
পৃষ্ঠা নং-4/৮ 

েংস াজনী ৫: জািীয় শুদ্ধাচার সকৌশি কর্ িপধরকল্পনা, ২০২২-২০২৩ এর 

২য় ত্রৈর্াধেক ও অি ি-বাধষ িক স্ব-মূল্যায়ন প্রধিসবদন  

 

কর্ িেম্পাদন 

সেৈ 

সেসৈর 

র্ান 

কা িক্রর্ 

 

সূচক 

 

সূচসকর র্ান িেযর্াৈা 

 

একক ১র্ ত্রৈর্াধেসক 

অগ্রগধি 

২য় ত্রৈর্াধেসক 

অগ্রগধি 

অর্ ধ-বোর্ষ ধক 

অগ্রগধি (১র্+২য়) 

দাধবকৃি 

নম্বর 

প্রদত্ত 

প্রর্াণক 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

আঞ্চধিক/র্াঠ 

প িাসয়র 

কা িািসয়র 

জািীয় 

শুদ্ধাচার 

সকৌশি 

কর্ িপধরকল্পনা, 

২০২২-২০২৩ 

 

৫০ ১. প্রাধিষ্ঠাধনক ব্যবস্থা……………………… 

১.১ ত্রনধিকিা কধর্টির েভা আসয়াজন েভা আসয়াধজি ২ ৪ েংখ্যা ১ ১ ২ ১.০০ েংযুি 

১.২ ত্রনধিকিা কধর্টির েভার ধেদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ধেদ্ধান্ত বাস্তবাধয়ি ৪ ১০০ % ১০০% ১০০% ১০০% ২.০০ েংযুি 

১.৩ সুশােন প্রধিষ্ঠার ধনধর্সত্ত অংশীজসনর 

(stakeholders) অংশগ্রহসণ েভা 

েভা অনুধষ্ঠি ৪ ৪ েংখ্যা ১ ১ ২ ২.০০ েংযুি 

১.৪ শুদ্ধাচার েংক্রান্ত প্রধশেণ আসয়াজন  প্রধশেণ আসয়াধজি ২ ২ েংখ্যা - ১ ১ ১.০০ েংযুি 

১.৫ কর্ ি-পধরসবশ উন্নয়ন (স্বাস্থয ধবধি 

অনুেরণ/টিওএন্ডইভুি অসকসজা র্ািার্াি 

ধবনষ্টকরণ/পধরষ্কার-পধরচ্ছন্নিাবৃধদ্ধ ইিযাধদ) 

স্বাস্থযধবধি অনুেরণ ৩ ৪ 

 

েংখ্যা ও 

িাধরি 

১ 

০৫/০৯/২২ 

১ 

০৫/১২/২২ 

২ ১.৫০ েংযুি 

 পধরষ্কার-পধরচ্ছন্নিা বৃধদ্ধ ৪ েংখ্যা ও 

িাধরি 

১ 

০৫/০৯/২২ 

১ 

০৫/১২/২২ 

  ২ 

২.  ক্রসয়র সেসৈ শুদ্ধাচার ........................................................................ 

২.১  ২০২২-২৩ অর্ ি বছসরর ক্রয়-পধরকল্পনা 

ওসয়বোইসট প্রকাশ 

ক্রয়-পধরকল্পনা 

ওসয়বোইসট প্রকাধশি 

৩ ৩১/০৭/২২ িাধরি ৩১/০৭/২২ - ৩১/০৭/২২ ৩.০০ েংযুি 

৩. শুদ্ধাচার েংধিষ্ট এবং দুনীধি প্রধিসরাসি েহায়ক অর্ন্ার্ন্ কা িক্রর্…………….. (অগ্রাধিকার ধভধত্তসি নুযনির্ চারটি টি কা িক্রর্) 

৩.১ সেবা প্রদাসনর সেসৈ সরধজস্টাসর প্রসদয় 

সেবার ধববরণ ও সেবাগ্রহীিার র্িার্ি েংরেণ। 

সরধজস্টার 

হািনাগাদকৃি। 

৮ ১০০ 

 

% 

 

১০০% ১০০% ১০০% ৪.০০ েংযুি 

৩.২ সেবা েপ্তাহ পািন (অংধশজনসক প্রদত্ত সেবা 

েম্পসকি িথ্য প্রদান, অনাপধত্ত পসৈর প্রধক্রয়াকরণ, 

র্াস্টারপ্ল্যান েরবরাহকরণ ইিযাধদ) 

সেবা েপ্তাহ 

পািন/পাধিি 

৮ ২৫-২৯ র্াচ ি 

২০২৩  

িাধরি - - - - - 

৩.৩ ভূধর্ অধিগ্রহসণর ছাড়পৈ প্রদাসনর িসেয 

পধরদশ িন প্রধিসবদন প্রদাসন সেবা প্রিযাশীসক 

প্রধিটি িাসপ এেএর্এে এর র্াধ্যসর্ 

অবধহিকরণ। 

অবধহিকরণ এেএর্এে 

প্রদানকৃি 

৮ ১০০ % ১০০% ১০০% ১০০% ৪.০০ েংযুি 

৩.৪ ধনয়ধর্িভাসব দাপ্তধরক ওসয়ব সপাট িাসির 

েংধিষ্ট সেবাবক্স হািনাগাদকরণ। 

সেবাবক্স হািনাগাদকৃি ৮ ৪ েংখ্যা ১ ১ ২ ৪.০০ েংযুি 

 

সর্াট দাধবকৃি নম্বর = ১.০০+২.০০+২.০০+১.০০+১.৫০+৩.০০+৪.০০+৪.০০+৪.০০=২২.৫০ 

সর্াট ওসয়সটড সকার = ১০x২২.৫০/৫০=৪.৫০ 

 

০১/০১/২০২৩ 

(সর্াোঃ িিরুি ইেিার্) 

ধেধনয়র প্ল্যানার (অোঃদাোঃ) 

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর 

রাজশাহী আঞ্চধিক অধিে, রাজশাহী 


