
          বস্ত্র অধিদপ্তর, ধবভাগীয় কায যায়, চট্টগ্রাম কায যায়য়র শুদ্ধাচার ককৌল কম য-পধরকল্পনা, ২০২২-২০২৩ এর ২য় ত্রৈমাধক অগ্রগধি প্রধিয়বদন  

                                                আঞ্চধক/মাঠ পয যায়য়র কায যায়য়র নাম: ফস্ত্র অধধদপ্তয, ধফবাগীয় কাম যারয়, চট্টগ্রাভ। 

 

কায যক্রয়মর নাম কম যম্পাদন 

সূচক 

 

সূচয়কর 

মান 

একক 

 

বাস্তবায়য়নরদাধয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যধি/পদ 

২০২২-

২০২৩ 

অর্ যবছয়রর 

ক্ষ্যমাৈা 

বাস্তবায়ন অগ্রগধি পধরবীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩  মন্তব্য 

ক্ষ্যমাৈা/ 

অজযন 

১ম 

ককায়ার্ যার 

২য় 

ককায়ার্ যার 

৩য় 

ককায়ার্ যার 

৪র্ য 

ককায়ার্ যার 

কমার্ 

অজযন 

অধজযি 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাধিষ্ঠাধনক ব্যবস্থা………………………………..... 

 ১.১ ত্রনধিকিা কধমটির 

ভা আয়য়াজন 

ভা 

আয়য়াধজি 

২ ংখ্যা সদস্য, ননধিকিা 

কধভটি 

     ২ ক্ষ্যমাৈা ১ ১ ১ ১ ১  .৫  

অজযন ১    ১ 

১.২ ত্রনধিকিা কধমটির 

ভার ধদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

বাস্তবাধয়ি 

ধদ্ধান্ত 

৪ % সংধিষ্ট কভ যচাযী ১০০% ক্ষ্যমাৈা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    ১  

অজযন ১০০    ১০০ 

১.৩ সুলান প্রধিষ্ঠার 

ধনধমত্ত অংলীজয়নর 

(stakeholders) 

অংলগ্রয়ণ  ভা 

অনুধষ্ঠি ভা ৪ ংখ্যা সদস্য, ননধিকিা 

কধভটি 

২ ক্ষ্যমাৈা  ১  ১     --  

অজযন      

১.৪ শুদ্ধাচার ংক্রান্ত 

প্রধলক্ষ্ণ আয়য়াজন  

প্রধলক্ষ্ণ 

আয়য়াধজি 

  ২ ংখ্যা ফপাকার য়য়ন্ট, 

ননধিকিা কধভটি 

২ ক্ষ্যমাৈা 

 

 

 

 

১ 

 

 

১ 

 

১  ১  

 

 অজযন     ১ 

১.৫ কম য-পধরয়বল উন্নয়ন 

(স্বাস্থযধবধি 

অনুরণ/টিওএন্ডইভুি 

অয়কয়জা মাামা 

ধনষ্পধত্তকরণ /পধরষ্কার-

পধরচ্ছন্নিা বৃধদ্ধ, 

মধায়দর জন্য পৃর্ক 

ওয়ালরুয়মর ব্যবস্থা 

ইিযাধদ  

উন্নি কম য-

পধরয়বল 

 ৩ ংখ্যা 

ও 

িাধরখ 

জনাফ ফভা: ভনধজর 

ধভয়া, সাঁট মুদ্রাক্ষধযক 

কাভ-কধিউটায 

অায়যটয 

২ 

(০১/০৭/২২ 

-

৩০/০৬/২৩) 

ক্ষ্যমাৈা 

 

১ 

(১/৯/২২) 

 

 

১ 

(১/২/২৩) 

১ 

(১/৬/২২) 

   - 

 

   

অজযন ১      - 

-২- 



২.  ক্রয়য়র কক্ষ্য়ৈ শুদ্ধাচার ........................................................................ 

২.১ ২০২২-২৩ অর্ য 

বছয়রর ক্রয়-পধরকল্পনা  

ওয়য়বাইয়র্ প্রকাল 

ক্রয়-পধরকল্পনা 

ওয়য়বাইয়র্ 

প্রকাধলি 

৩ িাধরখ জনাফ াম্মী 

নাজনীন সাথী, 

ধিসাফ সিকাধয 

৩০/৯/২২ ক্ষ্যমাৈা ৩০/৯/২২    - -  

 

অজযন 

 

২৮/০৭/২২ 

 

 

 

 

 

 

 

- 

৩. শুদ্ধাচার ংধিষ্ট এবং দুনীধি প্রধিয়রায়ি ায়ক অন্যান্য কায যক্রম…………….. (অগ্রাধিকার ধভধত্তয়ি ১নং নুযনিম ৪ টি কায যক্রম) 

৩.১ কবা প্রদায়নর কক্ষ্য়ৈ 

করধজস্টায়র প্রয়দয় কবার 

ধববরণ ও কবাগ্রীিার 

মিামি ংরক্ষ্ণ 

করধজস্টার 

ানাগাদকৃি 

৮ % জনাফ ফভািাম্মদ যায়দ 

ভূইঁয়া, উচ্চভান সিকাযী 

৪০ ক্ষ্যমাৈা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ২  

অজযন     ১০০ 

৩.২ দপ্তয়রর কবামূল্য এর 

রধলদ প্রদান ধনধিি করা 

যধয়দ ভাধ্যয়ভ 

ফসফা মূল্য গৃিীি 

৮ % জনাফ ফভািাম্মদ যায়দ 

ভূইঁয়া, উচ্চভান সিকাযী 

১০০ ক্ষ্যমাৈা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ২  

অজযন ১০০    ১০০ 

৩.৩কপাক কর্তযপক্ষ্ 

ধয়য়ব প্রদত্ত কবার িরণ 

ও পদ্ধধি ম্পয়কয 

য়চিনিা বৃধদ্ধর য়ক্ষ্য 

কবা প্তা পান 

ফছয়য ফকান 

একটি সপ্তািয়ক 

ফসফা সপ্তাি 

ধিয়সয়ফ ধনফ যাচন 

৮ সংখ্যা ফপাকার য়য়ন্ট, 

ননধিকিা কধভটি 

১ ক্ষ্যমাৈা    ১    

অজযন      

৩.৪দুনীধি ধবয়রািী 

প্রচারণা/কায যক্রম 

গৃীি 

কায যক্রম/প্রচারণা 

৮ সংখ্যা ফপাকার য়য়ন্ট, 

ননধিকিা কধভটি 

১ ক্ষ্যমাৈা   ১  ১ ৮  

অজযন     ১ 

 

 


