
                     জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল ২০১৯-২০২০ অর্ থবছরেে  র্ মপরর ল্পনা অনুযায়ী ১ম ক ায়ার্ থাে (জুলাই-কেরেম্বে, ২০১৯) হরে    

৪র্ থ ক ায়ার্ থাে (এপ্রিল-জুন, ২০২০) এে বাস্তবায়ন অগ্রগপ্রেে মূল্যায়ন িপ্রেরবদন। 

 

 

মন্ত্রণালয়/প্রবভাগ/োষ্ট্রীয় িপ্রেষ্ঠারনে নার্: জ্বালারন ও খরনজ সম্পদ রিভাগ 

 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

িাস্তিায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মিছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগরত পররিীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারন  ব্যিস্থা………………………………..৮ 

১.১ ননরত তা  রর্টির সভা   অনুরষ্ঠত সভা ৪ সংখ্যা ক া াল 

পময়ন্ট 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১   

৩ 

 

অজমন ১ ১ -- ১ ৩ 

১.২ ননরত তা  রর্টির সভার রসদ্ধান্ত 

িাস্তিায়ন  

িাস্তিারয়ত রসদ্ধান্ত ৪ % ক া াল 

পময়ন্ট 

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%   

৩ 

 

অজমন ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ৩ 

২. দক্ষ্তা ও ননরত তার উন্নয়ন……………………..…. ১০ 

২.১ সুশােন িপ্রেষ্ঠাে প্রনপ্রমত্ত 

অংশীজমনর (stakeholders) 

অংশগ্রহমণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ২ সংখ্যা অরতররি 

সরচি 

(প্রশাসন) 

২ লক্ষ্যর্াত্রা  ১  ১   

২ 

 

 রোরনাে  ােরণ 

৪র্ থ ক ায়ার্ থারেে 

েভা হয়প্রন।  

অজমন  ১  ১ ২ 

২.২ অংশীজমনর অংশগ্রহমণ  সভাে 

প্রেদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

িাস্তিারয়ত রসদ্ধান্ত ২ % ঐ ১০০% লক্ষ্যর্াত্রা   ১০০% ১০০%   

২ 

 

অজমন   ১০০% ১০০% ২ 

২.৩  র্ ম তমা- র্ মচারীমদর অংশগ্রহমণ 

চা প্রে েংক্রান্ত প্রবপ্রভন্ন প্ররশক্ষ্ণ 

আময়াজন 

প্ররশক্ষ্ণার্ী ৩ সংখ্যা উপসরচি 

(িামজর্) 

৪০ লক্ষ্যর্াত্রা  ২০  ২০   

৩ 

 

অজমন  ২০  ২০ ৩ 

২.৪  র্ ম তমা- র্ মচারীমদর অংশগ্রহমণ 

সুশাসন সংক্রান্ত প্ররশক্ষ্ণ আময়াজন 

প্ররশক্ষ্ণার্ী ৩ সংখ্যা ঐ ৪০ লক্ষ্যর্াত্রা  ২০  ২০   

৩ 

 

অজমন  ২০  ২০ ৩ 

৩. শুদ্ধাচার প্ররতষ্ঠায় সহায়  আইন/রিরি/নীরতর্ালা/ম্যানুময়ল প্রণয়ন/সংস্কার/হালনাগাদ রণ ও প্রজ্ঞাপন/পররপত্র জারর………….১০ 

৩.১ এলপ্রিপ্রি গ্যাে অিারেশনাল 

েমপ্রিে নীপ্রেমালা-২০১৯ িণয়ন 

 

নীপ্রেমালা িণীে ৫ তাররখ অরতররি 

সরচি(প্রশা:/

অিা:) 

৩০/০৬/২০ লক্ষ্যর্াত্রা    ৩০/০৬/২০   

 

 

 

৫ 

 রোনাে  ােরণ 

আন্ত: মন্ত্রণালয় ও 

অংশী িরনে েভা 

অনুপ্রষ্ঠে না হওয়ায় 

চূড়ান্ত  ো েম্ভব 

হয়প্রন। 

      অজমন     ৫  

৩.২ ব্যবহৃে লুপ্রির টং অরয়ল প্রে-

প্রেফাইপ্রনং প্লান্ট স্থািরনে নীপ্রেমালা 

২০১৯ 

নীপ্রেমালা িণীে ৫ তাররখ অরতররি 

সরচি(প্রশা:/

অিা:) 

৩০/০৬/২০ লক্ষ্যর্াত্রা    ৩০/০৬/২০   

৫ 

 

অজমন    ০৭/১০/১৯ ৫ 

 



 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

িাস্তিায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মিছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগরত পররিীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

 

৪. ওরয়বোইরর্ কেবাবক্স হালনাগাদ েণ..................................৮ 

৪.১ কেবা েংক্রান্ত কর্াল প্রি নস্বেেমূহ 

স্ব স্ব তথ্য িাতায়মন দৃশ্যমান েণ   

েথ্য বাোয়রন 

দৃশ্যমানকৃে 

১ তাররখ রসমের্ 

এনারলে 

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   

১ 

 

অজমন ৩০/৯/১৯ ৩১/১২/১৯ ৩১/৩/২০ ৩০/৬/২০ ১ 

৪.২ স্ব স্ব ওময়িসাইমর্ শুদ্ধাচার 

কসিািক্স হালনাগাদ রণ  

কসিািক্স 

হালনাগাদকৃত 

২ োপ্রেখ রসমের্ 

এনারলে 

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  
 

২ 

 

অজমন ৩০/৯/১৯ ৩১/১২/১৯ ৩১/৩/২০ ৩০/৬/২০ ২ 

৪.৩ স্বপ্রমণারদত তথ্য ি াশ 

প্রনরদ থপ্রশ া হালনাগাদ  রে 

ওময়িসাইমর্ প্র াশ 

হালনাগাদকৃত 

রনমদ মরশ া 

ওময়িসাইমর্ 

প্র ারশত 

১ তাররখ রসমের্ 

এনারলে 

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   

১ 

 

অজমন ৩০/৯/১৯ ৩১/১২/১৯ ৩১/৩/২০ ৩০/৬/২০ ১ 

৪.৪ স্ব স্ব ওময়িসাইমর্ তথ্য অরি ার   

কসিািক্স হালনাগাদ রণ  

কসিািক্স 

হালনাগাদকৃত 

২ তাররখ রসমের্ 

এনারলে 

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   

২ 

 

অজমন ৩০/৯/১৯ ৩১/১২/১৯ ৩১/৩/২০ ৩০/৬/২০ ২ 

৪.৫ স্ব স্ব ওময়িসাইমর্র অরভমর্াগ 

প্ররত ার ব্যিস্থা (GRS) কসিািক্স 

হালনাগাদ রণ 

ওময়িসাইমর্ 

হালনাগাদকৃত 

২ তাররখ রসমের্ 

এনারলে 

৩০/৯/১৯ 

৩১/১২/১৯ 

৩১/৩/২০ 

৩০/৬/২০ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/৯/১৯ ৩০/০৯/১৯ ৩১/৩/২০ ৩০/৬/২০   

২ 

 

অজমন ৩০/৯/১৯ ৩০/০৯/১৯ ৩১/৩/২০ ৩০/৬/২০ ২ 

৫. সুশােন িপ্রেষ্ঠা……………………………..৬ 

৫.১ উত্তর্ চচ মার তারল া প্রণয়ন  মর 

র্রিপররষদ রিভামগ কপ্ররণ 

উত্তর্ চচ মার 

তারল া কপ্রররত 

৩ তাররখ কফা াল 

িরয়ন্ট 

৩১/১০/১৯ লক্ষ্যর্াত্রা  ৩১/১০/১৯     

৩ 

 

অজমন  ৩১/১০/১৯   ৩ 

৫.২ বাংলারদশ িােীয় প্রিপ্রির্াল 

আপ্র থরর্ চাে-এে কফা াল িরয়ন্ট ও 

প্রব ল্প কফা াল িরয়ন্ট  র্ ম তমা 

প্রনরয়াগ ও ওরয়বোইরর্ ি াশ 

কফা াল িরয়ন্ট ও 

প্রব ল্প কফা াল িরয়ন্ট 

 ম থ েথা প্রনরয়াগকৃে ও 

ওরয়বোইরর্ ি াপ্রশে 

২ তাররখ যুগ্মসরচি 

(প্রশাসন) 

৩০/০৯/১৯ লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/৯/১৯      

২ 

 

অজমন ৩০/৯/১৯    ২ 

৫.৩ িনস্বার্ থ েংপ্রিষ্ট েথ্য ি াশ 

(সুেক্ষা িদান) প্রবপ্রিমালা, ২০১৭ এে 

প্রবপ্রি ৪ অনুোরে “কিপ্রিগরনরর্ি 

অপ্রফোে” প্রনরয়াগ ও ওরয়বোইরর্ 

ি াশ 

“কিপ্রিগরনরর্ি 

অপ্রফোে” 

প্রনরয়াগকৃে ও 

ওরয়বোইরর্ 

ি াপ্রশে 

১ তাররখ যুগ্মসরচি 

(প্রশাসন) 

৩০/০৯/১৯ লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/৯/১৯      

১ 

 

অজমন ৩০/৯/১৯    ১ 



 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

িাস্তিায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মিছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগরত পররিীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

 

৬. ি রল্পে কক্ষরে শুদ্ধাচাে...........................৯ 

৬.১ ি রল্পে িারষ ম  ক্রয় পরর ল্পনা 

অনুমর্াদন 

অনুমর্ারদত ক্রয় 

পরর ল্পনা 

২ তাররখ - - লক্ষ্যর্াত্রা - - - -   িরযািয নয় 

অজমন  --    

৬.২ এরিরপ িাস্তিায়ন অগ্রগরত অগ্রগরতর হার ১ % - - লক্ষ্যর্াত্রা -  - -   িরযািয নয় 

অজমন      

৬.৩ র্িণালয়/রিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠান 

 র্তম  প্র মল্পর িাস্তিায়ন অগ্রগরত 

পররদশ মন/ পররিীক্ষ্ণ 

দারখলকৃত 

প্ররতমিদন 

৩ সংখ্যা - - লক্ষ্যর্াত্রা       িরযািয নয় 

অজমন      

৬.৪. প্র ল্প পররদশ মন/পররিীক্ষ্ণ 

প্ররতমিদমনর সুপাররশ িাস্তিায়ন 

িাস্তিায়মনর হার ৩ % - - লক্ষ্যর্াত্রা       িরযািয নয় 

অজমন      

৭. ক্রয়রক্ষরে শুদ্ধাচাে...................৭ 

৭.১ রপরপএ ২০০৬-এর িারা ১১(২) ও 

রপরপআর ২০০৮-এর রিরি ১৬(৬) 

অনুর্ায়ী ২০১৯-২০ অর্ থ বছরেে ক্রয়-

পরর ল্পনা  ওরয়বোইরর্ ি াশ 

ক্রয়-পরর ল্পনা 

ওরয়বোইরর্ 

ি াপ্রশে 

৩ তাররখ যুগ্ম-সরচি 

(প্রশাসন) 

৩০/৯/১৯ লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/৯/১৯      
 

৩ 

 

অজমন ৩০/৯/১৯    ৩ 

৭.২ ই-কর্ন্ডারেে র্াধ্যমর্ ক্রয়  ার্ ম 

সম্পাদন 

ই-কর্ন্ডাকে ক্রয় 

েম্পন্ন 

৪ % যুগ্ম-সরচি 

(প্রশাসন) 

রসমের্ 

এনারলে 

৪০% লক্ষ্যর্াত্রা    ১০০%   

৪ 

 

অজমন    ১০০% ৪ 

৮. স্বচ্ছতা ও জিািরদরহ শপ্রিশালী রণ………………...১১ 

৮.১ স্ব স্ব কসিা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

(রসটিমজনস্ চার্ মার) িাস্তিায়ন অগ্রগরত 

পররিীক্ষ্ণ 

িাস্তিায়ন অগ্রগরত 

পররিীক্ষ্ণকৃত 

২ % রসমের্ 

এনারলে 

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%   

২ 

 

অজমন ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ২ 

৮.২  শাখা/অরিশাখা ও আওতািীন/ 

অিস্তন  ার্ মালয় পররদশ মন  

পররদশ মন 

সম্পন্ন 

২ সংখ্যা যুগ্ম-সরচি 

(প্রশাসন) 

৫০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০ ১০  ১০ ২০   

১ 

েীপ্রমে িয থারয় 

অপ্রফে চলাে 

 ােরণ অপ্রিথে 

হয়প্রন। 

অজমন ১০ ০৫ ১০ -- ১ 

৮.৩ শাখা/অরিশাখা ও আওতািীন/ 

অিস্তন  ার্ মালয় পররদশ মন 

প্ররতমিদমনর সুপাররশ িাস্তিায়ন 

পররদশ মন 

প্ররতমিদমনর 

সুপাররশ িাস্তিারয়ত 

২ % যুগ্ম-সরচি 

(প্রশাসন) 

 

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%   

১ অজমন ১০০% ১০০% ১০০% -- ১ 

৮.৪ সরচিালয় রনমদ মশর্ালা ২০১৪ 

অনুর্ায়ী নরর্র কেরণ রিন্যাস রণ  

নরর্ কেরণ 

রিন্যাসকৃত 

২ % যুগ্ম-সরচি 

(প্রশাসন) 

৩০% লক্ষ্যর্াত্রা  ১০০%  ১০০%   

২ 

 

অজমন  ১০০%  ১০০% ২ 

৮.৫ কেরণ রিন্যাসকৃত নরর্ রিনষ্ট রণ নরর্ রিনপ্রষ্টকৃে ৩ % যুগ্ম-সরচি ১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    



 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

িাস্তিায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মিছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগরত পররিীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

(প্রশাসন) অজমন ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ৩ ৩ 

৯. শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এিং দুনীরত প্ররতমরামি সহায়  অন্যান্য  ার্ মক্রর্……………..১৫ (অগ্রাপ্রি াে প্রভপ্রত্তরে নুযনেম িাঁচট  ায থক্রম) 

৯.১ ফায়াে ফাইটং মহড়া আরয়ািন মহড়া আরয়ািন ৩ সংখ্যা কফা াল 

িরয়ন্ট 

১ লক্ষ্যর্াত্রা    ১   

৩ 

 রোনাে  ােরণ 

অনুপ্রষ্ঠে হয়প্রন।  অজমন     ৩ 

৯.২ জ্বালাপ্রন ও খপ্রনি েম্পদ প্রবভাগ 

েংপ্রিষ্ট আইন,প্রবপ্রিপ্রবিান েম্বপ্রলে 

েং লন ি াশ 

েং লন ি াশ ৩ োপ্রেখ কফা াল 

িরয়ন্ট 

৩০/০৬/২০ লক্ষ্যর্াত্রা    ৩০/০৬/২০   

৩ 

 

অজমন    ৩০/০৬/২০ ৩ 

৯.৩ চা েীরে প্রনরয়ারগে েময় 

প্রনরয়াগকৃে  ম থ েথা- ম থচােীরদে 

“প্রেপ্রন ক ান িয থারয় প্রনরির  দুনীপ্রেে 

োরর্ িড়ারবন না” মরম থ শির্ কনয়াে 

উরযাগ গ্রহণ  

শির্ অনুষ্ঠান ৩ % কফা াল 

িরয়ন্ট 

 লক্ষ্যর্াত্রা    ১০০%   

৩ 

 

অজমন    ১০০% ৩ 

৯.৪ দপ্তে/েংস্থা ও এে আওোিীন 

ক াম্পাপ্রনেমূরহ প্রবপ্রভন্ন েমরয় িে-

িপ্রে ায় কযেব প্রবজ্ঞপ্রপ্ত/প্রবজ্ঞািন কদয়া 

হয়, কেখারন দুনীপ্রেপ্রবরোিী এ ট 

 রে ছড়া,নীপ্রেবা য,নীপ্রে র্া 

ইেযাপ্রদ িচাে  োে উরযাগ গ্রহণ  

ি াশ ৩ % কফা াল 

িরয়ন্ট 

 লক্ষ্যর্াত্রা    ১০০%    

অজমন    ১০০% ৩ ৩  

৯.৫ গাড়ীে জ্বালাপ্রন ব্যবহারেে েঠি  

িয থরবক্ষন 

লগ বই িয থরবক্ষণ ৩ % উিসরচি 

(প্রশাসন-১) 

 লক্ষ্যর্াত্রা    ১০০%    

অজমন    ১০০% ৩ ৩  

১০. শুদ্ধাচাে চচ থাে িন্য পুেস্কাে িদান..............................৫ 

১০.১ শুদ্ধাচাে পুেস্কাে িদান 

 

িদত্ত পুেস্কাে ৩ তাররখ ক া াল 

পময়ন্ট 

৩০/০৬/২০ লক্ষ্যর্াত্রা    ৩০/০৬/২০   

৩ 

 

অজমন    ৩০/০৬/২০ ৩ 

১০.২ আওতািীন/অিস্তন  ার্ মালময় 

শুদ্ধাচাে পুেস্কাে িদারনে প্রনপ্রমত্ত 

৩২১১১০১ ক ারি অর্ থ বোদ্দ 

অর্ ম িরাদ্দকৃত ২ তাররখ উপসরচি 

(িামজর্) 

৩১/০৩/২০ লক্ষ্যর্াত্রা   ৩১/০৩/২০    

২ 

 

অজমন   ৩১/০৩/২০  ২ 

১১. অর্ থ বোদ্দ....................................................................৩৩১/৩ 

১১.১ শুদ্ধাচাে  ম থ-িপ্রে ল্পনায় অন্তথভুি 

প্রবপ্রভন্ন  ায থক্রম বাস্তবায়রনে িন্য 

বোদ্দকৃে অমর্ মর আনুমাপ্রন  পররর্াণ 

বোদ্দকৃে অর্ থ ৩ লক্ষ 

র্া া 

উপসরচি 

(িামজর্) 

৩.৫০ লক্ষ্ লক্ষ্যর্াত্রা   ২.৫ লক্ষ ১.০০ লক্ষ্   

৩ 

 

অজমন   -- ৫০ হািাে ৩ 

 

 



 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

িাস্তিায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মিছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগরত পররিীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

 

১২. পররিীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন…………………………….৮ 

১২.১ মন্ত্রণালয়/প্রবভাগ/োষ্ট্রীয় িপ্রেষ্ঠান 

 র্তথ  িণীে জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল 

 র্ ম-পরর ল্পনা, ২০১৯-২০ 

র্রিপররষদ রিভামগ দারখল ও স্ব স্ব 

ওরয়বোইরর্ আিরলাি েণ 

প্রণীত  র্ ম-

পরর ল্পনা 

দারখলকৃত ও 

আিরলািকৃত 

২ োপ্রেখ ক া াল 

পময়ন্ট 

০৩/৭/১৯ লক্ষ্যর্াত্রা ০৩/০৭/১৯      
 

২ 

 

অজমন ০৩/০৭/১৯    ২ 

১২.২ রনি মাররত সর্ময় নত্রর্ারস  

পররিীক্ষ্ণ প্ররতমিদন র্রিপররষদ 

রিভামগ দারখল ও স্ব স্ব ওরয়বোইরর্ 

আিরলাি েণ 

নত্রর্ারস  

প্ররতমিদন 

দারখলকৃত ও 

আিরলািকৃত 

২ োপ্রেখ ক া াল 

পময়ন্ট/ 

রসমের্ 

এনারলে 

১৫/১০/১৯ 

১৫/১/২০ 

১৫/৪/২০ 

১৫/৭/২০ 

 

লক্ষ্যর্াত্রা ১৫/১০/১৯ ১৫/০১/২০ ১৫/৪/২০ ১৫/০৭/২০   

 

২ 

 

অজমন ১৫/১০/১৯ ১৫/০১/২০ ০৩/৬/২০ ১৫/০৭/২০ ২ 

১২.৩ আওোিীন দপ্তে/েংস্হা 

(িরযািয কক্ষরে)  র্তথ  দারখলকৃত 

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-

পরর ল্পনা ও পররিীক্ষ্ণ  প্ররতমিদমনর 

ওপর র িব্যা  প্রদান 

প্রফিব্যা  েভা/ 

 ম থশালা অনুপ্রষ্ঠে 

৪ তাররখ ক া াল 

পময়ন্ট 

৩০/১০/১৯ 

৩১/১/২০ 

৩০/৪/২০ 

৩১/৭/২০ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/১০/১৯ ৩১/০১/২০ ৩০/৪/২০ ৩১/০৭/২০   

 

৪ 

 রোনাে 

 ােরণ ৩য় 

প্রফিব্যা  েভা 

হয়প্রন।  

অজমন  ৩১/০১/২০ -- ৩১/০৭/২০ ৪ 

কমার্= ৮৭/৯১ ৯৫.৬%  

 


