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 বাংলােদশ কৃিষ ব�াংক 

মুখ� আ�িলক কায�ালয়, সাত�ীরা। 

পিরিশ�-ক 

আ�িলক/মাঠ পয �ােয়র কায �ালেয়র জাতীয় ��াচার কম �-পিরক�না-2020-2021 এবং বা�বায়ন 3য় ��মািসক অ�গিত �িতেবদন (Rvbyqvix-gvP©/2021)।  

কায ��েমর নাম 
কম �স�াদন 

�চক 
 

�চেকর 
মান 

একক 
 

বা�বায়েনর
দািয়��া� 
�ি�/পদ 

২০২০-২০২১ 
অথ �বছেরর 
ল��মা�া 

বা�বায়ন অ�গিত পিরবী�ণ, ২০২০-২০২১  

ম�� ল��মা�া/ 
অজ�ন 

১ম 
�কায়াট �ার 

২য় 
�কায়াট �া

র 

৩য় 
�কায়াট �ার 

৪থ � 
�কায়াট �ার 

�মাট 
অজ�ন 

অিজ�ত 
মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. �ািত�ািনক �ব�া………………………………৮ 
১.১ �নিতকতা কিম�র সভা   অ�ি�ত সভা ৪ সং�া gyL¨ 

AvÂwjK 
e¨e ’̄vcK 

4 ল��মা�া 1 1 1 1    
অজ�ন 1 1 1   

১.২ �নিতকতা কিম�র সভার 
িস�া� বা�বায়ন  

বা�বািয়ত 
িস�া� 

৪ % mswkøó kvLv 
e¨e ’̄cvK I 
AÂj cÖavb 

100% ল��মা�া 100% 100% 100% 100%    
অজ�ন 100% 100% 100%   

২. দ�তা ও �নিতকতার উ�য়ন……………………..…. ১০ 
২.১ �শাসন �িত�ার িনিম� 
অংশীজেনর অংশ�হেণ  সভা 

অ�ি�ত সভা ২ সং�া gyL¨ 
AvÂwjK 
e¨e ’̄vcK 

2 ল��মা�া  1  1    
অ�জন  1    

২.২ অংশীজেনর অংশ�হেণ  
সভার িস�া� বা�বায়ন 

বা�বািয়ত 
িস�া� 

২ % mKj kvLv 
e¨e ’̄vcK I 
AÂj cÖavb 

100% ল��মা�া  100%  100%    
অজ�ন  100%    

২.৩ কম �কত �া-কম �চারীেদর 
অংশ�হেণ চাকরী সং�া� �িশ�ণ 
আেয়াজন 

�িশ�ণাথ� ৩ সং�া   ল��মা�া       �ধান 
কায �ালয় 
ক��ক 
বা�বায়ন 
করা হেব।  

অজ�ন      

২.৪ কম �কত �া-কম �চারীেদর 
অংশ�হেণ �শাসন সং�া� 
�িশ�ণ আেয়াজন 

�িশ�ণাথ� ৩ সং�া   ল��মা�া       �ধান 
কায �ালয় 
ক��ক 
বা�বায়ন 
করা হেব।  

অজ�ন      

৩. ��াচার �িত�ায় সহায়ক আইন/িবিধ/নীিতমালা/�া�য়াল/ও ��াপন/পিরপ� এর �েয়াগ/বা�বায়ন………….১০ 

৩.১ Human Resource 
Management System 
(Employees Database 
Software Update) 

   gyL¨ 
AvÂwjK 
e¨e ’̄vcK 

30.06.20
21 

ল��মা�া 100% 100% 100% 100%    
অজ�ন 100% 100% 100%   
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কায ��েমর নাম 
কম �স�াদন 

�চক 
 

�চেকর 
মান 

একক 
 

বা�বায়েনর
দািয়��া� 
�ি�/পদ 

২০২০-২০২১ 
অথ �বছেরর 
ল��মা�া 

বা�বায়ন অ�গিত পিরবী�ণ, ২০২০-২০২১  

ম�� ল��মা�া/ 
অজ�ন 

১ম 
�কায়াট �ার 

২য় 
�কায়াট �া

র 

৩য় 
�কায়াট �ার 

৪থ � 
�কায়াট �ার 

�মাট 
অজ�ন 

অিজ�ত 
মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৩.২  we‡Kwe, wnmve I FY 
g¨vbyqvj, cwicÎ Wª‡qvR I 
ev Í̄evqb 
 

  % gyL¨ 
AvÂwjK 
e¨e ’̄vcK 

 ল��মা�া 100% 100% 100% 100%    
অজ�ন 100% 100% 100%   

৪. ওেয়বসাইেট �সবাব� হালনাগাদকরণ..................................৮ 
৪.১ �সবা সং�া� �টাল ি� 
ন�রস�হ � � ত� বাতায়েন 
��মানকরণ   

ত� বাতায়েন 
��মান�ত 

১ তািরখ   ল��মা�া       �ধান 
কায �ালয় 
ক��ক 
বা�বায়ন 
করা হেব।  

অজ�ন      

৪.২ � � ওেয়বসাইেট ��াচার 
�সবাব� হালনাগাদকরণ  

�সবাব� 
হালনাগাদ�ত 

২ তািরখ   ল��মা�া       �ধান 
কায �ালয় 
ক��ক 
বা�বায়ন 
করা হেব।  

অজ�ন      

৪.৩ � � ওেয়বসাইেট ত� 
অিধকার   �সবাব� হালনাগাদকরণ  

�সবাব� 
হালনাগাদ�ত 

২ তািরখ   ল��মা�া       �ধান 
কায �ালয় 
ক��ক 
বা�বায়ন 
করা হেব।  

অজ�ন      

৪.৪ � � ওেয়বসাইেটর অিভেযাগ 
�িতকার �ব�া (GRS) �সবাব� 
হালনাগাদকরণ 

ওেয়বসাইেট 
হালনাগাদ�ত 

২ তািরখ   ল��মা�া       �ধান 
কায �ালয় 
ক��ক 
বা�বায়ন 
করা হেব।  

অজ�ন      

৪.৫ ��েণািদতভােব �কাশেযা� 
ত� হালনাগাদ কের ওেয়বসাইেট 
�কাশ 

হালনাগাদ�ত 
িনেদ �িশকা 

ওেয়বসাইেট 
�কািশত 

১ তািরখ   ল��মা�া       �ধান 
কায �ালয় 
ক��ক 
বা�বায়ন 
করা হেব।  

অজ�ন        

৫. �শাসন �িত�া……………………………..৭ 
৫.১ ��াচার সং�া� উ�ম চচ �ার উ�ম চচ �ার ৪ তািরখ gyL¨ 30.06.21 ল��মা�া 30.09.2 31.12. 31.03.2 30.06.2    
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কায ��েমর নাম 
কম �স�াদন 

�চক 
 

�চেকর 
মান 

একক 
 

বা�বায়েনর
দািয়��া� 
�ি�/পদ 

২০২০-২০২১ 
অথ �বছেরর 
ল��মা�া 

বা�বায়ন অ�গিত পিরবী�ণ, ২০২০-২০২১  

ম�� ল��মা�া/ 
অজ�ন 

১ম 
�কায়াট �ার 

২য় 
�কায়াট �া

র 

৩য় 
�কায়াট �ার 

৪থ � 
�কায়াট �ার 

�মাট 
অজ�ন 

অিজ�ত 
মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

তািলকা �ণয়ন কের � � 
দ�র/সং�ায় ��রণ 

তািলকা ��িরত AvÂwjK 
e¨e ’̄vcK 

020 2020 021 021 K) Af¨šÍixb 
wbqš¿b I 
cwicvjb 
g¨vbyqvj-
2018| 
L) FY SzwK 
e¨e¯’vcbv 
bxwZgvjv-
2018 
cwicvjb| 
M) FY cÖ¯Íve 
ev Í̄evq‡b 
¯^”QZv| 
 
 

অজ�ন 30.09.2
020 

31.12.
2020 

31.03.2
021 

  

৫.২ অনলাইন িসে�েম অিভেযাগ 
িন�ি�করণ 

অিভেযাগ 
িন�ি��ত 

৩ %   ল��মা�া       �ধান 
কায �ালয় 
ক��ক 
বা�বায়ন 
করা হেব।  

অজ�ন      

৬. �সবা �দােনর  ও �কে�র ��ে� ��াচার...........................১৪ 

৬.১ �সবা �দােনর ��ে� 
�রিজ�াের �েদয় �সবার িববরণ ও 
�সবা�হীতার মতামত সংর�ণ  

�রিজ�ার 
হালনাগাদ�ত 

৩ তািরখ mKj kvLv 
e¨e ’̄vcKmn 
gyL¨ 
AvÂwjK 
e¨e ’̄vcK 

30.06.20
21 

ল��মা�া 30.09.2
020 

31.12.
2020 

31.03.2
021 

30.06.2
021 

  �েযাজ� নয় 

অজ�ন 30.09.2
020 

31.12.
2020 

31.03.2
021 

  

৬.২ সামািজক িনরাপ�া কম ��িচ/ 
�ক� বা�বায়ন অ�গিত 

অ�গিতর হার     ১ % mKj kvLv 
e¨e ’̄vcKmn 
gyL¨ 
AvÂwjK 
e¨e ’̄vcK 

100% ল��মা�া 100% 100% 100% 100%   �েযাজ� নয় 
অজ�ন 100% 100% 100%     

৬.৩ সামািজক িনরাপ�া কম ��িচেত 
�া� বরা� এবং উপকারেভাগী 
িনব �াচেনর মানদ� ��মান �ােন ও 
ওেয়বসাইেট �কাশ 

�া� বরা� ও 
উপকারেভাগী 
িনব �াচেনর 
মানদ� 

��মান �ােন 

২ তািরখ mKj kvLv 
e¨e ’̄vcKmn 
gyL¨ 
AvÂwjK 
e¨e ’̄vcK 

30.06.20
21 

ল��মা�া    30.06.2
021 

  �েযাজ� নয় 

অজ�ন        
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কায ��েমর নাম 
কম �স�াদন 

�চক 
 

�চেকর 
মান 

একক 
 

বা�বায়েনর
দািয়��া� 
�ি�/পদ 

২০২০-২০২১ 
অথ �বছেরর 
ল��মা�া 

বা�বায়ন অ�গিত পিরবী�ণ, ২০২০-২০২১  

ম�� ল��মা�া/ 
অজ�ন 

১ম 
�কায়াট �ার 

২য় 
�কায়াট �া

র 

৩য় 
�কায়াট �ার 

৪থ � 
�কায়াট �ার 

�মাট 
অজ�ন 

অিজ�ত 
মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

ও ওেয়বসাইেট 
�কািশত 

৬.৪ সামািজক িনরাপ�া কম ��িচেত  
উপকারেভাগীেদর তািলকা ��মান 
�ােন ও ওেয়বসাইেট �কাশ  

উপকারেভাগী
�দর তািলকা 
��মান �ােন 
ও ওেয়বসাইেট 

�কািশত 

    ৩ তািরখ mKj kvLv 
e¨e ’̄vcKmn 
gyL¨ 
AvÂwjK 
e¨e ’̄vcK 

30.06.20
21 

ল��মা�া    30.06.2
021 

  �েযাজ� নয় 

অজ�ন        

৬.৫ �কে�র বা�বায়ন অ�গিত 
পিরদশ �ন/ পিরবী�ণ 

দািখল�ত 
�িতেবদন 

২ সং�া   ল��মা�া       �েযাজ� নয় 

অজ�ন        

৬.৬ �ক� পিরদশ �ন/পিরবী�ণ 
�িতেবদেনর �পািরশ বা�বায়ন  

বা�বায়েনর 
হার 

৩ %   ল��মা�া       �েযাজ� নয় 

অজ�ন        

৭. �য়ে�ে� ��াচার...................৫ 

৭.১ িপিপএ ২০০৬-এর ধারা 
১১(২) ও িপিপআর ২০০৮-এর 
িবিধ ১৬(৬) অ�যায়ী ২০২০-২১ 
অথ � বছেরর �রয়-পিরক�না  
ওেয়বসাইেট �কাশ 

�য়-পিরক�না 
ওেয়বসাইেট 
�কািশত 

৩ তািরখ   ল��মা�া       �েযাজ� নয় 

অজ�ন      

৭.২ ই-�ট�ােরর মা�েম �য়কায � 

স�াদন 

ই-�ট�াের �য় 

স�� 

২ %   ল��মা�া       �েযাজ� নয় 

অজ�ন        

৮. ��তা ও জবাবিদিহ শি�শালীকরণ…………………….১২ 

৮.১  � � �সবা �দান �িত�িত 
(িস�েজন� চাট �ার) বা�বায়ন এবং 
ওেয়বসাইেট �কাশ 

�সবা �দান 
�িত�িত 
বা�বািয়ত  

এবং 
ওেয়বসাইেট 
�কািশত 

২ %   ল��মা�া       �ধান 
কায �ালয় 
ক��ক 
বা�বায়ন 
করা হেব।  

অজ�ন      

৮.২ শাখা/অিধশাখা/অধীন� অিফস 
পিরদশ �ন  

পিরদশ �ন 
স�� 

২ সং�া gyL¨  
AvÂwjK 
e¨e ’̄vcK 

17 wU kvLv ল��মা�া 4 5 5 3    
অজ�ন 4 5 5   
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কায ��েমর নাম 
কম �স�াদন 

�চক 
 

�চেকর 
মান 

একক 
 

বা�বায়েনর
দািয়��া� 
�ি�/পদ 

২০২০-২০২১ 
অথ �বছেরর 
ল��মা�া 

বা�বায়ন অ�গিত পিরবী�ণ, ২০২০-২০২১  

ম�� ল��মা�া/ 
অজ�ন 

১ম 
�কায়াট �ার 

২য় 
�কায়াট �া

র 

৩য় 
�কায়াট �ার 

৪থ � 
�কায়াট �ার 

�মাট 
অজ�ন 

অিজ�ত 
মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৮.৩ শাখা/অিধশাখা/অধীন� 
অিফস  পিরদশ �ন �িতেবদেনর 
�পািরশ বা�বায়ন 

পিরদশ �ন 
�িতেবদেনর 

�পািরশ  
বা�বািয়ত 

২ % mKj kvLv 
e¨e ’̄vcKMY 

100% ল��মা�া 100% 100% 100% 100%    

অজ�ন 100% 100% 100%   

৮.৪ সিচবালয় িনেদ �শমালা, ২০১৪ 
অ�যায়ী নিথর ��িণ িব�াসকরণ  

নিথ ��িণ 
িব�াস�ত 

২ % gyL¨  
AvÂwjK 
e¨e ’̄vcK 

100% ল��মা�া 100% 100% 100% 100%    
অজ�ন 100% 100% 100%   

৮.৫ ��িণ িব�াস�ত নিথ 
িবন�করণ 

নিথ িবনি��ত ২ % gyL¨  
AvÂwjK 
e¨e ’̄vcK 

100% ল��মা�া  100%  100%    
অজ�ন  100%    

৮.৬ �ািত�ািনক গণ�নািন 
আেয়াজন   

�ািত�ািনক 
গণ�নানী 
আেয়ািজত 

২ সং�া gyL¨  
AvÂwjK 
e¨e ’̄vcK 

1 ল��মা�া    1    
 অজ�ন      

৯. ��াচার সংি�� এবং �নীিত �িতেরােধ সহায়ক অ�া� কায ��ম……………..১৫ (অ�ািধকার িভি�েত ��নতম প�চ� কায ��ম) 

৯.১ Employees Database 
Update 

 3  gyL¨  
AvÂwjK 
e¨e ’̄vcK 

 ল��মা�া 25% 25% 25% 25%   gyL¨AvÂwj
K 
e¨e ’̄vcK 
g‡nv`q 
KZ…©K 
wbqwgZ 
gwbUwis 
Kiv nq| 

অজ�ন 25% 25% 25%   

৯.২ nvwRiv mwVK mg‡q 
Awd‡m 
Dcw¯’wZ 

3 % mKj 
Kg©KZ©v/Kg©
Pvixe„›` 

100% ল��মা�া 100% 100% 100% 100%   

অজ�ন 100% 100% 100%   

৯.৩ Kv‡Ri cÖwZ ˆbwZKZv I 
mZZv 

 3 % mKj 
Kg©KZ©v/Kg©
Pvixe„›` 

100% ল��মা�া 100% 100% 100% 100%   

অজ�ন 100% 100% 100%   
৯.৪ gywRe e‡l©i FY weZiY  3 % mKj kvLv 

e¨e ’̄vcK 
100% ল��মা�া 25% 50% 25%    

অজ�ন 27% 50% 25%   
৯.৫ gwbUwis  3 % gyL¨ 

AvÂwjK 
e¨e ’̄vcK 

100% ল��মা�া 100% 100% 100% 100%   

অজ�ন 100% 100% 100%   

১০. ��াচার চচ �ার জ� �র�ার �দান..............................৩ 

১০.১ ��াচার �র�ার �দান এবং 
�র�ার�া�েদর তািলকা 
ওেয়বসাইেট �কাশ 

�দ� �র�ার ৩ তািরখ   ল��মা�া       �ধান 
কায �ালয় 
ক��ক 
বা�বায়ন 

অজ�ন      
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কায ��েমর নাম 
কম �স�াদন 

�চক 
 

�চেকর 
মান 

একক 
 

বা�বায়েনর
দািয়��া� 
�ি�/পদ 

২০২০-২০২১ 
অথ �বছেরর 
ল��মা�া 

বা�বায়ন অ�গিত পিরবী�ণ, ২০২০-২০২১  

ম�� ল��মা�া/ 
অজ�ন 

১ম 
�কায়াট �ার 

২য় 
�কায়াট �া

র 

৩য় 
�কায়াট �ার 

৪থ � 
�কায়াট �ার 

�মাট 
অজ�ন 

অিজ�ত 
মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

 করা হেব।  

১১. কম �-পিরেবশ উ�য়ন..........................................................২ 
১১.১ কম �-পিরেবশ উ�য়ন 
(�া��িবিধ অ�সরণ/�ওএ�ই�� 
অেকেজা মালামাল 
িবন�করণ/পির�ার-পির��তা 
�ি� ইত�ািদ)  

উ�ত কম �-
পিরেবশ 

২ সং�া 
ও 

তািরখ 

mKj kvLv 
e¨e ’̄vcKmn 
gyL¨ 
AvÂwjK 
e¨e ’̄vcK 

2 I 
30.06.20
21 

ল��মা�া  1  1    

অজ�ন  1    

১২. অথ � বরা�....................................................................২ 
১২.১ ��াচার কম �-পিরক�নায়  
অ���� িবিভ� কায ��ম 
বা�বায়েনর জ� বরা��ত 
অেথ �র আ�মািনক পিরমাণ 

বরা��ত অথ � ২ ল�  
 

টাকা 

  ল��মা�া       cÖ‡qvR¨ 
b‡n| অজ�ন      

১৩. পিরবী�ণ ও ��ায়ন…………………………….৪ 

১৩.১ আ�িলক/মাঠ পয �ােয়র 
কায �ালয় ক��ক �ণীত জাতীয় 
��াচার �কৗশল কম �-পিরক�না, 
২০২০-২১ � � ওেয়বসাইেট 
আপেলাডকরণ 

�ণীত কম �-
পিরক�না 

আপেলাড�ত 

২ তািরখ gyL¨ 
AvÂwjK 
e¨e ’̄vcK 

30.09.20
20 

ল��মা�া 30.09.2
020 

      

অজ�ন 30.09.2
020 

    

১৩.২ িনধ �ািরত সমেয় ��মািসক 
পিরবী�ণ �িতেবদন সংি�� 
দ�র/সং�ায় দািখল ও � � 
ওেয়বসাইেট আপেলাডকরণ 

��মািসক 
�িতেবদন 

দািখল�ত ও 
আপেলাড�ত 

২ সং�া gyL¨ 
AvÂwjK 
e¨e ’̄vcK 

 ল��মা�া 30.09.2
020 

31.12.
2020 

31.03.2
021 

30.06.2
021 

   

অজ�ন 30.09.2
020 

31.12.
2020 

31.03.2
021 

  

িব:�:- �কান �িমেকর কায ��ম �েযাজ� না হেল তার কারণ সংি�� আইন/িবিধ/নীিতমালা পয �ােলাচনা�ব �ক ম�� কলােম উে�খ করেত হেব। 

 

 (‡gvt Rvjvj DÏxb) (cÖkvšÍ Kzgvi †Nvl) (‡kL kvgmyi ingvb) (‡gv: Aveyj Kvjvg AvRv`) 
 DaŸ©Zb Kg©KZ©v DaŸ©Zb Kg©KZ©v DaŸ©Zb gyL¨ Kg©KZ©v gyL¨ AvÂwjK e¨e ’̄vcK 
 I I I I 
 m`m¨ mwPe m`m¨ m`m¨ mfvcwZ 
 ‰bwZKZv KwgwU ‰bwZKZv KwgwU ‰bwZKZv KwgwU ‰bwZKZv KwgwU 
 we‡Kwe, gyL¨ AvÂwjK Kvh©vjq, mvZÿxiv  we‡Kwe, gyL¨ AvÂwjK Kvh©vjq, mvZÿxiv we‡Kwe, gyL¨ AvÂwjK Kvh©vjq, mvZÿxiv we‡Kwe, gyL¨ AvÂwjK Kvh©vjq, mvZÿxiv 


