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বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড   

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

www.bteb.gov.bd 

 

 

জাতীয় শুদ্ধাচাি বকৌশল কর্ ড-পরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩ এি ১র্ ত্রৈর্ারিক প্ররতদবেন 

 

কার্ ডক্রদর্ি নার্ কর্ ডিম্পােন 

সূচক 

 

সূচদকি 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়দন

ি 

োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পে 

২০২২-

২০২৩ 

অর্ ডবছদিি 

লক্ষযর্াৈা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পরিবীক্ষণ, ২০২২-২০২৩  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াৈা/ 

অজডন 

১র্ 

বকায়ার্ ডাি 

২য় 

বকায়ার্ ডা

ি 

৩য় 

বকায়ার্ ডা

ি 

৪র্ ড 

বকায়ার্ ডা

ি 

বর্ার্ 

অজডন 

অরজডত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারনক ব্যবস্থা……………………………….... ১৭ 

১.১ ত্রনরতকতা করর্টিি সভা 

আয় াজন  

সভা 

আয় াজজত 

১ সংখ্যা NIS 

Focal 

ploint 

০৪ লক্ষযর্াৈা ১ ১ ১ ১    

অজডন ১     

১.২ ত্রনরতকতা করর্টিি িভাি রিদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত 

রিদ্ধান্ত 

৪ % রবভাগীয় 

প্রধানগণ 

১০০% লক্ষযর্াৈা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজডন ৯০%     

১.৩ সুশািন প্ররতষ্ঠাি রনরর্ত্ত 

অাংশীজদনি (stakeholders) 

অাংশগ্রহদণ  িভা 

অনুরষ্ঠত িভা ৪ িাংখ্যা রবভাগীয় 

প্রধানগণ 

০২ লক্ষযর্াৈা - ১ - ১    

অজডন -     

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রজিক্ষণ 

আয় াজন 

প্রজিক্ষণ 

আয় াজজত 

২ সংখ্যা প্রশািন ৮০ জন লক্ষযর্াৈা ৫০ জন - ৫০ জন -    

অজডন ৫০ জন     

১.৫ কর্ ড-পরিদবশ উন্নয়ন 

(টিওএন্ডইভুি অদকদজা র্ালার্াল 

রনষ্পরত্তকিণ/নরর্ 

রবনষ্টকিণ/পরিষ্কাি-পরিচ্ছন্নতা 

বৃরদ্ধ/র্রহলাদেি জন্য পৃর্ক 

ওয়াশরুদর্ি ব্যবস্থা কিা ইতযারে ) 

উন্নত 

 কর্ ম-

পজরয়েি 

২ িাংখ্যা 

ও 

তারিখ 

রবভাগীয় 

প্রধানগণ 

ও 

প্রশািন 

০২ টি কাজ 

২৯/১২/২২ 

২৯/০৩/২৩  

লক্ষযর্াৈা - ২৯/১২/২২ - ২৯/০৬/২৩  নরর্ রবনষ্টকিণ; 

র্রহলাদেি জন্য 

পৃর্ক ওয়াশরুদর্ি 

ব্যবস্থা কিা 
অজডন       -     

http://www.bteb.gov.bd/
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কার্ ডক্রদর্ি নার্ কর্ ডিম্পােন 

সূচক 

 

সূচদকি 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়দন

ি 

োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পে 

২০২২-

২০২৩ 

অর্ ডবছদিি 

লক্ষযর্াৈা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পরিবীক্ষণ, ২০২২-২০২৩  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াৈা/ 

অজডন 

১র্ 

বকায়ার্ ডাি 

২য় 

বকায়ার্ ডা

ি 

৩য় 

বকায়ার্ ডা

ি 

৪র্ ড 

বকায়ার্ ডা

ি 

বর্ার্ 

অজডন 

অরজডত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১.৬ আওতাধীন র্াঠ পর্ মায় র 

কার্ মাল  (প্রয়র্াজয ক্ষক্ষয়ে) কর্তমক 

োরখলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচাি বকৌশল 

কর্ ড-পরিকল্পনাি ত্রৈর্ারিক অগ্রগরত 

প্ররতদবেদনি ওপি রির্ব্যাক প্রোন  

রির্ব্যাক 

িভা/কর্ ডশা

লা অনুরষ্ঠত 

৪ তারিখ   লক্ষযর্াৈা      ক্ষোয়ড মর আওতাধীন 

আঞ্চজলক/র্াঠ 

পর্ মায় র ক্ষকান 

কার্ মাল  না থাকা  

ইহা প্রয়র্াজয ন । 

অজডন      

২.  আজথ মক ব্যেস্থাপনা উন্ন ন ........................................................................ ১৫ 

২.১ ২০২২-২৩ অর্ ডবছদিি িাজস্ব 

এবাং উন্নয়ন বাদজদর্ি অনুদর্ারেত 

ক্রয়-পরিকল্পনা ওয় েসাইয়ে প্রকাশ  

ক্রয়-

পরিকল্পনা 

ওদয়বিাইদর্ 

প্রকারশত 

২ তারিখ প্ররকউিদর্

ন্ট 

অরিিাি 

০৫/০৭/২০২

২ 

লক্ষযর্াৈা 
০৫/০৭/২২ 

-      

অজডন 
০৫/০৭/২২ 

      

২.২ অনুয়র্াজিত বারষ ডক ক্রয় 

পজরকল্পনার র্থার্থ োস্তো ন 

(িাজস্ব এবাং উন্নয়ন বাদজদর্ি) 

ক্রয়-

পরিকল্পনা 

োস্তোজ ত 

২ % 

ক্রর্পু

রিভূত 

প্ররকউিদর্

ন্ট 

অরিিাি 

১০০% 

লক্ষযর্াৈা ২০% ৪৫% ৭০% ১০০%    

অজডন 
২০% 

    

২.৩ োয়জে োস্তো ন  োয়জে 

োস্তোজ ত 

৩ % 

ক্রর্পু

রিভূত 

িরচব 

১০০% 

লক্ষযর্াৈা 
২০% ৫০% ৭০% ১০০% 

   

অজডন ২০%       

২.৪ প্রকয়ল্পর PIC সভা আয় াজন  সভা 

আয় াজজত 

৩ সংখ্যা প্রকল্প 

পরিচালক 

৪ লক্ষযর্াৈা ১ ১ ১ ১    

অজডন ০     

২.৫ প্রকল্প ির্ারপ্ত বশদষ প্রকদল্পি 

িম্পে (র্ানবাহন, করম্পউর্াি, 

আিবাবপৈ ইতযারে) রবরধ বর্াতাদবক 

হস্তান্তি কিা 

প্রকদল্পি 

িম্পে রবরধ 

বর্াতাদবক 

হস্তান্তরিত 

৫ তাজরখ - - লক্ষযর্াৈা 
 

    ববাদর্ ডি জন্য 

প্রদর্াজয নয়। 

অজমন      

৩. শুদ্ধাচাি িাংরিষ্ট এবাং দুনীরত প্ররতদিাদধ িহায়ক অন্যান্য কার্ ডক্রর্…………….১৮ (অগ্রাজধকার জভজিয়ত ১ নং সহ নুযনতর্ চারটি কার্ মক্রর্) 

৩.১ িিকারি র্ানবহদনি র্র্ার্র্ 

ব্যবহাি রনরিতকিণ 

 ৩ 

 

বভরহদকল 

অরিিাি 
 

লক্ষযর্াৈা        

 

 

 

অজডন      
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কার্ ডক্রদর্ি নার্ কর্ ডিম্পােন 

সূচক 

 

সূচদকি 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়দন

ি 

োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পে 

২০২২-

২০২৩ 

অর্ ডবছদিি 

লক্ষযর্াৈা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পরিবীক্ষণ, ২০২২-২০২৩  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াৈা/ 

অজডন 

১র্ 

বকায়ার্ ডাি 

২য় 

বকায়ার্ ডা

ি 

৩য় 

বকায়ার্ ডা

ি 

৪র্ ড 

বকায়ার্ ডা

ি 

বর্ার্ 

অজডন 

অরজডত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৩.২ শাখা/অরধশাখা ও 

আওতাধীন/অধস্তন কার্ ডালয় পরিেশ ডন 

পরিেশ ডন 

িম্পন্ন 

৫ িাংখ্যা রবভাগীয় 

প্রধানগণ 

১২ লক্ষযর্াৈা ৩ ৩ ৩ ৩    

অজডন ৩     

৩.৩ জডজজোল এয়েয়েন্স 

(োয় ায়র্জিক হাজজরা) পর্ ময়েক্ষণ 

জডজজোল 

এয়েয়েন্স 

পর্ ময়েক্ষণকৃত 

৫ িাংখ্যা 

উপিরচব 

(প্রিাশন) 

১২ লক্ষযর্াৈা ৩ ৩ ৩ ৩    

অজডন ৩     

৩.৪ দুনীরত প্ররতদিাদধি জন্য অরিদি 

রিকাি লাগাদনাি ব্যবস্থাকিণ 

রিকাি 

লাগাদনা 

৫ 

িাংখ্যা 

NIS 

Focal 

ploint 

১০০ 

লক্ষযর্াৈা - ৫০ - ৫০    

অজডন -     

 


