
 

 

 

 

 

 

 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

 

 

 

 

 

চেয়ারম্যান, পররোলনা পর্ ষে এবাং রসইও এন্ড এমরি জনতা ব্াাংক রলরমদেি 

 

এবাং 

 

সরেব, আরথ ষক প্ররতষ্ঠান রবভাগ, অথ ষ মন্ত্রণালয়-এর মদে স্বাক্ষররত 

 

 

 

 

বারর্ ষক কম ষসম্পােন চুরি 

 

 

 

 

 

 

 

১ জুলাই, ২০১৭–৩০ জুন, ২০১৮ 
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সূরেপত্র 

 

 রববরণী পৃষ্ঠানাং 

 

 জনতা ব্াাংক রলরমদেি-এর কম ষসম্পােদনর সারব ষক রেত্র 
 

৩ 

 উপক্রমরণকা 
 

৪ 

চসকশন ১: রূপকল্প(Vision), অরভলক্ষয (Mission), চকৌশলগত উদেশ্যসমূহ এবাং কার্ ষাবরল 

 

৫ 

চসকশন ২: রবরভন্ন কার্ ষক্রদমর চুড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact) 

 

৬ 

চসকশন ৩: চকৌশলগত উদেশ্য, অগ্রারিকার, কার্ ষক্রম, কম ষসম্পােন সূেক এবাং লক্ষযমাত্রাসমূহ 

 

৭-১০ 

সাংদর্াজনী ১:   শব্দ সাংদক্ষপ (Acronyms) 

 

১২ 

সাংদর্াজনী ২: কম ষসম্পােন সূেকসমূহ, বাস্তবায়নকারী েপ্তর/সাংস্থাসমূহ এবাং পররমাপ পদ্ধরত 

 

১৩ 

সাংদর্াজনী ৩: কম ষসম্পােন লক্ষযমাত্রা অজষদনর চক্ষদত্র অন্য মন্ত্রণালয়/রবভাগ/েপ্তর/সাংস্থার উপর 

রনভ ষরশীলতা 

 

১৪ 
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জনতা ব্াাংক রলরমদেি-এর কম ষসম্পােদনর সারব ষক রেত্র 

(Overview of Performance of Janata Bank Limited) 

 

সাম্প্ররতক অজষন, েযাদলঞ্জ এবাং ভরবষ্যত পররকল্পনা 
 

 সাম্প্ররতক বছরসমূদহর(৩বছর) প্রিান অজষনসমূহ 

রবগত রতন বছদর ঋদণর প্রবৃরদ্ধ ৩৯% বৃরদ্ধর মােদম ঋদণর পররমাণ ২৯৩২৪ চকাটি োকা হদত ৪০৭৬১ চকাটি োকায় উন্নীত 

করা হদয়দছ। আরথ ষক অন্তর্ভ ষরি কার্ ষক্রম সম্প্রসারদণর লদক্ষয স্কুল ব্াাংরকাং ও কৃর্দকর েশ োকার রহসাবসহ চমাে 

আমানতকারীর সাংখ্যা ৭৭.৯৮ লক্ষ উন্নীত করা এবাং ফলশ্রুরতদত চমাে আমানদতর পররমাণ ৪৯৮৬৩ চকাটি োকা হদত 

২৬.৪৯% বৃরদ্ধ কদর ৬৩০৭৩ চকাটি োকায় উন্নীত করা হদয়দছ। সুেমুি কৃরর্ ঋণ রবতরণ এবাং প্রায় শতভাগ আোদয়র 

সাফল্য রদয়দছ। এই সমদয় ২৮২৪৫ চকাটি োকা ববদেরশক চররমট্যান্স সাংগ্রহ করা হদয়দছ। ৩১ রিদসম্বর ২০১৬ তাররখ পর্ ষন্ত 

িারাবারহকভাদব ব্াাংদকর মূলিন পর্ ষাপ্ততার হার (১০.০৩%) স্ট্যান্ডাি ষ পর্ ষাদয় িদর রাখা সম্ভব হদয়দছ। রিরজোল বাাংলাদেশ 

গড়ার লদক্ষয এই সমদয় ব্াাংদকর 721টি শাখাদক (79%) ররদয়ল োইম অনলাইন কার্ ষক্রদম আনয়ন এবাং ব্াাংদকর ওদয়ব 

সাইে আন্তজষারতক মাদনর ও রসরকউর করা হদয়দছ। এই সমদয়র মদে ব্াাংক আইরসএমএরব কর্তষক চবস্ট্ কদপ ষাদরে এযাওয়াি ষ 

ও SAFA এযাওয়াি ষসহ রবরভন্ন এযাওয়াি ষ অজষন কদরদছ। 2015-16 কর বৎসদর রাষ্ট্রায়ত্ব ব্াাংকসমূদহর মদে শীর্ ষ আয়কর 

প্রোনকারী প্ররতষ্ঠাদনর পুরষ্কার অজষন কদরদছ। 
 

 সমস্যা ও েযাদলঞ্জঃ 

 ব্াদসল-৩ এর সাদথ সাংগরত চরদখ মূলিন পর্ ষাপ্ততার হার (CRAR) মানসম্মত পর্ ষাদয় রাখা; 

 অবদলাপনকৃত ঋদণর আোয়সহ চেরণকৃত ঋদণর পররমাণ হ্রাস করা; 

 মামলা রনষ্পরিদত িীরগরত; 

 ব্াাংরকাং চসবা বরিত বৃহৎ জনদগাষ্ঠী ব্াাংরকাং চসবায় অন্তর্ভ ষরিকরণ; 

 পর্ ষাপ্ত আইটি রনরাপিা রবিানসহ তথ্যপ্রযুরি ব্বহাদর সীমাবদ্ধতা; 

 চবসরকারী ব্াাংদকর সাদথ অসম প্ররতদর্ারগতা । 

 

 ভরবষ্যত পররকল্পনাঃ 

 জাতীয় ও আন্তজষারতক পর্ ষাদয় জনতা ব্াাংকদক একটি ব্র্যান্ড রহদসদব প্ররতরষ্ঠত করা; 

 চেরণকৃত ঋদণর পররমাণ হ্রাসকরদণর মােদম চেরণকৃত ঋদণর হার রসাংদগল রিরজদে নারমদয় আনা; 

 কৃরর্ ও এসএমই ঋণ প্রবাহ বৃরদ্ধ; 

 ব্াদসল-৩ এর আদলাদক মূলিন পর্ ষাপ্ততার হার (CRAR) সাংরক্ষণ করা; 

 রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্াাংকগুদলার মদে জনতা ব্াাংদকর অবস্থান শীর্ ষ পর্ ষাদয় িদর রাখা; 

 প্ররতটি শাখায় এবাং বারণরজযকভাদব সম্ভাবনাময় স্থাদন এটিএম বুথ স্থাপন; 

 ব্াাংদকর সকল শাখাদক অনলাইদনর আওতায় আনয়দনর মােদম কম ষেক্ষতা বৃরদ্ধ ও গ্রাহক মান উন্নয়ন; 

 আরথ ষক অন্তর্ভ ষরি কার্ ষক্রম চজারোরকরদণর মােদম েররদ্র ও ক্ষুদ্র জনদগারষ্ঠর চোরদগাড়ায় ব্াাংরকাং চসবা চপৌৌঁদছ চেয়া; 

 মুনাফা অজষদনর মােদম কদপ ষাদরে ট্যাক্স এবাং লভযাাংশ প্রোদনর মােদম সরকাদরর রাজস্ব আয় বৃরদ্ধদত ভূরমকা রাখা । 

 ২০১৭-১৮ অথ ষবছদরর সম্ভাব্ প্রিান অজষনসমূহঃ 

 কৃরর্ ও এসএমই সহ অন্যান্য খাদত ৪২৫০ চকাটি োকা ঋণ রবতরণ; 

 চেরণকৃত ঋদণর পররমাণ ৫২৫০ চকাটি োকার মদে রাখা; 

 চেরণকৃত ঋণ হদত নগে ৬০০ চকাটি োকা ও অবদলাপনকৃত ঋণ হদত ১25 চকাটি োকা আোয়; 

 স্বল্পব্য়ী আমানদতর হার ৪৯% এ উন্নীত করণ; 

 মূলিন সাংরক্ষদণর হার ১০.৬৩% এবাং প্ররভশন সাংরক্ষদণর হার ১০০% রনরিত করণ; 

 নীে মুনাফা ২৫০ চকাটি োকা অজষন; 

 চলাকসানী শাখার সাংখ্যা 64টি চত করমদয় আনা। 
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উপক্রমরণকা (Preamble) 

 

 

জনতা ব্াাংক রলরমদেি-এর প্রারতষ্ঠারনক েক্ষতা বৃরদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জবাবরেরহ চজারোর করা, সুশাসন সাংহতকরণ এবাং 

সম্পদের র্থার্থ ব্বহার রনরিতকরদণর মােদম রূপকল্প ২০২১ এর র্থার্থ বাস্তবায়দনর লদক্ষয- 

 

 

চেয়ারম্যান, পররোলনা পর্ ষে এবাং রসইও এন্ড এমরি, জনতা ব্াাংক রলরমদেি 

 

 

এবাং 

 

 

সরেব, আরথ ষক প্ররতষ্ঠান রবভাগ, অথ ষ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার-এর মদে ২০১৭ সাদলর জুন মাদসর  

18 তাররদখ এই বারর্ ষক কম ষসম্পােন চুরি স্বাক্ষররত হল। 

 

 

এই চুরিদত স্বাক্ষরকারী উভয় পক্ষ রনম্নরলরখত রবর্য়সমূদহ সম্মত হদলনঃ 
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চসকশন-১ 

 

রূপকল্প (Vision) অরভলক্ষয (Mission) চকৌশলগত উদেশ্যসমূহ ও কার্ ষাবরল 

 

১.১: রূপকল্প (Vision): 

বাাংলাদেদশ কার্ ষকরী বারণরজযক ব্াাংক এবাং েরক্ষণ এরশয়ায় একটি শীর্ ষ স্থানীয় ব্াাংদক পররণত হওয়া । 

 

১.২: অরভলক্ষয (Mission): 

মানসম্মত অথ ষননরতক পণ্য ও অরভজ্ঞ ব্বস্থাপক েদলর সমন্বদয় উৎকৃষ্ট গ্রাহক চসবা প্রোন এবাং ব্াাংরকাং এর  

প্ররতটি স্তদর প্রারতষ্ঠারনক সুশাসন রনরিত করা। 

 

১.৩: চকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (Strategic Objectives): 

 

১.৩.১: জনতা ব্াাংক রলরমদেি-এর চকৌশলগত উদেশ্যসমূহ: 

 ঋণ ও অগ্রীম এবাং রবরনদয়াগ সম্প্রসারণ কদর নতুন নতুন উদযািা সৃরষ্টর মােদম ব্াাংদকর আয় বৃরদ্ধকরণ; 
 

 ঋণ মাদনর উন্নয়ন; 

 ব্াাংদকর আরথ ষক অবস্থার উন্নয়ন; 

 ঝৌঁরক হ্রাস ও আরথ ষক রভরি শরিশালীকরণ; 

 ব্াাংদকর আরথ ষক ও প্রশাসরনক শৃঙ্খলা সুসাংহতকরণ; 

 আইরসটি ব্বহাদরর মােদম কম ষেক্ষতা বৃরদ্ধ ও গ্রাহক চসবার মান উন্নয়ন এবাং সারব ষক রনরাপিা চজারোর। 
 

 

১.৩.২  আবরশ্যক চকৌশলগত উদেশ্যসমূহ:  

 েক্ষতার সাদথ বারর্ ষক কম ষসম্পােন চুরি বাস্তবায়ন; 

 েক্ষতা ও বনরতকতার উন্নয়ন; 

 তথ্য অরিকার ও স্ব-প্রদণারেত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন; 

 কার্ ষপদ্ধরত ও চসবার মান উন্নয়ন; 

 কম ষ পররদবশ উন্নয়ন; 

 আরথ ষক ব্বস্থাপনার উন্নয়ন । 

 

১.৪: কার্ ষাবরল (Functions): 

 রবরভন্ন িরদণর আমানত সাংগ্রহ ও রিদপারজে স্কীম োলু করা; 

 ক্ষুদ্র, এসএমই, কৃরর্, রশল্প ও অন্যান্য নানারবি বারণরজযক ঋণ প্রোন; 

 প্রবাসীদের চররমট্যান্স আহরণ করা; 

 আমোনী ও রপ্তানী বারণদজয অথ ষায়ন ও সহায়তা করা; 

 সরকাদরর সামারজক রনরাপিা চবষ্টনীর কার্ ষক্রম র্থাঃ বয়স্ক ভাতা, রবিবা ভাতা ইতযারে রবতরণসহ 

অন্যান্য কার্ ষক্রদম সহদর্ারগতা প্রোন; 

 সরকার রনদে ষরশত অন্যান্য নানারবি কার্ ষক্রম পররোলনা। 
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চসকশন-২ 

জনতা ব্াাংক রলরমদেি-এর  রবরভন্ন কার্ ষক্রদমর চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact) 

          

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব 

(Outcome/Impact) 

কম ষসম্পােন সূেকসমূহ 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত অজষন 
লক্ষযমাত্রা 

২০১৭-১৮ 

প্রদক্ষপণ রনি ষাররত লক্ষযমাত্রা অজষদনর 

চক্ষদত্র  োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

কার্ ষালয়সমূদহর নাম 

উপািসূত্র 

(Source of 

Data) ২০১৫-১৬ 
২০১৬-১৭ 

(সামরয়ক) 
২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

ব্াাংদকর আরথ ষক অবস্থার উন্নয়ন নীে মুনাফা চকাটি োকা (২৮৯) ২০০ ২৫০ ২৭৫ ৩০০ 

জনতা ব্াাংক রলরমদেি প্রিান 

কার্ ষালয়, রিরভশনাল অরফস, 

এররয়া অরফস এবাং মাঠ 

পর্ ষাদয়র অরফসসমূহ 

এমআইএস,  অি ষ-

বারর্ ষক ও বারর্ ষক 

প্ররতদবেন 

ব্াাংরকাং খাদত আরথ ষক অন্তর্ভ ষরি বৃরদ্ধ গ্রাহদকর সাংখ্যা (ক্রমপুরঞ্জর্ভত) লক্ষ ৭৮.০২ ৮০ ৮১ ৮১.৫ ৮২ 

জনতা ব্াাংক রলরমদেি প্রিান 

কার্ ষালয়, রিরভশনাল অরফস, 

এররয়া অরফস এবাং মাঠ 

পর্ ষাদয়র অরফসসমূহ 

এমআইএস,  অি ষ-

বারর্ ষক ও বারর্ ষক 

প্ররতদবেন 

ব্াাংদকর ঋদণর মান উন্নয়ন চেরণকৃত ঋদণর হার % ১৫.৭৬ ১৪.৭৩ 12.70 ১0.50 9.50 

জনতা ব্াাংক রলরমদেি প্রিান 

কার্ ষালয়, রিরভশনাল অরফস, 

এররয়া অরফস এবাং মাঠ 

পর্ ষাদয়র অরফসসমূহ 

এমআইএস,  অি ষ-

বারর্ ষক ও বারর্ ষক 

প্ররতদবেন 
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চসকশন-৩ 

ক. চকৌশলগত উদেশ্য, অগ্রারিকার, কার্ ষক্রম, কম ষসম্পােন সূেক এবাং লক্ষযমাত্রাসমূহ (চমাে মান - ৮০) 

 

চকৌশলগতউদেশ্য 

(Strategic 

Objetive) 

চকৌশলগত 

উদেদশ্যর মান 

(Weight 

of 

Strategi

c 

Objetive) 

কার্ ষক্রম (Activities) কম ষসম্পােন সূেক 

(Performanc

e Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম ষসম্পােন 

সূেদকর মান 

(Weight of 

Performa

nce 

Indicators) 

প্রকৃত অজষন  লক্ষযমাত্রা/রনণ ষায়ক ২০১৭-১৮ (Target/Criteria 

Value for FY 2017-18) 

প্রদক্ষপণ 

(Proje

ction) 

২০১৮-১৯ 

প্রদক্ষপণ 

(Proj

ectio

n) 

২০১৯-

২০ 

২০১৫-২০১৬ ২০১৬-১৭ 

(সামরয়ক) 

অসািারণ অরত 

উিম 

উিম েলরত 

মান 

েলরত 

মাদনর 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

সাংরিষ্ট েপ্তর/সাংস্থার চকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (চমাে মান ৭০) 

[১] ঋণ ও অগ্রীম 

রবতরণ ও অন্যান্য 

রবরনদয়াদগর মােদম 

ব্াাংদকর আয় 

বৃরদ্ধকরণ 

 

 

১8 

[১.১] কৃরর্ ঋণরবতরণ রবতরণকৃত কৃরর্ ঋণ চকাটি োকা ৬ ৭৪৫ 752 750 ৭৪৮ ৭৪৭ ৭৪6 ৭৪৫ ৭55 76০ 

[১.২] এসএমই ঋণ রবতরণ 
রবতরণকৃত এসএমই 

ঋণ 
চকাটি োকা 6 ১৫০০ ৩২০০ ৩৫00 ৩৪০০ ৩৩০০ ৩২৫০ 3২২৫ ৩৮০০ ৪০০০ 

[১.৩] অন্যান্য রবরনদয়াগ 
অন্যান্য রবরনদয়াগকৃত 

অথ ষ 
চকাটি োকা 6 ২৭১২ 2500 2600 ২৫৫০ ২৫০০ ২৪৫০ ২৪০০ 28০০ ৩0০০ 

 চমাে  চকাটি োকা  4957 6452 6850 6698 6547 6446 6370 7355 7760 

[২] ব্াাংদকর নন-

পারফররমাং ঋণ 

যুরিসঙ্গত পর্ ষাদয় 

রাখা 

 

 

১৫ 

[২.১] চেরণকৃত ঋদণর হার হ্রাস চেরণকৃত ঋদণর রস্থরত চকাটি োকা ৪ ৫৯৩৪ ৫৫00 ৫2৫0 ৫300 ৫350 5400 5450 ৫০0০ ৪৮০০ 

[২.২] চেরণকৃত ঋণ হদত নগে 

আোয় 
আোয়কৃত অথ ষ চকাটি োকা ৬ ৪২২ 355 600 ৫৭৫ ৫৫০ ৫২৫ ৫০০ ৭0০ ৮০০ 

[২.৩] অবদলাপনকৃত ঋণ হদত 

নগে আোয় 
আোয়কৃত অথ ষ চকাটি োকা ৫ ৮৯ 100 125 ১২০ ১১৫ ১১০ ১০০ ১৫০ ১৬০ 

[৩] ব্াাংদকর আরথ ষক 

অবস্থার সারব ষক 

উন্নয়ন 

 

 

 

 

১5 

[৩.১] স্বল্পব্য়ী আমানদতর হার 

বৃরদ্ধ 

স্বল্পব্য়ী আমানদতর 

হার 
% 4 ৪৪.৮৯ 48 49 ৪৮ ৪৭.৭ ৪৭.৬ ৪৭.৫ 50 50 

[৩.২] পররোলন মুনাফা অজষন 
অজষনকৃত পররোলন 

মুনাফা 
চকাটি োকা 4 ৮৬৩ 950 1000 ৯৯০ ৯৮০ ৯৭০ ৯৬০ ১১০০ ১২০০ 

[৩.৩] অসমরম্বত র্ভরি 

(entry) সমন্বয়করণ 

সমন্বয়কৃত  

(entry) র্ভরি 
% 4 ৮২ 57 65 ৬৪ ৬2 ৬0 58 ৭০ ৮০ 

[৩.৪] চলাকসানী শাখার সাংখ্যা 

হ্রাস 
চলাকসানী শাখা সাংখ্যা 3 ৭৪ 7০ 64 65 66 67 68 55 45 

[৪] ঝৌঁরক হ্রাস ও 

আরথ ষক রভরি 

শরিশালীকরণ 

১২ 

[৪.১] মূলিন সাংরক্ষদণর হার সাংররক্ষত মূলিন % ৬ ৮.২৮ 10.10 10.63 ১০.৬২ ১০.৬ ১০.৫৫ ১০.৫ ১1.25 ১2.50 

[৪.২] প্ররভশন সাংরক্ষদণর হার সাংররক্ষত প্ররভশন % ৬ ১০০ 100 100 ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০ 

[৫] ব্াাংদক আরথ ষক 

ও প্রশাসরনক শৃাংখলা 

সুসাংহতকরণ 

 

১০ 

[৫.১] রীে মামলা রনষ্পরি রনষ্পরিকৃত মামলা সাংখ্যা ৩ ১৬৫ 102 40 ৩7 ৩5 ৩3 ৩0 50 ৬০ 

[৫.২] অথ ষ ঋণ ও অন্যান্য 

মামলা রনষ্পরি 
রনষ্পরিকৃত মামলা 

সাংখ্যা 
৪ ২২১৯ 1388 1550 ১৫০০ ১৪৫০ ১৪০০ ১৩৫০ ১7০০ ১9০০ 

[৫.৩] রবভাগীয় মামলা রনষ্পরি রনষ্পরিকৃত মামলা সাংখ্যা ৩ ৮৭ 85 60 ৫৮ ৫৬ ৫৪ ৫১ 7০ 8০ 
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চকৌশলগতউদেশ্য 

(Strategic 

Objetive) 

চকৌশলগত 

উদেদশ্যর মান 

(Weight 

of 

Strategi

c 

Objetive) 

কার্ ষক্রম (Activities) কম ষসম্পােন সূেক 

(Performanc

e Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম ষসম্পােন 

সূেদকর মান 

(Weight of 

Performa

nce 

Indicators) 

প্রকৃত অজষন  লক্ষযমাত্রা/রনণ ষায়ক ২০১৭-১৮ (Target/Criteria 

Value for FY 2017-18) 

প্রদক্ষপণ 

(Proje

ction) 

২০১৮-১৯ 

প্রদক্ষপণ 

(Proj

ectio

n) 

২০১৯-

২০ 

২০১৫-২০১৬ ২০১৬-১৭ 

(সামরয়ক) 

অসািারণ অরত 

উিম 

উিম েলরত 

মান 

েলরত 

মাদনর 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

রিরজোলাইদজশন/অনলাইনদসবা/রনরাপিাব্বস্থা/অন্যান্য (চমাে মান ১০) 

[৬] আইরসটি 

ব্বহাদরর মােদম 

কম ষেক্ষতা বৃরদ্ধ ও 

গ্রাহক চসবার মান 

উন্নয়ন এবাং সারব ষক 

রনরাপিা চজারোর 

১০ 

[৬.১] গ্রাহকদক চিরবে/চক্ররিে 

চলনদেন ও ব্াদলন্স 

কনফারদমশন-এর এসএমএস 

এলাে ষ প্রোন 

বাস্তবায়নকৃত শাখা 

(পুরঞ্জর্ভত) 
সাংখ্যা ৪ 0 10 200 150 100 50 20 500 700 

[৬.২] RTGS বাস্তবায়ন 
বাস্তবায়নকৃত শাখা 

(পুরঞ্জর্ভত) 

সাংখ্যা 
3 4 4 50 40 30 20 10 150 200 

[৬.৩] ATM বুথ োলুকরণ  
োলুকৃত বুথ 

(পুরঞ্জর্ভত) 

সাংখ্যা 
3 ৩৯ ৫২ 70 65 60 55 ৫৩ 80 90 
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সংয োজনী-১ 

 

শব্দসংযেপ (Acronyms) 

 

 

এসএমই = স্মল এন্ড মমমিয়োম এন্টোরপ্রোইজ 

আইমসএমএমি= মি ইন্সটিটিউট অি কস্ট এন্ড ম্যোযনজযমন্ট অযোকোউন্টযোন্টস্ িোংলোযিশ 

এসএমএস= শট ট ম্যোযসজ সোমভ টস 

SAFA= South Asian Federation of Accountants 

CRAR= Capital to Risk-Weighted Asset Ratio 

APA=Annual Performance Agreement 

RTGS= Real Time Gross Settlement 

ATM= Automated Teller Machine 

BASEL-III= International regulatory framework for Banks (Third Basel 

Accord) developed by the Basel Committee on Banks’ 

Supervision (BCBS) 
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সংয োজনী- ২: কম টসম্পোিন সূচকসমূহ, িোস্তিোয়নকোরী এিং পমরমোপ পদ্ধমি-এর মিিরণ 

ক্র: 

নং 

কো টক্রম কম টসম্পোিন সূচক মিিরণ িোস্তিোয়নকোরী ইউমনট পমরমোপ পদ্ধমি এিং 

উপোত্ত সূত্র 

সোধোরণ 

মন্তব্য 

১ কৃমি ঋণ মিিরণ 
মিিরণকৃি ঋণ ও অগ্রীম 

৭৫0 ককোটি টোকো কৃমি ঋণ মিিরণ 

জনিো ব্যোংক মলমমযটি প্রধোন 

কো টোলয়, মিমভশনোল অমিস, এমরয়ো 

অমিস এিং মোঠ প টোযয়র শোখোসমূহ 

ককোটি টোকো 

 

২ এসএমই ঋণ মিিরণ 35০০ ককোটি টোকো এসএমএই ঋণ মিিরণ ঐ ককোটি টোকো 

৩ অন্যোন্য মিমনযয়োগ ২৬০০ ককোটি টোকো ঋণ মিিরণ ঐ ককোটি টোকো 

৪ কেণীকৃি ঋযণর পমরমোণ হ্রোস কেণীকৃি ঋযণর মিমি কেণীকৃি ঋণ জুন ২০১৮ এর মযে ৫২৫০ ককোটি টোকোয় নোমমযয় আনো ঐ ককোটি টোকো 

৫ কেণীকৃি ঋণ হযি নগি আিোয় 
আিোয়কৃি ঋণ 

কেণীকৃি ঋণ হযি জুন ২০১৮ এর মযে ৬০০ ককোটি টোকো নগি আিোয় ঐ ককোটি টোকো 

৬ অিযলোপনকৃি ঋণ হযি আিোয় অিযলোপনকৃি ঋণ হযি জুন ২০১৮ এর মযে ১২৫ ককোটি টোকো নগি আিোয় ঐ ককোটি টোকো 

৭ স্বল্পব্যয়ী আমোনযির হোর বৃমদ্ধ আমোনযির হোর জুন ২০১৮ এর মযে স্বল্পব্যয়ী  আমোনি কমোট আমোনযির ৪৯% এ উন্নীিকরণ ঐ 
কমোট আমোনযির মযে স্বল্পব্যয়ী 

আমোনযির শিকরো হোর 

৮ পমরচোলন মুনোিো অজটন অজটনকৃি পমরচোলন মুনোিো  জুন ২০১৮ এর মযে ১০০০ ককোটি টোকোয় পমরচোলন মুনোিো  অজটন করো ঐ ককোটি টোকো 

৯ 

অসমমিি ভুমি (entry) 

সমিয়করণ (দুই িছর ও িদুদ্ধট 

কিমিট এমি) 

সমিয়কৃি ভুমি )entry( 
জুন ২০১৮ এর মযে দুই িছর ও িদুদ্ধট সমযয়র ৬৫% কিমিট অসমমিি ভুমি 

(entry) সমিয়করণ 
ঐ 

অসমমিি ভুমি (entry) 

সমিযয়র শিকরো হোর 

১০ কলোকসোনী শোখোর সংখ্যো হ্রোস কলোকসোনী শোখো জুন ২০১৮ এর মযে কলোকসোনী শোখোর সংখ্যো ৬৪টি এ কমমযয় আনো ঐ সংখ্যো 

১১ মূলধন সংরেযণর হোর সংরমেি মূলধন  জুন ২০১৮ এর মযে সংরমেি মূলধযনর হোর ১০.৬৩% িজোয় রোখো ঐ 
Basel-III অনুসোযর মূলধন 

সংরেযণর শিকরো হোর 

১২ প্রমভশন  সংরেযণর হোর সংরমেি প্রমভশন জুন ২০১৮ এর মযে সংরমেি প্রমভশযনর হোর ১০০% িজোয় রোখো ঐ 
প্রমভশনসংরেযণর শিকরো 

হোর 

১৩ রীট মোমলো মনষ্পমত্ত মনষ্পমত্তকৃি মোমলো জুন ২০১৮ এর মযে ৪০টি রীট মোমলো মনষ্পমত্ত করো  ঐ সংখ্যো 

১৪ অর্ ট ঋণ ও অন্যোন্য মোমলো মনষ্পমত্ত মনষ্পমত্তকৃি মোমলো জুন ২০১৮ এর মযে ১৫৫০টি অর্ ট ঋণ ও অন্যোন্য মোমলো মনষ্পমত্ত করো  ঐ সংখ্যো 

১৫ মিভোগীয় মোমলো মনষ্পমত্ত মনষ্পমত্তকৃি মোমলো জুন ২০১৮ এর মযে ৬০টি মিভোগীয় মোমলো মনষ্পমত্ত করো  ঐ সংখ্যো 

১৬ 

গ্রোহকযক কিমিট/কক্রমিট কলনযিন ও 

ব্যোযলন্স কনিোরযমশন-এর 

এসএমএস এলোট ট প্রিোন 

িোস্তিোয়নকৃি শোখো 
জুন ২০১৮ এর মযে 2০০টি শোখোয় গ্রোহযকর চোমহিোনু োয়ী কিমিট/কক্রমিট কলনযিন 

ও ব্যোযলন্স কনিোরযমশন এর এসএমএস এলোট ট প্রিোন ব্যস্তিোয়ন করো 
ঐ 

সংখ্যো 

১৭ RTGS বাস্তবায়ন িোস্তিোয়নকৃি শোখো জুন ২০১৮ এর মযে 5০ শোখোয় RTGS বাস্তবায়ন ঐ সাংখ্যা 

১৮ ATM বুর্ চোলুকরণ চলুকৃি বুযর্র সংখ্যো জুন ২০১৮ এর মযে চলমোন বুযর্র সংখ্যো 70টি কি উন্নীিকরণ ঐ সাংখ্যা 
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সংয োজনী ৩: 

অন্য মন্ত্রনোলয়/মিভোগ/িপ্তর/সংিোর মনকট সুমনমি টষ্ট কম টসম্পোিন চোমহিোসমূহ 

 

প্রমিষ্ঠোযনর 

নোম 

সংমিষ্ট 

কো টক্রম 

কম টসম্পোিন 

সূচক 

উি প্রমিষ্ঠোযনর মনকট 

চোমহিো/প্রিযোশো 

চোমহিো/প্রিযোশোর ক ৌমিকিো প্রিযোশো পূরণ নো হযল সম্ভোব্য প্রভোি 

িোংলোযিশ 

ব্যোংক 

জনিল 

মনযয়োগ 

জনিযলর 

সংখ্যো 

চোমহিোর কপ্রমেযি স্বল্পিম 

সমযয়র মযে জনিল মনযয়োযগর 

কো টক্রম সম্পন্ন করো। 

অর্ ট মন্ত্রণোলযয়র ব্যোংক ও আমর্ টক প্রমিষ্ঠোন মিভোযগর প্রজ্ঞোপণ 

নং৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০১২.১৫-৫২৭ িোমরখ ২১/০৯/২০১৫ 

অনু োয়ী ব্যোংযকর জনিল িোংলোযিশ ব্যোংযকর ব্যোংকোস ট 

মসযলকশন কমমটি-এর মোেযম সম্পন্ন করযি হয়। 

 র্োসমযয় মনযয়োগ কো টক্রম সম্পন্ন নো হযল 

জনিযলর স্বল্পিোযহতু দিনমিন কোযজ মিঘ্ন সৃমষ্ট 

হযি এিং িলশ্রুমিযি লেযমোত্রো অজটন িোধোগ্রি 

হযি। 

 

 


