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স্মারক িাং- ২৪.০২.৭৫.০৭.০১৮.১৬.১১৩.১৯- ২৬৮                                               তাঞ্জরখ- ২২-০৬-২০২১ ঞ্জরিঃ। 

 

 

 ঞ্জবষয়িঃ জাতীয় শুদ্ধাচার টকৌশল কম য-পঞ্জরকল্পিা, ২০২১-২২ প্রণয়িপূব যক টপ্ররণ প্রসদে। 

 

 

 উপর্য যক্ত বিষয় ও সূদের আদলাদক জানাননা যানে যয, মঞ্জন্ত্রপঞ্জরষে ঞ্জবভাগ কর্তযক প্রণীত জাতীয় শুদ্ধাচার টকৌশল কম য-

পঞ্জরকল্পিা প্রণয়ি, বাস্তবায়ি ও মূল্যায়ি ঞ্জিদে যঞ্জশকা, ২০২১-২০২২ অনুসরণপূব যক টেক্সোইল ইঞ্জিঞ্জিয়াঞ্জরাং কদলজ, টিায়াখালীর 

জাতীয় শুদ্ধাচার টকৌশল কম য-পঞ্জরকল্পিা, ২০২১-২০২২ পরবতী কার্ যক্রদমর জন্য এতেসাংদগ টপ্ররণ করা হদলা। 

 সংযুঞ্জক্তিঃ বণ যিামদত - ৪ (চার) পাতা । 

  

  

 22.06.21 

 (দমািঃ সাইফুর রহমাি) 
 অধ্যে (অঞ্জতিঃ োিঃ) 
 টেক্সোইল ইঞ্জিঞ্জিয়াঞ্জরাং কদলজ  
 টবগমগি, টিায়াখালী। 
  ট াি- (০৩২১) ৫১৭৫৮ 

 ই-টমইল- btec.bd@gmail.com 
 

 মহাপঞ্জরচালক  

 বস্ত্র অবিেপ্তর, ঞ্জবটিএমঞ্জস ভবি (১০ম তলা) 

 ৭-৯, কাওরাি বাজার 

 ঢাকা-১২১৫। 

 

 দৃবি আকষ ষনঃ সহকারী পবিচালক ও সেস্য সঞ্জচব, নিঞ্জতকতা কঞ্জমটি, িস্ত্র অঞ্জিদপ্তি, ঢাকা। 



 

 

 

 

জাতীয় শুদ্ধাচার টকৌশল কম য-পঞ্জরকল্পিা ২০২১-২০২২  

 

 

টেক্সোইল ইঞ্জিঞ্জিয়াঞ্জরাং কদলজ 

টবগমগি, টিায়াখালী। 



 

জাতীয় শুদ্ধাচাি যকৌশল কম ষ-পবিকল্পনা, ২০২১-২০২২ 

পরিরিষ্ট ক 

আঞ্চঞ্জলক/মাঠ পর্ যাদয়র কার্ যালদয়র নাম: টেক্সোইল ইঞ্জিঞ্জিয়াঞ্জরাং কদলজ, টবগমগি, টিায়াখালী। 

 

কায ষক্রনমি নাম কম ষসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচনকি 

মান 

একক 

 

িাস্তিায়ননি

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যবি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ ষিছনিি 

লক্ষ্যমাত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগবত পবিিীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  মন্তব্য 

লক্ষ্যমাত্রা/ 

অজষন 

১ম 

যকায়ার্ ষাি 

২য় 

যকায়ার্ ষাি 

৩য় 

যকায়ার্ ষাি 

৪র্ ষ 

যকায়ার্ ষা

ি 

যমার্ 

অজষন 

অবজষত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাবতষ্ঠাবনক ব্যিস্থা……………………………….....২৬ 

১.১ ননবতকতা কবমটি সভা আদয়াজি সভা আনয়াবজত ৪ সংখ্যা ফ োকোল 

পয়েন্ট 

কর্ মকতো, 

এন.আই.এস 

৪ লক্ষ্যমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজষন      

১.২ ননবতকতা কবমটির সভাি বসদ্ধান্ত 

িাস্তিায়ন 

িাস্তিাবয়ত 

বসদ্ধান্ত 

৬ % সংশ্লিষ্ট 

শ্লিক্ষক/ 

কর্ মকতমো ও 

কর্ মচোরী 

১০০% লক্ষ্যমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজষন      

১.৩ সুশাসন প্রবতষ্ঠাি বনবমত্ত 

অংশীজননি (stakeholders) 

অংশগ্রহনণ  সভা 

অনুবষ্ঠত সভা ৪ সংখ্যা অধ্যক্ষ্ ২ লক্ষ্যমাত্রা - ১ - ১    

অজষন      

১.৪ শুদ্ধাচার সাংক্রান্ত প্রঞ্জশেণ 

আদয়াজি  

প্রঞ্জশেণ 

আদয়াঞ্জজত 

২ সাংখ্যা অধ্যক্ষ্ ৩০ লক্ষ্যমাত্রা 

 

- 

 

১৫ - 

 

১৫ 

 

 

 

  

অজষন      

১.৫ কম ষ-পবিনিশ উন্নয়ন (স্বাস্থযবিবি 

অনুসিণ/টিওএন্ডইভুি অনকনজা 

মালামাল বিনিকিণ/পবিষ্কাি-

পবিেন্নতা বৃবদ্ধ ইতযাবদ  

উন্নত কম য-

পঞ্জরদবশ 

৩ সংখ্যা 

ও 

তাবিখ 

অধ্যক্ষ্ ৪ 

ও 

৩০/০৯/২১ 

৩১/১২/২১ 

৩১/০৩/২২ 

৩০/০৬/২২ 

লক্ষ্যমাত্রা 

 

১ 

ও 

৩০/০৯/২১ 

১ 

ও 

৩১/১২/২১ 

১ 

ও 

৩১/০৩/২২ 

১ 

  ও  

৩০/০৬/২২ 

   

অজষন      

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচাি যকৌশল কম ষ-

পবিকল্পনা, ২০২১-২২ ও নত্রমাবসক 

পবিিীক্ষ্ণ প্রবতনিদন েপ্তর/সাংস্থায় 

দাবখল ও স্ব স্ব ওদয়বসাইদে 

আপদলাডকরণ  

 কম ষ-পবিকল্পনা 

ও নত্রমাবসক 

প্রবতনিদন 

দাবখলকৃত ও 

আপনলাডকৃত  

  ৪ তাবিখ ফ োকোল 

পয়েন্ট 

কর্ মকতো, 

এন.আই.এস 

২৫/০৬/২১ 

০৫/১০/2১ 

০৫/০১/২২ 

০৫/০৪/২২ 

২৮/০৬/২২ 

লক্ষ্যমাত্রা ২৫/০৬/২১ 

ও 

০৫/১০/2১ 

০৫/০১/২২ ০৫/০৪/২২ ২৮/০৬/২২    

অজষন      



 

কায ষক্রনমি নাম কম ষসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচনকি 

মান 

একক 

 

িাস্তিায়ননি

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যবি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ ষিছনিি 

লক্ষ্যমাত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগবত পবিিীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  মন্তব্য 

লক্ষ্যমাত্রা/ 

অজষন 

১ম 

যকায়ার্ ষাি 

২য় 

যকায়ার্ ষাি 

৩য় 

যকায়ার্ ষাি 

৪র্ ষ 

যকায়ার্ ষা

ি 

যমার্ 

অজষন 

অবজষত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১.৭ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রোি এবাং 

পুরস্কারপ্রাপ্তদের তাঞ্জলকা ওদয়বসাইদে 

প্রকাশ 

প্রেত্ত পুরস্কার   ৩ তাঞ্জরখ শুদ্ধাচাি 

কশ্লর্টি 

৩০/০৬/২২ লক্ষ্যমাত্রা - - - ৩০/০৬/২২    

 

অজযি 

     

২.  ক্রদয়র টেদে শুদ্ধাচার ........................................................................৪ 

২.১ ২০২১-২২ অর্ ষ িছনিি ক্রয়-

পবিকল্পনা ওনয়িসাইনর্ প্রকাশ 

ক্রয়-পবিকল্পনা 

ওনয়িসাইনর্ 

প্রকাবশত 

৪ তাবিখ অধ্যক্ষ ও 

ক্রে কশ্লর্টি 

৩০/০৯/2১ লক্ষ্যমাত্রা ৩০/০৯/2১ - - -  

 

 শুধু ক্রয়-

পবিকল্পনা 

কবপ 

অবিদপ্তনি 

পাঠানত হনি 

 

অজযি 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩. শুদ্ধাচাি সংবিি এিং দুনীবত প্রবতনিানি সহায়ক অন্যান্য কায ষক্রম……………..২০ (অগ্রাঞ্জিকার ঞ্জভঞ্জত্তদত নুুিতম পাঁচটি কার্ যক্রম) 

৩.১ কুাম্পাস ধুমপাি ও মােক মুক্ত 

করদণ সদচতিমূলক সভা আনয়াজন  

আদয়াঞ্জজত সভা ৪ সংখ্যা অধ্যক্ষ্  ১ লক্ষ্যমাত্রা - ১ - -    

অজষন      

৩.২ ছাে-ছােীদের ঞ্জ  রঞ্জশে প্রোি 

ঞ্জিঞ্জিতকরণ 

রঞ্জশে প্রোি 

ঞ্জিঞ্জিতকৃত 

৪ % টরঞ্জজস্ট্রার ও 

বহসাি শাখা 

১০০% লক্ষ্যমাত্রা - - - ১০০%    

অজষন      

৩.৩ Anti-Ragging যিাগান 

প্রচািকিণ 

প্রচািকৃত ৪ তাবিখ অধ্যক্ষ্ ৩১/০৩/২২ লক্ষ্যমাত্রা - - ৩১/০৩/২২ -    

অজষন      

৩.৪ িনকয়া বিদুযৎ, পাবন, যর্বলন ান 

ও গ্যাস বিল প্রদান 

িনকয়া বিল 

প্রদানকৃত 

৪ % বহসাি শাখা ১০০% লক্ষ্যমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজষন      

৩.৫ ইভটিবজং প্রবতনিাি ঞ্জবষয়ক 

আনলাচনা সভা 

আদয়াঞ্জজত সভা ৪ সংখ্যা অধ্যক্ষ্ ১ লক্ষ্যমাত্রা - - ১ -    

অজষন      

 

 

 ফ োকোল পয়েন্ট কর্ মকতমো 22.06.21 

  (ম াোঃ সাইফুি িহ ান) 

 অধ্যক্ষ (অর োঃ দাোঃ) 

 মেক্সোইল ইরিরনয়ারিিং কললজ 

 মেগ গি, মনায়াখালী। 

 ও 

 AvnevqK 

 ননশ্লতকতো KwgwU 



 

 

সংনযাজনী- ১: 

 

জাতীয় শুদ্ধাচার টকৌশল কম য-পঞ্জরকল্পিা ২০২১-২০২২ এর কার্ যক্রম িাং- ১.৫ কম য-পঞ্জরদবশ উন্নয়ি (স্বাস্থুঞ্জবঞ্জি অনুসরণ/ টিওএন্ডইভুক্ত অদকদজা মালামাল ঞ্জবিষ্টকরণ/পঞ্জরস্কার 

পঞ্জরচ্ছন্নতা বৃঞ্জদ্ধ) বাস্তবায়ি পঞ্জরকল্পিা- 

কার্ যক্রম কম যসম্পােি সূচক িাস্তিায়ননি দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যবি/পদ  লেুমাো অজযদির প্রমাণক 

১ ২ ৩ ৪ 

১.৫ কম য-পঞ্জরদবশ উন্নয়ি 

(স্বাস্থুঞ্জবঞ্জি অনুসরণ / টিওএন্ডইভুক্ত 

অদকদজা মালামাল ঞ্জবিষ্টকরণ / 

পঞ্জরষ্কার-পঞ্জরচ্ছন্নতা বৃঞ্জদ্ধ ইতুাঞ্জে)। 

১.৫.১ কদলদজর প্রদবশমুদখ হুান্ড স্যাঞ্জিোইজার ও 

সাবাি, পাঞ্জির ব্যবস্থা রাখা। 

ট াকাল পদয়ন্ট কম যকতযা, 

পঞ্জরদবশ কঞ্জমটি।  
ছঞ্জব। 

১.৫.২ “NO mask, No service” টপাস্টার সাংঞ্জিষ্ট 

সকল শাখার প্রদবশমুদখ দৃশ্যমাি  স্থাদি লাগাদিা। 

১.৫.৩ কুম্পাস পঞ্জরস্কার ও মশক ঞ্জিিি কম যসূঞ্জচ 

গ্রহণ করা। 

 

 


