
া: ১ ণ তািরখ: ধবার, নেভর ১৭, ২০২১

রাজশাহী িষ উয়ন াংক

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: ধবার, নেভর ১৭, ২০২১

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 ৯৭০ ৯২০ ৮৮০ ৮০০ ২৩৩.৫৮

[১.২]  উৎপাদন ও াণী সদ
খােত ঋণ িবতরণ

[১.২.১] িবতরণত  ও াণীসদ
ঋণ

কা টাকা ৫ ২০০ ১৮০ ১৫৫ ১৩৬ ১০০ ৪৭.১৩

[১.৩] িচংড়ী ও মৎ চাষ খােত
ঋণ িবতরণ

[১.৩.১] িবতরণত িচংিড় ও মৎ
চাষ ঋণ

কা টাকা ৪ ১০০ ৮৫ ৭০ ৫৪ ৪০ ২৮.৭২

[১.৪] এসএমই খােত ঋণ িবতরণ [১.৪.১] িবতরণত এসএমই ঋণ কা টাকা ৪ ৩৬০ ৩২০ ২৮০ ২৪০ ২০০ ৬৬.৩৭

[১.৫] ১০ টাকার ষক িহসােবর
মােম ঋণ দান

[১.৫.১] ১০ টাকার ষক িহসােব
িবতরণত ঋণ

কা টাকা ২ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ১.৫৯

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

কা টাকা ১ ২০ ১৭ ১৪ ১২ ১০ ৬.৩৩

[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 ৫ ৪ ৩ ২ ০.২৪

[১.৮] অা ঋণ িবতরণ [১.৮.১] িবতরণত অা ঋণ কা টাকা ১ ৮১৮ ৮০০ ৬৫০ ৫৮৪ ৫২০ ১৯০.৪৪

২
াংেকর আিথ ক
িভি মজতকরণ;

২২

[২.১] ণীত ঋণ আদায় [২.১.১] আদায়ত ণীত ঋণ কা টাকা ১০ ৩৫০ ৩১০ ২৯০ ২৭৫ ২৫০ ৪০.৫৫

[২.২] অা আদায় [২.২.১] আদায়ত অা ঋণ কা টাকা ৮ ১৯৩২ ১৯০০ ১৮৭০ ১৮৪০ ১৮১০ ৫৬৩.৬৬

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

কা টাকা ২ ৪ ৩ ২.৫০ ২ ১.৫০ ০.৫

[২.৪] মামলা িনি [২.৪.১] িনিত মামলা সংা ২ ২০০০ ১৯০০ ১৮০০ ১৭০০ ১৬০০ ৪৮২

৩
আিথ ক ও শাসিনক
লা
শিশালীকরণ;

১২

[৩.১] অভরীণ অিডট [৩.১.১] াসত আপি সংা ৬ ৯০০০ ৮৫০০ ৮১০০ ৭৮৮৩ ৭০০০ ৩৯৫

[৩.২] আ:শাখা সময় [৩.২.১] সমিত লনেদন হার ৪ ৯০ ৮৮ ৮৬ ৮৫ ৮০ ৯৮

[৩.৩] িবভাগীয় মামলা িনি [৩.৩.১] াসত আপি হার ১ ৬০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৪০ ৪০

[৩.৪] বাংলােদশ াংক অিডট [৩.৪.১] াসত আপি সংা ১ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ২৭৫ ২০০ ৮৮



া: ৩ ণ তািরখ: ধবার, নেভর ১৭, ২০২১

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%

৪

অেটােমশেনর
মােম শাখাসেহ
াহক সবার মান
উয়ন;

১১

[৪.১] শাখাসেহ RTGS
বাবায়ন

[৪.১.১] িত RTGS চাত
শাখা

সংা ৬ ২০০ ১৮০ ১৫০ ১০০ ৮০ ১৫৪

[৪.২] A-Challan System
বাবায়ন

[৪.২.১] িত A-Challan
System চাত শাখা

সংা ৫ ২০০ ১৭০ ১৫০ ১২০ ১০০

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 ২.৩৫

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০ ২

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ .৮৪

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ .৬০

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ .৩৯

*সামিয়ক (provisional) ত


