
 আঞ্চলিক/মাঠ পর্যায়ের কার্যািয়ের জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌল  মম-রর ল্পনা, ২০১৯-২০২০ (ms‡kvwaZ)  পলরলিষ্ট ক        

আঞ্চলিক/মাঠ পর্যায়ের কার্যািয়ের নাম: অvল আরাফাহ  Bসলামী ব্াাংক লললমটেড, cÖavb Kvh©vjq, 63 cyivbv cëb, XvKv     †dvb: 44850005 (GK&ª‡U: 603, 430) 

 াযমক্রমমর নাম  মমম্পাদন ূচ  

 

ূচম র 

মান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

বযরি/দ 

২০১৯-২০২০ 

অথমবছমরর 

ক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত ররবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  মন্তবয 

ক্ষ্যমাত্রা/ 

অজম ন 

১ম 

ক ায়ার্ম ার 

২য় 

ক ায়ার্ম ার 

৩য় 

ক ায়ার্ম ার 

৪থম 

ক ায়ার্ম ার 

কমার্ 

অজম ন 

অরজম ত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রালিষ্ঠালিক ব্বস্থা………………………………৮ 

১.১ ননরত তা  রমটির ভা   অনুরিত ভা ৪ ংখ্যা ননরত তা 

 রমটি 

04 ক্ষ্যমাত্রা 01 01 01 01    

অজম ন      

১.২ ননরত তা  রমটির ভার রদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন  

বাস্তবারয়ত রদ্ধান্ত ৪ % mswkøó 

wefvM/kvLv/

‡Rvb 

100% ক্ষ্যমাত্রা 100% 100% 100% 100%    

অজম ন      

২. দক্ষিা ও নিলিকিার উন্নয়ি……………………..…. ১০ 

২.১ সুলাসন প্রতিষ্ঠার তনতমত্ত 

অংলীজমনর (stakeholders) 

অংলগ্রমণ  ভা 

অনুরিত ভা ২ ংখ্যা e¨e ’̄vcbv 

KZ©„cÿ/kvLv/

‡Rvb 

02 ক্ষ্যমাত্রা  01  01    

অজম ন      

২.২ অংলীজমনর অংলগ্রমণ  ভার 

তসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত রদ্ধান্ত ২ % mswkøó 

wefvM/kvLv/‡

Rvb 

90% ক্ষ্যমাত্রা 90% 90% 90% 90%    

অজম ন      

২.৩  মম তম া- মমচারীকদর অংলগ্রমণ 

চাকতর সংক্রান্ত প্ররলক্ষ্ণ আময়াজন 

প্ররলক্ষ্ণাথী ৩ ংখ্যা ননরত তা 

 রমটি/‡Uªwbs 

BÝ: 

400 ক্ষ্যমাত্রা 100 100 100 100    

অজম ন      

২.৪  মম তম া- মমচারীমদর অংলগ্রমণ 

ুলান ংক্রান্ত প্ররলক্ষ্ণ আময়াজন 

প্ররলক্ষ্ণাথী ৩ ংখ্যা e¨e ’̄vcbv 

KZ©„cÿ/‡Uªwbs 

BÝ: 

200 ক্ষ্যমাত্রা 50 50 50 50    

অজম ন      

3. শুদ্ধাচার প্রলিষ্ঠায় সহায়ক আইি/লবলি/িীলিমালা/ম্ািুটয়ল ও প্রজ্ঞাপি/পলরপত্র এর প্রটয়াগ/বাস্তবায়ি………….১০ 

৩.১ শুদ্ধাচার ছড়া প্রচার  

 

প্র ারলত ছড়া 05 ংখ্যা ননরত তা 

 রমটি/wcAv

iwW 

04 ক্ষ্যমাত্রা 01 01 01 01    

অজম ন      

৩.২  Kg©KZ©v‡`i  I Kg©Pvix‡`i 

k„sLjvg~jK Z_¨vw`i CMMS G 

Gw›Uª cÖ`vb 

 

Gw›UªK…Z msL¨v 05 msL¨v ননরত তা 

 রমটি/GBP 

AviwW 

Pjgvb _v&K‡e ক্ষ্যমাত্রা Pjgvb _v&K‡e   

অজম ন      



 াযমক্রমমর নাম  মমম্পাদন ূচ  

 

ূচম র 

মান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

বযরি/দ 

২০১৯-২০২০ 

অথমবছমরর 

ক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত ররবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  মন্তবয 

ক্ষ্যমাত্রা/ 

অজম ন 

১ম 

ক ায়ার্ম ার 

২য় 

ক ায়ার্ম ার 

৩য় 

ক ায়ার্ম ার 

৪থম 

ক ায়ার্ম ার 

কমার্ 

অজম ন 

অরজম ত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৪. ওয়েবসাইয়ে সসবাবক্স হালনাগাদকরণ..................................৮ 

৪.১ সসবা সংক্রান্ত স া তি নস্বরসমূহ 

স্ব স্ব তথয বাতায়মন দৃলযমানকরণ   

িথ্য বািায়নন 

দৃলযমানকৃি 

২ তাররখ্ AvBwmwU 31/12/2019 ক্ষ্যমাত্রা  31/12/ 

19 

     

অজম ন      

৪.২ স্ব স্ব ওময়বাইমর্ শুদ্ধাচার 

কবাবক্স ানাগাদ রণ  

কবাবক্স 

ানাগাদ ৃত 

২ িাতরখ AvBwmwU 30/9/2019 ক্ষ্যমাত্রা 30/9/19       

অজম ন      

৪.৩ স্ব স্ব ওময়বাইমর্ তথয অরধ ার   

কবাবক্স ানাগাদ রণ  

কবাবক্স 

ানাগাদ ৃত 

২ তাররখ্ AvBwmwU 30/9/2019 ক্ষ্যমাত্রা 30/9/19       

অজম ন      

৪.৪ স্ব স্ব ওময়বাইমর্র অরভমযাগ 

প্ররত ার বযবস্থা (GRS) কবাবক্স 

ানাগাদ রণ 

ওময়বাইমর্ 

ানাগাদ ৃত 

২ তাররখ্ AvBwmwU 30/9/2019 ক্ষ্যমাত্রা 30/9/19       

অজম ন      

৫. সুশাসন প্রতিষ্ঠা……………………………..৭ 

৫.১ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত উত্তম চচম ার 

তার া প্রণয়ন  মর স্ব স্ব দপ্তর/সংস্থায় 

কপ্ররণ 

উত্তম চচম ার 

তার া কপ্রররত 

৪ তাররখ্ ‰bwZKZv 

KwgwU 

30/9/19 ক্ষ্যমাত্রা 30/9/19       

অজম ন      

৫.২ অনাইন রমেমম অরভমযাগ 

রনষ্পরত্ত রণ 

অরভমযাগ 

রনষ্পরত্ত ৃত 

৩ % cÖavb 

Kvh©vjq/ 

‡Rvb/kvLvi 

Awf‡hvM 

†mj 

30/12/19 ক্ষ্যমাত্রা  30/12/ 

19 

     

অজম ন      

৬(ক). সসবা প্রদায়নর সেয়ে শুদ্ধাচার...........................১৪ 

৬(ক).১ সসবা সংক্রান্ত অতভনযাগ 

গ্রহনণর তনতমত্ত দৃলযমান স্থানন অতভনযাগ 

বক্স স্থাপন 

অতভনযাগ বক্স 

স্থাতপি 

২ িাতরখ cÖavb 

Kvh©vjq/ 

‡Rvb/kvLv 

30/12/19 ক্ষ্যমাত্রা  30/12/

19 

     

অজম ন      

৬(ক).২ সহল্প সেস্ক/ ইনফরনমলন 

সেস্ক/ ওয়ান স্টপ সাতভি স সেস্ক স্থাপন  

সহল্প সেস্ক/ 

ইনফরনমলন 

সেস্ক/ ওয়ান স্টপ 

সাতভি স সেস্ক 

স্থাতপি 

৪ িাতরখ cÖavb 

Kvh©vjq/ 

‡Rvb/kvLv 

30/12/19 ক্ষ্যমাত্রা  30/12/

19 

     

অজম ন      

৬(ক).৩ প্রদত্ত সক সসবার সহজীকৃি প্রনসস মযাপ ২ িাতরখ wewmwW/wew 30/12/19 ক্ষ্যমাত্রা  30/12/      



 াযমক্রমমর নাম  মমম্পাদন ূচ  

 

ূচম র 

মান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

বযরি/দ 

২০১৯-২০২০ 

অথমবছমরর 

ক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত ররবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  মন্তবয 

ক্ষ্যমাত্রা/ 

অজম ন 

১ম 

ক ায়ার্ম ার 

২য় 

ক ায়ার্ম ার 

৩য় 

ক ায়ার্ম ার 

৪থম 

ক ায়ার্ম ার 

কমার্ 

অজম ন 

অরজম ত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রনসস মযাপ প্রস্তুিকরণ এবং 

ওময়বাইমর্ আপনােকরণ 

প্রস্তুিকৃি এবং 

ওময়বাইমর্ 

আপনােকৃি 

cGgwW/ 

AvBwmwU, 

19 

অজম ন      

৬(ক).৪ সসবা প্রাথ্ীনদর জনয 

তবশ্রামস্থ/ অনপক্ষা কক্ষ/ বসার স্থান 

তনমিাণ/ প্রস্তুিকরণ 

তবশ্রামস্থ/ 

অনপক্ষা কক্ষ/ 

বসার স্থান তনতমিি/ 

প্রস্তুিকৃি 

৪  e¨e ’̄vcbv 

KZ©„cÿ/‡R

vb/kvLv 

31/3/2020 ক্ষ্যমাত্রা   31/3/20     

অজম ন      

৬(ক).৫ সসবা প্রদাননর সক্ষনে তনতদি ষ্ট 

িাতরখতভতত্তক স ানকন পদ্ধতি প্রচন  

স ানকন পদ্ধতি 

প্রচতি 

২ িাতরখ e¨e ’̄vcbv 

KZ©„cÿ/‡R

vb/kvLv 

31/3/20 ক্ষ্যমাত্রা   31/3/20     

অজম ন      

৬(খ). প্রকয়ের সেয়ে শুদ্ধাচার...........................১৪ *** 

৬(খ্).১ প্রকনল্পর বারম  ক্রয় রর ল্পনা 

অনুমমাদন 

অনুমমারদত ক্রয় 

রর ল্পনা 

৪ তাররখ্  

 

 

 

 

    cÖ‡hvR¨ bq 

ক্ষ্যমাত্রা        

 

 

 

cÖ‡hvR¨ bq 

অজম ন       

৬(খ্).২ ামারজ  রনরাত্তা  মমূরচ/ 

এরির বাস্তবায়ন অগ্রগরত 

অগ্রগরতর ার ৪ % ক্ষ্যমাত্রা       

অজম ন       

৬(খ্).৩ প্র মল্পর বাস্তবায়ন অগ্রগরত 

ররদলমন/ ররবীক্ষ্ণ 

দারখ্ ৃত 

প্ররতমবদন 

২ ংখ্যা ক্ষ্যমাত্রা       

অজম ন       

৬(খ্).৪ প্র ল্প ররদলমন/ররবীক্ষ্ণ 

প্ররতমবদমনর ুাররল বাস্তবায়ন 

বাস্তবায়মনর ার ৪ % ক্ষ্যমাত্রা       

অজম ন       

৭. ক্রেয়েয়ে শুদ্ধাচার...................৩ 

৭.১    ২০১৯-২০ অথ্ি বছনরর ক্রয়-

রর ল্পনা  ওনয়বসাইন  প্রকাল 

ক্রয়-রর ল্পনা 

ওনয়বসাইন  

প্রকাতলি 

৩ তাররখ্ wRGmwW/ 

AvBwmwU 

30/12/19 ক্ষ্যমাত্রা  30/12/19      

অজম ন      

৮. স্বচ্ছিা ও জবাবলদলহ শতিশালীকরণ…………………….১৪ 

৮.১  স্ব স্ব কবা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

(রটিমজনস্ চার্ম ার) বাস্তবায়ন এবং 

ওনয়বসাইন  প্রকাল 

কবা প্রদান 

প্ররতশ্রুরত 

বাস্তবাতয়ি  

এবং ওনয়বসাইন  

২ % AvBwmwU 100% ক্ষ্যমাত্রা 100% 100% 100% 100%    

অজম ন      



 াযমক্রমমর নাম  মমম্পাদন ূচ  

 

ূচম র 

মান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

বযরি/দ 

২০১৯-২০২০ 

অথমবছমরর 

ক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত ররবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  মন্তবয 

ক্ষ্যমাত্রা/ 

অজম ন 

১ম 

ক ায়ার্ম ার 

২য় 

ক ায়ার্ম ার 

৩য় 

ক ায়ার্ম ার 

৪থম 

ক ায়ার্ম ার 

কমার্ 

অজম ন 

অরজম ত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রকাতলি 

৮.২ লাখ্া/অরধলাখ্া/অতিনস্ত অতফস 

ররদলমন  

ররদলমন 

ম্পন্ন 

২ ংখ্যা ‰bwZKZv 

KwgwU/AwWU 

wefvM/‡Rvb 

120 ক্ষ্যমাত্রা 30 30 30 30    

অজম ন      

৮.৩ লাখ্া/অরধলাখ্া/অতিনস্ত অতফস  

ররদলমন প্ররতমবদমনর ুাররল 

বাস্তবায়ন 

ররদলমন 

প্ররতমবদমনর 

ুাররল 

বাস্তবারয়ত 

২ % e¨e ’̄vcbv 

KwgwU 

90% ক্ষ্যমাত্রা 90% 90% 90% 90%    

অজম ন      

৮.৪ রচবায় রনমদম লমাা ২০১৪ 

অনুযায়ী নরথর কেরণ রবনযা রণ  

নরথ কেরণ 

রবনযা ৃত 

২ % wewmwW  30/12/19 ক্ষ্যমাত্রা  30/12/19      

অজম ন      

৮.৫ কেরণ রবনযা ৃত নরথ রবনষ্ট রণ নরথ রবনতষ্টকৃি ২ % wewmwW/wRGm

wW 

30/6/20 ক্ষ্যমাত্রা    30/6/20    

অজম ন      

৮.৬ প্রাতিষ্ঠাতনক গণশুনানী আনয়াজন  গণশুনানী 

আনয়াতজি 

২ ংখ্যা wewcGgwW/ 

‡Rvb/ kvLv 

02 ক্ষ্যমাত্রা  30/12/19  30/6/20    

 অজম ন      

৮.৭ অতে  আপতত্ত তনষ্পতত্তকরণ অতে  আপতত্ত 

তনষ্পতত্তকৃি 

 

২ % e¨e ’̄vcbv 

KZ©„cÿ/‡Rvb

/kvLv/AvB 

wmwm DBs 

90% ক্ষ্যমাত্রা 90% 90% 90% 90%    

অজম ন        

৯. শুদ্ধাচার সাংলিষ্ট এবং দুনীতি প্রতিয়রায়ে সহােক অি্াি্ কার্যক্রম……………..১৫  

৯.১ AZxe  ¸iæZi Awbqg(Rvj 

RvwjqvwZ) mbv³KiY 

Awbqg 

mbv³K„Z 

7 % AvBwmwm 

DBs/‡Rvb/kv

Lv/ wefvM 

100% ক্ষ্যমাত্রা 100% 100% 100% 100%    

অজম ন      

৯.২ AZxe  ¸iæZi Awbqg (Rvj 

RvwjqvwZ) তনষ্পতত্ত 

Awbqg 

wb®úwËK„Z 

8 % e¨e ’̄vcbv 

KZ©„cÿ 

(GBPAviwW)

/‡Rvb/kvLv/

AvB 

wmwm DBs 

100% ক্ষ্যমাত্রা 100% 100% 100% 100%    

অজম ন      

অজম ন      

১০. শুদ্ধাচার চচচ ার জনয পুরস্কার/প্রয়ণাদনা প্রদান..............................৫ 

১০.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান প্রদত্ত পুরস্কার ৩ তাররখ্ ‰bwZKZv 30/6/20 ক্ষ্যমাত্রা    30/6/20    



 াযমক্রমমর নাম  মমম্পাদন ূচ  

 

ূচম র 

মান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

বযরি/দ 

২০১৯-২০২০ 

অথমবছমরর 

ক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত ররবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  মন্তবয 

ক্ষ্যমাত্রা/ 

অজম ন 

১ম 

ক ায়ার্ম ার 

২য় 

ক ায়ার্ম ার 

৩য় 

ক ায়ার্ম ার 

৪থম 

ক ায়ার্ম ার 

কমার্ 

অজম ন 

অরজম ত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

KwgwU অজম ন      

১০.২ ২০১৮-১৯ অথ্িবছনর শুদ্ধাচার 

পুরস্কারপ্রাপ্তনদর িাতকা ওনয়বসাইন  

প্রকাল 

পুরস্কারপ্রাপ্তনদর 

িাতকা 

ওনয়বসাইন  

প্রকাতলি 

২ িাতরখ AvBwmwU 30/12/ 

2019 

ক্ষ্যমাত্রা  30/12/ 

2019 

     

অজম ন      

১১. অর্চ বরাদ্দ....................................................................২ 

১১.১ শুদ্ধাচার কমি-পতরকল্পনায় 

অন্তি ভুক্ত তবতভন্ন কাযিক্রম বাস্তবায়ননর 

জনয বরাদ্দকৃি  অমথমর আনুমাতনক 

ররমাণ 

বরাদ্দকৃি অথ্ি ২ ক্ষ 

 াকা 

e¨e ’̄vcbv 

KwgwU 

10.00 jÿ ক্ষ্যমাত্রা        

অজম ন      

১২. পলরবীক্ষণ ও মূল্ায়ি…………………………….৪ 

১২.১ আঞ্চতক/মাঠ পযিানয়র কাযিায় 

কিৃি ক প্রণীি জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌল 

 মম-রর ল্পনা, ২০১৯-২০ স্ব স্ব 

ওনয়বসাইন  আপনােকরণ 

প্রণীত  মম-

রর ল্পনা 

আপনাে ৃত 

২ িাতরখ ‰bwZKZv 

KwgwU/ 

AvBwmwU 

31/8/19 ক্ষ্যমাত্রা 31/8/19       

অজম ন      

১২.২ রনধমাররত মময় নত্রমার  

ররবীক্ষ্ণ প্ররতমবদন সংতিষ্ট 

দপ্তর/সংস্থায় দারখ্ ও স্ব স্ব 

ওনয়বসাইন  আপনােকরণ 

নত্রমার  

প্ররতমবদন 

দারখ্ ৃত ও 

আপনাে ৃত 

২ সংখযা ‰bwZKZv 

KwgwU/ 

AvBwmwU 

 

 

04 ক্ষ্যমাত্রা 15/10/19 15/1/20 15/04/20 15/7/20    

অজম ন      

অজম ন      

তব:দ্র:- সকান ক্রতমনকর কাযিক্রম প্রনযাজয না হন িার কারণ সংতিষ্ট আইন/তবতি/নীতিমাা পযিানাচনাপূবিক মন্তবয কানম উনেখ করনি হনব। 

*** ৬(খ) ক্রতমক সয সক অআঞ্চতক/মাঠ পযিানয়র কাযিানয়র সক্ষনে প্রনযাজয সসসক কাযিায় ৬(ক) এবং ৬(খ) উভয় ক্রতমনক বতণিি কাযিক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করনব। এনক্ষনে সূচনকর মান প্রদত্ত 

ছনক বতণিি মাননর অনিিক কনর তবনবচন করনি হনব।    

 

 


