
পরিরিষ্ট-'ক' 

                                                দপ্তি/সংস্থাি জাতীয় শুদ্ধাচাি ককৌিল কর্ ম-পরিকল্পনা ৪র্ থ ককায়ার্ মাি, ২০২১-২০২২  

দপ্তি/সংস্থাি নার্: ককন্দ্রীয় তহরিল  

কার্ মক্রমর্ি নার্ কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচমকি 

র্ান 

একক 

 

িাস্তিায়মনি

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ মিছমিি 

লক্ষ্যর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগরত পরিিীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ককায়ার্ মা

ি 

২য় 

ককায়ার্ মা

ি 

৩য় 

ককায়ার্ মা

ি 

৪র্ ম 

ককায়ার্ মা

ি 

কর্ার্ 

অজমন 

অ

রজম

ত 

র্া

ন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারনক ব্যিস্থা……………………………….....২২ 

১.১ ননরতকতা করর্টিি সভা 

আময়াজন 

সভা 

আময়ারজত 

৪ সংখ্যা শুদ্ধাচাি 

ক াকাল 

পময়ন্ট 

কর্ মকতমা  

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন ১  ১  ১  ১  ৪  

১.২ ননরতকতা করর্টিি সভাি 

রসদ্ধান্ত িাস্তিায়ন 

িাস্তিারয়ত 

রসদ্ধান্ত 

৬ % শুদ্ধাচাি 

ক াকাল 

পময়ন্ট 

কর্ মকতমা 

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন ১০০%  ১০০%  ১০০%  ১০০%  ১০০

%  

১.৩ সুিাসন প্ররতষ্ঠাি রনরর্ত্ত 

অংিীজমনি 

(stakeholders) 

অংিগ্রহমণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ২ সংখ্যা শুদ্ধাচাি 

ক াকাল 

পময়ন্ট 

কর্ মকতমা 

১ লক্ষ্যর্াত্রা    ১     

অজমন   ১   ১  

১.৪ শুদ্ধাচাি সংক্রান্ত প্ররিক্ষ্ণ 

আময়াজন 

প্ররিক্ষ্ণ 

আময়ারজত 

  ২ সংখ্যা সহকািী 

পরিচালক 

(প্রিাসন)  

২০ লক্ষ্যর্াত্রা 

 

 

 

১০ 

 

১০ 

 

 

 

 

 

 কেন্দ্রীয় 

তহবিলে 

ের্ থরত 

২৩ জন।  

অজমন  ২৩   ২৩ ২৩  

১.৫ কর্ ম-পরিমিি উন্নয়ন  

  

উন্নত কর্ ম-

পরিমিি 

    ২ সংখ্যা ও 

তারিখ 

র্হাপরিচাল

ক  

৪ টি 

৩০.০৯.২১ 

৩১.১২.২১.৩

লক্ষ্যর্াত্রা 

 

১ টি  

৩০.০৯.

২১  

১ টি  

৩১.১২.২

১  

১ টি  

৩১.০৩.

২২ 

১ টি  

৩০.০৬.

২২ 

  ের্ থসূবি  

সংযুক্ত  
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১.০৩.২২ 

৩০.০৬.২২ 

 

অজমন ২৬.০৯.২

০২১  

৩০.১২.২

১ 

৩১.০৩.

২২  

১৩.০৬.

২০২২ 

০৪ 

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচাি ককৌিল 

কর্ ম-পরিকল্পনা, ২০২১-২২ ও 

নত্রর্ারসক পরিিীক্ষ্ণ 

প্ররতমিদন সংরিষ্ট র্ন্ত্রণালময় 

দারখল ও স্ব স্ব ওময়িসাইমর্ 

আপমলাডকিণ 

 

 

কর্ ম-

পরিকল্পনা  ও 

নত্রর্ারসক 

প্ররতমিদন 

দারখলকৃত ও 

আপমলাডকৃত 

    ১ তারিখ শুদ্ধাচাি 

ক াকাল 

পময়ন্ট 

কর্ মকতমা ও 

সহকািী 

পরিচালক 

(আইটি)  

১৫.০৬.২১  

১৫.১০.২১ 

১৫.০১.২২ 

১৫.০৪.২২ 

১৫.০৭.২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১৭.১০.২

১ 

 

১৬.০১.২

২ 

 

১৭.০৪.২

২ 

 

১৭.০৭.২

২ 

   

অজমন ১২.১০.২

০২১  

০৯.০১.২

২ 

৩.০৪.২০

২২ 

৩০.০৬.

২০২২ 

 

১.৭ আওতাধীন  আঞ্চরলক/ 

র্াঠ পর্ মাময়ি কার্ মালয় 

(প্রমর্াজয কক্ষ্মত্র) কর্তমক 

দারখলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচাি 

ককৌিল কর্ ম-পরিকল্পনা ও 

পরিিীক্ষ্ণ  প্ররতমিদমনি ওপি 

র ডব্যাক প্রদান  

র ডব্যাক 

সভা/কর্ মিালা 

অনুরষ্ঠত 

   ৪ তারিখ   লক্ষ্যর্াত্রা       প্রমর্াজয 

নয়। 

(আঞ্চরলক 

কার্ মালয় 

কনই)  

সূচমকি র্ান 

১.৬ এ কর্াগ 

কিা কর্মত 

পামি 

অজমন      

১.৮ শুদ্ধাচাি পুিস্কাি প্রদান 

এিং 

পুিস্কািপ্রাপ্তমদি তারলকা 

ওময়িসাইমর্ প্রকাি 

প্রদত্ত পুিস্কাি     ১ তারিখ শুদ্ধাচাি 

ক াকাল 

পময়ন্ট 

কর্ মকতমা ও 

সহকািী 

পরিচালক 

(আইটি) 

৩০/০৬/২০২

২ 

        

২.  আরর্ মক ব্যিস্থাপনা উন্নয়ন ........................................................................৮ 

২.১ ২০২১-২২ অর্ ম িছমিি 

ক্রয়-পরিকল্পনা পরিকল্পনা  

(প্রকমল্পি  অনুমর্ারদত িারষ মক 

ক্রয় পরিকল্পনাসহ)   

ওময়িসাইমর্ প্রকাি 

ক্রয়-

পরিকল্পনা 

ওময়িসাইমর্ 

প্রকারিত 

২ তারিখ সহকািী 

পরিচালক 

(প্রিাসন) ও 

সহকািী 

পরিচালক 

৩১/০৭/২০২

১ 

৩১.০৫.২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩১.০৭.২

১ 

  ৩১.০৫.২

২ 

  িামজমর্ি 

অনুমর্াদন 

কপমত 

কদরি 

হিাি 

অজমন      
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(আইটি) কািমন 

র্র্াসর্ময় 

ক্রয় 

পরিকল্পনা 

ওময়িসাই

কর্ প্রকাি 

কিা সম্ভি 

হয়রন।  

 

২.২ প্রকমল্পি PSC ও PIC 

সভা আময়াজন  

সভা 

আময়ারজত 

২ সংখ্যা   লক্ষ্যর্াত্রা       প্রমর্াজয 

নয়।  

ককামনা 

প্রকল্প কনই।  

সূিলের র্ান 

১.৮ এ ক াগ 

েরা ক লত 

পালর 

অজমন      

২.৩ িারষ মক উন্নয়ন কর্ মসূরচ 

িাস্তিায়ন 

িারষ মক উন্নয়ন 

কর্ মসূরচ 

িাস্তিারয়ত 

   ২ %   লক্ষ্যর্াত্রা       প্রমর্াজয 

নয়। সূচমকি 

র্ান ১.৪ এ 

কর্াগ কিা 

কর্মত পামি 

অজমন      

২.৪ প্রকল্প সর্ারপ্ত কিমষ প্রকমল্পি 

সম্পদ (র্ানিাহন, করম্পউর্াি, 

আসিািপত্র ইতযারদ) রিরধ 

কর্াতামিক হস্তান্তি কিা 

প্রকমল্পি সম্পদ 

রিরধ 

কর্াতামিক 

হস্তান্তরিত 

    ২ তারিখ   লক্ষ্যর্াত্রা       প্রমর্াজয 

নয়।  

ককামনা 

প্রকল্প 

কনই।সূচমকি 

র্ান ১.৫ এ 

কর্াগ কিা 

কর্মত পামি 

অজমন      

৩. শুদ্ধাচাি সংরিষ্ট এিং দুনীরত প্ররতমিামধ সহায়ক অন্যান্য কার্ মক্রর্……………..২০ (অগ্রারধকাি রভরত্তমত নুযনতর্ পাঁচটি কার্ মক্রর্) 

৩.১ শ্রর্ রিরধর্ালা ২০১৫-এি রিরধ িাস্তিায়ন ৪ সংখ্যা সহকািী ১২০০ লক্ষ্যর্াত্রা ৩০০ ৩০০ ৩০০ ৩০০    
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স্াাঃ  

২৮.০৬.২০২২  

ড.লর্াল্লা জাোে উবিন এনবডবস 

র্হাপবরিােে 

রিরধ ২১৫ (৭) অনুর্ায়ী অসুস্থ 

সুরিধামভাগীমদি রচরকৎসাি জন্য 

বনবদ থষ্ট সর্লয় আরর্ মক অনুদান 

প্রদান 

পরিচালক 

(িীর্া)  

অজমন -  ৭৪৫  - ৯৯৬  

৩.২ শ্রর্ রিরধর্ালা ২০১৫-এি 

রিরধ ২১৫ (৭) অনুর্ায়ী 

সুরিধামভাগীমদি কর্ধািী 

সন্তানমদি সাটি থবিলেট অনোইন 

ও সরাসবর  ািাইিাছাই-এর 

র্াধ্যলর্ রিক্ষ্াি জন্য বৃরত্ত প্রদান  

রিরধ িাস্তিায়ন ৪ সংখ্যা  ২৫০ লক্ষ্যর্াত্রা ৬৫ ৬৫ ৬৫ ৫৫   েলরানার 

োরলন 

পূলি থর িছর 

এস.এস.বস 

পরীক্ষা না 

হওয়ায় 

আলিদন 

ের্।  

অজমন -  ১০  - -  

৩.৩ শ্রর্ রিরধর্ালা ২০১৫-এি 

রিরধ ২১৫ (৭) অনুর্ায়ী 

সুরিধামভাগীমদি উত্তিারধকািীমদি  

স্ল্প সর্লয়  ািাই-িাছাই এর 

র্াধ্যলর্  মৃত্যযজরনতকািমন 

আরর্ মক সহায়তা প্রদান  

রিরধ িাস্তিায়ন  ৪ সংখ্যা      ৫৫০ লক্ষ্যর্াত্রা ১৩৭ ১৩৭ ১৩৭ ১৩৯    

অজমন -  ৭৭৩  - ৫৩৮  

৩.৪ কেন্দ্রীয় তহবিলের অবিস 

প্রাঙ্গলন বসবসটিবি েযালর্রা স্থাপন 

ও প থলিক্ষন  

অরভমর্াগ 

রনষ্পরত্তকৃত  

৪ % র্হাপরিচা

লক  

৮০% লক্ষ্যর্াত্রা ৮০% ৮০% ৮০% ৮০%    

অজমন ১০০% ১০০%  ১০০%  ১০০%  

৩.৫ ইএিটি এর র্াধ্যলর্ 

কিতন-িাতা প্রদান  

নরর্ কশ্ররণ 

রিন্যাসকৃত  

৪ %  সকল 

কর্ মকতমা/ 

কর্ মচািী  

১০০%  লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন ১০০%  ১০০%  ১০০%  ১০০%  



 


