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রযরষ্ট-'ক' 

                      অর্ থননতিক ম্পকথ তফবাগগয জাতীয় শুদ্ধাচায ককৌর কভ ম-রযকল্পনা, ২০২১-২০২২  

ভন্ত্রণারয়/তফবাগ/যাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠাগনয নাভ: অর্ থননতিক ম্পকথ তফবাগ 

কাম মক্রমভয নাভ কভ মম্পাদন 

সূচক 

 

সূচমকয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়মনয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২১-২০২২ 

অথ মফছমযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ 

ককায়ার্ মায 

২য় 

ককায়ার্ মা

য 

৩য় 

ককায়ার্ মায 

৪থ ম 

ককায়ার্ মা

য 

কভার্ 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারনক ব্যফস্থা……………………………….....২২ 

১.১ ননরতকতা করভটিয বা আগয়াজন  বা আগয়াতজি ৪ ংখ্যা ভন্বয়-৩ 

াখা 

০৪ রক্ষ্যভাত্রা ০১ ০১ ০১ ০১    

অজমন      

১.২ ননরতকতা করভটিয বায রদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফারয়ত 

রদ্ধান্ত 

৬ % কর 

অনুতফবাগ 

১০০% রক্ষ্যভাত্রা ২০% ৩০% ৫০% ১০০%    

অজমন      

১.৩ সুান প্ররতষ্ঠায রনরভত্ত অংীজমনয 

(stakeholders) অংগ্রমণ  বা 

অনুরষ্ঠত বা ২ ংখ্যা কর 

অনুতফবাগ 

১২০ রক্ষ্যভাত্রা ২০ ২০ ৪০ ৪০    

অজমন      

১.৪ শুদ্ধাচায ংক্রান্ত প্রতক্ষণ আগয়াজন প্রতক্ষণ 

আগয়াতজি 

  ২ ংখ্যা ভন্বয়-৩ 

াখা 

৫০০ রক্ষ্যভাত্রা 

 

১২৫ ১২৫ ১২৫ ১২৫  

 

  

অজমন      

১.৫ কভ ম-রযমফ উন্নয়ন (স্বাস্থযরফরধ 

অনুযণ/টিওএন্ডইভুি অমকমজা ভারাভার 

রফনষ্টকযণ/রযষ্কায-রযচ্ছন্নতা বৃরদ্ধ ইতযারদ  

উন্নি কভ থ-

তযগফ 

  ২ ংখ্যা 

ও 

তারযখ 

ংতিষ্ট 

অনুতফবাগ 

১ 

 

৩০.০৬.২১ 

রক্ষ্যভাত্রা    ১ 

 

৩০.০৬.২১ 

   

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচায ককৌর কভ ম-রযকল্পনা, 

২০২১-২২ ও নত্রভারক রযফীক্ষ্ণ প্ররতমফদন 

ভরিরযলদ রফবামগ দারখর ও স্ব স্ব 

ওময়ফাইমর্ আমরাডকযণ 

 কভ ম-তযকল্পনা 

ও নত্রভারক 

প্ররতমফদন 

দারখরকৃত ও 

আমরাডকৃত  

   ১ তারযখ ভন্বয়-৩ 

াখা 

১৫.১০.২০২১ 

১৫.০১.২০২২ 

১৫.০৪.২০২২ 

১৫.০৭.২০২২ 

রক্ষযভাত্রা ১৫.১০.২১ ১৫.০১.২২ ১৫.০৪.২২ ১৫.০৭.২২    

অজথন      
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কাম মক্রমভয নাভ কভ মম্পাদন সূচক 

 

সূচমকয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়মন

য 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২১-২০২২ 

অথ মফছমযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ 

ককায়ার্ মায 

২য় 

ককায়ার্ মা

য 

৩য় 

ককায়ার্ মায 

৪থ ম 

ককায়ার্ মায 

কভার্ 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১.৭ আওিাধীন দপ্তয/ংস্া (প্রগমাজয 

ক্ষক্ষগত্র) কর্তথক দারখরকৃত জাতীয় 

শুদ্ধাচায ককৌর কভ ম-রযকল্পনা ও 

রযফীক্ষ্ণ  প্ররতমফদমনয ওয 

রপডব্যাক প্রদান  

রপডব্যাক 

বা/কভ মারা 

অনুরষ্ঠত 

  ৪ তারযখ   রক্ষ্যভাত্রা - - - - -  আওিাধীন 

দপ্তয/ং

স্া ক্ষনই 

তফধায় 

প্রগমাজয 

নয় 

অজমন - - - - - 

১.৮ শুদ্ধাচায পুযস্কায প্রদান  

এফংপুযস্কায প্রাপ্তগদয িাতরকা 

ওগয়ফাইগে প্রকা 

প্রদত্ত পুযস্কায   ১ িাতযখ ভন্বয়-৩ 

াখা 

৩০-০৬-২২     ৩০-০৬-২২    

২.  আতর্ থক ব্যফস্থানা উন্নয়ন ........................................................................৮ 

২.১ ২০২১-২২ অথ ম ফছমযয ক্রয়-

রযকল্পনা (প্রকগল্পয অনুগভাতদি 

ফারল মক ক্রয় তযকল্পনা) 

ওগয়ফাইগে প্রকা  

ক্রয়-রযকল্পনা 

ওময়ফাইমর্ 

প্রকারত 

২ তারযখ ংতিষ্ট 

অনুতফবাগ 

৩০.০৯.২১ রক্ষ্যভাত্রা ৩০.০৯.২১       

অজমন      

২.২ প্রকগল্পয PSC ও PIC বা 

আগয়াজন  

বা আগয়াতজি ২ ংখ্যা ংতিষ্ট 

অনুতফবাগ 

০২ রক্ষ্যভাত্রা  ০২ ০৪ ০৪    

অজমন      

২.৩ ফাতল থক উন্নয়ন কভ থসূতচ ফাস্তফায়ন ফাতল থক উন্নয়ন 

কভ থসূতচ ফাস্তফাতয়ি 

   ২ % ংতিষ্ট 

অনুতফবাগ 

৯২% রক্ষ্যভাত্রা ০৫% ৩০% ৬০% ৯২%    

অজথন      

২.৪ প্রকল্প ভারপ্ত কমল প্রকমল্পয 

ম্পদ (মানফান, করম্পউর্ায, 

আফাফত্র ইতযারদ) রফরধ কভাতামফক 

স্তান্তয কযা 

 

 

 প্রকমল্পয ম্পদ 

রফরধ কভাতামফক 

স্তান্তরযত  

   ২ িাতযখ ংতিষ্ট 

অনুতফবাগ 

 রক্ষ্যভাত্রা    ৩০-০৬-২২    

অজথন      

৩. শুদ্ধাচায ংরিষ্ট এফং দুনীরত প্ররতমযামধ ায়ক অন্যান্য কাম মক্রভ……………..২০  (অগ্রাতধকায তবতত্তগি নুযনিভ াঁচটি কাম থক্রভ) 

৩.১ তিতজোর াতজযায় উতস্থতি 

 

 

 

উতস্থতি ম থগফক্ষণ  ৪ িাতযখ ততনয়য 

ক্ষপ্রাগ্রাভায 

৩০.০৬.২০২১ রক্ষ্যভাত্রা - - - ৩০.০৬.২০২১    

অজমন - - -   
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কাম মক্রমভয নাভ কভ মম্পাদন সূচক 

 

সূচমকয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়মন

য 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২১-২০২২ 

অথ মফছমযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ 

ককায়ার্ মায 

২য় 

ককায়ার্ মা

য 

৩য় 

ককায়ার্ মায 

৪থ ম 

ককায়ার্ মায 

কভার্ 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৩.২ ক্ষলা অফ এক্সোযনার তযগাগ থ 

ইনটু ফাংরাগদ প্রকা 
প্রকাতি 

 ৪ িাতযখ পাফা 

অনুতফবাগ 

৩০.০৬.২০২১ রক্ষ্যভাত্রা - - - ৩০.০৬.২০২১    

অজমন - - -   

৩.৩ ক্ষতভনায 
ক্ষতভনায অনুতষ্ঠি 

 ৪ ংখ্যা কর 

অনুতফবাগ 

 

১ 

রক্ষ্যভাত্রা - - - ১    

অজমন - - -   

৩.৪ ই-পাইতরং-এ ত্রজাতযয ংখ্যা 

 
ত্রজাতযয ংখ্যা 

 ৪ ংখ্যা ততনয়য 

ক্ষপ্রাগ্রাভায 

 

৪,০০০ 

রক্ষ্যভাত্রা ১০০০ ১০০০ ১০০০ ১০০০    

অজমন      

৩.৫ তি (তফদ্যযৎ/াতন/ক্ষির/গ্যা) 

াভগ্রীয াশ্রয়ী ব্যফায তনতিিকযণ 

ার্কথরায  ৪ ংখ্যা প্রান ও 

ভধ্যপ্রাচয 

অনুতফবাগ 

০১ রক্ষ্যভাত্রা - - - ০১    

অজমন      

 

 

২৯-০৪-২০২১ 

ক্ষভাোঃ যতপর্কর াান 

কাযী তচফ 

ক্ষপানোঃ ৪৮১১৯৮৬৭, ইন্াোঃ ১১৯ 

ই -ক্ষভইর : as-cord3@erd.gov.bd 
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