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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:

২০১৭, ২০১৮ এবং ২০১৯ সােল অণী াংক িলিমেটেডর পিরচালন নাফা যথােম ৮১৩, ৮৩২ এবং ১১৮০ কা টাকা। একই সমেয়
আমানেতর  পিরমাণ  যথােম  ৫৩০৩৫,  ৬২৩৯৩  এবং  ৬৯২২৪  কা  টাকা,  ঋণ  ও  অিেমর  পিরমাণ  যথােম  ৩১৯১২,  ৩৯৫৭৫  এবং
৪৬৫৮৩  কা  টাকা,  ইইর  পিরমাণ  যথােম  ৪০৭৪,  ৪১৫৯  এবং  ৪২৮৩  কা  টাকা,  মাট  সেদর  পিরমাণ  যথােম  ৬৭৩৯২,
৭৯১২৫ এবং ৮৫৫২০ কা টাকা, ইনওয়াড  রিমেটের পিরমাণ যথােম ১০৬০৫, ১২৬৮০ এবং ১৪৮৬৩ কা টাকা, শাখা সসারণ
যথােম ৯৪২, ৯৫২ এবং ৯৫৬ এবং সকল শাখা অনলাইন। িবেশষভােব উে য, ২০১২ থেক ২০১৯ পয  অণী াংক িলিমেটড
বেদিশক রিমা আহরেণ রা মািলকানাধীন াংকেলার মে পরপর আট বছর শীষ ান ধের রেখেছ। ২০১৯ সােল অণী াংক
িলিমেটড ৮০৫ কা টাকা নীট দ আয় অজন কেরেছ। অণী াংক িলিমেটড িষ ও পী ঋণ কায ম সহিজকরণ কের আওতায়
a2i সফটওয়ােরর উাবক, যা আজািতক রােরর জ বাংলােদশ থেক মেনানীত হেয়েছ। (২০১৯ সােলর ত অিনিরীত)

সমা এবং চােলসহ:

াচার ও শাসন িনিতব ক অিনয়েম িজেরা টলাের দশ ন এবং িশেনর মােম ি িনভর দ জনশি গড়া।
ঋণ হীতােদর ঋণ পিরেশােধ অনীহা এবং মামলা িনিেত দীঘ িতা, রীট মামলা দােয়েরর বনতা ও রীট ভােকেট দীঘ িতার কারেণ
এবং CIB Stay থাকােত াংেকর ঋণ আদায় কায ম বাধা হওয়া।
আমদানী, রানী এবং ফের রিমা ি এবং সাইবার িসিকউির িনিতকরণ। Basel-III অযায়ী াংেকর লধন সংরণ করা।
াহকেদর  নন  নন  চািহদা  এবং    সমেয়  উত  সবা  দােনর  লে  নন  ও  সমেয়াপেযাগী  IT  Software  চলন  ও  উহার
বহার িনিতকরণ। াংিকং সবা বিহ ত জনগণেক াংিকং সবার আওতায় আনা।
COVID-19 এর আওতায় িবেশষ েণাদনা ােকজ বাবায়ন।ণীত ঋণ সোষজনক পয ােয় নািমেয় আনা। লাকসানী শাখা কিমেয়
আনা।

ভিবৎ পিরকনা:

নেভল কেরানা ভাইরাস (COVID-19) াভােবর কারেণ িব অথ নীিতেত নিতবাচক ভাব ফলেত  কেরেছ। এ াপেট দেশর
অথ নীিতর গিত সচল রাখার উেে গণজাতী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় ধানমী শখ হািসনা িবেশষ েণাদনা ােকজ ঘাষনা
কেরেছন। সরকার কক ঘািষত েণাদনা ােকজ এর আেলােক অথ ৈনিতক পিরকনা বাবায়েনর ে সহেযািগতা করার জ রা
মািলকানাধীন  াংক  িহেসেব  অণী  াংক  িলিমেটড  ঢ়ভােব  িতাব।  এলে  রানীখী  িশ  িতােনর  জ  গত  ৫,০০০(পচ
হাজার) কা টাকার আিথ ক েণাদনা তহিবল, িষ খােত চলিত লধন সরবরােহর উেে নঃঅথ ায়ন ীেমর অধীেন গত ৫,০০০(পচ
হাজার) কা টাকার আিথ ক েণাদনা তহিবল, র, মাইো,  ও মাঝাির িশ (CMSME) খােতর জ ২০,০০০ (িবশ হাজার)
কা টাকা, িত িশ ও সািভ স সেরর িতানসেহর জ ওয়ািকং কািপটাল িহেসেব ঋণ/িবিনেয়াগ িবধা দােনর লে
ঘািষত ৩০,০০০ কা টাকার আিথ ক সহায়তা ােকজ এর অধীেন িবেশষ ঋণ/িবিনেয়াগ িবধা দান করা। দিবহীন ও দবাহী
আমানত  মাগতভােব  ি  করা।  অিধক  পিরমান  ভাল  ঋণ  দােনর  পাশাপািশ  নগদ  আদােয়র  পিরমান  ির  মােম  ণীত  ঋেণর
পিরমাণ নতম পয ােয় কিমেয় আনা। ঋণ আদায় কায ম জারদার করা।

২০২০-২১ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

দিবহীন ও দবাহী আমানত ৫৫% এ সংহতকরণ। লধন পয াতার হার ১০% সংরণ।
ণীত ঋণ হেত ৪০০ কা টাকা নগদ আদায় এবং অবেলাপনত ঋণ হেত ৮০ কা টাকা নগদ আদায়।
িবমান ৯৫৬ শাখাসহ ভিবেত খালা হেব এমন সকল শাখায় অন-লাইেনর েযাগ াপকভােব বহার।
৭০০ কা টাকা পিরচালন নাফা অজন। ৬৮০ কা টাকা িষ ঋণ ও ৪২০০ কা টাকা এসএমই ঋণ িবতরণ।



efsFnt (Preamble)

r-dqfq'r/fu{q5 q<( qtsst$-+ q'Sffr<E[q-{rg{ aftfifre qqilot fi', y{REt s q6ffi
ffif<rqkl T-f,[, Ttlffi aiqws-f,.t e<( )T*"fcq( {atllcl<r<QI-< frFu-s€{rok {f$rl {l$EI to85
qT {clFrel <rs{lTr{3t E(Fi-

<KqPFt 'tRb-Wr 
qs ffiro, qSft <tT(+' frFr.du

frfirr {F{, wfda ffit{ ft-sTt qqf a-g"ffEr-er rc{T eo.\o {r6'K ft* qtffi{ .*}..
srRH qE <rffis r':fuE flq-{ Efu qtTuRE qnl

e? pfucs qtq-a+t?t Usr"ls'ffiRlg frqaqTR )rsrs {cfi;r:

-yVre wfin:.c< wr, {6r4fi3. s'ETe .)'! toeo sq:Qc 1tl, 8 1n"t ffi<: $-{<, qEfi lb, Qolo



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ২৮, ২০২০ ১৭:২৫ া: ৫ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৯, ২০২০

সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

আজািতক মােনর দতা, ণগতমান, ু বাপনা, উম াহক সবা এবং িিতশীল তার সংরেণর ম িদেয় দেশর
নানীয় রাীয় মািলকানাধীন াংক িহেসেব পিরগিণত হওয়া।

১.২ অিভল (Mission)
সরকােরর অািধকারা খাত, পক ২০২১ এবং ৭ম/৮ম পবািষ কী পিরকনা, টকসই উয়ন অভী (SDG), অা
কৗশলগত দিলল, সংি িনয়ণকারী দর/সংা কক িনধ ািরত নীিতমালার আেলােক নিতকতা ও তার সােথ পশাগত ান
ও অিভতার সংিমেণ সেব া দতা অজনব ক বসািয়ক নীিত ও পিত উয়েনর মােম াহক এবং কম কতা-কম চারী
উভেয়র কাণ সাধন করা। এছাড়া, COVID-19 াভােবর কারেণ সংেশািধত িবেশষ েণাদনা ােকজ বাবায়ন।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১. ঋণ ও অিম িবতরণ এবং অা িবিনেয়ােগর মােম াংেকর আয় িকরণ
২. াংেকর নন-পারফরিমং ঋণ সোষজনক পয ােয় রাখা
৩. াংেকর আিথ ক অবার সািব ক উয়ন
৪. িডিজটাল বাংলােদশ িবিনম ােন িডিজটাল াংিকং কায ম সসারণ এবং আইিস বহােরর মােম কম দতা ি
ও াহক সবার মান উয়ন এবং সািব ক িনরাপা জারদার।
৫. িঁক াস ও আিথ ক িভি শিশালীকরণ
৬. াংেকর আিথ ক ও শাসিনক লা সংহতকরণ
৭. নারী উোােদর ঋণ িবধা দােনর মােম নারীর মতায়ন
৮. হিনম ান ঋণ সসারেনর মােম মানসত বাসােনর সংান করা

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

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

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. সরকাির অািধকারা খাত, সরকােরর িনব াচনী ইসেতহার ২০১৮,সরকােরর পক ২০২১, Bangladesh
Delta Plan 2100,৭ম/৮ম পবািষ কী পিরকনা ও টকসই উয়ন অভী (SDG) বাবায়নকে দ ও
জবাবিদিহতা  লক  াংিকং  পিরচালনা।
২. দিবহীন ও দবাহী আমানত সংেহর িত  আেরাপ ।
৩. পিরকিত ও ণগত মান স ঋণ দান ও িবিনেয়াগ।
৪. াংিকং সবার আওতা বিহ ত জনগণেক াংিকং ও আিথ ক সবাির আওতায় আনয়ন ও িডিজটালাইজড াংিকং
পিরচালনা করা।
৫. নন ঋণ ণীকরণ রাধ ও ণীত ঋণ াসকরণ।
৬. ণীত ও অবেলাপনত ঋণ নগদ আদায়।
৭. আমদািন ও রািন বসা ি এবং রিমা সবা জনগেণর দারেগাড়ায় পৗঁেছ দয়া।
৮. আিথ ক লার মান উয়েনর মােম মজত আিথ ক িভি গঠেনর লে িশিত ও দ জনবল ি।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০১৮-১৯

ত অজন*
২০১৯-২০

লমাা
২০২০-২১

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২১-২০২২ ২০২২-২০২৩

াংিকং খােত আিথ ক অ ি ি
াহেকর সংা
(মিত)

ল জন ১১৯ ১২৫ ১২৮ ১৩২ ১৩৫
সাল একাউস িডিভশন, আই এ
এমআইএস িডিভশন ও সংি শাখা

একাউস এ
এমআইএস

াংেকর আিথ ক অবার উয়ন নীট নাফা কা টাকা ১৫২ ৯৫ ১০০ ১২০ ১৪০ সকল শাখা ও ধান কায ালেয়র িবভাগসহ
একাউস এ
এমআইএস

াংেকর ঋেণর মান উয়ন ণীত ঋেণর হার % ১৪ ১২ ১৫ ১৪ ১২ আদায় িবভাগ ও সংি শাখা
একাউস এ
এমআইএস

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ২৮, ২০২০ ১৭:২৫ া: ৭ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৯, ২০২০

সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ২৮, ২০২০ ১৭:২৫ া: ৮ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৯, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১] ঋণ ও
অিম িবতরণ
এবং অা
িবিনেয়ােগর
মােম
াংেকর আয়
িকরণ

১৬

[১.১] িষ ঋণ িবতরণ ও
আদায়

[১.১.১]
িবতরণত
িষঋণ

সমি কা টাকা ৩ ৬৮৩ ৫৫৫ ৬৮০ ৬৬০ ৬৪০ ৬২০ ৬০০ ৭০০ ৭৫০

[১.১.২]
আদায়ত িষ
ঋণ

সমি কা টাকা ২ ২৬০ ১৮৩ ২০০ ১৯৫ ১৯০ ১৮৫ ১৮০ ২২০ ২৪০

[১.২] এসএমই ঋণ
িবতরণ ও আদায়

[১.২.১]
িবতরণত
এসএমই ঋণ

সমি কা টাকা ৩ ৩৬২২ ৩৫০২ ৪২০০ ৪০০০ ৩৭০০ ৩৫০০ ৩০০০ ৪৫০০ ৪৮০০

[১.২.২]
আদায়ত
এসএমই ঋণ

সমি কা টাকা ২ ২২১৫ ২১২০ ২৮০০ ২৬০০ ২৪০০ ২২০০ ২০০০ ৩০০০ ৩২০০

[১.৩] িশ ও সািভ স
সের িবেশষ চলিত
লধন ঋণ িবতরণ (নেভল
কেরানা ভাইরাস
(COVID-19) এ
িত িশ ও সািভ স
সেরর িতান সেহর
জ)

[১.৩.১]
িবতরণত
চলিত লধন ঋণ

সমি কা টাকা ৩ ০ ০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০ ৫০০

[১.৪] অা িবিনেয়াগ
(িষ, এসএমই, িশ,
হিনম ান ও িবেশষ চলিত
লধন ঋণ তীত সকল
ঋণ ও জাির বে মাট
িবিনেয়াগ)

[১.৪.১] অা
িবিনেয়াগত
অথ 

সমি কা টাকা ৩ ৯০৬২ ৬০০০ ৮২০০ ৭৭৫০ ৭৫০০ ৭২৫০ ৭১০০ ৮৫০০ ৯০০০



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ২৮, ২০২০ ১৭:২৫ া: ৯ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৯, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[২] াংেকর
নন-পারফরিমং
ঋণ সোষজনক
পয ােয় রাখা

১৪

[২.১] ণীত ঋেণর
পিরমাণ াসকরণ

[২.১.১] ণীত
ঋেণর িিত

মিত কা টাকা ৩ ৫৫০০ ৬০০০ ৫৭০০ ৫৮০০ ৫৯০০ ৫৯৫০ ৬০০০ ৫৫০০ ৫০০০

[২.২] ণীত ঋণ হেত
নগদ আদায়

[২.২.১]
আদায়ত অথ 

সমি কা টাকা ৪ ৪৫৭ ১৯২ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ২৫০ ২০০ ৫০০ ৫৫০

[২.৩] অবেলাপনত
ঋেণর পিরমাণ াসকরণ

[২.৩.১]
অবেলাপনত
ঋেণর িিত

মিত কা টাকা ৩ ৪৫০৪ ৪৪২৯ ৪৩৫০ ৪৩৭০ ৪৩৯০ ৪৪১০ ৪৪৩০ ৪৩০০ ৪২৫০

[২.৪] অবেলাপনত ঋণ
হেত নগদ আদায়

[২.৪.১]
আদায়ত অথ 

সমি কা টাকা ৪ ৬৭ ১০২ ৮০ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ১০০ ১২০

[৩] াংেকর
আিথ ক অবার
সািব ক উয়ন

১২

[৩.১] য়ী আমানেতর
হার ি

[৩.১.১] য়ী
আমানেতর হার

মিত % ৩ ৫৭ ৫৭ ৫৫ ৫৪ ৫৩ ৫২ ৫০ ৫৬ ৫৭

[৩.২] পিরচালন নাফা
অজন

[৩.২.১]
অজনত
পিরচালন নাফা

মিত কা টাকা ৩ ৭৪৭ ৯৪৮ ৭০০ ৬৫০ ৬০০ ৫৫০ ৫০০ ৮৫০ ১০০০

[৩.৩] আঃশাখা লনেদন
সময়করণ

[৩.৩.১]
সময়ত এি

মিত % ৩ ৬৫ ৪৯ ৫৩ ৫২ ৫১ ৫০ ৪৫ ৫৫ ৬০

[৩.৪] লাকসানী শাখার
সংা াস

[৩.৪.১]
লাকসানী শাখার
সংা

মিত সংা ৩ ৪৬ ৭০ ৮০ ৮৫ ৯০ ৯৫ ১০০ ৬০ ৪০



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ২৮, ২০২০ ১৭:২৫ া: ১০ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৯, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[৪] িডিজটাল
বাংলােদশ
িবিনম ােন
িডিজটাল
াংিকং
কায ম
সসারণ এবং
আইিস
বহােরর
মােম
কম দতা ি
ও াহক সবার
মান উয়ন এবং
সািব ক িনরাপা
জারদার।

১০
[৪.১] ল াংিকং
কায ম সসারণ

[৪.১.১] ল
াংিকং এর
নন িহসাব
সংা

সমি সংা (হাজার) ২ ৯০৯৫ ৭৫১০ ১২০০০ ১০৫০০ ৯০০০ ৭৫০০ ৭০০০ ১৪০০০ ১৬০০০



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ২৮, ২০২০ ১৭:২৫ া: ১১ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৯, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[৪.২] কাশেলস
ানেজকশন িকরণ

[৪.২.১] ডিবট
ও িডট
কােড র নন
িহসাব সংা

সমি সংা (হাজার) ২ ১৪ ১৮ ২৫ ২২ ২০ ১৮ ১৫ ৩০ ৩৫

[৪.২.২]
BEFTN এ
লনেদেনর
সংা

সমি সংা (হাজার) ১ ৭১০ ১৫৩৬ ১৫৫০ ১৫০০ ১৪৫০ ১৪০০ ১৩০০ ১৭০০ ১৮০০

[৪.২.৩]
RTGS এ
লনেদেনর
সংা

সমি সংা (হাজার) ১ ৮ ১০২ ১৩২ ১২৫ ১১৫ ১০২ ৮০ ১৪০ ১৫০

[৪.৩] মাবাইল
িফািয়াল সািভ স
িকরণ
(মাবাইল/ইারেনট
াংিকং)

[৪.৩.১]
ইারেনট
াংিকং
চাকরণ

তািরখ তািরখ ১ ৩১.০৩.২১ ৩০.০৪.২১ ৩১.০৫.২১ ১৫.০৬.২১ ৩০.০৬.২১

[৪.৩.২] এেজ
াংিকং এর
াহক সংা
(মিত)

মিত সংা(হাজার) ১ ৩৪ ৮৩ ১১০ ১০৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ১২০ ১৩০

[৪.৪] ই-হাম লান
িসেেমর(সফটওয়ার)
এর মােম ঋণ নিথ
েসস

[৪.৪.১] অন
লাইেনর মােম
ঋণ নিথ
েসেসর সংা

সমি সংা ১ ২৬ ৩৫ ৬০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৮০ ১০০

[৪.৫] সবা সহজীকরণ ও
ওয়ান-প (oss) সািভ স
সিকত তচার ও
সবা াথ কক ত
জানার েযাগ

[৪.৫.১] ওয়ান-
প (oss)
সািভ স চাত
শাখা/অিফস

সমি সংা ১ ২০ ২৮ ৪০ ৩৭ ৩৪ ৩১ ২৮ ৫০ ৫৫



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ২৮, ২০২০ ১৭:২৫ া: ১২ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৯, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[৫] িঁক াস ও
আিথ ক িভি
শিশালীকরণ

৮

[৫.১] লধন সংরেণর
হার

[৫.১.১]
সংরিত লধন

মিত % ৩ ১০ ১০.১৪ ১০ ৯.৫০ ৯.২৫ ৯.২০ ৯ ১০.৫০ ১১

[৫.২] িভশন সংরেণর
হার

[৫.২.১]
সংরিত
িভশন

মিত % ৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৮৫ ৭০ ৬০ ৫০ ১০০ ১০০

[৬] াংেকর
আিথ ক ও
শাসিনক
লা
সংহতকরণ

৬

[৬.১] িরট মামলা
িনিকরণ

[৬.১.১]
িনিত িরট
মামলার সংা

সমি সংা ২ ১১১ ৬৪ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৮০ ১০০

[৬.২] অথ ঋণ মামলা
িনিকরণ

[৬.২.১]
িনিত
অথ ঋণ মামলার
সংা

সমি সংা ২ ৭২৮ ১৩৮ ২৫০ ২২০ ১৮০ ১৪০ ১৩০ ৩০০ ৪৫০

[৬.৩] িবভাগীয় ও
আা মামলা
িনিকরণ

[৬.৩.১]
িনিত
িবভাগীয় ও
অা মামলার
সংা

সমি সংা ২ ২৫ ১৯ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ১৬ ১৫

[৭] নারী
উোােদর ঋণ
িবধা দােনর
মােম নারীর
মতায়ন

৫
[৭.১] নারী উোগােদর
মে এসএমই ঋণ িবতরণ

[৭.১.১] নন
নারী উোগার
সংা

সমি সংা ৩ ৫৯০ ৫৪৯ ৬২৫ ৫৫০ ৫০০ ৪৫০ ৩৫০ ৭০০ ৮০০

[৭.১.২] নারী
উোগােদর
মে িবতরণত
এসএমই ঋেণর
পিরমাণ

সমি কা টাকা ২ ৯৫ ৯১ ১২৫ ১১৫ ১০০ ৯৫ ৮০ ১৫০ ১৭০



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ২৮, ২০২০ ১৭:২৫ া: ১৩ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৯, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[৮] হিনম ান
ঋণ সসারেনর
মােম
মানসত
বাসােনর
সংান করা

৪
[৮.১] কম চারী হিনম ান
ঋণ িবতরণ

[৮.১.১]
িবতরণত
ঋেণর পিরমাণ

সমি কা টাকা ২ ২ ৭ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১২০ ১৫০

[৮.২] বািনিজক
হিনম ান ঋণ িবতরণ

[৮.২.১]
িবতরণত
ঋেণর পিরমাণ

সমি কা টাকা ২ ০ ১০ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৫০ ৭৫



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ২৮, ২০২০ ১৭:২৫ া: ১৪ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৯, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[১.১] বািষ ক কম সাদন
ি (এিপএ) বাবায়ন

[১.১.১] এিপএ’র
সকল মািসক
িতেবদন
ওেয়বসাইেট
কািশত

সমি সংা ২ ৪

[১.১.২] এিপএ
েমর মািসক সভা
অিত

সমি সংা ১ ১২ ১১

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

[১.২.১] মতিবিনময়
সভা অিত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
বা িবষেয় সবাহীতা
/অংশীজনেদর
অবিহতকরণ

[১.৩.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ১ ৪ ৩ ২

[১.৪] সবা দান
িতিত িবষেয়
সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[১.৪.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

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

[১.৫.১] মািসক
িতেবদন িরত

সমি সংা ২ ৪ ৩



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ২৮, ২০২০ ১৭:২৫ া: ১৫ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৯, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২]
কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

৯

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

সমি % ২ ৮০ ৭০ ৬০

[২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[২.২.১] এক নন
িডিজটাল সবা
চাত

তািরখ তািরখ ২ ১৫.০২.২১ ১৫.০৩.২১ ১৫.০৪.২১ ১৫.০৫.২১

[২.৩] সবা সহিজকরণ

[২.৩.১] এক
সহিজত সবা
অিধেে
বাবািয়ত

তািরখ তািরখ ২ ২৫.০২.২১ ২৫.০৩.২১ ২৫.০৪.২১ ২৫.০৫.২১

[২.৪] কম চারীেদর
িশণ দান

[২.৪.১] েতক
কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

সমি জনঘা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০

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

সমি জনঘা ১ ৫ ৪

[২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

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

সমি সংা ১ ১



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ২৮, ২০২০ ১৭:২৫ া: ১৬ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৯, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[৩.১] বািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[৩.১.১] য়
পিরকনা অযায়ী
য় সািদত

সমি % ১ ১০০ ৯০ ৮০

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

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

মিত % ২ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[৩.৩.১] িপীয়
সভায় উপাপেনর
জ মণালেয়
াব িরত

মিত % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[৩.৩.২] অিডট
আপি িনিত

মিত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫

[৩.৪] াবর ও অাবর
সির তািলকা ত
ও হালনাগাদকরণ

[৩.৪.১] াবর ও
অাবর সির
তািলকা তত
এবং হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.১২.২০ ১৪.০১.২১ ১৫.০২.২১

*সামিয়ক (provisional) ত
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ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ২৮, ২০২০ ১৭:২৫ া: ১৮ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৯, ২০২০

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ RTGS Real Time Gross Settlement

২ ATM Automated Teller Machine

৩ AML Anti Money Laundering

৪ CBS Core Banking Solution

৫ CIB Credit Information Bureau

৬ MIS Management Information System

৭ ICT Information & Communication Technology

৮ ITS Information Technology Security

৯ CFT Combating the Finance of Terrorism

১০ BASEL-III
International regulatory frame work for Banks
(Third Basel Accord), developed by the Basel
Committee on Banks’ Supervision (BCBS)

১১ SDG Sustainable Development Goal



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ২৮, ২০২০ ১৭:২৫ া: ১৯ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৯, ২০২০

সংেযাজনী- ২: কম সাদন চেকর বাবায়নকারী এবং পিরমাপ পিত

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[১.১] িষ ঋণ িবতরণ ও আদায়
[১.১.১] িবতরণত িষঋণ

ন ২০২১ এর মে ৬৮০ কা টাকা িষ ঋণ
িবতরণ

রাল িডট িডিভশন কা টাকা
সাল একাউস
িডিভশন

[১.১.২] আদায়ত িষ ঋণ
ন ২০২১ এর মে ২০০ কা টাকা িষ ঋণ
আদায়

রাল িডট িডিভশন কা টাকা
সাল একাউস
িডিভশন

[১.২] এসএমই ঋণ িবতরণ ও আদায়
[১.২.১] িবতরণত এসএমই ঋণ

ন ২০২১ এর মে ৪২০০ কা টাকা এসএমএই
ঋণ িবতরণ

এসএমই িডিভশন কা টাকা
সাল একাউস
িডিভশন

[১.২.২] আদায়ত এসএমই ঋণ
ন ২০২১ এর মে ২৮০০ কা টাকা এসএমএই
ঋণ আদায়

এসএমই িডিভশন কা টাকা
সাল একাউস
িডিভশন

[১.৩] িশ ও সািভ স সের িবেশষ চলিত
লধন ঋণ িবতরণ (নেভল কেরানা ভাইরাস
(COVID-19) এ িত িশ ও সািভ স
সেরর িতান সেহর জ)

[১.৩.১] িবতরণত চলিত লধন
ঋণ

ন ২০২১ এর মে ৯০০ কা টাকা ঋণ িবিনেয়াগ জারী িডিভশন কা টাকা
সাল একাউস
িডিভশন

[১.৪] অা িবিনেয়াগ (িষ, এসএমই, িশ,
হিনম ান ও িবেশষ চলিত লধন ঋণ তীত
সকল ঋণ ও জাির বে মাট িবিনেয়াগ)

[১.৪.১] অা িবিনেয়াগত অথ 
ন ২০২১ এর মে ৮২০০ কা টাকা ঋণ
িবিনেয়াগ

জারী িডিভশন কা টাকা
সাল একাউস
িডিভশন

[২.১] ণীত ঋেণর পিরমাণ াসকরণ [২.১.১] ণীত ঋেণর িিত
ণীত ঋণ ন ২০২১ এর মে ৫৭০০ কা
টাকার মে সীমাব রাখা

িরকভারী এ এনিপএ ােনজেম
িডিভশন (ণীকরণ)

কা টাকা
সাল একাউস
িডিভশন

[২.২] ণীত ঋণ হেত নগদ আদায় [২.২.১] আদায়ত অথ 
ণীত ঋণ হেত ন ২০২১ এর মে ৪০০ কা
টাকা নগদ আদায়

িরকভারী এ এনিপএ ােনজেম
িডিভশন (িরকভারী)

কা টাকা
সাল একাউস
িডিভশন

[২.৩] অবেলাপনত ঋেণর পিরমাণ াসকরণ [২.৩.১] অবেলাপনত ঋেণর িিত
ন ২০২১ এর মে অবেলাপনত ঋণ িিত ৪৩৫০
কা টাকার মে সীিমতকরণ

িরকভারী এ এনিপএ ােনজেম
িডিভশন (িরকভারী)

কা টাকা
সাল একাউস
িডিভশন

[২.৪] অবেলাপনত ঋণ হেত নগদ আদায় [২.৪.১] আদায়ত অথ 
ন ২০২১ এর মে অবেলাপনত ঋণ হেত আদায়
৮০ কা টাকা

িরকভারী এ এনিপএ ােনজেম
িডিভশন (িরকভারী)

কা টাকা
সাল একাউস
িডিভশন

[৩.১] য়ী আমানেতর হার ি [৩.১.১] য়ী আমানেতর হার
ন ২০২১ এর মে য়ী আমানত মাট
আমানেতর ৫৫% এ সংহতকরণ

ািনং, কা-অিড েনশন এ মােকং
িডিভশন

মাট আমানেতর মে
য়ী আমানেতর
শতকরা হার

সাল একাউস
িডিভশন

[৩.২] পিরচালন নাফা অজন [৩.২.১] অজনত পিরচালন নাফা
ন ২০২১ এর মে ৭০০ কা টাকা পিরচালন
নাফা অজন করা

সাল একাউস িডিভশন/সকল শাখা কা টাকা
সাল একাউস
িডিভশন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[৩.৩] আঃশাখা লনেদন সময়করণ [৩.৩.১] সময়ত এি
ন ২০২১ এর মে ৫৩% অসমিত ি
(entry) সময়করণ

িরকিিলেয়শন িডিভশন

অসমিত ি
(entry)
সময়করেণর শতকরা
হার

সাল একাউস
িডিভশন

[৩.৪] লাকসানী শাখার সংা াস [৩.৪.১] লাকসানী শাখার সংা
ন ২০২১ এর মে লাকসানী শাখার সংা ৮০ এ
কিমেয় আনা

সাল একাউস িডিভশন সংা
সাল একাউস
িডিভশন

[৪.১] ল াংিকং কায ম সসারণ
[৪.১.১] ল াংিকং এর নন
িহসাব সংা

ল াংিকং এর নন িহসাব সংা ১২০০০ সাসেেটইেনবল ফাইা িডিভশন সংা (হাজার)
সাল একাউ
িডিভশন

[৪.২] কাশেলস ানেজকশন িকরণ

[৪.২.১] ডিবট ও িডট কােড র
নন িহসাব সংা

ডিবট ও িডট কােড র নন িহসাব সংা ২৫
হাজাের উিত করেত হেব

ইনফরেমশন টকেনালজী এ
এমআইএস িডিভশন (আই)/কাড 
িডিভশন

সংা (হাজার)
সাল একাউস
িডিভশন

[৪.২.২] BEFTN এ লনেদেনর
সংা

BEFTN এ লনেদেনর সংা ১৫৫০ হাজাের
উিত করেত হেব

ইনফরেমশন টকেনালজী এ
এমআইএস িডিভশন (আই)

সংা (হাজার)
সাল একাউস
িডিভশন

[৪.২.৩] RTGS এ লনেদেনর
সংা

RTGS এ লনেদেনর সংা ১৩২ হাজাের
উীতকরণ

ইনফরেমশন টকেনালজী এ
এমআইএস িডিভশন (আই)

সংা (হাজার)
সাল একাউস
িডিভশন

[৪.৩] মাবাইল িফািয়াল সািভ স িকরণ
(মাবাইল/ইারেনট াংিকং)

[৪.৩.১] ইারেনট াংিকং
চাকরণ

৩১-০৩-২০২১ তািরেখর মে ইারেনট াংিকং
চাকরণ

ইনফরেমশন টকেনালজী এ
এমআইএস িডিভশন (আই)

তািরখ
সাল একাউস
িডিভশন

[৪.৩.২] এেজ াংিকং এর াহক
সংা (মিত)

ন ২০২১ এর মে এেজ াংিকং ইউিনেটর
াহক সংা ১১০ হাজাের উীতকরণ

ইনফরেমশন টকেনালজী এ
এমআইএস িডিভশন (আই)

সংা (হাজার)
সাল একাউস
িডিভশন

[৪.৪] ই-হাম লান িসেেমর(সফটওয়ার) এর
মােম ঋণ নিথ েসস

[৪.৪.১] অন লাইেনর মােম ঋণ
নিথ েসেসর সংা

ন ২০২১ এর মে অন লােইনর মােেম কম চারী
হঋেণর কমপে ৬০ নিথ েসস

ইনফরেমশন টকেনালজী এ
এমআইএস িডিভশন (আই) এবং
িসিপিসআরএমিড

সংা
সাল একাউস
িডিভশন

[৪.৫] সবা সহজীকরণ ও ওয়ান-প (oss)
সািভ স সিকত তচার ও সবা াথ কক
ত জানার েযাগ

[৪.৫.১] ওয়ান-প (oss) সািভ স
চাত শাখা/অিফস

কমপে ৪০ শাখায় ওয়ান-প (oss) সািভ স
চাকরণ

িবএসইউিসিড সংা
সাল একাউস
িডিভশন

[৫.১] লধন সংরেণর হার [৫.১.১] সংরিত লধন
ন ২০২১ এর মে সংরিত লধেনর হার ১০%
এ উীতকরণ

ির ােনজেম িডিভশন
Basel-III অসাের
লধন সংরেণর
শতকরা হার

সাল একাউস
িডিভশন

[৫.২] িভশন সংরেণর হার [৫.২.১] সংরিত িভশন
ন ২০২১ এর মে সংরিত িভশেনর হার
১০০% এ উীতকরণ

সাল একাউস িডিভশন
িভশন সংরেণর
শতকরা হার

সাল একাউস
িডিভশন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[৬.১] িরট মামলা িনিকরণ
[৬.১.১] িনিত িরট মামলার
সংা

ন ২০২১ এর মে ১০০ রীট মামলা িনি করা ল িডিভশন সংা
সাল একাউস
িডিভশন

[৬.২] অথ ঋণ মামলা িনিকরণ
[৬.২.১] িনিত অথ ঋণ মামলার
সংা

ন ২০২১ এর মে ৮০০ অথ ঋণ মামলা িনি
করা

ল িডিভশন সংা
সাল একাউস
িডিভশন

[৬.৩] িবভাগীয় ও আা মামলা িনিকরণ
[৬.৩.১] িনিত িবভাগীয় ও
অা মামলার সংা

ন ২০২১ এর মে ১৬ িবভাগীয় ও অা
মামলা িনি করা

ল িডিভশন সংা
সাল একাউস
িডিভশন

[৭.১] নারী উোগােদর মে এসএমই ঋণ
িবতরণ

[৭.১.১] নন নারী উোগার
সংা

নন নারী উোগার সংা ৬২৫ জন এসএমই িডিভশন সংা
সাল একাউস
িডিভশন

[৭.১.২] নারী উোগােদর মে
িবতরণত এসএমই ঋেণর পিরমাণ

ন ২০২১ এর মে িবতরণত এসএমই ঋেণর
পিরমান ১২৫ কা টাকা

এসএমই িডিভশন কা টাকা
সাল একাউস
িডিভশন

[৮.১] কম চারী হিনম ান ঋণ িবতরণ [৮.১.১] িবতরণত ঋেণর পিরমাণ
ন ২০২১ এর মে ১০০ কা টাকা হ িনম ান ঋণ
িবতরণ

িসিপিসআরএমিড কা টাকা
সাল একাউস
িডিভশন

[৮.২] বািনিজক হিনম ান ঋণ িবতরণ [৮.২.১] িবতরণত ঋেণর পিরমাণ
ন ২০২১ এর মে ৩০ কা টাকা সরকাির
কম চারীেদর মে হ িনম ান ঋণ িবতরণ

িসিপিসআরএমিড কা টাকা
সাল একাউস
িডিভশন
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সংেযাজনী ৩: অ মণালয়/িবভাগ/দর/সংা/মাঠ পয ােয়র কায ালয় এর িনকট িনিদ  কম সাদন চািহদাসহ

িতােনর ধরণ িতােনর নাম কম সাদন চক উ িতােনর িনকট চািহদা/তাশা চািহদা/তাশার যৗিকতা তাশা রণ না হেল সা ভাব
দর / সংা বাংলােদশ াংক নন এেজের সংা সা অেমাদন হণ িবিধ মাতােবক অেমাদন আবক। এেজ াংিকং কায ম পিরচালনায় িব ঘটেব

দর / সংা বাংলােদশ াংক নন ATM েথর সংা সা অেমাদন হণ িবিধ মাতােবক অেমাদন আবক। নন শাখা/থ না খালা হেল সবা দােন িব ঘটেব


