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পরিরিষ্ট-'ক' 

                     দপ্তর/সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচাি ককৌিল কর্ ম-পরিকল্পনা, ২০২১-২০২২ 

 

 

দপ্তর/সংস্থার নার্: বাাংলাদেি ইনরিটিউট অব এ্যাডরর্রনদেিন এ্যান্ড ম্যাদনজদর্ন্ট (রবয়ার্) ফাউদন্ডিন। 

কার্ মক্রদর্ি নার্ কর্ মসম্পােন 

সূচক 

 

সূচদকি 

র্ান 

এ্কক 

 

বাস্তবায়দনি

োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পে 

২০২১-

২০২২ 

অর্ মবছদিি 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পরিবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ককায়াট মা

ি 

২য় 

ককায়াট মা

ি 

৩য় 

ককায়াট মা

ি 

৪র্ ম 

ককায়াট মা

ি 

কর্াট 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারনক ব্যবস্থা……………………………….....২২ 

১.১ ননরতকতা করর্টিি সভা 

আয় াজন 

সভা 

আয় াজজত 

৪ সাংখ্যা পরিচালক 

(প্রিাসন) 

০৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.২ ননরতকতা করর্টিি সভাি 

রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত 

রসদ্ধান্ত 

৬ % পরিচালক 

(প্রিাসন) 

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

১.৩ সুিাসন প্ররতষ্ঠাি রনরর্ত্ত 

অাংিীজদনি 

(stakeholders) 

অাংিগ্রহদণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ২ সাংখ্যা পরিচালক 

(প্রজিক্ষণ)  

০২ লক্ষ্যর্াত্রা - ০১ - ০১    

অজমন      

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রজিক্ষণ 

আয় াজন 

প্রজিক্ষণ 

আয় াজজত 

  ২ সংখ্যা পরিচালক 

(প্রজিক্ষণ) 

৩০ জন লক্ষ্যর্াত্রা - 

 

১৫ - ১৫ 

 

 

 

  

অজমন      

১.৫ কর্ ম-পরিদবি উন্নয়ন  

(ক) কর্ মকতমা/কর্ মচািীদেি 

বসাি স্থান আধুরনকায়ন। 

(খ) কর্ মকতমা/কর্ মচািীদেি 

পদোন্নরত ও বেলীি র্াধ্যদর্ 

সর্তাকিণ। 

উন্নত কর্ ম-

পজরয়েি 

    ২ সাংখ্যা 

ও 

তারিখ 

পরিচালক 

(প্রিাসন) 

১৫/০৬/ 

২০২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা 

 

- ১৫/১২/

২০২১ 

- ১৫/০৬/

২০২২ 

   

অজমন      
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কার্ মক্রদর্ি নার্ কর্ মসম্পােন 

সূচক 

 

সূচদকি 

র্ান 

এ্কক 

 

বাস্তবায়দনি

োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পে 

২০২১-

২০২২ 

অর্ মবছদিি 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পরিবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ককায়াট মা

ি 

২য় 

ককায়াট মা

ি 

৩য় 

ককায়াট মা

ি 

৪র্ ম 

ককায়াট মা

ি 

কর্াট 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচাি ককৌিল 

কর্ ম-পরিকল্পনা, ২০২১-২২ ও 

নত্রর্ারসক পরিবীক্ষ্ণ প্ররতদবেন 

সাংরিষ্ট র্ন্ত্রণালদয় োরখল ও স্ব 

স্ব ওদয়বসাইদট আপদলাডকিণ 

 

 

কর্ ম-

পরিকল্পনা  ও 

নত্রর্ারসক 

প্ররতদবেন 

োরখলকৃত ও 

আপদলাডকৃত 

    ১ তারিখ পরিচালক 

(প্রিাসন) 

১০/০৬/ 

২০২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১০/০৬/

২০২১ 

১৭/১০/

২০২১ 

১৬/০১/

২০২২ 

১৭/০৪/

২০২২ 

   

অজমন      

১.৭ আওতাধীন  আঞ্চজিক/ র্াঠ 

পর্ মায় র কার্ মাি  (প্রয়র্াজয 

ক্ষক্ষয়ে) কর্তমক োরখলকৃত 

জাতীয় শুদ্ধাচাি ককৌিল কর্ ম-

পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষ্ণ  

প্ররতদবেদনি ওপি রফডব্যাক 

প্রোন  

রফডব্যাক 

সভা/কর্ মিালা 

অনুরষ্ঠত 

   ৪ তারিখ পরিচালক 

(প্রজিক্ষণ) 

১৫/০৬/ 

২০২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা - - - ১৫/০৬/

২০২২ 

   

অজমন      

১.৮ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান 

এেং 

পুরস্কারপ্রাপ্তয়দর তাজিকা 

ওয় েসাইয়ে প্রকাি 

প্রদত্ত পুরস্কার     ১ তাজরখ পরিচালক 

(প্রিাসন) 

২৫/০৫/ 

২০২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা - - - ২৫/০৫/

২০২২ 

   

অজমন        

২.  আজথ মক ব্যেস্থাপনা উন্ন ন ........................................................................৮ 

২.১ ২০২১-২২ অর্ ম বছদিি 

ক্রয়-পরিকল্পনা পরিকল্পনা  

(প্রকদল্পি  অনুদর্ারেত বারষ মক 

ক্রয় পরিকল্পনাসহ)   

ওদয়বসাইদট প্রকাি 

ক্রয়-

পরিকল্পনা 

ওদয়বসাইদট 

প্রকারিত 

২ তারিখ পরিচালক 

(অথ ম) 

৩১/০৭/ 

২০২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩১/০৭/ 

২০২১ 

- - -    

অজমন      
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২.২ প্রকয়ের PSC ও PIC সভা 

আয় াজন  

সভা আয় াজজত ২ সংখ্যা প্রকল্প  

পরিচালক 

০২ লক্ষ্যর্াত্রা ০১ - - ০১    

অজমন      

২.৩ োজষ মক উন্ন ন কর্ মসূজচ োস্তো ন োজষ মক উন্ন ন 

কর্ মসূজচ 

োস্তোজ ত 

   ২ % প্রকল্প 

পরিচালক 

১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

২.৪ প্রকল্প সর্ারপ্ত কিদষ 

প্রকদল্পি সম্পে (র্ানবাহন, 

করম্পউটাি, আসবাবপত্র 

ইতযারে) রবরি কর্াতাদবক 

হস্তান্তি কিা 

প্রকদল্পি সম্পে 

রবরি 

কর্াতাদবক 

হস্তান্তরিত 

    ২ তাজরখ প্রকল্প 

পরিচালক 

২৮/০৬/ 

২০২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা - - - ২৮/০৬/

২০২২ 

   

অজমন      

৩. শুদ্ধাচাি সাংরিষ্ট এ্বাং দুনীরত প্ররতদিাদি সহায়ক অন্যান্য কার্ মক্রর্……………..২০ (অগ্রাজধকার জভজত্তয়ত ন্যযনতর্ পাঁচটি কার্ মক্রর্) 

৩.১ রবয়ার্ কহাদিদল রসট বিাদেি 

কক্ষ্দত্র ই-কপদর্ন্ট আধুরনকায়ন 

ই-কপদর্ন্ট 

আধুরনকায়ন 

৪ % পরিচালক 

(অর্ ম) 

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ৩০% ৫০% ৮০% ১০০%    

অজমন      

৩.২ রবয়ার্ ফাউদন্ডিদন প্ররিক্ষ্দণি 

কক্ষ্দত্র প্ররিক্ষ্ণ সফটওয়যাি চালুকিণ 

সফটওয়যাি 

চালুকিণ 

  

৪ % পরিচালক 

(প্ররিক্ষ্ণ) 

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ৩০% ৫০% ৮০% ১০০%    

অজমন      

৩.৩রবয়ার্ কযাান্টন এ্ি রহসাব 

অনলাইদন অন্তভূিকিন 

সফটওয়যাি 

চালুকিণ 

  

৪ % পরিচালক 

(অর্ ম) 

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ৩০% ৫০% ৮০% ১০০%    

অজমন      

৩.৪ জে ার্ কযাম্পায়স জসজস 

কযায়র্রা স্থাপন 

রসরস কযাদর্িা 

স্থাপন 

৪ তারিখ পরিচালক 

(প্রিাসন) 

২২/৬/ 

২০২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা - - - ২২/৬/ 

২০২২ 

   

অজমন      

৩.৫জিজজোি হাজজরা 

হািনাগাদকরন 

হারজিা 

হালনাগােকিন 

৪ তারিখ পরিচালক 

(প্রিাসন) 

২৬/৬/ 

২০২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা - - - ২৬/৬/ 

২০২২ 

   

অজমন      

  

জে:দ্র:- ক্ষকান ক্রজর্য়কর কার্ মক্রর্ প্রয়র্াজয না হয়ি তার কারণ র্ন্তব্য কিায়র্ উয়েখ করয়ত হয়ে। 


