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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 শাখার মােম ষেকর
দারেগাড়ায় াংিকং সবা পৗঁছােনার লে কাজ কের যাে। এ াংক ২০১৬-২০১৭ অথ বছের ১৮৩৩ কা, ২০১৭-২০১৮ অথ বছের
২০৫১ কা এবং ২০১৮-২০১৯ অথ বছের ২৩৫৯ কা টাকা ঋণ িবতরণ কেরেছ। াংক একই সমেয় অাৎ ২০১৬-২০১৭ অথ বছের ২০৪৪
কা, ২০১৭-২০১৮ অথ বছের ২১৮৯ কা, এবং ২০১৮-২০১৯ অথ বছের ২৫২৯ কা টাকা ঋণ আদায় কেরেছ। িবগত িতন বছের আিথ ক
অ ি ির লে ৭৪৬৯৫৭ জনসহ মাট ২০৪৬৭০৫ 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  ৮৩৭ কা
টাকা আমানত ি পেয়েছ। এছাড়া িবগত িতন বছের নারী উোা খােত ১৪৪০ জনেক ৩৩ কা টাকা এবং ীণ াংিকং খােত ৫ 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 াংিকং সবা পৗঁেছ দয়া, াংেকর সকল শাখােক পয ায়েম অেটােমশন ও অনলাইন 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 ীন াংিকং খােত ঋণ বাহ ির মােম SDGত উেখেযা অবদান রাখা।

২০২০-২১ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

১২০০ কা টাকা নন আমানত সংহ;
২৬০০ কা টাকা মাট ঋণ িবতরণ;
২৫০০ কা টাকা মাট ঋণ আদায়;
৩৫০ কা টাকা ণীত ঋণ আদায়;
৫ কা টাকা ীণ াংিকং খােত ঋণ িবতরণ;
১৫ কা টাকা নারী উোােদর মােঝ ঋণ িবতরণ।
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ 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 কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

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

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. 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
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

১.১ িষখােত ঋণ বাহ ি িবতরণত ঋণ কা টাকা ২৩৫৯ ১৭৪৩ ২৬০০ ২৮০০ ৩০০০ শাখা কায ালয়সহ
মািসক ও বািষ ক
িতেবদন

২.১ ণীত ঋেণর পিরমাণ আদায়ত ণীত ঋণ কা টাকা ৩৯৮ ২২৭ ৩৫০ ৩২৫ ৩০০ শাখা কায ালয়সহ
মািসক ও বািষ ক
িতেবদন

৩.১ ণগত মানস সদ ি িা সদ কা টাকা ৪৩৯৩ ৪৬৭৬ ৫০০০ ৫৩০০ ৫৬০০ শাখা কায ালয়সহ
মািসক ও বািষ ক
িতেবদন

৪.১ আিথ ক অ ির আওতায় িহসাব
খালা

ষক ও হত দির জনেগাির িনকট
াংিকং সবা পৗঁেছ দয়া

সংা ২০৪৬৭০৫ ২১৫৯১৮১ ২২০০০০০ ২২৫০০০০ ২৩০০০০০ শাখা কায ালয়সহ
মািসক ও বািষ ক
িতেবদন

৫.১ ল াংিকং িহসাব খালা
ল পয়া ছা ছাীেদর সয় মেনাভাব
ি ও তােদর িনকট াংিকং সবা
পৗেছ দয়া

সংা ১১২৪০৪ ১১৭৭৯১ ১৩০০০০ ১৪০০০০ ১৫০০০০ শাখা কায ালয়সহ
মািসক ও বািষ ক
িতেবদন

*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%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১] িষর
উয়েন ঋণ
সহায়তা;

২৮

[১.১] শ ঋণ িবতরণ
[১.১.১] িবতরণত
শ ঋণ

সমি
কা
টাকা

৮ ১০০৬ ৭০৭ ১০৫০ ৯৫০ ৮২৫ ৭০৭ ৬৭৫ ১১৫০ ১২০০

[১.২]  উৎপাদন ও াণী
সদ খােত ঋণ িবতরণ

[১.২.১] িবতরণত
 ও াণীসদ ঋণ

সমি
কা
টাকা

৫ ১৮৭ ১৩৬ ২০০ ১৮৫ ১৬০ ১৩৬ ১২০ ২২০ ২৪০

[১.৩] িচংড়ী ও মৎ চাষ
খােত ঋণ িবতরণ

[১.৩.১] িবতরণত
মৎ চাষ ঋণ

সমি
কা
টাকা

৫ ৮৭ ৫৪ ১০০ ৮০ ৭০ ৫৪ ৪৫ ১০০ ১২০

[১.৪] এসএমই খােত ঋণ
িবতরণ

[১.৪.১] িবতরণত
এসএমই ঋণ

সমি
কা
টাকা

৪ ২৭৬ ২২৪ ৪০০ ৩৬০ ৩০০ ২২৪ ২০০ ৪৪০ ৪৬০

[১.৫] িমহীন বগ াচাষীেদর
ঋণ িবতরণ

[১.৫.১] িবতরণত
িমহীন ও বগ াচাষী
ঋণ

সমি
কা
টাকা

২ ৫০ ৩০ ৭০ ৬০ ৪৫ ৩০ ২৫ ৭৫ ৮০

[১.৬] নারী উোােদর
ঋণ

[১.৬.১] নারী
উোােদর মােঝ
মাট িবতরণত ঋণ

সমি
কা
টাকা

১ ৭ ৭ ১৫ ১২ ১০ ৭ ৫ ২০ ২৫

[১.৭] ীণ াংিকং খােত
ঋণ

[১.৭.১] ীণ াংিকং
খােত মাট
িবতরণত ঋণ

সমি
কা
টাকা

১ ১ ১ ৫ ৩ ২ ১ ১ ৮ ১০

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

সমি
কা
টাকা

২ ৭৪৫ ৫৮৪ ৭৬০ ৭২৫ ৬৪০ ৫৮৪ ৫৫০ ৭৮৭ ৮৬৫

[২] াংেকর
আিথ ক িভি
মজতকরণ;

২৫

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

সমি
কা
টাকা

৫ ৩৯৮ ২২৭ ৩৫০ ৩০০ ২৭০ ২২৭ ২০০ ৩২৫ ৩০০

[২.২] ণীেযা ঋণ
আদায়

[২.২.১] আদায়ত
ণীেযা ঋণ

সমি
কা
টাকা

৬ ১৩৪১ ১১৭৫ ১৩০০ ১২৫০ ১২০০ ১১৭৫ ১১০০ ১৩০০ ১৪০০

[২.৩] অা আদায়
[২.৩.১] আদায়ত
অা ঋণ

সমি
কা
টাকা

৫ ৭৯০ ৪২৩ ৮৫০ ৭৬০ ৫৫০ ৪২৩ ৪০০ ৯৭৫ ১০০০



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ২৮, ২০২০ ১৭:৪৬ া: ৯ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৯, 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%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[২.৪] অবেলাপনত ঋণ
আদায়

[২.৪.১] আদায়ত
মাট অবেলাপনত
ঋণ

সমি
কা
টাকা

৩ ২ ৫ ৪ ৩ ২ ২ ১ ৫ ৬

[২.৫] মামলা িনি
[২.৫.১] িনিত
মামলা

সমি সংা ৪ ৩৭৫৫ ২২৩৮ ১৮০০ ১৭০০ ১৬০০ ১৫০০ ১৪০০ ৩০০০ ৩৫০০

[২.৬] রীট মামলা িনির
হার

[২.৬.১] িনিত
রীট মামলার হার

গড় হার ১ ৪৫ ২৬ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৩০ ৩৫

[২.৭] ক অব ফা
[২.৭.১] াসত ক
অব ফা

গড় হার ১ ৯.১৩ ৯.২৫ ৯.১৫ ৯.১৮ ৯.২০ ৯.২৫ ৯.২৫ ৯.১০ ৯.০৫

[৩] আিথ ক ও
শাসিনক লা
শিশালীকরণ;

১১

[৩.১] অভরীণ অিডট
[৩.১.১] াসত
আপি

সমি সংা ৫ ১৩৩২৮ ৯৪৫৮ ৯০০০ ৮৫০০ ৮০০০ ৭৫০০ ৭০০০ ৯০০০ ৮৫০০

[৩.২] বাংলােদশ াংক
অিডট

[৩.২.১] াসত
আপি

সমি সংা ৩ ২১৭৭ ১৬৯২ ৫০০ ৪৫০ ৩৭৫ ৩০০ ২৫০ ৫০০ ৪৫০

[৩.৩] িবভাগীয় মামলা
িনি

[৩.৩.১] াসত
আপি

সমি সংা ১ ৯ ৫ ৭ ৬ ৬ ৫ ৪ ৬ ৬

[৩.৪] আ:শাখা সময়
[৩.৪.১] সমিত
লনেদন

গড় হার ২ ৯৯ ৯১ ৯০ ৮৮ ৮৭ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[৪] অেটােমশন
ও াহক সবার
মান উয়ন।

১১

[৪.১] শাখাসহ িরেয়ল
টাইম অনলাইনকরণ

[৪.১.১] িত
অনলাইনত শাখা

সমি সংা ৮ ২৫ ৮৮ ২৯৫ ২৩০ ১৮০ ৮৮ ৮০

[৪.২] াবসা সহজীকরণ
এবং ওয়ান প সািভ স

[৪.২.১] ওয়ান প
সািভ স চাত শাখার
সংা

সমি সংা ৩ ১০০ ৮৫ ৭৫ ৬৫ ৫০ ১৫০ ১৩৩



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ২৮, ২০২০ ১৭:৪৬ া: ১০ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৯, 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’র
সকল মািসক
িতেবদন
ওেয়বসাইেট
কািশত

সমি সংা ২ ৪

[১.১.২] এিপএ
েমর মািসক সভা
অিত

সমি সংা ১ ১২ ১১

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

[১.২.১] মতিবিনময়
সভা অিত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
বা িবষেয় সবাহীতা
/অংশীজনেদর
অবিহতকরণ

[১.৩.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ১ ৪ ৩ ২

[১.৪] সবা দান
িতিত িবষেয়
সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[১.৪.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ২ 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 ৩



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ২৮, ২০২০ ১৭:৪৬ া: ১১ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৯, 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

[২]
কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

৯

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

সমি % ২ ৮০ ৭০ ৬০

[২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[২.২.১] এক নন
িডিজটাল সবা
চাত

তািরখ তািরখ ২ ১৫.০২.২১ ১৫.০৩.২১ ১৫.০৪.২১ ১৫.০৫.২১

[২.৩] সবা সহিজকরণ

[২.৩.১] এক
সহিজত সবা
অিধেে
বাবািয়ত

তািরখ তািরখ ২ 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 ১ 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/ একজন
কম চারীেক এিপএ
বাবায়েনর জ
েনাদনা দানত

সমি সংা ১ ১



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ২৮, ২০২০ ১৭:৪৬ া: ১২ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৯, 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

[৩] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[৩.১] বািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[৩.১.১] য়
পিরকনা অযায়ী
য় সািদত

সমি % ১ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.২] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ)/বােজট
বাবায়ন

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

মিত % ২ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[৩.৩.১] িপীয়
সভায় উপাপেনর
জ মণালেয়
াব িরত

মিত % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[৩.৩.২] অিডট
আপি িনিত

মিত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫

[৩.৪] াবর ও অাবর
সির তািলকা ত
ও হালনাগাদকরণ

[৩.৪.১] াবর ও
অাবর সির
তািলকা তত
এবং হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.১২.২০ ১৪.০১.২১ ১৫.০২.২১

*সামিয়ক (provisional) ত
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ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ২৮, ২০২০ ১৭:৪৬ া: ১৪ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৯, ২০২০

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ কান শসংেপ বহার করা হয়িন।



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ২৮, ২০২০ ১৭:৪৬ া: ১৫ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৯, ২০২০

সংেযাজনী- ২: কম সাদন চেকর বাবায়নকারী এবং পিরমাপ পিত

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[১.১] শ ঋণ িবতরণ [১.১.১] িবতরণত শ ঋণ শ ঋণ খােত ১০৫০ কা টাকা িবতরণ ঋণ ও অিম িবভাগ-১ সংি িতেবদন মািসক ও বাৎসিরক িতেবদন

[১.২]  উৎপাদন ও াণী সদ খােত
ঋণ িবতরণ

[১.২.১] িবতরণত  ও াণীসদ ঋণ  ও াণী সদ খােত ২০০ কা টাকা িবতরণ ঋণ ও অিম িবভাগ-১ সংি িতেবদন মািসক ও বাৎসিরক িতেবদন

[১.৩] িচংড়ী ও মৎ চাষ খােত ঋণ
িবতরণ

[১.৩.১] িবতরণত মৎ চাষ ঋণ মৎ চাষ খােত ১০০ কা টাকা িবতরণ ঋণ ও অিম িবভাগ-১ সংি িতেবদন মািসক ও বাৎসিরক িতেবদন

[১.৪] এসএমই খােত ঋণ িবতরণ [১.৪.১] িবতরণত এসএমই ঋণ এসএমই খােত ৪০০ কা টাকা িবতরণ ঋণ ও অিম িবভাগ-১ সংি িতেবদন মািসক ও বাৎসিরক িতেবদন

[১.৫] িমহীন বগ াচাষীেদর ঋণ িবতরণ [১.৫.১] িবতরণত িমহীন ও বগ াচাষী ঋণ িমহীন বগ াচাষী খােত ৭০ কা টাকা িবতরণ ঋণ ও অিম িবভাগ-২ সংি িতেবদন মািসক ও বাৎসিরক িতেবদন

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

নারী উোােদর মােঝ ১৫ কা টাকা ঋণ
িবতরন

ঋণ ও অিম িবভাগ-১ সংি িতেবদন মািসক ও বাৎসিরক িতেবদন

[১.৭] ীণ াংিকং খােত ঋণ
[১.৭.১] ীণ াংিকং খােত মাট িবতরণত
ঋণ

ীণ াংিকং খােত ৫ কা টাকা িবতরণ ঋণ ও অিম িবভাগ-২ সংি িতেবদন মািসক ও বাৎসিরক িতেবদন

[১.৮] অা ঋণ িবতরণ [১.৮.১] িবতরণত অা ঋণ ৭৬০ কা টাকা অা িবতরণ ঋণ ও অিম িবভাগ-১ সংি িতেবদন মািসক ও বাৎসিরক িতেবদন

[২.১] ণীত ঋণ আদায় [২.১.১] আদায়ত ণীত ঋণ ৩৫০ কা টাকা ণীত ঋণ আদায় ঋণ আদায় িবভাগ-১ সংি িতেবদন মািসক ও বাৎসিরক িতেবদন

[২.২] ণীেযা ঋণ আদায় [২.২.১] আদায়ত ণীেযা ঋণ ১৩০০ কা টাকা ণীেযা ঋণ আদায় ঋণ আদায় িবভাগ-১ সংি িতেবদন মািসক ও বাৎসিরক িতেবদন

[২.৩] অা আদায় [২.৩.১] আদায়ত অা ঋণ ৮৫০ কা টাকা অা ঋণ আদায় ঋণ আদায় িবভাগ-১ সংি িতেবদন মািসক ও বাৎসিরক িতেবদন

[২.৪] অবেলাপনত ঋণ আদায় [২.৪.১] আদায়ত মাট অবেলাপনত ঋণ ৪ কা টাকা মাট অবেলাপনত ঋণ আদায় ঋণ আদায় িবভাগ-২ সংি িতেবদন মািসক ও বাৎসিরক িতেবদন

[২.৫] মামলা িনি [২.৫.১] িনিত মামলা
দােয়রত মামলার মে ১৮০০  মামলা
িনিকরণ

আইন িবভাগ সংি িতেবদন মািসক ও বাৎসিরক িতেবদন

[২.৬] রীট মামলা িনির হার [২.৬.১] িনিত রীট মামলার হার ১০% রীট মামলা িনিকরণ আইন িবভাগ সংি িতেবদন মািসক ও বাৎসিরক িতেবদন

[২.৭] ক অব ফা [২.৭.১] াসত ক অব ফা ক অব ফা ৯.১৫% এ াসকরণ কীয় িহসাব িবভাগ-১ সংি িতেবদন মািসক ও বাৎসিরক িতেবদন

[৩.১] অভরীণ অিডট [৩.১.১] াসত আপি ৯০০০ অভরীণ অিডট আপি াসকরণ কমােয় িবভাগ সংি িতেবদন মািসক ও বাৎসিরক িতেবদন

[৩.২] বাংলােদশ াংক অিডট [৩.২.১] াসত আপি ৫০০ বাংলােদশ াংক অিডট আপি াসকরণ কমােয় িবভাগ সংি িতেবদন মািসক ও বাৎসিরক িতেবদন

[৩.৩] িবভাগীয় মামলা িনি [৩.৩.১] াসত আপি ৭ িবভাগীয় মামলা িনিকরণ মানব সদ উয়ন িবভাগ সংি িতেবদন মািসক ও বাৎসিরক িতেবদন

[৩.৪] আ:শাখা সময় [৩.৪.১] সমিত লনেদন আ:শাখা ৯০% সময়করণ কীয় িহসাব িবভাগ-২ সংি িতেবদন মািসক ও বাৎসিরক িতেবদন

[৪.১] শাখাসহ িরেয়ল টাইম
অনলাইনকরণ

[৪.১.১] িত অনলাইনত শাখা ২৯৫  শাখা অনলাইনকরণ ত ও যাগােযাগ ি িবভাগ সংি িতেবদন মািসক ও বাৎসিরক িতেবদন



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ২৮, ২০২০ ১৭:৪৬ া: ১৬ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৯, ২০২০

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[৪.২] াবসা সহজীকরণ এবং ওয়ান প
সািভ স

[৪.২.১] ওয়ান প সািভ স চাত শাখার
সংা

১০০  শাখায় ওয়ান প সািভ স চাকরন ত ও যাগােযাগ ি িবভাগ সংি িতেবদন মািসক ও বাৎসিরক িতেবদন



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ২৮, ২০২০ ১৭:৪৬ া: ১৭ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৯, ২০২০

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

মণালয় / িবভাগ
আইন ও িবচার িবভাগ: আইন, িবচার ও সংসদ
িবষয়ক মণালয়

িনিত মামলা ত মামলা িনিেত সহেযািগতা আদালেতর সহেযাগীতা ছাড়া মামলা িনি সব নয়। কায েম থ গিত


