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প্রথভ ত্রৈভাসক সযফীক্ষণ প্রসিবফদন ২০২০-২০২১ 

 

কাম যক্রবভয নাভ কভ যম্পাদন 

সূচক 

 

সূচবকয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়বনয

দাসয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যসি/দ 

২০২০-২০২১ 

অথ যফছবযয 

রক্ষযভাৈা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগসি সযফীক্ষণ, ২০২০-২০২১  ভন্তব্য 

রক্ষযভাৈা/ 

অজযন 

১ভ 

ককায়ার্ যায 

২য় 

ককায়ার্ যায 

৩য় 

ককায়ার্ যায 

৪থ য 

ককায়ার্ যায 

কভার্ 

অজযন 

অসজযি 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাসিষ্ঠাসনক ব্যফস্থা………………………………৮ 
 

১.১ ত্রনসিকিা কসভটিয বা   অনুসষ্ঠি বা ৪ ংখ্যা িরিব ৪ রক্ষযভাৈা ১ ১ ১ ১    

অজযন ১     

১.২ ত্রনসিকিা কসভটিয বায সদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন  

ফাস্তফাসয়ি 

সদ্ধান্ত 

৪ % NIS 

Focal 

ploint 

১০0% রক্ষযভাৈা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজযন ৮০%     

২. দক্ষিা ও ত্রনসিকিায উন্নয়ন……………………..…. ১০ 

২.১ সুশাসন প্রতিষ্ঠার তনতিত্ত 

অংীজবনয অংগ্রবণ  বা 

অনুসষ্ঠি বা ২ ংখ্যা সফবাগীয় 

প্রধানগণ 

৪ রক্ষযভাৈা ১ ১ ১ ১   ককাসবড-১৯ এয 

জন্য য়সন অজযন ০     

২.২ অংীজবনয অংগ্রবণ  বার 

তসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

ফাস্তফাসয়ি 

সদ্ধান্ত 

২ % সফবাগীয় 

প্রধানগণ 

১০0% রক্ষযভাৈা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজযন -     

২.৩ কভ যকিযা-কভ যচারীকদয অংগ্রবণ 

চাকতর সংক্রান্ত তবতিন্ন প্রসক্ষণ আবয়াজন 

প্রসক্ষণাথী ৩ ংখ্যা প্রান ৬০ জন রক্ষযভাৈা - ৩০ জন - ৩০ জন    

অজযন -     

২.৪ কভ যকিযা-কভ যচারীকদয অংগ্রবণ 

সুান ংক্রান্ত প্রসক্ষণ আবয়াজন 

প্রসক্ষণাথী ৩ ংখ্যা প্রান ৪০ জন রক্ষযভাৈা ৩০ জন - ৩০ জন -    

অজযন ৩০ জন     

৩. শুদ্ধািাি প্ররতষ্ঠায় িহায়ক আইন/রবরি/নীরতমালা/ম্যানুয়াল ও প্রজ্ঞাপন/পরিপত্র-এি বাস্তবায়ন এবাং প্রদ াজ্য বক্ষদত্র খিড়া প্রণয়ন………….১০ 

 

৩.১ কভ যচাযী সনবয়াগ সফসধ 

 

 সফসধ প্রণয়ন ৪ ংখ্যা প্রান ১ রক্ষযভাৈা - - - কভ/২০২১    

অজযন -     

http://www.bteb.gov.bd/
https://bteb.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bteb.portal.gov.bd/page/063af1ad_83a7_448c_9d22_fee63ad58e3d/NIS_19-20_3rd%20Quarter..pdf


 

 

কাম যক্রবভয নাভ কভ যম্পাদন 

সূচক 

 

সূচবকয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়বনয

দাসয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যসি/দ 

২০২০-২০২১ 

অথ যফছবযয 

রক্ষযভাৈা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগসি সযফীক্ষণ, ২০২০-২০২১  ভন্তব্য 

রক্ষযভাৈা/ 

অজযন 

১ভ 

ককায়ার্ যায 

২য় 

ককায়ার্ যায 

৩য় 

ককায়ার্ যায 

৪থ য 

ককায়ার্ যায 

কভার্ 

অজযন 

অসজযি 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৩.২ ফাকাসবফা সফসধভারা ২০১৯ 

 

সফসধভারা প্রণয়ন ৩ ংখ্যা প্রান ১ রক্ষযভাৈা কবে/২০ - - -   সফসধভারা প্রণয়কনয 

কাজ চরভান অজযন      

৩.৩ প্রজ্ঞাপন/পরিপত্র/নীরতমালা/ 

ম্যানুদয়ল প্রণয়ন ও ফাস্তফায়ন 

পরিপত্র প্রণয়ন ৩ ংখ্যা প্রান ৪ রক্ষযভাৈা ১ ১ ১ ১    

অজযন ১     

৪. ওয়য়বসাইয়ে সসবাবক্স হালনাগাদকরণ.................................৮ 

৪.১ সসবা সংক্রান্ত সোল তি নস্বরসমূহ 

স্ব স্ব িথ্য ফািায়বন দৃশ্যিানকরণ   

িথ্য বািায়য়ন 

দৃশ্যিানকৃি 

১ িাসযখ প্রান ১০/০৭/২০ রক্ষযভাৈা ১০/০৭/২০ - - -    

অজযন ১০/০৭/২০     

৪.২ স্ব স্ব ওবয়ফাইবর্ শুদ্ধাচায 

কফাফক্স ারনাগাদকযণ  

কফাফক্স 

ারনাগাদকৃি 

২ িাতরখ NIS 

Focal 

ploint 

ককায়ার্ যাযরী রক্ষযভাৈা ২৮/০৯/২০ ২৯/১২/২০ ৩০/০৩/২১ ২৮/০৬/২১    

অজযন ২৭/০৯/২০     

৪.৩ স্ব স্ব ওবয়ফাইবর্ িথ্য অসধকায   

কফাফক্স ারনাগাদকযণ  

কফাফক্স 

ারনাগাদকৃি 

২ িাসযখ িথ্য 

কভ যকিযা 

ককায়ার্ যাযরী রক্ষযভাৈা ২৮/০৯/২০ ২৯/১২/২০ ৩০/০৩/২১ ২৮/০৬/২১    

অজযন ২৮/০৯/২০     

৪.৪ স্ব স্ব ওবয়ফাইবর্য অসববমাগ 

প্রসিকায ব্যফস্থা  কফাফক্স 

ারনাগাদকযণ 

ওবয়ফাইবর্ 

ারনাগাদকৃি 

২ িাসযখ GRS 

কপাকার 

বয়ন্ট 

ককায়ার্ যাযরী রক্ষযভাৈা ২৮/০৯/২০ ২৯/১২/২০ ৩০/০৩/২১ ২৮/০৬/২১    

অজযন ২৮/০৯/২০     

৪.৫ স্বপ্রয়ণাতদিিায়ব প্রকাশয় াগ্য 

িথ্য হালনাগাদ কয়র ওয়য়বসাইয়ে 

প্রকাশ 

হালনাগাদকৃি 

তনয়দ েতশকা 

ওয়য়বসাইয়ে 

প্রকাতশি 

১ িাতরখ িথ্য 

কভ যকিযা 

২৯/১২/২০ 

২৮/০৬/২১ 

লক্ষ্যিাত্রা - ২৯/১২/২০ - ২৮/০৬/২১    

অজেন -       

৫. সুশাসন প্রতিষ্ঠা……………………………..৬  

৫.১ উত্তভ চচ যায িাসরকা প্রণয়ন কবয 

স্ব স্ব িন্ত্রণালয়/সফবাবগ কপ্রযণ 

উত্তভ চচ যায 

িাসরকা কপ্রসযি 

৩ িাসযখ কর 

সফবাগ 

১০/১২/২০ 

২৬/০৫/২১ 

রক্ষযভাৈা - ১০/১২/২০ - ২৬/০৫/২১    

অজযন -     

৫.২ অনরাইন সবেবভ অসববমাগ 

সনষ্পসত্তকযণ 

অসববমাগ 

সনষ্পসত্তকৃি 

৩ % GRS 

কপাকার 

বয়ন্ট 

১০0% রক্ষযভাৈা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজযন      

৬. প্রকয়ের সক্ষ্য়ত্র শুদ্ধাচার...........................৬ 

৬.১ প্রকয়ের ফাসল যক ক্রয় সযকল্পনা 

অনুবভাদন/চরভান প্রকল্প উন্নয়ন 

কাম যক্রভ ম যাকরাচনা 

অনুবভাসদি ক্রয় 

সযকল্পনা 

২ িাসযখ প্রকল্প 

সযচারক 

৩০/০৭/২০ রক্ষযভাৈা ৩০/০৭/২০ - - -    

অজযন ০১/০৭/২০     

৬.২ প্রকবল্পয ফাস্তফায়ন অগ্রগসি 

সযদ যন/সযফীক্ষণ 

দাসখরকৃি 

প্রসিবফদন 

২ ংখ্যা প্রকল্প 

সযচারক 

৪ রক্ষযভাৈা ১ ১ ১ ১    

অজযন ১     



 

 

কাম যক্রবভয নাভ কভ যম্পাদন 

সূচক 

 

সূচবকয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়বনয

দাসয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যসি/দ 

২০২০-২০২১ 

অথ যফছবযয 

রক্ষযভাৈা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগসি সযফীক্ষণ, ২০২০-২০২১  ভন্তব্য 

রক্ষযভাৈা/ 

অজযন 

১ভ 

ককায়ার্ যায 

২য় 

ককায়ার্ যায 

৩য় 

ককায়ার্ যায 

৪থ য 

ককায়ার্ যায 

কভার্ 

অজযন 

অসজযি 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৬.৩ প্রকল্প সযদ যন/সযফীক্ষণ 

প্রসিবফদবনয সুাসয ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফায়বনয ায ২ % প্রকল্প 

সযচারক 

১০0% রক্ষযভাৈা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজযন ৯০%     

৭. ক্রয়য়ক্ষ্য়ত্র শুদ্ধাচার...................৭ 

৭.১ সসএ ২০০৬-এয ধাযা ১১(২) ও 

সসআয ২০০৮-এয সফসধ ১৬(৬) 

অনুমায়ী ২০২০-২১ অর্ ে বছয়রর ক্রয়-

সযকল্পনা  ওয়য়বসাইয়ে প্রকাশ 

ক্রয়-সযকল্পনা 

ওয়য়বসাইয়ে 

প্রকাতশি 

৩ িাসযখ প্রসকউযবভন্ট 

অসপায 

১৯/০৭/২০ 

রক্ষযভাৈা 
১৯/০৭/২০ 

- - -    

অজযন 
১৯/০৭/২০ 

    

৭.২ ই-সেন্ডায়রর ভাধ্যবভ ক্রয়কাম য 

ম্পাদন 

ই-কর্ন্ডাসর ক্রয় 

সম্পন্ন 

৪ % প্রসকউযবভন্ট 

অসপায 

৬০% রক্ষযভাৈা ১৫% ১৫% ১৫% ১৫%  ৬ টি কর্ন্ডায বয়বছ, মায ফগুবরাই 

ই-কর্ন্ডাসর ক্রয় সম্পন্ন হয়য়য়ছ। অজযন ১৫%     

৮. স্বচ্ছিা ও জফাফসদস শতিশালীকযণ…………………….১৪ 

৮.১ স্ব স্ব কফা প্রদান প্রসিশ্রুসি 

(সটিবজনস্ চার্ যায) 

প্রণয়ন/হালনাগাদকরণ ও ফাস্তফায়ন  

কফা প্রদান 

প্রসিশ্রুসি প্রণীি 

ও বাস্তবাতয়ি 

৩ িাতরখ NIS 

Focal 

ploint 

১০/১২/২০ 

২৬/০৫/২১ 

রক্ষযভাৈা - ১০/১২/২০ - ২৬/০৫/২১    

অজযন -     

৮.২ াখা/অসধাখা ও 

আওিাধীন/অধস্তন কাম যারয় সযদ যন 

সযদ যন 

ম্পন্ন 

২ ংখ্যা সফবাগীয় 

প্রধানগণ 
২৪ 

রক্ষযভাৈা ৬ ৬ ৬ ৬    

অজযন ৬     

৮.৩ াখা সযদ যন প্রসিবফদবনয 

সুাসয ফাস্তফায়ন 

সযদ যন 

প্রসিবফদবনয 

সুাসয ফাস্তফাসয়ি 

২ % সফবাগীয় 

প্রধানগণ 

১০0% রক্ষযভাৈা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজযন ৯০%     

৮.৪ সচফারয় সনবদ যভারা, ২০১৪ 

অনুমায়ী নসথয কেসণ সফন্যাকযণ  

নসথ কেসণ 

সফন্যাকৃি 

২ % সফবাগীয় 

প্রধানগণ 

৪০% রক্ষযভাৈা ১০% ১০% ১০% ১০%    

অজযন ১০%     

৮.৫ কেসণসফন্যাকৃি নসথ সফনষ্টকযণ নসথ সফনতিকৃি ২ % সফবাগীয় 

প্রধানগণ 
৫% 

রক্ষযভাৈা - - ৫% -    

অজযন -     

৮.৬ প্রাতিষ্ঠাতনক গণশুনাতন  

আয়য়াজন  

গণশুনানী 

আয়য়াতজি 
৩ ংখ্যা কচয়াযম্যন ১২ 

রক্ষযভাৈা ৩ ৩ ৩ ৩    

অজযন ৩     

৯. শুদ্ধাচায ংসিষ্ট এফং দুনীসি প্রসিবযাবধ ায়ক অন্যান্য কাম যক্রভ……………..১৫ (অগ্রাতিকার তিতত্তয়ি ন্যযনিি পাঁচটি কা েক্রি) 

৯.১ দুনীসি প্রসিবযাবধয জন্য অসপব 

সেকায রাগাবনায ব্যফস্থাকযণ 

সেকায রাগাবনা 
৩ ংখ্যা 

NIS Focal 

ploint ১০০ 
রক্ষযভাৈা - ৫০ - ৫০    

অজযন -     

৯.২ অসপব সসটিসব স্থান 

 

 

সসটিসব 

স্থাসি ৩ ংখ্যা 

NIS Focal 

ploint 

৬৪ 

রক্ষযভাৈা ৩২ - ৩২ -    

অজযন ৩২     



 

 

কাম যক্রবভয নাভ কভ যম্পাদন 

সূচক 

 

সূচবকয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়বনয

দাসয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যসি/দ 

২০২০-২০২১ 

অথ যফছবযয 

রক্ষযভাৈা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগসি সযফীক্ষণ, ২০২০-২০২১  ভন্তব্য 

রক্ষযভাৈা/ 

অজযন 

১ভ 

ককায়ার্ যায 

২য় 

ককায়ার্ যায 

৩য় 

ককায়ার্ যায 

৪থ য 

ককায়ার্ যায 

কভার্ 

অজযন 

অসজযি 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৯.৩ অসপব সডসজর্ার একব কডায 

স্থান 

সডসজর্ার একব 

কডায স্থাসি 
৩ ংখ্যা 

যীক্ষা 

সনয়ন্ত্রক 

২ রক্ষযভাৈা - ১ - ১    

অজযন -     

৯.৪ অসপবয সস কযাবভযায কযকড য 

ভসনর্সযং 

কযকড য 

ভসনর্সযংকৃি 
৩ ংখ্যা 

সযদ যক ৬ রক্ষযভাৈা ১ ২ ১ ২    

অজযন ১     

৯.৫ তিতজোল এয়েয়ন্ডন্স 

(বায়য়ায়িতিক হাতজরা) প েয়বক্ষ্ণ 

তিতজোল 

এয়েয়ন্ডন্স 

প েয়বক্ষ্ণকৃি 
৩ ংখ্যা 

সচফ ২৪ রক্ষযভাৈা ৬ ৬ ৬ ৬   ককাসবড-১৯ এয 

জন্য তিতজোল 

এয়েয়ন্ডন্স বন্ধ 

রয়য়য়ছ। 

অজযন ০     

১০. শুদ্ধাচার চচ োর জন্য পুরস্কার প্রদান..............................৩ 

১০.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এফং 

পুরস্কারপ্রাপ্তয়দর িাতলকা ওয়য়বসাইয়ে 

প্রকাশ 

প্রদত্ত পুরস্কার ৩ িাসযখ NIS 

Focal 

ploint 
কভ/২০২১ 

রক্ষযভাৈা - - - কভ/২০২১    

অজযন -     

১১. কি ে-পতরয়বশ উন্নয়ন..........................................................২ 

১১.১ কর্ ম-পরিবেশ উন্নয়ন (স্বাস্থ্যরেরি 

অনুসিণ/টিওএন্ডইভুক্ত অবকব া 

র্ালার্াল রেনষ্টকিণ/পরিষ্কাি-

পরিচ্ছন্নতা বৃরি ইতযারি)  

উন্নত 

কর্ ম-পরিবেশ 

২ সংখ্যা 

ও 

িাসযখ 

প্রান ককায়ার্ যাযরী রক্ষযভাৈা ২৮/০৯/২০ ২৯/১২/২০ ৩০/০৩/২১ ২৮/০৬/২১    

অজযন ২৮/০৯/২০     

১২. অর্ ে বরাদ্দ....................................................................৩ 

১২.১ শুদ্ধাচার কি ে-পতরকেনায় অন্তেভুি 

তবতিন্ন কা েক্রি বাস্তবায়য়নর জন্য 

বরাদ্দকৃি  অবথ যয আন্যিাতনক সযভাণ 

বরাদ্দকৃি অর্ ে ৩ লক্ষ্ 

োকা সচফ ৫ রক্ষ 

রক্ষযভাৈা ৫ রক্ষ - - -    

অজযন ৫ রক্ষ     

১৩. সযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন……………………………....৮ 

১৩.১ দপ্তর/সংস্হা কর্তেক প্রণীি                                          

জািীয় শুদ্ধাচায ককৌর কভ য-সযকল্পনা, 

২০২০-২১ স্ব স্ব িন্ত্রণালয় এবং 

ওয়য়বসাইয়ে আপয়লািকরণ 

প্রণীি কভ য-

সযকল্পনা 

আপয়লািকৃি 

২ িাতরখ 

NIS 

Focal 

ploint 

১০/০৮/২০২০ 

রক্ষযভাৈা ১০/০৮/২০ - - -  টিএভইসড এয সনবদ য ভবিা 

২৭/০৯/২০ সি. িাসযবখ 

ংবাসধি কভ য-সযকল্পনা 

আপয়লাি কযা বয়বছ। 

অজযন 

১০/০৮/২০ 

    

১৩.২ সনধ যাসযি ভবয় ত্রৈভাসক 

সযফীক্ষণ প্রসিবফদন সংতিি 

িন্ত্রণালয়/তবিায়গ দাসখর ও স্ব স্ব 

ওয়য়বসাইয়ে আপয়লািকরণ 

ত্রৈভাসক 

প্রসিবফদন 

দাসখরকৃি ও 

আপয়লািকৃি 

২ সংখ্যা 

NIS 

Focal 

ploint 

ককায়ার্ যাযরী 

রক্ষযভাৈা ১৫/১০/২০ ১৫/০১/২১ ১৫/০৪/২১ ২০/০৭/২১    

অজযন ১৫/১০/২০     



 

 

কাম যক্রবভয নাভ কভ যম্পাদন 

সূচক 

 

সূচবকয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়বনয

দাসয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যসি/দ 

২০২০-২০২১ 

অথ যফছবযয 

রক্ষযভাৈা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগসি সযফীক্ষণ, ২০২০-২০২১  ভন্তব্য 

রক্ষযভাৈা/ 

অজযন 

১ভ 

ককায়ার্ যায 

২য় 

ককায়ার্ যায 

৩য় 

ককায়ার্ যায 

৪থ য 

ককায়ার্ যায 

কভার্ 

অজযন 

অসজযি 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১৩.৩ আওিািীন আঞ্চতলক/িাঠ 

প োয়য়র কা োলয় কর্তেক দাসখরকৃি 

এনআইএ  কভ য-সযকল্পনা ও 

সযফীক্ষণ  প্রসিবফদবনয ওয 

সপডব্যাক প্রদান 

তিিব্যাক 

সিা/কি েশালা 

অন্যতষ্ঠি 

৪ িাসযখ - - রক্ষযভাৈা - - - -  সবায়ি ের আওিািীন 

আঞ্চতলক/িাঠ প োয়য়র 

সকান কা োলয় না র্াকায় 

ইহা প্রয় াজয নয়। 

অজযন - - - -  

 


