
  
 
 

  

আঞ্চলিক/মাঠ পর্ যায়ের কার্ যািয়ের শুদ্ধাচার ককৌশি কম য-পলরকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

 

আঞ্চলিক/মাঠ পর্ যায়ের কার্ যািয়ের নাম:   

 

 

 পরিরিষ্ট-'ঘ’ 

কার্ যক্রমের নাে কে যসম্পা

দন সূচক 
 

সূচমকর 

োন 

একক 
 

বাস্তবায়

ননরদায়য়

ত্বপ্রাপ্ত 

বযক্তি/প

দ 

২০২২-

২০২৩ 

অর্ যবছ

নরর 

লক্ষ্য

োত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগয়ি পয়রবীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩  েন্তবয 

লক্ষ্যোত্রা

/ 

অর্যন 

১ে 

নকায়ার্যার 

২য় 

নকায়ার্যার 

৩য় 

নকায়ার্যা

র 

৪র্ য 

নকায়ার্যার 

নোর্ 

অর্যন 

অক্তর্যি 

োন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

. প্রালিষ্ঠালনক ব্যব্স্থা………………………………..... 

 ১.১ ননয়িকিা কয়েটর্র 

সভা আময়ার্ন 

সভা 

আময়াক্তর্ি 

২ সংখ্যা ফ োকোল 

পয়েন্ট 

 লক্ষ্যোত্রা ১ ১ ১ ১    

অর্যন      

১.২ ননয়িকিা কয়েটর্র 

সভার য়সদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

বাস্তবায়য়ি 

য়সদ্ধান্ত 

৪ % এথিকস 

কথিটি 

 লক্ষ্যোত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অর্যন      

১.৩ সুশাসন প্রয়িষ্ঠার 

য়নয়েত্ত অংশীর্মনর 

(stakeholders) অংশগ্রহমণ  

সভা 

অনুটষ্ঠি 

সভা 

৪ সংখ্যা সংথিষ্ট 

থিভোগীে 

প্রধোন 

 লক্ষ্যোত্রা ১ ১ ১ ১   

অর্যন      

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত 

প্রয়শক্ষ্ণ আময়ার্ন  

প্রয়শক্ষ্ণ 

আময়াক্তর্ি 

  ২ সংখ্যা এইচ 

আর 

 লক্ষ্যোত্রা 
 

১ ১ ১ ১  
 

  
 
 অর্যন      

১.৫ কে য-পয়রমবশ উন্নয়ন 

(স্বাস্থ্যয়বয়ি 

অনুসরণ/টর্ওএন্ডইভুি 

অমকমর্া োলাোল 

য়নষ্পয়ত্তকরণ /পয়রষ্কার-

পয়রচ্ছন্নিা বৃক্তদ্ধ, েয়হলামদর 

র্নয পৃর্ক ওয়াশরুমের 

বযবস্থ্া ইিযায়দ  

উন্নি কে য-

পয়রমবশ 

 ৩ সংখ্যা 

ও 

িায়রখ্ 

এডথিন  লক্ষ্যোত্রা 
 

      ে য

অর্যন      

অর্যন      

অর্যন      



 

 

২.  ক্রয়ের কেয়ে শুদ্ধাচার ........................................................................ 

২.১ ২০২২-২৩ অর্ য 

বছমরর ক্রয়-

পয়রকল্পনা  

ওময়বসাইমর্ প্রকাশ 

ক্রয়-

পয়রকল্পনা 

ওময়বসাইমর্ 

প্রকায়শি 

৩ িায়র

খ্ 

এডথিন  লক্ষ্যোত্রা       

 

 

অর্যন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩. শুদ্ধাচার সংলিষ্ট এব্ং দনুীলি প্রলিয়রায়ে সহােক অনযানয কার্ যক্রম…………….. (অগ্রায়িকার য়ভয়ত্তমি ১  নংসহ নুযনিে ৪ টর্ কার্ যক্রে) 

৩.১ নসবা প্রদামনর 

নক্ষ্মত্র নরক্তর্স্টামর 

প্রমদয় নসবার য়ববরণ ও 

নসবাগ্রহীিার েিােি 

সংরক্ষ্ণ 

নরক্তর্স্টার 

হালনাগাদকৃ

ি 

৮ % 

 

 লক্ষ্যোত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০   

 
অর্যন   

৩.২ 

  

৮ সংখ্যা এথিকস

কথিটি

 লক্ষ্যোত্রা  ১ ১    

অর্যন      

৩.৩ 

SMS  

৮ % 

 

 লক্ষ্যোত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অর্যন      

৩.৪ 

  

৮ %   লক্ষ্যোত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অর্যন      

‡dvKvj c‡q›U Gi Abycw¯’wZ‡Z `vwqZ¡cÖvß Kg©KZv©i Z_¨ejx  

bvg t wknveDwÏb gvngy`  

c`ex t এথসিঃ fvBm †cÖwm‡W›U, †nW Ad B›Uvibvj AwWU (†g¤^vi Gw_· KwgwU)  

cÖwZôv‡bi bvg t †Wëv eªvK nvDwRs dvBb¨vÝ K‡c©v‡ikb wjt  

‡gvev t 01613065084  

‡dvb t 9842374 (G·: 212)  

B-‡gBj t smahmud@deltabrac.com  

‡dvKvj c‡q›U Gi Z_¨ejx  

bvg t Rwmg DwÏb  

c`ex t wmwbt fvBm †cÖwm‡W›U I †Kv¤úvbx mwPe  

cÖwZôv‡bi bvg t †Wëv eªvK nvDwRs dvBb¨vÝ K‡c©v‡ikb wjt  

‡gvev t 01613435138  

‡dvb t 9842374 (G·: 197), 09612 334197  

B-‡gBj t jashim@deltabrac.com  


