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সাংদর্ঠজনী ৪ 

 

আঞ্চস্টলক/মঠঠ পর্ িঠদয়র কঠর্ িঠলদয়র জাতীয় শুদ্ধাচাি ক ৌশল  ম য-পবি ল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

 

আঞ্চস্টলক/মঠঠ পর্ িঠদয়র কঠর্ িঠলদয়র নাম: ইনবিটিউট অব কট দনালবজ ট্রান্সফাি এন্ড ইদনাদভশন (আইটিটিআই), বববসএসআইআি, ঢা া। 
 

 ার্ যক্রদমি নাম  ম যসম্পােন সূচ  

 

সূচদ ি মান এ   

 

বাস্তবায়দনি 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যবি/পে 

২০২২-২০২৩ 

অে যবছদিি 

লেযমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগবত পবিবীেণ, ২০২২-২০২৩  মন্তব্য 

লেযমাত্রা/ 

অজযন 

১ম 

ক ায়াট যাি 

২য় 

ক ায়াট যাি 

৩য় 

ক ায়াট যাি 

৪ে য 

ক ায়াট যাি 

কমাট 

অজযন 

অবজযত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাবতষ্ঠাবন  ব্যবস্থা ……………………………… 

১.১ দনবত তা  বমটিি সভা   অনুস্টষ্ত সভঠ ২ সাংখ্যা পস্টরেঠলক/ 

প্র.কম িকতিঠ 

৪ লেযমাত্রা ১ ১ ১ ১ 

 

   

অজযন     

 

 

১.২ দনবত তা  বমটিি সভাি বসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন  

বাস্তবাবয়ত বসদ্ধান্ত ৪ % পস্টরেঠলক/ 

প্র.কম িকতিঠ 

১০০% লেযমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

 

   

অজযন     

 

 

১.৩ সুশাসন প্রবতষ্ঠাি বনবমি 

অাংশীজদনি (stakeholders) 

অাংশগ্রহদণ  সভা 

অনুবষ্ঠত সভা ৪ সাংখ্যা পস্টরেঠলক/ 

প্র.কম িকতিঠ 

১ লেযমাত্রা    ১ 

 

   

অজযন      

১.৪ শুিঠেঠর সাংক্রঠন্ত প্রস্টশক্ষণ 

আদয়ঠজন  

প্রস্টশক্ষণ 

আদয়ঠস্টজত 

২ সাংখ্যঠ পস্টরেঠলক/ 

প্র.কম িকতিঠ 

২  

 

লেযমাত্রা  ১ 

 

১ 

 

    

অজযন     

 

 

১.৫  ম য-পবিদবশ উন্নয়ন (স্বাস্থযবববি 

অনুসিণ/টিওএন্ডইভুি অদ দজা 

মালামাল ববনষ্ট িণ/পবিষ্কাি-

পবিচ্ছন্নতা বৃবদ্ধ ইতযাবে  

উন্নত কম ি-পস্টরদবশ ৩ সাংখ্যা  

 

পস্টরেঠলক/ 

প্র.কম িকতিঠ 

৩ লেযমাত্রা  ১ ১ ১ 

 

   

অজযন      

২.  আস্টর্ িক ব্যবস্থঠপনঠ উন্নয়ন........................................................................ 

২.১ ২০২১-২২ অে য বছদিি ক্রয়-

পবি ল্পনা ওদয়বসাইদট প্র াশ 

ক্রয়-পবি ল্পনা 

ওদয়বসাইদট 

৩ তাবিখ পস্টরেঠলক/ 

প্র.কম িকতিঠ 

৩০/১২/২২ লেযমাত্রা 

 

 ৩০/১২/২২      
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 ার্ যক্রদমি নাম  ম যসম্পােন সূচ  

 

সূচদ ি মান এ   

 

বাস্তবায়দনি 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যবি/পে 

২০২২-২০২৩ 

অে যবছদিি 

লেযমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগবত পবিবীেণ, ২০২২-২০২৩  মন্তব্য 

লেযমাত্রা/ 

অজযন 

১ম 

ক ায়াট যাি 

২য় 

ক ায়াট যাি 

৩য় 

ক ায়াট যাি 

৪ে য 

ক ায়াট যাি 

কমাট 

অজযন 

অবজযত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্র াবশত অজযন      

৩. শুদ্ধাচাি সাংবিষ্ট এবাং দুনীবত প্রবতদিাদি সহায়  অন্যান্য  ার্ যক্রম…………(অগ্রঠস্টধকঠর স্টভস্টত্তদত নুযনতম চািটি কঠর্ িক্রম) 

৩.১ শুিঠেঠর সাংক্রঠন্ত উিম চচ যাি 

তাবল া প্রণয়ন  দি স্ব স্ব 

েপ্তর/সাংস্থঠয় কপ্রিণ 

উিম চচ যাি 

তাবল া কপ্রবিত 

৮ তাবিখ পস্টরেঠলক/ 

প্র.কম িকতিঠ  

৩০/৩/২২ লেযমাত্রা  

 

 ৩০/০৩/২৩     

অজযন      

৩.২ েপ্তদিি কসবামূল্য/বফস গ্রহদণি 

কেদত্র গৃহীত অদে যি িবশে প্রোন 

বনবিত িণ 

িবশদেি মােদম 

কসবামূল্য গৃহীত 

৮ % পস্টরেঠলক/ 

প্র.কম িকতিঠ 

১০০% লেযমাত্রা 

 

১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজযন  

 

    

৩.৩  দুনীস্টত প্রস্টতদরঠধ অস্টভদর্ঠগ 

গ্রহণ ব্যবস্থঠপনঠ েঠলুকরণ 

 অবভদর্াগ বক্স 

স্থাপন 

৮ তাবিখ পস্টরেঠলক/ 

প্র.কম িকতিঠ 

৩০/১০/২২ লেযমাত্রা 

 

- ৩০/১০/২২  - -    

অজযন      

৩.৪ শুিঠেঠর ও দুনীবত প্রবতদিাদি 

জনসদচতনতা বৃবদ্ধদত পস্টরপত্র/ 

অস্টফস আদেশ জঠরী 

পস্টরপত্র/ অস্টফস 

আদেশ জঠরী 

৮ তাবিখ পস্টরেঠলক/ 

প্র.কম িকতিঠ 

৩১/১২/২২ লেযমাত্রা 

 

 ৩১/১২/২২      

অজযন  

 

    

 

 

 

 

 

 


