
দপ্তর/সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচার কর্ মপররকল্পনা, ২০২১-২০২২ 

৩য় ত্রৈর্ারসক (জানুয়ারর-র্াচ ম/২২) প্ররতবেদন 

দপ্তর/সংস্থার নার্: ক্ষুদ্র ও র্াঝারর রিল্প ফাউবেিন (এসএর্ই ফাউবেিন) 

কার্ মক্রবর্র নার্ কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

সূচবকর 

র্ান 

একক োস্তোয়বনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১-

২০২২ 

অর্ মেছবরর 

লক্ষ্যর্াৈা 

োস্তোয়ন অগ্রগরত পররেীক্ষ্ন, ২০২১-২০২২ র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াৈা/

অজমন 

১র্ 

ককায়ার্ মার 

২য় 

ককায়ার্ মার 

৩য় 

ককায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ককায়ার্ মার 

কর্ার্ 

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 আবয়াজন সভা 

আবয়ারজত 

৪ সংখ্যা শুদ্ধাচার 

কফাকাল 

পবয়ন্ট 

৪ লক্ষ্যর্াৈা ১ ১ ১ ১ ৪   

অজমন ১ ১ 1   

১.২ ত্রনরতকতা করর্টির সভার রসদ্ধান্ত 

োস্তোয়ন 

োস্তোরয়ত 

রসদ্ধান্ত 

৬ % সহকারী 

র্হাব্যেস্থাপক 

(প্রিাসন) 

১০০% লক্ষ্যর্াৈা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%   

অজমন ১০০% ১০০% 100%   

১.৩ সুিাসন প্ররতষ্ঠার রনরর্ত্ত 

অংিীজবনর (stakeholders) 

অংিগ্রহবে সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ২ সংখ্যা শুদ্ধাচার 

কফাকাল 

পবয়ন্ট 

২ লক্ষ্যর্াৈা ১  ১  ২   

অজমন ১  1   

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্ররিক্ষ্ে 

আবয়াজন 

প্ররিক্ষ্ে 

আবয়ারজত 

২ সংখ্যা শুদ্ধাচার 

কফাকাল 

পবয়ন্ট 

২ লক্ষ্যর্াৈা ১  ১  ২   

অজমন ১  1   

১.৫ কর্ ম-পররবেি উন্নয়ন 

 

উন্নত কর্ ম-

পররবেি 

২ সংখ্যা 

ও 

তাররখ 

সহকারী 

র্হাব্যেস্থাপক 

(প্রিাসন) 

৩ লক্ষ্যর্াৈা ১, 

৩১/০৮/২১ 

১, 

৩০/১১/২১ 

১, 

২৮/০২/২২ 

 ২  র্াস্ক ও 

রসরনর্াইজার 

রেতরে অজমন ১, 

২০/০৯/২১ 

১, 

১৮/১১/২০

২১ 

10/03/20

22 

  

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌিল 

কর্ মপররকল্পনা, ২০২১-২২ ও ত্রৈর্ারসক 

পররেীক্ষ্ে প্ররতবেদন সংরিষ্ট 

র্ন্ত্রোলবয় দারখল ও স্ব স্ব ওবয়েসাইবর্ 

আপবলাডকরে 

কর্ মপররকল্পনা 

ও ত্রৈর্ারসক 

প্ররতবেদন 

দারখলকৃত ও 

আপবলাডকৃত 

১ তাররখ শুদ্ধাচার 

কফাকাল 

পবয়ন্ট 

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

অজমন ০১/০৮/২১ ৩০/১১/২১ 13/01/22   

১.৭ আওতাধীন আঞ্চরলক/র্াঠ 

পর্ মাবর্র কার্ মালয় (প্রবর্াজয কক্ষ্বৈ) 

কর্তমক দারখলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার 

রফডব্যাক 

সভা/কর্ মিালা 

অনুরষ্ঠত 

৪ তাররখ   লক্ষ্যর্াৈা       এসএর্ই 

ফাউবেিবনর 

ককান 

আঞ্চরলক/র্া

অজমন      



কার্ মক্রবর্র নার্ কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

সূচবকর 

র্ান 

একক োস্তোয়বনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১-

২০২২ 

অর্ মেছবরর 

লক্ষ্যর্াৈা 

োস্তোয়ন অগ্রগরত পররেীক্ষ্ন, ২০২১-২০২২ র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াৈা/

অজমন 

১র্ 

ককায়ার্ মার 

২য় 

ককায়ার্ মার 

৩য় 

ককায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ককায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

ককৌিল কর্ মপররকল্পনা ও পররেীক্ষ্ে 

প্ররতবেদবনর ওপর রফডব্যাক প্রদান 

ঠ পর্ মাবয় 

কার্ মালয় 

কনই। 

১.৮ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এেং 

পুরস্কারপ্রাপ্তবদর তারলকা ওবয়েসাইবর্ 

প্রকাি 

প্রদত্ত পুরস্কার ১ তাররখ শুদ্ধাচার 

কফাকাল 

পবয়ন্ট 

১৫/০৬/২০

২২ 

    ১৫/০৬/২০

২২ 

   

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

২.১ ২০২১-২২ অর্ ম েছবরর ক্রয়-

পররকল্পনা (প্রকবল্পর অনুবর্ারদত 

োরষ মক ক্রয় পররকল্পনাসহ) 

ওবয়েসাইবর্ প্রকাি 

ক্রয়-

পররকল্পনা 

ওবয়েসাইবর্ 

প্রকারিত 

২ তাররখ সহকারী 

র্হাব্যেস্থাপক 

(ক্রয়) 

৩১ জুলাই  

২০২১ 

লক্ষ্যর্াৈা ৩১ জুলাই 

২০২১ 

      

অজমন ২৭ জুলাই 

২০২১ 

    

২.২ প্রকবল্পর PSC ও PIC সভা 

আবয়াজন 

সভা 

আবয়ারজত 

২ সংখ্যা   লক্ষ্যর্াৈা       এসএর্ই 

ফাউবেিবনর 

োস্তোয়নাধী

ন ককান 

প্রকল্প কনই 

রেধায়  এ 

রেষয়গুবলা 

প্রবর্াজয নয় 

অজমন      

২.৩ োরষ মক উন্নয়ন কর্ মসূরচ োস্তোয়ন োরষ মক উন্নয়ন 

কর্ মসূরচ 

োস্তোরয়ত 

২ %   লক্ষ্যর্াৈা       এসএর্ই 

ফাউবেিবনর 

এরডরপভূি 

োস্তোয়নাধী

ন ককান 

প্রকল্প কনই 

রেধায়  এ 

রেষয়গুবলা 

প্রবর্াজয নয়। 

 

 

 

 

 

অজমন      

২.৪ প্রকল্প সর্ারপ্ত কিবষ প্রকবল্পর 

সম্পদ (র্ানোহন, করম্পউর্ার, 

আসোেপৈ ইতযারদ) রেরধ কর্াতাবেক 

হস্তান্তর করা 

প্রকবল্পর 

সম্পদ রেরধ 

কর্াতাবেক 

হস্তান্তররত 

২ তাররখ   লক্ষ্যর্াৈা       

অজমন      



কার্ মক্রবর্র নার্ কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

সূচবকর 

র্ান 

একক োস্তোয়বনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১-

২০২২ 

অর্ মেছবরর 

লক্ষ্যর্াৈা 

োস্তোয়ন অগ্রগরত পররেীক্ষ্ন, ২০২১-২০২২ র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াৈা/

অজমন 

১র্ 

ককায়ার্ মার 

২য় 

ককায়ার্ মার 

৩য় 

ককায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ককায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

 

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

৩.১ ফাউবেিবনর প্ররিক্ষ্ে কার্ মক্রর্ 

র্রনর্ররং। 

র্রনর্ররং 

প্ররতবেদন 

৪ সংখ্যা সহকারী 

র্হাব্যেস্থাপক 

(রপএর্ই) 

৪ লক্ষ্যর্াৈা ১ ১ ১ ১ ৪  ২২-২৪ 

রডবসম্বর 

২০২১ 

তাররবখর 

প্ররিক্ষ্ে 

র্রনর্ররং 

অজমন ১ ১ 1   

৩.২ ইন্সটিটিউর্ অে এসএর্ই 

ফাউবেিন পররদি মন। 

পররদি মন 

প্ররতবেদন 

৪ সংখ্যা শুদ্ধাচার 

করর্টির 

আহোয়ক 

৪ লক্ষ্যর্াৈা ১ ১ ১ ১ ৪   

অজমন 1 ১ 1   

৩.৩ ফাউবেিবনর ২০২০-২১ 

অর্ মেছবরর আরর্ মক রনরীক্ষ্া। 

অরডর্ ররবপার্ ম ৪ সংখ্যা উপ- 

র্হাব্যেস্থাপক 

(রনরীক্ষ্া ও 

রহসাে) 

১ লক্ষ্যর্াৈা    ১ ১   

অজমন      

৩.৪ প্রবনাদনা প্যাবকবজর আওতায় 

এসএর্ই ফাউবেিবনর ঋে রেতরে 

কার্ মক্রর্ র্রনর্ররং। 

র্রনর্ররং 

প্ররতবেদন। 

৪ সংখ্যা সহকারী 

র্হাব্যেস্থাপক 

(ফাইবনন্স এে 

কক্ররডর্) 

৪ লক্ষ্যর্াৈা ১ ১ ১ ১ ৪   

অজমন ১  1   

৩.৫ জাতীয় এসএর্ই কর্লার রনধ মাররত 

গাইডলাইন অনুসরে পূে ম উব্যািার 

অংিগ্রহে রনরিত করে। 

র্রনর্ররং 

প্ররতবেদন। 

৪ সংখ্যা সহকারী 

র্হাব্যেস্থাপক 

(রেএসএস) 

১ লক্ষ্যর্াৈা   ১  ১   

অজমন   1   

 


