
 বফৌদ্ধ ধভীয় কল্যাণ ট্রাস্ট 

ধভ ম বফলয়ক ভন্ত্রণারয়  

 

NIS বফলয়ক কম মকাণ্ডের  ফাস্তফায়ন অগ্রগবি ংক্রান্ত ফাবল মক( জুরাই ২০১৬ - জুন, ২০১৭)বযফীক্ষণ প্রবিবফদন  
 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/ংস্থায নাভ:  বফৌদ্ধ ধভীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, ধভ ম বফলয়ক ভন্ত্রণারয় । 

কাম মক্রভ সূচক একক দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যবি/ 

প্রাবনক 

ইউবনট 

 

জুরাই ২০১৬-জুন ২০১৭ 

ভবয়য জন্য বযকল্পনা 

অগ্রগবি বযফীক্ষণ ভন্তব্য 

বববিবযখা 

(Baseline) 

জুন ২০১৬ 

রক্ষযভাত্রা  ১ভ 

বকায়াট মায 

জুরাই/১৬

ববে/১৬ 

২য় 

বকায়াট মায 

অবটা/১৬-

বডব/১৬ 

৩য় 

বকায়াট মায 

জানু/১৭ 

ভাচ ম/১৭ 

৪র্থ 

বকায়াট মায 

এবপ্রর/১৭ 

-জুন/১৭ 

 

 ১. প্রাতিষ্ঠাতিক ব্যবস্থা 

১.১ ননতিকিা কতমটি গঠন  ননতিকিা কতমটি গঠিি িাতরখ বচফ/ বফৌ: 

ধ:ক:ট্রা: 

 অবটফয 

২০১৬ 

রক্ষযভাত্রা অবটফয 

২০১৬ 

    

 

প্রকৃি অজমন অবটফয 

২০১৬ 

   

১.২  ননতিকিা কতমটির সভা আণ্ড াজন অনুতষ্ঠি সভা  

ংখ্যা 

  ৪ রক্ষযভাত্রা ০১ ০১ ০১ ০১  

প্রকৃি অজমন  ০১  ০১ 

১.৩ ননতিকিা কতমটির সুপাতরশ বাস্তবা ন অনুতষ্ঠি সভা ংখ্যা   ২ রক্ষযভাত্রা  ০১  ০১  

প্রকৃি অজমন  ০১  ০১ 

১.৪ শুদ্ধাচায বপাকার বয়ন্ট বনবয়াগ শুদ্ধাচায বপাকার বয়ন্ট 

বনবয়াগকৃি 
 

িাতরখ 
  ববেম্বয    

২০১৬ 

রক্ষযভাত্রা ববেম্বয    

২০১৬ 
    

 

প্রকৃি অজমন ববেম্বয    

২০১৬ 

   

১.৪ শুদ্ধাচায বপাকার বয়বন্টয দাবয়ত্ব কিমব্য 

বনধাযণ ও কভ মফন্টবন অন্তভুিকযণ 

শুদ্ধাচায বপাকার বয়বন্টয 

দাবয়ত্ব কিমব্য বনধাযণ ও 

কভ মফন্টবন অন্তভুি  

 

িাতরখ 

  নববম্বয 

২০১৬ 

রক্ষযভাত্রা  নববম্বয 

২০১৬ 

   

প্রকৃি অজমন  নববম্বয 

২০১৬ 

  

২. বচিনিা বৃবদ্ধ 

২.১ শুদ্ধাচায কভ মবকৌর ফাস্তফায়বন কভকিমাবদয 

বচিনিা বৃবদ্ধমূরক প্রবক্ষণ প্রদান 

অনুবিি বা     

০২ 

রক্ষযভাত্রা  

 

 

১ 

  

১ 

 

 

প্রকৃি অজমন  ১  ১ 

২.২ অন দ্যা জফ প্রবক্ষণ  অন্যান্য প্রবক্ষবণ 

জািীয় শুদ্ধাচায বকৌর অন্তভুিকযণ 

প্রবক্ষণাথী  ংখ্যা বচফ/ বফৌ: 

ধ:ক:ট্রা: 

 ৪ রক্ষযভাত্রা  ৪ 

 

  

প্রকৃি অজমন  ৪ 

 

  



কাম মক্রভ সূচক একক দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যবি/ 

প্রাবনক 

ইউবনট 

 

জুরাই ২০১৬-জুন ২০১৭ 

ভবয়য জন্য বযকল্পনা 

অগ্রগবি বযফীক্ষণ ভন্তব্য 

বববিবযখা 

(Baseline) 

জুন ২০১৬ 

রক্ষযভাত্রা  ১ভ 

বকায়াট মায 

জুরাই/১৬

ববে/১৬ 

২য় 

বকায়াট মায 

অবটা/১৬-

বডব/১৬ 

৩য় 

বকায়াট মায 

জানু/১৭ 

ভাচ ম/১৭ 

৪র্থ 

বকায়াট মায 

এবপ্রর/১৭ 

-জুন/১৭ 

 

৩. শুদ্ধাচার চচ মার জন্য প্রণ্ডনাদনা প্রদান 

৩.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান 

 

প্রদত্ত পুরস্কার ংখ্যা    রক্ষযভাত্রা      

প্রকৃি অজমন     

৪. ই-গবন্যমা ও বফায ভান উন্নীিকযণ 

৪.১ বযফবিমি পযম্যাবট বটিবজন চাট মাড 

ফাস্তফায়ন  

 

বযফবিমি পযম্যাবট 

বটিবজন চাট মাড 

ওবয়ফাইবট প্রকাবি 

িাবযখ   বডবম্বয 

২০১৬ 

রক্ষযভাত্রা  বডবম্বয 

২০১৬ 

   

প্রকৃি অজমন  বডবম্বয 

২০১৬ 

  

৪.২  ই-বটন্ডায চালুকযণ ই-বটন্ডায চালুকৃি 

 

িাতরখ    রক্ষযভাত্রা      

প্রকৃি অজমন     

৪.৩ দযত্র/বকাবটন আহ্বান ওবয়ফাইবট 

প্রকা 

দযত্র/বকাবটন আহ্বান 

ওবয়ফাইবট প্রকাবি 

িাতরখ   জানুয়াযী 

২০১৭ 

রক্ষযভাত্রা      

প্রকৃি অজমন     

৪.৪ বববডও কনপাবযন্স অনুবিি বববডও কনপাবযন্স ংখ্যা    রক্ষযভাত্রা      

প্রকৃি অজমন     

৫. স্বচ্ছািা ও জফাফবদবিা 

৫.১ অবববমাগ ব্যফস্থানায জন্য অবববমাগ 

বনষ্পবি কভ মকিমা (অবনক) বনবয়াগ 

 

অবনক বনবয়াগকৃি িাতরখ   ববেম্বয 

২০১৬ 

রক্ষযভাত্রা ববেম্বয 

২০১৬ 

    

প্রকৃি অজমন ববেম্বয 

২০১৬ 

   

৫.২ দ্রুিিভ ভবয় অবববমাগ বনষ্পবি ংবিষ্ট 

ব্যবিবক অফবিকযণ 

অবববমাগ বনষ্পবি ংবিষ্ট 

ব্যবি অফবি 

বদন    ৭ কভ ম 

বদফ 

রক্ষযভাত্রা     বকান 

অবববমাগ 

াওয়া 

মায়বন 

প্রকৃি অজমন     

৫.৩ িথ্য অবধকায আইবনয আওিায় 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকিমা ভবনানয়ন ও আবর 

কভ মকিমা বনবয়াগ 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকিমা ভবনানীি 

ও আবর কভ মকিমা বনবয়াগকৃি 

িাবযখ   ববেম্বয 

২০১৬ 

রক্ষযভাত্রা ববেম্বয 

২০১৬ 

    

প্রকৃি অজমন ববেম্বয 

২০১৬ 

   

৫.৪ িথ্য অবধকায আইবনয আওিায় 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকিমা নাভ ওবয়ফাইবট প্রকা 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকিমা নাভ ও 

ঠিকানা ওবয়ফাইবট প্রকাবি 

বদন   ৭ কভ ম 

বদফ 

রক্ষযভাত্রা      

চরভান 
প্রকৃি অজমন     

৫.৫ স্বপ্রবনাবদি িথ্য প্রকা বনবদ মবকা প্রনয়ণ 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকিমা নাভ ওবয়ফাইবট প্রকা 

িথ্য প্রকা বনবদ মবকা 

ওবয়ফাইবট প্রকাবি 

 

িাবযখ 

  বডবম্বয 

২০১৬ 

রক্ষযভাত্রা বডবম্বয 

২০১৬ 

   ওবয়ফা

ইবট 

প্রকাবি প্রকৃি অজমন বডবম্বয 

২০১৬ 

   

৬. উদ্ভাফনী উবদ্যাগ 



কাম মক্রভ সূচক একক দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যবি/ 

প্রাবনক 

ইউবনট 

 

জুরাই ২০১৬-জুন ২০১৭ 

ভবয়য জন্য বযকল্পনা 

অগ্রগবি বযফীক্ষণ ভন্তব্য 

বববিবযখা 

(Baseline) 

জুন ২০১৬ 

রক্ষযভাত্রা  ১ভ 

বকায়াট মায 

জুরাই/১৬

ববে/১৬ 

২য় 

বকায়াট মায 

অবটা/১৬-

বডব/১৬ 

৩য় 

বকায়াট মায 

জানু/১৭ 

ভাচ ম/১৭ 

৪র্থ 

বকায়াট মায 

এবপ্রর/১৭ 

-জুন/১৭ 

 

৬.১ ইবনাববন টিভ গঠন ইবনাববন টিভ গঠিি িাবযখ    

ববেম্বয 

২০১৬ 

রক্ষযভাত্রা ববেম্বয 

২০১৬ 

    

চরভান 

প্রকৃি অজমন ববেম্বয 

২০১৬ 

   

৬.১ ইবনাববন টিভ কর্রিমক উস্থাবি উদ্ভাফনী 

ধাযণা (Innovative Idea) ফাস্তফায়ন 

উদ্ভাফনী ধাযণা ফাস্তফাবয়ি ংখ্যা   ০১ রক্ষযভাত্রা     ০১ ওবয়ফ-

াইবট 

অনুদাবনয 

আবফদন 

ত্র প্রকা 

প্রকৃি অজমন     ০১ 

৭. কাম মারবয়য শুদ্ধাচায ংবিষ্ট বমবকান কাম মক্রভ ( কাম মারয় প্রধান ও কবভটি কর্তমক বনধাবযি) 

৭.১       রক্ষযভাত্রা      

প্রকৃি অজমন     

৭.১       রক্ষযভাত্রা      

প্রকৃি অজমন     

৮. ফাবজট ফযাদ্দ 

৮.১ শুদ্ধাচায ংক্রান্ত বফববন্ন কমযক্রভ ফাস্তফায়বনয 

জন্য আনুভাবনক (Indicative) ফাবজট ফযাদ্দ  

যফযাদ্দকৃি অথ ম রক্ষ টাকা    

  - 

রক্ষযভাত্রা      

প্রকৃি অজমন     

৯. বযফীক্ষণ  

৯.১ শুদ্ধাচায বকৌর কভ ম বযকল্পনা  ও 

বযফীক্ষণ কাঠাবভা প্রনয়ণ 

 

বযফীক্ষণ কাঠাবভা প্রণীি 

 

িাবযখ   ববেম্বয 

২০১৬ 

রক্ষযভাত্রা ববেম্বয 

২০১৬ 

    

প্রকৃি অজমন ববেম্বয 

২০১৬ 

   

৯.২ উধ মিন কাম মারবয় বযফীক্ষণ প্রবিবফদন 

দাবখর 

 

বযফীক্ষণ প্রবিবফদন 

দাবখরকৃি  

 

ংখ্যা   ৪ রক্ষযভাত্রা ১ ১ ১ ১  

প্রকৃি অজমন ১ 

 

১ 

 

      ১ ১ 

 

                          
                       জয় দি ফড়ুয়া                                                                                                                                                                                                                                                                

বচফ  

                   বফৌদ্ধ ধভীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।   


