
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

 

 

 

 

চেয়ারম্যান, পররোলনা পর্ ষে এবাং ব্যবস্থাপনা পররোলক ও রসইও, চসানালী ব্যাাংক রলরিদেড 

 

এবাং 

 

সরেব, ব্যাাংক 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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চসানালী ব্যাাংক রলরিদেড এর কি ষসম্পােদনর সারব ষক রেত্র 

(Overview of the Performance of Sonali Bank Ltd) 

 

সাম্প্ররতক অজষন, েযাদলঞ্জ এবাং ভরবষ্যত পররকল্পনা 

 

 সাম্প্ররতক বছরসমূদহর (৩বছর) প্রিান অজষনসমূহ 
 

চসানালী ব্যাাংক রলরিদেড চেদশর সব ষবৃহৎ রাষ্ট্রিারলকানািীন বারণরজযক ব্যাাংক রহদসদব ব্যাাংরকাং কার্ ষক্রদি স্বচ্ছতা ও 

জবাবরেরহতা রনরিতকরণ এবাং প্রযুরিগত চসবা রনরিত করাসহ আরথ ষক অন্তর্ভ ষরিমূলক কার্ ষপরররি বৃরদ্ধর লদক্ষ 

রনরন্তর কার্ ষক্রি োরলদয় র্াদচ্ছ। এ উদেদশ্য রবগত রতন বছদর চসানালী ব্যাাংক রলরিদেড ২৬,৬৭২ চকাটি োকা 

অরতররি আিানত সাংগ্রহ, ৩,৯১৩ চকাটি োকা চেণীকৃত ঋণ হ্রাস, ৮,৩৫৯ জন নতুন কি ষকতষা রনদয়াগ, গ্রািীন ও 

েররদ্র জনদগাষ্ঠীদক অথ ষননরতক কি ষকাদের মূলিারায় আনয়ন এবাং সচয়েদয় উবুদ্দ্ধকরদণর অাংশ রহদসদব ২৮,৯০,৯৫৬টি 

১০ োকার রহসাব চ ালা, স্কুল  ব্যাাংরকাং কার্ ষক্রদির আওতায় ৩৫ হাজাদরর অরিক ছাত্র/ছাত্রীদক ব্যাাংক রহসাব চ ালা, 

১,৯৭,৬৬৬ জন মুরিদর্াদ্ধার রহসাব চ ালা, নারী ক্ষিতায়দনর অাংশ রহসদব ৯,৭৭৭ জন নারী উদযািাদক ঋণ প্রোন, 

ব্যাাংরকাং রডরজোলাইদজশন চসবার অাংশ রহদসদব ৫০২টি শা ায় CBS বাস্তবায়ন, ১,১৯৮টি শা ায় On-line 

Payment System োলুকরণ, ৬৭৪টি শা ায় এসএিএস Acknowledgement সারভ ষস োলুকরণ,  

৮০টি শা ায় ATM বুথ স্থাপন, Real-time Reconciliation সম্পন্ন করার জন্য ১০০০ এর অরিক 

শা ায় RMS+ পদ্ধরত বাস্তবায়ন সম্ভব হদয়দছ। তাছাড়া চেদশর ব্যাাংরকাং চসক্টদর একিাত্র ব্যাাংক রহদসদব চসানালী 

ব্যাাংক রলরিদেড ২০১৫ সাদল ১ লক্ষ চকাটি োকার ব্যাদলন্সশীে সাইজ অরতক্রি কদরদছ।  

 সিস্যা এবাং েযাদলঞ্জ 

 

 ব্যাাংদকর চেণীকৃত ঋণ আোয় এবাং গুণগত ঋণ রবতরণ বৃরদ্ধ; 

 অদোদিশদনর িােদি আধুরনক ব্যাাংরকাং চসবা  রনরিতকরণ; 

 মুনাফা অজষদনর িােদি  আরথ ষক  রভত  শরিশালীকরণ; 

 েক্ষ জনবল গঠন; 

 সকল পর্ ষাদয় শুদ্ধাোর নীরত পররপালনসহ  ব্যাাংদকর  সিগ্রীক কার্ ষক্রদি সুশাসন প্ররতষ্ঠা 
 

 ভরবষ্যৎ পররকল্পনা 
 

ব্যাাংদকর সকল শা ায় CBS বাস্তবায়ন, RTGS বাস্তবায়ন, অরিক সাংখ্যক ATM বুথ স্থাপন এবাং ব্যাাংদকর 

সারব ষক রনরাপত্তা রনরিতকরণ, Green Banking বাস্তবায়ন, প্ররতষ্ঠাদনর প্ররতটি পর্ ষাদয় কি ষকতষা/কি ষোরীর 

ননরতকতার সদব ষাচ্চ িান রনরিত কদর অরিকতর শুদ্ধাোর ও স্বচ্ছতা আনয়ন এবাং সরকাদরর সািারজক রনরাপত্তা 

চবষ্টনী কার্ ষক্রি বাস্তবায়দনর িােদি চেদশর আথ ষ-সািারজক উন্নয়দন অরিকতর অবোন রা া। সদব ষাপরর আধুরনক 

প্রযুরিরনভষর ব্যাাংরকাং চসবার িােদি সদব ষাচ্চ গ্রাহক সন্তুরষ্ট রনরিতকরণ, প্রযুরি রনভষর কদর সরকারী চলনদেন 

সহজীকরণ এবাং অরিকতর মুনাফা অজষদনর িােদি ব্যাাংদকর মূলিন রভত শরিশালীকরণ। 

 

 ২০১৬-১৭ অথ ষবছদরর সম্ভাব্য প্রিান অজষনসমূহ 

 

 ব্যাাংদকর কিপদক্ষ ১২০০টি শা া রসরবএস এর আওতায় আনয়ন। 

 ৭০০ চকাটি োকার কৃরর্ ঋণ, ১৬০০ চকাটি োকার ক্ষুদ্র ও িাঝারর ঋণ রবতরণসহ চিাে ৬০০০ চকাটি োকা ঋণ 

বৃরদ্ধ। 

 কিপদক্ষ ৭৫০০০ জন মুরিদর্াদ্ধাদক স্বল্প সুদে ঋণ রবতরণ এবাং রবতরদণর লক্ষযিাত্রা অন্যযন্য ১০০০ চকাটি োকা। 

 আরথ ষক অন্তর্ভ ষরিকরদণর আওতায় মুরিদর্াদ্ধা, কৃর্ক, ছাত্র, দুঃস্থ নারী, গাদি ষন্টস কিী, রভক্ষুক, পথরশশু, ইতযারে 

সিন্বদয় রহসাব চ ালার সাংখ্যা কিপদক্ষ ৫০ লক্ষদত উন্নীতকরণ। 

 চেণীকৃত এবাং অবদলাপনকৃত ঋণ হদত কিপদক্ষ ৩০০০ চকাটি োকা আোয়।  

 মুলিন রভত শরিশালীকরন। 
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উপক্রিরণকা (Preamble) 

 

 

 

চসানালী ব্যাাংক রলরিদেড এর প্রারতষ্ঠারনক েক্ষতা বৃরদ্ধ স্বচ্ছতা ও জবাবরেরহ চজারোর করা, সুশাসন সাংহতকরণ 

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

 

 

চেয়ারম্যান, পররোলনা পর্ ষে এবাং ব্যবস্থাপনা পররোলক ও রসইও, চসানালী ব্যাাংক রলরিদেড 

 

এবাং 

 

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

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

 

 

এই  চুরিদত স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ রনম্নরলর ত রবর্য়সমূদহ সম্মত হদলন : 
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চসকশন-১ 

 

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

 

১.১: রূপকল্প (Vision): 
 

েক্ষ, অন্তর্ভ ষরিমূলক, আধুরনক প্রযুরি রনভষর, ষ্রষ্টশীল এবাং জবাবরেরহমূলক ব্যাাংরকাং চসবার িােদি চেদশর আথ ষ-সািারজক 

উন্নয়ন প্রতযদয় রনদবরেত চনতৃত্ব প্রোনকারী ব্যাাংক। 

 

১.২: অরভলক্ষয (Mission):  
 

ক) প্রারতষ্ঠারনক েক্ষতা বৃরদ্ধ,স্বচ্ছতা ও জবাবরেরহ চজারোর করা। 
 

 ) শুদ্ধাোর নীরতর বাস্তবায়ন ও সুশাসন সুসাংহতকরণ। 
 

গ) সম্পদের র্থার্থ ব্যবহার রনরিতকরদনর িােদি জনগদণর জীবনর্াত্রার িাদনান্নয়দনর পাশাপারশ চেদশর আথ ষ-

সািারজক উন্নয়ন প্রদেষ্টায় অবোন রা া।। 

 

 :৩.১ চকৌশলগত উদদ্ধশ্য সমূহ (Strategic Objectives):  
 

১.৩.১ : চসানালী ব্যাাংক রলরিদেড এর চকৌশলগত উদেশ্যসমূহ: 
 

ক) ঋণ ও অগ্রীি এবাং রবরনদয়াগ সম্প্রসারণ কদর নতুন নতুন উদযািা ষ্রষ্টর িােদি ব্যাাংদকর আয় বৃরদ্ধকরণ; 
 

 ) ঋণ িাদনর উন্নয়ন; 
 

গ) ব্যাাংদকর আরথ ষক অবস্থার উন্নয়ন; 
 

ঘ) ঝুঁরক হ্রাস ও আরথ ষক রভরত্ত শরিশালীকরণ; 
 

ঙ) ব্যাাংদকর আরথ ষক ও প্রশাসরনক শৃঙ্খলা সুসাংহতকরণ। 
 

ে) আইরসটি ব্যবহাদরর িাে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; 
 

 ) েক্ষতার ও ননরতকতার উন্নয়ন; 
 

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

ঘ) কার্ ষপদ্ধরত ও চসবার িান উন্নয়ন; 
 

ঙ) কি ষ পররদবশ উন্নয়ন এবাং 
 

ে) আরথ ষক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন। 
 

১.৪ : কার্ ষাবরল (Functions) :  
 

ক) আিানত ব্যবস্থাপনার সুসিন্বয়করণ; 

 ) অরিক পররিাদন গুনগত ঋণ ও অগ্রীি রবতরণ এবাং আোয়; 

গ) চেণীকৃত ও অবদলাপনকৃত ঋণ হদত আোয়; 

ঘ) প্রযুরি রনভষর আধুরনক িানসম্পন্ন গ্রাহক চসবা প্রোন; 

ঙ) মুনাফা বৃরদ্ধর বুদারা শরিশালী মুলিন রভত গঠন; 

ে) প্রযুরিগত উন্নয়দনর িােদি সরকারী চলনদেন সহজীকরণ। 

 



6 

 

 

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 োরয়ত্ব প্রাপ্ত 

িন্ত্রণালয়/রবভাগ/ 

সাংস্হাসমূদহর নাি 

উপাত্তসূত্র 

(Source of Data) 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

[১] ব্যাাংদকর আরথ ষক অবস্থার 

উন্নয়ন 
[১.১] নীে মুনাফা 

চকাটি 

োকা 
৭০১.৯৩ (৩১৭.৬৩) ১০০ ৩০০ ৪০০ চসানালী ব্যাাংক রলরিদেড 

চসানালী ব্যাাংদকর িারসক, নত্রিারসক, 

র্ান্মারসক ও বারর্ ষক প্ররতদবেন। 

[২] ব্যাাংরকাং  াদত আরথ ষক 

অন্তর্ভ ষরি বৃরদ্ধ 

[২.১] গ্রাহদকর সাংখ্যা 

(ক্রিপুরঞ্জর্ভত) 
লক্ষ ১৩১ ১৪৫ ১৫৫ ১৬৫ ১৭৬ চসানালী ব্যাাংক রলরিদেড 

বাাংলাদেশ ব্যাাংদকর প্ররতদবেন,  

বাাংলাদেশ বুযদরা অব স্ট্যাটিসটিক্স এর 

প্ররতদবেন এবাং ওদয়ব সাইে। 

[৩] ব্যাাংদকর ঋদণর িান 

উন্নয়ন 

[৩.১] চেণীকৃত ঋদণর 

হার 
% ২৪.২৮ ২৫.৯৭ ২২ ১৫ ১০ চসানালী ব্যাাংক রলরিদেড 

চসানালী ব্যাাংদকর িারসক, নত্রিারসক, 

র্ান্মারসক ও বারর্ ষক প্ররতদবেন। 

বাাংলাদেশ বুযদরা অব স্ট্যাটিসটিক্স এর 

প্ররতদবেন এবাং ওদয়ব সাইে। 

 

*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 ব্যাাংদকর আয় 

বৃরদ্ধকরণ 

১৫ 

[১.১] কৃরর্ঋণ রবতরণ রবতরণকৃত কৃরর্ঋণ 

চকাটি 

োকা 

৬ ৬৩২.৫৯ ৬৮৫.৪৪ ৭০০ ৬৮৫ ৬৮০ ৬৭০ ৬৬৫ ৮৫০ ১০০০ 

[১.২] এসএিই ঋণ রবতরণ 
রবতরণকৃত এসএিই 

ঋণ 
৫ ১০২৯.২৯ ১৪৮৭.০২ ১৬০০ ১৪৪০ ১২৯০ ১১৬০ ১০৪০ ১৭৬০ ২০০০ 

[১.৩] অন্যান্য রবরনদয়াগ 
অন্যান্য 

রবরনদয়াগকৃত অথ ষ 
৪ ৫০২৭ ৬৩০৬ ৮২০০ ৭৮০০ ৭৫০০ ৭০০০ ৬৫০০ ৯৭০০ ১১১০০ 

[২] ব্যাাংদকর নন-

পারফররিাং ঋণ 

সদন্তার্জনক পর্ ষাদয় রা া 

১৫ 

[২.১] চেণীকৃত ঋদণর পররিাণ হ্রাস 
চেণীকৃত ঋদণর 

পররিাণ 

চকাটি 

োকা 

৪ ৮২৫৩.১৪ ৯৩৪১.৮৫ ৮২০০ ৮৪০০ ৮৬০০ ৮৮০০ ৯০০০ ৭০০০ ৬৫০০ 

[২.২] চেণীকৃত ঋণ হদত নগে 

আোয় 
আোয়কৃত অথ ষ ৬ ৬৯০.২১ ৬৯৪ ৭৫০ ৬৫০ ৬০০ ৫৫০ ৫০০ ৮৫০ ৯৫০ 

[২.৩] অবদলাপনকৃত ঋণ হদত 

আোয় 
আোয়কৃত ঋণ ৫ ১১৫ ৭৬.৪৮ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ২০০ ২৫০ 

[৩] ব্যাাংদকর আরথ ষক 

অবস্থার সারব ষক উন্নয়ন 
১৮ 

[৩.১] স্বল্পব্যয়ী আিানদতর হার 

বৃরদ্ধ 
আিানদতর হার % ৫ ৫২ ৫৪ ৫৬ ৫৪ ৫০ ৪৮ ৪৫ ৫৮ ৬০ 

[৩.২] পররোলন মুনাফা অজষন 
অজষনকৃত পররোলন 

মুনাফা  

চকাটি 

োকা 
৫ ৮২৬.৫৭ ৮৫.৬০ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ৮০০ ১০০০ 

[৩.৩] অসিরন্বত র্ভরি (entry) 

সিন্বয়করণ 

সিন্বয়কৃত র্ভরি 

(entry) 
% ৩ ৯৮.২৪ ৯৬.৮৩ ৯৮ ৮৮ ৭৯ ৭১ ৬৪ ১০০ ১০০ 

[৩.৪] চলাকসানী শা ার সাংখ্যা চলাকসানী শা া সাংখ্যা ৫ ৮৪ ২৭৪ ২০০ ২২০ ২৪০ ২৬০ ২৭০ ৮০ ৫০ 

[৪] ঝুঁরক হ্রাস ও আরথ ষক 

রভরত্ত শরিশালীকরণ 
১২ 

[৪.১] মূলিন সাংরক্ষদণর হার সাংররক্ষত মূলিন 

% 

৬ ১০.১৪ ৬.৫২ ১০.৬৩ ৯.০০ ৮ ৭ ৬ ১১.২৫ ১১.৮৮ 

[৪.২] প্ররভশন  সাংরক্ষদণর হার সাংররক্ষত প্ররভশন ৬ ৭২.৭২ ৭৯ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

[৫] ব্যাাংদকর আরথ ষক ও 

প্রশাসরনক শৃঙ্খলা 

সুসাংহতকরণ 

১০ 

[৫.১] ররে িািলা রনষ্পরত্ত রনষ্পরত্তকৃত িািলা 

সাংখ্যা 

৩ ১৩৪ ১৬৬ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১৩০ ১১০ ২৫০ ৩০০ 

[৫.২] অথ ষঋণ ও অন্যান্য িািলা 

রনষ্পরত্ত 
রনষ্পরত্তকৃত িািলা ৪  ২২৫২ ২৬৫০ ২৪০০ ২১৬০ ১৯৪৪ ১৭৫০ ৩৩০০ ৩৯০০ 

[৫.৩] রবভাগীয় িািলা রনষ্পরত্ত রনষ্পরত্তকৃত িািলা ৩ ৬৮ ৫৩ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৫০ ৫৫ 
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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 

রডরজোলাইদজশন/অনলাইন চসবা/রনরাপত্তা ব্যবস্থা/অন্যান্য (দিাে িান ১০) 

[৬] আইরসটি ব্যবহাদরর 

িােদি কি ষেক্ষতা বৃরদ্ধ ও 

গ্রাহক চসবার িান উন্নয়ন 

এবাং সারব ষক রনরাপত্তা 

চজারোর। 

১০ 

[৬.১] চকার ব্যাাংরকাং সলুশন 

(CBS) ব্যস্তবায়ন 

বাস্তবায়নকৃত 

শা ার সাংখ্যা 
সাংখ্যা ৪ ২৬২ ৬৭৪ ১২০০ ১০৮০ ৯৭০ ৮৮০ ৭৯০ সকল শা া সকল শা া 

[৬.২] ATM বুথ োলুকরণ 
েলিান বুদথর 

সাংখ্যা 
সাংখ্যা ২ ৭০ ৮৭ ১১০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ১৭০ ২২০ 

[৬.৩] RTGS বাস্তবায়ন 
বাস্তবায়নকৃত 

শা ার সাংখ্যা 
সাংখ্যা ২ - ১০ ২৫ ২৪ ২৩ ২২ ২০ ৩০ ৩৫ 

[৬.৪] রসরস কযাদিরা স্থাপন 
স্থাপনকৃত শা ার 

সাংখ্যা 
সাংখ্যা ২  ৩৩২ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৬০০ সকল শা া সকল শা া 

সব ষদিাে নম্বর= ৮০  ৮০  

 

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

 

চকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

চকৌশলগত 

উদেদশ্যর িান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ ষক্রি 

(Activities) 

কি ষসম্পােন সূেক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কি ষসম্পােন 

সূেদকর িান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষযিাত্রা/রনণ ষায়ক ২০১৬-১৭ 

(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  সড়া বারর্ ষক 

কি ষসম্পােন চুরি োর ল 

রনি ষাররত সিয়সীিার িদে  সড়া চুরি 

িন্ত্রণালয়/রবভাদগ োর লকৃত 
তারর  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 তারর  ১ 
২৬-৩০ জুন 

২০১৬ 
- - - - 

[১.৩] ২০১৫-১৬ অথ ষবছদরর বারর্ ষক 

কি ষসম্পােন চুরির মূল্যায়ন প্ররতদবেন োর ল 
রনি ষাররত তাররদ  মূল্যায়ন প্ররতদবেন োর লকৃত 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 
নত্রিারসক প্ররতদবেন োর লকৃত সাংখ্যা ১ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৫] ২০১৬-১৭ অথ ষবছদরর বারর্ ষক 

কি ষসম্পােন চুরির অি ষবারর্ ষক মূল্যায়ন 

প্ররতদবেন োর ল 

রনি ষাররত তাররদ  অি ষবারর্ ষক মূল্যায়ন প্ররতদবেন 

োর লকৃত 
তারর  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 
নবদেরশক প্ররশক্ষদণ চপ্রররত কি ষকতষা সাংখ্যা ১ ৩ ২ ১ - 

- 

 

 

[২] েক্ষতা ও 

ননরতকতার উন্নয়ন 
৩ 

[২.১] সরকারর কি ষসম্পােন ব্যবস্থাপনা 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 োর লকৃত 

তারর  ১ 
১৫ জুলাই 

২০১৬ 

৩১ জুলাই 

২০১৬ 
- - - 

রনি ষাররত সিয়সীিার িদে নত্রিারসক পররবীক্ষণ 

প্ররতদবেন োর লকৃত 
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 তারর  ১ 
১৫ অদক্টাবর 

২০১৬ 

২৯ 

অদক্টাবর 

১৫ 

নদভম্বর 

২০১৬ 

৩০ 

নদভম্বর 

২০১৬ 

১৫ রডদসম্বর 

২০১৬ 
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 . আবরশ্যক চকৌশলগত উদেশ্যসমূহ  (চিাে িান - ২০) 

 

চকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

চকৌশলগত 

উদেদশ্যর িান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ ষক্রি 

(Activities) 

কি ষসম্পােন সূেক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কি ষসম্পােন 

সূেদকর িান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষযিাত্রা/রনণ ষায়ক ২০১৬-১৭ 

(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] কার্ ষপদ্ধরত ও 

চসবার িদনান্নয়ন 
৫ 

[৪.১] ই-ফাইরলাং পদ্ধরত প্রবতষন েপ্তর/সাংস্থায় ই-ফাইরলাং পদ্ধরত প্রবরতষত তারর  ১ 
২৮ চফব্রুয়ারর 

২০১৭ 

৩০ িাে ষ 

২০১৭ 

৩০ 

এরপ্রল 

২০১৭ 

৩১ চি 

২০১৭ 

২৯ জুন 

২০১৭ 

[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 
তারর  ১ 

৩১ রডদসম্বর 

২০১৬ 

৩১ 

জানুয়ারর 

২০১৭ 

২৮ 

চফব্রুয়ারর 

২০১৭ 

- - 

েপ্তর/সাংস্থার কিপদক্ষ ৩ টি 

চসবাপ্ররক্রয়াসহজীকৃত 
তারর  ১ 

৩১ রডদসম্বর 

২০১৬ 

৩১ 

জানুয়ারর 

২০১৭ 

২৮ 

চফব্রুয়ারর 

২০১৭ 

- - 

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

[৫] কি ষ পররদবশ 

উন্নয়ন 
৩ 

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

আরেনা পররচ্ছন্ন 
তারর  ১ 

৩০ নদভম্বর 

২০১৬ 

৩১ 

রডদসম্বর 

২০১৬  

৩১ 

জানুয়ারর 

২০১৭ 

- - 

[৫.২] চসবাপ্রতযাশী এবাং েশ ষনাথীদের জন্য 

েয়দলেসহ অদপক্ষাগার এর ব্যবস্থা করা 

রনি ষাররত সিয়সীিার িদে চসবাপ্রতযাশী এবাং 

েশ ষনাথীদের জন্য েয়দলেসহ অদপক্ষাগার 

োলুকৃত 

তারর  ১ 
৩০ নদভম্বর 

২০১৬ 

৩১ 

রডদসম্বর 

২০১৬ 

৩১ 

জানুয়ারর 

২০১৭ 

- - 

[৫.৩] চসবার িান সম্পদকষ চসবাগ্রহীতাদের 

িতািত পররবীক্ষদণর ব্যবস্থা োলু করা 

চসবার িান সম্পদকষ চসবাগ্রহীতাদের িতািত 

পররবীক্ষদণর ব্যবস্থা োলুকৃত 
তারর  ১ 

৩০ নদভম্বর 

২০১৬ 

৩১ 

রডদসম্বর 

২০১৬ 

৩১ 

জানুয়ারর 

২০১৭ 

- 
- 

 

[৬] আরথ ষক 

ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন 
১ [৬.১] অরডে আপরত্ত রনষ্পরত্ত কার্ ষক্রদির উন্নয়ন বছদর অরডে 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। 
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সাংদর্াজনী-১ 

 

শব্দসাংদক্ষপ (Acronyms) 

 

 

 

ABB  : Any Branch Banking 

CBS : Core Banking Solution  

ATM  : Automated Teller Machine 

AG : Accountant General 

BB : Bangladesh Bank 

BFID : Bank and Financial Institute Division 

MoF  : Ministry of Finance 

RTGS : Real Time Gross Settlement 
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সাংদর্াজনী- ২: কি ষসম্পােন সূেকসমূহ, বাস্তবায়নকারী এবাং পররিাপ পদ্ধরত এর রববরণ- 

 

ক্র: 

নাং 
কার্ ষক্রি কি ষসম্পােন সূেক রববরণ বাস্তবায়নকারী ইউরনে 

পররিাপ পদ্ধরত এবাং 

উপাত্তসূত্র 
সািারণ িন্তব্য 

১ 

[১.১] কৃরর্ঋণ রবতরণ 

রবতরণকৃত ঋণ ও অগ্রীি 

২০১৭ সাদল ৭০০ চকাটি োকা  রবতরন পল্লীঋণ রবভাগ ও সাংরিষ্ট শা া চকাটি োকা  

[১.২] এসএিই ঋণ রবতরণ ২০১৭ সাদল ১৬০০ চকাটি োকা  রবতরন এসএিই রবভাগ ও সাংরিষ্ট শা া চকাটি োকা  

[১.৩] অন্যান্য রবরনদয়াগ ২০১৭ সাদল ৮২০০ চকাটি োকা রবরনদয়াগ 
রশল্প প্রকল্প অথ ষায়ন রবভাগ,  আন্তজষারতক বারনজয অথ ষায়ন 

রবভাগ এবাং সাংরিষ্ট শা া 
চকাটি োকা 

 

২ 

[২.১] চেণীকৃত ঋদণর পররিাণ হ্রাস চেণীকৃত ঋদণর পররিাণ ২০১৭ সাদল  চিাে ৮২০০ চকাটি হ্রাস ঋণ আোয় ও চেণীরবন্যাস রবভাগ ও সাংরিষ্ট শা া চকাটি োকা  

[২.২] চেণীকৃত ঋণ হদত নগে 

আোয় 
আোয়কৃত ঋণ 

২০১৭ সাদল ৭৪০ চকাটি আোয় ঋণ আোয় ও চেণীরবন্যাস রবভাগ ও সাংরিষ্ট শা া চকাটি োকা 
 

[২.৩] অবদলাপনকৃত ঋণ হদত 

আোয় 
২০১৭ সাদল ১০০ চকাটি আোয় ঋণ আোয় ও চেণীরবন্যাস রবভাগ ও সাংরিষ্ট শা া চকাটি োকা 

 

৩ 

[৩.১] স্বল্পব্যয়ী আিানদতর হার 

বৃরদ্ধ 
আিানদতর হার ২০১৭ সাদল ৫৬% বৃরদ্ধ চেজারী , িাদকটিাং রবভাগ ও সাংরিষ্ট শা া 

চিাে আিানদতর িদে স্বল্পব্যয়ী 

আিানদতর শতকরা হার 

 

[৩.২] পররোলন মুনাফা অজষন অজষনকৃত পররোলন মুনাফা  ২০১৭ সাদল  ৫০০ চকাটি োকা চেজারী রবভাগ ও সাংরিষ্ট শা া চকাটি োকার অাংদক  

[৩.৩] অসিরন্বত র্ভরি (entry) 

সিন্বয়করণ 
সিন্বয়কৃত র্ভরি (entry) ২০১৭ সাদল  ৯৮% সিন্বয়করণ সিন্বয়  রবভাগ ও সাংরিষ্টশা া 

অসিরন্বত র্ভরি (entry) 

সিন্বয়করদণর শতকরা হার 

 

[৩.৪] চলাকসানী শা ার সাংখ্যা হ্রাস চলাকসানী শা া ২০১৭ সাদল  ২০০ শা ায় হ্রাস 
চজনাদরল ম্যাদনজার’স অরফস, রপ্ররন্সপাল/ রররজওনাল 

অরফস ও সাংরিষ্ট শা া 
সাংখ্যা 

 

৪ 
[৪.১] মূলিন সাংরক্ষদণর হার সাংররক্ষত মূলিন  ২০১৭ সাদল ১০.৬৩% 

চকন্দ্রীয় রহসাব রবভাগ ও প্রিান কার্ ষালয় সাংরিষ্ট 

রবভাগসমূহ 

Basel-III অনুসাদর মূলিন 

সাংরক্ষদণর শতকরা হার 

 

[৪.২] প্ররভশন  সাংরক্ষদণর হার সাংররক্ষত প্ররভশন ২০১৭ সাদল ১০০% চকন্দ্রীয় রহসাব রবভাগ ও ঋণ আোয় ও চেণীরবন্যাস রবভাগ প্ররভশন সাংরক্ষদণর শতকরা হার  

৫ 

[৫.১] ররে িািলা রনষ্পরত্ত রনষ্পরত্তকৃত িািলা ২০১৭ সাদল  ১৮০ টি রনষ্পরত্ত রলগ্যাল ম্যাোস ষ রবভাগ ও সাংরিষ্ট শা া সাংখ্যা  

[৫.২] অথ ষঋণ ও অন্যান্য িািলা 

রনষ্পরত্ত 
রনষ্পরত্তকৃত িািলা ২০১৭ সাদল  ২৬৫০ টি রনষ্পরত্ত রলগ্যাল ম্যাোস ষ রবভাগ ও সাংরিষ্ট শা া সাংখ্যা 

 

[৫.৩] রবভাগীয় িািলা রনষ্পরত্ত রনষ্পরত্তকৃত িািলা ২০১৭ সাদল  ৫৫ টি রনষ্পরত্ত রলগ্যাল ম্যাোস ষ রবভাগ ও সাংরিষ্ট শা া সাংখ্যা  

৬ 

[৬.১] চকার ব্যাাংরকাং সলুশন 

(CBS) ব্যস্তবায়ন 

বাস্তবায়নকৃত শা ার 

সাংখ্যা 
২০১৭ সাদল ১২০০ টি শা ায় বাস্তবায়ন ইনফরদিশন চেকদনালজী রবভাগ ও সাংরিষ্ট শা া সাংখ্যা 

 

[৬.২] ATM বুথ োলুকরণ েলিান বুদথর সাংখ্যা ২০১৭ সাদল ১১০ টি শা ায় বাস্তবায়ন কাড ষ রডরভশন সাংখ্যা  

[৬.৩] RTGS বাস্তবায়ন বাস্তবায়নকৃত শা ারসাংখ্যা ২০১৭ সাদল ২০টি শা া বাস্তবায়ন ইনফরদিশন চেকদনালজী রবভাগ ও সাংরিষ্ট শা া সাংখ্যা  

[৬.৪] রসরস কযাদিরা স্থাপন স্থাপনকৃত শা ার সাংখ্যা ২০১৭ সাদল ৫০০টি শা ায় বাস্তবায়ন ইনফরদিশন চেকদনালজী রবভাগ ও সাংরিষ্ট শা া সাংখ্যা  
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সাংদর্াজনী-৩: অন্য িন্ত্রণালয়/রবভাগ, প্ররতষ্ঠান/েপ্তর/সাংস্থার রনকে চসানালী ব্যাাংক রল: এর সুরনরে ষষ্ট কি ষসম্পােন োরহোসমূহ: 

 

প্ররতষ্ঠাদনর  নাি সাংরিষ্ট কার্ ষক্রি কি ষসম্পােন সূেক উি প্ররতষ্ঠাদনর রনকে 

োরহো/প্রতযাশা 

োরহো/প্রতযাশারদর্ৌরিকতা প্রতযাশা পূরণ না হদল সম্ভাব্য 

প্রভাব 

ব্যাাংক ও আরথ ষক প্ররতষ্ঠান 

রবভাগ, অথ ষ িন্ত্রণালয় 
নীরত রনি ষারনী রবর্য়  অনুদিােন 

স্বল্পব্যয়ী অরিক পররিান আিানত 

সাংগ্রহ 

•মূলিন প্রোন 

•APAবাস্তবায়ন 

অনুদিােন িারলকপক্ষ কার্ ষক্রদি স্থরবরতা 

বাাংলাদেশ ব্যাাংক নীরত রনি ষারনী রবর্য়  অনুদিােন 

•MoU 

•মূলিন সাংরক্ষন 

•সিয়িত েক্ষ জনবল রনদয়াগ 

অনুদিােন চরগুদলেরী অথররটি কার্ ষক্রদি িথগরত 

 


