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সংেযাজনী ৪:

দ�র/সং�ার জাতীয় ��াচার �কৗশল কম �পিরক�না, ২০২১-২০২২

 

দ�র/সং�ার নাম: বাংলােদশ ই���উট অব ক�ািপটাল মােক�ট

কায ��েমর নাম কম �স�াদন �চক �চেকরমান একক
 

বা�বায়েনর দািয়��া��ি�/পদ ২০২১-২০২২অথ �বছেরর
ল��মা�া

বা�
ল��মা�া/
অজ�ন

১ম �কায়াট �ার

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮
১. �ািত�ািনক �ব�া……………………………….....
১.১ �নিতকতা কিম�র সভা আেয়াজন সভা আেয়ািজত ৪ সং�া ��াচারেফাকাল পেয়�

 
৪ ল��মা�া ১

অজ�ন  
১.২�নিতকতা কিম�র সভার িস�া� বা�বায়ন বা�বািয়ত িস�া� ৬ % উপ-পিরচালক (�শাসন) ও �ড��

�রিজ�ার
১০০ ল��মা�া ১০০

অজ�ন  
১.৩�শাসন �িত�ার িনিম�
অংশীজেনর (stakeholders) অংশ�হেণ
সভা

অ�ি�ত সভা ২ সং�া �ড�� �রিজ�ার ৪ ল��মা�া ১

অজ�ন  

১.৪ ��াচার সং�া� �িশ�ণ আেয়াজন �িশ�ণ আেয়ািজত  ২ সং�া ��াচারেফাকাল পেয়�
 
 

৪ ল��মা�া ১

অজ�ন  

১.৫ কম �-পিরেবশ উ�য়ন উ�ত কম �-পিরেবশ  ২ সং�া ও
তািরখ

পিরচালক (�শাসনওঅথ �) ও িচিকৎসা
কম �কত�া

২
 

ল��মা�া  

অজ�ন  

১.৬ জাতীয় ��াচার �কৗশল কম �পিরক�না,
২০২১-২২ ও ��মািসক পিরবী�ণ �িতেবদন
সংি�� ম�ণালেয় দািখল ও ��ওেয়বসাইেট
আপেলাডকরণ

কম �পিরক�নাও ��মািসক
�িতেবদন

দািখল�ত ও আপেলাড�ত

 ১ তািরখ ��াচারেফাকাল পেয়� ১০ অে�াবর ২০২১
১০ জা�য়াির ২০২২
১০ এি�ল ২০২২
১০ �লাই ২০২২

ল��মা�া ১০ অে�াবর ২০২১

অজ�ন  

১.৭ আওতাধীন আ�িলক/ মাঠ পয �ােয়র
কায �ালয় (�েযাজ� ��ে�) ক��ক দািখল�ত
জাতীয় ��াচার �কৗশল কম �পিরক�না ও
পিরবী�ণ �িতেবদেনর ওপর িফড�াক �দান

িফড�াক সভা/কম �শালা অ�ি�ত  ৪ তািরখ   
 
 
 
 
 
 
 
 

ল��মা�া  

অজ�ন  

১.৮ ��াচার �র�ার �দান এবং
�র�ার�া�েদর তািলকা ওেয়বসাইেট �কাশ

�দ� �র�ার  ১ তািরখ ��াচার�র�ার �দােন গ�ত কিম� ২০ �ন ২০২২ ল��মা�া  
অজ�ন
 
 

 

২. আিথ �ক �ব�াপনা উ�য়ন ........................................................................
২.১ ২০২১-২২ অথ �বছেরর�য়-পিরক�না
(�কে�র অ�েমািদত বািষ �ক �য়
পিরক�নাসহ) ওেয়বসাইেট �কাশ

�য়-পিরক�নাওেয়বসাইেট�কািশত ২ তািরখ পিরচালক (�শাসন ও অথ �) ২৯ �লাই ২০২১ ল��মা�া ২৯ �লাই ২০২১

অজ�ন  

২.২ �কে�র PSC ও PIC সভা আেয়াজন  সভা আেয়ািজত ২ সং�া   ল��মা�া  
অজ�ন  

২.৩ বািষ �ক উ�য়ন কম ��িচ বা�বায়ন বািষ �ক উ�য়ন কম ��িচ বা�বািয়ত  ২ %   ল��মা�া  
অজ�ন  

২.৪ �ক� সমাি� �শেষ �কে�র
স�দ (যানবাহন, কি�উটার, আসবাবপ�
ইত�ািদ) িবিধ �মাতােবক হ�া�র করা
 

�কে�র স�দ িবিধ �মাতােবক
হ�া�িরত

 ২ তািরখ   ল��মা�া  

অজ�ন  

৩. ��াচারসংি��এবং�ন�িত�িতেরােধসহায়কঅ�া�কায ��ম……………..৩০ (অ�ািধকার িভি�েত ��নতম প�চ� কায ��ম)
৩.১একােডিমক ক�ােল�ার �ণয়ন ক�ােল�ার �ণীত ৪ তািরখ �ড�� �রিজ�ার ২৯ �লাই ২০২১ ল��মা�া ২৯ �লাই ২০২১

অজ�ন  
৩.২একােডিমক �সবাকায ��ম মিনটিরং (িনয়ম ও
সময়মত �াস, পরী�া আেয়াজনসহ সংি�ট কাজ)

কায ��ম পিরবী�ণ�ত ৪ % �ড�� �রিজ�ার ১০০ ল��মা�া ১০০
অজ�ন  

৩.৩��মািসক �য় �িতেবদন �কাশ �িতেবদন �কািশত ৪ সং�া পিরচালক (�শাসন ও অথ �)
 
 

৪ ল��মা�া ১

অজ�ন  

৩.৪ই���উট ক��ক পিরচািলতিশ�াও �িশ�ণ
কায ��েম ‘ �সবাসহজীকরণ ও উ�াবন ’ িবষয়ক
মিডউল অ�� ��করণ

মিডউলঅ�� �� ৪ সং�া পিরচালক (�ািডজ) ও ইেনােভশন�ম
 

১ ল��মা�া  

অজ�ন  

৩.৫দ�তারআ�িনকায়েন কম �চারীেদর �িশ�ণ�া�কম �চারী ৪ সং�া �নিতকতাকিম� ৮ ল��মা�া ২
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কায ��েমর নাম কম �স�াদন �চক �চেকরমান একক
 

বা�বায়েনর দািয়��া��ি�/পদ ২০২১-২০২২অথ �বছেরর
ল��মা�া

বা�
ল��মা�া/
অজ�ন

১ম �কায়াট �ার

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮
উপ�� �িশ�ণ এ ��রণ অজ�ন  

িব:�:- �কান �িমেকর কায ��ম �েযাজ� না হেল তার কারণ ম�� কলােম উে�খ করেত হেব।

২৪-৬-২০২১ ১৬:১৮:৫৩
ড. মাহ�দা আ�ার

িনব �াহী ��িসেড�, িনব �াহী ��িসেড� এর দ�র
বাংলােদশ ই���উট অব ক�ািপটাল মােক�ট (িবআইিসএম)


