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

আঞ্চরলক কো মোলযয়র নোর্:  চট্টগ্রোর্ 

কার্ যক্রমের নাে কে যসম্পাদন সূচক 

 

সূচমকর 

োন 

একক 

 

বাস্তবায়মনর 

দায়য়ত্বপ্রাপ্ত ব্যয়ি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ যবছমরর 

লক্ষ্যোত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগয়ি পয়রবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  েন্তব্য 

লক্ষ্যোত্রা/ 

অর্যন 

১ে ককায়ার্ যার ২য় ককায়ার্ যার ৩য় ককায়ার্ যার ৪র্ য ককায়ার্ যার কোর্ 

অর্যন 

অয়র্যি 

োন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রায়িষ্ঠায়নক ব্যবস্থা………………………………..... 

[১.১] ননয়িকিা কয়েটির 

সভা আযয়োজন 

[১.১.১] সভো 

আযয়োরজত 

২ সংখ্যো সদস্য সরচব, 

শুদ্ধোচোর ননরতকতো 

করর্টি 

৪ লক্ষ্যোত্রা ১ ১ ১ ১  
  

অর্যন      

[১.২] ননয়িকিা কয়েটির 

সভার য়সদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

[১.২.১] বাস্তবায়য়ি 

য়সদ্ধান্ত 

৩ % সদস্য সরচব, 

শুদ্ধোচোর ননরতকতো 

করর্টি 

১০০ লক্ষ্যোত্রা 
১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অর্যন      

[১.৩] সুশাসন প্রয়িষ্ঠার 

য়নয়েত্ত অংশীর্মনর 

(stakeholders) 

অংশগ্রহমণ  সভা 

[১.৩.১] অনুয়ষ্ঠি সভা ২ সংখ্যা সদস্য সরচব, 

শুদ্ধোচোর ননরতকতো 

করর্টি 

১ লক্ষ্যোত্রা - ১ - - 
   

 

য়বয়সক প্রধান 

কার্ যালময়র 

সামর্ সেন্বয় 

কমর 

অর্যন      

[১.৪] অংশীজযনর 

অংশগ্রহযে  সভোর রসদ্ধোন্ত 

বোস্তবোয়ন 

[১.৪.১] বোস্তবোরয়ত 

রসদ্ধোন্ত 

৩ % 
সদস্য সরচব, 

শুদ্ধোচোর ননরতকতো 

করর্টি 

১০০ লক্ষ্যোত্রা 
- - ৫০ ৫০   

অর্যন      

[১.৫] কে য-পয়রমবশ উন্নয়ন 

(স্বোস্থ্যরবরি 

অনুসরে/টিওএন্ডইভুক্ত 

অযকযজো র্োলোর্োল 

রবনষ্টকরে/ োস্ক ও  হযান্ড 

স্যায়নর্াইর্ার য়বিরণ 

/পররষ্কোর-পররচ্ছন্নতো বৃরদ্ধ 

ইিযায়দ)  

 

[১.৫.১] উন্নত কর্ ম-

পররযবশ 

৫ সংখ্যা 

ও 

িায়রখ 

আঞ্চয়লক পয়রচালক 
৩ 

ও 

৩০.০৯.২১ 

৩১.১২.২১ 

৩১.০৩.২২ 

 

লক্ষ্যোত্রা ১ 

(৩০.০৯.২১) 

১ 

(৩১.১২.২১) 

১ 

(৩১.০৩.২২) 

-    

অর্যন      



কার্ যক্রমের নাে কে যসম্পাদন সূচক 

 

সূচমকর 

োন 

একক 

 

বাস্তবায়মনর 

দায়য়ত্বপ্রাপ্ত ব্যয়ি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ যবছমরর 

লক্ষ্যোত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগয়ি পয়রবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  েন্তব্য 

লক্ষ্যোত্রা/ 

অর্যন 

১ে ককায়ার্ যার ২য় ককায়ার্ যার ৩য় ককায়ার্ যার ৪র্ য ককায়ার্ যার কোর্ 

অর্যন 

অয়র্যি 

োন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

[১.৬] আঞ্চরলক কো মোলয় 

কর্তমক প্রেীত জোতীয় 

শুদ্ধোচোর ককৌশল কর্ ম-

পররকল্পনো, ২০২১-২২ ও 

নৈর্োরসক পররবীক্ষে 

প্ররতযবদন দপ্তর/সংস্থ্োয় 

দোরিল ও স্ব স্ব 

ওযয়বসোইযে 

আপযলোডকরে 

[১.৬.১] কর্ ম-

পররকল্পনো  ও 

নৈর্োরসক প্ররতযবদন 

দোরিলকৃত ও 

আপযলোডকৃত 

  ৩ িায়রখ আঞ্চয়লক পয়রচালক ২০.০৬.২১ 

ও 

১৫.১০.২১ 

১৫.০১.২২ 

১৫.০৪.২২ 

 

লক্ষযর্োৈো ২০.০৬.২১ ১৫.১০.২১ ১৫.০১.২২ ১৫.০৪.২২    

অর্যন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[১.৭] শুদ্ধোচোর পুরস্কোর 

প্রদোন এবং 

পুরস্কোরপ্রোপ্তযদর তোরলকো 

ওযয়বসোইযে প্রকোশ  

[১.৭.১] প্রদত্ত পুরস্কোর ২ তোররি আহবায়ক, 

শুদ্ধাচার ননয়িকিা 

কয়েটি 

৩১.০৫.২২ লক্ষ্যোত্রা - - - ৩১.০৫.২২   য়বয়সক প্রধান 

কার্ যালয় 

সামর্ সেন্বয় 

কমর 

অর্যন      

২.  আরথ মক ব্যবস্থ্োপনো উন্নয়ন ........................................................................ 

[২.১] রপরপএ ২০০৬-এর 

িোরো ১১(২) ও রপরপআর 

২০০৮-এর রবরি ১৬(৬) 

অনু োয়ী ২০২১-২২ অথ ম 

বছযরর ক্রয়-পররকল্পনো  

ওযয়বসোইযে প্রকোশ 

 

[২.১.১] ক্রয়-

পররকল্পনো 

ওযয়বসোইযে প্রকোরশত 

৪ িায়রখ আঞ্চয়লক পয়রচালক ৩১.০৭.২১ 

৩১.০৩.২২ 

লক্ষ্যোত্রা ৩১.০৭.২১ - ৩১.০৩.২২ -   ৫.০০ লক্ষ্ 

র্াকার 

য়নমচর ক্রয় 

পয়রকল্পনা 

সমূহ 

 

অর্যন      

[২.২] কসবো প্রদোযনর 

কক্ষযৈ কররজস্টোযর প্রযদয় 

কসবোর রববরে ও 

কসবোগ্রহীতোর র্তোর্ত 

সংরক্ষে 

 

[২.২.১] কররজস্টোর 

হোলনোগোদকৃত 

    ৬ তোররি আঞ্চয়লক পয়রচালক ৩০.০৯.২১ 

৩১.১২.২১ 

৩১.০৩.২২ 

৩০.০৬.২২ 

লক্ষ্যোত্রা ৩০.০৯.২১ ৩১.১২.২১ ৩১.০৩.২২ ৩০.০৬.২২    

অর্যন        

  



কার্ যক্রমের নাে কে যসম্পাদন সূচক 

 

সূচমকর 

োন 

একক 

 

বাস্তবায়মনর 

দায়য়ত্বপ্রাপ্ত ব্যয়ি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ যবছমরর 

লক্ষ্যোত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগয়ি পয়রবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  েন্তব্য 

লক্ষ্যোত্রা/ 

অর্যন 

১ে ককায়ার্ যার ২য় ককায়ার্ যার ৩য় ককায়ার্ যার ৪র্ য ককায়ার্ যার কোর্ 

অর্যন 

অয়র্যি 

োন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৩. শুদ্ধাচার সংয়িষ্ট এবং দুনীয়ি প্রয়িমরামে সহায়ক অন্যান্য কার্ যক্রে…………….. 

[৩.১] রবরসযক কর্ৌ-পোলন 

ককযে উৎপোরদত র্ধুর মূল্য 

ও র্জুযদর পররর্োে 

ওযয়বসোইযে প্রকোশ (প্ররত 

৩ র্োস অন্তর) 

[৩.১.১] ওময়বসাইমর্ 

প্রকায়শি 

৪ িায়রখ আঞ্চয়লক পয়রচালক 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩০.০৯.২১ 

৩১.১২.২১ 

৩১.০৩.২২ 

৩১.০৫.২২ 

লক্ষ্যোত্রা ৩০.০৯.২১ ৩১.১২.২১ ৩১.০৩.২২ ৩১.০৫.২২    

অর্যন 

 

 

     

[৩.২] কভার্য লবমণ 

আময়ায়িনযুিকরমণর 

েয়নর্য়রং/িদারয়ককরণ 

(লবণ য়েলসমূমহ) 

[৩.২.১] েয়নর্য়রং/ 

িদারয়ককরমণর 

প্রদানকৃি প্রয়িমবদন 

৪ সংখ্যা আঞ্চয়লক পয়রচালক 

 

 

৬০ লক্ষ্যোত্রা ১৫ ১৫ ১৫ ১৫   

অর্যন      

[৩.৩] রবরসক রশল্পনগরীর 

প্লে বরোদ্দ নীরতর্োলো 

সম্পযকম অবরহতকরে সভো 

[৩.৩.১] আময়ায়র্ি 

সভা 

৪ সংখ্যা আঞ্চয়লক পয়রচালক 

ও পয়রচালক (য়শ. উ. 

ও স.) 

১ লক্ষ্যোত্রা - ১ - -    

 

 

 

য়বয়সক প্রধান 

কার্ যালয় 

সামর্ সেন্বয় 

কমর 

অর্যন      

[৩.৪] দুনীরত প্ররতযরোি 

রবষয়ক রনযদ মশনো কবাি য 

স্থ্োপন 

[৩.৪.১] স্থায়পি কবাি য ৪ সংখ্যা আঞ্চয়লক পয়রচালক ২ লক্ষ্যোত্রা ১ ১ - -   

অর্যন      

[৩.৫] ঋে রবতরে 

কো মক্রর্ 

র্রনেররং/তদোররককরে 

(নত্রোয়সক) 

[৩.৫.১] 

েয়নর্য়রং/িদারয়ককর

কণর প্রদানকৃি 

প্রয়িমবদন 

৪ সংখ্যা 

ও 

িায়রখ 

আঞ্চয়লক পয়রচালক  

ও ব্যবস্থাপক,  

ঋণ প্রশাসন য়বভাগ, 

য়বয়সক, ঢাকা 

৪ 

ও 

৩০.০৯.২১ 

৩১.১২.২১ 

৩১.০৩.২২ 

৩০.০৬.২২ 

 

লক্ষ্যোত্রা ১ 

(৩০.০৯.২১) 

১ 

(৩১.১২.২১) 

১ 

(৩১.০৩.২২) 

১ 

(৩০.০৬.২২) 

  

অর্যন       

 



কর্ মসম্পোদন  ব্যবস্থ্োপনো ও  প্রর্োেক (জোতীয় শুদ্ধোচোর ককৌশল কর্ মপররকল্পনো, ২০২১-২০২২) 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

কো মক্রর্ কর্ মসম্পোদন সূচক সংরিষ্ট আঞ্চরলক 

কো মোলযয়র বোস্তবোয়নকোরী 

পদ/শোিো/টির্/করর্টি 

 লক্ষর্োৈো অজমযনর প্রর্োেক 

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

১ [১.১] ননয়িকিা কয়েটির সভা আযয়োজন [১.১.১] সভো আযয়োরজত সদস্য সরচব, 

শুদ্ধোচোর ননরতকতো করর্টি 

ননরতকতো  করর্টির  সভোর  কো মরববরেী 

২ [১.২] ননয়িকিা কয়েটির সভার য়সদ্ধান্ত বাস্তবায়ন [১.২.১] বাস্তবায়য়ি 

য়সদ্ধান্ত 

সদস্য সরচব, 

শুদ্ধোচোর ননরতকতো করর্টি 

ননরতকতো  করর্টির সভোর কো মরববরেী ও বোস্তবোয়ন অগ্রগরত 

প্ররতযবদন 

৩ [১.৩] সুশাসন প্রয়িষ্ঠার য়নয়েত্ত অংশীর্মনর 

(stakeholders) অংশগ্রহমণ  সভা 

[১.৩.১] অনুয়ষ্ঠি সভা সদস্য সরচব, 

শুদ্ধোচোর ননরতকতো করর্টি 

অংশীজযনর  অংশগ্রহযে  সভোর  কো মরববরেী  এবং  হোরজরো 

শীে 

৪ [১.৪] অংশীজযনর অংশগ্রহযে  সভোর রসদ্ধোন্ত বোস্তবোয়ন [১.৪.১] বোস্তবোরয়ত রসদ্ধোন্ত সদস্য সরচব, 

শুদ্ধোচোর ননরতকতো করর্টি 

অংশীজযনর অংশগ্রহযে সভোর  কো মরববরেী  ও  বোস্তবোয়ন 

অগ্রগরত  প্ররতযবদন 

৫ [১.৫] কে য-পয়রমবশ উন্নয়ন (স্বোস্থ্যরবরি 

অনুসরে/টিওএন্ডইভুক্ত অযকযজো র্োলোর্োল রবনষ্টকরে/ োস্ক 

ও  হযান্ড স্যায়নর্াইর্ার য়বিরণ /পররষ্কোর-পররচ্ছন্নতো বৃরদ্ধ 

ইিযায়দ)  

 

[১.৫.১] উন্নত কর্ ম-

পররযবশ 

আঞ্চরলক পররচোলক ননরতকতো করর্টির সভোপরত কর্তমক সতযোরয়ত বোস্তবোয়ন 

প্ররতযবদন, সংরিষ্ট পৈ, প্রয োজয কক্ষযৈ ছরব ও অন্যোন্য 

প্রর্োেক 

৬ [১.৬] আঞ্চরলক কো মোলয় কর্তমক প্রেীত জোতীয় শুদ্ধোচোর 

ককৌশল কর্ ম-পররকল্পনো, ২০২১-২২ ও নৈর্োরসক পররবীক্ষে 

প্ররতযবদন দপ্তর/সংস্থ্োয় দোরিল ও স্ব স্ব ওযয়বসোইযে 

আপযলোডকরে 

[১.৬.১] কর্ ম-পররকল্পনো  

ও নৈর্োরসক প্ররতযবদন 

দোরিলকৃত ও 

আপযলোডকৃত 

আঞ্চরলক পররচোলক স্ব স্ব ওযয়বসোইে 

৭ [১.৭] শুদ্ধোচোর পুরস্কোর প্রদোন এবং 

পুরস্কোরপ্রোপ্তযদর তোরলকো ওযয়বসোইযে প্রকোশ  

[১.৭.১] প্রদত্ত পুরস্কোর আহবোয়ক, শুদ্ধোচোর 

ননরতকতো করর্টি 

আযদশ,  পৈ  ও ওযয়বসোইে 

৮ [২.১] রপরপএ ২০০৬-এর িোরো ১১(২) ও রপরপআর ২০০৮-

এর রবরি ১৬(৬) অনু োয়ী ২০২১-২২ অথ ম বছযরর ক্রয়-

পররকল্পনো ওযয়বসোইযে প্রকোশ 

 

[২.১.১] ক্রয়-পররকল্পনো 

ওযয়বসোইযে প্রকোরশত 

আঞ্চরলক পররচোলক অরিস আযদশ ও দপ্তর/সংস্থ্োর স্ব স্ব ওযয়বসোইে 

৯ [২.২] কসবা প্রদামনর কক্ষ্মত্র করয়র্স্টামর প্রমদয় কসবার য়ববরণ 

ও কসবাগ্রহীিার েিােি সংরক্ষ্ণ 

[২.২.১] কররজস্টোর 

হোলনোগোদকৃত 

আঞ্চরলক পররচোলক হোলনোগোদকৃত কররজস্টোর ও কসবাগ্রহীিামদর েিােমির 

ফমর্াকয়প 



 

 
 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

কো মক্রর্ কর্ মসম্পোদন সূচক সংরিষ্ট আঞ্চরলক 

কো মোলযয়র বোস্তবোয়নকোরী 

পদ/শোিো/টির্/করর্টি 

 লক্ষর্োৈো অজমযনর প্রর্োেক 

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

১০. [৩.১] রবরসযক কর্ৌ-পোলন ককযে উৎপোরদত র্ধুর মূল্য ও 

র্জুযদর পররর্োে ওযয়বসোইযে প্রকোশ (প্ররত ৩ র্োস অন্তর) 

[৩.১.১] ওময়বসাইমর্ 

প্রকায়শি 

আঞ্চরলক পররচোলক ওযয়বসোইযে প্রকোযশর য়িনশর্ 

১১. [৩.২] কভার্য লবমণ আময়ায়িনযুিকরমণর 

েয়নর্য়রং/িদারয়ককরণ (লবণ য়েলসমূমহ) 

[৩.২.১] েয়নর্য়রং/ 

িদারয়ককরমণর প্রদানকৃি 

প্রয়িমবদন 

আঞ্চরলক পররচোলক প্ররতযবদন বো কো মক্রর্ সংরিষ্ট প্রর্োেক 

১২. 

 

 

[৩.৩] রবরসক রশল্পনগরীর প্লে বরোদ্দ নীরতর্োলো সম্পযকম 

অবরহতকরে সভো 

[৩.৩.১] আময়ায়র্ি সভা আঞ্চয়লক পয়রচালক ও 

পয়রচালক (য়শ. উ. ও স.) 

কনোটিশ, হোরজরোশীে, সভোর কো মরববরেী 

১৩. [৩.৪] দুনীরত প্ররতযরোি রবষয়ক রনযদ মশনো কবাি য স্থ্োপন [৩.৪.১] স্থায়পি কবাি য আঞ্চরলক পররচোলক পৈ, কনোটিশ, ছরব, রভরডও বো কো মক্রর্ সংরিষ্ট প্রর্োেক 

১৪. [৩.৫] ঋে রবতরে কো মক্রর্ র্রনেররং/তদোররককরে 

(নত্রোয়সক) 

[৩.৫.১] েয়নর্য়রং/ 

িদারয়ককরমণর প্রদানকৃি 

প্রয়িমবদন 

আঞ্চরলক পররচোলক  ও 

ব্যবস্থ্োপক, ঋে প্রশোসন 

রবভোগ, রবরসক, ঢোকো 

প্ররতযবদন বো কো মক্রর্ সংরিষ্ট প্রর্োেক 

 

 

 

 

 


