
 

সংয োজনী ৫: দপ্তর/সংস্থোর জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ মপরর ল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

দপ্তর/সংস্থোর নার্: জনশরি, র্ মসংস্থান ও প্ররশক্ষণ,ব্যুররা 

 ার্ মক্ররর্রনার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচর র

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়রনর

দারয়ত্ব প্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২২-

২০২৩ 

অর্ মবছররর 

লক্ষুর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০২২-২০২৩  র্ন্তব্য 

লক্ষুর্াত্রা 

/অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্

অজমন 

অরজমত

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারন  ব্যবস্থা………………………………১৭ 

১.১ ননরত তা  রর্টির সভা 

আয োজন 

সভো 

আয োজজত 

১ সংখ্যা পররচাল  

(প্রশাসন ও 

অর্ ম) ও NIS 

ক া ালপরয়ন্ট

 র্ ম তমা 

৪ লক্ষুর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.২ ননরত তা  রর্টির সভার রসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত 

রসদ্ধান্ত 

৪ % পররচাল  

(স লশাখা) 

৮০% লক্ষুর্াত্রা ৮০% ৮০% ৮০% ৮০%   গড় 

অজমন      

১.৩ সুশাসন প্ররতষ্ঠার রনরর্ত্ত 

অংশীজরনর(stakeholders)   

অংশগ্রহরণ সভা 

 

অনুরষ্ঠত সভা ৪ সংখ্যা পররচাল  

(প্রশাসন ও 

অর্ ম) এবং 

(প্ররশক্ষণ 

পররচালনা) 

২ লক্ষুর্াত্রা -- ১   ১    

অজমন      

১.৪ শুদ্ধোচোর সংক্রোন্ত প্রজিক্ষণ 

আয োজন 

 

প্রজিক্ষণ 

আয োজজত 

২ সংখ্যো পররচাল  

(প্রশাসন ও 

অর্ ম) ও 

উপপররচাল  

(প্রশাসন) 

২ লক্ষুর্াত্রা -- ১ ১ --   রবএর্ইটি ও এর 

অধীন দপ্তররর 

 র্ ম তমা/ 

 র্ মচারীরদর জন্য 

শুদ্ধাচার প্ররশক্ষণ 

অজমন      

১.৫ র্ ম-পরররবশউন্নয়ন 

(টিওএন্ডইভুি অর রজা র্ালার্াল 

রনষ্পরত্ত রণ/নরর্ রবনষ্ট রণ/পররস্কার পররচ্ছন্নতা  

বৃরদ্ধ/র্রহলারদর জন্য পৃর্  ওয়াশরুরর্র ব্যবস্থা 

 রা ইতুারদ) 

উন্নত  

কর্ ম-পজরযেি 

২ সংখ্যা 

ও 

তাররখ 

পররচাল (স ল) 

ও 

উপপররচাল  

(সাধারণরসবা) 

০২টি 

৩০/১২/২২ 

৩০/০৬/২৩ 

 

লক্ষুর্াত্রা - ৩০/১২/২২ 

 

- ৩০/০৬/২৩    

অজমন      

১.৬  আওতোধীন  আঞ্চজিক/ র্োঠ 

প মোয র কো মোি  (প্রয োজয ক্ষক্ষযে) 

কর্তমক দারখলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার 

ক ৌশল  র্ মপরর ল্পনার নত্রর্ারস  

অগ্রগজত প্ররতরবদরনর ওপর 

র ডব্যা  প্রদান 

র ডব্যা  

সভা/ র্ মশালা

অনুরষ্ঠত 

৪ তাররখ পররচাল  

(প্রশাসন ও 

অর্ ম) ও NIS 

ক া ালপরয়ন্ট

 র্ ম তমা 

১৫/১০/২২ 

১৫/০১/২৩ 

১৫/০৪/২৩ 

১৫/০৭/২৩ 

লক্ষুর্াত্রা ১৫/১০/২২ 

 

১৫/০১/২৩ 

 

১৫/০৪/২৩ 

 

১৫/০৭/২৩    

অজমন      

 

 



 

 ার্ মক্ররর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচর র

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়রনর

দারয়ত্ব প্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২২-

২০২৩ 

অর্ মবছররর 

লক্ষুর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০২২-২০২৩   

লক্ষুর্াত্রা 

/অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্

অজমন 

অরজমত

র্ান 

র্ন্তব্য 

 

২.  আজথ মক ব্যেস্থোপনো উন্ন ন ........................................................................১৫ 

২.১ ২০২২-২৩ অর্ মবছররর রাজস্ব 

এবং উন্নয়ন বারজরর্র অনুরর্ারদত 

ক্রয়-পরর ল্পনা  ওরয়বসাইরর্ প্র াশ 

ক্রয়-

পরর ল্পনা 

ওরয়বসাইরর্ 

প্র ারশত 

২ তাররখ পররচাল  

(প্রশাসন ও 

অর্ ম) ও 

উপপররচাল  

(সাধারণরসবা) 

৩১/০৭/২২ লক্ষুর্াত্রা ৩১/০৭/২২ -- -- --    

 

 

 

অজমন      

২.২ অনুরর্ারদত েোজষ মক  ক্রয়-

পরর ল্পনা র্র্ার্র্ েোস্তেো ন (রাজস্ব 

এবং উন্নয়ন বারজরর্র) 

 

ক্রয়-

পরর ল্পনা 

েোস্তেোজ ত 

২  

% 

পররচাল  

(প্রশাসন ও 

অর্ ম) ও 

উপপররচাল  

(সাধারণরসবা) 

১০০% 

(ক্রর্পুরিভুত) 

লক্ষুর্াত্রা ২৫% ৫০% ৭৫% ১০০%   

অজমন        

২.৩ েোযজট েোস্তেো ন েোযজট 

েোস্তেোজ ত 

৩ % পররচাল  

(প্রশাসন ও 

অর্ ম) ও 

উপপররচাল  

(সাধারণরসবা) 

১০০% 

(ক্রর্পুরিভুত) 

লক্ষুর্াত্রা ২৫% ৫০% ৭৫% ১০০%    

অজমন       

২.৪ প্রকযের PIC সভো আয োজন  

 

সভো 

আয োজজত 

৩ সংখ্যো প্র ল্প পররচাল  

ও উপ প্র ল্প 

পররচাল  

(সংরিষ্ট প্র ল্প) 

 

PIC-০৪ 

লক্ষুর্াত্রা ০১ ০১ ০১ ০১   সর্রষ্ট 

অজমন      

২.৫ প্র ল্প সর্ারপ্ত কশরে প্র রল্পর 

সম্পদ (র্ানবাহন,  রম্পউর্ার, 

আসবাবপত্র ইতুারদ) রবরধ 

কর্াতারব  হস্তান্তর  রা 

প্র রল্পর 

সম্পদ রবরধ 

কর্াতারব  

হস্তান্তররত 

৫ তোজরখ প্র ল্প 

পররচাল  ও 

উপ প্র ল্প 

পররচাল  

(সংরিষ্ট প্র ল্প) 

প্র রল্পর  

সর্ারপ্ত 

সারপরক্ষ 

প্ররর্াজ্র্ 

লক্ষুর্াত্রা 

অজমন 

-- -- --    প্র ল্প সর্ারপ্ত 

সারপরক্ষ 

প্ররর্াজু 

 

 

 

 

 

 



 

৩. শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এবং দুনীরত প্ররতররারধ সহায়  অন্যান্য  ার্ মক্রর্……………..১৮ (অগ্রোজধকোর জভজিযত ১ নং সহ ন্যযনতর্ চোরটি কো মক্রর্) 

৩.১ সর ারর র্ানবাহরনর র্র্ার্র্ 

ব্যবহার রনরশচত রণ 

র্র্ার্র্ 

ব্যবহার 

রনরশচতকৃত 

৩ % পররচাল  

(প্রশাসন ও অর্ ম) 

ও উপপররচাল  

(সাধারণরসবা) 

১০০% লক্ষুর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

 ার্ মক্ররর্রনার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচর র

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়রনর

দারয়ত্ব প্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২২-২৩ 

অর্ মবছররর 

লক্ষুর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০২২-২৩  র্ন্তব্য 

লক্ষুর্াত্রা 

/অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্

অজমন 

অরজমত

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৩.২ শুদ্ধোচোর ও দূনীজত প্রজতযরোযধ 

কর্ মকতমো/কর্ মচোরীযদর নন- হোউজ 

প্রজিক্ষণ 

প্রজিক্ষণ 

আয োজজত 

৫ সংখ্যা পররচাল  

(প্রশাসন ও 

অর্ ম) ও 

উপপররচাল  

(প্রশাসন) 

 

 

১০০ জন লক্ষুর্াত্রা -- -- ৫০  ৫০     

অজমন      

অজমন      

৩.৩ সুষ্ঠুভোযে কো মক্রর্ সম্পোদযনর  

জভজিযত প্রজত ত্রের্োজসযক ক্ষসরো 

কর্ মকতমো/কর্ মচোরী জনে মোচন কযর 

অজিস আযদি জোজর 

রনব মারচত ও 

অজিস 

আযদি 

জোজর রণ 

৫ সংখ্যা পররচাল  

(প্রশাসন ও 

অর্ ম) ও 

উপপররচাল  

(প্রশাসন) 

২৪ জন লক্ষুর্াত্রা ০৬ জন ০৬ জন ০৬ জন ০৬ জন    

অজমন      

৩.৪ স্বচ্ছ ও রনরাপদ এবং নবধ পরর্ 

নবরদরশ   র্ মসংস্থারনর জন্য 

সরচতনতামূল  প্রচারনা 

রবরলকৃত 

কপাষ্টার/ 

রল রলর্ 

৫ সংখ্যা পররচাল  

(প্রশাসন ও 

অর্ ম) ও 

উপপররচাল  

(সাধারণরসবা) 

 

১,০০,০০০ লক্ষুর্াত্রা ১০,০০০ ৫০,০০০ ২০,০০০ ২০,০০০    

অজমন      

 
 


