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দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

দেশর িন, িনমিব ও মিব মােষর আবাসন সমা সমাধােন কেপ ােরশন ঋণ সহায়তা দানব ক জীবন মান উয়েন িনরর
কায ম চািলেয় যাে। এ লে িবগত িতন বছের ১২৭১.৩৫ কা টাকা ঋণ িবতরণ এবং ১৪০৮.৫৪ কা টাকা ঋণ আদায় হেয়েছ, তার
মে আদায়ত ণীত ঋেণর পিরমান ১১২.২৪ কা টাকা। বতমােন ণীত ঋেণর পিরমাণ ২৩৬.২৮ কা টাকা (৭.২৫%) । িনিবড়
পিরবীেনর ফেল উেিখত সমেয় ৩৯৯ মামলা িনি হেয়েছ। এ ছাড়াও বিণ ত সমেয় কেপ ােরশন ৫১৪.৪৪ কা টাকা করব  নাফা
অজন কেরেছ। াহক সবার মােনায়েনর লে িগত উয়নসহ সকল কায ম অেটােমশেনর আওতায় আনয়েনর িয়া চলমান
রেয়েছ। এছাড়াও, কেপ ােরশেনর সািব ক কায ম Full Automation িয়ার আওতায় উীতকরেণর পিরকনা হণ করা হেয়েছ।
এর  অংশ  িহেসেব  ইেতামে  নিথ  বাপনার  জ  Business  Intelligence  Software  ও  Mobile  Apps  চার
মােম াহকেদর তাৎিনক সবা দান করা হে।

সমা এবং চােলসহ:

কেরানা  ভাইরাস  জিনত    পিরিিত  মাকােবলা,  াহকেদর  সেচতনতা  ি,  ঋণ  িবতরেণর  ে  লধেনর  তা,  ণীত  ঋেণর
পিরমান াসকরণ, অিফস অেটােমশন ও আিনক ি েয়ােগর মােম দ জনবল তরী এবং সকল পয ােয় াচারনীিত বাবায়ন ও
সামিক শাসন িতা|

ভিবৎ পিরকনা:

িপও-০৭/১৯৭৩ পিরবতেনর মােম কেপ ােরশেনর অেমািদত ও পিরেশািধত লধন ি করা। উপশহর ও পী অেল বতল ভবন
তরীেত ঋণ দান কের পিরকিত পিরেবশ বাব আবাসন িনম াণ ও িষ জিমর অপচয়েরাধকরণ। এ পিরকনার অংশ িহেসেব ইেতামে
ঋণ কায েমর বখীকরণ ব ক “নগর ব”, “বাস ব”, “পীমা” ও “ষক আবাসন ঋণ” ইতািদ নােম িবেশষ ঋণদান কায ম 
করা হেয়েছ। এছাড়া, সাংগাঠিনক সংার ও সসারেনর মােম মােয় িত জলা ও বিধ  অেল নন ১০০ শাখা অিফস
াপেনর পিরকনা হণ করা হেয়েছ। িনিবড় পিরবীন ও কায করী বা হেণর মােম উেখেযা সংায় িবচারাধীন মামলার
িনি এবং ণীত ঋেণর হার মােয় কিমেয় নতম পয ােয় নািমেয় আনা। িগত উৎকষ  এবং অভরীণ ও বিহঃিশেণর
মােম  জনবেলর  দতা  ি;  ই-হাম  লান  িসেম ও  ই-নিথ  শতভাগ  বাবায়েনর  মােম  তা  ও  জবাবিদিহতা  িনিতকরণ এবং
াহকেসবার মােনায়ন করা। বতমান সরকােরর পক-২০৪১, টকসই উয়ন অিভ (SDG), অম পবািষ ক পিরকনা,
মণালয়/িবভাগ কক ণীত নীিতমালা, সরকােরর কৗশলগত ও সমেয় সমেয় ঘািষত কম িচ, মাননীয় ধানমীর িতিত ও িনেদ শনা
এবং িনব াচনী ইশেতহার যথাযথ বাবায়ন িনিতকরণ। কেরানা ভাইরাস জিনত মহামারীর কারেণ িত অথ নীিতেত, আবাসন খােত,
আবাসন খােতর সােথ জিড়ত িশসহ সচল রাখা এবং এ খােতর িমকেদর কম সংান িেত অবদান রাখার জ ঋণ বাহ ি করা।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

হ িনম াণ খােত ঢাকা ও চাম মহানগর এবং পী এলাকাসহ দেশর অা সকল জলায় ৫০০ কা টাকা ঋণ িবতরণ;
িজববষ  উপলে িজেরা ইইেত ৮ কা টাকা ঋণ িবতরণ;
সরকারী কম চারীেদর ২৫ কা টাকা হ িনম াণ ঋণ িবতরণ;
অেণীত ও ণীত ঋণ যথােম ৯০% ও ২৫% আদায় এবং ণীত ঋণ হার ৭.২০% এ নািমেয় আনা;
রীট মামলা ও িন আদালেতর মামলা িনির হার যথােম ৩৫% ও ২৫% অজন;
অেমািদত ও পিরেশািধত লধন ির িনিম কেপ ােরশেনর আইন (িপ.ও-৭, ১৯৭৩) সংেশাধন;
ই-হাম লান িসেম ও ই-নিথ বাবায়েনর মােম াহক সবার মােনায়নসহ তা ও জবাবিদিহতা িনিতকরণ;
অিফেসর পিরেবশ উতকরণ এবং সকল পয ােয় াচার নীিত পিরপালনসহ কেপ ােরশেনর সামিক কায েম শাসন িতা।
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াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০৪১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

বাপনা পিরচালক, বাংলােদশ হাউস িবিং ফাইনা কেপ ােরশন

এবং

িসিনয়র সিচব, আিথ ক িতান িবভাগ, অথ  মণালয়-এর মে ২০২১ সােলর ন মােসর ৩০ তািরেখ
এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২৮, ২০২১ ১৩:৪৮ া: ৫ ণ তািরখ: সামবার, ন ২৮, ২০২১

সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

িন, িনমিব ও মিব মােষর আবাসন সমা সমাধােনর মােম জীবন মান উয়ন।

১.২ অিভল (Mission)
ঋণ সহায়তা দােনর মােম িন, িনমিব ও মিব মােষর পিরেবশ বাব আবাসন সমা সমাধান।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. হ িনম াণ ঋণ দােনর মােম আবাসন সমা সমাধান;
২. হ িনম াণ ঋণ দােনর মােম সরকারী কম চারীেদর জীবনমান উয়ন
৩. কেপ ােরশেনর আিথ ক িভি, ংখলা ঢ়করণ ও দতা উয়ন;
৪. িজববেষ  এবং নারীর মতায়েন হ ঋণ সহায়তা দান
৫. কেপ ােরশেনর কায ম িডিজটালাইেজশন, িনরাপা িনিতকরণ ও াহকেসবার মান ঊয়ন।

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. ঋণ দান;
২. ি অযায়ী ঋণ আদায়;
৩. ই-হাম লান িসেম, ই-নিথ, শাখা অেটােমশন; আিনক ির েয়াগ তথা িডিজটালাইেজশন;
৪. ঋণ দােনর িনিম হীত মট েগজ দিলেলর সকতা িনণ েয় িম রকড  ও দিললপ যাচাই-বাছাইকরণ;
৫. ঋণ আদায় ও অা িবষেয় চলমান মামলা-মাকমা িনিেত েয়াজনীয় পদেপ হণ;
৬. আিথ ক বাপনার মােনায়েন িনরীা কায ম জারদারকরণ এবং িনরীা আপি িনিেত কায করী বা হণ।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা
২০২১-২২

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর
নাম

উপা
২০২২-২০২৩ ২০২৩-২০২৪

িন, িনমিব ও মিব
িণর আবািসক সমার
সমাধান

[১.১] িনিম ত আবািসক
ইউিনেটর সংা ির
হার

% ৬.৭৫ ৬.৭০ ৭.০০ ৭.২৫ ৭.৫০
অথ  মণালেয়র আিথ ক িতান িবভাগ
এবং িবএইচিবএফিস

িবএইচিবএফিস'র মািসক, এমািসক ও বািষ ক
িতেবদন এবং ধান কায ালেয় মাণক িহসােব
রিত কাগজপ।

ঋেণর মান উয়ন [২.১] ণীত ঋণ হার % ৬.৪৫ ৭.২৫ ৭.২০ ৭.০০ ৬.৭৫
অথ  মণালেয়র আিথ ক িতান িবভাগ
এবং িবএইচিবএফিস

িবএইচিবএফিস'র মািসক, এমািসক ও বািষ ক
িতেবদন এবং ধান কায ালেয় মাণক িহসােব
রিত কাগজপ।

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] হ িনম াণ ঋণ
দােনর মােম
আবাসন সমা
সমাধান;

২৮

[১.১] পী এলাকাসহ
দেশর অা সকল
জলা এবং ঢাকা ও
চাম মহানগর
এলাকায় ঋণ িবতরণ

[১.১.১] পী
এলাকাসহ
দেশর অা
সকল জলায়
ঋণ িবতরণ

সমি কা টাকায় ২০ ৩৩৭.০০ ৩০০.০০ ৩৫০.০০ ৩২৫.০০ ৩১০.০০ ৩০০.০০ ২৯০.০০ ৩৬৫.০০ ৩৭৫.০০

[১.১.২] ঢাকা
ও চাম
মহানগর
এলাকায় ঋণ
িবতরণ

সমি কা টাকায় ৮ ১৬৬.৫৮ ১১৫.০০ ১৫০.০০ ১২৫.০০ ১২০.০০ ১১৫.০০ ১১০.০০ ১৬৫.০০ ১৭৫.০০

[২] হ িনম াণ ঋণ
দােনর মােম
সরকারী
কম চারীেদর
জীবনমান উয়ন

১৫

[২.১] জীবন মান
উয়েন সরকারী
কম চারী ও
কেপ ােরশেনর
কম চারীেদর হ
িনম াণ ঋণ িবতরণ

[২.১.১]
সরকারী
কম চারীেদর হ
িনম াণ ঋণ
িবতরণ

সমি কা টাকায় ১২ ২০.০৫ ২৪.০০ ২৫.০০ ২৪.০০ ২৩.০০ ২২.০০ ২১.০০ ২৭.০০ ৩০.০০

[২.১.২]
কেপ ােরশেনর
কম চারীেদর হ
িনম াণ ঋণ
িবতরণ

সমি কা টাকায় ৩ ১৫.৬১ ১২.০০ ১৫.০০ ১৪.০০ ১৩.০০ ১২.০০ ১০.০০ ২০.০০ ২২.০০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২৮, ২০২১ ১৩:৪৮ া: ৯ ণ তািরখ: সামবার, ন ২৮, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৩] কেপ ােরশেনর
আিথ ক িভি,
ংখলা ঢ়করণ
ও দতা উয়ন;

১৪

[৩.১] নগদ ঋণ
আদায়

[৩.১.১]
অেিণত ঋণ
হেত নগদ
আদােয়র হার

মিত % ৫ ১০৮.৩১ ৮০ ৯০ ৮৫ ৮৩ ৮০ ৭৮ ৯২ ৯৫

[৩.১.২]
িণত ঋণ
হেত নগদ
আদােয়র হার

মিত % ২ ৩০.৮৭ ২০ ২৫ ২০ ১৮ ১৭ ১৬ ২৭ ২৮

[৩.২] ঋণ ণীমান
উয়ন, মামলা ও
অিডট আপি িনি

[৩.২.১] িন
আদালেত
মামলা
িনির হার

মিত % ২ ২০.৪৩ ২২ ২৫ ২০ ১৮ ১৬ ১৫ ২৭ ২৮



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২৮, ২০২১ ১৩:৪৮ া: ১০ ণ তািরখ: সামবার, ন ২৮, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৩.২.২]
িণত ঋণ
হার

মিত % ১ ৬.৪৫ ৭.২৫ ৭.২০ ৭.২৩ ৭.২৪ ৭.২৫ ৭.৩০ ৭.০০ ৬.৭৫

[৩.২.৩] রীট
মামলা
িনির হার

মিত % ১ ৩৮ ১৫ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ৩৭ ৩৮

[৩.২.৪] অিডট
আপি
িনির হার

মিত % ১ ৫০.৭৬ ৫০ ৫০ ৪৭ ৪৫ ৪২ ৪০ ৫৫ ৬০

[৩.৩] িশণ
আেয়াজেনর মােম
ন ও দতা
উয়ন

[৩.৩.১]
কম চারীগেণর
ন ও
দতা উয়েন
িশণ দান

সমি সংা ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১২৫ ১৫০

[৩.৩.২] এিপএ
িবষেয়
কম চারীগণেক
িশণ দান

সমি সংা ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১২০ ১৫০

[৪] িজববেষ 
এবং নারীর
মতায়েন হ ঋণ
সহায়তা দান

৮

[৪.১] িজববষ 
উপলে িজেরা
ইইেত হ িনম াণ
ঋণ দান

[৪.১.১] িজেরা
ইই ঋণ
িবতরণ

সমি কা টাকায় ২ ২.০০ ৮.০০ ৫.০০ ৩.০০ ২.০০ ১.০০ ৯.০০ ১০.০০

[৪.২] নারীর
মতায়েন হ ঋণ
সহায়তা দান

[৪.২.১] নারীর
মতায়েন
িবতরণত
ঋেণর হার

মিত % ৬ ৩২ ২৫ ২৮ ২৭ ২৬ ২৫ ২৩ ৩১ ৩২



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২৮, ২০২১ ১৩:৪৮ া: ১১ ণ তািরখ: সামবার, ন ২৮, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৫] কেপ ােরশেনর
কায ম
িডিজটালাইেজশন,
িনরাপা
িনিতকরণ ও
াহকেসবার মান
ঊয়ন।

৫

[৫.১] CCTV
াপেনর মােম
িনরাপা িনিতকরণ

[৫.১.১]
CCTV
াপনত
অিফেসর
সংা

মিত
সংা
(মিত)

১ ৩০ ৪০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪০ ৩৫ ৭০ ৮০

[৫.২] অনলাইেনর
মােম ঋণ
আেবদনকারী াহেকর
সংা

[৫.২.১]
অনলাইেনর
মােম াহক
সংা

সমি সংা ১ ২৭০ ৩০০ ২৯০ ২৮০ ২৭০ ২৬০ ৩২৫ ৩৫০

[৫.৩] ই-হাম লান
িসেেমর (
সফটওয়ার) মােম
ঋণ নিথ েসস

[৫.৩.১]
অনলাইেনর
মােম ঋণ
নিথ েসেসর
সংা

সমি সংা ২ ৩০ ১০০ ৭৫ ৫০ ৩০ ২৮ ৩০ ৩৫

[৫.৪] সবা
সহজীকরণ ও ওয়ান-
প (oss) সািভ স
সিকত তচার
ও সবা াথ কক
ত জানার েযাগ

[৫.৪.১] ওয়ান
প সািভ স
(oss) চাত
শাখা/অিফস

মিত
সংা
(মিত)

১ ১৫ ২৫ ২০ ১৮ ১৫ ১৪ ৩০ ৪০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২৮, ২০২১ ১৩:৪৮ া: ১২ ণ তািরখ: সামবার, ন ২৮, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

*সামিয়ক (provisional) ত
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ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২৮, ২০২১ ১৩:৪৮ া: ১৪ ণ তািরখ: সামবার, ন ২৮, ২০২১

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ এসআইিপ ল ইমভেম ােজ

২ ডিউিপআই ওেয়ট অব পারফরেম ইিেকটর

৩ িপআই পারফরেম ইিেকটর

৪ িবএইচিবএফিস বাংলােদশ হাউস িবিং ফাইনা কেপ ােরশন



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২৮, ২০২১ ১৩:৪৮ া: ১৫ ণ তািরখ: সামবার, ন ২৮, ২০২১

সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[১.১] পী এলাকাসহ দেশর অা সকল জলা এবং ঢাকা
ও চাম মহানগর এলাকায় ঋণ িবতরণ

[১.১.১] পী এলাকাসহ দেশর অা সকল জলায় ঋণ িবতরণ মাঠ কায ালয় ঋণ িবভােগর িতেবদন

[১.১.২] ঢাকা ও চাম মহানগর এলাকায় ঋণ িবতরণ মাঠ কায ালয় ঋণ িবভােগর িতেবদন

[২.১] জীবন মান উয়েন সরকারী কম চারী ও কেপ ােরশেনর
কম চারীেদর হ িনম াণ ঋণ িবতরণ

[২.১.১] সরকারী কম চারীেদর হ িনম াণ ঋণ িবতরণ সদর দফতর ও মাঠ কায ালয় ঋণ িবভােগর িতেবদন

[২.১.২] কেপ ােরশেনর কম চারীেদর হ িনম াণ ঋণ িবতরণ সদর দফতর ও মাঠ কায ালয় শাসন এবং িহসাব ও অথ  িবভােগর িতেবদন

[৩.১] নগদ ঋণ আদায়
[৩.১.১] অেিণত ঋণ হেত নগদ আদােয়র হার আদায় িবভােগর সহায়তায় মাঠ কায ালয় আদায় িবভােগর িতেবদন।

[৩.১.২] িণত ঋণ হেত নগদ আদােয়র হার আদায় িবভােগর সহায়তায় মাঠ কায ালয় আদায় িবভােগর িতেবদন।

[৩.২] ঋণ ণীমান উয়ন, মামলা ও অিডট আপি িনি [৩.২.১] িন আদালেত মামলা িনির হার আইন িবভােগর সহায়তায় মাঠ কায ালয় আইন িবভােগর িতেবদন

[৩.২] ঋণ ণীমান উয়ন, মামলা ও অিডট আপি িনি

[৩.২.২] িণত ঋণ হার আদায় িবভাগ আদায় িবভােগর িতেবদন

[৩.২.৩] রীট মামলা িনির হার আইন িবভাগ আইন িবভােগর িতেবদন

[৩.২.৪] অিডট আপি িনির হার অিডট িবভাগ অিডট িবভােগর িতেবদন

[৩.৩] িশণ আেয়াজেনর মােম ন ও দতা উয়ন
[৩.৩.১] কম চারীগেণর ন ও দতা উয়েন িশণ দান িনং ইনিউট িনং ইনিউেটর িতেবদন

[৩.৩.২] এিপএ িবষেয় কম চারীগণেক িশণ দান িনং ইনিউট িনং ইনিউেটর িতেবদন

[৪.১] িজববষ  উপলে িজেরা ইইেত হ িনম াণ ঋণ
দান

[৪.১.১] িজেরা ইই ঋণ িবতরণ মাঠ কায ালয় ঋণ িবভােগর িতেবদন

[৪.২] নারীর মতায়েন হ ঋণ সহায়তা দান [৪.২.১] নারীর মতায়েন িবতরণত ঋেণর হার মাঠ কায ালয় ঋণ িবভােগর িতেবদন

[৫.১] CCTV াপেনর মােম িনরাপা িনিতকরণ [৫.১.১] CCTV াপনত অিফেসর সংা আইিস (িসেম/অপােরশন) িবভাগ আইিস (িসেম/অপােরশন) িবভােগর িতেবদন

[৫.২] অনলাইেনর মােম ঋণ আেবদনকারী াহেকর সংা [৫.২.১] অনলাইেনর মােম াহক সংা ঋণ িবভাগ ও আইিস (িসেম/অপােরশন) িবভাগ ঋণ িবভােগর িতেবদন

[৫.৩] ই-হাম লান িসেেমর ( সফটওয়ার) মােম ঋণ
নিথ েসস

[৫.৩.১] অনলাইেনর মােম ঋণ নিথ েসেসর সংা ঋণ িবভাগ ও আইিস (িসেম/অপােরশন) িবভাগ ঋণ িবভােগর িতেবদন

[৫.৪] সবা সহজীকরণ ও ওয়ান-প (oss) সািভ স সিকত
তচার ও সবা াথ কক ত জানার েযাগ

[৫.৪.১] ওয়ান প সািভ স (oss) চাত শাখা/অিফস আদায় িবভাগ ও ঋণ িবভাগ আদায় িবভাগ ও ঋণ িবভােগর িতেবদন



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২৮, ২০২১ ১৩:৪৮ া: ১৬ ণ তািরখ: সামবার, ন ২৮, ২০২১

সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি
সংি অিফেসর সােথ কায ম

সমেয়র কৗশল
পী এলাকাসহ দেশর অা সকল জলা এবং ঢাকা ও চাম মহানগর এলাকায় ঋণ
িবতরণ

পী এলাকাসহ দেশর অা সকল জলায় ঋণ িবতরণ আিথ ক িতান িবভাগ, অথ  মণালয় অেমাদন

পী এলাকাসহ দেশর অা সকল জলা এবং ঢাকা ও চাম মহানগর এলাকায় ঋণ
িবতরণ

ঢাকা ও চাম মহানগর এলাকায় ঋণ িবতরণ আিথ ক িতান িবভাগ, অথ  মণালয় অেমাদন



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২৮, ২০২১ ১৩:৪৮ া: ১৭ ণ তািরখ: সামবার, ন ২৮, ২০২১

সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ



সংয োজনী ৪: দপ্তর/সংস্থার জোতীয় শুদ্ধোচোর ক ৌশল  র্ মপরর ল্পনো, ২০২১-২০২২ 

দপ্তর/সংস্থার নোর্: বোংলোযেশ হোউস রবরডং ফোইনোন্স  যপ মোযরশন 

 ো মক্রযর্র নোর্ 

 র্ মসম্পোেন 

সূচ  

 

সূচয র 

র্োন 

এ   

 

বোস্তবোয়যনর 

েোরয়ত্বপ্রোপ্ত 

ব্যরি/পে 

২০২১-২০২২ 

অর্ মবছযরর 

লক্ষ্যর্োত্রো 

বোস্তবোয়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  

র্ন্তব্য লক্ষ্যর্োত্রো/ 

অজমন 

১র্ 

ক োয়োর্ মোর 

২য় 

ক োয়োর্ মোর 

৩য় 

ক োয়োর্ মোর 

৪র্ ম 

ক োয়োর্ মোর 

কর্োর্ 

অজমন 

অরজমত 

র্োন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রোরতষ্ঠোরন  ব্যবস্থো………………………………..... 

১.১ ননরত তো  রর্টির সভো আয় াজন সভা আয় াজজত ৪ সংখ্যো ননরত তো  রর্টি ৪ লক্ষ্যর্োত্রো       ১       ১      ১       ১    

অজমন      

১.২ ননরত তো  রর্টির সভোর রসদ্ধোন্ত 

বোস্তবোয়ন 

বোস্তবোরয়ত 

রসদ্ধোন্ত 

৬ %  সংরিষ্ট 

রবভোগ/অরফস প্রধোন 

৭৫% লক্ষ্যর্োত্রো      ১০০%    ১০০%    ১০০%    ১০০%    

অজমন      

১.৩ সুশোসন প্ররতষ্ঠোর রনরর্ত্ত অংশীজযনর 

(stakeholders) অংশগ্রহযণ  সভো 

অনুরষ্ঠত সভো ২ সংখ্যো রিরজএর্ 

(র্োয মটিং এন্ড 

কিযভ. ও 

রপএইচআররি) 

৪ লক্ষ্যর্োত্রো       ১     ১     ১     ১    

অজমন      

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয় াজন প্রশিক্ষণ 

আয় াশজত 

২ সংখ্যা রিরজএর্ 

(কেরনং ইন্সটিটিউর্) 

২টি 

(১৫০ জন) 

লক্ষ্যর্োত্রো     -     ১ 

(৭৫জন) 

      -     ১ 

(৭৫জন) 

  ০২ টি প্ররশক্ষ্যণ 

কর্োর্ ১৫০ জন 

প্ররশক্ষ্নোর্ী. অজমন      

১.৫  র্ ম-পররযবশ উন্নয়ন  উন্নত কর্ ম-

পজরয়েশ 

২ সংখ্যো 

ও 

তোররখ 

রিরজএর্ 

(সোধোরন কসবো) ও 

স ল রবভোগ/অরফস 

প্রধোন 

৩ 

(৩১.১২.২১ 

,৩১.০৩.২১ ও 

৩০.০৬.২২ ) 

লক্ষ্যর্োত্রো - (১) 

৩১.১২.২১ 

(১) 

৩১.০৩.২১ 

(১) 

৩০.০৬.২২ 

  ১.স্বোস্থযরবরধ 

পররপোলন; 

২.পররষ্কোর-

পররচ্ছন্নতো 

বৃরদ্ধ ও 

৩.অয যজো 

র্োলোর্োল 

রবনষ্ট রন । 

অজমন      

১.৬ জোতীয় শুদ্ধোচোর ক ৌশল 

 র্ মপরর ল্পনো, ২০২১-২২ ও নত্রর্োরস  

পররবীক্ষ্ণ প্ররতযবেন সংরিষ্ট র্ন্ত্রণোলযয় 

েোরখল ও স্ব স্ব ওযয়বসোইযর্ 

আপযলোি রণ 

 র্ মপরর ল্পনো  

ও নত্রর্োরস  

প্ররতযবেন 

েোরখলকৃত ও 

আপযলোিকৃত 

১ তোররখ রিরজএর্ 

(রপএইচআররি) 

১৪.১০.২১ 

১৩.০১.২২ 

১৩.০৪.২২ 

১৪.০৭.২২ 

লক্ষ্যর্োত্রো ১৪.১০.২১ ১৩.০১.২২ ১৩.০৪.২২ ১৪.০৭.২২    

অজমন      

১.৭ আওতাধীন  আঞ্চজিক/ র্াঠ পর্ মায় র 

কার্ মাি  (প্রয়র্াজয ক্ষেয়ে) কর্তমক 

েোরখলকৃত জোতীয় শুদ্ধোচোর ক ৌশল 

 র্ মপরর ল্পনো ও পররবীক্ষ্ণ  প্ররতযবেযনর 

ওপর রফিব্যো  প্রেোন  

রফিব্যো  

সভো/ র্ মশোলো 

অনুরষ্ঠত 

৪ তোররখ রিরজএর্ 

(রপএইচআররি) 

১২.১০.২১ 

১২.০১.২২ 

১২.০৪.২২ 

১২.০৭.২২ 

লক্ষ্যর্োত্রো ১২.১০.২১ ১২.০১.২২ ১২.০৪.২২ ১২.০৭.২২    

অজমন      

১.৮ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এেং 

পুরস্কারপ্রাপ্তয়দর তাজিকা ওয় েসাইয়ে 

প্রকাশ 

প্রদত্ত পুরস্কার     ১ তাজরখ ননরত তো  রর্টি ও  

রিরজএর্ 

(রপএইচআররি) 

৩০.০৬.২২ লক্ষ্যর্োত্রো    ৩০.০৬.২২   

 

 

 

 

 

 

অজমন      



 ো মক্রযর্র নোর্ 

 র্ মসম্পোেন 

সূচ  

 

সূচয র 

র্োন 

এ   

 

বোস্তবোয়যনর 

েোরয়ত্বপ্রোপ্ত 

ব্যরি/পে 

২০২১-২০২২ 

অর্ মবছযরর 

লক্ষ্যর্োত্রো 

বোস্তবোয়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  

র্ন্তব্য লক্ষ্যর্োত্রো/ 

অজমন 

১র্ 

ক োয়োর্ মোর 

২য় 

ক োয়োর্ মোর 

৩য় 

ক োয়োর্ মোর 

৪র্ ম 

ক োয়োর্ মোর 

কর্োর্ 

অজমন 

অরজমত 

র্োন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

২.  আজথ মক ব্যেস্থাপনা উন্ন ন ........................................................................ 

২.১ ২০২১-২২ অর্ ম বছযরর ক্রয়-

পরর ল্পনো পরর ল্পনো  (প্র যল্পর  

অনুযর্োরেত বোরষ ম  ক্রয় পরর ল্পনোসহ)   

ওযয়বসোইযর্ প্র োশ 

ক্রয়-পরর ল্পনো 

ওযয়বসোইযর্ 

প্র োরশত 
২ তোররখ 

রিরজএর্ (সোধোরন 

কসবো,প্রয ীশল,আইরস

টি) ও 

রপরি(RPUHFP) 

২৯.০৯.২১ 

৩০.১২.২১ 

৩১.০৩.২২ 

লক্ষ্যর্োত্রো ২৯.০৯.২১ ৩০.১২.২১ ৩১.০৩.২২     

অজমন 

     

২.২ প্রকয়ের PSC ও PIC সভা 

আয় াজন  

সভা আয় াশজত 

২ সংখ্যা রপরি(RPUHFP) ৪ 

লক্ষ্যর্োত্রো       ১      ১     ১       ১   PSC ০১টি 

ও PIC-

০৩টি. 
অজমন      

২.৩ বাশষ িক উন্ন ন কর্ িসূশচ বাস্তবা ন বাশষ িক উন্ন ন 

কর্ িসূশচ 

বাস্তবাশ ত 

২ %   

লক্ষ্যর্োত্রো 
      প্রয োজয 

নয়। 

অজমন      

২.৪ প্র ল্প সর্োরপ্ত কশযষ প্র যল্পর সম্পে 

( োনবোহন,  রম্পউর্োর, আসবোবপত্র 

ইতযোরে) রবরধ কর্োতোযব  হস্তোন্তর  রো 

প্র যল্পর সম্পে 

রবরধ কর্োতোযব  

হস্তোন্তররত 

২ তাজরখ   

লক্ষ্যর্োত্রো       প্রয োজয 

নয়। 
অজমন 

     

৩. শুদ্ধোচোর সংরিষ্ট এবং দুনীরত প্ররতযরোযধ সহোয়  অন্যোন্য  ো মক্রর্……………..২০ (অগ্রাজধকার জভজত্তয়ত ন্যযনতর্ পাঁচটি কার্ মক্রর্) 

৩.১ BEFTN এর র্াধ্যয়র্ ঋয়ের জকজি 

পজরয়শাধ 

ঋয়ের জকজি 

পজরয়শাজধত 
৪   সংখ্যো 

রিরজএর্ 

(রহসোব ও আইরসটি) 
       ২০০০ 

লক্ষ্যর্োত্রো  ১২০০      ২০০     ২০০ ৪০০    

অজমন      

৩.২ কসবো সপ্তোহ চোলুকৃত ও প্রেত্ত কসবো 

 ো মক্রর্ র্রনর্ররং 

 ো মক্রর্ 

পররবীক্ষ্ণকৃত 
৪ সংখ্যো 

রিরজএর্ 

(ঋণ ও আেোয়) 
         ৪ 

লক্ষ্যর্োত্রো       ১        ১         ১      ১    

অজমন      

৩.৩  যপ মোযরশযনর নত্রর্োরস  বুযলটিযন 

শুদ্ধোচোর সযচতনতো বৃরদ্ধ সংক্রোন্ত রনবন্ধ 

প্র োশ 

রনবন্ধ প্র োরশত 

৩ তাজরখ 
রিরজএর্ (কেরনং 

ইন্সটিটিউর্) 
৩১.০৩.২২ 

লক্ষ্যর্োত্রো    ৩১.০৩.২২     

অজমন 
     

৩.৪  যপ মোযরশযন ব্যবহৃত রবরভন্ন খোযর্র 

উপর শুদ্ধোচোর ও দুনীরতরবযরোধী কিোগোন 

প্রচোর 

কিোগোন 

প্রচোরকৃত ৩ % 

রিরজএর্ 

(সোধোরন কসবো) ও 

স ল রবভোগীয় প্রধোন 

৮০% 

লক্ষ্যর্োত্রো     ১০০%     ১০০%   ১০০%   ১০০%    

অজমন 
     

৩.৫ প্রোরতষ্ঠোরন  গনশুনোনী আযয়োজন প্রোরতষ্ঠোরন  

গণশুনোনী 

আযয়োরজত 

৩ সংখ্যো 

কজোনোল, রররজওনোল 

ও শোখো অরফস 

প্রধোন 

১২ 

লক্ষ্যর্োত্রো ৩ ৩ ৩ ৩    

অজমন 
     

৩.৬ গ্রোহ যসবো র্োযনোন্নয়যন প্ররতবন্ধ তো 

রচরিত রণ ও উযত্তোরণশীষ ম   র্ মশোলো 

আযয়োজন 

 র্ মশোলো 

আযয়োরজত ৩ তোররখ 
রিরজএর্ (কেরনং 

ইন্সটিটিউর্) 
৩১.১২.২১ 

লক্ষ্যর্োত্রো  ৩১.১২.২১      

অজমন 
     

 



 

সংয োজনী ৫: ই-গভর্ন্যোন্স ও উদ্ভোবন কর্ যপরিকল্পনো ২০২১-২২ দপ্তি/সংস্থো প যোযেি অরিযসি জর্ন্ 

 

ক্রর্ 

কর্ মসম্পাদন ক্ষেত্র  
 

র্ান কার্ মক্রর্ 
 

কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

একক 
 

কর্ মসম্পাদন 

সূচককর র্ান 

লেযর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ উত্তর্ চলতি র্ান 

১০০% ৮০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১ [১] ই-গভর্ন্যোন্স ও উদ্ভোবন সংক্রোন্ত 

কো যক্রযর্ি বোস্তবোেন জজোিদোিকিণ 

 

 

 

 

 
 

২৯ 
 

[১.১] উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন  [১.১.১] একটি নতুন উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবাতয়ি িাতরখ ৫ ১৬/০৩/২০২২ ১৪/০৪/২০২২ ০৫/০৫/২০২২ 

[১.২] ক্ষসবা সহতিকরণ [১.২.১] একটি ক্ষসবা সহতিকৃি  িাতরখ ৫ ২৫/০২/২০২২ ০৪/০৩/২০২২ ২৫/০৩/২০২২ 

[১.৩]  জসবো তিতিটাইকিশন [১.৩.১] ন্যযনির্ একটি ক্ষসবা তিতিটাইিকৃি িাতরখ ৫ ৩০/১২/২০২১ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ 

[১.৪] ইতঃপূযব য বোস্তবোরেত উদ্ভোবনী ধোিণো, 

সহরজকৃত ও রিরজটোইজকৃত জসবো সংক্রোন্ত 

প যোয োচনো সভো   

[১.৪.১] সভো আযেোরজত  তোরিখ  ৪ ৩০/০৮/২০২১  ১৫/০৯/২০২১  ৩০/০৯/২০২১ 

[১.৫] ই-নতির ব্যবহার বৃতি [১.৫.১] ই-ফাইকল জনোট রনষ্পরিকৃত   % ৬ ৮০% ৭০% ৬০% 

[১.৬] ৪ি ম তশল্প তবপ্লকবর চযাকলঞ্জ ক্ষর্াকাকবলায় 

করণীয় তবষকয় অবতহিকরণ সভা/কর্ মশালা 

আকয়ািন 

[১.৬.১] সভা/কর্ মশালা আকয়াতিি সংখ্যো ৪ ৪ ৩ ২ 

২ [২] প্রোরতষ্ঠোরনক দক্ষতো বৃরি  ২১ [২.১] িথ্য বািায়ন হালনাগাদকরণ [২.১.১] িথ্য বািায়কন সকল ক্ষসবা বক্স হালনাগাদকৃি সংখ্যা ৪ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২] রবরভন্ন প্রকোশনো ও তথ্যোরদ িথ্য বািায়কন 

প্রকোরশত 

সংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ 

[২.২] ই-গভর্ন্মান্স ও উদ্ভাবন কর্ মপতরকল্পনা 

বাস্তবায়ন  

[২.২.১] কর্ যপরিকল্পনো বোস্তবোেন সংক্রোন্ত প্ররশক্ষণ 

আযেোরজত  

সংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.২]ই-গভর্ন্মান্স কর্ মপতরকল্পনা বাস্তবায়কনর ির্ন্ 

বরাদ্দকৃি অি ম ব্যতয়ি 

% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% 

[২.২.৩] কর্ মপতরকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্ মাকলাচনা 

সংক্রান্ত সভা আকয়াতিি 

সংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.৪] কর্ মপতরকল্পনার অধ মবাতষ মক স্ব-মূল্যায়ন 

প্রতিকবদন র্তিপতরষদ তবভাকগ/ ঊর্ধ্মিন কর্তমপকের 

তনকট ক্ষপ্রতরি 

িাতরখ ৩ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ 

[২.২.৫] ক্ষদকশ/তবকদকশ বাস্তবাতয়ি ন্যযনির্ একটি 

উকযাগ পতরদশ মনকৃি 

সংখ্যা ৩ ৩০/05/ 

২০২২ 

৩০/06/ 

২০২২ 

- 

 

 

 



 
 

 

সংেযাজনী ৬: অিভেযাগ িতকার ব া সং া  কম-পিরক না, ২০২১-২০২২ 

 

কায েমর 
  

মান কায ম  
কমস াদন 

চক 
একক  

কমস াদন 
চেকর মান 

ত 
অজন 
২০১৯-

২০ 

ত 
অজন 
২০২০-

২১ 

ল মা া ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ অিত 
উ ম 

উ ম  চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনে   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

ািত ািনক 
ব াপনা 

 
 

৫ 
[১.১] অিভেযাগ িন ি  কমকতা (অিনক) ও আিপল 
কমকতার ত  ওেয়বসাইেট মািসক িভি েত 
হালনাগাদকরণ  

[১.১.১]  অিনক ও আিপল 
কমকতার ত  হালনাগাদ ত 
এবং ওেয়বসাইেট আপেলাড ত 

সং া 
 

৫ - - ৪ ৩ - - - 

পিরবী ণ ও 
স মতা ি  

 
২০ 

[২.১] িনিদ  সমেয় অনলাইন/ অফলাইেন া  
অিভেযাগ িন ি  এবং িন ি  সং া  মািসক 

িতেবদন উ তন ক প  বরাবর রণ   
[২.১.১] অিভেযাগ িন ি ত  % 

৮ 
  - - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.২] কমকতা/কমচারীেদর অিভেযাগ িতকার 
ব া এবং িজআরএস সফটওয় ার িবষয়ক িশ ণ 

আেয়াজন 
[২.২.১] িশ ণ আেয়ািজত সং া 

৫ 
 - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] মািসক িভি েত পিরবী ণ এবং মািসক 
পিরবী ণ িতেবদন উ তন ক পে র িনকট রণ 

[২.৩.১] মািসক িতেবদন 
িরত 

  
সং া 

৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৪] অিভেযাগ িতকার ব াপনা িবষেয় 
কেহা ারগেণর সম েয় অবিহতকরণ সভা  [২.৪.১] সভা অ ি ত সং া ৪ - - ২ ১  - - 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

সংেযাজনী ৭: সবা দান িত িত বা বায়ন কম-পিরক না, ২০২১-২০২২ 

 

কায েমর   মান কায ম  
কমস াদন 

চক 
একক 

 
কমস াদন 
চেকর মান 

ত 
অজন 

২০১৯-২০ 

ত অজন 
২০২০-২১ 

ল মা া ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ অিত উ ম উ ম 
চলিত 
মান 

চলিত মােনর 
িনে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

ািত ািনক 
 
 

১0 

[১.১] সবা দান িত িত পিরবী ণ কিম র 
িস া  বা বায়ন 

[১.১.১] িস া  
বা বািয়ত 

% 5 - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.২] সবা দান িত িত মািসক িভি েত 
হালনাগাদকরণ   

[১.২.১] ওেয়বসাইেট  
িত মািসেক 

হালনাগাদ ত 

সং া 
 

৫ 
 

- - ৪ ৩  - - 

স মতা অজন ও 
পিরবী ণ 

১5 

[২.১] সবা দান িত িত িবষয়ক  িশ ণ 
আেয়াজন  

 
[১.১.১] িশ ণ 
আেয়ািজত 

 
সং া 

 
10 - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২]  সবা দান িবষেয় কেহা ারগেণর 
সম েয় অবিহতকরণ সভা আেয়াজন 

[১.৩.১]  অবিহতকরণ 
সভা অ ি ত সং া 5 - - ২ ১ - - - 

 

 



 
 

 

সংেযাজনী ৮: ত  অিধকার িবষেয় ২০২১-২২ অথবছেরর বািষক কমপিরক না  

 

কমস াদেনর 
  

মান কায ম  
কমস াদন 

চক 
একক  

কমস াদন 
চেকর মান 

ত 
অজন 
২০১৯-

২০ 

ত 
অজন 
২০২০-

২১ 

ল মা া ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ 
অিত 
উ ম 

উ ম  
চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনে   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

ািত ািনক ১০ 
[১.১] ত  অিধকার আইন অ যায়ী 
িনধািরত সমেয়র মে  ত  দান 
 

[১.১.১] িনধািরত সমেয়র 
মে  ত  দান ত 

% ১০ 

 
 

 
 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 
স মতা ি  

১৫ 

[১.২] েণািদতভােব কাশেযা  
ত  হালনাগাদ কের ওেয়বসাইেট 

কাশ 

[১.2.১] হালনাগাদ ত ত  
ওেয়বসাইেট কািশত 

তািরখ 
 

০৩   
৩১-১২-
২০২১ 

১০-
০১-

২০২২ 

২০-
০১-

২০২২ 

৩১-০১-
২০২২ 

- 

[১.৩] বািষক িতেবদন কাশ  
[১.3.১] বািষক িতেবদন 

কািশত  তািরখ  ০৩   
১৫-১০-
২০২১ 

১৫-
১১-

২০২১ 

১৫-
১২-

২০২১ 
- - 

[১.৪]  ত  অিধকার আইন, ২০০৯ এর 
৫ ধারা অ সাের যাবতীয় তে র 
ক াটাগির  ও ক াটালগ তির/ 
হালনাগাদকরণ 

[১.4.১]  তে র ক াটাগির  
ও ক াটালগ 

ত ত/হালনাগাদ ত 
তািরখ ০৩   

৩১-১২-
২০২১ 

১০-
০১-

২০২২ 

২০-
০১-

২০২২ 

৩১-০১-
২০২২ - 

[১.৫] ত  অিধকার আইন ও 
িবিধিবধান স েক জনসেচতনতা 
ি করণ 

[১.5.১]  চার কায ম 
স  

কায েমর 
সং া 

০৩   ৩ ২ ১ - - 

[১.৬] ত  অিধকার িবষেয় 
কমকতােদর িশ ণ আেয়াজন    

[১.6.১] িশ ণ 
আেয়ািজত 

িশ েণর 
সং া  

০৩   ৩ ২ ১ - - 

 


