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২০২১-২০২২ অর্ থবছরেে ৪র্ থ ত্রৈমাসিক (০১ এসিল ২০২২ – ৩০ জুন ২০২২) িসিরবদন 

 

সংয োজনী ৪: জািীয় শুদ্ধাচাে ককৌশল কম থপসেকল্পনা, ২০২১-২০২২ 

        

কার্ থক্ররমে নাম কম থিম্পাদন সূচক 

 

সূচরকে 

মান 

একক 

 

বাস্তবায়রনে 

দাসয়ত্বিাপ্ত 

ব্যসি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ থবছরেে 

লক্ষ্যমাৈা 

বাস্তবায়ন অগ্রগসি পসেবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  মন্তব্য 

লক্ষ্যমাৈা/ 

অজথন 

১ম 

ককায়ার্ থাে 

২য় 

ককায়ার্ থাে 

৩য় 

ককায়ার্ থাে 

৪র্ থ 

ককায়ার্ থাে 

কমার্ 

অজথন 

অসজথি 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. িাসিষ্ঠাসনক ব্যবস্থা……………………………….... 

১.১ ত্রনসিকিা কসমটিে িভা আয োজন সভো আয োজজত ৪ িংখ্যা ক াকাল পরয়ন্ট ৪ লক্ষ্যমাৈা ১ ১ ১ ১  ৪  

অজথন ১ ১ ১ ১  

১.২ ত্রনসিকিা কসমটিে িভাে সিদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

বাস্তবাসয়ি সিদ্ধান্ত ৬ % িংসিষ্ট িকল 

কম থকিথা 

৮০ লক্ষ্যমাৈা ৮০ ৮০ ৮০ ৮০  ৬    

অজথন ১০০ ১০০  ১০০ ১০০  

১.৩ সুশািন িসিষ্ঠাে সনসমত্ত 

অংশীজরনে (stakeholders) 

অংশগ্রহরণ  িভা 

অনুসষ্ঠি িভা ২ িংখ্যা অসিসেি 

মহাপসেচালক 

(মািব্য ও অর্ থ) 

০২ লক্ষ্যমাৈা  ১  ১  ২  

অজথন  ১  ১  

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয় াজন প্রশিক্ষণ আয় াশজত ২ সংখ্যা উপপসেচালক 

(িসশক্ষ্ণ ও 

কম থিম্পাদন 

ব্যবস্হাপনা) 

২  

(৬০ জন)  

লক্ষ্যমাৈা  ১  ১  ২ ৩১ আগষ্ট 

২০২১ এবং 

৩১ জানুয়াসে 

২০২২ িাসেরে  

িসশক্ষ্ণ 

আরয়াজন কো 

হরয়রছ।  

অজথন  ১  ১  

১.৫ কম থ-পসেরবশ উন্নয়ন  উন্নত কর্ ম-পজিযেশ     ২ িংখ্যা ও 

িাসেে 

িকল অসিশাো 

প্রধোন 

৩০.৯.২০২১ 

(২টি- স্বোস্থ্যজেজধ 

অনুসিণ ও 

পজিষ্কোি-পজিচ্ছন্নতো 

বৃজি) 
 

লক্ষ্যমাৈা ৩০.৯. 

২০২১ 

(২টি) 

  ১৫.০৬.২০

২২(১টি) 

 ২  

 

অজথন ০৮.০৮.২১   ১৩.০২.২০

২২  

 

http://www.dip.gov.bd/


কার্ থক্ররমে নাম কম থিম্পাদন সূচক 

 

সূচরকে 

মান 

একক 

 

বাস্তবায়রনে 

দাসয়ত্বিাপ্ত 

ব্যসি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ থবছরেে 

লক্ষ্যমাৈা 

বাস্তবায়ন অগ্রগসি পসেবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  মন্তব্য 

লক্ষ্যমাৈা/ 

অজথন 

১ম 

ককায়ার্ থাে 

২য় 

ককায়ার্ থাে 

৩য় 

ককায়ার্ থাে 

৪র্ থ 

ককায়ার্ থাে 

কমার্ 

অজথন 

অসজথি 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১৫.০৬.২০২২ (১টি-

টিওএন্ডইভুক্ত 

অযকযজো র্োলোর্োল 

জেনষ্টকিণ) 

অজথন ১২.০৮.২১     

১.৬ জািীয় শুদ্ধাচাে ককৌশল 

কম থপসেকল্পনা, ২০২১-২২ ও ত্রৈমাসিক 

পসেবীক্ষ্ণ িসিরবদন িংসিষ্ট মন্ত্রণালরয় 

দাসেল ও স্ব স্ব ওরয়বিাইরর্ 

আপরলাডকেণ 

কম থপসেকল্পনা ও 

ত্রৈমাসিক িসিরবদন 

দাসেলকৃি ও 

আপরলাডকৃি 

    ১ িাসেে উপপসেচালক 

(িসশক্ষ্ণ ও 

কম থিম্পাদন 

ব্যবস্হাপনা) 

০৭.০৬.২০২১ 

১৫.১০.২০২১ 

১৫.০১.২০২২ 

১৫.০৪.২০২২ 

লক্ষ্যমাৈা ০৭.০৬. 

২০২১ 

১৫.১০. 

২০২১ 

১৫.০১. 

২০২২ 

১৫.০৪. 

২০২২ 

 ১  

অজথন ১৩.০৭.২১ ১২.১০.২০

২১  

১৩.০১.২০

২২  

১২.০৪.২০

২২ 

 

১.৭ আওতোধীন আঞ্চজলক/ র্োঠ প মোয ি 

কো মোল  (প্রয োজয ক্ষেযে) কর্তমক 

দাসেলকৃি জািীয় শুদ্ধাচাে ককৌশল 

কম থপসেকল্পনা ও পসেবীক্ষ্ণ িসিরবদরনে 

ওপে স ডব্যাক িদান  

স ডব্যাক 

িভা/কম থশালা 

অনুসষ্ঠি 

   ৪ িাসেে উপপসেচালক 

(িসশক্ষ্ণ ও 

কম থিম্পাদন 

ব্যবস্হাপনা) 

১৫.০৬.২০২১ 

৩১.১০.২০২১ 

৩১.০১.২০২২ 

৩০.০৪.২০২২ 

লক্ষ্যমাৈা ১৫.০৬. 

২০২১ 

৩১.১০. 

২০২১ 

৩১.০১. 

২০২২ 

৩০.০৪. 

২০২২ 

 ৪  

অজথন ১২.০৬.২১ ২৫.১০.২০

২১  

২৬.০১.২০

২২  

২৭.০৪.২০

২২ 

 

১.৮ শুিোচোি পুিস্কোি প্রদোন এেং 

পুিস্কোিপ্রোপ্তযদি তোজলকো ওয েসোইযে 

প্রকোশ 

প্রদত্ত পুিস্কোি     ১ তোজিখ অসিসেি 

মহাপসেচালক 

(মািব্য ও অর্ থ) 

১৫.০৬. 

২০২২ 

লক্ষ্যমাৈা    ১৫.০৬. 

২০২২ 

 ১  

অজথন    ০৯.০৬.২০

২২  

 

২.  আজথ মক ব্যেস্থ্োপনো উন্ন ন ........................................................................ 

২.১ ২০২১-২২ অর্ থ বছরেে ক্রয়-

পসেকল্পনা (িকরল্পে অনুরমাসদি বাসষ থক 

ক্রয় পসেকল্পনািহ) ওরয়বিাইরর্ িকাশ 

ক্রয়-পসেকল্পনা 

ওরয়বিাইরর্ 

িকাসশি 

২ িাসেে উপপমরচালক, 

সাংস্হাপন 

৩১/০৭/২১ (১ম বাে), 

৩০/০৪/২২ 

(িংরশাসিি ক্রয়-

পসেকল্পনাে কক্ষ্রৈ) 

লক্ষ্যমাৈা ৩১.০৭. 

২০২১ 

  ৩০.৪.২০২২  ২  

অজথন ১১.০৮.২১   ২৮.০৪.২০

২২ 

 

২.২ প্রকয়ের PSC ও PIC সভা 

আয় াজন  

সভা আয় াশজত ২ সংখ্যা িকল্প পসেচালক 

(িকল) 

দুটি িকল্প 

PIC: ৪+৪ 

PSC: ২+২ 

লক্ষ্যমাৈা ৩ ৩ ৩ ৩  ২   

অজথন ৩ ১  ৩  ৩  

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

কর্ িসূশচ বাস্তবাশ ত 

   ২ % িকল্প পসেচালক 

(িকল) 

১০০ লক্ষ্যমাৈা ১০ ৪০ ৮০ ১০০  ২   ক্রমপুসিভুি 

অজমন ৩৮ ৪৫.৪০  ৮০  ৯৯.৯৯৭%  

ও 

৭২.২১% 

 

২.৪ িকল্প িমাসপ্ত কশরষ িকরল্পে িম্পদ 

(র্ানবাহন, কসম্পউর্াে, আিবাবপৈ 

ইিযাসদ) সবসি কমািারবক হস্তান্তে কো 

িকরল্পে িম্পদ সবসি 

কমািারবক 

হস্তান্তসেি 

    ২ তোজিখ িংসিষ্ট িকল্প 

পসেচালক 

৩১.০৩.২২ লক্ষ্যমাৈা   ৩১.০৩.২২     

অজমন      



কার্ থক্ররমে নাম কম থিম্পাদন সূচক 

 

সূচরকে 

মান 

একক 

 

বাস্তবায়রনে 

দাসয়ত্বিাপ্ত 

ব্যসি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ থবছরেে 

লক্ষ্যমাৈা 

বাস্তবায়ন অগ্রগসি পসেবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  মন্তব্য 

লক্ষ্যমাৈা/ 

অজথন 

১ম 

ককায়ার্ থাে 

২য় 

ককায়ার্ থাে 

৩য় 

ককায়ার্ থাে 

৪র্ থ 

ককায়ার্ থাে 

কমার্ 

অজথন 

অসজথি 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৩. শুদ্ধাচাে িংসিষ্ট এবং দুনীসি িসিরোরি িহায়ক অন্যান্য কার্ থক্রম……………. (অগ্রোজধকোি জভজত্তযত নুযনতর্ পাঁচটি কো মক্রর্) 

৩.১ ই-যেন্ডোযিি মাধ্যরম ক্রয়কার্ থ 

িম্পাদন 

ই-কর্ন্ডাক্ষি ক্র  

সম্পন্ন 

৪ % উপপমরচালক, 

সাংস্হাপন 

৮০ লক্ষ্যমাৈা    ৮০   ক্রমপুসিভুি 

অজথন    ৬১.৫৩%  

৩.২ মামলা সনষ্পসত্ত কার্ থক্রম 

কজােদােকেণ  

সনষ্পসত্তকৃি মামলা  ৩ % উপপমরচালক 

(প্রশাসন) 

৬০ লক্ষ্যমাৈা    ৬০  ৩ ক্রমপুসিভুি 

অজথন    ৬৫%   

৩.৩ দুনীসি দমন আইন সবষরয় িসশক্ষ্ণ 

িদান 

আরয়াসজি িসশক্ষ্ণ ৪ সংখ্যা উপপসেচালক 

(িসশক্ষ্ণ ও 

কম থিম্পাদন 

ব্যবস্হাপনা) 

২টি 

(৬০ জন) 

লক্ষ্যমাৈা  ১  ১  ৪  

অজথন  ১   
১ 

 

৩.৪ প্রোজতষ্ঠোজনক গণশুনোজন  আয োজন  প্রোজতষ্ঠোজনক 

গণশুনোনী আয োজজত 

৩ িংখ্যা অসিসেি 

মহাপসেচালক 

(মািব্য ও অর্ থ) 

৪  লক্ষ্যমাৈা ১ ১ ১ ১  ৩   

অজথন ১  ১  
১ 

১  

৩.৫ অজধনস্ত শোখো/অজিযসি 

কর্ মকতমো/কর্ মচোিীযদি সোযথ র্তজেজনর্  

সভো আয োজন 

র্তজেজনর্  সভো 

আয োজজত 

৩ সংখ্যা উপপমরচালক 

(প্রশাসন) 

৪টি লক্ষ্যমাৈা ১ ১ ১ ১  ৩   

অজথন ১ ১  ১ ১  

৩.৬ অনলাইন সিরেরম অসভরর্াগ 

সনষ্পসত্তকেণ 

অসভরর্াগ 

সনষ্পসত্তকৃি 

৩ % উপপমরচালক 

(প্রশাসন) 

৮০ লক্ষ্যমাৈা ৮০ ৮০ ৮০ ৮০  ৩    

অজথন ১০০ ১০০  ১০০ ১০০  

                                                                                                                                                                                                                                                                           কমার্ঃ  ৪৪     

 


