
আঞ্চলিক/মাঠ পর্ যায়ের কার্ যািয়ের জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

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

 ার্ মক্রদর্র নার্ 

 র্ মসিােন 

সূচ  

 

সূচদ 

র র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়দনর 

োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পে 

২০২২-

২০২৩ 

অর্ মবছদরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩  

র্ন্তব্য লক্ষ্যর্াত্রা

/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……………………………….....১৫ 

১.১ ননরত তা  রর্টি সভা 

আয়োজন 
সভা আদয়ারজত ২ সাংখ্যা আঞ্চ: পরর: ৪ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১  
  

অজমন      

১.২ ননরত তা  রর্টির সভার 

রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত 

রসদ্ধান্ত 
৪ % 

সলিব, 

লবলসস/ আঞ্চ: 

পরর: 

১০০% 

লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  

  
অজমন      

১.৩ সুশাসন প্ররতষ্ঠার রনরর্ত্ত 

অাংশীজদনর (stakeholders) 

অাংশগ্রহদণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ৪ সাংখ্যা আঞ্চ: পরর: ১ 

লক্ষ্যর্াত্রা   ১   

  

অজমন      

১.৪ শুদ্ধািার সংক্রান্ত প্রলিক্ষণ 

আয়োজন 

প্রলিক্ষণ 

আয়োলজত 
২ সংখ্যা 

পলর:(প্র:ওউ:) 

/আঞ্চ: পরর: 
১ 

লক্ষ্যর্াত্রা   ১   

  

অজমন      

১.৫  র্ ম-পররদবশ উন্নয়ন (স্বাস্থযরবরি 

অনুসরণ/টিওএন্ডইভুি অদ দজা 

র্ালার্াল রনষ্পরত্ত রণ/পররষ্কার-

পররচ্ছন্নতা বৃরদ্ধ, র্রহলাদের জন্য 

পৃর্  ওয়াশরুদর্র ব্যবস্থা ইতযারে  

উন্নত কম য-

পলরয়বি 
৩ 

সাংখ্যা 

ও 

তাররখ 

আঞ্চ: পরর: ২ 

লক্ষ্যর্াত্রা 
১   ১  

 

র্রহলাদের জন্য 

পৃর্  ওয়াশরুদর্র 

ব্যবস্থা এবং পলরষ্কার 

পলরচ্ছন্নতা 

কার্ যক্রয়মর উন্নেন 

৩০.০৯.২২   ৩০.০৬.২৩  

অজমন 

     

     

২.  ক্রয়ের ক্ষক্ষয়ে শুদ্ধািার ........................................................................৩ 

২.১ ২০২২-২৩ অর্ ম বছদরর ক্রয়-

পরর ল্পনা ওদয়বসাইদট প্র াশ 

ক্রয়-পরর ল্পনা 

ওদয়বসাইদট 

প্র ারশত 

৩ তাররখ 
সলিব, 

লবলসলস 
 

লক্ষ্যর্াত্রা      

 ক্রে কার্ যক্রম প্রধান 

কার্ যািে হয়ত 

পলরিািনা করা হে 

বয়ি এটি অে 

কার্ যািয়ের 

এখলতোরভুক্ত নে 

অজযন      



2 

 

 ার্ মক্রদর্র নার্ 

 র্ মসিােন 

সূচ  

 

সূচদ 

র র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়দনর 

োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পে 

২০২২-

২০২৩ 

অর্ মবছদরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩  

র্ন্তব্য লক্ষ্যর্াত্রা

/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 

৩. শুদ্ধাচার সাংরিষ্ট এবাং দুনীরত প্ররতদরাদি সহায়  অন্যান্য  ার্ মক্রর্……………..৩২ (অগ্রারি ার রভরত্তদত ১নাং সহ নুযন্যতর্ ৪টি  ার্ মক্রর্) 

৩.১ কসবা প্রোদনর কক্ষ্দত্র 

কররজস্টাদর প্রদেয় কসবার রববরণ 

ও কসবা গ্রহীতার র্তার্ত সাংরক্ষ্ণ 

কররজস্টার 

হালনাগােকৃত 
৮ তালরখ আঞ্চ: পরর: ৩০.০৬.২৩ 

লক্ষ্যর্াত্রা    ৩০.০৬.২৩  

  
অজমন      

৩.২ প্ররশক্ষ্ণার্ীদের সাদর্ দুনীরত 

প্ররতদরাদি সহায়  আদলাচনা 

আদলাচনায় উপরস্থত 

প্ররশক্ষ্ণার্ীদের 

স্বাক্ষ্র/ছলব 

৮ তালরখ আঞ্চ: পরর: ৩১.০৩.২৩ 

লক্ষ্যর্াত্রা   ৩১.০৩.২৩   

  
অজমন      

৩.৩ লসটিয়জন িার্ যার দৃশ্যমান 

স্থায়ন স্থাপন 

লসটিয়জন িার্ যার 

স্থালপত 
৮ তালরখ আঞ্চ: পরর: ৩১.১২.২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা  ৩১.১২.২২    
  

অজমন      

৩.৪ প্ররশক্ষ্াণার্ীদের’ক  প্রোনকৃত 

কনাটবুদ  দুনীরত রবদরািী 

কলাগাদনর সীল প্রোন  রা 

ক্ষনার্বুয়ক 

প্রদানকৃত সীি 
৮ তালরখ আঞ্চ: পরর: ৩১.০৩.২৩ 

লক্ষ্যর্াত্রা   ৩১.০৩.২৩   

  
অজমন      

লব:দ্র:- ক্ষকান ক্রলময়কর কার্ যক্রম প্রয়র্াজয না হয়ি তার কারণ মন্তব্য কিায়ম উয়েখ করয়ত হয়ব। 

 


