
দপ্তর/সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কর্ মপররকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

দপ্তর/সংস্থার নার্: বাংলাদদশ জলবায়ু পররবতমন ট্রাস্ট, পররদবশ, বন ও জলবায়ু পররবতমন র্ন্ত্রণালয়। 

কার্ মক্রদর্র নার্ কর্ মসম্পাদন সূচক 

 

সূচদকর 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়দনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২২-২০২৩ 

অর্ মবছদরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ককায়ার্ মার 

২য় 

ককায়ার্ মার 

৩য় 

ককায়ার্ মার 

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……………………………….....১৭ 

১.১ ননরতকতা করর্টির সভা আদয়াজন সভা আদয়ারজত ১ সংখ্যা ক াকাল 

পদয়ন্ট 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.২ ননরতকতা করর্টির সভার রসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত রসদ্ধান্ত ৪ % ক াকাল 

পদয়ন্ট ও 

সংরিষ্ট 

কর্ মকতমা 

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

১.৩ সুশাসন প্ররতষ্ঠার রনরর্ত্ত 

অংশীজদনর (stakeholders) 

অংশগ্রহদণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ৪ সংখ্যা পররচালক 

(পররবীক্ষ্ণ ও 

মূল্যায়ন) 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ 

আয় াজন 

প্রশিক্ষণ 

আয় াশজত 

২ সংখ্যা সহকারী 

পররচালক 

(প্রশাসন ও 

অর্ ম) 

২ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ -- --    

অজমন      

১.৫ কর্ ম-পররদবশ উন্নয়ন 

(টিওএন্ডইভুক্ত অকেক ো মোলোমোল 

নিষ্পনিেরণ/ িনি নিিষ্টেরণ/ 

পনরষ্কোর-পনরচ্ছন্নতো বৃনি/ 

মনিলোকের  ন্য পৃিে ওয়োশরুকমর 

ব্যিস্থো েরো ইতযোনে) 

উন্নত কর্ ম-

পররদবশ 

    ২ সংখ্যা ও 

তাররখ 

সহকারী 

পররচালক ( 

প্রশাসন ও 

অর্ ম) 

৪ এবং 

৩০.০৯.২২ 

৩১.১২.২২ 

৩১.০৩.২৩ 

১৫.০৫.২৩ 

 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০.০৯.২২ 

 

৩১.১২.২২ 

 

৩১.০৩.২৩ 

 

১৫.০৫.২৩ 

 

   

অজমন      

১.৬ আওতাধীন  আঞ্চরলক/ র্াঠ 

পর্ মাদয়র কার্ মালয় (প্রদর্াজয কক্ষ্দত্র) 

কর্তমক দারখলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার 

ককৌশল কর্ মপররকল্পনা ও পররবীক্ষ্ণ  

প্ররতদবদদনর ওপর র ডব্যাক প্রদান  

র ডব্যাক 

সভা/কর্ মশালা 

অনুরষ্ঠত 

 

 

 

 

   ৪ তাররখ ক াকাল 

পদয়ন্ট ও 

সংরিষ্ট 

কর্ মকতমা 

-- লক্ষ্যর্াত্রা --      আওতাধীন  

আঞ্চরলক/ 

র্াঠ পর্ মাদয়র 

কার্ মালয় কনই অজমন      



কার্ মক্রদর্র নার্ কর্ মসম্পাদন সূচক 

 

সূচদকর 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়দনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২২-২০২৩ 

অর্ মবছদরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ককায়ার্ মার 

২য় 

ককায়ার্ মার 

৩য় 

ককায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ককায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

২.  আরর্ মক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ........................................................................১৫ 

২.১ ২০২২-২৩ অর্ ম বছদরর ক্রয়-

পররকল্পনা  (প্রকদল্পর  অনুদর্ারদত 

বারষ মক ক্রয় পররকল্পনাসহ)   

ওদয়বসাইদর্ প্রকাশ 

ক্রয়-পররকল্পনা 

ওদয়বসাইদর্ 

প্রকারশত 

২ তাররখ সরচব, 

রবরসরসটি ও 

প্রকল্প 

পররচালকগণ 

৩১.০৭.২৩ লক্ষ্যর্াত্রা ৩১.০৭.২২ - - -    

অজমন      

২.২ অনুকমোনেত িোনষ িে ক্রয় 

পনরেল্পিোর যিোযি িোস্তিোয়ি 

(প্রেকল্পর ক্রয় পনরেল্পিোসি) 

ক্রয়-পররকল্পনা 

বাস্তবারয়ত 

২ % সরচব, 

রবরসরসটি 

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

২.৩ বায়জট বাস্তবা ন  বায়জট বাস্তবাশ ত ৩ % প্রকল্প 

পররচালকগণ 

 ১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

২.৪ প্রকয়ের PSC ও PIC সভা বাশষ িক উন্ন ন 

কর্ িসূশচ 

বাস্তবাশ ত 

৩ % -- -- লক্ষ্যর্াত্রা -- - - -   বাশষ িক উন্ন ন 

কর্ িসূশচ ননই 

অজমন      

২.৫ প্রকল্প সর্ারপ্ত কশদষ প্রকদল্পর 

সম্পদ (র্ানবাহন, করম্পউর্ার, 

আসবাবপত্র ইতযারদ) রবরধ কর্াতাদবক 

হস্তান্তর করা 

প্রকদল্পর সম্পদ 

রবরধ কর্াতাদবক 

হস্তান্তররত 

৫ তাররখ প্রকল্প 

পররচালকগণ 

৩০.০৬.২৩ লক্ষ্যর্াত্রা - - - ৩০.৬.২৩   রবরসরসটি 

কর্তমক 

বাস্তবায়নাধীন 

প্রকদল্পর জন্য 

প্রদর্াজয, সর্য় 

বৃরদ্ধ হদল 

তাররখ 

পররবতমন হদব। 

অজমন      

৩. শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এবং দুনীরত প্ররতদরাদধ সহায়ক অন্যান্য কার্ মক্রর্……………..১৮ (অগ্রারধকার রভরত্তদত নুযনতর্ চারটি কার্ মক্রর্) 

৩.১ সরকারর র্ানবাহদন র্র্ার্র্ 

ব্যবহার রনরিতকরণ 

বাস্তবারয়ত  ৩ সংখ্যা ও 

তাররখ  

সরচব, 

রবরসরসটি ও 

কর্ইনদর্ন্যান্স 

ইরিরনয়ার 

৪ এবং 

৩০.০৯.২২ 

৩১.১২.২২ 

৩১.০৩.২৩ 

১৫.০৫.২৩ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০.০৯.২২ 

 

৩১.১২.২২ 

 

৩১.০৩.২৩ 

 

১৫.০৫.২৩ 

 

   

অজমন      

৩.২ নসকেল ইউ ড প্লোনিে ব্যিিোর 

িন্ধ েরোর নিনমি ট্রোকির সেল 

েম িচোরীকের  ন্য প্লোনিে পোনির 

বিোতকলর পনরিকতি পনরকিশিোন্ধি 

পনরকিশিোন্ধি 

োঁকচর 

/অযোলুনমনিয়োম 

৫ তাররখ সরচব, 

রবরসরসটি ও 

কর্ইনদর্ন্যান্স 

ইরিরনয়ার 

৩০.০৯.২২ লক্ষ্যর্াত্রা ৩০.০৯.২২ - - - -   

অজমন      



কার্ মক্রদর্র নার্ কর্ মসম্পাদন সূচক 

 

সূচদকর 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়দনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২২-২০২৩ 

অর্ মবছদরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ককায়ার্ মার 

২য় 

ককায়ার্ মার 

৩য় 

ককায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ককায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

োঁকচর /অযোলুনমনিয়োম এর বিোতকল 

পোনির ব্যিস্থো েরো; 

এর বিোতল 

ব্যিিোর 

৩.৩ ট্রাদস্টর সদেলন কদক্ষ্ রডরজর্াল 

রডসদে স্থাপন 

রডরজর্াল রডসদে 

স্থাপরত 

৫ তাররখ পররচালক 

(পররবীক্ষ্ন ও 

মূল্যায়ন) 

৩০.০৯.২২ লক্ষ্যর্াত্রা ৩০.০৯.২২ - - - -   

অজমন      

৩.৪ কর্ িচারীয়ের নায়র্র তাশিকাসহ 

ব্লাডগ্রুপ, হাসপাতাি, থানা ও ফা ার 

নেিনসহ গুরুত্বপূণ ি নম্বরসমূয়হর 

তাশিকা ননাটিি নবাড ি ও ওয় বসাইয়ট 

প্রকাি 

তাশিকা ননাটিি 

নবাড ি ও 

ওয় বসাইয়ট 

প্রকাশিত 

৫ তাররখ সহ:পররচালক 

(প্রশাসন ও 

অর্ ম)  

৩১.১২.২০২২ লক্ষ্যর্াত্রা - ৩১.১২.২২ - - -   

অজমন      

           



 


