
 
 

 

 

 

মন্ত্রণালয়/বিভাগের শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম ম-পবর ল্পনা  

প্রণয়ন, িাস্তিায়ন ও মূল্যায়ন বনর্দ মবশ া, ২০২২-২৩ 
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মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম ম-পবর ল্পনা প্রণয়ন,  

িাস্তিায়ন ও মূল্যায়ন বনর্দ মবশ া, ২০২২-২৩   

 

১। কপ্রক্ষাপট: 

 গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলার্দশ সর ার ২০১২ সার্ল জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল প্রণয়ন  র্রর্ে। এ ক ৌশর্লর মূল লক্ষয 

হল শুদ্ধাচার চচ মা ও দুনীবত প্রবতর্রার্ের মাধ্যর্ম রাষ্ট্র ও সমার্জ সুশাসন প্রবতষ্ঠা  রা। সুখী-সমৃদ্ধ কসানার িাাংলা গড়ার 

প্রতযর্য় প্রণীত ক ৌশর্ল শুদ্ধাচারর্  ননন্ত্রতকতা ও সততা দ্বারা প্রভান্ত্রিত আচরণেত উৎকষ ষ এিাং ককান সমাগজর 

কাগলাত্তীণ ষ মানদণ্ড, প্রথা ও নীন্ত্রতর প্রন্ত্রত আনুেতয ন্ত্রিসাগি সাংজ্ঞান্ত্রয়ত করা িগয়গে। এ ক ৌশর্ল রাষ্ট্র ও সমার্জ শুদ্ধাচার 

প্রবতষ্ঠা সর ার্রর সাাংবিোবন  ও আইনগত স্থায়ী দাবয়ত্ব; সুতরাাং সর ারর্  অব্যাহতভার্ি এই লর্ক্ষয  ার্ মক্রম 

পবরচালনা  রর্ত হর্ি মর্ম ম উর্েখ আর্ে। এরই োরািাবহ তায় প্রায় স ল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় 

প্রবতষ্ঠানসমূহ ১ জানুয়াবর ২০১৫ কের্  ৩০ জুন ২০১৬ কময়ার্দর জন্য শুদ্ধাচার  ম ম-পবর ল্পনা ও িাস্তিায়ন অগ্রগবত 

পবরিীক্ষণ  াঠার্মা প্রণয়ন  র্র। ২০১৬-২০১৭ অে মিের্র মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সাংস্থার পাশাপাবশ আওতােীন দপ্তর/সাংস্থা 

এিাং মাঠ পর্ মার্য়র ন্ত্রিভােীয়/আঞ্চন্ত্রলক কার্ ষালয়সমূি শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম ম-পবর ল্পনা ও িাস্তিায়ন পবরিীক্ষণ 

 াঠার্মা প্রণয়ন  র্র আসগে। ২০১৮-১৯ অে মিের্র প্রথমিাগরর মত  শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম ম-পবর ল্পনায় সম্পাবদত 

 ার্জর বিপরীর্ত নম্বর প্রদান ও কস আর্লার্  প্রাথন্ত্রমকভাগি মূল্যায়ন কার্ ষক্রম শুরু িয়। এর ধারািান্ত্রিকতায় আোমী 

২০২২-২৩ অথ ষিেগরও জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কম ষ-পন্ত্ররকল্পনায় সম্পান্ত্রদত কাগজর ন্ত্রিপরীগত নম্বর প্রদান ও কস 

আগলাগক মূল্যায়গনর ব্যিস্থা রগয়গে।   

 সকল মিণালয়/ন্ত্রিভাে তাগদর স্ব স্ব শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম ম-পবর ল্পনা প্রণয়ন করগি। এ োড়া, 

মিণালয়/ন্ত্রিভােসমূি আওতাধীন দপ্তর/সাংস্থা এিাং এ সকল দপ্তর/সাংস্থার আঞ্চন্ত্রলক/মাঠ পর্ ষাগয়র কার্ ষালয়সমূগির 

জন্য মন্ত্রিপন্ত্ররষদ ন্ত্রিভাে কর্তষক প্রণীত ন্ত্রনগদ ষন্ত্রশকা অনুসরণপূি ষক শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম ম-পবর ল্পনা প্রণয়ন, িাস্তিায়ন ও 

মূল্যায়গনর ন্ত্রনগদ ষশনা প্রদান করগি। মিণালয়/ন্ত্রিভােসমূি এই ন্ত্রনগদ ষন্ত্রশকা অনুসরণ  র্র স্ব স্ব কেগে শুদ্ধাচার ক ৌশল 

 ম ম-পবর ল্পনা, ২০২২-২৩ প্রণয়ন  রর্ি।  ম ম-পবর ল্পনায় অন্তর্ভ মক্ত  ার্ মক্রমসমূহ িাস্তিায়ন কশর্ে মূল্যায়গনর 

কেগেও এ ন্ত্রনগদ ষন্ত্রশকা অনুসরণ করগত িগি। 

 ২। শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম ম-পবর ল্পনা, ২০২২-২৩  

মিণালয়/ন্ত্রিভাগের  শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম ম-পবর ল্পনায় প্রাবতষ্ঠাবন  ব্যিস্থা, আন্ত্রথ ষক ব্যিস্থাপনা উন্নয়ন এিাং 

শুদ্ধাচার সাংন্ত্রিষ্ট ও দুনীন্ত্রত প্রন্ত্রতগরাগধ সিায়ক অন্যান্য কার্ ষক্রম এই ৩ (বতন) টি কক্ষর্ে  ার্ মক্রম বনে মারণ  রা 

হর্য়র্ে: 

  

ক্রবম  ১: প্রাবতষ্ঠাবন  ব্যিস্থা  

 

১.১ ননবত তা  বমটির সভা 

 

ননন্ত্রতকতা কন্ত্রমটির কার্ ষপন্ত্ররন্ত্রধর আগলাগক সভার আগলাচযসূন্ত্রচ ন্ত্রনধ ষারণ করগত িগি। কন্ত্রমটির কার্ ষপন্ত্ররন্ত্রধ 

অনুর্ায়ী সাংন্ত্রিষ্ট কসক্টগর শুদ্ধাচার প্রন্ত্রতষ্ঠার কেগে অন্ত্রজষত সাফল্য এিাং অন্তরায় ন্ত্রচন্ত্রিতকরণ , পন্ত্ররলন্ত্রেত অন্তরায় 

দূরীকরগণর জন্য  সময়ািদ্ধ কম ষপন্ত্ররকল্পনা প্রণয়ন, কম ষপন্ত্ররকল্পনা িাস্তিায়গনর দান্ত্রয়ত্ব কাগদর উপর ন্যস্ত থাকগি তা 

ন্ত্রনধ ষারণ, সাংন্ত্রিষ্ট কসক্টগর শুদ্ধাচার প্রন্ত্রতষ্ঠায় গৃিীত কম ষপন্ত্ররকল্পনা ন্ত্রকভাগি িাস্তিায়ন করা র্ায় এসকল ন্ত্রিষয় 

এগজন্ডাভুক্ত কগর সভা আগয়াজন করগত িগি। ন্ত্রসদ্ধান্ত িাস্তিায়গনর সুন্ত্রিধাগথ ষ প্রন্ত্রত নেমান্ত্রসগকর প্রথম মাগসই সভা 

আগয়াজন করগত িগি। জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কম ষ-পন্ত্ররকল্পনা ও িাস্তিায়ন পন্ত্ররিীেণ সাংক্রান্ত নেমাবস  

প্রবতর্িদনসমূহ ননবত তা  বমটির সভায় অনুর্মাবদত হর্ত হর্ি বিোয় প্রবত ক ায়ার্ ষাগর ন্যযনতম ১টি  র্র ননবত তা 

 বমটির সভা আহ্বান  রর্ত হর্ি এিাং এর লেযমাো ১.১ নম্বর ক্রবমর্ র ৬ নম্বর কলাগম উর্েখপূি ম  ৮-১১ 

 লামসমূর্হ নেমাবস  বভবির্ত উক্ত লক্ষযমাো বিভাজন  র্র প্রদশ মন করগত হর্ি।  
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মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: প্রবত নেমাবসর্  ১টি  র্র সভা অনুবষ্ঠত হর্ল পূণ ম নম্বর পাওয়া র্ার্ি। ক ান নেমাবসর্  

সভা আর্য়াজন  রা সম্ভি না হর্ল পরিতী সমর্য় সভা আর্য়াজন  রা র্ার্ি। তর্ি প্রবত বিলবম্বত সভার জন্য  ০.০৫ 

নম্বর  তমন হর্ি। 

 

প্রমাণক: ননন্ত্রতকতা কন্ত্রমটির সভার কার্ ষন্ত্রিিরণী। 

 

 

 

১.২ ননবত তা  বমটির সভার বসদ্ধান্ত িাস্তিায়ন 

ননবত তা  বমটির সভায় গৃহীত বসদ্ধান্ত িাস্তিায়র্নর হার বনে মারণ  রর্ত হর্ি এিাং এর লেযমাো ১.২ 

নম্বর ক্রবমর্ র ৬ নম্বর কলাগম উর্েখ  রর্ত হর্ি। এর্ক্ষর্ে প্রবত ক ায়াট মার্র অনুর্ষ্ঠয় ননবত তা  বমটির সভায় 

গৃহীত বসদ্ধান্ত িাস্তিায়র্নর হার পৃে ভার্ি প্রবত ক ায়াট মার্র (৮-১১  লামসমূর্হ) উর্েখ  রর্ত হর্ি। ককান ন্ত্রসদ্ধান্ত 

িাস্তিায়ন করা সম্ভি না িগল তার কর্ৌন্ত্রক্তক কারণ উগেখ কগর ননন্ত্রতকতা কন্ত্রমটির সভাপন্ত্রত কর্তষক প্রন্ত্রতস্বােন্ত্ররত 

প্রন্ত্রতগিদন দান্ত্রখল করগত িগি।    

 

মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত:  প্রবত নেমাবসর্  আর্য়াবজত সভার বসদ্ধান্ত িাস্তিায়ন লক্ষযমাোর বিপরীর্ত অজমন শতভাগ 

হর্ল পূণ ম নম্বর পাওয়া র্ার্ি।  উগেখ্য, মূল্যায়গনর সময় ননন্ত্রতকতা কন্ত্রমটির কার্ ষপন্ত্ররন্ত্রধর আগলাগক গৃিীত ন্ত্রসদ্ধান্ত 

িাস্তিায়গনর ওপর কিন্ত্রশ গুরুত্ব কদয়া িগি। ন্ত্রসদ্ধাগন্তর গুণেত মান ন্ত্রিগিচনা কগর নম্বর প্রদান করা িগি। 

 

প্রমাণক: ননন্ত্রতকতা কন্ত্রমটির সভায় গৃিীত ন্ত্রসদ্ধান্ত িাস্তিায়ন অগ্রেন্ত্রত প্রন্ত্রতগিদন।  

 

১.৩ সুশাসন প্রন্ত্রতষ্ঠার ন্ত্রনন্ত্রমত্ত অাংশীজগনর (stakeholder) অাংশগ্রিগণ সভা 

 

 মিণালয়/বিভাগের উগযাগে অাংশীজগনর অাংশগ্রহর্ণ সভা আহ্বান  রর্ত হর্ি এিাং ১.৩ নম্বর ক্রবমর্ র ৬ 

নম্বর কলাগম এর লেযমাো উর্েখ  রর্ত হর্ি এিাং ৮-১১  লামসমূর্হ নেমাবস  বভবির্ত উক্ত লক্ষযমাো বিভাজন 

 র্র প্রদশ মন  রর্ত হর্ি। উর্েখ্য, অাংশীজন (stakeholder) িলর্ত স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাকের 

অভযন্তরীণ/দাপ্তন্ত্ররক/নােন্ত্ররক কসিা গ্রহণ ারী কর্র্ ান ব্যবক্ত/প্রবতষ্ঠান (সর াবর/র্িসর াবর), সুশীল সমাগজর 

প্রন্ত্রতন্ত্রনন্ত্রধ এিাং আওতােীন দপ্তর/সাংস্থা/মাঠপর্ মার্য়র  ার্ মালয়সমূহ ব াংিা তার্দর  ম ম তমা- ম মচারীর্  বুঝার্ি। 

অাংশীজগনর অাংশগ্রিগণ কমপগে ২ টি সভা করগত িগি। এ সভায় আিন্ত্রিকভাগি ন্ত্রসটিগজনস্ চার্ ষার, অন্ত্রভগর্াে 

প্রন্ত্রতকার ব্যিস্থাপনা এিাং তথ্য অন্ত্রধকার আইন সম্পগকষ আগলাচনা করগত িগি।  অাংশীজগনর সভায় আিন্ত্রিকভাগি 

কসিাগ্রিীতার উপন্ত্রস্থন্ত্রত ন্ত্রনন্ত্রিত করগত িগি।  

 

মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: অাংশীজর্নর অাংশগ্রহর্ণ সভা আর্য়াজর্নর লক্ষযমাোর বিপরীর্ত অজমন শতভাগ হর্ল পূণ ম 

নম্বর পাওয়া র্ার্ি। তর্ি অজমন শতভাগ না হর্ল গাবণবত হার্র নম্বর  তমন হর্ি। 

 

প্রমাণক: অাংশীজর্নর অাংশগ্রহর্ণ সভার কার্ ষন্ত্রিিরণী এিাং িান্ত্রজরা।  

 

১.৪ শুদ্ধাচার সাংক্রান্ত প্রন্ত্রশেণ আগয়াজন  

 

মিণালয়/ন্ত্রিভাগে কম ষরত সকল কম ষকতষা-কম ষচারীর জন্য শুদ্ধাচার সাংক্রান্ত  প্রন্ত্রশেণ আগয়াজন করগত 

িগি এিাং এর লেযমাো ১.৪ নম্বর ক্রন্ত্রমগকর ৬ নম্বর কলাগম উগেখ করগত িগি। ৮-১১ কলামসমূগি প্রগর্াজয 

ককায়ার্ ষাগর উক্ত লেযমাো প্রদশ ষন করগত িগি। কম ষকতষা কম ষচারীর সাংখ্যার উপর ন্ত্রনভষর করগি কতটি ব্যাগচ 

প্রন্ত্রশেণ আগয়াজন করা িগি।  
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মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: লেযমাোর ন্ত্রিপরীগত সকল কম ষকতষা/কম ষচারীগক শুদ্ধাচার সাংক্রান্ত  প্রন্ত্রশেণ প্রদান  করা 

িগল  পূণ ষ নম্বর পাওয়া র্াগি। তগি অজষন শতভাে না িগল োন্ত্রণন্ত্রতকিাগর নম্বর কতষন িগি। 

 

প্রমাণক: প্রন্ত্রশেগণর কনাটিশ, িান্ত্রজরা ও েন্ত্রি। 

  

১.৫ কম ষ-পন্ত্ররগিশ উন্নয়ন (টিওএন্ডইভুক্ত অগকগজা মালামাল ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তকরণ/নন্ত্রথ ন্ত্রিনষ্টকরণ/পন্ত্ররষ্কার-পন্ত্ররচ্ছন্নতা 

বৃন্ত্রদ্ধ/মন্ত্রিলাগদর জন্য পৃথক ওয়াশরুগমর ব্যিস্থা করা ইতযান্ত্রদ) 

 

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূি  স্ব স্ব   ার্ মালর্য় কম ষ-পন্ত্ররগিশ উন্নয়ন সাংক্রান্ত কার্ ষক্রম কর্মন: টিওএন্ডইভুক্ত অগকগজা 

মালামাল ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তকরণ/নন্ত্রথ ন্ত্রিনষ্টকরণ/পন্ত্ররষ্কার-পন্ত্ররচ্ছন্নতা বৃন্ত্রদ্ধ/মন্ত্রিলাগদর জন্য পৃথক ওয়াশরুগমর ব্যিস্থা  ইতযান্ত্রদ 

গ্রিণ করগি। কার্ ষক্রগমর সাংখ্যা ও সম্পন্ন করার তান্ত্ররখ ন্ত্রনধ ষারণ কগর লেযমাো ১.৫ ক্রন্ত্রমগকর ৬ নম্বর কলাগম 

উর্েখ  রর্ত হর্ি  এিাং ৮-১১  লামসমূর্হ নেমাবস  বভবির্ত উক্ত লক্ষযমাো বিভাজন  র্র প্রদশ মন  রর্ত হর্ি।  

২০২২-২৩ অথ ষিেগর প্রগতযক মিণালয়/ন্ত্রিভাে কম ষপন্ত্ররগিশ উন্নয়ন সাংক্রান্ত কমপগে ২ টি কার্ ষক্রম গ্রিণ করগি। 

উগেখ্য, কম ষ-পন্ত্ররকল্পনা কপ্ররগণর সময় ন্ত্রনি ষান্ত্রচত কার্ ষক্রগমর নাম, িাস্তিায়ন প্রন্ত্রক্রয়া ও প্রমাণক ন্ত্রিসাগি ন্ত্রক সরিরাি 

করা িগি তার ন্ত্রিিরণ পৃথক সাংযুন্ত্রক্তগত ন্ত্রদগত িগি।  

 

 

সাংযুন্ত্রক্ত ন্ত্রনম্নরূপ িগিেঃ 

 

ক্রন্ত্রমক নাং  কার্ ষক্রগমর নাম িাস্তিায়ন প্রবক্রয়া  প্রমানক ন্ত্রিসাগি র্া থাকগি  

    

    

 

 

 মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ কর্তষক গৃিীত কম ষ-পন্ত্ররগিশ উন্নয়ন সাংক্রান্ত ন্ত্রিন্ত্রভন্ন কার্ ষক্রগমর সাংখ্যা 

ও কার্ ষক্রম সম্পন্ন করার তান্ত্ররগখর লেযমাো অন্ত্রজষত িগল পূণ ম নম্বর পাওয়া র্ার্ি।  

  

প্রমাণক: কফাকাল পগয়ন্ট কম ষকতষা কর্তষক সতযান্ত্রয়ত িাস্তিায়ন প্রন্ত্রতগিদন, সাংন্ত্রিষ্ট পে, অগকগজা মালামাল 

ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তর কেগে সাংন্ত্রিষ্ট কন্ত্রমটির সভার কার্ ষন্ত্রিিরণী, নন্ত্রথ ন্ত্রিনষ্টকরগণর কেগে সাংন্ত্রিষ্ট কন্ত্রমটির সভার কার্ ষন্ত্রিিরণী, 

প্রগর্াজয কেগে েন্ত্রি ও অন্যান্য প্রমাণক। 

 

 

১.৬  আওতাধীন দপ্তর/সাংস্থা (প্রগর্াজয কেগে) কর্তষক দাবখলকৃত  শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম ম-পবর ল্পনার নেমাবস  

অগ্রগবত প্রবতর্িদর্নর ওপর বিডব্যা  প্রদান 

 

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহর্  এর আওতাধীন দপ্তর/সাংস্থা কর্তষক দাবখলকৃত  শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম ম-পবর ল্পনার 

নেমাবস  অগ্রগবত  প্রন্ত্রতগিদগনর ওপর বিডব্যা  প্রদান করকত হর্ি এিাং লক্ষযমাো ১.৬ নম্বর ক্রবমর্ র ৬ নম্বর 

কলাগম উর্েখ  রর্ত হর্ি এিাং ৯-১১  লামসমূর্হ নেমাবস  বভবির্ত উক্ত লক্ষযমাো বিভাজন  র্র প্রদশ মন  রর্ত 

হর্ি। এর্ক্ষর্ে ১ম নেমাবস  অগ্রগবত প্রবতর্িদর্নর উপর অর্টাির মার্সর ১৬-৩১ তাবরর্খর মর্ধ্য; ২য়  নেমাবস  

অগ্রগবত প্রবতর্িদর্নর উপর জানুয়াবর মার্সর ১৬-৩১ তাবরর্খর মর্ধ্য এিাং ৩য় নেমাবস  অগ্রগবত প্রবতর্িদর্নর উপর 

এবপ্রল মার্সর ১৬-৩০ তাবরর্খর মর্ধ্য বিডব্যা  প্রদান  রর্ত হর্ি।  
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মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: আওতাধীন দপ্তর/সাংস্থা (প্রগর্াজয কেগে) কর্তষক প্রন্ত্রত ককায়ার্ ষাগর দাবখলকৃত  শুদ্ধাচার 

ক ৌশল  ম ম-পবর ল্পনার নেমাবস   প্রবতর্িদর্নর ওপর মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ বিডব্যা  প্রদান  রর্ল পূণ ম নম্বর 

পাওয়া র্ার্ি।  

 

প্রমাণক: কনাটিশ, হাবজরা,   ার্ মবিিরণী। 

 

ক্রবম  ২: আবে ম  ব্যিস্থাপনা উন্নয়ন   

২.১ ২০২২-২৩ অথ ষ িেগরর রাজস্ব এিাং উন্নয়ন িাগজগর্র অনুগমান্ত্রদত ক্রয়-পবর ল্পনা ওগয়িসাইগর্ প্রকাশ 

বপবপএ ২০০৬-এর োরা ১১(২) ও বপবপআর ২০০৮-এর বিবে ১৬(৬) অনুর্ায়ী সর ার্রর রাজস্ব িার্জর্টর 

অেীর্ন ক ান ক্রয় ার্ ম পবরচালনার কক্ষর্ে ক্রয় ারী প্রবতষ্ঠান অে মিের্রর প্রারর্ম্ভ িাবে ম  ক্রয়-পবর ল্পনা প্রণয়ন 

 রর্ি। রাজস্ব িার্জর্টর অেীর্ন ক্রয় পবর ল্পনা প্রণয়র্নর পাশাপাবশ চলমান প্র ল্পসমূর্হর িাবে ম  ক্রয় পবর ল্পনা 

অথ ষাৎ উন্নয়ন িাগজগর্র ক্রয় পন্ত্ররকল্পনা অনুর্মাদন  রর্ত হর্ি। রাজস্ব িার্জট এিাং উন্নয়ন িাগজগর্র অনুর্মাবদত ক্রয় 

পবর ল্পনা ৩১ জুলাই ২০২২ তাবরর্খর মর্ধ্য  ওর্য়িসাইর্ট প্র াশ  রর্ত হর্ি । দু'েরর্নর ক্রয় পবর ল্পনা 

ওর্য়িসাইর্ট প্র ার্শর জন্য দু'টি পৃে  তাবরখ বনে মারণ  রা হর্ল তাবরখ দু'টি ১ম ক ায়াট মার্র (৮ নম্বর  লার্ম)  মা 

বদর্য় বলখর্ত হর্ি। উর্েখ্য, মন্তব্য  লার্ম ক ানটি রাজস্ব িার্জর্টর ক্রয় পবর ল্পনা ওর্য়িসাইর্ট প্র ার্শর লক্ষযমাো 

এিাং ক ানটি উন্নয়ন িাগজগর্র ক্রয় পবর ল্পনা ওর্য়িসাইর্ট প্র ার্শর লক্ষযমাো তা বনে মারণ  র্র বদর্ত হর্ি। এর্ক্ষর্ে 

কমাট িরাদ্দকৃত নম্বর ২। রাজস্ব িার্জর্টর ক্রয় পবর ল্পনার জন্য িরাদ্দকৃত নম্বর ১ এিাং উন্নয়ন িার্জর্টর ক্রয় 

পবর ল্পনার জন্য িরাদ্দকৃত নম্বর ১। উগেেয, কর্ সকল মিণালয়/ন্ত্রিভাগের ন্ত্রনজস্ব ককান প্রকল্প কনই তাগদর জন্য 

উন্নয়ন িাগজগর্র ক্রয় পন্ত্ররকল্পনা প্রগর্াজয নয়। এগেগে ঐ সকল মিণালয়/ন্ত্রিভাে রাজস্ব িাগজগর্র ক্রয় পন্ত্ররকলনা 

ওগয়িসাইগর্ প্রাকাশ করগল পূণ ষ নম্বর পাগি।  

মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত:  ২০২২-২৩ অে মিের্রর প্রারর্ম্ভ লক্ষযমাো অনুর্ায়ী িাবে ম  ক্রয়-পবর ল্পনা ওর্য়িসাইর্ট 

প্র াশ  রা হর্ল  পূণ ম  নম্বর পাওয়া র্ার্ি। বনে মাবরত তাবরর্খর মর্ধ্য ক্রয় পবর ল্পনা ওর্য়িসাইর্ট প্র াশ  রর্ত না 

পারর্ল ককান নম্বর পাওয়া র্ার্ি না।  

প্রমাণক: অন্ত্রফস আগদশ ও স্ব স্ব ওর্য়িসাইট।  

  

  

২.২ অনুগমান্ত্রদত িান্ত্রষ ষক ক্রয় পন্ত্ররকল্পনার র্থার্থ িাস্তিায়ন (রাজস্ব এিাং উন্নয়ন িাগজগর্র)ঃ   

 

      পবরচালন এিাং উন্নয়ন িার্জর্টর অনুর্মাবদত িাবে ম  ক্রয় পবর ল্পনা িাস্তিায়র্নর জন্য ২.২ নম্বর ক্রবমর্ র ৬ 

নম্বর  লার্ম লক্ষযমাো বনে মারণ  রর্ত হর্ি এিাং ৮-১১ নম্বর  লার্ম লক্ষযমাো প্রকৃত এিাং শতকরা (%) আকাগর 

বিভাজন  র্র প্রদশ মন  রর্ত হর্ি। অথ ষাৎ লেযমাো চার ককায়ার্ ষাগর সেমতা অনুর্ায়ী শতকরা (%) এিাং ন্ত্রনন্ত্রদ ষষ্ট 

ককায়ার্ ষাগর কত ব্যয় িগি তা র্াকার অাংগক (লে র্াকায়) উগেখ করগত িগি।  

 

মূল্যায়ন পদ্ধবত   

পবরচালন িাগজগর্র অনুগমান্ত্রদত ক্রয় পন্ত্ররকল্পনা ন্ত্রনধ ষান্ত্ররত লেযমাো অনুর্ায়ী (লেযমাো ১০০% িগি) িাস্তিায়ন 

করগত পারগল পূণ ষ নম্বর পাওয়া র্াগি। লেযমাো অনুর্ায়ী ক্রয় পন্ত্ররকল্পনা িাস্তিায়ন করগত না পারগল োন্ত্রণন্ত্রতক িাগর 

নম্বর কতষন িগি। তগি অথ ষিের কশগষ সামন্ত্রগ্রকভাগি ৮০% এর কম িাস্তিায়ন িগল ককান নম্বর পাওয়া র্াগি না।  

প্রমাণকেঃ 

িাবে ম  ক্রয় পবর ল্পনা িাস্তিায়ন সাংক্রান্ত প্রবতর্িদন র্া ননবত তা  বমটির সভাপবত  র্তম  প্রবতস্বাক্ষবরত হর্ি। 
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২.৩ িান্ত্রষ ষক উন্নয়ন কম ষসূন্ত্রচ িাস্তিায়ন  

মিণালয়/ন্ত্রিভাে িাবে ম  উন্নয়ন  ম মসূবচ (এন্ত্রিন্ত্রপ) িাস্তিায়গনর শতকরা লেযমাো ন্ত্রনধ ষারণ কগর  ২.৩ নম্বর 

ক্রবমর্ র ৬ নম্বর কলাগম উর্েখ  রকি এিাং ৮-১১  লামসমূর্হ নেমাবস  বভবির্ত উক্ত লক্ষযমাো বিভাজন  র্র 

প্রদশ মন করগি। িাবে ম  উন্নয়ন  ম মসূবচ (এন্ত্রিন্ত্রপ) িাস্তিায়গনর  লেযমাো ক্রমপুঞ্জীভূতভাগি ন্ত্রনধ ষারণ করগত িগি। 

মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: িাবে ম  উন্নয়ন  ম মসূবচ শতভাগ িাস্তিায়র্নর জন্য পূণ ম নম্বর পাওয়া র্ার্ি। লক্ষযমাোর 

শত রা ৮০ ভাগ িাস্তিায়র্নর জন্য গাবণবত হার্র নম্বর  তমন  র্র নম্বর কদয়া হর্ি। ব ন্তু, লক্ষযমাোর শত রা ৮০ 

ভাগ িাস্তিাবয়ত না হর্ল ক ান নম্বর পাওয়া র্ার্ি না। 

প্রমাণক: মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবডবপ িাস্তিায়গনর প্রমাণক সরিরাি করগি। মন্ত্রিপন্ত্ররষদ ন্ত্রিভাে িাস্তিায়ন 

পন্ত্ররিীেণ ও  মূল্যায়ন ন্ত্রিভাে িগত িাবে ম  উন্নয়ন  ম মসূবচ িাস্তিায়ন িার র্াচাই করগি। 

 

 

২.৪ প্রকগল্পর PSC ও PIC সভা আগয়াজন 

 

মিণালয়/ন্ত্রিভাে//দপ্তর/ সাংস্থাা্র চলমান প্রকগল্পর ন্ত্রিন্ত্রপন্ত্রপ/টিএন্ত্রপন্ত্রপ এ ন্ত্রনধ ষান্ত্ররত প্রমাপ অনুর্ান্ত্রয় PSC ও 

PIC সভা আগয়াজগনর লেযমাো ২.৪ নম্বর ক্রবমর্ র ৬ নম্বর কলাগম উগেখ করগত িগি এিাং ৮-১১ কলামসমূগি 

প্রগর্াজয ককায়ার্ ষাগর উক্ত লেযমাো প্রদশ ষন করগত িগি। উগেখ্য, কম ষ-পন্ত্ররকল্পনা কপ্ররগণর সময় চলমান সকল 

প্রকগল্পর তান্ত্রলকা, প্রকগল্পর কময়াদ, প্রমাপ অনুর্ান্ত্রয় PSC ও PIC সভা আগয়াজগনর সাংখ্যা (পৃথক কলাগম) উগেখ 

কগর সাংযুন্ত্রক্ত আকাগর ন্ত্রদগত িগি। PSC সভার সাংখ্যা ন্ত্রনধ ষারগনর কেগে মিণালগয়র ন্ত্রনজস্ব প্রকল্প এিাং আওতাধীন 

দপ্তর/সাংস্থার চলমান সকল প্রকগল্পর PSC সভার সাংখ্যা ের্র লক্ষযমাো বনে মারণ  রর্ত হর্ি। PIC সভার সাংখ্যা 

ন্ত্রনধ ষারগনর কেগে মিণালগয়র ন্ত্রনজস্ব প্রকগল্পর PIC সভার সাংখ্যা বির্িচনায় বনর্ত হর্ি। এর্ক্ষর্ে দপ্তর /সাংস্থার 

প্র র্ল্পর PIC সভা বির্িচনায় আসর্িনা। কর্ স ল মন্ত্রণালয়/বিভার্গর দপ্তর/সাংস্থা কনই তার্দর কক্ষর্ে শুধুমাে বনজ 

মন্ত্রণালর্য়র চলমান প্র র্ল্পর PSC এিাং PIC সভা বির্িচনায় আসর্ি।   

 

সাংযুন্ত্রক্ত ন্ত্রনম্নরূপ িগিেঃ 

 

ক্রন্ত্রমক নাং চলমান প্রকগল্পর নাম প্রকগল্পর কময়াদ PSC সভার 

সাংখ্যা 

PIC সভার 

সাংখ্যা 

মন্তব্য 

      

       

      

      

      

 

 

মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: প্রমাপ অনুর্ান্ত্রয় PSC ও PIC সভা আগয়াজন করা িগল পূণ ষ নম্বর পাওয়া র্াগি। 

লেযমাো অনুর্ায়ী সভা আগয়াজন করা না িগল োন্ত্রণন্ত্রতকিাগর নম্বর কতষন করা িগি। 

প্রমাণক: আগয়ান্ত্রজত সভার িান্ত্রজরা এিাং কার্ ষন্ত্রিিরণী। 
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২.৫ প্রকল্প সমান্ত্রপ্ত কশগষ প্রকগল্পর সম্পদ (র্ানিািন, কন্ত্রম্পউর্ার, আসিািপে ইতযান্ত্রদ) ন্ত্রিন্ত্রধ কমাতাগিক িস্তান্তর 

করা 

মিণালয়/ন্ত্রিভাে কর্তষক প্রকল্প সমান্ত্রপ্ত কশগষ প্রকগল্পর সম্পদ (র্ানিািন, কন্ত্রম্পউর্ার, আসিািপে ইতযান্ত্রদ) 

ন্ত্রিন্ত্রধ কমাতাগিক িস্তান্তর করার তান্ত্ররখ ন্ত্রনধ ষারণ কগর ২.৫ নম্বর ক্রবমর্ র ৬ নম্বর কলাগম উর্েখ  রর্ত হর্ি এিাং ৮-

১১  লামসমূর্হ প্রগর্াজয ককায়ার্ ষাগর উক্ত লক্ষযমাো বিভাজন  র্র প্রদশ মন  রর্ত হর্ি। এগেগে ২০২১-২২ অথ ষিেগর 

সমাপ্ত সকল প্রকগল্পর সম্পদ এিাং ২০২২-২৩ অথ ষিেগরর ২য় ককায়ার্ ষাগর সমাপ্ত সকল প্রকগল্পর সম্পদ ন্ত্রিন্ত্রধ 

কমাতাগিক িস্তান্তর করগত িগি। প্রকগল্পর সম্পদ িস্তান্তগরর কেগে  সার্ি  সাংস্থাপন মন্ত্রণালর্য়র ০৮ জানুয়াবর ২০০৬ 

তান্ত্ররগখর নাং সম (পবর)-স্থায়ী  বমটি/৪৪/২০০৫ (অাংশ-১)-৭২১  নম্বর পন্ত্ররপে এিাং ১১ কম ১৯৯৯  তান্ত্ররগখর নাং-সম 

(পবর) প-৫/৯৮-১৫৮ (২০০) নম্বর পন্ত্ররপে কমাতাগিক ব্যিস্থা গ্রিণ করগত িগি। প্রকগল্পর আসিািপে ব্যিিারগর্াগ্য 

িগল প্রকল্প সমান্ত্রপ্তগশগষ প্রকল্প পন্ত্ররচালক ন্ত্রলন্ত্রখতভাগি িাস্তিায়নকারী কর্তষপগের ন্ত্রনকর্ উক্ত সম্পদ জমা প্রদান 

করগিন। উগেখ্য, কম ষ- পন্ত্ররকল্পনা কপ্ররগণর সময় মিণালয়/ন্ত্রিভাে  এিাং এর  আওতাধীন দপ্তর/সাংস্থাসমূগির ২০২১-

২২ অথ ষিেগর সমাপ্ত িগয়গে এিাং ২০২২-২৩ অথ ষিেগরর ১ম এিাং ২য় ককায়ার্ ষাগর সমাপ্ত িগি এমন সকল প্রকগল্পর 

সম্পগদর ন্ত্রিিরণ সাংযুন্ত্রক্ত আকাগর দান্ত্রখল করগি। 

সাংযুন্ত্রক্ত ন্ত্রনম্নরূপ িগিেঃ 

 

ক্রন্ত্রমক নাং প্রকগল্পর নাম  প্রকল্প সমান্ত্রপ্তর তান্ত্ররখ প্রকগল্পর সম্পগদর 

ন্ত্রিিরণ 

মন্তব্য 

     

     

     

     

     

 

  

     মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: ন্ত্রনধ ষান্ত্ররত সমগয়র মগে মিণালয়/ন্ত্রিভাে  এিাং এর  আওতাধীন দপ্তর/সাংস্থাসমূগির প্রকগল্পর 

সম্পদ (র্ানিািন, কন্ত্রম্পউর্ার, আসিািপে ইতযান্ত্রদ) ন্ত্রিন্ত্রধ কমাতাগিক িস্তান্তর করগত পারগল পূণ ম নম্বর পাওয়া র্ার্ি। 

বনে মাবরত সমগয়র মর্ধ্য সম্পদ িস্তান্তর করগত না পারগল সম্পদ িস্তান্তগরর কর্ ধাপগুগলা আগে কসই ধাগপর র্তটুকু 

অন্ত্রজষত িগি কস অনুসাগর নম্বর প্রদান করা িগি। 

প্রমাণক: প্রকগল্পর সম্পদ িস্তান্তর সাংক্রান্ত পে, সচল র্ানিািন পন্ত্ররিিণ পুগল জমা প্রদান সাংক্রান্ত পে, 

প্রগর্াজয কেগে েঠিত কন্ত্রমটির সভার কার্ ষন্ত্রিিরণী, অচল র্ানিািন ন্ত্রনলাগম ন্ত্রিক্রয় সাংক্রান্ত সভার কার্ ষন্ত্রিিরণী 

ইতযান্ত্রদ। 

 

 

ক্রবম  ৩: শুদ্ধাচার-সাংবিষ্ট এিাং দুনীবত প্রবতর্রার্ে সহায়  অন্যান্য  ার্ মক্রম 

 

       ৩.১ সর াবর র্ানিাহর্নর র্োর্ে ব্যিহার বনবিত রণ  
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       মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ সর াবর র্ানিাহর্নর র্োর্ে ব্যিহার বনবিত  রর্ি। কর্ স ল  ম ম তমা গাবড় ক্রর্য়র 

জন্য সুদমুক্ত ঋণ কপর্য়র্েন এিাং গাবড় ক্রয়  র্রর্েন তারা র্ার্ত অবির্সর গাবড় ব্যিহার না  র্রন এ বিেয়টি 

বনবিত  রর্ত হর্ি। একইসাগথ মিণালগয়র কম ষকতষােণ কর্ন দপ্তর/সাংস্থাসমূগির োন্ত্রি ব্যিিার না কগরন এিাং 

ন্ত্রিন্ত্রধিন্ত্রিভূ ষতভাগি প্রকগল্পর োন্ত্রি ব্যিিার না কগরন এ ন্ত্রিষয়টি ন্ত্রনন্ত্রিত করগত িগি। 

     

 

     মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: মন্ত্রণালয়/বিভাকের টিওএন্ডইর্ভক্ত র্ানিাহনসমূহ র্থার্থভাগি ব্যিিার িগচ্ছ এ সাংক্রান্ত একটি 

প্রতযয়নপে এিাং মিণালগয়র কম ষকতষােণ দপ্তর/সাংস্থার োন্ত্রি ব্যিিার কগরন না িা ন্ত্রিন্ত্রধিন্ত্রিভূ ষতভাগি প্রকগল্পর োন্ত্রি 

ব্যিিার কগরন না মগম ষ আগরকটি প্রতযয়নপে  দান্ত্রখল করগত  িগি। মিণালয়/ন্ত্রিভাগের সরকান্ত্রর র্ানিািন 

ব্যিস্থাপনার দান্ত্রয়ত্বপ্রাপ্ত কম ষকতষা এ সাংক্রান্ত প্রতযয়নপে  স্বাের করগিন। কর্ সকল কম ষকতষা সুদমুক্ত ঋগণ োন্ত্রি 

ক্রয় কগরগেন তারা মন্ত্রণালয়/বিভাকের টিওএন্ডইর্ভক্ত োন্ত্রি ব্যিিার কগরন না মগম ষ প্রতযয়নপে ন্ত্রসন্ত্রনয়র সন্ত্রচি/সন্ত্রচি 

মগিাদগয়র ন্ত্রনকর্ দান্ত্রখল করগিন। উভয় প্রতযয়নপে সাংন্ত্রিষ্ট মিণালগয়র ন্ত্রসন্ত্রনয়র সন্ত্রচি/সন্ত্রচি প্রবতস্বাের  রর্িন। 

প্রবতস্বাক্ষবরত প্রতযয়ন পে  অে মিের কশর্ে শুদ্ধাচার  ম মপবর ল্পনার চূড়ান্ত িাস্তিায়ন প্রবতর্িদর্নর সার্ে প্রমাণ  

আ ার্র দাবখল  রর্ত হর্ি।     

 

  

     প্রমাণক: প্রবতস্বাক্ষবরত প্রতযয়ন পে। 

 

এোড়াও মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ স্ব স্ব  ার্ মালর্য় শুদ্ধাচার প্রবতষ্ঠার বনবমি শুদ্ধাচার সাংবিষ্ট এিাং দুনীবত 

প্রবতর্রার্ে সহায়  ৩ টি  ার্ মক্রম অগ্রাবে ার বভবির্ত গ্রহণ  রর্ি এিাং কসগুবলর লক্ষযমাো ৬ নম্বর কলাগম উর্েখ 

 রর্ি। মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ তার বনজ  ার্ মালর্য় অেিা আওতােীন দপ্তর/সাংস্থা অেিা মাঠপর্ মার্য়র অবির্স কসিা 

প্রদার্নর কক্ষর্ে জনর্ভাগাবন্ত আর্ে িা শুদ্ধাচার এর ঘাটবত আর্ে এরূপ বিেয় বচবিত  র্র তা দূরীভূত  রার জন্য এ  

অে মিের্র িাস্তিায়নর্র্াগ্য কোট কোট  ম মপবর ল্পনা গ্রহণ  রর্ত পার্র।   

 

মূল্যায়ন পদ্ধন্ত্রত: মন্ত্রণালয়/বিভাগ  র্তম  গৃহীত  শুদ্ধাচার সাংবিষ্ট এিাং দুনীবত প্রবতর্রার্ে সহায়  

 ার্ মক্রমসমূর্হর লক্ষযমাোর বিপরীর্ত অজমন শতভাগ হর্ল পূণ ম নম্বর পাওয়া র্ার্ি। অন্যোয় ক ান নম্বর প্রদান  রা 

িগি না। 

 

প্রমাণক: স্ব স্ব ওগয়িসাইর্, পে, কনাটিশ, েন্ত্রি, ন্ত্রভন্ত্রিও িা কার্ ষক্রম সাংন্ত্রিষ্ট কর্গকান প্রমা
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                                                                                  পন্ত্ররন্ত্রশষ্ট-'ক'   

 

                     মিণালয়/ন্ত্রিভাে এর  শুদ্ধাচার ককৌশল কম ষ-পন্ত্ররকল্পনা, ২০২২-২০২৩  

মিণালয়/ ন্ত্রিভাে-এর নাম: 

কার্ ষক্রগমর নাম কম ষসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচগকর 

মান 

একক 

 

িাস্তিায়গনর 

দান্ত্রয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যন্ত্রক্ত/পদ 

২০২২-

২০২৩ 

অথ ষিেগরর 

লেযমাো 

িাস্তিায়ন অগ্রেন্ত্রত পন্ত্ররিীেণ, ২০২২-২০২৩  মন্তব্য 

লেযমাো/ 

অজষন 

১ম 

ককায়ার্ ষার 

২য় 

ককায়ার্ ষার 

৩য় 

ককায়ার্ ষার 

৪থ ষ 

ককায়ার্ ষার 

কমার্  অন্ত্রজষত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রান্ত্রতষ্ঠান্ত্রনক ব্যিস্থা………………………………..... 

১.১ ননন্ত্রতকতা কন্ত্রমটির সভা 

আগয়াজন 

সভা আগয়ান্ত্রজত ১ সাংখ্যা   লেযমাো        

অজষন      

১.২ ননন্ত্রতকতা কন্ত্রমটির সভার 

ন্ত্রসদ্ধান্ত িাস্তিায়ন 

িাস্তিান্ত্রয়ত 

ন্ত্রসদ্ধান্ত 

৪ %   লেযমাো        

অজষন      

১.৩ সুশাসন প্রন্ত্রতষ্ঠার ন্ত্রনন্ত্রমত্ত 

অাংশীজগনর 

(stakeholders) 

অাংশগ্রিগণ সভা 

অনুন্ত্রষ্ঠত সভা ৪ সাংখ্যা   লেযমাো        

অজষন      

১.৪ শুদ্ধাচার সাংক্রান্ত প্রন্ত্রশেণ 

আগয়াজন 

প্রন্ত্রশেণ 

আগয়ান্ত্রজত 

  ২ সাংখ্যা   লেযমাো 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

অজষন      

১.৫ কম ষ-পন্ত্ররগিশ উন্নয়ন 

(টিওএন্ডইভুক্ত অগকগজা মালামাল 

ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তকরণ/নন্ত্রথ ন্ত্রিনষ্টকরণ/ 

পন্ত্ররষ্কার-পন্ত্ররচ্ছন্নতা বৃন্ত্রদ্ধ/ 

মন্ত্রিলাগদর জন্য পৃথক ওয়াশরুগমর 

ব্যিস্থা করা ইতযান্ত্রদ) 

উন্নত 

কম ষ-পন্ত্ররগিশ 

  ২ সাংখ্যা 

ও 

তান্ত্ররখ 

  লেযমাো        

অজষন      

১.৬ আওতাধীন দপ্তর/সাংস্িা 

(প্রগর্াজয কেগে) কর্তষক দান্ত্রখলকৃত  

শুদ্ধাচার ককৌশল  

কম ষ-পন্ত্ররকল্পনার  নেমান্ত্রসক 

অগ্রেন্ত্রত  প্রন্ত্রতগিদগনর ওপর 

ন্ত্রফিব্যাক প্রদান  

ন্ত্রফিব্যাক 

সভা/কম ষশালা 

অনুন্ত্রষ্ঠত 

  ৪ তান্ত্ররখ   লেযমাো        

অজষন      
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-২- 

 

২.  আন্ত্রথ ষক ব্যিস্থাপনা উন্নয়ন ........................................................................ 

২.১ ২০২২-২৩ অথ ষ িেগরর রাজস্ব 

এিাং উন্নয়ন িাগজগর্র অনুগমান্ত্রদত  

ক্রয়-পন্ত্ররকল্পনা  ওগয়িসাইগর্ 

প্রকাশ  

ক্রয়-পন্ত্ররকল্পনা 

ওগয়িসাইগর্ 

প্রকান্ত্রশত 

২ তান্ত্ররখ   লেযমাো        

অজষন      

২.২ অনুগমান্ত্রদত িান্ত্রষ ষক ক্রয় 

পন্ত্ররকল্পনার র্থার্থ িাস্তিায়ন 

(রাজস্ব এিাং উন্নয়ন িাগজগর্র )  

ক্রয় পন্ত্ররকল্পনা 

িাস্তিান্ত্রয়ত 

২ %   লেযমাো        

অজষন      

২.৩ িান্ত্রষ ষক উন্নয়ন কম ষসূন্ত্রচ 

িাস্তিায়ন 

  

িান্ত্রষ ষক উন্নয়ন 

কম ষসূন্ত্রচ 

িাস্তিান্ত্রয়ত 

৩ %   লেযমাো        

অজষন      

২.৪ প্রকগল্পর PSC ও PIC 

সভা আগয়াজন  

সভা আগয়ান্ত্রজত ৩ সাংখ্যা   লেযমাো        

অজষন      

২.৫ প্রকল্প সমান্ত্রপ্ত কশগষ প্রকগল্পর 

সম্পদ (র্ানিািন, কন্ত্রম্পউর্ার, 

আসিািপে ইতযান্ত্রদ) ন্ত্রিন্ত্রধ 

কমাতাগিক িস্তান্তর করা 

 প্রকগল্পর 

সম্পদ ন্ত্রিন্ত্রধ 

কমাতাগিক 

িস্তান্তন্ত্ররত  

   ৫ তান্ত্ররখ   লেযমাো        

অজষন      

৩. শুদ্ধাচার সাংন্ত্রিষ্ট এিাং দুনীন্ত্রত প্রন্ত্রতগরাগধ সিায়ক অন্যান্য কার্ ষক্রম…………….. ১৮ (অগ্রান্ত্রধকার ন্ত্রভন্ত্রত্তগত ১ নাং সি নুযনতম চারটি কার্ ষক্রম) 

৩.১ সরকান্ত্রর র্ানিািগনর র্থার্থ 

ব্যিিার ন্ত্রনন্ত্রিতকরণ  

  ৩    লেযমাো        

অজষন      

৩.২   ৫    লেযমাো        

অজষন      

৩.৩   ৫    লেযমাো        

অজষন      

৩.৪  ৫    লেযমাো        

অজষন      

 

ন্ত্রি:দ্র:- ককান ক্রন্ত্রমগকর কার্ ষক্রম প্রগর্াজয না িগল তার কারণ মন্তব্য কলাগম উগেখ করগত িগি। 


