
12 

 

 দপ্তর/সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা, ২০২০-২০২১ 

                                                                                        দপ্তর/সংস্থার নার্: রপ্তারন উন্নয়ন ব্যুররা 

 

 ার্ মক্ররর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচর র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়রনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মবছররর 

লক্ষ্ুর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

লক্ষ্ুর্াত্রা/ 

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 সরচব 

(প্রশাসন শাখা) 

৪ লক্ষ্ুর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.২ ননরত তা  রর্টির সভার রসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন  

বাস্তবারয়ত 

রসদ্ধান্ত 

৪ % পররচাল  

(স ল) 

১০০ লক্ষ্ুর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

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

২.১ সুশাসন প্রতিষ্ঠার তনতিত্ত 

অংশীজরনর অংশগ্রহরণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ২ সংখ্যা উপ-পররচাল  

 (প্রশাসন শাখা) 
২ লক্ষ্ুর্াত্রা  ১  ১    

অজমন      

২.২ অংশীজরনর অংশগ্রহরণ  সভার 

তসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত 

রসদ্ধান্ত 

২ % উপ-পররচাল  

(প্রশাসন শাখা) 
১০০ লক্ষ্ুর্াত্রা  ৫০  ৫০    

অজমন      

২.৩  র্ ম তমা- র্ মচারীকদর অংশগ্রহরণ 

চাকতর সংক্রান্ত তবতিন্ন প্ররশক্ষ্ণ 

আরয়াজন 

প্ররশক্ষ্ণার্ী ৩ সংখ্যা উপ-পররচাল  

(প্রশাসন শাখা) 
৮০ লক্ষ্ুর্াত্রা ২০ ২০ ২০ ২০    

অজমন      

২.৪  র্ ম তমা- র্ মচারীকদর অংশগ্রহরণ 

সুশাসন সংক্রান্ত প্ররশক্ষ্ণ আরয়াজন 

প্ররশক্ষ্ণার্ী ৩ সংখ্যা উপ-পররচাল  

(প্রশাসন শাখা) 
৮০ লক্ষ্ুর্াত্রা ২০ ২০ ২০ ২০    

অজমন      

৩. শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক আইন/তিতি/নীতিমালা/ম্যানুয়াল ও প্রজ্ঞাপন/পতরপত্র-এর িাস্তিায়ন এিং প্রয াজ্য ক্ষেযত্র খসড়া প্রণয়ন………….১০ 

৩.১.  রপ্তাতন সংক্রান্ত িথ্য 

সংরেযনর জ্ন্য িাংলাযেশ ব্াংক 

ও রপ্তাতন উন্নয়ন ব্যযযরার মযে 

MOU সম্পন্ন 

 

রপ্তাতন সংক্রান্ত 

িথ্য সংরেযনর 

জ্ন্য িাংলাযেশ 

ব্াংক ও রপ্তাতন 

উন্নয়ন ব্যযযরার 

মযে MOU 

সম্পাতেি। 

৫ তাররখ পররচাল  

(নীরত ও 

পরর ল্পনা) 

৩০/৬/২১ লক্ষ্ুর্াত্রা    ৩০/৬/২১    

অজমন      

৩.২ বাংলারদরশ Register 

Exporter System 

(REX)  গাইডলাইন বাস্তবায়ন 

বাংলারদরশ 

Register 

Exporter 

৫ % পররচাল  

(নীরত ও 

পরর ল্পনা) 

১০০ লক্ষ্ুর্াত্রা ২৫ ২৫ ২৫ ২৫    

অজমন      
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 ার্ মক্ররর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচর র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়রনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মবছররর 

লক্ষ্ুর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

লক্ষ্ুর্াত্রা/ 

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 

 System 

(REX)  

গাইডলাইন 

বাস্তবারয়ত 

 

 

৪. ওয়য়বসাইয়ে সসবাবক্স হালনাগাদকরণ.................................৮ 

৪.১ সসবা সংক্রান্ত সোল তি নস্বরসমূহ 

স্ব স্ব তথ্য বাতায়রন দৃশ্যিানকরণ   

 

 

িথ্য বািায়য়ন 

দৃশ্যিানকৃি 

১ তাররখ কপ্রাগ্রার্ার 

(ICT  শাখা) 

৩০-০৯-২০ 

৩০-১২-২০ 

৩০-৩-২১ 

৩০-০৬-২১ 

লক্ষ্ুর্াত্রা ৩০-০৯-২০ ৩০-১২-২০ ৩০-৩-২১ 

 

৩০-০৬-২১    

অজমন      

৪.২ স্ব স্ব ওরয়বসাইরর্ শুদ্ধাচার 

কসবাবক্স হালনাগাদ রণ  

কসবাবক্স 

হালনাগাদকৃত 

২ িাতরখ কপ্রাগ্রার্ার 

(ICT  শাখা) 

৩০-০৯-২০ 

৩০-১২-২০ 

৩০-৩-২১ 

৩০-০৬-২১ 

লক্ষ্ুর্াত্রা ৩০-০৯-২০ ৩০-১২-২০ ৩০-৩-২১ 

 

৩০-০৬-২১    

অজমন      

৪.৩ স্ব স্ব ওরয়বসাইরর্ তথ্য অরি ার   

কসবাবক্স হালনাগাদ রণ  

কসবাবক্স 

হালনাগাদকৃত 

২ তাররখ কপ্রাগ্রার্ার 

(ICT  শাখা) 

৩০-০৯-২০ 

৩০-১২-২০ 

৩০-৩-২১ 

৩০-০৬-২১ 

লক্ষ্ুর্াত্রা ৩০-০৯-২০ ৩০-১২-২০ ৩০-৩-২১ 

 

৩০-০৬-২১    

অজমন      

৪.৪ স্ব স্ব ওরয়বসাইরর্র অরভরর্াগ 

প্ররত ার ব্যবস্থা  কসবাবক্স 

হালনাগাদ রণ 

ওরয়বসাইরর্ 

হালনাগাদকৃত 

২ তাররখ কপ্রাগ্রার্ার 

(ICT  শাখা) 

৩০-০৯-২০ 

৩০-১২-২০ 

৩০-৩-২১ 

৩০-০৬-২১ 

লক্ষ্ুর্াত্রা ৩০-০৯-২০ ৩০-১২-২০ ৩০-৩-২১ 

 

৩০-০৬-২১    

অজমন      

৪.৫ স্বপ্রয়ণাতদিিায়ব প্রকাশয় াগ্য 

িথ্য হালনাগাদ কয়র ওয়য়বসাইয়ে 

প্রকাশ 

হালনাগাদকৃি 

তনয়দ েতশকা 

ওয়য়বসাইয়ে 

প্রকাতশি 

১ িাতরখ কপ্রাগ্রার্ার 

(ICT  শাখা) 

৩০-০৯-২০ 

৩০-১২-২০ 

৩০-৩-২১ 

৩০-০৬-২১ 

লক্ষ্যিাত্রা ৩০-০৯-২০ ৩০-১২-২০ ৩০-৩-২১ 

 

৩০-০৬-২১    

অর্েন        

৫. সুশাসন প্রতিষ্ঠা……………………………..৬  

৫.১ উত্তর্ চচ মার তারল া প্রণয়ন  রর 

স্ব স্ব িন্ত্রণালয়/রবভারগ কপ্ররণ 

উত্তর্ চচ মার 

তারল া কপ্রররত 

৩ তাররখ সরচব 

 (প্রশাসন শাখা) 
৩০-০৯-২০ লক্ষ্ুর্াত্রা ৩০-০৯-

২০ 

      

অজমন      

৫.২ অনলাইন রসরেরর্ অরভরর্াগ 

রনষ্পরত্ত রণ 

অরভরর্াগ 

রনষ্পরত্তকৃত 

৩ % সরচব 

(প্রশাসন শাখা) 
১০০ লক্ষ্ুর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      
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 ার্ মক্ররর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচর র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়রনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মবছররর 

লক্ষ্ুর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

লক্ষ্ুর্াত্রা/ 

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. প্রকয়ের সক্ষ্য়ত্র শুদ্ধাচার...........................৬ 

৬.১ প্রকয়ের বারষ ম  ক্রয় পরর ল্পনা 

অনুরর্াদন 

 

 

অনুরর্ারদত ক্রয় 

পরর ল্পনা 

২ তাররখ প্র ল্প 

পররচাল  

(BCFEC 

প্র ল্প) 

৩১-০৮-২০ লক্ষ্ুর্াত্রা ৩১-৮-২০       

অজমন      

৬.২ প্র রল্পর বাস্তবায়ন অগ্রগরত 

পররদশ মন/পররবীক্ষ্ণ 

দারখলকৃত 

প্ররতরবদন 

২ সংখ্যা প্র ল্প 

পররচাল  

(BCFEC 

প্র ল্প) 

২ লক্ষ্ুর্াত্রা  ১  ১    

অজমন      

৬.৩ প্র ল্প পররদশ মন/পররবীক্ষ্ণ 

প্ররতরবদরনর সুপাররশ বাস্তবায়ন 

বাস্তবায়রনর হার ২ % প্র ল্প 

পররচাল  

(BCFEC 

প্র ল্প) 

১০০ লক্ষ্ুর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

৭. ক্রয়য়ক্ষ্য়ত্র শুদ্ধাচার...................৭ 

৭.১ রপরপএ ২০০৬-এর িারা ১১(২) ও 

রপরপআর ২০০৮-এর রবরি ১৬(৬) 

অনুর্ায়ী ২০২০-২১ অর্ ে বছয়রর ক্রয়-

পরর ল্পনা  ওয়য়বসাইয়ে প্রকাশ 

ক্রয়-পরর ল্পনা 

ওয়য়বসাইয়ে 

প্রকাতশি 

৩ তাররখ উপ-পররচাল  

(প্রশাসন শাখা) 

৩০-০৯-২০২০ 

৩০-০৬-২০২০ 

লক্ষ্ুর্াত্রা ৩০-০৯-

২০২০ 

  ৩০-০৬-

২০২০ 

   

অজমন      

৭.২ ই-সেন্ডায়রর র্াধ্যরর্ ক্রয় ার্ ম 

সম্পাদন 

ই-কর্ন্ডাসর ক্রয় 

সম্পন্ন 

৪ % উপ-পররচাল  

(প্রশাসন শাখা) 
৪০ লক্ষ্ুর্াত্রা ১০ ১০ ১০ ১০    

অজমন      

৮. স্বচ্ছতা ও জবাবরদরহ শতিশালী রণ…………………….১৪ 

৮.১ স্ব স্ব কসবা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

(রসটিরজনস্ চার্ মার) প্রণয়ন ও 

বাস্তবায়ন  

কসবা প্রদান 

প্ররতশ্রুরত প্রণীি 

ও বাস্তবাতয়ি 

৩ িাতরখ উপ-পররচাল  

(প্রশাসন শাখা) 
৩০-৯-২০২০ লক্ষ্ুর্াত্রা ৩০-৯-

২০২০ 

      

অজমন      

৮.২ শাখা/অরিশাখা ও 

আওতািীন/অিস্তন  ার্ মালয় পররদশ মন 

পররদশ মন 

সম্পন্ন 

২ সংখ্যা উপ-পররচাল  

(প্রশাসন শাখা) 
৪ লক্ষ্ুর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

৮.৩ শাখা/অরিশাখা ও 

আওতািীন/অিস্তন  ার্ মালয়  

পররদশ মন প্ররতরবদরনর সুপাররশ 

বাস্তবায়ন 

পররদশ মন 

প্ররতরবদরনর 

সুপাররশ 

বাস্তবারয়ত 

২ % উপ-পররচাল  

(প্রশাসন শাখা) 
১০০ লক্ষ্ুর্াত্রা ২৫ ২৫ ২৫ ২৫    

অজমন      

৮.৪ সরচবালয় রনরদ মশর্ালা, ২০১৪ 

অনুর্ায়ী নরর্র কেরণ রবন্যাস রণ  

নরর্ কেরণ 

রবন্যাসকৃত 

২ % উপ-পররচাল  

(প্রশাসন শাখা) 
১০০ লক্ষ্ুর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      



15 

 

 ার্ মক্ররর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচর র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়রনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মবছররর 

লক্ষ্ুর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

লক্ষ্ুর্াত্রা/ 

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 

৮.৫ কেরণরবন্যাসকৃত নরর্ রবনষ্ট রণ নরর্ রবনতিকৃি ২ % উপ-পররচাল  

(প্রশাসন শাখা) 
১০০ 

 

 

 

 

লক্ষ্ুর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

৮.৬ প্রাতিষ্ঠাতনক গণশুনাতন  

আয়য়ার্ন  

প্রাতিষ্ঠাতনক 

গণশুনানী 

আয়য়াতর্ি 

৩ সংখ্যা উপ-পররচাল  

(প্রশাসন শাখা) 
৪ লক্ষ্ুর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন 

 

     

৯. শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এবং দুনীরত প্ররতররারি সহায়  অন্যান্য  ার্ মক্রর্……………..১৫ (অগ্রাতিকার তিতত্তয়ি ন্যযনিি পাঁচটি কা েক্রি) 

৯.১ রসআইরপ (রপ্তারন)-২০২১  াড ম 

প্রদারনর লরক্ষ্ু আরবদন পত্র গ্রহণ ও 

র্াচাই বাচাই রনরিত 

রসআইরপ 

(রপ্তারন)-২০২১ 

 াড ম প্রদারনর 

লরক্ষ্ু আরবদন 

পত্র গ্রহণ ও 

র্াচাই বাচাই 

রনরিত রণ 

৩ তাররখ পররচাল  

(পণ্য) 

৩০.৬.২১ লক্ষ্ুর্াত্রা    ৩০.৬.২১    

অজমন      

৯.২ জাতীয় রপ্তারন ট্ররি ২০১৯-২০ 

প্রদারনর লরক্ষ্ু আরবদন পত্র গ্রহণ ও 

র্াচাই বাচাই রনরিত 
 

জাতীয় রপ্তারন 

ট্ররি ২০১৯-২০ 

প্রদারনর লরক্ষ্ু 

আরবদন পত্র 

গ্রহণ ও র্াচাই 

বাচাই 

রনরিত রণ 

৩ তাররখ পররচাল  

(পণ্য) 

৩০.৬.২১ লক্ষ্ুর্াত্রা    ৩০.৬.২১    

অজমন      

৯.৩ Registered Exporter 

System (REX) র্রনর্ররং ব্যবস্থার 

জন্য নতুন র্রডউল প্রস্তুত  

Registered 

Exporter 

System (REX) 

র্রনর্ররং 

ব্যবস্থার জন্য 

নতুন র্রডউল 

প্রস্তুত রণ 

৩ তাররখ পররচাল  

 (বস্ত্র) 

৩০-০৬-২২ লক্ষ্ুর্াত্রা    ৩০-০৬-২১   

 

 

 অজমন      

৯.৪ রপ্তারন আরয়র পররসংখ্যান 

শতভাগ প্ররত র্ারস তথ্য বাতায়রন  

রপ্তারন আরয়র 

পররসংখ্যান 

৩ % পররচাল  

(নীরত ও 

পরর ল্পনা) 

১০০ লক্ষ্ুর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০   

 

 

 অজমন      
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 ার্ মক্ররর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচর র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়রনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মবছররর 

লক্ষ্ুর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

লক্ষ্ুর্াত্রা/ 

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 

প্র াশ। শতভাগ প্ররত 

র্ারস তথ্য 

বাতায়রন 

প্র ারশত। 

৯.৫ রপ্তারন াররদর কডর্ারবজ 

হালনাগাত  রর তথ্য বাতায়রন প্র াশ 

রপ্তারন াররদর 

কডর্ারবজ 

হালনাগাত  রর 

তথ্য বাতায়রন 

প্র ারশত। 

৩ তাররখ পররচাল  

(বস্ত্র) 

৩০.৬.২১ লক্ষ্ুর্াত্রা    ৩০.৬.২১    

অজমন      

১০. শুদ্ধাচার চচ োর র্ন্য পুরস্কার প্রদান..............................৩ 

১০.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এবং 

পুরস্কারপ্রাপ্তয়দর িাতলকা ওয়য়বসাইয়ে 

প্রকাশ 

প্রদত্ত পুরস্কার ৩ তাররখ সরচব 

(প্রশাসন) 

৩০-০৬-২০২১ লক্ষ্ুর্াত্রা    ৩০-০৬-

২০২১ 

   

অজমন      

১১. কি ে-পতরয়বশ উন্নয়ন..........................................................২ 

১১.১ কি ে-পতরয়বশ উন্নয়ন (স্বাস্থযতবতি 

অন্যসরণ/টিওএন্ডইভুি অয়কয়র্া 

িালািাল তবনিকরণ/পতরষ্কার-

পতরচ্ছন্নিা বৃতদ্ধ ইিযাতদ)  

 

উন্নি কি ে-

পতরয়বশ 

২ সংখ্যা 

ও 

তাররখ 

উপ-পররচাল  

(প্রশাসন 

শাখা) 

১৫-১২-২০২০ 

১৫-০৫-২০২১ 

লক্ষ্ুর্াত্রা  ১৫.১২.২০  ১৫/৫/২১    

অজমন      

১২. অর্ ে বরাদ্দ....................................................................৩ 

১২.১ শুদ্ধাচার কি ে-পতরকেনায় 

অন্তেভুি তবতিন্ন কা েক্রি বাস্তবায়য়নর 

র্ন্য বরাদ্দকৃি  অরর্ মর আন্যিাতনক 

পররর্াণ 

বরাদ্দকৃি অর্ ে ৩ লক্ষ্ 

োকা 

উপ-

পররচাল  

(অর্ ম) 

৫ লক্ষ্ুর্াত্রা    ৫    

অজমন      

১৩. পররবীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন……………………………....৮ 

১৩.১ দপ্তর/সংস্হা কর্তেক প্রণীি                                          

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-

পরর ল্পনা, ২০২০-২১ স্ব স্ব িন্ত্রণালয় 

প্রণীত  র্ ম-

পরর ল্পনা 

আপয়লাডকৃত 

২ িাতরখ সরচব 

(প্রশাসন) 

১০-০৮-২০২০ লক্ষ্ুর্াত্রা ১০-০৮-

২০২০ 

      

অজমন      
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 ার্ মক্ররর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচর র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়রনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মবছররর 

লক্ষ্ুর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

লক্ষ্ুর্াত্রা/ 

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 

এবং ওয়য়বসাইয়ে আপয়লাডকরণ 

 

১৩.২ রনি মাররত সর্রয় নত্রর্ারস  

পররবীক্ষ্ণ প্ররতরবদন সংতিি 

িন্ত্রণালয়/তবিায়গ দারখল ও স্ব স্ব 

ওয়য়বসাইয়ে আপয়লাডকরণ 

নত্রর্ারস  

প্ররতরবদন 

দারখলকৃত ও 

আপয়লাডকৃত 

২ সংখ্যা সরচব 

(প্রশাসন) 

৪ লক্ষ্ুর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১৩.৩ আওিািীন আঞ্চতলক/িাঠ 

প োয়য়র কা োলয় কর্তেক দারখলকৃত 

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-

পরর ল্পনা ও পররবীক্ষ্ণ  প্ররতরবদরনর 

ওপর রিডব্যা  প্রদান 

তিডব্যাক 

সিা/কি েশালা 

অন্যতষ্ঠি 

৪ তাররখ সরচব 

(প্রশাসন) 

২৫-৯-২০ 

২৫-১২-২০ 

২৫-০৩-২১ 

২৫-০৬-২১ 

লক্ষ্ুর্াত্রা ২৫-৯-২০ ২৫-১২-২০ ২৫-০৩-২১ ২৫-০৬-২১    

অজমন      

 

তব:দ্র:- সকান ক্রতিয়কর কা েক্রি প্রয় ার্য না হয়ল িার কারণ সংতিি আইন/তবতি/নীতিিালা প োয়লাচনাপূব েক িন্তব্য কলায়ি উয়েখ করয়ি হয়ব। 


