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স্মারক নম্বরঃ 46.207.0০০১.১৪.০০.২৯১/১ ২২/৩৯ 

 

তাররখঃ 

২০ আষাঢ় ১৪২৯ বঙ্গাব্দ 
 

৪ জুলাই ২০২২ রিস্টাব্দ 

 

রবষয়ঃ ঢাকা দরিণ রিটি কর্ পাররশরনর জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কর্ প্ ররকল্পনা ২০২২-২০২৩ কেরণ।  

 

 

উ্র্য পক্ত রবষরয় দৃরি আকষ পণপূব পক জানারনা যারে কয, ঢাকা দরিণ রিটি কর্ পাররশরনর জাতীয় শুদ্ধাচার 

ককৌশল কর্ প্ ররকল্পনা ২০২২-২০২৩ িদয় অবগরত ও ্রবতী েরয়াজনীয় কায পারথ প এ িারথ কেরণ করা হরলা। 

 

 

িংর্যরক্তঃ বণ পনার্রত কিট ২ ্াতা 

 

 

 

 

 

  

 

 

িরচব 

স্থানীয় িরকার রবভাগ 

(দৃরি আকষ পণঃ ক াকাল ্রয়ন্ট কর্ পকতপা 

জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কর্ প্ ররকল্পনা েণয়ন ও 

অগ্রগরত ্ররবীিণ করর্টি, স্থানীয় িরকার রবভাগ) 

স্থানীয় িরকার ্ল্লী উন্নয়ন ও ির্বায় র্ন্ত্রণালয় 

বাংলারদশ িরচবালয়, ঢাকা 

  

 

 

 ফরিদ আহাম্মদ 

প্রধান রনর্ বাহী কর্ বকর্বা 

ঢাকা দরিণ রিটি কর্ বারিশন 

ফফানঃ 0222338৩৫১০ 

e-mail: ceo@dscc.gov.bd 

 

 

 

 



জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কর্ মপররকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

 

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    

অজমন     

১.২ ননরতকতা করর্টির িভার রিদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত রিদ্ধান্ত ৪ % িরচব, 

রিএিরিরি 

১০০% লিযর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন     

১.৩ সুশািন প্ররতষ্ঠার রনরর্ত্ত অংশীজরনর 

(stakeholders) অংশগ্রহরণ  িভা 

অনুরষ্ঠত িভা ৪ িংখ্যা িরচব, 

রিএিরিরি 

৪ লিযর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন     

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয় াজন প্রশিক্ষণ 

আয় াশজত 

২ সংখ্যা িরচব, 

রিএিরিরি 

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

অজমন     

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 

৩০/৬/২০২৩ 

(৮) 

লিযর্াত্রা ৩০/৯/২০২২ 

(২) 

৩০/১২/২০২২ 

(২) 

৩০/৩/২০২৩ 

(২) 

৩০/৬/২০২৩ 

(২) 

   

অজমন     

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       (প্রয়র্াজয নয়ে) 

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 - - - -   

অজমন     



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 

১০০% লিযর্াত্রা ১০% ২০% ৪০% ৩০%    

অজমন     

২.৩ বায়জট বাস্তবা ন বায়জট বাস্তবাশ ত ৩ % িংরিষ্ট 

রবভাগীয় প্রধান 

ও প্রকল্প 

পররচালক 

১০০% লিযর্াত্রা ১০% ২০% ৩০% ৪০%    

অজমন        

২.৪ প্রকয়ের PIC সভা আয় াজন  সভা আয় াশজত 

  

৩ সংখ্যা প্রধান 

প্ররকৌশলী ও 

প্রকল্প 

পররচালক 

১১ লিযর্াত্রা ২ ২ ৪ ৩    

অজমন        

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    

অজমন     

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

৩.১ সরকোরর যোনবোহন যথোযথ ব্যবহোর 

রনরিতকরণ 

সরকাশর যানবাহন 

ব্যবহার 

শনশিতকরণ 

৩ তাররখ র্হাব্যবস্থাপক 

(পররবহণ) 

৩০-৬-২০২৩ লিযর্াত্রা    ৩০-৬-২০২৩    

অজমন     

৩.২ সো োরর্ক অনুষ্ঠোন মকন্দ্রের মসবোর 

 োন্দ্রনোন্নয়ন 

নাগশরক সসবার 

মায়নান্ন ন 

৫ িংখ্যা প্রধান 

ির্াজকল্যাণ 

ও বরস্ত উন্নয়ন 

কর্ মকতমা 

২টি িার্ারজক 

অনুষ্ঠান ককন্দ্র 

লিযর্াত্রা  ১ ১     

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      

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     

অজমন     

 



ঢাকা দক্ষিণ ক্ষিটি কর্ পারেশন 

নগেভবন, ঢাকা 

 

কর্ প-্ক্ষেরবশ উন্নয়ন (টিওএন্ডইভূক্ত অরকর া র্ালার্াল ক্ষনস্পক্ষিকেণ/নক্ষি ক্ষবনষ্টকেণ/্ক্ষেষ্কাে-্ক্ষেচ্ছন্নতা 

বৃক্ষি/র্ক্ষিলারদে  ন্য পৃিক ওয়াশরুরর্ে ব্যবস্থা কো ইতযাক্ষদ) 

ক্রক্ষর্ক 

নং 
কার্ পক্ররর্ে নার্ বাস্তবায়ন প্রক্ষক্রয়া প্রর্াণক ক্ষিিারব র্াকরব 

০১ টিওএন্ডইভূক্ত অরকর া র্ালার্াল 

ক্ষনস্পক্ষিকেণ  

িম্পক্ষি ক্ষবভারগে র্াধ্যরর্ 

টিওএন্ডইভূক্ত অরকর া 

র্ালার্ারলে তাক্ষলকা ততেী 

এবং ক্ষনস্পক্ষিকেণ 

িভাে কার্ পক্ষববেণী ও বাস্তবায়ন 

প্রক্ষতরবদন। 

02 র্ক্ষিলারদে  ন্য পৃিক ওয়াশরুরর্ে ব্যবস্থা 

কো 

প্ররকৌশল ক্ষবভারগে র্াধ্যরর্ 

নগেভবরনে ক্ষবক্ষভন্ন ফ্লারে 

নুন্যতর্ ৪টি র্ক্ষিলারদে 

 ন্য পৃিক ওয়াশরুরর্ে 

ব্যবস্থা কো। 

বাস্তবায়ন প্রক্ষতরবদন এবং ছক্ষব 

 

 



ঢাকা দক্ষিণ ক্ষিটি কর্ পারেশন 

নগেভবন, ঢাকা 

 

২০২২-২০২৩ অর্ পবছরেে চলমান প্রকরেে PIC িভা আর াজন িংক্রান্ত তথ্য। 

ক্রক্ষমক 

নং 
চলমান প্রকরেে নাম প্রকরেে মম াদ 

PIC িভাে 

িংখ্যা 
মন্তব্য 

০১ মাতু াইল স্যাক্ষনটােী ল্যান্ডক্ষিল্ড িম্প্রিােণিহ 

ভূক্ষম উন্ন ন প্রকে 

১ জানু াক্ষে ২০১৬ হরত 

৩০ জুন ২০২৩ 

২টি  

০২ আধুক্ষনক ্দ্ধক্ষতরত ক্ষবক্ষভন্ন িড়রকে ্ট মহালি 

মমোমত ও ট্রাক্ষিক ব্যবস্থা্না উন্ন রনে লরিে 

যান-যন্ত্র্াক্ষত িংগ্রহ প্রকে।  

জুলাই ২০২০ হরত 

ক্ষিরিম্বে ২০২২ 

১টি  

০৩ ঢাকা ক্ষিটি মনইবােহুি আ্রগ্রক্ষিং প্ররজক্ট 

(ক্ষিক্ষিএনইউক্ষ্)। 

০১ মাচ প, ২০১৯ হরত 

৩০রশ জুন ২০২৪ 

২টি  

০৪ ঢাকা দক্ষিণ ক্ষিটি কর্ পারেশরনে ক্ষবক্ষভন্ন 

অবকাঠারমা উন্ন ন (২  িংরশাক্ষিত) 

১ জানু াক্ষে ২০১৬ হরত  

৩০ জুন ২০২৩ 

২টি  

০৫ ঢাকা দক্ষিণ ক্ষিটি কর্ পারেশরনে আওতা  

কক্ষমউক্ষনটি মিন্টাে ক্ষনম পাণ প্রকে 

জুলাই ২০১৮ হরত  

ক্ষিরিম্বে ২০২৩ 

২টি  

০৬ ঢাকা দক্ষিণ ক্ষিটি কর্ পারেশরনে অক্ষিভূক্ত 

এলাকা  ভূ-গভপস্থ বজপে অ্িােণ ও 

ব্যবস্থা্না, িড়ক মমোমরত ব্যবহৃত 

আধুক্ষনক যান-যন্ত্র্াক্ষত িংগ্রহ এবং  

ম্যাকানাইজি ্াক্ষকপং স্থা্রনে মাধ্যরম 

যানজট ক্ষনেিনকেণ প্রকে। 

জুলাই ২০২২ হরত  

জুন ২০২৪ 

২টি  

 

 



ঢাকা দক্ষিণ ক্ষিটি কর্ পারেশন 

নগেভবন, ঢাকা 

 

প্রকল্প িমাক্ষি শশরে প্রকরল্পে িম্পদ (যানবাহন,কক্ষম্পউটাে, আিবাব্ত্র ইত্যাক্ষদ) ক্ষবক্ষি শমাত্ারবক হস্তান্তে কো। 

ক্রক্ষমক 

নং 
প্রকরল্পে নাম 

প্রকল্প িমাক্ষিে 

ত্াক্ষেখ 
প্রকরল্পে িম্পরদে ক্ষববেণ মন্তব্য 

0১ আধুক্ষনক ্দ্ধক্ষত্রত্ ক্ষবক্ষভন্ন িড়রকে 

্টরহালি শমোমত্ ও ট্রাক্ষিক ব্যবস্থা্না 

উন্নয়রনে লরিয যান-যন্ত্র্াক্ষত্ িংগ্রহ 

প্রকল্প। 

জুলাই ২০২০  

হরত্  

ক্ষিরিম্বে ২০২২ 

১। শোি মাক্ষকপং শমক্ষশন- ১টি 

২। ট্রাক মাউরেি শ্ারট পবল 

এয়াে করেিাে- ২টি 

৩। শ্ভাে ক্ষিক্ষনশাে- ২টি 

৪। ক্ষবটুক্ষমন ক্ষিক্ষিক্ষবউটে- ২টি 

৫। টায়াে শোলাে- ২টি 

৬। জী্- ১টি  

 

 

 


