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উক্রভরণকা (Preamble)  

  

  

যকারয দপ্তয/াংস্থামূদয প্রারতষ্ঠারনক দক্ষতা বৃরদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জফাফরদর সজাযদায কযা, সুান 

াংতকযণ এফাং ম্পদদয মথামথ ব্যফায রনরিতকযদণয ভােদভ রূকল্প ২০২১ এয মথামথ ফাস্তফায়সনয 

রদক্ষয-  

  

  

উরযচারক, জাতীয় ঞ্চয় রফবাগীয় কাম যারয়, যাংপুয. 

এফাং 

 

ভারযচারক এয ভদে ২০১৮ 

াদরয জুন ভাদয ২০ তারযদখ এই ফারল যক কভ যম্পাদন চুরি স্বাক্ষরযত র। 

  

এই  চুরিদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ রনন্রররখত রফলয়মূদ ম্মত দরন:   
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জাতীয় ঞ্চয় রফবাগীয় কাম যারয়, যাংপুয এয কভ যম্পাদদনয ারফ যক রচত্র 

(Overview of the Performance of National Savings Divisional Office, 

Rangpur) 

 

াম্প্ররতক অজযন, চযাদরঞ্জ এফাং বরফষ্যৎ রযকল্পনা                       

• াম্প্ররতক ফছযমূদয (৩ ফছয) প্রধান অজযনমূঃ 

জাতীয় ঞ্চয় রফবাগীয় কাম যারয়, যাংপুয এয প্রধান কাজ দচ্ছ অধীনস্থ অরপমূদয দদনরিন 

প্রারনক কাজ রযচারনা, অরডট ও রযদ যন, আরথ যক ও আইনী ভস্যায ভাধান, রফরনদয়াগ 

রক্ষযভাত্রা অজযদনয জন্য প্রদয়াজনীয় তদাযরক এফাং অরধদক্ষত্রাধীন ব্যাাংক, ডাকঘয ও ঞ্চয় ব্যযদযায 

ভন্বদয় বা/সরভনায/প্ররক্ষণ কাম যক্রভ রযচারনা কযা। জাতীয় ঞ্চয় রফবাগীয় কাম যারয়, যাংপুয 

এয ভােদভ ২০১৮-১৯ অথ য ফছদয সভাট ৩৮৩.৯০ সকাটি টাকা রফরনদয়াগ রক্ষযভাত্রায রফযীদত 

এরপ্রর/২০১৯ ররঃ ম যন্ত ৫১১.৮৪০২ সকাটি টাকা অরজযত দয়দছ, মা রক্ষযভাত্রায ১৩৩ তাাং। 

অনুরূবাদফ ২০১৬-২০১৭ অথ যফছদয সভাট রফরনদয়াগ রক্ষযভাত্রা ২০৪.৫০ সকাটি টাকা; মায 

রফযীদত অর্জন ৩৩৩.৯৮৯২ সকাটি টাকা; মা রক্ষযভাত্রায ১৬৩ তাাং। ২০১৭-১৮ অথ যফছদয 

সভাট রফরনদয়াগ রক্ষযভাত্রা ২৯৫ সকাটি টাকা; মায রফযীদত অজযন ৫০৬.২৪১৩ সকাটি টাকা; মা 

রক্ষযভাত্রায ১৭১ তাাং। রফগত ফছযগুদরাদতও রক্ষযভাত্রায রফযীদত অজযদনয এ ধাযা রছর 

দন্তালজনক। 

 

• ভস্যা এফাং চযাসরঞ্জমূঃ 

রনজস্ব অফকাঠাদভায অবাফ, রনর্ভ যর আধুরনক রডরজটার দ্ধরতদত ঞ্চয় রিদভয সরনদদন, জনফর 

রফদলতঃ প্রররক্ষত জনফদরয স্বল্পতা এফাং অম যাপ্ত ররজরষ্টক সুরফধা ইতযারদ। 

 

• বরফষ্যৎ রযকল্পনাঃ 

গ্রাক সফায ভান বৃরদ্ধয রদক্ষয অধীনস্থ কর সজরা ঞ্চয় অরপ/রফদল ব্যযদযাদত National 

Savings Scheme Online Management System চালুকযণ, রফদ্যভান 

জনফরদক দক্ষ কযায রদক্ষয প্রদয়াজনীয় প্ররক্ষণ প্রদান, অরপদয কভ য রযদফ উন্নতকযণ, রনন্ 

আদয়য ভানুল রফদলতঃ নাযীদদযদক এফাং ভােরভক স্তদয অোয়নযত রক্ষাথীদদয ভদে ঞ্চয়ী 

ভদনাবাফ গদড় সতারায রদক্ষয উদ্বুদ্ধকযণ কাম যক্রভ রযচারনা কযা, ফাাংরাদদ ব্যাাংক তপররী 

ব্যাাংক ও ডাক রফবাদগয দে রনয়রভত সমাগাদমাগ অব্যাত যাখা এফাং ভরনটরযাং কাম যক্রভ 

সজাযদাযকযণ। 

  

২০১৯-২০ অথ যফছদযয াম্ভাব্য প্রধান অজযনমূঃ                            

± জাতীয় ঞ্চয় রিদভয ভােদভ রনধ যারযত রফরনদয়াগ রক্ষযভাত্রা অজযন; 

± অধীনস্থ অরপমূদ National Savings Scheme Online Management 

System এয ব্যফায রনরিতকযণ; 

±  জাতীয় ঞ্চয় িীদভয সরনদদদনয াদথ জরড়ত ব্যাাংক, ডাকঘয ও ঞ্চয় ব্যযদযায কভ যকতযাদদয প্ররক্ষদণয ভােদভ 

কভ যদক্ষতায ভাদনান্নয়ন কযা।   
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সকন ১: 

  

রূকল্প (Vision), অরবরক্ষয (Mission), সকৌরগত উদদশ্যমূ (Strategic Objectives) এফাং 

কাম যাফরী (Functions):  

  

১.১ রূকল্প (Vision): রফবাগীয় কাম যারয় অরধনস্থ দপ্তযমূদয  কাম যক্রভ রডরজটারাইজড এয 

ভােদভ গরতীর এফাং গ্রাক ফান্ধফ কযায রদক্ষয প্রযুরি রনব যয ও স্বয়াংম্পূণ য ঞ্চয় ব্যফস্থানা 

গদড় সতারা। 

  

  

  

১.২ অরবরক্ষয (Mission): গ্রাক সফায ভান বৃরদ্ধয ভােদভ অরধক াংখ্যক জনগণদক ঞ্চদয় 

ম্পৃি কদয জাতীয় ঞ্চয় বৃরদ্ধ কযা। 

  

  

  

১.৩ সকৌরগত উদদশ্যমূ (Strategic Objectives): 

১.৩.১ জাতীয় ঞ্চয় রফবাগীয় কাম যারয়, যাংপুদযয সকৌরগত উদেশ্যমূঃ 

±  জনগণদক ঞ্চদয় উদ্বুদ্ধকযণ এফাং রফরক্ষপ্তবাদফ থাকা জনগদণয ক্ষুদ্র ক্ষদ্র ঞ্চয় জাতীয় ঞ্চয় িীদভয 

ভােদভ আযণ; 

± ঞ্চয় প্রাদনয ক্ষভতা বৃরদ্ধয ভােসভ গ্রাক সফায ভান উন্নয়ন; 

১.৩.২ আফরশ্যক সকৌরগত উদেশ্যমূঃ 

± ফারল যক কভ যম্পাদন চুরি ফাস্তফায়ন সজাযদাযকযণ; 

± কাম যদ্ধরত, কভ যরযদফ ও সফায ভাদনান্নয়ন; 

± আরথ যক ও ম্পদ ব্যফস্থানায উন্নয়ন; 

± জাতীয় শুদ্ধাচায সকৌর ও তথ্য অরধকায ফাস্তফায়ন সজাযদাযকযণ; 

  

  

১.৪ কাম যাফরী (Functions):  

± জনগণদক ঞ্চদয় উদ্বুদ্ধকযণ এফাং এতদাংক্রান্ত মাফতীয় কাম যক্রভ গ্রণ কযা; 

± অরধনস্থ অরপমূদয প্রারনক ও আরথ যক রফলয়াফরী তদাযরক কযা; 

± অরধনস্থ অরপমূদয ভােদভ জাতীয় ঞ্চয় িীদভয রনধ যারযত রফরনদয়াগ রক্ষযভাত্রা অজযন রনরিত কযা; 

± জাতীয় ঞ্চয় িীদভয পুনঃবযযণ াংরিষ্ট অন্যান্য কাদজ ফাাংরাদদ ব্যাাংক, তপররী ব্যাাংক, ডাকঘয ও অরধনস্থ 

ঞ্চয় অরপদয াদথ ভন্বয় াধন কযা; 

± জাতীয় ঞ্চয় িীদভয রাফ াংযক্ষণ ও ভন্বয় াধন কযা; 

±  ক্ষভতা ও দক্ষতা উন্নয়দনয জন্য প্ররক্ষণ মাফতীয় কাম যক্রভ রযচারনা কযা; 

±  জাতীয় ঞ্চয় িীদভয অাংীজনদদয াদথ প্রদয়াজনীয় বা-ভাদফ কযা; 

±  প্রারনক কাম যক্রভ রফরবন্ন ভদয় যকাদযয অর যত অরতরযি দারয়ত্ব ারন ইতযারদ। 
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সকন-২ 

সকৌরগত উদদশ্য, অগ্রারধকায, কাম যক্রভ , কভ যম্পাদন সূচক এফাং রক্ষযভাত্রামূ 

   

সকৌরগত উদদশ্য  

(Strategic  

Objectives)  

সকৌরগত  

উদেদশ্যয ভান  

(Weight 

of 

Strategic  

Objective)  

 কাম যক্রভ    

(Activities)  

কভ যম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators)  

  

একক  

(Unit)  

কভ যম্পাদন সূচদকয 

ভান (Weight of  

Performance 

Indicators)  

 প্রকৃত অজযন  

  

  রক্ষযভাত্রা/ রনণ যায়ক  ২০১৯-২০  

(Target /Criteria Value for FY 2019-20)  

প্রদক্ষণ  

(Projection)  

২০২০-২১  

প্রদক্ষণ  

(Projection)  

২০২১-২২  

২০১৭-১৮  ২০১৮-১৯*  

 অাধাযণ  অরত উত্তভ  উত্তভ  চররত ভান  চররত 

ভাদনয রনদন্  

    

১০০%  ৯০%  ৮০%  ৭০%  ৬০%  

১  ২  ৩  ৪  ৫  ৬  ৭  ৮   ৯  ১০  ১১  ১২  ১৩  ১৪  ১৫  

জনগণদক ঞ্চদয় 

উদ্বুদ্ধকযণ এফাং 

রফরক্ষপ্তবাদফ থাকা 

জনগদণয ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 

ঞ্চয় জাতীয় ঞ্চয় 

িীদভয ভােসভ আযণ;  

  

  

  

 ৪৫ 

  

  

  

ঞ্চয় িীদভয 

ভােদভ ঞ্চয় 

আযণ;  

 আরযত ঞ্চদয়য রযভান; সকাটি 

টাকায়  

১২  ৫০৬.২৪১৩ ৫১১.৮৪০২   ৩৯০ ৩৮৫ ৩৮০  ৩৭৫  ৩৭০  ৪০০  ৪১০  

 প্রচায কাম যক্রভ 

রযচারনা; 

  

  

  

  

 ব্যকদরট- এয ভােদভ প্রচায 

কাম যক্রভ রযচারনা; 

াংখ্যা    ৪ --  --    ১০০ ৯৫  ৯০  ৮৫  ৮০  ১২০  ১২২  

 ররপদরট- এয ভােদভ প্রচায 

কাম যক্রভ রযচারনা; 

াংখ্যা  ৪  -- ৩৫০০    ৩৬০০ ৩৫০০  ৩৪০০  ৩৩০০  ৩২০০  ৪০০০  ৪৫০০  

 সপটুন- এয ভােদভ প্রচায 

কাম যক্রভ রযচারনা; 

াংখ্যা  ৪  -- ৫০    ১০০  ৯৫  ৯০  ৮৫  ৮০  ১২০  ১২২  

সরভনায-রদম্পারজয়াভ, সভরা 

ও প্রদ যনীয আদয়াজন কযা; 

াংখ্যা  ৪ --  ৮    ৮ -  -  -  -  ৮  ৮  

 রফবাগীয় রনয়ন্ত্রণাধীন 

অরপদয ভােদভ ঞ্চয় 

প্তা/অরবমান রযচারনা; 

রদন   ২  -  ৭   ৭  ৬  ৫  -  -  ৭  ৭   

করকাযখানা যকারয, 

আধা-যকরয, স্বায়ত্বারত, 

আধা স্বয়ত্বারত প্ররতষ্ঠাদন 

উদ্বুদ্ধকযণ কাম যক্রভ 

রযচারনা; 

জন ৫ ৩৫ ৪০  ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫৫ ৬০ 

গ্রাভীন জনদদ উঠান 

দফঠদকয আদয়াজন; 

াংখ্যা  ৫ ৪ ৭   ৮      ৭    ৬   ৫ ৪ ৯ ১০ 

রক্ষা প্ররতষ্ঠান সকরিক াংখ্যা  ৫ ৪ ৭   ৮      ৭    ৬   ৫ ৪ ৯ ১০ 
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উদ্বুদ্ধকযণ; 

ঞ্চয় প্রাদনয 

ক্ষভতা বৃরদ্ধয ভােদভ 

গ্রাক সফায 

ভাদনান্নয়ন;  

৩৫ প্ররক্ষণ কাম যক্রভ 

রযচারনা; 

ঞ্চয় িীদভয 

রফরধভারা/নীরতভারা 

রফলায়ক; 

জন  ৪ ৬০ ৬৫   ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০৫ ১১০ 

ফারল যক কভ যম্পাদন চুরি 

ফাস্তফায়ন াংক্রান্ত প্ররক্ষণ; 

জন  ৪ - -   ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৮ ৮ 

জাতীয় শুদ্ধাচায সকৌর 

ফাস্তফায়ন াংক্রান্ত প্ররক্ষণ; 

জন  ৪ ২০ ২০   ২০  ১৯  ১৮  ১৭  ১৬  ২১ ২৩ 

উদ্ভাফনী উদদ্যাগ 

কভ যরযকল্পনা ফাস্তফায়ন 

াংক্রান্ত প্ররক্ষণ; 

জন  ৪ - -   ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৮ ৮ 

অরপ ব্যফস্থানা াংক্রান্ত 

প্ররক্ষণ;  

জন  ৪ ২০ ২০   ২০  ১৯  ১৮  ১৭  ১৬  ২১ ২৩ 

এরডরজ/তথ্য ও সমাগাদমাগ 

প্রযুরি াংক্রান্ত প্ররক্ষণ; 

জন  ৩ - -   ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৮ ৮ 

দাপ্তরযক কাদজয 

গরতীরতা 

বৃরদ্ধকযণ; 

ভরন্বত ভারক রফরনদয়াগ 

রফফযণী সপ্রযণ ও াংযক্ষণ; 

াংখ্যা  ২ ১২ ১২   ১২  - - - - ১২  ১২ 

ভরন্বত ভারক ব্যয় রফফযণী 

সপ্রযণ ও াংযক্ষণ; 

প্ররতভা   ২ - ১ভ প্তা    ১ভ প্তা  ২য় প্তা  - - - ১ভ প্তা  ১ভ প্তা  

দত্রভারক ভন্বয় বা 

সেক-সারল্ডাযদদয াদথ 

বায আদয়াজন কযা; 

াংখ্যা  ২ ১ ১   ১ - - - - ২ ২ 

অরধনস্থ কর অরপদয 

ইদভর ব্যফায রনরিতকযণ; 

াংখ্যা  ২  - -   ৮ ৯  ৭ ৬  ৫  ৮ ৮ 

অরধনস্থ ঞ্চয় ব্যযদযামূদ 

National Savings 

Scheme Online 

Management 

System এয ব্যফায 

রনরিকযণ;  

াংখ্যা  ৩ - ৮   ৮ - - - - ৮ ৮ 

রফবাগীয় অরপদ পদটাকর 

সভরন প্রারপ্তয উদদ্যাগ গ্রণ;  

তারযখ ১ - -   ৩১  

আগষ্ট  

 ২৮ 

সদেম্বয  

৩১ 

অদটাফয  

৩০  

নদবম্বয 

৩১  

রডদম্বয 

- - 
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ভাঠ ম যাদয়য আফরশ্যক সকৌরগত উদেশ্যমূ, ২০১৯-২০ 

করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

সকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম যক্রভ 

(Activities) 

কভ যম্পাদন  সুচক 

(Performance Indicator) 

 

একক 

(Unit) 

কভ যম্পাদন সূচদকয 

ভান 

(Weight of 

 

Performance 

Indicator) 

রক্ষযভাত্রায ভান ২০১৯-২০ 

অাধাযণ 

(Excellent) 

 

অরত উত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good) চররত ভান  

(Fair) 

চররত ভাদনয 

রনদন্ 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১] ফারল যক কভ যম্পাদন 

চুরি ফাস্তফায়ন 

সজাযদাযকযণ 

৬ 

[১.১] ২০১৮-১৯ অথ যফছদযয ফারল যক 

কভ যম্পাদন চুরি ফাস্তফায়ন 

[১.১.১] যকারয কভ যম্পাদন  ব্যফস্থানা 

াংক্রান্ত প্ররক্ষণ অন্যান্য প্ররক্ষণ আদয়ারজত 

জনঘন্টা 
০.৫ ৬০ - - - - 

[১.১.২] এরএ টিদভয  ভারক বায রদ্ধান্ত 

ফাস্তফারয়ত 
% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[১.১.৩] ২০১৮-১৯ অথ যফছদযয ফারল যক 

কভ যম্পাদন চুরিয মূল্যায়ণ প্ররতদফদন উর্ব্যতন 

কর্তযদক্ষয রনকট দারখর 

তারযখ ০.৫ ২৪ জুরাই,  

২০১৯ 

২৯ জুরাই, 

২০১৯ 

 

৩০জুরাই, 

২০১৯ 

৩১ জুরাই, 

২০১৯ 

০১আগে, 

২০১৯ 

[১.১.৪]  ২০১৯-২০ অথ যফছদযয ফারল যক 

কভ যম্পাদন চুরিয অধ য-ফারল যক মূল্যায়ণ 

প্ররতদফদন উর্ব্যতন কর্তযদক্ষয রনকট দারখর 

 

তারযখ 
০.৫ ১৩ জানুয়ারয 

২০২০ 

১৬জানুয়ারয 

২০২০ 

১৭জানুয়ারয 

২০২০ 

২০জানুয়ারয 

২০২০ 

২১ জানুয়ারয 

২০২০ 

[১.২] জাতীয় শুদ্ধাচায সকৌর ও তথ্য 

অরধকায ফাস্তফায়ন 

[১.২.১] জাতীয় শুদ্ধাচায কভ যরযকল্পনা 

ফাস্তফারয়ত 
% 

১.০ 
১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ - 

[১.৩] অরবদমাগ প্ররতকায ব্যফস্থা 

ফাস্তফায়ন 

[১.৩.১] রনরদ যষ্ট ভদয়য ভদে অরবদমাগ 

রনস্পরত্তকৃত 

% ০.৫ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% 

- 

[১.৩.২] অরবদমাগ রনস্পরত্ত াংক্রান্ত ভারক 

প্ররতদফদন উর্ধ্যতন অরপদ দারতরকৃত 

াংখ্যা ০.৫ 12 11 10 9 

- 



9 

 

[১.৪] সফা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

ারনাগাদকযণ ও ফাস্তফায়ন 

[১.৪.১] সফা প্রদান প্ররতশ্রুরত ারনাগাদকৃত % ১ ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[১.৪.২] রনধ যারযত ভদয় দত্রভারক ফাস্তফায়ন 

প্ররতদফদন উর্ধ্যতন অরপদ দারখরকৃত 

াংখ্যা ০.৫ ৪ ৩ ২ - 
- 

[১.৪.৩] সফাগ্রীতাদদয ভতাভত রযফীক্ষণ 

ব্যফস্থা চালুকৃত 
তারযখ ০.৫ 

৩১          

রডদম্বয 

২০১৯ 

১৫ 

জানুয়ারয 

২০২০ 

০৭ 

সপব্রুয়ারয 

২০২০ 

১৭ 

সপব্রুয়ারয 

২০২০ 

২৮ 

সপব্রুয়ারয 

২০২০ 

[২] কভ যম্পাদদন 

গরতীরতা আনয়ন ও 

সফায ভান বৃরদ্ধ 

৮ 

[২.১] ই-পাইররাং দ্ধরত ফাস্তফায়ন 

[২.১.১] কর াখায় ই-নরথ ব্যফায % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

[২.১.২] ই-পাইদর নরথ রনস্পরত্তকৃত % ১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ 

[২.১.৩] ই-পাইদর ত্র জাযীকৃত % ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

[২.২] উদ্ভাফনী উদদ্যাগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প 

ফাস্তফায়ন 

[২.২.১] ন্যযনতভ একটি উদ্ভাফনী উদদ্যাগ/ক্ষুদ্র 

উন্নয়ন প্রকল্প চালুকৃত 

তারযখ ১ ১১ভাচ য, ২০২০ ১৮ভাচ য, 

২০২০ 

২৫ভাচ য,  

২০২০ 

১এরপ্রর, 

২০২০ 

৮ এরপ্রর, 

২০২০ 

[২.৩] রআযএর শুরুয ২ ভা পূদফ য 

াংরিষ্ট কভ যচাযীয রআযএর ও ছুটি 

নগদায়নত্র জাযী কযা 

[২.৩.১] রআযএর আদদ জারযকৃত % ১.০ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[২.৩.২] ছুটি নগদায়ন ত্র জারযকৃত % ১.০ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[২.৪] তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকযণ [২.৪.১] অরপদয কর তথ্য ারনাগাদকৃত % ২ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩] আরথ যক ও ম্পদ 

ব্যফস্থানায উন্নয়ন 
৬ 

[৩.১] ফাদজট ফাস্তফায়দন উন্নয়ন 

[৩.১.১] ফাদজট ফাস্তফায়ন রযকল্পনা প্রণীত তারযখ ১ 
১৬ আগে, 

২০১৯ 

২০ আগে, 

২০১৯ 

২৪ আগে, 

২০১৯ 

২৮ আগে, 

২০১৯ 

৩০ আগে, 

২০১৯ 

[৩.১.২] দত্রভারক ফাদজট ফাস্তফায়ন প্ররতদফদন 

দারখরকৃত 
াংখ্যা ১ ৪ ৩ - - - 

[৩.২] স্থাফয ও অস্থাফয ম্পরত্তয 

ারনাগাদ তাররকা প্রস্তুত কযা 
[৩.২.১] স্থাফয ম্পরত্তয তাররকা ারনাগাদকৃত তারযখ ০.৫ 

০৩  

সপব্রুয়ারয, 

২০২০ 

১১ 

সপব্রুয়ারয, 

২০২০ 

১৮ 

সপব্রুয়ারয, 

২০২০ 

২৫ 

সপব্রুয়ারয, 

২০২০ 

০৪  

ভাচ য, 

২০২০ 
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[৩.২.২] অস্থাফয ম্পরত্তয তাররকা 

ারনাগাদকৃত 
তারযখ ০.৫ 

০৩       

সপব্রুয়ারয, 

২০২০ 

১১ 

সপব্রুয়ারয, 

২০২০ 

১৮ 

সপব্রুয়ারয, 

২০২০ 

২৫ 

সপব্রুয়ারয, 

২০২০ 

০৪        

ভাচ য, 

২০২০ 

[৩.৩] অরডট আরত্ত রনস্পরত্ত কাম যক্রদভয 

উন্নয়ন 

[৩.৩.১] ব্রডীট জফাফ সপ্ররযত % ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

[৩.৩.২] অরডট আরত্ত রনস্পরত্তকৃত % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

[৩.৪] ইন্টাযদনট রফর ইউটিররটি রফর 

রযদাধ 

[৩.৪.১] রফর/রফটিরএর-এয ইন্টাযদনট রফর 

রযদারধত 

% 
১.০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

[৩.৪.২] সটররদপান রফর রযদারধত % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

[৩.৪.৩] রফদ্যযৎ রফর রযদারধত % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 
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আরভ, উরযচারক, জাতীয় ঞ্চয় রফবাগীয় কাম যারয়, যাংপুয  গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয 

জাতীয় ঞ্চয় অরধদপ্তদযয ভারযচারক- এয রনকট অেীকায কযরছ সম, এই চুরিদত ফরণ যত 

পরাপর অজযদন দচষ্ট থাকফ।  

  

আরভ ভারযচারক, জাতীয় ঞ্চয় অরধদপ্তয;  উরযচারক, জাতীয় ঞ্চয় রফবাগীয় কাম যারয়, 

যাংপুয এয রনকট অেীকায কযরছ সম, এই চুরিদত ফরণ যত পরাপর অজযদন  প্রদয়াজনীয় দমারগতা 

প্রদান কযফ।  

 

 

স্বাক্ষরযতঃ 

  

  

  

  

   

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

উরযচারক           তারযখ  

জাতীয় ঞ্চয় রফবাগীয় কাম যারয়, যাংপুয   

  

  

  

  

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

              ভারযচারক                                                                   তারযখ  

           জাতীয় ঞ্চয় অরধদপ্তয   
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াংদমাজনী-১ 

      ব্দাংদক্ষ (Acronyms) 

ক্র/নাং ব্দাংদক্ষ 

(Acronyms) 

রফফযণ 

০১ NSOMS National Savings Scheme Online 

Management System 

0২ Sip Small Improvement Project 
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াংদমাজনী - ২ 

কভ যম্পাদন সূচকমূ, ফাস্তফায়নকাযী কাম যারয়মূ এফাং রযভা দ্ধরত-এয রফফযণ 

  

ক্ররভক   

নম্বয  

 কাম যক্রভ         কভ যম্পাদন সূচক  রফফযণ ফাস্তফায়নকাযী 

ইউরনট  

রযভা দ্ধরত এফাং 

উাত্তসূত্র  

াধাযণ 

ভন্তব্য  

01  ঞ্চয় িীদভয ভােদভ 

ঞ্চয় আযণ;  

আরযত ঞ্চদয়য রযভান  ঘাটরত ফাদজদট অথ যায়দনয রনরভত্ত জাতীয় ঞ্চয় িীদভয 

ভােদভ আরযত ঞ্চদয়য াযভান;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

জাতীয় ঞ্চয় 

রফবাগীয় কাম যারয়, 

যাংপুয।   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ফারল যক কভ যম্পাদন চুরি 

ফাস্তফায়ন ম্পরকযত 

প্রভানক দত্রভারক 

অগ্রগরত প্ররতদফদন।  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

০২  

  

  

  

  

  

 প্রচায কাম যক্রভ 

রযচারনা; 

  

  

  

  

  

ব্যকদরট- এয ভােদভ প্রচায 

কাম যক্রভ রযচারনা;  

জাতীয় ঞ্চয় িীভমূদয সুরফধামূ পুরস্তকা আকাদয 

প্রকা কযা;  

  সপটুন- এয ভােদভ প্রচায 

কাম যক্রভ রযচারনা; 

অরপগু, সরভনায কক্ষ ও প্ররক্ষণ কদক্ষ জাতীয় ঞ্চয় 

িীভমূদয সুরফধামূ সপস্টুন আকাদয প্রকা কযা;  

 সরভনায-রদম্পারজয়াভ, সভরা 

ও প্রদ যনীয আদয়াজন কযা; 

জনগণদক রযপূণ যবাদফ ঞ্চয় িীভ ম্পদকয ধাযণা সদওয়ায 

জন্য  সরভনায-রদম্পারজয়াভ, সভরা ও প্রদ যনীয আদয়াজন 

কযা; 

করকাযখানা যকারয, আধা-

যকরয, স্বায়ত্বারত, আধা 

স্বয়ত্বারত প্ররতষ্ঠাদন উদ্বুদ্ধকযণ 

কাম যক্রভ রযচারনা;  

াধাযণত করকাযখানা, যকারয, আধা-যকরয, 

স্বায়ত্বারত, আধা স্বয়ত্বারত প্ররতষ্ঠাদন চাকুযীযত 

কভ যকতযা-কভ যচাযীবৃি ভদয়য অবাদফ এফাং ঠিক তথ্য না 

াওয়ায কাযদণ ঞ্চয় ম্পদকয সতভন ধাযণা থাদক না; 

তাই ঞ্চয় প্তা ারনকাদর ঞ্চদয়য সুরফধা ম্পদকয 

তাদদযদক জানাদনা এফাং উত্তভ সফা সদওয়ায ব্যাাদয 

অফরত কযা য়;   

 গ্রাভীন জনদদ উঠান দফঠদকয 

আদয়াজন; 

গ্রাদভয প্রতযন্ত অঞ্চদরয জনদগারষ্ঠদক ঞ্চদয়য াদথ ম্পৃি 

কযা;  

রক্ষা প্ররতষ্ঠান সকরিক 

উদ্বুদ্ধকযণ; 

রক্ষাথীদদয ভাদঝ ঞ্চদয়য গুরুত্ব তুদর ধযা;  

 ০৩ 

  

  

  

  

  

প্ররক্ষণ কাম যক্রভ 

রযচারনা কযা;  

  

  

  

  

ঞ্চয় িীদভয 

রফরধভারা/নীরতভারা রফলায়ক;  

ঞ্চয় িীদভয রফরধ-রফধান রনদয় ব্যাাংক, ডাকঘয ও ঞ্চয় 

ব্যযদযায কভ যকতযা/কভ যচাযীদদয ভাদঝ প্ররক্ষদণয আদয়াজন 

কযা;  

ফারল যক কভ যম্পাদন চুরি 

ফাস্তফায়ন াংক্রান্ত প্ররক্ষণ; 

 ফারল যক কভ যম্পাদন চুরি ঠিকবাদফ ফাস্তফায়দন 

কভ যকতযা/কভ যচাযীদদয ভাদঝ প্ররক্ষদণয আদয়াজন কযা; 

জাতীয় শুদ্ধাচায সকৌর 

ফাস্তফায়ন াংক্রান্ত প্ররক্ষণ; 

জাতীয় শুদ্ধাচায সকৌর ফাস্তফায়দনয জন্য 
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  কভ যকতযা/কভ যচাযীদদয ভাদঝ প্ররক্ষদণয আদয়াজন কযা;     

  

  

উদ্ভাফনী উদদ্যাগ কভ যরযকল্পনা 

ফাস্তফায়ন াংক্রান্ত প্ররক্ষণ; 

উদ্ভাফনী উদদ্যাগ কভ যরযকল্পনা ফাস্তফায়দনয রনরভত্ত 

কভ যকতযা/কভ যচাযীদদয ভাদঝ প্ররক্ষদণয আদয়াজন কযা;   

অরপ ব্যফস্থানা াংক্রান্ত 

প্ররক্ষণ;  

অরপদয কাজ-কভ য মথামথবদফ ম্পাদদনয জন্য 

কভ যকতযা/কভ যচাযীদদয ভাদঝ প্ররক্ষদণয আদয়াজন কযা;   

এরডরজ/তথ্য ও সমাগাদমাগ 

প্রযুরি াংক্রান্ত প্ররক্ষণ; 

এরডরজ/তথ্য ও সমাগাদমাগ প্রযুরি ঠিকবাদফ 

ফাস্তফায়দনয জন্য কভ যকতযা/কভ যচাযীদদয ভাদঝ প্ররক্ষদণয 

আদয়াজন;   

 ০৪  দাপ্তরযক কাদজয 

গরতীরতা বৃরদ্ধকযণ; 

ভরন্বত ভারক রফরনদয়াগ 

রফফযণী সপ্রযণ ও াংযক্ষণ; 

ঞ্চয় িীভমূদয রফরনদয়াগ রফফযণী অধস্তন অরপ সথদক 

মথাভদয় াংগ্র কদয সযরজষ্টাদয এরি কদয াংযক্ষদণয 

ব্যফস্থা কযা এফাং রাদফয ভন্বয় কদয উদ্ধযতন কর্তযদক্ষয 

রনকট মথাভদয় সপ্রযদণয ব্যফস্থা কযা;  

ভরন্বত ভারক ব্যয় রফফযণী 

সপ্রযণ ও াংযক্ষণ; 

প্রধান অরপ কর্তযক ফযােকৃত ফাদজট- সথদক প্ররতভাদ 

অরপ রযচারনা রনরভত্ত ব্যয় রফফযণী অধস্তন অরপ সথদক 

মথাভদয় াংগ্র কদয সযরজষ্টাদয এরি কদয াংযক্ষদণয 

ব্যফস্থা কযা এফাং উদ্ধযতন কর্তযদক্ষয রনকট মথাভদয় 

সপ্রযদণয ব্যফস্থা কযা; 

দত্রভারক ভন্বয় বা সেক-

সারল্ডাযদদয াদথ বায 

আদয়াজন কযা; 

রফবাগীয় ও সজরা ম যাদয়য কাদজয মূল্যায়ন এফাং 

রফরনদয়াগকাযীদদয সুরফধা ও অসুরফধা জানায জন্য 

সেকদাল্ডাযদদয াদথ দত্রভারক ভন্বয় বায আদয়াজন 

কযা; 

অরধনস্থ কর অরপদয ইদভর 

ব্যফায রনরিতকযণ; 

জাতীয় ঞ্চয় রফবাগীয় কাম যারয় অরধনস্থ কর 

কভ যকতযাদদয দাপ্তরযক কাদজ ইদভর ব্যফায রনরিত কযদত 

দফ; 

অরধনস্থ ঞ্চয় ব্যযদযামূদ 

National Savings 

Scheme Online 

Management 

System এয ব্যফায 

রনরিকযণ;  

রফবাদগয রনয়ন্ত্রণাধীন অরপ/ব্যযদযামূদ National 

Savings Scheme Online 

Management System ব্যফায রনরিতকযণ; 

রফবাগীয় অরপদ পদটাকর 

সভরন প্রারপ্তয উদদ্যাগ গ্রণ;  

রফবাগীয় অরপদ পদটাকর সভরন প্রারপ্তয রদক্ষয 

প্রদয়াজনীয় উদদ্যাগ গ্রণ কযা;  
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াংদমাজনী-৩ 

কভ যম্পাদন রক্ষযভাত্র অজযদনয সক্ষদত্র ভাঠ ম যাদয়য অন্যান্য কাম যারদয়য রনকট সূরনরদ যষ্ট চারদা 

  

প্ররতষ্ঠাদনয  

নাভ   

াংরিষ্ট কাম যক্রভ    কভ যম্পাদন সূচক  উি প্ররতষ্ঠাদনয রনকট 

চারদা/প্রতযাা   

চারদা/প্রতযাায সমারিকতা প্রতযাা পূযণ না দর 

ম্ভাব্য প্রবাফ  

 জাতীয় ঞ্চয় 

অরধদপ্তয  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ঞ্চয় িীদভয ভােদভ 

ঞ্চয় আযণ;  

আরযত ঞ্চদয়য রযভান    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রদয়াজনীয় ফাদজট, 

ররজরষ্টক াদ যাট ও 

প্রারনক অনুদভাদন। 

  

  

  

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রদয়াজনীয় ফাদজট, ররজরষ্টক 

াদ যাট ও প্রারনক অনুদভাদন 

ছাড়া াংরিষ্ট কাম যক্রভ 

রযচারনা কযা ম্ভফ দফ না।  

  

  

  

  

 

  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

াংরিষ্ট কাম যক্রভ 

রযচারনা কযদত দফ 

এফাং সকৌরগত উদেশ্য 

পূযণ ম্ভফ দফ না।  

  

  

  

  

 প্রচায কাম যক্রভ 

রযচারনা; 

  

  

  

  

  

ব্যকদরট- এয ভােদভ প্রচায কাম যক্রভ রযচারনা;  

  সপটুন- এয ভােদভ প্রচায কাম যক্রভ রযচারনা; 

 সরভনায-রদম্পারজয়াভ, সভরা ও প্রদ যনীয আদয়াজন কযা; 

 রফবাগীয় রনয়ন্ত্রণাধীন অরপদয ভােদভ ঞ্চয় অরবমান রযচারনা 

কযা; 

প্ররক্ষণ কাম যক্রভ 

রযচারনা কযা;  

  

  

  

  

  

ঞ্চয় িীদভয রফরধভারা/নীরতভারা রফলায়ক;  

ফারল যক কভ যম্পাদন চুরি ফাস্তফায়ন াংক্রান্ত প্ররক্ষণ; 

জাতীয় শুদ্ধাচায সকৌর ফাস্তফায়ন াংক্রান্ত প্ররক্ষণ; 

উদ্ভাফনী উদদ্যাগ কভ যরযকল্পনা ফাস্তফায়ন াংক্রান্ত প্ররক্ষণ; 

অরপ ব্যফস্থানা াংক্রান্ত প্ররক্ষণ;  

এরডরজ/তথ্য ও সমাগাদমাগ প্রযুরি াংক্রান্ত প্ররক্ষণ; 

 দাপ্তরযক কাদজয 

গরতীরতা বৃরদ্ধকযণ; 

দত্রভারক ভন্বয় বা সেক-সারল্ডাযদদয াদথ বায আদয়াজন 

কযা; 

অরধনস্থ কর অরপদয ইদভর ব্যফায রনরিতকযণ; 

অরধনস্থ ঞ্চয় ব্যযদযামূদ National Savings Scheme 

Online Management System এয ব্যফায 

রনরিকযণ;  

রফবাগীয় অরপদ পদটাকর সভরন প্রারপ্তয উদদ্যাগ গ্রণ;  

  

 


