
বিভাগ: ময়মনবিং ছক-গ
কভ ম ম্পাদন 

ক্ষেত্র

কাম মক্রভ সূচক সূচককয ভান রেযভাত্রা 

(অাধাযন)

একক ১ভ 

ত্রত্রভাসক 

অগ্রগসি

২য় 

ত্রত্রভাসক 

অগ্রগসি

৩য় 

ত্রত্রভাসক 

অগ্রগসি

অধ মফাসল মক 

অগ্রগসি 

(১ভ+২য়)

৪র্ ম 

ত্রত্রভাসক 

অগ্রগসি

ফাসল মক চুড়ান্ত 

অগ্রগসি 

(১ভ+২য়+৩য়

+৪র্ ম)

দাফীকৃি 

নাম্বায

প্রদত্ত প্রভানক

ত্রনসিকিা কসভটি বা আকয়াজন বা আকয়াসজি 4 ৪ ংখ্যা ১ ১ ১ কাম মসফফযণী

ত্রনসিকিা কসভটিয বায সদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন

ফাস্তফাসয়ি সদ্ধান্ত 6 100% % 100% 100% 100% কাম মসফফযণী ও 

প্রসিকফদন

সুান প্রসিষ্ঠায সনসভত্ত অংীজকনয 

(stakeholders) অংগ্রকণ  

বা

অনুসষ্ঠি বা 4 ৪ ংখ্যা ১ ১ ১ কাম মসফফযণী ও 

াসজযা

শুদ্ধাচায ংক্রান্ত প্রসেণ আকয়াজন প্রসেণ আকয়াসজি 2 ২ ংখ্যা ০ ১ ০

কভ ম-সযকফ উন্নয়ন (স্বাস্থ্যসফসধ 

অনুযণ/টিওএন্ডইভুক্ত অকককজা 

ভারাভার সফনষ্টকযণ/সযষ্কায-

সযচ্ছন্নিা বৃসদ্ধ ইিযাসদ

উন্নি কভ ম-সযকফ 3 ১, (৩০.৩.২১) ংখ্যা ওর 

িাসযখ

০ ০ অসজমি িযাসয়ি 

ফাস্তফায়ন 

প্রসিকফদন

জািীয় শুদ্ধাচায ক্ষকৌর কভ ম-

সযকল্পনা, ২০২১-২২ ও ত্রত্রভাসক 

সযফীেণ প্রসিকফদন দপ্তয/ংস্থ্ায় 

দাসখর ও স্ব স্ব ওকয়ফাইকে 

আকরাডকযণ

কভ ম-সযকল্পনা  ও ত্রত্রভাসক 

প্রসিকফদন দাসখরকৃি ও 

আকরাডকৃি

4 5 িাসযখ ২ ১ ১ ওকয়ফসরংক

 প্রসিকফদন

শুদ্ধাচায পুযস্কায প্রদান এফং

পুযস্কাযপ্রাপ্তকদয িাসরকা ওকয়ফাইকে 

প্রকা

প্রদত্ত পুযস্কায 3 ১৫.৬.২২ িাসযখ ০ ০ ০

২০২১-২২ অর্ ম ফছকযয ক্রয়-

সযকল্পনা  ওকয়ফাইকে প্রকা

ক্রয়-সযকল্পনা ওকয়ফাইকে 

প্রকাসি

4 ৩১.০৭.২১ িাসযখ ৩১.০৭.২১ ারনাগাদকৃ

ি

ারনাগাদ 

কৃি

ওকয়ফসরংক

 ারনাগাদ 

ক্রয় সযকল্পনা

িাব িক কম িম্পাদন চুক্তির অগ্রগবি প্রবিবিদন

জািীয় শুদ্ধাচায ক্ষকৌর কভ ম-সযকল্পনা , ২০২১-২০২২

সুান ও 

ংস্কাযমূরক 

কাম মক্রভ 

ফাস্তফায়ন 

ক্ষজাযদাযকযণ 

(জািীয় 

শুদ্ধাচায 

ক্ষকৌর কভ ম-

সযকল্পনা, 

২০২১-২০২২)

৩য় ত্রৈমাবক (জানুয়াবর-মাচি) ২০২২ বিস্টাব্দ



ভৎস্য অসধদপ্তকযয যাজস্ব/উন্নয়ন 

প্রকল্প খাকিয আওিায় ক্ষানা 

অফমুসক্ত কাম মক্রভ ভসনেসযং

সযদ মন প্রসিকফদকনয 

সুাসয ফাস্তফাসয়ি

৪ ৫0% % ৫0% ০ পূকফ ম অসজমি

কভ মকিমা /কভ মচাযীগকণয াকর্ 

শুদ্ধাচায এফং দুনীসি প্রসিকযাধ 

সফলয়ক কচিনিা বা

অনুসঠিি বা ৪ ২ ংখ্যা ০ ১ ০

অবযন্তযীন অসডে অসডে সযকাে ম ৪ ২ ংখ্যা ০ ১ ০

ভৎস্য অসধদপ্তকযয যাজস্ব/উন্নয়ন 

প্রকল্প খাকিয আওিায় ফাস্তফাসয়ি 

প্রসেণ

প্রসেণ কাম মক্রভ ভসনেসযং ৪ ২৫% % ০ ২৫% ২৫% প্রসিকফদন/ 

প্রিযয়ন

অসধনস্ত দপ্তযমূ সযদ মন সযদ মনকৃি দপ্তয ৪ ৪৮ ংখ্যা ১২ ১২ ১২ সযদ মন 

ক্ষনাে/সযকাে ম

০৩.০৪.২০২২

ড. ক্ষভা. আপিাফ ক্ষাকন

উসযচারক

ভয়ভনসং সফবাগ

সুান ও 

ংস্কাযমূরক 

কাম মক্রভ 

ফাস্তফায়ন 

ক্ষজাযদাযকযণ 

(জািীয় 

শুদ্ধাচায 

ক্ষকৌর কভ ম-

সযকল্পনা, 

২০২১-২০২২)



কায িবিিরণী  াগবি

কায িবিিরণী  াগবি

াক্তজরা ও ছবি

ানাগাদকৃি ক্রয় পবরকল্পনা াগবি



প্রবিবিদন/ প্রিযয়ন াগবি

পবরদল িন ননাট/বরবপাটি াগবি


