
রযরষ্ট-'খ' 

 দপ্তয/ংস্থা-এয  শুদ্ধাচায ককৌর কভ ম-রযকল্পনা, ২০২২-২০২৩  

দপ্তয/ংস্থায নাভ: ফাংরাদদ কেড এন্ড ট্যারযপ করভন 

কাম মক্রদভয নাভ কভ মম্পাদন 

সূচক 

 

সূচদকয

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়দনয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত

ব্যরি/দ 

২০২২-২০২৩ 

অর্ মফছদযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরি রযফীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ 

ককায়ার্ মায 

২য় 

ককায়ার্ মায 

৩য় 

ককায়ার্ মায 

৪র্ ম 

ককায়ার্ মায 

কভার্

অজমন 

অরজমি

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারিষ্ঠারনক ব্যফস্থা………………………………..... 

১.১ ননরিকিা করভটিয বা 

আদয়াজন 

বা 

আদয়ারজি 

১ ংখ্যা কপাকার 

দয়ন্ট , 

ননরিকিা 

করভটি 

০৪ রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.২ ননরিকিা করভটিয বায রদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফারয়ি 

রদ্ধান্ত 

৪ % রচফ, 

রফটিটির 

১০০ রক্ষ্যভাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

১.৩ সুান প্ররিষ্ঠায রনরভত্ত 

অংীজদনয (stakeholders) 

অংগ্রদণ বা 

অনুরষ্ঠি বা ৪ ংখ্যা দস্য (ফা.নী) 

রফটিটির 

০২ রক্ষ্যভাত্রা -  ১ - ১    

অজমন      

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ 

আয় াজন 

প্রশিক্ষণ 

আয় াশজত 

২ সংখ্যা কপাকার 

দয়ন্ট,  

ননরিকিা 

করভটি 

২ রক্ষ্যভাত্রা ১ - ১  -  

 

  

অজমন      

১.৫ কভ ম-রযদফ উন্নয়ন 

(টিওএন্ডইভুি অদকদজা ভারাভার 

রনষ্পরত্তকযণ/নরর্ রফনষ্টকযণ/ 

রযষ্কায-রযচ্ছন্নিা বৃরদ্ধ/ ভররাদদয 

জন্য পৃর্ক  

ওয়ারুদভয ব্যফস্থা কযা ইিযারদ  

উন্নি  

কভ ম-রযদফ 

২ ংখ্যা 

ও 

িারযখ 

রচফ, 

রফটিটির 

৪ 

২০/০৯/২০২২ 

৩০/১১/২০২২ 

২৪/০২/২০২৩ 

০১/০৫/২০২৩ 

রক্ষ্যভাত্রা ২০/০৯/ 

২০২২ 

৩০/১১/ 

 ২০২২ 

২৪/০২/ 

২০২৩ 

০১/০৫/ 

২০২৩ 

   

অজমন      

১.৬ আওিাধীন ভাঠ ম মাদয়য 

কাম মারয় (প্রদমাজয কক্ষ্দত্র) কর্তমক 

দারখরকৃি জািীয় শুদ্ধাচায ককৌর 

কভ ম-রযকল্পনায নত্রভারক অগ্রগরি 

প্ররিদফদদনয ওয রপডব্যাক প্রদান  

রপডব্যাক 

বা/কভ মারাঅ

নুরষ্ঠি 

৪ িারযখ - - রক্ষ্যভাত্রা - - - -   ভাঠ 

ম মাদয়য 

অরপ 

নাই অজমন      

  



-২- 

 

২.  আরর্ মক ব্যফস্থানা উন্নয়ন ........................................................................ 

২.১ ২০২২-২৩ অর্ মফছদযয যাজস্ব 

এফং উন্নয়ন ফাদজদর্য অনুদভারদি 

ক্রয়-রযকল্পনা ওদয়ফাইদর্ প্রকা 

ক্রয়-রযকল্পনা 

ওদয়ফাইদর্ 

প্রকারি 

২ িারযখ রচফ, 

রফটিটির 

২৫/০৮/২০২২ 

 

রক্ষ্যভাত্রা ২৫/৮/২০২২  - - -    

অজমন      

২.২ অনুদভারদি ফারল মক ক্রয় 

রযকল্পনায মর্ামর্ ফাস্তফায়ন (যাজস্ব 

এফং উন্নয়ন ফাদজদর্য)  

ক্রয় রযকল্পনা 

ফাস্তফারয়ি 

২ % রচফ এফং 

প্রকল্প 

রযচারক 

১০০ রক্ষ্যভাত্রা ১০ ২০ ২০  ৫০    

অজমন      

২.৩  ফাদজর্ ফাস্তফায়ন  ফাদজর্ 

ফাস্তফারয়ি 

৩ % রচফ এফং 

প্রকল্প 

রযচারক  

৮০ রক্ষ্যভাত্রা ১০ ২০ ৩০  ৪০    

অজমন      

২.৪ প্রকদল্পয  PIC বা আদয়াজন  বা আদয়ারজি ৩ ংখ্যা প্রকল্প 

রযচারক, 

রফটিটির 

০৪ রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

২.৫ প্রকল্প ভারপ্ত কদল প্রকদল্পয 

ম্পদ (মানফান, করম্পউর্ায, 

আফাফত্র ইিযারদ) রফরধ কভািাদফক 

স্তান্তয কযা 

প্রকদল্পয ম্পদ 

রফরধ কভািাদফক 

স্তান্তরযি 

৫ িারযখ - - রক্ষ্যভাত্রা - - - -    

অজমন      

৩. শুদ্ধাচায ংরিষ্ট এফং দুনীরি প্ররিদযাদধ ায়ক অন্যান্য কাম মক্রভ……………..১৮ (অগ্রারধকায রবরত্তদি ১নং  নুযনিভ চাযটি কাম মক্রভ) 

৩.১ যকারয মানফাদনয মর্ামর্ 

ব্যফায রনরিিকযণ  

রফরধ কভািাদফক 

ফযাদ্দকৃি 

৩ ংখ্যা রচফ 

রফটিটির 

০৪ রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

৩.২ অবযন্তযীণ অরডর্ করভটিয 

সুারয ফাস্তফায়ন 

সুারয 

ফাস্তফারয়ি 

৫ % 

 

রচফ, 

রফটিটির 

১০০ রক্ষ্যভাত্রা - - - ১০০    

অজমন      

৩.৩ ক্রয়কৃি ভারাভার গ্রণ করভটিয 

িযায়দনয াদদক্ষ্ রফর রযদাধ 

রফদরয কর ৫ % রচফ, 

রফটিটির 

১০০ রক্ষ্যভাত্রা - - - ১০০    

অজমন      

৩.৪ করভদন কটায 

রডরজর্ারাইদজন 

রডরজর্াইজকৃি ৫ িারযখ রচফ, 

রফটিটির 

১/৬/২০২৩ রক্ষ্যভাত্রা - - - ১/৬/২০২৩     

অজমন      

 

 

স্বাক্ষ্রযি/- 

মুঃ আকযাভ কাদন 

রদটভ এনাররট 

ও 

এনআইএ কপাকার দয়ন্ট 

ফাংরাদদ কেড এন্ড ট্যারযপ করভন 

                                                                                                                                                                                                                         


