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ফাংরানদ কভ মিাযী কল্যাণ সফাড ম, চফবাগীে কাম মারে, ভেভনচং এয কভ মম্পাদননয াচফ মক চিত্র 

 

াম্প্রচতক অজমন, িযানরঞ্জ এফং বচফষ্যৎ চযকল্পনা 

 

 

াম্প্রচতক ফছযমূনয (৩ ফছয) প্রধান অজমনমূ: 

 
গত চতন অথ মফছনয ৯৭৮টি আনফদননয চফযীনত ভাচক কল্যাণ বাতা (িরভান কাড ম ১০৬১টি) ফাফদ ২,২২,৭৪,৭১২টাকা, 

াধাযণ চিচকৎায জন্য ২,৬৬২টি আনফদননয চফযীনত ৩,৩৭,৪৯,১০০টাকা, যকাচয কভ মিাযীনদয ৯,৬৮২ জন সছনর সভনেনক 

চক্ষ্াবৃচি/চক্ষ্াােতা চননফ ৩,২৯,০৮,৬০০ টাকা এফং িাকচযযত অফস্থাে মৃত কভ মিাযীয চযফানযয ৬৩৩ টি আনফদননয 

চফযীনত সমৌথফীভা চননফ এককারীন ৮,০৭,৬৩,৯২০ টাকা আচথ মক অনুদান প্রদান কযা নেনছ ও যকাচয কভ মিাযীনদয 

দাপন/অনন্তযচষ্টচক্রোয জন্য ৩৫৮ টি আনফদননয চফযীনত ১,১০,৩৫,০০০ টাকা আচথ মক অনুদান প্রদান কযা নেনছ। াধাযণ 

চিচকৎা াানে, চক্ষ্াবৃচি/চক্ষ্াােতায াানেয সক্ষ্নত্র SMS সপ্রযনণয ভাধ্যনভ সফা প্রাথীনক অফচত কযণ, EFT এয 

ভাধ্যনভ ফায অথ ম সফা প্রাথীয ব্যাংক চানফ সপ্রযনণ ব্যফস্থা গ্রণ কযা নেনছ। 

 

 

ভস্যা ও িযানরঞ্জমূ: 

 

কল্যাণ সফানড ময কর সফা ম্পনকম সফাপ্রাথীগণ ব্যাকবানফ অফচত নন,                    কাম মক্রভ ফাস্তফােনন অন্য 

দপ্তনযয উয চনব মযীরতা। 

      

 

 চফবাগীে কাম মারে, ভেভনচং এয বচফষ্যৎ কভ মচযকল্পনা: 

 ই-নচথ ব্যফস্থানা িালুকযণ; 

 ব্যাংক চযকনাইর পটওেযায ারনাগাদকযণ; 

 

২০২২-২০২৩ অথ মফছনযয ম্ভাব্য প্রধান অজমনমূ: 

 ই-নচথ ব্যফস্থানা িালুকযণ; 

 ব্যাংক চযকনাইর পটওেযায ৩১ চডনম্বয, ২০২২ ম মন্ত ারনাগাদকযণ; 
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ফাংরানদ কভ মিাযী কল্যাণ সফাড ম, চফবাগীে কাম মারে, ভেভনচং এয প্রাচতষ্ঠাচনক দক্ষ্তা বৃচদ্ধ, 

স্বচ্ছতা ও জফাফচদচতা সজাযদায কযা, সুান ংতকযণ এফং ম্পনদয মথামথ ব্যফায 

চনচিতকযনণয ভাধ্যনভ রূকল্প ২০৪১ এয মথামথ ফাস্তফােননয রনক্ষ্য - 

 

চযিারক (িরচত দাচেত্ব), ফাংরানদ কভ মিাযী কল্যাণ সফাড ম, চফবাগীে কাম মারে, ভেভনচং 

 

 

 

 এফং 

 

 

 

ভাচযিারক(চিফ), ফাংরানদ কভ মিাযী কল্যাণ সফাড ম এয ভনধ্য ২০২১ ানরয জুন ভানয ২৩ 

তাচযনে এই ফাচল মক কভ মম্পাদন চুচি স্বাক্ষ্চযত র। 

 

এই চুচিনত স্বাক্ষ্যকাযী উবেক্ষ্ চনম্নচরচেত চফলেমূন ম্মত নরন: 
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সকন -১ 

 

ফাংরানদ কভ মিাযী কল্যাণ সফাড ম, চফবাগীে কাম মারে, ভেভনচং এয রূকল্প (Vision), অচবরক্ষ্য 

(Mission),                এফং কাম মাফচর (Functions)। 
 

১.১ রূকল্প (Vision):  
 
প্রজাতনিয কভ মিাযীনদয সফাপ্রদাননয রনক্ষ্য সফাড মনক একটি দক্ষ্, মৄনগানমাগী ও তথ্য-প্রমৄচিমৃদ্ধ কল্যাণমূরক প্রচতষ্ঠান 

চননফ গনড় সতারা।   

 

১.২ অচবরক্ষ্য (Mission): 
 
চফচবন্ন সফা প্রদাননয ভাধ্যনভ প্রজাতনিয অাভচযক কানজ চননোচজত সফানড ময অচধনক্ষ্নত্রয কর কভ মিাযী এফং তাঁনদয 

চযফাযফনগ ময কল্যাণ াধনন প্রনোজনীে ােতা প্রদান। 

 

  

1.3  কভ মম্পাদননয সক্ষ্ত্র: 
1. কভ মিাযীনদয কল্যাণ চনচিতকযণ; 

2. কভ মিাযীয চযফানযয স্বাস্থয সুযক্ষ্া ও চক্ষ্াােতা; 

3. স্বচ্ছতা ও জফাফচদচতা চনচিতকযণ; 

 
                                                               

                                       

 

 

১.৪ কাম মাফচর: (আইন/চফচধ দ্বাযা চনধ মাচযত কাম মাফচর) 

 

1. অক্ষ্ভতাজচনত কাযনণ অফযপ্রাপ্ত ও মৃত কভ মিাযীগনণয চযফানযয জন্য ভাচক কল্যাণবাতা প্রদান; 

2. কভ মযত অফস্থাে মৃত্যযফযণকাযী কভ মিাযীয চযফাযনক সমৌথফীভায এককারীন অনুদান প্রদান; 

3. কভ মিাযী ও তাঁয চযফানযয দস্যনদয জন্য াধাযণ চিচকৎা অনুদান প্রদান; 

4. ১৩ সথনক ২০ সগ্রনডয (পূনফ ময ৩ে ও ৪থ ম সেচণ) কভ মযত যকাচয কভ মিাযী এফং অফযপ্রাপ্ত/মৃত কভ মিাযীয 

অনচধক দু’ ন্তাননয জন্য চক্ষ্াবৃচি/চক্ষ্াােতা প্রদান; 

5. কভ মিাযীনদয চননজয ও চযফানযয দস্যনদয জন্য দাপন/অনন্তযচষ্টচক্রোয অনুদান প্রদান; 

6. কভ মযত যকাচয কভ মিাযী ও তানদয ন্তাননদয জন্য প্রচতফছয ক্রীড়া প্রচতনমাচগতায আনোজন। 
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সকন-২: চফচবন্ন কাম মক্রনভয চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ (Outcome/Impact) 
 

চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ 

 
কভ মম্পাদনসূিকমূ একক 

প্রকৃত 
রক্ষ্যভাত্রা 

২০২২-২৩ 

প্রনক্ষ্ণ চনধ মাচযত রক্ষ্যভাত্রা অজমননয সক্ষ্নত্র সমৌথবানফ 

দাচেত্বপ্রাপ্ত ভিণারে/চফবাগ/ ংস্ামূনয 

নাভ 

উািসূত্র 

২০২০-

২১ 
২০২১-২২ ২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

কভ মিাযীনদয কল্যাণ 

চনচিতকযণ 

কভ মিাযীয মৃত্যযজচনত কাযনণ 

চযফানযয জন্য ভাচক কল্যাণ 

অনুদান, সমৌথফীভায এককারীন 

অনুদান ও দাপন/ 

অনন্তযচষ্টচক্রোয অনুদান এফং 

কভ মিাযীয চযফানযয চনবমযীর 

দনস্যয মৃত্যযনত দাপন/ 

অনন্তযচষ্টচক্রোয অনুদান প্রদান 

গড় 

কাম মচদফ 

  ১৫ ১৫ ১৫ ফা.ক.ক.নফা চফবাগীে কাম মারে, ভেভনচং ফা.ক.ক.নফা চফবাগীে কাম মারে, 

ভেভনচং এয চনজস্ব প্রচতনফদন 

              

      

গড় 

কাম মচদফ 

  ৭ ৭ ৭ ফা.ক.ক.নফা চফবাগীে কাম মারে, ভেভনচং ফা.ক.ক.নফা চফবাগীে কাম মারে, 

ভেভনচং এয চনজস্ব প্রচতনফদন 
চনধ মাচযত ভনেয ভনধ্য 

ফাচল মক ক্রীড়া প্রচতনমাচগতা 

আনোজন 

তাচযে/ 

ভে 

  ৭ ভাি ম, ২০২৩ ২৮ 

সপব্রুোচয,  

২০২৪ 

২৮ সপব্রুোচয,  

২০২৫ 

ফা.ক.ক.নফা চফবাগীে কাম মারে, ভেভনচং ও 

চফবাগীে কচভনায অচপ, ভেভনচং 

ফা.ক.ক.নফা চফবাগীে কাম মারে, 

ভেভনচং এয চনজস্ব প্রচতনফদন 

কভ মিাযীয চযফানযয 

স্বাস্থয সুযক্ষ্া ও 

চক্ষ্াােতা 

 

 

াধাযণ চিচকৎায 

স্বেংম্পূণ ম আনফদন 

চনষ্পচিয ভে 

গড় 

কাম মচদফ 

  ২২ ২২ ২২ ফা.ক.ক.নফা চফবাগীে কাম মারে, ভেভনচং ও 

চফবাগীে কচভনায অচপ, ভেভনচং এফং 

চযিারক, চফবাগীে কাম মারে, স্বাস্থয অচধদপ্তয 

ফা.ক.ক.নফা চফবাগীে কাম মারে, 

ভেভনচং এয চনজস্ব প্রচতনফদন 

চক্ষ্াবৃচি/চক্ষ্ােতায 

স্বেংম্পূণ ম আনফদন 

চনষ্পচিয চনধ মাচযত ভে 

তাচযে/ 

ভে 

  ২০ জুন, 

২০২৩ 

২০ জুন, 

২০২৪ 

২০ জুন, 

২০২৫ 

ফা.ক.ক.নফা চফবাগীে কাম মারে, ভেভনচং ও 

চফবাগীে কচভনায অচপ, ভেভনচং এফং 

চযিারক, ভাধ্যচভক ও উচ্চ চক্ষ্া  অচধদপ্তয 

ফা.ক.ক.নফা চফবাগীে কাম মারে, 

ভেভনচং এয চনজস্ব প্রচতনফদন 

স্বচ্ছতা ও জফাফচদচতা 

চনচিতকযণ 

ই-নচথ ব্যফস্থানা 

িালুকযণ; 

তাচযে/ 

ভে 

- - ১৫     

২০২৩ 

- - ফা.ক.ক.নফা চফবাগীে কাম মারে, ভেভনচং ও 

প্রধান কাম মারে, ঢাকা 

ফা.ক.ক.নফা চফবাগীে কাম মারে, 

ভেভনচং এয চনজস্ব প্রচতনফদন 

ব্যাংক চযকনাইর 

পটওেযায ারনাগাদকযণ 

% - - ৮০   ফা.ক.ক.নফা চফবাগীে কাম মারে, ভেভনচং ফা.ক.ক.নফা চফবাগীে কাম মারে, 

ভেভনচং এয চনজস্ব প্রচতনফদন 

                       তাচযে/ 

ভে 
  ০৫     ২০২৩ - - ফা.ক.ক.নফা চফবাগীে কাম মারে, ভেভনচং ফা.ক.ক.নফা চফবাগীে কাম মারে, 

ভেভনচং এয চনজস্ব প্রচতনফদন 



7 

 

সকন ৩ -                                                            
 

           

    

সক্ষ্নত্রয 

ভান 

 

কাম মক্রভ কভ মম্পাদন সূিক গণনা 

দ্ধচত 

একক 

 

কভ মম্পাদন 

সূিনকয ভান 

প্রকৃত অজমন রক্ষ্যভাত্রা/চনণ মােক  ২০২২-২৩ প্রনক্ষ্ণ 

২০২৩-

২৪ 

প্রক্ষ্নণ 

২০২৪-

২৫ 

২০২০-২১ ২০২১-

২২ 

অাধাযণ অচত 

উিভ 

উিভ িরচত ভান িরচত 

ভাননয 

চননম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

 

[১] 

কভ মিাযীনদয 

কল্যাণ 

চনচিতকযণ 

 

২৫ 

[১.১] কভ মিাযীয মৃত্যযজচনত 

কাযনণ চযফানযয জন্য ভাচক 

কল্যাণ অনুদান, সমৌথফীভায 

এককারীন অনুদান ও দাপন/ 

অনন্তযচষ্টচক্রোয অনুদান প্রদান 

এফং কভ মিাযীয চযফানযয 

চনবমযীর দনস্যয মৃত্যযনত 

দাপন/ অনন্তযচষ্টচক্রোয অনুদান 

ইএপটি এয ভাধ্যনভ প্রদান 

[১.১.১] স্বেংম্পূণ ম 

আনফদন চনষ্পচি ও 

অনুদান ইএপটি এয 

ভাধ্যনভ প্রদাননয 

প্রনোজনীে ভে 

গড় গড় 

কাম মচদফ 
১২.০   ১৫ ২০ ২৫ ৩০ ৩৫ ১৫ ১৫ 

[১.২]  সনননয আনফদন 

অগ্রােন 

[১.২.১] স্বেংম্পূণ ম 

আনফদন চনধ মাচযত 

ভনেয ভনধ্য অগ্রােন 

গড় গড় 

কাম মচদফ 
০৭.০   ৭ ১০ ১২ ১৪ ১৬ ৭ ৭ 

[১.৩] কভ মিাযী ও তাঁনদয 

ন্তাননদয জন্য ফাচল মক ক্রীড়া 

প্রচতনমাচগতা আনোজন 

[১.৩.১] ফাচল মক ক্রীড়া 

প্রচতনমাচগতা 

আনোজননয চনধ মাচযত 

ভে 

তাচযে তাচযে/ ভে ০৬.০   ৭ ভাি ম,  

২০২৩ 

১৫ ভাি ম, 

২০২৩ 

২০ ভাি ম, 

২০২৩ 

২৫ ভাি ম, 

২০২৩ 

৩০ ভাি ম, 

২০২৩ 

২৮ 

সপব্রুোচয,  

২০২৪ 

২৮ 

সপব্রুোচয,  

২০২৫ 

[২] কভ মিাযীয 

চযফানযয 

স্বাস্থয সুযক্ষ্া 

ও 

চক্ষ্াােতা 

 

২৫ 

[২.১] কভ মিাযী ও তাঁয 

চযফানযয দস্যনদয জন্য 

চিচকৎা অনুদান প্রদান 

[২.১.১] স্বেংম্পূণ ম 

আনফদন চনষ্পচিয ভে 

গড় গড় 

কাম মচদফ 

১৫.০   ২২ ২৪ ২৬ ২৮ ৩০ ২২ ২২ 

[২.২] কভ মিাযীয ন্তাননদয 

চক্ষ্াবৃচি প্রদান 

[২.২.১] স্বেংম্পূণ ম 

আনফদন চনস্পচিয 

চনধ মাচযত ভে 

তাচযে তাচযে/ 

ভে 
১০.০০ ২০ জুন, 

২০২১ 

- ২০   , 

২০২৩ 

২২   , 

২০২৩ 

২৪   , 

২০২৩ 

২৬   , 

২০২৩ 

২৭   , 

২০২৩ 

২০   , 

২০২৪ 

২০   , 

২০২৫ 

[৩] 

স্বচ্ছতা ও 

জফাফচদচতা 

চনচিতকযণ 

২০ 

[৩.১] ই-নচথ ব্যফস্থানা 

িালুকযণ; 

[৩.১.১] চনধ মাচযত 

ভনেয ভনধ্য িালুকযণ 

তাচযে তাচযে/ ভে ০৮.০ - - ১৫     

২০২৩ 

২০     

২০২৩ 

২৫     

২০২৩ 

৩০     

২০২৩ 

০৫     

২০২৩ 

- - 

[৩.২] ব্যাংক চযকনাইর 

পটওেযায ারনাগাদকযণ 

[৩.২.১] অনুনভাচদত 

আনদনাভায তথ্যাচদ 

ারনাগাদকযণ 

তকযা 

ায 

% ০৭.০ - - ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০ - - 

[৩.৩]              

          

[৩.৩.১] 

               

             

তাচযে 

 

তাচযে/ 

ভে 

 

০৫.০০ - - ০৫     

২০২৩ 

১০     

২০২৩ 

১৫     

২০২৩ 

২০     

২০২৩ 

২৫     

২০২৩ 

- - 

সভাট ৭০     ৭০          
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সুান ও ংস্কাযমূরক কভ মম্পাদননয সক্ষ্ত্র (ভচিচযলদ চফবাগ কর্তমক চনধ মাচযত) 

 (নভাট নম্বয-৩০)    

 

কভ মম্পাদননয 

সক্ষ্ত্র 

(Field of 

Performance) 

ভান 

(Weight) 

কাম মক্রভ 

(Activities) 
কভ মম্পাদন সুিক 

(Performance Indicator) 
 

একক 

(Unit) 

কভ মম্পাদন 

সূিনকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

রক্ষ্যভাত্রায ভান ২০২১-২২ 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অচত 

উিভ 

(Very 

Good) 

উিভ 

(Good) 

িরচত ভান 

(Fair) 

িরচতভাননয 

চননম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১]সুান ও 

ংস্কাযমূরক 

কাম মক্রনভয 

ফাস্তফােন 

সজাযদাযকযণ 

৩০ 

[১.১] শুদ্ধািায কভ মচযকল্পনা 

ফাস্তফােন 

[১.১.১] ফাস্তফােন অগ্রগচত তকযা 

ায 

১০ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ 

[১.২] ই-গবন্যমান্স/উদ্ভাফণ 

কভ মচযকল্পনা ফাস্তফােন 

[১.২.১] ফাস্তফােন অগ্রগচত তকযা 

ায 

১০ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ 

[১.৩] অচবনমাগ প্রচতকায 

কভ মচযকল্পনা ফাস্তফােন  

[১.৩.১] ফাস্তফােন অগ্রগচত তকযা 

ায 

৪ ৪ ৩.৬ ৩.২ ২.৮ ২.৪ 

[১.৪] তথ্য অচধকায 

কভ মচযকল্পনা ফাস্তফােন 

[১.৪.১] ফাস্তফােন অগ্রগচত  তকযা 

ায 

৩ ৩ ২.৭ ২.৪ ২.১ ১.৮ 

[১.৫] সফা প্রদান প্রচতশ্রুচত 

কভ মচযকল্পনা ফাস্তফােন 

[১.৫.১]  ফাস্তফােন অগ্রগচত তকযা 

ায 

৩ ৩ ২.৭ ২.৪ ২.১ ১.৮ 

সভাট ৩০    ৩০      
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ংনমাজনী - ১ 

 

 

ব্দংনক্ষ্ (Acronyms) 
 

 
ফা.ক.ক.নফা ফাংরানদ কভ মিাযী কল্যাণ সফাড ম 
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ংনমাজনী- ২:                          

 

 

 
ক্রচভ

ক 

নম্বয 

কাম মক্রভ কভ মম্পাদন সূিক ফাস্তফােনকাযী অনুচফবাগ, 

অচধাো, াো 

রক্ষ্যভাত্রা অজমননয প্রভাণক 

1.                                  

                               

                      

                           

                                 

                              

     

স্বেংম্পূণ ম আনফদন 

চনষ্পচিয ভে 

ফা.ক.ক.নফা. চফবাগীে 

কাম মারে, ভেভনচং, প্রান 

াো ও অনুদান াো 

                                                         

                                                      

                                   

2.                             

                   আনফদন অগ্রােন 

স্বেংম্পূণ ম আনফদন 

চনধ মাচযত ভনেয ভনধ্য 

অগ্রােন 

ফা.ক.ক.নফা. চফবাগীে 

কাম মারে, ভেভনচং, প্রান 

াো ও চাফ াো 

                                                         

                                                      

                                            

3.                                   

                   

স্বেংম্পূণ ম আনফদন 

চনষ্পচিয ভে 

ফা.ক.ক.নফা. চফবাগীে কাম মারে, 

ভেভনচংয ফাছাই কচভটি 

এফং উকচভটি 

                                                         

                                                        

                                                       

     ,                                                 

4.  কভ মিাযীয ন্তাননদয চক্ষ্াবৃচি প্রদান স্বেংম্পূণ ম আনফদন 

চনষ্পচিয চনধ মাচযত ভে 

ফা.ক.ক.নফা. চফবাগীে 

কাম মারে, ভেভনচং 

                                                         

                                                   

                           

5.  কভ মযত যকাচয কভ মিাযী ও তানদয 

ন্তাননদয জন্য প্রচতফছয ক্রীড়া 

প্রচতমাচগতা আনোজন 

চনধ মাচযত ভনেয ভনধ্য 

আনোজন 

ফা.ক.ক.নফা. চফবাগীে 

কাম মারে, ভেভনচং 

                                                         

                                                      

6.  ব্যাংক চযকনাইর পটওেযায 

ারনাগাদকযণ 

অনুনভাচদত 

আনদনাভায তথ্যাচদ 

ারনাগাদকযণ 

ফা.ক.ক.নফা. চফবাগীে 

কাম মারে, ভেভনচং, চাফ 

াো 

                                                         

অনুনভাচদত আনদনাভায তথ্যাচদ (কত তাচযে ম মন্ত ারনাগাদকযণ কযা 

নেনছ) তকযা ায উনেে থাকনত নফ। 

7.                                       

             

ফা.ক.ক.নফা. চফবাগীে 

কাম মারে, ভেভনচং 
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ংনমাজনী ৩ :  অন্য ভিণারে/চফবাগ/দপ্তয/ংস্থায                           
 

 
 

কাম মক্রভ কভ মম্পাদন সূিক সম কর অচপনয ানথ ংচিষ্ট ংচিষ্ট অচপনয ানথ কাম মক্রভ ভন্বনেয সকৌর 
                                              

                                       

                                             

                                             

     

স্বেংম্পূণ ম আনফদন 

চনষ্পচিয ভে 

ফাককনফা, প্রধান কাম মারে, ঢাকা 

 

ফাককনফা, প্রধান কাম মারে, ঢাকা নত ফানজট াওো াননক্ষ্ 

সফাগ্রীতানদয ভেভত সফা প্রদান ও ফাচল মক কভ মম্পাদন চুচিয 

ফাস্তফােন 

                                         

           
স্বেংম্পূণ ম আনফদন 

চনষ্পচিয ভে 

ফাককনফা, প্রধান কাম মারে ও চফবাগীে 

কাম মারে, ভেভনচং, চফবাগীে 

কচভনায অচপ, ভেভনচং, চচবর 

াজমন, ভেভনচং ও চযিারক, স্বাস্থয 

অচধদপ্তয, ভেভনচং। 

ফাককনফা, প্রধান কাম মারে, ঢাকা নত ফানজট াওো াননক্ষ্ ফাককনফা 

এয চফবাগীে আঞ্চচরক কল্যাণ কচভটিয বাচত চননফ চফবাগীে 

কচভনায ভেভনচং এয প্রচতচনচধ, চচবর াজমন এয প্রচতচনচধ, 

চযিারক, স্বাস্থয অচধদপ্তয, ভচতচঝর, ভেভনচং এয প্রচতচনচধ      

     -                                                   

                        

১৩ সথনক ২০ সগ্রনডয কভ মযত যকাচয কভ মিাযী এফং কর 

সগ্রনডয অফযপ্রাপ্ত/মৃত কভ মিাযীয অনচধক দু’ন্তাননয জন্য 

চক্ষ্াবৃচি/চক্ষ্াােতা প্রদান 

স্বেংম্পূণ ম আনফদন 

চনষ্পচিয চনধ মাচযত ভে 

ফাককনফা, প্রধান কাম মারে, ও চফবাগীে 

কচভনায অচপ, ভেভনচং এফং 

ভাধ্যচভক ও উচ্চ চক্ষ্া অচধদপ্তয, 

ভেভনচং। 

ফাককনফা, প্রধান কাম মারে, নত ফানজট াওো াননক্ষ্ ফাককনফা এয 

চফবাগীে আঞ্চচরক কল্যাণ কচভটিয বাচত চননফ চফবাগীে 

কচভনায ভেভনচং এয প্রচতচনচধ, ভাধ্যচভক ও উচ্চ চক্ষ্া অচধদপ্তয, 

ভেভনচং এয প্রচতচনচধ বায ভাধ্যনভ সফাগ্রীতানদয সফা প্রদান 

কনয থানক। 

কভ মযত কভ মিাযী ও তাঁনদয ন্তাননদয জন্য ফাচল মক ক্রীড়া 

প্রচতনমাচগতা আনোজন 

চনধ মাচযত ভনেয ভনধ্য 

আনোচজত 

ফাককনফা, প্রধান কাম মারে, ও চফবাগীে 

কচভনায অচপ, ভেভনচং 

ফা.ক.ক.নফা. এয চফবাগীে আঞ্চচরক কল্যাণ কচভটিয বাচত চননফ 

চফবাগীে কচভনায ভনাদে, অত্র চফবানগ কভ মযত কভ মিাযী ও তাঁনদয 

ন্তাননদয জন্য চফবাগীে ফাচল মক ক্রীড়া প্রচতনমাচগতায ভে চনধ মাযণ কনয 

থানকন। 

অত্র চফবাগীে কাম মারে নত অনুদাননয অথ ম ইএপটি এয 

ভাধ্যনভ সপ্রযণ কযা 

দ্রুততভ ভনেয ভনধ্য অথ ম 

সপ্রযণ কযা 

জনতা ব্যাংক চর:  জনতা ব্যাংক এযাডবাই সরটায াওো ভাত্র চফচবন্ন অনুদাননয ভঞ্জুচযকৃত 

অথ ম সফাপ্রাথীয ংচিষ্ট ব্যাংক চানফ দ্রুততভ ভনে ইএপটি এয 

ভাধ্যনভ সপ্রযণ কযনফ। 
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ংনমাজনী ৪ :                                                    -         ২০২২-২০২৩ 

 

                                                                                         

                      

    

 

      

    

    

 

          

         

   /   

২০২২-

২০২৩ 

         

        

                     , ২০২২-২০২৩      

       / 

     

১  

          

২  

          

৩  

          

৪   

          

     

     

      

    

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১.               …………………………………. ১৫ 

১.১               বা 

আনোজন  

বা 

আনোচজত 

২ ংখ্যা চযিারক ৪         ১ ১ ১ ১    

          

১.২                          

        

         

      

৪ % চযিারক ১০০%         ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

          

১.৩                    

         (stakeholders) 

             

          ৪      চযিারক ১         - ১ - -    

          

১.৪ শুদ্ধািায ংক্রান্ত প্রচক্ষ্ণ 

আনোজন 

প্রচক্ষ্ণ 

আনোচজত 

২ ংখ্যা কাযী 

চযিারক 

২         ১ - ১ -    

          

১.৫    -            (         

     /               

                /      -

           ,             

                        )  

উন্নত কভ ম-

চযনফ 

৩        

      

চযিারক ২ 

১০/১২/২২ 

১০/০৪/২৩ 

        - ১ - ১    

            

            

            

২.  ক্রনেয সক্ষ্নত্র শুদ্ধািায ........................................................................ ৩ 

২.১ ২০২২-২৩            -

        ওনেফাইনট       

  -

        

          

       

৩       চযিারক ৩১/০৭/২২         ৩১/০৭/২২       
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   /   

২০২২-

২০২৩ 

         

        

                     , ২০২২-২০২৩      

       / 

     

১  

          

২  

          

৩  

          

৪   

          

     

     

      

    

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৩.                                                  …………………… ৩২  (অগ্রাচধকায চবচিনত ১      নুযনতভ িাযটি কাম মক্রভ) 

৩.১                           

                              

            

        

           

৮ % চযিারক ৮০         ৮০ ৮০ ৮০ ৮০            

        

         

    

          

৩.২ সফা োনত     কৃত অ     

       ব্যাংক         

        ারনাগাদ         

         

        

      

৮      চযিারক ৪         ১ ১ ১ ১    

          

৩.৩ ভেভনচংনয         

                     

তথ্য ফাতােন 

ারনাগাদকৃত 

(ত্রত্রভাচক 

চবচিনত) 

৮ ংখ্যা চযিারক ৪         ১ ১ ১ ১    

          

৩.৪                         

                     

          

        

   

৮ %         ১০০%         ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

          

 

 

চফ:দ্র:- সকান ক্রচভনকয কাম মক্রভ প্রনমাজয না নর তায কাযণ ভন্তব্য করানভ উনেে কযনত নফ। 
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         ৫  ই-গবন্যমান্স ও উদ্ভাফন কভ মচযকল্পনা, ২০২২-২৩ (                       

 

   কাম মক্রভ 

 

কভ মম্পাদন 

সূিক 

একক 

 

কভ মম্পাদন 

সূিনকয ভান 

রক্ষ্যভাত্রা ২০২২-২০২৩ 

অাধাযণ     িরচত ভান 

১০০% ৮০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১ [১.১]     উদ্ভাফনী 

ধাযনা/সফা চজকযণ/ 

চডচজটাইনজন ফাস্তফােন 

[১.১.১]    উদ্ভাফনী ধাযনা/সফা 

চজকযণ/ চডচজটাইনজন 

ফাস্তফাচেত 

তাচযে ১০ ১৬/০৩/২০২৩ ৩০/০৩/২০২৩ ১৩ ০৪ ২০২৩ 

০২ [২.১]  ই-নচথয ব্যফায বৃচদ্ধ [২.১.১] ই-পাইনর সনাট চনষ্পচিকৃত % ১০ ৮০% 

 

৭০% ৬০% 

০৩ [৩.১] তথ্য ফাতােন 

ারনাগাদকযণ 

[৩.১.১] তথ্য ফাতােন ারনাগাদকৃত  ংখ্যা ১৫ ৪ ৩ ২ 

 

০৪ 

[৪.১] ৪থ ম চল্প চফপ্লনফয 

িযানরঞ্জ সভাকানফরাে কযণীে 

চফলনে অফচতকযণ 

বা/কভ মারা  আনোজন 

[৪.১.১] ৪থ ম চল্প চফপ্লনফয িযানরঞ্জ 

সভাকানফরাে কযনীে চফলনে 

অফচতকযণ বা/কভ মারা আনোচজত 

     ৫ ২ ১  

 

-- 

০৫ [৫.১] ই-গবন্যমান্স ও উদ্ভাফন 

কভ মচযকল্পনা ফাস্তফােন  

[৫.১.১]                    

                     

     

 

৬ ৪ ৩ ২ 

[৫.১.২] কভ মচযকল্পনায অধ মফাচল মক স্ব-

মূল্যােন প্রচতনফদন উর্ধ্মতন কর্তমনক্ষ্য 

চনকট সপ্রচযত 

তাচযে 

 

৪ 

 

১৫ ০১ ২০২৩ ৩১ ০১ ২০২৩ ০৯ ০২ ২০২৩ 
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ংনমাজনী ৬ :                                                                   ২০২২-২৩                        

 

কো যরানযমর সেত্র 

 
মোন 

কো যরানম 

 

কম যসম্পোদন 

সূচক 

একক 

 

কম যসম্পোদন 

সূচযকর মোন 

প্রকৃি 

িজযন 

২০১৯-২০ 

প্রকৃি িজযন 

২০২০-২১ 

লেযমোত্রো ২০২২-২০২৩ 

িসোধোরণ িতি উত্তম উত্তম 
চলতি 

মোন 

চলতি মোযনর 

তনযে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রোতিষ্ঠোতনক 

 

 

 ৮ 

[১.১] ত্রত্রমোতসক তোতত্তযি                  

      তরবীেণ কতমটি পুনগ যঠন 

[১.১.১]      

       
     ৩ - - ৪ ৩ ২   - 

[ .২] ত্রত্রমোতসক তোতত্তযি                  

      তরবীেণ কতমটির সোোর তসদ্ধোত ক 

বোস্তবোেন 

 

 

[ .২. ]       

             

              

% 
৪ 

 
- - ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - 

[ .৩]                                

                                   

       

[ .৩. ]     

        
     ২   ৪ ৩ ২    

[ .৪]                                 

                                 
[ .৪. ]                 ৯   ৪ ৩ ২    

সেমিো িজযন  ৭ 

[২.১]                         

                              

 

[২.১.১]      / 

                

 

সংখ্যো 

 

৩ - - ২   - - - 

[২.২]  সসবো প্রদোন প্রতিশ্রুতি তবষযে 

সেকযহোল্ডোরগযণর সমন্বযে িবতহিকরণ সোো 

আযেোজন 

[২.২.১]           

          
সংখ্যো ৪ - - ২   - - - 
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ংনমাজনী ৭ :                                                                    ২০২২-২৩                         

 

কম যসম্পোদযনর 

সেত্র 

 

মোন 
কো যরানম 

 

কম যসম্পোদন 

সূচক 

একক 

 

কম যসম্পোদন 

সূচযকর মোন 

প্রকৃি 

িজযন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃি 

িজযন 

২০২০-

২১ 

লেযমোত্রো ২০২২-২০২৩ 

িসোধোরণ 
িতি 

উত্তম 
উত্তম  

চলতি 

মোন 
চলতি মোযনর তনযে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

 

প্রোতিষ্ঠোতনক 

 

 

 

 ৪ 

[১.১]                                

                               

                              

                           

[১.১.১]  িতনক ও আতল 

কম যকিযো িথ্য 

হোলনোগোদকৃি এবং 

ওযেবসোইযে 

আযলোডকৃি 

     

 
৪ - - ৪ ৩ - - - 

[ .২]                                 

      

[ .২. ]         

        
% ৭   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

[ .৩]                           

                               

[ .৩. ]         

      
% ৩   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

সেমিো িজযন 

 
   

[২. ]                            

                                

                   

[২. . ]       

        
     

৪ 

  
- - ২   - - - 

[২.২] ত্রত্রমোতসক তোতত্তযি তরবীেণ এবং 

ত্রত্রমোতসক তরবীেণ প্রতিযবদন উর্ধ্যিন 

কর্তযযের তনকে সপ্ররণ 

[২.২. ] ত্রত্রমোতসক 

প্রতিযবদন সপ্রতরি 
       

৩ 

 
- - ৪ ৩ ২   - 

[২.৩]                              

                                 
[২.৩.১] সোো আযেোতজি      ৪ - - ২     - 
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ংনমাজনী ৮ :                                                          ২০২২-২৩                         

 

কম যসম্পোদযনর 

সেত্র 

 

মোন 
কো যরানম 

 

কম যসম্পোদন 

সূচক  

একক 

 

কম যসম্পোদন 

সূচযকর মোন 

প্রকৃি 

িজযন 

২০২০-২১ 

প্রকৃি 

িজযন 

২০২১-২২ 

লেযমোত্রো ২০২২-২০২৩ 

িসোধোরণ 
িতি 

উত্তম 
উত্তম  

চলতি 

মোন 

চলতি 

মোযনর 

তনযে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রোতিষ্ঠোতনক 

 

 

 ০ 

[১.১] িথ্য িতধকোর আইন িনু োেী তনধ যোতরি 

সমযের মযে িথ্য প্রোতপ্তর আযবদন তনষ্পতত্ত 

[১.১.১] তনধ যোতরি সমযের মযে িথ্য 

প্রোতপ্তর আযবদন তনষ্পতত্ত 
% ০৬ 

 

 

 

 ১০০% ৯০% ৮০% - - 

[১.২]                             

   হোলনোগোদ কযর                

[১.2.১]            িথ্য 

                 

িোতরখ 

 
০৪   ৩১-১২-২০২২ 

১৫-০১-

২০২৩ 

৩১-০১-

২০২৩ 
- - 

সেমিো      ৫ 

[2.1]                      
[২. . ]                      

                
       ০৩    ৫- ০-২০২২ 

৩ - ০-

২০২২ 

৩০-  -

২০২২ 
- - 

[2.2]  িথ্য িতধকোর আইন, ২০০৯ এর ৫ 

ধোরো িনুসোযর  োবিীে িযথ্যর কযোেোলগ ও 

ইনযডক্স ত্রিতর/ হোলনোগোদকরণ 

[২.২.১]  িযথ্যর  কযোেোলগ ও 

ইনযডক্স প্রস্তুিকৃি/হোলনোগোদকৃি 
িোতরখ ০৩   ৩১-১২-২০২২ 

 ৫-০ -

২০২৩ 

৩ -০ -

২০২৩ 
- - 

[2.3] িথ্য িতধকোর আইন ও তবতধতবধোন 

সম্পযকয জনসযচিনিো বৃতদ্ধকরণ 
[২.৩.১]                  সংখ্যো ০৪   ৩ ২   - - 

[2.4]                ২০০৯      

                                    

                             

কম যকিযো/কম যচোরীযদর প্রতিেণ আযেোজন    

[২.৪.১] প্রতিেণ আযেোতজি সংখ্যো  ০৩   ৩ ২ ১ - - 

[ . ]                        

                                    

                                  

[২.৫. ]               

                      

                     

               

     ০২   ৪ ৩ ২   - 

 


