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 া মক্রবর্র নার্  র্ মসম্পাদন সূচ  

 

সূচব র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়বনর দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১-

২০২২ 

অর্ মবছবরর 

লক্ষ্যর্াৈা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২ ২য় 

ত্রৈর্ারসব  

অজমবনর 

োবগ মে 

২য় 

ত্রৈর্ারসব  

অরজমত 

র্ান  

(স্ব-

মূল্যায়ন) 

র্ন্তব্য 

(২য় ত্রৈর্ারস , 

২০২১-২০২২, 

সর্য় াবল 

বাস্তবায়ন 

অগ্রগরতর 

প্রর্াণ ) 

লক্ষ্যর্াৈা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়াে মার 

২য় 

ক ায়াে মার 

৩য় 

ক ায়াে মার 

৪র্ ম 

ক ায়াে মার 

কর্াে 

অজমন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

১. প্রারতষ্ঠারন  ব্যবস্থা…………………………… 

১.১ ত্রনরত তা  রর্টির সভা 

আবয়াজন 

সভা আবয়ারজত ৪ সংখ্যা ক া াল পবয়ন্ট  র্ ম তমা ৪ লক্ষ্যর্াৈা ১ ১ ১ ১  ১ ১ ১. সংলাগ ১.১ 

ত্রনরত তা 

 রর্টির সভার 

 া মরববরণী 

অজমন ১ ১    

১.২ ত্রনরত তা  রর্টির সভার 

রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত রসদ্ধান্ত ৬ % ক া াল পবয়ন্ট  র্ ম তমা ৮০% 

 

লক্ষ্যর্াৈা ৮০% ৮০%  ৮০% ৮০%  ১.৫ ১.৫ ২. স!লাগ ১.২ 

ত্রনরত তা 

 রর্টির সভার 

 া মরববরণী ও 

বাস্তবায়ন 

অগ্রগরত 

প্ররতববদন। 

অজমন ১০০% ৯০%    

১.৩ সুশাসন প্ররতষ্ঠার রনরর্ত্ত 

অংশীজবনর 

(stakeholders) 

অংশগ্রহবণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ২ সংখ্যা উপপররচাল  (প্রশাসন) ২ লক্ষ্যর্াৈা  ১  ১  ১ ১ ৩. সংলাগ ১,৩  

অংশীজবনর 

অংশগ্রহবণ 

সভার 

 া মরববরণী 

এবং হারজরা। 

অজমন  ১    

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্ররশক্ষ্ণ 

আবয়াজন 

প্ররশক্ষ্ণ 

আবয়ারজত 

২ সংখ্যা উপপররচাল  (প্ররশক্ষ্ণ) ২ 

(৫০) 

লক্ষ্যর্াৈা  ১ 

(২৫) 

 ১ 

(২৫) 

 ১ ১ ৪. সংলাগ ১.৪ 

প্ররশক্ষ্বণর 

কনাটিশ, হারজরা 

ও ছরব 

অজমন  ১ (২৫)    

১.৫  র্ ম-পররববশ উন্নয়ন  

 

উন্নত  র্ ম-পররববশ ২ সংখ্যা 

ও 

তাররখ 

উপপররচাল  (প্রশাসন) ৫টি, ৩০-

০৬-২০২২ 

লক্ষ্যর্াৈা    ৩০-০৬-

২০২২ 

   ২য় ত্রৈর্ারস  

সর্য় াবল 

বাস্তবায়বনর 

জন্য প্রব াজয 

নয়। 

অজমন      

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল 

 র্ মপরর ল্পনা, ২০২১-২২ ও 

 র্ মপরর ল্পনা ও 

ত্রৈর্ারস  

১ তাররখ ক া াল পবয়ন্ট  র্ ম তমা ১০-০৬-

২০২১, 

লক্ষ্যর্াৈা ১০-০৬-

২০২১ 

১৭-১০-

২০২১ 

১৬-০১-

২০২২ 

১৭-০৪-

২০২২ 

 ০.২৫ ০.২৫ ৫. সংলাগ ১.৬ 

 র্ মপরর ল্পনা 

https://telecomdept.nothi.gov.bd/content/Nothi/3124/2022/01/05/nothi_3124_2022_01_05_11641367827.pdf?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NDE5NzczNjQsImlhdCI6MTY0MTk1ODc2NCwianRpIjoiTVRZME1UazFPRGMyTkE9PSIsImlzcyI6Imh0dHBzOlwvXC9ub3RoaS5nb3YuYmRcLyIsIm5iZiI6MTY0MTk1ODc2NCwiZGF0YSI6eyJmaWxlIjoiTm90aGlcLzMxMjRcLzIwMjJcLzAxXC8wNVwvbm90aGlfMzEyNF8yMDIyXzAxXzA1XzExNjQxMzY3ODI3LnBkZiIsImZpbGVfYWNjZXNzX2tleSI6ImtVT1lXS3FkRjNWMW93elhMaGFJUUJ1RkhRTHRVdlFzTWlMMTk5em5nOXZMN2dpNmFtTGEyTkNEcDRQM3grYnU5TkM1N1M4bGVhcTE1dFhVRVFTVHBaUkViVThcL0ltQm5zR2VFdU4zUG5PS2RhUDdNRE9ueEYyYUlidmgraHE2Y05icUliU2VQREI5MlcwZ1RFQjI0OGc9PSJ9fQ.I_GwRmzkEOh6feMlT-u3vj8_UBUKNS-AzuWOzXHezZU
https://telecomdept.nothi.gov.bd/content/Nothi/3124/2022/01/05/nothi_3124_2022_01_05_11641367840.pdf?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NDE5Nzc0MzUsImlhdCI6MTY0MTk1ODgzNSwianRpIjoiTVRZME1UazFPRGd6TlE9PSIsImlzcyI6Imh0dHBzOlwvXC9ub3RoaS5nb3YuYmRcLyIsIm5iZiI6MTY0MTk1ODgzNSwiZGF0YSI6eyJmaWxlIjoiTm90aGlcLzMxMjRcLzIwMjJcLzAxXC8wNVwvbm90aGlfMzEyNF8yMDIyXzAxXzA1XzExNjQxMzY3ODQwLnBkZiIsImZpbGVfYWNjZXNzX2tleSI6ImtRSFJxN3pGakR4ZUdTYzBCQmpHdTcxZlF3Njc3ZFRuZzJlZWNCc2tETzZxeDQraUgwbWM4YTQ5SmVvNENLUUR4VTRWSE9JZVwvejM0R3VBVzdjd0Z2eUhoTEM2bk52K2dSU2dTYUY5VUJDTGJ3NTJZemNSSHMyQ0dSR01SVUowRE02N05PZHl0YlBWWEhkR0dsbFFIWWc9PSJ9fQ.-OtsRO0ejsRPOdyqykiw0Rt4Guk1G8boNW543DrVhgA
https://telecomdept.nothi.gov.bd/content/Nothi/3124/2022/01/05/nothi_3124_2022_01_05_41641367858.pdf?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NDE5Nzc0ODMsImlhdCI6MTY0MTk1ODg4MywianRpIjoiTVRZME1UazFPRGc0TXc9PSIsImlzcyI6Imh0dHBzOlwvXC9ub3RoaS5nb3YuYmRcLyIsIm5iZiI6MTY0MTk1ODg4MywiZGF0YSI6eyJmaWxlIjoiTm90aGlcLzMxMjRcLzIwMjJcLzAxXC8wNVwvbm90aGlfMzEyNF8yMDIyXzAxXzA1XzQxNjQxMzY3ODU4LnBkZiIsImZpbGVfYWNjZXNzX2tleSI6Inh2a05acGhuS1dYNm1qc0hubkRha1VqQzZjSUpDWTUrdzlSeTMzMUNTQWhuRU9aY3Z5YnZTaVpwRHFwcW9UbmkzWnlwbW1hV01XYVc3dXhNQ3UzXC9FWWJoMXB4eGY1QUczdVFHdlc0Y2pjWngzSWJoVGczUGNnQlBkSDNUU2lIUFNPZWtCM3VPRXJ5bjFPd1RsWHFwd1E9PSJ9fQ.of5CV7SaV4zFkDt8KQeF8bNsaxLvGlrLTh_wDgv-rC0
https://telecomdept.nothi.gov.bd/content/Nothi/3124/2022/01/05/nothi_3124_2022_01_05_31641367870.pdf?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NDE5Nzc1MTQsImlhdCI6MTY0MTk1ODkxNCwianRpIjoiTVRZME1UazFPRGt4TkE9PSIsImlzcyI6Imh0dHBzOlwvXC9ub3RoaS5nb3YuYmRcLyIsIm5iZiI6MTY0MTk1ODkxNCwiZGF0YSI6eyJmaWxlIjoiTm90aGlcLzMxMjRcLzIwMjJcLzAxXC8wNVwvbm90aGlfMzEyNF8yMDIyXzAxXzA1XzMxNjQxMzY3ODcwLnBkZiIsImZpbGVfYWNjZXNzX2tleSI6ImxYaUtDV2JFVmxqRGFlekk4dVZcL2lBSGp1eDhWeUw2ZERIaHhYQ0ppMmQ4aFc4MUV6QzZIVmk1VHpZTmw0bVYyUklaK25zcU00RVB3K1VCQUwyREJ2cTJsZWgwMGVPb2ZJajcwODdYVGNIcGxWS05maFpGa2F1cEZ6b0RDaG1LUkl3VXJcL2hLeHVEeFVJQ2xHb3FMNzdnPT0ifX0.MFDP7d92uSxtcHqbDy56lBZk4cNa9j23QxvtmInjy3c
https://telecomdept.nothi.gov.bd/content/Nothi/3124/2022/01/05/nothi_3124_2022_01_05_11641367882.pdf?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NDE5Nzg2MDMsImlhdCI6MTY0MTk2MDAwMywianRpIjoiTVRZME1UazJNREF3TXc9PSIsImlzcyI6Imh0dHBzOlwvXC9ub3RoaS5nb3YuYmRcLyIsIm5iZiI6MTY0MTk2MDAwMywiZGF0YSI6eyJmaWxlIjoiTm90aGlcLzMxMjRcLzIwMjJcLzAxXC8wNVwvbm90aGlfMzEyNF8yMDIyXzAxXzA1XzExNjQxMzY3ODgyLnBkZiIsImZpbGVfYWNjZXNzX2tleSI6ImJxbWpXVmxlcVIweWNNdVNNZEt5SUIxT3dKOFdXajZab1FqWnlyRmZ0OVJJVWZLVHlXV1VCSE1rcGFYQjN5YTZJYlJlNHJrbW80cGFJT1dBS2tnVm5UV01kZVhmWWtyS2hUdlhrS2FhQkFuYlM0R3g1WkhKUUpDN1FmS0VRY0VjeUdVcStHOU9JNUM5M0J4bFdocG9HQT09In19.E36_zZFH5_u4yAYZhoMGeUV2EvLO5Xi7nkvPkTgdJLw
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2 

 

 া মক্রবর্র নার্  র্ মসম্পাদন সূচ  

 

সূচব র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়বনর দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১-

২০২২ 

অর্ মবছবরর 

লক্ষ্যর্াৈা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২ ২য় 

ত্রৈর্ারসব  

অজমবনর 

োবগ মে 

২য় 

ত্রৈর্ারসব  

অরজমত 

র্ান  

(স্ব-

মূল্যায়ন) 

র্ন্তব্য 

(২য় ত্রৈর্ারস , 

২০২১-২০২২, 

সর্য় াবল 

বাস্তবায়ন 

অগ্রগরতর 

প্রর্াণ ) 

লক্ষ্যর্াৈা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়াে মার 

২য় 

ক ায়াে মার 

৩য় 

ক ায়াে মার 

৪র্ ম 

ক ায়াে মার 

কর্াে 

অজমন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

ত্রৈর্ারস  পররবীক্ষ্ণ প্ররতববদন 

সংরিষ্ট র্ন্ত্রণালবয় দারখল ও স্ব 

স্ব ওবয়বসাইবে আপবলাড রণ 

প্ররতববদন 

দারখলকৃত ও 

আপবলাডকৃত 

১৭-১০-

২০২১, 

১৬-০১-

২০২২, 

১৭-০৪-

২০২২ 

অজমন ১০-০৬-

২০২১ 

১৫-১০-

২০২১ 

   ও ত্রৈর্ারস  

প্ররতববদন 

দারখলকৃত ও 

আপবলাডকৃত 

১.৭ আওতািীন  আঞ্চরল / 

র্াঠ প মাবয়র  া মালয় 

(প্রব াজয কক্ষ্বৈ)  র্তম  

দারখলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার 

ক ৌশল  র্ মপরর ল্পনা ও 

পররবীক্ষ্ণ  প্ররতববদবনর ওপর 

র ডব্যা  প্রদান  

র ডব্যা  

সভা/ র্ মশালা 

অনুরষ্ঠত 

৪ তাররখ   লক্ষ্যর্াৈা        রড.ও.টি এর 

র্াঠ প মাবয় 

দপ্তর কনই 

রবিায় প্রব াজয 

নয়। 

অজমন       

১.৮ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান 

এবং 

পুরস্কারপ্রাপ্তবদর তারল া 

ওবয়বসাইবে প্র াশ 

প্রদত্ত পুরস্কার ১ তাররখ ক া াল পবয়ন্ট  র্ ম তমা ৩০-০৬-

২০২২ 

লক্ষ্যর্াৈা    ৩০-০৬-

২০২২ 

   ২য় ত্রৈর্ারস  

সর্য় াবল 

বাস্তবায়বনর 

জন্য প্রব াজয 

নয়। 

অজমন      

২.  আরর্ ম  ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ........................................................................ 

২.১ ২০২১-২২ অর্ ম বছবরর 

ক্রয়-পরর ল্পনা (প্র বল্পর 

অনুবর্ারদত বারষ ম  ক্রয় 

পরর ল্পনাসহ) ওবয়বসাইবে 

প্র াশ 

ক্রয়-পরর ল্পনা 

ওবয়বসাইবে 

প্র ারশত 

২ তাররখ পররচাল  (প্রশাসন) ৩০-০৮-

২০২১ 

লক্ষ্যর্াৈা ৩০-০৮-

২০২১ 

- - -    ১র্ 

ত্রৈর্ারসব  

অরজমত 

হবয়বছ। 

অজমন ৩০-০৮-

২০২১ 

    

২.২ প্র বল্পর PSC ও PIC 

সভা আবয়াজন  

সভা আবয়ারজত ২ সংখ্যা প্র ল্প পররচাল , “সুরবিা 

বরঞ্চত প্রতযন্ত অঞ্চবলর 

সর ারর প্রার্রর্  

রবদ্যালবয়র রশক্ষ্া ব্যবস্থা 

রডরজোল রণ” শীষ ম  

প্র ল্প 

৬ লক্ষ্যর্াৈা ২ ২ ২   ০.৫০ ০.৫০ ৬. সংলাগ ২.২ 

 

আবয়ারজত 

PSC ও 

PIC সভার 

 া মরববরণী 

অজমন ২ ২    

২.৩ বারষ ম  উন্নয়ন  র্ মসূরচ বারষ ম  উন্নয়ন    ২ %   লক্ষ্যর্াৈা        রডওটি এর 

https://telecomdept.nothi.gov.bd/content/Nothi/3124/2022/01/05/nothi_3124_2022_01_05_51641367894.pdf?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NDE5Nzg2NjEsImlhdCI6MTY0MTk2MDA2MSwianRpIjoiTVRZME1UazJNREEyTVE9PSIsImlzcyI6Imh0dHBzOlwvXC9ub3RoaS5nb3YuYmRcLyIsIm5iZiI6MTY0MTk2MDA2MSwiZGF0YSI6eyJmaWxlIjoiTm90aGlcLzMxMjRcLzIwMjJcLzAxXC8wNVwvbm90aGlfMzEyNF8yMDIyXzAxXzA1XzUxNjQxMzY3ODk0LnBkZiIsImZpbGVfYWNjZXNzX2tleSI6IkJvRzhUZmFKazhyVCtDRDBOQkFJREJzNVRVZWFjVXdkQWw2aitNRGx4SXE5R3V1eUFYWE9BNldIc2ZGZzcwcXE4Y3psVStLNURiZ1RjMDFqYysyQ3pSam1jQlQ0b2M3c010UlJZdW9kYVZkZW9XSWlIVTJGS1BKRmpiZG1idjZvK2QwY3NBOTZONU1uSzVZXC9IMG1TMHc9PSJ9fQ.QBUFBnmOX_2LkZfCPexXIsXa4rBvoogzusxeKAAl554


দপ্তর/সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ মপরর ল্পনা (২০২১-২০২২)এর ২য় ত্রৈর্ারস  বাস্তবায়ন অগ্রগরত প্ররতববদন 

দপ্তর/সংস্থার নার্: কেরলব াগাব াগ অরিদপ্তর 

3 

 

 া মক্রবর্র নার্  র্ মসম্পাদন সূচ  

 

সূচব র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়বনর দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১-

২০২২ 

অর্ মবছবরর 

লক্ষ্যর্াৈা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২ ২য় 

ত্রৈর্ারসব  

অজমবনর 

োবগ মে 

২য় 

ত্রৈর্ারসব  

অরজমত 

র্ান  

(স্ব-

মূল্যায়ন) 

র্ন্তব্য 

(২য় ত্রৈর্ারস , 

২০২১-২০২২, 

সর্য় াবল 

বাস্তবায়ন 

অগ্রগরতর 

প্রর্াণ ) 

লক্ষ্যর্াৈা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়াে মার 

২য় 

ক ায়াে মার 

৩য় 

ক ায়াে মার 

৪র্ ম 

ক ায়াে মার 

কর্াে 

অজমন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

বাস্তবায়ন  র্ মসূরচ বাস্তবারয়ত অজমন      আওতায় 

বতমর্াবন 

এরডরপ অন্তর্ভ মি 

প্র ল্প 

বাস্তবায়নািীন 

নাই রবিায় 

প্রব াজয নয়। 

২.৪ প্র ল্প সর্ারপ্ত কশবষ 

প্র বল্পর সম্পদ ( ানবাহন, 

 রম্পউোর, আসবাবপৈ 

ইতযারদ) রবরি কর্াতাবব  

হস্তান্তর  রা 

প্র বল্পর সম্পদ 

রবরি কর্াতাবব  

হস্তান্তররত 

    ২ তাররখ   লক্ষ্যর্াৈা        রডওটি’র 

আওতায়  

রবটিআররস’র 

এসওএ   ান্ড 

র্াধ্যবর্ চলর্ান 

“সুরবিা বরঞ্চত 

প্রতযন্ত অঞ্চবলর 

সর ারর 

প্রার্রর্  

রবদ্যালবয়র 

রশক্ষ্া ব্যবস্থা 

রডরজোল রণ” 

প্র বল্পর 

কর্য়াদ াল 

অনু ায়ী 

২০২১-২২ 

অর্ মবছবর 

প্র ল্পটি সর্াপ্ত 

হবব না রবিায় 

প্রব াজয নয়। 

অজমন      

৩. শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এবং দুনীরত প্ররতবরাবি সহায়  অন্যান্য  া মক্রর্……………..২০ (অগ্রারি ার রভরত্তবত নুযনতর্ পাঁচটি  া মক্রর্) 

৩.১ কসবা ট্র্যার ং রসবের্ 

চালু রণ 

 

কসবা ট্র্যার ং 

রসবের্ চালুকৃত 

 

৪ তাররখ অরতররি র্হাপররচাল  

(প্রশাসন ও অর্ ম) 

৩০-১২-

২০২১ 

লক্ষ্যর্াৈা  ৩০-১২-

২০২১ 

   ৪ ৪ ৭. সংলাগ ৩.১ 

(কসবা ট্র্যার ং 

রসবটের্ চালু 

সংক্রান্ত অর স 

আবদশ, 

অজমন  ২৩-১২-

২০২১ 

   

https://telecomdept.nothi.gov.bd/content/Nothi/3124/2022/01/05/nothi_3124_2022_01_05_31641367911.pdf?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NDE5Nzg2ODgsImlhdCI6MTY0MTk2MDA4OCwianRpIjoiTVRZME1UazJNREE0T0E9PSIsImlzcyI6Imh0dHBzOlwvXC9ub3RoaS5nb3YuYmRcLyIsIm5iZiI6MTY0MTk2MDA4OCwiZGF0YSI6eyJmaWxlIjoiTm90aGlcLzMxMjRcLzIwMjJcLzAxXC8wNVwvbm90aGlfMzEyNF8yMDIyXzAxXzA1XzMxNjQxMzY3OTExLnBkZiIsImZpbGVfYWNjZXNzX2tleSI6ImFERnBaM1FBM0ROMllFQWw5SGU1TEpWdk4zR2VCYmYxcGloMnBiNXVORmhsSzdMeGNzWlFlWlFQUXZpRGVxM3hHRzRsbmRleWVsb3Mza3RUaG1qWkdkb20wc2U3TnA4TVM4QWtGZVlvUUdGWWQ2WW9iZ2FQXC9ZekJiS1RKWml0ZCtJbjh6Zld2YUZybnA3eW0zYjh3NUE9PSJ9fQ.Ec1Mp3ePQFk4TGCWbLySzpYI75oSn1MS7zeReAGv_Ak


দপ্তর/সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ মপরর ল্পনা (২০২১-২০২২)এর ২য় ত্রৈর্ারস  বাস্তবায়ন অগ্রগরত প্ররতববদন 
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 া মক্রবর্র নার্  র্ মসম্পাদন সূচ  

 

সূচব র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়বনর দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১-

২০২২ 

অর্ মবছবরর 

লক্ষ্যর্াৈা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২ ২য় 

ত্রৈর্ারসব  

অজমবনর 

োবগ মে 

২য় 

ত্রৈর্ারসব  

অরজমত 

র্ান  

(স্ব-

মূল্যায়ন) 

র্ন্তব্য 

(২য় ত্রৈর্ারস , 

২০২১-২০২২, 

সর্য় াবল 

বাস্তবায়ন 

অগ্রগরতর 

প্রর্াণ ) 

লক্ষ্যর্াৈা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়াে মার 

২য় 

ক ায়াে মার 

৩য় 

ক ায়াে মার 

৪র্ ম 

ক ায়াে মার 

কর্াে 

অজমন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

রসবের্ 

প্লাে বর্ মর 

রিণশে, 

সহায়  

বু বলে) 

৩,২ রবদ্যর্ান ভাল অভযাস 

(Best 

Practice)/ া মক্রর্সমূবহর 

প্রসার (enhance) এবং 

কসবাগ্রহীতাব  অবরহত রণ  

দারখলকৃত 

প্ররতববদন এবং 

বু বলে প্র াশ 

৪ সংখ্যা অরতররি র্হাপররচাল  

(প্রশাসন ও 

অর্ ম)/ াররগরর/করগুবলেরর 

১ লক্ষ্যর্াৈা   ১     ২য় ত্রৈর্ারস  

সর্য় াবল 

বাস্তবায়বনর 

জন্য প্রব াজয 

নয়। 

অজমন      

৩.৩ ই-কেন্ডাবরর র্াধ্যবর্ ক্রয় 

 া ম সম্পাদন  

ই-কেন্ডাবর সম্পন্ন ৪ % উপপররচাল  (প্রশাসন) ৫০ লক্ষ্যর্াৈা  ৫০   ৫০  ২ ২ ৮. সংলাগ 

৩.৩ 

(পৈ স্মার )  

জুলাই হবত 

রডবসম্বর ২০২১ 

প মন্ত 

সর্য় াবল 

উন্মুি দরপৈ 

পদ্ধরতবত ক ান 

ক্রয় া ম হয় 

নাই রবিায় ই-

রজরপ র্াধ্যবর্ 

ক্রয়ও হয় নাই। 

অজমন      

৩.৪ সর ারর ও কবসর ারর 

কেরলব াগাব াগ কসবা 

পররচালন ারীর অব াঠাবর্া ও 

কসবার রবস্তৃরত, কসবার র্ান ও 

গ্রাহ  সন্তুরষ্ট ইতযারদ রবষবয় 

সর্ীক্ষ্া পররচালনা। 

 

সর্ীক্ষ্া পররচারলত ৪ তাররখ অরতররি র্হাপররচাল  

( াররগরর) 

৩০-০৬-

২০২২ 

লক্ষ্যর্াৈা    ৩০-০৬-

২০২২ 

   ২য় ত্রৈর্ারস  

সর্য় াবল 

বাস্তবায়বনর 

জন্য প্রব াজয 

নয়। 

অজমন      

৩.৫  াররগরর ও নীরত-সহায়তা 

সংক্রান্ত দারয়ত্ব পালন-পদ্ধরত 

রলরপবদ্ধ রণ ও সহ র্ীবদর 

দারখলকৃত 

প্ররতববদন এবং 

বু বলে প্র াশ 

৪ সংখ্যা অরতররি র্হাপররচাল  

( াররগরর/করগুবলেরর) 

২টি লক্ষ্যর্াৈা  ১  ১  ২ ২ ৯. সংলাগ ৩.৫ 

(দারখলকৃত 

প্ররতববদন, 

অজমন  ১    

https://telecomdept.nothi.gov.bd/content/Nothi/3124/2022/01/05/nothi_3124_2022_01_05_31641367923.pdf?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NDE5Nzg3MTMsImlhdCI6MTY0MTk2MDExMywianRpIjoiTVRZME1UazJNREV4TXc9PSIsImlzcyI6Imh0dHBzOlwvXC9ub3RoaS5nb3YuYmRcLyIsIm5iZiI6MTY0MTk2MDExMywiZGF0YSI6eyJmaWxlIjoiTm90aGlcLzMxMjRcLzIwMjJcLzAxXC8wNVwvbm90aGlfMzEyNF8yMDIyXzAxXzA1XzMxNjQxMzY3OTIzLnBkZiIsImZpbGVfYWNjZXNzX2tleSI6IldrNVYrczk1cldXVW9JSGNnNkI3aWtUXC96YjBabGxDMTBjT2wyZDdMXC83ZE1ZUE0xNDVhU1U0QzFIUzZcL1hjR09EUDBJZGhqeDZZMHg3Rmo2Z3hmVGZlNCtDb3dRVDF1QzdqN1pOMFdaU2hHSWZ4ckRvZ0U2SEN1eXBkeHd0dVArQnJ0OXhNUHE2ajZUekR5aUh5cld0Zz09In19.uO8MsCzYdUXIWOt3iWugDNzmTuQPPJSe3NqX-ohoHWg
https://telecomdept.nothi.gov.bd/content/Nothi/3124/2022/01/05/nothi_3124_2022_01_05_31641367923.pdf?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NDE5Nzg3MTMsImlhdCI6MTY0MTk2MDExMywianRpIjoiTVRZME1UazJNREV4TXc9PSIsImlzcyI6Imh0dHBzOlwvXC9ub3RoaS5nb3YuYmRcLyIsIm5iZiI6MTY0MTk2MDExMywiZGF0YSI6eyJmaWxlIjoiTm90aGlcLzMxMjRcLzIwMjJcLzAxXC8wNVwvbm90aGlfMzEyNF8yMDIyXzAxXzA1XzMxNjQxMzY3OTIzLnBkZiIsImZpbGVfYWNjZXNzX2tleSI6IldrNVYrczk1cldXVW9JSGNnNkI3aWtUXC96YjBabGxDMTBjT2wyZDdMXC83ZE1ZUE0xNDVhU1U0QzFIUzZcL1hjR09EUDBJZGhqeDZZMHg3Rmo2Z3hmVGZlNCtDb3dRVDF1QzdqN1pOMFdaU2hHSWZ4ckRvZ0U2SEN1eXBkeHd0dVArQnJ0OXhNUHE2ajZUekR5aUh5cld0Zz09In19.uO8MsCzYdUXIWOt3iWugDNzmTuQPPJSe3NqX-ohoHWg
https://telecomdept.nothi.gov.bd/content/Nothi/3124/2022/01/05/nothi_3124_2022_01_05_61641367936.pdf?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NDE5Nzg3NDksImlhdCI6MTY0MTk2MDE0OSwianRpIjoiTVRZME1UazJNREUwT1E9PSIsImlzcyI6Imh0dHBzOlwvXC9ub3RoaS5nb3YuYmRcLyIsIm5iZiI6MTY0MTk2MDE0OSwiZGF0YSI6eyJmaWxlIjoiTm90aGlcLzMxMjRcLzIwMjJcLzAxXC8wNVwvbm90aGlfMzEyNF8yMDIyXzAxXzA1XzYxNjQxMzY3OTM2LnBkZiIsImZpbGVfYWNjZXNzX2tleSI6Ikc3OEhHTEJPakgxUHNTYkc2SlNzVWRGMGhvdTRyMTdmdHI4WElpODBVZitxXC9zQWg0dVgramt2YVlZM2F0U09ZcWREQ2lwQWUwYXVxeVBYS2RyY0R0ZjhwdGprS3RJc1RWYXZDVEtkOXhRYnB5KzVYK2R6cnF1MForaVwvNm1pTEdnY011YVNtcjZXZUJrSnVnZE5ZRENBPT0ifX0.CtObK-6Oz-IE__P49AutxSXgjshtqEHXtRgt3BQ8EqQ
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 া মক্রবর্র নার্  র্ মসম্পাদন সূচ  

 

সূচব র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়বনর দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১-

২০২২ 

অর্ মবছবরর 

লক্ষ্যর্াৈা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২ ২য় 

ত্রৈর্ারসব  

অজমবনর 

োবগ মে 

২য় 

ত্রৈর্ারসব  

অরজমত 

র্ান  

(স্ব-

মূল্যায়ন) 

র্ন্তব্য 

(২য় ত্রৈর্ারস , 

২০২১-২০২২, 

সর্য় াবল 

বাস্তবায়ন 

অগ্রগরতর 

প্রর্াণ ) 

লক্ষ্যর্াৈা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়াে মার 

২য় 

ক ায়াে মার 

৩য় 

ক ায়াে মার 

৪র্ ম 

ক ায়াে মার 

কর্াে 

অজমন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

র্বধ্য অবরহত রণ বু বলে এবং 

অর স আবদশ) 

কর্াে  ৩.৭৫     ১৩.২৫ ১৩.২৫  

রব:দ্র:- ক ান ক্ররর্ব র  া মক্রর্ প্রব াজয না হবল তার  ারণ র্ন্তব্য  লাবর্ উবেখ  রবত হবব। 


