
অগ্রণী ব্যাংক লিলিটেড  

ই-গভর্ন্যযন্স ও উদ্ভযবন কি যপলিকল্পনয ২০২১-২২ 

(০১ অক্টোবর- ৩১ ডিক্েম্বর, ২০২১ পর্ যন্ত) ২য় ত্রৈমোডেক অর্যন 
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লেযর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ উত্তর্ চলতি র্ান 
 

২য় ˆÎgvwmK AR©b 

১০০% ৮০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 11 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

১ 

[১] ই-গভর্ন্যযন্স 

ও উদ্ভযবন 

সাংক্রযন্ত 

কযর্ যক্রটিি 

বযস্তবযয়ন 

জ যিদযিকিণ 

 

 

 

 

 

৩৫ 

 

[১.১] উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন  [১.১.১] একটি নতুন উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবাতয়ি 
িাতরখ ৫ 

১৬/০৩/২০২২ ১৪/০৪/২০২২ ০৫/০৫/২০২২ cvBjwUs cÖwµqvaxb 

[১.২] ক্ষসবা সহতিকরণ [১.২.১] একটি ক্ষসবা সহতিকৃি  
িাতরখ ৫ 

২৫/০২/২০২২ ০৪/০৩২০২২ ২৫/০৩/২০২২ cvBjwUs cÖwµqvaxb 

[১.৩]  জসবয তিতিটাইকিশন [১.৩.১] ন্যযনির্ একটি ক্ষসবা তিতিটাইিকৃি 
িাতরখ ৫ ৩০/১২/২০২২ ১৩/০১/২০২০ ২০/০১/২০২২ 

mÂqcÎ †mev we‡K›`ªxKiY wWwRUvBRK…Z 

[১.৪] ইতঃপূটব য বযস্তবযলয়ত 

উদ্ভযবনী ধযিণয, সহল কৃত ও 

লডল েযই কৃত জসবয সাংক্রযন্ত 

পর্ যযটিযচনয সভয   

[১.৪.১] সভয আটয়যল ত  
তযলিখ  ৪ ৩০/০৮/২০২১  ১৫/০৯/২০২১  ৩০/০৯/২০২১ 

 

weMZ 24/08/2021 ZvwiL 

Av‡qvwRZ এবং র্ো ১য় ত্রৈমোডেক প্রডিক্বদক্ন ডরক্প যোট করো হক্য়ক্ে। 

[১.৫] ই-নতির ব্যবহার বৃতি [১.৪.১] ই-ফাইকল জনযে লনস্পলিকৃত   % ৬ ৮০% ৭০% ৬০% 
82% 

[১.৬] ৪ি ম তশল্প তবপ্লকবর চযাকলঞ্জ 

ক্ষর্াকাকবলায় করণীয় তবষকয় 

অবতহিকরণ সভা/কর্ মশালা 

আকয়ািন 

[১.৬.১] সভা/কর্ মশালা আকয়াতিি 
সাংখ্যয ৪ 4 3 2 

 

 ৪ি ম তশল্প তবপ্লকবর চযাকলঞ্জ ক্ষর্াকাকবলায় করণীয় তবষকয় একটি কর্ মশালা MZ 

11/12/2021 Zvwi‡L AbywôZ n‡q‡Q| 

 

 

২ 

[২] 

প্রযলতষ্ঠযলনক 

দক্ষতয ৃদলধ  

১৫ 
[২.১] িথ্য বািায়ন 

হালনাগাদকরণ 

[২.১.১] িথ্য বািায়কন সকল ক্ষসবা বক্স 

হালনাগাদকৃি 

সংখ্যা ৪ ৪ ৩ ২ 
nvjbvMv`K…Z 

[২.১.২] লবলভন্ন প্রকযশনয ও তথ্যযলদ িথ্য 

বািায়কন প্রকযলশত 

সংখ্যা ২ 2 1 - 

লবলভন্ন প্রকযশনয ও তথ্যযলদ 

https://www.agranibank.org/index.php/home/innovation 

Ges http://www.eagranidarpon.org/ 

G cÖKvwkZ I nvjbvMv`K…Z| 
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[২.২] ই-গভর্ন্মান্স ও উদ্ভাবন 

কর্ মপতরকল্পনা বাস্তবায়ন  

[২.২.১] কি যপলিকল্পনয বযস্তবযয়ন সাংক্রযন্ত প্রলশক্ষণ 

আটয়যল ত  

 ৩ 3 2 1 
কর্ মপতরকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্ মাকলাচনা সংক্রান্ত ২য় ‰ÎgvwmK mfvq 

m~Px ‡gvZv‡eK Aewkó Kg©kvjv/cÖwkÿY cieZx© ˆÎgvwm‡Ki g‡a¨ m¤úbœ 

Kivi wel‡q wm×všÍ M„nxZ nq| 

[২.২.২]ই-গভর্ন্মান্স কর্ মপতরকল্পনা বাস্তবায়কনর 

ির্ন্ বরাদ্দকৃি অি ম ব্যতয়ি 

% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% 
30% 

[২.২.৩] কর্ মপতরকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি 

পর্ মাকলাচনা সংক্রান্ত সভা আকয়াতিি 

সংখ্যা ৩ 3 2 1 
কর্ মপতরকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্ মাকলাচনা সংক্রান্ত ২য় ‰ÎgvwmK mfv 

MZ 07/12/2021 Zvwi‡L AbywôZ n‡q‡Q| 

[২.২.৪] কর্ মপতরকল্পনার অধ মবাতষ মক স্ব-মূল্যায়ন 

প্রতিকবদন র্তিপতরষদ তবভাকগ/ ঊ্র্র্ধধবিন 

কর্তমপকের তনকট ক্ষপ্রতরি 

িাতরখ ৩ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ 
10/01/2022 Zvwi‡Li g‡a¨ †cÖiY Kiv n‡e| 

[২.২.৫] ক্ষদকশ/তবকদকশ বাস্তবাতয়ি ন্যযনির্ একটি 

উকযাগ পতরদশ মনকৃি 

সংখ্যা ৩ 
৩০/05/২০২২ ৩০/06/২০২২ - cÖwµqvaxb 

 

  


