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দপ্তর/িংস্থার োেীয় শুদ্ধাচার সেৌশল ে ম-িসরেল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অগ্রগসে িসরবীক্ষণ োঠাক া, ২০১৮-২০১৯ 
 

   দপ্তর/সংস্থার না : জুট ডাইভারসিসিকেশন প্রক াশন সিন্টার(সেসডসিসি) 

 

োর্ মক্রক র না  

ে মিম্পাদন 

সূচে 

 

সূচকের  ান এেে 

 

বাস্তবায়কনর

দাসয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যসি/িদ 

২০১৮-২০১৯ 

অর্ মবছকরর 

লক্ষয াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগসে িসরবীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯   ন্তব্য 

লক্ষয াত্রা/ 

অেমন 

১  

সোয়াট মার 

২য় 

সোয়াট মার 

৩য় 

সোয়াট মার 

৪র্ ম 

সোয়াট মার 

স াট 

অেমন 

অসেমে 

 ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৪ ১৫ 

১. প্রাসেষ্ঠাসনে ব্যবস্থা………………………………১১ 

১.১ নৈতিকিা কতিটির সভা   অনুতিি 

সভা 

৪ িংখ্যা িসরচালে 

(সিএ আই) 

৪ লক্ষয াত্রা ১ ১ ১ ১ ৪  েস টি 

গঠিে 

হকয়কছ। 

অেমন ১ ১     

1.2 নৈতিকিা কতিটির 

সভার তসদ্ধান্ত বাস্তবায়ৈ  

বাস্তবাতয়ি 

তসদ্ধান্ত 

৪ % িসরচালে 

(সিএ আই) 

১০০% লক্ষয াত্রা ২৫% ২৫% ২৫% ২৫% ১০০%  গে 

২৬.১২.১৮ 

বাস্তবাসয়ে 

হকয়কছ। 

অেমন  ২৫%     

১.৩ স্ব স্ব ওকয়বিাইকট 

শুদ্ধাচার সিবাবক্স 

হালনাগাদেরণ 

সিবাবক্স 

হালনাগাদকৃ

ে 

১ োসরখ ডাটা ব্যাংে 

ে মেেমা 

জুলাই, ১৮ লক্ষয াত্রা ৩০.০৭.১৮ -- -- --   হালনাগাদ 

েরা 

হকয়কছ। 

অেমন  ২৪.১২.১৮     

১.৪ উত্ত  চচ মার (best 

practice) োসলো প্রণয়ন 

েকর  সিিসরষদ সবভাকগ 

সপ্ররণ 

উত্ত  চচ মার 

োসলো 

সপ্রসরে 

২ োসরখ িসরচালে 

(সিএ আই) 

অসটাবর, ১৮ লক্ষয াত্রা -- ৩০.১০.১৮ -- --    

অেমন       

২. দক্ষো ও ননসেেোর উন্নয়ন……………………..…. ৭ 

২.১ অংশীেকনর 

(stakeholder) 

অংশগ্রহকণ  িভা 

অনুসষ্ঠে 

িভা 

২ িংখ্যা িদস্য 

(উকযািা) 

২ লক্ষয াত্রা -- ১ ১ ১ ২  ২য় িভাটি 

র্র্া ি য় 

অনুসষ্ঠে 

হকয়কছ। 

অেমন  ১     

২.২ ে মেেমা-ে মচাসরকদর 

অংশগ্রহকণ সনয়স ে 

উিসহহসে সবসি ালা ১৯৮২; 

িরোসর ে মচাসর আচরণ 

সবসি ালা ১৯৭৯ এবং 

িসচবালয় সনকদ মশ ালা ২০১৪ 

িম্পকেম িকচেনো 

বৃসদ্ধমূলে িভা/প্রসশক্ষণ 

অংশগ্রহণকা

রী/ 

প্রতশক্ষণার্থী 

৩ িংখ্যা িসরচালে 

(সিএ আই) 
৩০েন লক্ষয াত্রা 

 

 

-- ১৫  ১৫  ৩০   

অেমন  ১৫     



 

োর্ মক্রক র না  

ে মিম্পাদন 

সূচে 

 

সূচকের  ান এেে 

 

বাস্তবায়কনর

দাসয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যসি/িদ 

২০১৮-২০১৯ 

অর্ মবছকরর 

লক্ষয াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগসে িসরবীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯   ন্তব্য 

লক্ষয াত্রা/ 

অেমন 

১  

সোয়াট মার 

২য় 

সোয়াট মার 

৩য় 

সোয়াট মার 

৪র্ ম 

সোয়াট মার 

স াট 

অেমন 

অসেমে 

 ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৪ ১৫ 

আকয়ােন। অনুরূপ অন্যান্য 

বিবিবিিান সম্পর্কে 

আর্ াচনা (প্রর্ াজ্য ক্ষের্ে) 

২.৩ জািীয় শুদ্ধাচার ককৌশল 

তবষয়য় ে মেেমা-

ে মচাসরকদর প্রতশক্ষণ প্রদাৈ 

প্রতশক্ষণার্থী ২ িংখ্যা সটেকনালসে 

সরিাচ ম এন্ড 

সেসনং 

এসক্সােউটিভ 

৩০ লক্ষয াত্রা -- ১৫ ১৫ েন  ৩০   

অেমন  ১৫ েন     

৩. শুদ্ধাচার প্রসেষ্ঠায় িহায়ে আইন/সবসি/নীসে ালা/ম্যানুকয়ল প্রণয়ন/িংস্কার/হালনাগাদেরণ ও প্রজ্ঞািন/িসরিত্র োসর………….১০ 

৩.১ 

 

     লক্ষযিাত্রা        

অেমন       

৩.২ 

 

     লক্ষযিাত্রা        

অেমন       

৩.৩      লক্ষযিাত্রা        
অেমন        

 

৪. েথ্য অসিোর িম্পসেমে োর্ মক্র   …………………….১৪  

৪.১ স্ব স্ব ওকয়বিাইকট িথ্য 

অতিকার   সিবাবক্স 

হালনাগাদেরণ  

সিবাবক্স 

হালৈাগাদকৃ

ি 

১ িাতরখ ডাটা ব্যাংে 

ে মেেমা 

জুলাই, ১৮ লক্ষযিাত্রা ৩১.০৭.১৮ -- -- --   ২৬.১২.১৮ 

িাতরয়খ 

হালৈাগাদ 

করা হয়য়য়ে। 

অেমন  ২৬.১২.১৮     

৪.২ িথ্য অতিকার আইয়ৈর 

আওিায়  দাতয়ত্বপ্রাপ্ত 

কি মকিমা (তিও) ও তবকল্প 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কি মকিমার 

অৈলাইৈ প্রতশক্ষণ সম্পাদৈ 

অনলাইন 

প্রসশক্ষকণর  

িনদ প্রাপ্ত 

২ িাতরখ িসরচালে 

(সিএ আই) 

সডকিম্বর, ১৮ লক্ষযিাত্রা 

 

-- ৩১.১২.১৮ -- --   িকনর েন 

েকর 

প্রসশক্ষণ 

প্রদান েরা 

হকয়কছ। 

অেমন  ১৫-১২.১৮     

৪.৩ দুদকে হহাসিে 

হটলাইন নম্বর ১০৬ (সটাল 

সি) স্ব স্ব েথ্য বাোয়কন 

িংযুিেরণ এবং ো 

ে মেেমা-ে মচাসরকদরকে 

অবসহেেরণ 

তথ্য 

িাতায়র্ন 

সংর্ াবজ্ত ও 

কর্ েকতো-

কর্ েচাবর 

অিবিত 

১ োসরখ ডাটা ব্যাংে 

ে মেেমা 

আগস্ট, ১৮ লক্ষয াত্রা 

 

৩০.০৮.১৮ -- -- --   ২৪.১২.১৮ 

োসরকখ 

অবসহে 

েরা 

হকয়কছ। 

অেমন  ২৪.১২.১৯     

৪.৪ েথ্য বাোয়কন 

িংকর্াসেে িংসিষ্ট 

েথ্যিমূহ হালনাগাদেরণ  

েথ্য 

বাোয়ন 

হালনাগাদকৃ

ে 

২ োসরখ ডাটা ব্যাংে 

ে মেেমা 

সডকিম্বর, ১৮ লক্ষয াত্রা -- ৩১.১২.১৮ -- --   িেল 

েথ্যাসদ  

হালনাগাদ 

েরা 

হকয়কছ। 

অেমন  ৩১.১২১৮     



 

োর্ মক্রক র না  

ে মিম্পাদন 

সূচে 

 

সূচকের  ান এেে 

 

বাস্তবায়কনর

দাসয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যসি/িদ 

২০১৮-২০১৯ 

অর্ মবছকরর 

লক্ষয াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগসে িসরবীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯   ন্তব্য 

লক্ষয াত্রা/ 

অেমন 

১  

সোয়াট মার 

২য় 

সোয়াট মার 

৩য় 

সোয়াট মার 

৪র্ ম 

সোয়াট মার 

স াট 

অেমন 

অসেমে 

 ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৪ ১৫ 

৪.৫  েথ্য অসিোর আইন. 

২০০৯; েনস্বার্ ম িংসিষ্ট 

েথ্য প্রোশ (সুরক্ষা) আইন, 

২০১১ এবং েনস্বার্ ম িংসিষ্ট 

েথ্য প্রোশ (সুরক্ষা) 

সবসি ালা, ২০১৭ িম্পকেম 

ে মেেমা-ে মচাসরকদরকে 

অবসহেেরণ 

ে মেেমা-

ে মচাসর 

অবসহে 

৬ িংখ্যা িসরচালে 

(সিএ আই) 

৪৫ লক্ষয াত্রা 

 

-- ২৩ -- ২২ ৪৫   

অেমন  ২৩     

৪.৬ স্বপ্রকণাসদে েথ্য প্রকাশ 

বনর্দ েবশকা িা নাগাদ কর্র 

ওকয়বিাইকট প্রোশ  

হালনাগাদকৃে 

সনকদ মসশো 

ওকয়বিাইকট 

প্রোসশে 

২ তাবরখ িসরচালে 

(সিএ আই)/ 

ডাটা ব্যাে 

ে মেেমা 

আগস্ট, ১৮ লক্ষয াত্রা 

 

৩০.০৮.১৮      েথ্যাসদ 

হালনাগাদ 

েকর ওকয়ব 

িাইকট 

প্রোশ েরা 

হকে। 

অেমন  ২৫.১২.১৮     

 

৫. ই-গভকন মন্স বাস্তবায়ন……………………………..১৩ 

৫.১ দাপ্তসরে োকে 

অনলাইন সরিিন্ি সিকস্ট  

(ই-স ইল/এিএ এি)-এর 

ব্যবহার 

ই-স ইল/ 

এিএ এি 

ব্যবহৃে 

২ % ডাটা ব্যাংে 

ে মেেমা 

 

 

১০০% লক্ষয াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  দাপ্তসরে 

োকে ই-

স ইল 

ব্যবহার 

েরা হকে। 

অেমন  ১০০%     

৫.২ সভসডও/অন াইন/র্েব -

েনিাকরন্স আকয়ােন 

(স্কাইি/ম্যাকিন্োর, ভাইবার 

ব্যবহারিহ) 

েনিাকরন্স 

অনুসষ্ঠে  
৩ িংখ্যা ডাটা ব্যাংে 

ে মেেমা 

৩ লক্ষয াত্রা -- ১ ১ ১ ৩  ম্যাকিন্োর 

ও ভাইবার 

ব্যবহৃে 

হকে। 

অেমন  ১     

৫.৩ দাপ্তসরে িেল োকে 

ইউসনকোড ব্যবহার  

ইউবনর্কাড 

ব্যিহৃত 

২ % িসরচালে 

(সিএ আই)/ 

ডাটা ব্যাংে 

ে মেেমা 

১০০% লক্ষয াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  দাপ্তসরে 

িেল 

োকে 

ইউসনকোড ম 

ব্যবহৃে 

হয়। 

অেমন  ১০০%     

৫.৪ ই-সটন্ডার/ই-সেসি-এর 

 াধ্যক  ক্রয় োর্ ম িম্পাদন 

 

ই-সটন্ডার 

িম্পাসদে  
২ % প্রশািসনে 

ে মেেমা 

২০% লক্ষয াত্রা  ৫% ৫% ১০% ২০%   

অেমন       

৫.৫ দপ্তর/সংস্থায় চালুকৃে 

অনলাইন/ই-সিবার ব্যবহার 

অনলাইন/ই-

সিবার 

৩ % িসরচালে 

(সিএ আই)/ 

১০০% লক্ষয াত্রা ২৫% ২৫% ২৫% ২৫% ১০০%  ই-িাইসলং 

অেমন  ২৫%     



 

োর্ মক্রক র না  

ে মিম্পাদন 

সূচে 

 

সূচকের  ান এেে 

 

বাস্তবায়কনর

দাসয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যসি/িদ 

২০১৮-২০১৯ 

অর্ মবছকরর 

লক্ষয াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগসে িসরবীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯   ন্তব্য 

লক্ষয াত্রা/ 

অেমন 

১  

সোয়াট মার 

২য় 

সোয়াট মার 

৩য় 

সোয়াট মার 

৪র্ ম 

সোয়াট মার 

স াট 

অেমন 

অসেমে 

 ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৪ ১৫ 

িংক্রান্ত োর্ মক্র  িসরবীক্ষণ  ব্যবহার 

িসরবীক্ষণকৃ

ে 

ডাটা ব্যাংে 

ে মেেমা 

৫.৬ ক্ষসাস্যা  বর্বডয়ার 

ব্যিিার কর্র নাগবরক 

সর্স্যার সর্ািান 

সর্স্যা 

সর্ািানকৃত 

১ % প্রশািসনে 

ে মেেমা/ 

ডাটা ব্যাংে 

ে মেেমা 

১০০% লক্ষয াত্রা ২৫% ২৫% ২৫% ২৫% ১০০%  ক্ষসাস্যা  

বর্বডয়ার 

ব্যিিার 

কর্র 

নাগবরক 

সর্স্যা/ 

প্রর্ের  

সর্ািান 

ক্ষদয়া িয়।  

অেমন  ২৫%     

৬. উদ্ভাবনী উকযাগ ও সিবা িদ্ধসে িহেীেরণ……………..….৫ 

৬.১ িাবষ েক উদ্ভািন কর্ ে-

পবরকল্পনা ২০১৮-১৯ প্রণয়ন 

কর্ ে-

পবরকল্পনা 

প্রণীত 

১ োসরখ ইকনাকভশন 

সিাোল 

িকয়ন্ট 

ে মেেমা 

জুলাই, ১৮ লক্ষয াত্রা ৩০.০৭.১৮ -- -- --   ২৪.৯.১৮ 

োসরকখ 

প্রনয়ন েরা 

হকয়কছ। 

অেমন   ১৫-১১-

২০১৮ 

   

৬.২ িাবষ েক উদ্ভািন কর্ ে-

পবরকল্পনায় অর্ন্েভুক্ত 

কা েক্রর্ িাস্তিায়ন  

বাস্তবাসয়ে 

উদ্ভাবনী 

োর্ মক্র  

২ % ইকনাকভশন 

সিাোল 

িকয়ন্ট 

ে মেেমা 

১০০% লক্ষয াত্রা ২৫% ২৫% ২৫% ২৫% ১০০%  োর্ মক্র  

চলকছ। অেমন   ২৫%    

৬.৩ চালুকৃে উদ্ভাবন 

উকযাগ/িহসেকৃে সিবা 

িসরবীক্ষণ 

চালুকৃে 

সিবা 

িসরবীক্ষণকৃ

ে 

২ % ইকনাকভশন 

সিাোল 

িকয়ন্ট 

ে মেেমা 

১০০% লক্ষয াত্রা -- -- ৫০% ৫০% ১০০%  সনয়স ে 

িসরবীক্ষণ 

হকে। 

অেমন   ৫০%    

৭. স্বেো ও েবাবসদসহ শবক্তশা ীেরণ…………………….১৪ 

৭.১ সিসিএ ২০০৬-এর িারা 

১১(২) ও সিসিআর ২০০৮-

এর সবসি ১৬(৬) অনুর্ায়ী 

ক্রয়-িসরেল্পনা ২০১৮-১৯ 

প্রণয়ন 

ক্রয়-

িসরেল্পনা 

প্রণীে 

৩ োসরখ প্রশািসনে 

ে মেেমা/ 

সহিাব রক্ষণ 

ে মেেমা 

জুলাই, ১৮ লক্ষয াত্রা ৩০.০৭.১৮ -- -- --    

অেমন  

 

 

 ৩০-১০-

২০১৮ 

   সিসিএ 

অনুর্ায়ী 

ক্রয়-

িসরেল্পনা 

২০১৮-১৯ 

প্রণয়ন েরা 

হকয়কছ। 



 

োর্ মক্রক র না  

ে মিম্পাদন 

সূচে 

 

সূচকের  ান এেে 

 

বাস্তবায়কনর

দাসয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যসি/িদ 

২০১৮-২০১৯ 

অর্ মবছকরর 

লক্ষয াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগসে িসরবীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯   ন্তব্য 

লক্ষয াত্রা/ 

অেমন 

১  

সোয়াট মার 

২য় 

সোয়াট মার 

৩য় 

সোয়াট মার 

৪র্ ম 

সোয়াট মার 

স াট 

অেমন 

অসেমে 

 ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৪ ১৫ 

৭.২ স্ব স্ব ওকয়বিাইকটর 

অসভকর্াগ প্রসেোর ব্যবস্থা 

(GRS) সিবাবক্স 

হালনাগাদেরণ 

ওকয়বিাইকট 

 

হালনাগাদকৃ

ে  

১ োসরখ ডাটা ব্যাংে 

ে মেেমা 

অকটাবর, ১০ লক্ষয াত্রা -- ৩০.১০.১৮ -- --    

অেমন  ২৭.১২.১৮     ওকয়ব 

িাইড 

হালনাগাদ 

েরা 

হকয়কছ। 

৭.৩ দপ্তর/সংস্থার ক্ষসিা 

প্রদান প্রবতশ্রুবত (বসটির্জ্নস্ 

চাে োর) িাস্তিায়ন অগ্রগবত 

পবরিীেণ 

বাস্তবায়ন 

অগ্রগসে 

িসরবীক্ষণকৃ

ে 

৪ % িসরচালে 

(সিএ আই) 

১০০% লক্ষয াত্রা ২৫% ২৫% ২৫% ২৫% ১০০%   

অেমন  ৯.১০.১৮     

৭.৪ দপ্তর/িংহহার 

শাখা/অসিশাখা 

িসরদশ মন/আেসিে 

িসরদশ মন   

 

িসরদশ মন/ 

আেসিে 

িসরদশ মন   

িম্পন্ন 

২ িংখ্যা িসরচালে 

(সিএ আই) 

২৫ লক্ষয াত্রা ৬ ৬ ৬ ৭ ২৫   

অেমন  ৭.১১.১৮     

৭.৫ িসচবালয় সনকদ মশ ালা 

২০১৪ অনুর্ায়ী নসর্র সেসণ 

সবন্যািেরণ  

নসর্ সেসণ 

সবন্যািকৃে 

৪ % প্রশািসনে 

ে মেেমা 

১০০% লক্ষয াত্রা ২৫% ২৫% ২৫% ২৫% ১০০%  নসর্ সেণী 

সবন্যাি 

েরা হয়। 

অেমন  ২৫%    

৭.৬ গণশুনানী আর্য়াজ্ন আর্য়াবজ্ত 

গণশুনানী 

২ সংখ্যা প্রশািসনে 

ে মেেমা 

২ লক্ষয াত্রা  ১ ১  ২   

অেমন        
৮.  িণালয়/সবভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রসেষ্ঠাকনর শুদ্ধাচার িংসিষ্ট অন্যান্য োর্ মক্র ……………..৬ (সনকদ মসশোয় িংকর্াসেে োসলো সর্কে ে িকক্ষ ৩টি োর্ মক্র  সনব মাচন েরকে হকব)  

৮.১      লক্ষয াত্রা        

অেমন       
৮.২      লক্ষয াত্রা        

অেমন       
৮.৩      লক্ষয াত্রা        

অেমন       
৯. শুদ্ধাচার চচ চার জন্য পুরস্কার/প্রণ াদনা প্রদান..............................৫ 

৯.১ Ôky×vPvi পুরস্কার  প্রদান 

bxwZgvjv 2017Õ এবং 

 সিিসরষদ সবভাকগর 

১৩.৩.২০১৮ োসরকখর 

০৪.০০.০০০০.৮২২.১৪.০৪২

.১৬.০৫৩ নম্বর ষ্পস্টীেরণ 

প্রদত্ত 

পুরস্কার 
৩ োসরখ সটেকনালসে 

সরিাচ ম এন্ড 

সেসনং 

এসক্সােউটিভ 

জুন, ১৯ লক্ষয াত্রা -- -- -- ৩০.০৬.১৯    

অেমন        

অেমন        



 

োর্ মক্রক র না  

ে মিম্পাদন 

সূচে 

 

সূচকের  ান এেে 

 

বাস্তবায়কনর

দাসয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যসি/িদ 

২০১৮-২০১৯ 

অর্ মবছকরর 

লক্ষয াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগসে িসরবীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯   ন্তব্য 

লক্ষয াত্রা/ 

অেমন 

১  

সোয়াট মার 

২য় 

সোয়াট মার 

৩য় 

সোয়াট মার 

৪র্ ম 

সোয়াট মার 

স াট 

অেমন 

অসেমে 

 ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৪ ১৫ 

িত্র অনুর্ায়ী শুদ্ধাচার 
পুরস্কার প্রদান 

১০. অর্ ে িরাদ্দ....................................................................৫ 
১০.১ শুদ্ধাচার কর্ ে-

পবরকল্পনায় অর্ন্েভুক্ত বিবিন্ন 

কা েক্রর্ িাস্তিায়র্নর জ্ন্য 

িরাদ্দকৃত  অকর্ মর 

আনুর্াবনক িসর াণ 

িরাদ্দকৃত 

অর্ ে 

৫  ে 

োকা 

প্রিান 

সহিাব 

রক্ষে 

৬ লক্ষ লক্ষয াত্রা -- ২ লক্ষ  ২ লক্ষ ২ লক্ষ ৬ লক্ষ  বাকেট 

নেরী েরা 

হকয়কছ। 

অেমন  ২ লক্ষ     

১১. িসরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন…………………………….১০ 

১১.১ োেীয় শুদ্ধাচার 

সেৌশল ে ম-িসরেল্পনা, 

২০১৮-১৯ প্রণয়ন েকর 

 িণালয়/সবভাগ/রাষ্ট্রীয় 

প্রসেষ্ঠাকনর সবভাকগ দাসখল 

প্রণীে ে ম-

িসরেল্পনা 

দাসখলকৃে 

৩ তাবরখ সনব মাহী 

িসরচালে 

 

জুলাই, ১৮ লক্ষয াত্রা ৩০.০৭.১৮ -- -- --    িণালকয় 

দাসখল েরা 

হকয়কছ। 
অেমন       

১১.২ সনি মাসরে ি কয় 

নত্র াসিে িসরবীক্ষণ 

প্রসেকবদন  িণালয়/ 

সবভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রসেষ্ঠাকনর 

সবভাকগ দাসখল 

নত্র াসিে 

প্রসেকবদন 

দাসখলকৃে 

২ সংখ্যা সনব মাহী 

িসরচালে 

 

৪ লক্ষয াত্রা ১ ১ ১ ১ ৪   িণালকয় 

দাসখল েরা 

হকয়কছ। 
অেমন  ১     

১১.৩ আওতািীন 

আঞ্চব ক/র্াঠ প োর্য়র 

কা ো য়র্ক োেীয় শুদ্ধাচার 

সেৌশল ে ম-িসরেল্পনা, 

২০১৮-১৯  প্রণয়কনর 

সনকদ মশনা প্রদান 

সনকদ মশনা 

প্রদত্ত 
১ তাবরখ সনব মাহী 

িসরচালে 

 

জুলাই, ১৮ লক্ষয াত্রা ১৫.০৭.১৮ -- -- --   আঞ্চব ক/

র্াঠ 

প োর্য়র 

কা ো য়র্ক 

সনকদ মশনা 

প্রদান েরা 

হকয়কছ। 

অেমন   ১৫.৯.১৮    

১১.৪ আওতািীন 

আঞ্চব ক/র্াঠ প োর্য়র 

কা ো র্য় োেীয় শুদ্ধাচার 

সেৌশল ে ম-িসরেল্পনা, 

২০১৮-১৯  প্রণয়কনর সনস ত্ত 

ে মশালা আকয়ােন 

আকয়াসেে 

ে মশালা 

২ তাবরখ সনব মাহী 

িসরচালে 

 

জুলাই, ১৮ লক্ষয াত্রা ০৯.০৭.১৮ -- -- --    

অেমন  ১০.০১.১৯   আকয়াসেে 

ে মশালার 

আকয়ােন 

েরা 

হকয়কছ। 

 ে মশালা 

আকয়ােন 

েরা 

হকয়কছ। 

১১.৫ আওতািীন অনুসষ্ঠে ২ িংখ্যা সনব মাহী ২ লক্ষয াত্রা ১  ১  ২   



 

োর্ মক্রক র না  

ে মিম্পাদন 

সূচে 

 

সূচকের  ান এেে 

 

বাস্তবায়কনর

দাসয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যসি/িদ 

২০১৮-২০১৯ 

অর্ মবছকরর 

লক্ষয াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগসে িসরবীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯   ন্তব্য 

লক্ষয াত্রা/ 

অেমন 

১  

সোয়াট মার 

২য় 

সোয়াট মার 

৩য় 

সোয়াট মার 

৪র্ ম 

সোয়াট মার 

স াট 

অেমন 

অসেমে 

 ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৪ ১৫ 

আঞ্চব ক/র্াঠ প োর্য়র 

কা ো য় কর্তেক প্রণীত/ 

দাসখলকৃে োেীয় শুদ্ধাচার 

সেৌশল িসরবীক্ষণ  

প্রসেকবদকনর ওির সিডব্যাে 

প্রদান 

সিডব্যাে 

িভা 

িসরচালে 

 

অেমন       

 


