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সাংদ্াজিী ৫ 

জাতীয় শুিাচার ককৌশল কম ি-পসরকল্পিা, ২০২২-২০২৩ 

িগর উন্নয়ি অসিেপ্তর, রাজশাহী আঞ্চসলক অসিস, রাজশাহী 

 
কা্ িক্রদমর িাম কম িসম্পােি সূচক 

 

সূচদকর 

মাি 

একক 

 

বাস্তবায়দির োসয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যসি/পে ২০২২-

২০২৩ 

অর্ িবছদরর 

লক্ষযমাত্রা 

বাস্তবায়ি অগ্রগসত পসরবীক্ষণ, ২০২২-২০২৩  মন্তব্য 

লক্ষযমাত্রা/ 

অজিি 

১ম 

ককায়াট িার 

২য় 

ককায়াট িার 

৩য় 

ককায়াট িার 

৪র্ ি 

ককায়াট িার 

কমাট 

অজিি 

অসজিত 

মাি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাসতষ্ঠাসিক ব্যবস্থা………………………………..... 

১.১ নিসতকতা কসমটি সভা আদয়াজি। সভা আদয়াসজত। ২ সাংখ্যা জিাব কমাঃ িেরুল ইসলাম সসসিয়র প্ল্যািার (অঃোঃ) 

ও জিাব রবপ্লব কুমোর, ৈোয়িযয়োর 

৪ লক্ষযমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজিি     

১.২ নিসতকতা কসমটির সভার সসিান্ত বাস্তবায়ি। সসিান্ত বাস্তবাসয়ত। ৪ % জিাব কমাঃ িেরুল ইসলাম সসসিয়র প্ল্যািার (অঃোঃ) 

ও জিাব রবপ্লব কুমোর, ৈোয়িযয়োর 

১০০% লক্ষযমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজিি     

১.৩ সুশাসি প্রসতষ্ঠার সিসমি অাংশীজদির 

(stakeholders) অাংশগ্রহদণ সভা। 

সিো অনুসষ্ঠত। ৪ সাংখ্যা জিাব কমাঃ িেরুল ইসলাম সসসিয়র প্ল্যািার (অঃোঃ) 

ও জিাব কমাঃ মাহবুব কহাদসি করোকার  

৪ লক্ষযমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজিি     

১.৪ শুিাচার সাংক্রান্ত প্রসশক্ষণ আদয়াজি। প্রসশক্ষণ আদয়াসজত। ২ সাংখ্যা জিাব কমাঃ িেরুল ইসলাম সসসিয়র প্ল্যািার (অঃোঃ) 

ও জিাব কমাঃ মাহবুব কহাদসি করোকার 

২ লক্ষযমাত্রা  ১  ১    

অজিি     

১.৫ কম ি-পসরদবশ উন্নয়ি (স্বাস্থযসবসি 

অনুসরণ/টিওএন্ডইভুি অদকদজা মালামাল 

সবিষ্টকরণ/পসরষ্কার-পসরচ্ছন্নতা বৃসি, মসহলাদের জন্য 

পৃর্ক ওয়াশরুদমর ব্যবস্থা ইতযাসে)। 

উন্নত কম ি-পসরদবশ। ৩ সাংখ্যা 

ও 

তাসরে 

জিাব কমাঃ িেরুল ইসলাম সসসিয়র প্ল্যািার (অঃোঃ) 

ও জিাব রবপ্লব কুমোর, ৈোয়িযয়োর 

৪ লক্ষযমাত্রা ০৫/০৯/২২ ০৫/১২/২২ ০৬/০৩/২৩ ০৫/০৬/২৩    

অজিি     

অজিি     

অজিি     

২.  ক্রদয়র কক্ষদত্র শুিাচার ........................................................................ 

২.১ ২০২২-২৩ অর্ ি বছদরর ক্রয়-পসরকল্পিা 

ওদয়বসাইদট প্রকাশ। 

ক্রয়-পসরকল্পিা 

ওদয়বসাইদট প্রকাসশত। 

৩ তাসরে জিাব কমাঃ িেরুল ইসলাম সসসিয়র প্ল্যািার (অঃোঃ) 

ও জিাব কমাঃ রমজাি আলী, করোকার 

৩১/০৭/২২ লক্ষযমাত্রা ৩১/০৭/২২       

 অজিি     

৩. শুিাচার সাংসিষ্ট এবাং দ্যিীসত প্রসতদরাদি সহায়ক অন্যান্য কা্ িক্রম…………….. (অগ্রাসিকার সভসিদত ১িাং সহ  নুযিতম ৪টি কা্ িক্রম) 

৩.১ কসবা প্রোদির কক্ষদত্র করসজস্টাদর প্রদেয় কসবার 

সববরণ ও কসবাগ্রহীতার মতামত সাংরক্ষণ। 

করসজস্টার হালিাগােকৃত। 

 

৮ 

 

% 

 

জিাব কমাঃ িেরুল ইসলাম সসসিয়র প্ল্যািার (অঃোঃ) 

ও জিাব কমাঃ রুদবল কহাদসি সাদভিয়ার 

১০০% 

 

লক্ষযমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজিি     

৩.২ কসবা সপ্তাহ পালি (অাংসশজিদক প্রেি কসবা 

সম্পদকি তথ্য প্রোি, অিাপসি পদত্রর প্রসক্রয়াকরণ, 

মাস্টারপ্ল্যাি সরবরাহকরণ ইতযাসে)। 

কসবা সপ্তাহ পালি পোরলত। ৮ তাসরে জিাব কমাঃ িেরুল ইসলাম সসসিয়র প্ল্যািার (অঃোঃ) 

ও জিাব কমাঃ ছোরির জহোৈোইন, করম্পউেোর 

মুদ্রোযররক 

২৫-২৯ 

মাচ ি, ২০২৩ 

লক্ষযমাত্রা   ২৫-২৯ 

মাচ ি, ২০২৩ 

    

অজিি     

৩.৩ ভূসম অসিগ্রহদণর ছােপত্র প্রোদির লদক্ষয 

পসরেশ িি প্রসতদবেি প্রোদি কসবা প্রতযাশীদক প্রসতটি 

িাদপ এসএমএস এর মােদম অবসহতকরণ। 

অবরহতকরণ এৈএমএৈ 

প্রদোনকৃত 

৮ % জিাব কমাঃ িেরুল ইসলাম সসসিয়র প্ল্যািার  )অঃোঃ(  

ও জিাব কমাঃ রুদবল কহাদসি সাদভ িয়ার 

১০০% লক্ষযমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজিি     

৩.৪ রনয়রমতিোয়ব দোপ্তররক ওয়য়বয়পোে যোয়লর ৈংরিষ্ট 

জৈবোবক্স হোলনোগোদ করণ। 

জৈবোবক্স হোলনোগোদকৃত ৮ সাংখ্যা জিাব কমাঃ িেরুল ইসলাম সসসিয়র প্ল্যািার (অঃোঃ) 

ও জিাব কমাঃ রমজাি আলী, করোকার 

৪ লক্ষযমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজিি     

সব:দ্র:- ককাি ক্রসমদকর কা্ িক্রম প্রদ্াজয িা হদল তার কারণ মন্তব্য কলাদম উদেে করদত হদব। 

কিাটঃ আঞ্চসলক /মাঠ  প্ িাদয়র কা্ িালদয়র জাতীয় শুিাচার ককৌশল কম ি-পসরকল্পিা প্রণিয়, বাস্তবায়ি ও মূল্যায়ণ সিদে িসশকা, ২০২২-২০২৩ অনুসাদর, ১.৫ কম ি-পসরদবশ উন্নয়ি সবষয়ক ২ টি কা্ িক্রম, পরবতী পৃষ্ঠায় আলাো সাংযুসিদত প্রোি করা হল।  
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সাংযুসি-০১ 

 

 

কম ি-পসরদবশ উন্নয়ি সবষয়ক কা্ িক্রমঃ 

 

 

১.৫ কম ি-পসরদবশ উন্নয়ি (স্বাস্থযসবসি অনুসরণ/টিওএন্ডইভুি অদকদজা মালামাল সবিষ্টকরণ/পসরষ্কার-পসরচ্ছন্নতা বৃসি, মসহলাদের জন্য পৃর্ক 

ওয়াশরুদমর ব্যবস্থা ইতযাসে) 

ক্রসমক 

িাং 

কা্ িক্রদমর িাম বাস্তবায়ি প্রসক্রয়া প্রমাণক সহদসদব ্া র্াকদব 

১.৫.১ স্বাস্থযসবসি অনুসরণ ১) মাস্ক পো সিসিতকরণ  

২) স্যাসিটাইদজশদির ব্যবস্থাকরণ  

৩) তাপমাত্রা পসরবীক্ষণ 

১) প্রসতদবেি ও 

২) ছসব 

১.৫.২ পসরষ্কার-পসরচ্ছন্নতা বৃসি ১) অসিস আসিিা জীবাণুমুিকরণ 

২) টয়দলট সিয়সমত পসরষ্কার-পসরচ্ছন্নতা সিসিতকরণ 

৩) পসরষ্কার-পসরচ্ছন্নতাকরণ সাংক্রান্ত করসজস্টাদর 

সাংসিষ্ট কম িকতিার স্বাক্ষর গ্রহণ। 

১) স্বাক্ষরযুি করসজষ্টার ও 

২) ছসব 


