
                      জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কর্ ম-পররকল্পনা ( ৪র্ থ ক োয়োর্ থোর ) 

২০২০-২০২১ 

পরররশষ্ট ক 

প্রতিষ্ঠোনের েোম: শহীদ আবদুর রব কেরতেয়োবোি কর্ক্সর্োইল ইতিতেয়োতরিং  নলজ, বতরশোল। 

 োর্ থক্রনমর েোম  ম থেম্পোদে 

সূচ  

 

সূচন র 

মোে 

এ   

 

বোস্তবোয়নের দোতয়ত্বপ্রোপ্ত 

ব্যতি/পদ 

২০২০-

২০২১ 

অর্ থবছনরর 

লক্ষ্যমোত্রো 

বোস্তবোয়ে অগ্রগতি পতরবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  মন্তব্য 

লক্ষ্যমোত্রো/ 

অজথে 

১ম 

ক োয়োর্ থোর 

২য় 

ক োয়োর্ থোর 

৩য় 

ক োয়োর্ থোর 

৪র্ থ ক োয়োর্ থোর কমোর্ 

অজথে 

অতজথ

ি 

মোে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রোতিষ্ঠোতে  ব্যবস্থো………………………………৮ 

১.১ নেতি িো  তমটির 

েভো   

অনুতষ্ঠি েভো ৪ েিংখ্যো ফ োকোল পয়েন্ট 

নেতি িো  তমটি 

৪ লক্ষ্যমোত্রো ১ ১ ১ ১    

অজথে ১ ১ ১ ১  

১.২ নেতি িো  তমটির 

েভোর তেদ্ধোন্ত বোস্তবোয়ে  

বোস্তবোতয়ি 

তেদ্ধোন্ত 

৪ % সংশ্লিষ্ট 

শ্লিক্ষক/কর্ মকর্মা/কর্ মচারী 

     ১০০% লক্ষ্যমোত্রো      ১০০%      ১০০%      ১০০% ১০০%    

অজথে      ১০০% ১০০%      ১০০%    ১০০%  

২. দক্ষ্িো ও নেতি িোর উন্নয়ে……………………..…. ১০ 

২.১ সুশাসন প্ররতষ্ঠার 

রনরর্ত্ত অিংশীজনের 

(stakeholders) 

অিংশগ্রহনণ  েভো 

অনুতষ্ঠি েভো ২ েিংখ্যো অধ্যক্ষ্ ২ লক্ষ্যমোত্রো  ১  ১    

অজথে  ১  ১  

২.২ অিংশীজনের 

অিংশগ্রহনণ  েভোর রসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

বোস্তবোতয়ি 

তেদ্ধোন্ত 

২ % অধ্যক্ষ্ ১০০% লক্ষ্যমোত্রো  ১০০%  ১০০%    

অজথে  ১০০%  ১০০%  

২.৩  ম থ িথো-

 ম থচোরীনদর অিংশগ্রহনণ 

চাকরর সংক্রান্ত প্রতশক্ষ্ণ 

আনয়োজে 

প্রতশক্ষ্ণোর্ী ৩ েিংখ্যো অধ্যক্ষ্ ৩০ লক্ষ্যমোত্রো  ১৫  ১৫    

অজথে  ১৫  ২২  

২.৪  ম থ িথো- ম থচোরীনদর 

অিংশগ্রহনণ সুশোেে 

েিংক্রোন্ত প্রতশক্ষ্ণ 

আনয়োজে 

প্রতশক্ষ্ণোর্ী ৩ েিংখ্যো অধ্যক্ষ্ ৩০ লক্ষ্যমোত্রো  ১৫  ১৫    

অজথে  ১৫  ২২  

৩. শুদ্ধোচোর প্রতিষ্ঠোয় েহোয়  আইে/তবতি/েীতিমোলো/ম্যোনুনয়ল ও প্রজ্ঞোপে/পতরপত্র এর প্রনয়োগ/বোস্তবোয়ে………….১০ 

৩.১ দুনীরত প্ররতররাধ 

রবষয়ক সভা  আনয়োজে  

অনুতষ্ঠি েভো ৫ েিংখ্যো অধ্যক্ষ্ ১ লক্ষ্যমোত্রো  ১      

অজথে  ১    

৩.২ শুদ্ধোচোর রবষয়ক 

আনলোচেো েভো 

 

 

সভা 

আরয়ারজত 

৫ তাররখ অধ্যক্ষ্ ৩১/১২/২০ লক্ষ্যমোত্রো  ৩১/১২/২০      

অজথে  ১৩/১২/২০    

 



 োর্ থক্রনমর েোম  ম থেম্পোদে 

সূচ  

 

সূচন র 

মোে 

এ   

 

বোস্তবোয়নের দোতয়ত্বপ্রোপ্ত 

ব্যতি/পদ 

২০২০-

২০২১ 

অর্ থবছনরর 

লক্ষ্যমোত্রো 

বোস্তবোয়ে অগ্রগতি পতরবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  মন্তব্য 

লক্ষ্যমোত্রো/ 

অজথে 

১ম 

ক োয়োর্ থোর 

২য় 

ক োয়োর্ থোর 

৩য় 

ক োয়োর্ থোর 

৪র্ থ ক োয়োর্ থোর কমোর্ 

অজথে 

অতজথ

ি 

মোে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৪. ওরয়বসাইরে কসবাবক্স  হালনাগাদকরণ..................................৮ 

৪.১ কসবা সংক্রান্ত কোল 

রি নস্বরসমূহ স্ব স্ব িথ্য 

বোিোয়নে দৃশ্যর্ানকরণ   

তথ্য বাতায়রন 

দৃশ্যর্ানকৃত 

১ িোতরখ ICT ক াকাল পরয়ন্ট ৩০/০৯/২০ লক্ষ্যমোত্রো ৩০/০৯/২০       

অজথে ২০/০৮/২০     

৪.২ স্ব স্ব ওনয়বেোইনর্ 

শুদ্ধোচোর কেবোবক্স 

হোলেোগোদ রণ  

কেবোবক্স 

হোলেোগোদকৃি 

২ তাররখ ICT ক াকাল পরয়ন্ট ৩০/০৯/২০ 

৩১//১২/২০ 

৩১/০৩/২১ 

৩০/০৬/২১ 

লক্ষ্যমোত্রো ৩০/০৯/২০ 

 

৩১/১২/২০ 

 

৩১/০৩/২১ 

 

৩০/০৬/২১    

 

 

অজথে ৩০/০৯/২০ ১৫/১১/২০ ১৪/০২/২১ ২৭/০৬/২১  

৪.৩ স্ব স্ব ওনয়বেোইনর্ 

িথ্য অতি োর   কেবোবক্স 

হোলেোগোদ রণ  

কেবোবক্স 

হোলেোগোদকৃি 

২ িোতরখ র্থ্য কর্ মকর্মা ও 

ICT ফ োকোল পয়েন্ট 

৩০/০৯/২০ 

৩১//১২/২০ 

৩১/০৩/২১ 

৩০/০৬/২১ 

লক্ষ্যমোত্রো ৩০/০৯/২০ 

 

৩১/১২/২০ 

 

৩১/০৩/২১ 

 

৩০/০৬/২১    

 

অজথে ৩০/০৯/২০ ২০/১২/২০ ৩০/০৩/২১ ২৭/০৬/২১  

৪.৪ স্ব স্ব ওনয়বেোইনর্র 

অতভনর্োগ প্রতি োর ব্যবস্থো 

(GRS) কেবোবক্স 

হোলেোগোদ রণ 

ওনয়বেোইনর্ 

হোলেোগোদকৃি 

২ িোতরখ GRS ফ োকোল পয়েন্ট ও 

ICT ফ োকোল পয়েন্ট  

৩১/১২/২০ 

৩০/০৬/২১ 

 

লক্ষ্যমোত্রো  ৩১/১২/২০২০ 

 

 ৩০/০৬/২১    

অজথে  ৩১/১২/২০২০  ২৭/০৬/২১  

৪.৫ স্বপ্রনণোতদিভোনব 

প্র োশনর্োগ্য িথ্য 

হোলেোগোদ  নর 

ওনয়বেোইনর্ প্র োশ 

হালনাগাদকৃত 

রনরদ মরশকা 

ওরয়বসাইরে 

প্রকারশত 

১ তাররখ র্থ্য কর্ মকর্মা ও 

ICT ফ োকোল পয়েন্ট 
৩০-০৯-২০ 

৩১-০৩-২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/০৯/২০  ৩১/০৩/২১  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ১০/০৯/২০  ১৪/০৩/২১   

 

৫. সুশাসন প্ররতষ্ঠা……………………………..৭ 

৫.১ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত 

উত্তম চচ থোর িোতল ো 

প্রণয়ে  নর স্ব স্ব 

দপ্তর/সংস্থায় কপ্ররণ 

উত্তম চচ থোর 

িোতল ো 

কপ্রতরি 

৪ িোতরখ ফ োকোল পয়েন্ট 

নৈতর্কর্া কতর্টি 

৩০/০৯/২০ লক্ষ্যমোত্রো ৩০/০৯/২০       

অজথে ২৯/০৯/২০     

৫.২ GRS এর মোধ্যনম 

অতভনর্োগ তেষ্পতত্ত রণ 

অতভনর্োগ 

তেষ্পতত্তকৃি 

৩ % GRS ফ োকোল পয়েন্ট  ৮০% লক্ষ্যমোত্রো - - - ৮০%    

অজথে    ৮০%  

৬. রশক্ষ্া কক্ষ্রত্র শুদ্ধাচার...........................১৪ 

 ৬.১ কসবা প্রদারনর কক্ষ্রত্র 

কররজস্টারর প্ররদয় কসবার 

রববরণ ও কসবাগ্রহীতার 

র্তার্ত সংরক্ষ্ণ 

কররজস্টার 

হালনাগাদকৃত 

৩ তাররখ কররজস্ট্রার শোখো ৩০/০৯/২০ 

৩১/১২/২০ 

৩১/০৩/২১ 

৩০/০৬/২১ 

লক্ষ্যমোত্রো ৩০/০৯/২০ ৩১/১২/২০ ৩১/০৩/২১ ৩০/০৬/২১    

অজথে ২০/০৯/২০ ৩০/১২/২০ ৩১/০৩/২১ ২৭/০৬/২১  



 োর্ থক্রনমর েোম  ম থেম্পোদে 

সূচ  

 

সূচন র 

মোে 

এ   

 

বোস্তবোয়নের দোতয়ত্বপ্রোপ্ত 

ব্যতি/পদ 

২০২০-

২০২১ 

অর্ থবছনরর 

লক্ষ্যমোত্রো 

বোস্তবোয়ে অগ্রগতি পতরবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  মন্তব্য 

লক্ষ্যমোত্রো/ 

অজথে 

১ম 

ক োয়োর্ থোর 

২য় 

ক োয়োর্ থোর 

৩য় 

ক োয়োর্ থোর 

৪র্ থ ক োয়োর্ থোর কমোর্ 

অজথে 

অতজথ

ি 

মোে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৬.২ র্র্ো েমকয় ছোত্র-

ছোত্রীনদর বৃতত্ত প্রদোে। 

বৃরত্ত প্রদান ১ তাররখ কররজস্ট্রার শাখা এবং 

তহেোব শোখো 

৩১/০৩/২১ 

 

লক্ষ্যমোত্রো   ৩১/০৩/২১ 

 

    

অজথে   ০৪/০৩/২১   

৬.৩ রনধ মাররত সর্রয় 

তারিক ধারাবারহক 

মূল্যায়ণ পরীক্ষ্া গ্রহণ । 

তারিক 

ধারাবারহক 

মূল্যায়ণ 

পরীক্ষ্া গ্রহণ 

৩ তাররখ কররজস্ট্রার শাখা এবং 

পরীক্ষ্া করর্টি 

৩০/০৯/২০ 

৩১/১২/২০ 

৩১/০৩/২১ 

৩০/০৬/২১ 

লক্ষ্যমোত্রো ৩০/০৯/২০ ৩১/১২/২০ ৩১/০৩/২১ ৩০/০৬/২১    নরোেো 

পতরতস্থতি

র  োরনণ 

অজথে 

েম্ভব 

হয়তে। 

অজথে      

৬.৪ রনধ মাররত সর্রয় 

ব্যবহাররক ধারাবারহক 

মূল্যায়ণ পরীক্ষ্া গ্রহণ । 

ব্যবহাররক 

ধারাবারহক 

মূল্যায়ণ 

পরীক্ষ্া গ্রহণ 

৩ তাররখ সংরিষ্ট 

রশক্ষ্ক 

৩০/০৯/২০ 

৩১/১২/২০ 

৩১/০৩/২১ 

৩০/০৬/২১ 

লক্ষ্যমোত্রো ৩০/০৯/২০ ৩১/১২/২০ ৩১/০৩/২১ ৩০/০৬/২১    নরোেো 

পতরতস্থতি

র  োরনণ 

অজথে 

েম্ভব 

হয়তে। 

অজথে      

৬.৫ যথা সর্রয় কসরর্স্টার 

ব্যবহাররক  াইনাল 

পরীক্ষ্া গ্রহন। 

ব্যবহাররক 

পরীক্ষ্া গ্রহণ 

৪ েিংখ্যো কররজস্ট্রার শাখা এবং 

পরীক্ষ্া করর্টি 

 লক্ষ্যমোত্রো  ৩১/১২/২০ 

 

 ৩০/০৬/২১    নরোেো 

পতরতস্থতি

র  োরনণ 

অজথে 

েম্ভব 

হয়তে। 

অজথে      

৭. ক্রয়রক্ষ্রত্র শুদ্ধাচার...................৫ 

৭.১ তপতপএ ২০০৬-এর 

িোরো ১১(২) ও তপতপআর 

২০০৮-এর তবতি ১৬(৬) 

অনুর্োয়ী ২০২০-২১ অথ ম 

বছররর ক্রয়-পতর ল্পেো  

ওরয়বসাইরে প্রকাশ 

ক্রয়-

পতর ল্পেো 

ওরয়বসাইরে 

প্রকারশত 

৩ িোতরখ অধ্যক্ষ্ ও ক্রয়  তমটি ৩০-০৯-২০ লক্ষ্যমোত্রো ৩০-০৯-২০  - -   শুধু ক্রয়-

পতর ল্পেো 

 তপ 

অতিদপ্তনর 

পোঠোনি 

হনব 

অজথে ১৭/০৯/২০     

৭.২ ক্রয় করর্টির র্াধ্যরর্ 

ক্রয়কায ম সম্পাদন 

ক্রয় করর্টির 

র্াধ্যরর্ ক্রয় 

সম্পন্ন 

২ % ক্রয়  তমটি     ৮০% লক্ষ্যমোত্রো  

 

    ৮০%  

 

    ৮০%  

 

 

 

 

 

 

অজথে  

 

    ৮০%  

 

    ৮০% 

 

 

 



 োর্ থক্রনমর েোম  ম থেম্পোদে 

সূচ  

 

সূচন র 

মোে 

এ   

 

বোস্তবোয়নের দোতয়ত্বপ্রোপ্ত 

ব্যতি/পদ 

২০২০-

২০২১ 

অর্ থবছনরর 

লক্ষ্যমোত্রো 

বোস্তবোয়ে অগ্রগতি পতরবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  মন্তব্য 

লক্ষ্যমোত্রো/ 

অজথে 

১ম 

ক োয়োর্ থোর 

২য় 

ক োয়োর্ থোর 

৩য় 

ক োয়োর্ থোর 

৪র্ থ ক োয়োর্ থোর কমোর্ 

অজথে 

অতজথ

ি 

মোে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

 

৮. স্বচ্ছিো ও জবোবতদতহ শরিশালী রণ…………………….১২ 

৮.১  স্ব স্ব কেবো প্রদোে 

প্রতিশ্রুতি (তেটিনজেস্ 

চোর্ থোর) হোলেোগোদ রণ, 

বোস্তবোয়ে এবং 

ওরয়বসাইরে প্রকাশ 

কেবো প্রদোে 

প্রতিশ্রুতি  

হোলেোগোদকৃি 

বোস্তবোরয়ত  

এবং 

ওরয়বসাইরে 

প্রকারশত 

৪ % অধ্যক্ষ্ ও ICT ক াকাল 

পরয়ন্ট 

 

১০০% লক্ষ্যমোত্রো ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজথে ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  

৮.২ 

শোখো/অতিশোখো/অরধনস্ত 

অর স পতরদশ থে  

পতরদশ থে 

েম্পন্ন 

২ েিংখ্যো অধ্যক্ষ্ ও তবভোগীয় প্রিোে ৪ লক্ষ্যমোত্রো ১ ১ ১ ১    

অজথে ১ ১ ১ ১  

৮.৩ 

শোখো/অতিশোখো/অরধনস্ত 

অর স  পতরদশ থে 

প্রতিনবদনের সুপোতরশ 

বোস্তবোয়ে 

পতরদশ থে 

প্রতিনবদনের 

সুপোতরশ 

বোস্তবোতয়ি 

২ % অধ্যক্ষ্ ও তবভোগীয় প্রিোে ১০০% লক্ষ্যমোত্রো ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমে ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  

৮.৪ েতচবোলয় 

তেনদ থশমোলো ২০১৪ 

অনুর্োয়ী েতর্র কেতণ 

তবন্যোে রণ  

েতর্ কেতণ 

তবন্যোেকৃি 

২ % প্রশোেে শোখো ১০০% লক্ষ্যমোত্রো    ১০০%    

অজথে    ১০০%  

৮.৫ কেতণ তবন্যোেকৃি 

েতর্ তবেষ্ট রণ 

েতর্ 

তবেরষ্টকৃত 

২ % প্রশোেে শোখো ১০০% লক্ষ্যমোত্রো    ১০০%    

অজথে    ১০০%  

৮.৬ প্রারতষ্ঠারনক 

গণশুনানী আরয়াজন  

গণশুনানী 

আরয়ারজত 

২ েিংখ্যো অধ্যক্ষ্ ১ লক্ষ্যমোত্রো   ১     

 অর্জে   ১   

৯. শুদ্ধোচোর েিংতিষ্ট এবং দুনীরত প্ররতররারধ সহায়ক অন্যোন্য  োর্ থক্রম……………..১৫ (অগ্রারধকার রভরত্তরত ন্যযনতর্ পাঁচটি কায মক্রর্) 

৯.১ কযাম্পাস ধুর্পান ও 

র্াদক মুি কররণ 

সরচতনমূলক সভা 

আনয়োজে  

আরয়ারজত 

েভো 

৩ েিংখ্যো অধ্যক্ষ্  ১ লক্ষ্যমোত্রো  ১      

অজথে  ১    

৯.২ ছাত্র-ছাত্রীরদর র  

ররশদ প্রদান রনরিতকরণ 

 ররশদ প্রদান 

রনরিতকৃত 

৩ % কররজস্ট্রার ও তহেোব শোখো ১০০% লক্ষ্যমোত্রো    ১০০%    

অজথে    ১০০%  

 প্রচোরকৃি ৩ িোতরখ অধ্যক্ষ্ ৩১/০৩/২১ লক্ষ্যমোত্রো   ৩১/০৩/২১     

অজথে   ১৭/০২/২১   



 োর্ থক্রনমর েোম  ম থেম্পোদে 

সূচ  

 

সূচন র 

মোে 

এ   

 

বোস্তবোয়নের দোতয়ত্বপ্রোপ্ত 

ব্যতি/পদ 

২০২০-

২০২১ 

অর্ থবছনরর 

লক্ষ্যমোত্রো 

বোস্তবোয়ে অগ্রগতি পতরবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  মন্তব্য 

লক্ষ্যমোত্রো/ 

অজথে 

১ম 

ক োয়োর্ থোর 

২য় 

ক োয়োর্ থোর 

৩য় 

ক োয়োর্ থোর 

৪র্ থ ক োয়োর্ থোর কমোর্ 

অজথে 

অতজথ

ি 

মোে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৯.৩ Anti-

Ragging কিোগোে 

প্রচোর রণ 

 

৯.৪ বন য়ো তবদুযৎ,পোতে, 

কর্তলন োে ও গ্যোে তবল 

প্রদোে 

বন য়ো  তবল 

প্রদোেকৃি 

৩ % তহেোব শোখো ১০০% লক্ষ্যমোত্রো ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজথে ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

৯.৫ ইভটিতজিং প্রতিনরোি 

রবষয়ক আনলোচেো েভো 

 

আরয়ারজত 

েভো 

৩ েিংখ্যো অধ্যক্ষ্ ১ লক্ষ্যমোত্রো   ১     

অজথে   ১     

১০. শুদ্ধাচার চচ মার জন্য পুরস্কার/প্ররণাদনা প্রদান.............................. ৩ 

১০.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার 

প্রদান এবং 

পুরস্কারপ্রাপ্তরদর তারলকা 

ওরয়বসাইরে প্রকাশ 

প্রদত্ত পুরস্কার ৩ িোতরখ শুদ্ধাচার  তমটি ৩০/০৬/২১ লক্ষ্যমোত্রো    ৩০/০৬/২১   বরাদ্দ না 

থাকায় 

অজথে 

েম্ভব 

হয়তে। 

অজথে      

১১. . কর্ ম-পরররবশ উন্নয়ন..........................................................২ 

 

১১.১ কর্ ম-পরররবশ উন্নয়ন 

(স্বাস্থযরবরধ 

অন্যসরণ/টিওএন্ডইভুি 

অরকরজা র্ালার্াল 

রবনষ্টকরণ/পররষ্কার-

পররচ্ছন্নতা বৃরদ্ধ ইতযারদ)  

উন্নত কর্ ম-

পরররবশ 

২ সংখ্যা 

ও 

িোতরখ 

অধ্যক্ষ্ এবিং প্রশোেে 

শোখো 

৪ এবং 

৩০/০৯/২০ 

৩১/১২/২০ 

৩১/০৩/২১ 

৩০/০৬/২১ 

লক্ষ্যমোত্রো       ১ ও 

(৩০/০৯/২০) 

      ১ ও 

(৩১/১২/২০) 

      ১ ও 

(৩১/০৩/২১) 

 ১ ও 

(৩০/০৬/২১) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

অজথে       ১ ও 

(২০/০৮/২০) 

 

      ১ ও 

(১৯/১০/২০) 

      ১ ও 

(১৯/০১/২১) 

 

 

১ ও 

(২৭/০৬/২১) 

 

১২.অথ ম  বরাদ্দ....................................................................২ 

১২.১ শুদ্ধাচার কর্ ম-

পররকল্পনায় অন্তমভুি 

রবরভন্ন কায মক্রর্ 

বাস্তবায়রনর জন্য 

বরাদ্দকৃত  অনর্ থর 

আন্যর্ারনক পতরমোণ 

বরাদ্দকৃত অথ ম ২ লক্ষ্ 

োকা 

অধ্যক্ষ্ ১ লক্ষ্ োকা লক্ষ্যমোত্রো  ০.৫ লক্ষ্  ০.৫ লক্ষ্   বরাদ্দ না 

থাকায় 

অজথে 

েম্ভব 

হয়তে।  

অজথে  --    



 োর্ থক্রনমর েোম  ম থেম্পোদে 

সূচ  

 

সূচন র 

মোে 

এ   

 

বোস্তবোয়নের দোতয়ত্বপ্রোপ্ত 

ব্যতি/পদ 

২০২০-

২০২১ 

অর্ থবছনরর 

লক্ষ্যমোত্রো 

বোস্তবোয়ে অগ্রগতি পতরবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  মন্তব্য 

লক্ষ্যমোত্রো/ 

অজথে 

১ম 

ক োয়োর্ থোর 

২য় 

ক োয়োর্ থোর 

৩য় 

ক োয়োর্ থোর 

৪র্ থ ক োয়োর্ থোর কমোর্ 

অজথে 

অতজথ

ি 

মোে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১৩. পতরবীক্ষ্ণ ও মূল্যোয়ে…………………………….৪ 

১৩.১ আঞ্চরলক/র্াঠ 

পয মারয়র কায মালয় কর্তমক 

প্রণীত জোিীয় শুদ্ধোচোর 

ক ৌশল  ম থ-পতর ল্পেো, 

২০২০-২১ স্ব স্ব 

ওরয়বসাইরে 

আপরলাডকরণ 

প্রণীি  ম থ-

পতর ল্পেো 

আপরলাডকৃি 

২ তাররখ এনআইএসর াকাল 

পরয়ন্ট  

১৬/০৮/২০ লক্ষ্যমোত্রো ১৬/০৮/২০       

অজথে ১৬/০৮/২০     

১৩.২ তেি থোতরি েমনয় 

নত্রমোতে  পতরবীক্ষ্ণ 

প্রতিনবদে সংরিষ্ট 

দপ্তর/সংস্থায় দোতখল ও স্ব 

স্ব ওরয়বসাইরে 

আপরলাডকরণ 

নত্রমোতে  

প্রতিনবদে 

দোতখলকৃি ও 

আপরলাডকৃি 

২ তাররখ ক াকাল পরয়ন্ট কর্ মকতমা ০৫/১০/২০ 

০৫/০১/২১ 

০৫/০৪/২১ 

২৮/০৬/২১ 

লক্ষ্যমোত্রো ০৫/১০/২০ 

 

০৫/০১/২১ 

 

০৫/০৪/২১ 

 

২৮/০৬/২১    

অজথে ০৫/১০/২০ 

 

০৫/০১/২১ 

 

০৫/০৪/২১ 

 

২৮/০৬/২১  

 

                                                                                                                             

                                                                         

(কমো:আবদুল  োনদর কবপোরী) 

অধ্যক্ষ্ (অঃ দোঃ) ও আহবোয় , নেতি িো  তমটি 

knx` Ave`yi ie †miwbqvevZ 
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