
 দপ্তর/সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ম-পরর ল্পনা, ২০১৯-২০২০ পরিরিষ্ট ক 

দপ্তর/সংস্থার নাম: বাাংলাদেি করিউটাি কাউরিল 
কার্যক্রদমি নাম কমযসিােন সূচক 

 
সূচদকি 
মান 

একক 
 

বাস্তবায়দনিোরয়

ত্বপ্রাপ্ত 
বযরি/পে 

২০১৯-
২০২০ 

অর্যবছদিি 
লক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরি পরিবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  মন্তবয 

লক্ষ্যমাত্রা/ 
অর্য ন 

১ম 
ককায়াটয াি 

২য় 
ককায়াটয াি 

৩য় 
ককায়াটয াি 

৪র্য 
ককায়াটয াি 

কমাট 
অর্য ন 

অরর্য ি 
মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 
১. প্রারতষ্ঠারন  ব্যব্স্থা………………………………৮ 
১.১ ননরিকিা করমটিি সভা   অনুরিি সভা ৪ সাংখ্যা সরচব, রবরসরস ৪ লক্ষ্যমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অর্য ন      
১.২ ননরিকিা করমটিি সভাি রসদ্ধান্ত 
বাস্তবায়ন  

বাস্তবারয়ি রসদ্ধান্ত ৪ % সরচব, রবরসরস ১০০% লক্ষ্যমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    
অর্য ন      

২. দক্ষতা ও ননরত তার উন্নয়ন……………………..…. ১০ 
২.১ সুশাসন প্রতিষ্ঠার তনতিত্ত 
অাংিীর্দনি (stakeholders) 

অাংিগ্রহদণ  সভা 

অনুরিি সভা ২ সাংখ্যা সরচব, রবরসরস ২ লক্ষ্যমাত্রা  ১  ১    
অর্য ন      

২.২ অাংিীর্দনি অাংিগ্রহদণ  সভার 
তসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ি রসদ্ধান্ত ২ % সরচব, রবরসরস ১০০% লক্ষ্যমাত্রা   ১০০%  ১০০%   
অর্য ন      

২.৩ কমযকিয া-কমযচারীকেি অাংিগ্রহদণ 
চাকতর সংক্রান্ত তবতিন্ন প্ররিক্ষ্ণ 
আদয়ার্ন 

প্ররিক্ষ্ণার্ী ৩ সাংখ্যা পতরচালক 
(প্রতশক্ষণ ও 
উন্নয়ন)/ 
সরচব, রবরসরস 

৭০ লক্ষ্যমাত্রা  ৩৫ ৩৫     
অর্য ন      

২.৪ কমযকিয া-কমযচারীকেি অাংিগ্রহদণ 
সুিাসন সাংক্রান্ত প্ররিক্ষ্ণ আদয়ার্ন 

প্ররিক্ষ্ণার্ী ৩ সাংখ্যা পতরচালক 
(প্রতশক্ষণ ও 
উন্নয়ন)/ 
সরচব, রবরসরস 

৭০ লক্ষ্যমাত্রা  ৩৫ ৩৫     
অর্য ন      

৩. শুদ্ধাচার প্ররতষ্ঠায় সহায়  আইন/রব্রি/নীরতর্ালা/র্যানুয়য়ল ও প্রজ্ঞাপন/পররপত্র-এর ব্াস্তব্ায়ন এব্ং প্রয় াজয কক্ষয়ত্র খসড়া প্রণয়ন………….১০ 
৩.১ ই পাি রবষয়ক মযানুয়াল 
 

িযানুয়াল ৫ সং সরচব, রবরসরস ১ লক্ষ্যমাত্রা   ১     
অর্য ন      



কার্যক্রদমি নাম কমযসিােন সূচক 
 

সূচদকি 
মান 

একক 
 

বাস্তবায়দনিোরয়

ত্বপ্রাপ্ত 
বযরি/পে 

২০১৯-
২০২০ 

অর্যবছদিি 
লক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরি পরিবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  মন্তবয 

লক্ষ্যমাত্রা/ 
অর্য ন 

১ম 
ককায়াটয াি 

২য় 
ককায়াটয াি 

৩য় 
ককায়াটয াি 

৪র্য 
ককায়াটয াি 

কমাট 
অর্য ন 

অরর্য ি 
মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 
খ্যা 

৩.২ চাকুিী  রবরিমালা 
 

তবতিিালা ৫ সং
খ্যা 

সরচব, রবরসরস ১ লক্ষ্যমাত্রা    ১    
অর্য ন      

৪. ওয়েবসাইয়ে সসবাবক্স হালনাগাদকরণ..................................৮ 
৪.১ সসবা সংক্রান্ত স াল তি 
নস্বরসিূহ স্ব স্ব ির্য বািায়দন 
দশৃযিানকরণ   

িথ্য বািায়নন 
দশৃযিানকৃি 

১ িারিখ্ পতরচালক 
(তসএ 
অপানরশন ও 
তনরাপত্তা) 

৩১/১২/১৯ লক্ষ্যমাত্রা  ৩১/১২/১
৯ 

     

অর্য ন      

৪.২ স্ব স্ব ওদয়বসাইদট শুদ্ধাচাি 
কসবাবক্স হালনাগােকিণ  

কসবাবক্স 
হালনাগােকৃি 

২ িাতর
খ্ 

পতরচালক 
(তসএ 
অপানরশন ও 
তনরাপত্তা) 

৩০/০৯/১
৯ 
৩১/১২/১৯ 
৩১/০৩/২০ 
৩০/০৬/২
০ 

লক্ষ্যমাত্রা ৩০/০৯/১
৯ 

৩১/১২/১
৯ 

৩১/০৩/২
০ 

৩০/০৬/২
০ 

   

অর্য ন      

৪.৩ স্বপ্রদণারেি ির্য প্রকাশ 
তননদে তশকা হালনাগাদ কনর 
ওদয়বসাইদট প্রকাি 

হালনাগােকৃি 
রনদেয রিকা 
ওদয়বসাইদট 
প্রকারিি 

১ িারিখ্ পতরচালক 
(তসএ 
অপানরশন ও 
তনরাপত্তা) 

৩০/০৯/১
৯ 
৩১/১২/১৯ 
৩১/০৩/২০ 
৩০/০৬/২
০ 

লক্ষ্যমাত্রা ৩০/০৯/১
৯ 

৩১/১২/১
৯ 

৩১/০৩/২
০ 

৩০/০৬/২
০ 

   

অর্য ন      

৪.৪ স্ব স্ব ওদয়বসাইদট ির্য অরিকাি   
কসবাবক্স হালনাগােকিণ  

কসবাবক্স 
হালনাগােকৃি 

২ িারিখ্ পতরচালক 
(তসএ 
অপানরশন ও 
তনরাপত্তা) 

৩০/০৯/১
৯ 
৩১/১২/১৯ 
৩১/০৩/২০ 
৩০/০৬/২

লক্ষ্যমাত্রা ৩০/০৯/১
৯ 

৩১/১২/১
৯ 

৩১/০৩/২
০ 

৩০/০৬/২
০ 

   

অর্য ন      



কার্যক্রদমি নাম কমযসিােন সূচক 
 

সূচদকি 
মান 

একক 
 

বাস্তবায়দনিোরয়

ত্বপ্রাপ্ত 
বযরি/পে 

২০১৯-
২০২০ 

অর্যবছদিি 
লক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরি পরিবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  মন্তবয 

লক্ষ্যমাত্রা/ 
অর্য ন 

১ম 
ককায়াটয াি 

২য় 
ককায়াটয াি 

৩য় 
ককায়াটয াি 

৪র্য 
ককায়াটয াি 

কমাট 
অর্য ন 

অরর্য ি 
মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 
০ 

৪.৫ স্ব স্ব ওদয়বসাইদটি অরভদর্াগ 
প্ররিকাি বযবস্থা (GRS) কসবাবক্স 
হালনাগােকিণ 

ওদয়বসাইদট 
হালনাগােকৃি 

২ িারিখ্ পতরচালক 
(তসএ 
অপানরশন ও 
তনরাপত্তা) 

৩০/০৯/১
৯ 
৩১/১২/১৯ 
৩১/০৩/২০ 
৩০/০৬/২
০ 

লক্ষ্যমাত্রা ৩০/০৯/১
৯ 

৩১/১২/১
৯ 

৩১/০৩/২
০ 

৩০/০৬/২
০ 

   

অর্য ন      

৫. সুশাসন প্রতিষ্ঠা……………………………..৬ 
৫.১ উত্তম চচয াি িারলকা প্রণয়ন কদি 
স্ব স্ব িন্ত্রণালয়/রবভাদগ কপ্রিণ 

উত্তম চচয াি 
িারলকা কপ্ররিি 

৩ িারিখ্ সরচব, রবরসরস ৩০/০৯/১
৯ 

লক্ষ্যমাত্রা ৩০/০৯/১
৯ 

      

অর্য ন      
৫.২ বাংলানদশ জািীয় তিতজ াল 
আতকে ন কচার-এর স াকাল পনয়ন্ট 
ও তবকল্প স াকাল পনয়ন্ট 
কিেকিে া তননয়াগ ও ওনয়বসাইন  
প্রকাশ 

স াকাল পনয়ন্ট 
ও তবকল্প 

স াকাল পনয়ন্ট 
তননয়াগকৃি ও 
ওনয়বসাইন  
প্রকাতশি 

২ িারিখ্ সরচব, রবরসরস/ 
পতরচালক 
(তসএ 
অপানরশন ও 
তনরাপত্তা) 

৩০/০৯/১
৯ 

লক্ষ্যমাত্রা ৩০/০৯/১
৯ 

      

অর্য ন      

৫.৩ জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তর্য প্রকাশ 
(সুরক্ষা প্রদান) শ্লিশ্লিমালা, ২০১৭-এর 
তবতি ৪ অনুসানর “ডেশ্লজগনননেে 
অশ্লিসার” তননয়াগ ও ওনয়বসাইন  
প্রকাশ 

“ডেশ্লজগনননেে 
অশ্লিসার” 

তননয়াগকৃি ও 
ওনয়বসাইন  
প্রকাতশি 

১ িারিখ্ সরচব, রবরসরস ৩০/০৯/১
৯ 

লক্ষ্যমাত্রা ৩০/০৯/১
৯ 

      

অর্য ন      

৬. প্রকয়ের সেয়ে শুদ্ধাচার...........................৯ 
৬.১ প্রকনল্পর বারষযক ক্রয় পরিকল্পনা 
অনুদমােন 

অনুদমারেি ক্রয় 
পরিকল্পনা 

২ িারিখ্ সরচব, রবরসরস ৩০/০৭/১৯ 
৩০/১০/১৯ 
৩০/০১/২০ 
৩০/০৮/২

লক্ষ্যমাত্রা ৩০/০৭/১
৯ 

৩০/১০/১
৯ 

৩০/০১/২
০ 

৩০/০৪/২
০ 

   

অর্য ন      



কার্যক্রদমি নাম কমযসিােন সূচক 
 

সূচদকি 
মান 

একক 
 

বাস্তবায়দনিোরয়

ত্বপ্রাপ্ত 
বযরি/পে 

২০১৯-
২০২০ 

অর্যবছদিি 
লক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরি পরিবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  মন্তবয 

লক্ষ্যমাত্রা/ 
অর্য ন 

১ম 
ককায়াটয াি 

২য় 
ককায়াটয াি 

৩য় 
ককায়াটয াি 

৪র্য 
ককায়াটয াি 

কমাট 
অর্য ন 

অরর্য ি 
মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 
০ 

৬.২ এরিরপ বাস্তবায়ন অগ্রগরি অগ্রগরিি হাি ১ % িযানবজার 
(আইতবএি), 
রবরসরস 

১০০% লক্ষ্যমাত্রা ১০% ৩০% ৭০% ১০০%    
অর্য ন      

৬.৩ প্রকদল্পি বাস্তবায়ন অগ্রগরি 
পরিেিযন/ পরিবীক্ষ্ণ 

োরখ্লকৃি 
প্ররিদবেন 

৩ সাংখ্যা িযানবজার 
(আইতবএি), 
রবরসরস 

৩০ লক্ষ্যমাত্রা ৫ ১০ ১০ ৫    
অর্য ন      

৬.৪ প্রকল্প পরিেিযন/পরিবীক্ষ্ণ 
প্ররিদবেদনি সুপারিি বাস্তবায়ন 

বাস্তবায়দনি হাি ৩ % সরচব, রবরসরস ৮০% লক্ষ্যমাত্রা ১০% ৩০% ৭০% ৮০%    
অর্য ন      

৭. ক্রেয়েয়ে শুদ্ধাচার...................৭ 
৭.১ রপরপএ ২০০৬-এি িািা ১১(২) ও 
রপরপআি ২০০৮-এি রবরি ১৬(৬) 
অনুর্ায়ী ২০১৯-২০ অথ্ে বছনরর 
ক্রয়-পরিকল্পনা  ওনয়বসাইন  প্রকাশ 

ক্রয়-পরিকল্পনা 
ওনয়বসাইন  
প্রকাতশি 

৩ িারিখ্ সরচব, রবরসরস/ 
পতরচালক 
(তসএ 
অপানরশন ও 
তনরাপত্তা) 

৩০/০৭/১৯ 
৩০/১০/১৯ 
৩০/০১/২০ 
৩০/০৮/২
০ 

লক্ষ্যমাত্রা ৩০/০৭/১
৯ 

৩০/১০/১
৯ 

৩০/০১/২
০ 

৩০/০৪/২
০ 

   

অর্য ন      

৭.২ ই-স ন্ডানরর মািযদম ক্রয় কার্য 
সিােন 

ই-কটন্ডাসর ক্রয় 
সম্পন্ন 

৪ % সরচব, রবরসরস ৬০% লক্ষ্যমাত্রা ১০% ৩০% ৫০% ৬০%    
অর্য ন      

৮. স্বচ্ছতা ও জব্াব্রদরহ শতিশালী রণ…………………….১২ 
৮.১ স্ব স্ব কসবা প্রোন প্ররিশ্রুরি 
(রসটিদর্নস্ চাটয াি) প্রণয়ন ও 
বাস্তবায়ন  

কসবা প্রোন 
প্ররিশ্রুরি প্রণীি 
ও বাস্তবাতয়ি 

২ িাতর
খ্ 

সরচব, রবরসরস ৮০% লক্ষ্যমাত্রা ৮০% ৮০% ৮০% ৮০%    
অর্য ন      

৮.২ িাখ্া/অরিিাখ্া এবং অিীনস্থ 
অত স পরিেিযন  

পরিেিযন 
সিন্ন 

২ সাংখ্যা সরচব, রবরসরস/ 
পতরচালক 
(প্রতশক্ষণ ও 
উন্নয়ন) 

১২ লক্ষ্যমাত্রা ৩ ৩ ৩ ৩    
অর্য ন      



কার্যক্রদমি নাম কমযসিােন সূচক 
 

সূচদকি 
মান 

একক 
 

বাস্তবায়দনিোরয়

ত্বপ্রাপ্ত 
বযরি/পে 

২০১৯-
২০২০ 

অর্যবছদিি 
লক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরি পরিবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  মন্তবয 

লক্ষ্যমাত্রা/ 
অর্য ন 

১ম 
ককায়াটয াি 

২য় 
ককায়াটয াি 

৩য় 
ককায়াটয াি 

৪র্য 
ককায়াটয াি 

কমাট 
অর্য ন 

অরর্য ি 
মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 
৮.৩ িাখ্া/অরিিাখ্া এবং অিীনস্থ 
অত নসর পরিেিযন প্ররিদবেদনি 
সুপারিি বাস্তবায়ন 

পরিেিযন 
প্ররিদবেদনি 

সুপারিি বাস্তবারয়ি 

২ % সরচব, রবরসরস/ 
পতরচালক 
(প্রতশক্ষণ ও 
উন্নয়ন) 

৮০% লক্ষ্যমাত্রা ১০% ৩০% ৬০% ৮০%    
অর্য ন      

৮.৪ সরচবালয় রনদেয িমালা ২০১৪ 
অনুর্ায়ী নরর্ি কেরণ রবনযাসকিণ  

নরর্ কেরণ 
রবনযাসকৃি 

২ % সরচব, রবরসরস ১০০% লক্ষ্যমাত্রা ২০% ৪০% ৭০% ১০০%    
অর্য ন      

৮.৫ কেরণ রবনযাসকৃি নরর্ রবনষ্টকিণ নরর্ রবনতিকৃি ২ % সরচব, রবরসরস ৮০% লক্ষ্যমাত্রা ১০% ৪০% ৬০% ৮০%    
অর্য ন      

৮.৬ প্রাতিষ্ঠাতনক গণশুনানী 
আনয়াজন  

প্রাতিষ্ঠাতনক 
গণশুনানী 
আনয়াতজি 

২ সাংখ্যা সরচব, রবরসরস ২ লক্ষ্যমাত্রা  ১  ১    
অর্য ন 
 

     

৯. শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এব্ং দুনীরত প্ররতয়রায়ি সহায়  অনযানয  া মক্রর্……………..১৫ (অগ্রাতিকার তিতত্তনি নুযনিি পাাঁচটি কার্েক্রি) 
৯.১  চাকুতর পরীক্ষায় সচ্ছিা 
আনয়নন অনলাইনন পরীক্ষা গ্রহণ 
 

অনলাইনন 
পরীক্ষা গ্রহণ 
সংক্রান্ত 
 

৩ সং
খ্যা 

পতরচালক 
(তবনকআইআ
ইতসটি) 

২০ লক্ষ্যমাত্রা ৫ ৫ ৫ ৫    
অর্য ন      

৯.২ আইতসটি  াওয়ানর আগি 
দশেনাথ্ীনদর জনয তিতজ াল সগ  
পাশ প্রদান 

প্রদানকৃি সগ  
পাস 

৩ % সরচব, রবরসরস ১০০% লক্ষ্যমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অর্য ন      
৯.৩ সাইবার তনরাপত্তা তবষনয় 
অংশীজননদর প্রতশক্ষণ প্রদান 

প্রতশক্ষণ 
সংক্রান্ত 

৩ সাংখ্যা পতরচালক 
(তসএ 
অপানরশন ও 
তনরাপত্তা) 

৪০ লক্ষ্যমাত্রা  ২০ ২০     
অর্য ন     

৯.৪ তবনশষিানব সক্ষি বযতিনদর 
প্রতশক্ষণ প্রদান 

প্রতশক্ষণ 
সংক্রান্ত 

৩ সাংখ্যা পতরচালক 
(প্রতশক্ষণ ও 
উন্নয়ন) 

৮০০ লক্ষ্যমাত্রা ২০০ ২০০ ২০০ ২০০    
অর্য ন     

৯.৫ তবনশষিানব সক্ষি বযতিনদর চাকুতর সিলা ৩ িাতর পতরচালক ০১/০১/২০ লক্ষ্যমাত্রা   ০১/০১/২     



কার্যক্রদমি নাম কমযসিােন সূচক 
 

সূচদকি 
মান 

একক 
 

বাস্তবায়দনিোরয়

ত্বপ্রাপ্ত 
বযরি/পে 

২০১৯-
২০২০ 

অর্যবছদিি 
লক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরি পরিবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  মন্তবয 

লক্ষ্যমাত্রা/ 
অর্য ন 

১ম 
ককায়াটয াি 

২য় 
ককায়াটয াি 

৩য় 
ককায়াটয াি 

৪র্য 
ককায়াটয াি 

কমাট 
অর্য ন 

অরর্য ি 
মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 
চাকুতর সিলা আনয়াজন আনয়াজন খ্ (প্রতশক্ষণ ও 

উন্নয়ন) 
০ 

অর্য ন     
১০. শুদ্ধাচার চচচ ার জনয পরুস্কার/প্রয়ণাদনা প্রদান..............................৫ 
১০.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান প্রদত্ত পুরস্কার ৩ িারিখ্ সরচব, রবরসরস ৩০/০৪/২০ লক্ষ্যমাত্রা   ৩০/০৪/২

০ 
    

অর্য ন      
১০.২ ২০১৮-১৯ অথ্েবছনর 
শুদ্ধাচার পুরস্কারপ্রাপ্তনদর িাতলকা 
ওনয়বসাইন  প্রকাশ 

পুরস্কারপ্রাপ্তনদর 
িাতলকা 
ওনয়বসাইন  
প্রকাতশি 

২ িাতর
খ্ 

সরচব, রবরসরস/ 
পতরচালক 
(তসএ 
অপানরশন ও 
তনরাপত্তা) 

৩০/০৪/২০ লক্ষ্যমাত্রা   ৩০/০৪/২
০ 

    

অর্য ন      

১১. অর্চ বরাদ্দ....................................................................২ 
১১.১ শুদ্ধাচার কিে-পতরকল্পনায় 
অন্তেিুি তবতিন্ন কার্েক্রি 
বাস্তবায়ননর জনয বরাদ্দকৃি  
অদর্যি আনুিাতনক পরিমাণ 

বরাদ্দকৃি অথ্ে ২ লক্ষ 
 াকা 

সরচব, রবরসরস ৪ লক্ষ লক্ষ্যমাত্রা  ২ লক্ষ ২ লক্ষ     
অর্য ন      

১২. পররব্ীক্ষণ ও রূ্লযায়ন…………………………….৮ 
১২.১ দপ্তর/সংস্হা কিৃে ক প্রণীি                                          
র্ািীয় শুদ্ধাচাি ককৌিল কময-পরিকল্পনা, 
২০১৯-২০ স্ব স্ব িন্ত্রণালয় এবং 
ওনয়বসাইন  আপনলািকরণ 

প্রণীি কময-
পরিকল্পনা 

আপনলািকৃি 

২ িাতর
খ্ 

সরচব, রবরসরস/ 
পতরচালক 
(তসএ 
অপানরশন ও 
তনরাপত্তা) 

৩০/০৭/১৯ লক্ষ্যমাত্রা ৩০/০৭/১
৯ 

      

অর্য ন      

১২.২ রনিযারিি সমদয় নত্রমারসক 
পরিবীক্ষ্ণ প্ররিদবেন সংতিি 
িন্ত্রণালয়/তবিানগ োরখ্ল ও স্ব স্ব 
ওনয়বসাইন  আপনলািকরণ 

নত্রমারসক 
প্ররিদবেন 

োরখ্লকৃি ও 
আপনলািকৃি 

২ সং
খ্যা 

সরচব, রবরসরস/ 
পতরচালক 
(তসএ 
অপানরশন ও 

৪ লক্ষ্যমাত্রা ১ ১ ১ ১    
অর্য ন      



কার্যক্রদমি নাম কমযসিােন সূচক 
 

সূচদকি 
মান 

একক 
 

বাস্তবায়দনিোরয়

ত্বপ্রাপ্ত 
বযরি/পে 

২০১৯-
২০২০ 

অর্যবছদিি 
লক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরি পরিবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  মন্তবয 

লক্ষ্যমাত্রা/ 
অর্য ন 

১ম 
ককায়াটয াি 

২য় 
ককায়াটয াি 

৩য় 
ককায়াটয াি 

৪র্য 
ককায়াটয াি 

কমাট 
অর্য ন 

অরর্য ি 
মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 
তনরাপত্তা) 

১২.৩ আওিািীন আঞ্চতলক/িাঠ 
পর্োনয়র কার্োলয় কিৃে ক োরখ্লকৃি 
র্ািীয় শুদ্ধাচাি ককৌিল কময-পরিকল্পনা 
ও পরীতবক্ষণ  প্ররিদবেদনি ওপি 
রিিবযাক প্রোন 

ত িবযাক 
সিা/কিেশালা 
অনুতষ্ঠি 

৪ িারিখ্ সরচব, রবরসরস/ 
পতরচালক 
(প্রতশক্ষণ ও 
উন্নয়ন) 

০২/১০/১
৯ 

০২/০১/২০ 
০২/০৪/২০ 
০২/০৭/২০ 

লক্ষ্যমাত্রা ০২/১০/১
৯ 

০২/০১/২
০ 

০২/০৪/২
০ 

০২/০৭/২
০ 

   

অর্য ন      

শ্লি:দ্র:- ডকান ক্রশ্লমনকর কার্থক্রম প্রনর্াজয না হনল তার কারণ সংশ্লিষ্ট আইন/শ্লিশ্লি/নীশ্লতমালা পর্থানলাচনাপূিথক মন্তিয কলানম উনেখ করনত হনি। 


