
জাতীয় শুদ্ধাচায ককৌর কভ মরযকল্পনা  ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষণ কাঠামভা, ২০১৭-২০১৮  

 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/ংস্থায নাভ: সুযক্ষা কফা রফবাগ 

 

কাম মক্রভ সূচক একক দারয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যরি/ 

প্রারনক ইউরনট 

রবরিফছয 

২০১৬-২০১৭ 

২০১৭-২০১৮ 

অথ মফছমযয 

রক্ষযভাত্রা 

অগ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০১৭-২০১৮ ভন্তব্য 

রক্ষযভাত্রা/ 

প্রকৃত অজমন 

১ভ ককায়াট মায  

জুরা/১৭-কমে/১৭ 

২য় ককায়াট মায  

অমটা/১৭-রডম/১৭ 

৩য় ককায়াট মায 

জানু/১৮-ভাচ ম/১৮ 

৪থ ম ককায়াট মায  

এরপ্র/১৮-জুন/১৮ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

১. প্রারতরঠারনক ব্যফস্থা 

১.১ ননরতকতা করভটিয বা অনুরঠত বা ংখ্যা কপাকার ময়ন্ট 

কভ মকতমা 

০২ ০৪ রক্ষযভাত্রা ০১ ০১ ০১ ০১ সুযক্ষা কফা রফবামগয কাম মক্রভ 

শুরু ময়মছ ১৯/০১/২০১৭ 

তারযমে  

প্রকৃত অজমন      

১.২ ননরতকতা করভটিয বায রদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফারয়ত রদ্ধামন্তয ায % কপাকার ময়ন্ট 

কভ মকতমা 

১০০ ১০০ রক্ষযভাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০  

প্রকৃত অজমন      

১.৩ ভন্ত্রণারয়/রফবাগ  আতাধীন 

দপ্তয/ংস্থায় শুদ্ধাচায প্ররতঠায কক্ষমত্র 

অন্তযায় রচরিতকযণ 

রচরিত অন্তযায়মূ তারযে কপাকার ময়ন্ট 

কভ মকতমা 

- ৩০/৮/২০১৭ রক্ষযভাত্রা ৩০/০৯/২০১৭ ৩১/১২/২০১৭ ৩১/০৩/২০১৮ ৩০/০৬/২০১৮  

প্রকৃত অজমন      

১.৪ অংীজমনয (Stakeholder) 

অংগ্রমণ বা 

অনুরঠত বা ংখ্যা কপাকার ময়ন্ট 

কভ মকতমা 

০২ ০৪ রক্ষযভাত্রা ০১ ০১ ০১ ০১  

প্রকৃত অজমন      

২. মচতনতা বৃরদ্ধ 

২.১ মচতনতা বৃরদ্ধমূরক বা অনুরঠত বা ংখ্যা কপাকার ময়ন্ট 

কভ মকতমা 

০৬ ১২ রক্ষযভাত্রা ০৩ ০৩ ০৩ ০৩  

প্রকৃত অজমন      

২.২ জাতীয় শুদ্ধাচায ককৌর ংক্রান্ত 

প্ররক্ষণ 

প্ররক্ষণাথী ংখ্যা কপাকার ময়ন্ট 

কভ মকতমা 

৫০ ৯৫ রক্ষযভাত্রা ২৫ ২০ ২৫ ২৫  

প্রকৃত অজমন      

৩. আইন/রফরধ/নীরতভারা প্রণয়ন  ংস্কায 

৩.১ ফাংরামদ ামাট ম আইন, ২০১৭ 

প্রণয়ন 

প্রণীত আইন % অরতরযি রচফ 

(ফর:  রনযা:) 

৫০ ৫০ রক্ষযভাত্রা আইন ভন্ত্রণারময়য 

কবটিং অনুমায়ী 

ভরন্ত্ররযলদ রফবামগয 

আইন অরধাোয় 

ভতাভমতয জন্য কপ্রযণ 

ভরন্ত্ররযলদ রফবামগয 

আইন অরধাোয ভতাভত 

প্রারপ্ত ামমক্ষ 

ভরন্ত্ররযলদ বায় 

উস্থান 

  

ভরন্ত্ররযলমদয অনুমভাদন 

ামমক্ষ কবটিং এয জন্য 

কররজমরটিব রফবামগ 

কপ্রযণ 

কররজমরটিব 

রফবামগয রবটিং প্রারপ্ত 

ামমক্ষ আইন 

প্রণময়য জন্য ংদ 

রচফারময় কপ্রযণ 

 

প্রকৃত অজমন      

৩.২ ফাংরামদ নাগরযকত্ব আইন, ২০১৬ 

প্রণয়ন 

প্রণীত আইন % অরতরযি রচফ 

(ফর:  রনযা:) 

৪০ ৬০ রক্ষযভাত্রা আইন ভন্ত্রণারময়য কবটিং 

প্রারপ্ত ামমক্ষ আইন 

প্রণয়মনয জন্য ংদ 

রচফারময় কপ্রযণ 

ভান জাতীয় ংমদয 

অনুমভাদন প্রারপ্ত 

ামমক্ষ কগমজট রফজ্ঞরপ্ত 

জারযকযণ 

 

- -  

প্রকৃত অজমন      

৩.৩ ভাদকদ্রব্য রনয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৭ প্রণীত আইন % অরতরযি রচফ ১০ ৯০ রক্ষযভাত্রা প্রস্তারফত আইমনয প্রস্তারফত আইমনয আন্ত:ভন্ত্রণারয় বায আইন ভন্ত্রণারময়য  



কাম মক্রভ সূচক একক দারয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যরি/ 

প্রারনক ইউরনট 

রবরিফছয 

২০১৬-২০১৭ 

২০১৭-২০১৮ 

অথ মফছমযয 

রক্ষযভাত্রা 

অগ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০১৭-২০১৮ ভন্তব্য 

রক্ষযভাত্রা/ 

প্রকৃত অজমন 

১ভ ককায়াট মায  

জুরা/১৭-কমে/১৭ 

২য় ককায়াট মায  

অমটা/১৭-রডম/১৭ 

৩য় ককায়াট মায 

জানু/১৮-ভাচ ম/১৮ 

৪থ ম ককায়াট মায  

এরপ্র/১৮-জুন/১৮ 

প্রণয়ন (ভাদক) েড়ায উয রফরবন্ন 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ এয 

ভতাভত আফান 

েড়ায উয রফরবন্ন 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ এয 

ভতাভত প্রারপ্ত ামমক্ষ 

আন্ত: ভন্ত্রণারয় বা 

আফান 

ম মমফক্ষণ অনুমায়ী 

েড়া চূড়ান্ত কময কবটিং 

এয জন্য আইন 

ভন্ত্রণারময় কপ্রযণ 

কবটিং প্রারপ্ত ামমক্ষ 

ভতাভমতয জন্য 

ভরন্ত্ররযলদ রফবামগয 

আইন অরধাোয় 

কপ্রযণ 

প্রকৃত অজমন      

৩.৪ অরি প্ররতমযাধ  রনফ মাণ রফরধভারা, 

২০১৪ (ংমাধন) 

ংমারধত রফরধভারা % অরতরযি রচফ 

(অরি) 

১০ ৯০ রক্ষযভাত্রা আইন ভন্ত্রণারময়য 

ভতাভত অনুমায়ী একই 

রফরধভারা নতুন বামফ 

প্রণয়মনয জন্য অংীজন 

বা আফান 

অংীজন বায 

ম মমফক্ষণ অনুমায়ী ম্পূণ ম 

নতুনবামফ রফরধভারা 

প্রণয়মনয রনরভি করভটি 

গঠন 

প্রস্তারফত করভটি কর্তমক 

নতুন রফরধভারায জন্য 

েড়া প্রণয়ন  

প্রণীত েড়ায উয 

আন্ত:ভন্ত্রণারয় বা 

আফান 

 

প্রকৃত অজমন      

৩.৫ কাযা আইন  কাযা রফরধ ংমাধন ংমারধত আইন   

রফরধভারা 

% অরতরযি রচফ 

(কাযা) 

১০ ৯০ রক্ষযভাত্রা আইন ভন্ত্রণারময়য 

ভতাভত অনুমায়ী একই 

আইন   রফরধ নতুন 

বামফ প্রণয়মনয জন্য 

অংীজন বা আফান 

অংীজন বায 

ম মমফক্ষণ অনুমায়ী ম্পূণ ম 

নতুনবামফ আইন  রফরধ 

প্রণয়মনয রনরভি করভটি 

গঠন 

প্রস্তারফত করভটি কর্তমক 

নতুন আইন  রফরধয 

জন্য েড়া প্রণয়ন  

প্রণীত েড়ায উয 

আন্ত:ভন্ত্রণারয় বা 

আফান 

 

প্রকৃত অজমন      

৪. শুদ্ধাচায চচ মায জন্য প্রমণাদনা প্রদান 

৪.১ ‘শুদ্ধাচায পুযস্কায প্রদান নীরতভারা, 

২০১৭’ এয রফধানানুাময শুদ্ধাচায পুযস্কায 

প্রদান 

প্রদানকৃত পুযস্কায ংখ্যা অরতরযি রচফ 

(ফর:  রনযা:) 

০২ ০৩ রক্ষযভাত্রা - - - ০৩  

প্রকৃত অজমন      

৫. ই-গবমন মন্স  কফায ভান উন্নীতকযণ 

৫.১ অনরাইন কযন্স রমেমভয ব্যফায ই-কভইর/এএভএ এয 

ভাধ্যমভ রনষ্পরিকৃত রফলয় 

% অরতরযি রচফ 

(প্রান  অথ ম) 

৫০ ১০০ রক্ষযভাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০  

প্রকৃত অজমন      

৫.২ রফরবন্ন ভাধ্যভ (াভারজক কমাগামমাগ 

ভাধ্যভ) ব্যফায কময অনরাইন 

কনপামযন্স আময়াজন 

অনুরঠত অনরাইন 

কনপামযন্স 

ংখ্যা অরতরযি রচফ 

(প্রান  অথ ম) 

০২ ০৬ রক্ষযভাত্রা ০১ ০২ ০২ ০১  

প্রকৃত অজমন      

৫.৩ ভন্ত্রণারয়/রফবামগ ই-পাইররং দ্ধরত 

ফাস্তফায়ন 

ই-পাইমর নরথ রনষ্পরিকৃত % অরতরযি রচফ 

(প্রান  অথ ম) 

- ৪০ রক্ষযভাত্রা ৪০ ৪০ ৪০ ৪০ সুযক্ষা কফা রফবামগ ফতমভামন 

আইটি কটময ককান জনফর 

কনই। পমর, কপ্রাগ্রাভায, কাযী 

কপ্রাগ্রাভায, কভইনমটন্যান্স 

ইরিরনয়ায এফং রমেভ 

এনাররে মদ জনফর রনময়ামগয 

জন্য রএর’কত প্রস্তাফ কপ্রযণ 

কযা ময়রছর। রএর 

ইমতাভমধ্য রমেভ এনাররে 

ব্যতীত অন্য ০৩টি মদ জনফর 

রনময়ামগয জন্য রফজ্ঞরপ্ত প্রচায 

প্রকৃত অজমন     



কাম মক্রভ সূচক একক দারয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যরি/ 

প্রারনক ইউরনট 

রবরিফছয 

২০১৬-২০১৭ 

২০১৭-২০১৮ 

অথ মফছমযয 

রক্ষযভাত্রা 

অগ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০১৭-২০১৮ ভন্তব্য 

রক্ষযভাত্রা/ 

প্রকৃত অজমন 

১ভ ককায়াট মায  

জুরা/১৭-কমে/১৭ 

২য় ককায়াট মায  

অমটা/১৭-রডম/১৭ 

৩য় ককায়াট মায 

জানু/১৮-ভাচ ম/১৮ 

৪থ ম ককায়াট মায  

এরপ্র/১৮-জুন/১৮ 

কমযমছ। উি জনফর রনময়ামগয 

য ই-পাইররং এফং ই-কটন্ডায 

কাম মক্রভ আমযা কাম মকযবামফ 

ম্পাদন কযা ম্ভফ মফ। 

৫.৪ দাপ্তরযক কামজ ইউরনমকাড ব্যফায ইউরনমকাড ব্যফায দাপ্তরযক 

কাম ম ম্পাদন 

% অরতরযি রচফ 

(প্রান  অথ ম) 

৫০ ১০০ রক্ষযভাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০  

প্রকৃত অজমন      

৫.৫ ভন্ত্রণারয়/রফবাগ কর্তমক ২০১৬-১৭ 

অথ মফছমযয ফারল মক কভ মম্পাদন চুরিমত 

ফরণ মত তাররকা অনুমায়ী কভমক্ষ দুটি 

কময অনরাইন কফা চালু কযা 

ন্যযনতভ দুটি অনরাইন কফা 

চালুকৃত 

      অরতরযি রচফ 

(প্রান  অথ ম) 

০১ ৩০/১১/২০১৭ রক্ষযভাত্রা - - ৩০/১১/২০১৭ - সুযক্ষা কফা রফবামগ ফতমভামন 

আইটি কটময ককান জনফর 

কনই। পমর, কপ্রাগ্রাভায, কাযী 

কপ্রাগ্রাভায, কভইনমটন্যান্স 

ইরিরনয়ায এফং রমেভ 

এনাররে মদ জনফর রনময়ামগয 

জন্য রএর’কত প্রস্তাফ কপ্রযণ 

কযা ময়রছর। রএর 

ইমতাভমধ্য রমেভ এনাররে 

ব্যতীত অন্য ০৩টি মদ জনফর 

রনময়ামগয জন্য রফজ্ঞরপ্ত প্রচায 

কমযমছ। উি জনফর রনময়ামগয 

য ই-পাইররং এফং ই-কটন্ডায 

কাম মক্রভ আমযা কাম মকযবামফ 

ম্পাদন কযা ম্ভফ মফ। 

প্রকৃত অজমন     

৫.৬ ই-কটন্ডামযয ভাধ্যমভ ক্রয় কাম ম 

ম্পাদন 

ই-কটন্ডাময ম্পারদত ক্রয় 

কাম ম 

% অরতরযি রচফ 

(প্রান  অথ ম) 

- ৫০ রক্ষযভাত্রা ৫০ ৫০ ৫০ ৫০ ঐ 

প্রকৃত অজমন      

৫.৭ দাপ্তরযক কামজ কাশ্যার রভরডয়া 

ব্যফায 

দাপ্তরযক কাশ্যার রভরডয়া 

কজ চালু 

তারযে অরতরযি রচফ 

(প্রান  অথ ম) 

- ১/৭/২০১৭ রক্ষযভাত্রা ০১/০৭/২০১৭ - - -  

প্রকৃত অজমন      

৬. উদ্ভাফনী উমযাগ  কফা দ্ধরত জীকযণ 

৬.১ ভন্ত্রণারয়/রফবাগ কর্তমক ফারল মক 

উদ্ভাফনী কভ মরযকল্পনা ২০১৭-১৮ প্রণয়ন 

উদ্ভাফনী কভ মরযকল্পনা 

প্রণীত 

তারযে অরতরযি রচফ 

(প্রান  অথ ম) 

- ৩১/৭/২০১৭ রক্ষযভাত্রা ৩১/০৭/২০১৭ - - -  

প্রকৃত অজমন      

৬.২ ভন্ত্রণারয়/রফবাগ কর্তমক ফারল মক 

উদ্ভাফনী কভ মরযকল্পনা অনুমায়ী কভমক্ষ 

দুটি উদ্ভাফনী উমযাগ ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফারয়ত উদ্ভাফনী ধাযণা       অরতরযি রচফ 

(প্রান  অথ ম) 

- ৩১/০৮/২০১৭ রক্ষযভাত্রা ৩১/০৮/২০১৭ - - -  

প্রকৃত অজমন      

৬.৩ ভন্ত্রণারয়/রফবামগয কভমক্ষ একটি 

কময কফা দ্ধরত জীকযমণয উমযাগ 

গ্রণ  

কফা দ্ধরত জীকযণকৃত       অরতরযি রচফ 

(প্রান  অথ ম) 

- ৩০/০৬/২০১৮ রক্ষযভাত্রা ৩০/০৯/২০১৭ ৩১/১২/২০১৭ ৩০/০৩/২০১৮ ৩০/০৬/২০১৮  

প্রকৃত অজমন      

৭. জফাফরদর রিারীকযণ 

৭.১ দ্রুততভ ভময় অরবমমাগ রনষ্পরি অরবমমাগ রনষ্পরিকৃত রদন অরতরযি রচফ 

(প্রান  অথ ম) 

 

- ৪৫ রক্ষযভাত্রা ৪৫ ৪৫ ৪৫ ৪৫  

প্রকৃত অজমন      

৭.২ অরবমমাগ রনষ্পরি কময ংরিষ্ট রনষ্পরিকৃত অরবমমাগ রদন অরতরযি রচফ - ০৭ রক্ষযভাত্রা ০৭ ০৭ ০৭ ০৭  



কাম মক্রভ সূচক একক দারয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যরি/ 

প্রারনক ইউরনট 

রবরিফছয 

২০১৬-২০১৭ 

২০১৭-২০১৮ 

অথ মফছমযয 

রক্ষযভাত্রা 

অগ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০১৭-২০১৮ ভন্তব্য 

রক্ষযভাত্রা/ 

প্রকৃত অজমন 

১ভ ককায়াট মায  

জুরা/১৭-কমে/১৭ 

২য় ককায়াট মায  

অমটা/১৭-রডম/১৭ 

৩য় ককায়াট মায 

জানু/১৮-ভাচ ম/১৮ 

৪থ ম ককায়াট মায  

এরপ্র/১৮-জুন/১৮ 

ব্যরিমক অফরতকযণ অফরতকযণ (প্রান  অথ ম) প্রকৃত অজমন      

৭.৩ অবযন্তযীণ রনয়ন্ত্রণ ম্যানুময়র ২০০৫ 

এয রফধান অনুমায়ী গঠিত অরডট করভটিয 

বা আময়াজন 

আময়ারজত বা ংখ্যা অরতরযি রচফ 

(প্রান  অথ ম) 

০২ ০৬ রক্ষযভাত্রা ০১ ০২ ০১ ০২  

প্রকৃত অজমন      

৭.৪ অরডট আরি রনষ্পরিকযণ রনষ্পরিকৃত অরডট আরি % অরতরযি রচফ 

(প্রান  অথ ম) 

৫০ ৫০ রক্ষযভাত্রা ৫০ ৫০ ৫০ ৫০  

প্রকৃত অজমন      

৭.৫ দুনীরত প্ররতমযাধ ম্পরকমত কাম মক্রভ 

(কমভন : ইমরক্ট্ররনক উরস্থরত, গণশুনানী 

ইতযারদ) গ্রণ 

গৃীত কাম মক্রভ ংখ্যা অরতরযি রচফ 

(প্রান  অথ ম) 

- ০২ রক্ষযভাত্রা - - ০১ ০১  

প্রকৃত অজমন      

৭.৬ ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/অন্যান্য যাষ্ট্রীয় 

প্ররতঠামনয দুনীরতয কক্ষত্রমূ (Grey 

Area) রচরিতকযণ 

রচরিত কক্ষত্রমূ ংখ্যা অরতরযি রচফ 

(প্রান  অথ ম) 

- ০৪ রক্ষযভাত্রা ০১ ০১ ০১ ০১  

প্রকৃত অজমন      

৭.৭ তথ্য অরধকায আইমনয আতায় 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমায অনরাইন প্ররক্ষণ 

অনরাইন প্ররক্ষমণ নদ 

প্রাপ্ত 

তারযে অরতরযি রচফ 

(প্রান  অথ ম) 

- ২৮/৯/২০১৭ রক্ষযভাত্রা ২৮/৯/২০১৭ - - -  

প্রকৃত অজমন      

৮. জাতীয় শুদ্ধাচায ককৌমর উরিরেত ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/অন্যান্য যাষ্ট্রীয় প্ররতঠামনয কাম মক্রভ (প্রমমাজয নয়) 

৯. ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/অন্যান্য যাষ্ট্রীয় প্ররতঠামনয ননরতকতা করভটি কর্তমক রনধ মারযত শুদ্ধাচায ংরিষ্ট অন্যান্য কাম মক্রভ 

৯.১ ভন্ত্রণারময়য কভ মকতমাগণ কর্তমক ভাঠ 

ম মাময়য অরপ, উন্নয়ন প্রকল্প রযদ মন 

রযদ মনকৃত অরপ/প্রকল্প ংখ্যা অরতরযি রচফ 

(প্রান  অথ ম) 

- ১১২ রক্ষযভাত্রা ২৮ ২৮ ২৮ ২৮  

প্রকৃত অজমন      

৯.২ ামফক ঢাকা ককন্দ্রীয় কাযাগামযয 

ভূরভয মফ মািভ ব্যফায রনরিতকযণ 

ব্যফহৃত ভূরভ % অরতরযি রচফ 

(কাযা) 

- ১০০ রক্ষযভাত্রা ংরিষ্ট ভূরভয ল্যান্ড 

স্কযা রডজাইন 

প্রস্তুতকযণ 

প্রত্নতারিক আরফস্কামযয 

রমক্ষয প্রকল্প এরাকায় 

েনন কাজ কযা 

ভূরভ ব্যফায ংক্রান্ত মূর 

প্রকমল্পয রডরর প্রণয়ন 

কযা 

রডরর অনুমভাদমনয 

ব্যফস্থা গ্রণ 

 

প্রকৃত অজমন      

৯.৩ ই-ামাট ম কাম মক্রভ ফাস্তফায়ন ফাস্তফারয়ত ই-ামাট ম 

কাম মক্রভ 

% অরতরযি রচফ 

(উন্নয়ন) 

- ২০ রক্ষযভাত্রা ৫ ৫ ৫ ৫  

প্রকৃত অজমন      

৯.৪ রফমদম অফরস্থত ফাংরামদ 

দূতাফামূময ভাধ্যমভ এভআযর 

(কভরন রযমডফর ামাট ম) কাম মক্রভ 

         

ম্প্রারযত এভআযর 

কাম মক্রভ 

রভমনয 

ংখ্যা 

অরতরযি রচফ 

(ফর:  রনযা:) 

১৫ ৩০ রক্ষযভাত্রা ৫ ৫ ১০ ১০  

প্রকৃত অজমন      

৯.৫ কাযাফরিমদয ামথ তামদয রনকট 

আত্মীয়মদয কপামন কথা ফরা ংক্রান্ত 

রপ্রজন ররংক প্রকল্প ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফারয়ত রপ্রজন ররংক 

প্রকল্প 

% অরতরযি রচফ 

(কাযা) 

১০ ৯০ রক্ষযভাত্রা আইন শৃঙ্খরা ংক্রান্ত 

ভরন্ত্রবা করভটিয 

অনুমভাদমনয জন্য 

প্রস্তাফ কপ্রযণ 

ভরন্ত্রবা করভটিয 

অনুমভাদন ামমক্ষ 

এটুআই কপ্রাগ্রাভ অরপম 

প্রস্তাফ কপ্রযণ কযণ 

এ ংক্রান্ত নীরতভারা 

চূড়ান্তকযণ 

নীরতভারা ফাস্তফায়ন  

প্রকৃত অজমন      

১০. অথ ম ফযাদ্দ 

১০.১ শুদ্ধাচায ংক্রান্ত রফরবন্ন কাম মক্রভ 

ফাস্তফায়মনয জন্য আনুভারনক 

(Indicative Budget) অমথ ময 

রযভাণ 

ফযাদ্দকৃত অথ ম রক্ষ 

টাকা 

অরতরযি রচফ 

(প্রান  অথ ম) 

- ২০০০০০ রক্ষযভাত্রা ৫০০০০ ৫০০০০ ৫০০০০ ৫০০০০  

প্রকৃত অজমন      



কাম মক্রভ সূচক একক দারয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যরি/ 

প্রারনক ইউরনট 

রবরিফছয 

২০১৬-২০১৭ 

২০১৭-২০১৮ 

অথ মফছমযয 

রক্ষযভাত্রা 

অগ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০১৭-২০১৮ ভন্তব্য 

রক্ষযভাত্রা/ 

প্রকৃত অজমন 

১ভ ককায়াট মায  

জুরা/১৭-কমে/১৭ 

২য় ককায়াট মায  

অমটা/১৭-রডম/১৭ 

৩য় ককায়াট মায 

জানু/১৮-ভাচ ম/১৮ 

৪থ ম ককায়াট মায  

এরপ্র/১৮-জুন/১৮ 

১১. রযফীক্ষণ  মূল্যায়ন            

১১.১ জাতীয় শুদ্ধাচায ককৌর কভ ম-

রযকল্পনা  ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ 

কাঠামভা প্রণয়ন 

রযফীক্ষণ কাঠামভা প্রণীত তারযে অরতরযি রচফ 

(অরি) 

২০/৩/২০১৭ ২০/৬/২০১৭ রক্ষযভাত্রা ২০/৬/২০১৭ - - -  

প্রকৃত অজমন      

১১.২ জাতীয় শুদ্ধাচায ককৌর কভ ম-

রযকল্পনা  ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ 

প্ররতমফদন ভরন্ত্ররযলদ রফবামগ দারের 

রযফীক্ষণ প্ররতমফদন 

দারেরকৃত 

ংখ্যা অরতরযি রচফ 

(অরি) 

০২ ০৪ রক্ষযভাত্রা ০১ ০১ ০১ ০১  

প্রকৃত অজমন      

১১.৩ আতাধীন দপ্তয/ংস্থায জাতীয় 

শুদ্ধাচায ককৌর কভ ম-রযকল্পনা  

ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ কাঠামভা প্রণয়ন 

রযফীক্ষণ কাঠামভা প্রণীত তারযে অরতরযি রচফ 

(অরি) 

২০/১০/২০১৬ ১৩/৭/২০১৭ রক্ষযভাত্রা ১৩/৭/২০১৭ - - -  

প্রকৃত অজমন      

১১.৪ আতাধীন দপ্তয/ংস্থায জাতীয় 

শুদ্ধাচায ককৌর কভ ম-রযকল্পনা  

ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ প্ররতমফদন ংরিষ্ট 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/অন্যান্য যাষ্ট্রীয় প্ররতঠামন 

দারের 

রযফীক্ষণ প্ররতমফদন 

দারেরকৃত 

ংখ্যা দপ্তয/ংস্থা প্রধান ০৪ ০৪ রক্ষযভাত্রা ০১ ০১ ০১ ০১  

প্রকৃত অজমন      

 


