
দপ্তর/সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচার কর্ মপররকল্পনা, ২০২১-২০২২ 

মর্াট ওয়য়য়টড মকার-১০ 

ত্রৈর্ারসক (জুলাই-মসয়েম্বর ২০২১) অগ্রগরত প্ররতয়েদন 

দপ্তর/সংস্থার নার্: স্মল এন্ড রর্রডয়ার্ এন্টারপ্রাইজ ফাউয়ন্ডশন (এসএর্ই ফাউয়ন্ডশন) 

কার্ মক্রয়র্র নার্ কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

সূচয়কর 

র্ান 

একক োস্তোয়য়নর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ মেছয়রর 

লক্ষ্যর্াৈা 

োস্তোয়ন অগ্রগরত পররেীক্ষ্ন, ২০২১-২০২২ র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াৈা/

অজমন 

১র্ 

মকায়াট মার 

২য় 

মকায়াট মার 

৩য় 

মকায়াট মার 

৪র্ ম 

মকায়াট মার 

মর্াট 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারনক ব্যেস্থা………………………………………………………. 

১.১ ত্রনরতকতা করর্টির সভা আয়য়াজন সভা 

আয়য়ারজত 

৪ সংখ্যা শুদ্ধাচার 

মফাকাল 

পয়য়ন্ট 

৪ লক্ষ্যর্াৈা ১ ১ ১ ১ ৪ ১ ৩০/০৯/২১ 

তাররয়ে 

সভা 

আয়য়ারজত 

হয়। 

অজমন ১     

১.২ ত্রনরতকতা করর্টির সভার রসদ্ধান্ত 

োস্তোয়ন 

োস্তোরয়ত 

রসদ্ধান্ত 

৬ % সহকারী 

র্হাব্যেস্থাপ

ক (প্রশাসন) 

১০০% লক্ষ্যর্াৈা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১.৫  

অজমন ১০০%     

১.৩ সুশাসন প্ররতষ্ঠার রনরর্ত্ত 

অংশীজয়নর (stakeholders) 

অংশগ্রহয়ে সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ২ সংখ্যা শুদ্ধাচার 

মফাকাল 

পয়য়ন্ট 

২ লক্ষ্যর্াৈা ১  ১  ২ ১ নারী 

উয়যািা-

ব্যাংকার 

ম্যাচয়র্রক

ংং ২৮ 

মসয়েম্বর 

২০২১ 

অজমন ১     

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্ররশক্ষ্ে 

আয়য়াজন 

প্ররশক্ষ্ে 

আয়য়ারজত 

২ সংখ্যা শুদ্ধাচার 

মফাকাল 

পয়য়ন্ট 

১ লক্ষ্যর্াৈা ১    ১ ২ ২৩/০৯/২০

২১ তারিখে 

শুদ্ধাচাি 

রিষয়ক 

প্ররিক্ষণ 

অনুরিত 

হয়। 

অজমন ১     

১.৫ কর্ ম-পররয়েশ উন্নয়ন 

 

উন্নত কর্ ম-

পররয়েশ 

২ ৩ লক্ষ্যর্াৈা ১, 

৩১/০৮/২১ 

১, 

৩০/১১/২১ 

১, 

২৮/০২/২২ 

 ৩ ০.৬৭ ২০/০৮/২১ 

তারিখে 



কার্ মক্রয়র্র নার্ কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

সূচয়কর 

র্ান 

একক োস্তোয়য়নর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ মেছয়রর 

লক্ষ্যর্াৈা 

োস্তোয়ন অগ্রগরত পররেীক্ষ্ন, ২০২১-২০২২ র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াৈা/

অজমন 

১র্ 

মকায়াট মার 

২য় 

মকায়াট মার 

৩য় 

মকায়াট মার 

৪র্ ম 

মকায়াট মার 

মর্াট 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

সংখ্যা 

ও 

তাররে 

কয়রানা 

মফাকাল 

পয়য়ন্ট 

অজমন ১, 

২০/০৯/২১ 

    কর্ মকতমাখে

ি র্াস্ক 

রিতিণ 

কিা হয়। 

অজমন      

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার মকৌশল 

কর্ মপররকল্পনা, ২০২১-২২ ও ত্রৈর্ারসক 

পররেীক্ষ্ে প্ররতয়েদন সংরিষ্ট 

র্ন্ত্রোলয়য় দারেল ও স্ব স্ব ওয়য়েসাইয়ট 

আপয়লাডকরে 

কর্ মপররকল্পনা 

ও ত্রৈর্ারসক 

প্ররতয়েদন 

দারেলকৃত ও 

আপয়লাডকৃত 

১ তাররে শুদ্ধাচার 

মফাকাল 

পয়য়ন্ট 

 লক্ষ্যর্াৈা ২০/০৬/২১ ১৫/১০/২১ ১৫/০১/২২ ১৫/০৪/ ২২  ০.২৫ ত্রৈর্ারিক 

প্ররতখিেন 

০১/০৮/২১ 

তারিখে 

ওখয়িিাইট

ে  

আপখ াড 

কিা হয়। 

অজমন ০১/০৮/২১     

১.৭ আওতাধীন আঞ্চরলক/র্াঠ 

পর্ মায়র্র কার্ মালয় (প্রয়র্াজয মক্ষ্য়ৈ) 

কর্তমক দারেলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার 

মকৌশল কর্ মপররকল্পনা ও পররেীক্ষ্ে 

প্ররতয়েদয়নর ওপর রফডব্যাক প্রদান 

রফডব্যাক 

সভা/কর্ মশালা 

অনুরষ্ঠত 

৪ তাররে   লক্ষ্যর্াৈা       এসএর্ই 

ফাউয়ন্ডশন

মংর মকান 

আঞ্চরলক/

র্াঠ পর্ মায়য় 

কার্ মালয় 

মনই। 

অজমন      

১.৮ শুদ্ধাচার পুরকার প্রদান এেং 

পুরকারপ্রাপ্তয়দর তারলকা ওয়য়েসাইয়ট 

প্রকাশ 

প্রদত্ত পুরকার ১ তাররে শুদ্ধাচার 

মফাকাল 

পয়য়ন্ট 

১৫/০৬/২০২

২ 

    ১৫/০৬/২০

২২ 

   

২. আরর্ মক ব্যেস্থাপনা উন্নয়ন……………………………………….. 

২.১ ২০২১-২২ অর্ ম েছয়রর ক্রয়-

পররকল্পনা (প্রকয়ল্পর অনুয়র্ারদত 

োরষ মক ক্রয় পররকল্পনাসহ) 

ওয়য়েসাইয়ট প্রকাশ 

ক্রয়-

পররকল্পনা 

ওয়য়েসাইয়ট 

প্রকারশত 

২ তাররে সহকারী 

র্হাব্যেস্থাপ

ক (ক্রয়) 

৩১ জুলাই  

২০২১ 

লক্ষ্যর্াৈা ৩১ জুলাই 

২০২১ 

    ২ ২৭ জু াই 

২০২১ 

তারিখে 

ফাউখেিন

ে ি ক্রয়-

পরিকল্পনা 

ওখয়িিাইট

ে  প্রকাি 

কিা হয়। 

অজমন ২৭ জু াই 

২০২১ 

    

২.২ প্রকয়ল্পর PSC ও PIC সভা 

আয়য়াজন 

সভা 

আয়য়ারজত 

২ সংখ্যা   লক্ষ্যর্াৈা       এসএর্ই 

ফাউয়ন্ডশনঅজমন      



কার্ মক্রয়র্র নার্ কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

সূচয়কর 

র্ান 

একক োস্তোয়য়নর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ মেছয়রর 

লক্ষ্যর্াৈা 

োস্তোয়ন অগ্রগরত পররেীক্ষ্ন, ২০২১-২০২২ র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াৈা/

অজমন 

১র্ 

মকায়াট মার 

২য় 

মকায়াট মার 

৩য় 

মকায়াট মার 

৪র্ ম 

মকায়াট মার 

মর্াট 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

মংর 

োস্তোয়না

ধীন মকান 

প্রকল্প মনই 

রেধায়  এ 

রেষয়গুয়লা 

প্রয়র্াজয 

নয় 

২.৩ োরষ মক উন্নয়ন কর্ মসূরচ োস্তোয়ন োরষ মক উন্নয়ন 

কর্ মসূরচ 

োস্তোরয়ত 

২ %   লক্ষ্যর্াৈা       এসএর্ই 

ফাউয়ন্ডশন

মংর 

এরডরপভূি 

োস্তোয়না

ধীন মকান 

প্রকল্প মনই 

রেধায়  এ 

রেষয়গুয়লা 

প্রয়র্াজয 

নয়। 

 

 

 

অজমন      

২.৪ প্রকল্প সর্ারপ্ত মশয়ষ প্রকয়ল্পর 

সম্পদ (র্ানোহন, করম্পউটার, 

আসোেপৈ ইতযারদ) রেরধ মর্াতায়েক 

হস্তান্তর করা 

প্রকয়ল্পর 

সম্পদ রেরধ 

মর্াতায়েক 

হস্তান্তররত 

২ তাররে   লক্ষ্যর্াৈা       

অজমন      

৩. শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এেং দুনীরত প্ররতয়রায়ধ সহায়ক অন্যান্য কার্ মক্রর্………………….২০ (অগ্রারধকার রভরত্তয়ত নুযনতর্ পাঁচটি কার্ মক্রর্) 

৩.১ ফাউয়ন্ডশয়নর প্ররশক্ষ্ে কার্ মক্রর্ 

পর্ ময়েক্ষ্ে। 

পর্ ময়েক্ষ্ে 

প্ররতয়েদন 

৪ সংখ্যা সহকারী 

র্হাব্যেস্থাপ

ক (রপএর্ই) 

৪ লক্ষ্যর্াৈা ১ ১ ১ ১ ৪ ১ ২১/০৯/২১ 

তারিখে 

িরিিাখ  

আখয়ারিত 

প্ররিক্ষণ 

র্রনটরিিং 

প্ররতখিেন। 

অজমন ১     

৩.২ শাো/অরধশাো –এর কার্ মক্রর্ 

সমুয়হর সর্ন্বয়। 

র্ারসক সর্ন্বয় 

সভা 

৪ সংখ্যা সহকারী 

র্হাব্যেস্থাপ

ক (প্রশাসন) 

৪ লক্ষ্যর্াৈা ১ ১ ১ ১ ৪ ১ ২৭/০৯/২১ 

তারিখে 

র্ারিক 

অজমন ১     



কার্ মক্রয়র্র নার্ কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

সূচয়কর 

র্ান 

একক োস্তোয়য়নর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ মেছয়রর 

লক্ষ্যর্াৈা 

োস্তোয়ন অগ্রগরত পররেীক্ষ্ন, ২০২১-২০২২ র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াৈা/

অজমন 

১র্ 

মকায়াট মার 

২য় 

মকায়াট মার 

৩য় 

মকায়াট মার 

৪র্ ম 

মকায়াট মার 

মর্াট 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

ির্ন্বয় 

িভা। 

৩.৩ ফাউয়ন্ডশয়নর ২০২০-২১ 

অর্ মেছয়রর আরর্ মক রনরীক্ষ্া। 

অরডট ররয়পাট ম ৪ সংখ্যা উপ- 

র্হাব্যেস্থাপ

ক (রনরীক্ষ্া 

ও রহসাে) 

১ লক্ষ্যর্াৈা    ১ ১   

অজমন      

৩.৪ প্রয়নাদনা প্যায়কয়জর আওতায় 

এসএর্ই ফাউয়ন্ডশয়নর ঋে রেতরে 

কার্ মক্রর্ পর্ ময়েক্ষ্ন। 

পর্ ময়েক্ষ্ন 

প্ররতয়েদন। 

৪ সংখ্যা সহকারী 

র্হাব্যেস্থাপ

ক (ফাইয়নন্স 

এন্ড মক্ররডট) 

৪ লক্ষ্যর্াৈা ১ ১ ১ ১ ৪ ১ ১২/০৯/২১ 

তারিখেি 

র্রনটরিিং 

প্ররতখিেন। 

অজমন ১     

৩.৫ সরকারর ক্রয় নীরতর্ালা অনুসায়র 

ক্রয় কার্ ম সম্পাদন। 

ক্রয় 

প্ররতয়েদন/ 

কার্ মায়দশ 

৪ সংখ্যা সহকারী 

র্হাব্যেস্থাপ

ক (ক্রয়) 

৪ লক্ষ্যর্াৈা ১ ১ ১ ১ ৪ ১  

অজমন ১     

 

মর্াট প্রাপ্ত নম্বর: ১৪.৪২ । ওয়য়য়টড মকার: (১৪.৪২*১০) / ৫০ = ২.৮৯ । 

 


