
 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগগয নাভ: কাবযগবয ও ভাদ্রাা বক্ষা বফবাগ, বক্ষা ভন্ত্রণারয়। 

কাম যক্রগভয নাভ কভ যম্পাদন 

সূচক 

 

সূচগকয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়গনয

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যবি/দ 

২০২১-২০২২ 

অর্ যফছগযয 

রক্ষযভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগবি বযফীক্ষণ, ২০২১-২০২২  ভন্তব্য 

রক্ষযভাত্রা/ 

অজযন 

১ভ 

ককায়ার্ যায 

২য় 

ককায়ার্ যায 

৩য় 

ককায়ার্ যায 

৪র্ য 

ককায়ার্ যায 

কভার্ 

অজযন 

অবজযি 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাবিষ্ঠাবনক ব্যফস্থা……………………………….....২২ 

১.১ ননবিকিা কবভটিয বা 

আগয়াজন 

বা আগয়াবজি ৪ ংখ্যা অবিবযি 

বচফ 

(প্রান ও 

অর্ য) 

৪ রক্ষযভাত্রা ০১ ০১ ০১ ০১    

অজযন      

১.২ ননবিকিা কবভটিয বায বদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফাবয়ি 

বদ্ধান্ত 

৬ % অনুবফবাগ 

প্রধান 

(কর) 

৯০ রক্ষযভাত্রা ৯০ ৯০ ৯০ ৯০    

অজযন      

১.৩ সুান প্রবিষ্ঠায বনবভত্ত 

অংীজগনয (stakeholders) 

অংগ্রগণ  বা 

অনুবষ্ঠি বা ২ ংখ্যা অবিবযি 

বচফ 

(প্রান ও 

অর্ য) 

৪ রক্ষযভাত্রা ০১ ০১ ০১ ০১    

অজযন      

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ 

আয় াজন 

প্রশিক্ষণ 

আয় াশজত 

  ২ জন অবিবযি 

বচফ 

(প্রান ও 

অর্ য) 

৬০ রক্ষযভাত্রা - ৩০ ৩০ -    

অজযন      

১.৫ কভ য-বযগফ উন্নয়ন  উন্নি কভ য-

বযগফ 

    ২ ংখ্যা 

ও 

িাবযখ 

যুগ্মবচফ 

(প্রান) 

৩; 

৩০/১১/২১ 

২৮/০২/২২ 

৩১/০৫/২২ 

রক্ষযভাত্রা 

 

- ৩০/১১/২১ ২৮/০২/২২ ৩১/০৫/২২    

অজযন      

১.৬ জািীয় শুদ্ধাচায ককৌর কভ য-

বযকল্পনা, ২০২১-২২ ও নত্রভাবক 

বযফীক্ষণ প্রবিগফদন ংবিষ্ট 

ভন্ত্রণারগয় দাবখর ও স্ব স্ব 

ওগয়ফাইগর্ আগরাডকযণ 

 

কভ য-বযকল্পনা  

ও নত্রভাবক 

প্রবিগফদন 

দাবখরকৃি ও 

আগরাডকৃি 

    ১ িাবযখ এনআইএ 

াখা ও 

আইবটি 

অবধাখা 

১৫/১০/২১ 

১৫/০১/২২ 

১৫/০৪/২২ 

১৫/০৭/২২ 

রক্ষযভাত্রা ১৫/১০/২১ ১৫/০১/২২ ১৫/০৪/২২ ১৫/০৭/২২    

অজযন      

                     ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/যাষ্ট্রীয় প্রবিষ্ঠাগনয জািীয় শুদ্ধাচায ককৌর কভ য-বযকল্পনা, ২০২১-২০২২  



কাম যক্রগভয নাভ কভ যম্পাদন 

সূচক 

 

সূচগকয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়গনয

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যবি/দ 

২০২১-২০২২ 

অর্ যফছগযয 

রক্ষযভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগবি বযফীক্ষণ, ২০২১-২০২২  ভন্তব্য 

রক্ষযভাত্রা/ 

অজযন 

১ভ 

ককায়ার্ যায 

২য় 

ককায়ার্ যায 

৩য় 

ককায়ার্ যায 

৪র্ য 

ককায়ার্ যায 

কভার্ 

অজযন 

অবজযি 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১.৭ আওিাধীন  আঞ্চবরক/ ভাঠ 

ম যাগয়য কাম যারয় (প্রগমাজয কক্ষগত্র) 

কর্তযক দাবখরকৃি জািীয় শুদ্ধাচায 

ককৌর কভ য-বযকল্পনা ও বযফীক্ষণ  

প্রবিগফদগনয ওয বপডব্যাক প্রদান  

বপডব্যাক 

বা/কভ যারা 

অনুবষ্ঠি 

৪ িাবযখ অবিবযি 

বচফ 

(প্রান ও 

অর্ য)/ 

এনআইএ 

াখা 

৩০/০৩/২১ 

৩০/০১/২২ 

৩০/০৫/২২ 

 

রক্ষযভাত্রা - ৩০/১০/২১ ৩০/০১/২২ ৩০/০৪/২২    

অজযন      

১.৮ শুদ্ধাচায পুযস্কায প্রদান এফং 

পুযস্কাযপ্রাপ্তগদয িাবরকা ওগয়ফাইগর্ 

প্রকা 

প্রদত্ত পুযস্কায ১ িাবযখ অবিবযি 

বচফ 

(প্রান ও 

অর্ য)/ 

এনআইএ 

াখা 

 

৩০/০৬/২২ রক্ষযভাত্রা - - - ৩০/০৬/২২    

অজযন     

২.  আবর্ যক ব্যফস্থানা উন্নয়ন ........................................................................৮ 

২.১ ২০২১-২২ অর্ য ফছগযয ক্রয়-

বযকল্পনা (প্রকগল্পয  অনুগভাবদি 

ফাবল যক ক্রয় বযকল্পনা)   

ওগয়ফাইগর্ প্রকা 

ক্রয়-বযকল্পনা 

ওগয়ফাইগর্ 

প্রকাবি 

২ িাবযখ অবিবযি 

বচফ 

(প্রান ও 

অর্ য)/কফা 

াখা/আই

বটি 

অবধাখা 

 

৩১/০৮/২১ রক্ষযভাত্রা ৩১/০৮/২১ - - -    

অজযন      

 

২.২ প্রকয়ের PSC ও PIC সভা 

আয় াজন  

সভা আয় াশজত ২ সংখ্যা অবিবযি 

বচফ 

(উন্নয়ন) 

৮০ রক্ষযভাত্রা ২০ ২০ ২০ ২০    

অজযন      

২.৩ বাশষ িক উন্ন ন কম িসূশচ বাস্তবা ন বাশষ িক উন্ন ন 

কম িসূশচ 

বাস্তবাশ ত 

২ % অবিবযি 

বচফ 

(উন্নয়ন) 

৯০ রক্ষযভাত্রা ১০ ৩০ ৬০ ৯০    

অজযন      

২.৪ প্রকল্প ভাবপ্ত কগল প্রকগল্পয 

ম্পদ (মানফান, কবম্পউর্ায, 

আফাফত্র ইিযাবদ) বফবধ কভািাগফক 

স্তান্তয কযা 

প্রকগল্পয ম্পদ 

বফবধ কভািাগফক 

স্তান্তবযি 

২ িাবযখ অবিবযি 

বচফ 

(উন্নয়ন) 

৩০/০৬/২২ রক্ষযভাত্রা - - - ৩০/০৬/২২    

অজযন      



কাম যক্রগভয নাভ কভ যম্পাদন 

সূচক 

সূচগকয 

ভান 

একক ফাস্তফায়গনয

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যবি/দ 

২০২১-২০২২ 

অর্ যফছগযয 

রক্ষযভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগবি বযফীক্ষণ, ২০২১-২০২২ ভন্তব্য 

রক্ষযভাত্রা/ 

অজযন 

১ভ 

ককায়ার্ যায 

২য় 

ককায়ার্ যায 

৩য় 

ককায়ার্ যায 

৪র্ য 

ককায়ার্ যায 

কভার্ 

অজযন 

অবজযি 

ভান 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৩. শুদ্ধাচায ংবিষ্ট এফং দুনীবি প্রবিগযাগধ ায়ক অন্যান্য কাম যক্রভ……………..২০ (অগ্রাবধকায বববত্তগি নুযনিভ াঁচটি কাম যক্রভ) 

৩.১ াখা/অবধাখা বযদ যন বযদ যন ম্পন্ন ৪ ংখ্যা কর 

অনুবফবাগ 

১২ রক্ষযভাত্রা - ০৪ ০৪ ০৪    

অজযন      

৩.২ আওিাধীন দপ্তয/ংস্থা বযদ যন বযদ যন ম্পন্ন ৪ ংখ্যা অবিবযি 

বচফ 

(প্রান ও 

অর্ য) 

৬ রক্ষযভাত্রা - ০২ ০২ ০২    

অজযন      

৩.৩ অনরাইগন এভবও এয আগফদন 

বনষ্পবত্তয কাম যক্রভ িদাযবককযণ 

িদাযবককযণ ৪ ংখ্যা অবিবযি 

বচফ 

(কাবযগবয)/

অবিবযি 

বচফ 

(ভাদ্রাা)/এ

ভবও াখা 

২ রক্ষযভাত্রা - ০১ - ০১    

অজযন      

৩.৪ ফাংরাগদ কাবযগবয বক্ষা কফাড য 

ও ফাংরাগদ ভাদ্রাা বক্ষা কফাড য 

কর্তযক আগয়াবজি যীক্ষায ককন্দ্র 

আকবিক বযদ যন 

বববজগরন্স টিভ 

গঠগনয ভাধ্যগভ 

বযদ যন 

৪ ংখ্যা কর 

অনুবফবাগ/

াখা/ 

অবধাখা 

১ রক্ষযভাত্রা - - ০১ -    

অজযন      

৩.৫ ননবিকিা ম্পবকযি কলাগান 

ম্ববরি ব্যানায/কপস্টুন, 

কাস্টায/বস্টকায, বকয়স্ক ইিযাবদ এ 

বফবাগ ও আওিাধীন দপ্তয/ংস্থায় 

প্রদ যন 

কলাগান 

ম্পবকযি 

কাস্টায র্াঙাগনা 

৪ িাবযখ যুগ্মবচফ 

(প্রান) 

৩০/১২/২১ রক্ষযভাত্রা - ৩০/১২/২১ - -    

অজযন      

 

বফ:দ্র:- ককান ক্রবভগকয কাম যক্রভ প্রগমাজয না গর িায কাযণ ভন্তব্য করাগভ উগেখ কযগি গফ। 

 


