
দপ্তর/সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ মপরর ল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

দপ্তর/সংস্থার নার্:রপ্তারন উন্নয়ন ব্যুররা 

 ার্ মক্ররর্র নার্  র্ মসম্পাদন সূচ  

 

সূচর র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়রনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২২-২০২৩ 

অর্ মবছররর 

লক্ষ্ুর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩  র্ন্তব্য 

লক্ষ্ুর্াত্রা/ 

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………………………………..... 

১.১ ননরত তা  রর্টির সভা আয় াজন সভা আয় াজজত ১ সংখ্যা সরচব 

(প্রশাসন শাখা) 

৪ লক্ষ্ুর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.২ ননরত তা  রর্টির সভার রসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত রসদ্ধান্ত ৪ % সরচব 

(স ল রবভাগ) 

৮০ লক্ষ্ুর্াত্রা ২০ ২০ ২০ ২০    

অজমন      

১.৩ সুশাসন প্ররতষ্ঠার রনরর্ত্ত অংশীজরনর 

(stakeholders) অংশগ্রহরণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ৪ সংখ্যা পররচাল  

(স াল) 

২ লক্ষ্ুর্াত্রা  ১  ১    

অজমন      

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয় াজন প্রশিক্ষণ 

আয় াশজত 

  ২ সংখ্যা সরচব 

(প্রশাসন শাখা) 

২ লক্ষ্ুর্াত্রা  ১  ১    

অজমন      

১.৫  র্ ম-পরররবশ উন্নয়ন (পররষ্কার-

পররচ্ছন্নতা বৃরদ্ধ/র্রহলারদর জন্য পৃর্  

ওয়াশরুরর্র ব্যবস্থা রণ ) 

উন্নত কর্ ম-

পজরয়েশ 

    ২ সংখ্যা ও 

তাররখ 

 

সরচব 

(প্রশাসন শাখা) 

২ ও 

১৫-১২-২০২২, 

১৫-০৫-২০২৩ 

লক্ষ্ুর্াত্রা  ১৫-১২-

২০২২ 

 ১৫-০৫-

২০২৩ 

   

অজমন      

১.৬ আওতাধীন  আঞ্চজিক/ র্াঠ পর্ মায় র 

কার্ মাি  (প্রয়র্াজয ক্ষেয়ে) কর্তমক 

দারখলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল 

 র্ মপরর ল্পনা ও পররবীক্ষ্ণ  প্ররতরবদরনর 

ওপর রিডব্যা  প্রদান  

রিডব্যা  

সভা/ র্ মশালা 

অনুরষ্ঠত 

   ৪ তাররখ সরচব 

(প্রশাসন) 

   ১৫-১০-২২ 

১৫-০১-২৩ 

১৫-০৪-২৩ 

১৫-০৭-২৩ 

লক্ষ্ুর্াত্রা ১৫-১০-২২ ১৫-০১-২৩ 

 

১৫-০৪-২৩ 

 

১৫-০৭-২৩    

অজমন      

২.  আজথ মক ব্যেস্থাপনা উন্ন ন ........................................................................ 

২.১ ২০২২-২৩ অর্ ম বছররর ক্রয় -

পরর ল্পনা  (প্র রল্পর  অনুরর্ারদত বারষ ম  

ক্রয় পরর ল্পনাসহ)   ওরয়বসাইরর্ প্র াশ 

 

 

 

 

ক্রয়-পরর ল্পনা 

ওরয়বসাইরর্ 

প্র ারশত 

২ তাররখ উপ-

পররচাল  

(প্রশাসন শাখা) 

৩১-০৭-২০২২ 

(রাজস্ব) ও 

৩১-০৭-২০২২ 

(প্র ল্প) 

 

 

 

 

 

লক্ষ্ুর্াত্রা ৩১-০৭-

২০২২ 

      

অজমন      



 ার্ মক্ররর্র নার্  র্ মসম্পাদন সূচ  

 

সূচর র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়রনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২২-২০২৩ 

অর্ মবছররর 

লক্ষ্ুর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩  র্ন্তব্য 

লক্ষ্ুর্াত্রা/ 

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 

২.২ অনুরর্াদত বারষ ম   ক্রয়-পরর ল্পনা 

র্র্ার্র্ বাস্তবায়ন 

বারষ ম   ক্রয়-

পরর ল্পনা 

বাস্তবারয়ত 

২ % উপ-

পররচাল  

(অর্ ম) 

১০০ লক্ষ্ুর্াত্রা ২০ ২৫ ২৫ ৩০    

অজমন        

২.৩ প্রকয়ের PSC ও PIC সভা 

আয় াজন  

সভা আয় াশজত ৩ সংখ্যা প্র ল্প 

পররচাল  

(BCFEC 

প্র ল্প) 

PSC=২ 

PIC=১ 

সর্ বম োট=৩ 

লক্ষ্ুর্াত্রা  ১ ১ ১    

অজমন      

২.৪ বাশষ িক উন্ন ন কর্ িসূশচ বাস্তবা ন বাশষ িক উন্ন ন 

কর্ িসূশচ 

বাস্তবাশ ত 

   ৩ % প্র ল্প 

পররচাল  

(BCFEC 

প্র ল্প) 

১০০ লক্ষ্ুর্াত্রা ৫ ২৫ ৫০ ১০০    

অজমন      

২.৫ প্র ল্প সর্ারপ্ত কশরষ প্র রল্পর সম্পদ 

(র্ানবাহন,  রম্পউর্ার, আসবাবপত্র 

ইতুারদ) রবরি কর্াতারব  হস্তান্তর  রা 

প্র রল্পর সম্পদ 

রবরি কর্াতারব  

হস্তান্তররত 

    ৫ তাজরখ প্র ল্প 

পররচাল  

(BCFEC 

প্র ল্প) 

৩০.৬.২৩ লক্ষ্ুর্াত্রা    ৩০.৬.২৩    

অজমন      

৩. শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এবং দুনীরত প্ররতররারি সহায়  অন্যান্য  ার্ মক্রর্……………..১৮ (অগ্রাজধকার জভজিয়ত ন্যযনতর্ পাঁচটি কার্ মক্রর্) 

৩.১ সর ারী র্ানবহরনর র্র্ার্র্ 

ব্যবহার রনরিত রণ 

সর ারী 

র্ানবহরনর 

র্র্ার্র্ ব্যবহার 

রনরিত রণ  

৩ সংখ্যা পররবহন শাখা ৪ লক্ষ্ুর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

৩.২ উত্তর্ চচ মার তারল া প্রস্তুত  রর 

তথ্য বাতায়রন প্র াশ 
 

 

 

উত্তর্ চচ মার 

তারল া প্রস্তুত 

 রর তথ্য 

বাতায়রন 

প্র ারশত  

 

৫ তাররখ সরচব 

(প্রশাসন) 

৩০.৯.২২ লক্ষ্ুর্াত্রা ৩০.৯.২২       

অজমন      

৫ পররচাল  লক্ষ্ুর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    



 ার্ মক্ররর্র নার্  র্ মসম্পাদন সূচ  

 

সূচর র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়রনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২২-২০২৩ 

অর্ মবছররর 

লক্ষ্ুর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩  র্ন্তব্য 

লক্ষ্ুর্াত্রা/ 

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 

৩.৩ রপ্তারন আরয়র পররসংখ্যান 

শতভাগ প্ররত র্ারস তথ্য বাতায়রন  

প্র াশ। 

রপ্তারন আরয়র 

পররসংখ্যান 

শতভাগ প্ররত 

র্ারস তথ্য 

বাতায়রন 

প্র ারশত। 

% 

(নীরত ও 

পরর ল্পনা) 

১০০ 

অজমন      

৩.৪ রবরদরশ কর্লায় অংশগ্রহরনর 

কডর্ারবজ প্রস্তুত রণ 

রবরদরশ কর্লায় 

অংশগ্রহরনর 

কডর্ারবজ 

প্রস্তুতকৃত 

৫ তাররখ পররচাল  

(রর্লা) 

৩০.৬.২৩ লক্ষ্ুর্াত্রা    ৩০.৬.২৩    

অজমন      

 

জে:দ্র:- ক্ষকান ক্রজর্য়কর কার্ মক্রর্ প্রয়র্াজয না হয়ি তার কারণ র্ন্তব্য কিায়র্ উয়েখ করয়ত হয়ে। 

 


