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ন্যােনাল ইনসিটিউট অব বাষয়াষটকষনালসি 

সবজ্ঞান ও প্রযুসি মন্ত্রণালয় 

গণপ্রিাতন্ত্রী বাাংলাষদে িরকার 

গণকবাড়ী, আশুসলয়া, িাভার, ঢাকা-১৩৪৯। 
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        ৩০ জুন ২০২২ 

 
বিষয়:  িাতীয় শুদ্ধাচার শকৌেল কম শ-পসরকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অ্রগগসত পসরবী্ষণণ কাাাষমা ২০২১-২০২২ এর ৪র্ থ ত্রৈমাসিক 

অ্রগগসত প্রসতষবদন শপ্ররণ প্রসঙ্গে।   

  
 
মঙ্গ োদয়, 

 
উপযু শক্ত বিষঙ্গয়র প্রপ্রবিঙ্গে জোেীয় শুদ্ধোচোর প্রকৌশল কম থ-পসরকল্পনা ও অ্রগগসত পসরবী্ষণণ কাাাষমা ২০২১-২০২২ এর ৪র্ থ ত্রৈমাসিক 

(এবপ্রল-জুন’২০২২) এর অ্রগগসত িাংক্রান্ত ন্যোশনোল ইনবিটিউট অি িোঙ্গয়োঙ্গটকঙ্গনোলবজ’র প্রবেঙ্গিদন এতদিাংষগ শপ্ররণ করা হ’ল।  

 

এ ব্যোপোঙ্গর প্রঙ্গয়োজনীয় ব্যি্ো ্রহ ঙ্গরর সবিনয় অুরঙ্গরো  করো  ’ল। 

 

         

    
         স্বা্ষণসরত/-   

                ড. প্রমো. িসলমুল্লাহ) 

    ম োপবরচোলক (অসতসরি ত্ব) 

প্র োনঃ ৭৭৮৯৪৫৮ 

       E-mail:dgnibbd@gmail.com 

 
িাংযুসি: বণ শনামষত। 

বসবনয়র সবচি  
বিজ্ঞোন ও প্রযুবক্ত মত্রণারোলয় 

িোাংলোঙ্গদশ সবচিোলয়, ঢোকো। 

 

 

 

 
 

[দৃবি আকষ থর: সিসনয়র িহকারী িসচব, শোখো-০৩, বিজ্ঞোন ও প্রযুবক্ত মত্রণারোলয়, িোাংলোঙ্গদশ সবচিোলয়, ঢোকো] 
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1 
 

দপ্তর/সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ মপরর ল্পনা, ২০২১-২০২২ 

দপ্তর/সংস্থার নার্: ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায় ায়টকয়নালস্টি 

 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  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 আয় ািন সভা আয় াস্টিত ৪ সংখ্যা প্রশাসস্টনক 

কর্ মকতমা, 

   এনআইস্টব 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১ ১০০%  

৪ 

 

অজমন ১ ১ ১ ১ 

১.২ ননরত তা  রর্টির সভার রসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত 

রসদ্ধান্ত 

৬ % প্রশাসস্টনক 

কর্ মকতমা, 

  এনআইস্টব 

১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০  

১০০% 

 

৬ 

 

অজমন ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

১.৩ সুশাসন প্ররতষ্ঠার রনরর্ত্ত 

অংশীজমনর (stakeholders) 

অংশগ্রহমণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ২ সংখ্যা ইনচাজম, 

প্ররশক্ষ্ণ 

রবভাগ, 

এনআইরব 

২ লক্ষ্যর্াত্রা ১  ১  ১০০% ২  

অজমন ১ - ১  

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ 

আয় াজন 

প্রশিক্ষণ 

আয় াশজত 

  ২ সংখ্যা ইনচার্জ, 

প্ররশক্ষ্ণ 

রবভাগ, 

এনআইরব 

২ টি  লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১   ১০০%  

২ 

 

অজমন ১ ১   

১.৫  র্ ম-পররমবশ উন্নয়ন (স্বাস্থযরবরি 

অনুসরণ/টিওএন্ডইভুি র্ালার্াল 

রবনষ্ট রণ/পররষ্কার-পররচ্ছন্নতা বৃরদ্ধ) 

উন্নত কর্ ম-

পস্টরয়বশ 

    ২ সংখ্যা 

ও 

তাররখ 

দাস্ট ত্বপ্রাপ্ত 

কর্ মকতমাগণ, 

এনআইস্টব 

৩  লক্ষ্যর্াত্রা  ১ ১ ১ ১০০%  

২ 

 

অজমন  ১ ১ ১ 

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল 

 র্ মপরর ল্পনা, ২০২১-২২ ও নত্রর্ারস  

পররবীক্ষ্ণ প্ররতমবদন সংরিষ্ট 

র্ন্ত্রণালময় দারখল ও স্ব স্ব ওময়বসাইমর্ 

আপমলাড রণ 

 র্ মপরর ল্পনা  

ও নত্রর্ারস  

প্ররতমবদন 

দারখলকৃত ও 

আপমলাডকৃত 

    ১ তাররখ সহকারী 

প্রয়কৌশলী, 

এনআইস্টব 

১০/০৬/২০২১ 

৩০/০৯/২০২১ 

৩১/১২/২০২১ 

৩১/০৩/২০২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১০/০৬/২০২১ ৩০/০৯/২০২১ ৩১/১২/২০২১ ৩১/০৩/২০২২ ১০০%  

১ 

 

অজমন ২৭/০৫/২০২১ ৩০/০৯/২০২১ ৩১/১২/২০২১ ৩১/০৩/২০২২ 

১.৭ আওতাধীন  আঞ্চস্টলক/ র্াঠ 

পর্ মায় র কার্ মাল  (প্রয়র্ািয  ্ষেতয়রে) 

কর্তমক দারখলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার 

ক ৌশল  র্ মপরর ল্পনা ও পররবীক্ষ্ণ  

প্ররতমবদমনর ওপর রিডব্যা  প্রদান  

রিডব্যা  

সভা/ র্ মশালা 

অনুরষ্ঠত 

   ৪ তাররখ প্রমর্াজয নয় প্রমর্াজয নয় লক্ষ্যর্াত্রা       এনআইস্টব’র 

আওতাধীন  

আঞ্চস্টলক/ র্াঠ 

পর্ মায় র 

কার্ মাল  ্নই 

অজমন      



 

 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  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 

১.৮ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এবং 

পুরস্কার প্রাপ্তয়দর তাস্টলকা ওয় বসাইয়ট 

প্রকাশ 

প্রদত্ত পুরস্কার     ১ তাস্টরখ সহকারী 

প্রয়কৌশলী, 

এনআইস্টব 

৩০/০৬/২০২২ লক্ষ্যর্াত্রা    ৩০/০৬/২০২২ ১০০%  

১ 

 

অজমন    ২৮/০৬/২০২২ 

২.  আস্টথ মক ব্যবস্থাপনা উন্ন ন ........................................................................ 

২.১ ২০২১-২২ অর্ ম বছমরর ক্রয়-

পরর ল্পনা  (প্র মল্পর  অনুমর্ারদত 

বারষ ম  ক্রয় পরর ল্পনাসহ)   

ওময়বসাইমর্ প্র াশ 

ক্রয়-পরর ল্পনা 

ওময়বসাইমর্ 

প্র ারশত 

২ তাররখ সংরিষ্ট 

 র্ ম তমা ও 

প্র ল্প 

পররচাল , 

এনআইরব 

৩০/০৭/২০২১ 

২৫/০৭/২০২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/০৭/২০২১, 

২৫/০৭/২০২১ 

    

১০০% 

 

 

২ 

৩০/০৭/২০২১ 

তাররমখ 

এনআইরবর 

এবং 

২৫/০৭/২০২১ 

তাররমখ 

এনরজরব 

প্র মল্পর ক্রয় 

পরর ল্পনা 

ওময়বসাইমর্ 

প্রা াশ  রা 

হময়মছ। 

অজমন ৩০/০৭/২০২১, 

২৫/০৭/২০২১ 

   

২.২ প্রকয়ের PSC ও PIC সভা 

আয় াজন  

সভা আয় াশজত ২ সংখ্যা প্র ল্প 

পররচাল  

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১ ১০০% ২ ২৬/০৮/২০২১ 

০৬/১১/২০২১ 

০৯/০২/২০২২ 

২১/০৪/২০২২ 

অজমন ১ ১ ১ ১ 

২.৩ বাশষ িক উন্ন ন কর্ িসূশচ বাস্তবা ন বাশষ িক উন্ন ন 

কর্ িসূশচ 

বাস্তবাশ ত 

   ২ % প্র ল্প 

পররচাল  

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ২০% ৩০% ৩০% ২০% ১০০% ২  

অিমন ০৯% ৪১% ০৯% ৪১% 

২.৪ প্র ল্প সর্ারপ্ত কশমষ প্র মল্পর 

সম্পদ (র্ানবাহন,  রম্পউর্ার, 

আসবাবপত্র ইতযারদ) রবরি কর্াতামব  

হস্তান্তর  রা 

প্র মল্পর সম্পদ 

রবরি কর্াতামব  

হস্তান্তররত 

    ২ তাস্টরখ প্র ল্প 

পররচাল  

৩০/০৬/২০২২ লক্ষ্যর্াত্রা     ১০০% ২ প্র মল্পর 

কর্য়াদ 

৩০/০৬/২০২৩ 

তাররখ পর্ মন্ত 

বৃরদ্ধ কপময়মছ।  

প্র ল্প সর্াপ্ত 

হওয়ার পর 

রবরি 

কর্াতামব  

সম্পদ হস্তান্তর 

অিমন     



 

 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  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 

 রা হমব 

( রপ 

সংযুি)। 

 

৩. শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এবং দুনীরত প্ররতমরামি সহায়  অন্যান্য  ার্ মক্রর্……………..৩০ (অগ্রাস্টধকার স্টভস্টত্তয়ত ন্যয নতর্ পাঁচটি কার্ মক্রর্) 

৩.১  রর্টির র্াধ্যমর্ এনআইরব’র 

রবভাগ ও শাখাসমূহ পররদশ মন 

অস্টিস পররদশ মন ৪ ২ আহবায় , 

সংরিষ্ট  রর্টি 

২ লক্ষ্যর্াত্রা ১ - ১  ১০০%    ৪  

অজমন ১ - ১  

৩.২ এনআইরবমত চলর্ান আভযন্তরীন 

গমবষণা প্র ল্পর্সমূমহর অগ্রগরত 

মূল্যায়ন 

প্র মল্পর 

অগ্রগরত 

মূল্যায়ন 

৪ ১ দারয়ত্ব প্রাপ্ত 

 র্ ম তমা, 

এনআইরব 

১ লক্ষ্যর্াত্রা  ১   ১০০% ৪  

অজমন  ১   

৩.৩ এনআইরবমত চলর্ান কদমশর 

বারহর হমত অনুদান প্রাপ্ত গমবষণা 

প্র ল্পর্সমূমহর অগ্রগরত মূল্যায়ন 

প্র মল্পর 

অগ্রগরত 

মূল্যায়ন 

৪  দারয়ত্ব প্রাপ্ত 

 র্ ম তমা, 

এনআইরব 

১ লক্ষ্যর্াত্রা - - ১  ১০০% ৪  

অজমন   ১  

৩.৪ গমবষ গমণর সর্ন্বময় জাণ মাল ক্লাব 

আময়াজন 

জাণ মাল ক্লাব 

আময়াজন 

৪ ২ দারয়ত্ব প্রাপ্ত 

 র্ ম তমা, 

এনআইরব 

১ লক্ষ্যর্াত্রা - - ১  ১০০% ৪  

অজমন   ১  

৩.৫  রর্টির র্াধ্যমর্ দাপ্তরর  

 ার্ মক্রর্ ও নরর্পত্র পর্ মমবক্ষ্ণ 

দাপ্তরর  

 ার্ মক্রর্ 

পর্ মমবক্ষ্ণ 

৪ ১ দারয়ত্ব প্রাপ্ত 

 র্ ম তমা, 

এনআইরব 

১ লক্ষ্যর্াত্রা - - - ১ ১০০% ৪  

অজমন - - - ১ 

স্টব:দ্র:- ্কান ক্রস্টর্য়কর কার্ মক্রর্ প্রয়র্ািয  না হয়ল তার কারণ র্ন্তব্য কলায়র্ উয়েখ করয়ত হয়ব। 

 


