
ভূমভ আীর বফোর্ড েয জোতীয় শুদ্ধোচোয ব ৌর  ভ ে-ময ল্পনো প্রণয়ন ও ফোস্তফোয়ন অগ্রগমত মযফীক্ষণ  োঠোর্ভো ২০২১-২০২২   

৪থ ে ব োয়োটোয (এমপ্রর-জুন/২০২২) 

দপ্তয ংস্থোয নোভ: ভূমভ আীর বফোড ে।  

 োম েক্রর্ভয নোভ  ভ েম্পোদন 

সূচ  
সূচর্ য 

ভোন 
এ   ফোস্তফোয়র্নয 

দোময়ত্বপ্রোপ্ত 

ব্যমি/দ 

২০২১-

২০২২   

অথ েফছর্যয 

রক্ষযভোত্রো 

ফোস্তফোয়ন অগ্রগমত মযফীক্ষণ, ২০২১-২০২২ 

রক্ষযভোত্রো/ 
অজেন 

১ভ 

ব োয়োট েোয 
২য় 

ব োয়োট েোয 
৩য় 

ব োয়োট েোয 
৪থ ে 

ব োয়োট েোয 
বভোট 

অজেন 
অমজেত 

ভোন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 
১.  প্রোমতষ্ঠোমন  ব্যফস্থো...........................................২২ 
১.১ ননমত তো  মভটিয বো আর্য়োজন বো 

আর্য়োমজত 
৪ ংখ্যো বপো োর 

র্য়ন্ট 

 ভ ে তেো  

(NIS) 

০৪ রক্ষযভোত্রো ০১ ০১ ০১ ০১   

অজেন    ০১   

১.২ ননমত তো  মভটিয বোয মদ্ধোন্ত ফোস্তফোয়ন ফোস্তফোময়ত 

মদ্ধোন্ত 
৬ % বপো োর 

র্য়ন্ট 

 ভ ে তেো  

(NIS) 

১০০% রক্ষযভোত্রো ২৫% ২৫% ২৫% ২৫%   

অজেন    ২৫%   

১.৩ সুোন প্রমতষ্ঠোয মনমভত্ত অংীজর্নয  (stakeholder)  অংগ্রর্ণ 
বো 

অনুমষ্ঠত বো ২ 

ংখ্যো 
মচফ, ভূমভ 

আীর বফোড ে 
২ 

রক্ষযভোত্রো  ১  ১    

অজেন --      

১.৪ শুদ্ধোচোয ংক্রোন্ত প্রমক্ষণ আর্য়োজন প্রমক্ষণ 

আর্য়োমজত 
২ ংখ্যো মচফ, ভূমভ 

আীর বফোড ে 
১ রক্ষযভোত্রো   ১    

অজেন    ১   

১.৫  ভ ে-মযর্ফ উন্নয়ন উন্নত 

 ভ েমযর্ফ 
২ ংখ্যো 

ও 

তোমযখ 

মচফ, ভূমভ 

আীর বফোড ে 
১ 

  

রক্ষযভোত্রো     ১ 

ও 

২৫-২-২২ 

   

অজেন       

১.৬ জোতীয় শুদ্ধোচোয ব ৌর  ভ ে-ময ল্পনো ২০২১-২২ ও নত্রভোম  

মযফীক্ষণ প্রমতর্ফদন ংমিষ্ট ভন্ত্রণোরর্য় দোমখর ও স্ব স্ব ওর্য়ফোইর্ট 

আর্রোড যণ।  

 ভ েময ল্পনো 

ও নত্রভোম  

প্রমতর্ফদন 

দোমখরকৃত ও 

আর্রোডকৃত। 

১ তোমযখ বপো োর 

র্য়ন্ট 

 ভ ে তেো 

(NIS) 

৫  রক্ষযভোত্রো ১০-১০-

২১  
১০-০১-

২২  

  

১০-০৪-২২ ১০-০৭-

২২ 
  

অজেন    ২৫-০৭-

২২ 
  

১.৭ আওতোধীন আঞ্চমর /ভোঠ ম েোর্য়য  োম েোরয় (প্রর্মোজয  বক্ষর্ত্র)  র্তে  

দোমখরকৃত  জোতীয় শুদ্ধোচোয ব ৌর  ভ ে-ময ল্পনো ও মযফীক্ষণ 

প্রমতর্ফদর্নয উয মপডব্য  প্রদোন 

মপডব্য  

বো/ 

 ভ েোরো 

অনুমষ্ঠত  

৪ তোমযখ বপো োর 

র্য়ন্ট 

 ভ ে তেো 

(NIS) 

১ রক্ষযভোত্রো       

অজেন       

১.৮ জোতীয় শুদ্ধোচোয পুযস্কোয প্রদোন এফং পুযস্কোয প্রোপ্তর্দয তোমর ো 

ওর্য়ফোইর্ট প্র ো 
প্রদত্ত পুযস্কোয 

 

১ তোমযখ 

 

 

মচফ, ভূমভ 

আীর বফোড ে 

 

২           ১০-২-২২    

অজেন    

 

 

 

 

 

 

 



ভূমভ আীর বফোর্ড েয জোতীয় শুদ্ধোচোয ব ৌর  ভ ে-ময ল্পনো প্রণয়ন ও ফোস্তফোয়ন অগ্রগমত মযফীক্ষণ  োঠোর্ভো ২০২১-২০২২   

৪থ ে ব োয়োটোয (এমপ্রর-জুন/২০২২) 

 

 োম েক্রর্ভয নোভ  ভ েম্পোদন সূচ  সূচর্ য 

ভোন 
এ   ফোস্তফোয়র্নয 

দোময়ত্বপ্রোপ্ত 

ব্যমি/দ 

২০২১-

২০২২   

অথ েফছর্যয 

রক্ষযভোত্রো 

ফোস্তফোয়ন অগ্রগমত মযফীক্ষণ, ২০২১-2২ 

রক্ষযভোত্রো

/ 
অজেন 

১ভ 

ব োয়োট েোয 
২য় 

ব োয়োট েোয 
৩য় 

ব োয়োট েোয 
৪থ ে 

ব োয়োট েোয 
বভোট 

অজেন 
অমজেত 

ভোন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 
২. আমথ ে  ব্যফস্থোনো উন্নয়ন-----৮ 
২.১ ২০২১-২০২২ অথ েফছর্যয ক্রয়-ময ল্পনো 

(প্র র্ল্পয অনুর্ভোমদত ফোমল ে  ক্রয় ময ল্পনো) 

ওর্য়ফোইর্ট প্র ো  

ক্রয়-ময ল্পনো 

ওর্য়ফোইর্ট প্র োমত 
২ তোমযখ মচফ, ভূমভ 

আীর বফোড ে 
১ রক্ষযভোত্রো ৩১-৮-২১ --   --   

অজেন       

২.২ প্র র্ল্পয (PSC ও PIC) বো আর্য়োজন বো আর্য়োমজত ২ ংখ্যো   

রক্ষযভোত্রো       

অজেন       

২.৩ ফোমল ে  উন্নয়ন  ভ েসূমচ ফোস্তফোয়ন 
ফোমল ে  উন্নয়ন  ভ েসূমচ 

ফোস্তফোময়ত 
২ %   

রক্ষযভোত্রো       

অজেন       

২.৪ প্র ল্প ভোমপ্ত বর্ল প্র র্ল্পয ম্পদ 

(মোনফোন,  মম্পউটোয, আফোফত্র ইতযোমদ) 

মফমধ বভোতোর্ফ  স্তোন্তয  যো 

 

প্র র্ল্পয ম্পদ মফমধ 

বভোতোর্ফ  স্তোন্তমযত 

 

২ তোমযখ   

রক্ষযভোত্রো       

অজেন       

৩. শুদ্ধোচোয ংমিষ্ট এফং দুনীমত প্রমতর্যোর্ধ োয়  অন্যোন্য  োম েক্রভ............২০ 

৩.১ স্ব স্ব ওর্য়ফোইর্ট তথ্য অমধ োয বফোফক্স 

োরনোগোদ যণ 
বফোফক্স োরনোগোদকৃত ৪ তোমযখ োখো প্রধোন 

(প্রোন) 
৪ রক্ষযভোত্রো ১০-১০-২১  ১০-০১-২২   ১০-০৪-২২ ১০-০৭-২২   

অজেন    ২৫-০৭-২২   

৩.২ দুদর্  স্থোমত টরোইন নম্বয ১০৬ (র্টোর 

মি) স্ব স্ব তথ্য ফোতোয়র্ন ংযুি যণ এফং তো 

 ভ ে তেো-  ভ েচোযীর্দযর্  অফমত  যণ 

ংযুিকৃত এফং 

অফমতকৃত 
৪ তোমযখ োখো প্রধোন 

(প্রোন) 
৩০/০৯/২০ রক্ষযভোত্রো ৩০/০৯/২০ -- -- --   

অজেন       

৩.৩ তথ্য ফোতোয়র্ন ংর্মোমজত ংমিষ্ঠ 

তথ্যমূ োরনোগোদ যণ 
তথ্য ফোতোয়ন 

োরনোগোদকৃত 
৪ তোমযখ োখো প্রধোন 

(প্রোন) 
৪ রক্ষযভোত্রো ১০-১০-২১  ১০-০১-২২  ১০-০৪-২২ ১০-০৭-২২   

অজেন    ২০-০৭-২২   

৩.৪ 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 
৪ ংখ্যো মচফ, ভূমভ 

আীর বফোড ে 

১০ জন রক্ষযভোত্রো -- ১০  --   

অজেন       

৩.৫ স্ব স্ব ওর্য়ফোইর্ট অমবর্মোগ প্রমত োয 

ব্যফস্থো (মজআযএ) বফোফক্স োরনোগোদ যণ 

বফোফক্স োরনোগোদকৃত ৪ তোমযখ োখো প্রধোন 

(প্রোন) 
৪ রক্ষযভোত্রো ১০-১০-২১  ১০-০১-২২   ১০-০৪-২২ ১০-০৭-২২   

অজেন    ২০-০৭-২২   

 


