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২০১৯-২০২০ অথ থ ফছরয জাতীয় শুদ্ধাচায ককৌর কভ থ-রযকল্পনা  রযফীক্ষণ অগ্রগরত ফাস্তফায়ন প্ররতরফদন (এরপ্রর/২০২০-জুন/২০২০)।  

 

    দপ্তয/ংস্থায নাভ: রফআযটিরি                         ভন্ত্রণারয়/বফবাগগয নাভ: িড়ক রযফহন  ভহািড়ক রফবাগ। 

কাম যক্ররভয নাভ কভ থিম্পাদন সূচক সূচরকয 

ভান 

একক ফাস্তফায়রনয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০১৯-২০ 

অর্ যফছগযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগবি বযফীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

 অজযন 

১ভ 

ককায়ার্ যায  

২য় 

ককায়ার্ যায 

৩য় 

ককায়ার্ যায  

৪র্ য 

ককায়ার্ যায  

কভাট 

অজথন 

অরজথত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

 ১. প্রাতিষ্ঠাতিক ব্যবস্থা ........................................................... ৮ 

১.১ নিতিকিা কতমটির সভা   অনুতষ্ঠি সভা ৪ ংখ্যা শুদ্ধাচায 

কপাকার 

রয়ন্ট 

৪ রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ১   ফাস্তফাবয়ি 

অজযন ১ ১ ১ ১ 

 

 

1.2 নিতিকিা কতমটির সভার তসদ্ধান্ত বাস্তবায়ি  বাস্তবাতয়ি তসদ্ধান্ত ৪ % শুদ্ধাচায 

কপাকার 

রয়ন্ট 

৮০% রক্ষ্যভাত্রা ৮০% ৮০% ৮০% ৮০%   ফাস্তফাবয়ি 

অজযন ৮০% ৮০% ৮০% ৮০% 

 

 

2. দক্ষতা ও নৈততকতার উন্নয়ৈ ................................................. 10 

2.1 সুশাসি প্রতিষ্ঠার তিতমত্ত  অংশীজনির 

(Stakeholders) অংশগ্রহনে সভা 

অনুবিি বা ২ ংখ্যা শুদ্ধাচায 

কপাকার 

রয়ন্ট 

১ রক্ষ্যভাত্রা   ১  
 

 ফাস্তফাবয়ি 

অজযন   ১  

 

 

২.২ অংশীজনির অংশগ্রহনে সভার তসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ি 

ফাস্তফাবয়ি বদ্ধান্ত ২ % শুদ্ধাচায 

কপাকার 

রয়ন্ট 

৮০% রক্ষ্যভাত্রা   ৮০%  
 

 ফাস্তফাবয়ি 

অজযন   ৮০%  

 

 

২.৩ কম মকিমা-কম মচারীনের অংশগ্রহনে চাকতর 

সংক্রান্ত তবতভন্ন প্রতশক্ষে আনয়াজি।  

(তবআরটিতস কম মচারী চাকুরী প্রতবধািমালা ১৯৯০ 

কম মচারী শৃঙ্খলা (তিয়তমি-উপতস্থতি) অধ্যানেশ, 

১৯৮২)। 

প্রবক্ষ্ণার্ী ৩ ংখ্যা বজ এভ 

(প্রাাঃ) 

৬০ রক্ষ্যভাত্রা  ৩০  ৩০ 
 

 স্থাস্থযঝুবক 

বফগফচনায় 

স্থবগি 

কযা য়। 

অজযন  ৩৬   

 

 

২.৪ কম মকিমা-কম মচারীনের অংশগ্রহনে সুশাসি 

সংক্রান্ত তবতভন্ন প্রতশক্ষে আনয়াজি। 

(িথ্য অতধকার আইি ২০০৯ 

জািীয় শুদ্ধাচার  ককৌশল, ২০১২)।  

প্রবক্ষ্ণার্ী ৩ ংখ্যা বজ এভ 

(প্রাাঃ) 

৬০ রক্ষ্যভাত্রা ৩০  ৩০  
 

 ফাস্তফাবয়ি 

অজযন ৩৪  ৩০  

 

 

3. শুদ্ধাচার প্রততষ্ঠায় সহায়ক আইৈ/তিতি/ৈীততমালা/ম্যানুয়য়ল ও প্রজ্ঞাপৈ/পতরপত্র – এর িাস্তিায়ৈ এিং প্রয় াজ্যয়ক্ষয়ত্র খসড়া প্রণয়ৈ .................................................. ১০ 

৩.১ বাংলানেশ সড়ক পতরবহি কনপ মানরশি আইি 

২০১৯ চূড়ান্ত করে। চূড়ান্তকযণ ৫ 

িাবযখ বজ এভ 

(প্রাাঃ) 

৩০/০৩/২০ রক্ষ্যভাত্রা   ৩০/৩/২০  
 

 ১৭/২/২ 

িাবযখ 

(কগগজর্) 

ফাস্তফাবয়ি। 

প্রকৃি অজযন   ৩০/৩/২০  

 

 

৩.২ বাংলানেশ সড়ক পতরবহি কনপ মানরশি 

(তবআরটিতস) এর অগ্র মানিাগ্রাম চূড়ান্ত করে।  

চূড়ান্তকযণ 

প্রবিয়াধীন 

৫ িাবযখ বজ এভ 

(প্রাাঃ) 

৩০/৬/২০ রক্ষ্যভাত্রা    ৩০/৬/২০ 
 

 স্থাস্থযঝুবক 

বফগফচনায় 

স্থবগি 

কযা য়। 

 

 

প্রকৃি অজযন     
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৪. ওয়য়িসাইয়ে সসিািক্স হালৈাগাদকরণ  .................................................. ৮ 

৪.১  কসবা সংক্রান্ত ক াল তি িম্বরসমূহ স্ব স্ব িথ্য 

বািায়নি দৃশ্যমািকরে 

িথ্য ফািায়গন 

দৃশ্যভানকৃি 
১ 

িাবযখ বচফ 

বফআযটিব ০১/৮/১৯ 

রক্ষ্যভাত্রা ০১/৮/১৯    
 

 ফাস্তফাবয়ি 

প্রকৃি অজযন ০১/৮/১৯    

 

 

৪.২ স্ব স্ব রয়ফিাইরট শুদ্ধাচায কিফাফক্স 

হারনাগাদকযণ 

কিফাফক্স  

হালৈাগাদকৃত 
২ তারযখ বচফ 

বফআযটিব 
০১/৮/১৯ 

০১/১১/১৯ 

০১/০২/২০ 

০১/৫/২০ 

রক্ষ্যভাত্রা ০১/৮/১৯ ১/১১/১৯ ০১/২/২০ ০১/৫/২০ 
 

 ফাস্তফাবয়ি 

অজযন ০১/৮/১৯ ১/১১/১৯ ০১/২/২০ ০১/৫/২০ 

 

 

৪.৩ স্বপ্ররণারদত তথ্য প্রকা রনরদ থরকা হারনাগাদ 

করয রয়ফিাইরট প্রকা 

হারনাগাদকৃত 

রনরদ থরকা রয়ফিাইরট 

প্রকারত 

১ তারযখ RTI 

কপাকার 

গয়ন্ট । 

৩১/১২/১৯ 

 

রক্ষ্যভাত্রা  ৩১/১২/১৯   

 

 ফাস্তফাবয়ি 

অজযন  ৩১/১২/১৯   

 

 

৪.৪ স্ব স্ব রয়ফিাইরট তথ্য অরধকায আইন 

কিফাফক্স হারনাগাদকযণ 

 

কিফাফক্স  

হালৈাগাদকৃত 
২ তারযখ RTI 

কপাকার 

গয়ন্ট। 

০১/৮/১৯ 

০৩/১১/১৯ 

০১/৩/২০ 

০১/৬/২০ 

রক্ষ্যভাত্রা ০১/৮/১৯ ০৩/১১/১৯ ০১/৩/২০ ০১/৬/২০ 

 

 ফাস্তফাবয়ি 

অজযন ০১/৮/১৯ ০৩/১১/১৯ ০১/৩/২০ ০১/৬/২০ 

 

 

৪.৫ স্ব স্ব রয়ফিাইরটয অরবরমাগ প্ররতকায 

ব্যফস্থা (GRS) কিফাফক্স হারনাগাদকযণ 

 

রয়ফিাইরট 

হালৈাগাদকৃত 
২ তারযখ GRS 

কপাকার 

গয়ন্ট 

০১/৮/১৯ 

০৩/১১/১৯ 

০১/৩/২০ 

০১/৬/২০ 

রক্ষ্যভাত্রা ০১/৮/১৯ ০৩/১১/১৯ ০১/৩/২০ ০১/৬/২০ 
 

 ফাস্তফাবয়ি 

অজযন ০১/৮/১৯ ০৩/১১/১৯ ০১/৩/২০ ০১/৬/২০ 

 

 

৫. সুশাসৈ প্রততষ্ঠা ................................................. ৬ 

৫.১ উত্তভ চচ যায িাবরকা প্রণয়ন কগয স্ব স্ব 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগগ কপ্রযণ 

উত্তভ চচ যায িাবরকা 

কপ্রবযি 

৩ িাবযখ শুদ্ধাচায 

কপাকার 

রয়ন্ট 

৩০/৯/১৯ রক্ষ্যভাত্রা ৩০/৯/১৯    

 

 ফাস্তফাবয়ি 

অজযন ৩০/৯/১৯    

 

 

৫.২ ফাংরাগদ জািীয় বিবজর্ার আবকযগর্কচায-

এয কপাকার গয়ন্ট ও বফকল্প কপাকার গয়ন্ট 

কভ যকিযা বনগয়াগ ও ওগয়ফাইগর্ প্রকা 

কপাকার গয়ন্ট ও 

বফকল্প কপাকার গয়ন্ট 

বনগয়াগকৃি ও 

ওগয়ফাইগর্ প্রকাবি 

২ িাবযখ বজ এভ 

(প্রাাঃ) 

৩০/৯/১৯ রক্ষ্যভাত্রা ৩০/০৯/১৯      ফাস্তফাবয়ি 

অজযন ৩০/৯/১৯    

 

 

৫.৩ জনস্বার্ য ংবিষ্ট িথ্য প্রকা (সুযক্ষ্া প্রদান) 

বফবধভারা, ২০১৭-এয বফবধ ৪ অনুাগয “কিবজগগনগর্ি 

অবপায” বনগয়াগ ও ওগয়ফাইগর্ প্রকা 

“কিবজগগনগর্ি 

অবপায” বনগয়াগকৃি 

ও ওগয়ফাইগর্ 

প্রকাবি 

১ িাবযখ বজ এভ 

(প্রাাঃ) 

৩০/৯/১৯ রক্ষ্যভাত্রা  ৩০/০৯/১৯   

 

 ফাস্তফাবয়ি 

অজযন  ১৩/১১/১৯   

 

 

৬. প্রকয়ের সক্ষয়ত্র শুদ্ধাচার ................................................. ৯ 

৬.১ প্রকগল্পয ফাবল যক িয় বযকল্পনা অনুগভাদন 
অনুগভাবদি িয় 

বযকল্পনা 

২ িাবযখ প্রকল্প 

বযচারকগণ 

৩০/৯/১৯ রক্ষ্যভাত্রা ৩০/৯/১৯    
 

 ফাস্তফাবয়ি 

 

 

 

অজযন 
৩০/৯/১৯ 
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ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৬.২ এবিব ফাস্তফায়ন অগ্রগবি অগ্রগবিয ায ১ % প্রকল্প 

বযচারকগণ 

২০১৯-২০ 

অর্ য ফছগযয 

জন্য 

বনধ যাবযি 

কাগজয 

১০০% 

রক্ষ্যভাত্রা ২% ১০% ৫০% ১০০% 
 

 প্রকগল্পয 

কভয়াদ  ১ 

ফছয  

বৃবদ্ধয 

প্রস্তাফ 

কযা 

গয়গছ। 

অজযন ৭.৫৪% ১৪% ৬০% ৮০% 

 

 

৬.৩ প্রকগল্পয ফাস্তফায়ন অগ্রগবি 

বযদ যন/বযফীক্ষ্ণ  

দাবখরকৃি প্রবিগফদন ৩ ংখ্যা কচয়াযম্যান 

বফআযটিব/ 

প্রকল্প বযচারক 

১২ রক্ষ্যভাত্রা ৩ ৩ ৩ ৩ 

 

 ফাস্তফাবয়ি 

অজযন ৩ ৩ ৩ ৩  

৬.৪ প্রকল্প বযদ যন/বযফীক্ষ্ণ প্রবিগফদগনয 

সুাবয ফাস্তফায়ন  

ফাস্তফায়গনয ায ৩ % প্রকল্প বযচারক ৬০% রক্ষ্যভাত্রা ৬০% ৬০% ৬০% ৬০% 
 

 ফাস্তফাবয়ি 

অজযন ৬০% ৬০% ৬০% ৬০% 

 

 

৭. ক্রয়য়ক্ষয়ত্র শুদ্ধাচার .............................................. ৭ 

৭.১  ররএ ২০০৬-এয ধাযা ১১(২)  ররআয 

২০০৮-এয রফরধ ১৬(৬) অনুমায়ী ২০১৯-২০ অথ থ 

ফছরযয ক্রয় রযকল্পনা রয়ফিাইরট প্রকা 

ক্রয়-রযকল্পনা 

রয়ফিাইরট 

প্রকারত 

৩ তারযখ  ম্যাগনজায 

(িয়) 

০১/৮/১৯ রক্ষ্যভাত্রা ৩০/৯/১৯    

 
 ফাস্তফাবয়ি 

অজযন ০২/৭/১৯    

 

 

৭.২ ই-কর্ন্ডাগযয ভাধ্যগভ িয় কাম য ম্পাদন ই-কর্ন্ডাগয িয় 

ম্পন্ন 

৪ % ম্যাগনজায 

(িয়) 

১০% রক্ষ্যভাত্রা    ১০% 
 

 ফাস্তফাবয়ি 

অজযন    ১০% 

 
 

৮. স্বচ্ছতা ও জ্িািতদতহ শতিশালীকরণ .............................................. ১২ 

৮.১ স্ব স্ব কফা প্রদান প্রবিশ্রুবি (বটিগজন 

চার্ যায) প্রণয়ন ও ফাস্তফায়ন  

কফা প্রদান প্রবিশ্রুবি 

প্রণীি ও ফাস্তফাবয়ি 
২ তারযখ  ংবিষ্ট 

কপাকার 

গয়ন্ট 

৩০/৯/১৯ রক্ষ্যভাত্রা ৩০/৯/১৯    
 

 ফাস্তফাবয়ি 

অজযন ৩০/৯/১৯    

 
 

৮.২ াখা/অবধাখা এফং অধীনস্থ অবপ বযদ যন বযদ যন ম্পন্ন ২ ংখ্যা কচয়াযম্যান/ 

উর্ধ্যিন 

কভ যকিযাগণ 

বফআযটিব 

২০ রক্ষ্যভাত্রা ৫ ৫ ৫ ৫ 

 
 ফাস্তফাবয়ি 

অজযন ৫ ৫ ৫ ৫ 

 

 

৮.৩ াখা/অবধাখা এফং অধীনস্থ অবপগয 

বযদ যন প্রবিগফদগনয সুাবয ফাস্তফায়ন 

বযদ যন 

প্রবিগফদগনয সুাবয 

ফাস্তফাবয়ি 

২ % িংরিষ্ট 

রযচারক  
৬০% রক্ষ্যভাত্রা ৬০% ৬০% ৬০% ৬০% 

 
 ফাস্তফাবয়ি 

 

 

 

 

 

 

অর্জন ৬০% ৬০% ৬০% ৬০% 

 

 

৮.৪ িরচফারয় রনরদ থভারা ২০১৪ অনুমায়ী নরথয 

কেণী রফন্যািকযণ 

নরথয কেণী 

রফন্যািকৃত  

২ % রজএভ 

(প্রাাঃ) 

৮০% রক্ষ্যভাত্রা ৮০% ৮০% ৮০% ৮০%   ফাস্তফাবয়ি 

 

 অজযন ৮০% ৮০% ৮০% ৮০% 
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কাম যক্ররভয নাভ কভ থিম্পাদন সূচক সূচরকয 

ভান 

একক ফাস্তফায়রনয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০১৯-২০ 

অর্ যফছগযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগবি বযফীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

 অজযন 

১ভ 

ককায়ার্ যায  

২য় 

ককায়ার্ যায 

৩য় 

ককায়ার্ যায  

৪র্ য 

ককায়ার্ যায  

কভাট 

অজথন 

অরজথত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

 

৮.৫ কেরণ রফন্যািকৃত নরথ রফনষ্টকযণ নরথ রফনরষ্টকৃত ২ % ঐ ৩% রক্ষ্যভাত্রা    ৩%   ফাস্তফাবয়ি 

অজযন    ৩% 
 

 
৮.৬ প্রারতষ্ঠারনক গণশুনানী আরয়াজন  

 

প্রারতষ্ঠারনক 

গণশুনানী আরয়ারজত 

২ ংখ্যা 
কচয়াযম্যান 

বফআযটিব 

২ রক্ষ্যভাত্রা  ১  ১   স্থাস্থযঝুবক 

বফগফচনায় 

স্থবগি 

কযা য়। 

প্রকৃি অজযন  ১   

 
 

৯. শুদ্ধাচার সংতিষ্ট এিং দুৈীতত প্রততয়রায়ি সহায়ক অন্যান্য কা যক্রম  .............................................. ১৫ (অগ্রাতিকার তিতিয়ত নুযৈতম পাŧ চটি কা যক্রম) 

৯.১ বব কযাগভযায় বিগা ভবনর্বযং  দুনীবি প্রবিগযাধ ৩ ংখ্যা কচয়াযম্যান / 

ইউবনর্ প্রধান 

২১ রক্ষ্যভাত্রা ২১ ২১ ২১ ২১ 
 

 ফাস্তফাবয়ি 

অজযন ২১ ২১ ২১ ২১ 
 

 

৯.২ প্রধান কাম যারয় কভ থকতথা কর্তযক বিগা 

ভবনর্বযং 

বফগল ভবনর্বযং ৩ ংখ্যা িংরিষ্ট 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ থকতথাগন 

১৬ রক্ষ্যভাত্রা ১৬ ১৬ ১৬ ১৬ 

 
 ফাস্তফাবয়ি 

অজযন ১৬ ১৬ ১৬ ১৬ 

 
 

৯.৩ বফআযটিব’য কাম যিভ ংিান্ত বরপগরর্ 

তিযী (ফাংরা ও ইংগযজীগি)  

ারনাগাদ কযণ ৩ িাবযখ রজএভ 

(প্রাাঃ) 

৩০/০৯/১৯ রক্ষ্যভাত্রা ৩০/৯/১৯    

 
 ফাস্তফাবয়ি 

অজযন ৩০/৯/১৯    

 
 

৯.৪ বিবজর্ার াবজযা বনবিি কযণ উবস্থবি 

বনবিিকযন 

৩ িাবযখ রযচারক 

(প্রাাঃ  

অাাঃ) 

৩০/০৯/১৯ রক্ষ্ভাত্রা ৩০/৯/১৯    

 
 ফাস্তফাবয়ি 

অজযন ৩০/৯/১৯    

 
 

৯.৫ অনরাইগন প্রবিবদগনয আয়-ব্যগয়য িথ্য প্রদান বাগফ স্বচ্ছিা 

আনায়ন 

৩ িাবযখ রজএভ 

(রহিাফ)/রড

রজএভ 

(অাাঃ) 

৩১/০৭/১৯ 

৩১/১০/১৯ 

৩১/০১/২০ 

৩০/০৪/২০ 

রক্ষ্ভাত্রা ৩১/০৭/১৯ ৩১/১০/১৯ 

 

৩১/০১/২০ 

 

৩০/০৪/২০ 

 
 ফাস্তফাবয়ি 

অজযন ৩১/০৭/১৯ ৩১/১০/১৯ 

 

৩১/০১/২০ 

 

৩০/০৪/২০ 

 
 

১০. শুদ্ধাচায চচ যায জন্য পুযস্কায/প্রগণাদনা প্রদান ................................................... ৫ 

১০.১ শুদ্ধাচায পুযস্কায প্রদান  প্রদত্ত পুযস্কায ৩ তারযখ কচয়াযম্যান 

বফআযটিব 

৩০/০৬/২০ রক্ষ্যভাত্রা    ৩০/৬/২০   আগাভী 

১৮/৬/২০ 

িাবযগখ 

বা গফ। 

অজযন     

 
 

১০.২  ২০১৮-১৯ অফছগয শুদ্ধাচায পুযস্কাযপ্রাপ্তগদয 

িাবরকা ওগয়ফাইগর্ প্রকা 

পুযস্কাযপ্রাপ্তগদয 

িাবরকা ওগয়ফাইগর্ 

প্রকাবি 

২ তারযখ রজএভ 

(প্রাাঃ) 

২৪/০৬/১৯ রক্ষ্যভাত্রা ২৪/৬/১৯    
 

 ২৪/৬/১৯ 

িাবযগখ 

ফাস্তফাবয়ি। 

 

 

 

অজযন ২৪/৬/১৯    

 

 

১১. অথ থ ফযাদ্দ .......................................................... ২ 

১১.১ শুদ্ধাচায কভ থ-রযকল্পনায় অর্ন্থভুি রফরবন্ন ফযাদ্দকৃত অথ থ ২ রক্ষ রজএভ ২.০০  রক্ষ্যভাত্রা   .৫০ ১.৫০   ফাস্তফাবয়ি 
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কাম যক্ররভয নাভ কভ থিম্পাদন সূচক সূচরকয 

ভান 

একক ফাস্তফায়রনয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০১৯-২০ 

অর্ যফছগযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগবি বযফীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

 অজযন 

১ভ 

ককায়ার্ যায  

২য় 

ককায়ার্ যায 

৩য় 

ককায়ার্ যায  

৪র্ য 

ককায়ার্ যায  

কভাট 

অজথন 

অরজথত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

কাম থক্রভ ফাস্তফায়রনয জন্য ফযাদ্দকৃত অগর্ যয 

আনুভাবনক বযভাণ 

টাকা (রহিাফ) অজযন   .৫০ ১.৫০ 

 
 

১২. বযফীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন ........................................................  

১২.১ দপ্তয/ংস্থা কর্তযক প্রণীি জািীয় শুদ্ধাচায 

ককৌর কভ য-বযকল্পনা, ২০১৯-২০ স্ব স্ব ভন্ত্রণারয় 

এফং ওগয়ফাইগর্ আগরািকযণ 

প্রণীত কভ থ-রযকল্পনা 

আররাডকৃত 

২ তারযখ িংরিষ্ট 

কপাকার 

রয়ন্ট 

১০/৭/১৯ রক্ষ্যভাত্রা ১০/৭/১৯      ফাস্তফাবয়ি 

অজযন ১০/৭/১৯    

 
 

১২.২ রনধ থারযত িভরয় ত্রৈভারিক রযফীক্ষণ 

প্ররতরফদন িংরিষ্ট ভন্ত্রণারয়/বফবাগগ দাবখর স্ব স্ব 

ওগয়ফাইগর্ আগরািকযণ  

 

ত্রৈভারিক প্ররতরফদন 

দারখরকৃত  

আররাডকৃত 

২ তারযখ ঐ ১৫/৭/১৯ 

১৫/১০/১৯ 

১৫/০১/২০ 

১৫/৪/২০ 

 

রক্ষ্যভাত্রা ১৫/৭/১৯ 

 

১৫/১০/১৯ ১৫/০১/২০ ১৫/৪/২০   ফাস্তফাবয়ি 

অজযন ১৫/৭/১৯ 

 

১৫/১০/১৯ ১৫/০১/২০ ১১/৬/২০ 

 

 

১২.৩ আতাধীন আঞ্চররক/ভাঠ ম থারয়য কাম যারয় 

কর্তযক দাবখরকৃি জািীয় শুদ্ধাচায ককৌর কভ য-

বযকল্পনা  রযফীক্ষণ প্ররতরফদরনয য 

রপডব্যাক প্রদান 

রপডব্যাক 

িবা/কভ থারা 

অনুরষ্ঠত 

৪ তারযখ ঐ 

 

৩১/৭/১৯ 

৩১/১০/১৯ 

৩১/০১/২০ 

৩০/৪/২০ 

রক্ষযভাৈা ৩১/৭/১৯ ৩১/১০/১৯ ৩১/০১/২০ ৩০/৪/২০   ফাস্তফাবয়ি 

অজথন ৩১/৭/১৯ ৩১/১০/১৯ ৩১/০১/২০ ১০/৬/২০  
 

 

 

 

 

 


