
ংযমোজনী ৪  

ফোংরোযদ যভরযন একোডেরভ, চট্টগ্রোডভয জোতীয় শুদ্ধোচোয যকৌর কভ ম রযকল্পনো, ২০২১-২০২২, (২য় যকোয়োর্ মোয) 

 

দপ্তয/ংস্থোয নোভ: ফোংরোডদ যভরযন একোডেরভ, চট্টগ্রোভ 

কোম মক্রডভয নোভ কভ ম ম্পোদন সূচক সুচডকয 

ভোন 

একক ফোস্তফোয়ডনয দোরয়ত্ব প্রোপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২১-

২০২২ 

থফছডযয 

রক্ষ্যভোত্রো 

  ফোস্তফোয়ন গ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২    ভন্তব্য 

রক্ষ্যভোত্রো/ 

জমন 

১ভ যকোয়োর্ মোয ২য় 

যকোয়োর্ মোয 

৩য়  

যকোয়োর্ মোয 

৪থ 

যকোয়োর্ মোয 

যভোর্ 

জমন 

রজমত 

ভোন 

১  ২  ৩  ৪  ৫  ৬  ৭  ৮  ৯  ১০  ১১  ১২  ১৩  ১৪  

১.প্ররতষ্ঠোরনক ব্যফস্থো ......... ৩০       

১.১  ননরতকতো করভটিয বো 

অডয়োজন 

বো অডয়োরজত 

০৬ ংখ্যো 
যপোকোর ডয়ন্ট 

কভ মকতমো 

০৪টি রক্ষ্ভোত্রো ০১  ০১  ০১  ০১      

জমন ২০/০৯/২০২১ ২০/১২/২০২১    ৩.০ 

১.২ ননরতকতো করভটিয বোয 

রদ্ধোন্ত ফোস্তফোয়ন 

ফোস্তফোরয়ত রদ্ধোন্ত 

০৬ %  
যপোকোর ডয়ন্ট 

কভ মকতমো 
৮০%  

রক্ষ্ভোত্রো ৮০% ৮০% ৮০% ৮০%     

জমন ৭০% ৮০%    ৩.০ 

১.৩ সুোন প্ররতষ্ঠোয রনরভত্ত 

ংীজডনয (stakeholders) 

ংগ্রডণয বো 

নুরষ্ঠত বো 

০৪ ংখ্যো 
যপোকোর ডয়ন্ট 

কভ মকতমো 

০২টি 

 

রক্ষ্ভোত্রো -  ০১  ০১  -    

 

  

জমন  ০১     

২.০ 

১.৪ শুদ্ধোচোয ংক্রোন্ত প্ররক্ষ্ণ 

অডয়োজন 

প্ররক্ষ্ণ অডয়োরজত 

০৫ ংখ্যো 
যপোকোর ডয়ন্ট 

কভ মকতমো 
০২ (৬০)  

রক্ষ্ভোত্রো ৩০/০৯/২০২১ 

(২০)  

৩১/১২/২০২১  

(৪০)  

-  -      

জমন ২৮/০৯/২০২১ -    ২.৫ 

১.৫  কভ ম-রযডফ উন্নয়ন উন্নত কভ ম-রযডফ 

০৪ 

ংখ্যো 

ও 

তোরযখ 

প্রোরনক কভ মকতমো 

০৩ টি 

৩০/০৯/২০২১  

৩১/১২/২০২১  

 

রক্ষ্ভোত্রো ০২  

৩০/০৯/২০২১  

 

০১  

৩১/১২/২০২১  

 

-  -    ংযুরি-১  

জমন ২৫/০৯/২০২১ ২০/১২/২০২১    ২.৫ 

১.৬  জোতীয় শুদ্ধোচোয যকৌর 

কভ ম রযকল্পনো, ২০২১-২২ ও 

নত্রভোরক রযফীক্ষ্ণ প্ররতডফদন 

ংরিষ্ট ভন্ত্রণোরডয় দোরখর ও স্বস্ব 

ওডয়ফোআডর্ অডরোে কযণ 

কভ ম রযকল্পনো ও নত্রভোরক 

প্ররতডফদন দোরখরকৃত ও 

অডরোেকৃত 

০৩ তোরযখ 
যপোকোর ডয়ন্ট 

কভ মকতমো 

      ০৪টি 

৩০/০৬/২০২১  

৩১/১০/২০২১  

৩১/০১/২০২২  

৩০/০৪/২০২২  

রক্ষ্ভোত্রো ০১  

৩০/০৬/২০২১  

০১  

৩১/১০/২০২১  

০১  

৩১/০১/২০২২  

০১  

৩০/০৪/২০২২  

  

 

 

 

জমন 

৩০/০৬/২০২১ 

 

১২/১০/২০২১    ১.৫ 

 



 

 

কোম মক্রডভযনোভ কভ মম্পোদনসূচক সুচডকয 

ভোন 

একক ফোস্তফোয়ডনয দোরয়ত্ব প্রোপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২১-২০২২ 

থফছডযয 

রক্ষ্যভোত্রো 

 ভন্তব্য 

রক্ষ্যভোত্রো/ 

জমন 

১ভ যকোয়োর্ মোয ২য় 

যকোয়োর্ মোয 

৩য়  

যকোয়োর্ মোয 

৪থ 

যকোয়োর্ মোয 

যভোর্ 

জমন 

রজমত 

ভোন 

১  ২  ৩  ৪  ৫  ৬  ৭  ৮  ৯  ১০  ১১  ১২  ১৩  ১৪  

১.৭ অওতোধীন অঞ্চররক/ভোঠ 

ম মোডয়য কোম মোরয় (প্রডমোজয যক্ষ্ডত্র) 

কর্তমক দোরখরকৃত জোতীয় শুদ্ধোচোয 

যকৌর কভ মরযকল্পনো ও 

রযফীক্ষ্ণ প্ররতডফদডনয উয 

রপেব্যোক প্রদোন 

-  -  -  -  -  

-  -  -  -  -  -  

-  

প্রডমোজয নয় 

      

১.৮ শুদ্ধোচোয পুযস্কোয প্রদোন পুযস্কোয 

প্রোপ্তডদয তোররকো ওডয়ফ োআডর্ প্রকো 

প্রদত্ত পুযষ্কোয ০২ তোরযখ 
যপোকোর ডয়ন্ট 

কভ মকতমো 

০২ টি 

৩০/০৬/২০২২  

রক্ষ্ভোত্রো -  -  -  ৩০/০৬/২০২২     

জমন 

      ১.০ 

২. অরথ মক ব্যফস্থোনো উন্নয়ন.........০৫ 

২.১ ২০২১-২২ থ মফছডযয ক্রয়-রযকল্পো 

(প্রকডল্পয থ মফছডযয ক্রয়-রযকল্পনো) 

ওডয়ফোআডর্ প্রকো 

ক্রয় রযকল্পনো ওডয়ফোআডর্ 

প্রকোরত 

০৫ তোরযখ বোন্ডোয কভ মকতমো 
১ টি 

৩০/০৭/২০২১  

রক্ষ্ভোত্রো 
১ 

৩০/০৭/২০২১  

-  -  -     

জমন ৩০/০৭/২০২১ 

    ৫ 

২.২  প্রকডল্পয ও বো অডয়োজন বো অডয়োরজত 
-  ংখ্যো -  -  

রক্ষ্ভোত্রো       প্রডমোজয 

নয় জমন      

২.৩  ফোরল মক উন্নয়ন কভ মসূরচ ফোস্তফোয়ন ফোরল মক উন্নয়ন কভ মসূরচ 

ফোস্তফোয়ন -  %  -  -  

রক্ষ্ভোত্রো        

প্রডমোজয 

নয় 
জমন  

    

 

 

 

 

 



 

কোম মক্রডভযনোভ কভ মম্পোদন সূচক সুচডকয

ভোন 

একক ফোস্তফোয়ডনয দোরয়ত্ব প্রোপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২১-২০২২ 

থফডছযযর

ক্ষ্যভোত্রো 

 ভন্তব্য 

রক্ষ্য ভোত্রো/ 

জমন 

১ভ যকোয়োর্ মোয ২য় 

যকোয়োর্ মোয 

৩য়  

যকোয়োর্ মোয 

৪থ 

যকোয়োর্ মোয 

যভোর্ 

জমন 

রজমত 

ভোন 

১  ২  ৩  ৪  ৫  ৬  ৭  ৮  ৯  ১০  ১১  ১২  ১৩  ১৪  

২.৪  প্রকল্প ভোরপ্ত যডল প্রকডল্পয ম্পদ 

(মোনফোন, করম্পউর্োয, অফোফত্র 

আতযোরদ) রফরধ যভোতোডফক স্তোন্তয কযো 

প্রকডল্পয ম্পদ রফরধ 

যভোতোডফক  স্তোন্তরযত 

-  তোরযখ -  -  

রক্ষ্ভোত্রো  
     প্রডমোজয নয় 

 

 

জমন  

     

৩.শুদ্ধোচোয ংরিষ্ট এফং দুনীরত প্ররতডযোডধ োয়ক ন্যোন্য কোম মক্রভ...........১৫ (গ্রোরধকোয রবরত্তডত নূন্যতভ াঁচটি কোম মক্রভ) 

৩.১ দুনীরতযকোযণ ও কুপর রফলয়ক 

ভতরফরনভয় বো নুরষ্ঠত বো ০৪ ংখ্যো 
প্রোরনক 

কভ মকতমো 

০২টি 

 

রক্ষ্ভোত্রো ১ - ১ -    

জমন ২৬/০৮/২০২১ -    ২ 

৩.২ একোডেরভ বযন্তডয অফজমনো মুি 

যোখডত ডচতনো মুরককভ মসূচী 

নুরষ্ঠত কভ মসূচী ০৪  ংখ্যো 

  প্রোরনক 

কভ মকতমো ০২ টি 

 

রক্ষ্ভোত্রো - ১ - ১    

জমন 

- ২৩/১২/২০২১   

 ২ 

৩.৩ দোপ্তরযক কভ মকোডন্ড স্বচ্ছতো ও 

জফোফরদরতো ম্পডকম রনরিত কযণ 

রফলয়ক যরভনোয 
নুরষ্ঠত যরভনোয 

০৩  ংখ্যো প্রোরনক 

কভ মকতমো 

      ০২ টি 

 

রক্ষ্ভোত্রো ১ - ১ -    

জমন ০৮/০৯/২০২১  

 

 

 

   ১.৫ 

৩.৪  রফরবন্ন রফবোগ/োখো অকরিক 

রযদ মন 

অকরিক রযদ মন 
০২ রদন কভোন্ডযোন্ট ০২ রদন 

রক্ষ্ভোত্রো - ১ - ১  ১.০  

জমন  ১৫/১১/২০২১    

৩.৫ একোডেরভ বযন্তডয ভোদক রফডযোধী 

ম মো রর অডয়োজন 

অডয়োরজত ম মো রর 

০২ ংখ্যো 
প্রোরনক 

কভ মকতমো 
২ টি 

রক্ষ্ভোত্রো - - ১ ১    

জমন - -    

জন      

 ২৭.০  

রফ: দ্র: যকোন ক্ররভডকয কোম মক্রভ প্রডমোজয নো ডর তোয কোযণ ভন্তব্য করোডভ উডেখ কযডত ডফ। 



ংযুরি-১ :    ১.৫  কভ মরযডফ উন্নয়ন 

 

ক্রঃ 

নং 

Kvh©µ†gi 

bvg 

ev¯Íevqb cÖwµqv Kg© m¤úv`‡bi 

ZvwiL 

cÖgvYK 

1 wUIGÛB fz³ 

A‡K‡Rv 

gvjvgvj 

webó 

Kib/wbjg 

1| `ßi/kvLv wfwËK A‡K‡Rv gvjvgvj 

ivLvi Rb¨ my wbw ©̀ó ¯’vb wbwðZ Kiv| 

2| mvK©yjvi †gvZv‡eK KwgwUi mমু্মখে D³ 

webó KiYKvR/ wbjvg KvR (‡ÿত্র we‡k‡l) 

m¤úbœ Kiv| 

30/09/2021 

 

KwgwUi mfvi Kvh©weeiYx, Qwe, 

KgvÛ¨v‡›Ui wmwUGg, Awdm mvKz©jvi 

2 cwi®‹vi-

cwi”QbœZv 

e„w× KiY 

1|AvKw¯§K cwi`k©b; 

2| cÖ‡Z¨K Awdm K‡ÿ ch©vß cwi”QbœZv 

mvgMÖx weZiY; 

3| mvK©yjvi †gvZv‡eK Kg©Pvixmn KwgwU 

MV‡bi gva¨‡g cvwms-AvD‡Ui mgq mgMÖ 

GKv‡Wwgi cwi¯‹vi cwi”QbœZv wbwðZ Kiv| 

15.11.2021 

 

KgvÛ¨v‡›Ui wmwUGg, Awdm mvK©yjvi, Qwe 

3 K‡ivbv Kvjxb 

¯̂vস্থ্য wewa 

Abymiণ 

1| Awdm Kÿ Ges K¨v‡WU‡`র cixÿvi 

     n‡ji Avmb web¨v‡m ¯^v¯’¨ wewa AbymiY; 

2| ch©vß Rxevby gy³ KiY mvgMªx mieivn  

     wbwðZKiY; 

3| AvB‡mv‡jkb Kÿ ¯’vcb; 

4| স্বাস্থ্যwewa m¤úwK©Z mZK©xKiY weÁwß  

     h_vh_ ¯’v‡b cÖ`k©b; 

5| K‡ivbv cÖwZ‡iva KwgwUi wb‡ ©̀kbv  

     †gvZv‡eK K‡ivbv Kvjxb ¯^v¯’¨ wewa 

      wbwðZ Kiv| 

18/11/2021 KgvÛ¨v‡›Ui wmwUGg, Awdm mvK©yjvi, 

K‡ivbv cÖwZ‡iva KwgwUi wb‡ ©̀kbv/mfvi 

Kvর্্যয weeiYx I Qwe 

 

 

 

 

 


