
                                        স্ট্যান্ডার্ড বযাাংক লিলিটের্                           পরিরিষ্ট ক 

প্রধান কার্ ডািয়, ঢাকা 

 

RvZxq ï×vPvi †KŠkj Kg©-cwiKíbv I AMÖMwZ cwiexÿY KvVv‡gv 2019-2020 Gi A‡±vei-wW‡m¤^ei 2019 cÖvwšÍ‡Ki cÖwZ‡e`b 

 

কার্ যক্রমের নাে কে যসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচমকর 

োন 

একক 

 

বাস্তবায়মনরদায়য়ত্বপ্রাপ্ত 

বযক্তি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ যবছমরর 

লক্ষ্যোত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগয়ি পয়রবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০ 

 েন্তবয 

লক্ষ্যোত্রা/ 

অর্যন 

১ে 

ককায়ার্যার 

২য় 

ককায়ার্যার 

৩য় 

ককায়ার্যার 

৪র্ য 

ককায়ার্যার 

কোর্ 

অর্র্

ন 

অক্তর্যি 

োন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১ ৪  

১. প্রালিষ্ঠালনক বযবস্থা………………………………৮ 

১.১ ননয়িকিা কয়েটর্র সভা   অনুটিি সভা ৪ সংখ্যা ক াকাল পময়ন্ট, 

ননয়িকিা কয়েটর্, প্রধান 

কার্ যালয় 

৪ লক্ষ্যোত্রা ১ ১ ১ ১ 2 4 
MZ 26/12/2019 Bs Zvwi‡L e¨vs‡Ki 

cÖavb Kvhv©j‡q ‰bwZKZv KwgwUi mfv 

AbywôZ n‡q‡Q| 

অর্যন 
       1 ১   2 

১.২ ননয়িকিা কয়েটর্র সভার য়সদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন  

বাস্তবায়য়ি 

য়সদ্ধান্ত 

৪ % ননয়িকিা কয়েটর্, প্রধান 

কার্ যালয় 

১০০% লক্ষ্যোত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 4 
31/12/2019 Bs Zvwi‡L ˆ`wbK msev` 

cwÎKvq ï×vPvi welqK KweZv cÖKvk 

Kiv n‡q‡Q, hvi Kwc GZ &̀&m‡½ mshyw³ 

wnmv‡e †cÖiY Kiv n‡jv| 

অর্যন ১০০% ১০০%   ১০০% 

২. দক্ষিা ও ননলিকিার উন্নয়ন……………………..…. ১০ 

২.১ সুিাসন প্ররিষ্ঠাি রনরিত্ত 

অংশীর্মনর (stakeholders) 

অংশগ্রহমণ  সভা 

অনুটিি সভা ২ সংখ্যা আঞ্চয়লক কার্ যালয়, 

স্ট্যান্ডার্য বযাংক য়লয়েমর্র্ 

৪ লক্ষ্যোত্রা ১ ১ ১ ১ 2 2 
e¨vs‡Ki PUªMÖv‡gi AvÂwjK Kvhv©jq 

mykvmb cÖwZôvi wbwg‡Ë AskxR‡bi 

(stockholder) AskMÖn‡b 

24.12.2019 Zvwi‡L mfv AbywôZ 

n‡q‡Q|  

অর্যন 
      1 

        ১         2 

২.২ অংশীর্মনর অংশগ্রহমণ  সভাি 

রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

বাস্তবায়য়ি 

য়সদ্ধান্ত 

২ 

% আঞ্চয়লক কার্ যালয়, 

স্ট্যান্ডার্য বযাংক য়লয়েমর্র্ 

 

১০০% লক্ষ্যোত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 100% 2 
e¨vs‡Ki PUªMÖv‡gi AvÂwjK Kvhv©jq 

mykvmb cÖwZôvi wbwg‡Ë AskxR‡bi 

(stockholder) AskMÖn‡b 

24.12.2019 Zvwi‡L AbywôZ mfv 

wmavbÍ ev Í̄evqb Ki‡Q| 

অর্যন 

100% 
    ১০০%   100% 

২.৩ কে যকিযা-কে যচারীমদর 

অংশগ্রহমণ চাকরি সংক্রান্ত প্রয়শক্ষ্ণ 

আময়ার্ন 

প্রয়শক্ষ্ণার্ী ৩ সংখ্যা স্ট্যান্ডার্য বযাংক য়লয়েমর্র্  

কেয়নং ইনয়স্ট্টর্উর্ 
(SBLTI) 

৪০ লক্ষ্যোত্রা ১০ ১০ ১০ ১০ 20 3 e¨vs‡Ki †Uªwbs Bbw÷wUDU (SBLTI) 

Kg©KZ©v Kg©Pvix†`i AskMÖn‡b PvKywi 

msµvšÍ cÖwkÿb I Kg©kvjvi Av‡qvRb 

Ki‡Q|   

অর্যন 
10 ১০   20 

২.৪ কে যকিযা-কে যচারীমদর 

অংশগ্রহমণ সুশাসন সংক্রান্ত 

প্রয়শক্ষ্ণ আময়ার্ন 

প্রয়শক্ষ্ণার্ী ৩ সংখ্যা স্ট্যান্ডার্য বযাংক য়লয়েমর্র্  

কেয়নং ইনয়স্ট্টর্উর্ 
(SBLTI) 

৪০ লক্ষ্যোত্রা ১০ ১০ ১০ ১০ 20 3 e¨vs‡Ki ‡Uªwbs Bbw÷wUD‡U  bZzb 

wb‡qvM cÖvß Kg©KZv©‡`i eywbqvw` 

cÖwkÿY †Kvm© I Kg©kjvq mykvmb 

msµvšÍ m‡PZbZv e„w×i Dci 

Av‡jvKcvZ Kiv n‡”Q| 

অঅঅঅঅ 10        ১ ০    20 

৩ শুদ্ধাচার প্রলিষ্ঠায় সহায়ক আইন/লবলধ/নীলিিািা/িযানুটয়ি ও প্রজ্ঞাপন/পলরপত্র এর প্রটয়াগ/বাস্তবায়ন………….১০ 

৩.১ শুদ্ধাচার য়বষয়ক ৫ সংখ্যা পাবয়লক য়রমলশন য়বভাগ, ৪ লক্ষ্যোত্রা ১  ১  ১  ১  1 5 31/12/2019 Bs Zvwi‡L ˆ`wbK msev` 



                                        স্ট্যান্ডার্ড বযাাংক লিলিটের্                           পরিরিষ্ট ক 

প্রধান কার্ ডািয়, ঢাকা 

 

RvZxq ï×vPvi †KŠkj Kg©-cwiKíbv I AMÖMwZ cwiexÿY KvVv‡gv 2019-2020 Gi A‡±vei-wW‡m¤^ei 2019 cÖvwšÍ‡Ki cÖwZ‡e`b 

 

কার্ যক্রমের নাে কে যসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচমকর 

োন 

একক 

 

বাস্তবায়মনরদায়য়ত্বপ্রাপ্ত 

বযক্তি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ যবছমরর 

লক্ষ্যোত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগয়ি পয়রবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০ 

 েন্তবয 

লক্ষ্যোত্রা/ 

অর্যন 

১ে 

ককায়ার্যার 

২য় 

ককায়ার্যার 

৩য় 

ককায়ার্যার 

৪র্ য 

ককায়ার্যার 

কোর্ 

অর্র্

ন 

অক্তর্যি 

োন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১ ৪  

নদয়নক পক্তত্রকায় শুদ্ধাচার য়বষয়ক 

ছড়া প্রকাশ 

ছড়া প্রকায়শি প্রধান কার্ যালয়, ঢাকা অর্যন      1          ১    1 cwÎKvq ï×vPvi welqK KweZv cÖKvk 

Kiv n‡q‡Q| 

৩.২ 

য়বয়ভন্ন োধযে বযবহার কমর বযাংমকর 

ির্যায়দ প্রকাশ 

ির্যায়দ প্রকাশ ৫ সংখ্যা পাবয়লক য়রমলশন য়বভাগ, 

প্রধান কার্ যালয়, ঢাকা 

৪ লক্ষ্যোত্রা ১  ১  ১  ১  2 5 
e¨vs‡Ki wbR¯^ Web-Portal, E-

mail, Mobile SMS Ges mvgvwRK 

†hvMv‡hvM gva¨g Facebook e¨envi 

K‡i e¨vs‡Ki wewfbœ Kvh©µg Zz‡j aiv 

n‡”Q| 

অর্যন       1         ১    2 

৪. ওয়েবসাইয়ে সসবাবক্স হালনাগাদকরণ..................................৮ 

৪.১ সসবা সংক্রান্ত স াল রি নস্বিসিহূ 

স্ব সব্ ির্য বািায়মন দৃিযিানকিণ   

িথ্য বািায়নন 

দৃিযিানকৃি 

২ িায়রখ্ য়বর্মনস টর্ে, প্রধান 

কার্ যালয়,ঢাকা 

৩০.১২.১৯ লক্ষ্যোত্রা  ৩০ .১ ২ .

১ ৯  

  30.09.

19 

2 
e¨vs‡Ki wbR¯^ Z_¨ evZvq‡b †mev 

msµvšÍ †Uvj wd« b¤̂i mwbœ‡ewkZ Kiv 

n‡q‡Q| 

অর্যন 
30.09.19 30.09.19   30.09.

19 

৪.২ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্ শুদ্ধাচার 

কসবাবক্স হালনাগাদকরণ  

কসবাবক্স 

হালনাগাদকৃি 

২ িারিখ য়বর্মনস টর্ে, প্রধান 

কার্ যালয়,ঢাকা 

৩০.১২.১৯ লক্ষ্যোত্রা  ৩০ .১ ২ .

১ ৯  

  30.09.

19 

2 
e¨vs‡Ki wbR¯^ I‡qemv†U ï×vPvi 

welqK †meve· nvjbvMv` Kiv n‡q‡Q|   
অর্যন 

30.09.19 30.09.19   30.09.

19 

৪.৩ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্ ির্য অয়ধকার   

কসবাবক্স হালনাগাদকরণ  

কসবাবক্স 

হালনাগাদকৃি 

২ িায়রখ্ য়বর্মনস টর্ে, প্রধান 

কার্ যালয়,ঢাকা 

৩০.১২.১৯ লক্ষ্যোত্রা  ৩০ .১ ২ .
১ ৯  

  30.09.

19 

2 
e¨vs‡Ki wbR¯^ I‡hemvB‡U Z_¨ 

AwaKvi †meve· nvjbvMv` Kiv 

n‡q‡Q| 
অর্যন 

30.09.19 30.09.19   30.09.

19 

৪.৪ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্র অয়ভমর্াগ 

প্রয়িকার বযবস্থা (GRS) কসবাবক্স 

হালনাগাদকরণ 

ওময়বসাইমর্ 

হালনাগাদকৃি 

২ িায়রখ্ য়বর্মনস টর্ে, প্রধান 

কার্ যালয়,ঢাকা 

৩০.১২.১৯ লক্ষ্যোত্রা  ৩০ .১ ২ .

১ ৯  

  30.09.

19 

2 
e¨vs‡Ki wbR¯^ I‡qemvB‡Ui Awf‡hvM 

cÖwZKvi e¨e ’̄v (GRS) †meve· 

nvjbvMv` Kiv n‡q‡Q| 
অর্যন 

30.09.19 30.09.19   30.09.

19 

৫. সুশাসন প্রতিষ্ঠা……………………………..৭ 

৫.১ শুদ্ধাচাি সংক্রান্ত উত্তে চচযার 

িায়লকা প্রণয়ন কমর স্ব স্ব 

দপ্তি/সংস্থায় কপ্ররণ 

উত্তে চচযার 

িায়লকা কপ্রয়রি 

৪ িায়রখ্ োনব সম্পদ উন্নয়ন 

য়বভাগ, প্রধান 

কার্ যালয়,ঢাকা 

৩০.০৯.১৯ লক্ষ্যোত্রা ৩০ .০৯ .

১ ৯  

   30.09.

19 

4 
cÖavb Kvh©vj‡qi gvbe m¤ú` Dbœqb 

wefvM KZ…©K ï×vPvi msµvšÍ DËg PP©vi 

ZvwjKv cÖbqb K‡i Zv cÖKvk Kiv 

n‡q‡Q|  

অর্যন 
30.09.19 30.09.19   30.09.

19 

৫.২ অনলাইন য়সমস্ট্মে অয়ভমর্াগ 

য়নষ্পয়ত্তকরণ 

অয়ভমর্াগ 

য়নষ্পয়ত্তকৃি 

৩ % কসন্ট্রাল কাস্ট্োর এন্ড 

কেপ্লাময়ন্স কসল, প্রধান 

কার্ যালয়,ঢাকা 

১০০% লক্ষ্যোত্রা ১ ০০% ১ ০০% ১ ০০% ১ ০০% 100% 3 
e¨vs‡Ki wbR¯^ †gBj Ges AvšÍ:kvLv 

†hvMv‡hvM gva¨g FTP Gi gva¨‡g 

Awf‡hvM wb®úwË Kiv n‡”Q| 

অর্যন 
100%     ১ ০০%   100% 
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RvZxq ï×vPvi †KŠkj Kg©-cwiKíbv I AMÖMwZ cwiexÿY KvVv‡gv 2019-2020 Gi A‡±vei-wW‡m¤^ei 2019 cÖvwšÍ‡Ki cÖwZ‡e`b 

 

কার্ যক্রমের নাে কে যসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচমকর 

োন 

একক 

 

বাস্তবায়মনরদায়য়ত্বপ্রাপ্ত 

বযক্তি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ যবছমরর 

লক্ষ্যোত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগয়ি পয়রবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০ 

 েন্তবয 

লক্ষ্যোত্রা/ 

অর্যন 

১ে 

ককায়ার্যার 

২য় 

ককায়ার্যার 

৩য় 

ককায়ার্যার 

৪র্ য 

ককায়ার্যার 

কোর্ 

অর্র্

ন 

অক্তর্যি 

োন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১ ৪  

৬(ক). সসবা প্রদায়নর সেয়ে শুদ্ধাচার...........................১৪ 

৬(ক).১ সসবা সংক্রান্ত অরিন াগ 

গ্রহনণি রনরিত্ত দৃিযিান স্থানন 

অরিন াগ বক্স স্থাপন 

অরিন াগ বক্স 

স্থারপি 

২ িারিখ কসন্ট্রাল কাস্ট্োর এন্ড 

কেপ্লাময়ন্স কসল, প্রধান 

কার্ যালয়,ঢাকা 

৩০.০৯.১৯ লক্ষ্যোত্রা ৩০ .০৯ .

১ ৯  

   30.09.

19 

2 
‡mev msµvšÍ Awf‡hvM MÖn‡bi wbwg‡Ë 

kvLv ch©v‡q Awf‡hvM e· ’̄vcb Kiv 

n‡q‡Q| 

 

অর্যন 
30.09.19 30.09.19   30.09.

19 

৬(ক).২ সহল্প সেস্ক/ ইনফিনিিন 

সেস্ক/ ওয়ান স্টপ সারিিস সেস্ক স্থাপন  

সহল্প সেস্ক/ 

ইনফিনিিন 

সেস্ক/ ওয়ান স্টপ 

সারিিস সেস্ক 

স্থারপি 

৪ িারিখ য়বএেওয়র্, প্রধান 

কার্ যালয়, ঢাকা 

৩০.০৯.১৯ লক্ষ্যোত্রা ৩০ .০৯ .
১ ৯  

   30.09.

19 

4 
e¨vs‡Ki cÖwZkvLvq †ní †W¯‹ Ges Iqvb 

÷c mvwf©‡mi gva¨‡g MÖnK‡`i †mev 

cÖ`vb Kiv n‡”Q| 
অর্যন 

30.09.19 30.09.19   30.09.

19 

৬(ক).৩ প্রদত্ত সকল সসবাি 

সহজীকৃি প্রনসস িযাপ প্রস্তুিকিণ 

এবং ওময়বসাইমর্ আপনলােকিণ 

প্রনসস িযাপ 

প্রস্তুিকৃি এবং 

ওময়বসাইমর্ 

আপনলােকৃি 

২ িারিখ য়বর্মনস টর্ে এবং 

য়বএেওয়র্ 

প্রধান কার্ যালয়, ঢাকা 

৩০.১২.১৯ লক্ষ্যোত্রা  ৩০ .১ ২ .

১ ৯  

  30.09.

19 

2 
MÖvnK‡`i cÖ`Ë †mev mg~‡n (wewfbœ w¯‹g) 

Gi ZvwjKv e¨vs‡Ki wbR¯^ I‡qemvBU 

Avc‡jvW Kiv n‡q‡Q| 
অর্যন 

30.09.19 30.09.19   30.09.

19 

৬(ক).৪ সসবা প্রাথ্ীনদি জনয 

রবশ্রািস্থল/ অনপক্ষা কক্ষ/ বসাি স্থান 

রনি িাণ/ প্রস্তুিকিণ 

রবশ্রািস্থল/ 

অনপক্ষা কক্ষ/ 

বসাি স্থান 

রনরি িি/ 

প্রস্তুিকৃি 

৪ িারিখ য়সমস্ট্েস এন্ড অপামরশন 

য়বভাগ 

প্রধান কার্ যালয়, ঢাকা 

৩০.০৯.১৯ লক্ষ্যোত্রা  ৩০ .১ ২ .

১ ৯  

  30.09.

19 

4 
e¨vs‡Ki cÖwZwU kvLvq †mev cÖv_x©‡`i 

Rb¨ wekÖvgv ’̄j/A‡cÿv Kÿ/emvi 

¯’v‡bi e¨e ’̄v Kiv n‡q‡Q| 
অর্যন 

30.09.19 30.09.19   30.09.

19 

৬(ক).৫ সসবা প্রদাননি সক্ষনে রনরদিষ্ট 

িারিখরিরত্তক স ানকন পদ্ধরি প্রচলন  

স ানকন পদ্ধরি 

প্রচরলি 

২ িারিখ য়সমস্ট্েস এন্ড অপামরশন 

য়বভাগ 

প্রধান কার্ যালয়, ঢাকা 

৩০.০৯.১৯ লক্ষ্যোত্রা  ৩০ .১ ২ .
১ ৯  

  30.09.

19 

     2 
MÖvnK‡`i †mev cÖ`v‡bi †ÿ‡Î e¨vs‡Ki 

wcÖwÝcvj kvLvq wbw ©̀ó ZvwiLwfwËK 

†Uv‡Kb c×wZ cÖPjb Kiv n‡q‡Q| 

অর্যন 
30.09.19 30.09.19   30.09.

19 

৭. ক্রেয়েয়ে শুদ্ধাচার...................৩ 

৭.১ য়পয়পএ ২০০৬-এর ধারা ১১(২) ও 

য়পয়পআর ২০০৮-এর য়বয়ধ ১৬(৬) 

অনুর্ায়ী ২০১৯-২০ অথ্ ি বছনিি ক্রয়-

পয়রকল্পনা  ওনয়বসাইন  প্রকাি 

ক্রয়-পয়রকল্পনা 

ওনয়বসাইন  

প্রকারিি 

৩ িায়রখ্ য়সমস্ট্েস এন্ড অপামরশন 

য়বভাগ 

প্রধান কার্ যালয়, ঢাকা 

৩১.০৩.২০ লক্ষ্যোত্রা -- -- ৩১ .০৩.

২০  

 -- 0 য়পয়পএ ২০০৬-এর ধারা ১১(২) 

ও য়পয়পআর ২০০৮-এর য়বয়ধ 

১৬(৬) অনুর্ায়ী ক্রয়-

পয়রকল্পনা ২০১৮-১৯ প্রণয়ন 

cÖbqb Kvh©µg cÖwµqvaxb| 

অর্যন -- --   -- 

৮. স্বচ্ছিা ও জবাবলদলহ শক্তিশালীকরণ…………………….১৪ 

৮.১  স্ব স্ব কসবা প্রদান প্রয়িশ্রুয়ি কসবা প্রদান ২ 

% োনব সম্পদ উন্নয়ন ১০০% লক্ষ্যোত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  0 

e¨vs‡Ki †mev cÖ`vb cÖwZkªywZ 



                                        স্ট্যান্ডার্ড বযাাংক লিলিটের্                           পরিরিষ্ট ক 

প্রধান কার্ ডািয়, ঢাকা 

 

RvZxq ï×vPvi †KŠkj Kg©-cwiKíbv I AMÖMwZ cwiexÿY KvVv‡gv 2019-2020 Gi A‡±vei-wW‡m¤^ei 2019 cÖvwšÍ‡Ki cÖwZ‡e`b 

 

কার্ যক্রমের নাে কে যসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচমকর 

োন 

একক 

 

বাস্তবায়মনরদায়য়ত্বপ্রাপ্ত 

বযক্তি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ যবছমরর 

লক্ষ্যোত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগয়ি পয়রবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০ 

 েন্তবয 

লক্ষ্যোত্রা/ 

অর্যন 

১ে 

ককায়ার্যার 

২য় 

ককায়ার্যার 

৩য় 

ককায়ার্যার 

৪র্ য 

ককায়ার্যার 

কোর্ 

অর্র্

ন 

অক্তর্যি 

োন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১ ৪  

(য়সটর্মর্নস ্চার্যার) বাস্তবায়ন এবং 

ওনয়বসাইন  প্রকাি 

প্রয়িশ্রুয়ি 

বাস্তবারয়ি  

এবং ওনয়বসাইন  

প্রকারিি 

য়বভাগ, প্রধান 

কার্ যালয়,ঢাকা 

অর্যন 

-- --   -- 

(wmwU‡Rbm PvUv©i)cÖbqb, ev¯Íevqb Ges 

I‡qemvB‡U Avc‡jv‡Wi welqwU 

cÖwµqvaxb Av‡Q|   

৮.২ শাখ্া/অয়ধশাখ্া/অরিনস্ত অরফস 

পয়রদশ যন  

পয়রদশ যন 

সম্পন্ন 

২ সংখ্যা আইয়সয়সয়র্, প্রধান 

কার্ যালয়,ঢাকা 

50 লক্ষ্যোত্রা ১০ ১০ ১5 ১5 20 2 

cÖavb Kvhv©j‡qi (B›Uvibvj K‡›Uªvj GÛ 

Kgcøv‡qÝ wWwfkb) e¨vs‡Ki kvLv 

Avwdm mg~n cwi`k©b K‡ib| 

অর্যন 

10 ১০   20 

৮.৩ শাখ্া/অয়ধশাখ্া/অরিনস্ত অরফস  

পয়রদশ যন প্রয়িমবদমনর সুপায়রশ 

বাস্তবায়ন 

পয়রদশ যন 

প্রয়িমবদমনর 

সুপায়রশ 

বাস্তবায়য়ি 

২ % আইয়সয়সয়র্, প্রধান 

কার্ যালয়,ঢাকা 

১০০% লক্ষ্যোত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 100% 2 

cÖavb Kvh©vj‡qi AvBwmwmwW e¨vs‡Ki 

kvLv Awdm mg~n cwi`k©b cÖwZ‡e`‡bi 

mycvwik mg~n mswkøó kvLv/wefvM KZ©„K 

ev Í̄evqb Kiv n‡”Q| 

 

অর্যন 

100% ১০০%   100% 

৮.৪ সয়চবালয় য়নমদযশোলা ২০১৪ 

অনুর্ায়ী নয়র্র কেয়ণ য়বনযাসকরণ  

নয়র্ কেয়ণ 

য়বনযাসকৃি 

২ % য়বএেওয়র্, প্রধান 

কার্ যালয়,ঢাকা 

১০০% লক্ষ্যোত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  0 

mwPevjq wb ©̀kgvjv 2014 Avbyhvqx 

bw_i †kÖwb web¨vmKi‡bi welqwU 

cÖwµqvaxb Av‡Q|  

অর্যন 

-- --   -- 

৮.৫ কেয়ণ য়বনযাসকৃি নয়র্ 

য়বনষ্টকরণ 

নয়র্ য়বনষ্টষ্টকৃি ২ % য়বএেওয়র্, প্রধান 

কার্ যালয়,ঢাকা 

১০০% লক্ষ্যোত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  0 

e¨vs‡Ki cÖavb Kvh©vjq I kvLv mg~‡ni    

bw_ †kÖwb web¨vmK‡i bw_ webóKi‡bi 

welqwU cÖwµqvaxb Av‡Q| 
অর্যন 

-- --   -- 

৮.৬ প্রারিষ্ঠারনক গণশুনানী 

আনয়াজন  

গণশুনানী 

আনয়াজজি 

২ সংখ্যা কবার্য য়র্য়ভশন, প্রধান 

কার্ যালয়,ঢাকা 

০১ লক্ষ্যোত্রা   ০১   0 

cÖavb Kvh©vj‡qi ‡evW© wWwfkb evrmwiK 

GwRGg G গণশুনানী আময়ার্ন 

Ki‡Q| 

অর্যন 

-- --   -- 

৮.৭ অরে  আপরত্ত রনষ্পরত্তকিণ অরে  আপরত্ত 

রনষ্পরত্তকৃি 
 

২ 

% আইয়সয়সয়র্ ১০০% লক্ষ্যোত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 2 

e¨vs‡Ki B›Uvibvj K‡›Uªvj GÛ 

Kgcøv‡qÝ wWwfkb (আইয়সয়সয়র্) AwWU 

KZ©„K D¯’vwcZ AvcwË mg~n wb®úwË K‡i 

h_vh_ e¨e ’̄v MÖnb Ki‡Q 

অর্যন 

100% 

     ১০০%   100% 

৯. শুদ্ধাচার সাংলিষ্ট এবং দনুীতি প্রতিয়রায়ে সহােক অনযানয কার্ ডক্রি ……………..১৫ (অগ্রাতেকার তিতিয়ি নুুনিম পাাঁচটে কার্ যক্রম) 

৯.১বমকয়া য়বদুযৎ, পায়ন ও জ্বালানীর 

য়বল প্রদান 

বমকয়া য়বল 

প্রদানকৃি 

৩ 

% প্রধান কার্ যালময়র স্বস্ব 

য়র্য়ভশন এবং শাখ্া 

বযবস্থাপক 

১ ০০% লক্ষ্যোত্রা ১০০% ১০০% ১ ০০% ১ ০০% 100% 3 

cÖavb Kvh©vj‡qi GdGwW য়বদুযৎ, 

পায়ন ও cÖ‡qvRbxq য়বল mgqgZ 

cwi‡kva Ki‡Q| 

অর্যন 

100% 

     ১০০%   100% 

৯.২য়বদুযৎ, পায়ন ও জ্বালানীর (কিল / সােয়ী বযবহার ৩ 

% প্রধান কার্ যালময়র স্বস্ব ১ ০০% লক্ষ্যোত্রা ১০০% ১০০% ১ ০০% ১ ০০% 100% 3 

cÖavb Kvh©vj‡qi weGgIwW য়বদুযৎ, 



                                        স্ট্যান্ডার্ড বযাাংক লিলিটের্                           পরিরিষ্ট ক 

প্রধান কার্ ডািয়, ঢাকা 

 

RvZxq ï×vPvi †KŠkj Kg©-cwiKíbv I AMÖMwZ cwiexÿY KvVv‡gv 2019-2020 Gi A‡±vei-wW‡m¤^ei 2019 cÖvwšÍ‡Ki cÖwZ‡e`b 

 

কার্ যক্রমের নাে কে যসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচমকর 

োন 

একক 

 

বাস্তবায়মনরদায়য়ত্বপ্রাপ্ত 

বযক্তি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ যবছমরর 

লক্ষ্যোত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগয়ি পয়রবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০ 

 েন্তবয 

লক্ষ্যোত্রা/ 

অর্যন 

১ে 

ককায়ার্যার 

২য় 

ককায়ার্যার 

৩য় 

ককায়ার্যার 

৪র্ য 

ককায়ার্যার 

কোর্ 

অর্র্

ন 

অক্তর্যি 

োন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১ ৪  

গযাস) এর সােয়ী/সমব যাত্তে বযবহার 

য়নক্তিিকরণ 

য়নক্তিিকৃি য়র্য়ভশন  এবং শাখ্া 

বযবস্থাপক 

অর্যন 

100% 

    ১০০%   100% পায়ন ও জ্বালানীর (কিল/গযাস) 

এর সােয়ী/সমব যাত্তে বযবহার 

য়নক্তিি Ki‡Q| 

৯.৩কে যকিযা-কে যচারী বদলীকামল 

প্রয়েি য়নয়ে-নীয়ি অনুসরণ 

প্রয়েি নীয়ি 

অনুসৃি 

৩ 

%  

প্রধান কার্ যালময়র স্বস্ব 

য়র্য়ভশন এবং শাখ্া 

বযবস্থাপক 

১ ০০% লক্ষ্যোত্রা ১০০% ১০০% ১ ০০% ১ ০০% 100% 3 
cÖavb Kvh©vj‡qi gvbe m¤ú` Dbœqb 

wefvM কে যকিয-কে যচায়র 

বদলীকামল প্রয়েি য়নয়ে-নীয়ি 

অনুসরণ Ki‡Q| 

অর্যন 

100% 

    ১০০%   100% 

৯.৪  অয় স িযামগর পূমব য লাইর্ ও 

কম্পম্পউর্ার বন্ধ করণ 

 ৩ 

% প্রধান কার্ যালময়র স্বস্ব 

য়র্য়ভশন এবং শাখ্া 

বযবস্থাপক 

 

১ ০০% লক্ষ্যোত্রা ১০০% ১০০% ১ ০০% ১ ০০% 100% 3 
e¨vs‡Ki cÖavb Kvh©vjq Ges kvLv chv©‡q 

Awdm Z¨v‡Mi c~‡e© Kg©KZ©v/ Kg©Pvix 

KZ…©K jvBU I Kw¤úDUvi h_vixwZ eÜ 

Kiv n‡”Q| 

 

অর্যন 

100% ১০০%   100% 

৯.৫ প্রধান কার্ যালময়র ও শাখ্া 

অয় মস কাগমর্র কে বযবহার 

য়নক্তিি করণ 

 ৩ 

% প্রধান কার্ যালময়র স্বস্ব 

য়র্য়ভশন এবং শাখ্া 

বযবস্থাপক 

১ ০০% লক্ষ্যোত্রা ১০০% ১০০% ১ ০০% ১ ০০% 100% 3 
cÖavb Kvh©vj‡qi I kvLv Awd‡m 

KvM‡Ri Kg e¨envi wbwðZ Kivi j‡ÿ¨ 

e¨vs‡Ki †gBj, †gvevBj, GmGgGm 

BZ¨vw` e¨envi Kiv n‡”Q|  

 

 

 

অর্যন 

100% ১০০%   100% 

১০. শদুধ্াচার চরচ্ার জনয্ পরুসক্ার/পর্ণোদনা পর্দান..............................৫ 

১০.১  শুদ্ধাচার পরুস্কার প্রদান প্রদতত্ পুরস্কার ৩ িায়রখ্ োনব সে্পদ উন্নয়ন 

য়বভাগ, প্রধান 

কার্ যালয়,ঢাকা 

৩১.০৩.২০ লক্ষ্যোত্রা   ৩১.০৩.২

০ 

  0 

e¨vs‡K Kg©iZ Kg©KZv©-Kg©Pvix‡`i Kg© 

g~j¨vqb K‡i fv‡jv Kv‡Ri cÖ‡bv`bv 

cÖ`v‡bi j‡ÿ¨ cÖwZ eQi cyi¯‹vi cÖ`vb 

Kiv nq| 

অর্যন 

-- --   -- 

১০.২ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে শদু্ধাচার 

পুরস্কারপ্রাপত্দের তালিকা 

ওয়েবসাইটে প্রকাশ 

পুরস্কারপ্রাপত্

দের তালিকা 

ওয়েবসাইটে 

প্রকাশিত 

২ িারিখ োনব সম্পদ উন্নয়ন 

য়বভাগ, প্রধান 

কার্ যালয়,ঢাকা 

৩১.০৩.২০ লক্ষ্যোত্রা   ৩১.০৩.২

০ 

  0 

2018-2019 A_©eQ‡i e¨vs‡K Kg©iZ 

Kg©KZv© Kg©Pvix‡`i Kg© g~jvqb K‡i 

fv‡jv Kv‡Ri ¯^xK…wZ wnmv‡e cyi¯‹vi 

cÖvß‡`i ZvwjKv I‡qemvB‡U cÖKvk Kiv 

n‡e| 

অঅঅঅঅ -- --   -- 

১১. অরথ্ বরাদদ্....................................................................২ 



                                        স্ট্যান্ডার্ড বযাাংক লিলিটের্                           পরিরিষ্ট ক 

প্রধান কার্ ডািয়, ঢাকা 

 

RvZxq ï×vPvi †KŠkj Kg©-cwiKíbv I AMÖMwZ cwiexÿY KvVv‡gv 2019-2020 Gi A‡±vei-wW‡m¤^ei 2019 cÖvwšÍ‡Ki cÖwZ‡e`b 

 

কার্ যক্রমের নাে কে যসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচমকর 

োন 

একক 

 

বাস্তবায়মনরদায়য়ত্বপ্রাপ্ত 

বযক্তি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ যবছমরর 

লক্ষ্যোত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগয়ি পয়রবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০ 

 েন্তবয 

লক্ষ্যোত্রা/ 

অর্যন 

১ে 

ককায়ার্যার 

২য় 

ককায়ার্যার 

৩য় 

ককায়ার্যার 

৪র্ য 

ককায়ার্যার 

কোর্ 

অর্র্

ন 

অক্তর্যি 

োন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১ ৪  

১১.১ শুদ্ধাচাি কি ি-পরিকল্পনায় 

অন্তিিুক্ত রবরিন্ন কা িক্রি বাস্তবায়ননি 

জনয বিাদ্দকৃি  অমর্ যর আনুিারনক 

পয়রোণ 

বিাদ্দকৃি অথ্ ি ২ লক্ষ 

 াকা 

এ এয়র্, প্রধান কার্ যালয়, 

ঢাকা 

৫ লক্্ষ্ লক্ষ্যোত্রা ১ লক্্ষ্ ১ লক্্ষ্ ১. ৫ লক্্ষ্ ১. ৫ লক্্ষ্ 5 লক্ষ্ 2 শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনায় 

অর্ন্তভুক্ত বিভিন্ন 

কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য 

5.00 লক্ষ টাকা eivÏ ivLv n‡q‡Q| 

অর্যন 5 লক্ষ্ 5 লক্ষ্ 

  

5 লক্ষ্ 

১২. পলরবীক্ষণ ও িূিযায়ন…………………………….৪ 

১২.১ আঞ্চরলক/িাঠ প িানয়ি কা িালয় 

কিৃিক প্রণীি র্ািীয় শুদ্ধাচার 

ককৌশল কে য-পয়রকল্পনা, ২০১৯-২০ স্ব 

স্ব ওনয়বসাইন  আপনলােকিণ 

প্রণীি কে য-

পয়রকল্পনা 

আপনলােকৃি 

২ িারিখ ক াকাল পময়ন্ট, 

ননয়িকিা কয়েটর্ এবং 

য়বর্মনস টর্ে , প্রধান 

কার্ যালয়, ঢাকা 

৩০.১২.১৯ লক্ষ্যোত্রা  ৩০.১২.১

৯ 

   2 

e¨vs‡Ki wbR¯^ I‡hemvB†U RvZxq 

ï×vPvi †KŠkj Kg©-cwiKíbv,2019-

2020 Avc‡jvW Kiv n‡q‡Q|   অর্যন 

30.09.19 30.09.19    

১২.২ য়নধ যায়রি সেময় নত্রোয়সক 

পয়রবীক্ষ্ণ প্রয়িমবদন সংরিষ্ট 

দপ্তি/সংস্থায় দায়খ্ল ও স্ব স্ব 

ওনয়বসাইন  আপনলােকিণ 

নত্রোয়সক 

প্রয়িমবদন 

দায়খ্লকৃি ও 

আপনলােকৃি 

২ সংখযা ক াকাল পময়ন্ট, 

ননয়িকিা কয়েটর্, প্রধান 

কার্ যালয়, ঢাকা 

৪ লক্ষ্যোত্রা ১ ১ ১ ১ ১ 2 

ï×vPvi †KŠkj ev Í̄evq‡b AMÖMwZi 

‰ÎgvwmK cÖwZ‡e`b wba©vwiZ mg‡q 

evsjv‡`k e¨vs‡Ki ˆbwZKZv KwgwU 

eivei †cÖib Kiv n‡”Q Ges e¨vs‡Ki 

wbR¯^ I‡hemvB†U Avc‡jvW Kiv n‡”Q|  

অর্যন 

       1 

       ১   1 

 

 

িাপস কুিার িন্ডি 

এসএয়ভয়প এন্ড সদসয সয়চব (ননয়িকিা কয়েটর্) 

স্ট্যান্ডার্য বযাংক য়লয়েমর্র্,  

প্রধান কার্ যালয়, ঢাকা 

কোবাইল: ০১৭১১৯০৭১৮০ 

                               লিটরাজ আিি 

                                  এসইয়ভয়প এন্ড কহর্ অব ল এন্ড য়রমকাভারী য়র্য়ভশন 

                                  ক াকাল পময়ন্ট (ননয়িকিা কয়েটর্) 

                                  স্ট্যান্ডার্য বযাংক য়লয়েমর্র্, প্রধান কার্ যালয়, ঢাকা 

                                  কোবাইল: ০১৭৫৫৬১৫২৪১ 


