
পরিরিষ্ট-'ক' 

                     আঞ্চলিক/মাঠ পর্ যায়ের কার্ যািয়ের জাতীয় শুদ্ধাচাি ককৌিল কর্ ম-পরিকল্পনা, ২০২১-২০২২  

আঞ্চলিক/মাঠ পর্ যায়ের কার্ যািয়ের নার্: উপপরিচালককি দপ্তি, র্ৎস্য অরিদপ্তি, িাজিাহী রিভাগ, িাজিাহী। 

কার্ মক্রকর্ি নার্ কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচককি 

র্ান 

একক 

 

িাস্তিায়কনি 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১-

২০২২ 

অর্ মিছকিি 

লক্ষ্যর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগরত পরিিীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ককায়ার্ মাি 

২য় 

ককায়ার্ মাি 

৩য় 

ককায়ার্ মাি 

৪র্ ম 

ককায়ার্ মাি 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারনক ব্যিস্থা………………………………..... 

১.১ ননরতকতা করর্টি সভা আয়োজন সভা আকয়ারজত ৪ সংখ্যা উপপরিচালক ৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.২ ননরতকতা করর্টির সভাি 

রসদ্ধান্ত িাস্তিায়ন 

িাস্তিারয়ত 

রসদ্ধান্ত 

৬ % ক াকাল পকয়ন্ট ১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

১.৩ সুিাসন প্ররতষ্ঠাি রনরর্ত্ত 

অংিীজকনি 

(stakeholders) অংিগ্রহকণ  

সভা 

অনুরষ্ঠত সভা 2 সংখ্যা সদস্য সরচি 

/ক াকাল 

পকয়ন্ট 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রলিক্ষণ আয়োজন  প্রলিক্ষণ 

আয়োলজত 

২ সংখ্যা সহকািী 

পরিচালক/ 

ক াকাল পকয়ন্ট 

৪০ জন লক্ষ্যর্াত্রা 

 

০ ২০ 

 

০ 

 

২০ 

 

 

 

  

অজমন      

১.৫ কর্ ম-পরিকিি উন্নয়ন (স্বাস্থযরিরি 

অনুসিণ/টিওএন্ডইভুি অকককজা 

র্ালার্াল রিনষ্টকিণ/পরিষ্কাি-

পরিচ্ছন্নতা বৃরদ্ধ ইতযারদ  

উন্নত কম য-

পলরয়েি 

2 সংখ্যা 

ও 

তারিখ 

সদস্য সরচি 

/ক াকাল 

পকয়ন্ট 

১, 

১৫.১১.২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা 

 

০ ১৫.১১.২১ ০ ০    

অজমন      

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচাি ককৌিল কর্ ম-

পরিকল্পনা, ২০২১-২২ ও নত্রর্ারসক 

পরিিীক্ষ্ণ প্ররতকিদন দপ্তর/সংস্থাে 

দারখল ও স্ব স্ব ওয়েেসাইয়ে 

আপয়িাডকরণ  

 কর্ ম-পরিকল্পনা  

ও নত্রর্ারসক 

প্ররতকিদন 

দারখলকৃত ও 

আপকলাডকৃত  

1 তারিখ ক াকাল পকয়ন্ট ৫ 

১৭.০৬.২১ 

০১.১০.২১ 

০১.০১.২২ 

০১.০৪.২২ 

৩০.০৬.২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা ০১.১০.২১ 

 

০১.০১.২২ 

 

০১.০৪.২২ 

 

৩০.০৬.২২    

অজমন      
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১.৭ আওতাধীন  আঞ্চলিক/ মাঠ 

পর্ যায়ের কার্ যািে (প্রয়র্াজ্য ক্ষেয়ে) 

কর্তযক দাখিলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার 

ক ৌশল  র্ মপখর ল্পনা ও পখরবীক্ষণ  

প্রখতববদবনর ওপর খিডব্যা  প্রদান  

খিডব্যা  

সভা/ র্ মশালা 

অনুখিত 

   ৪ তাখরি কিা াল পবয়ন্ট ৫ 

১৭.০৬.২১ 

৩০.0৯.২১ 

২৮.১২.২১ 

৩০.০৩.২২ 

২৮.০৬.২২ 

লক্ষযর্াত্রা ৩০.0৯.২১ 

 

২৮.১২.২১ 

 

৩০.০৩.২২ 

 

২৮.০৬.২২   ২০.০৬.২১ খি. 

তাখরবি 

খিডব্যা  সভা 

অজমন       

১.৭ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এেং 

পুরস্কারপ্রাপ্তয়দর তালিকা ওয়েেসাইয়ে 

প্রকাি 

প্রদত্ত পুরস্কার   1 তালরখ উপপরিচালক ১৫.০৬.২২ লক্ষ্যর্াত্রা    ১৫.০৬.২২    

      অজমন        

২.  ক্রয়ের ক্ষক্ষয়ে শুদ্ধাচার ........................................................................ 

২.১ ২০২১-২২ অর্ ম িছকিি ক্রয়-

পরিকল্পনা  ওকয়িসাইকর্ প্রকাি 

ক্রয়-পরিকল্পনা 

ওকয়িসাইকর্ 

প্রকারিত 

8 তারিখ ক াকাল 

পকয়ন্ট 

৩১.০৭.২১ লক্ষ্যর্াত্রা ৩১.০৭.২১       

অজযন  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩. শুদ্ধাচাি সংরিষ্ট এিং দুনীরত প্ররতকিাকি সহায়ক অন্যান্য কার্ মক্রর্……………..২০ (অগ্রালিকার লিলত্তয়ত ন্যুনতম পাঁচটি কার্ যক্রম) 

৩.১ র্ৎস্য অরিদপ্তকিি 

িাজস্ব/উন্নয়ন প্রকল্প খাকতি 

আওতায় প্রদি মনী কার্ মক্রর্ পরিদি মন 

ও র্রনর্রিং। 

পরিদি মন ও 

র্রনর্রিং 

৪ সংখ্যা 

 

কিা াল 

পবয়ন্ট/খব ল্প 

কিা াল পবয়ন্ট 

50 টি লক্ষযর্াত্রা 05 টি 10 টি 15 টি 2০ টি    

অজমন      

৩.২  র্ৎস্য অরিদপ্তকিি 

িাজস্ব/উন্নয়ন প্রকল্প খাকতি 

আওতায় িাস্তিারয়ত প্ররিক্ষ্ণ 

কার্ মক্রর্ র্রনর্রিং। 

প্ররিক্ষ্ণ কার্ মক্রর্ 

র্রনর্রিং 

৪ 

 

সংখ্যা 

 

উপপখরচাল / 

খব ল্প কিা াল 

পবয়ন্ট 

24 ব্যাচ লক্ষযর্াত্রা 6 ব্যাচ 6 ব্যাচ 6 ব্যাচ 6 ব্যাচ    

অজমন      

৩.৩ খনয়খর্ত গণশুনানী  ার্ মক্রর্ 

সম্পন্ন  রা  

গণশুনানীর 

আবয়াজন  

৪ 

 

সংখ্যা উপপখরচাল  ৪ টি লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

৩.৪ র্ৎস্য অরিদপ্তকিি 

িাজস্ব/উন্নয়ন প্রকল্প খাকতি 

আওতায় রিকল্প কর্ মসংস্থানসহ 

অন্যান্য উপকিণ রিতিণ র্রনর্রিং। 

উপকিণ রিতিণ 

র্রনর্রিং 

৪ 

 

সংখ্যা 

 

উপপখরচাল / 

কিা াল পবয়ন্ট 

100 জন লক্ষযর্াত্রা 00 00 20 8০    

অজমন      
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৩.৫ র্ৎস্য অরিদপ্তকিি 

িাজস্ব/উন্নয়ন প্রকল্প খাকতি 

আওতায় কপানা অিমুরি কার্ মক্রর্ 

র্রনর্রিং। 

পখরদশ মন 

প্রখতববদবনর 

সুপাখরশ 

বাস্তবাখয়ত 

৪ % উপপখরচাল / 

কিা াল 

পবয়ন্ট/খব ল্প 

কিা াল পবয়ন্ট 

10% লক্ষযর্াত্রা ৬০% ৯০% ০ ১০০%    

অজমন      

 

১.৫ কর্ ম-পরিকিি উন্নয়ন (স্বাস্থযরিরি অনুসিণ/টিওএন্ডইভুি অকককজা র্ালার্াল রিনষ্টকিণ/পরিষ্কাি-পরিচ্ছন্নতা বৃরদ্ধ ইতযারদ) 

কার্ মক্রকর্ি নার্ঃ স্বাস্থযরিরি অনুসিকণি র্াধ্যকর্ কর্ ম-পরিকিি উন্নয়ন 

িাস্তিায়ন প্ররক্রয়াঃ  

১) সকল কর্ মকতমা ও কর্ মচািীি জন্য র্াস্ক ও স্যারনর্াইজাি সিিিাহ। 

২)  অর স ভিন জীিাণুনািক রদকয় জীিাণুমুি কিা। 

প্রর্াণকঃ ছরি ও সিিিাহকৃত র্ালার্াকলি কিজ 

                 

 

 1 16.06.2021 

      (কর্াোঃ কতািাজউদ্দীন আহবর্দ) 

উপপখরচাল  

র্ৎস্য অখিদপ্তর 

রাজশাহী খবভাগ, রাজশ 

 

 


