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২০২১-২০২২ অর্ থবছরেে বার্ষ থক কর্ থসম্পাদন চুর্িে (APA) লক্ষ্যর্াত্রাে র্বপেীরে ৩য় ত্রত্রর্ার্সক (জানুয়ারি-মার্ চ ২০২২)  অর্থন 

বাাংলারদশ স্ট্যান্ডার্ থস এন্ড টের্স্ট্াং ইনর্স্ট্টিউশন (র্বএসটিআই) 

র্বভাগ / উইাং এে নার্: রিএসটিআই রিভাগীয় অরিস, রসলেট 

 

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ মপরর ল্পনা, ২০২১-২০২২ 
কার্ চক্রলমি নাম কম চসম্পাদন সূর্ক 

 

সূর্লকি 

মান 

একক 

 

িাস্তিায়লনি 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১-২২ 

অর্ চিছলিি 

েক্ষ্যমাত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগরি পরিিীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  ৩য় 

ত্রত্রর্ার্সক 

(জানুয়ারি-

মার্ চ ২০২২)  

অর্থন  

 

েক্ষ্যমাত্রা/ 

অজচন 

১ম ককায়াট চাি ২য় ককায়াট চাি ৩য় ককায়াট চাি ৪র্ চ 

ককায়াট চাি 

কমাট 

অজচন 

অরজচি 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারিষ্ঠারনক ব্যিস্থা……………………………….২৬ 

১.১ ননরিকিা করমটিি সভা আর ার্ন সভা আর ার্র্ে ৪ সংখ্যা শুদ্ধার্াি 

কিাকাে পলয়ন্ট 

৪ েক্ষ্যমাত্রা ১ ১ ১ ১   ০১ 

অজচন   ১   

১.২ ননরিকিা করমটিি সভাি রসদ্ধান্ত 

িাস্তিায়ন 

িাস্তিারয়ি রসদ্ধান্ত ৬ % শুদ্ধার্াি 

কিাকাে পলয়ন্ট 

৪ েক্ষ্যমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%   ১০০% 

অজচন   ১০০%   

১.৩ সুশাসন প্ররিষ্ঠাি রনরমত্ত 

অংশীজলনি (stakeholders) 

অংশগ্রহলণ  সভা 

অনুরষ্ঠি সভা ৪ সংখ্যা শুদ্ধার্াি 

কিাকাে পলয়ন্ট 

২ েক্ষ্যমাত্রা ১  ১    -- 

অজচন ১ ১ --   

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত 
প্রশিক্ষণ আয় াজন 

প্রশিক্ষণ 
আয় াজজত 

২ জন শুদ্ধার্াি 

কিাকাে পলয়ন্ট 

১০  জন েক্ষ্যমাত্রা - ০৫ জন - ০৫ জন   ১০ জন 

অজচন   ১০ জন   

১.৫ কমচ-পরিলিশ উন্নয়ন (স্বাস্থযরিরি 

অনুসিন/অলকলজা মাোমাে 

রিনষ্টকিণ/পরিস্কাি পরিচ্ছন্নিা বৃরদ্ধ ) 

উন্নে কর্থ-পর্েরবশ ৩ সংখ্যা 

 ও 

িারিখ 

উপ পরির্ােক ২ 

ও 

৩০.১০.২১ 

৩০.০৪.২২ 

েক্ষ্যমাত্রা ১ 

(৩০.১০.২১) 

 ১ 

(৩০.০৪.২২) 

   ১ 

৩০-০৩-২২ 

অজচন   ১ 

(৩০-০৩-২২) 

  

১.৬ জািীয় শুদ্ধার্াি ককৌশে 

কমচপরিকল্পনা, ২০২১-২২ ও নত্রমারসক 

পরিিীক্ষ্ণ প্ররিলিদন দপ্তি/ সংস্থায় 

দারখে ও স্ব স্ব ওলয়িসাইলট 

আপলোডকিণ 

কমচপরিকল্পনা  ও 

নত্রমারসক 

প্ররিলিদন 

দারখেকৃি ও 

আপলোডকৃি 

৪ িারিখ শুদ্ধার্াি 

কিাকাে পলয়ন্ট 

২৫.০৬.২১ 

ও 

১৭.১০.২১ 

১৬.০১.২২ 

১৭.০৪.২২ 

১৭.০৭.২২ 

েক্ষ্যমাত্রা ২৫.০৬.২১ 

 ও 

১৭.১০.২১ 

১৬.০১.২২ ১৭.০৪.২২ ১৭.০৭.২২   ০৫-০৪-২২ 

অজচন   ০৫-০৪-২২   

১.৭ শুদ্ধাচাে পুেস্কাে প্রদান  এবাং 

পুেস্কােপ্রাপ্তরদে োর্লকা ওর বসাইরে 

প্রকাশ 

প্রদত্ত পুেস্কাে      ৩ োর্েখ আহিায়ক, 

শুদ্ধার্াি 

ননরিকিা 

করমটি 

৩০.০৬.২২ েক্ষ্যমাত্রা - - - ৩০.০৬.২২   প্রিান 

কার্ চােয় 

কর্তচক 
অজচন      
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কার্ চক্রলমি নাম কম চসম্পাদন 

সূর্ক 

 

সূর্

ককি 

মান 

একক 

 

িাস্তিায়লনি 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১-

২০২২ 

অর্ চিছলিি 

েক্ষ্যমাত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগরি পরিিীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  ৩য় 

ত্রত্রর্ার্সক 

(জানুয়ারি

-মার্ চ 

২০২২)  

অর্থন  

েক্ষ্যমাত্রা/ 

অজচন 

১ম 

ককায়াট চাি 

২য় 

ককায়াট চাি 

৩য় 

ককায়াট চাি 

৪র্ চ 

ককায়াট চাি 

কমাট 

অজচন 

অরজচি 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

২.  ক্রলয়ি কক্ষ্লত্র শুদ্ধার্াি    ……………………………………...০৪ 

২.১ ২০২১-২২ অর্ চ িছলিি ক্রয়-

পরিকল্পনা  ওলয়িসাইলট প্রকাশ 

ক্রয়-পরিকল্পনা 

ওলয়িসাইলট 

প্রকারশি 

৪ িারিখ শুদ্ধার্াি 

কিাকাে 

পলয়ন্ট 

৩১.০৮.২১ েক্ষ্যমাত্রা ৩১.০৮.২১ - - - -  ৩১.০৮.২১ 

অজচন ৩১.০৮.২১     

 

৩. শুদ্ধার্াি সংরিষ্ট এিং দুনীরি প্ররিলিালি সহায়ক অন্যান্য কার্ চক্রম……………..২০ 

 

৩.১ টসবাগ্রর্িোরদে সারর্ গণ শুনানী 

আর ার্ন 

উনু্মি গণশুনানী 

আর ার্র্ে 

৪ সংখ্যা শুদ্ধার্াি 

কিাকাে পলয়ন্ট 

৪ েক্ষ্যমাত্রা ১ ১ ১ ১   ০১ 

অজচন   ১   

৩.২ গণ শুনানীে র্সদ্ধান্ত বাস্তবা ন রসদ্ধান্ত 

িাস্তিারয়ি 

৪ % 
শুদ্ধার্াি 

কিাকাে পলয়ন্ট 

১০০% েক্ষ্যমাত্রা 
১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

  

১০০% 

অজচন - - 
১০০% 

-   

৩.২ দুনীরি প্ররিলিালি সংস্থাি 

কমচকিচালদি উদ্ধুদ্ধকিণ সভা 

আলয়ারজি সভা ৪ সংখ্যা শুদ্ধার্াি 

কিাকাে পলয়ন্ট 

২ েক্ষ্যমাত্রা - ১  ১   ১ 

অজচন   ১   

৩.৪ দুনীর্ে প্রর্েরোধ র্বষ ক 

র্নরদ থশনা কিাডচ স্থাপন 

কিাডচ স্থাপন ৪ সংখ্যা শুদ্ধার্াি 

কিাকাে পলয়ন্ট 

২ েক্ষ্যমাত্রা - ১ - ১   - 

অজচন        

৩.৫ দুদলকি হটোইন নম্বি সমলয় 

সমলয় ওলয়িসাইলট আপলোড ও 

অরিলস প্রদশচন 

আপলোডকৃি ও 

প্রদরশচি 
৪ িারিখ শুদ্ধার্াি 

কিাকাে পলয়ন্ট 

৩১-১২-২১ েক্ষ্যমাত্রা - ৩১-১২-২১ - -   ৩০-০৯-২১ 

অজচন ৩০-০৯-২১       

কনাটঃ ১.৭ শুদ্ধাচাে পুেস্কাে রিএসটিআই প্রিান কার্ চােয়, ঢাকা কর্তচক প্রদান কিা হয়।   

 

 

 

 

 


