
(েমাঃ মুাােম েোাাাই) 
        মোপিরচালক (ে�ড-১) 

  েফাই ইং: ৮৮৭০২৭৫ 
 

 

 evsjv‡`k ÷¨vÛvW©m GÛ †Uw÷s BÝwUwUDkb 

 

wkí gš¿Yvjq 

                           MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

                              gvb feb, 116/K, †ZRMuvI wkí GjvKv, XvKv-1028 

সূ ইং-৩৬.০৫.০০১৬.০০১.০০২.১১২১(অংশ-৩).১৭                                           তািরখ: ২৫-০৬-২০২০ ি�ঃ 
 
ািচব  
িশ� ম�ণালু, 
গণ�জাত�ী বাংলাাদশ ারকার 
৯১, মিতিঝল বািণিজযক এলাকা, 
ঢাকা-১০০০। 
 

(দিি  কক ষণ: জইাব েমাো�দ াালাউি�ই, যুািচব)। 
 

িবকু:  িশ� ম�ণালাুর ২০১৯-২০ ২০ অথ ষববারর জাতীু শুাচার েককশল কম ষপিরক�ইার ৪থ ষ েকাুাা ষাারর/চূাা  
বা�বাুই অ�গিত �িতাবদই ে�রণ �াা�। 

 

সূ: িশ� ম�ণালাুর পূ ইং-৩৬.০০.০০০০.০৯১.০৫.০১৯.১৯.৩০, তািরখ: ২০-০৬-২০২০ ি�ঃ। 
 
 
 

উপয ষর িবকু য় সূস পাূর ে�িোত ২০১৯-২০২০ অথ ষববারর জাতীু শুাচার েককশল কম ষ-পিরক�ইা এবং 
পিরবীেণ কাঠাামাাত উি�িখত লেযমাূাাসাের িবএাএ া’র াংি�ি অংাশর ৪থ ষ েকাুাা ষার (এি�ল-জই, 
২০২০)/চূাা বা�বাুই �িতাবদই িইধ ষািরত বাক ��তপব ষক এতদাা� ে�রণ করা োলা।  
 
  
াংলি�: বণ ষইামত (৫ পাতা)।       
              �া/- 
               
  
 
 
 

UweZiY: (U1TU�াুাজইীু কায ষাাথ ষ) U1TU(†R¨ôZvi µgvbymv‡i bq)  
১। পিরচালক (েমা�ালিজ/পদাথ/িাএম/�শাাই/রাাুই/মাই), িবএাএ া, ঢাকা। 
২|  জইাব েমাঃ িরুাজল েক, উপ-cwiPvjK (িাএম) য় েফাকাল পাু� (GRS) য় (NIS), িবএাএ া, ঢাকা। 
৩|  ে�া�ামার ( ািাএ োল), িবএাএ া, ঢাকা (া-েমাল করা য় য়াুবাাাাা �কাাশর অনারাধাে)| 
 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

‡dvb : 8870275, 8870277, 9131582, 8870278, 8870279, 8870280, 8870281 

Fax: 9131581, E-mail: bsti@bangla.net, Website: http://www.bsti.gov.bd 



 

(
িশ� ম�ণালাুর ২০১৯-২০২০ অথ ষববারর ৪থ ষ েকাুাা ষার (এি�ল-জই, ২০২০) জাতীু শুাচার েককশল কম ষ-পিরক�ইা বা�বাুই �িতাবদই 

াংযির-ক-১) 

দ�র/াংসার ইাম : িবএাএ া। 
কায ষ্ ামর ইাম কম ষাসাদই 

সচক 
 

সচাকর
মাই 

একক 
 

বা�বাুাইর 
দািু��া� 
�ির/পদ 

২০১৯-২০২০ 
অথ ষববারর 
লেযমাূা 

বা�বাুই অ�গিত পিরবীেণ, ২০১৯-২০২০  মা� 
লেযমাূা/ 
অজষই 

১ম 
েকাুাা ষার 

২ু 
েকাুাা ষার 

৩ু 
েকাুাা ষার 

৪থ ষ 
েকাুাা ষার 

েমাা 
অজষই 

অিজষত 
মাই 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 
১. �ািত�ািইক �বসা……………………………… ৮ 
১.১ ৈইিতকতা কিমএর াভা অনি�ত াভা ৪ াং�া মোপিরচালক ৪ লেযমাূা ১ ১ ১ ১    

অজষই ১ ২ ১ -  
১.২ ৈইিতকতা কিমএর াভার িাুাা 
বা�বাুই 

বা�বািুত িাুাা ৪ % ৈইিতকতা কিমএ      ১০০% লেযমাূা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%   - 
অজষই ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  

২. দেতা য় ৈইিতকতার উ�ুই……………………..….  ১০ 
২.১ সশাাই �িত�ার িইিমম 
অংশীজাইর (stakeholders) 
অংশ�োণ াভা 

অনি�ত াভা ২ াং�া পিরচালক 
(িাএম) 

৪ লেযমাূা ১ ১ ১ ১    
অজষই ১ ৭ ৫ ১  

২.২ অংশীজাইর  অংশ �োণ াভার 
িাুাা বা�বাুই 

বা�বািুত িাুাা ২ % পিরচালক 
(িাএম) 

১০০% লেযমাূা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    
অজষই ১০০ ১০০% ১০০% ১০০%  

২.৩ কম ষকতষা-কম ষচািরাদর অংশ 
�োণ চাকির াং্াা িবিভ� �িশেণ  
 াুাজই 

�িশেণাথ� ৩ াং�া পিরচালক 
(�শাঃ) 

১০০ লেযমাূা ২৫ ২৫ ২৫ ২৫   িইধ ষািরত 
লেযমাূা 

অিজষত 
োুাব। 

অজষই ৩৫ ৭৫ ৪০ কারাইা 
পিরিসিতাত 
া�ব েুিই। 

 

২.৪ কম ষকতষা -কম ষচারীাদর 
অংশ�োণ সশাাই াং্াা �িশেণ 
 াুাজই 

�িশেণাথ� ৩ াং�া পিরচালক 
(�শাঃ) 

১০০ লেযমাূা ২৫ ২৫ ২৫ ২৫   িইধ ষািরত 
লেযমাূা 

অিজষত 
োুাব। 

অজষই ৩৫ ৬৫ ৩০ কারাইা 
পিরিসিতাত 
া�ব েুিই। 

 

৩. শুাচার �িত�াই াোুক  াই/িবিধ/ইীিতমালা/�ানাুল �ণুই/াং�ার/োলইাগাদকরণ য় ��াপণ/পিরপূ জাির .…………. ১০ 
৩.১ বাংলাাদশ �যাাাড ষা এা োি�ং 
া�এএউশই �িবিধাইমালা-এর খাূা 
�কাশ 

 াই/িবিধমালা 
�কািশত 

৩ তািরখ পিরচালক 
(েমা�ালিজ) 

৩০-০৯-২০১৯ লেযমাূা ৩০-০৯-১৯ - - -    
অজষই ৩০-০৭-১৯     

৩.২  পা�র েমাূকজাত িবিধমালা-এর 
খাূা চূাাকরণ 

িবিধমালা-এর  
খাূা চূাা�ত 

২ তািরখ পিরচালক 
(েমা�ালিজ) 

৩০-০৬-২০২০ লেযমাূা - - - ৩০-০৬-২০    
অজষই ৩০-০৯-১৯     

৩.৩ পা�র মাই সরোর িইিমম ামাু 
ামাু  ��াপই/পিরপূ জারীকরণ 

��াপই/ 
পিরপূ জাির�ত 

২ তািরখ পিরচালক 
(িাএম) 

৩০-০৬-২০২০ লেযমাূা - - - ৩০-০৬-২০    
অজষই ৩-০৯-১৯     

৩.৪ বাংলাাদশ. �যাাাড ষা এা োি�ং 
া�এএউশই  াই, ২০১৮ এবং য়জই 
য় পিরমাপ মাইদা  াই াংারিজকরই 

 াই 
াংারিজ�ত 

৩ তািরখ পিরচালক 
(�শাঃ) 

৩১-১২--২০১৯ লেযমাূা - ৩১-১২-১৯ -     
অজষই - ৩১-১২-১৯    



 

 

-০২- 
 

কায ষ্ ামর ইাম কম ষাসাদই সচক 
 

সচাকর
মাই 

একক 
 

বা�বাুাইর 
দািু��া� 
�ির/পদ 

২০১৯-২০২০ 
অথ ষববারর 
লেযমাূা 

বা�বাুই অ�গিত পিরবীেণ, ২০১৯-২০২০  মা� 

লেযমাূা/ 
অজষই 

১ম 
েকাুাা ষার 

২ু 
েকাুাা ষার 

৩ু 
েকাুাা ষার 

৪থ ষ 
েকাুাা ষার 

েমাা 
অজষই 

অিজষত মাই 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৪. য়াুবাাাাা োবাব� োলইাগাদকরণ .................................. ৮ 
৪.১ োবা াং্াা োাল ি� 
ই�রাসে-�-� ত� বাতাুাই 
দৃমাইকরণ   

ত� বাতাুাই 
দৃমাই�ত 

১ তািরখ পিরচালক 
(�শাঃ) 

৮-৮-২০১৯ লেযমাূা ৮-৮-১৯       
অজষই ২৯-৮-১৯     

৪.২ � –�-য়াুবাাাাা শুাচার 
োবা ব� োলইাগাদকরণ 

োবা ব� 
োলইাগাদ�ত 

২ তািরখ পিরচালক 
(�শাঃ) 

৩০-৬-২০২০ লেযমাূা    ৩০-৬-২০    
অজষই ২৯-৮-১৯     

৪.৩ � -�াণািদত ত� �কাশ 
িইাদ ষিশকা োলইাগাদ কার 
য়াুবাাাাা �কাশ 

োলইাগাদ�ত 
িইাদ ষিশকা 

য়াুবাাাাা 
�কািশত 

১ তািরখ পিরচালক 
(�শাঃ) 

৩০-৯-২০১৯ লেযমাূা ৩০-৯-১৯       
অজষই ১১-৯-১৮ ৩-১০-১৯    

৪.৪ � -�-য়াুব াাাাা ত� 
অিধকার োবা ব� োলইাগাদকরণ 

োবা ব� 
োলইাগাদ�ত 

২ তািরখ ে�া�ামার 
( ািাএ োল) 

৩০-৯-২০১৯, 
৩১-১২-২০১৯, 
৩১-৩-২০২০, 
৩০-৬-২০২০ 

লেযমাূা ৩০-৯-১৯ ৩১-১২-১৯ ৩১-৩-২০ ৩০-৬-২০    
অজষই ২৮-৯-১৯ ৩-১০-১৯ ২০-২-২০ ২৮-৬-২০  

৪.৫ � -� য়াুব াাাাার অিভাযাগ 
�িতকার �বসা (GRS) োবা ব� 
োলইাগাদকরণ 

য়াুবাাাাা 
োলইাগাদ�ত 

২ তািরখ জইাব েমা: 
িরয়াজু  হ 
উপ-পিরচাুহ 
(িসএম) 

৩০-৯-২০১৯, 
৩১-১২-২০১৯, 
৩১-৩-২০২০, 
৩০-৬-২০২০ 

লেযমাূা ৩০-৯-১৯ ৩১-১২-১৯ ৩১-৩-২০ ৩০-৬-২০    
অজষই ১৪-৭-১৯ ৩-১০-১৯ ৪-৩-২০ ২৮-৬-২০  

৫. সশাাই �িত�া……………………………..৬ 
৫.১ উমম চচ ষার তািলকা �ণুই কার 
� � ম�ণালু/িবভাাগ ে�রণ 

উমম চচ ষার 
তািলকা ে�িরত 

৩ তািরখ পিরচালক 
(�শাঃ) 

৩০-৯-২০১৯ 
 

লেযমাূা ৩০-৯-১৯       
অজষই ২২-৮-১৯     

৫.২ বাংলাাদশ জাতীু িডিজাাল 
 িকষাাকচার-এর েফাকাল পাু� য় 
িবক� েফাকাল পাু� কম ষকতষা িইাুাগ 
য় য়াুবাাাাা �কাশ 

েফাকাল পাু� য় 
িবক� েফাকাল 

পাু� িইাুাগ�ত 
য় য়াুবাাাাা 

�কািশত 

২ তািরখ পিরচালক 
(�শাাই) 

৩১-৭-২০১৯ লেযমাূা ৩১-৭-১৯       জইাব শােীই 
সলতাইা, 

ে�া�ামারেক 
িইাুাগ করা 

োুাব। 

অজষই ০৩-৯-১৯     

৫.৩ জই�াথ ষ াংি�ি ত� �কাশ (সরো 
�দাই) িবিধমালা, ২০১৭-এর িবিধ ৪ 
অনাাার “েডিজগাইাাড অিফাার” 
িইাুাগ য় য়াুবাাাাা �কাশ 

“েডিজগাইাাড 
অিফাার” 

িইাুাগ�ত য় 
য়াুবাাাাা 

�কািশত 

১ তািরখ পিরচালক 
(�শাাই) 

৩১-০৭-২০১৯ লেযমাূা ৩১-৭-১৯      জইাব শােীই 
সলতাইা, 

ে�া�ামারেক 
িইাুাগ করা 

োুাব। 

অজষই ০৩-৯-১৯     

 



 

-০৩- 
কায ষ্ ামর ইাম কম ষাসাদই সচক 

 
সচাকর

মাই 
একক 

 
বা�বাুাইর 
দািু��া� 
�ির/পদ 

২০১৯-২০২০ 
অথ ষববারর 
লেযমাূা 

বা�বাুই অ�গিত পিরবীেণ, ২০১৯-২০২০  মা� 

লেযমাূা/ 
অজষই 

১ম 
েকাুাা ষার 

২ু 
েকাুাা ষার 

৩ু 
েকাুাা ষার 

৪থ ষ 
েকাুাা ষার 

েমাা 
অজষই 

অিজষত মাই 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৬. �কা�র েোূ শুাচার........................... ৯ 
৬.১ �কা�র বািক ষক ্ু পিরক�ইা 
অনামাদই 

অনামািদত ্ু 
পিরক�ইা 

২ তািরখ �ক� 
পিরচালক 

১৬-০৮-১৯ লেযমাূা ১৬-৮-১৯       
অজষই ৪-৯-১৯     

৬.২ এিডিপ বা�বাুই অ�গিত অ�গিতর োর ১ % �ক� 
পিরচালক 

১০০% লেযমাূা ১০% ৩০% ৬০% ১০০%    

অজষই ১০% ৩০% ৫৫% ৯১%  
৬.৩ �কা�র বা�বাুই অ�গিত 
পিরদশ ষই/পিরবীেণ 

দািখল�ত 
�িতাবদই 

৩ াং�া �ক� 
পিরচালক 

৪ লেযমাূা ১ ১ ১ ১   িইধ ষািরত 
লেযমাূা 

অিজষত 
োুাব। 

অজষই ২ ২ ৬ কারাইা 
পিরিসিতাত 
া�ব েুিই। 

 

৬.৪ �ক� পিরদশ ষই/পিরবীেণ 
�িতাবদাইর সপািরশ বা�বাুই 

বা�বাুাইর োর ৩ % �ক� 
পিরচালক 

১০০% লেযমাূা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজষই ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  
৭. ্ুাোূ শুাচার...................৭ 
৭.১ িপিপএ ২০০৬-এর ধারা ১১(২) য় 
িপিপ র ২০০৮-এর িবিধ ১৬(৬) 
অনযাুী ২০১৯-২০ অথ ষ ববারর ্ু-
পিরক�ইা য়াুবাাাাা �কাশ 

্ু-পিরক�ইা 
য়াুবাাাাা 

�কািশত 

৩ তািরখ ভাাার  
কম ষকতষা 

 

২০-০৭-১৯ লেযমাূা ২০-৭-১৯       

অজষই ১৮-৭-১৯     

৭.২ া-োাাারর মা�াম ্ু 
কায ষাসাদই 

া-োাাের ্ু 
াস� 

৪ % ভাাার  
কম ষকতষা 

 

৫০% লেযমাূা ১০% ২০% ৩০% ৫০%    
অজষই ১০% ২০% ৩০% ৫০%  

৮. ��তা য় জবাবিদিেতা শিরশালীকরণ…………………….  ১২ 
৮.১ �-�-োবা �দাই �িত�িত 
(িাএাজই চাা ষার) �ণুই য় বা�বাুই 

োবা �দাই 
�িত�িত �ণীত 

য় বা�বািুত 

২ তািরখ পিরচালক 
(�শাঃ) 

৩০-৮-২০১৯ 
৩১-৩-২০২০ 

লেযমাূা ৩০-৮-১৯ - ৩১-৩-২০ -    
অজষই ৫-৭-১৯  ৩১-৩-২০   

৮.২ শাখা/অিধশাখা এবং অধীইস 
অিফা পিরদশ ষই 

পিরদশ ষই 
াস� 

২ াং�া মোপিরচালক ৪ লেযমাূা ১ ১ ১ ১   িইধ ষািরত 
লেযমাূা 

অিজষত 
োুাব। 

অজষই ২ ২ ২ কারাইা 
পিরিসিতাত 
া�ব েুিই। 

 

৮.৩ শাখা/অিধশাখা এবং অধীইস 
অিফাার পিরদশ ষই �িতাবদাইর 
সপািরশ বা�বাুই 

পিরদশ ষই 
�িতাবদাইর 

সপািরশ বা�বািুত 

২ % পিরচালক 
(�শাঃ) 

১০০% লেযমাূা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    
অজষই ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  

৮.৪ ািচবালু িইাদ ষশমালা, ২০১৪ 
অনযাুী ইিথর ে�িণ িব�াাকরণ 

ইিথ ে�িণ 
িব�াা�ত 

২ % পিরচালক 
(�শাঃ) 

১০০% লেযমাূা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    
অজষই ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  



 

 

-০৪- 
 

কায ষ্ ামর ইাম কম ষাসাদই সচক 
 

সচাকর
মাই 

একক 
 

বা�বাুাইর 
দািু��া� 
�ির/পদ 

২০১৯-২০২০ 
অথ ষববারর 
লেযমাূা 

বা�বাুই অ�গিত পিরবীেণ, ২০১৯-২০২০  মা� 

লেযমাূা/ 
অজষই 

১ম 
েকাুাা ষার 

২ু 
েকাুাা ষার 

৩ু 
েকাুাা ষার 

৪থ ষ 
েকাুাা ষার 

েমাা 
অজষই 

অিজষত মাই 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৮.৫ ে�িণ িব�াা�ত ইিথ িবইিকরণ ইিথ িবইিি�ত ২ % পিরচালক 
(�শাঃ) 

১০০% লেযমাূা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    
অজষই ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  

৮.৬ �ািত�ািইক গণশইাইী  াুাজই  �ািত�ািইক 
গণশইাইী 

 াুািজত 

২ াং�া মোপিরচালক ২ লেযমাূা ১ - - ১    
অজষই ১  ২ ১  

৯.শুাচার াংি�ি এবংদই�িত �িতারাাধ াোুক অ�া� কায ষ্ ম……………..  ১৫ (অ�ািধকার িভিমাত নযইতম প চএ কায ষ্ ম) 
৯.১ পা�র াাএ ষিফাকশই িাা�ম 
অাাাামশই 

িাা�ম 
অাাাামশই�ত 

৩ তািরখ পিরচালক 
(িাএম)  

৩১-১২-২০১৯ লেযমাূা - ৩১-১২-১৯ - -    
অজষই -   ২২-৬-২০  

৯.২  িবএাএ া’র কম ষকাাার 
েোূ িবিভ� অিভাযাাগর জ� 
োলাাই চালকরণ   

অিভাযাাগর 
োলাাই চাল�ত   

২ তািরখ পিরচালক 
(�শাঃ) 

৩১-১২-২০১৯ লেযমাূা - ৩১-১২-১৯ - -    
অজষই - ৩১-১২-১৯    

৯.৩  িবএাএ া‘র িইজ� েমাবাাল 
অযাপা চালকরণ 

েমাবাাল অযাপা 
চাল�ত   

২ তািরখ ে�া�ামার 
( ািাএ োল) 

৩১-১২-২০১৯ 
 

লেযমাূা - ৩১-১২-১৯ - -    
অজষই - ৩১-১২-১৯    

৯.৪ দদাকর ো লাাই ই�র 
াামািজক েযাগাাযাগ মা�াম �চার 
য় ামাু ামাু য়াুবাাাাা 
 পাডা 

দদাকর ো 
লাাই �চার য় 
 পাডা�ত  

২ তািরখ ে�া�ামার 
( ািাএ োল) 

৩০-৯-২০১৯ 
 

লেযমাূা ৩০-৯-১৯       
অজষই ৩০-৮-১৮     

৯.৫  িবএাএ া‘র িাএাজই চাা ষার 
�ণুই/াংাশাধই  

িাএাজই চাা ষার 
�ণুই/াংাশাধই�ত 

২ তািরখ পিরচালক 
(�শাাই) 

৩০-৯-২০১৯ 
 

লেযমাূা ৩০-৯-১৯ - - -    
অজষই ৫-৭-১৯     

৯.৬ িবএাএ া‘র িইধ ষািরত মাই 
বজাু রাখার িইিমম াাচতইতাসলক 
িভিডয় ৈতির য় �চার  

াাচতইতাসলক 
িভিডয় ৈতির য় 

�চার�ত 

২ তািরখ পিরচালক 
(�শাঃ) 

৩০-৯-২০১৯ 
 

লেযমাূা ৩০-৯-১৯       
অজষই ২৯-৮-১৯     

৯.৭ িবএাএ া‘র িইধ ষািরত মাই বজাু 
রাখার িইিমম গণাাচতইতাসলক 
কায ষ্ ম �েণ। 

গণাাচতইতাসলক 
কায ষ্ ম �েণ�ত  

২ তািরখ পিরচালক 
(িাএম) 

৩০-৯-২০১৯, 
৩১-১২-২০১৯, 
৩১-৩-২০২০, 
৩০-৬-২০২০ 

লেযমাূা ৩০-৯-১৯ ৩১-১২-১৯ ৩১-৩-২০ ৩০-৬-২০    
অজষই ২৯-৮-১৯ ৪-১২-১৯ ৯-১-২০ 

১৪-১-২০ 
২৯-১-২০ 

২৫-৪-২০  

 
 
 
 



 

 

-০৫- 
 

কায ষ্ ামর ইাম কম ষাসাদই সচক 
 

সচাকর
মাই 

একক 
 

বা�বাুাইর 
দািু��া� 
�ির/পদ 

২০১৯-২০২০ 
অথ ষববারর 
লেযমাূা 

বা�বাুই অ�গিত পিরবীেণ, ২০১৯-২০২০  মা� 

লেযমাূা/ 
অজষই 

১ম 
েকাুাা ষার 

২ু 
েকাুাা ষার 

৩ু 
েকাুাা ষার 

৪থ ষ 
েকাুাা ষার 

েমাা 
অজষই 

অিজষত মাই 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১০. শুাচার চচ ষার জ� �র�ার/�াণাদইা �দাই .............................. ৫ 
১০.১ শুাচার �র�ার �দাই �দম �র�ার ৩ তািরখ পিরচালক 

(�শাঃ) 
৩১-১২-২০১৯ 
৩০-০৬-২০২০ 

লেযমাূা - ৩১-১২-১৯ - ৩০-৬-২০   িইধ ষািরত 
লেযমাূা 
 ংিশক 
অিজষত 
োুাব। 

অজষই - ২৪-১২-১৯  কারাইা 
পিরিসিতাত 
া�ব েুিই। 

 

১০.২ ২০১৮-২০১৯ অথ ষববার 
শুাচার �র�ার�া�াদর তািলকা 
য়াুবাাাাা �কাশ 

�র�ার�া�াদর 
তািলকা 

য়াুবাাাাা 
�কািশত 

২ তািরখ ে�া�ামার 
( ািাএ োল) 

৩১-১২-২০১৯ 
৩০-০৬-২০২০ 

লেযমাূা - ৩১-১২-১৯ - ৩০-৬-২০   িইধ ষািরত 
লেযমাূা 
 ংিশক 
অিজষত 
োুাব। 

অজষই - ২৪-১২-১৯  কারাইা 
পিরিসিতাত 
া�ব েুিই। 

 

১১. অথ ষ বরা� .................................................................... ২ 
১১.১ শুাচার কম ষ-পিরক�ইাু অাভ ষর 
িবিভ� কায ষ্ ম বা�বাুাইর জ� 
বরা��ত অাথ ষর  নমািণক পিরমাণ 

বরা��ত অথ ষ ২ লে 
াাকা 

পিরচালক 
(�শাঃ) 

৫.০০ লে লেযমাূা ০১.০০ ০১.০০ ০১.০০ ০২.০০    
অজষই ১৬,০০০/- ১,৫২,৭২০/

- 
২০,০০০/- -  

১২. পিরবীেণ য় সূাুই……………………………. ৮ 

১২.১ দ�র/াংসো ককষক �ণীত জাতীু 
শুাচার েককশল কম-পিরক�ইা, 
২০১৯-২০২০ � -�-ম�ণালাু ে�রণ 
এবং য়াুবাাাাা   পালাডকরণ 

�ণীত কম ষ-
পিরক�ইা 

 পালাড�ত 

২ তািরখ পিরচালক 
(�শাঃ) 

২৫-৭-২০১৯ লেযমাূা ২৫-৭-১৯       

অজষই ২৯-৮-১৯     

১২.২ িইধ ষািরত ামাু ৈূমািাক 
পিরবীেণ �িতাবদই াংি�ি 
ম�ণালু/িবভাাগ দািখল য় � � 
য়াুবাাাাা  পালাডকরণ 

ৈূমািাক 
�িতাবদই 

দািখল�ত য় 
 পালাড�ত 

২ াং�া পিরচালক 
(�শাঃ) 

৪ লেযমাূা ১ ১ ১ ১    

অজষই ১ ১ ১ ১  

১২.৩  য়তাধীই  �িলক/মাঠ পয ষাাুর 
কায ষালু ককষক দািখল�ত জাতীু 
শুাচার েককশল কম ষ-পিরক�ইা য় 
পিরবীেণ �িতাবদাইর য়পর 
িফড�াক �দাই 

িফড�াক 
াভা/কম ষশালা 

অনি�ত 

৪ তািরখ পিরচালক 
(�শাঃ) 

৩০-৯-২০১৯, 
৩১-১২-২০১৯, 
৩১-৩-২০২০, 
৩০-৬-২০২০ 

লেযমাূা ৩০-৯-১৯ ৩১-১২-১৯ ৩১-৩-২০ ৩০-৬-২০    

অজষই ২৯-৮-১৯ ৩-১২-১৯ ৩১-৩-২০ ১১-৬-২০  

 

িব:�:- েকাই ্িমাকর কায ষ্ ম �াযাজয ইা োল তার কারণ াংি�ি  াই/িবিধ/ইীিতমালা পয ষাালাচইা পব ষক মা� কলাাম উা�খ করাত োব। 
 
 



 

(াংযির-ক-২) 
3Tিশ� ম�ণালাুর ২০১৯ -২০২০  অথ ষববারর৪ থ ষ েকাুাা ষার (এি�ল -জই ,২০২০ (জাতীু শুাচার েককশল কম ষ- পিরক�ইা বা�বাুই �িতাবদই) অজষই য় অিজষত মাইাে) 

দ�র/াংসার ইাম : িবএাএ া। 
কায ষ্ ামর ইাম কম ষাসাদই 

সচক 
 

সচাকর
মাই 

একক 
 

বা�বাুাইর 
দািু��া� 
�ির/পদ 

২০১৯-২০২০ 
অথ ষববারর 
লেযমাূা 

বা�বাুই অ�গিত পিরবীেণ, ২০১৯-২০২০  মা� 
লেযমাূা/ 
অজষই 

১ম 
েকাুাা ষার 

২ু 
েকাুাা ষার 

৩ু 
েকাুাা ষার 

৪থ ষ 
েকাুাা ষার 

েমাা 
অজষই 

অিজষত 
মাই 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 
১. �ািত�ািইক �বসা……………………………… ৮ 
১.১ ৈইিতকতা কিমএর াভা অনি�ত াভা ৪ াং�া মোপিরচালক ৪ লেযমাূা ১ ১ ১ ১ ৪ ৪  

অজষই ১ ২ ১ - ৪ 
১.২ ৈইিতকতা কিমএর াভার িাুাা 
বা�বাুই 

বা�বািুত িাুাা ৪ % ৈইিতকতা কিমএ      ১০০% লেযমাূা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ৪ - 
অজষই ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

২. দেতা য় ৈইিতকতার উ�ুই……………………..….  ১০ 
২.১ সশাাই �িত�ার িইিমম 
অংশীজাইর (stakeholders) 
অংশ�োণ াভা 

অনি�ত াভা ২ াং�া পিরচালক 
(িাএম) 

৪ লেযমাূা ১ ১ ১ ১ ৪ ২  
অজষই ১ ৭ ৫ ১ ১৪ 

২.২ অংশীজাইর  অংশ �োণ াভার 
িাুাা বা�বাুই 

বা�বািুত িাুাা ২ % পিরচালক 
(িাএম) 

১০০% লেযমাূা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ২  
অজষই ১০০ ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

২.৩ কম ষকতষা-কম ষচািরাদর অংশ 
�োণ চাকির াং্াা িবিভ� �িশেণ  
 াুাজই 

�িশেণাথ� ৩ াং�া পিরচালক 
(�শাঃ) 

১০০ লেযমাূা ২৫ ২৫ ২৫ ২৫ ১০০ ৩  

অজষই ৩৫ ৭৫ ৪০ কারাইা 
পিরিসিতাত 
া�ব েুিই। 

১৫০ 

২.৪ কম ষকতষা -কম ষচারীাদর 
অংশ�োণ সশাাই াং্াা �িশেণ 
 াুাজই 

�িশেণাথ� ৩ াং�া পিরচালক 
(�শাঃ) 

১০০ লেযমাূা ২৫ ২৫ ২৫ ২৫ ১০০ ৩  

অজষই ৩৫ ৬৫ ৩০ কারাইা 
পিরিসিতাত 
া�ব েুিই। 

১৩০ 

৩. শুাচার �িত�াই াোুক  াই/িবিধ/ইীিতমালা/�ানাুল �ণুই/াং�ার/োলইাগাদকরণ য় ��াপণ/পিরপূ জাির .…………. ১০ 
৩.১ বাংলাাদশ �যাাাড ষা এা োি�ং 
া�এএউশই �িবিধাইমালা-এর খাূা 
�কাশ 

 াই/িবিধমালা 
�কািশত 

৩ তািরখ পিরচালক 
(েমা�ালিজ) 

৩০-০৯-২০১৯ লেযমাূা ৩০-০৯-১৯ - - - - ৩  
অজষই ৩০-০৭-১৯    অিজষত 

৩.২  পা�র েমাূকজাত িবিধমালা-এর 
খাূা চূাাকরণ 

িবিধমালা-এর  
খাূা চূাা�ত 

২ তািরখ পিরচালক 
(েমা�ালিজ) 

৩০-০৬-২০২০ লেযমাূা - - - ৩০-০৬-২০ - ২  
অজষই ৩০-০৯-১৯    অিজষত 

৩.৩ পা�র মাই সরোর িইিমম ামাু 
ামাু  ��াপই/পিরপূ জারীকরণ 

��াপই/ 
পিরপূ জাির�ত 

২ তািরখ পিরচালক 
(িাএম) 

৩০-০৬-২০২০ লেযমাূা - - - ৩০-০৬-২০ - ২  
অজষই ৩-০৯-১৯    অিজষত 

৩.৪ বাংলাাদশ. �যাাাড ষা এা োি�ং 
া�এএউশই  াই, ২০১৮ এবং য়জই 
য় পিরমাপ মাইদা  াই াংারিজকরই 

 াই 
াংারিজ�ত 

৩ তািরখ পিরচালক 
(�শাঃ) 

৩১-১২--২০১৯ লেযমাূা - ৩১-১২-১৯ -  - ৩  
অজষই - ৩১-১২-১৯   অিজষত 

 



 

-০২- 
 

কায ষ্ ামর ইাম কম ষাসাদই সচক 
 

সচাকর
মাই 

একক 
 

বা�বাুাইর 
দািু��া� 
�ির/পদ 

২০১৯-২০২০ 
অথ ষববারর 
লেযমাূা 

বা�বাুই অ�গিত পিরবীেণ, ২০১৯-২০২০  মা� 

লেযমাূা/ 
অজষই 

১ম 
েকাুাা ষার 

২ু 
েকাুাা ষার 

৩ু 
েকাুাা ষার 

৪থ ষ 
েকাুাা ষার 

েমাা 
অজষই 

অিজষত মাই 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৪. য়াুবাাাাা োবাব� োলইাগাদকরণ .................................. ৮ 
৪.১ োবা াং্াা োাল ি� 
ই�রাসে-�-� ত� বাতাুাই 
দৃমাইকরণ   

ত� বাতাুাই 
দৃমাই�ত 

১ তািরখ পিরচালক 
(�শাঃ) 

৮-৮-২০১৯ লেযমাূা ৮-৮-১৯    - ১  
অজষই ২৯-৮-১৯    অিজষত 

৪.২ � –�-য়াুবাাাাা শুাচার 
োবা ব� োলইাগাদকরণ 

োবা ব� 
োলইাগাদ�ত 

২ তািরখ পিরচালক 
(�শাঃ) 

৩০-৬-২০২০ লেযমাূা    ৩০-৬-২০ - ২  
অজষই ২৯-৮-১৯    অিজষত 

৪.৩ � -�াণািদত ত� �কাশ 
িইাদ ষিশকা োলইাগাদ কার 
য়াুবাাাাা �কাশ 

োলইাগাদ�ত 
িইাদ ষিশকা 

য়াুবাাাাা 
�কািশত 

১ তািরখ পিরচালক 
(�শাঃ) 

৩০-৯-২০১৯ লেযমাূা ৩০-৯-১৯    - ১  
অজষই ১১-৯-১৮ ৩-১০-১৯   অিজষত 

৪.৪ � -�-য়াুব াাাাা ত� 
অিধকার োবা ব� োলইাগাদকরণ 

োবা ব� 
োলইাগাদ�ত 

২ তািরখ ে�া�ামার 
( ািাএ োল) 

৩০-৯-২০১৯, 
৩১-১২-২০১৯, 
৩১-৩-২০২০, 
৩০-৬-২০২০ 

লেযমাূা ৩০-৯-১৯ ৩১-১২-১৯ ৩১-৩-২০ ৩০-৬-২০ - ২  
অজষই ২৮-৯-১৯ ৩-১০-১৯ ২০-২-২০ ২৮-৬-২০ অিজষত 

৪.৫ � -� য়াুব াাাাার অিভাযাগ 
�িতকার �বসা (GRS) োবা ব� 
োলইাগাদকরণ 

য়াুবাাাাা 
োলইাগাদ�ত 

২ তািরখ জইাব েমা: 
িরয়াজু  হ 
উপ-পিরচাুহ 
(িসএম) 

৩০-৯-২০১৯, 
৩১-১২-২০১৯, 
৩১-৩-২০২০, 
৩০-৬-২০২০ 

লেযমাূা ৩০-৯-১৯ ৩১-১২-১৯ ৩১-৩-২০ ৩০-৬-২০ - ২  
অজষই ১৪-৭-১৯ ৩-১০-১৯ ৪-৩-২০ ২৮-৬-২০ অিজষত 

৫. সশাাই �িত�া……………………………..৬ 
৫.১ উমম চচ ষার তািলকা �ণুই কার 
� � ম�ণালু/িবভাাগ ে�রণ 

উমম চচ ষার 
তািলকা ে�িরত 

৩ তািরখ পিরচালক 
(�শাঃ) 

৩০-৯-২০১৯ 
 

লেযমাূা ৩০-৯-১৯    - ৩  
অজষই ২২-৮-১৯    অিজষত 

৫.২ বাংলাাদশ জাতীু িডিজাাল 
 িকষাাকচার-এর েফাকাল পাু� য় 
িবক� েফাকাল পাু� কম ষকতষা িইাুাগ 
য় য়াুবাাাাা �কাশ 

েফাকাল পাু� য় 
িবক� েফাকাল 

পাু� িইাুাগ�ত 
য় য়াুবাাাাা 

�কািশত 

২ তািরখ পিরচালক 
(�শাাই) 

৩১-৭-২০১৯ লেযমাূা ৩১-৭-১৯     - ২ জইাব শােীই 
সলতাইা, 

ে�া�ামারেক 
িইাুাগ করা 

োুাব। 

অজষই ০৩-৯-১৯    অিজষত 

৫.৩ জই�াথ ষ াংি�ি ত� �কাশ (সরো 
�দাই) িবিধমালা, ২০১৭-এর িবিধ ৪ 
অনাাার “েডিজগাইাাড অিফাার” 
িইাুাগ য় য়াুবাাাাা �কাশ 

“েডিজগাইাাড 
অিফাার” 

িইাুাগ�ত য় 
য়াুবাাাাা 

�কািশত 

১ তািরখ পিরচালক 
(�শাাই) 

৩১-০৭-২০১৯ লেযমাূা ৩১-৭-১৯    - ১ জইাব শােীই 
সলতাইা, 

ে�া�ামারেক 
িইাুাগ করা 

োুাব। 

অজষই ০৩-৯-১৯    অিজষত 

 



 

-০৩- 
কায ষ্ ামর ইাম কম ষাসাদই সচক 

 
সচাকর

মাই 
একক 

 
বা�বাুাইর 
দািু��া� 
�ির/পদ 

২০১৯-২০২০ 
অথ ষববারর 
লেযমাূা 

বা�বাুই অ�গিত পিরবীেণ, ২০১৯-২০২০  মা� 

লেযমাূা/ 
অজষই 

১ম 
েকাুাা ষার 

২ু 
েকাুাা ষার 

৩ু 
েকাুাা ষার 

৪থ ষ 
েকাুাা ষার 

েমাা 
অজষই 

অিজষত মাই 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৬. �কা�র েোূ শুাচার........................... ৯ 
৬.১ �কা�র বািক ষক ্ু পিরক�ইা 
অনামাদই 

অনামািদত ্ু 
পিরক�ইা 

২ তািরখ �ক� 
পিরচালক 

১৬-০৮-১৯ লেযমাূা ১৬-৮-১৯    - ২  
অজষই ৪-৯-১৯    অিজষত 

৬.২ এিডিপ বা�বাুই অ�গিত অ�গিতর োর ১ % �ক� 
পিরচালক 

১০০% লেযমাূা ১০% ৩০% ৬০% ১০০% - ১  

অজষই ১০% ৩০% ৫৫% ৯১% অিজষত 
৬.৩ �কা�র বা�বাুই অ�গিত 
পিরদশ ষই/পিরবীেণ 

দািখল�ত 
�িতাবদই 

৩ াং�া �ক� 
পিরচালক 

৪ লেযমাূা ১ ১ ১ ১ ৪ ৩ িইধ ষািরত 
লেযমাূা 

অিজষত 
োুাব। 

অজষই ২ ২ ৬ কারাইা 
পিরিসিতাত 
া�ব েুিই। 

১০ 

৬.৪ �ক� পিরদশ ষই/পিরবীেণ 
�িতাবদাইর সপািরশ বা�বাুই 

বা�বাুাইর োর ৩ % �ক� 
পিরচালক 

১০০% লেযমাূা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% - ৩  

অজষই ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% অিজষত 
৭. ্ুাোূ শুাচার...................৭ 
৭.১ িপিপএ ২০০৬-এর ধারা ১১(২) য় 
িপিপ র ২০০৮-এর িবিধ ১৬(৬) 
অনযাুী ২০১৯-২০ অথ ষ ববারর ্ু-
পিরক�ইা য়াুবাাাাা �কাশ 

্ু-পিরক�ইা 
য়াুবাাাাা 

�কািশত 

৩ তািরখ ভাাার  
কম ষকতষা 

 

২০-০৭-১৯ লেযমাূা ২০-৭-১৯    - ৩  

অজষই ১৮-৭-১৯    অিজষত 

৭.২ া-োাাারর মা�াম ্ু 
কায ষাসাদই 

া-োাাের ্ু 
াস� 

৪ % ভাাার  
কম ষকতষা 

 

৫০% লেযমাূা ১০% ২০% ৩০% ৫০% ৫০% ৪  
অজষই ১০% ২০% ৩০% ৫০% ৫০% 

৮. ��তা য় জবাবিদিেতা শিরশালীকরণ…………………….  ১২ 
৮.১ �-�-োবা �দাই �িত�িত 
(িাএাজই চাা ষার) �ণুই য় বা�বাুই 

োবা �দাই 
�িত�িত �ণীত 

য় বা�বািুত 

২ তািরখ পিরচালক 
(�শাঃ) 

৩০-৮-২০১৯ 
৩১-৩-২০২০ 

লেযমাূা ৩০-৮-১৯ - ৩১-৩-২০ - - ২  
অজষই ৫-৭-১৯  ৩১-৩-২০  অিজষত 

৮.২ শাখা/অিধশাখা এবং অধীইস 
অিফা পিরদশ ষই 

পিরদশ ষই 
াস� 

২ াং�া মোপিরচালক ৪ লেযমাূা ১ ১ ১ ১ ৪ ২ িইধ ষািরত 
লেযমাূা 

অিজষত 
োুাব। 

অজষই ২ ২ ২ কারাইা 
পিরিসিতাত 
া�ব েুিই। 

৬ 

৮.৩ শাখা/অিধশাখা এবং অধীইস 
অিফাার পিরদশ ষই �িতাবদাইর 
সপািরশ বা�বাুই 

পিরদশ ষই 
�িতাবদাইর 

সপািরশ বা�বািুত 

২ % পিরচালক 
(�শাঃ) 

১০০% লেযমাূা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ২  
অজষই ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

৮.৪ ািচবালু িইাদ ষশমালা, ২০১৪ 
অনযাুী ইিথর ে�িণ িব�াাকরণ 

ইিথ ে�িণ 
িব�াা�ত 

২ % পিরচালক 
(�শাঃ) 

১০০% লেযমাূা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ২  
অজষই ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 



 

 

-০৪- 
 

কায ষ্ ামর ইাম কম ষাসাদই সচক 
 

সচাকর
মাই 

একক 
 

বা�বাুাইর 
দািু��া� 
�ির/পদ 

২০১৯-২০২০ 
অথ ষববারর 
লেযমাূা 

বা�বাুই অ�গিত পিরবীেণ, ২০১৯-২০২০  মা� 

লেযমাূা/ 
অজষই 

১ম 
েকাুাা ষার 

২ু 
েকাুাা ষার 

৩ু 
েকাুাা ষার 

৪থ ষ 
েকাুাা ষার 

েমাা 
অজষই 

অিজষত মাই 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৮.৫ ে�িণ িব�াা�ত ইিথ িবইিকরণ ইিথ িবইিি�ত ২ % পিরচালক 
(�শাঃ) 

১০০% লেযমাূা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ২  
অজষই ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

৮.৬ �ািত�ািইক গণশইাইী  াুাজই  �ািত�ািইক 
গণশইাইী 

 াুািজত 

২ াং�া মোপিরচালক ২ লেযমাূা ১ - - ১ ২ ২  
অজষই ১  ২ ১ ৪ 

৯.শুাচার াংি�ি এবংদই�িত �িতারাাধ াোুক অ�া� কায ষ্ ম……………..  ১৫ (অ�ািধকার িভিমাত নযইতম প চএ কায ষ্ ম) 
৯.১ পা�র াাএ ষিফাকশই িাা�ম 
অাাাামশই 

িাা�ম 
অাাাামশই�ত 

৩ তািরখ পিরচালক 
(িাএম)  

৩১-১২-২০১৯ লেযমাূা - ৩১-১২-১৯ - - - ৩  
অজষই -   ২২-৬-২০ অিজষত 

৯.২  িবএাএ া’র কম ষকাাার 
েোূ িবিভ� অিভাযাাগর জ� 
োলাাই চালকরণ   

অিভাযাাগর 
োলাাই চাল�ত   

২ তািরখ পিরচালক 
(�শাঃ) 

৩১-১২-২০১৯ লেযমাূা - ৩১-১২-১৯ - - - ২  
অজষই - ৩১-১২-১৯   অিজষত 

৯.৩  িবএাএ া‘র িইজ� েমাবাাল 
অযাপা চালকরণ 

েমাবাাল অযাপা 
চাল�ত   

২ তািরখ ে�া�ামার 
( ািাএ োল) 

৩১-১২-২০১৯ 
 

লেযমাূা - ৩১-১২-১৯ - - - ২  
অজষই - ৩১-১২-১৯   অিজষত 

৯.৪ দদাকর ো লাাই ই�র 
াামািজক েযাগাাযাগ মা�াম �চার 
য় ামাু ামাু য়াুবাাাাা 
 পাডা 

দদাকর ো 
লাাই �চার য় 
 পাডা�ত  

২ তািরখ ে�া�ামার 
( ািাএ োল) 

৩০-৯-২০১৯ 
 

লেযমাূা ৩০-৯-১৯    - ২  
অজষই ৩০-৮-১৮    অিজষত 

৯.৫  িবএাএ া‘র িাএাজই চাা ষার 
�ণুই/াংাশাধই  

িাএাজই চাা ষার 
�ণুই/াংাশাধই�ত 

২ তািরখ পিরচালক 
(�শাাই) 

৩০-৯-২০১৯ 
 

লেযমাূা ৩০-৯-১৯ - - - - ২  
অজষই ৫-৭-১৯    অিজষত 

৯.৬ িবএাএ া‘র িইধ ষািরত মাই 
বজাু রাখার িইিমম াাচতইতাসলক 
িভিডয় ৈতির য় �চার  

াাচতইতাসলক 
িভিডয় ৈতির য় 

�চার�ত 

২ তািরখ পিরচালক 
(�শাঃ) 

৩০-৯-২০১৯ 
 

লেযমাূা ৩০-৯-১৯    - ২  
অজষই ২৯-৮-১৯    অিজষত 

৯.৭ িবএাএ া‘র িইধ ষািরত মাই বজাু 
রাখার িইিমম গণাাচতইতাসলক 
কায ষ্ ম �েণ। 

গণাাচতইতাসলক 
কায ষ্ ম �েণ�ত  

২ তািরখ পিরচালক 
(িাএম) 

৩০-৯-২০১৯, 
৩১-১২-২০১৯, 
৩১-৩-২০২০, 
৩০-৬-২০২০ 

লেযমাূা ৩০-৯-১৯ ৩১-১২-১৯ ৩১-৩-২০ ৩০-৬-২০ - ২  
অজষই ২৯-৮-১৯ ৪-১২-১৯ ৯-১-২০ 

১৪-১-২০ 
২৯-১-২০ 

২৫-৪-২০ অিজষত 

 
 
 
 



 

 

-০৫- 
 

কায ষ্ ামর ইাম কম ষাসাদই সচক 
 

সচাকর
মাই 

একক 
 

বা�বাুাইর 
দািু��া� 
�ির/পদ 

২০১৯-২০২০ 
অথ ষববারর 
লেযমাূা 

বা�বাুই অ�গিত পিরবীেণ, ২০১৯-২০২০  মা� 

লেযমাূা/ 
অজষই 

১ম 
েকাুাা ষার 

২ু 
েকাুাা ষার 

৩ু 
েকাুাা ষার 

৪থ ষ 
েকাুাা ষার 

েমাা 
অজষই 

অিজষত মাই 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১০. শুাচার চচ ষার জ� �র�ার/�াণাদইা �দাই .............................. ৫ 
১০.১ শুাচার �র�ার �দাই �দম �র�ার ৩ তািরখ পিরচালক 

(�শাঃ) 
৩১-১২-২০১৯ 
৩০-০৬-২০২০ 

লেযমাূা - ৩১-১২-১৯ - ৩০-৬-২০ - ১.৫ িইধ ষািরত 
লেযমাূা 
 ংিশক 
অিজষত 
োুাব। 

অজষই - ২৪-১২-১৯  কারাইা 
পিরিসিতাত 
া�ব েুিই। 

 ংিশক 
অিজষত 

১০.২ ২০১৮-২০১৯ অথ ষববার 
শুাচার �র�ার�া�াদর তািলকা 
য়াুবাাাাা �কাশ 

�র�ার�া�াদর 
তািলকা 

য়াুবাাাাা 
�কািশত 

২ তািরখ ে�া�ামার 
( ািাএ োল) 

৩১-১২-২০১৯ 
৩০-০৬-২০২০ 

লেযমাূা - ৩১-১২-১৯ - ৩০-৬-২০ - ১.৫ িইধ ষািরত 
লেযমাূা 
 ংিশক 
অিজষত 
োুাব। 

অজষই - ২৪-১২-১৯  কারাইা 
পিরিসিতাত 
া�ব েুিই। 

 ংিশক 
অিজষত 

১১. অথ ষ বরা� .................................................................... ২ 
১১.১ শুাচার কম ষ-পিরক�ইাু অাভ ষর 
িবিভ� কায ষ্ ম বা�বাুাইর জ� 
বরা��ত অাথ ষর  নমািণক পিরমাণ 

বরা��ত অথ ষ ২ লে 
াাকা 

পিরচালক 
(�শাঃ) 

৫.০০ লে লেযমাূা ০১.০০ ০১.০০ ০১.০০ ০২.০০ ৫.০০ লে ১  
অজষই ১৬,০০০/- ১,৫২,৭২০/

- 
২০,০০০/- - ১,৮৮,৭২০/- 

১২. পিরবীেণ য় সূাুই……………………………. ৮ 

১২.১ দ�র/াংসো ককষক �ণীত জাতীু 
শুাচার েককশল কম-পিরক�ইা, 
২০১৯-২০২০ � -�-ম�ণালাু ে�রণ 
এবং য়াুবাাাাা   পালাডকরণ 

�ণীত কম ষ-
পিরক�ইা 

 পালাড�ত 

২ তািরখ পিরচালক 
(�শাঃ) 

২৫-৭-২০১৯ লেযমাূা ২৫-৭-১৯    - ২  

অজষই ২৯-৮-১৯    অিজষত 

১২.২ িইধ ষািরত ামাু ৈূমািাক 
পিরবীেণ �িতাবদই াংি�ি 
ম�ণালু/িবভাাগ দািখল য় � � 
য়াুবাাাাা  পালাডকরণ 

ৈূমািাক 
�িতাবদই 

দািখল�ত য় 
 পালাড�ত 

২ াং�া পিরচালক 
(�শাঃ) 

৪ লেযমাূা ১ ১ ১ ১ - ২  

অজষই ১ ১ ১ ১ অিজষত 

১২.৩  য়তাধীই  �িলক/মাঠ পয ষাাুর 
কায ষালু ককষক দািখল�ত জাতীু 
শুাচার েককশল কম ষ-পিরক�ইা য় 
পিরবীেণ �িতাবদাইর য়পর 
িফড�াক �দাই 

িফড�াক 
াভা/কম ষশালা 

অনি�ত 

৪ তািরখ পিরচালক 
(�শাঃ) 

৩০-৯-২০১৯, 
৩১-১২-২০১৯, 
৩১-৩-২০২০, 
৩০-৬-২০২০ 

লেযমাূা ৩০-৯-১৯ ৩১-১২-১৯ ৩১-৩-২০ ৩০-৬-২০ - ৪  

অজষই ২৯-৮-১৯ ৩-১২-১৯ ৩১-৩-২০ ১১-৬-২০ অিজষত 

২০১৯-২০২০ অথ ষববারর জাতীু শুাচার েককশল কম ষ-পিরক�ইা এবং পিরবীেণ কাঠাামাাত উি�িখত লেযমাূাাসাের িবএাএ া’র াংি�ি অংাশর কম ষকাাার ে�িোত েমাা অিজষত মাই  ৯৭  

িব:�:- েকাই ্িমাকর কায ষ্ ম �াযাজয ইা োল তার কারণ াংি�ি  াই/িবিধ/ইীিতমালা পয ষাালাচইা পব ষক মা� কলাাম উা�খ করাত োব। 
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