
                     আঞ্চলিক/মাঠ পর্ যায়ের কার্ যািয়ের জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা, ২০২১-২০২২    
 

আঞ্চলিক/মাঠ পর্ যায়ের কার্ যািয়ের নার্: জাতীয় সঞ্চয় রিভাগীয়  ার্ মালয়, রাজশাহী।  

 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

িাস্তিায়মনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মিছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগরত পররিীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারন  ব্যিস্থা………………………………..... 

১.১ ননরত তা  রর্টি সভা আয়োজন সভা 

আময়ারজত 

৪ সংখ্যা উপ 

পররচাল  

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.২ ননরত তা  রর্টির সভার রসদ্ধান্ত 

িাস্তিায়ন 

িাস্তিারয়ত 

রসদ্ধান্ত 

৬ % উপ 

পররচাল  

৮০ লক্ষ্যর্াত্রা ২০ ২০ ২০ ২০    

অজমন      

১.৩ সুশাসন প্ররতষ্ঠার রনরর্ত্ত 

অংশীজমনর (stakeholders) 

অংশগ্রহমণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ৪ সংখ্যা উপ 

পররচাল  

১ লক্ষ্যর্াত্রা   ১     

অজমন      

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রলিক্ষণ আয়োজন  প্রলিক্ষণ 

আয়োলজত 

  ২ সংখ্যা উপ 

পররচাল  

২ লক্ষ্যর্াত্রা 

 

 

 

১ 

 

 

 

 

 

১  

 

  

অজমন      

১.৫  র্ ম-পররমিশ উন্নয়ন (স্বাস্থযরিরি 

অনুসরণ/টিওএন্ডইভুি অম মজা 

র্ালার্াল রিনষ্ট রণ/পররষ্কার-পররচ্ছন্নতা 

বৃরদ্ধ ইতযারদ  

উন্নত কম য-

পলরয়েি 

 ৩ সংখ্যা 

ও 

তাররখ 

উপ 

পররচাল  

১; 

৩১.১২.২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা 

 

 ১      

অজমন      

অজমন      

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  

 র্ ম-পরর ল্পনা, ২০২১-২২ ও নত্রর্ারস  

পররিীক্ষ্ণ প্ররতমিদন দপ্তর/সংস্থাে 

দারখল ও স্ব স্ব ওয়েেসাইয়ে 

আপয়িাডকরণ  

  র্ ম-

পরর ল্পনা  

ও নত্রর্ারস  

প্ররতমিদন 

দারখলকৃত ও 

আপমলাডকৃত  

  ৪ তাররখ উপ 

পররচাল  

১৭/১০/২০২১ 

১৬/০১/২০২২ 

১৭/০৪/২০২২ 

১৭/০৭/২০২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১৭/১০ 

/২০২১ 

 

১৬/০১ 

/২০২২ 

 

১৭/০৪ 

/২০২২ 

 

১৭/০৭ 

/২০২২ 

   

অজমন      



2 

 

 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

িাস্তিায়মনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মিছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগরত পররিীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১.৭ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এেং 

পুরস্কারপ্রাপ্তয়দর তালিকা ওয়েেসাইয়ে 

প্রকাি 

প্রদত্ত পুরস্কার   ৩ তালরখ র্হাপররচাল , 

জাতীয় সঞ্চয় 

অরিদপ্তর 

৩১.১২.২০২১         

২.  ক্রয়ের ক্ষক্ষয়ে শুদ্ধাচার ........................................................................ 

২.১ ২০২১-২২ অর্ ম িছমরর ক্রয়-

পরর ল্পনা  ওময়িসাইমর্ প্র াশ 

ক্রয়-

পরর ল্পনা 

ওময়িসাইমর্ 

প্র ারশত 

৪ তাররখ উপ 

পররচাল  

৩১.১০.২১ লক্ষ্যর্াত্রা        

অজযন      

৩. শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এিং দুনীরত প্ররতমরামি সহায়  অন্যান্য  ার্ মক্রর্…………….. (অগ্রালিকার লিলত্তয়ত ন্যুনতম পাঁচটি কার্ যক্রম) 

৩.১ ক্রে কার্ যক্রয়ম লপলপআর  োস্তোেন; োস্তোেনকৃত 

প্রলতয়েদন 

৪ % উপ 

পররচাল  

১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ২৫ ২৫ ২৫ ২৫    

অজমন      

৩.২ অলডে আপলত্ত লনষ্পলত্ত কার্ যক্রয়মর 

উন্নেন 

ব্রডিীে 

জোে 

৪ % উপ 

পররচাল  

৫০ লক্ষ্যর্াত্রা  ২৫  ২৫    

অজমন      

৩.৩ ‘জাতীে সঞ্চে অনিাইন 

ম্যায়নজয়মন্ট লসয়েম’-এ ইসুকৃত  

সঞ্চেপয়ের লেলিন্ন সম্যসার সমািায়নর 

রনরর্ত্ত উর্ধ্যতন  কর্তযপয়ক্ষর লনকে কপ্ররণ 

কপ্ররণকৃত 

পত্র 

 

৪ % উপ 

পররচাল  

১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

৩.৪ ইউটিরলটি রিল পররমশাি রিল 

পররমশারিত 

৪ % উপ 

পররচাল  

১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ২৫ ২৫ ২৫ ২৫    

অজমন      

৩.৫ িামজর্ পররচালন র্রনর্ররং নত্রর্ারস  

প্ররতমিদন 

৪ সংখ্যা উপ 

পররচাল  

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

অজমন      

 

 


