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“শেখ হাসিনার বারতা 

নারী-পুরুষ িমতা” 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেে িরকার 

মসহলা ও সেশু সবষয়ক মন্ত্রণালয় 

বাাংলাদেে সেশু একাদেসম 

দ োয়েল চত্বর সড়ক 

শোহবোগ, ঢোকো-১০০০ 
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স্মারক নাং : ৩২.০৩.০০০০.১০০.১৬.০০৯.১৮-৭৬(০৩)                                   তাসরখ : ০৯.০১.২০২২ সি. 

 

welq : বাাংলাদেে সেশু একাদেসমর জাতীয় শুদ্ধাচার শকৌেল কম মপসরকল্পনা, ২০২১-২০২২ এর অগ্রগতি 

প্রতিয়ব ন (০১ অয়টোবর - ৩১ তিয়সম্বর ২০২১) দপ্ররণ প্রসয়ে। 

   

বাাংলাদেে সেশু একাদেসমর জাতীয় শুদ্ধাচার শকৌেল কম মপসরকল্পনা, ২০২১-২০২২ এর বোস্তবোেন ও অগ্রগতি 

প্রতিয়ব ন (০১ অয়টোবর - ৩১ তিয়সম্বর ২০২১) এতেিদে প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য শপ্ররণ করা হদলা। 

 

 

িাংযুসি : বY©না শমাতাদবক ।      

 

 

সতচব 

মতহলো ও তশশু তবষেক মন্ত্রণোলে 

বোাংলোয় শ সতচবোলে, ঢোকো।  

 

 শজযাসত লাল কুরী 

মহাপসরচালক (অসতসরি িসচব) 

বাাংলাদেে সেশু একাদেসম। 

শ ান : +৮৮০২২২৩৩৮৯০৬১ 

ই-শমইল : dgbsa64@gmail.com 

                                                                                                                                                                          

অনুসলসপ : জ্ঞাতাদথ ম ও কার্ মাদথ ম (শজযষ্ঠতার ক্রমানুিাদর নয়) 

 

১। উপিসচব (প্রোিন-১), মসহলা ও সেশু সবষয়ক মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেে িসচবালয়, ঢাকা। 

২। উপিসচব (মসবঅ-২ অসিোখা), মসহলা ও সেশু সবষয়ক মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেে িসচবালয়, ঢাকা। 

৩। অস ি কসপ। 
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সাংয় োজনী ৪: 

 প্তর/সাংস্থোর জাতীয় শুদ্ধাচার শকৌেল কম মপসরকল্পনা, ২০২১-২০২২ 

 প্তর/সাংস্থোর নাম: বাাংলাদেে সেশু একাদেসম 

কার্ মক্রদমর নাম কম মিম্পােন সূচক 

 

সূচদকর 

মান 

একক 

 

বাস্তবায়দনর 

োসয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যসি/পে 

২০২১-২০২২ 

অথ মবছদরর 

লক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগসত পসরবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  মন্তব্য 

লক্ষ্যমাত্রা/ 

অজমন 

১ম 

শকায়ার্ মার 

২য় 

শকায়ার্ মার 

৩য় 

শকায়ার্ মার 

৪থ ম 

শকায়ার্ মার 

শমার্ 

অজমন 

অসজমত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাসতষ্ঠাসনক ব্যবস্থা………………………………..... 

১.১ ননসতকতা কসমটির িভা আয়েোজন সভো আয়েোতজি ৪ িাংখ্যা িহকারী 

পসরচালক 

(প্রোিন) 

০৪ লক্ষ্যমাত্রা ০১ ০১ ০১ ০১    

অজমন ০১ ০১    

১.২ ননসতকতা কসমটির িভার সিদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

বাস্তবাসয়ত সিদ্ধান্ত ৬ % িহকারী 

পসরচালক 

(প্রোিন) 

১০০% লক্ষ্যমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন ১০০% ১০০%    

১.৩ সুোিন প্রসতষ্ঠার সনসমত্ত অাংেীজদনর 

(stakeholders) অাংেগ্রহদণ  িভা 

অনুসষ্ঠত িভা ২ িাংখ্যা িহকারী 

পসরচালক 

(প্রোিন) 

০৪ লক্ষ্যমাত্রা ০১ ০১ ০১ ০১    

অজমন ০১ ০১    

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয় াজন প্রশিক্ষণ 

আয় াশজত 

২ সংখ্যা িহকারী 

পসরচালক 

(প্রোিন) 

৮০ লক্ষ্যমাত্রা ২০ ২০ ২০ ২০    

অজমন ২০ ২৫    

১.৫ কম ম-পসরদবে উন্নয়ন  উন্নি কম ম-

পতরয়বশ 

২ িাংখ্যা ও 

তাসরখ 

িহকারী 

পসরচালক 

(প্রোিন) 

০৪ লক্ষ্যমাত্রা ০১ ০১ ০১ ০১    

অজমন ০১ ০১    

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার শকৌেল 

কম মপসরকল্পনা, ২০২১-২২ ও নত্রমাসিক 

পসরবীক্ষ্ণ প্রসতদবেন িাংসিষ্ট মন্ত্রণালদয় 

োসখল ও স্ব স্ব ওদয়বিাইদর্ 

আপদলােকরণ 

কম মপসরকল্পনা  ও 

নত্রমাসিক 

প্রসতদবেন 

োসখলকৃত ও 

আপদলােকৃত 

১ তাসরখ িহকারী 

পসরচালক 

(প্রোিন) 

৩০.৯.২০২১ 

৩১.১২.২০২১ 

৩১.৩.২০২২ 

৩০.৬.২০২২ 

লক্ষ্যমাত্রা ৩০.৯. 

২০২১ 

 

৩১.১২. 

২০২১ 

 

৩১.৩. 

২০২২ 

 

৩০.৬. 

২০২২ 

   

অজমন ৩০.৯. 

২০২১ 

৩১.১২. 

২০২১ 

   

১.৭ আওিোধীন  আঞ্চতলক/ মোঠ প মোয়ের 

কো মোলে (প্রয় োজয দেয়ে) কর্তমক 

োসখলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার শকৌেল 

কম মপসরকল্পনা ও পসরবীক্ষ্ণ  প্রসতদবেদনর 

ওপর স েব্যাক প্রোন  

 

 

 
 

স েব্যাক 

িভা/কম মোলা 

অনুসষ্ঠত 

৪ তাসরখ িহকারী 

পসরচালক 

(প্রোিন) 

৩০.৯.২০২১ 

৩১.১২.২০২১ 

৩১.৩.২০২২ 

৩০.৬.২০২২ 

লক্ষ্যমাত্রা ৩০.৯. 

২০২১ 

 

৩১.১২. 

২০২১ 

 

৩১.৩. 

২০২২ 

 

৩০.৬. 

২০২২ 

   

অজমন ৩০.৯. 

২০২১ 

 

৩১.১২. 

২০২১ 
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কার্ মক্রদমর নাম কম মিম্পােন সূচক 

 

সূচদকর 

মান 

একক 

 

বাস্তবায়দনর 

োসয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যসি/পে 

২০২১-২০২২ 

অথ মবছদরর 

লক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগসত পসরবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  মন্তব্য 

লক্ষ্যমাত্রা/ 

অজমন 

১ম 

শকায়ার্ মার 

২য় 

শকায়ার্ মার 

৩য় 

শকায়ার্ মার 

৪থ ম 

শকায়ার্ মার 

শমার্ 

অজমন 

অসজমত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১.৮ শুদ্ধোচোর পুরস্কোর প্র োন এবাং 

পুরস্কোরপ্রোপ্তয় র িোতলকো ওয়েবসোইয়ে 

প্রকোশ 

প্র ত্ত পুরস্কোর ১ িোতরখ িহকারী 

পসরচালক 

(প্রোিন) 

৩০.৬.২০২২ লক্ষ্যমাত্রা - - - ৩০.৬. 

২০২২ 

-   

অজমন      

২.  আতথ মক ব্যবস্থোপনো উন্নেন ........................................................................ 

২.১ ২০২১-২২ অথ ম বছদরর ক্রয়-

পসরকল্পনা  (প্রকদল্পর  অনুদমাসেত বাসষ মক 

ক্রয় পসরকল্পনািহ)   ওদয়বিাইদর্ প্রকাে 

ক্রয়-পসরকল্পনা 

ওদয়বিাইদর্ 

প্রকাসেত 

২ তাসরখ 
িহকারী 

পসরচালক 

(প্রোিন) 

৩১.০৮.২০২১ লক্ষ্যমাত্রা ৩১.০৮. 

২০২১ 

- - - -   

অজমন ৩১.০৮. 

২০২১ 

    

২.২ প্রকয়ের PIC সভা আয় াজন  সভা আয় াশজত ২ সংখ্যা প্রকল্প 

পসরচালক 
০২ 

লক্ষ্যমাত্রা ০১ ০১ - - -   

অজমন ০১     

২.৩ বাশষ িক উন্ন ন কর্ িসূশচ বাস্তবা ন বাশষ িক উন্ন ন 

কর্ িসূশচ 

বাস্তবাশ ত 

২ % 

প্রকল্প 

পসরচালক 
৮০ 

লক্ষ্যমাত্রা ৩০ 

 

৫০ - - -   

অজমন ৩০ ৫০    

২.৪ প্রকল্প িমাসপ্ত শেদষ প্রকদল্পর িম্পে 

(র্ানবাহন, কসম্পউর্ার, আিবাবপত্র 

ইতযাসে) সবসি শমাতাদবক হস্তান্তর করা 

প্রকদল্পর িম্পে 

সবসি শমাতাদবক 

হস্তান্তসরত 

২ সংখ্যা 

প্রকল্প 

পসরচালক 

০১ লক্ষ্যমাত্রা - - ০১ - -   

অজমন -     
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কার্ মক্রদমর নাম কম মিম্পােন সূচক 

 

সূচদকর 

মান 

একক 

 

বাস্তবায়দনর 

োসয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যসি/পে 

২০২১-২০২২ 

অথ মবছদরর 

লক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগসত পসরবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  মন্তব্য 

লক্ষ্যমাত্রা/ 

অজমন 

১ম 

শকায়ার্ মার 

২য় 

শকায়ার্ মার 

৩য় 

শকায়ার্ মার 

৪থ ম 

শকায়ার্ মার 

শমার্ 

অজমন 

অসজমত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৩. শুদ্ধাচার িাংসিষ্ট এবাং দুনীসত প্রসতদরাদি িহায়ক অন্যান্য কার্ মক্রম……………..২০ (অগ্রোতধকোর তভতত্তয়ি ন্যযনিম পাঁচটি কো মক্রম) 

৩.১ সবদুযৎ, পাসন ও জ্বালানীর 

(শতল/গ্যাি) এর িাশ্রয়ী/িদব মাত্তম 

ব্যবহার সনসিতকরণ 

িাশ্রয়ী ব্যবহার 

সনসিতকৃত 

৪ % িহকারী 

পসরচালক 

(প্রোিন) 

১০০% লক্ষ্যমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% -   

অজমন ১০০% ১০০%    

৩.২ ননসতকতা িম্পসকমত শপাস্টার/ 

সল দলর্/ ভাজ নতসরর ও সবসলর 

ব্যবস্হা গ্রহণ 

প্রস্তুত/সবসলকৃত 

শপাস্টার/সল দল

র্/ভাজ 

৪ িাংখ্যা িহকারী 

পসরচালক 

(প্রোিন) 

১০০০ লক্ষ্যমাত্রা - - ১০০০ - -   

অজমন - -    

৩.৩ বদকয়া সবদুযৎ, পাসন ও জ্বালানীর 

সবল প্রোন 

বদকয়া সবল 

প্রোনকৃত 

৪ % সহিাব 

রক্ষ্ণ 

অস িার 

১০০% লক্ষ্যমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% -   

অজমন ১০০% ১০০%    

৩.৪ েপ্তদরর শিবামূল্য/স ি গ্রহদণর 

শক্ষ্দত্র গৃহীত অদথ মর রসেে প্রোন 

সনসিতকরণ 

রসেদের মাধ্যদম 

শিবামূল্য গৃহীত 

৪ % িহকারী 

পসরচালক 

(অনুষ্ঠান/ 

প্রকােনা) 

১০০% লক্ষ্যমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% -   

অজমন ১০০% ১০০%    

৩.৫ কম মকতমা-কম মচাসর বেলীকাদল 

প্রসমত সনয়ম-নীসত অনুিরণ 

প্রসমত নীসত 

অনুসৃত 

৪ % িহকারী 

পসরচালক 

(প্রোিন) 

১০০% লক্ষ্যমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% -   

অজমন ১০০% ১০০%    

 

তব:দ্র:- দকোন ক্রতময়কর কো মক্রম প্রয় োজয নো হয়ল িোর কোরণ মন্তব্য কলোয়ম উয়েখ করয়ি হয়ব। 

 

 শজযাসত লাল কুরী 

মহাপসরচালক (অসতসরি িসচব) 

বাাংলাদেে সেশু একাদেসম। 

 

 


