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রযরষ্ট-'ক' 

আঞ্চলরক/ভাঠ ম যায়েয কাম যারয়েয জাতীয় শুদ্ধাচায ককৌর কভ ম-রযকল্পনা, ২০২১-২০২২ (অক্টাফয-রিক্েম্বয ২০২১) 

আঞ্চলরক/ভাঠ ম যায়েয কাম যারয়েয নাভ: প্রধান কাম যারে, স াস্যার ই রাভী ব্াাংক লরলভয়েড 

কাম মক্রক্ভয নাভ কভ ম-েম্পাদন 

সূচক 

 

সূচক্ক

য ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়ক্নয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/ দ 

২০২১-

২০২২ 

অথ মফছক্যয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা

/ 

অজমন 

১ভ 

ককায়ার্ মায 

২য় 

ককায়ার্ মায 

৩য় 

ককায়ার্ মায 

৪থ ম 

ককায়ার্ মায 

কভার্ 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারনক ব্যফস্থা ………………………………… ২৬ 

১.১ ননরতকতা করভটি েবা 

আয়োজন েবা 

আক্য়ারজত 
৪ েংখ্যা 

সপাকার য়েন্ট 

কভ যকর্যা 
৪ 

রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ১  

 জাতীয় শুদ্ধাচায ককৌর কভ ম-

রযকল্পনা, ২০২১-২০২২ এয 

ননরতকতা করভটিয ২য় ত্রৈভাল ক 

েবা গর্ 06/০১/২০২২ ইাং 

র্ালযয়ে ব্াাংয়কয প্রধান কাম যারয়ে 

অনুলির্ হে। 
অজমন ১ ১    

১.২ ননরতকতা করভটিয েবায 

রেদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফারয়ত 

রেদ্ধান্ত 
৬ % 

ত্রনলর্কর্া 

কলভটি 
১০০% 

রক্ষ্যভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%   উি েবায আরনত রেদ্ধান্ত েমূহ 

ফাস্তফায়সন মথামথ দয়ে গ্রহণ 

কযা হয়ে আ য়ে। অজমন ১০০% ১০০%    

১.৩ সুােন প্ররতষ্ঠায রনরভত্ত 

অংীজক্নয 

(stakeholders) 

অংগ্রহক্ণ  েবা 

অনুরষ্ঠত েবা ৪ েংখ্যা 
সপাকার য়েন্ট 

কভ যকর্যা 
০৪ 

রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ১  
 অংীজক্নয (stakeholders) 

অংগ্রহক্ণ  প্রলর্লনের্ লফলফধ েবা 

অনুরষ্ঠত হয়ে আ য়ে। 

অজমন ১ ১    

১.৪ শুদ্ধাচায  াংক্রান্ত প্রলেণ 

আয়োজন  
প্রলেণ 

আয়োলজর্ 
২  াংখ্যা 

এ আইলফএর 

সেইলনাং 

ইন্সটিটিউে 

০২ 

রক্ষ্যভাত্রা - ১ - ১ 
 

 

 এ আইলফএর সেইলনাং ইন্সটিটিউে 

কভ মকতমা-কভ মচাযীক্দয অংগ্রহক্ণ 

রিরজর্ার ভাধ্যক্ভ শুদ্ধাচায  াংক্রান্ত 

প্রলেণ আয়োজন কয়য মায়ে।  

অজমন - ১    

১.৫ কভ ম-রযক্ফ উন্নয়ন 

(স্বাস্থযরফরধ অনুেযণ/ 

টিওএন্ডইভুি অক্কক্জা 

ভারাভার রফনষ্টকযণ/ রযষ্কায-

রযচ্ছন্নতা বৃরদ্ধ ইতযারদ  

উন্নর্ কভ য-

লযয়ফ 
৩ 

েংখ্যা 

ও 

তারযখ 

লফল লজ-লফলড 

এফাং এর এ  

লড 

৩০/০৯/২১ 

রক্ষ্যভাত্রা ৩০/০৯/২১ - - -  

 এ আইলফএর- এয  াংলিষ্ট 

লডলবন কভ ম-রযক্ফ উন্নয়ক্ন 

(স্বাস্থযরফরধ অনুেযণ/ টিওএন্ডইভুি 

অক্কক্জা ভারাভার রফনষ্টকযণ/ 

রযষ্কায-রযচ্ছন্নতা বৃরদ্ধ ইতযারদ) 

মথামথ ভূরভকা ারন কক্য 

আেক্ছ। 

অজমন ৩০/০৯/২১ -    
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কাম মক্রক্ভয নাভ কভ ম-েম্পাদন 

সূচক 

 

সূচক্ক

য ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়ক্নয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/ দ 

২০২১-

২০২২ 

অথ মফছক্যয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা

/ 

অজমন 

১ভ 

ককায়ার্ মায 

২য় 

ককায়ার্ মায 

৩য় 

ককায়ার্ মায 

৪থ ম 

ককায়ার্ মায 

কভার্ 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচায ককৌর 

কভ ম-রযকল্পনা, ২০২১-২২ ও 

নত্রভারেক রযফীক্ষ্ণ প্ররতক্ফদন 

দপ্তয/  াংস্থাে দারখর ও স্ব স্ব 

ওয়েফ াইয়ে আয়রাডকযণ 

কভ ম-

রযকল্পনা  ও 

নত্রভারেক 

প্ররতক্ফদন 

দারখরকৃত ও 

আক্রািকৃত  

৪ তারযখ 

কপাকার 

ক্য়ন্ট 

কভ মকতমা & 

আই ল  টি 

লফবাগ 

৩০/০৯/২১ 

রক্ষ্যভাত্রা ৩০/০৯/২১ - - -  

 ব্াাংয়কয লনজস্ব ওয়েফ াইে এ 

জার্ীে শুদ্ধাচায সকৌর 

কভ যলযকল্পনা ২০২০-২০২১ 

আয়রাড কযা হয়েয়ে। 

অজমন ৩০/০৯/২১ -    

১.৭ শুদ্ধাচায পুযস্কায প্রদান 

এফাং 

পুযস্কাযপ্রাপ্তয়দয র্ালরকা 

ওয়েফ াইয়ে প্রকা 

প্রদত্ত পুযস্কায ৩ র্ালযে 

এ আইলফএর 

শুদ্ধাচায পুযস্কায 

কলভটি 

৩১/১২/২১ 

রক্ষ্যভাত্রা - ৩১/১২/২১ - -  

 প্রলর্ অথ য-ফৎ য়যয ন্যে চরলর্ 

অথ য-ফৎ য়য শুদ্ধাচায পুযস্কায 

প্রদান এফাং পুযস্কাযপ্রাপ্তয়দয 

র্ালরকায কাজ  ম্পন্ন কযায 

প্ররলক্রো  ম্পন্য হয়েয়ে এফাং 

পুযস্কায প্রদায়নয য ওয়েফ াইয়ে 

আয়রাডকযণ চরলর্ অথ যফৎ য়য 

 ম্পন্য কযা হয়ফ। 

অজমন - ৩১/১২/২১    

২.  ক্রয়েয সেয়ৈ শুদ্ধাচায ........................................................................ ৪ 

২.১ ২০২১-২২ অথ ম ফছক্যয 

ক্রয়-রযকল্পনা  ওক্য়ফোইক্র্ 

প্রকা 

ক্রয়-

রযকল্পনা 

ওক্য়ফোইক্র্ 

প্রকারত 

৪ তারযখ 
এর এ  লড & 

আই ল  টি লড 
৩১/১২/২১ 

রক্ষ্যভাত্রা - - ৩১/০৩/২২   

 ২০২১-২২ অথ ম ফছক্যয ক্রয়-

রযকল্পনা  ওয়েফ াইয়েয ভাধ্যয়ভ 

প্রকাসয প্রলক্রোধীন যয়েয়ে মা   

৩৫ র্ভ ইলন্তলগ্রটি কলভটিয লভটিাং 

এ ৩১/০৩/২২ র্ালযে ম যন্ত  ফলদ্ধযর্ 

কযা হয়েয়ে । 
অজযন - - 

 

 

 

 

 

 

৩. শুদ্ধাচায েংরিষ্ট এফং দুনীরত প্ররতক্যাক্ধ েহায়ক অন্যান্য কাম মক্রভ (প্রক্য়াজক্ন েংক্াধনক্মাগ্য)………… ২০ (অগ্রালধকায লবলত্তয়র্ নুুনর্ভ াঁচটি কাম যক্রভ): লনম্নiƒ হয়র্ ায়য 

৩.১ রফআযররি োর্কমরায 

করর্ায-২০, তারযখ-

১৫/০৯/২০১৯ অনুমায়ী 

CMMS-এ এরি প্রদান 

CMMS এ 

এরি প্রদান 
৪ % 

ভানফ  ম্পদ 

লফবাগ 
১০০% 

রক্ষ্যভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 
  ভানফ  ম্পদ লফবাগ CMMS 

ফাস্তফােসন মথামথ দয়ে গ্রহন 

কয়য আ য়ে। 

অজমন ১০০% ১০০%   
 

৩.২ স্ব স্ব ব্যাংক/ আরথ মক 

প্ররতষ্ঠাক্নয ওক্য়ফোইক্র্ 

দুনীরত রফক্যাধী কিাগান প্রচায 

কিাগান প্রচায 

৪  াংখ্যা 

ভাক্কমটিং ব্র্যারন্ডং 

এন্ড 

করভউরনক্কন 

লফবাগ & 

আই ল  টি লড 

 

৪ 

রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ১ 

  ব্যাংক্কয ভাক্কমটিং ব্র্যারন্ডং এন্ড 

করভউরনক্কন রফবাগ এফং আই 

ল  টি লড ওক্য়ফোইক্র্ দুনীরত 

রফক্যাধী কিাগান প্রচাক্যয ব্যাাক্য 

মথামথ ব্যাফস্থা গ্রহন কযক্ছ। 

অজমন ১ ১   
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কাম মক্রক্ভয নাভ কভ ম-েম্পাদন 

সূচক 

 

সূচক্ক

য ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়ক্নয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/ দ 

২০২১-

২০২২ 

অথ মফছক্যয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা

/ 

অজমন 

১ভ 

ককায়ার্ মায 

২য় 

ককায়ার্ মায 

৩য় 

ককায়ার্ মায 

৪থ ম 

ককায়ার্ মায 

কভার্ 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৩.৩ ছড়া প্রকা  

৪  াংখ্যা 

ভাক্কমটিং ব্র্যারন্ডং 

এন্ড করভউরনক্কন 

লফবাগ 
৪ 

রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ১   MZ 26/12/2021 Bs Zvwi‡L 

Ómsev`Ó cwÎKvq ï×vPvi welqK 

Qov cÖKvk Kiv n‡q‡Q 
অজমন ১ ১   

 

৩.৪ অলপয়  লরঙ্গ  ভর্া 

লনলির্কযণ 

 

৪ % 

 কর  ম্পলকযর্ 

াো মূহ ও 

লফবাগ মূহ 

১০০% 

রক্ষ্যভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 
  কোশ্যার ইেরারভ ব্যাংক রররভক্র্ি 

েকর রফবাগ ও াখা ম মাক্য়  

ররঙ্গ েভতা রনরিতকযক্ণ েফ মদাই 

েক্চষ্ট এফং সেইলনাং ইন্সটিটিউেও  

রফরবন্ন েক্চতনামূরক প্রলেণ প্রদান 

কক্য আেক্ছ| 

অজমন ১০০% ১০০%   

 

৩.৫ অযাধ প্রফণর্া 

হ্রা কয়ল্প কভ যকর্যা/ 

কভ যচাযীয়দয অযায়ধয 

লফযীয়র্ গৃহীর্ ালস্তমূরক 

ব্ফস্থায প্রলর্য়ফদন প্রকা 

 

৪  াংখ্যা 

ভানফ  ম্পদ 

লফবাগ &  

আই ল  ল  লড 

৪ 

রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ১ 

  অযাধ প্রফণর্া হ্রা কয়ল্প 

কভ যকর্যা/ কভ যচাযীয়দয অযায়ধয 

লফযীয়র্ গৃহীর্ ালস্তমূরক 

ব্ফস্থায প্রলর্য়ফদন প্রকাস মথামথ 

ব্াফস্থা গ্রহন কয়য আ য়ে। 

অজমন ১ ১   

 

লফ:দ্র:- সকান ক্রলভয়কয কাম যক্রভ প্রয়মাজু না হয়র র্ায কাযণ ভন্তব্ করায়ভ উয়েে কযয়র্ হয়ফ। 

‡dvKvj c‡q›U Gi Z_¨vejx: 

 

 

 
bvg t                   মুহাম্মদ লভজানুর কলফয 
c`ex t                 ল লনেয বাই  সপ্রল য়ডন্ট  

                            লযস্ক ম্যায়নজয়ভন্ট লডলবন &  

                            সভম্বায স য়ক্রোলয, ত্রনলর্কর্া কলভটি 

cÖwZôv‡bi bvg t      স াস্যার ই রাভী ব্াাংক লরলভয়েড 

‡gvev  ও ‡dvb t      ০১৭১৩-১৩৯-৩২১ 

B-‡gBj t                 mizanul.kabir@sibl-bd.com 

                                  integritydesk@sibl-bd.com 
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