
পরিরিষ্ট-'ক' 

                     দপ্তি/সংস্থাি জাতীয় শুদ্ধাচাি ককৌিল কর্ ম-পরিকল্পনা, ২০২১-২০২২  

দপ্তি/সংস্থাি নার্: চট্টগ্রার্ উন্নয়ন কর্তমপক্ষ 

কার্ মক্রমর্ি নার্ কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচমকি 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়মনিদারয়

ত্বপ্রাপ্ত ব্যরি/পদ 

২০২১-

২০২২ 

অর্ মবছমিি 

লক্ষযর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পরিবীক্ষণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ককায়ার্ মাি 

২য় 

ককায়ার্ মাি 

৩য় 

ককায়ার্ মাি 

৪র্ ম 

ককায়ার্ মাি 

কর্ার্ 

অজম

ন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারনক ব্যবস্থা………………………………..... 

১.১ ননরতকতা করর্টিি সভা 

আময়াজন 

সভা আময়ারজত ৪ সংখ্যা ননরতকতা করর্টি ৪ লক্ষযর্াত্রা ০১ ০১ ০১ ০১  ০৪  

অজমন ০১ ০১ ০১ ০১ ০৪ 

১.২ ননরতকতা করর্টিি সভাি রসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত 

রসদ্ধান্ত 

৬ % প্রিাসন রবভাগ 

ননরতকতা করর্টি 

৮৫% লক্ষযর্াত্রা ৮৫% ৮৫% ৮৫% ৮৫%  ০৬  

অজমন ৮৫% ৮৫% ৮৫% ৮৫%  

১.৩ সুিাসন প্ররতষ্ঠাি রনরর্ত্ত 

অংিীজমনি (stakeholders) 

অংিগ্রহমণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ২ সংখ্যা অর্িাইমজিন ও 

প্ল্যারনং রবভাগ 

২ লক্ষযর্াত্রা ০ ১ ০ ১  ০২  

অজমন ০১   ০১(০২৮/০৬

/২০২২ 

 

১.৪ শুদ্ধাচাি সংক্রান্ত প্ররিক্ষণ 

আময়াজন 

প্ররিক্ষণ 

আময়ারজত 

২ সংখ্যা প্রিাসন রবভাগ 

ননরতকতা করর্টি 

০৪(৪০) লক্ষযর্াত্রা 

 

০১(১০) 

 

০১(১০) 

 

০১(১০) 

 

০১(১০) 

 

 ১.৫০ 

 

 

অজমন ০১(১০) 

 

০১(১০) 

 

০১(১০) 

 

- ০৩(

৩০ 

 

১.৫ কর্ ম-পরিমবি উন্নয়ন ও স্বাস্থয 

রবরি প্ররতপালন/ অমকমজা র্ালার্াল 

রবনষ্টকিণ/ পরিষ্কাি পরিচছন্ন           

কজািদািকিণ 

উন্নত কর্ ম-

পরিমবি 

২ সংখ্যা 

ও 

তারিখ 

প্রিাসন,প্রমকৌিল

, পরিকল্পনা,এর্ 

আই এস রবভাগ 

৩০/০৩/২২ লক্ষযর্াত্রা 

 

  ৩০/০৩/২২   ০২  

অজমন   ৩০/০৩/২২   

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচাি ককৌিল কর্ ম-

পরিকল্পনা, ২০২১-২২ ও নত্রর্ারসক 

পরিবীক্ষণ প্ররতমবদন সংরিষ্ট 

র্ন্ত্রণালময় দারখল ও স্ব স্ব 

ওময়বসাইমর্ আপমলাডকিণ 

 

 

কর্ ম-পরিকল্পনা  

ও নত্রর্ারসক 

প্ররতমবদন 

দারখলকৃত ও 

আপমলাডকৃত 

১ তারিখ এর্ আই এস 

রবভাগ 

৩০/৬/২১ 

১৭/১০/২১ 

১০/০১/২২ 

১০/০৪/২২ 

লক্ষযর্াত্রা ৩০/৬/২১ 

১৭/১০/২১ 

১০/০১/২২ ১০/০৪/২২ -  ০১ **৪র্ ম 

ককায়ার্ মামিি 

রিমপ মার্  

২০২২-২০২৩ 

অর্ মবছমিি 

১র্ 

ককায়ার্ মামি 

পাঠামনা হমব। 

অজমন ৩০/৬/২১ 

১৭/১০/২১ 

১০/০১/২২ ১০/০৪/২২ **  



কার্ মক্রমর্ি নার্ কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচমকি 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়মনিদারয়

ত্বপ্রাপ্ত ব্যরি/পদ 

২০২১-

২০২২ 

অর্ মবছমিি 

লক্ষযর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পরিবীক্ষণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ককায়ার্ মাি 

২য় 

ককায়ার্ মাি 

৩য় 

ককায়ার্ মাি 

৪র্ ম 

ককায়ার্ মাি 

কর্ার্ 

অজম

ন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১.৭ আওতািীন  আঞ্চরলক/ র্াঠ 

পর্ মাময়ি কার্ মালয় (প্রমর্াজয কক্ষমত্র) 

কর্তমক দারখলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচাি 

ককৌিল কর্ ম-পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ  

প্ররতমবদমনি ওপি রিডব্যাক প্রদান  

রিডব্যাক 

সভা/কর্ মিালা 

অনুরষ্ঠত 

   ৪ তারিখ এর্ আই এস 

রবভাগ 

 লক্ষযর্াত্রা - - - -   চউক 

আওতািীন  

আঞ্চরলক 

পর্ মাময়ি 

কার্ মালয় কনই।  

 

 

 

অজমন      

১.৮ শুদ্ধাচাি পুিস্কাি প্রদান এবং 

পুিস্কািপ্রাপ্তমদি তারলকা ওময়বসাইমর্ 

প্রকাি 

প্রদত্ত পুিস্কাি     ১ তারিখ ননরতকতা করর্টি ৩০/০৩/২২ 

(২০২০-

২০২১) 

৩০/০৬/২২ 

(২০২১-

২০২২) 

 

লক্ষযর্াত্রা   ৩০/০৩/২২ ৩০/০৬/২২  ০১  

অজমন   ৩০/০৩/২২ ৩০/০৬/২২  

২.  আরর্ মক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ........................................................................ 

২.১ ২০২১-২২ অর্ ম বছমিি ক্রয়-

পরিকল্পনা পরিকল্পনা  (প্রকমল্পি  

অনুমর্ারদত বারষ মক ক্রয় 

পরিকল্পনাসহ)   ওময়বসাইমর্ প্রকাি 

ক্রয়-পরিকল্পনা 

ওময়বসাইমর্ 

প্রকারিত 

২ তারিখ এর্ আই এস 

রবভাগ 

৩০/০৯/২১ লক্ষযর্াত্রা ৩০/০৯/২১     ০২  

অজমন ২৮/০৯/২১     



 

কার্ মক্রমর্ি নার্ কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচমকি 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়মন

িদারয়ত্বপ্রা

প্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ মবছমিি 

লক্ষযর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পরিবীক্ষণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ককায়ার্ মাি 

২য় 

ককায়ার্ মাি 

৩য় 

ককায়ার্ মাি 

৪র্ ম 

ককায়ার্ মাি 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

২.২ প্রকমল্পি PSC / PIC সভা 

আময়াজন 

  

সভা আময়ারজত ২ সংখ্যা প্রমকৌিল 

রবভাগ 

PSC-২ লক্ষযর্াত্রা ০ ১ ০ ১  ০০  

অজমন      

PIC-৪ লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১  

অজমন      

২.৩ বারষ মক উন্নয়ন কর্ মসূরচ বাস্তবায়ন বারষ মক উন্নয়ন 

কর্ মসূরচ 

বাস্তবারয়ত 

   ২ % প্রমকৌিল 

রবভাগ 

৮৫% লক্ষযর্াত্রা ২০% ৪০% ৬০% ৮০%  ০২  

অজমন ২০% ৪০% ৬০% ৮৫% ৮৫% 

২.৪ প্রকল্প সর্ারপ্ত কিমষ প্রকমল্পি 

সম্পদ (র্ানবাহন, করম্পউর্াি, 

আসবাবপত্র ইতযারদ) রবরি কর্াতামবক 

হস্তান্তি কিা 

প্রকমল্পি সম্পদ 

রবরি কর্াতামবক 

হস্তান্তরিত 

    ২ তারিখ প্রমকৌিল 

রবভাগ 

৩০/০৬/২২ লক্ষযর্াত্রা    ৩০/০৬/২

২ 

 ০০  

অজমন    -  

৩. শুদ্ধাচাি সংরিষ্ট এবং দুনীরত প্ররতমিামি সহায়ক অন্যান্য কার্ মক্রর্……………..৩০ (অগ্রারিকাি রভরত্তমত নুযনতর্ পাঁচটি কার্ মক্রর্) 

৩.১ কসবা সপ্তাহ এবং রসরডএ ভবমন 

রডরজর্াল রডসমপ্ল্ এি র্াধ্যমর্ 

জনগণমক রস.রড. এ প্রদত্ত কসবা, 

কসবাি িিন, সহমজ কসবা প্রারপ্তি 

রবষময় অবরহতকিণ 

কসবা সপ্তাহ 

চালুকিণ 

৬ তারিখ ননরতকতা 

করর্টি ও 

এর্ আই 

এস রবভাগ 

৩০/০৬/২২ লক্ষযর্াত্রা - - - ৩০/০৬/২

২ 

 ০৬ ৩০/

০৬/

২০২

২ 

আ

ভ্যন্ত 

রীণ

ভ্া

বে 

‘বে

ো ে 

প্তাহ 

সূচ

না’ 

অজমন - - - ৩০/০৬/২

২ 

 

৩.২ ভূরর্ ব্যবহাি ছাড়পত্র 

অনলাইনরভরত্তক কসবাপ্রদান 

রনরিতকিণ   

বাস্তবায়নকৃত ৬ % পরিকল্পনা 

রবভাগ 

১০০% লক্ষযর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  ০৬  

অজমন ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০

% 

৩.৩ রবমিষ প্রকল্প ছাড়পত্র 

অনলাইনরভরত্তক কসবাপ্রদান 

বাস্তবায়নকৃত ৬ % পরিকল্পনা 

রবভাগ 

৭০% লক্ষযর্াত্রা ৪০% ৫০% ৬০% ৭০%  ০৬  

অজমন ৪০% ৫০% ৬০% ৭০% ৭০% 



কার্ মক্রমর্ি নার্ কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচমকি 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়মন

িদারয়ত্বপ্রা

প্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ মবছমিি 

লক্ষযর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পরিবীক্ষণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ককায়ার্ মাি 

২য় 

ককায়ার্ মাি 

৩য় 

ককায়ার্ মাি 

৪র্ ম 

ককায়ার্ মাি 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

রনরিতকিণ   

৩.৪ রনর্ মাণ অনুমর্াদন সংক্রান্ত কার্ মক্রর্ 

বাস্তবায়নকৃত 

৬ % পরিকল্পনা 

রবভাগ 

৭০% লক্ষযর্াত্রা ৪০% ৫০% ৬০% ৭০%  ০৬  

অজমন ৪০% ৫০% ৬০% ৭০% ৭০% 

৩.৫ প্ল্র্/ফ্ল্যার্ এি তথ্য 

অনলাইনরভরত্তক হালনাগাদকিণ 

হালনাগাদ ৬ % এর্ আই 

এস ও 

এমের্ 

ল্যান্ড 

রবভাগ 

৫০% লক্ষযর্াত্রা ২০% ৩০% ৪০% ৫০%  ০৬  

অজমন ২০% ১৫% ১০% ০৫% ৫০

% 

 

রব:দ্র:- ১.৭ ক্ররর্মকি কার্ মক্রর্ প্রমর্াজয নয়। 

কর্ার্ অজন=৫১.৫০/৫৬.০০=৯২.০০/১০০। 

 


