
 আঞ্চলিক/মাঠ পর্ যায়ের কার্ যািয়ের জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা, ২০২০-২০২১ পলরলিষ্ট ক 

আঞ্চলিক/মাঠ পর্ যায়ের কার্ যািয়ের নার্: cÖavb Kvh©vjq, wgWj¨vÛ e¨vsK wjwg‡UW| 

 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারন  ব্যবস্থা………………………………৮ 

১.১ ননরত তা  রর্টির সভা   অনুরষ্ঠত সভা ৪ সংখ্যা 
‡dvKvj c‡q›U 

Kg©KZ©v 
৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.২ ননরত তা  রর্টির সভার রসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন  

বাস্তবারয়ত 

রসদ্ধান্ত 

৪ % 
‰bwZKZv 

KwgwU 
১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

২. দক্ষ্তা ও ননরত তার উন্নয়ন………………… ১০ 

২.১ সুিাসন প্রলিষ্ঠার লনলমত্ত 

অংশীজমনর অংশগ্রহমণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ২ সংখ্যা 
‡dvKvj c‡q›U 

Kg©KZ©v 
৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

২.২ অংশীজমনর অংশগ্রহমণ  সভার 

লসদ্ধান্ত বাস্তবােন 

বাস্তবারয়ত 

রসদ্ধান্ত 

২ % 
‡dvKvj c‡q›U 

Kg©KZ©v 
১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

২.৩  র্ ম তমা- র্ মচারীমদর 

অংশগ্রহমণ চাকলর সংক্রান্ত প্ররশক্ষ্ণ 

আময়াজন 

প্ররশক্ষ্ণার্ী ৩ সংখ্যা 
‰bwZKZv 

KwgwU 
১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ২৫ ২৫ ২৫ ২৫    

অজমন      

২.৪  র্ ম তমা- র্ মচারীমদর অংশগ্রহমণ 

সুশাসন সংক্রান্ত প্ররশক্ষ্ণ আময়াজন 

প্ররশক্ষ্ণার্ী ৩ সংখ্যা 
‰bwZKZv 

KwgwU 
১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ২৫ ২৫ ২৫ ২৫    

অজমন      

3. শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক আইন/তিতি/নীতিমালা/ম্যানুয়াল ও প্রজ্ঞাপন/পতরপত্র এর প্রয়য়াগ/িাস্তিায়ন………….১০ 

৩.১ CMMS-এ এরি প্রদান 

 

ev¯Íevq‡bi D‡`¨vM 

MÖnY 
10 % 

gvbe m¤ú` 

wefvM 
১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

৪. ওয়েবসাইয়ে সসবাবক্স হািনাগাদকরণ..................................৮ 

৪.১ সসবা সংক্রান্ত সোি লি নম্বরসমূহ 

স্ব স্ব তথ্য বাতায়মন দৃশ্যমানকরণ   

িথ্য বািােয়ন 

দৃশ্যমানকৃি 

১ তাররখ 
cvewjK 

wi‡jkb&m 

wefvM 

৩১/১২/২০২০ লক্ষ্যর্াত্রা - ৩১/১২/২০২০ - -    

অজমন      

৪.২ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্ শুদ্ধাচার 

কসবাবক্স হালনাগাদ রণ  

কসবাবক্স 

হালনাগাদকৃত 

২ িালরখ cvewjK 

wi‡jkb&m 

wefvM 

৩১/১২/২০২০ লক্ষ্যর্াত্রা - ৩১/১২/২০২০ - -    

অজমন      

 

 

 

 



 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৪.৩ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্ তথ্য অরি ার   

কসবাবক্স হালনাগাদ রণ  

কসবাবক্স 

হালনাগাদকৃত 

২ তাররখ 
cvewjK 

wi‡jkb&m 

wefvM 

৩১/১২/২০২০ লক্ষ্যর্াত্রা - ৩১/১২/২০২০ - -    

অজমন      

৪.৪ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্র অরভমর্াগ 

প্ররত ার ব্যবস্থা (GRS) কসবাবক্স 

হালনাগাদ রণ 

ওময়বসাইমর্ 

হালনাগাদকৃত 

২ তাররখ 
cvewjK 

wi‡jkb&m 

wefvM 

৩১/১২/২০২০ লক্ষ্যর্াত্রা - ৩১/১২/২০২০ - -    

অজমন      

৪.৫ স্বপ্রয়ণালদিভায়ব প্রকািয়র্াগ্য 

িথ্য হািনাগাদ কয়র ওয়েবসাইয়ে 

প্রকাি 

হািনাগাদকৃি 

লনয়দ যলিকা 

ওয়েবসাইয়ে 

প্রকালিি 

১ িালরখ 
cvewjK 

wi‡jkb&m 

wefvM 

৩১/১২/২০২০ িক্ষ্যমাত্রা - ৩১/১২/২০২০ - -    

অর্যন        

৫. সুিাসন প্রলিষ্ঠা……………………………..৭ 

৫.১ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত উত্তর্ চচ মার 

তারল া প্রণয়ন  কর স্ব স্ব 

দপ্তর/সংস্থাে কপ্ররণ 

উত্তর্ চচ মার 

তারল া কপ্রররত 

৪ তাররখ 
cvewjK 

wi‡jkb&m 

wefvM 

৩১/১২/২০২০ লক্ষ্যর্াত্রা - ৩১/১২/২০২০ - -    

অজমন      

৫.২ অনলাইন রসমেমর্ অরভমর্াগ 

রনষ্পরত্ত রণ 

অরভমর্াগ 

রনষ্পরত্তকৃত 

৩ % লসএস & লসএম ১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

৬. সসবা প্রদায়নর  ও প্রকয়ের সক্ষ্য়ত্র শুদ্ধাচার...........................১৪ 

৬.১ সসবা প্রদায়নর সক্ষ্য়ত্র সরলর্স্টায়র 

প্রয়দে সসবার লববরণ ও সসবাগ্রহীিার 

মিামি সংরক্ষ্ণ  

সরলর্স্টার 

হািনাগাদকৃি 

৩ িালরখ লসএস & লসএম ৩১/১২/২০২০ লক্ষ্যর্াত্রা - ৩১/১২/২০২০ - -    

অজমন      

৬.২ সার্ারজ  রনরাপত্তা  র্ মসূরচ/ 

প্রকে বাস্তবায়ন অগ্রগরত 

অগ্রগরতর হার     ১ % 
cvewjK 

wi‡jkb&m 

wefvM 

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন        

৬.৩ সামালর্ক লনরাপত্তা কম যসূলচয়ি 

প্রাপ্ত বরা্দ এবং উপকারয়ভাগী 

লনব যাচয়নর মানদন্ড দৃশ্যমান স্থায়ন ও 

ওয়েবসাইয়ে প্রকাি 

প্রাপ্ত বরা্দ ও 

উপকারয়ভাগী 

লনব যাচয়নর 

মানদন্ড দৃশ্যমান 

স্থায়ন ও 

ওয়েবসাইয়ে 

প্রকালিি 

২ িালরখ 
cvewjK 

wi‡jkb&m 

wefvM 

৩১/১২/২০২০ লক্ষ্যর্াত্রা - 
৩১/১২/২০২০ - -    

অজমন        

৬.৪ সামালর্ক লনরাপত্তা কম যসূলচয়ি  

উপকারয়ভাগীয়দর িালিকা দৃশ্যমান 

স্থায়ন ও ওয়েবসাইয়ে প্রকাি  

উপকারয়ভাগীয়দ

র িালিকা 

দৃশ্যমান স্থায়ন ও 

ওয়েবসাইয়ে 

প্রকালিি 

    ৩ িালরখ 
cvewjK 

wi‡jkb&m 

wefvM 

৩১/১২/২০২০ িক্ষ্যমাত্রা - 
৩১/১২/২০২০ - -    

অর্যন        



 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৬.৫ প্র মল্পর বাস্তবায়ন অগ্রগরত 

পররদশ মন/ পররবীক্ষ্ণ 

দারখলকৃত 

প্ররতমবদন 

২ সংখ্যা প্রয়র্ার্য 

নয়হ 

 লক্ষ্যর্াত্রা        

অজমন        

৬.৬ প্র ল্প পররদশ মন/পররবীক্ষ্ণ 

প্ররতমবদমনর সুপাররশ বাস্তবায়ন  

বাস্তবায়মনর হার ৩ % প্রয়র্ার্য 

নয়হ 

 লক্ষ্যর্াত্রা        

অজমন        

৭. ক্রেয়ক্ষ্য়ত্র শুদ্ধাচার...................৫ 

৭.১ রপরপএ ২০০৬-এর িারা ১১(২) ও 

রপরপআর ২০০৮-এর রবরি ১৬(৬) 

অনুর্ায়ী ২০২০-২১ অর্ য বছয়রর ক্রয়-

পরর ল্পনা  ওয়েবসাইয়ে প্রকাি 

ক্রয়-পরর ল্পনা 

ওয়েবসাইয়ে 

প্রকালিি 

৩ তাররখ প্রয়র্ার্য 

নয়হ 

 লক্ষ্যর্াত্রা        

অজমন      

৭.২ ই-সেন্ডায়রর মাধ্যয়ম ক্রেকার্ য 

সম্পাদন 

ই-সেন্ডায়র ক্রে 

সম্পন্ন 

২ % প্রয়র্ার্য 

নয়হ 

 িক্ষ্যমাত্রা        

অর্যন        

৮. স্বচ্ছতা ও জবাবরদরহ িলিিািী রণ…………………….১২ 

৮.১  স্ব স্ব কসবা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

(রসটিমজনস্ চার্ মার) বাস্তবায়ন এবং 

ওয়েবসাইয়ে প্রকাি 

কসবা প্রদান 

প্ররতশ্রুরত 

বাস্তবালেি  

এবং 

ওয়েবসাইয়ে 

প্রকালিি 

২ % 
mKj 

m¤úwK©Z 

kvLvmg~n &I 

wefvMmg~n 

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

৮.২ শাখা/অরিশাখা/অিীনস্থ অলিস 

পররদশ মন  

পররদশ মন 

সম্পন্ন 

২ সংখ্যা 
AvB wm wm wW 

১২০ লক্ষ্যর্াত্রা ৩০ ৩০ ৩০ ৩০    

অজমন      

৮.৩ শাখা/অরিশাখা/অিীনস্ত অলিস  

পররদশ মন প্ররতমবদমনর সুপাররশ 

বাস্তবায়ন 

পররদশ মন 

প্ররতমবদমনর 

সুপাররশ  

 

বাস্তবারয়ত 

২ % 
AvB wm wm wW 

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

৮.৪ সরচবালয় রনমদ মশর্ালা, 

২০১৪/রনজস্ব নীরতর্ালা অনুর্ায়ী 

নরর্র কেরণ রবন্যাস রণ  

নরর্ কেরণ 

রবন্যাসকৃত 

২ % 
wR Gm wW 

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

৮.৫ কেরণ রবন্যাসকৃত নরর্ রবনষ্ট রণ নরর্ রবনলষ্টকৃি ২ % 
wR Gm wW 

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      



 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৮.৬ প্রালিষ্ঠালনক গণশুনালন আয়োর্ন   প্রালিষ্ঠালনক 

গণশুনানী 

আয়োলর্ি 

২ সংখ্যা 
‡dvKvj c‡q›U 

Kg©KZ©v 
৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

 অজমন      

৯. শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এবং দুনীলি প্রলিয়রায়ে সহােক অন্যান্য  ার্ মক্রর্……………..8 (অগ্রালেকার লভলত্তয়ি ন্যযনিম পাঁচটি কার্ যক্রম) 

৯.১ শুদ্ধাচার রবষয়  

ছড়া/কিাগান/উরি প্র াশ 

 ২ তাররখ 
mKj m¤úwK©Z 

kvLvmg~n &I 

wefvMmg~n 

৩১/১২/২০২০ লক্ষ্যর্াত্রা - ৩১/১২/২০২০ - -    

অজমন      

৯.২ র্রহলা/বৃদ্ধ/দুস্তমদর জন্য 

অগ্রারি ারমূল  গ্রাহ  কসবা প্রদান 

 ২ তাররখ 
mKj m¤úwK©Z 

kvLvmg~n &I 

wefvMmg~n 

৩১/১২/২০২০ লক্ষ্যর্াত্রা - ৩১/১২/২০২০ - -    

অজমন      

৯.৩ অরিমস রলঙ্গ সর্তা 

রনরিত রণ 

 2 তাররখ 
mKj m¤úwK©Z 

kvLvmg~n &I 

wefvMmg~n 

৩১/১২/২০২০ লক্ষ্যর্াত্রা - ৩১/১২/২০২০ - -    

অজমন      

৯.৪ অলভয়র্াগ বক্স স্থাপন   ১ তাররখ 
mKj m¤úwK©Z 

kvLvmg~n &I 

wefvMmg~n 

৩১/১২/২০২০ লক্ষ্যর্াত্রা - ৩১/১২/২০২০ - -    

অজমন      

৯.৫ আকলিক পলরদি যন    ১ তাররখ 
mKj m¤úwK©Z 

kvLvmg~n &I 

wefvMmg~n 

৩১/১২/২০২০ লক্ষ্যর্াত্রা - ৩১/১২/২০২০ - -    

অজমন      

১০. শুদ্ধাচার চচ যার র্ন্য পুরস্কার প্রদান..............................10 

১০.১ র্র্াসর্ময় শুদ্ধাচার পুরস্কার 

প্রদান এবং পুরস্কারপ্রাপ্তয়দর িালিকা 

ওয়েবসাইয়ে প্রকাি 

 

প্রদত্ত পুরস্কার 10 তাররখ 
‰bwZKZv 

KwgwU 
৩১/১২/২০২০ লক্ষ্যর্াত্রা - ৩১/১২/২০২০ - -    

অজমন      

১১. কম য-পলরয়বি উন্নেন..........................................................২ 

১১.১ কম য-পলরয়বি উন্নেন (স্বাস্থযলবলে 

অন্যসরণ/টিওএন্ডইভুি অয়কয়র্া 

মািামাি লবনষ্টকরণ/পলরষ্কার-

পলরচ্ছন্নিা বৃলদ্ধ ইিযালদ)  

উন্নি কম য-

পলরয়বি 

২ সংখ্যা 

ও 

তাররখ 

wR Gm wW 
৩১/১২/২০২০ লক্ষ্যর্াত্রা - ৩১/১২/২০২০ - -    

অজমন      

১২. অর্ য বরা্দ....................................................................২ 

১২.১ শুদ্ধাচার কম য-পলরকেনাে  

অন্তযভুি লবলভন্ন কার্ যক্রম বাস্তবােয়নর 

র্ন্য বরা্দকৃি অমর্ মর আন্যমালনক 

পররর্াণ 

বরা্দকৃি অর্ য ২ িক্ষ্  

 

োকা 

‰bwZKZv 

KwgwU 
৩ িক্ষ্  লক্ষ্যর্াত্রা ০.৭৫ ০.৭৫ ০.৭৫ ০.৭৫    

অজমন      

১৩. পররবীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন…………………………….৪ 

১৩.১ আঞ্চলিক/মাঠ পর্ যায়ের কার্ যািে 

কর্তযক প্রণীি জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল 

 র্ ম-পরর ল্পনা, ২০২০-২১ স্ব স্ব 

প্রণীত  র্ ম-

পরর ল্পনা 

আপয়িাডকৃত 

২ িালরখ কিা াল 

পময়ন্ট 

 র্ ম তমা 

৩০/৭/২০২০ লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/৭/২০       

অজমন      



 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

ওয়েবসাইয়ে আপয়িাডকরণ 

১৩.২ রনি মাররত সর্ময় নত্রর্ারস  

পররবীক্ষ্ণ প্ররতমবদন বাংিায়দি 

ব্াংয়ক  দারখল ও স্ব স্ব ওয়েবসাইয়ে 

আপয়িাডকরণ 

নত্রর্ারস  

প্ররতমবদন 

দারখলকৃত ও 

আপয়িাডকৃত 

২ সংখ্যা ঐ ৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

 

লব:দ্র:- সকান ক্রলময়কর কার্ যক্রম প্রয়র্ার্য না হয়ি িার কারণ সংলিষ্ট আইন/লবলে/নীলিমািা পর্ যায়িাচনাপূব যক মন্তব্ কিায়ম উয়েখ করয়ি হয়ব। 

‡dvKvj c‡q›U Gi Abycw ’̄wZ‡Z `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©vi Z_¨vejx ‡dvKvj c‡q›U Gi Z_¨vejx 

  

  

bvgt আিরাফুি আিম 

c`extএলসস্টযান্ট ভাইস সপ্রলসয়ডন্ট  

cÖwZôv‡bi bvgt wgWj¨vÛ e¨vsK wjwg‡UW 

‡gvevBj &t০১৯৮৫৭০০৬৫৫ 

B-‡gBjt ashraful.alam@midlandbankbd.net 

bvgt ‡gvt Rvwn` †nv‡mb 

c`ext wmwbqi Gw·wKDwUf fvBm †cÖwm‡W›U &I ‡dvKvj c‡q›U Kg©KZ©v, ‰bwZKZv KwgwU 

cÖwZôv‡bi bvgt wgWj¨vÛ e¨vsK wjwg‡UW 

‡gvevBj t 019857000255 

B-‡gBjt zahid.hossain@midlandbankbd.net 
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