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                                                     দপ্তর/সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম পরর ল্পনা ও অগ্রগরত পররবীক্ষণ  াঠামর্া, ২০১৯-২০২০ 

  

দপ্তর/সংস্থার নার্: ক্ষুদ্র নৃমগাষ্ঠীর সাংস্কৃরত  ইনরিটিউট, খাগড়াছরড়                                                        র্ন্ত্রণালয়/ রবভামগর নার্: সংস্কৃরত রবষয়  র্ন্ত্রণালয় 

কার্ বক্রগমর নাম কম বসম্পাদন সূচক  সূচগকর 

মান 

একক  িাস্তিািয়ন 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যাতি/পদ 

২০১৯-২০ 

অর্ বিছগরর 

লক্ষ্যমাত্রা 

 

লক্ষ্যমাত্রা/অেবন 

িাস্তিায়ন অগ্র তি পতরিীক্ষ্ণ ২০১৯-২০ অতেবি 

মান 

মন্তব্য 

১ম 

জকায়াট বার 

২য় 

জকায়াট বার 

৩য় 

জকায়াট বার 

৪র্ ব 

জকায়াট বার 

জমাট 

অেবন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

 

১. প্রাতিষ্ঠাতনক ব্যিস্থা.................................................................১১ 

 

১.১ ননতিকিা কতমটির সভা অনুতষ্ঠি সভা ৬ সংখ্যা উপপতরচালক ৪ লক্ষ্মাত্রা ১ ১ ১ ১    

অেবন ১    

১.২ ননতিকিা কতমটির সভার তসদ্ধান্ত 

িাস্তিায়ন 

িাস্তিাতয়ি তসদ্ধান্ত ৫ % উপপতরচালক ১০০% লক্ষ্মাত্রা ২৫% ৫০% ৭৫% ১০০%    

অেবন ২৫%    

 

২. দক্ষ্িা ও ননতিকিার উন্নয়ন ....................................................৭ 

 

২.১ অংশীেগনর (stakenholder) 

অংশগ্রহগণ সভা 

অনুতষ্ঠি সভা ১ সংখ্যা প্রতশক্ষ্ক (সকল) ৪ লক্ষ্মাত্রা ১ ১ ১ ১    

অেবন ১    

 ২.২ অংশীেগনর অংশগ্রহগণ সভার 

তসদ্ধান্ত িাস্তিায়ন 

অনুতষ্ঠি সভা ২ সংখ্যা উপপতরচালক ৪      লক্ষ্মাত্রা ১ ১ ১ ১    

অেবন ১    

২.৩ কম বকিবা-কম বচারীগদর অংশগ্রহগণ 

চাকতর সংক্রান্ত তিতভন্ন প্রতশক্ষ্ণ 

আগয়ােন 

প্রতশক্ষ্ণার্ী ২ সংখ্যা উপপতরচালক ১২ েন  লক্ষ্মাত্রা ১২েন ১২েন ১২েন ১২েন    

অেবন ১২েন - - - 

২.৪ কম বকিবা-কম বচারীগদর অংশগ্রহগণ 

সুশাসন সংক্রান্ত প্রতশক্ষ্ণ আগয়ােন 

প্রতশক্ষ্ণার্ী ২ সংখ্যা উপপতরচালক ১২ েন লক্ষ্মাত্রা ১২েন ১২েন ১২েন ১২েন -   

অেবন ১২ েন - - - 
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কার্ বক্রগমর নাম কম বসম্পাদন সূচক  সূচগকর 

মান 

একক  িাস্তিািয়ন 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যাতি/পদ 

২০১৯-২০ 

অর্ বিছগরর 

লক্ষ্যমাত্রা 

 

লক্ষ্যমাত্রা/অেবন 

িাস্তিায়ন অগ্র তি পতরিীক্ষ্ণ ২০১৯-২০ অতেবি 

মান 

মন্তব্

র্ ১ম 

জকায়াট বার 

২য় 

জকায়াট বার 

৩য় 

জকায়াট বার 

৪র্ ব 

জকায়াট বার 

জমাট 

অেবন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

 

৩. শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক আইন/তিতি/নীতিমালা/ম্যানুগয়ল ও প্রজ্ঞাপন/পতরপত্র-এর প্রগয়া /িাস্তিায়ন এিং প্রগর্ােয জক্ষ্গত্র খসড়া প্রণয়ন..................১০ 

 

৩.১ পাঠকগদর লাইগেতর ব্যিহার 

সংক্রান্ত নীতিমালা প্রনয়ণ 

উপপতরচালক  ৪ িাতরখ উপপতরচালক ১৫-০১-২০ লক্ষ্মাত্রা - ১৫-০১-২০ - - -   

অেবন -    

৩.২ ভতিব, িই তিতত্র এিং 

অতিগটাতরয়াম ভাড়া সংক্রান্ত 

নীতিমালা প্রণয়ন 

উপপতরচালক  ৩ িাতরখ উপপতরচালক  ১৫-০১-২০ লক্ষ্মাত্রা - ১৫-০১-২০ - -    

অেবন -    

৩.৩ দাতয়ত্ব িণ্টন/প্রতশক্ষ্ণ রুটিন 

নিতর 

উপপতরচালক  ৩ িাতরখ উপপতরচালক ১৫-১০-১৯ লক্ষ্মাত্রা ১৫-১০-১৯ - - -    

অেবন ১৫-১০-১৯    

 

৪. ওগয়িসাইগট জসিািক্স হালনা াদকরণ...............................................১৪ 

 

 

৪.১ জসিা সংক্রান্ত জটাল তি নম্বরসমূহ 

স্ব স্ব িথ্য িািায়গন দৃশ্যমানকরণ 

জসিািক্স 

হালনা াদকৃি 

৩ িাতরখ কতম্পউটার প্রতশক্ষ্ক ১৫-১০-১৯ 

১৫-০১-২০ 

১৫-০৪-২০ 

১৫-০৭-২০ 

লক্ষ্মাত্রা ১৫-১০-১৯ ১৫-০১-২০ ১৫-০৪-২০ ১৫-০৭-২০    

অেবন ১৫-১০-১৯    

৪.২ স্ব স্ব ওগয়িসাইগট শুদ্ধাচার 

জসিািক্স হালনা াদকরণ   

জসিািক্স 

হালনা াদকৃি 

৩ িাতরখ কতম্পউটার প্রতশক্ষ্ক ১৫-১০-১৯ লক্ষ্মাত্রা ১৫-১০-১৯ - - -    

অেবন ১৫-১০-১৯    

৪.৩ স্বপ্রগণাতদি িথ্র্ প্রকাশ 

তনগদ বতশকা হালনা াদ কগর 

ওগয়িসাইগট প্রকাশ  

জসিািক্স 

হালনা াদকৃি 

৩ িাতরখ কতম্পউটার প্রতশক্ষ্ক ১৫-০১-২০      লক্ষ্মাত্রা - ১৫-০১-২০ - -    

অেবন -    

৪.৪ স্ব স্ব ওগয়িসাইগট িথ্য অতিকার 

জসিািক্স হালনা াদকরণ 

জসিািক্স 

হালনা াদকৃি 

৩ িাতরখ কতম্পউটার প্রতশক্ষ্ক ১৫-০১-২০ লক্ষ্মাত্রা - ১৫-০১-২০ - -    

অেবন -    

৪.৫ স্ব স্ব ওগয়িসাইগটর অতভগর্া  

প্রতিকার ব্যিস্থা (GRS) জসিািক্স 

হালনা াদকরণ 

িথ্য িািায়ন 

হালনা াদকৃি 

২ িাতরখ কতম্পউটার প্রতশক্ষ্ক ১৫-০১-২০ লক্ষ্মাত্রা - ১৫-০১-২০ - -    

অেবন -    
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কার্ বক্রগমর নাম কম বসম্পাদন 

সূচক  

সূচগকর 

মান 

একক  িাস্তিািয়ন 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যাতি/পদ 

২০১৯-২০ 

অর্ বিছগরর 

লক্ষ্যমাত্রা 

 

লক্ষ্যমাত্রা/অেবন 

িাস্তিায়ন অগ্র তি পতরিীক্ষ্ণ ২০১৯-২০২০ অতেবি 

মান 

মন্তব্য 

১ম 

জকায়াট বার 

২য় 

জকায়াট বার 

৩য় 

জকায়াট বার 

৪র্ ব 

জকায়াট বার 

জমাট 

অেবন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

 

৫.সুশাসন প্রতিষ্ঠা..............................................................৫ 

 

৫.১ উত্তম চচ বার িাতলকা প্রণয়ন কগর 

মতন্ত্রপতরষদ তিভাগ  জপ্ররণ 

উত্তম চচ বার 

িাতলকা জপ্রতরি 

২ িাতরখ উপপতরচালক 

ও  

কতম্পউটার প্রতশক্ষ্ক 

২০-০৭-১৯ লক্ষ্মাত্রা ২০-০৭-১৯  - - -    

অেবন ২০-০৭-১৯    

৫.১ (ক) লাইগেতরি আসা পাঠকগদর 

েন্য পাঠচক্র এিং পুরস্কার প্রদান  

উত্তম চচ বার 

িাতলকা জপ্রতরি 

- িাতরখ  উপপতরচালক ও 

তমউতেয়াম 

তকউগরটর 

১৫-০১-২০   লক্ষ্মাত্রা - ১৫-০১-২০   - -    

অেবন - -   

৫.১ (খ) অতভিািক/জসিাগ্রহীিাগদর 

িসার ব্যিস্থা করা 

উত্তম চচ বার 

িাতলকা জপ্রতরি 

- িাতরখ উপপতরচালক 

 

১৫-০১-২০   লক্ষ্মাত্রা - ১৫-০১-২০   - -    

অেবন -    

৫.১ ( ) ক্ষুদ্র নৃগ াষ্ঠীগদর সাংস্কৃতিক 

ঐতিগহযর সাগর্ সম্পবতকি  াছ- াছাতল 

তনগয় বৃক্ষ্গরাপন ও িা ান সৃেন 

উত্তম চচ বার 

িাতলকা জপ্রতরি 

- িাতরখ উপপতরচালক ও নাট্য 

প্রতশক্ষ্ক 

 

১৫-১০-১৯ লক্ষ্মাত্রা ১৫-১০-১৯ - - -    

অেবন ১৫-১০-১৯    

৫.১ (ঘ) িাতষ বক িনগভােন উত্তম চচ বার 

িাতলকা জপ্রতরি 

- িাতরখ  উপপতরচালক ও 

নাট্য প্রতশক্ষ্ক 

 

০১-০২-২০/ 

৩০-০৩-২০ 

লক্ষ্মাত্রা - - ১৫-০৪-২০ -    

অেবন ১৩-০৭-১৯    

৫.১ (ঙ) স্কুল পর্ বাগয়র ছাত্র-ছাত্রীগদর 

িাস্ততিক জ্ঞান অেবগনর লগক্ষ্য র্াদুঘর 

পতরদশ বন 

উত্তম চচ বার 

িাতলকা জপ্রতরি 

- সংখ্যা উপপতরচালক ও 

তমউতেয়াম 

তকউগরটর 

৩টি স্কুগলর 

ছাত্র-ছাত্রী 

লক্ষ্মাত্রা ৩০-১২-১৯ ৩০-০১-২০ ২৭-০২-২০ -    

অেবন -    

৫.২ িাংলাগদশ োিীয় তিতেটাল 

আতকবগটকচার- এর জ াকাল পগয়ন্ট ও 

তিকল্প জ াকাল পগয়ন্ট কম বকিবা তনগয়া  

ও ওগয়িসাইগট প্রকাশ 

অত স আগদশ 

ও ওগয়িসাইগট 

প্রকাতশি 

২ িাতরখ উপপতরচালক ১০-০৭-১৯ লক্ষ্মাত্রা ১০-০৭-১৯ - - -    

অেবন ১০-০৭-১৯    

৫.৩ েনস্বার্ ব সংতিষ্ট িথ্য প্রকাশ 

(সুরক্ষ্া প্রদান) তিতিমালা, ২০১৭-এর 

তিতি ৪ অনুসাগর “জিতে গনগটি 

অত সার” তনগয়া  ও ওগয়িসাইগট 

প্রকাশ 

ওগয়িসাইগট 

প্রকাতশি 

১ িাতরখ উপপতরচালক ১০-০৭-১৯ লক্ষ্মাত্রা ১০-০৭-১৯ - - -    

অেবন -    
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কার্ বক্রগমর নাম কম বসম্পাদন 

সূচক  

সূচগকর 

মান 

একক  িাস্তিািয়ন 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যাতি/পদ 

২০১৯-২০ 

অর্ বিছগরর 

লক্ষ্যমাত্রা 

 

লক্ষ্যমাত্রা/অেবন 

িাস্তিায়ন অগ্র তি পতরিীক্ষ্ণ ২০১৯-২০ অতেবি 

মান 

মন্তব্য 

১ম 

জকায়াট বার 

২য় 

জকায়াট বার 

৩য় 

জকায়াট বার 

৪র্ ব 

জকায়াট বার 

জমাট 

অেবন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৬. প্রকগল্পর জক্ষ্গত্র শুদ্ধাচার………………………………………..৬ 

৬.১ প্রকগল্পর িাতষ বক ক্রয় 

অনুগমাদন 

পতরকল্পনা 

অনুগমাতদি 

১ % উপপতরচালক ১০০% লক্ষ্যমাত্র ২৫%    ৫০% ৭৫% ১০০%    

অেবন ২৫% -   

৬. এতিতপ িাস্তিায়ন অগ্র তি িাস্তিায়গনর 

অগ্র তির 

প্রতিগিদন 

২ % উপপতরচালক ১০০% লক্ষ্যমাত্র ২৫% ৫০% ৭৫% ১০০%    

অেবন ২৫%    

৬.৩ দপ্তর/সংস্থা কর্তবক প্রকগল্পর 

িাস্তিায়ন অগ্র তি 

পতরদশ বন/পতরিীক্ষ্ণ 

পতরদশ বন/পর

ত িীক্ষ্ণ 

প্রতিগিদন 

২ সংখ্যা উপপতরচালক ৪টি লক্ষ্যমাত্র ১৫-১০-১৯ ১৫-০১-২০   ১৫-০৪-২০ ১৫-০৭-২০    

অেবন ১৫-১০-১৯ -   

৬.৪ প্রকল্প পতরদশ বন/পতরিীক্ষ্ণ 

প্রতিগিদগনর সুপাতরশ িাস্তিায়ন 

সুপাতরশ 

িাস্তিায়গনর 

প্রতিিগদন 

১ % উপপতরচালক ১০০% লক্ষ্যমাত্র ২৫% ৫০% ৭৫% ১০০%    

অেবন ২৫% -   

 

৭.ক্রয় জক্ষ্গত্র শুদ্ধাচার.............................................৬ 

৭.১ তপতপএ ২০১৬-এর িারা ১১(২) 

ও তপতপআর ২০০৮-এর তিতি 

১৬(৬) অনুর্ায়ী ২০১৮-

১৯অর্ বিছগরর ক্রয় পতরকল্পনা 

ওগয়ি সাইগট প্রকাশ 

ওগয়ি সাইগট 

প্রকাতশি 

৩ িাতরখ উপপতরচালক ১৫-০১-২০  লক্ষ্মাত্রা - ১৫-০১-২০ - -    

অেবন -    

৭.২ ই-জটন্ডার/ই-তেতপ-এর মাধ্যগম 

ক্রয় কার্ ব সম্পাদন 

ওগয়ি সাইগট 

প্রকাতশি 

৩ িাতরখ উপপতরচালক - লক্ষ্মাত্রা - - - -    

অেবন -    

 

৮. স্বচ্ছিা ও েিািতদতহ শতিশালীকরণ……………………………………১১ 

৮.১ দপ্তর/সংস্থার স্ব স্ব জসিা প্রদান 

প্রতিশ্রুতি(তসটিগেন চাট বার) 

িাস্তিায়ন অগ্র তি পতরিীক্ষ্ণ 

ওগয়িসাইগট 

প্রকাতশি 

 

 

 

৩ িাতরখ উপপতরচালক ১৫-১০-১৯ লক্ষ্মাত্রা ১৫-১০-১৯ - - -    

অেবন ১৫-১০-১৯    
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কার্ বক্রগমর নাম কম বসম্পাদন 

সূচক  

সূচগকর 

মান 

একক  িাস্তিািয়ন 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যাতি/পদ 

২০১৯-২০ 

অর্ বিছগরর 

লক্ষ্যমাত্রা 

 

লক্ষ্যমাত্রা/অেবন 

িাস্তিায়ন অগ্র তি পতরিীক্ষ্ণ ২০১৯-২০ অতেবি 

মান 

মন্তব্য 

১ম 

জকায়াট বার 

২য় 

জকায়াট বার 

৩য় 

জকায়াট বার 

৪র্ ব 

জকায়াট বার 

জমাট 

অেব

ন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৮.২ দপ্তর/সংস্থার শাখা অতিশাখা/ 

অতিনস্থ অত স পতরদশ বন 

পতরদশ বন 

প্রতিগিদন 

২ িাতরখ  

উপপতরচালক 

 

- লক্ষ্মাত্রা - - - -    

অেবন -    

৮.৩ দপ্তর/সংস্থার শাখা/ অতিশাখা/ 

অতিনস্থ অত স পতরদশ বন 

প্রতিগিদগনর সুপাতরশ িাস্তিায়ন 

িাস্তিায়ন 

প্রতিগিদন 

২ িাতরখ 
উপপতরচালক 

 

- লক্ষ্মাত্রা - - - -    

অেবন -    

৮.৪ সতচিালয় তনগদ বশমালা ২০১৪ 

অনুর্ায়ী নতর্র জেতণতিন্যাস করণ 

পতরদশ বন 

প্রতিগিদন 

২ িাতরখ 

উপপতরচালক 

১৫-১০-১৯ লক্ষ্মাত্রা ১৫-১০-১৯ - - -    

অেবন -    

৮.৫ জেতণ তিন্যাসকৃি নতর্ 

তিনষ্টকরণ 

নতর্ 

তিনষ্টকরগণর 

োতরকৃি পত্র 

২ িাতরখ 

উপপতরচালক 

১৫-০১-২০ লক্ষ্মাত্রা -  ১৫-০১-২০ - -    

অেবন -    

 

৯. শুদ্ধাচার সংতিষ্ট এিং দুনীতি প্রতিগরাগি সহায়ক অন্যান্য কার্ বক্রম........................................৩ 

৯.১ তিতেটাল হাতেরার ব্যিহার ওগয়ি সাইগট 

প্রকাতশি 

১ িাতরখ 
উপপতরচালক 

১৫-১০-১৯ লক্ষ্মাত্রা ১৫-১০-১৯ - - -    

অেবন -    

৯.২ অনলাইগন ভতিব এিং টাকা 

েমা  

ওগয়ি সাইগট 

প্রকাতশি 

০০.৫০ িাতরখ উপপতরচালক ও 

কতম্পউটা প্রতশক্ষ্ক 

০১-০১-২০ লক্ষ্মাত্রা - ০১-০১-২০ - -    

অেবন -    

৯.৩ অনলাইগন িই তিতক্র এিং টাকা 

েমা 

ওগয়ি সাইগট 

প্রকাতশি 

০০.৫০ িাতরখ উপপতরচালক ও 

কতম্পউটা প্রতশক্ষ্ক 

০১-০১-২০ লক্ষ্মাত্রা - ০১-০১-২০ - -    

অেবন -    

৯.৪ অনলাইগনর মাধ্যগম 

অতিগটাতরয়াম বুতকং এিং টাকা 

েমা 

ওগয়ি সাইগট 

প্রকাতশি 

০০.৫০ িাতরখ উপপতরচালক ও 

কতম্পউটা প্রতশক্ষ্ক 

০১-০১-২০ লক্ষ্মাত্রা - ০১-০১-২০ - -    

অেবন -    

৯.৫  ণ শুনাতনর আগয়ােন ওগয়ি সাইগট 

প্রকাতশি 

০০.৫০ িাতরখ উপপতরচালক ১৫-১০-১৯ 

১৫-০৪-২০  

লক্ষমাৈা ১৫-১০-১৯ - ১৫-০৪-২০ -    

অেবন -    
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কার্ বক্রগমর নাম কম বসম্পাদন 

সূচক  

সূচগকর 

মান 

একক  িাস্তিািয়ন 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যাতি/পদ 

২০১৯-২০ 

অর্ বিছগরর 

লক্ষ্যমাত্রা 

 

লক্ষ্যমাত্রা/অেবন 

িাস্তিায়ন অগ্র তি পতরিীক্ষ্ণ ২০১৯-২০ অতেবি 

মান 

মন্তব্য 

১ম 

জকায়াট বার 

২য় 

জকায়াট বার 

৩য় 

জকায়াট বার 

৪র্ ব 

জকায়াট বার 

জমাট 

অেব

ন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১০. শুদ্ধাচার চচ বার েন্য পুরস্কার/প্রগণাদনা প্রদান……………………………………৭ 

১০.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান প্রদত্ত পুরস্কার ৪ িাতরখ 
উপপতরচালক 

১৫-০৭-২০ লক্ষ্মাত্রা - - - ১৫-০৭-২০    

অেবন -    

১০.২ ২০১৮-১৯ অর্ বিছগর 

শুদ্ধাচার পুরস্কারপ্রাপ্তগদর 

িাতলকা ওগয়িসাইগট প্রকাশ 

ওগয়িসাইগট 

প্রকাতশি 

   ৩ িাতরখ 

উপপতরচালক 

- লক্ষ্মাত্রা - - - -    

অেবন -    

 

১১. অর্ ব িরাদ্ধ............................................................১০ 

  

১১.১ শুদ্ধাচার কম ব-পতরকল্পনায় 

অন্তবভুি তিতভন্ন কার্ বক্রম 

িাস্তিায়গনর েন্য িরাদ্ধকৃি 

অগর্ বর আনুমাতনক পতরমাণ 

িরাদ্ধকৃি অর্ ব ১০ লক্ষ্ 

টাকা 
উপপতরচালক 

৩.০০ লক্ষ্মাত্রা ২৫% ৫০% ৭৫% ১০০%    

অেবন - -   

১২. পতরিীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন................................................১০   

১২.১ দপ্তর/সংস্থা কর্তবক প্রণীি 

োিীয় শুদ্ধাচার জকৌশল কম ব-

পতরকল্পনা, ২০১৯-২০ স্ব স্ব 

মন্ত্রণালয়/তিভাগ  দাতখল ও স্ব স্ব 

ওগয়িসাইগট আপগলাি করণ 

ওগয়িসাইগট 

প্রকাতশি 

৪ িাতরখ 

উপপতরচালক 

১০-০৭-১৯      লক্ষ্মাত্রা ১০-০৭-১৯ - - -    

অেবন ১০-০৭-১৯    

১২.২ তনি বাতরি সমগয় নত্রমাতসক 

পতরিীক্ষ্ণ প্রতিগিদন স্ব স্ব 

মন্ত্রণালয়/তিভা /রাষ্ট্রীয় 

প্রতিষ্ঠাগনর তিভাগ  দাতখল ও স্ব 

স্ব ওগয়িসাইগট আপগলাি করণ 

ওগয়িসাইগট 

প্রকাতশি 

৪ িাতরখ 

উপপতরচালক 

 লক্ষ্মাত্রা ১৫-১০-১৯ ১৫-০১-২০ ১৫-০৪-২০ ১৫-০৭-২০    

অেবন ০৮-১০-১৯    

১২.৩ আওিািীন 

দপ্তর/সংস্থা(প্রগর্ােয জক্ষ্গত্র) 

কর্তবক দাতখলকৃি োিীয় 

শুদ্ধাচার জকৌশল কম ব-পতরকল্পনা 

ও পতরিীক্ষ্ণ প্রতিগিদগনর উপর 

ত িব্যাক প্রদান 

সভার জনাটিশ 

এিং প্রতিগিদন 

২ িাতরখ 

উপপতরচালক 

      লক্ষ্মাত্রা - - - -    

অেবন -    

 


