
                     অঞ্চলরক/ভাঠ ম যায়েয কাম যারয়েয জাতীে শুদ্ধাচায ককৌর কভ য-লযকল্পনা, ২০২১-২০২২ (৩ে ককাোর্ যায) তালযখঃ ২০ ভাচ য ২০২২ লরঃ 

অঞ্চলরক/ভাঠ ম যায়েয কাম যারয়েয নাভ: ভহালযচারক এয কাম যারে, টিএসলস, গাজীপুয। 

কাম যক্রয়ভয নাভ কভ যসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচয়কয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফােয়নয

দালেত্বপ্রাপ্ত 

ব্যলি/দ 

২০২১-২০২২ 

থ যফছয়যয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফােন গ্রগলত লযফীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

জযন 

১ভ 

ককাোর্ যায 

২ে 

ককাোর্ যায 

৩ে 

ককাোর্ যায 

৪থ য 

ককাোর্ যায 

কভার্ 

জযন 

লজযত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রালতষ্ঠালনক ব্যফস্থা………………………………..... 

১.১ ননলতকতা কলভটি সবা অয়োজন সবা অয়োলজত ৪ সংখ্যা কপাকার 

য়েন্ট 

কভ যকতযা 

৪ রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ১    

জযন ১ 

(প্রভানক) 

১ 

(প্রভানক) 

১ 

(প্রভানক) 

  

১.২ ননলতকতা কলভটিয সবায লসদ্ধান্ত 

ফাস্তফােন 

ফাস্তফালেত 

লসদ্ধান্ত 

৬ % সংলিষ্ট 

সকর 

কভ যকতযা 

৮০% 

৮০% 

৮০% 

৮০% 

রক্ষ্যভাত্রা ৮০ 

 

৮০ ৮০ ৮০    

জযন ৮০ 

(প্রভানক) 

১০০ 

(প্রভানক) 

১০০ 

(প্রভানক) 

  

১.৩ সুাসন প্রলতষ্ঠায লনলভত্ত 

ংীজয়নয (stakeholders) 

ংগ্রহয়ণ  সবা 

নুলষ্ঠত সবা ৪ সংখ্যা লিলজএভ 

(প্রাসন) 

৪ রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ১    

জযন ১ 

(প্রভানক) 

১ 

(প্রভানক) 

১ 

(প্রভানক) 

  

১.৪ শুদ্ধাচায সংক্রান্ত প্রলক্ষ্ণ 

অয়োজন  

প্রলক্ষ্ণ 

অয়োলজত 

    ২ সংখ্যা 

এফং 

জন 

লজএভ 

(প্রলক্ষ্ণ) 

৪ 

(৬০) 

রক্ষ্যভাত্রা ১ 

(১৫) 

১ 

(১৫) 

১ 

(১৫) 

১ 

(১৫) 

 

 

  

জযন ১ 

(১৬) 

(প্রভানক) 

১ 

(১৬) 

(প্রভানক) 

১ 

(২২) 

(প্রভানক) 

  

১.৫ কভ য-লযয়ফ উন্নেন (স্বাস্থযলফলধ 

নুসযণ/টিওএন্ডআভুি য়কয়জা 

ভারাভার লফনষ্টকযণ/লযষ্কায-

লযচ্ছন্নতা বৃলদ্ধ আতযালদ  

উন্নত কভ য-

লযয়ফ 

৩ সংখ্যা 

ও 

তালযখ 

লিলজএভ 

(প্রাসন) 

২ 

ও 

২০.১২.২১ 

২০.০৬.২২ 

রক্ষ্যভাত্রা 

 

- ২০.১২.২১ - ২০.৬.২২    

কাম যক্রয়ভয 

লফফযণ 

 

জযন - ১৯.১২.২১ 

(প্রভানক) 

-   

১.৬ জাতীে শুদ্ধাচায ককৌর কভ য-

লযকল্পনা, ২০২১-২২ ও নত্রভালসক 

লযফীক্ষ্ণ প্রলতয়ফদন দপ্তয/সংস্থাে 

দালখর ও স্ব স্ব ওয়েফসাআয়র্ 

অয়রািকযণ  

 কভ য-লযকল্পনা  

ও নত্রভালসক 

প্রলতয়ফদন 

দালখরকৃত ও 

অয়রািকৃত  

৪ তালযখ কপাকার 

য়েন্ট 

কভ যকতযা 

এফং 

লিলজএভ 

(য়কাস য 

উন্নেন) 

৩০.৬.২১ 

(কভ য 

লযকল্পনা)ও 

২০.০৯.২১ 

২০.১২.২১ 

২০.০৩.২২ 

২০.০৬.২২ 

(প্রলতয়ফদন) 

রক্ষ্যভাত্রা ৩০.৬.২১ 

(কভ য 

লযকল্পন)ও 

২০-৯-২১ 

(প্রলতয়ফদন) 

২০.১২.২১ 

 

২০.০৩.২২ 

 

২০.৬.২২   ওয়েফসাআর্ এ 

দৃশ্যভান 

জযন ২৯.৬.২১ 

(কভ য 

লযকল্পনা) 

১৯.৯.২১ 

(প্রলতয়ফদন) 

 ২০.১২.২১ 

(প্রলতয়ফদন) 

২০.০৩.২২ 

(প্রলতয়ফদন) 

 

  

১.৭ শুদ্ধাচায পুযস্কায প্রদান এফং 

পুযস্কাযপ্রাপ্তয়দয তালরকা ওয়েফসাআয়র্ 

প্রকা 

 

প্রদত্ত পুযস্কায   ৩ তালযখ    

 

      ককন্দ্রীে কাম যারে 

হয়ত কযা হে। 

াতা - 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/15Hj0GP7RKOgMFWr5GTT2Ea4dgVeNIT2A/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/1zHTNPEXtb0sknVfREBzETjooR_u5WDe2/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/1cK6jppieRvmaprbu6W9nl6y0aiv2T7NE/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
https://drive.google.com/file/d/1sJAuXOhYQL5DuIEwUujXTTj4rVUzCIHF/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
https://www.tsc.gov.bd/?page_id=824


কাম যক্রয়ভয নাভ কভ যসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচয়কয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফােয়নয

দালেত্বপ্রাপ্ত 

ব্যলি/দ 

২০২১-২০২২ 

থ যফছয়যয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফােন গ্রগলত লযফীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

জযন 

১ভ 

ককাোর্ যায 

২ে 

ককাোর্ যায 

৩ে 

ককাোর্ যায 

৪থ য 

ককাোর্ যায 

কভার্ 

জযন 

লজযত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

২.  ক্রয়েয কক্ষ্য়ত্র শুদ্ধাচায ........................................................................ 

২.১ ২০২১-২২ থ য ফছয়যয ক্রে-

লযকল্পনা  ওয়েফসাআয়র্ প্রকা 

ক্রে-লযকল্পনা 

ওয়েফসাআয়র্ 

প্রকালত 

৪ তালযখ লিলজএভ 

(প্রাসন) 

২০.৯.২১ রক্ষ্যভাত্রা ২০.৯.২১      ওয়েফসাআর্ এ 

দৃশ্যভান 

জযন ০৭.৯.২১     

৩. শুদ্ধাচায সংলিষ্ট এফং দুনীলত প্রলতয়যায়ধ সহােক ন্যান্য কাম যক্রভ…………….. (গ্রালধকায লবলত্তয়ত নুযনতভ াঁচটি কাম যক্রভ) 

৩.১ প্রলক্ষ্নাথীগয়ণয কসফাসংক্রান্ত 

লবয়মাগ সমূহ দ্রুত লনষ্পলত্তকয়ল্প 

দালেত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায নাভ ও কপান 

নম্বয মথাস্থায়ন প্রদ যয়নয ব্যফস্থাকযণ 

প্রদল যত ৪ তালযখ লিলজএভ 

(প্রাসন) 

১৫.৯.২১ 

- 

- 

- 

রক্ষ্যভাত্রা ১৫.৯.২১      ওয়েফসাআর্ এ 

দৃশ্যভান জযন ০৯.৯.২১ 

(প্রভানক) 

    

৩.২ লপস কেনাযীয সঠিক 

ব্যফহায লনলিতকয়ল্প কযলজোয 

কভআনয়র্আনকযন  

িার্ায়ফস 

প্রস্তুতকৃত 

৪ তালযখ লিলজএভ 

(প্রলক্ষ্ণ) 

- 

১৫.১২.২১  

রক্ষ্যভাত্রা  ১৫.১২.২১      

জযন  ১৪.১২.২১ 

(প্রভানক) 

   

৩.৩ অসফাফত্র এফং অআটি 

আকুআয়ভন্ট এয আনয়বন্টলযকযণ 

ফাস্তফালেত ৪ তালযখ লিলজএভ 

(প্রাসন) 

- 

- 

১৫.৩.২২  

রক্ষ্যভাত্রা   ১৫.৩.২২     

জযন   ২৬.২.২২ 

(প্রভানক) 

  

৩.৪ Plagiarism কচলকং 

সপর্ওোয ব্যফহায কয়য ককায়স যয 

প্রলক্ষ্নাথীয়দয এযাসাআনয়ভন্ট কচলকং 

Plagiarism 

কচলকং 

সপর্ওোয 

ব্যফহৃত 

৪ সংখ্যা 

(এযাসা

আনয়ভ

ন্ট) ও 

তালযখ 

লজএভ 

(য়কাস য 

উন্নেন) 

 

৪০ টি 

(১৬-৬-২২) 

রক্ষ্যভাত্রা    ৪০ টি 

(১৬-৬-২২) 

   

জযন      

৩.৫  কভ যচাযীয়দয প্রলক্ষ্ণ সংক্রান্ত 

িার্ায়ফজ প্রস্তুতকযণ  

ফাস্তফালেত ৪ তালযখ লিলজএভ 

(প্রলক্ষ্ণ) 

- 

- 

- 

১৬.৬.২২ 

রক্ষ্যভাত্রা    ১৬.৬.২২    

জযন      

লফ:দ্র:- ককান ক্রলভয়কয কাম যক্রভ প্রয়মাজয না হয়র তায কাযণ ভন্তব্য করায়ভ উয়েখ কযয়ত হয়ফ। 

   

(ভাহবুফ-আ-অরভ) 

ভহালযচারক 

কর্লরয়মাগায়মাগ োপ কয়রজ 

লফটিলসএর, গাজীপুয 

কপানঃ 49261201 

 

াতা - 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
https://drive.google.com/file/d/1SQq_fBvn1_M-M54_UclJAfMQ6LUMCKZA/view?usp=sharing

