
রররলষ্ট-'গ' 

 

                     আঞ্চরক/মাঠ য যায়ের কায যায়ের জাতীে শুদ্ধাচার ককৌল কম য-ররকল্পনা, ২০২২-২০২৩  

আঞ্চরক/মাঠ য যায়ের কায যায়ের নাম:                    ,                

 

কায যক্রয়মর নাম কম যসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচয়কর 

মান 

একক 

 

বাস্তবােয়নরদারেত্ব

প্রাপ্ত ব্যরি/দ 

২০২২-

২০২৩ 

অথ যবছয়রর 

ক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবােন অগ্রগরত ররবীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩  মন্তব্য 

ক্ষ্যমাত্রা/ 

অজযন 

১ম 

ককাোর্ যার 

২ে 

ককাোর্ যার 

৩ে 

ককাোর্ যার 

৪থ য 

ককাোর্ যার 

কমার্ 

অজযন 

অরজযত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারনক ব্যবস্থা………………………………..... 

 ১.১ ননরতকতা করমটির 

সভা আয়োজন 

সভা 

আয়োরজত 

২ সংখ্যা           ৪ ক্ষ্যমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজযন      

১.২ ননরতকতা করমটির 

সভার রসদ্ধান্ত বাস্তবােন 

বাস্তবারেত 

রসদ্ধান্ত 

৪ %           ১০০% ক্ষ্যমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজযন      

১.৩ সুলাসন প্ররতষ্ঠার 

রনরমত্ত অংলীজয়নর 

(stakeholders) 

অংলগ্রহয়ণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ৪ সংখ্যা                ৪ ক্ষ্যমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজযন      

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত 

প্ররলক্ষ্ণ আয়োজন  

প্ররলক্ষ্ণ 

আয়োরজত 

  ২ সংখ্যা            

        

২ ক্ষ্যমাত্রা 

 

১ - ১ -  

 

  

 

 অজযন      

১.৫ কম য-ররয়বল উন্নেন 

(স্বাস্থযরবরধ 

অনুসরণ/টিওএন্ডইভুি 

অয়কয়জা মাামা 

রনষ্পরত্তকরণ /ররষ্কার-

ররচ্ছন্নতা বৃরদ্ধ, 

মরহায়দর জন্য পৃথক 

ওোলরুয়মর ব্যবস্থা 

ইতযারদ  

উন্নত কম য-

ররয়বল 

 ৩ সংখ্যা 

ও 

তাররখ 

           

        

২   

২৫.০৯.২২ 

(মরহায়দর 

জন্য পৃথক 

ওোলরুয়মর 

ব্যবস্থা),  

২৫.০৩.২৩(

নামায়জর 

জন্য পৃথক 

কয়ক্ষ্র 

ব্যবস্থা) 

ক্ষ্যমাত্রা 

 

২৫.০৯.২২ 

(মরহায়দর 

জন্য পৃথক 

ওোলরুয়মর 

ব্যবস্থা) 

- ২৫.০৩.২

৩ 

(নামায়জর 

জন্য পৃথক 

কয়ক্ষ্র 

ব্যবস্থা) 

-    

অজযন      

অজযন      

অজযন      

  



-২- 

 

২.  ক্রয়ের কক্ষ্য়ত্র শুদ্ধাচার ........................................................................ 

২.১ ২০২২-২৩ অথ য 

বছয়রর ক্রে-ররকল্পনা  

ওয়েবসাইয়র্ প্রকাল 

ক্রে-

ররকল্পনা 

ওয়েবসাইয়র্ 

প্রকারলত 

৩ তাররখ                ৩১.০৭.২২ ক্ষ্যমাত্রা ৩১.০৭.২২ - - - -   

 

অজযন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩. শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এবং দুনীরত প্ররতয়রায়ধ সহােক অন্যান্য কায যক্রম…………….. (অগ্রারধকার রভরত্তয়ত ১  নংসহ নুযনতম ৪ টি কায যক্রম) 

৩.১ কসবা প্রদায়নর কক্ষ্য়ত্র 

কররজস্টায়র প্রয়দে কসবার 

রববরণ ও কসবাগ্রহীতার 

মতামত সংরক্ষ্ণ 

কররজস্টার 

হানাগাদকৃত 

৮ %                 

        

        

১০০% ক্ষ্যমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজযন      

৩.২ রাজস্ব বায়জয়র্র 

আওতাে কানা অবমুরি 

কায যক্রম ররবীক্ষ্ণ 

          

      

       

৮               /    

           

১২ ক্ষ্যমাত্রা ১২ - - -        

     

      

২  

     

        

অজযন      

৩.৩ রাজস্ব বায়জয়র্র 

আওতাে বাস্তবারেত 

প্ররলক্ষ্ণ ররবীক্ষ্ণ 

          

       

৮               /    

           

৪০ ক্ষ্যমাত্রা - ২৫ ১৫ -         

     

    

       

     

      

     

      

       

অজযন      

৩.৪                

        

৮ সংখ্যা          /    

           

২ ক্ষ্যমাত্রা ০ ১ ০ ১    

অজযন      

অজযন      

অজযন      

রব:দ্র:- ককান ক্ররময়কর কায যক্রম প্রয়যাজয না হয় তার কারণ মন্তব্য কায়ম উয়েখ করয়ত হয়ব। 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   -                                                

     

   

                                                

১ মরহায়দর জন্য পৃথক 

ওোলরুয়মর ব্যবস্থা করা  

পুরাতন জরাজীর্ ণ ওয়াশরুম সংস্কার করর 

ব্যবহারর াগ্য করা 

১                           

                

২ নামায়জর জন্য পৃথক কয়ক্ষ্র 

ব্যবস্থা 

                         

                   

১                           

                

 

 

 

 

১২.০৫.২০২২ 

ড.                   

          

               


