
সংয োজনী ৪: 

                     আঞ্চলিক/মোঠ প যোযের কো যোিযের জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা, ২০২১-২০২২  

আঞ্চলিক/মোঠ প যোযের কো যোিযের নার্: খুলনা কৃরি রিশ্বরিদ্যালয় 

 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

িাস্তিায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মিছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগরত পররিীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  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  ব্যিস্থা……………………………….....২৬ 

১.১ ননরত তা  রর্টি সভা আযেোজন সভা আময়ারজত ৪ সংখ্যা সদস্য-

সরচি, 

সংরিষ্ট 

 রর্টি, 

খকৃরি 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.২ ননরত তা  রর্টির সভার রসদ্ধান্ত 

িাস্তিায়ন 

িাস্তিারয়ত রসদ্ধান্ত ৬ % সদস্য-

সরচি, 

সংরিষ্ট 

 রর্টি, 

খকৃরি 

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

১.৩ সুশাসন প্ররতষ্ঠার রনরর্ত্ত 

অংশীজমনর (stakeholders) 

অংশগ্রহমণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ৪ সংখ্যা সদস্য-

সরচি, 

সংরিষ্ট 

 রর্টি, 

খকৃরি 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.৪ শুদ্ধোচোর সংক্রোন্ত প্রলিক্ষণ 

আযেোজন  

প্রলিক্ষণ আযেোলজত   ২ সংখ্যো এরপএ 

কসল 

২ লক্ষ্যর্াত্রা 

 

 

 

১ 

 

 

 

১ 

 

 

 

  

অজমন      

১.৫  র্ ম-পররমিশ উন্নয়ন (স্বাস্থযরিরি 

অনুসরণ/টিওএন্ডইভুি অম মজা 

র্ালার্াল রিনষ্ট রণ/পররষ্কার-

পররচ্ছন্নতা বৃরদ্ধ ইতযারদ  

উন্নত কম য-পলরযেি  ৩ সংখ্যা ও 

তাররখ 

প্রর উরমর্

ন্ট 

অরিসার 

১৫/১২/২১ ও 

১৫/০৬/২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা 

 

 ১৫/১২/২১  ১৫/০৬/২২    

অজমন      

অজমন      



 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

িাস্তিায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মিছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগরত পররিীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  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 

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-

পরর ল্পনা, ২০২১-২২ ও নত্রর্ারস  

পররিীক্ষ্ণ প্ররতমিদন দপ্তর/সংস্থোে 

দারখল ও স্ব স্ব ওযেেসোইযে 

আপযিোডকরণ  

  র্ ম-পরর ল্পনা  ও 

নত্রর্ারস  প্ররতমিদন 

দারখলকৃত ও 

আপমলাডকৃত  

  ৪ তাররখ সদস্য-

সরচি, 

সংরিষ্ট 

 রর্টি, 

খকৃরি 

০৫/০৬/২১ 

১২/১০/২১ 

১০/০১/২২ 

১২/০৪/২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা ০৫/০৬/২১ 

 

১২/১০/২১ 

 

১০/০১/২২ 

 

১২/০৪/২২    

অজমন      

অজমন      

১.৭ শুদ্ধোচোর পুরস্কোর প্রদোন এেং 

পুরস্কোরপ্রোপ্তযদর তোলিকো ওযেেসোইযে 

প্রকোি 

প্রদত্ত পুরস্কোর   ৩ তোলরখ সদস্য-

সরচি, 

সংরিষ্ট 

 রর্টি, 

খকৃরি 

১৫/০৬/২২     ১৫/০৬/২২    

২.  ক্রযের ক্ষক্ষযে শুদ্ধোচোর ........................................................................৪ 

২.১ ২০২১-২২ অর্ ম িছমরর ক্রয়-

পরর ল্পনা  ওময়িসাইমর্ প্র াশ 

ক্রয়-পরর ল্পনা 

ওময়িসাইমর্ 

প্র ারশত 

৪ তাররখ সদস্য-

সরচি, 

সংরিষ্ট 

 রর্টি, 

খকৃরি 

১৫/০৭/২১ লক্ষ্যর্াত্রা ১৫/০৭/২১       

 

অজযন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩. শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এিং দুনীরত প্ররতমরামি সহায়  অন্যান্য  ার্ মক্রর্……………..২০ (অগ্রোলিকোর লিলত্তযত ন্যুনতম পাঁচটি কো যক্রম) 

৩.১ শুদ্ধোচোর ক্ষকৌিি ও এলপএ 

েোস্তেোেন সংক্রোন্ত কম যিোিো/প্রলিক্ষণ 

আযেোলজত 

কম যিোিো/প্রলিক্ষণ 

 

৪ সংখ্যা এরপএ কসল ২ লক্ষ্যর্াত্রা  ১  ১    

অজমন      

৩.২ দুনীরত প্ররতমরামি সমচতনতা 

বৃরদ্ধর লমক্ষ্য কসরর্নার 

আময়ারজত কসরর্নার ৪ সংখ্যা সদস্য-সরচি, 

সংরিষ্ট 

 রর্টি, 

খকৃরি 

২ লক্ষ্যর্াত্রা ১  ১     

অজমন      

৩.৩ অরভমর্ামগর রভরত্তমত গ্রহীত 

ব্যিস্থা গ্রহমণর রিিময় প্রমর্াজয কক্ষ্মত্র 

অরভমর্াগ ারীম  অিরহত রণ 

 

 

অরভমর্াগ 

অিরহত রণ 

৪ %  শাখা 

 র্ ম তমা 

(আইন), 

ইউরজরস 

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      



 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

িাস্তিায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মিছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগরত পররিীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  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 

৩.৪ লিক্ষক, লিক্ষোর্থী, কম যকতযো ও 

কম যচোরীযদর মযে সমন্বে সিো 

আযিোচনো সিো ৪ সংখ্যা রশক্ষ্া শাখা, 

খুকৃরি 

২ লক্ষ্যর্াত্রা  ১  ১    

অজমন      

৩.৫ এলপএ, উদ্ভোেন, ক্ষসেো প্রদোন 

প্রলতশ্রুলত কম যপলরকল্পনো েোস্তেোেযনর 

িযক্ষু দক্ষতো উন্নেযনর জন্য 

ক্ষদযি/লেযদযি প্রলিক্ষণ/নযিজ 

ক্ষিেোলরং/লিক্ষোসফর 

আযেোলজত 

ক্ষদযি/লেযদযি 

প্রলিক্ষণ/নযিজ 

ক্ষিেোলরং/লিক্ষোসফর 

৪ সংখ্যা এরপএ কসল ৩০ জন লক্ষ্যর্াত্রা   ৩০     

অজমন      

অজমন      

লে:দ্র:- ক্ষকোন ক্রলমযকর কো যক্রম প্রয োজু নো হযি তোর কোরণ মন্তব্য কিোযম উযেখ করযত হযে। 

 

 


