
পরিরিষ্ট-'ক' 

                     দপ্তর/সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচাি ককৌিল কর্ ম-পরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩  

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

কার্ মক্রদর্ি নার্ কর্ মসম্পােন 

সূচক 

 

সূচ

ককি 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়দনি 

োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পে 

২০২২-

২০২৩ 

অর্ মবছদিি 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পরিবীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ককায়াে মাি 

২য় 

ককায়াে মাি 

৩য় 

ককায়াে মাি 

৪র্ ম 

ককায়াে মাি 

কর্াে 

অজমন 

অ

রজম

ত 

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 

১ সাংখ্যা 

ক াকাল পদয়ন্ট ০৫ 

লক্ষ্যর্াত্রা ০১ ০১ ০১ ০২   সংযুজি ১.১ ক 

সংযুজি ১.১ খ 

সংযুজি ১.১ গ 
অজমন ০১     

১.২ ননরতকতা 

করর্টিি সভাি রসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত 

রসদ্ধান্ত 

৪ % 
সাংরিষ্ট সকল 

উইাং প্রধান   
১০০% 

লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%   সংযুজি ১.২ 

অজমন ১০০%     

১.৩ সুিাসন প্ররতষ্ঠাি 

রনরর্ত্ত অাংিীজদনি 

(stakeholders) 

অাংিগ্রহদণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ৪ সাংখ্যা 

ক াকাল পদয়ন্ট  

 

০২ লক্ষ্যর্াত্রা - ০১ - ০১    

অজমন -     

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত 

প্রজিক্ষণ আয় াজন 

প্রজিক্ষণ 

আয় াজন 

২ সংখ্যা 

(প্রজিক্ষণা

র্থী 

সংখ্যা) 

ক াকাল পদয়ন্ট 

(শুদ্ধাচাি), রবক্রয় 

ও রবপনণ (উইাং 

প্রধান) এবাং 

অপাদিিন (উইাং 

প্রধান) 

১০০ লক্ষ্যর্াত্রা 

 
 (২৫) (২৫) (২৫) (২৫) 

 

 

 সংযুজি ১.৪ 

অজমন (২৫)     

১.৫ কর্ ম-পরিদবি 

উন্নয়ন (টিওএন্ডইভুি 

অয়েয়জা মালামাল 

জনস্পজিেরণ/ নজর্থ 

জিনষ্টেরণ/পজরষ্কার-

পজরচ্ছন্নতা 

বৃজদ্ধ/মজিলায়দর জন্য 

পৃর্থে ও ািরুয়মর 

ব্যিস্থা েরা ইতযাজদ ) 

 

উন্নত েম ম-

পজরয়িি 

২ সাংখ্যা ও 

তারিখ 

উপ 

মিাব্যিস্থাপে 

(অপায়রিন) 

(অজত: দা:) ও  

ব্যিস্থাপে 

(প্রিাসন ও 

জজনায়রল 

সাজভ ময়সস) 

০২ টি 

 

 

 

লক্ষ্যর্াত্রা 

- 

৩১/১২/২০

২২  

 

৩১/০৩/২

০২৩ 
- 

 

 

 জিস্তাজরত 

পৃর্থে  

সংযুজিয়ত 

প্রদান েরা 

িয় য়ে। 

অজমন -     

https://drive.google.com/file/d/10TVIqjJw_tIHOoZUS46yH7syONGUHb72/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10TVIqjJw_tIHOoZUS46yH7syONGUHb72/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10w1HqHyJJrm6zCQSxUhYji25cbU_M8Hc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uGl7NNqemIbP-NdWWgdFVSheeY0yMZOv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WPxwLcFDYOr3CU6bf8LeHw5ord27btwK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mQDd9nJwvya6aLp9StSfAZeeFSHrY13H/view?usp=sharing
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কার্ মক্রদর্ি নার্ কর্ মসম্পােন 

সূচক 

 

সূচ

ককি 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়দনি 

োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পে 

২০২২-

২০২৩ 

অর্ মবছদিি 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পরিবীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ককায়াে মাি 

২য় 

ককায়াে মাি 

৩য় 

ককায়াে মাি 

৪র্ ম 

ককায়াে মাি 

কর্াে 

অজমন 

অ

রজম

ত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১.৬ আওতাধীন মাঠ 

পর্ মায় র োর্ মাল  

(প্রয়র্াজয জক্ষয়ে) ের্তমে 

দাজখলকৃত জাতী  

শুদ্ধাচার জেৌিল েম ম-

পজরেল্পনার ত্রেমাজসে 

অগ্রগজত  প্রজতয়িদয়নর 

ওপর জিডব্যাে প্রদান 

জিডব্যাে 

সভা/েম মিালা 

অনুজিত 

৪ তাজরখ প্রদর্াজয নয় প্রদর্াজয নয়  লক্ষ্যর্াত্রা প্রদর্াজয নয়  প্রদর্াজয নয় প্রদর্াজয নয় প্রদর্াজয নয়   রবএসরসএল-

এি 

আওতাধীন 

ককান 

আঞ্চরলক/ 

র্াঠ পর্ মাদয়ি 

কার্ মালয় 

কনই।  

অজমন      

২.  আজর্থ মে ব্যিস্থাপনা উন্ন ন ........................................................................৮ 

২.১ ২০২২-২৩ অর্থ ম 

িেয়রর রাজস্ব এিং 

উন্ন ন িায়জয়ের 

অনুয়মাজদত  ক্র -

পজরেল্পনা  ওয় িসাইয়ে 

প্রোি  

ক্র -পজরেল্পনা 

ওয় িসাইয়ে 

প্রোজিত 

২ তাজরখ ব্যস্থাপে 

(প্রিাসন ও 

জজনায়রল 

সাজভ ময়সস) 

(অজত: দা:) 

৩১/০৭/২০২

২ 

 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩১/০৭/২

০২২ 

- - -   সংযুজি ২.১ 

অজমন ০২/১০/২

০২২ 

    

২.২ অনুদর্ারেত বারষ মক 

পরিকল্পনাি র্র্ার্র্ 

বাস্তবায়ন ( িাজস্ব ও       

উন্নয়ন বাদজদেি) 

ক্র  পরিকল্পনা 

বাস্তবারয়ত 

২ % ব্যস্থাপে 

(প্রিাসন ও 

জজনায়রল 

সাজভ ময়সস) 

(অজত: দা:) 

১০% 

৩০% 

৩০% 

৩০% 

লক্ষ্যর্াত্রা ১০% ৩০% ৩০% ৩০%   সংযুজি ২.২ 

অজমন ১১.৫৪%     

২.৩  িায়জে িাস্তিা ন  িায়জে 

িাস্তিাজ ত 

৩ % জিসািরক্ষণ 

েম মেতমা 

(অভযন্তরীণ 

জিসাি ও অর্থ ম) 

২৫% 

১৫% 

২২% 

৩৮% 

লক্ষ্যর্াত্রা ২৫% ১৫% ২২% ৩৮%   রবএসরসএল 

iBAS++ 

অন্তভু মি ন । 

 

সংযুজি ২.৩ 

অজমন ১৮.৫৭%    

২.৪ প্রেয়ল্পর  PIC 

সভা আয় াজন  

সভা 

আয় াজজত 

৩ সংখ্যা প্রকল্প 

পরিচালক 

(বাাংলাদেি প্রতযন্ত, 

দূগ মর্ ও উপকূলীয় 

এলাকাি রবরভন্ন 

জনপে ও স্থাপনায় 

০৩ (PIC)  

 

লক্ষ্যর্াত্রা ১(PIC) ১(PIC) ১(PIC) -   সংযুজি ২.৪ 

অজমন ১(PIC)     

https://drive.google.com/file/d/1kR9sEClf3BiUU-1zESMl8WHVqOX9tK6l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iRrNnZGjv__5c7_rPJ7EwQwWNo9VBj1V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fi3vFK9CGbP7asOqIrNTCk9hgACPUOB9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sLXKsCmJPyVLH7tWoU2QOdSJxXEwYpQK/view?usp=sharing
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কার্ মক্রদর্ি নার্ কর্ মসম্পােন 

সূচক 

 

সূচ

ককি 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়দনি 

োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পে 

২০২২-

২০২৩ 

অর্ মবছদিি 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পরিবীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ককায়াে মাি 

২য় 

ককায়াে মাি 

৩য় 

ককায়াে মাি 

৪র্ ম 

ককায়াে মাি 

কর্াে 

অজমন 

অ

রজম

ত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

বঙ্গবন্ধু 

স্যাদেলাইে-১ এি 

র্াধ্যদর্ 

কেরলদর্াগাদর্াগ 

সাংদর্াগ স্থাপন) 

২.৫ প্রেল্প সমাজপ্ত জিয়ে 

প্রেয়ল্পর সম্পদ 

(র্ানিািন, েজম্পউোর, 

আসিািপে ইতযাজদ) 

জিজধ জমাতায়িে িস্তান্তর 

েরা 

প্রেয়ল্পর সম্পদ 

জিজধ 

জমাতায়িে 

িস্তান্তজরত 

   ৫ তাজরখ - প্রদর্াজয নয় লক্ষ্যর্াত্রা প্রদর্াজয নয়  প্রদর্াজয নয় প্রদর্াজয নয় প্রদর্াজয নয়   প্রকদল্পি 

কর্য়াে জুন, 

২০২৩ এ 

সর্ারপ্ত হদব।  

অজমন      

৩. শুদ্ধাচার সংজিষ্ট এিং দুনীজত প্রজতয়রায়ধ সিা ে অন্যান্য োর্ মক্রম…………….. ১৮ (অগ্রাজধোর জভজিয়ত ১ নং সি নুযনতম চারটি োর্ মক্রম) 

৩.১ সরোজর 

র্ানিািয়নর র্র্থার্র্থ 

ব্যিিার জনজিতেরণ  

ব্যিিার 

জনজিতেরণ 

৩ তাজরখ সিোজর 

ব্যিস্থাপে 

(য়জনায়রল 

সাজভ ময়সস) 

৩১/১২/২০২২

;৩০/০৬/২৩ 

লক্ষ্যর্াত্রা 
- 

৩১/১২/২০

২২ 
- 

৩০/০৬/২০

২৩ 

   

অজমন 
-    

 

৩.২ ই-জজজপ এর 

মাধ্যয়ম ক্র োর্ ম 

সম্পাদন 

ই-কেন্ডাদি ক্রয় 

সম্পন্ন 

৪ সাংখ্যা ব্যবস্থাপক 

(প্রিাসন ও 

কজনাদিল 

সারভ মদসস) 

(অরত: ো:) 

০২টি 

লক্ষ্যর্াত্রা 
- - ০১ ০১ 

   

অজমন -     

৩.৩ Meeting 

Management 

Mobile App  

Implementa

tion/ 

বাস্তবায়ন 

৪ % ব্যবস্থাপক 

(প্রিাসন ও 

কজনাদিল 

সারভ মদসস) 

(অরত: ো:) 

১০০% 

লক্ষ্যর্াত্রা 
৫০% - ৫০% - 

  সংযুজি ৩.৩ 

অজমন ৫০%     

৩.৪ গ্রাহকদেি সুরবধাদর্ ম 

Online Bill 

Management 

Software 

Implementa

tion/ 

বাস্তবায়ন 

৪ তারিখ ক াকাল পদয়ন্ট 

১৫/১১/২০২২; 

১৫/০৬/২০২৩ 

লক্ষ্যর্াত্রা 

- 

১৫/১১/২০

২২; 

(কডদর্া 

প্রেি মন) 

- 

১৫/০৬/২০

২৩ 

(পিীক্ষ্ামূল

ক ভাদব 

ব্যবহাি) 

   

অজমন -     

 

https://drive.google.com/file/d/1WRPkNQ8IbVk7SCvbLbWZNvTnxfkus-Qt/view?usp=sharing

