
Virtuousness Guide 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

জনক্তি,কভ মসংস্থান ও প্রক্তক্ষণ ব্যুরযা 

কাকরাইল  ঢাকা।  

ছক-ক 
 

  জাতীয় শুদ্ধাচায ককৌর ফাস্তফায়রনয কভ মক্তযকল্পনা জানুয়াযী ২০১৫-জুন ২০১৬  
 

সংস্থায নাভ : জনক্তি,কভ মসংস্থান ও প্রক্তক্ষণ ব্যুরযা নুরভাদনকাযী কর্তমক্ষঃ ননক্ততকতা কক্তভটি তাক্তযখঃ  

কাম মক্রভ সভয়সীভা 
সূচক 

দাক্তয়ত্ব 
জুন’২০১৫ ম মন্ত জমন রক্ষু ক্তযভারয একক  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 
১. সাংগঠক্তনক  কাঠারভা 

১.১  ননক্ততকতা কক্তভটি গঠন  জুরাআ’২০১৩ ১ ১ গঠিত ভহাক্তযচারক 
১.২  ননক্ততকতা কক্তভটিয সবা অরয়াজন  প্রক্তত ০৩(ক্ততন) ভাস ন্তয ১ 2 সবা/ফছয ননক্ততকতা কক্তভটি 
১.৩  কজরা ম মারয় ক্তপসসমূরহ ননক্ততকতা কক্তভটি গঠন ও ক্তনজস্ব কভ মক্তযকল্পনা 

প্রণয়ন  
জুন’২০১৬ ৪ 66 সংখ্যা কজরা ম মারয় ক্তপস প্রধান 

১.৪ শুদ্ধাচায কপাকার রয়ন্ট ক্তনরয়াগ  জুন’২০১৫ ৪ 67 ক্তনরয়াগকৃত ভহাক্তযচারক/ক্তপস প্রধান 

১.৫ কপাকার রয়ন্ট এয দাক্তয়ত্ব/কতমব্য ক্তনধ মাযণ ও কভ মফন্টরন ন্তর্ভ মিকযণ ভাচ ম’২০১৬ - 
ক্তনধ মাক্তযত ও 

ন্তর্ভ মিকৃত 
ক্তনধ মাক্তযত ও ন্তর্ভ মিকৃত ননক্ততকতা কক্তভটি ও প্রাসন  াখা 

২. সরচতনতা বৃক্তদ্ধ 
২.১  শুদ্ধাচায ককৌর ফাস্তফায়রন ক্তফএভআটিরত প্রক্তক্ষণ অরয়াজন  জুন’২০১৬ - ৬০ প্রক্তক্ষণাথী সংখ্যা প্রাসন াখা 
২.২ কজরা ম মারয় কভ মকতমা-কভ মচাযীরদয প্রক্তক্ষণ জুন’২০১৬ - ২০ প্রক্তক্ষণাথী সংখ্যা ক্তপস প্রধান 

৩. অআন, ক্তফক্তধ ও নীক্ততভারা সংরাধন 

-- -- -- -- -- -- 
৪. দক্ষতা বৃক্তদ্ধ 

৪.১  প্রক্তক্ষরণয জন্য দক্ষতা বৃক্তদ্ধয কক্ষত্রসমূহ ক্তচক্তিতকযণ  জুন’২০১৬ - ২ সংখ্যা প্রক্তক্ষণ/কভ মসংস্থান/প্রাসন াখা 
৫. কসফায ভান উন্নীতকযণ 

৫.১  ক্তিতীয় প্রজরেয ক্তসটিরজন চার্ মায প্রফতমন  ১৫ অগস্ট’২০১৫ প্রফক্ততমত - প্রফক্ততমত কপাকার রয়ন্ট কভ মকতমা  

৫.২  ওরয়ফসাআর্ হারনাগাদকযণ  চরভান প্রক্তক্রয়া হারনাগাদকৃত ক্তনয়ক্তভত  হারনাগাদকৃত 
প্রাসন /কভ মসংস্থান/ ফক্তহগ মভন ও 

প্ররর্াকর 

৫.৩  ক্তফএভআটিরত আন্টাযরনর্ সুক্তফধা প্রদান  ক্তিরসম্বয’২০১৫ 
প্রায় সকর ১ভ ও ২য়  

কেক্তণয কভ মকতমা 
সকর ক্তক্তস সুক্তফধা প্রদত্ত প্রাসন াখা 

কাম মক্রভ সভয়সীভা 
সূচক 

দাক্তয়ত্ব 
জুন’২০১৫ ম মন্ত জমন রক্ষু ক্তযভারয একক  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 
৫.৫  কভ মজীফন উন্নয়রনয  ররক্ষু কভ মকতমা/কভ মচাযীরদয প্রক্তক্ষণ প্রদান  জুন’২০১৬ - ৬০ প্রক্তক্ষণাথীয সংখ্যা প্রাসন াখা 
৫.৬  দযত্র/ককারর্ন অহ্বান কনাটি ওরয়ফসাআরর্ প্রকা  জুন’২০১৫ ১০০ ১০০ % প্রাসন ও প্রক্তক্ষণ াখা 
৫.7  সাক্তব মস কার্ মার প্রফতমন  কসরেম্বয’ ২০১৫ প্রফক্ততমত - প্রফক্ততমত প্রাসন াখা 
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৬. স্বচ্ছতা ও জফাফক্তদক্তহতা 
৬.১  ক্তবরমাগ ব্যফস্থানায জন্য কপাকার রয়ন্ট ক্তনধ মাযণ ও জনসাধাযণরক 

ফক্তহতকযণ 
জুন’২০১৫ 

ক্তনরয়াগকৃত ও ফক্তহত কযন 

সম্পন্ন 
ক্তনরয়াগকৃত ও ফক্তহত  ক্তনরয়াগকৃত ও ফক্তহত ক্তজঅযএস কপাকার রয়ন্ট কভ মকতমা 

৬.২  ক্তবরমাগ ক্তনষ্পক্তত্ত সংক্রান্ত তথ্য প্ররমাজু  কক্ষরত্র ক্তবরমাগকাযীরক 

ফক্তহতকযণ  
ক্তিরসম্বয’ ২০১৫ - 50% তকযা হায ক্তজঅযএস কপাকার রয়ন্ট কভ মকতমা   

৬.৩ ক্তবরমাগ ক্তনষ্পক্তত্ত সংক্রান্ত তথ্য ওরয়ফসাআরর্ প্রকা এফং ভন্ত্রণাররয় কপ্রযণ  প্রক্ততভারসয ০৮ তাক্তযখ - ১৮ সংখ্যা ক্তজঅযএস কপাকার রয়ন্ট কভ মকতমা 

৬.৪  নরাআন ক্তবরমাগ ব্যফস্থানা দ্ধক্তত প্রফতমন  জুন, ২০১৬ - প্রফক্ততমত প্রফক্ততমত ক্তজঅযএস কপাকার রয়ন্ট  
৭. তথ্য ক্তধকায অআন ফাস্তফায়ন সংক্রান্ত কাম মক্রভ 

৭.১  তথ্য ক্তধকায অআন নুমায়ী ক্তফএভআটি’য দাক্তয়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমারদয নাভ ও 

তথ্য প্রকা (পুস্তক অকারয ও ওরয়ফসাআরর্)  

ওরয়ফসাআর্ ৩০ 

কসরেম্বয’২০১৫, পুস্তক ৩০ 

ভাচ ম’২০১৫ 
ওরয়ফসাআরর্ প্রকাক্তত  

পুস্তক অকারয 

প্রকাক্তত  
মুক্তিত ও প্রকাক্তত অযটিঅআ কপাকার রয়ন্ট 

৭.২  তথ্য ক্তধকায অআন নুমায়ী তথ্য প্রদান ক্তনরদ মক্তকা ওরয়ফসাআরর্ প্রকা  ৩০ কসরেম্বয’২০১৫ প্রকাক্তত  - প্রকাক্তত অযটিঅআ কপাকার রয়ন্ট 
৭.৩  তথ্য ক্তধকায অআন নুমায়ী সক্তক্রয়বারফ তথ্য প্রদান ক্তনশ্চত কযা  ক্তিরসম্বয, ২০১৫ ১০০ ১০০% চাক্তহদায তকযা হায অযটিঅআ কপাকার রয়ন্ট 
৭.৪  তথ্য ক্তধকায অআন নুমায়ী তথ্য ভন্ত্রণাররয় প্রক্ততরফদন কপ্রযণ  জুন’২০১৬ - ১ সংখ্যা/ফছয অযটিঅআ কপাকার রয়ন্ট 

৮. বুন্তযীণ মূল্যায়ণ   
৮.১ ক্তফএভআটি/কজরা ম মারয়য কভ মকতমারদয সাধাযণ কভ ম ননপুরেয স্বীকৃক্তত 

প্রদান  
জানুয়াযী’২০১৬ - ২ জন  প্রাসন  

কাম মক্রভ সভয়সীভা 
সূচক 

দাক্তয়ত্ব 
জুন’২০১৫ ম মন্ত জমন রক্ষু ক্তযভারয একক  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 
৯. আরনারবন টিভ 

৯.১ ক্তফএভআটি’য  আরনারবন টিভ গঠন  জুন’২০১৫ গঠিত  ০১ গঠিত  প্রাসন াখা 
৯.২ কজরা ম মারয় আরনারবন টিভ গঠন  ক্তিরসম্বয’২০১৫ - 66 সংস্থা কজরা ম মারয় ক্তপস প্রধা ন  

১০. ফারজর্ ব্যফস্থানা  

১০.১ শুদ্ধাচায ককৌর ও কভ মক্তযকল্পনা ফাস্তফায়রনয ররক্ষু ফারজর্ চাক্তহদা কপ্রযণ  ভাচ ম’২০১৬ - কপ্রক্তযত কপ্রক্তযত প্রাসন ও থ ম 
১০.২ ক্তির্ অক্তত্ত ক্তনষ্পক্তত্ত  সংক্রান্ত টিভ গঠন  ক্তিরসম্বয’২০১৫ - 1 সংখ্যা  ক্তহসাফ াখা 
১০.৩ ক্তির্ অক্তত্ত ক্তনষ্পক্তত্ত টিরভয সবা নুষ্ঠান  জুন’২০১৬ - 2 সংখ্যা ক্তহসাফ াখা 
১০.৪ ক্তি- ক্ষীয় ক্তির্ টিরভয ভাধ্যরভ সবা নুষ্ঠান জুন’২০১৬ - 1 সবায সংখ্যা  ক্তহসাফ াখা 

১১. কভ মক্তযকল্পনা ফাস্তফায়ন ক্তযফীক্ষণ 
১১.১  শুদ্ধাচায কভ মক্তযকল্পনা ফাস্তফায়ন ক্তনয়ক্তভত ক্তযফীক্ষণ ০৩(ক্ততন) ভাস ন্তয  - 2 সবা/ফছয ননক্ততকতা কক্তভটি 
১১.২  ক্তযকল্পনা হারনাগাদকযণ এফং ওরয়ফসাআরর্ প্রকা  প্রক্ততফছয ১ ১ হারনাগাদকৃত ননক্ততকতা কক্তভটি 
১১.৩ শুদ্ধাচায কভ মক্তযকল্পনা ফাস্তফায়ন প্রক্ততরফদন প্রণয়ন এফং জাতীয় শুদ্ধাচায 

ফাস্তফায়ন আউক্তনরর্ প্রক্ততরফদন কপ্রযণ  
০৩(ক্ততন) ভাস ন্তয  ০ 1 প্রক্ততরফদন/ফছয শুদ্ধাচায কপাকার রয়ন্ট 

১১.৪ শুদ্ধাচায কভ মক্তযকল্পনায কাম মক্রভ ফাস্তফায়ন জুন’২০১৬ - 80 ফাস্তফায়রনয তকযা হায  ননক্ততকতা কক্তভটি 
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(ছক-খ) 

জাতীয় শুদ্ধাচায ককৌর ক্তযফীক্ষণ ক্তসর্ 

 
 সংস্থায নাভঃ জনক্তি,কভ মসংস্থান ও প্রক্তক্ষণ ব্যুরযা 

 
 

কাম যক্রভ 
দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যয়ি/ 

প্রাসয়নক ইউয়নট 
সভি 

জানুিাযী-২০১৫, জুন-২০১৬ এয 

জন্য য়যকল্পনা 
অগ্রগয়ি য়যফীক্ষণ 

ভন্তব্য  য়বয়ি রযখা 

(Baseline) 

য়ডসসম্বয-২০১৪ 

রক্ষয 

ভাত্রা 
একক 

 অজযন 

(জানুুঃ-

জুন/১৫ 

ম যন্ত) 

১ভ 

রকািাট যায 

জুরাই/১৫-

রসসটুঃ/১৫ 

২ি 

রকািাট যায 

অস্াুঃ/১৫

-য়ডসসুঃ/১৫ 

৩ি 

রকািাট যায 

জানুুঃ/১৬-

ভার্ য/১৬ 

৪র্ য 

রকািাট যায 

এয়প্রর/১৬-

জুন/১৬ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০) (১১) (১২)  

 

১. সাাংগঠয়নক কাঠাসভা  

 

১.১ ননয়িকিা  কয়ভটি গঠন  ভহায়যর্ারক জুরাই’২০১৩ ১ ১ সাংখ্যা য়যকল্পনা ১ - - - -  

প্রকৃি ১ - - - -  

১.২  ননয়িকিা কয়ভটিয সবা আসিাজন  ননয়িকিা কয়ভটি প্রয়ি ৩(য়িন) 

ভাস অন্তয 

১ 2 সবা/ 

ফছয 

য়যকল্পনা  - - ১ ১  

প্রকৃি  - - - -  

১.৩  রজরা ম যাসি অয়পসসমূসহ ননয়িকিা 

কয়ভটি গঠন  

রজরা ম যাসিয অয়পস 

প্রধান 

জুন’২০১৬ ৪ 66 সাংখ্যা য়যকল্পনা  - - 33 33  

প্রকৃি  - - - -  

১.৪ শুদ্ধার্ায রপাকার সিন্ট য়নসিাগ  ভহায়যর্ারক/ অয়পস 

প্রধান 

জুন’২০১৫ ৪ 67 য়নসিাগকৃি য়যকল্পনা 1 - - ৩3 33  

প্রকৃি 1 - - - -  

১.৫ রপাকার সিন্ট এয দায়িত্ব/কিযব্য 

য়নধ যাযণ ও কভ যফন্টসন অন্তর্ভ যিকযণ 

ননয়িকিা কয়ভটি ও 

প্রাসন াখা 

ভার্ য’২০১৬ - য়নধ যায়যি ও 

অন্তর্ভ যি 
য়নধ যায়যি ও 

অন্তর্ভ যিকৃি 

য়যকল্পনা - -  গঠিি 

ও 

অন্তর্ভ যি 

-  

প্রকৃি       

 

২.সসর্িনিা বৃয়দ্ধ 

 

২.১   শুদ্ধার্ায রকৌর ফাস্তফািসন য়ফএভইটিসি 

প্রয়ক্ষণ আসিাজন  

স্ব-স্ব দপ্তয প্রধান জুন’২০১৬ - ৬০ প্রয়ক্ষণার্ী  

সাংখ্যা 

য়যকল্পনা - - - ৩০ ৩০  

প্রকৃি - - - - -  

২.২  রজরা ম যাসি কভ যকিযা/কভ যর্াযীসদয 

প্রয়ক্ষণ 

স্ব-স্ব দপ্তয প্রধান জুন’২০১৬ - ২০ জন য়যকল্পনা - - - ১০ ১০  

প্রকৃি - - - - -  
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৩. অআন, ক্তফক্তধ ও নীক্ততভারা সংরাধন 

             

কাম মক্রভ 
দাক্তয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/ 

প্রাসক্তনক আউক্তনর্ 
সভয় 

জানুয়াযী-২০১৫, জুন-২০১৬ এয 

জন্য ক্তযকল্পনা 
গ্রগক্তত ক্তযফীক্ষণ 

ভন্তব্য  ক্তবক্তত্ত কযখা 

(Baseline) 

ক্তিরসম্বয-২০১৪ 

রক্ষু 

ভাত্রা 
একক 

 জমন 

(জানুঃ-

জুন/১৫ 

ম মন্ত) 

১ভ 

ককায়ার্ মায 

জুরাআ/১৫-

কসরেঃ/১৫ 

২য় 

ককায়ার্ মায 

র্াঃ/১৫

-ক্তিরসঃ/১৫ 

৩য় 

ককায়ার্ মায 

জানুঃ/১৬-

ভাচ ম/১৬ 

৪থ ম 

ককায়ার্ মায 
এক্তপ্রর/১৬-

জুন/১৬ 
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০) (১১) (১২)  

৪. দক্ষিা বৃয়দ্ধ 

৪.১  প্রয়ক্ষসণয জন্য দক্ষিা বৃয়দ্ধয রক্ষত্রসমূহ 

য়র্য়িিকযণ 

প্রয়ক্ষণ/প্রাসন/কভ যসাংস্থান, 

য়ফএভইটি 

জুন’২০১৬ - ২ রক্ষত্র 

সাংখ্যা 

য়যকল্পনা - - - ১ ১  

প্রকৃি - - - - -  

৫. রসফায ভান উন্নীিকযণ 

৫.১  য়িিীি প্রজসেয য়সটিসজন র্াট যায প্রফিযন  রপাকার সিন্ট কভ যকিযা ১৫ আগস্ট’ 

২০১৫ 

- রক্ষয 

ভাত্রা  

প্রফয়িযি য়যকল্পনা - প্রফয়িযি  - - -  

প্রকৃি - প্রফয়িযি  - - -  

৫.২  ওসিফসাইট হারনাগাদকযণ  প্রাসন/ফয়হগ যভন/ 

কভ যসাংস্থান াখা 

র্রভান 

প্রয়ক্রিা 

হারনাগাদকৃ

ি 

য়নিয়ভি হারনাগাদ 

কৃি 

য়যকল্পনা হারনা 

গাদকৃি 

হারনাগাদ 

কৃি 

হারনাগাদ

কৃি 

হারনাগাদ

কৃি 

হারনাগাদ 

কৃি 

 

প্রকৃি হারনা 

গাদকৃি 

হারনাগাদ 

কৃি 

হারনাগাদ

কৃি 

হারনাগাদ

কৃি 

হারনাগাদ 

কৃি 

 

৫.৩  য়ফএভইটিসি ইন্টাযসনট সুয়ফধা প্রদান  প্রাসন াখা 

 

য়ডসসম্বয’ 

২০১৫ 

১ভ রেয়ণয  

প্রাি সকর 

কভ যকিযা  

সকর ১ভ ও ২ি 

রেয়ণয কভ যকিযা  
সুয়ফধা প্রদি 

সকর য়য়স 

য়যকল্পনা সকর ২ি 

রেয়ণ 

- - সকর 

য়য়স 

-  

প্রকৃি প্রদি - - - -  

প্রকৃি 
প্রফয়িযি 

- - - -  

৫.4  কভ যজীফন উন্নিসনয রসক্ষয 

কভ যকিযা/কভ যর্াযীসদয প্রয়ক্ষণ প্রদান 

প্রাসন াখা 

 

জুন,২০১৬ - ৬০ প্রয়ক্ষণার্ী 

সাংখ্যা 

য়যকল্পনা - - - ৩০ ৩০  

প্রকৃি - - - - -  

৫.5 দযত্র/রকাসটন আহফান রনাটি 

ওসিফসাইসট প্রকা 

প্রাসন ও প্রয়ক্ষণ াখা 

ফাসজট অনুয়ফবাগ 

জুন’২০১৫ - ১০০ িকযা 

হায  

য়যকল্পনা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০  

প্রকৃি ১০০ ১০০ - - -  

 

৫.6 সায়ব যস রাট যার প্রফিযন  প্রশাসন শাখা সসপ্টম্বর/15 - প্রফয়িযি প্রফয়িযি য়যকল্পনা        

প্রকৃি - - - - -  
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কাম মক্রভ 
দাক্তয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/ 

প্রাসক্তনক আউক্তনর্ 
সভয় 

জানুয়াযী-২০১৫, জুন-২০১৬ এয 

জন্য ক্তযকল্পনা 
গ্রগক্তত ক্তযফীক্ষণ 

ভন্তব্য  ক্তবক্তত্ত কযখা 

(Baseline) 

ক্তিরসম্বয-২০১৪ 

রক্ষু 

ভাত্রা 
একক 

 জমন 

(জানুঃ-

জুন/১৫ 

ম মন্ত) 

১ভ 

ককায়ার্ মায 

জুরাআ/১৫-

কসরেঃ/১৫ 

২য় 

ককায়ার্ মায 

র্াঃ/১৫

-ক্তিরসঃ/১৫ 

৩য় 

ককায়ার্ মায 

জানুঃ/১৬-

ভাচ ম/১৬ 

৪থ ম 

ককায়ার্ মায 
এক্তপ্রর/১৬-

জুন/১৬ 
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০) (১১) (১২)  

 

৬. স্বচ্চতা ও জফাফক্তদক্তহতা 

৬.১  ক্তবরমাগ ব্যফস্থানায জন্য কপাকার 

রয়ন্ট ক্তনধ মাযণ ও জনসাধযণরক 

ফক্তহতকযণ 

ক্তজঅযএস কপাকার রয়ন্ট 

কভ মকতমা 
ক্তনরয়াগকৃত ও 

ফক্তহত 
- ক্তনরয়াগকৃত 

ও  

ফক্তহত 

ক্তনরয়াগকৃত 

ও  

ফক্তহত 

ক্তযকল্পনা ক্তনরয়াগকৃত 

ও  

ফক্তহত 

- - - -  

প্রকৃত ক্তনরয়াগকৃত 

ও  

ফক্তহত 

- - - -  

৬.২  ক্তবরমাগ ক্তনষ্পক্তত্ত সংক্রান্ত তথ্য প্ররমাজু 

কক্ষরত্র ক্তবরমাগকাযীরক ফক্তহতকযণ 
কপাকার রয়ন্ট ও  

ক্তজঅযএস  
ক্তিরসম্বয’ 

২০১৫ 
- ৫০% তকযা 

হায 
ক্তযকল্পনা - - ১০ ২০ ২০  
প্রকৃত - - - - -  

৬.৩ ক্তবরমাগ ক্তনষ্পক্তত্ত সংক্রান্ত তথ্য 

ওরয়ফসাআরর্ প্রকা এফং  প্রাসক্তনক 

ভন্ত্রণাররয় কপ্রযণ 

ক্তজঅযএস কপাকার রয়ন্ট 

কভ মকতমা 
প্রক্ততভারসয 

০৮ তাক্তযখ 
- ১৮ সংখ্যা ক্তযকল্পনা ৬ ৩ ৩ ৩ ৩  

প্রকৃত ৬ ৩ - - -  

৬.৪  নরাআন ক্তবরমাগ ব্যফস্থানা দ্ধক্তত 

প্রফতমন 
ক্তজঅযএস কপাকার 

রয়ন্ট,  
জুন, ২০১৬ - প্রফক্ততমত প্রফক্ততমত ক্তযকল্পনা - - - - -  

প্রকৃত - - - - -  
 

৭. তথ্য ক্তধকায অআন ফাস্তফায়ন সংক্রান্ত কাম মক্রভ 

৭.১  তথ্য ক্তধকায অআন নুমায়ী ক্তফএভআটিয 

দাক্তয়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমারদয নাভ ও তথ্য 

প্রকা (পুস্তক অকারয ও ওরয়ফসাআরর্) 

অযটিঅআ কপাকার রয়ন্ট ওরয়ফসাআর্ ৩০ 

কসরেম্বয’২০১৫, 

পুস্তক ৩০ 

ভাচ ম’২০১৫ 

ওরয়ফসাআরর্ 

প্রকাক্তত 
পুস্তক 

অকারয 

প্রকাক্তত 

মুক্তিত ও 

প্রকাক্তত 
ক্তযকল্পনা - ওরয়ফসাআরর্ - পুস্তক -  
প্রকৃত - ওরয়ফসাআর্ -  -  

৭.২  তথ্য ক্তধকায অআন নুমায়ী তথ্য প্রদান 

ক্তনরদ মক্তকা ওরয়ফসাআরর্ প্রকা 
অযটিঅআ কপাকার রয়ন্ট ৩০ 

কসরেম্বয’২০১৫ 
প্রকাক্তত প্রকাক্তত প্রকাক্তত ক্তযকল্পনা - - - প্রকাক্তত -  

প্রকৃত - - - - -  
৭.৩  তথ্য ক্তধকায অআন নুমায়ী সক্তক্রয়বারফ 

তথ্য প্রদান ক্তনশ্চত কযা 
অযটিঅআ কপাকার রয়ন্ট ক্তিরসম্বয, 

২০১৫ 
- ১০০ চাক্তহদায 

তকযা হায 
ক্তযকল্পনা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০  
প্রকৃত ১০০ ১০০ - - -  

৭.৪  তথ্য ক্তধকায অআন নুমায়ী তথ্য 

ভন্ত্রণাররয় প্রক্ততরফদন কপ্রযণ 
অযটিঅআ কপাকার রয়ন্ট জুন’২০১৬ 

- ১ সংখ্যা/ফছয 

ক্তযকল্পনা - - - - -  
প্রকৃত - - - - -  
প্রকৃত - - - - -  

 

৮. বুন্তযীণ মূল্যায়ন 

৮.১ ক্তফএভআটি /কজরা ম মারয়য 

ক্তপসসমূরহয কভ মকতমারদয সাধাযণ 

কভ ম ননপুরেয স্বীকৃক্তত প্রদান 

প্রাসন াখা জানুয়াযী’২০১

৬ 
- ২ জন ক্তযকল্পনা - - - - ২  

প্রকৃত - - - - -  
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কাম যক্রভ 
দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যয়ি/ 

প্রাসয়নক ইউয়নট 
সভি 

জানুিাযী-২০১৫, জুন-২০১৬ এয 

জন্য য়যকল্পনা 
অগ্রগয়ি য়যফীক্ষণ 

ভন্তব্য  য়বয়ি রযখা 

(Baseline) 

য়ডসসম্বয-২০১৪ 

রক্ষয 

ভাত্রা 
একক 

 অজযন 

(জানুুঃ-

জুন/১৫ 

ম যন্ত) 

১ভ 

রকািাট যায 

জুরাই/১৫-

রসসটুঃ/১৫ 

২ি 

রকািাট যায 

অস্াুঃ/১৫

-য়ডসসুঃ/১৫ 

৩ি 

রকািাট যায 

জানুুঃ/১৬-

ভার্ য/১৬ 

৪র্ য 

রকািাট যায 

এয়প্রর/১৬-

জুন/১৬ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০) (১১) (১২)  

৯. ইসনাসবন টিভ 

৯.১ য়ফএভইটি’য ইসনাসবন টিভ গঠন  প্রাসন াখা জুন’২০১৫ গঠিি ১ সাংখ্যা  য়যকল্পনা ১ - - - -  

প্রকৃি ১ - - - -  

৯.২ রজরা ম যাসিয অয়পসসমূসহয 

ইসনাসবন টিভ গঠন 

সেলা র্ যায়ের অফপস 

প্রধান 

য়ডসসম্বয’২০১৫ - 66 সাংখ্যা য়যকল্পনা - - - 33 33  

প্রকৃি - - - - -  

১০. ফাসজট ব্যফস্থানা 

১০.১ শুদ্ধার্ায রকৌর ও কভ যয়যকল্পনা 

ফাস্তফািসনয রসক্ষয ফাসজট র্ায়হদা 

রপ্রযণ 

প্রাসন াখা ও রপাকার 

সিন্ট কভ যকিযা 

ভার্ য’২০১৬ - - - য়যকল্পনা - - - - -  

প্রকৃি - - - - -  

১০.২ অয়ডট আয়ি য়নষ্পয়ি সাংক্রান্ত টিভ 

গঠন 

প্রাসন াখা য়ডসসম্বয’২০১৫ - 1 সাংখ্যা য়যকল্পনা - - 1 - -  

প্রকৃি - - - - -  

১০.৩ অয়ডট আয়ি য়নষ্পয়ি টিসভয সবা 

অনুষ্ঠান 

প্রাসন াখা জুন’২০১৬ - 
2 সাংখ্যা 

য়যকল্পনা - - - 1 1  

প্রকৃি - - -    

১০.৪ য়ি-ক্ষীি অয়ডট টিসভয ভাধ্যসভ সবা 

অনুষ্ঠান 

প্রাসন জুন’২০১৬  
1 সবায সাংখ্যা  

য়যকল্পনা - - - - ১  

প্রকৃি - - - - -  

১১. কভ যয়যকল্পনা ফাস্তফািন য়যফীক্ষণ 

১১.১  শুদ্ধার্ায কভ যয়যকল্পনা ফাস্তফািন 

য়নিয়ভি য়যফীক্ষণ 

ননয়িকিা কয়ভটি ০৩(য়িন) ভাস 

অন্তয  

- 2 সবা/ফছয য়যকল্পনা - - - ১ ১  

প্রকৃি - - - - -  

১১.২  য়যকল্পনা হারনাগাদকযণ এফাং 

ওসিফসাইসট প্রকা 

ননয়িকিা কয়ভটি প্রয়িফছয ১ ১ হারনাগাদ

কৃি 

য়যকল্পনা - - - 1 -  

প্রকৃি - - - - -  

১১.৩  শুদ্ধার্ায কভ যয়যকল্পনা ফাস্তফািন 

প্রয়িসফদন প্রণিন এফাং জািীি শুদ্ধার্ায 

ফাস্তফািন ইউয়নসট প্রয়িসফদন রপ্রযণ 

শুদ্ধার্ায রপাকার সিন্ট ০৩(য়িন) ভাস 

অন্তয  

- 1 প্রয়িসফদন/ 

ফছয 

য়যকল্পনা - - - - ১  

প্রকৃি - - - - -  

১১.৪ শুদ্ধার্ায কভ যয়যকল্পনায কাম যক্রভ 

ফাস্তফািন  

ননয়িকিা কয়ভটি জুন’২০১৬ - ১০০ - য়যকল্পনা - - - ১০০ ১০০  

প্রকৃি - - - - -  
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