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ফারল যক কভ যম্পাদন চুরি 

 

 

 

 

 

 

 

 

১ জুরাই ২০১৯ - ৩০ জুন ২০২০  

 



[2] 

 

সূরচত্র 

 

উক্রভরণকা------------------------------------------------------------------------------------  
৩ 

কভ যম্পাদদনয ারফ যকরচত্র---------------------------------------------------------------------- ৪ 

জকন ১: জজরা ঞ্চয় অরপ/ব্যুদযা, নাযায়ণগঞ্জ এয রুকল্প (Vision), অরবরক্ষু 

(Mission), জকৌরগত উদেশ্যমূ এফাং কাম যাফরর ---------------------------------------- 
৫ 

জকন 2: কাম যক্রভ, কভ যম্পাদন সূচক এফাং রক্ষুভাত্রামূ -- 6-9 

াংদমাজনী ১: ব্দাংদক্ষ (Acronyms) ------------------------------------------------- ১1 

াংদমাজনী ২: কভ যম্পাদন সূচকমূ, ফাস্তফায়নকাযী কাম যারয়মূ এফাং রযভা দ্ধরত --- ১2-13 

াংদমাজনী ৩: কভ যম্পাদন রক্ষুভাত্রা অজযদনয জক্ষদত্র ভাঠ ম যাদয়য অন্য কাম যারদয়য রনকট 

সুরনরদ যষ্ট চারদা ---- 
১4 

 



[3] 

 

উক্রভরণকা (Preamble) 

 

যকারয দপ্তয/ ংস্থামূহয প্রারতষ্ঠারনক দক্ষতা বৃরি, স্বচ্ছতা ও জফাফরদর জজাযদায কযা, সুান 

ংতকযণ এফং ম্পহদয মথামথ ব্যফায রনরিতকযহণয ভাধ্যহভ রূকল্প ২০২১ এয মথামথ ফাস্তফায়হনয 

রহক্ষে- 

 

কাযী রযচারক, জজরা ঞ্চয় অরপ/ব্যুদযা, নাযায়ণগঞ্জ 

 

এফং 

 

উ-রযচারক, জাতীয় ঞ্চয় রফবাগীয় কাম যারয়, ঢাকা  

 

 

এয ভদে ২০১9 াদরয জুন ভাদয  ১৩  তারযদে এই ফারল যক কভ যম্পাদন চুরি স্বাক্ষরযত র। 

 

 

এই চুরিদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ রনম্নরররেত রফলয়মূদ ম্মত দরনঃ 
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জজরা ঞ্চয় অরপ/ব্যুদযা, নাযায়ণগঞ্জ এয কভ যম্পাদদনয ারফ যক রচত্র 
 

(Overview of the Performance of the District Savings Office/Bureau,Narayangonj) 
  

াম্প্ররতক জজন, চোহরঞ্জ এফং বরফষ্যত রযকল্পনা 
 

াম্প্ররতক ফছযমূদয (৩ ফছয) প্রধান অজযনমূঃ 
 

জজরা ঞ্চয় অরপ/ব্যুদযা, নাযায়ণগঞ্জ এয প্রধান কাজ হচ্ছ রপহয দদনরিন কাজ রযচারনা, জাতীয় 

ঞ্চয় রফবাগীয় কাম জারয়, ঢাকা কর্তজক রনধ জারযত রফরনহয়াহগয রক্ষেভাত্রা জজন এফং জাতীয় ঞ্চয় রিহভয রফরনহয়াগ 

ংক্রান্ত অরথ জক ও অআনী ভস্যায ভাধান। জজরা ঞ্চয় অরপ/ব্যুদযা, নাযায়ণগঞ্জ এয ভাধ্যহভ ২০১ 8-১9 

থ জফছহয জভাট ১৩২.০০  জকাটি টাকা রফরনহয়াগ রক্ষেভাত্রায রফযীহত ১৭৪.৫২ জকাটি টাকা রজজত হয়হছ, মা 

রক্ষেভাত্রায ১৩২ তাং। নুরুবাহফ ২০১ ৭-১৮ ও ২০১ ৬-১৭ থ জফছহয জভাট রফরনহয়াগ রক্ষেভাত্রা  মথাক্রহভ 

141.00 ও 79.45; মায রফযীহত জজন দয়দছ মথাক্রহভ 159.97 ও 139.52 জকাটি টাকা; মা রক্ষেভাত্রায 

মথাক্রহভ ১13 ও 206 তাং। রফগত ফছযগুদরাদতও রক্ষুভাত্রায রফযীদত জজহনয এ ধাযা রছর দতালজনক। 

অথ য ভন্ত্রণারয় কর্তযক ফাস্তফায়নাধীন ‘যকাযী ব্যয় ব্যফস্থানা রিারীকযণ: অগ্রারধকায কাম যক্রভমূদয 

ধাযাফারকতা যক্ষা (রইএভএ)’ ীল যক কভ যসূচীয আওতায় ‘জাতীয় ঞ্চয়রিভ নরাআন ম্যাহনজহভন্ট রহেভ’ 

জভ’২০১৯ ভা হত জজরা ঞ্চয় অরপ/ব্যুদযা, নাযায়ণগঞ্জ চালু হয়হছ।  রহেভটি চালুয পহর জাতীয় ঞ্চয় 

রিহভয জরনহদন কাম জক্রহভ আএপটি চালু ঞ্চয়ত্র রিহর কযা হয়হছ এফং গ্রাক জফায ভান বৃরি জহয়হছ। 

 

 

ভস্যা ও চুাদরঞ্জমূঃ  
 

ীভাফদ্ধ াাংগঠরনক কাঠাদভা, রনজস্ব ফকাঠাহভায বাফ,  জনফদরয স্বল্পতা, ম জাপ্ত ররজরিক সুরফধা , 

জাতীয় ঞ্চয়রিভ নরাআন ম্যাহনজহভন্ট রহেভজক জটকআ কযা।  

 

বরফষ্যৎ রযকল্পনাঃ  
 

 চালুকৃত ‘জাতীয় ঞ্চয়রিভ নরাআন ম্যাহনজহভন্ট রহেভ’জক জটকআ কযা;  

  রফদ্যভান জনফরহক দক্ষ কযায রহক্ষে প্রহয়াজনীয় প্ররক্ষণ প্রদান; 

  রপহয কভ জ রযহফ উন্নতকযণ; 

  রনম্ন অহয়য ভানুল রফহলতঃ নাযী, ফহয়াহজষ্ঠ, প্ররতফন্ধী নাগরযক এফং জারজফী ও রফরবন্ন 

প্ররতষ্ঠাদন কভ যযত ব্যরিদদয ভহধ্য ঞ্চয়ী ভহনাবাফ গহে জতারায রহক্ষে উদু্বিকযণ কাম জক্রভ 

রযচারনা কযা;   

 ফাংরাহদ ব্যাংক তপররী ব্যাংক ও ডাকঘহযয ংহগ রনয়রভত জমাগাহমাগ ব্যাত যাখা । 

 

 

২০১৯-২০ অথ য ফছদযয ম্ভাব্য প্রধান অজযনমূঃ 
 

 জাতীয় ঞ্চয় রিহভয ভাধ্যহভ ২০১৯-২০ থ জফছহয 155 জকাটি টাকা ঞ্চয় অযণ; 

 কভ জকতজা/কভ জচাযীহদয প্রহয়াজনীয় প্ররক্ষহণয ভাধ্যহভ কভ জদক্ষতা বৃরিকযণ। 
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জকন-১ 
 

জজরা ঞ্চয় অরপ/ব্যুদযা, নাযায়ণগঞ্জ এয রূকল্প (Vision), অরবরক্ষ (Mission), 

জকৌরগত উদেশ্যমূ এফাং কাম যাফররঃ 

 

1.1 রুকল্প (Vision):  

াভরগ্রকবাদফ ঞ্চয় ব্যফস্থানাদক আধুরনকায়দনয ভােদভ অথ যননরতক অগ্রমাত্রাদক অব্যাত যাো। 

 

১.২ অরবরক্ল (Mission):   

জাতীয় উন্নয়দন অাংীদারযত্ব বৃরদ্ধয রদক্ষু ক্ষুদ্র আদয়য জনদগাষ্ঠীদক ঞ্চদয় ম্পৃিকযণ এফাং প্রযুরি 

ফান্ধফ জফা প্রদান রনরিতকযণ। 

 

১.৩.১ জকৌরগত উদেশ্যমূ (Strategic Objectives) 

1. কারিত ভাত্রায রফরনহয়াগ রক্ষেভাত্রা জজন রনরিতকযণ র্তণমূর ম জাহয়য স্বল্প অহয়য 

রফহলতঃ নাযীয থ জননরতক ও াভারজক রনযাত্তা রনরিতকহল্প তাহদয ভহধ্য ঞ্চয়ী ভহনাবাফ 

গহে জতারা; 

2.  ঞ্চয় প্রাদনয ক্ষভতা বৃরদ্ধ।  

 

১.৩.২ আফরশ্যক জকৌরগত উদেশ্যমূঃ 

 

1. দাপ্তরযক কভ যকাদে স্বচ্ছতা বৃরদ্ধ ও জফাফরদর রনরিতকযণ; 

2. কভ যম্পাদজন গরতীরতা আনয়ন ও জফায ভান বৃরদ্ধ; 

3. আরথ যক ও ম্পদ ব্যফস্থানায উন্নয়ন; 

 

১.৪ কাম যাফরর (Functions): 

4. স্বল্প অহয়য জনগহণয ভহধ্য ঞ্চয়ী ভহনাবাফ গহে জতারায রহক্ষে উদু্বিকযণ কাম জক্রভ রযচারনা; 

5. রপহয দদনরিন কাম জাফরী রযচারনা; 

6. জাতীয় ঞ্চয় রিভমূহয রাফ ংযক্ষণ এফং ংরিি ব্যাংক ও ফাংরাহদ ব্যাংহকয াহথ 

ভন্বয় াধন; 

7. জাতীয় ঞ্চয় রিদভয পুন:বযণ াংরিষ্ট কাদজ ফাাংরাদদ ব্যাাংদকয াদথ ভন্বয় াধন ; 

8. স্থানীয় প্রাহনয াদথ রনয়রভত জমাগাহমাগ; 

9. রপহয প্রারনক ও অরথ জক রফলয় তদাযকী। 
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জকৌরগত উদেশ্য, অগ্রারধকায, কাম যক্রভ, কভ যম্পাদন সূচক এফাং রক্ষুভাত্রামূ 
 

জকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives

) 

জকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কাম যক্রভ 

(Activities) 

কভ যম্পাদন সূচক 

(Performance 

 Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ যম্পাদন 

সূচদকয 

ভান 

(Weight 

of 

 P I) 

প্রকৃত অজযন রক্ষুভাত্রা/রনণ যায়ক ২০১৯-২০ 

(Target/Criteria Value for FY  2019-20) 

প্রদক্ষণ 

(Projec

tion) 

২০২০-

২১ 

প্রদক্ষণ 

(Proje

ction) 

২০২১

-২২ 

২০১৭

-১৮ 

২০১8-

১9* 

অাধাযণ অরত  

উত্তভ 

উত্তভ চররত 

 ভান 

চররত  

ভাদনয 

 রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

১. 

জনগণদক 

ঞ্চদয় 

উদ্বুদ্ধ কযা; 

৩0 ১.১ 

প্রচাযদত্রয 

ভােদভ 

উদ্বুদ্ধকযণ; 

১.১.১ ররপহরহটয  ভােদভ প্রচায 

কাম যক্রভ রযচারনা; 
াংখ্যা ২ ৩০৬ ৩০৭ ৩১০ ৩০৯ ৩০৮ ৩০৭ ৩০৬ ৩১১ ৩১২ 

১.১.২ জপস্টুদনয ভােদভ প্রচায 

কাম যক্রভ রযচারনা; 
াংখ্যা ২ ৪ ৫ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৯ ১০ 

১.১.৩ ব্যকদরদটয ভােদভ প্রচায 

কাম যক্রভ রযচারনা; 
াংখ্যা ২ ৮ ৯ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ১৩ ১৪ 

১.১.৪ জাষ্টায-এয ভােদভ প্রচায 

কাম যক্রভ রযচারনা; 
াংখ্যা ২ - - ২0 ১9 ১8 ১7 ১6 ২১ ২২ 

১.২ 

বা/জরভনায/ 

জভরা/ ঞ্চয় 

অরবয়ান/ 

ঞ্চয় প্তা 

আদয়াজন 

কযা; 

 

 

১.২.১ ঞ্চয় প্তা/রবমান 

রযচারনা; 
রদন ৫ ৭ ৭ ৭ ৬ ৫ ৪      ৩ ৭ ৭ 

১.২.২ অনগ্রয জনদগাষ্ঠীজদয 

ভন্বহয় উঠান দফঠক; 
াংখ্যা ৩ ১ ১ ১ - - - - ২ ৩ 

১.২.৩ রক্ষাথীদদয রনদয় ঞ্চয় 

ম্পরকযত উদ্বুদ্ধকযণ বা; 
াংখ্যা ৩ ১ ১ ১ - - - - ২ ৩ 

১.২.৪ উদ্বুদ্ধকযণ ম্পরকযত রফরবন্ন  

জভরায় অাংগ্রণ কযা;  
াংখ্যা ২ ১ ১ ১ - - - - ২ ৩ 

১.2.6 জাজীরফদদয ভন্বহয়  

উদ্ভুদ্ধকযণ কাম যক্রভ রযচারনা; 
জন ৩ ১0 ১৫ ২০ ১৯ ১৮ ১৭ ১৬ ২১ ২২ 

১.২.৭ যকাযী/স্বায়ত্বারত 

প্ররতষ্ঠাদন উদ্বুদ্ধকযণ কাম যক্রভ 

রযচারনা ; 

রদন ৩ ৭ ৭ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ৭ ৭ 

২. জাতীয় 

ঞ্চয় 

িীদভয 

ভােদভ 

ঞ্চয় 

৩০ ২.১ ঞ্চয় 

রিদভয 

ভােদভ ঞ্চয় 

আযণ 

তযারন্বতকযণ; 

২.১.১ আরযত ঞ্চদয়য রযভাণ; 
জকাটি 

টাকায় 
১০ 160 175 155 15০ 14৫ 14০ 13৫ 16০ 165 

২.১.২ ংীজহনয ংগ্রহণ বায় 

ংগ্রণ; 
াংখ্যা ৪ ১ ১ ১ - - - - ২ ৩ 

২.২.৩ ভারক রফরনদয়াগ রফফযণী াংখ্যা ৩ 12 12 12 ১১ ১০ ৯ ৮ 12 12 
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জকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives

) 

জকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কাম যক্রভ 

(Activities) 

কভ যম্পাদন সূচক 

(Performance 

 Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ যম্পাদন 

সূচদকয 

ভান 

(Weight 

of 

 P I) 

প্রকৃত অজযন রক্ষুভাত্রা/রনণ যায়ক ২০১৯-২০ 

(Target/Criteria Value for FY  2019-20) 

প্রদক্ষণ 

(Projec

tion) 

২০২০-

২১ 

প্রদক্ষণ 

(Proje

ction) 

২০২১

-২২ 

২০১৭

-১৮ 

২০১8-

১9* 

অাধাযণ অরত  

উত্তভ 

উত্তভ চররত 

 ভান 

চররত  

ভাদনয 

 রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

আযণ 

কযা; 

জপ্রযণ ও াংযক্ষণ; 

২.২.৪ ভারক ব্যয় রফফযণী জপ্রযণ ও 

াংযক্ষণ; 
াংখ্যা ৩ 12 12 12 ১১ ১০ ৯ ৮ 12 12 

২.২.৫ ররাংক ব্যাাংদকয াদথ 

রাদফয অধ য-ফারল যক ভন্বয় াধন; 
তারযে ৫ - - 

জপব্রুয়াযী 

২০২০ 

ভাচ য 

২০২০ 

এরপ্রর 

২০২০ 

জভ 

২০২০ 
- - - 

২.২.৬ ররাংক ব্যাাংদকয াদথ 

রাদফয ফারল যক ভন্বয় াধন; 
তারযে ৫ - - 

জুরাই 

২০২০ 

আগষ্ট 

২০২০ 
- - - - - 

 

৩. ঞ্চয় 

প্রাহনয 

ক্ষভতা 

বৃরি; 

২০ ৩.১ প্ররক্ষণ/ 

ভতরফরনভয় 

বা/ভন্বয় 

বা/রযদ যন/

গণশুনানী 

আদয়াজন; 

 

৩.১.১ ঞ্চয় রিদভয রফরধভারা-

নীরতভারা রফলয়ক প্ররক্ষদণ 

অাংগ্রণ; 

জন ৩ ২ ২ ২ ১ - - - ৩ ৪ 

৩.১.২ অরপ ব্যফস্থানা রফলয়ক 

প্ররক্ষণ; 
জন ২ ২ ২ ২ ১ - - - ৩ ৪ 

৩.১.৩ ফারল জক কভ জম্পাদন চুরি 

ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত প্ররক্ষণ 

অহয়াজন; 

জন ২ ২ ২ ২ ১ - - - ৩ ৪ 

৩.১.৪ উদ্ভাফনী উহদ্যাগ 

কভ জরযকল্পনা ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত 

প্ররক্ষণ; 

জন ২ ২ ২ ২ ১ - - - ৩ ৪ 

৩.১.৫ জাতীয় শুিাচায জকৌর 

ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত প্ররক্ষণ; 
জন ২ ২ ২ ২ ১ - - - ৩ ৪ 

৩.১.৬ এরডরজ/তথ্য ও জমাগাহমাগ 

প্রযুরি ংক্রান্ত প্ররক্ষণ; 
জন ২ ২ ২ ২ ১ - - - ৩ ৪ 

৩.১.৭ প্রারনক ও আরথ যক 

ব্যফস্থানা রফলয়ক প্ররক্ষণ; 
জন ২ ২ ২ ২ ১ - - - ৩ ৪ 

৩.২ দাপ্তরযক 

কাদজয 

গরতীরতা 

বৃরদ্ধকযণ;  

৩.২.১ ২০১৯-২০ অথ যফছদযয ফারল যক 

কভ যম্পাদন চুরিয ত্রত্রভারক 

মূল্যায়ন প্ররতদফদন ঊর্ধ্যতন অরপদ 

দারের; 

তারযে 
১ ১ভ  

প্তা 

১ভ  

প্তা 

১ভ  

প্তা 

২য় 

প্তা 
- - - - - 
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জকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives

) 

জকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কাম যক্রভ 

(Activities) 

কভ যম্পাদন সূচক 

(Performance 

 Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ যম্পাদন 

সূচদকয 

ভান 

(Weight 

of 

 P I) 

প্রকৃত অজযন রক্ষুভাত্রা/রনণ যায়ক ২০১৯-২০ 

(Target/Criteria Value for FY  2019-20) 

প্রদক্ষণ 

(Projec

tion) 

২০২০-

২১ 

প্রদক্ষণ 

(Proje

ction) 

২০২১

-২২ 

২০১৭

-১৮ 

২০১8-

১9* 

অাধাযণ অরত  

উত্তভ 

উত্তভ চররত 

 ভান 

চররত  

ভাদনয 

 রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

 
৩.২.২ কুা ফর ারনাগাদকযণ; % ১ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৯০ ৯০ 

৩.২.৩ অরপদয কর জযরজষ্টায 

ারনাগাদকযণ; 
% 

১ 
১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৯০ ৯০ 

 

* াভরয়ক;
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ভাঠ ম জাহয়য কাম জারহয়য অফরিক জকৌরগত উহেিমূ , ২০১৯-২০ 
 

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

জকৌরগত 

উহেি 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌরগত 

উহেহিয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম জক্রভ 

(Activities) 

কভ জম্পাদন সুচক 

(Performance Indicator) 

একক 

(Unit) 

কভ জম্পাদন 

সূচহকয ভান 

(Weight of 

PI) 

রক্ষেভাত্রায ভান -২০১৯-২০ 

(Target Value -2019-20) 

াধাযণ 

(Excellent) 

রত উত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

চররত ভান 

(Fair) 

চররত 

ভাহনয 

রনহম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১] দাপ্তরযক 

কভ জকাহে 

স্বচ্ছতা বৃরি 

ও জফাফরদর 

রনরিতকযণ 

৬ [১.১] ফারল যক কভ যম্পাদন 

চুরি ফাস্তফায়ন 

[১.১.১] যকাযী কভ যম্পাদন ব্যফস্থানা 

াংক্রাত প্ররক্ষণ অন্যান্য রফলদয় 

প্ররক্ষণ আদয়াজন; 

জনঘন্টা ০.৫ ৬০ - - - - 

[১.১.২] এরএ টিদভয ভারক বায 

রদ্ধাত ফাস্তফায়ন; 
% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[১.১.৩] ২০১৮-১৯ অর্থ ফছদযয ফারল যক 

কভ যম্পাদন চুরিয মূল্যায়ণ প্ররতদফদন 

উর্ধ্যতন কর্তযদক্ষয রনকট দরের; 

তারযে ০.৫ 
২৪ জুরাই 

২০১৯ 

২৯ জুরাই 

২০১৯ 

৩০ জুরাই 

২০১৯ 

৩১ জুরাই 

২০১৯ 

০১ 

আগষ্ট 

২০১৯ 

[১.১.৪] ২০১৯-২০ অথ য ফছদযয ফারল যক 

কভ যম্পাদন চুরিয অধ য-ফারল যক মূল্যায়ণ 

প্ররতদফদন উর্ধ্যতন কর্তযদক্ষয রনকট 

দরের; 

তারযে ০.৫ 

১৩ 

জানুয়ারয 

২০২০ 

১৬ 

জানুয়ারয 

২০২০ 

১৭ জানুয়ারয 

২০২০ 

২০ 

জানুয়ারয 

২০২০ 

২১ 

জানুয়ারয 

২০২০ 

[১.২] জাতীয় শুদ্ধাচায 

জকৌর 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 রনষ্পরত্ত াংক্রাত 

ভারক প্ররতদফদন উর্ধ্যতন অরপদ 

দারেরকৃত; 

াংখ্যা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯ - 

[১.৪] জফা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

ারনাগাদকযণ ও 

ফাস্তফায়ন 

[১.৪.১] জফা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

ারনাগাদকৃত; 
% ১.০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - 

[১.৪.২] রনধ যারযত ভদয় ত্রত্রভারক 

ফাস্তফায়ন প্ররতদফদন উর্ধ্যতন অরপদ 
াংখ্যা ০.৫ ৪ ৩ ২ - - 
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করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

জকৌরগত 

উহেি 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌরগত 

উহেহিয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম জক্রভ 

(Activities) 

কভ জম্পাদন সুচক 

(Performance Indicator) 

একক 

(Unit) 

কভ জম্পাদন 

সূচহকয ভান 

(Weight of 

PI) 

রক্ষেভাত্রায ভান -২০১৯-২০ 

(Target Value -2019-20) 

াধাযণ 

(Excellent) 

রত উত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

চররত ভান 

(Fair) 

চররত 

ভাহনয 

রনহম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

দারেরকৃত; 

[১.৪.৩] জফাগ্রীতাদদয ভতাভত 

রযফীক্ষণ ব্যফস্থা চালুকৃত; 
তারযে ০.৫ 

৩১ 

রডদম্বয 

২০১৯ 

১৫ 

জানুয়ারয 

২০২০ 

০৭ 

জপব্রুয়ারয 

২০২০ 

১৭ 

জপব্রুয়ারয 

২০২০ 

২৮ 

জপব্রুয়ারয 

২০২০ 

[২] 

কভ যম্পাদদন 

গরতীরতা 

আনয়ন ও 

জফায ভান 

বৃরদ্ধ 

৮ [২.১] আ-পাআররং িরত 

ফাস্তফায়ন 

[২.১.১] কর াোয় 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 উদযাগ/ক্ষুদ্র 

উন্নয়ন প্রকল্প ফাস্তফায়ন 

[২.২.১] ন্যুনতভ একটি উদ্ভাফনী 

উদযাগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প চালুকৃত 
তারযে ১ 

১১ ভাচ য 

২০২০ 

১৮ ভাচ য 

২০২০ 

২৫ ভাচ য 

২০২০ 

১ এরপ্রর 

২০২০ 

৮ এরপ্রর 

২০২০ 

[২.৩] রআযএর শুরুয ২ 

ভা পূদফ য াংরিষ্ট 

কভ যচরযীয রআযএর ও 

ছুটি নগদায়নত্র জাযী কযা 

[২.৩.১]র আয এর এয 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 
তারযে ১ 

১৬ আগষ্ট 

২০১৯ 

২০ আগষ্ট 

২০১৯ 

২৪ আগষ্ট 

২০১৯ 

২৮ আগষ্ট 

২০১৯ 

৩০ 

আগষ্ট 

২০১৯ 

[৩.১.২] ত্রত্রভারক ফাদজট ফাস্তফায়ন 

প্ররতদফদন দারেরকৃত 
াংখ্যা ১ ৪ ৩ - - - 

[৩.২] স্থাফয ও অস্থাফয 

ম্পরত্তয ারনাগাদ 

তাররকা প্রস্তুত কযা 

[৩.২.১] স্থাফয ম্পরত্তয তাররকা 

ারনাগাদকৃত 
তারযে ০.৫ 

৩ 

জপব্রয়ারয 

২০২০ 

১১ 

জপব্রুয়ারয 

২০২০ 

১৮ 

জপব্রুয়ারয 

২০২০ 

২৫ 

জপব্রুয়ারয 

২০২০ 

৪ ভাচ য 

২০২০ 
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করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

জকৌরগত 

উহেি 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌরগত 

উহেহিয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম জক্রভ 

(Activities) 

কভ জম্পাদন সুচক 

(Performance Indicator) 

একক 

(Unit) 

কভ জম্পাদন 

সূচহকয ভান 

(Weight of 

PI) 

রক্ষেভাত্রায ভান -২০১৯-২০ 

(Target Value -2019-20) 

াধাযণ 

(Excellent) 

রত উত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

চররত ভান 

(Fair) 

চররত 

ভাহনয 

রনহম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[৩.২.২] অস্থাফয ম্পরত্তয তাররকা 

ারনাগাদকৃত 
তারযে ০.৫ 

৩ 

জপব্রয়ারয 

২০২০ 

১১ 

জপব্রুয়ারয 

২০২০ 

১৮ 

জপব্রুয়ারয 

২০২০ 

২৫ 

জপব্রুয়ারয 

২০২০ 

৪ ভাচ য 

২০২০ 

[৩.৩] অরডট আরত্ত 

রনষ্পরত্ত কাম যক্রদভয 

উন্নয়ন; 

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

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

[৩.৪] ইন্টাযদনট রফর 

ইউটিররটি রফর রযদাধ; 

[৩.৪.১] রফরর/রফটিরএর-এয 

ইন্টাযদনট রফর রযদারধত 
% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

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

[৩.৪.৩] রফদ্যুত রফর রযদারধত % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 



[12] 

 

 

অরভ, কাযী রযচারক,  জজরা ঞ্চয় অরপ/ব্যুদযা, নাযায়ণগঞ্জ গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাহদ যকাহযয 

জাতীয় ঞ্চয় রফবাগীয় কাম জারয়, ঢাকায উ-রযচারক-এয রনকট ঙ্গীকায কযরছ জম, এআ চুরিহত 

ফরণ জত পরাপর জজহন হচি থাকফ।  

 

অরভ, উ-রযচারক, জাতীয় ঞ্চয় রফবাগীয় কাম জারয়, ঢাকা; কাযী রযচারক, জজরা ঞ্চয় 

অরপ/ব্যুদযা, নাযায়ণগঞ্জ এয রনকট ঙ্গীকায কযরছ জম, এআ চুরিহত ফরণ জত পরাপর জজহন 

প্রহয়াজনীয় হমাগীতা প্রদান কযফ।  

 

 

 

স্বাক্ষরযতঃ 

 

 

 

 

 

  

  

কাযী রযচারক 

 

তারযেঃ 

জজরা ঞ্চয় অরপ/ব্যুদযা , নাযায়ণগঞ্জ। 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     উ-রযচারক 

 

তারযেঃ 

জাতীয় ঞ্চয় রফবাগীয় কাম জারয়, ঢাকা। 

    



[13] 

 

াংদমাজনী-১ 

ব্দাংদক্ষ (Acronyms) 

 

ক্র/নাং ব্দাংদক্ষ (Acronyms) রফফযণ 

১ NSD National Savings Directorate 

২ BEFTN Bangladesh Electronic Funds 

Transfer Network 

৩ EFT Electronic Funds Transfer 
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াংদমাজনী-২ 
 

কভ যম্পাদন সূচকমূ, ফাস্তফায়নকাযী এফাং রযভা দ্ধরত-এয রফফযণ 
 

ক্রঃ 

 নং 

কাম যক্রভ কভ যম্পাদন সূচক রফফযণ ফাস্তফায়নকাযী 

আউরনট 

রযভা িরত এফং 

উাত্তসূত্র 

াধাযণ 

ভন্তব্য 

০১  ঞ্চয় রিদভয 

ভােদভ ঞ্চয় 

আযণ 

 আরযত ঞ্চদয়য রযভাণ; 

জাতীয় ঞ্চয় রিভমূ রফরক্রয ভােদভ জনগদণয ক্ষুদ্র ঞ্চয় 

আযদণয ভােদভ জাতীয় ঞ্চয় রফবাগীয় কাম যারয়, ঢাকা কর্তযক 

জপ্ররযত রক্ষুভাত্রা অজযন কযা; 

জজরা ঞ্চয় 

রপ/ব্যেহযা, 

নাযায়ণগঞ্জ 

ভারক রফরনদয়াগ 

রফফযণী; 

 

০২  প্রচাযদত্রয 

ভােদভ 

উদ্বুদ্ধকযণ; 

 

ররপহরহটয  ভােদভ প্রচায 

কাম যক্রভ রযচারনা; 

জনগণহক ঞ্চহয়য সুরফধাফরী জানাহনা এফং ঞ্চহয়য প্ররত অকৃি 

কযায জন্য ঞ্চয় রিহভয সুরফধাম্বররত ররপহরট প্রচায; 

ফারল যক কভ যম্পাদন 

চুরি ফাস্তফায়ন 

ম্পরকযত প্রভানক 

অগ্রগরত প্ররতদফদন। 
জপস্টুদনয ভােদভ প্রচায কাম যক্রভ 

রযচারনা; 

জনগণহক ঞ্চহয়য সুরফধাফরী জানাহনা এফং ঞ্চহয়য প্ররত অকৃি 

কযায জন্য ঞ্চয় রিহভয সুরফধাম্বররত জপস্টুন প্রদ জন; 

ব্যকদরদটয ভােদভ প্রচায কাম যক্রভ 

রযচারনা; 

জনগণহক ঞ্চহয়য সুরফধাফরী জানাহনা এফং ঞ্চহয়য প্ররত অকৃি 

কযায জন্য ঞ্চয় রিহভয সুরফধাম্বররত ব্যকদরট প্রচায; 

জাষ্টায-এয ভােদভ প্রচায 

কাম যক্রভ রযচারনা; 

জনগণহক ঞ্চহয়য সুরফধাফরী জানাহনা এফং ঞ্চহয়য প্ররত অকৃি 

কযায জন্য ঞ্চয় রিহভয সুরফধাম্বররত জাষ্টায প্রদ জন; 

০৩ বা/জরভনায/জভ

রা/ঞ্চয় 

অরবয়ান/ঞ্চয় 

প্তা আদয়াজন 

কযা; 

ঞ্চয় প্তা/রবমান রযচারনা; 
জনগণদক ঞ্চদয় উদ্বুদ্ধকযদণয রদক্ষু প্তাব্যাী ঞ্চয় 

প্তা/রবমান রযচারনা; 

জজরা ঞ্চয় 

রপ/ব্যেহযা, 

নাযায়ণগঞ্জ 

ফারল যক কভ যম্পাদন 

চুরি ফাস্তফায়ন 

ম্পরকযত প্রভানক 

অগ্রগরত প্ররতদফদন। 

 

অনগ্রয জনদগাষ্ঠীজদয ভন্বহয় 

উঠান দফঠক ; 

ঞ্চহয়য গুরুত্ব ম্পহকজ গ্রাভীন জনহদ উঠান দফঠহকয ভাধ্যহভ ক্ষুদ্র 

রফরনহয়াগকাযীহদয ঞ্চহয় উদ্বুিকযণ কযা ; 

রক্ষাথীদদয রনদয় ঞ্চয় ম্পরকযত 

উদ্বুদ্ধকযণ বা; 

ঞ্চহয়য গুরুত্ব ম্পহকজ রক্ষাথীদদয রনদয় ঞ্চয় ম্পরকযত উদ্বুদ্ধকযণ 

বা কযা; 

ঞ্চয় ম্পরকযত উদ্বুদ্ধকযণ 

 জভরায় অাংগ্রণ কযা;  

জনগণদক ঞ্চদয় উদ্বুদ্ধকযদণয রদক্ষু ঞ্চয় ম্পরকযত উদ্বুদ্ধকযণ 

 জভরায় অাংগ্রণ; 
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ক্রঃ 

 নং 

কাম যক্রভ কভ যম্পাদন সূচক রফফযণ ফাস্তফায়নকাযী 

আউরনট 

রযভা িরত এফং 

উাত্তসূত্র 

াধাযণ 

ভন্তব্য 

04  অরধক াংখ্যক 

জনগণদক ঞ্চদয় 

ম্পৃি কযা; 

জাজীরফদদয ঞ্চদয়  

উদ্ভুদ্ধকযণ 

রফরবন্ন জায় রনহয়ারজত জনগণ াধাযণত স্ব স্ব জায কাহজ ব্যস্ত 

থাহক, তাআ  তাহদযহক ঞ্চয় ম্পহকজ ফরত কযায ব্যফস্থা গ্রণ;  

জজরা ঞ্চয় 

রপ/ব্যেহযা, 

নাযায়ণগঞ্জ 

ফারল যক কভ যম্পাদন 

চুরি ফাস্তফায়ন 

ম্পরকযত প্রভানক 

অগ্রগরত প্ররতদফদন। 

 

যকরয, আধা- যকযী, 

স্বায়ত্বারত, আধা-স্বায়ত্ব ারত 

প্ররতষ্ঠাদন ঞ্চদয়য প্রচায কম যক্রভ 

রযচারনা ; 

াধাযণত  যকরয, আধা- যকযী, স্বায়ত্বারত, আধা-স্বায়ত্ব 

ারত প্ররতষ্ঠাদন চাকুযীযত কভ জচাযী/কভ জকতজাবৃি ভহয়য বাহফ 

এফং ঠিক তথ্য না াওয়ায কাযহণ  ঞ্চয় ম্পহকজ জতভন ধাযণা 

থাহক না, তাআ  ঞ্চহয়য সুরফধা ম্পহকজ তাহদযহক জানাহনা ব্যফস্থা 

গ্রণ কযা ; 

০৫ প্ররক্ষণ কাম যক্রদভ 

অাংগ্রন; 

 

ঞ্চয় রিদভয রফরধভারা-নীরতভারা 

রফলয়ক; 

জজরা ঞ্চয় রপ/ব্যেহযা, নাযায়ণগঞ্জ অরপদয 

কভ যকতযা/কভ যচাযীদদয এফাং ডাকঘয, ব্যাাংদক কভ যযত কভ যকতযাদদয 

ঞ্চয় রিদভয  রফরধভারা-নীরতভারা রফলয়ক প্রদয়াজনীয় প্ররক্ষদণ 

অাংগ্রন;  

জজরা ঞ্চয় 

রপ/ব্যেহযা, 

নাযায়ণগঞ্জ 

ফারল যক কভ যম্পাদন 

চুরি ফাস্তফায়ন 

ম্পরকযত প্রভানক 

অগ্রগরত প্ররতদফদন। 

 

অরপ ব্যফস্থানা রফলয়ক 

প্ররক্ষণ; 

জজরা ঞ্চয় রপ/ব্যেহযা, নাযায়ণগঞ্জ অরপদয 

কভ যকতযা/কভ যচাযীদদয অরপ ব্যফস্থানা রফলদয় প্রদয়াজনীয় 

প্ররক্ষদণ অাংগ্রন; 

জাতীয় শুিাচায জকৌর ফাস্তফায়ন 

ংক্রান্ত প্ররক্ষণ; 

জজরা ঞ্চয় রপ/ব্যেহযা, নাযায়ণগঞ্জ অরপদয 

কভ যকতযা/কভ যচাযীদদয জাতীয় শুিাচায জকৌর ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত 

প্ররক্ষণ রফলদয় প্রদয়াজনীয় প্ররক্ষদণ অাংগ্রন; 

এরডরজ/তথ্য ও জমাগাহমাগ 

প্রযুরি ংক্রান্ত প্ররক্ষণ; 

জজরা ঞ্চয় রপ/ব্যেহযা, নাযায়ণগঞ্জ অরপদয 

কভ যকতযা/কভ যচাযীদদয এরডরজ/তথ্য ও জমাগাহমাগ প্রযুরি ংক্রান্ত 

প্ররক্ষণ রফলদয় প্রদয়াজনীয় প্ররক্ষদণ অাংগ্রন; 

প্রারনক ও আরথ যক ব্যফস্থানা 

রফলয়ক প্ররক্ষণ; 

জজরা ঞ্চয় রপ/ব্যেহযা, নাযায়ণগঞ্জ  অরপদয 

কভ যকতযা/কভ যচাযীদদয প্রারনক ও আরথ যক ব্যফস্থানা রফলদয় 

প্রদয়াজনীয় প্ররক্ষদণ অাংগ্রন; 

০৬ দাপ্তরযক কাদজয 

গরতীরতা 

বৃরদ্ধকযণ;  

 

ভারক রফরনদয়াগ রফফযণী জপ্রযণ ও 

াংযক্ষণ; 

জরনহদনকৃত ঞ্চয় রিভমূহয  ভারক রফরনহয়াগ রফফযণী 

মথাভহয় এরন্টপূফ জক  ংযক্ষহণয ব্যফস্থা কযা এফং রাহযয ভন্বয় 

কহয উিজতন কর্তজহক্ষয রনকট মথাভহয় জপ্রযহণয ব্যফস্থ গ্রণ কযা; 

 

জজরা ঞ্চয় 

রপ/ব্যেহযা, 

নাযায়ণগঞ্জ 

প্রস্তুতকৃত ভারক 

রফরনদয়াগ রফফযণীয 

ংখ্যা। 

 

ভারক ব্যয় রফফযণী জপ্রযণ ও  রপহয কর প্রকায ব্যয় প্ররত ভাহ মথাভহয় এরন্টপূফ জক  জজরা ঞ্চয় প্রস্তুতকৃত ভারক  
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ক্রঃ 

 নং 

কাম যক্রভ কভ যম্পাদন সূচক রফফযণ ফাস্তফায়নকাযী 

আউরনট 

রযভা িরত এফং 

উাত্তসূত্র 

াধাযণ 

ভন্তব্য 

াংযক্ষণ; ংযক্ষহণয ব্যফস্থা কযা এফং রাহযয ভন্বয় কহয উিজতন 

কর্তজহক্ষয রনকট মথাভহয় জপ্রযহণয ব্যফস্থ গ্রণ কযা । 

রপ/ব্যেহযা, 

নাযায়ণগঞ্জ 

রফরনদয়াগ রফফযণীয 

ংখ্যা। 

 ২০১৯-২০ অথ যফছদযয ফারল যক 

কভ যম্পাদন চুরিয 

 ত্রত্রভারক মূল্যায়ন প্ররতদফদন 

দারের; 

 রনধ যারযত ভদয় ২০১৯-২০ অথ যফছদযয ফারল যক কভ যম্পাদন চুরিয 

 ত্রত্রভারক মূল্যায়ন প্ররতদফদন দারের ; 

জজরা ঞ্চয় 

রপ/ব্যেহযা, 

নাযায়ণগঞ্জ 

ফারল যক কভ যম্পাদন 

চুরি ফাস্তফায়ন 

ম্পরকযত মূল্যায়ন 

প্ররতদফদন । 

 

কুা ফর ারনাগাদকযণ; 
রনয়রভত কুা ফর ারনাগাদকযণ; জজরা ঞ্চয় 

রপ/ব্যেহযা, 

নাযায়ণগঞ্জ 

ারনাগাদকৃত কুা 

ফর। 

 

   দাপ্তরযক জযরজষ্টাযমূ 

ারনাগাদকযণ; 

ফাদজট ফযাে জযরজষ্টায, ভারাভার  জযরজষ্টায, আফাফত্র জযরজষ্টায, 

নরথ জযরজষ্টায দাপ্তরযক জযরজষ্টাযমূ রনয়রভত ারনাগাদকযণ; 

ারনাগাদকৃত দাপ্তরযক 

জযরজষ্টাযমূ 
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াংদমাজনী-3 
 

কভ যম্পাদন রক্ষভাত্রা অজযদনয জক্ষদত্র ভাঠ ম যাদয়য অন্যান্য কাম যারদয়য রনকট সুরনরদ যষ্ট চারদা 

 

প্ররতষ্ঠাদনয নাভ াংরিষ্ট কভ যম্পাদন  কভ যম্পাদন সূচক উি প্ররতষ্ঠাদনয রনকট 

চারদা/প্রতুাা 

চারদা/প্রতুাায জমৌরিকতা প্রতুাা পুযণ না দর ম্ভাব্য 

প্রবাফ 

(১) জাতীয় ঞ্চয় 

রফবাগীয় কাম যারয়, ঢাকা; 

 

(২) জাতীয় ঞ্চয় 

অরধদপ্তয, প্রধান কাম যারয়, 

ঢাকা। 

 

ঞ্চয় রিদভয ভােদভ 

ঞ্চয় আযণ; 

আরযত ঞ্চদয়য 

রযভাণ; 

মথাভদয় 

প্রদয়াজনীয় জনফর 

এফাং ররজরষ্টক 

াদ যাট প্রদান; 

 

প্রদয়াজনীয় জনফর এফাং ররজরষ্টক াদ যাট 

ছাড়া জাতীয় ঞ্চয় রিদভয জরনদদন 

কাম যক্রভ রযচারন কযা ম্ভফ নয়। 

রফদলত: ‘জাতীয় ঞ্চয়রিভ নরাআন 

ম্যাহনজহভন্ট রহেভ’-টি দক্ষ জনফর এফং  

ররজরষ্টক াদ যাট ছাড়া চারাদনা ম্ভফ নয়; 

১) ঘাটরত ফাদজদট 

প্রতুারত অথ যায়ন ব্যাত 

দফ; 

 

২) প্রতুারত আথ য-

াভারজক রনযাত্তা জফষ্টনী 

কাম যক্রভ ব্যাত দফ। 

(১) জাতীয় ঞ্চয় 

রফবাগীয় কাম যারয়, ঢাকা; 

 

(২) জাতীয় ঞ্চয় 

অরধদপ্তয, প্রধান কাম যারয়, 

ঢাকা। 

 প্রচাযদত্রয ভােদভ 

উদ্বুদ্ধকযণ; 

ররপহরহটয  ভােদভ প্রচায 

কাম যক্রভ রযচারনা; 

প্রারনক অনুদভাদন 

ও প্রদয়াজনীয় ফাদজট 

ফযাে প্রদান; 

প্রারনক অনুদভাদন ও প্রদয়াজনীয় ফাদজট 

ফযাে াওয়া না জগদর ফরণ যত কাম যক্রভ 

ব্যাত দফ। 

 

ঞ্চয়দয় উদ্বদ্ধকযণ 

কাম যক্রভ রযচারনা 

কাম যক্রভ ব্যাত দফ। 

 

 

 

 

জপস্টুদনয ভােদভ প্রচায 

কাম যক্রভ রযচারনা; 

ব্যকদরদটয ভােদভ প্রচায 

কাম যক্রভ রযচারনা; 

জাষ্টায-এয ভােদভ প্রচায 

কাম যক্রভ রযচারনা; 

(১) জাতীয় ঞ্চয় 

রফবাগীয় কাম যারয়, ঢাকা; 

 

(২) জাতীয় ঞ্চয় 

অরধদপ্তয, প্রধান কাম যারয়, 

বা/জরভনায/জভরা/ঞ্চয় 

অরবয়ান/ঞ্চয় প্তা 

আদয়াজন কযা; 

ঞ্চয় প্তা/রবমান 

রযচারনা; প্রারনক অনুদভাদন 

ও প্রদয়াজনীয় ফাদজট 

ফযাে প্রদান; 

প্রারনক অনুদভাদন ও প্রদয়াজনীয় ফাদজট 

ফযাে াওয়া না জগদর ফরণ যত কাম যক্রভ 

ব্যাত দফ। 

 

ঞ্চয়দয় উদ্বদ্ধকযণ 

কাম যক্রভ রযচারনা 

কাম যক্রভ ব্যাত দফ। 

 

অনগ্রয জনদগাষ্ঠীজদয 

ভন্বহয় উঠান দফঠক ; 

রক্ষাথীদদয রনদয় ঞ্চয় 
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প্ররতষ্ঠাদনয নাভ াংরিষ্ট কভ যম্পাদন  কভ যম্পাদন সূচক উি প্ররতষ্ঠাদনয রনকট 

চারদা/প্রতুাা 

চারদা/প্রতুাায জমৌরিকতা প্রতুাা পুযণ না দর ম্ভাব্য 

প্রবাফ 

ঢাকা। 

 

ম্পরকযত উদ্বুদ্ধকযণ বা;  

 

 

ঞ্চয় ম্পরকযত উদ্বুদ্ধকযণ 

 জভরায় অাংগ্রণ কযা;  

 অরধক াংখ্যক জনগণদক 

ঞ্চদয় ম্পিৃ কযা; 

জাজীরফদদয ঞ্চদয়  

উদ্ভুদ্ধকযণ 

 যকরয, আধা- যকযী, 

স্বায়ত্বারত, আধা-স্বায়ত্ব 

ারত প্ররতষ্ঠাদন ঞ্চদয়য 

প্রচায কম যক্রভ রযচারনা ; 

প্ররক্ষণ কাম যক্রভ 

রযচারনা; 

 

ঞ্চয় রিদভয রফরধভারা-

নীরতভারা রফলয়ক; 

মথাভদয়  

প্রদয়াজনীয় ফাদজট , 

প্রারনক অনুদভাদন 

ও প্ররক্ষণ প্রদান; 

মথাভদয় প্রদয়াজনীয় ফাদজট , প্রারনক 

অনুদভাদন ও প্ররক্ষণ ছাড়া াংরিষ্ট 

কাম যক্রভ রযচারনা  ম্ভফ দফ না । 

প্রারনক কাদজয  

গরতীরতা হ্রা াহফ। 

অফরিক ও জকৌরগত 

উহেিপূযণ এফং গ্রাক 

জফায ভান উন্নয়ন কযা 

ম্ভফ হফ না। 

 

 

 

 

 

 

 

অরপ ব্যফস্থানা রফলয়ক 

প্ররক্ষণ; 

জাতীয় শুিাচায জকৌর 

ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত 

প্ররক্ষণ; 

এরডরজ/তথ্য ও 

জমাগাহমাগ প্রযুরি ংক্রান্ত 

প্ররক্ষণ; 

প্রারনক ও আরথ যক 

ব্যফস্থানা রফলয়ক 

প্ররক্ষণ; 

 

 

 


