
 

 আঞ্চলিক/মাঠ পর্ যায়ের কার্ যািয়ের জাতীে শুদ্ধাচার ককৌশি কম য-পলরকল্পনা, ২০২২-২০২৩  

আঞ্চলিক/মাঠ পর্ যায়ের কার্ যািয়ের নাম:  জাতীয় সঞ্চয় বিভাগীয় কার্ যালয়, রাজশাহী 

 

কার্ যক্রয়মর নাম কম য সম্পাদন 

সূচক 

 

সূচয়কর

মান 

একক 

 

বাস্তবােয়নর 

দালেত্বপ্রাপ্ত 

ব্যলি/পদ 

২০২২-

২০২৩ 

অর্ যবছয়রর 

িক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবােন অগ্রগলত পলরবীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩  মন্তব্য 

িক্ষ্যমাত্রা/ 

অজযন 

১ম 

ককাোর্ যার 

২ে 

ককাোর্ যার 

৩ে 

ককাোর্ যার 

৪র্ য 

ককাোর্ যার 

কমার্ 

অজযন 

অলজযত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রালতষ্ঠালনক ব্যবস্থা………………………………..... 

১.১ ননলতকতা কলমটির 

সভা আয়োজন 

সভা 

আয়োলজত 

২ সংখ্যা উপপবরচালক ৪ িক্ষ্যমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজযন ১     

১.২ ননলতকতা কলমটির 

সভার লসদ্ধান্ত বাস্তবােন 

বাস্তবালেত 

লসদ্ধান্ত 

৪ % উপপবরচালক ১০০ িক্ষ্যমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজযন ১০০     

১.৩ সুশাসন প্রলতষ্ঠার 

লনলমত্ত অংশীজয়নর 

(stakeholders) 

অংশগ্রহয়ণ সভা 

অনুলষ্ঠত সভা ৪ সংখ্যা উপপবরচালক ৪ িক্ষ্যমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজযন ১     

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত 

প্রলশক্ষ্ণ আয়োজন  

প্রলশক্ষ্ণ 

আয়োলজত 

  ২ সংখ্যা উপপবরচালক ১ িক্ষ্যমাত্রা 

 

 

 

১  

 

 

 

 

 

  

 

 অজযন      

১.৫ কম য-পলরয়বশ উন্নেন 

(স্বাস্থয লবলি 

অনুসরণ/টিওএন্ডইভুি 

অয়কয়জা মািামাি 

লনষ্পলত্তকরণ/পলরষ্কার-

পলরচ্ছন্নতা বৃলদ্ধ, 

মলহিায়দর জন্য পৃর্ক 

ওোশরুয়মর ব্যবস্থা 

ইতযালদ  

উন্নত কম য-

পলরয়বশ 

৩ সংখ্যা 

ও 

তালরখ 

উপপবরচালক ১ :  

৩১-১২-২২; 

১ 

৩০-০৬-২৩ 

িক্ষ্যমাত্রা 

 

 ১  

৩১-১২-২২ 

 ১ 

৩০-০৬-২৩ 

   

অজযন      

  



-২- 

 

২.  ক্রয়ের কক্ষ্য়ত্র শুদ্ধাচার ........................................................................ 

২.১ ২০২২-২৩ 

অর্ যবছয়রর ক্রে-

পলরকল্পনা ওয়েবসাইয়র্ 

প্রকাশ 

ক্রে-

পলরকল্পনা 

ওয়েবসাইয়র্ 

প্রকালশত 

৩ তালরখ উপপবরচালক ৩১-০৭-২২ িক্ষ্যমাত্রা ৩১-০৭-২২       

 

অজযন 

২৮-০৭-২২ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩. শুদ্ধাচার সংলিষ্ট এবং দুনীলত প্রলতয়রায়ি সহােক অন্যান্য কার্ যক্রম…………….. (অগ্রালিকার লভলত্তয়ত ১  নংসহ নুযনতম ৪ টি কার্ যক্রম) 

৩.১ কসবা প্রদায়নর কক্ষ্য়ত্র 

করলজস্টায়র প্রয়দে কসবার 

লববরণ ও কসবা গ্রহীতার 

মতামত সংরক্ষ্ণ 

করলজস্টার 

হািনাগাদকৃত 

৮ % উপপবরচালক ১০০ িক্ষ্যমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজযন ১০০     

৩.২ অলিস পলরদশ যন প্রবতবিদন ৮ সংখ্যা উপপবরচালক      ৪ িক্ষ্যমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজযন      

৩.৩ অনিাইয়ন কের্ ককস 

(Death Case) লনষ্পলত্ত 

পলরবীক্ষ্ণ; 

পলরবীক্ষ্ণকৃত 

প্রলতয়বদন 

৮ সংখ্যা উপপবরচালক ৪ িক্ষ্যমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজযন ১     

৩.৪ বায়জর্ বাস্তবােন 

পলরকল্পনা পলরবীক্ষ্ণ  

পলরবীক্ষ্ণ 

সম্পন্ন 

৮ সংখ্যা উপপবরচালক ৪ িক্ষ্যমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজযন ১     

 

লব:দ্র:- ককান ক্রলময়কর কার্ যক্রম প্রয়র্াজয না হয়ি তার কারণ মন্তব্য কিায়ম উয়েখ করয়ত হয়ব। 

 

 

 

 

 

 

 


