
 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রবিষ্ঠানের জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কর্ মপররকল্পনা, ২০২১-২০২২     পরররশষ্ট-'ক' 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রবিষ্ঠানের নার্: মাধ্যবমক ও উচ্চ বিক্ষা বিভাগ, বিক্ষা মন্ত্রণালয়। 

কার্ মক্রমর্র নার্ 
কর্ মসম্পাদন সূচক 

 

সূচমকর 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়মনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যরি/পদ 

২০২১-

২০২২ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  

র্ন্তব্য লক্ষ্যর্াত্রা

/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……………………………….....২২ 

১.১ ননরতকতা করর্টির সভা 

আনয়াজে  

সভা আনয়াবজি 
৪ সংখ্যা 

অবি. সবিি (প্রিাসে ও 

অর্ থ)/সদস্য সবিি 
০৪ 

লক্ষ্যর্াত্রা ০১ ০১ ০১ ০১    

অজমন      

১.২ ননরতকতা করর্টির সভার 

রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত রসদ্ধান্ত 

৬ % অনুবিভাগ প্রধাাে (সকল) ১০০% 

লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

১.৩ সুশাসন প্ররতষ্ঠার রনরর্ত্ত 

অংশীজমনর (stakeholders) 

অংশগ্রহমণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা 

২ সংখ্যা অনুবিভাগ প্রধাাে (সকল) ০২ 

লক্ষ্যর্াত্রা - ০১ ০১ -    

অজমন     
 

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ 

আয় াজন 

প্রশিক্ষণ আয় াশজত 

২ সংখ্যা 
অবি. সবিি (প্রিাসে ও 

অর্ থ)/এবিএ িাখা 
৩ 

লক্ষ্যর্াত্রা 

 
- ১ ১ ১ 

 

 

  

অজমন      

১.৫ কর্ ম-পররমবশ উন্নয়ন 

(স্বাস্থযরবরি 

অনুসরণ/টিওএন্ডইভুি অমকমজা 

র্ালার্াল রবনষ্টকরণ/পররষ্কার-

পররচ্ছন্নতা বৃরদ্ধ ইতযারদ  

উন্নি কম থ-িবরনিি 

২ 

সংখ্যা 

ও 

তাররখ 

উিসবিি (প্রিাসে)/নসিা 

িাখা 

২ 

৩১/১২/২১ 

৩০/০৬/২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা - 
১ 

৩১/১২/২১ 
- 

১ 

৩০/০৬/২২ 

   

অজমন 

     

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল 

কর্ মপররকল্পনা, ২০২১-২২ ও 

নত্রর্ারসক পররবীক্ষ্ণ প্ররতমবদন 

র্রিপররষদ রবভামগ দারখল ও স্ব 

স্ব ওময়বসাইমর্ আপমলাডকরণ 

 কর্ মপররকল্পনা ও 

নত্রর্ারসক 

প্ররতমবদন 

দারখলকৃত ও 

আপমলাডকৃত  

১ তাররখ 

অবি. সবিি (প্রিাসে ও 

অর্ থ)/এবিএ িাখা/আইবসটি 

অবধািাখা 

৩০/০৬/২১ 

১৫/১০/২১ 

১৫/০১/২২ 

১৫/০৪/২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/০৬/২১ ১৫/১০/২১ ১৫/০১/২২ ১৫/০৪/২২ 
   

অজমন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

কার্ মক্রমর্র নার্ 
কর্ মসম্পাদন সূচক 

 

সূচমকর 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়মনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যরি/পদ 

২০২১-

২০২২ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  

র্ন্তব্য লক্ষ্যর্াত্রা

/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 

১.৭ আওিাধাীে দপ্তর/সংস্হা 

(প্রন াজয ক্ষক্ষনে) কর্তথক 

দারখলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার 

ককৌশল কর্ মপররকল্পনা ও 

পররবীক্ষ্ণ  প্ররতমবদমনর ওপর 

রিডব্যাক প্রদান  

রিডব্যাক 

সভা/কর্ মশালা 

অনুরষ্ঠত 

  ৪ তাররখ 

অবি. সবিি (প্রিাসে ও 

অর্ থ)/এবিএ িাখা 

৩০/০৬/২১ 

৩০/১০/২১ 

৩০/০১/২২ 

৩০/০৪/২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা 

৩০/০৬/২১ ৩০/১০/২১ ৩১/০১/২২ ৩০/০৪/২২  

  

অজমন 

     

১.৮ শুদ্ধািার পুরস্কার প্রদাে এিং 

পুরস্কারপ্রাপ্তনদর িাবলকা 

ওনয়িসাইনে প্রকাি 

 

প্রদত্ত পুরস্কার   ১ িাবরখ 

অবি. সবিি (প্রিাসে ও 

অর্ থ)/এবিএ িাখা 
৩০/০৬/২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা    ৩০/০৬/২২    

অজমন 

     

২.  আবর্ থক ব্যিস্থািো উন্নয়ে ........................................................................০৮ 

২.১ ২০২১-২২ অর্ ম বছমরর ক্রয়-

পররকল্পনা (প্রকনের অনুনমাবদি 

বারষ মক ক্রয় িবরকেোসহ) 

ওনয়িসাইনে প্রকাশ  

ক্রয়-পররকল্পনা 

ওময়বসাইমর্ 

প্রকারশত 

২ তাররখ 
অবি. সবিি (প্রিাসে ও 

অর্ থ/উন্নয়ে/িবরকেো)/আই

বসটি অবধািাখা 

৩১/০৭/২১ 

৩১/০৩/২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩১/০৭/২১ - ৩১/০৩/২২ -    

অজমন 

    

 

২.২ প্রকয়ের PSC ও PIC 

সভা আয় াজন  

সভা আয় াশজত ২ সংখ্যা 

অবি. সবিি 

(িবরকেো/উন্নয়ে) 

PSC সভা 

৮০ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১৫ ২০ ২২ ২৩    

অজমন      

PIC সভা 

৮০ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১৫ ২০ ২২ ২৩    

অজমন        

২.৩ বাশষ িক উন্ন ন কর্ িসূশচ 

বাস্তবা ন 

বাশষ িক উন্ন ন 

কর্ িসূশচ বাস্তবাশ ত 

   ২ % 

অবি. সবিি (িবরকেো) ১০০ 

লক্ষ্যর্াত্রা 
১০ ২০ ৩০ ৪০ 

   

অজথে      

২.৪ প্রকল্প সর্ারপ্ত কশমষ প্রকমল্পর 

সম্পদ (র্ানবাহন, করম্পউর্ার, 

আসবাবপত্র ইতযারদ) রবরি 

কর্াতামবক হস্তান্তর করা 

 প্রকমল্পর সম্পদ 

রবরি কর্াতামবক 

হস্তান্তররত  

   ২ িাবরখ 

অবি. সবিি 

(উন্নয়ে/িবরকেো) 

৩০.০৯.২১ 

৩১.১২.২১ 

৩১.০৩.২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০.০৯.২১ ৩১.১২.২১ ৩১.০২.২২ -    

অজথে 

 

 

    

 



 

কার্ মক্রমর্র নার্ 
কর্ মসম্পাদন সূচক 

 

সূচমকর 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়মনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যরি/পদ 

২০২১-

২০২২ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  

র্ন্তব্য লক্ষ্যর্াত্রা

/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 প্ররতমরামি সহায়ক অন্যান্য কার্ মক্রর্……………২০ (অগ্রাবধাকার বভবত্তনি নুযেিম িাঁিটি কা থক্রম) 

৩.১ বিক্ষকনদর ক্ষিেিে/ছুটি 

সংক্রান্ত বিষয়াবদ  র্াসমনয় 

বেষ্পবত্তকরণ 

প্রাপ্ত আনিদে 

বেষ্পবত্তকরণ 
৪ 

িিক

রা 
অবিবরক্ত সবিি (সকল) ১০০% 

লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন     
 

৩.২ িবরদি থে ও বেরীক্ষা 

অবধাদপ্তনরর িবরদি থে 

কা থক্রনমর  র্ার্ থিা মূল্যায়ে  

িবরদি থে 

প্রবিনিদনের 

বেনদ থিোসমূনহর 

সামঞ্জস্যিা 

প্রবিষ্ঠাে ি থানয় 

ি থানলািো/ 

িবরিীক্ষণ 

৪ সংখ্যা 
অবিবরক্ত সবিি (অবিে ও 

বেরীক্ষা) 
১২ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩ ৩ ৩ ৩    

অজমন     

 

৩.৩ জািীয় বিক্ষা ব্যিস্থািো 

একানিবম (োনয়ম)-এর প্রবিক্ষণ 

সক্ষমিার উন্নয়ে 

প্রবিক্ষণ সক্ষমিা 

উন্নয়নের জন্য 

গঠিি কবমটির 

সুিাবরি িাস্তিায়ে 

৪ 
িিক

রা 

অবিবরক্ত সবিি (প্রিাসে ও 

অর্ থ) 
৭৫% 

লক্ষ্যর্াত্রা  ২৫% ২৫% ২৫%    

অজমন     

 

৩.৪ বিক্ষা সংক্রান্ত উচ্চির 

গনিষণা সঞ্চালে িবরবস্থবি 

মবেেবরং 

বিশ্ববিদ্যালয় 

ি থানয় 

ল্যািনরেবর/মাঠ 

ি থানয়র ক্ষক্ষে 

িবরদি থে/ 

িবরিীক্ষণ 

৪ সংখ্যা 
অবিবরক্ত সবিি (প্রিাসে ও 

অর্ থ/বিশ্ববিদ্যালয়) 
৪ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন     

 

৩.৫ NCTB এর প্রণীিব্য 

িাঠ্যপুস্তনকর উিকরণসমূনহর 

মাে সংরক্ষণ 

বিক্ষা মন্ত্রণালনয়র 

কবমটি কর্তথক িই 

ছাড়ানোর অগ্রগবি 

িবরদি থে 

৪ সংখ্যা অবিবরক্ত সবিি (সকল) ৫ 

লক্ষ্যর্াত্রা - ৫ - -    

অজমন     

 

  


