
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট 

সং াপন শাখা 
www.sylhetdiv.gov.bd

ারক ন র: ০৫.৪৬.০০০০.০০৪.১৬.০২২.১৭.৭২৮ তািরখ: 
০৬ লাই ২০২২

২২ আষাঢ ়১৪২৯

িবষয:় ২০২১২০২১--২০২২২০২২   অথবছেররঅথবছেরর   জ াতীয়জ াতীয়   াচারাচার   কৗশলকৗশল  কমকম--পিরক নারপিরক নার   ৪থ৪থ   মা িসেকরমািসেকর  ( ( ব া িষকবািষক))
বা ব ায়নবা ব ায়ন   অ গিতঅ গিত   িতেবদনিতেবদন  ( ( মাণকসহমাণকসহ ) ) রণরণ ।।

: মি পিরষদ িবভােগর াচার শাখার ০৮ ন ২০২২ তািরেখর ০৪.০০.০০০০.৮২২.২১.০০১.২১.১৫৫ ন র
ারক।

উপ  িবষয় ও ে া  ারেকর পিরে ি েত ২০২১-২০২২ অথবছেরর জাতীয় াচার কৗশল কম-পিরক নার ৪থ
মািসেকর (বািষক) বা বায়ন অ গিত িতেবদন সদয় অবগিত ও পরবত  েয়াজনীয় ব া হেণর িনিম  এসােথ
রণ করা হেলা।

সং ি : বণনামেত ০৫ ( াচ) পাতা।

৬-৭-২০২২

মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ 
সিচবালয়, ঢাকা।

ড. হা দ মাশাররফ হােসন
িবভাগীয় কিমশনার

ফান: ০২৯৯৬৬৪৩২৬৬
ইেমইল:

divcomsylhet@mopa.gov.bd

িি   আকষণঃআকষণঃ  উপসিচব, শাসন অিধশাখা, মি পিরষদ িবভাগ
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দপ্তয/ংস্থায জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-রয ল্পনা, ২০২১-২০২২ 

দপ্তয/ংস্থায নাভ: রফবাগীয়  রভনারযয  াম মারয়, রররট। 
প্রভাণ মূরয ররং : https://drive.google.com/drive/folders/1z6wiV0FlJWSKyR34idetwVbQy5XcmZ3c?usp=sharing 

 াম মক্ররভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

সূচর য 

ভান 

এ   ফাস্তফায়রনয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২১-২০২২ 

অথ মফছরযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ 

ক ায়াট মায 

২য় 

ক ায়াট মায 

৩য় 

ক ায়াট মায 

৪থ ম 

ক ায়াট মায 

কভাট 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০) (১১) (১২) (১৩) (১৪) 

১. প্রারতষ্ঠারন  ব্যফস্থা……………………………….....২২ 

১.১ ননরত তা  রভটিয বা 

আরয়াজন 

বা আরয়ারজত ৪ ংখ্যা  াযী 

 রভনায 

(ংস্থান) 

০৪ রক্ষ্যভাত্রা ০১ ০১ ০১ ০১ ০৪ ০৪  

অজমন ০১ ০১ ০১ ০১ ০৪ 

১.২ ননরত তা  রভটিয বায 

রদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফারয়ত 

রদ্ধান্ত 

৬ % অরতরযি 

 রভনায 

(ারফ ম ) 

১০০% রক্ষ্যভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ৫.৭৩  

অজমন ৯৪.৪৪% ৮৭.৫০% ১০০% ১০০% ৯৫.৪৯% 

১.৩ সুান প্ররতষ্ঠায রনরভত্ত 

অংীজরনয (stakeholders) 

অংগ্ররণ  বা 

অনুরষ্ঠত বা ২ ংখ্যা  াযী 

 রভনায 

(ংস্থান) 

০২ রক্ষ্যভাত্রা - ০১ ০১ - ০২ ০২  

অজমন - ০১ ০১ - ০২ 

১.৪ শুদ্ধাচায ংক্রান্ত প্ররক্ষ্ণ 

আরয়াজন 

প্ররক্ষ্ণ 

আরয়ারজত 

২ ংখ্যা  াযী 

 রভনায 

(ংস্থান) 

৫০ রক্ষ্যভাত্রা ২৫ - ২৫ - ৫০ ০২ ক োভিড-১৯ 

এর  োরণে 

১ম 

ত্রৈমোভিণ র 

প্রভিক্ষে ২য় 

ত্রৈমোভিণ  

কেওয়ো 

হণয়ণে 

অজমন - ২৭ 

২২/১১/২১ 

২৮ 

৩০.০৩.২২ 

৩০ 

১২.০৪.২২ 

৮৫ 

১.৫  ভ ম-রযরফ উন্নয়ন  

১.৫.১ স্বাস্থযরফরধ অনুযণ 

রনরিত যণ 

স্বাস্থযরফরধ 

অনুযণ 

তদায কৃত 

০.৫০ তারযখ  াযী 

 রভনায 

(কনজাযত) 

১৫/৭/২১ 

১৭/১০/২১ 

১৬/১/২২ 

১৭/৪/২২ 

রক্ষ্যভাত্রা ১৫/৭/২১ ১৭/১০/২১ ১৬/১/২২ ১৭/৪/২২ ০৪ ০.৫০  

অজমন ১৫/৭/২১ ১৭/১০/২১ ১৬/১/২২ ১৭/৪/২২ ০৪ 

১.৫.২ রযষ্কায-রযচ্ছন্নতা 

রনরিত যণ 

রফরল রযষ্কায-

রযচ্ছন্নতা অরবমান 

রযচাররত 

০.৫০ তারযখ  াযী 

 রভনায 

(কনজাযত) 

১৫/৭/২১ 

১৭/১০/২১ 

১৬/১/২২ 

১৭/৪/২২ 

রক্ষ্যভাত্রা ১৫/৭/২১ ১৭/১০/২১ ১৬/১/২২ ১৭/৪/২২ ০৪ ০.৫০  

অজমন ১৫/৭/২১ ১৭/১০/২১ ১৬/১/২২ ১৭/৪/২২ ০৪ 

১.৫.৩ অরপ রনরদ মর া স্থান  অরপ 

রনরদ মর া 

স্থারত 

 

 

 

১ তারযখ  াযী 

 রভনায 

(কনজাযত) 

০৪ রক্ষ্যভাত্রা - - ১৭/০৪/২২ - ০১ ০১  

অজমন - - ১৭/০৩/২২ - ০১ 

https://drive.google.com/drive/folders/1z6wiV0FlJWSKyR34idetwVbQy5XcmZ3c?usp=sharing
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 াম মক্ররভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

সূচর য 

ভান 

এ   ফাস্তফায়রনয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২১-২০২২ 

অথ মফছরযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ 

ক ায়াট মায 

২য় 

ক ায়াট মায 

৩য় 

ক ায়াট মায 

৪থ ম 

ক ায়াট মায 

কভাট 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০) (১১) (১২) (১৩) (১৪) 

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-

রয ল্পনা, ২০২১-২২ ও নত্রভার  

রযফীক্ষ্ণ প্ররতরফদন ংরিষ্ট ভন্ত্রণাররয় 

দারখর ও স্ব স্ব ওরয়ফাইরট আররাড যণ 

 ভ ম-রয ল্পনা  ও 

নত্রভার  প্ররতরফদন 

দারখরকৃত ও 

আররাডকৃত 

১ তারযখ  াযী 

 রভনায 

(ংস্থান)/

(আইরটি) 

১৫/৬/২১ 

১৭/১০/২১ 

১৬/০১/২২ 

১৭/০৪/২২ 

রক্ষ্যভাত্রা ১৫/৬/২১ ১৭/১০/২১ ১৬/০১/২২ ১৭/০৪/২২ ০৪ ০১  

অজমন ১৫/৬/২১ ১৮/১০/২১ ১৩/০১/২২ ১২/০৪/২২ ০৪ 

১.৭ আওতাধীন  আঞ্চরর / ভাঠ ম মাকয়য 

 াম মারয় (প্ররমাজয কক্ষ্রত্র)  র্তম  

দারখরকৃত জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-

রয ল্পনা ও রযফীক্ষ্ণ  প্ররতরফদরনয 

ওয রপডব্যা  প্রদান 

রপডব্যা  

বা/ ভ মারা 

অনুরষ্ঠত 

৪ তারযখ  াযী 

 রভনায 

(ংস্থান) 

১৫/০৬/২১ 

৩১/১০/২১ 

৩০/০১/২২ 

২৮/০৪/২২ 

রক্ষ্যভাত্রা ১৫/০৬/২১ ৩১/১০/২১ ৩০/০১/২২ ২৮/০৪/২২ ০৪ ০৪  

অজমন ০৩/০৬/২১ ২৮/১০/২১ ২৪/০১/২২ 

২৫/০১/২২ 

২৮/০৪/২২ ০৪ 

১.৮ শুদ্ধাচায পুযস্কায প্রদান এফং 

পুযস্কাযপ্রাপ্তরদয তারর া 

ওরয়ফাইরট প্র া 

প্রদত্ত পুযস্কায ১ তারযখ রফবাগীয় 

 রভনায  

ও  

 াযী 

 রভনায 

(আইরটি) 

২০/০৬/২২ রক্ষ্যভাত্রা - - - ২০/০৬/২২ ০১ ০১  

অজমন - - - ২০/০৬/২২ ০১ 

২.  আরথ ম  ব্যফস্থানা উন্নয়ন ........................................................................৮ 

২.১ ২০২১-২২ অথ ম ফছরযয ক্রয়-

রয ল্পনা রয ল্পনা  (প্র রল্পয  

অনুরভারদত ফারল ম  ক্রয় 

রয ল্পনা) ওরয়ফাইরট প্র া 

ক্রয়-রয ল্পনা 

ওরয়ফাইরট 

প্র ারত 

২ তারযখ  াযী 

 রভনায 

(ংস্থান) 

/(আইরটি) 

২৯/০৭/২১ রক্ষ্যভাত্রা ২৯/৭/২১ - - - ০১ ০২  

অজমন ২৯/৭/২১ - - - ০১ 

২.২ প্র রল্পয PSC ও PIC বা 

আরয়াজন 

বা আরয়ারজত ২ ংখ্যা - - রক্ষ্যভাত্রা - - - - - ০২ প্ররমাজয নয়, 

তাই পূণ ম 

নম্বয প্রাপ্য অজমন - - - - - 

২.৩ ফারল ম  উন্নয়ন  ভ মসূরচ 

ফাস্তফায়ন (ফারজট ফাস্তফায়ন) 

ফারল ম  উন্নয়ন 

 ভ মসূরচ 

ফাস্তফারয়ত 

২ ক্রভপুরি

ভূত 

১০০% 

 াযী 

 রভনায 

(কনজাযত) 

১০০% রক্ষ্যভাত্রা ১০% ২৫% ৫০% ১০০% ১০০% ০১.৬২  

অজমন ১৮.২৪% ৩৩.৩৩% ৫০.৯৪% ৮১.১৮% ৮১.১৮% 

২.৪ প্র ল্প ভারপ্ত করল প্র রল্পয 

ম্পদ (মানফান,  রম্পউটায, 

আফাফত্র ইতযারদ) রফরধ কভাতারফ  

স্তান্তয  যা 

 

 

 

প্র রল্পয ম্পদ 

রফরধ কভাতারফ  

স্তান্তরযত 

২ তারযখ - - রক্ষ্যভাত্রা - - - - - ০২ প্ররমাজয নয়, 

তাই পূণ ম 

নম্বয প্রাপ্য 

অজমন - - - - - 
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 াম মক্ররভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

সূচর য 

ভান 

এ   ফাস্তফায়রনয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২১-২০২২ 

অথ মফছরযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ 

ক ায়াট মায 

২য় 

ক ায়াট মায 

৩য় 

ক ায়াট মায 

৪থ ম 

ক ায়াট মায 

কভাট 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০) (১১) (১২) (১৩) (১৪) 

৩. শুদ্ধাচায ংরিষ্ট এফং দুনীরত প্ররতরযারধ ায়  অন্যান্য  াম মক্রভ……………..২০ (অগ্রারধ ায রবরত্তরত নুযনতভ াঁচটি  াম মক্রভ) 

৩.১ যাজস্ব আীর ভাভরা 

রযচারনায় স্বচ্ছতা আনয়ন 

৩.১.১ ভাভরায  জররস্ট 

ওরয়ফাইরট প্র া ও 

ারনাগাদ যণ 

 জররস্ট 

ওরয়ফাইরট 

ারনাগাদকৃত 

২ তারযখ  াযী 

 রভনায 

(আইরটি)/ 

(যাজস্ব) 

৩১/৭/২১ 

৩০/১০/২ 

৩১/১/২২ 

৩০/৪/২২ 

রক্ষ্যভাত্রা ৩১/৭/২১ ৩০/১০/২১ ৩১/১/২২ ৩০/৪/২২ ০৪ ০২  

অজমন ৩১/৭/২১ ৩০/১০/২১ ৩১/১/২২ ৩০/৪/২২ ০৪ 

৩.১.২ ভাভরায আরদরয ন র দ্রুত 

যফযা যণ 

ভাভরায আরদরয 

ন র ৫ রদরনয 

ভরে যফযাকৃত 

১ % অরতরযি 

 রভনায 

(যাজস্ব) 

৯০% রক্ষ্যভাত্রা ৯০% ৯০% ৯০% ৯০% ৯০% ০১  

অজমন ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

৩.১.৩ পুযাতন ভাভরা রনষ্পরত্ত রতন ফছরযয 

অরধ  ভাভরা 

রনষ্পরত্ত যণ 

১ % 

(ক্রভপুরি

ভূত) 

অরতরযি 

 রভনায 

(যাজস্ব) 

১০০% রক্ষ্যভাত্রা ২৫% ৫০% ৭৫% ১০০% ১০০% ০১  

অজমন - - - ১০০% ১০০% 

৩.১.৪ বেরভিভি  মোমলোর 

তোভল ো প্রেয়ে ও ওণয়বিোইণে 

প্র োি 

২০২০ ও ২০২১ 

িোণলর মোমলোর 

তোভল ো 

প্র োভিত 

 তোভল ো অরতরযি 

 রভনায 

(যাজস্ব) 

৩০/১২/২১ রক্ষ্যভাত্রা  ৩০/১২/২১     মভিপভরষদ 

ভবিোণের 

২৭.১২.২১ 

তোভরণের 

ভিডব্যো  

িিোর 

ভেণদ েিেো 

কমোতোণব  

িংণ োজে 

 রো হণয়ণে 

অজমন  ৩০/১২/২১    

৩.১.৫ মোমলোর রোয় হওয়োর ১৫ 

ভদণের মণে আণদি ওণয়বিোইণে 

প্র োি 

আণদি প্র োভিত  িংখ্যো অরতরযি 

 রভনায 

(যাজস্ব) 

১০০% রক্ষ্যভাত্রা       

অজমন      

৩.২ অধীনস্ত অরপরয স্বচ্ছতা, 

জফাফরদরতা ও দক্ষ্তা উন্নয়ন 

৩.২.১ প্রারতষ্ঠারন  গণশুনানী 

প্রারতষ্ঠারন  

গণশুনানী 

অনুরষ্ঠত 

২ ংখ্যা অরতিঃ 

 রভনায 

(া/যাজস্ব) 

৪ রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ১ ৪ ০২  

অজমন - - ২ ৩ ৫ 

৩.২.২ প্রারতষ্ঠারন  গণশুনানীয 

সুারয গ্রণ 

প্রারতষ্ঠারন  

গণশুনানীয সুারয 

কয ড মকৃত ও 

ংরিষ্ট দপ্তরয 

কপ্ররযত 

 

 

১ ংখ্যা 

 

অরতিঃ 

 রভনায 

(া/যাজস্ব) 

৪ রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ১ ৪ ০১  

অজমন - - ১ ৯ ১০ 
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 াম মক্ররভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

সূচর য 

ভান 

এ   ফাস্তফায়রনয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২১-২০২২ 

অথ মফছরযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ 

ক ায়াট মায 

২য় 

ক ায়াট মায 

৩য় 

ক ায়াট মায 

৪থ ম 

ক ায়াট মায 

কভাট 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০) (১১) (১২) (১৩) (১৪) 

৩.২.৩ প্রারতষ্ঠারন  গণশুনানীয 

সুারয ফাস্তফায়ন   

গণশুনানীয 

সুারয 

ফাস্তফারয়ত 

১ % অরতিঃ 

 রভনায 

(া/যাজস্ব) 

৮০% রক্ষ্য ৮০% ৮০% ৮০% ৮০% ৮০% ০১  

অজমন - - ১০০% ১০০% ১০০% 

৩.৩ রযরফ যক্ষ্া  াম মক্রভ 

৩.৩.১ াথয ক ায়ারয রফলয়  

ভতরফরনভয়  

ভতরফরনভয় বা 

অনুরষ্ঠত 

২ ংখ্যা  াযী 

 রভনায 

(যাজস্ব) 

১ রক্ষ্যভাত্রা ১ - - - ১ ০২  

অজমন - ১ - - ১ 

৩.৩.২ াথয ক ায়ারয রফলরয় 

স্থানীয় ম মারয় উদ্বুদ্ধ যণ 

স্থানীয় উদ্বুদ্ধ যণ 

বা অনুরষ্ঠত 

২ ংখ্যা  াযী 

 রভনায 

(যাজস্ব) 

১ রক্ষ্যভাত্রা - ১ - - ১ ০২  

অজমন - - ১ - ১ 

৩.৪ অরপরয দক্ষ্তা উন্নয়রন 

 াম ম/অনুষ্ঠান ফাস্তফায়ন কচ ররস্ট 

এয ব্যফায 

৩.৪.১ কচ ররস্ট প্রণয়ন  

কচ ররস্ট প্রণীত ২ ংখ্যা বাযপ্রাপ্ত 

 ভ ম তমা 

( র 

াখা) 

৮ রক্ষ্যভাত্রা ২ ২ ২ ২ ৮ ০২  

অজমন ১৪ ২ ২ ২ ১৮ 

৩.৪.২ প্রণীত কচ ররস্ট ম মাররাচনা কচ  ররস্ট 

ম মাররাচনাকৃত 

২ তারযখ বাযপ্রাপ্ত 

 ভ ম তমা 

( র াখা) 

৩০/১০/২ 

৩০/৪/২২ 

রক্ষ্যভাত্রা - ৩০/১০/২১ - ৩০/৪/২২ ০২ ০২  

অজমন - ২৮/১০/২১ - ২৫/৪/২২ ০২ 

৩.৫ অরপরয দক্ষ্তা উন্নয়রন 

ফারল ম  রয ল্পনায (Year 

Planner) এয ব্যফায 

৩.৫.১ Year Planner প্রণয়ন   

 র াখায় 

YP প্রণীত 

২ তারযখ বাযপ্রাপ্ত 

 ভ ম তমা 

( র) 

১৬/৮/২০২১ রক্ষ্যভাত্রা ১৬/৮/২০২১ - - - ০১ ০২  

অজমন ১৬/৮/২০২১ - - - ০১ 

৩.৫.২ প্রণীত YP ম মররাচনা ও 

ারনাগাদ যণ 

YP 

ম মাররাচনাকৃত 

২ তারযখ বাযপ্রাপ্ত 

 ভ ম তমা 

( র 

াখা) 

৩০/১০/২১ 

৩১/১/২২ 

৩০/৪/২২ 

রক্ষ্যভাত্রা - ৩০/১০/২১ ৩১/০১/২২ ৩০/৪/২২ ০৩ ০২  

অজমন - ২৮/১০/২১ ২৬/০১/২২ ২৫/৪/২২ ০৩ 

ফ মরভাট - ৫০ - - - -      ৪৯.৩৫ - 

 িব েণমোে েম্বর ৫০ হণল প্রোপ্ত েম্বর ৪৯.৩৫ 

 সুতরোং িব েণমোে েম্বর ১০ হণল প্রোপ্ত েম্বর= ৪৯.৩৫ x ১০  = ০৯.৮৭ 

             ৫০  
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রফবাগীয়  রভনারযয  াম মারয়, রররট জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-রয ল্পনা, ২০২১-২০২২ এয ‘১.৫  ভ ম-রযরফ উন্নয়ন’- এয রফস্তারযত রফফযণ 

 

 

১.৫.১ স্বাস্থযরফরধ অনুযণ রনরিত যণ: 

ক ারবড-১৯ রযরস্থরত কভা ারফরায় এ  াম মাররয় আগত  ররয স্বাস্থযরফরধ কভরন অরপর প্ররফ রনরিত  যা। রফলয়টি রনরিত  যায জন্য রনধারযত তারযরখ রফরল রযদ মরনয ব্যফস্থা 

ফাস্তফায়রনয তারযখ: ১৫/০৭/২০২১, ১৭/১০/২০২১, ১৬/০১/২০২২ ও ১৭/০৪/২০২২ 

প্রভাণ :  রযদ মন রফফযণী 

  

১.৫.২ রযষ্কায-রযচ্ছন্নতা রনরিত যণ: 

এ  াম মাররয়য  র  ক্ষ্মূ রুটিন রযষ্কারযয াাার রনধ মারযত তারযরখ রফরল রযচ্ছন্নতা অরবমান রযচারনা।  
ফাস্তফায়রনয তারযখ: ১৫/০৭/২০২১, ১৭/১০/২০২১, ১৬/০১/২০২২ ও ১৭/০৪/২০২২ 

প্রভাণ : রফরল রযচ্ছন্নতা  াম মক্রভ ম্পর মত প্ররতরফদন। 
  

১.৫.৩ অরপ রনরদ মর া স্থান: 

এ  াম মাররয়য প্ররতটি াখায অফস্থান,  ভ মচাযী ও দারয়ত্ব/ ারজয তারর া ংক্রান্ত রনরদ মর া অরপর স্থান।  
ফাস্তফায়রনয তারযখ: ১৭/০৪/২০২২ 

প্রভাণ :  রনরদ মর া স্থারনয রস্থয রচত্র 

 

 


