
দপ্তর/সংস্থা- এর জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কর্ ম-পররকল্পনা, ২০২২-২০২৩  

দপ্তর/সংস্থার নার্: তথ্য কমিশন 

কার্ মক্রমর্র নার্ কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচ

ককর 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়মনরদারয়ত্ব

প্রাপ্ত ব্যরি/পদ 

২০২২-২০২৩ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ককায়ার্ মা

র 

২য় 

ককায়ার্ মা

র 

৩য় 

ককায়ার্ মা

র 

৪র্ ম 

ককায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

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

১.১ ননরতকতা করর্টির সভা 

আয় াজন 

সভা আয় ামজত ১ সংখ্যা সরচব, তথ্য 

করর্শন 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.২ ননরতকতা করর্টির সভার 

রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত 

রসদ্ধান্ত 

৪ % সরচব,পররচালক 

(প্রশাসন) ও 

পররচালক (গ. 

প্র.প্র.), তথ্য 

করর্শন 

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

১.৩ সুশাসন প্ররতষ্ঠার রনরর্ত্ত 

অংশীজমনর 

(stakeholders) অংশগ্রহমণ  

সভা/কর্ মশালা 

অনুরষ্ঠত সভা / 

কর্ মশালা 

৪ সংখ্যা সরচব ও পররচালক 

(প্রশাসন), তথ্য 

করর্শন 

 ২ লক্ষ্যর্াত্রা  ১  ১    

অজমন      

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রমশক্ষণ 

আয় াজন 

প্রমশক্ষণ 

আয় ামজত 

  ২ সংখ্যা পররচালক (গ. 

প্র.প্র.), তথ্য 

করর্শন 

২ লক্ষ্যর্াত্রা  ১ 

 

১     

অজমন      

১.৫ কর্ ম-পররমবশ উন্নয়ন (টি 

ওএন্ডইভুি অমকমজা র্ালার্াল 

রবনষ্টকরণ/নরর্ রবনষ্টকরণ/পররস্কার 

পররচ্ছন্নতা বৃরদ্ধ/র্রহলামদর জন্য 

পৃর্ক ওয়াশরুমর্র ব্যবস্থা করা 

ইতযারদ) 

উন্নত কি ম-

পমরয়েশ 

  ২ সংখ্যা 

ও 

তাররখ 

উপপররচালক 

(প্রশাসন) ও  

সহকারী পররচালক 

(প্রশাসন)তথ্য 

করর্শন 

২ 

(২০/০৬/২০২৩) 

লক্ষ্যর্াত্রা 

 

- - - ২০/০৬/২

০২৩ 

   

অজমন      
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কার্ মক্রমর্র নার্ কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচ

ককর 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়মনরদারয়ত্ব

প্রাপ্ত ব্যরি/পদ 

২০২২-২০২৩ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ককায়ার্ মা

র 

২য় 

ককায়ার্ মা

র 

৩য় 

ককায়ার্ মা

র 

৪র্ ম 

ককায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কর্ ম-

পররকল্পনা, ২০২২-২৩ ও নত্রর্ারসক 

পররবীক্ষ্ণ প্ররতমবদন সংরিষ্ট 

র্ন্ত্রণালময় দারখল ও স্ব স্ব 

ওময়বসাইমর্ আপমলাডকরণ 

কর্ ম-পররকল্পনা  

ও নত্রর্ারসক 

প্ররতমবদন 

দারখলকৃত ও 

আপমলাডকৃত 

৪ তাররখ পররচালক 

(প্রশাসন) 

ও 

সহকারী কপ্রাগ্রার্ার 

তথ্য করর্শন 

(১৫/০৬/২০২২,  

১৫/১০/২০২২, 

১৫/০১/২০২৩, ও 

১৫/০৪/২০২৩) 

লক্ষ্যর্াত্রা - ১৫/১০/২

০২২ 

১৫/০১/২

০২৩ 

১৫/০৪/২

৩ 

   

অজমন      

অজমন      

২.  আমথ মক ব্যেস্থাপনা উন্ন ন ........................................................................ 

২.১ ২০২১-২২ অর্ মবছমরর রাজস্ব 

এবং উন্নয়ন বামজমর্র অনুমর্ারদত 

ক্রয়-পররকল্পনা  ওময়বসাইমর্ 

প্রকাশ 

ক্রয়-পররকল্পনা 

ওময়বসাইমর্ 

প্রকাশ 

২ তাররখ সহকারী পররচালক 

(রহ ও বাাঃ) 

ও 

সহকারী 

কপ্রাগ্রার্ার, তথ্য 

করর্শন 

৩০/০৭/২০২২ লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/০৭/২

০২২ 

      

অজমন      

২.২ অনুমর্ারদত ক্রয় পররকল্পনার 

র্র্ার্র্ বাস্তবায়ন (রাজস্ব এবং 

উন্নয়ন বামজমর্র) 

ক্রয়-পররকল্পনা 

বাস্তবারয়ত 

২ % প্রকল্প পররচালক 

তথ্য করর্শন 

 লক্ষ্যর্াত্রা ৫% ১৫% ৩০% ১০০%    

অজমন      

২.৩ োয়জট  োস্তো ন োয়জট 

োস্তোম ত 

   ৩ % সহকারী পররচালক 

(রহ ও বাাঃ) 

 লক্ষ্যর্াত্রা        

অজমন      

২.৪ প্রকয়ের PIC সভা আয় াজন  সভা আয় ামজত ৩ সংখ্যা প্রকল্প পররচালক 

তথ্য করর্শন 

২ লক্ষ্যর্াত্রা ১ (PIC) ১ (PIC)      

অজমন      

২.৫ প্রকল্প সর্ারপ্ত কশমে প্রকমল্পর 

সম্পদ (র্ানবাহন, করম্পউর্ার, 

আসবাবপত্র ইতযারদ) রবরি 

কর্াতামবক হস্তান্তর করা 

প্রকমল্পর সম্পদ 

রবরি কর্াতামবক 

হস্তান্তররত 

৫ তামরখ প্রকল্প পররচালক, 

তথ্য করর্শন 

 লক্ষ্যর্াত্রা        

অজমন      
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কার্ মক্রমর্র নার্ কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচ

ককর 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়মনরদারয়ত্ব

প্রাপ্ত ব্যরি/পদ 

২০২২-২০২৩ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ককায়ার্ মা

র 

২য় 

ককায়ার্ মা

র 

৩য় 

ককায়ার্ মা

র 

৪র্ ম 

ককায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৩. শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এবং দুনীরত প্ররতমরামি সহায়ক অন্যান্য কার্ মক্রর্……………..১৮ (অগ্রামিকার মভমিয়ত ১নং সহ ন্যুনতি চারটি কার্ মক্রি) 

৩.১ সরকারর র্ানবাহমনর র্র্ার্র্ 

ব্যবহার রনরিতকরণ 

 

 ৩ % সমচে, তথ্য 

কমিশন ও 

পররচালক 

(প্রশাসন) 

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ৫% ১০% ২৫% ১০০%    

অজমন ১ 

 

 ১    

৩.২ সচ্ছতা বৃরদ্ধমত কটার রুমর্র 

র্ালার্াল রবতরণ প্ররক্রয়া 

রডরজর্ালাইজডকরণ  

র্ালার্াল 

রবতরণ প্ররক্রয়া 

রডরজর্ালাইজড

কৃত 

৫ % সহকারী পররচালক 

(প্রশাসন), তথ্য 

করর্শন ও 

সহকারী কপ্রাগ্রার্ার, 

তথ্য করর্শন 

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ৫% ১০% ২৫% ১০০%    

অজমন      

৩.৩ দারয়ত্বপ্রাপ্ত কর্ মকতমামদর 

অনলাইন প্ররশক্ষ্ণ বৃরদ্ধকরণ 

 

প্ররশক্ষ্ণ 

প্রদানকৃত  

৫ সংখা  পররচালক (গ.প্র.প্র) 

ও সহকারী 

কপ্রাগ্রার্ার, তথ্য 

করর্শন 

৫ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ২ ১ ১    

অজমন   -   

৩.৪ কভাগারন্ত, সর্য় ও অর্ ম 

সাশ্রময়র জন্য অনলাইন রহয়াররং 

বৃরদ্ধকরণ 

অনলাইন 

রহয়াররং 

আময়ারজত 

৫ সংখ্যা  সরচব,  

পররচালক(গ.প্র.প্র) 

ও সহকারী 

কপ্রাগ্রার্ার, তথ্য 

করর্শন 

১০ লক্ষ্যর্াত্রা ৩ ৩ ২ ২    

অজমন      

অজমন      

 

মে:দ্র:- ১.৭ ক্রমিক নং মেষয়  তথ্য কমিশয়নর কার্ মক্রি প্রয়র্াজু ন ।  


