
 খ্রিস্টান ধভীয় কল্যাণ ট্রাস্ট-এয জাতীয় শুদ্ধাচায ককৌর কভ ম-খ্রযকল্পনা, ২০২০-২০২১ খ্রযখ্রষ্ট ক 

 

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

 

কাম মক্রমভয নাভ কভ মম্পাদন সূচক সূচমকয 

ভান 

একক ফাস্তফায়মনয

দাখ্রয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যখ্রি/দ 

২০২০-২০২১ 

অথ মফছমযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগখ্রত খ্রযফীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ 

ককায়ার্ মায 

২য় 

ককায়ার্ মায 

৩য় 

ককায়ার্ মায 

৪থ ম 

ককায়ার্ মায 

কভার্ 

অজমন 

অখ্রজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাখ্রতষ্ঠাখ্রনক ব্যফস্থা……………………………… ৮ 

১.১ ননখ্রতকতা কখ্রভটিয বা   অনুখ্রষ্ঠত বা ৪ ংখ্যা খ্রচফ 

খ্রি:ধ:ক:ট্রা: 

০৪ রক্ষ্যভাত্রা ০১ ০১ ০১ ০১    

অজমন      

১.২ ননখ্রতকতা কখ্রভটিয বায খ্রদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন  

ফাস্তফাখ্রয়ত খ্রদ্ধান্ত ৪ % খ্রচফ 

খ্রি:ধ:ক:ট্রা: 

১০০% রক্ষ্যভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

২. দক্ষ্তা ও ননখ্রতকতায উন্নয়ন……………………..…. ১০ 

২.১ সুাসন প্রতিষ্ঠায তনতভত্ত অংীজমনয 

(stakeholders) অংগ্রমণ  বা 

অনুখ্রষ্ঠত বা ২ ংখ্যা খ্রচফ 

খ্রি:ধ:ক:ট্রা: 

০২ রক্ষ্যভাত্রা - ০১ - ০১    

অজমন      

২.২ অংীজমনয অংগ্রমণ  বায 

তসদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফাখ্রয়ত খ্রদ্ধান্ত ২ % খ্রচফ 

খ্রি:ধ:ক:ট্রা: 

১০০% রক্ষ্যভাত্রা - ১০০% - ১০০%    

অজমন      

২.৩ কভ মকতমা-কভ মচাযীকদয অংগ্রমণ 

চাকতয সংক্রান্ত তফতবন্ন প্রখ্রক্ষ্ণ আময়াজন 

প্রখ্রক্ষ্ণাথী ৩ ংখ্যা খ্রচফ 

খ্রি:ধ:ক:ট্রা: 

০১ রক্ষ্যভাত্রা - ০১ - -    

অজমন      

২.৪ কভ মকতমা-কভ মচাযীকদয অংগ্রমণ 

সুান ংক্রান্ত প্রখ্রক্ষ্ণ আময়াজন 

প্রখ্রক্ষ্ণাথী ৩ ংখ্যা খ্রচফ 

খ্রি:ধ:ক:ট্রা: 

০১ রক্ষ্যভাত্রা - - ০১ -    

অজমন      

৩. শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক আইন/তিতি/নীতিমালা/ম্যানুয়য়ল ও প্রজ্ঞাপন/পতরপত্র-এর িাস্তিায়ন এিং প্রয় াজ্য ক্ষেয়ত্র খসড়া প্রণয়ন…………. ১০ 

৩.১ 

 

     রক্ষ্যভাত্রা       প্রমমাজয 

নয় অজমন      

৪. ওয়য়ফসাইয়ে সসফাফক্স হারনাগাদকযণ.................................. ৮ 

৪.১ সসফা সংক্রান্ত সোর তি নস্বযসমূহ স্ব 

স্ব তথ্য ফাতায়মন দৃশ্যভানকযণ   

িথ্য ফািায়য়ন 

দৃশ্যভানকৃি 

১ তাখ্রযখ খ্রচফ 

খ্রি:ধ:ক:ট্রা: 

৩১-১২-২০ রক্ষ্যভাত্রা - ৩১-১২-২০ - -    

অজমন      

৪.২ স্ব স্ব ওময়ফাইমর্ শুদ্ধাচায কফাফক্স 

ারনাগাদকযণ  

কফাফক্স 

ারনাগাদকৃত 

২ িাতযখ খ্রচফ 

খ্রি:ধ:ক:ট্রা: 

৩০-১১-২০ রক্ষ্যভাত্রা - ৩০-১১-২০ - -    

অজমন      

৪.৩ স্ব স্ব ওময়ফাইমর্ তথ্য অখ্রধকায   

কফাফক্স ারনাগাদকযণ  

কফাফক্স 

ারনাগাদকৃত 

২ তাখ্রযখ খ্রচফ 

খ্রি:ধ:ক:ট্রা: 

৩১-১২-২০ রক্ষ্যভাত্রা - ৩১-১২-২০ - -    

অজমন      

৪.৪ স্ব স্ব ওময়ফাইমর্য অখ্রবমমাগ 

প্রখ্রতকায ব্যফস্থা কফাফক্স ারনাগাদকযণ 

ওময়ফাইমর্ 

ারনাগাদকৃত 

২ তাখ্রযখ খ্রচফ 

খ্রি:ধ:ক:ট্রা: 

৩০-১১-২০ রক্ষ্যভাত্রা - ৩০-১১-২০ - -    

অজমন      

৪.৫ স্বপ্রমণাখ্রদত বামফ প্রকামমাগ্য তথ্য 

ারনাগাদ কময ওময়ফাইমর্ প্রকা 

ারনাগাদ খ্রনকদ মখ্রকা 

ওময়ফাইমর্ প্রকাখ্রত 

১ তাখ্রযখ খ্রচফ 

খ্রি:ধ:ক:ট্রা: 

৩১-১২-২০ রক্ষ্যভাত্রা - ৩১-১২-২০ - -    

অজমন      



কাম মক্রমভয নাভ কভ মম্পাদন সূচক সূচমকয 

ভান 

একক ফাস্তফায়মনয

দাখ্রয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যখ্রি/দ 

২০২০-২০২১ 

অথ মফছমযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগখ্রত খ্রযফীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ 

ককায়ার্ মায 

২য় 

ককায়ার্ মায 

৩য় 

ককায়ার্ মায 

৪থ ম 

ককায়ার্ মায 

কভার্ 

অজমন 

অখ্রজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৫. সুাসন প্রতিষ্ঠা……………………………. ৬ 

৫.১ উত্তভ চচ মায তাখ্ররকা প্রণয়ন কময স্ব 

স্ব ভন্ত্রণারয়/খ্রফবামগ কপ্রযণ 

উত্তভ চচ মায তাখ্ররকা 

কপ্রখ্রযত 

৩ তাখ্রযখ খ্রচফ 

খ্রি:ধ:ক:ট্রা: 

৩১-০৮-২০ রক্ষ্যভাত্রা ৩১-০৮-২০ - - -    

অজমন      

৫.২ অনরাইন খ্রমস্টমভ অখ্রবমমাগ 

খ্রনষ্পখ্রত্তকযণ 

অখ্রবমমাগ 

খ্রনষ্পখ্রত্তকৃত 

৩ % খ্রচফ 

খ্রি:ধ:ক:ট্রা: 

১০০% রক্ষ্যভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

৬. প্রকয়েয সেয়ে শুদ্ধাচায......................................৬ 

৬.১ প্রকয়েয ফাখ্রল মক ক্রয় খ্রযকল্পনা 

অনুমভাদন 

অনুমভাখ্রদত ক্রয় 

খ্রযকল্পনা 

২ তাখ্রযখ প্রমমাজয নয় - রক্ষ্যভাত্রা - - - -   

ংস্থায 

আওতায় 

ককান 

প্রকল্প কনই 

অজমন      

৬.২ প্রকমল্পয ফাস্তফায়ন অগ্রগখ্রত 

খ্রযদ মন/ খ্রযফীক্ষ্ণ 

দাখ্রখরকৃত 

প্রখ্রতমফদন 

২ ংখ্যা প্রমমাজয নয় - রক্ষ্যভাত্রা - - - -   

অজমন      

৬.৩ প্রকল্প খ্রযদ মন/খ্রযফীক্ষ্ণ 

প্রখ্রতমফদমনয সুাখ্রয ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফায়মনয ায ২ % প্রমমাজয নয় - রক্ষ্যভাত্রা - - - -   

অজমন      

৭. ক্রয়য়েয়ে শুদ্ধাচায....................................................৭ 

৭.১ খ্রখ্রএ ২০০৬-এয ধাযা ১১(২) ও খ্রখ্রআয 

২০০৮-এয খ্রফখ্রধ ১৬(৬) অনুমায়ী ২০১৯-২০ অর্ থ 

ফছয়যয ক্রয়-খ্রযকল্পনা ওয়য়ফসাইয়ে প্রকা 

ক্রয়-খ্রযকল্পনা 

ওয়য়ফসাইয়ে প্রকাতি 

৩ তাখ্রযখ খ্রচফ 

খ্রি:ধ:ক:ট্রা: 

- রক্ষ্যভাত্রা - - - -   
ই-কর্ন্ডাময 

ক্রয়কমাগ্য 

কাম মক্রভ 

কনই 

অজমন      

৭.২ ই-সেন্ডায়যয ভাধ্যমভ ক্রয় কাম ম 

ম্পাদন 

ই-কর্ন্ডাসয ক্রয় 

সম্পন্ন 

৪ % প্রমমাজয নয় - রক্ষ্যভাত্রা - - - -   

অজমন      

৮. স্বচ্ছতা ও জফাফখ্রদখ্রতা তিারীকযণ…………… ১৪ 

৮.১ স্ব স্ব কফা প্রদান প্রখ্রতশ্রুখ্রত 

(খ্রটিমজনস্ চার্ মায) প্রণয়ন ও ফাস্তফায়ন  

কফা প্রদান প্রখ্রতশ্রুখ্রত 

প্রণীি ও ফাস্তফাতয়ি 

৩ িাতযখ খ্রচফ 

খ্রি:ধ:ক:ট্রা: 

৩০-০৯-২০ রক্ষ্যভাত্রা ৩০-০৯-২০ - - -    

অজমন      

৮.২ াখা/অখ্রধাখা এফং 

আওিাধীন/অধস্তন কাম থারয় খ্রযদ মন  

খ্রযদ মন 

ম্পন্ন 

২ ংখ্যা প্রমমাজয নয় - রক্ষ্যভাত্রা - - - -   ভাঠ 

ম মাময় 

অখ্রপ 

কনই 

অজমন      

৮.৩ াখা/অখ্রধাখা ও আওিাধীন কাম থারয় 

খ্রযদ মন প্রখ্রতমফদমনয সুাখ্রয ফাস্তফায়ন 

খ্রযদ মন প্রখ্রতমফদমনয 

সুাখ্রয ফাস্তফাখ্রয়ত 

২ % প্রমমাজয নয় - রক্ষ্যভাত্রা - - - -   

অজমন      

৮.৪ খ্রচফারয় খ্রনমদ মভারা ২০১৪ 

অনুমায়ী নখ্রথয কেখ্রণ খ্রফন্যাকযণ  

নখ্রথ কেখ্রণ 

খ্রফন্যাকৃত 

২ % অখ্রপ কাযী 

খ্রি:ধ:ক:ট্রা: 

১০০% রক্ষ্যভাত্রা ৭০% ৮০% ৯০% ১০০%    

অজমন      

৮.৫ কেখ্রণ খ্রফন্যাকৃত নখ্রথ খ্রফনষ্টকযণ নখ্রথ খ্রফনতিকৃি ২ % অখ্রপ কাযী 

খ্রি:ধ:ক:ট্রা: 

৬০% রক্ষ্যভাত্রা ৩০% ৪০% ৫০% ৬০%    

অজমন      

৮.৬ প্রাতিষ্ঠাতনক গণশুনানী আয়য়াজন  প্রাতিষ্ঠাতনক 

গণশুনানী আয়য়াতজি 

৩ ংখ্যা খ্রচফ 

খ্রি:ধ:ক:ট্রা: 

প্রাপ্ত আমফদন 

অনুমায়ী 

রক্ষ্যভাত্রা - - - -    

অজমন      

৯. শুদ্ধাচায ংখ্রিষ্ট এফং দুনীখ্রত প্রখ্রতমযামধ ায়ক অন্যান্য কাম মক্রভ………….. ১৫ (অগ্রাতধকায তবতত্তয়ি ন্যুনিভ াঁচটি কাম থক্রভ) 

৯.১      রক্ষ্যভাত্রা       প্রমমাজয 

নয় অজমন      



কাম মক্রমভয নাভ কভ মম্পাদন সূচক সূচমকয 

ভান 

একক ফাস্তফায়মনয

দাখ্রয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যখ্রি/দ 

২০২০-২০২১ 

অথ মফছমযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগখ্রত খ্রযফীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ 

ককায়ার্ মায 

২য় 

ককায়ার্ মায 

৩য় 

ককায়ার্ মায 

৪থ ম 

ককায়ার্ মায 

কভার্ 

অজমন 

অখ্রজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১০. শুদ্ধাচায চচ থায জন্য পুযস্কায প্রদান.......................................৩ 

১০.১ শুদ্ধাচায পুযস্কায প্রদান এফং পুযস্কায 

প্রাপ্তয়দয িাতরকা ওয়য়ফসাইয়ে প্রকা 

প্রদত্ত পুযস্কায ৩ তাখ্রযখ খ্রচফ 

খ্রি:ধ:ক:ট্রা: 

৩০-০৬-২১ রক্ষ্যভাত্রা - - - ৩০-০৬-২১    

অজমন      

১১. কভ থ তযয়ফ উন্নয়ন........................................................২ 

১১.১ কভ থ-তযয়ফ উন্নয়ন (স্বাস্থযখ্রফখ্রধ 

অনুযণ/টিএন্ডইভুি অমকমজা ভারাভার 

খ্রফনষ্টকযণ/খ্রযষ্কায-খ্রযচ্ছন্নতা বৃখ্রদ্ধ ইতযাখ্রদ  

উন্নত কভ থ-তযয়ফ ২ ংখ্যা 

ও 

তাখ্রযখ 

খ্রচফ 

খ্রি:ধ:ক:ট্রা: 

৩০-০৬-২১ রক্ষ্যভাত্রা    ৩০-০৬-২১    

অজমন      

১২. অর্ থ ফযাদ্দ...................................................................৩ 

১২.১ শুদ্ধাচায কভ থ-তযকেনায় অন্তথভুি 

তফতবন্ন কাম থক্রভ ফাস্তফায়য়নয জন্য 

ফযাদ্দকৃি  অমথ ময আন্যভাতনক খ্রযভাণ 

ফযাদ্দকৃি অর্ থ ৩ রে 

োকা 

খ্রাফযক্ষ্ণ 

কভ মকতমা 

খ্রি:ধ:ক:ট্রা: 

০.৫০ রক্ষ্ রক্ষ্যভাত্রা - - ০.৫০ রক্ষ্ -    

অজমন      

১৩. খ্রযফীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন…………………………... ৮ 

১৩.১ দপ্তয/সংস্হা কর্তথক প্রণীি জাতীয়                                    

শুদ্ধাচায ককৌর কভ ম-খ্রযকল্পনা, ২০২০-

২১ স্ব স্ব ভন্ত্রণারয় এফং ওয়য়ফসাইয়ে 

আয়রাডকযণ 

প্রণীত কভ ম-

খ্রযকল্পনা 

আয়রাডকৃত 

২ িাতযখ কখ্রম্পউর্ায 

অামযর্য 

খ্রি:ধ:ক:ট্রা: 

১৩-০৮-২০ রক্ষ্যভাত্রা ১৩-০৮-২০ - - -  

  অজমন      

১৩.২ খ্রনধ মাখ্রযত ভময় নত্রভাখ্রক 

খ্রযফীক্ষ্ণ প্রখ্রতমফদন সংতিি 

ভন্ত্রণারয়/তফবায়গ দাখ্রখর ও স্ব স্ব 

ওয়য়ফসাইয়ে আয়রাডকযণ 

নত্রভাখ্রক 

প্রখ্রতমফদন 

দাখ্রখরকৃত ও 

আয়রাডকৃত 

২ সংখ্যা কখ্রম্পউর্ায 

অামযর্য 

খ্রি:ধ:ক:ট্রা: 

০৪ রক্ষ্যভাত্রা ০১ ০১ ০১ ০১  

  অজমন      

১৩.৩ আওিাধীন আঞ্চতরক/ভাঠ ম থায়য়য 

কাম থারয় কর্তথক দাখ্রখরকৃত জাতীয় শুদ্ধাচায 

ককৌর কভ ম-খ্রযকল্পনা ও খ্রযফীক্ষ্ণ  

প্রখ্রতমফদমনয উয খ্রপডব্যাক প্রদান 

তপডব্যাক 

সবা/কভ থারা 

অন্যতষ্ঠি 

৪ তাখ্রযখ প্রমমাজয নয় - রক্ষ্যভাত্রা      

 
ভাঠ ম মাময় 

অখ্রপ কনই অজমন      

 

তফ:দ্র:- সকান ক্রতভয়কয কাম থক্রভ প্রয়মাজু না হয়র িায কাযণ সংতিি আইন/তফতধ/নীতিভারা ম থায়রাচনাপূফ থক ভন্তব্য করায়ভ উয়েখ কযয়ি হয়ফ।  

 

 

খ্রনভ মর কযাজাখ্রযও 

খ্রচফ 

কভাফাইর: ০১৭১৫-০৩০৯৮৯ 

কপান: ৯১১৪২৯৬, পযাক্স: ৯১০৪৭১৫ 

ই-কভইর: crwt09@yahoo.com 


