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ংযমোজনী ৪: আঞ্চলরক/ভোঠ ম যোযেয কোম যোরযেয জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌল  ম ম-রর ল্পনা, ২০২১-২০২২ এর ১ম ততমারি  অজমন প্রলিযফদন 

আঞ্চলরক/ভোঠ ম যোযেয কোম যোরযেয নাম: বাাংাদদল  রিউটার  াউরি, আঞ্চর   ায মায়, পলযদপুয। 

 ায মক্রদমর নাম 

 ম মিিাদন 

সূচ  

 

সূচদ র 

মান 

এ   

 

বাস্তবায়দনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২১-

২০২২ 

অথ মবছদরর 

ক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত ররবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  

মন্তব্য ক্ষ্যমাত্রা/

অজমন 

১ম 

ক ায়াট মার 

২য় 

ক ায়াট মার 

৩য় 

ক ায়াট মার 

৪থ ম 

ক ায়াট মার 
কমাট অজমন 

অরজমত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারন  ব্যবস্থা……………………………….....২৬ 

১.১ তনরত তা  রমটি িভা আযেোজন িভা আদয়ারজত ৪ িাংখ্যা আঞ্চ: রর: ৪ 
ক্ষ্যমাত্রা ১ ১ ১ ১ ৪ 

 
িভার  ায মরববরণী িাংযুক্ত 

অজমন ১    ১ 

১.২ তনরত তা  রমটিয িভার রিদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত 

রিদ্ধান্ত 
৬ % 

লিফ, লফল/ 

আঞ্চ: রর: 
৮০% 

ক্ষ্যমাত্রা ৮০% ৮০% ৮০% ৮০% ৮০% 

  

অর্জন ১০০%    ২৫% 

১.৩ সুলািন প্ররতষ্ঠার রনরমত্ত 

অাংলীজদনর (stakeholders) 

অাংলগ্রহদণ  িভা 

অনুরষ্ঠত িভা ৪ িাংখ্যা আঞ্চ: রর: ১ 

ক্ষ্যমাত্রা   ১  ১ 

  

অজমন      

১.৪ শুদ্ধোিোয ংক্রোন্ত প্রলক্ষণ 

আযেোজন 

প্রলক্ষণ 

আযেোলজি 
২ ংখ্যো 

লয:(প্র:ওউ:) 

/আঞ্চ: রর: 
২ 

ক্ষ্যমাত্রা  ১  ১ ২ 
  

অজমন      

১.৫  ম ম-ররদবল উন্নয়ন (স্বাস্থযরবরধ 

অনুিরণ/টিওএন্ডইভুি অদ দজা 

মাামা রবনষ্ট রণ/ররষ্কার-

ররচ্ছন্নতা বৃরদ্ধ ইতযারদ  

উন্নি কভ য-

লযযফ 
৩ 

িাংখ্যা 

ও 

তাররখ 

আঞ্চ: রর: ২ 

ক্ষ্যমাত্রা 
 ১  ১ ২ 

 ংযমোজনী-১ 
 ৩১.১২.২১  ৩০.০৬.২২  

অজমন 
১     

১৬.০৯.২১     

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌল  ম ম-

রর ল্পনা, ২০২১-২২ ও তত্রমারি  

ররবীক্ষ্ণ প্ররতদবদন দপ্তয/ংস্থোে 

দারখ ও স্ব স্ব ওযেফোইযে 

আযরোডকযণ  

 ম ম-রর ল্পনা  

ও তত্রমারি  

প্ররতদবদন 

দারখকৃত ও 

আদাডকৃত 

৪ তাররখ আঞ্চ: রর: 

২৫.০৬.২১ 

১৫.১০.২১ 

১৫.০১.২২ 

১৫.০৪.২২ 

১৫.০৭.২২ 

ক্ষ্যমাত্রা 
২৫.০৬.২১ 

১৫.১০.২১ 
১৫.০১.২২ ১৫.০৪.২২ ১৫.০৭.২২  

 

২০.০৬.২১ 

জাতীয় শু: ক ৌ:  ম ম-

রর ল্পনা দোলির ও 

১৩.১০.২১ ১ভ ত্রৈভোলক 

প্রলিযফদন দোলির 

অজমন ২০.০৬.২১    ২০.০৬.২১ 

অজমন ১৩.১০.২১    ১৩.১০.২১ 

১.৭ শুদ্ধোিোয পুযস্কোয প্রদোন এফং 

পুযস্কোযপ্রোপ্তযদয িোলরকো 

ওযেফোইযে প্রকো 

প্রদত্ত পুযস্কোয ৩ িোলযি আঞ্চ: রর:         
এটি প্রধোন কোম যোরযেয 

এিলিেোযভুক্ত 

২.  ক্রযেয ক্ষক্ষযৈ শুদ্ধোিোয ........................................................................৪ 

২.১ ২০২১-২২ অথ ম বছদরর ক্রয়-

রর ল্পনা  ওদয়বিাইদট প্র াল 

ক্রয়-রর ল্পনা 

ওদয়বিাইদট 

প্র ারলত 

৪ তাররখ লিফ, লফলল 

 
ক্ষ্যমাত্রা      

 

ক্রে কোম যক্রভ প্রধোন 

কোম যোরে যি লযিোরনো 

কযো ে 

অজযন      
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 ায মক্রদমর নাম 

 ম মিিাদন 

সূচ  

 

সূচদ র 

মান 

এ   

 

বাস্তবায়দনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২১-

২০২২ 

অথ মবছদরর 

ক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত ররবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  

মন্তব্য ক্ষ্যমাত্রা/

অজমন 

১ম 

ক ায়াট মার 

২য় 

ক ায়াট মার 

৩য় 

ক ায়াট মার 

৪থ ম 

ক ায়াট মার 
কমাট অজমন 

অরজমত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৩. শুদ্ধাচার িাংরিষ্ট এবাং দুনীরত প্ররতদরাদধ িহায়  অন্যান্য  ায মক্রম……………..২০ 

৩.১ দুলন যলি প্রলিযযোযধ োেক 

ক্ষপস্টুন দৃশ্যভোন স্থোযন স্থোন 

দৃশ্যভোন স্থাদন 

স্থালি 
৪ িোলযি আঞ্চ: রর: ৩১.১২.২১ 

ক্ষ্যমাত্রা  ৩১.১২.২১    
  

অজমন      

৩.২ প্ররলক্ষ্ণাথীদদর িাদথ দুনীরত 

প্ররতদরাদধ িহায়  আদাচনা 

আদাচনায় উরস্থত 

প্ররলক্ষ্ণাথীদদর 

স্বাক্ষ্র/ছলফ 

৪ িোলযি আঞ্চ: রর: ৩০.০৬.২২ 

ক্ষ্যমাত্রা    ৩০.০৬.২২  

  

অজমন      

৩.৩ লযলযন/দৃশ্যভোন স্থোযন 

অলবযমোগ ফোক্স স্থোন 

অলবযমোগ ফোক্স 

স্থোলি 
৪ িোলযি আঞ্চ: রর: ৩১.১২.২১ 

ক্ষ্যমাত্রা  ৩১.১২.২১    
  

অজমন      

৩.৪ প্ররলক্ষ্াণাথীদদর’ক  প্রদানকৃত 

কনাটবুদ  দুনীরত রবদরাধী কলাগাদনর 

িী প্রদান  রা 

ক্ষনোেবুযক প্রদোনকৃি 

ীর 
৪ িোলযি আঞ্চ: রর: ৩০.০৬.২২ 

ক্ষ্যমাত্রা    ৩০.০৬.২২  

  

অজমন      

৩.৫ দপ্তযযয লফলবন্ন দৃশ্যভোন স্থোযন 

“ধুভোনমুক্ত এরোকো” লিকোয দ্বোযো 

লিলিিকযণ 

দৃশ্যভোন স্থাদন 

“ধুভোনমুক্ত 

এরোকো” লিকোয 

স্থালি 

৪ িোলযি আঞ্চ: রর: ৩০.০৯.২১ 

ক্ষ্যমাত্রা ৩০.০৯.২১     

 রবকর  র িাংযুক্ত 

অজমন ২৮.০৮.২১     

 

ংযমোজনী -১ 

১.৫  ম ম-ররদবল উন্নয়ন (স্বাস্থযরবরধ অনুিরণ/টিওএন্ডইভুি অদ দজা মাামা রবনষ্ট রণ/ররষ্কার-ররচ্ছন্নতা বৃরদ্ধ ইতযারদয আওিোে গৃীি কোম যক্রভ: 

ক্রলভক কোম যক্রযভয নোভ ফোস্তফোেন প্রলক্রেো প্রভোণক 

১ 

স্বোস্থযলফলধ অনুযণ: লনেলভি যোন্ড 

স্যোলনেোইজোয ব্যফস্থোকযণ 

ক. স্বোস্থযলফলধ অনুযযণয জন্য প্রধোন কোম যোরযে প্রযেোজনীে ফোযজে িোলদো ক্ষপ্রযণ  

ি. ভোরোভোর ংগ্র/ক্রে 

গ. মথোস্থোযন যফযো কযো 

ঘ. ব্যফোযয উৎোলি কযো 

- ফোযজে িোলদোয কল 

- লফর/বোউিোয 

- ছলফ 

২ 
কলিউেোয ও আনুঙ্গীক মন্ত্রোলি 

অযকযজো ক্ষঘোলনোকযণ 

ক. অযকযজো ক্ষঘোলনোকযণ ংক্রন্ত কলভটি গঠন 

ি. ভোরোভোযরয িোলরকো ত্রিযী ও এয অনুযভোদন 

গ. কলভটি কর্তযক অযকযজো ক্ষঘোলনোকযযণয সুোলয 

ঘ. কলভটিয সুোলয অনুযভোদযনয জন্য লফলল প্রধোন কোম যোরযে ক্ষপ্রযণ  

- কলভটিয গঠযনয আযদ 

- প্রধোন কোম যোরযেয অনুযভোদন 

- অযকযজো ক্ষঘোলনোকৃি ভোরোভোযরয িোলরকো 

 


