
 

 দপ্তর/সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ মপরর ল্পনা, ২০২১-২০২২ প্রথম ক ায়ার্ মার (জুলাই-কেপ্টেম্বর, ২০২১) বাস্তবায়ন অগ্রগরত 

  

দপ্তর/েংস্থার নার্: বাংলাপ্টদশ মুরিপ্ট াদ্ধা  ল্যাণ ট্রাস্ট। 

 

 া মক্রপ্টর্র নার্  র্ মেম্পাদন সূচ  

 

সূচপ্ট র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়প্টনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যরি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ মবছপ্টরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ ক ায়ার্ মার ২য় ক ায়ার্ মার ৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম ক ায়ার্ মার কর্ার্ অজমন অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারন  ব্যবস্থা………………………………..... ২২ 

১.১ ননরত তা  রর্টির েভা আয় াজন সভা আয় াজজত ৪ েংখ্যা ক া াল পপ্টয়ন্ট  র্ ম তমা 

(NIS) 

০৪টি লক্ষ্যর্াত্রা ০১ টি ০১ টি ০১ টি ০১ টি    

অজমন ০১ টি 

০৬-৯-২১ 

    

১.২ ননরত তা  রর্টির েভার রেদ্ধান্ত বাস্তবায়ন বাস্তবারয়ত রেদ্ধান্ত ৬ % ক া াল পপ্টয়ন্ট  র্ ম তমা 

(NIS)/ে ল রবভাগ/শাখা 

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন ১০০%     

১.৩ সুশােন প্ররতষ্ঠার রনরর্ত্ত অংশীজপ্টনর 

(stakeholders) অংশগ্রহপ্টণ  েভা 

অনুরষ্ঠত েভা ২ েংখ্যা ক া াল পপ্টয়ন্ট  র্ ম তমা 

(NIS) 

০৪টি লক্ষ্যর্াত্রা ০১ টি ০১ টি ০১ টি ০১ টি    

অজমন ০১ টি 

২৯-৯-২১ 

অনুরষ্ঠত হপ্টব 

    

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয় াজন প্রশিক্ষণ আয় াশজত ২ সংখ্যা েরচব/ক া াল পপ্টয়ন্ট 

 র্ ম তমা (NIS) 

০২টি  

(৫০ জন) 

লক্ষ্যর্াত্রা ০১ টি  

(২৫ জন) 

- ০১ টি 

(২৫ জন) 
    

অজমন ৩০-৯-২১  

অনুরষ্ঠত হপ্টব 

(২৫ জন) 

-  -  

১.৫  র্ ম-পররপ্টবশ উন্নয়ন  উন্নত কম ম-পজরয়েশ ২ েংখ্যা ও 

তাররখ 

েরচব 

বাংলাপ্টদশ মুরিপ্ট াদ্ধা 

 ল্যাণ ট্রাস্ট 

০৩টি 

৩০-০৯-২১ 

৩১-১২-২১ 

৩১-০৩-২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০-৯-২১ ৩১/১২/২১ ৩১-৩-২২ -    

অজমন ১৯-৯-২১     

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা, ২০২১-২২ ও 

নত্রর্ারে  পররবীক্ষ্ণ প্ররতপ্টবদন েংরিষ্ট র্ন্ত্রণালপ্টয় দারখল ও 

স্ব স্ব ওপ্টয়বোইপ্টর্ আপপ্টলাড রণ 

 র্ ম-পরর ল্পনা  ও 

নত্রর্ারে  প্ররতপ্টবদন 

দারখলকৃত ও 

আপপ্টলাডকৃত 

১ তাররখ েরচব/ক া াল পপ্টয়ন্ট 

 র্ ম তমা (NIS)/ 

আইরেটি কেল 

০৬/০৬/২১ 

১২/১০/২১ 

১২/০১/২২ 

১২/৪/২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা ০৬/০৬/২১ 

 

১২-১০-২১ 

 

১২-১-২২ 

 

১২-৪-২২    

অজমন ৩০-০৯-২১     

১.৭ আওতাধীন  আঞ্চজিক/ মাঠ পর্ মায় র কার্ মাি  (প্রয়র্াজয 

ক্ষেয়ে) কর্তমক দারখলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-

পরর ল্পনা ও পররবীক্ষ্ণ  প্ররতপ্টবদপ্টনর ওপর র ডব্যা  প্রদান  

র ডব্যা  েভা/ র্ মশালা 

অনুরষ্ঠত 

৪ তাররখ - - লক্ষ্যর্াত্রা - - - -   প্রপ্ট াজয নয় 

অজমন      

১.৮ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এেং 

পুরস্কারপ্রাপ্তয়দর তাজিকা ওয় েসাইয়ে প্রকাশ 

প্রদত্ত পুরস্কার ১ তাজরখ েরচব/ক া াল পপ্টয়ন্ট 

 র্ ম তমা (NIS) 

৩০-৬-২২ লক্ষ্যর্াত্রা - - - ৩০-৬-২২    

অজমন       

 



 া মক্রপ্টর্র নার্  র্ মেম্পাদন সূচ  

 

সূচপ্ট র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়প্টনর দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ মবছপ্টরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ ক ায়ার্ মার ২য় ক ায়ার্ মার ৩য় ক ায়ার্ মার ৪র্ ম ক ায়ার্ মার কর্ার্ অজমন অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

২.  আজথ মক ব্যেস্থাপনা উন্ন ন ........................................................................ ০৮ 

২.১ ২০২১-২২ অর্ ম বছপ্টরর ক্রয়-পরর ল্পনা পরর ল্পনা  

(প্র প্টল্পর  অনুপ্টর্ারদত বারষ ম  ক্রয় পরর ল্পনােহ)  

ওপ্টয়বোইপ্টর্ প্র াশ 

ক্রয়-পরর ল্পনা 

ওপ্টয়বোইপ্টর্ প্র ারশত 

২ তাররখ েরচব/ক া াল পপ্টয়ন্ট 

 র্ ম তমা (NIS)/ 

আইরেটি কেল 

৩০-০৯-২১ লক্ষ্যর্াত্রা ৩০-০৯-২১ - - -    

অজমন ২৩-৯-২১     

২.২ প্রকয়ের PSC ও PIC সভা আয় াজন  সভা আয় াশজত ২ সংখ্যা - - লক্ষ্যর্াত্রা       প্রপ্ট াজয নয় 

অজমন      

২.৩ বাশষ িক উন্ন ন কর্ িসূশচ বাস্তবা ন বাশষ িক উন্ন ন কর্ িসূশচ 

বাস্তবাশ ত 

২ % - - লক্ষ্যর্াত্রা       প্রপ্ট াজয নয় 

অজমন      

২.৪ প্র ল্প ের্ারপ্ত কশপ্টষ প্র প্টল্পর েম্পদ ( ানবাহন, 

 রম্পউর্ার, আেবাবপত্র ইতযারদ) রবরি কর্াতাপ্টব  হস্তান্তর 

 রা 

 

প্র প্টল্পর েম্পদ রবরি 

কর্াতাপ্টব  হস্তান্তররত 

২ তাজরখ - - লক্ষ্যর্াত্রা       প্রপ্ট াজয নয় 

অজমন      

৩. শুদ্ধাচার েংরিষ্ট এবং দুনীরত প্ররতপ্টরাপ্টি েহায়  অন্যান্য  া মক্রর্……………..২০ (অগ্রাজধকার জভজত্তয়ত ন্যযনতম পাঁচটি কার্ মক্রম) 

৩.১ দুনীরত প্ররতপ্টরাপ্টি  রর্টি গঠন  রর্টি গঠিতকৃত ৪ তাররখ েরচব/ক া াল পপ্টয়ন্ট 

(NIS) 

৩১-৭-২১ লক্ষ্যর্াত্রা ৩১-৭-২১ - - -    

অজমন ০৮-৬-২১ - - -  

৩.২ কেবা েপ্তাহ চালু ও কেবা র্রনর্ররং চালুকৃত ও র্রনর্ররংকৃত ৪ তাররখ েরচব/ক া াল পপ্টয়ন্ট 

(NIS) 

৩১-৩-২২ লক্ষ্যর্াত্রা - - ৩১-৩-২২  -    

অজমন - -  -  

৩.৩ দুনীরত প্ররতপ্টরাপ্টি  র্ ম তমা/  র্ মচারীপ্টদরপ্ট  রনপ্টয় 

 র্ মশালা/ কেরর্নাপ্টরর আপ্টয়াজন 

 র্ মশালা/কেরর্নার 

আপ্টয়ারজত 

৪ েংখ্যা েরচব/ক া াল পপ্টয়ন্ট 

(NIS) 

০৪টি  

(৬০ জন) 

 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০-৯-২১ 

(১৫ জন) 

৩১-১২-২১ 

(১৫ জন) 

৩১-৩-২২ 

(১৫ জন) 

৩০-৬-২২ 

(১৫ জন) 

   

অজমন ০৭-৯-২১ (১৫ 

জন) 

    

৩.৪ দুনীরতর রবপ্টরািী প্রচারণার অংশ রহপ্টেপ্টব দুনীীত 

েম্পর মত কলাগান েম্বরলত রল প্টলর্/কপাস্টার ট্রাপ্টস্টর রবরভন্ন 

রবভাগ/শাখায় প্রদশ মন 

 

কলাগান েম্বরলত 

রল প্টলর্/কপাস্টার র্াঙাপ্টনা 

৪ তাররখ েরচব/ক া াল পপ্টয়ন্ট 

(NIS) 

৩১-১২-২১ লক্ষ্যর্াত্রা - ৩১-১২-২১ - -    

অজমন      

৩.৫ বাংলাপ্টদশ মুরিপ্ট াদ্ধা  ল্যাণ ট্রাপ্টস্ট আগত কেবা 

গ্ররহতাপ্টদর কেবা প্রদান েহরজ রপ্টণর রনরর্ত্ত ফ্রন্ট কডক্স 

স্থাপন 

ফ্রন্ট কডক্স স্থাপন ৪ তাররখ েরচব/পররচাল  

(রশওবা)/প্রপ্ট ৌশল 

শাখা,বাংলাপ্টদশ 

মুরিপ্ট াদ্ধা  ল্যাণ ট্রাস্ট 

৩০-৬-২২ লক্ষ্যর্াত্রা - - - ৩০-৬-২২    

অজমন      

 

জে:দ্র:- ক্ষকান ক্রজময়কর কার্ মক্রম প্রয়র্াজয না হয়ি তার কারণ মন্তব্য কিায়ম উয়েখ করয়ত হয়ে। 

 


