
                      জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষণ  াঠামর্া, ২০১৯-২০২০ 

খাদ্য র্ন্ত্রণালময়র ২য় ত্রৈর্ারি  প্ররতমবদন 

 

পরররশষ্ট-‘ ’ 

খাদ্য র্ন্ত্রণালয় 

কার্ যক্রমের নাে কে যসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচমকর 

োন 

একক 

 

বাস্তবায়মনর

দায়য়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যয়ি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ যবছমরর 

লক্ষ্যোত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগয়ি পয়রবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  েন্তব্য 

লক্ষ্যোত্রা/ 

অর্যন 

১ে 

ককায়ার্ যার 

২য় 

ককায়ার্ যার 

৩য় 

ককায়ার্ যার 

৪র্ য 

ককায়ার্ যার 

কোর্ 

অর্যন 

অয়র্যি 

োন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রায়িষ্ঠায়নক ব্যবস্থা………………………………..৮ 

১.১ ননয়িকিা কয়েটির সভা   অনুয়ষ্ঠি সভা ৪ সংখ্যা শুদ্ধাচার 

ক া াল 

পময়ন্ট 

৪ লক্ষ্যোত্রা ১ ১ ১ ১    

অর্যন ১ ১    

১.২ ননয়িকিা কয়েটির সভার য়সদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন  

বাস্তবায়য়ি 

য়সদ্ধান্ত 

৪ % িংরিষ্ট 

দপ্তর/িংস্থা/ 

অরিশাখা/শা

খা প্রিান 

১০০% লক্ষ্যোত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অর্যন ১০০% ১০০%    

২. দক্ষ্িা ও ননয়িকিার উন্নয়ন……………………..…. ১০ 

২.১ সুশািন প্ররতষ্ঠার রনরর্ত্ত 

অংশীর্মনর (stakeholders) 

অংশগ্রহমণ  সভা 

অনুয়ষ্ঠি সভা ২ সংখ্যা শুদ্ধাচার 

ক া াল 

পময়ন্ট 

১ লক্ষ্যোত্রা  ১      

অর্যন  ১    

২.২ অংশীর্মনর অংশগ্রহমণ  সভার 

রিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

বাস্তবায়য়ি 

য়সদ্ধান্ত 

২ % িংরিষ্ট 

দপ্তর/িংস্থা/ 

অরিশাখা/শা

খা প্রিান 

১০০% লক্ষ্যোত্রা    ১০০%    

অর্যন      

২.৩ কে যকিযা-কে যচারীমদর অংশগ্রহমণ 

চা রর িংক্রান্ত রবরিন্ন প্রয়শক্ষ্ণ 

আময়ার্ন 

প্রয়শক্ষ্ণার্ী ৩ সংখ্যা যুগ্মিরচব 

অিয: 

প্রশািন-১ 

১১৮ লক্ষ্যোত্রা ৩০ ২৯ ৩০ ২৯    

অর্যন ৯৮ ১১৩    

২.৪ কে যকিযা-কে যচারীমদর অংশগ্রহমণ 

সুশাসন সংক্রান্ত প্রয়শক্ষ্ণ আময়ার্ন 

প্রয়শক্ষ্ণার্ী ৩ সংখ্যা যুগ্মিরচব 

অিয: 

প্রশািন-১ 

১১৮ লক্ষ্যোত্রা ৩০ ২৯ ৩০ ২৯    

অর্যন ৬১ ৫৩    

৩. শুদ্ধাচার প্রয়িষ্ঠায় সহায়ক আইন/য়বয়ি/নীয়িোলা/ম্যানুময়ল প্রণয়ন/সংস্কার/হালনাগাদকরণ ও প্রজ্ঞাপন/পয়রপত্র র্ায়র………….১০ 

৩.১ The food (special 

courts) Act-1956 আইন 

হালনাগাদকরণ/বাতিলকরণ 

গগজেট প্রকাতিি ২ িাতরখ অতি: সতিব 

আইন গসল 

৩০/০৬/২০ লক্ষ্যমাত্রা    ৩০/০৬/২০   

 

 

অজমন      

৩.২ Food Grains Supply 

(Preventions of 

Prejudicial Activity) 

Ordinance-1979 

হালনাগাদকরণ/বাতিলকরণ 

গগজেট প্রকাতিি ২ িাতরখ অতি: সতিব 

আইন গসল 

৩০/০৬/২০ লক্ষ্যমাত্রা    ৩০/০৬/২০    

অর্যন       



কার্ যক্রমের নাে কে যসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচমকর 

োন 

একক 

 

বাস্তবায়মনর

দায়য়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যয়ি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ যবছমরর 

লক্ষ্যোত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগয়ি পয়রবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  েন্তব্য 

লক্ষ্যোত্রা/ 

অর্যন 

১ে 

ককায়ার্ যার 

২য় 

ককায়ার্ যার 

৩য় 

ককায়ার্ যার 

৪র্ য 

ককায়ার্ যার 

কোর্ 

অর্যন 

অয়র্যি 

োন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৩.৩ খাদ্য স্পিশক প্রতবধানমালা, ২০১৯ 

প্রণয়ন প্রণীি 

প্রতবধানমালা 

প্রণীি 
৩ িাতরখ সহকাতর 

সতিব, 

নিরাপদ 

খাদ্য িাখা 

৩০/১২/১৯ লক্ষ্যমাত্রা  ৩০/১২/১৯      

অজমন ০৫/০৮/১৯      

৩.৪  খাদ্য অতধদপ্তজরর বদতল নীতিমালা 

প্রণয়ন 

নীতিমালা প্রণীি ৩ িাতরখ উপ-সতিব 

প্রিাসন 

অতধিাখা-২ 

৩০/০৬/২০ লক্ষ্যমাত্রা    ৩০/০৬/২০    

অজমন ০১/০৯/১৯      

৪. ওময়বিাইমে কিবাবক্স হালনাগাদ রণ..................................৮ 

৪.১ কিবা িংক্রান্ত কোল রি নস্বরিমূহ 

স্ব স্ব িথ্য বািায়মন দৃশ্যর্ান রণ   

তথ্য বাতায়মন 

দৃশ্যর্ানকৃত 

১ িায়রখ গপ্রাগ্রামার ৩০/০৭/১৯ লক্ষ্যোত্রা ৩০/৭/১৯       

অর্যন ০১/০৭/১৯     

৪.২ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্ শুদ্ধাচার 

কসবাবক্স হালনাগাদকরণ  

কসবাবক্স 

হালনাগাদকৃি 

২ তাররখ কপ্রাগ্রার্ার ৩০/০৯/১৯ 

৩১/১২/১৯ 

৩১/০৩/২০ 

৩০/০৬/২০ 

লক্ষ্যোত্রা ৩০/০৯/১৯ ৩১/১২/১৯ ৩১/০৩/২০ ৩০/০৬/২০    

অর্যন ০১/০৯/১৯ ৩০/১২/১৯    

৪.৩ স্বপ্রমণায়দি িথ্য প্র াশ 

রনমদ মরশ া হালনাগাদ  মর 

ওময়বসাইমর্ প্রকাশ 

হালনাগাদকৃি 

য়নমদ যয়শকা 

ওময়বসাইমর্ 

প্রকায়শি 

১ িায়রখ শুদ্ধািার 

গ াকাল 

পজয়ন্ট ও 

গপ্রাগ্রামার 

৩০/০৯/১৯ লক্ষ্যোত্রা ৩০/০৯/১৯       

অর্যন ৩০/০৯/১৯     

৪.৪ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্ িথ্য অয়িকার   

কসবাবক্স হালনাগাদকরণ  

কসবাবক্স 

হালনাগাদকৃি 

২ িায়রখ িংরিষ্ট 

দপ্তর/িংস্থা/ 

অরিশাখা/শা

খা প্রিান ও 

গপ্রাগ্রামার 

৩০/০৯/১৯ 

৩১/১২/১৯ 

৩১/০৩/২০ 

৩০/০৬/২০ 

লক্ষ্যোত্রা ৩০/০৯/১৯ ৩১/১২/১৯ ৩১/০৩/২০ ৩০/০৬/২০    

অর্যন ০১/০৯/১৯ ৩০/১২/১৯    

৪.৫ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্র অয়ভমর্াগ 

প্রয়িকার ব্যবস্থা (GRS) কসবাবক্স 

হালনাগাদকরণ 

ওময়বসাইমর্ 

হালনাগাদকৃি 

২ িায়রখ উপ-িরচব 

(তদন্ত) ও 

কপ্রাগ্রার্ার 

৩০/০৯/১৯ 

৩১/১২/১৯ 

৩১/০৩/২০ 

৩০/০৬/২০ 

লক্ষ্যোত্রা ৩০/০৯/১৯ ৩১/১২/১৯ ৩১/০৩/২০ ৩০/০৬/২০    

অর্যন ০১/০৯/১৯ ৩১/১২/১৯    

৫. সুশািন প্ররতষ্ঠা……………………………..৬ 

৫.১ উত্তে চচ যার িায়লকা প্রণয়ন কমর 

েয়িপয়রষদ য়বভামগ কপ্ররণ 

উত্তে চচ যার 

িায়লকা কপ্রয়রি 

৩ িায়রখ চী  

ইমনামিশন 

অর িার 

৩১/১০/১৯ লক্ষ্যোত্রা  ৩১/১০/১৯      

অর্যন  ৩১/১০/১৯    

৫.২ বাংলামদশ জাতীয় রিরজোল 

আর মমে চার-এর ক া াল পময়ন্ট ও 

রব ল্প ক া াল পময়ন্ট কে যকিযা 

রনময়াগ ও ওময়বিাইমে প্র াশ 

ক া াল পময়ন্ট 

ও রব ল্প 

ক া াল পময়ন্ট 

 র্ ম তমা 

রনময়াগকৃত ও 

ওময়বিাইমে 

প্র ারশত 

 

২ িায়রখ যুগ্ম-িরচব 

অভ্য: 

প্রশািন-১ ও 

কপ্রাগ্রার্ার 

৩০/০৭/১৯ লক্ষ্যোত্রা ৩০/০৭/১৯       

অর্যন ২৬/০৭/১৯     



কার্ যক্রমের নাে কে যসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচমকর 

োন 

একক 

 

বাস্তবায়মনর

দায়য়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যয়ি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ যবছমরর 

লক্ষ্যোত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগয়ি পয়রবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  েন্তব্য 

লক্ষ্যোত্রা/ 

অর্যন 

১ে 

ককায়ার্ যার 

২য় 

ককায়ার্ যার 

৩য় 

ককায়ার্ যার 

৪র্ য 

ককায়ার্ যার 

কোর্ 

অর্যন 

অয়র্যি 

োন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৫.৩ জনস্বার্ ম িংরিষ্ট তথ্য প্র াশ (সুরক্ষা 

প্রদান) রবরির্ালা, ২০১৭-এর রবরি ৪ 

অনুিামর “কিরজগমনমেি অর িার” 

রনময়াগ ও ওময়বিাইমে প্র াশ 

“কিরজগমনমেি 

অর িার” 

রনময়াগকৃত ও 

ওময়বিাইমে 

প্র ারশত 

১ িায়রখ যুগ্ম-িরচব 

অভ্য: 

প্রশািন-১ ও 

কপ্রাগ্রার্ার 

৩০/০৭/১৯ লক্ষ্যোত্রা ৩০/০৭/১৯       

অর্যন ২৬/০৭/১৯     

৬. প্র মল্পর কক্ষমৈ শুদ্ধাচার...........................৯ 

৬.১ প্র মল্পর বায়ষ যক ক্রয় পয়রকল্পনা 

অনুমোদন 

অনুমোয়দি ক্রয় 

পয়রকল্পনা 

২ িায়রখ উপ প্রিান 

পরর ল্পনা 

 লক্ষ্যোত্রা       অৈ 

র্ন্ত্রণালময়র 

িরচব ক ামনা 

প্র মল্পর 

ক্রয় ারী 

প্রিান রহিামব 

দারয়ত্ব পালন 

 মরন না 

রবিায়, এ 

অনুমেমদর 

লক্ষযর্াৈা 

রনি মারণ  রা 

হয়রন।  

অর্যন      

৬.২ এয়িয়প বাস্তবায়ন অগ্রগয়ি অগ্রগয়ির হার ১ % উপ-প্রিান 

পরর ল্পনা 

১০০% লক্ষ্যোত্রা ১০% ৩০% ৬০% ১০০%    

অর্যন ১.৪৫% ১১.১৬%    

৬.৩ েিণালয়/য়বভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রয়িষ্ঠান 

কর্তযক প্রকমল্পর বাস্তবায়ন অগ্রগয়ি 

পয়রদশ যন/ পয়রবীক্ষ্ণ 

দায়খলকৃি 

প্রয়িমবদন 

৩ সংখ্যা উপ-প্রিান 

পরর ল্পনা 

২ লক্ষ্যোত্রা ১  ১     

অর্যন ১ 
    

৬.৪. প্রকল্প পয়রদশ যন/পয়রবীক্ষ্ণ 

প্রয়িমবদমনর সুপায়রশ বাস্তবায়ন 

বাস্তবায়মনর হার ৩ % উপ প্রিান 

পরর ল্পনা 
১০০% লক্ষ্যোত্রা  ১০০%  ১০০%    

অর্যন  ১০০%    

৭. ক্রয়মক্ষমৈ শুদ্ধাচার...................৭ 

৭.১ য়পয়পএ ২০০৬-এর িারা ১১(২) ও 

য়পয়পআর ২০০৮-এর য়বয়ি ১৬(৬) 

অনুর্ায়ী ২০১৯-২০ অর্ ম বছমরর ক্রয়-

পয়রকল্পনা  ওময়বিাইমে প্র াশ 

ক্রয়-পয়রকল্পনা 

ওময়বিাইমে 

প্র ারশত 

৩ িায়রখ উপ-িরচব 

কিবা 

৩১/০৭/১৯ লক্ষ্যোত্রা ৩১/০৭/১৯       

অর্যন ৩০/০৭/১৯     

৭.২ ই-কেন্ডামরর োধ্যমে ক্রয় কার্ য 

সম্পাদন 

 

ই-কর্ন্ডাকর ক্রয় 

িম্পন্ন 

৪ % উপ-িরচব 

কিবা 

৪০% লক্ষ্যোত্রা ১০% ২০% ৩০% ৪০%    

অর্যন ১০% ২৫%    



কার্ যক্রমের নাে কে যসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচমকর 

োন 

একক 

 

বাস্তবায়মনর

দায়য়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যয়ি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ যবছমরর 

লক্ষ্যোত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগয়ি পয়রবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  েন্তব্য 

লক্ষ্যোত্রা/ 

অর্যন 

১ে 

ককায়ার্ যার 

২য় 

ককায়ার্ যার 

৩য় 

ককায়ার্ যার 

৪র্ য 

ককায়ার্ যার 

কোর্ 

অর্যন 

অয়র্যি 

োন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৮. স্বচ্ছিা ও র্বাবয়দয়হ শরিশালীকরণ………………...১১ 

৮.১ স্ব স্ব কসবা প্রদান প্রয়িশ্রুয়ি 

(য়সটিমর্নস্ চার্ যার) বাস্তবায়ন অগ্রগয়ি 

পয়রবীক্ষ্ণ 

বাস্তবায়ন 

অগ্রগয়ি 

পয়রবীক্ষ্ণকৃি 

২ % িংরিষ্ট উইং 

প্রিান 

১০০% লক্ষ্যোত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অর্যন ১০০% ১০০%    

৮.২  শাখা/অয়িশাখা ও 

আওিািীন/অিস্তন কার্ যালয় পয়রদশ যন  

পয়রদশ যন 

সম্পন্ন 

২ সংখ্যা র্ন্ত্রণালময়র 

ি ল 

 র্ ম তমা  

১০০ লক্ষ্যোত্রা ১৫ ১৫ ১৫ ১৫    

অর্যন ১৫ ২৩    

৮.৩ শাখা/অয়িশাখা ও 

আওিািীন/অিস্তন কার্ যালয়   

পয়রদশ যন প্রয়িমবদমনর সুপায়রশ 

বাস্তবায়ন 

পয়রদশ যন 

প্রয়িমবদমনর 

সুপায়রশ 

বাস্তবায়য়ি 

২ % র্ন্ত্রণালময়র 

ি ল 

 র্ ম তমা/ র্ মচা

রী 

১০০% লক্ষ্যোত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অর্যন ১০০% ১০০%    

৮.৪ সয়চবালয় য়নমদ যশোলা ২০১৪ 

অনুর্ায়ী নয়র্র কেয়ণ য়বন্যাসকরণ  

নয়র্ কেয়ণ 

য়বন্যাসকৃি 

২ % ি ল 

অরিশাখা/শাখা 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

১০০% লক্ষ্যোত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অর্যন ১০০% ১০০%    

৮.৫ কেয়ণ য়বন্যাসকৃি নয়র্ য়বনষ্টকরণ নয়র্ য়বনরষ্টকৃত ৩ % ি ল 

অরিশাখা/শাখা 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

৪০% লক্ষযর্াৈা   ৩০% ৪০%-   লক্ষযর্াৈা 

ক ায়াে মার 

রিরত্ত  

রবিাজন 

পুনঃরনি মারণ 

 রা হময়মছ। 

অজমন      

৯. শুদ্ধাচার সংয়িষ্ট এবং দুনীয়ি প্রয়িমরামি সহায়ক অন্যান্য কার্ যক্রে……………..১৫ (অগ্রারি ার রিরত্তমত নুযনতর্ পাঁচটি  ার্ মক্রর্) 

৯.১  প্ররত কজলার ০১টি উপমজলায় 

খাদ্যবান্ধব  র্ মসূরচ উপ ারমিাগীমদর 

রবতরমণর স্থান,  াল ও ির্য় িংক্রান্ত 

এিএর্এি প্রদান পদ্ধরত চালু রণ 

 ার্ মক্রমর্র 

বাস্তবায়ন 
 তাররখ চী  

ইমনামিশন 

অর িার 

৩০/০৪/২০ লক্ষযর্াৈা    ৩০/০৪/২০   
 

 

অজমন  কিমেম্বর-

অমটাবর/১৯ 

   

৯.২ ওর্এিএর ট্রাম র অবস্থান 

এযাপমির র্াধ্যমর্ পররবীক্ষণ  ার্ মক্রর্ 

চালু রণ 

 ার্ মক্রমর্র 

বাস্তবায়ন 

 তাররখ িদস্য িরচব,  

ইমনামিশন 

টির্ 

৩০/০৪/২০ লক্ষযর্াৈা    ৩০/০৪/২০   
 

 
অজমন  ৩১/১২/১৯    

৯.৩ রিরজোল এরিআর পদ্ধরত প্রচলন  ার্ মক্রমর্র 

বাস্তবায়ন 

 তাররখ কপ্রাগ্রার্ার ৩০/০৬/২০ লক্ষযর্াৈা    ৩০/০৬/২০   
 

 
অজমন      

      

৯.৪ িান ক্রময়র এযাপি চালু রণ 

 

 ার্ মক্রমর্র 

বাস্তবায়ন 

 তাররখ পররচাল  

(প্রশািন), 

খাদ্য 

অরিদপ্তর 

৩০/০৬/২০ লক্ষযর্াৈা    ৩০/০৬/২০   
 

 
অজমন      



কার্ যক্রমের নাে কে যসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচমকর 

োন 

একক 

 

বাস্তবায়মনর

দায়য়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যয়ি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ যবছমরর 

লক্ষ্যোত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগয়ি পয়রবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  েন্তব্য 

লক্ষ্যোত্রা/ 

অর্যন 

১ে 

ককায়ার্ যার 

২য় 

ককায়ার্ যার 

৩য় 

ককায়ার্ যার 

৪র্ য 

ককায়ার্ যার 

কোর্ 

অর্যন 

অয়র্যি 

োন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৯.৫ অর ি চলা ালীন ির্ময় 

অর ি মক্ষ  র্ ম তমামদর অবস্থান 

র্রনেররং রিমের্ চালু রণ 

 ার্ মক্রমর্র 

বাস্তবায়ন 

 তাররখ কপ্রাগ্রার্ার ৩০/০৬/২০ লক্ষযর্াৈা    ৩০/০৬/২০    
অজমন      

১০. শুদ্ধাচার চচ মার জন্য পুরস্কার প্রদান..............................৫ 

১০.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান 

 

 

প্রদত্ত পুরস্কার ৩ িায়রখ শুদ্ধাচার 

ক া াল 

পময়ন্ট 

৩০/০৫/২০ লক্ষযর্াৈা    ৩০/০৫/২০   

 

 

অজমন      

১০.২ আওিািীন/অিস্তন কার্ যালময় 

শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদামনর রনরর্ত্ত 

৩২১১১০১ ক ামি অর্ ম বরাদ্দ 

অর্ য বরাদ্দকৃি ২ িায়রখ বামজে 

অর ির 

৩০/০৪/২০ লক্ষযর্াৈা    ৩০/০৪/২০    

অর্যন      

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

১১.১ শুদ্ধাচার  র্ ম-পরর ল্পনায় 

অন্তমভুি রবরিন্ন  ার্ মক্রর্ বাস্তবায়মনর 

জন্য বরাদ্দকৃত অমর্ যর আনুর্ারন  

পয়রোণ 

বরাদ্দকৃত অর্ ম ৩ লক্ষ 

ো া 

বামজে 

অর ির 

৫,০০,০০০/- লক্ষযর্াৈা   ২,৫০,০০০ ২,৫০,০০০    

অর্যন      

১২. পয়রবীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন…………………………….৮ 

১২.১ র্ন্ত্রণালয়/রবিাগ/রাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠান 

 র্তম  প্রণীত                                          

র্ািীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কে য-

পয়রকল্পনা, ২০১৯-২০ েয়িপয়রষদ 

য়বভামগ দায়খল ও স্ব স্ব ওময়বিাইমে 

আপমলাি রণ 

প্রণীি কে য-

পয়রকল্পনা 

দায়খলকৃি ও 

আপমলািকৃি 

২ তাররখ শুদ্ধাচার 

ক া াল 

পময়ন্ট ও 

কপ্রাগ্রার্ার 

০৩/০৭/১৯ লক্ষযর্াৈা ০৩/০৭/১৯      
 

 

অজমন ০৩/০৭/১৯     

১২.২ য়নি যায়রি সেময় নত্রোয়সক 

পয়রবীক্ষ্ণ প্রয়িমবদন েয়িপয়রষদ 

য়বভামগ দায়খল ও স্ব স্ব ওময়বিাইমে 

আপমলাি রণ 

নত্রোয়সক 

প্রয়িমবদন 

দায়খলকৃি ও 

আপমলািকৃি 

২ তাররখ শুদ্ধাচার 

ক া াল 

পময়ন্ট ও 

কপ্রাগ্রার্ার 

৪ লক্ষযর্াৈা ১ ১ ১ ১   
 

 

অজমন ১ ১    

১২.৩ আওতািীন দপ্তর/িংস্হা 

(প্রমর্াজয কক্ষমৈ)  র্তম  দায়খলকৃি 

র্ািীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কে য-

পয়রকল্পনা ও পয়রবীক্ষ্ণ  প্রয়িমবদমনর 

ওপর য়িিব্যাক প্রদান 

র িব্যা  

িিা/ র্ মশালা 

অনুরষ্ঠত 

৪ িায়রখ শুদ্ধাচার 

ক া াল 

পময়ন্ট 

৪ লক্ষযর্াৈা ১৪/০৭/১৯ ৩১/১২/১৯ ৩১/০৩/২০ ৩০/০৬/২০    

অর্যন ১২/০৭/১৯ ১৮/১২/১৯    

 


