
পরিরিষ্ট-'খ' 

                     দপ্তি/সংস্থা-এি  শুদ্ধাচাি ককৌিল কর্ ম-পরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩  

দপ্তি/সংস্থাি নার্: ন্যািনাল ইনরিটিউট অব বায় ায়টকয়নালরি 

কার্ মক্রয়র্ি নার্ কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচয়কি 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবা য়নি 

দার ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২২-

২০২৩ 

অর্ মবছয়িি 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবা ন অগ্রগরি পরিবীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অিমন 

১র্ 

ককা াট মাি 

২  

ককা াট মাি 

৩  

ককা াট মাি 

৪র্ ম 

ককা াট মাি 

কর্াট 

অিমন 

অরিমি 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারিষ্ঠারনক ব্যবস্থা………………………………..... 

১.১ ননরিকিা করর্টিি সভা 

আয় ািন 

সভা 

আয় ারিি 

১ সংখ্যা প্রিাসরনক 

কর্ মকিমা, 

   এনআইরব 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১  

২৫% 

 

০.২৫ 

 

অিমন ১    

১.২ ননরিকিা করর্টিি সভাি রসদ্ধান্ত 

বাস্তবা ন 

বাস্তবার ি 

রসদ্ধান্ত 

৪ % প্রিাসরনক 

কর্ মকিমা, 

  এনআইরব 

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  

২৫% 

 

১ 

 

অিমন ১০০%    

১.৩ সুিাসন প্ররিষ্ঠাি রনরর্ত্ত 

অংিীিয়নি (stakeholders) 

অংিগ্রহয়ণ  সভা 

অনুরষ্ঠি সভা ৪ সংখ্যা ইনচার্জ, 

প্রশিক্ষণ 

শিভাগ, 

এনআইশি 

২ লক্ষ্যর্াত্রা ১  ১   

৫০% 

 

২ 

 

অিমন ১    

১.৪ শুদ্ধাচাি সংক্রান্ত প্ররিক্ষ্ণ 

আয় ািন 

প্ররিক্ষ্ণ 

আয় ারিি 

২ সংখ্যা ইনচার্জ, 

প্রশিক্ষণ 

শিভাগ, 

এনআইশি 

৭০ িন লক্ষ্যর্াত্রা 

 

 

 

৩৫ 

 

৩৫ 

 

 

 

 

 

  

অিমন      

১.৫ কর্ ম-পরিয়বি উন্ন ন 

(টিওএন্ডইভুি অয়কয়িা র্ালার্াল 

রনষ্পরত্তকিণ/নরর্ রবনষ্টকিণ/ 

পরিষ্কাি-পরিচ্ছন্নিা বৃরদ্ধ/ র্রহলায়দি 

িন্য পৃর্ক  

ও ািরুয়র্ি ব্যবস্থা কিা ইিযারদ  

উন্নি  

কর্ ম-পরিয়বি 

২ সংখ্যা 

ও 

িারিখ 

দার ত্বপ্রাপ্ত 

কর্ মকিমাগণ, 

এনআইরব 

২ টি, 

৩১/১২/২২ 

এবং 

৩০/০৬/২৩ 

লক্ষ্যর্াত্রা  ১টি, 

৩১/১২/২

২ 

 ১টি, 

৩০/০৬/২৩ 

   

অিমন      

১.৬ আওিাধীন র্াঠ পর্ মায় ি 

কার্ মাল  (প্রয়র্ািয কক্ষ্য়ত্র) কর্তমক 

দারখলকৃি িািী  শুদ্ধাচাি ককৌিল 

কর্ ম-পরিকল্পনাি নত্রর্ারসক অগ্রগরি  

প্ররিয়বদয়নি ওপি রিডব্যাক প্রদান  

রিডব্যাক 

সভা/কর্ মিালা 

অনুরষ্ঠি 

৪ িারিখ   লক্ষ্যর্াত্রা       এনআইরব’ি 

আওিাধীন  

আঞ্চরলক/ 

র্াঠ পর্ মায় ি 

কার্ মাল  কনই 

অিমন      
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-২- 

 

২.  আরর্ মক ব্যবস্থাপনা উন্ন ন ........................................................................ 

২.১ ২০২২-২৩ অর্ ম বছয়িি িািস্ব 

এবং উন্ন ন বায়িয়টি অনুয়র্ারদি  

ক্র -পরিকল্পনা  ওয় বসাইয়ট প্রকাি  

ক্র -পরিকল্পনা 

ওয় বসাইয়ট 

প্রকারিি 

২ িারিখ সহকািী 

প্রয়কৌিলী, 

এনআইরব 

৩১/০৭/২০২২ লক্ষ্যর্াত্রা ৩১/০৭/২২       

অিমন ৩১/০৭/২২     

 ২.২ অনুয়র্ারদি বারষ মক ক্র  

পরিকল্পনাি র্র্ার্র্ বাস্তবা ন (িািস্ব 

এবং উন্ন ন বায়িয়টি)  

ক্র  পরিকল্পনা 

বাস্তবার ি 

২ % ইনচার্জ, 

প্লাশনিং এন্ড 

প্রশিউরমে

ন্ট িাখা 

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০% ৩০% ৬০% ১০০%  

১০

% 

 

০.২ 

 

অিমন ১০%    

২.৩  বায়িট বাস্তবা ন  বায়িট 

বাস্তবার ি 

৩ % ইনচার্জ, 

শিসাি 

িাখা 

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ২৫% ৫০% ৭৫% ১০০%  

২৫

% 

 

০.৭৫ 

 

অিমন ২৫%    

২.৪ প্রকয়ল্পি  PIC সভা আয় ািন  সভা আয় ারিি ৩ সংখ্যা প্রিল্প 

পশরচালি, 

সিল 

এশিশপ 

প্রিল্প, 

এনআইশি 

১২ (PIC) লক্ষ্যর্াত্রা ৩ ৩ ৩ ৩  

২৫

% 

 

০.৭৫ 

 

অিমন ৩    

২.৫ প্রকল্প সর্ারপ্ত কিয়ষ প্রকয়ল্পি 

সম্পদ (র্ানবাহন, করম্পউটাি, 

আসবাবপত্র ইিযারদ) রবরধ কর্ািায়বক 

হস্তান্তি কিা 

প্রকয়ল্পি সম্পদ 

রবরধ কর্ািায়বক 

হস্তান্তরিি 

৫ িারিখ প্রিল্প 

পশরচালি, 

সিল 

এশিশপ 

প্রিল্প, 

এনআইশি 

 

প্রম ার্য নয় লক্ষ্যর্াত্রা       শনর্ জাশরত সেময়র 

েমে কিান প্রিল্প 

সোপ্ত িমিনা। অিমন      

৩. শুদ্ধাচাি সংরিষ্ট এবং দুনীরি প্ররিয়িায়ধ সহা ক অন্যান্য কার্ মক্রর্…………….. ১৮ (অগ্রারধকাি রভরত্তয়ি ১ নং সহ নুযনির্ চািটি কার্ মক্রর্) 

৩.১ সিকারি র্ানবাহয়নি র্র্ার্র্ 

ব্যবহাি রনরিিকিণ  

 াচাই পূি জি 

শরমপার্ জ প্রদান 

৩ সিংখ্যা দাশয়ত্ব প্রাপ্ত 

িে জিতজা 

১,  

৩০/০৬/২৩ 

লক্ষ্যর্াত্রা    ৩০/০৬/২৩    

অিমন      

৩.২ এনআইরব’ি রডএনএ 

রসয়কায় রসং কসবা হয়ি প্রাপ্ত আয় ি 

চালান সিংগ্রি ৫ সিংখ্যা দাশয়ত্ব প্রাপ্ত 

িে জিতজা 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১ ২৫

% 

১  

অিমন ১    
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উপি অভযন্তিীন র্রনটরিং 

৩.৩ রসরকউরিটি িািয়দি িন্য র্ধ্য 

কর্ াদী রনরবি প্ররিক্ষ্ণ অয় ািন 

প্রশিক্ষণ 

আময়ার্ন 

৫ সিংখ্যা ইনচার্জ, 

প্রশিক্ষণ 

শিভাগ, 

এনআইশি 

১ লক্ষ্যর্াত্রা  ১      

অিমন      

৩.৪ এনআইশিমত চলোন গমিষণা 

প্রিল্পেসমূমির অগ্রগশত মূল্যায়ন 

মূল্যায়ন পূি জি 

শরমপার্ জ প্রদান 

৫ সিংখ্যা দাশয়ত্ব প্রাপ্ত 

িে জিতজা 

১ লক্ষ্যর্াত্রা   ১     

অিমন      

 

রব:দ্র:- ককান ক্ররর্য়কি কার্ মক্রর্ প্রয়র্ািয না হয়ল িাি কািণ র্ন্তব্য কলায়র্ উয়েখ কিয়ি হয়ব। 

 


