
                পরিরিষ্ট গ 

                     
আঞ্চরিক/মাঠ পর্ যায়েি কার্ যািয়েি জাতীে শুদ্ধাচাি ককৌিি কম য-পরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

 

                           আঞ্চরিক/মাঠ পর্ যায়েি কার্ যািয়েি নাম: তথ্য ও কর্াগায়র্াগ প্রযুরি অরিদপ্তি, কজিা কার্ যািে, কুরিগ্রাম।  

 

কার্ যক্রয়মি নাম কম যসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচয়কি 

মান 

একক 

 

বাস্তবােয়নিদারেত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২২-২০২৩  

অর্ যবছয়িি 

িক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবােন অগ্রগরত পরিবীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩   মন্তব্য 

িক্ষ্যমাত্রা/ 

অজযন 

১ম 

ককাোর্ যাি 

২ে 

ককাোর্ যাি 

৩ে ককাোর্ যাি ৪র্ য 

ককাোর্ যাি 

কমার্ 

অজযন 

অরজযত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারনক ব্যবস্থা………………………………..... 

১.১ ননরতকতা করমটি সভা আয়োজন 
সভা 

আয়োরজত 
২ সংখ্যা কপ্রাগ্রামাি ২ 

িক্ষ্যমাত্রা  ১  ১  

  

অজযন      

১.২ ননরতকতা করমটিি সভাি রসদ্ধান্ত 

বাস্তবােন 

বাস্তবারেত 

রসদ্ধান্ত 
৩ % কপ্রাগ্রামাি ১০০ 

িক্ষ্যমাত্রা  ১০০  ১০০  

  

অজযন      

১.৩ সুিাসন প্ররতষ্ঠাি রনরমত্ত 

অংিীজয়নি (stakeholders) 

অংিগ্রহয়ণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ২ সংখ্যা কপ্রাগ্রামাি ১ 

িক্ষ্যমাত্রা   ১   

  

অজযন      

১.৪ অংিীজয়নি অংিগ্রহয়ণ  সভাি 

রসদ্ধান্ত বাস্তবােন 

বাস্তবারেত 

রসদ্ধান্ত 
৩ % কপ্রাগ্রামাি ১০০ 

িক্ষ্যমাত্রা   ১০০   

  

অজযন      

১.৫ কম য-পরিয়বি উন্নেন (স্বাস্থযরবরি 

অনুসিণ/টিওএন্ডইভুি অয়কয়জা 

মািামাি রবনষ্টকিণ/পরিষ্কাি-

পরিচ্ছন্নতা বৃরদ্ধ ইতযারদ 

উন্নত কম য-

পরিয়বি 
৫ 

সংখ্যা 

ও 

তারিখ 

কপ্রাগ্রামাি ও 

সহকািী কপ্রাগ্রামাি 

১ 

এবং 

০১.০২.২০২২ 

িক্ষ্যমাত্রা 

 
  ০১.০২.২০২৩   

  

অজযন      

১.৬ আঞ্চরিক/মাঠ পর্ যায়েি কার্ যািে 

কর্তযক প্রণীত জাতীে শুদ্ধাচাি ককৌিি 

কম য-পরিকল্পনা, ২০২২-২৩ ও 

নত্রমারসক পরিবীক্ষ্ণ প্ররতয়বদন 

দপ্তি/সংস্থাে দারখি ও স্ব স্ব 

ওয়েবসাইয়র্ আপয়িাডকিণ 

কম য-পরিকল্পনা  

ও নত্রমারসক  

প্ররতয়বদন 

দারখিকৃত ও 

আপয়িাডকৃত 

৩ তারিখ কপ্রাগ্রামাি 

১ম: ১০.১০.২২ 

২ে: ১০.০১.২২ 

৩ে:১০.০৪.২৩ 

৪র্ য: ১০.০৭.২৩ 

িক্ষ্যমাত্রা ১ ১ ১ ১  

  

অজযন      

১.৭ শুদ্ধাচাি পুিস্কাি প্রদান এবং 

পুিস্কািপ্রাপ্তয়দি তারিকা ওয়েবসাইয়র্ 

প্রকাি 

প্রদত্ত পুিস্কাি ২ তারিখ   

িক্ষ্যমাত্রা      

 

প্রিান 

কার্ যািে 

কর্য়ক 

সম্পন্ন কিা 

হে। 

অজযন      



                পরিরিষ্ট গ 

২.  কসবা প্রদান ও ক্রয়েি কক্ষ্য়ত্র শুদ্ধাচাি ........................................................................ 

২.১ রপরপএ ২০০৬-এি িািা ১১(২) ও 

রপরপআি ২০০৮-এি রবরি ১৬(৬) 

অনুর্ােী ২০২১-২২ অর্ য বছয়িি ক্রে-

পরিকল্পনা  ওয়েবসাইয়র্ প্রকাি 

ক্রে-পরিকল্পনা 

ওয়েবসাইয়র্ 

প্রকারিত 

৪ তারিখ   

িক্ষ্যমাত্রা      

 

প্রিান 

কার্ যািে 

কর্য়ক 

সম্পন্ন কিা 

হে। 

অজযন 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২.২ কসবা প্রদায়নি কক্ষ্য়ত্র কিরজস্টায়ি 

প্রয়দে কসবাি রববিণ ও কসবাগ্রহীতাি 

মতামত সংিক্ষ্ণ 

 

কিরজস্টাি 

হািনাগাদকৃত 
৬ তারিখ কপ্রাগ্রামাি 

১ম: ৩০.০৯.২২ 

২ে: ৩১.১২.২২ 

৩ে:৩১.০৩.২৩ 

৪র্ য:৩০.০৬.২৩ 

িক্ষ্যমাত্রা ৩০.০৯.২২ ৩১.১২.২২ ৩১.০৩.২৩ ৩০.০৬.২৩  

  
অজযন      

৩. শুদ্ধাচাি সংরিষ্ট এবং দুনীরত প্ররতয়িায়ি সহােক অন্যান্য কার্ যক্রম…………….. (অগ্রারিকাি রভরত্তয়ত নুযনতম পাঁচটি কার্ যক্রম) 

৩.১ কম যকতযা-কম যচািীয়দি 

অংিগ্রহয়ণ শুদ্ধাচাি ও সুিাসন 

সংক্রান্ত প্ররিক্ষ্ণ আয়োজন 

প্ররিক্ষ্ণ 

আয়োরজত 
৪ সংখ্যা কপ্রাগ্রামাি  ১ 

িক্ষ্যমাত্রা ১       

অজযন       

৩.২ কম যকতযা-কম যচািীয়দি 

অংিগ্রহয়ণ রডরজর্াি হাইয়জরনটি, 

রডরজর্াি রডভাইস, ইন্টািয়নর্ এবং 

তথ্য িক্ষ্ণায়বক্ষ্ণ ও রনিাপত্তা 

রনয়দ যরিকা ২০২০ সয়চতনতামূিক 

রির ং আয়োজন 

আয়োরজত 

রির ং 
৪ সংখ্যা কপ্রাগ্রামাি  ১ 

িক্ষ্যমাত্রা  ১       

অজযন      

৩.৩ কম যকতযা-কম যচািীয়দি 

অংিগ্রহয়ণ দূনীরত দমন করমিন 

আইন- ২০০৪/ দূনীরত দমন 

রবরিমািা- ২০০৭ রবষেক প্ররিক্ষ্ণ 

আয়োজন   

প্ররিক্ষ্ণ 

আয়োরজত 
৪ সংখ্যা কপ্রাগ্রামাি  ১ 

িক্ষ্যমাত্রা  ১      

অজযন      

৩.৪ কম যকতযা-কম যচািীয়দি 

অংিগ্রহয়ণ পাবরিক প্ররকউিয়মন্ট 

আইন ২০০৬, পাবরিক প্ররকউিয়মন্ট 

রবরিমািা ২০০৮ রবষেক প্ররিক্ষ্ণ 

আয়োজন  

প্ররিক্ষ্ণ 

আয়োরজত 
৪ সংখ্যা কপ্রাগ্রামাি  ১ 

িক্ষ্যমাত্রা   ১     

অজযন      

৩.৫ কম যকতযা-কম যচািীয়দি 

অংিগ্রহয়ণ সিকারি কম যচািী (শংখিা 

ও আপীি) রবরিমািা- ২০১৮, 

দাপ্তরিক কায়জ রিষ্ঠাচাি এবং 

প্রয়র্াকি রবষেক প্ররিক্ষ্ণ আয়োজন 

প্ররিক্ষ্ণ 

আয়োরজত 
৪ সংখ্যা কপ্রাগ্রামাি  ১ 

িক্ষ্যমাত্রা    ১     

অজযন      

রব:দ্র:- ককান ক্ররময়কি কার্ যক্রম প্রয়র্াজয না হয়ি তাি কািণ মন্তব্য কিায়ম উয়েখ কিয়ত হয়ব। 

 


