
 
 

 

জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কর্ মপররকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

২য় ত্রৈর্ারিক অগ্রগতরত ্রতরতেদনন অঅেটোাদর-রিেিম্বর, ২০২২) 

নপ্তর/িংস্থার নার্ঃ কাররগতরর রশক্ষা অরিনপ্তর 

কার্ মক্রের্র নার্ কর্ মিম্পানন 

সূচক 

সূচেকর 

র্ান 

একক দাস্তদায়েন

র 

নারয়ত্ব্রতাপ্ত 

ব্যাক্তি/পদ 

২০২২-২৩ 

অর্ মদছেরর 

লক্ষযর্াৈা 

লক্ষযর্াৈা/ 

অজমন 

১র্ 

ককায়ার্ মার 

২য় 

ককায়ার্ মা

র 

৩য় 

ককায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ককায়ার্ মা

র 

ম াট 

অর্জন 

র্ন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৪ 

১. প্রক্তিষ্ঠাক্তনক ব্যবস্থা .................................  

১.১ ত্রনরতকতা করর্টির 

িভা আেয়াজন 

িভা 

আেয়ারজত 

১ িংখ্যা িহকারর 

পররচালক, 

শাখা-২ 

৪ লক্ষযর্াৈা ১ ১ ১ ১   

অজমন ১ ১   ২ ২৪/১০/২০২২ 

িাক্তিখে সভা 

অনুক্তষ্ঠি 

১.২ ত্রনরতকতা করর্টির 

িভার রিদ্ধান্ত দাস্তদায়ন 

দাস্তদারয়ত 

রিদ্ধান্ত 

৪ % িহকারর 

পররচালক, 

শাখা-২ 

১০০ লক্ষযর্াৈা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০  ২য় ত্রৈ াক্তসখক 

সংক্তিষ্ট গৃহীি 

সকল ক্তসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন কিা 

হখয়খে। 

অজমন ১০০ ১০০   ১০০ 

১.৩ সুশািন ্রতরতষ্ঠার 

রনরর্ত্ত অংশীজেনর 

অstakeholders) 

অংশগ্রহেন িভা 

অনুরষ্ঠত িভা ৪ িংখ্যা িহকারর 

পররচালক, 

শাখা-২ 

২ লক্ষযর্াৈা  ১  ১   

অজমন  ১   ১ ২৪/১০/২০২২ 

িাক্তিখে সভা 

অনুক্তষ্ঠি ১.৪ শুদ্ধাচার িংক্রান্ত 

্রতরশক্ষণ আেয়াজন 

্রতরশক্ষণ 

আেয়ারজত 

২ িংখ্যা িহকারর 

পররচালক, 

শাখা-২ 

২ লক্ষযর্াৈা  ১  ১   

অজমন  ১   ১ ২৬/১২/২০২২ 

িাক্তিখে প্রক্তিক্ষণ 

অনুক্তষ্ঠি 



 
 

১.৫ কর্ ম-পররেদশ উন্নয়ন 

অটিওএন্ডইভূক্ত অেকেজা 

র্ালার্াল রনষ্পরত্তকরণ/ 

নরর্ রদনষ্টকরণ/ পররষ্কার-

পররচ্ছন্নতা বৃরদ্ধ/ 

র্রহলােনর জন্য পৃর্ক 

ওয়াশরুের্র ব্যদস্থা করা 

ইতযারন) 

উন্নত কর্ ম-

পররেদশ 

২ িংখ্যা 

ও 

তাররখ 

িহকারর 

পররচালক, 

শাখা-২ 

৪  

ও 

১৫/০৯/২২ 

১৫/১১/২২ 

১৫/০৩/২৩ 

১৫/০৬/২৩ 

লক্ষযর্াৈা ১৫/০৯/২২ ১৫/১১/২২ ১৫/০৩/২৩ ১৫/০৬/২৩ 
 ৩০৬ নং কখক্ষ 

র্রহলােনর জন্য 

পৃর্ক 

ওয়াশরুের্র 

ব্যদস্থা করা 

হেয়েছ 

অজমন ১ ও 

১৫/০৯/২০২২ 

১ ও 

১৫/১১/২২ 

  ২ 

১.৬ আওতািীন র্াঠ 

পর্ মােয়র কার্ মালয় 

অ্রতের্াজয কক্ষেৈ) কর্তমক 

নারখলকৃত জাতীয় 

শুদ্ধাচার ককৌশল 

কর্ মপররকল্পনা ও 

পররদীক্ষণ ্রতরতেদনেনর 

ওপর রিিব্যাক ্রতনান 

রিিব্যাক 

িভা/ 

কর্ মশালা 

অনুরষ্ঠত 

৪ তাররখ িহকারর 

পররচালক, 

শাখা-২ 

৪ লক্ষযর্াৈা ১ ১ ১ ১  ৩০/১১/২০২২ 

িাক্তিখে সভা 

অনুক্তষ্ঠি হখয়খে। 

অজমন ১ ১   ২ 

২. আক্তথ জক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ………………….  

২.১ ২০২২-২৩ 

অর্ মদছেরর রাজস্ব এদং 

উন্নয়ন দােজের্র 

অনুের্ারনত ক্রয়-ররকল্পনা 

ওেয়দিাইের্ ্রতকাশ 

ক্রয়-

পররকল্পনা 

ওেয়দিাইের্ 

্রতকারশত 

২ তাররখ িহকারর 

পররচালক, 

শাখা-১ ও 

প্রকল্প 

ক্তিচালকগণ 

১৫/০৯/২২ লক্ষযর্াৈা ১৫/০৯/২২     অনুের্ারনত ক্রয়-

পররকল্পনা 

১৫/০৯/২২ তাররেখ  

্রতকাশ করা হেয়েছ। 
অজমন ১৫/০৯/২২    ১৫/০৯/

২২ 

২.২ অনুখ াক্তদি বাক্তষ জক 

ক্রয় পক্তিকল্পনাি যথাযথ 

বাস্তবায়ন ( িার্স্ব এবং 

উন্নয়ন বাখর্খটি ) 

ক্রয় 

পক্তিকল্পনা 

বাস্তবাক্তয়ি 

২ % সহকাক্তি 

পক্তিচালক-

১ ও প্রকল্প 

পক্তিচালকগ

ণ 

১০০% লক্ষযর্াৈা ১০ ২০ ২০ ৫০   

অজমন ০ ২২.৬১   ২২.৬১ চল ান 

২.৩ বাখর্ট বাস্তবায়ন বাখর্ট 

বাস্তবাক্তয়ি 

৩ % সহকাক্তি 

পক্তিচালক-

১ ও প্রকল্প 

পক্তিচালকগ

ণ 

১০০% লক্ষযর্াৈা ১৫ ১৫ ২৫ ৪৫   

অজমন ১৫ ১৫১   ৩০ চল ান 

৩ িংখ্যা ৪ লক্ষযর্াৈা ১ ১ ১ ১   



 
 

২.৪ ্রতকেল্পর PIC িভা 

আেয়াজন 

িভা 

আেয়ারজত 

িহকারর 

পররচালক -

৭  

অজমন ২ ২   ৪  

২.৫ ্রতকল্প ির্ারপ্ত কশেে 

্রতকেল্পর িম্পন 

অর্ানদাহন, করম্পউর্ার, 

আিদাদপৈ ইতযারন) রদরি 

কর্াতােদক হস্তান্তর করা 

্রতকেল্পর 

িম্পন রদরি 

কর্াতােদক 

হস্তান্তররত 

৫ তাররখ িহকারর 

পররচালক -

৭ 

৩০/০৬/২০২২ লক্ষযর্াৈা    ৩০/০৬/২

০২২ 

  

অজমন       

৩. শুদ্ধাচাি সংক্তিষ্ট এবং দুনীক্তি প্রক্তিখিাখে সহায়ক অন্যান্য ক্রায জক্র  ………………… ১৯ ( অগ্রাক্তেকাি ক্তভক্তিখি ১ নং সহ ন্যূনি  চািটি ক্রায জক্র  )  

৩.১ সিকাক্তি যানবাহখনি 

যথাযথ ব্যবহাি 

ক্তনক্তিিকিণ 

যানবাহন বিাদ্দ 

ও ব্যবহাি 

ক্তনক্তিিকিখণি 

প্রিয়ূন 

৩ িংখ্যা র্ানদাহন 

কর্ মকতমা 

২ লক্ষযর্াৈা    ২   

অজমন       

৩.২ দুনীরত ্রতরতেরােির 

জন্য কলাগতান িম্বরলত  

ব্যানার/ কিস্টুন/ 

কপাস্টার/রস্টকার/রকয়স্ক 

ইতযারন ্রতনশ মন  

রস্টকার 

লাগতােনা 

িম্পন্ন 

৫ তাররখ িহকারর 

পররচালক-

১ 

৩১/১২/২০২২ লক্ষযর্াৈা  ৩১/১২/২০

২২ 

    

অজমন  ৩১/১২/২০

২২ 

  ৩১/১২/২

০২২ 
দুনীরত 

্রতরতেরােির জন্য 

কলাগতান িম্বরলত  

কপাস্টার/রস্টকার/ 

ইতযারন ্রতনশ মন 

করা হেয়েছ 

৩.৩ শাখা/অরিশাখা  

পররনশ মন 

পররনশ মন 

িম্পন্ন 

৫ িংখ্যা র্হাপররচালক

/পররচালক/ 

িহকারর 

পররচালক 

৪ লক্ষযর্াৈা ১ ১ ১ ১   

অজমন ১ ২   ৩  

৩.৪ ্রতকেল্পর দাস্তদায়ন 

অগ্রগতরত 

পররনশ মন/পররদীক্ষণ 

পররনশ মন/ 

পররদীক্ষন 

িম্পন্ন 

৫ িংখ্যা ্রতকল্প 

পররচালক 

১২ লক্ষযর্াৈা ৩ ৩ ৩ ৩   

অজমন ৩ ৩   ৬  

 





























































































 

 

 

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল 

রুপ ল্পঃ সুখী সমৃদ্ধ কসানার বাাংলা 

অভিলক্ষ্যঃ রাষ্ট্রীয় প্রভতষ্ঠান ও সমাজজ সুসাশন প্রভতষ্ঠা 

  

 

“সততা আর ননভত তা মুদ্ধাচাজরর মূল  থা” 

 

 

 

 াভরগভর ভশক্ষ্া অভিদপ্তর 

 াভরগভর ও মাদ্রাসা ভশক্ষ্া ভবিাগ 

ভশক্ষ্া মন্ত্রণালয় 
































