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 া মক্রনর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচন র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়ননর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২২-

২০২৩ 

অর্ মবছনরর 

লক্ষ্যর্াৈা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩ ১র্ 

ত্রৈর্ারসন  

অজমননর 

লক্ষ্যর্াৈা 

১র্ 

ত্রৈর্ারসন  

অজমন 

র্ন্তব্য 

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…………………   ১৭ 

১.১ ত্রনরত তা 

 রর্টির সভা 

আনয়াজন 

সভা 

আনয়ারজত 

১ সংখ্যা ক া াল পনয়ন্ট 

 র্ ম তমা 

৪ লক্ষ্যর্াৈা ১ ১ ১ ১  ০.২৫ ০.২৫ আনয়ারজত সভার 

 া মরববরণী, হারজরা 

এবং কনাটিশ 

সংযুি। 

অজমন ১     

১.২ ত্রনরত তা 

 রর্টির সভার 

রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত 

রসদ্ধান্ত 

৪ % ত্রনরত তা 

 রর্টি 

১০০% 

 

লক্ষ্যর্াৈা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  ১ ১ রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

অগ্রগরত কপ্রররত, 

প্রর্াণ  সংযুি। 
অজমন ১০০%     

১.৩ সুশাসন 

প্ররতষ্ঠার রনরর্ত্ত 

অংশীজননর 

(stakeholders) 

অংশগ্রহনণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ৪ সংখ্যা উপপররচাল  

(প্রশাসন) 

২ লক্ষ্যর্াৈা  ১  ১  - - ১র্ ত্রৈর্ারসন র 

জন্য প্রন াজয নয়। অজমন      

১.৪ শুদ্ধাচার 

সংক্রান্ত প্ররশক্ষ্ণ 

আনয়াজন 

প্রশিক্ষণ 

আয় োশিত 

২ সংখ্যো উপপররচাল  

(প্ররশক্ষ্ণ) 

২ 

(৭০) 

লক্ষ্যর্াৈা  ১ 

(৩৫) 

 ১ 

(৩৫) 

 - - ১র্ ত্রৈর্ারসন র 

জন্য প্রন াজয নয়। 

অজমন      

১.৫  র্ ম-পররনবশ 

উন্নয়ন  

(টিওএন্ডইভুি 

অন নজা র্ালার্াল 

রনষ্পরত্ত রণ/ নরর্ 

রবনষ্ট রণ/ 

পররস্কার-

পররচ্ছন্নতা বৃরদ্ধ/ 

র্রহলানদর জন্য 

পৃর্  ওয়াশরুনর্র 

ব্যবস্থা  রা, 

ইতযারদ) 

 

উন্নত  র্ ম-

পররনবশ 

২ সংখ্যা ও 

তাররখ 

উপপররচাল  

(প্রশাসন) 

৩টি, ৩০-

০৬-২০২৩ 

লক্ষ্যর্াৈা    ৩০-০৬-

২০২৩ 

 - - ১র্ ত্রৈর্ারসন র 

জন্য প্রন াজয নয়। 

অজমন      

১.৬ আওতািীন 

র্াঠ প মানয়র 

 া মালয় (প্রন াজয 

কক্ষ্নৈ)  র্তম  

দারখলকৃত শুদ্ধাচার 

ক ৌশল 

 র্ মপরর ল্পনা 

ও ত্রৈর্ারস  

প্ররতনবদন 

দারখলকৃত ও 

আপনলাডকৃত 

৪ তাররখ ক া াল পনয়ন্ট 

 র্ ম তমা 

০৪-০৬-

২০২২, 

২৫-১০-

২০২২, 

২৫-০১-

২০২৩, 

লক্ষ্যর্াৈা ০৪-০৬-

২০২২ 

১৫-১০-

২০২২ 

১৫-০১-

২০২৩ 

১৫-০৪-

২০২৩ 

 - - রড.ও.টি এর র্াঠ 

প মানয় দপ্তর কনই। 

তনব, অরিদপ্তনরর 

শুদ্ধাচার ক ৌশল 

 র্ মপরর ল্পনা 

(২০২২-২৩) এ 

অজমন      

https://telecomdept.portal.gov.bd/site/common_document/d9d51a56-d984-4193-95dc-b1a558080912
https://telecomdept.portal.gov.bd/site/common_document/d9d51a56-d984-4193-95dc-b1a558080912
https://telecomdept.portal.gov.bd/site/common_document/d9d51a56-d984-4193-95dc-b1a558080912
https://telecomdept.portal.gov.bd/site/common_document/d9d51a56-d984-4193-95dc-b1a558080912
https://telecomdept.portal.gov.bd/site/common_document/159a62af-8b42-4dfe-ab34-5118b0c80342
https://telecomdept.portal.gov.bd/site/common_document/159a62af-8b42-4dfe-ab34-5118b0c80342
https://telecomdept.portal.gov.bd/site/common_document/159a62af-8b42-4dfe-ab34-5118b0c80342
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 া মক্রনর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচন র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়ননর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২২-

২০২৩ 

অর্ মবছনরর 

লক্ষ্যর্াৈা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩ ১র্ 

ত্রৈর্ারসন  

অজমননর 

লক্ষ্যর্াৈা 

১র্ 

ত্রৈর্ারসন  

অজমন 

র্ন্তব্য 

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 

 র্ মপরর ল্পনার 

ত্রৈর্ারস  অগ্রগরত 

প্ররতনবদননর উপর 

র ডব্যা  প্রদান  

 

২৫-০৪-

২০২৩ 

ত্রৈর্ারস  অগ্রগরত 

প্ররতনবদনসমূহ 

 র্াসর্নয় দারখল ও 

আপনলাড  রা হনব। 

২.  আরর্ ম  ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ........................     ১৫ 

২.১ ২০২২-২৩ 

অর্ ম বছনরর রাজস্ব 

এবং উন্নয়ন 

বানজনের 

অনুনর্ারদত ক্রয়-

পরর ল্পনা 

ওনয়বসাইনে 

প্র াশ 

ক্রয়-

পরর ল্পনা 

ওনয়বসাইনে 

প্র ারশত 

২ তাররখ পররচাল  

(প্রশাসন) 

৩১-০৭-

২০২২ 

লক্ষ্যর্াৈা ৩১-০৭-

২০২২ 

- - -  ২ ২ ক্রয় পরর ল্পনা 

ওনয়বসাইনে 

প্র ারশত, প্রর্াণ  

সংযুি। 

অজমন ২৮-০৭-

২০২২ 

    

২.২ অনুনর্ারদত 

বারষ ম  ক্রয় 

পরর ল্পনার 

 র্া র্ বাস্তবায়ন 

(রাজস্ব এবং 

উন্নয়ন বানজনের) 

 

 

ক্র  

পশিকল্পনো 

বোস্তবোশ ত 

 

২ % 

 

 

 

 

 

 

পররচাল  

(আইরসটি) 

১০০% লক্ষ্যর্াৈা ১০% ২৫% ৪০% ১০০%  ০.২ ০.২ ক্রয় পরর ল্পনা 

 ানজর  রর্টি 

গঠিত, পৈ স্মার  

সংযুি। 

অজমন ১০%     

২.৩ বানজে 

বাস্তবায়ন 

বোয়িট 

বোস্তবোশ ত  

৩ % অরতররি 

র্হাপররচাল , 

প্রশাসন ও 

অর্ ম)/ 

 াররগরর/ 

করগুনলেরর 

৮৫% লক্ষ্যর্াৈা ১০% ২৫% ৪০% ৮৫%  ০.৭৫ ০.৭৫ ১র্ ত্রৈর্ারসন  

বানজে বাস্তবায়ননর 

লক্ষ্যর্াৈা অজমননর 

প্রর্াণ  সংযুি। 

অজমন ২০.১৭%     

২.৪ প্র নল্পর 

PIC সভা 

আনয়াজন 

সভো 

আয় োশিত 

  ৩ সংখ্যো প্র ল্প 

পররচাল , 

“সুরবিা বরিত 

প্রতযন্ত অিনলর 

সর ারর 

প্রার্রর্  

রবদ্যালনয়র 

রশক্ষ্া ব্যবস্থা 

২ লক্ষ্যর্াৈা ১ ১    ১.৫ ১.৫ PIC সভার 

 া মরববরণী, কনাটিশ 

ও হারজরা সংযুি। 
অজমন ১     

https://telecomdept.portal.gov.bd/site/common_document/bd145d3c-499f-4e87-a61d-e4d6fb6765df
https://telecomdept.portal.gov.bd/site/common_document/bd145d3c-499f-4e87-a61d-e4d6fb6765df
https://telecomdept.portal.gov.bd/site/common_document/bd145d3c-499f-4e87-a61d-e4d6fb6765df
https://telecomdept.portal.gov.bd/site/common_document/bd145d3c-499f-4e87-a61d-e4d6fb6765df
https://telecomdept.portal.gov.bd/site/common_document/387dc814-4b82-40ca-91d1-447730c246e5
https://telecomdept.portal.gov.bd/site/common_document/387dc814-4b82-40ca-91d1-447730c246e5
https://telecomdept.portal.gov.bd/site/common_document/387dc814-4b82-40ca-91d1-447730c246e5
https://telecomdept.portal.gov.bd/site/common_document/387dc814-4b82-40ca-91d1-447730c246e5
https://telecomdept.portal.gov.bd/site/common_document/8a384035-f1f3-472a-b380-7556168c99ea
https://telecomdept.portal.gov.bd/site/common_document/8a384035-f1f3-472a-b380-7556168c99ea
https://telecomdept.portal.gov.bd/site/common_document/8a384035-f1f3-472a-b380-7556168c99ea
https://telecomdept.portal.gov.bd/site/common_document/8a384035-f1f3-472a-b380-7556168c99ea
https://telecomdept.portal.gov.bd/site/common_document/61f5537d-5726-4c83-b11f-e211271c08d4
https://telecomdept.portal.gov.bd/site/common_document/61f5537d-5726-4c83-b11f-e211271c08d4
https://telecomdept.portal.gov.bd/site/common_document/61f5537d-5726-4c83-b11f-e211271c08d4
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 া মক্রনর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচন র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়ননর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২২-

২০২৩ 

অর্ মবছনরর 

লক্ষ্যর্াৈা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩ ১র্ 

ত্রৈর্ারসন  

অজমননর 

লক্ষ্যর্াৈা 

১র্ 

ত্রৈর্ারসন  

অজমন 

র্ন্তব্য 

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 

রডরজোল রণ” 

শীষ ম  প্র ল্প 

২.৫ প্র ল্প সর্ারপ্ত 

কশনষ প্র নল্পর 

সম্পদ ( ানবাহন, 

 রম্পউোর, 

আসবাবপৈ 

ইতযারদ) রবরি 

কর্াতানব  হস্তান্তর 

 রা 

প্র নল্পর 

সম্পদ রবরি 

কর্াতানব  

হস্তান্তররত 

    ৫ তাররখ প্র ল্প 

পররচাল , 

“সুরবিা বরিত 

প্রতযন্ত অিনলর 

সর ারর 

প্রার্রর্  

রবদ্যালনয়র 

রশক্ষ্া ব্যবস্থা 

রডরজোল রণ” 

শীষ ম  প্র ল্প 

৩০-০৬-

২০২৩ 

লক্ষ্যর্াৈা    ৩০-০৬-

২০২৩ 

 - - রডওটি’র আওতায়  

রবটিআররস’র 

এসওএ   ান্ড 

র্াধ্যনর্ চলর্ান 

“সুরবিা বরিত 

প্রতযন্ত অিনলর 

সর ারর প্রার্রর্  

রবদ্যালনয়র রশক্ষ্া 

ব্যবস্থা 

রডরজোল রণ” 

প্র নল্পর কর্য়াদ াল 

অনু ায়ী ২০২২-২৩ 

অর্ মবছনরর ৩য় 

ক ায়াে মানর প্র ল্পটি 

সর্াপ্ত হনব। 

প্র নল্পর সম্পদ 

রববরণ সংযুরি-৩ এ 

বরণ মত হনয়নছ। 

অজমন      

৩. শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এবং দুনীরত প্ররতনরানি সহায়  অন্যান্য  া মক্রর্………   ১৮ (অগ্রারি ার রভরত্তনত ১নং সহ নুযনতর্ চারটি  া মক্রর্) 

৩.১ সর ারর 

 ানবাহননর 

 র্া র্ ব্যবহার 

রনরিত রণ 

‘কভরহন ল 

ম্যাননজনর্ন্ট 

রসনের্’ 

চালুকৃত 

৩ সংখ্যা 

(প্ররতস্বাক্ষ্ররত 

প্রতযয়নপৈ ও 

প্ররতনবদন) 

উপপররচাল  

(প্রশাসন) 

২ লক্ষ্যর্াৈা    ১    ১র্ ত্রৈর্ারসন র 

জন্য প্রন াজয নয়। অজমন      

৩.২ ‘কসবা ট্র্যার ং 

রসনের্’ এ নতুন 

কসবা অন্তভু মি রণ 

নতুন কসবা 

অন্তভু মিকৃত 

 

৫ সংখ্যা 

(প্ররতনবদন) 

অরতররি 

র্হাপররচাল  

(করগুনলেরর) ও 

আহ্বায় , 

রডওটি কসবা 

ট্র্ার ং  রর্টি 

১ লক্ষ্যর্াৈা  ১      ১র্ ত্রৈর্ারসন র 

জন্য প্রন াজয নয়। অজমন      

৩.৩ ই-কেন্ডানরর 

র্াধ্যনর্ ক্রয়  া ম 

সম্পাদন  

ই-কেন্ডানর 

সম্পন্ন 

৫ % পররচাল  

আইরসটি/ 

উপপররচাল  

(আইরসটি 

৪০% লক্ষ্যর্াৈা    ২০% ৪০%    ১র্ ত্রৈর্ারসন র 

জন্য প্রন াজয নয়। অজমন      



দপ্তর/সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ মপরর ল্পনা (২০২২-২০২৩) বাস্তবায়ননর ১র্ ত্রৈর্ারস  অগ্রগরত প্ররতনবদন 

দপ্তর/সংস্থার নার্: কেরলন াগান াগ অরিদপ্তর 

4 

 

 া মক্রনর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচন র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়ননর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২২-

২০২৩ 

অর্ মবছনরর 

লক্ষ্যর্াৈা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩ ১র্ 

ত্রৈর্ারসন  

অজমননর 

লক্ষ্যর্াৈা 

১র্ 

ত্রৈর্ারসন  

অজমন 

র্ন্তব্য 

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) 

৩.৪ ‘কোর ও 

ইননভন্টরর 

ম্যাননজনর্ন্ট 

রসনের্’ চালু রণ 

‘কোর ও 

ইননভন্টরর 

ম্যাননজনর্ন্ট 

রসনের্’ 

চালুকৃত 

৫ সংখ্যা 

(প্ররতনবদন) 

পররচাল  

(প্রশাসন)/ 

উপপররচাল  

(প্রশাসন) 

১টি লক্ষ্যর্াৈা ১     ৫ ৫ ‘কোর ও ইননভন্টরর 

ম্যাননজনর্ন্ট 

রসনের্’ চালুকৃত , 

অর স আনদশ ও 

প্ররতনবদন সংযুি। 

অজমন ১     

১র্ ত্রৈর্ারসন  কর্াে অজমন (স্ব-মূল্যায়ন)          ১০.৭ ১০.৭  

রব:দ্র:- ক ান ক্ররর্ন র  া মক্রর্ প্রন াজয না হনল তার  ারণ র্ন্তব্য  লানর্ উনেখ  রনত হনব 
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