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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:

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ
কম সংােনর উেে ১৯০৬৩ জনেক ২৮৬ কা টাকা ঋণ িবতরণ করা হেয়েছ এবং িবতরণত ঋেণর িবপরীেত ২১৯ কা টাকা আদায়
করা হেয়েছ। এই সবা সসারেণর লে নন ০৯ শাখা খালার ফেল বতমােন মাট শাখার সংা ৬৩ েত উীত হেয়েছ। ০১
জায়াির, ২০১৪ থেক াংেকর িত শাখায় অেটােমশন বা অনলাইন াংিকং চার মােম াহকেদর সবা দান করা হে।

সমা এবং চােলসহ:

িণত ঋণ, াংিকং সবা বিত জনেগাী, াহক সবার মােনায়ন ও তি বহাের সীমাবতা।

ভিবৎ পিরকনা:

অিধক পিরমােণ ভােলা ঋণ দােনর পাশাপািশ িণত ঋণ আদােয়র পিরমাণ বাড়ােনা, াংেকর সবা জনগেণর দারেগাড়ায় পৗঁেছ দয়া,
পয ায়েম সকল জলা ও উপেজলা পয ােয় াংেকর শাখা খালা এবং শাখাসহেক অেটােমশেনর আওতায় আনার কায ম বাবায়ন।

২০২০-২১ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

িবেদশ গমেনক কমেদর মে ২৩০ কা টাকা ঋণ িবতরণ;
অেিণত ঋেণর মে ৮০ কা টাকা আদায়;
িণত ঋেণর মে ৫ কা টাকা আদায়;
নন ১৫  শাখা খালা;
নন ১৫  শাখােক অেটােমশেনর আওতায় আনা;
অিন মামলার ৩০% িন করা।
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

িনরাপদ অিভবাসন িনিতকরেণর লে বাসী কাণ াংকেক আার তীক িহেসেব িতাকরণ।

১.২ অিভল (Mission)
ত ি বহােরর মােম য় সায়ী পায় িনরাপেদ ও ততার সে িবেদশ থেক রিমা রেণ সহায়তা দান এবং
িবেদশগামী ও িবেদশ ফরত কমেদর সহজ শেত সমেয় ‘অিভবাসন ঋণ’ ও ‘নব াসন ঋণ’ দান।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১. ঋণ বাপনায় দতা ি
২. কায েম উৎকষ তা ি
৩. শাসিনক ও আিথ ক লা সংহতকরণ

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. ঋণ িবতরণ;
২. অেিণত ঋণ আদায়;
৩. িণত ঋণ আদায়;
৪. নন শাখা খালা;
৫. শাখা অেটােমশনকরণ;
৬. অভরীণ অিডট আপি িনিকরণ
৭. বাংলােদশ াংেকর পিরদশ ন আপি িনিকরণ
৮. মামলা িনির হার ি
৯. বসা সহজীকরণ এবং ওয়ান প সািভ স (OSS) সিকত ত চার ও সবা াথ কক ত জানার েযাগ।
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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

[১] কম সংান জন [১.১] দেশ ও বােস কম সংান িজত সংা ৫৫৮৯ ৬৩৩৮ ৮০০০ ৮০০০ ৮৫০০ শাসন মহািবভাগ ও সংি িবভাগ বািষ ক িতেবদন

*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] ঋণ
বাপনায়
দতা ি

৪০

[১.১] ঋণ িবতরণ
[১.১.১] িবতরণত
ঋণ

সমি
কা
টাকা

২০ ১০৫.৪৯ ১০৮.৮৮ ২৩০ ১৭৫ ১৪০ ১০০ ৮০ ২৩০ ২৫০

[১.২] অেিণত ঋণ আদায়
[১.২.১] আদায়ত
ঋণ

সমি
কা
টাকা

১০ ৭৪.৮২ ৬৭ ৮০ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ১২০ ১৫০

[১.৩] িণত ঋণ আদায়
[১.৩.১] আদায়ত
ঋণ

সমি
কা
টাকা

১০ ২২.৯২ ৫.৮৯ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৮ ১০

[২] কায েম
উৎকষ তা ি

২০

[২.১] নন শাখা চাকরণ
[২.১.১] নন শাখার
সংা

সমি সংা ৯ ০ ০ ১৫ ১০ ০৮ ০৫ ০২ ১৫ ২৫

[২.২] শাখা অেটােমশন
[২.২.১]
অেটােমশনত শাখার
সংা

সমি সংা ৯ ০ ০ ১৫ ১০ ০৮ ০৫ ০২ ১৫ ২৫

[২.৩] বসা সহজীকরণ
এবং ওয়ান প সািভ স
(OSS) সিকত ত
চার ও সবা াথ কক
ত জানার েযাগ।

[২.৩.১] ওয়ান প
সািভ স (OSS)
চাত শাখা/অিফস

সমি সংা ২ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ১৫ ২০

[৩] শাসিনক
ও আিথ ক
লা
সংহতকরণ

১৫

[৩.১] অভরীণ অিডট
আপি িনিকরণ

[৩.১.১] অভরীণ
অিডট আপির হার

গড় % ৫ ৫১ ৬০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৬৫ ৭০

[৩.২] বাংলােদশ াংেকর
পিরদশ ন আপি িনিকরণ

[৩.২.১] বাংলােদশ
াংেকর পিরদশ ন
আপি িনির হার

গড় % ৫ ৪৯ ১০০ ৫৫ ৪০ ৩৫ ২৫ ১৫ ৬০ ৭০

[৩.৩] মামলা িনির হার
ি

[৩.৩.১] মামলা
িনির হার

গড় % ৫ ১০ ৩০ ১৩ ১০ ০৮ ০৫ ০৩ ৩০ ৩৫
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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%

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 ৪ ৪ ৪ ৪

[১.১.২] এিপএ
েমর মািসক সভা
অিত

সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১২ ১২

[১.২] াচার/উম
চচ ার িবষেয়
অংশীজনেদর সে
মতিবিনময়

[১.২.১]
মতিবিনময় সভা
অিত

সমি সংা ২ ৪ ৪ ৪ ৩ ২ ৪ ৪

[১.৩] অিভেযাগ
িতকার বা িবষেয়
সবাহীতা
/অংশীজনেদর
অবিহতকরণ

[১.৩.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ১ ৩ ৪ ৪ ৩ ২ ৪ ৪

[১.৪] সবা দান
িতিত িবষেয়
সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[১.৪.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ২ ৪ ৪ ৪ ৩ ২ ৪ ৪

[১.৫] ত বাতায়ন
হালনাগাদ সংা
মািসক িতেবদন
উতন কপের িনকট
রণ

[১.৫.১] মািসক
িতেবদন িরত

সমি সংা ২ ৪ ৪ ৪ ৩ ৪ ৪
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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%

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 ০ ০ ৮০ ৭০ ৬০ ৭০ ৮০

[২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[২.২.১] এক
নন িডিজটাল
সবা চাত

তািরখ তািরখ ২ ১০-০১-২০১৯ ১৫.০২.২১ ১৫.০৩.২১ ১৫.০৪.২১ ১৫.০৫.২১ ১৫-০২-২০২২ ১৫-০১-২০২৩

[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 ২৪-০২-২০২২ ২৩-০২-২০২৩

[২.৪] কম চারীেদর
িশণ দান

[২.৪.১] েতক
কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

সমি জনঘা ১ ৮০ ২৬ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ৫০ ৫০

[২.৪.২] ১০ম ড
ও ত েতক
কম চারীেক এিপএ
িবষেয় দ
িশণ

সমি জনঘা ১ ৩ ৫ ৪ ৫ ৫

[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 ১ ১ ১
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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%

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 ৮০ ১০০ ১০০

[৩.২] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ)/বােজট
বাবায়ন

[৩.২.১] বািষ ক
উয়ন কম িচ
(এিডিপ) /বােজট
বাবািয়ত

মিত % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ১০০

[৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর
উয়ন

[৩.৩.১] িপীয়
সভায় উপাপেনর
জ মণালেয়
াব িরত

মিত % ১ ৬০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৮০ ৮০

[৩.৩.২] অিডট
আপি িনিত

মিত % ১ ৫৫ ৫২.৪৭ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ৫০ ৫০

[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 ১৫-১২-২০২১ ১৫-১২-২০২২

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

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ FID Financial Institute Division

২ MoF Ministry of Finance

৩ PI Performance Indicator.

৪ FY Financial Year

৫ E-Filing Electronic Filing
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সংেযাজনী- ২: কম সাদন চেকর বাবায়নকারী এবং পিরমাপ পিত

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা,

শাখা
দ

মাণক
উপা


[১.১] ঋণ িবতরণ [১.১.১] িবতরণত ঋণ ২০২০-২১ অথ  বছের ৮০০০ জনেক ২৩০ কা টাকা ঋন িবতরন ঋন ও অীম িবভাগ

[১.২] অেিণত ঋণ আদায় [১.২.১] আদায়ত ঋণ ২০২০-২১ অথ  বছের অেনীত ঋন হেত ৮০ কা টাকা ঋন আদায় ঋন আদায় ও আইন িবভাগ

[১.৩] িণত ঋণ আদায় [১.৩.১] আদায়ত ঋণ ২০২০-২১ অথ  বছের নীত ঋন হেত ৫ কা টাকা ঋন আদায় ঋন আদায় ও আইন িবভাগ

[২.১] নন শাখা চাকরণ [২.১.১] নন শাখার সংা ২০২০-২১ অথ  বছের নন আেরা ১৫  শাখা খালা শাখা িনয়ন ও উয়ন িবভাগ

[২.২] শাখা অেটােমশন [২.২.১] অেটােমশনত শাখার সংা ২০২০-২১ অথ  বছের ১৫  শাখােক অেটােমশেনর আওতায় আনা আই িবভাগ

[২.৩] বসা সহজীকরণ এবং ওয়ান প
সািভ স (OSS) সিকত ত চার ও
সবা াথ কক ত জানার েযাগ।

[২.৩.১] ওয়ান প সািভ স (OSS)
চাত শাখা/অিফস

সরকাির িনেদ শনা মাতােবক বসা সহজীকরণ এবং ওয়ান প সািভ স
(OSS) সিকত ত চার ও সবা াথ কক ত জানার েযােগর
িনিমে ওয়ান প সািভ স (OSS) সিলত শাখা চাকরণ।

শাখা িনয়ন ও উয়ন িবভাগ

[৩.১] অভরীণ অিডট আপি িনিকরণ [৩.১.১] অভরীণ অিডট আপির হার ২০২০-২১ অথ বছের অভরীণ অিডট আপির ৬০% িন করা অভরীণ িনরীা ও পিরদশ ন িবভাগ

[৩.২] বাংলােদশ াংেকর পিরদশ ন আপি
িনিকরণ

[৩.২.১] বাংলােদশ াংেকর পিরদশ ন
আপি িনির হার

২০২০-২১ অথ  বছের বাংলােদশ াংেকর পিরদশ ন আপির ৫৫% িন
করা।

অভরীন িনরীা ও পিরদশ ন িবভাগ

[৩.৩] মামলা িনির হার ি [৩.৩.১] মামলা িনির হার ২০২০-২১ অথ বছের মাট অিন মামলা সেহর ৩০% িন করা। ঋন আদায় ও আইন িবভাগ
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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

মণালয় /
িবভাগ

আিথ ক িতান
িবভাগ, অথ 
মণালয়

নন শাখার
সংা

নন শাখা খালার অেমাদন। ািবত
বাসী কাণ াংক চাির িবধানমালা
এবং বাসী কাণ াংক এর সাংগঠিনক
কাঠােমা অেমাদন

বাসী অিষত সকল জলা ও উপেজলা পয ােয়র দির িবেদশগামী ও িবেদশ ফরত
কমেদর আিথ ক সহেযািগতার মােম কম সংােনর বা করার লে নন শাখা
খালা েয়াজন। াংিকং কায ম ভােব পিরচালনার লে ািবত বাসী কাণ
াংক কম চারী চারী িবধানমালা এবং সাংগঠিনক কাঠােমা অেমাদেনর িভিেত ত
বাবায়ন েয়াজন। াংেকর সািব ক কায ম চােপ সাদেনর িনিম আিথ ক
িতান িবভােগর সেব া সহেযাগীতা অতাবক।

উেিখত িবষয়সহ বাবায়ন না হেল
অ াংক ির উে রেন াঘাত
ঘটেব।

অা বাংলােদশ াংক
নন শাখার
সংা

শাখা খালার অেমাদন, ত সমেয়র মে
জনবল িনেয়াগ দান করা এবং াংিকং
কায েম রিমা আহরেনর লে নো
একাউ খালার সহেযািগতা দান।

বাসী অিষত সকল জলা ও উপেজলা পয ােয়র িবেদশগামী ও িবেদশেফরত কমেদর
আিথ ক সহেযাগীতার মােম কম সংান ির লে শাখা খালা েয়াজন। বতমােন
াংেকর জনবল ঘাটিত রেয়েছ তাই াংিকং কায ম সবা ত সমেয়র মে দােনর
লে জনবল িনেয়াগ জির। অ াংেকর উে বাবায়েনর লে সহজশেত
রিমা আহরণ করার লে নো একাউ খালা আবক।

নন শাখা খালার অেমাদন না পেল
উেিখত িবষয়সহ বাবায়ন না হেল
হতদির িবেদশগামী ও িবেদশেফরত
কমেদর চািহদা মাতােবক সবা দান
করা কসা এবং অ াংক ির
উে রেন াঘাত ঘটেব।


