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

র্ন্ত্রণালময়র নার্ : কনৌপররবহন র্ন্ত্রণালয় 

কার্ মক্রমর্র নার্ কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

সূচমকর 

র্ান 

একক বাস্তবায়মনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৮-

২০১৯ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষযর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ককায়ার্ মার 

জুলাই/১৮-

কসমে/১৮ 

২য় 

ককায়ার্ মার 

অমটা/১৮-

রিমস/১৮ 

৩য় 

ককায়ার্ মার 

জানু/১৯-

র্াচ ম/১৯ 

৪র্ ম ককায়ার্ মার 

এরপ্রল/১৯-

জুন/১৯ 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারনক ব্যবস্থা-------------------------------------১১ 

১.১ ননরতকতা 

করর্টির সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ৪ সংখ্যা প্রশাসন 

অরিশাখা 

০৪টি লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

প্রকৃত অজমন        ১ ১ ১    

১.২ ননরতকতা 

করর্টির সভার 

রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত 

রসদ্ধান্ত 

৪ % শুদ্ধাচার 

ক াকাল 

পময়ন্ট 

৬০% লক্ষযর্াত্রা ৬০ ৬০ ৬০ ৬০    

প্রকৃত অজমন ৬০ ৬০ ৬০    

১.৩ স্ব স্ব 

ওময়বসাইমর্ 

শুদ্ধাচার কসবাবক্স 

হালনাগাদকরন 

কসবাবক্স 

হালনাগাদকৃত 

১ তাররখ রসমের্ 

এনারলে 

৩০/৯/১৮ 

৩১/১২/১৮ 

৩১/৩/১৯ 

৩০/৬/১৯ 

লক্ষযর্াত্রা 

 

৩০/৯/১৮ ৩১/১২/১৮ ৩১/৩/১৯ ৩০/৬/১৯    

প্রকৃত অজমন ৩০/৯/১৮ ৩১/১২/১৮ ৩১/৩/১৯    

১.৪ উত্তর্ চচ মার 

(best 

practice) 

তারলকা প্রণয়ন 

কমর র্রন্ত্রপররষদ 

রবভামগ কপ্ররন 

উত্তর্ চচ মার 

তারলকা কপ্রররত 

২ তাররখ শুদ্ধাচার 

ক াকাল 

পময়ন্ট 

৩১/১২/১৮ লক্ষযর্াত্রা - ৩১/১২/১৮ - -    

প্রকৃত অজমন  - ১৫/৪/১৯    

২. দক্ষতা ও ননরতকতার উন্নয়ন---------------------------৭ 

২.১ অংশীজমনর 

(stakehold

er) অংশগ্রহমন 

সভা 

 

 

 

অনুরষ্ঠত সভা ২ সংখ্যা 

 

 

 

 

প্রশাসন 

অরিশাখা 

২টি লক্ষযর্াত্রা 

 

- ১ ১ -    

প্রকৃত অজমন - 

 

 

 

১ ১    
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২.২ কর্ মকর্মা-

কর্ মচারিদেি 

অংশগ্রহদে 

রিয়রর্র্ উপরিরর্ 

রিরির্ালা 

১৯৮২;সিকারি 

কর্ মচারি আচিে 

রিরির্ালা ১৯৭৯ 

এিং সরচিালয় 

রিদে মশর্ালা ২০১৪ 

সম্পদকম সদচর্ির্া 

বৃরিমূলক 

সভা/পরশক্ষে 

আদয়াজি 

অংশগ্রহনকারী/

প্ররশক্ষণার্ী 

৩ সংখ্যা কনৌরশক্ষা ও 

প্ররশক্ষন 

অরিশাখা 

১০০ জন লক্ষযর্াত্রা 

 

 

২৫ ২৫ ২৫ ২৫    

প্রকৃত অজমন ২৫ ২৫ ২৫    

২.৩ জার্ীয় 

শুিাচাি ককৌশল 

রিষদয় কর্ মকর্মা-

কর্ মচািীদেি 

প্ররশক্ষি প্রোি 

প্ররশক্ষণার্ী ২ সংখ্যা কনৌরশক্ষা ও 

প্ররশক্ষন 

অরিশাখা 

১০০ জন লক্ষযর্াত্রা 

 

২৫ ২৫ ২৫ ২৫    

প্রকৃত অজমন ২৫ ২৫ ২৫     

৩. শুদ্ধাচার প্ররতষ্ঠায় সহায়ক আইন/রবরি/নীরতর্ালা/ম্যানুময়ল প্রণয়ন/সংস্কার/হালনাগাদকরন ও প্রজ্ঞাপন/পররপত্র জারী------------------------১০ 

৩.১ অভযন্তরীণ 

কনৌ-চলাচল আইন-

২০১৮ 

র্রন্ত্রপররষদ  

করর্টির  

অনুমর্াদন গ্রহণ 

২ র্ারিখ কনৌপররবহন 

অরিদপ্তর 

৩০/৬/১৯ লক্ষযর্াত্রা - - - ৩০/৬/১৯    

প্রকৃত অজমন       

৩.২  বাংলামদশ 

পতাকাবাহী 

জাহাজ সংরক্ষণ 

আইন-২০১৮ 

র্রন্ত্রপররষদ  

করর্টির  

অনুমর্াদন গ্রহণ 

২ র্ারিখ কনৌপররবহন 

অরিদপ্তর 

৩০/৬/১৯  লক্ষযর্াত্রা - - - ৩০/৬/১৯    

প্রকৃত অজমন       

৩.৩  বারতঘর 

আইন, ২০১৮ 

 

 

 

 

 

র্রন্ত্রপররষদ  

করর্টির  

অনুমর্াদন গ্রহণ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

র্ারিখ 

 

 

 

 

 

 

 

 

কনৌপররবহন 

অরিদপ্তর 

 

 

 

 

 

 

 

৩০/৬/১৯ লক্ষযর্াত্রা        

প্রকৃত অজমন   

 

    

৩.৪ কর্াংলা বন্দর 

কর্তমপক্ষ আইন-

২০১৮ 

 

 

 

র্রন্ত্রপররষদ  

করর্টির  

অনুমর্াদন গ্রহণ 

১ র্ারিখ কনৌপররবহন 

র্ন্ত্রণালয় 

৩০/৬/১৯ লক্ষযর্াত্রা 

 

- - - ৩০/৬/১৯    

প্রকৃত অজমন       
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৩.৫  বন্দর আইন-

২০১৮ 

র্রন্ত্রপররষদ  

করর্টির  

অনুমর্াদন গ্রহণ 

১ র্ারিখ কনৌপররবহন 

র্ন্ত্রণালয় 

৩০/৬/১৯ লক্ষযর্াত্র - - - ৩০/৬/১৯    

প্রকৃত অজমন       

৩.৬ চট্টগ্রার্ বন্দর 

কর্তমপক্ষ আইন-

২০১৮ 

র্রন্ত্রপররষদ  

করর্টির  

অনুমর্াদন গ্রহণ 

১ র্ারিখ চট্টগ্রার্ বন্দর 

কর্তমপক্ষ 

 

৩০/৬/১৯ লক্ষযর্াত্রা 

 

- - - ৩০/৬/১৯    

প্রকৃত অজমন 

 

      

৩.৭ বাংলামদশ 

স্থলবন্দর কর্তমপক্ষ 

কর্ মচারী চাকুরী 

প্ররবিানর্ালা 

(সংমশারিত)-

২০১৬ 

র্রন্ত্রপররষদ  

করর্টির  

অনুমর্াদন গ্রহণ 

১ র্ারিখ বাংলামদশ 

স্থলবন্দর 

কর্তমপক্ষ 

৩০/৬/১৯ লক্ষযর্াত্রা 

 

- - - ৩০/৬/১৯    

প্রকৃত অজমন 

 

      

৪.র্থ্য অরিকাি  সম্পরকমর্ কার্ মক্রর্..........................১৪ 

৪.১ স্ব স্ব 

ওদয়িসাইদে র্থ্য 

অরিকাি কসিািক্স 

হালিাগােকিে 

কসিািক্স 

হালিাগাে 

কিে 

১ র্ারিখ রসদের্ 

এিারলে 

৩০/৯/১৮ 

৩১/১২/১৮ 

৩১/৩/১৯ 

৩০/৬/১৯ 

লক্ষযর্াত্রা ৩০/৯/১৮ ৩১/১২/১৮ ৩১/৩/১৯ ৩০/৬/১৯    

প্রকৃত অজমন  

৩০/৯/১৮ 

 

৩১/১২/১৮ 

 

৩১/৩/১৯ 

    

৪.২ র্থ্য অরিকাি 

আইদিি আওর্ায় 

োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

কর্ মকর্মা (রিও)  ও 

রিকল্প োরয়ত্বপ্রাপ্ত  

কর্ মকর্মাি 

অিলাইি প্ররশক্ষে 

সম্পােি 

 

অিলাইদি 

প্ররশক্ষদেি সিে 

প্রাপ্ত 

 

 

 

 

২ 

 

 

 

 

 

র্ারিখ 

 

 

 

 

 

 

র্থ্য 

প্রোিকািী 

োরয়ত্বপ্রাপ্ত ও 

রিকল্প 

কর্ মকর্মা 

৩১/৭/১৮ লক্ষযর্াত্রা ৩১/৭/১৮ - - -    

প্রকৃত অজমন  

৩১/৭/১৮ 

      

৪.৩ দুেদক িারপর্ 

হেলাইি িম্বি 

১০৬ (দোল রি) স্ব 

স্ব র্থ্য িার্ায়দি 

সংযুক্তকিে এিং 

র্া কর্ মকর্মা 

কর্ মচারিদেিদক 

অিরহর্কিে 

 

 

র্থ্য িার্ায়দি 

সংদর্ারজর্ ও 

কর্ মকর্মা-

কর্ মচারি 

অিরহর্ 

১ র্ারিখ রসদের্ 

এিারলে ও 

প্রশাসন 

অরিশাখা 

৩১/৭/১৮ লক্ষযর্াত্রা ৩১/৭/২০১৮ - - -    

প্রকৃত অজমন ৩১/৭/১৮       
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৪.৪ র্থ্য িার্ায়দি 

সংদর্ারজর্ সংরিষ্ট 

র্থ্যসমূহ 

হালিাগােকিে 

র্থ্য িার্ায়ি 

হালিাগােকৃর্ 

২ র্ারিখ রসদের্ 

এিারলে 

৩০/৯/১৮ লক্ষযর্াত্রা 

 

৩০/৯/২০১৮       

প্রকৃর্ অজমি 

 

৩০/৯/১৮ 

 

      

৪.৫ র্থ্য অরিকাি 

আইি ২০০৯ 

জিস্বার্ ম সংরিষ্ট 

র্থ্য প্রকাশ 

(সুিক্ষা) আইি, 

২০১১ এিং 

জিস্বার্ ম সংরিষ্ট 

র্থ্য প্রকাশ 

(সুিক্ষা) 

রিরির্ালা, ২০১৭ 

সম্পদকম কর্ মকর্মা-

কর্ মচািদেিদক 

অিরহর্কিে 

কর্ মকর্মা-

কর্ মচারিদেি 

অিরহর্ 

৬ সংখ্যা প্রশাসন 

অরিশাখা 

 

 

 

 

 

 

 

 

১০০ জি 

 

লক্ষযর্াত্রা ২৫ 

 

 

২৫ ২৫ ২৫    

প্রকৃত অজমন ২৫ ২৫ ২৫     

৪.৬ স্বপ্রদোরের্ 

র্থ্য প্রকাশ 

রিদে মরশকা 

হালিাগাে কদি 

ওদয়িসাইদে 

প্রকাশ 

হালিাগােকৃর্ 

রিদে মরশকা 

ওদয়িসাইদে 

প্রকারশর্ 

২ র্ারিখ রসদের্ 

এিারলে 

৩১/১২/১৮ লক্ষযর্াত্রা 

 

 

- ৩১/১২/১৮ - -    

প্রকৃত অজমন  ৩১/১২/১৮      

৫. ই গভ মদিন্স িাস্তিায়ি..........................১৩ 

৫.১ দাপ্তররক 

কামজ অনলাইন 

করসপন্স রসমের্ 

(ইমর্ইল/এসএর্এ

স) এর ব্যবহার 

ই-কর্ইল/ 

এসএর্এস- 

ব্যবহৃত 

২ % রসদের্ 

এিারলে 

৪০% লক্ষযর্াত্রা ৪০ ৪০ ৪০ ৪০    

প্রকৃত অজমন ৪০ ৪০ ৪০    

৫.২ রভরিও 

/অনলাইন/ 

কর্রলকন ামরন্স   

আময়াজন 

(স্কাইপ/ম্যামসন্জার

, ভাইবার 

ব্যবহারসহ) 

কন ামরন্স 

অনুরষ্ঠত 

৩ সংখ্যা প্রশাসন 

অরিশাখা 

ও রসদের্   

এিারলে 

 

৩টি 

 

 

 

লক্ষযর্াত্রা 

 

 

- ১ ১ ১    

প্রকৃত অজমন - ১ ১    
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৫.৩ দাপ্তররক 

সকল কামজ 

ইউরনমকাি 

ব্যবহার 

ইউরনমকাি 

ব্যবহৃত 

২ % প্রশাসন 

অরিশাখা 

১০০% লক্ষযর্াত্রা 

 

২৫ ২৫ ২৫ ২৫    

প্রকৃত অজমন ২৫ ২৫ ২৫    

৫.৪ ই-কর্ন্ডার/ই-

রজরপ-এর র্াধ্যমর্ 

ক্রয় কার্ ম সম্পাদন 

ই-কর্ন্ডার 

সম্পারদত 

২ % প্রশাসন 

অরিশাখা 

৬০% লক্ষযর্াত্রা ১৫ ১৫ ১৫ ১৫    

 
প্রকৃত অজমন ১৫ ১৫ ১৫    

৫.৫ চালুকৃত 

অনলাইন/ই-কসবার 

ব্যবহার সংক্রান্ত 

কার্ মক্রর্ পররবীক্ষণ 

অনলাইন/ই-

কসবার ব্যবহার  

পররবীক্ষণকৃত 

৪ % 

 

রসদের্ 

এিারলে 

৪০% লক্ষযর্াত্রা ১০ ১০ ১০ ১০    

প্রকৃত অজমন ১০ ১০ ১০    

৬. উদ্ভািিী উদযাগ ও কসিা পিরর্ সহজীকিে.....................৫ 

৬.১ বারষ মক 

উদ্ভাবন কর্ ম-

পররকল্পনা ২০১৮-

১৯ প্রণয়ন 

কর্ ম-পররকল্পনা 

প্রণীত 

১ তাররখ ইদিাদভশি      

টির্ 

 

 

৩০/৯/১৮ লক্ষযর্াত্রা ৩০/৯/২০১৮ - - -    

প্রকৃত অজমন ৩০/৯/১৮      

৬.২ বারষ মক 

উদ্ভাবন কর্ ম-

পররকল্পনায় 

অন্তমভুি কার্ মক্রর্ 

বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত 

উদ্ভাবনী 

কার্ মক্রর্ 

২ % ইদিাদভশি 

টির্ 

 

৪০% লক্ষযর্াত্রা 

 

১০ ১০ ১০ ১০    

প্রকৃত অজমন ১০ ১০ ১০    

৬.৩ চালুকৃত 

উদ্ভাবন 

উমযাগ/সহরজকৃত 

কসবা পররবীক্ষণ 

চালুকৃত কসবা 

পররবীক্ষণকৃত 

২ % ইদিাদভশি 

টির্ 

 

৪০% লক্ষযর্াত্রা 

 

১০ ১০ ১০ ১০    

প্রকৃত অজমন 

 

১০ ১০ ১০    

৭. স্বচ্ছর্া ও জিািরেরহ শরক্তশালীকিে.....................১৪ 

৭.১ রপরপএ 

২০০৬-এর িারা 

১১(২) ও রপরপআর 

২০০৮-এর রবরি 

১৬(৬)  অনুর্ায়ী 

ক্রয়-পররকল্পনা 

২০১৮-২০১৯  

প্রেয়ি 

 

 

 

 

 

 

 

\ 

 

ক্রয় পররকল্পনা 

প্রণীত 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩ তাররখ প্রশাসন 

অরিশাখা 

৩০/৯/১৮ লক্ষযর্াত্রা 

 

 

 

৩০/৯/১৮ - - -    

প্রকৃত অজমন ৩০/৯/১৮  
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৭.২ স্ব স্ব 

ওময়বসাইমর্র 

অরভমর্াগ প্ররতকার 

ব্যবস্থা ( GRS)  

কসিািক্স 

হালিাগােকিে 

ওময়বসাইমর্ 

হালনাগাদকৃত 

১ তাররখ রসদের্ 

এিারলে 

৩০/৯/১৮ 

৩১/১২/১৮ 

৩১/৩/১৯ 

৩০/৬/১৯ 

লক্ষযর্াত্রা ৩০/৯/১৮ ৩১/১২/১৮ ৩১/৩/১৯ ৩০/৬/১৯    

প্রকৃত অজমন ৩০/৯/১৮ ৩১/১২/১৮ ৩১/৩/১৯    

৭.৩ র্ন্ত্রণালয়/ 

রবভাগ/ 

অন্যান্য রাষ্ট্রীয় 

প্ররতষ্ঠামনর স্ব স্ব 

কসবা প্রদান 

প্ররতশ্রুরত 

(রসরজমজনস্ 

চার্ মার) এবং 

আওতািীন 

দপ্তর/সংস্থার কসবা 

প্রদান প্ররতশ্রুরত 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত 

পররবীক্ষণ 

বাস্তবায়ন 

অগ্রগরত 

পররবীক্ষণকৃত 

৪ % প্রশাসন 

অরিশাখা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৪০% লক্ষযর্াত্রা 

 

 

১০ ১০ ১০ ১০    

প্রকৃত অজমন ১০ ১০ ১০    

৭.৪ র্ন্ত্রণালয়/ 

রবভাগ/ 

অন্যান্য রাষ্ট্যীয় 

প্ররতষ্ঠামনর এবং 

আওতািীন/অি:স্ত

ন দপ্তর/সংস্থার 

শাখা/অরিশাখা 

পররদশ মন/আকরি

ক পররদশ মন 

 

পররদশ মন/ 

আকরিক 

পররদশ মন সম্পন্ন 

 

২ সংখ্যা শুিাচাি 

ক াকাল 

পদয়ন্ট 

৪র্া লক্ষযর্াত্রা 

 

১ ১ ১ ১    

প্রকৃত অজমন ১ ১ ১    

৭.৫ সরচবালয় 

রনমদ মশর্ালা ২০১৪ 

অনুর্ায়ী নরর্র 

কেরণ রবন্যাসকরণ 

িরর্ 

কেরে 

রিন্যাসকৃর্ 

৪ % প্রশাসন 

অরিশাখা 

৮০% লক্ষযর্াত্রা 

 

২০ ২০ ২০ ২০    

প্রকৃত অজমন ২০ ২০ ২০    
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৮. র্ন্ত্রোলয়/রিভাগ/অন্যান্য িাষ্ট্রীয় প্ররর্ষ্ঠাদিি শুিাচাি সংরিষ্ট অন্যান্য কার্ মক্রর্.......................৬ 

৮.১ েপ্তদিি 

কসিামূল্য/র স 

গ্রহদেি কক্ষদে 

গৃহীর্ অদর্ মি িরশে 

প্রোি রিরির্কিে 

িরশদেি র্াধ্যদর্ 

কসিামূল্য গৃহীর্ 

২ % তথ্য 

প্রদানকারী 

কর্ মকতমা 

৪০% লক্ষযর্াত্রা 

 

১০ ১০ ১০ ১০    

প্রকৃত অজমন ১০ ১০ ১০    

৮.২ িাজস্ব ও 

উন্নয়ি খাদর্ি 

ককায়াে মাি রভরিক 

িিাদ্দ সর্য়র্র্ 

ছাড় রিরির্কিে 

সর্য়র্র্ িিাদ্দ 

ছাড়কৃর্ 

২ % পরিকল্পিা 

উইং ও 

িাদজে 

অরিশাখা 

১০০% লক্ষযর্াত্রা ২৫ ২৫ ২৫ ২৫    

প্রকৃত অজমন ২৫ ২৫ ২৫    

৮.৩ রিদুুৎ, পারি 

ও জ্বালািীি 

(দর্ল/গ্যাস) 

সােয়ী/সদি মাির্ 

ব্যিহাি রিরির্ 

কিি 

সােয়ী ব্যিহাি 

রিরির্কৃর্ 

২ % প্রশাসন 

অরিশাখা 

১০০% লক্ষযর্াত্রা ২৫ ২৫ ২৫ ২৫    

প্রকৃত অজমন ২৫ ২৫ ২৫     

৯. শুিাচাি চচ মাি জন্য পুিস্কাি/প্রদোেিা প্রোি..................৫ 

৯.১  শুদ্ধাচার 

পুরস্কার প্রদান 

নীরতর্ালা ২০১৭’ 

এবং র্রন্ত্রপররষদ 

রবভামগর 

১৩.৩.২০১৮ 

তাররমখর 

০৪.০০.০০০০.৮২

২.১৪.০৪২.১৬.০৫

৩ নম্বর 

স্পেীকরণ পত্র 

অনুর্ায়ী শুদ্ধাচার 

পুরস্কার প্রদান 

 

 

 

 

প্রদত্ত পুরস্কার ৩ তাররখ শুদ্ধাচার 

ক াকাল 

পময়ন্ট 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩০/৬/১৯  

 

লক্ষযর্াত্রা 

   

 

৩০/৬/১৯ 

 

 

 

   

প্রকৃত অজমন       

scan0003.jpg
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৯.২ আওতািীন/ 

অিস্তন কার্ মালময় 

‘শুদ্ধাচার পুরস্কার 

প্রদান নীরতর্ালা, 

২০১৭’ অনুর্ায়ী 

শুদ্ধাচার পুরস্কার 

প্রদামনর রনরর্ত্ত 

সংরিষ্ট্ ককামি অর্ ম 

বরাদ্দ 

বরাদ্দকৃত 

অর্ ম 

২ তাররখ িাদজে 

অরিশাখা 

৫/৪/১৮ লক্ষযর্াত্রা 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

১০০ 

- - ৫/৪/১৮    

প্রকৃত অজমন    ৫/৪/১৮   

 

১০. অর্ ম িিাদ্দ-------------------------------------------------------৫ 

১০.১ শুদ্ধাচার 

কর্ ম-পররকল্পনায় 

অন্তমভুি রবরভন্ন 

কার্ মক্রর্ 

বাস্তবায়মনর জন্য 

বরাদ্দকৃত অমর্ মর 

আনুর্ারনক 

পররর্াণ 

বরাদ্দকৃত 

অর্ ম 

৫ লক্ষ 

র্াকা 

িাদজে 

অরিশাখা 

২.৫০ লক্ষযর্াত্রা 

 

 

১ .৫০ .৫০ .৫০    

প্রকৃত অজমন ১ .৫০ .৫০    

১১. পরিিীক্ষে ও মূল্যায়ি...................................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 

০৩/৭/১৮ লক্ষযর্াত্রা 

 

 

০৩/৭/২০১৮ - - -    

প্রকৃত অজমন ৩/৭/১৮      

১১.২ রনি মাররত 

সর্ময় নত্রর্ারসক 

পররবীক্ষণ 

প্ররতমবদন 

র্রন্ত্রপররষদ 

রবভামগ দারখল 

 

 

নত্রর্ারসক 

প্ররতমবদন 

দারখলকৃত 

২ সংখ্যা শুদ্ধাচার 

ক াকাল 

পময়ন্ট 

 
 
 

০৪ লক্ষযর্াত্রা 

 

 

১ ১ ১ ১    

প্রকৃত অজমন ১ ১ ১    



C:\Users\DOEL Laptop\Desktop\NIS 18-19.doc                                                                                               9 

 

 

 

 
 

 

১১.৩ আওতািীন 

দপ্তর/সংস্থামক 

জাতীয় শুদ্ধাচার 

ককৌশল  কর্ ম-

পররকল্পনা, ২০১৮-

১৯ প্রণয়মনর 

রনমদ মশনা প্রদান 

রনমদ মশনা প্রদত্ত ১ তাররখ শুদ্ধাচার 

ক াকাল 

পময়ন্ট 

৩১/৫/১৮ লক্ষযর্াত্রা 

 

 

৩১/৫/২০১৮ - - -    

প্রকৃত অজমন ৩১/৫/১৮      

১১.৪ আওতািীন 

দপ্তর/সংস্থামক 

জাতীয় শুদ্ধাচার 

ককৌশল  কর্ ম-

পররকল্পনা, ২০১৮-

১৯ প্রণয়মনর 

রনরর্ত্ত কর্ মশালা 

আময়াজন 

আময়ারজত 

কর্ মশালা 

২ তাররখ প্রশাসন 

অরিশাখা 
৩১/৭/১৮ লক্ষযর্াত্রা 

 

 

৩১/৭/২০১৮ - - -    

প্রকৃত অজমন ৩১/৭/১৮      

১১.৫ আওর্ািীি 

েপ্তি/সংিা কর্তমক 

প্রেীর্/োরখলকৃর্ 

জার্ীয় শুিাচাি 

ককৌশল পরিিীক্ষে 

প্ররর্দিেদিি ওপি 

র িব্যাক প্রোি 

অনুরষ্ঠর্ 

র িব্যাক সভা 

২ সংখ্যা শুদ্ধাচার 

ক াকাল 

পময়ন্ট 

৪ো লক্ষযর্াত্রা ১ 

 

 

১ ১ ১    

প্রকৃত অজমন ১ ১ ১     


