
জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশলকর্ ম-পররকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষণ কাঠামর্া, ২০১৮-২০১৯ 

খাদ্য র্ন্ত্রণালময়র ৩য় ত্রৈর্ারিক প্ররতমবদন 

খাদ্য র্ন্ত্রণালয় 

কার্ মক্রমর্র নার্ কর্ মিম্পাদন সূচক 

 

সূচমকর

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়মনর 

দারয়ত্ব প্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৮-২০১৯ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষযর্াৈা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াৈা/ 

অজমন 

১র্ 

ককায়ার্ মার 

২য় 

ককায়ার্ মার 

৩য় 

ককায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ককায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৪ ১৫ 

১. প্রারতষ্ঠারনক ব্যবস্থা………………………………১১ 

১.১ নৈতিকিা কতিটির সভা অনুতিি সভা ৪ িংখ্যা শুদ্ধাচার 

ক াকাল 

পময়ন্ট 

৪ লক্ষযর্াৈা ১ ১ ১ ১    

অজমন ১ ১ ১    

1.2 নৈতিকিা কতিটির সভার তসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ৈ 

বাস্তবাতয়ি তসদ্ধান্ত ৪ % শুদ্ধাচার 

ক াকাল 

পময়ন্ট 

১০০% লক্ষযর্াৈা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন ১০০% ১০০% ১০০%    

১.৩ স্ব স্ব ওময়বিাইমর্ শুদ্ধাচার কিবা বক্স 

হালনাগাদকরণ 

কিবা বক্স 

হালনাগাদকৃত 

১ তাররখ কপ্রাগ্রার্ার ২৬/০৭/১৮ 

৩১/১২/১৮ 

৩০/০৩/১৯ 

৩০/০৬/১৯ 

লক্ষযর্াৈা ২৬/০৭/১৮ ৩১/১২/১৮ ৩০/০৩/১৯ ৩০/০৬/১৯    

অজমন ১০/০৬/১৮ ০১/১০/১৮ ১৪/০৩/১৯    

১.৪ উত্তর্ চচ মার (best practice) 

তারলকা প্রণয়ন কমর র্রন্ত্রপররষদ রবভামগ 

কপ্ররণ 

উত্তর্ চচ মার 

তারলকা কপ্রররত 

২ তাররখ শুদ্ধাচার 

ক াকাল 

পময়ন্ট 

৩০/০৯/১৮ লক্ষযর্াৈা ৩০/০৯/১৮ - -     

অজমন ৩০/০৮/১৮ - -    

২. দক্ষতা ও ত্রনরতকতার উন্নয়ন……………………..…. ৭ 

২.১ অংশীজমনর (stakeholder) 

অংশগ্রহমণ িভা 

অনুরষ্ঠত িভা ২ িংখ্যা শুদ্ধাচার 

ক াকাল 

পময়ন্ট 

৪ লক্ষযর্াৈা ১ ১ ১ ১    

অজমন ১ ১ ১    

২.২ কর্ মকতমা-কর্ মচাররমদর অংশগ্রহমণ 

রনয়রর্ত উপরহহরত রবরির্ালা ১৯৮২; 

িরকারর কর্ মচারর আচরণ রবরির্ালা 

১৯৭৯ এবং িরচবালয় রনমদ মশর্ালা ২০১৪ 

িম্পমকম িমচতনতা বৃরদ্ধমূলক 

িভা/প্ররশক্ষণ আময়াজন 

প্রতিক্ষণার্থীর 

সংখ্যা 
৩ িংখ্যা যুগ্ম িরচব 

অভয: প্রশািন-

১ 

৫০৪ লক্ষযর্াৈা 

 

 

১২৬ ১২৬ ১২৬ ১২৬    

অজমন ১৯৭ ৪৯৩ ৫৭৬    

২.৩ জািীয় শুদ্ধাচার ককৌিল তবষয়য় 

কর্ মকতমা-কর্ মচাররমদর প্রতিক্ষণ প্রদাৈ 
প্রতিক্ষণার্থীর 

সংখ্যা 
২ িংখ্যা যুগ্ম িরচব 

অভয: প্রশািন-

১ 

৫০৪ লক্ষযর্াৈা ১২৬ ১২৬ ১২৬ ১২৬    

অজমন ১৪০ ৩৫১ ২৫৬    

 

 

 

পরররশষ্ট-ক 



কার্ মক্রমর্র নার্ কর্ মিম্পাদন সূচক 

 

সূচমকর

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়মনর 

দারয়ত্ব প্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৮-২০১৯ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষযর্াৈা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াৈা/ 

অজমন 

১র্ 

ককায়ার্ মার 

২য় 

ককায়ার্ মার 

৩য় 

ককায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ককায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৪ ১৫ 

3. শুদ্ধাচার প্রতিিায় সহায়ক আইৈ/তবতি/ৈীতিিালা/ম্যানুয়য়ল প্রণয়ৈ/সংস্কার/হালৈাগাদকরণ ও প্রজ্ঞাপৈ/পতরপত্রজাতর………….১০ 

৩.১ বাংলায়দি তৈরাপদ খাদ্য কর্তপৃয়ক্ষর 

স্বাস্থ্য সম্মি পতরয়বি সংরক্ষণ ও 

প্রতিয়াকরণ প্রতবিাৈিালা 

কগয়জট প্রকাতিি ৫ িাতরখ সংস্থ্া প্রিাসৈ ৩০/১১/১৮ লক্ষযিাত্রা ৩০/১১/১৮ - -     

অজমন ২৩/১০/১8 - -    

৩.২ বাংলায়দি তৈরাপদ খাদ্য কর্তপৃক্ষ 

(কিচৃারী) চাকুতর প্রতবিাৈিালা 

কগয়জট প্রকাতিি ৫ িাতরখ সংস্থ্া প্রিাসৈ ৩০/০৯/১৮ লক্ষযিাত্রা ৩০/০৯/১৮ - -     

অজমন ১১/০৮/১৮ - -    

৪. তথ্য অরিকার িম্পরকমত কার্ মক্রর্  …………………….১৪ 

৪.১স্ব স্ব ওময়বিাইমর্ িথ্য অতিকার কিবা 

বক্স হালনাগাদকরণ 

কিবা বক্স 

হালৈাগাদকৃি 

১ িাতরখ কপ্রাগ্রািার ৩০/৯/১৮ 

31/১২/১৮ 

৩১/০৩/১৯ 

৩০/০৬/১৯ 

লক্ষযিাত্রা ৩০/৯/১৮ 31/১২/১৮ ৩১/০৩/১৯ ৩০/০৬/১৯    

অজমন ৩০/০৯/১৮ ০২/১০/১৮ ১৪/০৩/১৯    

৪.২ িথ্য অতিকার আইয়ৈর আওিায় 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কিকৃিাৃ (তিও) ও তবকল্প 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কিকৃিাৃর অৈলাইৈ প্রতিক্ষণ 

সম্পাদৈ 

অনলাইন 

প্ররশক্ষমণর 

িনদপ্রাপ্ত 

২ িাতরখ দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

রবকল্প 

কর্ মকতমা  

২ লক্ষযিাত্রা 

 

- ৩১/১২/১৮ - ৩০/০৬/১৯    

অজমন -- 
০৯/১২/১৮ -    

৪.৩ দুদমক হহারপত হর্লাইন নম্বর ১০৬ 

(কর্ালরি) স্ব স্ব তথ্য বাতায়মন 

িংযুিকরণ এবং তা কর্ মকতমা-

কর্ মচাররমদরমক অবরহতকরণ 

তথ্য বাতায়মন 

িংমর্ারজত ও 

কর্ মকতমা-কর্ মচারর 

অবরহত 

১ তাররখ কপ্রাগ্রািার ৩০/০৯/১৮ লক্ষযর্াৈা 

 

৩০/০৯/১৮ - -     

অজমন ৩০/০৯/১৮ - -    

৪.৪ তথ্য বাতায়মন িংমর্ারজত িংরিষ্ট 

তথ্যিমূহ হালনাগাদকরণ 

তথ্য বাতায়ন 

হালনাগাদকৃত 

২ তাররখ কপ্রাগ্রািার ২৬/০৭/১৮ 

৩১/১২/১৮ 

৩০/০৩/১৯ 

৩০/০৬/১৯ 

লক্ষযর্াৈা  ২৬/০৭/১৮ ৩১/১২/১৮ ৩০/০৩/১৯ ৩০/০৬/১৯    
অজমন ০১/০৭/১৮ ০১/১০/১৮ ১৪/০৩/১৯    

৪.৫ তথ্য অরিকার আইন.২০০৯; জনস্বার্ ম 

িংরিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা) আইন, 

২০১১ এবং জনস্বার্ ম িংরিষ্ট তথ্য প্রকাশ 

(সুরক্ষা) রবরির্ালা, ২০১৭ িম্পমকম 

কর্ মকতমা-কর্ মচাররমদরমক অবরহতকরণ 

কর্ মকতমা-কর্ মচারর 

অবরহত 

৬ িংখ্যা যুগ্ম িরচব 

অভয: প্রশািন-

১ 

৫০৪ লক্ষযর্াৈা 

 

১২৬ ১২৬ ১২৬ ১২৬    

অজমন ১৭ ৩৫৭ ৩৫৩    

৪.৬স্ব প্রমণারদত তথ্য প্রকাশ রনমদ মরশকা 

হালনাগাদ কমর ওময়বিাইমর্ প্রকাশ  

হালনাগাদকৃত 

রনমদ মরশকা 

ওময়বিাইমর্ 

প্রকারশত 

২ তাররখ শুদ্ধাচার 

ক াকাল 

পময়ন্ট 

৩০/০৯/১৮ লক্ষযর্াৈা 

 

৩০/০৯/১৮ - -     

অজমন ৩০/০৯/১৮ - -    

 

 



কার্ মক্রমর্র নার্ কর্ মিম্পাদন সূচক 

 

সূচমকর

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়মনর 

দারয়ত্ব প্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৮-২০১৯ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষযর্াৈা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াৈা/ 

অজমন 

১র্ 

ককায়ার্ মার 

২য় 

ককায়ার্ মার 

৩য় 

ককায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ককায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৪ ১৫ 

৫. ই-গভমন মন্স বাস্তবায়ন……………………………..১৩ 

৫.১ দাপ্তররক কামজ অনলাইন করিপন্স 

রিমের্ (ই-কর্ইল/এিএর্এি)-এর 

ব্যবহার 

 

ই-কর্ইল/ 

এিএর্এি ব্যবহৃত 

 

২ % িকল 

অরিশাখা/শাখা 

১০০% লক্ষযর্াৈা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন ১০০% ১০০% ১০০%    

৫.২ রভরিও/অনলাইন/মর্রল-কন ামরন্স 

আময়াজন (স্কাইপ/ম্যামিন্জার, ভাইবার 

ব্যবহারিহ) 

কন ামরন্স 

অনুরষ্ঠত 
৩ িংখ্যা শুদ্ধাচার 

ক াকাল পময়ন্ট 
৪ লক্ষযর্াৈা ১ ১ ১ ১    

অজমন ১ ১ ১    

৫.৩ দাপ্তররক িকল কামজ ইউরনমকাি 

ব্যবহার 

ইউরনমকাি 

ব্যবহৃত 

২ % িকল 

অরিশাখা/শাখা 

১০০% লক্ষযর্াৈা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    
অজমন ১০০% ১০০% ১০০%    

৫.৪ ই-কর্ন্ডার/ই-রজরপ-এর র্াধ্যমর্ ক্রয় 

কার্ ম িম্পাদন 

ই-কর্ন্ডার 

িম্পারদত 
২ % যুগ্ম-িরচব 

কিবা 
৬০% লক্ষযর্াৈা - - - ৬০%    

অজমন - - ৪০%    
৫.৫ চালুকৃত অনলাইন/ই-কিবার ব্যবহার 

িংক্রান্ত কার্ মক্রর্ পররবীক্ষণ 

অনলাইন/ই-কিবার 

ব্যবহার 

পররবীক্ষণকৃত 

৪ % কপ্রাগ্রার্ার ১০০% লক্ষযর্াৈা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    
অজমন ১০০% ১০০% ১০০%    

৬. উদ্ভাবনী উমদ্যাগ ও কিবা পদ্ধরত িহজীকরণ……………..….৫ 

৬.১ বারষ মক উদ্ভাবন কর্ ম-পররকল্পনা 

২০১৮-১৯ প্রণয়ন 

কর্ ম-পররকল্পনা 

প্রণীত 

১ তাররখ চী  

ইমনামভশন 

অর িার 

৩০/০৯/১৮ লক্ষযর্াৈা ৩০/০৯/১৮ - -     

অজমন ১৯/০৮/১৮ - -    

৬.২ বারষ মক উদ্ভাবন কর্ ম-পররকল্পনায় 

অন্তমভুি কার্ মক্রর্ বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত উদ্ভাবনী 

কার্ মক্রর্ 
২ % চী  

ইমনামভশন 

অর িার 

১০০% লক্ষযর্াৈা ৩০% ৬০% - ১০০%    

অজমন ৩০% ৬০% ৮০%    

৬.৩ চালুকৃত উদ্ভাবন উমদ্যাগ/িহরজকৃত 

কিবা পররবীক্ষণ 

চালুকৃত কিবা 

পররবীক্ষণকৃত 

২ % চী  

ইমনামভশন 

অর িার 

১০০% লক্ষযর্াৈা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    
অজমন ১০০% ১০০% ১০০%    

৭. স্বচ্ছতা ও জবাবরদরহ শরিশালীকরণ…………………….১৪ 

৭.১ রপরপএ ২০০৬-এর িারা ১১ (২) ও 

রপরপআর ২০০৮-এর রবরি ১৬(৬) 

অনুর্ায়ী ক্রয়-পররকল্পনা ২০১৮-১৯ প্রণয়ন 

ক্রয়-পররকল্পনা 

প্রণীত 

৩ তাররখ যুগ্ম-িরচব 

কিবা ১৫/০৮/১৮ 

লক্ষযর্াৈা ১৫/০৮/১৮ - -     

অজমন ০৫/০৮/১৮ - -     

৭.২ স্ব স্ব ওময়বিাইমর্র অরভমর্াগ 

প্ররতকার ব্যবস্থা (GRS) কিবা বক্স 

হালনাগাদকরণ 

 

 

ওময়বিাইমর্ 

হালনাগাদকৃত 
১ তাররখ কপ্রাগ্রার্ার ৩০/০৯/১৮ 

৩১/১২/১৮ 

৩১/০৩/১৯ 

৩০/০৬/১৯ 

লক্ষযর্াৈা ৩০/০৯/১৮ ৩১/১২/১৮ ৩১/০৩/১৯ ৩০/০৬/১৯    

অজমন ৩০/০৯/১৮ ৩০/১২/১৮ ১৪/০৩/১৯     



কার্ মক্রমর্র নার্ কর্ মিম্পাদন সূচক 

 

সূচমকর

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়মনর 

দারয়ত্ব প্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৮-২০১৯ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষযর্াৈা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াৈা/ 

অজমন 

১র্ 

ককায়ার্ মার 

২য় 

ককায়ার্ মার 

৩য় 

ককায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ককায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৪ ১৫ 

৭.৩ র্ন্ত্রণালয়/রবভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় 

প্ররতষ্ঠামনর স্ব স্ব কিবা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

(রিটিমজন হচার্ মার) এবং আওতািীন 

দপ্তর/িংহহার কিবা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষণ 

 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত 

পররবীক্ষণকৃত 

৪ % শুদ্ধাচার 

ক াকাল পময়ন্ট 

১০০% লক্ষযর্াৈা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন ১০০% ১০০% ১০০%    

৭.৪ র্ন্ত্রণালয়/রবভাগ/রাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠামনর 

এবং আওতািীন/অি:স্তনদপ্তর/িংহহার 

শাখা/ অরিশাখা পররদশ মন/আকরিক 

পররদশ মন 

পররদশ মন/ 

আকরিক 

পররদশ মন িম্পন্ন 

২ িংখ্যা র্ন্ত্রণালময়র 

িকল 

কর্ মকতমা  

৪ লক্ষযর্াৈা ১ ১ ১ ১    

অজমন ১ ১ ১    

৭.৫ িরচবালয় রনমদ মশর্ালা ২০১৪ 

অনুর্ায়ী নরর্র কেরণ রবন্যািকরণ 

নরর্ 

কেরণরবন্যািকৃত 

৪ % িকল 

অরিশাখা/শাখা

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

প্রশািরনক 

কর্ মকতমা 

১০০% লক্ষযর্াৈা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    
অজমন ১০০% ১০০% ১০০%   

৮. র্ন্ত্রণালয়/রবভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠামনর শুদ্ধাচার িংরিষ্ট অন্যান্য কার্ মক্রর্……………..৬ (রনমদ মরশকায় িংমর্ারজত তারলকা কর্মক ৩টি কার্ মক্রর্ রনব মাচন করা হময়মছ)  

৮.১ বমকয়া রবদুযৎ, পারন ও জ্বালানীর 

রবল প্রদান 

 ২ % যুগ্ম-িরচব 

কিবা 

১০০% লক্ষযর্াৈা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন ১০০% ১০০% ১০০%    
৮.২ রাজস্ব ও উন্নয়ন খামতর ককায়ার্ মার 

রভরত্তক বরাদ্দ ির্য়র্ত ছাড় রনরিতকরণ 

 ২ % যুগ্ম-িরচব 

(বামজর্ ও 

রহিাব) ও 

যুগ্ম-প্রিান 

(পররকল্পনা)  

১০০% লক্ষযর্াৈা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন ১০০% ১০০% ১০০%    

৮.৩ রবদুযৎ, পারন ও জ্বালানীর 

(কতল/গ্যাি) এর িােয়ী/িমব মাত্তর্ ব্যবহার 

রনরিতকরণ। 

 ২ % র্ন্ত্রণালময়র 

িকল 

কর্ মকতমা/কর্ মচারী 

১০০% লক্ষযর্াৈা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন ১০০% ১০০% ১০০%    

৯. শুদ্ধাচার চচাৃর জন্য পুরস্কার/প্রয়ণাদৈা প্রদাৈ..............................৫ 

৯.১  পুরস্কার  প্রদান 

 এবং র্রন্ত্রপররষদ রবভামগর 

১৩.৩.২০১৮ তাররমখর 

০৪.০০.০০০০.৮২২.১৪.০৪২.১৬.০৫৩ 

নম্বর ষ্পেীকরণ পৈ অনুর্ায়ী শুদ্ধাচার 

পুরস্কার প্রদান 

প্রদত্ত পুরস্কার ৩ তাররখ শুদ্ধাচার 

ক াকাল 

পময়ন্ট 

৩১/০৫/১৯ লক্ষযর্াৈা - - - ৩১/০৫/১৯    

অজমন - - -     



কার্ মক্রমর্র নার্ কর্ মিম্পাদন সূচক 

 

সূচমকর

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়মনর 

দারয়ত্ব প্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৮-২০১৯ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষযর্াৈা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াৈা/ 

অজমন 

১র্ 

ককায়ার্ মার 

২য় 

ককায়ার্ মার 

৩য় 

ককায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ককায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৪ ১৫ 

৯.২ আওতািীন/অিস্তন কার্ মালময় 

‘শুদ্ধাচার পুরস্কার  প্রদান নীরতর্ালা, 

২০১৭’ অনুর্ায়ী শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদামনর 

রনরর্ত্ত িংরিষ্ট ককামি অর্ ম বরাদ্দ 

অর্ ম বরাদ্দকৃত ২ তাররখ যুগ্ম-িরচব 

(বামজর্ ও 

রহিাব) 

৩০/০৪/১৯ লক্ষযর্াৈা - - - ৩০/০৪/১৯    

অজমন - - -    

 

১০. অর্ ম বরাদ্দ....................................................................৫ 
১০.১ শুদ্ধাচার কর্ ম-পররকল্পনায় অন্তমভুি 

রবরভন্ন কার্ মক্রর্ বাস্তবায়মনর জন্য 

বরাদ্দকৃত অমর্ মর আনুর্ারনক পররর্াণ 

বরাদ্দকৃত অর্ ম ৫ লক্ষ 

র্াকা 

যুগ্ম-িরচব 

(বামজর্ ও 

রহিাব) 

২০০,০০০/- লক্ষযর্াৈা - - ১০০,০০০ ১০০,০০০    
অজমন - - -    

১১. পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন…………………………….১০ 

১১.১ জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কর্ ম-

পররকল্পনা, ২০১৮-১৯ প্রণয়ন কমর 

র্রন্ত্রপররষদ রবভামগ দারখল 

 

প্রণীত কর্ ম-

পররকল্পনা 

দারখলকৃত 

৩ তাররখ শুদ্ধাচার 

ক াকাল 

পময়ন্ট 

০৩/০৭/১৮ লক্ষযর্াৈা ০৩/০৭/১৮ - -     

অজমন ২৬/০৬/১৮ - -    

১১.২ রনি মাররত ির্ময় ত্রৈর্ারিক 

পররবীক্ষণ প্ররতমবদন র্রন্ত্রপররষদ রবভামগ 

দারখল 

ত্রৈর্ারিক 

প্ররতমবদন 

দারখলকৃত 

২ িংখ্যা শুদ্ধাচার 

ক াকাল 

পময়ন্ট 

৪ লক্ষযর্াৈা ১ ১ ১ ১    
অজমন ১ ১ ১    

১১.৩ আওতািীন দপ্তর/িংহহামক জাতীয় 

শুদ্ধাচার ককৌশলকর্ ম-পররকল্পনা, ২০১৮-

১৯ প্রণয়মনর রনমদ মশনা প্রদান 

রনমদ মশনা প্রদত্ত ১ তাররখ শুদ্ধাচার 

ক াকাল 

পময়ন্ট 

০৫/০৭/১৮ লক্ষযর্াৈা ০৫/০৭/১৮ - -     

অজমন ০৫/০৭/১৮ - -    

১১.৪ আওতািীন দপ্তর/িংহহার জাতীয় 

শুদ্ধাচার ককৌশলকর্ ম-পররকল্পনা, ২০১৮-

১৯ প্রণয়মনর রনরর্ত্ত কর্ মশালা আময়াজন 

আময়ারজত 

কর্ মশালা 

২ তাররখ শুদ্ধাচার 

ক াকাল 

পময়ন্ট 

২৭/০৭/১৮ লক্ষযর্াৈা ২৭/০৭/১৮ - -     

অজমন ২৭/০৭/১৮ - -     

১১.৫ আওতািীন দপ্তর/িংহহা কর্তমক 

প্রণীত/দারখলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল 

পররবীক্ষণ প্ররতমবদমনর ও পরর িব্যাক 

প্রদান 

অনুরষ্ঠত র িব্যাক 

িভা 

২ িংখ্যা শুদ্ধাচার 

ক াকাল 

পময়ন্ট 

 

৪ লক্ষযর্াৈা ১ ১ ১ ১    

অজমন ১ ১ ১     

 

 


