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পরিরিষ্ট-ক 

 

২.১ আর্থ িক প্রর্িষ্ঠান র্িভাগের আওিাধীন ৬টি রাষ্ট্রমার্িকানাধীন িার্ির্যিক ব্াাংগকর িার্ষ িক কম িসম্পাদন চুর্ির িার্ষ িক মূল্যায়গনর সারসাংগেপ র্নম্নরূপ: 

 

কার্ যক্রম কম যসম্পাদন সূচক  একক 
লক্ষ্যমাত্রা/ 

অর্যন 
সসানালী র্নতা অগ্রণী রূপালী সেরসক রেরিরেএল 

[১.১] কৃরি ঋণ 

রেতিণ 

[১.১.১] 

রেতিণকৃত 

কৃরিঋণ 

সকাটি 

টাকা 

লক্ষ্যমাত্রা ৮০০ ৭৫০ ৬৮০ ৪০০ ১৫০ ১৫ 

অর্যন ৭৭১.৫১ ৭৩৩.১৪ ৭৪০ ৩৮১.৭১ ৭২.৫৯ ১৪.৩১ 

% ৯৬% ৯৮% ১০৯% ৯৫% ৪৮% ৯৫% 

খসড়া সকাি ২.১ ৩.৪২ ৪ ২.৮৬ 

০ 

সন্তাির্নক 

নয় 

২.৭ 

[১.২] এসএমই ঋণ 

রেতিণ  

[১.২.১] 

রেতিণকৃত 

এসএমই ঋণ 

সকাটি 

টাকা 

লক্ষ্যমাত্রা ১৭২০ ৩৬০০ ৪০০০ ১২৫০ ২২০০ ৯৭ 

অর্যন ১৭২২ ২১১১.৩৯ ৪১৫৯ ১০০৯.৪৭ ১৫৭৫.০২ ৬৪.২৮ 

% ১০০% ৫৯% ১০৪% ৮১% ৭২% ৬৬% 

খসড়া সকাি ৩ 

০ 

সন্তাির্নক 

নয় 

৪ ২.২৮ ০ ০ 

[১.৩] অন্যান্য 

রেরনন্য়াগ 

[১.৩.১] অন্যান্য 

রেরনন্য়াগকৃত অর্ য 

সকাটি 

টাকা 

লক্ষ্যমাত্রা ১৭৫০০ ১৮০০০ ৮০০০ ৫৩০০ ২৩০০ ২৫০ 

অর্যন ২৯১৮২.৫৬ ৬১৪৯০ ৯০৯৯ ৬৬৪৯.৬৬ ২১৮০.৪৯ ৬৫৫.৯৩ 

% ১৬৭% ৩৪২% ১১৪% ১২৫% ৯৫% ২৬২% 

খসড়া সকাি ৩ ২ ৪ ৩ ২.৬৪ ৩ 

[১.৪] স্কুল ব্াাংরকাং 

কার্ যক্রম সম্প্রসািন  

[১.৪.১] স্কুল 

ব্াাংরকাং এি 

নতুন রিসাে সাংখ্যা 

সাংখ্যা 

(িার্াি) 

লক্ষ্যমাত্রা ৬৫ ৭৫ ১০ ৪.৫০ ১.৮ ৪.০০ 

অর্যন ৯৩ ১০৯.০৬ ১০.১২ ২৬.৫০ ৬.৫৪ ১.৫৩ 

% ১৪৩% ১৪৫% ১০১% ৫৮৯% ৩৬৩% ৩৮.৩৫% 

খসড়া সকাি 

০ 

(প্রমাণক 

সন্তাির্নক 

নয়) 

০ 

(নতুন রিসাে 

সাংখ্যা 

উন্েখ নাই) 

১ ২ ৩ ০ 

[১.৫] ব্াাংন্কি 

মাধ্যন্ম সামারর্ক 

রনিাপত্তাি সুরেধা 

প্রদান   

[১.৫.১] সুরেধা 

গ্রিনকািীি সাংখ্যা 

সাংখ্যা 

(িার্াি) 

লক্ষ্যমাত্রা ২৯০০ ৮০৫ ৮০ ৩.৫০  ২০ 

অর্যন ৩৫০০ ৩৮৭৭ ১১০ ৩.৩০  ১২ 

% ১২১% ৪৮২% ১৩৮% ৯৪%  ৬০% 

খসড়া সকাি ২ ২ ১ ১.৮৪   ১.২    

[১.৫.২] 

রেতিনকৃত অর্ য 

সকাটি 

টাকা 

লক্ষ্যমাত্রা ২৮০০ ১৪৫ ১০০ ০.২০  ০.৩০ 

অর্যন ৫০৮৪ ৬৩৮ ১০৫ ০.৫০  ০.০৩ 

% ১৮২% ৪৪০% ১০৫% ২৫০%  ১০% 

খসড়া সকাি ২ ২ ১ ২  

০ 

সন্তাির্নক 

নয় 

[২.১] সেরণকৃত ঋন্ণি 

পরিমাণ হ্রাসকিণ  

[২.১.১] সেরণকৃত 

ঋন্ণি রিরত 

সকাটি 

টাকা 

লক্ষ্যমাত্রা ১১৮০০ ১০০০০ ৫৬০০ ৩৭০০ ৮২০০ ৭০০ 

অর্যন ১০৩১৬ ১৩৩৯৫ ৬০০০ ৪১৬১ ৭৫৯৮.৭৯ ৬৫৩.৯৭ 

% ১১৪% -৩৪% -৭% -১২% ১০৮% ১০৭% 

খসড়া সকাি ৫ 

২.৪ 

সন্তাির্নক 

নয় 

২.৮ 

সন্তাির্নক 

নয় 

২.৯৫ 

সন্তাির্নক 

নয় 

৩ ৩ 

[২.২] সেরণকৃত ঋণ 

িন্ত নগদ আদায়  

[২.২.১] আদায়কৃত 

অর্ য 

সকাটি 

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 সকাি 

০ 

সন্তাির্নক 

নয় 

৩.৫ 

০ 

সন্তাির্নক 

নয় 

২.৪ ৩.২৪ 

০ 

সন্তাির্নক 

নয় 

[২.৩] অেন্লাপনকৃত 

ঋণ িন্ত আদায় 

[২.৩.১] 

আদায়কৃত ঋণ 

সকাটি 

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 সকাি 

১.৬ 

সন্তাির্নক 

নয় 

২.৬৩ ৪ 

০ 

সন্তাির্নক 

নয় 

৪ 

০ 

সন্তাির্নক 

নয় 

[৩.১] স্বল্পব্য়ী 

আমানন্তি িাি বৃরি 

[৩.১.১] স্বল্পব্য়ী 

আমানন্তি িাি  
% 

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 সকাি ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ 

০ 

সন্তাির্নক 

নয় 
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কার্ যক্রম কম যসম্পাদন সূচক  একক 
লক্ষ্যমাত্রা/ 

অর্যন 
সসানালী র্নতা অগ্রণী রূপালী সেরসক রেরিরেএল 

[৩.২] পরিচালন 

মুনাফা অর্যন  

[৩.২.১] অর্যনকৃত 

পরিচালন মুনাফা 

সকাটি 

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 সকাি 
৩ 

 
১.৬৪ ৩ 

০ 

সন্তাির্নক 

নয় 

০ 

সন্তাির্নক 

নয় 

০ 

সন্তাির্নক 

নয় 

[৩.৩] আতঃিাখা 

সলনন্দন সমন্বয়কিণ  

[৩.৩.১] 

সমন্বয়কৃত এরি 
% 

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 সকাি ২ ৩ ৩ ২ ২ ৩ 

[৩.৪] সলাকসানী 

িাখাি সাংখ্যা 

হ্রাসকিণ  

[৩.৪.১] সলাকসানী 

িাখাি সাংখ্যা 
সাংখ্যা 

লক্ষ্যমাত্রা ৯০ ৫৬ ৬০ ১৫ ১৫ ১৪ 

অর্যন ৫০.০০ ৮৬ ৭০ ১৫ ৩০ ৩৮ 

% ১৮০% -৫৪% -১৭% ১০০% -১০০% -১৭১% 

খসড়া সকাি 
২ 

 

০ 

সন্তাির্নক 

নয় 

.৯ 

সন্তাির্নক 

নয় 

২ 

১.২ 

সন্তাির্নক 

নয় 

০ 

সন্তাির্নক 

নয় 

 

 

 

 

 

[৪.১] কযািন্লস 

ট্রানন্র্কিন বৃরি 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[৪.১] কযািন্লস 

ট্রানন্র্কিন বৃরি 

[৪.১.১] সিরেট ও 

সক্ররিট কান্ি যি 

নতুন গ্রািক সাংখ্যা 

সাংখ্যা 

(িার্াি) 

লক্ষ্যমাত্রা ৭০ ২ ১৫ ১৫ ৫  

অর্যন ১০৩.০০ ৮.২ ১৯ ১১.৫০ ৩.৩  

% ১৪৭% ৪১০% ১২৭% ৭৭% ৬৬%  

খসড়া সকাি ২ ২ ২ ১.৩ ১.৯  

[৪.১.২] নতুন 

ATM বুন্র্ি 

সাংখ্যা 

সাংখ্যা 

লক্ষ্যমাত্রা ১৩ ১০ ১৫ ৫০ ৫  

অর্যন ১৯.০০ ৮ ১০ ১ ১  

% ১৪৬% ৮০% ৬৭% ২% ২০%  

খসড়া সকাি ১ ১.৬ .৬ 

০ 

সন্তাির্নক 

নয় 

১.৮ 

সন্তাির্নক 

নয় 

 

[৪.১.৩] RTGS 

এ সলনন্দন্নি 

সাংখ্যা 

সাংখ্যা 

(িার্াি) 

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 সকাি ১ ১ ১ ১ ১ ১ 

[৪.১.৪] RTGS 

এ সলনন্দনকৃত 

অন্র্ যি পরিমাণ 

িার্াি 

সকাটি 

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 সকাি ১ ১ ১ ১ .৬৩ ১ 

[৪.১.৫] 

BEFTN এ 

সলনন্দন্নি সাংখ্যা 

সাংখ্যা 

(িার্াি) 

লক্ষ্যমাত্রা ৩৮০০ ৫০০ ১০০০ ১০০০ ১১ ২৭ 

অর্যন ৫৪৬২ ১৭৫০ ২৪৪৭ ২১৭৯.০ ২৩.৫৬ ৩৪.৬২ 

% ১৪৪% ৩৫০% ২৪৫% ২১৮% ২১৪% ১২৮% 

খসড়া সকাি ১ ২ ১ ১ ১ ১ 

[৪.১.৬] 

BEFTN এ 

সলনন্দনকৃত অন্র্ যি 

পরিমাণ 

িার্াি 

সকাটি 

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 সকাি ১ ২ ১ ১ ১ ১ 

[৫.১] মূলধন 

সাংিক্ষ্ন্ণি িাি 

বৃরিকিণ 

[৫.১.১] সাংিরক্ষ্ত 

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 সকাি ২.৮ ২.৪ ২.৪ ৪ ৩.৮১ ৪ 

[৫.২] প্ররিিন 

সাংিক্ষ্ণ 

[৫.২.১] সাংিরক্ষ্ত 

প্ররিিন 
% 

লক্ষ্যমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

অর্যন ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

খসড়া সকাি ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ 

[৬.১] রিট মামলা 

রনষ্পরত্তকিণ 

[৬.১.১] 

রনষ্পরত্তকৃত 

মামলাি িাি 

% 

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 সকাি 

০ 

সন্তাির্নক 

নয় 

১.২ ০ 

০ 

সন্তাির্নক 

নয় 

০ 

সন্তাির্নক 

নয় 

০ 

সন্তাির্নক 

নয় 
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কার্ যক্রম কম যসম্পাদন সূচক  একক 
লক্ষ্যমাত্রা/ 

অর্যন 
সসানালী র্নতা অগ্রণী রূপালী সেরসক রেরিরেএল 

[৬.১.২] 

রনষ্পরত্তকৃত রিট 

মামলাি সাংখ্যা 

সাংখ্যা 

লক্ষ্যমাত্রা ২৭৯ ১০০ ১০৭ ৩৫ ৪৩ ৪০ 

অর্যন ৩৮ ৯১ ৮১ ১২ ২৮ ১৯ 

% ১৪% ৯১% ৭৬% ৩৪% ৬৫% ৪৮% 

খসড়া সকাি 

০ 

সন্তাির্নক 

নয় 

১.৮২ ১.২৭ 

০ 

সন্তাির্নক 

নয় 

০ 

সন্তাির্নক 

নয় 

০ 

সন্তাির্নক 

নয় 

[৬.২] অর্ যঋণ ও 

অন্যাণ্য মামলা 

রনষ্পরত্তকিণ 

[৬.২.১] 

রনষ্পরত্তকৃত 

মামলাি িাি 

% 

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 সকাি ২ ১.৩৫ 

০ 

সন্তাির্নক 

নয় 

১.৪৩ ২ ৩ 

[৬.২.২] 

রনষ্পরত্তকৃত অর্ যঋণ 

ও অন্যান্য মামলাি 

সাংখ্যা 

সাংখ্যা 

লক্ষ্যমাত্রা ২০০০ ৯০০ ৮৩৩ ২৯২ ৪৫ ৩০ 

অর্যন ২০১৮ ৬৫৬ ২৫৩ ১৫০ ৭২ ১৩৫ 

% ১০১% ৭৩% ৩০% ৫১% ১৬০% ৪৫০% 

খসড়া সকাি ২ ১.৩৫ 

০ 

সন্তাির্নক 

নয় 

১.২২ 

সন্তাির্নক 

নয় 

২ ১ 

[৭.১] নািী 

উন্যাক্তান্দি মন্ধ্য 

এসএমই ঋণ রেতিণ 

[৭.১.১] নতুন 

উন্যাক্তাি সাংখ্যা 
সাংখ্যা 

লক্ষ্যমাত্রা ৪০০ ৫২০ ৬০০ ৬০০ ৬৬ ৪০ 

অর্যন ৯২১ ৫০১১ ৬৬৯ ৬০৮ ৬৫ ৪০ 

% ২৩০% ৯৬৪% ১১২% ১০১% ৯৮% ১০০% 

খসড়া সকাি ৪   ৩ ৪ ৩ ২.৮৫ ৩ 

[৭.১.২] 

রেতিণকৃত ঋন্ণি 

পরিমাণ 

সকাটি 

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 সকাি ২ 

০ 

সন্তাির্নক 

নয়  

২ ৩ ৩ ২.৪ 

[৮.১] গৃি রনম যাণ ঋণ 

রেতিণ 

[৮.১.১] 

রেতিণকৃত ঋন্ণি 

পরিমাণ 

সকাটি 

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 সকাি 

০ 

সন্তাির্নক 

নয় 

০ 

সন্তাির্নক 

নয় 

৪ ৩ 

০ 

সন্তাির্নক 

নয় 

২.৭ 

[৮.২] সিকারি 

কম যচারিন্দি র্ন্য 

গৃিরনম যাণ ঋণ রেতিন 

[৮.২.১] 

রেতিণকৃত ঋন্নি 

পরিমাণ 

সকাটি 

টাকা 

লক্ষ্যমাত্রা ২০০ ১০০ ৮০ ৫০   

অর্যন ৩৫.০০ ১৯ ১২ ৫৮.৬৭   

% ১৮% ১৯% ১৫% ১১৭%   

খসড়া সকাি 

০ 

সন্তাির্নক 

নয় 

০ 

সন্তাির্নক 

নয় 

০ 

সন্তাির্নক 

নয় 

৩   

 

২.২ রাষ্ট্রমার্িকানাধীন ৬টি িার্ির্যিক ব্াাংগকর স্বিন্ত্র র্কছু কার্ িক্রম ও সূচক রগয়গে র্া র্নম্নরূপ: 

 

২.২.১ সসানািী ব্াাংক র্ির্মগেড 

 

কার্ িক্রম কম িসম্পাদন সূচক একক 
কম িসম্পাদন 

সূচগকর মান 

িেিমাত্রা, অযিন এিাং 

অযিগনর হার 
খসড়া সকাি 

[৪.২] রসরস কযান্মিা িাপন 
[৪.২.১] িাপনকৃত িাখাি 

সাংখ্যা) 
সাংখ্যা ১ 

িেিমাত্রা ৬০০ 

.৬ অযিন ৫০৬ 

% ৮৪% 

[৪.৩] সসানালী সপন্মন্ট সগটওসয় চালুকিণ 
[৪.৩.১] Software 

উন্নয়নকৃত ও োস্তোয়নকৃত) 
তারিখ ২ 

িেিমাত্রা ৩১/০৮/২০১৯ 

২ অযিন ০৮/০৮/২০১৯ 

% ১০০% 

 

২.২.২ অগ্রিী ব্াাংক র্ির্মগেড 

 

 

কার্ িক্রম কম িসম্পাদন সূচক একক 
কম িসম্পাদন 

সূচগকর মান 

িেিমাত্রা, অযিন এিাং 

অযিগনর হার 
খসড়া সকাি 

[৪.২] এন্র্ন্ট ব্াাংরকাং কার্ যক্রন্মি 

মাধ্যন্ম ব্াাংরকাং সসো সম্প্রসািন 
[৪.২.১] নতুন এন্র্ন্ন্টি সাংখ্যা  সাংখ্যা ২ 

িেিমাত্রা ১০০ 

২ অযিন ১০০ 

% ১০০% 
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কার্ িক্রম কম িসম্পাদন সূচক একক 
কম িসম্পাদন 

সূচগকর মান 

িেিমাত্রা, অযিন এিাং 

অযিগনর হার 
খসড়া সকাি 

[৪.২.২] এন্র্ন্ট ব্াাংরকাং এি 

গ্রািক সাংখ্যা (ক্রমপুরিভূত)  

সাংখ্যা 

(িার্াি)  
১ 

িেিমাত্রা ১১০ 

১ অযিন ১১০ 

% ১০০% 

 

২.২.৩ রূপার্ি ব্াাংক র্ির্মগেড 
 

 

কার্ িক্রম কম িসম্পাদন সূচক একক 
কম িসম্পাদন 

সূচগকর মান 

িেিমাত্রা, অযিন এিাং 

অযিগনর হার 
খসড়া সকাি 

[৪.৪] সমাোইল ব্াাংরকাং সম্প্রসািণ  
[৪.৪.১] পুিীভূত সমাোইল 

ব্াাংক রিসাে সাংখ্যা 

সাংখ্যা 

(লক্ষ্) 
২ 

িেিমাত্রা ১৬৯ 

২ অযিন ১৮৮ 

% ১১১% 

 

 

২.২.৪ িাাংিাগদশ সডগভিপগমন্ট ব্াাংক র্ির্মগেড 

 

 

কার্ িক্রম কম িসম্পাদন সূচক একক 
কম িসম্পাদন 

সূচগকর মান 

িেিমাত্রা, অযিন এিাং 

অযিগনর হার 
খসড়া সকাি 

[২.৩] অেন্লাপনকৃত ঋণ িন্ত আদায় 
[২.৩.১] অেন্লাপনকৃত ঋন্ণি 

রিরত 

সকাটি 

টাকা 
৩ 

িেিমাত্রা ১৭৪০ 

৩ অযিন ১৫৬১.১০ 

% ১১১% 

 [৪.১] Digital  

Banking/CBS  

[৪.১.১] আওতাভূক্ত ব্রাঞ্চ 

সাংখ্যা 
সাংখ্যা ২ 

িেিমাত্রা ৪৪ 
 

২ 

 

অযিন ৪৬ 

% ১০৫% 

[৪.২] BACH োস্তোয়ন  
[৪.২.১] আওতাভূক্ত ব্রাঞ্চ 

সাংখ্যা 
সাংখ্যা ২ 

িেিমাত্রা ৪৪ 

২ অযিন ৪৬ 

% ১০৫% 

[৪.৫] Fire wall  

and Data Storage 

establishment  

[৪.৫.১] আওতাভূক্ত ব্রাঞ্চ 

সাংখ্যা 
সাংখ্যা ১ 

িেিমাত্রা ৪৪ 

১ অযিন ৪৬ 

% ১০৫% 

[৪.৬] আইটি  

রসরকউরিটি ব্েিা উন্নীতকিণ 

[৪.৬.১] আওতাভূক্ত ব্রাঞ্চ 

সাংখ্যা 
সাংখ্যা ১ 

িেিমাত্রা ৪৪ 

১ অযিন ৪৬ 

% ১০৫% 

[৮.২] রনর্স্ব কম যকতযা- 

কম যচািীন্দি মন্ধ্য গৃি রনম যাণ ঋণ রেতিণ 

[৮.২.১] রেতিণকৃত ঋন্ণি 

পরিমাণ 

সকাটি 

টাকা 
৩ 

িেিমাত্রা ৫৭ 
০ 

সন্তাির্নক নয় 
অযিন ১৩ 

% ২৩% 

 

২.৩ আর্থ িক প্রর্িষ্ঠান র্িভাগের আওিাধীন ৫টি র্িগশষার্য়ি ব্াাংগকর িার্ষ িক কম িসম্পাদন চুর্ির িার্ষ িক মূল্যায়গনর সারসাংগেপ র্নম্নরূপ: 
 

২.৩.১ িাাংিাগদশ কৃর্ষ ব্াাংক 

 

কার্ িক্রম কম িসম্পাদন সূচক একক 
কম িসম্পাদন 

সূচগকর মান 

িেিমাত্রা, অযিন এিাং 

অযিগনর হার 
খসড়া সকাি 

[১.১] িস্য ঋণ রেতিণ [১.১.১] রেতিণকৃত িস্য ঋণ 
সকাটি 

োকা 
৮ 

িেিমাত্রা ৩৫০০ 

৮ অযিন ৩৮৩৯.৯৮ 

% ১১০% 

[১.২] দুগ্ধ উৎপাদন ও প্রারণ সম্পদ 

খান্ত ঋণ রেতিণ 

[১.২.১] রেতিণকৃত দুগ্ধ উৎপাদন ও 

প্রারণ সম্পদ ঋণ 

সকাটি 

োকা 
৫ 

িেিমাত্রা ৬০০ 

৫ অযিন ৬৪৯.৩৯ 

% ১০৮% 

[১.৩] রচাংরড় ও মৎস্য চাি খান্ত 

ঋণ রেতিণ 

[১.৩.১] রেতিণকৃত রচাংরড় ও মৎস্য 

চাি ঋণ 

সকাটি 

োকা 
৫ 

িেিমাত্রা ৬০০ 

৫ অযিন ৬৪১.৭৫ 

% ১০৭% 

[১.৪] এসএমই ঋণ রেতিণ [১.৪.১] রেতিণকৃত এসএমই ঋণ 
সকাটি 

োকা 
৫ 

িেিমাত্রা ১৩০০ 

৫ অযিন ১৭৭২.৬৪ 

% ১৩৬% 

[১.৫] কৃরি রিরত্তক রিল্প ঋণ রেতিণ 
[১.৫.১] রেতিণকৃত কৃরি রিরত্তক 

রিল্প ঋণ 

সকাটি 

োকা 
২ 

িেিমাত্রা ৩০০ 

২ অযিন ৭৮৪.৩৮ 

% ২৬১% 
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কার্ িক্রম কম িসম্পাদন সূচক একক 
কম িসম্পাদন 

সূচগকর মান 

িেিমাত্রা, অযিন এিাং 

অযিগনর হার 
খসড়া সকাি 

[১.৬] অন্যান্য কৃরি ও দারিদ্র 

রেন্মাচন ঋণ রেতিণ 

[১.৬.১] রেতিণকৃত অন্যান্য কৃরি ও 

দারিদ্র রেন্মাচন ঋণ 

সকাটি 

োকা 
২ 

িেিমাত্রা ৮০০ 

২ অযিন ১০৬৫.৭৫ 

% ১৩৩% 

[২.১] সেরণন্র্াগ্য ঋণ আদায় [২.১.১] সেরণন্র্াগ্য ঋন আদায় 
সকাটি 

োকা 
৪ 

িেিমাত্রা ৫০০০ 

৪ অযিন ৫৬৮০.৯৫ 

% ১১৪% 

[২.২] সেরণকৃত ঋণ আদায় [২.২.১] সেরণকৃত ঋন আদায় 
সকাটি 

োকা 
৪ 

িেিমাত্রা ১১৫০ 

০ অযিন ১০৮৬.৭৩ 

% ৯৪% 

[২.৩] অন্যান্য আদায় 
[২.৩.১] সেরণকৃত ও সেরণন্র্াগ্য ঋণ 

ব্তীত অন্েণীকৃত ঋণ আদায় 

সকাটি 

োকা 
২ 

িেিমাত্রা ২০৫০ 

২ অযিন ২২১৭.৪৬ 

% ১০৮% 

[২.৪] অেন্লাপনকৃত ঋণ আদায় [২.৪.১] অেন্লাপনকৃত ঋণ আদায় 
সকাটি 

োকা 
২ 

িেিমাত্রা ৭ 
১.৪৫ 

সন্তাির্নক নয় 
অযিন ৪.২৫ 

% ৬১% 

[২.৫] স্কুল ব্াাংরকাং কার্ যক্রম 

সম্প্রসািণ 

[২.৫.১] স্কুল ব্াাংরকাং এি নতুন 

রিসাে সাংখ্যা 
সাংখ্যা ২ 

িেিমাত্রা ১৩০০ 

২ অযিন ১৬৩৮ 

% ১২৬% 

[২.৬] ব্াাংন্কি মাধ্যন্ম সামারর্ক 

রনিাপত্তাি সুরেধা প্রদান 

[২.৬.১] ব্াাংন্কি মাধ্যন্ম সুরেধা 

গ্রিণকািীি সাংখ্যা 

সাংখ্যা 

(িার্াি) 
২ 

িেিমাত্রা ১০০০ 

২ অযিন ৪১৪৬ 

% ৪১৫% 

[২.৬.২] রেতিণকৃত অর্ য 
সকাটি 

টাকা 
২ 

িেিমাত্রা ৬০০ 
 

২ 
অযিন ৭০৮.৪৮ 

% ১১৮% 

[২.৭] কষ্ট অফ ফান্ড হ্রাসকিণ [২.৭.১] কস্ট অে ফান্ড % ২ 

িেিমাত্রা ৯.৫০ 

১.৭ অযিন ৯.৮০ 

% ১০৩% 

[২.৮] িীট মামলা রনষ্পরত্ত [২.৮.১] মামলা রনষ্পরত্তি িাি % ২ 

িেিমাত্রা ৩০ 

২ অযিন ৬৭ 

% ২২৩% 

[২.৯] অর্ য ঋণ মামলা রনষ্পরত্ত [২.৯.১] মামলা রনষ্পরত্তি িাি % ২ 

িেিমাত্রা ১৫ 

২ অযিন ৬৫ 

% ৪৩৩% 

[৩.১] অিযতিীণ রনিীক্ষ্া আপরত্ত 

রনষ্পরত্ত 
[৩.১.১] রনষ্পরত্তকৃত আপরত্ত সাংখ্যা ৪ 

িেিমাত্রা ৩৮০০০ 

৪ অযিন ৪৩৭৩৪ 

% ১১৫% 

[৩.২] োাংলান্দি ব্াাংন্কি পরিদি যন 

আপরত্ত রনষ্পরত্ত 
[৩.২.১] রনষ্পরত্তকৃত আপরত্ত সাংখ্যা ৩ 

িেিমাত্রা ১৮০০ 

৩ অযিন ১৯৫৯ 

% ১০৯% 

[৩.৩] আত:িাখা রিসাে সমন্বয় [৩.৩.১] সমন্বয়কৃত রিসাে % ৪ 

িেিমাত্রা ৮৫ 

৪ অযিন ১১৬.০৪ 

% ১৩৭% 

[৩.৪] রেিাগীয় মামলা রনষ্পরত্ত [৩.৪.১] মামলা রনষ্পরত্তি সাংখ্যা সাংখ্যা ৩ 

িেিমাত্রা ৪০ 

৩ অযিন ৪২ 

% ১০৫% 

[৪.১] িাখাসমূন্িি অন্টান্মিন [৪.১.১] অন্টান্মিনকৃত িাখা সাংখ্যা ২ 

িেিমাত্রা ১০৩৬ 

১.৪১ অযিন ৮৫১ 

% ৮২% 

[৪.২] কযািন্লস ট্রানন্র্কিন্ন 

উৎসাি প্রদান 

[৪.২.১] সিরেট ও সক্ররিট কান্ি যি 

নতুন গ্রািক সাংখ্যা 
সাংখ্যা ১ 

িেিমাত্রা ১৬০০ 

.৯৩ অযিন ১৪৫৪ 

% ৯১% 

[৪.২.২] এটিএম বুন্র্ি সাংখ্যা সাংখ্যা ১ 

িেিমাত্রা ১০ 

.৬০ অযিন ৬ 

% ৬০% 

[৪.২.৩] RTGS এ সলনন্দন্নি 

সাংখ্যা 
সাংখ্যা ১ 

িেিমাত্রা ২৫০০০ 

১ অযিন ৬০০৬৭ 

% ২৪০% 

[৪.২.৪] RTGS এ সলনন্দন্নি 

পরিমাণ 

সকাটি 

টাকা 
১ 

িেিমাত্রা ২৫০০ 

১ অযিন ৪৩৩৫.৭৫ 

% ১৭৩% 
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কার্ িক্রম কম িসম্পাদন সূচক একক 
কম িসম্পাদন 

সূচগকর মান 

িেিমাত্রা, অযিন এিাং 

অযিগনর হার 
খসড়া সকাি 

[৪.২.৫] BEFTN এ সলনন্দন্নি 

সাংখ্যা 
সাংখ্যা ১ 

িেিমাত্রা ২৭৭০০০ 

১ অযিন ৫০৬৮১২ 

% ১৮৩% 

[৪.২.৬] BEFTN এ সলনন্দন্নি 

পরিমাণ 

সকাটি 

টাকা 
১ 

িেিমাত্রা ২১৫০  

১ 

 

অযিন ২৮২০.১০ 

% ১৩১% 

[৫.১] নািী উন্যাক্তান্দি মন্ধ্য 

এসএমই ঋণ রেতিণ 

[৫.১.১] নতুন নািী উন্যাক্তাি 

সাংখ্যা 
সাংখ্যা ১ 

িেিমাত্রা ১০০০ 
০ 

সন্তাির্নক নয় 
অযিন ৫১৭ 

% ৫২% 

[৫.১.২] রেতিণকৃত ঋণ 
সকাটি 

টাকা 
১ 

িেিমাত্রা ১০৫ 
০ 

সন্তাির্নক নয় 
অযিন ১৮.০৫ 

% ১৭% 

 

২.৩.২ রাযশাহী কৃর্ষ উন্নয়ন ব্াাংক 

 

কার্ িক্রম কম িসম্পাদন সূচক একক 
কম িসম্পাদন 

সূচগকর মান 

িেিমাত্রা, অযিন এিাং 

অযিগনর হার 
খসড়া সকাি 

[১.১] িস্য ঋণ রেতিণ [১.১.১] রেতিণকৃত িস্য ঋণ 
সকাটি 

োকা 
৮ 

িেিমাত্রা ৯০০ 

৮ অযিন ৯৪৩ 

% ১০৫% 

[১.২] দুগ্ধ উৎপাদন ও প্রারণ সম্পদ 

খান্ত ঋণ রেতিণ 

[১.২.১] রেতিণকৃত দুগ্ধ ও 

প্রারণসম্পদ ঋণ 

সকাটি 

োকা 
৬ 

িেিমাত্রা ১৬৬ 

৬ অযিন ১৮১ 

% ১০৯% 

[১.৩] রচাংড়ী ও মৎস্য চাি খান্ত 

ঋণ রেতিণ 
[১.৩.১] রেতিণকৃত মৎস্য ঋণ 

সকাটি 

োকা 
৫ 

িেিমাত্রা ৬৫ 

৫ অযিন ৬৫ 

% ১০০% 

[১.৪] এসএমই খান্ত ঋণ রেতিণ [১.৪.১] রেতিণকৃত এসএমই ঋণ 
সকাটি 

োকা 
৫ 

িেিমাত্রা ৩০০ 

৪.৯৮ অযিন ২৯৯ 

% ৯৯.৬৬% 

[১.৫] ভূরমিীন েগ যাচািীন্দি মন্ধ্য 

ঋণ রেতিণ 
[১.৫.১] রেতিণকৃত ঋণ 

সকাটি 

োকা 
২ 

িেিমাত্রা ৫০ 

০ 

সন্তাির্নক নয় 

অযিন ৩৩ 

% ৬৬% 

[১.৬] নািী উন্যাক্তান্দি মন্ধ্য ঋণ [১.৬.১] রেতিণকৃত ঋণ 
সকাটি 

োকা 
১ 

িেিমাত্রা ১০ 

.৬ অযিন ৯.৩৩ 

% ৯৩% 

[১.৭] গ্রীণ ব্াাংরকাং খান্ত ঋণ [১.৭.১] রেতিণকৃত ঋণ 
সকাটি 

োকা 
১ 

িেিমাত্রা ৫ 
০ 

সন্তাির্নক নয় 
অযিন ১ 

% ২০% 

[১.৮] অন্যান্য ঋণ রেতিণ [১.৮.১] রেতিণকৃত অন্যান্য ঋণ 
সকাটি 

োকা 
২ 

িেিমাত্রা ৭০৪ 

২ অযিন ৭৭২ 

% ১১০% 

[২.১] সেরণকৃত ঋণ আদায় [২.১.১] আদায়কৃত সেরণকৃত ঋণ 
সকাটি 

োকা 
৬ 

িেিমাত্রা ৩৯০ 

০ 

সন্তাির্নক নয় 
অযিন ৩০৩ 

% ৭৮% 

[২.২] সেরণন্র্াগ্য ঋণ আদায় [২.২.১] আদায়কৃত সেরণন্র্াগ্য ঋণ 
সকাটি 

োকা 
৬ 

িেিমাত্রা ১১৫০ 

৬ অযিন ১৩০৪ 

% ১১৩% 

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

োকা 
৫ 

িেিমাত্রা ৫৬০ 

৫ অযিন ৫৮৬ 

% ১০৫% 

[২.৪] অেন্লাপনকৃত ঋণ আদায় 
[২.৪.১] অেন্লাপনকৃত ঋণ িন্ত 

আদায় 

সকাটি 

োকা 
৩ 

িেিমাত্রা ৩ 

৩ অযিন ৫ 

% ১৬৭% 

[২.৫] মামলা রনষ্পরত্ত [২.৫.১] রনষ্পরত্তকৃত মামলা সাংখ্যা ৪ 

িেিমাত্রা ৪০০০ 

০ 

সন্তাির্নক নয় 

অযিন ২৯৮৪ 

% ৭৫% 

[২.৬] িীট মামলা রনষ্পরত্তকিণ [২.৬.১] রনষ্পরত্তি িাি % ১ 

িেিমাত্রা ৩৬ 

.৯৬ অযিন ৩৫ 

% ৯৭% 
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কার্ িক্রম কম িসম্পাদন সূচক একক 
কম িসম্পাদন 

সূচগকর মান 

িেিমাত্রা, অযিন এিাং 

অযিগনর হার 
খসড়া সকাি 

[২.৭] কস্ট অে ফান্ড হ্রাসকিণ [২.৭.১] কস্ট অে ফান্ড % ১ 

িেিমাত্রা ৯.০৮ 
০ 

সন্তাির্নক নয় 
অযিন ৯.২৫ 

% -২% 

[৩.১] অিযতিীণ অরিট আপরত্ত 

রনষ্পরত্তকিণ 

[৩.১.১] রনষ্পরত্তকৃত আপরত্তি 

সাংখ্যা 
সাংখ্যা ৫ 

িেিমাত্রা ৯০০০ 

৫ অযিন ১০৪১৪ 

% ১১৬% 

[৩.২] োাংলান্দি ব্াাংক এি 

পরিদি যণ আপরত্ত রনষ্পরত্তকিণ 

[৩.২.১] রনষ্পরত্তকৃত আপরত্তি 

সাংখ্যা 
সাংখ্যা ৩ 

িেিমাত্রা ১০০০ 

৩ অযিন ১৯১৯ 

% ১৯২% 

[৩.৩] রেিাগীয় মামলা রনষ্পরত্তকিণ 
[৩.৩.১] রনষ্পরত্তকৃত মামলাি 

সাংখ্যা 
সাংখ্যা ১ 

িেিমাত্রা ১৩ 
০ 

সন্তাির্নক নয় 
অযিন ৫ 

% ৩৯% 

[৩.৪] অসমরন্বত এরি সমন্বয়কিণ [৩.৪.১] সমন্বয়কৃত এরিি িাি % ২ 

িেিমাত্রা ৯৬ 
০ 

সন্তাির্নক নয় 
অযিন ৬৮ 

% ৭০% 

[৪.১] অন্টান্মিনকৃত িাখাি সাংখ্যা [৪.১.১] অন্টান্মিনকৃত িাখা সাংখ্যা ৮ 

িেিমাত্রা ২৫ 

৮ অযিন ১০৩ 

% ৪১২% 

 

২.৩.৩ আনসার-র্ভর্ডর্প  উন্নয়ন ব্াাংক 

 

কার্ িক্রম কম িসম্পাদন সূচক একক 
কম িসম্পাদন 

সূচগকর মান 

িেিমাত্রা, অযিন এিাং 

অযিগনর হার 
খসড়া সকাি 

[১.১] দুগ্ধ উৎপাদন খান্ত ঋণ রেতিণ [১.১.১] রেতিণকৃত ঋণ 
সকাটি 

টাকায় 
৪ 

িেিমাত্রা ৬০ 

৪ অযিন ৬১ 

% ১০২% 

[১.২] অন্যান্য গোরদ পশু সম্পদ 

খান্ত ঋণ রেতিণ 
[১.২.১] রেতিণকৃত ঋণ 

সকাটি 

টাকায় 
৫ 

িেিমাত্রা ৭০ 

৫ অযিন ৭১ 

% ১০১% 

[১.৩] রচাংড়ী ও অন্যান্য মৎস্য চাি 

খান্ত ঋণ রেতিণ 
[১.৩.১] রেতিণকৃত ঋণ 

সকাটি 

টাকায় 
৫ 

িেিমাত্রা ৪০ 

৫ অযিন ৪১ 

% ১০৩% 

[১.৪] অন্যান্য খান্ত ঋণ রেতিণ [১.৪.১] রেতিণকৃত ঋণ 
সকাটি 

টাকায় 
১২ 

িেিমাত্রা ৬৩০ 

৮.৪০ অযিন ৫৩২ 

% ৮৪% 

[১.৫] ঋণ আদায় [১.৫.১] আদায়কৃত ঋণ 
সকাটি 

টাকায় 
১৫ 

িেিমাত্রা ৬৫০ 

১৫ অযিন ৭০৪ 

% ১০৮% 

[২.১] িাখা অন্টান্মিন 
[২.১.১] অন্টান্মিনকৃত িাখাি 

সাংখ্যা 

পুরিভূত 

সাংখ্যা 
২ 

িেিমাত্রা ১১৬ ১.২ 

সন্তাির্নক নয় 

 

অযিন ৬৬ 

% ৫৭% 

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

টাকায় 
১২ 

িেিমাত্রা ৮০০ 
০ 

সন্তাির্নক নয় 
অযিন ৬৭১ 

% ৮৪% 

[২.৩] সলাকসানী িাখাি সাংখ্যা 

হ্রাসকিণ 
[২.৩.১] সলাকসানী িাখাি সাংখ্যা সাংখ্যা ২ 

িেিমাত্রা ৪ 
০ 

সন্তাির্নক নয় 
অযিন ২৩ 

% -৫৭৫% 

[৩.১] সেরণকৃত ঋণ িন্ত নগদ আদায় [৩.১.১] নগন্দ আদায়কৃত ঋণ 
সকাটি 

টাকায় 
১০ 

িেিমাত্রা ৩৫ 

১০ অযিন ৫১ 

% ১৪৬% 

[৩.২] মামলা রনষ্পরত্তি িাি বৃরি [৩.২.১] মামলা রনষ্পরত্তি িাি % ২ 

িেিমাত্রা ৮ 
০ 

সন্তাির্নক নয় 
অযিন ১ 

% ১৩% 

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

টাকায় 
১ 

িেিমাত্রা ১০ 

.৮০ অযিন ৭ 

% ৭০% 

[৪.১] নািী উন্যাক্তান্দি মন্ধ্য 

এসএমই ঋণ রেতিণ 

[৪.১.১] রেতিণকৃত এসএমই ঋণ 
সকাটি 

টাকায় 
২ 

িেিমাত্রা ৩০ 

২ অযিন ৩১ 

% ১০৩% 

[৪.১.২] নতুন নািী উন্যাক্তাি 

সাংখ্যা 
সাংখ্যা ১ 

িেিমাত্রা ৭০০ 

১ অযিন ৭০৮ 

% ১০১% 
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কার্ িক্রম কম িসম্পাদন সূচক একক 
কম িসম্পাদন 

সূচগকর মান 

িেিমাত্রা, অযিন এিাং 

অযিগনর হার 
খসড়া সকাি 

[৫.১] গৃি রনম যান্ণি র্ন্য গৃি ঋণ 

রেতিণ 
[৫.১.১] রেতিণকৃত গৃি রনম যাণ ঋণ 

সকাটি 

টাকায় 
২ 

িেিমাত্রা ১৫ 

২ অযিন ২৪ 

% ১৬০% 

 

২.৩.৪ প্রিাসী কল্যাি ব্াাংক 

 

কার্ িক্রম কম িসম্পাদন সূচক একক 
কম িসম্পাদন 

সূচগকর মান 

িেিমাত্রা, অযিন এিাং 

অযিগনর হার 
খসড়া সকাি 

[১.১] ঋণ রেতিণ [১.১.১] রেতিণকৃত ঋণ 
সকাটি 

োকা 
২০ 

িেিমাত্রা ১০০ 

২০ অযিন ১০৮.৯ 

% ১০৯% 

[১.২] অন্েরণকৃত ঋণ আদায় [১.২.১] আদায়কৃত ঋণ 
সকাটি 

োকা 
১০ 

িেিমাত্রা ৮০ 

৭.৯৩ অযিন ৬৯.৩ 

% ৮৭% 

[১.৩] সেরণকৃত ঋণ আদায় [১.৩.১] আদায়কৃত ঋণ 
সকাটি 

োকা 
১০ 

িেিমাত্রা ৩ 

১০ অযিন ৬ 

% ২০০% 

[২.১] নতুন িাখা চালুকিণ [২.১.১] নতুন িাখাি সাংখ্যা সাংখ্যা ১০ 

িেিমাত্রা ১৫ 
০ 

সন্তাির্নক নয় 
অযিন ০ 

% ০% 

[২.২] িাখা অন্টান্মিন 
[২.২.১] অন্টান্মিনকৃত িাখাি 

সাংখ্যা 
সাংখ্যা ১০ 

িেিমাত্রা ১৫ 
০ 

সন্তাির্নক নয় 
অযিন ০ 

% ০% 

[৩.১] অিযতিীণ অরিট আপরত্ত 

রনষ্পরত্তকিণ 

[৩.১.১] অিযতিীণ অরিট আপরত্তি 

িাি 
% ৫ 

িেিমাত্রা ৬০ 

৫ অযিন ৬৬.৯১ 

% ১১২% 

[৩.২] োাংলান্দি ব্াাংন্কি পরিদি যন 

আপরত্ত রনষ্পরত্তকিণ 

[৩.২.১] োাংলান্দি ব্াাংন্কি 

পরিদি যন আপরত্ত রনষ্পরত্তি িাি 
% ৫ 

িেিমাত্রা ৫৩ 

৫ অযিন ১০০ 

% ১৮৯% 

[৩.৩] মামলা রনষ্পরত্তি িাি বৃরি [৩.৩.১] মামলা রনষ্পরত্তি িাি % ৫ 

িেিমাত্রা ১৩ 

৫ অযিন ৩০ 

% ২৩১% 

 

২.৩.৫ কম িসাংস্থান ব্াাংক 

 

কার্ িক্রম কম িসম্পাদন সূচক একক 
কম িসম্পাদন 

সূচগকর মান 

িেিমাত্রা, অযিন এিাং 

অযিগনর হার 
খসড়া সকাি 

[১.১] দুগ্ধ উৎপাদন খান্ত ঋণ 

রেতিণ 
[১.১.১] রেতিণকৃত ঋণ 

সকাটি 

টাকায় 
৭ 

িেিমাত্রা ২৫৪ 

৭ অযিন ২৬৩.৫৭ 

% ১০৪% 

[১.২] অন্যান্য গোদী পশুপালন 

খান্ত ঋণ রেতিণ 
[১.২.১] রেতিণকৃত ঋণ 

সকাটি 

টাকায় 
৯ 

িেিমাত্রা ৩৩৬ 

৯ অযিন ৪২৬.৮৪ 

% ১২৭% 

[১.৩] রচাংরড় ও অন্যান্য মৎস্য চান্ি 

ঋণ রেতিণ 
[১.৩.১] রেতিণকৃত ঋণ 

সকাটি 

টাকায় 
৪ 

িেিমাত্রা ৯৫ 

৩.৬১ অযিন ৮৬.৩৩ 

% ৯১% 

[১.৪] নাস যািী ও েনায়ন খান্ত ঋণ 

রেতিণ 
[১.৪.১] রেতিণকৃত ঋণ 

সকাটি 

টাকায় 
১ 

িেিমাত্রা ৪ 
 

১ 
অযিন ৪.১৫ 

% ১০৪% 

[১.৫] অন্যান্য খান্ত ঋণ রেতিণ [১.৫.১] রেতিণকৃত ঋণ 
সকাটি 

টাকায় 
৯ 

িেিমাত্রা ৪১১ 
৬.৪৯ 

 
অযিন ২৯৭.৩১ 

% ৭২% 

[১.৬] দুগ্ধ উৎপাদন খান্ত ঋণ 

আদায় 
[১.৬.১] আদায়কৃত ঋণ 

সকাটি 

টাকায় 
৭ 

িেিমাত্রা ২০৩ 

৭ অযিন ২১৩.৩৭ 

% ১০৫% 

[১.৭] অন্যান্য গোদী পশুপালন 

খান্ত ঋণ আদায় 
[১.৭.১] আদায়কৃত ঋণ 

সকাটি 

টাকায় 
৯ 

িেিমাত্রা ২৮০ 

৯ 
অযিন ৩৬১.৬১ 

% ১২৯% 

[১.৮] রচাংরড় ও অন্যান্য মৎস্য চান্ি 

ঋণ আদায় 
[১.৮.১] আদায়কৃত ঋণ 

সকাটি 

টাকায় 
৪ 

িেিমাত্রা ৭৪ 

৪ অযিন ৭৭.০৬ 

% ১০৪% 
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কার্ িক্রম কম িসম্পাদন সূচক একক 
কম িসম্পাদন 

সূচগকর মান 

িেিমাত্রা, অযিন এিাং 

অযিগনর হার 
খসড়া সকাি 

[১.৯] নাস যািী ও েনায়ন খান্ত ঋণ 

আদায় 
[১.৯.১] আদায়কৃত ঋণ 

সকাটি 

টাকায় 
১ 

িেিমাত্রা ৩ 

১ অযিন ৩.৭৩ 

% ১২৪% 

[১.১০] অন্যান্য খান্ত ঋণ আদায় [১.১০.১] আদায়কৃত ঋণ 
সকাটি 

টাকায় 
৯ 

িেিমাত্রা ৩৪০ 

৭.৯৯ অযিন ৩০১.৯৭ 

% ৮৯% 

[১.১১] সেণীকৃত ঋণ নগন্দ আদায় [১.১১.১] আদায়কৃত ঋণ 
সকাটি 

টাকায় 
১ 

িেিমাত্রা ১০ 

.৭৫ অযিন ৭.৪৯ 

% ৭৪.৯% 

[২.১] অিযতিীণ অরিট আপরত্ত 

রনষ্পরত্তকিণ 
[২.১.১] রনষ্পরত্তি িাি % ৪ 

িেিমাত্রা ৬০ 

৪ অযিন ৭৭ 

% ১২৮% 

[২.২] োাংলান্দি ব্াাংন্কি পরিদি যন 

আপরত্ত রনষ্পরত্তকিণ 
[২.২.১] রনষ্পরত্তি িাি % ৪ 

িেিমাত্রা ১০০ ০ 

প্রমাণক সন্তাির্নক 

নয় 

অযিন ১০০ 

% ১০০% 

[২.৩] মামলা রনষ্পরত্ত [২.৩.১] মামলা রনষ্পরত্তি িাি % ১ 

িেিমাত্রা ১২ 

.৭ অযিন ৯ 

% ৭৫% 

[৩.১] অন্টান্মিন সম্প্রসািণ 
[৩.১.১] অন্টান্মিনকৃত িাখাি 

সাংখ্যা 
সাংখ্যা ২ 

িেিমাত্রা ৩০ 

২ অযিন ৪০ 

% ১৩৩% 

[৪.১] নািী উন্যাক্তান্দি মন্ধ্য ঋণ 

রেতিণ 

[৪.১.১] নািী উন্যাক্তাি সাংখ্যা সাংখ্যা ১ 

িেিমাত্রা ২৫০০০ 

.৯৫ অযিন ২৪৪৫৫ 

% ৯৮% 

[৪.১.২] রেতিণকৃত ঋণ 
সকাটি 

টাকায় 
১ 

িেিমাত্রা ৪০০ 

১ অযিন ৪১২.৩৮ 

% ১০৩% 

[৫.১] কম যচািী গৃিরনম যাণ ঋণ 

রেতিণ 
[৫.১.১] রেতিণকৃত ঋণ 

সকাটি 

টাকায় 
১ 

িেিমাত্রা ৩০ 

০ অযিন ১৮.৫০ 

% ৬২% 

 

২.৪ এ র্িভাগের আওিাধীন ১টি সরগুগিের্র অথর্রটি, অন্যান্য ২টি িীমা ও ৩টি আর্থ িক প্রর্িষ্ঠাগনর িার্ষ িক কম িসম্পাদন চুর্ির িার্ষ িক মুল্যায়ন প্রর্িগিদগনর উগেখগর্াগ্য র্দকসমূহ: 

 

২.৪.১ মাইগক্রাগক্রর্ডে সরগুগিের্র অথর্রটি 

 

কার্ িক্রম কম িসম্পাদন সূচক একক 
কম িসম্পাদন 

সূচগকর মান 

িেিমাত্রা, অযিন এিাং 

অযিগনর হার 
খসড়া সকাি 

[১.১] ক্ষুদ্রঋণ প্ররতষ্ঠানসমূি সন্ির্রমন্ন 

পরিদি যন 
[১.১.১] পরিদি যন্নি সাংখ্যা সাংখ্যা ৭ 

িেিমাত্রা ৩৪০ 

৭ অযিন ৩৭৩ 

% ১১০% 

[১.২] পরিদি যন আপরত্ত রনষ্পরত্ত কিা [১.২.১] রনষ্পরত্তি িাি % ৬ 

িেিমাত্রা ৭৪ 

৬ অযিন ৭৪.৫০ 

% ১০১% 

[১.৩] প্ররতষ্ঠান সমূন্িি সনন্দি আন্েদন 

রনষ্পরত্ত কিা 
[১.৩.১] রনষ্পরত্তি িাি % ৬ 

িেিমাত্রা ৯৫ 

৬ অযিন ৯৬.৭৯ 

% ১০২% 

[১.৪] সনদপ্রাপ্ত প্ররতষ্ঠান সমূন্িি 

দারখলকৃত রনিীক্ষ্া প্ররতন্েদন রেন্েিণ 
[১.৪.১] রেন্েিন্ণি িাি % ৬ 

িেিমাত্রা ৯৬ 
০ 

সন্তাির্নক নয় 
অযিন ৬১.৭২ 

% ৬৪% 

[২.১] এমআিএ-এি সনদপ্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ 

প্ররতষ্ঠান্নি র্নেলন্ক প্ররিক্ষ্ণ প্রদান 
[২.১.১] প্ররিরক্ষ্ত র্নেল 

সাংখ্যা 

(র্ন) 
১০ 

িেিমাত্রা ৮৫০ 

১০ অযিন ৯০৩ 

% ১০৬% 

[২.২] এমআিএ এি কার্ যক্রম এোং ক্ষুদ্রঋণ 

খাত রনন্য় প্রকািনা প্রকাি 
[২.২.১] প্রকারিত প্রকািনা সাংখ্যা ১০ 

িেিমাত্রা ২ 

১০ অযিন ২ 

% ১০০% 

 

[৩.১] ক্ষুদ্রঋণ রেতিণ ও আদায় 

 

 

[৩.১] ক্ষুদ্রঋণ রেতিণ ও আদায় 

[৩.১.১] রেতিণকৃত ঋণ 

িার্াি 

সকাটি 

টাকা 

১০ 

িেিমাত্রা ১৬৭ 

১০ অযিন ১৭১ 

% ১০২% 

[৩.১.২] আদায়কৃত ঋণ 

িার্াি 

সকাটি 

টাকা 

১০ 

িেিমাত্রা ১৬২ 

১০ অযিন ১৬৩ 

% ১০১% 
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কার্ িক্রম কম িসম্পাদন সূচক একক 
কম িসম্পাদন 

সূচগকর মান 

িেিমাত্রা, অযিন এিাং 

অযিগনর হার 
খসড়া সকাি 

[৪.১] নািীন্দি মন্ধ্য ক্ষুদ্রঋণ রেতিণ 
[৪.১.১] নািী ঋণ গ্রািন্কি 

সাংখ্যা (রিরত) 

সাংখ্যা 

(লক্ষ্) 
১০ 

িেিমাত্রা ২৩৪ ৯.১৩ 

অযিন ২৩৩.১৩  

% ৯৯%  

 

২.৪.২ সাধারি িীমা কগপ িাগরশন 

 

কার্ িক্রম কম িসম্পাদন সূচক একক 
কম িসম্পাদন 

সূচগকর মান 

িেিমাত্রা, অযিন এিাং 

% 
খসড়া সকাি 

[১.১] রপ্ররময়াম আয় 

[১.১.১] রপ্ররময়াম আয় (সিকারি) 
সকাটি 

োকা 
১২ 

িেিমাত্রা ৫৩৫ 
১০.৬৭ 

 
অযিন ৪৪৬.৩৬ 

% ৮৩% 

[১.১.২] পুনঃেীমা রপ্ররময়াম আয় 
সকাটি 

োকা 
১২ 

িেিমাত্রা ৭২৭ 

৮.৫৫ অযিন ৭০১.২২ 

% ৯৬% 

[১.১.৩] রপ্ররময়াম আয় 

(ন্েসিকারি) 

সকাটি 

োকা 
৬ 

িেিমাত্রা ১৯ 

৬ অযিন ২১ 

% ১১১% 

[২.১] েীমা দােী রনষ্পরত্তি পরিমাণ 

বৃরি 

[২.১.১] ৯০ রদন্নি মন্ধ্য েীমা দােী 

রনষ্পরত্তি িাি 
% ১০ 

িেিমাত্রা ৮০ ৮.২৫ 

অযিন ৬২.৪৯ 

% ৭৮% 

[২.২] গ্রািক সাংখ্যা বৃরি [২.২.১] গ্রািন্কি সাংখ্যা 
সাংখ্যা 

(িার্ান্ি) 
১০ 

িেিমাত্রা ১২০ ১০ 

অযিন ১৩১.৮৬ 

% ১১০% 

[৩.১] রির্ািয ফান্ন্ডি পরিমাণ বৃরি 
[৩.১.১] রির্ািয ফান্ন্ডি পরিমাণ 

(পুরিভূত) 

সকাটি 

টাকায় 
১০ 

িেিমাত্রা ১৩৭ ১০ 

অযিন ১৩৯.৩০ 

% ১০২% 

[৩.২] অিযতিীন অরিন্টি পরিমাণ 

বৃরি 
[৩.২.১] অরিন্টি সাংখ্যা সাংখ্যা ৪ 

িেিমাত্রা ৯০ 

০ 

সন্তাির্নক নয় 

অযিন ৫৯ 

% ৬৬% 

[৩.৩] অিযতিীন অরিট আপরত্ত 

রনষ্পরত্তকিণ 
[৩.৩.১] রনষ্পরত্তি িাি % ৩ 

িেিমাত্রা ১০০ 

০ 

সন্তাির্নক নয় 

অযিন ৬৩.৭৫ 

% ৬৪% 

[৪.১] অরফস ব্েিাপনা 

অন্টান্মিন 
[৪.১.১] অন্টান্মিনকৃত অরফস সাংখ্যা ৫ 

িেিমাত্রা ২০ 

৪.৭৫ অযিন ১৯ 

% ৯৫% 

[৫.১] গৃি রনম যাণ ঋণ রেতিণ 
[৫.১.১] রেতিণকৃত গৃি রনম যাণ ঋণ 

(কম যকতযা-কম যচািীন্দি র্ন্য) 

সকাটি 

টাকায় 
৩ 

িেিমাত্রা ৩০ 

২.২৩ অযিন ২৭.০৪ 

% ৯০% 

 

২.৪.৩ যীিন িীমা কগপ িাগরশন 

 

কার্ িক্রম কম িসম্পাদন সূচক একক 
কম িসম্পাদন 

সূচগকর মান 

িেিমাত্রা, অযিন এিাং 

অযিগনর হার 
খসড়া সকাি 

[১.১] রপ্ররময়াম আয় [১.১.১] অরর্যত রপ্ররময়াম আয় সকাটি োকা ১৫ 

িেিমাত্রা ৪৭০ 

১৫ অযিন ৫১০.৬১ 

% ১০৯% 

[১.২] রেরনন্য়াগ িন্ত আয় 
[১.২.১] অরর্যত রেরনন্য়াগ িন্ত 

আয় 
সকাটি োকা ১০ 

িেিমাত্রা ১৪০ 

৬.৬১ অযিন ১২৭.১৭ 

% ৯১% 

[১.৩] কন্প যান্িিন্নি গ্রািক সাংখ্যা 

বৃরি 
[১.৩.১] গ্রািক সাংখ্যা সাংখ্যা ৫ 

িেিমাত্রা ২০০০০ 

৫ অযিন ২৭৭৯০ 

% ১৩৯% 

[১.৪] মাঠ পর্ যান্য় েীমা প্ররতরনরধি 

সাংখ্যা বৃরিি িাি 
[১.৪.১] েীমা প্ররতরনরধি সাংখ্যা   সাংখ্যা ৫ 

িেিমাত্রা ৫৫০০০ 

০ 

সন্তাির্নক নয় 

অযিন ২১৪০ 

% ৪% 

[২.১] ৯০রদন্নি মন্ধ্য মিন্নাত্তি 

দারে পরিন্িাধ 

[২.১.১] ৯০ রদন্নি মন্ধ্য দােী 

পরিন্িান্ধি িাি 
% ৬ 

িেিমাত্রা ৮৫ 

০ 

সন্তাির্নক নয় 

অযিন ৭৫ 

% ৮৮% 
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কার্ িক্রম কম িসম্পাদন সূচক একক 
কম িসম্পাদন 

সূচগকর মান 

িেিমাত্রা, অযিন এিাং 

অযিগনর হার 
খসড়া সকাি 

[২.২] ৩০ রদন্নি মন্ধ্য সময়ন্দাত্তি 

দােী পরিন্িাধ 

[২.২.১] ৩০ রদন্নি মন্ধ্য 

সময়ন্দাত্তি দােী পরিন্িান্ধি িাি 
% ৭ 

িেিমাত্রা ৯৫ 

৫.৭২ অযিন ৯০.৫ 

% ৯৫% 

[২.৩] ১৫ রদন্নি মন্ধ্য প্রতযারিত 

সুরেধা পরিন্িাধ 

[২.৩.১] ১৫ রদন্নি মন্ধ্য 

প্রতযারিত সুরেধা পরিন্িান্ধি িাি 
% ৭ 

িেিমাত্রা ৮৫ 

৭ অযিন ৯২.৫ 

% ১০৯% 

[৩.১] অিযতিীন অরিট কার্ যক্রম [৩.১.১] অরিট সাংখ্যা বৃরি সাংখ্যা ৮ 

িেিমাত্রা ৭৫ 

৮ অযিন ৯৩ 

% ১২৪% 

[৩.২] উত্থারপত অরিট আপরত্ত 

রনষ্পরত্ত 
[৩.২.১] রনষ্পরত্তি িাি বৃরি % ৬ 

িেিমাত্রা ৫০ 

৬ অযিন ৬২ 

% ১২৪% 

[৪.১] সকল অরফস রিরর্টাল সসোি 

আওতায় আনয়ন 

[৪.১.১] রিরর্টাল সসোি 

আওতাভূক্ত অরফন্সি সাংখ্যা 

(ক্রমন্র্ারর্ত) 

সাংখ্যা ৬ 

িেিমাত্রা ১৯০ 

৪.৫ অযিন ১৮৪ 

% ৯৭% 

 

২.৪.৪ িাাংিাগদশ হাউয র্ির্ডাং ফাইন্যান্স কগপ িাগরশন 

 

কার্ িক্রম কম িসম্পাদন সূচক একক 
কম িসম্পাদন 

সূচগকর মান 

িেিমাত্রা, অযিন এিাং 

অযিগনর হার 
খসড়া সকাি 

[১.১] ঢাকা ও চট্টগ্রাম মিানগি 

এলাকায় এোং সদন্িি অন্যান্য 

এলাকায় ঋণ রেতিণ 

[১.১.১] সদন্িি অন্যান্য এলাকায় 

ঋণ রেতিণ 

সকাটি 

টাকায় 
২৩ 

িেিমাত্রা ২৮৫ 

২৩ অযিন ৩৩৭.০৩ 

% ১১৮% 

[১.১.২] ঢাকা ও চট্টগ্রাম মিানগি 

এলাকায় ঋণ রেতিণ 

সকাটি 

টাকায় 
১৩ 

িেিমাত্রা ১৬৫ 

১৩ অযিন ১৬৬.৫৮ 

% ১০১% 

[১.২] সিকারি কম যচািীন্দি ও 

কন্প যান্িিন্নি কম যচািীন্দি গৃি 

রনম যাণ ঋণ রেতিণ  

[১.২.১] সিকারি কম যচািীন্দি গৃি 

রনম যাণ ঋণ রেতিণ 

সকাটি 

টাকায় 
৩ 

িেিমাত্রা ৩০ 

২.৪ অযিন ২০.০৫ 

% ৬৭% 

[১.২.২] কন্প যান্িিন্নি কম যচািীন্দি 

গৃি রনম যাণ ঋণ রেতিণ 

সকাটি 

টাকায় 
৩ 

িেিমাত্রা ১৮ 

২.২৮ অযিন ১৫.৬১ 

% ৮৭% 

[১.৩] নািীি ক্ষ্মতায়ন্ন গৃি ঋণ 

সিায়তা প্রদান 
[১.৩.১] রেতিণকৃত ঋন্ণি িাি % ৩ 

িেিমাত্রা ২০ 

৩ অযিন ৩২ 

% ১৬০% 

[২.১] ঋণ আদায় 

[২.১.১] অন্েরণকৃত ঋণ িন্ত নগদ 

আদান্য়ি িাি 
% ১০ 

িেিমাত্রা ১০০ 

১০ অযিন ১০৮.৩১ 

% ১০৮% 

[২.১.২] সেরণকৃত ঋণ িন্ত নগদ 

আদান্য়ি িাি 
% ৩ 

িেিমাত্রা ৩৫ 

২.৫৩ অযিন ৩০.৮৭ 

% ৮৮% 

[২.১.৩] সেরণকৃত ঋণ িাি % ২ 

িেিমাত্রা ৬.৫ 

২ অযিন ৬.৪৫ 

% ১০১% 

[২.২] মামলা রনস্পরত্তকিণ 

[২.২.১] রনম্ন আদালন্ত মামলা 

রনস্পরত্তি িাি 
% ৩ 

িেিমাত্রা ৩০ 

০ 

সন্তাির্নক নয় 

অযিন ২০.৪৩ 

% ৬৮% 

[২.২.২] িীট মামলা রনস্পরত্তি িাি % ২ 

িেিমাত্রা ৩৮ 

২ অযিন ৩৮ 

% ১০০% 

[৩.১] অরফস ব্েিাপনা 

অন্টান্মিন 

[৩.১.১] অন্টান্মিনকৃত অরফন্সি 

সাংখ্যা 
সাংখ্যা ৫ 

িেিমাত্রা ৮৫ 

৫ অযিন ৮৫ 

% ১০০% 

[৩.২] CCTV িাপন্নি মাধ্যন্ম 

রনিাপত্তা রনরিতকিণ 

[৩.২.১] CCTV িাপনকৃত 

অরফন্সি সাংখ্যা 
সাংখ্যা ৫ 

িেিমাত্রা ৩০ 

৫ অযিন ৩০ 

% ১০০% 

 

 

 



C:\Users\FID-BUDGET-1\Downloads\APA কার্ যবিিরণী Dept. 4th Qtr_Annual_Evaluation - With Marks.docx  12 

২.৪.৫ ইনগভস্টগমন্ট কগপ িাগরশন অি িাাংিাগদশ 

 

কার্ িক্রম কম িসম্পাদন সূচক একক 
কম িসম্পাদন 

সূচগকর মান 

িেিমাত্রা, অযিন এিাং 

অযিগনর হার 
খসড়া সকাি 

[১.১] পু ুঁরর্োর্ান্ি রসরকউরিটিন্র্ি 

চারিদা ও সর্াগান্নি িািসাম্য িক্ষ্ায় 

সিায়তাকিণ 

[১.১.১] রেরনন্য়ান্গি পরিমাণ 

(রনর্স্ব সপাট যন্ফারলও) 

সকাটি 

োকা 
৮ 

িেিমাত্রা ২৯০০ 

৭.৭৬ অযিন ২৮৪০.৮৩ 

% ৯৮% 

[১.১.২] স্টক এক্সন্চিসমূন্ি 

আইরসরেি সলনন্দন্নি পরিমাণ 

সকাটি 

োকা 
৮ 

িেিমাত্রা ১৩৫০০ 
০ 

সন্তাির্নক নয় 
অযিন ৯৬৬৪.৩৫ 

% ৭২% 

[১.২] রেরনন্য়াগকািীি সাংখ্যা বৃরি [১.২.১] নতুন গ্রািক সাংখ্যা সাংখ্যা ৭ 

িেিমাত্রা ১৯০০ 
০ 

সন্তাির্নক নয় 
অযিন ১২৪১ 

% ৬৫% 

[১.৩] পু ুঁরর্োর্ান্ি সমৌলরিরত্তসম্পন্ন 

সকাম্পারনি রলরস্টাং এ সিায়তাকিণ 

[১.৩.১] ইসুয ম্যান্নর্ন্মন্ট সাংখ্যা ৫ 

িেিমাত্রা ১০ 

৫ অযিন ১০ 

% ১০০% 

[১.৩.২] আন্ডািিাইটিাং সাংখ্যা ৫ 

িেিমাত্রা ৯ 

৪.৫ অযিন ৮ 

% ৮৯% 

[১.৪] রেরনন্য়াগ ইন্সট্রুন্মন্ট এি 

মাধ্যন্ম সঞ্চয় সাংগ্রি 

[১.৪.১] রমউচ্যযয়াল ফান্ড 

সাটি যরফন্কট রেক্রন্য়ি পরিমাণ 

(রসআইরপসি) 

সকাটি 

োকা 
৪ 

িেিমাত্রা ৩০০ 

৪ অযিন ৪২৩.৪৯ 

% ১৪১% 

[১.৫] রেরনন্য়ান্গ ঋণ সিায়তাকিণ 

[১.৫.১] রেতিণকৃত মারর্যন ঋণ 
সকাটি 

োকা 
৪ 

িেিমাত্রা ৮০০ 
০ 

সন্তাির্নক নয় 
অযিন ৫৩১.৫৬ 

% ৬৬% 

[১.৫.২] রেতিণকৃত প্রকল্প ঋণ 
সকাটি 

োকা 
৪ 

িেিমাত্রা ৩৭৫ 
০ 

সন্তাির্নক নয় 
অযিন ৭৭.৩৯ 

% ২১% 

 

[১.৬] ঋণ আদায় 

 

 

[১.৬] ঋণ আদায় 

[১.৬.১] আদায়কৃত মারর্যন ঋণ 
সকাটি 

োকা 
৪ 

িেিমাত্রা ৮৫০ 
০ 

সন্তাির্নক নয় 
অযিন ৬১২.৪৪ 

% ৭২% 

[১.৬.২] আদায়কৃত প্রকল্প ঋণ 
সকাটি 

োকা 
৩ 

িেিমাত্রা ১৩০ 

৩ অযিন ১৬৩.৭৯ 

% ১২৬% 

[২.১] সেরণকৃত ঋণ আদায় [২.১.১] আদায়কৃত ঋন্ণি পরিমাণ 
সকাটি 

োকা 
৫ 

িেিমাত্রা ১২৫ 
০ 

সন্তাির্নক নয় 
অযিন ৩০.৩৩ 

% ২৪% 

[২.২] অেন্লাপনকৃত ঋণ আদায় [২.২.১] আদায়কৃত ঋন্ণি পরিমাণ 
লক্ষ্ 

টাকা 
৫ 

িেিমাত্রা ২০ 
০ 

সন্তাির্নক নয় 
অযিন ০ 

% ০% 

[২.৩] মামলা রনষ্পরত্তকিণ [২.৩.১] রনষ্পরত্তকৃত মামলা সাংখ্যা ৩ 

িেিমাত্রা ২০ 

২.৭ অযিন ১৯ 

% ৯৫% 

[৩.১] ইক্যযইটি রিন্সন্ে অর্ য রেতিণ [৩.১.১] রেতিন্ণি পরিমাণ 
সকাটি 

োকা 
৩ 

িেিমাত্রা ৪০ 
০ 

সন্তাির্নক নয় 
অযিন ২৯.১১ 

% ৭৩% 

[৩.২] ইক্যযইটি রিন্সন্ে 

রেরনন্য়াগকৃত অর্ য আদায় 
[৩.২.১] আদান্য়ি পরিমাণ 

সকাটি 

োকা 
৩ 

িেিমাত্রা ৫০ 

২.১১ অযিন ৩৮.১৪ 

% ৭৬% 

[৪.১] সমরন্বত MIS ব্েিাপনা 

উন্নয়ন 

[৪.১.১] রির্াইন চূড়াতকিণ, রচরিত 

রিপাট যন্মন্টসমূন্িি (৪টি) 

আত:সমরন্বত মরিউল উন্নয়ন 

তারিখ ৪ 

িেিমাত্রা ১০-০৬-২০২০ 

৪ অযিন ১০-০৬-২০২০ 

% ১০০% 

 

২.৪.৬ িাাংিাগদশ ইনর্স্টটিউে অি কিার্পট্যাি মাগকিে 

 

কার্ িক্রম কম িসম্পাদন সূচক একক 
কম িসম্পাদন 

সূচগকর মান 

িেিমাত্রা, অযিন এিাং 

অযিগনর হার 
খসড়া সকাি 

[১.১] ইনন্িস্টি এডুন্কিন সপ্রাগ্রাম 

আন্য়ার্ন 

[১.১.১] আন্য়ারর্ত সপ্রাগ্রান্মি 

সাংখ্যা 
সাংখ্যা ২৫ 

িেিমাত্রা ৫০ 
২৫ 

 
অযিন ৫০ 

% ১০০% 

[১.২] "ন্পাস্ট গ্রযাজুন্য়ট রিন্লামা 

ইন কযারপটাল মান্কযট" সপ্রাগ্রাম 

পরিচালনা 

[১.২.১] আন্য়ারর্ত সপ্রাগ্রান্মি 

সাংখ্যা 
সাংখ্যা ২৫ 

িেিমাত্রা ৩ 

২০ অযিন ২ 

% ৬৭% 
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কার্ িক্রম কম িসম্পাদন সূচক একক 
কম িসম্পাদন 

সূচগকর মান 

িেিমাত্রা, অযিন এিাং 

অযিগনর হার 
খসড়া সকাি 

[১.৩] সাটি যরফন্কট সকাস য অন 

কযারপটাল মান্কযট আন্য়ার্ন 

[১.৩.১] আন্য়ারর্ত সপ্রাগ্রান্মি 

সাংখ্যা 
সাংখ্যা ১০ 

িেিমাত্রা ২০ ১০ 

অযিন ২০ 

% ১০০% 

[১.৪] ওয়াকযিপ/ সসরমনাি/ 

কনফান্িন্স আন্য়ার্ন 

[১.৪.১] আন্য়ারর্ত সপ্রাগ্রান্মি 

সাংখ্যা 
সাংখ্যা ৫ 

িেিমাত্রা ৭ 

৪ অযিন ৫ 

% ৭১% 

[১.৫] রনউর্ সলটাি প্রকাি [১.৫.১] প্রকািনাি সাংখ্যা সাংখ্যা ৫ 

িেিমাত্রা ৬ 

৫ অযিন ৬ 

% ১০০% 

[১.৬] গন্েিণা পরিচালনা [১.৬.১] গন্েিণাি সাংখ্যা সাংখ্যা ৫ 

িেিমাত্রা ২ 

৫ অযিন ২ 

% ১০০% 

 

২.৫ আরর্ যক প্ররতষ্ঠান রেিান্গি আওতাধীন দপ্তি/সাংিাি আেরিক সকৌিলগত উন্েিসমূন্িি োরি যক মূল্যায়ন: 

 

২.৫.১ আর্থ িক প্রর্িষ্ঠান র্িভাগের আওিাধীন ৬টি রাষ্ট্রমার্িকানাধীন িার্ির্যিক ব্াাংগকর িার্ষ িক কম িসম্পাদন চুর্ির আেরিক সকৌিলগত উন্েিসমূন্িি িার্ষ িক মূল্যায়গনর সারসাংগেপ 

র্নম্নরূপ: 

 

কম িসম্পাদগনর সূচক একক 

সূচ

সকি 

মান 

লক্ষ্যমাত্রা/ 

অর্যন 

সসানালী ব্াাংক 

রলরমন্টি 

যনিা ব্াাংক 

র্ির্মগেড 

অগ্রিী ব্াাংক 

র্ির্মগেড 

রূপার্ি ব্াাংক 

র্ির্মগেড 

সেরসক ব্াাংক 

রলরমন্টি 
রেরিরেএল 

[১.১.১] সকল িাখায় 

ই-নরর্ ব্েিাি 
% ২ 

িেিমাত্রা ৭০ ৭০ ৭০ ৭০ ৭০ ৭০ 

অযিন ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

% ০% ০% ০% ০% ০% ০% 

খসড়া সকাি 
০ 

সন্তাির্নক নয় 

০ 

সন্তাির্নক নয় 

০ 

সন্তাির্নক নয় 

০ 

সন্তাির্নক নয় 

০ 

সন্তাির্নক নয় 

০ 

সন্তাির্নক নয় 

[১.১.২] ই-ফাইন্ল 

নরর্ রনষ্পরত্তকৃত 
% ১ 

িেিমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

অযিন ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

% ০% ০% ০% ০% ০% ০% 

খসড়া সকাি 
০ 

সন্তাির্নক নয় 

০ 

সন্তাির্নক নয় 

০ 

সন্তাির্নক নয় 

০ 

সন্তাির্নক নয় 

০ 

সন্তাির্নক নয় 

০ 

সন্তাির্নক নয় 

[১.২.১] ন্যযনতম 

একটি নতুন রিরর্টাল 

সসো চালুকৃত 

িার্রখ ১ 

িেিমাত্রা ১৫.০২.২০২০ ১৫.০২.২০২০ ১৫.০২.২০২০ ১৫.০২.২০২০ ১৫.০২.২০২০ ১৫.০২.২০২০ 

অযিন 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 সকাি ১ ১ ১ ১ ১ 

০ 

প্রমাণক 

সন্তাির্নক নয় 

[১.৩.১] ন্যযনতম 

একটি নতুন উদ্ভােনী 

উন্যাগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

প্রকল্প চালুকৃত 

িার্রখ ১ 

িেিমাত্রা ১১.০৩.২০২০ ১১.০৩.২০২০ ১১.০৩.২০২০ ১১.০৩.২০২০ ১১.০৩.২০২০ ১১.০৩.২০২০ 

অযিন 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 সকাি ১ ১ ১ ১ ১ ১ 

[১.৪.১] ন্যযনতম 

একটি সসো 

সিরর্কিণ প্রন্সস 

ম্যাপসি সিকারি 

আন্দি র্ারিকৃত 

িার্রখ ০.৫ 

িেিমাত্রা ১৫.১০.২০১৯ ১৫.১০.২০১৯ ১৫.১০.২০১৯ ১৫.১০.২০১৯ ১৫.১০.২০১৯ ১৫.১০.২০১৯ 

অযিন 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 সকাি .৫ .৫  

০ 

প্রমাণক দারখল 

িয়রন 

.৫ 

০ 

প্রমাণক দারখল 

িয়রন 

০ 

প্রমাণক 

সন্তাির্নক নয় 

[১.৪.২] সসো 

সিরর্কিণ অরধন্ক্ষ্ন্ত্র 

োস্তোরয়ত 

িার্রখ ০.৫ 

িেিমাত্রা ১৫.০৪.২০২০ ১৫.০৪.২০২০ ১৫.০৪.২০২০ ১৫.০৪.২০২০ ১৫.০৪.২০২০ ১৫.০৪.২০২০ 

অযিন ২০.১০.২০১৯ ১৫.১০.২০১৯ ১৫.০৪.২০২০ ১৫.০৪.২০২০ ০ ০ 

% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ০% ০% 

খসড়া সকাি .৫ 

০ 

প্রমাণক দারখল 

িয়রন 

০ 

প্রমাণক দারখল 

িয়রন 

.৫ 

০ 

প্রমাণক দারখল 

িয়রন 

০ 

সন্তাির্নক নয় 

[১.৫.১] রপ আি এল 

আন্দি র্ারিকৃত 
% ০.৫ 

িেিমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

অযিন ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

খসড়া সকাি .৫ .৫ .৫ .৫ .৫ .৫ 
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কম িসম্পাদগনর সূচক একক 

সূচ

সকি 

মান 

লক্ষ্যমাত্রা/ 

অর্যন 

সসানালী ব্াাংক 

রলরমন্টি 

যনিা ব্াাংক 

র্ির্মগেড 

অগ্রিী ব্াাংক 

র্ির্মগেড 

রূপার্ি ব্াাংক 

র্ির্মগেড 

সেরসক ব্াাংক 

রলরমন্টি 
রেরিরেএল 

[১.৫.২] ছুটি নগদায়ন 

পত্র র্ারিকৃত 
% ০.৫ 

িেিমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

অযিন ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ৮৭.৫ 

% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ৮৮% 

খসড়া সকাি .৫ .৫ .৫ .৫ .৫ .৪ 

[১.৬.১] রনন্য়াগ 

প্রদান্নি র্ন্য রেজ্ঞরপ্ত 

র্ারিকৃত 

% ০.৫ 

িেিমাত্রা ৮০ ৮০ ৮০ ৮০ ৮০ ৮০ 

অযিন ১০০ ৫৬.২৯ ৫৫ ৮০ ০ ১০০ 

% ১২৫% ৭০% ৬৯% ১০০% ০% ১২৫% 

খসড়া সকাি .৫ .৩৫ .৩৮ .৫ 
০ 

সন্তাির্নক নয় 
.৫ 

[১.৬.২] রনন্য়াগ 

প্রদানকৃত 
% ০.৫ 

িেিমাত্রা ৮০ ৮০ ৮০ ৮০ ৮০ ৮০ 

অযিন ১০০ ১৭.৭৫ ৫৮ ৯২.৪৭ ০ ১০০ 

% ১২৫% ২২% ৭৩% ৮৭% ০% ১২৫% 

খসড়া সকাি .৫ ০ .৩৯ .৫ 
০ 

সন্তাির্নক নয় 
.৫ 

[১.৭.১] রেিাগীয় 

মামলা রনষ্পরত্তকৃত 
% ১ 

িেিমাত্রা ৫০ ৫০ ৫০ ৫০ ৫০ ৫০ 

অযিন ৪৭ ৪৫ ১০০ ১১০ ২১.৭৪ ৬ 

% ৯৪% ৯০% ২০০% ২২০% ৪৩% ১২% 

খসড়া সকাি .৯ .৯ ১  ১ 
০ 

সন্তাির্নক নয় 

০ 

সন্তাির্নক নয় 

[১.৮.১] সকল 

তথ্যিালনাগাদকৃত 
% ১ 

িেিমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

অযিন ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

খসড়া সকাি ১ ১ ১ ১ ১ ১ 

[২.১.১] সিকারি 

কম যসম্পাদন 

ব্েিাপনা সাংক্রাত 

প্ররিক্ষ্ণসি অন্যান্য 

রেিন্য় প্ররিক্ষ্ণ 

আন্য়ারর্ত 

যনঘন্টা  ১ 

িেিমাত্রা ৬০ ৬০ ৬০ ৬০ ৬০ ৬০ 

অযিন ৬১.০২ ৬৬.১১ ৫৩ ৬৫ ৪২ ৫৮.৪৬ 

% ১০২% ১১০% ৮৮% ১০৮% ৭০% ৯৭% 

খসড়া সকাি ১ ১ ০ ১ ০ ০ 

[২.১.২] োরি যক 

কম যসম্পাদন চ্যরক্তি 

সকল প্ররতন্েদন 

অনলাইন্ন দারখলকৃত 

সাংখ্যা ১ 

িেিমাত্রা ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ 

অযিন ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ 

% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

খসড়া সকাি ১ ১ ১ ১ ১ ১ 

[২.১.৩] এরপএ টিন্মি 

মারসক সিাি রসিাত 

োস্তোরয়ত 

% ০.৫ 

িেিমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

অযিন ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

খসড়া সকাি .৫ .৫ .৫ .৫ .৫ .৫ 

[২.১.৪] মাঠ পর্ যান্য়ি 

কার্ যালন্য়ি ২০১৯-২০ 

অর্ যেছন্িি োরি যক 

কম যসম্পাদন চ্যরক্তি 

অধ যোরি যক মূল্যায়ন 

প্ররতন্েদন 

পর্ যান্লাচনান্ত 

ফলােতযক 

(feedback) 

প্রদত্ত 

িার্রখ ০.৫ 

িেিমাত্রা ৩১.০১.২০২০ ৩১.০১.২০২০ ৩১.০১.২০২০ ৩১.০১.২০২০ ৩১.০১.২০২০ ৩১.০১.২০২০ 

অযিন 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 সকাি .৫ .৫ .৫ .৫ .৫ .৫ 

[২.২.১] র্াতীয় 

শুিাচাি 

কম যপরিকল্পনা 

োস্তোরয়ত 

% ১ 

িেিমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

অযিন ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ১০০ ১০০ 

% ১০০% ১০০% ১০০% ৯৫% ১০০% ১০০% 

খসড়া সকাি ১ ১ ১ .৯৫ ১ ১ 

[২.২.২] ২০১৮-১৯ 

অর্ য েছন্িি োরি যক 

প্ররতন্েদন 

ওন্য়েসাইন্ট প্রকারিত 

িার্রখ ১ 

িেিমাত্রা ১৫.১০.২০১৯ ১৫.১০.২০১৯ ১৫.১০.২০১৯ ১৫.১০.২০১৯ ১৫.১০.২০১৯ ১৫.১০.২০১৯ 

অযিন 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 সকাি ১ ১ ১ ১ ১ ১ 
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কম িসম্পাদগনর সূচক একক 

সূচ

সকি 

মান 

লক্ষ্যমাত্রা/ 

অর্যন 

সসানালী ব্াাংক 

রলরমন্টি 

যনিা ব্াাংক 

র্ির্মগেড 

অগ্রিী ব্াাংক 

র্ির্মগেড 

রূপার্ি ব্াাংক 

র্ির্মগেড 

সেরসক ব্াাংক 

রলরমন্টি 
রেরিরেএল 

[২.৩.১] রনরদ যষ্ট 

সমন্য়ি মন্ধ্য 

অরিন্র্াগ রনষ্পরত্তকৃত 

% ০.৫ 

িেিমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

অযিন ১০০ ১০০ ৯০ ৭৯ ৭৮ ১০০ 

% ১০০% ১০০% ৯০% ৭৯% ৭৮% ১০০% 

খসড়া সকাি .৫ .৫ .৪৫ .৪ .৩৯ .৫ 

[২.৩.২] অরিন্র্াগ 

রনষ্পরত্ত সাংক্রাত 

মারসক প্ররতন্েদন 

মন্ত্রণালন্য় দারখলকৃত 

সাংখ্যা ০.৫ 

িেিমাত্রা ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ 

অযিন ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ০ 

% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ০% 

খসড়া সকাি .৫ .৫ .৫ .৫ .৫ 
০ 

সন্তাির্নক নয় 

[২.৪.১] সসো প্রদান 

প্ররতশ্রুরত 

িালনাগাদকৃত 

% ১ 

িেিমাত্রা ৯০ ৯০ ৯০ ৯০ ৯০ ৯০ 

অযিন ১০০ ৯০ ১০০ ৯৫ ৮২.৯৯ ৯০ 

% ১১১% ১০০% ১১১% ১০৫% ৯২% ১০০% 

খসড়া সকাি ১ ১ ১ ১ .৯৩ ১ 

[২.৪.২] রনধ যারিত 

সমন্য় ত্রত্রমারসক 

োস্তোয়ন প্ররতন্েদন 

মন্ত্রণালন্য় দারখলকৃত 

সাংখ্যা ০.৫ 

িেিমাত্রা ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ 

অযিন ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ 

% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

খসড়া সকাি .৫ .৫ .৫ .৫ .৫ .৫ 

[২.৪.৩] 

সসোগ্রিীতান্দি 

মতামত পরিেীক্ষ্ণ 

ব্েিা চালুকৃত 

িার্রখ ০.৫ 

িেিমাত্রা ৩১.১২.২০১৯ ৩১.১২.২০১৯ ৩১.১২.২০১৯ ৩১.১২.২০১৯ ৩১.১২.২০১৯ ৩১.১২.২০১৯ 

অযিন 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 সকাি .৫ .৫ .৫ .৫ .৫ .৫ 

[৩.১.১] োন্র্ট 

োস্তোয়ন পরিকল্পনা 

প্রণীত 

িার্রখ ০.৫ 

িেিমাত্রা ১৬.০৮.২০১৯ ১৬.০৮.২০১৯ ১৬.০৮.২০১৯ ১৬.০৮.২০১৯ ১৬.০৮.২০১৯ ১৬.০৮.২০১৯ 

অযিন 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 সকাি .৫ .৫ .৫ .৫ .৫ .৫ 

[৩.১.২] ত্রত্রমারসক 

োন্র্ট োস্তোয়ন 

প্ররতন্েদন দারখলকৃত 

সাংখ্যা  ০.৫ 

িেিমাত্রা ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ 

অযিন ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ 

% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

খসড়া সকাি .৫ .৫ .৫ .৫ .৫ .৫ 

[৩.২.১] োরি যক 

উন্নয়ন কম যসূরচ 

(এরিরপ) োস্তোরয়ত 

% ২ 

িেিমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

অযিন ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

খসড়া সকাি ২ ২ ২ ২ ২ ২ 

[৩.৩.১] রত্রপক্ষ্ীয় 

সিায় রনষ্পরত্তি র্ন্য 

সুপারিিকৃত অরিট 

আপরত্ত 

% ০.৫ 

িেিমাত্রা ৬০ ৬০ ৬০ ৬০ ৬০ ৬০ 

অযিন ৯২ ৯৩ ১০০ ৯১.৭৩ ৮১ ৩১ 

% ১৫৩% ১৫৫% ১৬৭% ১৫৩% ১৩৫% ৫২% 

খসড়া সকাি .৫ .৫ .৫ .৫ .৫ 
০ 

সন্তাির্নক নয় 

[৩.৩.২] অরিট 

আপরত্ত রনষ্পরত্তকৃত 
% ০.৫ 

িেিমাত্রা ৫০ ৫০ ৫০ ৫০ ৫০ ৫০ 

অযিন ৭১.৭৬ ১০৩ ৫২ ৪৬.৭২ ৫০ ৩৮ 

% ১৪৪% ২০৬% ১০৪% ৯৩% ১০০% ৭৬% 

খসড়া সকাি .৫ .৫ .৫ .৪৭ .৫ .৩৮ 

[৩.৪.১] িােি 

সম্পরত্তি তারলকা 

িালনাগাদকৃত 

িার্রখ ০.৫ 

িেিমাত্রা ০৩.০২.২০২০ ০৩.০২.২০২০ ০৩.০২.২০২০ ০৩.০২.২০২০ ৩.০২.২০২০ ৩.০২.২০২০ 

অযিন 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 সকাি .৫ .৫ .৫ .৫ .৫ .৫ 

[৩.৪.২] অিােি 

সম্পরত্তি তারলকা 

িালনাগাদকৃত 

িার্রখ ০.৫ 

িেিমাত্রা ৩.০২.২০২০ ০৩.০২.২০২০ ০৩.০২.২০২০ ০৩.০২.২০২০ ৩.০২.২০২০ ৩.০২.২০২০ 

অযিন 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 সকাি .৫ .৫ .৫ .৫ .৫ .৫ 

[৩.৫.১] 

রেরসরস/রেটিরসএল-

এি ইন্টািন্নট রেল 

পরিন্িারধত 

% ১ 

িেিমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

অযিন ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

খসড়া সকাি ১ ১ ১ ১ ১ ১ 

[৩.৫.২] সটরলন্ফান 

রেল পরিন্িারধত 
% ০.৫ 

িেিমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

অযিন ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

খসড়া সকাি .৫ .৫ .৫ .৫ .৫ .৫ 
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কম িসম্পাদগনর সূচক একক 

সূচ

সকি 

মান 

লক্ষ্যমাত্রা/ 

অর্যন 

সসানালী ব্াাংক 

রলরমন্টি 

যনিা ব্াাংক 

র্ির্মগেড 

অগ্রিী ব্াাংক 

র্ির্মগেড 

রূপার্ি ব্াাংক 

র্ির্মগেড 

সেরসক ব্াাংক 

রলরমন্টি 
রেরিরেএল 

[৩.৫.৩] রেদুযৎ রেল 

পরিন্িারধত 
% ০.৫ 

িেিমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

অযিন ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

খসড়া সকাি .৫ .৫ .৫ .৫ .৫ .৫ 

 

২.৫.২ আর্থ িক প্রর্িষ্ঠান র্িভাগের আওিাধীন ৫টি র্িগশষার্য়ি ব্াাংগকর িার্ষ িক কম িসম্পাদন চুর্ির আেরিক সকৌিলগত উন্েিসমূন্িি িার্ষ িক মূল্যায়গনর সারসাংগেপ র্নম্নরূপ: 

  

কম িসম্পাদগনর সূচক একক 
সূচগকর 

মান 

লক্ষ্যমাত্রা/ 

অর্যন 

োাংলান্দি কৃরি 

ব্াাংক 

রাযশাহী কৃর্ষ 

উন্নয়ন                                                                                                                                                                                                                                      

ব্াাংক 

আনসার-র্ভর্ডর্প 

উন্নয়ন ব্াাংক 

প্রিাসী কল্যাি 

ব্াাংক 

কম িসাংস্থান 

ব্াাংক 

[১.১.১] সকল িাখায় ই-নরর্ 

ব্েিাি 
% ২ 

িেিমাত্রা ৭০ ৭০ ৭০ ৭০ ৭০ 

অযিন ০ ০ ০ ০ ০ 

% ০% ০% ০% ০% ০% 

খসড়া সকাি 
০ 

সন্তাির্নক নয় 

০ 

সন্তাির্নক নয় 

০ 

সন্তাির্নক নয় 

০ 

সন্তাির্নক নয় 

০ 

সন্তাির্নক নয় 

[১.১.২] ই-ফাইন্ল নরর্ 

রনষ্পরত্তকৃত 
% ১ 

িেিমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

অযিন ০ ০ ০ ০ ০ 

% ০% ০% ০% ০% ০% 

খসড়া সকাি 
০ 

সন্তাির্নক নয় 

০ 

সন্তাির্নক নয় 

০ 

সন্তাির্নক নয় 

০ 

সন্তাির্নক নয় 

০ 

সন্তাির্নক নয় 

[১.২.১] ন্যযনতম একটি নতুন 

রিরর্টাল সসো চালুকৃত 
িার্রখ ১ 

িেিমাত্রা ১৫.০২.২০২০ ১৫.০২.২০২০ ১৫.০২.২০২০ ১৫.০২.২০২০ ১৫.০২.২০২০ 

অযিন ৩০.০৯.২০১৯ ২৪.১০.২০১৯ ২৩.০৩.২০২০ ০ ০ 

% ১০০% ১০০% ৮৫% ০% ০% 

খসড়া সকাি 

০ 

প্রমাণক দারখল 

িয়রন 

১ 

০ 

পাইলটিাং এ 

আন্ছ 

০ 

সন্তাির্নক নয় 

০ 

সন্তাির্নক নয় 

[১.৩.১] ন্যযনতম একটি নতুন 

উদ্ভােনী উন্যাগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প 

চালুকৃত 

িার্রখ ১ 

িেিমাত্রা ১১.০৩.২০২০ ১১.০৩.২০২০ ১১.০৩.২০২০ ১১.০৩.২০২০ ১১.০৩.২০২০ 

অযিন ৩০.০৯.২০১৯ ১৫.০৯.২০১৯ ২৩.০৩.২০২০ ০ ০ 

% ১০০% ১০০% ৮৫% ০% ০% 

খসড়া সকাি 

০ 

প্রমাণক দারখল 

িয়রন 

১ 

০ 

পাইলটিাং এ 

আন্ছ 

০ 

সন্তাির্নক নয় 

০ 

সন্তাির্নক নয় 

[১.৪.১] ন্যযনতম একটি সসো 

সিরর্কিণ প্রন্সস ম্যাপসি 

সিকারি আন্দি র্ারিকৃত 

িার্রখ ০.৫ 

িেিমাত্রা ১৫.১০.২০১৯ ১৫.১০.২০১৯ ১৫.১০.২০১৯ ১৫.১০.২০১৯ ১৫.১০.২০১৯ 

অযিন ৩০.০৯.২০১৯ ০৩.১০.২০১৯ ১৩.১০.২০১৯ ১২.০৯.২০১৯ ১৮.০৯.২০১৯ 

% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

খসড়া সকাি 

০ 

প্রমাণক দারখল 

িয়রন 

০ 

প্রমাণক দারখল 

িয়রন 

০ 

পাইলটিাং এ 

আন্ছ 

.৫ 

০ 

প্রমাণক দারখল 

িয়রন 

[১.৪.২] সসো সিরর্কিণ 

অরধন্ক্ষ্ন্ত্র োস্তোরয়ত 
িার্রখ ০.৫ 

িেিমাত্রা ১৫.০৪.২০২০ ১৫.০৪.২০২০ ১৫.০৪.২০২০ ১৫.০৪.২০২০ ১৫.০৪.২০২০ 

অযিন ৩০.০৯.২০১৯ ০৩.১০.২০১৯ ২৩.০৩.২০২০ ০ ১৮.০৯.২০১৯ 

% ১০০% ১০০% ১০০% ০% ১০০% 

খসড়া সকাি 

০ 

প্রমাণক দারখল 

িয়রন 

০ 

প্রমাণক দারখল 

িয়রন 

০ 

পাইলটিাং এ আন্ছ 

০ 

সন্তাির্নক নয় 

০ 

প্রমাণক দারখল 

িয়রন 

[১.৫.১] রপ আি এল আন্দি 

র্ারিকৃত 
% ০.৫ 

িেিমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

অযিন ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

খসড়া সকাি .৫ .৫ .৫ .৫ .৫ 

[১.৫.২] ছুটি নগদায়ন পত্র 

র্ারিকৃত 
% ০.৫ 

িেিমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

অযিন ১০০ ১২৭ ১০০ ১০০ ১০০ 

% ১০০% ১২৭% ১০০% ১০০% ১০০% 

খসড়া সকাি .৫ .৫ .৫ .৫ .৫ 

[১.৬.১] রনন্য়াগ প্রদান্নি র্ন্য 

রেজ্ঞরপ্ত র্ারিকৃত 
% ০.৫ 

িেিমাত্রা ৮০ ৮০ ৮০ ৮০ ৮০ 

অযিন ১০০ ০ ২৮ ২০০ ৫০.০৭ 

% ১২৫% ০% ৩৫% ২৫০% ৬৩% 

খসড়া সকাি .৫ 
০ 

সন্তাির্নক নয় 

০ 

সন্তাির্নক নয় 
.৫ .৩১ 
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কম িসম্পাদগনর সূচক একক 
সূচগকর 

মান 

লক্ষ্যমাত্রা/ 

অর্যন 

োাংলান্দি কৃরি 

ব্াাংক 

রাযশাহী কৃর্ষ 

উন্নয়ন                                                                                                                                                                                                                                      

ব্াাংক 

আনসার-র্ভর্ডর্প 

উন্নয়ন ব্াাংক 

প্রিাসী কল্যাি 

ব্াাংক 

কম িসাংস্থান 

ব্াাংক 

[১.৬.২] রনন্য়াগ প্রদানকৃত % ০.৫ 

িেিমাত্রা ৮০ ৮০ ৮০ ৮০ ৮০ 

অযিন ৮৭ ৩০ ১৫ ০ ৫৫ 

% ১০৯% ৩৮% ১৯% ০% ৬৯% 

খসড়া সকাি 

০ 

প্রমাণক দারখল 

িয়রন 

০ 

সন্তাির্নক নয় 

০ 

সন্তাির্নক নয় 

০ 

সন্তাির্নক নয় 

০ 

প্রমাণক দারখল 

িয়রন 

[১.৭.১] রেিাগীয় মামলা 

রনষ্পরত্তকৃত 
% ১ 

িেিমাত্রা ৫০ ৫০ ৫০ ৫০ ৫০ 

অযিন ১০৫ ৬৩ ৪০ ৮৮.৮৯ ৪০ 

% ২১০% ১২৬% ৮০% ১৭৭% ৮০% 

খসড়া সকাি ১ ১ .৮ ১ ১ 

[১.৮.১] সকল তথ্য িালনাগাদকৃত % ১ 

িেিমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

অযিন ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

খসড়া সকাি ১ ১ ১ ১ ১ 

[২.১.১] সিকারি কম যসম্পাদন 

ব্েিাপনা সাংক্রাত প্ররিক্ষ্ণসি 

অন্যান্য রেিন্য় প্ররিক্ষ্ণ 

আন্য়ারর্ত 

যনঘন্টা  ১ 

িেিমাত্রা ৬০ ৬০ ৬০ ৬০ ৬০ 

অযিন ৫৫ ৬৪ ১০ ৫০ ৮২.৮৩ 

% ৯২% ১০৭% ১৭% ৮৩% ১৩৮% 

খসড়া সকাি ০ ১ 
০ 

সন্তাির্নক নয় 
০ ১ 

[২.১.২] োরি যক কম যসম্পাদন 

চ্যরক্তি সকল প্ররতন্েদন অনলাইন্ন 

দারখলকৃত 

সাংখ্যা ১ 

িেিমাত্রা ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ 

অযিন ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ 

% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

খসড়া সকাি ১ ১ ১ ১ ১ 

[২.১.৩] এরপএ টিন্মি মারসক 

সিাি রসিাত োস্তোরয়ত 
% ০.৫ 

িেিমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

অযিন ১০০ ৮০ ১০০ ১০০ ১০০ 

% ১০০% ৮০% ১০০% ১০০% ১০০% 

খসড়া সকাি 

০ 

প্রমাণক 

সন্তাির্নক নয় 

.৫ 

০ 

প্রমাণক 

সন্তাির্নক নয় 

০ 

প্রমাণক 

সন্তাির্নক নয় 

০ 

প্রমাণক 

সন্তাির্নক নয় 

[২.১.৪] মাঠ পর্ যান্য়ি কার্ যালন্য়ি 

২০১৯-২০ অর্ যেছন্িি োরি যক 

কম যসম্পাদন চ্যরক্তি অধ যোরি যক 

মূল্যায়ন প্ররতন্েদন পর্ যান্লাচনান্ত 

ফলােতযক (feedback) প্রদত্ত 

িার্রখ ০.৫ 

িেিমাত্রা ৩১.০১.২০২০ ৩১.০১.২০২০ ৩১.০১.২০২০ ৩১.০১.২০২০ ৩১.০১.২০২০ 

অযিন ২৮.০১.২০২০ ২৯.০১.২০ ১৪.০১.২০২০ ০ ২৭.০১.২০২০ 

% ১০০% ১০০% ১০০% ০% ১০০% 

খসড়া সকাি .৫ .৫ .৫ .৫ .৫ 

[২.২.১] র্াতীয় শুিাচাি 

কম যপরিকল্পনা োস্তোরয়ত 
% ১ 

িেিমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

অযিন ১০০ ১০০ ৮৯ ১০০ ১০০ 

% ১০০% ১০০% ৮৯% ১০০% ১০০% 

খসড়া সকাি 

০ 

কম যপরিকল্পনা 

নাই 

০ 

কম যপরিকল্পনা 

নাই 

.৭৮ ১ 

০ 

কম যপরিকল্পনা 

নাই 

[২.২.২] ২০১৮-১৯ অর্ য েছন্িি 

োরি যক প্ররতন্েদন ওন্য়েসাইন্ট 

প্রকারিত 

িার্রখ ১ 

িেিমাত্রা ১৫.১০.২০১৯ ১৫.১০.২০১৯ ১৫.১০.২০১৯ ১৫.১০.২০১৯ ১৫.১০.২০১৯ 

অযিন ০২.০২.২০২০ ১২.০৭.২০১৯ ০ ১৫.১০.২০১৯ ১৫.১০.২০১৯ 

% ৯০% ১০০% ০% ১০০% ১০০% 

খসড়া সকাি 

০ 

প্রমাণক দারখল 

িয়রন 

০ 

প্রমাণক িয়রন 

০ 

সন্তাির্নক নয় 

০ 

সন্তাির্নক নয় 
১ 

[২.৩.১] রনরদ যষ্ট সমন্য়ি মন্ধ্য 

অরিন্র্াগ রনষ্পরত্তকৃত 
% ০.৫ 

িেিমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

অযিন ১০০ ৯৭ ১০০ ০ ১০০ 

% ১০০% ৯৭% ১০০% ০% ১০০% 

খসড়া সকাি .৫ .৩ .৫ 
০ 

সন্তাির্নক নয় 

০ 

প্রমাণক দারখল 

িয়রন 

[২.৩.২] অরিন্র্াগ রনষ্পরত্ত 

সাংক্রাত মারসক প্ররতন্েদন 

মন্ত্রণালন্য় দারখলকৃত 

সাংখ্যা ০.৫ 

িেিমাত্রা ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ 

অযিন ১২ ১২ ১২ ০ ১২ 

% ১০০% ১০০% ১০০% ০% ১০০% 

খসড়া সকাি 

০ 

১২ টি 

প্ররতন্েদন্নি 

করপ  

০ 

১২ টি 

প্ররতন্েদন্নি 

করপ 

.৫ 
০ 

সন্তাির্নক নয় 

০ 

১২ টি 

প্ররতন্েদন্নি 

করপ 
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কম িসম্পাদগনর সূচক একক 
সূচগকর 

মান 

লক্ষ্যমাত্রা/ 

অর্যন 

োাংলান্দি কৃরি 

ব্াাংক 

রাযশাহী কৃর্ষ 

উন্নয়ন                                                                                                                                                                                                                                      

ব্াাংক 

আনসার-র্ভর্ডর্প 

উন্নয়ন ব্াাংক 

প্রিাসী কল্যাি 

ব্াাংক 

কম িসাংস্থান 

ব্াাংক 

[২.৪.১] সসো প্রদান প্ররতশ্রুরত 

িালনাগাদকৃত 
% ১ 

িেিমাত্রা ৯০ ৯০ ৯০ ৯০ ৯০ 

অযিন ১০০ ১০০ ৯০ ১০০ ১০০ 

% ১১১% ১১১% ১০০% ১১১% ১১১% 

খসড়া সকাি 

.৫ 

৩০-১০-২০১৯ 

তারিন্খ 

িালনাগাদকৃত 

১ ১ ১ 

.৫ 

১৩-১১-২০১৯ 

তারিন্খ 

িালনাগাদকৃত 

[২.৪.২] রনধ যারিত সমন্য় 

ত্রত্রমারসক োস্তোয়ন প্ররতন্েদন 

মন্ত্রণালন্য় দারখলকৃত 

সাংখ্যা ০.৫ 

িেিমাত্রা ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ 

অযিন ৪ ৩ ১ ৪ ৪ 

% ১০০% ৭৫% ২৫% ১০০% ১০০% 

খসড়া সকাি 

০ 

প্রমাণক দারখল 

িয়রন 

(প্ররতন্েদন 

করপ) 

০ 

প্রমাণক দারখল 

িয়রন 

(প্ররতন্েদন 

করপ) 

০ 

প্রমাণক দারখল 

িয়রন (প্ররতন্েদন 

করপ) 

০ 

প্রমাণক দারখল 

িয়রন 

(প্ররতন্েদন 

করপ) 

০ 

প্রমাণক দারখল 

িয়রন 

(প্ররতন্েদন 

করপ) 

[২.৪.৩] সসোগ্রিীতান্দি মতামত 

পরিেীক্ষ্ণ ব্েিা চালুকৃত 
িার্রখ ০.৫ 

িেিমাত্রা ৩১.১২.২০১৯ ৩১.১২.২০১৯ ৩১.১২.২০১৯ ৩১.১২.২০১৯ ৩১.১২.২০১৯ 

অযিন ১৯.১২.২০১৯ ১৩.০৯.২০১৯ ৩১.১২.২০১৯  ২৯.১২.২০১৯ 

% ১০০% ১০০% ১০০% ০% ১০০% 

খসড়া সকাি .৫ .৫ .৫ 
০ 

সন্তাির্নক নয় 

০ 

প্রমাণক দারখল 

িয়রন 

[৩.১.১] োন্র্ট োস্তোয়ন 

পরিকল্পনা প্রণীত 
িার্রখ ০.৫ 

িেিমাত্রা ১৬.০৮.২০১৯ ১৬.০৮.২০১৯ ১৬.০৮.২০১৯ ১৬.০৮.২০১৯ ১৬.০৮.২০১৯ 

অযিন ১৬.০৮.২০১৯ ০৮.০৮.২০১৯ ০৭.০৮.২০১৯ ১৬.০৮.২০১৯ ২৬.০৬.২০১৯ 

% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

খসড়া সকাি .৩৬ .৫ .৫ .৫ .৫ 

[৩.১.২] ত্রত্রমারসক োন্র্ট 

োস্তোয়ন প্ররতন্েদন দারখলকৃত 
সাংখ্যা  ০.৫ 

িেিমাত্রা ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ 

অযিন ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ 

% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

খসড়া সকাি .৫ .৫ .৫ .৫ .৫ 

[৩.২.১] োরি যক উন্নয়ন কম যসূরচ 

(এরিরপ) োস্তোরয়ত 
% ২ 

িেিমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

অযিন ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

খসড়া সকাি ২ ২ ২ ২ ২ 

[৩.৩.১] রত্রপক্ষ্ীয় সিায় 

রনষ্পরত্তি র্ন্য সুপারিিকৃত অরিট 

আপরত্ত 

% ০.৫ 

িেিমাত্রা ৬০ ৬০ ৬০ ৬০ ৬০ 

অযিন ১০০ ১২ ০ ০ ০ 

% ১৬৭% ২০% ০% ০% ০% 

খসড়া সকাি .৫ 
০ 

সন্তাির্নক নয় 

০ 

সন্তাির্নক নয় 

০ 

সন্তাির্নক নয় 

০ 

সন্তাির্নক নয় 

[৩.৩.২] অরিট আপরত্ত 

রনষ্পরত্তকৃত 
% ০.৫ 

িেিমাত্রা ৫০ ৫০ ৫০ ৫০ ৫০ 

অযিন ০ ১২৭ ৫৪ ৫৪.৮৫ ৬৯ 

% ০% ২৫৪% ১০৮% ১০৮% ১৩৮% 

খসড়া সকাি 
০ 

সন্তাির্নক নয় 
.৫ .৫ .৫ .৫ 

[৩.৪.১] িােি সম্পরত্তি তারলকা 

িালনাগাদকৃত 
িার্রখ ০.৫ 

িেিমাত্রা ০৩.০২.২০২০ ০৩.০২.২০২০ ০৩.০২.২০২০ ০৩.০২.২০২০ ০৩.০২.২০২০ 

অযিন ৩০.০৬.২০১৯ ৩০.১২.২০১৯ ৩১.১২.২০১৯ ০ ০৭.০৭.২০১৯ 

% ১০০% ১০০% ১০০% ০% ১০০% 

খসড়া সকাি .৫ .৫ .৫ 
০ 

সন্তাির্নক নয় 
.৫ 

[৩.৪.২] অিােি সম্পরত্তি 

তারলকা িালনাগাদকৃত 
িার্রখ ০.৫ 

িেিমাত্রা ০৩.০২.২০২০ ০৩.০২.২০২০ ০৩.০২.২০২০ ০৩.০২.২০২০ ৩.০২.২০২০ 

অযিন ৩০.১২.২০১৯ ৩০.১২.২০১৯ ৩১.১২.২০১৯ ০৩.০২.২০২০ ০৭.০৭.২০১৯ 

% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

খসড়া সকাি .৫ .৫ .৫ .৫ .৫ 

[৩.৫.১] রেরসরস/রেটিরসএল-এি 

ইন্টািন্নট রেল পরিন্িারধত 
% ১ 

িেিমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

অযিন ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

খসড়া সকাি ১ ১ ১ ১ 

০ 

প্রমাণক দারখল 

িয়রন 
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কম িসম্পাদগনর সূচক একক 
সূচগকর 

মান 

লক্ষ্যমাত্রা/ 

অর্যন 

োাংলান্দি কৃরি 

ব্াাংক 

রাযশাহী কৃর্ষ 

উন্নয়ন                                                                                                                                                                                                                                      

ব্াাংক 

আনসার-র্ভর্ডর্প 

উন্নয়ন ব্াাংক 

প্রিাসী কল্যাি 

ব্াাংক 

কম িসাংস্থান 

ব্াাংক 

[৩.৫.২] সটরলন্ফান রেল 

পরিন্িারধত 
% ০.৫ 

িেিমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

অযিন ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

খসড়া সকাি .৫ .৫ .৫ .৫ 

০ 

প্রমাণক দারখল 

িয়রন 

[৩.৫.৩] রেদুযৎ রেল পরিন্িারধত % ০.৫ 

িেিমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

অযিন ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

খসড়া সকাি .৫ .৫ .৫ .৫ .৫ 

 

২.৫.৩ র্িভাগের আওিাধীন ১টি সরগুগিের্র অথর্রটি, অন্যান্য ২টি িীমা ও ৩টি আর্থ িক প্রর্িষ্ঠাগনর িার্ষ িক কম িসম্পাদন চুর্ির আেরিক সকৌিলগত উন্েিসমূন্িি িার্ষ িক মূল্যায়গনর 

সারসাংগেপ র্নম্নরূপ: 

 

কম িসম্পাদগনর সূচক একক 

সূচ

সকর 

মান 

লক্ষ্যমাত্রা/ 

অর্যন 

মাইগক্রাগক্রর্ডে 

সরগুগিের্র 

অথর্রটি 

সাধারি িীমা 

কগপ িাগরশন 

যীিন িীমা 

কগপ িাগরশন 

িাাংিাগদশ 

হাউস র্ির্ডাং 

ফাইন্যান্স 

কগপ িাগরশন 

ইনগভস্টগমন্ট 

কগপ িাগরশন অি 

িাাংিাগদশ 

িাাংিাগদশ 

ইনর্স্টটিউে অি 

কিার্পট্যাি 

মাগকিে 

[১.১.১] সকল িাখায় 

ই-নরর্ ব্েিাি 
% ২ 

িেিমাত্রা ৭০ ৭০ ৭০ ৭০ ৭০ ৭০ 

অযিন ০ ২৫ ৬২.৫ ৯২.৫০ ৯৫ ১০০ 

% ০% ৩৬% ৮৯% ১৩২% ১৩৬% ১৪২% 

খসড়া সকাি 
০ 

সন্তাির্নক নয় 

০ 

সন্তাির্নক নয় 
১.৯ ২ ২ ২ 

[১.১.২] ই-ফাইন্ল 

নরর্ রনষ্পরত্তকৃত 
% ১ 

িেিমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

অযিন ০ ২৫ ৬৭.৫ ৫১ ৭৫ ৯০.৫ 

% ০% ২৫% ৬৮% ৫১% ৭৫% ৯১% 

খসড়া সকাি 
০ 

সন্তাির্নক নয় 

০ 

সন্তাির্নক নয় 
.৬৩ ০ ১ ১ 

[১.২.১] ন্যযনতম 

একটি নতুন রিরর্টাল 

সসো চালুকৃত 

িার্রখ ১ 

িেিমাত্রা ১৫.০২.২০২০ ১৫.০২.২০২০ ১৫.০২.২০২০ ১৫.০২.২০২০ ১৫.০২.২০২০ ১৫.০২.২০২০ 

অযিন ১০.০২.২০২০ ১৫.০২.২০২০ ১৫.০৩.২০২০ ১৫.০২.২০২০ ১৩.০২.২০২০ ০ 

% ১০০% ১০০% ৯০% ১০০% ১০০% ০% 

খসড়া সকাি ১ ১  .৯ ১ ১ 
০ 

সন্তাির্নক নয় 

[১.৩.১] ন্যযনতম 

একটি নতুন উদ্ভােনী 

উন্যাগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

প্রকল্প চালুকৃত 

িার্রখ ১ 

িেিমাত্রা ১১.০৩.২০২০ ১১.০৩.২০২০ ১১.০৩.২০২০ ১১.০৩.২০২০ ১১.০৩.২০২০ ১১.০৩.২০২০ 

অযিন 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 সকাি 

০ 

প্রমাণক  

সন্তাির্নক নয় 

০ 

প্রমাণক  

সন্তাির্নক নয় 

০ 

সন্তাির্নক নয় 
১ 

০ 

প্রমাণক  

সন্তাির্নক নয় 

০ 

সন্তাির্নক নয় 

[১.৪.১] ন্যযনতম 

একটি সসো 

সিরর্কিণ প্রন্সস 

ম্যাপসি সিকারি 

আন্দি র্ারিকৃত 

িার্রখ ০.৫ 

িেিমাত্রা ১৫.১০.২০১৯ ১৫.১০.২০১৯ ১৫.১০.২০১৯ ১৫.১০.২০১৯ ১৫.১০.২০১৯ ১৫.১০.২০১৯ 

অযিন 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 সকাি 

০ 

প্রমাণক দারখল 

িয়রন 

০ 

প্রমাণক  

সন্তাির্নক নয় 

০ 

সন্তাির্নক নয় 
.৫ .৫ 

০ 

প্রন্সসম্যাপ 

দারখল িয়রন 

[১.৪.২] সসো 

সিরর্কিণ অরধন্ক্ষ্ন্ত্র 

োস্তোরয়ত 

িার্রখ ০.৫ 

িেিমাত্রা ১৫.০৪.২০২০ ১৫.০৪.২০২০ ১৫.০৪.২০২০ ১৫.০৪.২০২০ ১৫.০৪.২০২০ ১৫.০৪.২০২০ 

অযিন ০ ১৩.০৪.২০২০ ২১.০৫.২০২০ ০১.০১.২০২০ ১৪.১০.২০১৯ ০ 

% ০% ১০০% ৭০% ১০০% ১০০% ০% 

খসড়া সকাি 

০ 

প্রমাণক দারখল 

িয়রন 

০ 

প্রমাণক  

সন্তাির্নক নয় 

.৩৮ .৫ .৫ 
০ 

সন্তাির্নক নয় 

[১.৫.১] রপ আি এল 

আন্দি র্ারিকৃত 
% ০.৫ 

িেিমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

অযিন ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

খসড়া সকাি .৫ .৫ .৫ .৫ .৫ .৫ 

[১.৫.২] ছুটি নগদায়ন 

পত্র র্ারিকৃত 
% ০.৫ 

িেিমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

অযিন ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

খসড়া সকাি .৫ .৫ .৫ .৫ .৫ ১ 
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কম িসম্পাদগনর সূচক একক 

সূচ

সকর 

মান 

লক্ষ্যমাত্রা/ 

অর্যন 

মাইগক্রাগক্রর্ডে 

সরগুগিের্র 

অথর্রটি 

সাধারি িীমা 

কগপ িাগরশন 

যীিন িীমা 

কগপ িাগরশন 

িাাংিাগদশ 

হাউস র্ির্ডাং 

ফাইন্যান্স 

কগপ িাগরশন 

ইনগভস্টগমন্ট 

কগপ িাগরশন অি 

িাাংিাগদশ 

িাাংিাগদশ 

ইনর্স্টটিউে অি 

কিার্পট্যাি 

মাগকিে 

[১.৬.১] রনন্য়াগ 

প্রদান্নি র্ন্য রেজ্ঞরপ্ত 

র্ারিকৃত 

% ০.৫ 

িেিমাত্রা ৮০ ৮০ ৮০ ৮০ ৮০ ৮০ 

অযিন ১০০ ১০০ ২০০ ৩৮.৬৭ ১০০ ৪০.৬৫ 

% ১২৫% ১২৫% ২৫০% ৪৮% ১২৫% ৫১% 

খসড়া সকাি .৫ .৫ .৫ 
০ 

সন্তাির্নক নয় 
.৫ 

০ 

সন্তাির্নক নয় 

[১.৬.২] রনন্য়াগ 

প্রদানকৃত 
% ০.৫ 

িেিমাত্রা ৮০ ৮০ ৮০ ৮০ ৮০ ৮০ 

অযিন ০ ৮০ ০ ১৫.০২ ৭০.১৭ ১৪ 

% ০% ১০০% ০% ১৯% ৮৮% ১৮% 

খসড়া সকাি 
০ 

সন্তাির্নক নয় 
.৫ 

০ 

সন্তাির্নক নয় 

০ 

সন্তাির্নক নয় 
.৪৫ 

০ 

সন্তাির্নক নয় 

[১.৭.১] রেিাগীয় 

মামলা রনষ্পরত্তকৃত 
% ১ 

িেিমাত্রা ৫০ ৫০ ৫০ ৫০ ৫০ ৫০ 

অযিন ৫০ ১৭ ৫০ ২৫ ১০০ ১০০ 

% ১০০% ৩৪% ১০০% ৫০% ২০০% ২০০% 

খসড়া সকাি ১ 
০ 

সন্তাির্নক নয় 
১ 

০ 

সন্তাির্নক নয় 
১ ১ 

[১.৮.১] সকল 

তথ্যিালনাগাদকৃত 
% ১ 

িেিমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

অযিন ১০০ ১০০ ৯৫ ১০০ ১০০ ১০০ 

% ১০০% ১০০% ৯৫% ১০০% ১০০% ১০০% 

খসড়া সকাি ১ ১ ১ ১ ১ ১ 

[২.১.১] সিকারি 

কম যসম্পাদন 

ব্েিাপনা সাংক্রাত 

প্ররিক্ষ্ণসি অন্যান্য 

রেিন্য় প্ররিক্ষ্ণ 

আন্য়ারর্ত 

যনঘন্টা  ১ 

িেিমাত্রা ৬০ ৬০ ৬০ ৬০ ৬০ ৬০ 

অযিন ৫৩.২৫ ৩৭ ৫৯.৫৬ ৭৬.৪১ ৬৫.২০ ৬০ 

% ৮৮% ৬২% ৯৯% ১২৭% ১০৯% ১০০% 

খসড়া সকাি 
০ 

সন্তাির্নক নয় 

০ 

সন্তাির্নক নয় 

০ 

প্রমাণক  

সন্তাির্নক নয় 

০ 

প্রমাণক  

সন্তাির্নক নয় 

১ 

০ 

প্রমাণক দারখল 

িয়রন 

[২.১.২] োরি যক 

কম যসম্পাদন চ্যরক্তি 

সকল প্ররতন্েদন 

অনলাইন্ন দারখলকৃত 

সাংখ্যা ১ 

িেিমাত্রা ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ 

অযিন ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ 

% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

খসড়া সকাি ১ ১ ১ ১ ১ ১ 

[২.১.৩] এরপএ টিন্মি 

মারসক সিাি রসিাত 

োস্তোরয়ত 

% ০.৫ 

িেিমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

অযিন ১০০ ৯৫ ৯৭.৫ ১০০ ১০০ ১০০ 

% ১০০% ৯৫% ৯৮% ১০০% ১০০% ১০০% 

খসড়া সকাি 

০ 

১২ টি 

কার্ যরেেিণী 

০ 

১২ টি 

কার্ যরেেিণী 

০ 

১২ টি 

কার্ যরেেিণী 

.৫ .৫ 

০ 

১২ টি 

কার্ যরেেিণী 

[২.১.৪] মাঠ পর্ যান্য়ি 

কার্ যালন্য়ি ২০১৯-২০ 

অর্ যেছন্িি োরি যক 

কম যসম্পাদন চ্যরক্তি 

অধ যোরি যক মূল্যায়ন 

প্ররতন্েদন 

পর্ যান্লাচনান্ত 

ফলােতযক 

(feedback) 

প্রদত্ত 

িার্রখ ০.৫ 

িেিমাত্রা ৩১.০১.২০২০ ৩১.০১.২০২০ ৩১.০১.২০২০ ৩১.০১.২০২০ ৩১.০১.২০২০ ৩১.০১.২০২০ 

অযিন ৩০.০১.২০২০ ০ ০৫.০২.২০২০ ২৯.০১.২০২০ ৩০.০১.২০২০ ৩১.০১.২০২০ 

% ১০০% ০% ৯০% ১০০% ১০০% ১০০% 

খসড়া সকাি .৫ 
০ 

সন্তাির্নক নয় 
.৪৬ .৫ .৫ .৫ 

[২.২.১] র্াতীয় 

শুিাচাি 

কম যপরিকল্পনা 

োস্তোরয়ত 

% ১ 

িেিমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

অযিন ৯০.৭৫ ৯০ ১০০ ১০০ ৯৫.৮১ ৮৯.৩৩ 

% ৯১% ৯০% ১০০% ১০০% ৯৬% ৮৯% 

খসড়া সকাি .৮২ .৮ ১ ১ .৯০ .৭৯ 

[২.২.২] ২০১৮-১৯ 

অর্ য েছন্িি োরি যক 

প্ররতন্েদন 

ওন্য়েসাইন্ট প্রকারিত 

িার্রখ ১ 

িেিমাত্রা ১৫.১০.২০১৯ ১৫.১০.২০১৯ ১৫.১০.২০১৯ ১৫.১০.২০১৯ ১৫.১০.২০১৯ ১৫.১০.২০১৯ 

অযিন ৩০.০৯.২০১৯ ২১.১০.২০১৯ ১৫.১০.২০১৯ ০ ০৫.১২.২০১৯ ১৫.১০.২০১৯ 

% ১০০% ৯০% ১০০% ০% ৮০% ১০০% 

খসড়া সকাি ১ .৯৮ ১ 
০ 

সন্তাির্নক নয় 
.৮ ১ 
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কম িসম্পাদগনর সূচক একক 

সূচ

সকর 

মান 

লক্ষ্যমাত্রা/ 

অর্যন 

মাইগক্রাগক্রর্ডে 

সরগুগিের্র 

অথর্রটি 

সাধারি িীমা 

কগপ িাগরশন 

যীিন িীমা 

কগপ িাগরশন 

িাাংিাগদশ 

হাউস র্ির্ডাং 

ফাইন্যান্স 

কগপ িাগরশন 

ইনগভস্টগমন্ট 

কগপ িাগরশন অি 

িাাংিাগদশ 

িাাংিাগদশ 

ইনর্স্টটিউে অি 

কিার্পট্যাি 

মাগকিে 

[২.৩.১] রনরদ যষ্ট 

সমন্য়ি মন্ধ্য 

অরিন্র্াগ রনষ্পরত্তকৃত 

% ০.৫ 

িেিমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

অযিন ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

খসড়া সকাি .৫ .৫ .৫ .৫ .৫ .৫ 

[২.৩.২] অরিন্র্াগ 

রনষ্পরত্ত সাংক্রাত 

মারসক প্ররতন্েদন 

মন্ত্রণালন্য় দারখলকৃত 

সাংখ্যা ০.৫ 

িেিমাত্রা ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ 

অযিন ০ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ 

% ০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

খসড়া সকাি 
০ 

সন্তাির্নক নয় 
.৫ .৫ .৫ .৫ .৫ 

[২.৪.১] সসো প্রদান 

প্ররতশ্রুরত 

িালনাগাদকৃত 

% ১ 

িেিমাত্রা ৯০ ৯০ ৯০ ৯০ ৯০ ৯০ 

অযিন ৯০ ৯০ ৯০ ১০০ ৯০ ১০০ 

% ১০০% ১০০% ১০০% ১১১% ১০০% ১১১% 

খসড়া সকাি ১ ১ ১ ১ ১ ১ 

[২.৪.২] রনধ যারিত 

সমন্য় ত্রত্রমারসক 

োস্তোয়ন প্ররতন্েদন 

মন্ত্রণালন্য় দারখলকৃত 

সাংখ্যা ০.৫ 

িেিমাত্রা ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ 

অযিন ৪ ৩ ৪ ৪ ৪ ৪ 

% ১০০% ৯০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

খসড়া সকাি .৫ .৪৫ .৫ .৫ .৫ .৫ 

[২.৪.৩] 

সসোগ্রিীতান্দি 

মতামত পরিেীক্ষ্ণ 

ব্েিা চালুকৃত 

িার্রখ ০.৫ 

িেিমাত্রা ৩১.১২.২০১৯ ৩১.১২.২০১৯ ৩১.১২.২০১৯ ৩১.১২.২০১৯ ৩১.১২.২০১৯ ৩১.১২.২০১৯ 

অযিন ৩১.১২.২০১৯ ৩১.১২.২০২০ ০ ০১.০৭.২০১৯ ০১.০৭.২০১৯ ২৬.১০.২০১৯ 

% ১০০% ১০০% ০% ১০০% ১০০% ১০০% 

খসড়া সকাি .৫ .৫ 

০ 

প্রমাণক  

সন্তাির্নক নয় 

.৫ .৫ .৫ 

[৩.১.১] োন্র্ট 

োস্তোয়ন পরিকল্পনা 

প্রণীত 

িার্রখ ০.৫ 

িেিমাত্রা ১৬.০৮.২০১৯ ১৬.০৮.২০১৯ ১৬.০৮.২০১৯ ১৬.০৮.২০১৯ ১৬.০৮.২০১৯ ১৬.০৮.২০১৯ 

অযিন 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 সকাি .৫ .৫ .৪৫ .৫ .৫ .৫ 

[৩.১.২] ত্রত্রমারসক 

োন্র্ট োস্তোয়ন 

প্ররতন্েদন দারখলকৃত 

সাংখ্যা  ০.৫ 

িেিমাত্রা ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ 

অযিন ৪ ৪ ৩ ৪ ২ ৪ 

% ১০০% ১০০% ৭৫% ১০০% ০% ১০০% 

খসড়া সকাি .৫ .৫ .৪৫ .৫ .৫ .৫ 

[৩.২.১] োরি যক 

উন্নয়ন কম যসূরচ 

(এরিরপ) োস্তোরয়ত 

% ২ 

িেিমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

অযিন ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

খসড়া সকাি ২ ২ ২ ২ ২ ২ 

[৩.৩.১] রত্রপক্ষ্ীয় 

সিায় রনষ্পরত্তি র্ন্য 

সুপারিিকৃত অরিট 

আপরত্ত 

% ০.৫ 

িেিমাত্রা ৬০ ৬০ ৬০ ৬০ ৬০ ৬০ 

অযিন ০ ৪০ ৬২ ৬১.৫৪ ০ ১০০ 

% ০% ৬৭% ১০৩% ১০৩% ০% ১৬৬% 

খসড়া সকাি 
০ 

সন্তাির্নক নয় 
.৩ .৫ .৫ 

০ 

সন্তাির্নক নয় 
.৫ 

[৩.৩.২] অরিট 

আপরত্ত রনষ্পরত্তকৃত 
% ০.৫ 

িেিমাত্রা ৫০ ৫০ ৫০ ৫০ ৫০ ৫০ 

অযিন ১০০ ৬০ ৩৩ ৫০.৭৬ ০ ০ 

% ২০০% ১২০% ৬৬% ১০২% ০% ০% 

খসড়া সকাি .৫ .৫ .৩৩ .৫ 
০ 

সন্তাির্নক নয় 

০ 

সন্তাির্নক নয় 

[৩.৪.১] িােি 

সম্পরত্তি তারলকা 

িালনাগাদকৃত 

িার্রখ ০.৫ 

িেিমাত্রা ০৩.০২.২০২০ ০৩.০২.২০২০ ০৩.০২.২০২০ ০৩.০২.২০২০ ০৩.০২.২০২০ ০৩.০২.২০২০ 

অযিন 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 সকাি .৫ .৫ 

০ 

প্রমাণক  

সন্তাির্নক নয় 

.৫ .৫ .৫ 

[৩.৪.২] অিােি 

সম্পরত্তি তারলকা 

িালনাগাদকৃত 

িার্রখ ০.৫ 

িেিমাত্রা ৩.০২.২০২০ ৩.০২.২০২০ ০৩.০২.২০২০ ৩.০২.২০২০ ৩.০২.২০২০ ৩.০২.২০২০ 

অযিন 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 সকাি .৫ .৫ .৫ .৫ .৫ 

০ 

প্রমাণক দারখল 

িয়রন 
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কম িসম্পাদগনর সূচক একক 

সূচ

সকর 

মান 

লক্ষ্যমাত্রা/ 

অর্যন 

মাইগক্রাগক্রর্ডে 

সরগুগিের্র 

অথর্রটি 

সাধারি িীমা 

কগপ িাগরশন 

যীিন িীমা 

কগপ িাগরশন 

িাাংিাগদশ 

হাউস র্ির্ডাং 

ফাইন্যান্স 

কগপ িাগরশন 

ইনগভস্টগমন্ট 

কগপ িাগরশন অি 

িাাংিাগদশ 

িাাংিাগদশ 

ইনর্স্টটিউে অি 

কিার্পট্যাি 

মাগকিে 

[৩.৫.১] 

রেরসরস/রেটিরসএল-

এি ইন্টািন্নট রেল 

পরিন্িারধত 

% ১ 

িেিমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

অযিন ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

খসড়া সকাি 

০ 

প্রমাণক 

সন্তাির্নক নয় 

১ ১ ১ ১ ১ 

[৩.৫.২] সটরলন্ফান 

রেল পরিন্িারধত 
% ০.৫ 

িেিমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

অযিন ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

খসড়া সকাি 

০ 

প্রমাণক 

সন্তাির্নক নয় 

.৫ .৫ .৫ .৫ .৫ 

[৩.৫.৩] রেদুযৎ রেল 

পরিন্িারধত 
% ০.৫ 

িেিমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

অযিন ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

খসড়া সকাি 

০ 

প্রমাণক 

সন্তাির্নক নয় 

.৫ .৫ .৫ .৫ .৫ 

 

 

 

 

 


	FID-2020-11-23
	APA কার্যবিবরণী Dept. 4th Qtr_Annual_Evaluation - With Marks

