
সংয োজনী ৪: 

দপ্তর/সংস্থোর জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কর্ মপররকল্পনা, ২০২১-২০২২ 

দপ্তর/সংস্থোর নার্: উপজজলা রনর্ মাহী অরিসাজরর কার্ মালয়, রসরাজরিখান, মুন্সীগঞ্জ  

কার্ মক্রজর্র নার্ কর্ মসম্পািন সূচক 

 

সূচজকর 

র্ান 

একক 

 

র্াস্তর্ায়জনর 

িারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পি 

২০২১-২০২২ 

অর্ মর্ছজরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

র্াস্তর্ায়ন অগ্রগরত পররর্ীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

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 ব্যর্স্থা………………………………..... 

১.১ ননরতকতা করর্টির সভা আয োজন সভো আয োজজত ৪ সংখ্যা উপযজলো 

জনর্ বোহী 

অজিসোর  

০৪ লক্ষ্যর্াত্রা ০১ ০১ ০১ ০১ ০৪    

অজমন      

১.২ ননরতকতা করর্টির সভার রসদ্ধান্ত 

র্াস্তর্ায়ন 

র্াস্তর্ারয়ত রসদ্ধান্ত ৬ % উপযজলো 

জনর্ বোহী 

অজিসোর  

১০০%  লক্ষ্যর্াত্রা ২৫% ২৫% ২৫% ২৫%   ১০০%   

অজমন      

১.৩ সুশাসন প্ররতষ্ঠার রনরর্ত্ত অংশীজজনর 

(stakeholders) অংশগ্রহজণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ২ সংখ্যা উপযজলো 

জনর্ বোহী 

অজিসোর  

০৪  লক্ষ্যর্াত্রা ০১  ০১  ০১  ০১ ০৪    

অজমন      

১.৪ শুদ্ধোচোর সংক্রোন্ত প্রজিক্ষণ আয োজন প্রজিক্ষণ 

আয োজজত 

     ২ সংখ্যো উপযজলো 

জনর্ বোহী 

অজিসোর  

০২  লক্ষ্যর্াত্রা  ০১   ০১  ০২    

অজমন      

১.৫ কর্ ম-পররজর্শ উন্নয়ন  উন্নত কর্ ব-

পজরযর্ি 

    ২ সংখ্যা ও 

তাররখ 

উপযজলো 

জনর্ বোহী 

অজিসোর  

০৪ 

 

লক্ষ্যর্াত্রা ০১ ০১ ০১ ০১  ০৪    

২৫-০৯-২১ 

 

১৪-১২-২১ ২৪-০৩-২২ ১৫-০৬-২২   

অজমন      

     



কার্ মক্রজর্র নার্ কর্ মসম্পািন সূচক 

 

সূচজকর 

র্ান 

একক 

 

র্াস্তর্ায়জনর 

িারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পি 

২০২১-২০২২ 

অর্ মর্ছজরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

র্াস্তর্ায়ন অগ্রগরত পররর্ীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

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 

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল 

কর্ মপররকল্পনা, ২০২১-২২ ও নত্রর্ারসক 

পররর্ীক্ষ্ণ প্ররতজর্িন সংরিষ্ট র্ন্ত্রণালজয় 

িারখল ও স্ব স্ব ওজয়র্সাইজর্ 

আপজলাডকরণ  

কর্ মপররকল্পনা  ও 

নত্রর্ারসক 

প্ররতজর্িন 

িারখলকৃত ও 

আপজলাডকৃত 

    ১ তাররখ উপযজলো 

জনর্ বোহী 

অজিসোর ও 

সহকোরী 

প্প্রোগ্রোর্োর 

(আইজসটি) 

জনর্ বোজরত তোজরখ লক্ষ্যর্াত্রা র্ন্ত্রীপজরষদ 

জর্ভোগ 

প্েযক  

জনর্ বোজরত 

তোজরখ 

৩১-১২-২১  ২৫-০৩-২২ ১৫-০৬-২২     

অজমন      

১.৭ শুদ্ধোচোর পুরস্কোর প্রদোন এর্ং 

পুরস্কোরপ্রোপ্তযদর তোজলকো ওয র্সোইযে 

প্রকোি 

প্রদত্ত পুরস্কোর     ১ তোজরখ প্জলো 

প্রিোসক   
৩০/০৫/২২  লক্ষ্যর্াত্রা    ৩০/০৫/২২    

অজমন 

 

 

     

  



২.  আজে বক ব্যর্স্থোপনো উন্ন ন ........................................................................ 

২.১ ২০২১-২২ অর্ ম র্ছজরর ক্রয়-

পররকল্পনা  (প্রকজল্পর  অনুজর্ারিত র্ারষ মক 

ক্রয় পররকল্পনাসহ)   ওজয়র্সাইজর্ প্রকাশ 

ক্রয়-পররকল্পনা 

ওজয়র্সাইজর্ 

প্রকারশত 

4 তাররখ উপযজলো জনর্ বোহী 

অজিসোর ও 

সহকোরী প্প্রোগ্রোর্োর 

(আইজসটি) 

৩১/০৯/২২ লক্ষ্যর্াত্রা ৩১/০৯/২২         পর্ মায়ক্রজর্ 

র্রাদ্দ 

অনুর্ায়ী 

ক্রয় 

পররকল্পনা 

করা হজর্  

অজমন      

অজবন      

৩. শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এর্ং দুনীরত প্ররতজরাজে সহায়ক অন্যান্য কার্ মক্রর্……………..৩০ (অগ্রোজর্কোর জভজত্তযত ন্যুনতর্ পাঁচটি কো বক্রর্) 

৩.১ জাতীয় শুদ্ধোচোর প্কৌিল র্োস্তর্ো যনর 

লযক্ষু অংিীজন ও প্সর্ো গ্রজহতোযদর 

সোযে সযচতনতোমূলক সভো আয োজন     

আয োজজত সভো   ৪ সংখ্যা উপযজলো জনর্ বোহী 

অজিসোর  

০৮ লক্ষ্যর্াত্রা ০২ ০২ ০২ ০২ ০৮    

অজমন      

৩.২ গণশুনোনী আয োজন  গণশুনোনী 

আয োজজত  

৪ সংখ্যা উপযজলো জনর্ বোহী 

অজিসোর  
৪৮ লক্ষ্যর্াত্রা ১২ ১২ ১২ ১২ ৪৮    

অজমন      

৩.৩ উপযজলো প্রিোসযনর কো বক্রর্সমূহ 

সোর্োজজক প্ োগোয োগ র্োধ্যর্ ও তথ্য 

র্োতো যন প্রকোি    

সোর্োজজক 

প্ োগোয োগ র্োধ্যর্ 

ও তথ্য র্োতো যন 

প্রকোি   

৪ সংখ্যা  উপযজলো জনর্ বোহী 

অজিসোর ও 

সহকোরী প্প্রোগ্রোর্োর 

(আইজসটি)  

২৪ টি  লক্ষ্যর্াত্রা ৬ ৬ ৬ ৬ ২৪   

অজমন      

৩.৪ উপযজলো চত্তযরর দৃশ্যর্োন স্থোযন 

জসটিযজন চোে বোর স্থোপন  

জসটিযজন চোে বোর 

স্থোপন 

৪ সংখ্যা উপযজলো জনর্ বোহী 

অজিসোর  
০১  লক্ষ্যর্াত্রা  ০১   ০১   

অজমন      

৩.৫ উপযজলো পজরষদ ভর্যনর 

প্রযর্িদ্বোযর অজভয োগ র্ক্স স্থোপন ও 

অজভয োযগর জর্ষয  পদযক্ষপ গ্রহণ    

অজভয োগ র্ক্স 

স্থোপন   

৪ সংখ্যা উপযজলো জনর্ বোহী 

অজিসোর  
১২ টি  লক্ষ্যর্াত্রা ০৩ ০৩ ০৩ ০৩ ১২   

অজমন      

 


