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কার্ যক্রয়মি নাম কম যিম্পািন 

সূচক 

 

সূচয়কি 

মান 

একক 

 

বাস্তবােয়নি 

িারেত্বপ্রাপ্ত 

ব্রি/পি 

২০২২-২০২৩ 

অর্ যবছয়িি 

িক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবােন অগ্রগরি পরিবীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩ মন্তব্ 

িক্ষ্যমাত্রা/ 

অর্যন 

১ম 

ককাোে যাি 

২ে 

ককাোে যাি 

৩ে 

ককাোে যাি 

৪র্ য 

ককাোে যাি 

কমাে 

অর্যন 

অরর্যি 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারিষ্ঠারনক ব্বস্থা……………………………….....২৬ 

১.১ ননরিকিা করমটি িভা আয় োজন িভা আয়োরর্ি 2 িাংখ্যা ক াকাি পয়েন্ট ৪ িক্ষ্যমাত্রা ১ ১ ১ ১ ১ ২ িক্ষ্য অরর্যি ও অব্াহি। 

১ম ককাোে যায়ি ননরিকিা 

করমটিি ১টি িভা অনুষ্ঠায়নি 

পরিকল্পনা রছি, র্াি 

রবপিীয়ি কমাে ১টি িভা 

গি  ১২-১০-২০২২ িারিয়ে 

অনুরষ্ঠি হয়েয়ছ। ননরিকিা 

করমটিি িভাি কার্রব যবিণী 

িাংযুি কিা হি। 

অর্যন ১    

১.২ ননরিকিা করমটির িভাি রিদ্ধান্ত 

বাস্তবােন 

বাস্তবারেি 

রিদ্ধান্ত 

4 % িাংরিষ্ট িকি 

কম যকি যা 

১০০% িক্ষ্যমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ৪ ননরিকিা করমটিয়ি গৃহীি 

১৩টি রিদ্ধায়ন্তি ময়ে ১টি 

রিদ্ধান্ত বাস্তবােয়নি র্ন্য 

প্রিত্ত িমে এেয়না িয়েয়ছ। 

অবরিষ্ট ১২টি রিদ্ধান্ত কম য-

পরিকল্পনাে রনয়ি যরিি িমে 

কমািায়বক বাস্তবারেি 

হয়েয়ছ। রিদ্ধান্ত 

বাস্তবােয়নি হাি = ১২/১২ 

= ১০০%। িারিরিক প্রমাণ 

িাংযুি কিা হি। 

অর্যন ১০০%    

১.৩ সুিািন প্ররিষ্ঠাি রনরমত্ত 

অাংিীর্য়নি (stakeholders) 
অাংিগ্রহয়ণ  িভা 

অনুরষ্ঠি িভা ৪ িাংখ্যা ননরিকিা করমটি ৪ িক্ষ্যমাত্রা ১ ১ ১ ১ ১ ৪ িক্ষ্য অরর্যি ও অব্াহি। 

১ম ককাোে যায়ি ননরিকিা 

করমটিি ১টি িভা অনুষ্ঠায়নি 

পরিকল্পনা রছি, র্াি 

রবপিীয়ি কমাে ১টি িভা 

গি ১২-১০-২০২২ িারিয়ে 

অনুরষ্ঠি হয়েয়ছ। িাছাড়া 

সুিািন প্ররিষ্ঠাি রনরমত্ত 

অাংিগ্রহয়ণি িভা 

অর্যন ৪    
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সূচয়কি 
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বাস্তবােয়নি 
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অর্ যবছয়িি 

িক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবােন অগ্রগরি পরিবীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩ মন্তব্ 

িক্ষ্যমাত্রা/ 

অর্যন 

১ম 

ককাোে যাি 

২ে 

ককাোে যাি 

৩ে 

ককাোে যাি 

৪র্ য 

ককাোে যাি 
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অর্যন 
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আঞ্চরিক/মাঠ পর্ায়েি 

কার্াি যে   িমূয়হ র্র্ার্র্ 

ভায়ব গণশুনারন হয়ে। 

এোয়ন উয়েে কর্, ১ম 

ককাোে যায়ি গণ শুনারনি 

অাংি রহিায়ব রবরভন্ন িাোে 

০৩টি িভাি আয়োর্ন কিা 

হয়েয়ছ। অর্ যাৎ িব যয়মাে 

০৪টি অাংিীর্য়নি িভাি 

আয়োর্ন কিা হয়েয়ছ । 

িারিরিক প্রমাণ িাংযুি কিা 

হি। ভরবষ্যয়ি উি ধািা 

অব্াহি র্াকয়ব। 

১.৪ শুদ্ধোচোর সংক্রোন্ত প্রশিক্ষণ 

আয় োজন 

প্রশিক্ষণ 

আয় োশজত 

২ সংখ্যো মানব িম্পি 

রবভাগ 

প্রশিক্ষণ 

০৪ টি 
িক্ষ্যমাত্রা ১ ১ ১ ১ ০৭ ২ িক্ষ্য অরর্যি ও অব্াহি। 

র্ািীে শুদ্ধাচাি ককৌিি 

রবষয়ে ১ম ককাোে যায়ি  ০৭টি 

প্ররিক্ষ্য়নি মােয়ম কমাে 

২৭৯ র্ন কম যকি যা-

কম যচারিয়ক প্ররিক্ষ্ণ প্রিান 

কিা হয়েয়ছ। ভরবষ্যয়ি উি 

ধািা অব্াহি র্াকয়ব। 

প্রমাণক রহিায়ব 

প্ররিক্ষ্ণার্ীয়িি উপরস্থরিি 

িারিকা িাংযুি কিা হি। 

অর্যন ০৭    

১.৫ কম য-পরিয়বি উন্নেন (স্বাস্থযরবরধ 

অনুিিণ/টিওএন্ডইভুি অয়কয়র্া 

মািামাি রবনষ্টকিণ/পরিষ্কাি-

পরিেন্নিা বৃরদ্ধ ইিযারি 

উন্নত কর্ ম-

পশরয়েি 

৩ িাংখ্যা ও 

িারিে 

মানব িম্পি 

রবভাগ/ 

কর্নায়িি 

এডরমন 

২ 

৩১-১২-

২০২২ 

৩০-০৬-২০২৩ 

িক্ষ্যমাত্রা  ১  ১  ৩ আমায়িি িকি 

িাো/রবভায়গ একটি রনরিষ্ট 

িময়েি কিয়ষ কেরণ 

রবন্যািকৃি (য়ক্ষ্ত্ররবয়িষ) 

নরর্ র্র্ািময়ে রবনষ্টকিণ 

     -    
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িক্ষ্যমাত্রা/ 

অর্যন 

১ম 

ককাোে যাি 

২ে 

ককাোে যাি 
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কিা হয়ে র্ায়ক। নরর্ 

রবনষ্টকিয়ণি র্ারিকৃি পত্র 

িাংযুি কিা হি। এোয়ন 

উয়েখ্য কর্, গি ২৫-১১-

২০২১ িারিয়ে নরর্ 

রবনষ্টকিণ কিা হয়েয়ছ এবাং 

পিবিী নরর্ রবনষ্টকিণ 

আগামী অয়টাবি-২০২২ এি 

ময়ে িম্পন্ন কিা হয়ব। 

িারিরিক প্রমাণ িাংযুি কিা 

হি। 

২.  ক্রয় র ক্ষক্ষয়ে শুদ্ধোচোর ........................................................................ 

২.১ ২০২২-২৩ অর্ য বছয়িি ক্রে-

পরিকল্পনা  ওয়েবিাইয়ে প্রকাি 

ক্রে-পরিকল্পনা 

ওয়েবিাইয়ে 

প্রকারিি 

৩ িারিে   িক্ষ্যমাত্রা      ৩ ব্াাংয়কি ক্রে কার্ক্রযম 

বারষ যক পরিকল্পনা অনুর্ােী 

িাংঘটিি হে। পরিকল্পনা 

অনুর্ােী িাংঘেয়নি িমে 

কেন্ডাি ডকুয়মন্ট 

ওয়েবিাইয়ে প্রকাি কিা 

হে। 

অজমন     

৩. শুদ্ধাচাি িাংরিষ্ট এবাং দুনীরি প্ররিয়িায়ধ িহােক অন্যান্য কার্ যক্রম (প্রয়োর্য়ন িাংয়িাধনয়র্াগ্য)………… 

৩.১ ক্ষসেো প্রদোয়নর ক্ষক্ষয়ে 

ক্ষরশজস্টোয়র প্রয়দ  ক্ষসেোর শেেরণ ও 

ক্ষসেোগ্রহীতোর র্তোর্ত সংরক্ষণ 

ক্ষরশজস্টোর 

হোলনোগোদকৃত 

8 % কাস্টমাি 

এক্সয়পরিয়েন্স  

১০০% িক্ষ্যমাত্রা 80% 80% 80% 80% ৯২% ৮ িক্ষ্য অরর্যি ও অব্াহি। 

রিটি ব্াাংক আন্তর্যারিক 

মায়নি গ্রাহক র্রিপ পদ্ধরি 

অনুিিণ কয়ি র্া "য়নে 

প্রয়মাোি ককাি (NPS)" 
নায়ম পরিরচি। কিই 

র্রিয়পি  িা য়িি 

রভরত্তয়ি, জুিাইয়়েি ককাি 

রছি ৯১% এবাং আগস্ট 

মায়িি অর্যন রছি ৯২%। 

অর্যন ৯২%    
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অর্ যবছয়িি 

িক্ষ্যমাত্রা 
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িক্ষ্যমাত্রা/ 

অর্যন 

১ম 

ককাোে যাি 

২ে 

ককাোে যাি 
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কমাে 
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কিয়েম্বি মায়িি রিয়পায়ে যি 

কার্ প্ররক্রোধীন হয়েয়ছ। 

৩.২ স্ব স্ব ব্াাংক/আরর্ যক প্ররিষ্ঠায়নি 

ওয়েবিাইয়ে দুনীরি রবয়িাধী কিাগান 

প্রচাি 

কিাগান প্রচাি ৮ সংখ্যো ব্র্যান্ড এন্ড 

করমউরনয়কিন 

৪ িক্ষ্যমাত্রা ১ ১ ১ ১ ১ ৮ ব্াাংয়কি ওয়েবিাইয়ে 

দুনীরি রবয়িাধী কিাগান 

প্রচাি কিা হয়ে। িারিরিক 

প্রমাণ িাংযুি কিা হি। 

এোয়ন উয়েখ্য কর্ আমায়িি 

প্রয়িযকটি িাোি কনাটিি 

কবায়ড য দুনীরি রবয়িাধী 

কিাগান প্রচাি কিা হয়ে। 

অর্যন ১    

৩.৩ অপরোধ প্রেণতো হ্রোসকয়ে 

কর্ মকত মো/কর্ মচোরীয়দর অপরোয়ধর 

শেপরীয়ত গৃহীত িোশিমূলক ব্যেস্থোর 

প্রশতয়েদন প্রকোি 

িোশিমূলক 

ব্যেস্থোর 

প্রশতয়েদন 

প্রকোি 

৮ সংখ্যো মানব িম্পি 

রবভাগ 

৪ িক্ষ্যমাত্রা ১ ১ ১ ১ ১ ৮ অপিাধ প্রবণিা হ্রািকয়ল্প 

কম যকি যা/কম যচািীয়িি 

অপিায়ধি রবপিীয়ি গৃহীি 

িারস্তমূিক ব্বস্থাি 

প্ররিয়বিন গল্প আকায়ি 

রনেরমিভায়ব প্রচাি কিা 

হে। দোশলশলক প্রর্োণ 

সংযুক্ত করো হল। 

অর্যন ১    

3.4 অনিাইন রিয়স্টয়ম অরভয়র্াগ 

রনষ্পরত্তকিণ 

অরভয়র্াগ 

রনষ্পরত্তকৃি 

৮ % কময়েইন্ট কিি ৯০% িক্ষ্যমাত্রা ৮০% ৮০% ৮০% ৮০% ৮৯% ৮ ১িা জুিাই-২০২২ কর্য়ক 

আগষ্ট-২০২২ পর্ন্তয 

অনিাইন রিয়স্টয়ম কমাে 

৯৫২টি অরভয়র্াগ গ্রহণ কিা 

হয়েয়ছ, র্াি ময়ে ৯১৪ টি 

ইয়িাময়ে রনস্পরত্ত কিা 

হয়েয়ছ । রনস্পরত্তি হাি 

৯৬.০১%। অবরিষ্ট 

৩.৯৯% অয়টাবি মায়িি 

রিয়পাে য রনস্পরত্তি র্ন্য 

প্ররক্রোধীন িয়েয়ছ র্া খুব 

দ্রুি িময়েি ময়ে রনস্পরত্ত 

অর্যন ৯০%    
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কার্ যক্রয়মি নাম কম যিম্পািন 

সূচক 

 

সূচয়কি 

মান 

একক 

 

বাস্তবােয়নি 

িারেত্বপ্রাপ্ত 

ব্রি/পি 

২০২২-২০২৩ 

অর্ যবছয়িি 

িক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবােন অগ্রগরি পরিবীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩ মন্তব্ 

িক্ষ্যমাত্রা/ 

অর্যন 

১ম 

ককাোে যাি 

২ে 

ককাোে যাি 

৩ে 

ককাোে যাি 

৪র্ য 

ককাোে যাি 

কমাে 

অর্যন 

অরর্যি 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

কিা হয়ব। 

কিয়েম্বি মায়ি অনিাইন 

রিয়স্টয়ম কমাে ৩২২টি 

অরভয়র্াগ গ্রহণ কিা 

হয়েয়ছ, র্াি ময়ে ২৩৮ টি 

ইয়িাময়ে রনস্পরত্ত হয়েয়ছ। 

অবরিষ্ট ২৬.০৯% অয়টাবি 

মায়িি রিয়পাে য রনস্পরত্তি 

র্ন্য প্ররক্রোধীন িয়েয়ছ র্া 

খুব দ্রুি িময়েি ময়ে 

রনস্পরত্ত কিা হয়ব। 

 

৪. অন্যান্য………… 

৪.১ শুদ্ধোচোর পুরস্কোর প্রদোন এেং 

পুরস্কোরপ্রোপ্তয়দর তোশলকো ওয় েসোইয়ে 

প্রকোি 

প্রদত্ত পুরস্কোর N/A তোশরখ ননরিকিা করমটি ৩১-১২-

২০২২ 

িক্ষ্যমাত্রা - ৩১-১২-

২০২২ 

-- - ৩০-

০৯-

২০২২ 

৩ িক্ষ্য অরর্যি ও অব্াহি। 

২০২০-২০২১ অর্ য বছয়ি 

শুদ্ধাচাি পুিকাি ইয়িাময়ে 

প্রিাণ কিা হয়েয়ছ এবাং 

িাংরিষ্ট পুিকািপ্রাপ্তয়িি 

িারিরকা ওয়েবিাইয়ে 

প্রকাি কিা হয়েয়ছ। এোয়ন 

উয়েখ্য কর্, ২০১৮-২০১৯ 

অর্ য বছয়ি শুদ্ধাচাি পুিকাি 

প্রিান কিাি রবষেটি চালু 

কিা হয়েরছি, র্া বি যমায়ন 

চিমান িয়েয়ছ। 

ওয়েবিাইয়েি করপ িাংযুি 

কিা হি। 

অর্যন ৩০-০৯-

২০২২ 

   

৪.২ রবআিরপরড িাকু যিাি কিোি-২০, 

িারিে-১৫/০৯/২০১৯ এবাং 

রডএ আইএম িাকু যিাি নাং-০৩, 

CMMS-এ 

এরি প্রিান 

N/A % মানব িম্পি 

রবভাগ 

১০০% িক্ষ্যমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ৪ িক্ষ্য অরর্যি ও অব্াহি। 

জুিাই-২০২২  কর্য়ক 

কিয়েম্বি-২০২২ পর্ন্তয ১৭৬ 

অর্যন ১০০%    



পরিরিষ্ট-'ঘ' 

আঞ্চরিক/মাঠ পর্ যায়েি কার্ যািয়েি শুদ্ধাচাি ককৌিি কম য-পরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

আঞ্চরিক/মাঠ পর্ যায়েি কার্ যািয়েি নামঃ রি রিটি ব্াাংক রিরময়েড 

পৃষ্ঠা 6 কমাে 7 

কার্ যক্রয়মি নাম কম যিম্পািন 

সূচক 

 

সূচয়কি 

মান 

একক 

 

বাস্তবােয়নি 

িারেত্বপ্রাপ্ত 

ব্রি/পি 

২০২২-২০২৩ 

অর্ যবছয়িি 

িক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবােন অগ্রগরি পরিবীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩ মন্তব্ 

িক্ষ্যমাত্রা/ 

অর্যন 

১ম 

ককাোে যাি 

২ে 

ককাোে যাি 

৩ে 

ককাোে যাি 

৪র্ য 

ককাোে যাি 

কমাে 

অর্যন 

অরর্যি 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

িারিে-১০/১০/২০১৯ অনুর্ােী 

CMMS-এ এরি প্রিান 

র্ন কম যকি যা/কম যচািী ব্াাংয়ক 

কর্াগিান কয়িন, র্ায়িি 

িকয়িি িথ্য CMMS কর্য়ক 
র্াচাইয়েি পি রনয়োগ কিো 

হয়েয়ছ। উয়েরেি িময়ে 

ব্াাংক কর্য়ক ১ র্ন 

কম যকি যা/কম যচািীয়ক বিোস্ত 

হে। ব্াাংক র্র্ার্র্ভায়ব িথ্য 

এরি ও র্াচাই কার্ক্রযম 

পরিচািনা কিয়ছ। িারিরিক 

প্রমাণ িাংযুি কিা হি। 

৪.৩ ছড়া প্রকাি নিরনক পরত্রকাে 

ছড়া প্রচারিি 

N/A সংখ্যো ননরিকিা করমটি ৪ িক্ষ্যমাত্রা ১ ১ ১ ১ ১ ৪ িক্ষ্য অরর্যি ও অব্াহি। 

শুদ্ধাচাি রবষয়ে 

র্নিয়চিনিা বৃরদ্ধি িয়ক্ষ্য 

“ছড়াে ছড়াে শুদ্ধাচাি” 

বইয়েি ১টি বাছাইকৃি ছড়া 

গি ২৯-০৯-২০২২ িারিয়ে 

কভায়িি কাগর্ পরত্রকাি 

কিষ পািাে প্রচাি কিা 

হয়েয়ছ। ভরবষ্যয়ি উি 

ধািা অব্াহি র্াকয়ব। 

প্রমাণক রহিায়বি নিরনক 

কভায়িি কাগয়র্ি ২৯-০৯-

২০২২ িারিয়েি পরত্রকাি 

করপ িাংযুি কিা হি।ি 

অর্যন ১    

শে:দ্র:- ক্ষকোন ক্রশর্য়কর কোর্ মক্রর্ প্রয়র্োজয নো হয়ল তোর কোরণ র্ন্তব্য কলোয়র্ উয়েখ করো হয়ে। 

ত্রের্োশসক কর্ ম-পশরকেনো েোিেো ন প্রশতয়েদয়নর সোয়ে প্রর্োণকসহ েোিেো ন তথ্য আেশিকভোয়ে প্রদোন করো হয়ে। 
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ক াকাি পয়েন্ট এি িথ্যাবিী 

 

 

 

নামঃ এ.য়ক.এম. িায়ে  উোহ কাউিাি, এ রিএ 

পিবীঃ রিরনেি এরক্সরকউটিভ ভাইি কপ্ররিয়ডন্ট ও কহড অব আইরিরি 

িিস্য িরচব ও ক াকাি পয়েন্ট কম যকি যা, শুদ্ধাচাি ককৌিি বাস্তবােন রবষেক ননরিকিা করমটি 

প্ররিষ্ঠায়নি নামঃ রি রিটি ব্াাংক রিরময়েড 

ক ানঃ ৯৫৮৫৮২৪ 

ই-কমইিঃ saifullah@thecitybank.com 

 


