
পরিরিষ্ট-'ক' 

                     আঞ্চলিক/মাঠ পর্ যায়ের কার্ যািয়ের জাতীয় শুদ্ধাচাি ককৌিল কর্ ম-পরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩  

আঞ্চলিক/মাঠ পর্ যায়ের কার্ যািয়ের নার্: 

কার্ মক্রমর্ি নার্ 
কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

সূচমকি 

র্ান 
একক 

বাস্তবায়মনি 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২২-

২০২৩ 

অর্ মবছমিি 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পরিবীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩  

র্ন্তব্য লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ককায়ার্ মাি 

২য় 

ককায়ার্ মাি 

৩য় 

ককায়ার্ মাি 

৪র্ ম 

ককায়ার্ মাি 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারনক ব্যবস্থা……………………………….....২৬ 

১.১ ননরতকতা করর্টি সভা 

আয়োজন 

সভা 

আময়ারজত 
৪ সংখ্যা 

ননরতকতা 

করর্টি 
৪ টি 

লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১  
  

অজমন      

১.২ ননরতকতা করর্টির সভাি 

রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত 

রসদ্ধান্ত 
৬ % কর্তযপক্ষ ১০০% 

লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  
  

অজমন      

১.৩ সুিাসন প্ররতষ্ঠাি রনরর্ত্ত 

অংিীজমনি 

(stakeholders) 

অংিগ্রহমণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ৪ সংখ্যা কর্তযপক্ষ ৪ টি 

লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১  

  
অজমন      

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রলিক্ষণ 

আয়োজন  

প্রলিক্ষণ 

আয়োলজত 
২ সংখ্যা কর্তযপক্ষ ২ টি 

লক্ষ্যর্াত্রা  ১  ১  
  

অজমন      

১.৫ কর্ ম-পরিমবি উন্নয়ন 

(স্বাস্থযরবরি অনুসিণ/অমকমজা 

র্ালার্াল রবনষ্টকিণ/পরিষ্কাি-

পরিচ্ছন্নতা বৃরদ্ধ ইতযারদ) 

উন্নত কম য-

পলরয়েি 
৩ 

সংখ্যা 

ও 

তারিখ 

কর্তযপক্ষ 

৪ টি 

ও 

DwjøwLZ 

ZvwiL 

লক্ষ্যর্াত্রা 
১ ১ ১ ১ 

 

  

30/9/22 31/12/22 31/3/23 30/6/23 

অজমন 
     

    

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচাি ককৌিল 

কর্ ম-পরিকল্পনা, ২০২১-২২ ও 

নত্রর্ারসক পরিবীক্ষ্ণ প্ররতমবদন 

দপ্তর/সংস্থাে দারখল ও স্ব স্ব 

ওয়েেসাইয়ে আপয়িাডকরণ  

কর্ ম-

পরিকল্পনা ও 

নত্রর্ারসক 

প্ররতমবদন 

দারখলকৃত ও 

আপমলাডকৃত 

৪ তারিখ 

ক াকাল 

পময়ন্ট 

কর্ মকতমা 

 ‰ÎgvwmK 

Kvj †k‡l 

cieZ©x 

gv‡mi 7 

কর্ মরদবস 

লক্ষ্যর্াত্রা 12/10/22 9/1/23 10/4/23 10/7/23  

  
অজমন      



 

কার্ মক্রমর্ি নার্ 
কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

সূচমকি 

র্ান 
একক 

বাস্তবায়মনি 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২২-

২০২৩ 

অর্ মবছমিি 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পরিবীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩  

র্ন্তব্য লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ককায়ার্ মাি 

২য় 

ককায়ার্ মাি 

৩য় 

ককায়ার্ মাি 

৪র্ ম 

ককায়ার্ মাি 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১.৭ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান 

এেং পুরস্কারপ্রাপ্তয়দর তালিকা 

ওয়েেসাইয়ে প্রকাি 

প্রদত্ত পুরস্কার ৩ তালরখ কর্তযপক্ষ 
DwjøwLZ 

ZvwiL 

লক্ষ্যর্াত্রা - - - 30/6/23 

   

অজযন     

২.  ক্রয়ের ক্ষক্ষয়ে শুদ্ধাচার ........................................................................৪ 

২.১ ২০২১-২২ অর্ ম বছমিি 

ক্রয়-পরিকল্পনা ওময়বসাইমর্ 

প্রকাি 

ক্রয়-

পরিকল্পনা 

ওময়বসাইমর্ 

প্রকারিত 

৪ তারিখ  
প্রয়র্াজয 

নে 

লক্ষ্যর্াত্রা - - - -  

 

রপরপএ 

২০০৬ ও 

রপরপআি 

২০০৮ Gi 

Aax‡b 

‡Kvb µq 

cwiKíbv 

†bB 

 

অজযন 
- - - - 

 

 

৩. শুদ্ধাচাি সংরিষ্ট এবং দুনীরত প্ররতমিামি সহায়ক অন্যান্য কার্ মক্রর্…………২০ 

৩.১ রডএ আইএর্ সার্কমলাি 

নং-০৩, তারিখ-১০/১০/২০১৯ 

অনুর্ায়ী CMMS-এ এরি 

প্রদান 

CMMS-এ 

এরি প্রদান 
৪ % কর্তযপক্ষ ১০০% 

লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  

  
অজমন 

     

৩.২ ওময়বসাইমর্ দুনীরত 

রবমিািী কিাগান প্রচাি 

‡køvMvb 

cÖPvwiZ 
৪ সংখ্যা কর্তযপক্ষ 4 wU 

লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১  
  

অজমন      

৩.৩ ছড়া প্রকাি 
cwÎKvq ছড়া 

cªKvwkZ 
৪ সংখ্যা কর্তযপক্ষ 2 wU 

লক্ষ্যর্াত্রা  ১  ১  
  

অজমন      

৩.৪ অলিয়স লিঙ্গ সমতা 

লনলিতকরণ 

রলঙ্গ সর্তা 

রনরিতK „Z 
৪ % কর্তযপক্ষ ১০০% 

লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  
  

অজমন      

৩.৫ বমকয়া রবদুযৎ, পারন ও 

জ্বালানীি রবল প্রদান 

বমকয়া রবল 

প্রদানকৃত 
৪ % কর্তযপক্ষ ১০০% 

লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  
  

অজমন      

 


