
 
ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন বফাড ড 

ল্লীবফন, ৫ কাওযানফাজায, ঢাকা-১২১৫ 

 

জাতীয় শুদ্ধাচায বকৌর কভ ডরযকল্পনা ও অগ্রগরত রযফীক্ষণ কাঠাদভা ২০১৬-১৭ 

াংস্থায নাভ: ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন বফাড ড 

 

কাম ডক্রভ সূচক একক দারয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যরি/ইউরনট 

জুরাই ২০১৬-জুন ২০১৭ 

ভদয়য জন্য রযকল্পনা 
অগ্রগরত রযফীক্ষণ 

ভন্তব্য 
রবরিদযখা 

(জুন ২০১৬) 
রক্ষযভাত্রা  

১ভ 

বকায়াট ডায 

২য় 

বকায়াট ডায 

৩য় 

বকায়াট ডায 

৪থ ড 

বকায়াট ডায 

১. প্রারতষ্ঠারনক ব্যফস্থা 

১.১ ননরতকতা করভটিয 

বা আদয়াজন 

বা অনুরষ্ঠত াংখ্যা উরযচারক 

(রআযর) 

৪ ৪ রক্ষযভাত্রা ১ ১ ১ ১  

প্রকৃত অজডন ১     

১.২ অাংীজদনয 

অাংগ্রদণ বা আদয়াজন 

বা অনুরষ্ঠত াংখ্যা উরযচারক 

(রআযর) 

- ২ রক্ষযভাত্রা - ১ - ১  

প্রকৃত অজডন -     

২. দচতনতা বৃরদ্ধ 

২.১ দচতনতা বৃরদ্ধমূরক 

বা আদয়াজন 

বা অনুরষ্ঠত াংখ্যা উরযচারক 

(রআযর) 

- ২ রক্ষযভাত্রা - ১ - ১  

প্রকৃত অজডন ১    ৯ আগস্ট 

২০১৬  

২.২ শুদ্ধাচায বকৌর 

ফাস্তফায়দন ভাঠ ম ডাদয়য 

কভ ডকতডাদদয দচতনতা 

বৃরদ্ধমূরক প্ররক্ষণ প্রদান 

প্ররক্ষণাথী াংখ্যা প্ররক্ষণ রফবাগ ৬৪ ১২০ রক্ষযভাত্রা ৩০ ৩০ ৩০ ৩০  

প্রকৃত অজডন -     

৩. রফদ্যভান আইন ও রফরধ-রফধান এয ভস্যা রচরিতকযণ এফাং াংস্কায 

৩.১ ফাাংরাদদ ল্লী 

উন্নয়ন বফাড ড আইন, ২০১৫ 

অনুদভাদন 

প্রণীত তারযখ প্রান রফবাগ - ৩১ 

রডদম্বয/১৬ 

এয ভদে 

প্রণয়ন 

রক্ষযভাত্রা - প্রণীত - - জাতীয় 

াংদদয 

ভােদভ   

প্রকৃত অজডন -     

 

অগ্রগরত প্ররতদফদন: 

১ভ ারক্ষক (জুরাই-বদেম্বয ২০১৬) 



কাম ডক্রভ সূচক একক দারয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যরি/ইউরনট 

জুরাই ২০১৬-জুন ২০১৭ 

ভদয়য জন্য রযকল্পনা 
অগ্রগরত রযফীক্ষণ 

ভন্তব্য 
রবরিদযখা 

(জুন ২০১৬) 
রক্ষযভাত্রা  

১ভ 

বকায়াট ডায 

২য় 

বকায়াট ডায 

৩য় 

বকায়াট ডায 

৪থ ড 

বকায়াট ডায 

৪. শুদ্ধাচায চচ ডায জন্য প্রদণাদনা প্রদান  

৪.১ উিভ চচ ডায জন্য 

রফআযরডরফ’য 

কভ ডকতডাদদয শুদ্ধাচায 

নদ প্রদান 

প্রদি নদ নদ 

াংখ্যা 

প্রান রফবাগ/ 

উরযচারক 

(রআযর) 

১ ৩ রক্ষযভাত্রা - - - ৩  

প্রকৃত অজডন -     

৫. ই-গবন্যডান্স 

৫.১ অনরাইন বযন্স 

রদস্টভ চার কযা 

ই-বভইর/ 

এএভএ’য 

ভােদভ রনষ্পরিকৃত 

রফলয় 

াংখ্যা উরযচারক 

(বপ্রাগ্রারভাং) 

- ২ রক্ষযভাত্রা - ১ - ১  

প্রকৃত অজডন -     

৫.২ ল্লী উন্নয়ন াংরা 

(রবরডও কনপাদযন্স) 

অনুরষ্ঠত রবরডও 

কনপাদযন্স 

াংখ্যা 

াংখ্যা উরযচারক 

(রআযর) 

- ৪ রক্ষযভাত্রা ১ ১ ১ ১  

প্রকৃত অজডন ২    ২৪ ও ২৮ 

বদেম্বয 

২০১৬ 

৫.৩ ই-বটন্ডায চালুকযণ ই-বটন্ডায 

চালুকৃত 

তারযখ উরযচারক (প্রা-২) 

ও উরযচারক 

(বপ্রাগ্রারভাং) 

- ৩১ ভাচ ড/১৭ 

এয ভদে 

চালুকযণ 

রক্ষযভাত্রা - - চালূকৃত -  

প্রকৃত অজডন -     

৫.৪ অনরাইদন বফা 

প্রদান চালুকযণ 

অনরাইদন বফা 

চালুকৃত 

াংখ্যা উরযচারক 

(বপ্রাগ্রারভাং) 

- ৪ রক্ষযভাত্রা ১ ১ ১ ১  

প্রকৃত অজডন -     

৫.৫ ই-পাইররাং চালুকযণ ই-পাইররাং 

চালুকৃত 

তারযখ উরযচারক 

(বপ্রাগ্রারভাং) 

- ৩১ 

আগস্ট/১৬ 

এয ভদে 

চালুকযণ 

রক্ষযভাত্রা চালুকৃত - - -  

প্রকৃত অজডন চালুকৃত    ১০ আগস্ট 

২০১৬ 

৬. উদ্ভাফনী উদদ্যাগ 

৬.১ ইদনাদবন টিভ 

কর্তডক উস্থারত উদ্ভাফনী 

ধাযণা ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফারয়ত 

উদ্ভাফনী ধাযণা 

াংখ্যা ইদনাদবন টিভ - ৬ রক্ষযভাত্রা ১ ২ ১ ২  

প্রকৃত অজডন -    ৫টি নতুন ধাযণা 

াওয়া বগদে। এয 

উয কাজ চরদে। 

৭. জফাফরদর রিারীকযণ  

৭.১ অরডট করভটিয বা 

আদয়াজন  

আদয়ারজত বা  াংখ্যা উরযচারক (অরডট) - ৬ রক্ষযভাত্রা ১ ২ ১ ২  

প্রকৃত অজডন -     



কাম ডক্রভ সূচক একক দারয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যরি/ইউরনট 

জুরাই ২০১৬-জুন ২০১৭ 

ভদয়য জন্য রযকল্পনা 
অগ্রগরত রযফীক্ষণ 

ভন্তব্য 
রবরিদযখা 

(জুন ২০১৬) 
রক্ষযভাত্রা  

১ভ 

বকায়াট ডায 

২য় 

বকায়াট ডায 

৩য় 

বকায়াট ডায 

৪থ ড 

বকায়াট ডায 

৮. জাতীয় শুদ্ধাচায বকৌদর উরল্লরখত াংস্থায কাম ডক্রভ  

৮.১ রফআযরডরফ’য 

রযচারনা ল ডদদয বা 

আদয়াজন 

বা অনুরষ্ঠত াংখ্যা ভারযচারক - ৬ রক্ষযভাত্রা ১ ২ ২ ১  

প্রকৃত অজডন ১    ১৯ জুরাই 

২০১৬ 

৮.২ অবযন্তযীণ ভন্বয় 

বা আদয়াজন 

বা অনুরষ্ঠত াংখ্যা উরযচারক 

(রআযর) 

- ১০ রক্ষযভাত্রা ২ ৩ ৩ ২  

প্রকৃত অজডন ২     

৮.৩ ঋণ কাম ডক্রভ 

ম ডাদরাচনা বা 

আদয়াজন 

বা অনুরষ্ঠত াংখ্যা উরযচারক  

(ঋণ) 

- ১০ রক্ষযভাত্রা ২ ৩ ৩ ২  

প্রকৃত অজডন ২     

৮.৪ অবযন্তযীণ এরডর 

ম ডাদরাচনা বা 

আদয়াজন 

বা অনুরষ্ঠত াংখ্যা উরযচারক  

(ভরনটরযাং) 

- ১০ রক্ষযভাত্রা ২ ৩ ৩ ২  

প্রকৃত অজডন ২     

৯. াংস্থা াংরিষ্ট অন্যান্য কাম ডক্রভ 

৯.১ বফায ভান ম্পদকড 

ক্লাদয়ন্টদদয ভতাভত 

রযফীক্ষণ ব্যফস্থা 

চালুকযণ 

ব্যফস্থা চালুকৃত তারযখ প্রান/দযজরভন 

রফবাগ 

- ৩০ 

নদবম্বয/১৬ 

এয ভদে 

চালুকযণ 

রক্ষযভাত্রা - চালুকৃত - -  

প্রকৃত অজডন -     

৯.২ রফআযরডরফ’য ভাঠ 

কাম ডক্রভ াংক্রান্ত রফরবন্ন 

পযভ ওদয়ফাইদট প্রকা 

প্রকারত পযভ % দযজরভন রফবাগ/ 

বপ্রাগ্রারভ াখা 

- ১০০% রক্ষযভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  

প্রকৃত অজডন ১০০%     

৯.৩ রফরবন্ন 

প্রকল্প/কভ ডসূরচয ফাস্তফায়ন 

নীরতভারা ওদয়ফাইদট 

প্রকা 

প্রকারত 

নীরতভারা 

% প্রকল্প রযচারক/ 

দযজরভন রফবাগ 

- ১০০% রক্ষযভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  

প্রকৃত অজডন ১০০%     

১০. ফাদজট ফযাদ্দ 

১০.১ শুদ্ধাচায াংক্রান্ত 

রফরবন্ন কাম ডক্রভ 

ফাস্তফায়দনয জন্য 

আনুভারনক ফাদজট ফযাদ্দ 

ফযাদ্দকৃত অথ ড রক্ষ টাকা উরযচারক  

(ফাদজট) 

- ২.০০ রক্ষ 

টাকা 

রক্ষযভাত্রা ২.০০ রক্ষ - - -  

প্রকৃত অজডন ০.১০ রক্ষ     

 



কাম ডক্রভ সূচক একক 
দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/ইউরনট 

জুরাই ২০১৬-জুন ২০১৭ 

ভদয়য জন্য রযকল্পনা 
অগ্রগরত রযফীক্ষণ 

ভন্তব্য 
রবরিদযখা 

(জুন ২০১৬) 
রক্ষযভাত্রা  

১ভ 

বকায়াট ডায 

২য় 

বকায়াট ডায 

৩য় 

বকায়াট ডায 

৪থ ড 

বকায়াট ডায 

১১. রযফীক্ষণ 

১১.১ জাতীয় শুদ্ধাচায 

বকৌর কভ ডরযকল্পনা ও 

রযফীক্ষণ কাঠাদভা 

প্রণয়ন 

কাঠাদভা প্রণীত তারযখ উরযচারক 

(রআযর) 

- ৩০ জুরাই 

২০১৬ এয 

ভদে প্রণয়ন 

রক্ষযভাত্রা কাঠাদভা 

প্রণীত 

- - -  

প্রকৃত অজডন কাঠাদভা 

প্রণীত 

   ৩১ জুরাই 

২০১৬ 

তারযদখ বপ্রযণ 

কযা দয়দে 

১১.২ ভরিরযলদ রফবাদগ 

রযফীক্ষণ প্ররতদফদন 

বপ্রযণ (উরফ’য 

ভােদভ)  

প্ররতদফদন 

দারখরকৃত 

তারযখ উরযচারক 

(রআযর) 

- নত্রভারক 

রবরিদত 

(৫ তারযদখয 

ভদে 

দারখর) 

রক্ষযভাত্রা দারখরকৃত দারখরকৃত দারখরকৃত দারখরকৃত  

প্রকৃত অজডন দারখরকৃত    ১ভ ারক্ষক 

প্ররতদফদন ২ 

জুরাই ২০১৬ 

তারযদখ বপ্রযণ 

কযা দয়দে 

 

 


