
া: ১ ণ তািরখ: সামবার, ন ২৭, ২০২২

বাংলােদশ িষ াংক

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (জায়ারী - মাচ )



া: ২ ণ তািরখ: সামবার, ন ২৭, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

ি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

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১
িষ উয়েন
সহায়তা দান

২৩

[১.১] শ ঋণ িবতরণ [১.১.১] িবতরণত শ ঋণ
কা
টাকা

৬ ৪০০০ ৩৯২১ ৩৮৪২ ৩৭৬৩ ৩৬৮৪ ১১৮৩.০৩

[১.২]  উৎপাদন ও াণী
সদ খােত ঋণ িবতরণ

[১.২.১] িবতরণত 
উৎপাদন ও াণী সদ ঋণ

কা
টাকা

৪ ৬০০ ৫৪০ ৪৮০ ৪২০ ৩৬০ ৩২৭.৯৯

[১.৩] িচংিড় ও মৎ চাষ
খােত ঋণ িবতরণ

[১.৩.১] িবতরণত িচংিড় ও
মৎ চাষ ঋণ

কা
টাকা

৪ ৬০০ ৫৪০ ৪৮০ ৪২০ ৩৬০ ২৪৯.৭৩

[১.৪] িসএমএসএমই ঋণ
িবতরণ

[১.৪.১] িবতরণত
িসএমএসএমই ঋণ

কা
টাকা

৫ ১৫০০ ১৩৫০ ১২০০ ১০৫০ ৯০০ ১০৭০.২১

িডেসর ২০২২
এর মে
িসএমএসএমই
ঋেণর িিত
মাট ঋণ িিতর
২৩% উিত
করার িনেদ শনার
িেত
িসএমএসএমই
খােত বিশ ঋণ
িবতরণ করা
হে।

[১.৫] িষ িভিক িশ ঋণ
িবতরণ

[১.৫.১] িবতরণত িষ
িভিক িশ ঋণ

কা
টাকা

২ ৪০০ ৩৬০ ৩২০ ২৮০ ২৪০ ১৬১.৪৪

[১.৬] অা িষ ও দাির
িবেমাচন ঋণ িবতরণ

[১.৬.১] িবতরণত অা
িষ ও দাির িবেমাচন ঋণ

কা
টাকা

২ ৮০০ ৭২০ ৬৪০ ৫৬০ ৪৮০ ৩২৩.২৭



া: ৩ ণ তািরখ: সামবার, ন ২৭, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

ি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

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

২
াংেকর আিথ ক
িভি মজত
করা।

১৭

[২.১] ণীেযা ঋণ আদায় [২.১.১] ণীেযা ঋন আদায়
কা
টাকা

৩ ৪৫০০ ৪০৫০ ৩৬০০ ৩১৫০ ২৭০০ ২১৫৪.৭২

[২.২] ণীত ঋণ আদায় [২.২.১] ণীত ঋন আদায়
কা
টাকা

৩ ৪০০ ৩৮৭ ৩৭৪ ৩৬২ ৩৪৯ ১২৪.৬৪

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

কা
টাকা

২ ২০০০ ১৮০০ ১৬০০ ১৪০০ ১২০০ ৪৭০.২৬

[২.৪] অবেলাপনত ঋণ
আদায়

[২.৪.১] অবেলাপনত ঋণ
আদায়

কা
টাকা

২ ৩.০০ ২.৭০ ২.৪০ ২.১০ ১.৮০ ১.২৩

[২.৫] ল াংিকং কায ম
সসারণ

[২.৫.১] ল াংিকং এর
নন িহসাব সংা

সংা ১ ৭০০ ৬৫৩ ৬০৬ ৫৫৮ ৫১২ ১২০

[২.৬] ক অফ ফা াসকরণ [২.৬.১] ক অফ ফা % ২ ৯.০০ ৯.১০ ৯.২০ ৯.৩০ ৯.৪০ ৮.১৭

[২.৭] রীট মামলা িনি [২.৭.১] মামলা িনি হার % ২ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮ ১৯.৭৮

[২.৮] অথ  ঋণ মামলা িনি [২.৮.১] মামলা িনি হার % ২ ১৫ ১৪ ১২ ১১ ৯ ১২

৩

াংেকর আিথ ক
ও শাসিনক
ংখলা
শিশালীকরণ

১০

[৩.১] অভরীণ িনরীা
আপি িনিঅভরীণ
িনরীা আপি িনি

[৩.১.১] িনিত আপি সংা ৩ ৩০০০০ ২৯২৬৯ ২৮৫৩৮ ২৭৮০৬ ২৭০৭৬ ৬৯২১

[৩.২] বাংলােদশ াংেকর
পিরদশ ন আপি িনি

[৩.২.১] পিরদশ ন আপি
িনি

সংা ৩ ১৬০০ ১৫০০ ১৪০০ ১৩০০ ১২০০ ৫২১

[৩.৩] আ:শাখা িহসাব
সময়

[৩.৩.১] সময়ত িহসাব হার ২ ৮৭ ৭৮ ৭০ ৬১ ৫২ ৯৭.৯৮

[৩.৪] িবভাগীয় মামলা
িনি

[৩.৪.১] মামলা িনির
সংা

সংা ২ ৪০ ৩৬ ৩২ ২৮ ২৪ ১৮



া: ৪ ণ তািরখ: সামবার, ন ২৭, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

ি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

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৪

িডিজটাল
বাংলােদশ
িবিনম ােণ
িডিজটাল
াংিকং কায ম
সসারণ

১০

[৪.১] শাখাসেহর অেটােমশন [৪.১.১] অেটােমশনত শাখা সংা ২ ১০৩৮ ১০২৫ ১০১২ ১০০০

[৪.২] কাশেলস ানেজকশেন
উৎসাহ দান

[৪.২.১] ডিবট ও িডট
কােড র নন াহক সংা

সংা ১ ২৫০০ ২৪৬৫ ২৪৩০ ২৩৯৫ ২৩৬০ ১১২২

[৪.২.২] এএম েথর সংা সংা ১ ১০ ৯ ৮ ৭

[৪.২.৩] RTGS এ
লনেদেনর সংা

সংা ১ ৬০০০০ ৫৪০০০ ৪৮০০০ ৪২০০০ ৩৬০০০ ৪০৩৯২

[৪.২] কাশেলস ানেজকশেন
উৎসাহ দান

[৪.২.৪] RTGS এ
লনেদেনর পিরমাণ

কা
টাকা

১ ৪০০০ ৩৬০০ ৩২০০ ২৮০০ ২৪০০ ৩১৬২.৪৩

[৪.২.৫] BEFTN এ
লনেদেনর সংা

সংা ১ ৪৫০০০০ ৪০৫০০০ ৩৬০০০০ ৩১৫০০০ ২৭০০০০ ১৬১১৬০

[৪.২.৬] BEFTN এ
লনেদেনর পিরমাণ

কা
টাকা

১ ২৩০০ ২০৭০ ১৮৪০ ১৬১০ ১৩৮০ ৬৪৭

[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 ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ২৭

৫

নারী উোােদর
ঋণ িবধা ির
মােম নারীর
মতায়ন

১০
[৫.১] নারী উোােদর মে
িসএমএসএমই ঋণ িবতরণ

[৫.১.১] নন নারী উোার
সংা

সংা ৪ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ২৬৪

[৫.১.২] িবতরণত ঋণ
কা
টাকা

৩ ২০.০০ ১৮.০০ ১৬.০০ ১৪.০০ ১২.০০ ১৫.৬৯

[৫.১.৩] ঋণ আদায়
কা
টাকা

৩ ২০.০০ ১৮.০০ ১৬.০০ ১৪.০০ ১২.০০ ৭.৭৮



া: ৫ ণ তািরখ: সামবার, ন ২৭, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

ি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

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[এম.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবায়ন

[এম.১.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবািয়ত

া নর ১০ ৮.০৫

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.২.১] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ১০ ৭.৫৯

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ২.৬৪

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ২.৪০

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ২.৩৯

*সামিয়ক (provisional) ত


