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জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ মপরর ল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগরত প্ররতববদন (২য় ক ায়ার্ মার) ২০২১-২০২২ 

 

 ার্ মক্রবর্র নার্ 
 র্ মসম্পাদন 

সুচ  

সূচব র 

র্ান 
এ   

বাস্তবায়বনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ মবছবরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১ 

র্ন্তব্য 
লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য়  

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম  

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারন  ব্যবস্থা……………………………… 

১.১ ননরত তা  রর্টির সভা আবয়াজন সভা আবয়ারজত ৪ সংখ্যা 
ননরত তা 

 রর্টি 
৪ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১  
  

অজমন  ∙    

১.২ ননরত তা  রর্টির সভার রসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 
বাস্তবারয়ত রসদ্ধান্ত ৬ % 

ননরত তা 

 রর্টি 
১০০% 

লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  
  

অজমন  ৮০%    

১.৩ সুশাসন প্ররতষ্ঠার রনরর্ত্ত অংশীজবনর 

(stakeholders) অংশগ্রহবণ সভা 
অনুরষ্ঠত সভা ২ 

সংখ্যা 
- প্রবর্াজয নয় 

লক্ষ্যর্াত্রা      
  

অজমন      

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্ররশক্ষ্ণ আবয়াজন 
প্ররশক্ষ্ণ 

আবয়ারজত 
২ 

সংখ্যা ননরত তা 

 রর্টি 
২ 

লক্ষ্যর্াত্রা  ১  ১  
  

অজমন  ∙    

১.৫  র্ ম-পররববশ উন্নয়ন 
উন্নত  র্ ম-

পররববশ 
২ 

সংখ্যা  

ও 

তাররখ 

ননরত তা 

 রর্টি 
২ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১  ১   

  

অজমন      

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ মপরর ল্পনা, 

২০২১-২২ ও নত্রর্ারস  পররবীক্ষ্ণ প্ররতববদন 

সংরিষ্ট র্ন্ত্রণালবয় দারখল ও স্ব স্ব 

ওবয়বসাইবর্ আপবলাড রণ 

 র্ মপরর ল্পনা ও 

নত্রর্ারস  

প্ররতববদন 

দারখলকৃত ও 

আপবলাডকৃত 

১ তাররখ ক া াল পবয়ন্ট  

লক্ষ্যর্াত্রা ১৫/১০/২০২১ ১৫/০১/২০২২ ১৫/০৪/২০২২ ১৫/০৭/২০২২  

 

পরর ল্পনা 

আপবলাড 

১০/৭/২০২১ 
অজমন  ∙    

১.৭ আওতাধীন আঞ্চরল /র্াঠ পর্ মাবয়র 

 ার্ মালয় (প্রবর্াজয কক্ষ্বত্র)  র্তম  দারখলকৃত 

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ মপরর ল্পনা ও 

পররবীক্ষ্ণ প্ররতববদবনর ওপর র ডব্যা  

প্রদান 

র ডব্যা  

সভা/ র্ মশালা 

অনুরষ্ঠত 

৪ তাররখ - প্রবর্াজয নয় 

লক্ষ্যর্াত্রা      

 

এই 

অর বসর 

আওতাধীন 

ক ান 

অর স কনই 

অজমন      

১.৮ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এবং 

পুরস্কারপ্রাপ্তবদর তারল া ওবয়বসাইবর্ প্র াশ 
প্রদত্ত পুরস্কার ১ তাররখ 

ননরত তা 

 রর্টি 

 লক্ষ্যর্াত্রা    ৩০/০৬/২০২২  
  

অজমন      

 

 



 ার্ মক্রবর্র নার্ 
 র্ মসম্পাদন 

সুচ  

সূচব র 

র্ান 
এ   

বাস্তবায়বনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ মবছবরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১ 

র্ন্তব্য 
লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 
২য় ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 
৪র্ ম ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 
অরজমত র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

২. আরর্ ম  ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন……………………………… 

২.১ ২০২১-২০২২ অর্ ম বছবরর ক্রয়-

পরর ল্পনা (প্র বল্পর অনুবর্ারদত বারষ ম  ক্রয় 

পরর ল্পনাসহ) ওবয়বসাইবর্ প্র াশ 

ক্রয়-পরর ল্পনা 

ওবয়বসাইবর্ 

প্র ারশত 

২ 
তাররখ 

রহসাবরক্ষ্ণ 

 র্ ম তমা 
 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩১/৭/২০২২     
  

অজমন      

২.২ প্র বল্পর PSC ও PIC সভা আবয়াজন সভা আবয়ারজত 
২ 

সংখ্যা  প্রবর্াজয নয় 
লক্ষ্যর্াত্রা      

 

প্রবর্াজয নয় 

অজমন      

২.৩ বারষ ম  উন্নয়নন  র্ মসূরচ বাস্তবায়ন 

বারষ ম  উন্নয়ন 

 র্ মসূরচ 

বাস্তবারয়ত 

২ 
%  প্রবর্াজয নয় 

লক্ষ্যর্াত্রা      

 

অজমন      

২.৪ প্র ল্প সর্ারপ্ত কশবষ প্র বল্পর সম্পদ 

(র্ানবাহন,  রম্পউর্ার, আসবাপত্র ইতযারদ) 

রবরধ কর্াতাবব  হস্তান্তর  রা 

প্র বল্পর সম্পদ 

রবরধ কর্াতাবব  

হস্তান্তররত 

২ 
তাররখ  প্রবর্াজয নয় 

লক্ষ্যর্াত্রা      

 

অজমন      

৩. শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এবং দুনীরত প্ররতবরাবধ সহায়  অন্যান্য  ার্ মক্রর্…………………৩০ (অগ্রারধ ার রভরত্তবত ন্যযনতর্ পাঁচটি  ার্ মক্রর্) 

৩.১ কগ্র এররয়া রনধ মারণ  ৪  
ননরত তা 

 রর্টি 
 

লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১  
  

অজমন  ∙    

৩.২ কর্াটিবভশন  ার্ মক্রর্  
৪ 

 

ননরত তা 

 রর্টি 
 

লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১  
  

অজমন  ∙    

৩.৩ সাধারণ সভার আবয়াজন  
৪ 

 

ননরত তা 

 রর্টি 
 

লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১  
  

অজমন  ∙    

৩.৪ ব্যরিগত কর্াগাবর্াগ  
৪ 

 
ননরত তা 

 রর্টি 

 লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১  
  

অজমন  ∙    

৩.৫ শুদ্ধাচার চচ মা 
 ৪  ননরত তা 

 রর্টি 

 লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন  ∙    

রব: দ্র:- ক ান ক্ররর্ব র  ার্ মক্রর্ প্রবর্াজয না হবল তার  ারণ র্ন্তব্য  লাবর্ উবেখ  রবত হবব। 

 

 

 

 

 

                                 

(কর্া: কবলাবয়ত কহাবসন) 

অধ্যক্ষ্ (ভারপ্রাপ্ত) 

বাংলাবদশ র্াদ্রাসা রশক্ষ্  প্ররশক্ষ্ণ ইনরিটিউর্ 

কবাড মবাজার, গাজীপুর 

 


