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 আঞ্চলিক/মাঠ পর্ যায়ের কার্ যািয়ের জাতীে শুদ্ধাচার ককৌশি কম য-পলরকল্পনা, ২০২০-২০২১ 

 

 

আঞ্চলিক/মাঠ পর্ যায়ের কার্ যািয়ের নাম: বাাংিায়েশ কলিউটার কাউলিি আঞ্চলিক কার্ যািে, রাংপুর                                                                                   পলরলশষ্ট ক 

কার্ যক্রয়মর নাম কম যসিােন 

সূচক 

 

সূচয়ক

র মান 

একক 

 

বাস্তবােয়নরোলে

ত্বপ্রাপ্ত ব্যলি/পে 

২০২০-

২০২১ 

অর্ যবছয়রর 

িক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবােন অগ্রগলত পলরবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  মন্তব্য 

িক্ষ্যমাত্রা

/অজযন 

১ম 

ককাোট যার 

২ে 

ককাোট যার 

৩ে 

ককাোট যার 

৪র্ য  

ককাোট যার 

কমাট 

অজযন 

অলজযত 

মান 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রালতষ্ঠালনক ব্যবস্থা………………………………৮ 

১.১ ননলতকতা কলমটির সভা   
অনুলষ্ঠত 

সভা 

৪ সাংখ্যা কসন্টার ইনচাজয, 

লবলসলস, রাংপুর 

৪ 
িক্ষ্যমাত্রা ১ ১ ১ ১  

 
 

অজযন ১     

১.২ ননলতকতা কলমটির সভার লসদ্ধান্ত 

বাস্তবােন  

বাস্তবালেত 

লসদ্ধান্ত 

৪ % কসন্টার ইনচাজয, 

লবলসলস, রাংপুর 
১০০% 

িক্ষ্যমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  
 

 

অজযন ১০০%     

২. েক্ষ্তা ও ননলতকতার উন্নেন……………………..…. ১০ 

২.১ সুশাসন প্রলতষ্ঠার লনলমত্ত 

অাংশীজয়নর (stakeholders) 

অাংশগ্রহয়ণ  সভা 

অনুলষ্ঠত 

সভা 

২ সাংখ্যা কসন্টার ইনচাজয, 

লবলসলস, রাংপুর ১ 

িক্ষ্যমাত্রা 
  ১   

 

 

অজযন      

২.২ অাংশীজয়নর অাংশগ্রহয়ণ  সভার 

লসদ্ধান্ত বাস্তবােন 

বাস্তবালেত 

লসদ্ধান্ত 

২ % সলচব, লবলসস & 

কসন্টার ইনচাজয, 

লবলসলস, রাংপুর 

১০০% 

িক্ষ্যমাত্রা 
   ১০০%  

 
অজযন      

২.৩ কম যকতযা-কম যচারীয়ের 

অাংশগ্রহয়ণ চাকলর সাংক্রান্ত প্রলশক্ষ্ণ 

আয়োজন 

প্রলশক্ষ্ণার্ী ৩ সাংখ্যা সলচব, লবলসস & 

কসন্টার ইনচাজয, 

লবলসলস, রাংপুর 

৫ 

িক্ষ্যমাত্রা 
  ৫   

 

 

অজযন      

২.৪ কম যকতযা-কম যচারীয়ের 

অাংশগ্রহয়ণ সুশাসন সাংক্রান্ত প্রলশক্ষ্ণ 

আয়োজন 

প্রলশক্ষ্ণার্ী ৩ সাংখ্যা সলচব, লবলসস 

&আরলি, 

লবলসলস চট্টগ্রাম 

৫ 

িক্ষ্যমাত্রা 
  ৫   

 

 

অজযন      

3. শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক আইন/তিতি/নীতিমালা/ম্যানুয়য়লও প্রজ্ঞাপন/পতরপত্র এর প্রয়য়াগ/িাস্তিায়ন………….১০ 

৩.১ আঞ্চলিক কার্ যািয়ের জন্য 

লসটিয়জন চাট যার প্রনেন 

লসটিয়জন 

চাট যার 

৫ সাংখ্যা কসন্টার ইনচাজয, 

লবলসলস, রাংপুর 

১ িক্ষ্যমাত্রা    ১    

অজযন      

৩.২ ২০২০-২১ শুদ্ধাচার আস্তবােয়ন 

সহােক ম্যানুোি 

কম যকতযা/কম যচারীয়ের ময়ে লবতরণ 

ম্যানুেি  ৫ সাংখ্যা কসন্টার ইনচাজয, 

লবলসলস, রাংপুর 

১ িক্ষ্যমাত্রা  ১      

অজযন      

৪. ওয়েবসাইয়ট কসবাবক্স হািনাগােকরণ..................................৮ 

৪.১কসবা সাংক্রান্ত কটাি লি নস্বরসমূহ 

স্ব স্ব তথ্য বাতােয়ন দৃশ্যমানকরণ  

তথ্য 

বাতােয়ন 

দৃশ্যমানকৃত 

১ তালরখ 

কসন্টার ইনচাজয, 

লবলসলস, রাংপুর 

৩১/০১/২১ িক্ষ্যমাত্রা   ৩১/০১/২১   

 

বতযমায়ন 

লবলসলস 

আঞ্চলিক 

কার্ যািে, 

অজযন 
     

৪.২ স্ব স্ব ওয়েবসাইয়ট শুদ্ধাচার কসবাবক্স ২ তালরখ কসন্টার ইনচাজয, ৩০/৯/২০ িক্ষ্যমাত্রা ৩০/০৯/২০ ৩১/১২/২০ ৩১/০৩/২১ ৩০/০৬/২১   
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কার্ যক্রয়মর নাম কম যসিােন 

সূচক 

 

সূচয়ক

র মান 

একক 

 

বাস্তবােয়নরোলে

ত্বপ্রাপ্ত ব্যলি/পে 

২০২০-

২০২১ 

অর্ যবছয়রর 

িক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবােন অগ্রগলত পলরবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  মন্তব্য 

িক্ষ্যমাত্রা

/অজযন 

১ম 

ককাোট যার 

২ে 

ককাোট যার 

৩ে 

ককাোট যার 

৪র্ য  

ককাোট যার 

কমাট 

অজযন 

অলজযত 

মান 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

কসবাবক্স হািনাগােকরণ  হািনাগােকৃ

ত 

লবলসলস, রাংপুর ৩১/১২/২০ 

৩১/০৩/২১ 

৩০/০৬/২১ 

অজযন 

-     

রাংপুর এর 

লনজস্ব 

ওয়েবসাইট 

কনই। ৪.৩ স্ব স্ব ওয়েবসাইয়ট তথ্য অলিকার   

কসবাবক্স হািনাগােকরণ  

কসবাবক্স 

হািনাগােকৃ

ত 

২ তালরখ 

কসন্টার ইনচাজয, 

লবলসলস, রাংপুর 

৩১/০৩/২১ 

৩০/০৬/২১ 

িক্ষ্যমাত্রা   ৩১/০৩/২১ ৩০/০৬/২১  

 অজযন 
     

৪.৪স্ব স্ব ওয়েবসাইয়টর অলভয়র্াগ 

প্রলতকার ব্যবস্থা (GRS) কসবাবক্স 

হািনাগােকরণ 

ওয়েবসাইয়ট 

হািনাগােকৃ

ত 

২ তালরখ 

কসন্টার ইনচাজয, 

লবলসলস, রাংপুর 

৩০/৯/২০ 

৩১/১২/২০ 

৩১/০৩/২১ 

৩০/০৬/২১ 

িক্ষ্যমাত্রা ৩০/০৯/২০ ৩১/১২/২০ ৩১/০৩/২১ ৩০/০৬/২১  

 
অজযন 

-     

৪.৫ স্বপ্রয়ণালেতভায়ব প্রকাশয়র্াগ্য 

তথ্য হািনাগাে কয়র ওয়েবসাইয়ট 

প্রকাশ 

ওয়েবসাইয়ট 

হািনাগােকৃ

ত 

১ তালরখ 

কসন্টার ইনচাজয, 

লবলসলস, রাংপুর 

৩০/৯/২০ 

৩০/০৬/২১ 

িক্ষ্যমাত্রা  ৩০/৯/২০  ৩০/০৬/২১   

অজযন 
     

 

৫. সুশাসন প্রলতষ্ঠা……………………………..৭ 

৫.১ শুদ্ধাচার সাংক্রান্ত উত্তম চচ যার 

তালিকা প্রণেন কয়র স্ব স্ব 

েপ্তর/সাংস্থাে কপ্ররণ 

উত্তম চচ যার 

তালিকা 

কপ্রলরত 

৪ তালরখ কসন্টার ইনচাজয, 

লবলসলস, রাংপুর 

৩০/০৯/২০ িক্ষ্যমাত্রা ৩০/০৯/২০      বতযমায়ন 

লবলসলস 

আঞ্চলিক 

কার্ যািে, 

রাংপুর এর 

করগুিার 

কার্ যক্রম শুরু 

না হওোে 

তালিকা 

প্রণেন করা 

র্ােলন। 

অজযন -     

৫.২ অনিাইন লসয়েয়ম অলভয়র্াগ 

লনষ্পলত্তকরণ 

অলভয়র্াগ 

লনষ্পলত্তকৃত 

৩ % কসন্টার ইনচাজয, 

লবলসলস, রাংপুর 

৮০% িক্ষ্যমাত্রা  ২০% ৬০% ৮০%    

অজযন      

৬. কসবা প্রোয়নর কক্ষ্য়ত্র শুদ্ধাচার...........................১৪ 

৬.১ কসবা প্রোয়নর কক্ষ্য়ত্র করলজোয়র 

প্রয়েে কসবার লববরণ ও কসবাগ্রহীতার 

মতামত সাংরক্ষ্ণ  

করলজোর 

হািনাগােকৃ

ত 

৩ 

তালরখ কসন্টার ইনচাজয, 

লবলসলস, রাংপুর 

৩০/৯/২০ 

৩১/১২/২০ 

৩১/০৩/২১ 

৩০/০৬/২১ 

িক্ষ্যমাত্রা ৩০/০৯/২০ ৩১/১২/২০ ৩১/০৩/২১ ৩০/০৬/২১  

 

 

অজযন ৩০/০৯/২০    

 

৬.২ সামালজক লনরাপত্তা কম যসূলচ/ 

প্রকল্প বাস্তবােন অগ্রগলত 

অগ্রগলতর 

হার 
১ 

% কসন্টার ইনচাজয, 

লবলসলস, রাংপুর 

 িক্ষ্যমাত্রা      

 

আঞ্চলি 

কার্ যািে 

কর্তযক ককান 

অজযন      

৬.৩ সামালজক লনরাপত্তা কম যসূলচয়ত প্রাপ্ত বরাদ্দ ২ তালরখ কসন্টার ইনচাজয,  িক্ষ্যমাত্রা       
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কার্ যক্রয়মর নাম কম যসিােন 

সূচক 

 

সূচয়ক

র মান 

একক 

 

বাস্তবােয়নরোলে

ত্বপ্রাপ্ত ব্যলি/পে 

২০২০-

২০২১ 

অর্ যবছয়রর 

িক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবােন অগ্রগলত পলরবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  মন্তব্য 

িক্ষ্যমাত্রা

/অজযন 

১ম 

ককাোট যার 

২ে 

ককাোট যার 

৩ে 

ককাোট যার 

৪র্ য  

ককাোট যার 

কমাট 

অজযন 

অলজযত 

মান 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রাপ্ত বরাদ্দ এবাং উপকারয়ভাগী 

লনব যাচয়নর মানেন্ড দৃশ্যমান স্থায়ন ও 

ওয়েবসাইয়ট প্রকাশ 

ও 

উপকারয়ভা

গী 

লনব যাচয়নর 

মানেন্ড 

দৃশ্যমান 

স্থায়ন ও 

ওয়েবসাইয়ট 

প্রকালশত 

লবলসলস, রাংপুর অজযন     

 

সামালজক 

লনরাপত্তা 

কম যসূলচ/ 

প্রকল্প 

বাস্তবােন 

করা হে না। 

৬.৪ সামালজক লনরাপত্তা কম যসূলচয়ত  

উপকারয়ভাগীয়ের তালিকা দৃশ্যমান 

স্থায়ন ও ওয়েবসাইয়ট প্রকাশ  

উপকারয়ভা

গীয়ের 

তালিকা 

দৃশ্যমান 

স্থায়ন ও 

ওয়েবসাইয়ট 

প্রকালশত 

৩ 

তালরখ কসন্টার ইনচাজয, 

লবলসলস, রাংপুর 

 িক্ষ্যমাত্রা      

 

অজযন     

 

৬.৫ প্রকয়ল্পর বাস্তবােন অগ্রগলত 

পলরেশ যন/ পলরবীক্ষ্ণ 

োলখিকৃত 

প্রলতয়বেন ২ 

সাংখ্যা কসন্টার ইনচাজয, 

লবলসলস, রাংপুর 

 িক্ষ্যমাত্রা      

 
অজযন      

৬.৬ প্রকল্প পলরেশ যন/পলরবীক্ষ্ণ 

প্রলতয়বেয়নর সুপালরশ বাস্তবােন  

বাস্তবােয়নর 

হার ৩ 

% কসন্টার ইনচাজয, 

লবলসলস, রাংপুর 

 িক্ষ্যমাত্রা       

অজযন      

৭. ক্রেয়ক্ষ্য়ত্র শুদ্ধাচার...................   ৫ 

৭.১ লপলপএ ২০০৬-এর িারা ১১(২) 

ও লপলপআর ২০০৮-এর লবলি ১৬(৬) 

অনুর্ােী ২০১৯-২০ অর্ য বছয়রর ক্রে-

পলরকল্পনা  ওয়েবসাইয়ট প্রকাশ 

ক্রে-

পলরকল্পনা 

ওয়েবসাইয়ট 

প্রকালশত 

৩ 

তালরখ কসন্টার ইনচাজয, 

লবলসলস, রাংপুর 

 িক্ষ্যমাত্রা       আঞ্চলি 

কার্ যািে 

কর্তযক ক্রে 

সাংক্রান্ত 

কার্ যক্রম 

পলরচািনা 

করা হে না। 

অজযন      

৭.২ ই-কটন্ডায়রর মােয়ম ক্রেকার্ য 

সিােন 

ই-কটন্ডায়র 

ক্রে সিন্ন 
২ 

% কসন্টার ইনচাজয, 

লবলসলস, রাংপুর 

 িক্ষ্যমাত্রা       

অজযন      

৮. স্বচ্ছতা ও জবাবলেলহ শলিশািীকরণ…………………….   ১২   

৮.১স্ব স্ব কসবা প্রোন প্রলতশ্রুলত কসবা প্রোন ২ % কসন্টার ইনচাজয, ১০০% িক্ষ্যমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%   খসড়া প্রণেন 
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কার্ যক্রয়মর নাম কম যসিােন 

সূচক 

 

সূচয়ক

র মান 

একক 

 

বাস্তবােয়নরোলে

ত্বপ্রাপ্ত ব্যলি/পে 

২০২০-

২০২১ 

অর্ যবছয়রর 

িক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবােন অগ্রগলত পলরবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  মন্তব্য 

িক্ষ্যমাত্রা

/অজযন 

১ম 

ককাোট যার 

২ে 

ককাোট যার 

৩ে 

ককাোট যার 

৪র্ য  

ককাোট যার 

কমাট 

অজযন 

অলজযত 

মান 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

(লসটিয়জনস্ চাট যার) বাস্তবােন এবাং 

ওয়েবসাইয়ট প্রকাশ 

প্রলতশ্রুলত 

বাস্তবালেত 

এবাং 

ওয়েবসাইয়ট 

প্রকালশত 

লবলসলস, রাংপুর অজযন ১০০%    

 

কয়র 

অনুয়মােয়নর 

জন্য প্রিান 

কার্ যািয়ে 

কপ্ররণ করা 

হয়েয়ছ। 

৮.২ শাখা/অলিশাখা/অলিনস্ত অলিস 

পলরেশ যন  

পলরেশ যন 

সিন্ন 
২ 

সাংখ্যা কসন্টার ইনচাজয, 

লবলসলস, রাংপুর 
 

িক্ষ্যমাত্রা - - - -  

 

এ 

কার্ যািয়ের 

শাখা/অলিশা

খা/অলিনস্ত 

অলিস নাই। 

অজযন      

৮.৩ শাখা/অলিশাখা/অলিনস্ত অলিস  

পলরেশ যন প্রলতয়বেয়নর সুপালরশ 

বাস্তবােন 

পলরেশ যন 

প্রলতয়বেয়নর 

সুপালরশ 

বাস্তবালেত 

২ 

% কসন্টার ইনচাজয, 

লবলসলস, রাংপুর 
 

িক্ষ্যমাত্রা - - - - 
 

 
অজযন     

 

৮.৪ সলচবািে লনয়ে যশমািা ২০১৪ 

অনুর্ােী নলর্র কেলণ লবন্যাসকরণ  

নলর্ কেলণ 

লবন্যাসকৃত 
২ 

% কসন্টার ইনচাজয, 

লবলসলস, রাংপুর 
১০০% 

িক্ষ্যমাত্রা ১০% ৪০% ৮০% ১০০%  

 

 

অজযন ১০০%     

৮.৫ কেলণ লবন্যাসকৃত নলর্ 

লবনষ্টকরণ 

নলর্ 

লবনলষ্টকৃত ২ 

% কসন্টার ইনচাজয, 

লবলসলস, রাংপুর ৮০% 

িক্ষ্যমাত্রা ১০% ৩০% ৫০% ৮০%  

 

ককান নলর্র 

কমোে উত্তীণ য 

হেলন। 

অজযন -    
 

৮.৬ প্রালতষ্ঠালনক গণশুনানী আয়োজন  গণশুনানী 

আয়োলজত 
২ 

সাংখ্যা কসন্টার ইনচাজয, 

লবলসলস, রাংপুর 
 

িক্ষ্যমাত্রা      

 

 

 অজযন      

৯. শুদ্ধাচার সাংলিষ্টএবাং দুনীলত প্রলতয়রায়ি সহােক অন্যান্য কার্ যক্রম…………….. ১৫ (অগ্রালিকার লভলত্তয়ত নুযনতম পাঁচটি কার্ যক্রম) 

৯.১ দুনীলত প্রলতয়রায়ি সহােক কিষু্টন উনু্মি স্থায়ন 

স্থাপনকৃত 
৩ 

সাংখ্যা কসন্টার ইনচাজয, 

লবলসলস, রাংপুর 
৪ 

িক্ষ্যমাত্রা   ২ ২   

 

অজযন      

৯.২ প্রলশক্ষ্ণার্ীয়ের সায়র্ দুনীলত 

প্রলতয়রায়ি সহােক আয়িাচনা 

আয়িাচনাে 

উপলস্থত 

প্রলশক্ষ্ণার্ী

কের স্বাক্ষ্র 

৩ 

সাংখ্যা কসন্টার ইনচাজয, 

লবলসলস, রাংপুর 
৪০ 

িক্ষ্যমাত্রা   ২০ ২০ 
 

 

অজযন   
   

৯.৩ লবয়শষ চালহো সিন্ন ব্যলিয়ের 

সায়র্ দুনীলত প্রলতয়রায়ি সহােক 

আয়িাচনা 

আয়িাচনাে 

উপলস্থত 

প্রলশক্ষ্ণার্ী

কের স্বাক্ষ্র 

৩ 

সাংখ্যা কসন্টার ইনচাজয, 

লবলসলস, রাংপুর 
২০ 

িক্ষ্যমাত্রা    ২০   

অজযন   

   

৯.৪ সরকালর অর্ য ব্যয়ে কৃচ্ছা সািন অনুলষ্ঠত ৩ তালরখ কসন্টার ইনচাজয, ১০ িক্ষ্যমাত্রা   ৩০/০১/২১    
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কার্ যক্রয়মর নাম কম যসিােন 

সূচক 

 

সূচয়ক

র মান 

একক 

 

বাস্তবােয়নরোলে

ত্বপ্রাপ্ত ব্যলি/পে 

২০২০-

২০২১ 

অর্ যবছয়রর 

িক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবােন অগ্রগলত পলরবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  মন্তব্য 

িক্ষ্যমাত্রা

/অজযন 

১ম 

ককাোট যার 

২ে 

ককাোট যার 

৩ে 

ককাোট যার 

৪র্ য  

ককাোট যার 

কমাট 

অজযন 

অলজযত 

মান 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

করা িয়ক্ষ্য কম যকতা/কম যচারীয়ের 

সায়র্ আয়িাচনা 

আয়িাচনার 

উপলস্থলতর 

স্বাক্ষ্র 

লবলসলস, রাংপুর অজযন   

   

 

৯.৫ প্রলশক্ষ্াণার্ীয়ের’কক প্রোনকৃত 

কনাটবুয়ক দুনীলত লবয়রািী কলাগায়নর 

সীি প্রোন করা 

নতলরকৃত 

সীি এবাং 

লবয়ির রলসে 

৩ 

তালরখ কসন্টার ইনচাজয, 

লবলসলস, রাংপুর ৩১/০৩/২১ 

িক্ষ্যমাত্রা   ৩১/০৩/২১    

অজযন   
   

 

১০. শুদ্ধাচার চচ যার জন্য পুরস্কার/প্রয়ণােনা প্রোন.............................. ৫ 

১০.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রোন প্রেত্ত 

পুরস্কার 
৩ 

তালরখ কসন্টার ইনচাজয, 

লবলসলস, রাংপুর 

 িক্ষ্যমাত্রা       এ 

কার্ যািয়ের 

এখলতোে 

বলহর্ভ যত  

অজযন      

১০.২ ২০২০-২১ অর্ যবছয়র শুদ্ধাচার 

পুরস্কারপ্রাপ্তয়ের তালিকা ওয়েবসাইয়ট 

প্রকাশ 

পুরস্কারপ্রাপ্ত

কের তালিকা 

ওয়েবসাইয়ট 

প্রকালশত 

২ 

তালরখ কসন্টার ইনচাজয, 

লবলসলস, রাংপুর 

 িক্ষ্যমাত্রা      

 অজযন     

 

১১. অর্ য বরাদ্দ....................................................................২ 

১১.১ শুদ্ধাচার কম য-পলরকল্পনাে 

অন্তযভুি লবলভন্ন কার্ যক্রম বাস্তবােয়নর 

জন্য বরাদ্দকৃত  অয়র্ যর আনুমালনক 

পলরমাণ 

বরাদ্দকৃত 

অর্ য 
২ 

টাকা 

ও 

তালরখ 

সলচব, 

লবলসলস 

৮০,০০০ 

 

৩১/১২/২০ 

িক্ষ্যমাত্রা  ৩১/১২/২

০ 

     

অজযন      

১২. পলরবীক্ষ্ণ ও মূল্যােন…………………………    ৪ 

১২.১ আঞ্চলিক/মাঠ পর্ যায়ের কার্ যািে 

কর্তযক প্রণীতজাতীে শুদ্ধাচার ককৌশি 

কম য-পলরকল্পনা, ২০২০-২১স্ব স্ব 

ওয়েবসাইয়ট আপয়িািকরণ 

প্রণীত কম য-

পলরকল্পনা 

আপয়িািকৃত 

২ 

তালরখ কসন্টার ইনচাজয, 

লবলসলস, রাংপুর 

১৬/০৮/২০ িক্ষ্যমাত্রা ১৬/০৮/২০     

 

র্র্াসময়ে 

প্রণেন করা 

হয়েয়ছ। তয়ব 

ওয়েবসাইট 

না র্াকাে 

আপয়িাি 

করা র্ােলন। 

অজযন ১২/০৮/২০     

১২.২ লনি যালরত সময়ে নত্রমালসক 

পলরবীক্ষ্ণ প্রলতয়বেন সাংলিষ্ট 

েপ্তর/সাংস্থাে োলখি ও স্ব স্ব 

ওয়েবসাইয়ট আপয়িািকরণ 

নত্রমালসক 

প্রলতয়বেন 

োলখিকৃত ও 

আপয়িািকৃত 

২ 

সাংখ্যা কসন্টার ইনচাজয, 

লবলসলস, রাংপুর 

৪ িক্ষ্যমাত্রা ১ ১ ১ ১  

 

 

অজযন ১     
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লব :দ্র:- ককান ক্রলময়কর কার্ যক্রম প্রয়র্াজয না হয়ি তার কারণ সাংলিষ্ট আইন/লবলি/নীলতমািা পর্ যায়িাচনাকব যক মন্তব্য কিায়ম উয়যখ করয়ত হয়ব।  

*** ৬(খ) ক্রলমক কর্ সকি অআঞ্চলিক/মাঠ পর্ যায়ের কার্ যািয়ের কক্ষ্য়ত্র প্রয়র্াজয কসসকি কার্ যািে ৬(ক) এবাং ৬(খ) উভে ক্রলময়ক বলণ যত কার্ যক্রমসমূহ বাস্তবােন করয়ব। এয়ক্ষ্য়ত্র সূচয়কর মান প্রেত্ত ছয়ক বলণ যত 

মায়নর অয়ি যক কয়র লবয়বচন করয়ত হয়ব।  


