
জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনার (২০১৯-২০) এর  ১র্ ত্রৈর্ারি  (জুলাই, ২০১৯ - কিপ্টেম্বর , ২০১৯) অগ্রগরত পররবীক্ষণ প্ররতপ্টবদন 

 

দপ্তর/সংস্থার নার্:  কবৌদ্ধ ধর্ীয়  ল্যাণ ট্রাস্ট,  ধর্ ম বিষয়ক র্ন্ত্রণালয় 

 ার্ মক্রপ্টর্র নার্  র্ মিম্পাদন 

সূচ  

 

সূচপ্ট র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়প্টনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ ম বছপ্টরর 

লক্ষযর্াৈা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০১৯-২০২০  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াৈা/ 

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 ত্রনরত তা  রর্টির িভা   অনুরষ্ঠত িভা ৪ িংখ্যা িরচব 

কবৌ:ধ: : ট্রা: 

৪ লক্ষযর্াৈা ০১ ০১ ০১ ০১  ১  

অজমন ০১     

১.২ ত্রনরত তা  রর্টির িভার রিদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন  

বাস্তবারয়ত 

রিদ্ধান্ত 

৪ % িরচব 

কবৌ:ধ: : ট্রা: 

১০০% লক্ষযর্াৈা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  ১  

অজমন ১০০%     

২. দক্ষতা ও ত্রনরত তার উন্নয়ন……………………..…. ১০ 

২.১ সুশাসন প্রবিষ্ঠার বনবর্ত্ত 

অংশীজপ্টনর (stakeholders) 

অংশগ্রহপ্টণ  িভা 

অনুরষ্ঠত িভা ২ িংখ্যা িরচব 

কবৌ:ধ: : ট্রা: 

২ লক্ষযর্াৈা  ১  ১  ১  

অজমন ০২/৮/১৯     

২.২ অংশীজপ্টনর অংশগ্রহপ্টণ  িভার 

বসদ্ধান্ত িাস্তিায়ন 

বাস্তবারয়ত 

রিদ্ধান্ত 

২ % িরচব 

কবৌ:ধ: : ট্রা: 

১০০% লক্ষযর্াৈা  ১০০%  ১০০%    

অজমন      

২.৩  র্ ম তমা- র্ মচারীকদর অংশগ্রহপ্টণ 

চাকবর সংক্রান্ত বিবিন্ন প্ররশক্ষণ 

আপ্টয়াজন 

প্ররশক্ষণার্ী ৩ িংখ্যা িরচব 

কবৌ:ধ: : ট্রা: 

৯ লক্ষযর্াৈা   ৯     

অজমন      

২.৪  র্ ম তমা- র্ মচারীকদর অংশগ্রহপ্টণ 

সুশািন িংক্রান্ত প্ররশক্ষণ আপ্টয়াজন 

প্ররশক্ষণার্ী ৩ িংখ্যা িরচব 

কবৌ:ধ: : ট্রা: 

৯ লক্ষযর্াৈা - ৯ - -    

অজমন - - - -  

৩. শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক আইন/তিতি/নীতিমালা/ম্যানুয়য়ল ও প্রজ্ঞাপন/পতরপত্র-এর িাস্তিায়ন এিং প্রয় াজ্য ক্ষেয়ত্র খসড়া প্রণয়ন………….১০ 

 

৩.১ জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-

পরর ল্পনা (২০২০-২১) প্রণয়ন। 

 

 র্ ম-

পরর ল্পনা 

প্রণয়নকৃত 

৫ তাররখ িরচব 

কবৌ:ধ: : ট্রা: 

২৭/০৬/২০২০ লক্ষযর্াৈা - - - ২৭/৬/২০    

অজমন      

৩.২ জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-

পরর ল্পনা ২০১৯-২০ ওপ্টয়বিাইপ্টর্ 

প্র াশ 

ওপ্টয়বিাইপ্টর্ 

প্র ারশত 

৫ তাররখ   আই টি 

িহ ারর 

১০/০৭/২০১৯ লক্ষযর্াৈা ১০/৭/১৯ - - -  ৫  

অজমন ১০/৭/১৯     

৪. ওয়য়িসাইয়ে সসিািক্স হালনাগাদকরণ..................................৮ 

 

৪.১ সসিা সংক্রান্ত সোল বি নস্বরসমূহ স্ব 

স্ব তথ্য বাতায়প্টন দৃশ্যর্ানকরণ   

িথ্য িািায়য়ন 

দৃশ্যর্ানকৃি 

১ তাররখ   আই টি 

িহ ারর 

৩০.০৮.১৯ লক্ষযর্াৈা ৩০.০৮.১৯ 

 

    ১  

অজমন ৩০.০৮.১৯     



 ার্ মক্রপ্টর্র নার্  র্ মিম্পাদন 

সূচ  

 

সূচপ্ট র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়প্টনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ ম বছপ্টরর 

লক্ষযর্াৈা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০১৯-২০২০  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াৈা/ 

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 

 

৪.২ স্ব স্ব ওপ্টয়বিাইপ্টর্ শুদ্ধাচার কিবাবক্স 

হালনাগাদ রণ  

কিবাবক্স 

হালনাগাদকৃত 

২ িাবরখ   আই টি 

িহ ারর 

৩০.০৯.১৯ 

৩০.১২.১৯ 

৩০.০৩.২০ 

৩০.০৬.২০ 

লক্ষযর্াৈা ৩০.০৯.১৯ 

 

৩০.১২.১৯ 

 

৩০.০৩.২০ 

 

৩০.০৬.২০ 

 

 ০.৫  

অজমন ৩০.০৯.১৯ 

 

    

৪.৩ স্বপ্রপ্টণারদত তথ্য প্রকাশ বনয়দ মবশকা 

হালনাগাদ কয়র ওপ্টয়বিাইপ্টর্ প্র াশ 

হালনাগাদকৃত 

রনপ্টদ মরশ া 

ওপ্টয়বিাইপ্টর্ 

প্র ারশত 

১ তাররখ   আই টি 

িহ ারর 

৩০.০৮.১৯ লক্ষযর্াৈা ৩০.০৮.১৯     ১  

অজমন ৩০.০৮.১৯     

৪.৪ স্ব স্ব ওপ্টয়বিাইপ্টর্ তথ্য অরধ ার   

কিবাবক্স হালনাগাদ রণ  

কিবাবক্স 

হালনাগাদকৃত 

২ তাররখ   আই টি 

িহ ারর 

৩০.০৯.১৯ 

৩০.১২.১৯ 

৩০.০৩.২০ 

৩০.০৬.২০ 

লক্ষযর্াৈা ৩০.০৯.১৯ 

 

৩০.১২.১৯ 

 

৩০.০৩.২০ 

 

৩০.০৬.২০ 

 

 ০.৫ চলর্ান 

অজমন ৩০.০৮.১৯     

৪.৫ স্ব স্ব ওপ্টয়বিাইপ্টর্র অরভপ্টর্াগ 

প্ররত ার ব্যবস্থা (GRS) কিবাবক্স 

হালনাগাদ রণ 

ওপ্টয়বিাইপ্টর্ 

হালনাগাদকৃত 

২ তাররখ   আই টি 

িহ ারর 

৩০.০৯.১৯ 

৩০.১২.১৯ 

 ৩০.০৩.২০ 

 ৩০.০৬.২০ 

লক্ষযর্াৈা ৩০.০৯.১৯ 

 

৩০.১২.১৯ 

 

৩০.০৩.২০ 

 

৩০.০৬.২০ 

 

 ০.৫ চলর্ান 

অজমন ৩০.০৮.১৯     

৫. সুশাসন প্রবিষ্ঠা……………………………..৬ 

৫.১ উত্তর্ চচ মার তারল া প্রণয়ন  প্টর স্ব 

স্ব র্ন্ত্রণালয়/রবভাপ্টগ কপ্ররণ 

উত্তর্ চচ মার 

তারল া কপ্রররত 

৩ তাররখ িরচব 

কবৌ:ধ: : ট্রা: 

৩০.১২.১৯ 

 

লক্ষযর্াৈা  ৩০.১২.১৯      

অজমন      

৫.২ িাংলায়দশ জািীয় বিবজোল 

আবকময়েকচার-এর স াকাল পয়য়ন্ট ও 

বিকল্প স াকাল পয়য়ন্ট কর্ মকিমা বনয়য়াগ 

ও ওয়য়িসাইয়ে প্রকাশ 

স াকাল পয়য়ন্ট 

ও বিকল্প 

স াকাল পয়য়ন্ট 

বনয়য়াগকৃি ও 

ওয়য়িসাইয়ে 

প্রকাবশি 

২ তাররখ িরচব 

কবৌ:ধ: : ট্রা 

ও 

আই টি 

িহ ারর 

৩০.১২.১৯ 

 

লক্ষযর্াৈা  ৩০.১২.১৯ 

 

     

অজমন      

৫.৩ জনস্বার্ ম সংবিষ্ট িথ্য প্রকাশ 

(সুরক্ষা প্রদান) বিবধর্ালা, ২০১৭-এর 

বিবধ ৪ অনুসায়র “সিবজগয়নয়েি 

অব সার” বনয়য়াগ ও ওয়য়িসাইয়ে 

প্রকাশ 

“সিবজগয়নয়েি 

অব সার” 

বনয়য়াগকৃি ও 

ওয়য়িসাইয়ে 

প্রকাবশি 

১ তাররখ িরচব 

কবৌ:ধ: : ট্রা 

ও 

আই টি 

িহ ারর 

৩০.১২.১৯ 

 

লক্ষযর্াৈা  ৩০.১২.১৯ 

 

     

অজমন      

৬. প্রকয়ল্পর সক্ষয়ে শুদ্ধাচার...........................৯ 

৬.১ প্রকয়ল্পর বারষ ম  ক্রয় পরর ল্পনা 

অনুপ্টর্াদন 

অনুপ্টর্ারদত 

ক্রয় পরর ল্পনা 

২ তাররখ প্র ল্প 

পররচাল  

৩০.০৯.১৯ লক্ষযর্াৈা ৩০.০৯.১৯     ২  

অজমন ৩০.০৯.১৯     



 ার্ মক্রপ্টর্র নার্  র্ মিম্পাদন 

সূচ  

 

সূচপ্ট র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়প্টনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ ম বছপ্টরর 

লক্ষযর্াৈা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০১৯-২০২০  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াৈা/ 

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 

৬.২ এরিরপ বাস্তবায়ন অগ্রগরত অগ্রগরতর হার ১ % প্র ল্প 

পররচাল  

৯৫ লক্ষযর্াৈা ২০ ৩৫ ৬০ ৯৫   ক্রর্পুরি 

অজমন ৩৭.০৭     

৬.৩ প্র প্টল্পর বাস্তবায়ন অগ্রগরত 

পররদশ মন/ পররবীক্ষণ 

দারখলকৃত 

প্ররতপ্টবদন 

৩ িংখ্যা প্র ল্প 

পররচাল  

৪ লক্ষযর্াৈা ১ ১ ১ ১  ০.৭৫  

অজমন ১     

৬.৪ প্র ল্প পররদশ মন/পররবীক্ষণ 

প্ররতপ্টবদপ্টনর সুপাররশ বাস্তবায়ন 

বাস্তবায়প্টনর 

হার 

৩ % প্র ল্প 

পররচাল  

৯০ লক্ষযর্াৈা ৯০ ৯০ ৯০ ৯০   চলর্ান 

অজমন ৯০     

৭. ক্রয়য়ক্ষয়ে শুদ্ধাচার...................৭ 

৭.১ রপরপএ ২০০৬-এর ধারা ১১(২) ও 

রপরপআর ২০০৮-এর রবরধ ১৬(৬) 

অনুর্ায়ী ২০১৯-২০ অর্ ম িছয়রর ক্রয়-

পরর ল্পনা  ওয়য়িসাইয়ে প্রকাশ 

ক্রয়-

পরর ল্পনা 

ওয়য়িসাইয়ে 

প্রকাবশি 

৩ তাররখ িরচব 

কবৌ:ধ: : ট্রা 

ও 

আই টি 

িহ ারর 

৩০.০৯.১৯ লক্ষযর্াৈা ৩০.০৯.১৯     ৩  

অজমন ৩০.০৯.১৯     

৭.২ ই-সেন্ডায়রর র্াধ্যপ্টর্ ক্রয়  ার্ ম 

িম্পাদন 

ই-কর্ন্ডাসর ক্রয় 

সম্পন্ন 

৪ %     -       ০ লক্ষযর্াৈা  

 

     ই-সেন্ডায়রর 

র্াধ্যপ্টর্ 

িম্পাদন 

কর্াগ্য 

 ার্ মক্রর্ কনই 

অজমন      

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

৮.১ স্ব স্ব কিবা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

(রিটিপ্টজনস্ চার্ মার) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন  

কিবা প্রদান 

প্ররতশ্রুরত 

প্রণীি ও 

িাস্তিাবয়ি 

২ িাবরখ িরচব 

কবৌ:ধ: : ট্রা 

ও 

আই টি 

িহ ারর 

৩০.১২.১৯ 

 

লক্ষযর্াৈা  ৩০.১২.১৯ 

 

     

অজমন      

৮.২ শাখা/অরধশাখা এিং অধীনস্থ 

অব স পররদশ মন  

পররদশ মন 

িম্পন্ন 

২ িংখ্যা - ০ লক্ষযর্াৈা       অধীনস্থ 

শাখা  কনই 

অজমন      

 

৮.৩ শাখা/অরধশাখা এিং অধীনস্থ 

অব য়সর পররদশ মন প্ররতপ্টবদপ্টনর সুপাররশ 

বাস্তবায়ন 

পররদশ মন 

প্ররতপ্টবদপ্টনর 

সুপাররশ 

বাস্তবারয়ত 

২ % - ০ লক্ষযর্াৈা       প্রপ্টয়াজয নয় 

অজমন      

৮.৪ িরচবালয় রনপ্টদ মশর্ালা ২০১৪ 

অনুর্ায়ী নরর্র কেরণ রবন্যাি রণ  

নরর্ কেরণ 

রবন্যািকৃত 

২ %     উপ-

পররচাল /

অরিি 

৪০ লক্ষযর্াৈা    ২০  ২০   

 

  

অজমন      



 ার্ মক্রপ্টর্র নার্  র্ মিম্পাদন 

সূচ  

 

সূচপ্ট র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়প্টনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ ম বছপ্টরর 

লক্ষযর্াৈা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০১৯-২০২০  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াৈা/ 

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 

িহ ারর 

৮.৫ কেরণ রবন্যািকৃত নরর্ রবনষ্ট রণ নরর্ 

রবনবষ্টকৃি 

২ % িরচব 

কবৌ:ধ: : ট্রা 

 

৪০ লক্ষযর্াৈা    ২০  ২০   

 

  

অজমন      

 

৮.৬ প্রাবিষ্ঠাবনক গণশুনানী আয়য়াজন  প্রাবিষ্ঠাবনক 

গণশুনানী 

আয়য়াবজি 

২ িংখ্যা - ০ লক্ষযর্াৈা       প্রপ্টর্াজয নয় 

অজমন 

 

 

     

৯. শুদ্ধাচার িংরিষ্ট এবং দুনীরত প্ররতপ্টরাপ্টধ িহায়  অন্যান্য  ার্ মক্রর্……………..১৫ (অগ্রাবধকার বিবত্তয়ি নুুনির্ পাঁচটি কার্ মক্রর্) 

৯.১  দুনীরত রবষর্ সোল বি নস্বরসমূহ 

স্ব স্ব তথ্য বাতায়প্টন দৃশ্যর্ানকরণ    

 

িথ্য িািায়য়ন 

দৃশ্যর্ানকৃি 

৩  তাররখ আইটি 

িহ ারর 

৩০.০৯.১৯ লক্ষযর্াৈা ৩০.০৯.১৯     ৩  

অজমন ৩০.০৯.১৯     

৯.২  র্ ম তমা ও  র্ মচাররপ্টদর শুদ্ধাচার 

রবষয়  িপ্টচতনতা বৃরদ্ধ রণ 

িপ্টচতনকৃত 

 র্ মচারর 

৩  িংখ্য  িরচব 

কবৌ:ধ: : ট্রা 

 

৯ লক্ষযর্াৈা   ৯     

অজমন      

৯.৩  র্ ম তমা ও  র্ মচাররপ্টদর দুনীরত 

প্ররতপ্টরাধ রবষয়  িপ্টচতনতা বৃরদ্ধ রণ 

িপ্টচতনকৃত 

 র্ মচারর 

৩  িংখ্য  িরচব 

কবৌ:ধ: : ট্রা 

 

৯ লক্ষযর্াৈা  ৯      

অজমন      

৯.৪ রবদুযৎ, পারন ও জ্বালানীর 

(কতল,গ্যাি) এর িােয়ী/িপ্টব মাত্তর্ ব্যবহার 

রনরিত রণ 

িাশ্রীয় ব্যবহার 

রনরিতকৃত 

৩  %  িরচব 

কবৌ:ধ: : ট্রা 

 

৯৫% লক্ষযর্াৈা ৯৫% ৯৫% ৯৫% ৯৫%  ০.৭৫  

অজমন ৯৫%     

৯.৫ রপরপএ-২০০৬ এবং রপরপআর 

২০০৮ এর রবরধ অনুর্ায়ী ক্রয় ার্ ম 

িম্পাদন 

 

রবরধ অনুর্ায়ী 

ক্রয় ার্ ম 

রনরিত রণ 

৩ %  িরচব 

কবৌ:ধ: : ট্রা 

 

৯০% লক্ষযর্াৈা ৯০% ৯০% ৯০% ৯০%  ০.৭৫  

অজমন ৯০%     

১০. শুদ্ধাচার চচ মার জন্য পুরস্কার/প্রয়ণাদনা প্রদান..............................৫ 

১০.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান প্রদত্ত পুরস্কার ৩ তাররখ িরচব 

কবৌ:ধ: : ট্রা 

 

৩০.০৬.২০ লক্ষযর্াৈা    ৩০.০৬.২০    

অজমন      

১০.২ ২০১৮-১৯ অর্ মিছয়র শুদ্ধাচার 

পুরস্কারপ্রাপ্তয়দর িাবলকা ওয়য়িসাইয়ে 

প্রকাশ 

পুরস্কারপ্রাপ্তয়দ

র িাবলকা 

ওয়য়িসাইয়ে 

প্রকাবশি 

২ িাবরখ আইটি 

িহ ারর 

৩০.০৬.২০ লক্ষযর্াৈা    ৩০.০৬.২০ 

 

   

অজমন      



 ার্ মক্রপ্টর্র নার্  র্ মিম্পাদন 

সূচ  

 

সূচপ্ট র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়প্টনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ ম বছপ্টরর 

লক্ষযর্াৈা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০১৯-২০২০  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াৈা/ 

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 

১১. অর্ ম িরাদ্দ....................................................................২ 

১১.১ শুদ্ধাচার কর্ ম-পবরকল্পনায় 

অন্তমভুি বিবিন্ন কার্ মক্রর্ িাস্তিায়য়নর 

জন্য িরাদ্দকৃি  অপ্টর্ মর আনুর্াবনক 

পররর্াণ 

 

িরাদ্দকৃি অর্ ম ২ লক্ষ 

োকা 

িরচব 

কবৌ:ধ: : ট্রা 

 

০.৫০ লক্ষযর্াৈা      ০.৫০ 

 

   

অজমন      

১২. পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন…………………………….৮ 

১২.১ দপ্তর/সংস্হা কর্তমক প্রণীি                                          

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-

পরর ল্পনা, ২০১৯-২০ স্ব স্ব র্ন্ত্রণালয় 

এিং ওয়য়িসাইয়ে আপয়লািকরণ 

প্রণীত  র্ ম-

পরর ল্পনা 

আপয়লািকৃত 

২ িাবরখ আইটি 

িহ ারর 

৩০.০৭.১৯ লক্ষযর্াৈা ৩০.০৭.১৯     ২  

অজমন ৩০.০৭.১৯     

১২.২ রনধ মাররত ির্প্টয় ত্রৈর্ারি  

পররবীক্ষণ প্ররতপ্টবদন সংবিষ্ট 

র্ন্ত্রণালয়/বিিায়গ দারখল ও স্ব স্ব 

ওয়য়িসাইয়ে আপয়লািকরণ 

ত্রৈর্ারি  

প্ররতপ্টবদন 

দারখলকৃত ও 

আপয়লািকৃত 

২ িাবরখ িরচব 

কবৌ:ধ: : ট্রা 

 

১৩.১০.১৯ 

১৩.০১ ২০ 

১৩.০৪.২০ 

১৩.০৭.২০ 

লক্ষযর্াৈা ১৩.১০.১৯ 

 

১৩.০১ ২০ 

 

১৩.০৪.২০ 

 

১৩.০৭.২০    

      

১২.৩ আওিাধীন আঞ্চবলক/র্াঠ 

পর্ মায়য়র কার্ মালয় কর্তমক দারখলকৃত 

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-

পরর ল্পনা ও পররবীক্ষণ  প্ররতপ্টবদপ্টনর 

ওপর রিিব্যা  প্রদান 

ব িব্যাক 

সিা/কর্ মশালা 

অনুবষ্ঠি ৪ তাররখ - 
- 

 

লক্ষযর্াৈা       ট্রাপ্টস্টর 

আওতাধীন 

আঞ্চবলক/ 

র্াঠ পর্ মায়য়র 

কার্ মালয় 

সনই 

অজমন      

কর্ার্ ককার    

 

 

 
০৯/১০/১৯ 

জয় দত্ত িড়ুয়া 

সবচি 

সিৌদ্ধ ধর্ীয় কল্যাণ ট্রাস্ট 


