
জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ মপরর ল্পনা, ২০২২-২৩ 

(০১ অক্টোবর ২০২২ হক্ে ৩১ ডিক্েম্বর ২০২২) 

ইরর্গ্রেশন ও পাসগ্রপার্ ম অরিদপ্তর, সুরক্ষা কসবা রবভাগ, স্বরাষ্ট্র র্ন্ত্রণালয় 

 ার্ মক্রগ্রর্র নার্  র্ মসম্পাদন সূচ  

 

সূচগ্র র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়গ্রনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২২-২০২৩ 

অর্ মবছগ্ররর 

লক্ষযর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অেগরত পররবীক্ষণ, ২০২২-২০২৩  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 আক্ োজন েভো আক্ োডজে ১ সংখ্যা ক া াল পগ্রয়ন্ট ৪ লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১  ০.৫০   

অজমন ১ ১    

১.২ ননরত তা  রর্টির সভার রসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত রসদ্ধান্ত ৪ % সংরিষ্ট স ল 

 র্ ম তমা 

১০০ লক্ষযর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০  ২    

অজমন ১০০ ১০০    

১.৩ সুশাসন প্ররতষ্ঠার রনরর্ত্ত 

অংশীজগ্রনর (stakeholders) 

অংশেহগ্রণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ৪ সংখ্যা অরতররি 

র্হাপররচাল  

(র্াসব্য ও অর্ ম) 

০২  লক্ষযর্াত্রা ১  ১   

২ 

 

অজমন ১     

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

(প্ররশক্ষণ ও 

 র্ মসম্পাদন 

ব্যবস্হাপনা) 

২  

 

লক্ষযর্াত্রা  ১ 

(২-৯ কেড 

 র্ ম তমা) 

 ১ 

(১০-২০ 

কেড 

 র্ ম তমা ও 

 র্ মচারী) 

 ১   

অজমন  ২৭-১২-

২০২২ 

   

১.৫  র্ ম-পররগ্রবশ উন্নয়ন (টিওএন্ডইভুি 

অগ্র গ্রজা র্ালার্াল রনষ্পরত্ত রণ/নরর্ 

রবনষ্ট রণ/পররষ্কার-পররচ্ছন্নতা 

বৃরদ্ধ/র্রহলাগ্রদর জন্য পৃর্  ওয়াশরুগ্রর্র 

ব্যবস্থা  রা ইতযারদ 

উন্নে কর্ ম-পডরক্বশ     ২ সংখ্যা ও 

তাররখ 

সংরিষ্ট স ল 

অরিশাখা প্রধোন 

৩টি 

৩০/০৯/২০২২ 

৩১/০৩/২০২৩ 

১৫/০৬/২০২৩ 

১টি- পররষ্কার-

পররচ্ছন্নতা বৃরদ্ধ 

৩১/০৩/২০২৩ 

(১ টি- র্রহলাগ্রদর 

জন্য পৃর্  

ওয়াশরুগ্রর্র ব্যবস্থা 

 রা) 
 

১৫.০৬.২০২৩ (১টি-

টিওএন্ডইভুক্ত 

অক্কক্জো র্োলোর্োল 

রনষ্পরত্ত রণ/নরর্ 

রবনষ্ট রণ) 

লক্ষযর্াত্রা ৩০.৯. 

২০২২ 

(১টি) 

 ৩১.০৩.২০

২৩ (১টি)  

১৫.০৬.২০

২৩(১টি) 

 ০.৬৭  

 

অজমন ২৮.০৯.২০২

২  

    



 ার্ মক্রগ্রর্র নার্  র্ মসম্পাদন সূচ  

 

সূচগ্র র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়গ্রনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২২-২০২৩ 

অর্ মবছগ্ররর 

লক্ষযর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অেগরত পররবীক্ষণ, ২০২২-২০২৩  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 

১.৬ আওতািীন র্াঠ পর্ মাগ্রয়র  ার্ মালয় 

(প্রগ্রর্াজয কক্ষগ্রত্র)  র্তম  দারখলকৃত 

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা 

ও পররবীক্ষণ প্ররতগ্রবদগ্রনর ওপর 

র ডব্যা  প্রদান 

র ডব্যা  

সভা/ র্ মশালা 

অনুরষ্ঠত 

৪ তাররখ উপপররচাল  

(প্ররশক্ষণ ও 

 র্ মসম্পাদন 

ব্যবস্হাপনা) 

৩১.১০.২০২২ 

৩১.০১.২০২৩ 

৩০.০৪.২০২৩ 

লক্ষযর্াত্রা  ৩১.১০. 

২০২২ 

৩১.০১. 

২০২৩ 

৩০.০৪. 

২০২৩ 

 ১.৩৩   

অজমন 

 

 ২৬-১০-

২০২২ 

   

২.  আডথ মক ব্যবস্থোপনো উন্ন ন ........................................................................ 

২.১ ২০২২-২৩ অর্ ম বছগ্ররর রাজস্ব এবং 

উন্নয়ন বাগ্রজগ্রর্র অনুগ্রর্ারদত ক্রয়-

পরর ল্পনা ওগ্রয়বসাইগ্রর্ প্র াশ 

ক্রয়-পরর ল্পনা 

ওগ্রয়বসাইগ্রর্ 

প্র ারশত 

২ তাররখ উপপরিচালক, 

সংস্হাপন 

৩১/০৭/২০২২ লক্ষযর্াত্রা ৩১/০৭/২০২২      ২  

অজমন 
৩১/০৭/২০২২ 

    

২.২ অনুগ্রর্ারদত বারষ ম  ক্রয় পরর ল্পনার 

র্র্ার্র্ বাস্তবায়ন (রাজস্ব এবং উন্নয়ন 

বাগ্রজগ্রর্র)  

ক্রয় পরর ল্পনা 

বাস্তবারয়ত 

২ % উপপরিচালক, 

সংস্হাপন 

১০০ লক্ষযর্াত্রা    ১০০    

অজমন      

২.৩ বাগ্রজর্ বাস্তবায়ন বাগ্রজর্ বাস্তবারয়ত ৩ % উপপরিচালক,  

(অর্ থ ও রনিীক্ষা) 

 

১০০     ১০০    

২.৪ প্রকয়ের PIC সভা আয় াজন  সভা আয় াশজত ৩ সংখ্যা প্র ল্প পররচাল  

(স ল) 

দুটি প্র ল্প 

PIC: ৪+৪=৮টি  

 

লক্ষযর্াত্রা ২ ২ ২ ২   ১.৫০   

অজমন ২  ২     

২.৫ প্র ল্প সর্ারপ্ত কশগ্রষ প্র গ্রল্পর সম্পদ 

(র্ানবাহন,  রম্পউর্ার, আসবাবপত্র 

ইতযারদ) রবরি কর্াতাগ্রব  হস্তান্তর  রা 

প্র গ্রল্পর সম্পদ রবরি 

কর্াতাগ্রব  

হস্তান্তররত 

৫ তাররখ সংরিষ্ট প্র ল্প 

পররচাল  

১৫.০৬.২০২৩ লক্ষযর্াত্রা    ১৫/০৬/২০২৩    

অজমন       

৩. শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এবং দুনীরত প্ররতগ্ররাগ্রি সহায়  অন্যান্য  ার্ মক্রর্……………. ১৮  

৩.১ েরকোডর যোনবোহক্নর যথোযথ 

ব্যবহোর ডনডিেকরণ 

েরকোডর যোনবোহক্নর 

যথোযথ ব্যবহোর 

৩ % উপপরিচালক 

প্রশাসন 

১০০ লক্ষযর্াত্রা    ১০০    

অজমন      

৩.২ অরিনস্থ ০৬ টি (চট্টোর্, 

উত্তরা,র্াত্রাবাড়ী,বগুড়া,  ররদপুর এবং 

রাজবাড়ী) পাসগ্রপার্ ম অর গ্রসর কসবার 

র্াগ্রনান্নয়গ্রন  ার্ মক্রর্ েহণ  

কসবার র্াগ্রনান্নয়গ্রন 

 ার্ মক্রর্ গৃহীত  

৫  ননরত তা  রর্টির 

সদস্য 

 লক্ষযর্াত্রা        

অজমন      

৩.৩ র্ার্লা রনস্পরত্ত  ার্ মক্রর্ 

কজারদার রণ 

রনস্পরত্তকৃত র্ার্লা  ৫ % উপপরিচালক, 

প্রশাসন 

৩০ লক্ষযর্াত্রা    ৩০    

অজমন      



 ার্ মক্রগ্রর্র নার্  র্ মসম্পাদন সূচ  

 

সূচগ্র র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়গ্রনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২২-২০২৩ 

অর্ মবছগ্ররর 

লক্ষযর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অেগরত পররবীক্ষণ, ২০২২-২০২৩  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 

৩.৪ প্রোডেষ্ঠোডনক গণশুনোডন আক্ োজন প্রারিষ্ঠারনক 

গণশুনারন আয় ারিি  

৫ সংখ্যা  অরতররি 

র্হাপররচাল   

(র্াসব্য ও অর্ ম) 

৪ লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১   ২.৫০   

অজমন ১   
১ 

   

কর্ার্  ১৩.৫   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


