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রিষয়: অতিতিক্ত পতিচালকেি োর্ যালয়, কৃরষ সম্প্রসারণ অরিদপ্তর, রসলেট অঞ্চে, রসলেট এর জািীয় শুদ্ধাচাি কেৌশল ের্য-পতিেল্পনা ২০২১-২২ কেিণ। 

 

সূত্রঃ মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি আঞ্চন্ত্রিক/ মাঠ পর্ যাগেি কার্ যািগেি জািীয় শুদ্ধাচাি কেৌশল ের্ য-পতিেল্পনা েণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন তনকদ যতশো 2021-22 কর্ািাকবে। 

 

উপর্য যক্ত ষবিয় ও সূদরাস্থ ষিদে যশিার আদলাদক মদহােদয়র সেয় অবগষত ও প্রদয়াজিীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর ষিষমদে জািাদিা র্াদে যর্, 

অন্ত্রিন্ত্রিক্ত পন্ত্রিচািগকি কার্ যািে, কৃষি সম্প্রসারণ অষিেপ্তর, ষসদলট অঞ্চল, ষসদলট এর জািীে শুদ্ধাচাি ককৌশি কম য-পন্ত্রিকল্পনা ২০২১-২২ 

প্রদত্ত ছকপত্র যমাতাদবক প্রস্তুত কদর যপ্ররণ করা হল। 

 

সাংর্যক্তঃ বণ যিামদত কম যপষরকল্পিা - ০২ (দুই) পাতা। 

 

 

 

মহাপষরচালক 

কৃষি সম্প্রসারণ অষিেপ্তর 

খামারবাষি, ঢাকা। 

 

দঃআঃ যমাঃ সাদেকুর রহমাি, মষিটষরাং ও মূল্যায়ি কম যকতযা 

পষরকল্পিা, প্রকল্প বাস্তবায়ি ও আইষসটি উইাং, ষিএই, ঢাকা। 

ষেলীপ কুমার অষিকারী 

অষতষরক্ত পষরচালক  

কৃষি সম্প্রসারণ অষিেপ্তর 

ষসদলট অঞ্চল, ষসদলট 

 

 

 

অনুষলষপ সেয় জ্ঞাতাদথ য:  

১। পন্ত্রিচািক, সদরজষমি উইাং ,কৃষি সম্প্রসারণ অষিেপ্তর, খামারবাষি, ঢাকা। 

২। পষরচালক,পষরকল্পিা, প্রকল্প বাস্তবায়ি ও আইষসটি উইাং, কৃষি সম্প্রসারণ অষিেপ্তর, খামারবাষি, ঢাকা। 

 

অনুষলষপ জ্ঞাতাদথ য ও কার্ যাদথ যঃ  

১। উপপষরচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অষিেপ্তর, ষসদলট/ যমৌলভীবাজার/ হষবগঞ্জ/ সুিামগঞ্জ। 

2। অরিস করি। 

http://www.dae.sylhetdiv.gov.bd/


 

পন্ত্রিন্ত্রশষ্ট-ক 

 

আঞ্চষলক কার্ যালদয়র নাম: অন্ত্রিন্ত্রিক্ত পন্ত্রিচািগকি কার্ যািে, কৃষি সম্প্রসারণ অষিেপ্তর, ষসদলট অঞ্চল, ষসদলট। 

োর্ যক্রকর্ি নার্ ের্ যসম্পাদন 

সূচে 

 

সূচকেি 

র্ান 

এেে 

 

বাস্তবায়কনি

দাতয়ত্বোপ্ত 

ব্যতক্ত/পদ 

২০২১-২২ 

অর্ যবছকিি 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগতি পতিবীক্ষ্ণ, ২০২১-২২  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজযন 

১র্ 

কোয়ার্ যাি 

২য় 

কোয়ার্ যাি 

৩য় 

কোয়ার্ যাি 

৪র্ য 

কোয়ার্ যাি 

কর্ার্ 

অজয

ন 

অতজযি 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. োতিষ্ঠাতনে ব্যবস্থা………………………………26 

১.১ ননতিেিা েতর্টিি সভা আকয়জন  সভা আকয়াতজি 4 সংখ্যা অরতররক্ত 

িররচােক 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা 1 1 1 1    

অজযন      

১.২ ননতিেিা েতর্টিি সভাি তসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন  

বাস্তবাতয়ি 

তসদ্ধান্ত 

৬ % অরতররক্ত 

িররচােক 

১০০ লক্ষ্যর্াত্রা 100 100 ১০০ ১০০    

অজযন      

১.৩ সুশাসন প্ররতষ্ঠার রনরিত্ত 

অংশীজকনি অংশগ্রহকণ  সভা 

অনুতষ্ঠি সভা ৪ সংখ্যা অরতররক্ত 

িররচােক 

২ লক্ষ্যর্াত্রা 0 1 0 ১    

অজযন      

1.4 শুদ্ধাচাি সংক্রান্ত েতশক্ষ্ণ 

আকয়াজন 

েতশক্ষ্ণ 

আকয়াতজি 

2 সংখ্যা অরতররক্ত 

িররচােক 

1 টি 

20 জন 

লক্ষ্যর্াত্রা 0 0 1 0    

অজযন      

১.5 কি ম-িররলিশ উন্নয়ন (স্বাস্থ্যরিরি 

অনুসরণ/টিওএন্ডইভুক্ত অলকল া 

িাোিাে রিনষ্টকরণ/িররষ্কার-িররচ্ছন্নতা 

বৃরি ইতযারদ)  

উন্নি ের্ য 

পতিকবশ 

3 সংখ্যা 

ও 

িাতিখ 

অরতররক্ত 

িররচােক 

4 টি 

৩0-9-২১ 

৩০-12-২১ 

31-03-22 

30-06-22 

লক্ষ্যর্াত্রা 1 

৩0-9-২১ 

1 

৩০-12-২১ 

1 

31-03-22 

1 

30-06-22 

  সংকর্াজনী-1 

অজযন      

1.6 জািীয় শুদ্ধাচাি কেৌশল ের্ য-

পতিেল্পনা ২০২১-২২ ও নত্রর্াতসে 

পতিবীক্ষ্ণ েতিকবদন দপ্তি/ সংস্থায় 

দাতখল ও স্ব স্ব ওলয়িসাইলট 

আিলোডকরণ 

ের্ যপতিেল্পনা ও 

নত্রর্াতসে 

েতিকবদন 

দাতখলকৃি ও 

আপকলাডকৃি 

4 িাতিখ ননরতকতা 

করিটি 

ের্ যপতিিঃ 

25-6-21 

17-10-21 

16-1-22 

17-4-22 

17-7-22 

লক্ষ্যর্াত্রা ের্ যপতিিঃ 

25-6-21 

17-10-21 

 

16-1-22 

 

17-4-22 

 

   

অজযন      

1.7 শুিাচার পুরস্কার প্রদান এবং 

পুরস্কারপ্রাপ্তলদর তারেকা ওলয়িসাইলট 

প্রকাশ 

প্রদত্ত পুরস্কার ৩ িাতিখ ননতিেিা 

েতর্টি ও 

বাছাই  েতর্টি 

20-6-22 

30-6-22 

লক্ষ্যর্াত্রা - - - 20-6-22 

30-6-22 

   

অজযন      

চলর্ান 

অন্ত্রিন্ত্রিক্ত পন্ত্রিচািগকি কার্ যািে, কৃষি সম্প্রসারণ অষিেপ্তর, ষসদলট অঞ্চল, ষসদলট এর জািীে শুদ্ধাচাি ককৌশি কম য-পন্ত্রিকল্পনা ২০২১-২২  



 

পািা-2 

 

োর্ যক্রকর্ি নার্ ের্ যসম্পাদন 

সূচে 

 

সূচকেি 

র্ান 

এেে 

 

বাস্তবায়কনি

দাতয়ত্বোপ্ত 

ব্যতক্ত/পদ 

২০২১-২২ 

অর্ যবছকিি 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগতি পতিবীক্ষ্ণ, ২০২১-২২  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজযন 

১র্ 

কোয়ার্ যাি 

২য় 

কোয়ার্ যাি 

৩য় 

কোয়ার্ যাি 

৪র্ য 

কোয়ার্ যাি 

কর্ার্ 

অজযন 

অতজযি 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

2. ক্রয়লেলে শুিাচার...................4 

2.1 2021-22 অর্ যবছকিি 

ক্রয়পতিেল্পনা ওকয়বসাইকর্ 

েোশ 

ক্রয় পতিেল্পনা 

ওকয়বসাইকর্ 

েোতশি 

4 িাতিখ অরতররক্ত 

িররচােক 

েণয়ন 

29-7-21 

সংকশাধন 

15-5-22 

লক্ষ্যর্াত্রা 29-7-21 

 

- - 15-5-22    

অজযন      

অজযন      

3. শুদ্ধাচাি সংতিষ্ট এবং দুনীতি েতিকিাকধ সহায়ে অন্যান্য োর্ যক্রর্……………..20 (অগ্রারিকার রিরত্তলত নুযনতি িাঁচটি কার্ মক্রি) 

3.1 কৃণে িাতলো সংগ্রহপূব যে 

কর্তলক ান/কর্াবাইকলি র্াধ্যকর্ তবনামূকল্য 

কৃষেকদি তনের্ কৃতষ  উপেিণ (সাি,     

বীজ ও নগদ সহায়িা  তবিিকণ স্বচ্ছিা 

তনতিিেিণ 

কর্তলক ান/কর্াবা

ইকলি র্াধ্যকর্ 

িথ্য সংগৃহীি 

4 সংখ্যা অরতররক্ত 

িররচােক 

100 লক্ষ্যর্াত্রা 25 25 25 25   সংকর্াজনী-2 

অজযন      

3.2 শুদ্ধাচাি েতিষ্ঠা ও দুনীতি েতিকিাকধ 

সহায়ে কলাগান তনব যাচন ও এ সংক্রান্ত 

তল কলর্ নিিী েচাি/ তবিিণ 

তল কলর্ নিিী 

ও েচাি 

4 সংখ্যা অরতররক্ত 

িররচােক 

600 লক্ষ্যর্াত্রা 150 150 150 150    

অজযন      

3.৩ অধস্তন অত স ও র্াঠ পতিদশ যন 

ও তদে তনকদ যশনা েদান 

পতিদশ যনকৃি 

অত স ও র্াঠ 

4 সংখ্যা অরতররক্ত 

িররচােক 

43 লক্ষ্যর্াত্রা 10 10 10 13    

অজযন      

3.৪ সাকিি তডলাকিি িাতলো 

সংগ্রহপূব যে নদবচয়কনি র্াধ্যকর্ সাি 

তবক্রয় োর্ যক্রর্ (সাি সংগ্রহ/ র্জুদ 

সুঠে আকছ তেনা ও সঠিে দাকর্ সাি 

তবক্রয় হকচ্ছ তেনা) র্তনর্তিং 

র্তনর্তিংকৃি 

েতিকবদন 

4 সংখ্যা অরতররক্ত 

িররচােক ও 

সংতিষ্ট 

ের্ যেিযা 

12 লক্ষ্যর্াত্রা 2 4 3 3    

অজযন      

3.৫ ের্ যশালা/ সভা/ েতশক্ষ্কণি র্াধ্যকর্ 

ের্ যেিযা/ ের্ যচািীকদি দুনীতিি োিণ ও 

কু ল সম্পকেয সকচিন েিা ও ইতিবাচে 

দৃতষ্টভতি নিিীকি উদ্ভুদ্ধেিণ/ 

সহায়িােিণ 

 আকয়াতজি 

ের্ যশালা/ সভা/ 

েতশক্ষ্ণ 

4 িাতিখ অরতররক্ত 

িররচােক ও 

সংতিষ্ট ের্ যেিযা 

1 

20 জন 

লক্ষ্যর্াত্রা - - 1  

20 জন 

-    

অ মন       

ষব:দ্র:- যকাি ক্রষমদকর কার্ যক্রম প্রদর্াজয িা হদল তার কারণ সাংষিষ্ট আইি/ষবষি/িীষতমালা পর্ যাদলাচিাপূব যক মন্তব্য কলাদম উদেখ করদত হদব। 

ষেলীপ কুমার অষিকারী 

অষতষরক্ত পষরচালক  

কৃষি সম্প্রসারণ অষিেপ্তর 

ষসদলট অঞ্চল, ষসদলট 


