
                     ংযমোজনী- ৫ 

দপ্তয/ংস্থোয জোতীয় শুদ্ধোচোয ককৌর কভ ম-রযকল্পনো, ২০২১-২০২২ 

 

দপ্তয/ংস্থোয নোভ: স্বোস্থয অথ মনীরত ইউরনট  

 

কোম মক্রযভয নোভ কভ মম্পোদন 

সূচক 

 

সূচযকয 

ভোন 

একক 

 

ফোস্তফোয়যনয 

দোরয়ত্বপ্রোপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২১-২০২২ 

অথ মফছযযয 

রক্ষ্যভোত্রো 

ফোস্তফোয়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভোত্রো/ 

অজমন 

১ভ ককোয়োট মোয ২য় ককোয়োট মোয ৩য় 

ককোয়োট মোয 

৪থ ম 

ককোয়োট মোয 

কভোট 

অজমন 

অরজমত 

ভোন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রোরতষ্ঠোরনক ব্যফস্থো………………………………..... 

১.১ ননরতকতো করভটিয 

বো আযয়োজন 

বো 

আযয়োরজত 

৪ ংখ্যো কপোকোর 

োযন 

৪ রক্ষ্যভোত্রো ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.২ ননরতকতো করভটিয 

বোয রদ্ধোন্ত ফোস্তফোয়ন 

ফোস্তফোরয়ত 

রদ্ধোন্ত 

৬ % ংরিষ্ট কর 

কভ মকতমো 

১০০% রক্ষ্যভোত্রো ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

১.৩ সুোন প্ররতষ্ঠোয 

রনরভত্ত অংীজযনয 

(stakeholders) 

অংগ্রযণ  বো 

অনুরষ্ঠত বো ২ ংখ্যো ভোরযচোরক ২ রক্ষ্যভোত্রো  ১ ১     

অজমন      

১.৪ শুদ্ধোচোয ংক্রোন্ত 

প্ররক্ষ্ণ আযয়োজন 

প্ররক্ষ্ণ 

আযয়োরজত 

  ২ ংখ্যো কপোকোর 

োযন 

(২) ১০০ রক্ষ্যভোত্রো  ৫০ 

 

৫০ 

 

 

 

 

 

  

অজমন      

১.৫ কভ ম-রযযফ 

উন্নয়ন  

উন্নত কভ ম-

রযযফ 

    ২ ংখ্যো 

ও 

তোরযখ 

ভোরযচোরক 

ও  

কর 

কভ মকতমো 

২ 

 

৩১/১২/২১ 

৩১/০৩/২২ 

রক্ষ্যভোত্রো 

 

 ৩১/১২/২১ 

 

৩০/০৩/২২    ককোরবড-১৯ 

ংক্রোন্ত 

স্বোস্থযরফরধ 

অনুযণ, 

টিওএন্ডইভুি 

অযকযজো 

ভোরোভোর 

রফনষ্টকযণ 

এফং 

রযষ্কোয-

রযচ্ছন্নতো 

বৃরদ্ধ 

অজমন 

 

     



কোম মক্রযভয নোভ কভ মম্পোদন 

সূচক 

 

সূচযকয 

ভোন 

একক 

 

ফোস্তফোয়যনয 

দোরয়ত্বপ্রোপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২১-২০২২ 

অথ মফছযযয 

রক্ষ্যভোত্রো 

ফোস্তফোয়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভোত্রো/ 

অজমন 

১ভ ককোয়োট মোয ২য় ককোয়োট মোয ৩য় 

ককোয়োট মোয 

৪থ ম 

ককোয়োট মোয 

কভোট 

অজমন 

অরজমত 

ভোন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১.৬ জোতীয় শুদ্ধোচোয 

ককৌর কভ ম-রযকল্পনো, 

২০২১-২২ ও নত্রভোরক 

রযফীক্ষ্ণ প্ররতযফদন 

ংরিষ্ট ভন্ত্রণোরযয় 

দোরখর ও স্ব স্ব 

ওযয়ফোইযট 

আযরোডকযণ 

কভ ম-রযকল্পনো  

ও নত্রভোরক 

প্ররতযফদন 

দোরখরকৃত ও 

আযরোডকৃত 

    ১ তোরযখ কপোকোর 

োযন 

ও 

রযেভ 

এনোররে 

০৭/০৬/২১ 

১৫/১০/২১ 

১৫/০১/২২ 

১৫/০৪/২২ 

রক্ষ্যভোত্রো ০৭/০৬/২১ 

 

১৫/১০/২১ 

 

১৫/০১/২২ 

 

১৫/০৪/২২    

অজমন      

১.৭ আওতোধীন  

আঞ্চররক/ভোঠ ম মোযয়য 

কোম মোরয় (প্রযমোজয 

কক্ষ্যত্র) কর্তমক 

দোরখরকৃত জোতীয় 

শুদ্ধোচোয ককৌর কভ ম-

রযকল্পনো ও রযফীক্ষ্ণ  

প্ররতযফদযনয ওয 

রপডব্যোক প্রদোন  

রপডব্যোক 

বো/কভ মোরো 

অনুরষ্ঠত 

   ৪ তোরযখ রযচোরক 

(প্রোন), 

কপোকোর 

যয়ন্ট  

৩০/০৯/২০২১ 

৩১/১২/২০২১ 

রক্ষ্যভোত্রো ৩০/০৯/২০২১ ৩১/১২/২০২১      

অজমন      

১.৮ শুদ্ধোচোয পুযস্কোয 

প্রদোন এফং 

পুযস্কোয প্রোপ্তযদয 

তোররকো ওযয়ফোইযট 

প্রকো 

প্রদত্ত পুযস্কোয     ১ তোরযখ ভোরযচোরক ৩০/০৬/২২     ৩০/০৬/২২    

 

২.  আরথ মক ব্যফস্থোনো উন্নয়ন ........................................................................ 

২.১ ২০২১-২২ অথ ম 

ফছযযয ক্রয়-রযকল্পনো 

রযকল্পনো  (প্রকযল্পয  

অনুযভোরদত ফোরল মক ক্রয় 

রযকল্পনো)   

ওযয়ফোইযট প্রকো 

 

ক্রয়-রযকল্পনো 

ওযয়ফোইযট 

প্রকোরত 

২ তোরযখ রোইন 

ডোইযযক্টয 

ও 

কোযী 

রোফ যক্ষ্ণ 

কভ মকতমো 

৩১/৭/২০২১ 

 

রক্ষ্যভোত্রো  ৩১/৭/২০২১      

অজমন      



কোম মক্রযভয নোভ কভ মম্পোদন 

সূচক 

 

সূচযকয 

ভোন 

একক 

 

ফোস্তফোয়যনয 

দোরয়ত্বপ্রোপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২১-২০২২ 

অথ মফছযযয 

রক্ষ্যভোত্রো 

ফোস্তফোয়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভোত্রো/ 

অজমন 

১ভ ককোয়োট মোয ২য় ককোয়োট মোয ৩য় 

ককোয়োট মোয 

৪থ ম 

ককোয়োট মোয 

কভোট 

অজমন 

অরজমত 

ভোন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

২.২ প্রকযল্পয PSC ও 

PIC বো আযয়োজন  

বো 

আযয়োরজত 

২ ংখ্যো  প্রযমোজয নয় রক্ষ্যভোত্রো       প্রযমোজয নয় 

অজমন      

২.৩ ফোরল মক উন্নয়ন 

কভ মসূরচ ফোস্তফোয়ন 

ফোরল মক উন্নয়ন 

কভ মসূরচ 

ফোস্তফোরয়ত 

   ২ % রোইন 

ডোইযযক্টয 

ও 

কোযী 

রোফ যক্ষ্ণ 

কভ মকতমো 

১০০% রক্ষ্যভোত্রো        

অজমন      

২.৪ প্রকল্প ভোরপ্ত কযল 

প্রকযল্পয ম্পদ 

(মোনফোন, করম্পউটোয, 

আফোফত্র ইতযোরদ) 

রফরধ কভোতোযফক 

স্তোন্তয কযো 

প্রকযল্পয 

ম্পদ রফরধ 

কভোতোযফক 

স্তোন্তরযত 

    ২ তোরযখ  প্রযমোজয নয় রক্ষ্যভোত্রো       প্রযমোজয নয় 

অজমন      

 

৩. শুদ্ধোচোয ংরিষ্ট এফং দুনীরত প্ররতযযোযধ োয়ক অন্যোন্য কোম মক্রভ………………………………………..৩০ (অগ্রোরধকোয রবরত্তযত নুযনতভ াঁচটি কোম মক্রভ) 

৩.১ এএযক প্রকল্প 

কোযম ম  নজযদোযী 

কজোযদোযকযণ 

প্রকল্প এরোকো 

রযদ মন 

৪ ংখ্যো ভোরযচোরক, 

রযচোরক 

(গযফলণো)  

৪ রক্ষ্যভোত্রো        

অজমন      

৩.২ ৪ টি গযফলণো কোম ম  

ভোদন  

গযফলণো 

কোযম ময চুড়োন্ত 

প্ররতযফদন 

৪ ংখ্যো ভোরযচোরক, 

কপ্রোগ্রোভ 

ম্যোযনজোয / 

রোইন 

রডযযক্টয, 

রযচোরক 

(গযফলণো) 

৪ রক্ষ্যভোত্রো        

অজমন      

৩.৩ ইনযবন্টযী 

ম্যোযনজযভন্ট 

রিোরকযণ 

োখো রযদ মন  ৪ ংখ্যো ভোরযচোরক, 

রযচোরক, 

কপ্রোগ্রোভ 

ম্যোযনজোয  

৪ রক্ষ্যভোত্রো        

অজমন      



কোম মক্রযভয নোভ কভ মম্পোদন 

সূচক 

 

সূচযকয 

ভোন 

একক 

 

ফোস্তফোয়যনয 

দোরয়ত্বপ্রোপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২১-২০২২ 

অথ মফছযযয 

রক্ষ্যভোত্রো 

ফোস্তফোয়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভোত্রো/ 

অজমন 

১ভ ককোয়োট মোয ২য় ককোয়োট মোয ৩য় 

ককোয়োট মোয 

৪থ ম 

ককোয়োট মোয 

কভোট 

অজমন 

অরজমত 

ভোন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৩.৪ GRS 

রনরিতকযণ 

রফযযোধ 

রনষ্পরত্তকযযণয 

ংখ্যো 

৪ ংখ্যো ভোরযচোরক, 

রযচোরক, 

কপ্রোগ্রোভ 

ম্যোযনজোয 

৪ রক্ষ্যভোত্রো         

অজমন      

৩.৫ দুনীরত রফযযোধী 

কিোগোযনয ভোধ্যযভ 

করযক ফ মদো ততো 

ফজোয় যোখযত 

উদু্বদ্ধকযণ 

প্রদ মনকৃত 

কিোগোযনয 

ংখ্যো 

৪ ংখ্যো রযচোরক 

(প্রোন) 

৪ রক্ষ্যভোত্রো        

অজমন      

 

রফ:দ্র:- ককোন ক্ররভযকয কোম মক্রভ প্রযমোজয নো যর তোয কোযণ ভন্তব্য করোযভ উযেখ কযযত যফ। 

 




