
দপ্তর/সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচার কর্ মপররকল্পনা, ২০২১-২০২২ 

২য় ত্রৈর্ারসক (অক্টাবর-রিক্সম্বর/২১) প্ররতক্বদন 

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

কার্ মক্রক্র্র নার্ কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

সূচক্কর 

র্ান 

একক বাস্তবায়ক্নর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১-

২০২২ 

অর্ মবছক্রর 

লক্ষ্যর্াৈা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ন, 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 ব্যবস্থা………………………………………………………. 

১.১ ত্রনরতকতা করর্টির সভা আক্য়াজন সভা 

আক্য়ারজত 

৪ সংখ্যা শুদ্ধাচার 

কফাকাল 

পক্য়ন্ট 

৪ লক্ষ্যর্াৈা ১ ১ ১ ১ ৪   

অজমন ১ ১    

১.২ ত্রনরতকতা করর্টির সভার রসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত 

রসদ্ধান্ত 

৬ % সহকারী 

র্হাব্যবস্থাপক 

(প্রিাসন) 

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

অজমন ১০০% ১০০%    

১.৩ সুিাসন প্ররতষ্ঠার রনরর্ত্ত 

অংিীজক্নর (stakeholders) 

অংিগ্রহক্ে সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ২ সংখ্যা শুদ্ধাচার 

কফাকাল 

পক্য়ন্ট 

২ লক্ষ্যর্াৈা ১  ১  ২   

অজমন ১     

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্ররিক্ষ্ে 

আক্য়াজন 

প্ররিক্ষ্ে 

আক্য়ারজত 

২ সংখ্যা শুদ্ধাচার 

কফাকাল 

পক্য়ন্ট 

২ লক্ষ্যর্াৈা ১  ১  ২   

অজমন ১     

১.৫ কর্ ম-পররক্বি উন্নয়ন 

 

উন্নত কর্ ম-

পররক্বি 

২ সংখ্যা 

ও 

তাররখ 

সহকারী 

র্হাব্যবস্থাপক 

(প্রিাসন) 

৩ লক্ষ্যর্াৈা ১, 

৩১/০৮/২১ 

১, 

৩০/১১/২১ 

১, 

২৮/০২/২২ 

 ২  র্াস্ক রবতরে 

অজমন ১, 

২০/০৯/২১ 

১, 

১৮/১১/২০

২১ 

   

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌিল 

কর্ মপররকল্পনা, ২০২১-২২ ও ত্রৈর্ারসক 

পররবীক্ষ্ে প্ররতক্বদন সংরিষ্ট 

র্ন্ত্রোলক্য় দারখল ও স্ব স্ব ওক্য়বসাইক্র্ 

আপক্লািকরে 

কর্ মপররকল্পনা 

ও ত্রৈর্ারসক 

প্ররতক্বদন 

দারখলকৃত ও 

আপক্লািকৃত 

১ তাররখ শুদ্ধাচার 

কফাকাল 

পক্য়ন্ট 

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

অজমন ০১/০৮/২১ ৩০/১১/২১    

১.৭ আওতাধীন আঞ্চরলক/র্াঠ 

পর্ মাক্র্র কার্ মালয় (প্রক্র্াজয কক্ষ্ক্ৈ) 

কর্তমক দারখলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার 

রফিব্যাক 

সভা/কর্ মিালা 

অনুরষ্ঠত 

৪ তাররখ   লক্ষ্যর্াৈা       এসএর্ই 

ফাউক্েিক্নর 

ককান 

আঞ্চরলক/র্া

অজমন      



কার্ মক্রক্র্র নার্ কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

সূচক্কর 

র্ান 

একক বাস্তবায়ক্নর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১-

২০২২ 

অর্ মবছক্রর 

লক্ষ্যর্াৈা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ন, 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 পররবীক্ষ্ে 

প্ররতক্বদক্নর ওপর রফিব্যাক প্রদান 

ঠ পর্ মাক্য় 

কার্ মালয় 

কনই। 

১.৮ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এবং 

পুরস্কারপ্রাপ্তক্দর তারলকা ওক্য়বসাইক্র্ 

প্রকাি 

প্রদত্ত পুরস্কার ১ তাররখ শুদ্ধাচার 

কফাকাল 

পক্য়ন্ট 

১৫/০৬/২০

২২ 

    ১৫/০৬/২০

২২ 

   

২. আরর্ মক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন……………………………………….. 

২.১ ২০২১-২২ অর্ ম বছক্রর ক্রয়-

পররকল্পনা (প্রকক্ল্পর অনুক্র্ারদত 

বারষ মক ক্রয় পররকল্পনাসহ) 

ওক্য়বসাইক্র্ প্রকাি 

ক্রয়-

পররকল্পনা 

ওক্য়বসাইক্র্ 

প্রকারিত 

২ তাররখ সহকারী 

র্হাব্যবস্থাপক 

(ক্রয়) 

৩১ জুলাই  

২০২১ 

লক্ষ্যর্াৈা ৩১ জুলাই 

২০২১ 

      

অজমন ২৭ জুলাই 

২০২১ 

    

২.২ প্রকক্ল্পর PSC ও PIC সভা 

আক্য়াজন 

সভা 

আক্য়ারজত 

২ সংখ্যা   লক্ষ্যর্াৈা       এসএর্ই 

ফাউক্েিক্নর 

বাস্তবায়নাধী

ন ককান 

প্রকল্প কনই 

রবধায়  এ 

রবষয়গুক্লা 

প্রক্র্াজয নয় 

অজমন      

২.৩ বারষ মক উন্নয়ন কর্ মসূরচ বাস্তবায়ন বারষ মক উন্নয়ন 

কর্ মসূরচ 

বাস্তবারয়ত 

২ %   লক্ষ্যর্াৈা       এসএর্ই 

ফাউক্েিক্নর 

এরিরপভূি 

বাস্তবায়নাধী

ন ককান 

প্রকল্প কনই 

রবধায়  এ 

রবষয়গুক্লা 

প্রক্র্াজয নয়। 

 

 

 

 

 

অজমন      

২.৪ প্রকল্প সর্ারপ্ত কিক্ষ প্রকক্ল্পর 

সম্পদ (র্ানবাহন, করম্পউর্ার, 

আসবাবপৈ ইতযারদ) রবরধ কর্াতাক্বক 

হস্তান্তর করা 

প্রকক্ল্পর 

সম্পদ রবরধ 

কর্াতাক্বক 

হস্তান্তররত 

২ তাররখ   লক্ষ্যর্াৈা       

অজমন      



কার্ মক্রক্র্র নার্ কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

সূচক্কর 

র্ান 

একক বাস্তবায়ক্নর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১-

২০২২ 

অর্ মবছক্রর 

লক্ষ্যর্াৈা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ন, 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 এবং দুনীরত প্ররতক্রাক্ধ সহায়ক অন্যান্য কার্ মক্রর্………………….২০ (অগ্রারধকার রভরত্তক্ত নুযনতর্ পাঁচটি কার্ মক্রর্) 

৩.১ ফাউক্েিক্নর প্ররিক্ষ্ে কার্ মক্রর্ 

র্রনর্ররং। 

র্রনর্ররং 

প্ররতক্বদন 

৪ সংখ্যা সহকারী 

র্হাব্যবস্থাপক 

(রপএর্ই) 

৪ লক্ষ্যর্াৈা ১ ১ ১ ১ ৪  ২২-২৪ 

রিক্সম্বর 

২০২১ 

তাররক্খর 

প্ররিক্ষ্ে 

র্রনর্ররং 

অজমন ১ ১    

৩.২ ইন্সটিটিউর্ অব এসএর্ই 

ফাউক্েিন পররদি মন। 

পররদি মন 

প্ররতক্বদন 

৪ সংখ্যা শুদ্ধাচার 

করর্টির 

আহবায়ক 

৪ লক্ষ্যর্াৈা ১ ১ ১ ১ ৪   

অজমন ১ ১    

৩.৩ ফাউক্েিক্নর ২০২০-২১ 

অর্ মবছক্রর আরর্ মক রনরীক্ষ্া। 

অরির্ ররক্পার্ ম ৪ সংখ্যা উপ- 

র্হাব্যবস্থাপক 

(রনরীক্ষ্া ও 

রহসাব) 

১ লক্ষ্যর্াৈা    ১ ১   

অজমন      

৩.৪ প্রক্নাদনা প্যাক্কক্জর আওতায় 

এসএর্ই ফাউক্েিক্নর ঋে রবতরে 

কার্ মক্রর্ র্রনর্ররং। 

র্রনর্ররং 

প্ররতক্বদন। 

৪ সংখ্যা সহকারী 

র্হাব্যবস্থাপক 

(ফাইক্নন্স এে 

কক্ররির্) 

৪ লক্ষ্যর্াৈা ১ ১ ১ ১ ৪   

অজমন ১     

৩.৫ জাতীয় এসএর্ই কর্লার রনধ মাররত 

গাইিলাইন অনুসরে পূব ম উক্্যািার 

অংিগ্রহে রনরিত করে। 

র্রনর্ররং 

প্ররতক্বদন। 

৪ সংখ্যা সহকারী 

র্হাব্যবস্থাপক 

(রবএসএস) 

১ লক্ষ্যর্াৈা   ১  ১   

অজমন      

 


