
আঞ্চলিক/মাঠ পর্ যায়ের কার্ যািয়ের শুদ্ধাচার ককৌশি কম য-পলরকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

পরিরিষ্ট-‘ঘ’ 

আঞ্চরিক/মাঠ পর্ যায়েি কার্ যািয়েি নাম: টেক্সোইি ইরিরিোরিিং কয়িজ, টেগমগি, টিাোখািী। 

 

কার্ যক্রয়মর নাম কম যসম্পাদন সূচক 

 

সূচয়কর 

মান 

একক 

 

বাস্তবােয়নরদা

লেত্বপ্রাপ্ত 

ব্যলি/পদ 

২০২২-২০২৩ 

অর্ যবছয়রর 

িক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবােন অগ্রগলি পলরবীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩  মন্তব্য 

িক্ষ্যমাত্রা/ 

অর্যন 

১ম 

ককাোর্ যার 

২ে 

ককাোর্ যার 

৩ে 

ককাোর্ যার 

৪র্ য 

ককাোর্ যার 

কমার্ 

অর্যন 

অলর্যি 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রালিষ্ঠালনক ব্যবস্থা……………………………….....১৫ 

১.১ ননলিকিা কলমটি সভা আয়োজি সভা আয়োলর্ি ২ সংখ্যা ক াকাি 

পয়েন্ট 

কম যকিা, 

এন.আই.এস 

৪ িক্ষ্যমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অর্যন      

১.২ ননলিকিা কলমটিি সভার লসদ্ধান্ত 

বাস্তবােন 

বাস্তবালেি লসদ্ধান্ত ৪ % সংলিষ্ট 

লশক্ষ্ক/ 

কম যকিযা ও 

কম যচারী 

১০০% িক্ষ্যমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অর্যন      

১.৩ সুশাসন প্রলিষ্ঠার লনলমত্ত 

অংশীর্য়নর (stakeholders) 

অংশগ্রহয়ণ  সভা 

অনুলষ্ঠি সভা ৪ সংখ্যা অধ্যক্ষ্ ৪ িক্ষ্যমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অর্যন      

১.৪ শুদ্ধাচাি সিংক্রান্ত প্ররিক্ষণ 

আয়োজি   

প্ররিক্ষণ 

আয়োরজত 

২ সিংখ্যা অধ্যক্ষ্ ৩০ িক্ষ্যমাত্রা 

 

- 

 

১৫ - 

 

১৫ 

 

 

 

  

অর্যন      

১.৫ কম য-পলরয়বশ উন্নেন (স্বাস্থযলবলি 

অনুসরণ/টিওএন্ডইভুি অয়কয়র্া 

মািামাি লনষ্পলত্তকরণ/পলরষ্কার-

পলরচ্ছন্নিা বৃলদ্ধ, মলহিায়দর র্ন্য পৃর্ক 

ওোশরুয়মর ব্যবস্থা ইিযালদ   

উন্নত কম য-

পরিয়েি 

৩ সংখ্যা 

ও 

িালরখ 

অধ্যক্ষ্ ২ 

ও 

৩১/১২/২২ 

৩১/০৩/২৩ 

 

িক্ষ্যমাত্রা 

 

 ১ 

ও 

৩১/১২/২২ 

১ 

ও 

৩১/০৩/২৩ 

    

অর্যন      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



কার্ যক্রয়মর নাম কম যসম্পাদন সূচক 

 

সূচয়কর 

মান 

একক 

 

বাস্তবােয়নরদা

লেত্বপ্রাপ্ত 

ব্যলি/পদ 

২০২২-২০২৩ 

অর্ যবছয়রর 

িক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবােন অগ্রগলি পলরবীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩  মন্তব্য 

িক্ষ্যমাত্রা/ 

অর্যন 

১ম 

ককাোর্ যার 

২ে 

ককাোর্ যার 

৩ে 

ককাোর্ যার 

৪র্ য 

ককাোর্ যার 

কমার্ 

অর্যন 

অলর্যি 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

২.  ক্রয়েি টক্ষয়ে শুদ্ধাচাি ........................................................................৩ 

২.১ ২০২২-২৩ অর্ য বছয়রর ক্রে-

পলরকল্পনা ওয়েবসাইয়র্ প্রকাশ 

ক্রে-পলরকল্পনা 

ওয়েবসাইয়র্ 

প্রকালশি 

৩ িালরখ অধ্যক্ষ্ ও ক্রে 

কলমটি 

৩১/০৭/২২ িক্ষ্যমাত্রা ৩১/০৭/২২ - - -  

 

 শুধু ক্রে-

পলরকল্পনা কলপ 

অলিদপ্তয়র 

পাঠায়ি হয়ব 

 

অজযি 

  

 

 

 

 

 

 

৩. শুদ্ধাচার সংলিষ্ট এবং দুনীলি প্রলিয়রায়ি সহােক অন্যান্য কার্ যক্রম……………..৩২ (অগ্রারিকাি রিরিয়ত ১িিং সহ ন্যুিতম ৪টি কার্ যক্রম) 

৩.১ টসো প্রদায়িি টক্ষয়ে টিরজস্টায়ি 

প্রয়দে টসোি রেেিণ ও টসো গ্ররহতাি 

মতামত সিংিক্ষণ 

টিরজস্টাি 

হািিাগাদকৃত  

৮ সিংখ্যা টিরজস্ট্রাি  

শাখা  

১ িক্ষ্যমাত্রা - ১ - -    

অর্যন      

৩.২ বয়কো লবদুযৎ/ পালন/ কর্লিয় ান/ ও 

গ্যাস লবি প্রদান   

বয়কো লবি 

প্রদানকৃি 

৮ % অধ্যক্ষ্ ১০০% িক্ষ্যমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অর্যন      

৩.৩ কুাম্পাস ধুমপাি ও মাদক মুক্ত 

কিয়ণ সয়চতিমূিক কার্ যক্রম  

আয়োরজত সভা  ৮ সিংখ্যা অধ্যক্ষ্ ২ িক্ষ্যমাত্রা ১ - ১ -    

অর্যন      

৩.৪ Anti-Ragging কিাগান 

প্রচারকরণ 

প্রচারকৃি  ৮ িালরখ লহসাব শাখা ৩১/০৩/২৩ িক্ষ্যমাত্রা   ৩১/০৩/২৩     

অর্যন      

অর্যন      

 

 

 

 ক াকাি পয়েন্ট কম যকিযা (য়মাোঃ সাইফুি িহমাি) 

 অধ্যক্ষ (অরতোঃ দাোঃ) 

 টেক্সোইি ইরিরিোরিিং কয়িজ 

 টেগমগি, টিাোখািী। 

 ও 

             আহ্বােক নিরতকতা করমটি  
 


