
 

 

 দপ্তর/সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা, ২০২০-২০২১ পরররশষ্ট   

দপ্তর/সংস্থার নার্: প্রবাসী কল্যাণ ব্াংক 

 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারন  ব্যবস্থা………………………………৮ 

১.১ ননরত তা  রর্টির সভা অনুরষ্ঠত সভা ৪ সংখ্যা কমিটি প্রধান ৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.২ ননরত তা  রর্টির 

সভার রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত 

রসদ্ধান্ত 

৪ % কমিটি প্রধান ১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

২. দক্ষ্তা ও ননরত তার উন্নয়ন……………………..…. ১০ 

২.১ সুশাসন প্রমিষ্ঠার মনমিত 

অংশীজমনর অংশগ্রহমণ  

সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ২ সংখ্যা কমিটি প্রধান ৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

২.২ অংশীজমনর অংশগ্রহমণ  

সভার মসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত 

রসদ্ধান্ত 

২ % কমিটি প্রধান ১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

২.৩  র্ ম তমা- র্ মচারীকদর 

অংশগ্রহমণ চাকমর সংক্রান্ত 

মবমিন্ন প্ররশক্ষ্ণ আময়াজন 

প্ররশক্ষ্ণার্ী ৩ 

 

সংখ্যা মবিাগীয় 

প্রধান, 

িানব সম্পদ 

মবিাগ 

২০০ লক্ষ্যর্াত্রা ৫০ ৫০ ৫০ ৫০    

অজমন      

২.৪  র্ ম তমা- র্ মচারীকদর 

অংশগ্রহমণ সুশাসন সংক্রান্ত 

প্ররশক্ষ্ণ আময়াজন 

প্ররশক্ষ্ণার্ী ৩ সংখ্যা মবিাগীয় 

প্রধান, 

িানব সম্পদ 

মবিাগ 

২০০ লক্ষ্যর্াত্রা ৫০ ৫০ ৫০ ৫০   

 

 

অজমন      

৩. শুদ্ধাচার প্ররতষ্ঠায় সহায়  আইন/রবরি/নীরতর্ালা/ম্যানুয়াল ও প্রজ্ঞাপন/পররপত্র-এর বাস্তবায়ন এবং প্রমর্াজয কক্ষ্মত্র খসড়া প্রণয়ন………….১০ 

৩.১ আমথ িক প প্রশাসমনক 

ক্ষিিা প্রয়য়াগ  

সকল মনব িাহী 

কি িকিিা  

৫ % সকল মনব িাহী 

প শাখা প্রধান 

১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

৩.২  গ্রীণ ব্াংমকং   

       নীমিিালা – 

       বাস্তবায় 

 

 

সকল 

কি িকিিা প 

কি িচারী 

৫ % সকল 

মবিাগীয় 

প্রধান এবং 

শাখা প্রধান  

 

১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

 

 



 

 

 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

 

৪. পয়য়বসাইয়ে সসবাবক্স হালনাগাদকরণ.................................৮ 

৪.১ সসবা সংক্রান্ত সোল মি 

নস্বরসমূহ স্ব স্ব তথ্য 

বাতায়মন দৃশ্যিানকরণ 

িথ্য বািায়য়ন 

দৃশ্যিানকৃি 

১ তাররখ মবিাগীয় প্রধান, 

শাখা মনয়ন্ত্রণ প 

উন্নয়ন মবিাগ 

৩০.০৯.২০ 

৩১.১২.২০ 

৩১.০৩.২১ 

৩১.০৬.২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০.০৯.২০ ৩১.১২.২০ ৩১.০৩.২১ 

 

৩১.০৬.২১    

অজমন      

৪.২ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্ 

শুদ্ধাচার কসবাবক্স 

হালনাগাদ রণ 

কসবাবক্স 

হালনাগাদকৃত 

২ িামরখ মবিাগীয় প্রধান, 

িানব সম্পদ 

মবিাগ 

৩০.০৯.২০ 

৩১.১২.২০ 

৩১.০৩.২১ 

৩১.০৬.২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০.০৯.২০ ৩১.১২.২০ ৩১.০৩.২১ ৩১.০৬.২১    

অজমন      

৪.৩ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্ তথ্য 

অরি ার   কসবাবক্স 

হালনাগাদ রণ 

কসবাবক্স 

হালনাগাদকৃত 

২ তাররখ মবিাগীয় প্রধান 

(সকল) 

৩০.০৯.২০ 

৩১.১২.২০ 

৩১.০৩.২১ 

৩১.০৬.২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০.০৯.২০ ৩১.১২.২০ ৩১.০৩.২১ ৩১.০৬.২১    

অজমন      

৪.৪ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্র 

অরভমর্াগ প্ররত ার ব্যবস্থা  

কসবাবক্স হালনাগাদ রণ 

ওময়বসাইমর্ 

হালনাগাদকৃত 

২ তাররখ মবিাগীয় প্রধান, 

িানব সম্পদ 

মবিাগ 

৩০.০৯.২০ 

৩১.১২.২০ 

৩১.০৩.২১ 

৩১.০৬.২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০.০৯.২০ ৩১.১২.২০ ৩১.০৩.২১ ৩১.০৬.২১     

অজমন      

৪.৫ স্বপ্রয়ণামদিিায়ব 

প্রকাশয় াগ্য িথ্য হালনাগাদ 

কয়র পয়য়বসাইয়ে প্রকাশ 

হালনাগাদকৃি 

মনয়দ িমশকা 

পয়য়বসাইয়ে 

প্রকামশি 

১ িামরখ মবিাগীয় প্রধান 

(সকল) 

৩০.০৯.২০ 

৩১.১২.২০ 

৩১.০৩.২১ 

৩১.০৬.২১ 

লক্ষযিাত্রা ৩০.০৯.২০ ৩১.১২.২০ ৩১.০৩.২১ ৩১.০৬.২১    

অর্িন        

৫. সুশাসন প্রমিষ্ঠা……………………………..৬ 

৫.১ উত্তর্ চচ মার তারল া 

প্রণয়ন  মর স্ব স্ব 

িন্ত্রণালয়/রবভামগ কপ্ররণ 

 

উত্তর্ চচ মার 

তারল া 

কপ্রররত 

৩ তাররখ মবিাগীয় প্রধান, 

িানব সম্পদ 

মবিাগ 

৩০.০৯.২০ 

৩১.১২.২০ 

৩১.০৩.২১ 

৩১.০৬.২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০.০৯.২০ ৩১.১২.২০ ৩১.০৩.২১ ৩১.০৬.২১    

অজমন      

৫.২ অনলাইন রসমেমর্ 

অরভমর্াগ রনষ্পরত্ত রণ 

 

 

 

 

অরভমর্াগ 

রনষ্পরত্তকৃত 

৩ % মবিাগীয় প্রধান, 

িানব সম্পদ 

মবিাগ 

৩০.০৯.২০ 

৩১.১২.২০ 

৩১.০৩.২১ 

৩১.০৬.২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০.০৯.২০ ৩১.১২.২০ ৩১.০৩.২১ ৩১.০৩.২১     

অজমন      



 

 

 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

 

 

৬. প্রকয়ের সক্ষয়ত্র শুদ্ধাচার...........................৬ 

৬.১ প্রকয়ের বারষ ম  ক্রয় 

পরর ল্পনা অনুমর্াদন 

অনুমর্ারদত 

ক্রয় পরর ল্পনা 

২ তাররখ   লক্ষ্যর্াত্রা       অত্র ব্াংয়কর সক্ষয়ত্র 

প্রকে প্রয় ার্য নয় অজমন      

৬.২ প্র মল্পর বাস্তবায়ন 

অগ্রগরত পররদশ মন/পররবীক্ষ্ণ 

দারখলকৃত 

প্ররতমবদন 

২ সংখ্যা   লক্ষ্যর্াত্রা       অত্র ব্াংয়কর সক্ষয়ত্র 

প্রকে প্রয় ার্য নয় 
অজমন      

৬.৩ প্র ল্প 

পররদশ মন/পররবীক্ষ্ণ 

প্ররতমবদমনর সুপাররশ 

বাস্তবায়ন 

বাস্তবায়মনর 

হার 

২ %   লক্ষ্যর্াত্রা       অত্র ব্াংয়কর সক্ষয়ত্র 

প্রকে প্রয় ার্য নয় 
অজমন      

৭. ক্রয়য়ক্ষয়ত্র শুদ্ধাচার...................৭  

৭.১ রপরপএ ২০০৬-এর িারা 

১১(২) ও রপরপআর ২০০৮-

এর রবরি ১৬(৬) অনুর্ায়ী 

২০২০-২১ অথ ি বছয়রর ক্রয়-

পরর ল্পনা  পয়য়বসাইয়ে 

প্রকাশ 

ক্রয়-

পরর ল্পনা 

পয়য়বসাইয়ে 

প্রকামশি 

৩ তাররখ মবিাগীয় প্রধান 

সাধারণ সসবা 

মবিাগ 

৩১.০৭.২০ লক্ষ্যর্াত্রা ৩১.০৭.২০ ------- ------ ----    

অজমন      

৭.২ ই-সেন্ডায়রর র্াধ্যমর্ 

ক্রয় ার্ ম সম্পাদন 

ই-কর্ন্ডাসর ক্রয় 

সম্পন্ন 

৪ % মবিাগীয় প্রধান 

সাধারণ সসবা 

মবিাগ 

৪০%  লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

৮. স্বচ্ছতা ও জবাবরদরহ শমিশালী রণ…………………….১৪ 

৮.১ স্ব স্ব কসবা প্রদান 

প্ররতশ্রুরত (রসটিমজনস্ 

চার্ মার) প্রণয়ন প বাস্তবায়ন  

 

কসবা প্রদান 

প্ররতশ্রুরত 

প্রণীি প 

বাস্তবাময়ি 

৩ 

 

 

 

িামরখ মবিাগীয় প্রধান, 

শাখা মনয়ন্ত্রণ প 

উন্নয়ন মবিাগ 

৩০.০৯.২০ 

৩১.১২.২০ 

৩১.০৩.২১  

৩১.০৬.২১  

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০.০৯.২০ ৩১.১২.২০  ৩১.০৬.২১ ৩১.০৬.২১    

অজমন      

৮.২ শাখা/অরিশাখা ও 

আওতািীন/অিস্তন  ার্ মালয় 

পররদশ মন 

 

 

পররদশ মন 

সম্পন্ন 

২ সংখ্যা মবিাগীয় প্রধান 

অিযন্তরীণ 

মনরীক্ষা প 

পমরদশ িন মবিাগ 

২০ লক্ষ্যর্াত্রা ৫ ৫ ৫ ৫    

অজমন      



 

 

 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৮.৩ শাখা/অরিশাখা ও 

আওতািীন/অিস্তন  ার্ মালয়  

পররদশ মন প্ররতমবদমনর 

সুপাররশ বাস্তবায়ন 

 

পররদশ মন 

প্ররতমবদমনর 

সুপাররশ 

বাস্তবারয়ত 

২ % মবিাগীয় প্রধান 

অিযন্তরীণ 

মনরীক্ষা প 

পমরদশ িন মবিাগ 

১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

৮.৪ সরচবালয় রনমদ মশর্ালা, 

২০১৪ অনুর্ায়ী নরর্র কেরণ 

রবন্যাস রণ  

 

নরর্ কেরণ 

রবন্যাসকৃত 

২ % মবিাগীয় প্রধান, 

শাখা মনয়ন্ত্রণ প 

উন্নয়ন মবিাগ 

১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

৮.৫ কেরণরবন্যাসকৃত নরর্ 

রবনষ্ট রণ 

নরর্ 

রবনমিকৃি 

২ % মবিাগীয় প্রধান, 

শাখা মনয়ন্ত্রণ প 

উন্নয়ন মবিাগ 

৫০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

৮.৬ প্রামিষ্ঠামনক গণশুনামন  

আয়য়ার্ন  

প্রামিষ্ঠামনক 

গণশুনানী 

আয়য়ামর্ি 

৩ সংখ্যা মবিাগীয় প্রধান, 

িানব সম্পদ 

মবিাগ 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন 

 

     

 

৯. শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এবং দুনীরত প্ররতমরামি সহায়  অন্যান্য  ার্ মক্রর্……………..১৫ (অগ্রামধকার মিমতয়ি নুযনিি পাঁচটি কা িক্রি) 

 

৯.১  শাখায় অমিয় াগ বক্স 

স্থাপন 

শাখা 

ব্বস্থাপক  

৩ িামরখ মবিাগীয় প্রধান, 

িানব সম্পদ 

মবিাগ 

৩১.১২.২০ লক্ষ্যর্াত্রা ----- ৩১.১২.২০ ---- -----------    

অজমন      

৯.২ শুদ্ধাচার মবষয়ক 

কি িশালা 

কি িশালা 

বাস্তবায়ন  

৩ সংখ্যা মবিাগীয় প্রধান, 

িানব  সম্পদ 

মবিাগ 

২ লক্ষ্যর্াত্রা  ১  ১    

অজমন      

৯.৩ প্রধান কা িালয় কর্তিক 

সিাবাইল ট্রামকং এর িাধ্যয়ি 

শাখা িমনেমরং 

শাখা 

িমনেমরং 

৩ % প্রধান 

কা িালয়য়র 

িমনেমরং 

কি িকিিা 

১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন       

৯.৪  শাখা  আকমিক 

পমরদশ িণ  

আঞ্চমলক 

কা িালয়    

৩ সংখ্যা আঞ্চমলক 

কা িালয় প্রধান 

০৮  লক্ষ্যর্াত্রা ২ ২ ২ ২    

অজমন      

৯.৫ িার্চ িয়াল মিটিং এর 

িাধ্যয়ি শাখা িদারমক  

ব্াংয়কর 

মনব িাহী 

৩ সংখ্যা ব্াংয়কর 

মনব িাহী কি িকিিা 

২০ লক্ষ্যর্াত্রা ৫ ৫ ৫ ৫    

অজমন      



 

 

 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

 

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

১০.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান 

এবং 

পুরস্কারপ্রাপ্তয়দর িামলকা 

পয়য়বসাইয়ে প্রকাশ 

প্রদত পুরস্কার ৩ তাররখ মবিাগীয় প্রধান, 

িানব  সম্পদ 

মবিাগ  

৩০.০৬.২১ লক্ষ্যর্াত্রা ------- ------- ---------  ৩০.০৬.২১    

অজমন      

 

১১. কি ি-পমরয়বশ উন্নয়ন..........................................................২ 

১১.১ কি ি-পমরয়বশ উন্নয়ন 

(স্বাস্থযমবমধ 

অনুসরণ/টিপএন্ডইভুি 

অয়কয়র্া িালািাল 

মবনিকরণ/পমরষ্কার-

পমরচ্ছন্নিা বৃমদ্ধ ইিযামদ)  

উন্নি কি ি-

পমরয়বশ 

২ সংখ্যা প 

তাররখ 

মবিাগীয় প্রধান 

সাধারণ সসবা 

মবিাগ 

৪ 

প 

৩০.০৯.২০৩

১.১২.২০ 

৩১.০৩.২১ 

৩১.০৬.২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০.০৯.২০ ৩১.১২.২০ ৩১.০৩.২১ ৩১.০৬.২১   কি ি পমরয়বয়শ 

স্বাস্থযমবমধ অনুসরণ 

করা হয়চ্ছ প 

পমরষ্কার – 

পমরচ্ছন্নিা অব্াহি 

রয়য়য়ছ।  

অজমন      

১২. অথ ি বরাদ্দ....................................................................৩ 

১২.১ শুদ্ধাচার কি ি-

পমরকেনায় অন্তিভুি মবমিন্ন 

কা িক্রি বাস্তবায়য়নর র্ন্য 

বরাদ্দকৃি  অমর্ মর 

আনুিামনক পররর্াণ 

 

বরাদ্দকৃি অথ ি ৩ লক্ষ োকা মবিাগীয় প্রধান, 

িানব  সম্পদ 

মবিাগ 

৪ লক্ষ  লক্ষ্যর্াত্রা -------- -------- ------- ৪ লক্ষ     

অজমন      

১৩. পররবীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন……………………………....৮ 

১৩.১ দপ্তর/সংস্হা কর্তিক 

প্রণীি                                          

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল 

 র্ ম-পরর ল্পনা, ২০২০-২১ 

স্ব স্ব িন্ত্রণালয় এবং 

পয়য়বসাইয়ে আপয়লাডকরণ 

 

 

 

প্রণীত  র্ ম-

পরর ল্পনা 

আপয়লাডকৃত 

২ িামরখ মবিাগীয় প্রধান 

আইটি মবিাগ 

১০.০৮.২০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০.০৮.২০ ------ -------- -----     

অজমন      



 

 

 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১৩.২ রনি মাররত সর্ময় 

নত্রর্ারস  পররবীক্ষ্ণ 

প্ররতমবদন সংমিি 

িন্ত্রণালয়/মবিায়গ দারখল প 

স্ব স্ব পয়য়বসাইয়ে 

আপয়লাডকরণ 

নত্রর্ারস  

প্ররতমবদন 

দারখলকৃত প 

আপয়লাডকৃত 

২ সংখ্যা মবিাগীয় প্রধান, 

িানব  সম্পদ 

মবিাগ 

১০.১০.২০ 

১০.০১.২১ 

১০.০৪.২১ 

১০.০৭.২১  

  

 

লক্ষ্যর্াত্রা ১০.১০.২০ ১০.০১.২১ ১০.০৪.২১ ১০.০৭.২১    

অজমন       

১৩.৩ আপিাধীন 

আঞ্চমলক/িাঠ প িায়য়র 

কা িালয় কর্তিক দারখলকৃত 

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল 

 র্ ম-পরর ল্পনা প পররবীক্ষ্ণ  

প্ররতমবদমনর ওপর 

রিডব্যা  প্রদান 

মিডব্াক 

সিা/কি িশালা 

অনুমষ্ঠি 

     লক্ষ্যর্াত্রা       অত্র ব্াংয়কর সক্ষয়ত্র 

িাঠ প িায়য়র 

িমনেমরং কা িালয় 

না থাকায় এটি 

প্রয় ার্য নয়। 

অজমন      

মব:দ্র:- সকান ক্রমিয়কর কা িক্রি প্রয় ার্য না হয়ল িার কারণ সংমিি আইন/মবমধ/নীমিিালা প িায়লাচনাপূব িক িন্তব্ কলায়ি উয়েখ করয়ি হয়ব।  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     (মাহ্তাব্জাববন) 

                                                                                                                                                                                   ব্যবস্থাপনা্পবিচালক 

                                                                                                                                                                                   ও 

                                                                                                                                                                                 সভাপবত,্ননবতকতা্কবমটি 

                                                                                                                                                                              প্রবাসী্কল্যাণ্ব্যাাংক,্প্রধান্কার্ যালয় 

 


