
 

   /                            -        ও                              , ২০১৭-২০১৮ 

 

   /         :  প্রফাী কল্যাণ ব্াাংক।                                   /           : আর্থ িক প্রর্িষ্ঠান র্ফবাগ, অথ ি ভন্ত্রণারয়।  
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১.১                                    ননর্িকিা 

কর্ভটি 
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১.২                                                         % াংর্িষ্ট 
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র্ফবাগ মূ 
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৩.১ আর্থ িক, প্রার্নক ও ব্ফার্য়ক ক্ষভিায 

াংশাধন ও র্যভাজিন 

 

আইন ারনাগাদ/াংশাধন াংখ্যা াংর্িষ্ট 

র্ফবাগ মূ 

-- ০১         -- -- -- ০১  

              

৪. শুদ্ধাচায চচ িায জন্য প্রশণাদনা প্রদান 

৪.১ Ôky×vPvi পুযস্কায cÖ`vb bxwZgvjv, 2017Õ-

এ              শুদ্ধাচায পুযস্কায প্রদান 

 

প্রদত্ত পুযস্কায      পুযষ্কায 

প্রদাশনয জন্য 

গঠিি কর্ভটি  

 

০৩ ০৪         -- -- -- ০৪  

             



 

           এ            

   / 

        

      

 

        

২০১৬-

২০১৭ 

২০১৭-

২০১৮ 

        

        

             , ২০১৭-২০১৮     

       / 

    

     

১  

          

   /১৭-

    /১৭ 

২  

          

    /১৭- 

    /১৭ 

৩  

          

   /১৮- 

    /১৮ 

৪   

          

এ  /১৮- 

  /১৮ 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 
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 -    /এ এ এ -এ  

           কৃি র্ফলয় 

% প্রফাী কল্যাণ 

ব্াাংক 

১০০% ১০০%         ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  

             

৫.২            (                  

    )           অনরাইন         

আ      

      অনরাইন 

        

     প্রফাী কল্যাণ 

ব্াাংক 

-- ০১         -- -- -- ০১  

    

     

    

৫.৩ দপ্তয/াংস্থায়  -                    ই-পাইশর নর্থ র্নষ্পর্ত্তকৃি িার্যখ প্রফাী কল্যাণ 

ব্াাংক 

-- ৩০.০৬.১৮         -- -- -- ০১  

             

৫.৪                             ইউর্নশকাড ব্ফায কশয 

কাম িম্পাদন  

% প্রফাী কল্যাণ 

ব্াাংক 

-- ৬০%         ১৫% ১৫% ১৫% ১৫%  

             

৫.৫ ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ কর্তিক ২০১৬-১৭ অথ িফছশযয 

ফার্ল িক কভ িাংস্থান চুর্িশি ফর্ণ িি  িার্রকা 

অনুমায়ী দপ্তয/াংস্থায জন্য প্রশমাজয কভশক্ষ দুটি 

কশয অনরাইন সফা চালু কযা 

ন্যযনিভ দুটি অনরাইন সফা 

চালুকৃি 

     প্রফাী 

কল্যাণ 

ব্াাংক 
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-- -- ০১ --  
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% াধাযণ সফা 

র্ফবাগ 
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৫.৭                                                      

        

      প্রফাী কল্যাণ 

ব্াাংক 

-- ৩০.০৯.১৭         ০১ -- -- --  

             

৬.                                    ও                    

 

৬.১ দপ্তয/াংস্থা কর্তিক ফার্ল িক উদ্ভাফনী 

কভ ির্যকল্পনা ২০১৭-১৮ প্রণয়ন 

উদ্ভাফনী কভ ির্যকল্পনা 

প্রণীি 

      ইশনাশবন 

টিভ 

-- ১৫.০১.১৮         -- ০১ -- --  

             

৬.২ দপ্তয/াংস্থা কর্তিক ২০১৭ াশরয  ফার্ল িক 

উদ্ভাফনী কভ ির্যকল্পনা অনুমায়ী কভশক্ষ দুটি 

উদ্ভাফনী উশযাগ ফাস্তফায়ন  

                   ণা       ইশনাশবন 

টিভ 

-- ৩০.১২.১৭         -- ০২ -- --  

    

     

    

৬.৩ দপ্তয/াংস্থায কভশক্ষ একটি কশয  সফা 

দ্ধর্ি জীকযশণয উশযাগ গ্রণ 

সফা দ্ধর্ি জীকযণকৃি       প্রফাী কল্যাণ  

ব্াাংক 
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সপাকার 

শয়ন্ট 
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৭.৩ অর্ডট আর্ত্ত র্নষ্পর্ত্তকযণ র্নষ্পর্ত্তকৃি অর্ডট আর্ত্ত  

 

% অর্ডট র্ফবাগ ৫০% ৫০%         ১০% ১০% ১৫% ১৫%  

             

৭.৪                             (    : 

              ,        ,       )     

                  র্জআযএ 

সপাকার 

শয়ন্ট 

-- ০২         -- ০১ -- ০১  

    

     

    

৭.৫ দপ্তয/াংস্থায দুনীর্িয সক্ষত্রমূ (Grey 

Area) র্চর্িিকযণ 

র্চর্িি সক্ষত্রমূ      ননর্িকিা 

কর্ভটি 

-- ০১         -- -- ০১ --  

             

৭.৬           আ     আও             

                       

                  

    

      দার্য়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ িকিিা 

-- ৩১.১২.১৭         -- ০১ -- --  

             

৮.                               /             (           ) 

৮.১ প্রশমাজয নয় 

 

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

             

৯.    /                                                           

৯.১ যকাযী কভ িচাযী আচযণ র্ফর্ধভারা ১৯৭৯ 

ম্পশকি প্রর্ক্ষণ/অফর্িকযণ 

প্রর্ক্ষণাথী াংখ্যা প্রর্ক্ষণ 

র্ফবাগ 

-- ১২০         ৩০ ৩০ ৩০ ৩০  

             

৯.২ ইনশবন্টযী সযর্জস্টায চালুকযণ/ 

ারনাগাদকযণ 

 সযর্জষ্টায চালুকযশণয / 

ারনাগাদকযশণয িার্যখ 

িার্যখ াধাযণ সফা 

র্ফবাগ 

-- ৩১.০৯.১৭         ০১ -- -- --  

             

১০. অথ ি ফযাদ্দ 

১০.১ শুদ্ধাচায াংক্রান্ত র্ফর্বন্ন কাম িক্রভ 

ফাস্তফায়শনয জন্য আনুভার্নক (Indicative) 

             

ফযাদ্দকৃি অথ ি রক্ষ টাকা ফাশজট ও 

ব্য় র্নয়ন্ত্রণ 

র্ফবাগ 

০.২৫ ২.০০ 

রক্ষ 

        ২.০০ -- -- --  
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

১১.      ক্ষণ 

১১.১                       -        ও 

                             

     ক্ষ               তারিখ নৈরতকতা 

করিটি 

৩০.০৬.১৬ ১৩.০৭.১৭         ০১ -- -- --  

             

১১.২                       -        ও 

বাস্তবায়ৈ                       /       

      

                

        

     নৈরতকতা 

করিটি 

০৪ ০৪         ০১ ০১ ০১ ০১  

             

১১.৩ আওতাধীৈ      র্ যায়য়ি                 

                -        ও বাস্তবায়ৈ 

                     

     ক্ষ               তারিখ নৈরতকতা 

করিটি 

৩০.০৬.১৬ ১৩.০৭.১৭         ০১ -- -- --  
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