
                            আঞ্চলিক সমবায় ইনলিটিউট, ফেনী এর জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ মপরর ল্পনা, ২০২১ - ২০২২  

 
 

 ার্ মক্রমর্র নার্ 

 র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১ -

২০২২ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্া্া 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২১ - ২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্া্া/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারন  ব্যবস্থা :  

১.১ ননরত তা  রর্টি সভা আময়াজন সভা আময়ারজত ৪ সংখ্যা প্রধান 

সহকারী ৪ 
লক্ষ্যর্া্া ১ ১ ১ ১ 

   

অজমন -- -- -- --  

১.২ ননরত তা  রর্টির সভার রসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত রসদ্ধান্ত ৬ % প্রধান 

সহকারী ৮০ 
লক্ষ্যর্া্া ৮০ ৮০ ৮০ ৮০ 

   

অজমন -- -- -- -- 
 

১.৩ সুশাসন প্ররতষ্ঠার রনরর্ত্ত 

অংশীজমনর (stakeholders) 

অংশগ্রহমণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ৪ সংখ্যা প্রধান 

সহকারী ২ 

লক্ষ্যর্া্া -- ১ -- ১    

অজমন -- -- -- --  

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্ররশক্ষ্ণ 

আময়াজন  

প্ররশক্ষ্ণ 

আময়ারজত 

২ সংখ্যা প্রলিক্ষক 

২ 

লক্ষ্যর্া্া -- ১ -- ১    

অজমন -- -- -- -- 
 

১.৫  র্ ম-পররমবশ উন্নয়ন (স্বাস্থযরবরি 

অনুসরণ/ টিওএন্ডইভুি অম মজা 

র্ালার্াল রবনষ্ট রণ/ পররষ্কার-

পররচ্ছন্নতা বৃরদ্ধ ইতযারদ  

উন্নত  র্ ম-

পররমবশ 

৩ সংখ্যা 

ও 

তাররখ 

প্রধান 

সহকারী 

১ 

লক্ষ্যর্া্া -- 
৩০ 

লিসসম্বর 
-- --    

অজমন -- -- -- --  

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল 

 র্ মপরর ল্পনা, ২০২১-২২ ও 

ন্র্ারস  পররবীক্ষ্ণ প্ররতমবদন 

দপ্তর/সংস্থায় দারখল ও স্ব স্ব 

ওময়বসাইমর্ আপমলাড রণ  

  র্ মপরর ল্পনা ও 

ন্র্ারস  

প্ররতমবদন 

দারখলকৃত ও 

আপমলাডকৃত  

৪ তাররখ প্রধান 

সহকারী 
৩০ ফসসে/২১ 

৩০ লিসস/২১ 

৩০ মার্ চ/২২ 

৩০ জুন/২২ 

লক্ষ্যর্া্া 

 

৩০ 

ফসসে/২১ 

৩০ 

লিসস/২১ 

৩০ 

মার্ চ/২২ 

৩০ 

জুন/২২ 

   

অজমন -- -- -- --  

১.৭ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এবং 

পুরস্কার প্রাপ্তমদর তারল া 

ওময়বসাইমর্ প্র াশ 

প্রদত্ত পুরস্কার ৩ তাররখ প্রধান 

সহকারী 

১ 
লক্ষ্যর্া্া -- -- -- 

৩০ 

জুন/২২ 

   

অজমন -- -- -- --  

২.  ক্রময়র কক্ষ্ম্ শুদ্ধাচার .............. 

৪ তাররখ 
১ 

লক্ষ্যর্া্া        



 ার্ মক্রমর্র নার্ 

 র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১ -

২০২২ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্া্া 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২১ - ২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্া্া/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

২.১ ২০২১-২২ অর্ ম বছমরর ক্রয়-

পরর ল্পনা ওময়বসাইমর্ প্র াশ 

ক্রয়-পরর ল্পনা 

ওময়বসাইমর্ 

প্র ারশত 

প্রধান 

সহকারী 

অজমন      

৩. শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এবং দুনীরত প্ররতমরামি সহায়  অন্যান্য  ার্ মক্রর্…………….. (অগ্রারি ার রভরত্তমত নুযনতর্ পাঁচটি  ার্ মক্রর্) 

৩.১ লসটিসেন র্াটার বাস্তবায়ন লসটিসেন র্াটার 

দৃ্শ্যমানকরণ 
৪ তালরখ 

প্রধান 

সহকারী 
৩০ লিসসম্বর 

লক্ষ্যর্া্া -- 
৩০ 

লিসসম্বর 
-- -- -- 

-- -- 

অজমন -- -- -- -- -- 

৩.২ কযাম্পাস ধূমপান মূক্ত 

ফ াষনাকরণ করা 

ধূমপান মূক্ত 

কযাম্পাস ৪ তালরখ 

প্রলিক্ষক 

৩০ জুিাই 

লক্ষ্যর্া্া জুিাই/২১ -- -- -- -- 

-- -- 
অজমন -- -- -- -- -- 

৩.৩ কযাম্পাস পলিলিন বেচমূক্ত  

ফ াষনা করা 

পলিলিন মূক্ত 

কযাম্পাস ৪ তালরখ 

প্রলিক্ষক 

৩০ জুিাই 

লক্ষ্যর্া্া জুিাই/২১ -- -- -- -- 

-- -- 
অজমন -- -- -- -- -- 

৩.৪ “রনমজর  াজ রনমজ  র“ 

মাধ্যমর্  যাম্পাস পররচ্ছন্ন রণ 

পলরচ্ছন্ন   

কযাম্পাস ৪ সংখ্যা 

প্রলিক্ষক 

২০ 

লক্ষ্যর্া্া ০৫ ০৫ ০৫ ০৫ -- 

-- -- 
অজমন -- -- -- -- -- 

৩.৫ অরভমর্াগ বাক্স স্থাপন অলিস াগ বাক্স 

স্থালপত ৪ তালরখ 

প্রধান 

সহকারী ৩০ জুিাই 

লক্ষ্যর্া্া জুিাই/২১ -- -- -- -- 

-- -- 
অজমন     -- 

 

 

 

 


