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দপ্তর/সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কর্ মপররকল্পনা, ২০২১-২০২২  

 

দপ্তর/সংস্থার নাম: বাংলাদদশ ন্যাশনাল হারদবররয়াম                                                                      মন্ত্রণালয়/রবভাদের নাম: পররদবশ, বন ও জলবায়ু পররবর্তন মন্ত্রণালয় 

কার্ তক্রদমর নাম কম তসম্পাদন সূচক 

 

সূচদকর 

মান 

একক 

 

বাস্তবায়দনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ তবছদরর 

লক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রেরর্ পররবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  মন্তব্য 

লক্ষ্যমাত্রা/ 

অজতন 

১ম 

ককায়ার্ তার 

২য় 

ককায়ার্ তার 

৩য় 

ককায়ার্ তার 

৪র্ ত ককায়ার্ তার কমার্ 

অজতন 

অরজতর্ 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারর্ষ্ঠারনক ব্যবস্থা……………………………….....২২ 

১.১ ননরর্কর্া করমটির সভা আদয়াজন সভা আদয়ারজর্ ৪ সংখ্যা এসএসও, 

ইর্দনাদবার্ারন 

শাখা 

৪ লক্ষ্যমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজতন      

১.২ ননরর্কর্া করমটির সভার রসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়র্ রসদ্ধান্ত ৬ % এসএসও, 

ইর্দনাদবার্ারন 

শাখা 

১০০% লক্ষ্যমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজতন      

১.৩ সুশাসন প্ররর্ষ্ঠার রনরমত্ত অংশীজদনর 

(stakeholders) অংশগ্রহদণ  সভা 

অনুরষ্ঠর্ সভা ২ সংখ্যা এসএসও, 

ডাইকর্ শাখা 

২ লক্ষ্যমাত্রা  ১ ১     

অজতন      

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্ররশক্ষ্ণ আদয়াজন প্ররশক্ষ্ণ 

আদয়ারজর্ 

২ সংখ্যা এসও, মদনাকর্ 

শাখা 

২ লক্ষ্যমাত্রা  ১ ১     

অজতন      

১.৫ কম ত-পররদবশ উন্নয়ন উন্নর্ কম ত-

পররদবশ 

২ সংখ্যা ও 

র্াররখ 

প্রশাসন শাখা ১; 

৩১/১২/২০২১ 

লক্ষ্যমাত্রা  ১      

অজতন      

১.৬ জার্ীয় শুদ্ধাচার ককৌশল 

কম তপররকল্পনা, ২০২১-২২ ও নত্রমারসক 

পররবীক্ষ্ণ প্ররর্দবদন সংরিষ্ট মন্ত্রণালদয় 

দারখল ও স্ব স্ব ওদয়বসাইদর্ 

আপদলাডকরণ 

কম তপররকল্পনা  ও 

নত্রমারসক 

প্ররর্দবদন 

দারখলকৃর্ ও 

আপদলাডকৃর্ 

১ র্াররখ এসএসও, 

ইর্দনাদবার্ারন 

শাখা/ 

কপ্রাগ্রামার 

১০/০৬/২০২১ 

১৭/১০/২০২১ 

১৬/০১/২০২২ 

১৭/০৪/২০২২ 

 

লক্ষ্যমাত্রা ১৭/১০/২১ 

 

১৬/০১/২২ 

 

১৭/০৪/২২ 

 

১৭/০৭/২০২২    

অজতন      

১.৭ আওর্াধীন  আঞ্চরলক/ মাঠ পর্ তাদয়র 

কার্ তালয় (প্রদর্াজয কক্ষ্দত্র) কর্ততক 

দারখলকৃর্ জার্ীয় শুদ্ধাচার ককৌশল 

কম তপররকল্পনা ও পররবীক্ষ্ণ  প্ররর্দবদদনর 

ওপর রিডব্যাক প্রদান 

রিডব্যাক 

সভা/কম তশালা 

অনুরষ্ঠর্ 

৪ র্াররখ - - লক্ষ্যমাত্রা - - - - -   

অজতন      

১.৮ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এবং 

পুরস্কারপ্রাপ্তদদর র্ারলকা ওদয়বসাইদর্ 

প্রকাশ 

প্রদত্ত পুরস্কার ১ র্াররখ প্রশাসন শাখা / 

কপ্রাগ্রামার 

৩০/০৬/২০২২ লক্ষ্যমাত্রা    ৩০/৬/২২    

অজতন  
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কার্ তক্রদমর নাম কম তসম্পাদন সূচক 

 

সূচদকর 

মান 

একক 

 

বাস্তবায়দনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ তবছদরর 

লক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রেরর্ পররবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  মন্তব্য 

লক্ষ্যমাত্রা/ 

অজতন 

১ম 

ককায়ার্ তার 

২য় 

ককায়ার্ তার 

৩য় 

ককায়ার্ তার 

৪র্ ত ককায়ার্ তার কমার্ 

অজতন 

অরজতর্ 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 
 

২.  আরর্ তক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ........................................................................৮ 

 

২.১ ২০২১-২২ অর্ ত বছদরর ক্রয়-

পররকল্পনা  (প্রকদল্পর  অনুদমারদর্ বারষ তক 

ক্রয় পররকল্পনাসহ)   ওদয়বসাইদর্ প্রকাশ 

ক্রয়-পররকল্পনা 

ওদয়বসাইদর্ 

প্রকারশর্ 

২ র্াররখ কপ্রাগ্রামার ৩০/০৯/২০২১ লক্ষ্যমাত্রা ৩০/৯/২১       

অজতন      

২.২ প্রকদল্পর PSC ও PIC সভা 

আদয়াজন 

সভা আদয়ারজর্ ২ সংখ্যা - - লক্ষ্যমাত্রা       প্রকল্প কনই 

অজতন      

২.৩ বারষ তক উন্নয়ন কম তসূরচ বাস্তবায়ন বারষ তক উন্নয়ন 

কম তসূরচ 

বাস্তবারয়র্ 

২ % এসএসও, 

েদবষণা 

শাখা 

১০০% লক্ষ্যমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজতন      

২.৪ প্রকল্প সমারপ্ত কশদষ প্রকদল্পর সম্পদ 

(র্ানবাহন, করম্পউর্ার, আসবাবপত্র 

ইর্যারদ) রবরধ কমার্াদবক হস্তান্তর করা 

প্রকদল্পর সম্পদ 

রবরধ কমার্াদবক 

হস্তান্তররর্ 

২ র্াররখ - - লক্ষ্যমাত্রা       প্রকল্প কনই 

অজতন      

 

৩. শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এবং দুনীরর্ প্ররর্দরাদধ সহায়ক অন্যান্য কার্ তক্রম……………..২০ (অগ্রারধকার রভরত্তদর্ নুযনর্ম পাঁচটি কার্ তক্রম) 

 

৩.১ অরভদর্াে শর্ভাে রনস্পরত্ত করা অরভদর্াে  

রনস্পরত্তকৃর্ 

৪ % রপএসও, 

েদবষণা ও 

পররকল্পনা 

শাখা 

১০০% লক্ষ্যমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজতন      

৩.২ ই-নরর্দর্ শর্ভাে পত্র রনস্পরত্ত ই-নরর্দর্ পত্র 

রনস্পরত্তকৃর্ 

৪ % সকল শাখা ১০০% লক্ষ্যমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজতন      

৩.৩ হারদবররয়াম নমুনার অনলাইন 

ডার্াদবস সির্ওয়যার বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়র্ 

অনলাইন ডার্াদবস 

সির্ওয়যার 

৪ % কপ্রাগ্রামার 10০% লক্ষ্যমাত্রা  50%  50%    

অজতন      

৩.৪ কসবা সহজীকরণ অযাপ চালু চালুকৃর্ অযাপ ৪ সংখ্যা কপ্রাগ্রামার ১ লক্ষ্যমাত্রা  ১      

অজতন      

৩.৫ দুনীরর্র অরভদর্াে রনস্পরত্ত রনস্পরত্তকৃর্ 

দুনীরর্র অরভদর্াে 

৪ % প্রশাসন শাখা ১০০% লক্ষ্যমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজতন      

            

       রব:দ্র:- ককান ক্ররমদকর কার্ তক্রম প্রদর্াজয না হদল র্ার কারণ মন্তব্য কলাদম উদেখ করদর্ হদব। 


