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আইনিনব কযোন্টোল ম্যোভনজভেন্ট নলনেভটড এে কে পিম্পোেভনে িোনব পক নচত্র 

(Overview of the performance of ICB Capital Management Limited) 
 

িোম্প্রনর্ক অজপন, চযোভলঞ্জ এবাং েনবষ্যৎ ্নেকল্পনো 

 িোম্প্রনর্ক বছেিমূভহে (২০১৮-১৯, ২০১৯-২০, ২০২০-২১) প্রধোন অজপনিমূহিঃ 

 

১. ননজস্ব ্ত্রভকোভষে েোেভে প্রাইর্াবর ও সিভকন্ডোনে েোভকপট হভর্ ক্রয় প্রায় ২৪৮.০০ সকোটি টোকো; 

২. নবগর্ ৩ বছভে ১৫৪৮টি নতুন নন-নডিনক্রশনোেী নবননভয়োগ নহিোব স োলো; 

৩. সহোনডাং সকোম্পোননে সেনো-্োওনো ননয়নের্েোভব ্নেভশোভধে ্োশো্োনশ প ুঁনজবোজোভে ক্ষনর্গ্রস্থ ক্ষুদ্র 

নবননভয়োগকোেীভেে িহোয়র্ো র্হনবল হভর্ গৃহীর্ ঋভেে আিল ও সুে র্থোিেভয় ্নেভশোধ;  

৪. প ুঁনজবোজোভে গনর্শীলর্ো বৃনদ্ধভর্ ননভনোি সিবো/নিে/ব্যবিো চোলুকেে: 

ক) নবননভয়োগ নহিোভব সুে েওকুফ এবাং েোনজপন নহিোব িেন্বয়/ননষ্পনি নীনর্েোলো প্রেয়ন; 

 ) সম্পদ ঘাটবিযুক্ত বিবননয়াগ বিসানি সুদ র্ওকুফ ও বিবননয়াগ বিসাি সর্ন্বয়/বনষ্পবি সুবিধা প্রদান। যার ফনে 

৬,৭০৬টি িাবেকাভুক্ত বিবননয়াগ বিসানির র্নে ৩,১৪৩টি সুদ র্ওকুফ সুবিধা এিং ৭৪৯টি সর্ন্বয়/বনষ্পবি 

সুবিধা গ্রিণ কনরনে; 

গ) নবননভয়োগ নহিোবধোেীগেভক এিএেএি এে েোেভে সশয়োে ক্রয়-নবক্রয় সুনবধোে ্োশো্োনশ অন-লোইন নেনিক 

নবনেন্ন সিবো সর্েনিঃ ্ত্রভকোষ অবভলোকন, প্রোর্যনহক সলনভেন প্রনর্ভবেন, আনথ পক নববেেী অবভলোকন ইর্যোনে; 

ঘ) নবননভয়োগ নহিোবধোেীগেভক নডএিই অযো্স্ এে র্ােনর্ শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় কায মক্রনর্ সরাসবর অংেগ্রিনণর 

সুনযাগ সৃবিকরণ; 

ঙ) সকে োখা অবফসসমূনি বনজস্ব পত্রনকাষ ব্যিস্থাপনা কায মক্রর্ িালুকরণ। 

 

৫. নবগর্ নর্ন বছভে সেোট ৩৮ জন কে পকর্পো/কে পচোেীভক প্রনশক্ষে প্রেোন; 

৬. ৮টি সকোম্পোনন কর্তপক ইসুযকৃর্ বভন্ডে ট্রোনস্ট, ০১টি সকোম্পোননে নেউচুয়যোল ফোভন্ডে ট্রোনস্ট এবাং ০৩টি সকোম্পোনন 

কর্তপক ইসুযকৃর্ নেউচুয়যোল ফোভন্ডে ট্রোনস্ট ও কোভস্টোনডয়োন নহভিভব েোনয়ত্ব ্োলন। এছোড়ো ২২টি সকোম্পোননে মূলধন বৃনদ্ধ 

িাংক্রোন্ত কোভজ ইসুয ম্যোভনজোে নহভিভব েোনয়ত্ব ্োলন এবাং ১৪টি সকোম্পোননভক প্রোয় ১০৭.৫২ সকোটি টোকোে অবভল ন 

িহোয়র্ো প্রেোন। 

 

 িেস্যো এবাং চযোভলঞ্জিমূহিঃ 

 

 প ুঁনজবোজোভে ব্যোাংক ও িেেোভনে আনথ পক প্রনর্ষ্ঠোনিমূভহে ক্রেবধ পেোন প্রনর্ভর্োনগর্ো; 

 নবনেন্ন ননয়ন্ত্রে বনহর্ভ পর্ কোেভে প ুঁনজবোজোভে ব্যো্ক উত্থোন ্র্ন; 

 নবননভয়োগ নহিোভব আেোনর্ িাংগ্রহ;  

 বোজোে ্নেনস্থনর্ে কোেভে েোনজপন ঋে আেোভয় প্রনর্বন্ধকর্ো; 

 উন্নর্ র্থ্য প্রযুনিে িোভথ ধোেোবোনহকর্ো নো থোকো; ও 

 ববভেনশক প্রনশক্ষে প্রোনিে িীেোবদ্ধর্ো। 
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 েনবষ্যৎ ্নেকল্পনোিঃ 
 

 ব্যবিো িম্প্রিোেভেে অাংশ নহভিভব Corporate Counseling, Project Counseling, Pre-

investment studies, Capital Restructuring, Corporate Secretarial Services, 

Credit Syndication and Project Finance, Mergers & Acquisition, Fixed Deposit 

Broking, Venture Capital ব্যবিোিমূহ চোলু কেো; 

 প ুঁনজবোজোভে নস্থনর্শীলর্ো ও উন্নয়ভন িভব পোচ্চ গুরুত্ব প্রেোন, নবননভয়োগ সক্ষত্র িম্প্রিোেে ও নবননভয়োভগ উৎিোনহর্ 

কেোে লভক্ষয ক্ষুদ্র নবননভয়োগকোেীভেে েভে নবনেন্ন েকভেে প্রভেোেনো সঘোষেো; 

 নবেোগীয় ও গুরুত্বপূে প বোনেনজযক শহেিমূভহ ্র্ পোয়ক্রভে শো ো চোলুে ্নেকল্পনো। 

 

২০২২-২৩ অথ পবছভেে িম্ভোব্য অজপনিমূহ 

 

 নিনকউনেটিভজে িেবেোহ বৃনদ্ধে নননেি সেৌলনেনি িম্পন্ন িেকোনে ও সবিেকোনে সকোম্পোননিমূহভক প ুঁনজবোজোভে 

র্োনলকোভুনিে জর্ন্ উদ্বুদ্ধকেে; 

 নন-ফোভন্ডড আয় নহভিভব ইসুয ম্যোভনজভেন্ট (িেকোনে এবাং সবিেকোনে  োর্), ট্রোনস্ট এবাং কোভস্টোনডয়োন কোর্ পক্রে 

সজোেেোেকেেপূব পক আয় বৃনদ্ধকেে; 

 নূর্ন্র্ে একটি নতুন শো ো কোর্ পোলয় চোলুকেভেে ব্যবস্থো গ্রহে; 

 সহোনডাং সকোম্পোননভক লেযোাংশ প্রেোন; 

 সিন্ট্রোলোইজড ইনন্টভগ্রভটড িফটওয়যোে এে েোেভে গ্রোহক সিবো িহজীকেে এবাং অেযন্তেীে কে পেক্ষর্ো বৃনদ্ধকেে; 

 েোনজপন ঋে  োভর্ নবর্েে ও আেোয় এে লক্ষযেোত্রো অজপন;  

 কে পকর্পো/কে পচোেীভেে সকোম্পোননে কোর্ পক্রে, শুদ্ধোচোে, কভ্ পোভেট গের্ন্পোন্স এবাং অর্ন্োর্ন্ নবনধ-নবধোন িাংনিষ্ট 

নবনেন্ন প্রনশক্ষন প্রেোন; 

 ক্ষনর্গ্রস্ত ক্ষুদ্র নবননভয়োগকোেীভেে সুে েওকুফ সুনবধো প্রেোন চলেোন েো ো; এবাং 

 নবননভয়োগকোেীভেে নফর্ন্োনন্সয়োল নলটোভেনি প্রনশক্ষে প্রেোভনে েোেভে নবননভয়োগ িাংক্রোন্ত িভচর্নর্ো বৃনদ্ধভর্ 

িহোয়র্ো কেো। 
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প্রস্তোবনো 

 

 

 

আইনিনব কযোন্টোল ম্যোভনজভেন্ট নলিঃ-এে প্রোনর্ষ্ঠোননক েক্ষর্ো বৃনদ্ধ, স্বচ্ছর্ো ও জবোবনেনহ সজোেেোে কেো, সুশোিন 

িাংহর্কেে এবাং িম্পভেে র্থোর্থ ব্যবহোে নননির্কেভেে েোেভে রূ্কল্প ২০৪১ এে র্থোর্থ বোস্তবোয়ভনে লভক্ষয- 

 

 

 

 প্রধোন ননব পোহী কে পকর্পো, আইনিনব কযোন্টোল ম্যোভনজভেন্ট নলনেভটড (আইনিএেএল) 

 

 

এবাং 

 

 

ব্যবস্থো্নো ্নেচোলক, ইনভেস্টভেন্ট কভ্ পোভেশন অব বোাংলোভেশ এে েভে ২০২২ িোভলে জুন েোভিে 

২৩ র্োনেভ  এই বোনষ পক কে পিম্পোেন চুনি স্বোক্ষনের্ হভলো। 

 

 

 

এই চুনিভর্ স্বোক্ষেকোেী উেয়্ক্ষ ননননলন র্ নবষয়িমূভহ িম্মর্ হভলনিঃ 
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সিকশন-১ 

 

আইনিনব কযোন্টোল ম্যোভনজভেন্ট নলিঃ (আইনিএেএল)-এে রূ্কল্প (Vision), অনেলক্ষয (Mission), 

কে পিম্পোেভনে সক্ষত্র  এবাং কোর্ পোবনল (Functions) 

১.১ রূ্কল্প (Vision): 

সুষ্ঠু ব্যবিোনয়ক নীনর্ এবাং আেভশ পে নেনিভর্ শীষ পস্থোনীয় েোভচ পন্ট ব্যোাংকোে নহভিভব িফল ও অনুকেেীয় সিবো প্রেোনকোেী 

প্রনর্ষ্ঠোন নহভিভব গভড় ওঠো। 
 

১.২ অনেলক্ষয (Mission): 

প ুঁনজবোজোভে ক্রেোগর্ প্রনর্কূলর্ো দূেীকেভেে েোেভে গ্রোহক বোন্ধব েক্ষ েোভচ পন্ট ব্যোাংনকাং সিবো প্রেোভনে দ্বোেো ননভজভক 

একটি শীষ পস্থোনীয় িোথ পক েোভচ পন্ট ব্যোাংনকাং প্রনর্ষ্ঠোন নহভিভব প্রনর্নষ্ঠর্ কেো। 
 

১.৩ কে পিম্পোেভনে সক্ষত্র: 
 

 নবননভয়োভগে সক্ষত্র িম্প্রিোেে, িঞ্চয় িাংগ্রহ এবাং েোভচ পন্ট ব্যোাংনকাং কোর্ পক্রভেে েোেভে কোর্ পকে প ুঁনজবোজোে উন্নয়ন; 

 ঋভেে েোন উন্নয়ন; 

 ঝুঁনক হ্রোি ও আনথ পক নেনি শনিশোলীকেে; 

 অেযন্তেীে প্রযুনি ব্যবস্থো উন্নয়ভনে েোেভে কে পেক্ষর্ো ও গ্রোহক সিবোে েোন বৃনদ্ধ। 

 

     ১.৩.১ সুশোিন ও িাংিোেমূলক কে পিম্পোেভনে সক্ষত্র: 

১. েোিনেক কে পকোভন্ড স্বচ্ছর্ো বৃনদ্ধ ও জবোবনেনহ নননির্কেে; 

২. কে পিম্পোেভন গনর্শীলর্ো আনয়ন ও সিবোে েোন বৃনদ্ধ; 

৩. আনথ পক ও িম্পে ব্যবস্থো্নোে উন্নয়ন। 

     ১.৩.২ সুশোিন ও িাংিোেমূলক কোর্ পক্রে সজোেেোেকেে: 

১. জোর্ীয় শুদ্ধোচোে সকৌশল; 

২. ই-গের্ন্পোন্স ও উদ্ভোবন; 

৩. সিবো প্রেোন প্রনর্শ্রুনর্; 

৪. অনেভর্োগ প্রনর্কোে ব্যবস্থো; 

৫. র্থ্য অনধকোে। 
 

১.৪ কোর্ পোবনল (Function): 

 সশয়োে, নডভবঞ্চোে, বন্ড, আইন্ও, নেন্ট ্োবনলক অফোনোং ও েোইট সশয়োে ইসুযভর্ আন্ডোেেোইট কেো; 

 ইসুয ম্যোভনজভেন্ট; 

 ইসুযয়োে ও নবননভয়োগকোেীগেভক আনথ পক পনগ পঠন/পননব পর্ন্োি এবাং কভ্ পোভেট অযোডেোইজনে িোনে পিিহ অর্ন্োর্ন্ ্েোেশ প 

প্রেোন কেো; 

 ইকুযইটি ্োটি পনিভ্শনিহ সেিভেন্ট সশয়োে ও নডভবঞ্চোে ক্রয় কেো; 

 িেকোভেে নবেোষ্ট্রীয়কেে কে পসূচীভর্ ্েোেশ প সিবো প্রেোন কেো; 

 নলভয়ন/অযোপ্রোইজোল ব্যোাংক নহভিভব ইইএফ/ইএিএফ ফোন্ড িম্পভকপ নবনেন্ন সকোম্পোননভক ্েোেশ প সিবো প্রেোন কেো; 

 নবননভয়োগ (নন-নডিভক্রশনোনে ও নডিভক্রশনোনে) নিভেে অধীভন নবননভয়োগ নহিোব ্নেচোলনো কেো; 

 প ুঁনজবোজোে িাংনিষ্ট অর্ন্োর্ন্ কোর্ পোবনল িম্পোেন। 
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সিকশন-২ 

বিবিন্ন কায মক্রনর্র চূড়ান্ত ফোফে/প্রিাি (Outcome/Impact) 

 

চূড়ান্ত ফোফে/প্রিাি 

(Outcome/Impact) 

কর্ মসম্পাদন সূিকসমূি 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃি অজমন 

েক্ষ্যর্াত্রা 

২০২২-২৩ 

প্রনক্ষ্পন 
বনধ মাবরি েক্ষ্যর্াত্রা অজমননর শক্ষ্নত্র 

শযৌথিানি দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

র্ন্ত্রণােয়/বিিাগ/সংস্থাসমূনির নার্ 

উপাি সূত্র 

(Source 

of Data) 
২০২০-২১ 

২০২১-২২ 

(র্াি ম, ২০২২ 

পয মন্ত)* 

২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫ 

প ুঁবজিাজানর বসবকউবরটিনজর 

িাবিদা ও শযাগাননর িারসাম্য 

রক্ষ্ায় সিায়িাকরণ  

বনজস্ব শপাট মনফাবেও এিং 

বিবননয়াগকারীগনণর  

শপাট মনফাবেওর র্ােনর্ 

প ুঁবজিাজানর বিবননয়াগ 

শকাটি 

টাকা 
৯৬০.৮৭ ১০২৯.৯৯ ৬৫১.০০ ৭০৫.০০ ৭৫৮.০০ 

শপাট মনফাবেও ম্যাননজনর্ন্ট 

বিপাট মনর্ন্ট ও ইননিস্টরস্ 

বিপাট মনর্ন্ট 

িাবষ মক 

প্রবিনিদন ও 

িাবষ মক 

কর্ মসম্পাদন 

চুবক্ত 

ইসুয ম্যাননজনর্ন্ট ও 

আন্ডাররাইটিং  
সংখ্যা ১০ ৯ ৭ ৮ ৯ 

আন্ডাররাইটিং এন্ড ইসুয 

ম্যাননজনর্ন্ট বিপাট মনর্ন্ট  

বিবননয়ানগর শক্ষ্ত্র সম্প্রসারণ 
নতুন বিবননয়াগ বিসাি 

শখাো 

সংখ্যা 
৯০১ ৪০১ ৩৫০ ৩৭৫ ৪০০ ইননিস্টরস্ বিপাট মনর্ন্ট 

 

*সার্বয়ক 
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সিকশন-৩ 

কর্ মসম্পাদন পবরকল্পনা 

কর্ মসম্পাদননর 

শক্ষ্ত্র 

কর্ মসম্পাদন 

শক্ষ্নত্রর র্ান 

কায মক্রর্  

 
কর্ মসম্পাদন সূিক 

গণনা 

পদ্ধবি 

একক 

(Unit) 

কর্ মসম্পাদন 

সূিনকর র্ান 

(Weight 

of PI) 

প্রকৃি অজমন 

২০২০-২১ 

প্রকৃি 

অজমন 

২০২১-২২ 

(৩১.০৩.২০২২ 

পয মন্ত) * 

েক্ষ্যর্াত্রা/বনণ মায়ক ২০২২-২৩ 

(Target/Criteria Value for FY 2022-23) 

 
প্রনক্ষ্পণ 

(Projection) 

২০২৩-২৪ 

প্রনক্ষ্পণ 

(Projection) 

২০২৪-২৫ 

 

অিোধোেে 

(Excellent) 

 

অনর্ 

উিে 

(Very 

Good) 

উিে 

(Good) 

চলনর্ 

েোন 

(Fair) 

চলনর্ 

েোভনে 

ননভন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

(১) 

বিবননয়ানগর 

শক্ষ্ত্র 

সম্প্রসারন, 

সঞ্চয় সংগ্রি 

ও র্ানি মন্ট 

ব্যাংবকং 

কায মক্রনর্র 

র্ােনর্ 

কায মকর 

প ুঁবজিাজার 

উন্নয়ন 

৫৫ 

(১.১) 

প ুঁবজিাজানর 

বসবকউবরটিনজর 

িাবিদা ও 

শযাগাননর 

িারসাম্য রক্ষ্ায় 

সিায়িাকরণ 

(১.১.১) 

বিবননয়ানগর 

পবরর্াণ (বনজস্ব 

শপাট মনফাবেও) 

সর্বি 
শকাটি  

টাকা 
6 ৯৪.০৭ ১০৮.০৫ ১০১.০০ ৯০.৯০  ৮০.৮০  ৭০.৭০  ৬০.৬০  ১০৫.০০ ১০৮.০০ 

(১.১.২) 

বিবননয়াগকারীগনণর 

বিবননয়াগ (ইকুযইটি 

ও র্াবজমন ঋণসি) 

সর্বি 
শকাটি  

টাকা 
6 ৮৬৬.৮০ ৯২১.৯৪ ৫৫০.০০ ৫০০.০০  ৪৫০.০০  ৩৯০.০০  ৩৩০.০০  ৬০০.০০ ৬৫০.০০ 

(১.১.৩) স্টক 

এক্সনিঞ্জসমূনি 

শেননদননর পবরর্াণ 

(বনজস্ব শপাট মনফাবেও 

+ বিবননয়াগ বিসাি) 

সর্বি 
শকাটি  

টাকা 
৭ ১,৮০৮.৩৩ ২,০২৮.৭৩ ১৩০০.০০ ১১৭৫.০০  ১০৫০.০০ ৯১০.০০ ৭৮০.০০ ১৪০০.০০ ১৫০০.০০ 

(১.১.৪)  

বিবননয়াগ/র্াবজমন 

বিসানি বিনপাবজট 

গ্রিণ 

সর্বি 
শকাটি 

টাকা 
৫ ৭২.১৫ ৭৬.৭৫ ৭০.০০ ৬৫.০০ ৬০.০০ ৫৫.০০ ৫০.০০ ৮০.০০ ৯০.০০ 

(১.২) 

বিবননয়াগকারীর 

সংখ্যা বৃবদ্ধ 

(১.২.১) নতুন বিও/ 

বিবননয়াগ বিসাি 

শখাো  

সর্বি সংখ্যা 6 ৯০১ ৪০১ ৩৫০ ৩১৫ ২৮০ ২৪৫ ২১০ ৩৭৫ ৪০০ 

(১.৩) র্ানি মন্ট 

ব্যাংবকং কায মক্রর্ 

পবরিােনা 

(১.৩.১) ইসুয 

ম্যাননজনর্ন্ট ও 

আন্ডাররাইটিং 

সর্বি 
সংখ্যা 

 
6 ১০ ৯ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ৮ ৯ 

(১.৪) ট্রাবস্ট ও 

কানস্টাবিয়ান 

(১.৪.১) ট্রাবস্ট ও 

কানস্টাবিয়ান 
সর্বি 

সংখ্যা 

 
6 ৬ ৪ ৩ ২ ১ - - ৫ ৬ 

(১.৫) 

বিবননয়ানগ ঋণ 

সিায়িাকরণ 

(১.৪.১) র্াবজমন ঋণ 

বিিরণ 
সর্বি 

শকাটি  

টাকা 
৬ ৭৯৬.৬২ ৬৩৪.৬২ ৩৭৫.০০ ৩৪০.০০ ৩০০.০০ ২৬০.০০ ২২৫.০০ ৪০০.০০ ৪৫০.০০ 

(১.৬) ঋণ 

আদায় 

(১.৫.১) র্াবজমন ঋণ 

আদায় 
সর্বি 

শকাটি  

টাকা 
৭ ৯৩৯.৪০ ৮৫১.৯০ ৪০০.০০ ৩৬০.০০ ৩২০.০০ ২৮০.০০ ২৪০.০০ ৪২৫.০০ ৪৫০.০০ 

(২) ঋনণর 

র্ান উন্নয়ন 
৫ 

(২.১) শেবণকৃি 

ঋণ আদায় 

(২.১.১) ঋণ 

আদানয়র পবরর্াণ 
সর্বি 

শকাটি  

টাকা 
5 ১৫.৯৪ ৯.৯৬ ৮.২৫ ৭.৫০ ৬.৫০ ৫.৭৫ ৫.০০ ৯.০০ ৯.৫০ 

(৩) ঝুঁবক হ্রাস  

ও আবথ মক বিবি 

েবক্তোেীকরণ 

১০ 
(৩.১) প্রনয়াজনীয় 

প্রবিেন সংরক্ষ্ণ 

(৩.১.১) সংরবক্ষ্ি 

প্রবিেননর িার  
েিকরা % 10 ১০০% ১০০% ৯৫% ৮৫% ৭৫% ৬৫% ৫৫% ১০০% ১০০% 

*সার্বয়ক 
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আনে, প্রধোন ননব পোহী কে পকর্পো, আইনিনব কযোন্টোল ম্যোভনজভেন্ট নলনেভটড, আইনিনবে ব্যবস্থো্নো ্নেচোলভকে ননকট 

অঙ্গীকোে কেনছ সর্, এই চুনিভর্ বনে পর্ ফলোফল অজপভন িভচষ্ট থোকব। 

 

 

 

 

আনে, ব্যবস্থো্নো ্নেচোলক, ইনভেস্টভেন্ট কভ্ পোভেশন অব বোাংলোভেশ, প্রধোন ননব পোহী কে পকর্পো, আইনিনব কযোন্টোল 

ম্যোভনজভেন্ট নলনেভটড এে ননকট অঙ্গীকোে কেনছ সর্, এই চুনিভর্ বনে পর্ ফলোফল অজপভন প্রভয়োজনীয় িহভর্োনগর্ো প্রেোন 

কেব। 

 

 

স্বোক্ষনের্িঃ 

 

 

--------------------- 

প্রধোন ননব পোহী কে পকর্পো                     র্োনে .................................  

আইনিনব কযোন্টোল ম্যোভনজভেন্ট নলনেভটড 

 

 

 

--------------------- 

ব্যবস্থো্নো ্নেচোলক       র্োনে ................................. 

ইনভেস্টভেন্ট কভ্ পোভেশন অব বোাংলোভেশ 
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িাংভর্োজনী-১ 

 

শব্দিাংভক্ষ্ 

ক্রনেক নাং শব্দিাংভক্ষ্ (Acronyms) নববেে 

১. আইনিনব ইনভেস্টভেন্ট কভ্ পোভেশন অব বোাংলোভেশ 

২. আইনিএেএল আইনিনব কযোন্টোল ম্যোভনজভেন্ট নলিঃ 

৩. নবএিইনি বোাংলোভেশ নিনকউনেটিজ অযোন্ড এক্সভচঞ্জ কনেশন 

৪. আইনিটি ইনফেভেশন এন্ড কনেউননভকশন সটকভনোলনজ 
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িাংভর্োজনী-২

কর্ মসম্পাদন ব্যিস্থাপনা ও প্রর্ানক 

      
ক্রনেক 

নাং 
কোর্ পক্রে কে পিম্পোেন সূচক নববেে 

বোস্তবোয়নকোেী 

অনুনবেোগ, অনধশো ো, 

শো ো 

লক্ষযেোত্রো অজপভনে প্রেোনক 

১ 

প ুঁনজবোজোভে 

নিনকউনেটিভজে চোনহেো 

ও সর্োগোভনে েোেিোম্য 

েক্ষোয় িহোয়র্োকেে 

নবননভয়োভগে ্নেেোে (ননজস্ব 

স্োট পভফোনলও) 
১০১.০০ সকোটি টোকো নবননভয়োভগে প্রভচষ্টো গ্রহে। 

স্োট পভফোনলও ম্যোভনজভেন্ট 

নড্োট পভেন্ট এবাং শো োিমূহ  

সকোটি টোকোয়, েোনিক নববেেী, 

বোনষ পক প্রনর্ভবেন এবাং 

সকোম্পোননে আনথ পক নববেেী 

নবননভয়োগকোেীগভেে নবননভয়োগ 

(ইকুযইটি ও েোনজপন ঋেিহ) 
৫৫০.০০ সকোটি টোকো নবননভয়োভগে প্রভচষ্টো গ্রহে। 

ইনভেস্টেস্ নড্োট পভেন্ট 

এবাং শো োিমূহ 

সকোটি টোকোয়, েোনিক নববেেী, 

বোনষ পক প্রনর্ভবেন এবাং 

সকোম্পোননে আনথ পক নববেেী 

স্টক এক্সভচঞ্জিমূভহ সলনভেভনে 

্নেেোে 
১৩০০.০০ সকোটি টোকো সলনভেভনে প্রভচষ্টো গ্রহে। 

ইনভেস্টেস্ নড্োট পভেন্ট, 

স্োট পভফোনলও ম্যোভনজভেন্ট 

নড্োট পভেন্ট এবাং শো োিমূহ 

সকোটি টোকোয়, েোনিক নববেেী 

এবাং বোনষ পক প্রনর্ভবেন 

বিবননয়াগ/র্াবজমন বিসানি বিনপাবজট 

গ্রিণ 
৭০.০০ শকাটি টাকা বিনপাবজট গ্রিনণর প্রনিিা গ্রিণ। 

ইনভেস্টেস্ নড্োট পভেন্ট 

এবাং শো োিমূহ 

সকোটি টোকোয়, েোনিক নববেেী 

এবাং বোনষ পক প্রনর্ভবেন  

২ 
নবননভয়োগকোেীে িাংখ্যো 

বৃনদ্ধ 
নতুন নবও/নবননভয়োগ নহিোব স োলো ৩৫০টি নবননভয়োগ নহিোব স োলোে প্রভচষ্টো গ্রহে। 

ইনভেস্টেস্ নড্োট পভেন্ট 

এবাং শো োিমূহ 

িাংখ্যোয়, েোনিক নববেেী এবাং 

বোনষ পক প্রনর্ভবেন  

৩ েোভচ পন্ট ব্যোাংনকাং কোর্ পক্রে ইসুয ম্যোভনজভেন্ট ও আন্ডোেেোইটিাং 
০৭টি সকোম্পোননে ইসুয ম্যোভনজোে ও আন্ডোেেোইটোে 

নহভিভব েোনয়ত্ব ্োলভনে প্রভচষ্টো গ্রহে। 

আন্ডোেেোইটিাং এন্ড ইসুয 

ম্যোভনজভেন্ট নড্োট পভেন্ট 

িাংখ্যোয়, িম্পোনের্ চুনি এবাং 

বোনষ পক প্রনর্ভবেন 

৪ ট্রোনস্ট ও কোভস্টোনডয়োন ট্রোনস্ট ও কোভস্টোনডয়োন 
০৩টি সকোম্পোননে ট্রোনস্ট ও কোভস্টোনডয়োন নহভিভব 

েোনয়ত্ব ্োলভনে প্রভচষ্টো গ্রহে। 

ট্রোনস্ট এন্ড কোভস্টোনডয়োন 

নড্োট পভেন্ট 

িাংখ্যোয়, িম্পোনের্ চুনি এবাং 

বোনষ পক প্রনর্ভবেন 

৫ 
নবননভয়োভগ ঋে 

িহোয়র্োকেে 
েোনজপন ঋে নবর্েে েোনজপন ঋে  োভর্ ৩৭৫.০০ সকোটি টোকো নবর্েে এবাং 

৪০০.০০ সকোটি টোকো আেোভয়ে সচষ্টো অব্যোহর্ েো ো। 

ইনভেস্টেস্ নড্োট পভেন্ট 

এবাং শো োিমূহ 

সকোটি টোকোয়, েোনিক নববেেী, 

বোনষ পক প্রনর্ভবেন এবাং 

সকোম্পোননে আনথ পক নববেেী ৬ ঋে আেোয় েোনজপন ঋে আেোয় 

৭ সেনেকৃর্ ঋে আেোয় ঋে আেোভয়ে ্নেেোে 
সেনেকৃর্ েোনজপন ঋে  োভর্ ৮.২৫ সকোটি টোকো 

আেোভয়ে প্রভচষ্টো গ্রহে। 

ইনভেস্টেস্ নড্োট পভেন্ট 

এবাং শো োিমূহ 

সকোটি টোকোয়, েোনিক নববেেী, 

বোনষ পক প্রনর্ভবেন এবাং 

সকোম্পোননে আনথ পক নববেেী 

৮ 
প্রভয়োজনীয় প্রনেশন 

িাংেক্ষে 
িাংেনক্ষর্ প্রনেশভনে হোে 

৯৫% প্রনেশভনে হোে র্থোর্থেোভব িাংেক্ষভেে প্রভচষ্টো 

গ্রহে। 

ফোইর্ন্োন্স এন্ড অযোকোউন্টস্ 

নড্োট পভেন্ট  

শর্কেো নহভিভব, বত্রেোনিক 

আনথ পক নববেেী এবাং বোনষ পক 

প্রনর্ভবেন  
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                                                                  জোর্ীয় শুদ্ধোচোে সকৌশল কে প্ নেকল্পনো, ২০২২-২০২৩                                                  িাংভর্োজনী-৩ 

আইবসবি কযাবপটাে ম্যাননজনর্ন্ট বেিঃ 

  

 

 

 

 

কোর্ পক্রভেে নোে 
কে পিম্পোেন 

সূচক 

সূচভকে 

েোন 
একক 

বোস্তবোয়ভনে 

েোনয়ত্বপ্রোি 

ব্যনি/্ে 

২০২২-২৩ 

অথ পবছভেে 

লক্ষযেোত্রো 

বোস্তবোয়ন অগ্রগনর্ ্নেবীক্ষে,২০২২-২০২৩ 

েন্তব্য 
লক্ষযেোত্রো/অজপন 

১ে 

সকোয়োট পোে 

২য় 

সকোয়োট পোে 

৩য় 

সকোয়োট পোে 

৪থ প 

সকোয়োট পোে 

সেোট 

অজপন 

অনজপর্ 

েোন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রোনর্ষ্ঠোননক ব্যবস্থো............................................................... 

১.১ বননর্কর্ো কনেটিে 

িেো আভয়োজন 

িেো 

আভয়োনজর্ 

২ িাংখ্যো বননর্কর্ো কনেটিে 

আহ বোয়ক (প্রধোন 

ননব পোহী কে পকর্পো) 

 

 

৪ 

লক্ষযেোত্রো ১ ১ ১ ১    

 

অজপন 

     

১.২  বননর্কর্ো কনেটিে 

িেোে নিদ্ধোন্ত বোস্তবোয়ন 

বোস্তবোনয়র্ 

নিদ্ধোন্ত 

৪ % এনক্সনকউটিে 

অনফিোে 

(অযোডনেননভেশন 

নড্োট পভেন্ট/শো ো 

প্রধোন) 

 

 

১০০% 

লক্ষযেোত্রো ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

 

অজপন 

     

১.৩ সুশোিন প্রনর্ষ্ঠোে 

নননেি অাংশীজভনে 

(Stakeholders) 

অাংশগ্রহভে িেো 

অনুনষ্ঠর্ িেো ৪ িাংখ্যো অনর্নেি প্রধোন 

ননব পোহী কে পকর্পো 

(অযোডনেনননেটিে 

উইাং) 

 

 

৪ 

লক্ষযেোত্রো ১ ১ ১ ১    

 

অজপন 

     

১.৪ শুদ্ধোচোে িাংক্রোন্ত 

প্রনশক্ষে আভয়োজন 

প্রনশক্ষে 

আভয়োনজর্ 

২ িাংখ্যো নড্োট পভেন্ট প্রধোন 

(অযোডনেননভেশন 

নড্োট পভেন্ট) 

৪ 

ও 

১০০ জন 

 

লক্ষযেোত্রো 

১ 

ও 

২৫ জন 

১ 

ও 

২৫ জন 

১ 

ও 

২৫ জন 

১ 

ও 

২৫ জন 

   

অজপন      

১.৫  কে প-্নেভবশ 

উন্নয়ন-স্বোস্থযনবনধ 

অনুিেন/টিওএন্ডইভুি 

অভকভজো েোলোেোল 

ননষ্পনিকেে/্নেষ্কোে-

্নেচ্ছন্নর্ো 

বৃনদ্ধ,েনহলোভেে জর্ন্ 

পৃথক ওয়োশরুভেে 

ব্যবস্থো ইর্যোনে 

উন্নর্ কে প-

্নেভবশ 

৩ িাংখ্যো 

ও 

র্োনে  

নড্োট পভেন্ট প্রধোন 

(ইস্টোবনলশভেন্ট 

নড্োট পভেন্ট) 

৩ 

ও 

৩০.৯.২২ 

৩১.১২.২২ 

৩১.০৩.২৩ 

 

লক্ষযেোত্রো 

১ 

ও 

৩০.০৯.২২ 

১ 

ও 

৩১.১২.২২ 

১ 

ও 

৩১.০৩.২৩ 

    

 

 

অজপন 
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কোর্ পক্রভেে নোে 
কে পিম্পোেন 

সূচক 

সূচভকে 

েোন 
একক 

বোস্তবোয়ভনে েোনয়ত্বপ্রোি 

ব্যনি/্ে 

২০২২-২৩ 

অথ পবছভেে 

লক্ষযেোত্রো 

বোস্তবোয়ন অগ্রগনর্ ্নেবীক্ষে,২০২২-২০২৩ 

েন্তব্য 
লক্ষযেোত্রো/অজপন 

১ে 

সকোয়োট পোে 

২য় 

সকোয়োট পোে 

৩য় 

সকোয়োট পোে 

৪থ প 

সকোয়োট পোে 

সেোট 

অজপন 

অনজপর্ 

েোন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

২. ক্রভয়ে সক্ষভত্র শুদ্ধোচোে............................................................... 

২.১ ২০২২-২৩ অথ প 

বছভেে ক্রয়-

্নেকল্পনো 

ওভয়বিোইভট প্রকোশ 

ক্রয়-্নেকল্পনো 

ওভয়বিোইভট 

প্রকোশ 

 

 

৩ 

র্োনে  নড্োট পভেন্ট প্রধোন 

(ইস্টোবনলশভেন্ট 

নড্োট পভেন্ট/কনম্পউটোে 

নড্োট পভেন্ট) 

৩০.৯.২২ 

৩১.১২.২২ 

৩১.০৩.২৩ 

লক্ষযেোত্রো ৩০.৯.২২ 

 

৩১.১২.২২ 

 

৩১.০৩.২৩     

 

অজপন 

     

৩. শুদ্ধোচোে িাংনিষ্ট এবাং দুনীনর্ প্রনর্ভেোভধ িহোয়ক অর্ন্োর্ন্ কোর্ পক্রে.....................................................................(অগ্রোনধকোে নেনিভর্ ১ নাং িহ নুযনর্ে ৪ টি কোর্ পক্রে) 

৩.১  সিবো প্রেোভনে 

সক্ষভত্র সেনজেোভে 

প্রভেয় সিবোে 

নববেে ও 

সিবোগ্রহীর্োে 

ের্োের্ িাংেক্ষে 

সেনজেোে 

হোলনোগোেকৃর্ 

৮ % নড্োট পভেন্ট প্রধোন 

(ইনভেস্টেি 

নড্োট পভেন্ট) 

১০০% লক্ষযেোত্রো ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজপন      

৩.২ 

নবননভয়োগকোেীভেে 

KYC 

হোলনোগোেকেে 

KYC 

হোলনোগোেকৃর্ 

৮ িাংখ্যো নড্োট পভেন্ট প্রধোন 

(ইনভেস্টেি 

নড্োট পভেন্ট) 

২,০০০ লক্ষযেোত্রো ৫০০ ৫০০ ৫০০ ৫০০    

অজপন      

৩.৩  সিবো িিোহ 

আভয়োজন  

ও প্রেি সিবো 

কোর্ পক্রে ্নেবীক্ষে 

কোর্ পক্রে 

্নেবীক্ষেকৃর্ 

৮ র্োনে  অনর্নেি প্রধোন ননব পোহী 

কে পকর্পো 

(অযোডনেনননেটিে 

উইাং/ইন্সভ্কশন এন্ড 

কেেোভয়ন্স 

নড্োট পভেন্ট/বোঞ্চ কভন্ট্রোল 

নড্োট পভেন্ট/  ইনভেস্টেি 

নড্োট পভেন্ট) 

৩১.০৩.২৩ লক্ষযেোত্রো   ৩১.০৩.২৩     

অজপন      

 

৩.৪ সকোম্পোননে 

গ্রোহকভিবো 

িম্পনকপর্ নবষভয় 

গেশুনোনী আভয়োজন 

গেশুনোনী 

আভয়োনজর্ 

৮ র্োনে  অনর্নেি প্রধোন ননব পোহী 

কে পকর্পো 

(অযোডনেনননেটিে 

উইাং/ইন্সভ্কশন এন্ড 

কেেোভয়ন্স 

নড্োট পভেন্ট/বোঞ্চ কভন্ট্রোল 

নড্োট পভেন্ট/  ইনভেস্টেি 

নড্োট পভেন্ট) 

৩০.০৬.২৩ লক্ষযেোত্রো    ৩০.০৬.২৩    

অজপন      
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ই-গির্ন্মান্স ও উদ্ভািন কর্ মপবরকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

আইবসবি কযাবপটাে ম্যাননজনর্ন্ট বেিঃ 

                                                    িাংভর্োজনী-৪ 

 

ক্রর্ কায মক্রর্ কর্ মসম্পাদন সূিক একক 
কর্ মসম্পাদন 

সূিনকর র্ান 

েক্ষ্যর্াত্রা ২০২২-২৩ 

অসাধারণ উির্ িেবি র্ান 

১০০% ৮০% ৬০% 

০১ [১.১] ই-নবথর 

ব্যিিার বৃবদ্ধ 

[১.১.১] ই-ফাইনে শনাট 

বনষ্পবিকৃি 
% ১৫ ৮০% ৭০% ৬০% 

০২ 

[২.১] িথ্য িািায়ন 

িােনাগাদকরণ 

[২.১.১] িথ্য িািায়নন সকে 

শসিা িক্স িােনাগাদকৃি 
সংখ্য ১০ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২] বিবিন্ন প্রকােনা ও 

িথ্যাবদ িথ্য িািায়নন প্রকাবেি 
সংখ্যা ৫ ৪ ৩ ২ 

০৩ 

[৩.১] ই-গির্ন্মান্স ও 

উদ্ভািন কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিায়ন 

[৩.১.১] কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিায়ন 

সংক্রান্ত প্রবেক্ষ্ন আনয়াবজি 
 ৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.২] কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিায়ন 

অগ্রগবি পয মানোিনা সংক্রান্ত সিা 

আনয়াবজি 

সংখ্যা ৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.৩] কর্ মপবরকল্পনার 

অধ মিাবষ মক স্ব-মূল্যায়ন প্রবিনিদন 

উর্ধ্মিন কর্তমপনক্ষ্র বনকট শপ্রবরি 

িাবরখ ৫ ১৩.০১.২০২৩ ২০.০১.২০২৩ ২৭.০১.২০২৩ 

০৪ [৪.১] একটি উদ্ভািনী 

ধারণা/শসিা 

সিবজকরণ/ক্ষুদ্র 

উন্নয়ন কায মক্রর্ 

িাস্তিায়ন 

[৪.১.১] একটি উদ্ভািনী 

ধারণা/শসিা সিজীকরণ/ক্ষুদ্র 

উন্নয়ন কায মক্রর্ িাস্তিাবয়ি 

িাবরখ ৫ ২৮.০২.২০২৩ ১৫.০৩.২০২৩ ১৫.০৪.২০২৩ 
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অবিনযাগ প্রবিকার ব্যিস্থা সংক্রান্ত কর্ মপবরকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

আইবসবি কযাবপটাে ম্যাননজনর্ন্ট বেিঃ 

                                                       িাংভর্োজনী-৫ 
 

কায মক্রনর্র 

শক্ষ্ত্র 
র্ান কায মক্রর্ 

কর্ মসম্পাদন 

সূিক 
প্রর্াণক একক 

কর্ মসম্পাদন 

সূিনকর র্ান 

প্রকৃি 

অজমন 

২০২০-২১ 

প্রকৃি 

অজমন 

২০২১-২২ 

েক্ষ্যর্াত্রা ২০২২-২৩ 

অসাধারণ 
অবি 

উির্ 
উির্ 

িেবি 

র্ান 

িেবি 

র্াননর 

বননে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রাবিষ্ঠাবনক 

ব্যিস্থাপনা 
৫ 

[১.১] অবিনযাগ বনষ্পবি 

কর্ মকিমার িথ্য 

ওনয়িসাইনট ত্রত্রর্াবসক 

বিবিনি িােনাগাদকরণ 

[১.১.১] অবনক 

ও আবপে 

কর্ মকিমার িথ্য 

িােনাগাদকৃি 

এিং 

ওনয়িসাইনট 

আপনোিকৃি 

িােনাগাদ 

সম্পনন্নর সরকাবর 

পত্র, ওনয়িসাইনটর 

বেংক 

সংখ্য ৫ - - ৪ ৩ - - - 

পবরিীক্ষ্ন ও 

সক্ষ্র্িা 

উন্নয়ন 

২০ 

[২.১] বনবদ মি সর্নয় 

অনোইন/অফোইনন 

প্রাপ্ত অবিনযাগ বনষ্পবি 

এিং বনষ্পবি সংক্রান্ত 

র্াবসক প্রবিনিদন 

উর্ধ্মিন কর্তমপক্ষ্ িরাির 

শপ্ররণ 

[২.১.১] 

অবিনযাগ 

বনষ্পবিকৃি 

বনষ্পবি প্রবিনিদন % ৮ - - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

- 

[২.২] 

কর্ মকিমা/কর্ মিারীনদর 

অবিনযাগ প্রবিকার 

ব্যিস্থা এিং বজআরএস 

সফটওয়যার বিষয়ক 

প্রবেক্ষ্ন আনয়াজন 

[২.১.২] 

প্রবেক্ষ্ন 

আনয়াবজি 

অবফর্ আনদে, 

আনোিযসূবি, 

উপবস্থবির িাবজরা 

সংখ্যা ৫ - - ৪ ৩ ২ ১ 

- 

[২.৩] ত্রত্রর্াবসক 

বিবিনি পবরিীক্ষ্ন এিং 

ত্রত্রর্াবসক পবরিীক্ষ্ন 

প্রবিনিদন উর্ধ্মিন 

কর্তমপনক্ষ্র বনকট শপ্ররণ 

[২.১.৩] 

ত্রত্রর্াবসক 

প্রবিনিদন 

শপ্রবরি 

পবরকীক্ষ্ন 

প্রবিনিদন 
সংখ্যা ৩ - - ৪ ৩ ২ ১ 

- 

[২.৪] অবিনযাগ প্রবিকার 

ব্যিস্থাপনা বিষনয় 

শস্টকনিাল্ডারগনণর 

সর্ন্বনয় অিবিিকরণ সিা 

[২.১.৪] সিা 

অনুবষ্ঠি  
সিার কায মবিিরণী সংখ্যা ৪ - - ৪ ৩ ২ ১ 

- 
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শসিা প্রদান প্রবিশ্রুবি িাস্তিায়ন কর্ মপবরকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

আইবসবি কযাবপটাে ম্যাননজনর্ন্ট বেিঃ 

                                                        িাংভর্োজনী-৬ 

 

কায মক্রনর্র 

শক্ষ্ত্র 
র্ান কায মক্রর্ 

কর্ মসম্পাদন 

সূিক 
প্রর্াণক একক 

কর্ মসম্পাদন 

সূিনকর 

র্ান 

প্রকৃি 

অজমন 

২০২০-

২১ 

প্রকৃি 

অজমন 

২০২১-

২২ 

েক্ষ্যর্াত্রা ২০২২-২৩ 

অসাধারণ 
অবি 

উির্ 
উির্ 

িেবি 

র্ান 

িেবি 

র্াননর 

বননে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রাবিষ্ঠাবনক ৫ 

[১.১] শসিা প্রদান 

প্রবিশ্রুবি পবরিীক্ষ্ন 

কবর্টির বসদ্ধান্ত 

িাস্তিায়ন 

[১.১.১] 

বসদ্ধান্ত 

িাস্তিাবয়ি 

িাস্তিায়ন 

প্রবিনিদন 
% ৮ - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.২] শসিা প্রদান 

প্রবিশ্রুবি ত্রত্রর্াবসক 

বিবিনি 

িােনাগাদকরণ 

[১.২.১] 

ওনয়িসাইনট 

প্রবি 

ত্রত্রর্াবসক 

িােনাগাদকৃি 

ওনয়িসাইনট 

িােনাগাদকৃি 

শসিা প্রদান 

প্রবিশ্রুবি 

সংখ্যা ৫ - - ৪ ৩ - - - 

সক্ষ্র্িা 

উন্নয়ন 
১২ 

[২.১] শসিা প্রদান 

প্রবিশ্রুবি বিষয়ক 

প্রবেক্ষ্ন আনয়াজন 

[১.১.১] 

প্রবেক্ষ্ন 

আনয়াবজি 

প্রবেক্ষ্ন আনদে, 

আনোিযসূিী, 

প্রবেক্ষ্ণাথীনদর 

িাবেকা, 

িাবজরােীট 

সংখ্যা ৫ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২] শসিা প্রদান 

বিষনয় 

শস্টকনিাল্ডারগনণর 

সর্ন্বনয় অিবিিকরণ 

সিা আনয়াজন  

[১.৩.১] 

অবিবিকরণ 

সিা অনুবষ্ঠি 

সিার 

কায মবিিরণী 
সংখ্যা ৭ - - ২ ১ - - - 
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     িথ্য অবধকার বিষনয় ২০২২-২০২৩ অথ মিেনরর িাবষ মক কর্ মপবরকল্পনা 

আইবসবি কযাবপটাে ম্যাননজনর্ন্ট বেিঃ 

                                                িাংভর্োজনী-৭ 

 

কায মক্রনর্র 

শক্ষ্ত্র 
র্ান কায মক্রর্ কর্ মসম্পাদন সূিক একক 

কর্ মসম্পাদন 

সূিনকর র্ান 

প্রকৃি 

অজমন 

২০২০-

২১ 

প্রকৃি 

অজমন 

২০২১-

২২ 

েক্ষ্যর্াত্রা ২০২২-২৩ 

প্রর্াণক 
অসাধারণ 

অবি উির্ উির্ িেবি র্ান 
িেবি র্াননর 

বননে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রবিষ্ঠাবনক 

১০ [১.১] িথ্য অবধকার 

আইন অনুযায়ী 

বনধ মাবরি সর্নয়র 

িথ্য প্রদান  

[১.১.১] বনধ মাবরি 

সর্নয়র র্নে িথ্য 

প্রদানকৃি 

% ১০ - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

উর্ধ্মিন 

কায মােনয় 

শপ্রবরি 

প্রবিনিদন 

সক্ষ্র্িা বৃবদ্ধ 

১৫ [১.২] 

স্বপ্রননাবদিিানি 

প্রকােনযাগ্য িথ্য 

িােনাগাদ কনর 

ওনয়িসাইনট প্রকাে 

[১.২.১] িােনাগাদকৃি 

িথ্য ওনয়িসাইট 

প্রকাবেি 

িাবরখ ০৩ - - ৩১.১২.২০২২ ১০.০১.২০২৩ ২০.০১.২০২৩ ৩১.০১.২০২৩ - 

িােনাগাদকৃি 

স্বপ্রননাবদিিানি 

প্রকােনযাগ্য 

িথ্যসি 

ওনয়িসাইনটর 

বেংক 

[১.৩] িাবষ মক 

প্রবিনিনদ প্রকাে 
[১.৩.১] িাবষ মক 

প্রবিনিদন প্রকাবেি 
িাবরখ ০৩ - - ১৫.১০.২০২২ ১৫.১১.২০২২ ১৫.১২.২০২২ - - 

িাবষ মক 

প্রবিনিদননর 

কবপ 

[১.৪] িথ্য অবধকার 

আইন, ২০০৯ এর ৫ 

ধারা অনুসানর 

যািিীয় িনথ্যর 

কযাটাগবর ও 

কযাটােগ 

ত্রিবর/িােনাগাদকরণ 

[১.৪.১] িনথ্যর 

কযাটাগবর ও কযাটােগ 

প্রস্তুিকৃি/িােনাগদাকৃি 

িাবরখ ০৩ - - ৩১.১২.২০২২ ১০.০১.২০২৩ ২০.০১.২০২৩ ৩১.০১.২০২৩ - 

সংবিি বিষনয় 

অন্তভু মক্তকৃি 

র্াবসক সর্ন্বয় 

সিার 

কায মবিিরণী 

[১.৫] িথ্য অবধকার 

আইন ও বিবধবিধান 

সম্পনকম 

জনসনিিনিা 

বৃবদ্ধকরণ 

[১.৫.১] প্রিার কায মক্রর্ 

সম্পন্ন 
সংখ্যা ০৩ - - ৩ ২ ১ - - 

সিা, শসবর্নার, 

কর্ মোোর 

অবফস আনদে 

বকংিা 

প্রিারপনত্রর কবপ 

[১.৬] িথ্য অবধকার 

বিষনয় কর্ মকিমানদর 

প্রবেক্ষ্ন আনয়াজন  

[১.৬.১] প্রবেক্ষ্ন 

আনয়াবজি  
সংখ্যা ০৩ - - ৩ ২ ১ - - 

প্রবেক্ষ্ন 

আনয়াজননর 

অবফস আনদে 

 


