
 
 

গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
�ালািন ও খিনজ স�দ িবভাগ 

িবে�ারক পিরদ�র 
 

িবে�ারক পিরদ�েরর জাতীয় ��াচার �কৗশল কম �পিরক�না, ২০২১-২০২২ এর ��মািসক (�লাই-�সে��র, ২০২১) অ�গিত �িতেবদন 
 

কায ��েমর নাম কম �স�াদন 
�চক 

 

�চেকর মান একক 
 

বা�বায়েনর 
দািয়��া� 
�ি�/পদ 

২০২১-২০২২ 
অথ �বছেরর 
ল��মা�া 

বা�বায়ন অ�গিত পিরবী�ণ, ২০২১-২০২২ ম�� 

ল��মা�া/ 
অজ�ন 

১ম �কায়াট �ার ২য় 
�কায়াট �ার 

৩য় 
�কায়াট �ার 

৪থ � 
�কায়াট �ার 

�মাট অজ�ন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৪ 
১. �ািত�ািনক �ব�া……………………………….....  

১.১ �নিতকতা কিম�র সভা আেয়াজন সভা আেয়ািজত ৪ সং�া �ফাকাল পেয়� ৪ ল��মা�া ১ ১ ১ ১   

অজ�ন ১    ১ 
১.২ �নিতকতা কিম�র সভার িস�া� 
বা�বায়ন 

বা�বািয়ত 
িস�া� 

৬ % �ফাকাল পেয়� ১০০% ল��মা�া ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%   

অজ�ন ১০০%    ১০০% 

১.৩ �শাসন �িত�ার িনিম� অংশীজেনর 
(stakeholders) অংশ�হেণ  সভা 

অ�ি�ত সভা ২ সং�া �ধান িবে�ারক 
পিরদশ �ক 

২ ল��মা�া  ১ ১    
অজ�ন      

১.৪ ��াচার সং�া� �িশ�ণ আেয়াজন �িশ�ণ 
আেয়ািজত 

  ২ সং�া �ধান িবে�ারক 
পিরদশ �ক 

২ ল��মা�া  ১�  
(১৫ জন) 

 ১� 
(১৫ জন) 

  

অজ�ন      
১.৫ কম �-পিরেবশ উ�য়ন  
(১) �া��িবিধ অ�সরেণর জ� পির�ার 
পির��তার কায ��ম �ি� 
(২) অেকেজা মালামাল িবন�করণ 
(৩) নিথ িবন�করণ 

উ�ত কম �-
পিরেবশ 

    ২ সং�া ও 
তািরখ 

�ধান িবে�ারক 
পিরদশ �ক 

৩ 
ও 

৩০/৬/২০২২ 

ল��মা�া    ৩� 
৩০/৬/২০২২ 

 সংলাগ-ক 

অজ�ন      

১.৬ জাতীয় ��াচার �কৗশল 
কম �পিরক�না, ২০২১-২২ ও ��মািসক 
পিরবী�ণ �িতেবদন সংি�� ম�ণালেয় 
দািখল ও � � ওেয়বসাইেট 
আপেলাডকরণ 

কম �পিরক�না  
ও ��মািসক 
�িতেবদন 

দািখল�ত ও 
আপেলাড�ত 

    ১ তািরখ �ফাকাল পেয়� ০৬/১০/২১ 
০৬/০১/২২ 
০৬/৪/২২ 
০৬/৭/২২ 

ল��মা�া ০৬/১০/২১ ০৬/০১/২২ ০৬/৪/২২ ০৬/৭/২২   
অজ�ন ০৬/১০/২১    ০৬/১০/২১ 

১.৭ আওতাধীন  আ�িলক/ মাঠ পয �ােয়র 
কায �ালয় (�েযাজ� ��ে�) ক��ক 
দািখল�ত জাতীয় ��াচার �কৗশল 
কম �পিরক�না ও পিরবী�ণ  �িতেবদেনর 
ওপর িফড�াক �দান  

িফড�াক 
সভা/কম �শালা 

অ�ি�ত 

   ৪ তািরখ �ধান িবে�ারক 
পিরদশ �ক 

৩০/১০/২১ 
৩০/০১/২২ 
৩০/৪/২২ 
৩০/৭/২২ 

ল��মা�া ৩০/১০/২১ ৩০/০১/২২ ৩০/৪/২২ ৩০/৭/২২   

অ�জন      

১.৮ ��াচার �র�ার �দান এবং 
�র�ার�া�েদর তািলকা ওেয়বসাইেট 
�কাশ 
 

�দ� �র�ার     ১ তািরখ �ধান িবে�ারক 
পিরদশ �ক ও 

�ফাকাল পেয়� 

২০/৬/২০২২        
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কায ��েমর নাম কম �স�াদন 
�চক 

 

�চেকর মান একক 
 

বা�বায়েনর 
দািয়��া� 
�ি�/পদ 

২০২১-২০২২ 
অথ �বছেরর 
ল��মা�া 

বা�বায়ন অ�গিত পিরবী�ণ, ২০২১-২০২২ ম�� 

ল��মা�া/ 
অজ�ন 

১ম �কায়াট �ার ২য় 
�কায়াট �ার 

৩য় 
�কায়াট �ার 

৪থ � 
�কায়াট �ার 

�মাট অজ�ন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৪ 
২.  আিথ �ক �ব�াপনা উ�য়ন ........................................................................  
২.১ ২০২১-২২ অথ � বছেরর �য়-পিরক�না 
পিরক�না  (�কে�র  অ�েমািদত বািষ �ক 
�য় পিরক�নাসহ)   ওেয়বসাইেট �কাশ 

�য়-পিরক�না 
ওেয়বসাইেট 

�কািশত 

২ তািরখ �ফাকাল পেয়� ০৭/৭/২১ ল��মা�া ০৭/৭/২১      
অজ�ন ০১/৭/২১    ০১/৭/২১ 

২.২ �কে�র PSC ও PIC সভা 
আেয়াজন  

সভা আেয়ািজত ২ সং�া   ল��মা�া      �ক� �নই 
অজ�ন      

২.৩ বািষ �ক উ�য়ন কম ��িচ বা�বায়ন বািষ �ক উ�য়ন 
কম ��িচ 
বা�বািয়ত 

   ২ %   ল��মা�া      �ক� �নই 

অজ�ন      

২.৪ �ক� সমাি� �শেষ �কে�র স�দ 
(যানবাহন, কি�উটার, আসবাবপ� 
ইত�ািদ) �মাতােবক হ�া�র করা 

�কে�র স�দ 
িবিধ �মাতােবক 

হ�া�িরত 

    ২ তািরখ   ল��মা�া      �ক� �নই 
অজ�ন      

৩.১ ফায়ার ফাই�ং মহড়ার আেয়াজন মহড়া 
আেয়ািজত 

৬ তািরখ �ফাকাল পেয়� ০৫/৯/২০২১ 
০৫/১০/২০২১ 
০৫/০১/২০২২ 
০৫/৪/২০২২ 

ল��মা�া ০৫/৯/২১ ০৫/১০/২১ ০৫/০১/২২ ০৫/৪/২২   
অজ�ন ২৭/৯/২১    ২৭/৯/২১ 

৩.২ িস�েজন চাট �ার অ�যায়ী ফাইল 
িন�ি�করণ মিনটিরং 
 

ফাইল 
িন�ি��ত 

৬ % িস�েজন চাট �ার 
অ�যায়ী দািয়��া� 

কম �কত�া 

১০০% ল��মা�া ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%   
অজ�ন ১০০%    ১০০% 

৩.৩ লাইেস� িবহীন অৈবধ কায ��ম বে� 
িনয়িমত তদারিক ও পিরদশ �ন 

িনয়িমত 
তদারিক ও 
পিরদশ �ন�ত 

৬ সং�া �ধান িবে�ারক 
পিরদশ �ক 

৪ ল��মা�া ১ ১ ১ ১   
অজ�ন ১    ১ 

৩.৪ গািড়র �ালািন �বহােরর স�ক 
পয �েব�ণ 

স�ক 
পয �েব�ণ 

৬ তািরখ �ফাকাল পেয়� ০৫/৮/২০২১ 
০৫/১০/২০২১ 
০৫/০১/২০২২ 
০৫/৪/২০২২ 

ল��মা�া ০৫/৮/২০২১ ০৫/১০/২০২১ ০৫/০১/২০২২ ০৫/৪/২০২২   
অ�জন ০৫/৮/২০২১    ০৫/৮/২০২১ 

৩.৫ অিভেযাগ �িতকােরর পদে�প �হণ অিভেযাগ 
�িতকােরর  

পদে�প �হীত 

৬ % �ফাকাল পেয়�, 
িজআরএস 

১০০% ল��মা�া ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%   
অজ�ন ১০০%    ১০০% 

             িব:�:- �কান �িমেকর কায ��ম �েযাজ� না হেল তার কারণ ম�� কলােম উে�খ করেত হেব। 

 

 
 (আ�ল কালাম আজাদ) 

�ধান িবে�ারক পিরদশ �ক, বাংলােদশ 
�টিলেফান: ২২২২২৫২৫৮   

 


