
 আঞ্চলিক/মাঠ পর্ যায়ের কার্ যািয়ের জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা, ২০২১-২২  

কার্ যািয়ের নার্: বাাংিায়েশ ধান গয়বষণা ইনলিটিউট, আঞ্চলিক কার্ যািে, সাতক্ষীরা 

দপ্তর/সংস্থার নার্: বাাংিায়েশ ধান গয়বষণা ইনলিটিউট 

 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ ম সম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১-২২ অর্ ম 

বছমরর 

লক্ষযর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০২১-২২  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারন  ব্যবস্থা……………… (২৬) 

১.১ ননরত তা  রর্টির সভা আময়াজন সভা আময়ারজত ৪ সংখ্যা আঞ্চরল  

 ার্ মালয় প্রধান 

৪ লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.২ ননরত তা  রর্টির সভার রসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন  

বাস্তবারয়ত রসদ্ধান্ত ৬ % আঞ্চরল  

 ার্ মালয় প্রধান 

১০০% লক্ষযর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

১.৩ সুশাসন প্রলিষ্ঠার লনলমত্ত 

অংশীজমনর (stakeholders) 

অংশগ্রহমণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ৪ সংখ্যা আঞ্চরল  

 ার্ মালয় প্রধান 

৪ লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.৪ অংশীজমনর অংশগ্রহমণ সভার 

রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

রসদ্ধান্ত বাস্তবারয়ত ২ % আঞ্চরল  

 ার্ মালয় প্রধান 

১০০% লক্ষযর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

১.৫  র্ ম-পররমবশ উন্নয়ন (স্বাস্থযরবরধ 

অনুসরণ/টিওএন্ডইভুি অম মজা 

র্ালার্াল রবনষ্ট রণ/পররষ্কার 

পররচ্ছন্নতা বৃরদ্ধ ইতযারদ) 

উন্নত  র্ ম পররমবশ ৩ সাংখ্যা 

ও 

তাররখ 

আঞ্চরল  

 ার্ মালয় প্রধান 

৪ 

৩০/০৯/২০২১ 

৩১/১২/২০২১ 

৩০/০৩/২০২২ 

২৫/০৬/২০২২ 

লক্ষযর্াত্রা ৩০/০৯/২০

২১ 

৩১/১২/২০

২১ 

৩০/০৩/২০

২২ 

২৫/০৬/২০

২২ 

   

অজমন      

১.৬ আঞ্চরল /র্াঠ পর্ মাময়র  ার্ মালয় 

 র্তম  প্রণীত জাতীয় শুদ্ধাচার 

ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা, ২০২১-২২ 

ও নত্রর্ারস  পররবীক্ষণ প্ররতমবদন 

েপ্তর/সাংস্থাে দারখল ও স্ব স্ব 

ওয়েবসাইয়ট আপয়িাডকরণ 

 র্ ম-পরর ল্পনা ও 

নত্রর্ারস  

প্ররতমবদন 

দারখলকৃত ও 

আপয়িাডকৃত 

৪ সাংখ্যা আঞ্চরল  

 ার্ মালয় প্রধান 

৪ 

১৫/০৬/২০২১ 

১৫/১০/২০২১ 

১৫/০১/২০২২ 

১৫/০৪/২০২২ 

লক্ষযর্াত্রা ১৫/০৬/২০

২১ 

১৫/১০/২০

২১ 

১৫/০১/২০

২২ 

১৫/০৪/২০

২২ 

   

অজমন      

১.৭ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রোন এবং 

পুরষ্কারপ্রাপ্তমদর তারল া 

ওয়েবসাইয়ট 

প্রেত্ত পুরস্কার ৩ তাররখ আঞ্চরল  

 ার্ মালয় প্রধান 

১৫/৬/২২ লক্ষযর্াত্রা    ১৫/০৬/২০

২২ 

   

অজমন      

 

 



 

২. ক্রময়র কক্ষমত্র শুদ্ধাচার ……………………………… (৪) 

২.১ ২০২০-২১ অর্ য বছয়রর ক্রয়-

পরর ল্পনা  ওয়েবসাইয়ট প্রকাশ 

ক্রয়-পরর ল্পনা 

ওয়েবসাইয়ট 

প্রকালশি 

৪ তাররখ আঞ্চরল  

 ার্ মালয় প্রধান 

৩১/৭/২১ লক্ষযর্াত্রা      

 

 

 

 
অজমন      

৩. শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এবাং দুনীলি প্রলিয়রায়ধ সহােক অন্যান্য  ার্ মক্রর্ ……………………………. (২০) [অগ্রালধকার লিলত্তয়ি ন্যুনিম পাঁচটি কার্ যক্রম] 

৩.১ গণশুনাণী গণশুনাণী অনুরষ্ঠত ৪ সাংখ্যা আঞ্চরল  

 ার্ মালয় প্রধান 

৪ লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১  

  

অজমন      

৩.২ আ   পররদশ মন পররদশ মন ৪ সাংখ্যা আঞ্চরল  

 ার্ মালয় প্রধান 

৪ লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১  

  

অজমন      

৩.৩ রি আঞ্চরল   ার্ মালয় সাতক্ষীরার 

 র্ ম তমা,  র্ মচাররমদর উপরস্থরতমত 

কর্াটিমভশনাল স্পীচ প্রদান 

Motivatio

nal 

Speech 

প্রদান 

৪ সাংখ্যা আঞ্চরল  

 ার্ মালয় প্রধান 

৪ লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

৩.৪  র্ মশালার র্াধ্যমর্ দুনীরত দর্ন 

রবষয়  আইন ও রবরধর্ালা 

 র্ ম তমা-  র্ মচাররমদর 

অবরহরত রণ। 

অবরহত রণ সভা ৪ সাংখ্যা আঞ্চরল  

 ার্ মালয় প্রধান 

৪ লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

৩.৫ শুদ্ধাচার প্ররতষ্ঠা ও দুনীরত 

প্ররতমরামধ কিাগান নতরী ও প্রচার 

কনাটিশ ৪ সাংখ্যা আঞ্চরল  

 ার্ মালয় প্রধান 

৪ লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

 

  


