
সংয োজনী ৪: জোতীয় শুদ্ধোচোর ক ৌশল  র্ মপরর ল্পনো, ২০২১-২০২২ (৪র্ ম ক োয়োর্ মোর) 

দপ্তর/সংস্থার নোর্: কেরনং ইনরিটিউর্ ফর ক রর্ যোল ইন্ডোরিজ (টিআইরসআই) 

1 

 

 ো মক্রযর্র নোর্  র্ মসম্পোদন 

সূচ  

 

সূচয র 

র্োন 

এ   

 

বোস্তবোয়যনর 

দোরয়ত্বপ্রোপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ মবছযরর 

লক্ষ্যর্োত্রো 

বোস্তবোয়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্োত্রো/ 

অজমন 

১র্ 

ক োয়োর্ মোর 

২য় 

ক োয়োর্ মোর 

৩য় 

ক োয়োর্ মোর 

৪র্ ম 

ক োয়োর্ মোর 

কর্োর্ 

অজমন 

অরজমত 

র্োন 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রোরতষ্ঠোরন  ব্যবস্থো ……………………(২৬) 

[১.১] ননরত তো  রর্টির সভো আয় াজন সভা আয় াজজত ৪ সংখ্যো কর্োোঃ কর্োস্তো  উরিন 

ঠোকুর, অরতোঃ প্রধোন 

রসোয়নরবদ 

০৪ লক্ষ্যর্োত্রো ১ ১ ১ ১    

অজমন ১ ১ ১ ১  

[১.২] ননরত তো  রর্টির সভোর রসদ্ধোন্ত 

বোস্তবোয়ন 

বোস্তবোরয়ত 

রসদ্ধোন্ত 

৬ % কর্োোঃ কর্োস্তো  উরিন 

ঠোকুর, অরতোঃ প্রধোন 

রসোয়নরবদ 

১০০ লক্ষ্যর্োত্রো ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন ১০০ ১০০ ১০০ ১০০  

[১.৩] সুশোসন প্ররতষ্ঠোর রনরর্ত্ত অংশীজযনর 

(stakeholders) অংশগ্রহযণ সভো 

অনুরষ্ঠত সভো ৪ সংখ্যো জরসর্ উরিন 

আহযর্দ খাঁন, 

প্ররশক্ষ্ণ পররচোল  

৪ লক্ষ্যর্োত্রো ১ ১ ১ ১    

অজমন ১ ১ ১ ১  

[১.৪] শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রজিক্ষণ আয় াজন প্রজিক্ষণ 

আয় াজজত 

২ সংখ্যা মুহোম্মদ আনওয়োরুর 

রশীদ 

ব্যবস্থোপ  (প্রশোসন) 

২ লক্ষ্যর্োত্রো 

 

১  

 

১  

 

 

 

  

অজমন ১ -- ১   

[১.৫]  র্ ম-পররযবশ উন্নয়ন (স্বোস্থযরবরধ 

অনুসরণ/টিওএন্ডই ভুি অয যজো র্োলোর্োল 

রবনষ্ট রন/পররস্কোর পররচ্ছন্নতো বৃরদ্ধ ইতযোরদ 

 

উন্নত কর্ ম-

পজরয়েি 

৩ 

 

সংখ্যো 

ও 

তোররখ 

 

মুহোম্মদ আনওয়োরুর 

রশীদ 

ব্যবস্থোপ  (প্রশোসন) 

৪ 

ও 

২০-০৯-২১ 

২০-১২-২১ 

২০-০৩-২২ 

১৫-০৬-২২ 

লক্ষ্যর্োত্রো 

 

১ 

(২০-০৯-২১) 

১ 

(২০-১২-২১) 

১ 

(২০-০৩-২২) 

১ 

(১৫-০৬-২২) 

   

অজমন ১ 

ও 

২২-০৮-২১ 

১ 

ও 

২০-১২-২১ 

১ 

ও 

১২-০২-২২ 

১ 

ও 

০২-০৬-২২ 

 

[১.৬] জোতীয় শুদ্ধোচোর ক ৌশল 

 র্ মপরর ল্পনো, ২০২১-২২ ও নত্রর্োরস  

পররবীক্ষ্ণ প্ররতযবদন সংরিষ্ট দপ্তর/ 

সংস্থোয় দোরখল ও ওযয়বসোইযর্ 

আপযলোড রণ 

 র্ মপরর ল্পনো ও 

নত্রর্োরস  

প্ররতযবদন 

দোরখলকৃত ও 

আপযলোডকৃত 

 

 

 

৪ তোররখ কর্োোঃ কর্োস্তো  উরিন 

ঠোকুর, অরতোঃ প্রধোন 

রসোয়নরবদ 

২৯-০৭-২১ 

ও 

১৭-১০-২১ 

১৬-০১-২২ 

১৭-০৪-২২ 

১৭-০৭-২২ 

লক্ষ্যর্োত্রো ২৯-০৭-২১ 

ও 

১৭-১০-২১ 

১৬-০১-২২ 

 

১৭-০৪-২২ ১৭-০৭-২২    

অজমন ২৯-০৭-২১ 

১০-১০-২১ 

১১-০১-২২ ১১-০৪-২২ ১৭-০৭-২২  
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2 

 

 ো মক্রযর্র নোর্  র্ মসম্পোদন 

সূচ  

 

সূচয র 

র্োন 

এ   

 

বোস্তবোয়যনর 

দোরয়ত্বপ্রোপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ মবছযরর 

লক্ষ্যর্োত্রো 

বোস্তবোয়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্োত্রো/ 

অজমন 

১র্ 

ক োয়োর্ মোর 

২য় 

ক োয়োর্ মোর 

৩য় 

ক োয়োর্ মোর 

৪র্ ম 

ক োয়োর্ মোর 

কর্োর্ 

অজমন 

অরজমত 

র্োন 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

[১.৭] শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এেং 

পুরস্কার প্রাপ্তয়দর তাজিকা ওয় েসাইয়ে 

প্রকাি 

প্রদত্ত পুরস্কার ৩ তাজরখ কর্োোঃ কর্োস্তো  উরিন 

ঠোকুর, অরতোঃ প্রধোন 

রসোয়নরবদ 

৩০-০৬-২২ লক্ষ্যর্োত্রো    ৩০-০৬-২২   প্রধোন 

 ো মোলযয় 

পত্র কপ্ররণ 

 রো হযয়যছ 
অজমন -- -- -- --  

২.  ক্রয় র ক্ষক্ষয়ে শুদ্ধাচার .............................(৪) 

[২.১] ২০২১-২২ অর্ মবছযরর বোরষ ম  ক্রয় 

পরর ল্পনো ওযয়বসোইযর্ প্র োশ  

বোরষ ম  ক্রয় 

পরর ল্পনো 

ওযয়বসোইযর্ 

প্র োরশত 

৪ তোররখ কর্োোঃ সোইফুল 

আররফ খোন 

ব্যবস্থোপ  

(বোরনরজয ) 

৩১-০৮-২০২১ লক্ষ্যর্োত্রো ৩১-০৮-২১       

অজমন ৩১-০৮-২১ -- 

 

-- 

 

--  

 

৩. শুদ্ধোচোর সংরিষ্ট এবং দুনীরত প্ররতযরোযধ সহোয়  অন্যোন্য  ো মক্রর্……………..(২০) 

[৩.১] শুদ্ধোচোর সংক্রোন্ত উত্তর্ চচ মোর 

তোরল ো প্রণয়ন  যর স্ব স্ব দপ্তর/ সংস্থোয় 

কপ্ররণ  

উত্তর্ চচ মোর 

তোরল ো প্রনীত 

৭ তোররখ মুহোম্মদ আনওয়োরুর 

রশীদ, 

ব্যবস্থোপ  (প্রশোসন) 

১৫-০৮-২১ 

 

লক্ষ্যর্োত্রো ১৫-০৮-২১       

অজমন ১৫-০৮-২১ -- -- --  

[৩.২] প্ররশক্ষ্নোর্ীযদর র্তোর্ত গ্রহণ DEPA 

কলযভল -১ ডোর্ো 

সংগৃহীত  

৭ % কর্োহোম্মদ তোজুল 

ইসলোর্ ভুইয়ো, 

ব্যবস্থোপ  (প্রশোসন) 

১০০ লক্ষ্যর্োত্রো ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন ১০০ ১০০ ১০০ ১০০  

[৩.৩] অবসরপ্রোপ্তযদর পোওনোরদ দ্রুত 

রনষ্পরত্ত 

পোওনোরদ 

রনস্পরত্তকৃত 

৬ % মুহোম্মদ আনওয়োরুর 

রশীদ, 

ব্যবস্থোপ  (প্রশোসন) 

১০০ লক্ষ্যর্োত্রো ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন ১০০ ১০০ ১০০ ১০০  

 


