
 
       14/04/2021 
Programmer, Bridges Division  

 

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ রাষ্ট্রীয় প্রবিষ্ঠানের জািীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কম ম-পবরকল্পো , ২০২০-২০২১ 

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ রাষ্ট্রীয় প্রবিষ্ঠানের োম : কেতু বিভাগ, েড়ক পবরিহে ও কেতু মন্ত্রণালয়  

কার্ মক্রনমর োম কম মেম্পাদে 

সূচক  

সূচনকর 

মাে  

একক  িাস্তিায়নে 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যবি/পদ  

২০২০-

২০২১ 

অর্ মিছনরর 

লক্ষ্যমাত্রা  

            িাস্তিায়ে অগ্রগবি পবরিীক্ষ্ণ , ২০২০-২০২১   মন্তব্য  

লক্ষ্যমাত্রা/ 

অজমে  

১ম 

ককায়ার্ মার  

২য়  

ককায়ার্ মার 

৩য় 

ককায়ার্ মার 

৪র্ ম  

ককায়ার্ মার 

কমার্ 

অজমে  

অবজমি 

মাে  

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাবিষ্ঠাবেক ব্যিস্থা.....................................৮ 

১.১ নেবিকিা কবমটির েভা  অনুবষ্ঠি েভা  ২ েংখ্যা  নেবিকিা 

কবমটি  

০৪ লক্ষ্যমাত্রা  ০১ ০১ ০১ ০১    

অজমে  ০১ ০১ ০১   

১.২ নেবিকিা কবমটির েভার 

বেদ্ধান্ত িাস্তিায়ে  

িাস্তিাবয়ি 

বেদ্ধান্ত 

৬ % 

(ক্রমপু

বিভূি 

)  

েংবিষ্ট 

েকল উইং  

১০০ লক্ষ্যমাত্রা  ২৫ ৫০ ৭৫ ১০০    

অজমে  ২৫ ৫০ ৭৫   

২. দক্ষ্িা ও নেবিকিার উন্নয়ে........................১০  

২.১ সুশােে প্রবিষ্ঠার বেবমত্ত 

অংশীজনের 

(stakeholders) 

অংশগ্রহনণ েভা  

অনুবষ্ঠি েভা ২ েংখ্যা প্রশােে উইং  ২ লক্ষ্যমাত্রা - ০১ - ০১    

অজমে  - ০১ -   

২.২ অংশীজনের 

(stakeholders) 

অংশগ্রহনণ েভার বেদ্ধান্ত িাস্তিায়ে  

িাস্তিাবয়ি 

বেদ্ধান্ত 

২ % 

(ক্রমপু

বিভূি 

) 

েংবিষ্ট 

েকল উইং 

১০০ লক্ষ্যমাত্রা - ৫০ - ১০০    

অজমে  - ৫০ -   

২.৩ কম মকিমা-কম মচারীনদর 

অংশগ্রহনণ চাকবর েংক্রান্ত বিবভন্ন 

প্রবশক্ষ্ণ আনয়াজে  

প্রবশক্ষ্ণার্ী ৩ েংখ্যা উপেবচি 

(প্রশােে)  

২০০ লক্ষ্যমাত্রা ৫০ ৫০ ৫০ ৫০    

অজমে  ৫০ ৫০ ৫০   

২.৪ কম মকিমা-কম মচারীনদর 

অংশগ্রহনণ সুশােে েংক্রান্ত 

প্রবশক্ষ্ণ আনয়াজে  

প্রবশক্ষ্ণার্ী ৩ েংখ্যা উপেবচি 

(প্রশােে) 

১০০ লক্ষ্যমাত্রা - ৫০ - ৫০    

অজমে  - ৫০ -   

৩. শুদ্ধাচার প্রবিষ্ঠায় েহায়ক আইে/বিবি/েীবিমালা/ম্যানুয়াল প্রণয়ে/েংস্কার/হালোগাদকরে ও প্রগাপে/পবরপত্র জাবর ............................১০  

৩.১ িাংলানদশ কেতু কর্তমপক্ষ্ 

আইে, ২০১৬ েংনশািনের জন্য 

খেড়া প্রস্তুি  

খেড়া 

প্রস্তুিকৃি  

৪ িাবরখ  প্রশােে উইং  ৩১.১২.২০ লক্ষ্যমাত্রা - ৩১.১২.২০ - -    

অজমে  - ৩১.১২.২০ -   

৩.২ োিওনয় আইে , ২০২০ এর 

খেড়া প্রস্তুি   

খেড়া 

প্রস্তুিকৃি 

৪ িাবরখ প্রশােে উইং ৩১.১২.২০ লক্ষ্যমাত্রা - ৩১.১২.২০ - -    

অজমে  - ৩১.১২.২০ -   

 



 
       14/04/2021 
Programmer, Bridges Division  

 

কার্ মক্রনমর োম কম মেম্পাদে 

সূচক  

সূচনক

র মাে  

একক  িাস্তিায়নে 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যবি/পদ  

২০২০-

২০২১ 

অর্ মিছনরর 

লক্ষ্যমাত্রা  

            িাস্তিায়ে অগ্রগবি পবরিীক্ষ্ণ , ২০২০-২০২১   মন্তব্য  

লক্ষ্যমাত্রা/ 

অজমে  

১ম 

ককায়ার্ মার  

২য়  

ককায়ার্ মার 

৩য় 

ককায়ার্ মার 

৪র্ ম  

ককায়ার্ মার 

কমার্ 

অজমে  

অবজমি 

মাে  

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৩.৩ কেতু বিভানগর 

Allocation of 

Business েংনশািনের জন্য 

খেড়া প্রস্তুি  

খেড়া 

প্রস্তুিকৃি 

২ িাবরখ প্রশােে উইং ৩১.১২.২০ লক্ষ্যমাত্রা - ৩১.১২.২০ - -    

অজমে  - ৩১.১২.২০ -   

৪. ওনয়িোইনর্ কেিািক্স হালোগাদকরণ ………………৮  

৪.১ কেিা েংক্রান্ত কর্াল বি 

েম্বরেমূহ স্ব স্ব িথ্য িািায়নে 

দৃশ্যমােকরণ    

িথ্য িািায়নে 

দৃশ্যমােকৃি  

১ িাবরখ কপ্রাগ্রামার  ১৫.০৯.২০ 

১৫.১২.২০ 

১৫.০৩.২১ 

৩০.০৬.২১ 

লক্ষ্যমাত্রা ১৫.০৯.২০ 

 

১৫.১২.২০ 

 

১৫.০৩.২১ 

 

৩০.০৬.২১    

অজমে  ১৫.০৯.২০ 

 

১৫.১২.২০ 

 

১৫.০৩.২১ 

 

  

৪.২ স্ব স্ব িথ্য িািায়নে শুদ্ধাচার 

কেিািক্স হালোগাদকরণ  

কেিািক্স 

হালোগাদকৃি  

২ িাবরখ কপ্রাগ্রামার ১৫.০৯.২০ 

১৫.১২.২০ 

১৫.০৩.২১ 

৩০.০৬.২১ 

লক্ষ্যমাত্রা ১৫.০৯.২০ 

 

১৫.১২.২০ 

 

১৫.০৩.২১ 

 

৩০.০৬.২১    

অজমে  ১৫.০৯.২০ 

 

১৫.১২.২০ 

 

১৫.০৩.২১ 

 

  

৪.৩ স্ব-প্রনণাবদিভানি প্রকাশনর্াগ্য 

িথ্য হালোগাদ কনর ওনয়িোইনর্ 

প্রকাশ  

হালোগাদকৃি 

বেনদ মবশকা 

ওনয়িোইর্ এ 

প্রকাবশি  

১ িাবরখ কপ্রাগ্রামার ১৫.০৯.২০ 

১৫.১২.২০ 

১৫.০৩.২১ 

৩০.০৬.২১ 

লক্ষ্যমাত্রা ১৫.০৯.২০ 

 

১৫.১২.২০ 

 

১৫.০৩.২১ 

 

৩০.০৬.২১    

অজমে  ১৫.০৯.২০ 

 

১৫.১২.২০ 

 

১৫.০৩.২১ 

 

  

৪.৪ স্ব স্ব িথ্য িািায়নে িথ্য 

অবিকার কেিািক্স হালোগাদকরণ  

কেিািক্স 

হালোগাদকৃি  

২ িাবরখ কপ্রাগ্রামার ১৫.০৯.২০ 

১৫.১২.২০ 

১৫.০৩.২১ 

৩০.০৬.২১ 

লক্ষ্যমাত্রা ১৫.০৯.২০ 

 

১৫.১২.২০ 

 

১৫.০৩.২১ 

 

৩০.০৬.২১    

অজমে  ১৫.০৯.২০ 

 

১৫.১২.২০ 

 

১৫.০৩.২১ 

 

  

৪.৫ স্ব স্ব িথ্য িািায়নে অবভনর্াগ 

প্রবিকার ব্যিস্থা (GRS) 

কেিািক্স হালোগাদকরণ 

ওনয়িোইর্   

হালোগাদকৃি  

২  িাবরখ কপ্রাগ্রামার ১৫.০৯.২০ 

১৫.১২.২০ 

১৫.০৩.২১ 

৩০.০৬.২১ 

লক্ষ্যমাত্রা ১৫.০৯.২০ 

 

১৫.১২.২০ 

 

১৫.০৩.২১ 

 

৩০.০৬.২১    

অজমে  ১৫.০৯.২০ 

 

১৫.১২.২০ 

 

১৫.০৩.২১ 

 

  

৫. সুশােে প্রবিষ্ঠা……………………..৬ 

৫.১ উত্তম চচ মার িাবলকা প্রণয়ে 

কনর মবন্ত্রপবরষদ বিভানগ কপ্ররণ  

 উত্তম চচ মার 

িাবলকা 

কপ্রবরি  

৩ িাবরখ প্রশােে উইং ৩১.১২.২০ লক্ষ্যমাত্রা  

- 

৩১.১২.২০ 

 

 

- 

-    

অজমে  - ৩১.১২.২০ 

 

-   

৫.২  অেলাইে বেনেম এ 

অবভনর্াগ বেষ্পবত্তকরণ  

অবভনর্াগ 

বেষ্পবত্তকৃি  

৩  % 

(ক্রমপু

বিভূি 

) 

প্রশােে উইং ১০০ লক্ষ্যমাত্রা ২৫ ৫০ ৭৫ 

 

১০০    

অজমে  ২৫ ৫০ ৭৫   
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কার্ মক্রনমর োম কম মেম্পাদে 

সূচক  

সূচনক

র মাে  

একক  িাস্তিায়নে 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যবি/পদ  

২০২০-

২০২১ 

অর্ মিছনরর 

লক্ষ্যমাত্রা  

            িাস্তিায়ে অগ্রগবি পবরিীক্ষ্ণ , ২০২০-২০২১   মন্তব্য  

লক্ষ্যমাত্রা/ 

অজমে  

১ম 

ককায়ার্ মার  

২য়  

ককায়ার্ মার 

৩য় 

ককায়ার্ মার 

৪র্ ম  

ককায়ার্ মার 

কমার্ 

অজমে  

অবজমি 

মাে  

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৬. প্রকনল্পর কক্ষ্নত্র শুদ্ধাচার..............................................৯ 

৬.১ প্রকনল্পর িাবষ মক ক্রয় 

পবরকল্পো অনুনমাদে  

অনুনমাবদি 

ক্রয় 

পবরকল্পো  

৩ িাবরখ প্রশােে উইং ১৫.০৯.২০ লক্ষ্যমাত্রা ১৫.০৯.২০ - 

 

- -    

অজমে  ১৫.০৯.২০ - -   

৬.২  মন্ত্রোলয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় 

প্রবিষ্ঠাে কর্তমক প্রকনল্পর িাস্তিায়ে 

অগ্রগবি পবরদশ মে/পবরিীক্ষ্ণ  

দাবখলকৃি 

প্রবিনিদে  

৩  েংখ্যা  েংবিষ্ট 

েকল উইং  

৪ লক্ষ্যমাত্রা ০১ ০১ ০১ 

 

০১    

অজমে  ০১ ০১ ০১   

৬.৩ প্রকল্প পবরদশ মে/পবরিীক্ষ্ণ 

প্রবিনিদনের সুপাবরশ িাস্তিায়ে 

পবরিীক্ষ্ণ 

িাস্তিায়নের 

হার  

৩ % 

(ক্রমপু

বিভূি 

) 

েংবিষ্ট 

েকল উইং 

১০০ লক্ষ্যমাত্রা ২৫ ৫০ 

 

৭৫ ১০০    

অজমে  ২৫ ৫০ ৭৫   

৭. ক্রয়নক্ষ্নত্র শুদ্ধাচার.....................................................৭ 

৭.১ বপবপএ ২০০৬-এর িারা 

১১(২) ও বপবপআর ২০০৮-এর 

বিবি ১৬(৬) অনুর্ায়ী ২০২০-২১ 

অর্ ম িছনরর ক্রয় পবরকল্পো 

ওনয়িোইনর্ প্রকাশ  

ক্রয় 

পবরকল্পো 

ওনয়িোইনর্ 

প্রকাবশি  

৩  েংখ্যা  েংবিষ্ট 

েকল উইং  

১৫.০৯.২০ লক্ষ্যমাত্রা ১৫.০৯.২০    -   - 

 

  -    

অজমে  ১৫.০৯.২০ - -   

৭.২ e-tender মািনম ক্রয় 

কাজ েম্পাদে  

e-tender 

ক্রয় েম্পন্ন  

৪ % েংবিষ্ট 

েকল উইং 

২০ লক্ষ্যমাত্রা ৫ ৫ 

 

৫ ৫    

অজমে  ৫ ৫ ৫   

৮. স্বচ্ছিা ও জিািবদবহ শবিশালীকরণ……………….১১ 

৮.১ স্ব স্ব কেিা প্রদাে প্রবিশ্রুবি 

(citizens charter) 

িাস্তিায়ে অগ্রগবি পবরিীক্ষ্ণ 

িাস্তিায়ে 

অগ্রগবি 

পবরিীক্ষ্ণকৃি 

৩  % েংবিষ্ট 

েকল উইং  

১০০ লক্ষ্যমাত্রা ২৫   ২৫   ২৫ 

 

  ২৫    

অজমে  ২৫ ২৫ ২৫   

৮.২ শাখা/অবিশাখা ও আওিািীে 

কার্ মালয় পবরদশ মে  

পবরদশ মে 

েম্পন্ন  

২ েংখ্যা  েংবিষ্ট 

েকল উইং 

০৮ লক্ষ্যমাত্রা ০২ ০২ 

 

০২ ০২    

অজমে  ০২ ০২ ০২   

৮.৩ শাখা/অবিশাখা ও আওিািীে 

কার্ মালয় পবরদশ মে প্রবিনিদনের 

সুপাবরশ িাস্তিায়ে  

পবরদশ মে 

প্রবিনিদনের 

সুপাবরশ 

িাস্তিাবয়ি  

২ % 

(ক্রমপু

বিভূি 

) 

েংবিষ্ট 

েকল উইং  

১০০ লক্ষ্যমাত্রা ২৫   ৫০   ৭৫ 

 

 ১০০    

অজমে  ২৫ ৫০ ৭৫   
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কার্ মক্রনমর োম কম মেম্পাদে 

সূচক  

সূচনক

র মাে  

একক  িাস্তিায়নে 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যবি/পদ  

২০২০-

২০২১ 

অর্ মিছনরর 

লক্ষ্যমাত্রা  

            িাস্তিায়ে অগ্রগবি পবরিীক্ষ্ণ , ২০২০-২০২১   মন্তব্য  

লক্ষ্যমাত্রা/ 

অজমে  

১ম 

ককায়ার্ মার  

২য়  

ককায়ার্ মার 

৩য় 

ককায়ার্ মার 

৪র্ ম  

ককায়ার্ মার 

কমার্ 

অজমে  

অবজমি 

মাে  

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৮.৪ েবচিালয় বেনদ মশমালা,২০১৪ 

অনুর্ায়ী েবর্র কেবণবিন্যােকরণ  

েবর্ 

কেণীবিন্যােকৃি  

২ % েংবিষ্ট 

েকল উইং  

১০০ লক্ষ্যমাত্রা ২৫   ২৫   ২৫ 

 

  ২৫    

অজমে  ২৫ ২৫ ২৫   

৮.৫ কেবণবিন্যােকৃি েবর্ 

বিেষ্টকরণ  

েবর্ বিেষ্টকৃি  ২ % েংবিষ্ট 

েকল উইং 

১০০ লক্ষ্যমাত্রা ২৫ ২৫ 

 

২৫ ২৫    

অজমে  ২৫ ২৫ ২৫   

৯. শুদ্ধাচার েংবিষ্ট এিং দুেীবি প্রবিনরানি েহায়ক অন্যান্য কার্ মক্রম...........................১৫(অগ্রাবিকার বভবত্তনি ন্যযেিম পাঁচটি কার্ মক্রম)  

৯.১ নেবিকিা েম্পবকমি কপাোর 

বলফনলর্ নিবরর ও বিবল করার 

ব্যিস্থা গ্রহণ  

প্রস্তুি/বিবলকৃি  

কপাোর ও 

বলফনলর্  

৩  েংখ্যা  প্রশােে উইং ১০০০ লক্ষ্যমাত্রা   -   ৫০০   - 

 

  ৫০০    

অজমে  - ৫০০ -   

৯.২ িনকয়া বিদুযৎ,পাবে ও 

জালাবের বিল প্রদাে  

িনকয়া বিল 

প্রদােকৃি  

৩  % 

(ক্রমপু

বিভূি 

) 

প্রশােে উইং ১০০ লক্ষ্যমাত্রা ২৫ ৫০ 

 

৭৫ ১০০    

অজমে  ২৫ ৫০ ৭৫   

৯.৩ দপ্তনরর কেিামুল্য/বফে 

গ্রহনণর কক্ষ্নত্র গৃহীি অনর্ মর রবশদ 

প্রদাে বেবিিকরণ  

রবশনদর 

মাধ্যনম 

কেিামূল্য 

গৃহীি  

৩ % 

(ক্রমপু

বিভূি 

) 

েংবিষ্ট 

েকল উইং  

১০০ লক্ষ্যমাত্রা ২৫ ৫০ ৭৫ 

 

  ১০০    

অজমে  ২৫ ৫০ ৭৫   

৯.৪ প্রকনল্পর কার্ মক্রমেমূহ বিেনে 

কিাি ম এ প্রচার  

প্রচাবরি 

কার্ মক্রমেমূহ  

৩ % 

(ক্রমপু

বিভূি 

) 

প্রশােে উইং ১০০ লক্ষ্যমাত্রা ২৫ ৫০ 

 

৭৫ ১০০    

অজমে  ২৫ ৫০ ৭৫   

৯.৫ শুদ্ধাচার বিষয়ক োপ্তাবহক 

আনলাচো  

েম্পাবদি 

োপ্তাবহক 

আনলাচো  

৩ ঘণ্টা  

(ক্রমপু

বিভূি 

) 

েবচি 

মনহাদয়  

৩২ লক্ষ্যমাত্রা ৮   ১৬   ২৪ 

 

  ৩২    

অজমে  ৮   ১৬   ২৪   
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কার্ মক্রনমর োম কম মেম্পাদে 

সূচক  

সূচনক

র মাে  

একক  িাস্তিায়নে 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যবি/পদ  

২০২০-

২০২১ 

অর্ মিছনরর 

লক্ষ্যমাত্রা  

            িাস্তিায়ে অগ্রগবি পবরিীক্ষ্ণ , ২০২০-২০২১   মন্তব্য  

লক্ষ্যমাত্রা/ 

অজমে  

১ম 

ককায়ার্ মার  

২য়  

ককায়ার্ মার 

৩য় 

ককায়ার্ মার 

৪র্ ম  

ককায়ার্ মার 

কমার্ 

অজমে  

অবজমি 

মাে  

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১০. শুদ্ধাচার চচ মার জন্য পুরস্কার প্রদাে ................................৩ 

১০.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদাে এিং 

পুরস্কারপ্রাপ্তনদর িাবলকা 

ওনয়িোইনর্ প্রকাশ  

প্রদত্ত পুরস্কার  ৩ িাবরখ  নেবিকিা 

কবমটি  

৩০.০৬.২১ লক্ষ্যমাত্রা -   -   - 

 

  

৩০.০৬.২১ 

   

অজমে  - - -   

১১. কম ম-পবরনিশ উন্নয়ে  ................................২ 

১১.১ কম ম-পবরনিশ 

উন্নয়ে(স্বাস্থযবিবি অনুেরণ)  

উন্নি কম ম-

পবরনিশ  

২ েংখ্যা 

ও  

িাবরখ  

প্রশােে উইং ৪ টি  

১৫.১০.২০ 

১৫.০১.২১ 

১৫.০৪.২১ 

৩০.০৬.২১ 

লক্ষ্যমাত্রা ১৫.১০.২০ 

 

 ১৫.০১.২১ 

 

১৫.০৪.২১ 

 

৩০.০৬.২১    

অজমে  ১৫.১০.২০ 

 

১৫.০১.২১ ১৫.০৪.২১ 

 

  

১২. অর্ ম িরাদ্দ .........................................৩ 

১২.১ শুদ্ধাচার কম ম-পবরকলোয় 

অন্তর্ভ মি বিবভন্ন কার্ মক্রম 

িাস্তিায়নের জন্য িরাদ্দকৃি অনর্ মর 

আনুমাবেক পবরমাণ  

িারদ্দকৃি অর্ ম  ৩ লক্ষ্ 

র্াকা  

প্রশােে উইং   ২ লক্ষ্যমাত্রা ০১  - 

 

০১ 

 

-    

অজমে  ০১ - ০১   

১৩. পবরিীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ে  ...........................৮ 

১৩.১ মন্ত্রোলয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় 

প্রবিষ্ঠাে কর্তমক প্রণীি জািীয় 

শুদ্ধাচার ককৌশল কম ম পবরকল্পো, 

২০২০-২০২১ মবন্ত্রপবরষদ বিভানগ 

দাবখল ও স্ব স্ব ওনয়িোইনর্ 

আপনলািকরণ  

প্রণীি 

কম মপবরকল্পো 

দাবখলকৃি ও 

আপনলািকৃি  

২ িাবরখ  প্রশােে উইং ২০.০৮.২০ লক্ষ্যমাত্রা ২০.০৮.২০  -   - 

 

 -    

অজমে  ২০.০৮.২০ - -   

১৩.২ বেি মাবরি েমনয় নত্রমাবেক 

পবরিীক্ষ্ণ প্রবিনিদে ২০২১ 

মবন্ত্রপবরষদ বিভানগ দাবখল ও স্ব 

স্ব ওনয়িোইনর্ আপনলািকরণ 

নত্রমাবেক 

পবরিীক্ষ্ণ 

প্রবিনিদে 

দাবখলকৃি ও 

আপনলািকৃি 

২ িাবরখ  প্রশােে উইং ১৮.১০.২০ 

১৫.০১.২১ 

১৫.০৪.২১ 

৩০.০৬.২১ 

লক্ষ্যমাত্রা ১৮.১০.২০ 

 

১৫.০১.২১ 

 

 

১৫.০৪.২১ 

 

৩০.০৬.২১    

অজমে  ১৮.১০.২০ 

 

১৫.০১.২১ 

 

১৫.০৪.২১ 

 

  

১৩.৩ আওিািীে দপ্তর/েংস্থা 

(প্রনর্াজয কক্ষ্নত্র ) কর্তমক 

দাবখলকৃি জািীয় শুদ্ধাচার ককৌশল 

কম ম পবরকল্পো ও পবরিীক্ষ্ণ 

প্রবিনিদনের উপর বফিব্যাক 

প্রদাে  

বফিব্যাক 

েভা/ কম ম 

শালা অনুবষ্ঠি

  

৪ িাবরখ  প্রশােে উইং ২০.১০.২০ 

২০.০১.২১ 

২০.০৪.২১ 

২০.০৭.২১ 

লক্ষ্যমাত্রা ২০.১০.২০ 

 

২০.০১.২১ 

 

২০.০৪.২১ 

   

 

২০.০৭.২১    

অজমে  ২০.১০.২০ 

 

২০.০১.২১ 

 

২০.০৪.২১ 
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