
 আঞ্চলরক/ভাঠ ম যায়েয কাম যারয়েয  জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-রয ল্পনা, ২০১৯-২০২০ লযলষ্ট ক 

 আঞ্চলরক/ভাঠ ম যায়েয কাম যারয়েয নাভ: প্রধান কাম যারে, য়াস্যার ইরাভী ব্াাংক লরলভয়েড (জানুোযী- ভার্ য ২০২০)  
        

 াম মক্রমভয নাভ 
 ভ মম্পাদন 

সূচ  

সূচম য 

ভান 
এ   

ফাস্তফায়মনয

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০১৯-২০২০ 

অথ মফছমযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  

ভন্তব্য রক্ষ্যভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ 

ক ায়ার্ মায 

২য় 

ক ায়ার্ মায 

৩য় 

ক ায়ার্ মায 

৪থ ম 

ক ায়ার্ মায 

কভার্ 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারন  ব্যফস্থা……………………………… (৮) 

১.১ ননরত তা  রভটিয বা অনুরষ্ঠত বা ৪ ংখ্যা 

য়পাকার 

য়েন্ট 

কভ যকর্যা 

৪ 

রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ১  

 

গর্ ০১/০৬/২০২০ ইাং র্ালযয়ে 

ব্াাংয়কয প্রধান কাম যারয়ে বা 

অনুলির্ য়েয়ে। অজমন ১ ১ ১   

১.২ ননরত তা  রভটিয বায রদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফারয়ত 

রদ্ধান্ত 
৪ % 

ননলর্কর্া 

কলভটি 
১০০% 

রক্ষ্যভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  

  

অজমন ১০০% ১০০% ১০০%   

২. দক্ষ্তা ও ননরত তায উন্নয়ন……………………..….  (১০) 

২.১ সুান প্রলর্িায লনলভত্ত 

অংীজমনয (stakeholders) 

অংগ্রমণ  বা 

অনুরষ্ঠত বা ২ ংখ্যা 

য়পাকার 

য়েন্ট 

কভ যকর্যা 

১ 

রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ১  

 
অংীজমনয (stakeholders) 

অংগ্রমণ  বা অনুরষ্ঠত য়েয়ে 
অজমন ১ ১ ১   

২.২ অংীজমনয অংগ্রমণ  বায 

লদ্ধান্ত ফাস্তফােন 

ফাস্তফারয়ত 

রদ্ধান্ত 
২ % 

য়পাকার 

য়েন্ট 

কভ যকর্যা 

১০০% 

রক্ষ্যভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  

 

অংীজমনয অংগ্রমণ  বায 

লদ্ধান্ত প্রলর্লনের্ ফাস্তফােন কযা 

য়ে। অজমন ১০০% ১০০% ১০০%   

২.৩  ভ ম তমা- ভ মচাযীকদয অংগ্রমণ 

র্াকলয াংক্রান্ত প্ররক্ষ্ণ আময়াজন 
প্ররক্ষ্ণাথী ৩ ংখ্যা 

এআইলফএ

র য়েইলনাং 

ইন্সটিটিউে 

৪০০ 

রক্ষ্যভাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০  

 

এআইলফএর য়েইলনাং 

ইন্সটিটিউে প্ররক্ষ্ণাথীয়েয 

মথামথ প্ররক্ষ্ণ প্রোন কয়য 

আয়ে। অজমন ১২০ ১২০ ১৬২    

২.৪  ভ ম তমা- ভ মচাযীমদয অংগ্রমণ 

সুান ংক্রান্ত প্ররক্ষ্ণ আময়াজন 
প্ররক্ষ্ণাথী ৩ ংখ্যা 

এআইলফএ

র য়েইলনাং 

ইন্সটিটিউে 

৪০০ 

রক্ষ্যভাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০  

 

এআইলফএর য়েইলনাং 

ইন্সটিটিউে প্ররক্ষ্ণাথীয়েয 

মথামথ প্ররক্ষ্ণ প্রোন কয়য 

আয়ে। 
অজমন ১২০ ১২০ ১৬২   

৩. শুদ্ধাচায প্ররতষ্ঠায় ায়  আইন/রফরধ/নীরতভারা/ম্যানুময়র  ও প্রজ্ঞান/রযত্র প্রময়াগ/ফাস্তফায়ন…………. (১০) 

৩.১ লিকাে লফজ্ঞান প্রোন লফজ্ঞায়নয াংখ্যা ৫ াংখ্যা 

ভাম মটিং 

ব্র্যারডং এড 

 রভউরনম 

ন লফবাগ 

৪ 

রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ১  
 ২৫/০৩/২০১৯ ইাং র্ালযয়ে 

নেলনক প্রলর্লেয়নয াংফাে 

লিকাে শুদ্ধার্ায লফলেক 

কলফর্া প্রকা কযা য়েয়ে 
অজমন ১ ১ ১   

৩.২ CMMS (Corporate 

Memory Management 

System) ফাস্তফােন 

ফাস্তফােয়নয 

উয়যাগ গ্রন 
৫ % 

ভানফ ম্পে 

লফবাগ 
১০০% 

রক্ষ্যভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  
 ভানফ ম্পে লফবাগ CMMS 

ফাস্তফােয়ন মথামথ েয়ে গ্রন 

কয়য আয়ে। 

অজমন ১০০% ১০০% ১০০%   



 াম মক্রমভয নাভ 
 ভ মম্পাদন 

সূচ  

সূচম য 

ভান 
এ   

ফাস্তফায়মনয

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০১৯-২০২০ 

অথ মফছমযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  

ভন্তব্য রক্ষ্যভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ 

ক ায়ার্ মায 

২য় 

ক ায়ার্ মায 

৩য় 

ক ায়ার্ মায 

৪থ ম 

ক ায়ার্ মায 

কভার্ 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৪. ওয়েফাইয়ে য়ফাফক্স ারনাগােকযণ .................................. (৮) 

৪.১ য়ফা াংক্রান্ত য়োর লি নস্বযমূ 

স্ব স্ব তথ্য ফাতায়মন দৃশ্যভানকযণ 

র্থ্য ফার্ােয়ন 

দৃশ্যভানকৃর্ 
২ তারযখ 

আই ল টি 

লফবাগ 
৩১/০৩/২০ 

রক্ষ্যভাত্রা - - ৩১/০৩/২০ -  

 

প্রধান কাম যারেয়েয আই ল টি 

লফবাগ কর্তযক য়ফা াংক্রান্ত য়োর 

লি নস্বযমূ ওয়েফাইে এ 

প্রকা কযা য়েয়ে 
অজমন - - ১২/০৩/২০   

৪.২ স্ব স্ব ওময়ফাইমর্ শুদ্ধাচায 

কফাফক্স ারনাগাদ যণ 

কফাফক্স 

ারনাগাদকৃত 
২ র্ালযে 

আই ল টি 

লফবাগ 
৩১/০৩/২০ 

রক্ষ্যভাত্রা - - ৩১/০৩/২০ -  

 

প্রধান কাম যারেয়েয আই ল টি 

লফবাগ কর্তযক শুদ্ধাচায কফাফক্স 

ওয়েফাইে এ প্রকা কযা 

য়েয়ে 
অজমন - - ১৪/০৩/২০   

৪.৩ স্ব স্ব ওময়ফাইমর্ তথ্য অরধ ায   

কফাফক্স ারনাগাদ যণ 

কফাফক্স 

ারনাগাদকৃত 
২ তারযখ 

আই ল টি 

লফবাগ 
৩১/০৩/২০ 

রক্ষ্যভাত্রা - - ৩১/০৩/২০ -  

 

প্রধান কাম যারেয়েয আই ল টি 

লফবাগ কর্তযক তথ্য অরধ ায   

কফাফক্স ওয়েফাইে এ প্রকা 

কযা য়েয়ে 
অজমন - - ১৫/০৩/২০   

৪.৪ স্ব স্ব ওময়ফাইমর্য অরবমমাগ 

প্ররত ায ব্যফস্থা (GRS) কফাফক্স 

ারনাগাদ যণ 

ওময়ফাইমর্ 

ারনাগাদকৃত 
২ তারযখ 

আই ল টি 

লফবাগ 
৩১/০৩/২০ 

রক্ষ্যভাত্রা - - ৩১/০৩/২০ -  

 

প্রধান কাম যারেয়েয আই ল টি 

লফবাগ কর্তযক অরবমমাগ প্ররত ায 

ব্যফস্থা (GRS) কফাফক্স 

ওয়েফাইে এ প্রকা কযা 

য়েয়ে 

অজমন - - ১৬/০৩/২০   

৫. সুান প্রলর্িা…………………………….. (৭) 

৫.১ শুদ্ধার্ায াংক্রান্ত উত্তভ চচ মায 

তারর া প্রণয়ন  ময স্ব স্ব 

েপ্তয/াংস্থাে কপ্রযণ 

উত্তভ চচ মায 

তারর া কপ্ররযত 
৪ তারযখ 

আই ল টি 

লফবাগ 
৩১/০৩/২০ 

রক্ষ্যভাত্রা - - ৩১/০৩/২০ -  

 

প্রধান কাম যারেয়েয আই ল টি 

লফবাগ কর্তযক উত্তভ র্র্ যায 

র্ালরকা ওয়েফাইে এ প্রকা 

কযা য়েয়ে 
অজমন - ৩১/১২/১৯ ম্পন্ন য়েয়ে   

৫.২ অনরাইন রমেমভ অরবমমাগ 

রনষ্পরত্ত যণ 

অরবমমাগ 

রনষ্পরত্তকৃত 
৩ % 

আই ল টি 

লফবাগ 
১০০% রক্ষ্যভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  

  

অজমন ১০০% ১০০% ১০০%   

৬ (ক). য়ফা প্রোয়নয য়েয়ি শুদ্ধার্ায ........................... (১৪) 

৬(ক).১ য়ফা াংক্রান্ত অলবয়মাগ 

গ্রয়ণয লনলভত্ত দৃশ্যভান স্থায়ন 

অলবয়মাগ ফক্স স্থান 

অলবয়মাগ ফক্স 

স্থালর্ 
২ র্ালযে 

লফললজ-

লফলড এফাং 

এর এ লড 

৩১/০৩/২০ 

রক্ষ্যভাত্রা - - ৩১/০৩/২০ -  

 

অি ব্াাংয়কয কর াোে য়ফা 

াংক্রান্ত অলবয়মাগ গ্রয়ণয 

লনলভত্ত দৃশ্যভান স্থায়ন অলবয়মাগ 

ফক্স লফযভান যয়েয়ে। 
অজমন - - ম্পন্ন য়েয়ে   

৬(ক).২ য়ল্প য়ডস্ক/ ইনপযয়ভন 

য়ডস্ক/ ওোন স্ট ালব য য়ডস্ক স্থান 

য়ল্প য়ডস্ক/ 

ইনপযয়ভন 

য়ডস্ক/ ওোন স্ট 

ালব য য়ডস্ক 

স্থালর্ 

৪ র্ালযে 

লফললজ-

লফলড এফাং 

এর এ লড 

৩১/০৩/২০ 

রক্ষ্যভাত্রা - - ৩১/০৩/২০ -  

 

অি ব্াাংয়কয য়ফলযবাগ াোে 

ম্মালনর্ গ্রাকবৃন্দয়ক 

াের্াকয়ল্প য়ডস্ক/ইনপয়ভ যন 

য়ডস্ক লফযভান আয়ে। ফালক 

াোমূয় য়ল্প য়ডস্ক/ 

ইনপযয়ভন য়ডস্ক স্থায়নয 

অজমন - - ম্পন্ন য়েয়ে   



 াম মক্রমভয নাভ 
 ভ মম্পাদন 

সূচ  

সূচম য 

ভান 
এ   

ফাস্তফায়মনয

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০১৯-২০২০ 

অথ মফছমযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  

ভন্তব্য রক্ষ্যভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ 

ক ায়ার্ মায 

২য় 

ক ায়ার্ মায 

৩য় 

ক ায়ার্ মায 

৪থ ম 

ক ায়ার্ মায 

কভার্ 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

লফলেটি প্রলক্রোধীন যয়েয়ে। 

এোযাও অি ব্াাংয়কয য়ময়কায়না 

াো ফা প্রধান কাম যারেয়েয 

ায়থ য়মাগায়মাগ কয়য য়ফা গ্রণ 

ফা য়ফা াংক্রান্ত র্থ্য াংগ্রয়য 

জন্য একটি লনলে যষ্ট য়পান নম্বয 

(০৯৬১২০০১১২২) যয়েয়ে। 

৬(ক).৩ প্রেত্ত কর য়ফায জীকৃর্ 

প্রয় ম্যা প্রস্তুর্কযণ এফাং 

ওময়ফাইমর্ আয়রাডকযণ 

প্রয় ম্যা 

প্রস্তুর্কৃর্ এফাং 

ওময়ফাইমর্ 

আয়রাডকৃর্ 

২ র্ালযে 

য়পাকার 

য়েন্ট 

কভ যকর্যা 

৩১/০৩/২০ 

রক্ষ্যভাত্রা - - ৩১/০৩/২০ ৩০/০৬/২০  

 

লফলেটি প্রলক্রোধীন যয়েয়ে।  

লযারয়নয জন্য ২৮ র্ভ 

ইলন্তলগ্রটি কলভটিয লভটিাং এ 

৩০/০৬/২০ ম যন্ত ভে ফলধ যর্ 

কযা য়েয়ে। 

অজমন - - -   

৬(ক).৪ য়ফা প্রাথীয়েয জন্য 

লফশ্রাভস্থর/ অয়ো কে/ ফায স্থান 

লনভ যাণ/ প্রস্তুর্কযণ 

লফশ্রাভস্থর/ 

অয়ো কে/ 

ফায স্থান 

লনলভ যর্/ 

প্রস্তুর্কৃর্ 

৪ র্ালযে 

লফললজ-

লফলড এফাং 

এর এ লড 

৩১/০৩/২০ 

রক্ষ্যভাত্রা - - ৩১/০৩/২০ -  

 

অি ব্াাংয়কয কর াো এফাং 

প্রধান কাম যারয়ে য়ফা প্রাথীয়েয 

জন্য লফশ্রাভস্থর/ অয়ো কে/ 

ফায স্থান লফযভান যয়েয়ে। অজমন - - ম্পন্ন য়েয়ে   

৬(ক).৫ য়ফা প্রোয়নয য়েয়ি লনলে যষ্ট 

র্ালযেলবলত্তক য়োয়কন দ্ধলর্ প্রর্রন 

য়োয়কন দ্ধলর্ 

প্রর্লরর্ 
২ র্ালযে 

লফললজ-

লফলড এফাং 

এর এ লড 

৩১/০৩/২০ 

রক্ষ্যভাত্রা - - ৩১/০৩/২০ - ৩০/০৬/২০  

 

অি ব্াাংয়কয কলর্ে াোে 

য়ফা প্রোয়নয য়েয়ি লনলে যষ্ট 

র্ালযেলবলত্তক য়োয়কন দ্ধলর্ 

(অথ যাৎ Que Management 

System ) প্রর্রন য়েয়ে। ফালক 

াোমূয় দ্ধলর্টিয প্রর্রন 

প্রলক্রোধীন যয়েয়ে।  

ম্পূণ যরূয় লযারয়নয জন্য ২৮ 

র্ভ ইলন্তলগ্রটি কলভটিয লভটিাং এ 

৩০/০৬/২০ ম যন্ত ভে ফলধ যর্ 

কযা য়েয়ে। 

অজমন - - -   

৭. ক্রেয়েয়ি শুদ্ধার্ায................... (৩) 

৭.১ ররএ ২০০৬-এয ধাযা ১১(২) ও 

ররআয ২০০৮-এয রফরধ ১৬(৬) 

অনুমায়ী ২০১৯-২০ অথ য ফেয়যয ক্রয়-

রয ল্পনা  ওয়েফাইয়ে প্রকা 

ক্রয়-রয ল্পনা 

ওয়েফাইয়ে 

প্রকালর্ 

৩ তারযখ 

এর এ লড 

& 

আই ল টি 

৩১/০৩/২০ 

রক্ষ্যভাত্রা - - ৩১/০৩/২০ ৩০/০৬/২০  

 

ক্রয়-রয ল্পনা ২০১৯-২০  

ওয়েফাইয়ে প্রকায়য জন্য ২৮ 

র্ভ ইলন্তলগ্রটি কলভটিয লভটিাং এ 

৩০/০৬/২০ ম যন্ত ভে ফলধ যর্ 

কযা য়েয়ে। 
অজমন - - -    



 াম মক্রমভয নাভ 
 ভ মম্পাদন 

সূচ  

সূচম য 

ভান 
এ   

ফাস্তফায়মনয

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০১৯-২০২০ 

অথ মফছমযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  

ভন্তব্য রক্ষ্যভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ 

ক ায়ার্ মায 

২য় 

ক ায়ার্ মায 

৩য় 

ক ায়ার্ মায 

৪থ ম 

ক ায়ার্ মায 

কভার্ 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৮. স্বচ্ছতা ও জফাফরদর লিারী যণ…………………….  (১৪) 

৮.১  স্ব স্ব কফা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

(রটিমজনস্ চার্ মায) ফাস্তফায়ন এফাং 

ওয়েফাইয়ে প্রকা 

কফা প্রদান 

প্ররতশ্রুরত 

ফাস্তফালের্ 

এফাং 

ওয়েফাইয়ে 

প্রকালর্ 

২ তারযখ 

কর 

ম্পলকযর্ 

াোমূ ও 

লফবাগমূ 

৩১/০৩/২০ 

রক্ষ্যভাত্রা - - ৩১/০৩/২০ - ৩০/০৬/২০  

 

স্ব স্ব কফা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

(রটিমজনস্ চার্ মায) ফাস্তফায়ন 

এফাং ওয়েফাইয়ে প্রকায়য জন্য 

২৮ র্ভ ইলন্তলগ্রটি কলভটিয লভটিাং 

এ ৩০/০৬/২০ ম যন্ত ভে ফলধ যর্ 

কযা য়েয়ে। 

অজমন - - -   

৮.২ াখা/ অরধাখা/ অলধনস্ত অলপ 

রযদ মন 

রযদ মন 

ম্পন্ন 
২ ংখ্যা 

আই ল ল 

লড 
১৫৫ 

রক্ষ্যভাত্রা ৪০ ৪০ ৪০ ৩৫  

 

প্রধান কাম যারেয়েয আইলললড 

ব্াাংয়কয াো অলপ 

মথামথবায়ফ লযে যন কয়য 

আয়ে। অজমন ৫৪ ৩৫ ৩৪   

৮.৩ াখা/ অরধাখা/ অলধনস্ত অলপ  

রযদ মন প্ররতমফদমনয সুারয 

ফাস্তফায়ন 

রযদ মন 

প্ররতমফদমনয 

সুারয 

ফাস্তফারয়ত 

২ % 
আই ল ল 

লড 
১০০% 

রক্ষ্যভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  

 

প্রধান কাম যারেয়েয আইলললড 

কর্তযক রযদ মন প্ররতমফদমনয 

সুারয মথামথবায়ফ  

ফাস্তফারয়ত ময় আয়ে। অজমন ১০০% ১০০% ১০০%   

৮.৪ লনজস্ব রনমদ মভারা অনুমায়ী 

নরথয কেরণ রফন্যা যণ 

নরথ কেরণ 

রফন্যাকৃত 
২ % 

কর 

ম্পলকযর্ 

াোমূ ও 

লফবাগমূ 

১০০% 

রক্ষ্যভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  

 

লনজস্ব রনমদ মভারা অনুমায়ী 

নরথয মথামথ  কেরণ রফন্যা যণ 

প্রলক্রোধীন যয়েয়ে।  
অজমন ১০০% ১০০% ১০০%   

৮.৫ কেরণ রফন্যাকৃত নরথ রফনষ্ট যণ নরথ রফনলষ্টকৃর্ ২ % 

কর 

ম্পলকযর্ 

াোমূ ও 

লফবাগমূ 

১০০% 

রক্ষ্যভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  

 

কেরণ রফন্যাকৃত নরথ 

মথামথবায়ফ   রফনষ্ট যণ 

প্রলক্রোধীন যয়েয়ে। 
অজমন ১০০% ১০০% ১০০%   

৮.৬ প্রালর্িালনক গণশুনানী আয়োজন 
গণশুনানী 

আয়োলজর্ 
২ ংখ্যা 

য়পাকার 

য়েন্ট 

কভ যকর্যা 

২ 

রক্ষ্যভাত্রা ১ - -   

 
প্রালর্িালনক গণশুনানী আয়োজন 

ম্পন্ন য়েয়ে।  
অজমন ১ - -   

৮.৭ অলডে আলত্ত লনষ্পলত্তকযণ 

অলডে আলত্ত 

লনষ্পলত্তকৃর্ 

 

২ % 

কর 

ম্পলকযর্ 

াোমূ ও 

লফবাগমূ 

১০০% 

রক্ষ্যভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%   

অলডে আলত্ত লনষ্পলত্তকযয়ণ 

মথামথ েয়ে য়নওো য়ে। 

অজমন ১০০% ১০০% ১০০%    



 াম মক্রমভয নাভ 
 ভ মম্পাদন 

সূচ  

সূচম য 

ভান 
এ   

ফাস্তফায়মনয

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০১৯-২০২০ 

অথ মফছমযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  

ভন্তব্য রক্ষ্যভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ 

ক ায়ার্ মায 

২য় 

ক ায়ার্ মায 

৩য় 

ক ায়ার্ মায 

৪থ ম 

ক ায়ার্ মায 

কভার্ 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৯. শুদ্ধাচায ংরিষ্ট এফাং দুনীলর্ প্রলর্য়যায়ধ ােক অন্যান্য  াম মক্রভ…………….. (১৫)  (অগ্রালধকায লবলত্তয়র্ নুুনর্ভ াঁর্টি কাম যক্রভ) 

৯.১ কফা প্তা চালুকৃত ও প্রদত্ত কফা 

 াম মক্রভ ভরনর্রযং 

 াম মক্রভ 

রযফীক্ষ্ণকৃত 
৩ % 

ম্যায়নলজাং 

ডাইয়যক্টয 

য়কয়যোলয

য়েে 

১০০% 

রক্ষ্যভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  

 

গ্রা মফা এফং ফাংম য 

উৎ ল মতা বৃরদ্ধয আমরাম  ব্যাং  

প্ররতরনয়ত কফা প্তা চালু ও 

কফা  াম মক্রভ ভরনর্রযং  য 

আমছ। 

অজমন ১০০% ১০০% ১০০%   

৯.২ ননরত তা ম্পর মত 

কাোয/ররপমরর্/বাজ নতরযয ও রফররয 

ব্যফস্া গ্রণ 

প্রস্তুত/ রফররকৃত 

কাোয/ররপমরর্/

বাজ 

৩ ংখ্যা 

ভাম মটিং 

ব্র্যারডং এড 

 রভউরনম 

ন লফবাগ 

১২ 

রক্ষ্যভাত্রা ৩ ৩ ৩ ৩  

 

ননরত তা ম্পর মত 

কাোয/ররপমরর্/বাজ নতরযয ও 

রফররয ব্যফস্া ও র্া লযারন 

কয়য আয়ে। অজমন ৩ ৩ ৩   

৯.৩   ভ ম তম- ভ মচারয ফদরী ামর প্ররভত 

রনয়ভ-নীরত অনুযণ 

প্ররভত নীরত 

অনুসৃত 
৩ % 

ভানফ ম্পে 

লফবাগ 
১০০% 

রক্ষ্যভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  

 

 ভ ম তম- ভ মচারয ফদরী ামর 

প্ররভত রনয়ভ-নীরত মথামথবায়ফ   

অনুযণ কয়য আয়ে। অজমন ১০০% ১০০% ১০০%   

৯.৪ ননরত তা পুযস্কায উদ্বুদ্ধকযণ ও 

প্রর্াযণা 

লফজ্ঞান/ 

কভ যারা/ 

ররপমরর্ 

৩ াংখ্যা 

ভাম মটিং 

ব্র্যারডং এড 

 রভউরনম 

ন লফবাগ 

১২ 

রক্ষ্যভাত্রা ৩ ৩ ৩ ৩  

 

ননরত তা পুযস্কায উদ্বুদ্ধকযণ ও 

প্রর্াযণায য়েয়ি মথামথ য়ফফস্থা 

গ্রন কয়য আয়ে। অজমন ৩ ৩ ৩   

৯.৫ দুনীলর্য়যাধ লফলেক কভ যারা 

আয়োজন 
প্ররক্ষ্ণাথী ৩ াংখ্যা 

এআইলফএ

র য়েইলনাং 

ইন্সটিটিউে 

১০০ 

রক্ষ্যভাত্রা ২৫ ২৫ ২৫ ২৫  

 

এআইলফএর য়েইলনাং 

ইন্সটিটিউে দুনীলর্য়যাধ লফলেক 

কভ যারা মথামথবায়ফ   

আয়োজন কয়য আয়ে। অজমন ৪০ ৩৫ ২৫   

১০. শুদ্ধার্ায র্র্ যায জন্য পুযস্কায/প্রয়ণােনা প্রোন.............................. (৫) 

১০.১ শুদ্ধার্ায পুযস্কায প্রোন প্রেত্ত পুযস্কায ৩ তারযখ 

এআইলফএ

র শুদ্ধার্ায 

পুযস্কায 

কলভটি 

৩১/১২/১৯ 

রক্ষ্যভাত্রা - ৩১/১২/১৯ - -  

 

ফাাংয়কয কভ যকর্যা কভ যর্াযীয়েয 

২০১৮ ায়রয কযভেের্া 

মুল্লােন কয়য ২০১৮-২০১৯ 

অথ যফেয়যয এ আই লফ এর 

শুদ্ধার্ায পুযষ্কায ১১/০১/২০২০ 

ায়র প্রোন কযা য়েয়ে। 

অজমন - ম্পন্ন য়েয়ে -   

১০.২ ২০১৮-১৯ অথ যফেয়য শুদ্ধার্ায 

পুযস্কাযপ্রাপ্তয়েয র্ালরকা ওয়েফাইয়ে 

প্রকা 

পুযস্কাযপ্রাপ্তয়েয 

র্ালরকা 

ওয়েফাইয়ে 

প্রকালর্ 

২ র্ালযে 
আই ল টি 

লফবাগ 
৩১/১২/১৯ 

রক্ষ্যভাত্রা - ৩১/১২/১৯ - -  

 
শুদ্ধার্ায পুযস্কাযপ্রাপ্তয়েয র্ালরকা 

ওয়েফাইয়ে প্রকা কযা য়েয়ে। 

অজমন - ম্পন্ন য়েয়ে -   



 াম মক্রমভয নাভ 
 ভ মম্পাদন 

সূচ  

সূচম য 

ভান 
এ   

ফাস্তফায়মনয

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০১৯-২০২০ 

অথ মফছমযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  

ভন্তব্য রক্ষ্যভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ 

ক ায়ার্ মায 

২য় 

ক ায়ার্ মায 

৩য় 

ক ায়ার্ মায 

৪থ ম 

ক ায়ার্ মায 

কভার্ 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১১. অথ য ফযাদ্দ.................................................................... ২ 

১১.১ শুদ্ধার্ায কভ য-লযকল্পনাে 

অন্তযভুি লফলবন্ন কাম যক্রভ ফাস্তফােয়নয 

জন্য ফযাদ্দকৃর্  অমথ ময আনুভালনক 

রযভাণ 

ফযাদ্দকৃর্ অথ য ২ 
রে 

োকা 

ননলর্কর্া 

কলভটি 
২৪ 

রক্ষ্যভাত্রা ৬ ৬ ৬ ৬  

  

অজমন - - -   

১২. রযফীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন……………………………. ৪ 

১২.১ আঞ্চলরক/ভাঠ ম যায়েয কাম যারে 

কর্তযক প্রণীর্ জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর 

 ভ ম-রয ল্পনা, ২০১৯-২০ স্ব স্ব 

ওয়েফাইয়ে আয়রাডকযণ 

প্রণীত  র্ভ-

রয ল্পনা 

আয়রাডকৃত 

২ র্ালযে 
আই ল টি 

লফবাগ 
৩০/০৯/১৯ 

রক্ষ্যভাত্রা ৩০/০৯/১৯ - - -  

 

ব্াাংয়কয লনজস্ব ওয়েফাইে এ 

জার্ীে শুদ্ধার্ায য়কৌর 

কভ যলযকল্পনা ২০১৯-২০২০ 

আয়রাড কযা য়েয়ে। অজমন ৩০/০৯/১৯ - -   

১২.২ রনধ মারযত ভময় নত্রভার  

রযফীক্ষ্ণ প্ররতমফদন াংলিষ্ট 

েপ্তয/াংস্থাে দারখর ও স্ব স্ব 

ওয়েফাইয়ে আয়রাডকযণ 

নত্রভার  

প্ররতমফদন 

দারখরকৃত ও 

আয়রাডকৃত 

২ াংখ্যা 
আই ল টি 

লফবাগ 

৩০/০৯/১৯ 

৩১/১২/১৯ 

৩১/০৩/২০ 

৩০/০৬/২০ 

রক্ষ্যভাত্রা ৩০/০৯/১৯ ৩১/১২/১৯ ৩১/০৩/২০ ৩০/০৬/২০  

 

নিভালক প্রলর্য়ফেন লনযধালযর্ 

ভয়ে ফাাংরায়ে ব্াাংয়কয 

ননলর্কর্া কলভটি ফযাফয য়প্রযন 

কযা য়ে এফাং ব্াাংয়কয লনজস্ব 

ওয়েফাইেএ আয়রাড কযা 

য়ে। 

অজমন ৩০/০৯/১৯ ৩১/১২/১৯ ৩১/০৩/২০   

লফ:দ্র:- য়কান ক্রলভয়কয কাম যক্রভ প্রয়মাজু না য়র র্ায কাযণ াংলিষ্ট আইন/লফলধ/নীলর্ভারা ম যায়রার্নাপূফ যক ভন্তব্ করায়ভ উয়ল্লে কযয়র্ য়ফ। 

*** ৬(ে) ক্রলভক য়ম কর অআঞ্চলরক/ভাঠ ম যায়েয কাম যারয়েয য়েয়ি প্রয়মাজু য়কর কাম যারে ৬(ক) এফাং ৬(ে) উবে ক্রলভয়ক ফলণ যর্ কাম যক্রভমূ ফাস্তফােন কযয়ফ। এয়েয়ি সূর্য়কয ভান প্রেত্ত েয়ক ফলণ যর্ ভায়নয অয়ধ যক কয়য 

লফয়ফর্ন কযয়র্ য়ফ।   
 

dvKvj c‡q›U Gi Abycw¯’wZ‡Z `vwqZ¡cÖvß Kg©KZv©i Z_¨ejx: 

 
 

 
bvg t                মুাম্মে লভজানুর কলফয 
c`ex t            ললনেয বাই য়প্রলয়ডন্ট, লযস্ক ম্যায়নজয়ভন্ট লডলবন 
cÖwZôv‡bi bvg t য়াস্যার ইরাভী ব্াাংক লরলভয়েড 
‡gvev  ও ‡dvb t ০১৭১৩ ১৩৯ ৩২১ 
B-‡gBj t        mizanul.kabir@sibl-bd.com 

‡dvKvj c‡q›U Gi Z_¨ejx: 

 
 
 
bvg t            কাজী ওফােদুর আর-পারুক 
c`ex t              ললনেয এলক্সলকউটিব বাই য়প্রলয়ডন্ট ও য়পাকারয়েন্ট কভ যকর্যা, ননলর্কর্া কলভটি 

cÖwZôv‡bi bvg t   য়াস্যার ইরাভী ব্াাংক লরলভয়েড 

‡gvev t       ০১৭১৩ ১৩৯ ৩১০             

‡dvb t                ০৯৬১২ ০০১ ১২২ 

B-‡gBj t      kazi.faruk@sibl-bd.com 

 


