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জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা ২০২০-২১ এর ২য় ক ায়ার্ মার (অক্টাবর-রিক্েম্বর ২০২০) এর বাস্তবায়ন অগ্রগরত প্ররতক্বদন 

প্রতিষ্ঠানের নার্: বাাংলাক্দশ োরভ মক্েে রলরর্ক্র্ি 
  

 ার্ মক্রক্র্র নার্  র্ মেম্পাদন 

সূচ  

 

সূচক্ র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়ক্নর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-

২০২১ 

অর্ মবছক্রর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

জুলাই/২০-

কেক্ে./২০ 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

অক্টা./২০ 

রিক্ে./২০ 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

জানু./২১- 

র্াচ ম-২১ 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

এরপ্রল/২১ 

জুন/২১ 

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 েভা   অনুরষ্ঠত েভা ২ োংখ্যা 
ক া াল 

পক্য়ন্ট 
৪ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১  
  

অজমন ১ ১    

১.২ ননরত তা  রর্টির েভার রেদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন  

বাস্তবারয়ত 

রেদ্ধান্ত 
৬ % 

ক া াল 

পক্য়ন্ট 
১০০ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০  
  

অজমন ১০০ ১০০    

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

২.১ সুশাসে প্রতিষ্ঠার তেতিত্ত 

অাংশীজক্নর (stakeholders) 

অাংশগ্রহক্ণ  েভা 

অনুরষ্ঠত েভা ২ োংখ্যা 
ক া াল 

পক্য়ন্ট 
৪ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১  
  

অজমন ১ ১    

২.২ অাংশীজক্নর অাংশগ্রহক্ণ  েভার 

তসদ্ধান্ত বাস্তবায়ে 

বাস্তবারয়ত 

রেদ্ধান্ত 
২ % 

ক া াল 

পক্য়ন্ট 
১০০ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০  
  

অজমন ১০০ ১০০    

২.৩  র্ ম তমা- র্ মচারীক্দর অাংশগ্রহক্ণ 

চাকতর সংক্রান্ত তবতিন্ন প্ররশক্ষ্ণ 

আক্য়াজন 

প্ররশক্ষ্ণার্ী ৩ োংখ্যা 
ক া াল 

পক্য়ন্ট 
২৯ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৭ ৭ ৭ ৮  
  

অজমন - ১৭    

২.৪  র্ ম তমা- র্ মচারীক্দর অাংশগ্রহক্ণ 

সুশােন োংক্রান্ত প্ররশক্ষ্ণ আক্য়াজন 
প্ররশক্ষ্ণার্ী ৩ োংখ্যা 

ক া াল 

পক্য়ন্ট 
২৯ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৭ ৭ ৭ ৮  
  

অজমন - ১৭    
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জুন/২১ 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৩. শুদ্ধাচার প্ররতষ্ঠায় েহায়  আইন/রবরি/নীরতর্ালা/ম্যানুক্য়ল প্রণয়ন/োংস্কার/হালনাগাদ রণ ও প্রজ্ঞাপন/পররপত্র -এর বাস্তবায়ন এবাং প্রক্র্াজয কক্ষ্ক্ত্র খেড়া প্রণয়ন………….১০ 

৩.১ রবএেএল হাউরজাং নীরতর্ালা 

োংক্শািন-এর খেড়া প্রস্তুরত 

খেড়া নীরতর্ালা 

োংক্শারিত 
৬ তাররখ 

ক াম্পারন 

েরচব 
৩১.১২.২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা - ৩১.১২.২০    

  

অজমন - -    

৩.২ খেড়া নীরতর্ালা পর্ মদ েভায় 

উপস্থাপন 
উপস্থারপত ৪ তাররখ 

ব্যবস্থাপনা 

পররচাল  
২৮.০২.২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা   ২৮.০২.২১   

  

অজমন      

৪. ওনয়বসাইনে সসবাবক্স হালোগাদকরণ..................................৮ 

৪.১ সসবা সংক্রান্ত সোল তি েস্বরসমূহ 

স্ব স্ব তথ্য বাতায়ক্ন দৃশ্যিােকরণ   

িথ্য বািায়নে 

দৃশ্যিােকৃি 
১ তাররখ 

ক া াল 

পক্য়ন্ট 

২১.০৯.২০ 

২১.১২.২০ 

২১.০৩.২১ 

২১.০৬.২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ২১.০৯.২০ ২১.১২.২০ ২১.০৩.২১ ২১.০৬.২১  
  

অজমন ২১.০৯.২০ ২১.১২.২০    

৪.২ স্ব স্ব ওক্য়বোইক্র্ শুদ্ধাচার 

কেবাবক্স  হালনাগাদ রণ  

কেবাবক্স 

হালনাগাদকৃত 
২ িাতরখ 

ক া াল 

পক্য়ন্ট 

 

২১.০৯.২০ 

২১.১২.২০ 

২১.০৩.২১ 

২১.০৬.২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ২১.০৯.২০ ২১.১২.২০ ২১.০৩.২১ ২১.০৬.২১  
  

অজমন ২১.০৯.২০ ২১.১২.২০    

৪.৩ স্ব স্ব ওক্য়বোইক্র্ তথ্য অরি ার   

কেবাবক্স হালনাগাদ রণ  

কেবাবক্স 

হালনাগাদকৃত 
২ তাররখ 

ক া াল 

পক্য়ন্ট 

২১.০৯.২০ 

২১.১২.২০ 

২১.০৩.২১ 

২১.০৬.২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ২১.০৯.২০ ২১.১২.২০ ২১.০৩.২১ ২১.০৬.২১  
  

অজমন ২১.০৯.২০ ২১.১২.২০    

 ৪.৪ স্ব স্ব ওক্য়বোইক্র্র অরভক্র্াগ 

প্ররত ার ব্যবস্থা (GRS) কেবাবক্স 

হালনাগাদ রণ 

ওক্য়বোইক্র্ 

হালনাগাদকৃত 
২ তাররখ 

ক া াল 

পক্য়ন্ট 

২১.০৯.২০ 

২১.১২.২০ 

২১.০৩.২১ 

২১.০৬.২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ২১.০৯.২০ ২১.১২.২০ ২১.০৩.২১ ২১.০৬.২১  

  

অজমন ২১.০৯.২০ ২১.১২.২০    

 ৪.৫ স্বপ্রক্ণারদত তথ্য প্রকাশ তেনদ েতশকা 

হালোগাদ কনর ওক্য়বোইক্র্ প্র াশ 

হালনাগাদকৃত 

রনক্দ মরশ া 

ওক্য়বোইক্র্ 

প্র ারশত 

১ তাররখ 
ক া াল 

পক্য়ন্ট 

২১.১২.২০ 

২১.০৬.২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা -- ২১.১২.২০ -- ২১.০৬.২১    

অজমন -- ২১.১২.২০    
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অজমন 
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জুলাই/২০-

কেক্ে./২০ 
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অক্টা./২০ 

রিক্ে./২০ 

৩য় 
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জানু./২১- 
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এরপ্রল/২১ 

জুন/২১ 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৫. সুশাসে প্রতিষ্ঠা……………………………..৬ 

৫.১ উত্তর্ চচ মার তারল া প্রণয়ন  ক্র 

র্ন্ত্রণালক্য় কপ্ররণ 

উত্তর্ চচ মার 

তারল া কপ্রররত 
৩ তাররখ 

ক া াল 

পক্য়ন্ট 
৩১.১০.২০ 

লক্ষ্যর্াত্রা  ৩১.১০.২০    

  

অজমন  ১৫.১০.২০    

৫.২ অেলাইে তসনেনি অতিন াগ 

তেষ্পতত্তকরণ 

অতিন াগ 

তেষ্পতত্তকৃি 
৩ তাররখ 

ক াম্পারন 

েরচব 

২১.০৯.২০ 

২১.১২.২০ 

২১.০৩.২১ 

২১.০৬.২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ২১.০৯.২০ ২১.১২.২০ ২১.০৩.২১ ২১.০৬.২১  

 

ক ান 

অরভক্র্াগ 

পাওয়া 

র্ায়রন 
অজমন ২১.০৯.২০ ২১.১২.২০    

৬. প্রকনের সেনে শুদ্ধাচার...........................৬ 

৬.১ প্রকনের বারর্ ম  ক্রয় পরর ল্পনা 

অনুক্র্াদন 

অনুক্র্ারদত ক্রয় 

পরর ল্পনা 
২    

লক্ষ্যর্াত্রা      

 প্র ল্প কনই 

অজমন      

৬.২ প্র ক্ল্পর বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররদশ মন/ 

পররবীক্ষ্ণ 

দারখলকৃত 

প্ররতক্বদন 
২    

লক্ষ্যর্াত্রা      

 প্রক্র্াজয নয় 

অজমন      

৬.৩. প্র ল্প পররদশ মন/পররবীক্ষ্ণ 

প্ররতক্বদক্নর সুপাররশ বাস্তবায়ন 
বাস্তবায়ক্নর হার ২    

লক্ষ্যর্াত্রা      

 

প্র ল্প PPR-

এর অন্তর্ভ মি 

নাই অজমন      

৭. ক্রয়নেনে শুদ্ধাচার...................৭ 

৭.১ রপরপএ ২০০৬-এর িারা ১১(২) ও 

রপরপআর ২০০৮-এর রবরি ১৬(৬) 

অনুর্ায়ী ২০২০-২০২১ অর্ ে বছনরর 

ক্রয়-পরর ল্পনা  ওনয়বসাইনে প্রকাশ 

ক্রয়-পরর ল্পনা 

ওনয়বসাইনে 

প্রকাতশি 

৩ - - - 

লক্ষ্যর্াত্রা      

 প্রক্র্াজয নয় 

অজমন      

৭.২ ই-সেন্ডানরর র্াধ্যক্র্ ক্রয়  ার্ ম 

েম্পাদন 

ই-কর্ন্ডাসর ক্রয় 

সম্পন্ন 
৪    

লক্ষ্যর্াত্রা      

 

কর্ণ্ডারক্র্াগ্য 

ক ান ক্রক্য়র 

পরর ল্পনা 

কনই 
অজমন      
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বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

জুলাই/২০-

কেক্ে./২০ 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

অক্টা./২০ 

রিক্ে./২০ 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

জানু./২১- 

র্াচ ম-২১ 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

এরপ্রল/২১ 

জুন/২১ 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৮. স্বচ্ছতা ও জবাবরদরহ শতিশালী রণ………………...১১ 

৮.১ স্ব স্ব কেবা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

(রেটিক্জনস্ চার্ মার) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন 

বাস্তবায়ন 

অগ্রগরত 

পররবীক্ষ্ণকৃত 

২ % 
ক া াল 

পক্য়ন্ট 

১০০ 

 
লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০  

  

অজমন ১০০ ১০০    

৮.২  শাখা/অরিশাখা ও 

আওতািীন/অিস্তন  ার্ মালয় পররদশ মন  

পররদশ মন 

েম্পন্ন 
২ োংখ্যা 

ব্যবস্থাপনা 

পররচাল / 

ক াম্পারন 

েরচব 

৪ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১  

  

অজমন ১ ১    

৮.৩ শাখা/অরিশাখা ও 

আওতািীন/অিস্তন  ার্ মালয়   পররদশ মন 

প্ররতক্বদক্নর সুপাররশ বাস্তবায়ন 

পররদশ মন 

প্ররতক্বদক্নর 

সুপাররশ 

বাস্তবারয়ত 

২ % 

ব্যবস্থাপনা 

পররচাল / 

ক াম্পারন 

েরচব 

১০০ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০  

  

অজমন ১০০ ১০০    

৮.৪ েরচবালয় রনক্দ মশর্ালা ২০১৪ 

অনুর্ায়ী নরর্র কেরণ রবন্যাে রণ  

নরর্ কেরণ 

রবন্যােকৃত 
২ % 

ক াম্পারন 

েরচব 
১০০ 

লক্ষ্যর্াত্রা ২৫ ২৫ ২৫ ২৫  

  

অজমন - -    

৮.৫ কেরণ রবন্যােকৃত নরর্ রবনষ্ট রণ নরর্ রবনতিকৃি ৩ % 

ক াম্পারন 

েরচব 

 

১০০ 

লক্ষ্যর্াত্রা ২৫ ২৫ ২৫ ২৫  

  

অজমন - -    

৮.৬ প্রারতষ্ঠারন  গণশুনারন আক্য়াজন -- -- -- --  

লক্ষ্যর্াত্রা -- -- -- --  

 প্রক্র্াজয নয় 

অজমন - -    
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 ার্ মক্রক্র্র নার্  র্ মেম্পাদন 

সূচ  

 

সূচক্ র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়ক্নর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-

২০২১ 

অর্ মবছক্রর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

জুলাই/২০-

কেক্ে./২০ 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

অক্টা./২০ 

রিক্ে./২০ 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

জানু./২১- 

র্াচ ম-২১ 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

এরপ্রল/২১ 

জুন/২১ 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৯. শুদ্ধাচার োংরিষ্ট এবাং দুনীরত প্ররতক্রাক্ি েহায়  অন্যান্য  ার্ মক্রর্……………..১৫ 

৯.১  র্ ম তমা- র্ মচারীক্দর দূনীরত 

প্ররতক্রাি রবর্য়  রবরভন্ন আইন রবরি 

অবরহত রণ/প্ররশক্ষ্ণ 

প্ররশক্ষ্ণার্ী ৪ % 

ব্যবস্থাপনা 

পররচাল / 

ক াম্পারন 

েরচব 

১০০ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০  

  

অজমন  ৫৮.৬২    

৯.২ অবের গ্রহক্ণর ২০ রদক্নর র্ক্ধ্য 

ে ল  র্ ম তমা/ র্ মচারীক্দর  পাওনা 

পররক্শাি 

পাওনা 

পররক্শারিত 
৪ রদন 

ব্যবস্থাপনা 

পররচাল /ক া

ম্পারন েরচব 

২০ 

লক্ষ্যর্াত্রা ২০ ২০ ২০ ২০  

 

১র্ রতন 

র্াক্ে ক উ 

অবের গ্রহণ 

 ক্ররন অজমন - ২০    

৯.৩ রবরভন্ন রবল হক্ত  রতমত  র 

রনরদ মষ্ট ের্ক্য় জর্া রণ 
 র জর্া  রণ ৪ % 

ক া াল 

পক্য়ন্ট 
১০০ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০  

  

অজমন ১০০ ১০০    

৯.৪  ননরত তা েম্পর মত রি ার/ 

রল ক্লর্ দৃশ্যর্ান স্থাক্ন প্রদশ মন 
রবল  পররক্শারিত ১.৫ তাররখ 

ক া াল 

পক্য়ন্ট 

৩০.০৯.২০ 

৩১.১২.২০ 

৩১.০৩.২১ 

৩০.০৬.২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০.০৯.২০ ৩১.১২.২০ ৩১.০৩.২১ ৩০.০৬.২১  

  

অজমন ৩০.০৯.২০ ৩১.১২.২০    

৯.৫ রবল পররক্শাক্ির জন্য কচ  

প্রস্তুতপূব ম  োংরিষ্ট ঠি াদার/ 

েরবরাহ ারীক্  োংগ্রক্হর জন্য 

অবরহত রণ 

ইক্র্ইল ১.৫ % 
ক া াল 

পক্য়ন্ট 
১০০ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০  

  

অজমন ১০০ ১০০    
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 ার্ মক্রক্র্র নার্  র্ মেম্পাদন 

সূচ  

 

সূচক্ র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়ক্নর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-

২০২১ 

অর্ মবছক্রর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

জুলাই/২০-

কেক্ে./২০ 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

অক্টা./২০ 

রিক্ে./২০ 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

জানু./২১- 

র্াচ ম-২১ 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

এরপ্রল/২১ 

জুন/২১ 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১০. শুদ্ধাচার চচ োর জন্য পুরস্কার প্রদাে.............................৫ 

১০.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদাে ও 

পুরস্কারপ্রাপ্তনদর িাতলকা ওনয়বসাইনে 

প্রকাশ 

প্রদত্ত পুরস্কার ৫ তাররখ 
ক া াল 

পক্য়ন্ট 
৩০.০৬.২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা    ৩০.০৬.২১  

  

অজমন      

১১. কি ে ও পতরনবশ উন্নয়ে .........................................৫ 

১১.১ কি ে ও পতরনবশ উন্নয়ে  

(স্বাস্থ্যতবতি অনুসরণ/পতরষ্কার-

পতরচ্ছন্নিা বৃতদ্ধ ইিযাতদ) 

পতরষ্কার-

পতরচ্ছোেিা 

কা েক্রি গৃহীি 

৫ তাররখ 

প্রিান, 

পরর ল্পণা ও 

প্রক্ ৌশল 

৩০.০৯.২০ 

৩১.১২.২০ 

৩১.০৩.২১ 

৩০.০৬.২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০.০৯.২০ ৩১.১২.২০ ৩১.০৩.২১ 
৩০.০৬.২

১ 
 

  

অজমন ৩০.০৯.২০ ৩১.১২.২০    

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

১২.১ শুদ্ধাচার কি ে-পতরকেোয় অন্তেভুি 

তবতিন্ন কা েক্রি বাস্তবায়নের জন্য 

বরাদ্দকৃি অনর্ ের আনুিাতেক পতরিাণ 

ব্যরয়ত অর্ ম ৩ লক্ষ্ 
ক াম্পারন 

েরচব 
৫.০০ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১.২৫ ১.২৫ ১.২৫ ১.২৫  

  

অজমন ০.১০ ০.২১    

১৩. পররবীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন..........................................৬ 

১৩.১ দপ্তর/সংস্থ্া কর্তেক প্রণীি                                          

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-

পরর ল্পনা, ২০২০-২১ স্ব স্ব িন্ত্রণালয় 

এবং ওনয়বসাইনে আপনলাডকরণ 

প্রণীত  র্ ম-

পরর ল্পনা 

দারখলকৃত ও 

আপনলাডকৃত 

৩ িাতরখ ক া াল 

পক্য়ন্ট 

১০.০৮.২০ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১০.০৮.২০ -    

  

অজমন ১০.০৮.২০ -    
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 ার্ মক্রক্র্র নার্  র্ মেম্পাদন 

সূচ  

 

সূচক্ র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়ক্নর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-

২০২১ 

অর্ মবছক্রর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

জুলাই/২০-

কেক্ে./২০ 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

অক্টা./২০ 

রিক্ে./২০ 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

জানু./২১- 

র্াচ ম-২১ 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

এরপ্রল/২১ 

জুন/২১ 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১৩.২ রনি মাররত ের্ক্য় নত্রর্ারে  

পররবীক্ষ্ণ প্ররতক্বদন িন্ত্রণালনয় দারখল 

ও স্ব স্ব ওনয়বসাইনে আপনলাডকরণ 

নত্রর্ারে  

প্ররতক্বদন 

দারখলকৃত ও 

আপনলাডকৃত 

৩ 
িাতরখ 

 

ক া াল 

পক্য়ন্ট 

১৫.১০.২০ 

১৫.০১.২১ 

১৫.০৪.২১ 

১৫.০৭.২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১৫.১০.২০ ১৫.০১.২১ ১৫.০৪.২১ ১৫.০৭.২১  

 

 

অজমন ১৫.১০.২০ ০২.০১.২১    

১৩.৩ আওিািীে আঞ্চতলক/িাঠ 

প োনয়র কা োলয় কর্তেক দারখলকৃত 

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা 

ও পররবীক্ষ্ণ  প্ররতক্বদক্নর ওপর 

র িব্যা  প্রদান 

তিডব্যাক 

সিা/কি েশালা 

অনুতষ্ঠি 

- তাররখ --  

লক্ষ্যর্াত্রা      

 প্রক্র্াজয নয় 

অজমন      

 

 

 


