
সংয োজনী ৪: 

                     আঞ্চলিক/মোঠ প যোযের কো যোিযের জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা, ২০২১-২০২২  

আঞ্চলিক/মোঠ প যোযের কো যোিযের নার্: তথ্য ও য োগোয োগ প্রযুলি অলিদপ্তর, যজিো কো যোিে, ঠোকুরগাঁও 

 ার্ মক্রমর্র নার্ 
 র্ মসম্পাদন সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মন

রদারয়ত্বপ্রা

প্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  

র্ন্তব্য লক্ষ্যর্াত্রা/ 

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……………………………….....২৬ 

১.১ ননরত তা  রর্টি সভা আযেোজন সভা আময়ারজত ৪ সংখ্যা কপ্রাগ্রার্ার ৪ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১  

  

অজমন      

১.২ ননরত তা  রর্টির সভার রসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 
বাস্তবারয়ত রসদ্ধান্ত ৬ % কপ্রাগ্রার্ার ১০০ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০  

  

অজমন      

১.৩ সুশাসন প্ররতষ্ঠার রনরর্ত্ত অংশীজমনর 

(stakeholders) অংশগ্রহমণ  সভা 
অনুরষ্ঠত সভা ৪ সংখ্যা কপ্রাগ্রার্ার ১ 

লক্ষ্যর্াত্রা   ১   

  

অজমন      

১.৪ শুদ্ধোচোর সংক্রোন্ত প্রলিক্ষণ আযেোজন  
প্রলিক্ষণ 

আযেোলজত 
২ সংখ্যো কপ্রাগ্রার্ার ১ 

লক্ষ্যর্াত্রা  ১    

  

অজমন      

১.৫  র্ ম-পররমবশ উন্নয়ন (স্বাস্থযরবরি 

অনুসরণ/টিওএন্ডইভুি অম মজা র্ালার্াল 

রবনষ্ট রণ/পররষ্কার-পররচ্ছন্নতা বৃরদ্ধ 

ইতযারদ  

উন্নত কম য-

পলরযেি 
৩ 

সংখ্যা ও 

তাররখ 

কপ্রাগ্রার্ার 

ও 

সহ ারী 

কপ্রাগ্রার্ার 

১ 

ও 

৩১.০৫.২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা   ১ ৩১.০৫.২২  

  অজমন      

অজমন      

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-

পরর ল্পনা, ২০২১-২২ ও নত্রর্ারস  

পররবীক্ষ্ণ প্ররতমবদন দপ্তর/সংস্থোে দারখল 

ও স্ব স্ব ওযেেসোইযে আপযিোডকরণ  

 র্ ম-পরর ল্পনা  ও 

নত্রর্ারস  

প্ররতমবদন 

দারখলকৃত ও 

আপমলাডকৃত 

৪ তাররখ কপ্রাগ্রার্ার 

১ম: ১০.১০.২১ 

২ে: ১০.০১.২২ 

৩ে: ১০.০৪.২২ 

৪র্ য: ১০.০৭.২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১০.১০.২১ ১০.০১.২২ ১০.০৪.২২ ১০.০৭.২২  

  

অজমন      

১.৭ শুদ্ধোচোর পুরস্কোর প্রদোন এেং 

পুরস্কোরপ্রোপ্তযদর তোলিকো ওযেেসোইযে 

প্রকোি 

প্রদত্ত পুরস্কোর ৩ তোলরখ   

লক্ষ্যর্াত্রা 
     

 

প্রিোন 

কো যোিে 

যর্যক সম্পন্ন 

করো হে। 

অজমন 
     



 ার্ মক্রমর্র নার্ 
 র্ মসম্পাদন সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মন

রদারয়ত্বপ্রা

প্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  

র্ন্তব্য লক্ষ্যর্াত্রা/ 

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.  ক্রযের যক্ষযে শুদ্ধোচোর ........................................................................৪ 

২.১ ২০২১-২২ অর্ ম বছমরর ক্রয়-

পরর ল্পনা  ওময়বসাইমর্ প্র াশ 

ক্রয়-পরর ল্পনা 

ওময়বসাইমর্ 

প্র ারশত 

৪ তাররখ কপ্রাগ্রার্ার ৩১.০৭.২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩১.০৭.২১     

  

অজযন 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩. শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এবং দুনীরত প্ররতমরামি সহায়  অন্যান্য  ার্ মক্রর্……………..২০ (অগ্রোলিকোর লিলত্তযত ন্যুনতম পাঁচটি কো যক্রম) 

৩.১  র্ ম তমা- র্ মচারীমদর অংশগ্রহমণ 

দূনীলত দমন কলমিন আইন- ২০০৪/ 

দূনীলত দমন লেলিমোিো- ২০০৭ লেষেক 

প্রলিক্ষণ আযেোজন   

আযেোলজত 

প্রলিক্ষণ 
৪ 

সংখ্যা 
কপ্রাগ্রার্ার ১ 

লক্ষ্যর্াত্রা  ১    

  

অজমন      

৩.২ কজলার  র্ ম তমা- র্ মচারীমদর মযে 

হযত Emplyee of The Year 

য োষণো ও সম্মোননো পুরস্কোর/যক্রস্ট প্রদোন। 

প্রদত্ত পুরস্কোর 
৪ 

সংখ্যা 
কপ্রাগ্রার্ার ১ 

লক্ষ্যর্াত্রা    ১  
  

অজমন      

৩.৩  র্ ম তমা- র্ মচারীমদর অংশগ্রহমণ 

লডলজেোি হোইযজলনটি, লডলজেোি লডিোইস, 

ইন্টোরযনে এেং তথ্য রক্ষণোযেক্ষণ ও 

লনরোপত্তো লনযদ যলিকো ২০২০ লেষেক 

প্রলিক্ষণ আযেোজন 

আযেোলজত 

প্রলিক্ষণ 
৪ 

সংখ্যা 
কপ্রাগ্রার্ার ১ 

লক্ষ্যর্াত্রা   ১   

  

অজমন      

৩.৪ প্রোলতষ্ঠোলনক সক্ষমতো বৃলদ্ধ ও  র্ ম-

পররমবশ প যযেক্ষণ/লনরীক্ষযণর উযেযে   

যজিোে অেলস্থত উপযজিো কো যোিে 

মলনেলরং/পলরদি যন 

পলরদি যনকৃত 

কো যোিে ৪ 
সংখ্যা 

কপ্রাগ্রার্ার ৫ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১ ২ ১ ১  

  

অজমন      

৩.৫  র্ ম তমা- র্ মচারীমদর অংশগ্রহমণ 

সরকোলর কম যচোরী (শংখিো ও আপীি) 

লেলিমোিো- ২০১৮, দোপ্তলরক কোযজ 

লিষ্ঠোচোর এেং প্রযেোকি লেষেক প্রলিক্ষণ 

আযেোজন 

আযেোলজত 

প্রলিক্ষণ ৪ 
সংখ্যা 

কপ্রাগ্রার্ার ১ 

লক্ষ্যর্াত্রা   ১   

  

অজমন      

লে:দ্র:- যকোন ক্রলমযকর কো যক্রম প্রয োজু নো হযি তোর কোরণ মন্তব্য কিোযম উযেখ করযত হযে। 


