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আইিসিব ক�ািপটাল �ােনজেম� িলিমেটড এর কম �স�াদেনর সািব �ক িচ� 
(Overview of the performance of ICB Capital Management Limited) 

 

সা�িতক অজ�ন, চ�ােল� এবং ভিব�ৎ পিরক�না 

 সা�িতক বছরস�েহর (২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯, ২০১৯-২০) �ধান অজ�নস�হঃ 
 

১. িনজ� প�েকােষর মা�েম �াইমাির ও �সেক�াির মােক�ট হেত �য় �ায় ২৯০.০০ �কা� টাকা; 

২. িবগত ৩ বছের ৯৩৫ � ন�ন নন-িডসি�শনারী িবিনেয়াগ িহসাব �খালা; 

৩. �হাি�ং �কা�ািনর �দনা-পাওনা িনয়িমতভােব পিরেশােধর পাশাপািশ �িঁজবাজাের �িত�� �� 

িবিনেয়াগকারীেদর সহায়তা তহিবল হেত �হীত ঋেণর আসল ও �দ যথাসমেয় পিরেশাধ;  

৪. �িঁজবাজাের গিতশীলতা �ি�েত িনে�া� �সবা/ি�ম চা�করণ: 

ক) িনজ� উে�ােগ িনধ �ািরত সমেয় আেরািপত �েদর ৮০% মও�ফ �িবধার আওতায় ৩১৯৬� িবিনেয়াগ 

িহসােব ৯৪.৬০ �কা� টাকা এবং সেব �া� ১০০% �দ মও�ফ �িবধার আওতায় ৩৮০৪� িবিনেয়াগ িহসােব �মাট 

১১১.০৭ �কা� টাকা িরেবট �িবধা �দান; 

খ) িবিনেয়াগ িহসাব �খালার জ� ��তম আমানত ১০,০০০.০০ টাকা হেত কিমেয় ৫,০০০.০০ টাকা, মািজ�ন 

ঋেণর িবপরীেত �েদর হার ১৫% �থেক ১৪% এ িনধ �ারণ, প�েকাষ �ব�াপনা িফ ১% �থেক কিমেয় ০.৫০% 

এ এবং �শয়ার �য়-িব�েয়র ��ে� ��াকােরজ কিমশন ০.৪০ টাকা হেত কিমেয় ০.৩৫ টাকায় িনধ �ারণ; 

গ) িবিনেয়াগ িহসাবধারীগণেক এসএমএস এর মা�েম �শয়ার �য়-িব�য় �িবধা �দােনর পাশাপািশ হালনাগাদ 

ত� সরবরাহকরণ; 

ঘ) িবিনেয়াগ িহসাবধারীগণেক িডএসই অ�াপ� এর মা�েম �শয়ার �য়-িব�য় কায ��েম সরাসির অংশ�হেণর 

�েযাগ �ি�করণ;  
 

৫. িবগত িতন বছের �মাট ৪৫ জন কম �কত�া/কম �চারীেক �িশ�ণ �দান; 

৬. ০৭� �কা�ািন ক��ক ই���ত বে�র �াি�, ০১� �কা�ািনর িমউ�য়�াল ফাে�র �াি� এবং ০৩� �কা�ািন 

ক��ক ই���ত িমউ�য়�াল ফাে�র �াি� ও কাে�ািডয়ান িহেসেব দািয়� পালন। এছাড়া ২৯� �কা�ািনর �লধন �ি� 

সং�া� কােজ ই�� �ােনজার িহেসেব দািয়� পালন এবং ১৫� �কা�ািনেক �ায় ১২৯.০০ �কা� টাকার অবেলখন 

সহায়তা �দান। 
 

 সম�া এবং চ�ােল�স�হঃ 
 

 �িঁজবাজাের �াংক ও সমমােনর আিথ �ক �িত�ানস�েহর �মবধ �মান �িতেযািগতা; 

 িবিভ� িনয়�ণ বিহ� �ত কারেণ �িঁজবাজাের �াপক উ�ান পতন; 

 িবিনেয়াগ িহসােব আমানত সং�হ;  

 বাজার পিরি�িতর কারেণ মািজ�ন ঋণ আদােয় �িতব�কতা; 

 উ�ত ত� ��ি�র সােথ ধারাবািহকতা না থাকা; ও 

 �বেদিশক �িশ�ণ �াি�র সীমাব�তা। 

 

 

 

১ 



 ভিব�ৎ পিরক�নাঃ 
 

 �বসা স�সারেণর অংশ িহেসেব Corporate Counseling, Project Counseling, Pre-

investment studies, Capital Restructuring, Corporate Secretarial Services, 

Credit Syndication and Project Finance, Mergers & Acquisition, Fixed Deposit 

Broking, Venture Capital �বসাস�হ চা� করা; 

 �িঁজবাজাের ি�িতশীলতা ও উ�য়েন সেব �া� ��� �দান, িবিনেয়াগ ��� স�সারণ ও িবিনেয়ােগ উৎসািহত 

করার লে�� �� িবিনেয়াগকারীেদর মে� িবিভ� রকেমর �েণাদনা �ঘাষণা; 

 িবভাগীয় ও ����ণ � বািণিজ�ক শহরস�েহ পয �ায়�েম শাখা চা�র পিরক�না। 

 

২০২১-২২ অথ �বছেরর স�া� অজ�নস�হ 
 

 িসিকউির�েজর সরবরাহ �ি�র িনিম� �মৗলিভি� স�� সরকাির ও �বসরকাির �কা�ািনস�হেক �িঁজবাজাের 

তািলকা�ি�র জ� উ�ু�করণ; 

 নন-ফাে�ড আয় িহেসেব ই�� �ােনজেম� (সরকাির এবং �বসরকাির খাত), �াি� এবং কাে�ািডয়ান কায ��ম 

�জারদারকরণ�ব �ক আয় �ি�করণ; 

 ��তম এক� ন�ন শাখা কায �ালয় চা�করেণর �ব�া �হণ; 

 �হাি�ং �কা�ািনেক লভ�াংশ �দান; 

 �স�ালাইজড ইি�ে�েটড সফটওয়�ার এর মা�েম �াহক �সবা সহজীকরণ এবং অভ��রীণ কম �দ�তা �ি�করণ; 

 মািজ�ন ঋণ খােত িবতরণ ও আদায় এর ল��মা�া অজ�ন;  

 কম�কত�া/কম �চারীেদর �কা�ািনর কায ��ম, ��াচার, কেপ �ােরট গভ��া� এবং অ�া� িবিধ-িবধান সংি�� 

িবিভ� �িশ�ন �দান; 

 �িত�� �� িবিনেয়াগকারীেদর �দ মও�ফ �িবধা �দান চলমান রাখা; 

 �য সকল মািজ�ন িবিনেয়াগ িহসােব িব�মান স�দ ঘাটিত অব�া হেত উ�রন স�ব নয়, �স সকল মািজ�ন 

িহসােব অনাদায়ী মািজ�ন ঋণ অবেলাপন কের িবিনেয়াগ িহসাবস�হ অবসায়ন করার পদে�প �হণ; এবং 

 িবিনেয়াগকারীেদর িফ�াি�য়াল িলটােরিস �িশ�ণ �দােনর মা�েম িবিনেয়াগ সং�া� সেচতনতা �ি�েত 

সহায়তা করা। 
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��াবনা 
 

 
 

আইিসিব ক�ািপটাল �ােনজেম� িলঃ-এর �ািত�ািনক দ�তা �ি�, ��তা ও জবাবিদিহ �জারদার করা, �শাসন 

সংহতকরণ এবং স�েদর যথাযথ �বহার িনি�তকরেণর মা�েম �পক� ২০২১ এর যথাযথ বা�বায়েনর লে��- 

 

 

 

 �ধান িনব �াহী কম �কত�া, আইিসিব ক�ািপটাল �ােনজেম� িলিমেটড (আইিসএমএল) 

 

 

এবং 

 

 
�ব�াপনা পিরচালক, ইনেভ�েম� কেপ �ােরশন অব বাংলােদশ এর মে� ২০২১ সােলর আগ� মােসর 

০৫ তািরেখ এই বািষ �ক কম �স�াদন �ি� �া�িরত হেলা। 

 

 

 

এই �ি�েত �া�রকারী উভয়প� িন�িলিখত িবষয়স�েহ স�ত হেলনঃ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

৩ 



�সকশন-১ 
 

আইিসিব ক�ািপটাল �ােনজেম� িলঃ (আইিসএমএল)-এর �পক� (Vision), অিভল�� (Mission), �কৗশলগত 
উে��স�হ (Strategic Objectives) এবং কায �াবিল (Functions) 

১.১ �পক� (Vision): 

��ু �বসািয়ক নীিত এবং আদেশ �র িভি�েত শীষ ��ানীয় মােচ �� �াংকার িহেসেব সফল ও অ�করণীয় �সবা �দানকারী 

�িত�ান িহেসেব গেড় ওঠা। 
 

১.২ অিভল�� (Mission): 

�িঁজবাজাের �মাগত �িত�লতা �রীকরেণর মা�েম �াহক বা�ব দ� মােচ �� �াংিকং �সবা �দােনর �ারা িনেজেক 

এক� শীষ ��ানীয় সাথ �ক মােচ �� �াংিকং �িত�ান িহেসেব �িতি�ত করা। 
 

১.৩ কম �স�াদেনর ���: 
 

 িবিনেয়ােগর ��� স�সারণ, স�য় সং�হ এবং মােচ �� �াংিকং কায ��েমর মা�েম কায �কর �িঁজবাজার উ�য়ন; 

 ঋেণর মান উ�য়ন; 

 �িঁক �াস ও আিথ �ক িভি� শি�শালীকরণ; 

 অভ��রীণ ��ি� �ব�া উ�য়েনর মা�েম কম �দ�তা ও �াহক �সবার মান �ি�। 
 

     ১.৩.১ �শাসন ও সং�ার�লক কম �স�াদেনর ���: 

১. দা�িরক কম �কাে� ��তা �ি� ও জবাবিদিহ িনি�তকরণ; 

২. কম �স�াদেন গিতশীলতা আনয়ন ও �সবার মান �ি�; 

৩. আিথ �ক ও স�দ �ব�াপনার উ�য়ন। 

     ১.৩.২ �শাসন ও সং�ার�লক কায ��ম �জারদারকরণ: 

১. জাতীয় ��াচার �কৗশল; 

২. ই-গভ��া� ও উ�াবন; 

৩. �সবা �দান �িত�িত; 

৪. অিভেযাগ �িতকার �ব�া; 

৫. ত� অিধকার। 
 

১.৪ কায �াবিল (Function): 

 �শয়ার, িডেব�ার, ব�, আইিপও, িরিপট পাবিলক অফািরং ও রাইট �শয়ার ই��েত আ�াররাইট করা; 

 ই�� �ােনজেম�; 

 ই��য়ার ও িবিনেয়াগকারীগণেক আিথ �ক �নগ �ঠন/�নিব ��াস এবং কেপ �ােরট অ�াডভাইজির সািভ �সসহ অ�া� পরামশ � 

�দান করা; 

 ই��ই� পা� �িসেপশনসহ ��সেম� �শয়ার ও িডেব�ার �য় করা; 

 সরকােরর িবরা�ীয়করণ কম ��চীেত পরামশ � �সবা �দান করা; 

 িলেয়ন/অ�া�াইজাল �াংক িহেসেব ইইএফ/ইএসএফ ফা� স�েক� িবিভ� �কা�ািনেক পরামশ � �সবা �দান করা; 

 িবিনেয়াগ (নন-িডসে�শনাির ও িডসে�শনাির) ি�েমর অধীেন িবিনেয়াগ িহসাব পিরচালনা করা; 

 �িঁজবাজার সংি�� অ�া� কায �াবিল স�াদন। 

 

৪



 

�সকশন-২ 
িবিভ� কায ��েমর �ড়া� ফলাফল/�ভাব (Outcome/Impact) 

 

�ড়া� ফলাফল/�ভাব 

(Outcome/Impact) 

কম �স�াদন �চকস�হ 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

��ত অজ�ন 

ল��মা�া 

২০২১-২২ 

�ে�পন 
িনধ �ািরত ল��মা�া অজ�েনর ��ে� 

�যৗথভােব দািয়��া� 

ম�ণালয়/িবভাগ/সং�াস�েহর নাম 

উপা� �� 

(Source 

of Data) 
২০১৯-২০ 

২০২০-২১ 

(মাচ �, ২০২১ 

পয ��)* 

২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

�িঁজবাজাের িসিকউির�েজর 

চািহদা ও �যাগােনর ভারসা� 

র�ায় সহায়তাকরণ  

িনজ� �পাট �েফািলও 

এবং 

িবিনেয়াগকারীগেণর  

�পাট �েফািলওর মা�েম 

�িঁজবাজাের িবিনেয়াগ 

�কা� 

টাকা 
৩৫৭.৯৪ ৬৩৩.৫৩ ৪২৭.০০ ৪৮০.০০ ৫৪০.০০ 

�পাট �েফািলও �ােনজেম� 

িডপাট �েম� ও ইনেভ�র� 

িডপাট �েম� 

বািষ �ক 

�িতেবদন ও 

বািষ �ক 

কম �স�াদন 

�ি� 

ই�� �ােনজেম� ও 

আ�াররাই�ং  
সং�া ১৪ ৬ ২ ৩ ৪ 

আ�াররাই�ং এ� ই�� 

�ােনজেম� িডপাট �েম�  

িবিনেয়ােগর ��� স�সারণ 
ন�ন িবিনেয়াগ িহসাব 

�খালা 

সং�া 
২৮৭ ৭৯০ ২৭৫ ৩০০ ৩২৫ ইনেভ�র� িডপাট �েম� 

 

*সামিয়ক (Provisional) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৫ 



 

�সকশন-৩ 

কম �স�াদন পিরক�না 
   কম �স�াদেনর ���স�হ (েমাট মান-৭০) 

কম �স�াদেনর 
��� 

কম �স�াদন 
��ে�র মান 

কায ��ম 
 

কম �স�াদন �চক 
গণনা 
প�িত 

একক  
কম �স�াদন 

�চেকর 
মান  

ল��মা�া/ 
িনণ �ায়ক 

২০২০-২১ 

অজ�ন 
(৩১.০৩.২০২১ 

পয ��) 

ল��মা�া/িনণ �ায়ক ২০২১-২২ 
(Target/Criteria Value for FY 2021-22)  �ে�পণ 

(Projection) 
২০২২-২৩ 

�ে�পণ 
(Projection) 

২০২৩-২৪ 

অসাধারণ 

(Excellent) 

 

অিত উ�ম 

(Very Good) 

উ�ম 
(Good) 

চলিত মান 
(Fair) 

চলিত মােনর িনে� 
(Poor) 

 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

(১) 
িবিনেয়ােগর 
��� 
স�সারণ, 
স�য় সং�হ 
ও মােচ �� 
�াংিকং 
কায ��েমর 
মা�েম 
কায �কর 
�িঁজবাজার 
উ�য়ন। 

৫৫ 

(১.১) 
�িঁজবাজাের 
িসিকউির�েজর 
চািহদা ও 
�যাগােনর 
ভারসা� র�ায় 
সহায়তাকরণ 

(১.১.১) 
িবিনেয়ােগর 
পিরমাণ (িনজ� 
�পাট �েফািলও) 

সমি� 
�কা�  
টাকা 

6 ৭৫.০০ ৬৬.১১ ৭৭.০০ ৬৯.৩০  ৬১.৬০  ৫৩.৯০  ৪৬.২০  ৮০.০০ ৯০.০০ 

(১.১.২) 
িবিনেয়াগকারীগেণর 
িবিনেয়াগ (ই��ই� 
ও মািজ�ন ঋণসহ)    

সমি� 
�কা�  
টাকা 

6 ৩০০.০০ ৫৬৭.৪২ ৩৫০.০০ ৩১৫.০০  ২৮০.০০  ২৪৫.০০  ২১০.০০  ৪০০.০০ ৪৫০.০০ 

(১.১.৩) �ক 
এ�েচ�স�েহ 
�লনেদেনর পিরমাণ 
(িনজ� 
�পাট �েফািলও + 
িবিনেয়াগ িহসাব) 

সমি� 
�কা�  
টাকা 

10 ৭০০.০০ ১১৭৯.৫০ ৮০০.০০ ৭২০.০০  ৬৪০.০০  ৫৬০.০০  ৪৮০.০০  ৮৫০.০০ ৯০০.০০ 

(১.২) 
িবিনেয়াগকারীর 
সং�া �ি� 

(১.২.১) ন�ন িবও/ 
িবিনেয়াগ িহসাব 
�খালা 

সমি� সং�া 6 ২৭০ ৭৯০ ২৭৫ ২৫০ ২২০  ২০০  ১৮০  ৩০০ ৩২৫ 

(১.৩) মােচ �� 
�াংিকং কায ��ম 
পিরচালনা 

(১.৩.১) ই�� 
�ােনজেম� ও 
আ�াররাই�ং 

সমি� 
সং�া 
সং�া 

6 ৬ ৫ ২ ১ - - - ৩ ৪ 

(১.৪) �াি� ও 
কাে�ািডয়ান 

(১.৪.১) �াি� ও 
কাে�ািডয়ান 

সমি� 
সং�া 
সং�া 

6 ২ ৪ ৩ ২ ১ - - ৪ ৫ 

(১.৫) িবিনেয়ােগ 
ঋণ সহায়তাকরণ 

(১.৫.১) মািজ�ন ঋণ 
িবতরণ 

সমি� 
�কা�  
টাকা 

7 ২০৫.০০ ৫৪০.১৫ ২৭০.০০ ২৪০.০০ ২২০.০০ ২০০.০০ ১৭০.০০ ৩০০.০০ ৩৫০.০০ 

(১.৬) ঋণ আদায় 
(১.৬.১) মািজ�ন ঋণ 
আদায় 

সমি� 
�কা�  
টাকা 

8 ২৮১.০০ ৫৫৩.৩৮ ২৭৫.০০ ২৫০.০০ ২২৫.০০ ২০০.০০ ১৭৫.০০ ৩২৫.০০ ৩৫০.০০ 

(২) ঋেণর 
মান উ�য়ন 

৫ 
(২.১) ��িণ�ত 
ঋণ আদায় 

(২.১.১) ঋণ 
আদােয়র পিরমাণ 

সমি� 
�কা�  
টাকা 

5 ৭.০০ ১১.৬১ ৮.০০ ৭.২০ ৬.৪০ ৫.৬০ ৪.৮০ ৮.০০ ৮.০০ 

(৩) �িঁক �াস 
ও আিথ �ক 
িভি� 
শি�শালীকরণ 

১০ 
(৩.১) �েয়াজনীয় 
�িভশন সংর�ণ 

(৩.১.১) সংরি�ত 
�িভশেনর হার  

সমি� % 10 ৮০% ৯০% ৮৫% ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ ৯০% ৯৫% 

৬ 



 

কম �স�াদেনর 

��� 

কম �স�াদেনর 

��ে�র নাম 
কায ��ম কম �স�াদন �চক গণনা প�িত একক 

কম �স�াদন 

�চেকর মান 

��ত অজ�ন 

২০১৯-২০ 

��ত অজ�ন* 

২০২০-২১ 

ল��মা�া/িনণ �ায়ক ২০২১-২২ 

�ে�পণ 

২০২২-২০২৩ 

�ে�পণ 

২০২৩-২০২৪ 
অসাধারণ অিত উ�ম উ�ম 

চলিত 

মান 

চলিত মােনর 

িনে� 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

�শাসন ও সং�ার�লক কম �স�াদেনর ��� 

[১] �শাসন ও 

সং�ার�লক 

কায ��েমর 

বা�বায়ন 

�জারদারকরণ 

৩০ 

[১.১] ��াচার 

কম �পিরক�না বা�বায়ন 

[১.১.১] ��াচার 

কম �পিরক�না বা�বািয়ত 
�ম�ি��ত �া� ন�র ১০ 

         

[১.২] ই-গভ��া�/ উ�াবন 

কম �পিরক�না বা�বায়ন 

[১.২.১] ই-গভ��া�/ 

উ�াবন কম �পিরক�না 

বা�বািয়ত 

�ম�ি��ত �া� ন�র ১০ 

         

[১.৩] অিভেযাগ �িতকার 

কম �পিরক�না বা�বায়ন 

[১.৩.১] অিভেযাগ 

�িতকার কম �পিরক�না 

বা�বািয়ত 

�ম�ি��ত �া� ন�র ৪ 

         

[১.৪] �সবা �দান 

�িত�িত কম �পিরক�না 

বা�বায়ন 

[১.৪.১] �সবা �দান 

�িত�িত কম �পিরক�না 

বা�বািয়ত 

�ম�ি��ত �া� ন�র ৩ 

         

[১.৫] ত� অিধকার 

কম �পিরক�না বা�বায়ন 

[১.৫.১] ত� অিধকার 

কম �পিরক�না বা�বািয়ত 
�ম�ি��ত �া� ন�র 

৩          

৭ 



 

আিম, �ধান িনব �াহী কম �কত�া, আইিসিব ক�ািপটাল �ােনজেম� িলিমেটড, আইিসিবর �ব�াপনা পিরচালেকর িনকট 
অ�ীকার করিছ �য, এই �ি�েত বিণ �ত ফলাফল অজ�েন সেচ� থাকব। 
 
 

 

 

আিম, �ব�াপনা পিরচালক, ইনেভ�েম� কেপ �ােরশন অব বাংলােদশ, �ধান িনব �াহী কম �কত�া, আইিসিব ক�ািপটাল 

�ােনজেম� িলিমেটড এর িনকট অ�ীকার করিছ �য, এই �ি�েত বিণ �ত ফলাফল অজ�েন �েয়াজনীয় সহেযািগতা �দান 

করব। 

 

 

�া�িরতঃ 

 

 

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

�ধান িনব �াহী কম �কত�া                     তািরখ ...................... ...........  
আইিসিব ক�ািপটাল �ােনজেম� িলিমেটড 
 

 

 

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

�ব�াপনা পিরচালক       তািরখ  ....................... ..........  
ইনেভ�েম� কেপ �ােরশন অব বাংলােদশ 
 

 

 

 

 

 

 
৮ 



 

সংেযাজনী-১ 

 

শ�সংে�প 

�িমক নং শ�সংে�প (Acronyms) িববরণ 

১. আইিসিব ইনেভ�েম� কেপ �ােরশন অব বাংলােদশ 

২. আইিসএমএল আইিসিব ক�ািপটাল �ােনজেম� িলঃ 

৩. িবএসইিস বাংলােদশ িসিকউির�জ অ�া� এ�েচ� কিমশন 

৪. আইিস� ইনফরেমশন এ� কিমউিনেকশন �টকেনালিজ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

৯ 



 

সংেযাজনী-২ 

কম �স�াদন �চেকর পিরমাপ প�িত 
       

�িমক 
নং 

কায ��ম কম �স�াদন �চক িববরণ বা�বায়নকারী ইউিনট 
পিরমাপ প�িত এবং 

উপা��� 
সাধারণ ম�� 

১ 

�িঁজবাজাের 
িসিকউির�েজর চািহদা 
ও �যাগােনর ভারসা� 
র�ায় সহায়তাকরণ 

িবিনেয়ােগর পিরমাণ (িনজ� 
�পাট �েফািলও) 

৭৭.০০ �কা� টাকা িবিনেয়ােগর �েচ�া �হণ। 

�পাট �েফািলও �ােনজেম� 
িডপাট �েম� এবং শাখাস�হ 
(েয সকল শাখায় িনজ� 

প�েকাষ িব�মান) 

�কা� টাকায়, বািষ �ক 
�িতেবদন এবং �কা�ািনর 

িহসাব িববরণী 
................. 

িবিনেয়াগকারীগেণর িবিনেয়াগ 
(ই��ই� ও মািজ�ন ঋণসহ) 

৩৫০.০০ �কা� টাকা িবিনেয়ােগর �েচ�া �হণ। 
ইনেভ�র�  িডপাট �েম� 

এবং শাখাস�হ 

�কা� টাকায়, বািষ �ক 
�িতেবদন এবং �কা�ািনর 

িহসাব িববরণী 
................. 

�ক এ�েচ�স�েহ �লনেদেনর 
পিরমাণ 

৮০০.০০ �কা� টাকা �লনেদেনর �েচ�া �হণ। 
ইনেভ�র�  িডপাট �েম�, 

�পাট �েফািলও �ােনজেম� 
িডপাট �েম� এবং শাখাস�হ 

�কা� টাকায় এবং বািষ �ক 
�িতেবদন 

................. 

২ 
িবিনেয়াগকারীর সং�া 
�ি� 

ন�ন িবও/িবিনেয়াগ িহসাব �খালা ২৭৫� িবিনেয়াগ িহসাব �খালার �েচ�া �হণ। 
ইনেভ�র�  িডপাট �েম� 

এবং শাখাস�হ 
সং�ায় এবং বািষ �ক 

�িতেবদন 
................. 

৩ মােচ �� �াংিকং কায ��ম ই�� �ােনজেম� ও আ�াররাই�ং 
০২� �কা�ািনর ই�� �ােনজার ও আ�াররাইটার 
িহেসেব দািয়� পালেনর �েচ�া �হণ। 

আ�াররাই�ং এ� ই�� 
�ােনজেম� িডপাট �েম� 

সং�ায় এবং বািষ �ক 
�িতেবদন 

................. 

৪ �াি� ও কাে�ািডয়ান �াি� ও কাে�ািডয়ান 
০৩� �কা�ািনর �াি� ও কাে�ািডয়ান িহেসেব 
দািয়� পালেনর �েচ�া �হণ। 

�াি� এ� কাে�ািডয়ান 
িডপাট �েম� 

সং�ায় এবং বািষ �ক 
�িতেবদন 

………... 

৫ 
িবিনেয়ােগ ঋণ 
সহায়তাকরণ 

মািজ�ন ঋণ িবতরণ মািজ�ন ঋণ খােত ২৭০.০০ �কা� টাকা িবতরণ এবং 
২৭৫.০০ �কা� টাকা আদােয়র �চ�া অ�াহত রাখা। 

ইনেভ�র�  িডপাট �েম� 
এবং শাখাস�হ 

�কা� টাকায়, বািষ �ক 
�িতেবদন এবং �কা�ািনর 

িহসাব িববরণী 
.................  

৬ ঋণ আদায় মািজ�ন ঋণ আদায় 

৭ ��িণ�ত ঋণ আদায় ঋণ আদােয়র পিরমাণ 
��িণ�ত মািজ�ন ঋণ খােত ৮.০০ �কা� টাকা 
আদােয়র �েচ�া �হণ। 

ইনেভ�র�  িডপাট �েম� 
এবং শাখাস�হ 

�কা� টাকায়, বািষ �ক 
�িতেবদন এবং �কা�ািনর 

িহসাব িববরণী 
................. 

৮ 
�েয়াজনীয় �িভশন 
সংর�ণ 

সংরি�ত �িভশেনর হার ৮৫% �িভশেনর হার যথাযথভােব সংর�েণর �েচ�া 
�হণ। 

ফাই�া� এ� অ�াকাউ��  
িডপাট �েম�  

শতকরা িহেসেব, বািষ �ক 
�িতেবদন এবং �কা�ািনর 

িহসাব িববরণী 
................. 

 

 

 

 

 

 

 

১০ 



 

    জাতীয় ��াচার �কৗশল কম �পিরক�না, ২০২১-২০২২  
আইিসিব ক�ািপটাল �ােনজেম� িলঃ 

কায ��েমর নাম 
কম �স�াদন �চক 

 

�চেকর 

মান 

একক 

 

বা�বায়েনর 

দািয়��া� 

�ি�/পদ 

২০২১-২০২২ 

অথ �বছেরর 

ল��মা�া 

বা�বায়ন অ�গিত পিরবী�ণ, ২০২১-২০২২  

ম�� ল��মা�া/ 

অজ�ন 

১ম 

�কায়াট �ার 

২য় 

�কায়াট �ার 

৩য় 

�কায়াট �ার 

৪থ � 

�কায়াট �ার 

�মাট 

অজ�ন 

অিজ�ত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. �ািত�ািনক �ব�া  

১.১ �নিতকতা কিম�র সভা আেয়াজন সভা আেয়ািজত 
৪ সং�া 

�নিতকতা কিম�র 

আ�ায়ক (�ধান 

িনব �াহী কম �কত�া  ) 
৪ 

ল��মা�া ১ ১ ১ ১    

অজ�ন - - - -  

১.২ �নিতকতা কিম�র সভার িস�া� 

বা�বায়ন 

বা�বািয়ত িস�া� 
৬ % 

অ�াডিমিনে�শন 

িডপাট �েম�/শাখা 

�ধান 
৭৫% 

ল��মা�া ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজ�ন - - - -  

১.৩ �শাসন �িত�ার িনিম� অংশীজেনর 

(stakeholders) অংশ�হেণ  সভা 

অ�ি�ত সভা 

৪ সং�া 

অিতির� �ধান 
িনব �াহী কম �কত�া- 

অ�াডিমিনে��ভ 

উইং 

৪ 
ল��মা�া ১ ১ ১ ১ 

   

অজ�ন - - - -  

১.৪ ��াচার সং�া� �িশ�ণ আেয়াজন �িশ�ণ 

আেয়ািজত 
২ সং�া 

অ�াডিমিনে�শন 

িডপাট �েম� 
৪ 

ল��মা�া ১ ১ ১ ১    

অজ�ন - - - -  

১.৫ কম �-পিরেবশ উ�য়ন (�া��িবিধ 

অ�সরণ/�ওএ�ই�� অেকেজা 

মালামাল িবন�করণ/পির�ার-পির��তা 

�ি� ইত�ািদ  

উ�ত কম �-

পিরেবশ 

৩ 

সং�া  

ও 

তািরখ 

ই�াবিলশেম� 

িডপাট �েম� 

৪  

ও  

৩০.০৯.২১ 

৩১.১২.২১ 

৩১.০৩.২২ 

৩০.০৬.২২ 

ল��মা�া ১ 

ও 

৩০.০৯.২১ 

(এর মে�) 

১ 

ও 

৩১.১২.২১ 

(এর মে�) 

১ 

ও 

৩১.০৩.২২ 

(এর মে�) 

১ 

ও 

৩০.০৬.২২ 

(এর মে�) 

  ১. সম� অিফস 

পির��করণ, 
জীবা�নাশক 
��করণ, 
কম�চারীগেণর মে� ও 

�ােনটাইজার িবতরণ 
এবং অিফেসর ওয়াশ 
�মস�েহ 
হ�া�ওয়ােশর 
��ব�া এবং �েপয় 
পািনর �ব�া 
িনি�তকরণ 

২. অেকেজা মালামাল 
(কি�উটার সাম�ী, 
আসবাবপ� ইত�ািদ) 
বজ�ন/ িবনি�করণ।   

অজ�ন - - - -  

১.৬ জাতীয় ��াচার �কৗশল 

কম �পিরক�না, ২০২১-২২ ও ��মািসক 

পিরবী�ণ �িতেবদন দ�র/সং�ায় 

দািখল � �  ওেয়বসাইেট আপেলাডকরণ 

কম �পিরক�না ও 

��মািসক 

�িতেবদন 

দািখল�ত ও 

আপেলাড�ত 

 

 

 

৪ তািরখ 
অ�াডিমিনে�শন ও 

কি�উটার 

িডপাট �েম� 

২৫-০৬-২১ 

ও 

১৭-১০-২১ 

১৬.০১.২২ 

১৭.০৪.২২ 

১৭.০৭.২২ 

ল��মা�া 

২৫-০৬-২১ 

ও 

১৭-১০-২১ 

১৬.০১.২২ ১৭.০৪.২২ ১৭.০৭.২২ 

   

অজ�ন - - - - 

 

১১ 



 

কায ��েমর নাম 
কম �স�াদন �চক 

 

�চেকর 

মান 

একক 

 

বা�বায়েনর 

দািয়��া� 
�ি�/পদ 

২০২১-২০২২ 

অথ �বছেরর 
ল��মা�া 

বা�বায়ন অ�গিত পিরবী�ণ, ২০২১-২০২২  

ম�� ল��মা�া/ 

অজ�ন 

১ম 

�কায়াট �ার 

২য় 

�কায়াট �ার 

৩য় 

�কায়াট �ার 

৪থ � 

�কায়াট �ার 

�মাট 

অজ�ন 

অিজ�ত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১.৭ ��াচার �র�ার �দান এবং 

�র�ার�া�েদর তািলকা ওেয়বসাইেট 

�কাশ 

�দ� �র�ার 

৩ তািরখ 
অ�াডিমিনে�শন ও 

কি�উটার 

িডপাট �েম� 
৩০.০৬.২২ - - - - ৩০.০৬.২২ 

   

২.  �েয়র ��ে� ��াচার 

২.১ ২০২১-২২ অথ �বছেরর �য়-

পিরক�না ওেয়বসাইেট �কাশ  

�য়-পিরক�না 

ওেয়বসাইেট 

�কািশত ৪ তািরখ 

 

ই�াবিলশেম� ও 
কি�উটার 

িডপাট �েম� 

 

৩১.১২.২১ 

ল��মা�া - ৩১.১২.২১ - - 
   

অজ�ন - - - - 
 

৩. ��াচার সংি�� এবং �ন�িত �িতেরােধ সহায়ক অ�া� কায ��ম 

[৩.১] কম �চারীগেণর আচরণগত উৎকষ � 

িনি�তকরেণর লে�� কম �শালা বা 

�িশ�ন আেয়াজন 

�িশ�ণ 

আেয়ািজত  ৪ সং�া 

 

অ�াডিমিনে�শন 

িডপাট �েম� 
৪ 

ল��মা�া ১ ১ ১ ১    

অজ�ন - - - -  

[৩.২] �সবা সহজীকরণ  ন�ন এক� �সবা 

সহজীকরণ ৪ তািরখ 

ইেনােভশন �ম/ 

শাখা অিফস ও 

কি�উটার 
িডপাট �েম� 

১ 

ল��মা�া - - - ৩০.০৬.২২    

অজ�ন - - - - 
 

[৩.৩] �সবা স�াহ চা�করণ ও �দ� 

�সবা কায ��ম পিরবী�ণ 

কায ��ম 

পিরবী�ণ�ত 

৪ তািরখ অিতির� �ধান 

িনব �াহী কম �কত�া 

(অ�িডিমিনে��ভ 
উইং)/ ই�েপকশন 

এ� কেম�ােয়� 
িডপাট �েম�/ �া� 
কে�াল 

িডপাট �েম�/ 
ইনেভ�র� 

িডপাট �েম� 

৩১.০৩.২২ 

ল��মা�া - - ৩১.০৩.২২ -    

অজ�ন - - - -  

[৩.৪] �কা�ানীর �াহকেসবা স�িক�ত 

িবষেয় গণ�নানী আেয়াজন 

গণ�নানী 

আেয়ািজত 

৪ তািরখ অিতির� �ধান 

িনব �াহী কম �কত�া 
(অ�িডিমিনে��ভ 

উইং)/ ই�েপকশন 

এ� কম�ােয়� 

িডপাট �েম�/ �া� 
কে�াল 

িডপাট �েম�/শাখা 
কায �ালয়/ 

ইনেভ�র� 

িডপাট �েম� 

৩১.০৩.২২ ল��মা�া - - ৩১.০৩.২২ -    

অজ�ন     

 

১২ 



 

কায ��েমর নাম 
কম �স�াদন �চক 

 

�চেকর 

মান 

একক 

 

বা�বায়েনর 

দািয়��া� 
�ি�/পদ 

২০২১-২০২২ 

অথ �বছেরর 
ল��মা�া 

বা�বায়ন অ�গিত পিরবী�ণ, ২০২১-২০২২  

ম�� ল��মা�া/ 

অজ�ন 

১ম 

�কায়াট �ার 

২য় 

�কায়াট �ার 

৩য় 

�কায়াট �ার 

৪থ � 

�কায়াট �ার 

�মাট 

অজ�ন 

অিজ�ত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

[৩.৫] আিথ �ক �িত�ােন �ন�িত �িতেরাধ 

ও �শাসন �িত�া এবং মািনল�ািরং 

�িতেরােধ করনীয় স�েক� কম �শালা 

আেয়াজন 

কম �শালা 

আেয়ািজত 

৪ সং�া অিতির� �ধান 

িনব �াহী কম �কত�া 
(অ�ািডিমিনে��ভ 

উইং)/ 

অ�াডিমিনে�শন 

িডপাট �েম�/ 

AML/CFT 

Compliance 

Unit 

 ল��মা�া - - - ১    

অজ�ন     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

১৩ 



 

ই-গভ��া� ও উ�াবন কম �পিরক�না, ২০২১-২০২২ 
 

�ম কায ��ম কম �স�াদন �চক একক 
কম �স�াদন 
�চেকর মান 

ল��মা�া ২০২১-২২ 
অসাধারণ উ�ম চলিত মান 
১০০% ৮০% ৬০% 

০১ [১.১] ই-নিথর 
�বহার �ি� 

[১.১.১] ই-ফাইেল �নাট 
িন�ি��ত 

% ১৫ ৮০% ৭০% ৬০% 

০২ 
[২.১] ত� বাতায়ন 
হালনাগাদকরণ 

[২.১.১] ত� বাতায়েন সকল 
�সবা ব� হালনাগাদ�ত 

সং� ১০ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২] িবিভ� �কাশনা ও 
ত�ািদ ত� বাতায়েন �কািশত 

সং�া ৫ ৪ ৩ ২ 

০৩ 

[৩.১] ই-গভ��া� ও 
উ�াবন কম �পিরক�না 
বা�বায়ন 

[৩.১.১] কম �পিরক�না বা�বায়ন 
সং�া� �িশ�ন আেয়ািজত 

 ৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.২] কম �পিরক�না বা�বায়ন 
অ�গিত পয �ােলাচনা সং�া� সভা 
আেয়ািজত 

সং�া ৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.৩] কম �পিরক�নার 
অধ �বািষ �ক �-��ায়ন �িতেবদন 
উ��তন ক��পে�র িনকট ��িরত 

তািরখ ৫ ১৩.০১.২০২২ ২০.০১.২০২২ ২৭.০১.২০২২ 

০৪ [৪.১] এক� উ�াবনী 
ধারণা/�সবা 
সহিজকরণ/�� 
উ�য়ন কায ��ম 
বা�বায়ন 

[৪.১.১] এক� উ�াবনী 
ধারণা/�সবা সহজীকরণ/�� 
উ�য়ন কায ��ম বা�বািয়ত 

তািরখ ৫ ২৮.০২.২০২২ ১৫.০৩.২০২২ ১৫.০৪.২০২২ 

 
  

 

 

 

১৪ 



 

অিভেযাগ �িতকার �ব�া সং�া� কম �পিরক�না, ২০২১-২০২২ 
 

কায ��েমর 
��� 

মান কায ��ম 
কম �স�াদন 

�চক 
�মাণক একক 

কম �স�াদন 
�চেকর মান 

��ত 
অজ�ন 

২০১৯-২০ 

��ত 
অজ�ন 

২০২০-২১ 

ল��মা�া ২০২১-২২ 

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 ১৪ 

�ািত�ািনক 
�ব�াপনা 

৫ 

[১.১] অিভেযাগ িন�ি� 
কম �কত�ার ত� 
ওেয়বসাইেট ��মািসক 
িভি�েত হালনাগাদকরণ 

[১.১.১] অিনক 
ও আিপল 
কম �কত�ার ত� 
হালনাগাদ�ত 
এবং 
ওেয়বসাইেট 
আপেলাড�ত 

হালনাগাদ 
স�ে�র সরকাির 
প�, ওেয়বসাইেটর 
িলংক 

সং� ৫ - - ৪ ৩ - - - 

পিরবী�ন ও 
স�মতা 
উ�য়ন 

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 

িন�ি� �িতেবদন % ৮ - - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

- 

[২.২] 
কম �কত�া/কম �চারীেদর 
অিভেযাগ �িতকার 
�ব�া এবং িজআরএস 
সফটওয়�ার িবষয়ক 
�িশ�ন আেয়াজন 

[২.১.২] 
�িশ�ন 
আেয়ািজত 

অিফস আেদশ, 
আেলাচ��িচ, 
উপি�িতর হািজরা 

সং�া ৫ - - ৪ ৩ ২ ১ 

- 

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

[২.১.৩] 
��মািসক 
�িতেবদন 
��িরত 

পিরবী�ন 
�িতেবদন 

সং�া ৩ - - ৪ ৩ ২ ১ 

- 

[২.৪] অিভেযাগ �িতকার 
�ব�াপনা িবষেয় 
��কেহা�ারগেণর 
সম�েয় অবিহতকরণ সভা 

[২.১.৪] সভা 
অ�ি�ত  

সভার কায �িববরণী সং�া ৪ - - ৪ ৩ ২ ১ 

- 

 
১৫



 

�সবা �দান �িত�িত বা�বায়ন কম �পিরক�না, ২০২১-২০২২ 
 

কায ��েমর 
��� 

মান কায ��ম 
কম �স�াদন 

�চক 
�মাণক একক 

কম �স�াদন 
�চেকর 

মান 

��ত 
অজ�ন 
২০১৯-

২০ 

��ত 
অজ�ন 
২০২০-

২১ 

ল��মা�া ২০২১-২২ 

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 ১৪ 

�ািত�ািনক ৫ 

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

[১.১.১] 
িস�া� 
বা�বািয়ত 

বা�বায়ন 
�িতেবদন 

% ৮ - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.২] �সবা �দান 
�িত�িত ��মািসক 
িভি�েত 
হালনাগাদকরণ 

[১.২.১] 
ওেয়বসাইেট 
�িত 
��মািসক 
হালনাগাদ�ত 

ওেয়বসাইেট 
হালনাগাদ�ত 
�সবা �দান 
�িত�িত 

সং�া ৫ - - ৪ ৩ - - - 

স�মতা 
উ�য়ন 

১২ 

[২.১] �সবা �দান 
�িত�িত িবষয়ক 
�িশ�ন আেয়াজন 

[১.১.১] 
�িশ�ন 
আেয়ািজত 

�িশ�ন আেদশ, 
আেলাচ��চী, 
�িশ�ণাথ�েদর 
তািলকা, 
হািজরাশীট 

সং�া ৫ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

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

[১.৩.১] 
অবিহতকরণ 
সভা অ�ি�ত 

সভার 
কায �িববরণী 

সং�া ৭ - - ২ ১ - - - 

 
 

 

 

 

 

১৬ 



 

ত� অিধকার িবষেয় ২০২১-২০২২ অথ �বছেরর বািষ �ক কম �পিরক�না  
 

কায ��েমর 
��� 

মান কায ��ম কম �স�াদন �চক একক 
কম �স�াদন 
�চেকর মান 

��ত 
অজ�ন 
২০১৯-

২০ 

��ত 
অজ�ন 
২০২০-

২১ 

ল��মা�া ২০২১০-২২ 

�মাণক 
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 ১৪ 

�িত�ািনক 

১০ [১.১] ত� অিধকার 
আইন অ�যায়ী 
িনধ �ািরত সমেয়র 
ত� �দান  

[১.১.১] িনধ �ািরত 
সমেয়র মে� ত� 
�দান�ত 

% ১০ - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

উ��তন 
কায �ালেয় 
��িরত 

�িতেবদন 

স�মতা �ি� 

১৫ [১.২] 
��েনািদতভােব 
�কাশেযা� ত� 
হালনাগাদ কের 
ওেয়বসাইেট �কাশ 

[১.২.১] হালনাগাদ�ত 
ত� ওেয়বসাইট 
�কািশত 

তািরখ ০৩ - - ৩১.১২.২০২১ ১০.০১.২০২২ ২০.০১.২০২২ ৩১.০১.২০২২ - 

হালনাগাদ�ত 
��েনািদতভােব 

�কাশেযা� 
ত�সহ 

ওেয়বসাইেটর 
িলংক 

[১.৩] বািষ �ক 
�িতেবদন �কাশ 

[১.৩.১] বািষ �ক 
�িতেবদন �কািশত 

তািরখ ০৩ - - ১৫.১০.২০২১ ১৫.১১.২০২১ ১৫.১২.২০১৯ - - 
বািষ �ক 

�িতেবদেনর 
কিপ 

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

[১.৪.১] তে�র 
ক�াটাগির ও ক�াটালগ 
��ত�ত/হালনাগদা�ত 

তািরখ ০৩ - - ৩১.১২.২০২১ ১০.০১.২০২২ ২০.০১.২০২২ ৩১.০১.২০২২ - 

সংি�� িবষেয় 
অ�� ���ত 

মািসক সম�য় 
সভার 

কায �িববরণী 

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

[১.৫.১] �চার কায ��ম 
স�� 

সং�া ০৩ - - ৩ ২ ১ - - 

সভা, �সিমনার, 
কম �শালার 

অিফস আেদশ 
িকংবা 

�চারপে�র 
কিপ 

[১.৬] ত� অিধকার 
িবষেয় কম �কত�ােদর 
�িশ�ন আেয়াজন  

[১.৬.১] �িশ�ন 
আেয়ািজত  

সং�া ০৩ - - ৩ ২ ১ - - 
�িশ�ন 

আেয়াজেনর 
অিফস আেদশ 

 

১৭ 


