
(১৩) ভূমভ আীর বফোর্ড েয ২০১৯-২০ অথ ে ফছর্যয জোতীয় শুদ্ধোচোয ব ৌর  ভ ে-ময ল্পনো  

 

 োম েক্রর্ভয নোভ  ভ েম্পোদন সূচ  সূচর্ য 

ভোন 
এ   ফোস্তফোয়র্নয 

দোময়ত্বপ্রোপ্ত 

ব্যমি/দ 

2019-20 

অথ েফছর্যয 

রক্ষভোত্রো 

ফোস্তফোয়ন অগ্রগমত মযফীক্ষণ, 2019-20 

রক্ষভোত্রো/ 
অজেন 

১ভ 

ব োয়োর্ েোয 
২য় 

ব োয়োর্ েোয 
৩য় 

ব োয়োর্ েোয 
৪থ ে 

ব োয়োর্ েোয 
বভোর্ 

অজেন 
অমজেত 

ভোন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 
১.  প্রোমতষ্ঠোমন  ব্যফস্থো...........................................১১ 
১.১ ননমত তো  মভটিয বো আনুমষ্ঠত বো ৪ ংখ্যো বপো োর র্য়ন্ট 

 ভ ে তেো  (NIS) 

০৪ রক্ষভোত্রো ০১ ০১ ০১ ০১   

অজেন       

১.২ ননমত তো  মভটিয বোয মদ্ধোন্ত 

ফোস্তফোয়ন 
ফোস্তফোময়ত মদ্ধোন্ত ৪ % বপো োর র্য়ন্ট 

 ভ ে তেো  (NIS) 

৮০% রক্ষভোত্রো ৮০% ৮০% ৮০% ৮০%   

অজেন       

১.৩ স্ব স্ব ওর্য়ফোইর্র্ শুদ্ধোচোয বফোফক্স 

োরনোগোদ যণ 
বফোফক্স 

োরনোগোদ কৃত 
১ তোমযখ োখো প্রধোন 

(প্রোন) 
৩০/০৯/১৯ 
৩১/১২/১৯ 
৩১/০৩/20 
৩০/০৬/20 

রক্ষভোত্রো ৩০/০৯/১৯ ৩১/১২/১৯ ৩১/০৩/20 ৩০/০৬/20   

অজেন       

১.৪ উত্তভ চচ েোয (best practice) 
তোমর ো প্রণয়ন  র্য ভমিমযলদ মফবোর্গ 

বপ্রযণ 

উত্তভ চচ েোয 

তোমর ো বপ্রমযত 
২ তোমযখ বপো োর র্য়ন্ট 

 ভ ে তেো  (NIS 

৩১/০৩/20 রক্ষভোত্রো -- -- ৩১/০৩/20 --   

অজেন       

২. দক্ষতো ও ননমত তোয উন্নয়ন...............................৭ 

২.১ অংীজর্নয (stakeholder) 
অংগ্রর্ণয বো 

অনুমষ্ঠত বো ২ ংখ্যো মচফ, ভূমভ 

আীর বফোড ে 

০২ রক্ষভোত্রো -- ০১ ০১ --   

অজেন --   --   
২.২  ভ ে তেো  ভ েচোযীর্দয অংগ্রর্ণ 

মনয়মভত উমস্থমত মফমধভোরো ১৯৮২; 

য োময  ভ েচোযী আচযণ মফমধভোরো 

১৯৭৯ এফং মচফোরয় মনর্দ েভোরো ২০১৪ 

ম্পর্ ে র্চতনতো বৃমদ্ধমূর  

বো/প্রমক্ষণ আর্য়োজন 

অংগ্রণ োযী/ 
প্রমক্ষণোথী 

৩ ংখ্যো মচফ, ভূমভ 

আীর বফোড ে 

৮০ রক্ষভোত্রো -- ৪০ ৪০ --   

অজেন --   --   

২.৩ জোতীয় শুদ্ধোচোয ব ৌর মফলর্য় 

 ভ ে তেো- ভ েচোযীর্দয প্রমক্ষণ প্রদোন 
প্রমক্ষণোথী ২ ংখ্যো মচফ, ভূমভ 

আীর বফোড 

৬০ জন রক্ষভোত্রো ২০ জন ২০ জন ২০ জন --   

অজেন       

  



 োম েক্রর্ভয নোভ  ভ েম্পোদন সূচ  সূচর্ য 

ভোন 
এ   ফোস্তফোয়র্নয 

দোময়ত্বপ্রোপ্ত 

ব্যমি/দ 

2019-20 

অথ েফছর্যয 

রক্ষভোত্রো 

ফোস্তফোয়ন অগ্রগমত মযফীক্ষণ, 2019-20 

রক্ষভোত্রো / 
অজেন 

১ভ 

ব োয়োর্ েোয 
২য় 

ব োয়োর্ েোয 
৩য় 

ব োয়োর্ েোয 
৪থ ে 

ব োয়োর্ েোয 
বভোর্ 

অজেন 
অমজেত 

ভোন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 
৩. শুদ্ধোচোয প্রমতষ্ঠোয় োয়  আইন/মফমধ/নীমতভোরো/ম্যোনুর্য়র প্রণয়ন/োরনোগোদ যণ ও প্রজ্ঞোন/মযত্র জোময-------------৩ 
৩.১ প্রজ্ঞোন জোযী ংর্োধমত 

নীমতভোরো 
৩ তোমযখ োখো প্রধোন 

(প্রোন) 
৩১/০৩/২০ রক্ষভোত্রো -- -- ৩১/০৩/২০ --   

অজেন       

৪. তথ্য অমধ োয ম্পম েত  োম েক্রভ..............................১৪ 

৪.১ স্ব স্ব ওর্য়ফোইর্র্ তথ্য অমধ োয 

বফোফক্স োরনোগোদ যণ 
বফোফক্স 

োরনোগোদকৃত 
১ তোমযখ োখো প্রধোন 

(প্রোন) 
৩০/০৯/১৯ 
৩১/১২/১৯ 
৩১/০৩/২০ 
৩০/০৬/২০ 

রক্ষভোত্রো ৩০/০৯/১৯ ৩১/১২/১৯ ৩১/০৩/২০ ৩০/০৬/২০   

অজেন    --   

৪.২ তথ্য অমধ োয আইর্নয আওতোয় 

দোময়ত্বপ্রোপ্ত ভ ে তেো (মডও) ও মফ ল্প 

দোময়ত্বপ্রোপ্ত  ভ ে তেোয অনরোইন প্রমক্ষণ 

ম্পোদন 

অনরোইর্ন প্রমক্ষণ 

নদ প্রোপ্ত 
২ তোমযখ মচফ, ভূমভ 

আীর বফোড ে 

৩১/১২/১৯ 
৩১/০৩/২০ 

 

রক্ষভোত্রো -- ৩১/১২/১৯ ৩১/০৩/২০ --   

অজেন --   --   

৪.৩ দুদর্  স্থোমত র্রোইন নম্বয ১০৬ 

(র্র্োর মি) স্ব স্ব তথ্য ফোতোয়র্ন 

ংযুি যণ এফং তো  ভ ে তেো- 

 ভ েচোযীর্দযর্  অফমত  যণ 

তথ্য ফোতোয়র্ন  

ংর্মোমজত ও 

 ভ ে তেো  ভ েচোযী 

অফমত যর্ণয 

প্রমক্রয়ো চরর্ছ। 

১ তোমযখ োখো প্রধোন 

(প্রোন) 
৩০/০৯/১৯ রক্ষভোত্রো ৩০/০৯/১৯ -- -- --   

অজেন  -- -- --   

৪.৪ তথ্য ফোতোয়র্ন ংর্মোমজত ংমিষ্ঠ 

তথ্যমূ োরনোগোদ যণ 
তথ্য ফোতোয়ন 

োরনোগোদকৃত 
২ তোমযখ োখো প্রধোন 

(প্রোন) 
৩০/০৯/১৯ 
৩১/১২/১৯ 

৩১/০৩/২০ 
৩০/০৬/২০ 

রক্ষভোত্রো ৩০/০৯/১৯ ৩১/১২/১৯ ৩১/০৩/২০ ৩০/০৬/২০   
অজেন    --   

৪.৫ তথ্য অমধ োয আইন; জনস্বোথ ে 

ংমিষ্ঠ তথ্য প্র ো (সুযক্ষো) আইন, 

২০১১ এফং জনস্বোথ ে ংমিষ্ঠ তথ্য প্র ো 

(সুযক্ষো) মফমধভোরো, ২০১৭ ম্পর্ ে 

 ভ ে তেো- ভ েচোযীর্দযর্  অফমত যণ 

 ভ ে তেো- ভ েচোযী 

অফমত 
৬ ংখ্যো মচফ, ভূমভ 

আীর বফোড ে 

৫০ জন রক্ষভোত্রো -- ২৫ ২৫ --   

অজেন    --   

৪.৬ স্বপ্রর্ণোমদত তথ্য প্র ো মনর্দ েম ো 

োরনোগোদ  র্য ওর্য়ফোইর্র্ প্র ো 
 োম েক্রভ চরর্ছ ২ তোমযখ োখো প্রধোন 

(প্রোন) 
৩১/১২/১৯ 
৩০/০৬/২০ 

রক্ষভোত্রো -- ৩১/১২/১৯ -- ৩০/০৬/২০   

অজেন --   --   

 

 

  



 

 োম েক্রর্ভয নোভ  ভ েম্পোদন সূচ  সূচর্ য 

ভোন 
এ   ফোস্তফোয়র্নয 

দোময়ত্বপ্রোপ্ত 

ব্যমি/দ 

২০১৯-২০ 

অথ েফছর্যয 

রক্ষভোত্রো 

ফোস্তফোয়ন অগ্রগমত মযফীক্ষণ, ২০১৯-২০২০ 

রক্ষভোত্রো / 
অজেন 

১ভ 

ব োয়োর্ েোয 
২য় 

ব োয়োর্ েোয 
৩য় 

ব োয়োর্ েোয 
৪থ ে 

ব োয়োর্ েোয 
বভোর্ 

অজেন 
অমজেত 

ভোন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 
৫. ই-গবর্ন েন্স ফোস্তফোয়ন............................................১৮ 
৫.১  দোপ্তময   োর্জ অনরোইন বযন্স 

মর্েভ (ই-বভইর/ এএভএ) এয 

ব্যফোয 

ই-বভইর/ 
এএভএ ব্যফহৃত 

৪ %  র  ভ ে তেো 

ভূমভ আীর বফোড ে 
১০০% রক্ষভোত্রো ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%   

অজেন       

৫.২ মবমডও/অনরোইন বর্মর নপোর্যন্স 

আর্য়োজন (স্কোই/ম্যোর্ঞ্জোয, বোইফোয 

ব্যফোয) 

অনুমষ্ঠত 

 নপোর্যন্স 
৩  ংখ্যো  রক্ষভোত্রো       

অজেন       

৫.৩ দোপ্তময   র  োর্জ ইউমনর্ োড 

ব্যফোয 
ইউমনর্ োড 

ব্যফোর্যয  োম েক্রভ 

চরর্ছ 

৪ %  র  ভ ে তেো 

ভূমভ আীর বফোড ে 
১০০% রক্ষভোত্রো ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%   

অজেন       

৫.৪ ই-বর্ন্ডোয/ই-মজম এয ভোধ্যর্ভ ক্রয় 

 োম ে ম্পোদন 
ই-বর্ন্ডোয 

ম্পোমদত 
২ % মচফ, ভূমভ 

আীর বফোড ে 
     --   

    --   

৫.৫ চোলূকৃত অনরোইন/ই-বফোয ব্যফোয 

ংক্রোন্ত  োম েক্রভ মযফীক্ষণ 
অনরোইন/ই-বফোয 

ব্যফোয  

মযফীক্ষণকৃত 

৪ % মচফ, ভূমভ 

আীর বফোড 

৮০% রক্ষভোত্রো ২০% ২০% ২০% ২০%   

অজেন       

৫.৬ বোস্যোর মভমডয়োয ব্যফোয  র্য 

নোগময  ভস্যোয ভোধোন 
ভস্যো 

ভোধোনকৃত 
১ %          

৬. উদ্ভোফনী উর্যোগ ও বফো দ্ধমত জী যণ-----------------------৮ 

৬.১ ফোমল ে  উদ্ভোফন  ভ ে-ময ল্পনো 

২০১৮-১৯ প্রণয়ন 
 ভ ে-ময ল্পনো 

প্রণীত 
৪ তমযখ মচফ, ভূ:আ:র্ফো: ১৫/০৮/১৯ রক্ষভোত্রো ১২/৮/১৯ 

 
     

অজেন       

৬.২ ফোমল ে  উদ্ভোফন  ভ ে-ময ল্পনোয় 

অন্তভূ েি  োম েক্রভ ফোস্তফোয়ন 
ফোস্তফোময়ত উদ্ভোফনী 

 োম েক্রভ 
২ % োখো প্রধোন 

(প্রোন) 
৮০% রক্ষভোত্রো ২০% ২০% ২০% ২০%   

অজেন       

৬.৩ চোলুকৃত উদ্ভোফন উর্যোগ/মজকৃত 

বফো মযফীক্ষণ 
চোলুকৃত বফো 

মযফীক্ষণকৃত 
২ % বপো োর র্য়ন্ট 

 ভ ে তেো (NIS) 

১০০% রক্ষভোত্রো ২৫% ২৫% ২৫% ২৫%   

অজেন       

 

  



 

 োম েক্রর্ভয নোভ  ভ েম্পোদন সূচ  সূচর্ য 

ভোন 
এ   ফোস্তফোয়র্নয 

দোময়ত্বপ্রোপ্ত 

ব্যমি/দ 

২০১৯-২০ 

অথ েফছর্যয 

রক্ষভোত্রো 

ফোস্তফোয়ন অগ্রগমত মযফীক্ষণ, ২০১৯-২০২০ 

রক্ষভোত্রো / 
অজেন 

১ভ 

ব োয়োর্ েোয 
২য় 

ব োয়োর্ েোয 
৩য় 

ব োয়োর্ েোয 
৪থ ে 

ব োয়োর্ েোয 
বভোর্ 

অজেন 
অমজেত 

ভোন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 
৭. স্বচছতো ও জফোফমদম মিোরী যণ---------------১৫ 
৭.১ মমএ ২০০৬-এয ধোযো ১১ (২) ও 

মমআয ২০০৮ এয মফমধ ১৬ (৬) 
অনুমোয়ী ক্রয়-ময ল্পনো ২০১৮-১৯ 

প্রণয়ন 

ক্রয়-ময ল্পনো 

প্রণীত 
৩ তোমযখ মচফ, ভূমভ 

আীর বফোড ে 

৩০/০৯/১৯ রক্ষভোত্রো ৩০/০৯/১৯ -- -- --   

অজেন       

৭.২ স্ব স্ব ওর্য়ফোইর্র্য অমবর্মোগ 

প্রমত োয ব্যফস্থো (GRS) বফোফক্স 
োরনোগোদ যণ 

ওর্য়ফোইর্র্ 

োরনোগোদ যর্ণয 

 োজ চরর্ছ 

১ তোমযখ োখো প্রধোন 

(প্রোন) 
৩০/০৯/১৯ 
৩১/১২/১৯ 
৩১/০৩/২০ 
৩০/০৬/২০ 

রক্ষভোত্রো ৩০/০৯/১৯ ৩১/১২/১৯ ৩১/০৩/২০ ৩০/০৬/২০   

অজেন    --   

৭.৩ দপ্তয/ংস্থোয বফো প্রদোন প্রমত্রুমত 

(মটির্জন চোর্ েোয) এফং আওতোধীন 

দপ্তয/ংস্থোয বফো প্রদোন প্রমত্রুমত 

ফোত্মফোয়ন অগ্রগমত মযফীক্ষণ 

ফোস্তফোয়ন অগ্রগমত 

মযফীক্ষণকৃত 
৪ % োখো প্রধোন 

(প্রোন) 
৮০% রক্ষভোত্রো ২০% ২০% ২০% ২০%   

অজেন       

৭.৪ দপ্তয/ংস্থোয োখ/অমধোখো/ 

মযদ েন/আ মি  মযদ েন 
মযদ েন/আ মি  
মযদ েন ম্পন্ন 

২ ংখ্যো  র  ভ ে তেো 

ভূমভ ভিণোরয় 
 রক্ষভোত্রো       

       

অজেন       
৭.৫  মচফোরয় মনর্দ েভোরো ২০১৪ 

অনুমোয়ী নমথয বপ্রমণ মফন্যো যণ 
নমথ বেমণ 

মফন্যোকৃত 
৩ %  র 

োখো/অমধোখো 

 ভ ে তেো ভূমভ 

ভিণোরয় 

৮০% রক্ষভোত্রো ১৫% ১৫% ১৫% ১৫%   
অজেন       

৭.৬ গণশুনোনীয আর্য়োজন আর্য়োমজত গণশুনোনী ২ ংখ্যো   রক্ষভোত্রো       
অজেন       

৮ দপ্তয/ংস্থোয ংমিষ্ঠ অন্যোন্য  োম েক্রভ-------------৫ 

৮.১ বফো প্তো চোলুকৃত ও প্রদত্ত বফো 

 োম েক্রভ ভমনর্মযং 
 োম েক্রভ  

মযফীক্ষণকৃত 
২ % োখো প্রধোন 

(প্রোন) 
১০০% রক্ষভোত্রো -- -- ১০০%    

অজেন       

 

  



 োম েক্রর্ভয নোভ  ভ েম্পোদন সূচ  সূচর্ য 

ভোন 
এ   ফোস্তফোয়র্নয 

দোময়ত্বপ্রোপ্ত 

ব্যমি/দ 

২০১৯-২০ 

অথ েফছর্যয 

রক্ষভোত্রো 

ফোস্তফোয়ন অগ্রগমত মযফীক্ষণ, ২০১৯-২০২০ 

রক্ষভোত্রো / 
অজেন 

১ভ 

ব োয়োর্ েোয 
২য় 

ব োয়োর্ েোয 
৩য় 

ব োয়োর্ েোয 
৪থ ে 

ব োয়োর্ েোয 
বভোর্ 

অজেন 
অমজেত 

ভোন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 
৮.২ মফদুুৎ োমন ও জ্বোরোনীয (র্তর/গ্যো) 

এয োেয়ী / র্ফ েোত্তভ ব্যফোয 

মনমিত যণ 

োেয়ী ব্যফোয 

মনমিত 
২ % োখো প্রধোন 

(প্রোন) 
১০০% রক্ষভোত্রো ২৫% ২৫% ২৫% ২৫%   

অজেন       

৮.৩ যোজস্ব ও উন্নয়ন খোর্তয ব োয়র্ েোয 

মবমত্ত  ফযোদ্দ ভয়ভ ছোড় মনমিত যণ 
ভয়ভত ফযোদ্দ 

ছোড়কৃত 
১ তোমযখ মচফ, ভূমভ 

আীর বফোড ে 

৩১/০৫/২০ রক্ষভোত্রো ৩১/১০/১৯ ৩১/০১/২০ ৩১/০৩/২০ ৩১/০৫/২০   
অজেন       

৯. শুদ্ধোচোয চচ েোয জন্য পুযস্কোয/প্রর্ণোদনো প্রদোন..............৩ 

৯.১শুদ্ধোচোয পুযস্কোয প্রদোন নীমতভোরো, 

২০১৭ এফং ভমিমযলদ মফোবোর্গয 

১৩.৩.২০১৮ তোমযর্খয 

০৪.০০.০০০০.৮২২.১৪.০৪২.১৬.০৫৩ 

নম্বয ষ্পষ্টী োযণ ত্র অনুমোয়ী শুদ্ধোচোয 

পুযস্কোয প্রদোন 

প্রদত্ত পুযস্কোয ৩ তোমযখ   রক্ষভোত্রো       

অজেন       

১০. অথ ে ফযোদ্দ ---------------------৫ 

১০.১ শুদ্ধোচোয  ভ ে-ময ল্পনোয় অন্তর্ভ েি 

মফমবন্ন  োম েক্রভ ফোস্তফোয়র্নয 

জন্যফযোদ্দকৃত অর্থ েয আনুভোমন  মযভোন 

ফযোদ্দকৃত অথ ে ৫           

       

১১. মযফীক্ষণ ও মূল্যোয়ন--------১১ 

১১.১ জোতীয় শুদ্ধোচোয ব ৌর  ভ ে-

ময ল্পনো ২০১৮-১৯ প্রণয়ন  র্য 

ভিণোরর্য় দোমখর 

প্রণয়র্নয  োজ 

চরর্ছ 
৩ তোমযখ বপো োর র্য়ন্ট 

 ভ ে তেো (NIS) 

৩০/০৭/১৯ রক্ষভোত্রো ৩০/০৭/১৯ -- -- --   

অজেন       

১১.২ মনধ েোমযত ভর্য় নত্রভোম  

মযফীক্ষণ প্রমতর্ফদন ভিণোরর্য় দোমখর 
নত্রভোম  

প্রমতর্ফদন দমখর 

 যর্ণয  োজ 

চরর্ছ 

২ ংখ্যো বপো োর র্য়ন্ট 

 ভ ে তেো (NIS) 

৪টি রক্ষভোত্রো ০১ ০১ ০১ ০১   

অজেন --      

১১.৩ আওতোধীন আঞ্চমর /  ঠ ম েোর্য়য 

 োম েোরয়র্  জোতীয় শুদ্ধোচোয ব ৌর  ভ ে-

ময ল্পনো, ২০১৮-১৯ প্রণয়র্নয মনর্দ েনো 

প্রদোন 

মনর্দ েোনো প্রদত্ত ২ তোমযখ বপো োর র্য়ন্ট 

 ভ ে তেো (NIS) 

২০/০৬/১৯ রক্ষভোত্রো       
অজেন       

১১.৪ আওতোধীন আঞ্চমর /ভোঠ ম েোর্য়য 

 োম েোরয়র্  জোতীয় শুদ্ধোচোয ব ৌর  ভ ে-

ময ল্পনো, ২০১৮-১৯ প্রণয়র্নয মনমভত্ত 

 ভ েোরো 

আর্য়োমজত 

 ভ েোরো 
৩ তোমযখ বপো োর র্য়ন্ট 

 ভ ে তেো (NIS) 

০৫/০৭/১৯ রক্ষভোত্রো ০৫/০৭/১৯      

অজেন       

১১.৫ আওতোধীন আঞ্চমর /ভোঠ ম েোর্য়য 

 োম েোরয়র্  জোতীয় শুদ্ধোচোয ব ৌর 

মযফীক্ষণ প্রমতর্ফদর্নয উয মপডব্য  

প্রদোন 

অনুমষ্ঠত মপডব্য  

বো 
১ ংখ্যো বপো োর র্য়ন্ট 

 ভ ে তেো (NIS) 

০৪টি রক্ষভোত্রো ০১ ০১ ০১ ০১   

অজেন       

 


