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দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

দেশর বকার িবেশষ কের বকার বেদর আকম সংােনর লে ১৯৯৮ সেনর ৭নং আইন বেল কম সংান াংক িতিত হয়। ২০১৮-
১৯ হেত ২০২০-২১ অথ -বছের ঋণ িবতরণ ১০৭৪ কা টাকা থেক ১৩০০ কা টাকায় উীত হেয়েছ। একইভােব বিণ ত সমেয় ঋণ
আদােয়র পিরমাণ ৯৫৩ কা টাকা থেক ৯৮২ কা টাকায় উীত হেয়েছ। এ কায েমর ফলিতেত াংক ২০২০-২১ অথ -বছর পয 
তভােব ৭২৮৭০১ জন এবং পেরাভােব ১৯০১৯০৯ জনসহ মাট ২৬০০৬১০ জন বকােরর কম সংান জন কেরেছ। সোষজনকভােব
ঋণ আদায় হওয়ায় িত আদায় ৯৫%।

সমা এবং চােলসহ:

িবমান Demographic Dividend পিরিিতেত কম সংান জন সব ািধককরণ। কম সংান াংক আইন অযায়ী এ
াংেকর তহিবেলর অতম উৎস পিরেশািধত লধন এবং ািতািনক ঋণ ও আমানত হণ।সকল শাখােক অনলাইন কায েমর আওতায়
আনয়ন। ঋণ আদােয়র িবমান হার ৯৫% থেক িকরণ। াডা ডাইভারিসিফেকশন।

ভিবৎ পিরকনা:

ণগত মানস ঋণ িবতরণ কের বকার াসকরণ ও কম সংান জন। চলিত অথ বছর থেক ২০২১-২০২২ অথ বছেরর মে অিতির
৬,০০,০০০ জন বকার ব ও ব মিহলার কম সংােনর বা। াংেকর িণত ঋেণর হার ৫% এর মে সীমাব রাখা। সকল কায ালয়
অেটােমশেনর আওতায় এেন াহক সবার মান উয়ন। েতক িবভােগ এক কের িবভাগীয় কায ালয় খালা। েতক উপেজলায় এক
কের শাখা খালা। মাঠ পয ােয় সকল কায েম জার তদারিক অাহত রাখা। বািষ ক লমাার শতভাগ অজন িনিত করা। বকার
বেদর িবিনেয়াগ সেক পরামশ  দানসহ বসা বাপনা ও আিথ ক িশা সেক িশণ দান। কম সংান াংেকর সােথ
সামণ  সংি SDGs এর লমাা বাবায়ন।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

ঋণ িবতরেণর লমাা ১১৩০.০০ কা টাকা হেত ১৩০০.০০ কা টাকায় উীতকরণ;
ঋণ আদােয়র লমাা ৯২০.০০ কা টাকা হেত ১১২০.০০ কা টাকায় উীতকরণ;
 উৎপাদন খােত ঋণ িবতরেণর লমাা ২৬৪.০০ কা টাকা হেত ৩১৪.০০ কা টাকায় উীতকরণ;
অা গবািদ পপালন খােত ঋণ িবতরেণর লমাা ৪০৬.০০ কা টাকা হেত ৪৯০.০০ কা টাকায় উীতকরণ;
িচংিড় ও অা মৎ চােষ ঋণ িবতরেণর লমাা ১৩০.০০ কা টাকায় িনধ ারণ;
ণীত ঋণ আদােয়র লমাা ১০ (দশ) কা টাকায় িনধ ারণ;
৭৫% অভরীন অিডট আপি িনিকরণ;
১০০% বাংলােদশ াংক পিরদশ ন আপি িনিকরণ;
অেটােমশনত শাখার সংা ১৮০ (একশত আিশ)েত উীত করণ;
নারী উোােদর মে ঋণ িবতরণ ৪৫০ কা টাকা;
কম চারী হিনম াণ ঋণ িবতরণ ৩৫ কা টাকা;
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াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০৪১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

বাপনা পিরচালক, কম সংান াংক

এবং

িসিনয়র সিচব, আিথ ক িতান িবভাগ, অথ  মণালয়-এর মে ২০২১ সােলর ন মােসর ৩০ তািরেখ
এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

দেশর বকার িবেশষ কের বকার বেদর কম সংােনর মােম অথ ৈনিতক উয়ন কম কাে সৃকরণ।

১.২ অিভল (Mission)
ঋণ দােনর মােম বকার বেদর আ-কম সংােনর েযাগ ির কের তােদর আথ সামািজক উয়ন ও ঋণ হীতােদর সেয়
উু করা ;

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. বসািয়ক কায ম সংহতকরণ ও বসা সসারণ ;
২. আিথ ক লা সংহতকরণ;
৩. াংেকর অবয়ব ি ও কায ম সহজীকরণ;
৪. নারী উোােদর ঋণ িবধা ির মােম নারীর মতায়ন;
৫. হিনম াণ ঋণ সসারেণর মােম মানসত বাসােনর সংান করা।

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. বকার বেদর মে ঋণ িবতরণ;
২. ঋণ আদায়;
৩. ঋণ হীতােদর ক বাপনা, িবপণন, কািরগরী ও শাসিনক সহায়তা দান;
৪. দেশ কম সংান, িবেশষ কের আ-কম সংান সেক ত সংহ, গেবষণা এবং কাশনার বা হণ;
৫. বসািয়ক কায ম পিরচালনার জ সময় সময় নীিতমালা ণয়ন ও িবমান নীিতমালা সংেশাধন;
৬. াংেকর কম কতা/কম চারীেদর দতা ির জ িনয়িমত িশণ দান;
৭. ঋণ হীতােদর বসািয়ক বাপনা িবষয়ক কম শালার আেয়াজন করা;
৮. িবেদেশ অবানরত বাসীেদর কািজত বেদিশক া বাংলােদেশ অবানরত তেদর আীয়-জনেদর িনকট িনিব ে
ও ততম সমেয় পৗঁছােনার লে ফেরন রিমা ডিলভারী সবা দান।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০১৯-২০

ত অজন*
২০২০-২১

লমাা
২০২১-২২

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২২-২০২৩ ২০২৩-২০২৪

বকার িবেমাচন বকার িবেমাচন সংা ১৯৭১৯৯ ২৭৪২০৮ ২৫০০০০ ২৭৫০০০ ৩০২০০০ ধান কায ালেয়র ঋণ ও অিম িবভাগ, ঋণ আদায় িবভাগ িবভাগ হেত া িববরণী

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] বসািয়ক
কায ম
সংহতকরণ ও
বসা সসারণ
;

৬০

[১.১]  উৎপাদন খােত
ঋণ িবতরণ

[১.১.১]
িবতরণত ঋণ

সমি
কা
টাকায়

৭ ২৪০ ২৯৪ ৩১৪ ২৮৩ ২৫১ ২২০ ১৮৮ ৩৪৫ ৩৮০

[১.২] অা গবাদী
পপালন খােত ঋণ
িবতরণ

[১.২.১]
িবতরণত ঋণ

সমি
কা
টাকায়

৯ ৩৮০ ৬০৭ ৪৯০ ৪৪১ ৩৯২ ৩৪৩ ২৯৪ ৫৩৯ ৫৯৩

[১.৩] িচংিড় ও অা
মৎ চােষ ঋণ িবতরণ

[১.৩.১]
িবতরণত ঋণ

সমি
কা
টাকায়

৩ ৭৬ ১২৯ ১৩০ ১১৭ ১০৪ ৯১ ৭৮ ১৪৩ ১৫৭

[১.৪] নাস ারী ও বনায়ন
খােত ঋণ িবতরণ

[১.৪.১]
িবতরণত ঋণ

সমি
কা
টাকায়

১ ৪ ৮ ৫ ৫ ৪ ৪ ৩ ৬ ৭

[১.৫] অা খােত ঋণ
িবতরণ

[১.৫.১]
িবতরণত ঋণ

সমি
কা
টাকায়

৯ ২৮১ ২৬২ ৩৬১ ৩২৫ ২৮৯ ২৫৩ ২১৭ ৩৯৭ ৪৩৭

[১.৬]  উৎপাদন খােত
ঋণ আদায়

[১.৬.১]
আদায়ত ঋণ

সমি
কা
টাকায়

৭ ১৯৮ ২১৩ ২৩২ ২০৯ ১৮৬ ১৬২ ১৩৯ ২৫৫ ২৮১

[১.৭] অা গবাদী
পপালন খােত ঋণ
আদায়

[১.৭.১]
আদায়ত ঋণ

সমি
কা
টাকায়

৯ ৩১৫ ৪২৪ ৪৬৫ ৪১৯ ৩৭২ ৩২৬ ২৭৯ ৫১২ ৫৬৩

[১.৮] িচংিড় ও অা
মৎ চােষ ঋণ আদায়

[১.৮.১]
আদায়ত ঋণ

সমি
কা
টাকায়

৩ ৬৮ ৮১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১১০ ১২১

[১.৯] নাস ারী ও বনায়ন
খােত ঋণ আদায়

[১.৯.১]
আদায়ত ঋণ

সমি
কা
টাকায়

১ ৪ ৩ ৩ ২.৭ ২.৪ ২.১ ১.৮ ৩.৩ ৩.৬৩

[১.১০] অা খােত ঋণ
আদায়

[১.১০.১]
আদায়ত ঋণ

সমি
কা
টাকায়

৯ ২৮১ ২৫৬ ৩২০ ২৮৮ ২৫৬ ২২৪ ১৯২ ৩৫২ ৩৮৭

[১.১১] ণীত ঋণ
নগেদ আদায়

[১.১১.১]
আদায়ত ঋণ

সমি
কা
টাকায়

১ ৭ ৫ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১১ ১২
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১.১২] বব ব ঋণ
িবতরণ

[১.১২.১]
িবতরণত ঋেণর
সংা

মিত সংা ১ ০ ৪৭৪৩৫ ২৫০০০ ২২৫০০ ২০০০০ ১৭৫০০ ১৫০০০ ২৭৫০০ ৩০২৫০

[২] আিথ ক
লা
সংহতকরণ;

৫

[২.১] অভরীণ অিডট
আপি িনিকরণ

[২.১.১] িনির
হার

মিত % ২ ৬০ ৭৭ ৭৫ ৬৮ ৬০ ৫৩ ৪৫ ৮৩ ৯১

[২.২] বাংলােদশ
াংেকর পিরদশ ন
আপি িনিকরণ

[২.২.১] িনির
হার

মিত % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[২.৩] মামলা িনি
[২.৩.১] মামলা
িনির হার

মিত % ১ ৯ ৮ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১৩ ১৪

[৩] াংেকর
অবয়ব ি ও
কায ম
সহজীকরণ;

২

[৩.১] অেটােমশন
সসারণ

[৩.১.১]
অেটােমশনত
শাখার সংা

সমি সংা ১ ২০ ৩০ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮ ৩৩ ৩৮

[৩.২] ওয়ান-প (oss)
সািভ স সিকত
তচার ও সবা াথ
কক ত জানার
েযাগ

[৩.২.১] ওয়ান-
প সািভ স
(oss) চাত
শাখা/কায ালয়

সমি সংা ১ ১৫ ৪০ ৩৬ ৩২ ২৮ ২৪ ৪৪ ৫০

[৪] নারী
উোােদর ঋণ
িবধা ির
মােম নারীর
মতায়ন;

২
[৪.১] নারী উোােদর
মে ঋণ িবতরণ

[৪.১.১] নারী
উোার সংা

সমি সংা ১ ২২৩১৮ ২৮৩৭৪ ২৬০০০ ২৩৪০০ ২০৮০০ ১৮২০০ ১৫৬০০ ২৮৬০০ ৩১৪৬০

[৪.১.২]
িবতরণত ঋণ

সমি
কা
টাকা

১ ৩৭৩ ৪৬৭ ৪৫০ ৪০৫ ৩৬০ ৩১৫ ২৭০ ৪৯৫ ৫৪৪
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৫] হিনম াণ ঋণ
সসারেণর
মােম মানসত
বাসােনর সংান
করা।

১
[৫.১] কম চারী হিনম াণ
ঋণ িবতরণ

[৫.১.১]
িবতরণত ঋণ

সমি
কা
টাকায়

১ ১৭ ২৮.৪৮ ৩৫ ৩২ ২৮ ২৫ ২১ ৩৯ ৪২
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

*সামিয়ক (provisional) ত
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ
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সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক
[১.১]  উৎপাদন খােত ঋণ িবতরণ [১.১.১] িবতরণত ঋণ ধান কায ালেয়র ঋণ ও অিম িবভাগ িবভাগ হেত া ত িববরণী

[১.২] অা গবাদী পপালন খােত ঋণ িবতরণ [১.২.১] িবতরণত ঋণ ধান কায ালেয়র ঋণ ও অিম িবভাগ িবভাগ হেত া ত িববরণী

[১.৩] িচংিড় ও অা মৎ চােষ ঋণ িবতরণ [১.৩.১] িবতরণত ঋণ ধান কায ালেয়র ঋণ ও অিম িবভাগ িবভাগ হেত া ত িববরণী

[১.৪] নাস ারী ও বনায়ন খােত ঋণ িবতরণ [১.৪.১] িবতরণত ঋণ ধান কায ালেয়র ঋণ ও অিম িবভাগ িবভাগ হেত া ত িববরণী

[১.৫] অা খােত ঋণ িবতরণ [১.৫.১] িবতরণত ঋণ ধান কায ালেয়র ঋণ ও অিম িবভাগ িবভাগ হেত া ত িববরণী

[১.৬]  উৎপাদন খােত ঋণ আদায় [১.৬.১] আদায়ত ঋণ ধান কায ালেয়র ঋণ আদায় িবভাগ িবভাগ হেত া ত িববরণী

[১.৭] অা গবাদী পপালন খােত ঋণ আদায় [১.৭.১] আদায়ত ঋণ ধান কায ালেয়র ঋণ আদায় িবভাগ িবভাগ হেত া ত িববরণী

[১.৮] িচংিড় ও অা মৎ চােষ ঋণ আদায় [১.৮.১] আদায়ত ঋণ ধান কায ালেয়র ঋণ আদায় িবভাগ িবভাগ হেত া ত িববরণী

[১.৯] নাস ারী ও বনায়ন খােত ঋণ আদায় [১.৯.১] আদায়ত ঋণ ধান কায ালেয়র ঋণ আদায় িবভাগ িবভাগ হেত া ত িববরণী

[১.১০] অা খােত ঋণ আদায় [১.১০.১] আদায়ত ঋণ ধান কায ালেয়র ঋণ আদায় িবভাগ িবভাগ হেত া ত িববরণী

[১.১১] ণীত ঋণ নগেদ আদায় [১.১১.১] আদায়ত ঋণ ধান কায ালেয়র ঋণ আদায় িবভাগ িবভাগ হেত া ত িববরণী

[১.১২] বব ব ঋণ িবতরণ [১.১২.১] িবতরণত ঋেণর সংা ধান কায ালেয়র ঋণ ও অিম িবভাগ িবভাগ হেত া ত িববরণী

[২.১] অভরীণ অিডট আপি িনিকরণ [২.১.১] িনির হার ধান কায ালেয়র িনরীা ও পিরদশ ন িবভাগ িবভাগ হেত া ত িববরণী

[২.২] বাংলােদশ াংেকর পিরদশ ন আপি িনিকরণ [২.২.১] িনির হার ধান কায ালেয়র িনরীা ও পিরদশ ন িবভাগ িবভাগ হেত া ত িববরণী

[২.৩] মামলা িনি [২.৩.১] মামলা িনির হার ধান কায ালেয়র আইন, গেবষণা ও ায়ন িবভাগ মামলার িববরণী

[৩.১] অেটােমশন সসারণ [৩.১.১] অেটােমশনত শাখার সংা ধান কায ালেয়র আই িবভাগ িবভাগ হেত া ত িববরণী

[৩.২] ওয়ান-প (oss) সািভ স সিকত তচার ও সবা াথ কক
ত জানার েযাগ

[৩.২.১] ওয়ান-প সািভ স (oss) চাত শাখা/কায ালয় ধান কায ালেয়র শাখা িনয়ণ িবভাগ িবভাগ হেত া ত িববরণী

[৪.১] নারী উোােদর মে ঋণ িবতরণ
[৪.১.১] নারী উোার সংা ধান কায ালেয়র ঋণ ও অিম িবভাগ িবভাগ হেত া ত িববরণী

[৪.১.২] িবতরণত ঋণ ধান কায ালেয়র ঋণ ও অিম িবভাগ িবভাগ হেত া ত িববরণী

[৫.১] কম চারী হিনম াণ ঋণ িবতরণ [৫.১.১] িবতরণত ঋণ ধান কায ালেয়র কম বাপনা, িশণ ও মানব সদ িবভাগ িবভাগ হেত া ত িববরণী



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২৮, ২০২১ ১৩:১৩ া: ১৫ ণ তািরখ: সামবার, ন ২৮, ২০২১

সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২৮, ২০২১ ১৩:১৩ া: ১৬ ণ তািরখ: সামবার, ন ২৮, ২০২১

সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ



 
 

 দপ্তর/সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কর্ ম-পররকল্পনা, ২০২১-২০২২ পরররশষ্ট ক 

দপ্তর/সংস্থার নার্: কর্ মসংস্থান ব্াংক।  

কার্ মক্রমর্র নার্ কর্ মসম্পাদন সূচক 

 

সূচ

ককর 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়মনরদা

রয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্রি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২ 
 র্ন্তব্ 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ককায়ার্ মার 

২য় 

ককায়ার্ মার 

৩য় 

ককায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ককায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারনক ব্বস্থা………………………………৮  

১.১ ননরতকতা করর্টির সভা   সভা আময়ারজত ৪ সংখ্যা এনআইএস 

ক াকাল পময়ন্ট 

কর্ মকতমা 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.২ ননরতকতা করর্টির সভার রসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন  

বাস্তবারয়ত রসদ্ধান্ত ৬ % কর্ মসংস্থান 

ব্াংক 

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% --   

অজমন     -- 
১.৩ সুশাসন প্রতিষ্ঠার তনতিত্ত অংশীজমনর ( 

Stakeholders) অংশগ্রহমণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ২ সংখ্যা কর্ মসংস্থান 

ব্াংক 
৮ 

লক্ষ্যর্াত্রা ২ ২ ২ ২ --   

অজমন -- -- -- -- -- 

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্ররশক্ষ্ণ আময়াজন প্ররশক্ষ্ণ আময়ারজত ২ সংখ্যা ও  

তাররখ 

অধ্যক্ষ্ প্ররশক্ষ্ন 

ইনরিটিউর্ 

২টি লক্ষ্যর্াত্রা -- ১ -- ১ --   

অজমন     -- 

১.৫ কি ম-পতরবেশ উন্নয়ন  

 

উন্নি কি ম-পতরবেশ ২ সংখ্যা ও 

তাররখ 

রিরজএর্ 

সাধারণ কসবা 

রবভাগ 

২টি 

৩১.১২.২১ 

ও 

৩০.০৬.২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা 

-- 
১ 

(৩১.১২.২১) 

-- 
১ 

(৩০.০৬.২২) 

--   

অজমন     -- 

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কর্ মপররকল্পনা, 

২০২১-২২  ও নত্রর্ারসক পররবীক্ষ্ণ 

প্ররতমবদন সংতিষ্ট িন্ত্রণালবয় দারখল ও স্ব স্ব 

ওবয়েসাইবে আপবলাডকরণ 

কর্ মপররকল্পনা ও 

নত্রর্ারসক প্ররতমবদন 

দারখলকৃত ও 

আপবলাডকৃত 

১ িাতরখ এনআইএস 

ক াকাল পময়ন্ট 

কর্ মকতমা 

১৫.০৭.২১, 

০৭.১০.২১, 

০৭.০১.২২, 

০৭.০৪.২২, 

০৭.০৭.২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১৫.০৭.২১ 

ও 

০৭.১০.২১ 

 

০৭.০১.২২ 

 

০৭.০৪.২২ 

 

০৭.০৭.২২ --   

অজমন     -- 

১.৭ আওিাধীন আঞ্চতলক/িাঠ পর্ মাবয়র 

কার্ মালয় (প্রবর্াজ্য ক্ষেবে) কর্তমক দারখলকৃত 

জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কর্ ম-পররকল্পনা ও 

পররবীক্ষ্ণ  প্ররতমবদমনর ওপর র িব্াক 

প্রদান 

তিডব্যাক 

সভা/কি মশালা 

অনুতষ্ঠি 

৪ তাররখ এনআইএস 

ক াকাল পময়ন্ট 

কর্ মকতমা 

০৫.১০.২০২১, 

০৫.০১.২০২২, 

০৫.০৪.২০২২, 

০৫.০৭.২০২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা ০৫.১০.২১ ০৫.০১.২২ ০৫.০৪.২২ ০৫.০৭.২২ --   

অজমন -- -- -- -- -- 

১.৮ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এবং 

পুরস্কারপ্রাপ্তবদর িাতলকা ওবয়েসাইবে প্রকাশ 

প্রদত্ত পুরস্কার ১ তাররখ রিরজএর্ 

আইন, গমবষণা ও 

মূল্যায়ন রবভাগ 

৩০.৬.২০২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা -- -- -- ৩০.০৬.২২ --   

অজমন     
--   
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কার্ মক্রমর্র নার্ কর্ মসম্পাদন সূচক 

 

সূচ

ককর 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়মনরদা

রয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্রি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২ 
 র্ন্তব্ 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ককায়ার্ মার 

২য় 

ককায়ার্ মার 

৩য় 

ককায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ককায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

২. আরর্ মক ব্বস্থাপনা উন্নয়ন………………………………………. 

২.১ ২০২১-২২ অর্ ম বছমরর ক্রয় পররকল্পনা 

(প্রকমল্পর অনুমর্ারদত বারষ মক ক্রয় 

পররকল্পনাসহ) ওময়বসাইমর্ প্রকাশ 

ক্রয় পররকল্পনা 

ওময়ব সাইমর্ 

প্রকারশত 

২ তাররখ রিরজএর্ সাধারণ 

কসবা ও প্রমকৌশল 

রবভাগ 

৩০.০৯.২০২১ লক্ষ্যর্াত্রা ৩০.০৯.২১ -- -- --    

অজমন        

২.২ প্রকমল্পর PSC ও PIC সভায় 

আময়াজন 

সভা আময়ারজত ২ সংখ্যা 
 

 লক্ষ্যর্াত্রা -- -- -- --   অত্র 

ব্াংমক 

ককান 

প্রকল্প 

কনই। 

অজমন      

২.৩ বারষ মক উন্নয়ন কর্ মসূরচ বাস্তবায়ন বারষ মক উন্নয়ন 

কর্ মসূরচ বাস্তবারয়ত 

২ % 
 

 লক্ষ্যর্াত্রা -- -- -- --   

অজমন       

২.৪ প্রকল্প সর্ারপ্ত কশমষ প্রকমল্পর সম্পদ 

(র্ানবাহন, করম্পউর্ার, আসবাবপত্র ইতযারদ) 

রবরধ কর্াতামবক হস্তান্তর করা 

প্রকমল্পর সম্পদ 

রবরধ কর্াতামবক 

হস্তান্তররত 

২ তাররখ   লক্ষ্যর্াত্রা -- -- -- --   

অজমন       

৩. শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এবং দুনীরত প্ররতমরামধ সহায়ক অন্যান্য কার্ মক্রর্……………..৩০ (অগ্রাতধকার তভতত্তবি নুযনিি পাঁচটি কার্ মক্রি) 

৩.১ সর্য়র্ত রবদুযৎ ও কর্রলম ান রবল 

পররমশাধ 

পররমশারধত রবল ৬ % 
কর্ মসংস্থান 

ব্াংক 
১০০% 

লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

৩.২ রসরবএস বাস্তবায়ন 
রসরবএস বাস্তবারয়ত ৬ সংখ্যা 

রিরজএর্ 

আইটি রবভাগ 
৩০টি শাখা 

লক্ষ্যর্াত্রা ৭ ৮ ৭ ৮    

অজমন      

৩.৩ ক্রয় কামর্ ম স্বচ্ছতা 
সম্পারদত ক্রয়কার্ ম ৬ % 

কর্ মসংস্থান 

ব্াংক 
১০০% 

লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

৯.৪ অভযন্তরীণ রনরীক্ষ্া আপরি রনষ্পরি 

আপরি রনষ্পরিকৃত ৬ % 

রিরজএর্ 

রনরীক্ষ্া ও 

পররদশ মন রবভাগ 

৬০% 

লক্ষ্যর্াত্রা ১৫% ৩০% ৪৫% ৬০%    

অজমন -- -- -- --    

৯.৫ পমদান্নরত রবষময় স্বচ্ছতা অবলম্বন 
পমদান্নরত প্রদানকৃত ৬ % 

রিরজএর্ 

কব্প্রর্াসরব 
১০০% 

লক্ষ্যর্াত্রা -- -- -- --    

  

 

রব:দ্র:- ককান ক্ররর্মকর কার্ মক্রর্ প্রমর্াজয না হমল তার কারণ র্ন্তব্ কলামর্ উমেখ করমত হমব। 
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ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্ যপরিকল্পনা ২০২১-২২  

 

ক্রর্  কর্ মসম্পাদন ক্ষেত্র  

 
র্ান 

কার্ মক্রর্ 

 

কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কর্ মসম্পাদন 

সূচককর র্ান 

লেযর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ উত্তর্ চলতি র্ান 

১০০% ৮০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

১ 

[১] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত 

কার্ যক্রমর্ি বাস্তবায়ন জ ািদািকিণ 

 

 

 

 

 

 

৩৫ 

 

[১.১] উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন  [১.১.১] একটি নতুন উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবাতয়ি 
িাতরখ ৫ 

১৬/০৩/২০২২ ১৪/০৪/২০২২ ০৫/০৫/২০২২ 

[১.২] ক্ষসবা সহতিকরণ [১.২.১] একটি ক্ষসবা সহতিকৃি  
িাতরখ ৫ 

২৫/০২/২০২২ ০৪/০৩২০২২ ২৫/০৩/২০২২ 

[১.৩]  জসবা তিতিটাইকিশন [১.৩.১] ন্যযনির্ একটি ক্ষসবা তিতিটাইিকৃি 
িাতরখ ৫ ৩০/১২/২০২২ ১৩/০১/২০২০ ২০/০১/২০২২ 

[১.৪] ইতঃপূমব য বাস্তবারয়ত উদ্ভাবনী ধািণা, সহর কৃত 

ও রির টাই কৃত জসবা সংক্রান্ত পর্ যাম াচনা সভা   
[১.৪.১] সভা আময়ার ত  

তারিখ  ৪ ৩০/০৮/২০২১  ১৫/০৯/২০২১  ৩০/০৯/২০২১ 

[১.৫] ই-নতির ব্যবহার বৃতি [১.৪.১] ই-ফাইকল জনাট রনস্পরিকৃত   % ৬ ৮০% ৭০% ৬০% 

[১.৬] ৪ি ম তশল্প তবপ্লকবর চযাকলঞ্জ ক্ষর্াকাকবলায় করণীয় 

তবষকয় অবতহিকরণ সভা/কর্ মশালা আকয়ািন 
[১.৬.১] সভা/কর্ মশালা আকয়াতিি 

সংখ্যা ৪ ২ ১ - 

 

 

২ 

[২] প্রারতষ্ঠারনক দক্ষতা বৃরি  ১৫ 

[২.১] িথ্য বািায়ন হালনাগাদকরণ 

[২.১.১] িথ্য বািায়কন সকল ক্ষসবা বক্স হালনাগাদকৃি 
সংখ্যা ৪ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২] রবরভন্ন প্রকাশনা ও তথ্যারদ িথ্য বািায়কন 

প্রকারশত 

সংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ 

[২.২] ই-গভর্ন্মান্স ও উদ্ভাবন কর্ মপতরকল্পনা বাস্তবায়ন  

[২.২.১] কর্ যপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্ররশক্ষণ 

আময়ার ত  

 ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.২]ই-গভর্ন্মান্স কর্ মপতরকল্পনা বাস্তবায়কনর ির্ন্ 

বরাদ্দকৃি অি ম ব্যতয়ি 

% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% 

[২.২.৩] কর্ মপতরকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্ মাকলাচনা 

সংক্রান্ত সভা আকয়াতিি 

সংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.৪] কর্ মপতরকল্পনার অধ মবাতষ মক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিকবদন 

র্তিপতরষদ তবভাকগ/ ঊ্র্র্ধধবিন কর্তমপকের তনকট ক্ষপ্রতরি 

িাতরখ ৩ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ 

[২.২.৫] ক্ষদকশ/তবকদকশ বাস্তবাতয়ি ন্যযনির্ একটি উকযাগ 

পতরদশ মনকৃি 

সংখ্যা ৩ ৩০/05/ 

২০২২ 

৩০/06/ 

২০২২ 
- 



4 

 

 

 

জসবা প্রদান প্ররতশ্রুরত বাস্তবায়ন কর্ যপরিকল্পনা, ২০২১-২০২২  

 

 

কার্ মক্রকর্র 

ক্ষেত্র 

 

র্ান 
কার্ মক্রর্ 

 

কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

প্রর্াণক 

 

একক 

 

কর্ মসম্পা

দন 

সূচককর 

র্ান 

প্রকৃি 

অিমন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃি 

অিমন 

২০২০-

২১ 

লেযর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধার

ণ 

অতি 

উত্তর্ 
উত্তর্ 

চলতি 

র্ান 

চলতি 

র্াকনর তনকে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রাতিষ্ঠাতনক 

 

 

১৩ 

[১.১] জসবা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

পতরবীেণ কতর্টির তসিান্ত বাস্তবায়ন 

[১.১.১] তসিান্ত 

বাস্তবাতয়ি 

বাস্তবায়ন 

প্ররতমবদন 
% ৮ - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.২] জসবা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

ত্রৈর্ারসক রভরিমত হা নাগাদকিণ   

[১.২.১] 

ওময়বসাইমট প্ররত 

ত্রৈর্ারসমক 

হা নাগাদকৃত 

ওময়বসাইমট 

হা নাগাদকৃত 

জসবা প্রদান 

প্ররতশ্রুরত 

সংখ্যা 

 

৫ 

 
- - ৪ ৩  - - 

সের্িা 

অিমন 
১২ 

[২.১] জসবা প্রদান প্ররতশ্রুরত রবষয়ক  

প্ররশক্ষণ আময়া ন  

 

[১.১.১] প্ররশক্ষণ 

আময়ার ত 

প্ররশক্ষণ আমদশ, 

আম াচযসূরচ, 

প্ররশক্ষণার্থীমদি 

তার কা, 

হার িাশীট 

 

সংখ্যা 

 

৫ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২]  ক্ষসবা প্রদান তবষকয় 

ক্ষেককহাল্ডারগকণর সর্ন্বকয় 

অবতহিকরণ সভা আকয়ািন 

[১.৩.১]  

অবরহতকিণ সভা 

অনুরষ্ঠত 

সভাি কার্ যরববিণী সংখ্যা ৭ - - ২ ১ - - - 
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অরভমর্াগ প্ররতকাি ব্যবস্থা সংক্রান্ত কর্ যপরিকল্পনা, ২০২১-২০২২ 

 

কার্ মক্রকর্র 

ক্ষেত্র 

 

র্ান 
কার্ মক্রর্ 

 

কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

 

 

প্রর্াণক একক 

 

কর্ মসম্পাদ

ন সূচককর 

র্ান 

প্রকৃি 

অিমন 

২০১৯

-২০ 

প্রকৃি 

অিমন 

২০২

০-২১ 

লেযর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধার

ণ 

অতি 

উত্তর্ 
উত্তর্  

চলতি 

র্ান 

চলতি র্াকনর 

তনকে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪  ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাতিষ্ঠাতনক 

ব্যবস্থাপনা 

 

 

৫ 

[১.১] অরভমর্াগ রনষ্পরি কর্ যকতযা 

(অরনক) ও আরপ  কর্ যকতযাি তথ্য 

ওময়বসাইমট ত্রৈর্ারসক রভরিমত 

হা নাগাদকিণ  

[১.১.১]  অতনক ও 

আতপল কর্ মকিমার 

িথ্য হালনাগাদকৃি 

এবং ওকয়বসাইকট 

আপকলািকৃি 

হা নাগাদ 

সম্পমন্নি 

সিকারি পৈ, 

ওময়বসাইমটি 

র ংক 

সংখ্যা 

 
৫ - - ৪ ৩ - - - 

পতরবীেণ 

ও সের্িা 

উন্নয়ন 

 

২০ 

[২.১] রনরদ যষ্ট সর্ময় অন াইন/ 

অফ াইমন প্রাপ্ত অরভমর্াগ রনষ্পরি 

এবং রনষ্পরি সংক্রান্ত র্ারসক 

প্ররতমবদন উর্ধ্যতন কর্তযপক্ষ বিাবি 

জপ্রিণ   

[২.১.১] অরভমর্াগ 

রনষ্পরিকৃত  

রনষ্পরি 

প্ররতমবদন 

% 
৮ 

  
- - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.২] কর্ যকতযা/কর্ যচািীমদি অরভমর্াগ 

প্ররতকাি ব্যবস্থা এবং র আিএস 

সফটওয়যাি রবষয়ক প্ররশক্ষণ 

আময়া ন 

[২.২.১] প্ররশক্ষণ 

আময়ার ত 

অরফস আমদশ, 

আম াচযসূরচ, 

উপরস্থরতি 

হার িা 

সংখ্যা 
৫ 

 
- - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] ত্রত্রর্াতসক তভতত্তকি পতরবীেণ 

এবং ত্রত্রর্াতসক পতরবীেণ প্রতিকবদন 

উবমিন কর্তমপকের তনকট ক্ষপ্ররণ 

[২.৩.১] ত্রত্রর্াতসক 

প্রতিকবদন ক্ষপ্রতরি 

পরিবীক্ষণ 

প্ররতমবদন   সংখ্যা ৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৪] অরভমর্াগ প্ররতকাি ব্যবস্থাপনা 

রবষময় জেকমহাল্ডািগমণি সর্ন্বময় 

অবরহতকিণ সভা  

[২.৪.১] সভা 

অনুরষ্ঠত 

সভাি 

কার্ যরববিণী সংখ্যা ৪ - - ২ ১  - - 

 



 
 

তথ্য অরধকার রবষময় ২০২১-২২ অর্ মবছমরর বারষ মক কর্ মপররকল্পনা  

কার্ মক্রকর্র 

ক্ষেত্র 

 

র্ান 
কার্ মক্রর্ 

 

কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কর্ মসম্পাদন 

সূচককর র্ান 

প্রকৃি 

অিমন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃি 

অিমন 

২০২০-

২১ 

লেযর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

প্রর্াণক অসাধারণ 
অতি 

উত্তর্ 
উত্তর্  

চলতি 

র্ান 

চলতি 

র্াকনর 

তনকে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রাতিষ্ঠাতনক ১০ 

[১.১] িথ্য অতধকার আইন অনুর্ায়ী 

তনধ মাতরি সর্কয়র র্কে িথ্য প্রদান 

 

[১.১.১] তনধ মাতরি সর্কয়র 

র্কে িথ্য প্রদানকৃি 
% ১০ 

 

 

 

 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
উবমিন কার্ মালকয় ক্ষপ্রতরি  

প্রতিকবদন 

 

সের্িা বৃরি 
১৫ 

[১.২] স্বপ্রমণারদতভামব প্রকাশমর্াগ্য 

তথ্য হালনাগাদ ককর ওময়বসাইমট 

প্রকাশ 

[১.2.১] হা নাগাদকৃত 

িথ্য ওময়বসাইমট 

প্রকারশত 

িাতরখ 

 
০৩   

৩১-১২-

২০২১ 

১০-

০১-

২০২২ 

২০-

০১-

২০২২ 

৩১-

০১-

২০২২ 

- 

হালনাগাদকৃি 

স্বপ্রমণারদতভামব 

প্রকাশমর্াগ্য তথ্যসহ 

ওকয়বসাইকটর তলংক। 

[১.৩] বারষ যক প্ররতমবদন প্রকাশ  
[১.3.১] বারষ যক প্ররতমবদন 

প্রকারশত  
তারিখ  ০৩   

১৫-১০-

২০২১ 

১৫-

১১-

২০২১ 

১৫-

১২-

২০১৯ 

- - বাতষ মক প্রতিকবদকনর কতপ 

[১.৪]  িথ্য অতধকার আইন, ২০০৯ 

এর ৫ ধারা অনুসাকর র্াবিীয় িকথ্যর 

কযাটাগতর  ও কযাটালগ ত্রিতর/ 

হালনাগাদকরণ 

[১.4.১]  িকথ্যর কযাটাগতর  

ও কযাটালগ 

প্রস্তুিকৃি/হালনাগাদকৃি 

িাতরখ ০৩   
৩১-১২-

২০২১ 

১০-

০১-

২০২২ 

২০-

০১-

২০২২ 

৩১-

০১-

২০২২ 

- 

সংতিষ্ট তবষয় অন্তর্ভ মক্তকৃি 

র্াতসক সর্ন্বয় সভার 

কার্ মতববরণী 

[১.৫] িথ্য অতধকার আইন ও 

তবতধতবধান সম্পককম িনসকচিনিা 

বৃতিকরণ 

[১.5.১]  প্রচাি কার্ যক্রর্ 

সম্পন্ন 
সংখ্যা ০৩   ৩ ২ ১ - - 

সভা, ক্ষসতর্নার, কর্ মশালার 

অতফস আকদশ তকংবা 

প্রচারপকত্রর কতপ। 

[১.৬] তথ্য অরধকাি রবষময় 

কর্ মকিমাকদর প্রতশেণ আকয়ািন    

[১.6.১] প্রতশেণ 

আকয়াতিি সংখ্যা  ০৩   ৩ ২ ১ - - 
প্রতশেণ আকয়ািকনর 

অতফস আকদশ 

 

 


