
Chart-3 

দপ্তর/ংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচায ককৌর কভ ম-রযকল্পনা, ২০২১-২০২২ 

 

    দপ্তর/ংস্থার নাম: রফআযটির                         মন্ত্রণায়/বিভাগগর নাম: ড়ক রযফন ও ভাড়ক রফবাগ। 

কায যক্রমভয নাভ কভ মম্পাদন সূচক সূচমকয 

ভান 

একক ফাস্তফায়মনয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২১-২২ 

অর্ যিছগরর 

ক্ষ্যমাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগবি পবরিীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  মন্তব্য 

ক্ষ্যমাত্রা/ 

 অজযন 

১ম 

ককায়ার্ যার  

২য় 

ককায়ার্ যার 

৩য় 

ককায়ার্ যার  

৪র্ য 

ককায়ার্ যার  

কভাট 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

 ১. প্রাতিষ্ঠাতিক ব্যবস্থা ...........................................................  

১.১ নিতিকিা কতমটির ভা আয় াজি  ভা আয় াতজি ৪ ংখ্যা শুদ্ধাচায 

কপাকার 

ময়ন্ট 

৪ ক্ষ্যমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজযন       

1.2 নিতিকিা কতমটির ভার তদ্ধান্ত বাস্তবা ি  বাস্তবাত ি তদ্ধান্ত ৬ % শুদ্ধাচায 

কপাকার 

ময়ন্ট 

৮০% ক্ষ্যমাত্রা ৮০% ৮০% ৮০% ৮০%    

অজযন       

1.৩ সুলাি প্রতিষ্ঠার তিতমত্ত  অংলীজয়ির  

(stakeholders) অংলগ্রয়ে ভা 

অনুবিি ভা ২ ংখ্যা শুদ্ধাচায 

কপাকার 

ময়ন্ট 

১ ক্ষ্যমাত্রা   ১  
 

  

অজযন       

1.4 শুদ্ধাচার ংক্রান্ত প্রতলক্ে আয় াজি “ 

জািী  শুদ্ধাচার ককৌল ” তব ক প্রতলক্ষক। 

“ জািী  শুদ্ধাচার 

ককৌল ” তব ক 

প্রতলক্ষক 

২ জন শুদ্ধাচায 

কপাকার 

ময়ন্ট 

৬০ ক্ষ্যমাত্রা  ৩০  ৩০    

অজযন       

১.৫ কম ম পতরয়বল উন্ন ি (স্বাস্থযতবতি অনুরে 

/টিওএন্ডইভুক্ত অয়কয়জা মাামা তবিষ্টকরে 

/পতরস্কার-পতরচ্ছন্নিা বৃতদ্ধ ইিযাতি। 

 

উন্নি কম যপবরগিল ২          

 

  

(ক) অতিয় প্রচতি স্বাস্থযতবতি অনুরয়ের (মাস্ক 

পতরিাি, যান্ড কতিটাইজাতরং ব্যবস্থা, াবাি 

তিয়  াি কিা ার ব্যবস্থা, ও াল রুম পতরচ্ছন্ন 

থাকা) তবয়  পতরবীক্ষি। 

স্বাস্থযবিবি অনুরণ 

পবরিীক্ষ্ণকৃি 

 ংখ্যা ও 

িাবরখ 

বজএম 

(প্রলাাঃ) 

১২টি 

(প্রবিমাগ 

দ্বৈচয়ন 

বভবিগি  

১ বদন) 

ক্ষ্যমাত্রা ৩ 

৩০/৯/২১ 

৩ 

৩১/১২/২১ 

৩ 

৩১/৩/২২ 

৩ 

৩০/৬/২২ 

   

অজযন       

(খ) অব্যবহৃি অয়কয়জা মাামা 

তবক্র /তবিষ্টকরে। 

 

অগকগজা মামামা 

বিক্রয়/বিনষ্টকরণকৃি 

 ংখ্যা ও 

িাবরখ 

বিবজএম 

(বনম যাণ) 

১ 

৩০/৬/২২ 

ক্ষ্যমাত্রা    ১ 

৩০/৬/২২ 

   

অজযন       

(গ) পতরচ্ছন্নিা অতভযাি পতরচািা। পবরচ্ছন্নিা অবভযান 

পবরচাবি। 

 ংখ্যা ও 

িাবরখ 

বজএম 

(প্রলাাঃ) 

২ 

২০/১২/২১ 

৩০/৬/২২ 

 

ক্ষ্যমাত্রা  ১ 

২০/১২/২১ 

 

 ১ 

৩০/৬/২২ 

 

   

অজযন 
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কায যক্রমভয নাভ কভ মম্পাদন সূচক সূচমকয 

ভান 

একক ফাস্তফায়মনয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২১-২২ 

অর্ যিছগরর 

ক্ষ্যমাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগবি পবরিীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  মন্তব্য 

ক্ষ্যমাত্রা/ 

 অজযন 

১ম 

ককায়ার্ যার  

২য় 

ককায়ার্ যার 

৩য় 

ককায়ার্ যার  

৪র্ য 

ককায়ার্ যার  

কভাট 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১.৬ জািী  শুদ্ধাচার ককৌল কম মপতরকল্পিা, 

২০২১-২২ ও নৈমাতক পতরবীক্ষে প্রতিয়বিি 

ংতিষ্ট মন্ত্রোয়  িাতখ ও স্ব স্ব ওয় বাইয়ট 

আপয়াডকরে। 

কম মপতরকল্পিা ও 

নৈমাতক  প্রতিয়বিি 

িাতখকৃি ও 

আপয়াডকৃি। 

১ িাবরখ বজ এম 

(প্রলাাঃ) 

১০/৬/২১ 

১৭/১০/২১ 

১৬/৯/২১ 

১৭/৪/২২ 

ক্ষ্যমাত্রা ১০/৬/২১ ১৭/১০/২১ ১৬/৯/২১ ১৭/৪/২২ 
 

  

অজযন       

১.৭ আওিািীি আঞ্চতক/মাঠ পয মায় র কায মা  

(প্রয়যাজয কক্ষয়ৈ) কর্তমক িাতখকৃি জািী  

শুদ্ধাচার ককৌল কমপতরকল্পিা ও পতরবীক্ষে 

প্রতিয়বিয়ির ওপর তিডব্যাক প্রিাি। 

বিিব্যাক ভা/ 

কম যলাা অনুবিি 

৪ িাবরখ বজ এম 

(প্রলাাঃ) 

৩০/৭/২১ 

৩১/১০/২১ 

 

৩০/০১/২২ 

৩০/৪/২২ 

ক্ষ্যমাত্রা ৩০/৭/২১ ৩১/১০/২১ 

 

৩০/০১/২২ 

 

৩০/৪/২২ 

 

  

প্রকৃি অজযন        

১.৮ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রিাি এবং পুরস্কার প্রাপ্তয়ির 

িাতকা ওয় বাইয়ট প্রকাল প্রদি পুরস্কার 

১ িাবরখ বজ এম 

(প্রলাাঃ) 
২৫/০৬/২২ ক্ষ্যমাত্রা    ২৫/০৬/২২ 

 
  

 

অজযন       

২. আর্থ িক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন.............................................. 

২.১ ২০২১-২২ অথ ম ফছমযয ক্রয়  রযকল্পনা  

(প্রকমল্পয অনুমভারদত ফারল মক ক্রয় রযকল্পনা) 

ওময়ফাইমট প্রকা। 

ওময়ফাইমট 

প্রকারত 

২ তারযখ  ইনচাজম 

পাগচ যজ/বনমা

ণ বিভাগ 

২৬/৮/২১ ক্ষ্যমাত্রা ২৬/৮/২১    

 
  

অজযন       

২.২ প্রকগের PIC ভা আগয়াজন। 

১। রফআযটির’য রনজস্ব  অথ মায়মন যাজস্ব প্রকল্প।  

 

ভা আগয়াবজি ২ ংখ্যা প্রকল্প 

রযচারক 

৪ ক্ষ্যমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজযন       

২.৩ িাবক উন্নয়ন কমসূবচ িাস্তিায়ন  িাবক উন্নয়ন 

কমসূবচ িাস্তিাবয়ি 
২ % বিবজএম 

(প্ল্যাবনং) 

৮০% ক্ষ্যমাত্রা ২০% ৫০% ৮০% ১০০% 
 

  

অজযন       

২.৪ প্রকে মাবপ্ত কলগ প্রকগের ম্পদ 

(যানিান, কবম্পউর্ার, আিািপত্র ইিযাবদ ) 

বিবি কমািাগিক স্তান্তর করা। (প্রকল্প মাামা 

িাবকা ংযুক্ত)। 

প্রকগের ম্পদ বিবি 

কমািাগিক স্তান্তবরি 

২ িাবরখ প্রকল্প 

রযচারক 

৩০/০৬/২২ ক্ষ্যমাত্রা    ৩০/৬/২২    

অজযন       

৩. শুদ্ধাচার সংর্িষ্ট এবং দুনীর্ি প্রর্িররারে সহায়ক অন্যান্য কার্ িক্রম  .............................................. ৩০ (অগ্রার্েকার র্ির্িরি ন্যুনিম পাŧচটি কার্ িক্রম) 

৩.১ Vehicle Tracking System (VTS) 

এর মাধ্যগম বিআরটিব’র গাবিমূগর ম মকিক্ষ্ণ। 

 

 

অপাগরলন ম্পাদন ৪ ংখ্যা বিবজএম 

(অপাাঃ) 

৫০০ ক্ষ্যমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ২০০ 
 

  

 

 

 

 

 

অজযন       

৩.২ অনাইগন ববপ িাণ্ড ও গ্রযাচুইটি বিিরণ। ম্পাদন ৪ ংখ্যা ংরিষ্ট ৪০০ ক্ষ্যমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    
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ভান 
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অর্ যিছগরর 
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 অজযন 

১ম 
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২য় 
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৩য় 
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কভাট 

অজমন 
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ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ মকতমাগন 

অজযন       

৩.৩ প্রিান কায যায় কভ মকতমা কর্তযক বিগপার  

অপাগরলন, রক্ষ্ণাগিক্ষ্ণ মবনর্বরং । 

বনি যাবরি কবমটি 

কর্তযক বিগপা 

মবনর্বরংকৃি 

৪ ংখ্যা ংরিষ্ট 

কভ মকতমা 

২১ ক্ষ্যমাত্রা ৫ ৫ ৫ ৬ 

 
  

অজযন       

৩.৪  বিআরটিব িাগ শুদ্ধাচার ম মমফক্ষণ িথ্য প্রদান ৪ ংখ্যা বিবজএম 

(অপাাঃ) 

২০ ক্ষ্মাত্রা ৫ ৫ ৫ ৫    

 

 

 

 

অজযন       

৩.৫ বিগপামূগর াগর্ দুনীবি প্রবিগরাি বিয়ক 

কভ মলাা।  

মটিগভলনা ভা 

অনুবিি 

৪ ংখ্যা রিমা/ 

ইউরনট প্রধান 

৫০ ক্ষ্মাত্রা ১ ১ ১ ১ 

 
  

অজযন       

অজমন       

 

 


