
         

 

 

দপ্তর/সংস্থার নাম: হ াটেলস ইন্টারন্যাশনাল লললমটেড 

কার্ যক্রটমর নাম কম যসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচটকর 

মান 

একক 

 

বাস্তবায়টনর

দালয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যলি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ যবছটরর 

লক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগলি পলরবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  মন্তব্য 

লক্ষ্যমাত্রা/ 

অর্যন 

১ম 

হকায়াে যার 

২য় 

হকায়াে যার 

৩য় 

হকায়াে যার 

৪র্ য 

হকায়াে যার 

হমাে 

অর্যন 

অলর্যি 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রালিষ্ঠালনক ব্যবস্থা………………………………৮ 

১.১ ননলিকিা কলমটির সভা   অনুলষ্ঠি সভা ৪ সংখ্যা হ াকাল 

পটয়ন্ট 
৪ 

লক্ষ্যমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অর্যন      

১.২ ননলিকিা কলমটির সভার লসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন  

বাস্তবালয়ি 

লসদ্ধান্ত 

৪ % হ াকাল 

পটয়ন্ট 

১০০% 
লক্ষ্যমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অর্যন      

২. দক্ষ্িা ও ননলিকিার উন্নয়ন……………………..…. ১০ 

২.১ সুশাসন প্রতিষ্ঠার তনতিত্ত 

অংশীর্টনর অংশগ্র টণ  সভা 

অনুলষ্ঠি সভা ২ সংখ্যা হ াকাল 

পটয়ন্ট 
১ 

লক্ষ্যমাত্রা  ১      

অর্যন      

২.২ অংশীর্টনর অংশগ্র টণ  সভার 

তসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

বাস্তবালয়ি 

লসদ্ধান্ত 

২ % সলচব 
১০০% 

লক্ষ্যমাত্রা   ৫০% ১০০%   ক্রমপুলিভূি 

অর্যন      

২.৩ কম যকিযা-কম যচারীহদর অংশগ্র টণ 

চাকতর সংক্রান্ত তবতিন্ন প্রলশক্ষ্ণ 

আটয়ার্ন 

প্রলশক্ষ্ণার্ী ৩ সংখ্যা 

(র্ন) 

সলচব 

১০ 

লক্ষ্যমাত্রা   ১০     

অর্যন      

২.৪ কম যকিযা-কম যচারীহদর অংশগ্র টণ 

সুশাসন সংক্রান্ত প্রলশক্ষ্ণ আটয়ার্ন 

প্রলশক্ষ্ণার্ী ৩ সংখ্যা 

(র্ন) 

সলচব 
১০ 

লক্ষ্যমাত্রা  ১০      

অর্যন      

৩. শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক আইন/তিতি/নীতিমালা/ম্যানুয়াল ও প্রজ্ঞাপন/পতরপত্র-এর িাস্তিায়ন এিং প্রয াজ্য ক্ষেযত্র খসড়া প্রণয়ন………….১০ 

৩.১ কম যচারীটদর সালভ যস বুক নিলর 

করা 

সালভ যস বুক নিলর 

কৃি 

৫ িালরখ সলচব ৩০-০৩.২১ লক্ষ্যমাত্রা   ৩০-০৩.২১     

অর্যন      

৩.২ কম যকিযাটদর বালষ যক হগাপনীয় 

প্রলিটবদন মূল্যায়ন ব্যবস্থা চালু করা 

 

বালষ যক হগাপনীয় 

প্রলিটবদন 

মূল্যায়ন ব্যবস্থা 

চালুকৃি 

৫ িালরখ সলচব ৩০-০৩.২১ লক্ষ্যমাত্রা   ৩০-০৩.২১    

 

 

 

 

অর্যন      

৪. ওয়য়বসাইয়ে সসবাবক্স হালনাগাদকরণ.................................৮ 

৪.১ সসবা সংক্রান্ত সোল তি নস্বরসমূহ 

স্ব স্ব িথ্য বািায়টন দৃশ্যিানকরণ   

িথ্য বািায়য়ন 

দৃশ্যিানকৃি 

১ িালরখ এমআইএস ৩০.০৯.২০ লক্ষ্যমাত্রা ৩০.০৯.২০      সোল তি নম্বর 

তবদ্যিান আয়ে 

      

 দপ্তর/সংস্থার র্ািীয় শুদ্ধাচার হকৌশল কম য-পলরকল্পনা, ২০২০-২০২১ পলরলশষ্ট ক 



         

 

 

 

 

কার্ যক্রটমর নাম 

কম যসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচটকর 

মান 

একক 

 

বাস্তবায়টনর

দালয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যলি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ যবছটরর 

লক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগলি পলরবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  মন্তব্য 

লক্ষ্যমাত্রা/ 

অর্যন 

১ম 

হকায়াে যার 

২য় 

হকায়াে যার 

৩য় 

হকায়াে যার 

৪র্ য 

হকায়াে যার 

হমাে 

অর্যন 

অলর্যি 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৪.২ স্ব স্ব ওটয়বসাইটে শুদ্ধাচার 

হসবাবক্স  ালনাগাদকরণ  

হসবাবক্স 

 ালনাগাদকৃি 

২ িাতরখ এমআইএস ১৫.০৯.২০ 

১৫.১১.২০ 

১৫.০১.২১ 

১৫.০৬.২১ 

লক্ষ্যমাত্রা ১৫.০৯.২০ ১৫.১১.২০ ১৫.০১.২১ ১৫.০৬.২১    

অর্যন      

৪.৩ স্ব স্ব ওটয়বসাইটে িথ্য অলিকার   

হসবাবক্স  ালনাগাদকরণ  

হসবাবক্স 

 ালনাগাদকৃি 

২ িালরখ এমআইএস ৩০.০৮.২০ 

১৫.০৬.২১ 

লক্ষ্যমাত্রা  ৩০.০৮.২০  ১৫.০৬.২১    

অর্যন      

৪.৪ স্ব স্ব ওটয়বসাইটের অলভটর্াগ 

প্রলিকার ব্যবস্থা  হসবাবক্স 

 ালনাগাদকরণ 

ওটয়বসাইটে 

 ালনাগাদকৃি 

২ িালরখ ব্যবস্থাপক 

প্রশাসন ও 

সমন্বয় 

১৫.০৯.২০ 

১৫.১১.২০ 

১৫.০১.২১ 

১৫.০৬.২১ 

লক্ষ্যমাত্রা ১৫.০৯.২০ ১৫.১১.২০ ১৫.০১.২১ ১৫.০৬.২১    

অর্যন      

৪.৫ স্বপ্রয়ণাতদিিায়ব প্রকাশয় াগ্য 

িথ্য হালনাগাদ কয়র ওয়য়বসাইয়ে 

প্রকাশ 

হালনাগাদকৃি 

তনয়দ েতশকা 

ওয়য়বসাইয়ে 

প্রকাতশি 

১ িাতরখ সলচব ১৫.১১.২০ লক্ষ্যিাত্রা  ১৫.১১.২০     লবদ্যমান আটছ 

অর্েন      

৫. সুশাসন প্রলিষ্ঠা……………………..….৬ 

৫.১ উত্তম চচ যার িাললকা প্রণয়ন কটর 

স্ব স্ব িন্ত্রণালয়/লবভাটগ হপ্ররণ 

উত্তম চচ যার 

িাললকা হপ্রলরি 

৩ িালরখ ব্যবস্থাপক 

প্রশাসন ও 

সমন্বয় 

৩০.০৯.২০ লক্ষ্যমাত্রা ৩০.০৯.২০       

অর্যন      

৫.২ অনলাইন লসটেটম অলভটর্াগ 

লনষ্পলত্তকরণ 

অলভটর্াগ 

লনষ্পলত্তকৃি 

৩ % ব্যবস্থাপক 

প্রশাসন ও 

সমন্বয় 

১০০% লক্ষ্যমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অর্যন      

৬. প্রকটল্পর হক্ষ্টত্র শুদ্ধাচার ………………৬ 

৬.১ প্রকয়ের বালষ যক ক্রয় পলরকল্পনা 

অনুটমাদন/চলমান প্রকল্প উন্নয়ন 

কার্ যক্রম পর্ যাটলাচনা 

অনুটমালদি ক্রয় 

পলরকল্পনা 

২ িালরখ   লক্ষ্যমাত্রা       এ সংস্থার  

হকান প্রকল্প নাই 

লবিায়  

প্রটর্ার্য নয় 

অর্যন      

৬.২ প্রকটল্পর বাস্তবায়ন অগ্রগলি 

পলরদশ যন/পলরবীক্ষ্ণ 

দালখলকৃি ২ সংখ্যা   লক্ষ্যমাত্রা       প্রটর্ার্য নয় 

অর্যন      



         

 

 

 

কার্ যক্রটমর নাম কম যসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচটকর 

মান 

একক 

 

বাস্তবায়টনর

দালয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যলি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ যবছটরর 

লক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগলি পলরবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  মন্তব্য 

লক্ষ্যমাত্রা/ 

অর্যন 

১ম 

হকায়াে যার 

২য় 

হকায়াে যার 

৩য় 

হকায়াে যার 

৪র্ য 

হকায়াে যার 

হমাে 

অর্যন 

অলর্যি 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৬.৩ প্রকল্প পলরদশ যন/পলরবীক্ষ্ণ 

প্রলিটবদটনর সুপালরশ বাস্তবায়ন 

বাস্তবায়টনর  ার ২    লক্ষ্যমাত্রা        

অর্যন       

৭. ক্রয়য়র সক্ষ্য়ত্র শুদ্ধাচার ..............................................................৭ 

৭.১ লপলপএ ২০০৬-এর িারা ১১(২) ও 

লপলপআর ২০০৮-এর লবলি ১৬(৬) 

অনুর্ায়ী ২০২০-২১ অর্ ে বেয়রর ক্রয়-

পলরকল্পনা  ওয়য়বসাইয়ে প্রকাশ 

ক্রয়-পলরকল্পনা 

ওয়য়বসাইয়ে 

প্রকাতশি 

৩ িাতরখ সলচব ৪ লক্ষ্যমাত্রা   ৪    এ সংস্থার লনর্স্ব 

ক্রয়নীলিমালা 

অনুসরণ করা  য়, 

লপলপএ এ সংস্থায় 

প্রটর্াজ্র নয়।  

অর্যন      

৭.২ ই-সেন্ডায়রর মাধ্যটম ক্রয়কার্ য 

সম্পাদন 

ই-হেন্ডাসর ক্রয় 

সম্পন্ন 

৪ %   লক্ষ্যমাত্রা       ই-হেন্ডার কার্ যক্রম 

হবাড যকিযক 

অনৃটমালদি নয়। অর্যন      

৮. স্বচ্ছিা ও র্বাবলদল  শলিমালীকরণ…………………………১৪ 

৮.১ স্ব স্ব হসবা প্রদান প্রলিশ্রুলি 

(লসটিটর্নস্ চাে যার) 

প্রণয়ন/হালনাগাদকরণ ও বাস্তবায়ন  

হসবা প্রদান 

প্রলিশ্রুলি প্রণীি 

ও বাস্তবাতয়ি 

৩ িাতরখ ব্যবস্থাপক 

প্রশাসন ও 

সমন্বয় 

৩০.০৯.২০ লক্ষ্যমাত্রা ৩০.০৯.২০       

অর্যন      

৮.২ শাখা/অলিশাখা ও 

আওিািীন/অিস্তন কার্ যালয় পলরদশ যন 

পলরদশ যন 

সম্পন্ন 

২ সংখ্যা সলচব 

ও 

ব্যবস্থাপক 

প্রশাশন ও 

সমন্বয় 

২ লক্ষ্যমাত্রা  ১ ১     

অর্যন      

৮.৩ শাখা/অলিশাখা ও 

আওিািীন/অিস্তন কার্ যালয়  

পলরদশ যন প্রলিটবদটনর সুপালরশ 

বাস্তবায়ন 

পলরদশ যন 

প্রলিটবদটনর 

সুপালরশ 

বাস্তবালয়ি 

২ %  ১০০% লক্ষ্যমাত্রা   ৫০% ১০০%   ক্রমপুলিভুি 

অর্যন      

৮.৪ সলচবালয় লনটদ যশমালা, ১৪ 

অনুর্ায়ী নলর্র হেলণ লবন্যাসকরণ 

নলর্ হেলণ 

লবন্যাসকৃি 

২ % লবভাগীয় 

প্রিানগণ 

১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

      

৮.৫ হেলণলবন্যাসকৃি নলর্ লবনষ্টকরণ নলর্ লবনতিকৃি ২ % লবভাগীয় 

প্রিানগণ 

১০০% লক্ষ্যমাত্র   ৫০% ১০০%    

অর্যন      



         

 

 

 

কার্ যক্রটমর নাম কম যসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচটকর 

মান 

একক 

 

বাস্তবায়টনর

দালয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যলি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ যবছটরর 

লক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগলি পলরবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  মন্তব্য 

লক্ষ্যমাত্রা/ 

অর্যন 

১ম 

হকায়াে যার 

২য় 

হকায়াে যার 

৩য় 

হকায়াে যার 

৪র্ য 

হকায়াে যার 

হমাে 

অর্যন 

অলর্যি 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৮.৬ প্রাতিষ্ঠাতনক গণশুনাতন  

আয়য়ার্ন  

প্রাতিষ্ঠাতনক 

গণশুনানী 

আয়য়াতর্ি 

৩ সংখ্যা   লক্ষ্যমাত্রা       প্রটর্ার্য নয় 

অর্যন 

 

      

৯. শুদ্ধাচার সংলিষ্ট এবং দুনীলি প্রলিটরাটি স ায়ক অন্যান্য কার্ যক্রম……………..১৫ (অগ্রাতিকার তিতত্তয়ি ন্যযনিি পাঁচটি কা েক্রি) 

৯.১ লডলর্োল  ালর্রা লনলিিকরণ লনটদ যশনা 

র্ালরকৃি 

৩ িালরখ ব্যবস্থাপক 

প্রশাসন ও 

সমন্বয় 

১৫.০৯.২০ লক্ষ্যমাত্রা ১৫.০৯.২০       

অর্যন      

৯.২ এসএমএস/ই-হমইটলর মাধ্যটম 

লবল হপটমটন্টর িথ্য র্ানাটনার ব্যবস্থা 

চালুকরণ 

এসএমএস/ই-

হমইল ব্যবস্থা 

চালুকৃি 

৩ িালরখ ল সাব 

রক্ষ্ণ 

কম যকিযা 

১৫.০৯.২০ লক্ষ্যমাত্রা ১৫.০৯.২০       

অর্যন      

৯.৩ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত লনটদ যশমালা 

 ালনাগাদ করণ 

 ালনাগাদকৃি ৩ িালরক সলচব ১৫.০২.২১ লক্ষ্যমাত্রা   ১৫.০২.২১     

অর্যন      

৯.৪ অলি লনব যাপক ব্যবস্থা 

িদারলককরণ 

অলি লনব যাপক 

ব্যবস্থা 

িদারলককৃি 

৩ % ইলিলনয়া

লরং এন্ড 

প্রলকউরটমন্ট 

শাখা 

১০০% সব যদা লক্ষ্যমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অর্যন      

৯.৫ এলললড লডসটেটি দুনীলি 

প্রলিটরাি স ায়ক হলাগান লনব যাচন ও 

প্রচার  

লডসটেটি দুনীলি 

লবটরািী হলাগান  

প্রচালরি 

৩ িালরখ ব্যবস্থাপক 

প্রশাসন ও 

সমন্বয় 

১৫.১০.২০ লক্ষ্যমাত্রা  ১৫.১০.২০      

অর্যন      

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

১০.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এবং 

পুরস্কারপ্রাপ্তয়দর িাতলকা ওয়য়বসাইয়ে 

প্রকাশ 

প্রদত্ত পুরস্কার ৩ িালরখ সলচব ৩১.১২.২০ লক্ষ্যমাত্রা  ৩১.১২.২০      

অর্যন      

      

 

 

 



         

 

 

 

কার্ যক্রটমর নাম কম যসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচটকর 

মান 

একক 

 

বাস্তবায়টনর

দালয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যলি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ যবছটরর 

লক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগলি পলরবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  মন্তব্য 

লক্ষ্যমাত্রা/ 

অর্যন 

১ম 

হকায়াে যার 

২য় 

হকায়াে যার 

৩য় 

হকায়াে যার 

৪র্ য 

হকায়াে যার 

হমাে 

অর্যন 

অলর্যি 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১১. কি ে-পতরয়বশ উন্নয়ন..........................................................২  

১১.১ কম য-পলরটবশ উন্নয়ন (স্বাস্থযলবলি 

অনুসরণ/টিওএন্ডভুি অটকটর্া 

মালামাল লবনষ্টকরণ/পলরষ্কা-

পলরচ্ছন্নিা বৃলদ্ধ ইিযালদ 

পলরষ্কার-

পলরচ্চন্নিা 

কার্ যক্রম গ্র ণ 

কৃি 

৩ সংখ্যা 

ও  

িালরখ 

ব্যবস্থাপক 

প্রশাসন ও 

সমন্বয় 

১৫.০৯.২০ 

১৫.১২.২০ 

১৫.০৩.২১ 

১৫.০৬.২১ 

লক্ষ্যমাত্রা ১৫.০৯.২০ ১৫.১২.২০ ১৫.০৩.২১ ১৫.০৬.২১   লনয়লমি স্বাস্থলবলি 

অনুসরণ কটর 

হ াটেল 

পলরচাললি  টচ্ছ।  

অর্যন       

১২. অর্ ে বরাদ্দ....................................................................৩ 

১২.১ শুদ্ধাচার কি ে-পতরকেনায় 

অন্তেভুক্ত তবতিন্ন কা েক্রি বাস্তবায়য়নর 

র্ন্য বরাদ্দকৃি  অটর্ যর আন্যিাতনক 

পলরমাণ 

বরাদ্দকৃি অর্ ে ৩ লক্ষ্ 

োকা 

সলচব ৪ লক্ষ্যমাত্রা   ৪    ২০২১ সাটলর 

বাটর্টে বরাদ্ধ রাখা 

 টব অর্যন      

১৩. পলরবীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন……………………………....৮ 

১৩.১ দপ্তর/সংস্হা কর্তেক প্রণীি                                          

র্ািীয় শুদ্ধাচার হকৌশল কম য-

পলরকল্পনা, ২০২০-২১ স্ব স্ব িন্ত্রণালয় 

এবং ওয়য়বসাইয়ে আপয়লাডকরণ 

প্রণীি কম য-

পলরকল্পনা 

আপয়লাডকৃি 

২ িাতরখ শুদ্ধাচার 

হ াকাল 

পটটে  

১৫.০৯.২০ লক্ষ্যমাত্রা ১৫.০৯.২০       

অর্যন      

১৩.২ লনি যালরি সমটয় নত্রমালসক 

পলরবীক্ষ্ণ প্রলিটবদন সংতিি 

িন্ত্রণালয়/তবিায়গ দালখল ও স্ব স্ব 

ওয়য়বসাইয়ে আপয়লাডকরণ 

নত্রমালসক 

প্রলিটবদন 

দালখলকৃি ও 

আপয়লাডকৃি 

২ সংখ্যা শুদ্ধাচার 

হ াকাল 

পটটে  

৪ লক্ষ্যমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অর্যন      

১৩.৩ আওিািীন আঞ্চতলক/িাঠ 

প োয়য়র কা োলয় কর্তেক দালখলকৃি 

র্ািীয় শুদ্ধাচার হকৌশল কম য-

পলরকল্পনা ও পলরবীক্ষ্ণ  প্রলিটবদটনর 

ওপর ল ডব্যাক প্রদান 

তিডব্যাক 

সিা/কি েশালা 

অন্যতষ্ঠি 

৪ িালরখ   লক্ষ্যমাত্রা        

অর্যন       প্রটয়ার্য নয় 

 

 

 


