
রযরষ্ট-ক’ 

ভূরভআীরবফোর্ড েযজোতীয়শুদ্ধোচোযবকৌরকভ ে-রযকল্পনো,২০২২-২০২৩   

দপ্তযংস্থোযনোভ:ভূরভআীরবফোড ে। 

কোম েক্রর্ভযনোভ কভ েম্পোদন

সূচক 
সূচর্কয

ভোন 
একক ফোস্তফোয়র্নয

দোরয়ত্বপ্রোপ্ত

ব্যরি/দ 

২০২২-

২০২৩   

অথ েফছর্যয

রক্ষ্যভোত্রো 

ফোস্তফোয়নঅগ্রগরতরযফীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩ 

রক্ষ্যভোত্রো/ 
অজেন 

১ভ

বকোয়োর্ েোয 
২য়

বকোয়োর্ েোয 
৩য়

বকোয়োর্ েোয 
৪থ ে

বকোয়োর্ েোয 
বভোর্

অজেন 
অরজেত

ভোন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 
১.প্রোরতষ্ঠোরনকব্যফস্থো...........................................২২ 
১.১ননরতকতোকরভটিযবোআর্য়োজন বো

আর্য়োরজত 
৪ ংখ্যো বপোকোর

র্য়ন্ট

কভ েকতেো

(NIS) 

০৪ রক্ষ্যভোত্রো ০১ ০১ ০১ ০১   

অজেন       

১.২ননরতকতোকরভটিযবোযরদ্ধোন্তফোস্তফোয়ন ফোস্তফোরয়ত

রদ্ধোন্ত 
৬ % বপোকোর

র্য়ন্ট

কভ েকতেো

(NIS) 

১০০% রক্ষ্যভোত্রো ২৫% ২৫% ২৫% ২৫%   

অজেন       

১.৩সুোনপ্ররতষ্ঠোযরনরভত্তঅংীজর্নয(stakeholder) অংগ্রর্ণ
বো 

অনুরষ্ঠতবো ২ 

ংখ্যো 
রচফ, ভূরভ

আীরবফোড ে 
২ 

রক্ষ্যভোত্রো  ১  ১    

অজেন       

১.৪শুদ্ধোচোযংক্রোন্তপ্ররক্ষ্ণআর্য়োজন প্ররক্ষ্ণ

আর্য়োরজত 
২ ংখ্যো রচফ, ভূরভ

আীরবফোড ে 
১ রক্ষ্যভোত্রো   ১    

অজেন       

১.৫কভ ে-রযর্ফউন্নয়ন উন্নত

কভ েরযর্ফ 
২ ংখ্যো

ও

তোরযখ 

রচফ, ভূরভ

আীরবফোড ে 
১ 

  

রক্ষ্যভোত্রো   ১ 

ও 

২৫-২-২৩ 

   

অজেন       

১.৬জোতীয়শুদ্ধোচোযবকৌরকভ ে-রযকল্পনো২০২২-২৩ওনত্রভোরক

রযফীক্ষ্ণপ্ররতর্ফদনংরিষ্টভন্ত্রণোরর্য়দোরখরওস্বস্বওর্য়ফোইর্র্

আর্রোডকযণ। 

কভ েরযকল্পনো

ওনত্রভোরক

প্ররতর্ফদন

দোরখরকৃতও

আর্রোডকৃত। 

১ তোরযখ বপোকোর

র্য়ন্ট

কভ েকতেো

(NIS) 

৫ রক্ষ্যভোত্রো ১০-১০-

২২ 
১০-০১-

২৩ 

 

১০-০৪-২৩ ১০-০৭-

২৩ 
  

অজেন       

১.৭আওতোধীনআঞ্চররক/ভোঠম েোর্য়যকোম েোরয়(প্রর্মোজযবক্ষ্র্ত্র)কর্তেক

দোরখরকৃতজোতীয়শুদ্ধোচোযবকৌরকভ ে-রযকল্পনোওরযফীক্ষ্ণ

প্ররতর্ফদর্নযউযরপডব্যকপ্রদোন 

রপডব্যক

বো/

কভ েোরো

অনুরষ্ঠত 

৪ তোরযখ বপোকোর

র্য়ন্ট

কভ েকতেো

(NIS) 

১ রক্ষ্যভোত্রো       

অজেন       

১.৮জোতীয়শুদ্ধোচোযপুযস্কোযপ্রদোনএফংপুযস্কোযপ্রোপ্তর্দযতোররকো

ওর্য়ফোইর্র্প্রকো 
প্রদত্তপুযস্কোয 

 

১ তোরযখ 

 

 

রচফ, ভূরভ

আীরবফোড ে 

 

২            ১০-৫-২৩   

অজেন    

 

 

 

 

 

 

 

 



কোম েক্রর্ভযনোভ কভ েম্পোদনসূচক সূচর্কয

ভোন 
একক ফোস্তফোয়র্নয

দোরয়ত্বপ্রোপ্ত

ব্যরি/দ 

২০২২-

২০২৩   

অথ েফছর্যয

রক্ষ্যভোত্রো 

ফোস্তফোয়নঅগ্রগরতরযফীক্ষ্ণ, ২০২২-2৩ 

রক্ষ্যভোত্রো

/ 
অজেন 

১ভ

বকোয়োর্ েোয 
২য়

বকোয়োর্ েোয 
৩য়

বকোয়োর্ েোয 
৪থ ে

বকোয়োর্ েোয 
বভোর্

অজেন 
অরজেত

ভোন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 
২.আরথ েকব্যফস্থোনোউন্নয়ন-----৮ 
২.১২০২২-২০২৩অথ েফছর্যযক্রয়-রযকল্পনো

(প্রকর্ল্পযঅনুর্ভোরদতফোরল েকক্রয়রযকল্পনো)

ওর্য়ফোইর্র্প্রকো 

ক্রয়-রযকল্পনো

ওর্য়ফোইর্র্প্রকোরত 
২ তোরযখ রচফ, ভূরভ

আীরবফোড ে 
১ রক্ষ্যভোত্রো ৩১-৮-২২ --   --   

অজেন       

২.২প্রকর্ল্পয(PSC ওPIC) বোআর্য়োজন বোআর্য়োরজত ২ ংখ্যো   

রক্ষ্যভোত্রো       

অজেন       

২.৩ফোরল েকউন্নয়নকভ েসূরচফোস্তফোয়ন 
ফোরল েকউন্নয়নকভ েসূরচ

ফোস্তফোরয়ত 
২ %   

রক্ষ্যভোত্রো       

অজেন       

২.৪প্রকল্পভোরপ্তবর্লপ্রকর্ল্পযম্পদ

(মোনফোন,করম্পউর্োয,আফোফত্রইতযোরদ)

রফরধবভোতোর্ফকস্তোন্তযকযো 

 

প্রকর্ল্পযম্পদরফরধ

বভোতোর্ফকস্তোন্তরযত 

 

২ তোরযখ   

রক্ষ্যভোত্রো       

অজেন       

৩.শুদ্ধোচোযংরিষ্টএফংদুনীরতপ্ররতর্যোর্ধোয়কঅন্যোন্যকোম েক্রভ............২০ 

৩.১স্বস্বওর্য়ফোইর্র্তথ্যঅরধকোযবফোফক্স

োরনোগোদকযণ 
বফোফক্সোরনোগোদকৃত ৪ তোরযখ োখোপ্রধোন

(প্রোন) 
৪ রক্ষ্যভোত্রো ১০-১০-২২ ১০-০১-২৩ ১০-০৪-২৩ ১০-০৭-২৩   

অজেন       

৩.২দুদর্কস্থোরতর্রোইননম্বয১০৬(র্র্োর

রি)স্বস্বতথ্যফোতোয়র্নংযুিকযণএফংতো

কভ েকতেো-কভ েচোযীর্দযর্কঅফরতকযণ 

ংযুিকৃতএফং

অফরতকৃত 
৪ তোরযখ োখোপ্রধোন

(প্রোন) 
৩০/০৯/২২ রক্ষ্যভোত্রো ৩০/০৯/২২ -- -- --   

অজেন       

৩.৩তথ্যফোতোয়র্নংর্মোরজতংরিষ্ঠ

তথ্যমূোরনোগোদকযণ 
তথ্যফোতোয়ন

োরনোগোদকৃত 
৪ তোরযখ োখোপ্রধোন

(প্রোন) 
৪ রক্ষ্যভোত্রো ১০-১০-২২ ১০-০১-২৩ ১০-০৪-২৩ ১০-০৭-২৩   

অজেন    --   

৩.৪তথ্যঅরধকোযআইন;জনস্বোথ েংরিষ্ঠতথ্য

প্রকো(সুযক্ষ্ো)আইন, ২০১১এফংজনস্বোথ ে

ংরিষ্ঠতথ্যপ্রকো(সুযক্ষ্ো)রফরধভোরো, ২০১৭

ম্পর্কেকভ েকতেো-কভ েচোযীর্দযর্কঅফরতকযণ 

কভ েকতেো-কভ েচোযী

অফরত 
৪ ংখ্যো রচফ, ভূরভ

আীরবফোড ে 

২০জন রক্ষ্যভোত্রো -- ১০ ১০ --   

অজেন    --   

৩.৫স্বস্বওর্য়ফোইর্র্অরবর্মোগপ্ররতকোয

ব্যফস্থো(রজআযএ)বফোফক্সোরনোগোদকযণ 

বফোফক্সোরনোগোদকৃত ৪ তোরযখ োখোপ্রধোন

(প্রোন) 
৪ রক্ষ্যভোত্রো ১০-১০-২২ ১০-০১-২৩ ১০-০৪-২৩ ১০-০৭-২৩   

অজেন --   --   

 

 


