
সংয োজনী ৪: জোতীয় শুদ্ধোচোর ককৌশল কর্ মপররকল্পনো, ২০২১-২০২২ 

সংস্থার নামঃ বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শশল্প করদ াদরশন 

কো মক্রযর্র নোর্ কর্ মসম্পোদন সূচক 

 

সূচযকর 

র্োন 

একক 

 

বোস্তবোয়যনর 

দোরয়ত্বপ্রোপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১-২২ 

অর্ মবছযরর 

লক্ষ্যর্োত্রো 

বোস্তবোয়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্োত্রো/ 

অজমন 

১র্ ককোয়োর্ মোর ২য় ককোয়োর্ মোর ৩য় ককোয়োর্ মোর ৪র্ ম ককোয়োর্ মোর কর্োর্ 

অজমন 

অরজমত 

র্োন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রোরতষ্ঠোরনক ব্যবস্থো………………………………..... 

[১.১] ননরতকতো করর্টির সভো আদ াজন [১.১.১] সভা 

আদ াশজত 

৪ সংখ্যো শুদ্ধোচোর ক োকোল 

পযয়ন্ট 

৪ লক্ষ্যর্োত্রো ১ ১ ১ ১    

অজমন      

[১.২] ননরতকতো করর্টির সভোর রসদ্ধোন্ত 

বোস্তবোয়ন 

[১.২.১] বোস্তবোরয়ত 

রসদ্ধোন্ত 

৬ % শুদ্ধোচোর ক োকোল 

পযয়ন্ট 

১০০ লক্ষ্যর্োত্রো ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

[১.৩] সুশোসন প্ররতষ্ঠোর রনরর্ত্ত অংশীজযনর 

(stakeholders) অংশগ্রহযণ  সভো 

[১.৩.১] অনুরষ্ঠত 

সভো 

২ সংখ্যো শুদ্ধোচোর ক োকোল 

পযয়ন্ট 

২ লক্ষ্যর্োত্রো - - ১ ১    

অজমন      

[১.৪] শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশশক্ষণ আদ াজন [১.৪.১] প্রশশক্ষণ 

আদ াশজত 

২ সংখ্যা ব্যবস্থোপক 

(প্ররশক্ষ্ণ শোখো) 

২ (৪০ জন) লক্ষ্যর্োত্রো 

(জন) 

- ১ (২০) - ১ (২০)    

অজমন      

[১.৫] কর্ ম-পররযবশ উন্নয়ন (স্বাস্থযশবশি 

অনুসরণ/টিওএন্ডইভুক্ত অদকদজা মালামাল 

শবনষ্টকরণ/ র্োস্ক ও  হযোন্ড স্যোরনর্োইজোর 

রবতরণ / শরষ্কার- শরচ্ছন্নতা বৃশদ্ধ ইতযোরদ) 

[১.৫.১] উন্নত কম ম-

 শরদবশ 

২ সংখ্যো ও 

তোররখ 

সরচব,  

রবরসক, ঢোকো 

৩ 

ও 

৩০.০৯.২১ 

৩১.১২.২১ 

৩১.০৩.২২ 

লক্ষ্যর্োত্রো ১ 

(৩০.০৯.২১) 

১ 

(৩১.১২.২১) 

১ 

(৩১.০৩.২২) 

-    

অজমন      

[১.৬] জোতীয় শুদ্ধোচোর ককৌশল 

কর্ মপররকল্পনো, ২০২১-২২ ও নত্রর্োরসক 

পররবীক্ষ্ণ প্ররতযবদন সংরিষ্ট র্ন্ত্রণোলযয় 

দোরখল ও স্ব স্ব ওযয়বসোইযর্ আপযলোডকরণ 

[১.৬.১] 

কর্ মপররকল্পনো  ও 

নত্রর্োরসক প্ররতযবদন 

দোরখলকৃত ও 

আপযলোডকৃত 

১ তোররখ শুদ্ধোচোর ক োকোল 

পযয়ন্ট 

ও 

আইরসটি কসল 

প্রধোন 

২০.০৬.২১ 

ও 

১৫.১০.২১ 

১৫.০১.২২ 

১৫.০৪.২২ 

লক্ষ্যর্োত্রো ২০.০৬.২১ 

 

১৫.১০.২১ 

 

১৫.০১.২২ 

 

১৫.০৪.২২    

অজমন      

[১.৭] আওতািীন  আঞ্চশলক/ মাঠ  র্ মাদ র 

কার্ মাল  (প্রদর্াজয ক্ষক্ষদে) কর্তমক দোরখলকৃত 

জোতীয় শুদ্ধোচোর ককৌশল কর্ মপররকল্পনো ও 

পররবীক্ষ্ণ  প্ররতযবদযনর ওপর র ডব্যোক 

প্রদোন  

[১.৭.১] র ডব্যোক 

সভো/কর্ মশোলো 

অনুরষ্ঠত 

৪ তোররখ পররচোলক  

(রশ. উ. ও স.), 

রবরসক, ঢোকো 

১৭.০৬.২১ 

ও 

৩০.১০.২১ 

৩০.০১.২২ 

৩০.০৪.২২ 

লক্ষ্যর্োত্রো ১৭.০৬.২১ 

 

৩০.১০.২১ 

 

৩০.০১.২২ 

 

৩০.০৪.২২    

অজমন      

[১.৮] শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রোন এবং 

পুরস্কারপ্রাপ্তদের তাশলকা ওদ বসাইদে প্রকাশ 

[১.৮.১] প্রেত্ত 

পুরস্কার 

১ তাশরখ আহবোয়ক, 

শুদ্ধোচোর 

ননরতকতো 

করর্টি 

৩১.০৫.২২ লক্ষ্যর্োত্রো - - - ৩১.০৫.২২    

অজমন      

  



কো মক্রযর্র নোর্ কর্ মসম্পোদন সূচক 

 

সূচযকর 

র্োন 

একক 

 

বোস্তবোয়যনর 

দোরয়ত্বপ্রোপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ মবছযরর 

লক্ষ্যর্োত্রো 

বোস্তবোয়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্োত্রো/ 

অজমন 

১র্ ককোয়োর্ মোর ২য় 

ককোয়োর্ মোর 

৩য় 

ককোয়োর্ মোর 

৪র্ ম 

ককোয়োর্ মোর 

কর্োর্ 

অজমন 

অরজমত 

র্োন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

২.  আশথ মক ব্যবস্থা না উন্ন ন ........................................................................ 

[২.১] ২০২১-২২ অর্ ম বছযরর ক্রয়-

পররকল্পনো  (প্রকযল্পর  অনুযর্োরদত বোরষ মক 

ক্রয় পররকল্পনোসহ)   ওযয়বসোইযর্ প্রকোশ 

[২.১.১] ক্রয়-

পররকল্পনো 

ওযয়বসোইযর্ 

প্রকোরশত 

২ তোররখ র্হোব্যবস্থোপক, 

প্রকল্প 

৩১.০৭.২১ 

৩১.০৩.২২ 

 

 

লক্ষ্যর্োত্রো ৩১.০৭.২১ - ৩১.০৩.২২ -  
 

১৮ টি 

প্রকযল্পর  

জন্য 

অজমন      

[২.২] প্রকদল্পর PSC ও PIC সভা 

আদ াজন  

[২.২.১] সভা 

আদ াশজত 

২ সংখ্যা র্হোব্যবস্থোপক, 

প্রকল্প 

PSC (২৩) 

PIC (৪০) 

লক্ষ্যর্োত্রো PSC (০৩) 

PIC (০৫) 

PSC (০৬) 

PIC (১০) 

PSC (০৭) 

PIC (১০) 

PSC (০৭) 

PIC (১৫) 

 
 

১৩ টি 

প্রকযল্পর  

জন্য 

 

অজমন      

[২.৩] বাশষ মক উন্ন ন কম মসূশচ বাস্তবা ন [২.৩.১] বাশষ মক 

উন্ন ন কম মসূশচ 

বাস্তবাশ ত 

২ % র্হোব্যবস্থোপক, 

প্রকল্প 

১০০ লক্ষ্যর্োত্রো ১০ ৩০ ৫০ ১০০  
 

ক্রর্পুরিভূত

ভোযব 
অজমন      

[২.৪] প্রকল্প সর্োরপ্ত কশযষ প্রকযল্পর সম্পদ 

( োনবোহন, করম্পউর্োর, আসবোবপত্র 

ইতযোরদ) রবরধ কর্োতোযবক হস্তোন্তর করো 

[২.৪.১] প্রকযল্পর 

সম্পদ রবরধ 

কর্োতোযবক 

হস্তোন্তররত 

২ তাশরখ র্হোব্যবস্থোপক, 

প্রকল্প ও 

প্রকল্প পররচোলক 

(সকল) 

৩১-১২-২১   

৩০-০৬-২২ 

লক্ষ্যর্োত্রো - ৩১-১২-২১     - ৩০-০৬-২২  
 

০৪ টি 

প্রকযল্পর  

জন্য 
অজমন      

 

৩. শুদ্ধোচোর সংরিষ্ট এবং দুনীরত প্ররতযরোযধ সহোয়ক অন্যোন্য কো মক্রর্…………….. 

 

[৩.১] শবশসদক ক্ষমৌ- ালন ক্ষকদে উৎ াশেত 

মধুর মূল্য ও মজুদের  শরমাণ ওদ বসাইদে 

প্রকাশ (প্রশত ৩ মাস অন্তর) 

[৩.১.১] 

ওযয়বসোইযর্ 

প্রকোরশত 

৪ তোররখ র্হোব্যবস্থোপক, 

উন্নয়ন, ঢোকো ও 

আহবোয়ক, শুদ্ধোচোর 

ননরতকতো করর্টি 

৩০.০৯.২১ 

৩১.১২.২১ 

৩১.০৩.২২ 

৩১.০৫.২২ 

লক্ষ্যর্োত্রো ৩০.০৯.২১ ৩১.১২.২১ ৩১.০৩.২২ ৩১.০৫.২২   
 

অজমন      

[৩.২] কভোজয লবযণ আযয়োরডনযুিকরযণর 

র্রনর্ররং/তদোররককরণ (লবণ রর্লসমূযহ) 

[৩.২.১] 

র্রনর্ররং/তদোররকক

রযণর প্রদোনকৃত 

প্ররতযবদন 

৪ সংখ্যো প্রকল্প পররচোলক, 

রসআইরডরড 

১২০ লক্ষ্যর্োত্রো ৩০ ৩০ ৩০ ৩০   
 

অজমন      

[৩.৩] শবশসক শশল্পনগরীর প্লে বরাদ্দ 

নীশতমালা সম্পদকম অবশিতকরণ সভা 

[৩.৩.১] আযয়োরজত 

সভো 

৪ সংখ্যো পররচোলক  

(রশ. উ. ও স.), 
২ 

লক্ষ্যর্োত্রো - - 
১ ১ 

 
  



কো মক্রযর্র নোর্ কর্ মসম্পোদন সূচক 

 

সূচযকর 

র্োন 

একক 

 

বোস্তবোয়যনর 

দোরয়ত্বপ্রোপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ মবছযরর 

লক্ষ্যর্োত্রো 

বোস্তবোয়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্োত্রো/ 

অজমন 

১র্ ককোয়োর্ মোর ২য় 

ককোয়োর্ মোর 

৩য় 

ককোয়োর্ মোর 

৪র্ ম 

ককোয়োর্ মোর 

কর্োর্ 

অজমন 

অরজমত 

র্োন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

রবরসক, ঢোকো  অজমন      

[৩.৪] দুনীশত প্রশতদরাি শবষ ক  

শনদে মশনা কবোড ম স্থা ন 

[৩.৪.১] স্থোরপত 

কবোড ম 

৪ সংখ্যো সরচব, রবরসক, 

ঢোকো ও 

উপরনয়ন্ত্রক 

(বোযজর্) 

৯ 
লক্ষ্যর্োত্রো 

৩ ২ ২ ২ 
 

  

অজমন      

[৩.৫] ঋণ শবতরণ কার্ মক্রম 

মশনেশরং/তোরশককরণ (নত্রর্োরসক) 

[৩.৫.১] 

র্রনর্ররং/তদোররকক

রযণর প্রদোনকৃত 

প্ররতযবদন 

৪ 
সংখ্যো 

ও 

তোররখ 

ব্যবস্থোপক, 

ঋণ প্রশোসন রবভোগ 

৪ 

ও 

৩০.০৯.২১ 

৩১.১২.২১ 

৩১.০৩.২২ 

৩০.০৬.২২ 

লক্ষ্যর্োত্রো ১ 

(৩০.০৯.২১) 

১ 

(৩১.১২.২১) 

১ 

(৩১.০৩.২২) 

১ 

(৩০.০৬.২২

) 

 
  

অজমন      
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



কর্ মসম্পোদন ব্যবস্থোপনো ও প্রর্োণক (জোতীয় শুদ্ধোচোর ককৌশল কর্ মপররকল্পনো, ২০২১-২০২২) 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

কো মক্রর্ কর্ মসম্পোদন সূচক বোস্তবোয়নকোরী অনুরবভোগ, 

অরধশোখো, শোখো 

লক্ষ্যর্োত্রো অজমযনর প্রর্োণক 

কলোর্-১ কলোর্-২ কলোর্-৩ কলোর্-৪ কলোর্-৫ 

১ [১.১] ননরতকতো করর্টির সভো আদ াজন [১.১.১] সভা আদ াশজত শুদ্ধোচোর ক োকোল পযয়ন্ট ননশতকতা কশমটির সভার কার্ মশববরণী 

২ [১.২] ননরতকতো করর্টির সভোর রসদ্ধোন্ত বোস্তবোয়ন [১.২.১] বোস্তবোরয়ত রসদ্ধোন্ত শুদ্ধোচোর ক োকোল পযয়ন্ট ননশতকতা কশমটির সভার কার্ মশববরণী ও বাস্তবা ন অগ্রগশত 

প্রশতদবেন 

৩ [১.৩] সুশোসন প্ররতষ্ঠোর রনরর্ত্ত অংশীজযনর 

(stakeholders) অংশগ্রহযণ  সভো 

[১.৩.১] অনুরষ্ঠত সভো শুদ্ধোচোর ক োকোল পযয়ন্ট অংশীজদনর অংশগ্রিদণ সভার কার্ মশববরণী এবং িাশজরা 

৪ [১.৪] শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশশক্ষণ আদ াজন [১.৪.১] প্রশশক্ষণ আদ াশজত ব্যবস্থোপক, প্ররশক্ষ্ণ শোখো প্রশশক্ষদণর ক্ষনাটিশ, িাশজরা ও ছশব 

৫ [১.৫] কর্ ম-পররযবশ উন্নয়ন (স্বাস্থযশবশি অনুসরণ/টিওএন্ডইভুক্ত 

অদকদজা মালামাল শবনষ্টকরণ/ র্োস্ক ও  হযোন্ড স্যোরনর্োইজোর 

রবতরণ / শরষ্কার- শরচ্ছন্নতা বৃশদ্ধ ইতযোরদ) 

[১.৫.১] উন্নত কম ম- শরদবশ সরচব,  

রবরসক, ঢোকো 

ননশতকতা কশমটির সভা শত কর্তমক সতযাশ ত বাস্তবা ন 

প্রশতদবেন, সংশিষ্ট  ে, প্রদর্াজয ক্ষক্ষদে ছশব ও অন্যান্য প্রমাণক 

৬ [১.৬] জোতীয় শুদ্ধোচোর ককৌশল কর্ মপররকল্পনো, ২০২১-২২ ও 

নত্রর্োরসক পররবীক্ষ্ণ প্ররতযবদন সংরিষ্ট র্ন্ত্রণোলযয় দোরখল ও স্ব স্ব 

ওযয়বসোইযর্ আপযলোডকরণ 

[১.৬.১] কর্ মপররকল্পনো  ও 

নত্রর্োরসক প্ররতযবদন 

দোরখলকৃত ও আপযলোডকৃত 

শুদ্ধোচোর ক োকোল পযয়ন্ট 

ও 

আইরসটি কসল প্রধোন 

স্ব স্ব ওযয়বসোইর্ 

৭ [১.৭] আওতািীন  আঞ্চশলক/ মাঠ  র্ মাদ র কার্ মাল  (প্রদর্াজয 

ক্ষক্ষদে) কর্তমক দোরখলকৃত জোতীয় শুদ্ধোচোর ককৌশল কর্ মপররকল্পনো ও 

পররবীক্ষ্ণ  প্ররতযবদযনর ওপর র ডব্যোক প্রদোন  

[১.৭.১] র ডব্যোক 

সভো/কর্ মশোলো অনুরষ্ঠত 

পররচোলক  

(রশ. উ. ও স.), রবরসক, 

ঢোকো 

ক্ষনাটিশ, উ শস্থশত,  ে, আঞ্চশলক/মাঠ  র্ মাদ র কার্ মাল  (প্রদর্াজয 

ক্ষক্ষদে) কর্তমক বাস্তবাশ ত কম ম-  শরকল্পনার ৩ নম্বর ক্রশমদকর 

বাস্তবা ন অগ্রগশত প্রশতদবেন 

৮ [১.৮] শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রোন এবং 

পুরস্কারপ্রাপ্তদের তাশলকা ওদ বসাইদে প্রকাশ 

[১.৮.১] প্রেত্ত পুরস্কার আহবোয়ক, শুদ্ধোচোর 

ননরতকতো করর্টি 

আযদশ, পত্র, ওদ বসাইে 

৯ [২.১] ২০২১-২২ অর্ ম বছযরর ক্রয়-পররকল্পনো  (প্রকযল্পর  

অনুযর্োরদত বোরষ মক ক্রয় পররকল্পনোসহ)   ওযয়বসোইযর্ প্রকোশ 

[২.১.১] ক্রয়-পররকল্পনো 

ওযয়বসোইযর্ প্রকোরশত 

র্হোব্যবস্থোপক,প্রকল্প অশিস আদেশ ও েপ্তর/সংস্থার স্ব স্ব ওযয়বসোইর্ 

১০ [২.২] প্রকদল্পর PSC ও PIC সভা আদ াজন  [২.২.১] সভা আদ াশজত র্হোব্যবস্থোপক, প্রকল্প আদ াশজত সভার কার্ মশববরণী 

 

 

 



ক্ররর্ক 

নম্বর 

কো মক্রর্ কর্ মসম্পোদন সূচক বোস্তবোয়নকোরী অনুরবভোগ, 

অরধশোখো, শোখো 

লক্ষ্যর্োত্রো অজমযনর প্রর্োণক 

কলোর্-১ কলোর্-২ কলোর্-৩ কলোর্-৪ কলোর্-৫ 

১১ [২.৩] বাশষ মক উন্ন ন কম মসূশচ বাস্তবা ন [২.৩.১] বাশষ মক উন্ন ন 

কম মসূশচ বাস্তবাশ ত 

র্হোব্যবস্থোপক, প্রকল্প র্ন্ত্রণোলয়/রবভোগ এরডরপ বাস্তবা দনর প্রমাণক সরবরাি করদব। 

মশি শরষে শবভাগ বাস্তবা ন  শরবীক্ষণ ও  মূল্যা ন শবভাগ িদত 

বোরষ মক উন্নয়ন কর্ মসূরচ বাস্তবা ন িার র্াচাই করদব। 

১২ [২.৪] প্রকল্প সর্োরপ্ত কশযষ প্রকযল্পর সম্পদ ( োনবোহন, 

করম্পউর্োর, আসবোবপত্র ইতযোরদ) রবরধ কর্োতোযবক হস্তোন্তর করো 

[২.৪.১] প্রকযল্পর সম্পদ 

রবরধ কর্োতোযবক হস্তোন্তররত 

র্হোব্যবস্থোপক, প্রকল্প ও প্রকল্প 

পররচোলক (সকল) 

সংশিষ্ট  ে 

১৩ [৩.১] শবশসদক ক্ষমৌ- ালন ক্ষকদে উৎ াশেত মধুর মূল্য ও মজুদের 

 শরমাণ ওদ বসাইদে প্রকাশ (প্রশত ৩ মাস অন্তর) 

[৩.১.১] ওযয়বসোইযর্ 

প্রকোরশত 

র্হোব্যবস্থোপক, উন্নয়ন, ঢোকো 

ও  

আহবোয়ক,শুদ্ধোচোর ননরতকতো 

করর্টি 

ওদ বসাইদে প্রকাদশর রিনশর্ 

১৪ [৩.২] কভোজয লবযণ আযয়োরডনযুিকরযণর র্রনর্ররং/ 

তদোররককরণ (লবণ রর্লসমূযহ) 

[৩.২.১] 

র্রনর্ররং/তদোররককরযণর 

প্রদোনকৃত প্ররতযবদন 

প্রকল্প পররচোলক,  

রসআইরডরড 

প্রশতদবেন বা কার্ মক্রম সংশিষ্ট প্রমাণক 

১৫ [৩.৩] শবশসক শশল্পনগরীর প্লে বরাদ্দ নীশতমালা সম্পদকম 

অবশিতকরণ সভা 

[৩.৩.১] আযয়োরজত সভো পররচোলক  

(রশ. উ. ও স.), রবরসক, ঢোকো 

ক্ষনাটিশ, িাশজরাশীে, সভার কার্ মশববরণী 

১৬ [৩.৪] দুনীশত প্রশতদরাি শবষ ক শনদে মশনা কবোড ম স্থা ন [৩.৪.১] স্থোরপত কবোড ম সরচব, রবরসক, ঢোকো ও 

উপরনয়ন্ত্রক (বোযজর্) 

 ে, ক্ষনাটিশ, ছশব, শভশিও বা কার্ মক্রম সংশিষ্ট প্রমাণক 

১৭ [৩.৫] ঋণ শবতরণ কার্ মক্রম মশনেশরং/তোরশককরণ (নত্রর্োরসক) [৩.৫.১] 

র্রনর্ররং/তদোররককরযণর 

প্রদোনকৃত প্ররতযবদন 

ব্যবস্থোপক, ঋণ প্রশোসন 

রবভোগ  

প্রশতদবেন বা কার্ মক্রম সংশিষ্ট প্রমাণক 

 

 


