
1 

 

টিসিসি’র ২০২১-২২ অর্ থিছররর শুদ্ধাচার কর্ থ-পসরকল্পনার ২য় ত্রৈর্াসিক (অরটাির-সিরিম্বর ২০২১) অগ্রগসি প্রসিরিদনঃ 
 

কার্ যক্রমের নাে কে যসম্পাদন সূচক 

 

সূচমকর 

োন 

একক 

 

বাস্তবায়মনর 

দায়য়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যয়ি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ যবছমরর 

লক্ষ্যোত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগয়ি পয়রবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  েন্তব্য 

লক্ষ্যোত্রা/ 

অর্যন 

১ে 

ককায়ার্ যার 

২য় 

ককায়ার্ যার 

৩য় 

ককায়ার্ যার 

৪র্ য 

ককায়ার্ যার 

কোর্ 

অর্যন 

অয়র্যি 

োন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রায়িষ্ঠায়নক ব্যবস্থা……………………………… 

১.১ ননয়িকিা কয়েটির সভা আরয়াজন িভা আরয়াসজি ৪ সংখ্যা 
য়পএস টু 

কচয়ারম্যান 
৪ 

লক্ষ্যোত্রা ১ ১ ১ ১  

  

অর্যন ১ ১    

১.২ ননয়িকিা কয়েটির সভার য়সদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 
বাস্তবায়য়ি য়সদ্ধান্ত ৬ % সকল শাখা ১০০% 

লক্ষ্যোত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০  
  

অর্যন ১০০ ১০০    

১.৩ সুশাসন প্রয়িষ্ঠার য়নয়েত্ত অংশীর্মনর 

(stakeholders) অংশগ্রহমণ  সভা 
অনুয়ষ্ঠি সভা ২ সংখ্যা 

য়সএেএস ও 

য়বওয়ব শাখা 
২ 

লক্ষ্যোত্রা ১ - ১ -  

  
অর্যন ১ -    

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয় াজন প্রশিক্ষণ আয় াশজত ২ সংখ্যা প্রশাসন শাখা ২ 

লক্ষ্যোত্রা - ১ - ১  

  

অর্যন - ১    

১.৫ কে য-পয়রমবশ উন্নয়ন (স্বাস্থযয়বয়ি 

অনুসরণ/টিওএন্ডইভুি অমকমর্া োলাোল 

য়বনষ্টকরণ/পয়রস্কার পয়রচ্ছন্নিা বৃয়দ্ধ ইিযায়দ)  

উন্নি কর্ থ-পসররিশ ২ 
সংখ্যা ও 

িায়রখ 
প্রশাসন শাখা 

৪ 

৩০-০৯-২১ 

৩০-১২-২১ 

৩০-০৩-২২ 

৩০-০৬-২২ 

লক্ষ্যোত্রা ৩০-০৯-২১ ৩০-১২-২১ ৩০-০৩-২২ ৩০-০৬-২২  

 

েন্ত্রণালময়র 

য়নমদ যশনা 

অনুর্ায়ী 

সংমশািন করা 

হময়মছ। 

অর্যন ৩০-০৯-২১ ৩০-১২-২১    

১.৬ র্ািীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কে যপয়রকল্পনা, 

২০২১-২২ ও নত্রোয়সক পয়রবীক্ষ্ণ প্রয়িমবদন 

সংয়িষ্ট েন্ত্রণালময় দায়খল ও স্ব স্ব 

ওময়বসাইমর্ আপমলাডকরণ 

কে যপয়রকল্পনা ও 

নত্রোয়সক 

প্রয়িমবদন 

দায়খলকৃি ও 

আপমলাডকৃি 

১ িায়রখ 
দায়য়ত্বপ্রাপ্ত 

কপ্রাগ্রাোর 

১৭-১০-২১ 

১৬-০১-২২ 

১৭-০৪-২২ 

১৭-০৭-২২ 

লক্ষ্যোত্রা ১৭-১০-২১ ১৬-০১-২২ ১৭-০৪-২২ ১৭-০৭-২২  

 

েন্ত্রণালময়র 

য়নমদ যশনা 

অনুর্ায়ী 

সংমশািন করা 

হময়মছ। 

অর্যন ১৭-১০-২১ ১৬-০১-২২    

১.৭ আওিাধীন  আঞ্চসিক/ র্াঠ পর্ থারয়র 

কার্ থািয় (প্ররর্াজয ক্ষেরৈ) কর্তথক দায়খলকৃি 

র্ািীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কে যপয়রকল্পনা ও 

পয়রবীক্ষ্ণ  প্রয়িমবদমনর ওপর য়িডব্যাক 

প্রদান  

য়িডব্যাক 

সভা/কে যশালা 

অনুয়ষ্ঠি 

৪ িায়রখ প্রশাসন শাখা 

২৬-০৮-২১ 

৩১-১২-২১ 

৩১-০৩-২২ 

৩০-০৬-২২ 

লক্ষ্যোত্রা ২৬-০৮-২১ ৩১-১২-২১ ৩১-০৩-২২ ৩০-০৬-২২  

  

অর্যন ২৬-০৮-২১ ৩১-১২-২১    

১.৮ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এিং 

পুরস্কারপ্রাপ্তরদর িাসিকা ওরয়িিাইরে প্রকাশ 
প্রদত্ত পুরস্কার ১ িাসরখ প্রশাসন শাখা ২৬-০৬-২২ 

লক্ষ্যোত্রা - - - ২৬-০৬-২২    

অর্যন - -      

২.  আসর্ থক ব্যিস্থাপনা উন্নয়ন ........................................................................ 

২.১ ২০২১-২২ অর্ য বছমরর ক্রয়-পয়রকল্পনা 

(প্রকমল্পর অনুমোয়দি বায়ষ যক ক্রয় 

পয়রকল্পনাসহ) ওময়বসাইমর্ প্রকাশ 

 

 

ক্রয়-পয়রকল্পনা 

ওময়বসাইমর্ 

প্রকায়শি ২ িায়রখ 
প্রকল্প 

পয়রচালক 
১০-০৮-২০২১ 

লক্ষ্যোত্রা ১০-০৮-২১ - - -    

অর্যন 

১০-০৮-২১ -   
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কার্ যক্রমের নাে কে যসম্পাদন সূচক 

 

সূচমকর 

োন 

একক 

 

বাস্তবায়মনর 

দায়য়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যয়ি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ যবছমরর 

লক্ষ্যোত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগয়ি পয়রবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  েন্তব্য 

লক্ষ্যোত্রা/ 

অর্যন 

১ে 

ককায়ার্ যার 

২য় 

ককায়ার্ যার 

৩য় 

ককায়ার্ যার 

৪র্ য 

ককায়ার্ যার 

কোর্ 

অর্যন 

অয়র্যি 

োন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

২.২ প্রকয়ের PSC ও PIC সভা আয় াজন সভা আয় াশজত 

২ সংখ্যা 
প্রকল্প 

পয়রচালক 
১ 

লক্ষ্যোত্রা - ১     েন্ত্রণালময়র 

য়নমদ যশনা 

অনুর্ায়ী 

সংমশািন করা 

হময়মছ। 

অর্যন 

- ১   

 

২.৩ বাশষ িক উন্ন ন কর্ িসূশচ বাস্তবা ন বাশষ িক উন্ন ন 

কর্ িসূশচ বাস্তবাশ ত ২ % 
প্রকল্প 

পয়রচালক 
১০০% 

লক্ষ্যোত্রা ১০% ২০% ৩০% ৪০%    

অজথন ০% ৪.১৫%    

২.৪ প্রকল্প সোয়প্ত কশমষ প্রকমল্পর সম্পদ 

(র্ানবাহন, কয়ম্পউর্ার, আসবাবপত্র ইিযায়দ) 

য়বয়ি কোিামবক হস্তান্তর করা 

প্রকমল্পর সম্পদ 

য়বয়ি কোিামবক 

হস্তান্তয়রি 

২ িাসরখ 
প্রকল্প 

পয়রচালক 
প্রমর্ার্য নয় 

লক্ষ্যোত্রা প্রমর্ার্য নয় প্রমর্ার্য নয় প্রমর্ার্য নয় প্রমর্ার্য নয়    

অজথন 
- -   

 

৩. শুদ্ধাচার সংয়িষ্ট এবং দুনীয়ি প্রয়িমরামি সহায়ক অন্যান্য কার্ যক্রে……………২০ (অগ্রাসধকার সভসত্তরি ন্যযনির্ পাঁচটি কার্ থক্রর্) 

৩.১ কে যকিযা/কে যচারীমদর ক্রয় ও য়বক্রয় 

সংক্রান্ত প্রয়শক্ষ্মণর আময়ার্ন করা 
প্রয়শক্ষ্ণ আময়ায়র্ি ৪ 

প্রয়শক্ষ্মণর 

সংখ্যা 
প্রশাসন শাখা ২ 

লক্ষ্যোত্রা - ১ - ১   েন্ত্রণালময়র 

য়নমদ যশনা 

অনুর্ায়ী 

সংমশািন করা 

হময়মছ। 

অর্যন 

- ১   

 

৩.২ বছমর নুন্যিে ১ বার টিয়সয়ব’র সকল 

গুদামের োলাোল বাস্তব র্াচাই 

বাস্তব র্াচাই 

বাস্তবায়ন 
৪ সংখ্যা 

য়সএেএস ও 

য়বওয়ব শাখা 
১  

লক্ষ্যোত্রা - - ১ -     

অর্যন - -    

৩.৩ য়নয়য়েি ট্রাকরিি র্সনেসরং েয়নর্য়রং বাস্তবায়ন ৪ সংখ্যা 
বার্ার িথ্য 

শাখা 
৮ 

লক্ষ্যোত্রা ২ ২ ২ ২    

অর্যন ২ ২    

৩.৪ সিিাররদর সনকে পণ্য িরারের িথ্য 

সনয়সর্ি ক্ষজিা প্রশািরকর সনকে ক্ষপ্ররণ 
িধ্য কপ্ররণ ৪ সংখ্যা 

য়সএেএস ও 

য়বওয়ব শাখা 
৮ 

লক্ষ্যোত্রা ২ ২ ২ ২    

অর্যন ২ ২    

৩.৫ সিিাররদর িাোরিইজ হািনাগাদকরণ ও 

ওরয়িিাইরে প্রকাশ 
হালনাগাদকৃি ৪ িায়রখ  

য়সএেএস ও 

য়বওয়ব শাখা 
৩১-১২-২০২১ 

লক্ষ্যোত্রা - ৩১-১২-২১ - -    

অর্যন - ৩১-১২-২১    

 


