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 া মক্রলর্র নার্  র্ মস

ম্পাদন 

সূচ  

 

সূচল র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়লনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১-

২০২২ 

অর্ মবছলরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২ ১র্ 

ত্রত্রর্ারস

ক  

অরজমত 

র্ান  

২য় 

ত্রত্রর্ারসল  

অরজমত র্ান  

(স্ব-মূল্যায়ন) 

ষাণ্মারস  

অরজমত র্ান  

(স্ব-মূল্যায়ন) 

র্ন্তব্য 

(ষাণ্মারস , ২০২১-২০২২, 

সর্য় ালল বাস্তবায়ন 

অগ্রগরতর প্রর্াণ ) 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অর্জন 

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 ১৬ 

১. প্রারতষ্ঠারন  ব্যবস্থা…………………………… 

১.১ ত্রনরত তা 

 রর্টির সভা 

আলয়াজন 

সভা 

আলয়া

রজত 

৪ সংখ্যা ক া াল পলয়ন্ট 

 র্ ম তমা 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১  ১ ১ ২ ১. সংলাগ ১.১ 

ত্রনরত তা  রর্টির সভার 

 া মরববরণী 

অজমন ১ ১    

১.২ ত্রনরত তা 

 রর্টির সভার 

রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

বাস্তবা

রয়ত 

রসদ্ধান্ত 

৬ % ক া াল পলয়ন্ট 

 র্ ম তমা 

৮০% 

 

লক্ষ্যর্াত্রা ৮০% ৮০% ৮০% ৮০%  ১.৫ ১.৫ ৩ ২. স!লাগ ১.২ 

ত্রনরত তা  রর্টির সভার 

 া মরববরণী ও বাস্তবায়ন 

অগ্রগরত প্ররতলবদন। 

অজমন ১০০% ৯০%    

১.৩ সুশাসন 

প্ররতষ্ঠার রনরর্ত্ত 

অংশীজলনর 

(stakehold

ers) অংশগ্রহলণ  

সভা 

অনুরষ্ঠ

ত সভা 

২ সংখ্যা উপপররচাল  

(প্রশাসন) 

২ লক্ষ্যর্াত্রা  ১  ১   ১ ১ ৩. সংলাগ ১,৩  

অংশীজলনর অংশগ্রহলণ সভার 

 া মরববরণী এবং হারজরা। 

অজমন  ১    

১.৪ শুদ্ধাচার 

সংক্রান্ত প্ররশক্ষ্ণ 

আলয়াজন 

প্ররশক্ষ্

ণ 

আলয়া

রজত 

২ সংখ্যা উপপররচাল  

(প্ররশক্ষ্ণ) 

২ 

(৫০) 

লক্ষ্যর্াত্রা  ১ 

(২৫) 

 ১ 

(২৫) 

  ১ ১ ৪. সংলাগ ১.৪  

প্ররশক্ষ্লণর কনাটিশ, হারজরা ও 

ছরব অজমন  ১ (২৫)    

১.৫  র্ ম-পররলবশ 

উন্নয়ন  

 

উন্নত 

 র্ ম-

পররলব

শ 

২ সংখ্যা 

ও 

তাররখ 

উপপররচাল  

(প্রশাসন) 

৫টি, ৩০-

০৬-২০২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা    ৩০-০৬-

২০২২ 

    ষাণ্মারস  সর্য় ালল 

বাস্তবায়লনর জন্য প্রল াজয 

নয়। অর্জন      

১.৬ জাতীয় 

শুদ্ধাচার ক ৌশল 

 র্ মপরর ল্পনা, 

২০২১-২২ ও 

ত্রত্রর্ারস  

পররবীক্ষ্ণ 

প্ররতলবদন 

সংরিষ্ট র্ন্ত্রণাললয় 

দারখল ও স্ব স্ব 

ওলয়বসাইলে 

আপললাড রণ 

 

 

 র্ মপ

রর ল্প

না ও 

ত্রত্রর্ারস

  

প্ররতলব

দন 

দারখল

কৃত ও 

আপ

কলাডকৃ

ত 

 

 

১ তাররখ ক া াল পলয়ন্ট 

 র্ ম তমা 

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 

 ০.২৫ ০.২৫ ০.৫ ৫. সংলাগ ১.৬ 

 র্র্পরর ল্পনা ও ত্রত্রর্ারস  

প্ররতলবদন দারখলকৃত ও 

আপললাডকৃত 

অর্জন ১০-০৬-

২০২১ 

১৫-১০-

২০২১ 

   

https://telecomdept.nothi.gov.bd/content/Nothi/3124/2022/01/11/nothi_3124_2022_01_11_51641891454.pdf?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NDIwODM4NjUsImlhdCI6MTY0MjA2NTI2NSwianRpIjoiTVRZME1qQTJOVEkyTlE9PSIsImlzcyI6Imh0dHBzOlwvXC9ub3RoaS5nb3YuYmRcLyIsIm5iZiI6MTY0MjA2NTI2NSwiZGF0YSI6eyJmaWxlIjoiTm90aGlcLzMxMjRcLzIwMjJcLzAxXC8xMVwvbm90aGlfMzEyNF8yMDIyXzAxXzExXzUxNjQxODkxNDU0LnBkZiIsImZpbGVfYWNjZXNzX2tleSI6IlV5VkZvU2dFS0N5Sys3Q1k3bFdCY3hoSTRmbzI2MVd2dnlPYWtWUjlwWmxTOGxOKzRIVVdxaEJVQ1ZLdHJBY2dndGtTZnhPejlXMDc2MklSUW1HSU9MWEFKT1ZVb2srdFZMODZpejVMSFBrNENSdFZSaGNpTm93SVA3MHcwZ0pnQXlvTWtTVFFrOWlOTHUrM3dLZDZUUT09In19.cky50PRVOOXn0hcy4HI_D-QMijAapyxiB4F3NK6jw2M
https://telecomdept.nothi.gov.bd/content/Nothi/3124/2022/01/11/nothi_3124_2022_01_11_41641891466.pdf?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NDIwODM4OTYsImlhdCI6MTY0MjA2NTI5NiwianRpIjoiTVRZME1qQTJOVEk1Tmc9PSIsImlzcyI6Imh0dHBzOlwvXC9ub3RoaS5nb3YuYmRcLyIsIm5iZiI6MTY0MjA2NTI5NiwiZGF0YSI6eyJmaWxlIjoiTm90aGlcLzMxMjRcLzIwMjJcLzAxXC8xMVwvbm90aGlfMzEyNF8yMDIyXzAxXzExXzQxNjQxODkxNDY2LnBkZiIsImZpbGVfYWNjZXNzX2tleSI6IllhRVFhVHpuWWRCWmJ5eHFwWGttWk5WZGhhMWY1UmhlRTVrbGx3aVlIYUZGanl1VG5SVzBpYmJOSksrbjZEU015cUYza3I5U3kwZzZKUGdTM1paaHlYNzBBcEV5SVBLRU5oZ1N6WEc4Q2E1bm9YakFaeWZKaFwveEFxSHBhTFRNOE5paWdhNncrazZoM1VNQW1oVUtNeFE9PSJ9fQ.myMw5e1tIiY-z4rgIf7ed-dNKWpaSi40nTuiYKY2xY8
https://telecomdept.nothi.gov.bd/content/Nothi/3124/2022/01/11/nothi_3124_2022_01_11_81641891518.pdf?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NDIwODM5MjEsImlhdCI6MTY0MjA2NTMyMSwianRpIjoiTVRZME1qQTJOVE15TVE9PSIsImlzcyI6Imh0dHBzOlwvXC9ub3RoaS5nb3YuYmRcLyIsIm5iZiI6MTY0MjA2NTMyMSwiZGF0YSI6eyJmaWxlIjoiTm90aGlcLzMxMjRcLzIwMjJcLzAxXC8xMVwvbm90aGlfMzEyNF8yMDIyXzAxXzExXzgxNjQxODkxNTE4LnBkZiIsImZpbGVfYWNjZXNzX2tleSI6IlhqemUwRjh5a2l5eDkwbGx5UkVycDREQlV5Z09vd3FRREpSRkllSG5DbVB4MUlORVlaUmxLN2xYRXpndjBXYmloaVpyVzY1WkQ3XC8rOWplOFVUc3NBOGNTZ3p2RFlwcmlUSU82dmsrUzV4V09waEJKaHZPV0poWWIzTmZcL3NGNk9ibEh6Wk1ad2V2WDVnM2cyYkMwNWVBPT0ifX0.4zi8X9K0TQ4naSnlBsO1JpUoa2z3AOc1fRFzfXl701o
https://telecomdept.nothi.gov.bd/content/Nothi/3124/2022/01/11/nothi_3124_2022_01_11_31641891545.pdf?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NDIwODM5NDMsImlhdCI6MTY0MjA2NTM0MywianRpIjoiTVRZME1qQTJOVE0wTXc9PSIsImlzcyI6Imh0dHBzOlwvXC9ub3RoaS5nb3YuYmRcLyIsIm5iZiI6MTY0MjA2NTM0MywiZGF0YSI6eyJmaWxlIjoiTm90aGlcLzMxMjRcLzIwMjJcLzAxXC8xMVwvbm90aGlfMzEyNF8yMDIyXzAxXzExXzMxNjQxODkxNTQ1LnBkZiIsImZpbGVfYWNjZXNzX2tleSI6ImZqNGhsRWZrSVh1a2phMzBEakRJN2pSUEpZOVJ5dzY0d2ZPWmtUXC9tN1p3T012RWQzOHJZM1wvXC9rck5RSGNSQ1dKRjVvdHJ4Um1wVTZvZzJmdDdFMEo2Z3QxYjNmOXpIbitZTlp5UEl0amY3YTl2MHJ4czg0dGR0aGtkS1dnSXcwN0ZnN0ZGM0tJWndYRDZsdFNaT203Zz09In19.JcUjlC9tr1EFPu1Kw288zuPe2uAaqEHPA69od8MjbCI
https://telecomdept.nothi.gov.bd/content/Nothi/3124/2022/01/11/nothi_3124_2022_01_11_81641891561.pdf?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NDIwODM5NzIsImlhdCI6MTY0MjA2NTM3MiwianRpIjoiTVRZME1qQTJOVE0zTWc9PSIsImlzcyI6Imh0dHBzOlwvXC9ub3RoaS5nb3YuYmRcLyIsIm5iZiI6MTY0MjA2NTM3MiwiZGF0YSI6eyJmaWxlIjoiTm90aGlcLzMxMjRcLzIwMjJcLzAxXC8xMVwvbm90aGlfMzEyNF8yMDIyXzAxXzExXzgxNjQxODkxNTYxLnBkZiIsImZpbGVfYWNjZXNzX2tleSI6IjdLb2trYU5WUGNqMnE5bTgyV1pxK1NSeUhkNWVYQkNMQ2lOM1RCakpkdWFHZ1VqUW5jNjFmOUdcL2NDdmZBVjk5WkhPMlwvamZZK1Yyc2J6OU5IaEpHbEZPWUpkTm05Q3hRZE5taHVJWVYzZU1yNkNycW1jVUh3dGQzdGQ3TGxyN0JURCtjbWtmVCtyXC9MTkFKM1F2c1dqQT09In19.j-8Ivvp9Br3Rh478cY96XRef5QpcIAwwnwVtsyz9VoI
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2 

 

 া মক্রলর্র নার্  র্ মস

ম্পাদন 

সূচ  

 

সূচল র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়লনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১-

২০২২ 

অর্ মবছলরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২ ১র্ 

ত্রত্রর্ারস

ক  

অরজমত 

র্ান  

২য় 

ত্রত্রর্ারসল  

অরজমত র্ান  

(স্ব-মূল্যায়ন) 

ষাণ্মারস  

অরজমত র্ান  

(স্ব-মূল্যায়ন) 

র্ন্তব্য 

(ষাণ্মারস , ২০২১-২০২২, 

সর্য় ালল বাস্তবায়ন 

অগ্রগরতর প্রর্াণ ) 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অর্জন 

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 ১৬ 

১.৭ আওতািীন  

আঞ্চরল / র্াঠ 

প মালয়র  া মালয় 

(প্রল াজয কক্ষ্লত্র) 

 র্তম  দারখলকৃত 

জাতীয় শুদ্ধাচার 

ক ৌশল 

 র্ মপরর ল্পনা ও 

পররবীক্ষ্ণ  

প্ররতলবদলনর 

ওপর র ডব্যা  

প্রদান  

র ডব্যা

  

সভা/ 

র্ মশালা 

অনুরষ্ঠ

ত 

৪ তাররখ   লক্ষ্যর্াত্রা         রড.ও.টি এর র্াঠ প মালয় দপ্তর 

কনই রবিায় প্রল াজয নয়। 

অজমন       

১.৮ শুদ্ধাচার 

পুরস্কার প্রদান 

এবং 

পুরস্কারপ্রাপ্তলদর 

তারল া 

ওলয়বসাইলে 

প্র াশ 

প্রদত্ত 

পুরস্কার 

১ তাররখ ক া াল পলয়ন্ট 

 র্ ম তমা 

৩০-০৬-

২০২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা    ৩০-০৬-

২০২২ 

    ষাণ্মারস  সর্য় ালল 

বাস্তবায়লনর জন্য প্রল াজয 

নয়। অজমন      

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

২.১ ২০২১-২২ 

অর্ ম বছলরর ক্রয়-

পরর ল্পনা 

(প্র লল্পর 

অনুলর্ারদত 

বারষ ম  ক্রয় 

পরর ল্পনাসহ) 

ওলয়বসাইলে 

প্র াশ 

ক্রয়-

পরর 

ল্পনা 

ওলয়ব

সাইলে 

প্র া

রশত 

২ তাররখ পররচাল  

(প্রশাসন) 

৩০-০৮-

২০২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০-০৮-

২০২১ 

- - -  ০.৫০  ০.৫০ ৬. সংলাগ ২.১  

(অর স আলদশ ও 

দপ্তর/সংস্থার স্ব স্ব 

ওলয়বসাইে।) 

 

অজমন ৩০-০৮-

২০২১ 

    

২.২ প্র লল্পর 

PSC ও PIC 

সভা আলয়াজন  

সভা 

আলয়া

রজত 

২ সংখ্যা প্র ল্প পররচাল , 

“সুরবিা বরঞ্চত 

প্রতযন্ত অঞ্চললর 

সর ারর প্রার্রর্  

রবদ্যাললয়র রশক্ষ্া 

ব্যবস্থা 

রডরজোল রণ” 

শীষ ম  প্র ল্প 

 

 

৬ লক্ষ্যর্াত্রা ২ ২ ২   ০.৫০ ০.৫০ ১ ৭. সংলাগ ২.২ 

 

আলয়ারজত PSC ও PIC 

সভার  া মরববরণী 

অজমন ২ ২    

https://telecomdept.nothi.gov.bd/content/Nothi/3124/2022/01/11/nothi_3124_2022_01_11_21641891571.pdf?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NDIwODQwMDYsImlhdCI6MTY0MjA2NTQwNiwianRpIjoiTVRZME1qQTJOVFF3Tmc9PSIsImlzcyI6Imh0dHBzOlwvXC9ub3RoaS5nb3YuYmRcLyIsIm5iZiI6MTY0MjA2NTQwNiwiZGF0YSI6eyJmaWxlIjoiTm90aGlcLzMxMjRcLzIwMjJcLzAxXC8xMVwvbm90aGlfMzEyNF8yMDIyXzAxXzExXzIxNjQxODkxNTcxLnBkZiIsImZpbGVfYWNjZXNzX2tleSI6IjlBRjZUZldnQ3pESmRTSkxHOWl0VmhEU1BBaUM5aGlodTFPUjZ0bkdcL2J4NWdWYk9XRHh4VlJnK1VIb0ZWa3pUZUcyN2E4d0d0a0ZGKzc5aDZ0ZlRmOTUxR1pJMUY5NloycWNPY2hJZ1dXK3dSZnlKanFNKzc0dDlcL21pankyUWplQ2JpMXcyVjdhR3NuakdWeXl0SDRRPT0ifX0.7YF7alwN3SzeMPhk6-T-0--Ap6nh1KHbrbhKUgGwdGM
https://telecomdept.nothi.gov.bd/content/Nothi/3124/2022/01/11/nothi_3124_2022_01_11_51641891580.pdf?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NDIwODQwMzIsImlhdCI6MTY0MjA2NTQzMiwianRpIjoiTVRZME1qQTJOVFF6TWc9PSIsImlzcyI6Imh0dHBzOlwvXC9ub3RoaS5nb3YuYmRcLyIsIm5iZiI6MTY0MjA2NTQzMiwiZGF0YSI6eyJmaWxlIjoiTm90aGlcLzMxMjRcLzIwMjJcLzAxXC8xMVwvbm90aGlfMzEyNF8yMDIyXzAxXzExXzUxNjQxODkxNTgwLnBkZiIsImZpbGVfYWNjZXNzX2tleSI6IkE1VmtsQnEwK0o3YlBTaEl1NkljdnpEak00WWNrelpjcWtnc1wvOHo0aVZ3bzh6RE5XY0VxVk9cL1FPNms4K1l2MDFrQU42TFFtcGhzTWhtVWdHWld2Sm52T1pNVlJjdzVjTHgweEtrZ2FmaW02V2dHeVY0MmtGcGdxaG02T3dMc0pHVjBNb2hhaDVQU3M4RFo0Ykx2TXp3PT0ifX0.-CMt2SPC2vBfpL2IM3S1uptJlCkoDC78uBe5PWOnRQU


দপ্তর/সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ মপরর ল্পনা (২০২১-২০২২)এর ষাণ্মারস  সর্য় ালল বাস্তবায়ন অগ্রগরত প্ররতলবদন 

দপ্তর/সংস্থার নার্: কেরলল াগাল াগ অরিদপ্তর 

3 

 

 া মক্রলর্র নার্  র্ মস

ম্পাদন 

সূচ  

 

সূচল র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়লনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১-

২০২২ 

অর্ মবছলরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২ ১র্ 

ত্রত্রর্ারস

ক  

অরজমত 

র্ান  

২য় 

ত্রত্রর্ারসল  

অরজমত র্ান  

(স্ব-মূল্যায়ন) 

ষাণ্মারস  

অরজমত র্ান  

(স্ব-মূল্যায়ন) 

র্ন্তব্য 

(ষাণ্মারস , ২০২১-২০২২, 

সর্য় ালল বাস্তবায়ন 

অগ্রগরতর প্রর্াণ ) 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অর্জন 

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 ১৬ 

২.৩ বারষ ম  

উন্নয়ন  র্ মসূরচ 

বাস্তবায়ন 

বারষ ম  

উন্নয়ন 

 র্ মসূরচ 

বাস্তবা

রয়ত 

   ২ %   লক্ষ্যর্াত্রা         রডওটি এর আওতায় বতমর্ালন 

এরডরপ অন্তর্ভ মি প্র ল্প 

বাস্তবায়নািীন নাই রবিায় 

প্রল াজয নয়। 

অজমন      

২.৪ প্র ল্প সর্ারপ্ত 

কশলষ প্র লল্পর 

সম্পদ ( ানবাহন, 

 রম্পউোর, 

আসবাবপত্র 

ইতযারদ) রবরি 

কর্াতালব  

হস্তান্তর  রা 

প্র লল্প

র 

সম্পদ 

রবরি 

কর্াতা

কব  

হস্তান্ত

ররত 

    ২ তাররখ   লক্ষ্যর্াত্রা         রডওটি’র আওতায়  

রবটিআররস’র এসওএ   ান্ড 

র্াধ্যলর্ চলর্ান “সুরবিা 

বরঞ্চত প্রতযন্ত অঞ্চললর 

সর ারর প্রার্রর্  রবদ্যাললয়র 

রশক্ষ্া ব্যবস্থা রডরজোল রণ” 

প্র লল্পর কর্য়াদ াল অনু ায়ী 

২০২১-২২ অর্ মবছলর প্র ল্পটি 

সর্াপ্ত হলব না রবিায় প্রল াজয 

নয়। 

অজমন      

৩. শুদ্ধাচার সংরিষ্ে এবং দুনীরত প্ররতলরালি সহায়  অন্যান্য  া মক্রর্……………..২০ (অগ্রারি ার রভরত্তলত নুযনতর্ পচটচটি  া মক্রর্) 

৩.১ কসবা ট্র্যার ং 

রসলের্ চালু রণ 

 

কসবা 

ট্র্যার ং 

রসলের্ 

চালুকৃত 

 

৪ তাররখ অরতররি 

র্হাপররচাল  

(প্রশাসন ও অর্ ম) 

৩০-১২-

২০২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা  ৩০-১২-

২০২১ 

    ৪ ৪ ৮. সংলাগ ৩.১ 

(কসবা ট্র্যার ং রসলটের্ চালু 

সংক্রান্ত অর স আলদশ, 

রসলের্ প্লাে লর্ মর রিণশে, 

সহায়  বু ললে) 

অজমন  ২৩-১২-

২০২১ 

   

৩.২ রবদ্যর্ান 

ভাল অভযাস 

(Best 

Practice)/ া

 মক্রর্সমূলহর 

প্রসার 

(enhance) 

এবং 

কসবাগ্রহীতাল  

অবরহত রণ  

দারখল

কৃত 

প্ররতলব

দন 

এবং 

বু ললে 

প্র াশ 

৪ সংখ্যা অরতররি 

র্হাপররচাল  

(প্রশাসন ও 

অর্ ম)/ াররগরর/কর

গুললেরর 

১ লক্ষ্যর্াত্রা   ১      ষাণ্মারস  সর্য় ালল 

বাস্তবায়লনর জন্য প্রল াজয 

নয়। 

অজমন      

৩.৩ ই-কেন্ডালরর 

র্াধ্যলর্ ক্রয়  া ম 

সম্পাদন  

ই-

কেন্ডালর 

সম্পন্ন 

৪ % উপপররচাল  

(প্রশাসন) 

৫০ লক্ষ্যর্াত্রা  ৫০   ৫০   ২ ২ ৯. সংলাগ ৩.৩ 

(পত্র স্মার )  

জুলাই হলত রডলসম্বর ২০২১ 

প মন্ত সর্য় ালল উন্মুি 

দরপত্র পদ্ধরতলত ক ান 

ক্রয় া ম হয় নাই রবিায় ই-

রজরপ র্াধ্যলর্ ক্রয়ও হয় নাই। 

অজমন      

https://telecomdept.nothi.gov.bd/content/Nothi/3124/2022/01/11/nothi_3124_2022_01_11_11641891590.pdf?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NDIwODQwNjAsImlhdCI6MTY0MjA2NTQ2MCwianRpIjoiTVRZME1qQTJOVFEyTUE9PSIsImlzcyI6Imh0dHBzOlwvXC9ub3RoaS5nb3YuYmRcLyIsIm5iZiI6MTY0MjA2NTQ2MCwiZGF0YSI6eyJmaWxlIjoiTm90aGlcLzMxMjRcLzIwMjJcLzAxXC8xMVwvbm90aGlfMzEyNF8yMDIyXzAxXzExXzExNjQxODkxNTkwLnBkZiIsImZpbGVfYWNjZXNzX2tleSI6Im1TY0JGa1VRdmNUWXRpNGRGK0lQRWtWY0FUWkVvUDl0Q2ZpamVFYTF0dlwvVXBmSzRmSGxZNmgwaW5VeGtwQ3R6VFptVmI2cndQYUwyak5oOWdvUFBJQllYdFRuSGZoR2lGQm44ekxEOXNwQ21tcDZcLyt5SXI1aGhVbDBFUG5taCt5SW5JRTdicnhqNVVEYVNLcTQySEtBPT0ifX0.3Jy0ZdDSiVyc1Ku6DY_bDA5lNSKnxB1do1iLwGs5WUc
https://telecomdept.nothi.gov.bd/content/Nothi/3124/2022/01/11/nothi_3124_2022_01_11_31641891602.pdf?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NDIwODQwODIsImlhdCI6MTY0MjA2NTQ4MiwianRpIjoiTVRZME1qQTJOVFE0TWc9PSIsImlzcyI6Imh0dHBzOlwvXC9ub3RoaS5nb3YuYmRcLyIsIm5iZiI6MTY0MjA2NTQ4MiwiZGF0YSI6eyJmaWxlIjoiTm90aGlcLzMxMjRcLzIwMjJcLzAxXC8xMVwvbm90aGlfMzEyNF8yMDIyXzAxXzExXzMxNjQxODkxNjAyLnBkZiIsImZpbGVfYWNjZXNzX2tleSI6Im5aKzZCd244K1dLbExxcTdWMGUwSjJ5YVNOXC81M012QTBCYVRGZTFkclc5b0k3WG1EamtFYmcwY0x1d09lUVBpSUpwa2V0NVdWVTVzamJmUWZiMnM5eHNLVk13TjRxejh2RDVwaVExZ3RGbTBKQVJJMTZqUDZEaWxycTdNRk1PNkxuQTZKWlBTNXhZOVFsQUFoZFFcLzNnPT0ifX0.nt-3Ocr0ER8W6tmWgGIK-rrS-eL7LBnFl1xc8XtXiSE


দপ্তর/সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ মপরর ল্পনা (২০২১-২০২২)এর ষাণ্মারস  সর্য় ালল বাস্তবায়ন অগ্রগরত প্ররতলবদন 

দপ্তর/সংস্থার নার্: কেরলল াগাল াগ অরিদপ্তর 
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 া মক্রলর্র নার্  র্ মস

ম্পাদন 

সূচ  

 

সূচল র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়লনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১-

২০২২ 

অর্ মবছলরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২ ১র্ 

ত্রত্রর্ারস

ক  

অরজমত 

র্ান  

২য় 

ত্রত্রর্ারসল  

অরজমত র্ান  

(স্ব-মূল্যায়ন) 

ষাণ্মারস  

অরজমত র্ান  

(স্ব-মূল্যায়ন) 

র্ন্তব্য 

(ষাণ্মারস , ২০২১-২০২২, 

সর্য় ালল বাস্তবায়ন 

অগ্রগরতর প্রর্াণ ) 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অর্জন 

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 ১৬ 

৩.৪ সর ারর ও 

কবসর ারর 

কেরলল াগাল াগ 

কসবা 

পররচালন ারীর 

অব াঠালর্া ও 

কসবার রবস্তৃরত, 

কসবার র্ান ও 

গ্রাহ  সন্তুরষ্ট 

ইতযারদ রবষলয় 

সর্ীক্ষ্া 

পররচালনা। 

সর্ীক্ষ্া 

পররচা

রলত 

৪ তাররখ অরতররি 

র্হাপররচাল  

( াররগরর) 

৩০-০৬-

২০২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা    ৩০-০৬-

২০২২ 

    ষাণ্মারস  সর্য় ালল 

বাস্তবায়লনর জন্য প্রল াজয 

নয়। 
অজমন      

৩.৫  াররগরর ও 

নীরত-সহায়তা 

সংক্রান্ত দারয়ত্ব 

পালন-পদ্ধরত 

রলরপবদ্ধ রণ ও 

সহ র্ীলদর র্লধ্য 

অবরহত রণ 

দারখল

কৃত 

প্ররতলব

দন 

এবং 

বু ললে 

প্র াশ 

৪ সংখ্যা অরতররি 

র্হাপররচাল  

( াররগরর/করগুলল

েরর) 

২টি লক্ষ্যর্াত্রা  ১  ১   ২ ২ ১০. সংলাগ ৩.৫ 

(দারখলকৃত প্ররতলবদন, 

বু ললে এবং অর স আকদশ) 

অর্জন  ১    

কর্াে প্রাপ্ত নম্বর ৩.৭৫     ৩.৭৫ ১৩.২৫ ১৭  

োলগ মলের সালপলক্ষ্ প্রাপ্ত নম্বলরর শত রা হার ১০০%     ১০০% ১০০% ১০০%  

রব:দ্র:- ক ান ক্ররর্ল র  া মক্রর্ প্রল াজয না হলল তার  ারণ র্ন্তব্য  লালর্ উলেখ  রলত হলব। 

https://telecomdept.nothi.gov.bd/content/Nothi/3124/2022/01/11/nothi_3124_2022_01_11_41641891612.pdf?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NDIwODQxMDksImlhdCI6MTY0MjA2NTUwOSwianRpIjoiTVRZME1qQTJOVFV3T1E9PSIsImlzcyI6Imh0dHBzOlwvXC9ub3RoaS5nb3YuYmRcLyIsIm5iZiI6MTY0MjA2NTUwOSwiZGF0YSI6eyJmaWxlIjoiTm90aGlcLzMxMjRcLzIwMjJcLzAxXC8xMVwvbm90aGlfMzEyNF8yMDIyXzAxXzExXzQxNjQxODkxNjEyLnBkZiIsImZpbGVfYWNjZXNzX2tleSI6IlkyNmg1Z1ljeGYrVUFUWjNCbVlEVVwvRHVCaGE4SmdwNDh5dzVUOUFPMFwvMkpqU05iMTFLRzgxMVwvaHNwdTBsOGFYMTNHUEE3dUlrUDFCSUlHNlBwQjZJYjdMQzBRT3hINjdwWENpUEZNUXJ5SWo2MzdTbXlpUVBzbmk3aWdjTnAydDhrNVVHTzFUVGZLdWhEa05YeUJGUT09In19.s5oRmuT0vsK2WlbjjDCA4XfuEEw0Zhm5usxRbDAqCnQ

