
                     
ফাাংরাদদ গ্যা ফপল্ডস্  ককাম্পানী ফরফভদেড  

জাতীয় শুদ্ধাচায ককৌর কভ ম-ফযকল্পনা, ২০২১-২০২২ এয ১ভ ত্রৈভাফক প্রফতদফদন 

 

 

কাম মক্রদভয নাভ কভ মম্পাদন সূচক 

 

সূচদকয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়দনয 

দাফয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যফি/দ 

২০২১-২০২২ 

অথ মফছদযয 

রক্ষ্যভাৈা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগফত ফযফীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাৈা/  

অজমন 

১ভ 

ককায়াে মায 

২য় 

ককায়াে মায 

৩য় 

ককায়াে মায 

৪থ ম 

ককায়াে মায 

কভাে 

অজমন 

অফজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাফতষ্ঠাফনক ব্যফস্থা………………………………..... 

১.১ ত্রনফতকতা কফভটি বা 

আদয়াজন 

বা আদয়াফজত ৪ াংখ্যা কপাকার দয়ন্ট ৪ রক্ষ্যভাৈা ১ ১ ১ ১  ১  

অজমন ১     

১.২ ত্রনফতকতা কফভটিয 

বায ফদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফাফয়ত ফদ্ধান্ত ৬ % কপাকার দয়ন্ট ১০০ রক্ষ্যভাৈা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  ১.৫  

অজমন ১০০%     

১.৩ সুান প্রফতষ্ঠায ফনফভত্ত 

অাংীজদনয 

(stakeholders) 

অাংগ্রদণ  বা 

অনুফষ্ঠত বা ৪ াংখ্যা কপাকার দয়ন্ট ২ রক্ষ্যভাৈা  ১ ১     

অজমন      

১.৪ শুদ্ধাচায াংক্রান্ত প্রফক্ষ্ণ 

আদয়াজন  

প্রফক্ষ্ণ আদয়াফজত ২ াংখ্যা 

(জন) 

উ-ভাব্যফস্থাক 

(এইচআয) 

২ রক্ষ্যভাৈা 

 

 

 

১ 

(২০) 

১ 

(২০) 

 

 

 

 

  

অজমন      

১.৫ কভ ম-ফযদফ উন্নয়ন 

(স্বাস্থযফফফধ অনুযণ/ 

টিওএন্ডইভুি অদকদজা 

ভারাভার ফফনষ্টকযণ/ 

ফযষ্কায-ফযচ্ছন্নতা বৃফদ্ধ 

ইতযাফদ 

স্বাস্থযফফফধ অনুযণ ফফলদয় 

প্রফক্ষ্ণ 

৩ 

াংখ্যা 

(জন) 

উ-ভাব্যফস্থাক 

(এইচআয) 

১ রক্ষ্যভাৈা 

 

১ 

(৩০) 

    ০.৭৫  

অজমন ১ 

(৩৯) 

    

অদকদজা ভারাভার 

ফফনষ্টকযণ 

াংখ্যা  

  ও 

তাফযখ 

উ-ভাব্যফস্থাক 

(ফততা ফপল্ড-

দফক্ষ্ণ) 

১টি 

৩১.০৩.২০২২ 

রক্ষ্যভাৈা 

 

  ১টি 

৩১.০৩.২০২২ 

  

অজমন      

ককাম্পাফনয আফাফক 

এরাকায় ভা ফনধনকদল্প 

পগায ফভফদনয ভাধ্যদভ 

ঔলধ প্রদয়াগ 

াংখ্যা  

  ও 

তাফযখ 

উ-ভাব্যফস্থাক 

(াফব মদ) 

৩০.০৯.২০২১=৬টি 

৩১.১২.২০২১=৬টি 

৩১.০৩.২০২২=৬টি 

৩০.০৬.২০২২=৬টি 

(প্রফতভাদ ২ ফায) 

রক্ষ্যভাৈা 

 

৬টি 

৩০.০৯.২০২১ 

 

৬টি 

৩১.১২.২০২১ 

 

৬টি 

৩১.০৩.২০২২ 

 

৬টি 

৩০.০৬.২০২২ 

 

 

অজমন 

 

৬টি 

৩০.০৯.২০২১ 

 

    

 

 

 



কাম মক্রদভয নাভ কভ মম্পাদন সূচক 

 

সূচদকয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়দনযদাফয়ত্ব

প্রাপ্ত ব্যফি/দ 

২০২১-২০২২ 

অথ মফছদযয 

রক্ষ্যভাৈা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগফত ফযফীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাৈা/ 

অজমন 

১ভ 

ককায়াে মায 

২য় 

ককায়াে মায 

৩য় 

ককায়াে মায 

৪থ ম 

ককায়াে মায 

কভাে 

অজমন 

অফজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচায ককৌর 

কভ ম-ফযকল্পনা, ২০২১-২২ ও 

ত্রৈভাফক ফযফীক্ষ্ণ 

প্রফতদফদন দপ্তয/াংস্থায় 

দাফখর ও স্ব স্ব ওদয়ফাইদে 

আদরাডকযণ  

কভ ম-ফযকল্পনা  ও 

ত্রৈভাফক প্রফতদফদন 

দাফখরকৃত ও আদরাডকৃত  

৪ তাফযখ কপাকার দয়ন্ট ১৫.১০.২০২১ 

১৫.০১.২০২২ 

১৫.০৪.২০২২ 

১৫.০৭.২০২২ 

রক্ষ্যভাৈা ১৫.১০.২০২১ ১৫.০১.২০২২ ১৫.০৪.২০২২ ১৫.০৭.২০২২  ১  

অজমন ১৫.১০.২০২১     

১.৭ শুদ্ধাচায পুযস্কায প্রদান 

এফাং পুযস্কাযপ্রাপ্তদদয তাফরকা 

ওদয়ফাইদে প্রকা 

প্রদত্ত পুযস্কায ৩ তাফযখ কপাকার দয়ন্ট পুযস্কায প্রদান 

৩০.০৬.২০২২ 

ওদয়ফাইদে প্রকা-

১৫.০৭.২০২২ 

    ৩০.০৬.২০২২    

২.  ক্রদয়য কক্ষ্দৈ শুদ্ধাচায ........................................................................ 

২.১ ২০২১-২২ অথ ম ফছদযয 

ক্রয়-ফযকল্পনা  ওদয়ফাইদে 

প্রকা 

ক্রয়-ফযকল্পনা ওদয়ফাইদে 

প্রকাফত 

৪ তাফযখ উ-ভাব্যফস্থাক 

(স্থানীয় াংগ্র) 

৩০.০৯.২০২১ রক্ষ্যভাৈা ৩০.০৯.২০২১     ৪  

 

অজমন 

৩০.০৯.২০২১ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩. শুদ্ধাচায াংফিষ্ট এফাং দুনীফত প্রফতদযাদধ ায়ক অন্যান্য কাম মক্রভ…………….. (অগ্রাফধকায ফবফত্তদত নুযনতভ াঁচটি কাম মক্রভ) 

৩.১ ককাম্পাফনয করোয কড 

প্যাদড শুদ্ধাচায াংফিষ্ট/দূনীফত 

ফফদযাধী কলাগান াংদমাজন 

দূনীফত ফফদযাধী কলাগান 

াংদমাফজত 

৪ তাফযখ কপাকার দয়ন্ট ৩০.০৯.২০২১ রক্ষ্যভাৈা ৩০.০৯.২০২১     ৪  

অজমন ৩০.০৯.২০২১     

৩.২ শুদ্ধাচায াংফিষ্ট/দূনীফত 

ফফদযাধী কলাগান ম্বফরত কডস্ক 

কযাদরন্ডায ত্রতযী ও ফফতযণ 

কডস্ক কযাদরন্ডায ত্রতযী ও 

ফফতযণকৃত 

৪ তাফযখ কপাকার দয়ন্ট ৩১.১২.২০২১ রক্ষ্যভাৈা  ৩১.১২.২০২১      

অজমন      

৩.৩ গাড়ীয রগফই যীক্ষ্ণ রগফই যীফক্ষ্ত ৪ তাফযখ উ-ভাব্যফস্থাক 

(ট্রান্সদাে ম) 

৩১.০৩.২০২২ রক্ষ্যভাৈা   ৩১.০৩.২০২২     

অজমন      

৩.৪ কনদডনদে কটাদযজ 

ইনদবন্টফয 

ইনদবন্টফযকৃত ৪ তাফযখ উ-ভাব্যফস্থাক 

(ফফ) 

৩১.১২.২০২১ 

৩০.০৬.২০২২ 

রক্ষ্যভাৈা  ৩১.১২.২০২১  ৩০.০৬.২০২২    

অজমন      

৩.৫ কভ মকতমা ও 

কভ মচাযীগণদক 

কনাটিফপদকদনয ভাধ্যদভ 

াফন ও ফফদুযৎ াশ্রদয় 

উদূ্ভদ্ধকযণ 

কনাটিফপদকনকৃত ৪ তাফযখ উ-ভাব্যফস্থাক 

(াফব মদ) 

৩০.০৬.২০২২ রক্ষ্যভাৈা   ৩১.০৩.২০২২     

অজমন 

 

     

১ম ত্রৈমাসিকে মমাট অসজিত মান ১২.২৫  

 


