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 দপ্তর/সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কম র্পিরকল্পনা, ২০২২-২০২৩ (সংেশাধীত) পিরিশষ্ট ক 
 ষান্মািসক পৰ্িতেবদন (১লা জুলাই, ২০২২ িখৰ্. হেত ৩১ িডেসমব্র, ২০২২ িখৰ্.)  

 
 দপ্তর/সংস্থার নাম: বাংলােদশ সাবেমিরন কয্াবল েকাম্পািন িলিমেটড  

কায র্কৰ্েমর নাম 
কম র্সম্পাদন 

সূচক 
 

সূচেকর 
মান 

একক 
 

বাস্তবায়েনর
দািয়তব্পৰ্াপ্ত 
বয্িক্ত/পদ 

২০২২-
২০২৩ 

অথ র্বছেরর 
লক্ষয্মাতৰ্া 

বাস্তবায়ন অগৰ্গিত পিরবীক্ষণ, ২০২২-২০২৩ 

মন্তবয্ লক্ষয্মাতৰ্া
/ অজর্ন 

১ম 
েকায়াট র্ার 

২য় 
েকায়াট র্ার 

৩য় 
েকায়াট র্ার 

৪থ র্ 
েকায়াট র্ার 

েমাট 
অজর্ন 

অিজর্ত 
মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 
১. পৰ্ািতষ্ঠািনক বয্বস্থা………………………………১৭ 
১.১ ৈনিতকতা কিমিটর সভা আেয়াজন   সভা 

আেয়ািজত 
১ সংখয্া েফাকাল 

পেয়ন্ট 
কম র্কতর্া 

৪ লক্ষয্মাতৰ্া ১ ১ ১ ১    
অজর্ন ১ 

(পৰ্মাণক-১) 
২ 

(পৰ্মাণক-১) 
   

১.২ ৈনিতকতা কিমিটর সভার িসদ্ধান্ত 
বাস্তবায়ন  

বাস্তবািয়ত 
িসদ্ধান্ত 

৪ % সংিশ্লষ্ট 
সকল 

কম র্কতর্া 

১০০% লক্ষয্মাতৰ্া ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    
অজর্ন ১০০% 

(পৰ্মাণক-২) 
১০০% 

(পৰ্মাণক-২) 
   

১.৩ সুশাসন পৰ্িতষ্ঠার িনিমত্ত 
অংশীজেনর (stakeholders) 

অংশগৰ্হেণ সভা 

অনুিষ্ঠত সভা ৪ সংখয্া মােকর্িটং ও 
েসলস িবভাগ 

৪ লক্ষয্মাতৰ্া ১ ১ ১ ১    
অজর্ন ১ 

(পৰ্মাণক-৩) 
১ 

(পৰ্মাণক-৩) 
১   

১.৪ শুদ্ধাচার সংকৰ্ান্ত পৰ্িশক্ষণ আেয়াজন পৰ্িশক্ষণ 
আেয়ািজত 

২ সংখয্া বয্বস্থাপক 
(মানবসম্পদ 
ও পৰ্শাসন) 

৪ 
(২০০) 

লক্ষয্মাতৰ্া ১ 
(৫০) 

১ 
(৫০) 

১ 
(৫০) 

১ 
(৫০) 

   

অজর্ন ৬০ 
(পৰ্মাণক-৪) 

১৩৮ 
(পৰ্মাণক-৪) 

   

১.৫ কম র্-পিরেবশ উন্নয়ন (িটওএন্ডইভুক্ত 
অেকেজা মালামাল িনষ্পিত্তকরণ / নিথ 
িবনষ্টকরণ/পিরষ্কার-পিরচ্ছন্নতা বৃিদ্ধ / 
মিহলােদর জনয্ পৃথক ওয়াশরুেমর 
বয্বস্থা করা ইতয্ািদ)  

উন্নত কম র্-
পিরেবশ 

৬ সংখয্া 
ও 

তািরখ 
সংিশ্লষ্ট সকল 

কম র্কতর্া 

৪ 
৩০/০১/২৩ 
১৫/০৩/২৩ 
১৫/০৫/২৩ 
৩০/৬/২৩  

লক্ষয্মাতৰ্া   ৩০/০১/২৩ 
১৫/০৩/২৩ 

১৫/৫/২৩ 
৩০/৬/২৩ 

  

 অজর্ন      

২. আিথ র্ক বয্বস্থাপনা উন্নয়ন.................................…….১৩ 
২.১ ২০২২-২০২৩ অথ র্ বছেরর রাজসব্ 
এবং উন্নয়ন বােজেটর অনুেমািদত কৰ্য়-
পিরকল্পনা ওেয়বসাইেট পৰ্কাশ  

কৰ্য় 
পিরকল্পনা 

ওেয়বসাইেট 
পৰ্কািশত 

২ তািরখ  পৰ্কল্প 
পিরচালক/ উপ-
মহাবয্বস্থাপক 

(সংগৰ্হ ও 

৩১/০৭/২২  
 

লক্ষয্মাতৰ্া ৩১/৭/২২       

অজর্ন ৩১/৭/২২ 
(পৰ্মাণক-৫) 

    

https://drive.google.com/file/d/1StUFt6vjK1_HOjV_SVchYHdgUw4Ck-v-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IB_8eoiT9xNlrnPIiieRsE9jHKnFMh3-/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1wRKXh1C0-XTbHgeD5bmkpBg2Uvm47hNo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rEq46F8Rqi0QAhbHq6rRlC6wVBVJIugy/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1kHq9HT1Ja5F5VcbYCH68yd6wWLvsGpTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wlR2RaCDZEzCJsK71gnHbOgByp7TZpP1/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1EtcFAGGx4zm_0S1GObyVZ1zlZs_6ALZG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QXux8pbp3EQfGExYRxa5OPwfDDSezNUs/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/15bODyd_Pr4q385mC6rdVCHm7mCxBLrgW/view?usp=sharing
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কায র্কৰ্েমর নাম 
কম র্সম্পাদন 

সূচক 
 

সূচেকর 
মান 

একক 
 

বাস্তবায়েনর
দািয়তব্পৰ্াপ্ত 
বয্িক্ত/পদ 

২০২২-
২০২৩ 

অথ র্বছেরর 
লক্ষয্মাতৰ্া 

বাস্তবায়ন অগৰ্গিত পিরবীক্ষণ, ২০২২-২০২৩ 

মন্তবয্ লক্ষয্মাতৰ্া
/ অজর্ন 

১ম 
েকায়াট র্ার 

২য় 
েকায়াট র্ার 

৩য় 
েকায়াট র্ার 

৪থ র্ 
েকায়াট র্ার 

েমাট 
অজর্ন 

অিজর্ত 
মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 
েসবা) 

২.২ অনুেমািদত কৰ্য় পিরকল্পনার 
যথাযথ বাস্তবায়ন (রাজসব্ এবং উন্নয়ন 
বােজেটর)  

কৰ্য় 
পিরকল্পনা 
বাস্তবািয়ত  

২ % পৰ্কল্প পিরচালক/ 
উপমহাবয্বস্থাপক 
(সংগৰ্হ ও েসবা) 

১০০% লক্ষয্মাতৰ্া ১০% ৪৭% ৯৪% ১০০%    
অজর্ন ১০% 

(পৰ্মাণক-৬) 
৪৭% 

(পৰ্মাণক-৫) 
    

২.৩ বােজট বাস্তবায়ন  বােজট 
বাস্তবািয়ত  

৩ % বয্বস্থাপনা 
পিরচালক  

১০০% লক্ষয্মাতৰ্া ১০% ২০% ৫০% ১০০%    
অজর্ন ১০% 

(পৰ্মাণক-৭) 
২০% 

(পৰ্মাণক-৬) 
    

২.৪ পৰ্কেল্পর PIC সভা আেয়াজন সভা 
আেয়ািজত 

৩ সংখয্া পৰ্কল্প 
পিরচালক 

৪ লক্ষয্মাতৰ্া ১ ১ ১ ১    
অজর্ন ১ 

(পৰ্মাণক-৮) 
১ 

(পৰ্মাণক-৭) 
   

২.৫ পৰ্কল্প সমািপ্ত েশেষ পৰ্কেল্পর সম্পদ 
(যানবাহন, কিম্পউটার, আসবাবপতৰ্ 
ইতয্ািদ) িবিধ েমাতােবক হস্তান্তর করা 

পৰ্কেল্পর 
সম্পদ িবিধ 
েমাতােবক 
হস্তান্তিরত 

৩ তািরখ 
পৰ্কল্প 

পিরচালক 
পৰ্েযাজয্ 
নয় 

লক্ষয্মাতৰ্া       িবএসিসিসএল 
এর চলমান 

একমাতৰ্ 
পৰ্কল্পিট জুন 
২০২৪ িখৰ্. 
সমাপ্ত হেব। 

অজর্ন       

 

৩. শুদ্ধাচার সংিশ্লষ্ট এবং দুন�িত পৰ্িতেরােধ সহায়ক অনয্ানয্ কায র্কৰ্ম……………..২০ (অগৰ্ািধকার িভিত্তেত ১নং সহ নুয্নতম চারিট কায র্কৰ্ম) 

৩.১ সরকাির যানবাহেনর যথাযথ 
বয্বহার িনিশ্চতকরণ  

বয্বহার 
িনিশ্চতকরণ  

৫ তািরখ  
বয্বস্থাপক 

(মানবসম্পদ 
ও পৰ্শাসন)  

২৯/৬/২৩ 
লক্ষয্মাতৰ্া    ২৯/৬/২৩    

অজর্ন        

৩.২ েবাড র্ সভার কায র্িববরণীসমূহ 
বয্বস্থাপনা ও আকর্াইভকরণ।   

Automati
on এবং 

আকর্াইভকরণ 
সম্পন্নকরণ 

৫ তািরখ 
েকাম্পািন 

সিচব/সংগৰ্হ 
ও েসবা 

৩০/০৩/২৩ 

লক্ষয্মাতৰ্া   ৩০/০৩/২৩     

অজর্ন      
  

৩.৩ Store/Inventory 
Software পৰ্বতর্ন 

সফটওয়য্ার 
স্থাপন 

৫ 

তািরখ  সংগৰ্হ ও 
েসবা / 

মানবসম্পদ 
ও পৰ্শাসন 

৩০/৬/২৩  

লক্ষয্মাতৰ্া    ৩০/৬/২৩     

অজর্ন      
  

https://drive.google.com/file/d/19wWBnbEFxaEuSBK4CnTcX6lPoT8zC_he/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1urIOQIpO-dyUCvh6LcKi4JcxndyiHllF/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1f0dt03u14FE-uPK_u_3j-y5vnfazawAj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1N8JBKeWaZwdaEwjmGn2Ykf2XaX6mpLYG/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1WC_Qbt6GZ80McPD3MR2s8kjBzWR3Fl5w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DpZ5wlarialYkeOd1N-CN5ZuF7_7G13u/view?usp=share_link
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কায র্কৰ্েমর নাম 
কম র্সম্পাদন 

সূচক 
 

সূচেকর 
মান 

একক 
 

বাস্তবায়েনর
দািয়তব্পৰ্াপ্ত 
বয্িক্ত/পদ 

২০২২-
২০২৩ 

অথ র্বছেরর 
লক্ষয্মাতৰ্া 

বাস্তবায়ন অগৰ্গিত পিরবীক্ষণ, ২০২২-২০২৩ 

মন্তবয্ লক্ষয্মাতৰ্া
/ অজর্ন 

১ম 
েকায়াট র্ার 

২য় 
েকায়াট র্ার 

৩য় 
েকায়াট র্ার 

৪থ র্ 
েকায়াট র্ার 

েমাট 
অজর্ন 

অিজর্ত 
মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 
৩.৪ FDR Management 
Automation  

সফটওয়য্ার 
স্থাপন  

৫ 
তািরখ  সংগৰ্হ ও 

েসবা িবভাগ  
২৮/৩/২৩ 

লক্ষয্মাতৰ্া   ২৮/৩/২৩     

অজর্ন        
 

িব:দৰ্:- েকান কৰ্িমেকর কায র্কৰ্ম পৰ্েযাজয্ না হেল তার কারণ মন্তবয্ কলােম উেল্লখ করেত হেব।  


