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জাতীয় শুদ্ধাচার সকৌশল কর্ মপধরকল্পনা 2021-2022 অর্ থবছরেে (০১ জুলাই, ২০২১ হরে ৩০ জুন ২০২২ পর্ থন্ত) বার্ষ থক অগ্রগর্েে মূল্যায়ন প্রর্েরবদন।  

দপ্তে/সংস্থাে  নার্: স্থাপতয অধিেপ্তর, গৃহায়ন ও গণপূতম র্ন্ত্রণালয় 

কার্ মক্রদর্র নার্ কর্ মসম্পােন সূচক 

 

সূচদকর 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়দনর 

োধয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যধি/পে 

২০২১-২০২২ 

অর্ মবছদরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগধত পধরবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

সকায়ার্ মার 

২য় 

সকায়ার্ মার 

৩য় 

সকায়ার্ মার 

৪র্ ম 

সকায়ার্ মার 

সর্ার্ 

অজমন 

অধজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাধতষ্ঠাধনক ব্যবস্থা………………………………..... 

১.১ ননধতকতা কধর্টির সভা আরয়াজন সভা আরয়ার্জে ৪ সাংখ্যা ননধতকতা কধর্টি ৪ লক্ষ্যর্াত্রা ০১ ০১ ০১ ০১ ০৪ ৪  

অজমন ০১ ০১ ০১ ০১ ০৪ 

১.২ ননধতকতা কধর্টির সভার ধসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

বাস্তবাধয়ত ধসদ্ধান্ত ৬ % ননধতকতা কধর্টি ১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ৮০ ৮০ ৮০ ৮০ ১০০ ৪.৮  

অজমন ৭০ ৮০ ৮০ ৮০ ৮০ 

১.৩ সুশাসন প্রধতষ্ঠার ধনধর্ত্ত অাংশীজদনর 

(stakeholders) অাংশগ্রহদণ  সভা 

অনুধষ্ঠত সভা ২ সাংখ্যা সকল তত্ত্বাবিায়ক 

স্থপধত 

২ লক্ষ্যর্াত্রা - ০১ - ০১ ০২ ২  

অজমন  -  - ০২ 

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত 

প্রশিক্ষণ আয়োজন 

প্রশিক্ষণ 

আয়োজিত 

২ সংখ্

যা 

ধনব মাহী স্থপধত 

(সাধভ মদসস) 

২ টি 

৮০ জন 

লক্ষ্যর্াত্রা - ৪০ জন - ৪০ জন ৮০ জন ১.৮৫  

অজমন  ৩৬ জন  ৩২ জন ৬৬ জন 

১.৫ কর্ ম-পধরদবশ উন্নয়ন  উন্নে কর্ থ-

পর্েরবশ 

২ সাংখ্যা 

ও 

তাধরখ 

স াকাল পদয়ন্ট 

কর্ মকতমা এধপএ 

টির্ 

২ 

ও 

৩০/১২/২১ 

৩০/০৬/২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা  ১ 

ও 

৩০/১২/২১ 

 ২ 

ও 

৩০/০৬/২২ 

০২ ২  

অজমন  ৩০/১২/২১  ৩০/০৬/২২ ০২ 

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার সকৌশল 

কর্ মপধরকল্পনা, ২০২১-২২ ও নত্রর্াধসক 

পধরবীক্ষ্ণ প্রধতদবেন সাংধিষ্ট র্ন্ত্রণালদয় 

োধখল ও স্ব স্ব ওদয়বসাইদর্ 

আপদলাডকরণ 

কর্ মপধরকল্পনা  ও 

নত্রর্াধসক 

প্রধতদবেন 

োধখলকৃত ও 

আপদলাডকৃত 

১ তাধরখ ওদয়ব এডধর্ন ৩০/০৬/২১ 

১৭/১০/২১ 

১৬/০১/২২ 

 ও 

১৪/০৪/২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/০৬/২১ ১৭/১০/২১ ১৬/০১/২২ ১৪/০৪/২২ ০৪ ০.৭৫  

অজমন ৩০/০৬/২১ ১৭/১০/২১ - ১৪/০৪/২২ ০৩ 

১.৭ আওোধীন  আঞ্চর্লক/ র্াঠ পর্ থারয়ে 

কার্ থালয় (প্ররর্াজয ক্ষেরে) কর্তথক 

োধখলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার সকৌশল 

কর্ মপধরকল্পনা ও পধরবীক্ষ্ণ  প্রধতদবেদনর 

ওপর ধ ডব্যাক প্রোন  

ধ ডব্যাক 

সভা/কর্ মশালা 

অনুধষ্ঠত 

৪ তাধরখ   লক্ষ্যর্াত্রা      ৪ অত্র েপ্তদরর 

র্াঠ পর্ মদয় 

সকান েপ্তর 

সনই। 

অজমন      

 

১.৮ শুদ্ধাচাে পুেস্কাে প্রদান এবং 

পুেস্কােপ্রাপ্তরদে োর্লকা ওরয়বসাইরে 

প্রকাশ 

 

 

প্রদত্ত পুেস্কাে 

 

 

১ 

 

 

োর্েখ 

 

 

ননধতকতা কধর্টি 

 

 

৩০/০৬/২০২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা - - - ৩০/৬/২২ ৩০/৬/

২২ 

১  

 

 

  

 

 

 

 

 

অজমন 

    

৩০/৬/২২ 

১৩/৬/

২২ 



কার্ মক্রদর্র নার্ কর্ মসম্পােন সূচক 

 

সূচদকর 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়দনর 

োধয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যধি/পে 

২০২১-২০২২ 

অর্ মবছদরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগধত পধরবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

সকায়ার্ মার 

২য় 

সকায়ার্ মার 

৩য় 

সকায়ার্ মার 

৪র্ ম 

সকায়ার্ মার 

সর্ার্ 

অজমন 

অধজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

২.  আর্র্ থক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ........................................................................ 

২.১ ২০২১-২২ অর্ ম বছদরর ক্রয়-

পধরকল্পনা  (প্রকদল্পর  অনুদর্াধেত বাধষ মক 

ক্রয় পধরকল্পনাসহ) ওদয়বসাইদর্ প্রকাশ 

ক্রয়-পধরকল্পনা 

ওদয়বসাইদর্ 

প্রকাধশত 

২ তাধরখ তত্ত্বাবিায়ক 

স্থপধত (সর্ন্বয়) 

১০/১০/২০২১ 

ও 

১৫/০১/২০২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা - ১০/১০/২০২১ ১৫/০১/২০২১ - ২ ১  

 

 

 

অজমন  ১০/১০/২০২১ -  ১ 

২.২ প্রকরেে PSC ও PIC সভা 

আরয়াজন  

সভা আরয়ার্জে ২ সংখ্যা - - লক্ষ্যর্াত্রা      ২ অত্র েপ্তদরর 

ধনজস্ব সকান 

প্রকল্প সনই। 

অজমন      

২.৩ বার্ষ থক উন্নয়ন কর্ থসূর্চ বাস্তবায়ন বার্ষ থক উন্নয়ন 

কর্ থসূর্চ 

বাস্তবার্য়ে 

২ % - - লক্ষ্যর্াত্রা      ২ 

অজথন      

২.৪ প্রকল্প সর্াধপ্ত সশদষ প্রকদল্পর সম্পে 

(র্ানবাহন, কধম্পউর্ার, আসবাবপত্র 

ইতযাধে) ধবধি সর্াতাদবক হস্তান্তর করা 

প্রকদল্পর সম্পে 

ধবধি সর্াতাদবক 

হস্তান্তধরত 

২ োর্েখ - - লক্ষ্যর্াত্রা      ২ 

অজথন       

৩. শুদ্ধাচার সাংধিষ্ট এবাং দুনীধত প্রধতদরাদি সহায়ক অন্যান্য কার্ মক্রর্……………..৩০ (অগ্রার্ধকাে র্ভর্ত্তরে ন্যযনের্ পাঁচটি কার্ থক্রর্) 

৩.১ স্থাপতয নকশা কধর্টি কর্তমক দ্রুত 

সভটিাং করণ।  

নকশা সভটিাং 

সম্পােদনর পত্র 

৪ সাংখ্যা নকশা সভটিাং 

কধর্টি 
১৫ টি 

লক্ষ্যর্াত্রা ০৫ ০৩ ০৫ ০২ ১৫ ৪  

অজমন ০৫ ০৪ ০৫ ০২ ১৫ 

৩.২ ক্রয় কার্ মক্রদর্ স্বচ্ছতা ও 

জবাবধেধহতা আনয়দন ই-ধজধপ কার্ মক্রর্ 

সজারোরকরণ।  

ই-ধজধপ সর্ন্ডার 

ক্রয় সম্পােন 

৪ সাংখ্যা  ধনব মাহী স্থপধত  

(সাধভ মদসস) ৬ টি 

লক্ষ্যর্াত্রা - ০৩ ০২ ০১ ৬ ৪  

অজমন  ০৩ ০২      ০১ ৬ 

৩.৩ সর্য় ও ধাপ অন্যর্ায়ী ক্ষভৌে 

অবকাঠারর্া র্নর্ থারন গুনগের্ান র্নর্িে 

করে  স্থাপেয নকশা প্রণয়রন ক্ষকৌশলগে 

পদ্ধর্ে অন্যসেণ।     

নকশা প্রনয়ন ৪ সাংখ্যা  সাংধিষ্ট কর্ মকতমা 

৪ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১ ৪ ৪  

অজমন ১ ১ ১       ১ ৪ 

৩.৪ প্রকরেে র্নর্ থাণ কার্ থক্রর্ চলাকালীন 

সর্রয় নকশান্যর্ায়ী কাজ সম্পাদন 

র্নর্িে কেরণে ক্ষকৌশল অবলম্বন   

নকশানুর্ায়ী 

কাদজর 

তোরকীকরণ 

৪ % সাংধিষ্ট কর্ মকতমা) 

৭০% 

লক্ষ্যর্াত্রা - ২০% ২৫% ৭০% ৭০% ৪  

অজমন  ২০% ২৫%    ৭০% ৭০% 

৩.৫ শুদ্ধাচার প্রধতষ্ঠায়  এবাং দুনীধতম 

প্রধতদরাদি স্থাপতয নকশা সভটিাং এ  

নীধতর্ালা প্রণয়ন র্া নকশা সভটিাং এ 

স্বচ্ছতা বৃধদ্ধদত সহায়ক হদব।    

নীধতর্ালা 

প্রনয়নকৃত 

৪ তাধরখ  তত্ত্বাবিায়ক 

স্থপধত (সর্ন্বয়) 
১৫/০৬/২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা - - - ১৫/০৬/২২ ১৫/০৬/

২২ 

০  

অজমন - - - ১৫/০৬/২২ ১৫/০৬/

২২ 

সর্ার্ সুচদকর র্ান ৫০ সর্ার্ অজমন ৪৩.৪  

 


