


 

 

 

 

জাতীয় শুদ্ধাচায ককৌর কভ মরযকল্পনা ২০২২-২৩ এয ২য় ত্রৈভারক (অক্টাফয-রিক্ম্বয/২২) প্ররতক্ফদন। 

দপ্তয/ংস্থায নাভ: ভূরভ ংস্কায কফাি ম, ঢাকা। 

কাম মক্রক্ভয নাভ কভ মম্পাদন 

সূচক 

 

সূচক্কয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়ক্নয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২২-২০২৩ 

অথ ম ফছক্যয 

রক্ষ্যভাৈা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাৈা/ 

অজমন 

১ভ 

ককায়ার্ মায 

২য় 

ককায়ার্ মায 

৩য় 

ককায়ার্ মায 

৪থ ম 

ককায়ার্ মায 

কভার্ 

অজমন 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২  ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারনক ব্যফস্থা 

১.১ ত্রনরতকতা 

করভটিয বা 

আক্য়াজন 

বা 

আক্য়ারজত 

১ ংখ্যা কাযী ভূরভ 

ংস্কায 

করভনায-৩ 

৪টি রক্ষ্যভাৈা ১ ১ ১ ১   ০৮ নক্বম্বয ২০২২ ২য় বা 

আক্য়াজন কযা ক্য়ক্ছ 

অজমন ১ ১    

১.২ ত্রনরতকতা 

করভটিয বায রদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফারয়ত 

রদ্ধান্ত 

৪ % কাযী ভূরভ 

ংস্কায 

করভনায-৩ 

৮২% রক্ষ্যভাৈা ৮২% ৮২% ৮২% ৮২%   রদ্ধান্ত ফাস্তফারয়ত 

অজমন ৮২% ৮২%    

১.৩ সুান প্ররতষ্ঠায 

রনরভত্ত অংীজক্নয 

(stakeholders) 

অংগ্রক্ণ  বা 

অনুরষ্ঠত 

বা 

৪ ংখ্যা কাযী ভূরভ 

ংস্কায 

করভনায-৩ 

৪টি রক্ষ্যভাৈা ১ ১ ১ ১   ২৮ নক্বম্বয ২০২২ ২য় বা 

আক্য়াজন কযা ক্য়ক্ছ 
অজমন ১ ১    

১.৪ শুদ্ধাচায ংক্রান্ত 

প্ররক্ষ্ণ আক্য়াজন 

প্ররক্ষ্ণ 

আক্য়ারজত 

২ ংখ্যা কাযী ভূরভ 

ংস্কায 

করভনায-৩ 

৪টি রক্ষ্যভাৈা ১ ১ ১ ১  

 

 ১৭ নক্বম্বয ২০২২ ২য় প্ররক্ষ্ণ 

আক্য়াজন কযা ক্য়ক্ছ 

অজমন ১ ১    

১.৫ কভ ম-রযক্ফ 

উন্নয়ন  

 

উন্নত 

কভ ম-

রযক্ফ 

২ ংখ্যা  

তারযখ 

কাযী ভূরভ 

ংস্কায 

করভনায-২ 

৪টি রক্ষ্যভাৈা ৩০-০৯-

২০২২ 

৩১-১২-

২০২২ 

৩১-০৩-

২০২৩ 

৩০-০৬-

২০২৩ 

  ১৪ রিক্ম্বয ২০২২ তারযক্খয ৬৮৬ 

নং স্মাযক্ক এ ংক্রান্ত প্ররতক্ফদন 

উ-ভূরভ ংস্কায করভনায-১ 

ফযাফয দারখর কযা ক্য়ক্ছ 

অজমন ৩০-০৯-

২০২২ 

৩১-১২-

২০২২ 

   

১.৬ আতাধীন ভাঠ 

ম মাক্য়য কাম মারয় 

(প্রক্মাজয কক্ষ্ক্ৈ) 

কর্তমক দারখরকৃত 

জাতীয় শুদ্ধাচায 

ককৌর কভ ম-

রযকল্পনায  

রপিব্যাক 

বা/কভ মা

রা অনুরষ্ঠত 

৪ তারযখ কাযী ভূরভ 

ংস্কায 

করভনায-৩ 

৩টি রক্ষ্যভাৈা  ১৬-৩১ 

অক্টাফয, 

২০২২ 

১৬-৩১ 

জানুয়ারয, 

২০২২ 

১৬-৩০ 

এরপ্রর, 

২০২২ 

  ঢাকা/রক্রর্/ভয়ভনরং রফবাক্গয 

কর অরতরযি কজরা প্রাক 

(যাজস্ব)/ আযরিরগক্ণয ভন্বক্য় 

৩১ অক্টাফয ২০২২ কভ মারা 

আক্য়াজন কযা ক্য়ক্ছ অজমন  ৩১ 

অক্টাফয, 

২০২২ 

   

 

 গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাক্দ যকায 

ভূরভ ংস্কায কফাি ম 

ভূরভ বফন 

াখা-৩ (রযকল্পনা  উন্নয়ন) 

 

ভূরভক্ফা রিরজর্ার 

ফদক্র মাক্ে রদনকার 



.-২- 

২.  আরথ মক ব্যফস্থানা উন্নয়ন ........................................................................ 

২.১ ২০২২-২৩ অথ ম ফছক্যয 

যাজস্ব এফং উন্নয়ন 

ফাক্জক্র্য অনুক্ভারদত  ক্রয়-

রযকল্পনা  ক্য়ফাইক্র্ 

প্রকা 

ক্রয়-রযকল্পনা 

ক্য়ফাইক্র্ 

প্রকারত 

২ তারযখ কাযী ভূরভ 

ংস্কায 

করভনায-২ 

৩১-০৭-

২০২২ 

রক্ষ্যভাৈা ৩১-০৭-

২০২২ 

     ৩১-০৭-২০২২ তারযক্খ প্রকারত 

ক্য়ক্ছ 

অজমন ৩১-০৭-

২০২২ 

    

২.২ অনুক্ভারদত ফারল মক ক্রয় 

রযকল্পনায মথামথ 

ফাস্তফায়ন (যাজস্ব এফং 

উন্নয়ন ফাক্জক্র্য) 

ক্রয় রযকল্পনা 

ফাস্তফারয়ত 

২ % কাযী ভূরভ 

ংস্কায 

করভনায-২ 

৯০% রক্ষ্যভাৈা ৯০% ৯০% ৯০% ৯০%   কাম মক্রভ চরভান 

অজমন ৯০% ৯০%    

২.৩  ফাক্জর্ ফাস্তফায়ন ফাক্জর্ 

ফাস্তফারয়ত 

৩ % রযক ৯০ রক্ষ্যভাৈা ৯০% ৯০% ৯০% ৯০%    

অজমন ৯০% ৯০%    

২.৪ প্রকক্ল্পয PSC  

PIC বা আক্য়াজন 

বা আক্য়ারজত ৩ ংখ্যা   রক্ষ্যভাৈা       ভূরভ ংস্কায কফাক্ি ময ককাক্না 

চরভান প্রকল্প কনই 

অজমন      

২.৫ প্রকল্প ভারপ্ত কক্ল 

প্রকক্ল্পয ম্পদ (মানফান, 

করম্পউর্ায, আফাফৈ 

ইতযারদ) রফরধ কভাতাক্ফক 

স্তান্তয কযা 

প্রকক্ল্পয ম্পদ 

রফরধ কভাতাক্ফক 

স্তান্তরযত 

৫ তারযখ   রক্ষ্যভাৈা       ভূরভ ংস্কায কফাক্ি ময ককাক্না 

চরভান প্রকল্প কনই 

অজমন      

৩. শুদ্ধাচায ংরিষ্ট এফং দুনীরত প্ররতক্যাক্ধ ায়ক অন্যান্য কাম মক্রভ…………….. ১৮ (অগ্রারধকায রবরত্তক্ত ১ নং  নুযনতভ চাযটি কাম মক্রভ) 

৩.১ যকারয মানফাক্নয 

মথামথ ব্যফায 

রনরিতকযণ 

 ৩ গড় কাযী ভূরভ 

ংস্কায 

করভনায-২ 

৯০ রক্ষ্যভাৈা ৯০% ৯০% ৯০% ৯০%   মথামথ ব্যফায রনরিত কযায 

জন্য ২২/৯/২০২২ তারযক্খ 

অরপ আক্দ জাযী কযা ক্য়ক্ছ 

 ক্ে   

অজমন ৯০% ৯০%    

৩.২ কেনারয াভগ্রী 

মথামথ ব্যফায 

রনরিতকযণ 

কেনারয াভগ্রী 

মথামথ ব্যফায 

রনরিতকৃত 

৫ গড় কাযী ভূরভ 

ংস্কায 

করভনায-২ 

৯০ রক্ষ্যভাৈা ৯০% ৯০% ৯০% ৯০%    

-ঐ- 
অজমন ৯০% ৯০%    

৩.৩ দাপ্তরযক ক্রয়কাক্ম ম 

স্বেতা  জফাফরদরতা 

রনরিতকযণ 

দাপ্তরযক 

ক্রয়কাক্ম ম স্বেতা 

 জফাফরদরতা 

রনরিতকৃত 

৫ গড় কাযী ভূরভ 

ংস্কায 

করভনায-২ 

৯০ রক্ষ্যভাৈা ৯০% ৯০% ৯০% ৯০%   স্বেতা  জফাফরদরতা রনরিত 

কযা ক্ে 
অজমন ৯০% ৯০%    

৩.৪ কভ মচাযীক্দয মথাভক্য় 

অরপক্ আগভন  প্রস্থান 

রনরিতকযণ 

কভ মচাযীক্দয 

মথাভক্য় 

অরপক্ আগভন 

 প্রস্থান 

রনরিতকৃত 

৫ গড় কাযী ভূরভ 

ংস্কায 

করভনায-১ 

৯০ রক্ষ্যভাৈা ৯০ ৯০ ৯০ ৯০   মথাভক্য় অরপক্ আগভন  

প্রস্থান রনরিত ক্ে অজমন ৯০% ৯০%    

রফ:দ্র:- ককান ক্ররভক্কয কাম মক্রভ প্রক্মাজয না ক্র তায কাযণ ভন্তব্য করাক্ভ উক্েখ কযক্ত ক্ফ। 

 


