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 আঞ্চলিক/মাঠ পর্ যায়ের কার্ যািয়ের নাম:  wWweGBP dvBb¨vÝ wcGjwm 

 
 

 

 পরিরিষ্ট-'ঘ’ 

কার্ যক্রমের নাে কে যসম্পা

দন সূচক 
 

সূচমকর 

োন 

একক 
 

বাস্তবায়

ননরদায়য়

ত্বপ্রাপ্ত 

বযক্তি/প

দ 

২০২২-

২০২৩ 

অর্ যবছ

নরর 

লক্ষ্য

োত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগয়ি পয়রবীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩  েন্তবয 

লক্ষ্যোত্রা

/ 

অর্যন 

১ে 

নকায়ার্যার 

২য় 

নকায়ার্যার 

৩য় 

নকায়ার্যা

র 

৪র্ য 

নকায়ার্যার 

নোর্ 

অর্যন 

অক্তর্যি 

োন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

. প্রালিষ্ঠালনক ব্যব্স্থা………………………………..... 

 ১.১ ননয়িকিা কয়েটর্র 

সভা আময়ার্ন 

সভা 

আময়াক্তর্ি 

২ সংখ্যা ফ োকোল 

পয়েন্ট 

 লক্ষ্যোত্রা ১ ১ ১ ১    

অর্যন 1 1    

১.২ ননয়িকিা কয়েটর্র 

সভার য়সদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

বাস্তবায়য়ি 

য়সদ্ধান্ত 

৪ % এথিকস 

কথিটি 

 লক্ষ্যোত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অর্যন 100% 100%    

১.৩ সুশাসন প্রয়িষ্ঠার 

য়নয়েত্ত অংশীর্মনর 

(stakeholders) অংশগ্রহমণ  

সভা 

অনুটষ্ঠি 

সভা 

৪ সংখ্যা সংথিষ্ট 

থিভোগীে 

প্রধোন 

 লক্ষ্যোত্রা ১ ১ ১ ১   7/12/2022 Bs 

Zvwi‡L Askx-

R‡bi AskMÖn‡b 

wiKfvwi mfv 

AbywôZ nq| 

অর্যন 1 1    

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত 

প্রয়শক্ষ্ণ আময়ার্ন  

প্রয়শক্ষ্ণ 

আময়াক্তর্ি 

  ২ সংখ্যা এইচ 

আর 

 লক্ষ্যোত্রা 
 

১ ১ ১ ১  
 

 22/12/2022 Bs 

Zvwi‡L cÖwkÿb 

Av‡qvRb Kiv  

n‡qwQj| 

অর্যন 2 ১    

১.৫ কে য-পয়রমবশ উন্নয়ন 

(স্বাস্থ্যয়বয়ি 

অনুসরণ/টর্ওএন্ডইভুি 

অমকমর্া োলাোল 

য়নষ্পয়ত্তকরণ /পয়রষ্কার-

পয়রচ্ছন্নিা বৃক্তদ্ধ, েয়হলামদর 

র্নয পৃর্ক ওয়াশরুমের 

বযবস্থ্া ইিযায়দ  

উন্নি কে য-

পয়রমবশ 

 ৩ সংখ্যা 

ও 

িায়রখ্ 

এডথিন  লক্ষ্যোত্রা 
 

      DbœZ Kে য- 

cwi‡ek weivRgvb 

I gwnjv‡`i Rb¨ 

c„_K Iqvkiæ‡gi 

e¨e ’̄v Av‡Q weavq 

cÖ‡hvR¨ bq| 

অর্যন 
 

     



 

 

 

২.  ক্রয়ের কেয়ে শুদ্ধাচার ........................................................................ 

২.১ ২০২২-২৩ অর্ য 

বছমরর ক্রয়-

পয়রকল্পনা  

ওময়বসাইমর্ প্রকাশ 

ক্রয়-

পয়রকল্পনা 

ওময়বসাইমর্ 

প্রকায়শি 

৩ িায়র

খ্ 

এডথিন  লক্ষ্যোত্রা       wbR¯̂ µq 

cwiKíbv ‡g‡b 

Pjv nq weavq 

cÖ‡hvR¨ bq 

 

অর্যন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩. শুদ্ধাচার সংলিষ্ট এব্ং দনুীলি প্রলিয়রায়ে সহােক অনযানয কার্ যক্রম…………….. (অগ্রায়িকার য়ভয়ত্তমি ১  নংসহ নুযনিে ৪ টর্ কার্ যক্রে) 

৩.১ নসবা প্রদামনর 

নক্ষ্মত্র নরক্তর্স্টামর 

প্রমদয় নসবার য়ববরণ ও 

নসবাগ্রহীিার েিােি 

সংরক্ষ্ণ 

নরক্তর্স্টার 

হালনাগাদকৃ

ি 

৮ % Kv÷gvi 

mvwfm 

wWcvU‡g›U 

 লক্ষ্যোত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%   ‡mev MÖnxZvi 

gZvgZ MÖnb 

Kiv nq  
অর্যন ১০০% ১০০% 

   

৩.২  m‡PZbZv e „w×i 

j‡ÿ¨ cÖPvi cÖPvibv 

m‡PZbZv 

e„w× 

৮ সংখ্যা 
 

এথিকস 

কথিটি 

 লক্ষ্যোত্রা  ১  ১   8/12/22 Bs 

ˆ`wbK mgKvj 

G Qov cÖKvk 

Kiv nq 

অর্যন  ১    

৩.৩ FY weZib cieZx 

MªvnK‡K SMS Gi 

gva¨‡g AewnZKiY 

MªvnK 

AewnZKiY 

৮ % Kv÷gvi 

mvwfm 

wWcvU‡g›U 

I AvBwU 

 লক্ষ্যোত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    SMS Gi 

gva¨‡g AewnZ 

Kiv nq 
অর্যন ১০০% ১০০%    

৩.৪ wWwRUvjx MÖvn‡Ki 

Z_¨ cªvwß wbwðZKiY 

¯^qswµqfv‡e

Z_¨ cªvwß 

৮ % AvBwU  লক্ষ্যোত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%   VIVR Gi 

gva¨‡g  

MÖvn‡Ki Z_¨ 

cªvwß wbwðZ 

Kiv nq| 

অর্যন ১০০% ১০০%    

Rwmg DwÏb  

‡dvKvj c‡q›U  

wmwbt fvBm †cÖwm‡W›U I †Kv¤úvbx mwPe  

wWweGBP dvBb¨vÝ wcGjwm 

‡gvev t 01613435138  

‡dvb t 9842374 (G·: 197), 09612 334197  

B-‡gBj t jashim@dbhfinance.com  


