
 

RvZxq ï×vPvi ‡KŠkj AMÖMwZ cwiexÿY KvVv‡gv 1g •ÎgvwmK ( ÔRyjvB - †m‡Þ¤^iÕ- 2018-2019) 

মন্ত্রণায়র নামঃ  ননৌ-পররবন মন্ত্রণা, 

বাাংলাদেশ শশশ াং কদ পাদেশন। 

 

কায যক্রয়মর নাম কম যম্পাদন সূচক সূচয়কর 

মান  

একক  বাস্তবায়নর 

দারত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/ পদ 

২০১৮-২০১৯ 

র্ যবছয়রর 

ক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবান গ্রগরি পররবীক্ষ্ণ, ২০১৮-২০১৯ মন্তব্য 

ক্ষ্যমাত্রা/ 

জযন 

১ম 

নকাার্ যার 

 

২ 

নকাার্ যার 

 

৩ 

নকার্ যার 

 

৪র্ য 

নকাার্ যার  

নমার্ 

জযন   

রজযি 

মান 
 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারিষ্ঠারনক ব্যবস্থা.............................১১ 

১.১ ননরিকিা করমটির ভা নুরষ্ঠি ভা ৪ ংখ্যা রন:প: (র্ য) ৪ ক্ষ্যমাত্রা ১ ১ ১ ১    

প্রকৃি জযন ১       

১.২ ননরিকিা করমটির ভার 

রদ্ধান্ত বাস্তবান 

বাস্তবারি রদ্ধান্ত ৪ % -ঐ- ১০০% ক্ষ্যমাত্রা ২৫% ২৫% ২৫% ২৫%    

প্রকৃি জযন ২৫%        

১.৩ স্ব স্ব য়বাআয়র্ শুদ্ধাচার 

নবাবক্স ানাগাদকরণ 

নবাবক্স ানাগাদকৃি ১ িাররখ 

৩০-০৯-

১৮ 

ম:ব্য(প্রলান) ৩০-০৯-১৮ ক্ষ্যমাত্রা ৩০-০৯-১৮       

প্রকৃি জযন ানাগাদকৃ

ি 

      

১.৪ উত্তম চচ যার (Best 

Practice) িারকা প্রদান কয়র 

মরন্ত্রপররদ রবভায়গ নপ্ররণ 

উত্তম চচ যার িারকা 

নপ্রররি 

২ িাররখ -ঐ- ৩১-১২-১৮ ক্ষ্যমাত্রা  ৩১-১২-১৮       

প্রকৃি জযন --       

২. দক্ষ্িা  ননরিকিার উন্নন.............................৭ 



২.১ ংলীজয়নর 

(stakeholder) ংলগ্রয়ণ 

ভা 

নুরষ্ঠি ভা ২ ংখ্যা রন:প: (র্ য)  ৪ ক্ষ্যমাত্রা ১ ১ ১ ১    

প্রকৃি জযন ১       

২.২ কম যকিযা-কম যচারীয়দর ংলগ্রনণ 

রনরমি উপরস্থরি রবরিমাা ১৯৮২; 

রকারর কম যচারী অচারণ রবরিমাা 

১৯৭৯ এবং রচবা রনয়দ যলমাা 

২০১৪ ম্পয়কয য়চিনিা বৃরদ্ধমূক 

ভা/প্ররলক্ষ্ণ অয়াজন। নুরুপ 

ন্যান্য রবরি/রবিান ম্পয়কয অয়াচনা 

(প্রয়যাজয নক্ষ্য়ত্র) 

ংলগ্রণকারী/ 

প্ররলক্ষ্ণার্ী 

৩ ংখ্যা ব্য:প:/রন:প(ক

)/ম:ব্য(প্রলা

ন)/রচব। 

২০০ ক্ষ্যমাত্রা ৫০ ৫০      ৫০ ৫০    

প্রকৃি জযন ৫০       

২.৩ জািী শুদ্ধাচার নকৌল 

রবয়  কম যকিযা-কম যচারীয়দর 

প্ররলক্ষ্ণ প্রদান 

প্ররলক্ষ্ণার্ী ২ ংখ্যা ব্য:প:/রন:প(ক

)/ম:ব্য(প্রলা

ন)/রচব/ক 

রবভাগী প্রিান 

২০০ ক্ষ্যমাত্রা ৫০ ৫০ ৫০ ৫০    

প্রকৃি জযন ৫০       

৩. শুদ্ধচার প্ররিষ্ঠা াক অআন/রবরি/নীরিমাা/ম্যানুয়  প্রজ্ঞাপন/পররপত্র-এর বাস্তবান এবং প্রয়যাজযয়ক্ষ্য়ত্র খড়া প্রণন........................১০ 

৩.১ প্রয়যাজয ন -- -- -- -- ক্ষ্যমাত্রা -- -- -- --    

প্রকৃি জযন        

৩.২ প্রয়যাজয ন -- -- -- -- ক্ষ্যমাত্রা -- -- -- --    

প্রকৃি জযন        

 

  



কায যক্রয়মর নাম কম যম্পাদন সূচক সূচয়কর 

মান  

একক  বাস্তবায়নর 

দারত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/ পদ 

২০১৮-২০১৯ 

র্ যবছয়রর 

ক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবান গ্রগরি পররবীক্ষ্ণ, ২০১৮-২০১৯ মন্তব্য 

ক্ষ্যমাত্রা/ 

জযন 

১ম 

নকাার্ যার 

 

২ 

নকাার্ যার 

৩ 

নকার্ যার 

 

৪র্ য 

নকাার্ যার  

নমার্ 

জযন   

রজযি 

মান 
 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৪. িথ্য  রিকার ম্পরকযি কায যক্রম.........................১৪ 

৪.১ স্ব স্ব য়বাআয়র্ িথ্য রিকার 

অআন ানাগাদকরণ 

নবাবক্স 

ানাগাদকৃি 

১ িাররখ ম:ব্য(প্রলান) ৩০.০৯.১৮ ক্ষ্যমাত্রা ৩০.০৯.১৮ -- -- --    

প্রকৃি জযন ানাগাদ       

৪.২ িথ্য রিকার অআয়নর অিা 

দারত্বপ্রাপ্ত কম যকিযা (রি)  রবকল্প 

দারত্বপ্রাপ্ত কম যকিযার নাআন 

প্ররলক্ষ্ণ ম্পাদন 

নাআন প্ররলক্ষ্য়ণর 

নদ প্রাপ্ত 

২ িাররখ নদা 

অফয়রাজা 

নাাআন 

(:ম:ব্য:) 

এবং 

নমা:নারছর 

উরিন নচৌধুরী 

(:ম:ব্য:) 

৩১.১২.১৮ ক্ষ্যমাত্রা -- ৩১.১২.১৮ -- --    

প্রকৃি জযন 

 

--       

৪.৩ দুদয়ক স্থারপি র্াআন নম্বর ১০৬ 

(নর্া রি) স্ব স্ব িথ্য বািায়ন 

ংযুিকরণ এবং িা কম যকিযা-

কম যচারীয়দরয়ক বরিকরণ 

িথ্য বািায়ন 

ংয়যারজি  

কম যকিযা-কম যচারী 

বরি 

১ িাররখ ম:ব্য(প্রলান)

/রচব  

৩০.০৯.১৮ ক্ষ্যমাত্রা ৩০.০৯.১৮ -- -- --    

প্রকৃি জযন িথ্য 

বািায়ন 

ংয়যারজি 

 

কম যকিযা-

কম যচারী 

বরি 

      

৪.৪ িথ্য বািায়ন ংয়যারজি ংরিষ্ট িথ্য বািান    ২ িাররখ ম:ব্য(প্রলান) ৩০.০৯.১৮ ক্ষ্যমাত্রা ৩০.০৯.১৮ -- -- --    



িথ্যমূ ানাগাদকরণ  

 

ানাগাদকৃি প্রকৃি জযন িথ্য 

বািান 

ানাগাদকৃ

ি 

      

৪.৫ িথ্য রিকার অআন, ২০০৯; 

জনস্বার্ য ংরিষ্ট িথ্য প্রকাল (সুরক্ষ্া) 

অআন, ২০১১ এবং জনস্বার্ য ংরিষ্ট 

িথ্য প্রকাল (সুরক্ষ্া) রবরিমাা, ২০১৭ 

ম্পয়কয কম যকিযা-কম যচারীয়দরয়ক 

বরিকরণ 

কম যকিযা-কম যচারী 

বরি 

৬ ংখ্যা ম:ব্য(প্রলান)

/রচব 

২০০ ক্ষ্যমাত্রা ৫০ ৫০ ৫০      ৫০    

প্রকৃি জযন ৫০        

৪.৬ স্বপ্রয়ণারদি িথ্য প্রকাল রনয়দ যরলকা 

ানাগাদ কয়র য়বাআয়র্ প্রকাল 

ানাগাদকৃি 

রনয়দ যরলকা 

য়বাআয়র্ প্রকারলি 

২ িাররখ ম:ব্য(প্রলান)

/নদা 

অফয়রাজা 

নাাআন 

(:ম:ব্য:) 

এবং 

নমা:নারছর 

উরিন নচৌধুরী 

(:ম:ব্য:)  

৩১.১২.১৮ ক্ষ্যমাত্রা -- ৩১.১২.১৮  -- --    

প্রকৃি জযন --       

৫. আ-গভয়ন যন্স বাস্তবান.....................................১৩ 

৫.১ দাপ্তররক কায়জ নাআন নরপন্স 

রয়েম (আ-নমআ/এএমএ এর 

ব্যবার) 

 আ-নমআ/এএমএ 

ব্যবহৃি 

২ % ক রবভাগী 

প্রিান 

১০০% ক্ষ্যমাত্রা ২৫% ২৫% ২৫% ২৫%    

প্রকৃি জযন ২৫%        

৫.২ রভরি/নাআন/নর্রকনফায়রন্স 

অয়াজন(স্কাআপ/ম্যায়ঞ্জার, ভাআবার 

ব্যবার) 

নুরষ্ঠি কনফায়রন্স ৩ ংখ্যা ম:ব্য(প্রলান) 

 

সুপাররনয়র্নয়ি

ন্ট (অআরটি) 

২ ক্ষ্যমাত্রা -- ১ -- ১    

প্রকৃি জযন ১ 

১৪-০৮-

২০১৮ 

     উন্নয়ন 

মেলা  

৫.৩ দাপ্তররক ক কায়জ আউরনয়কাি 

ব্যবার 

আউরনয়কাি ব্যবহৃি ২ % ক পয যায়র 

কম যকিযা   

কম যচারী 

১০০% ক্ষ্যমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

প্রকৃি জযন ১০০%        



কায যক্রয়মর নাম কম যম্পাদন সূচক সূচয়কর 

মান  

একক  বাস্তবায়নর 

দারত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/ পদ 

২০১৮-২০১৯ 

র্ যবছয়রর 

ক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবান গ্রগরি পররবীক্ষ্ণ, ২০১৮-২০১৯ মন্তব্য 

ক্ষ্যমাত্রা/ 

জযন 

১ম 

নকাার্ যার 

 

২ 

নকাার্ যার 

 

৩ 

নকার্ যার 

 

৪র্ য 

নকাার্ যার  

নমার্ 

জযন   

রজযি 

মান 
 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৫.৪ আ-নর্ন্ডার/আ-রজরপ-এর মাধ্যয়ম 

ক্র কায য ম্পাদন 

আ-নর্ন্ডার ম্পারদি ২ % ক 

রবভাগী 

প্রিান 

৪০% ক্ষ্যমাত্রা ১০% ১০% ১০% ১০%    

প্রকৃি জযন ১ টি হদয়দে       

৫.৫ দপ্তর/ংস্থা চালুকৃি 

নাআন/আ-নবার ব্যবার ংক্রান্ত 

কায যক্রম পররবীক্ষ্ণ 

নাআন/আ-নবার 

ব্যবার পররবীক্ষ্ণকৃি 

৩ % ক 

রবভাগী 

প্রিান  

৬০% ক্ষ্যমাত্রা ১৫% ১৫% ১৫% ১৫%    

প্রকৃি জযন ১৫%        

৫.৬ নাস্যা রমরিার ব্যবার 

কয়র নাগররক মস্যার মািান 

মস্যা মািানকৃি ১ % ক 

রবভাগী 

প্রিান 

৬০% ক্ষ্যমাত্রা ১৫% ১৫% ১৫% ১৫%    

প্রকৃি জযন ১৫%        

৬. উদ্ভাবনী উয়যাগ  নবা পদ্ধরি জীকরণ................৫ 

৬.১ বার যক উদ্ভাবন কম য-পররকল্পনা 

২০১৮-২০১৯ 

কম য-পররকল্পনা প্রণীি ১ িাররখ আয়নায়ভলন 

টিম 

৩০.০৯.১৮ ক্ষ্যমাত্রা ৩০.০৯.১৮ -- -- --    

প্রকৃি জযন প্রণীি       

৬.২ বার যক উদ্ভাবন কম যপররকল্পনা 

ন্তযভুি কায যক্রম বাস্তবান 

বাস্তবারি উদ্ভাবনী 

কায যক্রম 

২ % আয়নায়ভলন 

করমটি/টিম 

৬০% ক্ষ্যমাত্রা ১৫% ১৫% ১৫% ১৫%    

প্রকৃি জযন ১৫%        

৬.৩ চালুকৃি উদ্ভাবন 

উয়যাগ/জীকৃি নবা পররবীক্ষ্ণ  

চালুকৃি নবা 

পররবীক্ষ্ণকৃি 
২ ংখ্যা আয়নায়ভলন 

করমটি/াব

করমটি/টিম 

৩ ক্ষ্যমাত্রা  ১ ১ ১    

প্রকৃি জযন -- -- --     

৭. স্বচ্ছিা  জবাবরদর লরিলাীকরণ...........................১৬ 



৭.১ রপরপএ ২০০৬-এর িারা ১১(২) 

 রপরপঅর ২০০৮-এর রবরি১৬(৬) 

নুযাী ক্র-পররকল্পনা ২০১৮-১৯ 

প্রণন  

ক্র-পররকল্পনা প্রণীি ৩ িাররখ ক 

রবভাগী 

প্রিান 

৩১.০৭.১৮ ক্ষ্যমাত্রা ৩১.০৭.১৮ -- -- --    

প্রকৃি জযন প্রণীি  -- --     

৭.২ স্ব স্ব য়বাআয়র্র রভয়যাগ 

প্ররিকার ব্যবস্থা (GRS) নবাবক্স 

ানাগাদকৃি 

য়বাআয়র্ 

ানাগাদকৃি 
১ িাররখ মাব্যবস্থাপক 

(প্রলান) 

৩০.০৯.১৮ ক্ষ্যমাত্রা ৩০.০৯.১৮ -- -- --    

প্রকৃি জযন ানাগাদ -- --     

৭.৩ দপ্তর/ংস্থার নবা প্রদান 

প্ররিশ্রুরি (রটিয়জনস্ চার্ যার 

বাস্তবান গ্রগরি পররবীক্ষ্ণ) 

বাস্তবান গ্রগরি 

পররবীক্ষ্ণকৃি 
৪ িাররখ মাব্যবস্থাপক 

(প্রলান)  

৩০.০৯.১৮ ক্ষ্যমাত্রা ৩০.০৯.১৮ -- -- --    

প্রকৃি জযন প্রণীি  -- --     

৭.৪ দপ্তর/ংস্থার লাখা/রিলাখা 

পররদল যন/অকরিক পররদল যন 

পররদল যন/অকরিক 

পররদল যন ম্পন্ন 
২ ংখ্যয ২০ -- ক্ষ্যমাত্রা ০৫ ০৫ ০৫ ০৫    

প্রকৃি জযন ০৫  -- --     

৭.৫ রচবা রনয়দ যলমাা ২০১৪ 

এর নুযাী নরর্র নেণীর 

রবন্যাকরণ 

নরর্ নেণী রবন্যাকৃি ৪ % ক 

রবভাগী 

প্রিান 

৬০% ক্ষ্যমাত্রা ১৫% ১৫% ১৫% ১৫%    

প্রকৃি জযন ১৫%        



কায যক্রয়মর নাম কম যম্পাদন সূচক সূচয়কর 

মান  

একক  বাস্তবায়নর 

দারত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/ পদ 

২০১৮-২০১৯ 

র্ যবছয়রর 

ক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবান গ্রগরি পররবীক্ষ্ণ, ২০১৮-২০১৯ মন্তব্য 

ক্ষ্যমাত্রা/ 

জযন 

১ম 

নকাার্ যার 

 

২ 

নকাার্ যার 

 

৩ 

নকার্ যার 

 

৪র্ য 

নকাার্ যার  

নমার্ 

জযন   

রজযি 

মান 
 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৭.৬ গণশুনানী অয়াজন অয়ারজি গণশুনানী ২ ংখ্যয ব্যবস্থাপনা 

পররচায়কর 

ময়নানীি 

৪ ক্ষ্যমাত্রা ১ ১ ১ ১    

প্রকৃি জযন -       

৮. দপ্তর/ংস্থার শুদ্ধাচার ংরিষ্ট ন্যান্য কায যক্রম...................৬ (রনয়দ যরলকা ংয়যারজি িারকা নর্য়ক কমপয়ক্ষ্ ৩টি কায যক্রম রনব যাচন করয়ি য়ব) 

৮.১ নবা প্তা চালুকৃি  প্রদত্ত 

নবা কায যক্রম মরনর্ররং 

কায যক্রম পররবীক্ষ্ণকৃি ২ %  % ক্ষ্যমাত্রা % % % %    

প্রকৃি জযন        

৮.২ দপ্তয়রর নবামূল্য/রফ গ্রয়ণর 

নক্ষ্য়ত্র গৃীি য়র্ যর ররলদ প্রদান 

রনরিিকরণ 

ররলয়দর মাধ্যয়ম 

নবামূল্য গৃীি 

-- % -- -- ক্ষ্যমাত্রা -- -- -- --    

প্রকৃি জযন        

৮.৩ বয়কা রবদুযৎ, পারন   

জ্বাানীর রব প্রদান 

বয়কা রব প্রদানকৃি ২ % মাব্যবস্থাপ

ক(প্রালন) 

১০০% ক্ষ্যমাত্রা ২৫% ২৫% ২৫% ২৫%    

প্রকৃি জযন ২৫%        

৮.৪ রাজস্ব  উন্নন খায়ির 

নকাার্ যার রভরত্তক বরাি মমি 

ছাড় রনরিিকরণ 

মমি বরাি ছাড়কৃি -- % -- -- ক্ষ্যমাত্রা -- -- -- --    

প্রকৃি জযন        

৮.৫ ননরিকিা ম্পরকযি 

নপাষ্টার/রফয়র্/ভাজ নিররর  

রবরর ব্যবস্থা গ্রণ 

প্রস্তুি/রবরকৃি 

নপাষ্টার/রফয়র্/ভাজ 

-- ংখ্যা -- -- ক্ষ্যমাত্রা -- -- -- --    

প্রকৃি জযন        

৮.৬ রবদুযৎ, পারন  জ্বাানীর ােী ব্যবার ২ % ক ১০০% ক্ষ্যমাত্রা ২৫% ২৫% ২৫% ২৫%    



(নি/গ্যা) এর ােী/য়ব যাত্তম 

ব্যবার রনিিকরণ 

রনরিিকৃি রবভাগী 

প্রৃিান 

 

প্রকৃি জযন ২৫%        

৮.৭ কমকিযা-কম যচারী  বদীকায় 

প্ররমি রনম-নীরি নুরণ 

প্ররমি নীরি নুসৃি -- % -- -- ক্ষ্যমাত্রা -- -- -- --    

প্রকৃি জযন        

৮.৮ ভূরম উন্নন কর পররয়লাি কর পররয়লারিি -- র্াকা মাব্যবস্থাপ

ক (প্রলান) 

ংরিষ্ট ভূরম 

রফকর্তযক 

রনি যাররি 

ক্ষ্যমাত্রা ২৫% ২৫% ২৫% ২৫%    

প্রকৃি জযন ২৫%        

৯. শুদ্ধাচার চচ যার জন্য  পুরস্কার/প্রয়ণাদনা প্রদান................................৩ 

৯.১ ‘শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীরিমাা, 

২০১৭’ এবং মরন্ত্রপররদ রবভায়গর 

১৩.৩.২০১৮ িাররয়খর 

০৪.০০.০০০০.৮২২.১৪.০৪২.১৬.০৫৩ 

নম্বর স্পষ্টীকরণ পত্র নুযাী  শুদ্ধাচার 

পুরস্কার প্রদান 

প্রদত্ত পুরস্কার ৩ িাররখ ব্যবস্থাপনা 

পররচাক 

   ২ জন 

 

ক্ষ্যমাত্রা  ৩১.১২.১৮      

প্রকৃি জযন --       

 

কায যক্রয়মর নাম কম যম্পাদন সূচক সূচয়কর 

মান  

একক  বাস্তবায়নর 

দারত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/ পদ 

২০১৮-২০১৯ 

র্ যবছয়রর 

ক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবান গ্রগরি পররবীক্ষ্ণ, ২০১৮-২০১৯ মন্তব্য 

ক্ষ্যমাত্রা/ 

জযন 

১ম 

নকাার্ যার 

 

২ 

নকাার্ যার 

 

৩ 

নকার্ যার 

 

৪র্ য 

নকাার্ যার  

নমার্ 

জযন   

রজযি 

মান 
 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১০. র্ য বরাি...................................৫ 

১০.১ শুদ্ধাচার কম য-পররকল্পনা বরািকৃি র্ য ৩ ক্ষ্্ র্াকা ব্য:প:/রন:প ৪.০০ ক্ষ্যমাত্রা - - - ৫.০০     



ন্তযভুি রবরভন্ন কায যক্রম 

বাস্তবায়নর জন্য বরািকৃি য়র্ যর 

অনুমারনক পররমাণ  

(র্ য) প্রকৃি জযন --       

১১. পররবীক্ষ্ণ  মূল্যান.........................১০ 

১১.১ জািী শুদ্ধাচার নকৌল কম য-

পররকল্পনা, ২০১৮-১৯ প্রণন কয়র 

মন্ত্রণা/রবভাগ/রাষ্ট্রী প্ররিষ্ঠায়নর 

রবভায়গ দারখ 

প্রণীি কম য-পররকল্পনা 

দারখকৃি 

৩ িাররখ মাব্যবস্থাপক

(প্রলান) 

/নফাকা 

পয়ন্ট 

১২.০৭.১৮ ক্ষ্যমাত্রা ১২.০৭.১৮ -- -- --    

প্রকৃি জযন দারখকৃি        

১১.২ রনি যাররি ময় নত্রমারক 

পররবীক্ষ্ণ প্ররিয়বদন 

মন্ত্রণা/রবভাগ/রাষ্ট্রী প্ররিষ্ঠায়ন 

রবভায়গ দারখ 

নত্রমারক প্ররিয়বদন 

দারখকৃি 

২ িাররখ মাব্যবস্থাপক

(প্রলান) 

/নফাকা 

পয়ন্ট 

১৫.১০.১৮ 

১৫.০১.১৯ 

১৫.০৪.১৯ 

১৫.০৭.১৯ 

ক্ষ্যমাত্রা ১৫.১০.১৮ ১৫.০১.১৯ ১৫.০৪.১৯ ১৫.০৭.১৯    

প্রকৃি জযন দারখকৃিঢ়       

১১.৩ অিািীন অঞ্চরক/মাঠ 

পয যায়র কায যায়ক জািী 

শুদ্ধাচার নকৌল কম য-পররকল্পনা,  

২০১৮-১৯ প্রণয়নর রনয়দ যলনা প্রদান 

প্রদত্ত রনয়দ যলনা 

প্রয়যাজয নয়। 

১ িাররখ - -- ক্ষ্যমাত্রা -- -- -- --    

প্রকৃি জযন        

১১.৪ অিািীন অঞ্চরক/মাঠ 

পয যায়র কায যায় জািী শুদ্ধাচার 

নকৌল কম য-পররকল্পনা,  ২০১৮-১৯ 

প্রণয়নর রনরমত্ত কম যলাা 

অয়াজন 

অয়ারজি কম যলাা 

প্রয়যাজয নয়। 

২ িাররখ -- -- ক্ষ্যমাত্রা -- -- -- --    

প্রকৃি জযন        

১১.৫ অিািীন অঞ্চরক/মাঠ 

পয যায়র কায যা কর্তযক 

প্রণীি/দারখকৃি জািী শুদ্ধাচার 

নকৌল পররবীক্ষ্ণ প্ররিয়বদয়নর 

পর রফিব্যাক প্রদান 

নুরষ্ঠি রফিব্যাক ভা  

প্রয়যাজয নয়।  

২ ংখ্যা -- -- ক্ষ্যমাত্রা -- -- -- --    

প্রকৃি জযন        

 


