
নর্ থ-ওয়েস্ট পাওোর জেনায়রশন জ াম্পানী লিলিয়েড 

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা ২০১৯-২০২০ 

৩ে জ াোে থার (োনুোলর/২০২০- িার্ থ/২০২০) এর অগ্রগলি প্রলিয়েদন 

 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যরি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

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………………………………৮ 

১.১ ননরত তা  রর্টির সভা   অনুরষ্ঠত সভা ৪ সংখ্যা ননলি িা  লিটি  ৫ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ২  ৪  

অজমন ১ ১ ১   

১.২ ননরত তা  রর্টির সভার রসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন  

বাস্তবারয়ত রসদ্ধান্ত ৪ % ননলি িা  লিটি/ 

দপ্তর প্রধান 

৭০%  

(সে থদা) 

লক্ষ্যর্াত্রা ৭০% ৭০% ৭০% ৭০%  ৪  

অজমন ৮২% ৭০% ৯২%   

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

২.১ সুশাসন প্রলিষ্ঠার লনলিত্ত 

অংশীজমনর (stakeholders) 

অংশগ্রহমণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ২ সংখ্যা লেদ্যযৎ ক ন্দ্র দপ্তর/ 

র্ানবসম্পদ রবভাগ  

২ লক্ষ্যর্াত্রা  ১ ১   ২  

অজমন  ১ ১   

২.২ অংশীজমনর অংশগ্রহমণ  সভার 

লসদ্ধান্ত োস্তোেন 

বাস্তবারয়ত রসদ্ধান্ত ২ % লেদ্যযৎ ক ন্দ্র দপ্তর ৭০%  

(সে থদা) 

লক্ষ্যর্াত্রা  ৭০% ৭০%   ২  

অজমন  ৭০% ১০০%   

২.৩  র্ ম তমা- র্ মচারীকদর অংশগ্রহমণ 

র্া লর সংক্রান্ত লেলিন্ন প্ররশক্ষ্ণ 

আময়াজন 

প্ররশক্ষ্ণার্ী ৩ সংখ্যা িানেসম্পদ লেিাগ ২০০ েন  

(সে থয়িাে) 

লক্ষ্যর্াত্রা ৫০ েন  ৫০ েন ৫০ েন ৫০ েন  ৩  

অজমন ২৯৮ েন ৩০০ েন ১১৪ েন   

২.৪  র্ ম তমা- র্ মচারীকদর অংশগ্রহমণ 

সুশাসন সংক্রান্ত প্ররশক্ষ্ণ আময়াজন 

প্ররশক্ষ্ণার্ী ৩ সংখ্যা িানেসম্পদ লেিাগ ১২০ েন 

(সে থয়িাে) 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০ েন  ৩০ েন  ৩০ েন  ৩০ েন   ৩  

অজমন ৮৯ েন ৪০ েন ৩৫ েন   

৩. শুদ্ধাচার প্ররতষ্ঠায় সহায়  আইন/রবরি/নীরতর্ালা/ম্যানুময়ল ও প্রজ্ঞাপন/পররপত্র-এর বাস্তবায়ন এবং প্রমর্াজয কক্ষ্মত্র খসড়া প্রণয়ন………….১০ 
৩.১ শুদ্ধার্ার প্রলিষ্ঠাে প্রজ্ঞাপন/ 

পলরপত্র োরী    

 

জারীকৃত প্রজ্ঞাপন /পলরপত্র ১০ সংখ্যা িানেসম্পদ লেিাগ ২ লক্ষ্যর্াত্রা  ১  ১  ১০  

অজমন  ১    

৪. ওয়েেসাইয়ে জসোেক্স হািনাগাদ রণ..................................৮ 

৪.১ জসো সংক্রান্ত জোি লি নস্বরসমূহ 

স্ব স্ব তথ্য বাতায়মন দৃশ্যিান রণ 

িথ্য োিােয়ন দৃশ্যিানকৃি ১ তাররখ িানেসম্পদ/ 

আইলসটি লেিাগ 

১৫/৯/২০১৯ 

১৫/১২/২০১৯ 

১৫/৩/২০২০ 

১৫/৬/২০২০ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১৫/৯/২০১৯ 

 

১৫/১২/২০১৯ 

 

১৫/৩/২০২০ 

 

১৫/৬/২০২০  ১  

অজমন ১৫/৯/২০১৯ 

 

১৫/১২/২০১৯ 

 

১৫/৩/২০২০   

৪.২ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্ শুদ্ধাচার 

কসবাবক্স হালনাগাদ রণ  

কসবাবক্স হালনাগাদকৃত ২ িালরখ আইলসটি লেিাগ ১৫/৯/২০১৯ 

১৫/১২/২০১৯ 

১৫/৩/২০২০ 

১৫/৬/২০২০ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১৫/৯/২০১৯ 

 

১৫/১২/২০১৯ 

 

১৫/৩/২০২০ 

 

১৫/৬/২০২০  ২  

অজমন 

 

১৫/৯/২০১৯ 

 

১৫/১২/২০১৯ 

 

১৫/৩/২০২০    



 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যরি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

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 

 

 

৪.৩ স্বপ্রমণারদত তথ্য প্র াশ 

লনয়দ থলশ া হািনাগাদ  য়র 

ওময়বসাইমর্ প্র াশ 

হালনাগাদকৃত রনমদ মরশ া 

ওময়বসাইমর্ প্র ারশত 

১ তাররখ জ াম্পালন সলর্োিে/ 

আইলসটি লেিাগ 

১৫/৯/২০১৯ 

১৫/১২/২০১৯ 

১৫/৩/২০২০ 

১৫/৬/২০২০ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১৫/৯/২০১৯ 

 

১৫/১২/২০১৯ 

 

১৫/৩/২০২০ 

 

১৫/৬/২০২০  ১  

অজমন ২৬/৮/২০১৯ ১৫/১২/২০১৯ 

 

১৫/৩/২০২০   

৪.৪ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্ তথ্য অরি ার   

কসবাবক্স হালনাগাদ রণ  

কসবাবক্স হালনাগাদকৃত ২ তাররখ আইলসটি লেিাগ ১৫/৯/২০১৯ 

১৫/১২/২০১৯ 

১৫/৩/২০২০ 

১৫/৬/২০২০ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১৫/৯/২০১৯ 

 

১৫/১২/২০১৯ 

 

১৫/৩/২০২০ 

 

১৫/৬/২০২০  ২  

অজমন ১৫/৯/২০১৯ 

 

১৫/১২/২০১৯ 

 

১৫/৩/২০২০   

৪.৫ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্র অরভমর্াগ 

প্ররত ার ব্যবস্থা (GRS) কসবাবক্স 

হালনাগাদ রণ 

ওময়বসাইমর্ 

হালনাগাদকৃত 

২ তাররখ আইলসটি লেিাগ ১৫/৯/২০১৯ 

১৫/১২/২০১৯ 

১৫/৩/২০২০ 

১৫/৬/২০২০ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১৫/৯/২০১৯ 

 

১৫/১২/২০১৯ 

 

১৫/৩/২০২০ 

 

১৫/৬/২০২০  ২  

অজমন ০৭/০৭/২০১৯ 

 

১৫/১২/২০১৯ 

 

১৫/৩/২০২০   

৫. সুশাসন প্রলিষ্ঠা……………………………..৬ 

৫.১ উত্তর্ চচ মার তারল া প্রণয়ন  মর 

স্ব স্ব িন্ত্রণািে/রবভামগ কপ্ররণ 

উত্তর্ চচ মার তারল া কপ্রররত ৩ তাররখ ননলি িা  লিটি/ 

িানেসম্পদ লেিাগ 

৩০/০৯/২০১৯ লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/০৯/২০১৯     ৩  

অজমন ২১/০৯/২০১৯     

৫.২ োংিায়দশ োিীে লডলেোি 

আল থয়ে র্ার-এর জ া াি পয়েন্ট ও 

লে ল্প জ া াি পয়েন্ট  ি থ িথা 

লনয়োগ ও ওয়েেসাইয়ে প্র াশ 

জ া াি পয়েন্ট ও লে ল্প 

জ া াি পয়েন্ট লনয়োগকৃি 

ও ওয়েেসাইয়ে প্র ালশি 

২ তাররখ প্রধান প্রয় ৌশিী 

(লপএন্ডলড)/ 

ম্যায়নোর (আইলসটি) 

২৯/০৮/২০১৯ লক্ষ্যর্াত্রা ২৯/০৮/২০১৯     

২ 

 

অজমন ২৫/০৮/২০১৯     

৫.৩ েনস্বার্ থ সংলিষ্ট িথ্য প্র াশ 

(সুরক্ষা প্রদান) লেলধিািা, ২০১৭-এর 

লেলধ ৪ অনুসায়র “জডলেগয়নয়েড 

অল সার” লনয়োগ ও ওয়েেসাইয়ে 

প্র াশ 

“জডলেগয়নয়েড অল সার” 

লনয়োগকৃি ও ওয়েেসাইয়ে 

প্র ালশি 

১ তাররখ িানেসম্পদ / 

জ াম্পালন সলর্ে/ 

আইলসটি লেিাগ 

২৯/০৮/২০১৯ লক্ষ্যর্াত্রা ২৯/০৮/২০১৯     

১ 

 

অজমন ২৫/০৮/২০১৯     

৬. প্র য়ল্পর জক্ষয়ত্র শুদ্ধার্ার...........................৯ 

৬.১ প্র য়ল্পর বারষ ম  ক্রয় পরর ল্পনা 

অনুমর্াদন 

অনুমর্ারদত ক্রয় পরর ল্পনা ২ তাররখ লনে থাহী পলরর্াি  

(লপএন্ডলড) 

৩০/০৯/২০১৯ লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/০৯/২০১৯     ২  

অজমন ৩০/০৬/১৯     

৬.২ এরিরপ বাস্তবায়ন অগ্রগরত অগ্রগরতর হার ১ % লনে থাহী পলরর্াি  

(লপএন্ডলড) 

১০০% 

(সে থয়িাে)  

লক্ষ্যর্াত্রা ১৫% ৩৫% ৬৫% ১০০%  ১  

অজমন ০.৩৪% ৭২.৬১% ৯১.২৫%   

৬.৩ প্র মল্পর বাস্তবায়ন অগ্রগরত 

পররদশ মন/ পররবীক্ষ্ণ 

দারখলকৃত প্ররতমবদন ৩ সংখ্যা লনে থাহী পলরর্াি  

(লপএন্ডলড) 

 

 

৬ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ২ ২ ১  ৩  

অজমন ১ 

 

২ ৬   



 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যরি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

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 

  

 

৬.৪ প্র ল্প পররদশ মন/পররবীক্ষ্ণ 

প্ররতমবদমনর সুপাররশ বাস্তবায়ন 

বাস্তবায়মনর হার ৩ % লনে থাহী পলরর্াি  

(লপএন্ডলড)/ প্র ল্প 

পলরর্াি  

৮০% (সে থদা) লক্ষ্যর্াত্রা ৮০% ৮০% ৮০% ৮০%  ৩  

অজমন 
১০০% ১০০% ৯৮.০৮%  

 

৭. ক্রেয়ক্ষয়ত্র শুদ্ধার্ার...................৭ 

৭.১ রপরপএ ২০০৬-এর িারা ১১(২) ও 

রপরপআর ২০০৮-এর রবরি ১৬(৬) 

অনুর্ায়ী ২০১৯-২০ অর্ থ েছয়রর ক্রয়-

পরর ল্পনা  ওয়েেসাইয়ে প্র াশ 

ক্রয়-পরর ল্পনা ওয়েেসাইয়ে 

প্র ালশি 

৩ তাররখ লনে থাহী পলরর্াি  

(প্রয় ৌশি)/ লনে থাহী 

পলরর্াি  

(লপএন্ডলড)/ক্রে 

লেিাগ/ প্র ল্প দপ্তর/ 

লেদ্যুৎ জ ন্দ্র  

০৫/০৯/২০১৯ লক্ষ্যর্াত্রা ০৫/০৯/২০১৯     ৩  

অজমন ০৪/০৭/১৯     

৭.২ ই-জেন্ডায়রর র্াধ্যমর্ ক্রয়  ার্ ম 

সম্পাদন (পূিথ  াে) 

ই-কর্ন্ডাজর ক্রে সম্পন্ন ৪ % লনে থাহী পলরর্াি  

(প্রয় ৌশি)/ ক্রে 

লেিাগ 

৫০% (সে থদা) লক্ষ্যর্াত্রা ৫০% ৫০% ৫০% ৫০%  ৪  

অজমন ১০০%  ১০০% ১০০%   

৮. স্বচ্ছতা ও জবাবরদরহ শলিশািী রণ…………………….১২ 

৮.১ স্ব স্ব কসবা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

(রসটিমজনস্ চার্ মার) প্রণেন ও 

বাস্তবায়ন  

কসবা প্রদান প্ররতশ্রুরত প্রণীি 

ও োস্তোলেি 

২ % স ি দপ্তর প্রধান/ 

িানেসম্পদ লেিাগ 

৬০% (সে থদা) লক্ষ্যর্াত্রা ৬০% ৬০% ৬০% ৬০%  ২  

অজমন ১০০% ১০০% ১০০%   

৮.২ শাখা/অরিশাখা এেং অধীনস্থ 

অল স পররদশ মন  

পররদশ মন 

সম্পন্ন 

২ সংখ্যা প্রধান লনে থাহী 

 ি থ িথা/ লনে থাহী 

পলরর্াি  

১২ (সে থয়িাে) লক্ষ্যর্াত্রা ৩ ৩ ৩ ৩  ২  

অজমন ৯ ১০ ৭   

৮.৩ শাখা/অরিশাখা এেং অধীনস্থ 

অল য়সর পররদশ মন প্ররতমবদমনর 

সুপাররশ বাস্তবায়ন 

পররদশ মন প্ররতমবদমনর 

সুপাররশ বাস্তবারয়ত 

২ % সংলিষ্ট দপ্তর/ লেিাগ ৬০% (সে থদা) লক্ষ্যর্াত্রা ৬০% ৬০% ৬০% ৬০%  ২  

অজমন ৬০% ১০০% ১০০%   

৮.৪ সরচবালয় রনমদ মশর্ালা ২০১৪ 

অনুর্ায়ী নরর্র কেরণ রবন্যাস রণ  

নরর্ কেরণ রবন্যাসকৃত ৩ % স ি দপ্তর ৮০% (সে থদা) লক্ষ্যর্াত্রা ৮০% ৮০% ৮০% ৮০%  ৩  

অজমন ৮০% ৮০% ১০০%   

৮.৫ কেরণ রবন্যাসকৃত নরর্ রবনষ্ট রণ নরর্ রবনলষ্টকৃি ৩ % স ি দপ্তর ১০০% 

(সে থয়িাে) 

লক্ষ্যর্াত্রা ২৫% ২৫% ২৫% ২৫%  ৩  

অজমন ২৫% ২৫% ২৫%   

৯. শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এবং দ্যনীরত প্ররতমরামি সহায়  অন্যান্য  ার্ মক্রর্……………..১৫ (অগ্রালধ ার লিলত্তয়ি নুুনিি পাঁর্টি  ার্ থক্রি) 

৯.১ লডলেোি হালেরা লনলিি রণ  লনলিিকৃি ৩ িালরখ িানেসম্পদ লেিাগ ২৫/১১/২০১৯ লক্ষ্যর্াত্রা  ২৫/১১/২০১৯    ৩  

অজমন  ২৫/১১/২০১৯    

৯.২ অলিলনে থাপন ব্যেস্থা 

িদারল  রণ 

িদারল কৃি ৩ িালরখ িানেসম্পদ লেিাগ ২৫/১১/২০১৯ লক্ষ্যর্াত্রা  ২৫/১১/২০১৯    ৩  

অজমন  ২৫/১১/২০১৯    



 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যরি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

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 

৯.৩  ি থ িথা- ি থর্ারীয়দর ছুটি িঞ্জুর 

 ার্ থক্রি লনধ থালরি সিয়ে সম্পন্ন রণ 

সম্পন্নকৃি ৩ % িানেসম্পদ লেিাগ ১০০% (সে থদা) লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  ৩  

অজমন ১০০% ১০০% ১০০%   

৯.৪  ি থ িথা লনয়োয়গ Entry 

Level-এ তৃিীে পক্ষ  তৃথ  লিলখি 

পরীক্ষা গ্রহণ 

 ি থ িথা লনয়োগকৃি ৩ % িানেসম্পদ লেিাগ ১০০% (সে থদা) লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  ৩  

অজমন ১০০% ১০০% ১০০%   

৯.৫ দূনীলিলেয়রাধী সয়র্িনিা বৃলদ্ধর 

েন্য প্রলশক্ষণ 

প্রলশক্ষণ আয়োলেি ৩ % িানেসম্পদ লেিাগ ১০০% (সে থদা) লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  ৩  

অজমন ১০০% ১০০% ১০০%   

১০. শুদ্ধার্ার র্র্ থার েন্য পুরস্কার/প্রয়ণাদনা প্রদান..............................৫ 

১০.১ শুদ্ধার্ার পুরস্কার প্রদান প্রদত্ত পুরস্কার ৩ তাররখ িানেসম্পদ লেিাগ ১৫/০৬/২০২০ লক্ষ্যর্াত্রা    
১৫/০৬/২০২০ 

 ৩  

অজমন      

১০.২ ২০১৮-১৯ অর্ থেছয়র শুদ্ধার্ার 

পুরস্কারপ্রাপ্তয়দর িালি া ওয়েেসাইয়ে 

প্র াশ 

পুরস্কারপ্রাপ্তয়দর িালি া 

ওয়েেসাইয়ে প্র ালশি 

২ িালরখ আইলসটি/ 

িানেসম্পদ লেিাগ 

২৪/০৬/২০১৯ লক্ষ্যর্াত্রা ২৪/০৬/২০১৯     ২  

অজমন ২৪/০৬/২০১৯      

১১. অর্ থ েরাদ্দ....................................................................২ 

১১.১ শুদ্ধার্ার  ি থ-পলর ল্পনাে 

অন্তথভুি লেলিন্ন  ার্ থক্রি োস্তোেয়নর 

েন্য েরাদ্দকৃি  অমর্ মর আনুিালন  

পররর্াণ 

েরাদ্দকৃি অর্ থ ২ িক্ষ ো া ননলি িা  লিটি/ 

িানেসম্পদ লেিাগ 

২৫ িক্ষ  লক্ষ্যর্াত্রা ০৬ িক্ষ  ০৯ িক্ষ ০৫ িক্ষ ০৫ িক্ষ  ২  

অজমন ০৬ িক্ষ  ০৯ িক্ষ ০৫ িক্ষ   

১২. পররবীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন…………………………….৮ 

১২.১ দপ্তর/সংস্হা  তৃথ  প্রণীি                                          

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-

পরর ল্পনা, ২০১৯-২০ স্ব স্ব িন্ত্রণািে 

এেং ওয়েেসাইয়ে আপয়িাড রণ 

প্রণীত  র্ ম-পরর ল্পনা 

আপয়িাডকৃত 

২ িালরখ িানেসম্পদ লেিাগ ০৩/০৭/২০১৯ লক্ষ্যর্াত্রা ০৩/০৭/২০১৯     ২  

অজমন ০৩/০৭/২০১৯     

১২.২ রনি মাররত সর্ময় নত্রর্ারস  

পররবীক্ষ্ণ প্ররতমবদন সংলিষ্ট 

িন্ত্রণািে/লেিায়গ দারখল ও স্ব স্ব 

ওয়েেসাইয়ে আপয়িাড রণ 

নত্রর্ারস  প্ররতমবদন 

দারখলকৃত ও আপয়িাডকৃত 

২ সংখ্যা িানেসম্পদ লেিাগ ১০/০৯/২০১৯ 

১০/১২/২০১৯ 

১০/০৩/২০২০ 

১০/০৬/২০২০ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১০/০৯/২০১৯ ১০/১২/২০১৯ 

 

১০/০৩/২০২০ 

 

১০/০৬/২০২০  ২  

অজমন ০৪/০৭/২০১৯ ০৪/১১/২০১৯ ২১/০১/২০২০   

১২.৩ আওিাধীন আঞ্চলি /িাঠ 

পর্ থায়ের  ার্ থািে  তৃথ  দারখলকৃত 

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-

পরর ল্পনা ও পররবীক্ষ্ণ  প্ররতমবদমনর 

ওপর রিিব্যা  প্রদান 

ল ডব্যা  সিা/ ি থশািা 

অনুলষ্ঠি 

৪ তাররখ িানেসম্পদ লেিাগ ১০/১০/২০১৯ 

০৭/০৪/২০২০ 

লক্ষ্যর্াত্রা  ১০/১০/২০১৯ 

 

 ০৭/০৪/২০২০  ৪  

অজমন  ১০/১০/২০১৯ 

 

   

 


