
                                                                                                                                                                                                            ছক-ক 

  পরিরিষ্ট- ক 

আঞ্চলিক/মাঠ পর্যায়ের কার্যািয়ের জাতীয় শুদ্ধাচাি ককৌিল কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অগ্রগরত পরিবীক্ষণ কাঠামর্া, ২০১৮-২০১৯ 

 

কার্যািয়ের নার্: cÖavb Kvh©vjq                             দপ্তি/সংস্থাি নার্: BDwbqb K¨vwcUvj wjwg‡UW 

কার্মক্রমর্ি নার্ 

 

কর্মসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচমকি 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়মনি দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

বযরি/পদ 

 

২০১৮-

২০১৯ 

অর্মবছমিি 

লক্ষযর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পরিবীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  

র্ন্তবয 
লক্ষযর্াত্রা/ 

অজম ন 

১র্ 

ককায়ার্ম াি 

RyjvB-

‡mÞ-18 

২য় 

ককায়ার্ম াি 

A‡±v -

wW‡m¤î-18 

৩য় 

ককায়ার্ম াি 

Rvby- 

gvP©-19 

৪র্ম 

ককায়ার্ম াি 

GwcÖj-Ryb 

-19 

কর্ার্ 

অজম

ন 

অরজম ত 

র্ান 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

১. প্রাতিষ্ঠাতিক ব্যব্স্থা…………………….১১ 

১.১ ননরতকতা করর্টিি সভা অনুরিত সভা ৪ সংখ্যা †dvKvj c‡q›U, 

ননরতকতা করর্টি 

4 লক্ষযর্াত্রা 01 01 01 01 
 4 

mfv AbywôZ n‡q‡Q 

অজম ন 01 01 01 01 

1.2 ননরতকতা করর্টিি সভাি রসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত 

রসদ্ধামন্তি হাি 

৪ % ননরতকতা করর্টি 100% লক্ষযর্াত্রা 100 100 100 100 
 4 

wm×všÍ ev¯ÍevwqZ n‡q‡Q 

অজম ন 100 100 100 100 

১.৩ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্ শুদ্ধাচাি আইকন 

হালনাগাদকিণ 

আইকন 

হালনাগাদকৃত 

১ তারিখ্ †dvKvj c‡q›U, 

ননরতকতা করর্টি 

‰ÎgvwmK লক্ষযর্াত্রা 30.09.1

8 
15.10.18 

15.01.1

9 
15.06.19 

 1 

ওময়বসাইমর্ শুদ্ধাচাি আইকন 

হালনাগাদকিণ Kiv n‡q‡Q 

অজম ন 30.09.1

8 
15.10.18 

15.01.1

9 
15.06.19 

১.৪ eªvÂ ননরতকতা করর্টি I †dvKvj 

c‡q›U wba©vib I Zv‡`i Kv‡Ri cwiax 

wba©vib 

উত্তর্ চচম াি 

তারলকা কপ্ররিত 

২ % ননরতকতা করর্টি  লক্ষযর্াত্রা - 100 100 100 

 2 

cÖwZwU kvLvq ননরতকতা করর্টি 

I †dvKvj c‡q›U wba©vib I 

Zv‡`i Kv‡Ri cwiax wba©vib 

Kiv n‡q‡Q 

অজম ন 
- 100 100 100 

২. দক্ষিা ও নিতিকিার উন্নয়ি………………….৭ 

২.১ অংিীজমনি (stakeholder) 

অংিগ্রহমণ  সভা 

অনুরিত সভা ২ সংখ্যা gv‡K©wUs wefvM 03 লক্ষযর্াত্রা 01 01 - 01  

2 
weMZ †KvqvU©v‡i jÿ¨ c~ib 

n‡q‡Q অজম ন 01 01 01 ** 

২.২ কর্মকতম া-কর্মচারিমদি অংিগ্রহমণ 

cÖwZôv‡bi wbR¯^ রনয়রর্ত উপরহহরত 

রবরির্ালা I আচািণ রবরির্ালা রবষময় 

সমচতনতা বৃরদ্ধরূ্লক প্ররিক্ষণ আময়াজন।  

প্ররিক্ষণার্ী ৩ প্ররিক্ষণার্ীি 

সংখ্যা 

GBPAvi GÛ GWwgb 80 লক্ষযর্াত্রা 

 
20 20 20 20 

 

3 
cÖwkÿb cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| 

Dcw¯’wZ mshyw³ †`qv nj| অজম ন 
20 25 32 49 

২.৩ জাতীয় শুদ্ধাচাি ককৌিল রবষময় 

কর্মকতম া-কর্মচারিমদি প্ররিক্ষণ প্রদান 

 

 

 

প্ররিক্ষণার্ী ২ সংখ্যা GBPAvi GÛ GWwgb 115 লক্ষযর্াত্রা 
20 25 30 40 

 

3 
cÖwkÿb cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| 

Dcw¯’wZ mshyw³ †`qv nj| 
অজম ন 

20 25 32 49 



কার্মক্রমর্ি নার্ 

 

কর্মসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচমকি 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়মনি দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

বযরি/পদ 

 

২০১৮-

২০১৯ 

অর্মবছমিি 

লক্ষযর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পরিবীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  

র্ন্তবয 
লক্ষযর্াত্রা/ 

অজম ন 

১র্ 

ককায়ার্ম াি 

RyjvB-

‡mÞ-18 

২য় 

ককায়ার্ম াি 

A‡±v -

wW‡m¤î-18 

৩য় 

ককায়ার্ম াি 

Rvby- 

gvP©-19 

৪র্ম 

ককায়ার্ম াি 

GwcÖj-Ryb 

-19 

কর্ার্ 

অজম

ন 

অরজম ত 

র্ান 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

3. শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক আইি/তব্তি/িীতিমালা/মযািুয়য়ল  ও প্রজ্ঞাপি/পতরপত্র প্রয়য়াগ/ব্াস্তব্ায়ি………….১০ 

3.1 RvZxq ‰`wb‡K ï×vPvi Qov cÖPvi  5 সংখ্যা GBPAvi GÛ GWwgb 2 লক্ষযর্াত্রা 
- 01 - 01 

 5 

Qq gv‡m GKwU wn‡m‡e 10 

Ryb-19 G ˆ`wbK cwÎKvq 

weÁvcb ‡`qv n‡q‡Q 
অজম ন 

- 01 - 01 

3.2 Kg©KZ©v‡`i k„•Ljvg~jK Z_¨vw` 

CMMS G Gw›Uª 

 5 সংখ্যা GBPAvi GÛ GWwgb  লক্ষযর্াত্রা 
- - - - 

 5 
CMMS G Gw›Uª nvjbvMv` 

Kiv Av‡Q| অজম ন 
01 - - - 

৪. িথ্য অতিকার সম্পতকি ি কার্িক্রম  ……………….১৪ 

৪.১ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্ তর্য অরিকাি   

কসবাবক্স হালনাগাদকিণ 

কসবাবক্স 

হালনাগাদকৃত 

১ তারিখ্ AvBwmwU wefvM Aa© evwl©K লক্ষযর্াত্রা - 15.12.18 - 25.06.19 
 1 ** nvjbvMv` Kiv Av‡Q| 

অজম ন - 31.12.18 ** 25.06.19 

৪.২ তর্য অরিকাি আইমনি আওতায়  

দারয়ত্বপ্রাপ্ত কর্মকতম া (রিও) ও রবকল্প 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত কর্মকতম াি অনলাইন প্ররিক্ষণ 

সম্পাদন 

অনলাইন 

প্ররিক্ষমণি 

সনদ প্রাপ্ত 

২ তারিখ্ GBPAvi GÛ GWwgb 25.06.19 লক্ষযর্াত্রা - - - 25.06.19 

 2 

** weMZ eQi 02 Rb 

(‡dvKvj I †WcywU 

†dvKvj) কর্মকতম া অনলাইন 

প্ররিক্ষণ সম্পাদন K‡i‡Qb| 

অজম ন 

- - ** ** 

৪.৩ দুদমক হহারপত হর্লাইন নম্বি ১০৬ 

(কর্াল রি) স্ব স্ব তর্য বাতায়মন সংরু্িকিণ 

এবং তা কর্মকতম া-কর্মচারিমদিমক 

অবরহতকিণ 

তথ্য বাতােয়ে 

সংয়র্ালিত ও 

কমযকতয া-কমযচালর 

অবলিত 

১ তারিখ্ GBPAvi GÛ GWwgb 25.06.19 লক্ষযর্াত্রা 

 
- - - 25.06.19 

 1 

 

** nvjbvMv` Kiv Av‡Q| 

অজম ন 
- - ** 25.06.19 

৪.৪ তর্য বাতায়মন সংমর্ারজত সংরিষ্ট 

তর্যসরূ্হ হালনাগাদকিণ 

 

তর্য বাতায়ন 

হালনাগাদকৃত 

২ তারিখ্ GBPAvi GÛ GWwgb ‰ÎgvwmK লক্ষযর্াত্রা 
- 15.01.19 

15.03.1

9 
15.06.19 

 2 nvjbvMv` Kiv Av‡Q| অজম ন 

- 31.12.18 

14.03.1

9 

 

15.06.19 

৪.৫  তর্য অরিকাি আইন. ২০০৯; জনস্বার্ম 

সংরিষ্ট তর্য প্রকাি (সুিক্ষা) আইন, ২০১১ 

এবং জনস্বার্ম সংরিষ্ট তর্য প্রকাি (সুিক্ষা) 

রবরির্ালা, ২০১৭ সম্পমকম  কর্মকতম া-

কর্মচারিমদিমক অবরহতকিণ 

 

 

কর্মকতম া-কর্মচারি 

অবরহত 

৬ সংখ্যা GBPAvi GÛ GWwgb 40 লক্ষযর্াত্রা 

 10 10 10 10 

 6 
cÖwkÿb cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| 

Dcw¯’wZ mshyw³ †`qv nj| 
অজম ন 

20 10 10 26 



কার্মক্রমর্ি নার্ 

 

কর্মসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচমকি 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়মনি দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

বযরি/পদ 

 

২০১৮-

২০১৯ 

অর্মবছমিি 

লক্ষযর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পরিবীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  

র্ন্তবয 
লক্ষযর্াত্রা/ 

অজম ন 

১র্ 

ককায়ার্ম াি 

RyjvB-

‡mÞ-18 

২য় 

ককায়ার্ম াি 

A‡±v -

wW‡m¤î-18 

৩য় 

ককায়ার্ম াি 

Rvby- 

gvP©-19 

৪র্ম 

ককায়ার্ম াি 

GwcÖj-Ryb 

-19 

কর্ার্ 

অজম

ন 

অরজম ত 

র্ান 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

৪.৬ স্বপ্রমণারদত তর্য প্রকাশ লেয়দয লশকা 

িািোগাদ কয়র ওময়বসাইমর্ প্রকাি 

হালনাগাদকৃত 

রনমদম রিকা 

ওময়বসাইমর্ 

প্রকারিত 

২ তালরখ GBPAvi GÛ GWwgb 25.06.19 লক্ষযর্াত্রা 

 
- - - 25.06.19 

0 0 

 

অজম ন 
- - - - 

৫. ই-গভয়িিন্স ব্াস্তব্ায়ি……………………….১৫ 

৫.১ দাপ্তরিক কামজ অনলাইন কিসপন্স 

রসমের্ (ই-কর্ইল/এসএর্এস)-এি বযবহাি 

ই-কর্ইল/ 

এসএর্এস 

বযবহৃত 

২ % mKj kvLv 50 লক্ষযর্াত্রা 
100 100 100 100 

 2 

দাপ্তরিক কামজ অনলাইন 

কিসপন্স রসমের্ (ই-

কর্ইল/এসএর্এস)-এি 

বযবহাি Kiv nq 

অজম ন 

100 100 100 100 

৫.২ রভরিও/অেিাইে/টেলি-কনফামিন্স 

আময়াজন (স্কাইপ/র্যামসন্জাি, ভাইবাি 

বযবহািসহ) 

 

কনফামিন্স 

অনুরিত 

৩ সংখ্যা AvBwmwU wefvM 02 লক্ষযর্াত্রা  01 - 01 

 3 

** mKj kvLvi mv‡_ 

AbjvBb Kbdv‡iÝ Kiv 

n‡q‡Q 

অজম ন 

01 01 - **01 

৫.৩ দাপ্তরিক সকল কামজ ইউরনমকাি 

বযবহাি 

 

ইউলেয়কাড 

বযবহৃত 

২ % mKj kvLv 100 লক্ষযর্াত্রা - 100 100 100 

 2 

দাপ্তরিক কামজ ইউরনমকাি 

বযবহাি ïiæ n‡q‡Q 

 

অজম ন 
 100 100 100 

৫.৪ ই-কর্ন্ডাি/ই-রজরপ-এি র্ািযমর্ ক্রয় কার্ম 

সম্পাদন 

 

ই-কর্ন্ডাি 

সম্পারদত 

২ % mKj kvLv  লক্ষযর্াত্রা - - - - 

 2 

**µqKvh© cÖwZôv‡bi 

Aby‡gvw`Z cwjwm Øviv 

m¤úbœ Kiv nq| 

অর্জন 
- - - ** 

৫.৫ আঞ্চলক/র্াঠ পর্মাময় চালুকৃত 

অনলাইন/ই-কসবাি বযবহাি সংক্রান্ত কার্মক্রর্ 

পরিবীক্ষণ 

অনলাইন/ই-

কসবাি বযবহাি 

পরিবীক্ষণকৃত 

৪ % GBPAvi GÛ GWwgb 1 লক্ষযর্াত্রা - - - 100 

 0 

 

অজম ন 
- - - - 

৫.৬ কসাসযাল রর্রিয়া বযবহাি কমি নাগরিক 

সর্সযাি সর্ািান 

 

নাগরিক সর্সযা 

সর্ািানকৃত 

২ % ননরতকতা করর্টি 4 লক্ষযর্াত্রা 100 100 100 100 

 2 

Awf‡hvM cvIqv gvÎ e¨e¯’v 

†bqv n‡e অজম ন 
100 100 100 100 

৬. উদ্ভাব্িী উয়দযাগ ও সসব্া পদ্ধতি সহজীকরণ…………………….৫ 

৬.১ বালষযক উদ্ভাবে কময-পলরকল্পো ২০১৮-১৯ 

প্রণেে 

 

 

কময-পলরকল্পো 

প্রণীত 

১ তারিখ্ B‡bv‡fkb wUg I 

ননরতকতা করর্টি 

20.09.18 লক্ষযর্াত্রা - - - 15.04.19 

 1 

বালষযক উদ্ভাবে কময-পলরকল্পো 

২০১৮-১৯ প্রণেে Kiv n‡q‡Q অজম ন 

01 - - ** 



কার্মক্রমর্ি নার্ 

 

কর্মসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচমকি 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়মনি দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

বযরি/পদ 

 

২০১৮-

২০১৯ 

অর্মবছমিি 

লক্ষযর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পরিবীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  

র্ন্তবয 
লক্ষযর্াত্রা/ 

অজম ন 

১র্ 

ককায়ার্ম াি 

RyjvB-

‡mÞ-18 

২য় 

ককায়ার্ম াি 

A‡±v -

wW‡m¤î-18 

৩য় 

ককায়ার্ম াি 

Rvby- 

gvP©-19 

৪র্ম 

ককায়ার্ম াি 

GwcÖj-Ryb 

-19 

কর্ার্ 

অজম

ন 

অরজম ত 

র্ান 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

৬.২ বালষযক উদ্ভাবে কময-পলরকল্পোে অর্ন্য ভুক্ত 

কার্যক্রম বাস্তবােে 

বাস্তবারয়ত 

উদ্ভাবনী কার্মক্রর্ 

২ % mKj kvLv 4 লক্ষযর্াত্রা - 100 100 100 
 2 

 

অজম ন - 100 100 100 

৬.৩ চালুকৃত উদ্ভাবন উমদযাগ/সহরজকৃত 

কসবা পরিবীক্ষণ 

চালুকৃত কসবা 

পরিবীক্ষণকৃত 

২ % B‡bv‡fkb wUg 100 লক্ষযর্াত্রা - 100 100 100 
 0 

 

অজম ন - - - - 

৭. স্বচ্ছিা ও জব্াব্তদতহ শক্তিশালীকরণ…………………..১৮ 

৭.১ cÖwZôv‡bi wbR¯^ ক্রয়-পরিকল্পনা প্রণয়ন ক্রয়-পরিকল্পনা 

প্রণীত 

৩ তারিখ্ GBPAvi GÛ GWwgb 02.10.18 লক্ষযর্াত্রা 
- 02.10.18 - - 

 3 

**cÖwZôv‡bi wbR¯ ̂ ক্রয়-

পরিকল্পনা প্রণয়ন Kiv n‡q‡Q 
Ges †m Abyhvqx Kvh©µg 

Pj‡Q 

অজম ন 
- 02.10.18 ** ** 

৭.২ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্ি অরভমর্াগ প্ররতকাি 

বযবস্থা (GRS) কসবাবক্স হালনাগাদকিণ 

 

ওময়বসাইমর্ 

হালনাগাদকৃত 

১ তারিখ্ GBPAvi GÛ GWwgb Aa© evwl©K লক্ষযর্াত্রা 
- 01.01.19 - 25.06.19 

 1 

**nvjbvMv` Kiv Av‡Q| 

অজম ন 
- 31.12.18 ** ** 

৭.৩ আঞ্চরলক/র্াঠ পর্মাময়ি কার্মালময়ি কসবা 

প্রদান প্ররতশ্রুরত (রসটিমজনস্ চার্ম াি) বাস্তবায়ন 

অগ্রগরত পরিবীক্ষণ 

বাস্তবায়ন 

অগ্রগরত 

পরিবীক্ষণকৃত 

৪ % GBPAvi GÛ GWwgb I 

ননরতকতা করর্টি 

100 লক্ষযর্াত্রা 100 100 100 100 

 4 

wbqwgZ কসবা প্রদান 

প্ররতশ্রুরত বাস্তবায়ন অগ্রগরত 

পরিবীক্ষণ Kiv nq 

অজম ন 
100 100 100 100 

৭.৪ আঞ্চরলক/র্াঠ পর্মাময়ি কার্মালময়ি 

িাখ্া/অরিিাখ্া পরিদিমন/আকরিক পরিদিমন 

পরিদিমন/ 

আকরিক 

পরিদিমন সম্পন্ন 

২ সংখ্যা mKj kvLv 04 লক্ষযর্াত্রা 01 01 01 01 

 2 

র্াঠ পর্মাময়ি 01 wU কার্মালময় 

আকরিক পরিদিমন Kiv 

n‡q‡Q (UswM kvLv) 

অজম ন 
01 01 01 01 

৭.৫ cÖwZôv‡bi wbR¯̂ নরর্ি কেরণ 

রবনযাসকিণ 

নরর্ কেরণ 

রবনযাসকৃত 

৪ % mKj kvLv 100 লক্ষযর্াত্রা 100 100 100 100 
 4 

GKwU wefv‡Mi m¤úv`b 

n‡q‡Q অজম ন 100 100 100 100 

৭.৬ গণশুনানী আময়াজন আময়ারজত 

গণশুনানী 

৪ % GBPAvi GÛ GWwgb 100 লক্ষযর্াত্রা - - 100 100 
 4 

AbjvBb Kbdv‡iÝ 

MYïbvbx Kiv n‡q‡Q অজম ন - - - 100 

৮. কার্ি ালয়য়র শুদ্ধাচার সংতিষ্ট অিযািয কার্িক্রম……………..৬ (তিয়দি তিকায় সংয়র্াতজি িাতলকা সথ্য়ক কমপয়ক্ষ ৩টি কার্িক্রম তিব্িাচি করয়ি হয়ব্) 

৮.১ কসবা সপ্তাহ কার্মক্রর্ 

পরিবীক্ষণকৃত 

2 % mKj kvLv 100 লক্ষযর্াত্রা 100 100 100 100 
 2 

wbwðZ Kiv n‡q‡Q 

অজম ন 100 100 100 100 

৮.২ রবদুযৎ ও পারন এি সােয়ী/সমবমাত্তর্ 

বযবহাি রনরিতকিণ 

 

 

 

বমকয়া রবল 

প্রদানকৃত 

2 % GBPAvi GÛ GWwgb 100 লক্ষযর্াত্রা 
100 100 100 100 

 2 

wbwðZ Kiv n‡q‡Q 

অজম ন 

100 100 100 100 



কার্মক্রমর্ি নার্ 

 

কর্মসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচমকি 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়মনি দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

বযরি/পদ 

 

২০১৮-

২০১৯ 

অর্মবছমিি 

লক্ষযর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পরিবীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  

র্ন্তবয 
লক্ষযর্াত্রা/ 

অজম ন 

১র্ 

ককায়ার্ম াি 

RyjvB-

‡mÞ-18 

২য় 

ককায়ার্ম াি 

A‡±v -

wW‡m¤î-18 

৩য় 

ককায়ার্ম াি 

Rvby- 

gvP©-19 

৪র্ম 

ককায়ার্ম াি 

GwcÖj-Ryb 

-19 

কর্ার্ 

অজম

ন 

অরজম ত 

র্ান 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

৮.৩ কর্মকতম -কর্মচারি বদলীকামল প্ররর্ত 

রনয়র্-নীরত অনুসিণ 

 

প্ররর্ত নীরত 

অনুসৃত 

2 % GBPAvi GÛ GWwgb 100 লক্ষযর্াত্রা 100 100 100 100 

 2 

বদলীকামল প্ররর্ত রনয়র্-নীরত 

অনুসিণ Kiv nq অজম ন 
100 100 100 100 

৯. শুদ্ধাচার চচচ ার জন্য পুরস্কার/প্রণ াদন্া প্রদান্.............৩ 

৯.১ শুদ্ধাচাি পুরস্কার  প্রদাে নীরতর্ালা, নম্বি 

ষ্পেীকিণ পত্র অনুর্ায়ী শুদ্ধাচার পুরস্কার 

প্রদাে 

প্রদত্ত পুরস্কার ৩ তারিখ্ GBPAvi GÛ GWwgb I 

ননরতকতা করর্টি 

 লক্ষযর্াত্রা - 15.02.19  15.06.19 

 0 

নম্বি ষ্পেীকিণ পত্র অনুর্ায়ী 

শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদাে Kiv 

n‡e 

অজম ন 
- -  - 

১০. অর্চ বরাদ্দ.............................................৫ 

১০.১ শুদ্ধাচার কময-পলরকল্পোে অর্ন্য ভুক্ত 

লবলভন্ন কার্যক্রম বাস্তবােয়ের িেয বরাদ্দকৃত  

অমর্মি আেুমালেক পরির্াণ 

বরাদ্দকৃত অথ্য ৫ িক্ষ োকা GBPAvi GÛ GWwgb 100,000/

- 

লক্ষযর্াত্রা 
 50,000/- - 50,000/- 

 5 

 

অজম ন 
 15,000/- - 15,000/- 

১১. পতরব্ীক্ষণ ও মূলযায়ি………………..……৬ 

১১.১ জাতীয় শুদ্ধাচাি ককৌিল কর্ম-পরিকল্পনা, 

২০১৮-১৯ সংরিষ্ট দপ্তি/সংস্থায় দারখ্ল 

কর্ম-পরিকল্পনা 

দারখ্লকৃত 

৩ তালরখ GBPAvi GÛ GWwgb  লক্ষযর্াত্রা 
01 01 01 01 

 3 

 

অজম ন 01 01 01 01 

১১.২ রনিমারিত সর্ময় নত্রর্ারসক প্ররতমবদন স্ব 

স্ব দপ্তি/সংস্থায় দারখ্ল 

নত্রর্ারসক 

প্ররতমবদন 

দারখ্লকৃত 

৩ তালরখ GBPAvi GÛ GWwgb  লক্ষযর্াত্রা 01 01 01 01 

 3 

 

অজম ন 
01 01 01 01 

 

‡dvKvj c‡q›U Gi Abycw¯’wZ‡Z `vwqZ¡cÖvß Kg©KZv©i Z_¨ejx 

 

SD/- 

bvg t ‡gvnv¤§` mvjvn& DÏxb cjøe 

c`ex t g¨v‡bRvi, GBP Avi GÛ GWwgb 

cÖwZôv‡bi bvg t BDwbqb K¨vwcUvj wjwg‡UW 

‡gvev t 01988899844 

‡dvb t 02-9662888 

B-‡gBj t pallab@unicap-bd.com 

‡dvKvj c‡q›U Gi Z_¨ejx 

 

SD/- 

bvg t G. Gb. Gg. †Mvjvg mvweŸi 

c`ex t Gw·wKDwUf fvBm †cÖwm‡W›U, GBP Avi GÛ GWwgb 

cÖwZôv‡bi bvg t BDwbqb K¨vwcUvj wjwg‡UW 

‡gvev t 01914194194 

‡dvb t 02-9662888 

B-‡gBj t shabbir@unicap-bd.com 

 


