
 

সংয োজনী ৪: 

                     আঞ্চলিক/মাঠ পর্ যায়ের কার্ যািয়ের জাতীে শুদ্ধাচার ককৌশি কম য-পলরকল্পনা, ২০২১-২০২২ 

   

আঞ্চলিক/মোঠ প যোযের কো যোিযের নাম: উপয়জিা লনর্ যাহী অলিসায়রর কার্ািে, লহজিা, র্লরশাি 

কার্ যক্রয়মর নাম 

কম যসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচয়কর 

মান 

একক 

 

র্াস্তর্ােয়নরদালেত্বপ্রাপ্ত 

ব্যলি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ যর্ছয়রর 

িক্ষ্যমাত্রা 

র্াস্তর্ােন অগ্রগলত পলরর্ীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  

মন্তব্য িক্ষ্যমাত্রা/ 

অজযন 

১ম 

ককাোর্ যার 

২ে 

ককাোর্ যার 

৩ে 

ককাোর্ যার 

৪র্ য 

ককাোর্ যার 

কমার্ 

অজযন 

অলজযত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রালতষ্ঠালনক ব্যর্স্থা……………………………….....২৬ 

১.১ ননলতকতা কলমটি সভা আযেোজন সভা আয়োলজত ৪ সংখ্যা 
উপয়জিা লনর্ যাহী 

অলিসার 
৪ 

িক্ষ্যমাত্রা ১ ১ ১ ১  
  

অজযন      

১.২ ননলতকতা কলমটির সভার লসদ্ধান্ত 

র্াস্তর্ােন 

র্াস্তর্ালেত 

লসদ্ধান্ত 
৬ % ঐ ১০০% 

িক্ষ্যমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  
  

অজযন      

১.৩ সুশাসন প্রলতষ্ঠার লনলমত্ত 

অংশীজয়নর (stakeholders) 

অংশগ্রহয়ণ  সভা 

অনুলষ্ঠত সভা ৪ সংখ্যা ঐ ৪ 

িক্ষ্যমাত্রা ১ ১ ১ ১  

  
অজযন      

১.৪ শুদ্ধোচোর সংক্রোন্ত প্রলিক্ষণ 

আযেোজন 

প্রলিক্ষণ 

আযেোলজত 
২ সংখ্যো ঐ ২ 

িক্ষ্যমাত্রা - ১ - ১  
  

অজযন      

১.৫ কম য-পলরয়র্শ উন্নেন (স্বাস্থযলর্লি 

অনুসরণ/টিওএন্ডইভুি অয়কয়জা 

মািামাি লর্নষ্টকরণ/পলরষ্কার-

পলরচ্ছন্নতা বৃলদ্ধ ইতযালদ 

উন্নত কম য-

পলরযেি 
৩ 

সংখ্যা ও 

তালরখ 
ঐ 

৪ 

২৭.০৯.২০২১ 

২৭.১২.২০২১ 

২৮.০৩.২০২২ 

২৭.০৬.২০২২ 

িক্ষ্যমাত্রা 
১ 

২৭.০৯.২১ 

১ 

২৭.১২.২১ 

১ 

২৮.০৩.২২ 

১ 

২৭.০৬.২২ 
 

  অজযন      

অজযন      

১.৬ জাতীে শুদ্ধাচার ককৌশি কম য-

পলরকল্পনা, ২০২১-২২ ও নত্রমালসক 

পলরর্ীক্ষ্ণ প্রলতয়র্দন দপ্তর/সংস্থোে 

দালখি ও স্ব স্ব ওযেেসোইযে 

আপযিোডকরণ 

কম য-পলরকল্পনা  

ও নত্রমালসক 

প্রলতয়র্দন 

দালখিকৃত ও 

আপয়িাডকৃত 

৪ তালরখ ঐ 

০৫.১০.২০২১ 

০৬.০১.২০২২ 

০৫.০৪.২০২২ 

৩০.০৬.২০২২ 

িক্ষ্যমাত্রা 
০৫.১০.২১ 

 

০৬.০১.২২ 

 

০৫.০৪.২২ 

 
৩০.০৬.২২  

  

অজযন      

অজযন      

১.৭ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এেং 

পুরস্কোরপ্রোপ্তযদর তোলিকো ওযেেসোইযে 

প্রকোি 

প্রদত্ত পুরস্কার ৩ তোলরখ ঐ ২৭.০৬.২০২২ -- -- -- -- ২৭.০৬.২২    

 



 

২.  ক্রযের ক্ষক্ষযে শুদ্ধোচোর ........................................................................৪ 

২.১ ২০২১-২২ অর্ য র্ছয়রর ক্রে-

পলরকল্পনা  ওয়ের্সাইয়র্ প্রকাশ 

ক্রে-পলরকল্পনা 

ওয়ের্সাইয়র্ 

প্রকালশত 

৪ তালরখ ঐ ৩১.০৮.২০২১ 

িক্ষ্যমাত্রা -- ৩১.০৮.২১ -- --  

  

অজযন 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩. শুদ্ধাচার সংলিষ্ট এর্ং দুনীলত প্রলতয়রায়ি সহােক অন্যান্য কার্ যক্রম……………..২০ (অগ্রোলিকোর লিলিযত ন্যুনতম পাঁচটি কো যক্রম) 

৩.১  স্ব স্ব ক্ষসেো প্রদোন প্রলতশ্রুলত 

(লসটিযজন চোে যোর) েোস্তেোেন এেং 

ওযেে সোইযে প্রকোি 

ওয়ের্সাইয়র্ 

প্রকালশত 
৪ % 

উপয়জিা লনর্ যাহী 

অলিসার 
১০০% 

িক্ষ্যমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  

  
অজযন      

৩.২  স্ব স্ব ওয়ের্ সাইয়র্ শুদ্ধাচার 

কসর্া র্ক্স হািনাগাদকরণ 

ওয়ের্সাইয়র্ 

প্রকালশত 
৪ তালরখ ঐ 

০৫.১০.২০২১ 

০৬.০১.২০২২ 

০৫.০৪.২০২২ 

৩০.০৬.২০২২ 

িক্ষ্যমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  

  
অজযন      

৩.৩স্ব স্ব ওয়ের্ সাইয়র্  অলভয়র্াগ 

প্রলতকার কসর্া র্ক্স হািনাগাদকরণ 

ওয়ের্সাইয়র্ 

প্রকালশত 
৪ তালরখ ঐ 

০৫.১০.২০২১ 

০৬.০১.২০২২ 

০৫.০৪.২০২২ 

৩০.০৬.২০২২ 

িক্ষ্যমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  

  
অজযন      

৩.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত উত্তম চচ যার 

তালিকা প্রণেন কয়র স্ব স্ব 

দপ্তর/সংস্থাে কপ্ররণ 

তালিকা প্রনেণ ৪ তালরখ ঐ ৩০.০৬.২০২২ 

িক্ষ্যমাত্রা -- -- -- ৩০.০৬.২২  

  
অজযন      

৩.৫ দুনীলত প্রলতয়রায়ি সহােক 

অন্যান্য কার্ যক্রম 
কসলমনার ৪ সংখ্যা ঐ ২ 

িক্ষ্যমাত্রা -- ১ -- ১  

  অজযন      

অজযন      

  

              লে:দ্র:- ক্ষকোন ক্রলমযকর কো যক্রম প্রয োজু নো হযি তোর কোরণ মন্তব্য কিোযম উযেখ করযত হযে। 

 


