
জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কর্ ম-পররকল্পনা ও অগ্রগরত পররবীক্ষণ কাঠামর্া 

২০১৭-২০১৮ 

র্ন্ত্রণালময়র নার্ : কনৌপররবহন র্ন্ত্রণালয়। 

কার্ মক্রর্ সূচক একক দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/প্রশাসরনক 

ইউরনট 

রিরিবছর 

২০১৬-

২০১৭  

২০১৭-২০১৮ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষযর্াত্রা 

অগ্রগরত পররবীক্ষণ র্ন্তব্য 

 ১র্ 

ককায়াট মার 

জুলাই/১৭-

কসমে/১৭ 

২য় 

ককায়াট মার 

অমটা/১৭-

রিমস/১৭ 

৩য় 

ককায়াট মার 

জানু/১৮-

র্াচ ম/১৮ 

৪র্ ম 

ককায়াট মার 

এরপ্রল/১৮-

জুন/১৮ 

১. প্রারতষ্ঠারনক ব্যবস্থা 

 

১.১ ননরতকতা করর্টির সিা অনুরষ্ঠত সিা সংখ্যা প্রশাসন-১ শাখা ৪ ৪ লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১  

প্রকৃত অজমন ১ ১   

১.২ ননরতকতা করর্টির সিার 

রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত 

রসদ্ধামন্তর হার 

% শুদ্ধাচার ক াকাল 

পময়ন্ট 

- ১০০ লক্ষযর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০  

প্রকৃত অজমন - ৭০   

১.৩ র্ন্ত্রণালময়র শুদ্ধাচার 

প্ররতষ্ঠার কক্ষমত্র অন্তরায় 

রচরিতকরণ 

রচরিত 

অন্তরায়সমূহ 

তাররখ ননরতকতা  

করর্টি 

- ১৫-১০-

২০১৭ 

লক্ষযর্াত্রা - ১৫-১০-

২০১৭ 

- -  

প্রকৃত অজমন - -   

১.৪ অংশীজমনর 

(Stakeholder) 

অংশগ্রহমণ সিা 

অনুরষ্ঠত সিা সংখ্যা প্রশাসন-১ শাখা 

ও সংরিষ্ট 

অন্যান্য শাখা 

৪ ৪ লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১  

প্রকৃত অজমন ১ ১   

২. সমচতনতা বৃরদ্ধ 

২.১ সমচতনতা বৃরদ্ধমূলক 

সিা 

অনুরষ্ঠত সিা সংখ্যা প্রশাসন-১ শাখা ৪ ৪ লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১  

প্রকৃত অজমন ১ ১   

২.২ জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল 

সংক্রান্ত প্ররশক্ষণ 

প্ররশক্ষণার্ী সংখ্যা প্রশাসন-২ শাখা ২৪ ৪০ লক্ষযর্াত্রা ১০ ১০ ১০ ১০  

প্রকৃত অজমন ৪০ -   

৩. আইন/রবরি/নীরতর্ালা প্রণয়ন ও সংস্কার 

৩.১ অিযন্তরীণ কনৌ-চলাচল 

আইন-২০১৬  

আইন প্রণীত - কনৌপররবহন 

অরিদপ্তর 

- - লক্ষযর্াত্রা র্রন্ত্রপররষদ 

করর্টি 

কর্তমক 

অনুমর্ারদত 

নীরতগত 

অনুমর্ারদত 

কিটিং এর 

জন্য আইন 

র্ন্ত্রণালময় 

কপ্রররত 

কিটিং 

পরবতী 

কার্ মক্রর্ 

গৃহীত  

খসড়া আইনটি 

র্রন্ত্রপররষদ 

রবিাগ কর্তমক 

গঠিত করর্টি 

পরীক্ষা-রনরীক্ষার 

পর করর্টির 

সুপাররমশর 



কার্ মক্রর্ সূচক একক দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/প্রশাসরনক 

ইউরনট 

রিরিবছর 

২০১৬-

২০১৭  

২০১৭-২০১৮ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষযর্াত্রা 

অগ্রগরত পররবীক্ষণ র্ন্তব্য 

 ১র্ 

ককায়াট মার 

জুলাই/১৭-

কসমে/১৭ 

২য় 

ককায়াট মার 

অমটা/১৭-

রিমস/১৭ 

৩য় 

ককায়াট মার 

জানু/১৮-

র্াচ ম/১৮ 

৪র্ ম 

ককায়াট মার 

এরপ্রল/১৮-

জুন/১৮ 

প্রকৃত অজমন     আমলামক 

কার্ মক্রর্ গ্রহমণর 

জন্য কনৌপররবহন 

অরিদপ্তরমক 

অনুমরাি করা 

হময়মছ।  

৩.২  বাংলামদশ পতাকাবাহী 

জাহাজ সংরক্ষণ আইন-

২০১৬ 

আইন প্রণীত - কনৌপররবহন 

অরিদপ্তর 

- - লক্ষযর্াত্রা র্রন্ত্রপররষদ 

করর্টি 

কর্তমক 

অনুমর্ারদত 

নীরতগত 

অনুমর্ারদত 

কিটিং এর 

জন্য আইন 

র্ন্ত্রণালময় 

কপ্রররত 

কিটিং 

পরবতী 

কার্ মক্রর্ 

গৃহীত  

বাংলামদশ 

পতাকাবাহী 

জাহাজ সংরক্ষণ 

২০১৭ এর খসরার 

উপর র্তার্ত 

প্রদামনর জন্য 

সংরিষ্ট কেক 

কহাল্ডারমদর 

রনকট পত্র কপ্ররণ 

করা হময়মছ। 

প্রকৃত অজমন     

৩.৩ চট্টগ্রার্ বন্দর কর্তমপক্ষ 

আইন-২০১৬ 

 

খসড়া আইন 

প্রণীত 

- চট্টগ্রার্ বন্দর 

কর্তমপক্ষ 

- - লক্ষযর্াত্রা বাবামকা-

কত কপ্রররত 

র্রন্ত্রপররষদ 

করর্টির 

রনকট 

কপ্রররত 

নীরতগত 

অনুমর্াদমন

র জন্য 

উপস্থারপত 

কিটিং 

পরবতী 

কার্ মক্রর্ 

গৃহীত 

বাবামকামত 

অমপক্ষর্ান। 

প্রকৃত অজমন বাবামকা-

কত কপ্রররত 

 

 

 

 

 

  

৩.৪ কর্াংলা বন্দর কর্তমপক্ষ 

আইন-২০১৬ 

আইন প্রণীত - কনৌপররবহন 

র্ন্ত্রণালয় 

- - লক্ষযর্াত্রা বাবামকা-

কত কপ্রররত 

র্রন্ত্রপররষদ 

করর্টির 

রনকট 

কপ্রররত 

নীরতগত 

অনুমর্াদমন

র জন্য 

উপস্থারপত 

কিটিং 

পরবতী 

কার্ মক্রর্ 

গৃহীত 

র্রন্ত্রপররষদ 

করর্টিমত 

কপ্ররমণর জন্য 

কনৌপর্-এ 

প্ররক্রয়ািীন আমছ। প্রকৃত অজমন বাবামকা-

কত কপ্রররত 

   

৩.৫  বন্দর আইন-২০১৬ খসড়া আইন 

প্রণীত 

- কনৌপররবহন 

র্ন্ত্রণালয় 

- - লক্ষযর্াত্রা র্রন্ত্রপররষদ 

করর্টি 

কর্তমক 

অনুমর্ারদত 

নীরতগত 

অনুমর্ারদত 

কিটিং এর 

জন্য আইন 

র্ন্ত্রণালময় 

কপ্রররত 

কিটিং 

পরবতী 

কার্ মক্রর্ 

গৃহীত  

কেক কহাল্ডারমদর 

র্তার্ত পাওয়ার 

পর র্ন্ত্রণালময় 

প্ররক্রয়ািীন আমছ। 

প্রকৃত অজমন     

৩.৬ বারতঘর আইন, ২০১৬ আইন প্রণীত - কনৌপররবহন 

অরিদপ্তর 

- - লক্ষযর্াত্রা র্রন্ত্রপররষদ 

করর্টি 

নীরতগত 

অনুমর্ারদত 

কিটিং এর 

জন্য আইন 

কিটিং 

পরবতী 

খসড়া আইনটির 

উপর 



কার্ মক্রর্ সূচক একক দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/প্রশাসরনক 

ইউরনট 

রিরিবছর 

২০১৬-

২০১৭  

২০১৭-২০১৮ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষযর্াত্রা 

অগ্রগরত পররবীক্ষণ র্ন্তব্য 

 ১র্ 

ককায়াট মার 

জুলাই/১৭-

কসমে/১৭ 

২য় 

ককায়াট মার 

অমটা/১৭-

রিমস/১৭ 

৩য় 

ককায়াট মার 

জানু/১৮-

র্াচ ম/১৮ 

৪র্ ম 

ককায়াট মার 

এরপ্রল/১৮-

জুন/১৮ 

কর্তমক 

অনুমর্ারদত 

র্ন্ত্রণালময় 

কপ্রররত 

কার্ মক্রর্ 

গৃহীত  

কলরজসমলটিি ও 

সংসদ রবষয়ক 

রবিামগর র্তার্ত 

অনুর্ায়ী আইনটি 

পুনগ মঠন করমত 

কনৌপররবহন 

অরিদপ্তরমক 

অনুমরাি করা 

হময়মছ। 

প্রকৃত অজমন 

 

    

৩.৭ বাংলামদশ স্থলবন্দর 

কর্তমপক্ষ কর্ মচারী চাকুরী 

প্ররবিানর্ালা (সংমশারিত)-

২০১৬ 

প্ররবিানর্ালা 

সংমশারিত 
- বাংলামদশ 

স্থলবন্দর 

কর্তমপক্ষ 

- - লক্ষযর্াত্রা জনপ্রশাসন 

র্ন্ত্রণালয় 

কর্তমক 

অনুমর্ারদত 

অর্ ম 

র্ন্ত্রণালয় 

কর্তমক 

অনুমর্ারদত 

আইন 

র্ন্ত্রণালয় 

কর্তমক 

অনুমর্ারদত 

কগমজট 

কনাটির মক

শন 

জনপ্রশাসন 

র্ন্ত্রণালময় 

প্ররক্রয়ািীন আমছ। 

প্রকৃত অজমন 

 

    

৪. শুদ্ধাচার চচ মার জন্য প্রমণাদনা প্রদান 

 

৪.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান প্রদি পুরস্কার সংখ্যা প্রশাসন-১ শাখা 

ও শুদ্ধাচার 

ক াকাল পময়ন্ট 

২ ৩ লক্ষযর্াত্রা - - ৩ -  

প্রকৃত অজমন - -   

৫. ই-গিন্যমান্স ও কসবার র্ান উন্নীতকরণ 

 

৫.১ অনলাইন করসপন্স 

রসমেমর্র ব্যবহার 

ই-কর্ইল/ 

এসএর্এস-এর 

র্াধ্যমর্ 

রনষ্পরিকৃত 

রবষয় 

% সকল শাখা ১০০ ১০০ লক্ষযর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০  

প্রকৃত অজমন ১০০ ১০০   

৫.২ রবরিন্ন র্াধ্যর্ 

(সার্ারজক কর্াগামর্াগ 

র্াধ্যর্) ব্যবহার কমর 

অনলাইন কন ামরন্স 

আময়াজন 

অনুরষ্ঠত 

অনলাইন 

কন ামরন্স 

সংখ্যা প্রশাসন-১ শাখা ৪ ৪ লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১  

প্রকৃত অজমন - -   

৫.৩ র্ন্ত্রণালময় ই- াইরলং 

পদ্ধরত বাস্তবায়ন 

ই- াইমল নরর্ 

রনষ্পরিকৃত 

% সকল শাখা - ৩০  লক্ষযর্াত্রা ৭.৫ ৭.৫ ৭.৫ ৭.৫  

প্রকৃত অজমন ৫ ৭.৫   



কার্ মক্রর্ সূচক একক দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/প্রশাসরনক 

ইউরনট 

রিরিবছর 

২০১৬-

২০১৭  

২০১৭-২০১৮ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষযর্াত্রা 

অগ্রগরত পররবীক্ষণ র্ন্তব্য 

 ১র্ 

ককায়াট মার 

জুলাই/১৭-

কসমে/১৭ 

২য় 

ককায়াট মার 

অমটা/১৭-

রিমস/১৭ 

৩য় 

ককায়াট মার 

জানু/১৮-

র্াচ ম/১৮ 

৪র্ ম 

ককায়াট মার 

এরপ্রল/১৮-

জুন/১৮ 

৫.৪ দাপ্তররক কামজ 

ইউরনমকাি ব্যবহার 

ইউরনমকাি 

ব্যবহার কমর 

দাপ্তররক কার্ ম 

সম্পাদন 

% সকল শাখা - ৬০ লক্ষযর্াত্রা ১৫ ১৫ ১৫ ১৫  

 

প্রকৃত অজমন ১২ ১৫   

৫.৫ র্ন্ত্রণালয় কর্তমক ২০১৬-

১৭ অর্ মবছমরর বারষ মক 

কর্ মসম্পাদন চুরিমত বরণ মত 

তারলকা অনুর্ায়ী কর্পমক্ষ 

দুটি কমর অনলাইন কসবা চালু 

করা 

ন্যযনতর্ দুটি 

অনলাইন 

কসবা চালুকৃত 

সংখ্যা 

 

প্রশাসন-১ শাখা - ২ লক্ষযর্াত্রা - ১ ১ - 1. Online 

recruitme

nt Module 

2. Online 

Ticket 

Booking 

প্রকৃত অজমন - ২ 

 

  

৫.৬ ই-কটন্ডামরর র্াধ্যমর্ ক্রয় 

কার্ ম সম্পাদন 

ই-কটন্ডামর 

সম্পারদত ক্রয় 

কার্ ম 

% সকল সংস্থা - ৪০ লক্ষযর্াত্রা ১০ ১০ ১০ ১০  

প্রকৃত অজমন ৫ ১০   

৫.৭ দাপ্তররক কামজ কসাশ্যাল 

রর্রিয়া ব্যবহার 

দাপ্তররক 

কসাশ্যাল 

রর্রিয়া কপজ 

চালু 

তাররখ সকল সংস্থা - ৩১-১২-

২০১৭ 

লক্ষযর্াত্রা - ৩১-১২-

২০১৭ 

- -  

প্রকৃত অজমন - ৩১-১২-

২০১৭ 

  

৬. উদ্ভাবনী উমযাগ 

৬.১ র্ন্ত্রণালয় কর্তমক বারষ মক 

উদ্ভাবনী কর্ মপররকল্পনা 

২০১৭-১৮ প্রণয়ন       

উদ্ভাবনী 

কর্ মপররকল্পনা 

প্রণীত 

তাররখ ইমনামিশন টির্ - ৩১-০৭-

২০১৭ 

লক্ষযর্াত্রা ৩১-০৭-

২০১৭ 

- - -  

প্রকৃত অজমন ৩১-০৭-

২০১৭ 

-   

৬.২ র্ন্ত্রণালয় কর্তমক বারষ মক 

উদ্ভাবনী কর্ মপররকল্পনা 

অনুর্ায়ী কর্পমক্ষ দুটি 

উদ্ভাবনী উমযাগ বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত 

উদ্ভাবনী িারণা 

সংখ্যা ইমনামিশন টির্ ৪ ৪ লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১ ক ররঘাট/েীর্ার 

ঘামটর কার্ মক্রর্ 

রসরস কযামর্রার 

আওতায় আনয়ন। 

প্রকৃত অজমন ১ ১   

৬.৩ র্ন্ত্রণালময় কর্পমক্ষ 

একটি কমর কসবা পদ্ধরত 

সহজীকরমণর উমযাগ গ্রহণ 

কসবা পদ্ধরত 

সহজীকরণকৃত 

সংখ্যা ইমনামিশন টির্ - ২ লক্ষযর্াত্রা - ১ ১ - সিা কমক্ষ wifi 

স্থাপন। প্রকৃত অজমন - ১   

৭. জবাবরদরহ শরিশালীকরণ 

 

৭.১ দ্রুততর্ সর্ময় অরিমর্াগ 

রনষ্পরি 

অরিমর্াগ 

রনষ্পরিকৃত 

রদন GRS ক াকাল 

পময়ন্ট 

৯০ ৯০ লক্ষযর্াত্রা ৯০ ৯০ ৯০ ৯০ ককান অরিমর্াগ 

কনই রবিায় 

রনষ্পরি কনই 
প্রকৃত অজমন - 

 

-   

৭.২ অরিমর্াগ রনষ্পরি কমর রনষ্পরিকৃত রদন GRS ক াকাল ০৭ ০৭ লক্ষযর্াত্রা ০৭ ০৭ ০৭ ০৭ 



কার্ মক্রর্ সূচক একক দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/প্রশাসরনক 

ইউরনট 

রিরিবছর 

২০১৬-

২০১৭  

২০১৭-২০১৮ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষযর্াত্রা 

অগ্রগরত পররবীক্ষণ র্ন্তব্য 

 ১র্ 

ককায়াট মার 

জুলাই/১৭-

কসমে/১৭ 

২য় 

ককায়াট মার 

অমটা/১৭-

রিমস/১৭ 

৩য় 

ককায়াট মার 

জানু/১৮-

র্াচ ম/১৮ 

৪র্ ম 

ককায়াট মার 

এরপ্রল/১৮-

জুন/১৮ 

সংরিষ্ট ব্যরিমক 

অবরহতকরণ 

অরিমর্াগ 

অবরহতকরণ 

পময়ন্ট প্রকৃত অজমন - -   

৭.৩ অিযন্তরীণ রনয়ন্ত্রণ 

ম্যানুময়ল ২০০৫ এর রবিান 

অনুর্ায়ী গঠিত অরিট 

করর্টির সিা আময়াজন 

আময়ারজত 

সিা 

সংখ্যা অরিট শাখা - ০৪ লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১ র্ন্ত্রণালময় 

অিযন্তরীণ অরিট 

করর্টি গঠন 

প্ররক্রয়ািীন। 

প্রকৃত অজমন - -   

৭.৪ অরিট আপরি 

রনষ্পরিকরণ 

রনষ্পরিকৃত 

অরিট আপরি 

% অরিট শাখা - ৪০ লক্ষযর্াত্রা ১০ ১০ ১০ ১০ কর্াট সুপাররশ-

৪৯টি 

কর্াট রনষ্পরি-

১২টি। 

প্রকৃত অজমন ১০ ৯.৬   

৭.৫ দুনীরত প্ররতমরাি 

সম্পরকমত কার্ মক্রর্ (মর্র্ন : 

ইমলক্ট্ররনক উপরস্থরত, 

গণশুনানী ইতযারদ) গ্রহণ 

 

গৃহীত 

কার্ মক্রর্ 

সংখ্যা প্রশাসন-১ শাখা - ৪ লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১  

প্রকৃত অজমন - ২   

৭.৬ র্ন্ত্রণালময়র দুনীরতর 

কক্ষত্র (Gray Area) 

রচরিতকরণ 

 

রচরিত 

কক্ষত্রসমূহ 

সংখ্যা প্রশাসন-১ 

শাখা/সকল দপ্তর 

- ৪ লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১  

প্রকৃত অজমন - -   

৭.৭ তথ্য অরিকার আইমনর 

আওতায় দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

কর্ মকতমার অনলাইন প্ররশক্ষণ 

 

অনলাইন 

প্ররশক্ষমণ সনদ 

প্রাপ্ত 

তাররখ RTI ক াকাল 

পময়ন্ট 

- ৩১-১২-

২০১৭ 

লক্ষযর্াত্রা - ৩১-১২-

২০১৭ 

- -  

প্রকৃত অজমন - -   

৮. জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশমল উরিরখত র্ন্ত্রণালময়র কার্ মক্রর্   (প্রমর্াজয নয়) 

৮.১       লক্ষযর্াত্রা      

প্রকৃত অজমন     

৮.২       লক্ষযর্াত্রা      

প্রকৃত অজমন     

৯. র্ন্ত্রণালময়র শুদ্ধাচার সংরিষ্ট অন্যান্য কার্ মক্রর্   

 

৯.১ বারষ মক প্ররতমবদন প্রণয়ন বারষ মক 

প্ররতমবদন 

প্রণীত 

সংখ্যা প্রশাসন-১ শাখা ১ ১ লক্ষযর্াত্রা - ১ - -  

প্রকৃত অজমন - ১   

৯.২ তথ্য প্রারপ্তর আমবদন 

রনষ্পরি 

তথ্য প্রারপ্তর 

জন্য আমবদন 

 

   

% RTI ক াকাল 

পময়ন্ট 

০ ১০০ লক্ষযর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ 

১০০ 

১০০  

প্রকৃত অজমন - ১০০  

 

 

৯.৩ রসটিমজন চাট মার রসটিমজন সংখ্যা প্রশাসন-১ শাখা ১ ১ লক্ষযর্াত্রা - - - ১  



কার্ মক্রর্ সূচক একক দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/প্রশাসরনক 

ইউরনট 

রিরিবছর 

২০১৬-

২০১৭  

২০১৭-২০১৮ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষযর্াত্রা 

অগ্রগরত পররবীক্ষণ র্ন্তব্য 

 ১র্ 

ককায়াট মার 

জুলাই/১৭-

কসমে/১৭ 

২য় 

ককায়াট মার 

অমটা/১৭-

রিমস/১৭ 

৩য় 

ককায়াট মার 

জানু/১৮-

র্াচ ম/১৮ 

৪র্ ম 

ককায়াট মার 

এরপ্রল/১৮-

জুন/১৮ 

হালনাগাদ  

 

 

চাট মার 

হালনাগাদকৃত 

 প্রকৃত অজমন - -    

৯.৪ দূনীরতসহ রবরিন্ন 

সার্ারজক সর্স্যা সর্ািান 

রবষময় র্ত রবরনর্য় সিা 

অনুরষ্ঠত সিা সংখ্যা শুদ্ধাচার ক াকাল 

পময়ন্ট 

০ ৪ লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১  

প্রকৃত অজমন - ২   

১০. অর্ ম বরাদ্দ 

 

১০.১ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত রবরিন্ন 

কার্ মক্রর্ বাস্তবায়মনর জন্য 

আনুর্ারনক (Indicative 

budget) অমর্ মর পররর্ান 

বরাদ্দকৃত অর্ ম লক্ষ 

টাকা 

বামজট অরিশাখা ১,৫০,০০০ ৩,০০,০০০ লক্ষযর্াত্রা - - ৩,০০,০০০ -  

প্রকৃত অজমন - -   

১১. পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন 

 

১১.১ জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল 

কর্ ম-পররকল্পনা ও বাস্তবায়ন 

পররবীক্ষণ কাঠামর্া প্রণয়ন 

পররবীক্ষণ 

কাঠামর্া 

প্রণীত 

তাররখ শুদ্ধাচার ক াকাল 

পময়ন্ট 

- ১৩.০৭.২০১

৭ 

লক্ষযর্াত্রা ১৩.০৭.২০

১৭ 

- - -  

প্রকৃত অজমন ১৩.০৭.২০

১৭ 

-   

১১.২ জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল 

কর্ ম-পররকল্পনা ও বাস্তবায়ন 

পররবীক্ষণ প্ররতমবদন 

র্রন্ত্রপররষদ রবিামগ দারখল 

পররবীক্ষণ 

প্ররতমবদন 

দারখলকৃত 

সংখ্যা শুদ্ধাচার ক াকাল 

পময়ন্ট 
০৪ ০৪ লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১  

প্রকৃত অজমন ১ ১   

১১.৩ আওতািীন 

দপ্তর/সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচার 

ককৌশল  কর্ ম-পররকল্পনা ও 

বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ কাঠামর্া 

প্রণয়ন 

পররবীক্ষণ 

কাঠামর্া 

প্রণীত 

তাররখ শুদ্ধাচার ক াকাল 

পময়ন্ট 
- ১৩.০৭.২০১

৭ 

লক্ষযর্াত্রা ১৩.০৭.২০

১৭ 

- - -  

প্রকৃত অজমন ১৩.০৭.২০

১৭ 

-   

১১.৪ আওতািীন 

দপ্তর/সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচার 

ককৌশল কর্ ম-পররকল্পনা ও 

বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ 

প্ররতমবদন সংরিষ্ট র্ন্ত্রণালময় 

দারখল 

পররবীক্ষণ 

প্ররতমবদন 

দারখলকৃত 

সংখ্যা শুদ্ধাচার ক াকাল 

পময়ন্ট 
০৪ ০৪ লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১  

 


