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দপ্তয/ংস্থায জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-রয ল্পনা প্রণয়ন  ফাস্তফায়ন গ্রগরত রযফীক্ষণ  াঠামভা, ২০১৮-১৯ 

 

দপ্তয/ংস্থায নাভ: রফরএ প্রান এ ামেরভ, াফাগ, ঢা া- ১০০০ 

ভয় ারঃ ৩য় প্রারি  (জানুয়ারয- ভাচ ম/২০১৯) 

 াম মক্রমভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

সূচম য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়মনয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০১৮-১৯ 

থ ম ফছমযয 

রক্ষযভাত্রা 

ফাস্তফায়ন গ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০১৮-১৯  ভিব্য 

রক্ষযভাত্রা/ 

জমন 

১ভ 

ক ায়ার্ মায 

২য় 

ক ায়ার্ মায 

৩য় 

ক ায়ার্ মায 

৪থ ম 

ক ায়ার্ মায 

কভার্ 

জমন 

রজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারন  ব্যফস্থা……………………………….১১ 

১.১ ননরত তা  রভটিয বা   নুরষ্ঠত বা 

৪ ংখ্যা 

দস্য-রচফ 

ননরত তা 

 রভটি 

০৪ টি 

রক্ষযভাত্রা ০১ ০১ ০১ ০১    

জমন ০১ টি ০১টি ০১টি  
 

১.২  ননরত তা  রভটিয বায রদ্ধাি 

ফাস্তফায়ন  

ফাস্তফারয়ত 

রদ্ধাি 
৪ % ঐ ১০০% 

রক্ষযভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

জমন ১০০% ১০০% ১০০%   

১.৩ স্ব স্ব ময়ফাআমর্ শুদ্ধাচায কফাফক্স 

ারনাগাদ যণ 

কফাফক্স 

ারনাগাদকৃত ১ তারযখ অআরটি াখা 
তৃতীয় ভাময 

৩য় প্তাম 

রক্ষযভাত্রা কমেম্বয রেমম্বয ভাচ ম জুন    

জমন 
ারনাগা

দকৃত 

ারনাগাদ

কৃত 

ারনাগাদ

কৃত 
 

 

১.৪ উত্তভ চচ মায (Best Practice) 

তারর া প্রণয়ন  ময ভরিরযলদ রফবামগ 

কপ্রযণ 

উত্তভ চচ মায 

তারর া 

কপ্ররযত 

২ তারযখ প্রান াখা 
অগস্ট/ 

২০১৮ 

রক্ষযভাত্রা ২৭ অগস্ট ২০১৮ তারযখ প্রান াখায স্মায  নং- ০৫.০২.০০০০.০২৪.০০.০২২.  

১৭- ৪৭৭ এয ভাধ্যমভ উত্তভ চচ মায তারর া ভরিযলদ রফবামগ কপ্রযমণয জন্য 

জনপ্রান ভিণারময় দারখর  যা ময়মছ।  জমন 

২. দক্ষতা  ননরত তায উন্নয়ন……………..………….৭ 

২.১ ংীজমনয (stakeholder) 

ংগ্রমণ  বা 

নুরষ্ঠত বা ২ ংখ্যা প্রান াখা ০২ টি 

রক্ষযভাত্রা ০১ টি ০১ টি -- -- (১) ২২ কমেম্বয ২০১৮ 

প্ররক্ষণাথীমদয ভন্বময় NIS 

Workshop নুরষ্ঠত য় 

(২) ১২ নমবম্বয, ২০১৮ তারযখ 

এ ামেরভয  র  ভ ম তমা-

 ভ মচাযী ভন্বময় শুদ্ধাচায 

রফলময় বা  যা ময়মছ 

জমন ০১ টি ০১ টি 
রক্ষযভাত্রা রজমত 

ময়মছ 

২.২  ভ ম তমা- ভ মচারযমদয ংগ্রমণ 

রনয়রভত উরহরত রফরধভারা ১৯৮২; 

য ারয  ভ মচারয অচযণ রফরধভারা ১৯৭৯ 

এফং রচফারয় রনমদ মভারা'১৪ ম্পম ম 

মচতনতা বৃরদ্ধমূর  বা/ প্ররক্ষণ  

অময়াজন। নুরূ ন্যান্য রফরধ/রফধান 

ম্পম ম অমরাচনা (প্রমমাজয কক্ষমত্র) 

ংগ্রণ াযী

/প্ররক্ষণাথী 
৩ ংখ্যা প্রান াখা ৫৪ জন 

রক্ষযভাত্রা 

 

 

-- ১৮ জন ১৮ জন ১৮ জন 

   

জমন 

-- -- --  

 

২.৩ জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর রফলময় 

 ভ ম তমা- ভ মচারযমদয প্ররক্ষণ প্রদান 
প্ররক্ষণাথী ২ ংখ্যা প্রান াখা ৫৪ জন 

রক্ষযভাত্রা -- ১৮ জন ১৮ জন ১৮ জন ১২ নমবম্বয, ২০১৮ তারযখ 

এ ামেরভয মেরন  মক্ষ  

 ভ ম তমা- ভ মচারযমদয 

প্ররক্ষণ প্রদান  যা য়। 

জমন -- ৫৫ জন 
রক্ষযভাত্রা রজমত 

ময়মছ 
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দপ্তয/ংস্থায নাভ: রফরএ প্রান এ ামেরভ, াফাগ, ঢা া- ১০০০ 

 াম মক্রমভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

সূচম য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়মনয

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০১৮-১৯ 

থ মফছমযয 

রক্ষযভাত্রা 

ফাস্তফায়ন গ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  ভিব্য 

রক্ষযভাত্রা/ 

জমন 

১ভ 

ক ায়ার্ মায 

২য় 

ক ায়ার্ মায 

৩য় 

ক ায়ার্ মায 

৪থ ম 

ক ায়ার্ মায 

কভার্ 

জমন 

রজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৩. শুদ্ধাচায প্ররতষ্ঠায় ায়  অআন/রফরধ/নীরতভারা/ম্যানুময়র  প্রজ্ঞান/রযত্র –এয ফাস্তফায়ন এফং প্রমমাজযমক্ষমত্র খড়া প্রণয়ন………….১০ 

৩.১ প্ররক্ষণ ম্যানুময়র নুমায়ী  

      প্ররক্ষণ রযচারনা 
অআন  প্রান 

প্ররক্ষণ ক া ম 
৫ ংখ্যা 

প্ররক্ষণ 

াখা 
০৫ টি 

রক্ষযভাত্রা ০৩ টি -- ০২ টি  -- (১)  ১১০তভ. ১১১তভ  

১১২তভ অআন  প্রান 

ক া ম চরভান যময়মছ। 
জমন 

০৩ টি -- ০৩ টি  

৩.২ প্ররক্ষণ মূল্যায়ন দ্ধরত, ২০১৭ 

নুমায়ী ক াম ময মূল্যায়ন 
ক া ম মূল্যায়ন 

প্ররতমফদন 
৫ ংখ্যা 

েকু. এযান্ড 

আবযালুময়ন 

াখা 

১২ টি 

রক্ষযভাত্রা ০৩ টি ০৩ টি ০৩ টি ০৩ টি  

জমন 
০৩ টি ০৩ টি ০৬ টি  

৪. তথ্য রধ ায ম্পর মত  াম মক্রভ  ……………….১৪ 

৪.১ স্ব-স্ব ময়ফাআমর্ তথ্য রধ ায   

অআ ন ারনাগাদ যণ  কফাফক্স 

ারনাগাদকৃত 
১ তারযখ 

তথ্য প্রযুরি 

াখা 

৩১ অগস্ট/ 

২০১৮ 

রক্ষযভাত্রা 
৩১ অগস্ট 

 
-- -- -- 

 

  

জমন 
ারনাগাদ

কৃত 
-- -- -- 

 

৪.২ তথ্য রধ ায অআমনয অতায়  

দারয়ত্বপ্রাপ্ত  ভ ম তমা  রফ ল্প দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

 ভ ম তমায নরাআন প্ররক্ষণ ম্পাদন 

নরাআন 

প্ররক্ষমণয 

নদ প্রাপ্ত 

২ তারযখ 

রফ ল্প 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

 ভ ম তমা 

৩১ 

রেমম্বয 

/২০১৮  

রক্ষযভাত্রা -- রেমম্বয -- -- 

 
জমন 

তথ্য রধ ায অআমনয অতায়  এ ামেরভয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত  ভ ম তমা  রফ ল্প দারয়ত্বপ্রাপ্ত  ভ ম তমায 

নরাআন প্ররক্ষণ ম্পন্ন ময়মছ। 

৪.৩ দুদম  হারত র্রাআন নম্বয ১০৬ 

(কর্ার রি) স্ব স্ব তথ্য ফাতায়মন 

ংযুি যণ এফং তা  ভ ম তমা-

 ভ মচারযমদযম  ফরত যণ 

তথ্য ফাতায়মন 

ংমমারজত  

 ভ ম তমা-

 ভ মচারয 

ফরত 

১ তারযখ 
তথ্য প্রযুরি 

াখা 

৩১ অগস্ট/ 

২০১৮ 

রক্ষযভাত্রা ৩১ অগস্ট -- -- -- 

 

  

জমন 

৩১ অগস্ট তারযমখয ভমধ্য দুদম  হারত র্রাআন 

নম্বয ১০৬ (কর্ার রি) এ ামেরভয তথ্য ফাতায়মন 

ংযুি  যা ময়মছ এফং তা এ ামেরভয  র 

 ভ ম তমা- ভ মচারযম  ফরত  যা ময়মছ। 

 

৪.৪ তথ্য ফাতায়মন ংমমারজত ংরিষ্ট 

তথ্যমূ ারনাগাদ যণ  
তথ্য ফাতায়ন 

ারনাগাদকৃত 
২ তারযখ 

তথ্য প্রযুরি 

াখা 
রনয়রভত 

রক্ষযভাত্রা রনয়রভত রনয়রভত রনয়রভত রনয়রভত 

 

  

জমন 
ারনাগাদ

কৃত 

ারনাগাদ

কৃত 

ারনাগাদ

কৃত 
 

 

৪.৫  তথ্য রধ ায অআন. ২০০৯; 

জনস্বাথ ম ংরিষ্ট তথ্য প্র া (সুযক্ষা) 

অআন, ২০১১ এফং জনস্বাথ ম ংরিষ্ট তথ্য 

প্র া (সুযক্ষা) রফরধভারা, ২০১৭ ম্পম ম 

 ভ ম তমা- ভ মচারযমদযম  ফরত যণ 

 ভ ম তমা-

 ভ মচারয 

ফরত 

৬ ংখ্যা প্রান াখা ৫৪ জন 

রক্ষযভাত্রা -- ১৮ জন ১৮ জন ১৮ জন 

প্ররক্ষণ প্রদামনয উমযাগ 

গ্রণ  যা ময়মছ। জমন -- -- --  

৪.৬ স্ব-প্রমণারদত তথ্য প্র া রনমদ মর া 

ারনাগাদ  ময ময়ফাআমর্ প্র া 

ময়ফাআমর্ 

প্র ারত 
২ তারযখ 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

 ভ ম তমা  

রফ ল্প 

 ভ ম তমা 

৩১ 

রেমম্বয/ 

২০১৮ 

রক্ষযভাত্রা -- রেমম্বয -- --    

জমন -- ৮০% 

স্ব-প্রমণারদত তথ্য প্র া রনমদ মর া প্রণয়ন 

 যা ময়মছ।  তৃমমক্ষয নুমভাদনক্রমভ 

ময়ফাআমর্ প্র া  যা মফ। 
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 াম মক্রমভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

সূচম য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়মনয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০১৮-১৯ 

থ মফছমযয 

রক্ষযভাত্রা 

ফাস্তফায়ন গ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  ভিব্য 

রক্ষযভাত্রা/ 

জমন 

১ভ 

ক ায়ার্ মায 

২য় 

ক ায়ার্ মায 

৩য় 

ক ায়ার্ মায 

৪থ ম 

ক ায়ার্ মায 

কভার্ 

জমন 

রজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৫. আ-গবমন মন্স ফাস্তফায়ন……………………….১৩ 

৫.১ দাপ্তরয   ামজ নরাআন কযন্স 

রমস্টভ (আ-কভআর/এএভএ) -এয 

ব্যফায 

আ-কভআর/ 

এএভএ 

ব্যফহৃত 

২ %  র াখা ১০০% রক্ষযভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

জমন ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  

৫.২ রবরে/নরাআন/কর্রর- নপামযন্স 

অময়াজন (স্কাআ/ ম্যামন্জায , বাআফায 

ব্যফায) 

নুরষ্ঠত  

 নপামযন্স 

৩ ংখ্যা প্রান 

াখা 

০২ টি রক্ষযভাত্রা -- -- ০১ টি ০১ টি   

জমন -- -- --  

৫.৩ দাপ্তরয   র  ামজ আউরনম াে 

ব্যফায  

আউরনম াে 

ব্যফহৃত 

২ % প্রান 

াখা 

১০০% রক্ষযভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

জমন ১০০% ১০০% ১০০%   

৫.৪ আ-কর্ন্ডায/আ-রজর-এয ভাধ্যমভ ক্রয় 

 াম ম ম্পাদন 

আ-কর্ন্ডায 

ম্পারদত  

২ % কফা াখা ৫০% রক্ষযভাত্রা -- -- -- ৫০% ক্রয় াম মক্রভ শুরু মর  

আ-রজরমত ম্পন্ন  যা মফ। জমন -- -- --  

৫.৫ দপ্তয/ংহায় চালুকৃত নরাআন/  

আ-কফায ব্যফায ংক্রাি  াম মক্রভ 

রযফীক্ষণ  

নরাআন/ আ-

কফায ব্যফায 

রযফীক্ষণকৃত 

৩ %  র াখা ১০০% রক্ষযভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

জমন ১০০% ১০০% ১০০%   

৫.৬ কাস্যার রভরেয়ায ব্যফায  ময 

নাগরয  ভস্যায ভাধান  

ভস্যা 

ভাধানকৃত 

১ %  র াখা ১০০% রক্ষযভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

জমন ১০০% ১০০% ১০০%   

৬. উদ্ভাফনী উমযাগ  কফা দ্ধরত জী যণ…………….….৫ 

৬.১ ফারল ম  উদ্ভাফন  ভ ম-রয ল্পনা 

২০১৮-১৯ প্রণয়ন  ভ ম-রয ল্পনা 

প্রণীত 
১ তারযখ 

আমনামবন 

 রভটি 

৩১ অগস্ট/ 

২০১৮ 

রক্ষযভাত্রা ৩১ অগস্ট -- -- --    

জমন 

০৫ অগস্ট ২০১৮ তারযখ ফারল ম  উদ্ভাফন  ভ ম-

রয ল্পনা ২০১৮-১৯ প্রণয়ন  যা ময়মছ এফং 

এ ামেরভয ময়ফাআমর্ প্র া  যা ময়মছ।  

 

৬.২ ফারল ম  উদ্ভাফন  ভ মরয ল্পনায় 

িমভুি  াম মক্রভ ফাস্তফায়ন  

ফাস্তফারয়ত 

উদ্ভাফনী  াম মক্রভ 
২ % 

আমনামবন 

 রভটি 
৮০% 

রক্ষযভাত্রা ২৫% ৫০% ৭০% ৮০%  

জমন ৩০% ৬০% ৭০%  

৬.৩ চালুকৃত উদ্ভাফন উমযাগ/  

      জীকৃত কফা রযফীক্ষণ 

চালুকৃত কফা 

রযফীক্ষণকৃত 
২ ংখ্যা 

আমনামবন 

 রভটি 
০২ টি 

রক্ষযভাত্রা -- -- ০২ টি   

জমন -- -- ০২ টি  
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 াম মক্রমভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

সূচম য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়মনয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০১৮-১৯ 

থ মফছমযয 

রক্ষযভাত্রা 

ফাস্তফায়ন গ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  ভিব্য 

রক্ষযভাত্রা/ 

জমন 

১ভ 

ক ায়ার্ মায 

২য় 

ক ায়ার্ মায 

৩য় 

ক ায়ার্ মায 

৪থ ম 

ক ায়ার্ মায 

কভার্ 

জমন 

রজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৭. স্বচ্ছতা  জফাফরদর রিারী যণ…………………...১৬ 

৭.১ ররএ ২০০৬-এয ধাযা ১১(২)  

ররঅয ২০০৮-এয রফরধ ১৬(৬) 

নুমায়ী ক্রয়-রয ল্পনা ২০১৮-১৯ প্রণয়ন 

ক্রয়-রয ল্পনা 

প্রণীত 
৩ তারযখ কফা াখা 

৩১ জুরাআ/ 

২০১৮ 

রক্ষযভাত্রা ৩১ জুরাআ -- -- --    

জমন এ ামেরভয ক্রয়-রয ল্পনা ২০১৮-১৯ প্রণয়ন  যা ময়মছ। 
৭.২ স্ব স্ব ময়ফাআমর্য রবমমাগ 

প্ররত ায ব্যফস্থা (GRS) কফাফক্স 

ারনাগাদ যণ 

ময়ফাআমর্ 

ারনাগাদকৃত 
১ তারযখ 

তথ্য প্রযুরি 

াখা 
রনয়রভত 

রক্ষযভাত্রা রনয়রভত রনয়রভত রনয়রভত রনয়রভত    

জমন 
ারনাগাদ

কৃত 

ারনাগাদ

কৃত 

ারনাগাদ

কৃত 
 

 

৭.৩ দপ্তয/ংহায কফা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

(রটিমজনস্ চার্ মায) ফাস্তফায়ন গ্রগরত 

রযফীক্ষণ 

ফাস্তফায়ন 

গ্রগরত 

রযফীক্ষণকৃত 

৪ % 
প্রান 

াখা 
১০০% 

রক্ষযভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

জমন ১০০% ১০০% ১০০%  
 

৭.৪ দপ্তয /ংহায াখা/রধাখা 

রযদ মন/অ রস্ম  রযদ মন   
রযদ মন/ 

অ রস্ম  

রযদ মন ম্পন্ন 

২ ংখ্যা 
প্রান 

াখা 
০৪ টি 

রক্ষযভাত্রা ০১ টি ০১ টি ০১ টি ০১ টি    

জমন ০১ 

০১ 

(প্ররক্ষণ 

াখা) 

০১ (তথ্য 

প্রযুরি 

াখা) 

 

 

৭.৫ রচফারয় রনমদ মভারা ২০১৪ এয 

নুমায়ী  নরথয কেণী রফন্যা যণ  

নরথ কেণী 

রফন্যাকৃত 

৪ %  র াখা ১০০% রক্ষযভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

জমন ১০০% ১০০% ১০০%   

৭.৬ গণশুনানী অময়াজন/ প্ররক্ষণাথীমদয 

রন র্ মত ক া ম রপেব্যা  গ্রণ 

অময়ারজত 

গণশুনানী/ 

রপেব্যা  

কন 

অময়াজন 

২ ংখ্যা 

প্রান 

াখা/ক া ম 

ম্যামনজমভ

ন্ট র্ীভ 

০৪ টি রক্ষযভাত্রা ০১ টি ০১ টি ০১ টি ০১ টি    

জমন ০২ টি 

(জুরাআ, 

অগস্ট/ 

২০১৮) 

০৪ টি 

(কমেম্বয

, 

মটাফয, 

নমবম্বয/ 

২০১৮) 

০৩ টি 

(জানুয়ারয, 

কপব্রুয়ারয, 

ভাচ ম, 

২০১৯) 

  

৮. দপ্তয/ংস্থায শুদ্ধাচায ংরিষ্ট ন্যান্য  াম মক্রভ……………..৬ (রনমদ মর ায় ংমমারজত তারর া কথম   ভমক্ষ ৩টি  াম মক্রভ রনফ মাচন  যমত মফ) 

৮.২ দপ্তমযয কফামূল্য/রপ গ্রমণয কক্ষমত্র 

গৃীত মথ ময যরদ প্রদান রনরিত যণ 

যরমদয 

ভাধ্যমভ 

কফামূল্য গৃীত 

২ % রাফ াখা ১০০% 

রক্ষযভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

জমন 
১০০% ১০০% ১০০%   

৮.১ ফম য়া রফদুযৎ, ারন  জ্বারানীয রফর 

প্রদান 

ফম য়া রফর 

প্রদানকৃত 
২ % কফা াখা ১০০% 

রক্ষযভাত্রা ৫০% ৭০% ৯০% ১০০%    

জমন ৬০% ৯০% ৯০%   

৮.২ রফদুযৎ, ারন  জ্বারানীয 

(কতর/গ্যা) এয ােয়ী/মফ মাত্তভ ব্যফায 

রনরিত যণ 

ােয়ী ব্যফায 

রনরিতকৃত ২ % কফা াখা ১০০% 

রক্ষযভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%   

জমন 
১০০% ১০০% ১০০%   

 



Page 5 of 5 
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 াম মক্রমভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

সূচম য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়মনয

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০১৮-১৯ 

থ মফছমযয 

রক্ষযভাত্রা 

ফাস্তফায়ন গ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  ভিব্য 

রক্ষযভাত্রা/ 

জমন 

১ভ 

ক ায়ার্ মায 

২য় 

ক ায়ার্ মায 

৩য় 

ক ায়ার্ মায 

৪থ ম 

ক ায়ার্ মায 

কভার্ 

জমন 

রজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৯. শুদ্ধাচায চচ মায জন্য পুযস্কায/প্রমণাদনা প্রদান..............................৩ 

৯.১ ‘শুদ্ধাচায পুযস্কায  প্রদান  নীরতভারা, 

২০১৭’ এফং ভরিরযলদ রফবামগয 

১৩.৩.২০১৮ তারযমখয ০৪.০০.০০০০. 

৮২২.১৪.০৪২.১৬.০৫৩ নম্বয স্পষ্টী যণ 

ত্র নুমায়ী শুদ্ধাচায পুযস্কায প্রদান 

প্রদত্ত পুযস্কায ৩ তারযখ ননরত তা 

 রভটি 

৩১ 

রেমম্বয/ 

২০১৮ 

রক্ষযভাত্রা -- ৩১ 

রেমম্বয 

-- --    

জমন শুদ্ধাচায পুযস্কায/২০১৭ প্রদামনয জন্য নীরতভারা 

কভাতামফ  ০২ (দুআ) জন  ভ মচযীম  শুদ্ধাচায 

পুযস্কায প্রদান  যা ময়মছ। 

 

১০. থ ম ফযাদ্দ....................................................................৫ 

১০.১ শুদ্ধাচায  ভ ম-রয ল্পনায়  িমভুি 

রফরবন্ন  াম মক্রভ ফাস্তফায়মনয জন্য 

ফযাদ্দকৃত  মথ ময অনুভারন  রযভাণ 

ফযাদ্দকৃত থ ম ৫ রক্ষ 

র্া া 

প্রান 

াখা 

৫.০০ রক্ষ 

র্া া 

রক্ষযভাত্রা        

জমন      

১১. রযফীক্ষণ  মূল্যায়ন………………………………১০ 

১১.১ জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-

রয ল্পনা, ২০১৮-১৯ প্রণয়ন  ময 

ভিণারয়/রফবাগ/ যাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠামনয  

রফবামগ দারখর 

প্রণীত  ভ ম-

রয ল্পনা 

দারখরকৃত 

৩ তারযখ 

দস্য-

রচফ 

ননরত তা 

 রভটি 

২৫ জুন/১৮ 

রক্ষযভাত্রা 
 ভ ম-রয ল্পনা দারখরকৃত 

স্মায  নং- ৪৯; তারযখঃ ২৫ জুন ২০১৮ 

   

জমন 

 

১১.২ রনধ মারযত ভময় নত্রভার  

রযফীক্ষণ  প্ররতমফদন ভিণারয়/ 

রফবাগ/যাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠামনয  রফবামগ 

দারখর 

নত্রভার  

প্ররতমফদন 

দারখরকৃত 

২ তারযখ 

দস্য-

রচফ 

ননরত তা 

 রভটি 

প্ররত ৪থ ম 

ভাময ১ভ 

প্তা 

রক্ষযভাত্রা 

০৭ 

মটাফয 

/২০১৮ 

০৭ 

জানুয়ারয/২

০১৯ 

০৭ এরপ্রর/ 

২০১৯ 

২৭ 

জুন/ 

২০১৯ 

   

জমন ৬/৯/১৮ ২০/১২/১৮ ২৮/০৩/১৯   

১১.৩ অতাধীন অঞ্চরর /ভাঠ 

ম মাময়য  াম মারয়ম  জাতীয়  শুদ্ধাচায 

ক ৌর  ভ ম-রয ল্পনা, ২০১৮-১৯ 

প্রণয়মনয রনমদ মনা প্রদান 

প্রদত্ত 

রনমদ মনা 
১ তারযখ প্রমমাজয নয় প্রমমাজয নয় 

রক্ষযভাত্রা 

প্রমমাজয নয় 

জমন 

১১.৪ অতাধীন অঞ্চরর /ভাঠ 

ম মাময়য  াম মারময় জাতীয়  শুদ্ধাচায 

ক ৌর  ভ ম-রয ল্পনা, ২০১৮-১৯ 

প্রণয়মনয রনরভত্ত  ভ মারা অময়াজন 

অময়ারজত 

 ভ মারা 
২ তারযখ প্রমমাজয নয় প্রমমাজয নয় 

রক্ষযভাত্রা 

প্রমমাজয নয় 

জমন 

১১.৫ অতাধীন অঞ্চরর /ভাঠ 

ম মাময়য  াম মারয়  তৃম  

প্রণীত/দারখরকৃত  জাতীয় শুদ্ধাচায 

ক ৌর রযফীক্ষণ প্ররতমফদমনয য 

রপেব্যা  প্রদান 

নুরষ্ঠত 

রপেব্যা  বা 
২ ংখ্যা প্রমমাজয নয় প্রমমাজয নয় 

রক্ষযভাত্রা 

প্রমমাজয নয় 

জমন 

 


