
আঞ্চলিক/মাঠ পর্ যায়ের কার্ যািয়ের জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কর্ ম-পররকল্পনা, ২০২2-২০২3 

 আঞ্চলিক/মাঠ পর্ যায়ের কার্ যািয়ের নাম: উপপরিচালকেি োর্ যালয়, মৎস্য অরিদপ্তি, রিকলট রিভাগ, রিকলট। 

োর্ যক্রকমি নাম েম যিম্পাদন 

সূচে 

 

সূচকেি 

মান 

এেে 

 

িাস্তিায়কনি 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২২-২০২৩ 

অর্ যিছকিি 

লক্ষ্যমাত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগরি পরিিীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩  মন্তব্য 

লক্ষ্যমাত্রা/ 

অর্যন 

১ম 

কোয়াট যাি 

২য় 

কোয়াট যাি 

৩য় 

কোয়াট যাি 

৪র্ য 

কোয়াট যাি 

কমাট 

অর্যন 

অরর্যি 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারিষ্ঠারনে ব্যিস্থা……………………………….....১৫ 

১.১ ননরিেিা েরমটিি িভা আয় োজন সভো আয় োজজত 
2 িংখ্যা উপপরিচালে 4 

লক্ষ্যমাত্রা 1 1 1 1     

অর্যন 1     

১.২ ননরিেিা েরমটিি িভাি রিদ্ধান্ত িাস্তিায়ন িাস্তিারয়ি 

রিদ্ধান্ত 
4 % উপপরিচালে 100% 

লক্ষ্যমাত্রা 100% 100% 100% 100%    

অর্যন 100%     

১.৩ সুশািন প্ররিষ্ঠাি রনরমত্ত অংশীর্কনি 

(stakeholders) অংশগ্রহকণ িভা 

অনুরষ্ঠি িভা 
4 িংখ্যা উপপরিচালে 4 

লক্ষ্যমাত্রা 1 1 1 1    

অর্যন 1     

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রলিক্ষণ আয়োজন প্রলিক্ষণ 

আয়োলজত 
2 সংখ্যা উপপরিচালে 2 

লক্ষ্যমাত্রা - 1 - 1    

অর্যন - - - -  

১.৫ েম য-পরিকিশ উন্নয়ন (স্বাস্থযরিরি অনুিিন/ 

টিওএন্ডইভুি অকেকর্া মালামাল 

রনস্পরত্তেিণ / পরিস্কাি পরিচ্ছন্নিা বৃরদ্ধ, 

মরহলাকদি র্ন্য পৃর্ে ওয়াশরুকমি ব্যিস্থা ) 

উন্নত কর্ ম-

পজিয়েশ 
3 

িংখ্যা ও 

িারিখ 
উপপরিচালে 2 

লক্ষ্যমাত্রা - 
১ 

31/12/22 
- 

1 

3০/৬/2৩ 

   

অর্যন 
- - - -  

 

২.  আজথ মক ব্যেস্থোপনো উন্ন ন ........................................................................ ৩ 

২.১ ২০২২-২৩ অর্ য িছকিি ক্রয়-পরিেল্পনা  

(প্রেকল্পি  অনুকমারদি িারষ যে ক্রয় 

পরিেল্পনািহ)  ওকয়িিাইকট প্রোশ 

ক্রয়-পরিেল্পনা 

ওকয়িিাইকট 

প্রোরশি 

৩ িারিখ উপপরিচালে 1 

লক্ষ্যমাত্রা 31/07/2২ - - -    

অর্যন 31/07/2২     

৩. শুদ্ধাচাি িংরিষ্ট এিং দুনীরি প্ররিকিাকি িহায়ে অন্যান্য োর্ যক্রম……………..৩২ (অগ্রোজিকোি জভজিয়ত ১নংসহ ন্যুনতর্ চোিটি কোর্ মক্রর্) 

3.1 কেবা প্রদাননর কেনে কররজষ্টানর প্রনদয় কেবার 

রববরণ ও কেবাগ্রহীতার র্তার্ত েংরেণ  

কররজষ্টার 

হালনাগাদকৃত 
৮ % 

ক াোল পকয়ন্ট/ 

রিেল্প ক াোল 

পকয়ন্ট 
৫০% 

লক্ষ্যমাত্রা 
10% 10% 15% 15%    

অর্যন 10%     

3.2 মৎস্য অরিদপ্তকি িার্স্ব/উন্নয়ন প্রেল্প খাকিি 

প্ররশক্ষ্ণ োর্ যক্রম মরনটরিং 
অরিট রিকপাট য ৮ % 

উপপররচালক/ 

রে: েহকারী 

পররচালক 

১০% 

লক্ষ্যমাত্রা - - 5% 5%    

অর্যন -    
 

3.3 মৎস্য অরিদপ্তকি িার্স্ব/উন্নয়ন প্রেল্প 

খাকিি আওিায় কপানা অিমুরি োর্ যক্রম 

মরনটরিং 

পরিদশ যণ 

প্ররিকিদন 
৮ % 

উপপররচালক/ 

রে: েহকারী 

পররচালক 

১০% 

লক্ষ্যমাত্রা 5% ৪% - 1% 
    

অর্যন 5%     

3.৪ মৎস্য অরিদপ্তকি িার্স্ব/উন্নয়ন প্রেল্প 

খাকিি আওিায় রিল নাি যািী োর্ যক্রম 

মরনটরিং 

পরিদশ যণ 

প্ররিকিদন 
৮ % 

উপপররচালক/ 

রেরনয়র েহকারী 

পররচালক 
১০% 

লক্ষ্যমাত্রা - - - 10%  
  

অর্যন -    
 

 
২৯ /০৯ /২২  

(মর্ো: আকনায়াি মহোয়সন)  

উপপরিচালে (রন:কি:) 



মৎস্য অরিদপ্তি, রিকলট রিভাগ, রিকলট। 

 

 


