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দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

িবগত ২০১৫-২০১৬, ২০১৬-২০১৭ ও ২০১৭-২০১৮ ৩  অথ বছের াংক ১৪৮৫০.০০ কা টাকা িষ ঋণ িবতরণ কের। এ সমেয় াংক
এসএমই খােত ২০৮২.০০ কা টাকা ঋণ িবতরণ কের। এ সমেয় াংেকর িণ িবািসত ঋণ যথােম ২৮, ২৪ ও ২১ শতাংেশ অবনমন
হেয়েছ।  আিনক  ও  গেপােযাগী  াংিকং  িবধা  দােনর  লে  বাংলােদশ  িষ  াংক  অনলাইন  াংিকং  এর  উোগ  হণ  কেরেছ।
ইেতামেই াংেকর ১০৩৬  শাখার মে ৪০১  শাখা অনলাইন াংিকং সবা দান করেছ। িবগত ৩ বছের আিথ ক সবাির
আওতায় ায় ৪.৮৩ ল ষেকর ১০/- টাকার াংক িহসাব েল াংিকং িবধার আওতায় আনা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

ষেকর  িনকট  সময়মত  িষ  ঋণ  পৗছােনা;  াংেকর  াপনা,  জনবল  ও  পিরচালনায়  কােজর  লনায়  ােল  িসট  এর  আকার  ছাট;
আমানেতর িমেন ায় ৬৬ শতাংশ উ দবাহী আমানত; ামীণ অথ নীিতেত ম বধ মান ঋণ চািহদা রণ; িণত ঋণ আদায়; াংিকং
সবা বিত হৎ জনেগাি ক াংিকং সবার আওতায় আনা; াহক সবার মােনায়েন ত ির বহােরর সীমাবতা; Cost of
Fund এর চেয় কম েদ মাট ঋেণর ১০০ শতাংশ িবতরণ; িবল পিরমান লধন ঘাটিত; সরাসির িষ ঋেণর আওতা বিহ ত িষ
পিরবারসহেক  েদর ঋেণর আওতায় এেন Quality access to credit িনিতকরণ।

ভিবৎ পিরকনা:

ধা বাংলােদশ িবিনম াণ; Cost of Fund পয ায়েম কিমেয় আনা ও পিরচালন নাফা অজন; ধারাবািহকভােব Operating
Loss াস কের Earning Asset িকরণ; িষ ও এসএমই খােত অিধকতর ঋণ িবতরণ; ন, ২০২০ এর মে াংেকর সকল
শাখাসহেক  অেটােমশেনর  আওতায়  আনয়ন;    দবাহী  আমানত  সংহ  সবার  মান  ও  আওতা  ি  করা;  িষর  উৎপাদন  ি  ও
বখীকরণ, বািণিজকীকরণ এবং বাজারজাতকরেণর লে উািবত নন নন খাতসেহ অথ ায়ন, আিনক ি িনভর িবিভ সবা
দােনর মােম এসিডিজ (Sustainable Development Goals) অজন িনিত করা।

২০১৯-২০ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

মাসমান হাের িণ িবািসত ঋন াস করা।
িষ, িষ িভিক িশ, এসএমই ও অা খােত ৭১০০.০০ কা টাকা ঋণ িবতরণ।
িষ ও পী ঋণ খােত ৫৫০০.০০ কা টাকা িবতরণ।
এসএমই খােত ১৩০০.০০ কা টাকা িবতরণ।
িমহীন ও বগ াচাষীেদর ৫০০.০০ কা টাকা ঋণ িবতরণ।
২০১৯-২০২০ অথ বছের ২০০০.০০ কা টাকা রিমা আহরণ।
াম বাংলার মােষর কােছ আিনক ও েগাপেযাগী াংিকং িবধা পৗঁেছ দয়ার লে াংেকর সকল শাখােক অেটােমশেনর
আওতায় আনয়ন।
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

খাে য়ংসণ তা অজন ও ামীণ অথ নীিতেক শিশালী করার লে ঋণ িবধা দান।

১.২ অিভল (Mission)
দেশর  জন  সাধারেণর  দারেগাড়ায়  াংিকং  িবধা  পৗেছ  দয়ার  মােম  ামীণ  সয়েক  আহরণ  এর  পাশাপািশ  খাে
য়ংসণ তা ও দাির িবেমাচেনর লে িষ, এসএমই ও িষ িভিক িশে ঋণ দান ।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১. িষ উয়েন ঋণ সহায়তা দান
২. াংেকর আিথ ক িভি মজত করা
৩. াংেকর আিথ ক ও শাসিনক ংখলা শিশালীকরণ
৪. িডিজটাল বাংলােদশ িবিনম ােণ িডিজটাল াংিকং কায ম সসারণ
৫. নারী উোােদর ঋণ িবধা ির মােম নারীর মতায়ন

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. কম সাদেন গিতশীলতা আনয়ন ও সবার মান ি
২. দািরক কম কাে তা ি ও জবাবিদিহ িনিতকরণ
৩. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. শ, মৎ, ািণ সদ, গাভী পালন, িষ যপািত, শ দামজাত ও বাজারজাতকরন, দাির িবেমাচন, িষ িভিক
িশ ক ও চলমান ঋণ এবং এসএমই খােত ঋণ িবতরণ।
২. চলিত, সয়ী, এসএনিড িহসাব খালার মােম দিবহীন ও  েদর আমানত ি।
৩. িবিভ কার সরকাির সয়প িবয় ও াইজ ব য় িবয়।
৪. দেশর বািহের কম রত বাসীেদর িরত অথ  তেদর জনেদর িনকট ততম সমেয় পৗঁেছ দয়া।
৫. সরকােরর সামািজক িনরাপা কম িচর আওতায় িেযাা ভাতা, বয় ভাতা, িবধবা ও ামী পিরতা  মিহলা
ভাতা,অল িতবী ভাতা, উপির অথ  িবতরণ এবং অবসর া সামিরক বািহনীর সদেদর পনশন িবধা দান।
৬. সরকাির ধান/চাউল/খা সংেহর িবল পিরেশাধ ও অা াংিকং সবা দান।
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সকশন ২
দর/সংার িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব
ড়া ফলাফল

চক
একক

ত অজন
২০১৭-১৮

ত অজন*
২০১৮-১৯

লমাা
২০১৯-২০

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/
সংহাসেহর নাম

উপা
২০২০-২১ ২০২১-২০২২

িষ খােত ঋণ বাহ ি িষ ঋণ িবতরণ
কা
টাকা

৪৯৭৬.৪৪ ৪২৩৯.১০ ৫৫০০ ৬৫০০ ৭৫০০ বাংলােদশ িষ াংক
াংেকর শাখাসহ ও ধান কায ালয় হেত া আিথ ক
িতেবদন ও াংেকর িনরীিত আিথ ক িতেবদন

াংেকর ঋণ আদােয়র
গিতশীলতা ি

ঋণ আদােয়র হার % ১০০% ৮১% ৮৫% ৯০% ৯৫% বাংলােদশ িষ াংক
াংেকর শাখাসহ ও ধান কায ালয় হেত া আিথ ক
িতেবদন ও াংেকর িনরীিত আিথ ক িতেবদন

াংেকর আিথ ক অ ি ি
ঋণ হীতার সংা
ি

সংা
(ল)

৩৩.০০ ৩২.৭৫ ৩৪.০০ ৩৫.০০ ৩৬.০০ বাংলােদশ িষ াংক
াংেকর শাখাসহ ও ধান কায ালয় হেত া আিথ ক
িতেবদন ও াংেকর িনরীিত আিথ ক িতেবদন।

াংেকর ঋেণর মােনর উয়ন িণত ঋেণর হার % ২১% ১৮% ১৭% ১৬% ১৫% বাংলােদশ িষ াংক
াংেকর শাখাসহ ও ধান কায ালয় হেত া আিথ ক
িতেবদন ও াংেকর িনরীিত আিথ ক িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১] িষ
উয়েন ঋণ
সহায়তা দান

২৭

[১.১] শ ঋণ িবতরণ
[১.১.১] িবতরণত
শ ঋণ

সমি
কা
টাকা

৮ ৩০৬২ ২৭৭৮ ৩৫০০ ৩৪০০ ৩৩০০ ৩২০০ ৩১০০ ৪০০০ ৪৫০০

[১.২] ১.২  উৎপাদন
ও ািণ সদ খােত ঋণ
িবতরণ

[১.২.১] িবতরণত
 উৎপাদন ও
ািণ সদ ঋণ

সমি
কা
টাকা

৫ ৪৩৩ ৪২০ ৬০০ ৫৫০ ৫০০ ৪৭৫ ৪৫০ ৬৫০ ৭০০

[১.৩] ১.৩ িচংিড় ও
মৎ চাষ খােত ঋণ
িবতরণ

[১.৩.১] িবতরণত
িচংিড় ও মৎ চাষ
ঋণ

সমি
কা
টাকা

৫ ৪৭১ ৪৪১ ৬০০ ৫৫০ ৫২৫ ৫০০ ৪৭৫ ৬৫০ ৭০০

[১.৪] ১.৪ এসএমই ঋণ
িবতরণ

[১.৪.১] িবতরণত
এসএমই ঋণ

সমি
কা
টাকা

৫ ৯৩২ ১২২৩ ১৩০০ ১২৫০ ১২০০ ১১৫০ ১১০০ ১৪০০ ১৫০০

[১.৫] ১.৫ িষ িভিক
িশ ঋণ িবতরণ

[১.৫.১] িবতরণত
িষ িভিক িশ
ঋণ

সমি
কা
টাকা

২ ২৮৭ ২১৪ ৩০০ ২৯৮ ২৯৫ ২৯৩ ২৯০ ৪০০ ৪৫০

[১.৬] ১.৬ অা িষ
ও দাির িবেমাচন ঋণ
িবতরণ

[১.৬.১] িবতরণত
অা িষ ও
দাির িবেমাচন ঋণ

সমি
কা
টাকা

২ ৫২৬ ৬০০ ৮০০ ৭০০ ৬৫০ ৬০০ ৫৫০ ৮০০ ৯০০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ১৩, ২০১৯ ১৩:১৫ া: ৯ ণ তািরখ: মলবার, ন ১৮, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[২] াংেকর
আিথ ক িভি
মজত করা

২৪

[২.১] িণেযা ঋণ
আদায়

[২.১.১] িণেযা
ঋন আদায়

সমি
কা
টাকা

৪ ৪১৪৭ ৫৫৫৮ ৫০০০ ৪৭০০ ৪৫০০ ৪৩৫০ ৪১৫০ ৫০০০ ৫৫০০

[২.২] িণত ঋণ
আদায়

[২.২.১] িণত
ঋন আদায়

সমি
কা
টাকা

৪ ১৪৩৮ ৮৫৩ ১১৫০ ১১৪০ ১১৩০ ১১২০ ১১১০ ১১৭৫ ১২০০

[২.৩] অা আদায়

[২.৩.১] িণত ও
িণেযা ঋণ
তীত অেণীত
ঋণ আদায়

সমি
কা
টাকা

২ ১৯৪৬ ১৪৭৮ ২০৫০ ২০২৫ ২০০০ ১৯৭৫ ১৯৫০ ২১০০ ২২০০

[২.৪] অবেলাপনত ঋণ
আদায়

[২.৪.১]
অবেলাপনত ঋণ
আদায়

সমি
কা
টাকা

২ ৩ ৪ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ৮ ৯

[২.৫] ল াংিকং
কায ম সসারণ

[২.৫.১] ল
াংিকং এর নন
িহসাব সংা

সমি সংা ২ ১০৪০ ১০৫০ ১৩০০ ১২৫০ ১২০০ ১১৫০ ১১০০ ১৪০০ ১৫০০

[২.৬] াংেকর মােম
সামািজক িনরাপার
িবধা দান

[২.৬.১] াংেকর
মােম িবধা
হণকারীর সংা

সমি
সংা
(হাজার)

২ ৮৫৪ ৯৭৯ ১০০০ ৯৫০ ৯০০ ৮৭৫ ৮৫৫ ১০৫০ ১১০০

[২.৬.২] িবতরণত
অথ 

সমি
কা
টাকা

২ ৫৫৪ ৪৬৫ ৬০০ ৫৯০ ৫৭৫ ৫৬০ ৫৫৫ ৬৫০ ৭০০

[২.৭] ক অফ ফা
াসকরণ

[২.৭.১] ক অব
ফা

গড় % ২ ১০.০০ ৯.৯২ ৯.৫০ ৯.৭৫ ৯.৮৫ ৯.৯০ ১০.০০ ৯.২৫ ৯.০০

[২.৮] রীট মামলা
িনি

[২.৮.১] মামলা
িনির হার

গড় % ২ ৭৪ ২৩ ৩০ ২৭ ২৫ ২২ ২০ ৩৫ ৪০

[২.৯] অথ  ঋণ মামলা
িনি

[২.৯.১] মামলা
িনির হার

গড় % ২ ৫ ১২ ১৫ ১৪ ১২ ১০ ৮ ১৮ ২০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ১৩, ২০১৯ ১৩:১৫ া: ১০ ণ তািরখ: মলবার, ন ১৮, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[৩] াংেকর
আিথ ক ও
শাসিনক
ংখলা
শিশালীকরণ

১৪

[৩.১] অভরীণ িনরীা
আপি িনি

[৩.১.১] িনিত
আপি

সমি সংা ৪ ৩৮৭০৫ ২৯৬৬১ ৩৮০০০ ৩৬০০০ ৩২০০০ ৩০০০০ ২৮০০০ ৪০০০০ ৪২০০০

[৩.২] বাংলােদশ
াংেকর পিরদশ ন
আপি িনি

[৩.২.১] িনিত
আপি

সমি সংা ৩ ৩৬০৮ ২১০৪ ১৮০০ ১৬০০ ১৪০০ ১২০০ ১০০০ ২০০০ ২২০০

[৩.৩] আ:শাখা িহসাব
সময়

[৩.৩.১] সময়ত
িহসাব

গড় হার ৪ ৮১ ৮৯ ৮৫ ৮৪ ৮৩ ৮২ ৮১ ৮৭ ৯০

[৩.৪] িবভাগীয় মামলা
িনি

[৩.৪.১] মামলা
িনির সংা

সমি সংা ৩ ৬১ ৭৬ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ৪৫ ৫০

[৪] িডিজটাল
বাংলােদশ
িবিনম ােণ
িডিজটাল
াংিকং
কায ম
সসারণ

৮

[৪.১] শাখাসেহর
অেটােমশন

[৪.১.১]
অেটােমশনত শাখা

মিত সংা ২ ৪৪৮ ৬৯৪ ১০৩৬ ৯৫০ ৮৭০ ৮৫০ ৮০০ ১০৩৬ ১০৩৬

[৪.২] কাশেলস
ানেজকশেন উৎসাহ
দান

[৪.২.১] ডিবট ও
িডট কােড র নন
াহক সংা

সমি সংা ১ ৬৬২ ১২৫৩ ১৬০০ ১৪০০ ১২০০ ১০০০ ৮০০ ২০০০ ৩০০০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ১৩, ২০১৯ ১৩:১৫ া: ১১ ণ তািরখ: মলবার, ন ১৮, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[৪.২.২] এএম
েথর সংা

মিত সংা ১ ৬ ৬ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১২ ১২

[৪.২.৩] RTGS
এ লনেদেনর সংা

সমি সংা ১ ১২১৩৮ ৩১২২৬ ২৫০০০ ২৩০০০ ২১০০০ ১৯০০০ ১৭০০০ ৩০০০০ ৩৫০০০

[৪.২.৪] RTGS
এ লনেদেনর
পিরমাণ

সমি
কা
টাকা

১ ৮৭০ ২১৬০ ২৫০০ ২৩৫০ ২২৫০ ২১০০ ২০০০ ২৭০০ ৩০০০

[৪.২.৫]
BEFTN এ
লনেদেনর সংা

সমি সংা ১ ২৭২০৮৮ ২২৮২৭১ ২৭৭০০০ ২৭৬০০০ ২৭৫০০০ ২৭৪০০০ ২৭৩০০০ ২৮০০০০ ২৯০০০০

[৪.২.৬]
BEFTN এ
লনেদেনর পিরমাণ

সমি
কা
টাকা

১ ২০৬৯ ১৯২১ ২১৫০ ২১০০ ২০৯০ ২০৮০ ২০৭০ ২২০০ ২৪০০

[৫] নারী
উোােদর
ঋণ িবধা
ির মােম
নারীর
মতায়ন

২
[৫.১] নারী উোােদর
মে এসএমই ঋণ
িবতরণ

[৫.১.১] নন নারী
উোার সংা

সমি সংা ১ ৮৩৭ ৯২০ ১০০০ ৯৫০ ৯০০ ৮৭৫ ৮৫০ ১১০০ ১২০০

[৫.১.২] িবতরণত
ঋণ

সমি
কা
টাকা

১ ৯৮ ১১৫ ১০৫ ১০৪ ১০২ ১০১ ১০০ ১০৫ ১১০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ১৩, ২০১৯ ১৩:১৫ া: ১২ ণ তািরখ: মলবার, ন ১৮, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত অজন
২০১৭-১৮

ত অজন*
২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১]
কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

১০

[১.১] দর/সংায় ই-
ফাইিলং পিত বাবায়ন

[১.১.১] সকল শাখায় ই-নিথবহার গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.১.২] ই-ফাইেল নিথ িনিত গড় % ১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০

[১.১.৩] ই-ফাইেল প জারীত গড় % ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[১.২] দর/সংাকক
িডিজটাল সবা চা করা

[১.২.১] নতম এক নন িডিজটাল
সবা চাত

তািরখ তািরখ ১ ৩১-১২-২০১৭ ১৬-০৯-২০১৮ ১৫.০২.২০ ১৫.০৩.২০ ৩১.০৩.২০ ৩০.০৪.২০ ৩০.০৫.২০

[১.৩] দর/সংাকক
উাবনী উোগ/ উয়ন
ক বাবায়ন

[১.৩.১] নতম এক নন উাবনী
উোগ/ উয়ন ক চাত

তািরখ তািরখ ১ ৩১-১২-২০১৭ ২৩-১০-২০১৮ ১১.০৩.২০ ১৮.০৩.২০ ২৫.০৩.২০ ০১.০৪.২০ ০৮.০৪.২০

[১.৪] সবা সহিজকরণ

[১.৪.১] নতম এক সবা সহিজকরণ
েসস াপসহ সরকাির আেদশ জািরত

তািরখ তািরখ ০.৫ ১৫.১০.১৯ ২০.১০.১৯ ২৪.১০.১৯ ২৮.১০.১৯ ৩০.১০.১৯

[১.৪.২] সবা সহিজকরণ অিধেে
বাবািয়ত

তািরখ তািরখ ০.৫ ৩০-০৯-২০১৮ ১৫.০৪.২০ ৩০.০৪.২০ ১৫.০৫.২০ ৩০.০৫.২০ ১৫.০৬.২০

[১.৫] িপআরএল র ২ মাস
েব  সংি কম চারীর
িপআরএল ও  নগদায়নপ
জারী করা

[১.৫.১] িপ আর এল আেদশ জািরত গড় % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০

[১.৫.২]  নগদায়ন প জািরত গড় % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০

[১.৬]  পেদর িবপরীেত
িনেয়াগ দান

[১.৬.১] িনেয়াগ দােনর জ িবি
জািরত

সমি % ০.৫ ২৪৭২ ৭৬৯ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৬.২] িনেয়াগ দানত সমি % ০.৫ ৭৭৬ ১০০৬ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৭] িবভাগীয় মামলা
িনি

[১.৭.১] িবভাগীয় মামলা িনিত গড় % ১ ৬১ ৭৬ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০

[১.৮] ত বাতায়ন
হালনাগাদকরণ

[১.৮.১] সকল তহালনাগাদত গড় % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত অজন
২০১৭-১৮

ত অজন*
২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২] দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

৮

[২.১] বািষ ক কম সাদন
ি বাবায়ন

[২.১.১] সরকাির কম সাদন বাপনা
সংা িশণসহ অা িবষেয়
িশণ আেয়ািজত

সমি জনঘা ১ ৬২ ৪৪ ৬০

[২.১.২] বািষ ক কম সাদন ির সকল
িতেবদন অনলাইেন দািখলত

সমি সংা ১ ৪

[২.১.৩] এিপএ েমর মািসক সভার
িসা বাবািয়ত

গড় % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০

[২.১.৪] মাঠ পয ােয়র কায ালেয়র ২০১৯-
২০ অথ বছেরর বািষ ক কম সাদন ির
অধ বািষ ক ায়ন িতেবদন
পয ােলাচনাে ফলাবতক (feedback)
দ

তািরখ তািরখ ০.৫ ১৭-০১-২০১৯ ৩১.০১.২০ ০৭.০২.২০ ১০.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৪.০২.২০

[২.২] জাতীয় াচার কৗশল
ও ত অিধকার বাবায়ন

[২.২.১] জাতীয় াচার কম পিরকনা
বাবািয়ত

সমি % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫

[২.২.২] ২০১৮-১৯ অথ  বছেরর বািষ ক
িতেবদন ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.১০.১৯ ১৫.১১.১৯ ১৫.১২.১৯ ১৫.০১.২০ ৩১.০১.২০

[২.৩] অিভেযাগ িতকার
বা বাবায়ন

[২.৩.১] িনিদ  সমেয়র মে অিভেযাগ
িনিত

গড় % ০.৫ ৯৫ ৯৬ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০

[২.৩.২] অিভেযাগ িনি সংা মািসক
িতেবদন মণালেয় দািখলত

সমি সংা ০.৫ ১২ ৯ ১২ ১১ ১০ ৯

[২.৪] সবা দান িতিত
হালনাগাদকরণ ও বাবায়ন

[২.৪.১] সবা দান িতিত
হালনাগাদত

গড় % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[২.৪.২] িনধ ািরত সমেয় মািসক
বাবায়ন িতেবদন মণালেয় দািখলত

সমি সংা ০.৫ ৪ ৩ ৪ ৩ ২

[২.৪.৩] সবাহীতােদর মতামত
পিরবীণ বা চাত

তািরখ তািরখ ০.৫ ৩১-১২-২০১৯ ৩১.১২.১৯ ১৫.০১.২০ ০৭.০২.২০ ১৭.০২.২০ ২৮.০২.২০
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত অজন
২০১৭-১৮

ত অজন*
২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৭

[৩.১] বােজট বাবায়েন
উয়ন

[৩.১.১] বােজট বাবায়ন পিরকনা ণীত তািরখ তািরখ ০.৫ ১৩-০৬-২০১৭ ২০-০৬-২০১৮ ১৬.০৮.১৯ ২০.০৮.১৯ ২৪.০৮.১৯ ২৮.০৮.১৯ ৩০.০৮.১৯

[৩.১.২] মািসক বােজট বাবায়ন
িতেবদন দািখলত

সমি সংা ০.৫ ৪ ৩ ৪ ৩

[৩.২] বািষ ক উয়ন কম িচ
(এিডিপ) বাবায়ন

[৩.২.১] বািষ ক উয়ন কম িচ (এিডিপ)
বাবািয়ত

সমি % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৩] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[৩.৩.১] িপীয় সভায় িনির জ
পািরশত অিডট আপি

সমি % ০.৫ ৭৪ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[৩.৩.২] অিডট আপি িনিত সমি % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[৩.৪] াবর ও অাবর
সির হালনাগাদ তািলকা
ত করা

[৩.৪.১] াবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ০.৫ ০১-০২-২০১৮ ৩১-১২-২০১৮ ০৩.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৮.০২.২০ ২৫.০২.২০ ০৪.০৩.২০

[৩.৪.২] অাবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ০.৫ ০১-০২-২০১৮ ৩১-১২-২০১৮ ০৩.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৮.০২.২০ ২৫.০২.২০ ০৪.০৩.২০

[৩.৫] ইারেনট িবলসহ
ইউিল িবল পিরেশাধ

[৩.৫.১] িবিসিস/িবিসএল-এর ইারেনট
িবল পিরেশািধত

সমি % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৫.২] টিলেফান িবল পিরেশািধত সমি % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৫.৩] িবৎ িবল পিরেশািধত সমি % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

*সামিয়ক (provisional) ত
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ BKB Bangladesh krishi Bank

২ িবেকিব বাংলােদশ িষ াংক

৩ এসএমই ল এ িমিডয়াম এারাইজ



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ১৩, ২০১৯ ১৩:১৫ া: ১৭ ণ তািরখ: মলবার, ন ১৮, ২০১৯

সংেযাজনী- ২: কম সাদন চকসহ, বাবায়নকারী মণালয়/িবভাগ/সংা এবং পিরমাপ পিত-এর িববরণ

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা
পিরমাপ
পিত

উপা 

[১.১] শ ঋণ িবতরণ [১.১.১] িবতরণত শ ঋণ ন,২০২০ এর মে ৩৫০০ কা টাকা িবতরণ
১০৩৬  শাখা ও শাখা িনয়ণ ও বসা
উয়ন িবভাগ

কা টাকা
শাখাসহ হেত া সাািহক ও বািষ ক
িতেবদন

[১.২] ১.২  উৎপাদন ও ািণ
সদ খােত ঋণ িবতরণ

[১.২.১] িবতরণত  উৎপাদন ও
ািণ সদ ঋণ

ন, ২০২০ এর মে ৬০০ কা টাকা িবতরণ
১০৩৬  শাখা ও শাখা িনয়ণ ও বসা
উয়ন িবভাগ

কা টাকা
শাখাসহ হেত া সাািহক ও বািষ ক
িতেবদন

[১.৩] ১.৩ িচংিড় ও মৎ চাষ
খােত ঋণ িবতরণ

[১.৩.১] িবতরণত িচংিড় ও মৎ
চাষ ঋণ

ন, ২০২০ এর মে ৬০০ কা টাকা ঋণ িবতরণ
১০৩৬  শাখা ও শাখা িনয়ণ ও বসা
উয়ন িবভাগ

কা টাকা
শাখাসহ হেত া সাািহক ও বািষ ক
িতেবদন

[১.৪] ১.৪ এসএমই ঋণ িবতরণ [১.৪.১] িবতরণত এসএমই ঋণ
ন, ২০২০ এর মে ১৩০০ কা টাকা ঋণ
িবতরণ

১০৩৬  শাখা ও এসএমই িবভাগ কা টাকা
শাখাসহ হেত া সাািহক ও বািষ ক
িতেবদন

[১.৫] ১.৫ িষ িভিক িশ
ঋণ িবতরণ

[১.৫.১] িবতরণত িষ িভিক
িশ ঋণ

ন, ২০২০ এর মে ৩০০ কা টাকা ঋণ িবতরণ
১০৩৬  শাখা ও শাখা িনয়ণ ও বসা
উয়ন িবভাগ

কা টাকা
শাখাসহ হেত া সাািহক ও বািষ ক
িতেবদন

[১.৬] ১.৬ অা িষ ও
দাির িবেমাচন ঋণ িবতরণ

[১.৬.১] িবতরণত অা িষ ও
দাির িবেমাচন ঋণ

ন, ২০২০ এর মে ৮০০ কা টাকা ঋণ িবতরণ
১০৩৬  শাখা ও শাখা িনয়ণ ও বসা
উয়ন িবভাগ

কা টাকা
শাখাসহ হেত া সাািহক ও বািষ ক
িতেবদন

[২.১] িণেযা ঋণ আদায় [২.১.১] িণেযা ঋন আদায়
ন, ২০২০ এর মে ৫০০০ কা টাকা
ণীেযা ঋণ আদায়

১০৩৬  শাখা ও ঋণ আদায় িবভাগ কা টাকা
শাখাসহ হেত া সাািহক ও বািষ ক
িতেবদন

[২.২] িণত ঋণ আদায় [২.২.১] িণত ঋন আদায়
ন, ২০২০ এর মে ১১৫০ কা টাকা ণীত
ঋণ আদায়

১০৩৬  শাখা ও ঋণ আদায় িবভাগ কা টাকা
শাখাসহ হেত া সাািহক ও বািষ ক
িতেবদন

[২.৩] অা আদায়
[২.৩.১] িণত ও িণেযা ঋণ
তীত অেণীত ঋণ আদায়

ন, ২০২০ এর মে ২০৫০ কা টাকা অা
ঋণ আদায়

১০৩৬  শাখা ও ঋণ আদায় িবভাগ কা টাকা
শাখাসহ হেত া সাািহক ও বািষ ক
িতেবদন

[২.৪] অবেলাপনত ঋণ আদায় [২.৪.১] অবেলাপনত ঋণ আদায়
ন, ২০২০ এর মে ৭ কা টাকা অবেলাপনত
ঋণ আদায়

১০৩৬  শাখা ও ঋণ আদায় িবভাগ কা টাকা
শাখাসহ হেত া সাািহক ও বািষ ক
িতেবদন

[২.৫] ল াংিকং কায ম
সসারণ

[২.৫.১] ল াংিকং এর নন
িহসাব সংা

ন, ২০২০ এর মে ১৩০০  নন ল াংিকং
িহসাব খালা

১০৩৬  শাখা ও শাখা িনয়ণ বসা উয়ন
িবভাগ

সংা
শাখাসহ হেত া সাািহক ও বািষ ক
িতেবদন

[২.৬] াংেকর মােম
সামািজক িনরাপার িবধা
দান

[২.৬.১] াংেকর মােম িবধা
হণকারীর সংা

ন, ২০২০ এর মে ১০০০০০০ জনেক সামািজক
িনরাপা িবধা দান

১০৩৬  শাখা ও শাখা িনয়ণ ও বসা
উয়ন িবভাগ

সংা
শাখাসহ হেত া মািসক ও বািষ ক
িতেবদন

[২.৬.২] িবতরণত অথ 
ন, ২০২০ এর মে ৬০০ কা টাকা সামািজক
িনরাপা িবধা িবতরণ

১০৩৬  শাখা ও শাখা িনয়ণ ও বসা
উয়ন িবভাগ

কা টাকা
শাখাসহ হেত া মািসক ও বািষ ক
িতেবদন

[২.৭] ক অফ ফা াসকরণ [২.৭.১] ক অব ফা
ন, ২০২০ এর মে ক অফ ফা ৯.৫০% এ
াসকরণ

১০৩৬  শাখা ও জারী ােনজেম িবভাগ %
শাখাসহ হেত া সাািহক ও বািষ ক
িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা
পিরমাপ
পিত

উপা 

[২.৮] রীট মামলা িনি [২.৮.১] মামলা িনির হার
ন, ২০২০ এর মে অিন রীট মামলার ৩০%
িনকরণ

সংি শাখা ও আইন িবভাগ % আইন িবভােগর মািসক িতেবদন

[২.৯] অথ  ঋণ মামলা িনি [২.৯.১] মামলা িনির হার
ন, ২০২০ এর মে অিন অথ  ঋণ মামলার
১৫% িনকরণ

সংি শাখা ও আইন িবভাগ % আইন িবভােগর মািসক িতেবদন

[৩.১] অভরীণ িনরীা
আপি িনি

[৩.১.১] িনিত আপি
ন, ২০২০ এর মে ৩৮০০০  অিন
অভরীন িনরীা আপি িনকরণ

১০৩৬  শাখা, পিরপালন িবভাগ ও িনরীা
িবভাগ

সংা
িবভাগীয় িনরীা অিফস কক মািসক
িতেবদন

[৩.২] বাংলােদশ াংেকর
পিরদশ ন আপি িনি

[৩.২.১] িনিত আপি
ন, ২০১৯ এর মে ১৮০০  অিন বাংলােদশ
াংেকর পিরদশ ন আপির িনকরণ

১০৩৬  শাখা ও পিরপালন িবভাগ সংা বাংলােদশ াংেক িরত িতেবদন

[৩.৩] আ:শাখা িহসাব সময় [৩.৩.১] সময়ত িহসাব
ন, ২০২০ এর মে অিন আঃশাখা
লনেদেনর ৮৫% িনকরণ

১০৩৬  শাখা ও  আিলক/ আিলক
কায ালয়, িবভাগীয় কায ালয় এবং িহসাব
সময় িবভাগ

% িহসাব সময় িবভােগর মািসক িতেবদন

[৩.৪] িবভাগীয় মামলা িনি [৩.৪.১] মামলা িনির সংা
ন, ২০২০ এর মে ৪০  িবভাগীয় মামলা
িনকরণ

এইচআরএমিড-২, িবেকিব, ধান
কায ালয়,ঢাকা

সংা এইচআরএমিড-২ এর মািসক িতেবদন

[৪.১] শাখাসেহর অেটােমশন [৪.১.১] অেটােমশনত শাখা
ন, ২০২০ এর মে াংেকর ১০৩৬  শাখােক
অেটােমশেনর আওতায় আনা

সংি শাখা এবং আইিস িসে,কাড  ও
মাবাইল াংিকং িবভাগ

সংা
আইিস িসে,কাড  ও মাবাইল াংিকং
িবভােগর মািসক িতেবদন

[৪.২] কাশেলস ানেজকশেন
উৎসাহ দান

[৪.২.১] ডিবট ও িডট কােড র
নন াহক সংা

ন, ২০২০ এর মে ১৬০০  নন ডিবট ও
িডট কাড  দান

সংি শাখা এবং আইিস িসে,কাড  ও
মাবাইল াংিকং িবভাগ

সংা
আইিস িসে,কাড  ও মাবাইল াংিকং
িবভােগর মািসক িতেবদন

[৪.২] কাশেলস ানেজকশেন
উৎসাহ দান

[৪.২.২] এএম েথর সংা ন, ২০২০ এর মে ১০  এএম থ তরী
সংি শাখা এবং আইিস িসে,কাড  ও
মাবাইল াংিকং িবভাগ

সংা
আইিস িসে,কাড  ও মাবাইল াংিকং
িবভােগর মািসক িতেবদন

[৪.২.৩] RTGS এ লনেদেনর
সংা

ন, ২০২০ এর মে RTGS এ ২৫০০০ 
লনেদন করা

সংি শাখা এবং জারী ােনজেম িবভাগ সংা
জারী ােনজেম িবভােগর মািসক
িতেবদন

[৪.২.৪] RTGS এ লনেদেনর
পিরমাণ

ন, ২০২০ এর মে RTGS এ ২৫০০ কা
টাকা লনেদন করা

সংি শাখা এবং জারী ােনজেম িবভাগ কা টাকা
জারী ােনজেম িবভােগর মািসক
িতেবদন

[৪.২.৫] BEFTN এ লনেদেনর
সংা

ন, ২০২০ এর মে BEFTN এ ২৭৭০০০ 
লনেদন করা

সংি শাখা এবং ানীয়  কায ালয় সংা ানীয়  কায ালেয়র মািসক িতেবদন

[৪.২.৬] BEFTN এ লনেদেনর
পিরমাণ

ন, ২০২০ এর মে BEFTN এ ২১৫০ কা
টাকা লদেদন করা

সংি শাখা এবং ানীয়  কায ালয় কা টাকা ানীয়  কায ালেয়র মািসক িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা
পিরমাপ
পিত

উপা 

[৫.১] নারী উোােদর মে
এসএমই ঋণ িবতরণ

[৫.১.১] নন নারী উোার সংা
ন, ২০২০ এর মে ১০০০ জন নারী উোােক
এসএমই ঋণ িবতরণ

১০৩৬  শাখা ও এসএমই িবভাগ সংা
শাখাসহ হেত া মািসক ও বািষ ক
িতেবদন

[৫.১.২] িবতরণত ঋণ
ন, ২০২০ এর মে নারী উোােদর মে ১০৫
কা টাকা এসএমই ঋণ িবতরণ

১০৩৬  শাখা ও এসএমই িবভাগ কা টাকা
শাখাসহ হেত া মািসক ও বািষ ক
িতেবদন
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সংেযাজনী ৩: অা মণালয়/িবভােগর/অিধদর/সংা-এর িনকট তািশত িনিদ  কম সাদন সহায়তাসহ

িতােনর
ধরণ

িতােনর নাম
সংি

কম সাদন
চক

উ িতােনর িনকট সংি
মণালয়/িবভােগর তািশত

সহায়তা
তাশার যৗিকতা

তাশা রণ না হেল সা
ভাব

মণালয়
আিথ ক িতান
িবভাগ

িবতরণত শ ঋণ লধন সরবরাহ ও দ ভিক

(ক) ির-কািপটালাইেজশন (নঃ-লধনীকরণ) এর আওতায় সরকােরর িনকট দাবীত পাওনা
৭৯৩৫ কা টাকা (খ) সরকারী িনেদ শনা মাতােবক কম েদ িষ ঋণ িবতরণ জিনত িতর
কারেন দ ভকী বাবদ দাবীত পাওনা ১৫৫৯ কা টাকা (গ) ৩ ল টাকা পয  িষ ঋেণর
ে িেণর (আসেলর সমপিরমান দ) অিতির দ আেরাপ না করেত পারার কারেণ
িতজিনত দাবী ৩৩৫ কা টাকা । উেিখত খাতসেহ াংেকর দাবীত পাওনা সব েমাট ৯৮২৯
কা টাকা । সেব াপির সরকার াংকর শতভাগ মািলক হওয়ায় াংক েয়াজনীয় লধন
সরবরােহর তাশা কের ।

িষ ঋণ িবতরণ সংিচত ও িবিত
হওয়ার সাবনাসহ াংেকর
দনিন াভািবক াংিকং কায ম
াহত হেব। ইহা িতত াংেকর
আিথ ক িভি ব ল হেব|


