
শুদ্ধাচার ২০২১-২০২২ প্রস্তাব 

                     মন্ত্রণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রবিষ্ঠানের জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা, ২০২১-২০২২ পবরবিষ্ট ক 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রবিষ্ঠানের নার্: কজলা প্রশাসক র  ার্ মালয়, পাবনা 

 ার্ মক্রকর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচক র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়কনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ মবছকরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  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. প্রারতষ্ঠারন  ব্যবস্থা……………………………….. 

১.১ ননরত তা  রর্টির সভা   সভা আকয়ারজত ০৪ সংখ্যা অরতররি 

কজলা প্রশাস  

(সারব ম ) 

০৪ লক্ষ্যর্াত্রা ০১ ০১ ০১ ০১    

অজমন      

১.২ ননরত তা  রর্টির সভার রসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন  

বাস্তবারয়ত 

রসদ্ধান্ত 

০৬ % অরতররি 

কজলা প্রশাস  

(সারব ম ) 

- লক্ষ্যর্াত্রা ৮০% ৮০% ৮০% ৮০%    

অজমন      

১.৩ সুিাসে প্রবিষ্ঠার বেবমত্ত 

অংশীজকনর (stakeholders) 

অংশগ্রহকণ সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ০৪ সংখ্যা সংস্থাপন 

শাখা 

০২ লক্ষ্যর্াত্রা - ০১ - ০১    

অজমন      

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্ররশক্ষ্ণ 

আকয়াজন 

প্ররশক্ষ্ণ 

আকয়ারজত 

০২ সংখ্যা সংস্থাপন 

শাখা 

০২ লক্ষ্যর্াত্রা - ০১ - ০১    

অজমন      

১.৫ গ্রীণ এোবজি িাস্তিায়নে সসালার 

প্যানেল স্থাপে 

সসালার প্যানেল 

স্থাপে 

০৩ সংখ্যা  

 

কনজারত 

কেপুটি 

 াকলক্টর 

০১ লক্ষ্যর্াত্রা - - - ০১    

অজমন      

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল 

 র্ মপরর ল্পনা,২০২১-২০২২ ও 

নত্রর্ারস  পরররবক্ষ্ণ প্ররতকবদন 

দপ্তর/সংস্থায় দারখল ও স্ব স্ব 

ওকয়বসাইকর্ আপকলাে রণ 

 র্ মপরর ল্পনা ও 

নত্রর্ারস  

প্ররতকবদন 

দারখলকৃত ও 

আপনলাডকৃত 

০৪ িাবরখ সংস্থাপন 

শাখা 

আইরসটি 

শাখা 

১২-০৭-২১ 

১০-০১-২২ 

১১-০৪-২২ 

১২-০৭-২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১২/৭/২১ ১০/১/২২ ১১/৪/২২ ১২/৭/২২    

১.৭ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদাে এিং 

পুরস্কারপ্রাপ্তনদর িাবলকা ওনয়িসাইনে 

প্রকাি  

প্রদত্ত পুরস্কার ০৩ তাররখ সংস্থাপন 

শাখা 

১৫-০৭-২০২২ লক্ষ্যর্াত্রা - - - ১৫-০৭-২২    

অজমন      

২. ক্রকয়র কক্ষ্কত্র শুদ্ধাচার……………………………. 

২.১ ২০২১-২২ অর্ ম বছকরর ক্রয়-

পরর ল্পনা ওকয়বসাইকর্ প্র াশ 

ক্রয়-পরর ল্পনা 

ওকয়বসাইকর্ 

প্র ারশত 

০৪ 

 

তাররখ 

 

কনজারত 

শাখা 

 

২৬-০৮-২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ২৬-৮-২১ - - -    

অজমন      



শুদ্ধাচার ২০২১-২০২২ প্রস্তাব 

 

 ার্ মক্রকর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচক র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়কনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ মবছকরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  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. শুদ্ধাচার সংরটি এবং দুনীরত প্ররতকরাকে সহায়  অন্যান্য  ার্ মক্রর্ ……………………………. (অগ্রারে ার রভরিকত ন্যযনতর্ পা uচটি  ার্ মক্রর্ ) 

৩.১ দুনীরত রবকরােী সকচতনতামূল  

কেস্টুন স্থাপন 

কেস্টুন স্থারপত ০৪ সংখ্যা কনজারত 

শাখা 

৫০ লক্ষ্যর্াত্রা ১২ ১২ ১২ ১৪    

অজমন      

৩.২ রবদুযr, পারন এর অপচয় করাকে 

প্ররতটি শাখা  র্তম   ার্ মক্রর্ গ্রহণ 

 ার্ মক্রর্ 

গ্রহণকৃত শাখার 

সংখ্যা 

০৪ সংখ্যা শাখা 

ভারপ্রাপ্ত 

 র্ ম তমা 

২১ 

 

লক্ষ্যর্াত্রা ০৫ ০৫ ০৫ ০৬    

অজমন      

৩.৩ রশক্ষ্া প্ররতষ্ঠানসমূকহ দুনীরত 

রবকরােী এবং শুদ্ধাচার প্ররতষ্ঠার 

সহায়  র্তরবরনর্য় অনুষ্ঠান  

অনুরষ্ঠত ০৪ সংখ্যা সহ ারী 

 রর্শনার 

১২ 

 

লক্ষ্যর্াত্রা ০৩ ০৩ ০৩ ০৩    

অজমন      

৩.৪ কজলা প্রশাসকনর তত্ত্বাবোকন 

র্ানবতার রবরনর্য়  ণ মার স্থাপন 

স্থারপত ০৪ সংখ্যা কনজারত 

কেপুটি 

 াকলক্টর 

০১ 

 

লক্ষ্যর্াত্রা - - - ০১    

অজমন      

৩.৫ প্রকতয  শাখায়  র্ ম তমা-

 র্ মচারীকদর ননরত তা রবষকয় 

পর্ মাকলাচনা 

অনুরষ্ঠত ০৪ সংখ্যা শাখা 

ভারপ্রাপ্ত 

 র্ ম তমা 

৮৪ 

 

লক্ষ্যর্াত্রা ২১ ২১ ২১ ২১    

অজমন      

 

  স্বাক্ষ্ররত/- 

 (  বীর র্াহমুদ ) 

কজলা প্রশাস  

পাবনা 

 


