
 

 

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরেে জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ মপরর ল্পনা (খসড়া), ২০২২-২০২৩ 

 া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 আর োজন সভো 

আর োধজত 

১ সংখ্যা মহোপধেচোলক ৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.২ ননরত তা  রর্টির সভার রসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত 

রসদ্ধান্ত 

৪ % মহোপধেচোলক ৯০% লক্ষ্যর্াত্রা ২৫% ২৫% ২৫% ২৫%    

অজমন      

১.৩ সুশাসন প্ররতষ্ঠার রনরর্ত্ত অংশীজমনর 

(stakeholders) অংশগ্রহমণ  সভা 

অনুরষ্ঠত 

সভা 

৪ সংখ্যা মহোপধেচোলক ২ লক্ষ্যর্াত্রা  ১  ১    

অজমন      

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয় াজন প্রশিক্ষণ 

আয় াশজত 

২ সংখ্যা উপপররচাল  

(প্রশাসন) 

২ লক্ষ্যর্াত্রা  ১  ১    

অজমন      

১.৫  র্ ম-পররমবশ উন্নয়ন (টিওএন্ডভূি 

অম মজা র্ালার্াল রনস্পরত্ত রণ/নরর্ 

রবনষ্ট রণ/পররস্কার-পররচ্ছন্নতা 

বৃরদ্ধ/র্রহলামদর জন্য পৃর্  ওয়াসরুমর্র 

ব্রবস্থা  রা ইতযারদ) 

উন্নত কম ম-

পধেরেশ 

    ২ সংখ্যা ও 

তাররখ 

সহকোেী 

পধেচোলক 

(প্রশোসন) ও 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

 র্ ম তমা 

৩০-৯-২২ 

৩১-১২-২০২২ 

৩১-৩-২০২৩ 

৩০-৬-২০২৩ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১ 

৩০-৯-২২ 

১ 

৩১-১২-২২ 

১ 

৩১-৩-২৩ 

১ 

৩০-৬-২৩ 

   

অজমন      

১.৬ আওতোিীন  আঞ্চধলক/ মোঠ পর্ মোর ে 

কোর্ মোল  (প্ররর্োজয ক্ষেরে) কর্তমক 

দারখলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল 

 র্ মপরর ল্পনা ও পররবীক্ষ্ণ  প্ররতমবদমনর 

ওপর রিডব্যা  প্রদান  

রিডব্যা  

সভা/ র্ মশা

লা অনুরষ্ঠত 

   ৪ 

 

তাররখ শুদ্ধাচার 

(ননরত তা) 

 রর্টি 

৩১-১০-২০২২ 

৩১-০১-২০২৩ 

২৮-০৪-২০২৩ 

৩১-০৭-২০২৩ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩১-১০-

২০২২ 

৩১-০১-

২০২৩ 

২৮-০৪-

২০২৩ 

৩১-০৭-

২০২৩ 

   

অজমন      

২.  আধথ মক ব্যেস্থোপনো উন্ন ন ........................................................................ 

২.১ ২০২২-২৩ অর্ ম বছমরর ক্রয়-

পরর ল্পনা  (প্র মল্পর  অনুমর্ারদত বারষ ম  

ক্রয় পরর ল্পনাসহ) ওময়বসাইমর্ প্র াশ 

ক্রয়-

পরর ল্পনা 

ওময়বসাইমর্ 

প্র ারশত 

২ তাররখ ক্র  কধমটি ও 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

 র্ ম তমা 

৩১-৮-২০২২ লক্ষ্যর্াত্রা ৩১-৮-

২০২২ 

      

অজমন      

২.২ অনুরমোধদত েোধষ মক ক্র  পধেকল্পনোে 

সোরথ র্থোর্থ েোস্বেো ন (প্রকরল্পে ক্র  

পধেকল্পনোসহ) 

ক্র  

পধেকল্পনো 

েোস্তেোধ ত 

২ % ক্র  কধমটি ও 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

 র্ ম তমা 

 লক্ষ্যর্াত্রা        

অজমন        

২.৩ েোরজট েোস্তেো ণ েোরজট 

েোস্তেোধ ত 

৩ %   লক্ষ্যর্াত্রা        

অজমন      

২.৪ প্রকয়ের PSC ও PIC সভা 

আয় াজন  

সভা 

আয় াশজত 

৩ সংখ্যা   লক্ষ্যর্াত্রা        

অজমন      

২.৫ প্র ল্প সর্ারপ্ত কশমষ প্র মল্পর সম্পদ প্র মল্পর     ৫ তোধেখ   লক্ষ্যর্াত্রা        



 

 া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 

(র্ানবাহন,  রম্পউর্ার, আসবাবপত্র 

ইতযারদ) রবরি কর্াতামব  হস্তান্তর  রা 

সম্পদ রবরি 

কর্াতামব  

হস্তান্তররত 

অজমন      

৩. শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এবং দুনীরত প্ররতমরামি সহায়  অন্যান্য  ার্ মক্রর্……………..১৮  

৩.১ সেকোেী র্োনেোহরনে র্থোর্থ 

ব্যেহোে ধনধিতকেণ 

 ৩ % মহোপধেচোলক ১০০% লক্ষ্যর্াত্রা        

অজমন      

৩.২  খনন, সংস্কার ও রনর্ মান  াজ 

পররদশ মন 

পধেদশ মনকৃত 

স্থোন 

৫ সংখ্যা মহোপধেচোলক ৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১   
 

অজমন      

৩.৩ রবদুযৎ, পারন ও জ্বালানীর (মতল 

/ গ্যাস) এর সাশ্রয়ী / সমব মাত্তর্ 

ব্যবহার রনরিত রণ 

সাশ্রয়ী 

ব্যবহার 

রনরিত রণ 

২ % উপপধেচোলক 

(প্রশোসন)  

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ২৫% ২৫% ২৫% ২৫%   

 অজমন      

৩.৪  র্ ম তমা- র্ মচাররমদর 

বদরল ামল প্ররর্ত রনয়র্-নীরত 

অনুসরণ 

প্ররর্ত নীরত 

অনুসৃত 

৩ %  ১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ২৫% ২৫% ২৫% ২৫%   

 অজমন      

৩.৫ অরডর্ আপরত্তর উপর প্ররশক্ষ্ণ 

 র্ মশালা 

প্ররশক্ষ্ণ 

 র্ মশালা 

২  উপপধেচোলক 

(প্রশোসন) 

১ লক্ষ্যর্াত্রা  ১     
 

অজমন      

৩.৬ ইিাইরলং ইিাইরলং 

এর ব্যবহার 

৩ % উপপধেচোলক(প্রশো

সন) ও স ল 

শাখা প্রিান 

৮০% লক্ষ্যর্াত্রা ২০% ২০% ২০% ২০%   

 

অজমন      

              

 

                                                   

         

 

 

                                                   ২৮-০৪-২০২২  

 (েতন চন্দ্র পধিত) 

মহোপধেচোলক  

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তে, ঢোকো। 


