
পরিরিষ্ট-'ঘ’ 

 

                     আঞ্চরিক/মাঠ পর্ যায়েি কার্ যািয়েি শুদ্ধাচাি ককৌিি কম য-পরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩  

আঞ্চরিক/মাঠ পর্ যায়েি কার্ যািয়েি নাম:  প্রধান কার্ যালয়, ইউরনেন ব্াাংক রিরময়েড। 

 

কার্ যক্রয়মি নাম কম যসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচয়কি 

মান 

একক 

 

বাস্তবােয়নিদারেত্বপ্রাা্ত 

ব্রি/পদ 

২০২২-

২০২৩ 

অর্ যবছয়িি 

িক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবােন অগ্রগরি পরিবীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩  মন্তব্ 

িক্ষ্যমাত্রা/ 

অর্যন 

১ম 

ককাোে যাি 

২ে 

ককাোে যাি 

৩ে 

ককাোে যাি 

৪র্ য 

ককাোে যাি 

কমাে 

অর্যন 

অরর্যি 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাারিষ্ঠারনক ব্বস্থা………………………………..... 

 ১.১ ননরিকিা করমটিি 

সভা আয়োর্ন 

সভা 

আয়োরর্ি 

২ সাংখ্যা ফ াকাল পয়য়ন্ট, 

ননতিকিা কতিটি। 

৪ িক্ষ্যমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অর্যন      

১.২ ননরিকিা করমটিি 

সভাি রসদ্ধান্ত বাস্তবােন 

বাস্তবারেি 

রসদ্ধান্ত 

৪ % ফ াকাল পয়য়ন্ট, 

ননতিকিা কতিটি। 

১০০% িক্ষ্যমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অর্যন      

১.৩ সুিাসন প্রারিষ্ঠাি 

রনরমত্ত অাংিীর্য়নি 

(stakeholders) 

অাংিগ্রহয়ণ  সভা 

অনুরষ্ঠি সভা ৪ সাংখ্যা তিওতিতি ৪ িক্ষ্যমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অর্যন      

১.৪ শুদ্ধাচাি সাংক্রান্ত 

প্রারিক্ষ্ণ আয়োর্ন  

প্রারিক্ষ্ণ 

আয়োরর্ি 

  ২ সাংখ্যা ফেতনিং ইতনতিটিউট ও 

এচআরতি 

প্রতিক্ষণ  

০৪ টি 

িক্ষ্যমাত্রা 

 

১ 

 

১ ১ ১ 

 

 

 

  

 

 অর্যন      

১.৫ কম য-পরিয়বি উন্নেন 

(স্বাস্থযরবরি 

অনুসিণ/টিওএন্ডইভুি 

অয়কয়র্া মািামাি 

রনষ্পরত্তকিণ /পরিষ্কাি-

পরিচ্ছন্নিা বৃরদ্ধ, 

মরহিায়দি র্ন্য পৃর্ক 

ওোিরুয়মি ব্বস্থা 

ইিযারদ  

উন্নি কম য-

পরিয়বি 

 ৩ সাংখ্যা 

ও 

িারিখ 

তিএিতি  

০৪ টি 

৩০/০৯/২২ 

৩১/১২/২২ 

৩১/০৩/২৩ 

৩০/০৬/২৩ 

িক্ষ্যমাত্রা 

 

১ 

 

১ ১ ১ 

 

   

অর্যন      

অর্যন      

অর্যন      
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-২- 

২.  ক্রয়েি কক্ষ্য়ত্র শুদ্ধাচাি ........................................................................ 

২.১ ২০২২-২৩ অর্ য 

বছয়িি ক্রে-পরিকল্পনা  

ওয়েবসাইয়ে প্রাকাি 

ক্রে-

পরিকল্পনা 

ওয়েবসাইয়ে 

প্রাকারিি 

৩ িারিখ তিএিতি ৩০/০৯/২২ 

৩১/১২/২২ 

৩১/০৩/২৩ 

৩০/০৬/২৩ 

িক্ষ্যমাত্রা ৩০/০৯/২২ 

 

৩১/১২/২২ 

 

৩১/০৩/২৩ 

 

৩০/০৬/২৩    

অর্যন  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩. শুদ্ধাচাি সাংরিষ্ট এবাং দুনীরি প্রারিয়িায়ি সহােক অন্যান্য কার্ যক্রম…………….. (অগ্রারিকাি রভরত্তয়ি ১  নাংসহ নুযনিম ৪ টি কার্ যক্রম) 

৩.১ কসবা প্রাদায়নি 

কক্ষ্য়ত্র কিরর্স্টায়ি প্রায়দে 

কসবাি রববিণ ও 

কসবাগ্রহীিাি মিামি 

সাংিক্ষ্ণ 

কিরর্স্টাি 

হািনাগাদকৃি 

৮ % িকল িাখা ১০০% িক্ষ্যমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অর্যন      

৩.২ িাখা পর্ যায়ে 

গ্রাহয়কি অরভয়র্াগ 

রনষ্পরত্ত কিয়ণি রনরময়ত্ত 

অরভয়র্াগ বাক্স স্হাপন 

অরভয়র্াগ 

বাক্স স্হাপন 

৮ % িকল িাখা ১০০% িক্ষ্যমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অর্যন      

৩.৩ অরিয়স কম যকিযা ও 

কম যচািীগয়ণি র্খাসমে  

উপরস্থরি রনরিি 

কিয়ণি িয়ক্ষ্ 

বায়োয়মরিক 

এযায়েনয়ডন্স রসয়স্টম 

স্হাপন 

বায়োয়মরিক 

এযায়েনয়ডন্স 

রসয়স্টম 

স্হাপন 

৮ % িকল িাখা ও 

প্রধান কার্ যালয় 

১০০% িক্ষ্যমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অর্যন      

৩.৪ আধুরনক ও 

যুগয়পায়র্াগী ব্াাংরকাং 

কসবা প্রাদায়নি রনরময়ত্ত 

িাখা পর্ যায়ে ইয়নায়ভটিভ 

বাক্স স্হাপন 

ইয়নায়ভটিভ 

বাক্স স্হাপন 

৮ % িকল িাখা ও 

প্রধান কার্ যালয় 

১০০% িক্ষ্যমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অর্যন      

অর্যন      

অর্যন      

 

রব:দ্র:- ককান ক্ররময়কি কার্ যক্রম প্রায়র্ার্য না হয়ি িাি কািণ মন্তব্ কিায়ম উয়েখ কিয়ি হয়ব।  

এছাড়া, চিমান কার্ যক্রম অব্াহি িাখয়ি হয়ব ( কর্মন: শুদ্ধাচাি পুিস্কাি রবিিণ, CMMS-এ িথ্য এরি প্রাদান, র্ািীে নদরনয়ক ছড়া প্রাকাি ইিযারদ) এবাং নত্রমারসক কম য-পরিকল্পনা বাস্তবােন প্রারিয়বদয়নি 

সায়র্ প্রামাণকসহ বাস্তবােন িথ্য আবরিকভায়ব প্রাদান কিয়ি হয়ব। 
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ক্ররমক নাং কার্ যক্রয়মি নাম বাস্তবােন প্রারক্রো প্রামাণক রহসায়ব র্া র্াকয়ব 

১. তিশুদ্ধ পাতন িরিরাহ তনতিিকরণ। ব্ািংয়কর প্রধান কার্ যালয় ও িকল িাখা 

িমূয়হ তিশুদ্ধ পাতন িরিরাহ তনতিিকরয়ন 

ব্ািংক প্রয়য়ািনীয় ব্িস্থা গ্রহণ করয়ি। 

ফ াকাল পয়য়ন্ট কম যকিযা কর্তযক িিযাতয়ি 

িাস্তিায়ন প্রতিয়িদন, িিংতিষ্ঠ পত্র, িভার 

কার্ যতিিরণী,   নীিস্ব ওয়য়িিাইে, ছরব 

(প্রায়র্ায্য কক্ষ্য়ত্র) ও অন্যান্য প্রামাণক। 

২. দুয়র্ যাগ প্রতিয়রাধ, ফিাকাতিলা ও ব্িস্থাপনা করার িন্য প্রয়য়ািনীয় 

উদ্ধার িরঞ্জািাতদ িিংগ্রয়হ রাখা।  

ব্ািংক প্রধান কার্ যালয় ভিয়নর প্রয়িযক 

ফলায়র প্রয়য়ািনীয় পতরিাণ অতিতনি যাপক 

র্ন্ত্র, ফহাি রীল, িাতলর িালতি ও তিতি 

টিতভ এিিং র্য়েষ্ঠ পতরিাণ উদ্ধার িািগ্রী 

িিংগ্রয়হর িাধ্যয়ি প্রয়য়ািনীয় ব্িস্থা গ্রহণ 

করা। 

ফ াকাল পয়য়ন্ট কম যকিযা কর্তযক িিযাতয়ি 

িাস্তিায়ন প্রতিয়িদন, িিংতিষ্ঠ পত্র, িভার 

কার্ যতিিরণী,   নীিস্ব ওয়য়িিাইে, ছরব 

(প্রায়র্ায্য কক্ষ্য়ত্র) ও অন্যান্য প্রামাণক। 

৩. কম য-পরিয়বি উন্নেন সাংক্রান্ত কার্ যক্রম কর্মন:  টিওএন্ডইভুি 

অয়কয়র্া মািামাি রনষ্পরত্তকিণ/নরর্ রবনষ্টকিণ/পরিষ্কাি-পরিচ্ছন্নিা 

বৃরদ্ধ/মরহিায়দি র্ন্য পৃর্ক ওোিরুয়মি ব্বস্থা   ইিযারদ গ্রহণ। 

প্রধান কার্ যালয় িকল িাখা পর্ যায়য় কম য-

পরিয়বি উন্নেন সাংক্রান্ত কার্ যক্রম কর্মন:  

টিওএন্ডইভুি অয়কয়র্া মািামাি 

রনষ্পরত্তকিণ/নরর্ রবনষ্টকিণ/পরিষ্কাি-

পরিচ্ছন্নিা বৃরদ্ধ/মরহিায়দি র্ন্য পৃর্ক 

ওোিরুয়মি ব্বস্থা   ইিযারদ গ্রহণ কিয়ব। 

কিাকাি পয়েন্ট কম যকিযা কর্তযক সিযারেি 

বাস্তবােন প্রারিয়বদন, সাংরিষ্ট পত্র, 

অয়কয়র্া মািামাি রনষ্পরত্তি কক্ষ্য়ত্র 

সাংরিষ্ট করমটিি সভাি কার্ যরববিণী, নরর্ 

রবনষ্টকিয়ণি কক্ষ্য়ত্র সাংরিষ্ট করমটিি 

সভাি কার্ যরববিণী, প্রায়র্ার্য কক্ষ্য়ত্র ছরব ও 

অন্যান্য প্রামাণক। 

৪. প্রধান কার্ যালয় এবাং িকল িাখা পর্ যায়য় ফিৌন্দর্ যায়ন কাh©ক্রি গ্রহন। প্রধান কার্ যালয় এবাং িকল িাখা পর্ যায়য় 

ফিৌন্দর্ যায়ন কাh©ক্রি গ্রহয়ন ব্ািংক 

প্রয়য়ািনীয় ব্িস্থা গ্রহণ করয়ি। 

ফ াকাল পয়য়ন্ট কম যকিযা কর্তযক িিযাতয়ি 

িাস্তিায়ন প্রতিয়িদন, িিংতিষ্ঠ পত্র, িভার 

কার্ যতিিরণী,   নীিস্ব ওয়য়িিাইে, ছরব 

(প্রায়র্ায্য কক্ষ্য়ত্র) ও অন্যান্য প্রামাণক। 

 


