
1 

রযরষ্ট-'ক' 

                     আঞ্চলিক/মাঠ পর্ যায়ের কার্ যািয়ের জাতীয় শুদ্ধাচায ককৌর কভ ম-রযকল্পনা, ২০২১-২০২২  

আঞ্চলিক/মাঠ পর্ যায়ের কার্ যািয়ের নাভ: ÷¨vÛvW© e¨vsK wjwg‡UW 

কাম মক্রমভয নাভ কভ মসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচমকয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়মনয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যরি/দ 

২০২১-২০২২ 

অথ মফছমযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ 

ককায়ার্ মায 

২য় ককায়ার্ মায ৩য় ককায়ার্ মায ৪থ ম  

ককায়ার্ মায 

কভার্ 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারনক ব্যফস্থা……………………………….....২৬ 

১.১ ননরতকতা করভটি সবা 

আয়োজন 

সবা 

আময়ারজত 

৪ সংখ্যা  †dvKvj c‡q›U, 

ˆbwZKZv KwgwU, cÖavb 

Kvh©vjq 

৪ রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.২ ননরতকতা করভটির সবায 

রসদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফারয়ত 

রসদ্ধান্ত 

৬ % ˆbwZKZv KwgwU, cÖavb 

Kvh©vjq 

১০০% রক্ষ্যভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

১.৩ সুাসন প্ররতষ্ঠায রনরভত্ত 

অংীজমনয (stakeholders) 

অংগ্রহমণ  সবা 

অনুরষ্ঠত সবা ৪ সংখ্যা AvÂwjK Kvh©vjq, 

÷¨vÛvW© e¨vsK 

wjwg‡UW 

৪ রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত 

প্রলিক্ষণ আয়োজন  

প্রলিক্ষণ 

আয়োলজত 

২ সংখ্যা ÷¨vÛvW© e¨vsK 

wjwg‡UW †Uªwbs 

Bbw÷wUDU (SBLTI) 

প্রলিক্ষণ 

 ০২ টি 

রক্ষ্যভাত্রা 

 

 ১  ১  

 

  

অজমন      

১.৫ কভ ম-রযমফ উন্নয়ন 

(স্বাস্থযরফরধ অনুসযণ/টিওএন্ডইভুি 

অমকমজা ভারাভার 

রফনষ্টকযণ/রযষ্কায-রযচ্ছন্নতা বৃরদ্ধ 

ইতযারদ  

উন্নত কম য-

পলরয়েি 

৩ সংখ্যা 

ও 

তারযখ 

cÖavb Kvh©vj‡qi ¯^¯̂ 

wWwfkb Ges kvLv 

e¨e ’̄vcK 

30.06.2022 রক্ষ্যভাত্রা 

 

30.09.202১ 31.12.202১ 31.03.2022 30.06.2022    

অজমন      

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচায ককৌর কভ ম-

রযকল্পনা, ২০২১-২২ ও নত্রভারসক 

রযফীক্ষ্ণ প্ররতমফদন দপ্তর/সংস্থাে 

দারখর ও স্ব স্ব ওয়েেসাইয়ে 

আপয়িাডকরণ  

 কভ ম-

রযকল্পনা  ও 

নত্রভারসক 

প্ররতমফদন 

দারখরকৃত ও 

আমরাডকৃত  

৪ তারযখ †dvKvj c‡q›U, ˆbwZKZv 

KwgwU, cÖavb Kvh©vjq 

30.06.2022 রক্ষ্যভাত্রা 

 

30.09.202১ 31.12.202১ 31.03.2022 30.06.2022    

অজমন      

১.৭ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এেং 

পুরস্কারপ্রাপ্তয়দর তালিকা 

ওয়েেসাইয়ে প্রকাি 

প্রদত্ত পুরস্কার ৩ তালরখ gvbe m¤ú` Dbœqb 

wefvM, cÖavb Kvh©vjq, 

XvKv 

 

 

30.06.2022 রক্ষ্যভাত্রা 

 

30.09.202১ 31.12.202১ 31.03.2022 30.06.2022    

অজমন 
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কাম মক্রমভয নাভ কভ মসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচমকয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়মনয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যরি/দ 

২০২১-২০২২ 

অথ মফছমযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ 

ককায়ার্ মায 

২য় ককায়ার্ মায ৩য় ককায়ার্ মায ৪থ ম  

ককায়ার্ মায 

কভার্ 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

২.  ক্রয়ের ক্ষক্ষয়ে শুদ্ধাচার ........................................................................৪ 

২.১ ২০২১-২২ অথ ম ফছমযয ক্রয়-

রযকল্পনা  ওময়ফসাইমর্ প্রকা 

ক্রয়-

রযকল্পনা 

ওময়ফসাইমর্ 

প্রকারত 

৪ তারযখ জেনারেল সার্ভিস 

র্ির্ভশন, cÖavb 

Kvh©vjq, XvKv 

30.06.2022 রক্ষ্যভাত্রা 

 

30.09.202১ 31.12.202১ 31.03.2022 30.06.2022    

 

অজযন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩. শুদ্ধাচায সংরিষ্ট এফং দুনীরত প্ররতমযামধ সহায়ক অন্যান্য কাম মক্রভ (প্রময়াজমন সংমাধনমমাগ্য)…………২০ (অগ্রালিকার লিলত্তয়ত ন্যুনতম পাঁচটি কার্ যক্রম):লনম্নiƒপ হয়ত পায়র 

৩.১ রফআযররড সার্কমরায করর্ায-

২০, তারযখ-১৫/০৯/২০১৯ এফং 

রডএপআইএভ সার্কমরায নং-০৩, 

তারযখ-১০/১০/২০১৯ অনুমায়ী 

CMMS-এ এরি প্রদান 

CMMS-এ 

এরি প্রদান 

৪ % gvbe m¤ú` Dbœqb 

wefvM, cÖavb Kvh©vjq, 

XvKv 

 

 

১০০% রক্ষ্যভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

৩.২ স্ব স্ব ব্যাংক/আরথ মক 

প্ররতষ্ঠামনয ওময়ফসাইমর্ দুনীরত 

রফমযাধী কিাগান প্রচায 

কিাগান প্রচায ৪ সংখ্যা cvewjK wi‡jkb 

wefvM, cÖavb Kvh©vjq, 

XvKv 

৪ রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

৩.৩ ছড়া প্রকা  ৪ সংখ্যা cvewjK wi‡jkb 

wefvM, cÖavb Kvh©vjq, 

XvKv 

৪ রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

৩.৪ অলিয়স লিঙ্গ সমতা 

লনলিতকরণ 

 ৪ % gvbe m¤ú` Dbœqb 

wefvM, cÖavb Kvh©vjq, 

XvKv 

১০০% রক্ষ্যভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

৩.৫ অপরাি প্রেণতা হ্রাসকয়ে 

কম যকতযা/কম যচারীয়দর অপরায়ির 

লেপরীয়ত গৃহীত িালিমূিক ব্যেস্থার 

প্রলতয়েদন প্রকাি 

 ৪ সংখ্যা gvbe m¤ú` Dbœqb 

wefvM, cÖavb Kvh©vjq, 

XvKv  

৪ রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

 

 


