
খ্রিস্টান ধভীয় কল্যাণ ট্রাস্ট 

ংযমাজনী-৪: জাতীয় শুদ্ধাচায ককৌর কভ ম-খ্রযকল্পনা ফাস্তফায়ন, ২০২২-২০২৩ 

২য় ত্রৈভাখ্রক গ্রগখ্রত প্রখ্রতযফদন (যটাফয, ২০২২ - খ্রিযম্বয, ২০২২) 
 

দপ্তয/ংস্থায নাভঃ খ্রিস্টান ধভীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, ধভ ম খ্রফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

কাম মক্রযভয নাভ 
কভ মম্পাদন 

সূচক 

সূযচযকয 

ভান 
একক 

ফাস্তফায়যনয 

দাখ্রয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যখ্রি/দ 

২০২২-

২০২৩ 

থ মফছযযয 

রক্ষ্যভাৈা 

ফাস্তফায়ন গ্রগখ্রত খ্রযফীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩ ২য় ককায়ার্ মায 

রক্ষ্যভাৈা/ 

জমন 

১ভ 

ককায়ার্ মায 

২য় 

ককায়ার্ মায 

৩য় 

ককায়ার্ মায 

৪থ ম 

ককায়ার্ মায 

কভার্ 

জমন 

খ্রজমত 

ভান 

ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাখ্রতষ্ঠাখ্রনক ব্যফস্থা ………………………………………… ১৭ 

১.১ ত্রনখ্রতকতা কখ্রভটিয বা অযয়াজন 
বা 

অযয়াখ্রজত 
১ ংখ্যা 

খ্রচফ/ 

উ-খ্রযচারক 
০৪ 

রক্ষ্যভাৈা ০১ ০১ ০১ ০১  

০.২৫ 
০৩.১১.২০২২ তাখ্রযযে 

নুখ্রষ্ঠত যয়যছ 
জমন ০১ ০১    

১.২ ত্রনখ্রতকতা কখ্রভটিয বায খ্রদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 
ফাস্তফাখ্রয়ত 

খ্রদ্ধান্ত 
৪ % 

খ্রচফ/ 

উ-খ্রযচারক 
১০০ 

রক্ষ্যভাৈা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০  

১.০০ 
ত্রনখ্রতকতা কখ্রভটিয বায 

১০০%খ্রদ্ধান্ত ফাস্তফাখ্রয়ত জমন ১০০ ১০০    

১.৩ সুান প্রখ্রতষ্ঠায খ্রনখ্রভত্ত ংীজযনয 

(stakeholders) ংগ্রযণ বা 
নুখ্রষ্ঠত বা ৪ ংখ্যা 

খ্রচফ/ 

উ-খ্রযচারক 
০৪ 

রক্ষ্যভাৈা ০১ ০১ ০১ ০১  

১.০০ 
১৯.১২.২০২২ তাখ্রযযে ২য় 

ত্রৈভাখ্রক বা নুখ্রষ্ঠত যয়যছ জমন ০১ ০১    

১.৪ শুদ্ধাচায ংক্রান্ত প্রখ্রক্ষ্ণ অযয়াজন 
প্রখ্রক্ষ্ণ 

অযয়াখ্রজত 
২ ংখ্যা 

খ্রচফ/ 

উ-খ্রযচারক 
০২ 

রক্ষ্যভাৈা - ০১ ০১ -  

১.০০ 
১৯.১০.২০২২ তাখ্রযযে ১ভ 

প্রখ্রক্ষ্ণ অযয়াখ্রজত কয়যছ 
জমন - ০১    

১.৫ কভ ম-খ্রযযফ উন্নয়ন (টিওএন্ডআভুি যকযজা ভারাভার 

খ্রনষ্পখ্রত্তকযণ/নখ্রথ খ্রফনষ্টকযণ /খ্রযষ্কায-খ্রযচ্ছন্নতা বৃখ্রদ্ধ /ভখ্ররাযদয 

জন্য পৃথক ওয়ারুযভয ব্যফস্থা কযা আতযাখ্রদ) (ংযুখ্রি-১) 

উন্নত কভ ম-

খ্রযযফ 
২ 

ংখ্যা 

ও 

তাখ্রযে 

উ-খ্রযচারক/ 

প্রাখ্রনক 

কভ মকতমা 

০২ 

রক্ষ্যভাৈা - ১৫-১২-২২ - ১৫-০৬-২৩  

১.০০ - 

জমন - ০৮-১২-২২    

১.৬ অওতাধীন ভাঠ ম মাযয়য কাম মারয় (প্রযমাজয কক্ষ্যৈ ) 

কর্তমক দাখ্রেরকৃত জাতীয় শুদ্ধাচায ককৌর কভ ম-খ্রযকল্পনা ও 

খ্রযফীক্ষ্ণ প্রখ্রতযফদযনয ওয খ্রপিব্যাক প্রদান 

খ্রপিব্যাক 

বা/কভ মারা 

নুখ্রষ্ঠত 

৪ তাখ্রযে খ্রচফ 
প্রযমাজয 

নয় 

রক্ষ্যভাৈা - - - -  
১.০০ ভাঠ ম মাযয় ককান খ্রপ কনআ 

জমন - -    

২. অখ্রথ মক ব্যফস্থানা উন্নয়ন …………………………………… ১৫ 

২.১  ২০২২ -২৩ থ ম ফছযযয ক্রয় -খ্রযকল্পনা (প্রকযল্পয 

নুযভাখ্রদত ফাখ্রল মক ক্রয় খ্রযকল্পনা) ওযয়ফাআযর্ প্রকা 

ক্রয়-খ্রযকল্পনা 

ওযয়ফাআযর্ 

প্রকাখ্রত 

২ তাখ্রযে 
খ্রচফ/ 

উ-খ্রযচারক 

৩১-০৭-

২২ 

রক্ষ্যভাৈা ৩১-০৭-২২ - - -  

২.০০ 
২৮-০৭-২০২২ তাখ্রযযে ক্রয় 

খ্রযকল্পনা কযা যয়যছ 
জমন ২৮-০৭-২২ -    

২.২ নুযভাখ্রদত ফাখ্রল মক ক্রয় খ্রযকল্পনায মথামথ 

ফাস্তফায়ন (প্রকযল্পয ক্রয় খ্রযকল্পনা) 

ক্রয়-খ্রযকল্পনা 

ফাস্তফাখ্রয়ত 
২ % 

খ্রচফ/ 

উ-খ্রযচারক 
১০০ 

রক্ষ্যভাৈা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০  

০.৫০ 
ক্রয় খ্রযকল্পনা নুমায়ী 

ক্রয়কাম ম ফাস্তফাখ্রয়ত যচ্ছ 
জমন ১০০ ১০০    

২.৩ ফাযজর্ ফাস্তফায়ন 
ফাযজর্ 

ফাস্তফাখ্রয়ত 
৩ % 

খ্রচফ/ 

উ-খ্রযচারক 
১০০ 

রক্ষ্যভাৈা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০  

০.৭৫ 
ফযাদ্দকৃত ফাযজর্ ১০০% 

ফাস্তফাখ্রয়ত যয়যছ 
জমন ১০০ ১০০    



কাম মক্রযভয নাভ 
কভ মম্পাদন 

সূচক 

সূযচযকয 

ভান 
একক 

ফাস্তফায়যনয 

দাখ্রয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যখ্রি/দ 

২০২২-

২০২৩ 

থ মফছযযয 

রক্ষ্যভাৈা 

ফাস্তফায়ন গ্রগখ্রত খ্রযফীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩ ২য় ককায়ার্ মায 

রক্ষ্যভাৈা/ 

জমন 

১ভ 

ককায়ার্ মায 

২য় 

ককায়ার্ মায 

৩য় 

ককায়ার্ মায 

৪থ ম 

ককায়ার্ মায 

কভার্ 

জমন 

খ্রজমত 

ভান 

ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

২.৪ প্রকযল্পয PSC ও PIC বা অযয়াজন 
বা 

অযয়াখ্রজত 
৩ ংখ্যা খ্রচফ 

প্রযমাজয 

নয় 

রক্ষ্যভাৈা - - - -  

০.৭৫ অাততঃ ংস্থায় ককান 

উন্নয়ন প্রকল্প কনআ; তযফ প্রকল্প 

প্রনয়যণয জন্য উযযাগ গ্রণ 

কযা যয়যছ 

জমন - -    

২.৫ প্রকল্প ভাখ্রপ্ত কযল প্রকযল্পয ম্পদ (মানফান, 

কখ্রম্পউর্ায, অফাফৈ আতযাখ্রদ ) খ্রফখ্রধ কভাতাযফক স্তান্তয 

কযা 

প্রকযল্পয ম্পদ 

খ্রফখ্রধ কভাতাযফক 

স্তান্তখ্রযত 

৫ তাখ্রযে খ্রচফ 
প্রযমাজয 

নয় 

রক্ষ্যভাৈা - - - -  

১.২৫ 

জমন - -    

৩. শুদ্ধাচায ংখ্রিষ্ট এফং দুনীখ্রত প্রখ্রতযযাযধ ায়ক ন্যান্য কাম মক্রভ ………… ১৮ (গ্রাখ্রধকায খ্রবখ্রত্তযত ১নং  নুযনতভ চাযটি কাম মক্রভ) 

৩.১ যকাখ্রয মানফাযনয মথামথ ব্যফায খ্রনখ্রিতকযণ 

যকাখ্রয মানফান 

মথামথ ব্যফায 

খ্রনখ্রিতকৃত 

৩ % খ্রচফ ১০০ 

রক্ষ্যভাৈা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০  

০.৭৫ 

যকাখ্রয মানফাযনয ১০০% 

মথামথ ব্যফায খ্রনখ্রিত কযা 

যয়যছ জমন ১০০ ১০০    

৩.২ কভ মকতমা-কভ মচাখ্রযযদয খ্রখ্রএ-২০০৬ ও খ্রখ্রঅয 

২০০৮ খ্রফখ্রধ নুমায়ী ক্রয়কাম ম ম্পাদন খ্রফলয়ক প্রখ্রক্ষ্ণ 

প্রখ্রখ্রক্ষ্ত 

কভ মচাখ্রয 
৫ 

ংখ্যা 

(জন) 

খ্রচফ/ 

উ-খ্রযচারক 
০৬ 

রক্ষ্যভাৈা - ০৬ - -  

৫.০০ 

২৭.১০.২০২২ ও ২২.১১.২০২২ 

তাখ্রযযে ২টি প্রখ্রক্ষ্কণয ভাধ্যযভ ৬ 

জনযক প্রখ্রক্ষ্ণ কদয়া যয়যছ জমন - ০৬    

৩.৩ কভ মকতমা ও কভ মচাখ্রযযদয দুনীখ্রত প্রখ্রতযযাধ খ্রফলয়ক 

যচতনতা বৃখ্রদ্ধকযণ প্রখ্রক্ষ্ণ 
যচতনকৃত 

কভ মচাখ্রয 
৫ 

ংখ্যা 

(জন) 

খ্রচফ/ 

উ-খ্রযচারক 
১২ 

রক্ষ্যভাৈা - ০৬ ০৬ -  

২.৫০ 

০৬.১০.২০২২ তাখ্রযযে ১টি 

প্রখ্রক্ষ্কণয ভাধ্যযভ ৬ জনযক 

প্রখ্রক্ষ্ণ কদয়া যয়যছ জমন - ০৬    

৩.৪ খ্রচফারয় খ্রনযদ মভারা ২০১৪ নুযণ ও খ্রটিযজন 

চার্ মায নুমায়ী ভানম্মত কফা খ্রনখ্রিতকযণ 
ভানম্মত কফা 

খ্রনখ্রিতকৃত 
৫ % 

খ্রচফ/ 

উ-খ্রযচারক 
১০০ 

রক্ষ্যভাৈা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০  

১.২৫ 
১০০% ভানম্মত কফা 

খ্রনখ্রিতকৃত জমন ১০০ ১০০    

কভার্ = - ৫০ - - - - - - - - - ২০ - 

 

খ্রফ:দ্র:- ককান ক্রখ্রভযকয কাম মক্রভ প্রযমাজয না কর তায কাযণ ভন্তব্য করাযভ উযেে কযযত যফ। 

 

ংযুখ্রি-১:  ১.৫ কভ ম-খ্রযযফ উন্নয়ন 
 

ক্রখ্রভক নং কাম মক্রযভয নাভ ফাস্তফায়ন প্রখ্রক্রয়া প্রভানক খ্রাযফ মা থাকযফ 

০১. স্বাস্থযখ্রফখ্রধ নুযণ 
১। ভাস্ক, যান্ড স্যাখ্রনর্াআজায যফযা। 

২। স্বাস্থযখ্রফখ্রধ নুযণ ংক্রান্ত খ্রফজ্ঞখ্রপ্ত জাযী। 

খ্রপ অযদ। 

খ্রফজ্ঞখ্রপ্ত। 

০২. খ্রযস্কায-খ্রযচ্ছন্নতা বৃখ্রদ্ধকযণ 
১। খ্রপযয কভ মচাযীযদয দাপ্তখ্রযক ও ব্যখ্রিগত খ্রযস্কায-খ্রযচ্ছন্নতা খ্রনখ্রিতকযল্প বা অযয়াজন। 

২। খ্রপ রুভ, ওয়া রুভ ও কস্টায রুযভয ংস্কায ও খ্রযচ্ছন্নতা খ্রনখ্রিতকযণ। 

বায উখ্রস্থখ্রত ও কাম মখ্রফফযণী। 

অযদ জাযী। 

 

 

                  

খ্রনভ মর কযাজাখ্রযও 

খ্রচফ 

খ্রিস্টান ধভীয় কল্যাণ ট্রাস্ট 


