
  

জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কর্ ম-পররকল্পনা 

২০২১-২০২২ 

পরররশষ্ট ক 

প্রতিষ্ঠানের োম: শহীদ আবদুর রব সেরতেয়াবাি সেক্সোইল ইতিতেয়াতরিং কনলজ, বতরশাল। 

কার্ যক্রনমর োম কম যেম্পাদে 

সূচক 

 

সূচনকর 

মাে 

একক 

 

বাস্তবায়নের 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যতি/পদ 

২০২১-

২০২২ 

অর্ যবছনরর 

লক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ে অগ্রগতি পতরবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  মন্তব্য 

লক্ষ্যমাত্রা

/ 

অজযে 

১ম 

সকায়াে যার 

২য় 

সকায়াে যার 

৩য় 

সকায়াে যার 

৪র্ য 

সকায়াে যার 

সমাে 

অজয

ে 

অতজযি 

মাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাতিষ্ঠাতেক ব্যবস্থা……………………………… 

১.১ নেতিকিা কতমটির েভা   অনুতষ্ঠি েভা ৪ েিংখ্যা ফ োকোল 

পয়েন্ট 

নেতিকিা 

কতমটি 

৪ লক্ষ্যমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজযে      

১.২ নেতিকিা কতমটির েভার তেদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ে  

বাস্তবাতয়ি 

তেদ্ধান্ত 

৬ % সংশ্লিষ্ট 

শ্লিক্ষক/কর্ মক

র্মা/কর্ মচারী 

     ১০০% লক্ষ্যমাত্রা      ১০০%      ১০০%      ১০০%    ১০০%    

অজযে      

১.৩ সুশাসন প্ররতষ্ঠার রনরর্ত্ত 

অিংশীজনের (stakeholders) 

অিংশগ্রহনণ  েভা 

অনুতষ্ঠি েভা ৪ েিংখ্যা অধ্যক্ষ্ ২ লক্ষ্যমাত্রা  ১  ১    

অজযে      

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রতশক্ষ্ণ 

আনয়াজে 

প্রতশক্ষ্ণ 

আনয়াতজি 

২ েিংখ্যা অধ্যক্ষ্ ৩০ লক্ষ্যমাত্রা  ১৫  ১৫    

অজযে      

১.৫ কর্ ম-পররবেশ উন্নয়ন (স্বাস্থ্যরেরি 

অনুসরণ / টিওএন্ডইভুক্ত অবকবজা 

র্ালার্াল রেনষ্টকরণ / পররষ্কার-

পররচ্ছন্নতা বৃরদ্ধ ইতযারি)  

উন্নত কর্ ম-

পররবেশ 

৩ সংখ্যা 

ও 

িাতরখ 

অধ্যক্ষ্ এবিং 

প্রশােে শাখা 

৪ এেং 

৩০/০৯/২১ 

৩১/১২/২১ 

৩১/০৩/২২ 

৩০/০৬/২২ 

লক্ষ্যমাত্রা       ১ ও 

(৩০/০৯/২১) 

      ১ ও 

(৩১/১২/২১) 

      ১ ও 

(৩১/০৩/২২) 

 ১ ও 

(৩০/০৬/২২) 

   

অজযে  

 

 

 

 

 

 

 

 

অজযে      

১.৬ জািীয় শুদ্ধাচার সকৌশল কম য-

পতরকল্পো, ২০২১-২২ ও নত্রমাতেক 

পতরবীক্ষ্ণ প্রতিনবদে িপ্তর/সংস্থ্ায় 

দাতখল ও স্ব স্ব ওবয়েসাইব  

আপবলাডকরণ 

কম য-পতরকল্পো 

ও 

নত্রমাতেক 

প্রতিনবদে 

দাতখলকৃি 

ও 

আপবলাডকৃি 

৪ িাতরখ ফ োকোল 

পয়েন্ট 

নেতিকিা 

কতমটি 

২৫/০৬/২১ 

০৫/১০/২১ 

০৫/০১/২২ 

০৫/০৪/২২ 

২৮/০৬/২২ 

লক্ষ্যমাত্রা ২৫/০৬/২১ 

ও 

০৫/১০/২১ 

০৫/০১/২২ ০৫/০৪/২২ ২৮/০৬/২২    

অজযে      

অজযে      

১.৭ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রিান এেং 

পুরস্কারপ্রাপ্তবির তারলকা ওবয়েসাইব  

প্রকাশ 

প্রিত্ত পুরস্কার ৩ িাতরখ শুদ্ধাচার 

কতমটি 

৩০/০৬/২২ লক্ষ্যমাত্রা    ৩০/০৬/২২    

অজযে      

 



কার্ যক্রনমর োম কম যেম্পাদে 

সূচক 

 

সূচনকর 

মাে 

একক 

 

বাস্তবায়নের 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যতি/পদ 

২০২১-

২০২২ 

অর্ যবছনরর 

লক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ে অগ্রগতি পতরবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  মন্তব্য 

লক্ষ্যমাত্রা

/ 

অজযে 

১ম 

সকায়াে যার 

২য় 

সকায়াে যার 

৩য় 

সকায়াে যার 

৪র্ য 

সকায়াে যার 

সমাে 

অজয

ে 

অতজযি 

মাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

২. ক্রয়বেবে শুদ্ধাচার.................................. 

২.১ ২০২১-২২ অর্ ম েছবরর ক্রয়-

পতরকল্পো  ওবয়েসাইব  প্রকাশ 

ক্রয় -পতরকল্পো 

ওবয়েসাইব  

প্রকারশত 

৪ িাতরখ অধ্যক্ষ্ ও ক্রয় 

কতমটি 

৩০-০৯-২১ লক্ষ্যমাত্রা ৩০-০৯-২১  - -   শুধু ক্রয়-

পতরকল্পো 

কতপ 

অতিদপ্তনর 

পাঠানি 

হনব 

অজযে      

৩. শুদ্ধাচার েিংতিষ্ট এেং দুনীরত প্ররতবরাবি সাায়ক অন্যান্য কার্ যক্রম…………….. (অগ্রারিকার রিরত্তবত নুযনতর্ পাঁচটি কার্ মক্রর্) 

৩.১ কযাম্পাস ধুর্পান ও র্ািক মুক্ত 

করবণ সবচতনমূলক সিা আনয়াজে  

আবয়ারজত েভা ৪ েিংখ্যা অধ্যক্ষ্  ১ লক্ষ্যমাত্রা  ১      

অজযে      

৩.২ ছাে-ছােীবির রি ররশি প্রিান 

রনরিতকরণ 

 ররশি প্রিান 

রনরিতকৃত 

৪ % কররজস্ট্রার ও 

তহোব শাখা 

১০০% লক্ষ্যমাত্রা    ১০০%    

অজযে      

৩.৩ Anti-Ragging সিাগাে 

প্রচারকরণ 

প্রচারকৃি ৪ িাতরখ অধ্যক্ষ্ ৩১/০৩/২২ লক্ষ্যমাত্রা   ৩১/০৩/২২     

অজযে      

৩.৪ বনকয়া তবদুযৎ,পাতে, সেতলন াে 

ও গ্যাে তবল প্রদাে 

বনকয়া  তবল 

প্রদােকৃি 

৪ % তহোব শাখা ১০০% লক্ষ্যমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজযে      

৩.৫ ইভটিতজিং প্রতিনরাি রেষয়ক 

আনলাচো েভা 

আবয়ারজত েভা ৪ েিংখ্যা অধ্যক্ষ্ ১ লক্ষ্যমাত্রা   ১     

অজযে      

 

                                                                                                                             

                                                                         

(সমা: আবদুল কানদর সবপারী) 

অধ্যে (অঃ দাঃ) ও আহবায়ক, নেতিকিা কতমটি, 

                         knx` Ave`yi ie †miwbqvevZ  

                                                         †U·UvBj BwÄwbqvwis K‡jR, ewikvj| 

 

 


