
দপ্তর/সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ মপরর ল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

দপ্তর/সংস্থার নার্: জাতীয় ক্রীড়া পররষদ 

 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২২-২০২৩ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩ 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..................................................................... 

১.১ ননরত তা  রর্টির সভা 

আয় াজন 

সভা আয় াজজত ১ সংখ্যা পররচাল  

(প্রশাসন) 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১ ১  ১৯.০৯.২০২২ তাররমে সভা 

অনুরষ্ঠত হময়মছ। অজমন ১    

১.২ ননরত তা  রর্টির সভার 

রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত রসদ্ধান্ত ৪ % পররচাল  

(প্রশাসন) 

৮০ লক্ষ্যর্াত্রা ২০ ২০ ২০ ২০ ২০%  সভার গৃহীত ৪টি রসদ্ধান্ত 

বাস্তবারয়ত 

অজমন ২০    

১.৩ সুশাসন প্ররতষ্ঠার রনরর্ত্ত 

অংশীজমনর (stakeholders) 

অংশগ্রহমণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ৪ সংখ্যা পররচাল  

(প্রশাসন) 

২ লক্ষ্যর্াত্রা  ১  ১    

অজমন     

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ 

আয় াজন 

প্রশিক্ষণ আয় াশজত ২ সংখ্যা পররচাল  

(প্রশাসন) 

২ লক্ষ্যর্াত্রা  ১  ১    

অজমন     

১.৫  র্ ম-পররমবশ উন্নয়ন  

(টিওএন্ডই ভুি অম মজা 

র্ালার্াল রনষ্পরত্ত রণ/নরর্ 

রবনষ্ট রণ/পররষ্কার-পররচ্ছন্নতা 

বৃরদ্ধ/র্রহলামদর জন্য পৃর্  

ওয়াশরুমর্র ব্যবস্থা  রা 

ইতযারদ) 

উন্নত কর্ ম-পজরয়েশ ২ সংখ্যা ও 

তাররে 

পররচাল  

(প্রশাসন) 

২ 

২৯.১২.২০২২ 

৩০.০৬.২০২৩ 

লক্ষ্যর্াত্রা  ২৯.১২.২২ 

 

 ৩০.০৬.২৩    

অজমন     

১.৬ আওতাধীন র্াঠ পর্ মায় র 

কার্ মাল  (প্রয়র্াজয ক্ষেয়ে) কর্তমক 

দারেলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার 

ক ৌশল  র্ মপরর ল্পনা ও 

পররবীক্ষ্ণ প্ররতমবদমনর ওপর 

রিডব্যা  প্রদান 

রিডব্যা  

সভা/ র্ মশালা 

অনুরষ্ঠত 

৪ তাররে পররচাল  

(প্রশাসন) 

        র্াঠ পর্ মায়  ক্ষকান কার্ মাল  

ক্ষনই 

২. আরর্ ম  ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন................................................................................. 

২.১ ২০২২-২৩ অর্ ম বছমরর ক্রয়-

পজরকল্পনা (প্রকয়ল্পর অনুয়র্াজদত 

বারষ ম  ক্রয় পরর ল্পনাসহ) 

দওময়বসাইমর্ প্র াশ 

ক্রয়-পরর ল্পনা 

ওময়বসাইমর্ 

প্র ারশত 

২ তাররে পররচাল  (প. ও 

উ) ও সহ 

কপ্রাগ্রার্ার 

৩০.১১.২০২২ লক্ষ্যর্াত্রা  ৩০.১১.২২   ১৯.০৯.২২  ১৯.০৯.২০২২ তাররমে 

পররষমদর ওময়বসাইমর্ 

প্র াশ  রা হময়মছ। অজমন     

২.২ অনুয়র্াজদত োজষ মক ক্র  

পজরকল্পনার র্থার্থ োস্তো ন 

(রাজস্ব এেং উন্ন ন োয়জয়ের) 

ক্র  পজরকল্পনা 

োস্তোজ ত 

২ % পররচাল  

(প্রশাসন/পরর: ও 

উ:)  

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ২৫ ২৫ ২৫ ২৫ ২৫%   

অজমন ২৫    

২.৩ বামজর্ বাস্তবায়ন বামজর্ বাস্তবারয়ত ৩ % পররচাল  (অর্ ম) ১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ২৫ ২৫ ২৫ ২৫ ২৫%   

অজমন ২৫    

সভা আয় াশজত ৩ সংখ্যা ৪৪ লক্ষ্যর্াত্রা PIC = ১১  PIC = ১১ PIC = ১১ PIC = ১১ ১১  



২.৪ প্রকয়ের PIC সভা 

আয় াজন  

পররচাল  (প. ও 

উ) 

অজমন ১১    ২৮.০৯.২২ তাররমে সভা 

অনুরষ্ঠত হময়মছ। 

২.৫ প্রকে সমাশি শিয়ে প্রকয়ের 

সম্পদ (যানবাহন, কশম্পউটার, 

আসবাবপত্র ইতযাশদ) শবশি 

শমাতায়বক হস্তান্তর করা 

প্রকয়ের সম্পদ শবশি 

শমাতায়বক হস্তান্তশরত 

৫ তাররে 

 

পররচাল  (প. ও 

উ) 

৩০.০৬.২০২৩ লক্ষ্যর্াত্রা    ৩০.০৬.২৩    

অজমন     

৩. শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এবং দুনীরত প্ররতমরামে সহায়  অন্যান্য  ার্ মক্রর্......................................১৮ (অগ্রারে ার রভরত্তমত ১ নং সহ নুযনতর্ চারটি  ার্ মক্রর্) 

৩.১ সর ারর র্ানবাহমনর 

র্র্ার্র্ ব্যবহার রনরিত রণ 

ব্যবহামরর রনিয়তা ৩ % পররচাল  

(প্রশাসন) 

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ২৫ ২৫ ২৫ ২৫ ২৫%   

অজমন ২৫    

৩.২ ই-য়েন্ডায়রর র্াধ্যমর্ 

ক্রয় ার্ ম সম্পাদন 

ই-কর্ন্ডাক্ষর ক্র  

সম্পন্ন 

৫ % পররচাল  (প. ও 

উ) 

৮০ লক্ষ্যর্াত্রা ২০ ২০ ২০ ২০ ২০%   

অজমন ২০    

৩.৩ প্ররতর্ামস ক্রীড়া জগত 

প্র াশ 

প্র ারশত সংখ্যা ৫ সংখ্যা সম্পাদ , ক্রীড়া 

জগত 

১২ লক্ষ্যর্াত্রা ৩ ৩ ৩ ৩ ৩  ক্রীড়া জগত এর ৩টি সংখ্যা 

প্র ারশত অজমন ৩    

৩.৪ োজষ মক ক্রীড়াপুঞ্জী প্রণ ন ও 

ওয় েসাইয়ে প্রকাশ 

ক্রীড়াপুঞ্জী প্রণ ন 

ওয় েসাইয়ে 

প্রকাজশত 

৫ তাররে পররচাল  

(ক্রীড়া) 

৩০.১১.২০২২ লক্ষ্যর্াত্রা  ৩০.১১.২২      

অজমন     

জে:দ্র:- ক্ষকান ক্রজর্য়কর কার্ মক্রর্ প্রয়র্াজয না হয়ল তার কারণ র্ন্তব্য কলায়র্ উয়েখ করয়ত হয়ে। 

 










