
 

 

 জাতীয় শুদ্ধাচার ৩য় ত্রৈমাসিক প্রসতবেদন, ২০২০-২০২১  

কার্ যালয়ের নাম: জজলা িরকাসর গণগ্রন্থাগার, নড়াইল।  

কার্ যক্রবমর নাম 
কম যিম্পাদন 

সূচক 

সূচবকর 

মান 
একক 

োস্তোয়বনর

দাসয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যসি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ যেছবরর 

লক্ষ্যমাৈা 

োস্তোয়ন অগ্রগসত পসরেীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  

মন্তব্য লক্ষ্যমাৈা/ 

অজযন 

১ম 

জকায়ার্ যার 

২য় 

জকায়ার্ যার 

৩য় 

জকায়ার্ যার 

৪র্ য 

জকায়ার্ যার 

জমার্ 

অজযন 

অসজযত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাসতষ্ঠাসনক ব্যেস্থা………………………………৮ 

১.১ ত্রনসতকতা কসমটির িভা অনুসষ্ঠত িভা ৪ িংখ্যা লাইবেসরয়ান ৪ 
লক্ষ্যমাৈা ১ ১ ১ ১   িম্পন্ন  

অজযন ১ ১ ১   

১.২ ত্রনসতকতা কসমটির িভার সিদ্ধান্ত 

োস্তোয়ন 

োস্তোসয়ত 

সিদ্ধান্ত 
৪ % লাইবেসরয়ান ১০০% 

লক্ষ্যমাৈা ২৫ ২৫ ২৫ ২৫  
 িম্পন্ন 

অজযন ২৫ ২৫ ২৫   

২. দক্ষ্তা ও ত্রনসতকতার উন্নয়ন……………………..…. ১০ 

২.১ সুশাসন প্রতিষ্ার তিনতিত্ 

অংশীজবনর অংশগ্রহবণ  িভা 
অনুসষ্ঠত িভা ২ িংখ্যা লাইবেসরয়ান ৪ 

লক্ষ্যমাৈা ১ ১ ১ ১   িম্পন্ন 

অজযন ১ ১ ১   

২.২ অংশীজবনর অংশগ্রহবণ  িভার 

তিসদ্ধান্ত বাস্তবােন 

োস্তোসয়ত 

সিদ্ধান্ত 
২ % লাইবেসরয়ান ১০০% 

লক্ষ্যমাৈা ২৫ ২৫ ২৫ ২৫   িম্পন্ন 

অজযন ২৫ ২৫ ২৫   

২.৩ কম যকতযা-কম যচারীবদর 

অংশগ্রহবণ চাকতির সংক্রান্ত প্রসশক্ষ্ণ 

আবয়াজন 

প্রসশক্ষ্ণার্ী ৩ িংখ্যা - - 

লক্ষ্যমাৈা       

অসিদপ্তর 

কর্তযক 

আবয়াসজত 

হয় 

অজযন      

২.৪ কম যকতযা-কম যচারীবদর অংশগ্রহবণ 

সুশািন িংক্রান্ত প্রসশক্ষ্ণ আবয়াজন 
প্রসশক্ষ্ণার্ী ৩ িংখ্যা - - 

লক্ষ্যমাৈা       

অজযন      

৩. শুদ্ধাচার প্রসতষ্ঠায় িহায়ক আইন/সেসি/নীসতমালা/ম্যানুোল ও প্রজ্ঞাপন/পসরপৈ এর প্রবয়াগ/োস্তোয়ন………….১০ 

৩.১ সনবয়াগসেসি হালনাগাদ করার 

লবক্ষ্য মন্ত্রণালবয় প্রস্তাে জপ্ররণ 

সনবয়াগসেসি 

হালনাগাদকৃত 
৫ তাসরখ - - 

লক্ষ্যমাৈা       
অসিদপ্তর 

কর্তযক 

িম্পাদন 

করা হয় 

অজযন      

৩.২ েই িার, অসিবর্াসরয়াম/জিসমনার 

কক্ষ্ ভাড়া, েই ক্রয় ও ছার্াই নীসতমালা 

হালনাগাদকরবণ মন্ত্রণালবয় প্রস্তাে জপ্ররণ 

নীসতমালা 

হালনাগাদকৃত 
৫ তাসরখ - - 

লক্ষ্যমাৈা      
 

অজযন       

৪. ওয়েবসাইয়ে সসবাবক্স হালনাগাদকরণ..................................৮ 

৪.১ সসবা সংক্রান্ত সোল তিি নম্বরসমূহ 

স্ব স্ব তথ্য োতায়বন দৃশ্যতানকরণ 

ষথ্য বাষােয়ন 

দৃশ্যতানকৃষ 
১ তাসরখ 

টেকনিকযাল 

এ্যাসিস্টেন্ট  
৩০.৬.২০২১ 

লক্ষ্যমাৈা ৩০.৯.২০২০ ৩০.১২.২০২০ ৩০.৩.২০২১ ৩০.৬.২০২১   িম্পন্ন 

অজযন ৩০.৯.২০২০ ৩০.১২.২০২০ ৩০.৩.২০২১   

৪.২ স্ব স্ব ওবয়েিাইবর্ শুদ্ধাচার 

জিোেক্স হালনাগাদকরণ 

জিোেক্স 

হালনাগাদকৃত 
২ ষাতিরখ 

টেকনিকযাল 

এ্যাসিস্টেন্ট 
৩০.৬.২০২১ 

লক্ষ্যমাৈা ৩০.৯.২০২০ ৩০.১২.২০২০ ৩০.৩.২০২১ ৩০.৬.২০২১   িম্পন্ন 

অজযন ৩০.৯.২০২০ ৩০.১২.২০২০ ৩০.৩.২০২১   

 



 

 

কার্ যক্রবমর নাম 
কম যিম্পাদন 

সূচক 

সূচবকর 

মান 
একক 

োস্তোয়বনর

দাসয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যসি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ যেছবরর 

লক্ষ্যমাৈা 

োস্তোয়ন অগ্রগসত পসরেীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  

মন্তব্য লক্ষ্যমাৈা/ 

অজযন 

১ম 

জকায়ার্ যার 

২য় 

জকায়ার্ যার 

৩য় 

জকায়ার্ যার 

৪র্ য 

জকায়ার্ যার 

জমার্ 

অজযন 

অসজযত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৪.৩ স্ব স্ব ওবয়েিাইবর্ তথ্য অসিকার   

জিোেক্স হালনাগাদকরণ 

জিোেক্স 

হালনাগাদকৃত 
২ তাসরখ 

টেকনিকযাল 

এ্যাসিস্টেন্ট 
৩০.৬.২০২১ 

লক্ষ্যমাৈা ৩০.৯.২০২০ ৩০.১২.২০২০ ৩০.৩.২০২১ ৩০.৬.২০২১ 
   

িম্পন্ন 

অজযন ৩০.৯.২০২০ ৩০.১২.২০২০ ৩০.৩.২০২১   

৪.৪ স্ব স্ব ওবয়েিাইবর্র অসভবর্াগ প্রসতকার 

ব্যেস্থা (GRS) জিোেক্স হালনাগাদকরণ 

ওবয়েিাইবর্ 

হালনাগাদকৃত 
২ তাসরখ 

টেকনিকযাল 

এ্যাসিস্টেন্ট 
৩০.৬.২০২১ 

লক্ষ্যমাৈা ৩০.৯.২০২০ ৩০.১২.২০২০ ৩০.৩.২০২১ ৩০.৬.২০২১ 
   

িম্পন্ন 

অজযন ৩০.৯.২০২০ ৩০.১২.২০২০ ৩০.৩.২০২১  
 

৪.৫ স্বপ্রয়ণাতিদষভায়ব প্রকাশয়র্াগ্য ষথ্য 

হালনাগাদ কয়র ওয়েবসাইয়ে প্রকাশ 

হালনাগাদকৃষ 

তিনয়দ যতিশকা 

ওয়েবসাইয়ে 

প্রকাতিশষ 

১ ষাতিরখ 
টেকনিকযাল 

এ্যাসিস্টেন্ট 
৩০.৬.২০২১ 

লক্ষ্যতাত্রা ৩০.৯.২০২০ ৩০.১২.২০২০ ৩০.৩.২০২১ ৩০.৬.২০২১ 
   

িম্পন্ন 

অর্যন 
৩০.৯.২০২০ ৩০.১২.২০২০ ৩০.৩.২০২১    

৫. সুশাসন প্রতিষ্া……………………………..৭ 

৫.১ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত উত্তম চচ যার তাসলকা 

প্রণয়ন কবর স্ব স্ব দপ্তর/সংস্থাে জপ্ররণ 

উত্তম চচ যার 

তাসলকা জপ্রসরত 
৪ তাসরখ লাইবেসরয়ান ৩১.১২.২০২০ 

লক্ষ্যমাৈা - ৩১.১২.২০২০ - -    

অজযন - ৩১.১২.২০২০    

৫.২ অনলাইন সিবেবম অসভবর্াগ 

সনষ্পসত্তকরণ 

অসভবর্াগ 

সনষ্পসত্তকৃত 
৩ % লাইবেসরয়ান ১০০ 

লক্ষ্যমাৈা ২৫ ২৫ ২৫ ২৫   অসভবর্াগ 

পাওয়া 

র্ায়সন  অজযন ২৫ ২৫ ২৫   

৬. সসবা প্রদায়নর  ও প্রকয়ের সক্ষ্য়ত্র শুদ্ধাচার...........................১৪ 

৬.১ সসবা প্রদায়নর সক্ষ্য়ত্র সরতির্স্টায়র প্রয়দে 

সসবার তিববরণ ও সসবাগ্রহীষার তষাতষ 

সংরক্ষ্ণ 

সরতির্স্টার 

হালনাগাদকৃষ 
৩ ষাতিরখ 

টেকনিকযাল 

এ্যাসিস্টেন্ট 
৩০.৬.২০২১ 

লক্ষ্যমাৈা 
৩০.৯.২০২০ ৩০.১২.২০২০ ৩১.৩.২০২১ ৩০.৬.২০২১ 

   

িম্পন্ন 
অজযন ৩০.৯.২০২০ ৩০.১২.২০২০ ৩১.৩.২০২১   

৬.২ িামাসজক সনরাপত্তা কম যসূসচ/ প্রকে 

োস্তোয়ন অগ্রগসত 
অগ্রগসতর হার ১ % - ১০০% 

লক্ষ্যমাৈা ২৫ ২৫ ২৫ ২৫   

িম্পন্ন 

অজযন ২৫ ২৫ ২৫    

৬.৩ সাতাতির্ক তিনরাপ্া কত যসূতিচয়ষ প্রাপ্ত বরা্দ 

এবং উপকারয়ভাগী তিনব যাচয়নর তানদন্ড দৃশ্যতান 

স্থায়ন ও ওয়েবসাইয়ে প্রকাশ 

প্রাপ্ত বরা্দ ও 

উপকারয়ভাগী 

তিনব যাচয়নর তানদন্ড 

দৃশ্যতান স্থায়ন ও 

ওয়েবসাইয়ে 

প্রকাতিশষ 

২ ষাতিরখ - - 

লক্ষ্যমাৈা ৩০.৯.২০২০ ৩০.১২.২০২০ ৩১.৩.২০২১ ৩০.৬.২০২১ 

  

অজযন ৩০.৯.২০২০ ৩০.১২.২০২০ ৩১.৩.২০২১ 

   

৬.৪ সাতাতির্ক তিনরাপ্া কত যসূতিচয়ষ 

উপকারয়ভাগীয়দর ষাতিলকা দৃশ্যতান স্থায়ন ও 

ওয়েবসাইয়ে প্রকাশ 

উপকারয়ভাগীয়দর 

ষাতিলকা দৃশ্যতান 

স্থায়ন ও ওয়েবসাইয়ে 

প্রকাতিশষ 

৩ ষাতিরখ -  - 

লক্ষ্যতাত্রা ৩০.৯.২০২০ ৩০.১২.২০২০ ৩১.৩.২০২১ ৩০.৬.২০২১   

অর্যন ৩০.৯.২০২০ ৩০.১২.২০২০ ৩১.৩.২০২১ 
   



 

 

কার্ যক্রবমর নাম 
কম যিম্পাদন 

সূচক 

সূচবকর 

মান 
একক 

োস্তোয়বনর

দাসয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যসি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ যেছবরর 

লক্ষ্যমাৈা 

োস্তোয়ন অগ্রগসত পসরেীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  

মন্তব্য লক্ষ্যমাৈা/ 

অজযন 

১ম 

জকায়ার্ যার 

২য় 

জকায়ার্ যার 

৩য় 

জকায়ার্ যার 

৪র্ য 

জকায়ার্ যার 

জমার্ 

অজযন 

অসজযত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৬.৫ প্রকবের োস্তোয়ন অগ্রগসত পসরদশ যন/ 

পসরেীক্ষ্ণ 

দাসখলকৃত 

প্রসতবেদন 
২ িংখ্যা   

লক্ষ্যমাৈা       

অসিদপ্তর 

োস্তোয়ন 

কবর 

অজযন       

৬.৬ প্রকে পসরদশ যন/পসরেীক্ষ্ণ প্রসতবেদবনর 

সুপাসরশ োস্তোয়ন 
োস্তোয়বনর হার ৩ %   

লক্ষ্যমাৈা       

অজযন       

৭. ক্রেয়ক্ষ্য়ত্র শুদ্ধাচার...................৫ 

৭.১ সপসপএ ২০০৬-এর িারা ১১(২) ও 

সপসপআর ২০০৮-এর সেসি ১৬(৬) অনুর্ায়ী 

২০২০-২১ অর্ য বছয়রর ক্রয়-পসরকেনা  

ওয়েবসাইয়ে প্রকাশ 

ক্রয়-পসরকেনা 

ওয়েবসাইয়ে 

প্রকাতিশষ 

৩ তাসরখ লাইবেসরয়ান ৩১.৮.২০২১ 

লক্ষ্যমাৈা      

 

অসিদপ্তর 

োস্তোয়ন 

কবর অজযন      

৭.২ ই-সেন্ডায়রর তাধ্যয়ত ক্রেকার্ য সম্পাদন 
ই-সেন্ডায়র ক্রে 

সম্পন্ন 
২ % লাইবেসরয়ান ১০০ 

লক্ষ্যতাত্রা       অসিদপ্তর 

োস্তোয়ন 

কবর অর্যন       

৮. স্বচ্ছতা ও জোেসদসহ শতিিশালীকরণ…………………….১২ 

৮.১  স্ব স্ব জিো প্রদান প্রসতশ্রুসত (সিটিবজনস্ 

চার্ যার) োস্তোয়ন এবং ওয়েবসাইয়ে প্রকাশ 

জিো প্রদান প্রসতশ্রুসত 

োস্তোতিেষ 

এবং ওয়েবসাইয়ে 

প্রকাতিশষ 

২ % লাইবেসরয়ান ১০০ 

লক্ষ্যমাৈা ২৫ ২৫ ২৫ ২৫  
 িম্পন্ন 

অজযন ২৫ ২৫ ২৫   

৮.২ শাখা/অসিশাখা/অিীনস্থ অতিিস 

পসরদশ যন 

পসরদশ যন 

িম্পন্ন 
২ িংখ্যা - - 

লক্ষ্যমাৈা - - - -   শাখা 

অসিি জনই অজযন      

৮.৩ শাখা/অসিশাখা/অিীনস্ত অতিিস  

পসরদশ যন প্রসতবেদবনর সুপাসরশ োস্তোয়ন 

পসরদশ যন 

প্রসতবেদবনর 

সুপাসরশ 

োস্তোসয়ত 

২ %  ১০০ 

লক্ষ্যমাৈা ২৫ ২৫ ২৫ ২৫ 
   

অজযন 
২৫ ২৫ ২৫   

৮.৪ িসচোলয় সনবদ যশমালা, ২০১৪ অনুর্ায়ী 

নসর্র জেসণ সেন্যািকরণ 

নসর্ জেসণ 

সেন্যািকৃত 
২ % 

টেকনিকযাল 

এ্যাসিস্টেন্ট 
১০০ 

লক্ষ্যমাৈা ২৫ ২৫ ২৫ ২৫   িম্পন্ন 

অজযন ২৫ ২৫ ২৫   

৮.৫ জেসণ সেন্যািকৃত নসর্ সেনষ্টকরণ নসর্ সেনতিিকৃষ ২ % লাইবেসরয়ান ১০০ 
লক্ষ্যমাৈা ২৫ ২৫ ২৫ ২৫   িম্পন্ন 

অজযন ২৫ ২৫ ২৫   

৮.৬ প্রাতিষ্াতিনক গণশুনাতিন আয়োর্ন 

প্রাতিষ্াতিনক 

গণশুনানী 

আয়োতির্ষ 

২ িংখ্যা লাইবেসরয়ান ২ 

লক্ষ্যমাৈা ০ ১ ০ ১  
  

িম্পন্ন 

অজযন - ১ -   



 

 

কার্ যক্রবমর নাম 
কম যিম্পাদন 

সূচক 

সূচবকর 

মান 
একক 

োস্তোয়বনর

দাসয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যসি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ যেছবরর 

লক্ষ্যমাৈা 

োস্তোয়ন অগ্রগসত পসরেীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  

মন্তব্য লক্ষ্যমাৈা/ 

অজযন 

১ম 

জকায়ার্ যার 

২য় 

জকায়ার্ যার 

৩য় 

জকায়ার্ যার 

৪র্ য 

জকায়ার্ যার 

জমার্ 

অজযন 

অসজযত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৯. শুদ্ধাচার িংসিষ্ট এবং দুনীতিষ প্রতিষয়রায়ে সহােক অন্যান্য কার্ যক্রম……………..১৫ (অগ্রাতিেকার তিভতি্য়ষ নুযনষত পাঁচটি কার্ যক্রত) 

৯.১ পুস্তক জেসণকরণ জেসনকৃত ৩ িংখ্যা লাইবেসরয়ান ২০০০ 
লক্ষ্যমাৈা ৫০০ ৫০০ ৫০০ ৫০০   িম্পন্ন 

অজযন ৫০০ ৫০০ ৫০০   

৯.২ েক জর্সকং 
েক জর্সকং 

িংক্রান্ত 
৩ তাসরখ লাইবেসরয়ান ৩১.১২.২০২০ 

লক্ষ্যমাৈা - ৩১.১২.২০২০ - -   িম্পন্ন 

অজযন  ৩১.১২.২০২০    

৯.৩ পুস্তক ছার্াই পুস্তক ছার্াইকৃত ৩ তাসরখ লাইবেসরয়ান ৩১.১২.২০২০ 
লক্ষ্যমাৈা - ৩১.১২.২০২০ - -   িম্পন্ন 

অজযন  ৩১.১২.২০২০    

৯.৪ পুস্তক খাতিরর্ পুু্স্তক খাসরজকৃত ৩ তাসরখ লাইবেসরয়ান ৩১.১২.২০২০ 
লক্ষ্যমাৈা - ৩১.১২.২০২০ - -   িম্পন্ন 

অজযন  ৩১.১২.২০২০    

৯.৫ কযাশ সরতির্স্ট্রার ও তিবল সরতির্স্ট্রার 

তিনেতিতষ হালনাগাদকরণ  
পাঠকক্ষ্ িসিত ৩ % লাইবেসরয়ান ১০০% 

লক্ষ্যমাৈা ২৫ ২৫ ২৫ ২৫   িম্পন্ন 

অজযন ২৫ ২৫ ২৫   

১০. শুদ্ধাচার চচ যার র্ন্য পুরস্কার প্রদান..............................৩ 

১০.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এবং 

পুরস্কারপ্রাপ্তয়দর ষাতিলকা ওয়েবসাইয়ে প্রকাশ 
প্রদ্ পুরস্কার ৩ তাসরখ - - 

লক্ষ্যমাৈা 
      অসিদপ্তর 

োস্তোয়ন 

কবর অজযন      

১১. কত য-পতিরয়বশ উন্নেন..........................................................২ 

১১.১ কত য-পতিরয়বশ উন্নেন (স্বাস্থযতিবতিে 

অনুসরণ/টিওএন্ডইভুি অয়কয়র্া তালাতাল 

তিবনিকরণ/পতিরষ্কার-পতিরচ্ছন্নষা বৃতিদ্ধ ইষযাতিদ) 

উন্নষ কত য-

পতিরয়বশ 
২ 

সংখ্যা 

ও 

তাসরখ 

অসিি 

িহায়ক 
২ 

লক্ষ্যমাৈা - ৩০.১২.২০২০ - ৩০.৬.২০২১    

 
অজযন 

- ৩০.১২.২০২০    

১২. অর্ য বরা্দ....................................................................২ 

১২.১ শুদ্ধাচার কত য-পতিরকেনাে 

অন্তযভুি তিবতিভন্ন কার্ যক্রত বাস্তবােয়নর র্ন্য 

বরা্দকৃষ অবর্ যর আনুতাতিনক পসরমাণ 

বরা্দকৃষ অর্ য ২ োকা - - 

লক্ষ্যমাৈা       অসিদপ্তর 

েরাদ্দ 

প্রদান কবর অজযন 
     

১৩. পসরেীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন…………………………….৪ 

১৩.১ আঞ্চতিলক/তাঠ পর্ যায়ের কার্ যালে কর্তযক 

প্রণীষ জাতীয় শুদ্ধাচার জকৌশল কম য-পসরকেনা, 

২০২০-২১ স্ব স্ব ওয়েবসাইয়ে আপয়লাডকরণ 

প্রণীত কম য-

পসরকেনা 

আপয়লাডকৃত 

২ ষাতিরখ 
টেকনিকযাল 

এ্যাসিস্টেন্ট 
৩০.৮.২০২০ 

লক্ষ্যমাৈা ৩০.৮.২০২০ - - -    

িম্পন্ন 

অজযন ৩০.৮.২০২০     

১৩.২ সনি যাসরত িমবয় ত্রৈমাসিক পসরেীক্ষ্ণ 

প্রসতবেদন সংতিিি দপ্তর/সংস্থাে দাসখল ও স্ব 

স্ব ওয়েবসাইয়ে আপয়লাডকরণ 

ত্রৈমাসিক প্রসতবেদন 

দাসখলকৃত ও 

আপয়লাডকৃত 

২ সংখ্যা 
টেকনিকযাল 

এ্যাসিস্টেন্ট 
২৫.৭.২০২১ 

লক্ষ্যমাৈা ১৫.১০.২০২০ ১৫. ১.২০২১ ১৫.৪.২০২১ ২৫.৭.২০২১ 
   

িম্পন্ন 

অজযন 
০৪.১০.২০২০ ১৫. ১.২০২১    

 


