
 

 ২০২০-২০২১ অর্ থবছরেে জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা প্রণয়ন   

                   দপ্তে/সংস্থাে নার্: জুট ডাইভােসসসিরেশন প্রর াশন সসন্টাে (কজরডরপরি) 

 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মিম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

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 

িভা   

অনুরষ্ঠত িভা ৪ িংখ্যা 

পররচাল (

রপএর্আই)

/ সিাোল 

পরেন্ট 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১     

অজমন ১     

১.২ ননরত তা  রর্টির 

িভার রিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন  

বাস্তবারয়ত 

রিদ্ধান্ত 

৪ % পররচাল (

রপএর্আই/ 

সিাোল 

পরেন্ট 

৯০% লক্ষ্যর্াত্রা ৯০% ৯০% ৯০% ৯০%    

অজমন ৯০%     

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

২.১ সুশাসন প্রসিষ্ঠাে 

সনস ত্ত অংশীজমনর 

অংশগ্রহমণ  িভা 

অনুরষ্ঠত িভা ২ িংখ্যা র্রনটররং 

এন্ড 

এক্সমটনশন 

এরক্সর টিভ 

/ক া াল 

পময়ন্ট 

৩ লক্ষ্যর্াত্রা  ১ ১ ১    

অজমন      

২.২ অংশীজমনর 

অংশগ্রহমণ  িভাে সসদ্ধান্ত 

বাস্তবােন 

বাস্তবারয়ত 

রিদ্ধান্ত 

২ % প্রশািন 

শাখা  

৯০% লক্ষ্যর্াত্রা  ৯০%  ৯০%    

অজমন      

২.৩  র্ ম তমা-

 র্ মচােীকদর অংশগ্রহমণ 

চােসে সংক্রান্ত সবসভন্ন 

প্ররশক্ষ্ণ আময়াজন 

প্ররশক্ষ্ণার্ী ৩ িংখ্যা পররচাল (

রপএর্আই/ 

সিাোল 

পরেন্ট 

৪৮জন লক্ষ্যর্াত্রা ১২ জন ১২ জন ১২ জন ১২ জন   সংক্রান্ত   

অজমন ১২ জন     

২.৪  র্ ম তমা-

 র্ মচােীকদর অংশগ্রহমণ 

সুশািন িংক্রান্ত প্ররশক্ষ্ণ 

আময়াজন 

 

প্ররশক্ষ্ণার্ী ৩ িংখ্যা পররচাল (

রপএর্আই/ 

সিাোল 

পরেন্ট 

৪৮ জন লক্ষ্যর্াত্রা ১২ জন ১২ জন ১২ জন ১২ জন    

অজমন ১২ জন ০৮/১১/২০ ০৫/০১/২১ 

 

 

১০/০৫/২১  



 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মিম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

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 

৩. শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক আইন/তিতি/নীতিমালা/ম্যানুয়াল ও প্রজ্ঞাপন/পতরপত্র-এর িাস্তিায়ন এিং প্রয াজ্য ক্ষেযত্র খসড়া প্রণয়ন………….১০ 

৩.১ 

 

     লক্ষ্যর্াত্রা       প্রমর্াজয নমহ 

অজমন      

৩.২ 

 

     লক্ষ্যর্াত্রা       প্রমর্াজয নমহ 

অজমন      

৩.৩      লক্ষ্যর্াত্রা       প্রমর্াজয নমহ 

অজমন      

৪. ওরেবসাইরে সসবাবক্স হালনাগাদেেণ.................................৮ 

৪.১ সসবা সংক্রান্ত সোল 

সি নস্বেসমূহ স্ব স্ব তথ্য 

বাতায়মন দৃশ্য ানেেণ   

িথ্য বািােরন 

দৃশ্য ানকৃি 

১ তাররখ  রম্পউটার 

ডাটা ব্যাং  

অপামরটর   

২২/০৯/২০২০ 

২৩/১২/২০২০ 

২৫/০৩/২০২১ 

২০/০৬/২০২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ২২/০৯/২০২০ ২৩/১২/২০২০ 

 

২৫/০৩/২০২১ 

 

২০/০৬/২০২১    

 

অজমন ২২/০৯/২০২০     

৪.২ স্ব স্ব ওময়বিাইমট 

শুদ্ধাচার কিবাবক্স 

হালনাগাদ রণ  

কিবাবক্স 

হালনাগাদকৃত 

২ িাসেখ  রম্পউটার 

ডাটা ব্যাং  

অপামরটর   

১৫/০৯/২০২০ 

৩০/১২/২০২০ 

২৪/০৩/২০২১ 

২৫/০৬/২০২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১৫/০৯/২০২০ 

 

৩০/১২/২০২০ 

 

২৪/০৩/২০২১ 

 

২৫/০৬/২০২১    

অজমন      

৪.৩ স্ব স্ব ওময়বিাইমট 

তথ্য অরি ার   কিবাবক্স 

হালনাগাদ রণ  

কিবাবক্স 

হালনাগাদকৃত 

২ তাররখ  রম্পউটার 

ডাটা ব্যাং  

অপামরটর   

৩০/০৯/২০২০ 

৩১/১২/২০২০ 

২৭/০৩/২০২১ 

২২/০৬/২০২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/০৯/২০২০ 

 

৩১/১২/২০২০ 

 

২৭/০৩/২০২১ 

 

২২/০৬/২০২১     

অজমন      

৪.৪ স্ব স্ব ওময়বিাইমটর 

অরভমর্াগ প্ররত ার 

ব্যবস্থা  কিবাবক্স 

হালনাগাদ রণ 

ওময়বিাইমট 

হালনাগাদকৃত 

২ তাররখ  রম্পউটার 

ডাটা ব্যাং  

অপামরটর   

২৮/০৯/২০২০ 

২২/১২/২০২০ 

২২/০৪/২০২১ 

১৫/০৬/২০২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ২৮/০৯/২০২০ 

 

২২/১২/২০২০ 

 

২২/০৪/২০২১ 

 

১৫/০৬/২০২১    

অজমন      

৪.৫ স্বপ্ররণাসদিভারব 

প্রোশর াগ্য িথ্য 

হালনাগাদ েরে 

ওরেবসাইরে প্রোশ 

হালনাগাদকৃি 

সনরদ থসশো 

ওরেবসাইরে 

প্রোসশি 

১ িাসেখ  রম্পউটার 

ডাটা ব্যাং  

অপামরটর   

১৫/০৯/২০২০ 

১০/১২/২০২০ 

২২/০৪/২০২০ 

২২/০৬/২০২০ 

লক্ষ্য াত্রা ১৫/০৯/২০২০ 

 

১০/১২/২০২০ 

 

২২/০৪/২০২০ 

 

২২/০৬/২০২০    

অর্থন        

৫. সুশাসন প্রসিষ্ঠা……………………………..৬  

৫.১ উত্তর্ চচ মার তারল া 

প্রণয়ন  মর স্ব স্ব 

 ন্ত্রণালে/রবভামগ কপ্ররণ 

উত্তর্ চচ মার 

তারল া কপ্রররত 

৩ তাররখ রিরনয়র 

রডজাইন 

এসক্সসেউটি

ভ/রিাোল

পরেন্ট/ডাো 

ব্াংে 

অপারেেে 

২৭/০৯/২০২০ লক্ষ্যর্াত্রা   ৩০/০৩/২০২১     

অজমন ২৭/০৯/২০     



 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মিম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

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 

 

৫.২ অনলাইন রিমেমর্ 

অরভমর্াগ রনষ্পরত্ত রণ 

অরভমর্াগ 

রনষ্পরত্তকৃত 

৩ % সিাোলপ

সেন্ট/েসি

োে ডাো 

ব্াংে 

অপারেেে 

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন ১০০%     

৬. প্রেরেে সক্ষ্রত্র শুদ্ধাচাে...........................৬ 

৬.১ প্রেরেে বারষ ম  ক্রয় 

পরর ল্পনা অনুমর্াদন 

অনুমর্ারদত ক্রয় 

পরর ল্পনা 

২ তাররখ   লক্ষ্যর্াত্রা       প্রমর্াজয নমহ 

অজমন      

৬.২ প্র মল্পর বাস্তবায়ন 

অগ্রগরত 

পররদশ মন/পররবীক্ষ্ণ 

দারখলকৃত 

প্ররতমবদন 

২ িংখ্যা ৮  লক্ষ্যর্াত্রা       প্রমর্াজয নমহ 

অজমন      

৬.৩ প্র ল্প 

পররদশ মন/পররবীক্ষ্ণ 

প্ররতমবদমনর সুপাররশ 

বাস্তবায়ন 

 

বাস্তবায়মনর হার ২ %   লক্ষ্যর্াত্রা       প্রমর্াজয নমহ 

অজমন      

৭. ক্রেরক্ষ্রত্র শুদ্ধাচাে...................৭ 

৭.১ রপরপএ ২০০৬-এর 

িারা ১১(২) ও রপরপআর 

২০০৮-এর রবরি ১৬(৬) 

অনুর্ায়ী ২০২০-২১ অর্ থ 

বছরেে ক্রয়-পরর ল্পনা  

ওরেবসাইরে প্রোশ 

ক্রয়-পরর ল্পনা 

ওরেবসাইরে 

প্রোসশি 

৩ তাররখ র্রনটররং 

এন্ড 

এক্সমটনশন 

এরক্সর টিভ

/েসিোে 

ডাো ব্াংে 

অপারেেে 

২৫/০৯/২০২০ লক্ষ্যর্াত্রা ২৫/০৯/২০২০       

অজমন -     

৭.২ ই-সেন্ডারেে র্াধ্যমর্ 

ক্রয় ার্ ম িম্পাদন 

ই-কটন্ডাসে ক্রে 

সিন্ন 

৪ % প্রশািন ও 

রহিাব শাখা 

৫% লক্ষ্যর্াত্রা    ৫%    

অজমন      

৮. স্বচ্ছতা ও জবাবরদরহ শসিশালী রণ…………………….১৪ 

৮.১ স্ব স্ব কিবা প্রদান 

প্ররতশ্রুরত (রিটিমজনস্ 

চাট মার) প্রণেন ও 

বাস্তবায়ন  হালনাগাত 

কিবা প্রদান 

প্ররতশ্রুরত প্রণীি 

ও বাস্তবাসেি 

৩ িাসেখ ক া াল 

পময়ন্ট 

১৫/০৯/২০২০ লক্ষ্যর্াত্রা ২৫/০৯/২০২০       

অজমন ২৫/০৯/২০২০     



 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মিম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

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 

৮.২ শাখা/অরিশাখা ও 

আওতািীন/অিস্তন 

 ার্ মালয় পররদশ মন 

পররদশ মন 

িম্পন্ন 

২ িংখ্যা ক া াল 

পময়ন্ট/ 

পররচাল  

(রপএর্আই

) 

১৪টি লক্ষ্যর্াত্রা ৩ ৩ ৪ ৪    

অজমন ৩     

৮.৩ শাখা/অরিশাখা ও 

আওতািীন/অিস্তন 

 ার্ মালয়  পররদশ মন 

প্ররতমবদমনর সুপাররশ 

বাস্তবায়ন 

পররদশ মন 

প্ররতমবদমনর 

সুপাররশ 

বাস্তবারয়ত 

২ % ক া াল 

পময়ন্ট/ 

পররচাল  

(রপএর্আই 

৮০% লক্ষ্যর্াত্রা ৮০% ৮০% ৮০% ৮০%    

অজমন ৮০%     

৮.৪ িরচবালয় 

রনমদ মশর্ালা, ২০১৪ 

অনুর্ায়ী নরর্র কেরণ 

রবন্যাি রণ  

নরর্ কেরণ 

রবন্যািকৃত 

২ % প্রশািন 

শাখা 

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন ১০০%     

৮.৫ কেরণরবন্যািকৃত 

নরর্ রবনষ্ট রণ 

নরর্ রবনসিকৃি ২ % প্রশািন 

শাখা 

৮০% লক্ষ্যর্াত্রা ৮০% ৮০% ৮০% ৮০%    

অজমন      

৮.৬ প্রাসিষ্ঠাসনে 

গণশুনাসন  আরোর্ন  

প্রাসিষ্ঠাসনে 

গণশুনানী 

আরোসর্ি 

৩ িংখ্যা রনব মাহী 

পররচাল  

৩ লক্ষ্যর্াত্রা  ১ ১ ১    

অজমন 

 

     

৯. শুদ্ধাচার িংরিষ্ট এবং দুনীরত প্ররতমরামি িহায়  অন্যান্য  ার্ মক্রর্……………..১৫ (অগ্রাসিোে সভসত্তরি ন্যযনি  পাঁচটি ো থক্র ) 

৯.১কিবা িহরজ রমণর 

রবষময় ই-সিাে চালুেেণ। 

ই-সিাে ো থক্র  ৩ তাররখ রহিাব ও 

প্রশািন 

শাখা 

 

২০/০৬/২০২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা    ২০/০৬/২০২১    

অজমন      

৯.২দুনীরত রবমরািী 

িমচতনতা সৃরষ্টর লমক্ষ্য 

 র্ মশালা আময়াজন। 

আময়ারজদ 

 র্ মশালা 

২ তাররখ ক া াল 

পময়ন্ট 

১৫/০৩/২০২১ 

১৫/০৬/২০২১ 
লক্ষ্যর্াত্রা  ১৫/০৩/২০২১  ১৫/০৫/২০২১    

অজমন      

৯.৩েরোনা ও সডঙ্গু 

সরচিনিা সংক্রান্ত 

সরচিনিা বৃসদ্ধমুলে 

সনরদ থশনাবলী প্রণেন ও 

অিীনস্থ দপ্তে /সংস্থাে 

সপ্রেণ। 

 

 

প্রণীত 

রনমদ মশাবলী 

১ তাররখ 

পররচাল (

রপএর্আই/

ডাো এসন্ট 

অপারেেে 

০১/০৯/২০২১ লক্ষ্যর্াত্রা ০১/০৯/২০       

অজমন ০১/০৯/২০     



 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মিম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

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 

৯.৪ বহুমুখী পােপণ্য 

সিরেথ র্নসরচিনিা 

বৃসদ্ধে লরক্ষ্য জুে 

ডাইভােসসসিরেশন 

প্রর াশন সসন্টাে 

(রর্সডসপসস), ের্তথে 

উৎপাদিত পণ্য দিয়ে 

প্রির্ শিী ও মেলা 

আয়োজি। 

আময়ারজত 

প্রির্ শি 

২ িংখ্যা  পররচাল  

(এর্আররপ

)এক্সমটনশ

ন  এন্ড 

র্রনটররং 

এরক্সর উটি

ভ/ক া াল 

পময়ন্ট 

২ লক্ষ্যর্াত্রা   ১ ১    

অজমন      

৯.৫  

 ন্ত্রণালে/দপ্তে/সংস্থাে 

ক্রেরক্ষ্রত্র সরব থাচ 

প্রসির াসগিা 

সনসিিেেরণে লরক্ষ্য 

সরচিনিামূলে সভা 

আহ্বান। 

প্রাপ্ত ক ামটশন ও 

দপ্তর  

৩ িংখ্যা প্রশািন ও 

রহিাব শাখা 

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

      

অজমন ১০০%     

১০. শুদ্ধাচাে চচ থাে র্ন্য পুেস্কাে প্রদান..............................৩ 

১০.১ শুদ্ধাচাে পুেস্কাে 

প্রদান এবং 

পুেস্কােপ্রাপ্তরদে িাসলো 

ওরেবসাইরে প্রোশ 

 

 

প্রদত্ত পুেস্কাে ৩ তাররখ রনব মাহী 

পররচাল  

২৫/০৬/২০২১ লক্ষ্যর্াত্রা    ২৫/০৬/২০২১    

অজমন      

১১. ে থ-পসেরবশ উন্নেন..........................................................২ 

১১.১ ে থ-পসেরবশ 

উন্নেন (স্বাস্থযসবসি 

অন্যসেণ/টিওএন্ডইভুি 

অরেরর্া  ালা াল 

সবনিেেণ/পসেষ্কাে-

পসেচ্ছন্নিা বৃসদ্ধ ইিযাসদ)  

 

উন্নি ে থ-

পসেরবশ 

২ সংখ্যা 

ও 

তাররখ 

পররচাল / 

প্রশািন 

২ 

০২/০২/২০২১ 

 

৩০/০৫/২০২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা  ১ 

 

১ 

০২/০২/২০২১ 

 

১ 

৩০/০৫/২০২১ 
   

অজমন      



 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মিম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

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 

১২. অর্ থ বোদ্দ....................................................................৩ 

১২.১ শুদ্ধাচাে ে থ-

পসেেেনাে অন্তথভুি 

সবসভন্ন ো থক্র  

বাস্তবােরনে র্ন্য 

বোদ্দকৃি  অমর্ মর 

আন্য াসনে পররর্াণ 

 

বোদ্দকৃি অর্ থ ৩ লক্ষ্ 

োো 

রহিাব শাখা ২.৫ লক্ষ্য 

টা া 

লক্ষ্যর্াত্রা ৬২,৫০০/- ৬২,৫০০/- ৬২,৫০০/- ৬২,৫০০/-    

অজমন খরচ= 

৬২,৫২৫/- 

    

১৩. পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন……………………………....৮ 

১৩.১ দপ্তে/সংস্হা ের্তথে 

প্রণীি                

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল 

 র্ ম-পরর ল্পনা, ২০২০-

২১ স্ব স্ব  ন্ত্রণালে এবং 

ওরেবসাইরে 

আপরলাডেেণ। 

 

 

প্রণীত  র্ ম-

পরর ল্পনা 

আপরলাডকৃত 

২ িাসেখ  রম্পউটার 

ডাটা ব্যাং  

অপামরটর 

১০/০৮/২০২০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০/০৮/২০২০       

অজমন ১০/০৮/২০২০     

১৩.২ রনি মাররত ির্ময় 

নত্রর্ারি  পররবীক্ষ্ণ 

প্ররতমবদন সংসিি 

 ন্ত্রণালে/সবভারগ দারখল 

ও স্ব স্ব ওরেবসাইরে 

আপরলাডেেণ 

নত্রর্ারি  

প্ররতমবদন 

দারখলকৃত ও 

আপরলাডকৃত 

২ সংখ্যা  রম্পউটার 

ডাটা ব্যাং  

অপামরটর 

১৫/১০/২০২০ 

১৫/০১/২০২১ 

১৫/০৪/২০২১ 

২০/০৭/২০২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১৫/১০/২০২০ 

 

১৫/০১/২০২১ 

 

১৫/০৪/২০২১ 

 

২০/০৭/২০২১ 

 

   

অজমন      

১৩.৩ আওিািীন 

আঞ্চসলে/ াঠ প থারেে 

ো থালে ের্তথে 

দারখলকৃত জাতীয় 

শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-

পরর ল্পনা ও পররবীক্ষ্ণ  

প্ররতমবদমনর ওপর 

র ডব্যা  প্রদান 

সিডব্াে 

সভা/ে থশালা 

অন্যসষ্ঠি 

৪ তাররখ কজইএসসস

কিন্টার 

ইনচার্থ 

৩০/০৯/২০২০ 

২৫/১২/২০২০ 

২৯/০৩/২০২১ 

২৯/০৫/২০২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/০৯/২০২০ ২৫/১২/২০২০ ২৯/০৩/২০২১ ২৯/০৫/২০২১    

অজমন      

 



 


