
আঞ্চলক/মাঠ পয যায়ের কায যায়ের নাম: বস্ত্র অলিদপ্তর, লবভাগীে কায যাে, চট্টগ্রাম। 

কায যক্রয়মর নাম কম যম্পাদন 

সূচক 

 

সূচয়কর 

মান 

একক 

 

বাস্তবােয়নর 

দালেত্বপ্রাপ্ত         

ব্যলি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ যবছয়রর 

ক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবােন অগ্রগলি পলরবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  মন্তব্য 

ক্ষ্যমাত্রা/ 

অজযন 

১ম 

ককাোর্ যার 

২ে 

ককাোর্ যার 

৩ে 

ককাোর্ যার 

৪র্ য 

ককাোর্ যার 

কমার্ 

অজযন 

অলজযি 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রালিষ্ঠালনক ব্যবস্থা………………………………..... 

১.১ ননলিকিা কলমটির 

ভা আয়োজন 

ভা 

আয়োলজি 

৪ ংখ্যা ক াকা পয়েন্ট, 

ননলিকিা কলমটি 

 

৪ ক্ষ্যমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজযন      

১.২ ননলিকিা কলমটির 

ভার লদ্ধান্ত বাস্তবােন 

বাস্তবালেি 

লদ্ধান্ত 

৬ % আবােক,  

ননলিকিা কলমটি 

৯০% ক্ষ্যমাত্রা ৯০% ৯০% ৯০% ৯০%    

অজযন      

১.৩ সুলান প্রলিষ্ঠার 

লনলমত্ত অংলীজয়নর 

(stakeholders) 

অংলগ্রয়ণ  ভা 

অনুলষ্ঠি ভা ৪ ংখ্যা ক াকা পয়েন্ট, 

ননলিকিা কলমটি 

২ ক্ষ্যমাত্রা  ১  ১    

অজযন      

 আঞ্চলক/মাঠ পয যায়ের কায যায়ের জািীে শুদ্ধাচার ককৌল কম য-পলরকল্পনা, ২০২১-২০২২ 

 

 



কায যক্রয়মর নাম কম যম্পাদন 

সূচক 

 

সূচয়কর 

মান 

একক 

 

বাস্তবােয়নর 

দালেত্বপ্রাপ্ত         

ব্যলি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ যবছয়রর 

ক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবােন অগ্রগলি পলরবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  মন্তব্য 

ক্ষ্যমাত্রা/ 

অজযন 

১ম 

ককাোর্ যার 

২ে 

ককাোর্ যার 

৩ে 

ককাোর্ যার 

৪র্ য 

ককাোর্ যার 

কমার্ 

অজযন 

অলজযি 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১.৪ শুদ্ধাচার ংক্রান্ত 

প্রললক্ষ্ণ আয়োজন 

প্রললক্ষ্ণ 

আয়োলজি 

২ ংখ্যা আবােক,  

ননলিকিা কলমটি 

২ ক্ষ্যমাত্রা 

 

 

 

১  

 

১  

 

  

অজযন      

১.৫ কম য-পলরয়বল উন্নেন 

(স্বাস্থযলবলি 

অনুরণ/টিওএন্ডইভুি 

অয়কয়জা মাামা 

লবনষ্টকরণ/পলরষ্কার-

পলরচ্ছন্নিা বৃলদ্ধ ইিযালদ 

উন্নি কম য-

পলরয়বল 

৩ ংখ্যা 

ও 

িালরখ 

আবােক,  

ননলিকিা কলমটি 

২ 

(০১-০৭-২১ 

কর্য়ক  

  ৩০-০৬-২২) 

ক্ষ্যমাত্রা 

 

১ 

(৩০-০৯-

২১) 

 ১ 

(৩০-০৩-

২২) 

    

অজযন      

১.৬ জািীে  শুদ্ধাচার 

ককৌল কম য-পলরকল্পনা, 

২০২১-২২ ও নত্রমালক 

পলরবীক্ষ্ণ প্রলিয়বদন 

বস্ত্র অলিদপ্তর, প্রিান 

কায যায়ে দালখ ও স্ব স্ব 

ওয়েবাইয়র্ 

আপয়াডকরণ 

 

 

 

 

কম য-

পলরকল্পনা  

ও নত্রমালক 

প্রলিয়বদন 

দালখকৃি ও 

আপয়াডকৃি 

৪ িালরখ ক াকা পয়েন্ট, 

ননলিকিা কলমটি 

১০-০৬-২০২১ 

থেকে   

১০-০৭- ২০২২ 

ক্ষ্যমাত্রা ০৫-১০-২১ ০৫-০১-

২২ 

০৫-০৪-

২২ 

২৯-০৬-

২২ 

   

অজযন      



কায যক্রয়মর নাম কম যম্পাদন 

সূচক 

 

সূচয়কর 

মান 

একক 

 

বাস্তবােয়নর 

দালেত্বপ্রাপ্ত         

ব্যলি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ যবছয়রর 

ক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবােন অগ্রগলি পলরবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  মন্তব্য 

ক্ষ্যমাত্রা/ 

অজযন 

১ম 

ককাোর্ যার 

২ে 

ককাোর্ যার 

৩ে 

ককাোর্ যার 

৪র্ য 

ককাোর্ যার 

কমার্ 

অজযন 

অলজযি 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১.৭ শুদ্ধাচার পুরস্কার 

প্রদান এবং  

পুরস্কারপ্রাপ্তয়দর িালকা 

ওয়েবাইয়র্ প্রকাল 

প্রদত্ত পুরস্কার ৩ িালরখ আবােক,  

ননলিকিা কলমটি 

৩০-০৬-২০২২ ক্ষ্যমাত্রা    ৩০-০৬-

২০২২ 

   

অজযন       

২.  ক্রয়ের কক্ষ্য়ত্র শুদ্ধাচার ........................................................................ 

২.১ ২০২১-২২ অর্ য 

বছয়রর ক্রে-পলরকল্পনা  

ওয়েবাইয়র্ প্রকাল 

ক্রে-

পলরকল্পনা 

ওয়েবাইয়র্ 

প্রকাললি 

৪ িালরখ ক াকা পয়েন্ট, 

ননলিকিা কলমটি 

৩০-০৯-২০২১ ক্ষ্যমাত্রা ৩০-০৯-

২০২১ 

      

 

অজযন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩. শুদ্ধাচার ংলিষ্ট এবং দুনীলি প্রলিয়রায়ি ােক অন্যান্য কায যক্রম…………….. (অগ্রালিকার লভলত্তয়ি নুযনিম পাঁচটি কায যক্রম) 

৩.১ ওোন স্টপ ালভ য 

চালুকরণ 

ওোন স্টপ 

ালভ য 

চালুকৃি 

৪ িালরখ ক াকা পয়েন্ট, 

ননলিকিা কলমটি 

০১-০৭-২০২১  ক্ষ্যমাত্রা ০১-০৭-

২০২১ 

      

অজযন      



কায যক্রয়মর নাম কম যম্পাদন 

সূচক 

 

সূচয়কর 

মান 

একক 

 

বাস্তবােয়নর 

দালেত্বপ্রাপ্ত         

ব্যলি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ যবছয়রর 

ক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবােন অগ্রগলি পলরবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  মন্তব্য 

ক্ষ্যমাত্রা/ 

অজযন 

১ম 

ককাোর্ যার 

২ে 

ককাোর্ যার 

৩ে 

ককাোর্ যার 

৪র্ য 

ককাোর্ যার 

কমার্ 

অজযন 

অলজযি 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৩.২  লবদুযৎ, পালন ও 

কর্লয় ান ব্যবায়র 

লমিব্যেী/ অপচে করাি 

কায যক্রম 

গৃহীত 

কায যক্রম/ 

প্রচারণা 

৪ ংখ্যা আবােক,  

ননলিকিা কলমটি 

১ ক্ষ্যমাত্রা  ১      

অজযন      

৩.৩ অল  পলরষ্কার 

পলরচ্ছন্ন রাখার লবয়ে 

য়চিনিামূক কায যক্রম 

গৃহীত 

কায যক্রম/ 

প্রচারণা 

৪ ংখ্যা আবােক,  

ননলিকিা কলমটি 

১ ক্ষ্যমাত্রা ১       

অজযন      

৩.৪ 

কম যকিযা/কম যচারীয়দর 

মায়ঝ শুদ্ধাচার ও দুনীলি 

লবয়ে য়চিনিামূক 

লদক লনয়দ যলনা প্রদান 

করা 

গৃহীত 

কায যক্রম/ 

প্রচারণা 

৪ ংখ্যা আবােক,  

ননলিকিা কলমটি 

২ ক্ষ্যমাত্রা  ১  ১    

অজযন      



কায যক্রয়মর নাম কম যম্পাদন 

সূচক 

 

সূচয়কর 

মান 

একক 

 

বাস্তবােয়নর 

দালেত্বপ্রাপ্ত         

ব্যলি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ যবছয়রর 

ক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবােন অগ্রগলি পলরবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  মন্তব্য 

ক্ষ্যমাত্রা/ 

অজযন 

১ম 

ককাোর্ যার 

২ে 

ককাোর্ যার 

৩ে 

ককাোর্ যার 

৪র্ য 

ককাোর্ যার 

কমার্ 

অজযন 

অলজযি 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৩.৫ অল  ধূমপান ও 

মাদকমুি রাখার 

কায যক্রম 

গৃহীত 

কায যক্রম/ 

প্রচারণা 

৪ ংখ্যা আবােক,  

ননলিকিা কলমটি 

১ ক্ষ্যমাত্রা ১       

অজযন      

 

লব:দ্র:- ককান ক্রলময়কর কায যক্রম প্রয়যাজয না য় িার কারণ মন্তব্য কায়ম উয়েখ করয়ি য়ব। 

 


