
 দপ্তয/ংস্থায জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-রয ল্পনা, ২০২০-২০২১  

দপ্তয/ংস্থায নাভ:  ফাংরাদদ  যাফর রল্প রররভদেড, খুরনা। 

 াম মক্রদভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচদ য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়দনয

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২০-২০২১ 

থ মফছদযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন গ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

জমন 

১ভ 

ক ায়াে মায 

২য় 

ক ায়াে মায 

৩য় 

ক ায়াে মায 

৪থ ম 

ক ায়াে মায 

কভাে 

জমন 

রজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারন  ব্যফস্থা………………………………৮ 

১.১ ননরত তা  রভটিয বা   নুরষ্ঠত বা ২ ংখ্যা কপা ার      

দয়ন্ট 

০৫ রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ২   

 জমন ২ 

(     ) 

    

১.২ ননরত তা  রভটিয বায রদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন  

ফাস্তফারয়ত 

রদ্ধান্ত 

৬ %  র 

রফবাগীয় 

প্রধান 

৮০ 

৮০                                        

৮০          

৮০ 

রক্ষ্যভাত্রা ৮০ ৮০ ৮০ ৮০   

 

জমন ১০০ 

(     ) 

    

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

২.১ সুান প্ররতষ্ঠায রনরভত্ত 

ংীজদনয  ংগ্রদণ  বা 

নুরষ্ঠত বা ২ ংখ্যা কপা ার দয়ন্ট ২ রক্ষ্যভাত্রা ১  ১    

 জমন ১ 

(     ) 

    

২.২ ংীজদনয ংগ্রদণ  বায 

রদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফারয়ত 

রদ্ধান্ত 

২ %  র রফবাগীয় 

প্রধান 

৮০ 

৮০                                        

৮০          

৮০ 

রক্ষ্যভাত্রা ৮০ ৮০ ৮০ ৮০   

 
জমন      

২.৩  ভ ম তমা- ভ মচাযীদদয ংগ্রদণ 

চা রয ংক্রান্ত রফরবন্ন প্ররক্ষ্ণ 

অদয়াজন 

প্ররক্ষ্ণাথী ৩ ংখ্যা  ভাব্যফস্থা  

(প্রান) 

৭০ রক্ষ্যভাত্রা ১৫ ১৫ ২০ ২০   

 জমন ২০ 

(     ) 

    

২.৪  ভ ম তমা- ভ মচাযীদদয ংগ্রদণ 

সুান ংক্রান্ত প্ররক্ষ্ণ অদয়াজন 

প্ররক্ষ্ণাথী ৩ ংখ্যা  ভাব্যফস্থা  

(প্রান) 

৭০ রক্ষ্যভাত্রা ১৫ ১৫ ২০ ২০   

 জমন ২৮ 

(     ) 

    

৩. শুদ্ধাচায প্ররতষ্ঠায় ায়  অআন/রফরধ/নীরতভারা/ম্যানুয়ার ও প্রজ্ঞান/রযত্র-এয ফাস্তফায়ন এফং প্রদমাজয কক্ষ্দত্র খড়া প্রণয়ন.........১০ 

৩.১ ফাংরাদদ  যাফর রল্প 

(ফাদ র) রররভদেড চা রয রফরধভারা 

(ংদারধত)-২০১৯ ংদাধন 

ংদারধত ৬ তারযখ ফাদ র 

রযচারনা 

ল মদ 

৩০-০৬-২০২১ রক্ষ্যভাত্রা    ৩০-০৬-২১    

জমন      

৩.২ ফাংরাদদ  যাফর রল্প 

(ফাদ র) রররভদেড ক্রয় রফরধভারা 

খড়া ক্রয় 

রফরধভারা 

৪ তারযখ খড়া 

প্রস্তুত 

৩০-০৬-২০২১ রক্ষ্যভাত্রা    ৩০-০৬-২১    

জমন 
২৮-০৮-২০ 

(     ) 
      

https://bcsl.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bcsl.portal.gov.bd/files/09b68659_e3d2_462a_92de_b105b791aa62/2021-01-14-17-17-e451a1cd4c55820e41e87db225d51249.pdf
https://bcsl.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bcsl.portal.gov.bd/files/09b68659_e3d2_462a_92de_b105b791aa62/2021-01-14-17-22-9cc471c7e4c6e52a521260a0987bfa33.pdf
https://bcsl.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bcsl.portal.gov.bd/files/09b68659_e3d2_462a_92de_b105b791aa62/2021-01-14-17-23-ea5c9aae5fe202cfcafb542ce87ea4ec.pdf
https://bcsl.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bcsl.portal.gov.bd/files/09b68659_e3d2_462a_92de_b105b791aa62/2021-01-14-17-23-9a87a6b3d1ac1bbf4d664354f9e356ec.pdf
https://bcsl.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bcsl.portal.gov.bd/files/09b68659_e3d2_462a_92de_b105b791aa62/2021-01-14-17-24-f07e155ab7c58cb43dabae9ef28d336c.pdf
https://bcsl.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bcsl.portal.gov.bd/files/09b68659_e3d2_462a_92de_b105b791aa62/2021-01-14-17-24-2bf2255182110903dea3115e808a9ea2.pdf


 াম মক্রদভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচদ য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়দনয

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২০-২০২১ 

থ মফছদযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন গ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

জমন 

১ভ 

ক ায়াে মায 

২য় 

ক ায়াে মায 

৩য় 

ক ায়াে মায 

৪থ ম 

ক ায়াে মায 

কভাে 

জমন 

রজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

ংদাধন প্রস্তুতকৃত  রভটি 

 

৪. ওদয়ফাআদে কফাফক্স ারনাগাদ যণ..................................৮ 

৪.১ কফা ংক্রান্ত কোর রি নস্বযমূ 

স্ব স্ব তথ্য ফাতায়দন দৃশ্যভান যণ   

তথ্য ফাতায়দন 

দৃশ্যভানকৃত 

১ তারযখ ব্যফস্থা  

(বান্ডায) 

৩০-৮-২০২০ 

১৫-১১-২০২০ 

১৫-০১-২০২১ 

১৫-০৪-২০২১ 

রক্ষ্যভাত্রা ৩০-৮-২০২০ 

 

১৫-১১-২০২০ ১৫-০১-২০২১ 

 

১৫-০৪-২০২১   

www.bcsl.

gov.bd জমন ২৫-০৮-২০ 

 (প্রভাণ ) 

    

৪.২ স্ব স্ব ওদয়ফাআদে শুদ্ধাচায 

কফাফক্স ারনাগাদ যণ  

কফাফক্স 

ারনাগাদকৃত 

২ তারযখ ব্যফস্থা  

(বান্ডায) 

৩০-৮-২০২০ 

১৫-১১-২০২০ 

১৫-০১-২০২১ 

১৫-০৪-২০২১ 

রক্ষ্যভাত্রা ৩০-৮-২০২০ 

 

১৫-১১-২০২০ ১৫-০১-২০২১ 

 

১৫-০৪-২০২১   

www.bcsl.

gov.bd জমন ২৫-০৮-২০ 

(প্রভাণ ) 

    

৪.৩ স্ব স্ব ওদয়ফাআদে তথ্য রধ ায   

কফাফক্স ারনাগাদ যণ  

কফাফক্স 

ারনাগাদকৃত 

২ তারযখ ব্যফস্থা  

(বান্ডায) 

৩০-৮-২০২০ 

১৫-১১-২০২০ 

১৫-০১-২০২১ 

১৫-০৪-২০২১ 

রক্ষ্যভাত্রা ৩০-৮-২০২০ 

 

১৫-১১-২০২০ ১৫-০১-২০২১ 

 

১৫-০৪-২০২১   

www.bcsl.

gov.bd জমন ২৫-০৮-২০ 

 (প্রভাণ ) 

    

৪.৪ স্ব স্ব ওদয়ফাআদেয রবদমাগ 

প্ররত ায ব্যফস্থা  কফাফক্স 

ারনাগাদ যণ 

ওদয়ফাআদে 

ারনাগাদকৃত 

২ তারযখ ব্যফস্থা  

(বান্ডায) 

৩০-৮-২০২০ 

১৫-১১-২০২০ 

১৫-০১-২০২১ 

১৫-০৪-২০২১ 

রক্ষ্যভাত্রা ৩০-৮-২০২০ 

 

১৫-১১-২০২০ ১৫-০১-২০২১ 

 

১৫-০৪-২০২১   

www.bcsl.

gov.bd জমন ২৫-০৮-২০ 

 (প্রভাণ ) 

    

৪.৫ স্বপ্রদণারদতবাদফ প্র াদমাগ্য 

তথ্য ারনাগাদ  দয ওদয়ফাআদে 

প্র া 

ারনাগাদকৃত 

রনদদ মর া 

ওদয়ফাআদে 

প্র ারত 

১ তারযখ ভাব্যফস্থা  

(প্রান) 

০৫-১০-২০২০ রক্ষ্যভাত্রা  ০৫-১০২০২০ - -    

জমন       
www.bcsl.

gov.bd 

৫. সুান প্ররতষ্ঠা……………………………..৬ 

৫.১ উত্তভ চচ মায তারর া প্রণয়ন  দয 

স্ব স্ব ভন্ত্রণারয়/রফবাদগ কপ্রযণ 

উত্তভ চচ মায 

তারর া কপ্ররযত 

৩ তারযখ ভাব্যফস্থা 

(প্রান) 

৩০-০৯-২০২০ রক্ষ্যভাত্রা ৩০-০৯-২০২০  - -    

জমন ১১-১০-২০ 
(     ) 

    

৫.২ নরাআন রদেদভ রবদমাগ 

রনষ্পরত্ত যণ 

রবদমাগ 

রনষ্পরত্তকৃত 

৩ % রবদমাগ 

রনষ্পরত্ত 

 ভ ম তমা/  

ব্যফস্থা  

(বান্ডায) 

৮০ 

৮০                                        

৮০          

৮০ 

রক্ষ্যভাত্রা ৮০ ৮০ ৮০ ৮০  

  

জমন ১০০ 

(     ) 

    

৬. প্র দল্পয কক্ষ্দত্র শুদ্ধাচায...........................৬ 

https://bcsl.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bcsl.portal.gov.bd/files/a058b13a_1dad_435e_91c6_347f9adb8573/2021-01-14-14-53-80e86a81886a1de65fdafe36a1117c56.pdf
https://bcsl.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bcsl.portal.gov.bd/files/a058b13a_1dad_435e_91c6_347f9adb8573/2021-01-14-14-54-488620aee3b4b04e2aba428b27640f26.pdf
https://bcsl.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bcsl.portal.gov.bd/files/a058b13a_1dad_435e_91c6_347f9adb8573/2021-01-14-14-56-c2e40612602042895c6a2c5d6fb2e748.pdf
https://bcsl.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bcsl.portal.gov.bd/files/a058b13a_1dad_435e_91c6_347f9adb8573/2021-01-14-14-56-40fc7199f68cd2af3518958596c8682c.pdf
https://bcsl.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bcsl.portal.gov.bd/files/09b68659_e3d2_462a_92de_b105b791aa62/2021-01-14-17-25-9479744b2e7e465df7ff307f38afd8da.pdf
https://bcsl.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bcsl.portal.gov.bd/page/4b1dc957_3f79_4060_964e_0453fd03ef1c/2021-07-11-12-41-c48c78b326c8019ea8541f3ef42067c4.pdf


৬.১ প্র দল্পয ফারল ম  ক্রয় রয ল্পনা 

নুদভাদন 

নুদভারদত ক্রয় 

রয ল্পনা 

২ তারযখ  প্রদমাজয নয় রক্ষ্যভাত্রা       নতুন ক ান প্র ল্প 

না থা ায় 

রক্ষ্যভাত্রা রনধ মাযণ 

 যা ম্ভফ য়রন। 

জমন        

নয় 

       

নয় 

   

৬.২ প্র দল্পয ফাস্তফায়ন গ্রগরত 

রযদ মন/রযফীক্ষ্ণ 

দারখরকৃত 

প্ররতদফদন 

২ ংখ্যা  প্রদমাজয নয় রক্ষ্যভাত্রা       নতুন ক ান প্র ল্প  

না থা ায় রক্ষ্যভাত্রা 

রনধ মাযণ  যা ম্ভফ 

য়রন। 

জমন        

নয় 

       

নয় 

   

 

৬.৩ প্র ল্প রযদ মন/রযফীক্ষ্ণ 

প্ররতদফদদনয সুারয ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফায়দনয ায ২ %  প্রদমাজয নয় রক্ষ্যভাত্রা       নতুন ক ান প্র ল্প  

না থা ায় রক্ষ্যভাত্রা 

রনধ মাযণ  যা ম্ভফ 

য়রন। 

জমন        

নয় 

       

নয় 

   

৭. ক্রয়দক্ষ্দত্র শুদ্ধাচায...................৭ 

৭.১ ররএ ২০০৬-এয ধাযা ১১(২) ও 

ররঅয ২০০৮-এয রফরধ ১৬(৬) 

নুমায়ী ২০২০-২১ থ ম ফছদযয ক্রয়-

রয ল্পনা  ওদয়ফাআদে প্র া 

ক্রয়-রয ল্পনা 

ওদয়ফাআদে 

প্র ারত 

৩ তারযখ ভাব্যফস্থা  

(ক্রয় ও 

ভাদ মটিং) 

১০-০৮-২০২০ 

০৫-০৪-২০২১ 

রক্ষ্যভাত্রা ১০-০৮-২০২০ - - ০৫-০৪-২১    

জমন ৩০-০৭-২০ 
(     ) 

    

৭.২ আ-কেন্ডাদযয ভাধ্যদভ ক্রয় াম ম 

ম্পাদন 

আ-কেন্ডাদয ক্রয় 

ম্পন্ন 

৪ % ভাব্যফস্থা  

(ক্রয় ও 

ভাদ মটিং)/ 

ভাব্যফস্থা  

(যঃ ও রনঃ) 

৪০ 

৪০ 

৪০ 

৪০ 

রক্ষ্যভাত্রা ৪০ ৪০ ৪০ ৪০        ০২   

            

      য়       

         -

           

  য়  । 

     -৭ 

জমন ১০০ 

(     ) 

    

৮. স্বচ্ছতা ও জফাফরদর রিারী যণ…………………….১৪ 

৮.১ স্ব স্ব কফা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

(রটিদজনস্ চাে মায) প্রণয়ন ও 

ফাস্তফায়ন  

কফা প্রদান 

প্ররতশ্রুরত প্রণীত 

ও ফাস্তফারয়ত 

৩ তারযখ ভাব্যফস্থা  

(ক্রয় ও 

ভাদ মটিং)/ 

ভাব্যফস্থা  

(প্রান) 

১০-১০-২০২০ রক্ষ্যভাত্রা  ১০-১০-২০২০     www.bcsl.

gov.bd জমন -     

৮.২ াখা/রধাখা ও 

অওতাধীন/ধস্তন  াম মারয় রযদ মন  

রযদ মন 

ম্পন্ন 

২ ংখ্যা ব্যফস্থানা 

রযচার  

৪ রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ১   

 জমন ১ 

(     ) 

    

৮.৩ াখা/রধাখা ও 

অওতাধীন/ধস্তন  াম মারয় রযদ মন 

প্ররতদফদদনয সুারয ফাস্তফায়ন 

রযদ মন 

প্ররতদফদদনয 

সুারয 

ফাস্তফারয়ত 

২ %  র 

রফবাগীয় 

প্রধান 

৮০ 

৮০ 

৮০ 

৮০ 

রক্ষ্যভাত্রা ৮০ ৮০ ৮০ ৮০   

 
জমন ১০০ 

(     ) 

    

https://bcsl.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bcsl.portal.gov.bd/files/09b68659_e3d2_462a_92de_b105b791aa62/2021-01-14-17-25-8b12603445d2c0165e36017eecd56cf8.pdf
https://bcsl.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bcsl.portal.gov.bd/files/09b68659_e3d2_462a_92de_b105b791aa62/2021-01-14-17-26-67fa6fb62c81cb4b1c9f47dfee4cef7e.pdf
https://bcsl.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bcsl.portal.gov.bd/files/09b68659_e3d2_462a_92de_b105b791aa62/2021-01-14-17-26-11578227e479e313018c15e274606187.pdf
https://bcsl.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bcsl.portal.gov.bd/files/09b68659_e3d2_462a_92de_b105b791aa62/2021-01-14-17-27-7b0d76f8bdda080c5ff5764a2ad63e10.pdf


৮.৪ রচফারয় রনদদ মভারা ২০১৪ 

নুমায়ী নরথয কেরণ রফন্যা যণ  

নরথ কেরণ 

রফন্যাকৃত 

২ %  র 

রফবাগীয় 

প্রধান 

৪০ 

৪০ 

রক্ষ্যভাত্রা - ৪০ - ৪০   

 জমন -     

৮.৫ কেরণ রফন্যাকৃত নরথ রফনষ্ট যণ নরথ রফনরষ্টকৃত ২ %  র 

রফবাগীয় 

প্রধান 

৪০ 

৪০ 

রক্ষ্যভাত্রা - ৪০ - ৪০  

  জমন -     

৮.৬ প্রারতষ্ঠারন  গণশুনারন অদয়াজন  প্রারতষ্ঠারন  

গণশুনারন 

অদয়ারজত 

৩ ংখ্যা ভাব্যফস্থা  

(ক্রয় ও 

ভাদ মটিং)/ 

ভাব্যফস্থা  

(প্রান) 

১ রক্ষ্যভাত্রা - - - ৩০-৬-২০২১    

জমন 

 

 

- -    

 

৯. শুদ্ধাচায ংরিষ্ট এফং দুনীরত প্ররতদযাদধ ায়  ন্যান্য  াম মক্রভ……………..১৫ (গ্রারধ ায রবরত্তদত নুযনতভ াঁচটি  াম মক্রভ) 

৯.১ ফযপ্রাপ্ত  ভ ম তমা/ ভ মচাযীদদয 

প্রাপ্য াওনারদ মথাভদয় ও রনরফ মদে 

প্রদাদনয রদক্ষ্ Online 

Dashboard নতযী। 

নতযীকৃত ৩ তারযখ ভাব্যফস্থা  

(ক্রয় ও 

ভাদ মটিং)/ 

ভাব্যফস্থা  

(যক্ষ্ণাদফক্ষ্ণ 

ও রনভ মাণ) 

১৫-০২-২০২১ রক্ষ্যভাত্রা - - ১৫-০২-২১ -    

জমন - -    

৯.২ Store Management 

System-এ  র ডাো 

ারনাগাদ যণ 

ারনাগাদকৃত ৩ তারযখ বান্ডায াখা ৩০-১২-২০২০ রক্ষ্যভাত্রা - ৩০-১২-২০ - -   

 জমন -     

৯.৩ ফাদ র’য রক্ষ্া প্ররতষ্ঠাদন 

শুদ্ধাচায উদু্বদ্ধ যণ  ভ মারা 

অদয়াজন। 

 ভ মারা 

অদয়ারজত 

৩ ংখ্যা ভাব্যফস্থা  

(প্রান)  

       ২ রক্ষ্যভাত্রা - ১ - ১   

 জমন - -    

৯.৪ শুদ্ধাচায/ননরত তা ংক্রান্ত 

রফরবন্ন ভরনলীয ফাণী ংক্রান্ত 

ররদরে/কাষ্টায রপদয দৃশ্যভান 

স্থাদন প্রদ মন। 

ররদরে প্রদর মত ৩ তারযখ 

ও 

ংখ্যা 

ভাব্যফস্থা  

(প্রান) 

৩০-১২-২০২০ 

ও 

২০ টি 

রক্ষ্যভাত্রা - ৩০-১২-২০ -    

 
জমন     

৯.৫ ফাদ র’য নতুন ডাক্ট প্লান্ট রর 

 যাদভযায অওতায় অনায়ন। 

রর  যাদভযা 

স্থারত 

৩ তারযখ ভাব্যফস্থা  

(যক্ষ্ণাদফক্ষ্ণ 

ও রনভ মাণ) 

১৫-০২-২০২১ রক্ষ্যভাত্রা - - ১৫-০২-২১ -    

জমন - -   

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

১০.১ শুদ্ধাচায পুযস্কায প্রদান এফং 

পুযস্কাযপ্রাপ্তদদয তারর া ওদয়ফাআদে 

প্র া 

প্রদত্ত পুযস্কায ৩ তারযখ ভাব্যফস্থা  

(প্রান) 

৩০-০৬-২০২১ রক্ষ্যভাত্রা - - - ৩০-৬-২০২১    

জমন - -    

১১.  ভ ম-রযদফ উন্নয়ন…………………………২ 

১১.১  ভ ম-রযদফ উন্নয়ন (স্বাস্থযরফরধ উন্নত  ভ ম- ২ ংখ্যা কভরড যার ০৫ রক্ষ্যভাত্রা ১০-০৯২০ ১০-১০-২০ ১০-০১-২১ ১০-০৪-২১    



নুযণ/টিওএন্ডআভুি দ দজা 

ভারাভার রফনষ্ট যণ/রযস্কায-

রযচ্ছন্নতা বৃরদ্ধ আতযারদ) 

রযদফ ও 

তারযখ 

াখা/ 

ব্যফস্থা  

( ল্যাণ) 

ও 

১০-০৯-২০২০ 

১০-১০-২০২০ 

১০-০১-২০২১ 

১০-০৪-২০২১ 

জমন ২১-০৬-২০ 

(     ) 

    

  

১২. থ ম ফযাদ্দ....................................................................৩ 

১২.১ শুদ্ধাচায  ভ ম-রয ল্পনায় 

ন্তমভুি রফরবন্ন  াম মক্রভ ফাস্তফায়দনয 

জন্য ফযাদ্দকৃত  দথ ময অনুভারন  

রযভাণ 

ফযাদ্দকৃত থ ম ৩ রক্ষ্ 

ো া 

ভাব্যফস্থা  

(থ ম ও রাফ) 

১.২০ রক্ষ্যভাত্রা ০.১৫ ০.১৫ ০.১৫ ০.৭৫  

  
জমন -     

 

১৩. রযফীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন…………………………….৮ 

১৩.১ দপ্তয/ংস্া  র্তম  প্রণীত                                          

জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-

রয ল্পনা, ২০২০-২১ স্ব স্ব ভন্ত্রণারয় 

এফং ওদয়ফাআদে অদরাড যণ 

প্রণীত  ভ ম-

রয ল্পনা 

অদরাডকৃত 

২ তারযখ ননরত তা 

 রভটি 

১০-৮-২০২০ রক্ষ্যভাত্রা ১০-৮-২০২০ - - -    

জমন ১০-০৮-২০ 
(     ) 

-    

১৩.২ রনধ মারযত ভদয় নত্রভার  

রযফীক্ষ্ণ প্ররতদফদন ংরিষ্ট 

ভন্ত্রণারয়/রফবাদগ দারখর ও স্ব স্ব 

ওদয়ফাআদে অদরাড যণ 

নত্রভার  

প্ররতদফদন 

দারখরকৃত ও 

অদরাডকৃত 

২ তারযখ কপা ার দয়ন্ট ১৫-০৭-২০২০ 

১৫-১০-২০২১ 

১৫-০১-২০২১ 

১৫-০৪-২০২১ 

রক্ষ্যভাত্রা ১৫-০৭-২০ ১৫-১০-২০ ১৫-০১-২১ ১৫-০৪-২১  

 
www.bcsl.

gov.bd 
জমন ১৩-০৭-২০ 

(     ) 

    

১৩.৩ অওতাধীন অঞ্চরর /ভাঠ 

ম মাদয়য  াম মারয়  র্তম  দারখরকৃত 

জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-

রয ল্পনা ও রযফীক্ষ্ণ  প্ররতদফদদনয 

ওয রপডব্যা  প্রদান 

রপডব্যা  

বা/ ভ মারা 

নুরষ্ঠত 

৪ তারযখ  প্রদমাজয নয় রক্ষ্যভাত্রা       ত্র প্ররতষ্ঠাদনয 

ক ান অঞ্চরর / 

ভাঠ ম মাদয়য রপ 

না থা ায় এআ 

ছ গুরর পুযণ  যা 

য়রন। 

জমন        

নয় 

    

 

 

 (জগদী চন্দ্র ভন্ডর) 

ব্যফস্থানা রযচার  

ও 

বারত, ফাদ র ননরত তা  রভটি। 

https://bcsl.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bcsl.portal.gov.bd/files/5280ddc8_da26_49c4_ac2c_4383d9f95093/2021-07-11-15-26-b7c342a96998f84b34cb838ce2eb2acc.pdf
https://bcsl.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bcsl.portal.gov.bd/files/09b68659_e3d2_462a_92de_b105b791aa62/2021-01-14-17-27-c93899493f0d908fad74b6a3cadc72b9.pdf
https://bcsl.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bcsl.portal.gov.bd/files/09b68659_e3d2_462a_92de_b105b791aa62/2021-01-14-17-28-adcc01a00698b82e2eb765fa95ee009c.pdf

