
সংয োজনী ৪: 

দপ্তর/সংস্থোর জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কর্ মপররকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

দপ্তর/সংস্থোর নার্: রনউররা-রেরেলপরর্ন্টাল প্ররতবন্ধী সুরক্ষা ট্রস্ট  

কার্ মক্ররর্র নার্ কর্ মসম্পাদন সূচক 

 

সূচরকর 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়রনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২২-২০২৩ 

অর্ মবছররর 

লক্ষযর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০২২-২০২৩  র্ন্তব্য  

লক্ষযর্াত্রা/ 

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 ব্যবস্থা………………………………..... 

১.১ ননরতকতা করর্টির সো আয োজন সভো আয োজজত ৪ সংখ্যা ক াকাল 

পরয়ন্ট  

৪ লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১ --   

অজমন      

১.২ ননরতকতা করর্টির সোর রসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত রসদ্ধান্ত ৬ % সংরিষ্ট সকল 

কর্ মকতমা  

১০০% লক্ষযর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% --   

অজমন      

১.৩ সুশাসন প্ররতষ্ঠার রনরর্ত্ত অংশীজরনর 

(stakeholders) অংশগ্রহরণ  সো 

অনুরষ্ঠত সো ২ সংখ্যা পররচালক  

এনরেরেরপটি  

২  

 

লক্ষযর্াত্রা  ১  ১ --    

অজমন      

১.৪ শুদ্ধোচোর সংক্রোন্ত প্রজিক্ষণ আয োজন প্রজিক্ষণ আয োজজত   ২ সংখ্যো পররচালক  

এনরেরেরপটি 

৪ 

(১৫) 

লক্ষযর্াত্রা ১ 

(১৫) 

১ 

(১৫) 

১ 

(১৫) 

১ 

(১৫) 

   প্ররশক্ষরণর 

সংখ্যা ০৪  

প্ররশক্ষণার্ীর 

সংরখ্য ১৫  

অজমন       

১.৫ কর্ ম-পরররবশ উন্নয়ন  

ককারেে-১৯ কালীন স্বাস্থযরবরি অনুসরণ; 

ককারেে-১৯ সংক্রর্ন প্ররতররারি সুরক্ষা 

সার্গ্রী রবতরণ; 

কশৌচাগারসহ অর স পররষ্কার পররচ্ছন্নতা; ও 

র্ব দ্বারা অর স সরিতকরণ। 

উন্নত কর্ ম-পজরযেি     ২ সংখ্যা ও 

তাররখ 

পররচালক  

এনরেরেরপটি  

৪    

৩০.০৯.২০২১  

৩১.১২.২০২১  

৩১.০৩.২০২২  

৩০.০৬.২০২২  

লক্ষযর্াত্রা ৩০.০৯.২০

২২ 

 

৩১.১২.২০

২২  

 

৩১.০৩.২০

২৩  

  

৩০.০৬.২০

২৩ 

   

অজমন      

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল 

কর্ মপররকল্পনা, ২০২১-২২ ও নত্রর্ারসক 

পররবীক্ষণ প্ররতরবদন সংরিষ্ট র্ন্ত্রণালরয় 

দারখল ও স্ব স্ব ওরয়বসাইরর্ আপরলােকরণ 

কর্ মপররকল্পনা  ও 

নত্রর্ারসক প্ররতরবদন 

দারখলকৃত ও 

আপরলােকৃত 

    ১ তাররখ ক াকাল 

পরয়ন্ট 

১০.১০.২০২২ 

১০.০১.২০২৩ 

১০.০৪.২০২৩ 

১০.০৭.২০২৩ 

  

লক্ষযর্াত্রা  ১০.১০.২০

২২ 

 

১০.০১.২০

২৩ 

 

১০.০৪.২০

২৩ 

 

১০.০৭.২০

২৩ 

 

   

অজমন       

১.৭ আওতোধীন  আঞ্চজিক/ র্োঠ প মোয র 

কো মোি  (প্রয োজয ক্ষক্ষযে) কর্তমক দারখলকৃত 

জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কর্ মপররকল্পনা ও 

পররবীক্ষণ  প্ররতরবদরনর ওপর র েব্যাক প্রদান  

র েব্যাক 

সো/কর্ মশালা 

অনুরষ্ঠত 

   ৪ তাররখ -- -- লক্ষযর্াত্রা -- -- -- -- -- -- প্ররর্াজয নয় 

(আঞ্চজিক/ 

র্োঠ প মোয র 

কো মোি  ক্ষনই) অজমন  -- -- -- -- --  

১.৮ শুদ্ধোচোর পুরস্কোর প্রদোন এেং 

পুরস্কোরপ্রোপ্তযদর তোজিকো ওয েসোইযে 

প্রকোি 

প্রদত্ত পুরস্কোর 

 

    ১ তোজরখ পররচালক  

এনরেরেরপটি 

২০.০৬.২০২৩ লক্ষযর্াত্রা -- -- -- ২০.০৬.২০

২৩ 

-- --  

অজমন 

 

-- -- -- -- -- 



কার্ মক্ররর্র নার্ কর্ মসম্পাদন সূচক 

 

সূচরকর 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়রনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২২-২০২৩ 

অর্ মবছররর 

লক্ষযর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০২২-২০২৩  র্ন্তব্য  

লক্ষযর্াত্রা/ 

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 

   

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

২.১ ২০২১-২২ অর্ ম বছররর ক্রয়-পররকল্পনা  

(প্রকরল্পর  অনুরর্ারদত বারষ মক ক্রয় 

পররকল্পনাসহ) ওরয়বসাইরর্ প্রকাশ 

ক্রয়-পররকল্পনা 

ওরয়বসাইরর্ প্রকারশত 

২ তাররখ  পররচালক  

এনরেরেরপটি 

৩১.০৭.২০২২  লক্ষযর্াত্রা ৩১.০৭.২০

২২ 

--  -- -- -- --  

অজমন -- --- -- -- -- 

২.২ প্রকযের PSC ও PIC সভো 

আয োজন   

সভো আয োজজত ২ সংখ্যো -- ০৮ লক্ষযর্াত্রা ০২ ০২ ০২ ০২  --  

অজমন -- -- -- -- -- 

২.৩ েোজষ মক উন্ন ন কর্ মসূজচ েোস্তেো ন েোজষ মক উন্ন ন 

কর্ মসূজচ েোস্তেোজ ত 

   ২ % -- ৮০% লক্ষযর্াত্রা ২৫% ৪০% ৬০% ৮০% -- --  

অজমন -- -- -- -- -- 

২.৪ প্রকল্প সর্ারপ্ত কশরষ প্রকরল্পর সম্পদ 

(র্ানবাহন, করম্পউর্ার, আসবাবপত্র 

ইতযারদ) রবরি কর্াতারবক হস্তান্তর করা 

প্রকরল্পর সম্পদ রবরি 

কর্াতারবক হস্তান্তররত 

    ২ তোজরখ   লক্ষযর্াত্রা -- -- -- -- -- -- প্ররর্াজয নয়  

অজমন -- -- -- -- -- 

৩. শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এবং দুনীরত প্ররতররারি সহায়ক অন্যান্য কার্ মক্রর্……………..৩০ (অগ্রোজধকোর জভজত্তযত ন্যযনতর্ পাঁচটি কো মক্রর্) 

৩.১ এনরেরে ব্যরিরদর G2P পদ্ধরতরত  

আরর্ মক অনুদান প্রদান।  

G2P পদ্ধরতরত  

আরর্ মক অনুদান প্রদান 

প্ররতরবদন  

৪ %  পররচালক 

এনরেরেরপটি 

৫০% লক্ষযর্াত্রা -- -- -- ৫০ -- -- -- 

অজমন -- -- -- -- -- 

৩.২ রহসাব রক্ষণ কার্ মক্ররর্ সচ্ছতা 

আনয়রনর লরক্ষয স র্ওয়যাররর র্াধ্যরর্ 

রেরজর্ালাইরজশন    

রহসাব রক্ষরণ 

স র্ওয়যাররর প্ররয়াগ 

রনরিত করণ  

৪ %  পররচালক 

এনরেরেরপটি 

১০০%  লক্ষযর্াত্রা ১০০%  ১০০%  ১০০%  ১০০%     

অজমন -- -- -- -- -- 

৩.৩ রেরজর্াল পদ্ধরতরত বীর্া রনষ্পরত্ত  রনষ্পরত্ত কার্ মক্রর্ 

সম্পন্নকৃত  

৪ %  পররচালক  ৫০ লক্ষযর্াত্রা -- -- ১ ১  -- --    

অজমন -- -- -- -- -- 

৩.৪ কর্ মকতমা/ কর্ মচারীর  সঠিক সর্রয় 

উপরস্থরত রনরিতকরণ  

কর্ মকতমা/ কর্ মচারীর  

উপরস্থরত 

৪ %  পররচালক  ৮০% 

 

লক্ষযর্াত্রা ৮০% ৮০% ৮০% ৮০% -- --   

অজমন -- -- -- -- -- 

৩.৫ ই-যেন্ডোর পদ্ধজত চোলুকরণ   ক্র  সংক্রোন্ত জেজ্ঞজপ্ত 

েহুি প্রচোর  

৪ % পররচালক   ৫০%  লক্ষযর্াত্রা -- -- -- ৫০%  -- --   

অজমন -- -- -- -- -- 

অজমন -- -- -- --   

জে:দ্র:- ক্ষকোন ক্রজর্যকর কো মক্রর্ প্রয োজয নো হযি তোর কোরণ র্ন্তব্য কিোযর্ উযেখ করযত হযে। 

 

 


