
 

 

 

 

 

 

 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

 

 

 

 

 

চেয়াযম্যান, রযোরনা ল ষদ এফাং রই এন্ড এভরি জনতা ব্াাংক রররভদেি 

 

এফাং 

 

ররনয়য রেফ, আরথ ষক প্ররতষ্ঠান রফবাগ, অথ ষ ভন্ত্রণারয়-এয ভদে স্বাক্ষরযত 

 

 

 

 

ফারল ষক কভ ষম্পাদন চুরি 

 

 

 

 
 

 

 

১ জুরাই, ২০১8–৩০ জুন, ২০১9 

  



2 

 

সূরেত্র 

 

 রফফযণী পৃষ্ঠানাং 

 

 জনতা ব্াাংক রররভদেি-এয কভ ষম্পাদদনয ারফ ষক রেত্র 
 

৩ 

 উক্রভরণকা 
 

৪ 

চকন ১: রূকল্প(Vision), অরবরক্ষয (Mission), চকৌরগত উদেশ্যমূ এফাং কাম ষাফরর 

 

৫ 

চকন ২: রফরবন্ন কাম ষক্রদভয চুড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ (Outcome/Impact) 

 

৬ 

চকন ৩: চকৌরগত উদেশ্য, অগ্রারধকায, কাম ষক্রভ, কভ ষম্পাদন সূেক এফাং রক্ষযভাত্রামূ 

 

৭-১০ 

াংদমাজনী ১:   ব্দ াংদক্ষ (Acronyms) 

 

১২ 

াংদমাজনী ২: কভ ষম্পাদন সূেকমূ, ফাস্তফায়নকাযী দপ্তয/াংস্থামূ এফাং রযভা দ্ধরত 

 

১৩ 

াংদমাজনী ৩: কভ ষম্পাদন রক্ষযভাত্রা অজষদনয চক্ষদত্র অন্য ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/দপ্তয/াংস্থায উয 

রনব ষযীরতা 

 

১৪ 
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জনতা ব্াাংক রররভদেি-এয কভ ষম্পাদদনয ারফ ষক রেত্র 

(Overview of Performance of Janata Bank Limited) 

 

াম্প্ররতক অজষন, েযাদরঞ্জ এফাং বরফষ্যত রযকল্পনা 
 

 াম্প্ররতক ফছযমূদয(৩ফছয) প্রধান অজষনমূ 

রফগত রতন ফছদয ঋদণয প্রবৃরদ্ধ 31.36% বৃরদ্ধয ভােদভ ঋদণয রযভাণ 34,986 চকাটি োকা দত 45,958 চকাটি োকায় 

উন্নীত কযা দয়দছ। আরথ ষক অন্তর্ভ ষরি কাম ষক্রভ ম্প্রাযদণয রদক্ষয স্কুর ব্াাংরকাং  কৃলদকয দ োকায রাফ চভাে 

আভানতকাযীয াংখ্যা 79,60,318 রক্ষ উন্নীত কযা এফাং পরশ্রুরতদত চভাে আভানদতয রযভাণ 56,891 চকাটি োকা দত 

14.16% বৃরদ্ধ কদয 64,944.08 চকাটি োকায় উন্নীত কযা দয়দছ। সুদমুি কৃরল ঋণ রফতযণ এফাং প্রায় তবাগ আদাদয়য 

াপল্য যদয়দছ। এই ভদয় 26,843.20 চকাটি োকা বফদদরক চযরভট্যান্স াংগ্র কযা দয়দছ। ৩১ রিদম্বয ২০১7 তারযখ 

ম ষন্ত ধাযাফারকবাদফ ব্াাংদকয মূরধন ম ষাপ্ততায ায (১০.০6%) স্ট্যান্ডাি ষ ম ষাদয় ধদয যাখা ম্ভফ দয়দছ। রিরজোর 

ফাাংরাদদ গড়ায রদক্ষয এই ভদয় ব্াাংদকয সব াখাদক রযদয়র োইভ অনরাইন কাম ষক্রদভ আনয়ন এফাং ব্াাংদকয দয়ফ 

াইে আন্তজষারতক ভাদনয  ররকউয কযা দয়দছ। এই ভদয়য ভদে ব্াাংক আইরএভএরফ কর্তষক চফস্ট্ কদ ষাদযে এযায়াি ষ 

 SAFA এযায়াি ষ রফরবন্ন এযায়াি ষ অজষন কদযদছ। 2015-16 কয ফৎদয যাষ্ট্রায়ত্ব ব্াাংকমূদয ভদে ীল ষ আয়কয 

প্রদানকাযী প্ররতষ্ঠাদনয পুযষ্কায অজষন কদযদছ। 
 

 ভস্যা  েযাদরঞ্জঃ 

 ব্াদর-৩ এয াদথ াংগরত চযদখ মূরধন ম ষাপ্ততায ায (CRAR) ভানম্মত ম ষাদয় যাখা; 

 অফদরানকৃত ঋদণয আদায় চেরণকৃত ঋদণয রযভাণ হ্রা কযা; 

 ভাভরা রনষ্পরিদত ধীযগরত; 

 ব্াাংরকাং চফা ফরিত বৃৎ জনদগাষ্ঠী ব্াাংরকাং চফায় অন্তর্ভ ষরিকযণ; 

 ম ষাপ্ত আইটি রনযািা রফধান তথ্যপ্রযুরি ব্ফাদয ীভাফদ্ধতা; 

 চফযকাযী ব্াাংদকয াদথ অভ প্ররতদমারগতা । 

 

 বরফষ্যত রযকল্পনাঃ 

 জাতীয়  আন্তজষারতক ম ষাদয় জনতা ব্াাংকদক একটি ব্র্যান্ড রদদফ প্ররতরষ্ঠত কযা; 

 চেরণকৃত ঋদণয রযভাণ হ্রাকযদণয ভােদভ চেরণকৃত ঋদণয ায রাংদগর রিরজদে নারভদয় আনা; 

 কৃরল  এএভই ঋণ প্রফা বৃরদ্ধ; 

 ব্াদর-৩ এয আদরাদক মূরধন ম ষাপ্ততায ায (CRAR) াংযক্ষণ কযা; 

 যাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্াাংকগুদরায ভদে জনতা ব্াাংদকয অফস্থান ীল ষ ম ষাদয় ধদয যাখা; 

 প্ররতটি াখায় এফাং ফারণরজযকবাদফ ম্ভাফনাভয় স্থাদন এটিএভ বুথ স্থান; 

 ব্াাংদকয কর াখাদক অনরাইদনয আতায় আনয়দনয ভােদভ কভ ষদক্ষতা বৃরদ্ধ  গ্রাক ভান উন্নয়ন; 

 আরথ ষক অন্তর্ভ ষরি কাম ষক্রভ চজাযদাযকযদণয ভােদভ দরযদ্র  ক্ষুদ্র জনদগারষ্ঠয চদাযদগাড়ায় ব্াাংরকাং চফা চৌৌঁদছ চদয়া; 

 মুনাপা অজষদনয ভােদভ কদ ষাদযে ট্যাক্স এফাং রবযাাং প্রদাদনয ভােদভ যকাদযয যাজস্ব আয় বৃরদ্ধদত ভূরভকা যাখা । 

 ২০১8-১9 অথ ষফছদযয ম্ভাব্ প্রধান অজষনমূঃ 

 কৃরল  এএভই  অন্যান্য খাদত 7350 চকাটি োকা ঋণ রফতযণ; 

 চেরণকৃত ঋদণয রযভাণ ৭০00 চকাটি োকায ভদে যাখা; 

 চেরণকৃত ঋণ দত নগদ 450 চকাটি োকা  অফদরানকৃত ঋণ দত 1৩0 চকাটি োকা আদায়; 

 স্বল্পব্য়ী আভানদতয ায 51% এ উন্নীত কযণ; 

 মূরধন াংযক্ষদণয ায 1০.৫০% এফাং প্ররবন াংযক্ষদণয ায ১০০% রনরিত কযণ; 

 নীে মুনাপা 275 চকাটি োকা অজষন; 

 চরাকানী াখায াংখ্যা ৬০টি চত করভদয় আনা। 
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উক্রভরণকা (Preamble) 

 

 

জনতা ব্াাংক রররভদেি-এয প্রারতষ্ঠারনক দক্ষতা বৃরদ্ধ, স্বচ্ছতা  জফাফরদরতা চজাযদায কযণ, সুান াংতকযণ 

এফাং ম্পদদয মথামথ ব্ফায রনরিতকযদণয ভােদভ রূকল্প ২০২১ এয মথামথ ফাস্তফায়দনয রদক্ষয- 

 

 

চেয়াযম্যান, রযোরনা ল ষদ এফাং রই এন্ড এভরি, জনতা ব্াাংক রররভদেি 

 

 

এফাং 

 

 

ররনয়য রেফ, আরথ ষক প্ররতষ্ঠান রফবাগ, অথ ষ ভন্ত্রণারয়, গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায-এয ভদে ২০১8 াদরয জুন 

ভাদয  18  তারযদখ এই ফারল ষক কভ ষম্পাদন চুরি স্বাক্ষরযত র। 

 

 

এই চুরিদত স্বাক্ষযকাযী উবয় ক্ষ রনম্নরররখত রফলয়মূদ ম্মত দরনঃ 
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চকন-১ 

 

রূকল্প (Vision) অরবরক্ষয (Mission) চকৌরগত উদেশ্যমূ  কাম ষাফরর 

 

১.১: রূকল্প (Vision): 

ফাাংরাদদদ কাম ষকযী ফারণরজযক ব্াাংক এফাং দরক্ষণ এরয়ায় একটি ীল ষ স্থানীয় ব্াাংদক রযণত য়া । 

 

১.২: অরবরক্ষয (Mission): 

ভানম্মত অথ ষননরতক ণ্য  অরবজ্ঞ ব্ফস্থাক দদরয ভন্বদয় উৎকৃষ্ট গ্রাক চফা প্রদান এফাং ব্াাংরকাং এয  

প্ররতটি স্তদয প্রারতষ্ঠারনক সুান রনরিত কযা। 

 

১.৩: চকৌরগত উদেশ্যমূ (Strategic Objectives): 

 

১.৩.১: জনতা ব্াাংক রররভদেি-এয চকৌরগত উদেশ্যমূ: 

 ঋণ  অগ্রীভ এফাং রফরনদয়াগ ম্প্রাযণ কদয নতুন নতুন উদযািা সৃরষ্টয ভােদভ ব্াাংদকয আয় বৃরদ্ধকযণ; 
 

 ব্াাংদকয নন-াযপযরভাং ঋণ যুরিঙ্গত ম ষাদয় যাখা; 

 ব্াাংদকয আরথ ষক অফস্থায উন্নয়ন; 

 ঝৌঁরক হ্রা  আরথ ষক রবরি রিারীকযণ; 

 ব্াাংদকয আরথ ষক  প্রারনক শৃঙ্খরা সুাংতকযণ; 

 আইরটি ব্ফাদযয ভােদভ কভ ষদক্ষতা বৃরদ্ধ  গ্রাক চফায ভান উন্নয়ন এফাং ারফ ষক রনযািা চজাযদায। 
 

 

১.৩.২  আফরশ্যক চকৌরগত উদেশ্যমূ:  

 ফারল ষক কভ ষম্পাদন চুরি ফাস্তফায়ন চজাযদাযকযণ; 

 কাম ষদ্ধরত, কভ ষরযদফ  চফায         ; 

 আরথ ষক ও স   ব্ফস্থানায উন্নয়ন; 

 জাতীয় শুদ্ধাোয চকৌর  তথ্য অরধকায ফাস্তফায়ন চজাযদাযকযণ। 

 

১.৪: কাম ষাফরর (Functions): 

 রফরবন্ন ধযদণয আভানত াংগ্র  রিদারজে স্কীভ োলু কযা; 

 ক্ষুদ্র, এএভই, কৃরল, রল্প  অন্যান্য নানারফধ ফারণরজযক ঋণ প্রদান; 

 প্রফাীদদয চযরভট্যান্স আযণ কযা; 

 আভদানী  যপ্তানী ফারণদজয অথ ষায়ন  ায়তা কযা; 

 যকাদযয াভারজক রনযািা চফষ্টনীয কাম ষক্রভ মথাঃ ফয়স্ক বাতা, রফধফা বাতা ইতযারদ রফতযণ 

অন্যান্য কাম ষক্রদভ দমারগতা প্রদান; 

 যকায রনদদ ষরত অন্যান্য নানারফধ কাম ষক্রভ রযোরনা। 
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চকন-২ 

জনতা ব্াাংক রররভদেি-এয  রফরবন্ন কাম ষক্রদভয চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ (Outcome/Impact) 

          

চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ 

(Outcome/Impact) 

কভ ষম্পাদন সূেকমূ 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত অজষন 
রক্ষযভাত্রা 

২০১8-১9 

প্রদক্ষণ রনধ ষারযত রক্ষযভাত্রা অজষদনয 

চক্ষদত্র  দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

কাম ষারয়মূদয নাভ 

উািসূত্র 

(Source of 

Data) ২০১৬-১৭ 
২০১7-১8 

(াভরয়ক) 
২০১৯-২০ 2020-21 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

ব্াাংদকয আরথ ষক অফস্থায উন্নয়ন নীে মুনাপা চকাটি োকা ২০০ 250 275 ৩০০ 320 

জনতা ব্াাংক রররভদেি প্রধান 

কাম ষারয়, রিরবনার অরপ, 

এরযয়া অরপ এফাং ভাঠ 

ম ষাদয়য অরপমূ 

এভআইএ,  অধ ষ-

ফারল ষক  ফারল ষক 

প্ররতদফদন 

ব্াাংরকাং খাদত আরথ ষক অন্তর্ভ ষরি বৃরদ্ধ গ্রাদকয াংখ্যা (ক্রভপুরঞ্জর্ভত) রক্ষ ৮০ 81 82 ৮3 84 

জনতা ব্াাংক রররভদেি প্রধান 

কাম ষারয়, রিরবনার অরপ, 

এরযয়া অরপ এফাং ভাঠ 

ম ষাদয়য অরপমূ 

এভআইএ,  অধ ষ-

ফারল ষক  ফারল ষক 

প্ররতদফদন 

ব্াাংদকয ঋদণয ভান উন্নয়ন চেরণকৃত ঋদণয ায % 14.73 15 12 10 9.50 

জনতা ব্াাংক রররভদেি প্রধান 

কাম ষারয়, রিরবনার অরপ, 

এরযয়া অরপ এফাং ভাঠ 

ম ষাদয়য অরপমূ 

এভআইএ,  অধ ষ-

ফারল ষক  ফারল ষক 

প্ররতদফদন 
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চকন-৩ 

ক. চকৌরগত উদেশ্য, অগ্রারধকায, কাম ষক্রভ, কভ ষম্পাদন সূেক এফাং রক্ষযভাত্রামূ (চভাে ভান - 75) 

 

চকৌরগতউদেশ্য 

(Strategic 

Objetive) 

চকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objetive) 

কাম ষক্রভ (Activities) কভ ষম্পাদন সূেক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ ষম্পাদন 

সূেদকয ভান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

প্রকৃত অজষন  রক্ষযভাত্রা/রনণ ষায়ক ২০১8-১9 (Target/Criteria Value 

for FY 2018-19) 

প্রদক্ষণ 

(Projec

tion) 

২০১9-20 

প্রদক্ষণ 

(Proje

ction) 

২০20-২1 

২০১৬-১৭ 

 

2017-18 

(াভরয়ক)   

অাধাযণ অরত উিভ উিভ েররত ভান েররত ভাদনয 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

াংরিষ্ট দপ্তয/াংস্থায চকৌরগত উদেশ্যমূ (চভাে ভান ৬৫) 

[১] ঋণ  অগ্রীভ 

রফতযণ  অন্যান্য 

রফরনদয়াদগয ভােদভ 

ব্াাংদকয আয় বৃরদ্ধকযণ 

 

 

১5 

[১.১] কৃরল ঋণরফতযণ রফতযণকৃত কৃরল ঋণ চকাটি োকা ৬ 751.33 750 750 745 740 735 730 750 750 

[১.২] এএভই ঋণ রফতযণ 
রফতযণকৃত এএভই 

ঋণ 
চকাটি োকা 6 3605.24 3500 3600 3575 3550 3500 3350 ৪০০০ 4100 

[১.৩] অন্যান্য রফরনদয়াগ 
অন্যান্য রফরনদয়াগকৃত 

অথ ষ 
চকাটি োকা 3 3284.58 2900 3000 2950 2925 2900 2850 ৩650 3700 

 চভাে  চকাটি োকা 15 7641.15 7150 7350 7270 7215 7135 6930 8400 8550 

[২] ব্াাংদকয নন-

াযপযরভাং ঋণ 

যুরিঙ্গত ম ষাদয় যাখা 

 

 

১৫ 

[২.১] চেরণকৃত ঋদণয ায হ্রা চেরণকৃত ঋদণয রস্থরত চকাটি োকা ৪ 5372 8000 ৭০00 ৭৫00 7৮00 8000 8৩00 6000 5500 

[২.২] চেরণকৃত ঋণ দত নগদ 

আদায় 
আদায়কৃত অথ ষ চকাটি োকা ৬ 428.39 430 450 440 435 430 420 475 500 

[২.৩] অফদরানকৃত ঋণ দত 

নগদ আদায় 
আদায়কৃত অথ ষ চকাটি োকা ৫ 100.91 1২৫ 1৩0 1২৯ 1২৭ ১২৫ 1২০ 175 200 

[৩] ব্াাংদকয আরথ ষক 

অফস্থায ারফ ষক উন্নয়ন 

 

 

 

 

১5 

[৩.১] স্বল্পব্য়ী আভানদতয ায 

বৃরদ্ধ 

স্বল্পব্য়ী আভানদতয 

ায 
% 4 47.39 50.00 51.00 50.75 50.50 50.00 49.50 51.25 51.50 

[৩.২] রযোরন মুনাপা অজষন 
অজষনকৃত রযোরন 

মুনাপা 
চকাটি োকা 4 1063.01 1100 1200 1150 1125 1100 1050 ১300 1400 

[৩.৩] অভরম্বত র্ভরি 

(entry) ভন্বয়কযণ 

ভন্বয়কৃত  (entry) 

র্ভরি 
% 4 95 8০ 8২ ৮১ ৮০.৫ 8০ ৭৮ 100 100 

[৩.৪] চরাকানী াখায াংখ্যা 

হ্রা 
চরাকানী াখা াংখ্যা 3 5৭ ৬৪ ৬০ ৬২ ৬৩ ৬৪ ৬৬ 65 60 

[৪] ঝৌঁরক হ্রা  

আরথ ষক রবরি 

রিারীকযণ 

১0 

[৪.১] মূরধন াংযক্ষদণয ায াংযরক্ষত মূরধন % 5 10.03 10.০০ 1০.৫০ 1০.৩0 10.২0 10.০০ ৯.৮০ ১১.০০ 12.০0 

[৪.২] প্ররবন াংযক্ষদণয ায াংযরক্ষত প্ররবন % 5 100 100 100 100 100 100 85.71 ১০০ 100 

[৫] ব্াাংদক আরথ ষক  

প্রারনক শৃাংখরা 

সুাংতকযণ 

 

১০ 

[৫.১] যীে ভাভরা রনষ্পরি রনষ্পরিকৃত ভাভরা % ৩ 100  100  30 29.5 29 28.5 28 32 35 

[৫.২] অথ ষ ঋণ  অন্যান্য ভাভরা 

রনষ্পরি 
রনষ্পরিকৃত ভাভরা 

% 
৪ 1324  1451  5 4.5 4 3.5 3 6 7 

[৫.৩] রফবাগীয় ভাভরা রনষ্পরি রনষ্পরিকৃত ভাভরা % ৩ 100  33  40 37 35 33 30 43 45 
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চকৌরগতউদেশ্য 

(Strategic 

Objetive) 

চকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight 

of 

Strategi

c 

Objetive) 

কাম ষক্রভ (Activities) কভ ষম্পাদন সূেক 

(Performanc

e Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ ষম্পাদন 

সূেদকয ভান 

(Weight of 

Performa

nce 

Indicators) 

প্রকৃত অজষন  রক্ষযভাত্রা/রনণ ষায়ক ২০১8-১9 (Target/Criteria 

Value for FY 2018-19) 

প্রদক্ষণ 

(Proje

ction) 

২০১9-20 

প্রদক্ষণ 

(Proj

ectio

n) 

২০20-

২1 

২০১৬-১৭ 

 

2017-18 অাধাযণ অরত 

উিভ 

উিভ েররত 

ভান 

েররত 

ভাদনয 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

রিরজোরাইদজন/অনরাইনদফা/রনযািাব্ফস্থা/অন্যান্য (চভাে ভান 10) 

[৬] আইরটি 

ব্ফাদযয ভােদভ 

কভ ষদক্ষতা বৃরদ্ধ  

গ্রাক চফায ভান 

উন্নয়ন এফাং ারফ ষক 

রনযািা চজাযদায 

10 

[৬.১]  ব            ব  

                 

স  ও         ও ব  ব    

স  ও           

ও ব  ব      
% ৪ - - 100 90 80 70 60 100 100 

[৬.২] RTGS ফাস্তফায়ন 
ফাস্তফায়নকৃত াখা 

(পুরঞ্জর্ভত) 

াংখ্যা 
3 - ৭২ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ৭২ ৬৫ ৫০০ ৮00 

[৬.৩] ATM বুথ োলুকযণ  
োলুকৃত বুথ 

(পুরঞ্জর্ভত) 

াংখ্যা 
3 57 57 75 65 60 57 55 90 100 
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খ.  ব                স  , 2018-19 

(দভাে নম্বয -25) 
    -1     -2     -3     -4     -5     -6 

 চকৌরগত উদেশ্য 

 ূ  (Strategic 

Objectives) 

চকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম ষক্রভ 

(Activities) 

কভ ষম্পাদন সূেক 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 
   স          

    (Weight of 

Performance 

Indicator) 

রক্ষযভাত্রায ভান ২০১8-১9(Target Value for FY 2017-18) 
অাধাযন অরত উিভ উিভ েররত ভান েররত ভাদনয রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[1] ব      

   স         

ব  ব    

           

3 

[1.1]                       স   2018-19 

   ব     ব         স              ও 

ও  বস            

[1.1.1]    ব     ব      

   স                

    খ 

0.5 20.06.2018 21.06.2018 24.06.2018 - - 

[1.2] 2018-19    ব     ব         স     

        -ব                ব   স     

      / ব        খ  

[1.2.1]           ব   

   খ    

    খ 

0.5 17.01.2019 20.01.2019 21.01.2019 22.01.2019 23.01.2019 

[1.3]                       2018-19    ব     

ব         স             -ব            

    ব                   ব    (feedback) 

      / ব          

[1.3.1]    ব    (feedback) 

    

    খ 

1 24.01.2019 31.01.2019 04.02.2019 08.02.2019 11.02.2019 

[1.4] স         স      ব          স  

      ব           /                    

       

[1.4.1]                 স   

       

1 60 - - - - 

[2]         , 

       ব  ও 

 সব            

10 

[2.1]  -            ব  ব    

[2.1.1]                     

     -        স     

         

% 

1 80 70 60 55 50 

[2.1.2]  -                   % 1 50 45 40 35 30 

[2.1.3]  -                 % 1 40 35 30 25 20 

[2.2]    /স                  সব          
[2.2.1]                -

স    স       

    খ 
1 10.01.2019 24.01.2019 28.01.2019 31.03.2019 30.04.2019 

[2.3]    /স    ও              স        ব   

      ও             (SIP) ব  ব    

[2.3.1]    ব         ও    

         (SIP) স     

                ব   

ও  বস            

    খ 

1 03.02.2019 11.02.2019 18.02.2019 25.02.2019 04.03.2019 

[2.3.2]      ব                

          ব        /        

          

    খ 

1 08.04.2019 22.04.2019 02.05.2019 16.05.2019 30.05.2019 

[2.4]  স    স        ব  ব    

[2.4.1]           স    স        

            সব   

% 
1 80 75 70 60 50 

[2.4.1]  সব                

   ব     ব         

    খ 
0.5 31.12.2018 15.01.2019 07.02.2019 17.02.2019 28.02.2019 

[2.5]                 ব   ব  ব    
[2.5.1]        স         

                

% 
0.5 75 70 65 60 50 

[2.6]            2   স   ব   স              

       ও                      

[2.6.1]                    % 1 100 90 80 - - 

[2.6.2]                    % 1 100 90 80 - - 
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    -1     -2     -3     -4     -5     -6 

 চকৌরগত উদেশ্য 

 ূ  (Strategic 

Objectives) 

চকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম ষক্রভ 

(Activities) 

কভ ষম্পাদন সূেক 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 
   স          

    (Weight of 

Performance 

Indicator) 

রক্ষযভাত্রায ভান ২০১8-১9(Target Value for FY 2017-18) 
অাধাযন অরত উিভ উিভ েররত ভান েররত ভাদনয রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

    

 

      

[3]       ও 

স    ব       

     

9 

[3.1]                               

[3.1.1]        স         

                        

% 
1 60 55 50 45 40 

[3.1.2]                   % 1 50 45 40 35 30 

[3.2]   ব  ও    ব  স                     

        

[3.2.1]   ব  স            

           

    খ 
1 03.02.2019 11.02.2019 18.02.2019 25.02.2019 04.03.2019 

[3.2.2]    ব  স            

           

    খ 
1 03.02.2019 11.02.2019 18.02.2019 25.02.2019 04.03.2019 

[3.3] ব                  ব  ব    
[3.3.1] ব                  

ব  ব     

% 
1 100 95 90 85 80 

[3.4]   ব  /          ব     ব     

                         
[3.4.1]         

% 
1 80 75 70 60 50 

[3.5] ব      ব     ব              [3.5.1]  ব     ব            % 1 100 95 90 85 80 

[3.6]          ব                  [3.6.1]               স    1 80 70 60 50 40 

[4]              

      ও    

       ব  ব    

           

3 

[4.1]                         ও    ব    

        ব  ব    

 

[4.1.1]      স      ব   

   খ    

স    
1 4 3 - - - 

[4.1.2]              

           ও    ব             

              ব  ব     

% 

0.5 100 95 90 85 80 

[4.2]    ব                  

[4.2.1] স           সব     

ব       স        

% 
0.5 100 90 80 - - 

[4.2.2]    ব                 % 0.5 100 90 80 - - 

[4.3]    /স     2017-18    ব     ব      

    ব        ও ও  বস          

[4.3.1] ব          ব   

ও  বস            

    খ 
0.5 18.10.2018 31.10.2018 15.11.2018 29.11.2018 06.12.2018 
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সংযযোজনী-১ 

 

লব্দসংযেপ (Acronyms) 

 

 

এসএমই = স্ম এন্ড মমমিয়োম এন্টোরপ্রোইজ 

আইমসএমএমব= মি ইন্সটিটিউট অব কস্ট এন্ড ম্যোযনজযমন্ট অযোকোউন্টযোন্টস্  বোংোযিল 

এসএমএস= লট 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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াংদমাজনী- ২: কভ ষম্পাদন সূেকমূ, ফাস্তফায়নকাযী এফাং রযভা দ্ধরত-এয রফফযণ 

ক্র: 

নাং 

কাম ষক্রভ কভ ষম্পাদন সূেক রফফযণ ফাস্তফায়নকাযী ইউরনে রযভা দ্ধরত এফাং 

উাি সূত্র 

াধাযণ 

ভন্তব্ 

১ কৃরল ঋণ রফতযণ 

রফতযণকৃত ঋণ  অগ্রীভ 

750 চকাটি োকা কৃরল ঋণ রফতযণ 

জনতা ব্াাংক রররভদেি প্রধান 

কাম ষারয়, রিরবনার অরপ, এরযয়া 

অরপ এফাং ভাঠ ম ষাদয়য াখামূ 

চকাটি োকা 

 

২ এএভই ঋণ রফতযণ 3600 চকাটি োকা এএভএই ঋণ রফতযণ ঐ চকাটি োকা 

৩ অন্যান্য রফরনদয়াগ 3000 োকা ঋণ রফতযণ ঐ চকাটি োকা 

৪ চেণীকৃত ঋদণয রযভাণ হ্রা চেণীকৃত ঋদণয রস্থরত চেণীকৃত ঋণ জুন ২০১9 এয ভদে ৭০00 চকাটি োকায় নারভদয় আনা ঐ চকাটি োকা 

৫ চেণীকৃত ঋণ দত নগদ আদায় 
আদায়কৃত ঋণ 

চেণীকৃত ঋণ দত জুন ২০১9 এয ভদে 450 চকাটি োকা নগদ আদায় ঐ চকাটি োকা 

৬ অফদরানকৃত ঋণ দত আদায় অফদরানকৃত ঋণ দত জুন ২০১9 এয ভদে 1৩0 চকাটি োকা নগদ আদায় ঐ চকাটি োকা 

৭ স্বল্পব্য়ী আভানদতয ায বৃরদ্ধ আভানদতয ায জুন ২০১9 এয ভদে স্বল্পব্য়ী  আভানত চভাে আভানদতয 51% এ উন্নীতকযণ ঐ 
চভাে আভানদতয ভদে স্বল্পব্য়ী 

আভানদতয তকযা ায 

৮ রযোরন মুনাপা অজষন অজষনকৃত রযোরন মুনাপা  জুন ২০১9 এয ভদে 1200 চকাটি োকায় রযোরন মুনাপা  অজষন কযা ঐ চকাটি োকা 

৯ 

অভরন্বত র্ভরি (entry) 

ভন্বয়কযণ (দুই ফছয  তদুদ্ধষ 

চিরফে এরি) 

ভন্বয়কৃত র্ভরি )entry( 
জুন ২০১9 এয ভদে দুই ফছয  তদুদ্ধষ ভদয়য ৮২% চিরফে অভরন্বত র্ভরি 

(entry) ভন্বয়কযণ 
ঐ 

অভরন্বত র্ভরি (entry) 

ভন্বদয়য তকযা ায 

১০ চরাকানী াখায াংখ্যা হ্রা চরাকানী াখা জুন ২০১9 এয ভদে চরাকানী াখায াংখ্যা ৬0টি এ করভদয় আনা ঐ াংখ্যা 

১১ মূরধন াংযক্ষদণয ায াংযরক্ষত মূরধন  জুন ২০19 এয ভদে াংযরক্ষত মূরধদনয ায ১০.৫০% ফজায় যাখা ঐ 
Basel-III অনুাদয মূরধন 

াংযক্ষদণয তকযা ায 

১২ প্ররবন  াংযক্ষদণয ায াংযরক্ষত প্ররবন জুন ২০১9 এয ভদে াংযরক্ষত প্ররবদনয ায ১০০% ফজায় যাখা ঐ 
প্ররবনাংযক্ষদণয তকযা 

ায 

১৩ যীে ভাভরা রনষ্পরি রনষ্পরিকৃত ভাভরা জুন ২০১9 এয ভদে 30% যীে ভাভরা রনষ্পরি কযা  ঐ 
অমনষ্পন্ন মোমো মনষ্পমির 

লতকরো হোর 

১৪ অথ ষ ঋণ  অন্যান্য ভাভরা রনষ্পরি রনষ্পরিকৃত ভাভরা জুন ২০১9 এয ভদে 5% অথ ষ ঋণ  অন্যান্য ভাভরা রনষ্পরি কযা  ঐ 
অমনষ্পন্ন মোমো মনষ্পমির 

লতকরো হোর 

১৫ রফবাগীয় ভাভরা রনষ্পরি রনষ্পরিকৃত ভাভরা জুন ২০১9 এয ভদে 40% রফবাগীয় ভাভরা রনষ্পরি কযা  ঐ 
অমনষ্পন্ন মোমো মনষ্পমির 

লতকরো হোর 

১৬ 

 ব            ব            

       স  ও         ও 

ব  ব    

ফাস্তফায়নকৃত াখা জুন ২০১9 এয ভদে 100% াখায় ব্স্তফায়ন কযা ঐ 

লোখোয় সফটওয়যোর 

বোস্তবোয়যনর লতকরো হোর 

১৭ RTGS ফাস্তফায়ন ফাস্তফায়নকৃত াখা জুন ২০১9 এয ভদে ৪০0টি াখায় RTGS ফাস্তফায়ন ঐ াংখ্যা 

১৮ ATM বুথ োলুকযণ েলুকৃত বুদথয াংখ্যা জুন ২০১9 এয ভদে েরভান বুদথয াংখ্যা 75টি চত উন্নীতকযণ ঐ াংখ্যা 
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াংদমাজনী ৩: 

অন্য ভন্ত্রনারয়/রফবাগ/দপ্তয/াংস্থায রনকে সুরনরদ ষষ্ট কভ ষম্পাদন োরদামূ 

 

প্ররতষ্ঠাদনয 

নাভ 

াংরিষ্ট 

কাম ষক্রভ 

কভ ষম্পাদন 

সূেক 

উি প্ররতষ্ঠাদনয রনকে 

োরদা/প্রতযাা 

োরদা/প্রতযাায চমৌরিকতা প্রতযাা পূযণ না দর ম্ভাব্ প্রবাফ 

ফাাংরাদদ 

ব্াাংক 

জনফর 

রনদয়াগ 

জনফদরয 

াংখ্যা 

োরদায চপ্ররক্ষদত স্বল্পতভ 

ভদয়য ভদে জনফর রনদয়াদগয 

কাম ষক্রভ ম্পন্ন কযা। 

অথ ষ ভন্ত্রণারদয়য ব্াাংক  আরথ ষক প্ররতষ্ঠান রফবাদগয প্রজ্ঞাণ 

নাং৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০১২.১৫-৫২৭ তারযখ ২১/০৯/২০১৫ 

অনুমায়ী ব্াাংদকয জনফর ফাাংরাদদ ব্াাংদকয ব্াাংকা ষ 

রদরকন করভটি-এয ভােদভ ম্পন্ন কযদত য়। 

মথাভদয় রনদয়াগ কাম ষক্রভ ম্পন্ন না দর 

জনফদরয স্বল্পতাদতু বদনরিন কাদজ রফঘ্ন সৃরষ্ট 

দফ এফাং পরশ্রুরতদত রক্ষযভাত্রা অজষন ফাধাগ্রস্থ 

দফ। 

 

 


