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ংযমোজনী ৪: আঞ্চলরক/ভোঠ ম যোযেয কোম যোরযেয জোতীে শুদ্ধোচোয ককৌর কভ য-লযকল্পনো, ২০২১-২০২২ এয ২ে ততভোলক অজযন প্রলতযফদন 

আঞ্চলরক/ভোঠ ম যোযেয কোম যোরযেয নোভ: ফোংরোযদ কলিউটোয কোউলির, আঞ্চলরক কোম যোরে, পলযদপুয। 

কোম যক্রযভয নোভ 

কভ যিোদন 

সূচক 

 

সূচযকয 

ভোন 

একক 

 

ফোস্তফোেযনয 

দোলেত্বপ্রোপ্ত 

ব্যলি/দ 

২০২১-

২০২২ 

অথ যফছযযয 

রক্ষ্যভোত্রো 

ফোস্তফোেন অগ্রগলত লযফীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  

ভন্তব্য রক্ষ্যভোত্রো/

অজযন 

১ভ 

ককোেোট যোয 

২ে 

ককোেোট যোয 

৩ে 

ককোেোট যোয 

৪থ য 

ককোেোট যোয 
কভোট অজযন 

অলজযত 

ভোন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রোলতষ্ঠোলনক ব্যফস্থো……………………………….....২৬ 

১.১ তনলতকতো কলভটি বো আযেোজন বো আযেোলজত ৪ ংখ্যো আঞ্চ: লয: ৪ 

রক্ষ্যভোত্রো ১ ১ ১ ১ ৪ 

 

উলস্থলতয তোলরকো 

ংযুি 
অজযন ১ ১    

১.২ তনলতকতো কলভটিয বোয লদ্ধোন্ত 

ফোস্তফোেন 

ফোস্তফোলেত 

লদ্ধোন্ত 
৬ % 

লচফ, লফল/ 

আঞ্চ: লয: 
৮০% 

রক্ষ্যভোত্রো ৮০% ৮০% ৮০% ৮০% ৮০% 

  

অজযন ১০০% ১০০%    

১.৩ সুোন প্রলতষ্ঠোয লনলভত্ত 

অংীজযনয (stakeholders) 

অংগ্রযণ  বো 

অনুলষ্ঠত বো ৪ ংখ্যো আঞ্চ: লয: ১ 

রক্ষ্যভোত্রো   ১  ১ 

  

অজযন      

১.৪ শুদ্ধোচোয ংক্রোন্ত প্রলক্ষ্ণ 

আযেোজন 

প্রলক্ষ্ণ 

আযেোলজত 
২ ংখ্যো 

লয:(প্র:ওউ:) 

/আঞ্চ: লয: 
২ 

রক্ষ্যভোত্রো  ১  ১ ২ 
  

অজযন  ১    

১.৫ কভ য-লযযফ উন্নেন (স্বোস্থযলফলধ 

অনুযণ/টিওএন্ডইভুি অযকযজো 

ভোরোভোর লফনষ্টকযণ/লযষ্কোয-

লযচ্ছন্নতো বৃলদ্ধ ইতযোলদ  

উন্নত কভ য-

লযযফ 
৩ 

ংখ্যো 

ও 

তোলযখ 

আঞ্চ: লয: ২ 

রক্ষ্যভোত্রো 
 ১  ১ ২ 

 

ংযমোজনী-১: 

স্বোস্থযলফলধ অনুযণ: 

লনেলভত যোন্ড 

স্যোলনটোইজোয 

ব্যফস্থোকযণ 

 ৩১.১২.২১  ৩০.০৬.২২  

অজযন 

১     

১৬.০৯.২১     

১.৬ জোতীে শুদ্ধোচোয ককৌর কভ য-

লযকল্পনো, ২০২১-২২ ও তত্রভোলক 

লযফীক্ষ্ণ প্রলতযফদন দপ্তয/ংস্থোে 

দোলখর ও স্ব স্ব ওযেফোইযট 

আযরোডকযণ  

কভ য-লযকল্পনো  

ও তত্রভোলক 

প্রলতযফদন 

দোলখরকৃত ও 

আযরোডকৃত 

৪ তোলযখ আঞ্চ: লয: 

২৫.০৬.২১ 

১৫.১০.২১ 

১৫.০১.২২ 

১৫.০৪.২২ 

১৫.০৭.২২ 

রক্ষ্যভোত্রো 
২৫.০৬.২১ 

১৫.১০.২১ 
১৫.০১.২২ ১৫.০৪.২২ ১৫.০৭.২২ 

২৫.০৬.২১ 

১৫.১০.২১ 

১৫.০১.২২ 

১৫.০৪.২২ 

১৫.০৭.২২ 

 
১০.০১.২২ ২ে তত্রভোলক 

প্রলতযফদন দোলখর 

অজযন ২০.০৬.২১ 

১০.০১.২২    

অজযন ১৩.১০.২১ 

১.৭ শুদ্ধোচোয পুযস্কোয প্রদোন এফং 

পুযস্কোযপ্রোপ্তযদয তোলরকো 

ওযেফোইযট প্রকো 

প্রদত্ত পুযস্কোয ৩ তোলযখ আঞ্চ: লয:         

এটি প্রধোন কোম যোরযেয 

এখলতেোযভুি 
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কোম যক্রযভয নোভ 

কভ যিোদন 

সূচক 

 

সূচযকয 

ভোন 

একক 

 

ফোস্তফোেযনয 

দোলেত্বপ্রোপ্ত 

ব্যলি/দ 

২০২১-

২০২২ 

অথ যফছযযয 

রক্ষ্যভোত্রো 

ফোস্তফোেন অগ্রগলত লযফীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  

ভন্তব্য রক্ষ্যভোত্রো/

অজযন 

১ভ 

ককোেোট যোয 

২ে 

ককোেোট যোয 

৩ে 

ককোেোট যোয 

৪থ য 

ককোেোট যোয 
কভোট অজযন 

অলজযত 

ভোন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

২.  ক্রযেয কক্ষ্যত্র শুদ্ধোচোয ........................................................................৪ 

২.১ ২০২১-২২ অথ য ফছযযয ক্রে-

লযকল্পনো  ওযেফোইযট প্রকো 

ক্রে-লযকল্পনো 

ওযেফোইযট 

প্রকোলত 

৪ তোলযখ লচফ, লফলল 

 
রক্ষ্যভোত্রো      

 

ক্রে কোম যক্রভ প্রধোন 

কোম যোরে যত লযচোরনো 

কযো ে 

অজযন      

৩. শুদ্ধোচোয ংলিষ্ট এফং দুনীলত প্রলতযযোযধ োেক অন্যোন্য কোম যক্রভ……………..২০ 

৩.১ দুলন যলত প্রলতযযোযধ োেক 

কপস্টুন দৃশ্যভোন স্থোযন স্থোন 

দৃশ্যভোন স্থোযন 

স্থোলত 
৪ তোলযখ আঞ্চ: লয: ৩১.১২.২১ 

রক্ষ্যভোত্রো  ৩১.১২.২১    
  

অজযন  ১২.১২.২১    

৩.২ প্রলক্ষ্ণোথীযদয োযথ দুনীলত 

প্রলতযযোযধ োেক আযরোচনো 

আযরোচনোে উলস্থত 

প্রলক্ষ্ণোথীযদয 

স্বোক্ষ্য/ছলফ 

৪ তোলযখ আঞ্চ: লয: ৩০.০৬.২২ 

রক্ষ্যভোত্রো    ৩০.০৬.২২  

  

অজযন  ১১.১০.২১    

৩.৩ লযলযন/দৃশ্যভোন স্থোযন 

অলবযমোগ ফোক্স স্থোন 

অলবযমোগ ফোক্স 

স্থোলত 
৪ তোলযখ আঞ্চ: লয: ৩১.১২.২১ 

রক্ষ্যভোত্রো  ৩১.১২.২১    
  

অজযন  ১২.১২.২১    

৩.৪ প্রলক্ষ্োণোথীযদয’কক প্রদোনকৃত 

কনোটবুযক দুনীলত লফযযোধী কলোগোযনয 

ীর প্রদোন কযো 

কনোটবুযক প্রদোনকৃত 

ীর 
৪ তোলযখ আঞ্চ: লয: ৩০.০৬.২২ 

রক্ষ্যভোত্রো    ৩০.০৬.২২  

  

অজযন  ২৮.০৯.২১    

৩.৫ দপ্তযযয লফলবন্ন দৃশ্যভোন স্থোযন 

“ধুভোনমুি এরোকো” লিকোয দ্বোযো 

লচলিতকযণ 

দৃশ্যভোন স্থোযন 

“ধুভোনমুি 

এরোকো” লিকোয 

স্থোলত 

৪ তোলযখ আঞ্চ: লয: ৩০.০৯.২১ 

রক্ষ্যভোত্রো ৩০.০৯.২১     

  

অজযন ২৮.০৮.২১     
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ংযমোজনী -১ 

১.৫ কভ য-লযযফ উন্নেন (স্বোস্থযলফলধ অনুযণ/টিওএন্ডইভুি অযকযজো ভোরোভোর লফনষ্টকযণ/লযষ্কোয-লযচ্ছন্নতো বৃলদ্ধ ইতযোলদয আওতোে গৃীত কোম যক্রভ: 

ক্রলভক কোম যক্রযভয নোভ ফোস্তফোেন প্রলক্রেো প্রভোণক 

১ 

স্বোস্থযলফলধ অনুযণ: লনেলভত যোন্ড 

স্যোলনটোইজোয ব্যফস্থোকযণ 

ক. স্বোস্থযলফলধ অনুযযণয জন্য প্রধোন কোম যোরযে প্রযেোজনীে ফোযজট চোলদো কপ্রযণ  

খ. ভোরোভোর ংগ্র/ক্রে 

গ. মথোস্থোযন যফযো কযো 

ঘ. ব্যফোযয উৎোলত কযো 

- ফোযজট চোলদোয কল 

- লফর/বোউচোয 

- ছলফ 

২ 
কলিউটোয ও আনুঙ্গীক মন্ত্রোলত 

অযকযজো কঘোলনোকযণ 

ক. অযকযজো কঘোলনোকযণ ংক্রন্ত কলভটি গঠন 

খ. ভোরোভোযরয তোলরকো ততযী ও এয অনুযভোদন 

গ. কলভটি কর্তযক অযকযজো কঘোলনোকযযণয সুোলয 

ঘ. কলভটিয সুোলয অনুযভোদযনয জন্য লফলল প্রধোন কোম যোরযে কপ্রযণ  

- কলভটিয গঠযনয আযদ 

- প্রধোন কোম যোরযেয অনুযভোদন 

- অযকযজো কঘোলনোকৃত ভোরোভোযরয তোলরকো 

 


