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কায ��েমর নাম কম �স�াদন 

সূচক 
 

সূচেকর 

মান 

একক 
 

বা�বায়েনরদািয়��া� 

ব���/পদ 

২০২২-

২০২৩ 

অথ �বছেরর 

ল��মা�া 

বা�বায়ন অ�গিত পিরবী�ণ, ২০২২-২০২৩  ম�ব� 

ল��মা�া/ 

অজ�ন 

১ম 

�কায়াট�ার 

২য় 

�কায়াট�ার 

৩য় 

�কায়াট�ার 

৪থ � 

�কায়াট�ার 

�মাট 

অজ�ন 

অ�জ�ত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. �ািত�ািনক ব�ব�া ………………………………..... 

 ১.১ �নিতকতা কিম�টর 

সভা আেয়াজন 

সভা 

আেয়া�জত 

২ সংখ�া GgwUwe ˆbwZKZv KwgwU Ges 
GgwUwe e¨e¯’vcbv KZ…©cÿ 

4 ল��মা�া        

অজ�ন      

১.২ �নিতকতা কিম�টর 

সভার িস�া� 

বা�বায়ন 

বা�বািয়ত 

িস�া� 

৪ % GgwUwe ˆbwZKZv KwgwU Ges 
GgwUwe e¨e¯’vcbv KZ…©cÿ 

100% ল��মা�া        

অজ�ন      

১.৩ সুশাসন �িত�ার 

িনিম� অংশীজেনর 
(stakeholders) 

অংশ�হেণ  সভা 

অনু��ত 

সভা 

৪ সংখ�া GgwUwe ˆbwZKZv KwgwU Ges 
GgwUwe MÖæc GBPAvi wWwfkb 

4 ল��মা�া       Pjgvb  
cÖwµqv  অজ�ন      

১.৪ ��াচার সং�া� 

�িশ�ণ আেয়াজন  

�িশ�ণ 

আেয়া�জত 

  ২ সংখ�া GgwUwe MÖæc GBPAvi wWwfkb 
Ges GgwUwe †UªBwbs 
BÝwUwUDU 

4 
 

ল��মা�া 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
Pjgvb  
cÖwµqv  
 

অজ�ন      

১.৫ কম �-পিরেবশ 

উ�য়ন (�া��িবিধ 

অনুসরণ/�টওএ�ইভ� � 

অেকেজা মালামাল 

িন�ি�করণ /পির�ার-

পির��তা ব�ৃ�, 

মিহলােদর জন� পৃথক 

ওয়াশ�েমর ব�ব�া 

ইত�ািদ  

উ�ত কম �-

পিরেবশ 

 ৩ সংখ�া 

ও 

তািরখ 

GgwUwe Bbd«v÷vKPvi 
wWwfkb Ges GgwUwe MÖæc 
wmwKDwiwU Ges dvqvi †mdwU 
wWcvU©‡g›U 

100% ল��মা�া 
 

      A‡K‡Rv 
gvjvgvj 
webóKiY 
Kiv nq| 
DbœZ Kg© 
cwi‡ek 
wbwðZKiY 
Kiv nq| 
 

অজ�ন      

অজ�ন      

অজ�ন      



2 
 

 

-২- 

২.  �েয়র ��ে� ��াচার ........................................................................ 

২.১ ২০২২-২৩ অথ � 

বছেরর �য়-

পিরক�না  

ওেয়বসাইেট �কাশ 

�য়-

পিরক�না 

ওেয়বসাইেট 

�কািশত 

৩ তািরখ GgwUwe 
Bbd«v÷vKPvi 
wWwfkb Ges GgwUwe 
KwgDwb‡KkÝ 
wWcvU©‡g›U 

 ল��মা�া       GgwUwe  

“Revised 
MTB 
Procurement 
Manual 
2019, Abyhvqx 
mKj µq 
m¤úv`b Kiv 
n‡q _v‡K| 

 

অজ�ন 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

৩. ��াচার সংি�� এবং দনু�িত �িতেরােধ সহায়ক অন�ান� কায ��ম …………….. (অ�ািধকার িভি�েত ১  নংসহ নু�নতম ৪ �ট কায ��ম) 

৩.১ �সবা �দােনর 

��ে� �র�জ�াের 

�েদয় �সবার িববরণ 

ও �সবা�হীতার 

মতামত সংর�ণ 

�র�জ�ার 

হালনাগাদকৃত 

৮ % GgwUwe mvwf©m †KvqvwjwU 
wWcvU©‡g›U Ges GgwUwe 
KwgDwb‡KkÝ wWcvU©‡g›U 

100% ল��মা�া       এম�িব সািভ �স 
�কায়ািল� 
িডপাট �েম� 
িনয়িমত 
�াহকেদর 
মতামত/অ�েরাধ 
/অিভেযাগ 
�য়ংি�য় প�িতর 
�া�েম িলিপব� 
কের থােক। 
�াহক স�ি� 
জিরপ 
(Customer 
Satisfaction 
Survey) এবং 
�া� িফড�াক 
অেটােমশন 
�মিশেনর �া�েম 
�াহকেদর 
মতামত সংর�ণ 
করা হেয় থােক। 
 
 
 

অজ�ন      
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৩.২ ছড়া �কাশ  ৮  GgwUwe KwgDwb‡KkÝ 
wWcvU©‡g›U 

100% ল��মা�া       cÖ‡qvRbxq 
c`‡¶c 
MÖnY Kiv 
n‡q‡Q Ges 
I‡qe 
mvB‡U Qov 
cÖKvk Kiv 
n‡q‡Q 

অজ�ন      

৩.৩ িবআরিপিড 

সাকু�লার �লটার-২০, 

তািরখ-১৫/০৯/২০১৯ 

এবং িডএফআইএম 

সাকু�লার নং-০৩, 

তািরখ-১০/১০/২০১৯ 

অনুযায়ী CMMS-এ 

এি� �দান 

CMMS-এ 

এি� �দান 

৮  GgwUwe MÖæc GBPAvi 
wWwfkb 

100% ল��মা�া       Pjgvb  
cÖwµqv  অজ�ন      

৩.৪ ��াচার 

পুর�ার �দান এবং 

পুর�ার�া�েদর 

তািলকা ওেয়বসাইেট 

�কাশ 

�দ� পুর�ার ৮  GgwUwe MÖæc GBPAvi 
wWwfkb Ges GgwUwe 
KwgDwb‡KkÝ wWcvU©‡g›U 

wbqwgZ cyi¯‹vi 
cÖ`v‡bi R‡b¨ 
m‡Ÿ©v”P cÖqvm 
Pvjv‡bv n‡e|   

ল��মা�া        

অজ�ন      

অজ�ন      

অজ�ন      

 


