
                     দুর্নীতি দমর্ন কতমশর্ন এর জািীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কম ম-পতরকল্পর্না, ২০২২-২০২৩ 

 

১ম ত্রৈমাতিক প্রতিবেদর্ন  

 

 

কামযক্রমভয নাভ কভযম্পাদন 
ূচক 

 

ূচমকয 
ভান 

একক 
 

ফাস্তফায়মনয 
দায়য়ত্বপ্রাপ্ত 
ফযয়ি/দ 

২০২২-
২০২৩ 

র্যফছময
য 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন গ্রগয়ি য়যফীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩  ভন্তফয 
রক্ষ্যভাত্রা/ 
জযন 

১ভ 
ককায়ার্যায 

২য় 
ককায়ার্যায 

৩য় 
ককায়ার্যায 

৪র্য 
ককায়ার্যায 

কভার্  য়জযি 
ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 
১. প্রায়িষ্ঠায়নক ফযফস্থা………………………………..... 
১.১ ননয়িকিা কয়ভয়র্য বা 
অময়াজন 

বা অময়ায়জি ১ ংখ্যা শুদ্ধাচায 
কপাকার 
ময়ন্ট 

৪ রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ১  ০৭/০৯/২০২২ 

জযন ১     

১.২ ননয়িকিা কয়ভয়র্য বায 
য়দ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফায়য়ি 
য়দ্ধান্ত 

৪ % ংয়িষ্ট 
কভযকিযা 

১০০ রক্ষ্যভাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

জযন ৬০%     
১.৩ ুান প্রয়িষ্ঠায য়নয়ভত্ত 
ংীজমনয (stakeholders) 
ংগ্রমণ বা 

নুয়ষ্ঠি বা ৪ ংখ্যা ভায়যচারক 
(প্রয়িমযাধ) 

২ রক্ষ্যভাত্রা  ১  ১    

জযন      

১.৪ শুদ্ধাচায ংক্রান্ত প্রয়ক্ষ্ণ 
অময়াজন 

প্রয়ক্ষ্ণ 
অময়ায়জি 

  ২ ংখ্যা ভায়যচারক 
(প্রয়ক্ষ্ণ) 

৪ রক্ষ্যভাত্রা 
 

১ ১ ১ ১ 
 

 
 

িায়যখ্-
২৯/০৯/২০২২ 
, প্রয়ক্ষ্নার্যী-৩০ 
জন জযন ১     

১.৫ কভয-য়যমফ উন্নয়ন 
(য়র্ওএন্ডআবুি মকমজা ভারাভার 
য়নষ্পয়ত্তকযণ/নয়র্ য়ফনষ্টকযণ/ 
য়যষ্কায-য়যচ্ছন্নিা ফৃয়দ্ধ/ 
ভয়রামদয জনয ৃর্ক ওয়ারুমভয 
ফযফস্থা কযা আিযায়দ) 

উন্নি 
কভয-য়যমফ 

  ২ ংখ্যা ও 
িায়যখ্ 

ভায়যচারক 
(প্রান) 

২ রক্ষ্যভাত্রা  ১  ১    

জযন      

১.৬ অওিাধীন দপ্তয/ংস্া (প্রমমাজয 
কক্ষ্মত্র) কিৃযক দায়খ্রকৃি  শুদ্ধাচায 
ককৌর  
কভয-য়যকল্পনায  নত্রভায়ক গ্রগয়ি  
প্রয়িমফদমনয ওয য়পডফযাক প্রদান  

য়পডফযাক 
বা/কভযারা 

নুয়ষ্ঠি 

  ৪ িায়যখ্   রক্ষ্যভাত্রা       প্রমমা
জয নয় 

জযন      

 



২.  অয়র্যক ফযফস্থানা উন্নয়ন ........................................................................ 
২.১ ২০২২-২৩ র্য ফছমযয যাজস্ব 
এফং উন্নয়ন ফামজমর্য নুমভায়দি  
ক্রয়-য়যকল্পনা  ওময়ফাআমর্ 
প্রকা  

ক্রয়-য়যকল্পনা 
ওময়ফাআমর্ 
প্রকায়ি 

২ িায়যখ্ ভায়যচারক 
(প্রান) 

৩১ জুরাআ 
২০২২ 

রক্ষ্যভাত্রা ৩১ জুরাআ 
২০২২ 

     ওময়ফাআমর্ 
প্রকায়ি 

জযন ৩১ জুরাআ 
২০২২ 

    

২.২ নুমভায়দি ফায়লযক ক্রয় 
য়যকল্পনায মর্ামর্ ফাস্তফায়ন 
(যাজস্ব এফং উন্নয়ন ফামজমর্য )  

ক্রয় য়যকল্পনা 
ফাস্তফায়য়ি 
(যাজস্ব) 

১ % ভায়যচারক 
(প্রান) 

১০০% রক্ষ্যভাত্রা ৮৩,৩০,০০
০/- 
১২% 

১,৪১,৪২,৫০
০/- 
২৫% 

১,৪১,৪২,৫০
০/- 
২৫% 

২,১৪,৯৬,৬
০০/- 
৩৮% 

   

জযন ৯,৪৮,০০০/
- 
১.৪৬% 

    

ক্রয় য়যকল্পনা 
ফাস্তফায়য়ি 

(উন্নয়ন ফামজর্) 

১ % ভায়যচারক 
(প্রান) 

৭৫% রক্ষ্যভাত্রা ৮৩.৫৫ রক্ষ্ 
র্াকা 
৫% 

১৬৭.১০ 
রক্ষ্ র্াকা  
১০% 

২৫০.৬৫ 
রক্ষ্ র্াকা 
১৫% 

৭৫১.৯৫ 
রক্ষ্ র্াকা 
৪৫% 

  B category এয 
প্রকল্প ওয়ায় 
১৬৭১ রক্ষ্ র্াকায 
ভমধয মফযাচ্চ 
৭৫%মযন্ত ফযয় 
কযা মামফ। 

জযন ৫০.৮৬ রক্ষ্ 
র্াকা 
৩.০৪% 

   

২.৩ ফায়লযক উন্নয়ন কভযূয়চ 
ফাস্তফায়ন 
  

ফায়লযক উন্নয়ন 
কভযূয়চ 

ফাস্তফায়য়ি 

৩ % য়যচারক 
ুান 

৬০% রক্ষ্যভাত্রা  ১৫% ১৫% ৩০%    

জযন      

২.৪ প্রকমল্পয PSC ও PIC বা 
অময়াজন  

বা অময়ায়জি ৩ ংখ্যা য়যচারক  
(ুান) 
 

৪ রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ১   PIC বা 
২৫/০৯/২০২২ জযন ১     

২.৫ প্রকল্প ভায়প্ত কমল প্রকমল্পয 
ম্পদ (মানফান, কয়ম্পউর্ায, 
অফাফত্র আিযায়দ) য়ফয়ধ 
কভািামফক স্তান্তয কযা 

 প্রকমল্পয 
ম্পদ য়ফয়ধ 
কভািামফক 
স্তান্তয়যি  

   ৫ িায়যখ্   রক্ষ্যভাত্রা       প্রমমাজয নয় 

জযন      

৩. শুদ্ধাচায ংয়িষ্ট এফং দুনযীয়ি প্রয়িমযামধ ায়ক নযানয কামযক্রভ…………….. ১৮  

৩.১ যকায়য মানফামনয মর্ামর্ 
ফযফায য়নয়িিকযণ  

প্রিযয়ন ত্র 
দায়খ্রকৃি 

 ৩ ংখ্যা  ভায়যচারক 
(প্রান) 

৪ রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ১    

জযন ১       

৩.২ গণশুনানী অময়াজন গনশুনানী 
অময়ায়জি  

 ৫ ংখ্যা ভায়যচারক  
(প্রয়িমযাধ) 

৪ রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ১  ৩/৮/২০২
২ িায়যখ্, কবনুয- 
চট্টগ্রামভয এ ডঃ া 
অরভ ফীমযাত্তভ 
য়ডর্য়যয়াভ, চট্টগ্রাভ 
কভয়ডমকর কমরজ। 

জযন ১       



৩.৩ নুন্ধান ও িদন্ত কামযক্রমভ 
গয়িীরিা ফৃয়দ্ধয জনয 
নুন্ধানকাযী ও িদন্তকাযী 
কভযকিযামদয য়নময় বা অময়াজন 

বা অময়ায়জি  ৫ ংখ্যা ংয়িষ্ট 
ভায়যচারক 

৪ রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ১    
জযন ১       

৩.৪ য়ফয়বন্ন ভন্ত্রনারয় ও যাষ্ট্রীয় 
প্রয়িষ্ঠামন শুদ্ধাচায কপাকার 
াযনমদয ামর্ ভিয়ফয়নভয় বা  

ভিয়ফয়নভয় বা 
অময়ায়জি 

৫ ংখ্যা ভায়যচারক  
(প্রয়িমযাধ) 

১ রক্ষ্যভাত্রা   ১     
জযন        

 


