
                                                                                                                                                                                                   দ্বিতীয় ত্রৈমাদ্বিক প্রদ্বতবেদন 

জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কম ম-পদ্বরকল্পনা ও অগ্রগদ্বত পদ্বরেীক্ষণ কাঠাবমা, ২০১৮-২০১৯ 

মন্ত্রণালয়/দ্বেভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রদ্বতষ্ঠাবনর নাম: মৎস্য ও প্রাদ্বণিম্পদ মন্ত্রণালয় 

কার্ মক্রবমর নাম কম মিম্পাদন সূচক 

 

সূচবকর 

মান 

একক 

 

োস্তোয়বনর 

দাদ্বয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যদ্বি/পদ 

২০১৮-২০১৯ 

অর্ মেছবরর 

লক্ষযমাৈা 

োস্তোয়ন অগ্রগদ্বত পদ্বরেীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  মন্তব্য 

লক্ষযমাৈা/ 

অজমন 

১ম ককায়ার্ মার ২য় ককায়ার্ মার ৩য় 

ককায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ককায়ার্ মার 

কমার্ 

অজমন 

অদ্বজমত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৪ ১৫ 

১. প্রাদ্বতষ্ঠাদ্বনক ব্যেস্থা………………………………১১ 

 

১.১ নৈতিকিা কতিটির সভা   অনুতিি সভা ৪ িংখ্যা ক াকাল পবয়ন্ট ও 

প্রশািন অনুদ্বেভাগ 

৪ লক্ষযমাৈা ১ ১ ১ ১    

অজমন ১ ১     

1.2 নৈতিকিা কতিটির সভার তসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ৈ  

বাস্তবাতয়ি তসদ্ধান্ত ৪ % ক াকাল পবয়ন্ট ও 

প্রশািন অনুদ্বেভাগ 

৮ লক্ষযমাৈা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন ১০০% ১০০%     

১.৩ স্ব স্ব ওবয়েিাইবর্ শুদ্ধাচার কিোেক্স 

হালনাগাদকরণ 

কিোেক্স 

হালনাগাদকৃত 

১ তাদ্বরখ কপ্রাগ্রামার কিো েক্স 

হালনাগাদ রাখা 

লক্ষযমাৈা ১৫/১০/১৮ ১৫/০১/১৯ ১৫/০৪/১৯ ১৫/০৭/১৯    

অজমন হালনাগাদ করা 

হবয়বছ 

হালনাগাদ করা 

হবয়বছ 

    

১.৪ উত্তম চচ মার (best practice) তাদ্বলকা 

প্রণয়ন কবর মদ্বন্ত্রপদ্বরষদ দ্বেভাবগ কপ্ররণ 

উত্তম চচ মার তাদ্বলকা 

কপ্রদ্বরত 

২ তাদ্বরখ ক াকাল পবয়ন্ট ও 

প্রশািন অনুদ্বেভাগ 

৩১/১২/১৮ লক্ষযমাৈা  ৩১/১২/১৮     মদ্বন্ত্র 

পদ্বরষদ 

দ্বেভাবগ 

কপ্ররণ 

করা 

হবয়বছ 

অজমন  তাদ্বলকা কপ্ররণ 

করা হবয়বছ 

    

২. দক্ষতা ও ত্রনদ্বতকতার উন্নয়ন……………………..…. ৭ 

২.১ অংশীজবনর (stakeholder) অংশগ্রহবণ  

িভা 

অনুদ্বষ্ঠত িভা ২ িংখ্যা িদ্বচে, মৎস্য ও 

প্রাদ্বণিম্পদ 

মন্ত্রণালয় এেং 

শুদ্ধাচার ক াকাল 

পবয়ন্ট 

২৪ লক্ষযমাৈা ৬ ৬ ৬ ৬    

অজমন ৬ ৬     

২.২ কম মকতমা-কম মচাদ্বরবদর অংশগ্রহবণ 

দ্বনয়দ্বমত উপদ্বহহদ্বত দ্বেদ্বিমালা ১৯৮২; িরকাদ্বর 

কম মচাদ্বর আচারণ দ্বেদ্বিমালা ১৯৭৯ এেং 

িদ্বচোলয় দ্বনবদ মশমালা ২০১৪ িম্পবকম 

িবচতনতা বৃদ্বদ্ধমূলক িভা/প্রদ্বশক্ষণ আবয়াজন 

অংশগ্রহণকারী/ 

প্রতশক্ষণার্থী 
৩ িংখ্যা প্রশািন অনুদ্বেভাগ ১০০ লক্ষযমাৈা 

 

 

২৫ ২৫ ২৫ ২৫    

অজমন ২৫ ২৫     

২.৩ জািীয় শুদ্ধাচার ককৌশল তবষয়য় কম মকতমা-

কম মচাদ্বরবদর প্রতশক্ষণ প্রদাৈ 
প্রতশক্ষণার্থী ২ িংখ্যা শুদ্ধাচার ক াকাল 

পবয়ন্ট ও প্রশািন 

অনুদ্বেভাগ 

১০০ লক্ষযমাৈা ২৫ ২৫ ২৫ ২৫    

অজমন ২৫ ২৫     

3. শুদ্ধাচার প্রতিিায় সহায়ক আইৈ/তবতি/ৈীতিিালা/ম্যানুয়য়ল প্রণয়ৈ/সংস্কার/হালৈাগাদকরণ ও প্রজ্ঞাপৈ/পতরপত্র জাতর………….১০ 

৩.১ মৎস্য িঙ্গদ্বনবরাি আইন, ২০১৬ 

অনুবমাদন 

 

কগয়জট প্রকাশ ৩ িাতরখ আইৈ অতিশাখা ৩১/১২/২০১৮ লক্ষযিাত্রা  ৩১/১২/২০১৮      

 অজমন  ৩১/১২/২০১৮     

৩.২ োংলাবদশ কভবর্দ্বরনাদ্বর কাউদ্বিল 

আইন,২০১৬ অনুবমাদন 

 

কগয়জট প্রকাশ ৪  আইৈ অতিশাখা ৩১/০৩/১৮ লক্ষযিাত্রা   ৩১/৩/১9     

অজমন       



কার্ মক্রবমর নাম কম মিম্পাদন সূচক 

 

সূচবকর 

মান 

একক 

 

োস্তোয়বনর 

দাদ্বয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যদ্বি/পদ 

২০১৮-২০১৯ 

অর্ মেছবরর 

লক্ষযমাৈা 

োস্তোয়ন অগ্রগদ্বত পদ্বরেীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  মন্তব্য 

লক্ষযমাৈা/ 

অজমন 

১ম ককায়ার্ মার ২য় ককায়ার্ মার ৩য় 

ককায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ককায়ার্ মার 

কমার্ 

অজমন 

অদ্বজমত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৪ ১৫ 

৩.৩ পশু ও পশুজাত িঙ্গদ্বনবরাি 

দ্বেদ্বিমালা,২০১৬ অনুবমাদন 

কগবজর্ প্রকাশ ১  আইৈ অতিশাখা ৩১/০৩/১৯ লক্ষযিাত্রা    ৩১/৩/১৯    
অজমন        

৩.৪ োংলাবদশ প্রাদ্বণিম্পদ গবেষণা আইন, 

২০১৮ অনুবমাদন 

কগয়জট প্রকাশ ২  আইৈ অতিশাখা  লক্ষযিাত্রা  ৩১/১২/১৮       

অজমন   ৩১/১২/১৮      

৪. তথ্য অদ্বিকার িম্পদ্বকমত কার্ মক্রম  …………………….১৪  

 

৪.১ স্ব স্ব ওবয়েিাইবর্ িথ্য অতিকার   

কিোেক্স হালনাগাদকরণ  

কিোেক্স 

হালৈাগাদকৃি 

১ িাতরখ কপ্রাগ্রামার ৩১/১২/১৮ লক্ষযিাত্রা  ৩১/১২/১৮      

অজমন  ৩১/১২/১৮     
৪.২ িথ্য অতিকার আইয়ৈর আওিায়  

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কি মকিমা (তিও) ও তবকল্প 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কি মকিমার অৈলাইৈ প্রতশক্ষণ 

সম্পাদৈ 

অনলাইন প্রদ্বশক্ষবণর  

িনদ প্রাপ্ত 

২ িাতরখ প্রশািন অনুদ্বেভাগ ৩১/৩/২০১৯ লক্ষযিাত্রা 

 

  ৩১/৩/১৯     

অজমন       

৪.৩ দুদবক হহাদ্বপত হর্লাইন নম্বর ১০৬ (কর্াল 

দ্বি) স্ব স্ব তথ্য োতায়বন িংযুিকরণ এেং তা 

কম মকতমা-কম মচাদ্বরবদরবক অেদ্বহতকরণ 

তথ্য োতায়বন 

িংবর্াদ্বজত ও 

কম মকতমা-কম মচাদ্বর 

অেদ্বহত 

১ তাদ্বরখ প্রশািন অনুদ্বেভাগ ৩১/১২/২০১৮ লক্ষযমাৈা 

 

 ৩১/১২/১৮      

অজমন  ৩১/১২/১৮     

৪.৪ তথ্য োতায়বন িংবর্াদ্বজত িংদ্বিষ্ট 

তথ্যিমূহ হালনাগাদকরণ  

তথ্য োতায়ন 

হালনাগাদকৃত 

২ তাদ্বরখ কপ্রাগ্রামার ৩১/১২/২০১৮ লক্ষযমাৈা  ৩১/১২/১৮      
অজমন  ৩১/১২/১৮     

৪.৫  তথ্য অদ্বিকার আইন. ২০০৯; জনস্বার্ ম 

িংদ্বিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা) আইন, ২০১১ 

এেং জনস্বার্ ম িংদ্বিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা) 

দ্বেদ্বিমালা, ২০১৭ িম্পবকম কম মকতমা-

কম মচাদ্বরবদরবক অেদ্বহতকরণ 

কম মকতমা-কম মচাদ্বর 

অেদ্বহত 

৬ িংখ্যা প্রশািন অনুদ্বেভাগ ১০০ লক্ষযমাৈা 

 

২৫ ২৫ ২৫ ২৫    
 
 
 
 
 

অজমন ২৫ ২৫     

৪.৬ স্বপ্রবণাদ্বদত তথ্য প্রকাশ দ্বনবদ মদ্বশকা 

হালনাগাদ কবর ওবয়েিাইবর্ প্রকাশ  

হালনাগাদকৃত 

দ্বনবদ মদ্বশকা 

ওবয়েিাইবর্ 

প্রকাদ্বশত 

২ তাদ্বরখ প্রশািন অনুদ্বেভাগ 

ও কপ্রাগ্রামার 

৩১/৩/২০১৯ লক্ষযমাৈা 

 

  ৩১/৩/১৯     
 
 
 
 

অজমন       

৫. ই-গভবন মি োস্তোয়ন……………………………..১৩ 

 

৫.১ দাপ্তদ্বরক কাবজ অনলাইন করিপি দ্বিবেম 

(ই-কমইল/এিএমএি)-এর ব্যেহার 

ই-কমইল/ এিএমএি 

ব্যেহৃত 

২ % প্রশািন অনুদ্বেভাগ/ 

দপ্তর/িংস্থা 

১০০% লক্ষযমাৈা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন ১০০% ১০০%     
৫.২ দ্বভদ্বিও/অনলাইন/বর্দ্বল-কন াবরি 

আবয়াজন (স্কাইপ/ম্যাবিন্জার, ভাইোর 

ব্যেহারিহ) 

কন াবরি অনুদ্বষ্ঠত  ৩ িংখ্যা প্রশািন অনুদ্বেভাগ/ 

দপ্তর/িংস্থা 

১২ লক্ষযমাৈা ৩ ৩ ৩ ৩    
 
 
 

অজমন ৩ ৩     



কার্ মক্রবমর নাম কম মিম্পাদন সূচক 

 

সূচবকর 

মান 

একক 

 

োস্তোয়বনর 

দাদ্বয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যদ্বি/পদ 

২০১৮-২০১৯ 

অর্ মেছবরর 

লক্ষযমাৈা 

োস্তোয়ন অগ্রগদ্বত পদ্বরেীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  মন্তব্য 

লক্ষযমাৈা/ 

অজমন 

১ম ককায়ার্ মার ২য় ককায়ার্ মার ৩য় 

ককায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ককায়ার্ মার 

কমার্ 

অজমন 

অদ্বজমত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৪ ১৫ 

৫.৩ দাপ্তদ্বরক িকল কাবজ ইউদ্বনবকাি ব্যেহার  ইউদ্বনবকাি ব্যেহৃত ২ % মন্ত্রণালবয়র িকল 

শাখা/ অদ্বিশাখা 

১০০% লক্ষযমাৈা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন ১০০% ১০০%     
৫.৪ ই-কর্ন্ডার/ই-দ্বজদ্বপ-এর মাধ্যবম ক্রয় কার্ ম 

িম্পাদন 

ই-কর্ন্ডার িম্পাদ্বদত  ২ % প্রশািন অনুদ্বেভাগ ৫০% লক্ষযমাৈা ৫০% ৫০% ৫০% ৫০%    
অজমন ৫০% ৫০%     

৫.৫ চালুকৃত অনলাইন/ই-কিোর ব্যেহার 

িংক্রান্ত কার্ মক্রম পদ্বরেীক্ষণ  

অনলাইন/ই-কিোর 

ব্যেহার 

পদ্বরেীক্ষণকৃত 

৪ % ইবনাবভশন ইউদ্বনর্ ৫০% লক্ষযমাৈা ৫০% ৫০% ৫০% ৫০%    
অজমন ৫০% ৫০%     

৬. উদ্ভােনী উবযাগ ও কিো পদ্ধদ্বত িহজীকরণ……………..….৫ 

৬.১ োদ্বষ মক উদ্ভােন কম ম-পদ্বরকল্পনা ২০১৮-১৯ 

প্রণয়ন 

কম ম-পদ্বরকল্পনা 

প্রণীত 

১ তাদ্বরখ ইবনাবভশন 

ইউদ্বনর্ 

৩০/৯/২০১৮ লক্ষযমাৈা ৩০/০৯/১৮       

অজমন ৩০/০৯/১৮      

৬.২ োদ্বষ মক উদ্ভােন কম ম-পদ্বরকল্পনায় অন্তমভুি 

কার্ মক্রম োস্তোয়ন  

োস্তোদ্বয়ত উদ্ভােনী 

কার্ মক্রম 
২ % ইবনাবভশন 

ইউদ্বনর্ 

৫০% লক্ষযমাৈা ৫০% ৫০% ৫০% ৫০%    

অজমন ৫০% ৫০%     
৬.৩ চালুকৃত উদ্ভােন উবযাগ/িহদ্বজকৃত কিো 

পদ্বরেীক্ষণ 

চালুকৃত কিো 

পদ্বরেীক্ষণকৃত 

২ % ইবনাবভশন 

ইউদ্বনর্ 

৫০% লক্ষযমাৈা ৫০% ৫০% ৫০% ৫০%    
অজমন ৫০% ৫০%     

৭. স্বচ্ছতা ও জোেদ্বদদ্বহ শদ্বিশালীকরণ…………………….১৪ 

 
৭.১ দ্বপদ্বপএ ২০০৬-এর িারা ১১(২) ও 

দ্বপদ্বপআর ২০০৮-এর দ্বেদ্বি ১৬(৬) অনুর্ায়ী 

ক্রয়-পদ্বরকল্পনা ২০১৮-১৯ প্রণয়ন 

ক্রয়-পদ্বরকল্পনা 

প্রণীত 

৩ তাদ্বরখ প্রশািন অনুদ্বেভাগ ৩০/৯/২০১৮ লক্ষযমাৈা ৩০/০৯/১৮       

অজমন ৩০/০৯/১৮       

৭.২ স্ব স্ব ওবয়েিাইবর্র অদ্বভবর্াগ প্রদ্বতকার 

ব্যেস্থা (GRS) কিোেক্স হালনাগাদকরণ 

ওবয়েিাইবর্ 

 হালনাগাদকৃত  
১ তাদ্বরখ ইবনাবভশন ইউদ্বনর্ ৩০/৯/২০১৮ লক্ষযমাৈা ৩০/০৯/১৮       

অজমন ৩০/০৯/১৮       

৭.৩ মন্ত্রণালয়/দ্বেভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় 

প্রদ্বতষ্ঠাবনর  স্ব স্ব কিো প্রদান প্রদ্বতশ্রুদ্বত 

(দ্বিটিবজনস্ চার্ মার) এেং আওতািীন 

দপ্তর/িংহহার কিো প্রদান প্রদ্বতশ্রুদ্বত োস্তোয়ন 

অগ্রগদ্বত পদ্বরেীক্ষণ 

োস্তোয়ন অগ্রগদ্বত 

পদ্বরেীক্ষণকৃত 

৪ % ইবনাবভশন ইউদ্বনর্ ৫০% লক্ষযমাৈা ৫০% ৫০% ৫০% ৫০%    

অজমন ৫০% ৫০%     

৭.৪ মন্ত্রণালয়/দ্বেভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রদ্বতষ্ঠাবনর এেং 

আওতািীন/অি:স্তন দপ্তর/িংহহার 

শাখা/অদ্বিশাখা পদ্বরদশ মন/আকদ্বিক পদ্বরদশ মন   

পদ্বরদশ মন/ 

আকদ্বিক পদ্বরদশ মন   

িম্পন্ন 

২ িংখ্যা মন্ত্রণালবয়র 

কম মকতমাগণ 

১৬ লক্ষযমাৈা ৪ ৪ ৪ ৪    

 

 

 

 

অজমন ৪ ৪     

৭.৫ িদ্বচোলয় দ্বনবদ মশমালা ২০১৪ অনুর্ায়ী 

নদ্বর্র কেদ্বণ দ্বেন্যািকরণ  

নদ্বর্ কেদ্বণ 

দ্বেন্যািকৃত 

৪ % িকল শাখা 

/অদ্বিশাখা 

১০০% লক্ষযমাৈা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন ১০০% ১০০%    
৮. মন্ত্রণালয়/দ্বেভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রদ্বতষ্ঠাবনর শুদ্ধাচার িংদ্বিষ্ট অন্যান্য কার্ মক্রম……………..৬    

৮.১ কিো িপ্তাহ চালুকৃত ও প্রদত্ত কিো 

কার্ মক্রম মদ্বনর্দ্বরং 

কার্ মক্রম 

পদ্বরেীক্ষণকৃত 

২ % ইবনাবভশন ইউদ্বনর্ ৫০% লক্ষযমাৈা ৫০% ৫০% ৫০% ৫০%    

অজমন ৫০% ৫০%     
 



কার্ মক্রবমর নাম কম মিম্পাদন সূচক 

 

সূচবকর 

মান 

একক 

 

োস্তোয়বনর 

দাদ্বয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যদ্বি/পদ 

২০১৮-২০১৯ 

অর্ মেছবরর 

লক্ষযমাৈা 

োস্তোয়ন অগ্রগদ্বত পদ্বরেীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  মন্তব্য 

লক্ষযমাৈা/ 

অজমন 

১ম ককায়ার্ মার ২য় ককায়ার্ মার ৩য় 

ককায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ককায়ার্ মার 

কমার্ 

অজমন 

অদ্বজমত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৪ ১৫ 

৮.২ রাজস্ব ও উন্নয়নখাবতর ককায়ার্ মার দ্বভদ্বত্তক 

েরাদ্দ িময় মত ছাড় দ্বনদ্বিতকরণ 

িময় মত েরাদ্দ 

ছাড়কৃত 

২ % োবজর্ অদ্বিশাখা ও 

পদ্বরকল্পনা 

অনুদ্বেভাগ 

১০০% লক্ষযমাৈা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন ১০০% ১০০%     

৮.৩ দ্বেদুযৎ, পাদ্বন ও জ্বালাদ্বনর কতল/গ্যাি) এর 

িােয়ী/িবে মাত্তম ব্যেহার দ্বনদ্বিতকরণ 

িােয়ী ব্যেহার 

দ্বনদ্বিতকৃত 

২ % প্রশািন অনুদ্বেভাগ ১০০% লক্ষযমাৈা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন ১০০% ১০০%     
৯. শুদ্ধাচার চচ মার জন্য পুরস্কার/প্রয়ণাদৈা প্রদাৈ..............................৫ 

৯.১ Ôky×vPvi পুরস্কার  প্রদান bxwZgvjv 

2017Õ এেং মদ্বন্ত্রপদ্বরষদ দ্বেভাবগর 

১৩.৩.২০১৮ তাদ্বরবখর 

০৪.০০.০০০০.৮২২.১৪.০৪২.১৬.০৫৩ নম্বর 

ষ্পেীকরণ পৈ অনুর্ায়ী শুদ্ধাচার পুরস্কার 

প্রদান 

প্রদত্ত পুরস্কার ৩ তাদ্বরখ প্রশািন অনুদ্বেভাগ 

ও শুদ্ধাচার কদ্বমটি 

৩১/৫/২০১৯ লক্ষযমাৈা    ৩১/৫/১৯    

অজমন        
 
 
 
 

৯.২ আওতািীন/অিস্তন কার্ মালবয় ‘শুদ্ধাচার 

পুরস্কার  প্রদান নীদ্বতমালা, ২০১৭’ অনুর্ায়ী 

শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদাবনর দ্বনদ্বমত্ত িংদ্বিষ্ট 

ককাবি অর্ ম েরাদ্দ 

অর্ ম েরাদ্দকৃত ২ তাদ্বরখ োবজর্ অনুদ্বেভাগ ৩১/৩/২০১৯ লক্ষযমাৈা   ৩১/৩/১৯     
 
 
 
 
 

অজমন       

১০. অর্ ম েরাদ্দ....................................................................৫ 

 
১০.১ শুদ্ধাচার কম ম-পদ্বরকল্পনায় অন্তমভুি দ্বেদ্বভন্ন 

কার্ মক্রম োস্তোয়বনর জন্য েরাদ্দকৃত  অবর্ মর 

আনুমাদ্বনক পদ্বরমাণ 

েরাদ্দকৃত অর্ ম ৫ লক্ষ 

র্াকা 

োবজর্ অনুদ্বেভাগ 

ও ক াকাল পবয়ন্ট 

দুই লক্ষ লক্ষযমাৈা ২৫,০০০ ২৫,০০০ ৫০,০০০ ১,০০,০০০    
 
 
 

অজমন ২৫,০০০ ২৫,০০০     

১১. পদ্বরেীক্ষণ ও মূল্যায়ন…………………………….১০ 

১১.১ জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কম ম-পদ্বরকল্পনা, 

২০১৮-১৯ প্রণয়ন কবর মদ্বন্ত্রপদ্বরষদ দ্বেভাবগ 

দাদ্বখল 

প্রণীত কম ম-

পদ্বরকল্পনা দাদ্বখলকৃত 
৩ তাদ্বরখ ক াকাল পবয়ন্ট ও 

প্রশািন অনুদ্বেভাগ 

৩/৭/২০১৮ লক্ষযমাৈা ০৩/০৭/২০১৮       
 
 
 

অজমন ০৩/০৭/২০১৮      

১১.২ দ্বনি মাদ্বরত িমবয় ত্রৈমাদ্বিক পদ্বরেীক্ষণ 

প্রদ্বতবেদন মদ্বন্ত্রপদ্বরষদ দ্বেভাবগ দাদ্বখল 

 

ত্রৈমাদ্বিক প্রদ্বতবেদন 

দাদ্বখলকৃত 

২ িংখ্যা ক াকাল পবয়ন্ট ও 

প্রশািন অনুদ্বেভাগ 

০৪ লক্ষযমাৈা ১ ১ ১ ১    
 
 

অজমন ১ ১     

১১.৩ আওতািীন দপ্তর/িংহহাবক জাতীয় 

শুদ্ধাচার ককৌশল কম ম-পদ্বরকল্পনা, ২০১৮-১৯  

প্রণয়বনর দ্বনবদ মশনা প্রদান 

 

দ্বনবদ মশনা প্রদত্ত ১ তাদ্বরখ শুদ্ধাচার ক াকাল 

পবয়ন্ট 

১০/৬/২০১৮ লক্ষযমাৈা        
 
 
 
 
 

অজমন       



কার্ মক্রবমর নাম কম মিম্পাদন সূচক 

 

সূচবকর 

মান 

একক 

 

োস্তোয়বনর 

দাদ্বয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যদ্বি/পদ 

২০১৮-২০১৯ 

অর্ মেছবরর 

লক্ষযমাৈা 

োস্তোয়ন অগ্রগদ্বত পদ্বরেীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  মন্তব্য 

লক্ষযমাৈা/ 

অজমন 

১ম ককায়ার্ মার ২য় ককায়ার্ মার ৩য় 

ককায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ককায়ার্ মার 

কমার্ 

অজমন 

অদ্বজমত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৪ ১৫ 

১১.৪ আওতািীন দপ্তর/িংহহার জাতীয় 

শুদ্ধাচার ককৌশল কম ম-পদ্বরকল্পনা, ২০১৮-১৯  

প্রণয়বনর দ্বনদ্বমত্ত কম মশালা আবয়াজন 

আবয়াদ্বজত কম মশালা ২ তাদ্বরখ ক াকাল পবয়ন্ট ও 

প্রশািন অনুদ্বেভাগ 

২৬/৬/২০১৮ লক্ষযমাৈা        

অজমন        
 

১১.৫ আওতািীন দপ্তর/িংহহা কর্তমক 

প্রণীত/দাদ্বখলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল 

পদ্বরেীক্ষণ  প্রদ্বতবেদবনর ওপর দ্ব িব্যাক 

প্রদান 

অনুদ্বষ্ঠত দ্ব িব্যাক 

িভা 

২ িংখ্যা শুদ্ধাচার ক াকাল 

পবয়ন্ট ও প্রশািন 

অনুদ্বেভাগ 

০৪ লক্ষযমাৈা ১ ১ ১ ১    

অজমন ১ ১     

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                             (কাজী ওয়াদ্বছ উদ্বদ্দন) 

অদ্বতদ্বরি িদ্বচে 

ও 

শুদ্ধাচার ক াকাল পবয়ন্ট 

মৎস্য ও প্রাদ্বণিম্পদ মন্ত্রণালয় 

োংলাবদশ িদ্বচোলয়, ঢাকা। 

 


