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 া মক্রযর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচয র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়যনর দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১-

২০২২ 

অর্ মবছযরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২ ১র্ 

ত্রত্রর্ারসয  

অরজমত 

র্ান  

২য় 

ত্রত্রর্ারসয  

অরজমত 

র্ান  

 

৩য় 

ত্রত্রর্ারসয  

অরজমত 

র্ান 

৪র্ ম 

ত্রত্রর্ারসয  

অরজমত 

র্ান 

(স্ব-

মূল্যায়ন) 

র্ন্তব্য 

(৪র্ ম ত্রত্রর্ারসয  

বাস্তবায়ন 

অগ্রগরতর 

প্রর্াণ ) 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়াে মার 

২য় 

ক ায়াে মার 

৩য় 

ক ায়াে মার 

৪র্ ম 

ক ায়াে মার 

কর্াে 

অজমন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ 

১. প্রারতষ্ঠারন  ব্যবস্থা…………………………… 

১.১ ত্রনরত তা  রর্টির সভা 

আলয়াজন 

সভা 

আলয়াসজি 

৪ সংখ্যা ফ াকাল পলয়ন্ট কম থকিথা ৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১  ১ ১ ১ ১ সভার  া মরববরণী 

সংযুি অজমন ১ ১ ১ ১  

১.২ ত্রনরত তা  রর্টির সভার 

রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত 

রসদ্ধান্ত 

৬ % ফ াকাল পলয়ন্ট কম থকিথা ৮০% 

 

লক্ষ্যর্াত্রা ৮০% ৮০% ৮০% ৮০%  ১.৫ ১.৫ ১.৫ ১.৫ ত্রনসিকিা 

কসমটির সভার 

কার্ থসববরণী ও 

বাস্তবায়ন অগ্রগসি 

িসিলবদন সংযুক্ত 

অজমন ১০০% ৯০% ৮০% ৯০%  

১.৩ সুশাসন প্ররতষ্ঠার রনরর্ত্ত 

অংশীজযনর 

(stakeholders) 

অংশগ্রহযণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ২ সংখ্যা উপপসরচালক (িশাসন) ২ লক্ষ্যর্াত্রা  ১  ১   ১  ১ সভার  া মরববরণী 

ও হারজরা সংযুি অজমন  ১  ১  

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত িসশক্ষণ 

আলয়াজন 

িসশক্ষণ 

আলয়াসজি 

২ সংখ্যা উপপসরচালক (িসশক্ষণ) ২ 

(৫০) 

লক্ষ্যর্াত্রা  ১ 

(২৫) 

 ১ 

(২৫) 

  ১  ১ প্ররশক্ষ্যণর 

কনাটিশ, হারজরা ও 

ছরব সংযুি অজমন  ১ (২৫)  ১ (২৫)  

১.৫  র্ ম-পররযবশ উন্নয়ন  

 

উন্নি কম থ-

পসরলবশ 

২ সংখ্যা 

ও 

তাররখ 

উপপসরচালক (িশাসন) ৫টি, ৩০-

০৬-২০২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা    ৩০-

০৬-

২০২২ 

    ২ সংসিষ্ট পৈ, 

ছসব সংযুক্ত 

অজমন    ২৭-০৬-

২০২২ 

 

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল 

 র্ মপরর ল্পনা, ২০২১-২২ ও 

ত্রত্রর্ারস  পররবীক্ষ্ণ 

প্ররতযবদন সংরিষ্ট র্ন্ত্রণালযয় 

দারখল ও স্ব স্ব ওযয়বসাইযে 

আপযলাড রণ 

 

 

 র্ মপরর ল্পনা 

ও ত্রত্রর্ারস  

প্ররতযবদন 

দারখলকৃত ও 

আপযলাডকৃত 

 

 

১ তাররখ ফ াকাল পলয়ন্ট কম থকিথা ১০-০৬-

২০২১, 

১৭-১০-

২০২১, 

১৬-০১-

২০২২, 

১৭-০৪-

২০২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১০-০৬-

২০২১ 

১৭-১০-

২০২১ 

১৬-০১-

২০২২ 

১৭-০৪-

২০২২ 

 ০.২৫ ০.২৫ ০.২৫ ০.২৫ পত্র স্মার  ও 

ওযয়বসাইযের 

রিনশে সংযুি 

 

অজমন ১০-০৬-

২০২১ 

১৫-১০-

২০২১ 

১৩-০১-

২০২২ 

১৫-০৪-

২০২২ 

 

১.৭ আওিাধীন  আঞ্চসলক/ 

মাঠ পর্ থালয়র কার্ থালয় 

(িলর্াজয ফক্ষলৈ) কর্তথক 

দারখলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার 

ক ৌশল  র্ মপরর ল্পনা ও 

পররবীক্ষ্ণ  প্ররতযবদযনর 

ওপর রিডব্যা  প্রদান  

রিডব্যা  

সভা/ র্ মশালা 

অনুরষ্ঠত 

৪ তাররখ   লক্ষ্যর্াত্রা          সি.ও.টি এর মাঠ 

পর্ থালয় দপ্তর ফনই 

সবধায় িলর্াজয 

নয়। 
অজমন      

১.৮ শুদ্ধাচার পুরস্কার িদান 

এবং 

িদত্ত পুরস্কার ১ িাসরখ ফ াকাল পলয়ন্ট কম থকিথা ৩০-০৬-

২০২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা    ৩০-

০৬-

    ১ আযদশ পত্র, 

ওযয়বসাইযের 
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 া মক্রযর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচয র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়যনর দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১-

২০২২ 

অর্ মবছযরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২ ১র্ 

ত্রত্রর্ারসয  

অরজমত 

র্ান  

২য় 

ত্রত্রর্ারসয  

অরজমত 

র্ান  

 

৩য় 

ত্রত্রর্ারসয  

অরজমত 

র্ান 

৪র্ ম 

ত্রত্রর্ারসয  

অরজমত 

র্ান 

(স্ব-

মূল্যায়ন) 

র্ন্তব্য 

(৪র্ ম ত্রত্রর্ারসয  

বাস্তবায়ন 

অগ্রগরতর 

প্রর্াণ ) 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়াে মার 

২য় 

ক ায়াে মার 

৩য় 

ক ায়াে মার 

৪র্ ম 

ক ায়াে মার 

কর্াে 

অজমন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ 

পুরস্কারিাপ্তলদর িাসলকা 

ওলয়বসাইলে িকাশ 

২০২২ রিনশে সংযুি 

অজমন    ৩০-

০৬-

২০২২ 

 

২.  আসর্ থক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ........................................................................ 

২.১ ২০২১-২২ অর্ ম বছযরর 

ক্রয়-পরর ল্পনা (প্র যল্পর 

অনুযর্ারদত বারষ ম  ক্রয় 

পরর ল্পনাসহ) ওযয়বসাইযে 

প্র াশ 

ক্রয়-

পরর ল্পনা 

ওযয়বসাইযে 

প্র ারশত 

২ তাররখ পসরচালক (িশাসন) ৩০-০৮-

২০২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০-

০৮-

২০২১ 

- - -  ০.৫০  ১.৫০  ৩য় ত্রত্রর্ারসয র 

র্যে অরজমত 

হযয়যছ। 

৪র্ ম ত্রত্রর্ারস র 

জন্য প্রয াজয নয়। 

 

অজমন ৩০-

০৮-

২০২১ 

    

২.২ িকলের PSC ও 

PIC সভা আলয়াজন  

সভা 

আলয়াসজি 

২ সংখ্যা প্র ল্প পররচাল , “সুরবিা 

বরিত প্রতযন্ত অিযলর 

সর ারর প্রার্রর্  

রবদ্যালযয়র রশক্ষ্া ব্যবস্থা 

রডরজোল রণ” শীষ ম  

প্র ল্প 

৬ লক্ষ্যর্াত্রা ২ ২ ২   ০.৫০ ০.৫০ ১  ৩য় ত্রত্রর্ারসয র 

র্যে অরজমত 

হযয়যছ। 

৪র্ ম ত্রত্রর্ারস র 

জন্য প্রয াজয নয়। 

 

অজমন ২ ২ ২   

২.৩ বাসষ থক উন্নয়ন কম থসূসচ 

বাস্তবায়ন 

বাসষ থক উন্নয়ন 

কম থসূসচ 

বাস্তবাসয়ি 

   ২ %   লক্ষ্যর্াত্রা          রডওটি এর 

আওতায় বতমর্াযন 

এরডরপ অন্তর্ভ মি 

প্র ল্প 

বাস্তবায়নািীন নাই 

রবিায় প্রয াজয 

নয়। 

অজথন      

২.৪ প্র ল্প সর্ারপ্ত কশযষ 

প্র যল্পর সম্পদ ( ানবাহন, 

 রম্পউোর, আসবাবপত্র 

ইতযারদ) রবরি কর্াতাযব  

হস্তান্তর  রা 

প্র যল্পর 

সম্পদ রবরি 

কর্াতাযব  

হস্তান্তররত 

    ২ তাররখ   লক্ষ্যর্াত্রা          রডওটি’র আওতায়  

রবটিআররস’র 

এসওএি িান্ড 

র্ােযর্ চলর্ান 

“সুরবিা বরিত 

প্রতযন্ত অিযলর 

সর ারর প্রার্রর্  

রবদ্যালযয়র রশক্ষ্া 

ব্যবস্থা 

রডরজোল রণ” 

প্র যল্পর 

কর্য়াদ াল 

অনু ায়ী ২০২১-

অজথন      



দপ্তর/সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ মপরর ল্পনা (২০২১-২০২২)-এর ৪র্ থ ত্রৈমাসসক (এসিল - জুন/২০২২) সময়কালল বাস্তবায়ন অগ্রগসি িসিলবদন 

দপ্তর/সংস্থার নার্: কেরলয াগায াগ অরিদপ্তর 

3 

 

 া মক্রযর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচয র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়যনর দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১-

২০২২ 

অর্ মবছযরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২ ১র্ 

ত্রত্রর্ারসয  

অরজমত 

র্ান  

২য় 

ত্রত্রর্ারসয  

অরজমত 

র্ান  

 

৩য় 

ত্রত্রর্ারসয  

অরজমত 

র্ান 

৪র্ ম 

ত্রত্রর্ারসয  

অরজমত 

র্ান 

(স্ব-

মূল্যায়ন) 

র্ন্তব্য 

(৪র্ ম ত্রত্রর্ারসয  

বাস্তবায়ন 

অগ্রগরতর 

প্রর্াণ ) 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়াে মার 

২য় 

ক ায়াে মার 

৩য় 

ক ায়াে মার 

৪র্ ম 

ক ায়াে মার 

কর্াে 

অজমন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ 

২২ অর্ মবছযর 

প্র ল্পটি সর্াপ্ত 

হযব না রবিায় 

প্রয াজয নয়। 

৩. শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এবং দুনীরত প্ররতযরাযি সহায়  অন্যান্য  া মক্রর্……………..২০ (অগ্রাসধকার সভসত্তলি ন্যযনিম পাঁচটি কার্ থক্রম) 

৩.১ ফসবা ট্র্যাসকং সসলেম 

চালুকরণ 

 

ফসবা ট্র্যাসকং 

সসলেম 

চালুকৃি 

 

৪ তাররখ অরতররি র্হাপররচাল  

(প্রশাসন ও অর্ ম) 

৩০-১২-

২০২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা  ৩০-১২-

২০২১ 

    ৪   ২য় ত্রত্রর্ারসয  

অরজমত হযয়যছ। 

 

৪র্ ম ত্রত্রর্ারস  

সর্য় াযলর জন্য 

প্রয াজয নয়। 

অজমন  ২৩-১২-

২০২১ 

   

৩.২ সবদ্যমান ভাল অভযাস 

(Best 

Practice)/কার্ থক্রমসমূলের 

িসার (enhance) এবং 

কসবাগ্রহীতায  অবরহত রণ  

দাসখলকৃি 

িসিলবদন 

এবং বু যলে 

প্র াশ 

৪ সংখ্যা অসিসরক্ত মোপসরচালক 

(িশাসন ও 

অর্ থ)/কাসরগসর/ফরগুললেসর 

১ লক্ষযমাৈা   ১     ৪  ৩য় ত্রত্রর্ারসয  

অরজমত হযয়যছ। 

 

৪র্ ম ত্রত্রর্ারস  

সর্য় াযলর জন্য 

প্রয াজয নয়। 

অজথন   ১   

৩.৩ ই-ফেন্ডালরর মাধ্যলম ক্রয় 

কার্ থ সম্পাদন  

ই-ফেন্ডালর 

সম্পন্ন 

৪ % উপপসরচালক (িশাসন) ৫০ লক্ষযমাৈা  ৫০   ৫০   ২  ২ ৪র্ ম ত্রত্রর্ারসয র 

প্রর্াণ  সংযুি।  অজথন  ৫০  ৫০  

৩.৪ সর ারর ও কবসর ারর 

কেরলয াগায াগ ফসবা 

পররচালন ারীর অব াঠাযর্া 

ও কসবার রবস্তৃরত, কসবার র্ান 

ও গ্রাহ  সন্তুরষ্ট ইতযারদ 

রবষযয় সর্ীক্ষ্া পররচালনা। 

সমীক্ষা 

পসরচাসলি 

৪ িাসরখ অরতররি র্হাপররচাল  

( াররগরর) 

৩০-০৬-

২০২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা    ৩০-

০৬-

২০২২ 

    ৪ ৪র্ ম ত্রত্রর্ারসয র 

প্রর্াণ  সংযুি।  

অজমন    ৩০-

০৬-২২ 

 

৩.৫  াররগরর ও নীরত-

সহায়তা সংক্রান্ত দারয়ত্ব 

পালন-পদ্ধরত রলরপবদ্ধ রণ ও 

সেকমীলদর মলধ্য 

অবরহত রণ 

দাসখলকৃি 

িসিলবদন 

এবং বু যলে 

প্র াশ 

৪ সংখ্যা অসিসরক্ত মোপসরচালক 

(কাসরগসর/ফরগুললেসর) 

২টি লক্ষ্যর্াত্রা  ১  ১   ২  ২ ৪র্ ম ত্রত্রর্ারসয র 

প্রর্াণ  সংযুি।  অজমন  ১  ১  

কর্াে প্রাপ্ত নম্বর      ৩.৭৫ ১৩.২৫ ৯.২৫ ১৫.৭৫  

োযগ মযের সাযপযক্ষ্ প্রাপ্ত নম্বযরর শত রা হার      ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  

সব: দ্র:- ফকান ক্রসমলকর কার্ থক্রম িলর্াজয না েলল িার কারণ মন্তব্য কলালম উলেখ করলি েলব। 


