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মণালয়/িবভােগর কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Ministry/Division)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

আিথ ক িতান িবভাগ কক ািতািনক কাঠােমা শিশালীকরেণর লে িবগত ৩ (িতন) বছের ১ নন আইন, ১৬ িবিধমালা, ১১
িবধানমালা ও ৫ নীিতমালা ণয়ন করা হেয়েছ এবং ৫ আইন ও ৩ িবধানমালা সংেশাধন করা হেয়েছ। আিথ ক অ ি ির
লে এেজ াংিকং, মাবাইল াংিকং, ল াংিকং এবং িডিজটাল াংিকং কায ম বগবান করার উোগ নয়া হেয়েছ। এ সমেয়
িঁজবাজাের িবিনেয়াগ ির লে ২৬ কাািনেক আইিপও, ৬ কাািনেক রাইট ই, ৭০ কাািনেক ব ও িডেবার এবং
২০ কাািনেক ফাের শয়ার ইসহ ২৫৮ াইেভট িলিমেটড ও ১৮৩ পাবিলক িলিমেটড কাািনেক মাট ৬০,৮৫৫.১৯ কা
টাকা লধন উোলেনর অেমাদন দয়া হেয়েছ। বীমা বসার তাবধান, বীমা পিলিস াহকেদর াথ  সংরণ এবং বীমা িশের
িনয়মতািক উয়ন ও িনয়েণর লে আইিন কাঠােমা সংারসহ িবিভ উোগ হণ করা হেয়েছ। মাইোেিডট রেলটরী অথির
এর তাবধােন িবগত ৩ বছের ঋণ কায ম পিরচালনার জ ৮৪ িতানেক সনদ দান, এমআরএ’র সনদা িতােনর মােম
২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯, এবং ২০১৯-২০ (মাচ ' ২০২০ পয ) অথ বছের যথােম ১ ল ২০ হাজার ১ শত ৯১ কা টাকা, ১ ল ৪০ হাজার ৩
শত ১৭ কা টাকা, এবং ১ ল ২৮ হাজার ৪ শত ৮০ কা টাকা ঋণ িবতরণ করা হয়।

সমা এবং চােলসহ:

রামািলকানাধীন াংকসেহর অিধক পিরমাণ িণত ঋণ; াংিকং সবা বিত হৎ জনেগাী; সরকাির াংকসেহর াহকেসবার
মােনায়ন ও তি বহাের সীমাবতা; বীমা সেক জনগেণর আাহীনতা এবং শয়ারবাজাের ড পরবত িয়ািরং সেটলেমে
িবল এবং িশিত িবিনেয়াগকারীর অভাব।

ভিবৎ পিরকনা:

ভাল মােনর ঋেণর পিরমাণ ির পাশাপািশ িণত ঋেণর পিরমাণ কমােনা; চিলত াংিকং সবার পাশাপািশ আিনক িিনভর
িডিজটাল াংিকং সবা যমন: মাবাইল াংিকং, এেজ াংিকং ইতািদর মােম াংিকং সবােক জনগেণর দারেগাড়ায় পৗঁেছ দয়া;
বীমা িবষেয় াপক চার ও বীমাখােত িশিত দ জনবল ি এবং ক এেচসেহর দ িবিনেয়াগকারী ির লে দশািপ
আিথ ক িশা (Financial Literacy) কায ম বাবায়ন।

২০২০-২১ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

হাউজ িবিং ফাইা কেপ ােরশন আইন, ফাইা কাািন আইন এর খসড়া ণয়ন ও পী সয় াংক কম চাির চাকির
িবধানমালা ণয়ন এবং কম সংান াংক কম চাির চাকির িবধানমালা ণয়ন;
বীমা িবষয়ক ৪ িবিধমালা/িবধানমালা জাির এবং বীমা খােতর সােথ সংি ১২৫০ জনেক িশণ দান;
রাের  সরকাির  ও  বসরকাির  াংকসেহর  মােম  ২৫  হাজার  কা  টাকা  িষঋণ  ও  ১৯৫  হাজার  কা  টাকা  এসএমই  ঋণ
িবতরণ এবং ৫০ হাজার  'বব বঋণ' িবতরণ;
আিথ ক অ ি ি ও এেজ াংিকং কায ম সসারেণর মােম ৬০ ল নন াহক সংা ি;
ঋণ িতানসেহর মােম ১৬৫ হাজার কা টাকা ঋণ িবতরেণর কায ম বাবায়ন;
দশাপী ফাইািয়াল িলটােরিস ও িশণ কায ম বাবায়ন এবং িঁজবাজােরর সােথ সৃ ৪৫০০ জনেক িশণ দান;
২০২০-২১ অথ বছেরর মে 'বব িশা বীমা' চাকরণ;
২৩৪ ল নারীেক ঋণ দান এবং নারী উোােদর মে ৮০০ কা টাকা এসএমই ঋণ িবতরণ;
িডিজটাল বাংলােদশ িবিনম ােণ কাশেলস ানেজকশন সসারেণর লে ইারেনট াংিকং এ ৫০ ল নন াহক সংা ি।
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সকশন ১
মণালয়/িবভােগর পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

দ, অ িলক ও শিশালী আিথ ক বাজার ও সবা।

১.২ অিভল (Mission)
নীিতগত ও ািতািনক কাঠােমা শিশালী করার মােম আিথ ক বাজার ও সবা বার মােনায়ন।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

১. ািতািনক কাঠােমা শিশালীকরণ
২. আিথ ক িতানসেহর পশাদাির এবং আিথ ক অ ি ি
৩. িঁজবাজােরর কায কািরতা িকরণ
৪. বীমা খােত অ ি ি ও লা সংহতকরণ
৫. িনয়িত ঋণ কায ম সসারণ ও পিরচালনায় সহায়তা জারদার

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. দািরক কম কাে তা ি ও জবাবিদিহ িনিতকরণ
২. কম সাদেন গিতশীলতা আনয়ন ও সবার মান ি
৩. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. কায পিত, কম পিরেবশ ও সবার মােনায়ন;
২. ািতািনক কাঠােমা শিশালীকরেণর মােম আিথ ক বাজার ও িতান উয়ন;
৩. আিথ ক খােতর িনয়ক িতানসেহর কােজর সময় সাধন;
৪. রা মািলকানাধীন াংক ও আিথ ক িতােনর কায েমর সামিক পিরবীণ ও ায়ণ;
৫. ‘বব বঋণ’ সসারণ এবং মাবাইল াংিকং, ইারেনট াংিকং ও এেজ াংিকং কায ম ির মােম
াংিকং সবা সসারেণ সহায়তা;
৬. িঁজবাজাের নন াডা চলেনর মােম বাজার সসারণ ও শয়ার বাজাের শাসন িতা;
৭. 'বব িশা বীমা' বাবায়ন, বীমা দাবী িনির হার ি এবং বীমা িবষেয় িশণ দান কায ম পিরচালনা;
৮. ঋণ কায ম সসারেণর মােম আকম সংান ি ও দাির িবেমাচন;
৯. নারী উোােদর মে এসএমই ঋণ িবতরণ এবং নারীেদর মে ঋণ িবতরণ কায ম পিরচালনা;
১০. কাশেলস ানেজকশন ি এবং িডিজটাল াংিকং কায ম সসারেণ সহায়তা;
১১. াংেকর মােম সামািজক িনরাপার িবধা দান কায ম পিরচালনা।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা
২০২০-২১

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর
নাম

উপা
২০২১-২০২২ ২০২২-২০২৩

াংিকং খােত অ ি ি ও
িণত ঋেণর সহনীয় মাা

াংিকং খােত া বয় জনগেণর
অংশহেণর হার (মিত)

% ৮২ ৮৩ ৮৪ ৮৫ ৮৬ বাংলােদশ াংক বাংলােদশ াংক

রা মািলকানাধীন বািণিজক াংকসেহর
িণত ঋেণর হার াসকরণ (মিত)

% ৩১.৫৮ ২২.৭৩ ২৫ ২৬ ২৭ বাংলােদশ াংক বাংলােদশ াংক

অিধকতর কায কর িঁজবাজার
িবাজাের তািলকা কাািন ির
হার (মিত)

% ৪ ৪.৫ ৪.৭৫ ৫ ৫.২৫
বাংলােদশ িসিকউিরজ অা
এেচ কিমশন

বাংলােদশ িসিকউিরজ
অা এেচ কিমশন

বীমা খােত অ ি ি ও াপক
জনসেচতনতা

বীমা পিলিস াহক সংা ির হার
(মিত)

% ২.২১ ১.১৫ ২.২৫ ২.৫০ ২.৭৫ বীমা উয়ন ও িনয়ণ কপ
বীমা উয়ন ও িনয়ণ
কপ

িবধােভাগী দির জনেগাীর উত
জীবনমান

এমএফআই সদেদর সেয়র ির হার
(মিত)

% ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ মাইোেিডট রেলটরী অথির
মাইোেিডট রেলটরী
অথির

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক গণনা পিত একক

কম সাদন
চেকর মান

ত অজন
২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত

মােনর িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[১] ািতািনক
কাঠােমা
শিশালীকরণ

২০

[১.১] হাউস িবিং ফাইনা
কেপ ােরশন আইন, ২০২০ এর ড়া
খসড়া ণয়ন।

[১.১.১] মিসভায় ড়া
অেমাদেনর জ িরত

তািরখ তািরখ ৩ ৩০.০৪.২১ ১৫.০৫.২১ ৩১.০৫.২১ ১৫.০৬.২১ ৩০.০৬.২১

[১.২] পী সয় াংক কম চাির
চাকির িবধানমালা ণয়ন

[১.২.১] জনশাসন মণালেয়র
িনেয়াগ িবিধ পরীণ সংা
উপকিমর িনকট িরত

তািরখ তািরখ ৩ ৩০.০৪.২১ ১৫.০৫.২১ ৩১.০৫.২১ ১৫.০৬.২১ ৩০.০৬.২১

[১.৩] ফাইা কাািন আইন
ণয়ন

[১.৩.১] মিসভায় নীিতগত
অেমাদেনর জ িরত

তািরখ তািরখ ২ ৩০.০৫.২১ ০৬.০৬.২১ ১৩.০৬.২১ ২০.০৬.২১ ৩০.০৬.২১

[১.৪] এােসট ােনজেম
কেপ ােরশন আইন ণয়ন

[১.৪.১] জনশাসন মণালেয়র
বাংলা ভাষা বাবায়ন কাষ
(বাবােকা) এ মতামেতর জ
িরত

তািরখ তািরখ ৩ ৩০.০৪.২১ ১৫.০৫.২১ ৩১.০৫.২১ ১৫.০৬.২১ ৩০.০৬.২১

[১.৫] াংক কাািন আইন
সংেশাধন

[১.৫.১] জনশাসন মণালেয়র
বাংলা ভাষা বাবায়ন কাষ
(বাবােকা) এ মতামেতর জ
িরত

তািরখ তািরখ ২ ৩০.০৪.২১ ১৫.০৫.২১ ৩১.০৫.২১ ১৫.০৬.২১ ৩০.০৬.২১

[১.৬] কম সংান াংক কম চাির
চাকির িবধানমালা ণয়ন

[১.৬.১] শাসিনক উয়ন
সংা সিচব কিমেত িরত

তািরখ তািরখ ১ ৩০.০৫.২১ ০৬.০৬.২১ ১৩.০৬.২১ ২০.০৬.২১ ৩০.০৬.২১

[১.৭] বীমা িবষয়ক িবিধমালা/
িবধানমালা ণয়ন

[১.৭.১] ভং এর জ
লিজসেলভ ও সংসদ িবষয়ক
িবভােগ িরত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ৪ ৩ ২ ১

[১.৭.২] গেজেট কািশত সমি সংা ২ ৪ ৩ ৪ ৩ ২ ১

[১.৮] িবভাগ কক িণত ঋণ
আদায় কায ম তাবধান

[১.৮.১] িবভােগ আেয়ািজত
সভার সংা

সমি সংা ২ ৬ ৮ ৪ ৩ ২ ১ ৪ ৪

[২] আিথ ক
িতানসেহর
পশাদাির এবং
আিথ ক অ ি
ি

১৯
[২.১] রা মািলকানাধীন বািণিজক
াংকসেহর িণত ঋণ াসকরণ

[২.১.১] িণত ঋেণর
পিরমাণ

মিত কা টাকা ২ ৫৫১০৯.৬৮ ৪২৩৯৬.০২ ৪০০০০ ৪১০০০ ৪২০০০ ৪৩০০০ ৪৪০০০ ৩৯০০০ ৩৮০০০



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, আগ ২৫, ২০২০ ১৬:৩৮ া: ৯ ণ তািরখ: হিতবার, সের ০৩, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক গণনা পিত একক

কম সাদন
চেকর মান

ত অজন
২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত

মােনর িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[২.১.২] িণত ঋণ হেত
নগদ আদায়

সমি কা টাকা ২ ২৫৬৩.২৬ ১৮৪৪.১০ ১৬০০ ১৫৫০ ১৫০০ ১৪৫০ ১৪০০ ১৭০০ ১৭৫০

[২.২] াংেকর মােম ঋণ িবতরণ
ও আদায় কায ম তাবধান

[২.২.১] িবতরণত িষঋণ সমি
হাজার
কা টাকা

২ ২৩.৬২ ২৩ ২৪ ২৩.৫ ২৩ ২২.৫ ২২ ২৫ ২৫.৫

[২.২.২] িবতরণত বব
বঋণ

সমি সংা ২ ৫০০০০ ৪৫০০০ ৪০০০০ ৩৫০০০ ৩০০০০ ৫৫০০০ ৬০০০০

[২.২.৩] িবতরণত এসএমই
ঋণ

সমি
হাজার
কা টাকা

২ ১৬১.৯৮ ১৬৯ ১৭০ ১৬৯ ১৬৮ ১৬৭ ১৬৬ ১৭১ ১৭২

[২.২.৪] আদায়ত এসএমই
ঋণ

সমি
হাজার
কা টাকা

২ ১০৯.৮২ ১৪১ ১৪২ ১৪১.৫ ১৪১ ১৪০.৫ ১৪০ ১৪২ ১৪৩

[২.৩] নারী উোােদর মে
এসএমই ঋণ িবতরণ কায ম
তাবধান

[২.৩.১] নন এসএমই নারী
উোার সংা

সমি সংা ২ ১০৮৩৯ ১৬৩৮৭ ৮০১৮ ৭৯৫০ ৭৯০০ ৭৮৫০ ৭৮০০ ৮২০০ ৮৩০০

[২.৩.২] িবতরণত এসএমই
ঋণ

সমি কা টাকা ১ ৮৬৭ ৮১৭ ৮০০ ৭৯০ ৭৮০ ৭৭০ ৭৬০ ৮২০ ৮৩০

[২.৪] এেজ াংিকং কায ম
সসারণ

[২.৪.১] নন াহক সংা সমি
সংা
(হাজার)

২ ১৬৩৯ ৪১০৭ ৫০০০ ৪৭৫০ ৪৫০০ ৪২৫০ ৪০০০ ৫৫০০ ৬০০০

[২.৫] াংেকর মােম সামািজক
িনরাপার িবধা দান

[২.৫.১] িবধা হণকারীর
সংা

সমি
সংা
(হাজার)

২ ১০১২৪ ২১৩৭৮ ১০৬০০ ১০৫০০ ১০৪০০ ১০৩০০ ১০২০০ ১০৭০০ ১০৮০০

[৩] িঁজবাজােরর
কায কািরতা
িকরণ

১৫
[৩.১] দশাপী ফাইািয়াল
িলটােরিস ও িবিনেয়াগকারীগেণর
িশণ দান

[৩.১.১] কায েম
অংশহণকারী

সমি সংা ৩ ১৩০০০ ৬৮৬৮ ৪৫০০ ৪৪০০ ৪৩০০ ৪২০০ ৪১০০ ৪৭০০ ৫০০০

[৩.২] লধন উোলেনর লে
আইিপও/ আরিপও/রাইট/ ডট
িসিকউিরজ ইকরণ

[৩.২.১] আইিপও/ আরিপও/
রাইট/ডট িসিকউিরজ
ইত

সমি সংা ৩ ২০ ২০ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১১ ১২

[৩.৩] পা ােয়ট িডোমা ইন
কািপটাল মােকট িবষয়ক িশণ

[৩.৩.১] আেয়ািজত াাম সমি সংা ৩ ৩ ৩ ৩ ২ ১ ৩ ৩

[৩.৪] সা িফেকট কাস  অন
কািপটাল মােকট

[৩.৪.১] আেয়ািজত াাম সমি সংা ৩ ১৮ ১৮ ২০ ১৯ ১৮ ১৭ ১৬ ২১ ২২

[৩.৫] িবভাগ কক িঁজবাজার
কায ম তাবধান

[৩.৫.১] িবভােগ আেয়ািজত
সভার সংা

সমি সংা ৩ ৪ ৪ ৪ ৩ ২ ১ ৪ ৪



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, আগ ২৫, ২০২০ ১৬:৩৮ া: ১০ ণ তািরখ: হিতবার, সের ০৩, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক গণনা পিত একক

কম সাদন
চেকর মান

ত অজন
২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত

মােনর িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৪] বীমা খােত
অ ি ি ও
লা
সংহতকরণ

১১

[৪.১] 'বব িশা বীমা' বাবায়ন
[৪.১.১] 'বব িশা বীমা'
চাকরণ

তািরখ তািরখ ৩ ২৯.০৪.২১ ১৬.০৫.২১ ৩১.০৫.২১ ১৫.০৬.২১ ৩০.০৬.২১

[৪.২] বীমা িবষেয় িশণ দান [৪.২.১] িশিত জনবল সমি সংা ৩ ১১০০ ১২০০ ১২৫০ ১২০০ ১১৫০ ১১০০ ১০৫০ ১৩০০ ১৩৫০

[৪.৩] বীমা িবষেয় জনসেচতনতা ি
[৪.৩.১] আেয়ািজত ওয়াকশপ/
সিমনার

সমি সংা ৩ ১২ ১০ ১১ ১০ ৯ ৮ ৭ ১১ ১২

[৪.৪] বীমা দাবী িনির হার ি [৪.৪.১] িনিত দািবর হার মিত % ২ ৬৮.০৪ ৭০ ৬৯.৫ ৬৯ ৬৮.৫ ৬৮ ৭১ ৭২

[৫] িনয়িত
ঋণ কায ম
সসারণ ও
পিরচালনায়
সহায়তা জারদার

১০
[৫.১] ঋণ িবতরণ ও আদায়
কায ম তাবধান

[৫.১.১] িবতরণত ঋণ সমি
হাজার
কা টাকা

৩ ১৪০ ১২৮.৪৮ ১৬৫ ১৬০ ১৫০ ১৪৫ ১৪৩ ১৭০ ১৭৫

[৫.১.২] আদায়ত ঋণ সমি
হাজার
কা টাকা

৩ ১৩৩ ১২২.০৮ ১৫১ ১৪৫ ১৪০ ১৩৫ ১৪০ ১৬৫ ১৭৫

[৫.২] এমএফআই িবধােভাগীেদর
সংা ি

[৫.২.১] িবধােভাগীর সংা সমি
সংা
(ল)

২ ৩১০ ৩১৪ ৩২০ ৩১৮ ৩১৬ ৩১৪ ৩১২ ৩২৫ ৩৩০

[৫.৩] নারীেদর মে ঋণ িবতরণ
কায ম তাবধান

[৫.৩.১] ঋণ হণকারী
নারীর সংা

সমি
সংা
(ল)

২ ২৩৩.১৩ ২৩৪ ২৩৩ ২৩২ ২৩১ ২৩০ ২৩৫ ২৪০



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, আগ ২৫, ২০২০ ১৬:৩৮ া: ১১ ণ তািরখ: হিতবার, সের ০৩, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত অজন
২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] দািরক
কম কাে
তা ি
ও জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[১.১] বািষ ক
কম সাদন ি
(এিপএ) বাবায়ন

[১.১.১] এিপএ েমর
মািসক সভা অিত

সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১১

[১.১.২] এিপএ’র
সকল মািসক
িতেবদন
ওেয়বসাইেট
কািশত

সমি সংা ১ ৪ ৪ ৪

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

[১.২.১] মতিবিনময়
সভা অিত

সমি সংা ২ ৪ ৪ ৪ ৩

[১.৩] অিভেযাগ
িতকার বা িবষেয়
সবাহীতা
/অংশীজনেদর
অবিহতকরণ

[১.৩.১] অবিহতকরণ
সভা আেয়ািজত

সমি সংা ১ ৪ ৪ ৪ ৩ ২

[১.৪] সবা দান
িতিত িবষেয়
সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[১.৪.১] অবিহতকরণ
সভা আেয়ািজত

সমি সংা ২ ৪ ৪ ৪ ৩ ২

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

[১.৫.১] মািসক
িতেবদন িরত

সমি সংা ২ ৪ ৪ ৪ ৩
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত অজন
২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২]
কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

৯

[২.১] ই-নিথ বাবায়ন
[২.১.১] ই-নিথেত
নাট িনিত

গড় % ২ ৯১ ৯১.৮৬ ৮০ ৭০ ৬০

[২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[২.২.১] এক নন
িডিজটাল সবা
চাত

তািরখ তািরখ ২ ১০-০৩-২০১৯ ১২-০২-২০২০ ১৫.০২.২১ ১৫.০৩.২১ ১৫.০৪.২১ ১৫.০৫.২১

[২.৩] সবা
সহিজকরণ

[২.৩.১] এক নন
সহিজত সবা
অিধেে
বাবািয়ত

তািরখ তািরখ ১ ০৪-০৩-২০২০ ২৫.০২.২১ ২৫.০৩.২১ ২৫.০৪.২১ ২৫.০৫.২১

[২.৪] কম চারীেদর
িশণ দান

[২.৪.১] েতক
কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

সমি জনঘা ২ ৫২ ৫০ ৪০ ৩০ ২০

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

সমি জনঘা ১ ৫ ৪

[২.৫] এিপএ
বাবায়েন েনাদনা
দান

[২.৫.১] নতম
এক আওতাধীন
দর-সংা/ একজন
কম চারীেক এিপএ
বাবায়েনর জ
েনাদনা দানত

সমি সংা ১ ১
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত অজন
২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] আিথ ক
ও সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[৩.১] বাািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[৩.১.১] য়
পিরকনা অযায়ী
য় সািদত

সমি % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.২] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ)
বাবায়ন

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

মিত % ২ ৭৪ ৫০.৫০ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.২.২] ক
বাবায়ন সংা
আইএমইিড’র
পািরশ বাবািয়ত

মিত % ১ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর
উয়ন

[৩.৩.১]
িপীয়/িপীয়
সভায় উপািপত
অিডট আপি

মিত % ১ ১০০ ১০০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[৩.৩.২] অিডট
আপি িনিত

মিত % ১ ১০০ ১০০ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫

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

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ িবএসইিস বাংলােদশ িসিকউিরজ অা এেচ কিমশন

২ এমএফআই মাইো ফাইা ইনিউট

৩ IPO Initial public offering

৪ RPO Repeat Public Offering

৫ বীউিনক বীমা উয়ন ও িনয়ণ কপ

৬ এমআরএ মাইোেিডট রেলটরী অথির

৭ িবআইিসএম বাংলােদশ ইনিউট অব কািপটাল মােকট

৮ িবআইএ বাংলােদশ ইনের একােডিম
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সংেযাজনী- ২: কম সাদন চেকর বাবায়নকারী এবং পিরমাপ পিত

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা,

শাখা
দ মাণক উপা 

[১.১] হাউস িবিং ফাইনা কেপ ােরশন
আইন, ২০২০ এর ড়া খসড়া ণয়ন।

[১.১.১] মিসভায় ড়া
অেমাদেনর জ িরত

আগামী ৩০-০৪-২০২১ তািরেখর মে হাউজ িবিং
ফাইা কেপ ােরশন আইন, ২০২০ মিসভায় ড়া
অেমাদেনর জ রণ

িবেশষািয়ত াংক অিবভাগ, িবেশষািয়ত
াংক অিধশাখা, িবেশষািয়ত াংক-২ শাখা

িরত পের কিপ
িবেশষািয়ত াংক
শাখার প

[১.২] পী সয় াংক কম চাির চাকির
িবধানমালা ণয়ন

[১.২.১] জনশাসন মণালেয়র
িনেয়াগ িবিধ পরীণ সংা
উপকিমর িনকট িরত

আগামী ৩০-০৪-২০২১ তািরেখর মে জনশাসন
মণালেয়র িনেয়াগ িবিধ পরীণ সংা উপকিমর
িনকট রণ

িবেশষািয়ত াংক অিবভাগ, িবেশষািয়ত
াংক অিধশাখা, িবেশষািয়ত াংক-২ শাখা

িরত পের কিপ
িবেশষািয়ত াংক
শাখার প

[১.৩] ফাইা কাািন আইন ণয়ন
[১.৩.১] মিসভায় নীিতগত
অেমাদেনর জ িরত

আগামী ৩০-০৫-২০২১ তািরেখর মে ফাইা
কাািন আইন মিসভায় নীিতগত অেমাদেনর
জ রণ

কীয় াংক অিবভাগ, কীয় াংক
অিধশাখা, কীয় াংক শাখা

িরত পের কিপ
কীয় াংক শাখার
প

[১.৪] এােসট ােনজেম কেপ ােরশন
আইন ণয়ন

[১.৪.১] জনশাসন মণালেয়র
বাংলা ভাষা বাবায়ন কাষ
(বাবােকা) এ মতামেতর জ
িরত

আগামী ৩০-০৪-২০২১ তািরেখর মে এােসট
ােনজেম কেপ ােরশন আইন জনশাসন
মণালেয়র বাংলা ভাষা বাবায়ন কাষ (বাবােকা) এ
মতামেতর জ রণ

বািণিজক াংক অিবভাগ, বািণিজক াংক
অিধশাখা, বািণিজক াংক শাখা

িরত পের কিপ
বািণিজক াংক শাখার
প

[১.৫] াংক কাািন আইন সংেশাধন

[১.৫.১] জনশাসন মণালেয়র
বাংলা ভাষা বাবায়ন কাষ
(বাবােকা) এ মতামেতর জ
িরত

আগামী ৩০-০৪-২০২১ তািরেখর মে এােসট
ােনজেম কেপ ােরশন আইন জনশাসন
মণালেয়র বাংলা ভাষা বাবায়ন কাষ (বাবােকা) এ
মতামেতর জ রণ

কীয় াংক অিবভাগ, কীয় াংক
অিধশাখা, কীয় াংক শাখা

িরত পের কিপ
কীয় াংক শাখার
প

[১.৬] কম সংান াংক কম চাির
চাকির িবধানমালা ণয়ন

[১.৬.১] শাসিনক উয়ন সংা
সিচব কিমেত িরত

আগামী ৩০-০৫-২০২১ তািরেখর মে কম সংান
াংক কম চাির চাকির িবধানমালা শাসিনক উয়ন
সংা সিচব কিমেত রণ

িবেশষািয়ত াংক অিবভাগ, িবেশষািয়ত
াংক অিধশাখা, িবেশষািয়ত াংক-১ শাখা

িরত পের কিপ
িবেশষািয়ত াংক
শাখার প

[১.৭] বীমা িবষয়ক িবিধমালা/
িবধানমালা ণয়ন

[১.৭.১] ভং এর জ
লিজসেলভ ও সংসদ িবষয়ক
িবভােগ িরত

বীমা িবষয়ক ৪  িবিধমালা/ িবধানমালা ভং এর
জ লিজসেলভ ও সংসদ িবষয়ক িবভােগ রণ

বীমা অিবভাগ, বীমা অিধশাখা, বীমা শাখা িরত পের কিপ বীমা শাখার প

[১.৭.২] গেজেট কািশত
বীমা িবষয়ক ৪  িবিধমালা/ িবধানমালা গেজেট
কাশ

বীমা অিবভাগ, বীমা অিধশাখা, বীমা শাখা গেজেটর কিপ বীমা শাখার প

[১.৮] িবভাগ কক িণত ঋণ আদায়
কায ম তাবধান

[১.৮.১] িবভােগ আেয়ািজত সভার
সংা

িণত ঋণ আদায় কায ম তাবধােনর লে
িবভাগ কক ৪  সভার আেয়াজন

কীয় াংক অিবভাগ, কীয় াংক
অিধশাখা, কীয় াংক শাখা

সভার কায িববরণী
কীয় াংক শাখার
প
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা,

শাখা
দ মাণক উপা 

[২.১] রা মািলকানাধীন বািণিজক
াংকসেহর িণত ঋণ াসকরণ

[২.১.১] িণত ঋেণর পিরমাণ
রা মািলকানাধীন বািণিজক াংকসেহর িণত
ঋণ ৪০০০০ কা টাকায় াসকরণ

বািণিজক াংক অিবভাগ, বািণিজক াংক
অিধশাখা, বািণিজক াংক শাখা

রা মািলকানাধীন
বািণিজক াংকসেহর
িতেবদন

বািণিজক াংক শাখার
প

[২.১] রা মািলকানাধীন বািণিজক
াংকসেহর িণত ঋণ াসকরণ

[২.১.২] িণত ঋণ হেত নগদ
আদায়

রা মািলকানাধীন বািণিজক াংকসেহর িণত
ঋণ হেত ১৬০০ কা টাকা নগদ আদায়

বািণিজক াংক অিবভাগ, বািণিজক াংক
অিধশাখা, বািণিজক াংক শাখা

রা মািলকানাধীন
বািণিজক াংকসেহর
িতেবদন

বািণিজক াংক শাখার
প

[২.২] াংেকর মােম ঋণ িবতরণ ও
আদায় কায ম তাবধান

[২.২.১] িবতরণত িষঋণ ২৫ হাজার কা টাকা িষঋণ িবতরণ
কীয় াংক অিবভাগ, কীয় াংক
অিধশাখা, কীয় াংক শাখা

বাংলােদশ াংক এর
িতেবদন

কীয় াংক শাখার
প

[২.২.২] িবতরণত বব
বঋণ

৫০০০০  বব বঋণ িবতরণ
িবেশষািয়ত াংক অিবভাগ, িবেশষািয়ত
াংক অিধশাখা, িবেশষািয়ত াংক-১ শাখা

কম সংান াংক এর
িতেবদন

িবেশষািয়ত াংক
শাখার প

[২.২.৩] িবতরণত এসএমই ঋণ ১৮০ হাজার কা টাকা এসএমই ঋণ িবতরণ
কীয় াংক অিবভাগ, কীয় াংক
অিধশাখা, কীয় াংক শাখা

বাংলােদশ াংক এর
িতেবদন

কীয় াংক শাখার
প

[২.২.৪] আদায়ত এসএমই ঋণ ১৯৫ হাজার কা টাকা এসএমই ঋণ আদায়
কীয় াংক অিবভাগ, কীয় াংক
অিধশাখা, কীয় াংক শাখা

বাংলােদশ াংক এর
িতেবদন

বাংলােদশ াংক এর
িতেবদন কীয়
াংক শাখার প

[২.৩] নারী উোােদর মে এসএমই
ঋণ িবতরণ কায ম তাবধান

[২.৩.১] নন এসএমই নারী
উোার সংা

৮০১৮ জন নন এসএমই নারী উো
কীয় াংক অিবভাগ, কীয় াংক
অিধশাখা, কীয় াংক শাখা

বাংলােদশ াংক এর
িতেবদন

কীয় াংক শাখার
প

[২.৩.২] িবতরণত এসএমই ঋণ
নারী উোােদর মে ৮০০ কা টাকা এসএমই
ঋণ িবতরণ

কীয় াংক অিবভাগ, কীয় াংক
অিধশাখা, কীয় াংক শাখা

বাংলােদশ াংক এর
িতেবদন

কীয় াংক শাখার
প

[২.৪] এেজ াংিকং কায ম
সসারণ

[২.৪.১] নন াহক সংা
এেজ াংিকং সসারেণ ৬০ হাজার নন াহক
সংা ি

কীয় াংক অিবভাগ, কীয় াংক
অিধশাখা, কীয় াংক শাখা

বাংলােদশ াংক এর
িতেবদন

কীয় াংক শাখার
প

[২.৫] াংেকর মােম সামািজক
িনরাপার িবধা দান

[২.৫.১] িবধা হণকারীর সংা
াংেকর মােম ১০৬০০ হাজার সামািজক
িনরাপার িবধা হণকারী

কীয় াংক অিবভাগ, কীয় াংক
অিধশাখা, কীয় াংক শাখা

বাংলােদশ াংক এর
িতেবদন

কীয় াংক শাখার
প

[৩.১] দশাপী ফাইািয়াল
িলটােরিস ও িবিনেয়াগকারীগেণর
িশণ দান

[৩.১.১] কায েম অংশহণকারী
৪৫০০ জন িবিনেয়াগকারীগেণর দশাপী
ফাইািয়াল িলটােরিস ও িশণ কায েম
অংশহণ

িবএসইিস অিবভাগ, িবএসইিস অিধশাখা,
িবএসইিস শাখা

িবএসইিস এর িতেবদন িবএসইিস শাখার প

[৩.২] লধন উোলেনর লে
আইিপও/ আরিপও/রাইট/ ডট
িসিকউিরজ ইকরণ

[৩.২.১] আইিপও/ আরিপও/
রাইট/ডট িসিকউিরজ ইত

লধন উোলেনর লে ১০  আইিপও/
আরিপও/রাইট/ ডট িসিকউিরজ ইকরণ

িবএসইিস অিবভাগ, িবএসইিস অিধশাখা,
িবএসইিস শাখা

িবএসইিস এর িতেবদন িবএসইিস শাখার প



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, আগ ২৫, ২০২০ ১৬:৩৮ া: ১৮ ণ তািরখ: হিতবার, সের ০৩, ২০২০

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা,

শাখা
দ মাণক উপা 

[৩.৩] পা ােয়ট িডোমা ইন
কািপটাল মােকট িবষয়ক িশণ

[৩.৩.১] আেয়ািজত াাম
পা ােয়ট িডোমা ইন কািপটাল মােকট
িবষয়ক ৩  াাম আেয়াজন

িবএসইিস অিবভাগ, িবআইিসএম অিধশাখা,
িবআইিসএম শাখা

িবআইিসএম এর
িতেবদন

িবআইিসএম শাখার প

[৩.৪] সা িফেকট কাস  অন কািপটাল
মােকট

[৩.৪.১] আেয়ািজত াাম
সা িফেকট কাস  অন কািপটাল মােকট িবষয়ক ২০
 াাম আেয়াজন

িবএসইিস অিবভাগ, িবআইিসএম অিধশাখা,
িবআইিসএম শাখা

িবআইিসএম এর
িতেবদন

িবআইিসএম শাখার প

[৩.৫] িবভাগ কক িঁজবাজার
কায ম তাবধান

[৩.৫.১] িবভােগ আেয়ািজত সভার
সংা

িঁজবাজার অিবভাগ কক আেয়ািজত সভার সংা
৪ 

িজবাজার অিবভাগ, (িবএসইিস ও
িবআইিসএম ,এেচ ও আইিসিব শাখা)

সভার কায িববরণী

িবএসইিস ও
িবআইিসএম শাখা,
এেচ ও আইিসিব
শাখার প

[৪.১] 'বব িশা বীমা' বাবায়ন
[৪.১.১] 'বব িশা বীমা'
চাকরণ

আগামী ২৯-০৪-২০২১ তািরেখর মে 'বব িশা
বীমা' চাকরণ

বীমা অিবভাগ, বীমা অিধশাখা, বীমা শাখা বীউিনক এর িতেবদন বীমা শাখার প

[৪.২] বীমা িবষেয় িশণ দান [৪.২.১] িশিত জনবল বীমা িবষেয় ১২৫০ জন ক িশণ দান বীমা অিবভাগ, বীমা অিধশাখা, বীমা শাখা িবআইএ এর িতেবদন বীমা শাখার প

[৪.৩] বীমা িবষেয় জনসেচতনতা ি
[৪.৩.১] আেয়ািজত ওয়াকশপ/
সিমনার

বীমা িবষেয় ০৮  ওয়াকশপ/সিমনার আেয়াজন বীমা অিবভাগ, বীমা অিধশাখা, বীমা শাখা বীউিনক এর িতেবদন বীমা শাখার প

[৪.৪] বীমা দাবী িনির হার ি [৪.৪.১] িনিত দািবর হার ৭৮% বীমা দাবী িনি বীমা অিবভাগ, বীমা অিধশাখা, বীমা শাখা বীউিনক এর িতেবদন বীমা শাখার প

[৫.১] ঋণ িবতরণ ও আদায় কায ম
তাবধান

[৫.১.১] িবতরণত ঋণ ১৬৫ হাজার কা টাকা ঋণ িবতরণ
ঋণ ও এমআরএ অিবভাগ, এমআরএ
অিধশাখা, এমআরএ শাখা

এমআরএ এর িতেবদন এমআরএ শাখার প

[৫.১.২] আদায়ত ঋণ ১৫১ হাজার কা টাকা আদায়েযা ঋণ হেত আদায়
ঋণ ও এমআরএ অিবভাগ, এমআরএ
অিধশাখা, এমআরএ শাখা

এমআরএ এর িতেবন এমআরএ শাখার প

[৫.২] এমএফআই িবধােভাগীেদর
সংা ি

[৫.২.১] িবধােভাগীর সংা ৩২০ ল জন এমএফআই িবধােভাগী
ঋণ ও এমআরএ অিবভাগ, এমআরএ
অিধশাখা, এমআরএ শাখা

এমআরএ এর িতেবদন এমআরএ শাখার প

[৫.৩] নারীেদর মে ঋণ িবতরণ
কায ম তাবধান

[৫.৩.১] ঋণ হণকারী নারীর
সংা

২৩৪ ল জন নারীর মােঝ ঋণ িবতরণ
ঋণ ও এমআরএ অিবভাগ, এমআরএ
অিধশাখা, এমআরএ শাখা

এমআরএ এর িতেবদন এমআরএ শাখার প
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সংেযাজনী ৩: অ মণালয়/িবভাগ/দর/সংা/মাঠ পয ােয়র কায ালয় এর িনকট িনিদ  কম সাদন চািহদাসহ

িতােনর ধরণ িতােনর নাম কম সাদন চক উ িতােনর িনকট চািহদা/তাশা চািহদা/তাশার যৗিকতা তাশা রণ না হেল সা ভাব


