
                                                                           বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউট 
গাজীপুর। 

দপ্তর/সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কর্ ম-পস্টরকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পতরবীক্ষণ কাঠাম া ২০১৯-২০২০ 

কার্ যক্রম র না  
ক যসম্পাদন  

সূচক 

 

 

সূচমকর 

 ান 

একক 

বাস্তবায়মনর 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যতি/পদ 

২০১৯-  

২০২০ অর্ ম 

বছকরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগস্টত পস্টরবীক্ষ্ণ ২০১৯-২০২০ ম াট 

অর্যন 

অতর্যি 

 ান 

র্ন্তব্য 

 লক্ষয াত্রা/ 

প্রকৃি অর্যন 

১  

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. প্রাতিষ্ঠাতনক ব্যবস্থা ........................৮ 

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

প্রকৃত অজমন ২ ১ ১     

১.২ ননস্টতকতা কস্টর্টির সভার 

স্টসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন  

বাস্তবাতয়ি 

তসদ্ধান্ত 

৪ % সাংস্টিষ্ট কর্ মকতমা 

(সকল স্টবভাগ/শাখা) 

১০০ লক্ষযর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

প্রকৃত অজমন ১০০ ১০০ ১০০     

২. দক্ষিা ও ননতিকিার উন্নয়ন ........................ ১০  

২.১ সুশাসন প্রতিষ্ঠার তনত ত্ত 

অংশীর্মনর 

(stakeholder) অংশগ্রহমণ  

সভা 

অনুতষ্ঠি সভা ২ সংখ্যা ক াকাল পদয়ন্ট ২ লক্ষযর্াত্রা - ১ - ১    

প্রকৃত অজমন 

- ১ -     

২.২ অংশীর্মনর অংশগ্রহমণ 

সভার তসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

বাস্তবায়িত 

য়িদ্ধান্ত 
২ % সাংস্টিষ্ট কর্ মকতমা 

(সকল স্টবভাগ/শাখা) 

১০০ লক্ষযর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

প্রকৃত অজমন - ১০০ ১০০     

২.৩ ক যকিযা-ক যচারীমদর 

অংশগ্রহণে চাকয়ি িংক্রান্ত 

য়বয়িন্ন প্রয়শক্ষে আণিাজন 

প্রয়শক্ষোর্থী ৩ সংখ্যা উপ-পতরচালক 

(প্রশাসন ও 

সাধারণ পতরচর্ যা) 

৪৪০ লক্ষযর্াত্রা ১০০ ১২০ ১২০ ১০০    

প্রকৃত অজমন ১৪৭ ২২৯ ১৪৯  
   

২.৪ ক যকিযা-ক যচারীমদর 

অংশগ্রহণে সুশািন িংক্রান্ত 

প্রয়শক্ষে আণিাজন 

প্রয়শক্ষোর্থী ৩ সংখ্যা উপ-পতরচালক 

(প্রশাসন ও 

সাধারণ পতরচর্ যা) 

৪৪০ লক্ষযর্াত্রা ১০০ ১২০ ১২০ ১০০    

প্রকৃত অজমন ১৪৭ ২১৬ ১৫০  
   

৩. শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক আইন/তবতধ/নীতি ালা/ম্যানুময়ল প্রণয়ন/সংস্কার/ হালনাগদকরণ ও প্রজ্ঞাপন/পতরপত্র- র্াতর........... ১০ 

৩.১ বাংলামদশ ধান গমবষণা 

ইনতিটিউট ক যকিযা ও 

ক যচারী চাকুতর প্রতবধান-

২০১৮ এর সংমশাধন 

মপ্রতরি প্রতবধান ১০ িাতরখ  হাপতরচালক ২০-০৬-

২০২০ 

লক্ষযর্াত্রা - - - ২০-৬-২০    

প্রকৃত অজমন - - ০৯-২-২০  

   



কার্ যক্রম র না  
ক যসম্পাদন  

সূচক 

 

 

সূচমকর 

 ান 

 

 

একক 

বাস্তবায়মনর 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যতি/পদ 

২০১৯- ২০ 

অর্ ম বছকরর 

লক্ষ্য র্াত্রা 

অগ্রগস্টত পস্টরবীক্ষ্ণ ২০১৯-২০২০ ম াট 

অর্যন 

অতর্যি 

 ান 

র্ন্তব্য 

 লক্ষয াত্রা/ 

প্রকৃি অর্যন 

১  

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 হালনাগাদকরণ  ................... ৮ 

৪.১ সিবা িংক্রান্ত স াল য়ি 

নম্বিিমূহ স্ব স্ব তথ্য বাতািণন 

দৃশ্যমানকিে  

িথ্য বািায়মন 

দৃশ্য ানকৃি 

১ তায়িখ তসমি  এনাতলি ৩০-৯-১৯ 

 

লক্ষযর্াত্রা ৩০-৯-১৯ - - -    

প্রকৃত অজমন ৩০-৯-১৯ - -  
   

৪.২ স্ব স্ব ওণিবিাইণ  

শুদ্ধাচাি সিবাবক্স 

হালনাগাদকিে 

মসবাবক্স 

হালনাগাদকৃি 

২ তায়িখ স াকালপণিন্ট ও 

তসমি  এনাতলি 

৩০-৯-১৯ 

৩১-১২-১৯ 

৩১-৩-২০ 

৩০-৬-২০ 

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

প্রকৃত অজমন ৩০-৯-১৯ ৩১-১২-১৯ ৩১-৩-২০ 

    

৪.৩ স্বপ্রমণাতদি িথ্য প্রকাশ 

তনমদ যতশকা হালনাগাদ কমর 

ওময়বসাইমট প্রকাশ 

 

হালনাগােকৃত 

স্টনদে মস্টশকা 

১ িাতরখ স াকালপণিন্ট ও 

তসমি  এনাতলি 

৩০-৯-১৯ 

 

লক্ষযর্াত্রা ৩০-৯-১৯ - - -    

প্রকৃত অজমন ৩০-৯-১৯ - -  

   

৪.৪ স্ব স্ব ওণিবিাইণ  তথ্য 

অয়িকাি সিবাবক্স 

হালনাগাদকিে 

মসবাবক্স 

হালনাগাদকৃি 

২ তায়িখ তথ্য অয়িকাি 

কম মকতমা ও 

তসমি  এনাতলি 

৩০-৯-১৯ 

৩১-১২-১৯ 

৩১-৩-২০ 

৩০-৬-২০ 

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

প্রকৃত অজমন ৩০-৯-১৯ ৩১-১২-১৯ ২৫-৩-২০ 

    

৪.৫ স্ব স্ব ওণিবিাইণ  

অয়িণ াগ প্রয়তকাি ব্যবস্থা 

(GRS) সিবাবক্স 

হালনাগাদকিে 

ওময়বসাইমট 

হালনাগাদকৃি 

২ তায়িখ উপ-পতরচালক 

(প্রশাসন ও 

সাধারণ পতরচর্ যা) 

ও তসমি  

এনাতলি 

৩০-৯-১৯ 

৩১-১২-১৯ 

৩১-৩-২০ 

৩০-৬-২০ 

লক্ষযর্াত্রা ৩০-৯-১৯ ৩১-১২-১৯ ২৫-৩-২০ ৩০-৬-২০    

প্রকৃত অজমন ৩০-৯-১৯ ৩১-১২-১৯ ২৫-৩-২০ 

    

৫. সুশাসন প্রতিষ্ঠা......................৬ 

৫.১ উত্ত  চচ যার িাতলকা 

প্রণয়ন কমর  তিপতরষদ 

তবভামগ মপ্ররণ 

উত্তর্ চচ মার 

তাস্টলকা কপ্রস্টরত 

৩ িাতরখ ম াকাল পময়ন্ট ৩০-০৯-১৯ লক্ষযর্াত্রা ৩০-৯-১৯ - - -    

প্রকৃত অজমন 
১৬-৯-১৯ - -     

  



কার্ যক্রম র না  
ক যসম্পাদন  

সূচক 

 

 

সূচমকর 

 ান 

 

 

একক 

বাস্তবায়মনর 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যতি/পদ 

২০১৯- ২০ 

অর্ ম বছকরর 

লক্ষ্য র্াত্রা 

অগ্রগস্টত পস্টরবীক্ষ্ণ ২০১৯-২০২০ ম াট 

অর্যন 

অতর্যি 

 ান 

র্ন্তব্য 

 লক্ষয াত্রা/ 

প্রকৃি অর্যন 

১  

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 র্ািীয় 

তিতর্টাল আতকযমটকচার-এর 

ম াকাল পময়ন্ট ও তবকল্প 

ম াকাল পময়ন্ট ক যকিযা 

তনময়াগ ও ওময়বসাইমট প্রকাশ 

ম াকাল পময়ন্ট ও 

তবকল্প ম াকাল 

পময়ন্ট ক যকিযা 

তনময়াগকৃি ও 

ওময়বসাইমট 

প্রকাতশি 

২ িাতরখ উপ-পতরচালক 

(প্রশাসন ও 

সাধারণ পতরচর্ যা) 

ও য়িণেম 

এনায়লে 

৩০-৮-১৯ লক্ষযর্াত্রা ৩০-৮-১৯ - - -    

প্রকৃত অজমন ৩০-৮-১৯ - -  

   

৫.৩ র্নস্বার্ য সংতিষ্ট িথ্য 

প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) 

তবতধ ালা, ২০১৭ এর তবতধ ৪ 

অনুসামর “মিতর্গমনমটি 

অত সার” তনময়াগ ও 

ওময়বসাইমট প্রকাশ  

মিতর্গমনমটি 

অত সার 

তনময়াগকৃি ও 

ওময়বসাইমট 

প্রকাতশি 

১ িাতরখ উপ-পতরচালক 

(প্রশাসন ও 

সাধারণ পতরচর্ যা) 

ও য়িণেম 

এনায়লে 

৩১-১২-১৯ লক্ষযর্াত্রা - ৩১-১২-১৯ - -    

প্রকৃত অজমন - ১৯-১১-১৯ 

-     

৬. প্রকমল্পর মক্ষমত্র শুদ্ধাচার.................. ৯ 

৬.১ প্রকদল্পর বাস্টষ মক ক্রয় 

পস্টরকল্পনা অনুদর্ােন 

অনুদর্াস্টেত ক্রয় 

পস্টরকল্পনা 

২ িাতরখ সংতিষ্ট প্রকল্প 

পতরচালক 

৩০-৮-১৯ লক্ষযর্াত্রা ৩০-৮-১৯ - - -    

প্রকৃত অজমন ৩০-৮-১৯ - -     

৬.২ এস্টিস্টপ বাস্তবায়ন অগ্রগস্টত  অগ্রগতির হার ১ % প্রধান পতরকল্পনা 

ক যকিযা 

১০০ লক্ষযর্াত্রা ১৫ ৩০ ৫০ ১০০    

প্রকৃত অজমন ১৪.৫৫ ২৮.৮৭ ৩৩.৬৭     

৬.৩  িণালয়/তবভাগ/রাষ্ট্রীয় 

প্রতিষ্ঠান কর্তযক প্রকমল্পর 

বাস্তবায়ন অগ্রগতি 

পতরদশ যন/পতরবীক্ষণ 

দাতখলকৃি 

প্রতিমবদন 

৩ সংখ্যা  হাপতরচালক, 

পতরচালকবৃন্দ ও 

প্রধান পতরকল্পনা 

ক যকিযা 

২০ লক্ষযর্াত্রা ৫ ৫ ৫ ৫    

প্রকৃত অজমন ৫ ৫ 

৫     

৬.৪ প্রকল্প পতরদশ যন/পতরবীক্ষণ 

প্রতিমবদমনর সুপাতরশ বাস্তবায়ন 

 

বাস্তবায়মনর হার ৩ % সংতিষ্ট প্রকল্প 

পতরচালক ও 

প্রধান পতরকল্পনা 

ক যকিযা 

১০০ লক্ষযর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

প্রকৃত অজমন ১০০ ১০০ 

১০০     



কার্ যক্রম র না  
ক যসম্পাদন  

সূচক 

 

 

সূচমকর 

 ান 

 

 

একক 

বাস্তবায়মনর 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যতি/পদ 

২০১৯- ২০ 

অর্ ম বছকরর 

লক্ষ্য র্াত্রা 

অগ্রগস্টত পস্টরবীক্ষ্ণ ২০১৯-২০২০ ম াট 

অর্যন 

অতর্যি 

 ান 

র্ন্তব্য 

 লক্ষয াত্রা/ 

প্রকৃি অর্যন 

১  

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 মক্ষমত্র শুদ্ধাচার......................... ৭ 

৭.১ তপতপএ ২০০৬-এর ধারা 

১১(২) ও তপতপআর ২০০৮-এর 

তবতধ ১৬(৬) অনুর্ায়ী ২০১৯-

২০ ক্রয়-পতরকল্পনা 

ওময়বসাইমট প্রকাশ 

ক্রয় পস্টরকল্পনা 

ওদয়বসাইদট 

প্রকাস্টশত 

৩ িাতরখ এতক্সকউটিভ 

ইতিতনয়ার 

৩০-৮-১৯ লক্ষযর্াত্রা ৩০-৮-১৯ - - -    

প্রকৃত অজমন ৩০-৮-১৯ - 

-     

৭.২ ই-মটন্ডামরর  াধ্যম  

ক্রয়কার্ য সম্পাদন 

ই-মটন্ডামর ক্রয় 

সম্পন্ন 

৪ % এতসসমটন্ট 

িাইমরক্টর 

(সংগ্রহ) 

৭৫ লক্ষযর্াত্রা - ২৫ ২৫ ২৫    

প্রকৃত অজমন ১০০ ১০০ 
১০০     

৮. স্বচ্ছিা ও র্বাবতদতহ শস্টিশালীকরণ ......................... ১১ 

৮.১ স্ব স্ব মসবা প্রদান প্রতিশ্রুতি 

(তসটিমর্নস্ চাট যার) বাস্তবায়ন 

অগ্রগতি পতরবীক্ষণ 

বাস্তবায়ন 

অগ্রগতি 

পতরবীক্ষণকৃি 

২ % ম াকাল পময়ন্ট ১০০ লক্ষযর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

প্রকৃত অজমন ১০০ ১০০ 
১০০     

৮.২ শাখা/অতধশাখা ও 

আওিাধীন/অধঃস্তন কার্ যালয় 

পতরদশ যন 

পতরদশ যন সম্পন্ন ২ সংখ্যা  হাপতরচালক ও 

পতরচালকবৃন্দ 

২৪ লক্ষযর্াত্রা ৬ ৬ ৬ ৬    

প্রকৃত অজমন ৬ ৬ 
৬     

৮.৩ শাখা/অতধশাখা ও 

আওিাধীন/অধঃস্তন কার্ যালয় 

পতরদশ যন প্রতিমবদমনর সুপাতরশ 

বাস্তবায়ন 

পতরদশ যন 

প্রতিমবদমনর 

সুপাতরশ 

বাস্তবাতয়ি 

২ % সংতিষ্ট তবভাগ ও 

শাখা প্রধান 

১০০ লক্ষযর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

প্রকৃত অজমন ১০০ ১০০ 
১০০     

৮.৪ সতচবালয় তনমদ যশ ালা 

২০১৪ এর অনুর্ায়ী  নতর্র 

মেতণ তবন্যাসকরণ  

নতর্ মেতণ 

তবন্যাসকৃি 

২ % সংতিষ্ট তবভাগ ও 

শাখা প্রধান 

৬০ লক্ষযর্াত্রা ১৫ ১৫ ১৫ ১৫    

প্রকৃত অজমন ১৫ ১৫ 
১৫     

৮.৫ মেতণ তবন্যাসকৃি নতর্ 

তবনষ্টকরণ 

নতর্ তবনতষ্টকৃি ৩ % সংতিষ্ট কত টি ৪০ লক্ষযর্াত্রা - ১৫ ১৫ ১০    

প্রকৃত অজমন - ১৫ ১৫     



 

কার্ যক্রম র না  
ক যসম্পাদন  

সূচক 

 

 

সূচমকর 

 ান 

 

 

একক 

বাস্তবায়মনর 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যতি/পদ 

২০১৯- ২০ 

অর্ ম বছকরর 

লক্ষ্য র্াত্রা 

অগ্রগস্টত পস্টরবীক্ষ্ণ ২০১৯-২০২০ ম াট 

অর্যন 

অতর্যি 

 ান 

র্ন্তব্য 

 লক্ষয াত্রা/ 

প্রকৃি অর্যন 
১  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 সংতিষ্ট অন্যান্য কার্ যক্র ...............১৫ (অগ্রাতধকার তভতত্তমি নূন্যি  পাঁচটি কার্ যক্র ) 

৯.১ তির ক যকিযা, 

ক যচারীমদর তিতর্টাল 

হাতর্রা তনতিিকরণ 

তিতর্টাল 

হাতর্রা 

পতরক্ষীি 

৩ % সংতিষ্ট 

তবভাগ/শাখা 

প্রধান 

৪০ লক্ষযর্াত্রা - ১০ ১৫ ১৫    

প্রকৃত অজমন ৫ ৫০ ৮০  
   

৯.২ তবদ্যযৎ, পতন ও জ্বালানীর 

(মিল/গ্যাস) এর 

সােয়ী/সমব যাত্ত  ব্যাবহার 

তনতিিকরণ 

পত্র উপস্থাতপি ৩ % সংতিষ্ট 

তবভাগ/শাখা 

প্রধান 

১০০ লক্ষযর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

প্রকৃত অজমন ১০০ ১০০ 

১০০     

৯.৩ ৭০% পত্র ই- াইমল 

তনষ্পতত্তকরণ 

ই- াইমল 

তনষ্পতত্তকৃি 

৩ % সংতিষ্ট 

তবভাগ/শাখা 

প্রধান  

৭০ লক্ষযর্াত্রা ৭০ ৭০ ৭০ ৭০    

প্রকৃত অজমন ৯৪ ৯৫ ৯৫  
   

৯.৪ দপ্তমরর মসবামুল্য/ত স 

গ্রহমণর মক্ষমত্র গৃহীি অমর্ যর 

রতশদ প্রদান তনতিিকরণ 

ব্যবস্থা গৃহীি ৩ %  হাপতরচালক ১০০ লক্ষযর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

প্রকৃত অজমন ১০০ ১০০ 
১০০     

৯.৫ তবভাগ/শাখা তভতত্তক 

মেষ্ঠ ক যচারী তনব যাচন ও 

স্বীকৃতি প্রদান 

 মনানীি 

ক যচারী 

৩ সংখ্যা সংতিষ্ট 

তবভাগ/শাখা 

প্রধান 

৩৫ লক্ষযর্াত্রা - - - ৩৫    

প্রকৃত অজমন - - -  
   

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

১০.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান প্রেত্ত পুরস্কার ৩ িাতরখ সংতিষ্ট বাছাই 

কত টি 

৩১-০৩-২০ লক্ষযর্াত্রা - - ৩১-৩-২০ -    

প্রকৃত অজমন - -  ১৪-৬-২০     

১০.২ ২০১৮-১৯  

অর্ য বছমরর শুদ্ধাচার পুরস্কার 

প্রাপ্তমদর িাতলকা 

ওময়বসাইমট প্রকাশ 

অর্ ম বরাদ্দকৃত ২ িাতরখ উপ-পতরচালক 

(প্রশাসন ও 

সাধারণ পতরচর্ যা) 

১০.০৭.১৯ লক্ষযর্াত্রা ১০.০৭.১৯ - - -    

প্রকৃত অজমন ১০.০৭.১৯ - -  

   



কার্ যক্রম র না  
ক যসম্পাদন  

সূচক 

 

 

সূচমকর 

 ান 

 

 

একক 

বাস্তবায়মনর 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যতি/পদ 

২০১৯- ২০ 

অর্ ম বছকরর 

লক্ষ্য র্াত্রা 

অগ্রগস্টত পস্টরবীক্ষ্ণ ২০১৯-২০২০ ম াট 

অর্যন 

অতর্যি 

 ান 

র্ন্তব্য 

 লক্ষয াত্রা/ 

প্রকৃি অর্যন 

১  

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 পতর াণ 

বরাদ্দকৃত অর্ ম ৩ লক্ষ্ 

টাকা 

উপ-পতরচালক 

(অর্ য ও তহসাব) 

১৫ লক্ষযর্াত্রা ১.৫ ৩.৫ ৪.৫ ৫.৫    

প্রকৃত অজমন ১.৯ ২.৫ ২.০  

   

১২. পতরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন................................... ৮ 

১২.১ র্ািীয় শুদ্ধাচার 

মকৌশল ক য-পতরকল্পনা, 

২০১৯-২০ প্রণয়ন কমর 

 িণালয়/তবভাগ/ রাষ্ট্রীয় 

প্রতিষ্ঠামনর  তবভামগ দাতখল 

ও স্ব স্ব ওময়বসাইমট 

আপমলািকরণ 

প্রণীি ক য-

পতরকল্পনা 

দাতখলকৃি ও 

আপমলািকৃি 

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

প্রকৃত অজমন ১০-৭-১৯ - -  

   

১২.২ তনধ যাতরি স ময় 

নত্র াতসক পতরবীক্ষণ  

প্রতিমবদন  িণালয়/ 

তবভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠামন 

তবভামগ দাতখল ও স্ব স্ব 

ওময়বসাইমট আপমলািকরণ 

নত্র াতসক 

প্রতিমবদন 

দাতখলকৃি ও 

আপমলািকৃি 

২ সাংখ্যা ম াকাল পময়ন্ট ৫-১০-১৯ 

৫-১-২০ 

৫-৪-২০ 

৫-৭-২০ 

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

প্রকৃত অজমন ৫-১০-১৯ ৫-১-২০ ৫-৪-২০ 

    

১২.৩ আওতাধীন 

আঞ্চস্টলক/র্াঠ পর্ মাদয়র 

কার্ মালয় কর্তমক দাতখলকৃি 

র্ািীয় শুদ্ধাচার মকৌশল 

ক য-পতরকল্পনা ওপতরবীক্ষণ 

প্রতিমবদমনর ওপর ত িব্যাক 

প্রদান 

ত িব্যাক 

সভা/ক যশালা 

অনুতষ্ঠি 

৪ সংখ্যা ম াকাল পময়ন্ট ৫-১০-১৯ 

৫-১-২০ 

৫-৪-২০ 

৫-৭-২০ 

লক্ষযর্াত্রা ৫-১০-১৯ 

 

৫-১-২০ 

 

৫-৪-২০ 

 

৫-৭-২০ 
   

প্রকৃত অজমন ৫-১০-১৯ 

 

৩১-১২-১৯ ৫-৪-২০ 

 

 

   

 


