
সংয োজনী-৪ 

আঞ্চলিক/মোঠ প যোযের কো যোিযের জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

আঞ্চলিক/মোঠ প যোযের কো যোিযের নার্: জাতীয় ভ াক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, ধি াগীয় কার্ যালয়,ধসললট। 

 

 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর 

দারয়ত্বপ্রাা্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২২-২০২৩ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাারতষ্ঠারন  ব্যবস্থা………………………………..... 

১.১ ননরত তা  রর্টির সভা 

     আযেোজন 

সভা  

আময়ারজত 

২ সংখ্যা ননরত তা 

 রর্টি 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.২ ননরত তা  রর্টির সভার  

     রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত 

রসদ্ধান্ত 

৪ % রবভাগীয় 

 ার্ মালয় 

১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

১.৩ সুশাসন প্রারতষ্ঠার রনরর্ত্ত  

      অংশীজমনর (stakeholders)  

       অংশগ্রহমণ  সভা 

অনুরষ্ঠত  

সভা 

৪ সংখ্যা রবভাগীয় 

 ার্ মালয় 

২ লক্ষ্যর্াত্রা  ১  ১    

অজমন      

১.৪ শুদ্ধোচোর সংক্রোন্ত প্রলিক্ষণ 

      আযেোজন  

প্রলিক্ষণ 

আযেোলজত 

২ সংখ্যো প্রাধান  ার্ মালয় 

ও  

রবভাগীয় 

 ার্ মালয় 

২ লক্ষ্যর্াত্রা  ১  ১    

অজমন      

১.৫  র্ ম-পররমবশ উন্নয়ন (স্বাস্থযরবরধ 

     অনুসরণ/টিওএন্ডইভুি অম মজা 

    র্ালার্াল নষ্ট রণ/পররষ্কার-  

    পররচ্ছন্নতা বৃরদ্ধ ইতযারদ  

উন্নত কম য-

পলরযেি 

৩ সংখ্যা 

ও 

তাররখ 

রবভাগীয় 

 ার্ মালয় 

২, ৩১/৮/২২ 

৩১/৫/২৩ 

 

লক্ষ্যর্াত্রা 

 

১ 

৩১/৮/২২ 

  ১ 

৩১/৫/২৩ 

   

অজমন      

২.  ক্রযের ক্ষক্ষযে শুদ্ধোচোর ........................................................................ 

২.১ ২০২২-২৩ অর্ ম বছমরর ক্রয়- 

     পরর ল্পনা  ওময়বসাইমর্ প্রা াশ 

ক্রয়-পরর ল্পনা 

ওময়বসাইমর্ 

প্রা ারশত 

৩ তাররখ রবভাগীয় 

 ার্ মালয় 

৩১/৮/২২ 

৩১/৫/২৩ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩১/৮/২২   ৩১/৫/২৩    

অজযন      

৩. শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এবং দুনীরত প্রারতমরামধ সহায়  অন্যান্য  ার্ মক্রর্…………….. (অগ্রোলিকোর লিলিযত ন্যুনতম পাঁচটি কো যক্রম) 

৩.১ কসবা প্রাদামনর কক্ষ্মত্র কররজস্টামর প্রামদয় 

কসবার রববরণ ও কসবা গ্রহীতার র্তার্ত 

সংরক্ষ্ণ 

কররজস্টার 

হালনাগাদকৃত 

৮ % রবভাগীয় 

 ার্ মালয় 

১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

৩.২ সর ারর র্ানবাহমনর র্র্ার্র্ ব্যবহার 

রনরিত রণ 

র্ানবাহমনর 

র্র্ার্র্ ব্যবহার 

৮ % রবভাগীয় 

 ার্ মালয় 

১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      



 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর 

দারয়ত্বপ্রাা্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২২-২০২৩ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৩.৩ সুষর্  র্ মবন্টন  র্ মবন্টন 

বাস্তবারয়ত 

৮ তাররখ 

 

রবভাগীয় 

 ার্ মালয় 

২০-১০-২২ লক্ষ্যর্াত্রা - ২০.১০.২২ - -    

অজমন      

৩.৪ উিম চচ যোর তোলিকো ওযেেসোইযে প্রকোি 

ও উর্ধ্যতন কর্তযপযক্ষর লনকে ক্ষপ্ররণ 

উত্তর্ চচ মার 

তারল া প্রা াশ 

৮ সংখ্যা রবভাগীয় 

 ার্ মালয় 

৩১.১০.২২ লক্ষ্যর্াত্রা - ৩১.১০.২২ - -    

অজমন      

 


