
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

প্রধান বয়লার পররেশ শদকর কার্ শালয় 

রশল্প মন্ত্রণালয় 
 

 

জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কর্ মপররকল্পনা, ২০২১-২২ এর ১র্ ত্রৈর্ারিক 

 (জুলাই’২১-কিপ্টেম্বর’২১) ত্রৈর্ারিক পররবীক্ষণ প্ররতপ্টবদন: 
 

সাংদর্াজনী ৪:  শুদ্ধাচার  

কার্ মক্রপ্টর্র নার্ কর্ মিম্পাদন সূচক 

 

একক 

 

লক্ষযর্াৈা অজমন র্ন্তব্য 

১.১ ত্রনরতকতা করর্টির িভা আদয়াজন সভা আদয়ারজত 
িংখ্যা ৪টি 

১টি 

(২৫/০৮/২১) 

 

১.২ ত্রনরতকতা করর্টির িভার রিদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত রিদ্ধান্ত 
% ১০০% ৬৩.৫%  

১.৩ সুশািন প্ররতষ্ঠার রনরর্ত্ত অংশীজপ্টনর 

(stakeholders) অংশগ্রহপ্টণ  িভা 

অনুরষ্ঠত িভা 

িংখ্যা ১০টি 

৩টি 

(২৯/০৮/২১, 

০৭/০৯/২১, 

১৯/০৯/২১) 

 

১.৪ শুদ্ধাচার সাংক্রান্ত প্ররশক্ষণ আদয়াজন প্ররশক্ষণ আদয়ারজত 
সাংখ্যা ১টি 

১টি 

(২৯/০৭/২১) 

 

১.৫ কর্ ম-পররপ্টবশ উন্নয়ন কার্ শালদয়র প্রদবশমুদে হাত 

ধধায়ার ব্যবস্থাকরণ 
িংখ্যা 

ও 

তাররখ 

৩০/০৭/২১ ১৫/০৭/২১ বাস্তবারয়ত 

কার্ শালদয়র গুরুত্বপূণ শ জায়গাসমূদহ 

রসরস কযাদমরা স্থাপন 
৩০/০৯/২১ ২৮/০৯/২১ বাস্তবারয়ত 

কম শদক্ষদে ৫’s এর প্রদয়াগ 

রনরিতকরণ 
৩০/১২/২১ - 

 

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কর্ মপররকল্পনা, 

২০২১-২২ কপ্ররণ ও ত্রৈর্ারিক পররবীক্ষণ 

প্ররতপ্টবদন িংরিষ্ট র্ন্ত্রণালপ্টয় কপ্ররণিহ স্ব স্ব 

ওপ্টয়বিাইপ্টে আপপ্টলাডকরণ 

কর্ মপররকল্পনা ও ত্রৈর্ারিক 

প্ররতপ্টবদন দারখলকৃত ও 

আপপ্টলাডকৃত 
তাররখ 

১৫/০৭/২১ 

১৫/১০/২১ 

১৫/০১/২২ 

১৫/০৪/২২ 

১৩/০৭/২১ 

১১/১০/২১ 

 

 

১.৭ আওতাধীন  আঞ্চরলক/ মাঠ পর্ শাদয়র 

কার্ শালয় (প্রদর্াজয ধক্ষদে) কর্তশক দারখলকৃত 

জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কর্ মপররকল্পনা ও 

পররবীক্ষণ  প্ররতপ্টবদপ্টনর ওপর রিডব্যাক 

প্রদান  

রিডব্যাক িভা/কর্ মশালা অনুরষ্ঠত 

তাররখ 

১৫/০৭/২১ 

১৫/১০/২১ 

১৫/০১/২২ 

১৫/০৪/২২ 

১৫/০৭/২১ 

০৭/১০/২১ 

 

 

১.৮ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রোন এবাং 

পুরস্কারপ্রাপ্তদের তারলকা ওদয়বসাইদে 

প্রকাশ 

প্রেত্ত পুরস্কার তাররে ৩০/০৬/২২ - 

 

২.১ ২০২১-২২ অর্ ম বছপ্টরর ক্রয়-পররকল্পনা 

(প্রকপ্টল্পর  অনুপ্টর্ারদত বারষ মক ক্রয় 

পররকল্পনািহ)   ওপ্টয়বিাইপ্টে প্রকাশ 

ক্রয়-পররকল্পনা ওপ্টয়বিাইপ্টে 

প্রকারশত 
তাররখ 

প্রপ্টর্াজয নয় 

২.২ প্রকদল্পর PSC ও PIC সভা 

আদয়াজন  
সভা আদয়ারজত সাংখ্যা 

২.৩ বারষ শক উন্নয়ন কম শসূরচ বাস্তবায়ন বারষ শক উন্নয়ন কম শসূরচ বাস্তবারয়ত % 

২.৪ প্রকল্প ির্ারি কশপ্টষ প্রকপ্টল্পর িম্পদ 

(র্ানবাহন, করম্পউোর, আিবাবপৈ 

ইতযারদ) রবরি কর্াতাপ্টবক হস্তান্তর করা 

প্রকপ্টল্পর িম্পদ রবরি কর্াতাপ্টবক 

হস্তান্তররত 
তাররে 

৩.১ কার্ শালদয়র কার্ শাক্রদম স্বচ্ছতা ও গরত 

বৃরদ্ধর লদক্ষয আঞ্চরলক কার্ শালয় পররেশ শন  

কার্ শালয় পররেশ শনকৃত 

সাংখ্যা ১০ 

৩ 

(২৯/০৮/২১, 

০৭/০৯/২১, 

 



কার্ মক্রপ্টর্র নার্ কর্ মিম্পাদন সূচক 

 

একক 

 

লক্ষযর্াৈা অজমন র্ন্তব্য 

১৯/০৯/২১) 

৩.২ দুনীরত প্ররতদরাদধ গণশুনারনর 

আদয়াজন 

গণশুনারন আদয়ারজত 

সাংখ্যা ১০ 

৩ 

(২৯/০৮/২১, 

০৭/০৯/২১, 

১৯/০৯/২১) 

 

৩.৩ বয়লার ব্যবহারকারীপ্টদর ই-নরর্/ 

ইপ্টর্ইল এর র্াধ্যপ্টর্ বয়লাপ্টরর কর্য়াদ 

উত্তীপ্টণ মর তাররখ অবরহত কপ্টর পৈ কপ্ররণ 

অবরহত পৈ কপ্রররত 

% ৮০ ৮৮% 

 

৩.৪ বয়লার ব্যবহারকারীপ্টদর ই-নরর্/ 

ইপ্টর্ইল এর র্াধ্যপ্টর্ প্রতযয়ন পৈ কপ্ররণ 

প্রতযয়ন পৈ কপ্রররত 
% ৮০ ৭৮% 

 

৩.৫ বয়লার দুর্ মেনা প্ররতপ্টরাপ্টি বয়লার 

দুর্ মেনার কারণ ও প্ররতকার এর রবষপ্টয় 

িপ্টচতনতা বৃরদ্ধর জন্য রলিপ্টলে রবতরণ 

রলিপ্টলে রবতরণকৃত 

% ৮০ ৬১.৫% 

 

          

 

 

স্বাক্ষররত- 

১১/১০/২০২১ 

(প্রপ্টকৌশলী কর্াহাম্মদ আব্দুল র্ান্নান) 

প্রিান বয়লার পররদশ মক 


