
দপ্তর/সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষণ  াঠামর্া, ২০১৮-২০১৯ 

           দপ্তর/সংস্থার নার্: 

 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন সূচ  সূচম র 

র্ান 

এ   বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৮-

২০১৯ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষযর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াত্রা/ 

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  ব্যবস্থা………………………………. ১১ 

১.১ ননরত তা  রর্টির সভা   অনুরষ্ঠত সভা ৪ সংখ্যা 
কর্া: সাইফুল 

ইসলার্, 

জনসংমর্াগ 

 র্ ম তমা 

২০ লক্ষযর্াত্রা ৫ ৫ ৫ ৫    

অজমন      

১.২ ননরত তা  রর্টির সভার 

রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন  

বাস্তবারয়ত রসদ্ধান্ত ৪ % 
প্রম ৌ: কর্া: 

মুহরসন, পররচাল  

(প্রশা:) 

১০০% লক্ষযর্াত্রা ২৫ ৫০ ৭৫ ১০০    

অজমন      

১.৩ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্ শুদ্ধাচার 

কসবাবক্স হালনাগাদ রণ 

কসবাবক্স 

হালনাগাদকৃত 

১ তাররখ 
প্রম ৌ:  াজী 

শাহাদাত কহামসন, 

সহ ারী কপ্রাগ্রার্ার 

 লক্ষযর্াত্রা ০৫-০৯-২০১৮ ১২-১১-২০১৮ ০৬-০১-২০১৯ ০৮-০৪-২০১৯    

অজমন      

১.৪ উত্তর্ চচ মার (Best 

Practice) তারল া প্রণয়ন  মর 

র্রিপররষদ রবভামগ কপ্ররণ 

উত্তর্ চচ মার 

তারল া কপ্রররত 

২ তাররখ 
কর্া: করজাউল 

 ররর্, সহ: পরর: 

প্রশা:) 

 লক্ষযর্াত্রা ২০-০৮-২০১৮       

অজমন      

২. দক্ষতা ও ননরত তার উন্নয়ন………………………. ৭ 

২.১ অংশীজমনর 

(Stakeholder) অংশগ্রহমণ  

সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ২ সংখ্যা 
কতাফাময়ল কহামসন 

খান 

ক্রয়  র্ ম তমা 

১০ লক্ষযর্াত্রা ১ ৩ ৩ ৩    

অজমন      

২.২  র্ ম তমা- র্ মচাররমদর 

অংশগ্রহমণ রনয়রর্ত উপরহহরত 

রবরির্ালা ১৯৮২; সর ারর 

 র্ মচারর আচারণ রবরির্ালা ১৯৭৯ 

এবং সরচবালয় রনমদ মশর্ালা ২০১৪ 

সম্পম ম সমচতনতা বৃরদ্ধমূল  

সভা/প্ররশক্ষণ আময়াজন। অনুরুপ 

অন্যান্য রবরি/রবিান সম্পম ম 

আমলাচনা (প্রময়াজয কক্ষমত্র) 

অংশগ্রহণ ারী/ 

প্ররশক্ষণার্ী 

৩ সংখ্যা 
কর্া: র্রফজুল 

ইসলার্. সরচব 
৫০০ লক্ষযর্াত্রা 

 

 

১৩০ ১৩০ ১৩০ ১৩০    

অজমন      

২.৩ জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল 

রবষময়  র্ ম তমা- র্ মচাররমদর 

প্ররশক্ষণ প্রদান 

প্ররশক্ষণার্ী ২ সংখ্যা 
ড. কর্া: জালাল 

উরিন রপইঞ্জ, 

পররচাল  (সদর 

দপ্তর) 

৫০০ লক্ষযর্াত্রা ১২৫ ১২৫ ১২৫ ১২৫    

অজমন      

৩. শুদ্ধাচার প্ররতষ্ঠায় সহায়  আইন/রবরি/নীরতর্ালা/ম্যানুময়ল ও প্রজ্ঞাপন/পররপত্র-এর বাস্তবায়ন এবং প্রমর্াজযমক্ষমত্র খসড়া প্রণয়ন…………. ১০ 

৩.১ সমচতনতা মূল  আমলাচনা 

সভা  

জাররকৃত পররপত্র ১০ সংখ্যা 
কর্া: র্রফজুল 

ইসলার্. সরচব 
৪ লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন        



 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন সূচ  সূচম র 

র্ান 

এ   বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৮-

২০১৯ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষযর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াত্রা/ 

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 

৪. তথ্য অরি ার সম্পর মত  ার্ মক্রর্ ………………. ১৪ 

৪.১ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্ তথ্য 

অরি ার   আই ন হালনাগাদ রণ  

কসবাবক্স 

হালনাগাদকৃত 

১ তাররখ 
প্রম ৌ:  াজী 

শাহাদাত কহামসন, 

সহ ারী কপ্রাগ্রার্ার 

 লক্ষযর্াত্রা  ০৯-১০-২০১৮  ০৮-০৪-২০১৯    

অজমন       

৪.২ তথ্য অরি ার আইমনর 

আওতায়  দারয়ত্বপ্রাপ্ত  র্ ম তমা 

(রডও) ও রব ল্প দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

 র্ ম তমার অনলাইন প্ররশক্ষণ 

সম্পাদন 

অনলাইন 

প্ররশক্ষমণর  

সনদ প্রাপ্ত 

২ তাররখ 
ড. কর্া: জালাল 

উরিন রপইঞ্জ, 

পররচাল  (সদর 

দপ্তর) 

 লক্ষযর্াত্রা  ১৩-১১-২০১৮  ০৪-০৪-২০১৯    

অজমন      

৪.৩ দুদম  হহারপত হর্লাইন নম্বর 

১০৬ (কর্াল রি) স্ব স্ব তথ্য 

বাতায়মন সংযুি রণ এবং তা 

 র্ ম তমা- র্ মচাররমদরম  

অবরহত রণ 

তথ্য বাতায়নে 

সংন াজিত ও 

কর্ মকতমা-কর্ মচাজি 

অবজিত 

১ তাররখ 
প্রম ৌ:  াজী 

শাহাদাত কহামসন, 

সহ ারী কপ্রাগ্রার্ার 

 লক্ষযর্াত্রা ১৩-০৯-২০১৮       

অজমন      

৪.৪ তথ্য বাতায়মন সংমর্ারজত 

সংরিষ্ট তথ্যসমূহ হালনাগাদ রণ  

তথ্য বাতায়ন 

হালনাগাদকৃত 

২ তাররখ 
প্রম ৌ:  াজী 

শাহাদাত কহামসন, 

সহ ারী কপ্রাগ্রার্ার 

 লক্ষযর্াত্রা ১০-০৯-২০১৮ ১৫-১১-২০১৮ ১০-০১-২০১৯ ১১-০৪-২০১৯    

অজমন      

৪.৫ তথ্য অরি ার আইন. ২০০৯; 

জনস্বার্ ম সংরিষ্ট তথ্য প্র াশ 

(সুরক্ষা) আইন, ২০১১ এবং 

জনস্বার্ ম সংরিষ্ট তথ্য প্র াশ 

(সুরক্ষা) রবরির্ালা, ২০১৭ সম্পম ম 

 র্ ম তমা- র্ মচাররমদরম  

অবরহত রণ 

 র্ ম তমা- র্ মচারর 

অবরহত 

৬ সংখ্যা 
কর্া: র্রফজুল 

ইসলার্. সরচব 
৫০০ লক্ষযর্াত্রা  ২৫০  ২৫০    

অজমন      

৪.৬ স্বপ্রমণারদত তথ্য প্রকাশ 

জেনদ মজশকা িালোগাদ কনি 

ওময়বসাইমর্ প্র াশ  

হালনাগাদকৃত 

রনমদ মরশ া 

ওময়বসাইমর্ 

প্র ারশত 

২ তাজিখ 
প্রম ৌ:  াজী 

শাহাদাত কহামসন, 

সহ ারী কপ্রাগ্রার্ার 

 লক্ষযর্াত্রা  ০৩-১০-২০১৮      

অজমন        

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

৫.১ দাপ্তরর   ামজ অনলাইন করসপন্স 

রসমের্ (ই-কর্ইল/ এসএর্এস)-এর 

ব্যবহার 

ই-কর্ইল/ 

এসএর্এস ব্যবহৃত 

২ % 
প্রম ৌ: কর্া: 

মুহরসন, পররচাল  

(প্রশা:) 

১০০ লক্ষযর্াত্রা ১০০       

অজমন      

৫.২ রভরডও/অেলাইে/নেজল-

 নফামরন্স আময়াজন 

(স্কাইপ/ম্যামসঞ্জার, ভাইবার 

ব্যবহারসহ) 

অনুরষ্ঠত  

 নফামরন্স 

৩ সংখ্যা 
ড. কর্া: জালাল 

উরিন রপইঞ্জ, 

পররচাল  (সদর 

দপ্তর) 

৫ লক্ষযর্াত্রা ২ ১ ১ ১    

অজমন      



 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন সূচ  সূচম র 

র্ান 

এ   বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৮-

২০১৯ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষযর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াত্রা/ 

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 

৫.৩ দাপ্তরর  স ল  ামজ 

ইউরনম াড ব্যবহার  

ইউজেনকাড 

ব্যবহৃত 

২ % 
প্রম ৌ: কর্া: 

মুহরসন, পররচাল  

(প্রশা:) 

১০০ লক্ষযর্াত্রা ৫০ ৭৫ ১০০     

অজমন      

৫.৪ ই-কর্ন্ডার/ই-রজরপ-এর র্াধ্যমর্ 

ক্রয়  ার্ ম সম্পাদন 

ই-কর্ন্ডার 

সম্পারদত  

২ % 
কর্া: ফজলুল 

 ররর্, অরত: 

পররচাল  

১০ লক্ষযর্াত্রা  ৫  ১০    

অজমন      

৫.৫ দপ্তর/সংহহায় চালুকৃত 

অনলাইন/ই-কসবার ব্যবহার 

সংক্রান্ত  ার্ মক্রর্ পররবীক্ষণ  

অনলাইন/ই-

কসবার ব্যবহার 

পররবীক্ষণকৃত 

৩ % 
ড. কর্া: জালাল 

উরিন রপইঞ্জ, 

পররচাল  (সদর 

দপ্তর)  

প্রম ৌ:  াজী 

শাহাদাত কহামসন, 

সহ ারী কপ্রাগ্রার্ার 

১০০ লক্ষযর্াত্রা ২৫ ৭৫ ১০০     

অজমন      

৫.৬ কসাস্যাল রর্রডয়ার ব্যবহার 

 মর নাগরর  সর্স্যার সর্ািান  

সর্স্যা 

সর্ািানকৃত 

১ % 
প্রম ৌ:  াজী 

শাহাদাত কহামসন, 

সহ ারী কপ্রাগ্রার্ার 

কর্া: আব্দুর ররহর্, 

এ ান্ত সহ ারী 

(র্হাপররচাল ) 

কর্া: র্রনরুজ্জার্ান 

খান,  রম্প: অপা: 

১০০ লক্ষযর্াত্রা ১০০       

অজমন      

৬. উদ্ভাবনী উমযাগ ও কসবা পদ্ধরত সহজী রণ…………….…. ৫ 

৬.১ বাজষ মক উদ্ভাবে কর্ ম-পজিকল্পো 

২০১৮-১৯ প্রণয়ে 

কর্ ম-পজিকল্পো 

প্রণীত 

১ তাররখ 
ড. নসয়দ কর্া: 

ইহসানুল  ররর্, 

পররচাল , ঢা া 

 লক্ষযর্াত্রা ৩১-০৭-২০১৮       

অজমন      

৬.২ বাজষ মক উদ্ভাবে 

কর্ মপজিকল্পোয় অর্ন্মভুক্ত কা মক্রর্ 

বাস্তবায়ে  

বাস্তবারয়ত 

উদ্ভাবনী  ার্ মক্রর্ 

২ % 
কর্া: র্রফজুল 

ইসলার্. সরচব 
১০০ লক্ষযর্াত্রা ২৫ ৫০ ৭৫ ১০০    

অজমন      

৬.৩ চালুকৃত উদ্ভাবন 

উমযাগ/সহজীকৃত কসবা পররবীক্ষণ 

চালুকৃত কসবা 

পররবীক্ষণকৃত 

২ সংখ্যা 
প্রম ৌ: কর্া: 

মুহরসন, পররচাল  

(প্রশা:) 

৪ লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

৭. স্বচ্ছতা ও জবাবরদরহ শজক্তশালী রণ…………………... ১৬ 

৭.১ রপরপএ ২০০৬-এর িারা ১১(২) 

ও রপরপআর ২০০৮-এর রবরি 

১৬(৬) অনুর্ায়ী ক্রয়-পরর ল্পনা 

২০১৮-১৯ প্রণয়ন 

ক্রয়-পরর ল্পনা 

প্রণীত 

৩ তাররখ 
ড. কর্া: জালাল 

উরিন রপইঞ্জ, 

পররচাল  (সদর 

দপ্তর)  

 

 লক্ষযর্াত্রা ১০-০৭-২০১৮       

অজমন        

৭.২ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্র অরভমর্াগ 

প্ররত ার ব্যবস্থা (GRS) কসবাবক্স 

হালনাগাদ রণ 

ওময়বসাইমর্ 

 হালনাগাদকৃত  

১ তাররখ 
প্রম ৌ:  াজী 

শাহাদাত কহামসন, 

সহ ারী কপ্রাগ্রার্ার 

 লক্ষযর্াত্রা  ২২-১১-২০১৮  ০৫-০৬-২০১৯    

অজমন       

৭.৩ দপ্তর/সংহহার কসবা প্রদান 

প্ররতশ্রুরত (রসটিমজনস্ চার্ মার) 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষণ 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত 

পররবীক্ষণকৃত 

৪ % 
ড. কর্া: জালাল 

উরিন রপইঞ্জ, 

পররচাল  (সদর 

দপ্তর)  

 

১০০ লক্ষযর্াত্রা ৫০ ১০০      

অজমন      



 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন সূচ  সূচম র 

র্ান 

এ   বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৮-

২০১৯ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষযর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াত্রা/ 

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 

৭.৪  দপ্তর/সংহহার শাখা/অরিশাখা 

পররদশ মন/আ রি  পররদশ মন   

পররদশ মন/ 

আ রি  

পররদশ মন   সম্পন্ন 

২ সংখ্যা 
ড. কর্া: র্রফজুর 

রহর্ান, 

র্হাপররচাল  

 

৮ লক্ষযর্াত্রা ২ ২ ২ ২    

অজমন      

৭.৫ সরচবালয় রনমদ মশর্ালা ২০১৪ এর 

অনুর্ায়ী  নরর্র কেণী রবন্যাস রণ  

নরর্ কেণী 

রবন্যাসকৃত 

৪ % 
প্রম ৌ: কর্া: 

মুহরসন, পররচাল  

(প্রশা:) 

১০০ লক্ষযর্াত্রা ৫০ ১০০      

অজমন      

৭.৬ গণশুনানী আময়াজন 

 

আময়ারজত 

গণশুনানী 

২ সংখ্যা 
কর্া: সাইফুল 

ইসলার্, 

জনসংমর্াগ 

 র্ ম তমা 

৫ লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ২ ১    

অজমন      

৮. দপ্তর/সংস্থার শুদ্ধাচার সংরিষ্ট অন্যান্য  ার্ মক্রর্……………… ৬ (রনমদ মরশ ায় সংমর্ারজত তারল া কর্ম   র্পমক্ষ ৩টি  ার্ মক্রর্ রনব মাচন  রমত হমব) 

৮.১ দপ্তমরর কসবামূল্য/রফস গ্রহমণর 

কক্ষমত্র গৃহীত অমর্ মর ররশদ প্রদান 

রনরিত রণ 

ররশমদর র্াধ্যমর্ 

কসবামূল্য গৃহীত 

 % 
র্াহমুদা হাসনাত, 

প্রিান রহসাবরক্ষণ 

 র্ ম তমা (চ:দা:) 

১০০ লক্ষযর্াত্রা ১০০       

অজমন      

৮.২ বম য়া রবদুযৎ, পারন ও 

জ্বালানীর রবল প্রদান 

বম য়া রবল 

প্রদানকৃত  

 % 
র্রজমনা র্জুর্দার, 

প্রশাসন  র্ ম তমা 
১০০ লক্ষযর্াত্রা ১০০       

অজমন      

৮.৩ রাজস্ব ও উন্নয়ন খামতর 

ক ায়ার্ মার রভরত্ত  বরাি সর্য়র্ত 

ছাড় রনরিত রণ 

সর্য়র্ত বরাি 

ছাড়কৃত  

 % 
র্াহমুদা হাসনাত, 

প্রিান রহসাবরক্ষণ 

 র্ ম তমা (চ:দা:)  

 

কর্া: আবুল 

র্নসুর, পরর ল্পনা 

 র্ ম তমা 

১০০ লক্ষযর্াত্রা ১০০       

 

 অজমন      

৮.৪ রবদুযৎ, পারন ও জ্বালানীর 

(কতল/গ্যাস) এর সােয়ী/সমব মাত্তর্ 

ব্যবহার রনরিত রণ 

সােয়ী ব্যবহার 

রনরিতকৃত 

 % 
প্রম ৌ: কর্া: 

মুহরসন, পররচাল  

(প্রশা:) 

১০০ লক্ষযর্াত্রা ৭৫ ৮০ ৯০ ৯৫    

অজমন      

৯. শুদ্ধাচাি চচ মাি িন্য পুিস্কাি/প্রনণাদো প্রদাে………………… ৩ 

৯.১ ‘শুদ্ধাচার পুিস্কাি  প্রদাে 

নীরতর্ালা, ২০১৭’ এবং 

র্রিপররষদ রবভামগর ১৩.৩.২০১৮ 

তাররমখর 

০৪.০০.০০০০.৮২২.১৪.০৪২.১৬.০

৫৩ নম্বর ষ্পেী রণ পত্র অনুর্ায়ী 

শুদ্ধাচাি পুিস্কাি প্রদাে 

প্রদত্ত পুিস্কাি ৩ তাররখ 
ড. কর্া: র্রফজুর 

রহর্ান, 

র্হাপররচাল  

 

ড. নসয়দ কর্া: 

ইহসানুল  ররর্, 

পররচাল , ঢা া 

 

 লক্ষযর্াত্রা    ১২-০৬-২০১৯    

অজমন       

১০. অর্ ম বিাদ্দ……………………………………… ৫ 

১০.১ শুদ্ধাচাি কর্ ম-পজিকল্পোয় 

অর্ন্মভুক্ত জবজিন্ন কা মক্রর্ 

বাস্তবায়নেি িন্য বিাদ্দকৃত  অমর্ মর 

আনুর্াজেক পররর্াণ 

বিাদ্দকৃত অর্ ম ৫ লক্ষ 

োকা 

কর্া: র্রফজুল 

ইসলার্. সরচব 
৭ লক্ষযর্াত্রা ১ ১.৫ ১.৫ ৩    

অজমন      



 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন সূচ  সূচম র 

র্ান 

এ   বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৮-

২০১৯ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষযর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াত্রা/ 

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. পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন……………………………… ১০ 

১১.১ জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল 

 র্ ম-পরর ল্পনা, ২০১৮-১৯ 

প্রণয়ন  মর র্িণালয়/রবভাগ/ 

রাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠামনর  রবভামগ 

দারখল 

প্রণীত  র্ ম-

পরর ল্পনা 

দারখলকৃত 

৩ তাজিখ 
ড. কর্া: জালাল 

উরিন রপইঞ্জ, 

পররচাল  (সদর 

দপ্তর)  

কর্া: সাইফুল 

ইসলার্, 

জনসংমর্াগ 

 র্ ম তমা 

 লক্ষযর্াত্রা 
২৫-০৭-২০১৮ 

      

অজমন      

১১.২ রনি মাররত সর্ময় নত্রর্ারস  

পররবীক্ষণ  প্ররতমবদন 

র্িণালয়/রবভাগ/রাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠামন 

রবভামগ দারখল 

নত্রর্ারস  

প্ররতমবদন 

দারখলকৃত 

২ তাজিখ 
কর্া: সাইফুল 

ইসলার্, 

জনসংমর্াগ 

 র্ ম তমা 

 লক্ষযর্াত্রা ২৭-০৮-২০১৮ ২৯-১১-২০১৮ ২৮-০৩-

২০১৯ 

২৬-০৬-২০১৯    

অজমন      

১১.৩ আওতাধীে আঞ্চজলক/র্াঠ 

প মানয়ি কা মালয়নক জাতীয় 

শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা, 

২০১৮-১৯ প্রণয়মনর রনমদ মশনা 

প্রদান 

প্রদত্ত রনমদ মশনা ১ তাজিখ 
ড. কর্া: র্রফজুর 

রহর্ান, 

র্হাপররচাল  

 

ড. কর্া: জালাল 

উরিন রপইঞ্জ, 

পররচাল  (সদর 

দপ্তর)  

 লক্ষযর্াত্রা ০৮-০৭-২০১৮       

অজমন        

১১.৪ আওতাধীে আঞ্চজলক/র্াঠ 

প মানয়ি কা মালনয় জাতীয় 

শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা, 

২০১৮-১৯ প্রণয়মনর রনরর্ত্ত 

 র্ মশালা আময়াজন 

আময়ারজত 

 র্ মশালা 

২ তাজিখ 
ড. কর্া: র্রফজুর 

রহর্ান, 

র্হাপররচাল  
 

ড. কর্া: জালাল 

উরিন রপইঞ্জ, 

পররচাল  (সদর 

দপ্তর)  
 

কর্া: সাইফুল 

ইসলার্, 

জনসংমর্াগ 

 র্ ম তমা 

 লক্ষযর্াত্রা 
১০-০৭-২০১৮ ১১-১০-২০১৮ ১৪-০১-২০১৯ ১০-০৪-২০১৯ 

   

অজমন      

১১.৫ আওতাধীে আঞ্চজলক/র্াঠ 

প মানয়ি কা মালয় কর্তমক 

প্রণীত/দারখলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার 

ক ৌশল পররবীক্ষণ প্ররতমবদমনর 

ওপর রফডব্যা  প্রদান 

অনুরষ্ঠত রফডব্যা  

সভা 

২ সংখ্যা 
ড. কর্া: জালাল 

উরিন রপইঞ্জ, 

পররচাল  (সদর 

দপ্তর)  

 

২০ লক্ষযর্াত্রা ৫ ৫ ৫ ৫    

অজমন      

 

 

 (ড. মর্াোঃ িালাল উজদ্দে জপইঞ্জ) 

পজিচালক (সদি দপ্তি) 

জবোক 
 


