
 

 আঞ্চলক/মাঠ পয যায়ের কায যায়ের শুদ্ধাচার ককৌল কম য-পলরকল্পনা, ২০২২-২০২৩  

আঞ্চলক/মাঠ পয যায়ের কায যায়ের নাম:  cÖavb Kvh©vjq, †mvk¨vj Bmjvwg e¨vsK wjwg‡UW 

 

কায যক্রয়মর নাম 

কম যসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচ

কক

র 

মান 

একক 

 

বাস্তবােয়নর 

দালেত্বপ্রাপ্ত 

ব্যলি/পদ 

২০২২-

২০২৩ 

অর্ যবছয়রর 

ক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবােন অগ্রগলি পলরবীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩  

মন্তব্য 
ক্ষ্যমাত্রা/ 

অজযন 

১ম 

ককাোর্ যার 

২ে 

ককাোর্ যা

র 

৩ে 

ককাোর্ যার 

৪র্ য 

ককাোর্ যার 

কমার্ 

অজযন 

অলজযি 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রালিষ্ঠালনক ব্যবস্থা………………………………..... 

 ১.১ ননলিকিা কলমটির 

সভা আয়োজন 

সভা 

আয়োলজি 

২ সংখ্যা ‡dvKvj c‡q›U 

Kg©KZ©v 

 
ক্ষ্যমাত্রা 

1 1 1 1    

অজযন      

১.২ ননলিকিা কলমটির 

সভার লসদ্ধান্ত বাস্তবােন 

বাস্তবালেি 

লসদ্ধান্ত 

৪ % ‰bwZKZv KwgwU  
ক্ষ্যমাত্রা 

100% 100% 100% 100%    

অজযন 
     

১.৩ সুলাসন প্রলিষ্ঠার 

লনলমত্ত অংলীজয়নর 

(stakeholders) 

অংলগ্রহয়ণ  সভা 

অনুলষ্ঠি সভা ৪ সংখ্যা ‰bwZKZv KwgwU  
ক্ষ্যমাত্রা 

1 1 1 1    

অজযন 
     

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত 

প্রললক্ষ্ণ আয়োজন  

প্রললক্ষ্ণ 

আয়োলজি 

  ২ সংখ্যা Gm.AvB.we.Gj 

†UªBwbs 

BÝwUwUDU 

 ক্ষ্যমাত্রা 

 

- 1 - 1  

 

  

 

 
অজযন 

     

১.৫ কম য-পলরয়বল উন্নেন 

(স্বাস্থযলবলি 

অনুসরণ/টিওএন্ডইভুি 

অয়কয়জা মাামা 

লনষ্পলত্তকরণ /পলরষ্কার-

পলরচ্ছন্নিা বৃলদ্ধ, মলহায়দর 

জন্য পৃর্ক ওোলরুয়মর 

ব্যবস্থা ইিযালদ  

উন্নি কম য-

পলরয়বল 

 ৩ সংখ্যা 

ও 

িালরখ 

we wm wR we wW 

Ges Gj Gm wW 

 

ক্ষ্যমাত্রা 30/09/22  

     

অজযন 

     

  



-২- 

২.  ক্রয়ের কক্ষ্য়ত্র শুদ্ধাচার ........................................................................ 

২.১ ২০২২-২৩ অর্ য বছয়রর 

ক্রে-পলরকল্পনা  

ওয়েবসাইয়র্ প্রকাল 

ক্রে-

পলরকল্পনা 

ওয়েবসাইয়র্ 

প্রকাললি 

৩ িালরখ Gj. Gm. wW. 

Ges AvB. wm. 

wU. wefvM 

 
ক্ষ্যমাত্রা 30/09/22     

  

অজযন 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩. শুদ্ধাচার সংলিষ্ট এবং দুনীলি প্রলিয়রায়ি সহােক অন্যান্য কায যক্রম…………….. (অগ্রালিকার লভলত্তয়ি ১  নংসহ নুযনিম ৪ টি কায যক্রম) 

৩.১ কসবা প্রদায়নর কক্ষ্য়ত্র 

করলজস্টায়র প্রয়দে কসবার 

লববরণ ও কসবাগ্রহীিার 

মিামি সংরক্ষ্ণ 

করলজস্টার 

হানাগাদকৃ

ি 

৮ % we. wm. wR. we. 

wW. 

 

ক্ষ্যমাত্রা 
100% 100% 100% 100% 

   

অজযন      

৩.২ ¯^ ¯^ e¨vsK 

I‡qemvB‡U `ybx©wZ  

we‡ivax †køvMvb cÖPvi 

I‡qemvBU ৮ সংখ্যা gv‡K©wUs eª¨vwÛs 

Ges AvB. wm. 

wU. wefvM 

 
ক্ষ্যমাত্রা 

1 1 1 1    

অজযন      

৩.৩ Qov cÖKvk cwÎKv ৮ সংখ্যা gv‡K©wUs eª¨vwÛs  ক্ষ্যমাত্রা 1 1 1 1    

অজযন      

3.4 Awdm c¨vW I Lv‡g 

‰bwZKZv mswkøó evYx 

cÖKvk 

c¨vW I Lvg ৮ িালরখ Gj. Gm. wW.  
ক্ষ্যমাত্রা 30/09/22     

  

অজযন      

লব:দ্র:- ককান ক্রলময়কর কায যক্রম প্রয়যাজয না হয় িার কারণ মন্তব্য কায়ম উয়েখ করয়ি হয়ব।  

এছাড়া, চমান কায যক্রম অব্যাহি রাখয়ি হয়ব ( কযমন: শুদ্ধাচার পুরস্কার লবিরণ, CMMS-এ িথ্য এলি প্রদান, জািীে নদলনয়ক ছড়া প্রকাল ইিযালদ) এবং নত্রমালসক কম য-পলরকল্পনা বাস্তবােন 

প্রলিয়বদয়নর সায়র্ প্রমাণকসহ বাস্তবােন িথ্য আবলিকভায়ব প্রদান করয়ি হয়ব। 

 

‡dvKvj c‡q‡›Ui Z_¨vewj: 

 

 

 

bvg:                ‡gv: kwdKzj Bmjvg 

c`ex:              wmwbqi fvBm †cÖwm‡W›U 

                     wi¯‹ g¨v‡bR‡g›U wWwfkb  

                     †g¤̂vi †m‡µUvwi, ‰bwZKZv KwgwU 

cÖwZôv‡bi bvg:    †mvk¨vj Bmjvwg e¨vsK wjwg‡UW  

‡gvev I †dvb:     01713-139-321 

B-‡gBj:           shafiqul@sibl-bd.com 

                       integritydesk@sibl-bd.com 
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