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 া মক্রযর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচয র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়যনর দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২২-

২০২৩ 

অর্ মবছযরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩  র্ন্তব্য 

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…………………   ১৭ 

১.১ ননরত তা  রর্টির সভা 

আয় াজন 

সভা 

আয় াজজত 

১ সংখ্যা ফ াকাল পয় ন্ট কর্ মকতমা ৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.২ ননরত তা  রর্টির সভার 

রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত 

রসদ্ধান্ত 

৪ % ননজতকতা কজর্টি ১০০% 

 

লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০%  ১০০% ১০০%    

অজমন      

১.৩ সুশাসন প্ররতষ্ঠার রনরর্ত্ত 

অংশীজযনর 

(stakeholders) 

অংশগ্রহযণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ৪ সংখ্যা উপপজরচালক (প্রশাসন) ২ লক্ষ্যর্াত্রা  ১  ১    

অজমন      

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রজশক্ষণ 

আয় াজন 

প্রশিক্ষণ 

আয় োশিত 

২ সংখ্যো উপপজরচালক (প্রজশক্ষণ) ২ 

(৭০) 

লক্ষ্যর্াত্রা  ১ 

(৩৫) 

 ১ 

(৩৫) 

   

অজমন      

১.৫  র্ ম-পররযবশ উন্নয়ন  

(টিওএন্ডইভুি অয যজা 

র্ালার্াল রনষ্পরত্ত রণ/ নরর্ 

রবনষ্ট রণ/ পররস্কার-

পররচ্ছন্নতা বৃরদ্ধ/ র্রহলাযদর 

জন্য পৃর্  ওয়াশরুযর্র ব্যবস্থা 

 রা, ইতযারদ) 

 

উন্নত কর্ ম-

পজরয়েশ 

২ সংখ্যা ও 

তাররখ 

উপপজরচালক (প্রশাসন) ৩টি, ৩০-

০৬-২০২৩ 

লক্ষ্যর্াত্রা    ৩০-০৬-

২০২৩ 

  জনে মাজচত কার্ মক্রয়র্র 

নার্, োস্তো ন প্রজক্র া 

ও প্রর্াণয়কর জেেরণ 

সংযুরি-১ এ বরণ মত 

হযয়যছ। 

অজমন      

১.৬ আওতাধীন র্াঠ পর্ মায় র 

কার্ মাল  (প্রয়র্াজয ফক্ষয়ে) 

কর্তমক দারখলকৃত শুদ্ধাচার 

ক ৌশল  র্ মপরর ল্পনার 

নত্রর্ারস  অগ্রগরত 

প্ররতযবদযনর উপর রিডব্যা  

প্রদান  

 

 র্ মপরর ল্পনা 

ও নত্রর্ারস  

প্ররতযবদন 

দারখলকৃত ও 

আপযলাডকৃত 

৪ তাররখ ফ াকাল পয় ন্ট কর্ মকতমা ০৪-০৬-

২০২২, 

২৫-১০-

২০২২, 

২৫-০১-

২০২৩, 

২৫-০৪-

২০২৩ 

লক্ষ্যর্াত্রা ০৪-০৬-

২০২২ 

১৫-১০-

২০২২ 

১৫-০১-

২০২৩ 

১৫-০৪-

২০২৩ 

  জি.ও.টি এর র্াঠ 

পর্ মায়  দপ্তর ফনই। 

তয়ে, অজধদপ্তয়রর 

শুদ্ধাচার ফকৌশল 

কর্ মপজরকল্পনা 

(২০২২-২৩) এ 

নের্াজসক অগ্রগজত 

প্রজতয়েদনসমূহ 

র্থাসর্য়  দাজিল ও 

আপয়লাি করা হয়ে। 

অজমন      
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 া মক্রযর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচয র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়যনর দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২২-

২০২৩ 

অর্ মবছযরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩  র্ন্তব্য 

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 

২.  আজথ মক ব্যেস্থাপনা উন্ন ন ........................     ১৫ 

২.১ ২০২২-২৩ অর্ ম বছযরর 

রাজস্ব এবং উন্নয়ন বাযজযের 

অনুযর্ারদত ক্রয়-পরর ল্পনা 

ওযয়বসাইযে প্র াশ 

ক্রয়-

পরর ল্পনা 

ওযয়বসাইযে 

প্র ারশত 

২ তাররখ পজরচালক (প্রশাসন) ৩১-০৭-

২০২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩১-০৭-

২০২২ 

- - -   ক্রয়-পরর ল্পনা 

সংযশািন  রা প্রযয়াজন 

হযল, সংযশারিত ক্রয় 

পরর ল্পনা তৃতীয় 

প্রারন্তয  আপযলাড  রা 

হযব। 

অজমন      

২.২ অনুয়র্াজদত োজষ মক ক্র  

পজরকল্পনার র্থার্থ োস্তো ন 

(রাজস্ব এেং উন্ন ন োয়জয়ের) 

 

 

 

ক্র  

পশিকল্পনো 

বোস্তবোশ ত 

 

 

 

 

 

২ % 

 

 

 

 

 

 

পজরচালক (আইজসটি) ১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০% ২৫% ৪০% ১০০%    

অজমন      

২.৩ বাযজে বাস্তবায়ন বাজেট 

বাস্তবায়িত  

৩ % অরতররি র্হাপররচাল , 

প্রশাসন ও অর্ ম)/ 

 াররগরর/ করগুযলেরর 

৮৫% লক্ষ্যর্াত্রা ১০% ২৫% ৪০% ৮৫%    

অজমন      

২.৪ প্রকয়ল্পর PIC সভা 

আয় াজন 

সভো 

আয় োশিত 

  ৩ সংখ্যা প্র ল্প পররচাল , 

“সুরবিা বরিত প্রতযন্ত 

অিযলর সর ারর 

প্রার্রর্  রবদ্যালযয়র 

রশক্ষ্া ব্যবস্থা 

রডরজোল রণ” শীর্ ম  

প্র ল্প 

২ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১     চলর্ান প্র যল্পর নার্, 

কর্য়াদ, PIC সভা 

আয় াজয়নর সংখ্যা 

সংযুরি-২ এ বরণ মত 

হযয়যছ। এছাড়া, 

প্র যল্পর রডরপরপ’র 

প্রয াজয পাতা সংযুি 

 রা হযয়যছ। 

অজমন      

২.৫ প্র ল্প সর্ারপ্ত কশযর্ 

প্র যল্পর সম্পদ ( ানবাহন, 

 রম্পউোর, আসবাবপত্র 

ইতযারদ) রবরি কর্াতাযব  

হস্তান্তর  রা 

প্র যল্পর 

সম্পদ রবরি 

কর্াতাযব  

হস্তান্তররত 

    ৫ তাররখ প্র ল্প পররচাল , 

“সুরবিা বরিত প্রতযন্ত 

অিযলর সর ারর 

প্রার্রর্  রবদ্যালযয়র 

রশক্ষ্া ব্যবস্থা 

রডরজোল রণ” শীর্ ম  

প্র ল্প 

৩০-০৬-

২০২৩ 

লক্ষ্যর্াত্রা    ৩০-০৬-

২০২৩ 

  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 ২০২২-২৩ 

অজমন      
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 া মক্রযর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচয র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়যনর দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২২-

২০২৩ 

অর্ মবছযরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩  র্ন্তব্য 

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 

অর্ মবছযরর ৩য় 

ক ায়াে মাযর প্র ল্পটি 

সর্াপ্ত হযব। 

প্র যল্পর সম্পদ রববরণ 

সংযুরি-৩ এ বরণ মত 

হযয়যছ। 

৩. শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এবং দুনীরত প্ররতযরাযি সহায়  অন্যান্য  া মক্রর্………   ১৮ (অগ্রাজধকার জভজিয়ত ১নং সহ নুযনতর্ চারটি কার্ মক্রর্) 

৩.১ সরকাজর র্ানোহয়নর 

র্থার্থ ব্যেহার জনজিতকরণ 

 

‘য়ভজহয়কল 

ম্যায়নজয়র্ন্ট 

জসয়ের্’ 

চালুকৃত 

 

৩ সংখ্যা 

(প্ররতস্বাক্ষ্ররত 

প্রতযয়নপত্র ও 

প্ররতযবদন) 

 

উপপররচাল  (প্রশাসন) ২ লক্ষ্যর্াত্রা    ১    

অজমন      

৩.২ ‘য়সো ট্র্যাজকং জসয়ের্’ এ 

নতুন ফসো অন্তর্ভ মক্তকরণ 

নতুন কসবা 

অন্তভু মিকৃত 

 

৫ সংখ্যা 

(প্ররতযবদন) 

অজতজরক্ত র্হাপজরচালক 

(ফরগুয়লেজর) ও 

আহ্বা ক, জিওটি ফসো 

ট্র্াজকং কজর্টি 

১ লক্ষযর্াো  ১      

অজমন      

৩.৩ ই-ফেন্ডায়রর র্াধ্যয়র্ ক্র  

কার্ ম সম্পাদন  

ই-ফেন্ডায়র 

সম্পন্ন 

৫ % পজরচালক আইজসটি/ 

উপপজরচালক (আইরসটি 

বাস্তবায়ন) 

৪০% লক্ষযর্াো    ২০% ৪০%    

অজমন      

৩.৪ ‘কটার ও ইনযভন্টরর 

ম্যাযনজযর্ন্ট রসযটর্’ 

চালু রণ 

‘কটার ও 

ইনযভন্টরর 

ম্যাযনজযর্ন্ট 

রসযটর্’ 

চালুকৃত 

৫ সংখ্যা 

(প্ররতযবদন) 

পজরচালক (প্রশাসন)/ 

উপপজরচালক (প্রশাসন) 

১টি লক্ষ্যর্াত্রা ১       

অজমন      

জে:দ্র:- ফকান ক্রজর্য়কর কার্ মক্রর্ প্রয়র্াজয না হয়ল তার কারণ র্ন্তব্য কলায়র্ উয়েি করয়ত হয়ে। 
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সংযুরি ১: জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ মপরর ল্পনা, ২০২২-২০২৩ এর কার্ মক্রর্ নং ১.৫  র্ ম-পররযবশ উন্নয়ন সংক্রান্ত 

ক্ররর্  জনে মাজচত কার্ মক্রয়র্র নার্ োস্তো ন প্রজক্র া প্রর্াণক 

১ কর্ ম-পজরয়েশ উন্ন ন: 

অজধদপ্তয়রর লাইয়েজর কয়ক্ষর পজরয়েশ উন্ন ন   

 

(ক) অজধদপ্তয়রর লাইয়েজরর জন্য পুস্তক ক্র ।  

(ি) অজধদপ্তয়রর লাইয়েজর কয়ক্ষ এজস ও প্রয় াজনী  সংখ্যক 

আসোে (য়চ ার, প্রভৃজত) সংগ্রহ ও স্থাপন। 

 

ছজে (পূয়ে মর ও পয়রর) 

২ কর্ ম-পজরয়েশ উন্ন ন: 

র্রহলাযদর জন্য নার্াযজর স্থান ও পৃর্  ওয়াশরুযর্র ব্যবস্থা 

 রা 

 

(ক) অজধদপ্তয়র র্জহলা কর্ মচাজরয়দর জন্য নার্াযজর স্থান 

রনরদ মষ্ট রণপূব ম  প্রযয়াজনীয় উপ রণসমূহ সংগ্রহ ও সরবরাহ। 

 

(ি) অজধদপ্তয়র র্জহলা কর্ মচাজরয়দর জন্য পৃর্  ওয়াশরুর্ বরাদ্দ 

 রা এবং প্রযয়াজনীয় র্ার মং-কেে ওয়াশরুযর্র প্রযবশপযর্ স্থাপন। 

 

অজ স আয়দশ, ছজে 

৩ কর্ ম-পজরয়েশ উন্ন ন: 

অজধদপ্তয়র  া ার এজসংগুইশার স্থাপন ও রক্ষণায়েক্ষণ 

 

অজধদপ্তয়রর নতুন এসয়েনশন ভেয়ন প্রয় াজনী  সংখ্যক  া ার 

এসটিংগুইশার স্থাপন এেং জেদ্যর্ান  া ার এসটিংগুইশারসমূহ 

জরজ ল করা। 

অজ স আয়দশ, ছজে 
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সংযুরি ২:  

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ মপরর ল্পনা, ২০২২-২০২৩ এর কার্ মক্রর্ নং ২.৪: প্রকয়ল্পর PIC সভা আয় াজন সংক্রান্ত 

 

ক্ররর্  ফেজলয়র্াগায়র্াগ অজধদপ্তয়রর আওতা  চলর্ান প্রকয়ল্পর নার্ PIC সভা আয় াজয়নর সংখ্যা প্রকয়ল্পর জিজপজপ/টিএজপজপ এর প্রয়র্াজয পাতা 

১ “সুরবিা বরিত প্রতযন্ত অিযলর সর ারর প্রার্রর্  

রবদ্যালযয়র রশক্ষ্া ব্যবস্থা রডরজোল রণ” প্র ল্প 

২০২২-২৩ অথ মেছয়র ২টি প্রকয়ল্পর োস্তো নকাল বৃজদ্ধ সংক্রান্ত আয়দয়শর 

অনুজলজপ এেং অনুয়র্াজদত জিজপজপ’র প্রয়র্াজয 

পাতাসমূহ সংযুক্ত করা হয়লা। 
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সংযুরি ৩: 

প্র যল্পর সম্পদ রববরণ 

 

ক্ররর্  প্রকয়ল্পর নার্ প্র ল্প সর্ারপ্তর তাররখ প্র যল্পর সম্পদ রববরণ র্ন্তব্য 

১ “সুরবিা বরিত প্রতযন্ত অিযলর সর ারর 

প্রার্রর্  রবদ্যালযয়র রশক্ষ্া ব্যবস্থা 

রডরজোল রণ” প্র ল্প 

৩১ জানুয়ারর ২০২৩ সংযুি ছ  ১, ছ  ২ ও ছ  ৩ এ বরণ মত 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 ২০২২-২৩ অর্ মবছযরর ৩য় 

ক ায়াে মাযর প্র ল্পটি সর্াপ্ত হযব। 
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