
দপ্তর/সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ মপরর ল্পনা (২০২১-২০২২)এর ১ম ত্রৈমাসসক বাস্তবায়ন অগ্রগসি প্রসিববদন 

দপ্তর/সংস্থার নার্: কেরলয াগায াগ অরিদপ্তর 

1 

 

 

 া মক্রযর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচয র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়যনর দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১-

২০২২ 

অর্ মবছযরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

(১র্ ত্রত্রর্ারস , ২০২১-

২০২২, সর্য় াযল 

বাস্তবায়ন অগ্রগরতর 

প্রর্াণ ) 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়াে মার 

২য় 

ক ায়াে মার 

৩য় 

ক ায়াে মার 

৪র্ ম 

ক ায়াে মার 

কর্াে 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারন  ব্যবস্থা…………………………… 

১.১ ত্রনরত তা  রর্টির সভা 

আবয়াজন 

সভা 

আবয়াসজি 

৪ সংখ্যা ফ াকাল পবয়ন্ট কম মকিমা ৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১   সংলাগ ১.১ 

অজমন ১     

১.২ ত্রনরত তা  রর্টির সভার 

রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত 

রসদ্ধান্ত 

৬ % ফ াকাল পবয়ন্ট কম মকিমা ৮০% 

 

লক্ষ্যর্াত্রা ৮০% ৮০%  ৮০% ৮০%   সংলাগ ১.২ 

অজমন ১০০%     

১.৩ সুশাসন প্ররতষ্ঠার রনরর্ত্ত 

অংশীজযনর 

(stakeholders) 

অংশগ্রহযণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ২ সংখ্যা উপপসরচালক (প্রশাসন) ২ লক্ষ্যর্াত্রা  ১  ১   ১র্ ত্রত্রর্ারস  

সর্য় াযল বাস্তবায়যনর 

জন্য প্রয াজয নয়। 

অজমন      

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রসশক্ষণ 

আবয়াজন 

প্রসশক্ষণ 

আবয়াসজি 

২ সংখ্যা উপপসরচালক (প্রসশক্ষণ) ২ 

(৫০) 

লক্ষ্যর্াত্রা  ১ 

(২৫) 

 ১ 

(২৫) 

  ১র্ ত্রত্রর্ারস  

সর্য় াযল বাস্তবায়যনর 

জন্য প্রয াজয নয়। অজমন      

১.৫  র্ ম-পররযবশ উন্নয়ন  

 

উন্নি কম ম-

পসরববশ 

২ সংখ্যা 

ও 

তাররখ 

উপপসরচালক (প্রশাসন) ৫টি, ৩০-

০৬-২০২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা    ৩০-০৬-

২০২২ 

  ১র্ ত্রত্রর্ারস  

সর্য় াযল বাস্তবায়যনর 

জন্য প্রয াজয নয়। অজমন      

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল 

 র্ মপরর ল্পনা, ২০২১-২২ ও 

ত্রত্রর্ারস  পররবীক্ষ্ণ প্ররতযবদন 

সংরিষ্ট র্ন্ত্রণালযয় দারখল ও স্ব 

স্ব ওযয়বসাইযে আপযলাড রণ 

 র্ মপরর ল্পনা 

ও ত্রত্রর্ারস  

প্ররতযবদন 

দারখলকৃত ও 

আপযলাডকৃত 

১ তাররখ ফ াকাল পবয়ন্ট কম মকিমা ১০-০৬-

২০২১, 

১৭-১০-

২০২১, 

১৬-০১-

২০২২, 

১৭-০৪-

২০২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১০-০৬-

২০২১ 

১৭-১০-

২০২১ 

১৬-০১-

২০২২ 

১৭-০৪-

২০২২ 

  সংলাগ ১.৬ 

 

অজমন ১০-০৬-

২০২১ 

    

১.৭ আওিাধীন  আঞ্চসলক/ মাঠ 

পর্ মাবয়র কার্ মালয় (প্রবর্াজয 

ফক্ষবৈ) কর্তমক দারখলকৃত 

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল 

 র্ মপরর ল্পনা ও পররবীক্ষ্ণ  

প্ররতযবদযনর ওপর রিডব্যা  

প্রদান  

রিডব্যা  

সভা/ র্ মশালা 

অনুরষ্ঠত 

৪ তাররখ   লক্ষ্যর্াত্রা       সি.ও.টি এর মাঠ 

পর্ মাবয় দপ্তর ফনই সবধায় 

প্রবর্াজয নয়। 

অজমন      

১.৮ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান 

এবং 

প্রদত্ত পুরস্কার ১ িাসরখ ফ াকাল পবয়ন্ট কম মকিমা ৩০-০৬-

২০২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা    ৩০-০৬-

২০২২ 

  ১র্ ত্রত্রর্ারস  

সর্য় াযল বাস্তবায়যনর 

https://telecomdept.portal.gov.bd/sites/default/files/files/telecomdept.portal.gov.bd/files/5171a398_2b5e_4706_9a54_4ec2b523a28b/2021-10-10-05-00-9ffa49da6cc1394ebc1010ba23f28bf7.pdf
https://telecomdept.portal.gov.bd/sites/default/files/files/telecomdept.portal.gov.bd/files/52292407_a67b_4dcb_88dd_356c510ca076/2021-10-10-05-02-f585b491d0747e8d4a6c50f9921a8b55.pdf
https://telecomdept.portal.gov.bd/sites/default/files/files/telecomdept.portal.gov.bd/files/dacfda7b_f873_41e4_8560_60f253eaf842/2021-10-10-05-03-951820856d777de774ba54901840cfda.pdf
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2 

 

 া মক্রযর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচয র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়যনর দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১-

২০২২ 

অর্ মবছযরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

(১র্ ত্রত্রর্ারস , ২০২১-

২০২২, সর্য় াযল 

বাস্তবায়ন অগ্রগরতর 

প্রর্াণ ) 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়াে মার 

২য় 

ক ায়াে মার 

৩য় 

ক ায়াে মার 

৪র্ ম 

ক ায়াে মার 

কর্াে 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

পুরস্কারপ্রাপ্তবদর িাসলকা 

ওবয়বসাইবে প্রকাশ 

অজমন      জন্য প্রয াজয নয়। 

২.  আসথ মক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ........................................................................ 

২.১ ২০২১-২২ অর্ ম বছযরর 

ক্রয়-পরর ল্পনা (প্র যল্পর 

অনুযর্ারদত বারষ ম  ক্রয় 

পরর ল্পনাসহ) ওযয়বসাইযে 

প্র াশ 

ক্রয়-

পরর ল্পনা 

ওযয়বসাইযে 

প্র ারশত 

২ তাররখ পসরচালক (প্রশাসন) ৩০-০৮-

২০২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০-০৮-

২০২১ 

- - -   সংলাগ ২.১ 

অজমন ৩০-০৮-

২০২১ 

    

২.২ প্রকবের PSC ও PIC 

সভা আবয়াজন  

সভা 

আবয়াসজি 

২ সংখ্যা প্র ল্প পররচাল , “সুরবিা 

বরিত প্রতযন্ত অিযলর 

সর ারর প্রার্রর্  

রবদ্যালযয়র রশক্ষ্া ব্যবস্থা 

রডরজোল রণ” শীষ ম  

প্র ল্প 

৬ লক্ষ্যর্াত্রা ২ ২ ২    সংলাগ ২.২ 

অজমন ২     

২.৩ বাসষ মক উন্নয়ন কম মসূসচ 

বাস্তবায়ন 

বাসষ মক উন্নয়ন 

কম মসূসচ 

বাস্তবাসয়ি 

   ২ %   লক্ষ্যর্াত্রা       রডওটি এর আওতায় 

বতমর্াযন এরডরপ 

অন্তর্ভ মি প্র ল্প 

বাস্তবায়নািীন নাই 

রবিায় প্রয াজয নয়। 

অজমন      

২.৪ প্র ল্প সর্ারপ্ত কশযষ 

প্র যল্পর সম্পদ ( ানবাহন, 

 রম্পউোর, আসবাবপত্র 

ইতযারদ) রবরি কর্াতাযব  

হস্তান্তর  রা 

প্র যল্পর 

সম্পদ রবরি 

কর্াতাযব  

হস্তান্তররত 

    ২ তাররখ   লক্ষ্যর্াত্রা       রডওটি’র আওতায়  

রবটিআররস’র এসওএি 

িান্ড র্াধ্যযর্ চলর্ান 

“সুরবিা বরিত প্রতযন্ত 

অিযলর সর ারর 

প্রার্রর্  রবদ্যালযয়র 

রশক্ষ্া ব্যবস্থা 

রডরজোল রণ” 

প্র যল্পর কর্য়াদ াল 

অনু ায়ী ২০২১-২২ 

অর্ মবছযর প্র ল্পটি সর্াপ্ত 

হযব না রবিায় প্রয াজয 

নয়। 

অজমন      

৩. শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এবং দুনীরত প্ররতযরাযি সহায়  অন্যান্য  া মক্রর্……………..২০ (অগ্রাসধকার সভসত্তবি ন্যযনিম পাঁচটি কার্ মক্রম) 

৩.১ ফসবা ট্র্যাসকং সসবেম 

চালুকরণ 

ফসবা ট্র্যাসকং 

সসবেম 

৪ তাররখ অরতররি র্হাপররচাল  

(প্রশাসন ও অর্ ম) 

৩০-১২-

২০২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা  ৩০-১২-

২০২১ 

    ১র্ ত্রত্রর্ারস  

সর্য় াযল বাস্তবায়যনর 

https://telecomdept.portal.gov.bd/sites/default/files/files/telecomdept.portal.gov.bd/files/ea0c70bd_3c81_4506_8dbc_ce7d3b1aa2d9/2021-10-10-05-03-561f2cc9af312da17182594487237721.pdf
https://telecomdept.portal.gov.bd/sites/default/files/files/telecomdept.portal.gov.bd/files/71244063_0cda_4562_ae88_28508fa77108/2021-10-10-05-04-4216473389dee1e966517ee5f16fed3b.pdf
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 া মক্রযর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচয র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়যনর দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১-

২০২২ 

অর্ মবছযরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

(১র্ ত্রত্রর্ারস , ২০২১-

২০২২, সর্য় াযল 

বাস্তবায়ন অগ্রগরতর 

প্রর্াণ ) 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়াে মার 

২য় 

ক ায়াে মার 

৩য় 

ক ায়াে মার 

৪র্ ম 

ক ায়াে মার 

কর্াে 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

 চালুকৃি 

 

অজমন      জন্য প্রয াজয নয়। 

৩,২ সবদ্যমান ভাল অভযাস 

(Best 

Practice)/কার্ মক্রমসমূবের 

প্রসার (enhance) এবং 

কসবাগ্রহীতায  অবরহত রণ  

দাসখলকৃি 

প্রসিববদন 

এবং বু যলে 

প্র াশ 

৪ সংখ্যা অসিসরক্ত মোপসরচালক 

(প্রশাসন ও 

অথ ম)/কাসরগসর/ফরগুবলেসর 

১ লক্ষযমাৈা   ১    ১র্ ত্রত্রর্ারস  

সর্য় াযল বাস্তবায়যনর 

জন্য প্রয াজয নয়। 

অজমন      

৩.৩ ই-ফেন্ডাবরর মাধ্যবম ক্রয় 

কার্ ম সম্পাদন  

ই-ফেন্ডাবর 

সম্পন্ন 

৪ % উপপসরচালক (প্রশাসন) ৫০ লক্ষযমাৈা  ৫০   ৫০   ১র্ ত্রত্রর্ারস  

সর্য় াযল বাস্তবায়যনর 

জন্য প্রয াজয নয়। 

অজমন      

৩.৪ সর ারর ও কবসর ারর 

কেরলয াগায াগ ফসবা 

পররচালন ারীর অব াঠাযর্া ও 

কসবার রবস্তৃরত, কসবার র্ান ও 

গ্রাহ  সন্তুরষ্ট ইতযারদ রবষযয় 

সর্ীক্ষ্া পররচালনা। 

সমীক্ষা 

পসরচাসলি 

৪ িাসরখ অরতররি র্হাপররচাল  

( াররগরর) 

৩০-০৬-

২০২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা    ৩০-০৬-

২০২২ 

  ১র্ ত্রত্রর্ারস  

সর্য় াযল বাস্তবায়যনর 

জন্য প্রয াজয নয়। অজমন      

৩.৫  াররগরর ও নীরত-সহায়তা 

সংক্রান্ত দারয়ত্ব পালন-পদ্ধরত 

রলরপবদ্ধ রণ ও সেকমীবদর 

মবধ্য অবরহত রণ 

দাসখলকৃি 

প্রসিববদন 

এবং বু যলে 

প্র াশ 

৪ সংখ্যা অসিসরক্ত মোপসরচালক 

(কাসরগসর/ফরগুবলেসর) 

২টি লক্ষ্যর্াত্রা  ১  ১   ১র্ ত্রত্রর্ারস  

সর্য় াযল বাস্তবায়যনর 

জন্য প্রয াজয নয়। 

অজমন      

সব:দ্র:- ফকান ক্রসমবকর কার্ মক্রম প্রবর্াজয না েবল িার কারণ মন্তব্য কলাবম উবেখ করবি েবব। 


