
সংয োজনী ৪: 

                     আঞ্চলিক/মাঠ পর্ যায়ের কার্ যািয়ের জাতীে শুদ্ধাচার ককৌশি কম য-পলরকল্পনা, ২০২১-২০২২  

আঞ্চলিক/মোঠ প যোযের কো যোিযের নাম: কজি প্রশাসয়কর কার্ যািে, মাগুরা 

কার্ যক্রয়মর নাম কম যসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচয়কর 

মান 

একক 

 

বাস্তবােয়নর 

দালেত্বপ্রাপ্ত 

ব্যলি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ যবছয়রর 

িক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবােন অগ্রগলত পলরবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  মন্ত

ব্য 
িক্ষ্যমাত্রা/ 

অজযন 

১ম 

ককাোর্ যার 

২ে 

ককাোর্ যার 

৩ে 

ককাোর্ যার 

৪র্ য 

ককাোর্ যার 

কমার্ 

অজযন 

অলজযত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রালতষ্ঠালনক ব্যবস্থা………………………………..... 

১.১ ননলতকতা কলমটি সভা আযেোজন সভা আয়োলজত ২ সংখ্যা জজিো প্রশোসক ৪ িক্ষ্যমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজযন      

১.২ ননলতকতা কলমটির সভার লসদ্ধান্ত 

বাস্তবােন 

বাস্তবালেত 

লসদ্ধান্ত 

৩ % সংলিষ্ট শোখো, 

কম যকর্যো 

 

১০০% িক্ষ্যমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজযন      

১.৩ সুশাসন প্রলতষ্ঠার লনলমত্ত অংশীজয়নর 

(stakeholders) অংশগ্রহয়ণ  সভা 

অনুলষ্ঠত সভা ২ সংখ্যা জজিো প্রশোসক ৪ িক্ষ্যমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজযন      

১.৪ অংশীজয়নর অংশগ্রহয়ণ  সভার লসদ্ধান্ত 

বাস্তবােন 

বাস্তবালেত 

লসদ্ধান্ত 

৩ % সংলিষ্ট শোখো, 

কম যকর্যো 

 

১০০% িক্ষ্যমাত্রা 

 

১০০ ১০০ ১০০ ১০০  

 

  

অজযন      

১.৫ কম য-পলরয়বশ উন্নেন (স্বাস্থযলবলি 

অনুসরণ/টিওএন্ডইভুি অয়কয়জা মািামাি 

লবনষ্টকরণ/পলরষ্কার-পলরচ্ছন্নতা বৃলদ্ধ ইতযালদ  

 

 

 

উন্নর্ কম য-

পলরযেশ 

৫ সংখ্যা 

ও 

তালরখ 

জনজোরর্ জেপুটি 

কোযিক্টর, মোগুরো 

৩০.৯.২১ 

৩১.১২.২১ 

৩১.৩.২২ 

৩০.৬.২২ 

িক্ষ্যমাত্রা 

 

৩০.৯.২১ ৩১.১২.২১ ৩১.৩.২২ ৩০.৬.২২    

অজযন      

১.৬ আঞ্চলিক/মোঠ প যোযের কো যোিে কর্তযক 

প্রণীত জাতীে শুদ্ধাচার ককৌশি কম য-

পলরকল্পনা, ২০২১-২২ ও নত্রমালসক পলরবীক্ষ্ণ 

প্রলতয়বদন দপ্তর/সংস্থোে দালখি ও স্ব স্ব 

ওযেেসোইযে আপযিোেকরণ  

 কম য-পলরকল্পনা  

ও নত্রমালসক 

প্রলতয়বদন 

দালখিকৃত ও 

আপয়িাডকৃত  

৩ তালরখ  সহকোরী 

কলমশনোর 

(আইলসটি শোখো,) 

৩০.৯.২১ িক্ষ্যমাত্রা ৩০.৯.২১       

অজযন      

১.৭ শুদ্ধোচোর পুরস্কোর প্রদোন এেং 

পুরস্কোরপ্রোপ্তযদর র্োলিকো ওযেেসোইযে প্রকোশ 

প্রদত্ত পুরস্কোর ২ র্োলরখ জজিো প্রশোসক ৩০.০৬.২২ িক্ষ্যমাত্রা    ৩০.৬.২২    

অজযন      



(১৮) 

২.  জসেো প্রদোন ও ক্রযের জেযে শুদ্ধোচোর ........................................................................ 

২.১ লপলপএ ২০০৬-এর িারা 

১১(২) ও লপলপআর ২০০৮-এর 

লবলি ১৬(৬) অনুর্ােী ২০২১-২২ 

অর্ য বছয়রর ক্রে-পলরকল্পনা  

ওয়েবসাইয়র্ প্রকাশ 

ক্রে-পলরকল্পনা 

ওয়েবসাইয়র্ 

প্রকালশত 

৪ তালরখ অলর্লরক্ত 

জজিো 

প্রশোসক 

(সোলে যক) 

৩১.১২.২০২১ িক্ষ্যমাত্রা  ৩১-১২-২১      

 

অজযন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২.২ কসবা প্রদায়নর কক্ষ্য়ত্র 

করলজস্টায়র প্রয়দে কসবার লববরণ 

ও কসবাগ্রহীতার মতামত সংরক্ষ্ণ 

 

জরলজস্টোর 

হোিনোগোদকৃর্ 

    ৬ তালরখ সহকোরী 

কলমশনোর 

(সকি) 

৩০.৯.২১ 

৩১.১২.২১ 

৩১.৩.২১ 

৩০.৬.২১ 

িক্ষ্যমাত্রা ৩০.৯.২১ ৩১.১২.২১ ৩১.৩.২১ ৩০.৬.২১    

অজযন      

৩. শুদ্ধাচার সংলিষ্ট এবং দুনীলত প্রলতয়রায়ি সহােক অন্যান্য কার্ যক্রম…………….. (অগ্রোলিকোর লিলত্তযর্ ন্যুনর্ম পাঁচটি কো যক্রম) 

৩.১দূনীলর্ প্রলর্যরোযি 

সিো/যসলমনোর আযেোজন 

আযেোলজর্ সিো ৪ সংখ্যো অলর্লরক্ত 

জজিো 

ম্যোলজযেে 

৪ িক্ষ্যমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজযন      

৩.২দূনীলত লবয়রািী লিফয়ির্ 

লবতরণ 

লের্রণকৃর্ 

লিফযিে 

৪ সংখ্যো িোরপ্রোপ্ত 

কম যকর্যো 

(সকি) 

শোখো, 

৪০০ িক্ষ্যমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজযন      

৩.৩ মোস জসরো কম যচোরী লনে যোচন মোস জসরো কম যচোরী 

লনে যোলচর্ 

৪ সংখ্যো জজিো 

প্রশোসক 

১২ িক্ষ্যমাত্রা ৩ ৩ ৩ ৩    

অজযন      

৩.৪ প্রলর্মোযসর প্রথম কম যলদেযস 

কম যকর্যো-কম যচোরী কর্তযক অলফস 

আলিনো পলরষ্কোর করো 

অলফস আলিনো 

পলরষ্কোর করো 

৪ লদন জনজোরর্ 

জেপুটি 

কোযিক্টর 

১২ িক্ষ্যমাত্রা ৩ ৩ ৩ ৩    

অজযন      

৩.৫ স্থোনীে সরকোযরর 

জনপ্রলর্লনলি, কম যকর্যো ও 

কম যচোরীযদর সেমর্ো বৃলদ্ধকরণ 

সেমর্ো বৃলদ্ধকরণ 

প্রলশেণ কম যশোিো 

অন্যলির্ 

৪ সংখ্যো উপপলরচোি ক 

স্থোনীে 

সরকোর 

৪ িক্ষ্যমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজযন      

 

 


