
 

                  অঞ্চলরক/ভাঠ ম যায়েয কাম যারয়েয 

             জাতীে শুদ্ধাচায ককৌর কভ য-লযকল্পনা, ২০২০-২০২১ 

                           

 

অঞ্চলরক/ভাঠ ম যায়েয কাম যারয়েয নাভঃ লফবাগীে ফস্ত্র লধদপ্তয, অগ্রাফাদ, চট্টগ্রাভ।  

কাম যক্রয়ভয নাভ কভ যম্পাদন 

সূচক 

 

সূচয়কয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফােয়নয দালেত্ব 

প্রাপ্ত ব্যলি/দ 

২০২০-

২০২১ 

থ যফছয়যয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফােন গ্রগলত লযফীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

জযন 

১ভ 

ককাোর্ যায 

২ে 

ককাোর্ যায 

৩ে 

ককাোর্ যা

য 

৪থ য 

ককাোর্ যা

য 

কভার্ 

জযন 

লজযত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রালতষ্ঠালনক ব্যফস্থা………………………………৮ 

১.১ ননলতকতা কলভটিয বা   নুলষ্ঠত বা ৪ ংখ্যা কভাঃ  

কারােভান অয়ভদ  

(কপাকার য়েন্ট,  

ননলতকতা কলভটি) 

৪ রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ১    

জযন      

১.২ ননলতকতা কলভটিয বায 

লদ্ধান্ত ফাস্তফােন  

ফাস্তফালেত 

লদ্ধান্ত 

৪ % এ,লফ,এভ,  

াআফুয যভান,  

উ-লযচারক 

(কালযগলয) (ঃদাঃ) 

১০০% রক্ষ্যভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

জযন      

২. দক্ষ্তা ও ননলতকতায উন্নেন……………………..…. ১০ 

২.১ সুান প্রলতষ্ঠায লনলভত্ত 

ংীজয়নয 

(stakeholders) 

ংগ্রয়ণ  বা 

নুলষ্ঠত বা ২ ংখ্যা কভাঃ  

কারােভান অয়ভদ  

(কপাকার য়েন্ট,  

ননলতকতা কলভটি) 

২ রক্ষ্যভাত্রা  ১ ১     

জযন      

২.২ ংীজয়নয ংগ্রয়ণ  

বায লদ্ধান্ত ফাস্তফােন 

ফাস্তফালেত 

লদ্ধান্ত 

২ % এ,লফ,এভ,  

াআফুয যভান,  

উ-লযচারক 

(কালযগলয) (ঃদাঃ) 

১০০% রক্ষ্যভাত্রা  ১০০%  ১০০%    

জযন      



কাম যক্রয়ভয নাভ কভ যম্পাদন 

সূচক 

 

সূচয়কয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফােয়নয দালেত্ব 

প্রাপ্ত ব্যলি/দ 

২০২০-

২০২১ 

থ যফছয়যয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফােন গ্রগলত লযফীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

জযন 

১ভ 

ককাোর্ যায 

২ে 

ককাোর্ যায 

৩ে 

ককাোর্ যা

য 

৪থ য 

ককাোর্ যা

য 

কভার্ 

জযন 

লজযত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

২.৩ কভ যকতযা-কভ যচাযীয়দয 

ংগ্রয়ণ চাকলয ংক্রান্ত 

প্রলক্ষ্ণ অয়োজন 

প্রলক্ষ্ণাথী ৩ ংখ্যা কভাঃ  

কারােভান অয়ভদ  

(কপাকার য়েন্ট,  

ননলতকতা কলভটি) 

২০ রক্ষ্যভাত্রা  ১০  ১০    

জযন      

২.৪ কভ যকতযা-কভ যচাযীয়দয 

ংগ্রয়ণ সুান ংক্রান্ত 

প্রলক্ষ্ণ অয়োজন 

প্রলক্ষ্ণাথী ৩ ংখ্যা কভাঃ  

কারােভান অয়ভদ  

(কপাকার য়েন্ট,  

ননলতকতা কলভটি) 

২০ রক্ষ্যভাত্রা  ১০  ১০    

জযন      

৩. শুদ্ধাচায প্রলতষ্ঠাে ােক অআন/লফলধ/নীলতভারা/ম্যানুয়ের ও প্রজ্ঞান/লযত্র এয প্রয়োগ/ফাস্তফােন………….১০ 

৩.১ শুদ্ধাচায প্রলতষ্ঠাে 

ােক 

অআন/লফলধ/নীলতভারা 

ফলতকযণ 

 

নুলষ্ঠত বা ৫ ংখ্যা এ,লফ,এভ,  

াআফুয যভান,  

উ-লযচারক 

(কালযগলয) (ঃদাঃ) 

২ রক্ষ্যভাত্রা ১  ১     

জযন      

৩.২ লচফারে লনয়দ যভারা 

২০১৪ ফলতকযণ 

নুলষ্ঠত বা ৫ সংখ্যা এ,লফ,এভ,  

াআফুয যভান,  

    উ-লযচারক 

(কালযগলয) (ঃদাঃ) 

 

 

 

 

২ রক্ষ্যভাত্রা  ১  ১    

জযন      



কাম যক্রয়ভয নাভ কভ যম্পাদন 

সূচক 

 

সূচয়কয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফােয়নয দালেত্ব 

প্রাপ্ত ব্যলি/দ 

২০২০-

২০২১ 

থ যফছয়যয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফােন গ্রগলত লযফীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

জযন 

১ভ 

ককাোর্ যায 

২ে 

ককাোর্ যায 

৩ে 

ককাোর্ যা

য 

৪থ য 

ককাোর্ যা

য 

কভার্ 

জযন 

লজযত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৪. ওয়েফাআয়র্ কফাফক্স ারনাগাদকযণ..................................৮ 

৪.১ কফা ংক্রান্ত কর্ার লি 

নম্বযমূ স্ব স্ব তথ্য ফাতােয়ন 

দৃশ্যভানকযণ   

তথ্য 

ফাতােয়ন 

দৃশ্যভানকৃত 

১ তালযখ কভাঃ  

কারােভান অয়ভদ  

(কপাকার য়েন্ট,  

ননলতকতা কলভটি) 

৩০-০৯-

২০  

রক্ষ্যভাত্রা ৩০-০৯-২০       

জযন      

৪.২ স্ব স্ব ওয়েফাআয়র্ 

শুদ্ধাচায কফাফক্স 

ারনাগাদকযণ  

কফাফক্স 

ারনাগাদ 

কৃত 

২ তালযখ কভাঃ  

কারােভান অয়ভদ  

(কপাকার য়েন্ট,  

ননলতকতা কলভটি) 

৩০-০৯-

২০ কথয়ক 

৩০-০৬-

২১ 

রক্ষ্যভাত্রা ৩০-০৯-২০ ৩০-১২-

২০ 

৩০-০৩-

২১ 

৩০-০৬-

২১ 

   

জযন      

৪.৩ স্ব স্ব ওয়েফাআয়র্ তথ্য 

লধকায   কফাফক্স 

ারনাগাদকযণ  

কফাফক্স 

ারনাগাদ 

কৃত 

২ তালযখ কভাঃ  

কারােভান অয়ভদ  

(কপাকার য়েন্ট,  

ননলতকতা কলভটি 

 ও তথ্য লধকায 

কভ যকতযা) 

৩০-০৯-

২০ কথয়ক  

৩০-০৬-

২১ 

রক্ষ্যভাত্রা ৩০-০৯-২০ ৩০-১২-

২০ 

৩০-০৩-

২১ 

৩০-০৬-

২১ 

   

জযন      

৪.৪ স্ব স্ব ওয়েফাআয়র্য 

লবয়মাগ প্রলতকায ব্যফস্থা 

(GRS) কফাফক্স 

ারনাগাদকযণ 

 

 

ওয়েফাআয়র্ 

ারনাগাদ 

কৃত 

২ তালযখ কভাঃ  

কারােভান অয়ভদ  

(কপাকার য়েন্ট,  

ননলতকতা কলভটি 

 ও লজঅযএ 

কভ যকতযা) 

৩০-০৯-

২০ কথয়ক  

৩০-০৬-

২১ 

রক্ষ্যভাত্রা 

 

৩০-০৯-২০ ৩০-১২-

২০ 

৩০-০৩-

২১ 

৩০-০৬-

২১ 

   

জযন      

৪.৫ স্বপ্রয়ণালদতবায়ফ 

প্রকায়মাগ্য তথ্য ারনাগাদ 

কয়য ওয়েফাআয়র্ প্রকা 

 

 

ারনাগাদ 

কৃত 

লনয়দ যলকা 

ওয়েফাআয়র্ 

প্রকালত 

১ তালযখ 
কভাঃ অয়নাোয 

কায়ন (লযদ যক) 

৩০-০৯-

২০ কথয়ক  

৩০-০৬-

২১ 

 

রক্ষ্যভাত্রা 

 

৩০-০৯-২০ ৩০-১২-

২০ 

৩০-০৩-

২১ 

৩০-০৬-

২১ 

 

  

জযন      

  



কাম যক্রয়ভয নাভ কভ যম্পাদন 

সূচক 

 

সূচয়কয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফােয়নয দালেত্ব 

প্রাপ্ত ব্যলি/দ 

২০২০-

২০২১ 

থ যফছয়যয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফােন গ্রগলত লযফীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

জযন 

১ভ 

ককাোর্ যায 

২ে 

ককাোর্ যায 

৩ে 

ককাোর্ যা

য 

৪থ য 

ককাোর্ যা

য 

কভার্ 

জযন 

লজযত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

 

 

 

 

৫. সুান প্রলতষ্ঠা……………………………..৭ 

৫.১ শুদ্ধাচায ংক্রান্ত উত্তভ 

চচ যায তালরকা প্রণেন কয়য 

ফস্ত্র লধদপ্তয, প্রধান 

কাম যারে, ঢাকাে কপ্রযণ 

উত্তভ চচ যায 

তালরকা 

কপ্রলযত 

৪ তালযখ এ,লফ,এভ,  

াআফুয যভান,  

উ-লযচারক 

(কালযগলয) (ঃদাঃ) 

৩০-০৯-

২০ 

রক্ষ্যভাত্রা ৩০-০৯-২০       

জযন      

৫.২ নরাআন লয়েয়ভ 

লবয়মাগ লনষ্পলত্তকযণ 

লবয়মাগ 

লনষ্পলত্তকৃত 

৩ % এ,লফ,এভ,  

াআফুয যভান,  

উ-লযচারক 

(কালযগলয) (ঃদাঃ) 

৮০% রক্ষ্যভাত্রা ৮০% ৮০% ৮০% ৮০%    

জযন      

 

৬. কফা প্রদায়নয ও প্রকয়ল্পয কক্ষ্য়ত্র শুদ্ধাচায...........................১৪ 

৬.১ কফা প্রদায়নয কক্ষ্য়ত্র 

কযলজোয়য প্রয়দে কফায লফফযণ 

ও কফাগ্রীতায ভতাভত 

ংযক্ষ্ণ 

কযলজোয 

ারনাগাদকৃত 

৩ তালযখ কভাঃ ভনলজর লভো 

(লাঁর্ মুদ্াঃ কাঃ 

কলম্পঃ াঃ) 

৩০-০৯-

২০ কথয়ক  

৩০-০৬-

২১ 

রক্ষ্যভাত্রা ৩০-০৯-২০ ৩০-১২-

২০ 

৩০-০৩-

২১ 

৩০-০৬-

২১ 

   

জযন      

৬.২ াভালজক লনযাত্তা 

কভ যসূলচ/ প্রকল্প ফাস্তফােন 

গ্রগলত 

গ্রগলতয ায ১ % - 

 

- রক্ষ্যভাত্রা       প্রয াজ্য 

নয় 

জযন      

৬.৩ াভালজক লনযাত্তা 

কভ যসূলচয়ত প্রাপ্ত ফযাদ্দ এফং 

উকাযয়বাগী লনফ যাচয়নয ভানদন্ড 

দৃশ্যভান স্থায়ন ও ওয়েফাআয়র্ 

প্রকা 

প্রাপ্ত ফযাদ্দ ও 

উকাযয়বাগী 

লনফ যাচয়নয 

ভানদন্ড 

দৃশ্যভান স্থায়ন 

ও 

ওয়েফাআয়র্ 

প্রকালত 

২ তালযখ - - রক্ষ্যভাত্রা       প্রয াজ্য 

নয় 

জযন      



কাম যক্রয়ভয নাভ কভ যম্পাদন 

সূচক 

 

সূচয়কয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফােয়নয দালেত্ব 

প্রাপ্ত ব্যলি/দ 

২০২০-

২০২১ 

থ যফছয়যয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফােন গ্রগলত লযফীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

জযন 

১ভ 

ককাোর্ যায 

২ে 

ককাোর্ যায 

৩ে 

ককাোর্ যা

য 

৪থ য 

ককাোর্ যা

য 

কভার্ 

জযন 

লজযত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৬.৪ াভালজক লনযাত্তা 

কভ যসূলচয়ত  

উকাযয়বাগীয়দয তালরকা 

দৃশ্যভান স্থায়ন ও ওয়েফাআয়র্ 

প্রকা  

 

 

 

 

 

 

উকাযয়বাগী

কদয তালরকা 

দৃশ্যভান স্থায়ন 

ও 

ওয়েফাআয়র্ 

প্রকালত 

৩ তালযখ - - রক্ষ্যভাত্রা       প্রয াজ্য 

নয় 

জযন      

৬.৫ প্রকয়ল্পয ফাস্তফােন গ্রগলত 

লযদ যন/ লযফীক্ষ্ণ 

 

 

দালখরকৃত 

প্রলতয়ফদন 

২ ংখ্যা -  

- 

রক্ষ্যভাত্রা       

প্রয াজ্য 

নয় 
জযন      

৬.৬ প্রকল্প লযদ যন/লযফীক্ষ্ণ 

প্রলতয়ফদয়নয সুালয ফাস্তফােন  

 

ফাস্তফােয়নয 

ায 

৩ % - 

 

 

- রক্ষ্যভাত্রা       প্রয াজ্য 

নয় 

জযন 

 

     

৭. ক্রেয়ক্ষ্য়ত্র শুদ্ধাচায...................৫ 

৭.১ ললএ ২০০৬-এয ধাযা 

১১(২) ও ললঅয ২০০৮-

এয লফলধ ১৬(৬) নুমােী 

২০২০-২১ থ য ফছয়যয ক্রে-

লযকল্পনা  ওয়েফাআয়র্ 

প্রকা 

 

ক্রে-

লযকল্পনা 

ওয়েফাআয়র্ 

প্রকালত 

৩ তালযখ কভাঃ  

কারােভান অয়ভদ  

(কপাকার য়েন্ট,  

ননলতকতা কলভটি) 

৩০-০৯-

২০ 

রক্ষ্যভাত্রা ৩০-০৯-২০       

জযন       



কাম যক্রয়ভয নাভ কভ যম্পাদন 

সূচক 

 

সূচয়কয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফােয়নয দালেত্ব 

প্রাপ্ত ব্যলি/দ 

২০২০-

২০২১ 

থ যফছয়যয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফােন গ্রগলত লযফীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

জযন 

১ভ 

ককাোর্ যায 

২ে 

ককাোর্ যায 

৩ে 

ককাোর্ যা

য 

৪থ য 

ককাোর্ যা

য 

কভার্ 

জযন 

লজযত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৭.২ আ-কর্ন্ডায়যয ভাধ্যয়ভ 

ক্রেকাম য ম্পাদন 

 

আ-কর্ন্ডায়য ক্রে 

ম্পন্ন 

২ % - ০% 

রক্ষ্যভাত্রা      

 প্রয াজ্য 

নয় 
জযন      

 

৮. স্বচ্ছতা ও জফাফলদল লিারীকযণ…………………….১২ 

৮.১  স্ব স্ব কফা প্রদান 

প্রলতশ্রুলত (লটিয়জনস্ চার্ যায) 

হালনাগাদকরণ, ফাস্তফােন 

এফং ওয়েফাআয়র্ প্রকা 

কফা প্রদান 

প্রলতশ্রুলত 

হালনাগাদ 

কৃত, 

ফাস্তফালেত  

এফং 

ওয়েফাআয়র্ 

প্রকালত 

২ % কভাঃ  

কারােভান অয়ভদ  

(কপাকার য়েন্ট,  

ননলতকতা কলভটি) 

৮০% রক্ষ্যভাত্রা ৮০% ৮০% ৮০% ৮০%    

জযন      

 

৮.২ াখা/লধাখা/লধনস্ত 

লপ লযদ যন  

 

লযদ যন 

ম্পন্ন 

 

২ 

 

ংখ্যা 

এ,লফ,এভ,  

াআফুয যভান,  

উ-লযচারক 

(কালযগলয) (ঃদাঃ) 

১১ রক্ষ্যভাত্রা ১ ২ ৪ ৪    

জযন      

৮.৩ াখা/লধাখা/লধনস্ত 

লপ  লযদ যন 

প্রলতয়ফদয়নয সুালয 

ফাস্তফােন 

লযদ যন 

প্রলতয়ফদয়নয 

সুালয 

ফাস্তফালেত 

২ % এ,লফ,এভ,  

াআফুয যভান,  

উ-লযচারক 

(কালযগলয) (ঃদাঃ) 

১০০% রক্ষ্যভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

জযন      

৮.৪ লচফারে লনয়দ যভারা 

২০১৪ নুমােী নলথয কেলণ 

লফন্যাকযণ  

 

 

নলথ কেলণ 

লফন্যাকৃত 

২ % এ,লফ,এভ,  

াআফুয যভান,  

উ-লযচারক 

(কালযগলয) (ঃদাঃ) 

১০০% রক্ষ্যভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

জযন      



কাম যক্রয়ভয নাভ কভ যম্পাদন 

সূচক 

 

সূচয়কয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফােয়নয দালেত্ব 

প্রাপ্ত ব্যলি/দ 

২০২০-

২০২১ 

থ যফছয়যয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফােন গ্রগলত লযফীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

জযন 

১ভ 

ককাোর্ যায 

২ে 

ককাোর্ যায 

৩ে 

ককাোর্ যা

য 

৪থ য 

ককাোর্ যা

য 

কভার্ 

জযন 

লজযত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৮.৫ কেলণ লফন্যাকৃত নলথ 

লফনষ্টকযণ 

নলথ 

লফনলষ্টকৃত 

২ % এ,লফ,এভ,  

াআফুয যভান,  

উ-লযচারক 

(কালযগলয) (ঃদাঃ) 

১০০% রক্ষ্যভাত্রা    ১০০%    

জযন      

৮.৬ প্রালতষ্ঠালনক গণশুনানী 

অয়োজন  

গণশুনানী 

অয়োলজত 

২ ংখ্যা কভাঃ  

কারােভান অয়ভদ  

(কপাকার য়েন্ট,  

ননলতকতা কলভটি) 

১ রক্ষ্যভাত্রা    ১    

 

জযন      

৯. শুদ্ধাচায ংলিষ্ট এফং দুনীলত প্রলতয়যায়ধ ােক ন্যান্য কাম যক্রভ……………..১৫ (গ্রালধকায লবলত্তয়ত নুযনতভ াঁচটি কাম যক্রভ) 

৯.১ লফদুযৎ, ালন ও জ্বারানী 

াভগ্রী য়ফ যাত্তভ ব্যফায 

লনলিতকযণ 

য়ফ যাত্তভ 

ব্যফায 

লনলিতকৃত 

৩ % এ,লফ,এভ,  

াআফুয যভান,  

উ-লযচারক 

(কালযগলয) (ঃদাঃ) 

১০০% রক্ষ্যভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

জযন      

৯.২ লফদুযৎ, ালন ও 

কর্লরয়পান ব্যফায়য 

লভতব্যেী/ চে কযাধ 

গৃীত 

প্রচাযণা 

৩ ংখ্যা এ,লফ,এভ,  

াআফুয যভান,  

উ-লযচারক 

(কালযগলয) (ঃদাঃ) 

২ রক্ষ্যভাত্রা  ১  ১    

জযন      

৯.৩ লপ লযষ্কায লযচ্ছন্ন 

যাখায লফলয়ে য়চতনতামূরক 

কাম যক্রভ 

গৃীত 

প্রচাযণা 

৩ ংখ্যা এ,লফ,এভ,  

াআফুয যভান,  

উ-লযচারক 

(কালযগলয) (ঃদাঃ) 

২ রক্ষ্যভাত্রা  ১  ১    

জযন      

৯.৪ কভ যকতযা/কভ যচাযীয়দয 

ভায়ঝ শুদ্ধাচায ও দুনীলত 

লফলয়ে য়চতনতামূরক লদক 

লনয়দ যনা প্রদান কযা 

গৃীত 

প্রচাযণা 

৩ ংখ্যা এ,লফ,এভ,  

াআফুয যভান,  

উ-লযচারক 

(কালযগলয) (ঃদাঃ) 

২ রক্ষ্যভাত্রা  ১  ১    

জযন      



কাম যক্রয়ভয নাভ কভ যম্পাদন 

সূচক 

 

সূচয়কয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফােয়নয দালেত্ব 

প্রাপ্ত ব্যলি/দ 

২০২০-

২০২১ 

থ যফছয়যয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফােন গ্রগলত লযফীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

জযন 

১ভ 

ককাোর্ যায 

২ে 

ককাোর্ যায 

৩ে 

ককাোর্ যা

য 

৪থ য 

ককাোর্ যা

য 

কভার্ 

জযন 

লজযত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৯.৫ লপ ধূভান ও 

ভাদকমুি কযা 

গৃীত 

প্রচাযণা 

৩ ংখ্যা এ,লফ,এভ,  

াআফুয যভান,  

উ-লযচারক 

(কালযগলয) (ঃদাঃ) 

২ রক্ষ্যভাত্রা  ১  ১    

জযন       

১০. শুদ্ধাচায চচ যায জন্য পুযস্কায প্রদান..............................৩ 

১০.১ শুদ্ধাচায পুযষ্কায প্রদান 

এফং  পুযস্কায  প্রাপ্তয়দয 

তালরকা ওয়েফাআয়র্ প্রকা 

 

 

প্রদত্ত পুযস্কায ৩ তালযখ কভাঃ অয়নাোয 

কায়ন (লযদ যক) 

৩০-০৬-

২১ 

রক্ষ্যভাত্রা    ৩০-০৬-

২১ 

   

জযন      

১১. কভ য-লযয়ফ উন্নেন..........................................................২ 

১১.১ কভ য-লযয়ফ উন্নেন 

(স্বাস্থযলফলধ 

নুযণ/টিওএন্ডআভুি 

য়কয়জা ভারাভার 

লফনষ্টকযণ/লযষ্কায-

লযচ্ছন্নতা বৃলদ্ধ আতযালদ)  

উন্নত কভ য-

লযয়ফ 

২ ংখ্যা 

ও 

তালযখ 

এ,লফ,এভ,  

াআফুয যভান,  

উ-লযচারক 

(কালযগলয) (ঃদাঃ) 

৪ 

(৩০-০৯-

২০  

কথয়ক   

৩০-০৬-

২১) 

রক্ষ্যভাত্রা ১ 

(৩০-০৯-২০) 

১  

(৩০-১২-

২০) 

১ 

(৩০-০৩-

২১) 

১ 

(৩০-০৬-

২১) 

   

জযন        

১২. থ য ফযাদ্দ....................................................................২ 

১২.১ শুদ্ধাচায কভ য-

লযকল্পনাে  

ন্তযভুি লফলবন্ন কাম যক্রভ 

ফাস্তফােয়নয জন্য ফযাদ্দকৃত 

য়থ যয অনুভালনক লযভাণ 

 

 

ফযাদ্দকৃত 

থ য 

২ রক্ষ্  

র্াকা 

াম্মী নাজনীন াথী 

(লাফ কাযী) 

 

 

 

১ রক্ষ্ রক্ষ্যভাত্রা  ০.৫ রক্ষ্ 

র্াকা 

 ০.৫ রক্ষ্ 

র্াকা 

   

জযন      



কাম যক্রয়ভয নাভ কভ যম্পাদন 

সূচক 

 

সূচয়কয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফােয়নয দালেত্ব 

প্রাপ্ত ব্যলি/দ 

২০২০-

২০২১ 

থ যফছয়যয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফােন গ্রগলত লযফীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

জযন 

১ভ 

ককাোর্ যায 

২ে 

ককাোর্ যায 

৩ে 

ককাোর্ যা

য 

৪থ য 

ককাোর্ যা

য 

কভার্ 

জযন 

লজযত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১৩. লযফীক্ষ্ণ ও মূল্যােন…………………………….৪ 

১৩.১ লফবাগীে ফস্ত্র লধদপ্তয, 

চট্টগ্রাভ কর্তযক প্রণীত জাতীে 

শুদ্ধাচায ককৌর কভ য-

লযকল্পনা, ২০২০-২১ স্ব স্ব 

ওয়েফাআয়র্ অয়রাডকযণ 

প্রণীত কভ য-

লযকল্পনা 

অয়রাডকৃত 

২ তালযখ কভাঃ অয়নাোয 

কায়ন (লযদ যক) 

১৬-০৮-

২০ 

রক্ষ্যভাত্রা ১৬-০৮-২০       

জযন      

১৩.২ লনধ যালযত ভয়ে 

নত্রভালক লযফীক্ষ্ণ 

প্রলতয়ফদন ফস্ত্র লধদপ্তয, 

প্রধান কাম যারয়ে দালখর ও স্ব 

স্ব ওয়েফাআয়র্ 

অয়রাডকযণ 

নত্রভালক 

প্রলতয়ফদন 

দালখরকৃত ও 

অয়রাডকৃত 

২ তালযখ কভাঃ অয়নাোয 

কায়ন (লযদ যক) 

৩০-০৯-

২০ কথয়ক   

৩০-০৬-

২১ 

রক্ষ্যভাত্রা ০৫-১০-২০ ০৫-০১-

২১ 

০৫-০৪-

২১ 

২৯-০৬-

২১ 

   

জযন      

 

লফঃদ্ঃ ককান ক্রলভয়কয কাম যক্রভ প্রয়মাজয না য়র তায কাযণ ংলিষ্ট অআন/লফলধ/নীলতভারা ম যায়রাচনাপূফ যক ভন্তব্য করায়ভ উয়েখ কযয়ত য়ফ। 


