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আঞ্চলরক/ভাঠ ম যায়েয কাম যারয়েয জাতীে শুদ্ধাচায ককৌর কভ য-লযকল্পনা, 2022-2023 

আঞ্চলরক/ভাঠ ম যায়েয কম যারয়েয নাভ: কুলভল্লা লফশ্বলফদ্যারে 

কাম যক্রয়ভয নাভ কভ যসম্পাদয়নয 

সূচক 

সূচয়কয 

ভান 

একক ফাস্তফােয়নযদালেত্ব 

প্রাপ্ত ব্যলি/দ 

2022-

2023 

অথ যফছয়যয 

রক্ষভাত্রা 

ফাস্তফােন অগ্রগলত লযফীক্ষণ, 2022-2023  ভন্তব্য 

রক্ষযভাত্রা/অ

জযন 

১ভ ককাোর্ যায ২ে 

ককাোর্ যায 

৩ে 

ককাোর্ যায 

4থ য 

ককাোর্ যায 

কভার্ 

অজযন 

অলজযত 

ভান 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.প্রালতষ্ঠালনক ব্যফস্থা ................................................................................ 

1.1 ননলতকতা কলভটিয 

সবা আয়োজন 

সবা আয়োলজত 2 সংখ্যা কযলজস্ট্রায অলপস 4 রক্ষযভাত্রা 1 1 1 1    

অজযন      

1.2 ননলতকতা কলভটিয 

সবা লসদ্ধান্ত ফাস্তফােন 

ফাস্তফালেত 

লসদ্ধান্ত 

4 % কযলজস্ট্রায অলপস 80 রক্ষযভাত্রা 80 80 80 80    

অজযন      

1.3 সুাসন প্রলতষ্ঠায 

লনলভত্ত অংীজয়নয 

(Stakeholders) 

অংগ্রহয়ণ সবা 

অনুলষ্ঠত সবা 4 সংখ্যা কযলজস্ট্রায অলপস 2 রক্ষযভাত্রা - 1 - 1    

অজযন      

1.4 শুদ্ধাচায সংক্রান্ত 

প্রলক্ষণ আয়োজন 

প্রলক্ষণ 

আয়োলজত 

2 সংখ্যা রযচারক,আইরকউ

এরি 

02 রক্ষযভাত্রা - 01 - 01    

অজযন      



1.5 কভ য-লযয়ফ 

উন্নেন (স্বাস্থযলফলধ 

অনুসযণ/টিওএন্ডইভুি 

অয়কয়জা ভারাভার 

লনষ্পলত্তকযণ/লযষ্কায-

লযচ্ছন্নতা বৃলদ্ধ, 

ভলহরায়দয জন্য পৃথক 

ওোরুয়ভয ব্যফস্থা 

ইতযালদ) 

উন্নত কভ য-

লযয়ফ 

3 সংখ্যা 

ও 

তালযখ 

এয়ের্ অলপস  রক্ষযভাত্রা - - 15 

এলপ্রর/202

3 

-    

অজযন      

2. ক্রয়েয কক্ষয়ত্র শুদ্ধাচায.............................................................................. 

2.1 2022-23 অথ য 

ফছয়যয ক্রে-লযকল্পনা 

ওয়েফসাইয়র্ প্রকা 

ক্রে-লযকল্পনা 

ওয়েফসাইয়র্ 

প্রকালত 

3 তালযখ লযচারক 

(লযকল্পনা ও 

উন্নেন) 

01 রক্ষযভাত্রা 30 

কসয়েম্বয 

2022 

- - - -   

অজযন      

3. শুদ্ধচায সংলিষ্ট এফং দুনীলত এফং দুনীলত প্রলতয়যায়ধ সহােক অন্যান্য কাম যক্রভ...........................(অগ্রালধকায লবলত্তয়ত 1 নংসহ নুযনতভ 4টি কাম যক্রভ) 

3.1 কসফা প্রদায়নয 

কক্ষয়ত্র কযলজোয়য প্রয়দে 

কসফায লফফযণ ও 

কসফাগ্রহীতায ভতাভত 

সংযক্ষণ 

কযলজোয 

হারনাগাদকৃত 

8 % কযলজস্ট্রায অলপস 80 রক্ষযভাত্রা 80 80 80 80    

অজযন      

3.2রফশ্বরফদ্যারয়েয সবা আয়োলজত 8 সংখ্যা উ-কযলজস্ট্রায  02 রক্ষযভাত্রা 01 - 01 -    



িকর ডীন, ইনরষ্টটিউট 

রযচারক, রফবাগীে 

প্রধান এফং দপ্তয 

প্রধানয়দয িায়ে িভন্বে 

িবা কযা 

(জনাফ আলভরুর হক 

কচৌধুযী) 

অজযন      

3.3 িয়চতনতা বৃরিয 

জন্য ব্যানায, ফপস্টুন 

এফং প্লাকাড ড ততরয 

গুরুত্বপূর্ ড য়েয়ে 

স্থান 

8 সংখ্যা রযচারক 

আইরকউএরি 

10 রক্ষযভাত্রা 03 03 03 01    

অজযন      

3.4 দুনীরত রফয়যাধী 

ম ডা রী ও িভায়ফ কযা 

 8 সংখ্যা লযচারক (ছাত্র ও 

লনয়দ যনা) 

2 রক্ষযভাত্রা - 1 - 1    

অজযন      

  

     

 

লফ:দ্র:- ককান ক্রলভয়কয কাম যক্রভ প্রয়মাজয না হয়র তায কাযণ ভন্তব্য করায়ভ উয়ল্লখ কযয়ত হয়ফ।  

 


