


জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কর্ মপররকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রথম ত্রৈমাতসক(জুলাই-সসসেম্বর/২০২২) প্রতিসবদন 

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

 

কার্ মক্ররর্র নার্ কর্ মিম্পাদন সূচক 

 

সূচরকর 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়রনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২২-২০২৩ 

অর্ মবছররর 

লিযর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীিণ, ২০২২-২০২৩ 

ম োট  

অর্জন 

অরজমত 

র্ান 
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……………………………….....১৭ 

১.১ ননরতকতা করর্টির িভা আসয়াজন সভা আসয়াতজি ১ িংখ্যা িরচব, 

রিএিরিরি 

৪ লিযর্াত্রা ১ ১ ১ ১ ১ ০.২৫  

অজমন ১    

১.২ ননরতকতা করর্টির িভার রিদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত রিদ্ধান্ত ৪ % িরচব, 

রিএিরিরি 

১০০% লিযর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১  

অজমন ১০০%    

১.৩ সুশািন প্ররতষ্ঠার রনরর্ত্ত অংশীজরনর 

(stakeholders) অংশগ্রহরণ  িভা 

অনুরষ্ঠত িভা ৪ িংখ্যা িরচব, 

রিএিরিরি 

২ লিযর্াত্রা - ১ - ১ - - ১  ত্রৈ োসিকে 

লক্ষ্য োৈো মনই অজমন ১    

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয় াজন প্রশিক্ষণ 

আয় াশজত 

২ সংখ্যা িরচব, 

রিএিরিরি 

২টি লিযর্াত্রা ০ ১(৭৫ জন) ০ ১(১৫০ জন)   ১  ত্রৈ োসিকে 

লক্ষ্য োৈো মনই 
অজমন     

১.৫ কর্ ম-পরররবশ উন্নয়ন 

(টিওএন্ডইভুি অরকরজা র্ালার্াল 

রনষ্পরত্তকরণ/নরর্ রবনষ্টকরণ/পররষ্কার-

পররচ্ছন্নতা বৃরদ্ধ/র্রহলারদর জন্য পৃর্ক 

ওয়াশরুরর্র ব্যবস্থা করা ইতযারদ) 

উন্নি কম ম-

পতরসবশ 

২ িংখ্যা 

ও 

তাররখ 

প্রধান 

প্ররকৌশলী ও 

প্রধান িম্পরত্ত 

কর্ মকতমা 

৩০/৯/২০২২ 

৩০/১২/২০২২ 

৩০/৩/২০২৩ 

৩০/৬/২০২৩ 

(৮) 

লিযর্াত্রা ৩০/৯/২০২২ 

(২) 

৩০/১২/২০২২ 

(২) 

৩০/৩/২০২৩ 

(২) 

৩০/৬/২০২৩ 

(২) 

১৫/০৯/২০২২ ০.৫০  

অজমন ১৫/০৯/২০২২    

১.৬ আওিাধীন মাঠ পর্ মাসয়র কার্ মালয় 

(প্রসর্াজয ক্ষেসৈ) কর্তমক দারখলকৃত 

জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কর্ মপররকল্পনা ও 

পররবীিণ  প্ররতরবদরনর ওপর রিিব্যাক 

প্রদান  

রিিব্যাক 

িভা/কর্ মশালা 

অনুরষ্ঠত 

৪ তাররখ   লিযর্াত্রা       প্ররর্াজয নরহ 

অজমন     

২.  আতথ মক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ........................................................................১৫ 
 

২.১ ২০২২-২৩ অর্ ম বছররর ক্রয়-

পররকল্পনা  (প্রকরল্পর  অনুরর্ারদত বারষ মক 

ক্রয় পররকল্পনািহ)   ওরয়বিাইরর্ প্রকাশ 

ক্রয়-পররকল্পনা 

ওরয়বিাইরর্ 

প্রকারশত 

২ তাররখ প্রধান 

প্ররকৌশলী, 

প্রধান ভান্ডার 

ও ক্রয় 

কর্ মকতমা,   

রিরের্ 

এনারলে 

৩১/৭/২০২২ লিযর্াত্রা ৩১/৭/২০২২ - - - ০৪/০৭/২০২২ ২  

অজমন ০৪/০৭/২০২২    



কার্ মক্ররর্র নার্ কর্ মিম্পাদন সূচক 

 

সূচরকর 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়রনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২২-২০২৩ 

অর্ মবছররর 

লিযর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীিণ, ২০২২-২০২৩ 

ম োট  

অর্জন 

অরজমত 

র্ান 
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 

২.২ অনুরর্ারদত বারষ মক ক্রয় পররকল্পনার 

র্র্ার্র্ বাস্তবায়ন (প্রকরল্পর ক্রয় 

পররকল্পনািহ) 

ক্রয় পররকল্পনা 

বাস্তবারয়ত 

২ % িংরিষ্ট 

রবভাগীয় প্রধান 

৯৫% লিযর্াত্রা ১০% ২০% ৩০% ৩৫% ০.৫০   

অজমন ১১.৮৯%    

২.৩ বায়জট বাস্তবা ন বায়জট বাস্তবাশ ত ৩ % িংরিষ্ট 

রবভাগীয় প্রধান 

ও প্রকল্প 

পররচালক 

১০০% লিযর্াত্রা ১০% ২০% ৩০% ৪০% ১৭.৬৫% ০.৭৫  

অজমন ১৭.৬৫%    

২.৪ প্রকয়ের PIC সভা আয় াজন  সভা আয় াশজত 

  

৩ সংখ্যা প্রধান 

প্ররকৌশলী ও 

প্রকল্প 

পররচালক 

১১ লিযর্াত্রা  ৩ ৪ ৪   ১  ত্রৈ োসিকে 

লক্ষ্য োৈো মনই অজমন     

২.৫ প্রকল্প ির্ারপ্ত কশরষ প্রকরল্পর িম্পদ 

(র্ানবাহন, করম্পউর্ার, আিবাবপত্র 

ইতযারদ) রবরধ কর্াতারবক হস্তান্তর করা 

প্রকরল্পর িম্পদ 

রবরধ কর্াতারবক 

হস্তান্তররত 

৫ িাতরখ প্রধান 

প্ররকৌশলী ও 

প্রকল্প 

পররচালক 

৩০-৬-২০২৩ লিযর্াত্রা    ৩০-৬-২০২৩   ১  ত্রৈ োসিকে 

লক্ষ্য োৈো মনই 

অজমন     

৩. শুদ্ধাচার িংরিষ্ট এবং দুনীরত প্ররতররারধ িহায়ক অন্যান্য কার্ মক্রর্……………..১৮  

৩.১ িরেোসর যোনবোহন যথোযথ ব্যবহোর 

সনসিতেরণ 

সরকাশর যানবাহন 

ব্যবহার 

শনশিতকরণ 

৩ তাররখ র্হাব্যবস্থাপক 

(পররবহণ) 

৩০-৬-২০২৩ লিযর্াত্রা    ৩০-৬-২০২৩   ১  ত্রৈ োসিকে 

লক্ষ্য োৈো মনই অজমন     

৩.২ িো োসর্ে অনুষ্ঠোন মেকের মিবোর 

 োকনোন্নয়ন 

নাগশরক সসবার 

মায়নান্ন ন 

৫ িংখ্যা প্রধান 

ির্াজকল্যাণ 

ও বরস্ত উন্নয়ন 

কর্ মকতমা 

২টি িার্ারজক 

অনুষ্ঠান ককন্দ্র 

লিযর্াত্রা  ১ ১    ১  ত্রৈ োসিকে 

লক্ষ্য োৈো মনই অজমন     

৩.৩ অববধ দখলকৃত ফুটপাত উদ্ধার 

কায যক্রম (সাত মসশজদ সরাড, ধানমশি) 

অববধ দখলকৃত 

ফুটপাত উদ্ধার 

৫ রক.রর্. প্রধান িম্পরত্ত 

কর্ মকতমা 

৪ রক.রর্. লিযর্াত্রা  ৪     ১  ত্রৈ োসিকে 

লক্ষ্য োৈো মনই অজমন     

৩.৪ জন্ম ও মৃত্যু শনবন্ধন কায যক্রয়মর 

সসবার মায়নান্ন ন (অঞ্চল ১ ও ৪) 

নাগশরক সসবার 

মায়নান্ন ন 

৫ িংখ্যা আঞ্চরলক 

রনব মাহী 

কর্ মকতমা, 

অঞ্চল -১ ও ৪ 

অঞ্চল ১ ও ৪ লিযর্াত্রা   ২    ১  ত্রৈ োসিকে 

লক্ষ্য োৈো মনই অজমন     

 




