
া: ১ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ১২, ২০২১

বাংলােদশ িষ াংক

ষাািসক এিপএ এর অজন িতেবদন

২০২০-২১



া: ২ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ১২, ২০২১

পিরমােপর মান

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

ষাািসক
অজন

ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১
িষ উয়েন ঋণ
সহায়তা দান

২৭

[১.১] শ ঋণ িবতরণ [১.১.১] িবতরণত শ ঋণ কা টাকা ৮ ৪০০০ ৩৬০০ ৩২০০ ২৮০০ ২৪০০ ২৫৪৫.৭৫

[১.২]  উৎপাদন ও াণী
সদ খােত ঋণ িবতরণ

[১.২.১] িবতরণত  উৎপাদন
ও াণী সদ ঋণ

কা টাকা ৫ ৬০০ ৫৪০ ৪৮০ ৪২০ ৩৬০ ৮০৬.৫৯

[১.৩] িচংিড় ও মৎস চাষ
খােত ঋণ িবতরণ

[১.৩.১] িবতরণত িচংিড় ও
মৎ চাষ ঋণ

কা টাকা ৫ ৬০০ ৫৪০ ৪৮০ ৪২০ ৩৬০ ৬১৪.৪৯

[১.৪] িসএমএসএমই ঋণ
িবতরণ

[১.৪.১] িবতরণত
িসএমএসএমই ঋণ

কা টাকা ৫ ১৪০০ ১২৬০ ১১২০ ৯৮০ ৮৪০ ১১৭১.৫৫

[১.৫] িষ িভিক িশ ঋণ
িবতরণ

[১.৫.১] িবতরণত িষ িভিক
িশ ঋণ

কা টাকা ২ ৪০০ ৩৬০ ৩২০ ২৮০ ২৪০ ৪৭৫.১৭

[১.৬] অা িষ ও দাির
িবেমাচেন ঋণ িবতরণ

[১.৬.১] িবতরণত অা িষ
ও দাির িবেমাচন ঋণ

কা টাকা ২ ৮০০ ৭২০ ৬৪০ ৫৬০ ৪৮০ ৬৬৯.০২

২
াংেকর আিথ ক
িভি মজত করা

২৪

[২.১] ণীেযা ঋণ আদায় [২.১.১] ণীেযা ঋন আদায় কা টাকা ৪ ৫০০০ ৪৫০০ ৪০০০ ৩৫০০ ৩০০০ ৩৭২৫.০৮

[২.২] ণীত ঋণ আদায় [২.২.১] ণীত ঋন আদায় কা টাকা ৪ ৭০০ ৬৩০ ৫৬০ ৪৯০ ৪২০ ২৭৫.১৬

[২.৩] অা আদায়
[২.৩.১] ণীত ঋণ ও
ণীেযা িতত অেনীত
ঋণ আদায়

কা টাকা ২ ২২০০ ১৯৮০ ১৭৬০ ১৫৪০ ১৩২০ ১৪৭৬

[২.৪] অবেলাপনত ঋণ
আদায়

[২.৪.১] অবেলাপনত ঋণ
আদায়

কা টাকা ২ ৩.০০ ২.৭০ ২.৪০ ২.১০ ১.৮০ ১.৫১

[২.৫] ল াংিকং কায ম
সসারণ

[২.৫.১] ল াংিকং এর নন
িহসাব সংা

সংা ২ ১৩০০ ১১৭০ ১০৪০ ৯১০ ৭৮০ ৪৫৮

[২.৬] াংেকর মােম
সামািজক িনরাপার িবধা
দান

[২.৬.১] াংেকর মােম িবধা
হনকারীর সংা

সংা
(হাজাের)

২ ১৩০০ ১১৭০ ১০৪০ ৯১০ ৭৮০ ১০৬৯

[২.৬.২] িবতরণত অথ  কা টাকা ২ ৬৫০ ৫৮৫ ৫২০ ৪৫৫ ৩৯০ ১৬৩

[২.৭] ক অফ ফা াসকরণ [২.৭.১] ক অফ ফা % ২ ৯.২৫ ৯.৪৪ ৯.৬৩ ৯.৮২ ১০.০০ ৯.১৮

[২.৮] রীট মামলা িনি [২.৮.১] মামলা িনি হার % ২ ৩০ ২৭ ২৫ ২২ ২০ ২৩

[২.৯] অথ  ঋণ মামলা িনি [২.৯.১] মামলা িনি হার % ২ ১৫ ১৪ ১২ ১০ ৮ ৬



া: ৩ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ১২, ২০২১

পিরমােপর মান

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

ষাািসক
অজন

ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৩

াংেকর আিথ ক
ও শাসিনক
ংখলা
শিশালীকরণ

১২

[৩.১] অভরীণ িনরীা
আপি িনি

[৩.১.১] িনিত আপি সংা ৩ ৪০০০০ ৩৬০০০ ৩২০০০ ২৮০০০ ২৪০০০ ১৮৪৩১

[৩.২] বাংলােদশ াংেকর
পিরদশ ন আপি িনি

[৩.২.১] পিরদশ ন আপি িনি সংা ৩ ১৯০০ ১৭১০ ১৫২০ ১৩৩০ ১১৪০ ৯৫৯

[৩.৩] আ:শাখা িহসাব
সময়

[৩.৩.১] সময়ত িহসাব হার ৩ ৮৭ ৮৫ ৮৪ ৮২ ৮০ ৯৯.০৭

[৩.৪] িবভাগীয় মামলা
িনি

[৩.৪.১] মামলা িনির সংা সংা ৩ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ৫২

৪

িডিজটাল
বাংলােদশ
িবিনম ােণ
িডিজটাল াংিকং
কায ম সসারণ

১০

[৪.১] শাখাসেহর অেটােমশন [৪.১.১] অেটােমশনত শাখা সংা ২ ১০৩৮ ৯৯০ ৯৪৫ ৮৯৫ ৮৫০ ৯৫৫

[৪.২] কাশেলস ানেজকশেন
উৎসাহ দান

[৪.২.১] ডিবট ও িডট কােড র
নন াহক সংা

সংা ১ ২০০০ ১৮০০ ১৬০০ ১৪০০ ১২০০ ১৪০৪



া: ৪ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ১২, ২০২১

পিরমােপর মান

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

ষাািসক
অজন

ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[৪.২] কাশেলস ানেজকশেন
উৎসাহ দান

[৪.২.২] এএম েথর সংা সংা ১ ৮ ৮ ৭ ৭ ৬ ৬

[৪.২.৩] RTGS এ লনেদেনর
সংা

সংা ১ ৫০০০০ ৪৫০০০ ৪০০০০ ৩৫০০০ ৩০০০০ ৪৪২৫৯

[৪.২.৪] RTGS এ লনেদেনর
পিরমাণ

কা টাকা ১ ৩৪০০ ৩০৬০ ২৭২০ ২৩৮০ ২০৪০ ৩৩৪২.৭৩

[৪.২.৫] BEFTN এ
লনেদেনর সংা

সংা ১ ৪০০০০০ ৩৬০০০ ৩২০০০০ ২৮০০০০ ২৪০০০০ ৩৩৬৯৭৯

[৪.২.৬] BEFTN এ
লনেদেনর পিরমাণ

কা টাকা ১ ২২০০ ১৯৮০ ১৭৬০ ১৫৪০ ১৩২০ ১৪৫৫

[৪.৩] বসা সহজীকরণ এবং
ওয়ান প সািভ স (OSS)
সিকত ত চার ও সবা
াথ কক ত জানার
েযাগ

[৪.৩.১] ওয়ান প সািভ স
(OSS) চাত শাখা/অিফস

সংা ২ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ১১৪

৫

নারী উোােদর
ঋণ িবধা ির
মােম নারীর
মতায়ন

২
[৫.১] নারী উোােদর মে
িসএমএসএমই ঋণ িবতরণ

[৫.১.১] নন নারী উোার
সংা

সংা ১ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ২০৮

[৫.১.২] িবতরণত ঋণ কা টাকা ১ ২০.০০ ১৮.০০ ১৬.০০ ১৪.০০ ১২.০০ ৯.৫৭



া: ৫ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ১২, ২০২১

পিরমােপর মান

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

ষাািসক
অজন

ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[এম.১.১] বািষ ক কম সাদন
ি (এিপএ) বাবায়ন

[এম.১.১.১] এিপএ’র সকল
মািসক িতেবদন
ওেয়বসাইেট কািশত

সংা ২ ৪ ২

[এম.১.১.২] এিপএ েমর
মািসক সভা অিত

সংা ১ ১২ ১১ ৬

[এম.১.২] াচার/উম চচ ার
িবষেয় অংশীজনেদর সে
মতিবিনময়

[এম.১.২.১] মতিবিনময় সভা
অিত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ২

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
বা িবষেয় সবাহীতা
/অংশীজনেদর অবিহতকরণ

[এম.১.৩.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ১ ৪ ৩ ২ ২

[এম.১.৪] সবা দান
িতিত িবষেয়
সবাহীতােদর অবিহতকরণ

[এম.১.৪.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ২

[এম.১.৫] ত বাতায়ন
হালনাগাদ সংা মািসক
িতেবদন উতন কপের
িনকট রণ

[এম.১.৫.১] মািসক
িতেবদন িরত

সংা ২ ৪ ৩ ২



া: ৬ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ১২, ২০২১

পিরমােপর মান

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

ষাািসক
অজন

ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.২

কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান ি

৯

[এম.২.১] ই-নিথ বাবায়ন
[এম.২.১.১] ই-নিথেত নাট
িনিত

% ২ ৮০ ৭০ ৬০

[এম.২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[এম.২.২.১] এক নন
িডিজটাল সবা চাত

তািরখ ২ ১৫-০২-২০২১ ১৫-০৩-২০২১ ১৫-০৪-২০২১ ১৫-০৫-২০২১

[এম.২.৩] সবা সহিজকরণ
[এম.২.৩.১] এক সহিজত
সবা অিধেে বাবািয়ত

তািরখ ২ ২৫-০২-২০২১ ২৫-০৩-২০২১ ২৫-০৪-২০২১ ২৫-০৫-২০২১ ১৩-১২-২০২০

[এম.২.৪] কম চারীেদর
িশণ দান

[এম.২.৪.১] েতক কম চািরর
জ িশণ আেয়ািজত

জনঘা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ২৯.৮৭

[এম.২.৪.২] ১০ম ড ও ত
েতক কম চারীেক এিপএ
িবষেয় দ িশণ

জনঘা ১ ৫ ৪ ৩

[এম.২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

[এম.২.৫.১] নতম এক
আওতাধীন দর/ একজন
কম চারীেক এিপএ বাবায়েনর
জ েনাদনা দানত

সংা ১ ১



া: ৭ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ১২, ২০২১

পিরমােপর মান

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

ষাািসক
অজন

ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.৩

আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[এম.৩.১] বািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[এম.৩.১.১] য় পিরকনা
অযায়ী য় সািদত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৫২

[এম.৩.২] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ)/বােজট
বাবায়ন

[এম.৩.২.১] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ) /বােজট
বাবািয়ত

% ২ ১০০ ৯০ ৮০

[এম.৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[এম.৩.৩.১] িপীয় সভায়
উপাপেনর জ মণালেয়
াব িরত

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৯৬

[এম.৩.৩.২] অিডট আপি
িনিত

% ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ৯০

[এম.৩.৪] াবর ও অাবর
সির তািলকা ত ও
হালনাগাদকরণ

[এম.৩.৪.১] াবর ও অাবর
সির তািলকা তত
এবং হালনাগাদত

তািরখ ১ ১৫-১২-২০২০ ১৪-০১-২০২১ ১৫-০২-২০২১ ০১-০৭-২০২০

*সামিয়ক (provisional) ত


