
 

 

 

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল সম্পর্ িত বর্রশাল র্বভাগীয়  ার্ িালয়য়র  র্িপর্র ল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগর্ত পর্রবীক্ষণ  াঠায়র্া ২০২০– 

২০২১ অর্ ি বছয়রর ৩য় (জানুয়ার্র/২০২১ হয়ত র্াচ ি/২০২১) ত্রৈর্ার্স  অগ্রগর্তর প্রর্তয়বন। 

 

পরিরিষ্ট ক 

র্ িক্রয়র্র নার্  র্িসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচয় র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়য়নরদার্য়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যর্ি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ িবছয়রর 

লক্ষযর্াৈা 

বাস্তবায়ন অগ্রগর্ত পর্রবীক্ষণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াৈা/ 

অজিন 

১র্ 

ক ায়ার্ িার 

২য় 

ক ায়ার্ িার 

৩য় 

ক ায়ার্ িার 

৪র্ ি 

ক ায়ার্ িার 

কর্ার্ অজিন অর্জিত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রার্তষ্ঠার্ন  ব্যবস্থা………………………………৮ 

১.১ ত্রনর্ত তা  র্র্টির সভা   অনুর্ষ্ঠত সভা ৪ সংখ্যা সহকািী পরিচালক ৪ লক্ষযর্াৈা ১ ১ ১ ১    

অজিন ১ ১ ১  ৩ 

১.২ ত্রনর্ত তা  র্র্টির সভার 

র্সদ্ধান্ত বাস্তবায়ন  

বাস্তবার্য়ত 

র্সদ্ধান্ত 

৪ % সহকািী পরিচালক ১০০% লক্ষযর্াৈা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজিন ১০০% 100% ১০০% -  

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

২.১ সুিাসন প্ররিষ্ঠাি রনরিত্ত 

অংশীজয়নর অংশগ্রহয়ণ  সভা 

অনুর্ষ্ঠত সভা ২ সংখ্যা সহকািী পরিচালক ২ লক্ষযর্াৈা - ১ ১     

অজিন - ১ ১    ২ 

২.২ অংশীজয়নর অংশগ্রহয়ণ  

সভাি রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

বাস্তবার্য়ত 

র্সদ্ধান্ত 

২ % সহকািী পরিচালক ১০০% লক্ষযর্াৈা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজিন 100% ১০০% ১০০% - ১০০% 

২.৩  র্ি তিা- র্িচারীয়দর 

অংশগ্রহয়ণ চাকরি সংক্রান্ত প্রর্শক্ষণ 

আয়য়াজন 

প্রর্শক্ষণার্ী ৩ সংখ্যা সহকািী পরিচালক ৪০ লক্ষযর্াৈা ১০ ১০ ১০ ১০    

অজিন ১০ ১০ ১০ - ৩০ 

২.৪  র্ি তিা- র্িচারীয়দর 

অংশগ্রহয়ণ সুশাসন সংক্রান্ত 

প্রর্শক্ষণ আয়য়াজন 

প্রর্শক্ষণার্ী ৩ সংখ্যা সহকািী পরিচালক ৪০ লক্ষযর্াৈা ১০ ১০ ১০ ১০    

অজিন ১০ ১০ ১০ - ৩০ 

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

৩.১ কিমকিমা-কিমচািীদেি জন্য 

প্রর্শক্ষণ –পরিকল্পনা প্রণয়ন 

 

প্রণীি পরিকল্পনা   সহকািী পরিচালক ১০ লক্ষযর্াৈা - ১০/১২/২০২০      

অজিন - 09/12/20 - - 09/12/20 

৪. ওদয়বসাইদে সসবাবক্স হালনাগােকিণ..................................৮ 

৪.১ সসবা সংক্রান্ত সোল রি 

নম্বিসমূহ স্ব স্ব তথ্য বাতায়য়ন 

দৃশ্যিানকিণ   

িথ্য বািায়দন 

দৃশ্যিানকৃি 

১ তার্রখ সহকািী পরিচালক ১০/০১/২১ লক্ষযর্াৈা -  ১০/০১/২১     

অজিন -  ১০/০১/২১  ১০/০১/২১ 

৪.২ স্ব স্ব ওয়য়বসাইয়র্ শুদ্ধাচার 

কসবাবক্স হালনাগাদ রণ  

কসবাবক্স 

হালনাগাদকৃত 

২ িারিখ সহকািী পরিচালক ৩০/০৯/২০ 

৩১/১২/২০  

৩১/০৩/২১ 

৩০/০৬/২১ 

লক্ষযর্াৈা ৩০/০৯/২০ ৩১/১২/২০ 

 

৩১/০৩/২১ 

 

৩০/০৬/২১ 

 

   

অজিন ৩০/০৯/২০ 30/12/20 ৩১/০৩/২১ - ৩০/০৯/২০ 

30/12/20 

৩1/০৩/২১ 



 

 

 

 ার্ িক্রয়র্র নার্  র্িসম্পাদন সূচ  

 

সূচয় র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়য়নর

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যর্ি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ িবছয়রর 

লক্ষযর্াৈা 

বাস্তবায়ন অগ্রগর্ত পর্রবীক্ষণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াৈা/ 

অজিন 

১র্ 

ক ায়ার্ িার 

২য় 

ক ায়ার্ িার 

৩য় 

ক ায়ার্ িার 

৪র্ ি 

ক ায়ার্ িার 

কর্ার্ অজিন অর্জিত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৪.৩ স্ব স্ব ওয়য়বসাইয়র্ তথ্য অর্ি ার   

কসবাবক্স হালনাগাদ রণ  

কসবাবক্স 

হালনাগাদকৃত 

২ তার্রখ সহকািী 

পরিচালক 

৩১/১২/২০ লক্ষযর্াৈা - ৩১/১২/২০      

অজিন - ৩০/১২/২০   ৩০/১২/২০ 

৪.৪ স্ব স্ব ওয়য়বসাইয়র্র অর্ভয়র্াগ 

প্রর্ত ার ব্যবস্থা (GRS) কসবাবক্স 

হালনাগাদ রণ 

ওয়য়বসাইয়র্ 

হালনাগাদকৃত 

২ তার্রখ সহকািী 

পরিচালক 

৩০/০৯/২০  

৩১/১২/২০  

৩১/০৩/২১ 

৩০/০৬/২১ 

লক্ষযর্াৈা ৩০/০৯/২০ ৩১/১২/২০ 

 

৩১/০৩/২১ 

 

৩০/০৬/২১ 

 

  ক ান 

অর্ভ

কর্াগ 

পাওয়া 

র্ায়র্ন 

অজিন ৩০/০৯/২০ 30/12/20 - - 30/12/20 

30/12/20 

৪.৫ স্বপ্রদণারেিভাদব প্রকািদ াগ্য িথ্য 

হালনাগাে কদি ওদয়বসাইদে প্রকাি 

হালনাগােকৃি 

রনদে মরিকা 

ওদয়বসাইদে 

প্রকারিি 

১ িারিখ সহকািী 

পরিচালক 
৩০/১১/২০ লক্ষ্যিাত্রা - ৩০/১১/২০      

অজমন - ৩০/১১/২০   ৩০/১১/২০   

৫. সুিাসন প্ররিষ্ঠা……………………………..৭ 

৫.১ শুদ্ধাচাি সংক্রান্ত উত্তর্ চচ িার তার্ল া 

প্রণয়ন  য়র স্ব স্ব েপ্তি/সংস্থায় কপ্ররণ 

উত্তর্ চচ িার 

তার্ল া কপ্রর্রত 

৪ তার্রখ সহকািী 

পরিচালক 

৩০/১১/২০ লক্ষযর্াৈা - ৩০/১১/২০      

অজিন - ৩০/১১/২০ - - ৩০/১১/২০ 

৫.২ অনলাইন র্সয়েয়র্ অর্ভয়র্াগ 

র্নষ্পর্ত্ত রণ 

অর্ভয়র্াগ 

র্নষ্পর্ত্তকৃত 

৩ % সহকািী 

পরিচালক 

১০০% লক্ষযর্াৈা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%   ক ান 

অর্ভয়র্াগ 

পাওয়া 

র্ায়র্ন 

অজিন      

৬. সসবা প্রোদনি  ও প্রকদল্পি সক্ষ্দত্র শুদ্ধাচাি...........................১৪ 

৬.১ সসবা প্রোদনি সক্ষ্দত্র সিরজস্টাদি 

প্রদেয় সসবাি রববিণ ও সসবাগ্রহীিাি 

িিািি সংিক্ষ্ণ  

সিরজস্টাি 

হালনাগােকৃি 

৩ িারিখ সহকািী 

পরিচালক 

৩১/০৩/২১ লক্ষযর্াৈা -  ৩১/০৩/২১     ক হয়সবা 

র্নয়ত 

আয়সর্ন 

অজিন - - - -  

৬.২ সার্ার্জ  র্নরাপত্তা  র্িসূর্চ/ প্রকল্প 

বাস্তবায়ন অগ্রগর্ত 

অগ্রগর্তর হার     ১ % সহকািী 

পরিচালক 

 লক্ষযর্াৈা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজিন       প্র ল্প সদর 

দপ্তর হয়ত 

বাস্তবায়ন 

 রা হয় 

৬.৩ সািারজক রনিাপত্তা কিমসূরচদি প্রাপ্ত 

বিাদ্দ এবং উপকািদভাগী রনব মাচদনি 

িানেন্ড দৃশ্যিান স্থাদন ও ওদয়বসাইদে 

প্রকাি 

প্রাপ্ত বিাদ্দ ও 

উপকািদভাগী 

রনব মাচদনি িানেন্ড 

দৃশ্যিান স্থাদন ও 

ওদয়বসাইদে 

প্রকারিি 

২ িারিখ সহকািী 

পরিচালক 

৩১/০৩/২১ লক্ষযর্াৈা -  ৩১/০৩/২১     

অজিন -      সকাদনা 

সািারজক 

রনিাপত্তা 

কিমসূরচ 

অত্র 



 

 

 ার্ িক্রয়র্র নার্  র্িসম্পাদন সূচ  

 

সূচয় র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়য়নর

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যর্ি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ িবছয়রর 

লক্ষযর্াৈা 

বাস্তবায়ন অগ্রগর্ত পর্রবীক্ষণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াৈা/ 

অজিন 

১র্ 

ক ায়ার্ িার 

২য় 

ক ায়ার্ িার 

৩য় 

ক ায়ার্ িার 

৪র্ ি 

ক ায়ার্ িার 

কর্ার্ অজিন অর্জিত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

কা মালদয়ি 

অরিদন 

সনই। 

৬.৪ সািারজক রনিাপত্তা কিমসূরচদি  

উপকািদভাগীদেি িারলকা দৃশ্যিান স্থাদন 

ও ওদয়বসাইদে প্রকাি  

উপকািদভাগীদেি 

িারলকা দৃশ্যিান 

স্থাদন ও 

ওদয়বসাইদে 

প্রকারিি 

    ৩ িারিখ সহকািী 

পরিচালক 

৩১/০৩/২১ লক্ষ্যিাত্রা -  ৩১/০৩/২১    - 

অজমন -       

৬.৫ প্র য়ল্পর বাস্তবায়ন অগ্রগর্ত 

পর্রদশিন/ পর্রবীক্ষণ 

দার্খলকৃত 

প্রর্তয়বদন 

২ সংখ্যা সহকািী 

পরিচালক 

 লক্ষযর্াৈা -      প্র ল্প সদর 

দপ্তর হয়ত 

বাস্তবায়ন 

 রা হয় 

অজিন -       

৬.৬ প্র ল্প পর্রদশিন/পর্রবীক্ষণ 

প্রর্তয়বদয়নর সুপার্রশ বাস্তবায়ন  

বাস্তবায়য়নর হার ৩ % সহকািী 

পরিচালক 

১০০% লক্ষযর্াৈা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজিন       প্র ল্প সদর 

দপ্তর হয়ত 

বাস্তবায়ন 

 রা হয় 

৭. ক্রয়দক্ষ্দত্র শুদ্ধাচাি...................৫ 

৭.১ র্পর্পএ ২০০৬-এর িারা ১১(২) ও 

র্পর্পআর ২০০৮-এর র্বর্ি ১৬(৬) 

অনুর্ায়ী ২০২০-২১ অর্ ম বছদিি ক্রয়-

পর্র ল্পনা  ওদয়বসাইদে প্রকাি 

ক্রয়-পর্র ল্পনা 

ওদয়বসাইদে 

প্রকারিি 

৩ তার্রখ সহকািী 

পরিচালক 

 লক্ষযর্াৈা - ৩০.০৯.২০     - 

অজিন - ৩০.০৯.২০    

৭.২ ই-সেন্ডাদিি িাধ্যদি ক্রয়কা ম 

সম্পােন 

ই-সেন্ডাদি ক্রয় 

সম্পন্ন 

২ % সহকািী 

পরিচালক 

৫০% লক্ষ্যিাত্রা -   ৫০%    

অজমন -      কর্ন্ডায়রর 

র্াধ্যয়র্ ক ায়না 

 ার্ িক্রর্ নাই  

৮. স্বচ্ছতা ও জবাবর্দর্হ িরিিালী রণ…………………….১২ 

৮.১  স্ব স্ব কসবা প্রদান প্রর্তশ্রুর্ত 

(র্সটিয়জনস্ চার্ িার) বাস্তবায়ন এবং 

ওদয়বসাইদে প্রকাি 

কসবা প্রদান 

প্রর্তশ্রুর্ত 

বাস্তবারয়ি  

এবং ওদয়বসাইদে 

প্রকারিি 

২ % সহকািী 

পরিচালক 

১০০% লক্ষযর্াৈা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজিন ১০০% 100% ১০০% - 100% 

৮.২ শাখা/অর্িশাখা/অিীনস্থ অরিস পর্রদশিন ২ সংখ্যা সহকািী ৪ লক্ষযর্াৈা ১ ১ ১ ১    



 

 

 ার্ িক্রয়র্র নার্  র্িসম্পাদন সূচ  

 

সূচয় র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়য়নর

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যর্ি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ িবছয়রর 

লক্ষযর্াৈা 

বাস্তবায়ন অগ্রগর্ত পর্রবীক্ষণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াৈা/ 

অজিন 

১র্ 

ক ায়ার্ িার 

২য় 

ক ায়ার্ িার 

৩য় 

ক ায়ার্ িার 

৪র্ ি 

ক ায়ার্ িার 

কর্ার্ অজিন অর্জিত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

পর্রদশিন  সম্পন্ন পরিচালক অজিন ১       ১        ১            ৩ 

৮.৩ শাখা/অর্িশাখা/অিীনস্ত অরিস  

পর্রদশিন প্রর্তয়বদয়নর সুপার্রশ বাস্তবায়ন 

পর্রদশিন 

প্রর্তয়বদয়নর 

সুপার্রশ  

 

বাস্তবার্য়ত 

২ % সহকািী 

পরিচালক 

১০০% লক্ষযর্াৈা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজিন ১০০% 100% 100% 100% 100%  

৮.৪ সর্চবালয় র্নয়দ িশর্ালা, ২০১৪ 

অনুর্ায়ী নর্র্র কের্ণ র্বন্যাস রণ  

নর্র্ কের্ণ 

র্বন্যাসকৃত 

২ % সহকািী 

পরিচালক 

১০০% লক্ষযর্াৈা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজিন ১০০% 100% ১০০% - 100% 

৮.৫ কের্ণ র্বন্যাসকৃত নর্র্ র্বনষ্ট রণ নর্র্ র্বনরষ্টকৃি ২ % সহকািী 

পরিচালক 

১০০% লক্ষযর্াৈা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজিন ১০০% 100% ১০০% - 100% 

৮.৬ প্রারিষ্ঠারনক গণশুনারন আদয়াজন   প্রারিষ্ঠারনক 

গণশুনানী 

আদয়ারজি 

২ সংখ্যা সহকািী 

পরিচালক 

২ লক্ষযর্াৈা - - ১ ১ -   

শুনার্নয়ত 

ক উ 

উপর্স্থত 

র্ছল না।  

অজিন - - ১ ১ ২ 

৯. শুদ্ধাচার সংর্িষ্ট এবং দুনীরি প্ররিদিাদি সহায়ক অন্যান্য  ার্ িক্রর্……………..১৫ (অগ্রারিকাি রভরত্তদি ন্যযনিি পাঁচটি কা মক্রি) 

৯.১ রভরিও, অনলাইন/দেরল 

কনিাদিদেি িাধ্যদি প্রকল্প,কিমসূরচ ও 

অিীনস্থ অরিদসি কা মক্রি িরনটিরিং 

আদয়ারজি 

রভরিও, 

অনলাইন/দেরল 

কনিাদিে 

৩ সংখ্যা সহকািী 

পরিচালক 

৪ লক্ষযর্াৈা ১ ১ ১ ১ -  প্র ল্প সদর 

দপ্তর হয়ত 

বাস্তবায়ন 

 রা হয় 

অজিন ১       ১       ১  ৩ 

৯.২ নূন্যিি একটি সসবা সহরজকিণ 

প্রদসস ম্যাপসহ সিকারি আদেি 

জারিকিণ 

সিকারি আদেি 

জারিকৃি 

৩ িারিখ সহকািী 

পরিচালক 

২৫/০২/২১ লক্ষযর্াৈা - - ২৫/০২/২১ - -   

অজিন -     

৯.৩ কিমকিমা-কিমচািীদেি প্ররিক্ষ্ণ  

সংক্রান্ত প্ররিক্ষ্ণ পরিকল্পনা প্রস্তুি 

প্রস্তুিকৃি প্ররিক্ষ্ণ 

পরিকল্পনা 

৩ িারিখ সহকািী 

পরিচালক 

৩০.১০.২০ লক্ষযর্াৈা - ৩০.১০.২০      

অজিন - ০৯.১২.২০   ০৯.১২.২০ 

৯.৪ প্রিান কা মালদয়ি কিমকিমা-

কিমচািীদেি রনদয়  দুনীরি রবদিািী সভা 

আদয়াজন 

আদয়ারজি সভা ৩ সংখ্যা সহকািী 

পরিচালক 

২ লক্ষযর্াৈা - ১  ১    

অজিন -     

৯.৫ িাঠ কা মালদয়ি কিমকিমা-

কিমচািীদেি িদধ্য দুনীরি রবদিািী 

রলিদলে রবিিণ  

রবিিণকৃি 

রলিদলে 

৩ িারিখ সহকািী 

পরিচালক 

১৫.০৩.২১ 

 

লক্ষযর্াৈা -  ১৫.০৩.২১ 

 

    

অজিন -     

১০. শুদ্ধাচাি চচ মাি জন্য পুিস্কাি প্রোন..............................৩ 

১০.১ শুদ্ধাচাি পুিস্কাি প্রোন এবং 

পুিস্কািপ্রাপ্তদেি িারলকা ওদয়বসাইদে 

প্রকাি 

 

প্রেত্ত পুিস্কাি ৩ তার্রখ সহকািী 

পরিচালক 

৩০.০৬.২০২১ লক্ষযর্াৈা - - - ৩০.০৬.২১ - একই িারিদখ        

িদধ্যওদয়বসাইদে 

প্রকাি কিা হদব 

। 

অজিন -     



 

 

 ার্ িক্রয়র্র নার্  র্িসম্পাদন সূচ  

 

সূচয় র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়য়নর

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যর্ি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ িবছয়রর 

লক্ষযর্াৈা 

বাস্তবায়ন অগ্রগর্ত পর্রবীক্ষণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াৈা/ 

অজিন 

১র্ 

ক ায়ার্ িার 

২য় 

ক ায়ার্ িার 

৩য় 

ক ায়ার্ িার 

৪র্ ি 

ক ায়ার্ িার 

কর্ার্ অজিন অর্জিত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১১. কি ম-পরিদবি উন্নয়ন..........................................................২ 

১১.১ কিম-পরিদবি উন্নয়ন (স্বাস্থযরবরি 

অন্যসিণ/টিওএন্ডইভুি অদকদজা 

িালািাল রবনষ্টকিণ/পরিষ্কাি-পরিচ্ছন্নিা 

বৃরদ্ধ ইিযারে)  

উন্নি কিম-পরিদবি ২ সংখ্যা 

ও 

তার্রখ 

সহকািী 

পরিচালক 

৩ টি 

ও 

৩০.০৯.২০ 

৩০.০৩.২১ 

   ১৫.০৬.২১ 

লক্ষযর্াৈা - ৩০.০৯.২০ 

 

৩০.০৩.২১ 

 

১৫.০৬.২১  ০১।কি মকিম/।কি মচা

িীেি িদধ্য হযান্ড 

স্যারনোইজাি,িাস্ক 

ও কযাপ রবিিণ; 

০২।পরিষ্কাি-

পরিচ্ছন্নিা বৃরদ্ধ 

কিণ  

অজিন - 30.০৯.২০ ০৬.০৩.২১ - 30.09.21 

০৬.০৩.২১ 

১২. অর্ ম বিাদ্দ....................................................................২ 

১২.১ শুদ্ধাচাি কিম-পরিকল্পনায়  

অন্তমভুি রবরভন্ন কা মক্রি বাস্তবায়দনি 

জন্য বিাদ্দকৃি অয়র্ ির আন্যিারনক 

পর্রর্াণ 

বিাদ্দকৃি অর্ ম ২ লক্ষ্  

 

োকা 

সহকািী 

পরিচালক 

.০.২০ লক্ষযর্াৈা .05 .05 .05 .05 -   

অজিন - -     - - - 

১৩. পর্রবীক্ষণ ও মূল্যায়ন…………………………….৪ 

১৩.১ আঞ্চরলক/িাঠ প মাদয়ি কা মালয় 

কর্তমক প্রণীি জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল 

 র্ি-পর্র ল্পনা, ২০২০-২১ স্ব স্ব 

ওদয়বসাইদে আপদলািকিণ 

প্রণীত  র্ি-

পর্র ল্পনা 

আপদলািকৃত 

২ িারিখ সহকািী 

পরিচালক 

৩০-৯-২০ লক্ষযর্াৈা ৩০-৯-২০       

অজিন ৩০-৯-২০    03.09.20 

১৩.২ র্নি িার্রত সর্য়য় ত্রৈর্ার্স  

পর্রবীক্ষণ প্রর্তয়বদন সংরিষ্ট 

েপ্তি/সংস্থায় দার্খল ও স্ব স্ব ওদয়বসাইদে 

আপদলািকিণ 

ত্রৈর্ার্স  

প্রর্তয়বদন 

দার্খলকৃত ও 

আপদলািকৃত 

২ সংখ্যা সহকািী 

পরিচালক 

১৫.১০.২০২০ 

১৫.০১.২০২১ 

১৫.০৪.২০২১ 

৩১.০৬.২০২১ 

লক্ষযর্াৈা ১৫.১০.২০ 

 

১৫.০১.২১ 

 

১৫.০৪.২১ 

 

৩১.০৬.২১ -   

অজিন 07.১০.২০ 

 

03.01.21 ৩১.০৩.২১ - 07/10/20 

০৩/01/21 

৩১/০৩/২১ 

      

 

 

      

              (দিাোঃ িহীদুল্লাহ িালুকোি) 

     উপপরিচালক (ো:প্রা:)  

                     কৃরি রবপণণ অরিেপ্তি, 

                     বরিিাল রবভাগ,বরিিাল



 

 

 


