
জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা, ২০২০-২১ এর ৩য় ত্রৈমাসিক (মার্ চ/২০২১ পর্ চন্ত) বাস্তবায়ন অগ্রগসি  

সংস্থার নার্ঃ বাংলাদেশ ওশাদনাগ্রারি  ররসাচ ম ইনরিটিউট 

 ার্ মক্রদর্র নার্  র্ মসম্পােন 

সূচ  

 

সূচদ র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়দনর 

োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পে 

২০২০-২১ 

অর্ মবছদরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  মন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়াট মার 

২য় 

ক ায়াট মার 

৩য় 

ক ায়াট মার 

৪র্ ম 

ক ায়াট মার 

কর্াট 

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 2 সংখ্যা  সহ ারী পররচাল   ৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১   ১৫/০২/২০২১ খ্রীঃ িাসরখে 

পরবিী িভা অনুসিি হয় অজমন ১ ১ ১   

১.২ ননরত তা  রর্টির সভার রসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন  

বাস্তবারয়ত 

রসদ্ধান্ত 

6 % পররচাল   ১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%   বস্তবায়খনর কাজ র্লমান আখে। 

অজমন ১০০% ১০০% ১০০%   

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

২.১ সুশািন প্রসিিার সনসমত্ত 

অংশীজদনর (stakeholders) 

অংশগ্রহদণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ২ সংখ্যা  সহ ারী পররচাল   ৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১   ১০/০২/২০২১ খ্রীঃ িাসরখে 

পরবিী িভা অনুসিি হয়। অজমন ১ ১ ১   

২.২ অংশীজদনর অংশগ্রহদণ  সভার 

সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত 

রসদ্ধান্ত 

২ % পররচাল   ১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%   বস্তবায়খনর কাজ র্লমান আখে। 

অজমন ১০০% ১০০% ১০০%   

২.৩  র্ ম তমা- র্ মচাররকের অংশগ্রহদণ 

র্াকসর িংক্রান্ত সবসভন্ন প্ররশক্ষ্ণ 

আদয়াজন 

প্ররশক্ষ্ণার্ী ৩ সংখ্যা িহকারর প্রখকৌশলর/ 

সহ ারী কপ্রাগ্রার্ার 

      ২০ লক্ষ্যর্াত্রা ৫ ৫ ৫ ৫   ১৬/১১/২০-১৭/১১/২০ পর্ চন্ত  এ 

িংক্রান্ত দুই সিন ব্যাপর প্রসশক্ষণ 

আখয়াজন করা হয়। 

অজমন ১৬     

২.৪  র্ ম তমা- র্ মচাররকের অংশগ্রহদণ 

সুশাসন সংক্রান্ত প্ররশক্ষ্ণ আদয়াজন 

প্ররশক্ষ্ণার্ী ৩ সংখ্যা সহ ারী পররচাল  ২০ লক্ষ্যর্াত্রা - ১০ - ১০   ০৬/১২/২০-০৭/১২/২০ পর্ চন্ত  এ 

িংক্রান্ত দুই সিন ব্যাপর প্রসশক্ষণ 

আখয়াজন করা হখয়খে। 

অজমন  ৩৪    

৩. শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক আইন/তিতি/নীতিমালা/ম্যানুয়য়ল ও প্রজ্ঞাপন/পতরপত্র-এর িাস্তিায়ন এিং প্রয় াজ্য ক্ষেয়ত্র খসড়া প্রণয়ন………….১০ 

৩.১ রবওআরআই এর র্ানবাহন 

ব্যবহার ও সংরক্ষ্ণ নীরতর্ালা প্রণয়ন 

নীরতর্ালা 

প্রণয়নকৃত 

৫ তাররখ  িহকারর প্রখকৌশলর ০৯.০৬.২১ লক্ষ্যর্াত্রা - - - ০৯.০৬.২১   নরসিমালা প্রণয়খনর েিড়া ১৫ 

এসপ্রল ২০২১ এর মখে ত্রিসর 

করা হখব। 

অজমন      

৩.২ ক্লাব ভবন, ব্যায়ার্াগারসহ 

অন্যান্য সুরবধা ব্যবহার, সংরক্ষ্ণ ও 

উন্নয়ন  সংক্রান্ত নীরতর্ালা প্রণয়ন  

নীরতর্ালা 

প্রণয়নকৃত  

৫ তাররখ  িহকারর প্রখকৌশলর ০৯.০৬.২১ লক্ষ্যর্াত্রা - - - ০৯.০৬.২১   নরসিমালা প্রণয়খনর েিড়া ১৫ 

মম ,২০২১ এর মখে ত্রিসর করা 

হখব। 

অজমন      

৪. ওখয়বিাইখে মিবাবক্স হালনাগািকরণ...............................৮ 

৪.১ মিবা িংক্রান্ত মোল সি নম্বরিমূহ 

স্ব স্ব তথ্য বাতায়দন দৃশ্যমানকরণ   

িথ্য বািায়খন 

দৃশ্যমানকৃি 

 

 

১ তাররখ সহ ারী কপ্রাগ্রার্ার  ৩০.০৯.২০ 

৩১.১২.২০ 

৩১.০৩.২১ 

৩০.০৬.২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০.০৯.২০ ৩১.১২.২০ ৩১.০৩.২১ ৩০.০৬.২১   এটি এ টি চলর্ান প্ররক্রয়া। 

র্র্াসর্দয় বাস্তবায়ন  রা হদয় 

র্াদ । 

অজমন ৩০.০৯.২০ ৩১.১২.২০ ৩১.০৩.২১   

৪.২ স্ব স্ব ওদয়বসাইদট শুদ্ধাচার 

কসবাবক্স হালনাগাে রণ  

কসবাবক্স 

হালনাগােকৃত 

২ িাসরে সহ ারী কপ্রাগ্রার্ার  ৩০.০৯.২০ 

৩১.১২.২০ 

৩১.০৩.২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০.০৯.২০ ৩১.১২.২০ ৩১.০৩.২১ ৩০.০৬.২১   এটি এ টি চলর্ান প্ররক্রয়া। 

র্র্াসর্দয় বাস্তবায়ন  রা হদয় 

র্াদ । 

অজমন ৩০.০৯.২০ ৩১.১২.২০ ৩১.০৩.২১   



 ার্ মক্রদর্র নার্  র্ মসম্পােন 

সূচ  

 

সূচদ র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়দনর 

োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পে 

২০২০-২১ 

অর্ মবছদরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  মন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়াট মার 

২য় 

ক ায়াট মার 

৩য় 

ক ায়াট মার 

৪র্ ম 

ক ায়াট মার 

কর্াট 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৩০.০৬.২১ 

৪.৩ স্বপ্রদণারেত তথ্য প্রকাশ 

সনখি চসশকা হালনাগাি কখর 

ওদয়বসাইদট প্র াশ 

হালনাগােকৃত 

রনদে মরশ া 

ওদয়বসাইদট 

প্র ারশত 

১ তাররখ সহ ারী কপ্রাগ্রার্ার  ৩০.০৯.২০ 

৩১.১২.২০ 

৩১.০৩.২১ 

৩০.০৬.২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০.০৯.২০ ৩১.১২.২০ ৩১.০৩.২১ ৩০.০৬.২১   এটি এ টি চলর্ান প্ররক্রয়া। 

র্র্াসর্দয় বাস্তবায়ন  রা হদয় 

র্াদ । 

অজমন ৩০.০৯.২০ ৩১.১২.২০ ৩১.০৩.২১   

৪.৪ স্ব স্ব ওদয়বসাইদট তথ্য অরধ ার   

কসবাবক্স হালনাগাে রণ  

কসবাবক্স 

হালনাগােকৃত 

২ তাররখ সহ ারী কপ্রাগ্রার্ার  ৩০.০৯.২০ 

৩১.১২.২০ 

৩১.০৩.২১ 

৩০.০৬.২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০.০৯.২০ ৩১.১২.২০ ৩১.০৩.২১ ৩০.০৬.২১   এটি এ টি চলর্ান প্ররক্রয়া। 

র্র্াসর্দয় বাস্তবায়ন  রা হদয় 

র্াদ । 

অজমন ৩০.০৯.২০ ৩১.১২.২০ ৩১.০৩.২১   

৪.৫ স্ব স্ব ওদয়বসাইদটর অরভদর্াগ 

প্ররত ার ব্যবস্থা (GRS) কসবাবক্স 

হালনাগাে রণ 

ওদয়বসাইদট 

হালনাগােকৃত 

২ তাররখ সহ ারী কপ্রাগ্রার্ার  ৩০.০৯.২০ 

৩১.১২.২০ 

৩১.০৩.২১ 

৩০.০৬.২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০.০৯.২০ ৩১.১২.২০ ৩১.০৩.২১ ৩০.০৬.২১   এটি এ টি চলর্ান প্ররক্রয়া। 

র্র্াসর্দয় বাস্তবায়ন  রা হদয় 

র্াদ । 
অজমন ৩০.০৯.২০ ৩১.১২.২০ ৩১.০৩.২১   

৫. সুশািন প্রসিিা……………………………....৬ 

৫.১ উত্তর্ চচ মার তারল া প্রণয়ন  দর 

স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/রবভাদগ কপ্ররণ 

উত্তর্ চচ মার 

তারল া 

কপ্রররত 

৩ তাররখ সহ ারী পররচাল  ৩১.১২.২০  লক্ষ্যর্াত্রা  ৩১.১২.২০     ১৫/১০/২০২০ খ্রীঃ িাসরখে 

মপ্ররণ করা হখয়খে। অজমন ১৫.১০.২০     

৫.২ অনলাইন সিখেখম অসভখর্াগ 

সনষ্পসত্তকরণ 

অসভখর্াগ 

সনষ্পসত্তকৃি 

৩ % পররচাল   ১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%   মকান অসভখর্াগ পাওয়া মগখল 

িখব চাচ্চ ৩ সিখনর মখে সনষ্পসত্ত 

করা হখব। 

অজমন ১০০% ১০০% ১০০%   

৬. প্রকখের মক্ষখৈ শুদ্ধার্ার........................................৯ 

৬.১ প্রকখের বারষ ম  ক্রয় পরর ল্পনা 

অনুদর্ােন 

অনুদর্ারেত 

ক্রয় পরর ল্পনা 

৩ তাররখ প্রদর্াজয নয় - লক্ষ্যর্াত্রা - - - - -  প্রখর্াজয নয়   

অজমন - - - - - 
৬.২ প্র দল্পর বাস্তবায়ন অগ্রগরত 

পররেশ মন/ পররবীক্ষ্ণ 

োরখলকৃত 

প্ররতদবেন 

৩ সংখ্যা প্রদর্াজয নয় - লক্ষ্যর্াত্রা - - - - -  প্রখর্াজয নয়   

অজমন - - - - - 
৬.৩ প্র ল্প পররেশ মন/পররবীক্ষ্ণ 

প্ররতদবেদনর সুপাররশ বাস্তবায়ন 

বাস্তবায়দনর 

হার 

৩ % প্রদর্াজয নয় - লক্ষ্যর্াত্রা - - - - -  প্রখর্াজয নয়   

অজমন - - - - - 
৭. ক্রয়খক্ষখৈ শুদ্ধার্ার.....................................................৭ 

৭.১ রপরপএ ২০০৬-এর ধারা ১১(২) ও 

রপরপআর ২০০৮-এর রবরধ ১৬(৬) 

অনুর্ায়ী ২০২০-২১ অর্ চ বেখরর ক্রয়-

পরর ল্পনা  ওখয়বিাইখে প্রকাশ 

ক্রয়-

পরর ল্পনা 

ওখয়বিাইখে 

প্রকাসশি 

৩ তাররখ িহকারর প্রখকৌশলর ২৫.১০.২০ লক্ষ্যর্াত্রা 
 

২৫.১০.২০     ২৫.১০.২০ িাসরখে ক্রয়-

পরর ল্পনা  ওখয়বিাইখে প্রকাশ 

করা হখয়খে। অজচন  
 

২৫.১০.২০    

৭.২ ই-মেন্ডাখরর র্াধ্যদর্ ক্রয়  ার্ ম 

সম্পােন 

ই-কটন্ডামর ক্রয় 

িম্পন্ন 

৪ % িহকারর প্রখকৌশলর ৮০% লক্ষ্যর্াত্রা ৮০% ৮০%  ৮০%  ৮০%   বাসষ চক ক্রয় পসরকেনা অনুর্ায়র 

আনুমাসনক ৮০% ক্রয় কার্ চক্রম 

ইসজসপ মি িম্পন্ন করা হখব। 

অজমন     ৮০%    ৮৫% ৮০%   



 ার্ মক্রদর্র নার্  র্ মসম্পােন 

সূচ  

 

সূচদ র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়দনর 

োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পে 

২০২০-২১ 

অর্ মবছদরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  মন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়াট মার 

২য় 

ক ায়াট মার 

৩য় 

ক ায়াট মার 

৪র্ ম 

ক ায়াট মার 

কর্াট 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৮. স্বচ্ছতা ও জবাবরেরহ শসিশালর রণ…………….….১২ 

৮.১ স্ব স্ব কসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত 

(রসটিদজনস্ চাট মার) প্রণয়ন ও 

বাস্তবায়ন  

কসবা প্রোন 

প্ররতশ্রুরত 

প্রণরি ও 

বাস্তবাসয়ি 

৩ িাসরে পসরর্ালক  ১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%   এটি এ টি চলর্ান প্ররক্রয়া। 

র্র্াসর্দয় বাস্তবায়ন  রা হদয় 

র্াদ । 

অজমন 

১০০% 

 

১০০% 

 

১০০% 

  

৮.২ অধরনস্থ অসিি পররেশ মন  পররেশ মন 

সম্পন্ন 

3 সংখ্যা মহাপসরর্ালক  ৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১   ১১/০২/২০২১ খ্রীঃ িাসরখে 

পসরিশ চন করা হয়। 
অজমন ১ ১ ১   

৮.৩ অধরনস্থ অসিখির পররেশ মন 

প্ররতদবেদনর সুপাররশ বাস্তবায়ন 

পররেশ মন 

প্ররতদবেদনর 

সুপাররশ 

বাস্তবারয়ত 

২ % িহকারর  পসরর্ালক ১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন ১০০% ১০০% ১০০%   

৮.৪ সরচবালয় রনদে মশর্ালা ২০১৪ 

অনুর্ায়ী নরর্র কেরণ রবন্যাস রণ  

নরর্ কেরণ 

রবন্যাসকৃত 

২ % িহকারর পসরর্ালক  ১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%   এটি এ টি চলর্ান প্ররক্রয়া। 

র্র্াসর্দয় বাস্তবায়ন  রা হদয় 

র্াদ । 

অজমন ১০০% 

 

১০০% ১০০%   

৮.৫ কেরণ রবন্যাসকৃত নরর্ রবনষ্ট রণ নরর্ 

রবনসিকৃি 

২ % িহকারর পসরর্ালক  ১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%   নতুন প্রসিিান সবধায় 

সবনিকরখণর মি নসর্ মনই। অজমন ১০০% ১০০% ১০০%   

৯. শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এবং দুনীরত প্ররতদরাদধ সহায়  অন্যান্য  ার্ মক্রর্……………..১৫ (অগ্রাসধকার সভসত্তখি পাঁর্টি কার্ চক্রম) 

৯.১ কযাম্পাখি পসরষ্কার পসরচ্ছন্নিা 

অসভর্ান পসরর্ালনা  

আখয়াসজি 

অসভর্ান 

৪ িংখ্যা িহকারর পসরর্ালক  ৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১   ১১/০২/২০২১ খ্রীঃ িাসরখে 

আখয়াজন করা হয়। অজমন ১ ১ ১   

৯.২ ত্রনসিকিা িম্পসকচি সলিখলে 

ত্রিসর ও সবসলর ব্যবস্থাকরণ  

সবসলকৃি 

সলিখলে 

৪ িংখ্যা িহকারর প্রখকৌশলর  ৪০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন ২০০ ২০০ ২৫০   

৯.৩ অসিে িংক্রান্ত প্রসশক্ষণ  প্রসশক্ষণার্ী ২ িংখ্যা িহকারর পসরর্ালক  ১ লক্ষযমাৈা     ১   আগামর মম/২১ মাখি অসিে 

িংক্রান্ত ১ টি প্রসশক্ষণ আখয়াজন 

করা হখব। 

অজচন  
 

     

৯.৪ িমুদ্র ত্রিকি পসরষ্কার অসভর্ান  আখয়াসজি 

অসভর্ান 

৩ িংখ্যা ঊর্ধ্চিন ত্রবজ্ঞাসনক 

কম চকিচা  

২ লক্ষযমাৈা    ১ ১   ২৭/০৩/২০২১ খ্রীঃ িাসরখে 

০১(এক) সিন ব্যাপর িমুদ্র ত্রিকি 

পসরস্কার অসভর্ান িম্পন্ন 

হখয়খে। 

অজচন  

 

  ১    

৯.৫ সবদুযৎ ও পাসন অপর্য় মরাখধ 

িকল কম চকিচা- কম চর্াররখির মাখে 

িখর্িনিা সৃসির লখক্ষয অসিি 

আখিশ জাসর  

জাসরকৃি 

আখিশ 

২ িংখ্যা মহাপসরর্ালক  ৪ লক্ষযমাৈা  
১ 

১ ১ ১   র্র্ািমখয় বাস্তবায়ন করা 

হখয়খে। 

অজচন  ১ ১ ১    

১০. শুদ্ধার্ার র্র্ চার জন্য পুরস্কার/প্রখণািনা প্রিান.......................৩ 

১০.১ শুদ্ধার্ার পুরস্কার প্রিান এবং প্রিত্ত পুরস্কার ৩ তাররখ মহাপসরর্ালক ৩১.০৫.২১ লক্ষ্যর্াত্রা    ৩১.০৫.২১   র্র্ািমখয় বাস্তবায়ন করা হখব। 



 ার্ মক্রদর্র নার্  র্ মসম্পােন 

সূচ  

 

সূচদ র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়দনর 

োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পে 

২০২০-২১ 

অর্ মবছদরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  মন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়াট মার 

২য় 

ক ায়াট মার 

৩য় 

ক ায়াট মার 

৪র্ ম 

ক ায়াট মার 

কর্াট 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

পুরস্কারপ্রাপ্তখির িাসলকা ওখয়বিাইখে 

প্রকাশ 

অজমন 
 

    

১১. কম চ পসরখবশ উন্নয়ন .................................................২ 

১১.১  র্ ম পররদবশ উন্নয়ন (স্বাস্থযরবরধ 

অনুসরণ/ টিওএন্ডইভুি অদ দজা 

র্ালার্াল রবনষ্ট রণ/ পররষ্কার 

পররচ্ছন্নতা বৃরদ্ধ ইতযারে) 

উন্নত  র্ ম-

পররদবশ 
২ 

সংখ্যা ও 

তাররখ 
কর্রি যাল কসন্টার ৩১.০৫.২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা    ৩১.০৫.২১  

 

২০/১০/২০ খ্রীঃ িাসরখে এ িংক্রান্ত 

১ টি প্রসশক্ষখণর আখয়াজন করা 

হখয়খে। 

অজমন 

 ২০.১০.২০    

১২. অর্ চ বরাদ্দ..............................................................২ 

১২.১ শুদ্ধার্ার কম চ-পসরকেনায় 

অন্তচভুি সবসভন্ন কার্ চক্রম বাস্তবায়খনর 

জন্য বরাদ্দকৃি  অদর্ মর আনুমাসনক 

পররর্াণ 

বরাদ্দকৃি অর্ চ ২ লক্ষ 

োকা 

িহকারর পসরর্ালক  ৩ লক্ষ লক্ষ্যর্াত্রা ০ ১ লক্ষ ১ লক্ষ ১ লক্ষ   র্র্ািমখয় বাস্তবায়ন করা 

হখয়খে। 

 

 

অজমন ০ ১ লক্ষ্ ১ লক্ষ্   

১৩. পররবীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন………………………....৮ 

১৩.১ িপ্তর/িংস্হা কর্তচক প্রণরি                                          

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-

পরর ল্পনা, ২০২০-২১ স্ব স্ব মন্ত্রণালয় 

এবং ওখয়বিাইখে আপখলািকরণ 

প্রণীত  র্ ম-

পরর ল্পনা 

আপখলািকৃত 

২ িাসরে িহকারর মপ্রাগ্রামার  ০৪.০৮.২০ লক্ষ্যর্াত্রা ০৪.০৮.২০      র্র্ািমখয় বাস্তবায়ন করা 

হখয়খে। 
অজমন 

০৪.০৮.২০ 

    

১৩.২ রনধ মাররত সর্দয় নত্রর্ারস  

পররবীক্ষ্ণ প্ররতদবেন িংসিি 

মন্ত্রণালয়/সবভাখগ োরখল ও স্ব স্ব 

ওখয়বিাইখে আপখলািকরণ 

নত্রর্ারস  

প্ররতদবেন 

োরখলকৃত ও 

আপখলািকৃত 

২ িংখ্যা িহকারর মপ্রাগ্রামার  ৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ 

 

১ ১ ১   র্র্ািমখয় বাস্তবায়ন করা র্াখক। 

অজমন ১ ১ ১   

১৩.৩ আওিাধরন আঞ্চসলক/মাঠ 

পর্ চাখয়র কার্ চালয় কর্তচক োরখলকৃত 

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-

পরর ল্পনা ও পররবীক্ষ্ণ  প্ররতদবেদনর 

ওপর রিিব্যা  প্রোন 

সিিব্যাক 

িভা/কম চশালা 

অনুসিি 

৪ তাররখ প্রদর্াজয নয় - লক্ষ্যর্াত্রা - - - -   মাঠ পর্ চাখয় মকাখনা কার্ চালয় 

মনই   
অজমন - - - -  

  


