
 আ�িলক/মাঠ পযর্ােয়র কাযর্ালেয়র জাতীয় শ�াচার েকৗশল কমর্-পিরক�না, ২০১৯-২০২০ পিরিশ� ক 

আ�িলক/মাঠ পযর্ােয়র কাযর্ালেয়র নাম: ইউনাইেটড ফাইনয্া� িলিমেটড, �ধান কাযর্ালয় 

কাযর্�েমর নাম কমর্স�াদন 
সূচক 

 

সূচেকর 
মান 

একক 

 

বা�বায়েনর
দািয়��া� 

বয্ি�/পদ 

২০১৯-২০২০ 
অথর্বছেরর 
ল�য্মা�া 

বা�বায়ন অ�গিত পিরবী�ণ, ২০১৯-২০২০  ম�বয্ 

ল�য্মা�া/ 
অজর্ ন 

১ম 
েকায়াটর্ ার 

২য় 
েকায়াটর্ ার 

৩য় 
েকায়াটর্ ার 

৪থর্ 
েকায়াটর্ ার 

েমাট 
অজর্ ন 

অিজর্ ত 
মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. �ািত�ািনক বয্ব�া………………………………৮ 

১.১ ৈনিতকতা কিমিটর সভা   অনুি�ত সভা ৪ সংখয্া িসিনয়র 
ময্ােনজার 

০৪ ল�য্মা�া ০১ ০১ ০১ ০১    

অজর্ ন ০১ ০১    

১.২ ৈনিতকতা কিমিটর সভার 
িস�া� বা�বায়ন  

বা�বািয়ত 
িস�া� 

৪ % িসিনয়র 
ময্ােনজার 

১০০% ল�য্মা�া ২৫% ২৫% ২৫% ২৫%    
অজর্ ন ২৫% ২৫%    

২. দ�তা ও ৈনিতকতার উ�য়ন……………………..…. ১০ 

২.১ সুশাসন �িত�ার িনিমৎত 

অংশীজেনর (stakeholders) 
অংশ�হেণ  সভা 

অনুি�ত সভা ২ সংখয্া িসিনয়র 
ময্ােনজার 

০২ ল�য্মা�া ০০ ০০ ০১ ০১    

অজর্ ন ০০ ০০    

২.২ অংশীজেনর অংশ�হেণ  
সভার িস�া� বা�বায়ন 

বা�বািয়ত 
িস�া� 

২ % িসিনয়র 
ময্ােনজার 

১০০% ল�য্মা�া ০০% ০০% ৫০% ৫০%    

অজর্ ন ০০% ০০%    

২.৩ কমর্কতর্ া-কমর্চারীেদর অংশ�হেণ 
চাকির সং�া� �িশ�ণ আেয়াজন 

�িশ�ণাথ� ৩ সংখয্া িসিনয়র 
ি�ি�পাল 
অিফসার 

২০ ল�য্মা�া ০৫ ০৫ ০৫ ০৫    
অজর্ ন ১০ ০৫    

২.৪ কমর্কতর্ া-কমর্চারীেদর অংশ�হেণ 
সুশাসন সং�া� �িশ�ণ আেয়াজন 

�িশ�ণাথ� ৩ সংখয্া িসিনয়র 
ি�ি�পাল 
অিফসার 

৪৮০ ল�য্মা�া ৬০ ১৭৬ ১৭৬ ১৭৬    

অজর্ ন ০০ ০০    

3. শ�াচার �িত�ায় সহায়ক আইন/িবিধ/নীিতমালা/ময্ানুেয়ল ও ��াপন/পিরপ� এর �েয়াগ/বা�বায়ন………….১০ 

৩.১ Code of Conduct     বা�বািয়ত ল�য্মা�া        



কাযর্�েমর নাম কমর্স�াদন 
সূচক 

 

সূচেকর 
মান 

একক 

 

বা�বায়েনর
দািয়��া� 

বয্ি�/পদ 

২০১৯-২০২০ 
অথর্বছেরর 
ল�য্মা�া 

বা�বায়ন অ�গিত পিরবী�ণ, ২০১৯-২০২০  ম�বয্ 

ল�য্মা�া/ 
অজর্ ন 

১ম 
েকায়াটর্ ার 

২য় 
েকায়াটর্ ার 

৩য় 
েকায়াটর্ ার 

৪থর্ 
েকায়াটর্ ার 

েমাট 
অজর্ ন 

অিজর্ ত 
মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

 অজর্ ন      

৩.২ CMMS entry 

 

    �ি�য়াধীন ল�য্মা�া        
অজর্ ন      

৪. ওেয়বসাইেট েসবাব� হালনাগাদকরণ..................................৮ 

৪.১ েসবা সং�া� েটাল ি� 
ন�রসমূহ � � তথয্ বাতায়েন 
দৃশয্মানকরণ   

তথয্ বাতায়েন 
দৃশয্মানকৃত 

২ তািরখ িসিনয়র 
ময্ােনজার 

১০০% ল�য্মা�া ০০% ০০% ৫০% ৫০%    

অজর্ ন ০০% ০০%    

৪.২ � � ওেয়বসাইেট শ�াচার 
েসবাব� হালনাগাদকরণ  

েসবাব� 
হালনাগাদকৃত 

২ তািরখ িসিনয়র 
ময্ােনজার 

১০০% ল�য্মা�া ০০% ০০% ৫০% ৫০%    

অজর্ ন ০০% ০০%    

৪.৩ � � ওেয়বসাইেট তথয্ 
অিধকার   েসবাব� হালনাগাদকরণ  

েসবাব� 
হালনাগাদকৃত 

২ তািরখ �েযাজয্ নয় �েযাজয্ নয় ল�য্মা�া        
অজর্ ন      

৪.৪ � � ওেয়বসাইেটর অিভেযাগ 

�িতকার বয্ব�া (GRS) েসবাব� 
হালনাগাদকরণ 

ওেয়বসাইেট 
হালনাগাদকৃত 

২ তািরখ িসিনয়র 
ময্ােনজার 

১০০% ল�য্মা�া ০০% ০০% ৫০% ৫০%    

অজর্ ন ০০% ০০%    

৫. সুশাসন �িত�া……………………………..৭ 

৫.১ শ�াচার সং�া� উৎতম চচর্ ার 
তািলকা �ণয়ন কের � � 

দ�র/সং�ায় ে�রণ 

উৎতম চচর্ ার 
তািলকা ে�িরত 

৪ তািরখ িসিনয়র 
ময্ােনজার 

০৪/০৪/২০২০ ল�য্মা�া ০০% ০০% ১০০% ০০%    

অজর্ ন ০০% ০০%    

৫.২ অনলাইন িসে�েম অিভেযাগ 
িন�িৎতকরণ 

অিভেযাগ 
িন�িৎতকৃত 

৩ % িসিনয়র 
ময্ােনজার 

বা�বািয়ত ল�য্মা�া ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজর্ ন ১০০% ১০০%    



কাযর্�েমর নাম কমর্স�াদন 
সূচক 

 

সূচেকর 
মান 

একক 

 

বা�বায়েনর
দািয়��া� 

বয্ি�/পদ 

২০১৯-২০২০ 
অথর্বছেরর 
ল�য্মা�া 

বা�বায়ন অ�গিত পিরবী�ণ, ২০১৯-২০২০  ম�বয্ 

ল�য্মা�া/ 
অজর্ ন 

১ম 
েকায়াটর্ ার 

২য় 
েকায়াটর্ ার 

৩য় 
েকায়াটর্ ার 

৪থর্ 
েকায়াটর্ ার 

েমাট 
অজর্ ন 

অিজর্ ত 
মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৬(ক). েসবা �দােনর ে�ে� শ�াচার...........................১৪ 

৬(ক).১ েসবা সং�া� অিভেযাগ 
�হেণর িনিমৎত দৃশয্মান �ােন 
অিভেযাগ ব� �াপন 

অিভেযাগ ব� 
�ািপত 

২ তািরখ ময্ােনজেম� 
ে�িন 
অিফসার 

৩০/০৬/২০২০ ল�য্মা�া ০ ৭ ৭ ৭    

অজর্ ন ০ ০    

৬(ক).২ েহ� েড�/ ইনফরেমশন 

েড�/ ওয়ান �প সািভর্ স েড� 
�াপন  

েহ� েড�/ 
ইনফরেমশন 

েড�/ ওয়ান 
�প সািভর্ স 
েড� �ািপত 

৪ তািরখ িসিনয়র 
ময্ােনজার 

 ল�য্মা�া ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজর্ ন ১০০% ১০০%    

৬(ক).৩ �দৎত সকল েসবার 
সহজীকৃত �েসস ময্াপ ��তকরণ 
এবং ওেয়বসাইেট আপেলাডকরণ 

�েসস ময্াপ 
��তকৃত এবং 
ওেয়বসাইেট 
আপেলাডকৃত 

২ তািরখ ময্ােনজেম� 
ে�িন 
অিফসার  

 

৩০/০৬/২০২০ ল�য্মা�া ০০% ০০% ৫০% ৫০%    

অজর্ ন ০০% ০০%    

৬(ক).৪ েসবা �াথ�েদর জনয্ 

িব�াম�ল/ অেপ�া ক�/ বসার 

�ান িনমর্াণ/ ��তকরণ 

িব�াম�ল/ 

অেপ�া ক�/ 
বসার �ান 

িনিমর্ত/ 
��তকৃত 

৪  ময্ােনজেম� 
ে�িন 
অিফসার 

বা�বািয়ত ল�য্মা�া ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজর্ ন ১০০% ১০০%    

৬(ক).৫ েসবা �দােনর ে�ে� 
িনিদর্ � তািরখিভিৎতক েটােকন প�িত 
�চলন  

েটােকন প�িত 
�চিলত 

২ তািরখ ময্ােনজেম� 
ে�িন 
অিফসার 

২ িট শাখা 

 

ল�য্মা�া ০০% ০০% ৫০% ৫০%    

অজর্ ন ০০% ০০%    

৬(খ). �কে�র ে�ে� শ�াচার...........................১৪ *** 

৬(খ).১ �কে�র বািষর্ক �য় 
পিরক�না অনুেমাদন 

অনুেমািদত �য় 
পিরক�না 

৪ তািরখ �েযাজয্ নয়  ল�য্মা�া        

অজর্ ন        



কাযর্�েমর নাম কমর্স�াদন 
সূচক 

 

সূচেকর 
মান 

একক 

 

বা�বায়েনর
দািয়��া� 

বয্ি�/পদ 

২০১৯-২০২০ 
অথর্বছেরর 
ল�য্মা�া 

বা�বায়ন অ�গিত পিরবী�ণ, ২০১৯-২০২০  ম�বয্ 

ল�য্মা�া/ 
অজর্ ন 

১ম 
েকায়াটর্ ার 

২য় 
েকায়াটর্ ার 

৩য় 
েকায়াটর্ ার 

৪থর্ 
েকায়াটর্ ার 

েমাট 
অজর্ ন 

অিজর্ ত 
মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৬(খ).২ সামািজক িনরাপৎতা কমর্সূিচ/ 
এিডিপ বা�বায়ন অ�গিত 

অ�গিতর হার ৪ % �েযাজয্ নয়  ল�য্মা�া        

অজর্ ন        

৬(খ).৩ �কে�র বা�বায়ন অ�গিত 

পিরদশর্ন/ পিরবী�ণ 

দািখলকৃত 
�িতেবদন 

২ সংখয্া �েযাজয্ নয়  ল�য্মা�া        

অজর্ ন        

৬(খ).৪ �ক� পিরদশর্ন/পিরবী�ণ 
�িতেবদেনর সুপািরশ বা�বায়ন 

বা�বায়েনর হার ৪ % �েযাজয্ নয়  ল�য্মা�া        

অজর্ ন        

৭. �য়ে�ে� শ�াচার...................৩ 

৭.১ িপিপএ ২০০৬-এর ধারা ১১(২) 

ও িপিপআর ২০০৮-এর িবিধ 

১৬(৬) অনুযায়ী ২০১৯-২০ অথর্ 

বছেরর �য়-পিরক�না  ওেয়বসাইেট 
�কাশ 

ক্রয়-পিরক�না 
ওেয়বসাইেট 
�কািশত 

৩ তািরখ �েযাজয্ নয়  ল�য্মা�া        
অজর্ ন      

৮. ��তা ও জবাবিদিহ শি�শালীকরণ…………………….১৪ 
৮.১  � � েসবা �দান �িত�িত 

(িসিটেজনস্ চাটর্ ার) বা�বায়ন এবং 
ওেয়বসাইেট �কাশ 

েসবা �দান 
�িত�িত 
বা�বািয়ত  
এবং 

ওেয়বসাইেট 
�কািশত 

২ % ময্ােনজেম� 
ে�িন 
অিফসার 

৩০/০৬/২০২০ ল�য্মা�া ০০% ০০% ৫০% ৫০%    

অজর্ ন ০০% ০০%    

৮.২ শাখা/অিধশাখা/অিধন� অিফস 
পিরদশর্ন  

পিরদশর্ন 
স�� 

২ সংখয্া িসিনয়র 
ময্ােনজার 

১২ ল�য্মা�া ০৩ ০৩ ০৩ ০৩    

অজর্ ন ০৩ ০৫    



কাযর্�েমর নাম কমর্স�াদন 
সূচক 

 

সূচেকর 
মান 

একক 

 

বা�বায়েনর
দািয়��া� 

বয্ি�/পদ 

২০১৯-২০২০ 
অথর্বছেরর 
ল�য্মা�া 

বা�বায়ন অ�গিত পিরবী�ণ, ২০১৯-২০২০  ম�বয্ 

ল�য্মা�া/ 
অজর্ ন 

১ম 
েকায়াটর্ ার 

২য় 
েকায়াটর্ ার 

৩য় 
েকায়াটর্ ার 

৪থর্ 
েকায়াটর্ ার 

েমাট 
অজর্ ন 

অিজর্ ত 
মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৮.৩ শাখা/অিধশাখা/অিধন� অিফস  
পিরদশর্ন �িতেবদেনর সুপািরশ 
বা�বায়ন 

পিরদশর্ন 
�িতেবদেনর 
সুপািরশ 
বা�বািয়ত 

২ % িসিনয়র 
ময্ােনজার 

৩০/০৬/২০২০ ল�য্মা�া ২৫% ২৫% ২৫% ২৫%    

অজর্ ন ২৫% ২৫%    

৮.৪ সিচবালয় িনেদর্ শমালা ২০১৪ 
অনুযায়ী নিথর ে�িণ িবনয্াসকরণ  

নিথ ে�িণ 
িবনয্াসকৃত 

২ % ময্ােনজেম� 
ে�িন 
অিফসার 

৩০/০৬/২০২০ ল�য্মা�া ০০% ০০% ০০% ১০০%   নিথর 
ে�িণ 
িবনয্াসক
রণ  
ে�ােটাক
ল ��ত 
করণ 
�ি�য়াধীন 

অজর্ ন ০০% ০০%    

৮.৫ ে�িণ িবনয্াসকৃত নিথ 
িবন�করণ 

নিথ িবনি�কৃত ২ %   ল�য্মা�া ০০% ০০% ০০% ১০০%    

অজর্ ন ০০% ০০%    

৮.৬ �ািত�ািনক গণশনানী 
আেয়াজন  

গণশনানী 
আেয়ািজত 

২ সংখয্া  �েযাজয্ নয় ল�য্মা�া        

 অজর্ ন      

৮.৭ অিডট আপিৎত িন�িৎতকরণ অিডট আপিৎত 
িন�িৎতকৃত 

 

২ % িসিনয়র 
ময্ােনজার 

১০০% ল�য্মা�া ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজর্ ন ১০০% ১০০%      

৯. শ�াচার সংি�� এবং দুনীিত �িতেরােধ সহায়ক অনয্ানয্ কাযর্�ম……………..১৫ (অ�ািধকার িভিৎতেত নুয্নতম পাঁচিট কাযর্�ম) 

৯.১ পিরেবশ সহায়ক �িশ�ণ �দান      ল�য্মা�া ৫ ৫ ৫ ৫    

অজর্ ন ০ ০    

৯.২       ল�য্মা�া        
অজর্ ন      



কাযর্�েমর নাম কমর্স�াদন 
সূচক 

 

সূচেকর 
মান 

একক 

 

বা�বায়েনর
দািয়��া� 

বয্ি�/পদ 

২০১৯-২০২০ 
অথর্বছেরর 
ল�য্মা�া 

বা�বায়ন অ�গিত পিরবী�ণ, ২০১৯-২০২০  ম�বয্ 

ল�য্মা�া/ 
অজর্ ন 

১ম 
েকায়াটর্ ার 

২য় 
েকায়াটর্ ার 

৩য় 
েকায়াটর্ ার 

৪থর্ 
েকায়াটর্ ার 

েমাট 
অজর্ ন 

অিজর্ ত 
মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৯.৩      ল�য্মা�া        
অজর্ ন      

১০. শ�াচার চচর্ ার জনয্ পুর�ার/�েণাদনা �দান..............................৫ 

১০.১ শ�াচার পুর�ার �দান �দৎত পুর�ার ৩ তািরখ িসিনয়র 
ময্ােনজার 

৩০/০৬/২০২০ ল�য্মা�া ০০% ০০% ০০% ১০০%    

অজর্ ন ০০% ০০%    

১০.২ ২০১৮-১৯ অথর্বছের শ�াচার 
পুর�ার�া�েদর তািলকা ওেয়বসাইেট 
�কাশ 

পুর�ার�া�েদর 
তািলকা 

ওেয়বসাইেট 
�কািশত 

২ তািরখ িসিনয়র 
ময্ােনজার 

৩০/০৬/২০২০ ল�য্মা�া ০০% ০০% ০০% ১০০%    

অজর্ ন ০০% ০০%    

১১. অথর্ বরাদ্দ....................................................................২ 

১১.১ শ�াচার কমর্-পিরক�নায় 
অ�র্ ভু� িবিভ� কাযর্�ম 
বা�বায়েনর জনয্ বরাদ্দকৃত  অেথর্র 
আনুমািনক পিরমাণ 

বরাদ্দকৃত অথর্ ২ ল� 
টাকা 

িসিনয়র 
ময্ােনজার 

২.৫ ল�য্মা�া .৫ .৫ .৫ ১.০    

অজর্ ন ০ ০.২৫    

১২. পিরবী�ণ ও মূলয্ায়ন…………………………….৪ 

১২.১ আ�িলক/মাঠ পযর্ােয়র কাযর্ালয় 
কতৃর্ ক �ণীত জাতীয় শ�াচার 

েকৗশল কমর্-পিরক�না, ২০১৯-২০ � 
� ওেয়বসাইেট আপেলাডকরণ 

�ণীত কমর্-
পিরক�না 

আপেলাডকৃত 

২ তািরখ িসিনয়র 
ময্ােনজার 

৩০/০৬/২০২০ ল�য্মা�া ০০% ০০% ০০% ১০০%    

অজর্ ন ০০% ০০%    

১২.২ িনধর্ািরত সমেয় ৈ�মািসক 
পিরবী�ণ �িতেবদন সংি�� 

দ�র/সং�ায় দািখল ও � � 
ওেয়বসাইেট আপেলাডকরণ 

ৈ�মািসক 
�িতেবদন 

দািখলকৃত ও 
আপেলাডকৃত 

২ সংখয্া িসিনয়র 
ময্ােনজার 

০৪ ল�য্মা�া ০১ ০১ ০১ ০১    

অজর্ ন ০১ ০১    
অজর্ ন ০০ ০০    
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