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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:

দেশর বকার িবেশষ কের বকার বেদর আকম সংােনর লে ১৯৯৮ সেনর ৭নং আইন বেল কম সংান াংক িতিত হয়। ২০১৮-
১৯ হেত ২০১৯-২০ অথ -বছের ঋণ িবতরণ ১০৭৪.৩২ কা টাকা থেক ১০৭৮.১৯ কা টাকায় উীত হেয়েছ। একইভােব বিণ ত সমেয় ঋণ
আদােয়র পিরমাণ ৯৫২.৭২ কা টাকা থেক ৯৫৭.৭৪ কা টাকায় উীত হেয়েছ। এ কায েমর ফলিতেত াংক ২০১৯-২০ অথ -বছর
পয  তভােব ৬৫২৭১৪ জন এবং পেরাভােব ১৭০৩৫৮৩ জনসহ মাট ২৩৫৬২৯৭ জন বকােরর কম সংান জন কেরেছ।
সোষজনকভােব  ঋণ  আদায়  হওয়ায়  িত  আদায়  ৯৪%।

সমা এবং চােলসহ:

িবমান Demographic Dividend পিরিিতেত কম সংান জন সব ািধককরণ। কম সংান াংক আইন অযায়ী এ
াংেকর তহিবেলর অতম উৎস পিরেশািধত লধন এবং ািতািনক ঋণ ও আমানত হণ। েয়াজনীয় হাড ওয়ার, ডাটা সার, ডাটা
িরকভাির সাইট ইতািদ না থাকা সেও সকল শাখােক অনলাইন কায েমর আওতায় আনয়ন। ঋণ আদােয়র িবমান হার ৯৪% থেক
িকরণ। াডা ডাইভারিসিফেকশন।

ভিবৎ পিরকনা:

ণগত মানস ঋণ িবতরণ কের বকার াসকরণ ও কম সংান জন। চলিত অথ বছর থেক ২০২১-২০২২ অথ বছেরর মে অিতির
৬,০০,০০০ জন বকার ব ও ব মিহলার কম সংােনর বা। াংেকর িণত ঋেণর হার িবমান ৫% এর িনেচ নািমেয় আনা। সকল
কায ালয় অেটােমশেনর আওতায় এেন াহক সবার মান উয়ন। েতক িবভােগ এক কের িবভাগীয় কায ালয় খালা। েতক উপেজলায়
এক কের শাখা খালা। মাঠ পয ােয় সকল কায েম জার তদারিক অাহত রাখা। বািষ ক লমাার শতভাগ অজন িনিত করা। বকার
বেদর িবিনেয়াগ সেক পরামশ  দানসহ বসা বাপনা ও আিথ ক িশা সেক িশণ দান। কম সংান াংেকর সােথ
সামণ  সংি SDGs এর লমাা বাবায়ন।

২০২০-২১ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

ঋণ িবতরেণর লমাা ১১০০.০০ কা টাকা হেত ১১৩০.০০ কা টাকায় উীতকরণ;
ঋণ আদােয়র লমাা ৯০০.০০ কা টাকা হেত ৯২০.০০ কা টাকায় উীতকরণ;
 উৎপাদন খােত ঋণ িবতরেণর লমাা ২৫৪.০০ কা টাকা হেত ২৬৪.০০ কা টাকায় উীতকরণ;
অা গবািদ পপালন খােত ঋণ িবতরেণর লমাা ৩৩৬.০০ কা টাকা হেত ৪০৬.০০ কা টাকায় উীতকরণ;
িচংিড় ও অা মৎ চােষ ঋণ িবতরেণর লমাা ৯৫.০০ কা টাকায় িনধ ারণ;
ণীত ঋণ আদােয়র লমাা ১০ (দশ) কা টাকায় িনধ ারণ;
৬০% অভরীন অিডট আপি িনিকরণ;
১০০% বাংলােদশ াংক পিরদশ ন আপি িনিকরণ;
অেটােমশনত শাখার সংা ১০০ (একশত)েত উীত করণ;
নারী উোােদর মে ঋণ িবতরণ ৪০০ কা টাকা;
কম চারী হিনম াণ ঋণ িবতরণ ৩০কা টাকা;
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

দেশর বকার িবেশষ কের বকার বেদর কম সংােনর মােম অথ ৈনিতক উয়ন কম কাে সৃকরণ।

১.২ অিভল (Mission)
ঋণ দােনর মােম বকার বেদর আ-কম সংােনর েযাগ ির কের তােদর আথ সামািজক উয়ন ও ঋণ হীতােদর সেয়
উু করা ;

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১. বসািয়ক কায ম সংহতকরণ ও বসা সসারণ ;
২. আিথ ক লা সংহতকরণ;
৩. াংেকর অবয়ব ি ও কায ম সহজীকরণ;
৪. নারী উোােদর ঋণ িবধা ির মােম নারীর মতায়ন;
৫. হিনম াণ ঋণ সসারেণর 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. বকার বেদর মে ঋণ িবতরণ;
২. ঋণ আদায়;
৩. ঋণ হীতােদর ক বাপনা, িবপণন, কািরগরী ও শাসিনক সহায়তা দান;
৪. দেশ কম সংান, িবেশষ কের আ-কম সংান সেক ত সংহ, গেবষণা এবং কাশনার বা হণ;
৫. বসািয়ক কায ম পিরচালনার জ সময় সময় নীিতমালা ণয়ন ও িবমান নীিতমালা সংেশাধন;
৬. াংেকর কম কতা/কম চারীেদর দতা ির জ িনয়িমত িশণ দান;
৭. ঋণ হীতােদর বসািয়ক বাপনা িবষয়ক কম শালার আেয়াজন করা;
৮. িবেদেশ অবানরত বাসীেদর কািজত বেদিশক া বাংলােদেশ অবানরত তেদর আীয়-জনেদর িনকট িনিব ে
ও ততম সমেয় পৗঁছােনার লে ফেরন রিমা ডিলভারী সবা দান।
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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

বকার িবেমাচন বকার িবেমাচন সংা ২২৮৫৪৯ ১৯৭১৯৯ ২২৫০০০ ২৩০০০০ ২৩৫০০০ াংেকর শাখা ও ধান কায ালয়
শাখা ও ধান কায ালেয়র িবিভ িবভােগর
িতেবদন এবং বািষ ক িতেবদন (Annual
Report)

*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

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] বসািয়ক
কায ম
সংহতকরণ ও
বসা
সসারণ ;

৬২

[১.১]  উৎপাদন খােত
ঋণ িবতরণ

[১.১.১] িবতরণত
ঋণ

সমি
কা
টাকায়

৭ ১৯৩ ২৪০ ২৬৪ ২৩৮ ২১১ ১৮৫ ১৫৮ ২৮১ ৩০৭

[১.২] অা গবাদী
পপালন খােত ঋণ িবতরণ

[১.২.১] িবতরণত
ঋণ

সমি
কা
টাকায়

৯ ২৯৩ ৩৮০ ৪০৬ ৩৬৫ ২২৫ ২৮৪ ২৪৪ ৪৪৭ ৪৯২

[১.৩] িচংিড় ও অা
মৎ চােষ ঋণ িবতরণ

[১.৩.১] িবতরণত
ঋণ

সমি
কা
টাকায়

৪ ৬৬ ৭৬ ৯৫ ৮৬ ৭৬ ৬৬ ৫৯ ১০৬ ১১৭

[১.৪] নাস ারী ও বনায়ন
খােত ঋণ িবতরণ

[১.৪.১] িবতরণত
ঋণ

সমি
কা
টাকায়

১ ৩ ৪ ৪ ৪ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩

[১.৫] অা খােত ঋণ
িবতরণ

[১.৫.১] িবতরণত
ঋণ

সমি
কা
টাকায়

৯ ২৮৯ ২৮১ ৩৬১ ৩২৫ ২৮৯ ২৫৩ ২১৭ ৩৯৭ ৪৩৭

[১.৬]  উৎপাদন খােত
ঋণ আদায়

[১.৬.১] আদায়ত
ঋণ

সমি
কা
টাকায়

৭ ১৫৬ ১৯৮ ২০৫ ১৮৫ ১৬৪ ১৪৪ ১২৩ ২২৬ ২২৪৮

[১.৭] অা গবাদী
পপালন খােত ঋণ আদায়

[১.৭.১] আদায়ত
ঋণ

সমি
কা
টাকায়

৯ ২৩৯ ৩১৫ ৩১৮ ২৮৬ ২৫৪ ২২৩ ১৯১ ৩৫০ ৩৮৫

[১.৮] িচংিড় ও অা
মৎ চােষ ঋণ আদায়

[১.৮.১] আদায়ত
ঋণ

সমি
কা
টাকায়

৪ ৬১ ৬৮ ৭৪ ৬৭ ৬১ ৫৯ ৪৭ ৮৫ ৯০

[১.৯] নাস ারী ও বনায়ন
খােত ঋণ আদায়

[১.৯.১] আদায়ত
ঋণ

সমি
কা
টাকায়

১ ৩ ৪ ৩ ৩ ২ ২ ২ ৪ ৪

[১.১০] অা খােত ঋণ
আদায়

[১.১০.১]
আদায়ত ঋণ

সমি
কা
টাকায়

৯ ২৫৭ ২৮১ ৩২০ ২৮৮ ২৫৬ ২২৪ ১৯২ ৩৫২ ৩৮৭

[১.১১] ণীত ঋণ নগেদ
আদায়

[১.১১.১]
আদায়ত ঋণ

গড় % ১ ৮ ৭ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১১ ১২

[১.১২] বব ব ঋণ
িবতরণ

[১.১২.১]
িবতরণত ঋেণর
সংা

মিত সংা ১ ০ ০ ৫০০০০ ৪৫০০০ ৪০০০০ ৩৫০০০ ৩০০০০ ৫৫০০০



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২৯, ২০২০ ১৩:১৮ া: 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] আিথ ক
লা
সংহতকরণ;

৭

[২.১] অভরীণ অিডট
আপি িনিকরণ

[২.১.১] িনির
হার

মিত % ২ ৬০ ৭৫ ৬০ ৫৮ ৫৬ ৫৪ ৫৩ ৬২ ৬৫

[২.২] বাংলােদশ াংেকর
পিরদশ ন আপি
িনিকরণ

[২.২.১] িনির
হার

মিত % ৪ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯০ ১০০ ১০০

[২.৩] মামলা িনি
[২.৩.১] মামলা
িনির হার

মিত % ১ ৯ ৮ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১৩ ১৪

[৩] াংেকর
অবয়ব ি ও
কায ম
সহজীকরণ;

৩

[৩.১] অেটােমশন
সসারণ

[৩.১.১]
অেটােমশনত
শাখার সংা

সমি সংা ১ ২০ ৩০ ৩০ ২৭ ২৪ ২০ ১৭ ৩৫ ৪০

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

[৩.২.১] ওয়ান-প
সািভ স (oss)
চাত
শাখা/কায ালয়

সমি সংা ২ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২২ ২৫

[৪] নারী
উোােদর
ঋণ িবধা ির
মােম নারীর
মতায়ন;

২
[৪.১] নারী উোােদর
মে ঋণ িবতরণ

[৪.১.১] নারী
উোার সংা

সমি সংা ১ ২১৯৪৪ ২২৩১৮ ২৫০০০ ২৪০০০ ২৩০০০ ২১৯৪৪ ১৮০০০ ২৭০০০ ৩০০০০

[৪.১.২] িবতরণত
ঋণ

সমি
কা
টাকা

১ ৩৩১ ৩৭৩ ৪০০ ৩৯৫ ৩৯২ ৩৩১ ৩৮৩ ৪২০ ৪৫০

[৫] হিনম াণ
ঋণ
সসারেণর
মােম
মানসত
বাসােনর
সংান করা।

১
[৫.১] কম চারী হিনম াণ
ঋণ িবতরণ

[৫.১.১] িবতরণত
ঋণ

সমি
কা
টাকায়

১ ২৫ ১৭ ৩০ ২৮ ২৭ ২৫ ২০ ৩৫ ৪০



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২৯, ২০২০ ১৩:১৮ া: 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%

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: ধবার, লাই ২৯, ২০২০ ১৩:১৮ া: 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%

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: ধবার, লাই ২৯, ২০২০ ১৩:১৮ া: 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%

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: ধবার, লাই ২৯, ২০২০ ১৩:১৮ া: ১৪ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৯, ২০২০

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২৯, ২০২০ ১৩:১৮ া: ১৫ 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]  উৎপাদন খােত ঋণ িবতরণ [১.১.১] িবতরণত ঋণ
২৫৪.০০ কা টাকা ২০২০-২১ অথ -বছের ঋণ
িবতরণ করা হেব।

শাখা ও আিলক কায ালয়
পিরমাণ ও শাখা থেক া মািসক, মািসক ও
বািষ ক িতেবদন।

[১.২] অা গবাদী পপালন খােত
ঋণ িবতরণ

[১.২.১] িবতরণত ঋণ
৩৩৬.০০ কা টাকা ২০২০-২১ অথ -বছের ঋণ
িবতরণ করা হেব।

শাখা ও আিলক কায ালয়
পিরমাণ ও শাখা থেক া মািসক, মািসক ও
বািষ ক িতেবদন।

[১.৩] িচংিড় ও অা মৎ চােষ
ঋণ িবতরণ

[১.৩.১] িবতরণত ঋণ
৯৫.০০ কা টাকা ২০২০-২১ অথ -বছের ঋণ
িবতরণ করা হেব।

শাখা ও আিলক কায ালয়
পিরমাণ ও শাখা থেক া মািসক, মািসক ও
বািষ ক িতেবদন।

[১.৪] নাস ারী ও বনায়ন খােত ঋণ
িবতরণ

[১.৪.১] িবতরণত ঋণ
৪.০০ কা টাকা ২০২০-২১ অথ -বছের ঋণ িবতরণ
করা হেব।

শাখা ও আিলক কায ালয়
পিরমাণ ও শাখা থেক া মািসক, মািসক ও
বািষ ক িতেবদন।

[১.৫] অা খােত ঋণ িবতরণ [১.৫.১] িবতরণত ঋণ
৪১১.০০ কা টাকা ২০২০-২১ অথ -বছের ঋণ
িবতরণ করা হেব।

শাখা ও আিলক কায ালয়
পিরমাণ ও শাখা থেক া মািসক, মািসক ও
বািষ ক িতেবদন।

[১.৬]  উৎপাদন খােত ঋণ আদায় [১.৬.১] আদায়ত ঋণ
২০৩.০০ কা টাকা ২০২০-২১ অথ -বছের ঋণ
আদায় করা হেব।

শাখা ও আিলক কায ালয়
পিরমাণ ও শাখা থেক া মািসক, মািসক ও
বািষ ক িতেবদন।

[১.৭] অা গবাদী পপালন খােত
ঋণ আদায়

[১.৭.১] আদায়ত ঋণ
২৮০.০০ কা টাকা ২০২০-২১ অথ -বছের ঋণ
আদায় করা হেব।

শাখা ও আিলক কায ালয়
পিরমাণ ও শাখা থেক া মািসক, মািসক ও
বািষ ক িতেবদন।

[১.৮] িচংিড় ও অা মৎ চােষ
ঋণ আদায়

[১.৮.১] আদায়ত ঋণ
৭৪.০০ কা টাকা ২০২০-২১ অথ -বছের ঋণ আদায়
করা হেব।

শাখা ও আিলক কায ালয়
পিরমাণ ও শাখা থেক া মািসক, মািসক ও
বািষ ক িতেবদন।

[১.৯] নাস ারী ও বনায়ন খােত ঋণ
আদায়

[১.৯.১] আদায়ত ঋণ
৩.০০ কা টাকা ২০২০-২১ অথ -বছের ঋণ আদায়
করা হেব।

শাখা ও আিলক কায ালয়
পিরমাণ ও শাখা থেক া মািসক, মািসক ও
বািষ ক িতেবদন।

[১.১০] অা খােত ঋণ আদায় [১.১০.১] আদায়ত ঋণ
৩৪০.০০ কা টাকা ২০২০-২১ অথ -বছের ঋণ
আদায় করা হেব।

শাখা ও আিলক কায ালয়
পিরমাণ ও শাখা থেক া মািসক, মািসক ও
বািষ ক িতেবদন।

[১.১১] ণীত ঋণ নগেদ আদায় [১.১১.১] আদায়ত ঋণ
১০.০০ কা টাকা ২০২০-২১ অথ -বছের ঋণ আদায়
করা হেব।

শাখা ও আিলক কায ালয়
পিরমাণ ও শাখা থেক া মািসক, মািসক ও
বািষ ক িতেবদন।

[১.১২] বব ব ঋণ িবতরণ
[১.১২.১] িবতরণত ঋেণর
সংা

৫০০০০ জন উোার মে ২০২০-২০২১ অথ 
বছের ঋণ িবতরণ করা হেব।

শাখা ও আিলক কায ালয়
সংা ও পিরমাণ শাখা ও আিলক কায ালয় থেক
া মািসক িতেবদন।

[২.১] অভরীণ অিডট আপি
িনিকরণ

[২.১.১] িনির হার মাট আপির ৬০% িনি করা হেব।
ধান কায ালেয়র িনরীা ও পিরদশ ন
িবভাগ

শতকরা হার এবং িনরীা ও পিরদশ ন িবভােগর মািসক
ও মািসক িতেবদন।

[২.২] বাংলােদশ াংেকর পিরদশ ন
আপি িনিকরণ

[২.২.১] িনির হার মাট আপির ১০০% িনি করা হেব।
ধান কায ালেয়র িনরীা ও পিরদশ ন
িবভাগ

শতকরা হার এবং িনরীা ও পিরদশ ন িবভােগর মািসক
ও মািসক িতেবদন।
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক

উপা


[২.৩] মামলা িনি [২.৩.১] মামলা িনির হার
মাট ত মামলার িিতর ১২% িনি করা
হেব।

শাখা ও আিলক কায ালয়
শাখা ও আিলক কায ালয় থেক া মািসক
িতেবদন।

[৩.১] অেটােমশন সসারণ
[৩.১.১] অেটােমশনত শাখার
সংা

শাখা ও আিলক কায ালয় থেক া মািসক
িতেবদন।

ধান কায ালেয়র আই িবভাগ। সংা ও ধান কায ালেয়র আই িবভােগর িতেবদন।

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

[৩.২.১] ওয়ান-প সািভ স
(oss) চাত শাখা/কায ালয়

শাখা ও আিলক কায ালয় হেত া িতেবদন ধান কায ালেয়র শাখা িনয়ণ িবভাগ সংা ও ধান কায ালেয়র শাখা িনয়ণ িবভাগ

[৪.১] নারী উোােদর মে ঋণ
িবতরণ

[৪.১.১] নারী উোার সংা
২৫০০০ জন নারী উোােদর মে ২০২০-২১
অথ -বছের ঋণ িবতরণ করা হেব।

শাখা ও আিলক কায ালয়
শাখা ও আিলক কায ালয় থেক া মািসক
িতেবদন।

[৪.১.২] িবতরণত ঋণ
৪০০ কা টাকা ২০২০-২১ অথ -বছের ঋণ িবতরণ
করা হেব।

শাখা ও আিলক কায ালয়
সংা ও পিরমাণ শাখা ও আিলক কায ালয় থেক
া মািসক িতেবদন।

[৫.১] কম চারী হিনম াণ ঋণ িবতরণ [৫.১.১] িবতরণত ঋণ
৩০ কা টাকা ২০২০-২১ অথ -বছের ঋণ িবতরণ
করা হেব।

ধান কায ালেয়র কম, বাপনা
িশণ ও মানব সদ িবভাগ।

পিরমান ও ধান কায ালেয়র কম, বাপনা িশণ
ও মানব সদ িবভাগ থেক া মািসক িতেবদন।
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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


