
আঞ্চলিক/মাঠ পর্ যায়ের কার্ যািয়ের জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা, ২০২১-২০২২ 

আঞ্চলিক/মাঠ পর্ যায়ের কার্ যািয়ের নার্: বাাংলাদেশ  রিউটার  াউরিল, আঞ্চরল   ার্ মালয়, রাংপুর 

 ার্ মক্রদর্র নার্ 

 র্ মসিােন 

সূচ  

 

সূচদ 

র র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়দনর 

োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পে 

২০২১-

২০২২ 

অর্ মবছদরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  

র্ন্তব্য 
লক্ষ্যর্া

ত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়াট মার 

২য় 

ক ায়াট মার 

৩য় 

ক ায়াট মার 

৪র্ ম 

ক ায়াট মার 

কর্াট 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারন  ব্যবস্থা………………………………..... 

১.১ ননরত তা  রর্টি সভা 

আয়োজন 
সভা আদয়ারজত ৪ সাংখ্যা 

আঞ্চরল  

পররচাল  
৪ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১  
  

অজমন      

১.২ ননরত তা  রর্টির সভার 

রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত 

রসদ্ধান্ত 
৬ % 

আঞ্চরল  

পররচাল  
৮০% 

লক্ষ্যর্াত্রা ৮০% ৮০% ৮০% ৮০%  
  

অজমন      

১.৩ সুশাসন প্ররতষ্ঠার রনরর্ত্ত 

অাংশীজদনর (stakeholders) 

অাংশগ্রহদণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ৪ সাংখ্যা 
আঞ্চরল  

পররচাল  
১ 

লক্ষ্যর্াত্রা   ১   

  

অজমন      

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রলিক্ষণ 

আয়োজন 

প্রলিক্ষণ 

আয়োলজত 
২ সংখ্যা 

পলর:(প্র:ওউ:) 

/আঞ্চরল  

পররচাল  

২ 

লক্ষ্যর্াত্রা  ১  ১  

  
অজমন      

১.৫  র্ ম-পররদবশ উন্নয়ন (স্বাস্থযরবরি 

অনুসরণ/টিওএন্ডইভুি অদ দজা 

র্ালার্াল রবনষ্ট রণ/পররষ্কার-

পররচ্ছন্নতা বৃরদ্ধ ইতযারে  

উন্নত কম য-

পলরয়েি 
৩ 

সাংখ্যা 

ও 

তাররখ 

আঞ্চরল  

পররচাল  ২ 

লক্ষ্যর্াত্রা 
 ১ ১   

 সংয়র্াজনী-১ 
 ৩১.১২.২১ ৩০.০৩.২২   

অজমন 
     

     

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-

পরর ল্পনা, ২০২১-২২ ও নত্রর্ারস  

পররবীক্ষ্ণ প্ররতদবেন দপ্তর/সংস্থাে 

োরখল ও স্ব স্ব ওয়েেসাইয়ে 

আপয়িাডকরণ  

 র্ ম-পরর ল্পনা  

ও নত্রর্ারস  

প্ররতদবেন 

োরখলকৃত ও 

আপদলাডকৃত 

৪ তাররখ 

আঞ্চরল  

পররচাল  

২৫.০৬.২১ 

১৫.১০.২১ 

১৫.০১.২২ 

১৫.০৪.২২ 

১৫.০৭.২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা 
২৫.০৬.২১ 

১৫.০১.২২ ১৫.০৪.২২ ১৫.০৭.২২  

 

২৫.০৬.২১ 

জাতীয় শু: ক ৌ:  র্ ম-

পরর ল্পনা দালিি ও 

১৫.১০.২১ ১ম ত্রৈমালসক 

প্রলতয়েদন দালিি 

১৫.১০.২১ 

অজমন 

 

   

 

  

১.৭ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এেং 

পুরস্কারপ্রাপ্তয়দর তালিকা 

ওয়েেসাইয়ে প্রকাি 

প্রদত্ত পুরস্কার ৩ তালরি 

আঞ্চরল  

পররচাল          

েতযমায়ন 

কম যকতযা/কম যচারীর সংখ্যা 

র্য়েষ্ঠ না োকাে এটি 

প্রধান কার্ যািয়ের 

এিলতোরভুক্ত 



2 

 

 ার্ মক্রদর্র নার্ 

 র্ মসিােন 

সূচ  

 

সূচদ 

র র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়দনর 

োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পে 

২০২১-

২০২২ 

অর্ মবছদরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  

র্ন্তব্য 
লক্ষ্যর্া

ত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়াট মার 

২য় 

ক ায়াট মার 

৩য় 

ক ায়াট মার 

৪র্ ম 

ক ায়াট মার 

কর্াট 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

২.  ক্রয়ের ক্ষক্ষয়ৈ শুদ্ধাচার ........................................................................ 

২.১ ২০২১-২২ অর্ ম বছদরর ক্রয়-

পরর ল্পনা  ওদয়বসাইদট প্র াশ 

ক্রয়-পরর ল্পনা 

ওদয়বসাইদট 

প্র ারশত 

৪ তাররখ 
আঞ্চরল  

পররচাল  

 

লক্ষ্যর্াত্রা      

 ক্রে কার্ যক্রম প্রধান 

কার্ যািে হয়ত 

পলরচািনা করা হে 

েয়ি এটি অৈ 

কার্ যািয়ের 

এিলতোরভুক্ত নে 

অজযন      

৩. শুদ্ধাচার সাংরিষ্ট এবাং দুনীরত প্ররতদরাদি সহায়  অন্যান্য  ার্ মক্রর্…………….. (অগ্রালধকার লিলত্তয়ত ন্যুনতম পাঁচটি কার্ যক্রম) 

৩.১ দুনীলত প্রলতয়রায়ধ সহােক 

ক্ষেস্টুন দৃশ্যমান স্থায়ন স্থাপন 

দৃশ্যমান স্থাদন 

স্থালপত/লেি 

িাউচার 

৪ তালরি 

আঞ্চরল  

পররচাল  ৩১.১২.২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা  ৩১.১২.২১    

  
অজমন      

৩.২ প্ররশক্ষ্ণার্ীদের সাদর্ দুনীলত 

প্ররতদরাদি সহায়  আদলাচনা 

আদলাচনায় উপরস্থত 

প্ররশক্ষ্ণার্ীদের 

স্বাক্ষ্র/ছলে 

৪ তালরি 

আঞ্চরল  

পররচাল  ৩০.০৬.২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা    ৩০.০৬.২২  

  
অজমন      

৩.৩ লরলসপিয়ন/দৃশ্যমান স্থায়ন 

অলিয়র্াগ োক্স স্থাপন 

অলিয়র্াগ োক্স 

স্থালপত 
৪ তালরি 

আঞ্চরল  

পররচাল  ৩১.১২.২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা  ৩১.১২.২১    

  
অজমন      

৩.৪ প্ররশক্ষ্াণার্ীদের’ক  প্রোনকৃত 

কনাটবুদ  দুনীরত রবদরািী 

কলাগাদনর সীল প্রোন  রা 

ক্ষনােবুয়ক 

প্রদানকৃত সীি 
৪ তালরি 

আঞ্চরল  

পররচাল  ৩০.০৬.২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা    ৩০.০৬.২২  

  
অজমন      

৩.৫ দপ্তয়রর লেলিন্ন দৃশ্যমান স্থায়ন 

“ধুমপানমুক্ত এিাকা” লিকার 

দ্বারা লচলিতকরণ 

দৃশ্যমান স্থাদন 

“ধুমপানমুক্ত 

এিাকা” লিকার 

স্থালপত 

৪ তালরি 

আঞ্চরল  

পররচাল  ৩০.০৯.২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০.০৯.২১     

  
অজমন      

লে:দ্র:- ক্ষকান ক্রলময়কর কার্ যক্রম প্রয়র্াজু না হয়ি তার কারণ মন্তব্য কিায়ম উয়েি করয়ত হয়ে। 



সংয়র্াজনী -১ 

১.৫  র্ ম-পররদবশ উন্নয়ন (স্বাস্থযরবরি অনুসরণ/টিওএন্ডইভুি অদ দজা র্ালার্াল রবনষ্ট রণ/পররষ্কার-পররচ্ছন্নতা বৃরদ্ধ ইতযারের আওতাে গৃহীত কার্ যক্রম: 

ক্রলমক কার্ যক্রয়মর নাম োস্তোেন প্রলক্রো প্রমাণক 

১ 

স্বাস্থুলেলধ অন্যসরণ: লনেলমত 

হুান্ড স্যালনোইজার ব্যেস্থাকরণ; 

ক. স্বাস্থুলেলধ অন্যসরয়ণর জন্য প্রধান কার্ যািয়ে প্রয়োজনীে োয়জে 

চালহদা ক্ষপ্ররণ; 

ি. মািামাি সংগ্রহ/ক্রে; 

গ. র্োস্থায়ন সরেরাহ করা; 

ঘ. ব্যেহায়র উৎসালহত করা। 

- োয়জে চালহদার কলপ 

- লেি/িাউচার 

- ছলে 

২ 

পলরষ্কার-পলরচ্ছন্নতা বৃলদ্ধ: 

কার্ যািয়ের লেলিন্ন স্থায়ন 

ডািলেন/ক্ষপপারলেয়নর ব্যেস্থা 

করা; 

ক. পলরষ্কার-পলরচ্ছন্নতা বৃলদ্ধর প্রয়োজনীে মািামাি ক্রয়ের জন্য 

লেলসলস প্রধান কার্ যািয়ে োয়জে চালহদা ক্ষপ্ররণ; 

ি. মািামাি সংগ্রহ/ক্রে; 

গ. কার্ যািয়ের লেলিন্ন স্থান ডািলেন/ক্ষপপারলেয়নর ব্যেস্থা করা; 

ঘ. ডািলেন/ক্ষপপারলেয়নর আেজযনা লনেলমত অপসারণ করা; 

- োয়জে চালহদার কলপ 

- লেি/িাউচার 

- ছলে 

 

 


