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ফাংরানদ কভ মিাযী কল্যাণ     ©,                ,          কভ মম্পাদননয াচফ মক চিত্র 

াম্প্রচতক অজমন, িযানরঞ্জ এফং বচফষ্যৎ চযকল্পনা 

 
 

াম্প্রচতক ফছযমূনয (৩ ফছয) প্রধান অজমনমূ: 

 

                 ৩৮৫                                                                         

৫ ৭৫ ৬৩ ৪৫৫ -                                   ২ ২০৯                   ৩ ০৭ ০৪ ০০০ -       ১১      ২০ 

                                                 ৭২৫৯        -                                  

২ ৩৪ ৭০ ৬০০ -                                          ৩৮৫                                           

৬ ৪৫ ৭১ ০৮০ -                                                                  ৩৮১                   

৯৪ ১০ ০০০ -                                          ১৫                   ৫ ৪০ ০০০ -                

                                   ৪৪৭                                                         

২০ ৫০ ০০০ -                                 ৫১                                                      

                                ২ ৩৫ ৫১০ -                    ; ৪        (                           

                                                             ৪            EFT                     

                          

 

                   

কল্যাণ সফানড ময কর সফা ম্পনকম সফাপ্রাথণগণ ব্যাকবানফ অফচত নন, অগ মাননাগ্রাভ অনুমােী                      

           -                                                  

 

               

 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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প্রাচতষ্ঠাচনক দক্ষ্তা বৃচদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জফাফচদচ সজাযদায কযা, সুান ংতকযণ এফং 

ম্পনদয মথামথ ব্যফায চনচিতকযনণয ভাধ্যনভ রূকল্প ২০৪১ এয মথামথ ফাস্তফােননয 

রনক্ষ্য - 

 

চযিারক, ফাংরানদ কভ মিাযী কল্যাণ সফাড ম, চফবাগীে কাম মারে, চনরট 

                                 এফং 

ভাচযিারক (চিফ), ফাংরানদ কভ মিাযী কল্যাণ সফাড ম এয ভনধ্য ২০২২ া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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      ১ 

                                                             Vision          

(Mission),                                : 

 

১.১  রূকল্প:  

প্রজাতনিয কভ মিাযীনদয সফাপ্রদাননয রনক্ষ্য সফাড মনক একটি দক্ষ্, মৄনগানমাগী এফং তথ্য-প্রমৄচিমৃদ্ধ কল্যাণমূরক প্রচতষ্ঠান 

চননফ গনড় সতারা।   

 

১.২  অচবরক্ষ্য: 

চফচবন্ন সফা প্রদাননয ভাধ্যনভ প্রজাতনিয অাভচযক কানজ চননোচজত সফানড ময অচধনক্ষ্নত্রয কর কভ মিাযী এফং তাঁনদয 

চযফাযফনগ ময কল্যাণ াধনন প্রনোজনীে ােতা প্রদান। 

 

 

১.৩ কভ মম্পাদননয সক্ষ্ত্র                           : 

১  কভ মিাযীনদয কল্যাণ চনচিতকযণ; 

২                                            

৩  স্বচ্ছতা ও জফাফচদচতা         ; 

৪  প্রাচতষ্ঠাচনক ক্ষ্ভতা বৃচদ্ধ; 

 

 

                                                               

 ১                                     

 

 

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

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

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

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

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

অনচধক দু’ ন্তাননয জন্য চক্ষ্াবৃচি প্রদান; 

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

6.  অচপন মাতাোনতয জন্য            স্টাপফা সুচফধা প্রদান; 

7.  ভচরা     কাচযগচয প্রচক্ষ্ণ প্রদান; এফং 

8.  কভ মযত যকাচয কভ মিাযী ও তাঁনদয ন্তাননদয জন্য প্রচতফছয ক্রীড়া প্রচতনমাচগতায আনোজন। 
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সকন ২ 

ফাংরানদ কভ মিাযী কল্যাণ সফানড ময চফচবন্ন কাম মক্রনভয চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ  

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 ১৫ ১৫ we.†K.†K.we. চফবাগীে কাম মারে,       

 

we.†K.†K.we.                   

      এয চনজস্ব প্রচতনফদন 

                    গড় 

কাম মচদফ 

  ৭ ৭ ৭ we.†K.†K.we. চফবাগীে কাম মারে,       

 

we.†K.†K.we.  চফবাগীে কাম মারে, 

      এয চনজস্ব প্রচতনফদন 

চনধ মাচযত ভনেয ভনধ্য ফাচল মক 

ক্রীড়া প্রচতনমাচগতা আনোজন 

তাচযে/ 

ভে 

  ৭ ভাি ম, ২০২৩ ২৮ সপব্রুোচয,  

২০২৪ 

২৮ 

সপব্রুোচয,  

২০২৫ 

we.†K.†K.we.  চফবাগীে কাম মারে,       we.†K.†K.we.                   

      এয চনজস্ব প্রচতনফদন 

কভ মিাযীয চযফানযয 

স্বাস্থয সুযক্ষ্া ও 

চক্ষ্াােতা 
 

 

াধাযণ চিচকৎায স্বেংম্পূণ ম 

আনফদন চনষ্পচিয ভে 

গড় 

কাম মচদফ 

35 30 ২২ ২২ ২২ we.†K.†K.we.  চফবাগীে কাম মারে,         

                                   

              

চফ.নক.নক.চফ                  

      এয চনজস্ব প্রচতনফদন 

চক্ষ্াবৃচি/চক্ষ্ােতায 

স্বেংম্পূণ ম আনফদন চনষ্পচিয 

চনধ মাচযত ভে 

তাচযে/ 

ভে 
  ২০ জুন, 

২০২৩ 

২০ জুন, 

২০২৪ 

২০ জুন, 

২০২৫ 

চফ.নক.নক.চফ চফবাগীে কাম মারে,       

 

চফ.নক.নক.চফ                  

      এয চনজস্ব প্রচতনফদন 

স্বচ্ছতা ও 

জফাফচদচতা 

চনচিতকযণ 

ই-নচথ ব্যফস্থানা িালুকযণ; তাচযে/ 

ভে 

- - ১৫     

২০২৩ 

- - চফ.নক.নক.চফ চফবাগীে কাম মারে,       

 

চফ.নক.নক.চফ                  

      এয চনজস্ব প্রচতনফদন 

ব্যাংক চযকনাইর পটওেযায 

ারনাগাদকযণ 

% - - ৮০   চফ.নক.নক.চফ চফবাগীে কাম মারে,       

 

চফ.নক.নক.চফ                  

      এয চনজস্ব প্রচতনফদন 

                       তাচযে/ 

ভে 
  ০৫     ২০২৩ - - চফ.নক.নক.চফ চফবাগীে কাম মারে,       

 

চফ.নক.নক.চফ                  

      এয চনজস্ব প্রচতনফদন 
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সকন ৩ -                                                            

           

    

সক্ষ্নত্রয 

ভান 

 

কাম মক্রভ কভ মম্পাদন সূিক গণনা 

দ্ধচত 

একক 

 

কভ মম্পাদ

ন 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 

 

২০ 

[১.১] কভ মিাযীয মৃত্যযজচনত 

কাযনণ চযফানযয জন্য ভাচক 

কল্যাণ অনুদান, সমৌথফীভায 

এককারীন অনুদান ও দাপন/ 

অনন্তযচষ্টচক্রোয অনুদান প্রদান 

এফং কভ মিাযীয চযফানযয 

চনব মযীর 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 ৫ ৭ 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 

০৮.০   ৭ ১০ ১২ ১৪ ১৬ ৭ ৭ 

[২] কভ মিাযীয 

চযফানযয 

স্বাস্থয সুযক্ষ্া 

ও 

চক্ষ্াােতা 

 

২০ 

[২.১] কভ মিাযী ও তাঁয 

চযফানযয দস্যনদয জন্য 

চিচকৎা অনুদান প্রদান 

[২.১.১] স্বেংম্পূণ ম 

আনফদন চনষ্পচিয ভে 

গড় গড় 

কাম মচদফ 

১০.০ ২০ ১২ 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 

১০.০ 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] ব্যাংক চযকনাইর 

পটওেযায ারনাগাদকযণ 

[৩.১.১] অনুনভাচদত 

আনদনাভায তথ্যাচদ 

ারনাগাদকযণ 

তকযা 

ায 

% ০৮.০ ৫০% ১০০% ৮০% ৭০% ৬০% ৫৫% ৫০% ১০০% ১০০% 

[৩.২] ই-নচথ ব্যফস্থানা 

িালুকযণ; 

[৩.২.১] চনধ মাচযত ভনেয 

ভনধ্য িালুকযণ 

তাচযে তাচযে/ 

ভে 

০৭.০ - - ১৫     

২০২৩ 

২০     

২০২৩ 

২৫     

২০২৩ 

৩০     

২০২৩ 

০৫     

২০২৩ 

- - 

[৩.৩]              

          

[৩.৩.১] 

               

             

তাচযে 

 

তাচযে/ 

ভে 

 

০৫.০ - - ০৫     

২০২৩ 

১০     

২০২৩ 

১৫     

২০২৩ 

২০     

২০২৩ 

২৫     

২০২৩ 

- - 
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সক্ষ্নত্রয 

ভান 

 

কাম মক্রভ কভ মম্পাদন সূিক গণনা 

দ্ধচত 

একক 

 

কভ মম্পাদ

ন 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 

[৪] 

প্রাচতষ্ঠাচনক 

ক্ষ্ভতা 

বৃচদ্ধ 

১০ [৪.১] অচপন মাতাোনতয 

জন্য                   

সুচফধা প্রদান 

[৪.১.১] গাচড়য আননয 

চবচিনত টিনকট প্রদান 

গড়       

    

০৫.০ ৪২% ৬০% ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% ১০০% ১০০% 

[৪.২] কভ মিাযী ও তাঁনদয 

ন্তাননদয জন্য ফাচল মক ক্রীড়া 

প্রচতনমাচগতা আনোজন 

[৪.২.১] ফাচল মক ক্রীড়া 

প্রচতনমাচগতা 

আনোজননয চনধ মাচযত 

ভে 

তাচযে তাচযে/ 

ভে 

০৫.০   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 

সভাট ৭০  ৭০  
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         -৩০) 

কভ মম্পাদননয সক্ষ্ত্র ভান কাম মক্রভ কভ মম্পাদন সুিক একক 
কভ মম্পাদন 

সূিনকয ভান 

রক্ষ্যভাত্রায ভান  ২০২২-২৩ 

অাধাযণ অচত উিভ উিভ িরচত ভান িরচতভাননয 

চননম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১]         

         

                 

           

৩০ 

[১.১]                   

        
[১.১.১]                         ১০ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ 

[১.২]  -              

                   
[১.২.১]                         ১০ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ 

[১.৩]                

                    
[১.৩.১]                         ৪ ৪ ৩.৬ ৩.২ ২.৮ ২.৪ 

[১.৪]                  

                   
[১.৫.১]                          ৩ ৩ ২.৭ ২.৪ ২.১ ১.৮ 

[১.৫]                      

        
[১.৪.১]                         ৩ ৩ ২.৭ ২.৪ ২.১ ১.৮ 

সভাট ৩০    ৩০      
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        -১  

        

 

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

 

 

 

ক্রচভক 

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, 

     , প্রান াো ও অনুদান 

াো 

                                                                 

                                                                 

                

2.                                     

        আনফদন অগ্রােন  

স্বেংম্পূণ ম আনফদন 

চনধ মাচযত ভনেয ভনধ্য 

অগ্রােন 

ফা.ক.ক.নফা. চফবাগীে কাম মারে, 

     , প্রান াো ও চাফ 

াো 

                                                                 

                                                                 

                         

3.                                   

                   

স্বেংম্পূণ ম আনফদন 

চনষ্পচিয ভে 

ফা.ক.ক.নফা. চফবাগীে কাম মারে, 

     , ফাছাই কচভটি এফং 

উকচভটি 

                                                               

                                                           

                                                                  

                                   

4.  কভ মিাযীয ন্তাননদয চক্ষ্াবৃচি প্রদান স্বেংম্পূণ ম আনফদন 

চনষ্পচিয চনধ মাচযত ভে 

ফা.ক.ক.নফা. চফবাগীে কাম মারে, 

      

                                                               

                                                                   

     

5.                                       

           

                   

          

ফা.ক.ক.নফা. চফবাগীে কাম মারে, 

      

                                                                         

                                                

6.  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, 

      
                                                                     

                                          

7.  ব্যাংক চযকনাইর পটওেযায 

ারনাগাদকযণ 

অনুনভাচদত আনদনাভায 

তথ্যাচদ ারনাগাদকযণ 

ফা.ক.ক.নফা. চফবাগীে কাম মারে, 

     , চাফ াো 
                                                         অনুনভাচদত 

আনদনাভায তথ্যাচদ (কত তাচযে ম মন্ত ারনাগাদকযণ কযা নেনছ) তকযা ায 

উনেে থাকনত নফ। 

8.                                       

             

ফা.ক.ক.নফা. চফবাগীে কাম মারে, 

      

                                                         

                                                          



-13- 

ংনমাজনী ৩:                                     

 কাম মক্রভ কভ মম্পাদন সূিক                                                               

কভ মযত কভ মিাযী ও তাঁনদয ন্তাননদয 

জন্য ফাচল মক ক্রীড়া প্রচতনমাচগতা 

আনোজন 

চনধ মাচযত ভনেয 

ভনধ্য আনোচজত 

 

চফবাগীে কচভনায অচপ 

চনরট 

  . . .   .                                                             

কভ মযত কভ মিাযী ও তাঁনদয ন্তাননদয জন্য         ফাচল মক ক্রীড়া প্রচতনমাচগতায             

কনয                          

কভ মযত যকাচয ও অফযপ্রাপ্ত 

কভ মিাযীয চিচকৎা অনুদান প্রদান 

প্রচতচনচধ সপ্রযণ চযিারক (স্বাস্থয) 

এফং 

চচবর াজমননয কাম মারে, 

চনরট 

                                                                      

                কাম মারনে ই-সভইর ও চেন বুনকয ভাধ্যনভ ত্র সপ্রযণ কযা ে।      

                                                                       

        

কভ মযত যকাচয ও 

অক্ষ্ভ/মৃত/অফযপ্রাপ্ত কভ মিাযীয 

ন্তাননদয চক্ষ্াবৃচি অনুদান প্রদান 

প্রচতচনচধ সপ্রযণ চযিারক, ভাধ্যচভক ও উচ্চ 

চক্ষ্া চনরট অঞ্চর, চনরট 

                                                                      

                কাম মারনে ই-সভইর ও চেন বুনকয ভাধ্যনভ ত্র সপ্রযণ কযা ে।      

                                                                       

        

যকাচয কভ মকতমা/কভ মিাযীনদয দ্বাযা 

গঠিত ও চযিাচরত ক্লাফ/কচভউচনটি 

সন্টায/চভচতয ফাচল মক অনুদান 

প্রদান 

প্রচতচনচধ সপ্রযণ চফবাগীে কচভনায, চনরট ও 

চযিারক, ভাধ্যচভক ও উচ্চ 

চক্ষ্া, চনরট অঞ্চর, চনরট 

                                                                      

                কাম মারনে ই-সভইর ও চেন বুনকয ভাধ্যনভ ত্র সপ্রযণ কযা ে।      

                                                                       

        

  কাম মারে                  

                        

দ্রুততভ ভনেয 

ভনধ্য অথ ম সপ্রযণ কযা  

                         

    

                                 ফা.ক.ক. সফা. এয ভনঝাতা স্মাযনকয সপ্রচক্ষ্নত 

                     ব্যাংক এযাডবাই    াওো ভাত্র উনেচেত অনুদাননয ভঞ্জুচযকৃত অথ ম 

সফাপ্রাথণয ংচিষ্ট ব্যাংক চানফ দ্রুততভ ভনে                            
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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                 

                     

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                        

 

কার্ যক্রমের 

ক্ষেত্র 

 

োন 
কার্ যক্রে 

 

কে যসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কে যসম্পা

দন 

সূচমকর 

োন 

প্রকৃত 

অর্যন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অর্যন 

২০২০-২১ 

লেযোত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধারণ 
অতত 

উত্তে 
উত্তে 

চলতত 

োন 

চলতত োমনর 

তনমে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রাততষ্ঠাতনক 

 

 

১৮ 

[১.১] ত্রত্রোতসক তিতত্তমত           

             তরবীেণ কতেটি 

পুনগ যঠন 

[১.১.১]      

       
     ৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[১.২] ত্রত্রোতসক তিতত্তমত           

             তরবীেণ কতেটির 

সিার তসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

 

 

[১.২.১]       

             

              

% 
৪ 

 
- - ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - 

[১.৩]                        

                        

                          

[১.৩.১]     

        
     ২   ৪ ৩ ২ ১  

[১.৪]                          

                            

            

[১.৪.১] 

           
     ৯   ৪ ৩ ২ ১  

সেেতা 

অর্যন  
৭ 

[২.১]                         

                              

 

[২.১.১]        

        

        

 

সংখ্যা 

 

৩ - - ২ ১ - - - 

[২.২]  ক্ষসবা প্রদান প্রততশ্রুতত তবষময় 

ক্ষেকমহাল্ডারগমণর সেন্বময় 

অবতহতকরণ সিা আময়ার্ন 

[২.২.১]  

             

      

সংখ্যা ৪ - - ২ ১ - - - 
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ংনমাজনী ৭ :                                                                    ২০২২-২৩                         

 

কে যসম্পাদ

ক্ষনর ক্ষেত্র 

 

োন 
কার্ যক্রে 

 

কে যসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কে যসম্পাদ

ন সূচমকর 

োন 

প্রকৃত 

অর্যন 

২০১৯

-২০ 

প্রকৃত 

অর্যন 

২০২০

-২১ 

লেযোত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধারণ 
অতত 

উত্তে 
উত্তে  

চলতত 

োন 

চলতত োমনর 

তনমে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

 

প্রাততষ্ঠাতনক 

 

 

 

১৪ 

[১.১]                       

                          

                     

                       

                           

[১.১.১]  অতনক ও 

আতল কে যকতযা তথ্য 

হালনাগাদকৃত এবং 

ওময়বসাইমে 

আমলাডকৃত 

     

 
৪ - - ৪ ৩ - - - 

[১.২]                         

              

[১.২.১]         

        
% ৭   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

[১.৩]                     

                          

           

[১.৩.১]         

      
% ৩   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

সেেতা 

অর্যন 

 

১১ 

[২.১]                            

                       

                            

[২.১.১]       

        
     

৪ 

  
- - ২ ১ - - - 

[২.২] ত্রত্রোতসক তিতত্তমত তরবীেণ 

এবং ত্রত্রোতসক তরবীেণ প্রততমবদন 

উর্ধ্যতন কর্তযমের তনকে ক্ষপ্ররণ 

[২.২.১] ত্রত্রোতসক 

প্রততমবদন ক্ষপ্রতরত 
       

৩ 

 
- - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩]                        

                          

             

[২.৩.১] সিা 

আময়াতর্ত 
     ৪ - - ২ ১   - 
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ংনমাজনী ৮ :                                                          ২০২২-২৩                         

কে যসম্পাদমনর 

ক্ষেত্র 

 

োন 
কার্ যক্রে 

 

কে যসম্পাদন 

সূচক  

একক 

 

কে যসম্পাদন 

সূচমকর োন 

প্রকৃত 

অর্যন 

২০২০-২১ 

প্রকৃত 

অর্যন 

২০২১-২২ 

লেযোত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধারণ 
অতত 

উত্তে 
উত্তে  

চলতত 

োন 

চলতত 

োমনর 

তনমে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাততষ্ঠাতনক 

 

 

১০ 

[১.১] তথ্য অতধকার আইন অনুর্ায়ী তনধ যাতরত 

সেময়র েমে তথ্য প্রাতির আমবদন তনষ্পতত্ত 

[১.১.১] তনধ যাতরত সেময়র েমে তথ্য 

প্রাতির আমবদন তনষ্পতত্ত 
% ০৬ 

 

 

 

 ১০০% ৯০% ৮০% - - 

[১.২]                             

   হালনাগাদ কমর                

[১.2.১]            তথ্য 

                 

তাতরখ 

 
০৪   ৩১-১২-২০২২ 

১৫-০১-

২০২৩ 

৩১-০১-

২০২৩ 
- - 

সেেতা     ১৫ 

[2.1]                      
[২.১.১]                      

                
       ০৩   ১৫-১০-২০২২ 

৩১-১০-

২০২২ 

৩০-১১-

২০২২ 
- - 

[2.2]  তথ্য অতধকার আইন, ২০০৯ এর ৫ 

ধারা অনুসামর র্াবতীয় তমথ্যর কযাোলগ ও 

ইনমডক্স ত্রততর/ হালনাগাদকরণ 

[২.২.১]  তমথ্যর  কযাোলগ ও 

ইনমডক্স প্রস্তুতকৃত/হালনাগাদকৃত 
তাতরখ ০৩   ৩১-১২-২০২২ 

১৫-০১-

২০২৩ 

৩১-০১-

২০২৩ 
- - 

[2.3] তথ্য অতধকার আইন ও তবতধতবধান 

সম্পমকয র্নসমচতনতা বৃতদ্ধকরণ 
[২.৩.১]                  সংখ্যা ০৪   ৩ ২ ১ - - 

[2.4]                ২০০৯      

                                    

                             

কে যকতযা/কে যচারীমদর প্রতিেণ আময়ার্ন    

[২.৪.১] প্রতিেণ আময়াতর্ত 
সংখ্যা  ০৩   ৩ ২ ১ - - 

[ . ]                        

                                    

                                  

[২.৫.১]               

                      

                     

               

     ০২   ৪ ৩ ২ ১ - 

 


