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২০২০-২১  অথ িফছর্যয ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্িয ভয়সূর্ি (এর্এ কযার্রন্ডায) 

 

ভয়ীভা র্ফলয় ফাস্তফায়নকাযী কর্তিক্ষ 

ক. ২০২০-২১ অথ িফছর্যয ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি প্রণয়ন  াংর্াধন 

ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ  

30 জুরাই, ২০২০ ভন্ত্রণারয়/র্ফবার্গয ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্িয চূড়ান্ত খড়া 

ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবার্গ প্রপ্রযণ 

ভন্ত্রণারয়/র্ফবার্গয এর্এ টিভ 

২৫ আগে, ২০২০ খড়ায উয ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবার্গয ভতাভর্তয আর্রার্ক 

ভন্ত্রণারয়/র্ফবার্গয এর্এ চূড়ান্তকযণ  

ভন্ত্রণারয়/র্ফবার্গয এর্এ টিভ 

৩১ আগে, ২০২০ ভন্ত্রণারয়/র্ফবার্গয চুড়ান্ত এর্এ ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবার্গ প্রপ্রযণ  ভন্ত্রণারয়/র্ফবার্গয এর্এ টিভ 

০১ অর্টাফয, ২০২০  এর্এ য াংর্াধনী প্রস্তাফ (মর্দ থার্ক) ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবার্গ প্রপ্রযণ ভন্ত্রণারয়/র্ফবার্গয এর্এ টিভ 

ভন্ত্রণারয়/র্ফবার্গয ২০২০-২১ অথ িফছর্যয এর্এ স্বাক্ষর্যয তার্যখ  র্য়ফাইর্ট প্রকার্য তার্যখ মথাভর্য় জানার্না র্ফ। তর্ফ 

এর্এ ফাস্তফায়র্নয কাম িক্রভ ০১ জুরাই, ২০২০ র্তই কাম িকয র্ফ।  

অন্যান্য যকার্য অর্প 

৩০ জুরাই, ২০২০ দপ্তয/াংস্থা কর যকার্য অর্পর্য ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি 

র্নজ র্নজ ঊর্ধ্িতন অর্পর্য ার্থ স্বাক্ষয 

াংর্িষ্ট অর্পর্য এর্এ টিভ 

১০ আগে, ২০২০ স্বাক্ষর্যত ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি স্ব স্ব অর্পর্য র্য়ফাইর্ট 

প্রকা 

এর্এ টিভ 

৬ প্রর্েম্বয, ২০২০ এর্এ য াংর্াধনী প্রস্তাফ (মর্দ থার্ক) ঊর্ধ্িতন অর্পর্ প্রপ্রযণ এর্এ টিভ  

৩০ প্রর্েম্বয, ২০২০ আতাধীন অর্প র্ত প্রপ্রর্যত এর্এ াংর্াধনী প্রস্তার্ফয র্ফলর্য় 

ঊর্ধ্িতন অর্পর্য র্দ্ধান্ত প্রদান  

ঊর্ধ্িতন অর্পর্য এর্এ টিভ 

খ. কভ িম্পাদন র্যফীক্ষণ (ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ কর অর্প) 

১৫ অর্টাফয, ২০২০ 

 

কভ িম্পাদন রক্ষযভাত্রায র্ফযীর্ত ১ভ ত্রত্রভার্ক অ্রগগর্ত 

ম িার্রািনা  অ্রগগর্ত র্য়ফাইর্ট প্রকা 

এর্এ টিভ 

১৪ জানুয়ার্য, ২০২১ 

 

কভ িম্পাদন রক্ষযভাত্রায র্ফযীর্ত ২য় ত্রত্রভার্ক প্রর্তর্ফদন 

র্য়ফাইর্ট প্রকা  অধ িফার্ল িক অ্রগগর্ত প্রর্তর্ফদন প্রভাণক 

ঊর্ধ্িতন অর্পর্ প্রপ্রযণ 

এর্এ টিভ 

15 প্রপব্রুয়ার্য, ২০২১ আতাধীন অর্প র্ত প্রপ্রর্যত অধ িফার্ল িক অ্রগগর্ত প্রর্তর্ফদন 

ম িার্রািনার্ন্ত পরাফতিক (feedback) প্রদান 

ঊর্ধ্িতন অর্পর্য এর্এ টিভ 

১৫ এর্প্রর, ২০২১ কভ িম্পাদন রক্ষযভাত্রায র্ফযীর্ত ৩য় ত্রত্রভার্ক অ্রগগর্ত 

ম িার্রািনা  অ্রগগর্ত র্য়ফাইর্ট প্রকা 

এর্এ টিভ 

৩০ জুন, ২০২১ কভ িম্পাদন রক্ষযভাত্রায র্ফযীর্ত ৪থ ি ত্রত্রভার্ক অ্রগগর্ত 

ম িার্রািনা  অ্রগগর্ত র্য়ফাইর্ট প্রকা 

এর্এ টিভ 

গ. কভ িম্পাদন মূল্যায়ন (ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ কর অর্প) 

৫ আগে, ২০২১  ২০২০-২১ অথ িফছর্যয ফার্ল িক মূল্যায়ন প্রর্তর্ফদন প্রভাণক 

ঊর্ধ্িতন অর্পর্ প্রপ্রযণ 

এর্এ টিভ 

১৫ প্রর্েম্বয, ২০২১ আতাধীন অর্পর্য ফার্ল িক মূল্যায়ন প্রর্তর্ফদন যীক্ষা  মািাই 

অর্ন্ত চূড়ান্ত মূল্যায়ন ভাপ্ত  পরাপর র্য়ফাইর্ট প্রকা 

ঊর্ধ্িতন অর্পর্য এর্এ টিভ 
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