
পরিরিষ্ট-'ক' 

                     দপ্তর/সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচাি ককৌিল কর্ ম-পরিকল্পনা, ২০২১-২০২২  

দপ্তর/সংস্থার নার্: বাাংলাদেি স্যাদেলাইে ককাম্পারন রলরর্দেড (রবএসরসএল) 

কার্ মক্রদর্ি নার্ কর্ মসম্পােন সূচক 

 

সূচদকি 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়দনি 

োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পে 

২০২১-২০২২ 

অর্ মবছদিি 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পরিবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ককায়াে মা

ি 

২য় 

ককায়াে মা

ি 

৩য় 

ককা

য়াে মা

ি 

৪র্ ম 

ককা

য়াে মা

ি 

কর্াে 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারনক ব্যবস্থা……………………………….....২২ 

১.১ ননরতকতা 

করর্টিি সভা 

আয় াজন 

সভা আয় াজজত ৪ সাংখ্যা 
ক াকাল 

পদয়ন্ট 
০৫ 

লক্ষ্যর্াত্রা ০১ ০১ ০১ ০২   সাংযুরি ১.১ 

সাংযুরি ১.১ ক অজমন ০১ ০১    

১.২ ননরতকতা 

করর্টিি সভাি রসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত রসদ্ধান্ত ৬ % সাংরিষ্ট 

সকল উইাং 

প্রধান   

৮০% 

লক্ষ্যর্াত্রা 
৮০% ৮০% 

৮০

% 

৮০

% 

  সাংযুরি: ১.২ 

অজমন ১০০% ১০০%    

১.৩ সুিাসন প্ররতষ্ঠাি 

রনরর্ত্ত অাংিীজদনি 

(stakeholders) 

অাংিগ্রহদণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ২ সাংখ্যা 
ক াকাল 

পদয়ন্ট  

 

০২ লক্ষ্যর্াত্রা - ০১ - ০১   সংযুজি: ১.৩ 

সংযুজি: ১.৩ ক অজমন - ০১    

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত 

প্রজিক্ষণ আয় াজন 

প্রজিক্ষণ আয় াজন ২ সংখ্যা 

(প্রজিক্ষণা

র্থী সংখ্যা) 

ক াকাল 

পদয়ন্ট 

০২ লক্ষ্যর্াত্রা 

 
০১ (২৫) 

- 

 

০১ 

(২৫) 

 - 

 

 

 

 অত্র ককায়াে মাদি 

লক্ষ্যর্াত্রা কনই 

অজমন ০১ 

(৩০) 

-    

১.৫ কর্ ম-পরিদবি 

উন্নয়ন  

উন্নত কর্ ম-পজরয়েি ২ সাংখ্যা ও 

তারিখ 

ঊর্ধ্মতন 

ব্যেস্থাপক 

(কাজরগজর 

সহা তা) ও  

ব্যেস্থাপক 

(প্রিাসন ও 

জজনায়রল 

সাজভ ময়সস) 

     ০৩টি 

০১। স্বাস্থযরবরধ 

অনুসিদণি 

জন্য 

প্রদয়াজনীয় 

সার্গ্রী 

সিবিাহ 

তারিখঃ 

১৫.০৯.২০২১ 

 

০২। অদকদজা 

লক্ষ্যর্াত্রা ০১ ০২ - -   সাংযুরি ১.৫ (১) 

সংযুজি ১.৫ (২) 
সংযুজি ১.৫ (৩ক) 

সংযুজি ১.৫ (৩খ) 

অজমন ০১ ০২ 

 

   

https://drive.google.com/file/d/15wQnIrcoDy6q_Mf63bKiCjF9o8BvvjQ0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XzoMEPHJUQS7ijo-kYjYkuRkaMcm-17B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yDR5t2afQPvQheQc2Vjo-x-Ps5tt57yy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h15KCb61N2Zre9p3kbYpaWsGPglSkAFH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gT1b06JfHzI_fVlFr2ezPc6kuU_aaBd2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XzoMEPHJUQS7ijo-kYjYkuRkaMcm-17B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s-asLMKRXmDRItgywtBxpndpdnHBYwK2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1926054TYHtfQycF3kUo_1hZE6IXiuMEK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BkkVXeuVIvmPn_kvfaH9rVAXMVQer7Xk/view?usp=sharing
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কার্ মক্রদর্ি নার্ কর্ মসম্পােন সূচক 

 

সূচদকি 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়দনি 

োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পে 

২০২১-২০২২ 

অর্ মবছদিি 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পরিবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ককায়াে মা

ি 

২য় 

ককায়াে মা

ি 

৩য় 

ককা

য়াে মা

ি 

৪র্ ম 

ককা

য়াে মা

ি 

কর্াে 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

র্ালার্াল 

রবনষ্টকিণ  

তাজরখ: 

১৫/১১/২০২১ 

 

০৩। গ্রাউন্ড 

কেিনদ্বদয়ি 

চািপাি 

পরিষ্কািকিণ 

তারিখঃ 

১৫/১২/২০২১ 

 

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচাি 

ককৌিল কর্ ম-

পরিকল্পনা, ২০২১-২২ 

ও নত্রর্ারসক 

পরিবীক্ষ্ণ প্ররতদবেন 

সাংরিষ্ট র্ন্ত্রণালদয় 

োরখল ও স্ব স্ব 

ওদয়বসাইদে 

আপদলাডকিণ 

কর্ ম-পরিকল্পনা  ও 

নত্রর্ারসক 

প্ররতদবেন 

োরখলকৃত ও 

আপদলাডকৃত 

    ১ তারিখ ক াকাল 

পদয়ন্ট 

 

১০/০৬/২০২১ 

১৭/১০/২০২১ 

১৬/০১/২০২২ 

১৭/০৪/২০২২ 

 

 

লক্ষ্যর্াত্রা ১০/০৬/

২০২১ 

১৭/১০/

২০২১ 

১৬/০

১/২০

২২ 

১৭/০

৪/২০

২২ 

  সাংযুরি ১.৬ 

অজমন ১০/০৬/

২০২১ 

০৫/১০

/২০২১ 

   

১.৭ আওতাধীন  

আঞ্চজলক/ র্াঠ 

পর্ মায় র কার্ মাল  

(প্রয়র্াজয জক্ষয়ে) 

কর্তমক োরখলকৃত 

জাতীয় শুদ্ধাচাি 

ককৌিল কর্ ম-

পরিকল্পনা ও 

পরিবীক্ষ্ণ  

প্ররতদবেদনি ওপি 

র ডব্যাক 

সভা/কর্ মিালা 

অনুরষ্ঠত 

   ৪ তারিখ প্রদর্াজয নয় প্রদর্াজয নয়  লক্ষ্যর্াত্রা - - - -   রবএসরসএল-এি 

আওতাধীন ককান 

আঞ্চরলক/ র্াঠ 

পর্ মাদয়ি কার্ মালয় 

কনই।  

অজমন      

https://drive.google.com/file/d/1X9yPoQSb5xLtm5KZ28XOVTBk4Vzvw0mX/view?usp=sharing
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কার্ মক্রদর্ি নার্ কর্ মসম্পােন সূচক 

 

সূচদকি 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়দনি 

োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পে 

২০২১-২০২২ 

অর্ মবছদিি 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পরিবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ককায়াে মা

ি 

২য় 

ককায়াে মা

ি 

৩য় 

ককা

য়াে মা

ি 

৪র্ ম 

ককা

য়াে মা

ি 

কর্াে 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

র ডব্যাক প্রোন  

১.৮ শুদ্ধাচার পুরস্কার 

প্রদান এেং 

পুরস্কারপ্রাপ্তয়দর 

তাজলকা ওয় েসাইয়ে  

প্রকাি 

প্রদত্ত পুরস্কার     ১ তাজরখ ক াকাল 

পদয়ন্ট 

২৬/০৬/২০২২ লক্ষ্যর্াত্রা - - - ২৬/০

৬/২০

২২ 

  অত্র ককায়াে মাদি 

লক্ষ্যর্াত্রা কনই 

অজমন      

২.  আজর্থ মক ব্যেস্থাপনা উন্ন ন ........................................................................৮ 

২.১ ২০২১-২২ অর্ ম 

বছদিি ক্রয়-

পরিকল্পনা (প্রকদল্পি  

অনুদর্ারেত বারষ মক 

ক্রয় পরিকল্পনাসহ)   

ওদয়বসাইদে প্রকাি 

ক্রয়-পরিকল্পনা 

ওদয়বসাইদে 

প্রকারিত 

২ তারিখ ক াকাল 

পদয়ন্ট ও 

প্রকল্প 

পরিচালক 

(বাাংলাদেি 

প্রতযন্ত, দূগ মর্ 

ও উপকূলীয় 

এলাকাি 

রবরভন্ন জনপে 

ও স্থাপনায় 

বঙ্গবন্ধু 

স্যাদেলাইে-১ 

এি র্াধ্যদর্ 

কেরলদর্াগাদর্া

গ সাংদর্াগ 

স্থাপন) 

১৫/০৭/২০২১ 

ক্রয়-পরিকল্পনা 

(প্রকদল্পি  

অনুদর্ারেত 

বারষ মক ক্রয় 

পরিকল্পনাসহ) 

 

২৩/০১/২০২২ 

সাংদিারধত 

বাদজে অনুর্ায়ী 

হালনাগােকিণ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১৫/০৭/

২০২১ 

- ২৩/০

১/২০

২২ 

-   অত্র ককায়াে মাদি 

লক্ষ্যর্াত্রা কনই 

অজমন ১৫/০৭/

২০২১ 

-    

২.২ প্রকয়ের PSC 

ও PIC সভা 

আয় াজন  

সভা আয় াজজত ২ সংখ্যা প্রকল্প 

পরিচালক 

(বাাংলাদেি 

প্রতযন্ত, দূগ মর্ 

ও উপকূলীয় 

এলাকাি 

রবরভন্ন জনপে 

ও স্থাপনায় 

বঙ্গবন্ধু 

০৪ (PIC)  

 

লক্ষ্যর্াত্রা ১(PIC) ১(PIC) ১(PI

C) 

১(PI

C) 
  সাংযুরি:  ২.২ 

অজমন ১ 

(PIC) 

-    

https://drive.google.com/file/d/1TIKCjjHoFP_gaWcdS_ybU1sERLpSNhwN/view?usp=sharing
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কার্ মক্রদর্ি নার্ কর্ মসম্পােন সূচক 

 

সূচদকি 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়দনি 

োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পে 

২০২১-২০২২ 

অর্ মবছদিি 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পরিবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ককায়াে মা

ি 

২য় 

ককায়াে মা

ি 

৩য় 

ককা

য়াে মা

ি 

৪র্ ম 

ককা

য়াে মা

ি 

কর্াে 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

স্যাদেলাইে-১ 

এি র্াধ্যদর্ 

কেরলদর্াগাদর্া

গ সাংদর্াগ 

স্থাপন) 

২.৩ োজষ মক উন্ন ন 

কর্ মসূজচ োস্তো ন 

োজষ মক উন্ন ন 

কর্ মসূজচ োস্তোজ ত 

   ২ % - প্রদর্াজয নয় লক্ষ্যর্াত্রা       রবএসরসএল এি 

আওতায়  বারষ মক 

উন্নয়ন কর্ মসূরচ 

(এরডরপ) অন্তর্ভ মি 

জকান প্রকে 

বাস্তবায়নাধীন না 

র্থাকা  জেএসজসএল-

এর ককান কার্ মক্রর্ 

কনই 

অজমন      

২.৪ প্রকল্প সর্ারপ্ত 

কিদষ প্রকদল্পি সম্পে 

(র্ানবাহন, 

করম্পউোি, 

আসবাবপত্র ইতযারে) 

রবরধ কর্াতাদবক 

হস্তান্তি কিা 

প্রকদল্পি সম্পে 

রবরধ কর্াতাদবক 

হস্তান্তরিত 

    ২ তাজরখ - প্রদর্াজয নয় লক্ষ্যর্াত্রা       প্রকদল্পি কর্য়াে 

জুন, ২০২২ এ 

সর্ারপ্ত হদব। 

কদিানা র্হার্ািীি 

কািদন প্রকদল্পি 

কর্য়াে বধ মন কিাি 

সম্ভাবনা িদয়দছ।  

অজমন      

৩. শুদ্ধাচাি সাংরিষ্ট এবাং দুনীরত প্ররতদিাদধ সহায়ক অন্যান্য কার্ মক্রর্……………..২০ (অগ্রাজধকার জভজত্তয়ত ন্যযনতর্ পাঁচটি কার্ মক্রর্) 

৩.১ কারিগরি 

অরভদর্াগ 

ব্যবস্থাপনাি জন্য 

স েওয়যাদিি র্র্ার্ ম 

ব্যবহাি 

কর্াে অরভদর্াদগি 

িতকিা পরির্াণ 

রলরপবদ্ধকিণ 

৪ % ব্যবস্থাপক 

(জনেও াকম 

ইজিজন ার) 
৫০% 

লক্ষ্যর্াত্রা 
৫০% ৫০% 

৫০

% 

৫০

% 

  সাংযুরি: ৩.১ 

অজমন ১০০% ১০০%    

৩.২ স্বয়াংক্রীয় 

ইনভদয়স প্রস্তুত 

প্রস্তুতকৃত 

ইনভদয়স সাংখ্যা 

৪ সাংখ্যা রহসাবিক্ষ্ণ 

কর্ মকতমা 

(অভযন্তিীণ 

অর্ ম ও 

রহসাব) 

১২৮ 

লক্ষ্যর্াত্রা 
৩২ ৩২ ৩২ ৩২ 

  সাংযুরি: ৩.২ (১) 

সাংযুরি: ৩.২ (২) 

অজমন ৪৩ ৩৯    

https://drive.google.com/file/d/14wwG3By37Yyc8d6uNt6mU_KEvnpbXvfY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HQh0HqrgVBbdrEPQnJ7VfF3omeI8sM61/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RLeobZskDO2iP_2ugLEPmSr94y0RttAf/view?usp=sharing
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কার্ মক্রদর্ি নার্ কর্ মসম্পােন সূচক 

 

সূচদকি 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়দনি 

োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পে 

২০২১-২০২২ 

অর্ মবছদিি 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পরিবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ককায়াে মা

ি 

২য় 

ককায়াে মা

ি 

৩য় 

ককা

য়াে মা

ি 

৪র্ ম 

ককা

য়াে মা

ি 

কর্াে 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৩.৩ দুনীরত 

প্ররতদিাধ রবষয়ক 

কর্ মিালা  

কর্ মিালা 

আদয়াজন 

৪ সাংখ্যা ক াকাল 

পদয়ন্ট 

০২ 

লক্ষ্যর্াত্রা 
১ - ১ - 

  অত্র ককায়াে মাদি 

লক্ষ্যর্াত্রা কনই 

অজমন ১ -    

৩.৪ প্রকয়ের 

কার্ মক্রয়র্র জেষয়   

অনলাইন রসদেদর্ 

র্তার্ত/অজভয়র্াগ 

গ্রহণ 

অজভয়র্াগ 

জনষ্পজত্তকরণ ও 

উত্তর প্রদান 

৪ % প্রকল্প 

পরিচালক 

(বাাংলাদেি 

প্রতযন্ত, দূগ মর্ 

ও উপকূলীয় 

এলাকাি 

রবরভন্ন জনপে 

ও স্থাপনায় 

বঙ্গবন্ধু 

স্যাদেলাইে-১ 

এি র্াধ্যদর্ 

কেরলদর্াগাদর্া

গ সাংদর্াগ 

স্থাপন) 

৮০% 

লক্ষ্যর্াত্রা 
৮০% ৮০% 

৮০

% 

৮০

% 

  সাংযুরি: ৩.৪ 

অজমন ১০০% ১০০%    

৩.৫ সকল জেয়লর 

দ্রুত সতযা ণ 

জনজিতকরণ 

রবল প্রারপ্তি ১৪ 

রেদনি র্দধ্য 

সতযায়ণ 

রনরিতকিণ  

৪ % সাংরিষ্ট 

সকল উইাং 

প্রধান 
৮০% 

লক্ষ্যর্াত্রা ৮০% ৮০% ৮০

% 

৮০

% 

  সাংযুরি: ৩.৫ 

অজমন ৮০% ৮০%    

 

https://drive.google.com/file/d/1YkYKWfEbQ4zNg0ttLLM42KLEMXQaAycu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B0bl_qVLEQzzTwgqGwlat-NZSN4skRAx/view?usp=sharing

