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পরিরিষ্ট-'ক' 

                     আঞ্চলিক/মাঠ পর্ যায়ের কার্ যািয়ের জাতীয় শুদ্ধাচাি ককৌিল কর্ ম-পরিকল্পনা, ২০২১-২০২২  

আঞ্চলিক/মাঠ পর্ যায়ের কার্ যািয়ের নার্: BDwbqb K¨vwcUvj wjwg‡UW 

কার্ মক্রমর্ি নার্ কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচমকি 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়মন

ি 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-

২০২১ 

অর্ মবছমিি 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পরিবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ককায়ার্ মাি 

২য় 

ককায়ার্ মাি 

৩য় 

ককায়ার্ মাি 

৪র্ ম 

ককায়ার্ মাি 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারনক ব্যবস্থা……………………………….....২৬ 

১.১ ননরতকতা করর্টি সভা 

আয়োজন 

সভা আময়ারজত ৪ সংখ্যা †dvKvj 
c‡q›U, 
নৈতিকিা 

কতিটি 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.২ ননরতকতা করর্টির সভাি 

রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত 

রসদ্ধান্ত 

৬ % †dvKvj 
c‡q›U, 
নৈতিকিা 

কতিটি 

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

১.৩ সুিাসন প্ররতষ্ঠাি রনরর্ত্ত 

অংিীজমনি 

(stakeholders) 

অংিগ্রহমণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ৪ সংখ্যা †dvKvj 
c‡q›U, 
নৈতিকিা 

কতিটি 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রলিক্ষণ 

আয়োজন  

প্রলিক্ষণ 

আয়োলজত 

২ সংখ্যা িাৈবসম্পদ 

ও প্রশাসৈ 

তবভাগ 

প্রলিক্ষণ 

 ০২ টি 

লক্ষ্যর্াত্রা 

 

০ ১ ০ ১  

 

  

অজমন      

১.৫ কর্ ম-পরিমবি উন্নয়ন 

(স্বাস্থযরবরি অনুসিণ/টিওএন্ডইভুি 

অমকমজা র্ালার্াল 

রবনষ্টকিণ/পরিষ্কাি-পরিচ্ছন্নতা 

বৃরদ্ধ ইতযারদ  

উন্নত কম য-

পলরয়েি 

৩ সংখ্যা 

ও 

তারিখ 

প্রশাসৈ 

তবভাগ 

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা 

 

১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      
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কার্ মক্রমর্ি নার্ কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচমকি 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়মন

ি 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-

২০২১ 

অর্ মবছমিি 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পরিবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ককায়ার্ মাি 

২য় 

ককায়ার্ মাি 

৩য় 

ককায়ার্ মাি 

৪র্ ম 

ককায়ার্ মাি 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচাি ককৌিল কর্ ম-

পরিকল্পনা, ২০২১-২২ ও নত্রর্ারসক 

পরিবীক্ষ্ণ প্ররতমবদন দপ্তর/সংস্থাে 

দারখল ও স্ব স্ব ওয়েেসাইয়ে 

আপয়িাডকরণ  

 কর্ ম-পরিকল্পনা  

ও নত্রর্ারসক 

প্ররতমবদন 

দারখলকৃত ও 

আপমলাডকৃত  

৪ তারিখ িাৈবসম্পদ 

তবভাগ 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.৭ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এেং 

পুরস্কারপ্রাপ্তয়দর তালিকা 

ওয়েেসাইয়ে প্রকাি 

প্রদত্ত পুরস্কার ৩ তালরখ িাৈবসম্পদ 

তবভাগ 

জুন ২০২২ লক্ষ্যর্াত্রা    জুন ২০২২    

অর্জন        

২.  ক্রয়ের ক্ষক্ষয়ে শুদ্ধাচার ........................................................................৪ 

২.১ ২০২১-২২ অর্ ম বছমিি ক্রয়-

পরিকল্পনা  ওময়বসাইমর্ প্রকাি 

ক্রয়-পরিকল্পনা 

ওময়বসাইমর্ 

প্রকারিত 

৪ তারিখ প্রশাসৈ 

তবভাগ 

 লক্ষ্যর্াত্রা        

 

অজযন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩. শুদ্ধাচাি সংরিষ্ট এবং দুনীরত প্ররতমিামি সহায়ক অন্যান্য কার্ মক্রর্ (প্রময়াজমন সংমিািনমর্াগ্য)…………২০ (অগ্রালিকার লিলত্তয়ত ন্যুনতম পাঁচটি কার্ যক্রম):লনম্নiƒপ হয়ত পায়র 

৩.১ রবআিরপরড সার্কমলাি কলর্াি-

২০, তারিখ-১৫/০৯/২০১৯ এবং 

রডএফআইএর্ সার্কমলাি নং-০৩, 

তারিখ-১০/১০/২০১৯ অনুর্ায়ী 

CMMS-এ এরি প্রদান 

CMMS-এ 

এরি প্রদান 

৪ % িাৈবসম্পদ 

তবভাগ 

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%   Gw›Uª ‡`qvi gZ 
†Kvb welq 
msNwUZ 
হওয়ািাত্র Gw›Uª 

তৈতিি করা হবব 

অজমন      

৩.২ স্ব স্ব ব্যাংক/আরর্ মক 

প্ররতষ্ঠামনি ওময়বসাইমর্ দুনীরত 

রবমিািী কিাগান প্রচাি 

কিাগান প্রচাি ৪ সংখ্যা িাৈবসম্পদ 

তবভাগ 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

৩.৩ ছড়া প্রকাি  ৪ সংখ্যা িাৈবসম্পদ 

তবভাগ 

 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ০ ১ ০   ছয় র্ামস একটি 

ছড়া নদরনক 

পরত্রকায় প্রকাি 

কিা হয়। 

অজমন 
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কার্ মক্রমর্ি নার্ কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচমকি 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়মন

ি 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-

২০২১ 

অর্ মবছমিি 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পরিবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ককায়ার্ মাি 

২য় 

ককায়ার্ মাি 

৩য় 

ককায়ার্ মাি 

৪র্ ম 

ককায়ার্ মাি 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৩.৪ অলিয়স লিঙ্গ সমতা 

লনলিতকরণ 

 ৪ % িাৈবসম্পদ 

তবভাগ 

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

৩.৫ অপরাি প্রেণতা হ্রাসকয়ে 

কম যকতযা/কম যচারীয়দর অপরায়ির 

লেপরীয়ত গৃহীত িালিমূিক 

ব্যেস্থার প্রলতয়েদন প্রকাি 

 ৪ সংখ্যা িাৈবসম্পদ 

তবভাগ 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

লে:দ্র:- ক্ষকান ক্রলময়কর কার্ যক্রম প্রয়র্াজু না হয়ি তার কারণ মন্তব্য কিায়ম উয়েখ করয়ত হয়ে। 

 

 

 

‡dvKvj c‡q›U Gi Abycw¯’wZ‡Z `vwqZ¡cÖvß Kg©KZv©i Z_¨ejx 

 

 

            SD/- 

bvg t ‡gvnv¤§` mvjvn& DÏxb cjøe 
c`ex t g¨v‡bRvi, GBP Avi GÛ GWwgb 
cÖwZôv‡bi bvg t BDwbqb K¨vwcUvj wjwg‡UW 
‡gvev t 01988899844 
‡dvb t 02-48811505-09 
B-‡gBj t pallab@unicap-bd.com 

 

‡dvKvj c‡q›U Gi Z_¨ejx 

 

        

               SD/- 

bvg t G. Gb. Gg. †Mvjvg mvweŸi 
c`ex t Gw·wKDwUf fvBm †cÖwm‡W›U, GBP Avi GÛ GWwgb 
cÖwZôv‡bi bvg t BDwbqb K¨vwcUvj wjwg‡UW 
‡gvev t 01914194194 
‡dvb t 02-48811505-09 
B-‡gBj t shabbir@unicap-bd.com 

 


