
জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা ২০১৮-২০১৯- এর ত্রৈর্ারি  অগ্রগরত প্ররতবেদন 
 

দপ্তর/িংস্থার নার্:    োংলাবদশ রেজ্ঞান ও রশল্প গবেষণা পররষদ (রেরিএিআইআর) 

প্ররতবেদনাধীন র্াি : অবটাের-রিবিম্বর, ২০১৮    

 ার্ মক্রবর্র নার্  র্ মিম্পাদন সূচ  সূচব র 

র্ান 

এ   োস্তোয়বনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ  

২০১৮-২০১৯ 

অর্ মেছবরর 

লক্ষ্যর্াৈা 

োস্তোয়ন অগ্রগরত পররেীক্ষ্ণ, ২০১৮-২০১৯ র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াৈা/ 

প্রকৃত অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার  

২য় 

ক ায়ার্ মার  

 

৩য় 

ক ায়ার্ মার  

 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার  

 

কর্ার্ অজমন অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারন  ব্যেস্থা………….১১ 

১.১ ত্রনরত তা  রর্টির িভা   অনুরষ্ঠত িভা ৫ িংখ্যা িরচে/ 

ইউরনর্ 

পররচাল  

৪৮ লক্ষ্যর্াৈা ১২ ১২   ২৪   

অজমন ১২ ১২    

1.2 ত্রনরত তা  রর্টির িভার 

রিদ্ধান্ত োস্তোয়ন  

োস্তোরয়ত রিদ্ধাবন্তর 

হার  

২ % িরচে/ 

ইউরনর্ 

পররচাল  

১০০ লক্ষ্যর্াৈা ১০০% ১০০%   ১০০%   

অজমন ১০০% ১০০%    

১.৩ স্ব স্ব ওবয়েিাইবর্ শুদ্ধাচার 

কিোেক্স হালনাগাদ রণ 

কিোেক্স 

হালনাগাদকৃত 

২ তাররখ আহোয় , 

ওবয়েিাইর্ 

হালনাগাদ 

 রর্টি 

১০ 

কিবেম্বর,১৮ 

লক্ষ্যর্াৈা ১০ কিবেম্বর,১৮    ২৭ 

রিবিম্বর,১৮ 

  

অর্জন ১০ কিবেম্বর,১৮ ২৭ 

রিবিম্ব

র,১৮ 

   

১.৪ উত্তর্ চচ মার (Best 

Practice) তারল া প্রণয়ন 

 বর র্রিপররষদ রেভাবগ কপ্ররণ  

উত্তর্ চচ মার তারল া 

কপ্রররত 

২ তাররখ িরচে/ 

ইউরনর্ 

পররচাল  

 লক্ষ্যর্াৈা ৩০ রিবিম্বর, 

১৮ 

   ৩০জুলাই, 

২০১৮ 

  

অজমন ৩০জুলাই, ২০১৮ -    

২. দক্ষ্তা ও ত্রনরত তার উন্নয়ন……………..………….৭ 

২.১ অংশীজবনর  

(Stakeholder) অংশগ্রহবণ 

িভা  

অনুরষ্ঠত িভা ২ িংখ্যা িরচে/ 

ইউরনর্ 

পররচাল  

১২ লক্ষ্যর্াৈা ২ ৩   ৫   

অজমন ২ ৩    

২.২  র্ ম তমা- র্ মচাররবদর 

অংশগ্রহবণ রনয়রর্ত উপরহহরত 

রেরধর্ালা ১৯৮২; ির ারর 

 র্ মচারর আচারণ রেরধর্ালা ১৯৭৯ 

এেং িরচোলয় রনবদ মশর্ালা ২০১৪ 

িম্পব ম িবচতনতা বৃরদ্ধমূল  

িভা/প্ররশক্ষ্ণ আবয়াজন। অনুরুপ 

অন্যান্য রেরধ/রেধান িম্পব ম 

আবলাচনা (প্রবর্াজয কক্ষ্বৈ) 

অংশগ্রহণকারী/ 

প্রশশক্ষণার্থী 
৩ িংখ্যা িরচে/ 

ইউরনর্ 

পররচাল  

৫০০ লক্ষ্যর্াৈা ১২৫ ১২৫   ২৫০   

অজমন ১২৫ ১২৫     

২.৩ জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল 

শিষয়য়  র্ ম তমা- র্ মচাররবদর 

প্রশশক্ষণ প্রদান 

প্ররশক্ষ্ণার্ী ২ িংখ্যা িরচে/ 

ইউরনর্ 

পররচাল  

৫০০ লক্ষ্যর্াৈা ১২৫ ১২৫   ২৫০   

অজমন ১২৫ ১২৫    



 

 ার্ মক্রবর্র নার্  র্ মিম্পাদন সূচ  সূচব র 

র্ান 

এ   োস্তোয়বনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ  

২০১৮-২০১৯ 

অর্ মেছবরর 

লক্ষ্যর্াৈা 

োস্তোয়ন অগ্রগরত পররেীক্ষ্ণ, ২০১৮-২০১৯ র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াৈা/ 

প্রকৃত অজমন 

১র্ ক ায়ার্ মার  ২য় ক ায়ার্ মার  

 

৩য় ক ায়ার্ মার  

 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার  

 

কর্ার্ অজমন অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৩. শুদ্ধাচার প্ররতহঠায় িহায়  আইন/রেরধ/নীরতর্ালা প্রণয়ন/িংস্কার ও প্রজ্ঞাপন/পররপৈ জারর ……….. ১০ 

৩.১ আর এন্ড রি নীরতর্ালা 

হালনাগাদ রন 

নীরতর্ালা  ৩ 

 

 

িংখ্যা িরচে/ 

ইউরনর্ 

পররচাল  ও  

গবেষণা 

ির্ন্বয় ারী 

১ লক্ষ্যর্াৈা - -      

অজমন - -     

৩.২ রেরিএিআইআর ররিাচ ম 

কেবলারশপ নীরতর্ালা 

হালনাগাদ রন 

নীরতর্ালা ৩ 

 

 

িংখ্যা  িরচে/ 

ইউরনর্ 

পররচাল  ও  

গবেষণা 

ির্ন্বয় ারী 

১ লক্ষ্যর্াৈা 

 

- ১   ১   

অজমন - ১     

৩.৩ রেশ্বরেদ্যালবয়র ছাৈ-

ছাৈীবদর রর্রিি তত্বােধান 

িংক্রান্ত নীরতর্ালা প্রণয়ণ 

নীরতর্ালা ৪ িংখ্যা িরচে/ 

ইউরনর্ 

পররচাল  ও  

গবেষণা 

ির্ন্বয় ারী 

১ লক্ষ্যর্াৈা - -      

অজমন - -     

৪. তথ্য অরধ ার িম্পর মত  ার্ মক্রর্……........................... ১৪ 

৪.১ স্ব স্ব ওবয়েিাইবর্ তথ্য 

অরধ ার কিোেক্স হালনাগাদ রণ 

কিোেক্স 

হালনাগাদকৃত 

১ তাশরখ আহোয় , 

ওবয়েিাইর্ 

হালনাগাদ 

 রর্টি 

৩১ র্াচ ম, 

২০১৯ 

লক্ষ্যর্াৈা - ৩১ র্াচ ম, 

২০১৯ 

  ২২, 

নবভম্বর, 

২০১৮ 

  

অজমন - ২২, নবভম্বর, 

২০১৮ 

   

৪.২ তথ্য অরধ ার আইবনর আওতায় 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত  র্ ম তমা (রিও) ও রে ল্প 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত  র্ ম তমার  অনলাইন 

প্ররশক্ষ্ণ িম্পাদন 

অনলাইন 

প্ররশক্ষ্বণর  

িনদ প্রাপ্ত 

২ তাশরখ িরচে/ 

ইউরনর্ 

পররচাল  

২০ র্াচ ম, 

২০১৯ 

লক্ষ্যর্াৈা -       

অজমন -     

৪.৩ দুদব  হহারপত হর্লাইন নম্বর 

১০৬ (কর্াল রি) স্ব স্ব তথ্য োতায়বন 

িংযুি রণ এেং তা  র্ ম তমা-

 র্ মচাররবদরব  অেরহত রণ 

তথ্য বাতায়নে 

সংন াজিত ও 

কর্ মকতমা-

কর্ মচাজি অবজিত 

১ তাররখ িরচে/ 

ইউরনর্ 

পররচাল  

২২ 

নবভম্বর, 

১৮ 

লক্ষ্যর্াৈা - ২২, নবভম্বর, 

২০১৮ 

  ২২, 

নবভম্বর, 

২০১৮ 

  

অজমন - ২২, নবভম্বর, 

২০১৮ 

   



 ার্ মক্রবর্র নার্  র্ মিম্পাদন 

সূচ  

সূচব র 

র্ান 

এ   োস্তোয়বনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ  

২০১৮-

২০১৯ 

অর্ মেছবরর 

লক্ষ্যর্াৈা 

োস্তোয়ন অগ্রগরত পররেীক্ষ্ণ, ২০১৮-২০১৯ র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াৈা/ 

প্রকৃত অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার  

২য় ক ায়ার্ মার  

 

৩য় 

ক ায়ার্ মার  

 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার  

 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত র্ান 

৪.৪ তথ্য োতায়বন িংবর্ারজত 

িংরিষ্ট তথ্যিমূহ হালনাগাদ রণ 

তথ্য োতায়ন 

হালনাগাদকৃত 

২ তাররখ আহোয় , 

ওবয়েিাইর্ 

হালনাগাদ 

 রর্টি 

২২ 

নবভম্বর, 

১৮ 

লক্ষ্যর্াৈা - ২২, নবভম্বর, 

২০১৮ 

  ২২, 

নবভম্বর, 

২০১৮ 

  

অজমন - ২২, নবভম্বর, 

২০১৮ 

   

৪.৫  তথ্য অরধ ার আইন. ২০০৯; 

জনস্বার্ ম িংরিষ্ট তথ্য প্র াশ 

(সুরক্ষ্া) আইন, ২০১১ এেং 

জনস্বার্ ম িংরিষ্ট তথ্য প্র াশ 

(সুরক্ষ্া) রেরধর্ালা, ২০১৭ িম্পব ম 

 র্ ম তমা- র্ মচাররবদরব  

অেরহত রণ 

 র্ ম তমা-

 র্ মচারর অেরহত 

৬ িংখ্যা িরচে/ 

ইউরনর্ 

পররচাল  

৪ লক্ষ্যর্াৈা ১ ১   ২   

অজমন ১ ১    

৪.৬ স্বপ্রবণারদত তথ্য প্রকাশ 

জেনদ মজশকা িালোগাদকিণ 

হালনাগাদকৃত 

রনবদ মরশ া 

ওবয়েিাইবর্ 

প্র ারশত 

২ তাজিখ আহোয় , 

ওবয়েিাইর্ 

হালনাগাদ 

 রর্টি 

২৪ র্াচ ম,১৯ লক্ষ্যর্াৈা - -      

অজমন - -    

৫. ই-গভবন মন্স োস্তোয়ন………………… ১৩ 

৫.১ দাপ্তরর   াবজ অনলাইন 

করিপন্স রিবের্ (ই-কর্ইল/ 

এিএর্এি)-এর ব্যেহার 

ই-কর্ইল/ 

এিএর্এি ব্যেহৃত 

২ % িরচে/ 

ইউরনর্ 

পররচাল  

১০০ লক্ষ্যর্াৈা ১০০% ১০০%   ১০০%   

অজমন ১০০% ১০০%    

৫.২ রভরিও/অেলাইে/নেজল-

 নোবরন্স আবয়াজন 

(স্কাইপ/ম্যাবিন্জার, ভাইোর 

ব্যেহারিহ) 

অনুরষ্ঠত  

 নোবরন্স 
৩ িংখ্যা িরচে/ 

ইউরনর্ 

পররচাল  

৪ লক্ষ্যর্াৈা ১ ১   ২   

অজমন ১ ১    

৫.৩ দাপ্তরর  ি ল  াবজ 

ইউরনব াি ব্যেহার  

ইউজেনকাড 

ব্যবহৃত 

২ % িরচে/ 

ইউরনর্ 

পররচাল  

১০০ লক্ষ্যর্াৈা ১০০% ১০০%   ১০০%   

অজমন ১০০% ১০০%    

৫.৪ ই-কর্ন্ডার/ই-রজরপ-এর 

র্াধ্যবর্ ক্রয়  ার্ ম িম্পাদন 

ই-কর্ন্ডার 

িম্পারদত  
২ % িরচে/ 

ইউরনর্ 

পররচাল  

৮০ লক্ষ্যর্াৈা ৮০% ৮০%   ৮০%   

অজমন ৮০% ৮০%    

৫.৫ দপ্তর/িংহহায় চালুকৃত 

অনলাইন/ই-কিোর ব্যেহার 

িংক্রান্ত  ার্ মক্রর্ পররেীক্ষ্ণ  

অনলাইন/ই-কিোর 

ব্যেহার 

পররেীক্ষ্ণকৃত 

৩ % ইবনাবভশন 

অরেিার 

১০০ লক্ষ্যর্াৈা ১০০% ১০০%   ১০০%   

অজমন ১০০% ১০০%    

৫.৬ কিাস্যাল রর্রিয়ার ব্যেহার 

 বর নাগরর  ির্স্যার ির্াধান  

ির্স্যা 

ির্াধানকৃত 

১ % িরচে/ 

ইউরনর্ 

পররচাল  

১০০ লক্ষ্যর্াৈা ১০০% ১০০%   ১০০%   

অজমন ১০০% ১০০%    



 

 ার্ মক্রবর্র নার্  র্ মিম্পাদন সূচ  সূচব র 

র্ান 

এ   োস্তোয়বনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ  

২০১৮-২০১৯ 

অর্ মেছবরর 

লক্ষ্যর্াৈা 

োস্তোয়ন অগ্রগরত পররেীক্ষ্ণ, ২০১৮-২০১৯ র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াৈা/ 

প্রকৃত অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার  

২য় 

ক ায়ার্ মার  

 

৩য় 

ক ায়ার্ মার  

 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার  

 

কর্ার্ অজমন অরজমত 

র্ান 

৬. উদ্ভােনী উব্যাগ ও কিো পদ্ধরত িহজী রণ…………………… ৫ 

৬.১ বাজষ মক উদ্ভাবে কর্ ম-

পজিকল্পো ২০১৮-১৯ প্রণয়ে 

কর্ ম-পজিকল্পো প্রণীত ১ তাররখ ইবনাবভশন 

অরেিার 

৩১ জুলাই, 

১৮ 

লক্ষ্যর্াৈা ৩১জুলাই, 

২০১৮ 

-   ৩০জুলাই, 

২০১৮ 

  

অজমন ৩০জুলাই, 

২০১৮ 

-     

৬.২ বাজষ মক উদ্ভাবে 

কর্ মপজিকল্পোয় অর্ন্মভুক্ত 

কা মক্রর্ বাস্তবায়ে  

োস্তোরয়ত উদ্ভােনী 

 ার্ মক্রর্ 
২ % ইবনাবভশন 

অরেিার 

১০০ লক্ষ্যর্াৈা ১০০% ১০০%   ১০০%   

অজমন ১০০% ১০০%    

৬.৩ চালুকৃত উদ্ভােন 

উবদ্যাগ/িহজীকৃত কিো 

পররেীক্ষ্ণ 

চালুকৃত কিো 

পররেীক্ষ্ণকৃত 

২ িংখ্যা ইবনাবভশন 

অরেিার 

২ লক্ষ্যর্াৈা - ১   ১   

অজমন - ১    

৭. স্বচ্ছতা জোেরদরহতা শরিশালী রণ…………………. ১৬ 

৭.১ রপরপএ ২০০৬-এর ধারা 

১১(২) ও রপরপআর ২০০৮-এর 

রেরধ ১৬(৬) অনুর্ায়ী ক্রয়-

পরর ল্পনা ২০১৮-১৯ প্রণয়ন 

ক্রয়-পরর ল্পনা প্রণীত ৩ তাররখ িরচে/ 

ইউরনর্ 

পররচাল  

৩০ 

কিবেম্বর, 

১৮ 

লক্ষ্যর্াৈা ৩০ 

কিবেম্বর, 

১৮ 

   ১৩কিবেম্বর, 

১৮ 

  

অজমন ১৩কিবেম্ব

র, ১৮ 

    

৭.২ স্ব স্ব ওবয়েিাইবর্র 

অরভবর্াগ প্ররত ার ব্যেস্থা 

(GRS) কিোেক্স 

হালনাগাদ রণ 

ওবয়েিাইবর্ 

 হালনাগাদকৃত  
১ তাররখ িরচে/ 

ইউরনর্ 

পররচাল  

২০ র্াচ ম, 

২০১৯ 

লক্ষ্যর্াৈা - ২০ র্াচ ম, 

২০১৯ 

  ২২, নবভম্বর, 

২০১৮ 

  

অজমন - ২২, 

নবভম্বর, 

২০১৮ 

   

৭.৩ দপ্তর/িংহহার কিো প্রদান 

প্ররতশ্রুরত (রিটিবজনস্ চার্ মার) 

োস্তোয়ন অগ্রগরত পররেীক্ষ্ণ 

োস্তোয়ন অগ্রগরত 

পররেীক্ষ্ণকৃত 

৪ % িরচে/ 

ইউরনর্ 

পররচাল  

১০০ লক্ষ্যর্াৈা ১০০% ১০০%   ১০০%   

অজমন ১০০% ১০০%    

৭.৪  দপ্তর/িংহহার 

শাখা/অরধশাখা 

পররদশ মন/আ রি  পররদশ মন   

পররদশ মন/ 

আ রি  পররদশ মন   

িম্পন্ন 

২ িংখ্যা িরচে/ 

ইউরনর্ 

পররচাল  

১২ লক্ষ্যর্াৈা ৩ ৩   ৬   

অজমন ৩ ৩    

৭.৫ িরচোলয় রনবদ মশর্ালা 

২০১৪ এর অনুর্ায়ী  নরর্র কেণী 

রেন্যাি রণ  

নরর্ কেণী রেন্যািকৃত ৪ % িরচে/ 

ইউরনর্ 

পররচাল  

১০০ লক্ষ্যর্াৈা ১০০% ১০০%   ১০০%   

অজমন ১০০% ১০০%    

৭.৬ গণশুনানী আবয়াজন আবয়ারজত গণশুনানী ২ িংখ্যা িরচে/ 

ইউরনর্ 

পররচাল  

১ লক্ষ্যর্াৈা - -      

অজমন - -    



 

 ার্ মক্রবর্র নার্  র্ মিম্পাদন সূচ  সূচব র 

র্ান 

এ   োস্তোয়বনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ  

২০১৮-২০১৯ 

অর্ মেছবরর 

লক্ষ্যর্াৈা 

োস্তোয়ন অগ্রগরত পররেীক্ষ্ণ, ২০১৮-২০১৯ র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াৈা/ 

প্রকৃত অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার  

২য় 

ক ায়ার্ মা

র  

 

৩য় 

ক ায়ার্ মার  

 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার  

 

কর্ার্ অজমন অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৮. দপ্তর/িংস্থার শুদ্ধাচার িংরিষ্ট অন্যান্য  ার্ মক্রর্ ………………. ৬ 

৮.১ দপ্তবরর কিোমূল্য/রেি 

গ্রহবণর কক্ষ্বৈ গৃহীত অবর্ মর 

ররশদ প্রদান রনরিত রণ 

ররশবদর র্াধ্যবর্ 

কিোমূল্য গৃহীত 

২ % অরেিার, 

এযানালাইটি

 যাল িারভ মি 

কিল 

১০০ লক্ষ্যর্াৈা ১০০% ১০০%   ১০০%   

অজমন ১০০% ১০০%    

৮.২ েব য়া রেদুযৎ, পারন ও 

জ্বালানীর রেল প্রদান 

েব য়া রেল 

প্রদানকৃত 

২ % িরচে, 

রেরিএিআই

আর 

১০০ লক্ষ্যর্াৈা ১০০% ১০০%   ১০০%   

অজমন ১০০% ১০০%    

৮.৩ রাজস্ব ও উন্নয়ন খাবতর 

ক ায়ার্ মার রভরত্ত  েরা্ 

ির্য়র্ত ছাড় রনরিত রণ 

ির্য়র্ত েরা্ 

ছাড়কৃত 

২ % পররচাল  

(অর্ ম ও 

োবজর্) 

১০০ লক্ষ্যর্াৈা ১০০% ১০০%   ১০০%   

অজমন ১০০% ১০০%    

৯.শুদ্ধাচার চচ মার জন্য পুরস্কার/প্রবনাদনা প্রদান …………… ৩  

৯.১  ky×vPvi পুিস্কাি cÖ̀ vb 

bxwZgvjv, 2017Õ অনুর্ায়ী 

শুদ্ধাচাি পুিস্কাি প্রদাে 

প্রদত্ত পুরস্কার ৩ তাররখ িরচে/ 

ইউরনর্ 

পররচাল  

২৬ কর্, ২০১৯ লক্ষ্যর্াৈা - -      

অজমন - -    

১০. অর্ ম েরা্ ………………..৫ 

১০.১ শুদ্ধাচাি কর্ ম-পজিকল্পোয় 

অর্ন্মভুক্ত জবজিন্ন কা মক্রর্ 

বাস্তবায়নেি িন্য বিাদ্দকৃত  

অবর্ মর আনুর্াজেক পররর্াণ 

েরা্কৃত অর্ ম ৫ লক্ষ্ 

র্া া 

পররচাল  

(অর্ ম ও 

োবজর্)িরচে/ 

ইউরনর্ 

পররচাল  

২০ লক্ষ্ লক্ষ্যর্াৈা ৫ লক্ষ্ ৫ লক্ষ্   ১০ লক্ষ্   

অজমন ৫ লক্ষ্ ৫ লক্ষ্    

১১. পররেীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন ……………………………… ১০ 

১১.১ জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল 

 র্ ম-পরর ল্পনা, ২০১৮-১৯ 

প্রণয়ন  বর র্িণালয়/রেভাগ/ 

রাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠাবনর  রেভাবগ 

দারখল 

প্রণীত  র্ ম-পরর ল্পনা 

দারখলকৃত 
৩ তাজিখ িরচে/ 

ইউরনর্ 

পররচাল  

১২ জুলাই, ২০১৮ লক্ষ্যর্াৈা ১২জুলাই,২

০১৮ 

-   ১১জুলাই,২০

১৮ 

  

অজমন ১১জুলাই,২

০১৮ 

-    

১১.২ রনধ মাররত ির্বয় 

ত্রৈর্ারি  পররেীক্ষ্ণ  

প্ররতবেদন 

র্িণালয়/রেভাগ/রাষ্ট্রীয় 

প্ররতষ্ঠাবন রেভাবগ দারখল 

ত্রৈর্ারি  প্ররতবেদন 

দারখলকৃত 

২ তাজিখ িরচে/ 

ইউরনর্ 

পররচাল  

র্ধ্য অবটের,র্ধ্য 

জানুয়ারী, র্ধ্য 

এরপ্রল, র্ধ্য জুলাই 

 

লক্ষ্যর্াৈা ১৫, 

অবটের,১৮ 

১৫,জানু

য়ারী,১৯ 

  ৭, 

জানুয়ারী,১৯  

  

অজমন ১১ 

অবটের,১৮ 

৭, 

জানুয়ারী

,১৯ 

   



 

 

 

 ার্ মক্রবর্র নার্  র্ মিম্পাদন সূচ  সূচব র 

র্ান 

এ   োস্তোয়বনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ  

২০১৮-২০১৯ 

অর্ মেছবরর 

লক্ষ্যর্াৈা 

োস্তোয়ন অগ্রগরত পররেীক্ষ্ণ, ২০১৮-২০১৯ র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াৈা/ 

প্রকৃত অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার  

২য় 

ক ায়ার্ মার  

 

৩য় 

ক ায়ার্ মার  

 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার  

 

কর্ার্ অজমন অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১১.৩ আওতাধীে 

আঞ্চজলক/র্াঠ প মানয়ি 

কা মালয়নক জাতীয় শুদ্ধাচার 

ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা, 

২০১৮-১৯ প্রণয়বনর রনবদ মশনা 

প্রদান 

প্রদত্ত রনবদ মশনা ১ তাজিখ িরচে/ 

ইউরনর্ 

পররচাল  

১২ জুন, ১৮ লক্ষ্যর্াৈা ১২ জুন, 

২০১৮ 

   ১০ জুন, 

২০১৮ 

  

অজমন ১০ জুন, 

২০১৮ 

    

১১.৪ আওতাধীে 

আঞ্চজলক/র্াঠ প মানয়ি 

কা মালনয় জাতীয় শুদ্ধাচার 

ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা, 

২০১৮-১৯ প্রণয়বনর রনরর্ত্ত 

 র্ মশালা আবয়াজন 

আবয়ারজত  র্ মশালা ২ তাজিখ িরচে/ 

ইউরনর্ 

পররচাল  

৬ আগষ্ট, 

২০১৮ 

লক্ষ্যর্াৈা ৬ আগষ্ট, 

২০১৮ 

   ৮ জুলাই, 

২০১৮ 

  

অজমন ৮ জুলাই, 

২০১৮ 

    

১১.৫ আওতাধীে 

আঞ্চজলক/র্াঠ প মানয়ি 

কা মালয় কর্তমক 

প্রণীত/দারখলকৃত জাতীয় 

শুদ্ধাচার ক ৌশল পররেীক্ষ্ণ 

প্ররতবেদবনর ওপর রেিব্যা  

প্রদান 

অনুরষ্ঠত রেিব্যা  

িভা 

৪ িংখ্যা িরচে/ 

ইউরনর্ 

পররচাল  

২ লক্ষ্যর্াৈা ১ -   ১   

অজমন ১ -    


