
পরিরিষ্ট-'গ' 

 

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

 

 

আঞ্চরিক/মাঠ পর্ যায়েি কার্ যািয়েি নাম: জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, ঠাকুরগাঁও 

 

কার্ যক্রয়মি নাম কম যসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচয়কি 

মান 

একক 

 

বাস্তবােয়নিদারেত্বপ্রা

প্ত 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 কজিা প্রিাসক/ অরতরিি 

কজিা প্রিাসক (সারব যক) 

৪ িক্ষ্যমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজযন      

১.২ ননরতকতা করমটিি 

সভাি রসদ্ধান্ত বাস্তবােন 

বাস্তবারেত 

রসদ্ধান্ত 

৪ % কজিা প্রিাসক/ অরতরিি 

কজিা প্রিাসক (সারব যক) 

১০০ িক্ষ্যমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজযন      

১.৩ সুিাসন প্ররতষ্ঠাি 

রনরমত্ত অংিীজয়নি 

(stakeholders) 

অংিগ্রহয়ণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ৪ সংখ্যা কজিা প্রিাসক/ অরতরিি 

কজিা প্রিাসক (সারব যক) 

২ িক্ষ্যমাত্রা  ১  ১    

অজযন      

১.৪ শুদ্ধাচাি সংক্রান্ত 

প্ররিক্ষ্ণ আয়োজন  

প্ররিক্ষ্ণ 

আয়োরজত 

  ২ সংখ্যা কজিা প্রিাসক/ অরতরিি 

কজিা প্রিাসক (সারব যক) 

২ িক্ষ্যমাত্রা 

 

 

 

১ 

 

 

 

১ 

 

 

 

  

 

 অজযন      

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 

কজিা প্রিাসক/ অরতরিি 

কজিা প্রিাসক (সারব যক) 

১ 

ও 

৩১/০৩/২০

২৩ 

িক্ষ্যমাত্রা 

 

  ১ 

ও 

৩১/০৩/২

০২৩ 

    

অজযন      

  



-২- 

 

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

২.১ ২০২২-২৩ অর্ য 

বছয়িি ক্রে-পরিকল্পনা  

ওয়েবসাইয়র্ প্রকাি 

ক্রে-

পরিকল্পনা 

ওয়েবসাইয়র্ 

প্রকারিত 

৩ তারিখ কজিা প্রিাসক/ 

অরতরিি কজিা প্রিাসক 

(সারব যক) 

৩০/০৭/২০

২২ 

িক্ষ্যমাত্রা ৩০/০৭/

২০২২ 

      

 

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 % কজিা প্রিাসক/ অরতরিি 

কজিা প্রিাসক (সারব যক) 

১০০ িক্ষ্যমাত্রা ২৫ ২৫ ২৫ ২৫    

অজযন      

৩.২ শুদ্ধাচাি ও দুনীরত 

প্ররতয়িাি সংক্রান্ত কসরমনাি 

কসরমনাি 

অনুরষ্ঠত 

৮ সংখ্যা কজিা প্রিাসক/ অরতরিি 

কজিা প্রিাসক (সারব যক) 

২ িক্ষ্যমাত্রা ১  ১     

অজযন      

৩.৩ দুদক আইন ও 

রবরিমািাি উপি প্ররিক্ষ্ণ 

আকয়াজেত 

প্রজশক্ষণ 

৮ সংখ্যা কজিা প্রিাসক/ অরতরিি 

কজিা প্রিাসক (সারব যক) 

১ িক্ষ্যমাত্রা  ১      

অজযন      

৩.৪ দুনীরত রবয়িািী প্রচাি-

প্রচািণা, রিফয়ির্ ও কপাস্টাি 

রবতিণ 

রবতিণকৃত 

রিফয়ির্ ও 

কপাস্টাি 

৮ সংখ্যা কজিা প্রিাসক/ অরতরিি 

কজিা প্রিাসক (সারব যক) 

৫০০ িক্ষ্যমাত্রা ১২৫ ১২৫ ১২৫ ১২৫    

অজযন      

 

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

 


