ধািোপত্র

পরিচ্ছন্ন গ্রাম: পরিচ্ছন্ন শহি
পরিষ্কাি-পরিচ্ছন্নতা উন্নয়ন ও সমৃরিি অন্যতম সূচক; যে যেশ েত উন্নত যস যেশ তত পরিচ্ছন্ন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যশখ হারসনাি যনতৃত্বে জারতি রপতা বঙ্গবন্ধু যশখ মুরজবুি িহমাত্বনি স্বপ্নলারলত
'যসানাি বাাংলাত্বেশ' রবরনমমাত্বেি লত্বযে রিশন ২০২১, ২০৪১ ও এসরিরজ বাস্তবায়ত্বনি মধ্য রেত্বয় উন্নয়ন ও সমৃরিি অেম্য অগ্রোত্রায় এরিত্বয় চত্বলত্বে বাাংলাত্বেশ। উন্নত-সমৃি বাাংলাত্বেত্বশ উত্তিত্বেি
মানেণ্ড রহত্বসত্বব পরিস্কাি-পরিচ্ছন্ন সুন্দি বাাংলাত্বেশ িত্বে যতালা অপরিহাে ম। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যশখ হারসনাি যনতৃোধীন আওয়ামী লীি সিকাত্বিি রনব মাচনী ইশত্বতহাি ২০১৮ এ উরিরখত "আমাি
গ্রাম-আমাি শহি" বাস্তবায়ত্বন "পরিচ্ছন্ন গ্রাম: পরিচ্ছন্ন শহি" এি ধািোত্বক সব মব্যাপী েরেত্বয় যেয়াি অরিপ্রাত্বয় এ কাে মক্রম গৃহীত হত্বয়ত্বে।

লযে:
মুরজববর্ ম (২০২০) যক সামত্বন যিত্বখ পরিচ্ছন্ন বাাংলাত্বেশ রবরনমমাে

উত্বেশ্য:
* রিশন ২০২১, ২০৪১, এসরিরজ অজমন ও উন্নয়ত্বনি মানেণ্ড রহত্বসত্বব পরিচ্ছন্ন জনপে িত্বে যতালা
* সব মসাধািত্বেি মত্বধ্য পরিস্কাি-পরিচ্ছন্নতাি দেনরন্দন অিোস িত্বে যতালা, জনসাধািেত্বক এ রবর্ত্বয় সত্বচতন কিা
* মশাবারহত, পারনবারহত, বায়ুবারহত ও যমৌসুমী যিাি-বালাই হত্বত পরিত্রাে পাওয়া
* প্লারিক, পরলরিত্বনি ব্যবহাি যিাধ/সীরমতকিে এবাং জলাবিতা দূিীকিে
* নতুন প্রজন্মত্বক উন্নত-পরিচ্ছন্ন বাাংলাত্বেত্বশি যচতনায় উদ্বুি কিা ও তাত্বেি মত্বধ্য জীবনব্যাপী পরিচ্ছন্নতাি যবাধ ও অিেস্ততা িত্বে যতালা

কমম পিরত:
১. রসটি কত্বপমাত্বিশন, যপৌিসিা ও উপত্বজলা পে মাত্বয় প্রিত্বম যোট এলাকায় কাজ শুরু কিা
২. রশযা প্ররতষ্ঠানসমূত্বহ বতমমাত্বন চালুকৃত পরিস্কাি পরিচ্ছন্নতা কাে মক্রম যজািোি কিা।
রতন ধাপ: (ক) যেেী কয যিত্বক স্কুল প্রাঙ্গে (খ) স্কুল যিত্বক বারে (ি) স্কুল যিত্বক বারে হত্বয়
অরিিাবত্বকি কমমস্থল
৩. সকল মন্ত্রোলয়/রবিাি. যেেী-যপশাি সকল বয়ত্বসি যলাকত্বক সম্পৃক্ত কিা
৪. সত্বব মাচ্চ ৩-৪ মাস সমত্বয় সমুেয় এলাকা প্রািরমকিাত্বব পরিচ্ছন্ন কিা
৫. পরিচ্ছন্নতা ও যসৌন্দর্য্ম রবর্য়টি স্থায়ীরূপ যেয়াি লত্বযে সপ্তাত্বহ একরেন রতন ঘন্টাব্যাপী
যেশব্যাপী সব মত্র পরিস্কাি পরিচ্ছন্নতা কাে মক্রম পরিচালনা এবাং যসৌন্দর্য্ম বধ মন কাত্বজ অাংশগ্রহে
৬. সকল ব্যরক্ত ও প্ররতষ্ঠানত্বক সম্পৃক্তকিে
৭. সকল পে মাত্বয় পরিস্কাি পরিচ্ছন্নতা এবাং যসৌন্দর্য্ম বধ মন উৎসারহত কিা িাত্বলা কাত্বজি স্বীকৃরত
প্রোন
৮. সিকারি APA এি অাংশ রহত্বসত্বব সম্পৃক্ত কিা
৯. ব্যবসায়ী, রশল্প ও আরি মক প্ররতষ্ঠানসমূহত্বক CSR এি অাংশ রহত্বসত্বব এ কাত্বজ ব্যত্বয় উদ্বুি
কিা
১০. প্রত্বতেক েফতি স্বল্প, মধ্য ও েীঘ ম যময়ােী পরিকল্পনা প্রেয়ন কিত্বব। প্রত্বতেক প্ররতষ্ঠান
Model SOP প্রেয়ে কিত্বব

১১. পরিস্কাি-পরিচ্ছন্নতা ও যসৌন্দর্য্ম বৃরি রবর্ত্বয় আধুরনক প্রযুরক্তি ব্যবহাি রনরিত কিা। এ
রবর্ত্বয় িত্ববর্ো কাে মক্রম ও িত্ববর্ো প্ররতষ্ঠান স্থাপত্বনি পেত্বযপ যনয়া। বাত্বয়াত্বটকত্বনালরজ, যনত্বনা
যটকত্বনালরজি ব্যবহাি
১২. জনসত্বচতনতা বৃরিি জন্য রবস্তারিত Media Plan প্রেয়ন
১৩. পরিস্কাি-পরিচ্ছন্নতা ও যসৌন্দর্য্ম বধ মন রবর্ত্বয় আইন প্রেয়ন, কত্ব াি শারস্তি ব্যবস্থা িাখা এবাং
কাে মকি বাস্তবায়ন
১৪. স্ব স্ব প্ররতষ্ঠান পরিচ্ছন্নতা ও যসৌন্দর্য্ম বিমত্বনি প্রািরমক কাজ সম্পন্ন কত্বি রনজ এলাকাত্বক
পরিচ্ছন্ন ও সুন্দি রহত্বসত্বব যঘার্ো কিত্বব:
* পরিচ্ছন্ন গ্রাম-পরিচ্ছন্ন ইউরনয়ন;
* পরিচ্ছন্ন ওয়ািম-পরিচ্ছন্ন শহি;
* পরিচ্ছন্ন উপত্বজলা-পরিচ্ছন্ন যজলা।
১৫. পরলরিন, প্লারিক ও যে সকল দ্রব্য পরিত্ববশ দূর্ে কত্বি যসগুত্বলা উৎপােন ও বাজািজাত
কিাি রবর্ত্বয় এমন পিরত প্রবতমন ো পরিত্ববশ দূর্ে যিাত্বধ সহায়ক হত্বব।

কমমপরিকল্পনা:

স্বল্পত্বময়ােী পরিকল্পনা (রতন মাসব্যাপী)
গ্রাম/
শহি
১

গ্রাম

কাে মক্রম

সকাি কতৃমক রনত্বে মশনা
োরয়েপ্রাপ্ত/েপ্তি/সাংস্থা
কাত্বজি ধিে
সিকারি েপ্তত্বিি কাজ
২
৩
৪
৫
৬
পরিবাি
রিরত্তক ক. পরিবাত্বিি অরিিাবত্বকি যনতৃত্বে যস্বচ্ছােত্বম
সব মস্তত্বিি যজলা প্রািরমক অরফসাি, যমাটিত্বিশন, রলফত্বলট,
পরিচ্ছন্নতা
সকল সেস্য কতৃমক পরিচ্ছন্নতা মানুর্ত্বক সম্পৃক্ত কিা
যজলা মাধ্যরমক অরফসাি, রশযা প্ররতষ্টাত্বন সিা কিা
কাে মক্রম রনরিতকিে।
যজলা ও উপত্বজলা
খ. বারেি আরঙ্গনাসহ চািপাশ
প্রশাসন, রবরিন্ন এনরজও
পরিচ্ছন্ন িাখা
ওয়াি ম
রিরত্তক সাংরিষ্ট
কমমকতমাত্বেি
যনতৃত্বে যটকসই কমমপিরত ও ওয়ািম
করমশনািিে
পরিকল্পনা প্রনয়ন,
পরিচ্ছন্নতা কাে মক্রম পরিচ্ছন্নতা কাে মক্রম পরিচালনা
জীবনব্যাপী রশযা
(সকল), যপৌিসিা/ ইউরপ পারযক রমটিাং, রনয়রমত
সেস্য (সকল), ইউ রপ
ফত্বলাআপ, কাত্বজি সাত্বি
স্থানীয় জনিে যক সম্পৃক্ত
কিা
স্কুল, কত্বলজ, মাদ্রাসা
ধমীয় ও সামারজক
প্ররতষ্ঠান
রিরত্তক
পরিচ্ছন্নতা কাে মক্রম

উপ-কাে মক্রম

রশযা প্ররতষ্ঠাত্বনি প্রধাত্বনি যনতৃে
কত্বয়কটি টিম এ রবিক্ত কত্বি
ওয়াি মরিরত্তক কাে মক্রম পরিচালনা
কিা।

রশযা প্ররতষ্ঠাত্বন সাপ্তারহক
কাে মসূরচ রহত্বসত্বব একঘন্টা
পরিষ্কাি-পরিচ্ছন্নতাি
রবর্য়টি অন্তর্ভমক্ত কিা এবাং
সপ্তাত্বহ একরেন পরিষ্কািপরিচ্ছন্নতা
কাে মক্রত্বমি
অাংশগ্রহে কিা।

স্থানীয় প্রশাসন/ সাংরিষ্ট
প্ররতষ্ঠাত্বনি
প্রধানিে,
যজলা প্রািরমক অরফসাি,
যজলা মাধ্যরমক অরফসাি,
যজলা ও উপত্বজলা প্রশাসন

ইউরনয়ন
রিরত্তক প্রািরমক পে মাত্বয় এলাকা রিরত্তক রবরিন্ন যেরে-যপশাি মানুর্ ইউরনয়ন পরির্ে এি
পরিচ্ছন্নতা কাে মক্রম পরিষ্কাি পরিচ্ছন্নতা অরিোন শুরু কিা। ও
সব মসাধািত্বেি যচয়ািম্যান/
ইউরনয়ন
অাংশগ্রহত্বে
পরির্ে সেস্যিে (সকল)
রবরিন্ন যস্বচ্ছাত্বসবী িাস্তা পরিষ্কাি কাে মক্রম,
সাংি ন
কতৃমক রনরে মষ্টস্থাত্বন ময়লা যফলা রনরিত কিা
পরিচ্ছন্নতা কাে মক্রম

যস্বচ্ছােত্বম উৎসাহ প্রোন

যজলা প্রাশাসন, উপত্বজলা
প্রশাসন, সাংি ন, এনজিও

সময়কাল
৭
প্ররতরেন

গৃহীত পেত্বযপ
ও প্রমানক
৮
সাংরিষ্টত্বেি পত্র
যেয়া

রিত্বসম্বি ২০জানুোিী ২১
প্ররতরেন
সকাল/ সন্ধ্ো
রিত্বসম্বি ২০,জানুোিী ও
যফব্রুোিী ২১
প্ররতরেন
এক ঘন্টা/
সপ্তাত্বহ একরেন

রনয়রমত মরনটরিাং,
প্ররতষ্ঠান রিরত্তক টিম
দতরি কিা, কাত্বজি
লিবুক যমত্বন চলা, এই
কাত্বজি গুরুে রনত্বয়
যেেীকত্বয আত্বলাচনা
কিা, অরিিাবক িে যক
উদ্বুি কিা
কাত্বজি পরিকল্পনা কিা, প্ররতরেন সকাল
বাত্বজট প্রেয়ন, জনবল
রিত্বসম্বি ২০,ঠিক কত্বি রেন রিরত্তক
জানুোিী ও
কমমসূচী প্রনয়ন কিা
যফব্রুোিী ২১
সাংি ত্বনি সাত্বি রমটিাং, সপ্তাত্বহ একরেন
তারলকা প্রস্তুত, কাে মপিরত
প্ররত
প্রস্তুত কিা
বৃহঃস্পরতবাি

সাংরিষ্টত্বেি পত্র
যেয়া
েরব,
যিজুত্বলশন,
সমারপ্ত
প্ররতবােন
সাংরিষ্টত্বেি পত্র
যেয়া
েরব,
যিজুত্বলশন,
সমারপ্ত
প্ররতবােন
ঐ

ঐ

গ্রাম/
শহি
১

কাে মক্রম

উপ-কাে মক্রম

২
৩
হাট-বাজাি/ যগ্রাি হাট যশত্বর্ বাজাি পরিষ্কাি কত্বি যফলা।
যসন্টাি পরিচ্ছন্ন িাখা যোকানপাট বন্ধ্ হওয়াি সাত্বি সাত্বি
যোকানোি কতৃমক সামত্বন জায়িা
পরিষ্কাি কিাি বাধ্যবাধকতা আত্বিাপ।

গ্রাম

জনপরিসি পরিচ্ছন্ন
িাখা

যপৌিসিা রিরত্তক
পরিচ্ছন্নতা কাে মক্রম
শহি

জনপরিসি ও িেপরিবহত্বনি িোন্ড
যেমন: বাসিোন্ড, যেন যিশন, রিকশা
িোন িোন্ড, অত্বটা িোন্ড ইতোরে
এলাকা রনয়রমত রবিরতত্বত (কত্বয়ক
ঘন্টা পিপি) পরিচ্ছন্ন কিা।
১। যপৌিসিা অন্তিতম িাস্তাঘাট, বাজাি,
নালা-নে মমা, রবরিন্ন ফোক্টরি ও পুকুিজলাশয় পরিষ্কাি-পরিচ্ছন্নতা অরিোন
২। কাউরিলি কতৃমক ক্লািািরিরত্তক
পরিচ্ছন্নতা কাে মক্রম
৩।আবজমনা রিসাইরক্লাং এি উত্বযাি
গ্রহে
৪। সকল ধিত্বেি পরলরিন এি ব্যবহাি
এি রবরুত্বি জনসত্বচতনতা দতরি।

সকাি কতৃমক রনত্বে মশনা
সিকারি েপ্তত্বিি কাজ
৪
সাপ্তারহক হাট যশর্ হওয়াি
সাত্বি সাত্বি পুত্বিা এলাকা
পরিষ্কাি কিত্বত হত্বব।
যোকান বন্ধ্ কিাি সাত্বি
সাত্বি োি োি যোকাত্বনি
সামত্বন এলাকা পরিষ্কাি
কত্বি যফলত্বত হত্বব। এ
রবর্ত্বয় হাট-বাজাি করমটি
ও যোকান-মারলক সরমরত/
ব্যবসারয়ক সরমরতত্বক বাধ্য
কিা।
বরে মত স্থানসমূহ সাব মযরেক
পরিচ্ছন্ন
িাখত্বত
আইনানুিিাত্বব বাধ্য কিত্বত
হত্বব।
পরিবত্বশ িযায় প্রযুরক্তি
সত্বব মাচ্চ ব্যবহাি/ পরিত্ববশ
বান্ধ্ব রিন্ন রিন্ন আবজমনাি
জন্য রিন্ন রিন্ন ওত্বয়ত্বি
ব্যাি প্রচলন/ এ জাতীয়
ব্যাি উৎপােন ও রবপেত্বন
উৎসাহ প্রোন।

োরয়েপ্রাপ্ত/েপ্তি/সাংস্থা
৫
বাজাি করমটি/ হাত্বটি
ইজািাোি/ ব্যবসারয়ক
সরমরত / উপ পরিচালক,
স্থানীয় সিকাি / ইউ
এনও/ ইউরপ যচয়ািম্যান
/ত্বময়ি (সকল), যপৌিসিা

কাত্বজি ধিন

ইউ রপ/ উপত্বজলা কতৃমক
হাট সিা কিা/ কাে মপিরত
ঠিক কিা/ োরয়ে যেয়া/
মরনটরিাং কিা/ প্ররতত্ববেন
প্রস্তুত/

সময়কাল
৬
হাত্বটি রেন
ও
অন্যান্য
প্ররতরেন

গৃহীত পেত্বযপ
ও প্রমানক
ছজি,
রেজুলেশন,
জেল োর্ ট

পুত্বিা মুরজব বর্ ম

সাংরিষ্ট
সরমরতসমূহ/ তারলকা প্রস্তুত/ রমটিাং
প্ররতরেন
ছজি, সোাংিোজিক
ইজািাোি/ ইউরপ ও কিা, কাজ িাি কত্বি
সলেেন
উপত্বজলা প্রশাসন
যেয়া/ রনয়রমত মরনটরিাং পুত্বিা মুরজব বর্ ম
যচম্বাি/
যময়ি/
কাউরিলিিে/ যপৌিসিাি
সকল পে মাত্বয়ি কমমকতমা
কমমচািীবৃন্দ,
যজলা
প্রশাসন

যপৌি এলাকা সমূহ
কাত্বজি
পরিকল্পনা রিত্বসম্বি ২০,প্রেয়ন/ মরনটরিাং কিা/ জানুোিী ও
জন সম্পৃক্ততা কিা/
যফব্রুোিী ২১
পরলরিন এি উৎপােন,
রবপনন, বাজািজাতকিন
বত্বন্ধ্ রনয়রমত যমাবাইল
যকাট ম পরিচালনা কিা।

ছজি,
রেজুলেশন,
মোইজকাং

মধ্যত্বময়ােী পরিকল্পনা (বেিব্যাপী)
গ্রাম/শহি
১

গ্রাম

শহি

কাপুত্বিা মুরজব বর্ মে মক্রম

উপ-কাে মক্রম

সকাি কতৃমক রনত্বে মশনা
সিকারি েপ্তত্বিি কাজ
২
৩
৪
প্ররত ওয়াত্বি ম পাঁচটি যসিা ইউরনয়ন পে মাত্বয় প্ররত পত্বনি রেন পিপি জনিেত্বক উৎসারহত কিা
পরিচ্ছন্ন পরিবাি বা বারেত্বক মূল্যায়ন কাে মক্রত্বম জনিেত্বক সম্পৃক্ত কিা।
স্বীকৃরত প্রোন
উপত্বজলা পে মায় যিত্বক যসিা উপত্বজলাি রশযা প্ররতষ্ঠানসমূত্বহি মধ্য যিত্বক সকল স্তত্বিি রশযা প্ররতষ্ঠানত্বক
প্ররতষ্ঠানত্বক বাোই কিা এবাং পরিষ্কাি পরিচ্ছন্নতা কাে মক্রত্বম সত্বব মাৎকৃষ্ট সম্পৃক্ত কিা
স্বীকৃরত প্রোন কিা
প্ররতষ্ঠান বাোই কিা এবাং তা মত্বিল আকাত্বি
অন্যান্য প্ররতষ্ঠাত্বন বাস্তবায়ন কিা
১। প্ররতটি শহত্বি ময়লা প্রাতেরহক িািরবন যিত্বক ময়লা-আবজমনা সমরিত বজমে ব্যবস্থাপনা রনরিত
যফলাি জন্য একটি সুরনরে মরষ্ট িারম্পাং যিশত্বন যফলা রনরিত কিা।
কিা
িারম্পাং যিশন রনধ মািে কিা
যজলা উন্নয়ন সমিয় করমটিি
মাধ্যত্বম ক্লািািরিরত্তক মরনটরিাং
২। শহত্বিি রনরে মষ্ট স্থাত্বন
কিা।
প্রত্বয়াজনীয় িািরবন স্থাপন
রনরিত কিা।
রবরিনন্ন যস্বচ্ছাত্বসবী ও মহিা/ ওয়ািম রিরত্তক পরিত্ববযক দতরি
শহত্বি মা কমীত্বেি মাধ্যত্বম ময়লা
এনরজও সাংি ন কতৃমক
ব্যবস্থাপনাি কাে মক্রত্বম সত্বচতনতা
পরিচ্ছন্নতা
কাে মক্রম
কাে মক্রম পরিচালনা এবাং উন্নয়ন
পরিচালনা
সহত্বোিী রহত্বসত্বব কাজ কিা
প্ররতটি
শহত্বি
যসিা শহিাঞ্চত্বলি বাসাবারেসমূত্বহি মত্বধ্য হত্বত জনিে ও সকল স্তত্বিি রশযা
প্ররতষ্ঠান/পরিবাি বাোই কিা এবাং রশযা প্ররতষ্ঠানসমূত্বহি মধ্য যিত্বক প্ররতষ্ঠানত্বক সম্পৃক্ত কিা
এবাং স্বীকৃরত প্রোন কিা
পরিষ্কাি-পরিচ্ছন্নতা কাে মক্রত্বম সত্বব মাৎকৃষ্ট
পরিবাি/ প্ররতষ্ঠান বাোই কিা এবাং তা
মত্বিল আকাত্বি অন্যান্য প্ররতষ্ঠাত্বন বাস্তবায়ন
কিা।

োরয়েপ্রাপ্ত/েপ্তি/সাংস্থা

সময়কাল

৫
ইউরনয়ন পরির্ে

৬
রিত্বসম্বি ২০ যিত্বক
যম ২০২১ পে মন্ত

উপত্বজলা রনব মাহী অরফসাি

প্ররতমাত্বস একবাি
পুত্বিা মুরজব বর্ ম

যপৌিসিা/ যজলা পরির্ে/ যজলা প্ররতমাত্বস একবাি
প্রশাসক
পুত্বিা মুরজব বর্ ম

চাঁপাইনবাবিঞ্জ যজলায় কমমিত
যস্বচ্ছাত্বসবী ও এনরজও সাংি ন/
যজলা পরির্ে/ যজলা প্রশাসন/
যপৌিসিা
শহিাঞ্চত্বলি সাংরিষ্ট প্ররতষ্ঠান/
উপত্বজলা রনব মাহী অরফসাি/ যজলা
প্রশাসন

সপ্তাত্বহ একরেন
পুত্বিা মুরজব বর্ ম
প্ররতমাত্বস একবাি
পুত্বিা মুরজব বর্ ম

েীঘ মত্বময়ােী পরিকল্পনা (চলমান)
গ্রাম/শহি

কাে মক্রম

উপ-কাে মক্রম

১

২
উপত্বজলা পে মাত্বয় যেষ্ঠ পরিচ্ছন্ন
গ্রাম রনব মাচন কিা
উপত্বজলা পরির্ে কতৃমক
পরিচ্ছন্নতা কাে মক্রম

গ্রাম

যপৌি, শহি

যজলা
পরির্ে
পরিচ্ছন্নতা কাে মক্রম

কতৃমক

যজলা
প্রশাসন
পরিচ্ছন্নতা কাে মক্রম

কতৃমক

যপৌিসিা এলাকায় যেষ্ঠ
পরিচ্ছন্ন ওয়ািম রনব মাচন কিা
যপৌিসিা (সকল)

সকাি কতৃমক রনত্বে মশনা
োরয়েপ্রাপ্ত/েপ্তি/সাংস্থা
সিকারি েপ্তত্বিি কাজ
৩
৪
৫
পরিচ্ছন্ন মত্বিল গ্রামত্বক সকত্বলি মাত্বে সেি - , নাত্বচাল - , যিালাহাট- , উপত্বজলা প্রশাসন
উপস্থাপন কিা
রশবিঞ্জ -, যিামস্তাপুি উপত্বজলা পরির্ত্বেি আওতাধীন সকল মুরজব বত্বর্ মি প্রিম মাত্বস উপত্বজলা পরির্ে যচয়ািম্যান/
সিকারি/যবসিকারি
প্ররতষ্ঠানসমূহ-যক পরিচ্ছন্নতা স্থায়ী রূপ যেয়া
উপত্বজলা রনব মাহী কমমকতমা ও
পরিষ্কাি-পরিচ্ছন্নতা আওতায় আনা
উপত্বজলাি সকল পে মাত্বয়ি কমমকতমা
ও কমমচািীবৃন্দ/উপত্বজলা িাইস
যচয়ািম্যানিে
যজলা পরির্ত্বেি আওতাধীন সকল যিি মুরজব বত্বর্ মি প্রিম মাত্বস যজলা
পরির্ে
এি
হাউস/মাত্বকমট/িাস্তাঘাট/যখয়াঘাটসমূহ/পরিস্কা পরিচ্ছন্নতা স্থায়ী রূপ যেয়া
যচয়ািম্যান/সেস্যিে
ি-পরিচ্ছন্নতাি আওতায় আনা
যজলা প্রশাসন ও যজলাি সিকারি সকল মুরজব বত্বর্ মি প্রিম মাত্বস যজলা প্রশাসক ও যজলাি সকল
প্ররতষ্ঠানসমূহ পরিস্কাি-পরিচ্ছন্নতাি আওতায় পরিচ্ছন্নতা স্থায়ী রূপ যেয়া
পে মাত্বয়ি কমমচািীবৃন্দ
আনা
পরিচ্ছন্ন মত্বিল ওয়ািমত্বক সকত্বলি মাত্বে মত্বিল ওয়ািম রনব মাচন
যপৌিসিা (সকল)
উপস্থাপন কিা
যপৌিসিা ও তাি অধীনস্থ সকল প্ররতষ্ঠানসমূহ মুরজব বত্বর্ মি প্রিম মাত্বস যময়ি/কাউরিলিিে ও সাংরিষ্ট
পরিষ্কাি-পরিচ্ছন্নতাি আওতায় আনা
পরিচ্ছন্নতা স্থায়ী রূপ যেয়া
সকল কমমচািী

* এই েক অনুসিে কত্বি প্ররতটি প্ররতষ্ঠানত্বক কমমপরিকল্পনা দতিী কিত্বত হত্বব।
* অধীনস্থ েপ্তি /সাংস্থাি রনত্বে মশনা প্রোন কিত্বত হত্বব
* সকল সরচব মত্বহােয়িে এই রবর্ত্বয় সাংরিষ্ট েপ্তি/সাংস্থা প্রধানত্বেি রনত্বয় সিা কিত্ববন
* আিামী ০৭ রেত্বনি মত্বধ্য কমমপরিকল্পনা প্রস্তুত কিত্বত হত্বব।
* আিামী ২০-২২ অত্বক্টাবত্বিি মত্বধ্য PMO-যত সরচব মত্বহােত্বয়ি রনত্বয় এ সাংক্রান্ত সিা হত্বব।

সময়কাল
৬
পুত্বিা মুরজব বর্ ম
পুত্বিা মুরজব বর্ ম

পুত্বিা মুরজব বর্ ম
পুত্বিা মুরজব বর্ ম
পুত্বিা মুরজব বর্ ম
পুত্বিা মুরজব বর্ ম

