
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

 

 

 

 

চেয়ারম্যান, পররোলনা পর্ ষে এবাং রসইও এন্ড ম্যাদনরজাং রিদরক্টর, জনতা ব্াাংক রলরিদেি 

 

এবাং 

 

সরেব, ব্াাংক ও আরথ ষক প্ররতষ্ঠান রবভাগ, অথ ষ িন্ত্রণালয়-এর িদে স্বাক্ষররত 

 

 

 

বারর্ ষক কি ষসম্পােন চুরি 

 

 

 

 

১ জুলাই ২০১৬ –৩০ জুন ২০১৭ 
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সূরেপত্র 

 

রববরণী পৃষ্ঠানাং 

 

 জনতা ব্াাংক রলরিদেি এর কি ষসম্পােদনর সারব ষক রেত্র ৩ 

 উপক্রিরণকা ৪ 

চসকশন ১: রূপকল্প (Vision), অরভলক্ষয (Mission), চকৌশলগত উদেশ্যসমূহ এবাং কার্ ষাবরল ৫ 

চসকশন ২: রবরভন্ন কার্ ষক্রদির চুড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact) ৬ 

চসকশন ৩: চকৌশলগত উদেশ্য, অগ্রারিকার, কার্ ষক্রি, কি ষসম্পােন সূেক এবাং লক্ষযিাত্রাসমূহ ৭-১০ 

সাংদর্াজনী ১: শব্দসাংদক্ষপ (Acronyms) ১২ 

সাংদর্াজনী ২: কি ষসম্পােন সূেকসমূহ, বাস্তবায়নকারী েপ্তর/সাংস্থাসমূহ এবাং পররিাপ পদ্ধরত ১৩ 

সাংদর্াজনী ৩: কি ষসম্পােন লক্ষযিাত্রা অজষদনর চক্ষদত্র অন্য িন্ত্রণালয়/রবভাগ, প্ররতষ্ঠান/েপ্তর/সাংস্থার 

উপর রনভ ষরশীলতা 

১৪ 
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জনতা ব্াাংক রলরিদেি এর কি ষসম্পােদনর সারব ষক রেত্র 

(Overview of the Performance of Janata Bank Ltd) 

 

সাম্প্ররতক অজষন, েযাদলঞ্জ এবাং ভরবষ্যত পররকল্পনা 

 

 সাম্প্ররতক বছর সমূদহর (৩বছর) প্রিান অজষনসমূহ 
 

 রবগত রতন বছদর ঋদণর প্রবৃরদ্ধ ২৪.২৯% বৃরদ্ধর িােদি ঋদণর পররিাণ ৩০২০০ চকাটি োকা হদত ৩৭৫৩৫ চকাটি োকায় 

উন্নীতকরদণর িােদি রশল্প ও ব্বসা বারণদজয গরতশীলতা আনয়ন; 

 আরথ ষক অন্তর্ভ ষরি সম্প্রসারদণর লদক্ষয স্কুল ব্াাংরকাং ও কৃর্দকর রহসাবসহ চিাে আিানতকারীর সাংখ্যা ৭৪.৪৪ লক্ষ-চত উন্নীতকরণ; 

 সুেমুি কৃরর্ ঋণ রবতরণ এবাং প্রায় শতভাগ আোদয়র সাফল্য; 

 রবগত রতন বছদর চিাে ৩০৮৯৭ চকাটি োকা বব. চররিট্যান্স সাংগ্রদহর িােদি সরকাদরর ররজাভ ষ বৃরদ্ধদত সরাসরর অবোন রাখা; 

 ৩১ রিদসম্বর ২০১৫ তাররখ পর্ ষন্ত িারাবারহকভাদব ব্াাংদকর মূলিন পর্ ষাপ্ততার হার (১০.১৬%) স্ট্যান্ডাি ষ পর্ ষাদয় রাখা; 

 রাষ্ট্রায়ত্ত ব্াাংকগুদলার িদে চেরণকৃত ঋদণর হার সব ষরনম্ন (১৫.৭৬%) পর্ ষাদয় িদর রাখা; 

 রাষ্ট্রায়ত্ত ব্াাংকগুদলার িদে সদব ষাচ্চ মুনাফা অজষদনর িােদি গত রতন বছদর কদপ ষাদরে ট্যাক্স, উৎদস আয়কর ও ভযাে ইতযারে বাবে 

সরকাদরর চকার্াগাদর ২৪৭৯ চকাটি োকা জিা রেদয় সরকাদরর রাজস্ব আদয় ভূরিকা রাখা; 

 সরকাদরর প্রায় ৯২টি সািারজক রনরাপত্তা কি ষসূেীদত অব্াহতভাদব সহদর্ারগতা প্রোন; 

 রিরজোল বাাংলাদেশ গড়ার লদক্ষয ইদতািদে ব্াাংদকর ৫৩৬টি শাখাদক (৫৭% শাখা) ররদয়ল োইি অনলাইন কার্ ষক্রদি আনয়ন; 

 ২০১৪ ও ২০১৫ আইরসএিএরব কর্তষক চবস্ট্ কদপ ষাদরে এযাওয়াি ষসহ রবরভন্ন এযাওয়াি ষ প্রারপ্ত। 
 

 সিস্যা এবাং েযাদলঞ্জ 

 

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

 চখলাপী ঋণসহ অবদলারপত ঋদণর আোয়সহ চেরণকৃত ঋদণর পররিাণ হ্রাস করা; 

 িািলা রনষ্পরত্তদত িীরগরত; 

 আইটি রনরাপত্তা রবিান; 

 চবসরকরী ব্াাংদকর সাদথ অসি প্ররতদর্ারগতা  

 

 ভরবষ্যৎ পররকল্পনা 

 

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

 চেরণকৃত ঋদণর পররিাণ হ্রাসকরদণর িােদি চেরণকৃত ঋদণর হার রসাংদগল রিরজদে নারিদয় আনা; 

 কৃরর্ ও এসএিই ঋণ প্রবাহ বৃরদ্ধ; 

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

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

 প্ররতটি শাখায় এবাং বারণরজযকভাদব সম্ভাবনািয় স্থাদন এটিএি বুথ স্থাপন; 

 ব্াাংদকর সকল শাখাদক অনলাইদনর আওতায় আনয়দনর িােদি কি ষেক্ষতা বৃরদ্ধ ও গ্রাহক িান উন্নয়ন; 

 আরথ ষক অন্তর্ভ ষরি কার্ ষক্রি চজারোরকরদণর িােদি েররদ্র ও ক্ষুদ্র জনদগারষ্ঠর চোরদগাড়ায় ব্াাংরকাং চসবা চপৌৌঁদছ চেয়া: 

 মুনাফা অজষদনর িােদি কদপ ষাদরে ট্যাক্স এবাং লভযাাংশ প্রোদনর িােদি সরকাদরর রাজস্ব আয় বৃরদ্ধদত ভূরিকা রাখা। 

 

 ২০১৬-১৭ অথ ষ বছদরর সম্ভাব্ প্রিান অজষনসমূহ 

 

 কৃরর্ ও এসএিই সহ অন্যান্য খাদত ৫৪৫০ চকাটি োকা ঋণ রবতরণ; 

 চেরণকৃত ঋদণর পররিাণ ৫৯১৪ চকাটি চথদক ৪৫০০ চকাটি োকায় নারিদয় আনা; 

 চেরণকৃত ঋণ হদত নগে ৫০০ চকাটি োকা ও অবদলাপনকৃত ঋণ হদত ১০০ চকাটি োকা আোয়; 

 স্বল্পব্য়ী আিানদতর হার ৪৬% এ উন্নীত করণ; 

 মূলিন সাংরক্ষদণর হার ১০% এবাং প্ররভশন সাংরক্ষদণর হার ১০০% রনরিত করণ; 

 নীে মুনাফা ২০০ চকাটি োকা অজষন; 

 চলাকসানী শাখার সাংখ্যা ৬০-এ করিদয় আনা এবাং ব্াাংদকর ৭৭% শাখায় অন-লাইন সুরবিা োলু করা 
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উপক্রিরণকা (Preamble) 

 

 

 

জনতা ব্াাংক রলরিদেি এর প্রারতষ্ঠারনক েক্ষতা বৃরদ্ধ স্বচ্ছতা ও জবাবরেরহ চজারোর করা, সুশাসন সাংহতকরণ 

এবাং সম্পদের র্থার্থ ব্বহার রনরিতকরদণর িােদি রূপকল্প ২০২১ এর র্থার্থ বাস্তবায়দনর লদক্ষয- 

 

 

চেয়ারম্যান, পররোলনা পর্ ষে এবাং রসইও এন্ড ম্যাদনরজাং রিদরক্টর, জনতা ব্াাংক রলরিদেি 

 

এবাং 

 

সরেব, ব্াাংক ও আরথ ষক প্ররতষ্ঠান রবভাগ, অথ ষ িন্ত্রণালয় এর িদে ২০১৬ সাদলর 

--------------িাদসর -------------- তাররদখ এই বারর্ ষক কি ষসম্পােন চুরি স্বাক্ষররত হল। 

 

 

এই  চুরিদত স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ রনম্নরলরখত রবর্য়সমূদহ সম্মত হদলন : 
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চসকশন-১ 

 

রূপকল্প (Vision), অরভলক্ষয (Mission), চকৌশলগত উদেশ্যসমূহ এবাং কার্ ষাবলী 

 

১.১: রূপকল্প (Vision): 
 

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

 

১.২: অরভলক্ষয (Mission) :  
 

িানসম্মত অথ ষননরতক পণ্য ও অরভজ্ঞ ব্বস্থাপক েদলর সিন্বদয় উৎকৃষ্ট গ্রাহক চসবা প্রোন এবাং ব্াাংরকাং এর প্ররতটি 

স্তদর প্রারতষ্ঠারনক সুশাসন রনরিত করা। 

 

 

 :৩.১ চকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (Strategic Objectives):  
 

১.৩.১ : জনতা ব্াাংক রলরিদেি এর চকৌশলগত উদেশ্যসমূহ: 
 

ক) ঋণ ও অগ্রীি এবাং রবরনদয়াগ সম্প্রসারণ কদর নতুন নতুন উদযািা সৃরষ্টর িােদি ব্াাংদকর আয় বৃরদ্ধকরণ; 
 

খ) ঋণ িাদনর উন্নয়ন; 
 

গ) ব্াাংদকর আরথ ষক অবস্থার উন্নয়ন; 
 

ঘ) ঝৌঁরক হ্রাস ও আরথ ষক রভরত্ত শরিশালীকরণ; 
 

ঙ) ব্াাংদকর আরথ ষক ও প্রশাসরনক শৃঙ্খলা সুসাংহতকরণ। 
 

ে) আইরসটি ব্বহাদরর িােদি কি ষেক্ষতা বৃরদ্ধ ও গ্রাহক চসবার িান উন্নয়ন এবাং সারব ষক রনরাপত্তা চজারোর। 
 

১.৩.২ : আবরশ্যক চকৌশলগত উদেশ্যসমূহ: 
 

ক) েক্ষতার সদে বারর্ ষক কি ষসম্পােন চুরি বাস্তবায়ন; 
 

খ) েক্ষতার ও বনরতকতার উন্নয়ন; 
 

গ) তথ্য অরিকার ও স্ব-প্রদনারেত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন; 
 

ঘ) কার্ ষপদ্ধরত ও চসবার িানউন্নয়ন; 
 

ঙ) কি ষ পররদবশ উন্নয়ন এবাং 
 

ে) আরথ ষক ব্বস্থাপনার উন্নয়ন। 
 

১.৪ : কার্ ষাবরল (Functions) :  
 

ক) রবরভন্ন িরদণর আিানত সাংগ্রহ ও রিদপারজে স্কীি োলু করা; 

খ) ক্ষুদ্র, এসএিই, কৃরর্, রশল্প ও অন্যান্য নানরবি বারণরজযক ঋণ প্রোন; 

গ) প্রবাসীদের চররিট্যান্স আহরণ করা; 

ঘ) আিোনী ও রপ্তানী বারণদজয অথ ষায়ন ও সহায়তা করা; 

ঙ) সরকাদরর সািারজক রনরাপত্তা চবষ্টনীর কার্ ষক্রি র্থাাঃ বয়স্ক ভাতা, রবিবা ভাতা ইতযারে রবতরণসহ অন্যান্য 

কার্ ষক্রদি সহদর্ারগতা প্রোন; 

ে) সরকার রনদে ষরশত অন্যান্য নানারবি কার্ ষক্রি পররোলনা। 
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চসকশন-২ 

 

িন্ত্রণালয়/রবভাদগর রবরভন্ন কার্ ষক্রদির চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact) 

 

 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব 

(Outcome/Impact) 

 

কি ষসম্পােন সূেকসমূহ 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত 

লক্ষযিাত্রা 

২০১৬-১৭* 

প্রদক্ষপণ রনি ষাররত লক্ষযিাত্রা অজষদনর 

চক্ষদত্র চর্ৌথভাদব োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

িন্ত্রণালয়/রবভাগ/ 

সাংস্হাসমূদহর নাি 

উপাত্ত সূত্র 

(Source of 

Data) 
২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

[১] ব্াাংদকর আরথ ষক অবস্থার উন্নয়ন [১.১] নীে মুনাফা চকাটি োকা ৪৩১.০০ (২৮৯.০০) ২০০.০০ ২৫০.০০ ৩০০.০০ 

 

এিআইএস,  অি ষ-

বারর্ ষক ও বারর্ ষক 

প্ররতদবেন 

[২] ব্াাংরকাং খাদত আরথ ষক অন্তর্ভ ষরি বৃরদ্ধ 
[২.১] গ্রাহদকর সাংখ্যা 

(ক্রিপুরঞ্জর্ভত) 
লক্ষ ৭৫.০৫ ৭৮.০২ ৮১.০০ ৮২.০০ ৮৩.০০ 

 

ঐ 

[৩] ব্াাংদকর ঋদণর িান উন্নয়ন 
[৩.১] চেণীকৃত ঋদণর 

হার 
% ১১.৭৬ ১৫.৭৬ ১২.০০ ১০.০০ ৯.০০ 

 

ঐ 

 

*সািরয়ক 
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চসকশন-৩ 
 

ক. চকৌশলগত উদেশ্য, অগ্রারিকার, কার্ ষক্রি, কি ষসম্পােন সূেক এবাং লক্ষযিাত্রাসমূহ (চিাে িান - ৮০) 
 

চকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objective) 

চকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

িান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ ষক্রি 

(Activities) 

কি ষসম্পােন সূেক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কি ষসম্পােন 

সূেদকর িান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

প্রকৃত অজষন 
লক্ষযিাত্রা/রনণ ষায়ক ২০১৬-১৭* 

Target/Criteria Value for FY 2016-17 

প্রদক্ষপন 

(Projection) 

২০১৭-১৮ 

প্রদক্ষপন 

(Projection) 

২০১৮-১৯ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 

অসািারণ 
অরত 

উত্তি 
উত্তি 

েলরত 

িান 

েলরত িাদনর 

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 (দিাে িান ৭০) 

[১] ঋণ ও অরগ্রি রবতরণ 

এবাং অন্যান্য রবরনদয়াদগর 

িােদি ব্াাংদকর আয় 

বৃরদ্ধকরণ 

১৫ 

[১.১] কৃরর্ঋণ রবতরণ রবতরণকৃত কৃরর্ঋণ 

চকাটি 

োকা 

৬ ৭৫২ ৭৪৫ ৭৫০ ৭৪৯ ৭৪৮ ৭৪৭ ৭৪৬ ৭৭৫ ৮০০ 

[১.২] এসএিই ঋণ রবতরণ 
রবতরণকৃত এসএিই 

ঋণ 
৫ ১২৯৩ ১৫০০ ১৭০০ ১৬৫০ ১৬০০ ১৫৫০ ১৫২০ ১৮০০ ২০০০ 

[১.৩] অন্যান্য রবরনদয়াগ 
অন্যান্য 

রবরনদয়াগকৃত অথ ষ 
৪ ২৬৮০ ২৭১২ ৩০০০ ২৯০০ ২৮০০ ২৭৫০ ২৭১৫ ৩৫০০ ৪০০০ 

[২] ব্াাংদকর নন-

পারফররিাং ঋণ 

সদন্তার্জনক পর্ ষাদয় রাখা 

১৫ 

[২.১] চেণীকৃত ঋদণর পররিাণ হ্রাস 
চেণীকৃত ঋদণর 

পররিাণ 

চকাটি 

োকা 

৪ ৪৩১৮ ৫৯১৪ ৪৫০০ ৪৭০০ ৪৮০০ ৪৯০০ ৫০০০ ৪০০০ ৩৫০০ 

[২.২] চেণীকৃত ঋণ হদত নগে 

আোয় 
আোয়কৃত অথ ষ ৬ ৫৩৭ ৪২২ ৫০০ ৪৮০ ৪৭০ ৪৬০ ৪৫০ ৫৫০ ৬০০ 

[২.৩] অবদলাপনকৃত ঋণ হদত 

আোয় 
আোয়কৃত ঋণ ৫ ১১৫ ৮৯ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১১০ ১২০ 

[৩] ব্াাংদকর আরথ ষক 

অবস্থার সারব ষক উন্নয়ন 
১৮ 

[৩.১] স্বল্পব্য়ী আিানদতর হার 

বৃরদ্ধ 
আিানদতর হার % ৫ ৪৫ ৪৪.৮৯ ৪৬ ৪৫ ৪৪ ৪৩ ৪২ ৪৬.৫ ৪৭ 

[৩.২] পররোলন মুনাফা অজষন 
অজষনকৃত পররোলন 

মুনাফা  

চকাটি 

োকা 
৫ ১০৭০ ৮৬৩ ৯০০ ৮৫০ ৮০০ ৭৫০ ৭০০ ৯৫০ ১০০০ 

[৩.৩] অসিরন্বত র্ভরি (entry) 

সিন্বয়করণ 

সিন্বয়কৃত র্ভরি 

(entry) 
% ৩ ৮০ ৮২ ৮৬ ৮৫ ৮৪ ৮৩ ৮২  ৯০ ৯৫ 

[৩.৪] চলাকসানী শাখার সাংখ্যা চলাকসানী শাখা সাংখ্যা ৫ ৬৯ ৭৪ ৬০ ৬৩ ৬৭ ৭০ ৭৩ ৫০ ৪৫ 

[৪] ঝৌঁরক হ্রাস ও আরথ ষক 

রভরত্ত শরিশালীকরণ 
১২ 

[৪.১] মূলিন সাংরক্ষদণর হার সাংররক্ষত মূলিন 

% 

৬ ১০.৪০ ৮.২৮ ১০ ৯.৫ ৯ ৮.৫ ৮.২৯ ১০.৬৩ ১১.২৫ 

[৪.২] প্ররভশন  সাংরক্ষদণর হার সাংররক্ষত প্ররভশন ৬ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

[৫] ব্াাংদকর আরথ ষক ও 

প্রশাসরনক শৃঙ্খলা 

সুসাংহতকরণ 

১০ 

[৫.১] ররে িািলা রনষ্পরত্ত রনষ্পরত্তকৃত িািলা 

সাংখ্যা 

৩ ৬১ ১৬৫ ১৫০ ১৪৫ ১৪০ ১৩৫ ১৩০ ১৬০ ১৭০ 

[৫.২] অথ ষঋণ ও অন্যান্য িািলা 

রনষ্পরত্ত 
রনষ্পরত্তকৃত িািলা ৪ ৪২৩৪ ২২১৯ ৪০০০ ৩৭৫০ ৩৫০০ ৩২৫০ ৩০০০ ৪৫০০ ৫০০০ 

[৫.৩] রবভাগীয় িািলা রনষ্পরত্ত রনষ্পরত্তকৃত িািলা ৩ ৫৮ ৮৭ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ - - 
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চকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objective) 

চকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

িান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ ষক্রি  

(Activities) 

কি ষসম্পােন সূেক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Uni) 

কি ষসম্পােন 

সূেদকর িান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

প্রকৃত অজষন 
লক্ষযিাত্রা/রনণ ষায়ক ২০১৬-১৭* 

Target/Criteria Value for FY 2016-17) 

প্রদক্ষপন 

(Projection) 

২০১৭-১৮ 

প্রদক্ষপন 

(Projection) 

২০১৮-১৯ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 

অসািারণ 
অরত 

উত্তি 
উত্তি 

েলরত 

িান 

েলরত িাদনর 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

রিরজোলাইদজশন/অনলাইন চসবা/রনরাপত্তা ব্বস্থা/অন্যান্য (দিাে িান ১০) 

[৬] আইরসটি ব্বহাদরর 

িােদি কি ষেক্ষতা বৃরদ্ধ ও 

গ্রাহক চসবার িান উন্নয়ন 

এবাং সারব ষক রনরাপত্তা 

চজারোর। 

১০ 

[৬.১] চকার ব্াাংরকাং সলুশন 

(CBS) ব্স্তবায়ন 

বাস্তবায়নকৃত 

শাখার সাংখ্যা 
সাংখ্যা ৪ ১৮১ ৫৩৬ ৭০০ ৬৩০ ৫৬০ ৫৫০ ৫৩৭ ৮০০ সকল শাখা 

[৬.২] ATM বুথ োলুকরণ 
েলিান বুদথর 

সাংখ্যা 
সাংখ্যা ২ ২২ ৩৯ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৮০ ১০০ 

  
[৬.৩] Cyber Security 

রনরিতকরণ 

রনরিতকৃত শাখার 

সাংখ্যা 
সাংখ্যা ৪ ১৮১ ৫৩৬ ৭০০ ৬৩০ ৫৬০ ৫৫০ ৫৩৭ ৮০০ সকল শাখা 

সব ষদিাে নম্বর= ৮০  ৮০  

 

*সািরয়ক 
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খ. আবরশ্যক চকৌশলগত উদেশ্যসমূহ  (চিাে িান - ২০) 

 

চকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

চকৌশলগত 

উদেদশ্যর িান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ ষক্রি 

(Activities) 

কি ষসম্পােনসূেক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কি ষসম্পােন 

সূেদকর িান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষযিাত্রা/রনণ ষায়ক২০১৬-১৭ 

(Target /Criteria Value for FY 2016-17) 

 

অসািারণ 
অরত 

উত্তি 
উত্তি 

েলরত 

িান 

েলরত 

িাদনর রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

[১] েক্ষতার সদে 

বারর্ ষক কি ষসম্পােন 

চুরি বাস্তবায়ন 

৬ 

[১.১] ২০১৬-১৭ অথ ষবছদরর খসড়া বারর্ ষক 

কি ষসম্পােন চুরি োরখল 

রনি ষাররত সিয়সীিার িদে খসড়া চুরি 

িন্ত্রণালয়/রবভাদগ োরখলকৃত 
তাররখ ১ 

১৯ চি 

২০১৬ 

২২ চি 

২০১৬ 

২৪ চি 

২০১৬ 

২৫ চি 

২০১৬ 

২৬ চি 

২০১৬ 

[১.২] িাঠ পর্ ষাদয়র কার্ ষালয়সমূদহর সদে 

২০১৬-১৭ অথ ষ বছদরর বারর্ ষক কি ষসম্পােন 

চুরি স্বাক্ষর 

রনি ষাররত সিয়সীিার িদে চুরি স্বাক্ষররত তাররখ ১ 
২৬-৩০ জুন 

২০১৬ 
- - - - 

[১.৩] ২০১৫-১৬ অথ ষবছদরর বারর্ ষক 

কি ষসম্পােন চুরির মূল্যায়ন প্ররতদবেন োরখল 
রনি ষাররত তাররদখ মূল্যায়ন প্ররতদবেন োরখলকৃত সাংখ্যা ১ 

১৪ জুলাই 

২০১৬ 

১৭ জুলাই 

২০১৬ 

১৮ জুলাই 

২০১৬ 

১৯ জুলাই 

২০১৬ 

২০ জুলাই 

২০১৬ 

[১.৪] ২০১৬-১৭ অথ ষবছদরর বারর্ ষক 

কি ষসম্পােন চুরি বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ 
বত্রিারসক প্ররতদবেন োরখলকৃত সাংখ্যা ১ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৫] ২০১৬-১৭ অথ ষবছদরর বারর্ ষক 

কি ষসম্পােন চুরির অি ষবারর্ ষক মূল্যায়ন 

প্ররতদবেন োরখল 

রনি ষাররত তাররদখ অি ষবারর্ ষক মূল্যায়ন প্ররতদবেন 

োরখলকৃত 
তাররখ ১ 

২২ জানুয়ারর 

২০১৭ 

২৩ 

জানুয়ারর 

২০১৭ 

২৪ 

জানুয়ারর 

২০১৭ 

২৫ 

জানুয়ারর 

২০১৭ 

২৬ জানুয়ারর 

২০১৭ 

[১.৬] বারর্ ষক কি ষসম্পােন চুরির সদে সাংরিষ্ট 

কি ষকতষাদের প্রদণােনা প্রোন 
ববদেরশক প্ররশক্ষদণ চপ্রররত কি ষকতষা সাংখ্যা ১ ৩ ২ ১ - 

- 

 

 

[২] েক্ষতা ও 

বনরতকতার উন্নয়ন 
৩ 

[২.১] সরকারর কি ষসম্পােন ব্বস্থাপনা সাংক্রান্ত 

প্ররশক্ষণসহ রবরভন্ন রবর্দয় কি ষকতষা/কি ষোরীদের 

জন্য প্ররশক্ষণ আদয়াজন 

প্ররশক্ষদণর সিয় * জনঘন্টা ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

[২.২] জাতীয় শুদ্ধাোর চকৌশল বাস্তবায়ন 

২০১৬-১৭ অথ ষবছদর শুদ্ধাোর বাস্তবায়ন 

কি ষপররকল্পনা এবাং বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ 

কাঠাদিা প্রণীত ও োরখলকৃত 

তাররখ ১ 
১৫ জুলাই 

২০১৬ 

৩১ জুলাই 

২০১৬ 
- - - 

রনি ষাররত সিয়সীিার িদে বত্রিারসক পররবীক্ষণ 

প্ররতদবেন োরখলকৃত 
সাংখ্যা ১ ৪ ৩ ২ - 

- 

 

 

[৩] তথ্য অরিকার ও 

স্বপ্রদণারেত তথ্য 

প্রকাশ বাস্তবায়ন 

২ 

[৩.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগােকরণ তথ্য বাতায়ন হালনাগােকৃত % ১ 
প্ররত িাদসর 

১ি সপ্তাহ 

প্ররত 

িাদসর 

২য় সপ্তাহ 

প্ররত 

িাদসর 

৩য় সপ্তাহ 

- - 

[৩.২] বারর্ ষক প্ররতদবেন প্রণয়ন ও প্রকাশ বারর্ ষক প্ররতদবেন ওদয়বসাইদে প্রকারশত তাররখ ১ 
১৫ অদক্টাবর 

২০১৬ 

২৯ 

অদক্টাবর 

১৫ 

নদভম্বর 

২০১৬ 

৩০ 

নদভম্বর 

২০১৬ 

১৫ রিদসম্বর 

২০১৬ 

[৪] কার্ ষপদ্ধরত ও 

চসবার িদনান্নয়ন 
৫ [৪.১] ই-ফাইরলাং পদ্ধরত প্রবতষন েপ্তর/সাংস্থায় ই-ফাইরলাং পদ্ধরত প্রবরতষত তাররখ ১ 

২৮ চফব্রুয়ারর 

২০১৭ 

৩০ িাে ষ 

২০১৭ 

৩০ 

এরপ্রল 

২০১৭ 

৩১ চি 

২০১৭ 

২৯ জুন 

২০১৭ 
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খ. আবরশ্যক চকৌশলগত উদেশ্যসমূহ  (চিাে িান - ২০) 

 

চকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

চকৌশলগত 

উদেদশ্যর িান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ ষক্রি 

(Activities) 

কি ষসম্পােনসূেক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কি ষসম্পােন 

সূেদকর িান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষযিাত্রা/রনণ ষায়ক২০১৬-১৭ 

(Target /Criteria Value for FY 2016-17) 

 

অসািারণ 
অরত 

উত্তি 
উত্তি 

েলরত 

িান 

েলরত 

িাদনর রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

[৪.২] রপআরএল শুরুর ২ িাস পূদব ষ সাংরিষ্ট 

কি ষোরীর রপআরএল, ছুটিনগোয়ন ও চপনশন 

িঞ্জুররপত্র যুগপৎ জারর রনরিতকরণ 

রপআরএল শুরুর ২ িাস পূদব ষ সাংরিস্ট্ কি ষোরীর 

রপআরএল, ছুটিনগোয়ন ও চপনশন িঞ্জুররপত্র 

যুগপৎ জাররকৃত 

% ১ ১০ ৯০ ৮০ - - 

[৪.৩] চসবা প্ররক্রয়ার উদ্ভাবন কার্ ষক্রি বাস্তবায়ন 

েপ্তর/সাংস্থার কিপদক্ষ একটি অনলাইন চসবা 

োলুকৃত 
তাররখ ১ 

৩১ রিদসম্বর 

২০১৬ 

৩১ 

জানুয়ারর 

২০১৭ 

২৮ 

চফব্রুয়ারর 

২০১৭ 

- - 

েপ্তর/সাংস্থার কিপদক্ষ ৩ টি চসবা প্ররক্রয়া 

সহজীকৃত 
তাররখ ১ 

৩১ রিদসম্বর 

২০১৬ 

৩১ 

জানুয়ারর 

২০১৭ 

২৮ 

চফব্রুয়ারর 

২০১৭ 

- - 

[৪.৪] অরভদর্াগ প্ররতকার ব্বস্থা বাস্তবায়ন রনষ্পরত্তকৃত অরভদর্াগ % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ 

[৫] কি ষ পররদবশ 

উন্নয়ন 
৩ 

[৫.১] অরফস ভবন ও আরেনা পররচ্ছন্ন রাখা 
রনি ষাররত সিয়সীিার িদে অরফস ভবন ও 

আরেনা পররচ্ছন্ন 
তাররখ ১ 

৩০ নদভম্বর 

২০১৬ 

৩১ 

রিদসম্বর 

২০১৬  

৩১ 

জানুয়ারর 

২০১৭ 

- - 

[৫.২] চসবাপ্রতযাশী এবাং েশ ষনাথীদের জন্য 

েয়দলেসহ অদপক্ষাগার এর ব্বস্থা করা 

রনি ষাররত সিয়সীিার িদে চসবাপ্রতযাশী এবাং 

েশ ষনাথীদের জন্য েয়দলেসহ অদপক্ষাগার 

োলুকৃত 

তাররখ ১ 
৩০ নদভম্বর 

২০১৬ 

৩১ 

রিদসম্বর 

২০১৬ 

৩১ 

জানুয়ারর 

২০১৭ 

- - 

[৫.৩] চসবার িান সম্পদকষ চসবাগ্রহীতাদের 

িতািত পররবীক্ষদণর ব্বস্থা োলু করা 

চসবার িান সম্পদকষ চসবাগ্রহীতাদের িতািত 

পররবীক্ষদণর ব্বস্থা োলুকৃত 
তাররখ ১ 

৩০ নদভম্বর 

২০১৬ 

৩১ 

রিদসম্বর 

২০১৬ 

৩১ 

জানুয়ারর 

২০১৭ 

- 
- 

 

[৬] আরথ ষক 

ব্বস্থাপনার উন্নয়ন 
১ [৬.১] অরিে আপরত্ত রনষ্পরত্ত কার্ ষক্রদির উন্নয়ন বছদর অরিে আপরত্ত রনষ্পরত্তকৃত % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

সব ষদিাে নম্বর = ২০    ২০      

 

* ৬০ ঘন্টা প্ররশক্ষদণর িদে অন্যযন ২০ ঘন্টা সরকারর কি ষসম্পােন সাংক্রান্ত প্ররশক্ষণ অন্তর্ভ ষি থাকদব। 

 





12 

 

 

সাংদর্াজনী-১ 

 

শব্দসাংদক্ষপ (Acronyms) 

 

 

 

এসএিই স্মল এন্ড রিরিয়াি এন্টারপ্রাইজ 

আইরসএরব রে ইন্সটিটিউে অব োে ষাি ষ অযাকাউন্টযান্টস্ বাাংলাদেশ 

আইরসএিএরব রে ইন্সটিটিউে অব কস্ট্ এন্ড ম্যাদনজদিন্ট অযাকাউন্টস্ বাাংলাদেশ 

CBS Core Banking Solution 

BASEL-III International regulatory frame work for Banks   (Third Basel 

Accord), developed by the Basel Committee on Banks’ 

Supervision (BCBS). 

ATM Automated Teller Machine 

SAFA South Asian Federation of Accountants 

CRAR Capital to Risk-Weighted Asset Ratio 

RTGS Real Time Gross Settlement 

APA Annual Performance Agreement 
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সাংদর্াজনী- ২: কি ষসম্পােন সূেকসমূহ, বাস্তবায়নকারী এবাং পররিাপ পদ্ধরতএর রববরণ- 

 

ক্র: 

নাং 
কার্ ষক্রি কি ষসম্পােন সূেক রববরণ বাস্তবায়নকারী ইউরনে 

পররিাপ পদ্ধরত এবাং 

উপাত্তসূত্র 
সািারণ িন্তব্ 

১ 

[১.১] কৃরর্ঋণ রবতরণ 

রবতরণকৃত ঋণ ও অগ্রীি 

৭৫০ চকাটি োকা কৃরর্ঋণ রবতরণ 

জনতা ব্াাংক রলরিদেি প্রিান 

কার্ ষালয়, রিরভশনাল অরফস, এররয়া 

অরফস এবাং িাঠ পর্ ষাদয়র শাখাসমূহ 

চকাটিোকা 

 

[১.২] এসএিই ঋণ রবতরণ ১৭০০ চকাটি োকা এসএিএই ঋণ রবতরণ -ঐ- চকাটিোকা  

[১.৩] অন্যান্য রবরনদয়াগ ৩০০০ চকাটি োকা ঋণ রবতরণ -ঐ- চকাটি োকা  

২ 

[২.১] চেণীকৃত ঋদণর পররিাণ হ্রাস চেণীকৃত ঋদণর পররিাণ চেণীকৃত ঋণ জুন ২০১৭ এর িদে ৪৫০০ চকাটি োকায় নারিদয় আনা -ঐ- চকাটি োকা  

[২.২] চেণীকৃত ঋণ হদত নগে 

আোয় 
আোয়কৃত ঋণ 

চেণীকৃত ঋণ হদত জুন ২০১৭ এর িদে ৫০০ চকাটি োকা নগে আোয় -ঐ- চকাটি োকা 
 

[২.৩] অবদলাপনকৃত ঋণ হদত 

আোয় 
অবদলাপনকৃত ঋণ হদত জুন ২০১৭ এর িদে ১০০ চকাটি োকা নগে আোয় -ঐ- চকাটি োকা 

 

৩ 

[৩.১] স্বল্পব্য়ী আিানদতর হার 

বৃরদ্ধ 
আিানদতর হার 

জুন ২০১৭ এর িদে স্বল্পব্য়ী  আিানত চিাে আিানদতর ৪৬% এ 

উন্নীতকরণ 
-ঐ- 

চিাে আিানদতর িদে 

স্বল্পব্য়ী আিানদতর শতকরা 

হার 

 

[৩.২] পররোলন মুনাফা অজষন অজষনকৃত পররোলন মুনাফা  জুন ২০১৭ এর িদে ৯০০ চকাটি োকায় পররোলন মুনাফা  অজষন করা -ঐ- চকাটি োকার অাংদক  

[৩.৩] অসিরন্বত র্ভরি (entry) 

সিন্বয়করণ 
সিন্বয়কৃত র্ভরি (entry) 

জুন ২০১৭ এর িদে দুই বছর ও তদুদ্ধষ সিদয়র  ৮৬% চিরবে অসিরন্বত 

র্ভরি (entry) সিন্বয়করণ 
-ঐ- 

অসিরন্বত র্ভরি 

(entry)সিন্বয়করদণর 

শতকরা হার 

 

[৩.৪] চলাকসানী শাখার সাংখ্যা চলাকসানী শাখা জুন ২০১৭ এর িদে চলাকসানী শাখার সাংখ্যা ৬০ টিদত করিদয় আনা -ঐ- সাংখ্যা  

৪ 

[৪.১] মূলিন সাংরক্ষদণর হার সাংররক্ষত মূলিন  জুন ২০১৭ এর িদেসাংররক্ষতমূলিদনরহার ১০% এ উন্নীতকরণ -ঐ- 
Basel-III অনুসাদর মূলিন 

সাংরক্ষদণর শতকরা হার 

 

[৪.২] প্ররভশন  সাংরক্ষদণর হার সাংররক্ষত প্ররভশন জুন ২০১৭ এর িদেসাংররক্ষতপ্ররভশদনরহার ১০০% এ উন্নীতকরণ -ঐ- 
প্ররভশন সাংরক্ষদণর শতকরা 

হার 

 

৫ 

[৫.১] ররে িািলা রনষ্পরত্ত রনষ্পরত্তকৃত িািলা জুন ২০১৭ এর িদে ১৫০ টি রীে িািলা রনষ্পরত্ত করা  -ঐ- সাংখ্যা  

[৫.২] অথ ষঋণ ও অন্যান্য িািলা 

রনষ্পরত্ত 
রনষ্পরত্তকৃত িািলা জুন ২০১৭ এর িদে ৪০০০ টি অথ ষঋণ ও অন্যান্য িািলা রনষ্পরত্ত করা  -ঐ- সাংখ্যা 

 

[৫.৩] রবভাগীয় িািলা রনষ্পরত্ত রনষ্পরত্তকৃত িািলা জুন ২০১৭ এর িদে ৬০ টি রবভাগীয় িািলা রনষ্পরত্ত করা  -ঐ- সাংখ্যা  

৬ 

[৬.১] চকার ব্াাংরকাং সলুশন 

(CBS) ব্স্তবায়ন 

বাস্তবায়নকৃত শাখার 

সাংখ্যা 

জুন ২০১৭ এর িদে ৭০০ টি শাখায়  চকার ব্াাংরকাংসলুশন (CBS) 

ব্স্তবায়ন করা 
-ঐ- সাংখ্যা 

 

[৬.২] ATM বুথ োলুকরণ েলিান বুদথর সাংখ্যা জুন ২০১৭ এর িদে েলিান বুদথর সাংখ্যা ৬০ টিদত উন্নীতকরণ -ঐ- সাংখ্যা  

[৬.৩] Cyber Security 

রনরিতকরণ 
রনরিতকৃত শাখার সাংখ্যা জুন ২০১৭ এর িদে ৭০০ টি শাখার Cyber Security রনরিতকরণ -ঐ- সাংখ্যা 
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সাংদর্াজনী-৩: অন্য িন্ত্রণালয়/রবভাগ, প্ররতষ্ঠান/েপ্তর/সাংস্থার রনকে জনতা ব্াাংক রল: এর সুরনরে ষষ্ট কি ষসম্পােন োরহোসমূহ: 

 

প্ররতষ্ঠাদনর  নাি সাংরিষ্ট কার্ ষক্রি কি ষসম্পােন 

সূেক 

উি প্ররতষ্ঠাদনর রনকে 

োরহো/প্রতযাশা 

োরহো/প্রতযাশার চর্ৌরিকতা প্রতযাশা পূরণ না হদল সম্ভাব্ প্রভাব 

বাাংলাদেশ ব্াাংক জনবল রনদয়াগ 
জনবদলর 

সাংখ্যা 

োরহোর চপ্ররক্ষদত স্বল্পতি 

সিদয়র িদে জনবল 

রনদয়াদগর কার্ ষক্রি সম্পন্নকরা। 

অথ ষ িন্ত্রণালদয়র ব্াাংক ও আরথ ষক প্ররতষ্ঠান রবভাদগর প্রজ্ঞাপণ নাং 

৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০১২.১৫-৫২৭ তাররখ ২১/০৯/২০১৫ 

অনুর্ায়ী ব্াাংদকর জনবল বাাংলাদেশ ব্াাংদকর ব্াাংকাস ষ 

রসদলকশন করিটি-এর িােদি সম্পন্নকরদত হয়। 

র্থাসিদয় রনদয়াগ কার্ ষক্রি 

সম্পন্ন না হদল জনবদলর স্বল্পতা 

চহতু বেনরিন কাদজ রবঘ্ন সৃরষ্ট 

হদব এবাং ফলশ্রুরতদত লক্ষযিাত্রা 

অজষন বািাগ্রস্থ হদব। 

 


