
 জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা, ২০১৯-২০২০ পরিরিষ্ট ‘ক’ 

                                                                                      কনৌপররবহন র্ন্ত্রণালয় 

 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনরদারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৯-

২০২০ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  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 উপসরচব প্রশাসন   ০৪ টি লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন ১     

১.২ ননরত তা  রর্টির সভার রসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন  

বাস্তবারয়ত 

রসদ্ধান্ত 

৪ % ক া াল পময়ন্ট 

 র্ ম তমা 

   ১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন  ২৫     

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

২.১ সুিাসন প্ররিষ্ঠাি রনরিত্ত 

অংশীজমনর (stakeholders) 

অংশগ্রহমণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ২ সংখ্যা উপসরচব প্রশাসন   ০২ টি লক্ষ্যর্াত্রা - ১ ১ -  

 

  

 

 অজমন      

২.২ অংশীজমনর অংশগ্রহমণ  সভাি 

রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত 

রসদ্ধান্ত 

২ % উপসরচব প্রশাসন    ৬০% লক্ষ্যর্াত্রা ৬০ ৬০ ৬০ ৬০    

অজমন ১৫     

২.৩  র্ ম তমা- র্ মচারীমদর অংশগ্রহমণ 

চাকরি সংক্রান্ত রবরিন্ন প্ররশক্ষ্ণ 

আময়াজন 

প্ররশক্ষ্ণার্ী ৩ সংখ্যা উপসরচব কনৌরশক্ষ্া ও 

প্ররশক্ষ্ন 

 ১০০ জন লক্ষ্যর্াত্রা ২৫ ২৫ ২৫ ২৫    

অজমন ২৫     

২.৪  র্ ম তমা- র্ মচারীমদর অংশগ্রহমণ 

সুশাসন সংক্রান্ত প্ররশক্ষ্ণ আময়াজন 

প্ররশক্ষ্ণার্ী ৩ সংখ্যা উপসরচব কনৌরশক্ষ্া ও 

প্ররশক্ষ্ন 

  ১০০ জন লক্ষ্যর্াত্রা ২৫ ২৫ ২৫ ২৫    

অজমন ২৫     

৩. শুদ্ধাচার প্ররতষ্ঠায় সহায়  আইন/রবরি/নীরতর্ালা/ম্যানুময়ল প্রণয়ন/সংস্কার/হালনাগাদ রণ ও প্রজ্ঞাপন/পররপত্র জারর………….১০ 

৩.১  মিাংলা বন্দি কর্তপৃক্ষ আইন-

২০১৮ 

 

নীরিগি 

অনুমিাদমনি 

জন্য 

িরিপরিষদ  

রবিামগ 

মপ্ররিি। 

২ তাররখ উপসরচব আইন ৩০/৬/২০ লক্ষ্যর্াত্রা - - - ৩০/৬/২০  

 

  

অজমন      

৩.২  বাংলামদি পিাকাবাহী জাহাজ 

সংিক্ষণ আইন-২০১৮ 

নীরিগি 

অনুমিাদমনি 

জন্য 

িরিপরিষদ  

রবিামগ 

মপ্ররিি। 

২ তাররখ উপসরচব আইন  ৩০/৬/২০ লক্ষ্যর্াত্রা - - - ৩০/৬/২০  

 

  

অজমন      



 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনরদারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৯-

২০২০ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  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 

৩.৩  বারিঘি আইন, ২০১৮ নীরিগি 

অনুমিাদমনি 

জন্য 

িরিপরিষদ  

রবিামগ 

মপ্ররিি। 

২ 

 

 

তাররখ 

 

 

উপসরচব আইন  

 

 

     

৩০/৬/২০ 

লক্ষ্যর্াত্রা - - - ৩০/৬/২০    

অজমন      

৩.৪  বন্দি আইন-২০১৮ নীরিগি 

অনুমিাদমনি 

জন্য 

িরিপরিষদ  

রবিামগ 

মপ্ররিি। 

২ তাররখ উপসরচব আইন ৩০/৬/২০ লক্ষ্যর্াত্রা - - - ৩০/৬/২০  

 

  

অজমন      

৩.৫  চট্টগ্রাি বন্দি কর্তপৃক্ষ আইন-

২০১৮ 

নীরিগি 

অনুমিাদমনি 

জন্য 

িরিপরিষদ  

রবিামগ 

মপ্ররিি। 

২ তাররখ উপসরচব আইন ৩০/৬/২০ লক্ষ্যর্াত্রা - - - ৩০/৬/২০  

 

  

অজমন      

৪. ওময়বসাইমে মসবাবক্স হালনাগাদকিণ..................................৮ 

৪.১ মসবা সংক্রান্ত মোল রি নস্বি সমূহ 

স্ব স্ব তথ্য বাতায়মন দৃশ্যিানকিণ   

িথ্য বািায়মন 

দৃশ্যিানকৃি 

১ তাররখ রসমষ্টি এনারলষ্ট ১৫/১০/১৯ লক্ষ্যর্াত্রা ১৫/১০/১৯ - - -  

 

  

 

 

 

অজমন ১৫/১০/১৯     

৪.২ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্ শুদ্ধাচার 

কসবাবক্স হালনাগাদ রণ  

কসবাবক্স 

হালনাগাদকৃত 

২ িারিখ রসমষ্টি এনারলষ্ট ১৫/১০/১৯ 

১৫/০১/২০ 

১৫/০৪/২০ 

১৫/০৭/২০ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১৫/১০/১৯ ১৫/০১/২০ ১৫/০৪/২০ ১৫/০৭/২০  

 

  

অজমন ১৫/১০/১৯     

৪.৩ স্বপ্রমণারদত তথ্য প্রকাি রনমদরৃিকা 

হালনাগাদ কমি ওময়বসাইমর্ প্র াশ 

হালনাগাদকৃত 

রনমদ মরশ া 

ওময়বসাইমর্ 

প্র ারশত 

১ তাররখ উপসরচব প্রিাসন 

 ও রসমষ্টি এনারলষ্ট 

১৫/১০/১৯ 

১৫/০১/২০ 

১৫/০৪/২০ 

১৫/০৭/২০ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১৫/১০/১৯ ১৫/০১/২০ ১৫/০৪/২০ ১৫/০৭/২০  

 

  

 

 

 

 

 

অজমন ১৫/১০/১৯     



 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনরদারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৯-

২০২০ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  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 

৪.৪ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্ তথ্য অরি ার   

কসবাবক্স হালনাগাদ রণ  

কসবাবক্স 

হালনাগাদকৃত 

২ তাররখ রসমষ্টি এনারলষ্ট ১৫/১০/১৯ 

১৫/০১/২০ 

১৫/০৪/২০ 

১৫/০৭/২০ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১৫/১০/১৯ ১৫/০১/২০ ১৫/০৪/২০ ১৫/০৭/২০  

 

  

অজমন ১৫/১০/১৯     

৪.৫ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্র অরভমর্াগ 

প্ররত ার ব্যবস্থা (GRS) কসবাবক্স 

হালনাগাদ রণ 

ওময়বসাইমর্ 

হালনাগাদকৃত 

২ তাররখ রসমষ্টি এনারলষ্ট ১৫/১০/১৯ 

১৫/০১/২০ 

১৫/০৪/২০ 

১৫/০৭/২০ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১৫/১০/১৯ ১৫/০১/২০ ১৫/০৪/২০ ১৫/০৭/২০  

 

  

অজমন ১৫/১০/১৯     

৫. সুিাসন প্ররিষ্ঠা……………………………..৬ 

৫.১ উত্তর্ চচ মার তারল া প্রণয়ন  মর 

র্রন্ত্রপররষদ রবভামগ কপ্ররণ 

উত্তর্ চচ মার 

তারল া কপ্রররত 

৩ তাররখ ম াকাল পময়ন্ট 

কিকৃিাৃ 

৩১/১০/১৯ লক্ষ্যর্াত্রা ৩১/১০/১৯ - - -    

 

 

অজমন ১৫/১০/১৯     

৫.২ বাংলামদি জািীয় রিরজোল 

আরকমৃেকচাি-এি ম াকাল পময়ন্ট ও 

রবকল্প ম াকাল পময়ন্ট  র্ ম তমা রনময়াগ 

ও ওময়বসাইমে প্রকাি 

ম াকাল পময়ন্ট 

ও রবকল্প 

ম াকাল পময়ন্ট 

কিকৃিাৃ 

রনময়াগকৃি ও 

ওময়বসাইমে 

প্রকারিি 

২ তাররখ ম াকাল পময়ন্ট 

কিকৃিাৃ 

 

১৫/১০/১৯ লক্ষ্যর্াত্রা ১৫/১০/১৯ - - -  

 

 

  

 

 

 

 

অজমন ১৫/১০/১৯     

৫.৩ জনস্বার্ ৃসংরিষ্ট িথ্য প্রকাি 

(সুিক্ষা প্রদান) রবরিিালা, ২০১৭-এি 

রবরি ৪ অনুসামি “মিরজগমনমেি 

অর সাি” রনময়াগ ও ওময়বসাইমে 

প্রকাি 

“মিরজগমনমেি 

অর সাি” 

রনময়াগকৃি ও 

ওময়বসাইমে 

প্রকারিি 

১ তাররখ ম াকাল পময়ন্ট 

কিকৃিাৃ 

১৫/১০/১৯ লক্ষ্যর্াত্রা ১৫/১০/১৯ - - -  

 

  

অজমন ১৫/১০/১৯     

৬. প্রকমল্পি মক্ষমে শুদ্ধাচাি...........................৯ 

৬.১ প্রকমল্পি বারষ ম  ক্রয় পরর ল্পনা 

অনুমর্াদন 

অনুমর্ারদত 

ক্রয় পরর ল্পনা 

২ তাররখ উপপ্রিান পরর ল্পনা ১৫/১০/১৯ লক্ষ্যর্াত্রা ১৫/১০/১৯ - - -    

অজমন ১৫/১০/১৯     

৬.২ এরিরপ বাস্তবায়ন অগ্রগরত অগ্রগরতর হার ১ % উপপ্রিান পরর ল্পনা   ৮০% লক্ষ্যর্াত্রা ২০ ২০ ২০ ২০    

অজমন ২০     

৬.৩ র্ন্ত্রণালয়/রবভাগ/রাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠান 

 র্তম  প্র মল্পর বাস্তবায়ন অগ্রগরত 

পররদশ মন/ পররবীক্ষ্ণ 

দারখলকৃত 

প্ররতমবদন 

৩ সংখ্যা উপপ্রিান পরর ল্পনা   ১২ টি লক্ষ্যর্াত্রা ৩ ৩ ৩ ৩  

 

  

অজমন ৩     



 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনরদারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৯-

২০২০ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  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 

৬.৪. প্র ল্প পররদশ মন/পররবীক্ষ্ণ 

প্ররতমবদমনর সুপাররশ বাস্তবায়ন 

বাস্তবায়মনর 

হার 

৩ %   উপপ্রিান পরর ল্পনা    ৮০% লক্ষ্যর্াত্রা ২০ ২০ ২০ ২০    

অজমন ২০     

৭. ক্রয়মক্ষমে শুদ্ধাচাি...................৭ 

৭.১ রপরপএ ২০০৬-এর িারা ১১(২) ও 

রপরপআর ২০০৮-এর রবরি ১৬(৬) 

অনুর্ায়ী ২০১৯-২০ অর্ ৃবছমিি ক্রয়-

পরর ল্পনা  ওময়বসাইমে প্রকাি 

ক্রয়-পরর ল্পনা 

ওময়বসাইমে 

প্রকারিি 

৩ তাররখ উপসরচব প্রিাসন ও 

রসমষ্টি এনারলষ্ট 

 

  

১৫/১০/১৯ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১৫/১০/১৯ - - -  

 

  

অজমন ১৫/১০/১৯     

৭.২ ই-মেন্ডামিি র্াধ্যমর্ ক্রয়  ার্ ম 

সম্পাদন 

ই-কর্ন্ডামি ক্রয় 

সম্পন্ন 

৪ % উপসরচব প্রিাসন 

 

 ৬০% লক্ষ্যর্াত্রা ১৫ ১৫ ১৫ ১৫    

অজমন ১৫     

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

৮.১ স্ব স্ব কসবা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

(রসটিমজনস্ চার্ মার) বাস্তবায়ন অগ্রগরত 

পররবীক্ষ্ণ 

বাস্তবায়ন 

অগ্রগরত 

পররবীক্ষ্ণকৃত 

২ % উপসরচব প্রিাসন 

 

৮০% লক্ষ্যর্াত্রা ২০ ২০ ২০ ২০    

অজমন ২০     

৮.২  শাখা/অরিশাখা ও 

আওতািীন/অিস্তন  ার্ মালয় পররদশ মন  

পররদশ মন 

সম্পন্ন 

২ সংখ্যা ম াকাল পময়ন্ট 

কিকৃিাৃ 

১২ টি লক্ষ্যর্াত্রা ৩ ৩ ৩ ৩    

 

 
অজমন ৩     

৮.৩ শাখা/অরিশাখা ও 

আওতািীন/অিস্তন  ার্ মালয়   পররদশ মন 

প্ররতমবদমনর সুপাররশ বাস্তবায়ন 

পররদশ মন 

প্ররতমবদমনর 

সুপাররশ 

বাস্তবারয়ত 

২ % উপসরচব প্রিাসন 

 

৮০% লক্ষ্যর্াত্রা ২০ ২০ ২০ ২০  

 

  

 

 অজমন ২০     

৮.৪ সরচবালয় রনমদ মশর্ালা ২০১৪ 

অনুর্ায়ী নরর্র কেরণ রবন্যাস রণ  

নরর্ কেরণ 

রবন্যাসকৃত 

২ % উপসরচব প্রিাসন 

 

৬০% লক্ষ্যর্াত্রা ১৫ ১৫ ১৫ ১৫    

অজমন ১৫     

৮.৫ কেরণ রবন্যাসকৃত নরর্ রবনষ্ট রণ নরর্ রবনরষ্টকৃি ৩ % উপসরচব প্রিাসন 

 

৪০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০ ১০ ১০ ১০    

অজমন ১০     

৯. শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এবং দুনীরত প্ররতমরামি সহায়  অন্যান্য  ার্ মক্রর্……………..১৫ (অগ্রারিকাি রিরত্তমি নুুনিি পাঁচটি কার্কৃ্রি) 

৯.১ ঢাকাি চািপামিি নদী িীমিি 

অববি স্থাপনা উমেদ কমি উিয় িীমি 

ওয়াকওময় রনিাৃণ 

রনরর্ মত  

ওয়াকওময় 

৩ র .রর্. উপসরচব টিএ ৫ র .রর্. লক্ষ্যর্াত্রা ০১ ০১ ০১ ০২  

 

  

 

 

 

 

 

 

অজমন ০১     



 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনরদারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৯-

২০২০ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  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 

৯.২ িারেকামল লঞ্চ ও ম িী চলাচমলি 

সুরবিামর্ ৃমনৌপর্ সমূমহ  মনৌসহায়ক সািগ্রী 

স্থাপণ  

স্থারপি 

মনৌসহায়ক 

 সািগ্রী 

৩ সংখ্যা উপসরচব টিএ 

 

 ২০০০০ টি লক্ষ্যর্াত্রা ৫০০০ ৫০০০ ৫০০০ ৫০০০  

 

  

 

 অজমন ৫০০০     

৯.৩ বষ মা কর্ৌসুমর্  কনৌপমর্ চলাচল ারী 

কনৌর্ান ও র্াত্রীমদর রনরাপদ ভ্রর্মনর 

জন্য পত্রপরত্র া ও কর্রলরভশমন দুমর্ মাগ 

সত ী রণ রবজ্ঞরপ্ত প্রচার 

প্রচাররত  

রবজ্ঞরপ্ত 

৩ রদন উপসরচব টিএ 

 

০৭ রদন লক্ষ্যর্াত্রা ০৭ - - -  

 

  

 

 অজমন ০৭     

৯.৪ গুরুত্বপূণ ম ১২টি নদীবন্দমর র্াত্রী ও 

র্ালার্াল পারাপামরর কর্াল করর্ 

দৃশ্যর্ান স্থামন র্ানামনা 

র্ানামনা  

কর্ালমরর্ 

৩ সংখ্যা উপসরচব টিএ 

 

১২ টি লক্ষ্যর্াত্রা ৩ ৩ ৩ ৩    

 

 
অজমন ৩     

৯. ৫ প্ররি কিরৃদবস সকাল ৯: ১৫ 

োয় কিকৃিাৃমদি রনময় িিণালময়ি 

কার্কৃ্রমিি অগ্রগরি পর্াৃমলাচনা সভা 

অগ্রগরি 

পর্াৃমলাচনা 

সভা 

৩ সংখ্যা          উপসরচব  

প্রিাসন 

 

৪০টি লক্ষ্যর্াত্রা ১০ ১০ ১০ ১০    

 

 
অজমন ১০     

 

১০.  শুদ্ধাচাি পুিস্কাি.................৫ 

১০.১ শুদ্ধাচাি পুিস্কাি প্রদান 

 

 

প্রদত্ত পুিস্কাি ৩ তাররখ শুদ্ধাচাি পুিস্কাি প্রদান 

 রর্টি 

৩০/৬/২০ লক্ষ্যর্াত্রা - - - ৩০/৬/২০  

 

  

অজমন      

১০.২  আওতািীন/অিস্তন  ার্ মালময় 

শুদ্ধাচাি পুিস্কাি প্রদামনি রনরিত্ত 

৩২১১১০১ মকামি অর্ ৃবিাদ্দ 

অর্ ম বরাদ্দকৃত ২ তাররখ উপসরচব বামজর্ ৩০/৪/২০ লক্ষ্যর্াত্রা - - - ৩০/৪/২০    

অজমন      

১১. অর্ ৃবিাদ্দ....................................................................৩   

১১.১ শুদ্ধাচাি কি-ৃপরিকল্পনায় অন্তর্ভ মি  

রবরিন্ন কার্কৃ্রি বাস্তবায়মনি জন্য 

বিাদ্দকৃি অমর্ মর আনুিারনক পররর্াণ 

বিাদ্দকৃি অর্ ৃ ৩ লক্ষ 

োকা 

উপসরচব বামজর্ ২,৫০,০০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১,০০,০০০ ৫০,০০০ ৫০,০০০ ৫০,০০০  

 

  

অজমন ১০০০০০     

১২. পররবীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন…………………………….৮ 

১২.১ িিণালয়/রবিাগ/িাষ্ট্রীয় প্ররিষ্ঠান 

কর্তকৃ প্রণীি                                          

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা, 

২০১৯-২০ র্রন্ত্রপররষদ রবভামগ দারখল 

ও স্ব স্ব ওময়বসাইমে আপমলািকিণ 

প্রণীত  র্ ম-

পরর ল্পনা 

দারখলকৃত ও 

আপমলািকৃত 

২ িারিখ ম াকাল পময়ন্ট 

কিকৃিাৃ 

০৩/০৭/১৯ লক্ষ্যর্াত্রা ০৩/৭/১৯ - - -  

 

  

অজমন ০৩/৭/১৯     



 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনরদারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৯-

২০২০ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  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 

১২.২ রনি মাররত সর্ময় নত্রর্ারস  

পররবীক্ষ্ণ প্ররতমবদন র্রন্ত্রপররষদ 

রবভামগ দারখল ও স্ব স্ব ওময়বসাইমে 

আপমলািকিণ 

নত্রর্ারস  

প্ররতমবদন 

দারখলকৃত ও 

আপমলািকৃত 

২ িারিখ ম াকাল পময়ন্ট 

কিকৃিাৃ 

১৫/১০/১৯ 

১৫/১/২০ 

১৫/৪/২০ 

১৫/৭/২০ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১৫/১০/১৯ 

 

১৫/১/২০ 

 

১৫/৪/২০ 

 

১৫/৭/২০    

 

 

 

 

অজমন ১৫/১০/১৯ 

 

    

১২.৩ আওিািীন দপ্তি/সংস্হা (প্রমর্াজু 

মক্ষমে) কর্তকৃ দারখলকৃত জাতীয় 

শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা ও 

পররবীক্ষ্ণ  প্ররতমবদমনর ওপর 

র িব্যা  প্রদান 

র িব্যাক 

সিা/কিিৃালা 

অনুরষ্ঠি 

৪ তাররখ ম াকাল পময়ন্ট 

কিকৃিাৃ 

১৫/১০/১৯ 

১৫/১/২০ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১৫/১০/১৯ 

 

১৫/১/২০ - -    

অজমন ১৫/১০/১৯ 

 

    

 

 


