
পরিরিষ্ট-'গ' 

                     আঞ্চরিক/মাঠ পর্ যায়েি কার্ যািয়েি জাতীে শুদ্ধাচাি ককৌিি কম য-পরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩  

আঞ্চরিক/মাঠ পর্ যায়েি কার্ যািয়েি নাম: সিসিএম, দসিণাঞ্চল, সিটিসিএল, খুলনা। 

 

কার্ যক্রয়মি নাম কম যসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচয়কি 

মান 

একক 

 

বাস্তবােয়নিদারেত্ব

প্রাপ্ত ব্যরি/পদ 

২০২২-

২০২৩ 

অর্ যবছয়িি 

িক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবােন অগ্রগরত পরিবীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩  মন্তব্য 

িক্ষ্যমাত্রা/ 

অজযন 

১ম 

ককাোর্ যাি 

২ে 

ককাোর্ যাি 

৩ে 

ককাোর্ যাি 

৪র্ য 

ককাোর্ যাি 

কমার্ 

অজযন 

অরজযত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারনক ব্যবস্থা………………………………..... 

 ১.১ ননরতকতা করমটিি 

সভা আয়োজন 

সভা 

আয়োরজত 

২ সংখ্যা ক াকাি পয়েন্ট 

কম যকতযা 

৪ িক্ষ্যমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজযন ১ 

(প্রমাণক) 

১ 

(প্রমাণক) 

   

১.২ ননরতকতা করমটিি 

সভাি রসদ্ধান্ত বাস্তবােন 

বাস্তবারেত 

রসদ্ধান্ত 

৪ % সংরিষ্ট সকি 

কম যকতযা 

১০০% 

১০০% 

১০০% 

১০০% 

িক্ষ্যমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজযন ১০০% 

(প্রমাণক) 

১০০% 

(প্রমাণক) 

   

১.৩ সুিাসন প্ররতষ্ঠাি 

রনরমত্ত অংিীজয়নি 

(stakeholders) 

অংিগ্রহয়ণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ৪ সংখ্যা ক াকাি পয়েন্ট 

কম যকতযা 

৪ িক্ষ্যমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজযন ১ 

(প্রমাণক) 

১ 

(প্রমাণক) 

   

১.৪ শুদ্ধাচাি সংক্রান্ত 

প্ররিক্ষ্ণ আয়োজন  

প্ররিক্ষ্ণ 

আয়োরজত 

২ সংখ্যা রজএম-১/ রজএম-২ 

 

৪ 

(৬০ িন) 

িক্ষ্যমাত্রা 

 

১ 

(১৫) 

১ 

(১৫) 

১ 

(১৫) 

১ 

(১৫) 

 

 

  

 

 অজযন ১ 

(১৫) 

(প্রমাণক) 

১ 

(১৫) 

(প্রমাণক) 

   

১.৫ কম য-পরিয়বি উন্নেন 

(স্বাস্থযরবরি 

অনুসিণ/টিওএন্ডইভুি 

অয়কয়জা মািামাি 

রনষ্পরত্তকিণ /পরিষ্কাি-

পরিচ্ছন্নতা বৃরদ্ধ, 

মরহিায়দি জন্য পৃর্ক 

ওোিরুয়মি ব্যবস্থা 

ইতযারদ  

উন্নত কম য-

পরিয়বি 

৩ সংখ্যা 

ও 

তারিখ 

সকি রিরজএম ২ 

ও 

২০.১২.২২ 

২০.৬.২৩ 

িক্ষ্যমাত্রা 

 

 ২০.১২.২২ 

 

 ২০.৬.২৩    

অজযন - ২০.১২.২২ 

(প্রমাণক) 

-   

 

(-১/২-) 

https://drive.google.com/file/d/1rDEaFzY4iLn3ZEZhqgovj2VMWiBCWQCl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CW4EnjI30nSFqVurkrl5D9bMBBreMlhk/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1xNpTgeLYptkRJdf3SteK79JQM9Kkvb3P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W49Vo4B8aVHubfpRLF5ofTMyiaqe4epK/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1NvwqU2x1HjkB5ZVVk7p2weyF7ZG8z3z0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hkyej3GW3wBwzvtV9YXg26J7YgUOrSbC/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1rqciGvOuZfsANCo6k87WVtW3koOHj1EV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gLSEJQcRjpkW7h98a6nrorL2LMj54VPs/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1VJ8SuoJ6pHreWOhaJim-TIgAPnakcu75/view?usp=share_link


২.  ক্রয়েি কক্ষ্য়ত্র শুদ্ধাচাি ........................................................................ 

২.১ ২০২২-২৩ অর্ য 

বছয়িি ক্রে-পরিকল্পনা  

ওয়েবসাইয়র্ প্রকাি 

ক্রে-

পরিকল্পনা 

ওয়েবসাইয়র্ 

প্রকারিত 

৩ তারিখ   িক্ষ্যমাত্রা       ককন্দ্রীে 

কার্ যািে 

হয়ত 

ওয়েব 

সাইর্ 

পরিচারি

ত হে 

রবিাে  

আঞ্চরিক 

কক্ষ্য়ত্র 

প্রয়র্াজয 

নে। 

অজযন  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩. শুদ্ধাচাি সংরিষ্ট এবং দুনীরত প্ররতয়িায়ি সহােক অন্যান্য কার্ যক্রম…………….. (অগ্রারিকাি রভরত্তয়ত ১  নংসহ নুযনতম ৪ টি কার্ যক্রম) 

৩.১ কসবা প্রদায়নি কক্ষ্য়ত্র 

কিরজস্টায়ি প্রয়দে কসবাি 

রববিণ ও কসবাগ্রহীতাি 

মতামত সংিক্ষ্ণ 

কিরজস্টাি 

হািনাগাদকৃত 

৮ %  ১০০% 

১০০% 

১০০% 

১০০% 

িক্ষ্যমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজযন ১০০% 

(প্রমাণক) 

১০০% 

(প্রমাণক) 

   

৩.২ কস্টায়িি তথ্য 

হািনাগাদ রনরিতকিণ 

কিরজস্টাি 

হািনাগাদকৃত 

৮ % সকি রিরজএম ১০০% 

১০০% 

১০০% 

১০০% 

িক্ষ্যমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজযন ১০০% 

(প্রমাণক) 

১০০% 

(প্রমাণক) 

   

৩.৩ র্াচাই বাছাই পূব যক 

অব্যবহৃত সারভ যস-১ ও 

সারভ যস-২ কর্রিয় ান নম্বি 

সমূহ বন্ধকিণ 

বাস্তবারেত 

রসদ্ধান্ত 

৮ তারিখ সকি রিরজএম ২০.১২.২২ 

 

িক্ষ্যমাত্রা  ২০.১২.২২      

অজযন - ২০.১২.২২ 

(প্রমাণক) 

- -  

৩.৪ বায়োয়মরিক 

উপরস্থরত পদ্ধরত চালুকিণ 

বায়োয়মরিক 

পদ্ধরত 

চালুকিণ 

৮ % সকি রিরজএম ১০০% 

১০০% 

১০০% 

১০০% 

িক্ষ্যমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজযন ১০০% 

(প্রমাণক) 

১০০% 

(প্রমাণক) 

   

রব:দ্র:- ককান ক্ররময়কি কার্ যক্রম প্রয়র্াজয না হয়ি তাি কািণ মন্তব্য কিায়ম উয়েখ কিয়ত হয়ব। 

 

 

(এস, এম, সাদমান িহমান) 

ম্যায়নজাি 

রসরজএম, দরক্ষ্ণাঞ্চি, রবটিরসএি, খুিনা। 

কর্রিয় ানঃ ০২৪৭৭৭০১৩৫০ 

ইয়মইিঃ mngr.southern@btcl.gov.bd (-২/২-) 

(কিখ মাহফুজুি িহমান) 

রচ  কজনায়িি ম্যায়নজাি 

রসরজএম, দরক্ষ্ণাঞ্চি, রবটিরসএি, খুিনা। 

কর্রিয় ানঃ ০২৪৭৭৭০২১০০ 

ইয়মইিঃ cgm.southern@btcl.gov.bd 
 

https://drive.google.com/file/d/1O8wQbJ1zIadPER2fxlHjKFNy3-F28fqB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NjQipmqc3L_BugPiBI_PBIWqiC86iuyK/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/19nH3vviIdtIHdKS9xocM3PsSB7qFkIit/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vIgo5Pdd9t_JqyEwjEhjT5xs7ZXNQYea/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1ThRfdCfoJceHSUhzWUME04I6KJILCo2U/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1_TDz69JBshsdHj9IT0G1cBPc43Guin71/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OUtxnbr13jzVV8EH0i846ZFZGo8m2mec/view?usp=share_link

