
 মন্ত্রণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রবিষ্ঠানের জািীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কম ম-পবরকল্পো, ২০২০-২০২১ পবরবশষ্ট ক 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রবিষ্ঠানের োম:ডাক ও কেবলন াগান াগ বিভাগ, ডাক, কেবলন াগান াগ ও িথ্য প্রযুবি মন্ত্রণালয়। 

কা মক্রনমর োম কম মসম্পাদে সূচক 

 

সূচনকর 

মাে 

একক 

 

িাস্তিায়নের

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যবি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মিছনরর 

লক্ষ্যমাত্রা 

িাস্তিায়ে অগ্রগবি পবরিীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  মন্তব্য 

লক্ষ্যমাত্রা/ 

অজমে 

১ম 

ককায়াে মার 

২য় 

ককায়াে মার 

৩য় 

ককায়াে মার 

৪র্ ম 

ককায়াে মার 

কমাে 

অজমে 

অবজম

ি 

মাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাবিষ্ঠাবেকব্যিস্থা………………………………..৮ 

১.১ নেবিকিা কবমটির সভা অনুবষ্ঠি সভা ২ সংখ্যা ক াকাল 

পনয়ন্ট 

৪ লক্ষ্যমাত্রা ১ ১ ১ ১   সংযুক্তি-

১.১ অজমে ২ ১ ১   

১.২ নেবিকিা কবমটির সভার বসদ্ধান্ত 

িাস্তিায়ে  

িাস্তিাবয়ি বসদ্ধান্ত ৬ % যুগ্মসবচি/অ

বিবরি 

সবচি 

৮০% লক্ষ্যমাত্রা ৮০% ৮০% ৮০% ৮০%    

অজমে ১০০% ৮৫% ১০০%   

২. দক্ষ্িাওনেবিকিারউন্নয়ে……………………..…. ১০ 

২.১ সুশাসে প্রবিষ্ঠার বেবমত্ত অংশীজনের 

(stakeholders) অংশগ্রহনণসভা 

অনুবষ্ঠি সভা ২ সংখ্যা ক াকাল 

পনয়ন্ট 

২ লক্ষ্যমাত্রা  ১ ১    ভুলবশত 

সভাটি 

হয়ক্তি 

অজমে  ১ -   

২.২ অংশীজনের অংশগ্রহনণসভার বসদ্ধান্ত 

িাস্তিায়ে 

িাস্তিাবয়ি বসদ্ধান্ত ২ % যুগ্মসবচি/অ

বিবরি 

সবচি 

৮০% লক্ষ্যমাত্রা  ৮০% ৮০% ৮০%    

অজমে  ৯০% -   

২.৩ কম মকিমা-কম মচারীনদর অংশগ্রহনণ চাকবর 

সংক্রান্ত বিবভন্ন প্রবশক্ষ্ণ আনয়াজে 

প্রবশক্ষ্ণার্ী ৩ সংখ্যা যুগ্মসবচি 

(প্রশাসে) 

৭০ লক্ষ্যমাত্রা  ২০ ৩০ ২০    

অজমে  ৬০ ৩০   

২.৪ কম মকিমা-কম মচারীনদর অংশগ্রহনণ সুশাসে 

সংক্রান্ত প্রবশক্ষ্ণ আনয়াজে 

প্রবশক্ষ্ণার্ী ৩ সংখ্যা যুগ্মসবচি 

(প্রশাসে) 

৭০ লক্ষ্যমাত্রা  ২৫ ২০ ২৫    

অজমে  ৫৯ ২০   

৩. শুদ্ধাচারপ্রবিষ্ঠায়সহায়কআইে/বিবি/েীবিমালা/ম্যানুয়ালপ্রণয়ে/সংস্কার/হালোগাদকরণওপ্রজ্ঞাপে/পবরপত্রজাবর………….১০ 

৩.১ সামাবজক দায়িদ্ধিা িহবিল বিবিমালা 

(সংনশাবিি) প্রণয়ে 

 

কভটিং এর জন্য 

আইে মন্ত্রণালনয় 

কপ্রবরি 

৩ িাবরখ যুগ্মসবচি 

(কেবলকম) 

৩০.০৬.২১ লক্ষ্যমাত্রা    ৩০.০৬.২১    

অজমে      

৩.২ িাংলানদশ কেবলন াগা গ বেয়ন্ত্রণ কবমশে 

(লাইনসন্স) প্রবিিােমালা (সংনশাবিি) প্রণয়ে 

প্রকাবশি ৩ িাবরখ যুগ্মসবচি 

(কেবলকম) 

৩০.০৬.২১ লক্ষ্যমাত্রা    ৩০.০৬.২১    

অজমে      

৩.৩ Regulating and 

Licensing Guideline for 

Internet Service 

providerপ্রণয়ে 

অর্ ম মন্ত্রণালনয় 

কপ্ররণ 

৪ িাবরখ যুগ্মসবচি 

(কেবলকম) 

৩০.০৬.২১ লক্ষ্যমাত্রা    ৩০.০৬.২১    

অজমে      

৪. ওনয়িসাইনে কসিািক্স হালোগাদকরণ..................................৮ 

৪.১ কসিা সংক্রান্ত কোল বি েস্বরসমূহ স্ব স্ব 

িথ্য িািায়নে দৃশ্যমােকরণ   

িথ্য িািায়নে 

দৃশ্যমােকৃি 

১ িাবরখ ক্তসস্টেমএলা

ক্তলে 

১০.০৮.২০ 

১৫.১০.২০ 

লক্ষ্যমাত্রা ১০.০৮.২০ ১৫.১০.২০ ১৫.০১.২১ ১৫.০৪.২১   সংযুক্তি-

৪.১ অজমে ১০.০৮.২০ ১৩.১০.২০ ১৫.০১.২১   
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কা মক্রনমর োম কম মসম্পাদে সূচক 

 

সূচনকর 

মাে 

একক 

 

িাস্তিায়নের

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যবি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মিছনরর 

লক্ষ্যমাত্রা 

িাস্তিায়ে অগ্রগবি পবরিীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  মন্তব্য 

লক্ষ্যমাত্রা/ 

অজমে 

১ম 

ককায়াে মার 

২য় 

ককায়াে মার 

৩য় 

ককায়াে মার 

৪র্ ম 

ককায়াে মার 

কমাে 

অজমে 

অবজম

ি 

মাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১৫.০১.২১ 

১৫.০৪.২১ 

৪.২ স্ব স্ব ওনয়িসাইনে শুদ্ধাচার কসিািক্স 

হালোগাদকরণ 

কসিািক্স 

হালোগাদকৃি 

২ িাবরখ ক্তসস্টেমএলা

ক্তলে 

১০.০৮.২০ 

১৫.১০.২০ 

১৫.০১.২১ 

১৫.০৪.২১ 

লক্ষ্যমাত্রা ১০.০৮.২০ ১৫.১০.২০ ১৫.০১.২১ ১৫.০৪.২০   সংযুক্তি-

৪.২ অজমে ১০.০৮.২০ ১৩.১০.২০ ১৫.০১.২১   

৪.৩ স্বপ্রনণাবদিভানি প্রকাশন াগ্য িথ্য 

হালোগাদ কনর ওনয়িসাইনে প্রকাশ 

হালোগাদকৃি 

বেনদ মবশকা 

ওনয়িসাইনে 

প্রকাবশি 

১ িাবরখ ক্তসস্টেমএলা

ক্তলে 

১০.০৮.২০ 

১৫.১০.২০ 

১৫.০১.২১ 

১৫.০৪.২১ 

লক্ষ্যমাত্রা ১০.০৮.২০ ১৫.১০.২০ ১৫.০১.২১ ১৫.০৪.২০   সংযুক্তি-

৪.৩ অজমে ১০.০৮.২০ ১৩.১০.২০ ১৫.০১.২১   

৪.৪ স্ব স্ব ওনয়িসাইনে িথ্য অবিকারনসিািক্স 

হালোগাদকরণ  

কসিািক্স 

হালোগাদকৃি 

২ িাবরখ ক্তসস্টেমএলা

ক্তলে 

১০.০৮.২০ 

১৫.১০.২০ 

১৫.০১.২১ 

১৫.০৪.২১ 

লক্ষ্যমাত্রা ১০.০৮.২০ ১৫.১০.২০ ১৫.০১.২১ ১৫.০৪.২০   সংযুক্তি-

৪.৪ অজমে ১০.০৮.২০ ১৩.১০.২০ ১৫.০১.২১   

৪.৫স্ব স্ব ওনয়িসাইনের অবভন াগ প্রবিকার 

ব্যিস্থা (GRS) কসিািক্স হালোগাদকরণ 

ওনয়িসাইনে 

হালোগাদকৃি 

২ িাবরখ ক্তসস্টেমএলা

ক্তলে 

১০.০৮.২০ 

১৫.১০.২০ 

১৫.০১.২১ 

১৫.০৪.২১ 

লক্ষ্যমাত্রা ১০.০৮.২০ ১৫.১০.২০ ১৫.০১.২১ ১৫.০৪.২০   সংযুক্তি-

৪.৫ অজমে ১০.০৮.২০ ১৩.১০.২০ ১৫.০১.২১   

৫. সুশাসে প্রবিষ্ঠা……………………………..৬ 

৫.১ উত্তম চচ মার িাবলকা প্রণয়ে কনর 

মবন্ত্রপবরষদ বিভানগ কপ্ররণ 

উত্তম চচ মার 

িাবলকা কপ্রবরি 

৩ িাবরখ ক াকাল 

পনয়ন্ট 

১৫.১০.২০ লক্ষ্যমাত্রা  ১৫.১০.২০     সংযুক্তি-

৫.১ অজমে  ১৫.১০.২০    

৫.২ অেলাইে বসনেনম অবভন াগ 

বেষ্পবত্তকরণ 

অবভন াগ 

বেষ্পবত্তকৃি 

৩ % যুগ্মসবচি 

(নেবলকম) 

৮০% লক্ষ্যমাত্রা ৮০% ৮০% ৮০% ৮০%   সংযুক্তি-

৫.২ অজমে ১০০% ৮০% ১০০%    

৬. প্রকনল্পর কক্ষ্নত্র শুদ্ধাচার...........................৯ 

প্রকনল্পরিাবষ মক ক্রয় পবরকল্পো 

অনুনমাদে/বিভানগ চলমাে প্রকল্প উন্নয়ে 

কা মক্রম প মানলাচো 

অনুনমাবদি ক্রয় 

পবরকল্পো 

৩ িাবরখ  প্রন াজয েয় লক্ষ্যমাত্রা       এ বিভানগর 

ককাে প্রকল্প 

কেই 

অজমে      

৬.২ মন্ত্রণালয়.বিভাগ.রাষ্ট্রীয় প্রবিষ্ঠাে কর্তমক 

প্রকনল্পর িাস্তিায়ে অগ্রগবি পবরদশ মে. 

পবরিীক্ষ্ণ 

দাবখলকৃি 

প্রবিনিদে 

৩ সংখ্যা যুগ্ম প্রিাে ৮ লক্ষ্যমাত্রা  ২ ৩ ৩   
সংযুক্তি-

৬.২ 

অজমে  ৬ ৩   

৬.৩. প্রকল্প পবরদশ মে.পবরিীক্ষ্ণ প্রবিনিদনের 

সুপাবরশ িাস্তিায়ে পবরিীক্ষ্ণ  

িাস্তিায়নের হার ৩ % যুগ্ম প্রিাে ৮০% লক্ষ্যমাত্রা  ৮০% ৮০% ৮০%   সংযুক্তি-

৬.৩  অজমে  ৮০% ১০০%   

৭. ক্রয়নক্ষ্নত্র শুদ্ধাচার...................৭ 
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https://ptd.portal.gov.bd/sites/default/files/files/ptd.portal.gov.bd/page/a3c09913_3390_4fd5_ad8b_52d24da06b21/6.2.pdf
https://ptd.portal.gov.bd/sites/default/files/files/ptd.portal.gov.bd/page/a3c09913_3390_4fd5_ad8b_52d24da06b21/6.3.pdf
https://ptd.portal.gov.bd/sites/default/files/files/ptd.portal.gov.bd/page/a3c09913_3390_4fd5_ad8b_52d24da06b21/6.3.pdf


কা মক্রনমর োম কম মসম্পাদে সূচক 

 

সূচনকর 

মাে 

একক 

 

িাস্তিায়নের

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যবি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মিছনরর 

লক্ষ্যমাত্রা 

িাস্তিায়ে অগ্রগবি পবরিীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  মন্তব্য 

লক্ষ্যমাত্রা/ 

অজমে 

১ম 

ককায়াে মার 

২য় 

ককায়াে মার 

৩য় 

ককায়াে মার 

৪র্ ম 

ককায়াে মার 

কমাে 

অজমে 

অবজম

ি 

মাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৭.১ বপবপএ ২০০৬-এর িারা ১১(২) ও 

বপবপআর ২০০৮-এর বিবি ১৬(৬) অনু ায়ী 

২০২০-২১ অর্ ম িছনরর ক্রয়-

পবরকল্পোওনয়িসাইনে প্রকাশ 

ক্রয়-পবরকল্পো 

ওনয়িসাইনে 

প্রকাবশি 

৩ িাবরখ যুগ্মসবচি 

(প্রশাসে) 

৩০.০৭.২০ লক্ষ্যমাত্রা ১৫.০৮.২০   ১৫.০৪.২১   সংযুক্তি-

৭.১ 

অজমে ২৭.০৭.২০     

৭.২ ই-কেন্ডানরর মাধ্যনম ক্রয় কা ম সম্পাদে ই-কেন্ডানর ক্রয় 

সম্পন্ন 

৪ % যুগ্মসবচি 

(প্রশাসে) 

 লক্ষ্যমাত্রা       সংযুক্তি-৭.২ 

ই-

টেন্ডাস্টেসম্পা

দিস্ট াগ্যকা

জটিই 

অজমে      

৮. স্বচ্ছিাওজিািবদবহশবিশালীকরণ………………...১১ 

৮.১ স্ব স্ব কসিাপ্রদাে প্রবিশ্রুবি (বসটিনজেস্ 

চাে মার )প্রণয়ে/হালোগাদকরণ ও িাস্তিায়ে’  

িাস্তিায়ে অগ্রগবি 

পবরিীক্ষ্ণকৃি 

৩ % যুগ্মসবচি 

(প্রশাসে) 

৭০% লক্ষ্যমাত্রা ৭০% ৭০% ৭০% ৭০%   সংযুক্তি-

৮.১ অজমে  ৭৫% ১০০%   

৮.২  শাখা.অবিশাখা ও আওিািীে.অিস্তে 

কা মালয় পবরদশ মে  

পবরদশ মে 

সম্পন্ন 

২ সংখ্যা যুগ্মসবচি.অ

বিবরি 

সবচি 

১২ লক্ষ্যমাত্রা ২ ৩ ৪ ৩    

অজমে  ৭ ৪   

৮.৩ শাখা.অবিশাখা ও আওিািীে.অিস্তে 

কা মালয়   পবরদশ মে প্রবিনিদনের সুপাবরশ 

িাস্তিায়ে 

পবরদশ মে 

প্রবিনিদনের 

সুপাবরশ 

িাস্তিাবয়ি 

২ % যুগ্মসবচি.অ

বিবরি 

সবচি 

৮০% লক্ষ্যমাত্রা ৮০% ৮০% ৮০% ৮০%    

অজমে  ৯০% ১০০%   

৮.৪ সবচিালয় বেনদ মশমালা, ২০১৪ অনু ায়ী 

েবর্র কেবণ বিন্যাসকরণ  

েবর্ কেবণ 

বিন্যাসকৃি 

২ % যুগ্মসবচি 

(প্রশাসে) 

১০০% লক্ষ্যমাত্রা    ১০০%    

অজমে      

৮.৫ কেবণ বিন্যাসকৃি েবর্ বিেষ্টকরণ েবর্ বিেবষ্টকৃি ২ % যুগ্মসবচি 

(প্রশাসে) 

১০০% লক্ষ্যমাত্রা    ১০০%    

অজমে      

৯. শুদ্ধাচারসংবিষ্টএিংদুেীবিপ্রবিনরানিসহায়কঅন্যান্যকা মক্রম……………..১৫ (অগ্রাবিকার বভবত্তনি নুযেিম পাঁচটি কা মক্রম) 

৯.১ আওিািীে সংস্থায় শুদ্ধাচার বিষনয় 

পবরদশ মে এিং মিবিবেময় সভা 

পবরদশ মেকৃি ৩ সংখ্যা ক াকাল 

পনয়ন্ট 
৩ লক্ষ্যমাত্রা  ১ ১ ১   সংযুক্তি-

৯.১ অজমে  ১ ১   

৯.২ আওিািীে দপ্তর /সংস্থায় শুদ্ধাচার 

সংবিষ্ট  প্রবশক্ষ্ে / কম মশালা আনয়াজে 

আনয়াবজি ৩ সংখ্যা ক াকাল 

পনয়ন্ট 
২ লক্ষ্যমাত্রা  ১ ১ ১   সংযুক্তি-

৯.২ অজমে  ১ ১   

৯.৩ ৯.২ আওিািীে দপ্তর /সংস্থার 

ক াকাল/বিকল্প ক াকালনদর কম মপবরকল্পো 

প্রণয়ে ও মূল্যায়নণর উপর কম মশালা আনয়াজে 

আনয়াবজি ৩ সংখ্যা ক াকাল 

পনয়ন্ট 
২ লক্ষ্যমাত্রা  ১ ১    সংযুক্তি-

৯.৩ অজমে   ১   

৯.৪ শুদ্ধাচার সংবিষ্ট এিং দুেীবি প্রবিনরানি 

সহায়ক এসএমএস কপ্ররণ 

কপ্রবরি ৩ সংখ্যা ক াকাল 

পনয়ন্ট 

৪ লক্ষ্ লক্ষ্যমাত্রা ১ লক্ষ্ ১ লক্ষ্ ১ লক্ষ্ ১ লক্ষ্   সংযুক্তি-

৯.৪  অজমে ১ লক্ষ্ ১ লক্ষ্ ১ লক্ষ্   

https://ptd.portal.gov.bd/sites/default/files/files/ptd.portal.gov.bd/page/a3c09913_3390_4fd5_ad8b_52d24da06b21/7.1.pdf
https://ptd.portal.gov.bd/sites/default/files/files/ptd.portal.gov.bd/page/a3c09913_3390_4fd5_ad8b_52d24da06b21/7.1.pdf
https://ptd.portal.gov.bd/sites/default/files/files/ptd.portal.gov.bd/page/a3c09913_3390_4fd5_ad8b_52d24da06b21/7.2.pdf
https://ptd.portal.gov.bd/sites/default/files/files/ptd.portal.gov.bd/page/a3c09913_3390_4fd5_ad8b_52d24da06b21/8.1.pdf
https://ptd.portal.gov.bd/sites/default/files/files/ptd.portal.gov.bd/page/a3c09913_3390_4fd5_ad8b_52d24da06b21/8.1.pdf
https://ptd.portal.gov.bd/sites/default/files/files/ptd.portal.gov.bd/page/a3c09913_3390_4fd5_ad8b_52d24da06b21/9.1.pdf
https://ptd.portal.gov.bd/sites/default/files/files/ptd.portal.gov.bd/page/a3c09913_3390_4fd5_ad8b_52d24da06b21/9.1.pdf
https://ptd.portal.gov.bd/sites/default/files/files/ptd.portal.gov.bd/page/a3c09913_3390_4fd5_ad8b_52d24da06b21/9.2.pdf
https://ptd.portal.gov.bd/sites/default/files/files/ptd.portal.gov.bd/page/a3c09913_3390_4fd5_ad8b_52d24da06b21/9.2.pdf
https://ptd.portal.gov.bd/sites/default/files/files/ptd.portal.gov.bd/page/a3c09913_3390_4fd5_ad8b_52d24da06b21/9.3.pdf
https://ptd.portal.gov.bd/sites/default/files/files/ptd.portal.gov.bd/page/a3c09913_3390_4fd5_ad8b_52d24da06b21/9.3.pdf
https://ptd.portal.gov.bd/sites/default/files/files/ptd.portal.gov.bd/page/a3c09913_3390_4fd5_ad8b_52d24da06b21/9.4.pdf
https://ptd.portal.gov.bd/sites/default/files/files/ptd.portal.gov.bd/page/a3c09913_3390_4fd5_ad8b_52d24da06b21/9.4.pdf


কা মক্রনমর োম কম মসম্পাদে সূচক 

 

সূচনকর 

মাে 

একক 

 

িাস্তিায়নের

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যবি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মিছনরর 

লক্ষ্যমাত্রা 

িাস্তিায়ে অগ্রগবি পবরিীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  মন্তব্য 

লক্ষ্যমাত্রা/ 

অজমে 

১ম 

ককায়াে মার 

২য় 

ককায়াে মার 

৩য় 

ককায়াে মার 

৪র্ ম 

ককায়াে মার 

কমাে 

অজমে 

অবজম

ি 

মাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৯.৫ আওিািীে দপ্তর .সংস্থার বশক্ষ্া প্রবিষ্ঠানে 

শুদ্ধাচার উদু্বদ্ধকরণ কম মসূচী 

আনয়াবজি ৩ সংখ্যা ক াকাল 

পনয়ন্ট 
৪ লক্ষ্যমাত্রা  ১ ১ ২   সংযুক্তি-

৯.৫ অজমে  ১ ১   

১০. শুদ্ধাচার চচ মার জন্য পুরস্কার প্রদাে....................................................৩ 

১০.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদাে এিং 

পুরস্কারপ্রাপ্তনদর িাবলকা ওনয়িসাইনে প্রকাশ  

প্রদত্ত পুরস্কার ৩ িাবরখ ক াকাল 

পনয়ন্ট 

৩০.০৬.২১ লক্ষ্যমাত্রা    ৩০.০৬.২১    

অজমে      

১১. কম ম-পবরনিশ উন্নয়ে...............................................................২ 

১১.১ কম ম-পবরনিশ উন্নয়ে (স্বাস্থযবিবি 

অনুসরণ.টিওএন্ডইভুি অনকনজা মালামাল 

বিেষ্টকরণ. পবরষ্কার-পবরচ্ছন্নিা বৃবদ্ধ ইিযাবদ)  

উন্নি কম ম-পবরনিশ ২ সংখ্যা 

ও 

িাবরখ 

যুগ্মসবচি 

(প্রশাসে) 

৫টি, 

৩০.০৩.২১ 

লক্ষ্যমাত্রা   ৩০.০৩.২১    সংযুক্তি-

১১.১ 
অজমে   ৩০.০৩.২১   

১২. অর্ ম িরাদ্দ....................................................................৩ 

১২.১ শুদ্ধাচার কম ম-পবরকল্পোয় অন্তমভুি বিবভন্ন 

কা মক্রম িাস্তিায়নের জন্য িরাদ্দকৃি অনর্ মর 

আনুমাবেক পবরমাণ 

িরাদ্দকৃি অর্ ম ৩ লক্ষ্ 

োকা 

ক াকাল 

পনয়ন্ট 

৪ লক্ষ্ োকা লক্ষ্যমাত্রা  ১ লক্ষ্ ১ ২    

অজমে  ১ লক্ষ্ ১   

১৩. পবরিীক্ষ্ণওমূল্যায়ে…………………………….৮ 

১৩.১ মন্ত্রণালয়.বিভাগ.রাষ্ট্রীয় প্রবিষ্ঠাে কর্তমক 

প্রণীি জািীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কম ম-পবরকল্পো, 

২০২০-২১ মবন্ত্রপবরষদ বিভানগ দাবখল ও স্ব স্ব 

ওনয়িসাইনে আপনলাডকরণ 

প্রণীি কম ম-

পবরকল্পো 

দাবখলকৃি ও 

আপনলাডকৃি 

২ িাবরখ ক াকাল 

পনয়ন্ট 

০৪.০৮.২০ লক্ষ্যমাত্রা ০৪.০৮.২০       

অজমে ০৩.০৮.২০

২০ 

    

১৩.২ বেি মাবরি সমনয় নত্রমাবসক পবরিীক্ষ্ণ 

প্রবিনিদে মবন্ত্রপবরষদ বিভানগ দাবখল ও স্ব স্ব 

ওনয়িসাইনে আপনলাডকরণ 

নত্রমাবসক 

প্রবিনিদে 

দাবখলকৃি ও 

আপনলাডকৃি 

২ িাবরখ ক াকাল 

পনয়ন্ট 
১৬.০৮.২০ 

১৫.১০.২০ 

১৫.০১.২১ 

১৫.০৪.২১ 

লক্ষ্যমাত্রা ১৬.০৮.২০ ১৫.১০.২০ ১৫.০৪.২১ ১৫.০৪.২১    

অজমে ০৩/০৮/২০

২০ 

১৫.১০.২০

২০ 

১৫.০৪.২১   

১৩.৩ আওিািীে দপ্তর.সংস্হা (প্রন াজয 

কক্ষ্নত্র) কর্তমক দাবখলকৃিজািীয় শুদ্ধাচার 

ককৌশল কম ম-পবরকল্পো ও 

পবরিীক্ষ্ণপ্রবিনিদনের ওপর ব ডব্যাক প্রদাে 

ব ডব্যাক 

সভা.কম মশালা 

অনুবষ্ঠি 

৪ িাবরখ ক াকাল 

পনয়ন্ট 

২০.০৮.২০ 

২৫.১০.২০ 

২৫.০১.২১ 

২৫.০৪.২১ 

লক্ষ্যমাত্রা ২৫.০৯.২০ ২৫.১০.২০ ২৫.০৩.২১ ২৫.০৪.২১    

অজমে ২৫.০৯.২০ ২১.১০.২০

২০ 

২৫.০৩.২১   

 

বি:দ্র:- ককাে ক্রবমনকর কা মক্রম প্রন াজয ো হনল িার কারণ সংবিষ্ট আইে.বিবি.েীবিমালা প মানলাচোপূি মক মন্তব্য কলানম উনেখ করনি হনি। 

 

 

 

https://ptd.portal.gov.bd/sites/default/files/files/ptd.portal.gov.bd/page/a3c09913_3390_4fd5_ad8b_52d24da06b21/9.5.pdf
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