
                     আঞ্চলরক ও ভাঠ ম যায়েয কাম যারয়েয জাতীে শুদ্ধাচায ককৌর কভ য-লযকল্পনা, ২০২১-২০২২  

 

দপ্তয/ংস্থায নাভ: তথ্য ও অলবয়মাগ াখা । 

কজরা প্রায়কয কাম যারে, কনত্রয়কাণা ।  

কাম যক্রয়ভয নাভ কভ যম্পাদন 

সূচক 

 

সূচয়কয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফােয়ন

য 

দালেত্বপ্রাপ্ত 

ব্যলি/দ 

২০২১-২০২২ 

অথ যফছয়যয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফােন অগ্রগলত লযফীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

অজযন 

১ভ 

ককাোর্ যায 

২ে 

ককাোর্ যায 

৩ে 

ককাোর্ যায 

৪থ য 

ককাোর্ যায 

কভার্ 

অজযন 

অলজযত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রালতষ্ঠালনক ব্যফস্থা……………………………….....22 

১.১ ননলতকতা কলভটিয বা 

আয়োজন  

বা আয়োলজত ৪ ংখ্যা অলতলযি 

কজরা 

ম্যালজয়ের্ 

4 রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজযন      

১.২ ননলতকতা কলভটিয বায লদ্ধান্ত 

ফাস্তফােন 

ফাস্তফালেত 

লদ্ধান্ত 

৬ % অলতলযি 

কজরা 

ম্যালজয়ের্ 

80% রক্ষ্যভাত্রা ৮০% ৮০% ৮০% ৮০%    

অজযন      

১.৩ সুান প্রলতষ্ঠায লনলভত্ত 

অংীজয়নয (stakeholders) 

অংগ্রয়ণ  বা 

অনুলষ্ঠত বা ২ ংখ্যা অলতলযি 

কজরা 

ম্যালজয়ের্ 

৪ রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজযন      

১.৪ শুদ্ধাচায ংক্রান্ত প্রলক্ষ্ণ 

আয়োজন 

প্রলক্ষ্ণ 

আয়োলজত 

  ২ ংখ্যা অলতলযি 

কজরা 

ম্যালজয়ের্ 

৪০ রক্ষ্যভাত্রা 

 

১০ 

 

১০ 

 

১০ 

 

১০ 

 

 

 

  

অজযন      

১.৫ কভ য-লযয়ফ উন্নেন (স্বাস্থযলফলধ 

অনুযণ/টিওএন্ডইভুি অয়কয়জা 

ভারাভার লফনষ্টকযণ/লযষ্কায-

লযচ্ছন্নতা বৃলদ্ধ ইতযালদ  

উন্নত কভ য-

লযয়ফ 

  ২ ংখ্যা 

ও 

তালযখ 

অলতলযি 

কজরা 

প্রাক 

(ালফ যক) 

৪ 

০১.০৯.২১ 

০১.১২.২১ 

০১.০৩.২২ 

০১.০৫.২২ 

রক্ষ্যভাত্রা ০১.৯.২১ ১.১২.২১ ১.৩.২২ ১.৫.২২    

অজযন      

১.৬ জাতীে শুদ্ধাচায ককৌর কভ য-

লযকল্পনা, ২০২১-২২ ও নত্রভালক 

লযফীক্ষ্ণ প্রলতয়ফদন ভলিলযলদ 

লফবায়গ দালখর ও স্ব স্ব ওয়েফাইয়র্ 

আয়রাডকযণ 

 কভ য-লযকল্পনা 

ও নত্রভালক 

প্রলতয়ফদন 

দালখরকৃত ও 

আয়রাডকৃত  

   ১ তালযখ অলতলযি 

কজরা 

প্রাক 

(লক্ষ্া ও 

আইলটি) 

০১.০৯.২১ 

০১.১২.২১ 

০১.০৩.২২ 

০১.০৫.২২ 

রক্ষ্যভাত্রা ০১.৯.২১ ১.১২.২১ ১.৩.২২ ১.৫.২২    

অজযন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১.৭ আওতাধীন দপ্তয/ংস্া 

(প্রয়মাজয কক্ষ্য়ত্র) কর্তযক দালখরকৃত 

লপডব্যাক 

বা/কভ যারা 

  ৪ তালযখ অলতলযি 

কজরা 

০১.০৯.২১ 

০১.১২.২১ 

রক্ষ্যভাত্রা ০১.৯.২১ ১.১২.২১ ১.৩.২২ ১.৫.২২    



কাম যক্রয়ভয নাভ কভ যম্পাদন 

সূচক 

 

সূচয়কয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফােয়ন

য 

দালেত্বপ্রাপ্ত 

ব্যলি/দ 

২০২১-২০২২ 

অথ যফছয়যয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফােন অগ্রগলত লযফীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

অজযন 

১ভ 

ককাোর্ যায 

২ে 

ককাোর্ যায 

৩ে 

ককাোর্ যায 

৪থ য 

ককাোর্ যায 

কভার্ 

অজযন 

অলজযত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

জাতীে শুদ্ধাচায ককৌর কভ য-

লযকল্পনা ও লযফীক্ষ্ণ  প্রলতয়ফদয়নয 

ওয লপডব্যাক প্রদান  

অনুলষ্ঠত ম্যালজয়ের্ ০১.০৩.২২ 

০১.০৫.২২ 

অজযন      

১.৮ শুদ্ধাচায পুযস্কায প্রদান এফং 

পুযস্কাযপ্রাপ্তয়দয তালরকা ওয়েফাইয়র্ 

প্রকা 

 

প্রদত্ত পুযস্কায   ১ তালযখ অলতলযি 

কজরা 

ম্যালজয়ের্ 

৩১.০৫.২২ রক্ষ্যভাত্রা - - - ৩১.৫.২১    

অজযন      

২.  আলথ যক ব্যফস্থানা উন্নেন ........................................................................8 

২.১ ২০২১-২২ অথ য ফছয়যয ক্রে-

লযকল্পনা (প্রকয়ল্পয অনুয়ভালদত 

ফালল যক ক্রে লযকল্পনা) 

ওয়েফাইয়র্ প্রকা  

ক্রে-লযকল্পনা 

ওয়েফাইয়র্ 

প্রকালত 

২ তালযখ কনজাযত 

কডপুটি 

কায়রক্টয 

০১.১২.২১ 

০১.০৫.২২ 

রক্ষ্যভাত্রা - ০১.১২.২১ - ০১.৫.২২    

অজযন      

২.২ প্রকয়ল্পয PSC ও PIC বা 

আয়োজন  

বা আয়োলজত ২ ংখ্যা - প্রয়মাজয নয় রক্ষ্যভাত্রা - - - -    

অজযন      

২.৩ ফালল যক উন্নেন কভ যসূলচ ফাস্তফােন ফালল যক উন্নেন 

কভ যসূলচ 

ফাস্তফালেত 

   ২ % - প্রয়মাজয নয় রক্ষ্যভাত্রা - - - -    

অজযন      

২.৪ প্রকল্প ভালপ্ত কয়ল প্রকয়ল্পয 

ম্পদ (মানফান, কলম্পউর্ায, 

আফাফত্র ইতযালদ) লফলধ কভাতায়ফক 

স্তান্তয কযা 

 প্রকয়ল্পয ম্পদ 

লফলধ কভাতায়ফক 

স্তান্তলযত  

   ২ তালযখ - প্রয়মাজয নয় রক্ষ্যভাত্রা - - - -    

অজযন      

৩. শুদ্ধাচায ংলিষ্ট এফং দুনীলত প্রলতয়যায়ধ ােক অন্যান্য কাম যক্রভ…………….. 20 (অগ্রালধকায লবলত্তয়ত নুযনতভ াঁচটি কাম যক্রভ) 

৩.১ অনুসৃত উত্তভ চচ যায ংকরন ও 

লবলডও প্রস্তুতকযণ 

অনুসৃত উত্তভ 

চচ যায ংকরন ও 

লবলডও 

প্রস্তুতকযণ 

 ৪ তালযখ অলতলযি 

কজরা 

ম্যালজয়ের্ 

৪ 

০১.০৯.২১ 

০১.১২.২১ 

০১.০৩.২২ 

০১.০৫.২২ 

রক্ষ্যভাত্রা ০১.৯.২১ ১.১২.২১ ১.৩.২২ ১.৫.২২    

অজযন      

৩.২ বার কায়জয স্বীকৃলত স্বরু 

কভ যকতযা/কভ যচাযীয়দয পুযস্কায প্রদান 

ও ওয়েফাইয়র্ প্রকা 

ওয়েফাইয়র্ 

প্রকালত 

 ৪ ংখ্যা অলতলযি 

কজরা 

ম্যালজয়ের্ 

১২ রক্ষ্যভাত্রা ৩ ৩ ৩ ৩    

অজযন      

৩.৩ ইয়রকট্রলনক্স ও লপ্রন্ট লভলডোয ভতলফলনভে বা  ৪ ংখ্যা অলতলযি ১২ রক্ষ্যভাত্রা        



কাম যক্রয়ভয নাভ কভ যম্পাদন 

সূচক 

 

সূচয়কয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফােয়ন

য 

দালেত্বপ্রাপ্ত 

ব্যলি/দ 

২০২১-২০২২ 

অথ যফছয়যয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফােন অগ্রগলত লযফীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

অজযন 

১ভ 

ককাোর্ যায 

২ে 

ককাোর্ যায 

৩ে 

ককাোর্ যায 

৪থ য 

ককাোর্ যায 

কভার্ 

অজযন 

অলজযত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

ায়থ ভতলফলনভে বায আয়োজন আয়োলজত কজরা 

ম্যালজয়ের্ 

 অজযন      

৩.৪ প্রালতষ্ঠালনক গণশুনালনয 

আয়োজন 

প্রালতষ্ঠালনক 

গণশুনালন 

আয়োলজত 

 ৪ ংখ্যা কজরা 

প্রাক 

৯৬০ রক্ষ্যভাত্রা        

অজযন      

৩.৫ কভ যকতযা-কভ যচাযীয়দয 

অংগ্রয়ণ সুান ংক্রান্ত প্রলক্ষ্ণ 

আয়োজন। 

প্রলক্ষ্ণাথী  ৪ ংখ্যা অলতলযি 

কজরা 

ম্যালজয়ের্ 

১২০ রক্ষ্যভাত্রা        

অজযন      

অজযন      

 

 

 

 

 


