
সংয োজনী ৪: দপ্তর/সংস্থোর জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ মপরর ল্পনা, ২০২১-২০২২ 

        

দপ্তর/সংস্থোর নার্: ইরর্গ্রেশন ও পাসগ্রপার্ ম অরিদপ্তর, সুরক্ষা কসবা রবভাগ, স্বরাষ্ট্র র্ন্ত্রণালয় 

 ার্ মক্রগ্রর্র নার্  র্ মসম্পাদন সূচ  

 

সূচগ্র র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়গ্রনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ মবছগ্ররর 

লক্ষযর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অেগরত পররবীক্ষণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারন  ব্যবস্থা……………………………….... 

১.১ ননরত তা  রর্টির সভা আয োজন সভো আয োজজত ৪ সংখ্যা ক া াল পগ্রয়ন্ট ৪ লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১  ১  

অজমন ১     

১.২ ননরত তা  রর্টির সভার রসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত রসদ্ধান্ত ৬ % সংরিষ্ট স ল 

 র্ ম তমা 

৮০ লক্ষযর্াত্রা ৮০ ৮০ ৮০ ৮০  ১.৫   

অজমন ১০০     

১.৩ সুশাসন প্ররতষ্ঠার রনরর্ত্ত 

অংশীজগ্রনর (stakeholders) 

অংশেহগ্রণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ২ সংখ্যা অরতররি 

র্হাপররচাল  

(র্াসব্য ও অর্ ম) 

০২ লক্ষযর্াত্রা  ১  ১    

অজমন      

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয় াজন প্রশিক্ষণ আয় াশজত ২ সংখ্যা উপপররচাল  

(প্ররশক্ষণ ও 

 র্ মসম্পাদন 

ব্যবস্হাপনা) 

২  

(৬০ জন)  

লক্ষযর্াত্রা  ১  ১    

অজমন      

১.৫  র্ ম-পররগ্রবশ উন্নয়ন  উন্নত কর্ ম-পজরযেশ     ২ সংখ্যা ও 

তাররখ 

স ল অরিশাখা 

প্রধোন 

৩০.৯.২০২১ 

(২টি- স্বোস্থযজেজধ 

অনুসরণ ও 

পজরষ্কোর-পজরচ্ছন্নতো 

বৃজি) 
 

১৫.০৬.২০২২ (১টি-

টিওএন্ডইভুক্ত 

অযকযজো র্োলোর্োল 

জেনষ্টকরণ) 

লক্ষযর্াত্রা ৩০.৯. 

২০২১ 

(২টি) 

  ১৫.০৬.২০

২২(১টি) 

 ১  

 

অজমন ০৮.০৮.২১     

অজমন ১২.০৮.২১     

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল 

 র্ মপরর ল্পনা, ২০২১-২২ ও নত্রর্ারস  

পররবীক্ষণ প্ররতগ্রবদন সংরিষ্ট র্ন্ত্রণালগ্রয় 

দারখল ও স্ব স্ব ওগ্রয়বসাইগ্রর্ 

আপগ্রলাড রণ 

 র্ মপরর ল্পনা  ও 

নত্রর্ারস  প্ররতগ্রবদন 

দারখলকৃত ও 

আপগ্রলাডকৃত 

    ১ তাররখ উপপররচাল  

(প্ররশক্ষণ ও 

 র্ মসম্পাদন 

ব্যবস্হাপনা) 

০৭.০৬.২০২১ 

১৫.১০.২০২১ 

১৫.০১.২০২২ 

১৫.০৪.২০২২ 

লক্ষযর্াত্রা ০৭.০৬. 

২০২১ 

১৫.১০. 

২০২১ 

১৫.০১. 

২০২২ 

১৫.০৪. 

২০২২ 

 ০.২৫ সাভমার 

রক্ষনাগ্রবক্ষন 

 ার্ মক্রগ্রর্র 

জন্য আপগ্রলাড 

সম্পন্ন  রগ্রত 

রবলম্ব হগ্রয়গ্রছ 

অজমন ১৩.০৭.২১     



 ার্ মক্রগ্রর্র নার্  র্ মসম্পাদন সূচ  

 

সূচগ্র র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়গ্রনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ মবছগ্ররর 

লক্ষযর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অেগরত পররবীক্ষণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১.৭ আওতোধীন আঞ্চজলক/ র্োঠ প মোয র 

কো মোল  (প্রয োজয ক্ষেযে) কর্তমক 

দারখলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল 

 র্ মপরর ল্পনা ও পররবীক্ষণ প্ররতগ্রবদগ্রনর 

ওপর র ডব্যা  প্রদান  

র ডব্যা  

সভা/ র্ মশালা 

অনুরষ্ঠত 

   ৪ তাররখ উপপররচাল  

(প্ররশক্ষণ ও 

 র্ মসম্পাদন 

ব্যবস্হাপনা) 

১৫.০৬.২০২১ 

৩১.১০.২০২১ 

৩১.০১.২০২২ 

৩০.০৪.২০২২ 

লক্ষযর্াত্রা ১৫.০৬. 

২০২১ 

৩১.১০. 

২০২১ 

৩১.০১. 

২০২২ 

৩০.০৪. 

২০২২ 

 ১  

অজমন ১২.০৬.২১     

১.৮ শুিোচোর পুরস্কোর প্রদোন এেং 

পুরস্কোরপ্রোপ্তযদর তোজলকো ওয েসোইযে 

প্রকোশ 

প্রদত্ত পুরস্কোর     ১ তোজরখ অরতররি 

র্হাপররচাল  

(র্াসব্য ও অর্ ম) 

১৫.০৬. 

২০২২ 

লক্ষযর্াত্রা    ১৫.০৬. 

২০২২ 

   

অজমন      

২.  আজথ মক ব্যেস্থোপনো উন্ন ন ........................................................................ 

২.১ ২০২১-২২ অর্ ম বছগ্ররর ক্রয়-

পরর ল্পনা (প্র গ্রল্পর অনুগ্রর্ারদত বারষ ম  

ক্রয় পরর ল্পনাসহ) ওগ্রয়বসাইগ্রর্ প্র াশ 

ক্রয়-পরর ল্পনা 

ওগ্রয়বসাইগ্রর্ 

প্র ারশত 

২ তাররখ উপপরিচালক, 

সংস্হাপন 

৩১/০৭/২১ (১র্ বার), 

৩০/০৪/২২ 

(সংগ্রশারিত ক্রয়-

পরর ল্পনার কক্ষগ্রত্র) 

লক্ষযর্াত্রা ৩১.০৭. 

২০২১ 

  ৩০.৪.২০২২  ১  

অজমন ১১.০৮.২১     

২.২ প্রকয়ের PSC ও PIC সভা 

আয় াজন  

সভা আয় াশজত ২ সংখ্যা প্র ল্প পররচাল  

(স ল) 

দুটি প্র ল্প 

PIC: ৪+৪ 

PSC: ২+২ 

লক্ষযর্াত্রা ৩ ৩ ৩ ৩  ০.৫  

অজমন ৩     

২.৩ বাশষ িক উন্ন ন কর্ িসূশচ বাস্তবা ন বাশষ িক উন্ন ন 

কর্ িসূশচ বাস্তবাশ ত 

   ২ % প্র ল্প পররচাল  

(স ল) 

১০০ লক্ষযর্াত্রা ১০ ৪০ ৮০ ১০০  ০.৫ ক্রর্পুরিভুত 

অজমন ৩৮     

২.৪ প্র ল্প সর্ারপ্ত কশগ্রষ প্র গ্রল্পর সম্পদ 

(র্ানবাহন,  রম্পউর্ার, আসবাবপত্র 

ইতযারদ) রবরি কর্াতাগ্রব  হস্তান্তর  রা 

প্র গ্রল্পর সম্পদ রবরি 

কর্াতাগ্রব  

হস্তান্তররত 

    ২ তোজরখ সংরিষ্ট প্র ল্প 

পররচাল  

৩১.০৩.২২ লক্ষযর্াত্রা   ৩১.০৩.২২     

অজমন      

৩. শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এবং দুনীরত প্ররতগ্ররাগ্রি সহায়  অন্যান্য  ার্ মক্রর্……………. (অগ্রোজধকোর জভজত্তযত নুযনতর্ পাঁচটি কো মক্রর্) 

৩.১ ই-যেন্ডোযরর র্াধ্যগ্রর্ ক্রয় ার্ ম 

সম্পাদন 

ই-কর্ন্ডাক্ষর ক্র  

সম্পন্ন 

৪ % উপপরিচালক, 

সংস্হাপন 

৮০ লক্ষযর্াত্রা    ৮০   ক্রর্পুরিভুত 

অজমন      

৩.২ র্ার্লা রনষ্পরত্ত  ার্ মক্রর্ 

কজারদার রণ  

রনষ্পরত্তকৃত র্ার্লা  ৩ % উপপরিচালক 

(প্রশাসন) 

৬০ লক্ষযর্াত্রা    ৬০   ক্রর্পুরিভুত 

অজমন      



 ার্ মক্রগ্রর্র নার্  র্ মসম্পাদন সূচ  

 

সূচগ্র র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়গ্রনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ মবছগ্ররর 

লক্ষযর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অেগরত পররবীক্ষণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৩.৩ দুনীরত দর্ন আইন রবষগ্রয় প্ররশক্ষণ 

প্রদান 

আগ্রয়ারজত প্ররশক্ষণ ৪ সংখ্যা উপপররচাল  

(প্ররশক্ষণ ও 

 র্ মসম্পাদন 

ব্যবস্হাপনা) 

২টি 

(৬০ জন) 

লক্ষযর্াত্রা  ১  ১    

অজমন      

৩.৪ প্রোজতষ্ঠোজনক গণশুনোজন  আয োজন  প্রোজতষ্ঠোজনক 

গণশুনোনী আয োজজত 

৩ সংখ্যা অরতররি 

র্হাপররচাল  

(র্াসব্য ও অর্ ম) 

৩ লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১  ০.৭৫  

অজমন ১      

৩.৫ অজধনস্ত শোখো/অজিযসর 

কর্ মকতমো/কর্ মচোরীযদর সোযথ র্তজেজনর্  

সভো আয োজন 

র্তজেজনর্  সভো 

আয োজজত 

৩ সংখ্যা উপপরিচালক 

(প্রশাসন) 

৪টি লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১  ০.৭৫  

অজমন ১     

৩.৬ অনলাইন রসগ্রেগ্রর্ অরভগ্রর্াগ 

রনষ্পরত্ত রণ 

অরভগ্রর্াগ 

রনষ্পরত্তকৃত 

৩ % উপপরিচালক 

(প্রশাসন) 

৮০ লক্ষযর্াত্রা ৮০ ৮০ ৮০ ৮০  ০.৭৫  

অজমন ১০০     

                                                                                                                                                                                                                                                                           কর্ার্ঃ  ৯.০০     

 


