
                                                                                                                                                                                        চতুর্ থ ত্রৈমাসিক প্রসিবেদন 

                                                                                            জািীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কম থ-পসরকল্পনা  ও অগ্রগসি পসরেীক্ষণ কাঠাবমা, ২০১৭-১৮                                                                                                                                                                                  

মন্ত্রণালবয়র নাম: মৎস্য ও প্রাসণিম্পদ  মন্ত্রণালয় 

কার্ থক্রম সূচক একক দাসয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যসি/ 

প্রশািসনক ইউসনট 

সিসি েছর 

২০১৬-১৭ 

২০১৭-১৮ 

অর্ থ 

েছবরর 

লক্ষযমাৈা 

অগ্রগসি পসরেীক্ষণ, ২০১৭-১৮ মন্তব্য 

লক্ষযমাৈা/ 

প্রকৃি 

অজথন 

১ম ককায়াট থার 

জুলাই/১৭-কিবেম্বর/১৭ 

২য় ককায়াট থার 

অবটাের/১৭-

সিবিম্বর/১৭ 

৩য় ককায়াট থার জানুয়ারী/ 

১৮-মাচ থ/১৮ 

৪র্ থ ককায়াট থার 

এসপ্রল/১৮-জুন/১৮ 

 

১. প্রাসিষ্ঠাসনক ব্যেস্থা 

১.১  ত্রনসিকিা কসমটির িিা  অনুসষ্ঠি িিা িংখ্যা ক াকাল পবয়ন্ট ৪ ৪ লক্ষযমাৈা ১ ১ ১ ১  

প্রকৃি অজথন ১ ১ ১ ১  

১.২ ত্রনসককিা কসমটির িিার সিদ্ধান্ত োস্তোয়ন োস্তোসয়ি 

সিদ্ধাবন্তর হার 

% ক াকাল পবয়ন্ট ১০০% ৮ লক্ষযমাৈা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  

প্রকৃি অজথন ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  

১.৩ মন্ত্রণালয়/সেিাগ ও আওিাধীন দপ্তর 

/িংস্থায় শুদ্ধাচার প্রসিষ্ঠার কক্ষবৈ অন্তরায় 

সচসিিকরণ 

অন্তরায় িমূহ 

সচসিি করার 

িময় 

িাসরখ ক াকাল পবয়ন্ট  ৩১/১২/১৭ লক্ষযমাৈা  ৩১/১২/১৭     

প্রকৃি অজথন  ৩১/১২/১৭    

১.৪ অংশীজবনর (stakeholder) 

অংশগ্রহবণ িিা 

অনুসষ্ঠি িিা িংখ্যা ক াকাল পবয়ন্ট ৮ ১২ লক্ষযমাৈা ৩ ৩ ৩ ৩  

প্রকৃি অজথন ৩ ৩ ৩ ৩  

২. িবচিনিা বৃসদ্ধ 

২.১ িবচিনিা বৃসদ্ধমূলক িিা 

 

 

 

অনুসিি িিা িংখ্যা িসচে,মৎস্য ও 

প্রাসণিম্পদ  মন্ত্রণালয় 

এেং শুদ্ধাচার 

ক াকাল পবয়ন্ট 

৪০ ৪০ লক্ষযমাৈা ১০ ১০ ১০ ১০  

প্রকৃি অজথন 

 

১০ ১০ ১০ ১০  

২.২ জািীয় শুদ্ধাচার  ককৌশল িংক্রান্ত প্রসশক্ষণ প্রসশক্ষণার্ী িংখ্যা প্রশািন অনুসেিাগ ৫০ ২০০ লক্ষযমাৈা ৫০ ৫০ ৫০ ৫০  

প্রকৃি অজথন ৫০ ৫০ ৫০ ৫০  

৩. আইন/সেসধ/নীসিমালা প্রণয়ন ও িংস্কার 

৩ (ক) মৎস্য ও মৎস্য িঙ্গসনবরাধ আইন, ২০১৬  

  

 

  মৎস্য  অনুসেিাগ কিটিং এর জন্য কলসজিবলটিি 

সেিাবগ কপ্ররণ 

 লক্ষযমাৈা   কিটিং এর জন্য কপ্ররণ কিটিং চূড়ান্তকরণ মসন্ত্রপসরষদ সেিাবগ কপ্ররণ কলসজিবলটিি সেিাবগ 

কপ্ররণ 

 

প্রকৃি অজথন চূড়ান্তকরণ প্রসক্রয়াধীন কলসজিবলটিি সেিাবগ 

কপ্ররণ 

কলসজিবলটিি সেিাবগ 

কপ্ররণ 

মসন্ত্রপসরষদ সেিাবগ চূড়ান্ত 

অনুবমাদবনর জন্য কপ্ররণ 

 

(খ) মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পসরদশ থণ ও মান 

সনয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৬ 

 

  মৎস্য  অনুসেিাগ প্রশািসনক উন্নয়ন িংক্রান্ত িসচে 

কসমটির সেবেচনাধীন আবছ 

 লক্ষযমাৈা মসন্ত্রপসরষদ সেিাবগ কপ্ররণ নীসিগি অনুবমাদন   কিটিং এর জন্য কপ্ররণ কিটিং পর্ থাবলাচনা  

প্রকৃি অজথন িসচে কসমটিবি আবছ জনপ্রশািন মন্ত্রণালবয় 

কপ্ররণ 

মসন্ত্রপসরষদ সেিাবগ কপ্ররণ মসন্ত্রপসরষদ সেিাবগ কপ্ররণ  

(গ) োংলাবদশ সচসড়য়াখানা আইন, ২০১৬ 

 

  মৎস্য  অনুসেিাগ পসরবেশ ও েন মন্ত্রণালবয়র িাবর্ 

ঐকযমবির সিসিবি িংবশাধন 

কার্ থক্রম প্রসক্রয়াধীন 

 লক্ষযমাৈা আইনটি পুণ:গ থঠন কবর 

মসন্ত্রপসরষদ সেিাবগ কপ্ররণ 

নীসিগি অনুবমাদন   কিটিং এর জন্য কপ্ররণ কিটিং পর্ থাবলাচনা  

প্রকৃি অজথন প্রসক্রয়াধীন মসন্ত্রপসরষদ সেিাবগ 

কপ্ররবণর জন্য প্রসক্রয়াধীন 

মসন্ত্রপসরষদ সেিাবগ কপ্ররণ মসন্ত্রপসরষদ সেিাবগ কপ্ররণ  

(ঘ) প্রাসণ কল্যাণ আইন, ২০১৭ 

 

  মৎস্য  অনুসেিাগ মিামবির জন্য প্রাসণিম্পদ 

অসধদপ্তবর কপ্ররণ করা হবয়বছ 

 লক্ষযমাৈা   কিটিং এর জন্য কপ্ররণ কিটিং চূড়ান্তকরণ মসন্ত্রপসরষদ সেিাবগ কপ্ররণ কলসজিবলটিি সেিাবগ 

কপ্ররণ 

 

প্রকৃি অজথন কলসজিবলটিি সেিাবগ 

কপ্ররণ 

প্রসক্রয়াধীন কলসজিবলটিি সেিাবগ 

কপ্ররবণর জন্য প্রসক্রয়াধীন 

আইন শাখায় কার্ থক্রম 

প্রসক্রয়াধীন 

 

(ঙ) োংলাবদশ কিবটসরনাসর কাউসিল আইন, 

২০১৬ 

  মৎস্য  অনুসেিাগ কলসজিবলটিি ও িংিদ সেষয়ক 

সেিাগ এর পর্ থবেক্ষণ ও পরামশ থ 

কমািাবেক কার্ থক্রম প্রসক্রয়াধীন 

আবছ 

 লক্ষযমাৈা কিটিং চূড়ান্তকরণ মসন্ত্রপসরষদ সেিাবগ 

কপ্ররণ 

কলসজিবলটিি সেিাবগ 

কপ্ররণ 

কগবজট প্রকাশ  

প্রকৃি অজথন কলসজিবলটিি সেিাবগ 

কপ্ররণ 

কলসজিবলটিি সেিাবগ 

কপ্ররণ 

কলসজিবলটিি সেিাবগ 

কপ্ররবণর জন্য প্রসক্রয়াধীন 

চূড়ান্ত কিটিং এর জবন্য 

কলসজিবলটিি সেিাবগ 

পাঠাবনার জন্য প্রসক্রয়াধীন 

 

 

 



কার্ থক্রম সূচক একক দাসয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যসি/ প্রশািসনক 

ইউসনট 

 

সিসি েছর 

২০১৬-১৭ 

২০১৭-১৮ 

অর্ থ 

েছবরর 

লক্ষযমাৈা 

অগ্রগসি পসরেীক্ষণ, ২০১৭-১৮ মন্তব্য 

লক্ষযমাৈা/প্রকৃি 

অজথন 

১ম ককায়াট থার জুলাই/১৭-

কিবেম্বর/১৭ 

২য় ককায়াট থার 

অবটাের/১৭-

সিবিম্বর/১৭ 

৩য় ককায়াট থার 

জানুয়ারী/ ১৮-

মাচ থ/১৮ 

৪র্ থ ককায়াট থার 

এসপ্রল/১৮-

জুন/১৮ 

 

(চ) পশু  ও  পশুজাি পণ্য িঙ্গসনবরাধ আইন, 

২০১৬ 

 

  মৎস্য  অনুসেিাগ মিামবির জন্য পূনরায় 

প্রাসণিম্পদ অসধদপ্তবর কপ্ররণ করা 

হবয়বছ 

মসন্ত্রপসরষদ 

সেিাবগ 

কপ্ররণ 

লক্ষযমাৈা কিটিং চূড়ান্তকরবণর জন্য 

কলসজিবলটিি সেিাবগ কপ্ররণ 

কিটিং চূড়ান্ত মাননীয় মন্ত্রী কর্তথক 

অনুবমাসদি 

কগবজট প্রকাশ  

প্রকৃি অজথন চূড়ান্তকরণ প্রসক্রয়াধীন সেসিন্ন দপ্তবর পৈ কপ্ররণ মিামবির জন্য 

অর্ থ সেিাবগ কপ্ররণ 

মিামবির জন্য 

অর্ থ সেিাবগ কপ্ররণ 

 

(ছ) োংলাবদশ মৎস্য  গবেষণা  ইনসিটিউট 

আইন,২০১৭ 

  মৎস্য  অনুসেিাগ কিটিং এর জন্য কলসজিবলটিি 

সেিাবগ কপ্ররণ করা হবয়বছ 

মসন্ত্রপসরষদ 

সেিাবগ 

কপ্ররণ 

লক্ষযমাৈা কিটিং পর্ থাবলাচনা কিটিং চূড়ান্ত মসন্ত্রপসরষদ সেিাবগ 

কপ্ররণ 

কলসজিবলটিি 

সেিাবগ কপ্ররণ 

 

প্রকৃি অজথন কলসজিবলটিি সেিাবগ কপ্ররণ কিটিং এর জন্য 

কার্ থক্রম প্রসক্রয়াধীন 

কলসজিবলটিি 

সেিাবগ কপ্ররণ 

কার্ থক্রম প্রসক্রয়াধীন  

(জ) োংলাবদশ প্রাসণিম্পদ গবেষণা  ইনসিটিউট 

আইন,২০১৭ 

  মৎস্য  অনুসেিাগ কিটিং এর জন্য অসচবরই 

কলসজিবলটিি ও িংিদ সেষয়ক 

সেিাবগ কপ্ররণ করা হবে  

মসন্ত্রপসরষদ 

সেিাবগ 

কপ্ররণ 

লক্ষযমাৈা   কিটিং এর জন্য কপ্ররণ কিটিং পর্ থাবলাচনা কিটিং চূড়ান্ত মসন্ত্রপসরষদ সেিাবগ 

কপ্ররণ 

 

প্রকৃি অজথন কলসজিবলটিি সেিাবগ কপ্ররণ মসন্ত্রপসরষদ সেিাবগ 

কপ্ররবণর জন্য 

প্রসক্রয়াধীন 

অর্ থ সেল সহবিবে 

মহামান্য রাষ্ট্রপসির 

সনকট কপ্ররবণর পূবে থ 

অর্ থ সেিাবগ কপ্ররণ 

জািীয় িংিবদ 

উথ্র্পাপবনর জন্য 

কার্ থক্রম প্রসক্রয়াধীন 

 

৪. শুদ্ধাচার চচ থার জন্য প্রবণাদনা প্রদান 

 

৪.১ শুদ্ধাচার পুরষ্কার প্রদান নীসিমালা, ২০১৭ এর 

সেসধঅনুিাবর শুদ্ধাচার পুরষ্কার প্রদান 

প্রদি পুরষ্কার িংখ্যা প্রশািন অনুসেিাগ ০৮ ০৩ লক্ষযমাৈা    ৩  

প্রকৃি অজথন    ৩  

৫. ই-গিবন থি ও কিোর মান উন্ণীিকরণ 

 

 

 

৫.১ অনলাইন করিপি সিবিবমর ব্যেহার ই-

কমইল/এিএমএি 

এর মাধ্যবম 

সনস্পসিকৃি সেষয় 

% প্রশািন 

অনুসেিাগ/দপ্তর/িংস্থা 

১০০% ১০০% লক্ষযমাৈা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  

প্রকৃি অজথন ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  

৫.২ সেসিন্ন মাধ্যম (িামাসজক কর্াগাবর্াগ মাধ্যম) 

ব্যেহার কবর অনলাইন কন াবরি অবয়াজন 

অনুসিি অনলাইন 

কন াবরি  

িংখ্যা প্রশািন 

অনুসেিাগ/দপ্তর/িংস্থা 

১২ ১২ লক্ষযমাৈা ৩ ৩ ৩ ৩  

প্রকৃি অজথন ৩ ৩ ৩ ৩  

৫.৩ মন্ত্রণলয়/সেিাবগ ই- াইলং পদ্ধসি োস্তোয়ন ই- াইবল নসর্ 

সনস্পসিকৃি 

% মন্ত্রণালয় ৩০% ৭০% লক্ষযমাৈা ৪০% ৫০% ৬০% ৭০%  

প্রকৃি অজথন ৪০% ৫০% ৬০% ৭০%  

৫.৪ দাপ্তসরক কাবজ ইউসনবকাি ব্যেহার ইউসনবকাি 

ব্যেহার কবর 

দাপ্তসরক কার্ থ 

িম্পাদন 

% মন্ত্রণালয় ৮০% ১০০% লক্ষযমাৈা ৯০% ১০০% ১০০% ১০০%  

প্রকৃি অজথন ৯০% ১০০% ১০০% ১০০%  

৫.৫  মন্ত্রণালয় সেিাগ কর্তথক ২০১৬-১৭ র্ থ েছবরর 

োসষ থক কম থিম্পাদন চুসিবি েসণ থি িাসলকা অনুর্ায়ী 

কমপবক্ষ দুটি কবর অনলাইন কিো চালু করা 

নুযনিম দুটি কবর 

অনলাইন কিো 

চালুকৃি 

িাসরখ দপ্তর/িংস্থা ০২ ৩১/১২/১৭ লক্ষযমাৈা  ৩১/১২/১৭    

প্রকৃি অজথন  ৩১/১২/১৭    

৫.৬ ই-কটন্ডাবরর মাধ্যবম ক্রয় কার্ থ িম্পাদন ই-কটন্ডাবর 

িম্পাসদি 

ক্রয়কার্ থ 

% প্রশািন 

অনুসেিাগ/দপ্তর/িংস্থা 

৫০% ১০০% লক্ষযমাৈা ৬০% ৭০% ৮০% ১০০%  

প্রকৃি অজথন ৬০% ৭০% ৮০% ১০০%  

৫.৭ দাপ্তসরক কাবজ কিাস্যাল সমসিয়া ব্যেহার দাপ্তসরক কিাস্যাল 

সমসিয়া কপজ চালু 

িাসরখ প্রশািন অনুসেিাগ কিবে:,২০১৬ ৩১/৭/১৭ লক্ষযমাৈা ৩১/৭/২০১৭     

প্রকৃি অজথন ৩১/৭/২০১৭     

 

 

কার্ থক্রম সূচক একক দাসয়ত্বপ্রাপ্ত সিসি েছর ২০১৭-১৮ অর্ থ অগ্রগসি পসরেীক্ষণ, ২০১৭-১৮ মন্তব্য 



ব্যসি/ 

প্রশািসনক 

ইউসনট 

২০১৬-১৭ েছবরর লক্ষযমাৈা লক্ষযমাৈা/প্রকৃি অজথন ১ম ককায়াট থার জুলাই/১৭-

কিবেম্বর/১৭ 

২য় ককায়াট থার 

অবটাের/১৭-

সিবিম্বর/১৭ 

৩য় ককায়াট থার 

জানুয়ারী/ ১৮-

মাচ থ/১৮ 

৪র্ থ ককায়াট থার 

এসপ্রল/১৮-

জুন/১৮ 

৬. উদ্ভােনী উবযাগ I  কিো পদ্ধসি িহজীকরণ 

 

৬.১ মন্ত্রণালয়/সেিাগ কর্তথক োসষ থক উদ্ভােনী কম থপসরকল্পনা 

২০১৭-১৮ প্রণয়ন 

উদ্ভােনী 

কম থপসরকল্পনা 

প্রণীি  

িাসরখ ইবনাবিশন 

টিম 

 ৩১/০৭/১৭ 

 

লক্ষযমাৈা ৩১/০৭/১৭ 

 

    

প্রকৃি অজথন ৩১/৭/২০১৭     

৬.২  মন্ত্রণালয়/সেিাগ কর্তথক োসষ থক উদ্ভােনী কম থপসরকল্পনা 

অনুর্ায়ী কমপবক্ষ দুটি উদ্ভােনী উবযাগ োস্তোয়ন 

োস্তোসয়ি 

উদ্ভােনী ধারণা 

িাসরখ ইবনাবিশন 

টিম 

০২ টি ৩১/৩/১৮- 

৩০/৬/১৮ 

লক্ষযমাৈা   ৩১/৩/১৮ ৩০/৬/১৮  

প্রকৃি  অজথন   ৩১/৩/১৮ ৩০/৬/১৮  

৬.৩ মন্ত্রণালয়/সেিাবগর কমপবক্ষ একটি কবর কিো পদ্ধসি 

িহজীকরবণর উবযাগ গ্রহণ 

কিো পদ্ধসি 

িহজীকরণকৃি 

িাসরখ ইবনাবিশন 

টিম 

০২ টি ৩১/৩/১৮ লক্ষযমাৈা   ৩১/৩/১৮   

প্রকৃি অজথন 

 

 

  ৩১/৩/১৮   

৭. জোেসদসহ শসিশালীকরণ 

 

৭.১ দ্রুিিম িমবয় অসিবর্াগ সনস্পসি অসিবর্াগ 

সনস্পসিকৃি 

% প্রশািন 

অনুসেিাগ 

১০০% ১০০% লক্ষযমাৈা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  

প্রকৃি অজথন ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  

৭.২ অসিবর্াগ সনস্পসি কবর িংসিি ব্যসিবক অেসহি করণ সনস্পসিকৃি 

অসিবর্াগ 

অেসহিকরণ 

সদন প্রশািন 

অনুসেিাগ 

১০ সদন ১০ সদন লক্ষযমাৈা ১০ সদন ১০ সদন ১০ সদন ১০ সদন  

প্রকৃি অজথন ১০ সদন ১০ সদন ১০ সদন ১০ সদন  

৭.৩ অিযন্তরীণ সনয়ন্ত্রণ ম্যানুবয়ল ২০০৫ এর সেধান অনুর্ায়ী 

গঠিি অসিট কসমটির িিা আবয়াজন 

আবয়াসজি িিা িংখ্যা  ২০ ২২ লক্ষযমাৈা ৫ ৫ ৬ ৬  

প্রকৃি অজথন ৫ ৫ ৬ ৬  

৭.৪ অসিট আপসি সনস্পসিকরণ সনস্পসিকৃি 

অসিট আপসি 

%  ৮০% ১০০% লক্ষযমাৈা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  

প্রকৃি অজথন ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  

৭.৫ দুনীসি প্রসিবরাধ িম্পসকথি কার্ থক্রম (কর্মন; 

ইবলকট্রসনক উপসস্থসি, গণশুনানী, ইিযাসদ) গ্রহণ 

গৃহীি কার্ থক্রম িংখ্যা প্রশািন 

অনুসেিাগ/দপ্তর

/িংস্থা 

- ৪ লক্ষযমাৈা ১ ১ ১ ১  

প্রকৃি অজথন ১ ১ ১ ১  

৭.৬ মন্ত্রণালয়/সেিাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রসিষ্ঠাবনর দুনীসির 

কক্ষৈিমূহ সচসিি করণ 

কক্ষৈিমূহ সচসিি 

করবণর িময় 

িাসরখ প্রশািন 

অনুসেিাগ/দপ্তর

/িংস্থা 

- ৩১/১/১৮ লক্ষযমাৈা   ৩১/১/১৮ ২  

প্রকৃি অজথন   ৩১/১/১৮   

৭.৭ িথ্য অসধকার আইবনর আওিায় দাসয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম থকিথাবদর অনলাইন প্রসশক্ষণ 

অনলাইন 

প্রসশক্ষবণ িনদ 

প্রাপ্ত 

িাসরখ প্রশািন 

অনুসেিাগ/দপ্তর

/িংস্থা 

- ৩০/৬/১৮ লক্ষযমাৈা    ৩০/৬/১৮ িনদ 

িংযুি 
প্রকৃি অজথন 

 

   ৩০/৬/১৮ 

৮. জািীয় শুদ্ধাচার  ককৌশবল উসিসখি মন্ত্রণালয়/সেিাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রসিষ্ঠাবনর কার্ থক্রম  (প্রবর্াজয কক্ষবৈ) 

 

 

৮.১      লক্ষযমাৈা      

প্রকৃি অজথন     

৮.২      লক্ষযমাৈা      

 

 

 

প্রকৃি অজথন     

কার্ থক্রম সূচক একক দাসয়ত্বপ্রাপ্ত সিসি েছর ২০১৭-১৮ অর্ থ অগ্রগসি পসরেীক্ষণ, ২০১৭-১৮ মন্তব্য 



ব্যসি/ 

প্রশািসনক 

ইউসনট 

২০১৬-১৭ েছবরর লক্ষযমাৈা লক্ষযমাৈা/প্রকৃি অজথন ১ম ককায়াট থার 

জুলাই/১৭-

কিবেম্বর/১৭ 

২য় ককায়াট থার 

অবটাের/১৭-

সিবিম্বর/১৭ 

৩য় ককায়াট থার 

জানুয়ারী/ ১৮-

মাচ থ/১৮ 

৪র্ থ ককায়াট থার 

এসপ্রল/১৮-

জুন/১৮ 

 

৮.৩      লক্ষযমাৈা      

প্রকৃি অজথন      

৯. মন্ত্রণালয়/সেিাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রসিষ্ঠাবনর ত্রনসিকিা কসমটি কর্তথক সনধ থাসরি শুদ্ধাচার িংসিি অন্যান্য কার্ থক্রম 

৯.১ মন্ত্রণালয়বক দূনীসি মুি কঘাষনা কঘাষণার িময় িাসরখ িসচে, মৎস্য 

ও প্রাসণিম্পদ  

মন্ত্রণালয় 

 ৩১/১২/২০১৭ লক্ষযমাৈা  ৩১/১২/২০১৭    

প্রকৃি অজথন  ৩১/১২/২০১৭    

৯.২      লক্ষযমাৈা      

প্রকৃি অজথন      

১০. অর্ থ েরাদ্দ 

১০.১ শুদ্ধাচার িংক্রান্ত সেসিন্ন কার্ থক্রম োস্তোয়বনর জন্য 

আনুমাসনক  অবর্ থর পসরমাণ 

েরাদ্দকৃি অর্ থ লক্ষ 

টাকা 

 ৫০,০০০/- ১ লক্ষ লক্ষযমাৈা  ২৫,০০০/- ২৫,০০০/- ৫০,০০০/-  

প্রকৃি অজথন  ২৫,০০০/- ২৫,০০০/- ৫০,০০০/-  

১১. পসরেীক্ষণ ও মূল্যায়ন 

১১.১ জািীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কম থ-পসরকল্পনা ও পসরেীক্ষণ 

কাঠাবমা প্রণয়ন 

পসরেীক্ষণ 

কাঠাবমা প্রণীি 

িাসরখ ক াকাল 

পবয়ন্ট 

৩১/৭/২০১৬ ১৩/৭/২০১৭ লক্ষযমাৈা ১৩/৭/২০১৭     

প্রকৃি অজথন ১৩/৭/২০১৭    

১১.২  জািীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কম থ-পসরকল্পনা ও পসরেীক্ষণ 

প্রসিবেদন মসন্ত্রপসরষদসেিাবগ দাসখল 

পসরেীক্ষণ 

প্রসিবেদন 

দাসখলকৃি 

িংখ্যা ক াকাল 

পবয়ন্ট 

০৪ ০৪ লক্ষযমাৈা ১ ১ ১ ১  

প্রকৃি অজথন ১ ১ ১ ১ 

১১.৩ আওিাধীন দপ্তর/িংস্থার জািীয় শুদ্ধাচার ককৌশল 

কম থপসরকল্পনা ও োস্তোয়ন পসরেীক্ষণ কাঠাবমা প্রণয়ন 

পসরেীক্ষণ 

কাঠাবমা প্রণীি 

িাসরখ িংসিি 

দপ্তবরর 

ক াকাল 

পবয়ন্ট 

৩১/১২/২০১৬ ১৩/৭/২০১৭ লক্ষযমাৈা ১৩/৭/২০১৭     

প্রকৃি অজথন ১৩/৭/২০১৭    

১১.৪ আওিাধীন দপ্তর/িংস্থার জািীয় শুদ্ধাচার ককৌশল 

কম থপসরকল্পনা ও োস্তোয়ন পসরেীক্ষণ প্রসিবেদন িংসিি 

মন্ত্রণালয়/সেিাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রসিষ্ঠাবন দাসখল 

পসরেীক্ষণ 

প্রসিবেদন 

দাসখলকৃি 

িংখ্যা ক াকাল 

পবয়ন্ট 

১৬ ৮ × ৪ = ৩২ লক্ষযমাৈা ৮ ৮ ৮ ৮  

প্রকৃি অজথন ৮ ৮ ৮ ৮ 

 

 

          

          (কাজী ওয়াসছ উসদ্দন) 

অসিসরি িসচে 

ও 

শুদ্ধাচার ক াকাল পবয়ন্ট 

মৎস্য ও প্রাসণিম্পদ মন্ত্রণালয় 

োংলাবদশ িসচোলয়, ঢাকা। 

 


