
সংয োজনী ৪: 

                     আঞ্চলিক/মোঠ প যোযের কো যোিযের জোতীে শুদ্ধোচোর ককৌশি কম য-পলরকল্পনো, ২০২১-২০২২  

আঞ্চলিক/মোঠ প যোযের কো যোিযের নোম: পরিচালক ও উপপরিচালককি কার্ যালয়, মাধ্যরমক ও উচ্চ রিক্ষা, রিকলট অঞ্চল, রিকলট 

কো যক্রযমর নোম কম যসম্পোদন সূচক 

 

সূচযকর 

মোন 

একক 

 

বোস্তবোেযন

রদোলেত্বপ্রো

প্ত 

ব্যলি/পদ 

২০২1-২০২2 

অর্ যবছযরর 

িক্ষ্যমোত্রো 

বোস্তবোেন অগ্রগলত পলরবীক্ষ্ণ, ২০২1-২০২2  মন্তব্য 

িক্ষ্যমোত্রো/ 

অজযন 

১ম 

ককোেোর্ যোর 

২ে 

ককোেোর্ যোর 

৩ে 

ককোেোর্ যোর 

৪র্ য 

ককোেোর্ যোর 

কমোর্ 

অজযন 

অলজযত 

মোন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রোলতষ্ঠোলনক ব্যবস্থো……………………………….....২৬ 

১.১ ননলতকতো কলমটি সভো আযেোজন সভো আযেোলজত ৪ সংখ্যো নৈরিকিা 

ও শুদ্ধাচাি 

করমটি 

4 িক্ষ্যমোত্রো 1 1 1 1    

অজযন 1     

১.২ ননলতকতো কলমটির সভোর লসদ্ধোন্ত 

বোস্তবোেন 

বোস্তবোলেত লসদ্ধোন্ত ৬ % নৈরিকিা 

ও শুদ্ধাচাি 

করমটি 

100% িক্ষ্যমোত্রো 100% 100% 100% 100%    

অজযন 1     

১.৩ সুশোসন প্রলতষ্ঠোর লনলমত্ত 

অংশীজযনর (stakeholders) 

অংশগ্রহযণ  সভো 

অনুলষ্ঠত সভো ৪ সংখ্যো নৈরিকিা 

ও শুদ্ধাচাি 

করমটি 

4 িক্ষ্যমোত্রো 1 1 1 1    

অজযন 1     

১.৪ শুদ্ধোচোর সংক্রোন্ত প্রলশক্ষ্ণ আযেোজন  প্রলশক্ষ্ণ 

আযেোলজত 

  ২ সংখ্যো নৈরিকিা 

ও শুদ্ধাচাি 

করমটি 

1 িক্ষ্যমোত্রো 

 

১ 

 

1   

 

 

 

  

অজযন 0     

১.৫ কম য-পলরযবশ উন্নেন (স্বোস্থযলবলি 

অনুসরণ/টিওএন্ডইভুি অযকযজো 

মোিোমোি লবনষ্টকরণ/পলরষ্কোর-পলরচ্ছন্নতো 

বৃলদ্ধ ইতযোলদ  

উন্নত কম য-পলরযবশ  ৩ সংখ্যো ও 

তোলরখ 

নৈরিকিা 

ও শুদ্ধাচাি 

করমটি 

4 িক্ষ্যমোত্রো 

 

 12/12/21  15/06/22    

অজযন      

১.৬ জোতীে শুদ্ধোচোর ককৌশি কম য-

পলরকল্পনো, ২০২১-২২ ও নত্রমোলসক 

পলরবীক্ষ্ণ প্রলতযবদন দপ্তর/সংস্থোে 

দোলখি ও স্ব স্ব ওযেবসোইযর্ 

আপযিোডকরণ  

 কম য-পলরকল্পনো  ও 

নত্রমোলসক 

প্রলতযবদন 

দোলখিকৃত ও 

আপযিোডকৃত 

  ৪ তোলরখ নৈরিকিা 

ও শুদ্ধাচাি 

করমটি 

4 িক্ষ্যমোত্রো 25/08/21 29/12/21 27/3/22 15/6/22    

অজযন      



কো যক্রযমর নোম কম যসম্পোদন সূচক 

 

সূচযকর 

মোন 

একক 

 

বোস্তবোেযন

রদোলেত্বপ্রো

প্ত 

ব্যলি/পদ 

২০২1-২০২2 

অর্ যবছযরর 

িক্ষ্যমোত্রো 

বোস্তবোেন অগ্রগলত পলরবীক্ষ্ণ, ২০২1-২০২2  মন্তব্য 

িক্ষ্যমোত্রো/ 

অজযন 

১ম 

ককোেোর্ যোর 

২ে 

ককোেোর্ যোর 

৩ে 

ককোেোর্ যোর 

৪র্ য 

ককোেোর্ যোর 

কমোর্ 

অজযন 

অলজযত 

মোন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১.৭ শুদ্ধোচোর পুরস্কোর প্রদোন এবং 

পুরস্কোরপ্রোপ্তযদর তোলিকো ওযেবসোইযর্ 

প্রকোশ 

প্রদত্ত পুরস্কোর   ৩ তোলরখ নৈরিকিা 

ও শুদ্ধাচাি 

করমটি 

1টি িক্ষ্যমোত্রো    27/6/22    

 

অজযন 

       

২.  ক্রযের কক্ষ্যত্র শুদ্ধোচোর ........................................................................৪ 

২.১ ২০২১-২২ অর্ য বছযরর ক্রে-

পলরকল্পনো  ওযেবসোইযর্ প্রকোশ 

ক্রে-পলরকল্পনো 

ওযেবসোইযর্ 

প্রকোলশত 

৪ তোলরখ নৈরিকিা 

ও শুদ্ধাচাি 

করমটি 

1 িক্ষ্যমোত্রো 10/09/21  06/3/22     

 

অজযন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩. শুদ্ধোচোর সংলিষ্ট এবং দুনীলত প্রলতযরোযি সহোেক অন্যোন্য কো যক্রম……………..২০ (অগ্রোলিকোর লভলত্তযত নুযনতম পাঁচটি কো যক্রম) 

৩.১ লশক্ষ্ো প্রলতষ্ঠোন সমূযহ দূনীলত 

লবযরোিী ভোর্চ যেোি সভো/লবতকয 

প্রলতয োলগতো আযেোজন 

অলিস আযদশ 

জোরী 

৪ সংখ্যো নৈরিকিা 

ও শুদ্ধাচাি 

করমটি 

4 িক্ষ্যমোত্রো  11.11.21  22.5.22    

অজযন      

৩.২ লশক্ষ্ো প্রলতষ্ঠোন সমূযহ কমপযক্ষ্ ০৩ 

টি বনজ, িিদ/যভষজ বৃক্ষ্ করোপন এর 

জন্য লনযদ যশনো প্রদোন 

অলিস আযদশ 

জোরী 

৪ তোলরখ নৈরিকিা 

ও শুদ্ধাচাি 

করমটি 

1 িক্ষ্যমোত্রো 02.07.21   05.6.22    

অজযন      

৩.৩ লবদুু্ত, পোলন ও জ্বোিোনীর 

(যতি/গ্যোস) এর সোশ্রেী /সযব যোত্তম 

ব্যবহোর লনলিতকরণ  

সোশ্রেী ব্যবহোর 

লনলিতকরণ 

৪ শতকরো নৈরিকিা 

ও শুদ্ধাচাি 

করমটি 

10% সোশ্রেী িক্ষ্যমোত্রো 100% 100% 100% 100%    

অজযন      

৩.৪ কযরোনো সংক্রোন্ত সযচতনতোমূিক 

কো যক্রম গ্রহণ 

অলিস আযদশ 

জোরী 

৪ সংখ্যো নৈরিকিা 

ও শুদ্ধাচাি 

করমটি 

1 িক্ষ্যমোত্রো 1 1 1 1    

অজযন      

৩.৫ ননলতকতো সম্পলকযত 

কপোষ্টোর/লিিযির্ ভোজ নতলর ও লবলির 

ব্যবস্থো 

প্রস্তুি/রিরলকৃি 

কপোষ্টোর/লিিযির্ 

ভোজ  

৪ তোলরখ নৈরিকিা 

ও শুদ্ধাচাি 

করমটি 

1 িক্ষ্যমোত্রো 09/09/21  2/03/22     

অজযন      

লব:দ্র:- ককোন ক্রলমযকর কো যক্রম প্রয োজয নো হযি তোর কোরণ মন্তব্য কিোযম উযেখ করযত হযব। 


