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গণজাতী বাংলােদশ সরকার

বাপনা পিরচালক এ িসইও, জনতা াংক িলিমেটড
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বািষ ক কম সাদন ি
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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:

জনতা াংক িলিমেটড রাীয় মািলকানাধীন িতীয় হম বািণিজক াংক িহেসেব াংিকং কায েম তা ও জবাবিদিহতা
িনিতকরণ এবং িগত সবা িনিত করার মােম িডিজটাল বাংলােদশ গড়ার তেয় আিথ ক অ িলক কায পিরিধ সসারেণর
চা  চািলেয়  যাে।  িবগত  িতন  বছের  ঋণ  ও  অিেমর  পিরমাণ  ৫৩,৩৭০  কা  টাকা  হেত  ৬৯,৯৬৫  কা  টাকায়  উীত  করা  হেয়েছ।
আিথ ক অ ি কায ম সসারেণর লে ল াংিকং ও ষেকর দশ টাকার িহসাবসহ মাট আমানতকারীর সংা ৯৪,০০,০৯৪ েত
উীত হেয়েছ এবং ফলিতেত মাট আমানেতর পিরমাণ ৬৭,৫৫৪ কা টাকা হেত ১০১,৬২০ কা টাকায় ি পেয়েছ। দ িষ ঋণ
িবতরণ  এবং  আদােয়র  ায়  শতভাগ  সাফ  রেয়েছ।  িডিজটাল  বাংলােদশ  গড়ার  লে  এই  সমেয়  াংেকর  সব  শাখােক  িরেয়ল  টাইম
অনলাইন কায েম আনয়ন এবং াংেকর ওেয়ব সাইট আজািতক মােনর ও িসিকউর করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

বতমােন জনতা াংক িলিমেটড এর খলািপ ঋেণর পিরমান অিধক হওয়ায় ােসল-৩ এর সােথ সংগিত রেখ লধন পয াতার হার
(CRAR) মানসত পয ােয় রাখা সব হয়িন। বসরকারী াংেকর সােথ অসম িতেযািগতা, মামলা িনিেত ধীরগিত, খলাপী ঋণ
ি াংেকর ধান সমা িহেসেব িচিত হেয়েছ। কেরানা ভাইরাস (কািভড-১৯) মহামারীেত অবেলাপনত ঋেণর আদায়সহ িণত
ঋেণর পিরমাণ াস করা, াংিকং সবা বিত হৎ জনেগাীেক াংিকং সবায় অ িকরণ, মাবাইল/ইারেনট াংিকং এর মােম
াংিকং সবা দান, পিরচালন নাফা িসহ াংিকং পিতেক আিনকায়ন করা জনতা াংেকর সামেন বড় চােল ।

ভিবৎ পিরকনা:

টকসই উয়ন লমাা (SDGs) অজন ও িডিজটাল বাংলােদশ িবিনম ােণ জনতা াংক িলিমেটড বশিক পিরকনা হণ কেরেছ ।
যার মে রেয়েছ: আিথ ক অ ি কায ম জারদারকরেণর মােম দির ও  জনেগাির দারেগাড়ায় াংিকং সবা পৗঁেছ দয়া, িষ
ও এসএমই ঋণ বাহ ি, াংেকর সকল শাখােক অনলাইেনর আওতায় আনয়েনর মােম কম দতা ি ও াহক মান উয়ন, নাফা
অজেনর মােম কেপ ােরট া দােনর ারা সরকােরর রাজ আয় িেত িমকা রাখা, িত শাখায় এবং বািণিজকভােব সাবনাময়
ােন এএম থ াপন, িসএসআেরর কায কর বহার িনিত করার মােম SDGs অজেন ণ  িমকা পালন করা। এছাড়াও
াংেকর আিথ ক অবা শিশালী করার িনিমে িণত ঋেণর পিরমাণ াসকরেণর মােম িণত ঋেণর হার িসংেগল িডিজেট
নািমেয় আনা, ােসল-৩ এর আেলােক লধন পয াতার হার (CRAR) সংরণ করা, রাীয় মািলকানাধীন াংকেলার মে জনতা
াংেকর অবান শীষ  পয ােয় উীত করা, জাতীয় ও আজািতক পয ােয় জনতা াংকেক এক া িহেসেব িতিত করা ।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

িষ, এসএমই ও িশ খােত ৫,৪৫০ কা টাকা ঋণ িবতরণ;
ণীত ঋেণর পিরমাণ ১২,০০০ কা টাকার মে রাখা;
ণীত ঋণ হেত নগদ ৩০০ কা টাকা ও অবেলাপনত ঋণ হেত ৪০ কা টাকা আদায়;
য়ী আমানেতর হার ৪৫% এ উীত করণ;
লধন সংরেণর হার ১০% এর অিধক এবং িভশন সংরেণর হার ১০০% িনিত করণ;
নীট নাফা ৫০ কা টাকা অজন;
লাকসানী শাখার সংা ৫০েত নািমেয় আনা;
নারী উোােদর মে ৪০ কা টাকা এসএমই ঋণ িবতরণ।
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া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 এ িসইও, জনতা াংক িলিমেটড

এবং

সিচব, আিথ ক িতান িবভাগ, অথ  মণালয়-এর মে ২০২২ সােলর ................. মােসর
................. 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)

বাংলােদেশ কায করী বািণিজক াংক এবং দিণ এিশয়ায় এক শীষ  ানীয় াংেক পিরণত হওয়া ।

১.২ অিভল (Mission)
মানসত অথ ৈনিতক প ও অিভ বাপক দেলর সমেয় উৎ াহক সবা দান এবং াংিকং এর
িত ের ািতািনক শাসন িনিত করা।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. ঋণ ও অিম িবতরণ এবং অা িবিনেয়ােগর মােম াংেকর আয় িকরণ;
২. াংেকর নন-পারফরিমং ঋণ সোষজনক পয ােয় রাখা এবং িতােনর আিথ ক অবার সািব ক উয়ন;
৩. িঁক াস ও আিথ ক িভি শিশালীকরণসহ িতােনর আিথ ক ও শাসিনক লা সংহতকরণ;
৪. িডিজটাল বাংলােদশ িবিনম ােণ িডিজটাল াংিকং কায ম সসারণ এবং আইিস বহােরর মােম কম দতা ি
ও াহক সবার মান উয়ন এবং সািব ক িনরাপা জারদার এবং
৫. নারী উোােদর ঋণ িবধা দােনর মােম নারীর মতায়ন এবং সামািজক িনরাপা িকরণ।

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. িবিভ ধরেণর আমানত সংহ ও িডেপািজট ীম চা করা;
২. বাসীেদর রিমা আহরণ করা;
৩. , এসএমই, িষ, িশ ও অা নানািবধ বািণিজক ঋণ দান;
৪. ীণ াংিকং সংা ঋণ কায ম;
৫. আমদানী ও রানী বািণেজ অথ ায়ন ও সহায়তা করা;
৬. সরকােরর সামািজক িনরাপা বনীর কায ম যথাঃ বয় ভাতা, িবধবা ভাতা, িতবী ভাতা ইতািদ িবতরণসহ
অা কায েম সহেযািগতা দান এবং
৭. সরকার িনেদ িশত অা নানািবধ কায ম পিরচালনা।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব
কম সাদন
চকসহ

একক
ত অজন
২০২০-২১

ত অজন*
২০২১-২২

লমাা
২০২২-২৩

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২৩-২০২৪ ২০২৪-২০২৫

[১] াংিকং খােত আিথ ক
অ ি ি

াহেকর সংা
(মিত)

ল জন ৯৪.৯২ ৯৮.৮২ ৯২ ৯৪ ৯৬
জনতা াংক িলিমেটড, বাংলােদশ াংক এবং অথ 
মণালেয়র আিথ ক িতান িবভাগ

এমআইএস, অধ -বািষ ক ও
বািষ ক িতেবদন

[২] াংেকর আিথ ক অবার
উয়ন

নীট নাফা
কা
টাকা

৪০ ৪৫ ৫০ ৫২ ৫৪
জনতা াংক িলিমেটড, বাংলােদশ াংক এবং অথ 
মণালেয়র আিথ ক িতান িবভাগ

এমআইএস, অধ -বািষ ক ও
বািষ ক িতেবদন

[৩] াংেকর ঋেণর মান উয়ন ণীত ঋেণর হার % ২২.৫২ ১৭.৩৫ ১৭ ১৬ ১৫
জনতা াংক িলিমেটড, বাংলােদশ াংক এবং অথ 
মণালেয়র আিথ ক িতান িবভাগ

এমআইএস, অধ -বািষ ক ও
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

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

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

১৮

[১.১] িষ ঋণ িবতরণ
ও আদায়

[১.১.১]
িবতরণত
িষঋণ

সমি
কা
টাকা

৩ ৮৭৯.৪৪ ৫৪৩.৫ ৭৫০ ৭৪০ ৭৩০ ৭২০ ৭১০ ৭৬০ ৭৭০

[১.১.২]
আদায়ত
িষঋণ

সমি
কা
টাকা

৩ ৭২৯.২১ ৫০৪.২৪ ৪৬০ ৪৪০ ৪২০ ৪০০ ৩৮০ ৫০০ ৫২০

[১.২] এসএমই ঋণ
িবতরণ ও আদায়

[১.২.১]
িবতরণত
এসএমই ঋণ

সমি
কা
টাকা

২ ৩৭৭১.৭১ ২৯৩০.০৫ ৩৩৯৫ ৩৩২০ ৩২৪৫ ৩১৭০ ৩১০০ ৩৬০০ ৩৭০০

[১.২.২]
আদায়ত
এসএমই ঋণ

সমি
কা
টাকা

২ ১৬৩৪.৩৪ ১৮২০ ১৭৯৫ ১৭১০ ১৬২৫ ১৫৪০ ১৪৫০ ১৯৫০ ২০৫০

[১.৩] িশ ঋণ িবতরণ
ও আদায়

[১.৩.১]
িবতরণত িশ
ঋণ

সমি
কা
টাকা

২ ১২০০ ১১৫০ ১১০০ ১০৫০ ১০০০ ১৩০০ ১৪০০

[১.৩.২]
আদায়ত িশ
ঋণ

সমি
কা
টাকা

২ ৬০০ ৫৫০ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৭০০ ৮০০

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

[১.৪.১] অা
িবিনেয়াগত
অথ 

মিত
কা
টাকা

৪ ২৫৬০৯.৩৩ ৩২৭১৯.২৯ ১৯০০০ ১৮০০০ ১৭০০০ ১৬০০০ ১৫০০০ ২০০০০ ২১০০০



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২২, ২০২২ ২০:৫০ া: ৯ ণ তািরখ: হিতবার, িডেসর ০৮, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২] াংেকর নন-
পারফরিমং ঋণ
সোষজনক পয ােয়
রাখা এবং
িতােনর আিথ ক
অবার সািব ক
উয়ন;

১৬
[২.১] িণত ঋেণর
পিরমাণ াস ও নগদ
আদায়

[২.১.১] িণত
ঋেণর িিত

মিত
কা
টাকা

২ ১৪৪৩৪.১৫ ১২০০০ ১২০০০ ১২৫০০ ১৩০০০ ১৩৫০০ ১৪০০০ ১১৫০০ ১১০০০

[২.১.২]
আদায়ত অথ 

সমি
কা
টাকা

২ ৩০৩.২৭ ২১২.৭৪ ৩০০ ২৮০ ২৬০ ২৪০ ২২০ ৩৫০ ৪০০

[২.২] অবেলাপনত
ঋেণর পিরমাণ াস ও
নগদ আদায়

[২.২.১]
অবেলাপনত
ঋেণর িিত

মিত
কা
টাকা

২ ৩৪৮৯.৫০ ৩৩৯০.৭৪ ৩৩৫০ ৩৪০০ ৩৪৫০ ৩৫০০ ৩৫৫০ ৩৩০০ ৩২০০

[২.২.২]
আদায়ত অথ 

সমি
কা
টাকা

২ ৫৩.৮ ৮৬.২৯ ৪০ ৩৮ ৩৬ ৩৪ ৩২ ৪৫ ৫০

[২.৩] য়ী
আমানেতর হার ি ও
পিরচালন নাফা অজন

[২.৩.১] য়ী
আমানেতর হার

মিত % ২ ৫৫.১০ ৪৩.৬২ ৪৫ ৪৪ ৪৩ ৪২ ৪১ ৪৬ ৪৭

[২.৩.২]
অজনত
পিরচালন নাফা

মিত
কা
টাকা

২ ১২৭১.৮২ ৮৮৫.২১ ৯৫০ ৯০০ ৮৫০ ৮০০ ৭৫০ ১০০০ ১০৫০

[২.৪] আঃশাখা
লনেদন সময়করণ ও
লাকসানী শাখার
সংা াস

[২.৪.১]
সময়ত এি

মিত % ২ ৬৭.৪৫ ৮৪.৬৮ ৬০ ৫৮ ৫৬ ৫৪ ৫২ ৬২ ৬৪

[২.৪.২]
লাকসানী শাখার
িিত

মিত
কা
টাকা

২ ৫৪ ৪৮ ৫০ ৫২ ৫৪ ৫৬ ৫৮ ৪৮ ৪৬



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২২, ২০২২ ২০:৫০ া: ১০ ণ তািরখ: হিতবার, িডেসর ০৮, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৩] িঁক াস ও
আিথ ক িভি
শিশালীকরণসহ
িতােনর আিথ ক
ও শাসিনক
লা
সংহতকরণ;

১৪

[৩.১] লধন
সংরেণর হার
িকরণ ও িভশন
সংরণ

[৩.১.১]
সংরিত লধন

মিত % ৩ ১০.০৫ ৩.৮২ ১০ ৯.৫০ ৯.০০ ৮.৫০ ৮.০০ ১০.০৫ ১০.১০

[৩.১.২]
সংরিত
িভশন

মিত % ৩ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[৩.২] মামলা
িনিকরণ

[৩.২.১]
িনিত
অথ ঋণ মামলার
সংা

সমি সংা ৩ ২৩৩ ১৬৪ ১৫০ ১৪০ ১৩০ ১২০ ১১০ ১৬০ ১৭০

[৩.২.২]
িনিত
িবভাগীয় ও
অা মামলার
সংা

সমি সংা ৩ ১১৭৬ ৬৫৫ ৮০০ ৭৮০ ৭৬০ ৭৪০ ৭২০ ৮২০ ৮৪০

[৩.২.৩]
িনিত িরট
মামলার সংা

সমি সংা ২ ৮২ ৩১ ৪০ ৩৮ ৩৬ ৩৪ ৩২ ৪২ ৪৪



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২২, ২০২২ ২০:৫০ া: ১১ ণ তািরখ: হিতবার, িডেসর ০৮, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

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

১২

[৪.১] কাশেলস
ানেজকশন িকরণ

[৪.১.১]
RTGS এ
লনেদনত
অেথ র পিরমাণ

সমি
কা
টাকা

৪ ২৭০৫৬.৮ ৮৯৫৫০.১৮ ৯০০০০ ৮৫০০০ ৮০০০০ ৭৫০০০ ৭০০০০ ৯৫০০০ ১০০০০০

[৪.১.২] ডিবট ও
িডট কােড র
নন াহক
সংা

সমি সংা ৪ ৯৭৫০ ১২৫০০ ১০০০০ ৯৮০০ ৯৬০০ ৯৪০০ ৯২০০ ১০২০০ ১০৪০০

[৪.২] মাবাইল
িফািয়াল সািভ স
চাকরণ (মাবাইল
াংিকং অথবা
ইারেনট াংিকং)

[৪.২.১]
ইারেনট
াংিকং
চাকরণ

তািরখ তািরখ ৪ ৩০.০৬.২৩

[৫] নারী
উোােদর ঋণ
িবধা দােনর
মােম নারীর
মতায়ন এবং
সামািজক িনরাপা
িকরণ।

১০
[৫.১] নারী
উোােদর মে
এসএমই ঋণ িবতরণ

[৫.১.১] নন
উোার সংা

সমি সংা ৪ ১৭১৭ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০ ১১০০ ১২০০

[৫.১.২]
আদায়ত ঋেণর
পিরমাণ

সমি
কা
টাকা

৪ ৩৩.৩৩ ২০.৩৪ ১৭ ১৬ ১৫ ১৪ ১৩ ১৮ ১৯

[৫.১.৩]
িবতরণত ঋেণর
পিরমাণ

সমি
কা
টাকা

২ ২০৭৭ ৩২.২৩ ৪০ ৩৮ ৩৬ ৩৪ ৩২ ৪২ ৪৪



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২২, ২০২২ ২০:৫০ া: ১২ ণ তািরখ: হিতবার, িডেসর ০৮, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

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





ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২২, ২০২২ ২০:৫০ া: ১৪ ণ তািরখ: হিতবার, িডেসর ০৮, ২০২২

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ APA Annual Performance Agreement

২ ATM Automated Teller Machine

৩ BB Bangladesh Bank

৪ FID Financial Institutions Division

৫ MoU Memorandum of Understanding

৬ NIS National Integrity Strategy

৭ RTGS Real Time Gross Settlement

৮ SDG Sustainable Development Goals
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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] িষ ঋণ িবতরণ ও আদায়
[১.১.১] িবতরণত িষঋণ

িরেটইল কামার িডপাট েম-৩, িরেটইল কামার িডপাট েম-৪ এবং
সংি শাখা

সংি িডপাট েমসেহর িতেবদেনর কিপ

[১.১.২] আদায়ত িষঋণ
িরেটইল কামার িডপাট েম-৩, িরেটইল কামার িডপাট েম-৪ এবং
সংি শাখা

সংি িডপাট েমসেহর িতেবদেনর কিপ

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

এসএমই িডপাট েম, িরেটইল কামার িডপাট েম-১, িরেটইল কামার
িডপাট েম-২ এবং সংি শাখা

সংি িডপাট েমসেহর িতেবদেনর কিপ

[১.২.২] আদায়ত এসএমই ঋণ
এসএমই িডপাট েম, িরেটইল কামার িডপাট েম-১, িরেটইল কামার
িডপাট েম-২ এবং সংি শাখা

সংি িডপাট েমসেহর িতেবদেনর কিপ

[১.৩] িশ ঋণ িবতরণ ও আদায়
[১.৩.১] িবতরণত িশ ঋণ ইািয়াল িডট িডপাট েম সংি িডপাট েমের িতেবদেনর কিপ

[১.৩.২] আদায়ত িশ ঋণ ইািয়াল িডট িডপাট েম সংি িডপাট েমের িতেবদেনর কিপ

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

[১.৪.১] অা িবিনেয়াগত অথ  জাির িডপাট েম সংি িডপাট েমসেহর িতেবদেনর কিপ

[২.১] িণত ঋেণর পিরমাণ াস ও নগদ আদায় [২.১.১] িণত ঋেণর িিত িরকভারী িডপাট েম-২ সংি িডপাট েমের িতেবদেনর কিপ

[২.১] িণত ঋেণর পিরমাণ াস ও নগদ আদায় [২.১.২] আদায়ত অথ  িরকভারী িডপাট েম-১ সংি িডপাট েমের িতেবদেনর কিপ

[২.২] অবেলাপনত ঋেণর পিরমাণ াস ও নগদ
আদায়

[২.২.১] অবেলাপনত ঋেণর িিত িরকভারী িডপাট েম-৩ সংি িডপাট েমের িতেবদেনর কিপ

[২.২.২] আদায়ত অথ  িরকভারী িডপাট েম-৩ সংি িডপাট েমের িতেবদেনর কিপ

[২.৩] য়ী আমানেতর হার ি ও পিরচালন
নাফা অজন

[২.৩.১] য়ী আমানেতর হার িবজেনস ডেভলপেম মােকং িডপাট েম এবং একাউস িডপাট েম সংি িডপাট েমের িতেবদেনর কিপ

[২.৩.২] অজনত পিরচালন নাফা একাউস িডপাট েম সংি িডপাট েমের িতেবদেনর কিপ

[২.৪] আঃশাখা লনেদন সময়করণ ও লাকসানী
শাখার সংা াস

[২.৪.১] সময়ত এি িরকনিসিলেয়শন িডপাট েম সংি িডপাট েমের িতেবদেনর কিপ

[২.৪.২] লাকসানী শাখার িিত িবজেনস ডেভলপেম মােকং িডপাট েম এবং একাউস িডপাট েম সংি িডপাট েমের িতেবদেনর কিপ

[৩.১] লধন সংরেণর হার িকরণ ও িভশন
সংরণ

[৩.১.১] সংরিত লধন ির ােনজেম িডপাট েম সংি িডপাট েমের িতেবদেনর কিপ

[৩.১] লধন সংরেণর হার িকরণ ও িভশন
সংরণ

[৩.১.২] সংরিত িভশন ির ােনজেম িডপাট েম এবং একাউস িডপাট েম সংি িডপাট েমের িতেবদেনর কিপ
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[৩.২] মামলা িনিকরণ

[৩.২.১] িনিত অথ ঋণ মামলার সংা ল’ িডপাট েম সংি িডপাট েমের িতেবদেনর কিপ

[৩.২.২] িনিত িবভাগীয় ও অা মামলার
সংা

ল’ িডপাট েম, িরেটইল কামার িডপাট েম-৩ এবং িডিসিনাির
িডপাট েম

সংি িডপাট েমের িতেবদেনর কিপ

[৩.২.৩] িনিত িরট মামলার সংা ল’ িডপাট েম সংি িডপাট েমের িতেবদেনর কিপ

[৪.১] কাশেলস ানেজকশন িকরণ
[৪.১.১] RTGS এ লনেদনত অেথ র পিরমাণ জাির িডপাট েম সংি িডপাট েমের িতেবদেনর কিপ

[৪.১.২] ডিবট ও িডট কােড র নন াহক সংা কাড  ােনজেম িডপাট েম সংি িডপাট েমের িতেবদেনর কিপ

[৪.২] মাবাইল িফািয়াল সািভ স চাকরণ
(মাবাইল াংিকং অথবা ইারেনট াংিকং)

[৪.২.১] ইারেনট াংিকং চাকরণ আইিসিড-িসেম এবং ইেনােভশন ম সংি িডপাট েমের িতেবদেনর কিপ

[৫.১] নারী উোােদর মে এসএমই ঋণ িবতরণ [৫.১.১] নন উোার সংা িরেটইল কামার িডপাট েম-১,২,৩ এবং এসএমই িডপাট েম সংি িডপাট েমের িতেবদেনর কিপ

[৫.১] নারী উোােদর মে এসএমই ঋণ িবতরণ
[৫.১.২] আদায়ত ঋেণর পিরমাণ িরেটইল কামার িডপাট েম-১,২,৩ এবং এসএমই িডপাট েম সংি িডপাট েমের িতেবদেনর কিপ

[৫.১.৩] িবতরণত ঋেণর পিরমাণ িরেটইল কামার িডপাট েম-১, ২, ৩ এবং এসএমই িডপাট েম সংি িডপাট েমের িতেবদেনর কিপ
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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
লধন সংরেণর হার িকরণ ও িভশন সংরণ সংরিত লধন বাংলােদশ াংক ােসল-৩
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ







ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্ যপরিকল্পনা ২০২২-২৩   

(র্ন্ত্রণালয়/রবভাগ/দপ্তি/সংস্থা পর্ যায়য়ি অরিয়সি জর্ন্) 
 

 

ক্রম  

কর্ মসম্পাদন ক্ষেত্র  র্ান কার্ মক্রর্ 
কর্ মসম্পাদন 

সূচক 
একক 

কর্ মসম্পাদন 

সূচককর র্ান 

লেযর্াত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধারণ অতি উত্তম উত্তর্ চলতি র্ান 
চলতি র্াকনর 

তনকে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭   ৮ ৯ ১০ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

১ 

 

[১] ই-গভর্ন্যান্স ও 

উদ্ভাবন সংক্রান্ত 

কার্ যক্রমমর 

বাস্তবায়ন 

জ ারদারকরণ 

 

 

 

 

 

৩০ 

[১.১] ক্ষসবা সহতিকরণ/ 

তিতিটাইকিশকনর র্াধ্যকর্ উদ্ভাবনী 

ধারণা বাস্তবায়ন 

[১.১.১] ক্ষসবা সহতিকরণ /তিতিটাইকিশকনর 

র্াধ্যকর্ ন্যযনির্ একটি উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবাতয়ি 
 

িাতরখ ১০ 
   ০৪/০৫/২০২৩ ১১/০৫/২০২৩ ১৮/০৫/২০২৩ ২৫/০৫/২০২৩ 

 

৩১/০৫/২০২৩ 
 

[১.২] ইিঃপূমব য বাস্তবাতয়ি উদ্ভাবনী 

ধারণা, সহত কৃি ও তিত টাই কৃি 

জসবার িাটামব  প্রস্তুি  করা  এবং 

জসবাসমূহ চালু রাখা  

 

[১.২.১] ইিঃপূমব য বাস্তবাতয়ি উদ্ভাবনী ধারণা, 

সহত কৃি ও তিত টাই কৃি জসবার িাটামব  

প্রস্তুিকৃি 

িাতরখ ২ 
১৩/১০/২০২২ ২৭/১০/২০২২ ১০/১১/২০২২ -- --- 

[১.২.২] ইিঃপূমব য বাস্তবাতয়ি উদ্ভাবনী ধারণা, 

সহত কৃি ও তিত টাই কৃি জসবাসমূহ চালুকৃি 

িাতরখ ৭ 
০৪/০৫/২০২৩ ১১/০৫/২০২৩ ১৮/০৫/২০২৩ ২৫/০৫/২০২৩ ৩১/০৫/২০২৩  

[১.৩] ই-নতির ব্যবহার বৃতি 

 

[১.৩.১] ই-ফাইকল জনাট তনষ্পতত্তকৃি   % ৪ ৮৫% ৮০% ৭৫% ৭০% ৬০% 

[১.৪] ৪ি ম তশল্প তবপ্লকবর সম্ভাব্য 

চযাকলঞ্জ ক্ষর্াকাকবলায় আইন/পতলতস/ 

কর্ মপতরকল্পনা প্রণয়ন এবং 

তবষয়তিতত্তক কর্ মশালা আকয়ািন 

[১.৪.১] ৪ি ম তশল্প তবপ্লকবর সম্ভাব্য চযাকলঞ্জ 

ক্ষর্াকাকবলায় আইন/পতলতস/কর্ ম-পতরকল্পনা প্রণীি 

িাতরখ  ৪ ৩১/১০/২০২২ ১৬/১১/২০২২ ৩০/১১/২০২২ ১৫/১২/২০২২ ২৯/১২/২০২২  

[১.৪.২] ৪ি ম তশল্প তবপ্লকবর চযাকলঞ্জ ক্ষর্াকাকবলায় 

তবষয়তিতত্তক কর্ মশালা আকয়াতিি 

সংখ্যা ৩ ২ --- ১ - - -- 

 

 

২ 

[২] প্রাতিষ্ঠাতনক 

সক্ষমিা বৃতি  
২০ 

[২.১] িথ্য বািায়ন হালনাগাদকরণ 

[২.১.১] িথ্য বািায়ন হালনাগাদকৃি    

         (ত্রত্রর্াতসক তিতত্তকি) 

সংখ্যা ৬ ৪ ৩ -- ২ -- 

[২.২] ই-গির্ন্মান্স ও উদ্ভাবন 

কর্ মপতরকল্পনা বাস্তবায়ন  

[২.২.১] কম যপতরকল্পনা  বাস্তবায়ন সংক্রান্ত 

প্রতিক্ষণ আময়াত ি  

সংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ -- -- 

[২.২.২]ই-গির্ন্মান্স কর্ মপতরকল্পনা বাস্তবায়কনর 

ির্ন্ বরাদ্দকৃি অি ম ব্যতয়ি 

% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% ৫৫% ৫০% 

[২.২.৩] কর্ মপতরকল্পনার অধ মবাতষ মক স্ব-মূল্যায়ন 

প্রতিকবদন র্তিপতরষদ তবিাকগ ক্ষপ্রতরি 

 

িাতরখ ৩ ১৫/০১/২০২৩ ২২/০১/২০২৩ ৩১/০১/২০২৩ ০৯/০২/২০২৩ ১৬/০২/২০২৩ 

[২.২.৪] আওিাধীন দপ্তর/সংস্থার অধ মবাতষ মক 

স্বমূল্যায়ন প্রতিকবদন পর্ মাকলাচনা সংক্রান্ত 

প্রতিকবদন র্তিপতরষদ তবিাকগ ক্ষপ্রতরি 

িাতরখ ২ ৩১/০১/২০২৩ ০৯/০২/২০২৩ ১৬/০২/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩ ২৮/০২/২০২৩  



 

ক্রম  

কর্ মসম্পাদন ক্ষেত্র  র্ান কার্ মক্রর্ 
কর্ মসম্পাদন 

সূচক 
একক 

কর্ মসম্পাদন 

সূচককর র্ান 

লেযর্াত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধারণ অতি উত্তম উত্তর্ চলতি র্ান 
চলতি র্াকনর 

তনকে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭   ৮ ৯ ১০ 

[২.২.৫] ক্ষদকশ/তবকদকশ বাস্তবাতয়ি ন্যযনির্ একটি 

উদ্ভাবনী উকযাগ পতরদশ মনকৃি 

 

িাতরখ ৩ 
৩১/০৫/২০২৩ ৩০/০৬/২০২৩ -- -- ---- 



 

অভিয োগ প্রভিকোর ব্যবস্থো সংক্রোন্ত কর্ মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ 

 

কার্ যক্রমেি 

ক্ষেত্র 
 

োন কার্ যক্রে 
 

কে যসম্পাদন 

সূচক 
একক 

 

কে যসম্পাদ

ন সূচমকি 

োন 

প্রকৃত 

অর্যন  

২০২০-২১ 

প্রকৃত 

অর্যন  

২০২১-২২ 

লেযোত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধাি

ণ 

অরত 

উত্তে 
উত্তে  

চলরত 

োন 

চলরত োমনি 

রনমে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রোভিষ্ঠোভিক ১৪ 

[১.১] অভিয োগ ভিষ্পভি কর্ মকিমো 

(অভিক) ও আভিল কর্ মকিমোর িথ্য 

ওযেবসোইযে এবং ভিআরএস 

সফেওেযোযর (প্রয োিয ক্ষেযে) 

ত্রের্োভসক ভিভিযি হোলিোগোদকরণ 

[১.১.১] অরনক ও 

আরপল কে যকতযাি 

তথ্য ওযেবসোইযে 

ও ভিআরএস 

সফেওেযোযর 

হোলিোগোদকৃি/ 

আপমলাডকৃত 

সংখ্যো ৪   ৪ ৩    

[১.২] রনরদ যষ্ট সেমে 

অনলাইমন/অফলাইমন প্রাপ্ত 

অরিমর্াগ রনষ্পরত্ত 

[১.২.১] অভিয োগ 

ভিষ্পভিকৃি % ৭   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

[১.৩] অরিমর্াগ রনষ্পরত্ত সংক্রান্ত 

োরসক প্ররতমেদন ঊর্ধ্যতন কর্তযপে 

েিােি ক্ষপ্রিণ 

[১.৩.১] র্োভসক 

প্রভিযবদি ক্ষপ্রভরি % ৩   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

িভরবীেণ 

ও সের্িো 

অিমি 

১১ 

[২.১] ত্রত্রোরসক রিরত্তমত 

পরিেীেণ এেং ত্রত্রোরসক 

পরিেীেণ প্ররতমেদন ঊর্ধ্যতন 

কর্তযপমেি রনকট ক্ষপ্রিণ 

[২.২.১] ত্রের্োভসক 

প্রভিযবদি ক্ষপ্রভরি 
সংখ্যো ৩ - - ৪ ৩ ২ ১  

[২.২] কে যকতযা/কে যচািীমদি 

সর্ন্বযে অরিমর্াগ প্ররতকাি ব্যেস্থা 

এেং রর্আিএস সফটওেযাি 

রেষেক ক্ষসরেনাি/কে যশালা/ 

প্ররশেণ আমোর্ন 

[২.১.১]   

প্রভিেণ/ক্ষসরেনাি/

কে যশালা 

আযেোভিি 

 

সংখ্যো ৪ - - ২ ১ - - - 

[২.৩] অভিয োগ প্রভিকোর 

ব্যবস্থোিিো ভবষযে 

ক্ষেকযহোল্ডোরগযণর সর্ন্বযে 

অবভহিকরণ সিো আযেোিি 

[২.৩.১] 

অবভহিকরণ সিো 

আযেোভিি 

সংখ্যো ৪   ২ ১    

 



 

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন কর্ মপতিকল্পনা ২০২২-২৩ 

 

কার্ যক্রমেি 

সেত্র 
 

োন কার্ যক্রে 
 

কে যেম্পাদন 

সূচক 
একক 

 

কে যেম্পাদন 

সূচমকি 

োন 

প্রকৃি 

অর্যন  

২০২০-২১ 

প্রকৃি 

অর্যন  

২০২১-২২ 

লেযোত্রা ২০২২-২০২৩ 

অোধাি

ণ 

অতি 

উত্তে 
উত্তে  

চলতি 

োন 

চলতি োমনি 

তনমে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাতিষ্ঠাতিক ১৮ 

[১.১] ত্রৈর্াতিক তিতিতি সেবা 

প্রদান প্রতিশ্রুতি িংক্রান্ত পতিবীেণ 

কতেটি পুনর্ যঠন 

[১.১.১] কতেটি 

পুনর্ যঠিি িংখ্যা ৩   ৪ ৩ ২ ১  

[১.২] ত্রৈর্াতিক তিতিতি সেবা 

প্রদান প্রতিশ্রুতি িংক্রান্ত পতিবীক্ষণ 

কতর্টিি িিাি তিদ্ধান্ত বাস্তবায়ি 

[১.৩.১] তেদ্ধান্ত 

বাস্তবাতয়ি এবং 

প্রতিমবদন সপ্রতিি 

% ৪   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

[১.৩] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি তবষতয় 

আওিাধীি দপ্তি/িংস্থাি ির্ন্বতয় 

ত্রৈর্াতিক তিতিতি িিা আতয়াজি 

[১.২.১] িিা 

আতয়াতজি িংখ্যা ২   ৪ ৩ ২ ১  

[১.৪] ত্রৈর্াতিক তিতিতি সেবা 

প্রদান প্রতিশ্রুতি হালিাগাদকিণ 

(আওিাধীি দপ্তি/িংস্থািহ) 

[১.৪.১] 

হালনার্াদকৃি িংখ্যা ৯   ৪ ৩ ২ ১  

িক্ষর্িা 

অজমি  
৭ 

[২.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি তবষয়ক 

কে যশালা/প্রতশেণ/মেতেনাি 

আময়ার্ন 

[২.১.১] প্রতশেণ/ 

কর্ মশালা 

আতয়াতজি 

িংখ্যা ৩ - - ২ ১ - - - 

[২.২] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি তবষতয় 

স্টেকতহাল্ডািগতণি ির্ন্বতয় 

অবতহিকিণ িিা আময়ার্ন 

[২.২.১]  

অবতহিকিণ িিা 

আতয়াতজি 

 

িংখ্যা ৪ - - ২ ১    

 



তথ্য অধিকার ধিষয়ে ২০২২-২৩ অর্ থিছয়রর িাধষ থক কর্ থপধরকল্পনা (সকল সরকাধর অধিয়সর জন্য প্রয় াজয)  

কর্ মসম্পাদনের 

ক্ষেত্র 
 

র্াে কার্ মক্রর্ 
 

কর্ মসম্পাদে 

সূচক 
একক 

 

কর্ মসম্পাদে 

সূচনকর 

র্াে 

প্রকৃত 

অর্মে 

২০20-

২1 

প্রকৃত 

অর্মে 

২০২1-

২2 

লেযর্াত্রা ২০২2-২০২3 

অসাধারণ অতত উত্তর্ উত্তর্  চলতত র্াে 

চলতত 

র্ানের 

তেনে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাততষ্ঠাতেক ৬ 

[১.১] তথ্য অতধকার আইে 

অনুর্ায়ী তেধ মাতরত সর্নয়র র্নে 

তথ্য প্রাতির আনেদে তেষ্পতত্ত 

 

[১.১.১] তেধ মাতরত সর্নয়র 

র্নে তথ্য প্রাতির আনেদে 

তেষ্পতত্ত 

 

% 0৬ 

 

 

 

 ১০০% ৯০% ৮০% - - 

 

সের্তা বৃধি 
1৯ 

[১.২] স্বতঃপ্রয় াধিতভায়ি 

প্রকাশয় াগ্য সকল তথ্য হালোগাদ 

কনর ওয়েিসাইয়ে প্রকাশ 

[১.2.১] হালনাগািকৃত তথ্য 

ওয়েিসাইয়ে প্রকাধশত 

তাতরখ 

 
০৪   

৩১-১২-২০২2 

ও 

৩০-০৬-২০২২ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

[১.৩] িাধষ থক প্রধতয়িিন প্রকাশ  
[১.3.১] তেধ মাতরত সর্নয় 

িাধষ থক প্রধতয়িিন প্রকাধশত  
তাধরখ  ০৩   ১৫-১০-২০২2 

৩১-১০-

২০২2 

৩০-১১-

২০২2 
- - 

[১.৪]  তথ্য অতধকার আইে, 

২০০৯ এর ৫ ধারা অনুসানর 

র্ােতীয় তনথ্যর কযাটালগ ও 

ইেনেক্স তততর/ হালোগাদকরণ 

[১.4.১]  তনথ্যর কযাটালগ ও   

ইেনেক্স 

প্রস্তুতকৃত/হালোগাদকৃত 

তাতরখ ০৩   ৩১-১২-২০২2 
১৫-০১-

২০২3 

৩১-০১-

২০২3 
- - 

[১.৫] তথ্য অতধকার আইে ও 

তেতধতেধাে সম্পনকম র্েসনচতেতা 

বৃতিকরণ 

[১.5.১]  প্রচার কা থক্রর্ 

সম্পন্ন 
সংখ্যা ০৪   3 2 1 - - 

[১.৬] তথ্য অধিকার আইে, ২০০৯ 

ও এর তেতধর্ালা, প্রতেধাের্ালা, 

স্বতঃপ্রনণাতদত তথ্য প্রকাশ 

তেনদ মতশকাসহ সংতিষ্ট  ধিষয়ে 

কর্ মকতমা/কর্ মচারীনদর প্রতশেণ 

আনয়ার্ে    

[১.6.১] প্রতশেণ আনয়াতর্ত সংখ্যা  ০৩   ৩ ২ ১ - - 

[১.৭] তথ্য অধিকার সংক্রান্ত 

প্রয়তযকটি ত্রৈর্াধসক অগ্রগধত 

প্রধতয়িিন ধনি থাধরত সর্য়ে 

ওয়েিসাইয়ের তথ্য অধিকার 

সসিািয়ে প্রকাশ 

[১.৭.১] ত্রৈর্াধসক অগ্রগধত 

প্রধতয়িিন ওয়েিসাইয়ের তথ্য 

অধিকার সসিািয়ে প্রকাধশত 

সংখ্যা ০2   ৪ ৩ ২ ১  
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