
 আঞ্চলক/মাঠ য যায়ের কায যায়ের জাতীেশুদ্ধাচার ককৌলকম য-লরকল্পনা, ২০২১-২০২২  

আঞ্চলক/মাঠ য যায়ের কায যায়ের নাম: নারায়ণগঞ্জ রকারর মরা কলজ, নারায়ণগঞ্জ।  

কায যক্রয়মরনাম কম যম্পাদনসূচক 

 

সূচয়কর

মান 

একক 

 

বাস্তবােয়নর 

দালেত্বপ্রাপ্ত 

ব্যলি/দ 

২০২1-

২০২2অথ য 

বছয়রর 

ক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবােন অগ্রগলত লরবীক্ষ্ণ, ২০২1-২০২2  মন্তব্য 

ক্ষ্য মাত্রা/ 

অজযন 

১ম ককাোর্ যার ২ে 

ককাোর্ যা

র 

৩ে 

ককাোর্ যার 

৪থ য 

ককাোর্ যার 

কমার্ 

অজযন 

অলজযত

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রালতষ্ঠালনকব্যবস্থা……………………………….....২৬ 

১.১ ননলতকতা কলমটি ভাআয়োজন ভা আয়োলজত ৪ ংখ্যা দস্য রিব, 

ননরিকিা করমটি 

৪টি ক্ষ্যমাত্রা ১টি  ১টি ১টি ১টি    

অজযন 29-7-21 

ভা আলয়ারজি 

    

১.২ননলতকতা কলমটির ভার 

লদ্ধান্তবাস্তবােন 

বাস্তবালেতলদ্ধান্ত ৬ % ফ াকা পলয়ন্ট, 

ননরিকিা করমটি 

 ১০০%  ক্ষ্যমাত্রা  ১০০%   ১০০%   ১০০%   ১০০%     

অজযন রদ্ধান্ত লি ভাগ 

বাস্তবারয়ি 

    

১.৩সুলানপ্রলতষ্ঠারলনলমত্তঅংলীজয়নর 

(stakeholders) অংলগ্রয়ণভা 

অনুলষ্ঠতভা ৪ ংখ্যা ফ াকা পলয়ন্ট, 

ননরিকিা করমটি 

৪টি ক্ষ্যমাত্রা ১টি  ১টি  ১টি  ১টি     

অজযন 30.9.21 

ভা আলয়ারজি 

    

১.৪ শুদ্ধাচার ংক্রান্ত প্রললক্ষ্ণ আয়োজন  প্রললক্ষ্ণ 

আয়োলজত 

  ২ ংখ্যা ফ াকা পলয়ন্ট, 

ননরিকিা করমটি 

২ টি  

৩০ জন ফক 

১টি    ২০/০১/২২ 

১৫ জন 

২০/০৫/২২ 

১৫ জন  

   

অজযন      

১.৫ কম য-লরয়বলউন্নেন 

(স্বাস্থযলবলধঅনুরণ/টিওএন্ডইভুি 

অয়কয়জা মাামা লবনষ্টকরণ/লরষ্কার-

লরচ্ছন্নতাবৃলদ্ধইতযালদ  

উন্নত কম য-

লরয়বল 

 ৩ ংখ্যা 

ও 

তালরখ 

ফ াকা পলয়ন্ট, 

ননরিকিা করমটি 

৪টি ক্ষ্যমাত্রা ১৫/৯/২১ ১৫/১২/

২১  

১৫/৩/২২ ১৫/৬/২২     

অজযন পররস্কার 

পররচ্ছন্নিা 

অরভযান পান 

    

১.৬ জাতীেশুদ্ধাচারয়কৌলকম য-

লরকল্পনা, ২০২১-২২ও নত্রমালক 

লরবীক্ষ্ণ প্রলতয়বদন দপ্তর/ংস্থাে 

দালখ ও স্ব স্ব ওয়েবাইয়র্ 

আয়াডকরণ 

কম য-লরকল্পনাও 

নত্রমালক 

প্রলতয়বদন 

দালখকৃত 

ওআয়াডকৃত 

  ৪ তালরখ ফ াকা পলয়ন্ট, 

ননরিকিা করমটি 

 ক্ষ্যমাত্রা 20/09/২১ 20/12/

21 

20/3/22 22/6/22   www.

ngmc.

gov.bd অজযন ওলয়ব াইলে 

িথ্য প্রকাল 

    

১.৭ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এবং 

পুরস্কারপ্রাপ্তয়দর তালকা ওয়েবাইয়র্ 

প্রকাল 

প্রদত্ত পুরস্কার   ৩ তালরখ ভাপরি 

ননরিকিা করমটি  

 

৩১/৫/২২     ৩১/৫/২২    

  



২.  ক্রয়ের কক্ষ্য়ত্র শুদ্ধাচার ........................................................................৪ 

২.১২০২১-২২অথ যবছয়ররক্রে-লরকল্পনা 

ওয়েবাইয়র্ প্রকাল 

ক্রে-

লরকল্পনাওয়েবা

ইয়র্প্রকাললত 

৪ তালরখ আব্দু আউয়া 

লযাগী অধ্যাপক 

৩০/০৮/২১  ক্ষ্যমাত্রা ৩০/০৮/২১      www.

ngmc.

gov.bd  

অজযন 

ক্রয় পররকল্পনা 

ওলয়ব াইলে 

প্রকাল 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩. শুদ্ধাচারংলিষ্টএবংদুনীলতপ্রলতয়রায়ধােকঅন্যান্যকায যক্রম……………..২০ (অগ্রালধকার লভলত্তয়ত নুযনতম াঁচটি কায যক্রম)  

৩.১ লডলজর্াইয়লয়নর মাধ্যয়ম আলথ যক 

কনয়দয়ন স্বচ্ছতা লনলিতকরন  

 রিরজো 

ফনলদন িালু  

৪ িাররখ ফমাোঃ ারমউ 

আ  ারাবী 

প্রভাক  

৩১/১২/২১  ক্ষ্যমাত্রা  ৩১/১২/

২১ 

     

অজযন      

৩.২ ইন্টারনা অলডর্  অরিে ম্পন্ন ৪ িাররখ  আব্দু আউয়া 

লযাগী অধ্যাপক 

৩১/৫/২২  ক্ষ্যমাত্রা    ৩১/৫/২২    

অজযন      

৩.৩লবভাগ অনুযােী ছাত্রী ললক্ষ্ক ভা  ভা অনুরিি  ৪ ংখ্যা 

ও 

িাররখ 

লবনম আক্তার 

লযাগী অধ্যাপক 

২টি  

১০/১২/২১ 

০১/০৬/২২ 

ক্ষ্যমাত্রা  ১০/১২/

২১  

 ০১/০৬/২২     

অজযন      

৩.৪ দূনীলত লবয়রাধী ও নারী ললক্ষ্া 

ংক্রান্ত কদো লখন  

ফদয়াল ররখি  ৪ িাররখ রুমানা জাান 

লযাগী অধ্যাপক 

২৫/৩/২২  ক্ষ্যমাত্রা   ২৫/৩/২২     

অজযন      

৩.৫ দূনীলত লবেক রচনা ও লচত্রাংকন 

প্রলতয়যালগতা  

প্ররিলযারগিা 

অনুরিি 

৪ িাররখ ফকারনুর 

পারভীন 

লযাগী অধ্যাপক 

৩১/০১/২২  ক্ষ্যমাত্রা   ৩১/০১/২২     

অজযন      

অজযন      

  

 

 

(প্রল র ফবলদৌরা রবনলি াবীব) 

অধ্যক্ষ 

নারায়ণগঞ্জ রকারর মরা কলজ 

নারায়ণগঞ্জ 

ফ ানোঃ 7632008 

ফমাবাইোঃ 01754073224 

 

 


