
 দপ্তর/সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা, ২০২১-২০২২  

দপ্তর/সংস্থার নার্:  বাংলাদদশ ক্যাবল শশল্প শলশিদেড, খুলনা। 

 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারন  ব্যবস্থা………………………………২২ 

১.১ ননরত তা  রর্টির সভা    সভা আময়ারজত ৪ সংখ্যা ক া াল      

পময়ন্ট 

০৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন    

 

১ 

(প্রর্াণ ) 

 

 

১.২ ননরত তা  রর্টির সভার রসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন  

বাস্তবারয়ত 

রসদ্ধান্ত 

৬ % স ল 

রবভাগীয় 

প্রধান 

৮০% 

৮০%                                        

৮০%          

৮০% 

লক্ষ্যর্াত্রা ৮০%  ৮০% ৮০%    

অজমন    

 

১০০% 

(প্রর্াণ ) 

 

 

১.৩ সুশাসন প্রশিষ্ঠার শনশিত্ত 

অংশীজমনর (stakeholders)  

অংশগ্রহমণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ২ সংখ্যা র্হাব্যস্থাপ  

(ক্রয় ও 

র্াম মটিং) 

২ লক্ষ্যর্াত্রা ১  ১     

অজমন      

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশশক্ষণ 

আদ াজন 

প্ররশক্ষ্ণ 

আময়ারজত 

২ সংখ্যা র্হাব্যবস্থাপ  

(প্রশাসন) 

২ 

(৬০ জন) 

লক্ষ্যর্াত্রা  ১ (৩০ জন)  ১ (৩০ জন)    

অজমন       ৩০ জন 

(প্রর্াণ ) 

 

 

১.৫  র্ ম-পররমবশ উন্নয়ন উন্নত  র্ ম 

পররমবশ 

২ সংখ্যা 

ও 

তাররখ 

 িহাব্যবস্থাপক্ 

(প্রশাসন) 

৪ টি 

ও 

১৫-০৯-২০২১ 

১৫-১২-২০২২ 

১৫-০৩-২০২২ 

১৫-০৫-২০২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১৫-০৯-২১ 

 

১৫-১২-২০২১ ১৫-০৩-২২ ১৫-০৫-২২ 

 

   

অজমন  

 

  (প্রর্াণ ) 

 

 

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-

পরর ল্পনা, ২০২১-২০২২ ও নত্রর্ারস  

পররবীক্ষ্ণ প্ররতমবদন সংশিষ্ট 

িন্ত্রণালদ  দারখল ও স্ব স্ব 

ওদ বসাইদে আপদলাডক্রণ 

 র্ ম-পরর ল্পনা 

ও নত্রর্ারস  

প্ররতমবদন 

দারখলকৃত ও 

আপদলাডকৃত 

১ িাশরখ বাম রশ 

IT Cell 

১০-০৬-২০২১ 

১৭-১০-২০২১ 

১৬-০১-২০২২ 

১৭-০৪-২০২২ 

 

লক্ষ্যর্াত্রা ১০-০৬-২১ 

 

১৭-১০-২০২১ ১৬-০১-২২ ১৭-০৪-২২ 

 

   

www.bcsl.

gov.bd 

 

 

 

অজমন  

 

  ১০-০৪-২২ 

(প্রর্াণ ) 

 

 

https://bcsl.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bcsl.portal.gov.bd/page/4b1dc957_3f79_4060_964e_0453fd03ef1c/2022-06-29-03-23-2158894f87ba0c4f3e9a42d5010a8b81.pdf
https://bcsl.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bcsl.portal.gov.bd/page/4b1dc957_3f79_4060_964e_0453fd03ef1c/2022-06-29-03-23-b355f0f305b6bec14a610d7bde1144fa.pdf
https://bcsl.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bcsl.portal.gov.bd/page/4b1dc957_3f79_4060_964e_0453fd03ef1c/2022-06-29-03-24-da8352523e30040e57f4b0f8e51eda0d.pdf
https://bcsl.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bcsl.portal.gov.bd/page/4b1dc957_3f79_4060_964e_0453fd03ef1c/2022-06-29-03-24-22db7ec3d61d161d49f79a030d2856f9.pdf


 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

 

 

 

 

১.৭ আওিাধীন আঞ্চশলক্/িাঠ পর্ যাদ র 

ক্ার্ যাল  (প্রদর্াজয ক্ষক্ষদে) ক্র্তযক্ 

দারখলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল 

 র্ ম-পরর ল্পনা ও পররবীক্ষ্ণ  

প্ররতমবদমনর ওপর র ডব্যা  প্রদান 

শিডব্যাক্ 

সভা/ক্ি যশালা 

অনুশষ্ঠি 

৪ তাররখ  প্রমর্াজয নয় লক্ষ্যর্াত্রা       অে প্রশিষ্ঠাদনর 

ক্ষক্ান আঞ্চশলক্/ 

িাঠ পর্ যাদ র অশিস 

না থাক্া  এই 

ছক্গুশল পুরণ ক্রা 

হ শন। 

 

অজমন      

১.৮ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এবং 

পুরস্কারপ্রাপ্তদদর িাশলক্া ওদ বসাইদে 

প্রক্াশ 

প্রদত্ত পুরস্কার ১ তাররখ র্হাব্যবস্থাপ  

(প্রশাসন) 

৩০-০৬-২০২২ লক্ষ্যর্াত্রা - - - ৩০-৬-২০২২    

অজমন    ২১-০৬-২০২২ 

(প্রর্াণ ) 

   

২. আশথ যক্ ব্যবস্থাপনা উন্ন ন.........................................................................৮ 

২.১ ২০২১-২২ অথ য বছদরর ক্রয়-

পরর ল্পনা (প্র মল্পর অনুমর্ারদত 

বারষ ম  ক্রয় পরর ল্পনাসহ)  

ওদ বসাইদে প্রক্াশ 

ক্রয়-পরর ল্পনা 

ওদ বসাইদে 

প্রক্াশশি 

২ তাররখ িহাব্যবস্থাপক্ 

(ক্র  ও 

িাদক্যটং) 

১০-০৭-২০২১ 

০৫-০৪-২০২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১০-০৭-২০২১ - - ০৫-০৪-২২   www.bcsl.

gov.bd 

 
অজমন    ১০-০৭-২০২১ 

(প্রর্াণ ) 

 

২.২ প্রক্দল্পর PSC ও PIC সভা 

আময়াজন। 

সভা আময়ারজত ২ িাশরখ  প্রমর্াজয নয় লক্ষ্যর্াত্রা       ক ান প্র ল্প না 

র্া ায় প্রমর্াজয 

নয় 

অজমন      

২.৩ বাশষ যক্ উন্ন ন ক্ি যসূশচ বাস্তবা ন বাশষ যক্ উন্ন ন 

ক্ি যসূশচ 

বাস্তবাশ ি 

২ %  প্রমর্াজয নয় লক্ষ্যর্াত্রা       প্রমর্াজয নয় 

অজমন      

২.৪ প্রক্ল্প সিাশপ্ত ক্ষশদষ প্রক্দল্পর 

সম্পাদ (র্ানবাহন, ক্শম্পউোর, 

আসবাবপে ইিযাশদ) শবশধ ক্ষিািাদবক্ 

হস্তান্তর ক্রা 

প্রক্দল্পর সম্পাদ 

শবশধ ক্ষিািাদবক্ 

হস্তান্তশরি 

২ িাশরখ  প্রমর্াজয নয় লক্ষ্যর্াত্রা       প্রমর্াজয নয় 

অজমন      

 

 

https://bcsl.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bcsl.portal.gov.bd/page/4b1dc957_3f79_4060_964e_0453fd03ef1c/2022-06-29-03-27-1d1425740f341b6b2d6ffe22d2ceead5.pdf
https://bcsl.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bcsl.portal.gov.bd/page/4b1dc957_3f79_4060_964e_0453fd03ef1c/2022-06-29-03-34-5fdf35fc4436e421ce6f4834a3c552b0.pdf


 

 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৩. শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এবং দুনীরত প্ররতমরামধ সহায়  অন্যান্য  ার্ মক্রর্……………..২০ (অগ্রাশধক্ার শভশত্তদি নুযনিি পাঁচট ক্ার্ যক্রি) 

৩.১ বাদক্শশ’ক্ষি মূস  স র্ওয়যার 

চালু রণ  

 চালুকৃত ৪ তাররখ িহাব্যবস্থাপক্ 

(ক্র  ও িাদক্টং)  

৩০-১২-২০২১   লক্ষ্যর্াত্রা - ৩০-১২-২১ - -    

অজমন      

৩.২ বাম রশ’র পাওয়ার  যাবল প্লান্র্ 

রসরস  যামর্রার আওতায় আনায়ন। 

রসরস  যামর্রা 

স্থারপত 

৪ তাররখ িহাব্যবস্থাপক্ 

(রক্ষণাদবক্ষণ 

ও শনি যাণ) 

২৫-০২-২০২২ লক্ষ্যর্াত্রা - - ২৫-০২-২০২২ -    

 

 

 

অজমন    

 

  

৩.৩ কসবাগ্রহীতামদর র্তার্ত গ্রহণ ও 

পর্ মামবক্ষ্মণর জন্য এ টি রবমশষ টির্ 

গঠন 

 টির্ গঠিত ৪ তাররখ ব্যবস্থাপনা 

পররচাল  

৩১-০৮-২০২১ লক্ষ্যর্াত্রা ৩১-০৮-২০২১ - - -    

অজমন       

৩.৪ Store Management 

System-এ স ল ডার্া 

হালনাগাদ রণ 

হালনাগাদকৃি ৪ তাররখ ভান্ডার শাখা ৩০-১২-২০২১ লক্ষ্যর্াত্রা - ৩০-১২-২১ - -    

অজমন      

৩.৫ ই-কর্ন্ডামরর র্াধ্যমর্ ক্রয় ার্ ম 

সম্পাদন 

ই-কর্ন্ডার সম্পন্ন ৪ % িহাব্যবস্থাপক্ 

(ক্র  ও 

িাদক্যটং) 

৬০ লক্ষ্যর্াত্রা ৬০ ৬০ ৬০ ৬০    

অজমন    ১০০% 

(৯টির 

র্মধ্য ৯টি 

ই-রজরপ) 

(প্রর্াণ ) 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                  (কর্া: আলাউদ্দীন আল আজাদ) 

                                                                                                                                                                                                ব্যবস্থাপনা পররচাল  (রুটিন দারয়ত্ব)। 

                ও 

                    সভাপরত, বাম রশ ননরত তা  রর্টি।                                               

https://bcsl.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bcsl.portal.gov.bd/page/4b1dc957_3f79_4060_964e_0453fd03ef1c/2022-06-29-03-28-bdf2084c53744bb5bfbe41466a829751.pdf

