
পিরিশ�-'ঘ 

                     আ�িলক/মাঠ পয �ােয়র কায �ালেয়র ��াচার েকৗশল কম �-পিরক�না, ২০২২-২০২৩  

 
আ�িলক/মাঠ পয �ােয়র কায �ালেয়র নাম:  BDwbqb K¨vwcUvj wjwg‡UW 
 

কায ��েমর নাম কম �স�াদ
ন সূচক 

 

সূচেকর 
মান 

একক 
 

বা�বায়েনর 
দািয়��া� 
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�া †dvKvj c‡q›U, 
‰bwZKZv KwgwU 

4 ল��মা�া 1 1 1 1   সভা অনু��ত n‡q‡Q 

অজ�ন 1     

১.২ ৈনিতকতা কিম�টর 
সভার িস�া� বা�বায়ন 

বা�বািয়ত 
িস�া� 

৪ % †dvKvj c‡q›U, 
‰bwZKZv KwgwU 

100% ল��মা�া 100% 100% 100% 100%   িস�া� বা�বািয়ত 
n‡q‡Q 

অজ�ন 100%     

১.৩ সুশাসন �িত�ার 
িনিম� অংশীজেনর 
(stakeholders) 
অংশ�হেণ  সভা 
 

অনু��ত 
সভা 

৪ সংখ�া †dvKvj c‡q›U, 
‰bwZKZv KwgwU 

2 ল��মা�া  1  1   Kg© cwiKíbv wn‡m‡e 
cieZ©x †KvqvU©v‡i Kiv 
n‡e| 

অজ�ন      

১.৪ ��াচার সং�া� 
�িশ�ণ আেয়াজন  

�িশ�ণ 
আেয়া�জত 

  ২ সংখ�া gvbe m¤ú` wefvM 4 ল��মা�া 
 

1 1 1 1  
 

 Dcw ’̄wZ mshyw³ 
wn‡m‡e †`qv n‡jv| 
 
 

অজ�ন 1     

১.৫ কম �-পিরেবশ 
উ�য়ন (�া��িবিধ 
অনুসরণ/�টও এ�ই 
ভ� � অেকেজা মালামাল 
িন�ি�করণ /পির�ার-
পির��তা বৃ��, 
মিহলােদর জন� পথৃক 
ওয়াশ�েমর ব�ব�া 
ইত�ািদ  
 
 

উ�ত কম �-
পিরেবশ 

 ৩ সংখ�া 
ও 

তািরখ 

cÖkvmb wefvM 4 ল��মা�া 
 

1 1 1 1   Kg© ciw‡ek Dbœq‡bi 
Ask wn‡m‡e eZ©gvb 
†KvwfW cwiw ’̄wZ 
we‡ePbvq ¯̂v ’̄wewa 
cvj‡b wb‡¤œvwjøwLZ 
welq mg~n cwicvjb 
I AbymiY Kiv n‡”Q: 
1. Kg© ’̄‡j mK‡ji 

gv¯‹ cwiavb 
2. mvgvwRK `yiZ¡ 

wbwðZKiY 
3. mg‡eZ Av‡jvPbv 

wbiærmvwnZ Kiv 
Ges Awd‡m 

অজ�ন 1     



2 
 

কায ��েমর নাম কম �স�াদ
ন সূচক 

 

সূচেকর 
মান 

একক 
 

বা�বায়েনর 
দািয়��া� 
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 
B›UviKg I †h 
†Kvb wgwUs Gi 
Rb¨ AbjvBb  

   wgwUs Kiv 

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

২.১ ২০২২-২৩ অথ � 
বছেরর �য়-পিরক�না  
ওেয়বসাইেট �কাশ 

�য়-
পিরক�না 
ওেয়বসাই

েট 
�কািশত 

৩ তািরখ µq KwgwU  ল��মা�া       Avw_©K cÖwZôvb 
nIqvq Bnv Avw_©K 
†jb‡`b e¨vZxZ  
Procurement 
Entity wnmv‡e 
cwiPvwjZ nqbv, 
weavq Av‡jvP¨ 
Avgv‡`i Rb¨ cÖ‡hvR¨ 
bq| 

 
অজ�ন 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

৩. ��াচার সংি�� এবং দনু�িত �িতেরােধ সহায়ক অন�ান� কায ��ম…………….. (অ�ািধকার িভি�েত ১  নং সহ 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 
হালনাগাদ
কৃত 

৮ % gvbe m¤ú` 
wefvM 

100% ল��মা�া 100% 100% 100% 100%   mshyw³ wn‡m‡e †`qv 
n‡jv| 

অজ�ন 100%     

৩.২ � � ব�াংক/আিথ �ক 
�িত�ােনর ওেয়বসাইেট 
দুন�িত িবেরাধী ে�াগান 
�চার 

ে�াগান 
�চার 

৮ msL¨v gvbe m¤ú` wefvM 4 ল��মা�া 1 1 1 1   NIS TAB G `yb©xwZ 
we‡ivax cÖPviYv Kiv 
n‡q‡Q 
 

অজ�ন 1     

৩.৩ অপরাধ �বণতা 
�াসকে� 
কম �কত�া/কম �চারীেদর 
অপরােধর িবপরীেত 
গৃহীত শা��মূলক 
ব�ব�ার �িতেবদন 
�কাশ 

cÖwZ‡e`b ৮ msL¨v gvbe m¤ú` wefvM 4 ল��মা�া 1 1 1 1   Kg©KZ©v Kg©Pvix‡`i 
Aciva msMwVZ nIqv 
Ges Zvi wecix‡Z 
kvw Í̄g~jK e¨e ’̄v 
msNwUZ হওয়ামা� 

cÖwZ‡e`b cÖKvk করা 
হেব 

অজ�ন 1     



3 
 

কায ��েমর নাম কম �স�াদ
ন সূচক 

 

সূচেকর 
মান 

একক 
 

বা�বায়েনর 
দািয়��া� 
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 
৩.৪ অিফেস িল� 
সমতা িন��তকরণ 

 ৮ % gvbe m¤ú` wefvM 100% ল��মা�া 100% 100% 100% 100%    
 

অজ�ন 100%     

 

িব:�:- েকান �িমেকর কায ��ম �েযাজ� না হেল তার কারণ ম�ব� কলােম উে�খ করেত হেব।  

এছাড়া, চলমান কায ��ম অব�াহত রাখেত হেব ( েযমন: ��াচার পুর�ার িবতরণ, CMMS-এ তথ� এি� �দান, জাতীয় ৈদিনেক ছড়া �কাশ ইত�ািদ) এবং ৈ�মািসক কম �-পিরক�না বা�বায়ন �িতেবদেনর সােথ 
�মাণকসহ বা�বায়ন তথ� আবিশ�কভােব �দান করেত হেব। 

 
‡dvKvj c‡q›U Gi Abycw¯’wZ‡Z `vwqZ¡cÖvß Kg©KZv©i Z_¨ejx 

 

 

SD/- 
 
bvg t ‡gvnv¤§` mvjvn& DÏxb cjøe 
c`ex t wmwbqi g¨v‡bRvi, GBP Avi GÛ GWwgb 
cÖwZôv‡bi bvg t BDwbqb K¨vwcUvj wjwg‡UW 
‡gvev t 01988899844 
‡dvb t 02-48811505-09 
B-‡gBj t pallab@unicap-bd.com 

‡dvKvj c‡q›U Gi Z_¨ejx 

 

 

SD/- 
 
bvg t G. Gb. Gg. †Mvjvg mvweŸi 
c`ex t e¨e ’̄vcbv cwiPvjK I cÖavb wbe©vnx Kg©KZ©v (PjwZ ØvwqZ¡) 
cÖwZôv‡bi bvg t BDwbqb K¨vwcUvj wjwg‡UW 
‡gvev t 01914194194 
‡dvb t 02-48811505-09 
B-‡gBj t shabbir@unicap-bd.com 

 


