
দপ্তর/সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কর্ মপররকল্পনা, ২০২১-২০২২                                                                                                 পরররশষ্ট-'ক' 

 

দপ্তর/সংস্থার নার্: বাংলাদদশ ট্যুররজর্ কবার্ ম 

কার্ মক্রদর্র নার্ কর্ মসম্পাদন সূচক 

 

সূচদকর 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়দনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ মবছদরর 

লক্ষ্ুর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষ্ুর্াত্রা

/ 

অজমন 

১র্ 

ককায়া

র্ মার 

২য় 

ককায়ার্ মা

র 

৩য় 

ককায়ার্ মা

র 

৪র্ ম 

ককায়ার্ মা

র 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজম

ত র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারনক ব্যবস্থা………………………………..... 

১.১ ননরতকতা করর্টির 

সভা আদয়াজন 

সভা আদয়ারজত ৪ সংখ্যা ক াকাল 

পদয়ন্ট 

৪ লক্ষ্ুর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.২ ননরতকতা করর্টির 

সভার রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত রসদ্ধান্ত ৬ % সংরিষ্ট 

সকল 

কর্ মকতমা 

১০০% লক্ষ্ুর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

১.৩ সুশাসন প্ররতষ্ঠার 

রনরর্ত্ত অংশীজদনর 

(stakeholders) 

অংশগ্রহদণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ২ সংখ্যা পররচালক 

(রবপণন, 

পররকল্পনা ও  

জনসংদর্াগ) 

৪ লক্ষ্ুর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত 

প্ররশক্ষ্ণ আদয়াজন 

প্ররশক্ষ্ণ 

আদয়ারজত 

২ সংখ্যা সহকারী 

পররচালক 

(প্রশাসন) 

৪ লক্ষ্ুর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.৫ কর্ ম-পররদবশ উন্নয়ন  উন্নত কর্ ম-পররদবশ    ২ সংখ্যা 

ও 

তাররখ 

সহকারী 

পররচালক 

(পররকল্পনা 

ও গদবষণা) 

১ 

 

৩১.০৩.২২ 

 

লক্ষ্ুর্াত্রা   ৩১.০৩. 

২০২২ 

   অদকদজা 

র্ালার্াল 

রবক্রয়/ 

রবনষ্টকরণ 

অজমন      

অজমন      

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার 

ককৌশল কর্ মপররকল্পনা, 

২০২১-২২ ও নত্রর্ারসক 

পররবীক্ষ্ণ প্ররতদবদন 

সংরিষ্ট র্ন্ত্রণালদয় দারখল 

ও স্ব স্ব ওদয়বসাইদর্ 

আপদলার্করণ 

 

 

কর্ মপররকল্পনা  ও 

নত্রর্ারসক 

প্ররতদবদন 

দারখলকৃত ও 

আপদলার্কৃত 

    ১ তাররখ সহকারী 

পররচালক 

(প্রশাসন) 

১৫.১০.২১ 

১৫.০১.২২ 

১৫.০৪.২২ 

১৫.০৭.২২ 

লক্ষ্ুর্াত্রা ১৫.১০.

২০২১ 

১৫.০১. 

২০২২ 

১৫.০৪. 

২০২২ 

১৫.০৭. 

২০২২ 

   

অজমন      



কার্ মক্রদর্র নার্ কর্ মসম্পাদন সূচক 

 

সূচদকর 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়দনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ মবছদরর 

লক্ষ্ুর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষ্ুর্াত্রা

/ 

অজমন 

১র্ 

ককায়া

র্ মার 

২য় 

ককায়ার্ মা

র 

৩য় 

ককায়ার্ মা

র 

৪র্ ম 

ককায়ার্ মা

র 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজম

ত র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১.৭ আওতাধীন  

আঞ্চরলক/ র্াঠ পর্ মাদয়র 

কার্ মালয় (প্রদর্াজু কক্ষ্দত্র) 

কর্তমক দারখলকৃত জাতীয় 

শুদ্ধাচার ককৌশল 

কর্ মপররকল্পনা ও 

পররবীক্ষ্ণ  প্ররতদবদদনর 

ওপর র র্ব্যাক প্রদান  

র র্ব্যাক 

সভা/কর্ মশালা 

অনুরষ্ঠত 

   ৪ তাররখ   লক্ষ্ুর্াত্রা       আওতাধীন  

আঞ্চরলক/ 

র্াঠ 

পর্ মাদয়র 

ককান 

কার্ মালয় 

কনই। 

অজমন      

১.৮ শুদ্ধাচার পুরস্কার 

প্রদান এবং 

পুরস্কারপ্রাপ্তদদর তারলকা 

ওদয়বসাইদর্ প্রকাশ 

প্রদত্ত পুরস্কার     ১ তাররখ সহকারী 

পররচালক 

(প্রশাসন) 

৩১.০৬. 

২০২২ 

লক্ষ্ুর্াত্রা    ৩১.০৬. 

২০২২ 

   

অজমন        

২.  আরর্ মক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ........................................................................ 

২.১ ২০২১-২২ অর্ ম বছদরর 

ক্রয়-পররকল্পনা পররকল্পনা  

(প্রকদল্পর  অনুদর্ারদত 

বারষ মক ক্রয় পররকল্পনাসহ)   

ওদয়বসাইদর্ প্রকাশ 

ক্রয়-পররকল্পনা 

ওদয়বসাইদর্ 

প্রকারশত 

২ তাররখ সহকারী 

পররচালক 

(পররকল্পনা 

ও গদবষণা) 

০১.০৭. 

২০২১ 

লক্ষ্ুর্াত্রা ০১.০৭. 

২০২১ 

      

অজমন      

২.২ প্রকদল্পর PSC ও 

PIC সভা আদয়াজন  

সভা আদয়ারজত ২ সংখ্যা   লক্ষ্ুর্াত্রা       ককান প্রকল্প 

কনই। অজমন      

২.৩ বারষ মক উন্নয়ন 

কর্ মসূরচ বাস্তবায়ন 

বারষ মক উন্নয়ন 

কর্ মসূরচ 

বাস্তবারয়ত 

২ %   লক্ষ্ুর্াত্রা       বারষ মক 

উন্নয়ন 

কর্ মসূরচ কনই। 
অজমন      

২.৪ প্রকল্প সর্ারপ্ত কশদষ 

প্রকদল্পর সম্পদ (র্ানবাহন, 

করম্পউর্ার, আসবাবপত্র 

ইতুারদ) রবরধ কর্াতাদবক 

হস্তান্তর করা 

প্রকদল্পর সম্পদ 

রবরধ কর্াতাদবক 

হস্তান্তররত 

    ২ তাররখ   লক্ষ্ুর্াত্রা       ককান প্রকল্প 

কনই। 

অজমন      

 

 



কার্ মক্রদর্র নার্ কর্ মসম্পাদন সূচক 

 

সূচদকর 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়দনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ মবছদরর 

লক্ষ্ুর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষ্ুর্াত্রা

/ 

অজমন 

১র্ 

ককায়া

র্ মার 

২য় 

ককায়ার্ মা

র 

৩য় 

ককায়ার্ মা

র 

৪র্ ম 

ককায়ার্ মা

র 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজম

ত র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৩. শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এবং দুনীরত প্ররতদরাদধ সহায়ক অন্যান্য কার্ মক্রর্……………..৩০ (অগ্রারধকার রভরত্তদত নুুনতর্ পাঁচটি কার্ মক্রর্) 

৩.১ দুনীরত রবদরাধী 

সভা আদয়াজন 

৪ সংখ্যা সহকারী 

পররচালক 

(প্রশাসন) 

 

২ লক্ষ্ুর্াত্রা ১  ১     

অজমন      

৩.২ পর্ মর্ন স্থান 

ধূর্পান ও 

র্াদকমুি করার 

লদক্ষ্ রিকার 

লাগাদনা  

৪ সংখ্যা সহকারী 

পররচালক 

(প্রশাসন) 

৩০০০ লক্ষ্ুর্াত্রা   ৩০০০     

অজমন      

৩.৩ পর্ মর্ন স্থাদন 

পররচ্ছন্নতা 

অরভর্ান  

৪ সংখ্যা সহকারী 

পররচালক 

(প্রশাসন) 

১০ লক্ষ্ুর্াত্রা ২ ২ ৩ ৩    

অজমন      

৩.৪ পর্ মর্ন স্থাদন 

সাইদনজ প্রদান 

৪ সংখ্যা সহকারী 

পররচালক 

(পররকল্পনা 

ও গদবষণা) 

১০ লক্ষ্ুর্াত্রা   ৫ ৫    

অজমন      

৩.৫ পর্ মর্ন স্থাদন র্য়লা 

ক লার রবন স্থাপন 

৪ সংখ্যা সহকারী 

পররচালক 

(প্রশাসন) 

১০ লক্ষ্ুর্াত্রা   ৫ ৫    

অজমন      

রব:দ্র:- ককান ক্ররর্দকর কার্ মক্রর্ প্রদর্াজু না হদল তার কারণ র্ন্তব্য কলাদর্ উদেখ করদত হদব। 

 

 

 


