
দপ্তর/সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষণ  াঠামর্া, ২০১৮-২০১৯ 

 

দপ্তর/সংস্থার নার্: দুর্ যোগ ব্যবস্থোপনো অধিদপ্তর,ঢোকো। 

 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন সূচ  সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৮-

২০১৯ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষযর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াত্রা/ 

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……………………………….১১ 

১.১ নৈতিকিা কতিটির সভা   অনুতিি সভা ৪ সংখ্যা ফ োকোল 

পরেন্ট 

৪ লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন ১     

1.2 নৈতিকিা কতিটির সভার তসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ৈ  

বাস্তবাতয়ি তসদ্ধান্ত ৪ % সংধিষ্ট সকল 

কর্ যকর্যো 

    ১০০% লক্ষযর্াত্রা ১০০       

অজমন ৬০%     

১.৩ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্ শুদ্ধাচার কসবাবক্স 

হালনাগাদ রণ 

কসবাবক্স 

হালনাগাদকৃত 

১ তাররখ পধরিঃ 

এর্আইএর্, 

ফরোগ্রোর্োর 

৩১-৮-১৮ 

৩০.১১.১৮ 

২৮.২.১৯ 

৩০.৪.১৯ 

লক্ষযর্াত্রা ৩১.৮.১৮       

অজমন সম্পন্ন     

১.৪ ১.৪ উত্তর্ চচ মার (Best 

Practice) তারল া প্রণয়ন  মর 

র্রিপররষদ রবভামগ কপ্ররণ 

উত্তর্ চচ মার তারল া 

কপ্রররত 

২ তাররখ ফ োকোল 

পরেন্ট 

৩১.১২.১৮ লক্ষযর্াত্রা ৩১.১২.১৮       

অজমন রধিেোিীন     

২. দক্ষতা ও ননরত তার উন্নয়ন……………..………….৭ 

২.১ অংশীজমনর (stakeholder) 

অংশগ্রহমণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ২ সংখ্যা পধরিঃ 

রধিক্ষণ 

     ২ লক্ষযর্াত্রা   ১ ১    

অজমন   রধিেোিীন রধিেোিীন  

২.২  র্ ম তমা- র্ মচাররমদর অংশগ্রহমণ 

রনয়রর্ত উপরহহরত রবরির্ালা ১৯৮২; 

সর ারর  র্ মচারর আচারণ রবরির্ালা 

১৯৭৯ এবং সরচবালয় রনমদ মশর্ালা ২০১৪ 

সম্পম ম সমচতনতা বৃরদ্ধমূল  

সভা/প্ররশক্ষণ আময়াজন। অনুরুপ অন্যান্য 

রবরি/রবিান সম্পম ম আমলাচনা (প্রময়াজয 

কক্ষমত্র) 

অংশগ্রহণকারী/ 

প্রতশক্ষণার্থী 
৩ সংখ্যা পধরিঃ 

রধিক্ষণ 

২৫+২৫=৫

০ 

লক্ষযর্াত্রা 

 

 ২৫ ২৫     

অজমন  রধিেোিীন রধিেোিীন   

২.৩ জািীয় শুদ্ধাচার ককৌশল তবষয়য় 

 র্ ম তমা- র্ মচাররমদর প্রতশক্ষণ প্রদাৈ 
প্রতশক্ষণার্থী ২ সংখ্যা পধরিঃ 

রধিক্ষণ 

২৫+২৫=৫

০ 
লক্ষযর্াত্রা  ২৫ ২৫     

অজমন  রধিেোিীন রধিেোিীন   

3. শুদ্ধাচার প্রতিিায় সহায়ক আইৈ/তবতি/ৈীতিিালা/ম্যানুয়য়ল ও প্রজ্ঞাপৈ/পতরপত্র –এর বাস্তবায়ৈ এবং প্রয় াজযয়ক্ষয়ত্র খসড়া প্রণয়ৈ………….১০ 

৩.১অভিয োগ প্রভিকোর ভিযদ েভিকো অভিয োগ ৪ % পধরিঃ রিো ৬০% লক্ষযর্াত্রা        



 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন সূচ  সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৮-

২০১৯ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষযর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াত্রা/ 

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 

বোস্তবোয়যির মোধ্যযম অভিয োগ 

ভিষ্পভিকরণ। 

ভিষ্পভিকৃি অজমন ৫০%       

৩.২ দুয েোগ ব্যবস্থোপিো আইি-২০১২ 

অনু োয়ী দুয েোগ ব্যবস্থোপিো অভিদপ্তযরর 

অর্গ্ েোযিোর্গ্োম প্রণয়ি ও মন্ত্রণো যয় েপ্ররণ। 

খসড়ো অর্গ্ েোযিোর্গ্োম 

প্রণীি ও মন্ত্রণো যয় 

েপ্ররীি। 

৫ র্োধরখ পধরিঃ রিো ১-১০-২০১৮ লক্ষযিাত্রা  ১-১০-১৮      

অজমন   নরেম্বর. 

১৮ 

     

৪. তথ্য অরি ার সম্পর মত  ার্ মক্রর্  ……………….১৪ 

৪.১ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্ িথ্য অতিকার   

আই ন হালনাগাদ রণ  

কসবাবক্স 

হালনাগাদকৃত 

১ িাতরখ পধরিঃ 

এর্আইএর্, 

ফরোগ্রোর্োর 

৩১-৮-১৮ 

৩০.১১.১৮ 

২৮.২.১৯ 

৩০.৪.১৯ 

লক্ষযিাত্রা ৩১.৮.১৮ ৩০.১১.১৮ ২৮.২.১৯ ৩০.৪.১৯    

অজমন ৩১.৮.১৮ ৩০.১১.১৮ ২৮.২.১৯ ৩০.৪.১৯   

৪.২ িথ্য অতিকার আইয়ৈর আওিায়  

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কি মকিমা (তিও) ও তবকল্প 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কি মকিমার অৈলাইৈ প্রতশক্ষণ 

সম্পাদৈ 

অনলাইন প্ররশক্ষমণর  

সনদ প্রাপ্ত 

২ িাতরখ দাতয়ত্বপ্রাপ্ত 

কি মকিমা  ও 

তবকল্প 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত 

কি মকিমার 

২৮.২.১৯ 

৩০.৪.১৯ 

লক্ষযিাত্রা    ২৮.২.১৯ ৩০.৪.১৯    

অজমন    প্রভিয়োিীি প্রভিয়োিীি  

৪.৩ দুদম  হহারপত হর্লাইন নম্বর ১০৬ 

(কর্াল রি) স্ব স্ব তথ্য বাতায়মন 

সংযুি রণ এবং তা  র্ ম তমা-

 র্ মচাররমদরম  অবরহত রণ 

র্থ্য বোর্োেরন 

সংর্োধির্ ও 

কর্ যকর্যো-কর্ যচোধর 

অবধির্ 

১ তাররখ ফরোগ্রোর্োর ৩০.১১.১৮ লক্ষযর্াত্রা  ৩০.১১.১৮      
অজমন  রধিেোিীন    

৪.৪ তথ্র্ বাতায়মন সংমর্ারজত সংরিষ্ট 

তথ্যসমূহ হালনাগাদ রণ  

তথ্য বাতায়ন 

হালনাগাদকৃত 

২ তাররখ  ফরোগ্রোর্োর ৩১-৮-১৮ 

৩০.১১.১৮ 

২৮.২.১৯ 

৩০.৪.১৯ 

লক্ষযর্াত্রা ৩১-৮-১৮ ৩০.১১.১৮ ২৮.২.১৯ ৩০.৪.১৯    
অজমন ৩১-৮-১৮     

৪.৫  তথ্য অরি ার আইন. ২০০৯; 

জনস্বার্ ম সংরিষ্ট তথ্র্ প্র াশ (সুরক্ষা) 

আইন, ২০১১ এবং জনস্বার্ ম সংরিষ্ট তথ্য 

প্র াশ (সুরক্ষা) রবরির্ালা, ২০১৭ সম্পম ম 

 র্ ম তমা- র্ মচাররমদরম  অবরহত রণ 

 

 র্ ম তমা- র্ মচারর 

অবরহত 

৬ সংখ্যা পধরিঃ 

রিোসন ও 

রধিক্ষণ 

১১৪ লক্ষযর্াত্রা ৫০ ২৫ ২৫ ১৪    
অজমন ৫০ ২৫ ২৫ ১৪  

৪.৬ স্বপ্রমণারদত তথ্য রকোি ধনরদ যধিকো 

িোলনোগোদ করর ওময়বসাইমর্ প্র াশ  

হালনাগাদকৃত 

রনমদ মরশ া 

ওময়বসাইমর্ 

প্র ারশত 

২ র্োধরখ ফরোগ্রোর্োর ৩০-১১-১৮ লক্ষযর্াত্রা  ৩০.১১.১৮      

অজমন  রধিেোিীন      



 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন সূচ  সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৮-

২০১৯ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষযর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াত্রা/ 

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 

৫. ই-গভমন মন্স বাস্তবায়ন……………………….১৩ 

৫.১ দাপ্তরর   ামজ অনলাইন করসপন্স 

রসমের্ (ই-কর্ইল/ এসএর্এস)-এর 

ব্যবহার 

ই-কর্ইল/ এসএর্এস 

ব্যবহৃত 

২ % সংধিষ্ট 

সকল 

কর্ যকর্যো 

১০০ লক্ষযর্াত্রা ১০০%       

অজমন ১০০%     

৫.২ রভরিও/অনলোইন/রেধল- নফামরন্স 

আময়াজন (স্কাইপ/ম্যামসন্জার, ভাইবার 

ব্যবহারসহ) 

অনুরষ্ঠত  

 নফামরন্স 
৩ সংখ্যা পধরিঃ 

রিোসন ও 

ফরোগ্রোর্োর 

 ২৪ লক্ষযর্াত্রা   ৮ ৮ ৮    
অজমন   রধিেোিীন রধিেোিীন রধিেোিীন  

৫.৩ দাপ্তরর  স ল  ামজ ইউরনম াি 

ব্যবহার  

ইউধনরকোড ব্যবহৃর্ ২ % সকল অনিঃ 

রিোন 

১০০ লক্ষযর্াত্রা ১০০% ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন ১০০% চলর্োন চলর্োন চলর্োন  
৫.৪ ই-কর্ন্ডার/ই-রজরপ-এর র্াধ্যমর্ ক্রয় 

 ার্ ম সম্পাদন 

ই-কর্ন্ডার সম্পারদত  ২ % পধরিঃ 

রিোসন 
৮০% লক্ষযর্াত্রা ৮০% ৮০% ৮০% ৮০%    

অজমন ৮০% চলর্োন চলর্োন চলর্োন  
৫.৫ দপ্তর/সংহহায় চালুকৃত অনলাইন/ই-

কসবার ব্যবহার সংক্রান্ত  ার্ মক্রর্ 

পররবীক্ষণ  

অনলাইন/ই-কসবার 

ব্যবহার 

পররবীক্ষণকৃত 

৩ % পধরিঃ 

রিোসন 
১০০ লক্ষযর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন ১০০% চলর্োন চলর্োন চলর্োন  

৫.৬ কসাস্যাল রর্রিয়ার ব্যবহার  মর 

নাগরর  সর্স্যার সর্ািান  

সর্স্যা সর্ািানকৃত ১ % ফরোগ্রোর্োর ৫০% লক্ষযর্াত্রা ৫০% ৫০% ৫০% ৫০%   অধের্োগ 

পোওেো 

্োেধন। 
অজমন ৫০% চলর্োন চলর্োন চলর্োন  

৬. উদ্ভাবনী উমযাগ ও কসবা পদ্ধরত সহজী রণ…………….….৫ 

৬.১ বোধষ যক উদ্ভোবন কর্ য-পধরকল্পনো 

২০১৮-১৯ রণেন 

কর্ য-পধরকল্পনো 

রণীর্ 

১ তাররখ চী  

ইরনোরেিন 

কর্ যকর্যো 

১৪.৮১৮ লক্ষযর্াত্রা  ১৪.৮১৮       
অজমন ৯.৮.১৮     

৬.২ বোধষ যক উদ্ভোবন কর্ যপধরকল্পনোে 

অন্তর্ভ যক্তকো্ যির্ বোস্তবোেন  

বাস্তবারয়ত উদ্ভাবনী 

 ার্ মক্রর্ 
২ %  ঐ ৫০% লক্ষযর্াত্রা   ৫০%       

অজমন ৩০%     
৬.৩ চালুকৃত উদ্ভাবন উমযাগ/সহজীকৃত 

কসবা পররবীক্ষণ 

চালুকৃত কসবা 

পররবীক্ষণকৃত 

২ সংখ্যা  ঐ ১০০% লক্ষযর্াত্রা  ১০০%       
অজমন ৩০%     

৭. স্বচ্ছতা ও জবাবরদরহ িধক্তিোলী রণ…………………...১৬ 

৭.১ রপরপএ ২০০৬-এর িারা ১১(২) ও 

রপরপআর ২০০৮-এর রবরি ১৬(৬) 

অনুর্ায়ী ক্রয়-পরর ল্পনা ২০১৮-১৯ প্রণয়ন 

ক্রয়-পরর ল্পনা 

প্রণীত 

৩ তাররখ পধরিঃ (রিো) 

পধরিঃ (ত্রোণ) 

ধডধড 

(বোরিে) 

৩১-৮-১৮ 

৩০.১১.১৮ 

২৮.২.১৯ 

৩০.৪.১৯ 

 

 

লক্ষযর্াত্রা ৩১-৮-১৮       

অজমন রধিেোিীন       



 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন সূচ  সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৮-

২০১৯ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষযর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াত্রা/ 

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 

৭.২ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্র অরভমর্াগ 

প্ররত ার ব্যবস্থা (GRS) কসবাবক্স 

হালনাগাদ রণ 

ওময়বসাইমর্ 

 হালনাগাদকৃত  
১ তাররখ ফরোগ্রোর্োর ৩১-৮-১৮ 

৩০.১১.১৮ 

২৮.২.১৯ 

৩০.৪.১৯ 

লক্ষযর্াত্রা ৩১-৮-১৮ ৩০.১১.১৮ ২৮.২.১৯ ৩০.৪.১৮    

অজমন রধিেোিীন      

৭.৩ দপ্তর/সংহহার কসবা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

(রসটিমজনস্ চার্ মার) বাস্তবায়ন অগ্রগরত 

পররবীক্ষণ 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত 

পররবীক্ষণকৃত 

৪ % পধরিঃ (রিো) 

 

১০০ লক্ষযর্াত্রা ১০০%       

অজমন ১০০%     

৭.৪  দপ্তর/সংহহার শাখা/অরিশাখা 

পররদশ মন/আ রি  পররদশ মন   

পররদশ মন/ 

আ রি  পররদশ মন   

সম্পন্ন 

২ সংখ্যা সংধিষ্ট 

সকল 

কর্ যকর্যো 

১৬ লক্ষযর্াত্রা ৪ ৪ ৪ ৪    
অজমন ৫     

৭.৫ সরচবালয় রনমদ মশর্ালা ২০১৪ এর 

অনুর্ায়ী  নরর্র কেণী রবন্যাস রণ  

নরর্ কেণী 

রবন্যাসকৃত 

৪ % সকল অনিঃ 

রিোন 

১০০ লক্ষযর্াত্রা    ৫০%       

অজমন ৩০%     
৭.৬ গণশুনানী আময়াজন আময়ারজত 

গণশুনানী 

২ সংখ্যা ধডআরআরও 

, ধপআইও 

৬৪ লক্ষযর্াত্রা  ২০ ২০ ২৪    
অজমন  রধিেোিীন    

৮. দপ্তর/সংস্থার শুদ্ধাচার সংরিষ্ট অন্যান্য  ার্ মক্রর্……………..৬ (রনমদ মরশ ায় সংমর্ারজত তারল া কর্ম   র্পমক্ষ ৩টি  ার্ মক্রর্ রনব মাচন  রমত হমব) 

৮.১ বরকেো ধবদুুৎ, পোধন  ও জ্বোলোনীর 

ধবল রদোন 

বরকেো ধবল 

রদোনকৃর্ 

২ % পধরিঃ (রিো) 

 

  ১০০% লক্ষযর্াত্রা   ১০০%       

অজমন   ১০০%     
৮.২ রোিস্ব ও উন্নেন খোরর্র ফকোেোে যোর 

ধেধিক বরোদ্দ সর্ের্র্ ছোড় ধনধির্করণ 

সর্ের্র্ বরোদ্দ 

ছোড়কৃর্ 

২ % পধরিঃ (রিো) 

 

  ১০০% লক্ষযর্াত্রা   ১০০%       

অজমন   ১০০%     
৮.৩ বরকেো ধবদুুৎ, পোধন  ও জ্বোলোনীর 

(রর্ল/গ্যোস) ও সোশ্রেী/সরব যোির্ ব্যবিোর 

ধনধির্করণ। 

সোশ্রেী ব্যবিোর 

ধনধির্কৃর্। 

২ % পধরিঃ (রিো) 

 

  ৮০% লক্ষযর্াত্রা   ৮০%       

অজমন   ৭০%     

৯. শুদ্ধোচোর চচ েোর জন্য পুরস্কোর/প্রযণোদিো প্রদোি..............................3 

৯.১ ‘শুদ্ধাচার পুরস্কোর  রদোন নীরতর্ালা, 

২০১৭’ এবং র্রিপররষদ রবভামগর 

১৩.৩.২০১৮ তাররমখর 

০৪.০০.০০০০.৮২২.১৪.০৪২.১৬.০৫৩ 

নম্বর ষ্পেী রণ পত্র অনুর্ায়ী শুদ্ধোচোর 

পুরস্কোর রদোন 

রদি পুরস্কোর ৩ তাররখ পধরিঃ (রিো) 

 

৩০.৯.১৯ লক্ষযর্াত্রা ৩০.৯.১৯       

অজমন রধিেোিীন      

১০. অর্ য বরোদ্দ....................................................................৫ 
১০.১ শুদ্ধোচোর কর্ য-পধরকল্পনোে অন্তযভুক্ত 

ধবধেন্ন কো্ যির্ বোস্তবোেরনর িন্য 

বরোদ্দকৃর্  অমর্ মর আনর্োধনক পররর্াণ 

বরোদ্দকৃর্ অর্ য ৫ লক্ষ 

েোকো 

পধরিঃ (রিো) 

 

২৫ লক্ষ লক্ষযর্াত্রা   ৯ লক্ষ ১১ লক্ষ ৪ লক্ষ    
অজমন       



 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন সূচ  সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৮-

২০১৯ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষযর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াত্রা/ 

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 

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

১১.১ জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-

পরর ল্পনা, ২০১৮-১৯ প্রণয়ন  মর 

র্িণালয়/রবভাগ/ রাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠামনর  

রবভামগ দারখল 

প্রণীত  র্ ম-

পরর ল্পনা 

দারখলকৃত 

৩ র্োধরখ শুদ্ধোচোর 

ফ োকোল 

পরেন্ট 

৩ রো জুলোই. 

১৮ 

লক্ষযর্াত্রা ৩ রো 

জুলোই.১৮ 
      

অজমন ১৯ 

জুলোই.১৮ 
    

১১.২ রনি মাররত সর্ময় নত্রর্ারস  

পররবীক্ষণ  প্ররতমবদন 

র্িণালয়/রবভাগ/রাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠামন 

রবভামগ দারখল 

নত্রর্ারস  প্ররতমবদন 

দারখলকৃত 

২ র্োধরখ শুদ্ধোচোর 

ফ োকোল 

পরেন্ট 

  ৪ লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন ১ রধিেোিীন      

১১.৩ আওর্োিীন আঞ্চধলক/র্োঠ 

প্ যোরের কো্ যোলেরক জাতীয় শুদ্ধাচার 

ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা, ২০১৮-১৯ 

প্রণয়মনর রনমদ মশনা প্রদান 

প্রদত্ত রনমদ মশনা ১ র্োধরখ শুদ্ধোচোর 

ফ োকোল 

পরেন্ট 

৫ ই 

জুলোই.১৮ 

লক্ষযর্াত্রা ৫ ই 

জুলোই.১৮ 

      

অজমন রধিেোিীন       

১১.৪ আওর্োিীন আঞ্চধলক/র্োঠ 

প্ যোরের কো্ যোলরে জাতীয় শুদ্ধাচার 

ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা, ২০১৮-১৯ 

প্রণয়মনর রনরর্ত্ত  র্ মশালা আময়াজন 

আময়ারজত  র্ মশালা ২ র্োধরখ পধরিঃ 

রধিক্ষণ 

২০/৩/১৯ 

১০/৬/১৯ 
লক্ষযর্াত্রা   ২০/৩/১৯ ১০/৬/১৯    

অজমন      

১১.৫ আওর্োিীন আঞ্চধলক/র্োঠ 

প্ যোরের কো্ যোলে কর্তযক 

রণীর্/দারখলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার 

ক ৌশল পররবীক্ষণ প্ররতমবদমনর ওপর 

রফিব্যা  প্রদান 

অনুরষ্ঠত রফিব্যা  

সভা 

২ সংখ্যা পধরিঃ রিো ২০/৬/১৯ লক্ষযর্াত্রা    ২০/৬/১৯    

অজমন    রধিেোিীন  

 


