
পরি�রি�ষ্ট  -'  খ  '

                    দপ্ত�  /  সং�স্থা�  -  এ�    শুদ্ধা�চা�� কৌ���ল �র্ম �  -  পরি��ল্পনা�  ,   ২০২  ২  -  ২০২  ৩  
দপ্ত�  /  সং�স্থা�� না�র্ম  :  

��র্য �ক্রমের্ম� না�র্ম �র্ম �সংম্পা�দনা
সূচা�

সূচামে��
র্ম�না

এ�� বা�স্তবা�য়মেনা�
দ�রিয়ত্বপ্রা�প্ত
ব্যরি-/পদ

২০২২-
২০২৩

অর্থ �বাছমে��
লক্ষ্য2র্ম�ত্রা�

বা�স্তবা�য়না অগ্রগরি6 পরি�বা7ক্ষ্যণ, ২০২২-২০২৩ র্মন্তব্য
লক্ষ্য2র্ম�ত্রা�/
অর্জ�না

১র্ম
কৌ��য়�র্টা ���

২র্য=
কৌ��য়�র্টা ���

৩র্য=
কৌ��য়�র্টা ���

৪র্থ �
কৌ��য়�র্টা ���

কৌর্ম�র্টা
অর্জ�না

অরির্জ�6
র্ম�না

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪
১. প্রা�রি6ষ্ঠা�রিনা� ব্যবাস্থা�……………………………….....
১.১ নৈনারি6�6� �রির্মটি� সংভা� 
আমেয়�র্জনা

সংভা�
আমেয়�রির্জ6

১ সং�খ্যা� লক্ষ্য2র্ম�ত্রা�
অর্জ�না

১.২ নৈনারি6�6� �রির্মটি� সংভা�� রিসংদ্ধা�ন্ত
বা�স্তবা�য়না

বা�স্তবা�রিয়6
রিসংদ্ধা�ন্ত

৪ % লক্ষ্য2র্ম�ত্রা�
অর্জ�না

১.৩ সু��সংনা প্রারি6ষ্ঠা�� রিনারির্মত্ত 
অ��7র্জমেনা� (stakeholders) 
অ��গ্রহমেণ  সংভা�

অনুরিষ্ঠা6 সংভা� ৪ সং�খ্যা� লক্ষ্য2র্ম�ত্রা�
অর্জ�না

১.৪ শুদ্ধা�চা�� সং�ক্র�ন্ত প্রারি�ক্ষ্যণ 
আমেয়�র্জনা

প্রারি�ক্ষ্যণ
আমেয়�রির্জ6

২ সং�খ্যা� লক্ষ্য2র্ম�ত্রা�

অর্জ�না

১.৫ �র্ম �-পরি�মেবা� উন্নয়না 
(টিওএন্ডইভু- অমে�মের্জ� র্ম�ল�র্ম�ল 
রিনাষ্পরিত্ত��ণ/নারির্থ রিবানাষ্ট��ণ/ 
পরি�ষ্কা��-পরি�চ্ছন্ন6� বৃরিদ্ধা/ র্মরিহল�মেদ� 
র্জন্য পৃর্থ� 
ওয়��রুমের্ম� ব্যবাস্থা� ��� ই62�রিদ 

উন্ন6 
�র্ম �-পরি�মেবা�

২ সং�খ্যা�
ও

6�রি�খ

লক্ষ্য2র্ম�ত্রা�

অর্জ�না

১.৬ আও6�ধী7না র্ম�ঠ পর্য ��মেয়� 
��র্য ��লয় (প্রামের্য�র্জ2 কৌক্ষ্যমেত্রা) �র্তৃ�� 
দ�রিখলকৃ6 র্জ�67য় শুদ্ধা�চা�� কৌ���ল 
�র্ম �-পরি��ল্পনা�� নৈত্রার্ম�রিসং� অগ্রগরি6  
প্রারি6মেবাদমেনা� ওপ� রিnডব্য�� প্রাদ�না 

রিnডব্য��
সংভা�/�র্ম ���ল�

অনুরিষ্ঠা6

৪ 6�রি�খ লক্ষ্য2র্ম�ত্রা�

অর্জ�না



-২-

২.  আরির্থ �� ব্যবাস্থা�পনা� উন্নয়না ........................................................................
২.১ ২০২২-২৩ অর্থ � বাছমে�� ��র্জস্ব 
এবা� উন্নয়না বা�মের্জমের্টা� অনুমের্ম�রিদ6  
ক্রয়-পরি��ল্পনা�  ওমেয়বাসং�ইমের্টা প্রা��� 

ক্রয়-পরি��ল্পনা�
ওমেয়বাসং�ইমের্টা

প্রা��রি�6

২ 6�রি�খ লক্ষ্য2র্ম�ত্রা�
অর্জ�না

 ২.২ অনুমের্ম�রিদ6 বা�রিq �� ক্রয় 
পরি��ল্পনা�� র্যর্থ�র্যর্থ বা�স্তবা�য়না (��র্জস্ব
এবা� উন্নয়না বা�মের্জমের্টা�) 

ক্রয় পরি��ল্পনা�
বা�স্তবা�রিয়6

২ % লক্ষ্য2র্ম�ত্রা�

অর্জ�না

২.৩  বা�মের্জর্টা বা�স্তবা�য়না বা�মের্জর্টা
বা�স্তবা�রিয়6

৩ % লক্ষ্য2র্ম�ত্রা�
অর্জ�না

২.৪ প্রা�মেল্প�  PIC সংভা� আমেয়�র্জনা সংভা� আমেয়�রির্জ6 ৩ সং�খ্যা� লক্ষ্য2র্ম�ত্রা�
অর্জ�না

২.৫ প্রা�ল্প সংর্ম�রিপ্ত কৌ�মেq প্রা�মেল্প� 
সংম্পাদ (র্য�নাবা�হনা, �রিম্পাউর্টা��, 
আসংবা�বাপত্রা ই62�রিদ) রিবারিধী কৌর্ম�6�মেবা�
হস্ত�ন্ত� ���

প্রা�মেল্প� সংম্পাদ
রিবারিধী কৌর্ম�6�মেবা�

হস্ত�ন্তরি�6

   ৫ 6�রি�খ লক্ষ্য2র্ম�ত্রা�

অর্জ�না

৩. শুদ্ধা�চা�� সং�রিuষ্ট এবা� দুনাwরি6 প্রারি6মে��মেধী সংহ�য়� অন্য�ন্য ��র্য �ক্রর্ম…………….. ১৮ (অগ্র�রিধী��� রিভারিত্তমে6 ১ না� সংহ নু2না6র্ম চা��টি ��র্য �ক্রর্ম)
৩.১ সং���রি� র্য�নাবা�হমেনা� র্যর্থ�র্যর্থ 
ব্যবাহ�� রিনারিx6��ণ 

 ৩ লক্ষ্য2র্ম�ত্রা�
অর্জ�না

৩.২  ৫ লক্ষ্য2র্ম�ত্রা�
অর্জ�না

৩.৩  ৫ লক্ষ্য2র্ম�ত্রা�
অর্জ�না

৩.৪ ৫ লক্ষ্য2র্ম�ত্রা�
অর্জ�না

রিবা:দ্র:- কৌ��না ক্ররির্মমে�� ��র্য �ক্রর্ম প্রামের্য�র্জ2 না� হমেল 6�� ���ণ র্মন্তব্য �ল�মের্ম উমেzখ ��মে6 হমেবা।
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