
ংযমোজনী ৪: 

 আঞ্চলরক/ভোঠ ম যোযেয কোম যোরযেয জোতীে শুদ্ধোচোয ককৌর কভ য-লযকল্পনো, ২০২২-২০২৩  

আঞ্চলরক/ভোঠ ম যোযেয কোম যোরযেয নোভ: উকজরো লনফ যোী অলপোযযয কোম যোরে, দয, কনত্রযকোণো 

 

দপ্তয/ংস্থোয নোভ: উকজরো লনফ যোী অলপোযযয কোম যোরে, দয, কনত্রযকোণো 

কোম যক্রযভয নোভ কভ যম্পোদন 

সূচক 

 

সূচযকয 

ভোন 

একক 

 

ফোস্তফোেযন

য 

দোলেত্বপ্রোপ্ত 

ব্যলি/দ 

২০২২-২০২৩ 

অথ যফছযযয 

রক্ষ্যভোত্রো 

ফোস্তফোেন অগ্রগলত লযফীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভোত্রো/ 

অজযন 

১ভ 

ককোেোর্ যোয 

২ে 

ককোেোর্ যোয 

৩ে 

ককোেোর্ যোয 

৪থ য 

ককোেোর্ যোয 

কভোর্ 

অজযন 

অলজযত 

ভোন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রোলতষ্ঠোলনক ব্যফস্থো………………………… 

১.১ ননলতকতো কলভটিয বো 

আযেোজন  

বো আযেোলজত ৪ ংখ্যো উযজরো 

লনফ যোী 

অলপোয 

৪ রক্ষ্যভোত্রো ১ ১ ১ ১    

অজযন      

১.২ ননলতকতো কলভটিয বোয লদ্ধোন্ত 

ফোস্তফোেন 

ফোস্তফোলেত 

লদ্ধোন্ত 

৬ % উযজরো 

লনফ যোী 

অলপোয 

৮০% রক্ষ্যভোত্রো ৭০% ৭০% ৭০% ৭০%    

অজযন      

১.৩ সুোন প্রলতষ্ঠোয লনলভত্ত 

অংীজযনয (stakeholders) 

অংগ্রযণ  বো 

অনুলষ্ঠত বো ২ ংখ্যো উযজরো 

লনফ যোী 

অলপোয 

১ রক্ষ্যভোত্রো  ১  ১    

অজযন    ১  

1.4 শুদ্ধোচোয ংক্রোন্ত প্রলক্ষ্ণ 

আযেোজন 

প্রলক্ষ্ণ 

আযেোলজত 

২ ংখ্যো উযজরো 

লনফ যোী 

অলপোয 

৪ রক্ষ্যভোত্রো 

 

 ১ 

 

 

 

১ 

 

 

 

  

অজযন      

১.৫ কভ য-লযযফ উন্নেন (স্বোস্থযলফলধ 

অনুযণ/টিওএন্ডইভুি অযকযজো 

ভোরোভোর লফনষ্টকযণ/লযষ্কোয-

লযচ্ছন্নতো বৃলদ্ধ ইতযোলদ  

উন্নত কভ য-

লযযফ 

২ ংখ্যো 

ও 

তোলযখ 

উযজরো 

লনফ যোী 

অলপোয 

৪ 

 

রক্ষ্যভোত্রো ৩০.৮.২২ ১.১২.২২ ১.৩.২৩ ১.৫.২৩    

অজযন      

১.৬ জোতীে শুদ্ধোচোয ককৌর কভ য-

লযকল্পনো, ২০২2-২3 ও নত্রভোলক 

লযফীক্ষ্ণ প্রলতযফদন ভলিলযলদ 

লফবোযগ দোলখর ও স্ব স্ব ওযেফোইযর্ 

আযরোড কযণ 

 কভ য-লযকল্পনো 

ও নত্রভোলক 

প্রলতযফদন 

দোলখরকৃত ও 

আযরোডকৃত  

3 তোলযখ উযজরো 

লনফ যোী 

অলপোয 

৪ রক্ষ্যভোত্রো ২৯.৯.২২ ১.১২.২২ ১.৩.২৩ ১.৫.২৩    

অজযন 

 

     

 



কোম যক্রযভয নোভ কভ যম্পোদন 

সূচক 

 

সূচযকয 

ভোন 

একক 

 

ফোস্তফোেযন

য 

দোলেত্বপ্রোপ্ত 

ব্যলি/দ 

২০২২-২০২৩ 

অথ যফছযযয 

রক্ষ্যভোত্রো 

ফোস্তফোেন অগ্রগলত লযফীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভোত্রো/ 

অজযন 

১ভ 

ককোেোর্ যোয 

২ে 

ককোেোর্ যোয 

৩ে 

ককোেোর্ যোয 

৪থ য 

ককোেোর্ যোয 

কভোর্ 

অজযন 

অলজযত 

ভোন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১.৭ আওতোধীন দপ্তয /ংস্ো  

(প্রযমোজয কক্ষ্যত্র) কর্তযক দোলখরকৃত 

জোতীে শুদ্ধোচোয ককৌর কভ য-

লযকল্পনো ও লযফীক্ষ্ণ  

প্রলতযফদযনয ওয লপডব্যোক প্রদোন  

লপডব্যোক 

বো/কভ যোরো 

অনুলষ্ঠত 

২ তোলযখ প্রযমোজয 

নে 

৩১.০৫.২3 রক্ষ্যভোত্রো    ৩১.০৫.২

3 

   

অজযন      

১.৮ শুদ্ধোচোয পুযস্কোয প্রদোন এফং 

পুযস্কোযপ্রোপ্তযদয তোলরকো ওযেফোইযর্ 

প্রকো 

 

প্রদত্ত পুযস্কোয ১ তোলযখ উযজরো 

লনফ যোী 

অলপোয 

৩১.০৫.২3 রক্ষ্যভোত্রো - - - ৩১.৫.২3    

অজযন      

২.  আলথ যক ব্যফস্থোনো উন্নেন ........................ 

২.১ ২০২২-২৩ অথ য ফছযযয 

উযজরো লযলযদয ফোযজর্ 

ওযেফোইযর্ প্রকো  

ফোযজর্ 

ওযেফোইযর্ 

প্রকোলত 

৪ তোলযখ প্রযমোজয 

নে 

1 রক্ষ্যভোত্রো 1  -     

অজযন      

২.২ . প্রকযল্পয PSC ও PIC বো 

আযেোজন  

বো আযেোলজত ২ ংখ্যো উযজরো 

লনফ যোী 

অলপোয 

4 রক্ষ্যভোত্রো  2 2 -    

অজযন      

2.3 ফোলল যক উন্নেন কভ যসূলচ ফোস্তফোেন ফোলল যক উন্নেন 

কভ যসূলচ 

ফোস্তফোলেত 

4 % উযজরো 

লনফ যোী 

অলপোয 

 রক্ষ্যভোত্রো - - - ১০০%    

অজযন      

২.৪ প্রকল্প ভোলপ্ত কযল প্রকযল্পয 

ম্পদ (মোনফোন, কলম্পউর্োয, 

আফোফত্র ইতযোলদ) লফলধ কভোতোযফক 

স্তোন্তয কযো 

 প্রকযল্পয ম্পদ 

লফলধ কভোতোযফক 

স্তোন্তলযত  

২ তোলযখ - প্রযমোজয নয রক্ষ্যভোত্রো - - - -    

অজযন      

৩. শুদ্ধোচোয ংলিষ্ট এফং দুনীলত প্রলতযযোযধ োেক অন্যোন্য কোম যক্রভ………    (অগ্রোলধকোয লবলত্তযত নুযনতভ াঁচটি কোম যক্রভ) 

৩.১ অনুসৃত উত্তভ চচ যোয ংকরন ও 

লবলডও প্রস্তুতকযণ 

অনুসৃত উত্তভ 

চচ যোয ংকরন ও 

লবলডও 

প্রস্তুতকযণ 

 

 

৪ তোলযখ উযজরো 

লনফ যোী 

অলপোয 

২ 

 

রক্ষ্যভোত্রো  ১.১২.২২  ১.৫.২৩    

অজযন      



কোম যক্রযভয নোভ কভ যম্পোদন 

সূচক 

 

সূচযকয 

ভোন 

একক 

 

ফোস্তফোেযন

য 

দোলেত্বপ্রোপ্ত 

ব্যলি/দ 

২০২২-২০২৩ 

অথ যফছযযয 

রক্ষ্যভোত্রো 

ফোস্তফোেন অগ্রগলত লযফীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভোত্রো/ 

অজযন 

১ভ 

ককোেোর্ যোয 

২ে 

ককোেোর্ যোয 

৩ে 

ককোেোর্ যোয 

৪থ য 

ককোেোর্ যোয 

কভোর্ 

অজযন 

অলজযত 

ভোন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৩.২ বোর কোযজয স্বীকৃলত স্বরু 

কভ যকতযো/কভ যচোযীযদয পুযস্কোয প্রদোন 

ও ওযেফোইযর্ প্রকো 

ওযেফোইযর্ 

প্রকোলত 

৪ ংখ্যো উযজরো 

লনফ যোী 

অলপোয 

2 রক্ষ্যভোত্রো  1  1    

অজযন      

৩.৩ ইযরকট্রলনক্স ও লপ্রন্ট লভলডেোয 

োযথ ভতলফলনভে বোয আযেোজন 

ভতলফলনভে বো 

আযেোলজত 

৪ ংখ্যো উযজরো 

লনফ যোী 

অলপোয 

২ 

 

রক্ষ্যভোত্রো  1  1    

অজযন      

৩.৪ প্রোলতষ্ঠোলনক গণশুনোলনয 

আযেোজন 

প্রোলতষ্ঠোলনক 

গণশুনোলন 

আযেোলজত 

৪ ংখ্যো উযজরো 

লনফ যোী 

অলপোয 

২০০ রক্ষ্যভোত্রো 50 50 50 50    

অজযন      

৩.৫ কভ যকতযো-কভ যচোযীযদয 

অংগ্রযণ সুোন ংক্রোন্ত প্রলক্ষ্ণ 

আযেোজন। 

প্রলক্ষ্ণোথী ৪ ংখ্যো উযজরো 

লনফ যোী 

অলপোয 

২০ রক্ষ্যভোত্রো  10  10    

অজযন      

অজযন      

 

 


