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স্মারক নম্বরঃ 46.207.0০০.১৪.০০.২৯১/১-৩২4/২১  

 

তাররখঃ 

২১ আরিন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ 
 

৬ অক্টাবর ২০২১ রিস্টাব্দ 

 

রবষয়ঃ ঢাকা দরিণ রিটি কক্্ পাক্রশক্নর জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কর্ প্ ররকল্পনা ২০২১-২০২২ এর ১র্ ত্রৈর্ারিক 

অগ্রগরতর প্ররতক্বদন কপ্ররণ।   

 

উ্র্য পক্ত রবষক্য় দৃরি আকষ পণপূব পক জানাক্না যাক্ে কয, গত ২৭ জুন ২০২১ রিস্টাব্দ তাররক্খ স্থানীয় িরকার 

রবভাক্গর িাক্ে ঢাকা দরিণ রিটি কক্্ পাক্রশন এর ২০২১-২০২২ অে প বছক্রর বারষ পক কর্ পিম্পাদন চুরক্ত স্বািররত 

হয়। চুরক্তর অংশ রহক্িক্ব জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কর্ প্ ররকল্পনা ২০২১-২০২২ অর্ন্পভূক্ত রছল। জাতীয় শুদ্ধাচার 

ককৌশল কর্ প্ ররকল্পনা অনুযায়ী ঢাকা দরিণ রিটি কক্্ পাক্রশন কর্তপক গৃরহত কায পক্রর্িমূহ বাস্তবায়ন করা হক্ে।   

 

০২. এর্তাবস্থায়, জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কর্ প্ ররকল্পনা ২০২১-২০২২ এর ১র্ ত্রৈর্ারিক বাস্তবায়ন অগ্রগরতর 

প্ররতক্বদন   িদয় অবগরত ও ্রবতী প্রক্য়াজনীয় কায পাক্ে প এ িাক্ে কপ্ররণ করা হক্লা।  

 

িংর্যরক্তঃ বণ পনার্ক্ত - ২ ্াতা 

 

 

 

 

 

 

 

রিরনয়র িরচব 

স্থানীয় িরকার রবভাগ 

(দৃরি আকষ পণঃ ক াকাল ্ক্য়ন্ট কর্ পকতপা, 

জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কর্ প্ ররকল্পনা প্রণয়ন ও 

অগ্রগরত ্ররবীিণ করর্টি,স্থানীয় িরকার রবভাগ) 

স্থানীয় িরকার ্ল্লী উন্নয়ন ও ির্বায় র্ন্ত্রণালয় 

বাংলাক্দশ িরচবালয়, ঢাকা) 

  

 

 

 

 ফরিদ আহাম্মদ 

প্রধান রনর্ বাহী কর্ বকর্বা 

ঢাকা দরিণ রিটি কর্ বারিশন 

ফফানঃ ৯৫৬৩৫১০ 

e-mail: ceo@dscc.gov.bd 

 

 

 

 



জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কর্ মপররকল্পনা, ২০২১-২০২২ 

বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রথম ত্রৈমাতসক(জুলাই-সসসেম্বর/২০২১) প্রতিসবদন 

দপ্তর/সংস্থার নাম: ঢাকা দরিণ রিটি করপ মাররশন, নগর ভবন, ঢাকা  

কার্ মক্ররর্র নার্ কর্মিম্পাদন সূচক 

 

সূচরকর 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়রনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ মবছররর 

লিযর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীিণ, ২০২১-২০২২ 

১ম ত্রৈমাসিকে 

অগ্রগসি 

দাবীকৃত 

নম্বর 
র্ন্তব্য লিযর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ ককায়ার্ মার ২য় ককায়ার্ মার ৩য় ককায়ার্ মার ৪র্ ম ককায়ার্ মার 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারনক ব্যবস্থা………………………………..... 

১.১ ননরতকতা করর্টির িভা আসয়াজন সভা আসয়াতজি ৪ িংখ্যা িরচব, 

রিএিরিরি 

৪ লিযর্াত্রা ১ ১ ১ ১ ১ ১  

অজমন ১    

১.২ ননরতকতা করর্টির িভার রিদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত রিদ্ধান্ত ৬ % িরচব, 

রিএিরিরি 

১০০% লিযর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১.৫  

অজমন ১০০%    

১.৩ সুশািন প্ররতষ্ঠার রনরর্ত্ত অংশীজরনর 

(stakeholders) অংশগ্রহরণ  িভা 

অনুরষ্ঠত িভা ২ িংখ্যা িরচব, 

রিএিরিরি 

৪ লিযর্াত্রা ১ ১ ১ ১ ১ ০.৫  

অজমন ১    

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয় াজন প্রশিক্ষণ 

আয় াশজত 

২ সংখ্যা িরচব, 

রিএিরিরি 

২টি লিযর্াত্রা ০ ১ ০ ১   ১ম ত্রৈমাসিকে 

লক্ষ্যমাৈা নেই 
অজমন ০    

১.৫ কর্ম-পরররবশ উন্নয়ন  উন্নি কম ম-

পতরসবশ 

২ িংখ্যা 

ও 

তাররখ 

স্ব-স্ব রবভাগীয় 

প্রধান 

৩০/৬/২০২২ 

(১৯) 

লিযর্াত্রা ৩০/৯/২০২১ 

(৪) 

৩০/১২/২০২১ 

(৫) 

৩০/৩/২০২২ 

(৫) 

৩০/৬/২০২২ 

(৫) 

১৬/৯/২০২১ 

(৪) 

০.৫  

অজমন ১৬/৯/২০২১ 

(৪) 

   

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল 

কর্মপররকল্পনা, ২০২১-২২ ও নত্রর্ারিক 

পররবীিণ প্ররতরবদন িংরিষ্ট র্ন্ত্রণালরয় 

দারখল ও স্ব স্ব ওরয়বিাইরর্ 

আপরলািকরণ 

কর্মপররকল্পনা  ও 

নত্রর্ারিক 

প্ররতরবদন 

দারখলকৃত ও 

আপরলািকৃত 

১ তাররখ িরচব ও  

রিরের্ 

এনারলে 

 

৩০/৬/২০২২ লিযর্াত্রা ৩০/৯/২০২১ ৩০/১২/২০২১ ৩০/৩/২০২২ ৩০/৬/২০২২ ৬/৬/২০২১ 

১২/৬/২০২১ 

৬/১০/২০২১ 

০.২৫  

অজমন ৬/৬/২০২১ 

১২/৬/২০২১ 

৬/১০/২০২১ 

   

১.৭ আওিাধীন  আঞ্চতলক/ মাঠ পর্ মাসয়র 

কার্ মালয় (প্রসর্াজয ক্ষেসৈ) কর্তমক 

দারখলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল 

কর্মপররকল্পনা ও পররবীিণ  প্ররতরবদরনর 

ওপর রিিব্যাক প্রদান  

রিিব্যাক 

িভা/কর্মশালা 

অনুরষ্ঠত 

৪ তাররখ  ৩০/৬/২০২২ লিযর্াত্রা ৩০/৯/২০২১ ৩০/১২/২০২১ ৩০/৩/২০২২ ৩০/৬/২০২২   চলরত 

অর্ মবছরর 

প্ররর্াজয নরহ   

অজমন     

১.৮ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এবং 

পুরস্কারপ্রাপ্তসদর িাতলকা ওসয়বসাইসে 

প্রকাশ 

প্রদত্ত পুরস্কার ১ িাতরখ িরচব ও 

রিরের্ 

এনারলে 

 

৩০/৬/২০২২ লিযর্াত্রা - - - ৩০/৬/২০২২   ১ম ত্রৈমাসিকে 

লক্ষ্যমাৈা নেই 
অজমন 

 

 

    

 

 

 



কার্ মক্ররর্র নার্ কর্মিম্পাদন সূচক 

 

সূচরকর 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়রনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ মবছররর 

লিযর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীিণ, ২০২১-২০২২ 

১ম ত্রৈমাসিকে 

অগ্রগসি 

দাবীকৃত 

নম্বর 
র্ন্তব্য লিযর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ ককায়ার্ মার ২য় ককায়ার্ মার ৩য় ককায়ার্ মার ৪র্ ম ককায়ার্ মার 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

২.  আতথ মক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ........................................................................ 

২.১ ২০২১-২২ অর্ ম বছররর ক্রয়-

পররকল্পনা  (প্রকরল্পর  অনুরর্ারদত বারষ মক 

ক্রয় পররকল্পনািহ)   ওরয়বিাইরর্ প্রকাশ 

ক্রয়-পররকল্পনা 

ওরয়বিাইরর্ 

প্রকারশত 

২ তাররখ রিরের্ 

এনারলে 

৩০/৮/২০২২ লিযর্াত্রা ৩০/৮/২০২১ - - - ১৮/৮/২০২১ 

তারররখ 

CPTU এর 

ওরয়ব িাইরর্ 

প্রকারশত 

২  

অজমন ১৮/৮/২০২১    

২.২ প্রকয়ের PSC ও PIC সভা 

আয় াজন  

সভা আয় াশজত ২ সংখ্যা প্র.প্ররকৌশলী 

প্রকল্প 

পররচালক 

(৪) (৮) লিযর্াত্রা (০)    (০) (০)    (২) (০)    (২) (৪)   (৪)   ১ম ত্রৈমাসিকে 

লক্ষ্যমাৈা নেই অজমন ০    

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

কর্ িসূশচ 

বাস্তবাশ ত 

২ % প্র.প্ররকৌশলী 

প্রকল্প 

পররচালক 

১০০% লিযর্াত্রা ১০ ২০ ৩০ ৪০   ককান অর্ ম 

অবমুি হয়রন 

অজমন     

২.৪ প্রকল্প ির্ারপ্ত কশরষ প্রকরল্পর িম্পদ 

(র্ানবাহন, করম্পউর্ার, আিবাবপত্র 

ইতযারদ) রবরধ কর্াতারবক হস্তান্তর করা 

প্রকরল্পর িম্পদ 

রবরধ কর্াতারবক 

হস্তান্তররত 

২ িাতরখ প্র.প্ররকৌশলী 

প্রকল্প 

পররচালক 

৩০-৬-২০২২ লিযর্াত্রা       ১ম ত্রৈমাসিকে 

লক্ষ্যমাৈা নেই 

অজমন     

৩. শুদ্ধাচার িংরিষ্ট এবং দুনীরত প্ররতররারধ িহায়ক অন্যান্য কার্ মক্রর্……………..২০ (অগ্রাতধকার তভতত্তসি ন্যযনিম পাঁচটি কার্ মক্রম) 

৩.১ ন াসডিং ট্যাক্স ও নেড লাইকিন্স প্রদাে 

ও েবায়ে 

অেলাইকে প্রদাে ৪ িংখ্যা প্ররাক ৩০০০০০ লিযর্াত্রা ৫০০০০ ১০০০০০ ৫০০০০ ১০০০০০ ৬৪৫৬৭ ১  

অজমন ৬৪৫৬৭    

৩.২ মামলা ব্যবস্থাপো িির্ওয়যাররর 

র্াধ্যরর্ র্ার্লা 

িংক্রান্ত তথ্য 

প্রারপ্ত 

৪ % আইন 

কর্ মকতমা ও 

রিরের্ 

এনারলে 

১০০% লিযর্াত্রা - ১০০% ১০০% ১০০%   ১ম ত্রৈমাসিকে 

লক্ষ্যমাৈা নেই অজমন ০    

৩.৩ (ক) কয়্ িায়রিয়নর অশিস 

আসবাব্ত্র ব্যবহার সংক্রান্ত নীশতর্ালা  

(খ) কয়্ িায়রিয়নর অয়কয়জা ব্যবহার 

অনু্য় াশি, ্শরতযক্ত র্ালার্াল শনলার্ 

নীশতর্ালা 

েীসিমালা প্রণয়ে ৪ িংখ্যা িরচব 

প্রধান িম্পরত্ত 

কর্ মকতমা 

প্রধান ভান্ডার 

ও ক্রয় 

কর্ মকতমা 

২ লিযর্াত্রা - - ১ ১   ১ম ত্রৈমাসিকে 

লক্ষ্যমাৈা নেই অজমন ০    

৩.৪ সসবা কা িক্রর্ সর্ম্িয়ক নািশরক 

সয়চতনতা 

নািশরক 

সয়চতনতা সংক্রান্ত 

কা িক্রর্ বাস্তবা ন 

৪ িংখ্যা জনিংরর্াগ 

কর্ মকতমা 

৮ লিযর্াত্রা ২ ২ ২ ২ ২ ১  

অজমন ২    

৩.৫ দূনীশত প্রশতয়রায়ে কর্ িকতিা ও 

কর্ িচারীয়ের সয়চতনতামূলক সভা 

িভা অনুসিি ৪ িংখ্যা িরচব, 

রিএিরিরি 

৪ লিযর্াত্রা ১ ১ ১ ১ ১ ১  

অজমন ১    

তব:দ্র:- ক্ষকান ক্রতমসকর কার্ মক্রম প্রসর্াজয না হসল িার কারণ মন্তব্য কলাসম উসেখ করসি হসব। 


