
গনপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার

ববভাগীয় প্রাবিসম্পে েপ্তর

ঢাকা ববভাগ, ঢাকা

সসানার বাাংলা গড়ার প্রতযয়

আবি বক সঠিক সিদয় অবিদস এদসবি

আবি বক যথাসিদয় হাবজরা খাতায় স্বাক্ষর কদরবি

আিার ওপর অবপ িত োবয়ত্ব সঠিকভাদব বুদেবি বকনা

ববগত বেদনর অবপ িত োবয়ত্ব সঠিকভাদব পালন কদরবি

প্রবতবেদনর সম্পাবেত কি িকান্ড বক ডাদয়রীদত বলবপবদ্ধ কদরবি

অবিি ভ্রিন বৃত্তান্ত ও ওঠান সবঠক সিয়িত কদরবি বকনা

ঘাষ চাষ সম্প্রসারি, ঋি আোয়, খািার পবরেশ িন ও টিকা প্রোন লক্ষযিাত্রা করবতবি বকনা

এবপএ অনুযায়ী িাবসক টাদগ িট পূরদির সো সদচষ্ট আবি বকনা

আিার আচারদন সসবা িবহতা খুবশ বকনা

উদ্ধিতন কর্তিপক্ষ পবরেশ িন করদত চাইদল দৃশ্যিান কি িকান্ড সেখাদত পারব বকনা

উদ্ধিতন কর্তিপদক্ষর আদেশ এবাং বনদে িশ সঠিকভাদব পালন করবি বকনা

আন্ত:ববভাগীয় সুস্পকি সৃবষ্টদত আবি সদচষ্ট বকনা

আবি সততার সবহত োবয়ত্ব পালন করবি বকনা

আবি আিার কাদজর মূল্যায়দন আত্মর্তপ্ত বকনা

সহকিীদের সাদথ আচারন বশষ্টাচার ও শালীন বকনা

আবি প্রবতবেন সঠিক সিদয় অবিস তযাগ কবর বকনা

অবিস পরবতী সিয়টুকু পবরবার পবরজনদের বেবি বকনা

অবিদসর ন্যায় বাড়ীদত সুদ্ধাচার বনদয় আদলাচনা কবর বকনা

আিার আচারদন পবরবাদরর সকান সেস্য অসুন্ত্ত্তষ্ট বকনা

পবরচালক

ববভাগীয় প্রাবিসম্পে েপ্তর

ঢাকা ববভাগ, ঢাকা

জাতীয় শুদ্ধাচার সকৌশল

(সকল কি িকতিা ও কি িচারীর জন্য)



সংয োজনী-৪ 

 

                     আঞ্চলিক/মোঠ প যোযের কো যোিযের জোতীে শুদ্ধোচোর ককৌশি কম য-পলরকল্পনো, ২০২২-২০২৩ 

[যমোট মোন ৫০] 

 

কো যোিযের নোম: লিভোগীে প্রোলিসম্পদ দপ্তর, ঢাকা বিভাগ,  ঢাকা। 

 

কো যক্রযমর নোম কম যসম্পোদন সূচক 

 

সূচযকর 

মোন 

একক 

 

িোস্তিোেযনরদোলেত্বপ্রোপ্ত ব্যলি/পদ ২০২২-২০২৩ 

অর্ যিছযরর 

িক্ষ্যমোত্রো 

িোস্তিোেন অগ্রগলত পলরিীক্ষ্ি, ২০২২-২০২৩  মন্ত

ব্য িক্ষ্যমোত্রো/ 

অজযন 

১ম ককোেোট যোর ২ে ককোেোট যোর ৩ে 

ককোেোট যোর 

৪র্ য ককোেোট যোর কমোট 

অজযন 

অলজযত 

মোন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রোলতষ্ঠোলনক ব্যিস্থো………………………………..... 

 ১.১ ননলতকতো কলমটির সভো 

আযেোজন 

সভো আযেোলজত ২ সংখ্যো পলরচোিক, লিভোগীে প্রোলিসম্পদ 

দপ্তর, ঢোকো লিভোগ, ঢোকো। 

৪ িক্ষ্যমোত্রো ১ ১ ১ ১    

অজযন      

১.২ ননলতকতো কলমটির সভোর 

লসদ্ধোন্ত িোস্তিোেন 

িোস্তিোলেত লসদ্ধোন্ত ৪ % পলরচোিক, লিভোগীে প্রোলিসম্পদ 

দপ্তর, ঢোকো লিভোগ, ঢোকো। 

১০০% িক্ষ্যমোত্রো ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজযন      

১.৩ সুশোসন প্রলতষ্ঠোর লনলমত্ত 

অংশীজযনর(stakeholders) 

অংশগ্রহযি  সভো 

অনুলষ্ঠত সভো ৪ সংখ্যো পলরচোিক, লিভোগীে প্রোলিসম্পদ 

দপ্তর, ঢোকো লিভোগ, ঢোকো। 

৪ িক্ষ্যমোত্রো ১ ১ ১ ১    

অজযন      

১.৪ শুদ্ধোচোর সংক্রোন্ত প্রলশক্ষ্ি 

আযেোজন  

প্রলশক্ষ্ি 

আযেোলজত 

২ সংখ্যো পলরচোিক, লিভোগীে প্রোলিসম্পদ 

দপ্তর, ঢোকো লিভোগ, ঢোকো। 

২ িক্ষ্যমোত্রো - ১ - ১    

 অজযন      

১.৫ কম য-পলরযিশ উন্নেন 

(স্বোস্থযলিলি অনুসরি/টিওএন্ডইভুি 

অযকযজো মোিোমোি লনষ্পলত্তকরি 

/পলরষ্কোর-পলরচ্ছন্নতো বৃলদ্ধ, 

মলহিোযদর জন্য পৃর্ক 

ওেোশরুযমর ব্যিস্থো ইতযোলদ) 

উন্নত কম য-পলরযিশ ৩ সংখ্যো 

ও 

তোলরখ 

পলরচোিক, লিভোগীে প্রোলিসম্পদ 

দপ্তর, ঢোকো লিভোগ, ঢোকো। 

২ িক্ষ্যমোত্রো - ২৯.১২.২০২২ - ৩০.০৬.২০২৩    

অজযন      

অজযন      

অজযন      

২.  ক্রযের কক্ষ্যত্র শুদ্ধোচোর ........................................................................ 

২.১ ২০২২-২৩ অর্ য িছযরর ক্রে-

পলরকল্পনো  ওযেিসোইযট প্রকোশ 

ক্রে-পলরকল্পনো 

ওযেিসোইযট 

প্রকোলশত 

৩ তোলরখ পলরচোিক, লিভোগীে প্রোলিসম্পদ 

দপ্তর, ঢোকো লিভোগ, ঢোকো। 

৩০.০৮.২০২২ িক্ষ্যমোত্রো ৩০.০৮.২০২২       

অজযন  

 

  

 

 

 

 

৩. শুদ্ধোচোর সংলিষ্ট এিং দুনীলত প্রলতযরোযি সহোেক অন্যোন্য কো যক্রম…………….. (অগ্রোলিকোর লভলত্তযত ১  নংসহ নুযনতম ৪ টি কো যক্রম) 

৩.১ কসিো প্রদোযনর কক্ষ্যত্র 

করলজস্টোযর প্রযদে কসিোর লিিরি 

ও কসিোগ্রহীতোর মতোমত সংরক্ষ্ি 

করলজস্টোর 

হোিনোগোদকৃত 

৮ % পলরচোিক, লিভোগীে প্রোলিসম্পদ 

দপ্তর, ঢোকো লিভোগ, ঢোকো। 

১০০% িক্ষ্যমোত্রো ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজযন      

৩.২ শুদ্ধোচোর উত্তম চচ যোর তোলিকো 

প্রস্তুতকরি ও লিতরি 

তোলিকো প্রত্তুতকৃত 

ও লিতরিকৃত 

৮ তোলরখ 

 

পলরচোিক, লিভোগীে প্রোলিসম্পদ 

দপ্তর, ঢোকো লিভোগ, ঢোকো। 

৩০.০৮.২০২২ িক্ষ্যমোত্রো ৩০.০৮.২০২২  - -    

অজযন      

৩.৩  র্োসমযে অলিযস উলপলিলত 

লনলিতকরি 

উপলস্থলত 

লনলিতকৃত 

৮ তোলরখ পলরচোিক, লিভোগীে প্রোলিসম্পদ 

দপ্তর, ঢোকো লিভোগ, ঢোকো। 

৩০.০৮.২০২২ িক্ষ্যমোত্রো ৩০.০৮.২০২২ - - -    

অজযন      

৩.৪ দপ্তযরর সরকোলর  োনিোহযনর 

 র্ো র্ ব্যিহোর লনলিতকরি 

 োনিোহযনর 

 র্ো র্ ব্যিহোর 

লনলিতকরি 

৮ তোলরখ পলরচোিক, লিভোগীে প্রোলিসম্পদ 

দপ্তর, ঢোকো লিভোগ, ঢোকো। 

২০.০৬.২০২৩ িক্ষ্যমোত্রো - - - ২০.০৬.২০২৩    

অজযন      

অজযন      

লি:দ্র:- ককোন ক্রলমযকর কো যক্রম প্রয োজয নো হযি তোর কোরি মন্তব্য কিোযম উযেখ করযত হযি। 


