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                                         আঞ্চরিক/মাঠ পর্ যায়ের কার্ যািয়ের শুদ্ধাচার ক্ষকৌিি কম য-পররকল্পনা, ২০২২-২০২৩  

                                             আঞ্চরিক/মাঠ পর্ যায়ের কার্ যািয়ের নামt  Avj Avivdvn Bmjvgx e¨vsK wjwg‡UW 

 

কায যক্রয়মর নাম কম যসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচয়ক

র মান 

একক 

 

োিোয়য়নরদালয়ত্বপ্রাপ্ত 

েযজি/পদ 

২০২২-

২০২৩ 

অর্ যেছয়রর 

িক্ষযমাত্রা 

োিোয়ন অগ্রগলত পলরেীক্ষণ, ২০২২-২০২৩  মন্তেয 

িক্ষযমাত্রা/ 

অজযন 

১ম 

ককায়াটযার 

২য় 

ককায়াটযার 

৩য় 

ককায়াটযার 

৪র্ য 

ককায়াটযার 

কমাট 

অজযন 

অজজযত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারিষ্ঠারনক ব্যব্স্থা ………………………………..... 

 ১.১ ননলতকতা কলমটটর 

সিা আয়য়াজন 

সিা 

আয়য়াজজত 

২ সংখযা ‰bwZKZv KwgwU/ 

m`m¨ mwPe 

   04 িক্ষযমাত্রা      1     1      1      1    

অজযন      

১.২ ননলতকতা কলমটটর 

সিার লসদ্ধান্ত 

োিোয়ন 

োিোলয়ত 

লসদ্ধান্ত 

৪ % mswkøó wefvM/kvLv/ 

‡Rvb| mnvqZvq 

‰bwZKZv 

KwgwU/ m`m¨ mwPe 

 

100% 

িক্ষযমাত্রা   100% 100% 100% 100%    

অজযন      

১.৩ সুশাসন প্রলতষ্ঠার 

লনলমত্ত অংশীজয়নর 

(stakeholders) 

অংশগ্রহয়ণ  সিা 

অনুটষ্ঠত 

সিা 

৪ সংখযা mKj †Rvb/kvLv  

  04 

িক্ষযমাত্রা      1      1     1      1    

অজযন      

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত 

প্রলশক্ষণ আয়য়াজন  

প্রলশক্ষণ 

আয়য়াজজত 

  ২ সংখযা cÖwkÿb BÝwUwUDU 

(mnvqZvq m`m¨ mwPe, 

‰bwZKZv KwgwU) 

    

    04   

িক্ষযমাত্রা 
 

 

1 

 

     1 

 

     1 

 

     1 

 

 

  

 

 অজযন      

১.৫ কম য-পলরয়েশ 

উন্নয়ন (স্বাস্থযলেলি 

অনুসরণ/টটওএন্ডইিুি 

অয়কয়জা মািামাি 

লনষ্পলত্তকরণ /পলরষ্কার-

পলরচ্ছন্নতা েজৃদ্ধ, 

মলহিায়দর জনয পৃর্ক 

ওয়াশরুয়মর েযেস্থা 

ইতযালদ  

উন্নত কম য-

পলরয়েশ 

 ৩ সংখযা 

ও 

তালরখ 

wRGmwW  Ges †Rvb/ kvLv    02 িক্ষযমাত্রা 
 

      1        1   2 †KvqvUv‡i 

2wU Kvh©µg 

†bqv n‡e| 

¯^v ’̄¨wewa 

Abymib I 

cwi¯‹vi 

cwi”QbœZv 

e„w×| 

অজযন      

অজযন      

অজযন      



কায যক্রয়মর নাম কম যসম্পাদ

ন সূচক 

 

সূচয়ক

র মান 

একক 

 

োিোয়য়নরদালয়ত্ব 

প্রাপ্ত েযজি/পদ 

২০২২-

২০২৩ 

অর্ যেছয়রর 

িক্ষযমাত্রা 

োিোয়ন অগ্রগলত পলরেীক্ষণ, ২০২২-২০২৩  মন্তেয 

িক্ষযমাত্রা
/ 

অজযন 

১ম 

ককায়াটযার 

২য় 

ককায়াটযার 

৩য় 

ককায়াটযার 

৪র্ য 

ককায়াটযার 

কমাট 

অজয

ন 

অজজয

ত মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

২.  ক্রয়ের ক্ষেয়ে শুদ্ধাচার ........................................................................ 

২.১ ২০২২-২৩ অর্ য 

েছয়রর ক্রয়-

পলরকেনা  

ওয়য়েসাইয়ট প্রকাশ 

ক্রয়-

পলরকেনা 

ওয়য়েসাইয়ট 

প্রকালশত 

৩ তালরখ wRGmwW/ 

AvBwmwU/ 

‰bwZKZv 

KwgwU 

31/7/2022 িক্ষযমাত্রা        

 

অজযন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩. শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এব্ং দনুীরি প্ররিয়রায়ে সহােক অনযানয কার্ যক্রম…………….. (অগ্রালিকার লিলত্তয়ত ১  নংসহ নুযনতম ৪ টট কায যক্রম) 

৩.১ কসো প্রদায়নর 

কক্ষয়ত্র করজজস্টায়র 

প্রয়দয় কসোর লেেরণ 

ও কসোগ্রহীতার 

মতামত সংরক্ষণ 

করজজস্টার 

হািনাগাদকৃত 

৮ %  mKj  †Rvb/ kvLv  100% িক্ষযমাত্রা 100% 100% 100% 100%    

অজযন      

3.2 

CMMS-এ এরি প্রদান 

 

CMMS-এ এরি 

প্রদান 

৮  ‰bwZKZv KwgwU/gvbe 

m¤ú` wefvM 

100% িক্ষযমাত্রা 100% 100% 100% 100%    

অজযন      

৩.৩ Qov cÖKvk  ৮  ‰bwZKZv KwgwU/ 

wcAviwW 

100% িক্ষযমাত্রা  1 1 1 1    

অজযন      

৩.৪ শুদ্ধাচার পুরস্কার 

প্রদান 

 ৮  ï×vPvi cyi¯‹vi cÖ`vb 

KwgwU, m`m¨ mwPe, 

AvBwmwU wWwfkb 

 

100% িক্ষযমাত্রা       wbw ©̀ó mg‡q cyi¯‹vi 

cÖ`vb Kiv n‡e অজযন      

অজযন      

অজযন      

লে:দ্র:- ককান ক্রলময়কর কায যক্রম প্রয়যাজয না হয়ি তার কারণ মন্তেয কিায়ম উয়েখ করয়ত হয়ে।  

এছাড়া, চিমান কায যক্রম অেযাহত রাখয়ত হয়ে ( কযমন: শুদ্ধাচার পুরস্কার লেতরণ, CMMS-এ তর্য এলি প্রদান, জাতীয় নদলনয়ক ছড়া প্রকাশ ইতযালদ) এেং নত্রমালসক কম য-

পলরকেনা োিোয়ন প্রলতয়েদয়নর সায়র্ প্রমাণকসহ োিোয়ন তর্য আেলশযকিায়ে প্রদান করয়ত হয়ে। 

 

 


