
বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউট 
গাজীপুর। 

 

দপ্তর/সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কর্ ম-পস্টরকল্পনা ২০১৯-২০২০ 

কার্ যক্রমের নাে 
কে যসম্পাদন  

সূচক 

 

 

সূচমকর 

োন 

 

 

একক 

বাস্তবায়মনর 

দায়য়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যয়ি/পদ 

২০১৯-  

২০২০ অর্ ম 

বছকরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগস্টত পস্টরবীক্ষ্ণ ২০১৯-২০২০ মোট 

অর্যন 

অয়র্যত 

োন 

র্ন্তব্য 

 লক্ষ্যোত্রা/ 

প্রকৃত অর্যন 

১ে 

ককায়াট মার  

২য় 

 ককায়াট মার  

৩য় 

ককায়াট মার  

৪র্ ম 

ককায়াট মার  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রায়তষ্ঠায়নক ব্যবস্থা ........................৮ 

১.১ ননস্টতকতা কস্টর্টির সভা অনুস্টিত সভা ৪ সাংখ্যা ক াকাল পদয়ন্ট ৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

প্রকৃত অজমন        

১.২ ননস্টতকতা কস্টর্টির সভার 

স্টসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন  

বাস্তবায়য়ত 

য়সদ্ধান্ত 

৪ % সাংস্টিষ্ট কর্ মকতমা 

(সকল স্টবভাগ/শাখা) 

১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

প্রকৃত অজমন        

২. দক্ষ্তা ও ননয়তকতার উন্নয়ন ........................ ১০  

২.১ সুশাসন প্রয়তষ্ঠার য়নয়েত্ত 

অংশীর্মনর (stakeholder) 

অংশগ্রহমে  সভা 

অনুয়ষ্ঠত সভা ২ সংখ্যা ক াকাল পদয়ন্ট ২ লক্ষ্যর্াত্রা - ১ - ১    

প্রকৃত অজমন 
       

২.২ অংশীর্মনর অংশগ্রহমে 

সভার য়সদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

বাস্তবায়িত 

য়িদ্ধান্ত 

২ % সাংস্টিষ্ট কর্ মকতমা 

(সকল স্টবভাগ/শাখা) 

১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

প্রকৃত অজমন        

২.৩ কে যকতযা-কে যচারীমদর 

অংশগ্রহণে চাকয়ি িংক্রান্ত য়বয়িন্ন 

প্রয়শক্ষে আণিাজন 

প্রয়শক্ষোর্থী ৩ সংখ্যা উপ-পয়রচালক 

(প্রশাসন ও 

সাধারে পয়রচর্ যা) 

৪৪০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১২০ ১২০ ১০০    

প্রকৃত অজমন 
       

২.৪ কে যকতযা-কে যচারীমদর 

অংশগ্রহণে সুশািন িংক্রান্ত 

প্রয়শক্ষে আণিাজন 

প্রয়শক্ষোর্থী ৩ সংখ্যা উপ-পয়রচালক 

(প্রশাসন ও 

সাধারে পয়রচর্ যা) 

৪৪০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১২০ ১২০ ১০০    

প্রকৃত অজমন 
       

৩. শুদ্ধাচার প্রয়তষ্ঠায় সহায়ক আইন/য়বয়ধ/নীয়তোলা/ম্যানুময়ল প্রেয়ন/সংস্কার/ হালনাগদকরে ও প্রজ্ঞাপন/পয়রপত্র- র্ায়র........... ১০ 

৩.১ বাংলামদশ ধান গমবষো 

ইনয়িটিউট কে যকতযা ও কে যচারী 

চাকুয়র প্রয়বধান-২০১৮ এর 

সংমশাধন 

মপ্রয়রত প্রয়বধান ১০ তায়রখ েহাপয়রচালক ২০-০৬-

২০২০ 

লক্ষ্যর্াত্রা - - - ২০-৬-২০২০    

প্রকৃত অজমন 

       



 

কার্ যক্রমের নাে 
কে যসম্পাদন  

সূচক 

 

 

সূচমকর 

োন 

 

 

একক 

বাস্তবায়মনর 

দায়য়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যয়ি/পদ 

২০১৯- ২০ 

অর্ ম বছকরর 

লক্ষ্য র্াত্রা 

অগ্রগস্টত পস্টরবীক্ষ্ণ ২০১৯-২০২০ মোট 

অর্যন 

অয়র্যত 

োন 

র্ন্তব্য 

 লক্ষ্যোত্রা/ 

প্রকৃত অর্যন 

১ে 

ককায়াট মার  

২য় 

 ককায়াট মার  

৩য় 

ককায়াট মার  

৪র্ ম 

ককায়াট মার  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৪. ওময়বসাইট মসবাবক্স হালনাগাদকরে  ................... ৮ 

৪.১ সিবা িংক্রান্ত স াল য়ি 

নম্বিিমূহ স্ব স্ব তথ্য বাতািণন 

দৃশ্যমানকিে  

তথ্য বাতায়মন 

দৃশ্যোনকৃত 

১ তায়িখ য়সমিে এনায়লি ৩০-৯-১৯ 

 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০-৯-১৯ -- - -    

প্রকৃত অজমন 
       

৪.২ স্ব স্ব ওণিবিাইণ  শুদ্ধাচাি 

সিবাবক্স হালনাগাদকিে 

মসবাবক্স 

হালনাগাদকৃত 

২ তায়িখ স াকাল পণিন্ট 

ও য়িণেম 

এনায়লে 

৩০-৯-১৯ 

৩১-১২-১৯ 

৩১-৩-২০ 

৩০-৬-২০ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০-৯-১৯ ৩১-১২-১৯ ৩১-৩-২০ ৩০-৬-২০    

প্রকৃত অজমন 

       

৪.৩ স্বপ্রমোয়দত তথ্য প্রকাশ 

য়নমদ যয়শকা হালনাগাদ কমর 

ওময়বসাইমট প্রকাশ 

হালনাগােকৃত 

স্টনদে মস্টশকা 

১ তায়রখ স াকাল পণিন্ট 

ও য়িণেম 

এনায়লে 

৩০-৯-১৯ 

৩১-১২-১৯ 

৩১-৩-২০ 

৩০-৬-২০ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০-৯-১৯ - - -    

প্রকৃত অজমন 

       

৪.৪ স্ব স্ব ওণিবিাইণ  তথ্য 

অয়িকাি সিবাবক্স হালনাগাদকিে 

মসবাবক্স 

হালনাগাদকৃত 

২ তায়িখ তথ্য অয়িকাি 

কম মকতমা ও 

য়িণেম এনায়লে 

৩০-৯-১৯ 

৩১-১২-১৯ 

৩১-৩-২০ 

৩০-৬-২০ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০-৯-১৯ ৩১-১২-১৯ ৩১-৩-২০ ৩০-৬-২০    

প্রকৃত অজমন 

       

৪.৫ স্ব স্ব ওণিবিাইণ  অয়িণ াগ 

প্রয়তকাি ব্যবস্থা (GRS) 

সিবাবক্স হালনাগাদকিে 

ওময়বসাইমট 

হালনাগাদকৃত 

২ তায়িখ উপ-পয়রচালক 

(প্র:ও সা: পয়র: ) 

ও য়িণেম 

এনায়লে 

৩০-৯-১৯ 

৩১-১২-১৯ 

৩১-৩-২০ 

৩০-৬-২০ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০-৯-১৯ ৩১-১২-১৯ ৩১-৩-২০ ৩০-৬-২০    

প্রকৃত অজমন 

       

৫. সুশাসন প্রয়তষ্ঠা......................৬ 

৫.১ উত্তে চচ যার তায়লকা প্রেয়ন 

কমর েয়িপয়রষদ য়বভামগ মপ্ররে 

উত্তর্ চচ মার 

তাস্টলকা কপ্রস্টরত 

৩ তায়রখ ম াকাল পময়ন্ট ৩০-০৯-১৯ লক্ষ্যর্াত্রা ৩০-৯-১৯  - -    

প্রকৃত অজমন        



 

কার্ যক্রমের নাে 
কে যসম্পাদন  

সূচক 

 

 

সূচমকর 

োন 

 

 

একক 

বাস্তবায়মনর 

দায়য়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যয়ি/পদ 

২০১৯- ২০ 

অর্ ম বছকরর 

লক্ষ্য র্াত্রা 

অগ্রগস্টত পস্টরবীক্ষ্ণ ২০১৯-২০২০ মোট 

অর্যন 

অয়র্যত 

োন 

র্ন্তব্য 

 লক্ষ্যোত্রা/ 

প্রকৃত অর্যন 

১ে 

ককায়াট মার  

২য় 

 ককায়াট মার  

৩য় 

ককায়াট মার  

৪র্ ম 

ককায়াট মার  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৫.২ বাংলামদশ র্াতীয় য়িয়র্টাল 

আয়কযমটকচার-এর ম াকাল পময়ন্ট 

ও য়বকল্প ম াকাল পময়ন্ট 

কে যকতযা য়নময়াগ ও ওময়বসাইমট 

প্রকাশ 

ম াকাল পময়ন্ট ও 

য়বকল্প ম াকাল 

পময়ন্ট কে যকতযা 

য়নময়াগকৃত ও 

ওময়বসাইমট 

প্রকায়শত 

২ তায়রখ উপ-পয়রচালক 

(প্রশাসন ও 

সাধারে পয়রচর্ যা) 

ও য়িণেম 

এনায়লে 

৩০-৮-১৯ লক্ষ্যর্াত্রা ৩০-৮-১৯ - - -    

প্রকৃত অজমন 

       

৫.৩ র্নস্বার্ য সংয়িষ্ট তথ্য প্রকাশ 

(সুরক্ষ্া প্রদান) য়বয়ধোলা, ২০১৭ 

এর য়বয়ধ ৪ অনুসামর 

“মিয়র্গমনমটি অয় সার” য়নময়াগ 

ও ওময়বসাইমট প্রকাশ  

 

মিয়র্গমনমটি 

অয় সার 

য়নময়াগকৃত ও 

ওময়বসাইমট 

প্রকায়শত 

১ তায়রখ উপ-পয়রচালক 

(প্রশাসন ও 

সাধারে পয়রচর্ যা) 

ও য়িণেম 

এনায়লে 

৩১-১২-১৯ লক্ষ্যর্াত্রা - ৩১-১২-১৯ - -    

প্রকৃত অজমন 

       

৬. প্রকমল্পর মক্ষ্মত্র শুদ্ধাচার.................. ৯ 

৬.১ প্রকদল্পর বাস্টষ মক ক্রয় 

পস্টরকল্পনা অনুদর্ােন 

অনুদর্াস্টেত ক্রয় 

পস্টরকল্পনা 

২ তায়রখ সংয়িষ্ট প্রকল্প 

পয়রচালক 

৩০-৮-১৯ লক্ষ্যর্াত্রা ৩০-৮-১৯ - - -    

প্রকৃত অজমন        

৬.২ এস্টিস্টপ বাস্তবায়ন অগ্রগস্টত  অগ্রগয়তর হার ১ % প্রধান পয়রকল্পনা 

কে যকতযা 

 

১০০ 

 

লক্ষ্যর্াত্রা ১৫ ৩০ ৫০ ১০০    

প্রকৃত অজমন 
       

৬.৩ েিোলয়/য়বভাগ/রাষ্ট্রীয় 

প্রয়তষ্ঠান কর্তযক প্রকমল্পর 

বাস্তবায়ন অগ্রগয়ত 

পয়রদশ যন/পয়রবীক্ষ্ে 

দায়খলকৃত 

প্রয়তমবদন 

৩ সংখ্যা েহাপয়রচালক, 

পয়রচালকবৃন্দ ও 

প্রধান পয়রকল্পনা 

কে যকতযা 

২০ লক্ষ্যর্াত্রা ৫ ৫ ৫ ৫    

প্রকৃত অজমন 

       

৬.৪ প্রকল্প পয়রদশ যন/পয়রবীক্ষ্ে 

প্রয়তমবদমনর সুপায়রশ বাস্তবায়ন 

 

বাস্তবায়মনর হার ৩ % সংয়িষ্ট প্রকল্প 

পয়রচালক ও 

প্রধান পয়রকল্পনা 

কে যকতযা 

১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

প্রকৃত অজমন 

       



 

কার্ যক্রমের নাে 
কে যসম্পাদন  

সূচক 

 

 

সূচমকর 

োন 

 

 

একক 

বাস্তবায়মনর 

দায়য়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যয়ি/পদ 

২০১৯- ২০ 

অর্ ম বছকরর 

লক্ষ্য র্াত্রা 

অগ্রগস্টত পস্টরবীক্ষ্ণ ২০১৯-২০২০ মোট 

অর্যন 

অয়র্যত 

োন 

র্ন্তব্য 

 লক্ষ্যোত্রা/ 

প্রকৃত অর্যন 

১ে 

ককায়াট মার  

২য় 

 ককায়াট মার  

৩য় 

ককায়াট মার  

৪র্ ম 

ককায়াট মার  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৭. ক্রয় মক্ষ্মত্র শুদ্ধাচার......................... ৭ 

৭.১ য়পয়পএ ২০০৬-এর ধারা 

১১(২) ও য়পয়পআর ২০০৮-এর 

য়বয়ধ ১৬(৬) অনুর্ায়ী ২০১৯-২০ 

ক্রয়-পয়রকল্পনা ওময়বসাইমট 

প্রকাশ 

ক্রয় পস্টরকল্পনা 

ওদয়বসাইদট 

প্রকাস্টশত 

৩ তায়রখ এয়ক্সকউটিভ 

ইয়িয়নয়ার 

৩০-৮-১৯ লক্ষ্যর্াত্রা ৩০-৮-১৯ - - -    

প্রকৃত অজমন 

       

৭.২ ই-মটন্ডামরর োধ্যমে ক্রয়কার্ য 

সম্পাদন 

ই-মটন্ডামর ক্রয় 

সম্পন্ন 

৪ % এয়সসমটন্ট 

িাইমরক্টর 

(সংগ্রহ) 

৭৫ লক্ষ্যর্াত্রা - ২৫ ২৫ ২৫    

প্রকৃত অজমন 
       

৮. স্বচ্ছতা ও র্বাবয়দয়হ শস্টিশালীকরে ......................... ১১ 

৮.১ স্ব স্ব মসবা প্রদান প্রয়তশ্রুয়ত 

(য়সটিমর্নস্ চাট যার) বাস্তবায়ন 

অগ্রগয়ত পয়রবীক্ষ্ে 

বাস্তবায়ন 

অগ্রগয়ত 

পয়রবীক্ষ্েকৃত 

২ % ম াকাল পময়ন্ট ১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

প্রকৃত অজমন 
       

৮.২ শাখা/অয়ধশাখা ও 

আওতাধীন/অধঃস্তন কার্ যালয় 

পয়রদশ যন 

পয়রদশ যন সম্পন্ন ২ সংখ্যা েহাপয়রচালক ও 

পয়রচালকবৃন্দ 

২৪ লক্ষ্যর্াত্রা ৬ ৬ ৬ ৬    

প্রকৃত অজমন 
       

৮.৩ শাখা/অয়ধশাখা ও 

আওতাধীন/অধঃস্তন কার্ যালয় 

পয়রদশ যন প্রয়তমবদমনর সুপায়রশ 

বাস্তবায়ন 

পয়রদশ যন 

প্রয়তমবদমনর 

সুপায়রশ 

বাস্তবায়য়ত 

২ % সংয়িষ্ট য়বভাগ ও 

শাখা প্রধান 

১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

প্রকৃত অজমন 

       

৮.৪ সয়চবালয় য়নমদ যশোলা ২০১৪ 

এর অনুর্ায়ী  নয়র্র মেয়ে 

য়বন্যাসকরে  

নয়র্ মেয়ে 

য়বন্যাসকৃত 

২ % সংয়িষ্ট য়বভাগ ও 

শাখা প্রধান 

৬০ লক্ষ্যর্াত্রা ১৫ ১৫ ১৫ ১৫    

প্রকৃত অজমন 
       

৮.৫ মেয়ে য়বন্যাসকৃত নয়র্ 

য়বনষ্টকরে 

নয়র্ য়বনষ্টকৃত ৩ % সংয়িষ্ট কয়েটি ৪০ লক্ষ্যর্াত্রা - ১৫ ১৫ ১০    

প্রকৃত অজমন        

 



 

কার্ যক্রমের নাে 
কে যসম্পাদন  

সূচক 

 

 

সূচমকর 

োন 

 

 

একক 

বাস্তবায়মনর 

দায়য়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যয়ি/পদ 

২০১৯- ২০ 

অর্ ম বছকরর 

লক্ষ্য র্াত্রা 

অগ্রগস্টত পস্টরবীক্ষ্ণ ২০১৯-২০২০ মোট 

অর্যন 

অয়র্যত 

োন 

র্ন্তব্য 

 লক্ষ্যোত্রা/ 

প্রকৃত অর্যন 

১ে 

ককায়াট মার  

২য় 

 ককায়াট মার  

৩য় 

ককায়াট মার  

৪র্ ম 

ককায়াট মার  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৯. দপ্তর/সংস্থার শুদ্ধাচার সংয়িষ্ট অন্যান্য কার্ যক্রে...............১৫ (অগ্রায়ধকার য়ভয়ত্তমত নূন্যতে পাঁচটি কার্ যক্রে) 

৯.১ য়ির কে যকতযা, কে যচারীমদর 

য়িয়র্টাল হায়র্রা য়নয়িতকরে 

য়িয়র্টাল হায়র্রা 

পয়রক্ষ্ীত 

৩ % সংয়িষ্ট 

য়বভাগ/শাখা 

প্রধান 

৪০ লক্ষ্যর্াত্রা - ১০ ১৫ ১৫    

প্রকৃত অজমন 
       

৯.২ য়বদ্যযৎ, পয়ন ও জ্বালানীর 

(মতল/গ্যাস) এর সােয়ী/সমব যাত্তে 

ব্যাবহার য়নয়িতকরে 

পত্র উপস্থায়পত ৩ % সংয়িষ্ট 

য়বভাগ/শাখা 

প্রধান 

১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

প্রকৃত অজমন 
       

৯.৩ ৭০% পত্র ই- াইমল 

য়নষ্পয়ত্তকরে 

ই- াইমল 

য়নষ্পয়ত্তকৃত 

৩ % সংয়িষ্ট 

য়বভাগ/শাখা 

প্রধান  

৭০ লক্ষ্যর্াত্রা ৭০ ৭০ ৭০ ৭০    

প্রকৃত অজমন 
       

৯.৪ দপ্তমরর মসবামুল্য/য় স 

গ্রহমের মক্ষ্মত্র গৃহীত অমর্ যর রয়শদ 

প্রদান য়নয়িতকরে 

ব্যবস্থা গৃহীত ৩ % েহাপয়রচালক ১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

প্রকৃত অজমন 
       

৯.৫ য়বভাগ/শাখা য়ভয়ত্তক মেষ্ঠ 

কে যচারী য়নব যাচন ও স্বীকৃয়ত প্রদান 

েমনানীত 

কে যচারী 

৩ সংখ্যা সংয়িষ্ট 

য়বভাগ/শাখা 

প্রধান 

৩৫ লক্ষ্যর্াত্রা - - - ৩৫    

প্রকৃত অজমন 
       

১০. শুদ্ধাচার চচ চার জন্য পুরস্কার/প্রণ াদনা প্রদান.............. ৫ 

১০.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান প্রেত্ত পুরস্কার ৩ তায়রখ সংয়িষ্ট বাছাই 

কয়েটি 

৩১-০৩-২০ লক্ষ্যর্াত্রা - - ৩১-৩-২০ -    

প্রকৃত অজমন        

১০.২ ২০১৮-১৯  

অর্ য বছমরর শুদ্ধাচার পুরস্কার 

প্রাপ্তমদর তায়লকা ওময়বসাইমট 

প্রকাশ 

অর্ ম বরাদ্দকৃত ২ তায়রখ উপ-পয়রচালক 

(প্রশাসন ও 

সাধারে পয়রচর্ যা) 

১০.০৭.১৯ লক্ষ্যর্াত্রা ১০.০৭.১৯ - - -    

প্রকৃত অজমন 

       



 

 

কার্ যক্রমের নাে 
কে যসম্পাদন  

সূচক 

 

 

সূচমকর 

োন 

 

 

একক 

বাস্তবায়মনর 

দায়য়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যয়ি/পদ 

২০১৯- ২০ 

অর্ ম বছকরর 

লক্ষ্য র্াত্রা 

অগ্রগস্টত পস্টরবীক্ষ্ণ ২০১৯-২০২০ মোট 

অর্যন 

অয়র্যত 

োন 

র্ন্তব্য 

 লক্ষ্যোত্রা/ 

প্রকৃত অর্যন 

১ে 

ককায়াট মার  

২য় 

 ককায়াট মার  

৩য় 

ককায়াট মার  

৪র্ ম 

ককায়াট মার  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১১. অর্ ম বরাদ্দ............................ ৩ 

১১.১ শুদ্ধাচার কর্ ম-পস্টরকল্পনায় 

অন্তর্ভ মি স্টবস্টভন্ন কার্ মক্রর্ 

বাস্তবায়দনর জন্য বরাদ্দকৃত  

অমর্ যর আনুর্াস্টণক পয়রোে 

বরাদ্দকৃত অর্ ম ৩ লক্ষ্ 

টাকা 

উপ-পয়রচালক 

(অর্ য ও য়হসাব) 

১৫ লক্ষ্যর্াত্রা ১.৫ ৩.৫ ৪.৫ ৫.৫    

প্রকৃত অজমন 

       

১২. পয়রবীক্ষ্ে ও মূল্যায়ন................................... ৮ 

১২.১ র্াতীয় শুদ্ধাচার মকৌশল 

কে য-পয়রকল্পনা, ২০১৯-২০ 

প্রেয়ন কমর েিোলয়/য়বভাগ/ 

রাষ্ট্রীয় প্রয়তষ্ঠামনর  য়বভামগ 

দায়খল ও স্ব স্ব ওময়বসাইমট 

আপমলািকরে 

প্রেীত কে য-

পয়রকল্পনা 

দায়খলকৃত ও 

আপমলািকৃত 

৩ তাস্টরখ ম াকাল পময়ন্ট ১০-৭-১৯ লক্ষ্যর্াত্রা ১০-৭-১৯ - - -    

প্রকৃত অজমন 

       

১২.২ য়নধ যায়রত সেময় নত্রোয়সক 

পয়রবীক্ষ্ে  প্রয়তমবদন েিোলয়/ 

য়বভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রয়তষ্ঠামন য়বভামগ 

দায়খল ও স্ব স্ব ওময়বসাইমট 

আপমলািকরে 

নত্রোয়সক 

প্রয়তমবদন 

দায়খলকৃত ও 

আপমলািকৃত 

২ সাংখ্যা ম াকাল পময়ন্ট ৫-১০-১৯ 

৫-১-২০ 

৫-৪-২০ 

৫-৭-২০ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৫-১০-১৯ ৫-১-২০ ৫-৪-২০ ৫-৭-২০    

প্রকৃত অজমন 

       

১২.৩ আওতাধীন 

আঞ্চস্টলক/র্াঠ পর্ মাদয়র 

কার্ মালয় কর্তমক দায়খলকৃত 

র্াতীয় শুদ্ধাচার মকৌশল কে য-

পয়রকল্পনা ওপয়রবীক্ষ্ে 

প্রয়তমবদমনর ওপর য় িব্যাক 

প্রদান 

য় িব্যাক 

সভা/কে যশালা 

অনুয়ষ্ঠত 

৪ সংখ্যা ম াকাল পময়ন্ট ৫-১০-১৯ 

৫-১-২০ 

৫-৪-২০ 

৫-৭-২০ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৫-১০-১৯ 

 

৫-১-২০ 

 

৫-৪-২০ 

 

৫-৭-২০ 
   

প্রকৃত অজমন 

       

 


