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সংযমোজনী-৪ 

আঞ্চলরক/ভোঠ ম যোযেয কোম যোরযেয জোতীে শুদ্ধোচোয ককৌর কভ য-লযকল্পনোয অগ্রগলত প্রলতযফদন ১ভ ককোেোটোয (জুরোই-কসযেম্বয) ২০২২-২০২৩ 

           আঞ্চলরক/ভোঠ ম যোযেয কোম যোরযেয নোভ: লফবোগীে সযকোলয গণগ্রন্থোগোয, যোজোহী 

কোম যক্রযভয নোভ  কভ যসম্পোদন সূচক 
সূচযকয  

ভোন  
একক 

ফোস্তফোেযনয 

দোলেত্বপ্রোপ্ত 

ব্যলি/দ 

২০২২-২০২৩ 

অথ যফছযযয 

রক্ষ্যভোত্রো 

ফোস্তফোেন অগ্রগলত লযফীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩  

ভন্তব্য রক্ষ্যভোত্রো/

অজযন 

১ভ 

ককোেোট যোয 

২ে 

ককোেোট যোয 

৩ে 

ককোেোট যোয 

৪থ য 

ককোেোট যোয 
কভোট অজযন  

অলজযত 

ভোন 

১ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

১. প্রোলতষ্ঠোলনক ব্যফস্থো ......................................................................................................... ১৫ (যনযযো) 

১.১ ননলতকতো কলভটিয সবো আযেোজন সবো আযেোলজত ২ সংখ্যো 
সহকোযী 

লযচোরক 
৪ 

রক্ষ্যভোত্রো  1 1 1 1 

১   

অজযন ১ 
- - - 

১.২ ননলতকতো কলভটিয সবোয লসদ্ধোন্ত 

ফোস্তফোেন 
ফোস্তফোলেত লসদ্ধোন্ত ৪ % 

সহকোযী 

লযচোরক 
100 

রক্ষ্যভোত্রো  100 
100 100 100 

১০০   

অজযন ১০০    

১.৩ সুোসন প্রলতষ্ঠোয লনলভত্ত অংীজযনয 

(staleholders) অংগ্রহযণ সবো 
অনুলষ্ঠত সবো 4 সংখ্যো 

সহকোযী 

লযচোরক 
4 

রক্ষ্যভোত্রো  1 1 1 1 

১   

অজযন ১    

১.৪ শুদ্ধোচোয সংক্রোন্ত প্রলক্ষ্ণ আযেোজন 
প্রলক্ষ্ণ 

আযেোলজত 
2 সংখ্যো - 2 

রক্ষ্যভোত্রো  1 - 1 - 

১   

অজযন ১    

১.৫ কভ য-লযযফ উন্নেন (স্বোস্থযলফলধ 

অনুসযণ/টিওএন্ডইভুি অযকযজো 

ভোরোভোর লফনষ্টকযণ/লযস্কোয-লযছন্নতো 

বৃলদ্ধ ভলহরোযদয জন্য পৃথক ওেোরুযভয 

ব্যফস্থো ইতযোলদ 

উন্নতক কভ য-

লযযফ 
3 

সংখ্যো ও 

তোলযখ 

সহকোযী 

লযচোরক 
2 

31/12/22 

30/6/23 

রক্ষ্যভোত্রো  - 31/12/22 - 30/6/23 

-   
অজযন 

  
- - - - 

২. ক্রযেয কক্ষ্যত্র শুদ্ধোচোয ......................................................................................................... ৩ (লতন) 

২.১ ২০২২-২০২৩ অথ য ফছযযয ক্রে-

লযকল্পনো ওযেফসোইযট প্রকো 

ক্রে লযকল্পনো 

ওযেফসোইযট 

প্রকোলত 

৩ তোলযখ 
সহকোযী 

লযচোরক 
31-07-22 

রক্ষ্যভোত্রো  31/7/22 - - - 

31/7/22    

অজযন 31/7/22    

৩.  শুদ্ধোচোয সংলিষ্ট এফং দুনীলত প্রলতযযোযধ সহোেক অন্যোন্য কোম যক্রভ .........................................................................................................২০ (অগ্রোলধকোয লবলত্তযত নুযনতভ াঁচটি কোম যক্রভ 

3.১ কসফো প্রদোযনয কক্ষ্যত্র কযলজস্টোযয 

প্রযদে কসফোয লফফযণ ও কসফোগ্রহীতোয 

ভতোভত সংযক্ষ্ণ  

 

কযলজস্টোয 

হোরনোগোদকৃত 
৮ % 

সহকোযী 

লযচোরক ১০০% 

রক্ষ্যভোত্রো  1০০ - 1০০ - 

১০০    

অজযন ১০০    
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কোম যক্রযভয নোভ  কভ যসম্পোদন সূচক 
সূচযকয  

ভোন  
একক 

ফোস্তফোেযনয 

দোলেত্বপ্রোপ্ত 

ব্যলি/দ 

২০২২-২০২৩ 

অথ যফছযযয 

রক্ষ্যভোত্রো 

ফোস্তফোেন অগ্রগলত লযফীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩  

ভন্তব্য রক্ষ্যভোত্রো/

অজযন 

১ভ 

ককোেোট যোয 

২ে 

ককোেোট যোয 

৩ে 

ককোেোট যোয 

৪থ য 

ককোেোট যোয 
কভোট অজযন  

অলজযত 

ভোন 

১ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

3.২ গ্রন্থোগোযয ক্রেকৃত নদলনক লত্রকোয 

তোলরকো কনোটি কফোড য ও ওযেফসোইযট 

প্রকো 

নদলনক লত্রকোয 

তোলরকো প্রকো 
৮ তোলযখ 

সহকোযী 

লযচোরক 
30/09/22 

30/06/23 

রক্ষ্যভোত্রো  
30/9/22 

 
- - 30/06/23 

১   

অজযন প্যকোলত    

3.৩ োঠকযক্ষ্ নুতন সদস্যযদয চাঁদো ও 

পুযোতন সদস্যযদয নফোেনকৃত চাঁদো 

লনেলভত ব্যোংযক প্রদোন 

সদস্যযদয চাঁদো 

ব্যোংযক প্রদোন 
৮ তোলযখ 

সহকোযী 

লযচোরক 30/06/23 

রক্ষ্যভোত্রো  - - - 30/06/23 
সভে 

অলতক্রোন্ত 

হেলন 

  

অজযন - - - - 

3.৪ লসলস কযোযভযো, অনরোইন লসযস্টভ 

এফং নফদ্যযলতক ব্যফস্থো সচর ও সংযক্ষ্ণ 
লসলস কযোযভযো ৮ তোলযখ 

সহকোযী 

লযচোরক 30/06/23 

রক্ষ্যভোত্রো  
১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

১০০   

অজযন অলজযত - - - 

 

সংযুক্তি 

ছকঃ ১.৫ কর্ মপক্তিবেশ উন্নয়ন সংক্রান্ত কর্ মপক্তিকল্পনা  

ক্রলভক নং কোম যক্রযভয নোভ ফোস্তফোেন প্রলক্রেো প্রভোণক লহযসযফ মো থোকযফ 

01. কভ যলযযফ উন্নেন োঠকক্ষ্ এফং অলপস কক্ষ্ লযস্কোয ও লযছন্ন যোখো।  এ সংক্রোন্ত ছলফ 

০২. স্বোস্থযলফলধ অনুসযণ কযো  ১) স্বোস্থয সযচতনতোমূরক ব্যোনোয ও লরপযরট প্রদ যন কযো হযফ এফং 

প্রযফ যথ হযোন্ড স্যোলনটোইজোয ব্যফহোযযয ব্যফস্থো ও ভোস্ক লযধোন 

থোকযফ 

 এ সংক্রোন্ত ছলফ 

03. ভলহরোযদয জন্য পৃথক ওেোরুযভয ব্যফস্থোকযণ ভলহরোযদয জন্য সংযলক্ষ্ত আরোদো টেযরট লনলদ যষ্ট কযো থোকযফ এ সংক্রোন্ত ছলফ 

 

 

 

৩০-০৯-২০২২ 

(মর্া: র্াসুদ িানা) 

সহকািী পক্তিচালক 

ক্তেভাগীয় সিকাক্তি গণগ্রন্থাগাি, িাজশাহী 

 


