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জাতীয় শুদ্ধাচার বকৌশল কম ড-পশরকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অগ্রগশত পশরবীক্ষণ কাঠাদমা, ২০১৮-২০১৯ 

মন্ত্রণালয় /শবভাগ/ রাষ্ট্রীয় প্রশতষ্ঠাদনর নাম: বাাংলাদেশ মাদ্রাসা শশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা 

কার্ ডক্রদমর নাম কম ডসম্পােন 

সূচক 

 

সূচদকর 

মান 

একক 

 

বাস্তবায়দনর

োশয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যশি/পে 

২০১৮-২০১৯ 

অর্ ডবছদরর 

লক্ষযমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগশত পশরবীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  মন্তব্য 

লক্ষযমাত্রা/ 

অজডন 

১ম 

বকায়ার্ ডার 

২য় 

বকায়ার্ ডার 

৩য় 

বকায়ার্ ডার 

৪র্ ড 

বকায়ার্ ডার 

বমার্ 

অজডন 

অশজডত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৪ ১৫ 

১. প্রাশতষ্ঠাশনক ব্যবস্থা………………………………১১ 

১.১ ননশতকতা কশমটির সভা   অনুশষ্ঠত সভা ৪ সাংখ্যা বচয়ারম্যান ৪ লক্ষযমাত্রা 1 1 1 1    

অজডন 1 1     

1.2 ননশতকতা কশমটির সভার শসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন  

বাস্তবাশয়ত 

শসদ্ধান্ত 

৪ % NIS 

Focal 

point 

১০০% লক্ষযমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজডন 50% 50%     

১.৩ স্ব স্ব ওদয়বসাইদর্ শুদ্ধাচার বসবাবক্স 

হালনাগােকরণ 

বসবাবক্স 

হালনাগােকৃত 

১ তাশরখ NIS 

Focal 

point 

৪ লক্ষযমাত্রা 25 

বসদেম্বর 

2018 

25 

শর্দসম্বর 

2018 

25 

বফ্ব্রুয়াশর 

2019 

25 

জুন 

2019 

   

অজডন       

১.৪ উত্তম চচ ডার (best practice) 

তাশলকা প্রণয়ন কদর মশন্ত্রপশরষে শবভাদগ 

বপ্ররণ 

উত্তম চচ ডার 

তাশলকা বপ্রশরত 

২ তাশরখ সকল উইাং 1 লক্ষযমাত্রা  31 

অদটাবর 

2018 

     

অজডন  1     

২. েক্ষতা ও ননশতকতার উন্নয়ন……………………..…. ৭ 

২.১ অাংশীজদনর (stakeholder) 

অাংশগ্রহদণ  সভা 

অনুশষ্ঠত সভা ২ সাংখ্যা শবএমইশব ৮ লক্ষযমাত্রা 2 2 2 2    

অজডন 2 2     

২.২ কম ডকতডা-কম ডচাশরদের অাংশগ্রহদণ 

শনয়শমত উপশহহশত শবশিমালা ১৯৮২; 

সরকাশর কম ডচাশর আচারণ শবশিমালা 

১৯৭৯ এবাং সশচবালয় শনদে ডশমালা ২০১৪ 

সম্পদকড সদচতনতা বৃশদ্ধমূলক 

সভা/প্রশশক্ষণ আদয়াজন 

অাংশগ্রহণকারী/ 

প্রশশক্ষণার্ী 

৩ সাংখ্যা শবএমইশব ৫০ লক্ষযমাত্রা 

 

 

12 12 12 14    

অজডন 12 12     

২.৩ জাতীয় শুদ্ধাচার বকৌশল শবষদয় 

কম ডকতডা-কম ডচাশরদের প্রশশক্ষণ প্রোন 

প্রশশক্ষণার্ী ২ সাংখ্যা শবএমইশব 60 লক্ষযমাত্রা 15 15 15 15    

অজডন 15 15     
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কার্ ডক্রদমর নাম কম ডসম্পােন 

সূচক 

 

সূচদকর 

মান 

একক 

 

বাস্তবায়দনর

োশয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যশি/পে 

২০১৮-২০১৯ 

অর্ ডবছদরর 

লক্ষযমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগশত পশরবীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  মন্তব্য 

লক্ষযমাত্রা/ 

অজডন 

১ম 

বকায়ার্ ডার 

২য় 

বকায়ার্ ডার 

৩য় 

বকায়ার্ ডার 

৪র্ ড 

বকায়ার্ ডার 

বমার্ 

অজডন 

অশজডত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৪ ১৫ 

3. শুদ্ধাচার প্রশতষ্ঠায় সহায়ক আইন/শবশি/নীশতমালা/ম্যানুদয়ল প্রণয়ন/সাংস্কার/হালনাগােকরণ ও প্রজ্ঞাপন/পশরপত্র জাশর………….১০ 

৩.১ 

 

     লক্ষযমাত্রা        

অজডন       

৩.২ 

 

     লক্ষযমাত্রা        

অজডন       

৩.৩              

        

৪. তথ্য অশিকার সম্পশকডত কার্ ডক্রম  …………………….১৪  

৪.১ স্ব স্ব ওদয়বসাইদর্ তথ্য অশিকার   

বসবাবক্স হালনাগােকরণ  

বসবাবক্স 

হালনাগােকৃত 

১ তাশরখ োশয়ত্বপ্রাপ্ত ও 

আইশসটি বসল 

 লক্ষযমাত্রা 25 

বসদেম্বর 

2018 

25 

শর্দসম্বর 

2018 

25 

বফ্ব্রুয়াশর 

2019 

25 

জুন 

2019 

   

অজডন       

৪.২ তথ্য অশিকার আইদনর আওতায়  

োশয়ত্বপ্রাপ্ত কম ডকতডা (শর্ও) ও শবকল্প 

োশয়ত্বপ্রাপ্ত কম ডকতডার অনলাইন প্রশশক্ষণ 

সম্পােন 

অনলাইন 

প্রশশক্ষদণর  

সনে প্রাপ্ত 

২ তাশরখ শবএমইশব 1 লক্ষযমাত্রা 

 

 15 

অদটাবর 

2018 

1 1    

অজডন       

৪.৩ দুেদক হহাশপত হর্লাইন নম্বর ১০৬ 

(বর্াল শি) স্ব স্ব তথ্য বাতায়দন 

সাংযুিকরণ এবাং তা কম ডকতডা-

কম ডচাশরদেরদক অবশহতকরণ 

তথ্য বাতায়দন 

সাংদর্াশজত ও 

কম ডকতডা-

কম ডচাশর অবশহত 

১ তাশরখ বরশজস্ট্রার ও 

আইশসটি বসল 

 লক্ষযমাত্রা 

 

 30 

অদটাবর 

2018 

     

অজডন       

৪.৪ তথ্য বাতায়দন সাংদর্াশজত সাংশিষ্ট 

তথ্যসমূহ হালনাগােকরণ  

তথ্য বাতায়ন 

হালনাগােকৃত 

২ তাশরখ বরশজস্ট্রার ও 

আইশসটি বসল 

৪ লক্ষযমাত্রা 25 

বসদেম্বর 

2018 

25 

শর্দসম্বর 

2018 

25 

বফ্ব্রুয়াশর 

2019 

25 

জুন 

2019 

   

অজডন 1 1     

৪.৫  তথ্য অশিকার আইন. ২০০৯; 

জনস্বার্ ড সাংশিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা) 

আইন, ২০১১ এবাং জনস্বার্ ড সাংশিষ্ট তথ্য 

প্রকাশ (সুরক্ষা) শবশিমালা, ২০১৭ সম্পদকড 

কম ডকতডা-কম ডচাশরদেরদক অবশহতকরণ 

 

কম ডকতডা-

কম ডচাশর অবশহত 

৬ সাংখ্যা  ৪ লক্ষযমাত্রা 

 

1 1 1 1    

অজডন 1 1     
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কার্ ডক্রদমর নাম কম ডসম্পােন 

সূচক 

 

সূচদকর 

মান 

একক 

 

বাস্তবায়দনর

োশয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যশি/পে 

২০১৮-২০১৯ 

অর্ ডবছদরর 

লক্ষযমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগশত পশরবীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  মন্তব্য 

লক্ষযমাত্রা/ 

অজডন 

১ম 

বকায়ার্ ডার 

২য় 

বকায়ার্ ডার 

৩য় 

বকায়ার্ ডার 

৪র্ ড 

বকায়ার্ ডার 

বমার্ 

অজডন 

অশজডত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৪ ১৫ 

৪.৬ স্বপ্রদণাশেত তথ্য প্রকাশ শনদে ডশশকা 

হালনাগাে কদর ওদয়বসাইদর্ প্রকাশ  

হালনাগােকৃত 

শনদে ডশশকা 

ওদয়বসাইদর্ 

প্রকাশশত 

২ তাশরখ NIS Focal 

ploint 

100% লক্ষযমাত্রা 

 

15 

বসদেম্বর 

2018 

15 

শর্দসম্বর 

2018 

15 

বফ্ব্রুয়াশর 

2019 

15 

জুন 

2019 

   

অজডন 50% 50%     

৫. ই-গভদন ডন্স বাস্তবায়ন……………………………..১৩ 

৫.১ োপ্তশরক কাদজ অনলাইন বরসপন্স 

শসদেম (ই-বমইল/এসএমএস)- এর 

ব্যবহার 

ই-বমইল/ 

এসএমএস 

ব্যবহৃত 

২ %  ১০০% লক্ষযমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজডন 100% 100%     

৫.২ শভশর্ও/অনলাইন/দর্শল-কনফ্াদরন্স 

আদয়াজন (স্কাইপ/ম্যাদসন্জার, ভাইবার 

ব্যবহারসহ) 

কনফ্াদরন্স 

অনুশষ্ঠত  

৩ সাংখ্যা  ৩ লক্ষযমাত্রা - 1 1 1    

অজডন  1     

৫.৩ োপ্তশরক সকল কাদজ ইউশনদকার্ 

ব্যবহার  

ইউশনদকার্ 

ব্যবহৃত 

২ %  ১০০% লক্ষযমাত্রা 100% 100% 100% 100%   অশজডত 

অজডন 100% 100%     

৫.৪ ই-বর্ন্ডার/ই-শজশপ-এর মাধ্যদম ক্রয় 

কার্ ড সম্পােন 

ই-বর্ন্ডার 

সম্পাশেত  

২ %  ১০০% লক্ষযমাত্রা 100% 100% 100% 100%   অশজডত 

অজডন 100% 100%     

৫.৫ চালুকৃত অনলাইন/ই-বসবার ব্যবহার 

সাংক্রান্ত কার্ ডক্রম পশরবীক্ষণ  

অনলাইন/ই-

বসবার ব্যবহার 

পশরবীক্ষণকৃত 

৪ %  ১০০% লক্ষযমাত্রা 100% 100% 100% 100%   অশজডত 

অজডন ১০০% ১০০%     

৬. উদ্ভাবনী উদযাগ ও বসবা পদ্ধশত সহজীকরণ……………..….৫ 

৬.১ বাশষ ডক উদ্ভাবন কম ড-পশরকল্পনা 

২০১৮-১৯ প্রণয়ন 

কম ড-পশরকল্পনা 

প্রণীত 

১ তাশরখ  2 লক্ষযমাত্রা 15 

বসদেম্বর 

2018 

      

অজডন 1      

৬.২ বাশষ ডক উদ্ভাবন কম ড-পশরকল্পনায় 

অন্তডভুি কার্ ডক্রম বাস্তবায়ন  

বাস্তবাশয়ত 

উদ্ভাবনী কার্ ডক্রম 

২ %  ১০০% লক্ষযমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজডন 80% 80%     

৬.৩ চালুকৃত উদ্ভাবন উদযাগ/সহশজকৃত 

বসবা পশরবীক্ষণ 

চালুকৃত বসবা 

পশরবীক্ষণকৃত 

২ %  100% লক্ষযমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজডন ১০০% ১০০%     
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কার্ ডক্রদমর নাম কম ডসম্পােন 

সূচক 

 

সূচদকর 

মান 

একক 

 

বাস্তবায়দনর

োশয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যশি/পে 

২০১৮-২০১৯ 

অর্ ডবছদরর 

লক্ষযমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগশত পশরবীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  মন্তব্য 

লক্ষযমাত্রা/ 

অজডন 

১ম 

বকায়ার্ ডার 

২য় 

বকায়ার্ ডার 

৩য় 

বকায়ার্ ডার 

৪র্ ড 

বকায়ার্ ডার 

বমার্ 

অজডন 

অশজডত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৪ ১৫ 

৭. স্বচ্ছতা ও জবাবশেশহ শশিশালীকরণ…………………….১৪ 

৭.১ শপশপএ ২০০৬-এর িারা ১১(২) ও 

শপশপআর ২০০৮-এর শবশি ১৬(৬) 

অনুর্ায়ী ক্রয়-পশরকল্পনা ২০১৮-১৯ প্রণয়ন 

ক্রয়-পশরকল্পনা 

প্রণীত 

৩ তাশরখ  1 লক্ষযমাত্রা 01/07/ 

2018 

      

অজডন 1       

৭.২ স্ব স্ব ওদয়বসাইদর্র অশভদর্াগ 

প্রশতকার ব্যবস্থা (GRS) বসবাবক্স 

হালনাগােকরণ 

ওদয়বসাইদর্ 

 হালনাগােকৃত  

১ তাশরখ GRS  

Focal 

ploint 

1 লক্ষযমাত্রা  01/10/ 

2018 

     

অজডন 1       

৭.৩ মন্ত্রণালয়/শবভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় 

প্রশতষ্ঠাদনর  স্ব স্ব বসবা প্রোন প্রশতশ্রুশত 

(শসটিদজনস্ চার্ ডার) এবাং আওতািীন 

েপ্তর/সাংহহার বসবা প্রোন প্রশতশ্রুশত 

বাস্তবায়ন অগ্রগশত পশরবীক্ষণ 

বাস্তবায়ন 

অগ্রগশত 

পশরবীক্ষণকৃত 

৪ %  100% লক্ষযমাত্রা 100% 100% 100% 100%    

অজডন ১০০% ১০০%     

৭.৪ মন্ত্রণালয়/শবভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রশতষ্ঠাদনর 

এবাং আওতািীন/অি:স্তন েপ্তর/সাংহহার 

শাখা/অশিশাখা পশরেশ ডন/আকশিক 

পশরেশ ডন   

পশরেশ ডন/ 

আকশিক 

পশরেশ ডন   

সম্পন্ন 

২ সাংখ্যা  24 লক্ষযমাত্রা 6 6 6 6    

অজডন 6 7     

৭.৫ সশচবালয় শনদে ডশমালা ২০১৪ অনুর্ায়ী 

নশর্র বেশণ শবন্যাসকরণ  

নশর্ বেশণ 

শবন্যাসকৃত 

৪ %  100% লক্ষযমাত্রা 100% 100% 100% 100%    

অজডন ১০০% ১০০%    

7.6 গণশুনানী আদয়াজন                                                                                                                                                            আদয়াশজত 

গণশুনানী 

২ সাংখ্যা  ৩ লক্ষযমাত্রা - 1 1 1  

অজডন 1 2    

 

৮. মন্ত্রণালয়/শবভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রশতষ্ঠাদনর শুদ্ধাচার সাংশিষ্ট অন্যান্য কার্ ডক্রম……………..৬ (শনদে ডশশকায় সাংদর্াশজত তাশলকা বর্দক কমপদক্ষ ৩টি কার্ ডক্রম শনব ডাচন করদত হদব)  

      লক্ষযমাত্রা        

অজডন       

      লক্ষযমাত্রা        

অজডন       

      লক্ষযমাত্রা        

অজডন       
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কার্ ডক্রদমর নাম কম ডসম্পােন 

সূচক 

 

সূচদকর 

মান 

একক 

 

বাস্তবায়দনর

োশয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যশি/পে 

২০১৮-২০১৯ 

অর্ ডবছদরর 

লক্ষযমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগশত পশরবীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  মন্তব্য 

লক্ষযমাত্রা/ 

অজডন 

১ম 

বকায়ার্ ডার 

২য় 

বকায়ার্ ডার 

৩য় 

বকায়ার্ ডার 

৪র্ ড 

বকায়ার্ ডার 

বমার্ 

অজডন 

অশজডত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৪ ১৫ 

৯. শুদ্ধাচার চচ ডার জন্য পুরস্কার/প্রদণােনা প্রোন..............................৫ 

৯.১ ’শুদ্ধাচার পুরস্কার  প্রোন নীশতমালা 

2017’ এবাং মশন্ত্রপশরষে শবভাদগর 

১৩.৩.২০১৮ তাশরদখর 

০৪.০০.০০০০.৮২২.১৪.০৪২.১৬.০৫৩ 

নম্বর ষ্পেীকরণ পত্র অনুর্ায়ী শুদ্ধাচার 

পুরস্কার প্রোন 

প্রেত্ত পুরস্কার ৩ তাশরখ বচয়ারম্যান ৩১/৫/১৯ লক্ষযমাত্রা 31/05/ 

201৯ 

      

অজডন        

৯.২ আওতািীন/অিস্তন কার্ ডালদয় 

‘শুদ্ধাচার পুরস্কার  প্রোন নীশতমালা, 

২০১৭’ অনুর্ায়ী শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রোদনর 

শনশমত্ত সাংশিষ্ট বকাদর্ অর্ ড বরাদ্দ 

অর্ ড বরাদ্দকৃত ২ তাশরখ  ৩০/৮/১৯ লক্ষযমাত্রা 30/08/ 

2019 

      

অজডন       

 

১০. অর্ ড বরাদ্দ....................................................................৫ 

১০.১ শুদ্ধাচার কম ড-পশরকল্পনায় অন্তডভুি 

শবশভন্ন কার্ ডক্রম বাস্তবায়দনর জন্য 

বরাদ্দকৃত  অদর্ ডর আনুমাশনক পশরমাণ 

বরাদ্দকৃত অর্ ড ৫ লক্ষ 

র্াকা 

 ৫ (পাঁচ লাখ) লক্ষযমাত্রা        

অজডন       

১১. পশরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন…………………………….১০ 

১১.১ জাতীয় শুদ্ধাচার বকৌশল কম ড-

পশরকল্পনা, ২০১৮-১৯ প্রণয়ন কদর 

কাশরগশর ও মাদ্রাসা শশক্ষা শবভাদগ োশখল 

প্রণীত কম ড-

পশরকল্পনা 

োশখলকৃত 

৩ তাশরখ  1 লক্ষযমাত্রা 07/08/ 

2018 

      

অজডন ১      

১১.২ শনি ডাশরত সমদয় নত্রমাশসক 

পশরবীক্ষণ প্রশতদবেন কাশরগশর ও মাদ্রাসা 

শশক্ষা শবভাদগ োশখল 

 

নত্রমাশসক 

প্রশতদবেন 

োশখলকৃত 

২ সাংখ্যা  ৪ লক্ষযমাত্রা 1 1 1 1    

অজডন ১ ১     

১১.৩ আওতািীন েপ্তর/সাংহহাদক জাতীয় 

শুদ্ধাচার বকৌশল কম ড-পশরকল্পনা, ২০১৮-

১৯  প্রণয়দনর শনদে ডশনা প্রোন 

শনদে ডশনা প্রেত্ত ১ তাশরখ  1 লক্ষযমাত্রা        

অজডন       

১১.৪ আওতািীন েপ্তর/সাংহহার জাতীয় 

শুদ্ধাচার বকৌশল কম ড-পশরকল্পনা, ২০১৮-

১৯  প্রণয়দনর শনশমত্ত কম ডশালা আদয়াজন 

আদয়াশজত 

কম ডশালা 

২ তাশরখ  1 লক্ষযমাত্রা        

অজডন        
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কার্ ডক্রদমর নাম কম ডসম্পােন 

সূচক 

 

সূচদকর 

মান 

একক 

 

বাস্তবায়দনর

োশয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যশি/পে 

২০১৮-২০১৯ 

অর্ ডবছদরর 

লক্ষযমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগশত পশরবীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  মন্তব্য 

লক্ষযমাত্রা/ 

অজডন 

১ম 

বকায়ার্ ডার 

২য় 

বকায়ার্ ডার 

৩য় 

বকায়ার্ ডার 

৪র্ ড 

বকায়ার্ ডার 

বমার্ 

অজডন 

অশজডত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৪ ১৫ 

১১.৫ আওতািীন েপ্তর/সাংহহা কর্তডক 

প্রণীত/োশখলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার বকৌশল 

পশরবীক্ষণ  প্রশতদবেদনর ওপর শফ্র্ব্যাক 

প্রোন 

অনুশষ্ঠত 

শফ্র্ব্যাক সভা 

২ সাংখ্যা  ৬ লক্ষযমাত্রা 1 1 2 2    

অজডন       

 

 

 

প্রদফ্সর এ, বক, এম, ছাদয়ফ্ উল্যা 

বচয়ারম্যান 

বাাংলাদেশ মাদ্রাসা শশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা 

বফ্ানঃ 58610216  
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মন্ত্রণালয় রাষ্ট্রীয় প্রশতষ্ঠাদনর/শবভাগ জাতীয় শুদ্ধাচার বকৌশল কম ড-পশরকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অগ্রগশত পশরবীক্ষণ কাঠাদমা, ২০১৮-২০১৯ 
 

মন্ত্রণালয় /শবভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রশতষ্ঠাদনর  নাম: বাাংলাদেশ মাদ্রাসা শশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা 

কার্ ডক্রদমর নাম 

 

কম ডসম্পােন সূচক 

 

সূচদকর 

মান 

একক 

 

বাস্তবায়দনর 

োশয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যশি/পে 

 

২০১৮-২০১৯ 

অর্ ডবছদরর 

লক্ষযমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগশত পশরবীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯ অশজডত 

মান 

মন্তব্য 

লক্ষযমাত্রা/ 

অজডন 

১ম বকা  ২য় বকা 

 

৩য় বকা 

 

৪র্ ড বকা 

 

বমার্ 

অজডন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৮ ১০ ১১ ১২  ১৩ 

৮. মন্ত্রণালয়/শবভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রশতষ্ঠাদনর শুদ্ধাচার সাংশিষ্ট অন্যান্য কার্ ডক্রম 

 

৮.১ বসবা সপ্তাহ চালুকৃত ও প্রেত্ত বসবা 

কার্ ডক্রম মশনর্শরাং 

কার্ ডক্রম পশরবীক্ষণকৃত  %  ১০০% লক্ষযমাত্রা 25% 25% 25% 25%    

অজডন 25% 25%    

৮.২ েপ্তদরর বসবামূল্য/শফ্স গ্রহদণর বক্ষদত্র 

গৃহীত অদর্ ডর রশশে প্রোন শনশিতকরণ 

রশশদের মাধ্যদম 

বসবামূল্য গৃহীত 

 %  ১০০% লক্ষযমাত্রা 25% 25% 25% 25%    

অজডন 25% 25%    

৮.৩ বদকয়া শবদুযৎ, পাশন ও জ্বালানীর শবল 

প্রোন 

বদকয়া শবল প্রোনকৃত  %  ১০০% লক্ষযমাত্রা 25% 25% 25% 25%    

অজডন 25% 25%    

৮.৪ রাজস্ব ও উন্নয়ন খাদতর বকায়ার্ ডার 

শভশত্তক বরাদ্দ সময়মত ছাড় শনশিতকরণ 

সময়মত বরাদ্দ ছাড়কৃত  %  ১০০% লক্ষযমাত্রা 25% 25% 25% 25%    

অজডন 25% 25%    

৮.৫ ননশতকতা সম্পশকডত 

বপাোর/শলফ্দলর্/ভাজ নতশরর ও শবশলর 

ব্যবহহা গ্রহণ 

প্রস্তুত/শবশলকৃত 

বপাোর/শলফ্দলর্/ভাজ 

 সাংখ্যা  ৫০০০ লক্ষযমাত্রা 1250 1250 1250 1250    

অজডন      

৮.৬ শবদুযৎ, পাশন ও জ্বালানীর (বতল/গ্যাস) 

এর সােয়ী/সদব ডাত্তম ব্যবহার শনশিতকরণ 

সাশ্যয়ী ব্যবহার 

শনশিতকৃত 

 %  ১০০% লক্ষযমাত্রা 25% 25% 25% 25%    

অজডন 25% 25%    

৮.৭ কম ডকতড-কম ডচাশর বেলীকাদল প্রশমত 

শনয়ম-নীশত অনুসরণ 

প্রশমত নীশত অনুসৃত  %  ১০০% লক্ষযমাত্রা 25% 25% 25% 25%    

অজডন 25% 25%    

 

 

 

প্রদফ্সর এ, বক, এম, ছাদয়ফ্ উল্যা 

বচয়ারম্যান 

বাাংলাদেশ মাদ্রাসা শশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা 

বফ্ানঃ 58610216 

পশরশশষ্ট খ 

http://www.bmeb.gov.bd/
mailto:info@bmeb.gov.bd

