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আঞ্চলিক/মাঠ পর্ যায়ের কার্ যািয়ের জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ মপরর ল্পনা, ২০২১-২০২২ 

আঞ্চলিক/মাঠ পর্ যায়ের কার্ যািয়ের নার্:জ্বািালি গয়েষণা ও উন্নেি ইিলিটিউট, বাাংলাদেশরবজ্ঞান ও রশল্প গদবষণা পররষে (রবরিএিআইআর) 

 
 

 ার্ মক্রদর্রনার্ 
 র্ মিম্পােনসূচ  

 

সূচদ র

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়দনর

োরয়ত্বপ্রাপ্ত

ব্যরি/পে 

২০২০-

২০২১অর্ মবছদর

র 

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 

কর্ার্অ

জমন 

অরজমত

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

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

১.১ ননরত তা  রর্টি িভা আয়োজি িভা আদয়ারজত 
৪ িাংখ্যা পররচাল  ৪ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১  
  

অজমন      

১.২ননরত তা  রর্টির 

িভাররিদ্ধান্তবাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত রিদ্ধান্ত 

৬ % পররচাল  ১০০% 

লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  

  

অজমন      

১.৩সুশািন প্ররতষ্ঠার রনরর্ত্ত 

অাংশীজদনর (stakeholders) 

অাংশগ্রহদণ িভা 

অনুরষ্ঠত িভা 

৪ িাংখ্যা পররচাল  ১ 

লক্ষ্যর্াত্রা   ১   

  
অজমন      

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রলিক্ষণ 

আয়োজি  

প্রলিক্ষণ 

আয়োলজত 

২ সংখ্যা রপএিও 
৪ 

(৮০ জন) 

লক্ষ্যর্াত্রা 

 

১ 

(২০ জন) 

 

১ 

(২০ জন) 

 

১ 

(২০ জন) 

 

১ 

(২০ জন) 

 

 

 
  

অজমন      

১.৫  র্ ম-পররদবশ উন্নয়ন (স্বাস্থয রবরি 

অনুিরণ/টিও এন্ড ইভুি অদ দজা 

র্ালার্াল রবনষ্ট রণ/পররষ্কার-

পররচ্ছন্নতা বৃরদ্ধ/ ল্যাবদরর্রীদিফটি-এর 

উপর প্ররশক্ষ্ণ আদয়াজন ইতযারে) 

উন্নত কম য-

পলরয়েি 

৩ 
িাংখ্যা ও 

তাররখ 

পররচাল 

/রপএিও 

৩ 

(২১/১২/২১ 

২০/৩/২২) 

লক্ষ্যর্াত্রা 

 

 
২১/১২/২১ 

 

২০/৩/২২ 

 
  

 িাংযুরি 
অজমন      

অজমন      

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল র্ ম 

পরর ল্পনা, ২০২১-২২ ও নত্রর্ারি  

পররবীক্ষ্ণ প্ররতদবেনদপ্তর/সংস্থাে 

োরখল ও স্ব স্ব ওয়েেসাইয়ট 

আপয়িাডকরণ 

 র্ ম পরর ল্পনা ও 

নত্রর্ারি প্ররতদব

েনোরখলকৃত ও 

আপদলাডকৃত ৪ তাররখ রপএিও 

 ২৫/০৬/২১ 

১৭/১০/২১ 

১৬/০১/২২ 

১৭/০৪/২২ 

 

 

লক্ষ্যর্াত্রা ২৫/০৬/২১ ১৭/১০/২১ ১৬/০১/২২ ১৭/০৪/২২  

  

অজমন      

অজমন      

১.৭ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদাি এেং 

পুরস্কার প্রাপ্তয়দর তালিকা ওয়েে সাইয়ট 

প্রকাি 

প্রদত্ত পুরস্কার 

৩ তালরখ পররচাল  
১৫/০৬/২২ 

 
    

১৫/০৬/২২ 
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 ার্ মক্রদর্রনার্ 
 র্ মিম্পােনসূচ  

 

সূচদ র

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়দনর

োরয়ত্বপ্রাপ্ত

ব্যরি/পে 

২০২০-

২০২১অর্ মবছদর

র 

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 

কর্ার্অ

জমন 

অরজমত

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

 

২.  ক্রয়ের ক্ষক্ষয়ে শুদ্ধাচার .......................................................................   

২.১ ২০২১-২২ অর্ ম বছদরর ক্রয়-

পরর ল্পনা ওদয়বিাইদর্ প্র াশ 

ক্রয়-পরর ল্পনা 

ওদয়বিাইদর্ 

প্র ারশত ৪ তাররখ এিএিও 
৩০/০৯/২০২১ 

 

লক্ষ্যর্াত্রা 

৩০/০৯/২০২

১ 

 

    

  

 

অজযি 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

৩. শুদ্ধাচার িাংরিষ্ট এবাং দুনীরত প্ররতদরাদি িহায়  অন্যান্য  ার্ মক্রর্…………….. (অগ্রালিকার লিলত্তয়ত ন্যুিতম পাঁচটি কার্ যক্রম) 

৩.১ গদবষণাগার পররেশ মণ  র্ ম িম্পােন 

সূচ  রেদত হদব 

৩.১.১ পররেশ মন 

িম্পন্ন 

৪ িাংখ্যা 

পররচাল  ৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১   িাংযুরি 

অজমন 

    

 

৩.২ ই-কর্ন্ডাদরর র্াধ্যদর্ ক্রয় 

 ার্ মিম্পােন 

৩.১.২ ই-কর্ন্ডাক্ষর 

ক্রে সম্পন্ন 
৪ % 

পররচাল  ১০০% লক্ষ্যর্াত্রা  ৫০%  ৫০%    

অজমন      

৩.৩ দু মনীরত প্ররতদরাদি অরভদর্াগ গ্রহণ 

ব্যবস্থাপনা চালু রণ 

৩.১.৩ অরভদর্াগ 

বক্স স্থাপন 
৪ তাররখ 

পররচাল  ১৫/১২/২১ লক্ষ্যর্াত্রা  ১৫/১২/২১      

অজমন      

৩.৪ আর এন্ড রড অগ্রগরত পর্ মদবক্ষ্ণ ৩.১.৪ আর এন্ড 

রড কিরর্নার 

আদয়াজন 

৪ 

িাংখ্যা পররচাল  ১২ লক্ষ্যর্াত্রা ৩ ৩ ৩ ৩    

অজমন      

৩.৫ অরফি ভবদন রবদুযৎ এর িঠি  

ব্যবহার রনরিত রণ 

৩.১.৫ পররেশ মন 

িম্পন্ন ৪ 

িাংখ্যা পররচাল  ৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

অজমন      
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  দপ্তর/সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ মপরর ল্পনা, ২০২১-২০২২  (িাংযুরি)     

আঞ্চলিক/মাঠ পর্ যায়ের কার্ যািয়ের নার্:জ্বািালি গয়েষণা ও উন্নেি ইিলিটিউট, বাাংলাদেশ রবজ্ঞান ও রশল্প গদবষণা পররষে (রবরিএিআইআর) 

 

ক্রর্ 

নাং 

 ার্ মক্রদর্রনার্  র্ মিম্পােনসূচ  

 

লক্ষ্যর্াত্রা ১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

প্রর্ান  

১ ১.৫  র্ ম-পররদবশ উন্নয়ন ১.৫.১  পররষ্কার-পররচ্ছন্নতা বৃরদ্ধর জন্য িভা 

আদয়াজন 

৪ ১ ১ ১ ১ কনাটিশ, িভার  ার্ ম  রববরণী 

১.৫.২ টিও এন্ড ইভূি অদ দজা র্ালার্াল 

রবনষ্ট  রণ 

  ২১/১২/২১   জাররকৃত অরফি আদেশ এবাংরবনষ্ট 

 রদনর ছরব 

১.৫.৩ ল্যাবদরর্রী কিফটি-এর উপর 

প্ররশক্ষ্ণ আদয়াজন 

   ২০/৩/২২  প্রলিক্ষয়ণর ক্ষিাটিি, হালজরা ও ছলে। 

৪ ৩.১ গদবষণাগার পররেশ মণ ৩.১.১ পররেশ মন িম্পন্ন ৪ ১ ১ ১ ১ পররেশ মন প্ররতদবেন, প্ররতদবেদনর 

সুপাররশ বাস্তবায়ন 

 

৫ 
৩.২ ই-কর্ন্ডাদরর র্াধ্যদর্ ক্রয়  ার্ মিম্পােন 

৩.১.২ ই-কর্ন্ডাক্ষর ক্রে সম্পন্ন ১০০%  ৫০%  ৫০% অরফশ আদেশ, ই-কর্ন্ডার কনাটিশ ও 

স্বস্ব ওদয়বিাইর্ 

৬ ৩.৩ দু মনীরত প্ররতদরাদি অরভদর্াগ গ্রহণ ব্যবস্থাপনা 

চালু রণ 

৩.১.৩ অরভদর্াগ বক্স স্থাপন ১৫/১২/২১  ১৫/১২/২১   কনাটিশ ও ছরব 

৭ ৩.৪ আর এন্ড রড অগ্রগরত পর্ মদবক্ষ্ণ 

 

৩.১.৪ আর এন্ড রড কিরর্নার আদয়াজন ৪ ১ ১ ১ ১ কনাটিশ ও ছরব 

৮ ৩.৫ অরফি ভবদন রবদুযৎ এর িঠি  ব্যবহার 

রনরিত রণ 

৩.১.৫ পররেশ মন িম্পন্ন ৪ ১ ১ ১ ১ পররেশ মন প্ররতদবেন, প্ররতদবেদনর 

সুপাররশ বাস্তবায়ন 

 


