
জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কর্ মপররকল্পনা, ২০২১-২০২২ 

                     আঞ্চরলক/র্াঠ পর্ মায়য়র কার্ মালয়য়র জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কর্ ম-পররকল্পনা, ২০২১-২০২২  

আঞ্চরলক/র্াঠ পর্ মায়য়র কার্ মালয়য়র নার্: কজলা সরকারর গণগ্রন্থাগার, কেনী। 

কার্ মক্রয়র্র নার্ 
কর্ মসম্পাদন সূচক 

 

সূচয়কর 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়য়নর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মবছয়রর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  

র্ন্তব্য লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ককায়ার্ মার 

২য় 

ককায়ার্ মার 

৩য় 

ককায়ার্ মা

র 

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……………………………….....২৬ 

১.১ ননরতকতা করর্টি সভা আয়য়াজন সভা আয়য়ারজত ৪ সংখ্যা লাইয়েররয়ান ৪ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১  

  

অজমন      

১.২ ননরতকতা করর্টির সভার রসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 
বাস্তবারয়ত রসদ্ধান্ত ৬ % লাইয়েররয়ান ১০০ 

লক্ষ্যর্াত্রা ২০ ৩০ ৩০ ২০  

  

অজমন      

১.৩ সুশাসন প্ররতষ্ঠার রনরর্ত্ত অংশীজয়নর 

(stakeholders) অংশগ্রহয়ণ  সভা 
অনুরষ্ঠত সভা ৪ সংখ্যা লাইয়েররয়ান ২ 

লক্ষ্যর্াত্রা - ১ - ১  

  

অজমন      

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্ররশক্ষ্ণ আয়য়াজন 
প্ররশক্ষ্ণ 

আয়য়ারজত 
২ সংখ্যা - ২ 

লক্ষ্যর্াত্রা - ১ - ১  

 

অরিদপ্তর 

কর্তমক 

আয়য়ারজত অজমন      

১.৫ কর্ ম-পররয়বশ উন্নয়ন (স্বাস্থযরবরি 

অনুসরণ/টিওএন্ডইভুি অয়কয়জা 

র্ালার্াল রবনষ্টকরণ/পররষ্কার-পররচ্ছন্নতা 

বৃরদ্ধ ইতযারদ 

উন্নত কর্ ম-পররয়বশ ৩ 
সংখ্যা ও 

তাররখ 
লাইয়েররয়ান 

২ 

 

৩১/১২/২১ 

৩০/৬/২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা - 
১ 

৩১/১২/২১ 
- 

১ 

৩০/৬/২২ 
 

 

রবস্তাররত 

রববরণ 

সংযুি অজমন      

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কর্ ম-

পররকল্পনা, ২০২১-২২ ও নত্রর্ারসক 

পররবীক্ষ্ণ প্ররতয়বদন দপ্তর/সংস্থায় দারখল 

ও স্ব স্ব ওয়য়বসাইয়র্ আপয়লাডকরণ 

কর্ ম-পররকল্পনা  ও 

নত্রর্ারসক 

প্ররতয়বদন 

দারখলকৃত ও 

আপয়লাডকৃত 

৪ তাররখ লাইয়েররয়ান 

২৫/৬/২১ 

১৭/০৬/২১ 

১৬/০১/২২ 

১৭/০৪/২২ 

১৭/০৭/২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা 
২৫/৬/২১ 

১৭/০৬/২১ 
১৬/০১/২২ ১৭/০৪/২২ ১৭/০৭/২২  

  

অজমন      

১.৭ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এবং 

পুরস্কারপ্রাপ্তয়দর তারলকা ওয়য়বসাইয়র্ 

প্রকাশ 

প্রদত্ত পুরস্কার ৩ তাররখ - ৩০/৬/২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা - - - ৩০/৬/২২  

 

অরিদপ্তর 

কর্তমক 

আয়য়ারজত অজমন      

২.  ক্রয়য়র কক্ষ্য়ত্র শুদ্ধাচার ........................................................................৪ 

২.১ ২০২১-২২ অর্ ম বছয়রর ক্রয়-

পররকল্পনা  ওয়য়বসাইয়র্ প্রকাশ 

ক্রয়-পররকল্পনা 

ওয়য়বসাইয়র্ 
৪ তাররখ লাইয়েররয়ান 

৩০/৯/২১ 

২৫/৫/২২ 
লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/৯/২১ - - -    



কার্ মক্রয়র্র নার্ 
কর্ মসম্পাদন সূচক 

 

সূচয়কর 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়য়নর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মবছয়রর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  

র্ন্তব্য লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ককায়ার্ মার 

২য় 

ককায়ার্ মার 

৩য় 

ককায়ার্ মা

র 

৪র্ ম 

ককায়ার্ মার 
কর্ার্ অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রকারশত 
অজমন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩. শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এবং দুনীরত প্ররতয়রায়ি সহায়ক অন্যান্য কার্ মক্রর্……………..২০ (অগ্রারিকার রভরত্তয়ত নুযনতর্ পাঁচটি কার্ মক্রর্) 

৩.১  গ্রন্থাগায়রর পাঠকক্ষ্  ব্যবহায়রর জন্য 

পররচয় পত্র প্রদান  

পররচয় পত্র 

৪ সংখ্যা লাইয়েররয়ান ২ 

লক্ষ্যর্াত্রা - ২ - -  

  

অজমন      

৩.২   পুস্তয়কর কভতয়র আরএেআইরড 

ট্যাগ সংয়র্াগ 

ট্যাগ 

 ৪ তাররখ 
জুরনয়র  

লাইয়েররয়ান 
৩১/১২/২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা - ৩১/১২/২১ - -  

  

অজমন      

৩.৩   কর্ায়কন পদ্ধরতয়ত  কসবাগ্রহীতায়দর 

ব্যারিগত ব্যাগ ও অন্যান্য রজরনসপত্র 

সংরক্ষ্ণ ও কেরত প্রদান । 

কর্ায়কন পদ্ধরত 

৪ তাররখ 
জুরনয়র  

লাইয়েররয়ান 
৩১/১২/২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা - ৩১/১২/২১ - -  

  
অজমন      

৩.৪    বই চুরর ও বইয়য়র পাতা কার্া  

করািকয়ল্প পাঠকয়ক্ষ্র কর্ীয়দর র্হল বৃরদ্ধ 

র্হল বৃরদ্ধ 

৪ % 
জুরনয়র 

লাইয়েররয়ান 
১০০ 

লক্ষ্যর্াত্রা ২৫ ২৫ ২৫ ২৫  

  

অজমন      

৩.৫ রসরস কযায়র্রা স্থাপন রসরস কযায়র্রা  
৪ তাররখ লাইয়েররয়ান ৩১/১২/২১ লক্ষ্যর্াত্রা - ৩১/১২/২১      

 
             

 

          রব:দ্র:-  ককান ক্ররর্য়কর কার্ মক্রর্ প্রয়র্াজয না হয়ল তার কারণ র্ন্তব্য কলায়র্ উয়েখ করয়ত হয়ব। 

 

 (কর্া: কার্রুল হাছান) 

লাইয়েররয়ান 

কজলা সরকারর গণগ্রন্থাগার, কেনী। 

 

 


