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আইনিনব অযোভিট ম্যোভনজভেন্ট ককোম্পোনন নলিঃ-এে কে পিম্পোেভনে িোনব পক নচত্র 

 (Overview of the Performance of ICB Asset Management Company Ltd.) 
 

িোম্প্রনর্ক অজপন, চযোভলঞ্জ এবাং েনবষ্যৎ ্নেকল্পনো 

 িোম্প্রনর্ক বছেিমূভহে (২০১৮-১৯, ২০১৯-২০, ২০২০-২১ অর্ পবছে) প্রধোন অজপনিমূহিঃ 

১. ককোম্পোননে অনজপর্ কেোট ননট মুনোফোে ্নেেোণ ১৩৬.১১ ককোটি টোকো এবাং আইনিনব’ে অনুকূভল নবর্েণকৃর্ লেযোাংভশে ্নেেোণ ৬৪.৯৭ ককোটি 

টোকো;  

২. নবনেন্ন নেউচুযয়োল ফোন্ড কর্ভক িব পভেোট ৪২১.৮৫ ককোটি টোকো লেযোাংশ নহভিভব প্রেোন;  

৩. মুনজব শর্বষ প উের্ো্ন উ্লভক্ষয উদ্ভোবনী ধোেণোে আওর্োয় ‘আইনিনব এএেনিএল শর্বষ প ইউননট ফোন্ড’ বোজোেজোর্ িম্পন্ন কেো হভয়ভছ, র্োে 

প্রোর্নেক আকোে ২০.০০ ককোটি টোকো হভর্ ৪০.০০ ককোটি টোকোয় উন্নীর্কেণ; 

৪. গ্রোহক কিবোে েোভনোন্নয়ন এবাং আনর্ পক অন্তর্ভ পনি বৃনদ্ধে লভক্ষয ককোম্পোননে ব্যবস্থোধীভন ্নেচোনলর্ ১৫টি কব-কেয়োনে নেউচুযয়োল ফোভন্ড আনর্ পক 

প্রনর্ষ্ঠোন নবেোগ কর্তপক ননব পোনচর্ কেষ্ঠ উদ্ভোবনী ধোেণো নহভিভব িম্মোননর্ গ্রোহকগভণে ব্যোাংক নহিোব হভর্ স্বয়াংনক্রয় কেনবট (নবইএফটিএন) 

প্রনক্রয়োয় নিভস্টভেটিক ইনভেস্টভেন্ট প্ল্যোন (এিআইন্) বোস্তবোয়ন;  

৫. ককোম্পোননে ব্যবস্থো্নোধীভন ্নেচোনলর্ িকল কেয়োনে ও কব-কেয়োনে নেউচুযয়োল ফোভন্ডে গ্রোহকভেে ননকট ই-কেইভলে েোেভে ত্রত্রেোনিক,            

অি য-বারষ যক ও বাৎেরিক নেনিভর্ ক্োট পভফোনলও সেটযর্ন্ট কপ্রেণ; এছোড়ো র্ারেক রভরিযি রর্উচ্যুয়াল ফান্ডেমূযেি সপাট যযফারলও সেটযর্ন্ট 

বাংলাযদশ রেরকউরিটিজ এন্ড এক্সযেঞ্জ করর্শন (রবএেইরে) বিাবি সপ্রিণ;  

৬. নেনজটোল কিবোে আওর্োয় ককোম্পোননে ব্যবস্থো্নোধীভন ্নেচোনলর্ িকল কেয়োনে ও কব-কেয়োনে নেউচুযয়োল ফোভন্ডে গ্রোহকভেে অনুকূভল                 

ই-কেইভলে েোেভে বোৎিনেক নেনিভর্ নবননভয়োভগে নব্েীভর্ ইনকোে ট্যোক্স িোটি পনফভকট এবাং কব-কেয়োনে নেউচুযয়োল ফোভন্ডে গ্রোহকভেে 

অনুকূভল ইনভেস্টভেন্ট িোটি পনফভকট প্রেোন;   

৭. নবইএফটিএন ্দ্ধনর্ভর্ কেয়োনে ও কব-কেয়োনে নেউচুযয়োল ফোভন্ডে গ্রোহকভেে অনুকূভল লেযোাংশ বোবে প্রোপ্য অর্ প এবাং কব-কেয়োনে নেউচুযয়োল 

ফোন্ডিমূভহে গ্রোহকভেে অনুকূভল ইউননট পুনিঃক্রয় এে অর্ প নবর্েণ;  

৮. গ্রোহক কিবোে েোনেভেে উৎকষ প িোধভনে েোেভে দ্রুর্র্ে িেভয় কিবো প্রেোন এবাং গ্রোহক িাংখ্যো বৃনদ্ধে লভক্ষয ‘কিবো িপ্তোহ’ ্োলন;    

৯. পু ুঁনজবোজোভে ককোম্পোননে ননজস্ব ্ত্রভকোষিহ ককোম্পোননে ব্যবস্থো্নোধীভন ্নেচোনলর্ নবনেন্ন নেউচুযয়োল ফোভন্ডে ্ত্রভকোভষ ৪৬১৭.৯৪ ককোটি 

টোকোে কলনভেন িম্পোেন; 

 ১০. নবনেন্ন কেপ্ল্োভয়ন্স র্র্োর্র্ ্নে্োলনিহ এনন্ট েোনন লন্ডোনোং িাংক্রোন্ত কোর্ পক্রে গ্রহণ, শুদ্ধোচোে ককৌশল বোস্তবোয়ন ্নেকল্পনো গ্রহণ, নিটিভজন 

চোট পোে প্রণয়ন ও প্রেশ পন;  

১১. আইনিটি কোর্ পক্রে যুভগো্ভর্োগী কেোে লভক্ষয কেস্কট্ নেনিক িফটওয়যোেিমূহ-কক ওভয়ব নেনিক-এ রূ্োন্তে কোর্ পক্রে চলেোন।  
 

 িেস্যো এবাং চযোভলঞ্জিমূহিঃ 

 ক) নেউচুযয়োল ফোন্ডিমূভহে ্ত্রভকোভষে সুষ্ঠু ব্যবস্থো্নোে কক্ষভত্র র্োনলকোর্ভি কেৌলনেনিিম্পন্ন নিনকউনেটিভজে ঘোটনর্ ও নফক্সে ইনকোে 

নিনকউনেটিজ এে অপ্রতুলর্ো; ফলশ্রুনর্ভর্ ধোেোবোনহকেোভব লেযোাংশ প্রেোভনে িীেোবদ্ধর্ো; 

খ) নেউচুযয়োল ফোভন্ড নবননভয়োগ িম্বভে নবননভয়োগকোেীগভণে ্র্ পোপ্ত জ্ঞোন/িভচর্নর্োে অেোব;  

গ) িেেোভনে প্রনর্ষ্ঠোনিমূভহে ক্রেবধ পেোন প্রনর্ভর্োনগর্ো; 

 ঘ) নবনেন্ন ননয়ন্ত্রণ বনহর্ভ পর্ কোেভণ পু ুঁনজবোজোভে দ্রুর্ উত্থোন-্র্ন ফভল নবননভয়োগকোেীগভণে আস্থোে অেোব; 

 ঙ) েক্ষ জনবভলে অেোব এবাং কেনশ-নবভেনশ প্রনশক্ষণ প্রোনপ্তে িীেোবদ্ধর্ো; 

 চ) ত্রবনিক যুদ্ধ ও েহোেোেী ককোনেে-১৯ এে কোেভণ অর্ পনননর্ক প্রবৃনদ্ধে হ্রোভিে িম্ভোবনো;  

 ছ) আইনিনব’ে িোবনিনেয়োনে নহভিভব িেকোভেে নবনেন্ন কোর্ পক্রে বোস্তবোয়ভনে বোেবোধকর্ো;  
  

 েনবষ্যৎ ্নেকল্পনোিঃ 

1. জোর্ীয় িঞ্চয় ও নবননভয়োভগে হোে বৃনদ্ধে লভক্ষয কব-কেয়োনে নেউচুযয়োল ফোন্ডিমূভহে নবক্রয় বৃনদ্ধ, নবননভয়োগকোেীে িাংখ্যো বৃনদ্ধে উভযোগ গ্রহণ এবাং 

নবননভয়োগকোেীগণভক আকৃষ্ট কেোে লভক্ষয নবননভয়োগকোেীভেে চোনহেো অনুর্োয়ী কিবোে েোভনোন্নয়ন; 

2. প ুঁরজবাজাযি কর্ ঝুঁরকপূণ য ইনস্ট্রুযর্ন্ট রেযেযব রর্উচ্যুয়াল ফাযন্ড রবরনযয়াগ বৃরিি লযযু রবক্রয় প্ররিরনরিি েংখ্যা বৃরি; 

3. রর্উচ্যুয়াল ফান্ডেমূযেি রনট েম্পদ মূল্য বৃরি োিযন েযেষ্ট র্াকা;  

4. রবরনযয়াগকািীগণযক িািাবারেকভাযব আকষ যণীয় লভুাংশ প্রদাযনি েযর্িা অজযযন েযেষ্ট র্াকা; 

5. রিরজটাল প্ল্ুাটফযর্ য গ্রােক সেবা প্রদান অর্ যাৎ স যকান স্থান েযি অনলাইযন গ্রােকগযণি ইউরনট ক্রয়-রবক্রয় আযবদন গ্রেণেে অর্ন্ার্ন্ সেবা প্রদান;  

6. েঞ্চযয় জনগযণি েযেিনিা বৃরিি লযযু োর্ারজক স াগায াগ র্াধ্যর্েে অর্ন্ার্ন্ র্াধ্যযর্ প্রোি-প্রোিণা বৃরি; 

7. দয জনবল গড়াি লযযু প্রযয়াজনীয় প্ররশযণ, পযদান্নরি ও রনযয়াযগি ব্যবস্থাকিণ;     

8. সশয়াি ক্রয়-রবক্রযয়ি র্াধ্যযর্ (োরেদা-স াগাযনি রভরিযি) প ুঁরজবাজাযিি সটকেই উন্নয়যন গুরুত্ব প্রদান; 

9. িম্ভোব্যর্ো র্োচোই িোভ্ভক্ষ ননভনোি ব্যবিোিমূহ িম্প্রিোেভণে ্নেকল্পনো েভয়ভছ: 
 

ক. নবননভয়োগ িাংক্রোন্ত নননবড় ্েোেশ প প্রেোন; 

খ. র্োে প ্োটি প ফোন্ড ম্যোভনজভেন্ট কিবো প্রেোন; 

গ. নতুন নেউচুযয়োল ফোন্ড বোজোেজোর্কেণ। 

 

 ২০২২-২৩ অর্ পবছভেে িম্ভোব্য প্রধোন অজপনিমূহিঃ 

 নেউচুযয়োল ফোন্ডিমূভহে সুষ্ঠু ব্যবস্থো্নোে েোেভে ননট িম্পে মূভেে বৃনদ্ধিোধন র্র্ো গ্রোহভকে িম্পে মূে বৃনদ্ধে িভব পোচ্চ প্রভচষ্টো অব্যোহর্ েোখো; 

 স্বোধীনর্োে সুবণ পজয়ন্তী উের্ো্ন উ্লভক্ষয ‘কযোন্টোল েোভকপট স্টযোনবলোইভজশন ফোন্ড’ বোজোেজোর্কেণ, র্োে প্রোর্নেক আকোে ১০০.০০ ককোটি টোকো;  

 পু ুঁনজবোজোভে ককোম্পোননে ননজস্ব ্ত্রভকোষিহ ককোম্পোননে ব্যবস্থো্নোধীভন ্নেচোনলর্ নবনেন্ন নেউচুযয়োল ফোভন্ডে ্ত্রভকোভষ ১১২০.০০ ককোটি টোকো 

নবননভয়োগ; 

 কব-কেয়োনে নেউচুযয়োল ফোন্ডিমূভহে িোটি পনফভকট নবক্রয় বৃনদ্ধে েোেভে নতুন গ্রোহক সৃনষ্ট; 

 কে পচোনেগণভক প্রভয়োজনীয় প্রনশক্ষণ প্রেোন; 

 আইনিটি ব্যবস্থো উন্নর্কেণ; 

১ 



 

 

প্রস্তোবনো (Preamble) 
 

 

 

আইনিনব অযোভিট ম্যোভনজভেন্ট ককোম্পোনন নলিঃ-এে প্রোনর্ষ্ঠোননক েক্ষর্ো বৃনদ্ধ, স্বচ্ছর্ো ও জবোবনেনহ কজোেেোে কেো, সুশোিন 

িাংহর্কেণ এবাং িম্পভেে র্র্োর্র্ ব্যবহোে নননির্কেভণে েোেভে রূ্কল্প ২০৪১ এে র্র্োর্র্ বোস্তবোয়ভনে লভক্ষয- 

 

 

 

 প্রধোন ননব পোহী কে পকর্পো, আইনিনব অযোভিট ম্যোভনজভেন্ট ককোম্পোনন নলনেভটে (আইএএেনিএল)  

 

 

এবাং 

 

 

ব্যবস্থো্নো ্নেচোলক, ইনভেস্টভেন্ট কভ্ পোভেশন অব বোাংলোভেশ  

 

এে েভে ২০২২ িোভলে জুন েোভিে ২৩ র্োনেভখ এই বোনষ পক কে পিম্পোেন চুনি স্বোক্ষনের্ হভলো 

 

 

 

এই চুনিভর্ স্বোক্ষেকোেী উেয়্ক্ষ ননননলনখর্ নবষয়িমূভহ িম্মর্ হভলন: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২ 



 

কিকশন-১ 
 

 

আইনিনব অযোভিট ম্যোভনজভেন্ট ককোম্পোনন নলিঃ (আইএএেনিএল)-এে রূ্কল্প (Vision), অনেলক্ষয (Mission), 

কে পিম্পোেভনে কক্ষত্র এবাং কোর্ পোবনল (Functions) 

 

 

১.১ রূ্কল্প (Vision): 
 

নবননভয়োভগে আকষ পণীয় েোেে নহভিভব নেউচুযয়োল ফোন্ড নশভল্পে উন্নয়ভন অগ্রণী র্ভনেকো ্োলন। 

 

১.২ অনেলক্ষয (Mission): 
 

আইনিনব অযোভিট ম্যোভনজভেন্ট ককোম্পোননভক নেউচুযয়োল ফোন্ড নশভল্পে ককৌশলী এবাং শনিশোলী েোভকপট নলেোে নহভিভব প্রনর্ষ্ঠোে লভক্ষয স্বচ্ছ, 

ত্রননর্ক এবাং ক্শোেোেী েোন বজোয় কেভখ কক্রর্োনেনিক উদ্ভোবনী ্ণ্য বোজোেজোর্কেণ, নবননভয়োগকোেীভেে িভব পোচ্চ কিবো প্রেোন এবাং ব্যয় 

িাংভকোচন ও ক্োট পভফোনলও ব্যবস্থো্নোে আধুননক ককৌশল প্রভয়োভগে েোেভে কটকিই প্রবৃনদ্ধ অজপন। 

 
 

১.৩ কে পিম্পোেভনে কক্ষত্র (Allocation of Business):   

 

১. নবননভয়োগ িম্প্রিোেণ, িঞ্চয় িাংগ্রহ এবাং নতুন নতুন উভযোিো ও নবননভয়োগকোেী সৃনষ্টে েোেভে ককোম্পোননে আয় বৃনদ্ধ এবাং জোর্ীয় 

অর্ পনীনর্ভর্ অবেোন; 

২. ক্োট পভফোনলও ব্যবস্থো্নোে েোেভে ঝুঁনক হ্রোি ও িম্পে িম্প্রিোেণ নননির্কেভণে েোেভে আনর্ পক নেনি শনিশোলীকেণ;   

৩. প্রযুনিগর্ উন্নয়ভনে েোেভে কে পেক্ষর্ো বৃনদ্ধ ও গ্রোহক কিবোে েোভনোন্নয়ন।      

১.৩.১ সুশোিন ও িাংস্কোেমূলক কে পিম্পোেভনে কক্ষত্রিঃ 

 

১ .সুশোিন ও িাংস্কোেমূলক কোর্ পক্রে কজোেেোেকেণ 

ক) জোর্ীয় শুদ্ধোচোে ককৌশল; 

খ) অনেভর্োগ প্রনর্কোে ব্যবস্থো; 

গ) কিবো প্রেোন প্রনর্শ্রুনর্; 

ঘ) ই-গের্ন্পোন্স ও উদ্ভোবন; 

ঙ) র্থ্য অনধকোে 

 

১.৪ কোর্ পোবনল (Function): (আইন/নবনধ দ্বোেো ননধ পোনের্ কোর্ পোবলী) 

 

 কেয়োনে, কব-কেয়োনে নেউচুযয়োল ফোন্ড ব্যবস্থো্নো; 

 ননজস্ব ক্োট পভফোনলও ব্যবস্থো্নো; 

 নবননভয়োগকোেীভেে প্রভয়োজনীয় ্েোেশ প প্রেোন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩ 

 



 

  

 

কিকশন-২ 

 

নবনেন্ন কোর্ পক্রভেে চূড়োন্ত ফলোফল/প্রেোব (Outcome/Impact) 
 

 

 

চূড়োন্ত ফলোফল/প্রেোব 

(Outcome/Impact) 

কে পিম্পোেন সূচকিমূহ 

(Performance Indicator) 

একক            

(Unit) 

প্রকৃর্ অজপন 
লক্ষযেোত্রো 

২০২২-২৩ 

প্রভক্ষ্ণ ননধ পোনের্ লক্ষযেোত্রো অজপভনে কক্ষভত্র 

কর্ৌর্েোভব েোনয়ত্বপ্রোপ্ত েন্ত্রণোলয়/ 

নবেোগ/িাংস্থোিমূভহে নোে 

উ্োি সূত্র            

(Sources of Data) ২০২০-২১ *২০২১-২২ ২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫ 

িঞ্চয় িাংগ্রহ ও নবননভয়োভগে 

কক্ষত্র িম্প্রিোেণ 
েোভকপট ্োটি পনিভ্ন্ট  িাংখ্যো ৪৬৬ ৬৭৮ ৪৫০ ৪৮০ ৫০০ - 

িাংনিষ্ট নে্োট পভেন্ট 

এবাং বোনষ পক প্রনর্ভবেন 

নিনকউনেটিজ এবাং র্োেভেে 

িেন্বয় 

ইউননট িোটি পনফভকট নবক্রভয়ে 

েোেভে নেউচুযয়োল ফোন্ড 

খোভর্  নবননভয়োগ বৃনদ্ধ 

ককোটি টোকো ৮৭.৪৮ ৯০ ১০০ ১১০ ১২০ - 
িাংনিষ্ট নে্োট পভেন্ট 

এবাং বোনষ পক প্রনর্ভবেন 

 

              * িোেনয়ক (Provisional) র্থ্য 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৪ 

 



 

 

কিকশন-৩: কে পিম্পোেন ্নেকল্পনো 
 

     ক) েপ্তে/িাংস্থো/েোঠ ্র্ পোভয়ে অনফভিে কে পিম্পোেভনে কক্ষত্রিমূহ ২০২২-২৩ (ভেোট নম্বে: ৭০) 

 

কে পিম্পোেভনে কক্ষত্র 
কে পিম্পোেন 

কক্ষভত্রে েোন  

কোর্ পক্রে 

 
কে পিম্পোেন সূচক  

গণনো ্দ্ধনর্ 

 
একক  

কে পিম্পোেন 

সূচভকে েোন  

প্রকৃর্ অজপন লক্ষযেোত্রো/ননণ পোয়ক ২০২২-২৩ 

প্রভক্ষ্ণ 

 

২০২৩-২৪ 

প্রভক্ষ্ণ  

২০২৪-২৫ 
 

২০২০-২১ 

 

*২০২১-২২ 

(েোচ প ২০২২ 

্র্ পন্ত) 

অিোধোেণ 

(Excellent) 

 

অনর্ উিে 

(Very Good) 

উিে 

(Good) 

চলনর্ েোন 

(Fair) 

চলনর্ েোভনে 

ননভন (Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

[১] পু ুঁনজবোজোভে 

কেৌলনেনি িম্পন্ন 

ককোম্পোননে নলনস্টাং, 

েোভচ পন্ট ব্যোাংনকাং ও 

নেউচুযয়োল ফোন্ড 

ব্যবস্থো্নোে েোেভে 

পু ুঁনজবোজোে উন্নয়ন, 

নবননভয়োগ ইন্সট্রুভেন্ট 

এে েোেভে িঞ্চয় 

িাংগ্রহ এবাং কিভকন্ডোনে 

েোভকপভট নবক্রয় 

কলনভেন নননির্ কভে 

নিনকউনেটিভজে চোনহেো 

ও কর্োগোভনে েোেিোম্য 

েক্ষোে েোেভে জোর্ীয় 

অর্ পনীনর্ভর্ অবেোন 

৫০ 

(১.১) 

পু ুঁনজবোজোভে 

নবননভয়োগ 

(১.১.১) ননজস্ব 

ক্োট পভফোনলও কর্ 

নবননভয়োভগে 

্নেেোণ 

িেনষ্ট  
ককোটি 

টোকো 
০৯ ১২৪.০৫ ১৬০.৭৩ ১২০ ১১০ ১০০ ৯০ ৮০ ১৩০ ১৪০ 

(১.১.২) নেিঃ ফোিঃ 

এে ক্োট পভফোনলও কর্ 

নবননভয়োভগে 

্নেেোণ 

িেনষ্ট 
ককোটি 

টোকো 
১০ ৮১৫.৩৪ ১১৪১.২৮ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০ ১১০০ ১২০০ 

(১.১.৩) স্টক 

এক্সভচঞ্জিমূভহ 

কলনভেভনে ্নেেোণ 

িেনষ্ট 
ককোটি 

টোকো 
০৫ ১৯৮০.৩৫ ২৬৬৩.৪৮ ২০০০ ১৯০০ ১৮০০ ১৭০০ ১৬০০ ২১০০ ২২০০ 

(১.২) নেিঃ 

ফোন্ডিমূভহে 

উন্নর্ ব্যবস্থো্নো  

(১.২.১) অনজপর্ 

ব্যবস্থো্নো নফ ও 

কনেশন 

িেনষ্ট 
ককোটি 

টোকো 
১৫ ৪৬.৭০ ৪২.৫৩ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ৫০ ৬০ 

(১.৩) েোভকপট 

্োটি পনিভ্ন্ট 

(১.৩.১) কব-কেয়োনে 

নে: ফো: িোটি পনফভকট 

নবনক্রে েোেভে 

নতুন গ্রোহক সৃনষ্ট 

িেনষ্ট িাংখ্যো  ৫ ৪৬৬ ৬৭৮ ৪৫০ ৪৪০ ৪৩০ ৪২০ ৪১০ ৪৮০ ৫০০ 

(১.৪) নেউচুযয়োল 

ফোন্ড ব্যবস্থো্নো 

(১.৪.১) িোটি পনফভকট 

নবক্রভয়ে ্নেেোণ 

(নিআইন্িহ) 

িেনষ্ট 
ককোটি

টোকো 
০৬ ৮৭.৪৮ ৯০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১১০ ১২০ 

[২] ঝুঁনক হ্রোি ও 

আনর্ পক নেনি 

শনিশোলীকেণ 

১০ 
(২.১) প্রভয়োজনীয় 

প্রনেশন িাংেক্ষণ 

(২.১.১) িাংেনক্ষর্ 

প্রনেশভনে হোে 
শর্কেো % ১০ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

[৩] িেনন্বর্ MIS ও 

প্রযুনি ব্যবস্থো্নো 

উন্নয়ভনে েোেভে 

কে পেক্ষর্ো ও গ্রোহক 

কিবোে েোন বৃনদ্ধ 

১০ 
(৩.১) আইনিটি 

ব্যবস্থো উন্নর্কেণ  

(৩.১.১) ওভয়ব 

কবজে কিন্ট্রোলোইজে 

ইউননট ক্রয়-নবক্রয় 

িাংক্রোন্ত িফট ওয়যোে 

স্থো্ন  

র্োনেখ র্োনেখ ১০ - - ০৮.০৬.২৩ ১৩.০৬.২৩ ১৫.০৬.২৩ ২২.০৬.২৩ ২৯.০৬.২৩ - - 

 

  *িোেনয়ক (Provisional) র্থ্য 
 

 

৫ 



 

 

 

 

আনে, প্রধোন ননব পোহী কে পকর্পো, আইনিনব অযোভিট ম্যোভনজভেন্ট ককোম্পোনন নলনেভটে নহভিভব ব্যবস্থো্নো ্নেচোলক, 

ইনভেস্টভেন্ট কভ্ পোভেশন অব বোাংলোভেশ এে ননকট অঙ্গীকোে কেনছ কর্ এই চুনিভর্ বনণ পর্ ফলোফল অজপভন িভচষ্ট র্োকব। 

 

 

 

 

আনে, ব্যবস্থো্নো ্নেচোলক, ইনভেস্টভেন্ট কভ্ পোভেশন অব বোাংলোভেশ নহভিভব প্রধোন ননব পোহী কে পকর্পো, আইনিনব অযোভিট 

ম্যোভনজভেন্ট ককোম্পোনন নলনেভটে এে ননকট অঙ্গীকোে কেনছ কর্ এই চুনিভর্ বনণ পর্ ফলোফল অজপভন প্রভয়োজনীয় 

িহভর্োনগর্ো প্রেোন কেব। 

 

 

স্বোক্ষনের্: 

 

 

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

প্রধোন ননব পোহী কে পকর্পো      র্োনেখ................................. 

আইনিনব অযোভিট ম্যোভনজভেন্ট ককোম্পোনন নলনেভটে  

 

 

 

 

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

ব্যবস্থো্নো ্নেচোলক       র্োনেখ................................. 

ইনভেস্টভেন্ট কভ্ পোভেশন অব বোাংলোভেশ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৬ 

  



 

 

 

 

 

িাংভর্োজনী ১: শব্দ িাংভক্ষ্ 

  

 

ক্রনেক 

নম্বে 

শব্দ িাংভক্ষ্ 

(Acronyms) 
নববেণ 

১ আইনিনব ইনভেস্টভেন্ট কভ্ পোভেশন অব বোাংলোভেশ 

২ আইএএেনিএল আইনিনব অযোভিট ম্যোভনজভেন্ট ককোম্পোনন নলনেভটে 

৩ এএএেনিএেএফ এভিোনিভয়িন অব অযোভিট ম্যোভনজভেন্ট ককোম্পোননজ্ এন্ড নেউচুযয়োল ফোন্ডস্ 

৪ নেএিই নলিঃ ঢোকো স্টক এক্সভচঞ্জ নলনেভটে 

৫ ন্আই/PI Performance Indicator 

৬ এন্এ/APA Annual Performance Agreement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৭ 

  



 

িাংভর্োজনী ২ : কে পিম্পোেন ব্যবস্থো্নো ও প্রেোনক        

ক্রনেক 

নম্বে 
কোর্ পক্রে কে পিম্পোেন সূচক নববেণ বোস্তবোয়নকোেী ইউননট লক্ষযেোত্রো অজপভনে প্রেোণক  

১ 

 পু ুঁনজবোজোভে 

নবননভয়োগ 

ননজস্ব ও নেউচুযয়োল ফোভন্ডে 

্ত্রভকোভষ নবননভয়োগ এবাং 

স্টক এক্সভচভঞ্জ কলনভেভনে 

্নেেোণ  

পু ুঁনজবোজোভে র্োেেবস্থোে উন্নয়ভনে লভক্ষয ককোম্পোননে ননজস্ব 

এবাং নেউচুযয়োল ফোন্ডিমূভহে ্ত্রভকোভষ ১১২০.০০ ককোটি 

টোকো নবননভয়োগ। 

নিনকউনেটিজ 

অযোনোলোইনিি 

নে্োট পভেন্ট 

ককোটি টোকোয় ও বোনষ পক 

প্রনর্ভবেন 

নেিঃ ফোন্ডিমূভহে উন্নর্ 

ব্যবস্থো্নো 

অনজপর্ ব্যবস্থো্নো নফ ও 

কনেশন 

িনক্রয় িম্পে ব্যবস্থো্ক নহভিভব নেউচুযয়োল ফোন্ডিমূভহে 

উন্নর্ ব্যবস্থো্নো কোর্ পক্রে বজোয় েোখো। 
অযোকোউন্টস্ নে্োট পভেন্ট 

ককোটি টোকোয় ও বোনষ পক 

প্রনর্ভবেন 

েোভকপট ্োটি পনিভ্ন্ট 

কব-কেয়োনে নেউচুযয়োল ফোন্ড 

িোটি পনফভকট নবনক্রে েোেভে 

নতুন গ্রোহক সৃনষ্ট 

ককোম্পোননে ব্যবস্থোধীভন ্নেচোনলর্ ওভ্ন এন্ড নেউচুযয়োল 

ফোন্ডিমূভহে িোটি পনফভকট নবক্রয় বৃনদ্ধে েোেভে নতুন গ্রোহক 

সৃনষ্টে প্রনক্রয়ো ত্বেোনন্বর্ কেোে উভেভে নবজ্ঞো্ন কোর্ পক্রে 

কজোেেোেকেণ এবাং ফোন্ডিমূভহে সুষ্ঠু ্নেচোলন অব্যোহর্ 

েোখো। 

ওভ্ন এন্ড নেউচুযয়োল 

ফোন্ড নে্োট পভেন্ট 

িাংখ্যোয় ও বোনষ পক 

প্রনর্ভবেন 

নেউচুযয়োল ফোন্ড 

ব্যবস্থো্নো 

নেউচুযয়োল ফোন্ড িোটি পনফভকট 

নবনক্রে ্নেেোণ 

(নিআইন্িহ) 

ককোটি টোকোয় ও বোনষ পক 

প্রনর্ভবেন 

২ 
প্রভয়োজনীয় প্রনেশন 

িাংেক্ষণ 
িাংেনক্ষর্ প্রনেশভনে হোে 

ককোম্পোননে আনর্ পক ঝুঁনক হ্রোিকভল্প প্রভয়োজনীয় প্রনেশভনে 

িে্নেেোণ অর্ পোৎ ১০০% প্রনেশন িাংেক্ষভণে প্রভচষ্টো 

অব্যোহর্ েোখো।  

অযোকোউন্টস্ নে্োট পভেন্ট 
শর্কেো নহভিভব ও বোনষ পক 

প্রনর্ভবেন  

৩ 
আইনিটি ব্যবস্থো 

উন্নর্কেণ 

ওভয়ব কবজে কিন্ট্রোলোইজে 

ইউননট ক্রয়-নবক্রয় িাংক্রোন্ত 

িফট ওয়যোে স্থো্ন 

গ্রোহক কিবো িহজীকেণ এবাং অেযন্তেীণ কে পেক্ষর্ো বৃনদ্ধে 

লভক্ষয িেনন্বর্ MIS ব্যবস্থো উন্নর্কেণ। 
কনম্পউটোে নে্োট পভেন্ট 

র্োনেখ ও বোনষ পক 

প্রনর্ভবেন  



 

  ্নেনশষ্ট-‘ক’ 

িাংভর্োজনী ৩: আঞ্চনলক/েোঠ ্র্ পোভয়ে কোর্ পোলভয়ে শুদ্ধোচোে ককৌশল কে প-্নেকল্পনো, ২০২২-২০২৩ 
 

কোর্ পোলভয়ে নোেিঃ আইনিনব অযোভিট ম্যোভনজভেন্ট ককোম্পোনন নলনেভটে 

কোর্ পক্রভেে নোে কে পিম্পোেন সূচক 
সূচভকে 

েোন 
একক 

বোস্তবোয়ভনে 

েোনয়ত্বপ্রোপ্ত ব্যনি/্ে 

২০২২-২০২৩ 

অর্ পবছভেে 

লক্ষযেোত্রো 

বোস্তবোয়ন অগ্রগনর্ ্নেবীক্ষণ, ২০২২-২০২৩ 

েন্তব্য লক্ষযেোত্রো/ 

অজপন 

১ে 

ককোয়োট পোে 

২য় 

ককোয়োট পোে 

৩য় 

ককোয়োট পোে 

৪র্ প 

ককোয়োট পোে 

কেোট 

অজপন 

অনজপর্ 

েোন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রোনর্ষ্ঠোননক ব্যবস্থো .....................................  

১.১ ত্রননর্কর্ো কনেটিে িেো 

আভয়োজন 

িেো আভয়োনজর্ ২ িাংখ্যো ত্রননর্কর্ো কনেটি ৪ লক্ষযেোত্রো ১ ১ ১ ১   

 

অজপন      

১.২ ত্রননর্কর্ো কনেটিে িেোে 

নিদ্ধোন্ত বোস্তবোয়ন 

বোস্তবোনয়র্ নিদ্ধোন্ত ৪ % নেনিইও, িাংনিষ্ট 

নে্োট পভেন্টিমূহ 

১০০ লক্ষযেোত্রো ১০০ ১০০ ১০০ ১০০   

 
অজপন      

১.৩ সুশোিন প্রনর্ষ্ঠোে নননেি 

অাংশীজভনে 

(stakeholders)  

অাংশগ্রহভণ িেো 

অনুনষ্ঠর্ িেো ৪ িাংখ্যো এনিইও/নেনিইও, 

অযোেনেননভেশন   

নে্োট পভেন্ট 

৪ 

 

লক্ষযেোত্রো ১ ১ ১ ১    

অজপন        

১.৪ শুদ্ধোচোে িাংক্রোন্ত প্রনশক্ষণ 

আভয়োজন 

প্রনশক্ষণ 

আভয়োনজর্ 

২ িাংখ্যো নেনিইও, 

অযোেনেননভেশন   

নে্োট পভেন্ট 

৪ 

(৪০ জন) 

লক্ষযেোত্রো ১  

(১০ জন) 

১ 

(১০ জন) 

১ 

(১০ জন) 

১ 

(১০ জন) 

   

অজপন        

১.৫ কে প-্নেভবশ উন্নয়ন 

(স্বোস্থযনবনধ 

অনুিেণ/টিওএন্ডইর্ভি অভকভজো 

েোলোেোল 

ননষ্পনিকেণ/্নেষ্কোে-

্নেচ্ছন্নর্ো বৃনদ্ধ, েনহলোভেে 

জর্ন্ পৃর্ক ওয়োশরুভেে ব্যবস্থো 

ইর্যোনে) 

উন্নর্ কে প-

্নেভবশ 

৩ িাংখ্যো 

ও 

র্োনেখ 

নেনিইও, 

ইস্টোবনলশভেন্ট 

নে্োট পভেন্ট/িাংনিষ্ট 

কনেটি 

৩ 

ও 

৩০.০৯.২২ 

৩১.০৩.২৩ 

 

লক্ষযেোত্রো ২ 

ও 

৩০.০৯.২২ 

- ১ 

ও 

৩১.০৩.২৩ 

-   ১. িেগ্র অনফি 

্নেচ্ছন্নকেণ,  

জীবোনুনোশক 

কেকেণ ও  গোভছে 

চোেো নেভয় 

কিৌন্দর্ পবধ পন। 

২. অভকভজো েোলোেোল 

(কনম্পউটোে িোেগ্রী, 

আিবোব্ত্র ইর্যোনে) 

বজপন/নবনষ্টকেণ। 

৩. েনহলোভেে জর্ন্ 

পৃর্ক ওয়োশরুভেে 

ব্যবস্থো। 

অজপন       

 

 

 

 

 

 

 

 

৯ 

 



 

 

 

কোর্ পক্রভেে নোে কে পিম্পোেন সূচক 
সূচভকে 

েোন 
একক 

বোস্তবোয়ভনে 

েোনয়ত্বপ্রোপ্ত ব্যনি/্ে 

২০২২-২০২৩ 

অর্ পবছভেে 

লক্ষযেোত্রো 

বোস্তবোয়ন অগ্রগনর্ ্নেবীক্ষণ, ২০২২-২০২৩ 

েন্তব্য লক্ষযেোত্রো/ 

অজপন 
১ে ককোয়োট পোে 

২য় 

ককোয়োট পোে 

৩য় 

ককোয়োট পোে 

৪র্ প 

ককোয়োট পোে 

কেোট 

অজপন 

অনজপর্ 

েোন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

২. ক্রভয়ে কক্ষভত্র শুদ্ধোচোে .........................  

২.১ ২০২২-২৩ অর্ পবছভেে       

ক্রয়-্নেকল্পনো ওভয়বিোইভট প্রকোশ 

ক্রয়-্নেকল্পনো 

ওভয়বিোইভট 

প্রকোনশর্ 

৩ র্োনেখ নেনিইও, 

ইস্টোবনলশভেন্ট/ 

কনম্পউটোে 

নে্োট পভেন্ট 

৩০.০৯.২২ 

 

লক্ষযেোত্রো ৩০.০৯.২২ - 

 

- 

 

-   

 

 

 

 

অজপন      

৩. শুদ্ধোচোে িাংনিষ্ট এবাং দুনীনর্ প্রনর্ভেোধ িহোয়ক অর্ন্োর্ন্ কোর্ পক্রে .......................... (অগ্রোনধকোে নেনিভর্ ১ নাংিহ নুযনর্ে ৪টি কোর্ পক্রে) 

৩.১ কিবো প্রেোভনে কক্ষভত্র প্রভেয় 

কিবোে নববেণ ও কিবোগ্রহীর্োে 

ের্োের্ কেনজস্টোভে িাংেক্ষণ 

কেনজস্টোে 

হোলনোগোেকৃর্ 

৮ % নেনিইও, ওভ্ন এন্ড/ 

কলোজ এন্ড/িাংনিষ্ট   

নে্োট পভেন্ট 

১০০ লক্ষযেোত্রো ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজপন      

৩.২ নবননভয়োগ নশক্ষো কোর্ পক্রভেে 

আওর্োয় অর্ পনীনর্ িাংনিষ্ট 

হোলনোগোে র্থ্যোনে ওভয়বিোইভট 

প্রকোশ 

ওভয়বিোইভট 

প্রকোনশর্ 

৮ র্োনেখ নেনিইও, নিনকউনেটিজ 

এনোলোইনিি/কনম্পউটোে 

নে্োট পভেন্ট 

৩১.১২.২২ লক্ষযেোত্রো - ৩১.১২.২২ - -    

অজপন        

৩.৩ ইউননট ক্রয়-নবক্রভয় 

কিন্ট্রোলোইজড্ েোটোভবজ ব্যবহোভেে 

েোেভে নবক্রয় প্রনর্নননধভেেভক 

অন্তর্ভ পিকেণ 

ইউননট  

ক্রয়-নবক্রভয় 

কিন্ট্রোলোইজড্ 

েোটোভবজ ব্যবহৃর্  

৮ র্োনেখ নেনিইও, কনম্পউটোে/ 

ওভ্ন এন্ড নেউচুযয়োল 

ফোন্ড নে্োট পভেন্ট 

৩১.০৩.২৩ লক্ষযেোত্রো - - ৩১.০৩.২৩ -    

অজপন        

৩.৪ ককোম্পোনন ও নেউচুযয়োল 

ফোন্ডিমূভহে নহিোব প্রণয়ন 

িহজীকেণ এবাং দ্রুর্ কেোে লভক্ষয 

অযোকোউন্টস্ নে্োট পভেভন্টে িোভর্ 

কশয়োেস্ নে্োট পভেভন্টে 

ইনন্টভগ্রটকেণ 

অযোকোউন্টস্ 

নে্োট পভেভন্টে 

িোভর্ কশয়োেস্ 

নে্োট পভেন্ট 

ইনন্টভগ্রটকৃর্ 

৮ র্োনেখ নেনিইও, কনম্পউটোে/ 

িাংনিষ্ট নে্োট পভেন্ট 

৩০.০৬.২৩ লক্ষযেোত্রো - - - ৩০.০৬.২৩    

অজপন        

          

    

 

 

 

 

 

 

 

 

১০



 

 

িাংভর্োজনী ৪ : ই-গের্ন্পোন্স ও উদ্ভোবন কে প্ নেকল্পনো ২০২২-২৩ 

 

ক্রে কোর্ পক্রে কে পম্পোেন সূচক একক 
কে পিম্পোেন 

সূচভকে েোন 

লক্ষযেোত্রো ২০২২-২৩ 

অিোধোেণ উিে চলনর্ েোন 

১০০% ৮০% ৬০% 

০১ [১.১] একটি উদ্ভোবনী ধোেণ/ভিবো 

িহনজকেণ/নেনজটোইভজশন বোস্তবোয়ন 

[১.১.১] একটি উদ্ভোবনী ধোেণো/ভিবো 

িহনজকেণ/নেনজটোইভজশন বোস্তবোনয়র্ 

র্োনেখ ১০ ১৬/০৩/২০২৩ ৩০/০৩/২০২৩ ১৩/০৪/২০২৩ 

০২ [২.১] ই-ননর্ে ব্যবহোে বৃনদ্ধ [২.১.১] ই-ফোইভল কনোট ননষ্পনিকৃর্ % ১০ ৮০% ৭০% ৬০% 

০৩ [৩.১] র্থ্য বোর্োয়ন হোলনোগোেকেণ [৩.১.১] র্থ্য বোর্োয়ন হোলনোগোেকৃর্ িাংখ্যো ১৫ ৪ ৩ ২ 

০৪ [৪.১] ৪র্ প নশল্পনবপ্ল্ভবে চযোভলঞ্জ কেোকোভবলোয় কেণীয় 

নবষভয় অবনহর্কেণ িেো/কে পশোলো আভয়োজন 

[৪.১.১] ৪র্ প নশল্পনবপ্ল্ভবে চযোভলঞ্জ কেোকোভবলোয় কেণীয় নবষভয় 

অবনহর্কেণ িেো/কে পশোলো আভয়োনজর্ 

িাংখ্যো ৫ ২ ১ ... 

০৫ [৫.১] ই-গের্ন্পোন্স ও উদ্ভোবন কে প্ নেকল্পনো বোস্তবোয়ন [৫.১.১] কে প্ নেকল্পনো বোস্তবোয়ন িাংক্রোন্ত প্রনশক্ষণ আভয়োনজর্ িাংখ্যো ৬ ৪ ৩ ২ 

[৫.১.২] কে প্ নেকল্পনোে অধ পবোনষ পক স্ব-মূেোয়ন প্রনর্ভবেন 

উধ্বর্ন কর্তপ্ ভক্ষে ননকট কপ্রনের্ 

র্োনেখ ৪ ১৫/০১/২০২৩ ৩১/০১/২০২৩ ০৯/০২/২০২৩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১১



 

 

িাংভর্োজনী ৫: কিবো প্রেোন প্রনর্শ্রুনর্ বোস্তবোয়ন কে প্ নেকল্পনো, ২০২২-২০২৩ 

 

কোর্ পক্রভেে 

কক্ষত্র 
েোন কোর্ পক্রে কে পিম্পোেন সূচক একক 

কে পিম্পোেন 

সূচভকে েোন 

প্রকৃি অজযন 

২০২০-২১ 

প্রকৃি অজযন 

২০২১-২২ 

লক্ষযেোত্রো ২০২২-২০২৩ 

অিোধোেণ অনর্ উিে উিে চলনর্ েোন 
চলনর্ েোভনে 

ননভন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রোনর্ষ্ঠোননক ১৮ 

[১.১] ত্রত্রেোনিক নেনিভর্ কিবো প্রেোন 

প্রনর্শ্রুনর্ িাংক্রোন্ত ্নেবীক্ষণ কনেটি 

পুনগ পঠন 

[১.১.১] কনেটি 

পুনগ পঠির্ িাংখ্যো ৩   ৪ ৩ ২ ১  

[১.২] ত্রত্রেোনিক নেনিভর্ কিবো প্রেোন 

প্রনর্শ্রুনর্ িাংক্রোন্ত ্নেবীক্ষণ কনেটিে 

িেোে নিদ্ধোন্ত বোস্তবোয়ন 

[১.২.১] নিদ্ধোন্ত 

বোস্তোবোনয়র্ এবাং 

প্রনর্ভবেন কপ্রনের্ 

% ৪   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

[১.৩] কিবো প্রেোন প্রনর্শ্রুনর্ নবষভয় 

আওর্োধীন েপ্তে/িাংস্থোে িেন্বভয় 

ত্রত্রেোনিক নেনিভর্ িেো আভয়োজন 

[১.৩.১] িেো 

আভয়োনজর্ িাংখ্যো ২   ৪ ৩ ২ ১  

[১.৪] ত্রত্রেোনিক নেনিভর্ কিবো প্রেোন 

প্রনর্শ্রুনর্ হোলনোগোেকেণ (আওর্োধীন 

েপ্তে/িাংস্থোিহ) 

[১.৪.১] 

হোলনোগোেকৃর্ িাংখ্যো ৯   ৪ ৩ ২ ১  

িক্ষের্ো 

অজপন 
৭ 

[২.১] কিবো প্রেোন প্রনর্শ্রুনর্ নবষয়ক 

কে পশোলো/প্রনশক্ষণ/ কিনেনোে আভয়োজন 

[২.১.১] প্রনশক্ষণ/ 

কে পশোলো আভয়োনজর্ 
িাংখ্যো ৩   ২ ১ - -  

[২.২] কিবো প্রেোন প্রনর্শ্রুনর্ নবষভয় 

কস্টকভহোল্ডোেগভণে িেন্বভয় 

অবনহর্কেণ িেো আভয়োজন 

[২.২.১] 

অবনহর্কেণ িেো 

আভয়োনজর্ 

িাংখ্যো ৪   ২ ১    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১২



 

 

 

িাংভর্োজনী ৬: অরভয াগ প্ররিকাি ব্যবস্থা েংক্রান্ত কর্ যপরিকল্পনা, ২০২২-২৩ 

 

কোর্ পক্রভেে 

কক্ষত্র 

 

েোন 
কোর্ পক্রে 

 

কে পিম্পোেন 

সূচক 

একক 

 

কে পিম্পোেন 

সূচভকে েোন 

প্রকৃি অজযন 

২০২০-২১ 

প্রকৃি অজযন 

২০২১-২২ 

লক্ষযেোত্রো ২০২২-২০২৩ 

অিোধোেণ অনর্ উিে উিে চলনর্ েোন 
চলনর্ েোভনে 

ননভন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রোনর্ষ্ঠোননক ১৪ 

[১.১] অরভয াগ রনষ্পরি কর্ যকিযা (অরনক) ও 

আরপল কর্ যকিযাি িথ্য ওযয়বোইযট এবং 

রজআিএে েফটওয়ুাি (প্রয াজু সযযে)  

ত্রের্ারেক রভরিযি োলনাগাদকিণ 

[১.১.১] অরনক ও আরপল কর্ যকিযা িথ্য 

োলনাগাদকৃি এবং ওযয়বোইযট 

আপযলািকৃি 

িাংখ্যো ৪   ৪ ৩    

[১.২] রনরদ যষ্ট ের্যয় অনলাইন/ অফলাইযন 

প্রাপ্ত অরভয াগ রনষ্পরি 
[১.২.১] অরভয াগ রনষ্পরিকৃি % ৭   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

[১.৩] অরভয াগ রনষ্পরি েংক্রান্ত র্ারেক 

প্ররিযবদন উর্ধ্যিন কর্তযপয বিাবি সপ্রিণ 
[১.৩.১] প্রনর্ভবেন কপ্রনের্ % ৩   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

িক্ষের্ো 

অজপন 
১১ 

[২.১] কর্ যকিযা/কর্ যোিীযদি অরভয াগ 

প্ররিকাি ব্যবস্থা এবং রজআিএে 

েফটওয়ুাি রবষয়ক প্ররশযণ আযয়াজন 

[২.১.১] প্রনশক্ষণ আভয়োনজর্ িাংখ্যো ৪ - - ২ ১ - - - 

[২.২] ত্রত্রেোনিক নেনিভর্ ্নেবীক্ষণ এবাং 

ত্রত্রেোনিক ্নেবীক্ষণ প্রনর্ভবেন উধ্বপর্ন 

কর্তপ্ ভক্ষে ননকট কপ্রেণ 

[২.২.১] ত্রত্রেোনিক প্রনর্ভবেন কপ্রনের্ িাংখ্যো ৩ - - ৪ ৩ ২ ১  

[২.৩] অরভয াগ প্ররিকাি ব্যবস্থাপনা 

রবষযয় সেক সোল্ডািগযণি ের্ন্বযয় 

অবরেিকিণ েভা আযয়াজন 

[২.৩.১] েভা আযয়াজন িাংখ্যো ৪   ২ ১    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১৩



 

 

     

িাংভর্োজনী ৭: র্থ্য অনধকোে নবষভয় ২০২২-২৩ অর্ পবছভেে বোনষ পক কে প্ নেকল্পনো  

 

কা যক্রযর্ি 

সযে 

 

র্ান 
কা যক্রর্ 

 

কর্ যেম্পাদন 

সূেক 

একক 

 

কর্ যেম্পাদন 

সূেযকি 

র্ান 

প্রকৃি 

অজযন 

২০২০-২১ 

প্রকৃি 

অজযন 

২০২১-২২ 

লযুর্াো ২০২২-২০২৩ 

অোিািণ অরি উির্ উির্ 
েলরি 

র্ান 

েলরি 

র্াযনি 

রনযে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রারিষ্ঠারনক ১০ 

[১.১] িথ্য অরিকাি আইন অনু ায়ী 

রনি যারিি ের্যয়ি র্যধ্য িথ্য প্রারপ্তি 

আযবদন রনষ্পরি 

 

[১.১.১] রনি যারিি ের্যয়ি র্যধ্য িথ্য প্রারপ্তি 

আযবদন রনষ্পরি 
% ৬ 

 

 

 

 ১০০% ৯০% ৮০% - - 

 

েযর্িাবৃরি 
১৫ 

[১.২] স্বিঃপ্রযণারদিভাযব প্রকাশয াগ্য 

েকল িথ্য োলনাগাদ কযি ওযয়বোইযট 

প্রকাশ 

[১.2.১] োলনাগাদকৃি িথ্য ওযয়বোইযট 

প্রকারশি 

িারিখ 

 
০৪   

৩১-১২-২০২২ ১৫-০১-২০২৩ ৩১-০১-২০২৩ - - 

৩০-০৬-২০২৩ - - - - 

[১.৩] বারষ যক প্ররিযবদন প্রকাশ 
[১.3.১] রনি যারিি ের্যয় বারষ যক প্ররিযবদন 

প্রকারশি 
িারিখ ০৩   ১৫-১০-২০২২ ৩১-১০-২০২২ ৩০-১১-২০২২ - - 

[১.৪]  িথ্য অরিকাি আইন, ২০০৯ এি 

৫ িািা অনুোযি  াবিীয় িযথ্যি 

কুাটালগ ও ইনযিক্স ত্রিরি/ 

োলনাগাদকিণ 

[১.4.১] িযথ্যি কুাটালগ ও ইনযিক্স  

প্রস্তুিকৃি/োলনাগাদকৃি 
িারিখ ০৩   ৩১-১২-২০২২ ১৫-০১-২০২৩ ৩১-০১-২০২৩ - - 

[১.৫] িথ্য অরিকাি আইন ও রবরিরবিান 

েম্পযকয জনেযেিনিা বৃরিকিণ 
[১.5.১]  প্রোি কা যক্রর্ েম্পন্ন েংখ্যা ০৪   ৩ ২ ১ - - 

[১.৬] িথ্য অরিকাি আইন, ২০০৯ ও এি 

রবরির্ালা, প্ররবিানর্ালা, স্বিঃপ্রযণারদি 

িথ্য প্রকাশ রনযদ যরশকােে েংরিষ্ট রবষযয় 

কর্ যকিযা/কর্ যোিীযদি প্ররশযণ আযয়াজন    

[১.৬.১] প্ররশযণ আযয়ারজি েংখ্যা  ০৩   ৩ ২ ১ - - 

[১.৭] িথ্য অরিকাি েংক্রান্ত  প্রযিুকটি 

ত্রের্ারেক অগ্রগরি প্ররিযবদন রনি যারিি 

ের্যয় ওযয়বোইযটি িথ্য অরিকাি 

সেবাবযক্স প্রকাশ 

[১.৭.১]  ত্রের্ারেক অগ্রগরি প্ররিযবদন 

ওযয়বোইযটি িথ্য অরিকাি সেবাবযক্স 

প্রকারশি 

েংখ্যা ০২   ৪ ৩ ২ ১  

 

 

 

১



 

 


