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 দপ্তর/সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা, ২০২০-২০২১ পরররশষ্ট   

দপ্তর/সংস্থার নার্: প্রধান বয়লার পররদর্ শকের োর্ শালয় 

 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মন 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  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  ব্যবস্থা………………………………৮ 

১.১ ননরত তা  রর্টির সভা   অনুরষ্ঠত সভা ৪ সংখ্যা বয়লার পররদর্ শক, 

প্রধান কার্ শালয় 

১২ লক্ষ্যর্াত্রা ৩ ৩ ৩ ৩   বাস্তবারয়ত 

অজমন ৩ ৩ ৩ ৩ ১২ 

১.২ ননরত তা  রর্টির সভার রসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন  

বাস্তবারয়ত 

রসদ্ধান্ত 

৪ % সংরিষ্ট 

কর্ শকতশা 

১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০   বাস্তবারয়ত 

অজমন ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

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

২.১ সুর্াসন প্ররতষ্ঠার রনরর্ত্ত 

অংশীজমনর অংশগ্রহমণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ২ সংখ্যা বয়লার পররদর্ শক, 

প্রধান কার্ শালয় 

১ লক্ষ্যর্াত্রা ১ - - -   বাস্তবারয়ত 

 অজমন ১ - - - ১ 

২.২ অংশীজমনর অংশগ্রহমণ  সভার 

রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত 

রসদ্ধান্ত 

২ % সংরিষ্ট 

কর্ শকতশা 

১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ - - -   বাস্তবারয়ত 

অজমন ১০০ - -  ১০০ 

২.৩  র্ ম তমা- র্ মচারীকদর অংশগ্রহমণ 

চাকরর সংক্রান্ত রবরিন্ন প্ররশক্ষ্ণ 

আময়াজন 

প্ররশক্ষ্ণার্ী ৩ সংখ্যা বয়লার পররদর্ শক, 

প্রধান কার্ শালয় 

৩০ লক্ষ্যর্াত্রা ২৪ - ৬ -   বাস্তবারয়ত 

অজমন ৩০ ৭ - - ৩৭ 

২.৪  র্ ম তমা- র্ মচারীকদর অংশগ্রহমণ 

সুশাসন সংক্রান্ত প্ররশক্ষ্ণ আময়াজন 

প্ররশক্ষ্ণার্ী ৩ সংখ্যা বয়লার পররদর্ শক, 

প্রধান কার্ শালয় 

১২ লক্ষ্যর্াত্রা - ৬ ৬ -   বাস্তবারয়ত 

অজমন ৬ ৭ - - ১৩ 

৩. শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক আইন/তিতি/নীতিমালা/ম্যানুয়াল ও প্রজ্ঞাপন/পতরপত্র-এর িাস্তিায়ন এিং প্রয াজ্য ক্ষেযত্র খসড়া প্রণয়ন………….১০ 

৩.১ বয়লার ব্যবহার ও পররদর্ শন 

সহারয়কা প্রস্তুত ও রবতরণ 

প্রস্তুত ও 

রবতরণণর সংখ্যা  

৪ সংখ্যা বয়লার পররদশ ম  ৫০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ২০০ ১০০   বাস্তবারয়ত 

অজমন ১০০ ১০০ ৪০০ ২০০ ৯০০ 

৩.২ বয়লার  চালনার সনদ মর্য়াদ 

উত্তীণ ম হওয়ার পূমব ম অবরহত  মর পত্র 

কপ্ররণ  

 

পত্র মপ্ররণণর 

সংখ্যা 

৩ সংখ্যা উপ-প্রধান বয়লার 

পররদশ ম , স ল  

৩৬০০ লক্ষ্যর্াত্রা ৯০০ ৯০০ ৯০০ ৯০০   বাস্তবারয়ত 

অজমন ১৩৭৯ ১১৪৪ ১২৩৭ ৮৬১ ৪৬২০ 

৩.৩ দূর্ মর্না প্ররতমরামধ সমচতনতামূল  

পত্র কপ্ররণ 

 

পত্র মপ্ররণণর 

সংখ্যা 

৩ সংখ্যা উপ-প্রধান বয়লার 

পররদশ ম , স ল  

৬০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১৫০ ১৫০ ১৫০ ১৫০   বাস্তবারয়ত 

অজমন ৩৭৬ ৮১০ ২৩১১ ৭২৩ ৪২২০ 

৪. ওণয়বসাইণে মসবাবক্স হালনাগাদকরণ.................................৮ 

৪.১ মসবা সংক্রান্ত মোল রি নস্বরসমূহ 

স্ব স্ব তথ্য বাতায়মন দৃশ্যর্ানকরণ   

তথ্য বাতায়ণন 

দৃশ্যর্ানকৃত 

১ তাররখ বয়লার পররদর্ শক, 

প্রধান কার্ শালয় 

৩০/০৭/২০২০ 

৩০/১০/২০২০ 

৩০/০১/২০২১ 

৩০/০৪/২০২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/০৭/২০২০ ৩০/১০/২০২০ ৩০/০১/২০২১ ৩০/০৪/২০২১   
বাস্তবারয়ত 

অজমন ২৯/০৭/২০ ২৮/১০/২০২০ ২৫/০১/২০২১ ১৩/০৪/২১  
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 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মন 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  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 

৪.২ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্ শুদ্ধাচার 

কসবাবক্স হালনাগাদ রণ  

কসবাবক্স 

হালনাগাদকৃত 

২ তাররখ বয়লার 

পররদর্ শ  
৩০/০৭/২০২০ 

৩০/১০/২০২০ 

৩০/০১/২০২১ 

৩০/০৪/২০২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/০৭/২০২০ ৩০/১০/২০২০ ৩০/০১/২০২১ ৩০/০৪/২০২১   
বাস্তবারয়ত 

অজমন ২৯/০৭/২০ ২৮/১০/২০২০ ২৫/০১/২০২১ ১৩/০৪/২১  

৪.৩ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্ তথ্য অরধ ার   

কসবাবক্স হালনাগাদ রণ  

কসবাবক্স 

হালনাগাদকৃত 

২ তাররখ বয়লার 

পররদর্ শ  
৩০/০৭/২০২০ 

৩০/১০/২০২০ 

৩০/০১/২০২১ 

৩০/০৪/২০২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/০৭/২০২০ ৩০/১০/২০২০ ৩০/০১/২০২১ ৩০/০৪/২০২১   
বাস্তবারয়ত 

অজমন ২৯/০৭/২০ ২৮/১০/২০২০ ২৫/০১/২০২১ ১৩/০৪/২১  

৪.৪ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্র অরভমর্াগ 

প্ররত ার ব্যবস্থা  কসবাবক্স 

হালনাগাদ রণ 

ওময়বসাইমর্ 

হালনাগাদকৃত 

২ তাররখ বয়লার 

পররদর্ শ  
৩০/০৭/২০২০ 

৩০/১০/২০২০ 

৩০/০১/২০২১ 

৩০/০৪/২০২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/০৭/২০২০ ৩০/১০/২০২০ ৩০/০১/২০২১ ৩০/০৪/২০২১   
বাস্তবারয়ত 

অজমন ২৯/০৭/২০ ২৮/১০/২০২০ ২৫/০১/২০২১ ১৩/০৪/২১  

৪.৫ স্বপ্রণণারদতিাণব প্রকার্ণর্াগ্য তথ্য 

হালনাগাদ কণর ওণয়বসাইণে প্রকার্ 

হালনাগাদকৃত 

তথ্য 

ওণয়বসাইণে 

প্রকারর্ত 

১ তাররখ বয়লার 

পররদর্ শ  
৩০/০৭/২০২০ 

৩০/১০/২০২০ 

৩০/০১/২০২১ 

৩০/০৪/২০২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/০৭/২০২০ ৩০/১০/২০২০ ৩০/০১/২০২১ ৩০/০৪/২০২১   
বাস্তবারয়ত 

অর্শন ২৯/০৭/২০ ২৮/১০/২০২০ ২৫/০১/২০২১ ১৩/০৪/২১   

৫. সুর্াসন প্ররতষ্ঠা……………………………..৬  

৫.১ উত্তর্ চচ মার তারল া প্রণয়ন  মর 

স্ব স্ব র্ন্ত্রণালয়/রবভামগ কপ্ররণ 

উত্তর্ চচ মার 

তারল া কপ্রররত 

৩ তাররখ প্রধান বয়লার 

পররদশ ম  

৩০/১০/২০২০ 
লক্ষ্যর্াত্রা - ৩০/১০/২০২০ - -  

 বাস্তবারয়ত 
অজমন  ০৮/১১/২০২০ - -  

৫.২ অনলাইন রসমেমর্ অরভমর্াগ 

রনষ্পরত্ত রণ 

অরভমর্াগ 

রনষ্পরত্তকৃত 

৩ % প্রধান বয়লার 

পররদর্ শ  

১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০   ক ান অরভমর্াগ 

পাওয়া র্ায় নাই অজমন ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

৬. প্রকণের মক্ষ্ণত্র শুদ্ধাচার...........................৬ 

৬.১ প্রকণের বারষ ম  ক্রয় পরর ল্পনা 

অনুমর্াদন/রবভামগ চলর্ান প্র ল্প 

উন্নয়ন  ার্ মক্রর্ পর্ মামলাচনা   

অনুমর্ারদত ক্রয় 

পরর ল্পনা 

২ তাররখ  প্রণর্ার্য নয় লক্ষ্যর্াত্রা       ২০২০-২০২১ 

অর্ শবছণর 

মকান প্রকে 

নাই 

অজমন      

৬.২ প্র মল্পর বাস্তবায়ন অগ্রগরত 

পররদশ মন/পররবীক্ষ্ণ 

দারখলকৃত 

প্ররতমবদন 

২ সংখ্যা  প্রণর্ার্য নয় লক্ষ্যর্াত্রা       

অজমন      

৬.৩ প্র ল্প পররদশ মন/পররবীক্ষ্ণ 

প্ররতমবদমনর সুপাররশ বাস্তবায়ন 

বাস্তবায়মনর হার ২ %  প্রণর্ার্য নয় লক্ষ্যর্াত্রা       

অজমন      

৭. ক্রয়ণক্ষ্ণত্র শুদ্ধাচার...................৭ 

৭.১ রপরপএ ২০০৬-এর ধারা ১১(২) ও 

রপরপআর ২০০৮-এর রবরধ ১৬(৬) 

অনুর্ায়ী ২০২০-২১ অর্ শ বছণরর ক্রয়-

পরর ল্পনা  ওণয়বসাইণে প্রকার্ 

ক্রয়-পরর ল্পনা 

ওণয়বসাইণে 

প্রকারর্ত 

৩ তাররখ বয়লার 

পররদর্ শক 

৩০/০৮/২০২০ 

২৮/০২/২০২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/০৮/২০২০ - ২৮/০২/২০২১ -   বাস্তবারয়ত 

অর্জন ১৩/০৮/২০ - ২৫/০২/২০২১ -  
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 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মন 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  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 

৭.২ ই-মেন্ডাণরর র্াধ্যমর্ ক্রয় ার্ ম 

সম্পাদন 

ই-কর্ন্ডামর ক্রয় 

সম্পন্ন 

৪ % দরপত্র মূল্যায়ন  

 রর্টি 

১০০ লক্ষ্যর্াত্রা - - ১০০ -   বাস্তবারয়ত 

অজমন - - ১০০ -  

৮. স্বচ্ছতা ও জবাবরদরহ র্রির্ালী রণ…………………….১৪ 

৮.১ স্ব স্ব কসবা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

(রসটিমজনস্ চার্ মার) 

প্রণয়ন/হালনাগাদকরণ ও বাস্তবায়ন  

কসবা প্রদান 

প্ররতশ্রুরত  

বাস্তবারয়ত 

৩ তাররখ উপ-প্রধান বয়লার 

পররদশ ম  (স ল) 

৩০/০৭/২০২০ 

৩০/১০/২০২০ 

৩০/০১/২০২১ 

৩০/০৪/২০২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/০৭/২০২০ ৩০/১০/২০২০ ৩০/০১/২০২১ ৩০/০৪/২০২১   বাস্তবারয়ত 

অজমন ৩০/০৭/২০২০ ২৯/১০/২০২০ ২৫/০১/২০২১ ১৩/০৪/২১  

৮.২ শাখা/অরধশাখা ও 

আওতাধীন/অধস্তন  ার্ মালয় পররদশ মন 

পররদশ মন 

সম্পন্ন 

২ সংখ্যা পররদশ মন 

 রর্টি  

৩ লক্ষ্যর্াত্রা - ১ ১ ১   বাস্তবারয়ত 

অজমন - - ২ ১ ৩ 

৮.৩ শাখা/অরধশাখা ও 

আওতাধীন/অধস্তন  ার্ মালয়  পররদশ মন 

প্ররতমবদমনর সুপাররশ বাস্তবায়ন 

পররদশ মন 

প্ররতমবদমনর 

সুপাররশ 

বাস্তবারয়ত 

২ % সংরিষ্ট 

 র্ ম তমা  

১০০ লক্ষ্যর্াত্রা - ১০০ ১০০ ১০০   বাস্তবারয়ত 

অজমন - - ২০০ ১০০ ১০০ 

৮.৪ সরচবালয় রনমদ মশর্ালা, ২০১৪ 

অনুর্ায়ী নরর্র কেরণ রবন্যাস রণ  

নরর্ কেরণ 

রবন্যাসকৃত 

২ % উপ-প্রধান বয়লার 

পররদশ ম  (স ল) 

১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০   বাস্তবারয়ত 

অজমন ৫০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

৮.৫ কেরণরবন্যাসকৃত নরর্ রবনষ্ট রণ নরর্ রবনরষ্টকৃত ২ %  রর্টি ৫০ লক্ষ্যর্াত্রা - - ৫০ -   বাস্তবারয়ত 

অজমন - - ৫০ - ৫০ 

৮.৬ প্রারতষ্ঠারনক গণশুনারন  আণয়ার্ন  প্রারতষ্ঠারনক 

গণশুনানী 

আণয়ারর্ত 

৩ সংখ্যা সদস্য সরচব ১ লক্ষ্যর্াত্রা - - ১ -   বাস্তবারয়ত 

অজমন 

 

- - ১ - ১ 

৯. শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এবং দুনীরত প্ররতমরামধ সহায়  অন্যান্য  ার্ মক্রর্……………..১৫ (অগ্রারধকার রিরত্তণত ন্যযনতর্ পাঁচটি কার্ শক্রর্) 

৯.১ ২০১৯-২০ অর্ ম বছমরর  ার্ মাবলী 

সম্পর মত বারষ ম  প্ররতমবদন প্র াশ 

বারষ ম  প্ররতমবদন 

প্র ারশত 

৩ তাররখ বয়লার পররদর্ শক, 

প্রধান কার্ শালয় 

৩০/১০/২০২০ লক্ষ্যর্াত্রা - ৩০/১০/২০২০ - -   বাস্তবারয়ত 

অজমন ২১/০৯/২০২০ -    

৯.২ কসবা গ্রহীতামদর অরভমর্াগ 

রনষ্পরত্ত রণ 

অরভমর্াগ 

রনষ্পরত্তকৃত 

৩ % উপ-প্রধান বয়লার 

পররদশ ম  (স ল) 

১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০   ক ান অরভমর্াগ 

পাওয়া র্ায় নাই অজমন ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

৯.৩ সার্ারজ  কর্াগামর্াগ 

র্াধ্যর্/দপ্তমরর কেইসবু  কপইজ এর 

র্াধ্যমর্ শুদ্ধাচার রবষয়   ার্ মক্রমর্র 

তথ্য প্রচার 

তথ্য প্রচার ৩ সংখ্যা বয়লার 

পররদর্ শক 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১   বাস্তবারয়ত 

অজমন ১ ২ ২ ১ ৫ 

৯.৪ শুদ্ধাচার এর রবষময় 

সমচতনতামূল  সভার আময়াজন 

আময়ারজত সভা ৩ সংখ্যা উপ-প্রধান বয়লার 

পররদশ ম  (স ল) 

৩ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ -   বাস্তবারয়ত 

অজমন ১ ২ -  ৩ 

৯.৫ র্ারস   ার্ মক্রমর্র তথ্য  

ওময়বসাইমর্ প্র াশ  

 

তথ্য ওময়বসাইমর্ 

প্র ারশত 

৩ সংখ্যা বয়লার 

পররদর্ শক 

১২ লক্ষ্যর্াত্রা ৩ ৩ ৩ ৩   বাস্তবারয়ত 

অজমন ৩ ৩ ৩ ৩ ১২ 
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 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মন 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  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 

১০. শুদ্ধাচার চচ শার র্ন্য পুরস্কার প্রদান..............................৩ 

১০.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এবং 

পুরস্কারপ্রাপ্তণদর তারলকা ওণয়বসাইণে 

প্রকার্ 

প্রদত্ত পুরস্কার ৩ তাররখ ননরতকতা 

করর্টি 

৩০/০৬/২১ লক্ষ্যর্াত্রা - - - ৩০/০৬/২১   বাস্তবারয়ত 

অজমন - - - ২৪/০৬/২১  

১১. কর্ শ-পররণবর্ উন্নয়ন..........................................................২ 

১১.১ কর্ শ-পররণবর্ উন্নয়ন (স্বাস্থযরবরধ 

অন্যসরণ/টিওএন্ডইভুি অণকণর্া 

র্ালার্াল রবনষ্টকরণ/পররষ্কার-

পররচ্ছন্নতা বৃরদ্ধ ইতযারদ)  

-বয়লার ব্যবহারকারীণদর বয়লার কক্ষ্ 

পররস্কার রাখার র্ন্য পত্র মপ্ররণ 

পত্র মপ্ররণণর 

সংখ্যা 

২ সংখ্যা  উপ প্রধান বয়লার 

পররদশ ম , স ল  

১২০০ লক্ষ্যর্াত্রা ৩০০ ৩০০ ৩০০ ৩০০   বাস্তবারয়ত 

অজমন ১৩৭৯ ৭৬৫ ১৫১৬ ৭০১ ৪৩৬১ 

১২. অর্ শ বরাদ্দ....................................................................৩ 

১২.১ শুদ্ধাচার কর্ শ-পররকেনায় অন্তশভুি 

রবরিন্ন কার্ শক্রর্ বাস্তবায়ণনর র্ন্য 

বরাদ্দকৃত  অমর্ মর আন্যর্ারনক পররর্াণ 

বরাদ্দকৃত অর্ শ ৩ লক্ষ্ 

োকা 

বয়লার পররদর্ শক, 

প্রধান কার্ শালয় 

১ লক্ষ্যর্াত্রা - - - ১    

অজমন - - - ০.২ ০.২ 

১৩. পররবীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন……………………………....৮ 

১৩.১ দপ্তর/সংস্হা কর্তশক প্রণীত                                          

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-

পরর ল্পনা, ২০২০-২১ স্ব স্ব র্ন্ত্রণালয় 

এবং ওণয়বসাইণে আপণলাডকরণ 

প্রণীত  র্ ম-

পরর ল্পনা 

আপণলাডকৃত 

২ তাররখ বয়লার 

পররদর্ শক 

১০/০৮/২০২০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০/০৮/২০২০ - - - -  বাস্তবারয়ত 

অজমন ০৪/০৮/২০২০ - - - - 

১৩.২ রনধ মাররত সর্ময় নত্রর্ারস  

পররবীক্ষ্ণ প্ররতমবদন সংরিষ্ট 

র্ন্ত্রণালয়/রবিাণগ দারখল ও স্ব স্ব 

ওণয়বসাইণে আপণলাডকরণ 

নত্রর্ারস  

প্ররতমবদন 

দারখলকৃত ও 

আপণলাডকৃত 

২ তাররখ বয়লার 

পররদর্ শক 

১৫/০৭/২০২০ 

১৫/১০/২০২০ 

১৫/০১/২০২১ 

১৫/০৪/২০২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১৫/০৭/২০২০ ১৫/১০/২০২০ ১৫/০১/২০২১ ১৫/০৪/২০২০   বাস্তবারয়ত 

অজমন ১৫/০৭/২০২০ ১৫/১০/২০২০ ১৫/০১/২০২১ ১৩/০৪/২০২০  

১৩.৩ আওতাধীন আঞ্চরলক/র্াঠ 

পর্ শাণয়র কার্ শালয় কর্তশক দারখলকৃত 

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা 

ও পররবীক্ষ্ণ  প্ররতমবদমনর ওপর 

রেডব্যা  প্রদান 

রিডব্যাক 

সিা/কর্ শর্ালা 

অন্যরষ্ঠত 

৪ তাররখ প্রণর্ার্য নয় প্রণর্ার্য নয় লক্ষ্যর্াত্রা - - - -   প্রণর্ার্য নয় 

অজমন - - - -  

 

স্বাক্ষ্ররত- 

১১/০৭/২০২১ 

 (প্রম ৌশলী কর্াহাম্মদ আব্দুল র্ান্নান) 

প্রধান বয়লার পররদশ ম  


