
 

ভাঠ ম যায়েয কাম যারয়েয জাতীে শুদ্ধাচায ককৌর কভ য-রযকল্পনা ও ফাস্তফােন অগ্রগরত রযফীক্ষণ কাঠায়ভা, ২০১৭-২০১৮ 

 

কাম যারয়েয নাভ: প্রধান াখা                        দপ্তয/ংস্থায নাভ: প্রফাী কল্যাণ ব্াংক 

কাম যক্রভ সূচক একক দারেত্বপ্রাপ্ত 

ব্রি/ 

প্রারনক 

ইউরনট 

 

রবরিফছয 

২০১৬-২০১৭ 

২০১৭-

২০১৮ 

অথ যফছয়যয 

রক্ষযভাত্রা 

অগ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০১৭-২০১৮ ভন্তব্ 

রক্ষযভাত্রা/ 

প্রকৃত অজযন 

১ভ 

ককাোট যায 

জুরা/১৭-

কয়ে/১৭ 

২ে 

ককাোট যায 

অয়টা/১৭- 

রডয়/১৭ 

৩ে 

ককাোট যায 

জানু/১৮- 

ভাচ য/১৮ 

৪থ য 

ককাোট যায 

এরপ্র/১৮- 

জুন/১৮ 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

১. প্রারতষ্ঠারনক ব্ফস্থা 

১.১ ননরতকতা করভটিয বা আয়োজন অনুরষ্ঠত বা ংখ্যা ননরতকতা 

করভটি 

০৪ ০৪ রক্ষযভাত্রা ০১ ০১ ০১ ০১  

প্রকৃত অজযন     

১.২ ননরতকতা করভটিয সুারয ফাস্তফােন ফাস্তফারেত সুারয % ংরিষ্ট 

রফবাগ 

মূ 

-- ১০০% রক্ষযভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  

প্রকৃত অজযন     

১.৩ কাম যারয়ে শুদ্ধাচায প্ররতষ্ঠায কক্ষয়ত্র অন্তযাে 

রচরিতকযণ 

রচরিত অন্তযােমূ তারযখ ংরিষ্ট 

রফবাগ 

-- ৩০.০৩.১৮ রক্ষযভাত্রা -- -- ০১ --  

প্রকৃত অজযন     

২. য়চতনতা বৃরদ্ধ 

২.১ য়চতনতা বৃরদ্ধমূরক বা অনুরষ্ঠত বা ংখ্যা প্ররক্ষণ 

রফবাগ 

০৬ ০৪ রক্ষযভাত্রা ০১ ০১ ০১ ০১  

প্রকৃত অজযন      

২.১ জাতীে শুদ্ধাচায ককৌর ংক্রান্ত প্ররক্ষণ 

প্রদান 

প্ররক্ষণাথীয ংখ্যা ংখ্যা প্ররক্ষণ 

রফবাগ 

১২ ১২ রক্ষযভাত্রা ০৩ ০৩ ০৩ ০৩  

প্রকৃত অজযন     

৩. শুদ্ধাচায চচ যায জন্য প্রয়ণাদনা প্রদান 

৩.১ Ôky×vPvi পুযস্কায cÖ`vb bxwZgvjv, 
2017Õ-এয রফধানানুায়য শুদ্ধাচায পুযস্কায 

প্রদান 

প্রদি পুযস্কায ংখ্যা গঠিত 

করভটি 

০৩ ০৪ রক্ষযভাত্রা -- -- -- ০৪  

প্রকৃত অজযন     

৪. ই-গবন্যযান্স ও কফায ভান উন্নীতকযণ 

৪.১ কফা প্রদান প্ররতশ্রুরত ফাস্তফােন 

 

 

কফা প্রদান প্ররতশ্রুরতয়ত ফরণ যত 

ভেীভায ভয়ে কফা প্রদান 

% ংরিষ্ট 

াখা 

১০০% ১০০% রক্ষযভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  

প্রকৃত অজযন     

৪.২ ই-কটন্ডায চালুকযণ ই-কটন্ডায চালুকৃত তারযখ 

 

াধাযণ 

কফা রফবাগ 

-- ৫০% রক্ষযভাত্রা -- -- ২০% ৩০%  

প্রকৃত অজযন     



কাম যক্রভ সূচক একক দারেত্বপ্রাপ্ত 

ব্রি/ 

প্রারনক 

ইউরনট 

 

রবরিফছয 

২০১৬-২০১৭ 

২০১৭-

২০১৮ 

অথ যফছয়যয 

রক্ষযভাত্রা 

অগ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০১৭-২০১৮ ভন্তব্ 

রক্ষযভাত্রা/ 

প্রকৃত অজযন 

১ভ 

ককাোট যায 

জুরা/১৭-

কয়ে/১৭ 

২ে 

ককাোট যায 

অয়টা/১৭- 

রডয়/১৭ 

৩ে 

ককাোট যায 

জানু/১৮- 

ভাচ য/১৮ 

৪থ য 

ককাোট যায 

এরপ্র/১৮- 

জুন/১৮ 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

৪.৩ দযত্র/ককায়টন/কনাটি ওয়েফাইয়ট 

প্রকা 

দযত্র/ককায়ট/কনাটি 

ওয়েফাইয়ট প্রকারত 

ংখ্যা াধাযণ 

কফা রফবাগ 

-- ০৪ রক্ষযভাত্রা -- ০২ -- ০২  

প্রকৃত অজযন     

৪.৪ রফরবন্ন ভােভ (াভারজক কমাগায়মাগ 

ভােভ) ব্ফায কয়য অনরাইন কনপায়যন্স 

আয়োজন 

অনুরষ্ঠত অনরাইন কনপায়যন্স ংখ্যা ংরিষ্ট 

াখা 

-- ০১ রক্ষযভাত্রা -- -- -- ০১  

প্রকৃত অজযন     

৪.৫ দাপ্তরযক কায়জ কাশ্যার রভরডো ব্ফায দাপ্তরযক কাশ্যার রভরডো কজ 

চালু 

তারযখ ংরিষ্ট 

াখা 

-- ৩০.১২.১৭ রক্ষযভাত্রা -- ০১ -- --  

প্রকৃত অজযন     

৪.৬ দাপ্তরযক কায়জ ইউরনয়কাড ব্ফায ইউরনয়কাড ব্ফায ক দাপ্তরযক 

কাম য ম্পাদন 

% ংরিষ্ট 

াখা 

-- ৬০% রক্ষযভাত্রা ১৫% ১৫% ১৫% ১৫%  

প্রকৃত অজযন     

৫. জনয়ফা জীকযয়ণয রয়ক্ষয উদ্ভাফনী উয়যাগ ও কফা দ্ধরত জীকযণ 

৫.১ ভাঠ ম যায়েয কাম যারে কর্তযক ফারল যক 

উদ্ভাফনী কভ যরযকল্পনা ২০১৭-১৮ প্রণেন 

উদ্ভাফনী কভ যরযকল্পনা প্রণীত তারযখ ইয়নায়বন 

টিভ 

-- ১৫.০১.১৮ রক্ষযভাত্রা -- -- ০১ --  

প্রকৃত অজযন     

৫.২ ভাঠ ম যায়েয কাম যারে কর্তযক ২০১৭ ায়রয  

ফারল যক উদ্ভাফনী কভ যরযকল্পনা অনুমােী 

কভয়ক্ষ দুটি উদ্ভাফনী উয়যাগ ফাস্তফােন 

ফাস্তফারেত উদ্ভাফনী উয়যাগ তারযখ ইয়নায়বন 

টিভ 

-- ৩০.১২.১৭ রক্ষযভাত্রা -- ০১ -- --  

প্রকৃত অজযন     

৫.৩ ভাঠ ম যায়েয কাম যারয়েয কভয়ক্ষ একটি 

কয়য  কফা দ্ধরত জীকযয়ণয উয়যাগ গ্রণ 

কফা দ্ধরত জীকযণকৃত তারযখ ংরিষ্ট 

াখা 

-- ৩০.০৩.১৮ রক্ষযভাত্রা -- -- ০১ --  

প্রকৃত অজযন     

৬. জফাফরদর রিারীকযণ 

৬.১  দ্রুততভ ভয়ে অরবয়মাগ রনষ্পরি অরবয়মাগ রনষ্পরিকৃত রদন রজআযএ 

কপাকার 

য়েন্ট 

-- ০৭ রক্ষযভাত্রা -- ০৭ -- --  

প্রকৃত অজযন     

৬.২ অরবয়মাগ রনষ্পরি কয়য ংরিষ্ট ব্রিয়ক 

অফরতকযণ 

 

রনষ্পরিকৃত অরবয়মাগ  

অফরতকযণ 

রদন রজআযএ 

কপাকার 

য়েন্ট 

-- ০১ রক্ষযভাত্রা -- ০১ -- --  

প্রকৃত অজযন     

৬.৩ তথ্য অরধকায আইয়নয আওতাে 

দারেত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায নাভ ও ঠিকানা 

ওয়েফাইয়ট প্রকা 

দারেত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায ঠিকানা 

ওয়েফাইয়ট প্রকারত 

তারযখ ংরিষ্ট 

রফবাগ 

-- ৩০.১২.১৭ রক্ষযভাত্রা -- ০১ -- --  

প্রকৃত অজযন     

৬.৪ তথ্য অরধকায আইয়নয আওতাে 

দারেত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায অনরাইন প্ররক্ষণ 

অনরাইন প্ররক্ষয়ণ নদ প্রাপ্ত তারযখ দারেত্বপ্রাপ্ত 

কভ যকতযা 

-- ৩০.১২. ১৭ রক্ষযভাত্রা -- ০১ -- --  

প্রকৃত অজযন     



 

কাম যক্রভ সূচক একক দারেত্বপ্রাপ্ত 

ব্রি/ 

প্রারনক 

ইউরনট 

 

রবরিফছয 

২০১৬-২০১৭ 

২০১৭-

২০১৮ 

অথ যফছয়যয 

রক্ষযভাত্রা 

অগ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০১৭-২০১৮ ভন্তব্ 

রক্ষযভাত্রা/ 

প্রকৃত অজযন 

১ভ 

ককাোট যায 

জুরা/১৭-

কয়ে/১৭ 

২ে 

ককাোট যায 

অয়টা/১৭- 

রডয়/১৭ 

৩ে 

ককাোট যায 

জানু/১৮- 

ভাচ য/১৮ 

৪থ য 

ককাোট যায 

এরপ্র/১৮- 

জুন/১৮ 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

৬.৫ দুনীরত প্ররতয়যাধ ম্পরকযত কাম যক্রভ 

(কমভন: ইয়রক্ট্ররনক উরস্থরত, গণশুনানী) গ্রণ 

গৃীত কাম যক্রভ ংখ্যা রজআযএ 

কপাকার 

য়েন্ট 

-- ০৩ রক্ষযভাত্রা -- ০১ ০১ ০১  

প্রকৃত অজযন     

৬.৬ দপ্তয/ংস্থায দুনীরতয কক্ষত্রমূ (Grey 

Area) রচরিতকযণ 

রচরিত কক্ষত্রমূ ংখ্যা ননরতকতা 

করভটি 

-- ০১ রক্ষযভাত্রা -- -- ০১ --  

প্রকৃত অজযন     

 

৭. কাম যারয়েয শুদ্ধাচায ংরিষ্ট কময়কান কাম যক্রভ (কাম যারে প্রধান/করভটি কর্তযক রনধ যারযত) 

৭.১  ইনয়বন্টযী কযরজস্টায চালুকযণ/ 

ারনাগাদকযণ 

কযরজষ্টায চালুকযয়ণয / 

ারনাগাদকযয়ণয তারযখ 

তারযখ ংরিষ্ট 

াখা 

-- ৩০.০৭.১৭ রক্ষযভাত্রা ০১ -- -- --  

প্রকৃত অজযন     

৮. অথ য ফযাদ্দ 

৮.১ শুদ্ধাচায ংক্রান্ত রফরবন্ন কাম যক্রভ 

ফাস্তফােয়নয জন্য আনুভারনক 

(Indicative) অথ য ফযাদ্দ 

ফযাদ্দকৃত অথ য রক্ষ টাকা ফায়জট ও 

ব্ে রনেন্ত্রণ 

রফবাগ 

০.২৫ ২.০০ রক্ষযভাত্রা ২.০০ -- -- --  

প্রকৃত অজযন     

৯. রযফীক্ষণ 

৯.১ জাতীে শুদ্ধাচায ককৌর 

কভ য-রযকল্পনা ও ফাস্তফােন রযফীক্ষণ কাঠায়ভা 

প্রণেন 

রযফীক্ষণ কাঠায়ভা প্রণীত 

 

তারযখ ননরতকতা 

করভটি 

৩০.০৬.১৬ ১৩.০৭.১৭ রক্ষযভাত্রা ০১ -- -- --  

প্রকৃত অজযন     

৯.২ জাতীে শুদ্ধাচায ককৌর 

কভ য-রযকল্পনা ও ফাস্তফােন রযফীক্ষণ  

প্ররতয়ফদন দপ্তয/ংস্া/উর্ধ্যতন কাম যারয়ে 

দারখর 

রযফীক্ষণ প্ররতয়ফদন 

দারখরকৃত 

ংখ্যা ননরতকতা 

করভটি 

০৪ ০৪ রক্ষযভাত্রা ০১ ০১ ০১ ০১  

প্রকৃত অজযন     

  

 

(ইযাত জাান( 

ব্ফস্থাক, প্রফাী কল্যাণ ব্াংক, প্রধান াখা। 

 




