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প্রস্তার্না (Preamble) 

 

 

 

আইনিনর্ নিনকউনিটিজ ট্রেন িং ট্রকাম্পানন ন িঃ-এি প্রানর্ষ্ঠাননক েক্ষর্া বৃনদ্ধ, স্বচ্ছর্া ও জর্ার্নেনহর্া ট্রজািোি কিা, 

সুশািন িিংহর্কিণ এর্িং িম্পভেি র্থার্থ ব্যর্হাি নননির্কিভণি র্ােভর্ রূপকল্প ২০৪১ এি র্থার্থ র্াস্তর্ায়ভনি 

 ভক্ষয- 

 

 

 

 প্রধান ননর্ বাহী কর্ বকর্বা, আইনিনর্ নিনকউনিটিজ ট্রেন িং ট্রকাম্পানন ন নর্ভে  (আইএিটিনিএ ) 

 

 

এর্িং 

 

 

ব্যর্স্থাপনা পনিচা ক, ইনভেস্টভর্ন্ট কভপ বাভিশন অর্ র্ািং াভেশ এি র্ভে ২০২২ িাভ ি জুন 

র্াভিি ২৩ র্ানিভে এই র্ানষ বক কর্ বিম্পােন চুনি স্বাক্ষনির্ হভ া। 

 

 

 

এই চুনিভর্ স্বাক্ষিকািী উেয়পক্ষ পির্র্ী পৃষ্ঠািমূভহ 

ন নের্ নর্ষয়িমূভহ িম্মর্ হভ নিঃ 
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আইনিনর্ নিনকউনিটিজ ট্রেন িং ট্রকাম্পানন ন িঃ-এি কর্ বিম্পােভনি িানর্ বক নচত্র  (Overview of the 

Performance of ICB Securities Trading Company Ltd.) িাম্প্রনর্ক অজবন, চযাভ ঞ্জ 

এর্িং েনর্ষ্যৎ পনিকল্পনা 
 

িাম্প্রনর্ক র্ছি িমূভহি ( ২০১৮-১৯, ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১, ৩র্ছি ) প্রধান অজবনিমূহ: 
  

             ১ .অনজবর্ ননে মুনাফাি পনির্াণ ১১.৮২ ট্রকাটি োকা; 

২. ট্রশয়াি র্ান কগণভক ট্রর্াে ৬.০৭৫ ট্রকাটি োকা  েযািংশ নর্র্িণ কিা হভয়ভছ; 

৩. ব্যনি নহিার্ ১৮৭০ টি  ও  প্রানর্ষ্ঠাননক নর্ও নহিার্ ৩৪ টি ট্রো া হভয়ভছ; 

৪. ঢাকা ও চেগ্রার্ উেয় স্টক এক্সভচভঞ্জি র্ােভর্ আইএিটিনিএ  এককোভর্ ট্রর্াে ৪১,৬৫৯.৩৫ ট্রকাটি োকা ট্র নভেন 

িম্পােন কভিভছ , র্া এক্সভচভঞ্জ িমূভহ িিংঘটির্ ট্র নভেন (৫০,৪১৮৪.৫১ ট্রকাটি োকা) এি  শর্কিা নহভিভর্ প্রায় ৮.২৭ 

শর্ািংশ । আইএিটিনিএ  ক্ষুদ্র ও র্াঝানি ব্যনি এর্িং প্রানর্ষ্ঠাননক নর্ননভয়াগকািীগভণি আস্থা অজবন এি র্ােভর্ ট্রেভশি 

শীষ বস্থানীয় স্টক ট্ররাকাি নহভিভর্ ননভজি  সুনার্ প্রনর্নষ্ঠর্ কভিভছ । উভেখ্য, ২০২১-২২ অথ বর্ছভিি ৩১র্াচ ব , ২০২২ 

র্ানিে পর্ বন্ত উেয় স্টক এক্সভচভঞ্জ িিংঘটির্ ২,৮৪,৪৩০.৫০ ট্রকাটি োকাি র্ভে আইএিটিনিএ  কর্তবক ২৮,১৬৬.৬৪ 

ট্রকাটি োকা ট্র নভেন কিা হয় ,র্া ট্রর্াে ট্র নভেভনি প্রায় ৯.৯০ শর্ািংভশি অনধক; 

৫. ন এিই এি Mobile Apps ও Phone Trade এি র্ােভর্ িাধািণ ও প্রানর্ষ্ঠাননক নর্ননভয়াগকািীগভণি ট্রেন িং 

কার্ বক্রভর্ স্বর্িঃস্ফূর্ব অিংশগ্রহভণি সুভর্াগ সৃনি কভি ট্রেওয়া; 

৬. িাধািণ ও প্রানর্ষ্ঠাননক নর্ননভয়াগকািীগণভক Mobile Apps ও Internet Banking এি র্ােভর্ স্ব-শিীভি 

উপনস্থর্ না হভয় ট্রর্ ট্রকান স্থান ট্রথভকই োকা জর্াোভনি সুভর্াগ প্রোন কিা;  

৭. Bangladesh Electronic Fund Transfer Network (BEFTN) ও Real Time Gross Settlement 

(RTGS) এি র্ােভর্ Fund Withdrawal সুনর্ধা চালুকিণ; 

৮. Digital Marketing এি আওর্ায় নর্নেন্ন ট্রপশাজীর্ীগণভক এর্িং এ াকা নেনিক এিএর্এি প্রোন কিা ।  

৯. িম্পে ঘােনর্যুি র্ানজবন নর্ননভয়াগ নহিার্ধািীভেি ১০০% সুে র্ওকুফ সুনর্ধা প্রোভনি ফভ  আভ াচয র্ানজবন            

নর্ননভয়াগ নহিার্ধািীগন প ুঁনজর্াজাভি নতুন োভর্ অিংশগ্রহভনি র্ােভর্ ট্র নভেন বৃনদ্ধভর্ িহায়ক ভূনর্কা পা ন কিভছন। 

 ির্স্যা এর্িং চযাভ ঞ্জিমূহিঃ 

 ট্রকানে -১৯ এি প্রোর্জননর্ কািভণ অথ বনননর্ক র্ন্দাি ফভ  প ুঁনজর্াজাভিি ট্রলাথগনর্; 

 িানশয়া ও ইউভক্রন এি র্ভে িিংঘটির্ যুভদ্ধি প্রোভর্ দ্রব্যমূভেি ঊর্ধ্বগনর্ভর্ ক্ষুদ্র নর্ননভয়াগকািীভেি নর্ননভয়াগ িার্থ ব হ্রাি 

পাওয়া ;    

 প ুঁনজর্াজাভি ব্যািংক ও ির্র্াভনি আনথ বক প্রনর্ষ্ঠানিমূভহি ক্রর্র্ধ বর্ান অির্ প্রনর্ভর্ানগর্া; 

 নর্নেন্ন ননয়ন্ত্রণ র্নহভূ বর্ কািভণ প ুঁনজর্াজাভিি অস্বাোনর্ক আচিণ ও ব্যাপক উত্থান পর্ন; 

 প ুঁনজর্াজাভি নর্ননভয়াভগি ট্রক্ষভত্র নর্ননভয়াগকািীগভণি আস্থাহীনর্া; 

 পত্রভকাভষি সুষ্ঠু ব্যর্স্থাপনাি ট্রক্ষভত্র র্ান কাভুি পািফিভর্ন্সধািী ট্রর্ৌ নেনিিম্পন্ন নিনকউনিটিভজি ঘােনর্; 

 র্াজাি পনিনস্থনর্ি কািভণ ট্রেনীকৃর্ র্ানজবন ঋণ আোভয় প্রনর্র্ন্ধকর্া ও 

 বর্ভেনশক প্রনশক্ষণ প্রোভন িীর্ার্দ্ধর্া; 

 ননয়ন্ত্রনকািী কর্তবপভক্ষি নিদ্ধাভন্তি পন:পন পনির্র্বনশী র্া । 

 

 



5 

 

 েনর্ষ্যৎ পনিকল্পনািঃ 
 

1.  ক োভিড-১৯ এর কেক্ষোপটের বোস্তবতোয় আইএসটিভসএল এর কলনটেনট  অভি তর ভডভিেোলোইটিশন  রো ; 

2.  প ুঁভিবোিোটরর ভবভনটয়োগ োরীগটের সুরক্ষোর িন্য আইটি অব োঠোট ো উন্নয়ন  রে ; 

3. ব্যবসো সম্প্রসোরটের লটক্ষে নতুন বুথ / Extension office চোলু রে ; 

4.  নর্ননভয়াগ ট্রক্ষত্র িম্প্রিািণ ও নর্ননভয়াভগ উৎিানহর্ কিাি  ভক্ষয ক্ষুদ্র নর্ননভয়াগকািীগণভক নর্নেন্ন ধিভনি প্রভণােনা প্রোন; 

5.  Network নিনকউনিটিি জর্ন্ Firewall Deploy কভি িাইর্াি ননিাপিা নননির্কিণ; 

6. Server এ ভবভনটয়োগ োরীগটের রভক্ষত ডোেোর সোব বক্ষভন  ভনরোপত্তো ভনভিত রটের িন্য Data Center(DC) 

ও Data Recovery (DR) Site স্থোপন ;  

7.   গ্রোহ  কসবোর পভরভি ভবস্তৃত  রোর িন্য আইএসটিভসএলএর ভনিস্ব Apps Development  রো ; 

8. অ-ননর্ানি ও স্ব-শিীভি উপনস্থর্ হভর্ না পািা নর্ননভয়াগকািীগণভক ন এিই এি Mobile Apps এি িিংখ্যা বৃনদ্ধি 

র্ােভর্ ট্রেন িং িিংক্রান্ত কাজ িম্পােভন উদ্বুদ্ধকিণ ; 

9. ননজস্ব অ বাি ম্যাভনজভর্ন্ট নিভস্টর্ (OMS) র্াস্তর্ায়ন; 

10.  নর্ননভয়াগ নহিাভর্ি িিংখ্যা উিভিািি বৃনদ্ধ কিািহ ট্র নভেন বৃনদ্ধ কিা । 

 

২০২২-২৩ অথ বর্ছভিি িম্ভাব্য প্রধান অজবনিমূহিঃ 

 
 

 ১৪০.০০ ট্রকাটি োকা ঋণ নর্র্িণ; 

 ১৩০.০০ ট্রকাটি োকা ঋণ আোয় এি র্ােভর্ ট্রেন িং িিংক্রান্ত কাজ িম্পােভন উদ্বুদ্ধকিণ; 

 আইনিনর্ নিনকউনিটিজ ট্রেন িং ট্রকাম্পানন ন িঃ-এি ননজস্ব পত্রভকাভষ ৯০.০০ ট্রকাটি োকা নর্ননভয়াগ; 

 গ্রাহক ট্রির্া িহজীকিণ এি আওর্ায় Online-এ নর্,ও নহিার্ ট্রো া ; 

 গ্রাহক ট্রির্া িহজীকিণ এর্িং অেযন্তিীণ কর্ বেক্ষর্া বৃনদ্ধি  ভক্ষয ির্নির্ MIS ব্যর্স্থা উন্নর্কিণ । 

 িম্পে ঘােনর্যুি র্ানজবন নর্ননভয়াগ নহিার্ধািীভেি  সুে র্ওকুফ সুনর্ধা প্রোভনি ফভ  ট্রেনীকৃর্ র্ানজবন ঋণ এি হাি হ্রাি 

পাভর্ এর্িং সুে আয় বৃনদ্ধ পাভর্ ।  
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ট্রিকশন ১: 

 

আইনিনর্ নিনকউনিটিজ ট্রেন িং ট্রকাম্পানন ন িঃ (আইএিটিনিএ )-এি রূপকল্প (Vision), অনে ক্ষয (Mission), 

কর্ বিম্পােভনি ট্রক্ষত্র এর্িং কার্ বার্ন  (Functions) 

 
 

১.১ রূপকল্প (Vision): 

 

ট্রেভশি শীষ ব এর্িং ননে বিভর্াগ্য ট্রেকভহাল্ডাি নহভিভর্ ননভজভেি অর্স্থান িমুন্নর্ িাো। 

 

১.২ অনে ক্ষয (Mission): 

 

1. ট্রকাম্পাননি িম্মাননর্ গ্রাহকগণভক র্ানিম্মর্ ট্রির্া প্রোন কিা; 

2. অনেজ্ঞ ও েক্ষ কর্ীর্ানহনীি র্ােভর্ ট্রকাম্পাননি নর্ননভয়াগকািীগণভক অর্ন্ার্ন্ প্রনর্ভর্াগী প্রনর্ষ্ঠাভনি তু নায় অনধকর্ি 

ট্রির্া প্রোন কিা; 

3. িম্মাননর্ গ্রাহকগভণি িাভথ সুিম্পকব র্জায় িাো এর্িং ইনর্র্াচক ট্রির্া প্রোভনি র্ােভর্ র্াঁভেি প্রভয়াজন/চানহো ট্রর্োভনা; 

4. েীঘ বভর্য়ানে প্রবৃনদ্ধ ধভি িাোি  ভক্ষয িক  প্রভচিা অব্যাহর্ িাো। 

১.৩ কর্ বিম্পােভনি ট্রক্ষত্র: 
  

1. নর্ননভয়াভগি ট্রক্ষত্র িম্প্রিািণ, িঞ্চয় িিংগ্রহ ও ট্রিভকন্ডানি র্াভকবভে ট্র নভেভনি র্ােভর্ কার্ বকি প ুঁনজর্াজাি উন্নয়ন; 

2. ঋণ র্ান এর্িং পনিভির্াি উন্নয়ন; 

3. ঝুঁনক হ্রাি ও আনথ বক নেনি শনিশা ীকিণ এর্িং 

৪. অেযন্তিীণ প্রযুনি ব্যর্স্থা উন্নয়ভনি র্ােভর্ কর্ বেক্ষর্া ও গ্রাহক ট্রির্াি র্ান বৃনদ্ধ। 

 

সুশািন ও িিংস্কািমূ ক কর্ বিম্পােভনি ট্রক্ষত্র: 

১. সুশািন ও িিংস্কািমূ ক কার্ বক্রর্ ট্রজািোিকিণ 
 

ক) র্ানষ বক কর্ বিম্পােন চুনি র্াস্তর্ায়ন ট্রজািোিকিণ; 

ে) জার্ীয় শুদ্ধাচাি ট্রকৌশ  ও অনেভর্াগ প্রনর্কাি ব্যর্স্থা ট্রজািোিকিণ; 

গ) কার্ বপদ্ধনর্, কর্ বপনিভর্শ ও ট্রির্াি র্ান উন্নয়ন; 

ঘ) ই-গের্ন্বান্স ও উদ্ভার্ন; 

ঙ) আনথ বক ও িম্পভেি সুষর্ র্ন্টন ব্যর্স্থাপনাি র্াভনান্নয়ন। 

 

১.৪ কার্ বার্ন  (Functions): 
 

 প্রধান কার্ বা য় এর্িং ৭টি শাো কার্ বা ভয়ি ৮৫টি ট্রেন িং ওয়াকব ট্রস্টশন (TWS)-এি র্ােভর্ ট্রেভশি ক্ষুদ্র ও র্াঝািী 

নর্ননভয়াগকািীিহ প্রানর্ষ্ঠাননক নর্ননভয়াগকািীগণভক ট্ররাকাভিজ ট্রির্া প্রোন; 

 এিনিনপ ও এটিনর্ র্াভকবে কার্ বক্রভর্ িনক্রয় ভূনর্কা পা ন; 

 ট্রিন্ট্রা  ন ভপানজেনি র্ািং াভেশ ন নর্ভে  (নিন নর্এ )-এি পূণ বভির্া প্রোনকািী নহভিভর্ নর্ও নহিার্ ট্রো া ও 

িক্ষণাভর্ক্ষণ, কাগুভজ ট্রশয়াি অজড়কিণ এর্িং পন:জড়কিণ, ট্রশয়াি র্ন্ধকীকিণ ও অর্মুিকিণ, ট্রশয়াি হস্তান্তি এর্িং 

ট্রশয়াি ট্র নভেন ননষ্পনিিহ র্ার্র্ীয় কার্ বার্ ী িম্পােন; 

 নর্এিইনি এি স্টক ন  াি, ট্ররাকাি ও Authorized Representative Rules-2000 এি নর্ধানার্ ীি 

আভ াভক ব্যনি ও প্রানর্ষ্ঠাননক নর্ননভয়াগকািীগণভক স্টক ট্ররাকাভিজ ট্রির্া প্রোন;  

 নর্এিইনি এি র্ানজবন রু ি-১৯৯৯ ট্রর্ার্াভর্ক র্ানজবন নহিার্ধািীগণভক ঋণ প্রোন; 

 অনুভর্ানের্ স্টক ন  াি নহভিভর্ ননজস্ব পত্রভকাষ ব্যর্স্থাপনা; 

 আইনপও িিংনলি কার্ বক্রর্ িম্পােন। 
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ট্রিকশন-২ 

েপ্তি/িিংস্থাি কার্ বক্রভর্ি চূড়ান্ত ফ াফ /প্রোর্ (Outcome/Impact) 
 

চূড়ান্ত ফ াফ /প্রোর্ 

(Outcome/Impact) 

কর্ বিম্পােন সূচকিমূহ 

(Performance 

Indicator) 
একক  

(Unit) 

প্রকৃর্ অজবন 

 ক্ষযর্াত্রা 

২০২২-২৩ 

প্রভক্ষপণ 
ননধ বানির্  ক্ষযর্াত্রা 

অজবভনি ট্রক্ষভত্র 

ট্রর্ৌথোভর্ োনয়ত্বপ্রাপ্ত 

র্ন্ত্রণা য়/নর্োগ/িিংস্থা

িমূভহি নার্ 

উপািসূত্র 

(Source of 

Data) ২০২০-২১ 

২০২১-২২* 

(র্াচ ব ২০২২ 

পর্ বন্ত) 

২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

ট্রকাম্পাননি মুনাফা অজবন ট্রর্াে আয় ট্রকাটি 

োকা 

৬৭.৯২ ৮৫.২৩ ৫৫.০০ ৬০.০০ ৬৫.০০ - িিংনলি 

ন পাে বভর্ন্ট এর্িং 

র্ানষ বক প্রনর্ভর্েন 

প ুঁনজর্াজাভি চানহো ও 

ট্রর্াগাভনি োিিাম্য িক্ষায় 

িহায়র্াকিণ 

ননজস্ব ট্রপাে বফন ও এর্িং 

নর্ননভয়াগকািীগভণি 

ট্রপাে বফন ওি র্ােভর্ 

প ুঁনজর্াজাভি ট্র নভেন  

ট্রকাটি 

োকা 

২০,৭৯৫ ২৮,১৬৬.৭৫ ১৫,০৯০.০০ ১৬,০৯৫.০০ ১৭,১০০.০০ ট্রপাে বফন ও 

ম্যাভনজভর্নে এন্ড 

নিনকউনিটিজ 

অযানা াইনিি 

ন পাে বভর্ন্ট এর্িং ট্রে  

এনক্সনকউশন 

ন পাে বভর্ন্ট 

িিংনলি 

ন পাে বভর্ন্ট এর্িং 

র্ানষ বক প্রনর্ভর্েন 

িঞ্চয় িিংগ্রহ ও 

নর্ননভয়াভগি ট্রক্ষত্র 

িম্প্রিািণ 

নতুন নর্ননভয়াগ নহিার্ 

ট্রো া 

িিংখ্যা ১১৯২ ৯২৬ ১,২০০ ১,২৫০ ১,৩০০ ট্রে  এনক্সনকউশন 

ন পাে বভর্ন্ট 

িিংনলি 

ন পাে বভর্ন্ট এর্িং 

র্ানষ বক প্রনর্ভর্েন 

 

*িার্নয়ক র্থ্য 
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ট্রিকশন –৩ 

  কর্ বিম্পােন পনিকল্পনা 

কর্ বিম্পােভনি ট্রক্ষত্রিমূহ (২০২২-২৩) (ভর্াে র্ান-৭০) 

কর্ বিম্পােভনি ট্রক্ষত্র 
কর্ বিম্পােন 

ট্রক্ষভত্রি র্ান 
কার্ বক্রর্ কর্ বিম্পােন সূচক 

 

 

গণনা 

পদ্ধনর্ 
একক  

কর্ বি

ম্পােন 

সূচভকি 

র্ান  

প্রকৃর্ অজবন 
 ক্ষযর্াত্রা/ননণ বায়ক ২০২২-২৩ 

(Target/Criteria Value for FY 2022-23) 
 

প্রভক্ষপণ       

(Projection)  

২০২৩-২৪ 

 

প্রভক্ষপণ 

(Projection)  

২০২৪-২৫ ২০২০-২১ 

২০২১-

২০২২ (র্াচ ব, 

২০২২ পর্ বন্ত) 

অিাধািণ 

(Excell

ent) 

অনর্ উির্ 

(Very 

Good) 

উির্ 

(Good) 

চ নর্ র্ান 

(Fair) 

চ নর্ 

র্াভনি ননভে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

১ ২ ৩ ৪  ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

(১) নর্ননভয়াভগি          

ট্রক্ষত্র িম্প্রিািণ, িঞ্চয় 

িিংগ্রহ ও ট্রিভকন্ডানি 

র্াভকবভে ট্র নভেভনি 

র্ােভর্ কার্ বকি 

প ুঁনজর্াজাি উন্নয়ন। 

২৬ (১.১) প ুঁনজর্াজাভি 

নর্ননভয়াভগি  

 

(১.১.১) নর্ননভয়াভগি 

পনির্াণ (ননজস্ব 

ট্রপাে বভফান ও) 

ির্নি 
ট্রকাটি োকা 

 
১০ ৭৩.১৭ ১০৬.৩৩ ৯০.০০ ৮৫.০০ ৮০.০০ ৭৫.০০ ৭০.০০ ৯৫.০০ ১০০.০০ 

(১.১.২) স্টক 

এক্সভচঞ্জিমূভহ ট্র নভেভনি 

পনির্াণ 

ির্নি 
ট্রকাটি োকা 

 
১২ ২০,৭৯৪.৫৬ ২৮,১৬৬.৭৫ ১৫,০০০.০০ ১৪,০০০.০০ ১৩,০০০.০০ ১২,০০০.০০ ১১,০০০.০০ ১৬,০০০.০০ ১৭,০০০.০০                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

১.১) নর্ননভয়াগ নহিাভর্  

িঞ্চয় িিংগ্রহ 

 

(১.১.২) নর্ননভয়াগ ও 

র্ানজবন নহিাভর্ ন ভপানজে 

গ্রহন 

ির্নি 
ট্রকাটি োকা 

 
৪ ২৫১.৫১ ২০৫.৮০   ১৪৫.০০ ১৪০.০০ ১৩৫.০০   ১৩০.০০ ১২৫.০০ ১৫০.০০ ১৬০.০০ 

(২) র্ানজবন ঋণ 

নর্র্িণ, আোয়, ঋণ 

র্ান ও পনিভির্াি 

র্াভনান্নয় 

১১ 

(২.১) নর্ননভয়াভগ ঋণ 

িহায়র্াকিণ 

(২.১.১) নর্র্িণকৃর্ 

র্ানজবন ঋণ 

ির্নি ট্রকাটি োকা 

 
৪ ১৬৯.৭২ ১৫৯.৭৭ ১৪০.০০ ১৩৮.০০ ১৩৬.০০ ১৩৪.০০ ১৩২.০০ ১৪৫.০০ ১৫০.০০ 

(২.২) ঋণ আোয় (২.১.২) আোয়কৃর্ 

র্ানজবন ঋণ 

ির্নি ট্রকাটি োকা 

 
৪ ১৯৮.৫৩ ১৯৫.৭০ ১৩০.০০ ১২৮.০০ ১২৬.০০ ১২৪.০০ ১২২.০০ ১৩৫.০০ ১৪০.০০ 

(২.৩) ট্রেনণকৃর্ ঋণ আোয় (২.১.৩) আোয়কৃর্ ঋভণি 

পনির্াণ 

ির্নি ট্রকাটি োকা 

 
৩ ৩.৫৯ ৩.৭৩     ৪.০০ ৩.৯০ ৩.৮০ ৩.৭০ ৩.৬০ ৪.২৫ ৪.৫০ 

(৩) ঝুঁনক হ্রাি ও 

আনথ বক নেনি 

শনিশা ীকিণ 

১৩ 

(৩.১) প্রভয়াজনীয় প্রনেশন 

িিংিক্ষণ (র্ানজবন গ্রাহক 

পত্রভকাষ) 

(৩.১.১) িিংিনক্ষর্ 

প্রনেশভনি হাি 

শর্কিা % 

 

 

৭ ৯০ ৯৪ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

(৩.২) প্রভয়াজনীয় প্রনেশন 

িিংিক্ষণ (ট্রকাম্পাননি ননজস্ব 

পত্রভকাষ) 

(৩.১.২) িিংিনক্ষর্ 

প্রনেশভনি হাি 

শর্কিা % 

 

 

৬ ৬৭ ৯৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

(৪) ির্নির্ MIS 

ও প্রযুনি ব্যর্স্থা 

উন্নয়ভনি র্ােভর্ 

কর্ বেক্ষর্া ও গ্রাহক 

ট্রির্াি র্ান বৃনদ্ধ। 

২০ 

(৪.১)ির্নির্ িাে বাি 

ব্যর্স্থাপনা উন্নয়ন 

(৪.১.১) গ্রাহক ট্রির্াি র্ান 

উন্নয়ভন এর্িং দ্রুর্ ট্রির্া 

প্রোভনি  ভক্ষয িাে বাি 

ইনস্ট  

র্ানিে 

 

   র্ানিে 

 
১০ - - ১০.০৬.২৩ ১৫.০৬.২৩ ২০.০৬.২৩ ২৫.০৬.২৩ ৩০.০৬.২৩ - - 

(৪.২) ব্যর্িায় িহজীকিণ 

এর্িং ওয়ান স্টপ িানে বি 

(OSS) িম্পনকর্ র্থ্য 

প্রচাি ও ট্রির্া প্রাথী কর্তবক 

র্থ্য জানাি সুভর্াগ  

(৪.১.২) ওয়ান স্টপ 

িানেবি (OSS) 

চালুকৃর্ শাো/ অনফি 

ির্নি 

 

    

িিংখ্যা 

 

 

৪ - -     ২ ১ - - - ২ ২ 

(৪.২) নর্ননভয়াগকািীি 

িিংখ্যা বৃনদ্ধ 

(৪.১.৩) নতুন নর্ও/ 

নর্ননভয়াগ নহিার্ ট্রো া 

 

ির্নি িিংখ্যা ৬ ১,১৯২ ৯২৬ ১২০০ ১১৭৫ ১১৫০ ১১২৫ ১১০০ ১২৫০ ১৩০০ 
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আনর্, প্রধান ননর্ বাহী কর্ বকর্বা, আইনিনর্ নিনকউনিটিজ ট্রেন িং ট্রকাম্পানন ন নর্ভে , আইনিনর্ি ব্যর্স্থাপনা পনিচা ভকি ননকে 

অঙ্গীকাি কিনছ ট্রর্, এই চুনিভর্ র্নণ বর্ ফ াফ  অজবভন িভচি থাকর্। 

 

 

আনর্, ব্যর্স্থাপনা পনিচা ক, ইনভেস্টভর্ন্ট কভপ বাভিশন অর্ র্ািং াভেশ, প্রধান ননর্ বাহী কর্ বকর্বা, আইনিনর্ নিনকউনিটিজ 

ট্রেন িং ট্রকাম্পানন ন নর্ভে  এি ননকে অঙ্গীকাি কিনছ ট্রর্, এই চুনিভর্ র্নণ বর্ ফ াফ  অজবভন প্রভয়াজনীয় িহভর্ানগর্া প্রোন 

কির্। 

 

 

 

স্বাক্ষনির্: 

 

 

 

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

প্রধান ননর্ বাহী কর্ বকর্বা       র্ানিে .................................  

আইনিনর্ নিনকউনিটিজ ট্রেন িং ট্রকাম্পানন ন নর্ভে  

 

  

 

 

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

ব্যর্স্থাপনা পনিচা ক       র্ানিে................................. 

ইনভেস্টভর্ন্ট কভপ বাভিশন অর্ র্ািং াভেশ 
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িিংভর্াজনী-১ 

শব্দিিংভক্ষপ (Acronyms) 

ক্রনর্ক 

নম্বি 

শব্দ িিংভক্ষপ 

(Acronyms) 
নর্র্িণ 

১ আইনিনর্ ইনভেস্টভর্ন্ট কভপ বাভিশন অর্ র্ািং াভেশ 

২ আইএিটিনিএ  

 

আইনিনর্ নিনকউনিটিজ ট্রেন িং ট্রকাম্পানন ন নর্ভে  

 

৩ নর্এিইনি র্ািং াভেশ নিনকউনিটিজ অযান্ড এক্সভচঞ্জ কনর্শন 

৪ ন এিই ন িঃ ঢাকা স্টক এক্সভচঞ্জ ন নর্ভে  

৫ নিএিই ন িঃ চট্টগ্রার্ স্টক এক্সভচঞ্জ ন নর্ভে  

৬ ICB Investment Corporation of Bangladesh 

৭ TWS Trading Work Station 

৮ IPO Initial Public Offering 

৯ NRB Non-Resident Bangladeshi 

১০ SCP Small Capital Platform 

১১ ATB Alternative Trading Board 
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িিংভর্াজনী-২:  কর্ বিম্পােন সূচভকি পনির্াপ পদ্ধনর্ 

ক্রনর্ক 

নিং 
কার্ বক্রর্ কর্ বিম্পােন সূচক 

র্াস্তর্ায়নকািী অনুনর্োগ, 

অনধশাো, শাো 

কর্ বিম্পােন  ক্ষর্াত্রা 

অজবভনি প্রর্াণক 

১ 

প ুঁনজর্াজাভি নিনকউনিটিভজি 

চানহো ও ট্রর্াগাভনি োিিাম্য 

িক্ষায় িহায়র্াকিণ 

নর্ননভয়াভগি পনির্াণ (ননজস্ব 

ট্রপাে বভফান ও) 

ট্রপাে বভফান ও ম্যাভনজভর্ন্ট এন্ড 

নিনকউনিটিজ অযানা াইনিি 

ন পাে বভর্ন্ট। 

ট্রকাটি োকায় ও র্ানষ বক 

প্রনর্ভর্েন 

২ নর্ননভয়াভগ ঋণ িহায়র্াকিণ নর্র্িণকৃর্ র্ানজবন ঋণ 
ট্রে  এনক্সনকউশন ন পাে বভর্ন্ট 

এর্িং উিিা শাো। 

ট্রকাটি োকায়,র্ানষ বক 

প্রনর্ভর্েন এর্িং 

ট্রকাম্পাননি নহিার্ 

নর্র্িণী 

৩ ঋণ আোয় আোয়কৃর্ র্ানজবন ঋণ 
ট্রে  এনক্সনকউশন ন পাে বভর্ন্ট 

এর্িং উিিা শাো। 

ট্রকাটি োকায় ,র্ানষ বক 

প্রনর্ভর্েন এর্িং 

ট্রকাম্পাননি নহিার্ 

নর্র্িণী 

৪ 

 

 

 

 

ট্রেনণকৃর্ ঋণ আোয় 

 

 

 

 

আোয়কৃর্ ঋভণি পনির্াণ 

 

 

 

 

ট্রে  এনক্সনকউশন ন পাে বভর্ন্ট 

এর্িং উিিা শাো। 

 

 

 

 

ট্রকাটি োকায় , র্ানষ বক 

প্রনর্ভর্েন এর্িং 

ট্রকাম্পাননি নহিার্ 

নর্র্িণী 

 

 

৫ প্রভয়াজনীয় প্রনেশন িিংিক্ষণ িিংিনক্ষর্ প্রনেশভনি হাি 

ট্রিন্ট্রা  অযাকাউন্টি 

ন পাে বভর্ন্ট এর্িং র্াভজোনি 

কভন্ট্রা  এন্ড নিস্ক ম্যাভনজভর্ন্ট 

ন পাে বভর্ন্ট। 

শর্কিা নহিাভর্ এর্িং 

র্ানষ বক প্রনর্ভর্েন 

৬ ির্নির্ িাে বাি ব্যর্স্থাপনা উন্নয়ন 

গ্রাহক ট্রির্াি র্ান উন্নয়ভন এর্িং 

দ্রুর্ ট্রির্া প্রোভনি  ভক্ষয িাে বাি 

ইনস্ট  

িফট ওয়যাি ন পাে বভর্ন্ট এর্িং 

হা বওয়যাি ন পাে বভর্ন্ট। 

র্ানিে নহিাভর্ এর্িং  

ট্রকাম্পাননি অেযন্তিীণ 

র্থ্য 
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 িিংভর্াজনী-৩: 

আঞ্চন ক/র্াঠ পর্ বাভয়ি কার্ বা ভয়ি জার্ীয় শুদ্ধাচাি ট্রকৌশ  কর্ বপনিকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

 

আঞ্চন ক/র্াঠ পর্ বাভয়ি কার্ বা ভয়ি নার্: 

কার্ বক্রভর্ি নার্ কর্ বিম্পােন সূচক 

 

সূচভকি 

র্ান 

একক 

 

র্াস্তর্ায়ভনি োনয়ত্ব 

প্রাপ্ত ব্যনি/পে 

২০২২-২০২৩ 

অথ বর্ছভিি 

 ক্ষযর্াত্রা 

র্াস্তর্ায়ন অগ্রগনর্ পনির্ীক্ষণ, ২০২২-২০২৩  র্ন্তব্য 

 ক্ষযর্াত্রা/

অজবন 

১র্ ট্রকায়াে বাি ২য় 

ট্রকায়াে বাি 

৩য় 

ট্রকায়াে বাি 

৪থ ব 

ট্রকায়াে বাি 

ট্রর্াে 

অজবন 

অনজবর্ 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রানর্ষ্ঠাননক ব্যর্স্থা 

১.১ বননর্কর্া কনর্টিি িো 

আভয়াজন 

িো আভয়ানজর্ ২ িিংখ্যা প্রধান ননর্ বাহী 

কর্ বকর্বা/শাো প্রধান 

 

      ৪ 

 ক্ষযর্াত্রা ১টি ১টি ১টি ১টি    

অজবন      

১.২ বননর্কর্া কনর্টিি 

িোি নিদ্ধান্ত র্াস্তর্ায়ন 

র্াস্তর্ানয়র্ নিদ্ধান্ত ৪ 

 

% ট্রফাকা  পভয়ন্ট 

কর্ বকর্বা 

 

 

১০০% 

 

 ক্ষযর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজবন      

১.৩ সুশািন প্রনর্ষ্ঠাি 

নননর্ি অিংশীজভনি 

(stakeholders) 

অিংশগ্রহভণ িো 

অনুনষ্ঠর্ িো ৪ িিংখ্যা আনর্নিি প্রধান 

ননর্ বাহী কর্ বকর্বা 

(প্রশািন) 

 

  ১টি 

 ক্ষযর্াত্রা - - ১ 

 

-    

অজবন      

১.৪ শুদ্ধাচাি িিংক্রান্ত 

প্রনশক্ষণ আভয়াজন  

প্রনশক্ষণ 

আভয়ানজর্ 

২ িিংখ্যা আনর্নিি প্রধান 

ননর্ বাহী কর্ বকর্বা 

(প্রশািন)  

                            

৪টি 

 

 ক্ষযর্াত্রা 

 

১ ১ ১ 

 

১  

 

  

অজবন      

১.৫ কর্ ব-পনিভর্শ উন্নয়ন 

(স্বাস্থযনর্নধ অনুিিণ/ 

টিওএন্ডইভুি অভকভজা 

র্া ার্া  

নর্নিকিণ/পনিষ্কাি-

পনিচ্ছন্নর্া বৃনদ্ধ, র্নহ াভেি 

জর্ন্ পৃথক ওয়াশরুভর্ি 

ব্যর্স্থা ইর্যানে ) 

উন্নর্ কর্ ব-পনিভর্শ ৩ িিংখ্যা 

ও 

র্ানিে 

আনর্নিি প্রধান 

ননর্ বাহী কর্ বকর্বা 

(প্রশািন)/িিংনলি 

কনর্টি 

 

৩ ও 

৩১.১২.২০২২ 

৩১.০৩.২০২৩ 

৩০.০৬.২০২৩ 

 ক্ষযর্াত্রা 

 

- ৩১.১২.২২ ৩১.০৩.২৩ ৩০.০৬.২৩   ১.ির্গ্রঅনফি 

পনিচ্ছন্নকিণ ও 

জীর্ানুনাশক ট্রে 

কািণ এর্িং অনফভিি  

ওয়ািরুর্ িমূভহ হযান্ড 

ওয়াি এি সুব্যর্স্থা 

নননির্কিণ ; 

২. অনি ননর্ বাপন  

ব্যর্স্থা পনিনর্ক্ষণ ও 

প্রভয়াজভন 

হা নাগােকিণ; 

৩.অভকভজা র্া ার্া   

(কনম্পউোি,আির্ার্

পত্র ইর্যানে) 

নর্নিকিণ । 

 

অজবন 
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কার্ বক্রভর্ি নার্ কর্ বিম্পােন সূচক 

 

সূচভকি 

র্ান 

একক 

 

র্াস্তর্ায়ভনি োনয়ত্ব 

প্রাপ্ত ব্যনি/পে 

২০২২-২০২৩ 

অথ বর্ছভিি 

 ক্ষযর্াত্রা 

র্াস্তর্ায়ন অগ্রগনর্ পনির্ীক্ষণ, ২০২২-২০২৩  র্ন্তব্য 

 ক্ষযর্াত্রা/

অজবন 

১র্ ট্রকায়াে বাি ২য় 

ট্রকায়াে বাি 

৩য় 

ট্রকায়াে বাি 

৪থ ব 

ট্রকায়াে বাি 

ট্রর্াে 

অজবন 

অনজবর্ 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

 

১.৬   আওর্াধীন আঞ্চন ক/ 

র্াঠ পর্ বাভয়ি  কার্ বা য় 

(প্রভর্াজয ট্রক্ষভত্র ) কর্তবক 

োনে কৃর্ জার্ীয় শুদ্ধাচাি 

ট্রকৌশ  কর্ বপনিকল্পনা ও 

পনির্ীক্ষণ প্রনর্ভর্েন এি 

নফ ব্যাক প্রোন।  

 

নফ ব্যাক িো / 

কর্ বশা া  

অনুনষ্ঠর্  

 

৪ 

 

র্ানিে 

 

শুদ্ধাচাি ট্রফাকা  

পভয়ন্ট কর্ বকর্বা, প্রধান 

কার্ বা য় 

 

 

 

 

০৪.১০.২০২২  

০৫.০১.২০২৩ 

০৫.০৪.২০২৩ 

০৫.০৬.২০২৩ 

 

 

 ক্ষযর্াত্রা 

 

 

 

০৪.১০.২০২২  

 

০৫.০১.২৩ 

 

০৫.০৪.২৩ 

 

 

০৫.০৬.২৩ 

   

অজবন 

 

     

২.  ক্রভয়ি ট্রক্ষভত্র শুদ্ধাচাি ........................................................................ 

২.১  ২০২২-২৩ অথ বর্ছভিি 

ক্রয় পনিকল্পনা ওভয়র্িাইভে 

প্রকাশ 

ক্রয় পনিকল্পনা 

ওভয়র্িাইভে 

প্রকানশর্ 

৩ র্ানিে 

 

আনর্নিি প্রধান 

ননর্ বাহী কর্ বকর্বা 

(প্রশািন) 

৩০.০৯.২২ 

৩১.১২.২২ 

৩১.০৩.২৩ 

৩০.০৬.২৩ 

 ক্ষযর্াত্রা ৩০.০৯.২০২২ ৩০.১২.২০২২ ৩১.০৩.২০২৩ ৩০.০৬.২০২৩   ৩০.০৯.২২ র্ানিভেি 

র্ভে ট্রকাম্পাননি 

ননজস্ব ক্রয় পনিকল্পনা  

অনুভর্ােনপূর্ বক 

ওভয়র্িাইভ  প্রকাশ 

কিা হভর্। 

 

অজবন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩. শুদ্ধাচাি িিংনলি এর্িং দুনীনর্ প্রনর্ভিাভধ িহায়ক অর্ন্ার্ন্ কার্ বক্রর্………(অগ্রানধকাি নেনিভর্  ১ নিং িহ ন্যযনর্র্  ৪ টি কার্ বক্রর্ ) 
 

৩.১ ট্রির্া প্রোভনি ট্রক্ষভত্র 

ট্রিনজস্টাভি প্রভেয় ট্রির্াি 

নর্র্িণ ও ট্রির্াগ্রহীর্াি 

র্র্ার্র্ িিংিক্ষণ  

ট্রিনজস্টাি 

হা নাগােকৃর্ 

৮ ১০০% আনর্নিি প্রধান 

ননর্ বাহী কর্ বকর্বা 

(প্রশািন) 

৩০.০৬.২০২২  ক্ষযর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজবন      

৩.২ আনথ বক প্রনর্ষ্ঠাভন 

দুনীনর্ প্রনর্ভিাধ ও সুশািন 

প্রনর্ষ্ঠায় কিনীয় িম্পভকব 

কর্ বশা া আভয়াজন  

কর্ বশা া র্া 

প্রনশক্ষণ 

আভয়ানজর্ 

৮ িিংখ্যা আনর্নিি প্রধান 

ননর্ বাহী কর্ বকর্বা 

(প্রশািন)  

২  ক্ষযর্াত্রা - ১ - ১    

অজবন      

৩.৩ েপ্তি/ িিংস্থাি  অধস্থন 

কার্ বা য় / শাো আকনিক 

পনিেশ বন   

পনিেশ বন / 

আকনিক 

পনিেশ বন   িম্পন্ন 

৮ র্ানিে উপ - প্রধান ননর্ বাহী 

কর্ বকর্বা 

(আইএিটিএ ) 

৪  ক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজবন      

৩.৪ নর্ননভয়াগ নহিার্ 

ট্রো াি ফির্ 

হা নাগােকিণ 

কার্ বক্রর্ 

পনির্ীক্ষণকৃর্ 

৮ র্ানিে উপ - প্রধান ননর্ বাহী 

কর্ বকর্বা 

(আইএিটিএ )) 

৩১.১২.২০২২  ক্ষযর্াত্রা  ৩১.১২.২২      

অজবন      

      

 

নর্:দ্র:- ট্রকান ক্রনর্ভকি কার্ বক্রর্ প্রভর্াজয না হভ  র্াি কািণ র্ন্তব্য ক াভর্ উভেে কিভর্ হভর্। 
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িিংভর্াজনী-৪: 
 
 

ই-গিন্যবোন্স ও উদ্ভোবন   বপভর ল্পনো, ২০২২-২০২৩ 

 ( োঠ পর্ বোটয়র অভিটসর িন্য) 

 

 

ক্র   োর্ বক্র  

 

  বসম্পোেন 

সূচ  

এ   

 

  বসম্পোেন 

সূচট র  োন 

লক্ষে োত্রো ২০২২-২০২৩ 

অসোিোরে উত্ত  চলভত  োন 

১০০% ৮০% ৬০% 

      ০১ 
[১.১] একটি উদ্ভার্নী ধািণা /ট্রির্া িহনজকিণ/ন নজোইভজশন র্াস্তর্ায়ন 

[১.১.১] একটি উদ্ভার্নী ধািনা /ট্রির্া 

িহনজকিণ /ন নজোইভজশন র্াস্তর্ানয়র্ 
তোভরখ ১০ ১৬/০৩/২০২৩ ৩০/০৩/২০২৩ ১৩/০৪/২০২৩ 

০২ [২.১] ই-ননথি ব্যর্হাি বৃনদ্ধ [২.১.১] ই-ফাইভ  ট্রনাে ননস্পনিকৃর্ % ১০ ৮০% ৭০% ৬০% 

০৩ [৩.১] র্থ্য র্ার্ায়ন হা নাগােকিণ ]৩ .১.১[  র্থ্য র্ার্ায়ন হা নাগােকৃর্ সংখ্যো ১৫ ৪ ৩ ২ 

০৪ [৪.১] ৪থ ব নশল্পনর্প্লভর্ি চযাভ ঞ্জ ট্রর্াকাভর্ ায় কিণীয় নর্ষয় অর্নহর্কিণ 

িো/ কর্ বশা া আভয়াজন 

[৪.১.১] ৪থ ব নশল্পনর্প্লভর্ি চযাভ ঞ্জ 

ট্রর্াকাভর্ ায় কিণীয় নর্ষয় 

অর্নহর্কিণ িো/ কর্ বশা া আভয়ানজর্ 

সংখ্যো ৫ ২ ১ - 

০৫ [৫.১] ই-গের্ন্বান্স ও উদ্ভার্ন কর্ ব পনিকল্পনা বোস্তবোয়ন [৫.১.১] কর্ ব পনিকল্পনা র্াস্তর্ায়ন 

িিংক্রান্ত প্রনশক্ষণ আভয়ানজর্ 
সংখ্যো ৬ ৪ ৩ ২ 

[৫.১.২] কর্ ব পনিকল্পনাি অধ বর্ানষ বক    

স্ব-মূোয়ন  প্রনর্ভর্েন ঊর্ধ্বর্ন    

কর্তবপভক্ষি ননকে ট্রপ্রনির্                                                                                   

তোভরখ ৪ ১৫/০১/২০২৩ ৩১/০১/২০২৩ ০৯/০২/২০২৩ 
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িিংভর্াজনী-৫: 
 

 

 ন্ত্রেোলয়/ভবিোগ/রোষ্ট্রীয়েভতষ্ঠোন/েপ্তরসংস্থো/  োঠ পর্ বোটয়র েপ্তর এর অভিটর্োগ েভত োর ব্যবস্থো সংক্রোন্ত   বপভর ল্পনো, ২০২২-২০২৩ 

 

 োর্ বক্রট র কক্ষত্র 

 
 োন 

 োর্ বক্র  

 

  বসম্পোেন 

সূচ  

এ   

 

  বসম্পোে

ন সূচট র 

 োন 

েকৃত 

অিবন 

২০২০-

২১ 

েকৃত 

অিবন 

২০২১-

২২ 

লক্ষে োত্রো ২০২২-২০২৩ 

অসোিোরে 
অভত 

উত্ত  
উত্ত   

চলভত 

 োন 

চলভত  োটনর 

ভনটে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

েোভতষ্ঠোভন  

 

 

১৪ 

 

 

[১.১] অভিটর্োগ ভনষ্পভত্ত   ব তবো (অভন ) ও 

আভপল   ব তবোর তথ্য ওটয়বসোইটে এবং 

ভিআরএস সিেওয়েোর (েটর্োিে কক্ষটত্র) 

ত্রত্র োভস  ভিভত্তটত হোলনোগোে রে 

[১.১.১] অভন  ও 

আভপল   ব তবোর 

তথ্য হোলনোগোেকৃত 

এবং ওটয়বসোইটে 

আপটলোডকৃত 

সংখ্যো 

 
৪ - - ৪ ৩ - - - 

[১.২.৩] ভনভে বষ্ট স টয় অনলোইন/ অিলোইটন 

েোপ্ত অভিটর্োগ ভনষ্পভত্ত এবং ভনষ্পভত্ত সংক্রোন্ত 

 োভস  েভতটবেন উর্ধ্বতন  র্তবপক্ষ বরোবর 

কেরে 

 

[১.২.৩] অভিটর্োগ 

ভনষ্পভত্তকৃত ও 

েভতটবেন কেভরত 

 

 

% 

 

 

 

10 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

১০০ 
৯০ 

 

 

 

৮০ 

 

 

 

৭০ 

 

 

 

৬০ 

 

 

 

সক্ষ তো অিবন 

 
১১ 

[২.১]   ব তবো/  বচোরীটের অভিটর্োগ 

েভত োর ব্যবস্থো এবং ভিআরএস সিেওয়েোর 

ভবষয়  েভশক্ষে আটয়োিন 

[২.১.১] েভশক্ষে 

আটয়োভিত 

 

সংখ্যো 

 

4 

 
- - ২ ১ - - - 

[২.২] ত্রত্র োভস  ভিভত্তটত পভরবীক্ষে এবং 

ত্রত্র োভস  পভরবীক্ষে েভতটবেন উর্ধ্বতন 

 র্তবপটক্ষর ভন ে কেরে 

[২.২.১] ত্রত্র োভস  

েভতটবেন কেভরত 

 

  সংখ্যো ৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] অভিটর্োগ েভত োর ব্যবস্থোপনো ভবষটয় 

কে  কহোল্ডোরগটের স ন্বটয় অবভহত রে সিো 

[২.৩.১] সিো 

অনুভষ্ঠত 

 

সংখ্যো ৪ - - ২ ১  - - 
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িিংভর্াজনী-৬: 

 

 ন্ত্রেোলয়/ভবিোগ/রোষ্ট্রীয়েভতষ্ঠোন/েপ্তরসংস্থো/ োঠ পর্ বোটয়র েপ্তর এর কসবো েেোন েভতশ্রুভত বোস্তবোয়ন   বপভর ল্পনো, ২০২২-২০২৩ 

 

 োর্ বক্রট র কক্ষত্র 

 
 োন 

 োর্ বক্র  

 

  বসম্পোেন 

সূচ  

ে োে  

 

এ   

 

  বসম্পোে

ন সূচট র 

 োন 

েকৃত 

অিবন 

২০২০-

২১ 

েকৃত 

অিবন 

২০২১-২২ 

লক্ষে োত্রো ২০২২-২০২৩ 

অসোিোরে অভত উত্ত  উত্ত  
চলভত 

 োন 

চলভত  োটনর 

ভনটে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

েোভতষ্ঠোভন  

 

 

১8 

 

[১.১] ত্রত্র োভস  ভিভত্তটত কসবো েেোন 

েভতশ্রুভত সংক্রোন্ত পভরবীক্ষে  ভ টি  

পনগ বঠন  

[১.১.১]  ভ টি  

পনগ বঠিত  

 

পনগ বঠিত  ভ টি 

হোলনোগোে সংক্রোন্ত 

েভতটবেন 

 

সংখ্যো 

 

৩ 

 
- - ৪ ৩ ২ ১ - 

[১.২] ত্রত্র োভস  ভিভত্তটত কসবো েেোন 

েভতশ্রুভত সংক্রোন্ত পভরবীক্ষে  ভ টির 

সিোর  ভসদ্ধোন্ত বোস্তবোয়ন 
 

[১.২.১] ভসদ্ধোন্ত 

বোস্তবোভয়ত এবং 

েভতটবেন কেভরত 

 

বোস্তবোয়ন েভতটবেন 

 

 

% ৪ - - ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

[১.৩] কসবো েেোন েভতশ্রুভত ভবষটয় 

আওতোিীন েপ্তর/সংস্থোর স ন্বটয় 

ত্রত্র োভস  ভিভত্তটত সিো আটয়োিন  
 

[১.৩.১] সিো 

আটয়োভিত 

 

আটয়োভিত সিোর 

 োর্ বভববরনী 

সংখ্যো 

 

২ 

 
- - ৪ ৩ ২ ১ - 

[১.৪] ত্রত্র োভস  ভিভত্তটত কসবো েেোন 

েভতশ্রুভত হোলনোগোে রে (আওতোিীন 

েপ্তর/সংস্থোসহ) 

 

[১.৪.১] 

হোলনোগোেকৃত 

 

বোস্তবোয়ন েভতটবেন 

 

সংখ্যো 

 

৯ 

 
- - ৪ ৩ ২ ১ 

- 

 

সক্ষ তো অিবন ৭ 

[২.১] কসবো েেোন েভতশ্রুভত ভবষয়   

  বশোলো / েভশক্ষে/ কসভ নোর আটয়োিন 

 

 

[১.১.১] েভশক্ষে 

আটয়োভিত 

 

 

েভশক্ষে আটেশ, 

আটলোচেসূভচ, 

েভশক্ষেোথীটের 

তোভল ো, হোভিরো 

শীে 

 

সংখ্যো 

 

৩ - - ২ ১ - - - 

[২.২]  ট্রির্া েেোন ভবষটয় কে  

কহোল্ডোরগটের স ন্বটয় অবভহত রে সিো 

আটয়োিন 

[১.৩.১]  

বভহত রে সিো 

অনুভষ্ঠত 

সিোর  োর্ বভববরেী সংখ্যো ৪ - - ২ ১ - - - 
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িিংভর্াজনী-৭: 
 

 

তথ্য অভি োর ভবষটয় ২০২২-২০২৩ অথ ববছটরর বোভষ ব    বপভর ল্পনো (স ল সর োভর অভিটসর িন্য েটর্োিে) 

 োর্ বক্রট র 

কক্ষত্র 

 

 োন 
 োর্ বক্র  

 

  বসম্পোেন 

সূচ  

এ   

 

  বসম্পোে

ন সূচট র 

 োন 

েকৃত 

অিবন 

২০২০-

২১ 

েকৃত 

অিবন 

২০২১-

২২ 

লক্ষে োত্রো ২০২২-২০২৩ 

ে োে  অসোিোরে অভত উত্ত  উত্ত   চলভত  োন 

চলভত 

 োটনর 

ভনটে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

েোভতষ্ঠোভন  ১০ 

[১.১] তথ্য অভি োর আইন 

অনুর্োয়ী ভনি বোভরত স টয়র  টে 

তথ্য েোভপ্তর আটবেন ভনষ্পভত্ত  

 

[১.১.১] ভনি বোভরত স টয়র 

 টে তথ্য েোভপ্তর আটবেন 

ভনষ্পভত্ত  

 

% ০৬ 

 

 

 

 ১০০% ৯০% ৮০% - - 

উর্ধ্বতন  োর্ বোলটয় কেভরত  

েভতটবেন । 

 

 

সক্ষ তো 

বৃভদ্ধ 

১৫ 

[১.২]স্বেটেোভেতিোটব ে োশটর্োগ্য 

তথ্য হোলনোগোে  টর ওটয়বসোইটে 

ে োশ 

[১.2.১]হোলনোগোেকৃত তথ্য 

ওটয়বসোইটে ে োভশত 

তোভরখ 

 

 

০৪   

৩১-১২-২২ ১৫-০১-২৩ 

 

 

৩১-০১-২৩ 

 

 

- - 

হোলনোগোেকৃত 

স্বেটেোভেতিোটব ে োশটর্োগ্য 

তথ্যসহ ওটয়বসোইটের 

ভলং । 
৩০-০৬-২৩ 

[১.৩] বোভষ ব  েভতটবেন ে োশ 
[১.3.১] বোভষ ব  েভতটবেন 

ে োভশত 
তোভরখ ০৩   ১৫-১০-২২ ১৫-১১-২২ ১৫-১২-২২ - - বোভষ ব  েভতটবেটনর  ভপ । 

[১.৪]  তথ্য অভি োর আইন, 

২০০৯ এর ৫ িোরো অনুসোটর 

র্োবতীয় তটথ্যর  েোেোগভর  ও 

 েোেোলগ ত্রতভর/ হোলনোগোে রে 

[১.4.১] তটথ্যর  েোেোগভর  ও 

 েোেোলগ েস্তুতকৃত/ 

হোলনোগোেকৃত 

তোভরখ 

 

 

০৩   ৩১-১২-২২ ১৫-০১-২৩ ৩১-০১-২৩ - - 

সংভিষ্ট ভবষয় অন্তর্ভ বক্তকৃত 

 োভস  স ন্বয় সিোর 

 োর্ বভববরেী । 

[১.৫] তথ্য অভি োর আইন ও 

ভবভিভবিোন সম্পট ব িনসটচতনতো 

বৃভদ্ধ রে 

[১.5.১]  েচোর  োর্ বক্র  

সম্পন্ন 

সংখ্যো 

 
০৪   ৩ ২ ১ - - 

সিো, কসভ নোর,   বশোলোর 

অভিস আটেশ ভ ংবো 

েচোরপটত্রর  ভপ । 

[১.৬] তথ্য অভি োর আইন, 

২০০৯ ও এর েভবিোন োলো, 

স্বত:েটনোভেত তথ্য ে োশ 

ভনটে বভশ োসহ সংভিষ্ঠ ভবষটয় 

  ব তবো /   বচোরীটের  েভশক্ষে 

আটয়োিন    

].১ 6 .১  [ েভশক্ষে আটয়োভিত 

 

 

 

 

সংখ্যো  

 

 

 

 

০৩ 

 

 

 

  

৩ 

 

 

২ 

 

 

১ 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

েভশক্ষে আটয়োিটনর অভিস 

আটেশ । 

 

 

[১.৭] তথ্য অভি োর  সংক্রোন্ত 

েটতে টি  ত্রত্র োভস  অগ্রগভত 

েভতটবেন ভনি বোভরত স টয়  

ওটয়বসোইটের তথ্য অভি োর 

কসবোবটে ে োশ 
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ত্রত্র োভস  অগ্রগভত েভতটবেন 

ভনি বোভরত স টয়  

ওটয়বসোইটের তথ্য অভি োর 

কসবোবটে ে োভশত  

 

সংখ্যো  

 

 

০2 

 

 

  ৪ ৩ ২ ১ - ওটয়বসোইটের ওটয়ব ভলং  

 


