
রযরষ্ট-'খ' 

                     দপ্তয/ংস্থা-এয জাতীয় শুদ্ধাচায ককৌর কভ ম-রযকল্পনা, ২০২২-২০২৩  

দপ্তয/ংস্থায নাভ:  ক্ষুদ্র নৃগগাষ্ঠীয কারচাযার একাগেরভ, রফরযররয, কনত্রগকাণা। 

কাম মক্রগভয নাভ কভ মম্পাদন 

সূচক 

 

সূচগকয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়গনয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২২-

২০২৩ 

অথ মফছগযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ 

ককায়ার্ মায 

২য় 

ককায়ার্ মায 

৩য় 

ককায়ার্ মায 

৪থ ম 

ককায়ার্ মায 

কভার্ 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারনক ব্যফস্থা……………………………… ১৭ 

১.১ ননরতকতা করভটিয বা 

আগয়াজন 

বা 

আগয়ারজত 

১ ংখ্যা         ৪ রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.২ ননরতকতা করভটিয বায 

রদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফারয়ত 

রদ্ধান্ত 

৪ %         ১০০% রক্ষ্যভাত্রা ২৫% ২৫% ২৫% ২৫%    

অজমন      

১.৩ সুান প্ররতষ্ঠায রনরভত্ত 

অংীজগনয (stakeholders) 

অংগ্রগণ  বা 

অনুরষ্ঠত বা ৪ ংখ্যা         ২ রক্ষ্যভাত্রা - ১ - ১    

অজমন      

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ 

আয় াজন 

প্রশিক্ষণ 

আয় াশজত 

২ সংখ্যা         ২ রক্ষ্যভাত্রা 

 

- ১ - ১  

 

  

অজমন      

১.৫ কভ ম-রযগফ উন্নয়ন 

(টিওএন্ডইভুি অগকগজা ভারাভার 

রনষ্পরত্তকযণ/নরথ রফনষ্টকযণ/ 

রযষ্কায-রযচ্ছন্নতা বৃরদ্ধ/ 

ভররাগদয জন্য পৃথক  

ওয়ারুগভয ব্যফস্থা কযা ইতযারদ  

উন্নত  

কভ ম-রযগফ 

২ ংখ্যা 

ও 

তারযখ 

        ২ রক্ষ্যভাত্রা ২৯/০৯/২০২২ - ৩০/০৩/২০২৩ -    

অজমন      

১.৬ আওতাধীন ভাঠ ম মাগয়য 

কাম মারয় (প্রগমাজয কক্ষ্গত্র) কর্তমক 

দারখরকৃত জাতীয় শুদ্ধাচায ককৌর 

কভ ম-রযকল্পনা ও রযফীক্ষ্ণ  

প্ররতগফদগনয ওয রপেব্যাক 

প্রদান  

রপেব্যাক 

বা/কভ মারা 

অনুরষ্ঠত 

৪ তারযখ   রক্ষ্যভাত্রা - - - -              

     

            

           

  । 

অজমন      

  



-২- 

২.  আরথ মক ব্যফস্থানা উন্নয়ন ........................................................................ ১৫ 

২.১ ২০২২-২৩ অথ ম ফছগযয ক্রয়-

রযকল্পনা (প্রকগল্পয অনুগভারদত 

ফারল মক ক্রয় রযকল্পনা) 

ওগয়ফাইগর্ প্রকা  

ক্রয়-রযকল্পনা 

ওগয়ফাইগর্ 

প্রকারত 

২ তারযখ   রক্ষ্যভাত্রা - - - -      

        

     বড় 

      

   

        

   । 

অজমন      

২.২ অনুগভারদত ফারল মক ক্রয় 

রযকল্পনায মথামথ ফাস্তফায়ন 

(প্রকগল্পয ক্রয় রযকল্পনা)  

ক্রয় রযকল্পনা 

ফাস্তফারয়ত 

২ %   রক্ষ্যভাত্রা - - - -          

  । 

অজমন      

২.৩  ফাগজর্ ফাস্তফায়ন  ফাগজর্ 

ফাস্তফারয়ত 

৩ %         ১০০%  ২৫% ২৫% ২৫% ২৫%    

২.৪ প্রকয়ের PSC ও PIC সভা 

আয় াজন  

সভা আয় াশজত ৩ সংখ্যা   রক্ষ্যভাত্রা              

  । অজমন      

২.৫ প্রকল্প ভারপ্ত কগল প্রকগল্পয 

ম্পদ (মানফান, করম্পউর্ায, 

আফাফত্র ইতযারদ) রফরধ 

কভাতাগফক স্তান্তয কযা 

প্রকগল্পয ম্পদ 

রফরধ 

কভাতাগফক 

স্তান্তরযত 

   ৫ তারযখ   রক্ষ্যভাত্রা       ককান 

প্রকল্প কনই 

রফধায় 

প্রগমাজয 

নয়। 

অজমন      

৩. শুদ্ধাচায ংরিষ্ট এফং দুনীরত প্ররতগযাগধ ায়ক অন্যান্য কাম মক্রভ…………….. ১৮ (অগ্রারধকায রবরত্তগত ১ নং  নুযনতভ চাযটি কাম মক্রভ) 

৩.১ যকারয মানফাগনয মথামথ 

ব্যফায রনরিতকযণ  

  ৩    রক্ষ্যভাত্রা       যকারয 

মানফান 

কনই। 

প্রগমাজয 

নয়। 

অজমন      

৩.২ রনয়রভত রনফ মাী রযলদ বা 

কযা 

রনফ মাী রযলদ 

বা অনুরষ্ঠত 

 ৫              ৪ রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

৩.৩ অনরাইগন াংস্কৃরতক 

অনুষ্ঠান প্রচায 

অনরাইগন 

অনুষ্ঠান প্রচারযত 

 ৫ %         

     

১০০% রক্ষ্যভাত্রা ২৫% ২৫% ২৫% ২৫%    

অজমন      

৩.৪ একাগেরভয কাম মক্রভ রনগয় 

অংীজনগদয বা 

 ৫              ২ রক্ষ্যভাত্রা - ১ - ১    

অজমন      

 

রফ:দ্র:- ককান ক্ররভগকয কাম মক্রভ প্রগমাজয না গর তায কাযণ ভন্তব্য করাগভ উগেখ কযগত গফ। 

 


