
পরিরিষ্ট-'খ' 

                     কেন্দ্রীয় তহরিল-এি  শুদ্ধাচাি কেৌিল ের্ ম-পরিেল্পনা, ২০২২-২০২৩  

দপ্তি/সংস্থাি নার্: কেন্দ্রীয় তহরিল  

োর্ মক্রমর্ি নার্ ের্ মসম্পাদন 

সূচে 

 

সূচমেি 

র্ান 

এেে 

 

িাস্তিায়মনি 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২২-

২০২৩ 

অর্ মিছমিি 

লক্ষ্যর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগরত পরিিীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অর্মন 

১র্ 

কোয়ার্ মাি 

২য় 

কোয়ার্ মাি 

৩য় 

কোয়ার্ মাি 

৪র্ ম 

কোয়ার্ মাি 

কর্ার্ 

অর্মন 

অরর্মত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারনে ব্যিস্থা………………………………..... 

১.১ ননরতেতা েরর্টিি সভা 

আময়ার্ন 

সভা 

আময়ারর্ত 

১ সংখ্যা শুদ্ধাচাি 

ক াোল 

পময়ন্ট 

ের্ মেতমা  

    ৪ টি  লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অর্মন      

১.২ ননরতেতা েরর্টিি সভাি রসদ্ধান্ত 

িাস্তিায়ন 

িাস্তিারয়ত 

রসদ্ধান্ত 

৪ % শুদ্ধাচাি 

ক াোল 

পময়ন্ট 

ের্ মেতমা  

   ১০০%  লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অর্মন      

১.৩ সুিাসন প্ররতষ্ঠাি রনরর্ত্ত 

অংিীর্মনি (stakeholders) 

অংিগ্রহমণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ৪ সংখ্যা শুদ্ধাচাি 

ক াোল 

পময়ন্ট 

ের্ মেতমা  

    ১ টি  লক্ষ্যর্াত্রা         ১      

অর্মন      

১.৪ শুদ্ধাচাি সংক্রান্ত প্ররিক্ষ্ণ 

আময়ার্ন 

প্ররিক্ষ্ণ 

আময়ারর্ত 

২ সংখ্যা সহোিী 

পরিচালে 

(প্রিাসন 

িাখা)  

    ২০  লক্ষ্যর্াত্রা 

 

 

 

 

 

     ২০  

 

 

 

 

 

  

অর্মন      

১.৫ ের্ ম-পরিমিি উন্নয়ন 

(টিওএন্ডইভুি অমেমর্া র্ালার্াল 

রনষ্পরত্তেিণ/নরর্ রিনষ্টেিণ/ 

পরিষ্কাি-পরিচ্ছন্নতা বৃরদ্ধ/ র্রহলামদি 

র্ন্য পৃর্ে  

ওয়ািরুমর্ি ব্যিস্থা েিা ইতযারদ  

উন্নত  

ের্ ম-পরিমিি 

২ সংখ্যা 

ও 

তারিখ 

সহোিী 

পরিচালে 

(প্রিাসন 

িাখা)  

২ টি  

০৬/০৯/২০

২২  

ও  

০২/০২/২০২

৩  

লক্ষ্যর্াত্রা ০৬/০৯/২

০২২ 

 ০২/০২/২০২

৩ 

   ের্ মসূরচ 

সংযুি  

অর্মন      

১.৬ আওতাধীন র্াঠ পর্ মাময়ি 

োর্ মালয় (প্রমর্ার্য কক্ষ্মত্র) ের্তমে 

দারখলকৃত র্াতীয় শুদ্ধাচাি কেৌিল 

ের্ ম-পরিেল্পনাি নত্রর্ারসে অগ্রগরত  

প্ররতমিদমনি ওপি র ডব্যাে প্রদান  

র ডব্যাে 

সভা/ের্ মিালা 

অনুরষ্ঠত 

৪ তারিখ   লক্ষ্যর্াত্রা       র্াঠ 

পর্ মাময়ি 

োর্ মালয় 

না 

র্াোি 

োিমন  

অর্মন      



োর্ মক্রমর্ি নার্ ের্ মসম্পাদন 

সূচে 

 

সূচমেি 

র্ান 

এেে 

 

িাস্তিায়মনি 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২২-

২০২৩ 

অর্ মিছমিি 

লক্ষ্যর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগরত পরিিীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অর্মন 

১র্ 

কোয়ার্ মাি 

২য় 

কোয়ার্ মাি 

৩য় 

কোয়ার্ মাি 

৪র্ ম 

কোয়ার্ মাি 

কর্ার্ 

অর্মন 

অরর্মত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রমর্ার্য 

নয়।  

 

-২- 

২.  আরর্ মে ব্যিস্থাপনা উন্নয়ন ........................................................................ 

২.১ ২০২২-২৩ অর্ ম িছমিি িার্স্ব 

এিং উন্নয়ন িামর্মর্ি অনুমর্ারদত  

ক্রয়-পরিেল্পনা  ওময়িসাইমর্ প্রোি  

ক্রয়-পরিেল্পনা 

ওময়িসাইমর্ 

প্রোরিত 

২ তারিখ   লক্ষ্যর্াত্রা       িার্স্বখা

তভুি না 

হিাি 

োিমন 

প্রমর্ার্য 

নয়।  

অর্মন      

 ২.২ অনুমর্ারদত িারষ মে ক্রয় 

পরিেল্পনাি র্র্ার্র্ িাস্তিায়ন (িার্স্ব 

এিং উন্নয়ন িামর্মর্ি)  

ক্রয় পরিেল্পনা 

িাস্তিারয়ত 

২ %   লক্ষ্যর্াত্রা       িার্স্বখা

তভুি না 

হিাি 

োিমন 

প্রমর্ার্য 

নয়। 

অর্মন      

২.৩  িামর্র্ িাস্তিায়ন  িামর্র্ 

িাস্তিারয়ত 

৩ % সহোিী 

পরিচালে 

(অর্ ম িাখা)  

৬৫%  লক্ষ্যর্াত্রা    ৬৫%    

অর্মন      

২.৪ প্রেমল্পি  PIC সভা আময়ার্ন  সভা আময়ারর্ত ৩ সংখ্যা   লক্ষ্যর্াত্রা       প্রেল্প না 

র্াোি 

োিমন 

প্রমর্ার্য 

নয়।  

অর্মন      

২.৫ প্রেল্প সর্ারপ্ত কিমষ প্রেমল্পি 

সম্পদ (র্ানিাহন, েরম্পউর্াি, 

আসিািপত্র ইতযারদ) রিরধ কর্াতামিে 

হস্তান্তি েিা 

প্রেমল্পি সম্পদ 

রিরধ কর্াতামিে 

হস্তান্তরিত 

   ৫ তারিখ   লক্ষ্যর্াত্রা       প্রেল্প না 

র্াোি 

োিমন 

প্রমর্ার্য 

নয়। 

অর্মন      

 

 



৩. শুদ্ধাচাি সংরিষ্ট এিং দুনীরত প্ররতমিামধ সহায়ে অন্যান্য োর্ মক্রর্…………….. ১৮ (অগ্রারধোি রভরত্তমত ১ নং সহ নুযনতর্ চািটি োর্ মক্রর্) 

৩.১ সিোরি র্ানিাহমনি র্র্ার্র্ 

ব্যিহাি রনরিতেিণ  

  ৩ তারিখ  সহোিী 

পরিচালে 

(প্রিাসন 

িাখা)  

২৯/০৯/২০২২ 

২৯/১২/২০২২  

৩১/০৩/২০২

৩ 

২৯/০৬/২০২৩ 

 

লক্ষ্যর্াত্রা ২৯/০৯/২

০২২ 

 

২৯/১২/২

০২২  

 

৩১/০৩/২

০২৩ 

 

২৯/০৬/২

০২৩ 

 

    

অর্মন      

৩.২ শ্রম বিবিমালা অনুযায়ী রিক্ষ্া, 

রচরেৎসা ও মৃত্যযি র্ন্য আবথ িক 

অনুদান প্রাপ্ত সুরিধামভাগীমদি 

ক ান েমলি র্াধ্যমর্ অিগতেিণ।  

  ৫ সংখ্যা  সহোিী 

পরিচালে 

(িীর্া 

িাখা)  

৮০০  লক্ষ্যর্াত্রা    ৮০০      

অর্মন      

৩.৩ ইএ টি এি র্াধ্যমর্ 

সুরিধামভাগীমদি আরর্ মে 

অনুদান প্রদান   

  ৫ % সহোিী 

পরিচালে 

(অর্ ম িাখা) 

১০০%  লক্ষ্যর্াত্রা ১০০%  ১০০%  ১০০%  ১০০%     

অর্মন      

৩.৪ দুনীরত প্ররতমিামধ 

সমচতনতামুলে প্ররিক্ষ্ন  

 ৫ সংখ্যা সহোিী 

পরিচালে 

(আইটি 

িাখা) 

 ২২  লক্ষ্যর্াত্রা     ২২        

অর্মন      

 

রি:দ্র:- কোন ক্ররর্মেি োর্ মক্রর্ প্রমর্ার্য না হমল তাি োিণ র্ন্তব্য েলামর্ উমেখ েিমত হমি। 

 

 

স্বাঃ 

২৮-০৬-২০২২ 

ড.ম বল্লব জবলবল উদ্দিন এনদ্দডদ্দি 

 হবপদ্দিচবলক 

ককন্দ্রীয় তহদ্দিল 


