
ভাঠ ম যায়েয কাম যারয়েয জাতীে শুদ্ধাচায ককৌর কভ য-রযকল্পনা ও ফাস্তফােয়ন গ্রগরত রযফীক্ষণ কাঠায়ভা, ২০১9-২০20 

কাম যারয়েয নাভঃ উয়জরা রনফ যাী রপায়যয কাম যারে, রক্ষ্মীপুয দয।                                                 ংস্থা: উয়জরা রযলদ, রক্ষ্মীপুয দয। 

                  

 কাম যক্রভ সূচক একক 

দারেত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/প্রারনক 

আউরনট 

রবরিফছয 

২০১৮-

২০১9 

২০১৯-

২০২০ 

থ যফছয়যয 

রক্ষযভাত্রা 

গ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০১৯-২০২০ 

ভন্তব্য রক্ষযভাত্রা/প্রকৃত 

জযন 

১ভ 

ককাোট যায 

জুরাআ/১9-

কয়ে/১9 

২ে 

ককাোট যায 

য়টা/১9-

রডয়/১9 

৩ে 

ককাোট যায 

জানু/20-

ভাচ য/20 

৪থ য 

ককাোট যায 

এরপ্রর/20

-জুন/20 

1.   ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

১. প্রারতষ্ঠারনক ব্যফস্থা 

১.১ ননরতকতা করভটিয বা 

অয়োজন 

  

  

নুরষ্ঠত বা ংখ্যা 
উয়জরা রনফ যাী 

রপায 
-- 4 

রক্ষযভাত্রা 1 1 1 1 
 

প্রকৃত জযন 100% 100% 
   

১.২ ননরতকতা করভটিয 

সুারয ফাস্তফােন 

  

ফাস্তফারেত সুারয % 
উয়জরা রনফ যাী 

রপায 
-- ১০০% 

রক্ষযভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 
 

প্রকৃত জযন ১০০% ১০০% 100% 
  

১.৩ কাম যারয়ে শুদ্ধাচায 

প্ররতষ্ঠায কক্ষয়ত্র ন্তযাে 

রচরিতকযণ 

  

রচরিত ন্তযােমূ তারযখ 
উয়জরা রনফ যাী 

রপায 
-- 

৩১ রডয়ম্বয 

২০১9 

রক্ষযভাত্রা -- 

৩১ 

রডয়ম্বয 

২০১9 

-- -- 
 

প্রকৃত জযন -- 

৩১ 

রডয়ম্বয 

২০১* 
   

২. য়চতনতা বৃরদ্ধ 

২.১ য়চতনতা বৃরদ্ধমূরক 

বা 

  

  

নুরষ্ঠত বা ংখ্যা 
উয়জরা রনফ যাী 

রপায 
-- ১২ 

রক্ষযভাত্রা ৩ ৩ ৩ ৩ 
 

প্রকৃত জযন ১০০% ১০০% 
   

২.২ জাতীে শুদ্ধাচায ককৌর 

ংক্রান্ত প্ররক্ষণ প্রদান 

  

প্ররক্ষণাথীয ংখ্যা ংখ্যা 
উয়জরা রনফ যাী 

রপায 
-- 1০০ 

রক্ষযভাত্রা 2৫ 2৫ 2৫ 2৫ 
 

প্রকৃত জযন ১০০% ১০০% 
   



৩. শুদ্ধাচায চচ যায জন্য প্রয়নাদণা প্রদান 

৩.১ শুদ্ধাচায পুযস্কায প্রদান 

নীরতভারা, ২০১৭ এয 

রফধানানুায়য শুদ্ধাচায 

পুযস্কায প্রদান 

প্রদি পুযস্কায ংখ্যা 

উয়জরা 

রনফ যাী 

রপায 
 

2 

রক্ষযভাত্রা - - - 2 
 

প্রকৃত জযন - - - 
  

৪. আ-গবন্যযান্স  ও কফায ভান উন্নীতকযণ 

৪.১ কফাপ্রদান প্ররতশ্রুরত 

ফাস্তফােন 

 

কফা প্রদান প্ররতশ্রুরতয়ত 

ফরণ যত ভয়েয ভয়ে 

কফা প্রদান 

% 
উয়জরা রনফ যাী 

রপায 
-- ১০০% 

রক্ষযভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 
 

প্রকৃত জযন ১০০% ১০০% 100% 
  

৪.২ আ-কটন্ডায চালুকযণ 

 
আ-কটন্ডায চালুকৃত তারযখ 

উয়জরা রনফ যাী 

রপায 
-- 

৩১ ভাচ য 

২০১9 

রক্ষযভাত্রা -- -- 
৩১ ভাচ য 

২০১9 

-- 

  

প্রকৃত জযন 
     

৪.৩ দযত্র/ককায়টন/কনাটি 

ওয়েফাআয়ট প্রকা 

দযত্র/ককায়টন/কনাটি 

ওয়েফাআয়ট প্রকারত 
ংখ্যা 

উয়জরা রনফ যাী 

রপায 
-- ৬ 

রক্ষযভাত্রা -- -- -- 

 

৬ 

 
 

প্রকৃত জযন 
     

৪.৪ রফরবন্ন ভােভ (াভারজক 

কমাগায়মাগ ভােভ) ব্যফায কয়য 

নরাআন কনপায়যন্স অয়োজন 

নুরষ্ঠত নরাআন 

কনপায়যন্স 
ংখ্যা 

উয়জরা রনফ যাী 

রপায 
-- ৮ 

রক্ষযভাত্রা ২ ২ ২ ২ 
 

প্রকৃত জযন ১০০% ১০০% 100% 
  

৪.৫ দাপ্তরযক কায়জ কাার 

রভরডো ব্যফায 

দাপ্তরযক কায়জ কাার 

রভরডো কজ চালু 
তারযখ 

উয়জরা রনফ যাী 

রপায 

৩০ য়টাফয 

২০১৭ 
-- 

রক্ষযভাত্রা 

৩০ 

য়টাফয 

২০১৭ 

-- -- -- 
 

প্রকৃত জযন 

৩০ 

য়টাফয 

২০১৭ 

-- -- -- 
 

৪.৬ দাপ্তরযক কায়জ আউরনয়কাড 

ব্যফায 

আউরনয়কাড ব্যফায  

কয়য দাপ্তরযক কাজ 

ম্পাদন 

% 
উয়জরা রনফ যাী 

রপায  
১০০% 

রক্ষযভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 
 

প্রকৃত জযন ১০০% ১০০% 100% 
  

 

৫. জনয়ফা জীকযয়ণয রয়ক্ষয উদ্ভাফনী উয়যাগ ও কফা দ্ধরত জীকযণ 

৫.১ ভাঠ ম যায়েয কাম যারে উদ্ভাফনী কভ যরযকল্পনা তারযখ উয়জরা -- ৩১রডয়ম্বয রক্ষযভাত্রা -- -- -- -- 
 



কর্তযক  ফারল যক উদ্ভাফনী 

রযকল্পনা ২০১9-20 প্রণেন 

প্রণীত রনফ যাী 

রপায 

২০১9 ৩১রডয়ম্বয 

২০১9 

প্রকৃত জযন 
 

৩১রডয়ম্বয 

২০১9    

৫.২ ভাঠ ম যায়েয কাম যারে 

কর্তযক ২০১9 ায়রয  ফারল যক 

উদ্ভাফনী রযকল্পনা নুমােী 

কভয়ক্ষ দুআটি উদ্ভাফনী উয়যাগ 

ফাস্তফােন 

ফাস্তফারেত উদ্ভাফনী 

উয়যাগ 
তারযখ 

উয়জরা 

রনফ যাী 

রপায 

-- 
৩১ রডয়ম্বয 

২০১9 

রক্ষযভাত্রা -- 
৩১ রডয়ম্বয 

২০১৭ 
-- -- 

 

প্রকৃত জযন -- 
৩১ রডয়ম্বয 

২০১9    

৫.৩ ভাঠ ম যায়েয কাম যারয়েয 

কভয়ক্ষ একটি কয়য কফা 

দ্ধরত জীকযয়ণয উয়যাগ 

গ্রন 

কফা দ্ধরত 

জীকযণকৃত 
তারযখ 

উয়জরা 

রনফ যাী 

রপায 

-- 
৩০জুরাআ 

২০১9 

রক্ষযভাত্রা 
৩০জুরাআ 

২০১9 
-- -- -- 

 

প্রকৃত জযন 
৩০জুরাআ 

২০১9 
-- -- -- 

 

৬. জফাফরদর রিারীকযণ 

৬.১  দ্রুততভ ভয়ে রবয়মাগ 

রনষ্পরি  
রবয়মাগ রনষ্পরিকৃত রদন 

উয়জরা 

রনফ যাী 

রপায 

-- ৫রদন 
রক্ষযভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

 

 

প্রকৃত জযন ১০০% ১০০% 100% 
  

৬.২  রবয়মাগ রনষ্পরি  কয়য 

ংরিষ্ট ব্যরিয়ক ফরতকযণ 

রবয়মাগ রনষ্পরিকৃত 

ফরতকযণ 
রদন 

উয়জরা 

রনফ যাী 

রপায 

-- ২ রদন 

রক্ষযভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 
 

 

প্রকৃত জযন ১০০% ১০০% 100% 
  

৬.৩  তথ্য রধকায অআয়নয 

অওতাে দারেত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায  

নাভ ও ঠিকানা ওয়েফাআয়ট 

প্রকা 

দারেত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায  

নাভ ও ঠিকানা 

ওয়েফাআয়ট প্রকারত 

তারযখ 

উয়জরা 

রনফ যাী 

রপায 

-- 
৩১ জুরাআ 

২০১9 

রক্ষযভাত্রা 
৩১ জুরাআ 

২০১9 
-- -- -- 

 

 

প্রকৃত জযন 
৩১ জুরাআ 

২০১9     

৬.৪  তথ্য রধকায অআয়নয 

অওতাে দারেত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায 

নরাআন প্ররক্ষণ 

নরাআন প্ররক্ষয়ণ 

নদপ্রাপ্ত 
তারযখ 

উয়জরা 

রনফ যাী 

রপায 

-- 
৩১ ভাচ য 

২০১9 

রক্ষযভাত্রা -- -- 
৩১ ভাচ য 

২০১9 
-- 

 

প্রকৃত জযন 
     

৬.৫  দূনীরত প্ররতয়যাধ 

ম্পরকযত  কাম যক্রভ (কমভন- 

আয়রকট্ররনক উরস্থরত, 

দূনীরত প্ররতয়যাধ 

ম্পরকযত  গৃীত 

কাম যক্রভ 

ংখ্যা 

উয়জরা 

রনফ যাী 

রপায 

-- ৮ 

রক্ষযভাত্রা ২ ২ ২ ২ 
 

প্রকৃত জযন ১০০% ১০০% 
   



গনশুনানী) গ্রন 

৬.৬  দপ্তয/ংস্থায দূনীরতয 

কক্ষত্রমূ (Grey Area) 

রচরিতকযণ 

রচরিত কক্ষত্রমূ ংখ্যা 

উয়জরা 

রনফ যাী 

রপায 

-- ৬ 
রক্ষযভাত্রা -- ২ ২ ২ 

 

 

প্রকৃত জযন -- ২ 
   

৭. কাম যারয়েয শুদ্ধাচায ংরিষ্ট কম ককান কাম যক্রভ (কাম যারে প্রধান/করভটি কর্তযক রনধ যারযত) 

৭.১ যকাযী কভ যচাযী অচযণ 

রফরধভারা ১৯৭৯ ও যকাযী 

কভ যচাযী (শংখরা ও অীর) 

রফরধভারা ১৯৮৫ রফলেক 

প্ররক্ষণ 

কভ যচাযীয়দয প্ররক্ষণ 

কামক্রভ 
ংখ্যা 

উয়জরা 

রনফ যাী 

রপায 

-- ৪ 

রক্ষযভাত্রা ১ ১ ১ ১ 
 

প্রকৃত জযন ১০০% ১০০% 100% 
 

 

 

৭.২ আ-নরথ ও ন্যান্য 

করম্পউটায রবরিক রডরজটার 

কামক্রভ রফলয়ে কভ যচাযীয়দয 

ারফ যক দক্ষতা বৃরদ্ধয রয়ক্ষয 

প্ররক্ষণ/স্টাপ বা 

প্ররক্ষণ/স্টাপ বা ংখ্যা 

উয়জরা 

রনফ যাী 

রপায 

-- ৪ 

রক্ষযভাত্রা ১ ১ ১ ১ 
 

প্রকৃত জযন ১০০% ১০০% 100% 
 

 

 

৮. থ য ফযাদ্দ 

৮.১ শুদ্ধাচায ংক্রান্ত রফরবন্ন 

কাম যক্রভ ফাস্তফােয়নয জন্য 

অনুভারনক (Indicative) 

থ য ফযাদ্দ 

ফযাদ্দকৃত থ য রক্ষ টাকা 

উয়জরা 

রনফ যাী 

রপায 

-- ১,০০,০০০/- 

রক্ষযভাত্রা ২৫,০০০/-- -২৫,০০০/- ২৫,০০০/ ২৫,০০০/ 
 

প্রকৃত জযন -- -- 
   

৯. রযফীক্ষণ 

৯.১ জাতীে শুদ্ধাচায ককৌর 

কভ য-রযকল্পনা ও ফাস্তফােন 

রযফীক্ষণ কাঠায়ভা প্রণেন 

রযফীক্ষণ কাঠায়ভা 

প্রণীত 
তারযখ 

উয়জরা 

রনফ যাী 

রপায 

-- 
৩১  ভাচ য 

২০১9 

রক্ষযভাত্রা -- -- 
৩১  ভাচ য 

২০১9 
-- 

 

প্রকৃত জযন 
     

৯.২ জাতীে শুদ্ধাচায ককৌর 

কভ য-রযকল্পনা ও ফাস্তফােন 

রযফীক্ষণ প্ররতয়ফদন 

দপ্তয/ংস্থা/উদ্ধযতন কাম যারয়ে 

দারখর 

রযফীক্ষণ প্ররতয়ফদন  

দারখরকৃত 
ংখ্যা 

উয়জরা 

রনফ যাী 

রপায 

-- ২ 

রক্ষযভাত্রা -- -- ১ ১ 
 

প্রকৃত জযন -- -- 
   

 



 

অগাভী ০৪ (চায) ভায়য কভ যরযকল্পনা 

কাম যক্রভমূ কভ যম্পাদন সূচকমূ একক রক্ষযভাত্রা অগস্ট ২০১9 

ম যন্ত জযন 

ভেীভা ভন্তব্য 

কয়েম্বয 

২০১9 

য়টাফয 

২০১9 

নয়বম্বয 

২০১9 

রডয়ম্বয 

২০১9 

 

১। ভাননীে প্রধানভন্ত্রীয ১০টি রফয়ল উয়যাগ         

ক. একটি ফারি একটি খাভায ক. ১ উকাযয়বাগী রনফ যাচন ংখ্যা 8820 6453 591 592 592 592  

ক. ২ ঋণ সুরফধা প্রদান ংখ্যা 4216 2520 424 424 424 424  

খ. অশ্রেণ প্রকল্প খ. ১ প্রকল্প স্থান ০১টি - - - - - -  

খ. ২ উকাযয়বাগী রযফায রনফ যাচন ংখ্যা ১৫০ টি       

খ. ৩ উকাযয়বাগী করাক রনফ যাচন ংখ্যা ৩০০ জন       

গ. রডরজটার ফাংরায়দ গ. ১ উন্নেন কভরায অয়োজন ংখ্যা 2 - -- 01    

 গ. ২ ওয়েফ কাট যার রযয়ো য প্ররক্ষণ কভ যসূচী ংখ্যা        

 গ. ৩ ওয়েফ কাট যায রযয়ো য প্ররক্ষণ ককায় য প্ররক্ষণাথী ংখ্যা        

 গ. ৪ আ-নরথ রয়স্টভ  প্ররক্ষণ কভ যসূচী ংখ্যা        

 গ. ৫ আ-নরথ রয়স্টয়ভ প্ররক্ষণাথী ংখ্যা        

ঘ. রক্ষা ােতা ঘ. ১ প্রাথরভক ম যায়ে সুরফধায়বাগী রক্ষাথীয়দয রববাফকয়দয ভায়ঝ উবৃরি 

প্রদান কাম যক্রভ ভরনটরযং 

% ১০০ ৯৮ ৯৯ ১০০ ১০০ ১০০  

 ঘ. ২ স্দাতক ম যায়ে কভাফাআর ব্যাংরকং এয ভােয়ভ উবৃরি ও টিউন রপ 

প্রদান কাম যক্রভ ভরনটরযং 

% 100 755 637 637    

ঙ. নাযীয ক্ষভতােন ঙ. ১ জরেতা রনফ যাচন (০৫ কযাটাগরযয়ত) % ০৫ ০৫ জন - ০৫ রনফ যাচন 

প্ররক্রোধীন 

০৫ রনফ যাচন 

প্ররক্রোধীন 

০৫ জন  

 ঙ. ২ করম্পউটায প্ররক্ষণ ংখ্যা ৬০ ৩০ জন ৩০ জন ৩০ জন ৩০ জন ৩০ জন  

 ঙ. ৩ করাআ প্ররক্ষণ ংখ্যা ২০ ২০ জন ২০ জন ২০ জন ২০ জন ২০ জন  

চ. ফায জন্য রফদুযৎ চ. ১ রফদুযতােন %        

ছ. করভউরনটি রিরনক ও রশু 

রফকা 

ছ. ১ রযফায রযকল্পনা কফা চালুকৃত করভউরনটি রিরনক রযদ যন  12 08 01 01    

জ. াভারজক রনযািা কভ যসূচী জ. ১ াভারজক রনযািা কভ যসূচী রযদ যন ংখ্যা ৩৩ ৫ ৬ ১১ ১১ ১১  

 জ. ২ উকাযয়বাগী রনফ যাচন ংখ্যা ২৯৫৯ - - - ২৯৫৯ ২৯৫৯  

ঝ. রফরনয়োগ রফকা ঝ. ১ ক্ষুদ্র ও কুঠিয রল্প কাযখানা স্থান         

 ঝ. ২ রফরনয়োগ কভ যসূচী         

ঞ. রযয়ফ সুযক্ষা রযয়ফ 

করভটিয বায অয়োজন 

রযয়ফ করভটিয বায অয়োজন         

 

 

 

 

 



 

রক্ষ্মীপুয কজরায অআন শঙ্খরা রযরস্থরত স্বাবারফক যাখায রয়ক্ষয অগাভী ৪ (চায) ভায়য কভ যরযকল্পনা 

ক্র:নং গৃীত কভ যসূচী ফাস্তফােন প্ররক্রো একক রক্ষযভাত্রা/২০১9 অগস্ট/২০১9 

ম যন্ত জযন 

ভা রবরিক ফাস্তফােন গ্রগরতয ায ফাস্তফােন 

গ্রগরতয 

ায 

      কয়েম্বয/ 

২০১9 

য়টাফয 

/২০১9 

নয়বম্বয /২০১9 রডয়ম্বয/ 

২০১9 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১ কজরা অআন-শঙ্খরা করভটিয 

বা নুষ্ঠান 

(ক) প্ররত ভায় বা কয়য অআন-শঙ্খরা উন্নেয়ন 

কাম যকয দয়ক্ষ গ্রণ ও ফাস্তফােন গ্রগরত 

ম যায়রাচনা 

(খ) ংরিষ্ট কয়রয জফাফরদরতা রনরিতকযা 

ংখ্যা        

২ উয়জরা অআন-শঙ্খরা 

করভটিয বা রনেরভত 

নুষ্ঠান, রদ্ধান্ত গ্রণ 

(ক) উয়জরা অআন-শঙ্খরা করভটিয কর দয়েয 

উরস্থরত  রনরিত কযা 

(খ) উয়জরা অআন-শঙ্খরা করভটিয কর দে, 

জনপ্ররতরনরধ ও গণ্যভান্য ব্যরিফয়গ যয উরস্থরতয়ত 

ংরিষ্ট উয়জরায অআন-শঙ্খরা উন্নেয়ন রদ্ধান্ত গ্রণ 

ও ফাস্তফােন গ্রগরত কজরা করভটিয বাে উয়জরা 

রনফ যাী রপাযগয়ণয উরস্থরতয়ত ম যায়রাচনা  

(গ) ংরিষ্ট কয়রয জফাফ রদরতা রনরিত কযা 

ংখ্যা ১২ ০৮ ১ ১ 1 1 10০% 

৩ আউরনেন অআন-শঙ্খরা 

করভটিয়ক কাম যকয কযা 

উয়জরা রনফ যাী রপায ও রপায আনচাজয এয 

উরস্থরতয়ত আউরনেন অআন-শঙ্খরা করভটিয রনেরভত 

বা নুষ্ঠান রনরিত কযা 

ংখ্যা        

৪ কজরা ম্যারজয়েট কর্তযক 

উয়জরা ম যায়ে ারফ যক 

অআন-শঙ্খরা রযরস্থরত 

ম যায়রাচনায রনরভি 

ভতরফরনভে বায  অয়োজন 

কযা 

(ক) স্থানীে ংদ দে, উয়জরা অআন-শঙ্খরা 

করভটিয কর দে, জনপ্ররতরনরধ ও গণ্যভান্য 

ব্যরিফয়গ যয উরস্থরতয়ত ংরিষ্ট উয়জরায অআন-

শঙ্খরা উন্নেয়ন রদ্ধান্ত গ্রণ ও ফাস্তফােন গ্রগরত 

ম যায়রাচনায রনরভি ভতরফরনভে বায অয়োজন কযা 

ংখ্যা        

৫ কজরা ককায করভটিয বা 

অফান কযা 

ারফ যক অআন-শঙ্খরা রযরস্থরত ম যায়রাচনাে ও উন্নেয়ন 

কজরা ককায করভটিয দেয়দয উরস্থরতয়ত জরুরয বা 

অফান, রযরস্থরত রফয়ফচনাে সুরনরদ যষ্ট রদ্ধান্ত গ্রণ ও 

ফাস্তফােন 

ংখ্যা        

৬ ভ্রাম্যভান অদারয়তয কাম যক্রভ 

ফািায়না 

(ক) কভাফাআর ককাট য অআন, ২০০৯ এয তপররভূি 

অআনমূয়য অয়রায়ক কাম যকয ও পরপ্রসূ কভাফাআর 

ককাট য  রযচারনা রনরিত কযা 

(খ) উয়জরা রনফ যাী রপায, কাযী করভনায 

(ভূরভ) ও কজরা প্রায়নয প্রয়তযক রনফ যাী ম্যারজয়েট 

কর্তযক প্ররতভায় কভয়ক্ষ ০৩টি কয়য কভাফাআর ককাট য  

রযচারনা রনরিত কযা 

ংখ্যা 

 

ংখ্যা 

৫০ 

 

৫৫ 

২৫ 

 

২ 

০৩ 

 

০১ 

 

০৫ 

 

০১ 

- 

 

- 

- 

 

-- 

৬৫% 

 

৮% 



 

৭ কজরা টাস্কয়পা য করভটিয 

রনেরভত রবমান 

রনফ যাী ম্যারজয়েট, কাযী রযচারক, ভাদক দ্রব্য 

রনেন্ত্রণ রধদপ্তয, পুরর রফবাগ, ও অনায দেয়দয  

ভন্বয়ে, কচাযাচারান প্ররতয়যাধ এফং ভাদক ব্যফােী ও 

ভাদকয়ফীয়দয রফরুয়দ্ধ ভায় কভয়ক্ষ ০৪টি টাস্কয়পা য 

এয রবমান রযচারনা কযা 

ংখ্যা        

৮ কপৌজদাযী ভাভরায রনষ্পরি 

বৃরদ্ধকযা 

(ক) প্ররতয়যাধমূরক ব্যফস্থা রয়য়ফ দায়েযকৃত ১০৭ 

ধাযায ভাভরায দ্রুত রনষ্পরিয রয়ক্ষয রনেরভত ককাট য 

রযদ যন  

(খ) তাৎক্ষরণক প্ররতকায ও জরুরয ফস্থায 

কভাকায়ফরাে কপৌজদাযী কাম যরফরধয ১৪৪ ধাযায 

অওতাে রুজুকৃত ভাভরামূ দ্রুত রনষ্পরিয রয়ক্ষয 

রনেরভত ককাট য রযদ যন 

(গ) কভাফাআর ককাট য অীর ভাভরায দ্রুত রনষ্পরি 

রনরিতকযণ 

%        

৯ থানা রযদ যন (ক) াধাযণ ডােযী, ৫৪ ধাযায যাধ, কগ্রপতাযী 

য়যাোনা তারভর আতযারদ রফলে রযদ যন 

ংখ্যা        

অগাভী ০৪ (চায) ভায়য কভ যরযকল্পনা 

কাম যক্রভমূ কভ যম্পাদন সূচকমূ একক রক্ষযভাত্রা অগস্ট ২০১9 

ম যন্ত জযন 

ভেীভা ভন্তব্য 

কয়েম্বয 

২০১9 

য়টাফয 

২০১9 

নয়বম্বয 

২০১9 

রডয়ম্বয 

২০১9 

 

১। িক রনযািা রনরিতকযণ         

ক. রপটয়ন ও কযরজয়েন রফীন বফধ 

মানফান রচরিতকযণ ও রাআয়ন্সরফীন 

চারকযা মায়ত যাস্তাে  গারি চারায়ত না ায়য 

এ রফলয়ে অআনগত ব্যফস্থা  গ্রণ 

ক. ১ কভাটযমান োয়দ ১৯৮৩ নুমােী ভ্রাম্যভান অদারত রযচারনা। ংখ্যা 

 

৮ ০৬ -- -- -- --  

গারিয়ত রাগায়না বফধ ফাম্পায,এয়ের, হুক 

ও গারি মত্রতত্র ারকযং এয রফরুয়দ্ধ অআনগত 

ব্যফস্থা গ্রণ 

ক. ১ কভাটযমান োয়দ ১৯৮৩ নুমােী ভ্রাম্যভান অদারত রযচারনা। ংখ্যা 

 

৮ -- -- -- -- --  

কাজীরফ গারি চারকয়দয রনেরভত প্ররক্ষণ 

কভ যারা 

কজরা প্রাক ও রফঅযটিএ কর্তযক প্ররক্ষণ অয়োজন ংখ্যা --       

প্ররত ১ ভা য য কজরা ও উয়জরা িক 

রনযািা করভটিয বা নুষ্ঠায়নয রদ্ধান্ত 

 ংখ্যা ৪ ০১ -- ০১ -- --  

 

 

উয়জরা রনফ যাী রপায 

রক্ষ্মীপুয দয 

 

 


