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বািষ ক কম সাদন ি

লাই ১, ২০২১ - ন ৩০, ২০২২



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২৮, ২০২১ ১৩:১৪ া: ২ ণ তািরখ: সামবার, ন ২৮, ২০২১

িচপ

দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ ৩ ................................................................................................................... 

াবনা ৪ ............................................................................................................................................................. 

সকশন ১: দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল ৫ .............................. 

সকশন ২: দর/সংার িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact) ৬ ................................................. 

সকশন ৩: কম সাদন পিরকনা ৭ .......................................................................................................................... 

সংেযাজনী ১: শসংেপ (Acronyms) ১২ ............................................................................................................... 

সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক ১৩ ...................................................................................................... 

সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ ১৪ ............................................................................... 

সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ ১৫ ................................................ 



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২৮, ২০২১ ১৩:১৪ া: ৩ ণ তািরখ: সামবার, ন ২৮, ২০২১

দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

রাজশাহী িষ উয়ন াংক দেশর উর পিমােল িষর অথ ায়েন ৩৩৩ পী শাখাসহ মাট ৩৮৩ শাখায় অনলাইন াংিকং এর
মােম ষেকর দারেগাড়ায় আিনক াংিকং সবা পৗঁছােনার লে কাজ কের যাে। এ াংক ২০১৭-২০১৮ অথ বছের ২০৫১ কা,
২০১৮-২০১৯ অথ বছের ২৩৫৯ কা এবং ২০১৯-২০২০ অথ বছের ২০৫৯ কা টাকা ঋণ িবতরণ কেরেছ। াংক একই সমেয় অাৎ
২০১৭-২০১৮ অথ বছের ২১৮৯ কা, ২০১৮-২০১৯ অথ বছের ২৫২৯ কা এবং ২০১৯-২০২০ অথ বছের ২১৪২ কা টাকা ঋণ আদায়
কেরেছ। িবগত িতন বছের আিথ ক অ ি ির লে ৭,৩৩,৭৮৪ জনসহ মাট ২২,৩৩,৭৭৭ জন ষক, হতদির ও অা ভাতা
ভাগীেদর ১০/- টাকার আমানত িহসাব েল তােদরেক াংিকং সবার আওতায় আনা হেয়েছ। উেখেযা পিরমাণ ণীত ঋণ আদােয়র
পাশাপািশ িবগত িতন বছের ৪৮৬ কা টাকা আমানত ি পেয়েছ। এছাড়া িবগত িতন বছের নারী উোা খােত ১৭০২ জনেক ২৮ কা
টাকা ঋণ িবধা দান করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

অিধক ণীত ও অবেলাপনত ঋণ, শাখাসেহ াহকেসবার মান উয়ন ও ত ি উয়ন, সরকাির েনাদনা  িভিক ঋণ িবতরণ
বাহ ি, াংিকং সবা বিত হৎ জনেগাী।

ভিবৎ পিরকনা:

িষিভিক কম কাে েনাদনা অযায়ী সময়মত ঋণ বাহ ি করা, আিথ ক অ ি ির মাধেম িবধা বিত দির ও  জনেগাির
দারেগাড়ায় আিনক ও িডিজটাল াংিকং সবা পৗঁেছ দয়া, াংেকর সকল শাখা পয ায়েম RTGS, A-Challan সবার আওতায়
আনা, িতােনর সকল পয ােয় তা, জবাবিদিহতা ও শাসন সংহত করা, ণীত ও অবেলাপনত ঋণ আদায় ি করা, িবিনেয়াগ
ির মােম াংেকর আিথ ক িভি ঢ় করা এবং নারী উোা ও ৪% েদ আমদািন িবক শ ও মসলা খােত ঋণ বাহ ির
মােম SDG ত উেখেযা অবদান রাখা।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

৫০০ কা টাকা নন আমানত সংহ;
২৬০০ কা টাকা মাট ঋণ িবতরণ;
২৫০০ কা টাকা মাট ঋণ আদায়;
৩৫০ কা টাকা ণীত ঋণ আদায়;
৪% েদ ৭ কা টাকা আমদািন িবক শ ও মসলা ঋণ িবতরণ;
২০ কা টাকা নারী উোােদর মােঝ ঋণ িবতরণ।
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াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০৪১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

বাপনা পিরচালক, রাজশাহী িষ উয়ন াংক

এবং

িসিনয়র সিচব, আিথ ক িতান িবভাগ, অথ  মণালয়-এর মে ২০২১ সােলর ন মােসর ৩০ তািরেখ
এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

দ, অ িলক, শিশালী আিথ ক ও সবা বা গেড় তালা।

১.২ অিভল (Mission)
ািতািনক কাঠােমা শিশালীকরেণর মােম আিথ ক িবিনেয়াগ বা ঢ়করণ এবং সবার মান উয়ন।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. িষর উয়েন ঋণ সহায়তা;
২. াংেকর আিথ ক িভি মজতকরণ;
৩. আিথ ক ও শাসিনক লা শিশালীকরণ;
৪. অেটােমশেনর মােম শাখাসেহ াহক সবার মান উয়ন;

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. আমানত সংহ, িবেশষ কের দবাহী/দিবহীন আমানত সংহ করা;
২. শ, মৎ, াণীসদ, িষ ও সচ যপািতসহ িষর িবিভ খাত/উপ-খাত এবং দাির িবেমাচনালক কম কাে
িনধ ািরত লমাা অযায়ী ঋণ িবতরণ করা;
৩. িষ ঋণ িবতরেণর পাশাপিশ িষ িভিক বসা-বািণজ ও িশ-ক খােত অথ ায়ন, এসএমই খােত অথ ায়ন, নারী
উোােদর মােঝ ঋণ িবতরণ এবং ীন াংিকং খােত ঋণ িবতরণ করা ;
৪. আদায়েযা ঋণ িনধ ািরত সমেয়র মে আদায় করা;
৫. আিথ ক অ ির আওতায় ষক ও দির জনেগাির জ ১০/- টাকার আমানত িহসাব ও ল াংিকং এর আওতায়
লগামী ছা-ছাীেদর আমানত িহসাব খালা।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০১৯-২০

ত অজন*
২০২০-২১

লমাা
২০২১-২২

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর
নাম

উপা
২০২২-২০২৩ ২০২৩-২০২৪

১.১ িষখােত ঋণ বাহ ি িবতরণত ঋণ কা টাকা ২০৫৮ ২৫৭৩ ২৬০০ ২৭৫০ ২৯০০ শাখা কায ালয়সহ মািসক ও বািষ ক িতেবদন

২.১ ণীত ঋেণর পিরমাণ আদায়ত িণত ঋণ কা টাকা ৩৯৮ ৩২৩ ৩৫০ ৩২৫ ৩৫০ শাখা কায ালয়সহ মািসক ও বািষ ক িতেবদন

৩.১ ণগত মানস সদ ি িা সদ কা টাকা ৪৬৭৬ ৪৭০৩ ৫০০০ ৫৩০০ ৫৬০০ শাখা কায ালয়সহ মািসক ও বািষ ক িতেবদন

৪.১ ল াংিকং িহসাব খালা
ল পয়া ছা-ছাীেদর সয়
মেনাভাব ি ও তােদর িনকট
াংিকং সবা পৗঁেছ দয়া

সংা ১১৭৭৯১ ১১৫৩৬৩ ১৩৫০০০ ১৫০০০০ ১৬০০০০ শাখা কায ালয়সহ মািসক ও বািষ ক িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] িষর উয়েন
ঋণ সহায়তা;

২৫

[১.১] শ ঋণ িবতরণ
[১.১.১] িবতরণত
শ ঋণ

সমি
কা
টাকা

৭ ৭৮৯ ৮৮০ ১০৫০ ৯৭০ ৯২০ ৮৮০ ৮০০ ১০৫০ ১১০০

[১.২]  উৎপাদন ও
াণী সদ খােত ঋণ
িবতরণ

[১.২.১] িবতরণত
 ও াণীসদ ঋণ

সমি
কা
টাকা

৫ ১৫৩ ২৪৬ ২০০ ১৮০ ১৫৫ ১৩৬ ১০০ ২২০ ২৫০

[১.৩] িচংড়ী ও মৎ চাষ
খােত ঋণ িবতরণ

[১.৩.১] িবতরণত
িচংিড় ও মৎ চাষ
ঋণ

সমি
কা
টাকা

৪ ৬৫ ১২৩ ১০০ ৮৫ ৭০ ৫৪ ৪০ ১২০ ১৪০

[১.৪] এসএমই খােত ঋণ
িবতরণ

[১.৪.১] িবতরণত
এসএমই ঋণ

সমি
কা
টাকা

৪ ২৭১ ২৪৯ ৪০০ ২৮০ ২৬০ ২৪৯ ২০০ ৩২৫ ৩৫০

[১.৫] ১০ টাকার ষক
িহসােবর মােম ঋণ
দান

[১.৫.১] ১০ টাকার
ষক িহসােব
িবতরণত ঋণ

সমি
কা
টাকা

২ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৬ ৭

[১.৬] নারী উোােদর
ঋণ

[১.৬.১] নারী
উোােদর মােঝ
মাট িবতরণত ঋণ

সমি
কা
টাকা

১ ৯ ৩০ ২০ ১৭ ১৪ ১২ ১০ ২৫ ৩০

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

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

সমি
কা
টাকা

১ ৮ ৯ ৭ ৫ ৪ ৩ ২ ৮ ৮

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

সমি
কা
টাকা

১ ৭৩১ ৯৯৩ ৮১৮ ৮০০ ৬৫০ ৫৮৪ ৫২০ ৯৬৭ ৯৮২
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২] াংেকর
আিথ ক িভি
মজতকরণ;

২২

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

সমি
কা
টাকা

১০ ৩৯৮ ৩২৪ ৩৫০ ৩১০ ২৯০ ২৭৫ ২৫০ ৩২৫ ৩৫০

[২.২] অা আদায়
[২.২.১] আদায়ত
অা ঋণ

সমি
কা
টাকা

৮ ১৭৪৪ ১৮৮২ ২১৪৬ ১৫০০ ১০০০ ৭২২ ৬০০ ২৪২৫ ২৫৫০

[২.৩] অবেলাপনত ঋণ
আদায়

[২.৩.১] আদায়ত
মাট অবেলাপনত
ঋণ

সমি
কা
টাকা

২ ৫ ৩ ৪ ৩ ২.৫০ ২ ১.৫০ ৪ ৫

[২.৪] মামলা িনি
[২.৪.১] িনিত
মামলা

সমি সংা ২ ২৬৭৬ ২৩৬২ ২০০০ ১৯০০ ১৮০০ ১৭০০ ১৬০০ ১৮০০ ১৭০০

[৩] আিথ ক ও
শাসিনক লা
শিশালীকরণ;

১২

[৩.১] অভরীণ অিডট
[৩.১.১] াসত
আপি

সমি সংা ৬ ১৩৩২৮ ৭৮৮৩ ৯০০০ ৮৫০০ ৮১০০ ৭৮৮৩ ৭০০০ ৯০০০ ৯০০০

[৩.২] আ:শাখা সময়
[৩.২.১] সমিত
লনেদন

গড় হার ৪ ৯৯ ৯৭ ৯০ ৮৮ ৮৬ ৮৫ ৮০ ৯৫ ৯৭

[৩.৩] িবভাগীয় মামলা
িনি

[৩.৩.১] াসত
আপি

সমি হার ১ ৬০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৪০ ৬৫ ৭০

[৩.৪] বাংলােদশ াংক
অিডট

[৩.৪.১] াসত
আপি

সমি সংা ১ ২১৭৭ ৪০১ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ২৭৫ ২০০ ৪৫০ ৫০০

[৪] অেটােমশেনর
মােম
শাখাসেহ াহক
সবার মান
উয়ন;

১১

[৪.১] শাখাসেহ
RTGS বাবায়ন

[৪.১.১] িত
RTGS চাত
শাখা

সমি সংা ৬ ০ ০ ২০০ ১৮০ ১৫০ ১০০ ৮০ ৩৮৩ ০

[৪.২] A-Challan
System বাবায়ন

[৪.২.১] িত A-
Challan
System চাত
শাখা

সমি সংা ৫ ০ ০ ২০০ ১৭০ ১৫০ ১২০ ১০০ ৩৮৩ ০
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০ ০ ০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০ ০ ০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪ ০ ০

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩ ০ ০

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩ ০ ০

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

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ কান শসংেপ বহার করা হয়িন।
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সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক
[১.১] শ ঋণ িবতরণ [১.১.১] িবতরণত শ ঋণ ঋণ ও অিম িবভাগ-১ সংি মািসক ও বাৎসিরক িতেবদন

[১.২]  উৎপাদন ও াণী সদ খােত ঋণ িবতরণ [১.২.১] িবতরণত  ও াণীসদ ঋণ ঋণ ও অিম িবভাগ-১ সংি মািসক ও বাৎসিরক িতেবদন

[১.৩] িচংড়ী ও মৎ চাষ খােত ঋণ িবতরণ [১.৩.১] িবতরণত িচংিড় ও মৎ চাষ ঋণ ঋণ ও অিম িবভাগ-১ সংি মািসক ও বাৎসিরক িতেবদন

[১.৪] এসএমই খােত ঋণ িবতরণ [১.৪.১] িবতরণত এসএমই ঋণ ঋণ ও অিম িবভাগ-১ সংি মািসক ও বাৎসিরক িতেবদন

[১.৫] ১০ টাকার ষক িহসােবর মােম ঋণ দান [১.৫.১] ১০ টাকার ষক িহসােব িবতরণত ঋণ ঋণ ও অিম িবভাগ-২ সংি মািসক ও বাৎসিরক িতেবদন

[১.৬] নারী উোােদর ঋণ [১.৬.১] নারী উোােদর মােঝ মাট িবতরণত ঋণ ঋণ ও অিম িবভাগ-১ সংি মািসক ও বাৎসিরক িতেবদন

[১.৭] ৪% েদ আমদািন িবক শ ও মসলা খােত ঋণ িবতরণ [১.৭.১] ৪% েদ শ ও মসলা খােত িবতরণত মাট ঋণ ঋণ ও অিম িবভাগ-২ সংি মািসক ও বাৎসিরক িতেবদন

[১.৮] অা ঋণ িবতরণ [১.৮.১] িবতরণত অা ঋণ ঋণ ও অিম িবভাগ-১ সংি মািসক ও বাৎসিরক িতেবদন

[২.১] ণীত ঋণ আদায় [২.১.১] আদায়ত ণীত ঋণ ঋণ আদায় িবভাগ-১ সংি মািসক ও বাৎসিরক িতেবদন

[২.২] অা আদায় [২.২.১] আদায়ত অা ঋণ ঋণ আদায় িবভাগ-১ সংি মািসক ও বাৎসিরক িতেবদন

[২.৩] অবেলাপনত ঋণ আদায় [২.৩.১] আদায়ত মাট অবেলাপনত ঋণ ঋণ আদায় িবভাগ-২ সংি মািসক ও বাৎসিরক িতেবদন

[২.৪] মামলা িনি [২.৪.১] িনিত মামলা আইন িবভাগ সংি মািসক ও বাৎসিরক িতেবদন

[৩.১] অভরীণ অিডট [৩.১.১] াসত আপি কমােয় িবভাগ সংি মািসক ও বাৎসিরক িতেবদন

[৩.২] আ:শাখা সময় [৩.২.১] সমিত লনেদন কীয় িহসাব িবভাগ-২ সংি মািসক ও বাৎসিরক িতেবদন

[৩.৩] িবভাগীয় মামলা িনি [৩.৩.১] াসত আপি মানব সদ উয়ন িবভাগ সংি মািসক ও বাৎসিরক িতেবদন

[৩.৪] বাংলােদশ াংক অিডট [৩.৪.১] াসত আপি কমােয় িবভাগ সংি মািসক ও বাৎসিরক িতেবদন

[৪.১] শাখাসেহ RTGS বাবায়ন [৪.১.১] িত RTGS চাত শাখা ত ও যাগােযাগ ি িবভাগ সংি মািসক ও বাৎসিরক িতেবদন

[৪.২] A-Challan System বাবায়ন [৪.২.১] িত A-Challan System চাত শাখা ত ও যাগােযাগ ি িবভাগ সংি মািসক ও বাৎসিরক িতেবদন
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সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


