২ 

াথ মফছনযয 

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 

আব াজন  

বা আব াসজি ৪ ংখ্যা সযসজস্ট্রায ৪ রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ১    

াজমন ১     

১.২ ননরতকতা করভটিয বায 

রদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফারয়ত রদ্ধান্ত ৬ % সেপুটি 

সযসজস্ট্রায/সপাকার 

ব ন্ট 

১০০% রক্ষ্যভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

াজমন ১০০%     

১.৩ সুান প্ররতষ্ঠায রনরভত্ত 

াাংীজননয (stakeholders) 

াাংগ্রনণ  বা 

ানুরষ্ঠত বা ২ াংখ্যা সযসজস্ট্রায/সপাকার 

ব ন্ট 

২ রক্ষ্যভাত্রা - ১ - ১    

াজমন -     

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ 

আয় াজন 

প্রশিক্ষণ 

আয় াশজত 

  ২ সংখ্যা সেপুটি 

সযসজস্ট্রায/সপাকার 

ব ন্ট 

২ রক্ষ্যভাত্রা - ১ - ১   ১৯ জন 

াজমন      

১.৫ কভ ম-রযনফ উন্নয়ন 

(স্বাস্থযরফরধ ানুযণ/টিওএন্ডাআভুি 

ানকনজা ভারাভার 

রফনষ্টকযণ/রযষ্কায-রযচ্ছন্নতা বৃরদ্ধ 

াআতযারদ ) 

উন্নি কভ ম-

সযবফ 

  ২ াংখ্যা 

ও 

তারযখ 

সেপুটি সযসজস্ট্রায ৪ রক্ষ্যভাত্রা ৩০/০৭/২১ ২৯/১০/২১ ৩০/০১/২২ ২৯/০৪/২২   কনযানা রযরস্থরতনত 

রকডাউননয কাযনণ 

মথাভনয় কাম মক্রভ 

রযচারনা কযা ম্ভফ 

য়রন। 

াজমন ০৮/০৯/২১     

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচায ককৌর 

কভ মরযকল্পনা, ২০২১-২২ ও 

নত্রভারক রযফীক্ষ্ণ প্ররতনফদন 

ভন্ত্রণারনয়  দারখর ও স্ব স্ব 

ওনয়ফাাআনে াঅনরাডকযণ 

 কভ মরযকল্পনা ও 

নত্রভারক 

প্ররতনফদন 

দারখরকৃত ও 

াঅনরাডকৃত  

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

াজমন ১১/১০/২১     

 

১.৭ আওিাধীন দপ্তয/ংস্া 

(প্রবমাজয সেবৈ) কর্তমক দারখরকৃত 

রপডব্যাক 

বা/কভ মারা 

  ৪ তারযখ  ৪ রক্ষ্যভাত্রা ১১/১১/২১ ১/০২/২২ ১১/০৫/২২ ১১/০৮/২২    



কাম মক্রনভয নাভ কভ মম্পাদন 

সূচক 

 

সূচনকয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়ননয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২১-

২০২২ 

াথ মফছনযয 

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  

প্ররতনফদননয ওয রপডব্যাক প্রদান  

ানুরষ্ঠত 

  

াজমন -     

 

১.৮ শুদ্ধাচায পুযস্কায প্রদান এফং 

পুযস্কাযপ্রাপ্তবদয িাসরকা 

ওব ফাইবে প্রকা 

প্রদত্ত পুযস্কায   ১ িাসযখ সযসজস্ট্রায ১০/০৫/২২ রক্ষ্যভাত্রা    ১০/০৫/২২    

াজমন -     

২.  আসথ মক ব্যফস্থানা উন্ন ন ........................................................................৮ 

২.১ ২০২১-২২ াথ ম ফছনযয ক্রয়-

রযকল্পনা (প্রকবেয অনুবভাসদি 

ফারল মক ক্রয় সযকেনা) 

ওব ফাইবে প্রকা  

ক্রয়-রযকল্পনা 

ওনয়ফাাআনে 

প্রকারত 

২ তারযখ সেজাযায / প্রকে 

সযচারক 

৩১/০৭/২১ রক্ষ্যভাত্রা ৩১/০৭/২১       

াজমন ২৫/০৭/২১     

২.২ প্রকয়ের PSC ও PIC সভা 

আয় াজন  

সভা আয় াশজত ২ সংখ্যা প্রকে সযচারক ২ রক্ষ্যভাত্রা ১ ১     প্রকনল্পয কভয়াদ 

৩০.১২.২০২১ 

তারযনখ ভাপ্ত নফ। 

াজমন ১     

২.৩ বাশষ িক উন্ন ন কম িসূশচ 

বাস্তবা ন 

বাশষ িক উন্ন ন 

কম িসূশচ 

বাস্তবাশ ত 

   ২ % প্রকে সযচারক ১০০% রক্ষ্যভাত্রা ৪০% ১০০%     প্রকনল্পয কভয়াদ 

৩০.১২.২০২১ 

তারযনখ ভাপ্ত নফ। াজমন ১১.৪৭%     

২.৪ প্রকল্প ভারপ্ত কনল প্রকনল্পয 

ম্পদ (মানফান, করম্পউোয, 

াঅফাফত্র াআতযারদ) রফরধ 

কভাতানফক স্তান্তয কযা 

 প্রকনল্পয ম্পদ 

রফরধ কভাতানফক 

স্তান্তরযত  

   ২ িাসযখ প্রকে সযচারক ৩০/১২/২১ রক্ষ্যভাত্রা  ৩০/১২/২১     প্রকনল্পয কভয়াদ 

৩০.১২.২০২১ 

তারযনখ ভাপ্ত নফ। 
অজমন -     

৩. শুদ্ধাচায াংরিষ্ট এফাং দুনীরত প্ররতনযানধ ায়ক ান্যান্য কাম মক্রভ…………….. ২০ (অগ্রাসধকায সবসত্তবি নুযনিভ াঁচটি কাম মক্রভ) 

৩.১ ফাংরাবদ সববেসযনাসয 

কাউসিবরয োোবফজ 

ারনাগাদকযণ  

োোবফজ  ৪ তারযখ সেপুটি 

সযসজস্ট্রায/সপাকার 

ব ন্ট 

৪ রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ১    

াজমন ১     

৩.২ সাজীসফবদয ত্রনসিকিা 

সফল ক বা/সসভনায/কভ মারা  

উঠান নফঠক ৪ াংখ্যা সেপুটি 

সযসজস্ট্রায/সপাকার 

ব ন্ট 

 

৪ রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ১    

াজমন ১     



কাম মক্রনভয নাভ কভ মম্পাদন 

সূচক 

 

সূচনকয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়ননয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২১-

২০২২ 

াথ মফছনযয 

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 

৩.৩ প্রাসিষ্ঠাসনক গণশুনাসন 

আব াজন 

প্রাসিষ্ঠাসনক 

গণশুনাসন 

আব াসজি 

৪ াংখ্যা সযসজস্ট্রায  ২ রক্ষ্যভাত্রা  ১  ১    

াজমন -     

৩.৪ সাজীসফবদয প্রসেবণ 

শুদ্ধাচায ও সাগি ত্রনসিকিা 

অন্তর্ভ মক্তকযণ 

প্রসেণ ভসেউসর 

অন্তর্ভ মক্তকযণ 

 

৪ াংখ্যা সেপুটি সযসজস্ট্রায ৪ রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ১    

াজমন ১     

৩.৫  যকাসয কভ মচাযী আচযণ 

সফসধ ও ক্র  ংক্রান্ত প্রসেণ  

প্রসেণ ৪ াংখ্যা সযসজস্ট্রায ২ রক্ষ্যভাত্রা  ১  ১    

াজমন -     

 

 

 

ডাাঃ কগাার চন্দ্র রফশ্বা 

কযরজস্ট্রায (বাযপ্রাপ্ত)। 

 


