
পরিরিষ্ট-'খ' 

                     জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌিল কর্ ম-পরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩  

দপ্তি/সংস্থাি নার্:   ট্রান্সপপার্ ম এন্ড ইকুপেপপর্ন্ট কর্ইনপর্ন্যান্স অর্ মানাইপেিন 

কার্ মক্রপর্ি নার্ কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচপকি 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবােপনি 

দারেত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২২-

২০২৩ 

অর্ মবছপিি 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবােন অগ্রর্রি পরিবীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অেমন 

১র্ 

ককাোর্ মাি 

২ে 

ককাোর্ মাি 

৩ে 

ককাোর্ মাি 

৪র্ ম 

ককাোর্ মাি 

কর্ার্ 

অেমন 

অরেমি 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারিষ্ঠারনক ব্যবস্থা………………………………..... 

১.১ ননরিকিা করর্টিি সভা 

আপোেন 

সভা 

আপোরেি 

১ সংখ্যা ফ াকাল 

পয়য়ন্ট 

কর্ মকতমা 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অেমন      

১.২ ননরিকিা করর্টিি সভাি রসদ্ধান্ত 

বাস্তবােন 

বাস্তবারেি 

রসদ্ধান্ত 

৪ % সকল 

কর্ মকতমা  

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অেমন      

১.৩ সুিাসন প্ররিষ্ঠাি রনরর্ত্ত 

অংিীেপনি (stakeholders) 

অংিগ্রহপণ  সভা 

অনুরষ্ঠি সভা ৪ সংখ্যা ওয়াকমশপ 

র্ায়েজার 

২ লক্ষ্যর্াত্রা ১  ১     

অেমন      

১.৪ শুদ্ধাচাি সংক্রান্ত প্ররিক্ষ্ণ 

আপোেন 

প্ররিক্ষ্ণ 

আপোরেি 

২ সংখ্যা ফ াকাল 

পয়য়ন্ট 

কর্ মকতমা 

১০০ জে লক্ষ্যর্াত্রা 

 

২৫ জে 

 

২৫ জে 

 

 

২৫ জে 

 

 

২৫ জে 

 

 

 

 

  

অেমন      

১.৫ কর্ ম-পরিপবি উন্নেন (১.পরিষ্কাি-

পরিচ্ছন্নিা বৃরদ্ধ, ১. নরর্ রবনষ্টকিণ 

ইিযারদ  

উন্নি  

কর্ ম-পরিপবি 

২ সংখ্যা 

ও 

িারিখ 

প্রশাসনেক 

কর্ মকতমা 

১ 

ও 

৩১.০৭.২২, 

২ 

ও 

৩১.০৩.২৩ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১ 

ও 

৩১.০৭.২২ 

 ২ 

ও 

৩১.০৩.২

৩ 

    

অেমন      

১.৬ আওিাধীন র্াঠ পর্ মাপেি 

কার্ মালে (প্রপর্ােয কক্ষ্পত্র) কর্তমক 

দারখলকৃি োিীে শুদ্ধাচাি ককৌিল 

কর্ ম-পরিকল্পনাি নত্রর্ারসক অগ্রর্রি  

প্ররিপবদপনি ওপি রিডব্যাক প্রদান  

রিডব্যাক 

সভা/কর্ মিালা 

অনুরষ্ঠি 

৪ িারিখ   লক্ষ্যর্াত্রা       র্াঠ পর্ মায়য় 

ফকাে 

অন স ফেই 

নিধায় 

প্রয়র্াজয েয় 

অেমন      



কার্ মক্রপর্ি নার্ কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচপকি 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবােপনি 

দারেত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২২-

২০২৩ 

অর্ মবছপিি 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবােন অগ্রর্রি পরিবীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অেমন 

১র্ 

ককাোর্ মাি 

২ে 

ককাোর্ মাি 

৩ে 

ককাোর্ মাি 

৪র্ ম 

ককাোর্ মাি 

কর্ার্ 

অেমন 

অরেমি 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

২.  আরর্ মক ব্যবস্থাপনা উন্নেন ........................................................................ 

২.১ ২০২২-২৩ অর্ ম বছপিি িােস্ব 

এবং উন্নেন বাপেপর্ি অনুপর্ারদি  

ক্রে-পরিকল্পনা  ওপেবসাইপর্ প্রকাি  

ক্রে-পরিকল্পনা 

ওপেবসাইপর্ 

প্রকারিি 

২ িারিখ নিসািরক্ষণ 

কর্ মকতমা 

৩১.০৭.২২ লক্ষ্যর্াত্রা ৩১.০৭.২২       

অেমন      

 ২.২ অনুপর্ারদি বারষ মক ক্রে 

পরিকল্পনাি র্র্ার্র্ বাস্তবােন (িােস্ব 

এবং উন্নেন বাপেপর্ি)  

ক্রে পরিকল্পনা 

বাস্তবারেি 

২ % ওয়াকমশপ 

ম্যায়েজার 

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অেমন      

২.৩  বাপের্ বাস্তবােন  বাপের্ 

বাস্তবারেি 

৩ % ওয়াকমশপ 

ম্যায়েজার 

 লক্ষ্যর্াত্রা        

অেমন      

২.৪ প্রকপল্পি  PIC সভা আপোেন  সভা আপোরেি ৩ সংখ্যা   লক্ষ্যর্াত্রা       ফকাে প্রকল্প 

ফেই নিধায় 

প্রয়র্াজয েয় 

অেমন      

২.৫ প্রকল্প সর্ারপ্ত কিপষ প্রকপল্পি 

সম্পদ (র্ানবাহন, করম্পউর্াি, 

আসবাবপত্র ইিযারদ) রবরধ কর্ািাপবক 

হস্তান্তি কিা 

প্রকপল্পি সম্পদ 

রবরধ কর্ািাপবক 

হস্তান্তরিি 

   ৫ িারিখ   লক্ষ্যর্াত্রা       ফকাে প্রকল্প 

ফেই নিধায় 

প্রয়র্াজয েয় 
অেমন      

৩. শুদ্ধাচাি সংরিষ্ট এবং দুনীরি প্ররিপিাপধ সহােক অন্যান্য কার্ মক্রর্…………….. ১৮ (অগ্রারধকাি রভরত্তপি ১ নং সহ নুযনির্ চািটি কার্ মক্রর্) 

৩.১ সিকারি র্ানবাহপনি র্র্ার্র্ 

ব্যবহাি রনরিিকিণ  

  ৩    লক্ষ্যর্াত্রা       ফকাে 

কর্ মকতমা 

সুদমুক্ত 

গানি ক্রয় 

কয়রনে 

নিধায় 

প্রয়র্াজয েয় 

অেমন      

৩.২ স্টক ম্যায়েজয়র্য়ন্টর স্বচ্ছতা 

নেনিতকরণ 

স্টক 

ম্যায়েজয়র্য়ন্টর 

স ট ওয়যার 

প্রস্তুতকৃত 

 ৫ তানরখ ওয়াকমশপ 

ম্যায়েজার 

৩১.০৩.২২ লক্ষ্যর্াত্রা   ৩১.০৩.২

২ 

    

অেমন      



কার্ মক্রপর্ি নার্ কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচপকি 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবােপনি 

দারেত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২২-

২০২৩ 

অর্ মবছপিি 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবােন অগ্রর্রি পরিবীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অেমন 

১র্ 

ককাোর্ মাি 

২ে 

ককাোর্ মাি 

৩ে 

ককাোর্ মাি 

৪র্ ম 

ককাোর্ মাি 

কর্ার্ 

অেমন 

অরেমি 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৩.৩ র্ারি কর্িার্পিি স্বচ্ছিা 

রনরিিকিণ  

র্ারি কর্িার্পিি 

স্বচ্ছিা ডার্াপবে 

প্রস্তুিকৃি 

 ৫ তানরখ ওয়াকমশপ 

ম্যায়েজার 

৩১.১২.২২ লক্ষ্যর্াত্রা  ৩১.১২.২২      

অেমন      

৩.৪ কসবাি র্ান উন্নেপন শাখা 

পনরদশ মে 

পনরদশ মেকৃত ৫ সংখ্যা ওয়াকমশপ 

ম্যায়েজার 

১২ লক্ষ্যর্াত্রা ৩ ৩ ৩ ৩    

অেমন      

 

রব:দ্র:- ককান ক্ররর্পকি কার্ মক্রর্ প্রপর্ােয না হপল িাি কািণ র্ন্তব্য কলাপর্ উপেখ কিপি হপব। 

 


