
সংয োজনী ৪: 

                     আঞ্চলিক/মোঠ প যোযের কো যোিযের জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা, ২০২১-২০২২  

আঞ্চলিক/মোঠ প যোযের কো যোিযের নার্:উপজজলা রনর্ মাহী অরিসাজরর  ার্ মালয়, কুর্ারখালী, কুরিয়া। 

 ার্ মক্রজর্র নার্  র্ মসম্পাদন সূচ  

 

সূচজ র 

র্ান 

এ   

 

র্াস্তর্ায়জনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১-

২০২২ 

অর্ মর্ছজরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

র্াস্তর্ায়ন অগ্রগরত পররর্ীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারন  ব্যর্স্থা……………………………….....২৬ 

১.১ ননরত তা  রর্টি সভা আযেোজন সভা আজয়ারজত ৪ সংখ্যা উপজজলা রনর্ মাহী 

অরিসার 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা        

অজমন      

১.২ ননরত তা  রর্টির সভার রসদ্ধান্ত 

র্াস্তর্ায়ন 

র্াস্তর্ারয়ত রসদ্ধান্ত ৬ % উপজজলা রনর্ মাহী 

অরিসার 
১০০ লক্ষ্যর্াত্রা        

অজমন      

১.৩ সুশাসন প্ররতষ্ঠার রনরর্ত্ত অংশীজজনর 

(stakeholders) অংশগ্রহজণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ৪ সংখ্যা উপজজলা রনর্ মাহী 

অরিসার 
৪ লক্ষ্যর্াত্রা        

অজমন      

১.৪ শুদ্ধোচোর সংক্রোন্ত প্রলিক্ষণ আযেোজন  প্রলিক্ষণ 

আযেোলজত 

  ২ সংখ্যো উপজজলা রনর্ মাহী 

অরিসার 
২ লক্ষ্যর্াত্রা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

অজমন      

১.৫  র্ ম-পররজর্শ উন্নয়ন (স্বাস্থযরর্রি 

অনুসরণ/টিওএন্ডইভুি অজ জজা 

র্ালার্াল রর্নি রণ/পররষ্কার-পররচ্ছন্নতা 

বৃরদ্ধ ইতযারদ  

উন্নত কম য-

পলরযেি 

 ৩ সংখ্যা 

ও 

তাররখ 

উপজজলা রনর্ মাহী 

অরিসার 
৩ লক্ষ্যর্াত্রা 

 

       

অজমন      

অজমন      

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-

পরর ল্পনা, ২০২১-২২ ও নত্রর্ারস  

পররর্ীক্ষ্ণ প্ররতজর্দন দপ্তর/সংস্থোে 

দারখল ও স্ব স্ব ওযেেসোইযে 

আপযিোডকরণ  

  র্ ম-পরর ল্পনা  

ও নত্রর্ারস  

প্ররতজর্দন 

দারখলকৃত ও 

আপজলাডকৃত  

  ৪ তাররখ উপজজলা রনর্ মাহী 

অরিসার 
২৯/১২/২০২

১ 

লক্ষ্যর্াত্রা        

অজমন      

অজমন      



 ার্ মক্রজর্র নার্  র্ মসম্পাদন সূচ  

 

সূচজ র 

র্ান 

এ   

 

র্াস্তর্ায়জনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১-

২০২২ 

অর্ মর্ছজরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

র্াস্তর্ায়ন অগ্রগরত পররর্ীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১.৭ শুদ্ধোচোর পুরস্কোর প্রদোন এেং 

পুরস্কোরপ্রোপ্তযদর তোলিকো ওযেেসোইযে 

প্রকোি 

প্রদত্ত পুরস্কোর   ৩ তোলরখ উপজজলা রনর্ মাহী 

অরিসার 

০১/১২/২০২

১ 

        

২.  ক্রযের ক্ষক্ষযে শুদ্ধোচোর ........................................................................৪ 

২.১ ২০২১-২২ অর্ ম র্ছজরর ক্রয়-

পরর ল্পনা  ওজয়র্সাইজর্ প্র াশ 

ক্রয়-পরর ল্পনা 

ওজয়র্সাইজর্ 

প্র ারশত 

৪ তাররখ উপজজলা রনর্ মাহী 

অরিসার 

০১/১২/২০২

১ 

লক্ষ্যর্াত্রা        

 

অজযন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩. শুদ্ধাচার সংরিি এর্ং দুনীরত প্ররতজরাজি সহায়  অন্যান্য  ার্ মক্রর্……………..২০ (অগ্রোলিকোর লিলত্তযত ন্যুনতম পাঁচটি কো যক্রম) 

৩.১ শুদ্ধাচার র্াস্তর্াজয়জন কহল্প কডক্স 

স্থাপন 

হেল্প হেক্স স্থাপন ৪ সংখ্যা উপজজলা রনর্ মাহী 

অরিসার 
২ লক্ষ্যর্াত্রা        

অজমন      

৩.২ স্ট  কররজস্টার পররর্ীক্ষ্ণ স্টক বই 

পরিবীক্ষণকৃত 

৪ সংখ্যা উপজজলা রনর্ মাহী 

অরিসার 
৪ লক্ষ্যর্াত্রা        

অজমন      

৩.৩ অরিজসর  র্ মচাররর উপরস্থরত 

মূল্যায়ন 

উপরস্থরত 

মূল্যায়নকৃত 

৪ সংখ্যা উপজজলা রনর্ মাহী 

অরিসার 
৪ লক্ষ্যর্াত্রা        

অজমন      

৩.৪ অরিজসর সর ারর সম্পদ (পারন, 

রর্দুযৎ) অপ্রজয়াজনীয় ব্যর্হার প্ররতজরাজি 

অনানুষ্ঠারন  র্তরর্রনর্য় সভা 

সভা অনুরিত ৪ সংখ্যা উপজজলা রনর্ মাহী 

অরিসার 
৪ লক্ষ্যর্াত্রা        

অজমন      

৩.৫ অরিজসর রভতর ও র্ারহর পররষ্কার 

পররচ্ছন্ন রাখজত সজচতনতা বৃরদ্ধজত 

অনানুষ্ঠারন  সভা । 

সভা অনুরিত ৪ সংখ্যা উপজজলা রনর্ মাহী 

অরিসার 
৪ লক্ষ্যর্াত্রা        

অজমন      

অজমন      

লে:দ্র:- ক্ষকোন ক্রলমযকর কো যক্রম প্রয োজু নো হযি তোর কোরণ মন্তব্য কিোযম উযেখ করযত হযে। 

 

 


