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সাংদর্াজনী ৫ 

                     আঞ্চজলক/মাঠ প মাদয়ে কা মালদয়ে িাতীয় শুদ্ধািাে রকৌশল কম ম-পজেকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 
 

আঞ্চর্লক/র্াঠ পর্ িাদয়র কার্ িালদয়র নাম: খুলনা কৃজি জিশ্বজিদ্যালয় 

কা মক্রদমে নাম কম মসম্পােন সূিক 

 

সূিদকে 

মান 

একক 

 

িাস্তিায়দনেোজয়ত্ব

প্রাপ্ত ব্যজি/পে 

২০২২-

২০২৩ 

অে মিছদেে 

লেযমাত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগজত পজেিীেণ, ২০২২-২০২৩  মন্তব্য 

লেযমাত্রা/ 

অিমন 

১ম 

রকায়াট মাে 

২য় 

রকায়াট মাে 

৩য় 

রকায়াট মাে 

৪ে ম 

রকায়াট মাে 

রমাট 

অিমন 

অজিমত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাজতষ্ঠাজনক ব্যিস্থা………………………………..... 

১.১ তনজতকতা কজমটি সভা আদয়াজন সভা আদয়াজিত ২ সংখ্যা িনাি রমাোঃ 

রেিাউল ইসলাম, 

সেকােী পেীো 

জনয়ন্ত্রক 

৪ লেযমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অিমন      

১.২ তনজতকতা কজমটির সভাে জসদ্ধান্ত 

িাস্তিায়ন 

িাস্তিাজয়ত জসদ্ধান্ত ৪ % িনাি রমাোঃ 

রেিাউল ইসলাম, 

সেকােী পেীো 

জনয়ন্ত্রক 

১০০% লেযমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অিমন      

১.৩ সুশাসন প্রজতষ্ঠাে জনজমে 

অংশীিদনে (stakeholders) 

অংশগ্রেদণ  সভা 

অনুজষ্ঠত সভা ৪ সংখ্যা িনাি খান িাজিে 

োসান, সেকােী 

প্রদকৌশলী 

৪ লেযমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অিমন      

১.৪ শুিািার সাংক্রান্ত প্রর্শক্ষণ আদয়াজন প্রজশেণ আদয়ািন ২ সংখ্যা িনাি রমাোঃ 

রেিাউল ইসলাম, 

সেকােী পেীো 

জনয়ন্ত্রক 

২ লেযমাত্রা ১  ১     

অিমন      

১.৫ কম ম-পজেদিশ উন্নয়ন (স্বাস্থযজিজি 

অনুসেণ/টিওএেইভুি অদকদিা 

মালামাল জনস্পজেকেণ/পজেষ্কাে-

পজেচ্ছন্নতা বৃজদ্ধ, মজেলাদেে িন য পৃেক 

ওয়াশরুদমে ি যিস্থা ইতযাজে  

 

 

 

উন্নত কর্ ি-পর্রদবশ ৩ সংখ্যা 

ও 

তাজেখ 

প্রজকউেদমন্ট 

অজফসাে 

২ 

 

১৫/১২/২২ 

ও 

১৫/৬/২৩ 

লেযমাত্রা 

 

 ১৫/১২/২২  ১৫/৬/২৩    

অিমন      

অিমন 
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কা মক্রদমে নাম কম মসম্পােন সূিক 

 

সূিদকে 

মান 

একক 

 

িাস্তিায়দনেোজয়ত্ব

প্রাপ্ত ব্যজি/পে 

২০২২-

২০২৩ 

অে মিছদেে 

লেযমাত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগজত পজেিীেণ, ২০২২-২০২৩  মন্তব্য 

লেযমাত্রা/ 

অিমন 

১ম 

রকায়াট মাে 

২য় 

রকায়াট মাে 

৩য় 

রকায়াট মাে 

৪ে ম 

রকায়াট মাে 

রমাট 

অিমন 

অজিমত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

২.  ক্রদয়র সক্ষদত্র শুিািার ........................................................................ 

২.১ ২০২২-২৩ অে ম িছদেে ক্রয়-

পজেকল্পনা ওদয়িসাইদট প্রকাশ 

ক্রয়-পজেকল্পনা 

ওদয়িসাইদট 

প্রকাজশত 

৩ তাজেখ িনাি নাজফসা 

রিজিন জমলা, 

সেকােী রনটওয়াকম 

ইজঞ্জজনয়াে 

৩১/৭/২২ লেযমাত্রা ৩১/৭/২২       

 

অজিন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩. শুদ্ধািাে সংজিষ্ট এিং দুনীজত প্রজতদোদি সোয়ক অন্যান্য কা মক্রম…………….. (অগ্রার্ধকার র্ির্ত্তদত ১ নাং সহ নুযনতর্ ৪টি কার্ িক্রর্) 

৩.১ রসিা প্রোদনে রেদত্র রেজিস্টাদে 

প্রদেয় রসিাে জিিেণ ও রসিাগ্রেীতাে 

মতামত সংেেণ 

সরর্জস্টার 

হালনাগাদকৃত  

৮ % িনাি খান িাজিে 

োসান, সেকােী 

প্রদকৌশলী 

১০০% লেযমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অিমন      

৩.২ দুনীজত প্রজতদোদি 

রসজমনাে/ে যাজল/সভা আদয়ািন  

আদয়াজিত 

রসজমনাে/ে যাজল/সভা 

৮ সংখ যা সেস য সজিি, 

সংজিষ্ট কজমটি 

২ লেযমাত্রা ১  ১     

অিমন      

৩.৩ শুদ্ধািাে িি মাে জনজমে জিজভন্ন 

অনুিে/জিভাগ/েপ্তে/শাখায় আকজস্মক 

পজেেশ মন 

আদয়াজিত পজেেশ মন ৮ % সেস য সজিি, 

সংজিষ্ট কজমটি 

১০০% লেযমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অিমন      

৩.৪ শুিািার কাদজ উদ্বুিকরদণর র্নর্র্ত্ত 

সদশ/র্বদদদশর উদেেদর্াগ্য প্রর্তষ্ঠাদনর 

গৃহীত কার্ িক্রর্ পর্রদশ িন/নদলজ সশয়ার্রাং  

আদয়ার্জত 

সদদশ/র্বদদদশ 

প্রর্শক্ষণ/নদলজ 

সশয়ার্রাং 

৮ সংখ্যা সেস য সজিি, 

সংজিষ্ট কজমটি 

১ লেযমাত্রা ১       

অিমন      

র্ব:দ্র:- সকান ক্রর্র্দকর কার্ িক্রর্ প্রদর্াজয না হদল তার কারণ র্ন্তব্য কলাদর্ উদেে করদত হদব। 


