
 

DHAKA SOUTH CITY CORPORATION 

                 bMi feb, XvKv|  

 

 

 

                                     

 

A v cb v i  kn i  c w i¯ ‹ v i -c w i ” Q b œ  i v L y b ,  m gqgZ  †c Š i  Ki  c w i ‡k v a  Ki æ b|  

†dvb t ০২২২৩৩৮৬০১৪, ০২২2৩৩৮৭৪৩১ 

E-mail: ceo@dscc.gov.bd  www.dscc.gov.bd 
 

 

 

‡kL nvwmbvi g~jbxwZ 

MÖvg kn‡ii DbœwZ 

 

 

স্মারক নম্বরঃ 46.207.0০০১.১৪.০০.২৯১/১ ২২/186 

 

তাররখঃ 

২১ প ৌষ ১৪২9 বঙ্গাব্দ 
 

৫ জানুয়ারর ২০২৩ রিস্টাব্দ 

 

রবষয়ঃ ঢাকা দরিণ রিটি কর পাররশরনর জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কর্ মপররকল্পনা ২০২২-২০২৩ এর ২য় ত্রৈমারিক 

অগ্রগরতর প্ররতরবদন পপ্ররণ।   

 

উ র্য পক্ত রবষরয় দৃরি আকষ পণপূব পক জানারনা যারে পয, গত ২৮ জুন ২০২২ রিস্টাব্দ তারররখ স্থানীয় িরকার 

রবভারগর িারে ঢাকা দরিণ রিটি কর পাররশন এর ২০২২-২০২৩ অে প বছররর বারষ পক কম পিম্পাদন চুরক্ত স্বািররত 

হয়। ২০২২-২০২৩ অে পবছররর জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কর্ মপররকল্পনা অনুযায়ী ঢাকা দরিণ রিটি কর পাররশন 

কর্তপক গৃরহত কায পক্রমিমূহ বাস্তবারয়ত হরে।  

 

০২. এমতাবস্থায়, জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কর্ মপররকল্পনা ২০২২-২০২৩ এর ২য় ত্রৈমারিক বাস্তবায়ন অগ্রগরতর 

প্ররতরবদন  িদয় অবগরত ও  রবতী প্ররয়াজনীয় কায পারে প এ িারে পপ্ররণ করা হর া।  

 

িংর্যরক্তঃ বণ পনামরত - ২  াতা 

 

 

 

 

 

 

িরিব 

স্থানীয় িরকার রবভাগ 

(দৃরি আকষ পণঃ  

শুদ্ধািার িংক্রান্ত প াকা   রয়ন্ট কম পকতপা ও 

উ িরিব, (রিটি কর পাররশন-১) 

স্থানীয় িরকার রবভাগ 

স্থানীয় িরকার  ল্লী উন্নয়ন ও িমবায় মন্ত্রণা য় 

বাং ারদশ িরিবা য়, ঢাকা) 

  

 

 

 

 কর্াোঃ রর্জানুর রহর্ান 

(অরতররক্ত সরচব) 

প্রধান রনব মাহী কর্ মকতমা 

ও অরিয াগ রনস্পরি কর্ মকতমা 

ঢাকা দরিণ রসটি কযপ মাযরশন 

ceo@dscc.gov.bd 
 

 

 

 



জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কর্ মপররকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত তিিীয় ত্রৈমাতসক(অক্টাবর-তিক্সম্বর/২০২২) প্রতিক্বদন 

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 আয় াজন সভা আয় াজজত ১ িংখ্যা িরচব, 

রিএিরিরি 

৪ লিযর্াত্রা ১ ১ ১ ১ ২ ০.৫০  

অজমন ১ ১   

১.২ ননরতকতা করর্টির িভার রিদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত রিদ্ধান্ত ৪ % িরচব, 

রিএিরিরি 

১০০% লিযর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ২  

অজমন ১০০% ১০০%   

১.৩ সুশািন প্ররতষ্ঠার রনরর্ত্ত অংশীজরনর 

(stakeholders) অংশগ্রহরণ  িভা 

অনুরষ্ঠত িভা ৪ িংখ্যা িরচব, 

রিএিরিরি 

২ লিযর্াত্রা - ১ - ১ ১ ২  

অজমন  ১ -  

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রতিক্ষণ আক্য়াজন প্রতিক্ষণ 

আক্য়াতজি 

২ সংখ্যা িরচব, 

রিএিরিরি 

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

অজমন  ১(৮৮ জন)   

১.৫ কর্ ম-পরররবশ উন্নয়ন 

(টিওএন্ডইভুি অরকরজা র্ালার্াল 

রনষ্পরত্তকরণ/নরর্ রবনষ্টকরণ/পররষ্কার-

পররচ্ছন্নতা বৃরদ্ধ/র্রহলারদর জন্য পৃর্ক 

ওয়াশরুরর্র ব্যবস্থা করা ইতযারদ) 

উন্নত কম ম-

পজরয়েশ 

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 

২৬/১২/২০২২ 

১  

অজমন ১৫/০৯/২০২২ ২৬/১২/২০২২   

১.৬ আওতাধীন মাঠ পর্ মায় র কার্ মাল  

(প্রয়র্াজয ক্ষেয়ে) 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.  আজথ মক ব্যেস্থাপনা উন্ন ন ........................................................................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% ২৩.৮৯ ০.৫০  

অজমন ১১.৮৯% ১২%   

২.৩ বাক্জট বাস্তবায়ন বাক্জট বাস্তবাতয়ি ৩ % িংরিষ্ট 

রবভাগীয় প্রধান 

ও প্রকল্প 

পররচালক 

১০০% লিযর্াত্রা ১০% ২০% ৩০% ৪০% ৩২.১৯ ১.৫  

অজমন ১৭.৬৫% ১৪.৫৪   

২.৪ প্রকক্ের PIC সভা আক্য়াজন  সভা আক্য়াতজি 

  

৩ সংখ্যা প্রধান 

প্ররকৌশলী ও 

প্রকল্প 

পররচালক 

১১ লিযর্াত্রা  ৩ ৪ ৪ ৩ ১  

অজমন  ৩   

২.৫ প্রকল্প ির্ারপ্ত কশরষ প্রকরল্পর িম্পদ 

(র্ানবাহন, করম্পউর্ার, আিবাবপত্র 

ইতযারদ) রবরধ কর্াতারবক হস্তান্তর করা 

প্রকরল্পর িম্পদ 

রবরধ কর্াতারবক 

হস্তান্তররত 

৫ তাজরখ প্রধান 

প্ররকৌশলী ও 

প্রকল্প 

পররচালক 

৩০-৬-২০২৩ লিযর্াত্রা    ৩০-৬-২০২৩   ২য় ত্রৈ োসিকে 

লক্ষ্য োৈো মনই 

অজমন     

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

৩.১ িরেোসর যোনবোহন যথোযথ ব্যবহোর 

সনসিতেরণ 

সরকাতর যানবাহন 

ব্যবহার 

তনতিিকরণ 

৩ তাররখ র্হাব্যবস্থাপক 

(পররবহণ) 

৩০-৬-২০২৩ লিযর্াত্রা    ৩০-৬-২০২৩   ২য় ত্রৈ োসিকে 

লক্ষ্য োৈো মনই অজমন     

৩.২ িো োসর্ে অনুষ্ঠোন মেকের মিবোর 

 োকনোন্নয়ন 

নাগতরক সসবার 

মাক্নান্নয়ন 

৫ িংখ্যা প্রধান 

ির্াজকল্যাণ 

ও বরস্ত উন্নয়ন 

কর্ মকতমা 

২টি িার্ারজক 

অনুষ্ঠান ককন্দ্র 

লিযর্াত্রা  ১ ১  ১ ২.৫  

অজমন  ১   

৩.৩ অববধ দখলকৃি ফুটপাি উদ্ধার 

কায যক্রম (সাি মসতজদ সরাি, ধানমতি) 

অববধ দখলকৃি 

ফুটপাি উদ্ধার 

৫ রক.রর্. প্রধান িম্পরত্ত 

কর্ মকতমা 

৪ রক.রর্. লিযর্াত্রা  ৪   ৪ ৫  

অজমন  ৪   

৩.৪ জন্ম ও মৃত্যু তনবন্ধন কায যক্রক্মর 

সসবার মাক্নান্নয়ন (অঞ্চল ১ ও ৪) 

নাগতরক সসবার 

মাক্নান্নয়ন 

৫ িংখ্যা আঞ্চরলক 

রনব মাহী 

কর্ মকতমা, 

অঞ্চল -১ ও ৪ 

অঞ্চল ১ ও ৪ লিযর্াত্রা   ২     ২য় 

ত্রৈ োসিকে 

লক্ষ্য োৈো মনই 

অজমন     

জে:দ্র:- ক্ষকান ক্রজময়কর কার্ মক্রম প্রয়র্াজয না হয়ল তার কারণ মন্তব্য কলায়ম উয়েখ করয়ত হয়ে। 




