
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

প্রধান বয়লার পররেশ শদকর কার্ শালয় 

রশল্প মন্ত্রণালয় 
 

জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কর্ মপররকল্পনা, ২০২১-২২ এর ৩য় ত্রৈর্ারিক (জানুয়ারর’২২-র্াচ ম’২২) অগ্রগরত প্ররতবেদন: 

কার্ মক্রবর্র নার্ কর্ মিম্পাদন সূচক 

 

সূচবকর 

র্ান 

একক 

 

োস্তোয়বনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ মেছবরর 

লক্ষ্যর্াৈা 

োস্তোয়ন অগ্রগরত পররেীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াৈা/ 

অজমন 

১র্ ককায়ার্ মার ২য় ককায়ার্ মার ৩য় 

ককায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ককায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারনক ব্যেস্থা………………………………..... 

১.১ ত্রনরতকতা করর্টির িভা আদয়াজন সভা আদয়ারজত 

৪ িংখ্যা ক াকাল পবয়ন্ট ৪ 

লক্ষ্যর্াৈা ১ ১ ১ ১    

অজমন ১ 

(২৫/০৮/২১) 

১ 

(২৬/১০/২১) 

১ 

(১১/০১/২১) 

  

১.২ ত্রনরতকতা করর্টির িভার রিদ্ধান্ত 

োস্তোয়ন 

োস্তোরয়ত রিদ্ধান্ত 

৬ % 
উপ-প্রধান েয়লার 

পররেশ শক 
১০০ 

লক্ষ্যর্াৈা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন ১০০ ১০০ ১০০   

১.৩ সুশািন প্ররতষ্ঠার রনরর্ত্ত অংশীজবনর 

(stakeholders) অংশগ্রহবণ  িভা 

অনুরষ্ঠত িভা 

২ িংখ্যা 
উপ-প্রধান েয়লার 

পররেশ শক 
১০ 

লক্ষ্যর্াৈা ৩ ৩ ৩ ১    

অজমন ৩ 

(২৯/০৮/২১, 

০৭/০৯/২১, 

১৯/০৯/২১) 

৩ 

(১৭/১০/২১, 

২৫/১০/২১, 

০৮/১১/২১) 

৩ 

(০৫/১২/২১, 

৩০/০১/২২, 

১৩/০৩/২২) 

  

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয় াজন প্রশিক্ষণ আয় াশজত 
২ সংখ্যা 

উপ-প্রধান েয়লার 

পররেশ শক 
১ 

লক্ষ্যর্াৈা ১ - - -   োস্তোরয়ত 

২৯/০৭/২১ অজমন ১ -    

১.৫ কর্ ম-পররবেশ উন্নয়ন কার্ শালদয়র প্রদবশমুদে হাত 

ধধায়ার ব্যবস্থাকরণ 

২ 
িংখ্যা ও 

তাররখ 

উপ-প্রধান েয়লার 

পররেশ শক 

৩০/০৭/২১ 
লক্ষ্যর্াৈা ৩০/০৭/২১ - - - -  োস্তোরয়ত 

অজমন ১৫/০৭/২১ - - - - 

কার্ শালদয়র গুরুত্বপূণ শ 

জায়গাসমূদহ রসরস কযাদমরা 

স্থাপন 

৩০/০৯/২১ 

লক্ষ্যর্াৈা ৩০/০৯/২১ - - - -  োস্তোরয়ত 

অজমন ২৮/০৯/২১ - - - - 

কম শদেদে ৫’s এর প্রদয়াগ 

রনরিতকরণ 
৩০/১২/২১ 

লক্ষ্যর্াৈা - ৩০/১২/২১ - -   োস্তোরয়ত 

অজমন - ২৬/১২/২১    

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল 

কর্ মপররকল্পনা, ২০২১-২২ কপ্ররণ ও 

ত্রৈর্ারিক পররেীক্ষ্ণ প্ররতবেদন িংরিষ্ট 

র্ন্ত্রণালবয় কপ্ররণিহ স্ব স্ব ওবয়েিাইবর্ 

আপবলাডকরণ 

কর্ মপররকল্পনা  ও ত্রৈর্ারিক 

প্ররতবেদন দারখলকৃত ও 

আপবলাডকৃত ১ তাররখ ক াকাল পবয়ন্ট 

১৫/০৭/২০২১ 

১৫/১০/২০২১ 

১৫/০১/২০২২ 

১৫/০৪/২০২২ 

লক্ষ্যর্াৈা ১৫/০৭/২১ ১৫/১০/২১ ১৫/০১/২২ ১৫/০৪/২২    

অজমন ১৩/০৭/২১ 

 

১১/১০/২১ 

 

১৩/০১/২২ ০৭/০৪/২২  

১.৭ আওতাধীন  আঞ্চরলক/ মাঠ পর্ শাদয়র 

কার্ শালয় (প্রদর্াজয ধেদে) কর্তশক 

দারখলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল 

কর্ মপররকল্পনা ও পররেীক্ষ্ণ  প্ররতবেদবনর 

ওপর র ডব্যাক প্রদান  

র ডব্যাক িভা/কর্ মশালা 

অনুরষ্ঠত 

৪ তাররখ ক াকাল পবয়ন্ট 

১৫/০৭/২১ 

১৫/১০/২১ 

১৫/০১/২২ 

১৫/০৪/২২ 

লক্ষ্যর্াৈা ১৫/০৭/২১ ১৫/১০/২১ ১৫/০১/২২ ১৫/০৪/২২    

অজমন ১৫/০৭/২১ 

 

০৭/১০/২১ 

 

১১/০১/২২ ০৭/০৪/২২  



কার্ মক্রবর্র নার্ কর্ মিম্পাদন সূচক 

 

সূচবকর 

র্ান 

একক 

 

োস্তোয়বনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ মেছবরর 

লক্ষ্যর্াৈা 

োস্তোয়ন অগ্রগরত পররেীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াৈা/ 

অজমন 

১র্ ককায়ার্ মার ২য় ককায়ার্ মার ৩য় 

ককায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ককায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১.৮ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রোন এবাং 

পুরস্কারপ্রাপ্তদের তারলকা ওদয়বসাইদে 

প্রকাশ 

প্রেত্ত পুরস্কার ১ তাররে ক াকাল পবয়ন্ট ৩০/০৬/২০২২ 

লক্ষ্যর্াৈা - - - ৩০/০৬/২২    

অজমন - - -   

২.  আরথ শক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নঃ প্রদর্াজয নয়  

২.১ ২০২১-২২ অর্ ম েছবরর ক্রয়-

পররকল্পনা  (প্রকবল্পর  অনুবর্ারদত োরষ মক 

ক্রয় পররকল্পনািহ)   ওবয়েিাইবর্ প্রকাশ 

ক্রয়-পররকল্পনা ওবয়েিাইবর্ 

প্রকারশত 
২ তাররখ   

লক্ষ্যর্াৈা        

 

এ কার্ মালবয়র 

ককান উন্নয়ন 

প্রকল্প নাই। 

অজমন      

২.২ প্রকয়ের PSC ও PIC সভা 

আয় াজন  
সভা আয় াশজত ২ সংখ্যা   

লক্ষ্যর্াৈা       

অজমন      

২.৩ বাশষ িক উন্ন ন কর্ িসূশচ বাস্তবা ন বাশষ িক উন্ন ন কর্ িসূশচ 

বাস্তবাশ ত 
২ %   

লক্ষ্যর্াৈা       

অজশন      

২.৪ প্রকল্প ির্ারপ্ত কশবষ প্রকবল্পর িম্পদ 

(র্ানোহন, করম্পউর্ার, আিোেপৈ 

ইতযারদ) রেরধ কর্াতাবেক হস্তান্তর করা 

প্রকবল্পর িম্পদ রেরধ 

কর্াতাবেক হস্তান্তররত 
২ তাররে   

লক্ষ্যর্াৈা       

অজশন      

৩. শুদ্ধাচার িংরিষ্ট এেং দুনীরত প্ররতবরাবধ িহায়ক অন্যান্য কার্ মক্রর্……………..৩০ (অগ্রারধকার রভরত্তদত ন্যযনতম পাঁচটি কার্ শক্রম) 

৩.১ কার্ শালদয়র কার্ শাক্রদম স্বচ্ছতা ও 

গরত বৃরদ্ধর লদেয আঞ্চরলক কার্ শালয় 

পররেশ শন  

কার্ শালয় পররেশ শনকৃত 

৪ সংখ্যা 
প্রধান বয়লার 

পররেশ শক 
১০ 

লক্ষ্যর্াৈা ৩ ৩ ৩ ১    

অজমন ৩ 

(২৮/০৮/২১, 

০৭/০৯/২১, 

১৯/০৯/২১) 

৩ 

(১৭/১০/২১, 

০৮/১১/২১, 

০৫/১২/২১) 

৩ 

(৩০/০১/২২,

১০/০২/২২, 

১৪/০২/২২) 

  

৩.২ দুনীরত প্ররতদরাদধ গণশুনারনর 

আদয়াজন 

গণশুনারন আয় াশজত 

৪ সংখ্যা 
উপ-প্রধান 

েয়লার পররেশ শক 
১০ 

লক্ষ্যর্াৈা ৩ ৩ ৩ ১    

অজমন ৩ 

(২৯/০৮/২১, 

০৭/০৯/২১, 

১৯/০৯/২১) 

৩ 

(১৭/১০/২১, 

০৮/১১/২১, 

০৫/১২/২১) 

৩ 

(৩০/০১/২২,

১০/০২/২২, 

১৩/০৩/২২) 

  

৩.৩ েয়লার ব্যেহারকারীবদর ই-নরর্/ 

ইবর্ইল এর র্াধ্যবর্ েয়লাবরর কর্য়াদ 

উত্তীবণ মর তাররখ অেরহত কবর পৈ কপ্ররণ 

অেরহত পৈ কপ্রররত 

৪ % 
উপ-প্রধান 

েয়লার পররেশ শক 

৮০ 

লক্ষ্যর্াৈা ২০ ২০ ২০ ২০    

অজমন ২১ ২২ ৫২   

৩.৪ েয়লার ব্যেহারকারীবদর ই-নরর্/ 

ইবর্ইল এর র্াধ্যবর্ প্রতযয়ন পৈ কপ্ররণ 

প্রতযয়ন পৈ কপ্রররত 
৪ % 

উপ-প্রধান 

েয়লার পররেশ শক 

৮০ 
লক্ষ্যর্াৈা ২০ ২০ ২০ ২০    

অজমন ১৭ ২১ ৫২   

৩.৫ েয়লার দুর্ মর্না প্ররতবরাবধ েয়লার 

দুর্ মর্নার কারণ ও প্ররতকার এর রেষবয় 

িবচতনতা বৃরদ্ধর জন্য রল বলর্ রেতরণ 

রল বলর্ রেতরণকৃত 

৪ % 
উপ-প্রধান 

েয়লার পররেশ শক 

৮০ 

লক্ষ্যর্াৈা ২০ ২০ ২০ ২০    

অজমন ৮ ২৩ ৫৯   

 

স্বাক্ষ্ররত- 

০৭/০৪/২০২২ি 

 (প্রবকৌশলী কর্াহাম্মদ আব্দুল র্ান্নান) 

প্রধান েয়লার পররদশ মক 
 


