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আঞ্চলক/মাঠ পয যায়ের কায যায়ের জাতীে শুদ্ধাচার ককৌল কম য-পলরকল্পনা, ২০১৯-২০ এর ত্রৈমাসিক (সিপ্টেম্বর/২০১৯) প্রসিপ্টেদন 

আঞ্চসিক/মাঠ পর্ যাপ্টের কার্ যািপ্টের নাম: সজিা িরকাসর গণগ্রন্থাগার সেনী। 

কায যক্রয়মরনাম কম যসম্পাদনসূচক 

 

সূচয়কর

মান 

একক 

 

বাস্তবােয়নরদা

লেত্বপ্রাপ্তব্যলি/

পদ 

২০১৯-২০২০অর্ যবছয়রর 

ক্ষ্যমাত্রা জুাই/২০১৯- কসয়েম্বর/২০১৯ 

পয যন্ত অজযন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১. প্রালতষ্ঠালনকব্যবস্থা.....................৮ 

১.১ ননলতকতা কলমটির সভা অনুলষ্ঠত সভা ৪ সংখ্যা াইয়েলরোন ৪ ১ 

১.২ননলতকতা কলমটির সভার লসদ্ধান্ত 

বাস্তবােন 
বাস্তবালেত লসদ্ধান্ত ৪ % ঐ ১০০% ১০০% 

২. দক্ষ্তা  ননলতকতার উন্নেন.... .……………….১০ 

২.১ সুশািন প্রসিষ্ঠার সনসমত্ত 

অংলীজয়নর(stakeholders) 

অংলগ্রহয়ে সভা 

অনুলষ্ঠতসভা ২ সংখ্যা 
ঐ 

৪ ১ 

২.২ অংলীজয়নর অংলগ্রহয়ে সভার সিদ্ধান্ত 

োস্তোেন 
বাস্তবালেত লসদ্ধান্ত ২ % 

ঐ 
১০০%  

২.৩ কম যকতযা-কম যচারীকদর অংলগ্রহয়ে 

চাকসর িংক্রান্ত প্রললক্ষ্ে আয়োজন 

প্রললক্ষ্োর্ী ৩ 
% 

ঐ 
৪ ১ 

২.৪ কম যকতযা-কম যচারীকদর অংলগ্রহয়ে 

সুলাসন সংক্রান্ত প্রললক্ষ্ে আয়োজন 

প্রললক্ষ্োর্ী ৩ 
% 

ঐ 
৪ ১ 

৪. ওপ্টেেিাইপ্টে সিোেক্স হািনাগাদকরণ..................................৮ 

৪.১সিো িংক্রান্ত সোি সি 

নস্বরিমূহস্বস্বতথ্যবাতােয়ন দৃশ্যমানকরণ  

িথ্য োিােপ্টন 

দৃশ্যমানকৃি 
২ তালরখ াইয়েলরোন  --- 

৪.২স্বস্বয়েবসাইয়েশুদ্ধাচারয়সবাবক্সহা

নাগাদকরে 

কসবাবক্সহানাগাদ

কৃত 
২ িাসরখ 

ঐ ৩০/০৯/১৯ কসবাবক্সহানাগাদকৃত 

৪.৩স্বস্বয়েবসাইয়ে তথ্যঅলিকার কসবা 

বক্স হানাগাদকরে 

কসবাবক্সহানাগাদ

কৃত 
২ তালরখ 

ঐ ৩০/০৯/১৯ কসবাবক্সহানাগাদকৃত 

৪.৪স্বস্ব য়েবসাইয়ের অলভয়যাগ 

প্রলতকারব্যবস্থা (GRS) কসবাবক্স 

হানাগাদকরে 

য়েবসাইয়ে 

হানাগাদকৃত 
২ তালরখ 

ঐ ৩০/০৯/১৯ 

য়েবসাইয়ে 

হানাগাদকৃত, প্রলতমায়স 

লজআরএস কচক করা হে। 

৫. সুশািন প্রসিষ্ঠা……………………………..৭ 

৫.১শুদ্ধাচার িংক্রান্ত উত্তম চচ যার তালকা 

প্রেেন কয়র স্ব স্বদপ্তর/িংস্থাে কপ্ররে 

উত্তম চচ যারতালকা 

কপ্রলরত 
৪ তালরখ 

ঐ 
৩০/০৯/১৯ --- 

৫.২ অনাইন লসয়েয়ম অলভয়যাগ 

লনষ্পলত্তকরে 

অলভয়যাগলনষ্পলত্তকৃ

ত 
৩ % 

ঐ 
১০০% ককান অলভয়যাগ পাো যােলন 

৬(ক). সিো প্রদাপ্টনর সেপ্টৈ শুদ্ধাচার.....................................১৪ 

৬(ক).১ সিো িংক্রান্ত অসিপ্টর্াগ গ্রহপ্টণর 

সনসমত্ত দৃশ্যমান স্থাপ্টন অসিপ্টর্াগ েক্স 

স্থাপন 

অসিপ্টর্াগ েক্স 

স্থাসপি 
২ িাসরখ 

ঐ 
৩১/১২/১৯  
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কায যক্রয়মরনাম কম যসম্পাদনসূচক 

 

সূচয়কর

মান 

একক 

 

বাস্তবােয়নরদা

লেত্বপ্রাপ্তব্যলি/

পদ 

২০১৯-২০২০অর্ যবছয়রর 

ক্ষ্যমাত্রা জুাই/২০১৯- কসয়েম্বর/২০১৯ 

পয যন্ত অজযন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৬(ক).২ সহল্প সেস্ক/ ইনেরপ্টমশন সেস্ক/ 

ওোন স্টপ িাসি যি সেস্ক স্থাপন  

সহল্প সেস্ক/ 

ইনেরপ্টমশন সেস্ক/ 

ওোন স্টপ িাসি যি 

সেস্ক স্থাসপি 

 

 

৪ িাসরখ 
ঐ 

৩১/১২/১৯  

৬(ক).৩ প্রদত্ত িকি সিোর িহজীকৃি 

প্রপ্টিি ম্যাপ প্রস্তুিকরণ এেং য়েবসাইয়ে 

আপপ্টিােকরণ 

প্রপ্টিি ম্যাপ 

প্রস্তুিকৃি এেং 

য়েবসাইয়ে 

আপপ্টিােকৃি 

১ িাসরখ 
াইয়েলরোন 

৩০/১২/১৯  

৬(ক).৪ সিো প্রার্থীপ্টদর জন্য সেশ্রামস্থি/ 

অপ্টপো কে/ েিার স্থান সনম যাণ/ 

প্রস্তুিকরণ 

সেশ্রামস্থি/ 

অপ্টপো কে/ 

েিার স্থান সনসম যি/ 

প্রস্তুিকৃি 

৪ িাসরখ 
ঐ 

৩০/০৬/২০  

৬(ক).৫ সিো প্রদাপ্টনর সেপ্টৈ সনসদ যষ্ট 

িাসরখসিসত্তক সোপ্টকন পদ্ধসি প্রচিন  

সোপ্টকন পদ্ধসি 

প্রচসিি 

২ িাসরখ 

ঐ 
----- 

কপ্রযাজয নে 

 

৬(খ). প্রকপ্টল্পর সেপ্টৈ শুদ্ধাচার.........................................১৪ *** 

৬(খ).১প্রকয়ল্পরবাস্তবােনঅগ্রগলতপলরদল যন

/পলরবীক্ষ্ে 

দালখকৃতপ্রলতয়বদ

ন 
১ সংখ্যা 

ঐ 
১২ প্রয োজ্য নয় 

৬(খ).২প্রকল্পপলরদল যন/পলরবীক্ষ্েপ্রলতয়বদ

কনরসুপালরলবাস্তবােন 
বাস্তবােয়নরহার ২ % 

ঐ 
১০০% প্রয োজ্য নয় 

৬(খ).৩ প্রকয়ল্পর বাস্তবােন অগ্রগলত 

পলরদল যন/ পলরবীক্ষ্ে 

দালখকৃত 

প্রলতয়বদন 

২ সংখ্যা ঐ 
১০০% প্রয োজ্য নয় 

৬(খ).৪ প্রকল্প পলরদল যন/পলরবীক্ষ্ে 

প্রলতয়বদয়নর সুপালরল বাস্তবােন 

বাস্তবােয়নর হার ৪ % ঐ 
১০০% প্রয োজ্য নয় 

৭. ক্রেপ্টেপ্টৈ শুদ্ধাচার......................................................৩ 

৭.১ লপলপএ ২০০৬-এর িারা ১১(২)  

লপলপআর ২০০৮-এর লবলি ১৬(৬) 

অনুযােী ২০১৯-২০ অর্থ য েছপ্টরর ক্রে-

পলরকল্পনাওপ্টেেিাইপ্টে প্রকাশ 

ক্রে-পলরকল্পনা 

ওপ্টেেিাইপ্টে 

প্রকাসশি 

৩ তালরখ ঐ ৩০/০৯/১৯  

৮. স্বচ্ছতা  জবাবলদলহশসিশািীকরে…………………….১৪ 

৮.১স্বস্বয়সবাপ্রদানপ্রলতশ্রুলত 

(লসটিয়জনস্চাে যার) বাস্তবােনএেং 

ওপ্টেেিাইপ্টে প্রকাশ 

কসবাপ্রদানপ্রলতশ্রুলত

বাস্তবাসেি 

এেং ওপ্টেেিাইপ্টে 

প্রকাসশি 

২ % াইয়েলরোন ১০০% ওপ্টেেিাইপ্টে প্রকাসশি 
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কায যক্রয়মরনাম কম যসম্পাদনসূচক 

 

সূচয়কর

মান 

একক 

 

বাস্তবােয়নরদা

লেত্বপ্রাপ্তব্যলি/

পদ 

২০১৯-২০২০অর্ যবছয়রর 

ক্ষ্যমাত্রা জুাই/২০১৯- কসয়েম্বর/২০১৯ 

পয যন্ত অজযন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৮.২ লাখা/অলিলাখা/অসিনস্ত 

অসেিপলরদল যন 

পলরদল যন 

সম্পন্ন 
২ সংখ্যা 

 
  

৮.৩ লাখা/অলিলাখা/অসিনস্ত 

অসেিপলরদল যনপ্রলতয়বদয়নরসুপালরলবাস্ত

বােন 

পলরদল যনপ্রলতয়বদ

কনরসুপালরলবাস্তবা

লেত 

২ % 
 

  

৮.৪সলচবােলনয়দ যলমাা ২০১৪ 

অনুযােীনলর্রয়েলেলবন্যাসকরে 

নলর্য়েলেলবন্যাসকৃ

ত 
২ % 

ঐ 
২৫% নলর্য়েলেলবন্যাসকৃত 

৮.৫ কেলেলবন্যাসকৃতনলর্লবনষ্টকরে নলর্লবনসষ্টকৃি ২ % 
ঐ 

                 ---  

৮.৬ প্রাসিষ্ঠাসনক গণশুনানী আপ্টোজন  
গণশুনানী 

আপ্টোসজি 
২ সংখ্যা 

ঐ 
৪ ১ 

৮.৭ অসেে আপসত্ত সনষ্পসত্তকরণ 

অসেে আপসত্ত 

সনষ্পসত্তকৃি 

 

২ % 
ঐ 

১০০% প্রয়যাজয নে 

১০. শুদ্ধাচার চচ যার জন্য পুরস্কার/প্রপ্টণাদনা প্রদান..............................৫ 

১০.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান প্রদত্ত পুরস্কার ৩ তালরখ 
াইয়েলরোন 

২০/৬/২০  

১০.২ ২০১৮-১৯ অর্থ যেছপ্টর শুদ্ধাচার 

পুরস্কারপ্রাপ্তপ্টদর িাসিকা ওপ্টেেিাইপ্টে 

প্রকাশ 

পুরস্কারপ্রাপ্তপ্টদর 

িাসিকা 

ওপ্টেেিাইপ্টে 

প্রকাসশি 

২ িাসরখ 
ঐ 

২৫/৬/২০  

১১. অর্থ য েরাদ্দ....................................................................২ 

১১.১ শুদ্ধাচার কম য-পসরকল্পনাে অন্তযভুি 

সেসিন্ন কার্ যক্রম োস্তোেপ্টনর জন্য 

েরাদ্দকৃি অয়র্ যরআনুমাসনক পলরমাে 

েরাদ্দকৃি অর্থ য ২ 
িে 

োকা 
ঐ ০.৫০ প্রয়যাজয নে 

১২. পলরবীক্ষ্ে  মূল্যােন…………………………….৪ 

১২.১ আঞ্চসিক/মাঠ পর্ যাপ্টের কার্ যািে 

কর্তযক প্রণীিজাতীেশুদ্ধাচারয়কৌলকম য-

পলরকল্পনা, ২০১৯-২০স্ব স্ব ওপ্টেেিাইপ্টে 

আপপ্টিােকরণ 

প্রেীতকম য-

পলরকল্পনাআপপ্টিা

েকৃত 

২ িাসরখ 
ঐ 

২৫/৮/১৯ 
প্রেীতকম য-পলরকল্পনা 

আপপ্টিােকৃত 

১২.২ 

লনি যালরতসময়েত্রত্রমালসকপলরবীক্ষ্েপ্রলতয়ব

দনিংসিষ্ট দপ্তর/িংস্থাে দালখ ও স্ব স্ব 

ওপ্টেেিাইপ্টে আপপ্টিােকরণ 

নত্রমালসকপ্রলতয়বদ

নদালখকৃত ও 

আপপ্টিােকৃত 

২ িংখ্যা 
ঐ 

৪ ১ 

 

 


