
                     আঞ্চলিক/মাঠ পর্ যায়ের কার্ যািয়ের জাতীে শুদ্ধাচার ককৌশি কম য-পলরকল্পনা, ২০২১-২০২২ (২ে ককাোর্ যার) তালরখঃ ২০ লিয়েম্বর ২০২১ 

আঞ্চলিক/মাঠ পর্ যায়ের কার্ যািয়ের নাম: মহাপলরচািক এর কার্ যািে, টিএেলে, গাজীপুর। 

কার্ যক্রয়মর নাম কম যেম্পাদন 

সূচক 

 

সূচয়কর 

মান 

একক 

 

বাস্তবােয়নর

দালেত্বপ্রাপ্ত 

ব্যলি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ যবছয়রর 

িক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবােন অগ্রগলত পলরবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  মন্তব্য 

িক্ষ্যমাত্রা/ 

অজযন 

১ম 

ককাোর্ যার 

২ে 

ককাোর্ যার 

৩ে 

ককাোর্ যার 

৪র্ য 

ককাোর্ যার 

কমার্ 

অজযন 

অলজযত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রালতষ্ঠালনক ব্যবস্থা………………………………..... 

১.১ ননলতকতা কলমটি েভা আয়োজন েভা আয়োলজত ৪ েংখ্যা ক াকাি 

পয়েন্ট 

কম যকতযা 

৪ িক্ষ্যমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজযন ১ 

(প্রমানক) 

১ 

(প্রমানক) 

   

১.২ ননলতকতা কলমটির েভার লেদ্ধান্ত 

বাস্তবােন 

বাস্তবালেত 

লেদ্ধান্ত 

৬ % েংলিষ্ট 

েকি 

কম যকতযা 

৮০% 

৮০% 

৮০% 

৮০% 

িক্ষ্যমাত্রা ৮০ 

 

৮০ ৮০ ৮০    

অজযন ৮০ 

(প্রমানক) 

১০০ 

(প্রমানক) 

   

১.৩ সুশােন প্রলতষ্ঠার লনলমত্ত 

অংশীজয়নর (stakeholders) 

অংশগ্রহয়ণ  েভা 

অনুলষ্ঠত েভা ৪ েংখ্যা লিলজএম 

(প্রশােন) 

৪ িক্ষ্যমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজযন ১ 

(প্রমানক) 

১ 

(প্রমানক) 

   

১.৪ শুদ্ধাচার েংক্রান্ত প্রলশক্ষ্ণ 

আয়োজন  

প্রলশক্ষ্ণ 

আয়োলজত 

    ২ েংখ্যা 

এবং 

জন 

লজএম 

(প্রলশক্ষ্ণ) 

৪ 

(৬০) 

িক্ষ্যমাত্রা ১ 

(১৫) 

১ 

(১৫) 

১ 

(১৫) 

১ 

(১৫) 

 

 

  

অজযন ১ 

(১৬) 

(প্রমানক) 

১ 

(১৬) 

(প্রমানক) 

   

১.৫ কম য-পলরয়বশ উন্নেন (স্বাস্থযলবলি 

অনুেরণ/টিওএন্ডইভুি অয়কয়জা 

মািামাি লবনষ্টকরণ/পলরষ্কার-

পলরচ্ছন্নতা বৃলদ্ধ ইতযালদ  

উন্নত কম য-

পলরয়বশ 

৩ েংখ্যা 

ও 

তালরখ 

লিলজএম 

(প্রশােন) 

২ 

ও 

২০.১২.২১ 

২০.০৬.২২ 

িক্ষ্যমাত্রা 

 

- ২০.১২.২১ - ২০.৬.২২    

কার্ যক্রয়মর 

লববরণ 

 

অজযন - ১৯.১২.২১ 

(প্রমানক) 

   

১.৬ জাতীে শুদ্ধাচার ককৌশি কম য-

পলরকল্পনা, ২০২১-২২ ও নত্রমালেক 

পলরবীক্ষ্ণ প্রলতয়বদন দপ্তর/েংস্থাে 

দালখি ও স্ব স্ব ওয়েবোইয়র্ 

আপয়িািকরণ  

 কম য-পলরকল্পনা  

ও নত্রমালেক 

প্রলতয়বদন 

দালখিকৃত ও 

আপয়িািকৃত  

৪ তালরখ ক াকাি 

পয়েন্ট 

কম যকতযা 

এবং 

লিলজএম 

(য়কাে য 

উন্নেন) 

৩০.৬.২১ 

(কম য 

পলরকল্পনা)ও 

২০.০৯.২১ 

২০.১২.২১ 

২০.০৩.২২ 

২০.০৬.২২ 

(প্রলতয়বদন) 

িক্ষ্যমাত্রা ৩০.৬.২১ 

(কম য 

পলরকল্পন)ও 

২০-৯-২১ 

(প্রলতয়বদন) 

২০.১২.২১ 

 

২০.০৩.২২ 

 

২০.৬.২২   ওয়েবোইর্ এ 

দৃশ্যমান 

অজযন ২৯.৬.২১ 

(কম য 

পলরকল্পনা) 

১৯.৯.২১ 

(প্রলতয়বদন) 

 ২০.১২.২১ 

(প্রলতয়বদন) 

   

১.৭ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এবং 

পুরস্কারপ্রাপ্তয়দর তালিকা ওয়েবোইয়র্ 

প্রকাশ 

 

প্রদত্ত পুরস্কার   ৩ তালরখ    

 

      ককন্দ্রীে কার্ যািে 

হয়ত করা হে। 

পাতা - ১/২ 
 

https://drive.google.com/file/d/1dNB_s4LZ2YLHOddt_WVO1jCHW9XEhneZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YGD7jSOxwZoQEdF0KSqvI6cDpMCbwVZq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sgbFnCWRfdgBmHY-tOuO9vy2jU224Cif/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14qCq22CukqvvTh1oDnTevn7_LvytqU_Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b8Eza8pSZ6F40tkZqswnJnxThTCH4JBm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xENQp3N0_WaxZZNxVL7y79u-qsvTBJ7q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XHHnsA2SiZS_iq93PNXIU0tpi9BgDsgT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16gwgo7f2My2gVy9qJK0tgkkHIKlu-Jn0/view?usp=sharing
http://www.tsc.gov.bd/wp-content/uploads/2021/09/NIS-21-22_1.5.pdf
http://www.tsc.gov.bd/wp-content/uploads/2021/09/NIS-21-22_1.5.pdf
https://drive.google.com/file/d/10TmLr5C9MKvvE_YkwZovSuTotZAnEDOF/view?usp=sharing
http://www.tsc.gov.bd/?page_id=821
http://www.tsc.gov.bd/?page_id=821
http://www.tsc.gov.bd/?page_id=824
https://www.tsc.gov.bd/?page_id=824


কার্ যক্রয়মর নাম কম যেম্পাদন 

সূচক 

 

সূচয়কর 

মান 

একক 

 

বাস্তবােয়নর

দালেত্বপ্রাপ্ত 

ব্যলি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ যবছয়রর 

িক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবােন অগ্রগলত পলরবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  মন্তব্য 

িক্ষ্যমাত্রা/ 

অজযন 

১ম 

ককাোর্ যার 

২ে 

ককাোর্ যার 

৩ে 

ককাোর্ যার 

৪র্ য 

ককাোর্ যার 

কমার্ 

অজযন 

অলজযত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

২.  ক্রয়ের কক্ষ্য়ত্র শুদ্ধাচার ........................................................................ 

২.১ ২০২১-২২ অর্ য বছয়রর ক্রে-

পলরকল্পনা  ওয়েবোইয়র্ প্রকাশ 

ক্রে-পলরকল্পনা 

ওয়েবোইয়র্ 

প্রকালশত 

৪ তালরখ লিলজএম 

(প্রশােন) 

২০.৯.২১ িক্ষ্যমাত্রা ২০.৯.২১      ওয়েবোইর্ এ 

দৃশ্যমান 

অজযন ০৭.৯.২১     

৩. শুদ্ধাচার েংলিষ্ট এবং দুনীলত প্রলতয়রায়ি েহােক অন্যান্য কার্ যক্রম…………….. (অগ্রালিকার লভলত্তয়ত নুযনতম পাঁচটি কার্ যক্রম) 

৩.১ প্রলশক্ষ্নার্ীগয়ণর কেবােংক্রান্ত 

অলভয়র্াগ েমূহ দ্রুত লনষ্পলত্তকয়ল্প 

দালেত্বপ্রাপ্ত কম যকতযার নাম ও ক ান 

নম্বর র্র্াস্থায়ন প্রদশ যয়নর ব্যবস্থাকরণ 

প্রদলশ যত ৪ তালরখ লিলজএম 

(প্রশােন) 

১৫.৯.২১ 

- 

- 

- 

িক্ষ্যমাত্রা ১৫.৯.২১      ওয়েবোইর্ এ 

দৃশ্যমান অজযন ০৯.৯.২১ 

(প্রমানক) 

    

৩.২ অল ে কেশনারীর েঠিক 

ব্যবহার লনলিতকয়ল্প করলজোর 

কমইনয়র্ইনকরন  

িার্ায়বে 

প্রস্তুতকৃত 

৪ তালরখ লিলজএম 

(প্রলশক্ষ্ণ) 

- 

১৫.১২.২১  

িক্ষ্যমাত্রা  ১৫.১২.২১      

অজযন  ১৪.১২.২১ 

(প্রমানক) 

   

৩.৩ আেবাবপত্র এবং আইটি 

ইকুইপয়মন্ট এর ইনয়ভন্টলরকরণ 

বাস্তবালেত ৪ তালরখ লিলজএম 

(প্রশােন) 

- 

- 

১৫.৩.২২  

িক্ষ্যমাত্রা   ১৫.৩.২২     

অজযন      

৩.৪ Plagiarism কচলকং 

ে র্ওোর ব্যবহার কয়র ককায়ে যর 

প্রলশক্ষ্নার্ীয়দর এযাোইনয়মন্ট কচলকং 

Plagiarism 
কচলকং 

ে র্ওোর 

ব্যবহৃত 

৪ েংখ্যা 

(এযাো

ইনয়ম

ন্ট) ও 

তালরখ 

লজএম 

(য়কাে য 

উন্নেন) 

 

৪০ টি 

(১৬-৬-২২) 

িক্ষ্যমাত্রা    ৪০ টি 

(১৬-৬-২২) 

   

অজযন      

৩.৫  কম যচারীয়দর প্রলশক্ষ্ণ েংক্রান্ত 

িার্ায়বজ প্রস্তুতকরণ  

বাস্তবালেত ৪ তালরখ লিলজএম 

(প্রলশক্ষ্ণ) 

- 

- 

- 

১৬.৬.২২ 

িক্ষ্যমাত্রা    ১৬.৬.২২    

অজযন      

লব:দ্র:- ককান ক্রলময়কর কার্ যক্রম প্রয়র্াজয না হয়ি তার কারণ মন্তব্য কিায়ম উয়েখ করয়ত হয়ব। 

  

 

(য়মাহাম্মদ আব্দুর রলহম) 

মহাপলরচািক (অলতলরি দালেত্ব) 

কর্লিয়র্াগায়র্াগ ো  কয়িজ 

লবটিলেএি, গাজীপুর 

ক ানঃ 49261201 

 পাতা - ২/২ 

http://www.tsc.gov.bd/?page_id=904
http://www.tsc.gov.bd/?page_id=904
http://www.tsc.gov.bd/?page_id=841
http://www.tsc.gov.bd/?page_id=841
https://drive.google.com/file/d/136CV-eOpp8UIN7_A4J4IET1dL5orQQS3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qfQWqDBSGwT39kJJrVKiVXyeETNkntNH?usp=sharing

