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 দপ্তয/ংস্থায জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-রয ল্পনা, ২০২০-২০২১ 

৪থ ম ত্রৈভার  অগ্রগরত প্ররতবফদন  

 

 

প্ররতষ্ঠাবনয নাভ: ফাংরাবদ ররং  ব মাবযন, চট্টগ্রাভ। 

 াম মক্রবভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচব য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়বনয

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২০-২০২১ 

অথ মফছবযয 

রক্ষ্যভাৈা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাৈা/ 

অজমন 

১ভ 

ক ায়ার্ মায 

২য় 

ক ায়ার্ মায 

৩য় 

ক ায়ার্ মায 

৪থ ম 

ক ায়ার্ মায 

কভার্ 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারন  ব্যফস্থা………………………………৮ 

১.১ ত্রনরত তা  রভটিয বা   অনুরষ্ঠত বা ৪ ংখ্যা রনিঃিঃ/ 

রচফ 

        ৪ রক্ষ্যভাৈা      ১      ১       ১       ১    

অজমন      ১ ১ ১ ১ ৪ 

১.২ ত্রনরত তা  রভটিয বায রদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন  

ফাস্তফারয়ত 

রদ্ধান্ত 

৪ % রনিঃিঃ/ 

রচফ 

১০০% রক্ষ্যভাৈা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০

% 

২. দক্ষ্তা ও ত্রনরত তায উন্নয়ন……………………..…. ১০ 

২.১ সুান প্ররতষ্ঠায রনরভত্ত 

অংীজবনয (stakeholders) 

অংগ্রবণ  বা 

অনুরষ্ঠত বা ২ ংখ্যা ব্যিঃিঃ/ 

রনিঃিঃ/রচ

ফ/ভিঃব্যিঃ 

        ৪ রক্ষ্যভাৈা      ১      ১       ১       ১    

অজমন ১ ১ ১ ১ ৪ 

২.২ অংীজবনয অংগ্রবণ  বায 

রদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফারয়ত 

রদ্ধান্ত 

২ % রনিঃিঃ/ 

রচফ/ 

ভিঃব্যিঃ 

১০০% রক্ষ্যভাৈা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০

% 

২.৩  ভ ম তমা- ভ মচাযীকদয অংগ্রবণ 

চা রয ংক্রান্ত রফরবন্ন প্ররক্ষ্ণ 

আবয়াজন 

প্ররক্ষ্ণাথী ৩ ংখ্যা রনিঃিঃ/ 

রচফ/ 

ভিঃব্যিঃ 

২০০ রক্ষ্যভাৈা ৫০ ৫০ ৫০ ৫০    

অজমন ৫০ ৫০ ৮৩ ৫০ ২৩৩ 

২.৪  ভ ম তমা- ভ মচাযীকদয অংগ্রবণ 

সুান ংক্রান্ত প্ররক্ষ্ণ আবয়াজন 

প্ররক্ষ্ণাথী ৩ ংখ্যা রনিঃিঃ/রচ

ফ/ভিঃব্যিঃ 

২০০ রক্ষ্যভাৈা ৫০ ৫০ ৫০ ৫০    

অজমন ৫০ ৫০ ৮৩ ৫০ ২৩৩ 

৩. শুদ্ধাচায প্ররতষ্ঠায় ায়  আইন/রফরধ/নীরতভারা/ম্যানুবয়র ও প্রজ্ঞান/রযৈ-এয ফাস্তফায়ন এফং প্রবমাজয কক্ষ্বৈ খড়া প্রণয়ন………….১০ 

৩.১ শুদ্ধাচায প্ররতষ্ঠায় ায়  

রনযীক্ষ্া রফলয়  রযৈ জাযী  

রযৈ 

ফাস্তফারয়ত 

৪ তারযখ রনিঃিঃ/রচ

ফ/ভিঃব্যিঃ 

৩১.১২.২০ রক্ষ্যভাৈা -- ৩১.১২.২০ -- --    

অজমন -- ১৩-০৯-২০   ১৩-
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 াম মক্রবভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচব য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়বনয

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২০-২০২১ 

অথ মফছবযয 

রক্ষ্যভাৈা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাৈা/ 

অজমন 

১ভ 

ক ায়ার্ মায 

২য় 

ক ায়ার্ মায 

৩য় 

ক ায়ার্ মায 

৪থ ম 

ক ায়ার্ মায 

কভার্ 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

(রনযীক্ষ্া) ০৯-

২০ 

৩.২ শুদ্ধাচায প্ররতষ্ঠায় ায়  খাত 

রবরত্ত  ংস্থায রিভার  আয়-ব্যয় 

প্র া ংক্রান্ত রযৈ 

রযৈ 

ফাস্তফারয়ত 

৪ তারযখ রনিঃিঃ/রচ

ফ/ভিঃব্যিঃ 

(রাফ) 

৩১.১২.২০ রক্ষ্যভাৈা -- ৩১.১২.২০ -- --    

অজমন -- ২০-০৯-২০   ২০-

০৯-

২০ 

৩.৩ শুদ্ধাচায প্ররতষ্ঠায ায়  

ম্যানুবয়র ফাস্তফায়ন 

ায়  ম্যানুবয়র 

ফাস্তফারয়ত 

২ তারযখ রনিঃিঃ/রচ

ফ/ভিঃব্যিঃ 

৩০.০৬.২১ রক্ষ্যভাৈা -- -- -- ৩০.৬.২১   শুদ্ধাচায 

ম্যানুয়ার 

কভাতাবফ  

প্ররত 

ত্রৈভারব  

প্ররতবফদন 

দারখর  যা 

বয়বছ।  

অজমন    ৩০.৬.২১ ৩০.৬.

২১ 

৪. ওবয়ফাইবর্ কফাফক্স ারনাগাদ যণ..................................৮ 

 

৪.১ কফা ংক্রান্ত কর্ার রি নস্বযমূ 

স্ব স্ব তথ্য ফাতায়বন দৃশ্যভান যণ   

তথ্য ফাতায়বন 

দৃশ্যভানকৃত 

১ তারযখ ভিঃব্যিঃ(প্র

া)/যবয়র 

দত্ত 

৩০-০৯-২০ রক্ষ্যভাৈা ৩০-০৯-২০ -- -- --    

অজমন ৩০-০৯-২০  -- --  ৩০-

০৯-

২০  

৪.২ স্ব স্ব ওবয়ফাইবর্ শুদ্ধাচায 

কফাফক্স ারনাগাদ যণ  

কফাফক্স 

ারনাগাদকৃত 

২ তারযখ কপািঃিঃ/ 

যবয়র দত্ত 

৩০-০৬-২১  রক্ষ্যভাৈা ৩০-০৯-২০ ৩১-১২-২০ ৩১-০৩-২১ ৩০-০৬-২১   ওবয়ফাইর্ 

ারনাগাদ 

যবয়বছ। 
অজমন ৩০-০৯-২০ ৩১-১২-২০ ৩১-০৩-২১ ৩০-০৬-২১ ৩০-

০৬-

২১  

৪.৩ স্বপ্রবণারদতবাবফ প্র াবমাগ্য 

তথ্য ারনাগাদ  বয ওবয়ফাইবর্ 

প্র া  

ারনাগাদকৃত 

রনবদ মর া 

ওবয়ফাইবর্ 

প্র ারত 

১ তারযখ ভিঃব্যিঃ(প্র

া)/ত্রিঃআ

পবযাজা 

কািঃ/নারছয 

উরিন কচৌিঃ 

ভিঃব্যিঃ(প্র

া)/যবয়র 

৩১-১২-২০ রক্ষ্যভাৈা -- ৩১-১২-২০ -- --    

অজমন -- ২৩-১১-

২০২০ 

--  ২৩-

১১-

২০২০ 
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 াম মক্রবভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচব য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়বনয

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২০-২০২১ 

অথ মফছবযয 

রক্ষ্যভাৈা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাৈা/ 

অজমন 

১ভ 

ক ায়ার্ মায 

২য় 

ক ায়ার্ মায 

৩য় 

ক ায়ার্ মায 

৪থ ম 

ক ায়ার্ মায 

কভার্ 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

দত্ত 

৪.৪ স্ব স্ব ওবয়ফাইবর্ তথ্য অরধ ায   

কফাফক্স ারনাগাদ যণ  

কফাফক্স 

ারনাগাদকৃত 

২ তারযখ ভিঃব্যিঃ(প্র)/ 

যবয়র দত্ত 

৩০-০৬-২১ রক্ষ্যভাৈা ৩০-০৯-২০ ৩১-১২-২০ ৩১-০৩-২১ ৩০-০৬-২১   ওবয়ফাইর্ 

ারনাগাদ 

যবয়বছ। 
অজমন ৩০-০৯-২০ ৩১-১২-২০  ৩১-০৩-২১ ৩০-০৬-২১ ৩০-

০৬-

২১ 

৪.৫ স্ব স্ব ওবয়ফাইবর্য অরববমাগ 

প্ররত ায ব্যফস্থা (GRS) কফাফক্স 

ারনাগাদ যণ 

ওবয়ফাইবর্ 

ারনাগাদকৃত 

২ তারযখ ভিঃব্যিঃ(প্র)/

স্ব কপা:: 

যবয়র দত্ত 

৩০-০৬-২১ রক্ষ্যভাৈা ৩০-০৯-২০ ৩১-১২-২০ ৩১-০৩-২১ ৩০-০৬-২১   ওবয়ফাইর্ 

ারনাগাদ 

যবয়বছ। 
অজমন ৩০-০৯-২০  ৩১-১২-২০ ৩১-০৩-২১ ৩০-০৬-২১ ৩০-

০৬-

২১ 

৫. সুান প্ররতষ্ঠা……………………………..৬ 

৫.১ উত্তভ চচ মায তারর া প্রণয়ন  বয 

ভরিরযলদ রফবাবগ কপ্রযণ 

উত্তভ চচ মায 

তারর া কপ্ররযত 

৩ তারযখ রনিঃিঃ/রচ

ফ/ভিঃব্যিঃ 

 ৩১-১২-২০ রক্ষ্যভাৈা -- ৩১-১২-২০  -- --    

অজমন -- ৩১-১২-২০    ৩১-

১২-২০  

৫.২ অনরাইন রবেভ অরববমাগ 

রনষ্পরত্ত যণ  

অরববমাগ 

রনষ্পরত্তকৃত 

৩ % ভিঃব্যিঃ(প্র)/

স্ব কপা::/ 

যবয়র দত্ত  

১০০% রক্ষ্যভাৈা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০

% 

  

অজমন   ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০

% 

৬. প্র বল্পয কক্ষ্বৈ শুদ্ধাচায...........................৯ 

৬.১ প্র বল্পয ফারল ম  ক্রয় রয ল্পনা 

অনুবভাদন 

অনুবভারদত ক্রয় 

রয ল্পনা 

৩ তারযখ   রক্ষ্যভাৈা       রফএরবত 

এ অথ ম ফছবয 

চরভান/ 

নতুন প্র ল্প 

কনই। 

অজমন      

৬.২ ভিনারয়/রফবাগ/যাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠান 

 র্তম  প্র বল্পয ফাস্তফায়ন অগ্রগরত 

রযদ মন/রযফীক্ষ্ণ 

দারখরকৃত 

প্ররতবফদন 

৩ ংখ্যা   রক্ষ্যভাৈা       

অজমন      

৬.৩ প্র ল্প রযদ মন/রযফীক্ষ্ণ 

প্ররতবফদবনয সুারয ফাস্তফায়ন  

ফাস্তফায়বনয ায ৩ %   রক্ষ্যভাৈা       

অজমন      

৭. ক্রয়বক্ষ্বৈ শুদ্ধাচায...................৭ 

৭.১ ররএ ২০০৬-এয ধাযা ১১(২) ও ক্রয়-রয ল্পনা ৩ তারযখ ভ:ব্য(অথ ম) ৩০.০৯.২০ রক্ষ্যভাৈা ৩০.৯.২০ -- -- --    
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 াম মক্রবভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচব য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়বনয

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২০-২০২১ 

অথ মফছবযয 

রক্ষ্যভাৈা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাৈা/ 

অজমন 

১ভ 

ক ায়ার্ মায 

২য় 

ক ায়ার্ মায 

৩য় 

ক ায়ার্ মায 

৪থ ম 

ক ায়ার্ মায 

কভার্ 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

ররআয ২০০৮-এয রফরধ ১৬(৬) 

অনুমায়ী ২০২০-২১ অথ ম ফছবযয ক্রয়-

রয ল্পনা  ওবয়ফাইবর্ প্র া 

ওবয়ফাইবর্ 

প্র ারত 

অজমন     

১৩.০৮.২০                                                                                                                                                                      

-- --      

১৩.০

৮.২০                                                                                                                                                                      

৭.২ ই-কর্ন্ডাবযয ভাধ্যবভ ক্রয়  াম ম 

ম্পাদন 

ই-কর্ন্ডাবয ক্রয় 

ম্পন্ন 

৪ %  র 

রফবাগীয় 

প্রধান 

২০% রক্ষ্যভাৈা ০৫% ০৫% ০৫% ০৫%    

অজমন -- -- ০ ০ ০ 

৮. স্বচ্ছতা ও জফাফরদর রিারী যণ…………………….১১ 

৮.১ স্ব স্ব কফা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

(রটিবজনস্ চার্ মায) ফাস্তফায়ন অগ্রগরত 

রযফীক্ষ্ণ  

ফাস্তফায়ন 

অগ্রগরত 

রযফীক্ষ্ণকৃত 

৩ % ভিঃব্যিঃ(প্র) 

 

১০০% রক্ষ্যভাৈা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০

% 

৮.২  াখা/অরধাখা ও আওতাধীন 

/অধস্তন  াম মারয় রযদ মন 

রযদ মন 

ম্পন্ন 

২ ংখ্যা ব্যিঃিঃ/রনিঃ

িঃ/রচফ/ 

 র 

রফবাগীয় 

প্রধান 

      ৫২ রক্ষ্যভাৈা ১৩ ১৩ ১৩ ১৩    

অজমন ১৩ ১৩ ১৩ ১৩       

৫২ 

৮.৩  াখা/অরধাখা ও আওতাধীন 

/অধস্তন  াম মারয় রযদ মন 

প্ররতবফদবনয সুারয ফাস্তফায়ন 

রযদ মন 

প্ররতবফদবনয 

সুারয 

ফাস্তফারয়ত 

২ %  র 

রফবাগীয় 

প্রধান 

৮০% রক্ষ্যভাৈা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০

% 

৮.৪ রচফারয় রনবদ মভারা ২০১৪ 

অনুমায়ী নরথয কেরণ রফন্যা যণ  

নরথ কেরণ 

রফন্যাকৃত 

২ %  র 

রফবাগীয় 

প্রধান 

১০০% রক্ষ্যভাৈা ২৫% ২৫% ২৫% ২৫%    

অজমন ২৫% ২৫% ২৫% ২৫% ১০০

% 

৮.৫ কেরণ রফন্যাকৃত নরথ রফনষ্ট যণ নরথ রফনরষ্টকৃত ২ %  র 

রফবাগীয় 

প্রধান 

১০০% রক্ষ্যভাৈা ২৫% ২৫% ২৫% ২৫%    

অজমন ২৫% ২৫% ২৫% ২৫% ১০০

% 

৯. শুদ্ধাচায ংরিষ্ট এফং দুনীরত প্ররতবযাবধ ায়  অন্যান্য  াম মক্রভ……………..১৫ (অগ্রারধ ায রবরত্তবত নুযনতভ াঁচটি  াম মক্রভ) 

 

৯.১ দক্ষ্ জনফর সৃরষ্টয রবক্ষ্য 

প্রর উযবভন্ট ংরিষ্ট কেক্স অন্যান্য 

রফবাবগ দায়বনয ভাধ্যবভ   াবজয 

সুবমাগ 

 ফদরী/দায়ন। ৩ তারযখ রচফ/ 

ভিঃব্যিঃ 

(প্রািঃ) 

৩০-০৬-২১ রক্ষ্যভাৈা ৩০-০৯-২০ ৩১-১২-২০ ৩১-০৩-২১ ৩০-০৬-২১    

অজমন ১৭-০৯-

২০২০ 

১১-১০-

২০, ০৪-

১১-২০ 

০৩-০২-

২০২১, 

০৪-০২-

১৭-০৫-

২১ 

১০-০৬-

৩০-

০৬-

২১ 
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 াম মক্রবভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচব য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়বনয

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২০-২০২১ 

অথ মফছবযয 

রক্ষ্যভাৈা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাৈা/ 

অজমন 

১ভ 

ক ায়ার্ মায 

২য় 

ক ায়ার্ মায 

৩য় 

ক ায়ার্ মায 

৪থ ম 

ক ায়ার্ মায 

কভার্ 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

২০২১ ২১ 

২৩-০৬-

২১ 

২৪-০৬-

২১ 

৯.২ প্রর উযবভবন্টয চারদা বৈ 

পূফ মফতী াপ্লাইবয়য তারযখ ও 

জীফন ার উবেরখত পযবভর্ ও 

োর্াবফ প্রস্তুত 

উবেরখত পযবভর্ 

ও োর্াবফ 

প্রস্তুত যন 

৩ তারযখ ভিঃব্যিঃ 

(জাবভিঃ 

উিঃভিঃব্যিঃ(

এএএভ) 

৩০-০৬-২১ রক্ষ্যভাৈা -- -- -- ৩০-০৬-২১ --   

অজমন -- -- -- -- -- 

৯.৩ রযবৈয আবরাব  নীরযক্ষ্া 

 াম মক্রবভয রদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

 

রদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন ৩ % রযবৈয 

আবরাব  

দারয়ত্ব প্রাপ্ত 

রফবাগ 

৬০% রক্ষ্যভাৈা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

 

৯.৪ আয় - ব্যাবয়য খাত রবরত্ত  

রাফ উস্থান 

অজমন - ১৭.৫% ১৭.৫% ২৫% ৬০%   

বা ৩ ংখ্যা ভ:ব্য: 

(রাফ)  

০৬টি রক্ষ্যভাৈা ১টি ২টি ১টি ২টি ০৪   

অজমন ১টি  ১টি ১টি ১টি 

৯.৫ অন রাইন কবভন্ট ব্যফস্থা চালূ 

 যা 

যফযা াযীবদয 

অন রাইন ব্যাং  

কবভন্ট। 

৩ তারযখ ভ:ব্য: 

(রাফ)  

৩০-০৬-২১  রক্ষ্যভাৈা   -- -- -- ৩০-০৬-২১ ৩০-

০৬-২১ 

  

অজমন  

--  

--  -- ৩০-০৬-২১ 

১০. শুদ্ধাচায চচ মায জন্য পুযস্কায/প্রবণাদনা প্রদান..............................৩ 

১০.১ শুদ্ধাচায পুযস্কায প্রদান এফং 

পুযস্কাযপ্রাপ্তবদয তারর া ওবয়ফাইবর্ 

প্র া 

প্রদত্ত পুযস্কায। ৩ তারযখ ব্যিঃিঃ/রনিঃ

িঃ/ 

ভ:ব্য(প্রা:) 

৩০-০৬-২১ রক্ষ্যভাৈা -- -- -- ৩০-০৬-২১    

অজমন -- -- -- ২৩-০৬-২১ ২৩-

০৬-২১ 

১১. ১১.  ভ ম-রযবফ উন্নয়ন………………………….২ 

১১.১  ভ ম-রযবফ উন্নয়ন (স্বাস্থযরফরধ 

অনুযণ/টিওএন্ডইভুি অব বজা 

ভারাভার রফনষ্ট যণ/রযস্কায-

রযচ্ছন্নতা বৃরদ্ধ ইতযারদ) 

উন্নত  ভ ম-

রযবফ। 

২ ংখ্যা 

ও 

তারযখ 

  ভিঃব্যিঃ 

(প্রাান) 

২  

ও  

৩০-০৬-২১ 

রক্ষ্যভাৈা -- -- -- ২ ও  

৩০-০৬-২১ 

   

অজমন -- -- ১ ২ ও  

৩০-০৬-২১ 

২  

ও  

৩০-

০৬-

২১ 
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 াম মক্রবভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচব য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়বনয

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২০-২০২১ 

অথ মফছবযয 

রক্ষ্যভাৈা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাৈা/ 

অজমন 

১ভ 

ক ায়ার্ মায 

২য় 

ক ায়ার্ মায 

৩য় 

ক ায়ার্ মায 

৪থ ম 

ক ায়ার্ মায 

কভার্ 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১২. অথ ম ফযাি....................................................................৩ 

১১.১ শুদ্ধাচায  ভ ম-রয ল্পনায় 

অন্তমভুি রফরবন্ন  াম মক্রভ ফাস্তফায়বনয 

জন্য ফযািকৃত  অবথ ময আনুভারন  

রযভাণ 

ফযািকৃত অথ ম। ৩ রক্ষ্ 

র্া া 

রচফ/ভ:ব্য 

(প্রা:) 

৭.০০ রক্ষ্যভাৈা ১.৫ ১.৫ ১.৫ ২.৫    

অজমন ০.৭ ১.০০ ১.৫ ২.৫ ৫.৭ 

১৩. রযফীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন…………………………….৮ 

১৩.১ ভিনারয়/রফবাগ/যাষ্ট্রীয় 

প্ররতষ্ঠান  র্তম  প্রণীত জাতীয় শুদ্ধচায 

ক ৌর  ভ ম-রয ল্পনা, ২০২০-২১ স্ব 

স্ব ভিণারয় এফং ওবয়ফাইবর্ 

আবরাে যণ। 

প্রণীত  ভ ম-

রয ল্পনা দারখর 

ও আবরােকৃত। 

২ তারযখ কপা ার 

বয়ন্ট ও 

যবয়র দত্ত 

০৪-০৮-২০ রক্ষ্যভাৈা ০৪-৮-২০ -- -- --    

অজমন ২৯-০৭-২০ -- -- -- ২৯-

০৭-

২০ 

১৩.২ রনধ মারযত ভবয় ত্রৈভার  

রযফীক্ষ্ণ প্ররতবফদন ভরিরযলদ 

রফবাবগ দারখর ও স্ব স্ব ওবয়ফাইবর্ 

আবরাে যণ 

ত্রৈভার  

প্ররতবফদন 

দারখরকৃত ও 

আবরােকৃত। 

২ ংখ্যা কপা ার 

কপা ার 

বয়ন্ট ও 

যবয়র দত্ত 

৪ রক্ষ্যভাৈা      ১      ১       ১       ১    

অজমন ১ ১ ১ ১ ৪ 

১৩.৩ আওতাধীন দপ্তয/ংস্থা (প্রবমাজয 

কক্ষ্বৈ)   র্তম  দারখরকৃত জাতীয় 

শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-রয ল্পনা ও 

রযফীক্ষ্ণ  প্ররতবফদবনয ওয 

রপেব্যা  প্রদান 

রপেব্যা  

বা/ ভ মারা 

অনুরষ্ঠত। 

৪ তারযখ   রক্ষ্যভাৈা -- -- -- -- --  ভাঠ 

ম মাবয়য 

 াম মারয় 

নাই রফধায় 

প্রবমাজযনব

। 

অজমন -- -- -- -- -- 

 

 

 


