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কার্ যক্রম কম যসম্পাদন সূচক  একক 
লক্ষ্যমাত্রা/ 

অর্যন 
বসানালী র্নতা অগ্রণী রূিালী ববপসক পবপিপবএল 

[১.৫] ব্াংককর 

মাধ্যকম সামাপর্ক 

পনরািত্তার সুপবধা 

প্রদান   

[১.৫.১] সুপবধা 

গ্রিনকারীর সংখ্যা 

সংখ্যা 

(িার্ার) 

লক্ষ্যমাত্রা ২৯০০ ৮০৫ ৮০ ৩.৫০  ২০ 

অর্যন ৩৫০০ ৩৮৭৭ ১১০ ৩.৩০  ১২ 

% ১২১% ৪৮২% ১৩৮% ৯৪%  ৬০% 

খসড়া বকার ২ ২ ১ ১.৮৪   ১.২    

[১.৫.২] 

পবতরনকৃত অর্ য 

বকাটি 

টাকা 

লক্ষ্যমাত্রা ২৮০০ ১৪৫ ১০০ ০.২০  ০.৩০ 

অর্যন ৫০৮৪ ৬৩৮ ১০৫ ০.৫০  ০.০৩ 

% ১৮২% ৪৪০% ১০৫% ২৫০%  ১০% 

খসড়া বকার ২ ২ ১ ২  

০ 

সকন্তাির্নক 

নয় 

[২.১] বেপণকৃত ঋকণর 

িপরমাণ হ্রাসকরণ  

[২.১.১] বেপণকৃত 

ঋকণর পিপত 

বকাটি 

টাকা 

লক্ষ্যমাত্রা ১১৮০০ ১০০০০ ৫৬০০ ৩৭০০ ৮২০০ ৭০০ 

অর্যন ১০৩১৬ ১৩৩৯৫ ৬০০০ ৪১৬১ ৭৫৯৮.৭৯ ৬৫৩.৯৭ 

% ১১৪% -৩৪% -৭% -১২% ১০৮% ১০৭% 

খসড়া বকার ৫ 

২.৪ 

সকন্তাির্নক 

নয় 

২.৮ 

সকন্তাির্নক 

নয় 

২.৯৫ 

সকন্তাির্নক 

নয় 

৩ ৩ 

[২.২] বেপণকৃত ঋণ 

িকত নগদ আদায়  

[২.২.১] আদায়কৃত 

অর্ য 

বকাটি 

টাকা 

লক্ষ্যমাত্রা ১০০০ ৮০০ ৪০০ ২৫০ ১৫৫ ১০০ 

অর্যন ৫৮৩.৫৮ ১০৭৯.৫৮ ২০৩.০০ ১৫০.০০ ১৩৪.৮৮ ৪৩.৩৬ 

% ৫৮% ১৩৫% ৫১% ৬০% ৮৭% ৪৩% 

খসড়া বকার 

০ 

সকন্তাির্নক 

নয় 

৩.৫ 

০ 

সকন্তাির্নক 

নয় 

২.৪ ৩.২৪ 

০ 

সকন্তাির্নক 

নয় 

[২.৩] অবকলািনকৃত 

ঋণ িকত আদায় 

[২.৩.১] 

আদায়কৃত ঋণ 

বকাটি 

টাকা 

লক্ষ্যমাত্রা ২০০ ৫০ ৮০ ৩৫ ২ ৩৫ 

অর্যন ৮৭.৫০ ৩২.৮৪ ১০৫.০০ ৫.৫৯ ৪.৫৩ ৪.৮৬ 

% ৪৪% ৬৬% ১৩১% ১৬% ২২৭% ১৪% 

খসড়া বকার 

১.৬ 

সকন্তাির্নক 

নয় 

২.৬৩ ৪ 

০ 

সকন্তাির্নক 

নয় 

৪ 

০ 

সকন্তাির্নক 

নয় 

[৩.১] স্বল্পব্য়ী 

আমানকতর িার বৃপি 

[৩.১.১] স্বল্পব্য়ী 

আমানকতর িার  
% 

লক্ষ্যমাত্রা ৬৪ ৫৫ ৫৫ ৪৮ ২৫ ৩০ 

অর্যন ৭২.৫৪ ৫৫.০১ ৬১.০ ৪৮.০২ ২৫.৭৪ ১৪.৬২ 

% ১১৩% ১০০% ১১১% ১০০% ১০৩% ৪৯% 

খসড়া বকার ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ 

০ 

সকন্তাির্নক 

নয় 

[৩.২] িপরচালন 

মুনাফা অর্যন  

[৩.২.১] অর্যনকৃত 

িপরচালন মুনাফা 

বকাটি 

টাকা 

লক্ষ্যমাত্রা ১৯০০ ১০০০ ৮০০ ৪৫০ ১ ১১০ 

অর্যন ২২০৫.৯৩ ৮৬৬ ১১৬৩ ২৬৮.৬৪ -৩১৯.০৭ ৬৯.১৮ 

% ১১৬% ৮৭% ১৪৫% ৬০% -৩১৮০৭% ৬৩% 

খসড়া বকার 
৩ 

 
১.৬৪ ৩ 

০ 

সকন্তাির্নক 

নয় 

০ 

সকন্তাির্নক 

নয় 

০ 

সকন্তাির্নক 

নয় 

[৩.৩] আন্তঃশাখা 

বলনকদন সমন্বয়করণ  

[৩.৩.১] 

সমন্বয়কৃত এপি 
% 

লক্ষ্যমাত্রা ৯৮.৯৫ ৫০ ৫০ ৯৫ ৯৯.৩০ ৬৫ 

অর্যন ৯৯.০৬ ৯৩.৭৬ ৬৪.৬৭ ৯৫.৩৮ ৯৯.৯২ ৬৭ 

% ১০০% ১৮৮% ১২৯% ১০০% ১০১% ১০৩% 

খসড়া বকার ২ ৩ ৩ ২ ২ ৩ 

[৩.৪] বলাকসানী 

শাখার সংখ্যা 

হ্রাসকরণ  

[৩.৪.১] বলাকসানী 

শাখার সংখ্যা 
সংখ্যা 

লক্ষ্যমাত্রা ৯০ ৫৬ ৬০ ১৫ ১৫ ১৪ 

অর্যন ৫০.০০ ৮৬ ৭০ ১৫ ৩০ ৩৮ 

% ১৮০% -৫৪% -১৭% ১০০% -১০০% -১৭১% 

খসড়া বকার 
২ 

 

০ 

সকন্তাির্নক 

নয় 

.৯ 

সকন্তাির্নক 

নয় 

২ 

১.২ 

সকন্তাির্নক 

নয় 

০ 

সকন্তাির্নক 

নয় 

 

 

 

 

 

[৪.১] কযাশকলস 

ট্রানকর্কশন বৃপি 

 

 

 

 

[৪.১.১] বিপবট ও 

বক্রপিট কাকি যর 

নতুন গ্রািক সংখ্যা 

সংখ্যা 

(িার্ার) 

লক্ষ্যমাত্রা ৭০ ২ ১৫ ১৫ ৫  

অর্যন ১০৩.০০ ৮.২ ১৯ ১১.৫০ ৩.৩  

% ১৪৭% ৪১০% ১২৭% ৭৭% ৬৬%  

খসড়া বকার ২ ২ ২ ১.৩ ১.৯  

[৪.১.২] নতুন 

ATM বুকর্র 

সংখ্যা 

সংখ্যা 

লক্ষ্যমাত্রা ১৩ ১০ ১৫ ৫০ ৫  

অর্যন ১৯.০০ ৮ ১০ ১ ১  

% ১৪৬% ৮০% ৬৭% ২% ২০%  

খসড়া বকার ১ ১.৬ .৬ 

০ 

সকন্তাির্নক 

নয় 

১.৮ 

সকন্তাির্নক 

নয় 
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কার্ যক্রম কম যসম্পাদন সূচক  একক 
লক্ষ্যমাত্রা/ 

অর্যন 
বসানালী র্নতা অগ্রণী রূিালী ববপসক পবপিপবএল 

 

 

 

 

 

 

 

 

[৪.১] কযাশকলস 

ট্রানকর্কশন বৃপি 

[৪.১.৩] RTGS 

এ বলনকদকনর 

সংখ্যা 

সংখ্যা 

(িার্ার) 

লক্ষ্যমাত্রা ২৭ ২ ১০০ ৬৫ ১৫ ১.৭০ 

অর্যন ১৩৮.৪২ ৫৭.৩৬ ১২০ ১৫৮.৮৯ ১৭.২৮ ২.২৬ 

% ৫১৩% ২৮৬৮% ১২০% ২৪৪% ১১৫% ১৩৩% 

খসড়া বকার ১ ১ ১ ১ ১ ১ 

[৪.১.৪] RTGS 

এ বলনকদনকৃত 

অকর্ যর িপরমাণ 

িার্ার 

বকাটি 

টাকা 

লক্ষ্যমাত্রা ২৬ ২৭ ৪ ৫ ১৩ ১৪৫ 

অর্যন ৩৯.০৪ ২৭.০৮ ১৫.০০ ১২.৬ ১০.৩২ ১৭৯.৩৭ 

% ১৫০% ১০০% ৩৭৫% ২৫১% ৭৯% ১২৪% 

খসড়া বকার ১ ১ ১ ১ .৬৩ ১ 

[৪.১.৫] 

BEFTN এ 

বলনকদকনর সংখ্যা 

সংখ্যা 

(িার্ার) 

লক্ষ্যমাত্রা ৩৮০০ ৫০০ ১০০০ ১০০০ ১১ ২৭ 

অর্যন ৫৪৬২ ১৭৫০ ২৪৪৭ ২১৭৯.০ ২৩.৫৬ ৩৪.৬২ 

% ১৪৪% ৩৫০% ২৪৫% ২১৮% ২১৪% ১২৮% 

খসড়া বকার ১ ২ ১ ১ ১ ১ 

[৪.১.৬] 

BEFTN এ 

বলনকদনকৃত অকর্ যর 

িপরমাণ 

িার্ার 

বকাটি 

টাকা 

লক্ষ্যমাত্রা ২০ ৩ ২.৫ ৫ ০.১৩ ০.০৫১ 

অর্যন ৩৩.৬০ ১১.৫ ১১.০ ৮.৫০ ০.৬৮৩ ০.০৮৩ 

% ১৬৮% ৩৮৩% ৪৪০% ১৭০% ৫২৫% ১৬৩% 

খসড়া বকার ১ ২ ১ ১ ১ ১ 

[৫.১] মূলধন 

সংরক্ষ্কণর িার 

বৃপিকরণ 

[৫.১.১] সংরপক্ষ্ত 

মূলধন 
% 

লক্ষ্যমাত্রা ১০.৩০ ১০.৩০ ১০.৩০ ১০.৩০ ১০.০০ ১০০% 

অর্যন ১০.১০ ১০.০৩ ১০.০০ ১০.৩২ ৬.৫৩ ১০০% 

% ৯৮% ৯৭% ৯৭% ১০০% ৬৫% ১০০% 

খসড়া বকার ২.৮ ২.৪ ২.৪ ৪ ৩.৮১ ৪ 

[৫.২] প্রপিশন 

সংরক্ষ্ণ 

[৫.২.১] সংরপক্ষ্ত 

প্রপিশন 
% 

লক্ষ্যমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

অর্যন ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

খসড়া বকার ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ 

[৬.১] পরট মামলা 

পনষ্পপত্তকরণ 

[৬.১.১] 

পনষ্পপত্তকৃত 

মামলার িার 

% 

লক্ষ্যমাত্রা ৬০ ৪৫ ৩৫ ১৭ ৫১ ১৪ 

অর্যন ১৫.৪৫ ৪১ ২৪ ৬.০০ ২৯.৪৭ ৮.৫ 

% ২৬% ৯১% ৬৯% ৩৫% ৫৮% ৬০% 

খসড়া বকার 

০ 

সকন্তাির্নক 

নয় 

১.২ ০ 

০ 

সকন্তাির্নক 

নয় 

০ 

সকন্তাির্নক 

নয় 

০ 

সকন্তাির্নক 

নয় 

[৬.১.২] 

পনষ্পপত্তকৃত পরট 

মামলার সংখ্যা 

সংখ্যা 

লক্ষ্যমাত্রা ২৭৯ ১০০ ১০৭ ৩৫ ৪৩ ৪০ 

অর্যন ৩৮ ৯১ ৮১ ১২ ২৮ ১৯ 

% ১৪% ৯১% ৭৬% ৩৪% ৬৫% ৪৮% 

খসড়া বকার 

০ 

সকন্তাির্নক 

নয় 

১.৮২ ১.২৭ 

০ 

সকন্তাির্নক 

নয় 

০ 

সকন্তাির্নক 

নয় 

০ 

সকন্তাির্নক 

নয় 

[৬.২] অর্ যঋণ ও 

অন্যাণ্য মামলা 

পনষ্পপত্তকরণ 

[৬.২.১] 

পনষ্পপত্তকৃত 

মামলার িার 

% 

লক্ষ্যমাত্রা ১১.৫০ ৫ ৮ ৮ ৯ ৭ 

অর্যন ১১.৬০ ৩.৩৭ ২ ৫.১৭ ১০.৫৯ ৯৪.৭৬ 

% ১০১% ৬৭% ২৫% ৬৫% ১১৮% ১৩৫৪% 

খসড়া বকার ২ ১.৩৫ 

০ 

সকন্তাির্নক 

নয় 

১.৪৩ ২ ৩ 

[৬.২.২] 

পনষ্পপত্তকৃত অর্ যঋণ 

ও অন্যান্য মামলার 

সংখ্যা 

সংখ্যা 

লক্ষ্যমাত্রা ২০০০ ৯০০ ৮৩৩ ২৯২ ৪৫ ৩০ 

অর্যন ২০১৮ ৬৫৬ ২৫৩ ১৫০ ৭২ ১৩৫ 

% ১০১% ৭৩% ৩০% ৫১% ১৬০% ৪৫০% 

খসড়া বকার ২ ১.৩৫ 

০ 

সকন্তাির্নক 

নয় 

১.২২ 

সকন্তাির্নক 

নয় 

২ ১ 

[৭.১] নারী 

উকযাক্তাকদর মকধ্য 

এসএমই ঋণ পবতরণ 

[৭.১.১] নতুন 

উকযাক্তার সংখ্যা 
সংখ্যা 

লক্ষ্যমাত্রা ৪০০ ৫২০ ৬০০ ৬০০ ৬৬ ৪০ 

অর্যন ৯২১ ৫০১১ ৬৬৯ ৬০৮ ৬৫ ৪০ 

% ২৩০% ৯৬৪% ১১২% ১০১% ৯৮% ১০০% 

খসড়া বকার ৪   ৩ ৪ ৩ ২.৮৫ ৩ 

[৭.১.২] 

পবতরণকৃত ঋকণর 

িপরমাণ 

বকাটি 

টাকা 

লক্ষ্যমাত্রা ২০ ৫০ ১২০ ৫০ ২০ ১৯ 

অর্যন ২৮.২৫ ২৬.৯২ ১২১ ৬০.৪৭ ৮৫.৭৮ ১৪.৯৫ 

% ১৪১% ৫৪% ১০১% ১২১% ৪২৯% ৭৯% 

খসড়া বকার ২ 

০ 

সকন্তাির্নক 

নয়  

২ ৩ ৩ ২.৪ 
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কার্ যক্রম কম যসম্পাদন সূচক  একক 
লক্ষ্যমাত্রা/ 

অর্যন 
বসানালী র্নতা অগ্রণী রূিালী ববপসক পবপিপবএল 

[৮.১] গৃি পনম যাণ ঋণ 

পবতরণ 

[৮.১.১] 

পবতরণকৃত ঋকণর 

িপরমাণ 

বকাটি 

টাকা 

লক্ষ্যমাত্রা ৩২০ ২৮ ২৫০ ২৩ ১১৩ ৫০ 

অর্যন ১৪২.০০ ২.১৮ ২৫২ ২৩.০৮ ৪৮.৪১ ৪৬.৯৩ 

% ৪৪% ৮% ১০১% ১০০% ৪৩% ৯৪% 

খসড়া বকার 

০ 

সকন্তাির্নক 

নয় 

০ 

সকন্তাির্নক 

নয় 

৪ ৩ 

০ 

সকন্তাির্নক 

নয় 

২.৭ 

[৮.২] সরকাপর 

কম যচাপরকদর র্ন্য 

গৃিপনম যাণ ঋণ পবতরন 

[৮.২.১] 

পবতরণকৃত ঋকনর 

িপরমাণ 

বকাটি 

টাকা 

লক্ষ্যমাত্রা ২০০ ১০০ ৮০ ৫০   

অর্যন ৩৫.০০ ১৯ ১২ ৫৮.৬৭   

% ১৮% ১৯% ১৫% ১১৭%   

খসড়া বকার 

০ 

সকন্তাির্নক 

নয় 

০ 

সকন্তাির্নক 

নয় 

০ 

সকন্তাির্নক 

নয় 

৩   

 

২.১ রাষ্ট্রমার্লকানাধীন ৬টি বার্ণর্জযক ব্াাংদকর স্বতন্ত্র র্কছু কার্ থক্রম ও সূিক রদয়দছ র্া র্ননরূপ: 

 

২.১.১ মসানালী ব্াাংক র্লর্মদটি 

 

কার্ থক্রম কম থসম্পােন সূিক একক 
কম থসম্পােন 

সূিদকর মান 

লক্ষযমাত্রা, অজথন এবাং 

অজথদনর হার 
খসড়া বকার 

[৪.২] পসপস কযাকমরা িািন 
[৪.২.১] িািনকৃত শাখার 

সংখ্যা) 
সংখ্যা ১ 

লক্ষযমাত্রা ৬০০ 

.৬ অজথন ৫০৬ 

% ৮৪% 

[৪.৩] বসানালী বিকমন্ট বগটওবয় চালুকরণ 
[৪.৩.১] Software 

উন্নয়নকৃত ও বাস্তবায়নকৃত) 
তাপরখ ২ 

লক্ষযমাত্রা ৩১/০৮/২০১৯ 

২ অজথন ০৮/০৮/২০১৯ 

% ১০০% 

 

২.১.২ অগ্রণী ব্াাংক র্লর্মদটি 
 

 

কার্ থক্রম কম থসম্পােন সূিক একক 
কম থসম্পােন 

সূিদকর মান 

লক্ষযমাত্রা, অজথন এবাং 

অজথদনর হার 
খসড়া বকার 

[৪.২] একর্ন্ট ব্াংপকং কার্ যক্রকমর 

মাধ্যকম ব্াংপকং বসবা সম্প্রসারন 

[৪.২.১] নতুন একর্কন্টর সংখ্যা  সংখ্যা ২ 

লক্ষযমাত্রা ১০০ 

২ অজথন ১০০ 

% ১০০% 

[৪.২.২] একর্ন্ট ব্াংপকং এর 

গ্রািক সংখ্যা (ক্রমপুপিভূত)  

সংখ্যা 

(িার্ার)  
১ 

লক্ষযমাত্রা ১১০ 

১ অজথন ১১০ 

% ১০০% 

 

২.১.৩ রূপার্ল ব্াাংক র্লর্মদটি 

 

 

কার্ থক্রম কম থসম্পােন সূিক একক 
কম থসম্পােন 

সূিদকর মান 

লক্ষযমাত্রা, অজথন এবাং 

অজথদনর হার 
খসড়া বকার 

[৪.৪] বমাবাইল ব্াংপকং সম্প্রসারণ  
[৪.৪.১] পুিীভূত বমাবাইল 

ব্াংক পিসাব সংখ্যা 

সংখ্যা 

(লক্ষ্) 
২ 

লক্ষযমাত্রা ১৬৯ 

২ অজথন ১৮৮ 

% ১১১% 

 

 

২.১.৪ বাাংলাদেশ মিদভলপদমন্ট ব্াাংক র্লর্মদটি 

 

 

কার্ থক্রম কম থসম্পােন সূিক একক 
কম থসম্পােন 

সূিদকর মান 

লক্ষযমাত্রা, অজথন এবাং 

অজথদনর হার 
খসড়া বকার 

[২.৩] অবকলািনকৃত ঋণ িকত আদায় 
[২.৩.১] অবকলািনকৃত ঋকণর 

পিপত 

বকাটি 

টাকা 
৩ 

লক্ষযমাত্রা ১৭৪০ 

৩ অজথন ১৫৬১.১০ 

% ১১১% 

 [৪.১] Digital  

Banking/CBS  

[৪.১.১] আওতাভূক্ত ব্রাঞ্চ 

সংখ্যা 
সংখ্যা ২ 

লক্ষযমাত্রা ৪৪ 
 

২ 

 

অজথন ৪৬ 

% ১০৫% 

[৪.২] BACH বাস্তবায়ন  
[৪.২.১] আওতাভূক্ত ব্রাঞ্চ 

সংখ্যা 
সংখ্যা ২ 

লক্ষযমাত্রা ৪৪ 

২ অজথন ৪৬ 

% ১০৫% 
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কার্ থক্রম কম থসম্পােন সূিক একক 
কম থসম্পােন 

সূিদকর মান 

লক্ষযমাত্রা, অজথন এবাং 

অজথদনর হার 
খসড়া বকার 

[৪.৫] Fire wall  

and Data Storage 

establishment  

[৪.৫.১] আওতাভূক্ত ব্রাঞ্চ 

সংখ্যা 
সংখ্যা ১ 

লক্ষযমাত্রা ৪৪ 

১ অজথন ৪৬ 

% ১০৫% 

[৪.৬] আইটি  

পসপকউপরটি ব্বিা উন্নীতকরণ 

[৪.৬.১] আওতাভূক্ত ব্রাঞ্চ 

সংখ্যা 
সংখ্যা ১ 

লক্ষযমাত্রা ৪৪ 

১ অজথন ৪৬ 

% ১০৫% 

[৮.২] পনর্স্ব কম যকতযা- 

কম যচারীকদর মকধ্য গৃি পনম যাণ ঋণ পবতরণ 

[৮.২.১] পবতরণকৃত ঋকণর 

িপরমাণ 

বকাটি 

টাকা 
৩ 

লক্ষযমাত্রা ৫৭ 
০ 

সকন্তাির্নক নয় 
অজথন ১৩ 

% ২৩% 

 

৩. আর্র্ থক প্রর্তষ্ঠান র্বভাদগর আওতাধীন ৫টি র্বদশষার্য়ত ব্াাংদকর বার্ষ থক কম থসম্পােন চুর্ির বার্ষ থক মূল্যায়দনর সারসাংদক্ষপ র্ননরূপ: 

 

৩.১ বাাংলাদেশ কৃর্ষ ব্াাংক 

 

কার্ থক্রম কম থসম্পােন সূিক একক 
কম থসম্পােন 

সূিদকর মান 

লক্ষযমাত্রা, অজথন এবাং 

অজথদনর হার 
খসড়া বকার 

[১.১] শস্য ঋণ পবতরণ [১.১.১] পবতরণকৃত শস্য ঋণ 
মকাটি 

টাকা 
৮ 

লক্ষযমাত্রা ৩৫০০ 

৮ অজথন ৩৮৩৯.৯৮ 

% ১১০% 

[১.২] দুগ্ধ উৎিাদন ও প্রাপণ সম্পদ 

খাকত ঋণ পবতরণ 

[১.২.১] পবতরণকৃত দুগ্ধ উৎিাদন ও 

প্রাপণ সম্পদ ঋণ 

মকাটি 

টাকা 
৫ 

লক্ষযমাত্রা ৬০০ 

৫ অজথন ৬৪৯.৩৯ 

% ১০৮% 

[১.৩] পচংপড় ও মৎস্য চাি খাকত 

ঋণ পবতরণ 

[১.৩.১] পবতরণকৃত পচংপড় ও মৎস্য 

চাি ঋণ 

মকাটি 

টাকা 
৫ 

লক্ষযমাত্রা ৬০০ 

৫ অজথন ৬৪১.৭৫ 

% ১০৭% 

[১.৪] এসএমই ঋণ পবতরণ [১.৪.১] পবতরণকৃত এসএমই ঋণ 
মকাটি 

টাকা 
৫ 

লক্ষযমাত্রা ১৩০০ 

৫ অজথন ১৭৭২.৬৪ 

% ১৩৬% 

[১.৫] কৃপি পিপত্তক পশল্প ঋণ পবতরণ 
[১.৫.১] পবতরণকৃত কৃপি পিপত্তক 

পশল্প ঋণ 

মকাটি 

টাকা 
২ 

লক্ষযমাত্রা ৩০০ 

২ অজথন ৭৮৪.৩৮ 

% ২৬১% 

[১.৬] অন্যান্য কৃপি ও দাপরদ্র 

পবকমাচন ঋণ পবতরণ 

[১.৬.১] পবতরণকৃত অন্যান্য কৃপি ও 

দাপরদ্র পবকমাচন ঋণ 

মকাটি 

টাকা 
২ 

লক্ষযমাত্রা ৮০০ 

২ অজথন ১০৬৫.৭৫ 

% ১৩৩% 

[২.১] বেপণকর্াগ্য ঋণ আদায় [২.১.১] বেপণকর্াগ্য ঋন আদায় 
মকাটি 

টাকা 
৪ 

লক্ষযমাত্রা ৫০০০ 

৪ অজথন ৫৬৮০.৯৫ 

% ১১৪% 

[২.২] বেপণকৃত ঋণ আদায় [২.২.১] বেপণকৃত ঋন আদায় 
মকাটি 

টাকা 
৪ 

লক্ষযমাত্রা ১১৫০ 

০ অজথন ১০৮৬.৭৩ 

% ৯৪% 

[২.৩] অন্যান্য আদায় 
[২.৩.১] বেপণকৃত ও বেপণকর্াগ্য ঋণ 

ব্তীত অকেণীকৃত ঋণ আদায় 

মকাটি 

টাকা 
২ 

লক্ষযমাত্রা ২০৫০ 

২ অজথন ২২১৭.৪৬ 

% ১০৮% 

[২.৪] অবকলািনকৃত ঋণ আদায় [২.৪.১] অবকলািনকৃত ঋণ আদায় 
মকাটি 

টাকা 
২ 

লক্ষযমাত্রা ৭ 
১.৪৫ 

সকন্তাির্নক নয় 
অজথন ৪.২৫ 

% ৬১% 

[২.৫] স্কুল ব্াংপকং কার্ যক্রম 

সম্প্রসারণ 

[২.৫.১] স্কুল ব্াংপকং এর নতুন 

পিসাব সংখ্যা 
সংখ্যা ২ 

লক্ষযমাত্রা ১৩০০ 

২ অজথন ১৬৩৮ 

% ১২৬% 

[২.৬] ব্াংককর মাধ্যকম সামাপর্ক 

পনরািত্তার সুপবধা প্রদান 

[২.৬.১] ব্াংককর মাধ্যকম সুপবধা 

গ্রিণকারীর সংখ্যা 

সংখ্যা 

(িার্ার) 
২ 

লক্ষযমাত্রা ১০০০ 

২ অজথন ৪১৪৬ 

% ৪১৫% 

[২.৬.২] পবতরণকৃত অর্ য 
বকাটি 

টাকা 
২ 

লক্ষযমাত্রা ৬০০ 
 

২ 
অজথন ৭০৮.৪৮ 

% ১১৮% 

[২.৭] কষ্ট অফ ফান্ড হ্রাসকরণ [২.৭.১] কস্ট অব ফান্ড % ২ 

লক্ষযমাত্রা ৯.৫০ 

১.৭ অজথন ৯.৮০ 

% ১০৩% 
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কার্ থক্রম কম থসম্পােন সূিক একক 
কম থসম্পােন 

সূিদকর মান 

লক্ষযমাত্রা, অজথন এবাং 

অজথদনর হার 
খসড়া বকার 

[২.৮] রীট মামলা পনষ্পপত্ত [২.৮.১] মামলা পনষ্পপত্তর িার % ২ 

লক্ষযমাত্রা ৩০ 

২ অজথন ৬৭ 

% ২২৩% 

[২.৯] অর্ য ঋণ মামলা পনষ্পপত্ত [২.৯.১] মামলা পনষ্পপত্তর িার % ২ 

লক্ষযমাত্রা ১৫ 

২ অজথন ৬৫ 

% ৪৩৩% 

[৩.১] অিযন্তরীণ পনরীক্ষ্া আিপত্ত 

পনষ্পপত্ত 
[৩.১.১] পনষ্পপত্তকৃত আিপত্ত সাংখ্যা ৪ 

লক্ষযমাত্রা ৩৮০০০ 

৪ অজথন ৪৩৭৩৪ 

% ১১৫% 

[৩.২] বাংলাকদশ ব্াংককর িপরদশ যন 

আিপত্ত পনষ্পপত্ত 
[৩.২.১] পনষ্পপত্তকৃত আিপত্ত সাংখ্যা ৩ 

লক্ষযমাত্রা ১৮০০ 

৩ অজথন ১৯৫৯ 

% ১০৯% 

[৩.৩] আন্ত:শাখা পিসাব সমন্বয় [৩.৩.১] সমন্বয়কৃত পিসাব % ৪ 

লক্ষযমাত্রা ৮৫ 

৪ অজথন ১১৬.০৪ 

% ১৩৭% 

[৩.৪] পবিাগীয় মামলা পনষ্পপত্ত [৩.৪.১] মামলা পনষ্পপত্তর সংখ্যা সাংখ্যা ৩ 

লক্ষযমাত্রা ৪০ 

৩ অজথন ৪২ 

% ১০৫% 

[৪.১] শাখাসমূকির অকটাকমশন [৪.১.১] অকটাকমশনকৃত শাখা সাংখ্যা ২ 

লক্ষযমাত্রা ১০৩৬ 

১.৪১ অজথন ৮৫১ 

% ৮২% 

[৪.২] কযাশকলস ট্রানকর্কশকন 

উৎসাি প্রদান 

[৪.২.১] বিপবট ও বক্রপিট কাকি যর 

নতুন গ্রািক সংখ্যা 
সাংখ্যা ১ 

লক্ষযমাত্রা ১৬০০ 

.৯৩ অজথন ১৪৫৪ 

% ৯১% 

[৪.২.২] এটিএম বুকর্র সংখ্যা সাংখ্যা ১ 

লক্ষযমাত্রা ১০ 

.৬০ অজথন ৬ 

% ৬০% 

[৪.২.৩] RTGS এ বলনকদকনর 

সংখ্যা 
সাংখ্যা ১ 

লক্ষযমাত্রা ২৫০০০ 

১ অজথন ৬০০৬৭ 

% ২৪০% 

[৪.২.৪] RTGS এ বলনকদকনর 

িপরমাণ 

বকাটি 

টাকা 
১ 

লক্ষযমাত্রা ২৫০০ 

১ অজথন ৪৩৩৫.৭৫ 

% ১৭৩% 

[৪.২.৫] BEFTN এ বলনকদকনর 

সংখ্যা 
সংখ্যা ১ 

লক্ষযমাত্রা ২৭৭০০০ 

১ অজথন ৫০৬৮১২ 

% ১৮৩% 

[৪.২.৬] BEFTN এ বলনকদকনর 

িপরমাণ 

বকাটি 

টাকা 
১ 

লক্ষযমাত্রা ২১৫০  

১ 

 

অজথন ২৮২০.১০ 

% ১৩১% 

[৫.১] নারী উকযাক্তাকদর মকধ্য 

এসএমই ঋণ পবতরণ 

[৫.১.১] নতুন নারী উকযাক্তার 

সংখ্যা 
সংখ্যা ১ 

লক্ষযমাত্রা ১০০০ 
০ 

সকন্তাির্নক নয় 
অজথন ৫১৭ 

% ৫২% 

[৫.১.২] পবতরণকৃত ঋণ 
বকাটি 

টাকা 
১ 

লক্ষযমাত্রা ১০৫ 
০ 

সকন্তাির্নক নয় 
অজথন ১৮.০৫ 

% ১৭% 

 

৩.২ রাজশাহী কৃর্ষ উন্নয়ন ব্াাংক 
 

কার্ থক্রম কম থসম্পােন সূিক একক 
কম থসম্পােন 

সূিদকর মান 

লক্ষযমাত্রা, অজথন এবাং 

অজথদনর হার 
খসড়া বকার 

[১.১] শস্য ঋণ পবতরণ [১.১.১] পবতরণকৃত শস্য ঋণ 
মকাটি 

টাকা 
৮ 

লক্ষযমাত্রা ৯০০ 

৮ অজথন ৯৪৩ 

% ১০৫% 

[১.২] দুগ্ধ উৎিাদন ও প্রাপণ সম্পদ 

খাকত ঋণ পবতরণ 

[১.২.১] পবতরণকৃত দুগ্ধ ও 

প্রাপণসম্পদ ঋণ 

মকাটি 

টাকা 
৬ 

লক্ষযমাত্রা ১৬৬ 

৬ অজথন ১৮১ 

% ১০৯% 

[১.৩] পচংড়ী ও মৎস্য চাি খাকত 

ঋণ পবতরণ 
[১.৩.১] পবতরণকৃত মৎস্য ঋণ 

মকাটি 

টাকা 
৫ 

লক্ষযমাত্রা ৬৫ 

৫ অজথন ৬৫ 

% ১০০% 

[১.৪] এসএমই খাকত ঋণ পবতরণ [১.৪.১] পবতরণকৃত এসএমই ঋণ 
মকাটি 

টাকা 
৫ 

লক্ষযমাত্রা ৩০০ 

৪.৯৮ অজথন ২৯৯ 

% ৯৯.৬৬% 



D:\APA\Meeting\2020-21\Monthly 2020-21\4. APA কার্যবিিরণী অক্টাির ২০২০ New.pdf.docx  7 

কার্ থক্রম কম থসম্পােন সূিক একক 
কম থসম্পােন 

সূিদকর মান 

লক্ষযমাত্রা, অজথন এবাং 

অজথদনর হার 
খসড়া বকার 

[১.৫] ভূপমিীন বগ যাচািীকদর মকধ্য 

ঋণ পবতরণ 
[১.৫.১] পবতরণকৃত ঋণ 

মকাটি 

টাকা 
২ 

লক্ষযমাত্রা ৫০ 
০ 

সকন্তাির্নক নয় 
অজথন ৩৩ 

% ৬৬% 

[১.৬] নারী উকযাক্তাকদর মকধ্য ঋণ [১.৬.১] পবতরণকৃত ঋণ 
মকাটি 

টাকা 
১ 

লক্ষযমাত্রা ১০ 

.৬ অজথন ৯.৩৩ 

% ৯৩% 

[১.৭] গ্রীণ ব্াংপকং খাকত ঋণ [১.৭.১] পবতরণকৃত ঋণ 
মকাটি 

টাকা 
১ 

লক্ষযমাত্রা ৫ 
০ 

সকন্তাির্নক নয় 
অজথন ১ 

% ২০% 

[১.৮] অন্যান্য ঋণ পবতরণ [১.৮.১] পবতরণকৃত অন্যান্য ঋণ 
মকাটি 

টাকা 
২ 

লক্ষযমাত্রা ৭০৪ 

২ অজথন ৭৭২ 

% ১১০% 

[২.১] বেপণকৃত ঋণ আদায় [২.১.১] আদায়কৃত বেপণকৃত ঋণ 
মকাটি 

টাকা 
৬ 

লক্ষযমাত্রা ৩৯০ 
০ 

সকন্তাির্নক নয় 
অজথন ৩০৩ 

% ৭৮% 

[২.২] বেপণকর্াগ্য ঋণ আদায় [২.২.১] আদায়কৃত বেপণকর্াগ্য ঋণ 
মকাটি 

টাকা 
৬ 

লক্ষযমাত্রা ১১৫০ 

৬ অজথন ১৩০৪ 

% ১১৩% 

[২.৩] অন্যান্য ঋণ আদায় [২.৩.১] আদায়কৃত অন্যান্য ঋণ 
মকাটি 

টাকা 
৫ 

লক্ষযমাত্রা ৫৬০ 

৫ অজথন ৫৮৬ 

% ১০৫% 

[২.৪] অবকলািনকৃত ঋণ আদায় 
[২.৪.১] অবকলািনকৃত ঋণ িকত 

আদায় 

মকাটি 

টাকা 
৩ 

লক্ষযমাত্রা ৩ 

৩ অজথন ৫ 

% ১৬৭% 

[২.৫] মামলা পনষ্পপত্ত [২.৫.১] পনষ্পপত্তকৃত মামলা সাংখ্যা ৪ 

লক্ষযমাত্রা ৪০০০ 
০ 

সকন্তাির্নক নয় 
অজথন ২৯৮৪ 

% ৭৫% 

[২.৬] রীট মামলা পনষ্পপত্তকরণ [২.৬.১] পনষ্পপত্তর িার % ১ 

লক্ষযমাত্রা ৩৬ 

.৯৬ অজথন ৩৫ 

% ৯৭% 

[২.৭] কস্ট অব ফান্ড হ্রাসকরণ [২.৭.১] কস্ট অব ফান্ড % ১ 

লক্ষযমাত্রা ৯.০৮ 
০ 

সকন্তাির্নক নয় 
অজথন ৯.২৫ 

% -২% 

[৩.১] অিযন্তরীণ অপিট আিপত্ত 

পনষ্পপত্তকরণ 

[৩.১.১] পনষ্পপত্তকৃত আিপত্তর 

সংখ্যা 
সাংখ্যা ৫ 

লক্ষযমাত্রা ৯০০০ 

৫ অজথন ১০৪১৪ 

% ১১৬% 

[৩.২] বাংলাকদশ ব্াংক এর 

িপরদশ যণ আিপত্ত পনষ্পপত্তকরণ 

[৩.২.১] পনষ্পপত্তকৃত আিপত্তর 

সংখ্যা 
সাংখ্যা ৩ 

লক্ষযমাত্রা ১০০০ 

৩ অজথন ১৯১৯ 

% ১৯২% 

[৩.৩] পবিাগীয় মামলা পনষ্পপত্তকরণ 
[৩.৩.১] পনষ্পপত্তকৃত মামলার 

সংখ্যা 
সাংখ্যা ১ 

লক্ষযমাত্রা ১৩ 
০ 

সকন্তাির্নক নয় 
অজথন ৫ 

% ৩৯% 

[৩.৪] অসমপন্বত এপি সমন্বয়করণ [৩.৪.১] সমন্বয়কৃত এপির িার % ২ 

লক্ষযমাত্রা ৯৬ 
০ 

সকন্তাির্নক নয় 
অজথন ৬৮ 

% ৭০% 

[৪.১] অকটাকমশনকৃত শাখার সংখ্যা [৪.১.১] অকটাকমশনকৃত শাখা সাংখ্যা ৮ 

লক্ষযমাত্রা ২৫ 

৮ অজথন ১০৩ 

% ৪১২% 

 

৩.৩ আনসার-র্ভর্ির্প  উন্নয়ন ব্াাংক 

 

কার্ থক্রম কম থসম্পােন সূিক একক 
কম থসম্পােন 

সূিদকর মান 

লক্ষযমাত্রা, অজথন এবাং 

অজথদনর হার 
খসড়া বকার 

[১.১] দুগ্ধ উৎিাদন খাকত ঋণ পবতরণ [১.১.১] পবতরণকৃত ঋণ 
বকাটি 

টাকায় 
৪ 

লক্ষযমাত্রা ৬০ 

৪ অজথন ৬১ 

% ১০২% 

[১.২] অন্যান্য গবাপদ িশু সম্পদ 

খাকত ঋণ পবতরণ 
[১.২.১] পবতরণকৃত ঋণ 

বকাটি 

টাকায় 
৫ 

লক্ষযমাত্রা ৭০ 

৫ অজথন ৭১ 

% ১০১% 

[১.৩] পচংড়ী ও অন্যান্য মৎস্য চাি 

খাকত ঋণ পবতরণ 
[১.৩.১] পবতরণকৃত ঋণ 

বকাটি 

টাকায় 
৫ 

লক্ষযমাত্রা ৪০ 

৫ অজথন ৪১ 

% ১০৩% 
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কার্ থক্রম কম থসম্পােন সূিক একক 
কম থসম্পােন 

সূিদকর মান 

লক্ষযমাত্রা, অজথন এবাং 

অজথদনর হার 
খসড়া বকার 

[১.৪] অন্যান্য খাকত ঋণ পবতরণ [১.৪.১] পবতরণকৃত ঋণ 
বকাটি 

টাকায় 
১২ 

লক্ষযমাত্রা ৬৩০ 

৮.৪০ অজথন ৫৩২ 

% ৮৪% 

[১.৫] ঋণ আদায় [১.৫.১] আদায়কৃত ঋণ 
বকাটি 

টাকায় 
১৫ 

লক্ষযমাত্রা ৬৫০ 

১৫ অজথন ৭০৪ 

% ১০৮% 

[২.১] শাখা অকটাকমশন 
[২.১.১] অকটাকমশনকৃত শাখার 

সংখ্যা 

পুপিভূত 

সংখ্যা 
২ 

লক্ষযমাত্রা ১১৬ ১.২ 

সকন্তাির্নক নয় 

 

অজথন ৬৬ 

% ৫৭% 

[২.২] নীট মুনাফা অর্যন [২.২.১] নীট মুনাফা 
লক্ষ্ 

টাকায় 
১২ 

লক্ষযমাত্রা ৮০০ 
০ 

সকন্তাির্নক নয় 
অজথন ৬৭১ 

% ৮৪% 

[২.৩] বলাকসানী শাখার সংখ্যা 

হ্রাসকরণ 
[২.৩.১] বলাকসানী শাখার সংখ্যা সংখ্যা ২ 

লক্ষযমাত্রা ৪ 
০ 

সকন্তাির্নক নয় 
অজথন ২৩ 

% -৫৭৫% 

[৩.১] বেপণকৃত ঋণ িকত নগদ আদায় [৩.১.১] নগকদ আদায়কৃত ঋণ 
বকাটি 

টাকায় 
১০ 

লক্ষযমাত্রা ৩৫ 

১০ অজথন ৫১ 

% ১৪৬% 

[৩.২] মামলা পনষ্পপত্তর িার বৃপি [৩.২.১] মামলা পনষ্পপত্তর িার % ২ 

লক্ষযমাত্রা ৮ 
০ 

সকন্তাির্নক নয় 
অজথন ১ 

% ১৩% 

[৩.৩] অবকলািনকৃত ঋণ আদায় [৩.৩.১] আদায়কৃত ঋণ 
লক্ষ্ 

টাকায় 
১ 

লক্ষযমাত্রা ১০ 

.৮০ অজথন ৭ 

% ৭০% 

[৪.১] নারী উকযাক্তাকদর মকধ্য 

এসএমই ঋণ পবতরণ 

[৪.১.১] পবতরণকৃত এসএমই ঋণ 
বকাটি 

টাকায় 
২ 

লক্ষযমাত্রা ৩০ 

২ অজথন ৩১ 

% ১০৩% 

[৪.১.২] নতুন নারী উকযাক্তার 

সংখ্যা 
সংখ্যা ১ 

লক্ষযমাত্রা ৭০০ 

১ অজথন ৭০৮ 

% ১০১% 

[৫.১] গৃি পনম যাকণর র্ন্য গৃি ঋণ 

পবতরণ 
[৫.১.১] পবতরণকৃত গৃি পনম যাণ ঋণ 

বকাটি 

টাকায় 
২ 

লক্ষযমাত্রা ১৫ 

২ অজথন ২৪ 

% ১৬০% 
 

৩.৪ প্রবাসী কল্যাণ ব্াাংক 

 

কার্ থক্রম কম থসম্পােন সূিক একক 
কম থসম্পােন 

সূিদকর মান 

লক্ষযমাত্রা, অজথন এবাং 

অজথদনর হার 
খসড়া বকার 

[১.১] ঋণ পবতরণ [১.১.১] পবতরণকৃত ঋণ 
মকাটি 

টাকা 
২০ 

লক্ষযমাত্রা ১০০ 

২০ অজথন ১০৮.৯ 

% ১০৯% 

[১.২] অকেপণকৃত ঋণ আদায় [১.২.১] আদায়কৃত ঋণ 
মকাটি 

টাকা 
১০ 

লক্ষযমাত্রা ৮০ 

৭.৯৩ অজথন ৬৯.৩ 

% ৮৭% 

[১.৩] বেপণকৃত ঋণ আদায় [১.৩.১] আদায়কৃত ঋণ 
মকাটি 

টাকা 
১০ 

লক্ষযমাত্রা ৩ 

১০ অজথন ৬ 

% ২০০% 

[২.১] নতুন শাখা চালুকরণ [২.১.১] নতুন শাখার সংখ্যা সাংখ্যা ১০ 

লক্ষযমাত্রা ১৫ 
০ 

সকন্তাির্নক নয় 
অজথন ০ 

% ০% 

[২.২] শাখা অকটাকমশন 
[২.২.১] অকটাকমশনকৃত শাখার 

সংখ্যা 
সাংখ্যা ১০ 

লক্ষযমাত্রা ১৫ 
০ 

সকন্তাির্নক নয় 
অজথন ০ 

% ০% 

[৩.১] অিযন্তরীণ অপিট আিপত্ত 

পনষ্পপত্তকরণ 

[৩.১.১] অিযন্তরীণ অপিট আিপত্তর 

িার 
% ৫ 

লক্ষযমাত্রা ৬০ 

৫ অজথন ৬৬.৯১ 

% ১১২% 

[৩.২] বাংলাকদশ ব্াংককর িপরদশ যন 

আিপত্ত পনষ্পপত্তকরণ 

[৩.২.১] বাংলাকদশ ব্াংককর 

িপরদশ যন আিপত্ত পনষ্পপত্তর িার 
% ৫ 

লক্ষযমাত্রা ৫৩ 

৫ অজথন ১০০ 

% ১৮৯% 

[৩.৩] মামলা পনষ্পপত্তর িার বৃপি [৩.৩.১] মামলা পনষ্পপত্তর িার % ৫ 

লক্ষযমাত্রা ১৩ 

৫ অজথন ৩০ 

% ২৩১% 
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৩.৫ কম থসাংস্থান ব্াাংক 

 

কার্ থক্রম কম থসম্পােন সূিক একক 
কম থসম্পােন 

সূিদকর মান 

লক্ষযমাত্রা, অজথন এবাং 

অজথদনর হার 
খসড়া বকার 

[১.১] দুগ্ধ উৎিাদন খাকত ঋণ 

পবতরণ 
[১.১.১] পবতরণকৃত ঋণ 

বকাটি 

টাকায় 
৭ 

লক্ষযমাত্রা ২৫৪ 

৭ অজথন ২৬৩.৫৭ 

% ১০৪% 

[১.২] অন্যান্য গবাদী িশুিালন 

খাকত ঋণ পবতরণ 
[১.২.১] পবতরণকৃত ঋণ 

বকাটি 

টাকায় 
৯ 

লক্ষযমাত্রা ৩৩৬ 

৯ অজথন ৪২৬.৮৪ 

% ১২৭% 

[১.৩] পচংপড় ও অন্যান্য মৎস্য চাকি 

ঋণ পবতরণ 
[১.৩.১] পবতরণকৃত ঋণ 

বকাটি 

টাকায় 
৪ 

লক্ষযমাত্রা ৯৫ 

৩.৬১ অজথন ৮৬.৩৩ 

% ৯১% 

[১.৪] নাস যারী ও বনায়ন খাকত ঋণ 

পবতরণ 
[১.৪.১] পবতরণকৃত ঋণ 

বকাটি 

টাকায় 
১ 

লক্ষযমাত্রা ৪ 
 

১ 
অজথন ৪.১৫ 

% ১০৪% 

[১.৫] অন্যান্য খাকত ঋণ পবতরণ [১.৫.১] পবতরণকৃত ঋণ 
বকাটি 

টাকায় 
৯ 

লক্ষযমাত্রা ৪১১ 
৬.৪৯ 

 
অজথন ২৯৭.৩১ 

% ৭২% 

[১.৬] দুগ্ধ উৎিাদন খাকত ঋণ 

আদায় 
[১.৬.১] আদায়কৃত ঋণ 

বকাটি 

টাকায় 
৭ 

লক্ষযমাত্রা ২০৩ 

৭ অজথন ২১৩.৩৭ 

% ১০৫% 

[১.৭] অন্যান্য গবাদী িশুিালন 

খাকত ঋণ আদায় 
[১.৭.১] আদায়কৃত ঋণ 

বকাটি 

টাকায় 
৯ 

লক্ষযমাত্রা ২৮০ 

৯ 
অজথন ৩৬১.৬১ 

% ১২৯% 

[১.৮] পচংপড় ও অন্যান্য মৎস্য চাকি 

ঋণ আদায় 
[১.৮.১] আদায়কৃত ঋণ 

বকাটি 

টাকায় 
৪ 

লক্ষযমাত্রা ৭৪ 

৪ অজথন ৭৭.০৬ 

% ১০৪% 

[১.৯] নাস যারী ও বনায়ন খাকত ঋণ 

আদায় 
[১.৯.১] আদায়কৃত ঋণ 

বকাটি 

টাকায় 
১ 

লক্ষযমাত্রা ৩ 

১ অজথন ৩.৭৩ 

% ১২৪% 

[১.১০] অন্যান্য খাকত ঋণ আদায় [১.১০.১] আদায়কৃত ঋণ 
বকাটি 

টাকায় 
৯ 

লক্ষযমাত্রা ৩৪০ 

৭.৯৯ অজথন ৩০১.৯৭ 

% ৮৯% 

[১.১১] বেণীকৃত ঋণ নগকদ আদায় [১.১১.১] আদায়কৃত ঋণ 
বকাটি 

টাকায় 
১ 

লক্ষযমাত্রা ১০ 

.৭৫ অজথন ৭.৪৯ 

% ৭৪.৯% 

[২.১] অিযন্তরীণ অপিট আিপত্ত 

পনষ্পপত্তকরণ 
[২.১.১] পনষ্পপত্তর িার % ৪ 

লক্ষযমাত্রা ৬০ 

৪ অজথন ৭৭ 

% ১২৮% 

[২.২] বাংলাকদশ ব্াংককর িপরদশ যন 

আিপত্ত পনষ্পপত্তকরণ 
[২.২.১] পনষ্পপত্তর িার % ৪ 

লক্ষযমাত্রা ১০০ ০ 

প্রমাণক সকন্তাির্নক 

নয় 

অজথন ১০০ 

% ১০০% 

[২.৩] মামলা পনষ্পপত্ত [২.৩.১] মামলা পনষ্পপত্তর িার % ১ 

লক্ষযমাত্রা ১২ 

.৭ অজথন ৯ 

% ৭৫% 

[৩.১] অকটাকমশন সম্প্রসারণ 
[৩.১.১] অকটাকমশনকৃত শাখার 

সংখ্যা 
সাংখ্যা ২ 

লক্ষযমাত্রা ৩০ 

২ অজথন ৪০ 

% ১৩৩% 

[৪.১] নারী উকযাক্তাকদর মকধ্য ঋণ 

পবতরণ 

[৪.১.১] নারী উকযাক্তার সংখ্যা সাংখ্যা ১ 

লক্ষযমাত্রা ২৫০০০ 

.৯৫ অজথন ২৪৪৫৫ 

% ৯৮% 

[৪.১.২] পবতরণকৃত ঋণ 
বকাটি 

টাকায় 
১ 

লক্ষযমাত্রা ৪০০ 

১ অজথন ৪১২.৩৮ 

% ১০৩% 

[৫.১] কম যচারী গৃিপনম যাণ ঋণ 

পবতরণ 
[৫.১.১] পবতরণকৃত ঋণ 

বকাটি 

টাকায় 
১ 

লক্ষযমাত্রা ৩০ 

০ অজথন ১৮.৫০ 

% ৬২% 
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৪. এ র্বভাদগর আওতাধীন ১টি মরগুদলটর্র অর্র্রটি, অন্যান্য ২টি বীমা ও ৩টি আর্র্ থক প্রর্তষ্ঠাদনর বার্ষ থক কম থসম্পােন চুর্ির বার্ষ থক মুল্যায়ন প্রর্তদবেদনর উদেখদর্াগ্য র্েকসমূহ: 

 

৪.১ মাইদক্রাদক্রর্িট মরগুদলটর্র অর্র্রটি 

 

কার্ থক্রম কম থসম্পােন সূিক একক 
কম থসম্পােন 

সূিদকর মান 

লক্ষযমাত্রা, অজথন এবাং 

অজথদনর হার 
খসড়া বকার 

[১.১] ক্ষুদ্রঋণ প্রপতষ্ঠানসমূি সকরর্পমকন 

িপরদশ যন 
[১.১.১] িপরদশ যকনর সংখ্যা সংখ্যা ৭ 

লক্ষযমাত্রা ৩৪০ 

৭ অজথন ৩৭৩ 

% ১১০% 

[১.২] িপরদশ যন আিপত্ত পনষ্পপত্ত করা [১.২.১] পনষ্পপত্তর িার % ৬ 

লক্ষযমাত্রা ৭৪ 

৬ অজথন ৭৪.৫০ 

% ১০১% 

[১.৩] প্রপতষ্ঠান সমূকির সনকদর আকবদন 

পনষ্পপত্ত করা 
[১.৩.১] পনষ্পপত্তর িার % ৬ 

লক্ষযমাত্রা ৯৫ 

৬ অজথন ৯৬.৭৯ 

% ১০২% 

[১.৪] সনদপ্রাপ্ত প্রপতষ্ঠান সমূকির 

দাপখলকৃত পনরীক্ষ্া প্রপতকবদন পবকেিণ 
[১.৪.১] পবকেিকণর িার % ৬ 

লক্ষযমাত্রা ৯৬ 
০ 

সকন্তাির্নক নয় 
অজথন ৬১.৭২ 

% ৬৪% 

[২.১] এমআরএ-এর সনদপ্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ 

প্রপতষ্ঠাকনর র্নবলকক প্রপশক্ষ্ণ প্রদান 
[২.১.১] প্রপশপক্ষ্ত র্নবল 

সংখ্যা 

(র্ন) 
১০ 

লক্ষযমাত্রা ৮৫০ 

১০ অজথন ৯০৩ 

% ১০৬% 

[২.২] এমআরএ এর কার্ যক্রম এবং ক্ষুদ্রঋণ 

খাত পনকয় প্রকাশনা প্রকাশ 
[২.২.১] প্রকাপশত প্রকাশনা সংখ্যা ১০ 

লক্ষযমাত্রা ২ 

১০ অজথন ২ 

% ১০০% 

 

[৩.১] ক্ষুদ্রঋণ পবতরণ ও আদায় 

 

 

[৩.১] ক্ষুদ্রঋণ পবতরণ ও আদায় 

[৩.১.১] পবতরণকৃত ঋণ 

িার্ার 

বকাটি 

টাকা 

১০ 

লক্ষযমাত্রা ১৬৭ 

১০ অজথন ১৭১ 

% ১০২% 

[৩.১.২] আদায়কৃত ঋণ 

িার্ার 

বকাটি 

টাকা 

১০ 

লক্ষযমাত্রা ১৬২ 

১০ অজথন ১৬৩ 

% ১০১% 

[৪.১] নারীকদর মকধ্য ক্ষুদ্রঋণ পবতরণ 
[৪.১.১] নারী ঋণ গ্রািককর 

সংখ্যা (পিপত) 

সংখ্যা 

(লক্ষ্) 
১০ 

লক্ষযমাত্রা ২৩৪ ৯.১৩ 

অজথন ২৩৩.১৩  

% ৯৯%  

 

৪.২ সাধারণ বীমা কদপ থাদরশন 

 

কার্ থক্রম কম থসম্পােন সূিক একক 
কম থসম্পােন 

সূিদকর মান 

লক্ষযমাত্রা, অজথন এবাং 

% 
খসড়া বকার 

[১.১] পপ্রপময়াম আয় 

[১.১.১] পপ্রপময়াম আয় (সরকাপর) 
মকাটি 

টাকা 
১২ 

লক্ষযমাত্রা ৫৩৫ 
১০.৬৭ 

 
অজথন ৪৪৬.৩৬ 

% ৮৩% 

[১.১.২] পুনঃবীমা পপ্রপময়াম আয় 
মকাটি 

টাকা 
১২ 

লক্ষযমাত্রা ৭২৭ 

৮.৫৫ অজথন ৭০১.২২ 

% ৯৬% 

[১.১.৩] পপ্রপময়াম আয় 

(কবসরকাপর) 

মকাটি 

টাকা 
৬ 

লক্ষযমাত্রা ১৯ 

৬ অজথন ২১ 

% ১১১% 

[২.১] বীমা দাবী পনষ্পপত্তর িপরমাণ 

বৃপি 

[২.১.১] ৯০ পদকনর মকধ্য বীমা দাবী 

পনষ্পপত্তর িার 
% ১০ 

লক্ষযমাত্রা ৮০ ৮.২৫ 

অজথন ৬২.৪৯ 

% ৭৮% 

[২.২] গ্রািক সংখ্যা বৃপি [২.২.১] গ্রািককর সংখ্যা 
সংখ্যা 

(িার্াকর) 
১০ 

লক্ষযমাত্রা ১২০ ১০ 

অজথন ১৩১.৮৬ 

% ১১০% 

[৩.১] পরর্ািয ফাকন্ডর িপরমাণ বৃপি 
[৩.১.১] পরর্ািয ফাকন্ডর িপরমাণ 

(পুপিভূত) 

বকাটি 

টাকায় 
১০ 

লক্ষযমাত্রা ১৩৭ ১০ 

অজথন ১৩৯.৩০ 

% ১০২% 

[৩.২] অিযন্তরীন অপিকটর িপরমাণ 

বৃপি 
[৩.২.১] অপিকটর সংখ্যা সংখ্যা ৪ 

লক্ষযমাত্রা ৯০ 

০ 

সকন্তাির্নক নয় 

অজথন ৫৯ 

% ৬৬% 

[৩.৩] অিযন্তরীন অপিট আিপত্ত 

পনষ্পপত্তকরণ 
[৩.৩.১] পনষ্পপত্তর িার % ৩ 

লক্ষযমাত্রা ১০০ 
০ 

সকন্তাির্নক নয় 
অজথন ৬৩.৭৫ 

% ৬৪% 
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কার্ থক্রম কম থসম্পােন সূিক একক 
কম থসম্পােন 

সূিদকর মান 

লক্ষযমাত্রা, অজথন এবাং 

% 
খসড়া বকার 

[৪.১] অপফস ব্বিািনা 

অকটাকমশন 
[৪.১.১] অকটাকমশনকৃত অপফস সংখ্যা ৫ 

লক্ষযমাত্রা ২০ 

৪.৭৫ অজথন ১৯ 

% ৯৫% 

[৫.১] গৃি পনম যাণ ঋণ পবতরণ 
[৫.১.১] পবতরণকৃত গৃি পনম যাণ ঋণ 

(কম যকতযা-কম যচারীকদর র্ন্য) 

বকাটি 

টাকায় 
৩ 

লক্ষযমাত্রা ৩০ 

২.২৩ অজথন ২৭.০৪ 

% ৯০% 

 

৪.৩ জীবন বীমা কদপ থাদরশন 

 

কার্ থক্রম কম থসম্পােন সূিক একক 
কম থসম্পােন 

সূিদকর মান 

লক্ষযমাত্রা, অজথন এবাং 

অজথদনর হার 
খসড়া বকার 

[১.১] পপ্রপময়াম আয় [১.১.১] অপর্যত পপ্রপময়াম আয় মকাটি টাকা ১৫ 

লক্ষযমাত্রা ৪৭০ 

১৫ অজথন ৫১০.৬১ 

% ১০৯% 

[১.২] পবপনকয়াগ িকত আয় 
[১.২.১] অপর্যত পবপনকয়াগ িকত 

আয় 
মকাটি টাকা ১০ 

লক্ষযমাত্রা ১৪০ 

৬.৬১ অজথন ১২৭.১৭ 

% ৯১% 

[১.৩] ককি যাকরশকনর গ্রািক সংখ্যা 

বৃপি 
[১.৩.১] গ্রািক সংখ্যা সাংখ্যা ৫ 

লক্ষযমাত্রা ২০০০০ 

৫ অজথন ২৭৭৯০ 

% ১৩৯% 

[১.৪] মাঠ ির্ যাকয় বীমা প্রপতপনপধর 

সংখ্যা বৃপির িার 
[১.৪.১] বীমা প্রপতপনপধর সংখ্যা   সাংখ্যা ৫ 

লক্ষযমাত্রা ৫৫০০০ 

০ 

সকন্তাির্নক নয় 

অজথন ২১৪০ 

% ৪% 

[২.১] ৯০পদকনর মকধ্য মরকনাত্তর 

দাপব িপরকশাধ 

[২.১.১] ৯০ পদকনর মকধ্য দাবী 

িপরকশাকধর িার 
% ৬ 

লক্ষযমাত্রা ৮৫ 

০ 

সকন্তাির্নক নয় 

অজথন ৭৫ 

% ৮৮% 

[২.২] ৩০ পদকনর মকধ্য বময়কদাত্তর 

দাবী িপরকশাধ 

[২.২.১] ৩০ পদকনর মকধ্য 

বময়কদাত্তর দাবী িপরকশাকধর িার 
% ৭ 

লক্ষযমাত্রা ৯৫ 

৫.৭২ অজথন ৯০.৫ 

% ৯৫% 

[২.৩] ১৫ পদকনর মকধ্য প্রতযাপশত 

সুপবধা িপরকশাধ 

[২.৩.১] ১৫ পদকনর মকধ্য 

প্রতযাপশত সুপবধা িপরকশাকধর িার 
% ৭ 

লক্ষযমাত্রা ৮৫ 

৭ অজথন ৯২.৫ 

% ১০৯% 

[৩.১] অিযন্তরীন অপিট কার্ যক্রম [৩.১.১] অপিট সংখ্যা বৃপি সাংখ্যা ৮ 

লক্ষযমাত্রা ৭৫ 

৮ অজথন ৯৩ 

% ১২৪% 

[৩.২] উত্থাপিত অপিট আিপত্ত 

পনষ্পপত্ত 
[৩.২.১] পনষ্পপত্তর িার বৃপি % ৬ 

লক্ষযমাত্রা ৫০ 

৬ অজথন ৬২ 

% ১২৪% 

[৪.১] সকল অপফস পিপর্টাল বসবার 

আওতায় আনয়ন 

[৪.১.১] পিপর্টাল বসবার 

আওতাভূক্ত অপফকসর সংখ্যা 

(ক্রমকর্াপর্ত) 

সাংখ্যা ৬ 

লক্ষযমাত্রা ১৯০ 

৪.৫ অজথন ১৮৪ 

% ৯৭% 

 

৪.৪ বাাংলাদেশ হাউজ র্বর্ডাং ফাইন্যান্স কদপ থাদরশন 

 

কার্ থক্রম কম থসম্পােন সূিক একক 
কম থসম্পােন 

সূিদকর মান 

লক্ষযমাত্রা, অজথন এবাং 

অজথদনর হার 
খসড়া বকার 

[১.১] ঢাকা ও চট্টগ্রাম মিানগর 

এলাকায় এবং বদকশর অন্যান্য 

এলাকায় ঋণ পবতরণ 

[১.১.১] বদকশর অন্যান্য এলাকায় 

ঋণ পবতরণ 

বকাটি 

টাকায় 
২৩ 

লক্ষযমাত্রা ২৮৫ 

২৩ অজথন ৩৩৭.০৩ 

% ১১৮% 

[১.১.২] ঢাকা ও চট্টগ্রাম মিানগর 

এলাকায় ঋণ পবতরণ 

বকাটি 

টাকায় 
১৩ 

লক্ষযমাত্রা ১৬৫ 

১৩ অজথন ১৬৬.৫৮ 

% ১০১% 

[১.২] সরকাপর কম যচারীকদর ও 

ককি যাকরশকনর কম যচারীকদর গৃি 

পনম যাণ ঋণ পবতরণ  

[১.২.১] সরকাপর কম যচারীকদর গৃি 

পনম যাণ ঋণ পবতরণ 

বকাটি 

টাকায় 
৩ 

লক্ষযমাত্রা ৩০ 

২.৪ অজথন ২০.০৫ 

% ৬৭% 

[১.২.২] ককি যাকরশকনর কম যচারীকদর 

গৃি পনম যাণ ঋণ পবতরণ 

বকাটি 

টাকায় 
৩ 

লক্ষযমাত্রা ১৮ 

২.২৮ অজথন ১৫.৬১ 

% ৮৭% 

[১.৩] নারীর ক্ষ্মতায়কন গৃি ঋণ 

সিায়তা প্রদান 
[১.৩.১] পবতরণকৃত ঋকণর িার % ৩ 

লক্ষযমাত্রা ২০ 

৩ অজথন ৩২ 

% ১৬০% 
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কার্ থক্রম কম থসম্পােন সূিক একক 
কম থসম্পােন 

সূিদকর মান 

লক্ষযমাত্রা, অজথন এবাং 

অজথদনর হার 
খসড়া বকার 

[২.১] ঋণ আদায় 

[২.১.১] অকেপণকৃত ঋণ িকত নগদ 

আদাকয়র িার 
% ১০ 

লক্ষযমাত্রা ১০০ 

১০ অজথন ১০৮.৩১ 

% ১০৮% 

[২.১.২] বেপণকৃত ঋণ িকত নগদ 

আদাকয়র িার 
% ৩ 

লক্ষযমাত্রা ৩৫ 

২.৫৩ অজথন ৩০.৮৭ 

% ৮৮% 

[২.১.৩] বেপণকৃত ঋণ িার % ২ 

লক্ষযমাত্রা ৬.৫ 

২ অজথন ৬.৪৫ 

% ১০১% 

[২.২] মামলা পনস্পপত্তকরণ 

[২.২.১] পনম্ন আদালকত মামলা 

পনস্পপত্তর িার 
% ৩ 

লক্ষযমাত্রা ৩০ 
০ 

সকন্তাির্নক নয় 
অজথন ২০.৪৩ 

% ৬৮% 

[২.২.২] রীট মামলা পনস্পপত্তর িার % ২ 

লক্ষযমাত্রা ৩৮ 

২ অজথন ৩৮ 

% ১০০% 

[৩.১] অপফস ব্বিািনা 

অকটাকমশন 

[৩.১.১] অকটাকমশনকৃত অপফকসর 

সংখ্যা 
সংখ্যা ৫ 

লক্ষযমাত্রা ৮৫ 

৫ অজথন ৮৫ 

% ১০০% 

[৩.২] CCTV িািকনর মাধ্যকম 

পনরািত্তা পনপিতকরণ 

[৩.২.১] CCTV িািনকৃত 

অপফকসর সংখ্যা 
সংখ্যা ৫ 

লক্ষযমাত্রা ৩০ 

৫ অজথন ৩০ 

% ১০০% 

 

৪.৫ ইনদভস্টদমন্ট কদপ থাদরশন অব বাাংলাদেশ 

 

কার্ থক্রম কম থসম্পােন সূিক একক 
কম থসম্পােন 

সূিদকর মান 

লক্ষযমাত্রা, অজথন এবাং 

অজথদনর হার 
খসড়া বকার 

[১.১] পু ুঁপর্বার্াকর পসপকউপরটিকর্র 

চাপিদা ও বর্াগাকনর িারসাম্য রক্ষ্ায় 

সিায়তাকরণ 

[১.১] পু ুঁপর্বার্াকর পসপকউপরটিকর্র 

চাপিদা ও বর্াগাকনর িারসাম্য রক্ষ্ায় 

সিায়তাকরণ 

[১.১.১] পবপনকয়াকগর িপরমাণ 

(পনর্স্ব বিাট যকফাপলও) 

মকাটি 

টাকা 
৮ 

লক্ষযমাত্রা ২৯০০ 

৭.৭৬ অজথন ২৮৪০.৮৩ 

% ৯৮% 

[১.১.২] স্টক এক্সকচিসমূকি 

আইপসপবর বলনকদকনর িপরমাণ 

মকাটি 

টাকা 
৮ 

লক্ষযমাত্রা ১৩৫০০ 
০ 

সকন্তাির্নক নয় 
অজথন ৯৬৬৪.৩৫ 

% ৭২% 

[১.২] পবপনকয়াগকারীর সংখ্যা বৃপি [১.২.১] নতুন গ্রািক সংখ্যা সাংখ্যা ৭ 

লক্ষযমাত্রা ১৯০০ 
০ 

সকন্তাির্নক নয় 
অজথন ১২৪১ 

% ৬৫% 

[১.৩] পু ুঁপর্বার্াকর বমৌলপিপত্তসম্পন্ন 

বকাম্পাপনর পলপস্টং এ সিায়তাকরণ 

[১.৩.১] ইসুয ম্যাকনর্কমন্ট সাংখ্যা ৫ 

লক্ষযমাত্রা ১০ 

৫ অজথন ১০ 

% ১০০% 

[১.৩.২] আন্ডাররাইটিং সাংখ্যা ৫ 

লক্ষযমাত্রা ৯ 

৪.৫ অজথন ৮ 

% ৮৯% 

[১.৪] পবপনকয়াগ ইন্সট্রুকমন্ট এর 

মাধ্যকম সঞ্চয় সংগ্রি 

[১.৪.১] পমউচ্যযয়াল ফান্ড 

সাটি যপফককট পবক্রকয়র িপরমাণ 

(পসআইপিসি) 

মকাটি 

টাকা 
৪ 

লক্ষযমাত্রা ৩০০ 

৪ অজথন ৪২৩.৪৯ 

% ১৪১% 

[১.৫] পবপনকয়াকগ ঋণ সিায়তাকরণ 

[১.৫.১] পবতরণকৃত মাপর্যন ঋণ 
মকাটি 

টাকা 
৪ 

লক্ষযমাত্রা ৮০০ 
০ 

সকন্তাির্নক নয় 
অজথন ৫৩১.৫৬ 

% ৬৬% 

[১.৫.২] পবতরণকৃত প্রকল্প ঋণ 
মকাটি 

টাকা 
৪ 

লক্ষযমাত্রা ৩৭৫ 
০ 

সকন্তাির্নক নয় 
অজথন ৭৭.৩৯ 

% ২১% 

 

[১.৬] ঋণ আদায় 

 

 

[১.৬] ঋণ আদায় 

[১.৬.১] আদায়কৃত মাপর্যন ঋণ 
মকাটি 

টাকা 
৪ 

লক্ষযমাত্রা ৮৫০ 
০ 

সকন্তাির্নক নয় 
অজথন ৬১২.৪৪ 

% ৭২% 

[১.৬.২] আদায়কৃত প্রকল্প ঋণ 
মকাটি 

টাকা 
৩ 

লক্ষযমাত্রা ১৩০ 

৩ অজথন ১৬৩.৭৯ 

% ১২৬% 

[২.১] বেপণকৃত ঋণ আদায় [২.১.১] আদায়কৃত ঋকণর িপরমাণ 
মকাটি 

টাকা 
৫ 

লক্ষযমাত্রা ১২৫ 
০ 

সকন্তাির্নক নয় 
অজথন ৩০.৩৩ 

% ২৪% 

[২.২] অবকলািনকৃত ঋণ আদায় [২.২.১] আদায়কৃত ঋকণর িপরমাণ 
লক্ষ্ 

টাকা 
৫ 

লক্ষযমাত্রা ২০ 
০ 

সকন্তাির্নক নয় 
অজথন ০ 

% ০% 
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কার্ থক্রম কম থসম্পােন সূিক একক 
কম থসম্পােন 

সূিদকর মান 

লক্ষযমাত্রা, অজথন এবাং 

অজথদনর হার 
খসড়া বকার 

[২.৩] মামলা পনষ্পপত্তকরণ [২.৩.১] পনষ্পপত্তকৃত মামলা সাংখ্যা ৩ 

লক্ষযমাত্রা ২০ 

২.৭ অজথন ১৯ 

% ৯৫% 

[৩.১] ইক্যযইটি পিকসকব অর্ য পবতরণ [৩.১.১] পবতরকণর িপরমাণ 
মকাটি 

টাকা 
৩ 

লক্ষযমাত্রা ৪০ 
০ 

সকন্তাির্নক নয় 
অজথন ২৯.১১ 

% ৭৩% 

[৩.২] ইক্যযইটি পিকসকব 

পবপনকয়াগকৃত অর্ য আদায় 
[৩.২.১] আদাকয়র িপরমাণ 

মকাটি 

টাকা 
৩ 

লক্ষযমাত্রা ৫০ 

২.১১ অজথন ৩৮.১৪ 

% ৭৬% 

[৪.১] সমপন্বত MIS ব্বিািনা 

উন্নয়ন 

[৪.১.১] পির্াইন চূড়ান্তকরণ, পচপিত 

পিিাট যকমন্টসমূকির (৪টি) 

আন্ত:সমপন্বত মপিউল উন্নয়ন 

তাপরখ ৪ 

লক্ষযমাত্রা ১০-০৬-২০২০ 

৪ অজথন ১০-০৬-২০২০ 

% ১০০% 
 

৪.৬ বাাংলাদেশ ইনর্স্টটিউট অব কযার্পট্যাল মাদকথট 

 

কার্ থক্রম কম থসম্পােন সূিক একক 
কম থসম্পােন 

সূিদকর মান 

লক্ষযমাত্রা, অজথন এবাং 

অজথদনর হার 
খসড়া বকার 

[১.১] ইনকিস্টর এডুককশন বপ্রাগ্রাম 

আকয়ার্ন 

[১.১.১] আকয়াপর্ত বপ্রাগ্রাকমর 

সংখ্যা 
সাংখ্যা ২৫ 

লক্ষযমাত্রা ৫০ 
২৫ 

 
অজথন ৫০ 

% ১০০% 

[১.২] "কিাস্ট গ্রযাজুকয়ট পিকলামা 

ইন কযাপিটাল মাককযট" বপ্রাগ্রাম 

িপরচালনা 

[১.২.১] আকয়াপর্ত বপ্রাগ্রাকমর 

সংখ্যা 
সাংখ্যা ২৫ 

লক্ষযমাত্রা ৩ 

২০ অজথন ২ 

% ৬৭% 

[১.৩] সাটি যপফককট বকাস য অন 

কযাপিটাল মাককযট আকয়ার্ন 

[১.৩.১] আকয়াপর্ত বপ্রাগ্রাকমর 

সংখ্যা 
সাংখ্যা ১০ 

লক্ষযমাত্রা ২০ ১০ 

অজথন ২০ 

% ১০০% 

[১.৪] ওয়াকযশি/ বসপমনার/ 

কনফাকরন্স আকয়ার্ন 

[১.৪.১] আকয়াপর্ত বপ্রাগ্রাকমর 

সংখ্যা 
সাংখ্যা ৫ 

লক্ষযমাত্রা ৭ 

৪ অজথন ৫ 

% ৭১% 

[১.৫] পনউর্ বলটার প্রকাশ [১.৫.১] প্রকাশনার সংখ্যা সাংখ্যা ৫ 

লক্ষযমাত্রা ৬ 

৫ অজথন ৬ 

% ১০০% 

[১.৬] গকবিণা িপরচালনা [১.৬.১] গকবিণার সংখ্যা সাংখ্যা ৫ 

লক্ষযমাত্রা ২ 

৫ অজথন ২ 

% ১০০% 

 

 

৫. আপর্ যক প্রপতষ্ঠান পবিাকগর আওতাধীন দপ্তর/সংিার আবপিক বকৌশলগত উকেিসমূকির বাপি যক মূল্যায়ন: 
 

 

৫.১ আর্র্ থক প্রর্তষ্ঠান র্বভাদগর আওতাধীন ৬টি রাষ্ট্রমার্লকানাধীন বার্ণর্জযক ব্াাংদকর বার্ষ থক কম থসম্পােন চুর্ির আবপিক বকৌশলগত উকেিসমূকির বার্ষ থক মূল্যায়দনর সারসাংদক্ষপ 

র্ননরূপ: 

 

 

কম থসম্পােদনর সূিক একক 

সূচ

বকর 

মান 

লক্ষ্যমাত্রা/ 

অর্যন 

বসানালী ব্াংক 

পলপমকটি 

জনতা ব্াাংক 

র্লর্মদটি 

অগ্রণী ব্াাংক 

র্লর্মদটি 

রূপার্ল ব্াাংক 

র্লর্মদটি 

ববপসক ব্াংক 

পলপমকটি 
পবপিপবএল 

[১.১.১] সকল শাখায় 

ই-নপর্ ব্বিার 
% ২ 

লক্ষযমাত্রা ৭০ ৭০ ৭০ ৭০ ৭০ ৭০ 

অজথন ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

% ০% ০% ০% ০% ০% ০% 

খসড়া বকার 
০ 

সকন্তাির্নক নয় 

০ 

সকন্তাির্নক নয় 

০ 

সকন্তাির্নক নয় 

০ 

সকন্তাির্নক নয় 

০ 

সকন্তাির্নক নয় 

০ 

সকন্তাির্নক নয় 

[১.১.২] ই-ফাইকল 

নপর্ পনষ্পপত্তকৃত 
% ১ 

লক্ষযমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

অজথন ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

% ০% ০% ০% ০% ০% ০% 

খসড়া বকার 
০ 

সকন্তাির্নক নয় 

০ 

সকন্তাির্নক নয় 

০ 

সকন্তাির্নক নয় 

০ 

সকন্তাির্নক নয় 

০ 

সকন্তাির্নক নয় 

০ 

সকন্তাির্নক নয় 

[১.২.১] ন্যযনতম 

একটি নতুন পিপর্টাল 

বসবা চালুকৃত 

তার্রখ ১ 

লক্ষযমাত্রা ১৫.০২.২০২০ ১৫.০২.২০২০ ১৫.০২.২০২০ ১৫.০২.২০২০ ১৫.০২.২০২০ ১৫.০২.২০২০ 

অজথন ২৫.০৯.২০১৯ ১৩.০২.২০২০ ১৫.০২.২০২০ ০২.১২.২০১৯ ১২.০৯.২০১৯ ৮.০৮.২০১৯ 

% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

খসড়া বকার ১ ১ ১ ১ ১ 

০ 

প্রমাণক 

সকন্তাির্নক নয় 
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কম থসম্পােদনর সূিক একক 

সূচ

বকর 

মান 

লক্ষ্যমাত্রা/ 

অর্যন 

বসানালী ব্াংক 

পলপমকটি 

জনতা ব্াাংক 

র্লর্মদটি 

অগ্রণী ব্াাংক 

র্লর্মদটি 

রূপার্ল ব্াাংক 

র্লর্মদটি 

ববপসক ব্াংক 

পলপমকটি 
পবপিপবএল 

[১.৩.১] ন্যযনতম 

একটি নতুন উদ্ভাবনী 

উকযাগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

প্রকল্প চালুকৃত 

তার্রখ ১ 

লক্ষযমাত্রা ১১.০৩.২০২০ ১১.০৩.২০২০ ১১.০৩.২০২০ ১১.০৩.২০২০ ১১.০৩.২০২০ ১১.০৩.২০২০ 

অজথন ০৫.০৩.২০২০ ১১.০৩.২০২০ ১১.০৩.২০২০ ১১.০৩.২০২০ ০২.০৭.২০১৯ ৮.০৮.২০১৯ 

% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

খসড়া বকার ১ ১ ১ ১ ১ ১ 

[১.৪.১] ন্যযনতম 

একটি বসবা 

সিপর্করণ প্রকসস 

ম্যািসি সরকাপর 

আকদশ র্াপরকৃত 

তার্রখ ০.৫ 

লক্ষযমাত্রা ১৫.১০.২০১৯ ১৫.১০.২০১৯ ১৫.১০.২০১৯ ১৫.১০.২০১৯ ১৫.১০.২০১৯ ১৫.১০.২০১৯ 

অজথন ০৬.১০.২০১৯ ১৫.১০.২০১৯ ১৫.১০.২০১৯ ১৫.১০.২০১৯ ০২.০৭.২০১৯ ৮.০৮.২০১৯ 

% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

খসড়া বকার .৫ .৫  

০ 

প্রমাণক দাপখল 

িয়পন 

.৫ 

০ 

প্রমাণক দাপখল 

িয়পন 

০ 

প্রমাণক 

সকন্তাির্নক নয় 

[১.৪.২] বসবা 

সিপর্করণ অপধকক্ষ্কত্র 

বাস্তবাপয়ত 

তার্রখ ০.৫ 

লক্ষযমাত্রা ১৫.০৪.২০২০ ১৫.০৪.২০২০ ১৫.০৪.২০২০ ১৫.০৪.২০২০ ১৫.০৪.২০২০ ১৫.০৪.২০২০ 

অজথন ২০.১০.২০১৯ ১৫.১০.২০১৯ ১৫.০৪.২০২০ ১৫.০৪.২০২০ ০ ০ 

% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ০% ০% 

খসড়া বকার .৫ 

০ 

প্রমাণক দাপখল 

িয়পন 

০ 

প্রমাণক দাপখল 

িয়পন 

.৫ 

০ 

প্রমাণক দাপখল 

িয়পন 

০ 

সকন্তাির্নক নয় 

[১.৫.১] পি আর এল 

আকদশ র্াপরকৃত 
% ০.৫ 

লক্ষযমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

অজথন ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

খসড়া বকার .৫ .৫ .৫ .৫ .৫ .৫ 

[১.৫.২] ছুটি নগদায়ন 

িত্র র্াপরকৃত 
% ০.৫ 

লক্ষযমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

অজথন ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ৮৭.৫ 

% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ৮৮% 

খসড়া বকার .৫ .৫ .৫ .৫ .৫ .৪ 

[১.৬.১] পনকয়াগ 

প্রদাকনর র্ন্য পবজ্ঞপপ্ত 

র্াপরকৃত 

% ০.৫ 

লক্ষযমাত্রা ৮০ ৮০ ৮০ ৮০ ৮০ ৮০ 

অজথন ১০০ ৫৬.২৯ ৫৫ ৮০ ০ ১০০ 

% ১২৫% ৭০% ৬৯% ১০০% ০% ১২৫% 

খসড়া বকার .৫ .৩৫ .৩৮ .৫ 
০ 

সকন্তাির্নক নয় 
.৫ 

[১.৬.২] পনকয়াগ 

প্রদানকৃত 
% ০.৫ 

লক্ষযমাত্রা ৮০ ৮০ ৮০ ৮০ ৮০ ৮০ 

অজথন ১০০ ১৭.৭৫ ৫৮ ৯২.৪৭ ০ ১০০ 

% ১২৫% ২২% ৭৩% ৮৭% ০% ১২৫% 

খসড়া বকার .৫ ০ .৩৯ .৫ 
০ 

সকন্তাির্নক নয় 
.৫ 

[১.৭.১] পবিাগীয় 

মামলা পনষ্পপত্তকৃত 
% ১ 

লক্ষযমাত্রা ৫০ ৫০ ৫০ ৫০ ৫০ ৫০ 

অজথন ৪৭ ৪৫ ১০০ ১১০ ২১.৭৪ ৬ 

% ৯৪% ৯০% ২০০% ২২০% ৪৩% ১২% 

খসড়া বকার .৯ .৯ ১  ১ 
০ 

সকন্তাির্নক নয় 

০ 

সকন্তাির্নক নয় 

[১.৮.১] সকল 

তথ্যিালনাগাদকৃত 
% ১ 

লক্ষযমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

অজথন ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

খসড়া বকার ১ ১ ১ ১ ১ ১ 

[২.১.১] সরকাপর 

কম যসম্পাদন 

ব্বিািনা সংক্রান্ত 

প্রপশক্ষ্ণসি অন্যান্য 

পবিকয় প্রপশক্ষ্ণ 

আকয়াপর্ত 

জনঘন্টা  ১ 

লক্ষযমাত্রা ৬০ ৬০ ৬০ ৬০ ৬০ ৬০ 

অজথন ৬১.০২ ৬৬.১১ ৫৩ ৬৫ ৪২ ৫৮.৪৬ 

% ১০২% ১১০% ৮৮% ১০৮% ৭০% ৯৭% 

খসড়া বকার ১ ১ ০ ১ ০ ০ 

[২.১.২] বাপি যক 

কম যসম্পাদন চ্যপক্তর 

সকল প্রপতকবদন 

অনলাইকন দাপখলকৃত 

সংখ্যা ১ 

লক্ষযমাত্রা ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ 

অজথন ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ 

% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

খসড়া বকার ১ ১ ১ ১ ১ ১ 

[২.১.৩] এপিএ টিকমর 

মাপসক সিার পসিান্ত 

বাস্তবাপয়ত 

% ০.৫ 

লক্ষযমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

অজথন ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

খসড়া বকার .৫ .৫ .৫ .৫ .৫ .৫ 
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কম থসম্পােদনর সূিক একক 

সূচ

বকর 

মান 

লক্ষ্যমাত্রা/ 

অর্যন 

বসানালী ব্াংক 

পলপমকটি 

জনতা ব্াাংক 

র্লর্মদটি 

অগ্রণী ব্াাংক 

র্লর্মদটি 

রূপার্ল ব্াাংক 

র্লর্মদটি 

ববপসক ব্াংক 

পলপমকটি 
পবপিপবএল 

[২.১.৪] মাঠ ির্ যাকয়র 

কার্ যালকয়র ২০১৯-২০ 

অর্ যবছকরর বাপি যক 

কম যসম্পাদন চ্যপক্তর 

অধ যবাপি যক মূল্যায়ন 

প্রপতকবদন 

ির্ যাকলাচনাকন্ত 

ফলাবতযক 

(feedback) 

প্রদত্ত 

তার্রখ ০.৫ 

লক্ষযমাত্রা ৩১.০১.২০২০ ৩১.০১.২০২০ ৩১.০১.২০২০ ৩১.০১.২০২০ ৩১.০১.২০২০ ৩১.০১.২০২০ 

অজথন ৩০.০১.২০২০ ৩০.০১.২০২০ ৩১.০১.২০২০ ৩১.০১.২০২০ ২৬.০১.২০২০ ০৬.০১.২০২০ 

% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

খসড়া বকার .৫ .৫ .৫ .৫ .৫ .৫ 

[২.২.১] র্াতীয় 

শুিাচার 

কম যিপরকল্পনা 

বাস্তবাপয়ত 

% ১ 

লক্ষযমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

অজথন ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ১০০ ১০০ 

% ১০০% ১০০% ১০০% ৯৫% ১০০% ১০০% 

খসড়া বকার ১ ১ ১ .৯৫ ১ ১ 

[২.২.২] ২০১৮-১৯ 

অর্ য বছকরর বাপি যক 

প্রপতকবদন 

ওকয়বসাইকট প্রকাপশত 

তার্রখ ১ 

লক্ষযমাত্রা ১৫.১০.২০১৯ ১৫.১০.২০১৯ ১৫.১০.২০১৯ ১৫.১০.২০১৯ ১৫.১০.২০১৯ ১৫.১০.২০১৯ 

অজথন ০৯.০৭.২০১৯ ১০.০৭.২০১৯ ১৫.১০.২০২০ ১০.০৯.২০১৯ ০৬.০৫.২০১৯ ০২.০৯.২০১৯ 

% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

খসড়া বকার ১ ১ ১ ১ ১ ১ 

[২.৩.১] পনপদ যষ্ট 

সমকয়র মকধ্য 

অপিকর্াগ পনষ্পপত্তকৃত 

% ০.৫ 

লক্ষযমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

অজথন ১০০ ১০০ ৯০ ৭৯ ৭৮ ১০০ 

% ১০০% ১০০% ৯০% ৭৯% ৭৮% ১০০% 

খসড়া বকার .৫ .৫ .৪৫ .৪ .৩৯ .৫ 

[২.৩.২] অপিকর্াগ 

পনষ্পপত্ত সংক্রান্ত 

মাপসক প্রপতকবদন 

মন্ত্রণালকয় দাপখলকৃত 

সাংখ্যা ০.৫ 

লক্ষযমাত্রা ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ 

অজথন ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ০ 

% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ০% 

খসড়া বকার .৫ .৫ .৫ .৫ .৫ 
০ 

সকন্তাির্নক নয় 

[২.৪.১] বসবা প্রদান 

প্রপতশ্রুপত 

িালনাগাদকৃত 

% ১ 

লক্ষযমাত্রা ৯০ ৯০ ৯০ ৯০ ৯০ ৯০ 

অজথন ১০০ ৯০ ১০০ ৯৫ ৮২.৯৯ ৯০ 

% ১১১% ১০০% ১১১% ১০৫% ৯২% ১০০% 

খসড়া বকার ১ ১ ১ ১ .৯৩ ১ 

[২.৪.২] পনধ যাপরত 

সমকয় ত্রত্রমাপসক 

বাস্তবায়ন প্রপতকবদন 

মন্ত্রণালকয় দাপখলকৃত 

সাংখ্যা ০.৫ 

লক্ষযমাত্রা ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ 

অজথন ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ 

% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

খসড়া বকার .৫ .৫ .৫ .৫ .৫ .৫ 

[২.৪.৩] 

বসবাগ্রিীতাকদর 

মতামত িপরবীক্ষ্ণ 

ব্বিা চালুকৃত 

তার্রখ ০.৫ 

লক্ষযমাত্রা ৩১.১২.২০১৯ ৩১.১২.২০১৯ ৩১.১২.২০১৯ ৩১.১২.২০১৯ ৩১.১২.২০১৯ ৩১.১২.২০১৯ 

অজথন ৩১.১২.২০১৮ ২৬.১২.২০১৯ ৩১.১২.২০১৯ ৩১.১২.২০১৯ ১৪.০৫.২০১৯ ২৮.০২.২০২০ 

% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ০% 

খসড়া বকার .৫ .৫ .৫ .৫ .৫ .৫ 

[৩.১.১] বাকর্ট 

বাস্তবায়ন িপরকল্পনা 

প্রণীত 

তার্রখ ০.৫ 

লক্ষযমাত্রা ১৬.০৮.২০১৯ ১৬.০৮.২০১৯ ১৬.০৮.২০১৯ ১৬.০৮.২০১৯ ১৬.০৮.২০১৯ ১৬.০৮.২০১৯ 

অজথন ০১.০৭.২০১৯ ১৫.০৮.২০১৯ ১৬.০৮.২০১৯ ১৬.০৮.২০১৯ ১৯.০৫.২০১৯ ০২.০৭.২০১৯ 

% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

খসড়া বকার .৫ .৫ .৫ .৫ .৫ .৫ 

[৩.১.২] ত্রত্রমাপসক 

বাকর্ট বাস্তবায়ন 

প্রপতকবদন দাপখলকৃত 

সংখ্যা  ০.৫ 

লক্ষযমাত্রা ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ 

অজথন ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ 

% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

খসড়া বকার .৫ .৫ .৫ .৫ .৫ .৫ 

[৩.২.১] বাপি যক 

উন্নয়ন কম যসূপচ 

(এপিপি) বাস্তবাপয়ত 

% ২ 

লক্ষযমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

অজথন ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

খসড়া বকার ২ ২ ২ ২ ২ ২ 

[৩.৩.১] পত্রিক্ষ্ীয় 

সিায় পনষ্পপত্তর র্ন্য 

সুিাপরশকৃত অপিট 

আিপত্ত 

% ০.৫ 

লক্ষযমাত্রা ৬০ ৬০ ৬০ ৬০ ৬০ ৬০ 

অজথন ৯২ ৯৩ ১০০ ৯১.৭৩ ৮১ ৩১ 

% ১৫৩% ১৫৫% ১৬৭% ১৫৩% ১৩৫% ৫২% 

খসড়া বকার .৫ .৫ .৫ .৫ .৫ 
০ 

সকন্তাির্নক নয় 

[৩.৩.২] অপিট 

আিপত্ত পনষ্পপত্তকৃত 
% ০.৫ 

লক্ষযমাত্রা ৫০ ৫০ ৫০ ৫০ ৫০ ৫০ 

অজথন ৭১.৭৬ ১০৩ ৫২ ৪৬.৭২ ৫০ ৩৮ 

% ১৪৪% ২০৬% ১০৪% ৯৩% ১০০% ৭৬% 

খসড়া বকার .৫ .৫ .৫ .৪৭ .৫ .৩৮ 
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কম থসম্পােদনর সূিক একক 

সূচ

বকর 

মান 

লক্ষ্যমাত্রা/ 

অর্যন 

বসানালী ব্াংক 

পলপমকটি 

জনতা ব্াাংক 

র্লর্মদটি 

অগ্রণী ব্াাংক 

র্লর্মদটি 

রূপার্ল ব্াাংক 

র্লর্মদটি 

ববপসক ব্াংক 

পলপমকটি 
পবপিপবএল 

[৩.৪.১] িাবর 

সম্পপত্তর তাপলকা 

িালনাগাদকৃত 

তার্রখ ০.৫ 

লক্ষযমাত্রা ০৩.০২.২০২০ ০৩.০২.২০২০ ০৩.০২.২০২০ ০৩.০২.২০২০ ৩.০২.২০২০ ৩.০২.২০২০ 

অজথন ৩১.১২.২০১৯ ০৩.০২.২০২০ ০৩.০২.২০২০ ০৩.০২.২০২০ ৩১.১২.২০১৯ ৩১.১২.২০১৯ 

% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

খসড়া বকার .৫ .৫ .৫ .৫ .৫ .৫ 

[৩.৪.২] অিাবর 

সম্পপত্তর তাপলকা 

িালনাগাদকৃত 

তার্রখ ০.৫ 

লক্ষযমাত্রা ৩.০২.২০২০ ০৩.০২.২০২০ ০৩.০২.২০২০ ০৩.০২.২০২০ ৩.০২.২০২০ ৩.০২.২০২০ 

অজথন ৩১.১২.২০২০ ০৩.০২.২০২০ ০৩.০২.২০২০ ০৩.০২.২০২০ ৩১.১২.২০১৯ ৩১.১২.২০১৯ 

% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

খসড়া বকার .৫ .৫ .৫ .৫ .৫ .৫ 

[৩.৫.১] 

পবপসপস/পবটিপসএল-

এর ইন্টারকনট পবল 

িপরকশাপধত 

% ১ 

লক্ষযমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

অজথন ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

খসড়া বকার ১ ১ ১ ১ ১ ১ 

[৩.৫.২] বটপলকফান 

পবল িপরকশাপধত 
% ০.৫ 

লক্ষযমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

অজথন ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

খসড়া বকার .৫ .৫ .৫ .৫ .৫ .৫ 

[৩.৫.৩] পবদুযৎ পবল 

িপরকশাপধত 
% ০.৫ 

লক্ষযমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

অজথন ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

খসড়া বকার .৫ .৫ .৫ .৫ .৫ .৫ 

 

৫.২ আর্র্ থক প্রর্তষ্ঠান র্বভাদগর আওতাধীন ৫টি র্বদশষার্য়ত ব্াাংদকর বার্ষ থক কম থসম্পােন চুর্ির আবপিক বকৌশলগত উকেিসমূকির বার্ষ থক মূল্যায়দনর সারসাংদক্ষপ র্ননরূপ: 

  

কম থসম্পােদনর সূিক একক 
সূিদকর 

মান 

লক্ষ্যমাত্রা/ 

অর্যন 

বাংলাকদশ কৃপি 

ব্াংক 

রাজশাহী কৃর্ষ 

উন্নয়ন                                                                                                                                                                                                                                      

ব্াাংক 

আনসার-র্ভর্ির্প 

উন্নয়ন ব্াাংক 

প্রবাসী কল্যাণ 

ব্াাংক 

কম থসাংস্থান 

ব্াাংক 

[১.১.১] সকল শাখায় ই-নপর্ 

ব্বিার 
% ২ 

লক্ষযমাত্রা ৭০ ৭০ ৭০ ৭০ ৭০ 

অজথন ০ ০ ০ ০ ০ 

% ০% ০% ০% ০% ০% 

খসড়া বকার 
০ 

সকন্তাির্নক নয় 

০ 

সকন্তাির্নক নয় 

০ 

সকন্তাির্নক নয় 

০ 

সকন্তাির্নক নয় 

০ 

সকন্তাির্নক নয় 

[১.১.২] ই-ফাইকল নপর্ 

পনষ্পপত্তকৃত 
% ১ 

লক্ষযমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

অজথন ০ ০ ০ ০ ০ 

% ০% ০% ০% ০% ০% 

খসড়া বকার 
০ 

সকন্তাির্নক নয় 

০ 

সকন্তাির্নক নয় 

০ 

সকন্তাির্নক নয় 

০ 

সকন্তাির্নক নয় 

০ 

সকন্তাির্নক নয় 

[১.২.১] ন্যযনতম একটি নতুন 

পিপর্টাল বসবা চালুকৃত 
তার্রখ ১ 

লক্ষযমাত্রা ১৫.০২.২০২০ ১৫.০২.২০২০ ১৫.০২.২০২০ ১৫.০২.২০২০ ১৫.০২.২০২০ 

অজথন ৩০.০৯.২০১৯ ২৪.১০.২০১৯ ২৩.০৩.২০২০ ০ ০ 

% ১০০% ১০০% ৮৫% ০% ০% 

খসড়া বকার 

০ 

প্রমাণক দাপখল 

িয়পন 

১ 

০ 

িাইলটিং এ 

আকছ 

০ 

সকন্তাির্নক নয় 

০ 

সকন্তাির্নক নয় 

[১.৩.১] ন্যযনতম একটি নতুন 

উদ্ভাবনী উকযাগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প 

চালুকৃত 

তার্রখ ১ 

লক্ষযমাত্রা ১১.০৩.২০২০ ১১.০৩.২০২০ ১১.০৩.২০২০ ১১.০৩.২০২০ ১১.০৩.২০২০ 

অজথন ৩০.০৯.২০১৯ ১৫.০৯.২০১৯ ২৩.০৩.২০২০ ০ ০ 

% ১০০% ১০০% ৮৫% ০% ০% 

খসড়া বকার 

০ 

প্রমাণক দাপখল 

িয়পন 

১ 

০ 

িাইলটিং এ 

আকছ 

০ 

সকন্তাির্নক নয় 

০ 

সকন্তাির্নক নয় 

[১.৪.১] ন্যযনতম একটি বসবা 

সিপর্করণ প্রকসস ম্যািসি 

সরকাপর আকদশ র্াপরকৃত 

তার্রখ ০.৫ 

লক্ষযমাত্রা ১৫.১০.২০১৯ ১৫.১০.২০১৯ ১৫.১০.২০১৯ ১৫.১০.২০১৯ ১৫.১০.২০১৯ 

অজথন ৩০.০৯.২০১৯ ০৩.১০.২০১৯ ১৩.১০.২০১৯ ১২.০৯.২০১৯ ১৮.০৯.২০১৯ 

% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

খসড়া বকার 

০ 

প্রমাণক দাপখল 

িয়পন 

০ 

প্রমাণক দাপখল 

িয়পন 

০ 

িাইলটিং এ 

আকছ 

.৫ 

০ 

প্রমাণক দাপখল 

িয়পন 

[১.৪.২] বসবা সিপর্করণ 

অপধকক্ষ্কত্র বাস্তবাপয়ত 
তার্রখ ০.৫ 

লক্ষযমাত্রা ১৫.০৪.২০২০ ১৫.০৪.২০২০ ১৫.০৪.২০২০ ১৫.০৪.২০২০ ১৫.০৪.২০২০ 

অজথন ৩০.০৯.২০১৯ ০৩.১০.২০১৯ ২৩.০৩.২০২০ ০ ১৮.০৯.২০১৯ 

% ১০০% ১০০% ১০০% ০% ১০০% 

খসড়া বকার 

০ 

প্রমাণক দাপখল 

িয়পন 

০ 

প্রমাণক দাপখল 

িয়পন 

০ 

িাইলটিং এ আকছ 

০ 

সকন্তাির্নক নয় 

০ 

প্রমাণক দাপখল 

িয়পন 
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কম থসম্পােদনর সূিক একক 
সূিদকর 

মান 

লক্ষ্যমাত্রা/ 

অর্যন 

বাংলাকদশ কৃপি 

ব্াংক 

রাজশাহী কৃর্ষ 

উন্নয়ন                                                                                                                                                                                                                                      

ব্াাংক 

আনসার-র্ভর্ির্প 

উন্নয়ন ব্াাংক 

প্রবাসী কল্যাণ 

ব্াাংক 

কম থসাংস্থান 

ব্াাংক 

[১.৫.১] পি আর এল আকদশ 

র্াপরকৃত 
% ০.৫ 

লক্ষযমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

অজথন ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

খসড়া বকার .৫ .৫ .৫ .৫ .৫ 

[১.৫.২] ছুটি নগদায়ন িত্র 

র্াপরকৃত 
% ০.৫ 

লক্ষযমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

অজথন ১০০ ১২৭ ১০০ ১০০ ১০০ 

% ১০০% ১২৭% ১০০% ১০০% ১০০% 

খসড়া বকার .৫ .৫ .৫ .৫ .৫ 

[১.৬.১] পনকয়াগ প্রদাকনর র্ন্য 

পবজ্ঞপপ্ত র্াপরকৃত 
% ০.৫ 

লক্ষযমাত্রা ৮০ ৮০ ৮০ ৮০ ৮০ 

অজথন ১০০ ০ ২৮ ২০০ ৫০.০৭ 

% ১২৫% ০% ৩৫% ২৫০% ৬৩% 

খসড়া বকার .৫ 
০ 

সকন্তাির্নক নয় 

০ 

সকন্তাির্নক নয় 
.৫ .৩১ 

[১.৬.২] পনকয়াগ প্রদানকৃত % ০.৫ 

লক্ষযমাত্রা ৮০ ৮০ ৮০ ৮০ ৮০ 

অজথন ৮৭ ৩০ ১৫ ০ ৫৫ 

% ১০৯% ৩৮% ১৯% ০% ৬৯% 

খসড়া বকার 

০ 

প্রমাণক দাপখল 

িয়পন 

০ 

সকন্তাির্নক নয় 

০ 

সকন্তাির্নক নয় 

০ 

সকন্তাির্নক নয় 

০ 

প্রমাণক দাপখল 

িয়পন 

[১.৭.১] পবিাগীয় মামলা 

পনষ্পপত্তকৃত 
% ১ 

লক্ষযমাত্রা ৫০ ৫০ ৫০ ৫০ ৫০ 

অজথন ১০৫ ৬৩ ৪০ ৮৮.৮৯ ৪০ 

% ২১০% ১২৬% ৮০% ১৭৭% ৮০% 

খসড়া বকার ১ ১ .৮ ১ ১ 

[১.৮.১] সকল তথ্য িালনাগাদকৃত % ১ 

লক্ষযমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

অজথন ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

খসড়া বকার ১ ১ ১ ১ ১ 

[২.১.১] সরকাপর কম যসম্পাদন 

ব্বিািনা সংক্রান্ত প্রপশক্ষ্ণসি 

অন্যান্য পবিকয় প্রপশক্ষ্ণ 

আকয়াপর্ত 

জনঘন্টা  ১ 

লক্ষযমাত্রা ৬০ ৬০ ৬০ ৬০ ৬০ 

অজথন ৫৫ ৬৪ ১০ ৫০ ৮২.৮৩ 

% ৯২% ১০৭% ১৭% ৮৩% ১৩৮% 

খসড়া বকার ০ ১ 
০ 

সকন্তাির্নক নয় 
০ ১ 

[২.১.২] বাপি যক কম যসম্পাদন 

চ্যপক্তর সকল প্রপতকবদন অনলাইকন 

দাপখলকৃত 

সংখ্যা ১ 

লক্ষযমাত্রা ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ 

অজথন ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ 

% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

খসড়া বকার ১ ১ ১ ১ ১ 

[২.১.৩] এপিএ টিকমর মাপসক 

সিার পসিান্ত বাস্তবাপয়ত 
% ০.৫ 

লক্ষযমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

অজথন ১০০ ৮০ ১০০ ১০০ ১০০ 

% ১০০% ৮০% ১০০% ১০০% ১০০% 

খসড়া বকার 

০ 

প্রমাণক 

সকন্তাির্নক নয় 

.৫ 

০ 

প্রমাণক 

সকন্তাির্নক নয় 

০ 

প্রমাণক 

সকন্তাির্নক নয় 

০ 

প্রমাণক 

সকন্তাির্নক নয় 

[২.১.৪] মাঠ ির্ যাকয়র কার্ যালকয়র 

২০১৯-২০ অর্ যবছকরর বাপি যক 

কম যসম্পাদন চ্যপক্তর অধ যবাপি যক 

মূল্যায়ন প্রপতকবদন ির্ যাকলাচনাকন্ত 

ফলাবতযক (feedback) প্রদত্ত 

তার্রখ ০.৫ 

লক্ষযমাত্রা ৩১.০১.২০২০ ৩১.০১.২০২০ ৩১.০১.২০২০ ৩১.০১.২০২০ ৩১.০১.২০২০ 

অজথন ২৮.০১.২০২০ ২৯.০১.২০ ১৪.০১.২০২০ ০ ২৭.০১.২০২০ 

% ১০০% ১০০% ১০০% ০% ১০০% 

খসড়া বকার .৫ .৫ .৫ .৫ .৫ 

[২.২.১] র্াতীয় শুিাচার 

কম যিপরকল্পনা বাস্তবাপয়ত 
% ১ 

লক্ষযমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

অজথন ১০০ ১০০ ৮৯ ১০০ ১০০ 

% ১০০% ১০০% ৮৯% ১০০% ১০০% 

খসড়া বকার 

০ 

কম যিপরকল্পনা 

নাই 

০ 

কম যিপরকল্পনা 

নাই 

.৭৮ ১ 

০ 

কম যিপরকল্পনা 

নাই 

[২.২.২] ২০১৮-১৯ অর্ য বছকরর 

বাপি যক প্রপতকবদন ওকয়বসাইকট 

প্রকাপশত 

তার্রখ ১ 

লক্ষযমাত্রা ১৫.১০.২০১৯ ১৫.১০.২০১৯ ১৫.১০.২০১৯ ১৫.১০.২০১৯ ১৫.১০.২০১৯ 

অজথন ০২.০২.২০২০ ১২.০৭.২০১৯ ০ ১৫.১০.২০১৯ ১৫.১০.২০১৯ 

% ৯০% ১০০% ০% ১০০% ১০০% 

খসড়া বকার 

০ 

প্রমাণক দাপখল 

িয়পন 

০ 

প্রমাণক িয়পন 

০ 

সকন্তাির্নক নয় 

০ 

সকন্তাির্নক নয় 
১ 
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কম থসম্পােদনর সূিক একক 
সূিদকর 

মান 

লক্ষ্যমাত্রা/ 

অর্যন 

বাংলাকদশ কৃপি 

ব্াংক 

রাজশাহী কৃর্ষ 

উন্নয়ন                                                                                                                                                                                                                                      

ব্াাংক 

আনসার-র্ভর্ির্প 

উন্নয়ন ব্াাংক 

প্রবাসী কল্যাণ 

ব্াাংক 

কম থসাংস্থান 

ব্াাংক 

[২.৩.১] পনপদ যষ্ট সমকয়র মকধ্য 

অপিকর্াগ পনষ্পপত্তকৃত 
% ০.৫ 

লক্ষযমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

অজথন ১০০ ৯৭ ১০০ ০ ১০০ 

% ১০০% ৯৭% ১০০% ০% ১০০% 

খসড়া বকার .৫ .৩ .৫ 
০ 

সকন্তাির্নক নয় 

০ 

প্রমাণক দাপখল 

িয়পন 

[২.৩.২] অপিকর্াগ পনষ্পপত্ত 

সংক্রান্ত মাপসক প্রপতকবদন 

মন্ত্রণালকয় দাপখলকৃত 

সাংখ্যা ০.৫ 

লক্ষযমাত্রা ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ 

অজথন ১২ ১২ ১২ ০ ১২ 

% ১০০% ১০০% ১০০% ০% ১০০% 

খসড়া বকার 

০ 

১২ টি 

প্রপতকবদকনর 

কপি  

০ 

১২ টি 

প্রপতকবদকনর 

কপি 

.৫ 
০ 

সকন্তাির্নক নয় 

০ 

১২ টি 

প্রপতকবদকনর 

কপি 

[২.৪.১] বসবা প্রদান প্রপতশ্রুপত 

িালনাগাদকৃত 
% ১ 

লক্ষযমাত্রা ৯০ ৯০ ৯০ ৯০ ৯০ 

অজথন ১০০ ১০০ ৯০ ১০০ ১০০ 

% ১১১% ১১১% ১০০% ১১১% ১১১% 

খসড়া বকার 

.৫ 

৩০-১০-২০১৯ 

তাপরকখ 

িালনাগাদকৃত 

১ ১ ১ 

.৫ 

১৩-১১-২০১৯ 

তাপরকখ 

িালনাগাদকৃত 

[২.৪.২] পনধ যাপরত সমকয় 

ত্রত্রমাপসক বাস্তবায়ন প্রপতকবদন 

মন্ত্রণালকয় দাপখলকৃত 

সাংখ্যা ০.৫ 

লক্ষযমাত্রা ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ 

অজথন ৪ ৩ ১ ৪ ৪ 

% ১০০% ৭৫% ২৫% ১০০% ১০০% 

খসড়া বকার 

০ 

প্রমাণক দাপখল 

িয়পন 

(প্রপতকবদন 

কপি) 

০ 

প্রমাণক দাপখল 

িয়পন 

(প্রপতকবদন 

কপি) 

০ 

প্রমাণক দাপখল 

িয়পন (প্রপতকবদন 

কপি) 

০ 

প্রমাণক দাপখল 

িয়পন 

(প্রপতকবদন 

কপি) 

০ 

প্রমাণক দাপখল 

িয়পন 

(প্রপতকবদন 

কপি) 

[২.৪.৩] বসবাগ্রিীতাকদর মতামত 

িপরবীক্ষ্ণ ব্বিা চালুকৃত 
তার্রখ ০.৫ 

লক্ষযমাত্রা ৩১.১২.২০১৯ ৩১.১২.২০১৯ ৩১.১২.২০১৯ ৩১.১২.২০১৯ ৩১.১২.২০১৯ 

অজথন ১৯.১২.২০১৯ ১৩.০৯.২০১৯ ৩১.১২.২০১৯  ২৯.১২.২০১৯ 

% ১০০% ১০০% ১০০% ০% ১০০% 

খসড়া বকার .৫ .৫ .৫ 
০ 

সকন্তাির্নক নয় 

০ 

প্রমাণক দাপখল 

িয়পন 

[৩.১.১] বাকর্ট বাস্তবায়ন 

িপরকল্পনা প্রণীত 
তার্রখ ০.৫ 

লক্ষযমাত্রা ১৬.০৮.২০১৯ ১৬.০৮.২০১৯ ১৬.০৮.২০১৯ ১৬.০৮.২০১৯ ১৬.০৮.২০১৯ 

অজথন ১৬.০৮.২০১৯ ০৮.০৮.২০১৯ ০৭.০৮.২০১৯ ১৬.০৮.২০১৯ ২৬.০৬.২০১৯ 

% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

খসড়া বকার .৩৬ .৫ .৫ .৫ .৫ 

[৩.১.২] ত্রত্রমাপসক বাকর্ট 

বাস্তবায়ন প্রপতকবদন দাপখলকৃত 
সংখ্যা  ০.৫ 

লক্ষযমাত্রা ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ 

অজথন ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ 

% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

খসড়া বকার .৫ .৫ .৫ .৫ .৫ 

[৩.২.১] বাপি যক উন্নয়ন কম যসূপচ 

(এপিপি) বাস্তবাপয়ত 
% ২ 

লক্ষযমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

অজথন ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

খসড়া বকার ২ ২ ২ ২ ২ 

[৩.৩.১] পত্রিক্ষ্ীয় সিায় 

পনষ্পপত্তর র্ন্য সুিাপরশকৃত অপিট 

আিপত্ত 

% ০.৫ 

লক্ষযমাত্রা ৬০ ৬০ ৬০ ৬০ ৬০ 

অজথন ১০০ ১২ ০ ০ ০ 

% ১৬৭% ২০% ০% ০% ০% 

খসড়া বকার .৫ 
০ 

সকন্তাির্নক নয় 

০ 

সকন্তাির্নক নয় 

০ 

সকন্তাির্নক নয় 

০ 

সকন্তাির্নক নয় 

[৩.৩.২] অপিট আিপত্ত 

পনষ্পপত্তকৃত 
% ০.৫ 

লক্ষযমাত্রা ৫০ ৫০ ৫০ ৫০ ৫০ 

অজথন ০ ১২৭ ৫৪ ৫৪.৮৫ ৬৯ 

% ০% ২৫৪% ১০৮% ১০৮% ১৩৮% 

খসড়া বকার 
০ 

সকন্তাির্নক নয় 
.৫ .৫ .৫ .৫ 

[৩.৪.১] িাবর সম্পপত্তর তাপলকা 

িালনাগাদকৃত 
তার্রখ ০.৫ 

লক্ষযমাত্রা ০৩.০২.২০২০ ০৩.০২.২০২০ ০৩.০২.২০২০ ০৩.০২.২০২০ ০৩.০২.২০২০ 

অজথন ৩০.০৬.২০১৯ ৩০.১২.২০১৯ ৩১.১২.২০১৯ ০ ০৭.০৭.২০১৯ 

% ১০০% ১০০% ১০০% ০% ১০০% 

খসড়া বকার 
.৫ .৫ .৫ ০ 

সকন্তাির্নক নয় 
.৫ 
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কম থসম্পােদনর সূিক একক 
সূিদকর 

মান 

লক্ষ্যমাত্রা/ 

অর্যন 

বাংলাকদশ কৃপি 

ব্াংক 

রাজশাহী কৃর্ষ 

উন্নয়ন                                                                                                                                                                                                                                      

ব্াাংক 

আনসার-র্ভর্ির্প 

উন্নয়ন ব্াাংক 

প্রবাসী কল্যাণ 

ব্াাংক 

কম থসাংস্থান 

ব্াাংক 

[৩.৪.২] অিাবর সম্পপত্তর 

তাপলকা িালনাগাদকৃত 
তার্রখ ০.৫ 

লক্ষযমাত্রা ০৩.০২.২০২০ ০৩.০২.২০২০ ০৩.০২.২০২০ ০৩.০২.২০২০ ৩.০২.২০২০ 

অজথন ৩০.১২.২০১৯ ৩০.১২.২০১৯ ৩১.১২.২০১৯ ০৩.০২.২০২০ ০৭.০৭.২০১৯ 

% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

খসড়া বকার .৫ .৫ .৫ .৫ .৫ 

[৩.৫.১] পবপসপস/পবটিপসএল-এর 

ইন্টারকনট পবল িপরকশাপধত 
% ১ 

লক্ষযমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

অজথন ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

খসড়া বকার ১ ১ ১ ১ 

০ 

প্রমাণক দাপখল 

িয়পন 

[৩.৫.২] বটপলকফান পবল 

িপরকশাপধত 
% ০.৫ 

লক্ষযমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

অজথন ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

খসড়া বকার 

.৫ .৫ .৫ .৫ ০ 

প্রমাণক দাপখল 

িয়পন 

[৩.৫.৩] পবদুযৎ পবল িপরকশাপধত % ০.৫ 

লক্ষযমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

অজথন ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

খসড়া বকার .৫ .৫ .৫ .৫ .৫ 

 

৫.৩ এ র্বভাদগর আওতাধীন ১টি মরগুদলটর্র অর্র্রটি, অন্যান্য ২টি বীমা ও ৩টি আর্র্ থক প্রর্তষ্ঠাদনর বার্ষ থক কম থসম্পােন চুর্ির আবপিক বকৌশলগত উকেিসমূকির বার্ষ থক মূল্যায়দনর 

সারসাংদক্ষপ র্ননরূপ: 

 

কম থসম্পােদনর সূিক একক 

সূি

মকর 

মান 

লক্ষ্যমাত্রা/ 

অর্যন 

মাইদক্রাদক্রর্িট 

মরগুদলটর্র 

অর্র্রটি 

সাধারণ বীমা 

কদপ থাদরশন 

জীবন বীমা 

কদপ থাদরশন 

বাাংলাদেশ 

হাউস র্বর্ডাং 

ফাইন্যান্স 

কদপ থাদরশন 

ইনদভস্টদমন্ট 

কদপ থাদরশন অব 

বাাংলাদেশ 

বাাংলাদেশ 

ইনর্স্টটিউট অব 

কযার্পট্যাল 

মাদকথট 

[১.১.১] সকল শাখায় 

ই-নপর্ ব্বিার 
% ২ 

লক্ষযমাত্রা ৭০ ৭০ ৭০ ৭০ ৭০ ৭০ 

অজথন ০ ২৫ ৬২.৫ ৯২.৫০ ৯৫ ১০০ 

% ০% ৩৬% ৮৯% ১৩২% ১৩৬% ১৪২% 

খসড়া বকার 
০ 

সকন্তাির্নক নয় 

০ 

সকন্তাির্নক নয় 
১.৯ ২ ২ ২ 

[১.১.২] ই-ফাইকল 

নপর্ পনষ্পপত্তকৃত 
% ১ 

লক্ষযমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

অজথন ০ ২৫ ৬৭.৫ ৫১ ৭৫ ৯০.৫ 

% ০% ২৫% ৬৮% ৫১% ৭৫% ৯১% 

খসড়া বকার 
০ 

সকন্তাির্নক নয় 

০ 

সকন্তাির্নক নয় 
.৬৩ ০ ১ ১ 

[১.২.১] ন্যযনতম 

একটি নতুন পিপর্টাল 

বসবা চালুকৃত 

তার্রখ ১ 

লক্ষযমাত্রা ১৫.০২.২০২০ ১৫.০২.২০২০ ১৫.০২.২০২০ ১৫.০২.২০২০ ১৫.০২.২০২০ ১৫.০২.২০২০ 

অজথন ১০.০২.২০২০ ১৫.০২.২০২০ ১৫.০৩.২০২০ ১৫.০২.২০২০ ১৩.০২.২০২০ ০ 

% ১০০% ১০০% ৯০% ১০০% ১০০% ০% 

খসড়া বকার ১ ১  .৯ ১ ১ 
০ 

সকন্তাির্নক নয় 

[১.৩.১] ন্যযনতম 

একটি নতুন উদ্ভাবনী 

উকযাগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

প্রকল্প চালুকৃত 

তার্রখ ১ 

লক্ষযমাত্রা ১১.০৩.২০২০ ১১.০৩.২০২০ ১১.০৩.২০২০ ১১.০৩.২০২০ ১১.০৩.২০২০ ১১.০৩.২০২০ 

অজথন ০৫.০৩.২০২০ ০১.০৩.২০২০ ১৮.০৫.২০২০ ১১.০৩.২০২০ ১১.০৩.২০২০ ০৮.০৪.২০২০ 

% ১০০% ১০০% ০% ১০০% ১০০% ৬০% 

খসড়া বকার 

০ 

প্রমাণক  

সকন্তাির্নক নয় 

০ 

প্রমাণক  

সকন্তাির্নক নয় 

০ 

সকন্তাির্নক নয় 
১ 

০ 

প্রমাণক  

সকন্তাির্নক নয় 

০ 

সকন্তাির্নক নয় 

[১.৪.১] ন্যযনতম 

একটি বসবা 

সিপর্করণ প্রকসস 

ম্যািসি সরকাপর 

আকদশ র্াপরকৃত 

তার্রখ ০.৫ 

লক্ষযমাত্রা ১৫.১০.২০১৯ ১৫.১০.২০১৯ ১৫.১০.২০১৯ ১৫.১০.২০১৯ ১৫.১০.২০১৯ ১৫.১০.২০১৯ 

অজথন ১৫.১০.২০১৯ ০২.১০.২০১৯ ২০.০৫.২০২০ ২৮.০৭.২০১৯ ১৪.১০.২০১৯ ১৫.১০.২০২০ 

% ১০০% ১০০% ০% ১০০% ১০০% ১০০% 

খসড়া বকার 

০ 

প্রমাণক দাপখল 

িয়পন 

০ 

প্রমাণক  

সকন্তাির্নক নয় 

০ 

সকন্তাির্নক নয় 
.৫ .৫ 

০ 

প্রকসসম্যাি 

দাপখল িয়পন 

[১.৪.২] বসবা 

সিপর্করণ অপধকক্ষ্কত্র 

বাস্তবাপয়ত 

তার্রখ ০.৫ 

লক্ষযমাত্রা ১৫.০৪.২০২০ ১৫.০৪.২০২০ ১৫.০৪.২০২০ ১৫.০৪.২০২০ ১৫.০৪.২০২০ ১৫.০৪.২০২০ 

অজথন ০ ১৩.০৪.২০২০ ২১.০৫.২০২০ ০১.০১.২০২০ ১৪.১০.২০১৯ ০ 

% ০% ১০০% ৭০% ১০০% ১০০% ০% 

খসড়া বকার 

০ 

প্রমাণক দাপখল 

িয়পন 

০ 

প্রমাণক  

সকন্তাির্নক নয় 

.৩৮ .৫ .৫ 
০ 

সকন্তাির্নক নয় 
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কম থসম্পােদনর সূিক একক 

সূি

মকর 

মান 

লক্ষ্যমাত্রা/ 

অর্যন 

মাইদক্রাদক্রর্িট 

মরগুদলটর্র 

অর্র্রটি 

সাধারণ বীমা 

কদপ থাদরশন 

জীবন বীমা 

কদপ থাদরশন 

বাাংলাদেশ 

হাউস র্বর্ডাং 

ফাইন্যান্স 

কদপ থাদরশন 

ইনদভস্টদমন্ট 

কদপ থাদরশন অব 

বাাংলাদেশ 

বাাংলাদেশ 

ইনর্স্টটিউট অব 

কযার্পট্যাল 

মাদকথট 

[১.৫.১] পি আর এল 

আকদশ র্াপরকৃত 
% ০.৫ 

লক্ষযমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

অজথন ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

খসড়া বকার .৫ .৫ .৫ .৫ .৫ .৫ 

[১.৫.২] ছুটি নগদায়ন 

িত্র র্াপরকৃত 
% ০.৫ 

লক্ষযমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

অজথন ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

খসড়া বকার .৫ .৫ .৫ .৫ .৫ ১ 

[১.৬.১] পনকয়াগ 

প্রদাকনর র্ন্য পবজ্ঞপপ্ত 

র্াপরকৃত 

% ০.৫ 

লক্ষযমাত্রা ৮০ ৮০ ৮০ ৮০ ৮০ ৮০ 

অজথন ১০০ ১০০ ২০০ ৩৮.৬৭ ১০০ ৪০.৬৫ 

% ১২৫% ১২৫% ২৫০% ৪৮% ১২৫% ৫১% 

খসড়া বকার .৫ .৫ .৫ 
০ 

সকন্তাির্নক নয় 
.৫ 

০ 

সকন্তাির্নক নয় 

[১.৬.২] পনকয়াগ 

প্রদানকৃত 
% ০.৫ 

লক্ষযমাত্রা ৮০ ৮০ ৮০ ৮০ ৮০ ৮০ 

অজথন ০ ৮০ ০ ১৫.০২ ৭০.১৭ ১৪ 

% ০% ১০০% ০% ১৯% ৮৮% ১৮% 

খসড়া বকার 
০ 

সকন্তাির্নক নয় 
.৫ 

০ 

সকন্তাির্নক নয় 

০ 

সকন্তাির্নক নয় 
.৪৫ 

০ 

সকন্তাির্নক নয় 

[১.৭.১] পবিাগীয় 

মামলা পনষ্পপত্তকৃত 
% ১ 

লক্ষযমাত্রা ৫০ ৫০ ৫০ ৫০ ৫০ ৫০ 

অজথন ৫০ ১৭ ৫০ ২৫ ১০০ ১০০ 

% ১০০% ৩৪% ১০০% ৫০% ২০০% ২০০% 

খসড়া বকার ১ 
০ 

সকন্তাির্নক নয় 
১ 

০ 

সকন্তাির্নক নয় 
১ ১ 

[১.৮.১] সকল 

তথ্যিালনাগাদকৃত 
% ১ 

লক্ষযমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

অজথন ১০০ ১০০ ৯৫ ১০০ ১০০ ১০০ 

% ১০০% ১০০% ৯৫% ১০০% ১০০% ১০০% 

খসড়া বকার ১ ১ ১ ১ ১ ১ 

[২.১.১] সরকাপর 

কম যসম্পাদন 

ব্বিািনা সংক্রান্ত 

প্রপশক্ষ্ণসি অন্যান্য 

পবিকয় প্রপশক্ষ্ণ 

আকয়াপর্ত 

জনঘন্টা  ১ 

লক্ষযমাত্রা ৬০ ৬০ ৬০ ৬০ ৬০ ৬০ 

অজথন ৫৩.২৫ ৩৭ ৫৯.৫৬ ৭৬.৪১ ৬৫.২০ ৬০ 

% ৮৮% ৬২% ৯৯% ১২৭% ১০৯% ১০০% 

খসড়া বকার 
০ 

সকন্তাির্নক নয় 

০ 

সকন্তাির্নক নয় 

০ 

প্রমাণক  

সকন্তাির্নক নয় 

০ 

প্রমাণক  

সকন্তাির্নক নয় 

১ 

০ 

প্রমাণক দাপখল 

িয়পন 

[২.১.২] বাপি যক 

কম যসম্পাদন চ্যপক্তর 

সকল প্রপতকবদন 

অনলাইকন দাপখলকৃত 

সংখ্যা ১ 

লক্ষযমাত্রা ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ 

অজথন ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ 

% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

খসড়া বকার ১ ১ ১ ১ ১ ১ 

[২.১.৩] এপিএ টিকমর 

মাপসক সিার পসিান্ত 

বাস্তবাপয়ত 

% ০.৫ 

লক্ষযমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

অজথন ১০০ ৯৫ ৯৭.৫ ১০০ ১০০ ১০০ 

% ১০০% ৯৫% ৯৮% ১০০% ১০০% ১০০% 

খসড়া বকার 

০ 

১২ টি 

কার্ যপববরণী 

০ 

১২ টি 

কার্ যপববরণী 

০ 

১২ টি 

কার্ যপববরণী 

.৫ .৫ 

০ 

১২ টি 

কার্ যপববরণী 

[২.১.৪] মাঠ ির্ যাকয়র 

কার্ যালকয়র ২০১৯-২০ 

অর্ যবছকরর বাপি যক 

কম যসম্পাদন চ্যপক্তর 

অধ যবাপি যক মূল্যায়ন 

প্রপতকবদন 

ির্ যাকলাচনাকন্ত 

ফলাবতযক 

(feedback) 

প্রদত্ত 

তার্রখ ০.৫ 

লক্ষযমাত্রা ৩১.০১.২০২০ ৩১.০১.২০২০ ৩১.০১.২০২০ ৩১.০১.২০২০ ৩১.০১.২০২০ ৩১.০১.২০২০ 

অজথন ৩০.০১.২০২০ ০ ০৫.০২.২০২০ ২৯.০১.২০২০ ৩০.০১.২০২০ ৩১.০১.২০২০ 

% ১০০% ০% ৯০% ১০০% ১০০% ১০০% 

খসড়া বকার .৫ 
০ 

সকন্তাির্নক নয় 
.৪৬ .৫ .৫ .৫ 

[২.২.১] র্াতীয় 

শুিাচার 

কম যিপরকল্পনা 

বাস্তবাপয়ত 

% ১ 

লক্ষযমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

অজথন ৯০.৭৫ ৯০ ১০০ ১০০ ৯৫.৮১ ৮৯.৩৩ 

% ৯১% ৯০% ১০০% ১০০% ৯৬% ৮৯% 

খসড়া বকার .৮২ .৮ ১ ১ .৯০ .৭৯ 
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কম থসম্পােদনর সূিক একক 

সূি

মকর 

মান 

লক্ষ্যমাত্রা/ 

অর্যন 

মাইদক্রাদক্রর্িট 

মরগুদলটর্র 

অর্র্রটি 

সাধারণ বীমা 

কদপ থাদরশন 

জীবন বীমা 

কদপ থাদরশন 

বাাংলাদেশ 

হাউস র্বর্ডাং 

ফাইন্যান্স 

কদপ থাদরশন 

ইনদভস্টদমন্ট 

কদপ থাদরশন অব 

বাাংলাদেশ 

বাাংলাদেশ 

ইনর্স্টটিউট অব 

কযার্পট্যাল 

মাদকথট 

[২.২.২] ২০১৮-১৯ 

অর্ য বছকরর বাপি যক 

প্রপতকবদন 

ওকয়বসাইকট প্রকাপশত 

তার্রখ ১ 

লক্ষযমাত্রা ১৫.১০.২০১৯ ১৫.১০.২০১৯ ১৫.১০.২০১৯ ১৫.১০.২০১৯ ১৫.১০.২০১৯ ১৫.১০.২০১৯ 

অজথন ৩০.০৯.২০১৯ ২১.১০.২০১৯ ১৫.১০.২০১৯ ০ ০৫.১২.২০১৯ ১৫.১০.২০১৯ 

% ১০০% ৯০% ১০০% ০% ৮০% ১০০% 

খসড়া বকার ১ .৯৮ ১ 
০ 

সকন্তাির্নক নয় 
.৮ ১ 

[২.৩.১] পনপদ যষ্ট 

সমকয়র মকধ্য 

অপিকর্াগ পনষ্পপত্তকৃত 

% ০.৫ 

লক্ষযমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

অজথন ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

খসড়া বকার .৫ .৫ .৫ .৫ .৫ .৫ 

[২.৩.২] অপিকর্াগ 

পনষ্পপত্ত সংক্রান্ত 

মাপসক প্রপতকবদন 

মন্ত্রণালকয় দাপখলকৃত 

সাংখ্যা ০.৫ 

লক্ষযমাত্রা ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ 

অজথন ০ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ 

% ০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

খসড়া বকার 
০ 

সকন্তাির্নক নয় 
.৫ .৫ .৫ .৫ .৫ 

[২.৪.১] বসবা প্রদান 

প্রপতশ্রুপত 

িালনাগাদকৃত 

% ১ 

লক্ষযমাত্রা ৯০ ৯০ ৯০ ৯০ ৯০ ৯০ 

অজথন ৯০ ৯০ ৯০ ১০০ ৯০ ১০০ 

% ১০০% ১০০% ১০০% ১১১% ১০০% ১১১% 

খসড়া বকার ১ ১ ১ ১ ১ ১ 

[২.৪.২] পনধ যাপরত 

সমকয় ত্রত্রমাপসক 

বাস্তবায়ন প্রপতকবদন 

মন্ত্রণালকয় দাপখলকৃত 

সাংখ্যা ০.৫ 

লক্ষযমাত্রা ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ 

অজথন ৪ ৩ ৪ ৪ ৪ ৪ 

% ১০০% ৯০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

খসড়া বকার .৫ .৪৫ .৫ .৫ .৫ .৫ 

[২.৪.৩] 

বসবাগ্রিীতাকদর 

মতামত িপরবীক্ষ্ণ 

ব্বিা চালুকৃত 

তার্রখ ০.৫ 

লক্ষযমাত্রা ৩১.১২.২০১৯ ৩১.১২.২০১৯ ৩১.১২.২০১৯ ৩১.১২.২০১৯ ৩১.১২.২০১৯ ৩১.১২.২০১৯ 

অজথন ৩১.১২.২০১৯ ৩১.১২.২০২০ ০ ০১.০৭.২০১৯ ০১.০৭.২০১৯ ২৬.১০.২০১৯ 

% ১০০% ১০০% ০% ১০০% ১০০% ১০০% 

খসড়া বকার .৫ .৫ 

০ 

প্রমাণক  

সকন্তাির্নক নয় 

.৫ .৫ .৫ 

[৩.১.১] বাকর্ট 

বাস্তবায়ন িপরকল্পনা 

প্রণীত 

তার্রখ ০.৫ 

লক্ষযমাত্রা ১৬.০৮.২০১৯ ১৬.০৮.২০১৯ ১৬.০৮.২০১৯ ১৬.০৮.২০১৯ ১৬.০৮.২০১৯ ১৬.০৮.২০১৯ 

অজথন ০৭.০৭.২০১৯ ১৬.০৮.২০১৯ ২০.০৮.২০২০ ১৪.০৮.২০১৯ ২৮.০৫.২০১৯ ১৩.০৮.২০১৯ 

% ১০০% ১০০% ৯০% ১০০% ১০০% ১০০% 

খসড়া বকার .৫ .৫ .৪৫ .৫ .৫ .৫ 

[৩.১.২] ত্রত্রমাপসক 

বাকর্ট বাস্তবায়ন 

প্রপতকবদন দাপখলকৃত 

সংখ্যা  ০.৫ 

লক্ষযমাত্রা ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ 

অজথন ৪ ৪ ৩ ৪ ২ ৪ 

% ১০০% ১০০% ৭৫% ১০০% ০% ১০০% 

খসড়া বকার .৫ .৫ .৪৫ .৫ .৫ .৫ 

[৩.২.১] বাপি যক 

উন্নয়ন কম যসূপচ 

(এপিপি) বাস্তবাপয়ত 

% ২ 

লক্ষযমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

অজথন ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

খসড়া বকার ২ ২ ২ ২ ২ ২ 

[৩.৩.১] পত্রিক্ষ্ীয় 

সিায় পনষ্পপত্তর র্ন্য 

সুিাপরশকৃত অপিট 

আিপত্ত 

% ০.৫ 

লক্ষযমাত্রা ৬০ ৬০ ৬০ ৬০ ৬০ ৬০ 

অজথন ০ ৪০ ৬২ ৬১.৫৪ ০ ১০০ 

% ০% ৬৭% ১০৩% ১০৩% ০% ১৬৬% 

খসড়া বকার 
০ 

সকন্তাির্নক নয় 
.৩ .৫ .৫ 

০ 

সকন্তাির্নক নয় 
.৫ 

[৩.৩.২] অপিট 

আিপত্ত পনষ্পপত্তকৃত 
% ০.৫ 

লক্ষযমাত্রা ৫০ ৫০ ৫০ ৫০ ৫০ ৫০ 

অজথন ১০০ ৬০ ৩৩ ৫০.৭৬ ০ ০ 

% ২০০% ১২০% ৬৬% ১০২% ০% ০% 

খসড়া বকার .৫ .৫ .৩৩ .৫ 
০ 

সকন্তাির্নক নয় 

০ 

সকন্তাির্নক নয় 

[৩.৪.১] িাবর 

সম্পপত্তর তাপলকা 

িালনাগাদকৃত 

তার্রখ ০.৫ 

লক্ষযমাত্রা ০৩.০২.২০২০ ০৩.০২.২০২০ ০৩.০২.২০২০ ০৩.০২.২০২০ ০৩.০২.২০২০ ০৩.০২.২০২০ 

অজথন ৩১.১২.২০১৯ ১২.০১.২০২০ ০৩.০২.২০২০ ৩০.০৯.২০১৯ ৩১.১২.২০১৯ ২৪.১২.২০১৯ 

% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

খসড়া বকার .৫ .৫ 

০ 

প্রমাণক  

সকন্তাির্নক নয় 

.৫ .৫ .৫ 
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কম থসম্পােদনর সূিক একক 

সূি

মকর 

মান 

লক্ষ্যমাত্রা/ 

অর্যন 

মাইদক্রাদক্রর্িট 

মরগুদলটর্র 

অর্র্রটি 

সাধারণ বীমা 

কদপ থাদরশন 

জীবন বীমা 

কদপ থাদরশন 

বাাংলাদেশ 

হাউস র্বর্ডাং 

ফাইন্যান্স 

কদপ থাদরশন 

ইনদভস্টদমন্ট 

কদপ থাদরশন অব 

বাাংলাদেশ 

বাাংলাদেশ 

ইনর্স্টটিউট অব 

কযার্পট্যাল 

মাদকথট 

[৩.৪.২] অিাবর 

সম্পপত্তর তাপলকা 

িালনাগাদকৃত 

তার্রখ ০.৫ 

লক্ষযমাত্রা ৩.০২.২০২০ ৩.০২.২০২০ ০৩.০২.২০২০ ৩.০২.২০২০ ৩.০২.২০২০ ৩.০২.২০২০ 

অজথন ৩১.১২.২০১৯ ১২.০১.২০২০ ০৩.০২.২০২০ ৩০.০৯.২০১৯ ৩১.১২.২০১৯ ২৪.১২.২০১৯ 

% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

খসড়া বকার .৫ .৫ .৫ .৫ .৫ 

০ 

প্রমাণক দাপখল 

িয়পন 

[৩.৫.১] 

পবপসপস/পবটিপসএল-

এর ইন্টারকনট পবল 

িপরকশাপধত 

% ১ 

লক্ষযমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

অজথন ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

খসড়া বকার 

০ 

প্রমাণক 

সকন্তাির্নক নয় 

১ ১ ১ ১ ১ 

[৩.৫.২] বটপলকফান 

পবল িপরকশাপধত 
% ০.৫ 

লক্ষযমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

অজথন ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

খসড়া বকার 

০ 

প্রমাণক 

সকন্তাির্নক নয় 

.৫ .৫ .৫ .৫ .৫ 

[৩.৫.৩] পবদুযৎ পবল 

িপরকশাপধত 
% ০.৫ 

লক্ষযমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

অজথন ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

খসড়া বকার 

০ 

প্রমাণক 

সকন্তাির্নক নয় 

.৫ .৫ .৫ .৫ .৫ 

 

৬. খসড়া মকার: খসড়া মকার র্নণ যকয়র সূত্র: 

 

অসাধারণ = সূিদকর মান এর ১০০%, অর্ত উত্তম = সূিদকর মান এর ৯০%, উত্তম = সূিদকর মান এর ৮০%, িলর্ত মান = সূিদকর মান এর ৭০%, িলর্ত মাদনর র্নদন = সূিদকর 

মান এর ৬০% 

 

আপর্ যক প্রপতষ্ঠান পবিাকগর আওতাধীন বাপণপর্যক ব্াংকসমূি: 

 

ক্রর্মক প্রর্তষ্ঠাদনর নাম: 
মকৌশলগত 

উদেশ্য 

আবর্শ্যক 

মকৌশলগত উদেশ্য 
মমাট র্নন থয়ক/মান 

পবগত ২০১৮-১৯  

এর অর্যন 

২.৩. অগ্রণী ব্াাংক র্লর্মদটি ৫৮.৯৭ ১৯.৭২ ৭৮.৬৯ িলর্ত মান ৮৪.৮০ 

২.৪. রূপালী ব্াাংক র্লর্মদটি ৫৬.২৮ ২১.৮২ ৭৮.১০ িলর্ত মান ৮১.৬০ 

২.১. মসানালী ব্াাংক র্লর্মদটি ৫৫.১০ ২১.৯০ ৭৭.০০ িলর্ত মান ৯৪.৪৫ 

২.২. জনতা ব্াাংক র্লর্মদটি ৫০.৩১ ২০.৭৫ ৭১.০৬ িলর্ত মান ৭৫.৬৫ 

২.৫. মবর্সক ব্াাংক র্লর্মদটি ৪৭.০৭ ১৭.৮২ ৬৪.৮৯ িলর্ত মাদনর র্নদন ৭২.৭৯ 

২.৬. বাাংলাদেশ মিদভলপদমন্ট ব্াাংক র্লর্মদটি ৪৬.০০ ১৬.৭৮ ৬২.৭৮ িলর্ত মাদনর র্নদন ৭৮.৩০ 

 

আপর্ যক প্রপতষ্ঠান পবিাকগর আওতাধীন পবকশিাপয়ত ব্াংকসমূি: 

 

ক্রর্মক প্রর্তষ্ঠাদনর নাম: 
মকৌশলগত 

উদেশ্য 

আবর্শ্যক 

মকৌশলগত উদেশ্য 
মমাট র্নন থয়ক/মান 

পবগত ২০১৮-১৯  

এর অর্যন 

৩.৫. বাাংলাদেশ কৃর্ষ ব্াাংক ৬৭.০৯ ১২.৮৬ ৭৯.৯৫ িলর্ত মান ৮৩.৮৭ 

৩.৪. কম থসাংস্থান ব্াাংক ৬৫.৪৯ ১২.৩১ ৭৭.৮০ িলর্ত মান ৯২.৯৫ 

৩.১. রাজশাহী কৃর্ষ উন্নয়ন ব্াাংক ৫৭.৫৪ ১৬.৩০ ৭৩.৮৪ িলর্ত মান ৯৩.৪২ 

৩.২. আনসার-র্ভর্ির্প উন্নয়ন ব্াাংক ৫৪.৪০ ১৪.০৮ ৬৮.৪৮ িলর্ত মাদনর র্নদন ৮৭.৭২ 

৩.৩. প্রবাসী কল্যাণ ব্াাংক ৫২.৯৩ ১৩.৫০ ৬৬.৪৩ িলর্ত মাদনর র্নদন ৭৬.৫০ 

 

আপর্ যক প্রপতষ্ঠান পবিাকগর আওতাধীন নন-ব্াংক প্রপতষ্ঠানসমূি: 

 

ক্রর্মক প্রর্তষ্ঠাদনর নাম: 
মকৌশলগত 

উদেশ্য 

আবর্শ্যক 

মকৌশলগত উদেশ্য 
মমাট র্নন থয়ক/মান 

পবগত ২০১৮-১৯  

এর অর্যন 

৩.৬. বাাংলাদেশ হাউস র্বর্ডাং ফাইন্যান্স কদপ থাদরশন ৭০.২১ ২০.০০ ৯০.২১ অর্ত উত্তম ৯৪.৩৪ 
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