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আঞ্চলরক ও ভাঠম যায়েয কাম যারয়েয                 -            ,         ও মূল্যােন 

         , ২০২২-২৩ 

 

১।         

                         ২০১২                                   ।              

                                                                      ।    -           

                                      ননলতকতা ও ততা দ্বাযা প্রবালফত আচযণগত উৎকল য এফাং 

ককান ভায়জয কায়রাত্তীণ য ভানদণ্ড, প্রথা ও নীলতয প্রলত আনুগতয লায়ফ াংজ্ঞালেত কযা য়েয়ে।          

                                                                              

                                                        ।                          

                               মূ  ১         ২০১       ৩০    ২০১                    

   -                                                । ২০১ -২০১             

               স্থা                         স্থা এফাং             লফবাগীে/আঞ্চলরক 

কাম যারেমূ                  -                                           আয়ে। ২০১৮-

১৯         প্রথভফায়যয ভত                  -                                            

       প্রাথলভকবায়ফ       কাম যক্রভ শুরু ে। এয ধাযাফালকতাে আগাভী ২০২২-২৩ অথ যফেয়যও শুদ্ধাচায 

ককৌর কভ য-লযকল্পনাে ম্পালদত কায়জয লফযীয়ত নম্বয প্রদান ও ক আয়রায়ক মূল্যােয়নয ব্যফস্থা যয়েয়ে।    

 কর আঞ্চলরক ও ভাঠম যায়েয কাম যারেমূ ভলিলযলদ লফবাগ কর্তযক প্রণীত এ লনয়দ যলকা  

অনুযণপূফ যক স্ব স্ব কাম যারয়েয                  -             ও ফাস্তফােন কযয়ফ  

 

                 -                         ক্রয়েয কেয়ে শুদ্ধাচায এফাং শুদ্ধাচায াংলিষ্ট 

ও দুনীলত প্রলতয়যায়ধ ােক অন্যান্য কাম যক্রভ এই ৩                                        

 

     ১  প্রা          স্থা  

 

১ ১                     

 

       ননলতকতা কলভটিয কাম যলযলধয আয়রায়ক বায আয়রাচযসূলচ লনধ যাযণ কযয়ত য়ফ। কলভটিয কাম যলযলধ 

অনুমােী াংলিষ্ট কক্টয়য শুদ্ধাচায প্রলতষ্ঠায কেয়ে অলজযত াপল্য এফাং অন্তযাে লচলিতকযণ, লযরলেত 

অন্তযাে দূযীকযয়ণয জন্য ভোফদ্ধ কভ যলযকল্পনা প্রণেন, কভ যলযকল্পনা ফাস্তফােয়নয দালেত্ব কায়দয উয 

ন্যস্ত থাকয়ফ তা লনধ যাযণ, াংলিষ্ট কক্টয়য শুদ্ধাচায প্রলতষ্ঠাে গৃীত কভ যলযকল্পনা লকবায়ফ ফাস্তফােন কযা মাে 

একর লফলে এয়জন্ডাভুক্ত কয়য বা আয়োজন কযয়ত য়ফ। লদ্ধান্ত ফাস্তফােয়নয সুলফধায়থ য প্রলত নেভালয়কয 

প্রথভ ভায়ই বা আয়োজন কযয়ত য়ফ।  শুদ্ধাচায ককৌর কভ য-লযকল্পনা ও ফাস্তফােন লযফীেণ াংক্রান্ত 

নেভালক প্রলতয়ফদনমূ ননলতকতা  কলভটিয বাে অনুয়ভালদত য়ত য়ফ লফধাে প্রলত ককাোর্ যায়য ন্যযনতভ 

১টি কয়য ননলতকতা কলভটিয বা আহ্বান কযয়ত য়ফ এফাং এয রেযভাো ১.১ নম্বয ক্রলভয়কয ৬ নম্বয করায়ভ 

উয়েখপূফ যক ৮-১১ করাভমূয় নেভালক লবলত্তয়ত উক্ত রেযভাো লফবাজন কয়য প্রদ যন কযয়ত য়ফ।  

 

মূল্যােন দ্ধলত: প্রলত নেভালয়ক ১টি কয়য বা অনুলষ্ঠত য়র পূণ য নম্বয াওো মায়ফ। ককান নেভালয়ক বা 

আয়োজন কযা ম্ভফ না য়র যফতী ভয়ে বা আয়োজন কযা মায়ফ। তয়ফ, প্রলত লফরলম্বত বায জন্য ০.০৫ 

নম্বয কতযন য়ফ। 
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প্রভাণক: ননলতকতা কলভটিয বায কাম যলফফযণী। 

 

১ ২                                  

 

ননলতকতা কলভটিয বাে গৃীত লদ্ধান্ত ফাস্তফােয়নয ায লনধ যাযণ কযয়ত য়ফ এফাং এয রেযভাো 

১.২ নম্বয ক্রলভয়কয ৬ নম্বয করায়ভ উয়েখ কযয়ত য়ফ। এয়েয়ে প্রলত ককাোর্ যায়য অনুয়ষ্ঠে ননলতকতা 

কলভটিয বাে গৃীত লদ্ধান্ত ফাস্তফােয়নয ায পৃথকবায়ফ প্রলত ককাোর্ যায়য (৮-১১ করাভমূয়) উয়েখ 

কযয়ত য়ফ। ককান লদ্ধান্ত ফাস্তফােন কযা ম্ভফ না  য়র তায কমৌলক্তক কাযণ উয়েখ কয়য ননলতকতা 

কলভটিয বালত কর্তযক প্রলতস্বােলযত প্রলতয়ফদন দালখর কযয়ত য়ফ।    

 

মূল্যােন দ্ধলত:  প্রলত নেভালয়ক আয়োলজত বায লদ্ধান্ত ফাস্তফােন রেযভাোয লফযীয়ত অজযন 

তবাগ য়র পূণ য নম্বয াওো মায়ফ।  উয়েখ্য, মূল্যােয়নয ভে ননলতকতা কলভটিয কাম যলযলধয আয়রায়ক 

গৃীত লদ্ধান্ত ফাস্তফােয়নয ওয কফল ুররুত্ব কদো য়ফ। লদ্ধায়ন্তয ুরণগত ভান লফয়ফচনা কয়য নম্বয প্রদান 

কযা য়ফ। 

 

প্রভাণক: ননলতকতা কলভটিয বাে গৃীত লদ্ধান্ত ফাস্তফােন অগ্রগলত প্রলতয়ফদন।  

 

১.৩ সুান প্রলতষ্ঠায লনলভত্ত অাংীজয়নয (Stakeholder) অাংগ্রয়ণ বা 

 

 আঞ্চলরক ও ভাঠম যায়েয কাম যারয়েয উয়যায়গ অাংীজয়নয অাংগ্রয়ণ বা আহ্বান কযয়ত য়ফ এফাং 

১.৩ নম্বয ক্রলভয়কয ৬ নম্বয করায়ভ এয রেযভাো উয়েখ কযয়ত য়ফ এফাং ৮-১১ করাভমূয় নেভালক 

লবলত্তয়ত উক্ত রেযভাো লফবাজন কয়য প্রদ যন কযয়ত য়ফ। উয়েখ্য, অাংীজন (stakeholder) ফরয়ত স্ব 

স্ব আঞ্চলরক ও ভাঠম যায়েয কাম যারয়েয অবযন্তযীণ/দাপ্তলযক/নাগলযক কফা গ্রণকাযী কময়কান ব্যলক্ত/প্রলতষ্ঠান 

(যকালয/য়ফযকালয), সুীর ভায়জয প্রলতলনলধ এফাং আওতাধীন কাম যারেমূ লকাংফা তায়দয কভ যকতযা-

কভ যচাযীয়ক বুঝায়ফ। অাংীজয়নয অাংগ্রয়ণ কভয়ে ৪ টি বা কযয়ত য়ফ। এ বাে  আফলিকবায়ফ 

লটিয়জন চার্ যায, অলবয়মাগ প্রলতকায ব্যফস্থানা এফাং তথ্য অলধকায আইন ম্পয়কয আয়রাচনা কযয়ত য়ফ।   

অাংীজয়নয বাে আফলিকবায়ফ কফাগ্রীতায উলস্থলত লনলিত কযয়ত য়ফ।  

  

মূল্যােন দ্ধলত: অাংীজয়নয অাংগ্রয়ণ বা আয়োজয়নয রেযভাোয লফযীয়ত অজযন তবাগ য়র পূণ য নম্বয 

াওো মায়ফ। তয়ফ অজযন তবাগ না য়র গালণলতকায়য নম্বয কতযন য়ফ। 

 

প্রভাণক: অাংীজয়নয অাংগ্রয়ণ বায কাম যলফফযণী এফাং ালজযা।  

  

 

১.৪ শুদ্ধাচায াংক্রান্ত প্রলেণ আয়োজন  

 

লনজ কাম যারে এফাং আওতাীন কাম যারয়ে কভ যযত কর কভ যকতযা-কভ যচাযীয জন্য শুদ্ধাচায াংক্রান্ত 

প্রলেণ আয়োজন কযয়ত য়ফ এফাং এয রেযভাো ১.৪ নম্বয ক্রলভয়কয ৬ নম্বয করায়ভ উয়েখ কযয়ত য়ফ। 

৮-১১ করাভমূয় প্রয়মাজয ককাোর্ যায়য উক্ত রেযভাো প্রদ যন কযয়ত য়ফ। কভ যকতযা কভ যচালযয াংখ্যায 

উয লনব যয কযয়ফ কতটি ব্যায়চ প্রলেণ আয়োজন কযা য়ফ।  

 

মূল্যােন দ্ধলত: রেযভাোয লফযীয়ত কর কভ যকতযা/কভ যচালযয়ক শুদ্ধাচায াংক্রান্ত  প্রলেণ প্রদান  

কযা   য়র  পূণ য নম্বয াওো মায়ফ। তয়ফ অজযন তবাগ না য়র গালণলতকায়য নম্বয কতযন য়ফ। 

 

প্রভাণক: প্রলেয়ণয কনাটি, ালজযা ও েলফ। 
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১.৫ কভ য-লযয়ফ উন্নেন (টিওএন্ডইভুক্ত অয়কয়জা ভারাভার লনষ্পলত্তকযণ/নলথ লফনষ্টকযণ/লযষ্কায-লযচ্ছন্নতা 

বৃলদ্ধ/ভলরায়দয জন্য পৃথক ওোরুয়ভয ব্যফস্থা কযা ইতযালদ) 

 

আঞ্চলরক ও ভাঠম যায়েয কাম যারেমূ স্ব স্ব  কাম যারয়ে কভ য-লযয়ফ উন্নেন াংক্রান্ত কাম যক্রভ কমভন:  

টিওএন্ডইভুক্ত অয়কয়জা ভারাভার লনষ্পলত্তকযণ/নলথ লফনষ্টকযণ/লযষ্কায-লযচ্ছন্নতা বৃলদ্ধ/ভলরায়দয জন্য পৃথক 

ওোরুয়ভয ব্যফস্থা   ইতযালদ গ্রণ কযয়ফ। কাম যক্রয়ভয াংখ্যা ও ম্পন্ন কযায তালযখ লনধ যাযণ কয়য রেযভাো 

১.৫ ক্রলভয়কয ৬ নম্বয করায়ভ উয়েখ কযয়ত য়ফ  এফাং ৮-১১ করাভমূয় নেভালক লবলত্তয়ত উক্ত রেযভাো 

লফবাজন কয়য প্রদ যন কযয়ত য়ফ।  ২০২২-২৩ অথ যফেয়য প্রয়তযক কাম যারে কভ যলযয়ফ উন্নেন াংক্রান্ত 

কভয়ে ২ টি কাম যক্রভ গ্রণ কযয়ফ। উয়েখ্য, কভ য-লযকল্পনা কপ্রযয়ণয ভে লনফ যালচত কাম যক্রয়ভয নাভ, 

ফাস্তফােন প্রলক্রো ও প্রভাণক লায়ফ লক যফযা কযা য়ফ তায লফফযণ পৃথক াংযুলক্তয়ত লদয়ত য়ফ।  

াংযুলক্ত লনম্নরূ য়ফেঃ  

ক্রলভক নাং কাম যক্রয়ভয নাভ ফাস্তফােন প্রলক্রো প্রভাণক লায়ফ মা 

থাকয়ফ 

     

     

   

মূল্যােন দ্ধলত:    ২০২২-২৩ অথ যফেয়য গৃীত কভ য-লযয়ফ উন্নেন াংক্রান্ত লফলবন্ন কাম যক্রয়ভয াংখ্যা ও 

কাম যক্রভ ম্পন্ন কযায তালযয়খয রেযভাো অলজযত য়র পূণ য নম্বয াওো মায়ফ।  

প্রভাণক: কপাকার য়েন্ট কভ যকতযা কর্তযক তযালেত ফাস্তফােন প্রলতয়ফদন, াংলিষ্ট ে, অয়কয়জা ভারাভার 

লনষ্পলত্তয কেয়ে াংলিষ্ট কলভটিয বায কাম যলফফযণী, নলথ লফনষ্টকযয়ণয কেয়ে াংলিষ্ট কলভটিয বায 

কাম যলফফযণী, প্রয়মাজয কেয়ে েলফ ও অন্যান্য প্রভাণক। 

  

     ২: ক্রয়েয কেয়ে শুদ্ধাচাযেঃ    

২ ১ ২০২২-২৩ অথ য ফেয়যয   -        ওয়েফাইয়র্ প্রকা 

      ২০০ -        ১১ ২           ২০০ -        ১                         

                                                                               -

                  এফাং                     ৩১      ২০২২                       

              ।  

মূল্যােন দ্ধলত:  ২০২২-২৩                                        -        

                                           ।                                           

                   ককান                না।  

প্রভাণক: অলপ আয়দ ও স্ব স্ব         ।  

 

 

      

 



5 

 

     ৩ঃেঃ  শুদ্ধাচায াংলিষ্ট এফাং দুনীলত প্রলতয়যায়ধ ােক অন্যান্য কাম যক্রভ (অগ্রালধকায লবলত্তয়ত ১ নাং 

 নুযনতভ ৪ টি কাম যক্রভ)ঃেঃ  

 

৩ ১ কফা প্রদায়নয কেয়ে কযলজষ্টায়য প্রয়দে কফায লফফযণ ও কফাগ্রীতায ভতাভত াংযেণেঃ 

   

      াংলিষ্ট কাম যারে কথয়ক কম কর কফা প্রদান কযা ে ক কর কফা মাযা গ্রণ কযয়েন কই  

কফাগ্রীতায়দয ভতাভত গ্রয়ণয জন্য  কযলজষ্টায াংযেণ কযয়ত য়ফ। কযলজষ্টায়য কফায ভান ম্পয়কয  

ভতাভত কদোয জন্য কফাগ্রীতায়দয উদ্বদু্ধ কযয়ত য়ফ। 

  

 এ োড়াও                                                           আযও ৩          

                    কযয়ত য়ফ এফাং ফাস্তফােন কযয়ত য়ফ। 

 

মূল্যােন দ্ধলত: াংলিষ্ট কাম যারে                                                   

          ফাস্তফােন কযয়ত াযয়র তবাগ নম্বয াওো মায়ফ। 

 

প্রভাণক: স্ব স্ব ওয়েফাইর্, ে, কনাটি, েলফ, লবলিও ফা কাম যক্রভ াংলিষ্ট কময়কান প্রভাণক



লযলষ্ট-'ঘ’ 

 

                     আঞ্চলরক/ভাঠ ম যায়েয কাম যারয়েয শুদ্ধাচায ককৌর কভ য-লযকল্পনা, ২০২২-২০২৩  

আঞ্চলরক/ভাঠ ম যায়েয কাম যারয়েয নাভ: 

 

কাম যক্রয়ভয নাভ কভ যম্পাদন 

সূচক 

 

সূচয়কয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফােয়নযদালেত্বপ্রাপ্ত 

ব্যলক্ত/দ 

২০২২-

২০২৩ 

অথ যফেয়যয 

রেযভাো 

ফাস্তফােন অগ্রগলত লযফীেণ, ২০২২-২০২৩  ভন্তব্য 

রেযভাো/ 

অজযন 

১ভ 

ককাোর্ যায 

২ে 

ককাোর্ যায 

৩ে 

ককাোর্ যায 

৪থ য 

ককাোর্ যায 

কভার্ 

অজযন 

অলজযত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রালতষ্ঠালনক ব্যফস্থা………………………………  ... 

 ১.১ ননলতকতা কলভটিয 

বা আয়োজন 

বা 

আয়োলজত 

২ াংখ্যা   রেযভাো        

অজযন      

১.২ ননলতকতা কলভটিয 

বায লদ্ধান্ত ফাস্তফােন 

ফাস্তফালেত 

লদ্ধান্ত 

৪ %   রেযভাো        

অজযন      

১.৩ সুান প্রলতষ্ঠায 

লনলভত্ত অাংীজয়নয 

(stakeholders) 

অাংগ্রয়ণ  বা 

অনুলষ্ঠত বা ৪ াংখ্যা   রেযভাো        

অজযন      

১.৪ শুদ্ধাচায াংক্রান্ত 

প্রলেণ আয়োজন  

প্রলেণ 

আয়োলজত 

  ২ াংখ্যা   রেযভাো 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 অজযন      

১.৫ কভ য-লযয়ফ উন্নেন 

(স্বাস্থযলফলধ 

অনুযণ/টিওএন্ডইভুক্ত 

অয়কয়জা ভারাভার 

লনষ্পলত্তকযণ /লযষ্কায-

লযচ্ছন্নতা বৃলদ্ধ, 

ভলরায়দয জন্য পৃথক 

ওোরুয়ভয ব্যফস্থা 

ইতযালদ  

উন্নত কভ য-

লযয়ফ 

 ৩ াংখ্যা 

ও 

তালযখ 

  রেযভাো 

 

       

অজযন      

অজযন      

অজযন      
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-২- 

 

২.  ক্রয়েয কেয়ে শুদ্ধাচায ........................................................................ 

২.১ ২০২২-২৩ অথ য 

ফেয়যয ক্রে-লযকল্পনা  

ওয়েফাইয়র্ প্রকা 

ক্রে-

লযকল্পনা 

ওয়েফাইয়র্ 

প্রকালত 

৩ তালযখ   রেযভাো        

 

অজযন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩. শুদ্ধাচায াংলিষ্ট এফাং দুনীলত প্রলতয়যায়ধ ােক অন্যান্য কাম যক্রভ……………   (অগ্রালধকায লবলত্তয়ত ১  নাং নুযনতভ ৪ টি কাম যক্রভ) 

৩.১ কফা প্রদায়নয কেয়ে 

কযলজস্টায়য প্রয়দে কফায 

লফফযণ ও কফাগ্রীতায 

ভতাভত াংযেণ 

কযলজস্টায 

ারনাগাদকৃত 

৮ %   রেযভাো        

অজযন      

৩.২  ৮    রেযভাো        

অজযন      

৩.৩  ৮    রেযভাো        

অজযন      

৩.৪  ৮    রেযভাো        

অজযন      

অজযন      

অজযন      

 

লফ:দ্র:- ককান ক্রলভয়কয কাম যক্রভ প্রয়মাজয না য়র তায কাযণ ভন্তব্য করায়ভ উয়েখ কযয়ত য়ফ। 

 


