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        েপ্তর/সাংস্থার জাতীে শুদ্ধািার যক্ৌশে ক্র্ িিপরক্ল্পনা, ২০২২-২০২৩            

েপ্তর/সাংস্থার নার্: 

কার্ িক্রদমর িাম কম িসম্পােি 

সূিক 

 

সূিদকর 

মাি 

একক 

 

বাস্তবায়দির 

োসয়েপ্রাপ্ত 

ব্যসি/পে 

২০২২-

২০২৩ 

অথ িবিদরর 

লক্ষযমাত্রা 

বাস্তবায়ি অগ্রগসত পসরবীক্ষণ, ২০২২-২০২৩  মতরাব্য 

লক্ষযমাত্রা/ 

অজিি 

১ম 

সকায়াট িার 

২য় 

সকায়াট িার 

৩য় 

সকায়াট িার 

৪থ ি 

সকায়াট িার 

সমাট 

অজিি 

অসজিত 

মাি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাসতষ্ঠাসিক ব্যবস্থা………………………………..... 

১.১ নিসতকতা কসমটির সভা 

আদয়াজি 

সভা 

আদয়াসজত 

১ সাংখ্যা   লক্ষযমাত্রা        

অজিি      

১.২ নিসতকতা কসমটির সভার সসিাতরা 

বাস্তবায়ি 

বাস্তবাসয়ত 

সসিাতরা 

৪ %   লক্ষযমাত্রা        

অজিি      

১.৩ সুশাসি প্রসতষ্ঠার সিসমত্ত 

অাংশীজদির (stakeholders) 

অাংশগ্রহদণ  সভা 

অনুসষ্ঠত সভা ৪ সাংখ্যা   লক্ষযমাত্রা        

অজিি      

১.৪ শুিািার সাংক্রাতরা প্রসশক্ষণ 

আদয়াজি 

প্রসশক্ষণ 

আদয়াসজত 

২ সাংখ্যা   লক্ষযমাত্রা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

অজিি      

১.৫ কম ি-পসরদবশ উন্নয়ি 

(টিওএন্ডইভুি অদকদজা মালামাল 

সিষ্পসত্তকরণ/িসথ সবিষ্টকরণ/ 

পসরষ্কার-পসরচ্ছন্নতা বৃসি/ মসহলাদের 

জন্য পৃথক  

ওয়াশরুদমর ব্যবস্থা করা ইতযাসে  

উন্নত  

কম ি-পসরদবশ 

২ সাংখ্যা 

ও 

তাসরে 

  লক্ষযমাত্রা        

অজিি      

১.৬ আওতািীি মাঠ পর্ িাদয়র 

কার্ িালয় (প্রদর্াজয সক্ষদত্র) কর্তিক 

োসেলকৃত জাতীয় শুিািার সকৌশল 

কম ি-পসরকল্পিার নত্রমাসসক অগ্রগসত  

প্রসতদবেদির ওপর সিিব্যাক প্রোি  

সিিব্যাক 

সভা/কম িশালা 

অনুসষ্ঠত 

৪ তাসরে   লক্ষযমাত্রা        

অজিি      
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২.  আসথ িক ব্যবস্থাপিা উন্নয়ি ........................................................................ 

২.১ ২০২২-২৩ অথ ি বিদরর রাজস্ব 

এবাং উন্নয়ি বাদজদটর অনুদমাসেত  

ক্রয়-পসরকল্পিা  ওদয়বসাইদট প্রকাশ  

ক্রয়-পসরকল্পিা 

ওদয়বসাইদট 

প্রকাসশত 

২ তাসরে   লক্ষযমাত্রা        

অজিি      

 ২.২ অনুদমাসেত বাসষ িক ক্রয় 

পসরকল্পিার র্থার্থ বাস্তবায়ি (রাজস্ব 

এবাং উন্নয়ি বাদজদটর)  

ক্রয় পসরকল্পিা 

বাস্তবাসয়ত 

২ %   লক্ষযমাত্রা        

অজিি      

২.৩  বাদজট বাস্তবায়ি  বাদজট 

বাস্তবাসয়ত 

৩ %   লক্ষযমাত্রা        

অজিি      

২.৪ প্রকদল্পর  PIC সভা আদয়াজি  সভা আদয়াসজত ৩ সাংখ্যা   লক্ষযমাত্রা        

অজিি      

২.৫ প্রকল্প সমাসপ্ত সশদষ প্রকদল্পর 

সম্পে (র্ািবাহি, কসম্পউটার, 

আসবাবপত্র ইতযাসে) সবসি সমাতাদবক 

হস্তাতরার করা 

প্রকদল্পর সম্পে 

সবসি সমাতাদবক 

হস্তাতরাসরত 

   ৫ তাসরে   লক্ষযমাত্রা        

অজিি      

৩. শুিািার সাংসিষ্ট এবাং দুিীসত প্রসতদরাদি সহায়ক অন্যান্য কার্ িক্রম…………….. ১৮ (অগ্রাসিকার সভসত্তদত ১ িাং সহ নুযিতম িারটি কার্ িক্রম) 

৩.১ সরকাসর র্ািবাহদির র্থার্থ 

ব্যবহার সিসিতকরণ  

  ৩    লক্ষযমাত্রা        

অজিি      

৩.২   ৫    লক্ষযমাত্রা        

অজিি      

৩.৩   ৫    লক্ষযমাত্রা        

অজিি      

৩.৪  ৫    লক্ষযমাত্রা        

অজিি      

 

  সব:দ্র:- সকাি ক্রসমদকর কার্ িক্রম প্রদর্াজয িা হদল তার কারণ মতরাব্য কলাদম উদেে করদত হদব


