
রররলষ্ট-'ক'  

 আঞ্চরক/মাঠ য যায়ের কায যায়ের জাতীে শুদ্ধাচার ককৌল কম য ররকল্পনা, ২০২১-২০২২  

আঞ্চরক/মাঠ য যায়ের কায যায়ের নাম: ররিরগঞ্জ ৩৩৫ কমেঃওেঃ কম্বাইন্ড াইয়ক রিদ্যুৎ ককন্দ্র, ইরজররিরেঃ, ররদ্ধরগঞ্জ, নারােণগঞ্জ। 

কায যক্রয়মর নাম কম য ম্পাদন 

সূচক 

 

সূচয়কর

মান 

একক 

 

িাস্তিােয়নর

দারেত্ব 

প্রাপ্তব্যরি/

দ 

২০২১-

২০২২ 

অথ যিছয়রর 

ক্ষ্ুমাত্রা 

িাস্তিােন অগ্রগরত ররিীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  মন্তব্য 

ক্ষ্ুমাত্রা/ 

অজযন 

১ম 

ককাোর্ যার 

২ে 

ককাোর্ যার 

৩ে 

ককাোর্ যার 

৪থ য 

ককাোর্ যার 

কমার্

অজযন 

অরজযত

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারনক ব্যিস্থা……………………………….... 

১.১ ননরতকতা করমটি ভা আয়োজন ভা আয়োরজত ৪ ংখ্যা ননরতকতা 

করমটির 

আহ্বােক 

০৪ ক্ষ্ুমাত্রা ০১ ০১ ০১ ০১    

অজযন      

১.২ ননরতকতা করমটির ভার রদ্ধান্ত 

িাস্তিােন 

িাস্তিারেত 

রদ্ধান্ত 

৬ % ননরতকতাক

রমটির 

আহ্বােক/ 

ংরিষ্ট 

দপ্তর 

১০০% ক্ষ্ুমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজযন      

১.৩  সুলান প্ররতষ্ঠার রনরমত্ত 

অংলীজয়নর (stakeholders) 

অংলগ্রয়ণ ভা 

অনুরষ্ঠত ভা ৪ ংখ্যা এইচআর 

লাখা 

০২ ক্ষ্ুমাত্রা  ০১  ০১    

অজযন      

১.৪ শুদ্ধাচার ংক্রান্ত প্ররলক্ষ্ণ 

আয়োজন  

প্ররলক্ষ্ণ 

আয়োরজত 

২ ংখ্যা এইচআর 

লাখা 

০২  

(৫০ জন) 

ক্ষ্ুমাত্রা 

 

 ২৫ ২৫   

 

  

অজযন      

১.৫ কম য-ররয়িল উন্নেন (স্বাস্থুরিরধ 

অনুরণ/টিওএন্ডইভুি অয়কয়জা 

মাামা রিনষ্টকরণ/ররষ্কার-

ররচ্ছন্নতা বৃরদ্ধ ইতুারদ.  

উন্নত কম য-

ররয়িল 

৩ ংখ্যা 

ও 

তাররখ 

এইচআর 

লাখা 

০৩ 

 

ক্ষ্ুমাত্রা 

 

০১ 

০১/০৭/২১ 

০১ 

১০/০৮/২১ 

 ০১ 

২০/০৬/২২ 

  

ংযুরি-১   অজযন      

অজযন      

১.৬ জাতীে শুদ্ধাচার ককৌল কম য 

ররকল্পনা, ২০২১-২২ ও নত্রমারক 

ররিীক্ষ্ণ প্ররতয়িদন দপ্তর/ংস্থাে 

দারখ ও স্ব স্ব ওয়েিাইয়র্ 

আয়াডকরণ  

 

কম য ররকল্পনা 

ও নত্রমারক 

প্ররতয়িদন 

দারখকৃত ও 

আয়াডকৃত 

৪ তাররখ এইচআর/

আইরটি    

লাখা 

২৩/০৬/২১ 

১৪/১০/২১ 

১২/০১/২২ 

১৪/০৪/২২ 

ক্ষ্ুমাত্রা 

 

২৩/০৬/২১ 

 

১৪/১০/২১ 

 

১২/০১/২২ 

 

১৪/০৪/২২    

অজযন      

অজযন      

১.৭ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এিং 

পুরস্কার প্রাপ্তয়দর তারকা 

ওয়েিাইয়র্ প্রকাল 

প্রদত্ত পুরস্কার ৩ তাররখ এইচআর 

লাখা 

২০/০৬/২২      ২০/০৬/২২    



কায যক্রয়মর নাম কম য ম্পাদন 

সূচক 

 

সূচয়কর

মান 

একক 

 

িাস্তিােয়নর

দারেত্ব 

প্রাপ্তব্যরি/

দ 

২০২১-

২০২২ 

অথ যিছয়রর 

ক্ষ্ুমাত্রা 

িাস্তিােন অগ্রগরত ররিীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  মন্তব্য 

ক্ষ্ুমাত্রা/ 

অজযন 

১ম 

ককাোর্ যার 

২ে 

ককাোর্ যার 

৩ে 

ককাোর্ যার 

৪থ য 

ককাোর্ যার 

কমার্

অজযন 

অরজযত

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

২.  ক্রয়ের কক্ষ্য়ত্র শুদ্ধাচার ........................................................................ 

২.১ ২০২১-২২ অথ যিছয়রর ক্রে-

ররকল্পনা ওয়েিাইয়র্ প্রকাল 

ক্রে-ররকল্পনা 

ওয়েিাইয়র্ 

প্রকারলত 

৪ তাররখ এইচআর/

আইরটি 

লাখা 

৩০/০৭/২০২১ ক্ষ্ুমাত্রা ৩০/০৭/২১       

 

অজযন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩. শুদ্ধাচার ংরিষ্ট এিং দ্যনীরত প্ররতয়রায়ধ ােক অন্যান্য কায যক্রম…………….. (অগ্রারধকার রভরত্তয়ত নুুনতম াঁচটি কায যক্রম) 

৩.১ অভুন্তরীণ অরডর্ আরত্তর জিাি 

আরত্ত প্রারপ্তর ৩০ রদয়নর ময়ে প্রদান 

করা।  

জিাি প্রদান 

রনরিতকরন  

৪ % ংরিষ্ট 

দপ্তর/রিভাগ

/লাখা  

১০০% ক্ষ্ুমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%   অরডর্ আরত্ত াওোর 

প্ররত ককাোর্ যায়র ৩০ রদন 

থাকা ায়য়ক্ষ্।  

অজযন      

৩.২ অগ্রীম রনয়ে নগদ ক্রয়ের  কক্ষ্য়ত্র 

আরগ্রম গ্রয়নর ৩০ রদয়নর ময়ে 

মন্বে করা।  

অরগ্রম মন্বে  

রনরিতকরন 

৪ % ংরিষ্ট 

দপ্তর/রিভাগ

/লাখা 

১০০% ক্ষ্ুমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%   নগদ গ্রন করার র 

প্ররত ককাোর্ যায়র ৩০ রদন 

থাকা ায়য়ক্ষ্।  

অজযন      

৩.৩ অরভয়যাগ প্রারপ্তর ৬০ রদয়নর 

ময়ে অরভয়যাগ প্ররতকার ব্যিস্থা গ্রন 

করা।  

অরভয়যাগ 

প্ররতকার ব্যিস্থা 

গ্রন 

রনরিতকরন  

৪ % ংরিষ্ট 

দপ্তর/রিভাগ

/লাখা 

১০০% ক্ষ্ুমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%   অরভয়যাগ প্রারপ্তর র 

প্ররত ককাোর্ যায়র ৬০ রদন 

থাকা ায়য়ক্ষ্।  

অজযন      

৩.৪ ঠিকাদায়রর রি জমাদায়নর ৬০ 

রদয়নর ময়ে ররয়লাধ করা (রততা 

গ্যা রি ব্যতীত)  

 রি ৬০ রদয়নর 

ময়ে ররয়লাধ 

রনরিতকরন 

৪ % ংরিষ্ট 

দপ্তয়রর 

রাি লাখা 

১০০%  ক্ষ্ুমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%   ১। রিদ্যুৎ রিরক্রর রি 

াওো ায়য়ক্ষ্ রততা 

গায়র রি ররয়লাধ।  

২। ঠিকাদায়রর ঠিক 

রি জমাদায়নর র প্ররত 

ককাোর্ যায়র ৬০ রদন থাকা 

ায়য়ক্ষ্।  

অজযন      

৩.৫ কম যকতযা-কম যচারীয়দর ায়থ 

Social bonding বৃরদ্ধকরয়ণর 

জন্য মত রিরনমে ভা আয়োজন।  

মতরিরনমে ভা 

আয়োজন 

রনরিতকরন 

৪ ংখ্যা ংরিষ্ট 

দপ্তর/রিভাগ

/লাখা 

৪টি ক্ষ্ুমাত্রা ০১ ০১ ০১ ০১   - 

অজযন      

      

 

 

 



রিেেঃ ররিরগঞ্জ ৩৩৫ কমেঃওেঃ রররর’র জাতীযশ শুদ্ধাচার ককৌল কম য-ররকল্পনা ২০২১-২২ ংক্রান্ত।  

 

অনুয়চ্ছদ 

নং 

কায যক্রয়মর নাম ইরজররি কর্তযক গৃীত কায়জর রিিরণ মন্তব্য 

১.৫ কম য-ররয়িল উন্নেন (স্বাস্থুরিরধ 

অনুরণ/টিওএন্ডইভুি অয়কয়জা 

মাামা রিনষ্টকরণ/ররষ্কার-

ররচ্ছন্নতা বৃরদ্ধ ইতুারদ।  

নং  রিিরণ  প্রমানক (িতযমান ছরি) 

১। স্বাস্থু রিরধ ংক্রান্তেঃ  

ররিরগঞ্জ ৩৩৫ কমেঃওেঃ রররর এ 

িতযমায়ন কম যরত ১০৫ জন 

কম যকতযা/কম যচারীয়দর ময়ে 

প্রয়োজনীে স্বাস্থু-সুরক্ষ্া ামগ্রী 

রয়য়ি মাস্ক, স্যারনর্াইজার রিতরণ ও 

ঠিকভায়ি মাস্ক ব্যিার রনরিত 

করণ। 

 

 

 



অনুয়চ্ছদ 

নং 

কায যক্রয়মর নাম ইরজররি কর্তযক গৃীত কায়জর রিিরণ মন্তব্য 

  প্রমানক (িতযমান ছরি) 

২। রিদ্যুৎ ককয়ন্দ্রর প্রলারনক ভিয়নর ২ে 

তাে উ-রিভাগীে প্রয়কৌলী এিং 

কারী প্রয়কৌলী-গণ িয়ন। রকন্তু 

িার স্থানটি উন্মুি ওোে এর 

রয়েমটি যথাযথ কাজ কয়র না। উি 

স্থানটি-কত গ্লা কডার াটি যলন কয়র 

উি মস্যার মাধান তথা কম য-

ররয়িল উন্নেন করা য়ি।  

 



অনুয়চ্ছদ 

নং 

কায যক্রয়মর নাম ইরজররি কর্তযক গৃীত কায়জর রিিরণ মন্তব্য 

  প্রমানক (িতযমান ছরি)  

৩। টিওএন্ডইভুি অয়কয়জা মাামা 

রিনষ্টকরণেঃ  

রিদ্যুৎ ককয়ন্দ্রর ককরমকুা রিরায়র 

অয়কয়জা ড্রামমূ অারণ কয়র 

কৌন্দয যিধ যন করা। 

 

 

    



 


