
বরিশাল সিকারি মরিলা কললজ, বরিশাল এি জাতীয় শুদ্ধাচাি ককৌশল কম ম-পরিকল্পনা ২০২১-২০২২  এি প্রথম ত্রৈমারসক (জুলাই/২১-কসলেম্বি/২১) প্ররতলবদন  

কার্ মক্রলমি নাম 

কম মসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচলকি

মান 

একক 

 

বাস্তবায়লনিদারয়ত্বপ্রা

প্তব্যরি/পদ 

২০২১-

২০২২  

অথ ম 

বছলিি 

লক্ষ্যমাৈা 

বাস্তবায়নঅগ্রগরতপরিবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  মন্তব্য 

লক্ষ্যমাৈা/ 

অজমন 

১ম 

ককায়ার্ মাি 

২য় 

ককায়ার্ মাি 

৩য় 

ককায়া

র্ মাি 

৪থ ম 

ককায়ার্ মাি 

কমার্ 

অজমন 

অরজমত 

মান 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১.  প্রারতষ্ঠারনকব্যবস্থা 

১.১ত্রনরতকতা করমটি সভা 

আলয়াজন 

সভা 

আলয়ারজত 

৪ সংখ্যা আলমগীি কিাসাইন ০৪ লক্ষ্যমাৈা ০১ ০১ ০১ ০১  
অর্জিত   

অজমন 01     

১.২ত্রনরতকতা করমটিি সভাি 

রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত 

রসদ্ধান্ত 

৬ % আলমগীি কিাসাইন ১০০% 
লক্ষ্যমাৈা ১০০% ১০০% 

১০০

% 
১০০%  

অর্জিত  

অজমন ১০০%     

১.৩ সুশাসন প্ররতষ্ঠাি রনরমত্ত 

অংশীজলনি 

(stakeholders) 

অংশগ্রিলণ সভা 

অনুরষ্ঠতসভা ৪ সংখ্যা প্রলেসি অমল কৃষ্ণ 

বড়াল, 

উপাধ্যক্ষ্ 

০২ 
লক্ষ্যমাৈা - ০১ - ০১ 

 

 
 চলমান  

অজমন N/A     

১.৪ শুদ্ধাচাি সংক্রান্ত প্ররশক্ষ্ণ 

আলয়াজন  

প্ররশক্ষ্ণ 

আলয়ারজত 

  ২ সংখ্যা নুসিাত সা’রদয়া ০২ লক্ষ্যমাৈা 

 
- ০১ - ০১  

 চলমান 

অজমন N/A     

১.৫ কম ম-পরিলবশ উন্নয়ন 

(স্বাস্থযরবরিঅনুসিণ/টিওএন্ডইভু

ি অলকলজা মালামাল 

রবনষ্টকিণ /পরিষ্কাি-পরিচ্ছন্নতা 

বৃরদ্ধই ইতযারদ  

উন্নত কম ম-

পরিলবশ 

 ৩ সংখ্যাও 

তারিখ 

প্রলেসি অমল কৃষ্ণ 

বড়াল, 

উপাধ্যক্ষ্ 

০৪ 

লক্ষ্যমাৈা 
১ 

৩০/০৯/২১ 

১ 

৩০/১২/২১ 

১ 

৩১/০

৩/২২ 

১ 

৩১/০৬/২২ 
 

অর্জিত   

অজমন 05/08/221      

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচাি 

ককৌশলকম ম- পরিকল্পনা, ২০২১-

২২ ও ত্রৈমারসক পরিবীক্ষ্ণ 

প্ররতলবদন দপ্তি/সংস্থায় দারখল 

ও স্ব স্ব ওলয়বসাইলর্ 

আপললাডকিণ 

কম ম-

পরিকল্পনাওত্রৈ

মারসক 

প্ররতলবদনদারখ

লকৃতওআপ

কলাডকৃত 

  ৪ তারিখ আলমগীি কিাসাইন  ১৪/০৭/২২ 

লক্ষ্যমাৈা 
০১ 

১৪/১০/২১ 

০১ 

১৫/01/২২ 

০১ 

১৪/০৪

/২২ 

০১ 

১৪/০৭/২২ 
 

অর্জিত   

অজমন 14/10/21     

 

  



 

কার্ মক্রলমি নাম 

কম মসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচলক

ি মান 

একক 

 

বাস্তবায়লনি দারয়ত্ব 

প্রাপ্ত ব্যরি/পদ 

২০২১-

২০২২ 

অথ মবছলিি 

লক্ষ্যমাৈা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পরিবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  

মন্তব্য লক্ষ্যমাৈা/ 

অজমন 

১ম 

ককায়ার্ মাি 

২য় 

ককায়ার্ মাি 

৩য় 

ককায়া

র্ মাি 

৪থ ম 

ককায়ার্ মাি 

কমার্ 

অজমন 

অরজম

ত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১.৭ শুদ্ধাচাি পুিস্কাি প্রদান এবং 

ওলয়বসাইলর্ প্রকাশ  

প্রদত্ত পুিস্কাি ৩ তারিখ প্রলেসি কমা: 

আসাদুজ্জামান, 

অধ্যক্ষ্  

৩০/০৬/২

২ 

লক্ষ্যমাৈা - - - ৩০/০৬/২২   চলমান 

অজমন N/A       

২.  ক্রলয়ি কক্ষ্লৈ শুদ্ধাচাি  

২.১ ২০২১-২২অথ মবছলিিক্রয়-

পরিকল্পনা ওলয়বসাইলর্ প্রকাশ 

ক্রয়-

পরিকল্পনা 

ওলয়বসাইলর্ 

প্রকারশত  

৪ তারিখ আিবায়ক ক্রয় 

করমটি  

৩১/১২/২০

২১ 

লক্ষ্যমাৈা  31/12/21     চলমান 

অজমন N/A     

৩. শুদ্ধাচািসংরিষ্ট এবং দুনীরত প্ররতলিালিসিায়কঅন্যান্যকার্ মক্রম  

৩.১ কলললজি কার্ মক্রম সম্পলকম 

অরভলর্াগ গ্রিণ ও রনষ্পরত্ত সভা  

রনষ্পরত্ত সভা  ৪ সংখ্যা প্রলেসি অমল কৃষ্ণ 

বড়াল,  

উপাধ্যক্ষ্ 

০২ লক্ষ্যমাৈা - ০১ - ০১   চলমান 

অজমন      

৩.২ কেরণ কার্ মক্রম মূল্যায়ন মূল্যায়ন েিম ৪ রশক্ষ্ক প্রলেসি কমা: 

আসাদুজ্জামান 

অধ্যক্ষ্ 

৫০  লক্ষ্যমাৈা - ১৫ ১৭ ১৮   চলমান 

অজমন      

৩.৩ কমন্টি র্িক্ষকদের মূল্যায়ন 

 

মূল্যায়ন েিম  ৪ রশক্ষ্ক  প্রলেসি কমা: 

আসাদুজ্জামান 

অধ্যক্ষ্  

৫০ লক্ষ্যমাৈা - - ২৫ ২৫   চলমান 

অজমন      

৩.৪ দুনীরত  র্িদরাধী  

রবতকম প্ররতলর্ারগতা আদ াজন 

প্ররতলর্াগীতা ৪ সংখ্যা কমা: সাইফুি িিমান 

ভ ূঁইয়া 

০২ লক্ষ্যমাৈা - ০১ - ০১   চলমান 

অজমন      

৩.৫ ত্রনরতক বাণী প্রদশ মন 

কার্ মক্রম 

বানী প্রদশ মন    ৪ প্রদশ মন   কমািাম্মদ কমাোজ্জল 

সািওয়াি  

০২ লক্ষ্যমাৈা - ০১ - ০১   চলমান 

অজমন      

অজমন      

              
 

 

 

অধ্যক্ষ 

ির্রিাল সরকার্র মর্িলা কদলজ, ির্রিাল।  


