
জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কর্ মপররকল্পনা, ২০২২-২০২৩ এর ২য় ককায়ার্ মাররর (অরটাবর, ২০২২ -রিরেম্বর, ২০২২) কার্ মক্ররর্র অগ্রগরত প্ররতরবদন (েংরশারিত) 

দপ্তর/সংস্থার নার্: ইরলক্ট্ররনক স্বাক্ষর োর্ট মরিরকর্ প্রদানকারী কর্তমপরক্ষর রনয়ন্ত্রক (রেরেএ)-এর কার্ মালয় 

কার্ মক্ররর্র নার্ 

কর্ মেম্পাদন 

সূচক 

 

সূচরকর 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়রনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২২-২০২৩ 

অর্ মবছররর 

লক্ষযর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০২২-২০২৩  

র্ন্তব্য লক্ষযর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ককায়ার্ মার 

২য় 

ককায়ার্ মার 

৩য় 

ককায়ার্ মা

র 

৪র্ ম 

ককায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজম

ত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারনক ব্যবস্থা……………………………….....১৭ 

১.১ ননরতকতা করর্র্টর েভা আয় াজন েভা 

আয় াজজত 

 

১ েংখ্যা তদন্ত কর্ মকতমা  

(ইর্ারজমরি 

করস্পি) 

৪ লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন ১ ১    

১.২ ননরতকতা করর্র্টর েভার রেদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত 

রেদ্ধান্ত 

৪ % তদন্ত কর্ মকতমা  

(ইর্ারজমরি 

করস্পি) 

১০০% লক্ষযর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%     

অজমন ১০০% ১০০%    

১.৩ সুশােন প্ররতষ্ঠার রনরর্ত্ত 

অংশীজরনর (stakeholders) 

অংশগ্রহরণ  েভা 

অনুরষ্ঠত েভা ৪ েংখ্যা েহকারী রনয়ন্ত্রক 

(ইর্ারজমরি 

করস্পি) 

৪ লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন ১ 

১৯.৯.২২ 

১ 

২৪.১১.২২ 

   

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রজিক্ষণ আয় াজন প্রজিক্ষণ 

আয় াজজত 

 

২ সংখ্যা েহকারী রনয়ন্ত্রক 

(অর্ ম ও প্রশােন) 

৩০ লক্ষযর্াত্রা   ৩০     

অজমন      

১.৫ কর্ ম-পরররবশ উন্নয়ন (র্টওএন্ডইভুি 

অরকরজা র্ালার্াল রনষ্পরত্তকরণ/নরর্ 

রবনষ্টকরণ/ পররষ্কার -পররচ্ছন্নতা বৃরদ্ধ/ 

র্রহলারদর জন্য পৃর্ক ওয়াশরুরর্র 

ব্যবস্থা করা ইতযারদ 

উন্নত কর্ ম-

পজরয়েি 

২ েংখ্যা 

ও 

তাররখ 

েহকারী রনয়ন্ত্রক 

(অর্ ম ও প্রশােন) 

উপ-রনয়ন্ত্রক (অর্ ম, 

প্রশােন ও আইন) 

২র্ট 

৩১.১২.২২ 

৩০.০৬.২৩ 

লক্ষযর্াত্রা - ৩১.১২.২২ 

১র্ট 

- ৩০.৬.২৩ 

১র্ট 

  েংযুরি-১ 

অজমন  ৩১.১২.২২ 

১র্ট 

   

১.৬ আওতাধীন র্াঠ পর্ মায় র কার্ মাল  

(প্রয়র্াজয ক্ষক্ষয়ে) কর্তমক দারখলকৃত জাতীয় 

শুদ্ধাচার ককৌশল কর্ মপররকল্পনার নত্রর্ারেক 

অগ্রগরত প্ররতরবদরনর ওপর রিিব্যাক প্রদান  

রিিব্যাক 

েভা/কর্ মশালা 

অনুরষ্ঠত 

৪  - 

 

- লক্ষযর্াত্রা - - - -   এ কার্ মালরয়র 

র্াঠ পর্ মারয়র 

ককান অরিে 

কনই। 
অজমন      

২.  আজথ মক ব্যেস্থাপনা উন্ন ন ...............................................................১৫ 

ক্রয়-

পররকল্পনা 

২ তাররখ উপ-রনয়ন্ত্রক (অর্ ম, 

প্রশােন ও আইন) 

৩১.০৭.২২ লক্ষযর্াত্রা ৩১.৭.২২ - - -    



কার্ মক্ররর্র নার্ 

কর্ মেম্পাদন 

সূচক 

 

সূচরকর 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়রনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২২-২০২৩ 

অর্ মবছররর 

লক্ষযর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০২২-২০২৩  

র্ন্তব্য লক্ষযর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ককায়ার্ মার 

২য় 

ককায়ার্ মার 

৩য় 

ককায়ার্ মা

র 

৪র্ ম 

ককায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজম

ত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

২.১ ২০২২-২৩ অর্ মবছররর রাজস্ব এবং 

উন্নয়ন বারজরর্র অনুরর্ারদত ক্রয়-

পররকল্পনা ওরয়ব োইরর্ প্রকাশ 

ওরয়বোইরর্ 

প্রকারশত 

রেরেএ ও প্রকল্প 

পররচালক, রেএ 

র্রনর্ররং প্রকল্প 

(রাজস্ব এবং 

উন্নয়ন 

বারজর্) 

অজমন ০৬.৭.২২     

২.২ অনুরর্ারদত বারষ মক ক্রয় পররকল্পনার 

র্র্ার্র্ বাস্তবায়ন (রাজস্ব এবং উন্নয়ন 

বারজরর্র) 

ক্রয় 

পররকল্পনা 

বাস্তাবারয়ত 

২ % উপ-রনয়ন্ত্রক (অর্ ম, 

প্রশােন ও আইন) 

রেরেএ ও প্রকল্প 

পররচালক, রেএ 

র্রনর্ররং প্রকল্প 

১০০% লক্ষযর্াত্রা ০৫% ১৫% ৫০% ১০০%    

অজমন রাজস্ব- 

১২.৮% 

উন্নয়ন-৫% 

রাজস্ব- 

৩৬.৯২% 

উন্নয়ন-

৯৮.৭৬% 

    

২.৩ বারজর্ বাস্তবায়ন বারজর্ 

বাস্তবারয়ত 

৩ % উপ-রনয়ন্ত্রক (অর্ ম, 

প্রশােন ও আইন) 

রেরেএ ও প্রকল্প 

পররচালক, রেএ 

র্রনর্ররং প্রকল্প 

১০০% লক্ষযর্াত্রা ০৫% ১৫% ৫০% ১০০%    

অজমন রাজস্ব- 

১৫% 

উন্নয়ন-৫% 

রাজস্ব- 

২৯.৬৮% 

উন্নয়ন-

৯৬.৭০% 

   

২.৪ প্রকয়ের PIC সভা আয় াজন  সভা 

আয় াজজত 

৩ সংখ্যা প্রকল্প পররচালক, 

রেএ র্রনর্ররং 

প্রকল্প 

৪ লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১   েংযুরি-২ 

অজমন ১ 

২৯.৯.২২ 

১ 

২৬.১২.২২ 

   

২.৫ প্রকল্প ের্ারপ্ত কশরষ প্রকরল্পর েম্পদ 

(র্ানবাহন, করম্পউর্ার, আেবাবপত্র 

ইতযারদ) রবরি কর্াতারবক হস্তান্তর করা 

প্রকরল্পর 

েম্পদ রবরি 

কর্াতারবক 

হস্তান্তররত 

৫ তাজরখ প্রকল্প পররচালক, 

রেএ র্রনর্ররং 

প্রকল্প 

৩০.০৬.২৩ লক্ষযর্াত্রা - - - ৩০.৬.২৩ -  ২০২২-২৩ 

অর্ মবছরর ১র্ ও 

২য় ককায়ার্ মারর 

ের্াপ্তরর্াগ্য 

প্রকল্প কনই 

অজমন      

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

 

৩.১ েরকরর র্ানবাহরনর র্র্ার্র্ 

ব্যবহার রনরিতকরণ  

র্ানবাহরনর 

র্র্ার্র্ 

ব্যবহার  

৩ তাররখ 

উপ-রনয়ন্ত্রক (অর্ ম, 

প্রশােন ও আইন) ও 

েহ: রন: (অর্ ম ও প্র:) 

৩০.০৬.২৩ 

লক্ষযর্াত্রা - - - ৩০.৬.২৩ 
   

অজমন      

৫ % 
উপরনয়ন্ত্রক (আইরের্ট) 

১০০% লক্ষযর্াত্রা 
১০০% ১০০% ১০০% ১০০%   েংযুরি-৩ 



কার্ মক্ররর্র নার্ 

কর্ মেম্পাদন 

সূচক 

 

সূচরকর 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়রনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২২-২০২৩ 

অর্ মবছররর 

লক্ষযর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০২২-২০২৩  

র্ন্তব্য লক্ষযর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ককায়ার্ মার 

২য় 

ককায়ার্ মার 

৩য় 

ককায়ার্ মা

র 

৪র্ ম 

ককায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজম

ত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৩.২ র্াই গভ প্লার্িরর্ ব্যবহার করর 

জনোিারনরক রিরজর্াল স্বাক্ষর রবষয়ক 

পরার্শ ম প্রদান 

পরার্শ ম 

প্রদানকৃত 

েহকারী প্ররকৌশলী 

(আইর্ট রেরকউররর্ট) অজমন ১০০% ১০০%   

  

৩.৩ CA Evaluation Tools এর 

র্র্ার্র্ ব্যবহাররর র্াধ্যরর্ CA 

প্ররতষ্ঠানেমূহ হরত রিরজর্াল রেগরনচার 

োর্ট মরিরকর্ প্রদান েংক্রান্ত রররপার্ ম গ্রহণ 

রররপার্ ম 

গৃহীত 
৫ েংখ্যা 

উপরনয়ন্ত্রক (আইরের্ট) 

েহকারী প্ররকৌশলী 

(আইর্ট রেরকউররর্ট) 
২০ 

লক্ষযর্াত্রা ৫ ৫ ৫ ৫   েংযুরি-৩ 

অজমন ৫ ৫   

 

৩.৪ রেরেএ কার্ মালরয়র অনলাইন 

িকুরর্রে জিজজটাল স্বাক্ষয়রর ব্যেহার 

অনলাইন 

িকুরর্রে 

জিজজটাল 

স্বাক্ষয়রর 

ব্যেহার 

৫ েংখ্যা 

উপরনয়ন্ত্রক (আইরের্ট) 

েহকারী প্ররকৌশলী 

(আইর্ট রেরকউররর্ট), 

আইন কর্ মকতমা 

৬০ 

লক্ষযর্াত্রা ১৫ ১৫ ১৫ ১৫ 

  েংযুরি-৩ 

অজমন ১৫ ১৫   
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