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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:

ঋণ িবতরণ ির মােম সদেদর কম সংান ি কের াবলি করার পদেপ নয়া হেয়েছ। িবগত ২০১৬-১৭ অথ বছের ঋণ িবতরেণর
পিরমাণ িছল ৬০৩.১৪ কা টাকা। গত ৩ বছের ি পেয় ২০১৯-২০ অথ বছের ঋণ িবতরণ ৭০৫ কা টাকায় উীত হেয়েছ। ২০১৬-১৭
অথ  বছের পিরচালন নাফার পিরমাণ িছল ২৭.৪৫ কা টাকা। গত ০৩ বছের ি পেয় ২০১৯-২০ অথ বছের পিরচালন নাফার পিরমান
৩৮.২৩ কােত উীত হেয়েছ এবং কািভড-১৯ এর ভােব ২০২০-২১ অথ বছের পিরচালন নাফার পিরমাণ িকটা াস পেয় মাচ  ২০২১
পয  ২২.৭৭ কা টাকায় দিড়েয়েছ । এ ধারায় চলিত অথ বছের পিরচালন নাফা দড়ােব (সামিয়ক) ৩০.০০ কা টাকা। তাছাড়া বিণ ত
একই সমেয় াংেকর আমানত ৩৭০.৯৮ কা থেক ি পেয় ৪৮৬ কা টাকা এবং াংেকর শয়ার লধন ১০৯.৮৫ কা টাকা থেক
ি পেয় ২৯৪.২৪ কা টাকায় উীত হেয়েছ। এ াংেক েব  অেটােমশন িছল না । বতমােন ৬৬ শাখা অেটােমশেনর আওতায় আনা
সব হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

িবমান জনবল সংকট এবং কাংিখত পিরেশািধত লধন সংহ াংেকর জ বড় চােল। তাছাড়া চলমান কেরানাকালীন পিরিিতেত
ভাল  মােনর  ঋণ  িবতরণ,  NPL  আদায়  এবং  ায়  ৬১  ল  আনসার  ও  িভিডিপ  সদেক  সকল  াংিকং  সবার  আওতায়  আনয়ন  এ
াংেকর অতম চােল ।

ভিবৎ পিরকনা:

সদেদর  চািহদার  িেত  জনােরল  াংিকং  এর  সকল সবা  দান  সবপর  করেত  াংকেক তফশীলী  াংেক  পার।  এ  লে
েয়াজনীয় শয়ার লধন সংহ কায ম বাবায়ন। আনসার ও িভিডিপ সদ-সদােদর াংেকর কায েম অ ির হার ি।
াংেকর শাখােলােক অেটােমশেনর আওতায় আনয়ন। গবািদ প ও মৎ খােত সদেদর মােঝ ঋণ বাহ ি । ববর ের সানার
বাংলা িবিনম ােণ সরকার ঘািষত SDG বাবায়েন িমকা রাখা।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

২০২১-২২ অথ বছের ঋণ িবতরণ লমাা ৮৫০ কা টাকা এবং ঋণ আদায় লমাা ৭২৫ কা টাকা অজন িনিতকরণ।
নারী উোােদর মে এসএমই ঋণ িবতরণ ৩৫ কা টাকা।
হ িনম েণর জ হ ঋণ িবতরণ ২০ কা টাকা।
িণত ঋণ ১৩০.৩১ কা টাকা হেত ৫০.০০ কা টাকা আদায় িনতকরণ।
অবেলাপনত ঋণ হেত ২০.০০ ল টাকা নগদ আদায় িনিতকরণ।
াংেকর মাট ১১৬ শাখায় অেটােমশন সকরণ।
লাকসানী শাখা ২৫ েত সীমাব রাখা।
নন কের ১০ শাখাসহ মাট ২০ শাখায় ওয়ান প সািভ স (OSS) চা করা।



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২৮, ২০২১ ১৬:৪৮ া: ৪ ণ তািরখ: সামবার, ন ২৮, ২০২১

াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০৪১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

বাপনা পিরচালক, আনসার-িভিডিপ উয়ন াংক

এবং

িসিনয়র সিচব, আিথ ক িতান িবভাগ, অথ  মণালয়-এর মে ২০২১ সােলর ন মােসর ৩০ তািরেখ
এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

আনসার ও িভিডিপ সদেদরেক ঋণ সহায়তা দােনর মােম আিনভরশীল করা।

১.২ অিভল (Mission)
আনসার ও িভিডিপ সদেদরেক াংিকং কায েমর আওতায় আনা, নাফা অজন করা, শয়ারেহাারগণেক লভাংশ দান এবং
দাির িবেমাচন করা।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. ঋণ আদােয়র মােম ঋণ মােনর উয়ন
২. সদেদর আিথ ক উয়েন ঋণ িবতরণ
৩. নারী উোােদরেক ঋণ িবধা ির মােম নারীর মতায়ন
৪. দতা উয়ন ও জনবাব সবা দান
৫. হিনম াণ ঋণ সসারেণর মােম মানসত বাসােনর সংান করা

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. আনসার ও িভিডিপ সদেদর িনকট থেক আমানত সংহ করা।
২. আনসার ও িভিডিপ সদেদর মােঝ ঋণ িবতরণ ও আদায় করা।
৩. িশিত দির আনসার ও িভিডিপ সদেদর কম সংান ির লে ঋণ দােনর মােম দাির িবেমাচন করা।
৪. সফল নারী উোা ি করা।
৫. আনসার ও িভিডিপ সদেদর এবং াংক কম কতা-কম চারীেদর আবাসন সমা সমাধােন সহজশেত হিনম াণ ঋণ
িবতরণ করা।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০১৯-২০

ত অজন*
২০২০-২১

লমাা
২০২১-২২

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২২-২০২৩ ২০২৩-২০২৪

সদেদর জীবন মান উয়ন সদেদর সয় িিত কা টাকায় ৬২১ ৪৭৬ ৫০০ ৫৫০ ৬০০ আনসার-িভিডিপ উয়ন াংক ও আিথ ক িতান িবভাগ বািষ ক িতেবদন

াংেকর মান উয়ন নীট নাফা কা টাকায় ৭.৫০ ৬.৮৮ ৭.০০ ৭.৫০ ৮.০০ আনসার-িভিডিপ উয়ন াংক ও আিথ ক িতান িবভাগ বািষ ক িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] ঋণ আদােয়র
মােম ঋণ মােনর
উয়ন

২৫

[১.১] ঋণ আদায়
[১.১.১] আদােয়র
পিরমাণ

সমি
কা
টাকায়

১৫ ৫২৮ ৫৮৫ ৭২৫ ৭০০ ৬৫০ ৬০০ ৫৫০ ৮০০ ৮৫০

[১.২] ণীত ঋণ হেত
নগদ আদায়

[১.২.১] িণত
ঋণ হেত নগদ
আদায়

সমি
কা
টাকায়

৬ ৩৮ ৬১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৩৫ ৪০

[১.৩] মামলা িনির
হার

[১.৩.১] মামলা
িনির সংা

সমি সংা ২ ৫ ৪০ ৩০ ২৫ ২২ ২০ ১৮ ৫০ ৬০

[১.৪] অবেলাপনত ঋণ
আদায়

[১.৪.১] আদােয়র
পিরমাণ

সমি
ল
টাকায়

২ ৫ ৪ ২০ ১৫ ১২ ১০ ৮ ২৫ ৩০

[২] সদেদর
আিথ ক উয়েন ঋণ
িবতরণ

২৫

[২.১]  উৎপাদন খােত
ঋণ িবতরণ

[২.১.১] িবতরেণর
পিরমাণ

সমি
কা
টাকায়

৫ ৪৬ ৪৯ ৬৪ ৫৫ ৫২ ৫০ ৪৫ ৭৫ ৮০

[২.২] অা গবািদ প
সদ খােত ঋণ িবতরণ

[২.২.১] িবতরেণর
পিরমাণ

সমি
কা
টাকায়

৫ ৫৩ ৬০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৮৫ ৯০

[২.৩] িচংড়ী ও অা
মৎ চাষ খােত ঋণ
িবতরণ

[২.৩.১] িবতরেণর
পিরমাণ

সমি
কা
টাকায়

৫ ৩১ ৩৫ ৪৪ ৩৮ ৩৬ ৩৫ ৩৩ ৫০ ৫৫

[২.৪] এসএমইসহ
অা খােত ঋণ িবতরণ

[২.৪.১] িবতরেণর
পিরমাণ

সমি
কা
টাকায়

১০ ৩৯৯ ৪৬৪ ৬৬২ ৬২০ ৬০০ ৫৫০ ৫০০ ৭৫০ ৮০০

[৩] নারী
উোােদরেক
ঋণ িবধা ির
মােম নারীর
মতায়ন

৯
[৩.১] নারী উোােদর
মে এস এম ই ঋণ
িবতরণ

[৩.১.১] নারী
উোােদর মে
িবতরণত
এসএমই ঋেণর
পিরমাণ

সমি
কা
টাকায়

৫ ২৩ ২৩ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ১৮ ৪০ ৪৫

[৩.১.২] নন নারী
উোার সংা

সমি সংা ৪ ৫৩১ ৪৫১ ৬০০ ৫৭৫ ৫৫০ ৫২৫ ৫০০ ৭০০ ৭৫০
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৪] দতা উয়ন
ও জনবাব সবা
দান

৬ [৪.১] অেটােমশনকরণ
[৪.১.১]
অেটােমশনত
শাখা

মিত সংা ২ ৬৬ ৬৬ ১১৬ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ১৫০ ২০০

[৪.২] লাকসানী শাখার
সংা াসকরণ

[৪.২.১] লাকসানী
শাখা

মিত সংা ২ ২৪ ৩৪ ২৫ ২৪ ২০ ১৫ ১০ ২০ ১৫

[৪.৩] বসা সহজীকরণ
এবং ওয়ানপ সািভ স
(oss) সিকত ত
চার ও সবা াথ কক
ত জানার েযাগ

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

মিত সংা ২ ১০ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২৫ ৩০

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

৫
[৫.১] হ িনম ােণর জ
হ ঋণ িবতরণ

[৫.১.১] িবতরণত
হ িনম াণ ঋণ

সমি
কা
টাকায়

৫ ১৮ ১৬.৮৬ ২০ ১৬ ১৫ ১৩ ১০ ২৫ ৩০
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

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

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ e-Filing Electronic Filing

২ FY Financial Year.

৩ NI Act Negotiable Instrument Act

৪ PI Performance Indicator
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সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা,

শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[১.১] ঋণ আদায় [১.১.১] আদােয়র পিরমাণ সকল শাখা মািসক অবার িতেবদন/ঋণ আদায় িবভােগর তয়ন প

[১.২] ণীত ঋণ হেত নগদ আদায় [১.২.১] িণত ঋণ হেত নগদ আদায় সকল শাখা মািসক অবার িতেবদন/ঋণ আদায় িবভােগর তয়ন প

[১.৩] মামলা িনির হার [১.৩.১] মামলা িনির সংা
সংি শাখা, আিলক কায ালয় ও ধান
কায ালয়

ঋণ ও অিম এবং কমবাপনা িবভােগর তয়ন প

[১.৪] অবেলাপনত ঋণ আদায় [১.৪.১] আদােয়র পিরমাণ সকল শাখা মািসক অবার িতেবদন/ঋণ আদায় িবভােগর তয়ন প

[২.১]  উৎপাদন খােত ঋণ িবতরণ [২.১.১] িবতরেণর পিরমাণ সকল শাখা মািসক অবার িতেবদন/ঋণ আদায় িবভােগর তয়ন প

[২.২] অা গবািদ প সদ খােত ঋণ িবতরণ [২.২.১] িবতরেণর পিরমাণ সকল শাখা মািসক অবার িতেবদন/ঋণ আদায় িবভােগর তয়ন প

[২.৩] িচংড়ী ও অা মৎ চাষ খােত ঋণ িবতরণ [২.৩.১] িবতরেণর পিরমাণ সকল শাখা মািসক অবার িতেবদন/ঋণ আদায় িবভােগর তয়ন প

[২.৪] এসএমইসহ অা খােত ঋণ িবতরণ [২.৪.১] িবতরেণর পিরমাণ সকল শাখা মািসক অবার িতেবদন/ঋণ আদায় িবভােগর তয়ন প

[৩.১] নারী উোােদর মে এস এম ই ঋণ িবতরণ
[৩.১.১] নারী উোােদর মে িবতরণত এসএমই
ঋেণর পিরমাণ

সকল শাখা মািসক অবার িতেবদন/ঋণ আদায় িবভােগর তয়ন প

[৩.১.২] নন নারী উোার সংা সকল শাখা মািসক অবার িতেবদন/ঋণ আদায় িবভােগর তয়ন প

[৪.১] অেটােমশনকরণ [৪.১.১] অেটােমশনত শাখা ধান কায ালয় আইিস িবভােগর তয়ন প

[৪.২] লাকসানী শাখার সংা াসকরণ [৪.২.১] লাকসানী শাখা সংি শাখা ঋণ ও অিম িবভােগর তয়ন প

[৪.৩] বসা সহজীকরণ এবং ওয়ানপ সািভ স (oss)
সিকত ত চার ও সবা াথ কক ত জানার েযাগ

[৪.৩.১] ওয়ান প সািভ স (oss) চাত শাখা/অিফস
সংি শাখা ও আিলক কায ালয় ও
ধান কায ালয়

আিলক বাপেকর িতেবদন/ঋণ আদায় িবভােগর তয়ন প

[৫.১] হ িনম ােণর জ হ ঋণ িবতরণ [৫.১.১] িবতরণত হ িনম াণ ঋণ সকল শাখা এবং ধান কায ালয় কমবাপনা িবভােগর তয়ন প



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২৮, ২০২১ ১৬:৪৮ া: ১৪ ণ তািরখ: সামবার, ন ২৮, ২০২১

সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২৮, ২০২১ ১৬:৪৮ া: ১৫ ণ তািরখ: সামবার, ন ২৮, ২০২১

সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


