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বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড   

৮/রি, বশদিবাাংলা নগি, আগািগাঁও, ঢাকা-১২০৭। 

www.bteb.gov.bd 
 

জাতীয় শুদ্ধাচায ককৌর কভ ম-রযকল্পনা ২০২১-২২ এয প্রথভ ত্রৈভারক রযফীক্ষণ প্ররতবফদন 

 

কাম মক্রবভয নাভ কভ মম্পাদন 

সূচক 

 

সূচবকয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়বনয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২১-২০২২ 

অথ মফছবযয 

রক্ষযভাৈা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০২১-২০২২  ভন্তব্য 

রক্ষযভাৈা/ 

অজমন 

১ভ 

ককায়ার্ মায 

২য় 

ককায়ার্ মায 

৩য় 

ককায়ার্ মায 

৪থ ম 

ককায়ার্ মায 

কভার্ 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারনক ব্যফস্থা……………………………….....২২ 

১.১ ত্রনরতকতা করভটিয সভা 

আয় াজন  

সভা আয় াজজত ৪ সংখ্যা িরিব ৪ রক্ষযভাৈা ১ ১ ১ ১    

অজমন ১     

১.২ ত্রনরতকতা করভটিয বায রদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফারয়ত 

রদ্ধান্ত 

৬ % NIS Focal 

ploint 

১০০% রক্ষযভাৈা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন ৯০%     

১.৩ সুান প্ররতষ্ঠায রনরভত্ত 

অংীজবনয (stakeholders) 

অংগ্রবণ  বা 

অনুরষ্ঠত বা ২ ংখ্যা রফবাগীয় 

প্রধানগণ 

৪ রক্ষযভাৈা ১ ১ ১ ১    

অজমন ০     

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ 

আয় াজন 

প্রশিক্ষণ 

আয় াশজত 

২ সংখ্যা প্রান ৮০ জন রক্ষযভাৈা - ৪০ জন - ৪০ জন    

অজমন -     

১.৫ কভ ম-রযবফ উন্নয়ন (স্বাস্থযরফরধ 

অনুযণ/টিওএন্ডইভুি অবকবজা 

ভারাভার রফনষ্টকযণ/রযষ্কায-

রযচ্ছন্নতা বৃরদ্ধ ইতযারদ ) 

উন্নত কর্ ম-

জিয়েশ 

২ ংখ্যা 

ও 

তারযখ 

রফবাগীয় 

প্রধানগণ 

ও 

প্রান 

০৪ টি কাজ 

২৯/০৯/২১ 

২৯/১২/২১ 

২৯/০৩/২২ 

২৯/০৬/২২ 

 

 

রক্ষযভাৈা 

স্বাস্থ্যজেজধ 

অনুসিণ 

 ৯/০৯/২১ 

জিষ্কাি-

জিচ্ছন্নতা 

বৃজি  

২৯/১২/২১ 

স্বাস্থ্যজেজধ 

অনুসিণ 

২৯/০৩/২২ 

অয়কয়জা 

র্ালার্াল 

জেনষ্টকিণ 

২৯/০৬/২২ 

   

অজমন ৯/০৯/২১     

http://www.bteb.gov.bd/
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কাম মক্রবভয নাভ কভ মম্পাদন 

সূচক 

 

সূচবকয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়বনয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২১-২০২২ 

অথ মফছবযয 

রক্ষযভাৈা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০২১-২০২২  ভন্তব্য 

রক্ষযভাৈা/ 

অজমন 

১ভ 

ককায়ার্ মায 

২য় 

ককায়ার্ মায 

৩য় 

ককায়ার্ মায 

৪থ ম 

ককায়ার্ মায 

কভার্ 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচায ককৌর কভ ম-

রযকল্পনা, ২০২১-২২ ও ত্রৈভারক 

রযফীক্ষণ প্ররতবফদন ভরিরযলদ 

রফবাবগ দারখর ও স্ব স্ব ওবয়ফাইবর্ 

আবরাডকযণ 

কভ ম-জিকল্পনা 

ও ত্রৈভারক 

প্ররতবফদন 

দারখরকৃত ও 

আবরাডকৃত 

১ তারযখ 

NIS Focal 

ploint 
ককায়ার্ মাযরী 

রক্ষযভাৈা ১৭/১০/২১ ১৬/০১/২২ ১৭/০৪/২২ ১৭/০৭/২২    

অজমন 

 

১৭/১০/২১  

 

 

 

 

 

 

 

১.৭ আওতাধীন দপ্তি/সংস্হা 

(প্রয় াজয ক্ষেয়ে) কর্তমক দারখরকৃত 

জাতীয় শুদ্ধাচায ককৌর কভ ম-

রযকল্পনা ও রযফীক্ষণ  প্ররতবফদবনয 

ওয রপডব্যাক প্রদান  

রপডব্যাক 

বা/কভ মারা 

অনুরষ্ঠত 

৪ তারযখ   রক্ষযভাৈা      ক্ষোয়ড মি আওতাধীন 

আঞ্চজলক/র্াঠ 

 মায় ি ক্ষকান 

কা মাল  না থাকা  

ইহা প্রয় াজয ন । 

অজমন      

১.৮ শুিাচাি পুিস্কাি প্রদান এেং 

পুিস্কািপ্রাপ্তয়দি তাজলকা ওয় েসাইয়ে 

প্রকাশ 

প্রদত্ত পুিস্কাি ১ তাজিখ NIS Focal 

ploint 

 

২৬/০৫/২২ 

রক্ষযভাৈা - - - 
২৬/০৫/২২ 

   

অজমন -     

২.  আজথ মক ব্যেস্থ্ানা উন্ন ন ........................................................................০৮ 

২.১ ২০২১-২২ অথ ম ফছবযয ক্রয়-

রযকল্পনা (প্রকয়ল্পি অনুয়র্াজদত 

ফারল মক ক্রয় জিকল্পনাসহ) 

ওয় েসাইয়ে প্রকা  

ক্রয়-রযকল্পনা 

ওবয়ফাইবর্ 

প্রকারত 

২ তারযখ প্ররকউযবভন্ট 

অরপায 

০৮/০৭/২০২১ 

রক্ষযভাৈা 
০৮/০৭/২১ 

- - -    

অজমন 
০৮/০৭/২১ 

    

২.২ প্রকয়ের PSC ও PIC সভা 

আয় াজন  

সভা আয় াশজত ২ সংখ্যা প্রকল্প 

রযচারক 

৪ রক্ষযভাৈা ১ ১ ১ ১    

অজমন ১     

২.৩ বাশষ িক উন্ন ন কম িসূশচ বাস্তবা ন বাশষ িক উন্ন ন 

কম িসূশচ 

বাস্তবাশ ত 

২ % - - রক্ষযভাৈা      প্রবমাজয নয় কাযণ 

কফাবড ম এরডর এয 

ককান প্রকল্প নাই। 
অজমন      

২.৪ প্রকল্প ভারপ্ত কবল প্রকবল্পয ম্পদ 

(মানফান, করম্পউর্ায, আফাফৈ 

ইতযারদ) রফরধ কভাতাবফক স্তান্তয কযা 

প্রকবল্পয ম্পদ 

রফরধ কভাতাবফক 

স্তান্তরযত 

২ তাজিখ প্রকল্প 

রযচারক ১৫/০৭/২০২১ 

রক্ষযভাৈা 
১৫/০৭/২১ 

- - -    

অজমন ০     

৩. শুদ্ধাচায ংরিষ্ট এফং দুনীরত প্ররতবযাবধ ায়ক অন্যান্য কাম মক্রভ……………..২০ (অগ্রাজধকাি জভজত্তয়ত নুযনতর্ াঁচটি কা মক্রর্) 

৩.১ দুনীরত প্ররতবযাবধয জন্য অরপব 

রিকায রাগাবনায ব্যফস্থাকযণ 

রিকায রাগাবনা ৪ 
ংখ্যা 

 

NIS Focal 

ploint 

১০০ 
রক্ষযভাৈা - ৫০ - ৫০    

অজমন -     

৩.২ াখা/অরধাখা ও 

আওতাধীন/অধস্তন কাম মারয় রযদ মন 

রযদ মন 

ম্পন্ন 

৪ ংখ্যা 

কচয়াযম্যন 

১২ রক্ষযভাৈা ৩ ৩ ৩ ৩    

অজমন ৩     
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কাম মক্রবভয নাভ কভ মম্পাদন 

সূচক 

 

সূচবকয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়বনয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২১-২০২২ 

অথ মফছবযয 

রক্ষযভাৈা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০২১-২০২২  ভন্তব্য 

রক্ষযভাৈা/ 

অজমন 

১ভ 

ককায়ার্ মায 

২য় 

ককায়ার্ মায 

৩য় 

ককায়ার্ মায 

৪থ ম 

ককায়ার্ মায 

কভার্ 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৩.৩ প্রাজতষ্ঠাজনক গণশুনাজন  

আয় াজন  

গণশুনানী 

আয় াজজত 

৪ 
ংখ্যা কচয়াযম্যন 

১২ রক্ষযভাৈা ৩ ৩ ৩ ৩    

অজমন ৩     

৩.৪ অরপবয রর কযাবভযায কযকড ম 

ভরনর্রযং 

কযকড ম 

ভরনর্রযংকৃত 

৪ 
ংখ্যা 

রযদ মক ৪ রক্ষযভাৈা ১ ১ ১ ১    

অজমন ১     

৩.৫ প্রকবল্পয ফাস্তফায়ন অগ্রগরত 

রযদ মন/রযফীক্ষণ 

দারখরকৃত 

প্ররতবফদন 

৪ ংখ্যা প্রকল্প 

রযচারক 

৪ রক্ষযভাৈা ১ ১ ১ ১    

অজমন ১     

 

 

 

 

 


