
নিউর ো-ডেরেলপরেন্টোল প্রনিবন্ধী সু ক্ষো ট্রস্ট 

২০২১-২২ অর্ থ বছর   জোিীয় শুদ্ধোচো  ড ৌশল  ে থপন  ল্পিো  ১ে ত্রৈেোনি  পন বীক্ষি প্রনিরবদি   

 

 োর্ থক্ররে  িোে  ে থিম্পোদি সূচ  

 

সূচর   

েোি 

এ   

 

বোস্তবোয়রি  

দোনয়ত্বপ্রোপ্ত 

ব্যনি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ থবছর   

লক্ষযেোৈো 

বোস্তবোয়ি অগ্রগনি পন বীক্ষণ, ২০২১-২০২২ অনজথি 

েোি 

েন্তব্য  

লক্ষযেোৈো/ 

অজথি 

১ে 

ড োয়োর্ থো  

২য় 

ড োয়োর্ থো  

৩য় 

ড োয়োর্ থো  

৪র্ থ 

ড োয়োর্ থো  

ডেোর্ 

অজথি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রোনিষ্ঠোনি  ব্যবস্থো………………………………..... 

১.১ ত্রিনি িো  নেটি  িেো আয় োজন সভো আয় োজজত ৪ িংখ্যো ড ো োল 

পরয়ন্ট  

৪ লক্ষযেোৈো ১ ১ ১ ১ --   

অজথি ১     

১.২ ত্রিনি িো  নেটি  িেো  নিদ্ধোন্ত 

বোস্তবোয়ি 

বোস্তবোনয়ি নিদ্ধোন্ত ৬ % িংনিষ্ট ি ল 

 ে থ িথো  

১০০% লক্ষযেোৈো ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% --   

অজথি ১০০%     

১.৩ সুশোিি প্রনিষ্ঠো  নিনেত্ত অংশীজরি  

(stakeholders) অংশগ্রহরণ  িেো 

অনুনষ্ঠি িেো ২ িংখ্যো ব্যবস্থোপিো 

পন চোল   

এিনেনেনপটি  

৪ 

 

লক্ষযেোৈো  ১  ১ --    

অজথি --     

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ 
আয় াজন 

প্রশিক্ষণ 
আয় াজজত 

  ২ সংখ্যা পন চোল   

এিনেনেনপটি 

৪ 

(১৫) 

লক্ষযেোৈো ১ 

(১৫) 

১ 

(১৫) 

১ 

(১৫) 

১ 

(১৫) 

   প্রনশক্ষণ 

েনেউল প্রণয়ি 

  ো হরয়রছ। 

 
অজথি  --     

১.৫  ে থ-পন রবশ উন্নয়ি  

ড োনেে-১৯  োলীি স্বোস্থযনবনি অনুি ণ; 

ড োনেে-১৯ িংক্রেি প্রনির োরি সু ক্ষো 

িোেগ্রী নবি ণ; 

ডশৌচোগো িহ অন ি পন ষ্কো  পন চ্ছন্নিো; ও 

র্ব দ্বো ো অন ি িনিি  ণ। 

উন্নত কর্ ম-

পজিয়েশ 

    ২ িংখ্যো ও 

িোন খ 

পন চোল   

এিনেনেনপটি  

৪    

৩০.০৯.২০২১  

৩১.১২.২০২১  

৩১.০৩.২০২২  

৩০.০৬.২০২২  

 

লক্ষযেোৈো ৩০.০৯.২০

২১  

 

৩১.১২.২০

২১  

 

৩১.০৩.২০

২২  

  

৩০.০৬.২০

২২ 

   

অজথি ৩০.০৯.২০

২১  

    

১.৬ জোিীয় শুদ্ধোচো  ড ৌশল  ে থপন  ল্পিো, 

২০২১-২২ ও ত্রৈেোনি  পন বীক্ষণ প্রনিরবদি 

িংনিষ্ট েন্ত্রণোলরয় দোনখল ও স্ব স্ব 

ওরয়বিোইরর্ আপরলোে  ণ 

 ে থপন  ল্পিো  ও 

ত্রৈেোনি  

প্রনিরবদি 

দোনখলকৃি ও 

আপরলোেকৃি 

    ১ িোন খ ড ো োল 

পরয়ন্ট 

১০.০৬.২০২১  

১৫.১০.২০২১  

১৫.০১.২০২২  

১৫.০৪.২০২২  

  

লক্ষযেোৈো  ১০.০৬.২০

২১ 

 

১৫.১০.২০

২১ 

১৫.০১.২০

২২ 

১৫.০৪.২০

২২ 

   

অজথি        

১.৭ আওতোধীন  আঞ্চজিক/ র্োঠ পর্ মোয় ি 

কোর্ মোি  (প্রয়র্োজয ক্ষেয়ে) কর্তমক দোনখলকৃি 

   ৪ িোন খ -- -- লক্ষযেোৈো -- -- -- -- -- -- প্ররর্োজয িয় 

(আঞ্চজিক/ 



 োর্ থক্ররে  িোে  ে থিম্পোদি সূচ  

 

সূচর   

েোি 

এ   

 

বোস্তবোয়রি  

দোনয়ত্বপ্রোপ্ত 

ব্যনি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ থবছর   

লক্ষযেোৈো 

বোস্তবোয়ি অগ্রগনি পন বীক্ষণ, ২০২১-২০২২ অনজথি 

েোি 

েন্তব্য  

লক্ষযেোৈো/ 

অজথি 

১ে 

ড োয়োর্ থো  

২য় 

ড োয়োর্ থো  

৩য় 

ড োয়োর্ থো  

৪র্ থ 

ড োয়োর্ থো  

ডেোর্ 

অজথি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

জোিীয় শুদ্ধোচো  ড ৌশল  ে থপন  ল্পিো ও 

পন বীক্ষণ  প্রনিরবদরি  ওপ  ন েব্যো  

প্রদোি  

ন েব্যো  

িেো/ ে থশোলো 

অনুনষ্ঠি 

অজথি  -- -- -- -- --  র্োঠ পর্ মোয় ি 

কোর্ মোি  ক্ষনই) 

১.৮ শুদ্ধোচোি পুিস্কোি প্রদোন এেং 

পুিস্কোিপ্রোপ্তয়দি তোজিকো ওয় েসোইয়ে প্রকোশ 

প্রদত্ত পুিস্কোি     ১ তোজিখ পন চোল   

এিনেনেনপটি 

২০.০৬.২০২২ লক্ষযেোৈো -- -- -- ২০.০৬.২০

২২  

-- --  

অজথি 

 

 

-- -- -- -- -- 

২.  আজথ মক ব্যেস্থোপনো উন্ন ন ........................................................................ 

২.১ ২০২১-২২ অর্ থ বছর   ক্রয়-পন  ল্পিো  

(প্র রল্প   অনুরেোনদি বোনষ থ  ক্রয় 

পন  ল্পিোিহ) ওরয়বিোইরর্ প্র োশ 

ক্রয়-পন  ল্পিো 

ওরয়বিোইরর্ 

প্র োনশি 

২ িোন খ  পন চোল   

এিনেনেনপটি 

৩১.০৭.২০২১  লক্ষযেোৈো ৩১.০৭.২০

২১ 

--  -- -- -- --  

অজথি ৩১.০৭.২০

২১ 

--- -- -- -- 

২.২ প্রকয়ের PSC ও PIC 
সভা আয় াজন   

সভা 
আয় াজজত 

২ সংখ্যা -- -- লক্ষযেোৈো -- --  -- -- -- -- প্ররর্োজয িয় 

(প্রনক্রয়োিীি) অজথি -- -- -- -- -- 

২.৩ বাশষ িক উন্ন ন কর্ িসূশচ 
বাস্তবা ন 

বাশষ িক 
উন্ন ন 
কর্ িসূশচ 
বাস্তবাশ ত 

   ২ % -- -- লক্ষযেোৈো -- -- -- -- -- -- প্ররর্োজয িয় 

(প্রনক্রয়োিীি) 

 অজমন -- -- -- -- -- 

২.৪ প্র ল্প িেোনপ্ত ডশরষ প্র রল্প  িম্পদ 

(র্োিবোহি,  নম্পউর্ো , আিবোবপৈ ইিযোনদ) 

নবনি ডেোিোরব  হস্তোন্ত    ো 

প্র রল্প  িম্পদ 

নবনি ডেোিোরব  

হস্তোন্তন ি 

    ২ তোজিখ   লক্ষযেোৈো -- -- -- -- -- -- প্ররর্োজয িয়  

অজমন -- -- -- -- -- 

৩. শুদ্ধোচো  িংনিষ্ট এবং দুিীনি প্রনির োরি িহোয়  অন্যোন্য  োর্ থক্রে……………..৩০ (অগ্রোজধকোি জভজত্তয়ত ন্যযনতর্ পাঁচটি কোর্ মক্রর্) 

৩.১ এিনেনে ব্যনিরদ  G2P পদ্ধনিরি  

আনর্ থ  অনুদোি প্রদোি।  

G2P পদ্ধনিরি  

আনর্ থ  অনুদোি 

প্রদোি প্রনিরবদি  

৪ %  পন চোল  

এিনেনেনপটি 

৫০% লক্ষযেোৈো -- -- ২৫ ৫০ -- -- -- 

অজথি -- -- -- -- -- 

৩.২ নিউর ো-ডেরেলপরেন্টোল প্রনিবন্ধী 

সু ক্ষো ট্রোস্ট আইি, ২০১৩ এ  িংরশোনিি 

খিড়ো প্রণয়ি 

খিড়ো প্রণীি  

 

৪ 

 

িংখ্যো  

 

পন চোল  

এিনেনেনপটি 

 

১ 

 

লক্ষযেোৈো -- -- -- -- ১   

অজথি -- -- -- -- -- 

৩.৩ নবরশষ স্কুরল  নশক্ষ রদ  প্রনশক্ষণ  

 োর্ থক্রে িেীক্ষো 

িেীক্ষো  োর্ থক্রে 

িম্পন্নকৃি   

৪ িংখ্যো পন চোল   ১ 

(২০) 

লক্ষযেোৈো -- -- -- ১  

(১৫) 

-- --  োর্ থক্রে গ্রহণ 

  ো হরয়রছ। 



 োর্ থক্ররে  িোে  ে থিম্পোদি সূচ  

 

সূচর   

েোি 

এ   

 

বোস্তবোয়রি  

দোনয়ত্বপ্রোপ্ত 

ব্যনি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ থবছর   

লক্ষযেোৈো 

বোস্তবোয়ি অগ্রগনি পন বীক্ষণ, ২০২১-২০২২ অনজথি 

েোি 

েন্তব্য  

লক্ষযেোৈো/ 

অজথি 

১ে 

ড োয়োর্ থো  

২য় 

ড োয়োর্ থো  

৩য় 

ড োয়োর্ থো  

৪র্ থ 

ড োয়োর্ থো  

ডেোর্ 

অজথি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

অজথি -- -- -- -- -- 

৩.৪ এিনেনে ব্যনিরদ  েোি-

নপিো/অনেেোব  প্রনশক্ষণ  োর্ থক্রে িেীক্ষো 

িেীক্ষো  োর্ থক্রে 

িম্পন্নকৃি   

৪ িংখ্যো  পন চোল   ১ 

(২০) 

লক্ষযেোৈো -- -- -- ১  

(৫০) 

-- --  োর্ থক্রে গ্রহণ 

  ো হরয়রছ। 

অজথি -- -- -- -- -- 

৩.৫ ক্ষজিো কজর্টিি সভোি জসদ্ধোন্ত েোস্তেো ন 

র্জনেজিং।  

েনির্ন ং 

বোস্তবোনয়ি  

৪ % পন চোল   ৫০%  লক্ষযেোৈো ১০ ২০ ৩০ ৫০ -- --   োর্ থক্রে গ্রহণ 

  ো হরয়রছ  অজথি -- -- -- -- -- 

জে:দ্র:- ক্ষকোন ক্রজর্য়কি কোর্ মক্রর্ প্রয়র্োজয নো হয়ি তোি কোিণ র্ন্তব্য কিোয়র্ উয়েখ কিয়ত হয়ে। 

 

 

 

 

ে. ডেোোঃ আরিোয়ো  উল্ল্যোহ এ নিএেএ 

ব্যবস্থোপিো পন চোল  (যুগ্মিনচব)  

এিনেনে সু ক্ষো ট্রোস্ট 

ড োি: +৮৮-০২-৪৮৩২২৬৭৪ 

ই-ডিইল: nddptrust@gmail.com 

 

 

mailto:nddptrust@gmail.com

