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 আঞ্চলরক/ভাঠ ম যায়েয কাম যারয়েয জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌল  ম ম-রর ল্পনা, ২০২০-২০২১ লযলষ্ট ক 

 

আঞ্চলরক/ভাঠ ম যায়েয কাম যারয়েয নাম: উ-ভালযদ যয়কয কাম যারে, কুলষ্টো  

 ায মক্রমমর নাম  ম মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

মান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২০-২০২১ 

অথ মবছমরর 

ক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত ররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  মন্তব্য 

ক্ষ্যমাত্রা/ 

অজমন 

১ম 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪থ ম 

ক ায়ার্ মার 

কমার্ 

অজমন 

অরজমত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারন  ব্যবস্থা………………………………৮ 

১.১ ননরত তা  রমটির সভা   অনুরষ্ঠত সভা ৪ সংখ্যা উ-

ভালযদ য

ক 

৪ ক্ষ্যমাত্রা ১ ১ ১ ১   প্রলি 

য়কাোর্ যা

য়যয ১ভ 

প্তায় 

অজমন      

১.২ ননরত তা  রমটির সভার রসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন  

বাস্তবারয়ত 

রসদ্ধান্ত 

৪ % উ-

ভালযদ য

ক 

১০০% ক্ষ্যমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

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

২.১ সুান প্রলিষ্ঠায লনলভত্ত 

অংলীজমনর অংলগ্রহমণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ২ সংখ্যা উ-

ভালযদ য

ক 

২ ক্ষ্যমাত্রা ০ ১ ০ ১    

অজমন      

২.২ অংলীজমনর অংলগ্রহমণ  সভায 

লদ্ধান্ত ফাস্তফােন 

বাস্তবারয়ত 

রসদ্ধান্ত 

২ % য়পাকার 

য়েন্ট 

৮০% ক্ষ্যমাত্রা  ৮০%  ৮০%    

অজমন      

২.৩  ম ম তমা- ম মচারীকদর 

অংলগ্রহমণ চাকলয ংক্রান্ত প্ররলক্ষ্ণ 

আময়াজন 

প্ররলক্ষ্ণাথী ৩ সংখ্যা উ-

ভালযদ য

ক 

১০ ক্ষ্যমাত্রা ০ ০ ১০ ০    

অজমন      

২.৪  ম ম তমা- ম মচারীমদর অংলগ্রহমণ 

সুলাসন সংক্রান্ত প্ররলক্ষ্ণ আময়াজন 

প্ররলক্ষ্ণাথী ৩ সংখ্যা উ-

ভালযদ য

ক 

১০ ক্ষ্যমাত্রা ০ ১০ ০ ০    

অজমন      

3. শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক আইন/তিতি/নীতিমালা/ম্যানুয়াল ও প্রজ্ঞাপন/পতরপত্র এর প্রয়য়াগ/িাস্তিায়ন………….১০ 

৩.১ 

ফাংরায়দ শ্রভ আইন-২০০৬ এয 

ধাযা-  ৩২৬ 

 ৫ % কর 

লযদ যকগ

ণ 

৮০% ক্ষ্যমাত্রা ৮০% ৮০% ৮০% ৮০%    

অজমন      

৩.২ 

ফাংরায়দ শ্রভ লফলধভারা-২০১৫ এয 

 ৫ % কর 

লযদ যকগ

৮০% ক্ষ্যমাত্রা ৮০% ৮০% ৮০% ৮০%    

অজমন      



2 

 

 ায মক্রমমর নাম  ম মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

মান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২০-২০২১ 

অথ মবছমরর 

ক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত ররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  মন্তব্য 

ক্ষ্যমাত্রা/ 

অজমন 

১ম 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪থ ম 

ক ায়ার্ মার 

কমার্ 

অজমন 

অরজমত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

লফলধ- ৩৫৪ ণ 

৩.৩      ক্ষ্যমাত্রা        

অজমন      

৪. ওয়েফাইয়র্ য়ফাফক্স ারনাগাদকযণ..................................৮ 

৪.১ য়ফা ংক্রান্ত য়র্ার লি নম্বযমূ 

স্ব স্ব তথ্য বাতায়মন দৃশ্যভানকযণ   

িথ্য ফািােয়ন 

দৃশ্যভানকৃি 

১ তাররখ উ-

ভালযদ

 যক 

৩০.৭.২০  

৩০. ১০.২০ 

৩০.০১.২১ 

৩০.০৪.২১  

ক্ষ্যমাত্রা ৩০.৭.২০ ৩০. 

১০.২০ 

৩০.০১.২

১ 

৩০.০৪.২

১ 

   

অজমন      

৪.২ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্ শুদ্ধাচার 

কসবাবক্স হানাগাদ রণ  

কসবাবক্স 

হানাগাদকৃত 

২ িালযখ য়পাকার 

য়েন্ট ফা 

লফকল্প 

য়পাকার 

য়েন্ট   

৩০.৭.২০  

৩০. ১০.২০ 

৩০.০১.২১ 

৩০.০৪.২১ 

ক্ষ্যমাত্রা ৩০.৭.২০ ৩০. 

১০.২০ 

৩০.০১.২

১ 

৩০.০৪.২

১ 

   

অজমন      

 

 ায মক্রমমর নাম  ম মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

মান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২০-২০২১ 

অথ মবছমরর 

ক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত ররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  মন্তব্য 

ক্ষ্যমাত্রা/ 

অজমন 

১ম 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪থ ম 

ক ায়ার্ মার 

কমার্ 

অজমন 

অরজমত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৪.৩ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্ তথ্য অরধ ার   

কসবাবক্স হানাগাদ রণ  

কসবাবক্স 

হানাগাদকৃত 

২ তাররখ য়পাকার 

য়েন্ট ফা 

লফকল্প 

য়পাকার 

য়েন্ট   

৩০.৯.২০  

৩০. ১২.২০ 

৩০.০৩.২১ 

৩০.০৬.২১ 

ক্ষ্যমাত্রা ৩০.৯.২০ ৩০. 

১২.২০ 

৩০.০৩.২১ ৩০.০৬.২

১ 

   

অজমন      

৪.৪ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্র অরভমযাগ 

প্ররত ার ব্যবস্থা (GRS) কসবাবক্স 

হানাগাদ রণ 

ওময়বসাইমর্ 

হানাগাদকৃত 

২ তাররখ য়পাকার 

য়েন্ট ফা 

লফকল্প 

য়পাকার 

য়েন্ট   

৩০.৯.২০  

৩০. ১২.২০ 

৩০.০৩.২১ 

৩০.০৬.২১ 

ক্ষ্যমাত্রা ৩০.৯.২০ ৩০. 

১২.২০ 

৩০.০৩.২১ ৩০.০৬.২

১ 

   

অর্জন      

৪.৫ স্বপ্রয়ণালদিবায়ফ প্রকায়মাগ্য 

িথ্য ারনাগাদ কয়য ওয়েফাইয়র্ 

ারনাগাদকৃি 

লনয়দ যলকা 

১ িালযখ উ-

ভালযদ যক 

৩০.৯.২০  

৩০. ১২.২০ 

রক্ষ্যভাত্রা ৩০.৯.২০ ৩০. 

১২.২০ 

৩০.০৩.২১ ৩০.০৬.২

১ 

   



3 

 

 ায মক্রমমর নাম  ম মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

মান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২০-২০২১ 

অথ মবছমরর 

ক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত ররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  মন্তব্য 

ক্ষ্যমাত্রা/ 

অজমন 

১ম 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪থ ম 

ক ায়ার্ মার 

কমার্ 

অজমন 

অরজমত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রকা ওয়েফাইয়র্ 

প্রকালি 

৩০.০৩.২১ 

৩০.০৬.২১ 

অজযন        

৫. সুান প্রলিষ্ঠা……………………………..৭ 

৫.১ শুদ্ধাচায ংক্রান্ত উত্তম চচ মার 

তার া প্রণয়ন  মর স্ব স্ব 

দপ্তয/ংস্থাে কপ্ররণ 

উত্তম চচ মার 

তার া কপ্রররত 

৪ তাররখ উ-

ভালযদ যক 

৩০.৯.২০  

৩০. ১২.২০ 

৩০.০৩.২১ 

৩০.০৬.২১ 

ক্ষ্যমাত্রা 

 

৩০.৯.২০ ৩০. 

১২.২০ 

৩০.০৩.২১ ৩০.০৬.

২১ 

   

অজমন      

৫.২ অনাইন রসমেমম অরভমযাগ 

রনষ্পরত্ত রণ 

অরভমযাগ 

রনষ্পরত্তকৃত 

৩ % কর 

লযদ যক  

৮০% ক্ষ্যমাত্রা ৮০% ৮০% ৮০% ৮০%    

অজমন      

৬. য়ফা প্রদায়নয  ও প্রকয়ল্পয য়ক্ষ্য়ত্র শুদ্ধাচায...........................১৪ 

৬.১ য়ফা প্রদায়নয য়ক্ষ্য়ত্র য়যলজস্টায়য 

প্রয়দে য়ফায লফফযণ ও য়ফাগ্রীিায 

ভিাভি ংযক্ষ্ণ  

য়যলজস্টায 

ারনাগাদকৃি 

৩ িালযখ কর 

লযদ যক  

৩০.৯.২০  

৩০. ১২.২০ 

৩০.০৩.২১ 

৩০.০৬.২১ 

ক্ষ্যমাত্রা ৩০.৯.২০ ৩০. 

১২.২০ 

৩০.০৩.২১ ৩০.০৬.২

১ 

   

অজমন      

৬.২ সামারজ  রনরাত্তা  ম মসূরচ/ 

প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগরত 

অগ্রগরতর হার     ১ %   ক্ষ্যমাত্রা       অত্র 

কাম যারয়ে

য অধীন 

য়কান 

সামারজ  

রনরাত্তা 

 ম মসূরচয 

কাম যক্রভ 

নাই ।  

অজমন        

৬.৩ াভালজক লনযাত্তা কভ যসূলচয়ি 

প্রাপ্ত ফযাদ্দ এফং উকাযয়বাগী 

লনফ যাচয়নয ভানদন্ড দৃশ্যভান স্থায়ন ও 

ওয়েফাইয়র্ প্রকা 

প্রাপ্ত ফযাদ্দ ও 

উকাযয়বাগী 

লনফ যাচয়নয 

ভানদন্ড দৃশ্যভান 

স্থায়ন ও 

ওয়েফাইয়র্ 

প্রকালি 

২ িালযখ   ক্ষ্যমাত্রা       প্রাপ্ত 

ফযাদ্দ না 

থাকাে 

প্রয়মাজয 

নে। 

অজমন        



4 

 

 ায মক্রমমর নাম  ম মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

মান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২০-২০২১ 

অথ মবছমরর 

ক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত ররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  মন্তব্য 

ক্ষ্যমাত্রা/ 

অজমন 

১ম 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪থ ম 

ক ায়ার্ মার 

কমার্ 

অজমন 

অরজমত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৬.৪ াভালজক লনযাত্তা কভ যসূলচয়ি  

উকাযয়বাগীয়দয িালরকা দৃশ্যভান 

স্থায়ন ও ওয়েফাইয়র্ প্রকা  

উকাযয়বাগীয়দ

য িালরকা 

দৃশ্যভান স্থায়ন ও 

ওয়েফাইয়র্ 

প্রকালি 

    ৩ িালযখ   রক্ষ্যভাত্রা       প্রয়মাজয 

নে। 

অজযন        

৬.৫ প্র মল্পর বাস্তবায়ন অগ্রগরত 

ররদল মন/ ররবীক্ষ্ণ 

দারখকৃত 

প্ররতমবদন 

২ সংখ্যা   ক্ষ্যমাত্রা       প্রয়মাজয 

নে। 

অজমন        

৬.৬ প্র ল্প ররদল মন/ররবীক্ষ্ণ 

প্ররতমবদমনর সুাররল বাস্তবায়ন  

বাস্তবায়মনর হার ৩ %   ক্ষ্যমাত্রা       প্রয়মাজয 

নে। 

অজমন        

৭. ক্রেয়ক্ষ্য়ত্র শুদ্ধাচায...................৫ 

৭.১ ররএ ২০০৬-এর ধারা ১১(২) ও 

ররআর ২০০৮-এর রবরধ ১৬(৬) 

অনুযায়ী ২০২০-২১ অথ য ফছয়যয ক্রয়-

রর ল্পনা  ওয়েফাইয়র্ প্রকা 

ক্রয়-রর ল্পনা 

ওয়েফাইয়র্ 

প্রকালি 

৩ তাররখ উ-

ভালযদ য

ক 

১৫.০৯.২০ 

৩০.৩.২১ 

ক্ষ্যমাত্রা ১৫.০৯.২০ - ৩০.৩.২১ -    

অজমন      

৭.২ ই-য়র্ন্ডায়যয ভাধ্যয়ভ ক্রেকাম য 

ম্পাদন 

ই-য়র্ন্ডায়য ক্রে 

ম্পন্ন 

২ %   রক্ষ্যভাত্রা       প্রয়মাজয 

নে। 

অজযন        

৮. স্বচ্ছতা ও জবাবরদরহ লিারী রণ…………………….১২ 

৮.১  স্ব স্ব কসবা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

(রসটিমজনস্ চার্ মার) বাস্তবায়ন এফং 

ওয়েফাইয়র্ প্রকা 

কসবা প্রদান 

প্ররতশ্রুরত বাস্তবালেি  

এফং ওয়েফাইয়র্ 

প্রকালি 

২ % উ-

ভালযদ য

ক 

৮০% ক্ষ্যমাত্রা ৮০% ৮০% ৮০% ৮০%   রাইয়ন্স 

প্রদান ও 

নফােন 

লফলেক। 

অজমন      

৮.২ লাখা/অরধলাখা/অধীনস্থ অলপ 

ররদল মন  

ররদল মন 

সম্পন্ন 

২ সংখ্যা উ-

ভালযদ য

ক 

৪ ক্ষ্যমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

৮.৩ লাখা/অরধলাখা/অধীনস্ত অলপ  

ররদল মন প্ররতমবদমনর সুাররল 

বাস্তবায়ন 

ররদল মন 

প্ররতমবদমনর 

সুাররল  

২ % উ-

ভালযদ য

ক 

৮০% ক্ষ্যমাত্রা ৮০% ৮০% ৮০% ৮০%    

অজমন      
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 ায মক্রমমর নাম  ম মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

মান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২০-২০২১ 

অথ মবছমরর 

ক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত ররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  মন্তব্য 

ক্ষ্যমাত্রা/ 

অজমন 

১ম 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪থ ম 

ক ায়ার্ মার 

কমার্ 

অজমন 

অরজমত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

বাস্তবারয়ত 

৮.৪ সরচবায় রনমদ মলমাা, ২০১৪ 

অনুযায়ী নরথর কেরণ রবন্যাস রণ  

নরথ কেরণ 

রবন্যাসকৃত 

২ % কর 

লযদ যক 

১০০% ক্ষ্যমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

৮.৫ কেরণ রবন্যাসকৃত নরথ রবনষ্ট রণ নরথ রবনলষ্টকৃি ২ % উ-

ভালযদ য

ক 

১০০% ক্ষ্যমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

৮.৬ প্রালিষ্ঠালনক গণশুনালন আয়োজন   প্রালিষ্ঠালনক 

গণশুনানী 

আয়োলজি 

২ সংখ্যা উ-

ভালযদ য

ক 

৩০ ক্ষ্যমাত্রা ৭ ৭ ৮ ৮    

 অজমন      

৯. শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এফং দুনীলি প্রলিয়যায়ধ ােক অন্যান্য  ায মক্রম……………..১৫ (অগ্রালধকায লবলত্তয়ি ন্যযনিভ াঁচটি কাম যক্রভ) 

৯.১ ফয়কো লফদুযৎ, জ্বারানী ও ালনয 

লফর লযয়াধ  

লফর লযয়াধ ২ % উভালযদ

 যক  

১০০% ক্ষ্যমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

৯.২ লফদুযৎ, জ্বারানী ও ালনয য়ফ যাচ্চ 

াশ্রেী ব্যফায  

াশ্রেী ব্যফায ২ %  কর 

লযদ যক 

১০০% ক্ষ্যমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

৯.৩ শুদ্ধাচায ও ননলিকিা লফলেক 

লরপয়রর্ লফিযণ   

লরপয়রর্ প্রচায ২ ংখ্যা  কর 

লযদ যক 

২ ক্ষ্যমাত্রা - ১ - ১    

অজমন      

৯.৪ প্রধান কাম যারয়ে লনধ যালযি ভয়ে 

প্রলিয়ফদন য়প্রযণ   

প্রলিয়ফদন য়প্রযণ   ২ %    উভালযদ

 যক  

১০০% ক্ষ্যমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

৯.৫ স্বচ্ছ অলবয়মাগ ফক্স স্থান ও 

িদাযলক   

িদাযলক ২ %  উভালযদ

 যক  

১০০% ক্ষ্যমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

১০. শুদ্ধাচায চচ যায জন্য পুযস্কায প্রদান..............................৩ 

১০.১ শুদ্ধাচায পুযস্কায প্রদান এফং 

পুযস্কাযপ্রাপ্তয়দয িালরকা ওয়েফাইয়র্ 

প্রকা 

 

প্রদত্ত পুযস্কায ৩ তাররখ   ক্ষ্যমাত্রা       য়জরা 

কাম যার

য়েয 

য়ক্ষ্য়ত্র 

য়মা

জয 

নয়।  

অজমন      

১১. কভ য-লযয়ফ উন্নেন..........................................................২ 
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 ায মক্রমমর নাম  ম মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

মান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২০-২০২১ 

অথ মবছমরর 

ক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত ররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  মন্তব্য 

ক্ষ্যমাত্রা/ 

অজমন 

১ম 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪থ ম 

ক ায়ার্ মার 

কমার্ 

অজমন 

অরজমত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১১.১ কভ য-লযয়ফ উন্নেন (স্বাস্থযলফলধ 

অন্যযণ/টিওএন্ডইভুি অয়কয়জা 

ভারাভার লফনষ্টকযণ/লযষ্কায-

লযচ্ছন্নিা বৃলদ্ধ ইিযালদ)  

উন্নি কভ য-

লযয়ফ 

২ ংখ্যা 

ও 

তাররখ 

উভালয

দ যক 

৪ এফং  

৩০.৯.২০  

৩০. ১২.২০ 

৩০.০৩.২১ 

৩০.০৬.২১ 

ক্ষ্যমাত্রা ১ 

৩০.৯.২০ 

১ 

৩০.১২.২

০ 

১ 

৩০.০৩.২১ 

১ 

৩০.৬.২১ 

  (স্বাস্থয

লফলধ/

লযষ্কায-

লযচ্ছন্ন

িা বৃলদ্ধ 

অজমন      

১২. অথ য ফযাদ্দ....................................................................২ 

১২.১ শুদ্ধাচায কভ য-লযকল্পনাে  

অন্তযভুি লফলবন্ন কাম যক্রভ ফাস্তফােয়নয 

জন্য ফযাদ্দকৃি অমথ মর আন্যভালনক 

ররমাণ 

ফযাদ্দকৃি অথ য ২ রক্ষ্  

 

র্াকা 

উভালয

দ যক 

২৫,০০০/- ক্ষ্যমাত্রা ৬০০০/- ৬০০০/- ৬৫০০/- ৬৫০০/-    

অজমন      

১৩. ররবীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন…………………………….৪ 

১৩.১ আঞ্চলরক/ভাঠ ম যায়েয 

কাম যারে কর্তযক প্রণীি জাতীয় 

শুদ্ধাচার ক ৌল  ম ম-রর ল্পনা, 

২০২০-২১ স্ব স্ব ওয়েফাইয়র্ 

আয়রাডকযণ 

প্রণীত  ম ম-

রর ল্পনা 

আয়রাডকৃত 

২ িালযখ য়পাকার 

য়েন্ট ফা 

লফকল্প 

য়পাকার 

য়েন্ট   

১৬.০৮.২০ ক্ষ্যমাত্রা ১৬.০৮.২

০ 

- - -    

অজমন      

১৩.২ রনধ মাররত সমময় নত্রমারস  

ররবীক্ষ্ণ প্ররতমবদন ংলিষ্ট 

দপ্তয/ংস্থাে দারখ ও স্ব স্ব 

ওয়েফাইয়র্ আয়রাডকযণ 

নত্রমারস  

প্ররতমবদন 

দারখকৃত ও 

আয়রাডকৃত 

২ ংখ্যা য়পাকার 

য়েন্ট ফা 

লফকল্প 

য়পাকার 

য়েন্ট   

১৫.১০.২০  

১৫.০১.২০ 

১৫.০৪.২১ 

১৫.০৭.২১ 

ক্ষ্যমাত্রা ১৫.১০.২০ ১৫.০১.২

০ 

১৫.০৪.২১ ১৫.০৭.২১    

অজমন      

 

লফ:দ্র:- য়কান ক্রলভয়কয কাম যক্রভ প্রয়মাজয না য়র িায কাযণ ংলিষ্ট আইন/লফলধ/নীলিভারা ম যায়রাচনাপূফ যক ভন্তব্য করায়ভ উয়েখ কযয়ি য়ফ।  


