
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, ফয়াির ০৯, ২০২৩

রাজশাহী িষ উয়ন াংক

মািসক অজন িতেবদন

২০২২-২৩ (অোবর - িডেসর)



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, ফয়াির ০৯, ২০২৩

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১
িষর উয়েন ঋণ
সহায়তা;

২৫

[১.১] শ ঋণ িবতরণ [১.১.১] িবতরণত শ ঋণ
কা
টাকা

৭ ১০৫০ ৯৫০ ৮৭৫ ৮১৬ ৮০০ ৫৩৫.৬

[১.২]  উৎপাদন ও াণী
সদ খােত ঋণ িবতরণ

[১.২.১] িবতরণত  ও
াণীসদ ঋণ

কা
টাকা

৫ ২৫০ ২৪৫ ২৪০ ২৩৫ ২৩২ ১১৬.২৫

[১.৩] িচংড়ী ও মৎ চাষ খােত
ঋণ িবতরণ

[১.৩.১] িবতরণত িচংিড় ও
মৎ চাষ ঋণ

কা
টাকা

৪ ১১০ ১০৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৩৬.১৩

[১.৪] এসএমই খােত ঋণ িবতরণ [১.৪.১] িবতরণত এসএমই ঋণ
কা
টাকা

৪ ৪৩০ ৪২৮ ৪২৬ ৪২৪ ৪২৩ ২০৮.৪৯

[১.৫] ১০ টাকার ষক িহসােবর
মােম ঋণ দান

[১.৫.১] ১০ টাকার ষক িহসােব
িবতরণত ঋণ

কা
টাকা

২ ৭ ৬ ২.৬৭

[১.৬] নারী উোােদর ঋণ
[১.৬.১] নারী উোােদর মােঝ
মাট িবতরণত ঋণ

কা
টাকা

১ ৪০ ৩৬ ৩২ ২৮ ২৬ ৪১.২১

[১.৭] ৪% েদ আমদািন িবক
শ ও মসলা খােত ঋণ িবতরণ

[১.৭.১] ৪% েদ শ ও মসলা
খােত িবতরণত মাট ঋণ

কা
টাকা

১ ৭ ৬ ৫ ৪.৬৫

[১.৮] অা ঋণ িবতরণ [১.৮.১] িবতরণত অা ঋণ
কা
টাকা

১ ৯০৬ ৯০০ ৮৯০ ৮৮০ ৮৭০ ৩৫৩.১১

২
াংেকর আিথ ক
িভি মজতকরণ;

২২

[২.১] ণীত ঋণ আদায় [২.১.১] আদায়ত ণীত ঋণ
কা
টাকা

১০ ৩০০ ২৮০ ২৬০ ২৪০ ২২৮ ১২৯.৭৪

[২.২] অা আদায় [২.২.১] আদায়ত অা ঋণ
কা
টাকা

৮ ২২৫০ ২২২৫ ২২০০ ২১৮৯ ২১০০ ১১৯৪.৫৭

[২.৩] অবেলাপনত ঋণ আদায়
[২.৩.১] আদায়ত মাট
অবেলাপনত ঋণ

কা
টাকা

২ ৪ ৩.৭৫ ৩.৫ ৩.২৫ ৩ ১.৪৬

[২.৪] মামলা িনি [২.৪.১] িনিত মামলা সংা ২ ২১০০ ২০০০ ১৯৫০ ১৯২৭ ১৯০০ ১৯৭৫



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, ফয়াির ০৯, ২০২৩

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৩
আিথ ক ও শাসিনক
লা
শিশালীকরণ;

১২

[৩.১] অভরীণ অিডট [৩.১.১] াসত আপি সংা ৬ ৭০০০ ৬৭৫০ ৬৫০০ ৬২৫০ ৬০০০ ৩১৫১

[৩.২] আ:শাখা সময় [৩.২.১] সমিত লনেদন হার ৪ ৯৯ ৯৮ ৯৭ ৯৬ ৯৫ ৯৯

[৩.৩] িবভাগীয় মামলা িনি [৩.৩.১] াসত আপি হার ১ ৮০ ৭৯ ৭৮ ৭৭ ৭৬ ৩৩

[৩.৪] বাংলােদশ াংক অিডট [৩.৪.১] াসত আপি হার ১ ৮০ ৭৯ ৭৮ ৭৭ ৭৬ ২১

৪

িডিজটাল বাংলােদশ
িবিনম ােণ িডিজটাল
াংিকং কায ম
সসারণ ও 
সমেয় াহক সবা
িনিতকরণ।

১১

[৪.১] কাশেলস লনেদন
িকরণ (RTGS,
BEFTN, A-Challan)

[৪.১.১] RTGS এ লনেদেনর
সংা

সংা ৩ ২৫০০০ ২২৫০০ ২০০০০ ১৭৫০০ ১৫০০০ ১৫৪৮৬

[৪.১.২] BEFTN এ লনেদেনর
সংা

সংা ৩ ৮০০০০ ৭২০০০ ৬৪০০০ ৫৬০০০ ৪৮০০০ ৩৯২৪৫

[৪.১.৩] A-Challan এ
লনেদেনর সংা

সংা ৩ ২০০০০ ১৮০০০ ১৬০০০ ১৪০০০ ১২০০০ ২৩২৪৩

[৪.২] RAKUB
eBanking App বহার
িকরণ

[৪.২.১] App বহারকারীর
সংা (মিত)

সংা ২ ১২৫০০০ ১২২৫০০ ১২০০০০ ১১৭০০০ ১১৫০০০ ১৫০৪৫



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, ফয়াির ০৯, ২০২৩

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[এম.১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.১.১] াচার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ১০ ২.৫০
হাড কিপ ও সফটকিপ সংি
কিমর ফাকাল পেয় কম কতার
িনকট রণ করা হেয়েছ।

[এম.১.২] ই-গভা/
উাবন কম পিরকনা
বাবায়ন

[এম.১.২.১] ই-গভা/
উাবন কম পিরকনা
বাবািয়ত

া নর ১০ ২.৪৫
হাড কিপ ও সফটকিপ সংি
কিমর ফাকাল পেয় কম কতার
িনকট রণ করা হেয়েছ।

[এম.১.৩] অিভেযাগ
িতকার কম পিরকনা
বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার কম পিরকনা
বাবািয়ত

া নর ৪ ১.০০
হাড কিপ ও সফটকিপ সংি
কিমর ফাকাল পেয় কম কতার
িনকট রণ করা হেয়েছ।

[এম.১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবািয়ত

া নর ৩ .৭৫
হাড কিপ ও সফটকিপ সংি
কিমর ফাকাল পেয় কম কতার
িনকট রণ করা হেয়েছ।

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ .৭৫
হাড কিপ ও সফটকিপ সংি
কিমর ফাকাল পেয় কম কতার
িনকট রণ করা হেয়েছ।

*সামিয়ক (provisional) ত


