
  বাাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন ববার্ ড 

 ২০১৮-১৯ অর্ ডবছদেে বার্ষ ডক কর্ ডসম্পােন চুর্িে অর্ডন র্র্দসম্বে/ ২০১৮ পর্ যন্ত পর্েবীক্ষণ প্রর্িদবেন 

                                                                                             

বকৌশলগি 

উদেশ্য 

(Strategic  

Objectives) 

বকৌশলগি 

উদেদশ্যে 

র্ান 

(Weight 

of 

Strategi

c  

Objectiv

es) 

কার্ ডক্রর্ 

(Activities) 

কর্ ডসম্পােন সূচক  

(Performance 

Indicator) 

একক  

(Unit) 

কর্ ডসম্পাে

ন সূচদকে 

র্ান 

(Weight 

of 

Perfor

mance 

Indicat

or) 

লক্ষ্যমাত্রা/ নির্ যায়ক মাি ২০১৮-১৯ 

(Target/Criteria  

value for FY 2018-19) 

      

অর্ডন      

অদটাবে-

র্র্দসম্বে/ 

১৮   পর্ যন্ত 

 

অর্ডন    

জুলাই -

র্র্দসম্বে/ 

১৮  পর্ যন্ত 

অসাধােণ অর্ি 

উত্তর্ 

উত্তর্ অর্ডন   

জুলাই -

বসপ্টম্বে/ 

১৮  পর্ যন্ত 

১০০% ৯০% ৮০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৯ ১০ ১১ 

১. সেস্যদেে .

আর্র্ ডক বসবাভূর্ি 

(Financial 

Inclusion) 

 

 

 

৪২ 

১.১ সেস্যদেে র্নর্স্ব 

মূলধন (বশয়াে ও 

সঞ্চয়) বৃর্ি। 

১.১.১ র্র্াকৃি সঞ্চয় টাকা 

(বকাটি) 
৬ ২৯.০০ ২৮.০০ ২৭.০০ ৭.১০ ৭.০০ ১৪.১০ 

১.১.২ ক্রয়কৃি বশয়াে  টাকা 

(বকাটি) 
৫ ৪.২০ ৪.১৮ ৪.১৬ ১.০০ ১.১২ ২.১২ 

১.২ সেস্যদেে র্াদে 

সহর্ শদিড ঋণ র্বিেণ। 

১.২.১ ঋণ গ্রহীিা সেস্য     র্ন 

(লক্ষ) 
৫ ৩.৮৫ ৩.৮২ ৩.৮০ ০.৯২ ০.৭৪ ১.৬৬ 

১.২.২ র্বিেনকৃি ঋণ টাকা 

(বকাটি) 
৬ ১০৬৫.০০ ১০৬৩.০০ ১০৬১.০০ ২৪০.২৫ ১৮৬.৮৭ ৪২৭.১২ 

১.২.৩ আোয়কৃি ঋণ টাকা 

(বকাটি) 
৫ ১০৩৩.০০ ১০৩১.০০ ১০৩০.০০ ২৩৩.২৫ ১৭৯.৬২ ৪১২.৮৭ 

১.২.৪ বাrসর্েক ঋণ আোদয়ে 

হাে 
% ৩ ৯৭% ৯৬% ৯৫% 

৯৭.০৮% ৯৬.১২% ৯৬.৬৬% 

১.২.৫ বেলাপী ঋদণে পর্ের্ান টাকা 

(বকাটি) 

২ ৩৫০.৫০ ৩৫০.০০ ৩৪৯.০০ 
৩৫০.৭৮ ৩৪৯.০৬ ৩৪৯.০৬ 

১.৩ আয়বধ ডনমূলক 

কর্ ডকাদে অাংশগ্রহন 

১.৩.১ আয়বধ ডনমূলক কর্ ডকাদে 

র্নদয়ার্র্ি র্র্হলাদেে প্রর্শক্ষণ 

 

র্ন 

(লক্ষ) 
৫ ২.১৫ ২.১৪ ২.১৩ ০.৪৪ ০.৪৭ ০.৯১ 

 
১.৩.২ আয়বধ ডনমূলক কর্ ডকাদে 

র্নদয়ার্র্ি পুরুষদেে প্রর্শক্ষণ 
র্ন (লক্ষ) ৫ ১.৬৩ ১.৬২ ১.৬০ ০.৩০ ০.৩১ ০.৬১ 



বকৌশলগি 

উদেশ্য 

(Strategic  

Objective

s) 

বকৌশলগি 

উদেদশ্যে 

র্ান 

(Weigh

t of 

Strateg

ic  

Objecti

ves) 

কার্ ডক্রর্ 

(Activities) 

কর্ ডসম্পােন সূচক  

(Performance 

Indicator) 

একক  

(Unit) 

কর্ ডসম্পাে

ন সূচদকে 

র্ান 

(Weight 

of 

Perfor

mance 

Indicat

or) 

লক্ষ্যমাত্রা/ নির্ যায়ক মাি ২০১৮-১৯ 

(Target/Criteria  

value for FY 2018-19) 

অর্ডন  

জুলাই -

বসপ্টম্বে/  

২০১৮ 

পর্ যন্ত 

 

অর্ডন      

অদটাবে-

র্র্দসম্বে/ 

১৮   পর্ যন্ত 

অর্ডন  

জুলাই -

র্র্দসম্বে/ 

২০১৮ 

পর্ যন্ত অসাধােণ অর্ি 

উত্তর্ 

উত্তর্ 

১০০% ৯০% ৮০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৯ ১০ ১১ 

  

২.১ সর্বায় সর্র্র্ি ও 

অনানুষ্ঠার্নক েদলে 

সেস্যদেে র্দে 

উেদ্ধুকেণ 

আয়বধ ডনমূলক প্রর্শক্ষণ 

প্রোন 

২.১.১ আয়বধ ডনমূলক প্রর্শক্ষণ 

গ্রহণকােী উপকােদ াগীে সাংখ্যা  

র্ন 

(লক্ষ) ৫ *০.২৫ ০.২৪ ০.২৩ ০.০৬০ ০.০৫ ০.১১ 

২.১.২ উব্দুিকেণমূলক প্রর্শক্ষণ 

গ্রহণকােীে সাংখ্যা   

র্ন 

(লক্ষ) 
৪ ১.৪৭ ১.৪৬ ১.৪৫ ০.২০ ০.২৭ ০.৪৭ 

২.১.৩ অকৃর্ষ পণ্য র্বপণন টাকা 

(লক্ষ) 
২ ২৪০.০০ ২৩০.০০ ২২০.০০ ৫১.৫৩ ৪৬.৩৭ ৯৭.৯০ 

২.২ বসর্র্নাে 

কর্ ডশালাে র্ােদর্ 

প্রচাে/র্বস্তাে 

২.২.১ আদয়ার্র্ি বসর্র্নাে 

কর্ ডশালাে সাংখ্যা 

সাংখ্যা 

২ ৩৫ ৩৪ ৩৩ ৮ ৭     ১৫ 

 

 

৩.পল্লীে 

র্নদগাষ্ঠীে 

সক্ষর্িা উন্নয়ন 

১২ 

 

৩.১ সর্বায় সর্র্র্ি 

এবাং অনানুষ্ঠার্নক 

েদলে র্ােদর্ র্ন 

গণদক সাংগঠিি কো   

৩.১.১  সর্বায় সর্র্র্ি 

সর্ক্রয়কেণ 

সাংখ্যা 

৪ ৪৭৯ ৪৭৮ ৪৭৭ ৯০ ১১৫ ২০৫ 

৩.১.২ গঠিি অনানুষ্ঠার্নক েল সাংখ্যা 
৪ ৫০১ ৪৯৫ ৪৯০ ১২০ ১৫৮ ২৭৮ 

৩.২ সাংগঠিি সর্বায় 

সর্র্র্ি অর্র্ট 

৩.২.১ অর্র্টকৃি প্রার্র্র্ক 

সর্বায় সর্র্র্ি 

সাংখ্যা 

৪ ২৪০০০ ২৩৫০০ ২৩০০০ ৫৩০০ ৫০৯৩ ১৩৯৩ 

৪. 

সম্প্রসােণমূলক 

কার্ ডক্রর্ 

০৮ 

 

৪.১ ক্ষুদ্র অবকাঠাদর্া 

র্নর্ ডাণ 

৪.১.১ র্ র্র্র্স র্ির্ বাস্তবায়ন 

(র্পআের্র্র্প-৩) 

সাংখ্যা 
৪ ৩০০০ ২৯০০ ২৮০০ ০ ১১৬১    ১১৬১ 

৪.২ ইউর্সর্সএর্ ৪.১.২ ইউর্সর্সএর্ 

সম্পন্নকেণ 

     (র্পআের্র্র্প-৩) 

 

সাংখ্যা ৪ ৬০০০ ৫৫০০ ৫২০০ ১৪৭০ ১৩৯৯   ২৮৬৯ 

 



আবর্শ্যক বকৌশলগি উদেশ্যসমূহঃ 

কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ অর্ডন  

জুলাই - র্র্দসম্বে/২০১৮ 

পর্ যন্ত  
ককৌশলগত 

উদ্দেশ্য  

(Strategic 

Objectives) 

ককৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর 

মাি 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective

s) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যসম্পাদি সূচক 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

কম যসম্পাদি 

সূচদ্দকর মাি 

(Weight 

of PI) 

লক্ষ্যমাত্রা /নির্ যায়ক - ২০১৮-২০১৯ 

অসাধারর্ 

(Excell

ent) 

অনত 

উত্তম 

(Very 

Good) 

উত্তম 

(Goo

d) 

চলনত 

মাি 

(Fair) 

চলনত 

মাদ্দির 

নিদ্দে  

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

আবর্শ্যক বকৌশলগি উদেশ্যসমূহ  

বানষ যক 

কম যসম্পাদি চুনি 

বাস্তবায়ি 

ক ারদারকরর্ 

৩ মাঠ পর্ যাদ্দয় কার্ যালদ্দয়র সদ্দে 

২০১৮-১৯ অর্ যবছদ্দরর বানষ যক 

কম যসম্পাদি চুনির স্বাক্ষ্র ও 

ওদ্দয়বসাইদ্দে আপদ্দলাড 

বানষ যক কম যসম্পাদি চুনি 

স্বাক্ষ্নরত 
তানরখ ০.৫ 

২০ জুি,  

২০১৮ 

২১ জুি,  

২০১৮ 

২৪ জুি, 

২০১৮ 
- - 

চুনির স্বাক্ষ্র ১২ জুি 

২০১৮ তানরদ্দখ ও 

ওদ্দয়বসাইদ্দে আপদ্দলাড ১৯ 

জুি ২০১৮ তানরদ্দখ। 

২০১৮-১৯ অর্ যবছদ্দরর বানষ যক 

কম যসম্পাদি চুনির  অধ য-বানষ যক 

মূল্যায়ি প্রনতদ্দবদি সংনিষ্ট 

মন্ত্রর্ালয়/নবভাদ্দগ দানখল 

মূল্যায়ি প্রনতদ্দবদি 

দানখলকৃত 
তানরখ ০.৫ 

১৭ 

 ানুয়ানর, 

২০১৯ 

২০ 

 ানুয়ানর, 

২০১৯ 

২১ 

 ানুয়ানর

, ২০১৯ 

২২ 

 ানুয়ানর, 

২০১৯ 

২৩ 

 ানুয়ানর, 

২০১৯ 

নিনদ যষ্ট সমদ্দয় দানখল করা 

হদ্দব। 

মাঠ পর্ যাদ্দয় কার্ যালদ্দয়র ২০১৮-১৯ 

অর্ যবছদ্দরর বানষ যক কম যসম্পাদি 

চুনির অধ য-বানষ যক মূল্যায়ি 

প্রনতদ্দবদি পর্ যাদ্দলাচিাদ্দে 

ফলাবতযক (Feedback) 

মন্ত্রর্ালয়/নবভাদ্দগ 

ফলাবতযক (Feedback) 

প্রদত্ত 

তানরখ ১ 

২৪ 

 ানুয়ানর, 

২০১৯ 

৩১ 

 ানুয়ানর, 

২০১৯ 

০৪ 

কফব্রুয়ানর

, ২০১৯ 

০৮ 

কফব্রুয়ানর, 

২০১৯ 

১১ 

কফব্রুয়ানর, 

২০১৯ 

ফলাবতযক (Feedback)  

করা হদ্দব। 

সরকানর কম যম্পাদি ব্যবস্থাপিা 

পদ্ধনতসহ অন্যান্য নবষদ্দয় কম যকতযা/ 

কম যচানরদ্দদর  ন্য প্রনশক্ষ্র্ আদ্দয়া ি 

আদ্দয়ন ত প্রনশক্ষ্দ্দর্র সময় 
 ি ঘন্টা 

* 
১ ৬০ - - - - 1১.১৭  িঘন্টা 

কার্ যপদ্ধনত, 

কম যপনরদ্দবশ ও  

কসবার মাদ্দিান্নয়ি 

 ই-ফাইনলং  পদ্ধনত বাস্তবায়ি ফ্রন্ট কডদ্দের মাধ্যদ্দম গৃহীত 

ডাক ই-ফাইনলং নসদ্দেদ্দম 

আপদ্দলাডকৃত 

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০ ১০০% 

ই-ফাইদ্দল িনর্ নিষ্পনত্তকৃত 

    ** 
% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৩৩.৬৬% 



কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ অর্ডন  

জুলাই - র্র্দসম্বে/২০১৮ 

পর্ যন্ত  
ককৌশলগত 

উদ্দেশ্য  

(Strategic 

Objectives) 

ককৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর 

মাি 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective

s) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যসম্পাদি সূচক 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

কম যসম্পাদি 

সূচদ্দকর মাি 

(Weight 

of PI) 

লক্ষ্যমাত্রা /নির্ যায়ক - ২০১৮-২০১৯ 

অসাধারর্ 

(Excell

ent) 

অনত 

উত্তম 

(Very 

Good) 

উত্তম 

(Goo

d) 

চলনত 

মাি 

(Fair) 

চলনত 

মাদ্দির 

নিদ্দে  

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

আবর্শ্যক বকৌশলগি উদেশ্যসমূহ  

ই-ফাইদ্দল পত্র  ারীকৃত 

      *** 
% ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ২১.০৫% 

দপ্তর/সংস্থা কর্তযক অিলাইি কসবা 

চালু করা 

নূন্যতম একটি িতুি ই-

সানভ যস চালুকৃত 

তানরখ ১ 

১০ 

 ানুয়ানর, 

২০১৯ 

২৪ 

 ানুয়ানর, 

২০১৯ 

২৮ 

 ানুয়ানর

, ২০১৯ 

৩১ মাচ য, 

২০১৯ 

৩০ এনপ্রল,  

২০১৯ 

e-beneficiaries 

Management 

System এে কার্ক্রর্ 

চলর্ান। 

 

দপ্তর/সংস্থা ও অধীিস্ত 

কার্ যালয়সমূদ্দহর উদ্ভাবিী উদ্দযাগ ও 

ক্ষুদ্র উন্নয়ি প্রকল্প (SIP) বাস্তবায়ি 

উদ্ভাবিী উদ্দযাগ ও ক্ষুদ্র 

উন্নয়ি প্রকল্প (SIP), 

সমূদ্দহর হালিাগাদকৃত 

ডাোদ্দবই  ওদ্দয়বসাইদ্দে 

প্রকানশত 

তানরখ ১ 

০৩ 

কফব্রুয়ানর, 

২০১৯ 

১১ 

কফব্রুয়ানর, 

২০১৯ 

১৮ 

কফব্রুয়ানর

, ২০১৯ 

২৫ 

কফব্রুয়ানর, 

২০১৯ 

০৪ মাচ য, 

২০১৯ 
কার্ যক্রর্ চলর্ান। 

ডাোদ্দব  অনুর্ায়ী নূন্যতম 

দুটি িতুি উদ্ভাবিী 

উদ্দযাগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ি প্রকল্প 

চালুকৃত 

তানরখ ১ 
০৮ এনপ্রল,  

২০১৯ 

২২ এনপ্রল,  

২০১৯ 

০২ কম,  

২০১৯ 

১৬ কম,  

২০১৯ 

৩০ কম,  

২০১৯ 
কার্ যক্রর্ চলর্ান। 

নসটিদ্দ ি চাে যার বাস্তবায়ি হালিাগাদকৃত নসটিদ্দ িস 

চাে যার অনুর্ায়ী প্রদত্ত কসবা % ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ ১০০% 

কসবা গ্রহীতাদ্দদর মতামত 

পনরবীক্ষ্র্ ব্যবস্থা চালুকৃত তানরখ ০.৫ 

৩১ 

নডদ্দসম্বর, 

২০১৮ 

১৫ 

 ানুয়ানর, 

২০১৯ 

০৭ 

কফব্রুয়ানর

, ২০১৯ 

১৭ 

কফব্রুয়ানর, 

২০১৯ 

২৮ 

কফব্রুয়ানর, 

২০১৯ 

কার্ যক্রর্ চলর্ান। 



কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ অর্ডন  

জুলাই - র্র্দসম্বে/২০১৮ 

পর্ যন্ত  
ককৌশলগত 

উদ্দেশ্য  

(Strategic 

Objectives) 

ককৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর 

মাি 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective

s) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যসম্পাদি সূচক 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

কম যসম্পাদি 

সূচদ্দকর মাি 

(Weight 

of PI) 

লক্ষ্যমাত্রা /নির্ যায়ক - ২০১৮-২০১৯ 

অসাধারর্ 

(Excell

ent) 

অনত 

উত্তম 

(Very 

Good) 

উত্তম 

(Goo

d) 

চলনত 

মাি 

(Fair) 

চলনত 

মাদ্দির 

নিদ্দে  

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

আবর্শ্যক বকৌশলগি উদেশ্যসমূহ  

অনভদ্দর্াগ প্রনতকার ব্যবস্থা 

বাস্তবায়ি 

নিনদ যষ্ট সমদ্দয়র মদ্দধ্য 

অনভদ্দর্াগ নিষ্পনত্তকৃত 
% ০.৫ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫০ ১০০% 

নপআরএল শুরুর ২ মাস পূদ্দব য 

সংনিষ্ট কম যচারীর নপ ারএল ও 

ছুটি িগদায়িপত্র  ানর করা 

নপআরএল আদ্দদশ  ানরকৃত  

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০% 

ছুটি িগদায়িপত্র  ানরকৃত 

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ১০০% 

আনর্ যক ও সম্পদ 

ব্যবস্থাপিার 

উন্নয়ি 

৯ অনডে আপনত্ত নিষ্পনত্ত কার্ যক্রদ্দমর 

উন্নয়ি 

নত্রপক্ষ্ীয় সভায় অনডে 

আপনত্ত নিষ্পনত্তর  ন্য 

সুপানরশকৃত  

% ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ কার্ক্রর্ চলর্ান। 

অনডে আপনত্ত নিষ্পনত্তকৃত % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ কার্ যক্রর্ চলর্ান। 

স্থাবর/অস্থাবর সম্পনত্তর হালিাগাদ 

তানলকা প্রস্তুত করা 

স্থাবর সম্পনত্তর তানলকা 

হালিাগাদকৃত তানরখ ১ 
৩ কফব্রুয়ানর 

২০১৯ 

১১ 

কফব্রুয়ানর 

২০১৯ 

১৮ 

কফব্রুয়ানর 

২০১৯ 

২৫ 

কফব্রুয়ানর 

২০১৯ 

৪ মাচ য 

২০১৯ 
কার্ যক্রর্ চলর্ান। 

অস্থাবর সম্পনত্তর তানলকা 

হালিাগাদকৃত তানরখ ১ 
৩ কফব্রুয়ানর 

২০১৯ 

১১ 

কফব্রুয়ানর 

২০১৯ 

১৮ 

কফব্রুয়ানর 

২০১৯ 

২৫ 

কফব্রুয়ানর 

২০১৯ 

৪ মাচ য 

২০১৯ 
কার্ যক্রর্ চলর্ান। 

বানষ যক উন্নয়ি কম যসূনচ বাস্তবায়ি বানষ যক উন্নয়ি কম যসূনচ 

বাস্তবানয়ত 

% 
২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

৩টি বানষ যক উন্নয়ি কম যসূনচ 

বাস্তবানয়ত হদ্দে। 

অব্যবহৃত/অদ্দকদ্দ া র্ািবাহি 

নবযমাি িীনতমালা অনুর্ায়ী 

নিষ্পনত্তকরর্ 

নিষ্পনত্তকৃত 

% 
১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ৯০% 



কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ অর্ডন  

জুলাই - র্র্দসম্বে/২০১৮ 

পর্ যন্ত  
ককৌশলগত 

উদ্দেশ্য  

(Strategic 

Objectives) 

ককৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর 

মাি 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective

s) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যসম্পাদি সূচক 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

কম যসম্পাদি 

সূচদ্দকর মাি 

(Weight 

of PI) 

লক্ষ্যমাত্রা /নির্ যায়ক - ২০১৮-২০১৯ 

অসাধারর্ 

(Excell

ent) 

অনত 

উত্তম 

(Very 

Good) 

উত্তম 

(Goo

d) 

চলনত 

মাি 

(Fair) 

চলনত 

মাদ্দির 

নিদ্দে  

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

আবর্শ্যক বকৌশলগি উদেশ্যসমূহ  

বদ্দকয়া নবদুযৎ নবল পনরদ্দশাধ করা নবদুযৎ নবল পনরদ্দশানধত 
% 

১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০% 

  শূন্য পদ্দদর নবপরীদ্দত নিদ্দয়াগ প্রদাি নিদ্দয়াগ প্রদািকৃত 
% 

১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ 
মামলার কারদ্দি নিদ্দয়াগ 

স্থনগত আদ্দছ। 

 াতীয় শুদ্ধাচার 

ককৌশল ও তথ্য 

অনধকার 

বাস্তবায়ি 

ক ারদারকরর্ 

৩  াতীয় শুদ্ধাচার কম যপনরকল্পিা ও 

পনরবীক্ষ্র্ কাঠাদ্দমা বাস্তবায়ি 

ত্রত্রমানসক প্রনতদ্দবদি 

দানখলকৃত 
সংখ্যা 

১ 

৪ 

 

 

৩ - - - 

স্মারক িং:২৩,তানরখ: 

১/১/২০১৮ নি: মূদ্দল কপ্ররর্ 

করা হদ্দয়দ্দছ। 

 াতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল বাস্তবায়ি 

    **** 

 াতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ি 

কম যপনরকল্পিা ও পনরবীক্ষ্ি 

কাঠাদ্দমার অের্ভ যি 

লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবানয়ত  

% 
০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০% 

তথ্য বাতায়ি হালিাগাদকরর্ সকল অিলাইি কসবা তথ্য 

বাতায়দ্দি সংদ্দর্ান ত 
% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০% 

তথ্য বাতায়ি হালিাগাদকৃত % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০% 

দপ্তর/সংস্থা ২০১৭-১৮ অর্ যবছদ্দরর 

বানষ যক প্রনতদ্দবদি প্রর্য়ি ও 

ওদ্দয়বসাইদ্দে প্রকাশ 

 বানষ যক প্রনতদ্দবদি 

ওদ্দয়বসাইদ্দে প্রকানশত তানরখ ০.৫ 

১৮ 

অদ্দটাবর, 

২০১৮ 

৩১ 

অদ্দটাবর, 

২০১৮ 

১৫ 

িদ্দভম্বর, 

২০১৮ 

২৯ 

িদ্দভম্বর, 

২০১৮ 

০৬ 

নডদ্দসম্বর, 

২০১৮ 

কার্ যক্রম চলমাি 

 


