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রযরষ্ট-'ক' 

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

দপ্তয/ংস্থায নাভ: চট্টগ্রাভ উন্নয়ন কর্তমক্ষ      

১ভ  ককায়াটায রযপাট

কাম মক্রপভয নাভ কভ মম্পাদন 

সূচক 

 

সূচপকয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়পনযদারয়

ত্বপ্রাপ্ত ব্যরি/দ 

২০২২-২০২৩ 

অথ মফছপযয 

রক্ষযভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০২২-২০২৩  ভন্তব্য 

রক্ষযভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ 

ককায়াট মা

য 

২য় 

ককায়াট মায 

৩য় 

ককায়াট মায 

৪থ ম 

ককায়াট মায 

কভাট 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

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

১.১ ননরতকতা করভটিয 

বা আপয়াজন 

বা 

আপয়ারজত 

১ ংখ্যা দস্য-রচফ 

ননরতকতা 

করভটি 

৪ রক্ষযভাত্রা ০১ ০১ ০১ ০১    

অজমন ০০      

১.২ ননরতকতা করভটিয 

বায রদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফারয়ত 

রদ্ধান্ত 

৪ % প্রান রফবাগ 

ননরতকতাকরভটি 

১০০% রক্ষযভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন ০০      

১.৩ সুান প্ররতষ্ঠায 

রনরভত্ত অংীজপনয 

(stakeholder) 

অংগ্রপণ  বা 

অনুরষ্ঠত বা ৪ ংখ্যা অথযাইপজন ও 

রযকল্পনা 

রফবাগ 

২ রক্ষযভাত্রা ১ ০ ১ ০    

অজমন ০০      

১.৪ শুদ্ধাচায ংক্রান্ত 

প্ররক্ষণ আপয়াজন 

প্ররক্ষণ 

আপয়ারজত 

২ ংখ্যা প্রান রফবাগ/ 

ননরতকতা 

করভটি 

৪(৪০ জন) রক্ষযভাত্রা 

 

১(১০) 

 

১(১০) 

 

১(১০) 

 

১(১০) 

 

 

 

  

অজমন ০০      

১.৫ কভ ম-রযপফ উন্নয়ন  উন্নত কভ ম-

রযপফ 

২ ংখ্যা ও 

তারযখ 

প্রান,প্রপকৌ

র,রযকল্পনা, 

এভ আই এ 

৩০/০৩/২৩ রক্ষযভাত্রা   ৩০/০৩/২৩     

অজমন      

অজমন      

১.৬ আওতাধীন  

আঞ্চররক/ ভাঠ ম মাপয়য 

কাম মারয় (প্রপমাজয 

কক্ষপত্র) কর্তমক দারখরকৃত 

জাতীয় শুদ্ধাচায ককৌর 

কভ ম-রযকল্পনা ও 

রযফীক্ষণ  প্ররতপফদপনয 

রপডব্যাক 

বা/কভ মা

রা অনুরষ্ঠত 

   ৪ তারযখ   রক্ষযভাত্রা - - - -   আঞ্চররক/ 

ভাঠ 

ম মাপয়য 

কাম মারয় 

কনই। 

অজমন      

অজমন      



কাম মক্রপভয নাভ কভ মম্পাদন 

সূচক 

 

সূচপকয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়পনযদারয়

ত্বপ্রাপ্ত ব্যরি/দ 

২০২২-২০২৩ 

অথ মফছপযয 

রক্ষযভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০২২-২০২৩  ভন্তব্য 

রক্ষযভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ 

ককায়াট মা

য 

২য় 

ককায়াট মায 

৩য় 

ককায়াট মায 

৪থ ম 

ককায়াট মায 

কভাট 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

ওয রপডব্যাক প্রদান  

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

২.১ ২০২২-২৩ অথ ম 

ফছপযয যাজস্ব এফং উন্নয়ন 

ফাপজপটয অনুপভারদত  

ক্রয়-রযকল্পনা  

ওপয়ফাইপট প্রকা  

ক্রয়-

রযকল্পনা 

ওপয়ফাইপট 

প্রকারত 

২ তারযখ এভ আই এ 

রফবাগ 

২৯/০৯/২২ রক্ষযভাত্রা ২৯/০৯/২

২ 

      

অজমন       

 ২.২ অনুপভারদত ফারল মক 

ক্রয় রযকল্পনায মথামথ 

ফাস্তফায়ন (যাজস্ব এফং 

উন্নয়ন ফাপজপটয)  

ফারল মক ক্রয়-

রযকল্পনা 

ফাস্তফারয়ত 

২ ংখ্যা প্রকল্প 

পরিচালক 

(কর রফবাগ) 

৮০% রক্ষযভাত্রা ২০% ৪০% ৬০% ৮০%    

অজমন ২০%      

২.৩  ফাপজট ফাস্তফায়ন  ফাপজট 

ফাস্তফারয়ত 

৩ % অথ/ প্রকল্প 

রফবাগ 

৮০% রক্ষযভাত্রা ২০% ৪০% ৬০% ৮০%    

অজমন ২০%      

২.৪ প্রকপল্পয  PIC বা 

আপয়াজন  

বা 

আপয়ারজত 

৩ তারযখ প্রপকৌর 

রফবাগ/ প্রকল্প 

রফবাগ 

PIC- ৩০ রক্ষযভাত্রা  ১০ ১০ ১০    

অজমন ০০      

২.৫ প্রকল্প ভারপ্ত কপল 

প্রকপল্পয ম্পদ (মানফান, 

করম্পউটায, আফাফত্র 

ইতযারদ) রফরধ কভাতাপফক 

স্তান্তয কযা 

প্রকপল্পয 

ম্পদ রফরধ 

কভাতাপফক 

স্তান্তরযত 

   ৫  প্রকল্প 

পরিচালক 

(কর রফবাগ) 

 রক্ষযভাত্রা - -  ২৯/০৬/২৩    

অজমন - -   

৩. শুদ্ধাচায ংরিষ্ট এফং দুনীরত প্ররতপযাপধ ায়ক অন্যান্য কাম মক্রভ……………..৩০ (অগ্রারধকায রবরত্তপত নুযনতভ াঁচটি কাম মক্রভ) 

৩.১ যকারয মানফাপনয 

মথামথ ব্যফায 

রনরিতকযণ 

মথামথ 

ব্যফায এয 

প্ররতপফদন 

 ৩ তারযখ প্রান ও  

মারিক রফবাগ 

২৯/০৬/২৩ রক্ষযভাত্রা - - - ২৯/০৬/২৩    

অজমন - - -   

৩.২ রফপল প্রকল্প 

ছাড়ত্র অনরাইনরবরত্তক 

কফাপ্রদান রনরিতকযণ 

ফাস্তফায়নকৃত  ৫ % রযকল্পনা 

রফবাগ 

৮০% রক্ষযভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন ১০০%      

৩.৩ রনভ মাণ অনুপভাদন 

ংক্রান্ত 

ফাস্তফায়নকৃত  ৫ % রযকল্পনা 

রফবাগ 

৮০% রক্ষযভাত্রা ৪০% ৫০% ৬০% ৮০%    

অজমন ৪০%      

৩.৪ প্লট/ফ্ল্যাট এয তথ্য ারনাগাদ ৪ % এভ আই এ ও ৭৫% রক্ষযভাত্রা ১৫% ৩০% ৫০% ৭৫%    



কাম মক্রপভয নাভ কভ মম্পাদন 

সূচক 

 

সূচপকয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়পনযদারয়

ত্বপ্রাপ্ত ব্যরি/দ 

২০২২-২০২৩ 

অথ মফছপযয 

রক্ষযভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০২২-২০২৩  ভন্তব্য 

রক্ষযভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ 

ককায়াট মা

য 

২য় 

ককায়াট মায 

৩য় 

ককায়াট মায 

৪থ ম 

ককায়াট মায 

কভাট 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

অনরাইনরবরত্তক 

ারনাগাদকযণ 

এপেট 

ল্যান্ড/রফরডং 

রফবাগ 

অজমন ০০      

 


