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 জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-রয ল্পনা প্রণয়ন ও ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষণ  াঠামভা, ২০১৮-২০১৯ 

 

দপ্তয/ংস্থায নাভ: ফাংরামদ h©টন  যামযন        

 াম মক্রভ  ভ মম্পাদন সূচ  সূচম য 

ভান 

এ   ফাস্তফায়নয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০১৮-২০১৯ 

অথ মফছমযয 

রক্ষযভাত্রা 

অগ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  ভন্তব্য 

রক্ষযভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ ক ায়াট মায  ২য় ক ায়াট মায  ৩য় ক ায়াট মায  ৪থ ম ক ায়াট মায কভাট 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

 ১. প্রারতষ্ঠারন  ব্যফস্থা...........................১১ 

১.১ ননরত তা  রভটিয বা   অনুরষ্ঠত বা ৪ ংখ্যা প্রান রফবাগ ৪ রক্ষযভাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন       

১.২. ননরত তা  রভটিয বায রদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন  ফাস্তফারয়ত রদ্ধান্ত ৪ % প্রান রফবাগ ১০০ রক্ষযভাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০   

অজমন       

১.৩ স্ব স্ব ওময়ফাইমট শুদ্ধাচায কফাফক্স 

ারনাগাদ যণ 

কফাফক্স ারনাগাদকৃত ১ তারযখ প্রান রফবাগ ৩১.০৭.২০১৮ 

৩১.১০.২০১৮ 

৩১.০১.২০১৯ 

৩১.০৩.২০১৯ 

রক্ষযভাত্রা ৩১.০৭.২০১৮ ৩১.১০.২০১৮ 

 

৩১.০১.২০১৯ 

 

৩১.০৩.২০১৯   

অজমন       

১.৪ উত্তভ চচ মায (Best Practice) তারর া 

প্রণয়ন  ময ভন্ত্রণারয় রফবামগ কপ্রযণ 

উত্তভ চচ মায তারর া 

কপ্ররযত 

২ তারযখ প্রান রফবাগ ৩১.১২.২০১৮ রক্ষযভাত্রা  ৩১.১২.২০১৮     

অজমন       

২. দক্ষতা ও ননরত তায উন্নয়ন.....................৭ 

২.১ অংীজমনয (stakeholder) অংগ্রমণ 

বা  

অনুরষ্ঠত বা ২ ংখ্যা ভাম মটিং ও 

জনংমমাগ 

রফবাগ 

২ রক্ষযভাত্রা  ১  ১    

অজমন       

২.২ ফ  এয  ভ ম তমা- ভ মচাযীমদয অংগ্রমণ 

রনয়রভত উরস্থরত রফরধভারা ১৯৮২; য ারয 

 ভ মচাযী আচযণ রফরধভারা ১৯৭১ এফং রচফারয় 

রনমদ মভারা ২০১৪ ম্পম ম মচতনতা বৃরদ্ধমূর  

বা/প্ররক্ষণ আময়াজনা অনুরু অন্যান্য 

রফরধ/রফধান ম্পম ম আমরাচনা (প্রমমাজয কক্ষমত্র) 

অংগ্রণ াযী/প্ররক্ষণা

থী 

৩ ংখ্যা রটিএর রফবাগ ৪০ রক্ষযভাত্রা ১০ ১০ ১০ ১০   

অজমন       

২.৩ জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর রফলময়  ভ ম তমা-

 ভ মচাযীমদয প্ররক্ষন প্রদান 

জনঘন্টা ২ ংখ্যা NHTTI ২৪০ রক্ষযভাত্রা ৬০ ৬০ ৬০ ৬০    

অজমন        

৩. শুদ্ধাচায প্ররতষ্ঠায ায়  আইন/রফরধ/নীরতভারা/ম্যানুময়র ও প্রজ্ঞান/রযত্র-এয ফাস্তফায়ন এফং প্রমমাজয কক্ষমত্র খড়া প্রণয়ন.......................১০ 

৩.১ শুদ্ধাচায প্ররতষ্ঠায ায়   প্রজ্ঞান/রযত্র-

জাযী যণ/প্ররতারন  

 

 

ev¯ÍevqbK…K ১০ % প্রান রফবাগ ১০০ রক্ষযভাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন       
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 াম মক্রভ  ভ মম্পাদন সূচ  সূচম য 

ভান 

এ   ফাস্তফায়নয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০১৮-২০১৯ 

অথ মফছমযয 

রক্ষযভাত্রা 

অগ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  ভন্তব্য 

রক্ষযভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ ক ায়াট মায  ২য় ক ায়াট মায  ৩য় ক ায়াট মায  ৪থ ম ক ায়াট মায কভাট 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৪. তথ্য অধধকার সম্পধকিত কার্ িক্রম.................................১৪ 

৪.১ স্ব স্ব ওময়ফাইমট তথ্য অরধ ায আই ন 

ারনাগাদ যণ 

কফাফক্স ারনাগাদকৃত ১ তারযখ আইরটি রফবাগ ৩১.০৭.২০১৮ 

৩১.১০.২০১৮ 

৩১.০১.২০১৯ 

৩১.০৩.২০১৯ 

রক্ষযভাত্রা ৩১.০৭.২০১৮ 

 

৩১.১০.২০১৮ 

 

৩১.০১.২০১৯ 

 

৩১.০৩.২০১৯    

 

অজমন       

৪.২ তথ্য অরধ ায আইমনয আওতায় দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

 ভ ম তমা (রডও) ও রফ ল্প দারয়ত্বপ্রাপ্ত  ভ ম তমায 

অনরাইন প্ররক্ষণ ম্পাদন 

অনরাইন প্ররক্ষমণয 

নদ প্রাপ্ত 

২ ংখ্যা প্রান ১ রক্ষযভাত্রা    ১   

অজমন       

৪.৩ দুদম  স্থারত টরাইন নম্বয ১০৬ (কটার রি) 

স্ব স্ব তথ্য ফাতায়মন ংযুি যণ এফং তা 

 ভ ম তমা- ভ মচাযীমদযম  অফরত যণ 

তথ্য ফাতায়মন 

ংমমারজত ও  ভ ম তমা-

 ভ মচাযী অফরত 

১ তারযখ আইরটি রফবাগ ৩১.১২.২০১৮ 

 

রক্ষযভাত্রা       

অজমন       

৪.৪ তথ্য ফাতায়মন ংমমারজত ংরিষ্ট তথ্যমূ 

ারনাগাদ যণ 

তথ্য ফাতায়ন 

ারনাগাদকৃত 

২ তারযখ আইরটি রফবাগ ৩১.০৭.২০১৮ 

৩১.১০.২০১৮ 

৩১.০১.২০১৯ 

৩১.০৩.২০১৯ 

রক্ষযভাত্রা ৩১.০৭.২০১৮ 

 

৩১.১০.২০১৮ 

 

৩১.০১.২০১৯ 

 

৩১.০৩.২০১৯   

অজমন       

৪.৫ তথ্য অরধ ায আইন ২০০৯; জনস্বাথ ম ংরিষ্ট 

তথ্য প্র া (সুযক্ষা) আইন, ২০১১ এফং জনস্বাথ ম 

ংরিষ্ট তথ্য প্র া (সুযক্ষা) রফরধভারা, ২০১৭ 

ম্পম ম  ভ ম তমা- ভ মচাযীমদযম  অফরত যণ 

  ভ ম তমা- ভ মচাযী 

অফরত 

৬ ংখ্যা প্রান রফবাগ ৪০ রক্ষযভাত্রা ১০ ১০ ১০ ১০   

অজমন       

৪.৬ স্বপ্রমণারদত তথ্য প্র া রনমদ মর া ারনাগাদ 

 ময ওময়ফাইমট প্র া 

ারনাগাদকৃত রনমদ মর া 

ওময়ফাইমট প্র ারত 

২ তারযখ আইরটি রফবাগ ০১.৩১.২০১৮ রক্ষযভাত্রা   ০১.৩১.২০১৮    

অজমন       

৫. ই-গবন্যমন্স ও ফাস্তফায়ন...........................................১৩ 

৫.১  দাপ্তরয   ামজ অনরাইন কযন্স রমেভ 

(ই-কভইর/এএভএ)-এয ব্যফায 

ই-কভইর/ এএভএ 

ব্যফহৃত 

২ % আইরটি ও 

 র রফবাগ 
৮০ রক্ষযভাত্রা ৮০ ৮০ ৮০ ৮০    

অজমন       

৫.২ রবরডও/অনরাইন/কটরর নপামযন্স আময়াজন 

(স্কাইম/ম্যামঞ্জায/বাইফায ব্যফায) 

অনুরষ্ঠত  নপামযন্স ৩ ংখ্যা আইরটি ও 

 র রফবাগ 
৪ রক্ষযভাত্রা ১ ১ ১ ১   

অজমন       

৫.৩ দাপ্তরয   র  ামজ ইউরনম াড ব্যফায ইউরনম াড ব্যফহৃত ২ % আইরটি ও 

 র রফবাগ 

১০০ রক্ষযভাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০   

অজমন       
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 াম মক্রভ  ভ মম্পাদন সূচ  সূচম য 

ভান 

এ   ফাস্তফায়নয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০১৮-২০১৯ 

অথ মফছমযয 

রক্ষযভাত্রা 

অগ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  ভন্তব্য 

রক্ষযভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ ক ায়াট মায  ২য় ক ায়াট মায  ৩য় ক ায়াট মায  ৪থ ম ক ায়াট মায কভাট 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৫.৪ ই-কটন্ডায/ই-রজর-এয ভাধ্যমভ ক্রয়  াম ম- 

ম্পাদন 

ই-কটন্ডায ম্পারদত ২ % আইরটি ও 

 র রফবাগ 
৮০ রক্ষযভাত্রা ৮০ ৮০ ৮০ ৮০   

অজমন       

৫.৫ দপ্তয/ংস্থায চালুকৃত অনরাইন/ই-কফায 

ব্যফায  ময নাগরয  ভস্যায ভাধান 

অনরাইন/ই-কফায 

ব্যফায রযফীক্ষণকৃত 

৩ % আইরটি ও 

 র রফবাগ 
১০০ রক্ষযভাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০   

অজমন       

৫.৬ কাার রভরডয়ায ব্যফায  ময নাগরয  

ভস্যায ভাধান 

ভস্যা ভাধানকৃত ১ % আইরটি ও 

 র রফবাগ 
১০০ রক্ষযভাত্রা        

অর্জন       

৬. উদ্ভাফনী উমযাগ ও কফা দ্ধারত জী যণ..................................৫  

৬.১ ফারল ম  উদ্ভাফন  ভ ম-রয ল্পনা ২০১৮-১৯ 

প্রণয়ন 

 ভ ম-রয ল্পনা প্রণীত ১ তারযখ চীপ ইমনামবন 

অরপায 

১৪.৮.২০১৮ রক্ষযভাত্রা ১৪.৮.২০১৮       

অজমন       

৬.২ ফারল ম  উদ্ভাফন  ভ মরয ল্পনায় অন্তমভূি 

 াম মক্রভ ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফারয়ত উদ্ভাফনী 

 াম মক্রভ 

২ % ংরিষ্ট 

 ভ ম তমা 

১০০ রক্ষযভাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০   

অজমন       

৬.৩ চালুকৃত উদ্ভাফন উমযাগ/জীকৃত কফা 

রযফীক্ষণ 

চালুকৃত কফা 

রযফীক্ষণকৃত 

২ ংখ্যা ংরিষ্ট 

 ভ ম তমা 

১০০ রক্ষযভাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০   

অজমন       

৭. স্বচ্ছতা ও জফাফরদর রিারী যণ.....................................১৬ 

৭.১  ররএ ২০০৬-এয ধাযা ১১(২) ও ররআয 

২০০৮-এয রফরধ ১৬(৬) অনুমায়ী ক্রয়-রয ল্পনা 

২০১৮-২০১৯ প্রণয়ন 

ক্রয়-রয ল্পনা প্রণীত ৩ তারযখ পূতম ও ক ন্দ্রীয় 

কোয 

৩১.০৭.২০১৮ 

৩১.১০.২০১৮ 

৩১.০১.২০১৯ 

৩১.০৩.২০১৯ 

রক্ষযভাত্রা ৩১.০৭.২০১৮ 

 

৩১.১০.২০১৮ 

 

৩১.০১.২০১৯ 

 

৩১.০৩.২০১৯    

অজমন       

৭.২  স্ব স্ব ওময়ফাইমটয অরবমমাগ প্ররত ায 

ব্যফস্থা (GRS) কফাফক্স ারনাগাদ যণ 

ওময়ফাইমট 

ারনাগাদকৃত 

১ তারযখ আইরটি  

রফবাগ 

৩১.০৭.২০১৮ 

৩১.১০.২০১৮ 

৩১.০১.২০১৯ 

৩১.০৩.২০১৯ 

রক্ষযভাত্রা ৩১.০৭.২০১৮ 

 

৩১.১০.২০১৮ 

 

৩১.০১.২০১৯ 

 

৩১.০৩.২০১৯   

অজমন       

৭.৩ দপ্তয/ংস্থায কফা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

(রটিমজন চাট মায) ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষণ 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত 

রযফীক্ষণকৃত 

৪ % প্রান রফবাগ ১০০ রক্ষযভাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০   

অজমন       

৭.৪ দপ্তর/সংস্থার শাখা/অধধশাখা 

ধরদশ িন/আকধিক ধরদশ িন 

রযদ মন/আ রি  

রযদ মন ম্পন্ন 

২ ংখ্যা ংরিষ্ট 

 ভ ম তমা 

১২ রক্ষযভাত্রা ৪ ৪ ৪ ৪   

অজমন       



4 

 

 াম মক্রভ  ভ মম্পাদন সূচ  সূচম য 

ভান 

এ   ফাস্তফায়নয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০১৮-২০১৯ 

অথ মফছমযয 

রক্ষযভাত্রা 

অগ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  ভন্তব্য 

রক্ষযভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ ক ায়াট মায  ২য় ক ায়াট মায  ৩য় ক ায়াট মায  ৪থ ম ক ায়াট মায কভাট 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৭.৫ রচফারয় রনমদ মভারা ২০১৪ এয অনুমায়ী 

নরথয কেরণ রফন্যা যণ 

নরথ কেরণ রফন্যাকৃত ৪ %  র 

রফবাগ/াখা 

প্রধান 

১০০ রক্ষযভাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০   

অজমন ১০০ ১০০ ১০০ ১০০   

৭.৬ গণশুনানী আয় াজন আময়ারজত গণশুনানী ২ % ংরিষ্ট 

 ভ ম তমা 

১০০ রক্ষযভাত্রা       

অজমন       

৮. দপ্তয/ংস্থায শুদ্ধাচায ংরিষ্ট অন্যান্য  াম মক্রভ........................৬ (রনমদর ম ায় ংমমারজত তারর া কথম   ভমক্ষ ৩টি  াম মক্রভ রনফ মাচন  যমত মফ) 

৮.১ ম মটন কফা প্তা চালু যণ এফং প্রদত্ত কফা 

রনয়রভত ভরনটরযং 

 

 ২ % প্রান রফবাগ ১০০ রক্ষযভাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন       

৮.২ ফম য়া রফদুযৎ, ারন ও জ্বারানী রফর রযমাধ 

 যা 

 ২ % াধাযণ কফা 

াখা 

১০০ রক্ষযভাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন        

৮.৩ ভুরভ উন্নয়ন  য রযমাধ  যা  ২ % এমেট রফবাগ 

ও  র ইউরনট 

১০০ রক্ষযভাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন        

৯. শুদ্ধাচায চচ মায জন্য পুযস্কায/প্রমণাদনা প্রদান............................৩  

৯.১ ‘শুদ্ধাচায পুযস্কায প্রদান নীরতভারা, ২০১৭’ 

এফং ভরন্ত্ররযলদ রফবামগয ১৩.৩.২০১৮ তারযমখয 

০৪.০০.০০০০.৮২২.১৪.০৪২.১৬.০৫৩ নম্বয 

ষ্পেী যণ ত্র অনুমায়ী শুদ্ধাচায পুযস্কায প্রদান 

প্রদত্ত পুযস্কায ৩ ংখ্যা প্রান 

রফবাগ/ংরিষ্ট 

 রভটি 

৪ রক্ষযভাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন       

১০. অথ ি বরাদ্দ.................................................................৫ 

১০.১ শুদ্ধাচার কম ি-ধরকল্পনা  অর্ন্িভুক্ত ধবধিন্ন 

কাম মক্রম বাস্তবা য়নর জন্য বরাদ্দকৃত অয়থ ির 

আনুমাধনক ধরমাণ 

অথ ি বরাদ্দকৃত  ৫ রক্ষ 

টা া 

 ২.০০ রক্ষযভাত্রা .৫০ .৫০ .৫০ .৫০    

অজমন       

১১. রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন...................................................১০ 

১১.১ জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-রয ল্পনা, 

২০১৮-১৯ প্রণয়ন  ময ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/যাষ্ট্রীয় 

প্ররতষ্ঠামনয রফবামগ দারখর 

প্রণীত  ভ ম-রয ল্পনা 

দারখরকৃত 

৩ তারযখ শুদ্ধাচায 

কপা ার ময়ন্ট 

০৩.০৭.২০১৮ রক্ষযভাত্রা        

অজমন       

১১.২ রনধ মারযত ভময় নত্রভার  রযফীক্ষণ 

প্ররতমফদন ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/যাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠামন 

রফবামগ দারখর 

নত্রভার  প্ররতমফদন 

দারখরকৃত 

২ ংখ্যা শুদ্ধাচায 

কপা ার ময়ন্ট 

৪ রক্ষযভাত্রা ১ ১ ১ ১   

অজমন       

১১.৩ আওতাধীন আঞ্চরর /ভাঠ ম মাময়য 

 াম মারয়ম  জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-

রয ল্পনা, ২০১৮-১৯ প্রণয়মনয রনমদ মনা প্রদান 

প্রদত্ত রনমদ মনা ১ তারযখ শুদ্ধাচায 

কপা ার ময়ন্ট 

১৪ জুন ২০১৮ রক্ষযভাত্রা       

অজমন       
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 াম মক্রভ  ভ মম্পাদন সূচ  সূচম য 

ভান 

এ   ফাস্তফায়নয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০১৮-২০১৯ 

অথ মফছমযয 

রক্ষযভাত্রা 

অগ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  ভন্তব্য 

রক্ষযভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ ক ায়াট মায  ২য় ক ায়াট মায  ৩য় ক ায়াট মায  ৪থ ম ক ায়াট মায কভাট 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১১.৪ আওতাধীন আঞ্চরর /ভাঠ ম মাময়য  াম মারময় 

জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-রয ল্পনা, ২০১৮-১৯ 

প্রণয়মনয রনরভত্ত  ভ মারা আময়াজন 

আময়ারজত  ভ মারা ২ তারযখ শুদ্ধাচায 

কপা ার ময়ন্ট 

৫ জুরাই 

২০১৮ 

রক্ষযভাত্রা       

অজমন       

১১.৫ আওতাধীন আঞ্চরর /ভাঠ ম মাময়য  াম মারয় 

 র্তম  প্রণীত/দারখরকৃত জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর 

রযফীক্ষণ প্ররতমফদমনয ওয রপডব্যা  প্রদান 

অনুরষ্ঠত রপডব্যা  বা ২ ংখ্যা শুদ্ধাচায 

কপা ার ময়ন্ট 

৪ রক্ষযভাত্রা ১ ১ ১ ১   

অজমন       
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জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-রয ল্পনা প্রণয়ন ও ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষণ  াঠামভা, ২০১৮-২০১৯ 

 

দপ্তয/ংস্থায নাভ: ফাংরামদ ম মটন  যমামযন        

 াম মক্রভ  ভ মম্পাদন সূচ  সূচম য 

ভান 

এ   ফাস্তফায়নয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০১৮-২০১৯ 

অথ মফছমযয 

রক্ষযভাত্রা 

অগ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  ভন্তব্য 

রক্ষযভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ 

ক ায়াট মায  

২য় 

ক ায়াট মায  

৩য় 

ক ায়াট মায  

৪থ ম 

ক ায়াট মায 

কভাট 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৮. দপ্তয/ংস্থায শুদ্ধাচায ংরিষ্ট অন্যান্য  াম মক্রভ 

৮.১ কফা প্তায় চালুকৃত ও প্রদত্ত কফা  াম মক্রভ 

ভরনটরযং 

 াম মক্রভ রযফীক্ষণকৃত  %   রক্ষযভাত্রা        

অজমন       

৮.২ দপ্তমযয কফামূল্য/রপ গ্রমণয কক্ষমত্র গৃীত 

অমথ ময যরদ প্রদান রনরিত যণ 

যরমদয ভাধ্যমভ কফামূল্য 

গুীত 

 %   রক্ষযভাত্রা       

অজমন       

৮.৩ ফম য়া রফদুযৎ, ারন ও জ্বারানীয় রফর প্রদান ফম য়া রফর প্রদানকৃত  %   রক্ষযভাত্রা       

অজমন       

৮.৪ যাজস্ব ও উন্নয়ন খামতয ক ায়াট মায রবরত্ত  

ফযাদ্দ ভয়ভত ছাড় রনরিত যণ 

ভয়ভত ফযাদ্দ ছাড়কৃত  %   রক্ষযভাত্রা       

অজমন       

৮.৫ ননরত তা ম্পর মত কাোয/ররপমরট/বাজ 

নতরযয ও রফররয ব্যফস্থা গ্রণ 

প্রস্তুত/রফররকৃত/কাোয/ 

ররপমরট/ডা  

 ংখ্যা   রক্ষযভাত্রা       

অজমন       

৮.৬ রফদুযৎ, ারন ও জারানীয (কতর/গ্যা) এয 

ােয়ী/মফ মাত্তভ ব্যফায রনরিত যণ 

াশ্যয়ী ব্যফায রনরিতকৃত  %   রক্ষযভাত্রা       

অজমন       

৮.৭  ভ ম তমা- ভ মচাযী ফদরর ামর প্ররভত রনয়ভ-

নীরত অনুযণ 

প্ররভত নীরত অনুসৃত  %   রক্ষযভাত্রা       

অজমন       

৮.৮ ভূরভ উন্নয়ন  য রযমাধ  য রযমারধত  টা া   রক্ষযভাত্রা       

অজমন       

 


