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গণজাতী বাংলােদশ সরকার

বাপনা পিরচালক এবং িসইও, জনতা াংক িলিমেটড

এবং
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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:

িবগত িতন বছের ঋেণর পিরমাণ ৪৫,৯৫৮ কা টাকা হেত ৫৯,৮৭৮ কা টাকায় উীত করা হেয়েছ। আিথ ক অ ি কায ম
সসারেণর  লে  ল  াংিকং  ও  ষেকর  দশ  টাকার  িহসাবসহ  মাট  আমানতকারীর  সংা  ৯১,৪৩,৬৬৬  েত  উীত  হেয়েছ  এবং
ফলিতেত মাট আমানেতর পিরমাণ ৮৮,৬৫২ কা টাকায় ি পেয়েছ। দ িষ ঋণ িবতরণ এবং ায় শতভাগ আদােয়র সাফ
রেয়েছ। িডিজটাল বাংলােদশ গড়ার লে এই সমেয় াংেকর সব শাখােক িরেয়ল টাইম অনলাইন কায েম আনয়ন এবং াংেকর ওেয়ব
সাইট আজািতক মােনর ও িসিকউর করা হেয়েছ। এই সমেয়র মে াংক আইিসএমএিব কক ব কেপ ােরট এাওয়াড  ও আইিসএিব
এাওয়াড সহ িবিভ এাওয়াড  অজন কেরেছ।

সমা এবং চােলসহ:

বতমােন জনতা াংক িলিমেটড এর খলািপ ঋেণর পিরমান আশংকাজনক হাের ি পাওয়ায় ােসল-৩ এর সােথ সংগিত রেখ লধন
পয াতার হার (CRAR) মানসত পয ােয় রাখা সব হয়িন। বসরকারী াংেকর সােথ অসম িতেযািগতা, মামলা িনিেত ধীরগিত,
খলাপী ঋণ ি াংেকর ধান সমা িহেসেব িচিত হেয়েছ। কেরানা ভাইরাস (কািভড-১৯) মহামারীেত অবেলাপনত ঋেণর আদায়সহ
িণত ঋেণর পিরমাণ াস করা, াংিকং সবা বিত হৎ জনেগাীেক াংিকং সবায় অ িকরণ, মাবাইল/ইারেনট াংিকং এর
মােম াংিকং সবা দান, পিরচালন নাফা িসহ াংিকং পিতেক আিনকায়ন জনতা াংেকর সামেন বড় চােল ।

ভিবৎ পিরকনা:

টকসই উয়ন লমাা (SDGs) অজন ও িডিজটাল বাংলােদশ িবিনম ােণ জনতা াংক িলিমেটড বশিক পিরকনা হণ কেরেছ ।
যার মে রেয়েছ: আিথ ক অ ি কায ম জারদারকরেণর মােম দির ও  জনেগাির দারেগাড়ায় াংিকং সবা পৗঁেছ দয়া, িষ
ও এসএমই ঋণ বাহ ি, াংেকর সকল শাখােক অনলাইেনর আওতায় আনয়েনর মােম কম দতা ি ও াহক মান উয়ন, নাফা
অজেনর মােম কেপ ােরট া দােনর মােম সরকােরর রাজ আয় িেত িমকা রাখা, িত শাখায় এবং বািণিজকভােব
সাবনাময় ােন এএম থ াপন, িসএসআেরর কায কর বহার িনিত করার মােম SDG অজেন ণ  িমকা পালন করা।
এছাড়াও াংেকর আিথ ক অবা শিশালী করার িনিমে িণত ঋেণর পিরমাণ াসকরেণর মােম িণত ঋেণর হার িসংেগল
িডিজেট নািমেয় আনা, ােসল-৩ এর আেলােক লধন পয াতার হার (CRAR) সংরণ করা, রাায় াংকেলার মে জনতা
াংেকর অবান শীষ  পয ােয় ধের রাখা, জাতীয় ও আজািতক পয ােয় জনতা াংকেক এক া িহেসেব িতিত করা ।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

িষ ও এসএমই খােত ৪,২৫০ কা টাকা ঋণ িবতরণ।
ণীত ঋেণর পিরমাণ ১১,০০০ কা টাকার মে রাখা।
ণীত ঋণ হেত নগদ ৪৫০ কা টাকা ও অবেলাপনত ঋণ হেত ৪০ কা টাকা আদায়।
য়ী আমানেতর হার ৫৫% এ উীত করণ।
লধন সংরেণর হার ১০% এর অিধক এবং িভশন সংরেণর হার ১০০% িনিত করণ।
নীট নাফা ৪৫ কা টাকা অজন।
লাকসানী শাখার সংা ৫৬েত নািমেয় আনা।
নারী উোােদর মে ৫০ কা টাকা এসএমই 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 এবং িসইও, জনতা াংক িলিমেটড

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)

বাংলােদেশ কায করী বািণিজক াংক এবং দিণ এিশয়ায় এক শীষ  ানীয় াংেক পিরণত হওয়া ।

১.২ অিভল (Mission)
মানসত অথ ৈনিতক প ও অিভ বাপক দেলর সমেয় উৎ াহক সবা দান এবং াংিকং এর
িত ের ািতািনক শাসন িনিত করা।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. ঋণ ও অিম িবতরণ এবং অা িবিনেয়ােগর মােম াংেকর আয় িকরণ
২. াংেকর নন-পারফরিমং ঋণ সোষজনক পয ােয় রাখা এবং িতােনর আিথ ক অবার সািব ক উয়ন
৩. িঁক াস ও আিথ ক িভি শিশালীকরণসহ িতােনর আিথ ক ও শাসিনক লা সংহতকরণ
৪. িডিজটাল বাংলােদশ িবিনম ােণ িডিজটাল াংিকং কায ম সসারণ এবং আইিস বহােরর মােম কম দতা ি
ও াহক সবার মান উয়ন এবং সািব ক িনরাপা জারদার
৫. নারী উোগােদর ঋণ িবাধা দােনর মােম নারীর মতায়ন এবং সামািজক িনরাপা িকরণ

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. িবিভ ধরেণর আমানত সংহ ও িডেপািজট ীম চা করা
২. বাসীেদর রিমা আহরণ করা
৩. , এসএমই, িষ, িশ ও অা নানািবধ বািণিজক ঋণ দান
৪. ীণ াংিকং সংা ঋণ কায ম
৫. আমদানী ও রানী বািণেজ অথ ায়ন ও সহায়তা করা
৬. সরকােরর সামািজক িনরাপা বনীর কায ম যথাঃ বয় ভাতা, িবধবা ভাতা, িতবী ভাতা ইতািদ িবতরণসহ
অা কায েম সহেযািগতা দান
৭. সরকার িনেদ িশত অা নানািবধ 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
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] াংিকং খােত আিথ ক
অ ি ি

াহেকর সংা
(মিত)

ল জন ৮৩.৬০ ৯০.৬৯ ৯২ ৯৩ ৯৪
জনতা াংক িলিমেটড, বাংলােদশ াংক এবং অথ 
মণালেয়র আিথ ক িতান িবভাগ

এমআইএস, অধ -বািষ ক ও
বািষ ক িতেবদন

[২] াংেকর আিথ ক অবার
উয়ন

নীট নাফা
কা
টাকা

৩২ ৪০ ৪৫ ৫০ ৫৫
জনতা াংক িলিমেটড, বাংলােদশ াংক এবং অথ 
মণালেয়র আিথ ক িতান িবভাগ

এমআইএস, অধ -বািষ ক ও
বািষ ক িতেবদন

[৩] াংেকর ঋেণর মান উয়ন ণীত ঋেণর হার % ২৪.২৪ ২৩.৭৭ ২০ ১৮ ১৬
জনতা াংক িলিমেটড, বাংলােদশ াংক এবং অথ 
মণালেয়র আিথ ক িতান িবভাগ

এমআইএস, অধ -বািষ ক 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] ঋণ ও অিম
িবতরণ এবং
অা িবিনেয়ােগর
মােম াংেকর
আয় িকরণ

১৮

[১.১] িষ ঋণ িবতরণ
ও আদায়

[১.১.১]
িবতরণত
িষঋণ

সমি
কা
টাকা

৩ ৭৩৩.১৪ ৮৬৩.৪৪ ৭৫০ ৭৪০ ৭৩০ ৭২০ ৭১০ ৭৬০ ৭৭০

[১.১.২]
আদায়ত
িষঋণ

সমি
কা
টাকা

৩ ০ ৭২০.২১ ৪৫০ ৪৩০ ৪১০ ৩৯০ ৩৭০ ৫০০ ৫৫০

[১.২] এসএমই ঋণ
িবতরণ ও আদয়

[১.২.১]
িবতরণত
এসএমই ঋণ

সমি
কা
টাকা

৩ ২১১১.৩৯ ২৮০৫.৮৪ ৩৫০০ ৩৪০০ ৩৩০০ ৩২০০ ৩১০০ ৩৬০০ ৩৭০০

[১.২.২]
আদায়ত
এসএমই ঋণ

সমি
কা
টাকা

৩ ০ ১৬৩৪.৩৪ ১৮০০ ১৫৫০ ১৩০০ ১০৫০ ৮০০ ২২০০ ২৪০০

[১.৩] িশ ও সািভ স
সের িবেশষ চলিত
লধন ঋণ িবতরণ
(নেভল কেরানা ভাইরাস
(COVID-19) এ
িত িশ ও সািভ স
সেরর িতান
সেহর জ)

[১.৩.১]
িবতরণত চলিত
লধন ঋণ

সমি
কা
টাকা

৩ ০ ১৩১৮.৪৮ ১৩০০ ১২৫০ ১২০০ ১১৫০ ১১০০ ১৪০০ ১৫০০

[১.৪] অা িবিনেয়াগ
(িষ, এসএমই, িশ,
হ িনম াণ ও িবেশষ
চলিত লধন ঋণ
াতীত সকল ঋণ ও
জাির বে মাট
িবিনেয়াগ)

[১.৪.১] অা
িবিনেয়াগত অথ 

সমি
কা
টাকা

৩ ০ ২৫৫৯৪.৩৩ ১৮০০০ ১৭০০০ ১৬০০০ ১৫০০০ ১৪০০০ ১৯০০০ ২০০০০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২৮, ২০২১ ১৩:২৪ া: ৯ ণ তািরখ: সামবার, জায়াির ১০, ২০২২

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 নন-
পারফরিমং ঋণ
সোষজনক পয ােয়
রাখা এবং
িতােনর আিথ ক
অবার সািব ক
উয়ন

১৬

[২.১] িণত ঋেণর
পিরমাণ াস ও নগদ
আদায়

[২.১.১] িণত
ঋেণর িিত

মিত
কা
টাকা

২ ১৩৯৩৫ ১৩৬৯২.৮৮ ১২০০০ ১২৫০০ ১৩০০০ ১৩৫০০ ১৪০০০ ১০০০০ ৯০০০

[২.১.২]
আদায়ত অথ 

সমি
কা
টাকা

২ ৪৮৭.৫৮ ১২০.৯২ ৪৫০ ৪৪০ ৪৩০ ৪২০ ৪১০ ৫০০ ৫৫০

[২.২] অবেলাপনত
ঋেণর পিরমাণ াস ও
নগদ আদায়

[২.২.১]
অবেলাপনত
ঋেণর িিত

মিত
কা
টাকা

২ ০ ৩৫০১.৫ ৩৪০০ ৩৪২৫ ৩৪৭৫ ৩৫০০ ৩৫২৫ ৩৩০০ ৩২০০

[২.২.২]
আদায়ত অথ 

সমি
কা
টাকা

২ ৩২.৮৪ ৪২.৯৬ ৪০ ৩৮ ৩৬ ৩৪ ৩২ ৪৫ ৫০

[২.৩] য়ী
আমানেতর হার ি ও
পিরচালন নাফা অজন

[২.৩.১] য়ী
আমানেতর হার

মিত % ২ ৫৫.০১ ৫০.৩১ ৫৫ ৫৪.৭৫ ৫৪.৫০ ৫৪.২৫ ৫৪ ৫৫.২৫ ৫৫.৫০

[২.৩.২]
অজনত
পিরচালন নাফা

মিত
কা
টাকা

২ ৮৬৫.৮৩ ৮৬৫.৫৭ ৯০০ ৮৫০ ৮০০ ৭৫০ ৭০০ ৯৫০ ১০০০

[২.৪] আঃশাখা
লনেদন সময়করণ ও
লাকসানী শাখার সংা
াস

[২.৪.১]
সময়ত এি

মিত % ২ ৯৩.৭৬ ৯৮.০০ ৫০ ৪৯ ৪৮ ৪৭ ৪৬ ৫১ ৫২

[২.৪.২]
লাকসানী শাখার
িিত

মিত সংা ২ ৮৬ ৫৫ ৫৬ ৫৮ ৬০ ৬২ ৬৪ ৫৪ ৫২



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২৮, ২০২১ ১৩:২৪ া: ১০ ণ তািরখ: সামবার, ন ২৮, ২০২১

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 

[৩] িঁক াস ও
আিথ ক িভি
শিশালীকরণসহ
িতােনর আিথ ক
ও শাসিনক
লা
সংহতকরণ

১৪

[৩.১] লধন সংরেণর
হার িকরণ ও িভশন
সংরণ

[৩.১.১]
সংরিত লধন

মিত % ৩ ১০.০৯ ১০.০০ ১০ ৯.৭৫ ৯.৫০ ৯.২৫ ৯ ১০.০৫ ১০.০৬

[৩.১.২]
সংরিত িভশন

মিত % ৩ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[৩.২] মামলা
িনিকরণ

[৩.২.১]
িনিত িরট
মামলার সংা

সমি সংা ৩ ৯১ ৪৬ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ৯০ ১০০

[৩.২.২]
িনিত
অথ ঋণ মামলার
সংা

সমি সংা ৩ ১৪৬ ২০৫ ১৫০ ১৪০ ১৩০ ১২০ ১১০ ১৬০ ১৭০

[৩.২.৩]
িনিত
িবভাগীয় ও
অা মামলার
সংা

সমি সংা ২ ৬৫৬ ৯৩৫ ৮৫০ ৮৪০ ৮৩০ ৮২০ ৮১০ ৮৬০ ৮৭০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২৮, ২০২১ ১৩:২৪ া: ১১ ণ তািরখ: সামবার, ন ২৮, ২০২১

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 

[৪] িডিজটাল
বাংলােদশ
িবিনম ােণ িডিজটাল
াংিকং কায ম
সসারণ এবং
আইিস বহােরর
মােম কম দতা
ি ও াহক
সবার মান উয়ন
এবং সািব ক
িনরাপা জারদার

১২

[৪.১] কাশেলস
ানেজকশন িকরণ

[৪.১.১]
RTGS এ
লনেদনত
অেথ র পিরমাণ

সমি
কা
টাকা

৩ ২৭০০০ ২১০৭৭.৮ ২৫০০০ ২৪০০০ ২৩০০০ ২২০০০ ২১০০০ ২৬০০০ ২৭০০০

[৪.১.২] ডিবট ও
িডট কােড র
নন াহক
সংা

সমি সংা ৩ ৮২১৭ ৭২০৬ ৮০০০ ৭৮০০ ৭৬০০ ৭৪০০ ৭২০০ ৯০০০ ১০০০০

[৪.২] মাবাইল
িফািয়াল সািভ স
চাকরণ (মাবাইল
াংিকং অথবা
ইারেনট াংিকং)

[৪.২.১] JB
PIN CASH
(মাবাইল
াংিকং) এর
মােম
লনেদনত
অেথ র পিরমাণ

সমি
কা
টাকা

৩ ১.২২ ১.০২ ১.৫০ ১.৪০ ১.৩০ ১.২০ ১.১০ ১.৬০ ১.৭০

[৪.৩] বসা সহজীকরণ
এবং ওয়ান প সািভ স
(oss) সিকত ত
চার ও সবা াথ
কক ত জানার
েযাগ

[৪.৩.১] ওয়ান
প সািভ স
(oss) চাত
শাখা/অিফস

মিত সংা ৩ ০ ৯১২ ৯১৬ ৯১৫ ৯১৪ ৯১৩ ৯১২ ৯১৭ ৯১৮



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২৮, ২০২১ ১৩:২৪ া: ১২ ণ তািরখ: সামবার, জায়াির ১০, ২০২২

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 

[৫] নারী
উোগােদর ঋণ
িবাধা দােনর
মােম নারীর
মতায়ন এবং
সামািজক িনরাপা
িকরণ

১০
[৫.১] নারী উোােদর
মে এসএমই ঋণ
িবতরণ

[৫.১.১] নন
উোার সংা

সমি সংা ৪ ১০৪২ ১৫৯৭ ৭০০ ৬৮০ ৬৬০ ৬৪০ ৬২০ ৭২০ ৭৪০

[৫.১.২]
িবতরণত ঋেণর
পিরমাণ

সমি
কা
টাকা

৩ ২৬.৯২ ৩৩.৩৩ ৪৫ ৪২ ৩৮ ৩৪ ৩০ ৫৫ ৬০

[৫.১.৩]
আদায়ত ঋেণর
পিরমাণ

সমি
কা
টাকা

৩ ০ ০ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১১ ২০ ২৫



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২৮, ২০২১ ১৩:২৪ া: ১৩ ণ তািরখ: সামবার, ন ২৮, ২০২১

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

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

*সামিয়ক (provisional) ত



qtfr, <r+qtt+t 'IRET-{+ 
q<< F=qe, qlst <tt(T ftfrFs, frfr's{ qE<, qtfiT deuq fuTat, qd

Tq6tl-6m-qa ffi qfi-E6 +-*R m et EfuF <ffr qryrxro ffic{ a6p} {ra-q;

qtfr, frfrffi qF{, qlFfu deff{ kurt qd:{-q.ttqr R{k< <Kqt"r{f 'tfrEt-{r q1q ffis, wst <]tqs
frFrcbu-er ffi qfi-on +<Q cq et Efus <Ffu arsrrm qsin arqm'm T{cqIftsT sEE s-fit

qlsRs:

ba' a 6, zc l-t
<rrqt'r{r
ql\5T TT(
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1r="t vtfrrt: ffil{<ts, El tE, to\s



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২৮, ২০২১ ১৩:২৪ া: ১৫ ণ তািরখ: সামবার, ন ২৮, ২০২১

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ APA Annual Performance Agreement

২ ATM Automated Teller Machine

৩ RTGS Real Time Gross Settlement
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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] িষ ঋণ িবতরণ ও আদায়
[১.১.১] িবতরণত িষঋণ িরেটইল কামার িডপাট েম-৩ এবং িরেটইল কামার িডপাট েম-৪ সংি িবভাগসেহর িতেবদেনর কিপ

[১.১.২] আদায়ত িষঋণ িরেটইল কামার িডপাট েম-৩ এবং িরেটইল কামার িডপাট েম-৪ সংি িবভাগসেহর িতেবদেনর কিপ

[১.২] এসএমই ঋণ িবতরণ ও আদয়
[১.২.১] িবতরণত এসএমই ঋণ

এসএমই িডপাট েম, িরেটইল কামার িডপাট েম-১ এবং িরেটইল
কামার িডপাট েম-২

সংি িবভাগসেহর িতেবদেনর কিপ

[১.২.২] আদায়ত এসএমই ঋণ
এসএমই িডপাট েম, িরেটইল কামার িডপাট েম-১ এবং িরেটইল
কামার িডপাট েম-২

সংি িবভাগসেহর িতেবদেনর কিপ

[১.৩] িশ ও সািভ স সের িবেশষ চলিত লধন ঋণ
িবতরণ (নেভল কেরানা ভাইরাস (COVID-19) এ
িত িশ ও সািভ স সেরর িতান সেহর জ)

[১.৩.১] িবতরণত চলিত লধন ঋণ
ইািয়াল িডট িডপাট েম, এসএমই িডপাট েম, িরেটইল কামার
িডপাট েম-১ এবং িরেটইল কামার িডপাট েম-২

সংি িবভাগসেহর িতেবদেনর কিপ

[১.৪] অা িবিনেয়াগ (িষ, এসএমই, িশ, হ িনম াণ
ও িবেশষ চলিত লধন ঋণ াতীত সকল ঋণ ও জাির
বে মাট িবিনেয়াগ)

[১.৪.১] অা িবিনেয়াগত অথ  জাির িডপাট েম সংি িবভােগর িতেবদেনর কিপ

[২.১] িণত ঋেণর পিরমাণ াস ও নগদ আদায়
[২.১.১] িণত ঋেণর িিত াস িরকভারী িডপাট েম-২ সংি িবভােগর িতেবদেনর কিপ

[২.১.২] আদায়ত অথ  িরকভারী িডপাট েম-১ সংি িবভােগর িতেবদেনর কিপ

[২.২] অবেলাপনত ঋেণর পিরমাণ াস ও নগদ আদায়
[২.২.১] অবেলাপনত ঋেণর িিত াস িরকভারী িডপাট েম-৩ সংি িবভােগর িতেবদেনর কিপ

[২.২.২] আদায়ত অথ  িরকভারী িডপাট েম-৩ সংি িবভােগর িতেবদেনর কিপ

[২.৩] য়ী আমানেতর হার ি ও পিরচালন নাফা
অজন

[২.৩.১] য়ী আমানেতর হার িবজেনস ডেভলপেম মােকং িডপাট েম এবং একাউস িডপাট েম সংি িবভােগর িতেবদেনর কিপ

[২.৩] য়ী আমানেতর হার ি ও পিরচালন নাফা
অজন

[২.৩.২] অজনত পিরচালন নাফা একাউস িডপাট েম সংি িবভােগর িতেবদেনর কিপ

[২.৪] আঃশাখা লনেদন সময়করণ ও লাকসানী শাখার
সংা াস

[২.৪.১] সময়ত এি িরকনিসিলেয়শন িডপাট েম সংি িবভােগর িতেবদেনর কিপ

[২.৪.২] লাকসানী শাখার িিত িবজেনস ডেভলপেম মােকং িডপাট েম এবং একাউস িডপাট েম সংি িবভােগর িতেবদেনর কিপ

[৩.১] লধন সংরেণর হার িকরণ ও িভশন সংরণ
[৩.১.১] সংরিত লধন ির ােনজেম িডপাট েম সংি িবভােগর িতেবদেনর কিপ

[৩.১.২] সংরিত িভশন ির ােনজেম িডপাট েম এবং একাউস িডপাট েম সংি িবভাগসেহর িতেবদেনর কিপ
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[৩.২] মামলা িনিকরণ

[৩.২.১] িনিত িরট মামলার সংা ল’ িডপাট েম সংি িবভােগর িতেবদেনর কিপ

[৩.২.২] িনিত অথ ঋণ মামলার সংা ল’ িডপাট েম সংি িবভােগর িতেবদেনর কিপ

[৩.২.৩] িনিত িবভাগীয় ও অা মামলার
সংা

ল’ িডপাট েম, িরেটইল কামার িডপাট েম-৩ এবং িডিসিনাির
িডপাট েম

সংি িবভাগসেহর িতেবদেনর কিপ

[৪.১] কাশেলস ানেজকশন িকরণ
[৪.১.১] RTGS এ লনেদনত অেথ র পিরমাণ জাির িডপাট েম সংি িবভােগর িতেবদেনর কিপ

[৪.১.২] ডিবট ও িডট কােড র নন াহক সংা কাড  ােনজেম িডপাট েম সংি িবভােগর িতেবদেনর কিপ

[৪.২] মাবাইল িফািয়াল সািভ স চাকরণ (মাবাইল
াংিকং অথবা ইারেনট াংিকং)

[৪.২.১] JB PIN CASH (মাবাইল াংিকং)
এর মােম লনেদনত অেথ র পিরমাণ

িবজেনস ডেভলপেম মােকং িডপাট েম এবং আইিস িডপাট েম-
িসেম

সংি িবভাগসেহর িতেবদেনর কিপ

[৪.৩] বসা সহজীকরণ এবং ওয়ান প সািভ স (oss)
সিকত ত চার ও সবা াথ কক ত জানার
েযাগ

[৪.৩.১] ওয়ান প সািভ স (oss) চাত
শাখা/অিফস

আইিস িডপাট েম-অপােরশন সংি িবভােগর িতেবদেনর কিপ

[৫.১] নারী উোােদর মে এসএমই ঋণ িবতরণ

[৫.১.১] নন উোার সংা
িরেটইল কামার িডপাট েম-১, িরেটইল কামার িডপাট েম-৩ এবং
এসএমই িডপাট েম

সংি িবভাগসেহর িতেবদেনর কিপ

[৫.১.২] িবতরণত ঋেণর পিরমাণ
িরেটইল কামার িডপাট েম-১, িরেটইল কামার িডপাট েম-৩ এবং
এসএমই িডপাট েম

সংি িবভাগসেহর িতেবদেনর কিপ

[৫.১.৩] আদায়ত ঋেণর পিরমাণ
িরেটইল কামার িডপাট েম-১, িরেটইল কামার িডপাট েম-৩ এবং
এসএমই িডপাট েম

সংি িবভাগসেহর িতেবদেনর কিপ
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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
লধন সংরেণর হার িকরণ ও িভশন সংরণ সংরিত লধন বাংলােদশ াংক ােসল-৩
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ









 

সংয োজনী ৫: ই-গভর্ন্যোন্স ও উদ্ভোবন কর্ যপরিকল্পনো ২০২১-২২ দপ্তি/সংস্থো প যোযেি অরিযসি জর্ন্ 

 

ক্রর্ 

কর্ মসম্পাদন ক্ষেত্র  
 

র্ান কার্ মক্রর্ 
 

কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

একক 
 

কর্ মসম্পাদন 

সূচককর র্ান 

লেযর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ উত্তর্ চলতি র্ান 

১০০% ৮০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১ [১] ই-গভর্ন্যোন্স ও উদ্ভোবন সংক্রোন্ত 

কো যক্রযর্ি বোস্তবোেন জজোিদোিকিণ 

 

 

 

 

 
 

২৯ 
 

[১.১] উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন  [১.১.১] একটি নতুন উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবাতয়ি িাতরখ ৫ ১৬/০৩/২০২২ ১৪/০৪/২০২২ ০৫/০৫/২০২২ 

[১.২] ক্ষসবা সহতিকরণ [১.২.১] একটি ক্ষসবা সহতিকৃি  িাতরখ ৫ ২৫/০২/২০২২ ০৪/০৩/২০২২ ২৫/০৩/২০২২ 

[১.৩]  জসবো তিতিটাইকিশন [১.৩.১] ন্যযনির্ একটি ক্ষসবা তিতিটাইিকৃি িাতরখ ৫ ৩০/১২/২০২১ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ 

[১.৪] ইতঃপূযব য বোস্তবোরেত উদ্ভোবনী ধোিণো, 

সহরজকৃত ও রিরজটোইজকৃত জসবো সংক্রোন্ত 

প যোয োচনো সভো   

[১.৪.১] সভো আযেোরজত  তোরিখ  ৪ ৩০/০৮/২০২১  ১৫/০৯/২০২১  ৩০/০৯/২০২১ 

[১.৫] ই-নতির ব্যবহার বৃতি [১.৫.১] ই-ফাইকল জনোট রনষ্পরিকৃত   % ৬ ৮০% ৭০% ৬০% 

[১.৬] ৪ি ম তশল্প তবপ্লকবর চযাকলঞ্জ ক্ষর্াকাকবলায় 

করণীয় তবষকয় অবতহিকরণ সভা/কর্ মশালা 

আকয়ািন 

[১.৬.১] সভা/কর্ মশালা আকয়াতিি সংখ্যো ৪ ৪ ৩ ২ 

২ [২] প্রোরতষ্ঠোরনক দক্ষতো বৃরি  ২১ [২.১] িথ্য বািায়ন হালনাগাদকরণ [২.১.১] িথ্য বািায়কন সকল ক্ষসবা বক্স হালনাগাদকৃি সংখ্যা ৪ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২] রবরভন্ন প্রকোশনো ও তথ্যোরদ িথ্য বািায়কন 

প্রকোরশত 

সংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ 

[২.২] ই-গভর্ন্মান্স ও উদ্ভাবন কর্ মপতরকল্পনা 

বাস্তবায়ন  

[২.২.১] কর্ যপরিকল্পনো বোস্তবোেন সংক্রোন্ত প্ররশক্ষণ 

আযেোরজত  

সংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.২]ই-গভর্ন্মান্স কর্ মপতরকল্পনা বাস্তবায়কনর ির্ন্ 

বরাদ্দকৃি অি ম ব্যতয়ি 

% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% 

[২.২.৩] কর্ মপতরকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্ মাকলাচনা 

সংক্রান্ত সভা আকয়াতিি 

সংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.৪] কর্ মপতরকল্পনার অধ মবাতষ মক স্ব-মূল্যায়ন 

প্রতিকবদন র্তিপতরষদ তবভাকগ/ ঊর্ধ্মিন কর্তমপকের 

তনকট ক্ষপ্রতরি 

িাতরখ ৩ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ 

[২.২.৫] ক্ষদকশ/তবকদকশ বাস্তবাতয়ি ন্যযনির্ একটি 

উকযাগ পতরদশ মনকৃি 

সংখ্যা ৩ ৩০/05/ 

২০২২ 

৩০/06/ 

২০২২ 

- 

 

 

 



 
 

 

সংেযাজনী ৬: অিভেযাগ িতকার ব া সং া  কম-পিরক না, ২০২১-২০২২ 

 

কায েমর 
  

মান কায ম  
কমস াদন 

চক 
একক  

কমস াদন 
চেকর মান 

ত 
অজন 
২০১৯-

২০ 

ত 
অজন 
২০২০-

২১ 

ল মা া ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ অিত 
উ ম 

উ ম  চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনে   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

ািত ািনক 
ব াপনা 

 
 

৫ 
[১.১] অিভেযাগ িন ি  কমকতা (অিনক) ও আিপল 
কমকতার ত  ওেয়বসাইেট মািসক িভি েত 
হালনাগাদকরণ  

[১.১.১]  অিনক ও আিপল 
কমকতার ত  হালনাগাদ ত 
এবং ওেয়বসাইেট আপেলাড ত 

সং া 
 

৫ - - ৪ ৩ - - - 

পিরবী ণ ও 
স মতা ি  

 
২০ 

[২.১] িনিদ  সমেয় অনলাইন/ অফলাইেন া  
অিভেযাগ িন ি  এবং িন ি  সং া  মািসক 

িতেবদন উ তন ক প  বরাবর রণ   
[২.১.১] অিভেযাগ িন ি ত  % 

৮ 
  - - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.২] কমকতা/কমচারীেদর অিভেযাগ িতকার 
ব া এবং িজআরএস সফটওয় ার িবষয়ক িশ ণ 

আেয়াজন 
[২.২.১] িশ ণ আেয়ািজত সং া 

৫ 
 - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] মািসক িভি েত পিরবী ণ এবং মািসক 
পিরবী ণ িতেবদন উ তন ক পে র িনকট রণ 

[২.৩.১] মািসক িতেবদন 
িরত 

  
সং া 

৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৪] অিভেযাগ িতকার ব াপনা িবষেয় 
কেহা ারগেণর সম েয় অবিহতকরণ সভা  [২.৪.১] সভা অ ি ত সং া ৪ - - ২ ১  - - 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

সংেযাজনী ৭: সবা দান িত িত বা বায়ন কম-পিরক না, ২০২১-২০২২ 

 

কায েমর   মান কায ম  
কমস াদন 

চক 
একক 

 
কমস াদন 
চেকর মান 

ত 
অজন 

২০১৯-২০ 

ত অজন 
২০২০-২১ 

ল মা া ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ অিত উ ম উ ম 
চলিত 
মান 

চলিত মােনর 
িনে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

ািত ািনক 
 
 

১0 

[১.১] সবা দান িত িত পিরবী ণ কিম র 
িস া  বা বায়ন 

[১.১.১] িস া  
বা বািয়ত 

% 5 - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.২] সবা দান িত িত মািসক িভি েত 
হালনাগাদকরণ   

[১.২.১] ওেয়বসাইেট  
িত মািসেক 

হালনাগাদ ত 

সং া 
 

৫ 
 

- - ৪ ৩  - - 

স মতা অজন ও 
পিরবী ণ 

১5 

[২.১] সবা দান িত িত িবষয়ক  িশ ণ 
আেয়াজন  

 
[১.১.১] িশ ণ 
আেয়ািজত 

 
সং া 

 
10 - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২]  সবা দান িবষেয় কেহা ারগেণর 
সম েয় অবিহতকরণ সভা আেয়াজন 

[১.৩.১]  অবিহতকরণ 
সভা অ ি ত সং া 5 - - ২ ১ - - - 

 

 



 
 

 

সংেযাজনী ৮: ত  অিধকার িবষেয় ২০২১-২২ অথবছেরর বািষক কমপিরক না  

 

কমস াদেনর 
  

মান কায ম  
কমস াদন 

চক 
একক  

কমস াদন 
চেকর মান 

ত 
অজন 
২০১৯-

২০ 

ত 
অজন 
২০২০-

২১ 

ল মা া ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ 
অিত 
উ ম 

উ ম  
চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনে   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

ািত ািনক ১০ 
[১.১] ত  অিধকার আইন অ যায়ী 
িনধািরত সমেয়র মে  ত  দান 
 

[১.১.১] িনধািরত সমেয়র 
মে  ত  দান ত 

% ১০ 

 
 

 
 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 
স মতা ি  

১৫ 

[১.২] েণািদতভােব কাশেযা  
ত  হালনাগাদ কের ওেয়বসাইেট 

কাশ 

[১.2.১] হালনাগাদ ত ত  
ওেয়বসাইেট কািশত 

তািরখ 
 

০৩   
৩১-১২-
২০২১ 

১০-
০১-

২০২২ 

২০-
০১-

২০২২ 

৩১-০১-
২০২২ 

- 

[১.৩] বািষক িতেবদন কাশ  
[১.3.১] বািষক িতেবদন 

কািশত  তািরখ  ০৩   
১৫-১০-
২০২১ 

১৫-
১১-

২০২১ 

১৫-
১২-

২০২১ 
- - 

[১.৪]  ত  অিধকার আইন, ২০০৯ এর 
৫ ধারা অ সাের যাবতীয় তে র 
ক াটাগির  ও ক াটালগ তির/ 
হালনাগাদকরণ 

[১.4.১]  তে র ক াটাগির  
ও ক াটালগ 

ত ত/হালনাগাদ ত 
তািরখ ০৩   

৩১-১২-
২০২১ 

১০-
০১-

২০২২ 

২০-
০১-

২০২২ 

৩১-০১-
২০২২ - 

[১.৫] ত  অিধকার আইন ও 
িবিধিবধান স েক জনসেচতনতা 
ি করণ 

[১.5.১]  চার কায ম 
স  

কায েমর 
সং া 

০৩   ৩ ২ ১ - - 

[১.৬] ত  অিধকার িবষেয় 
কমকতােদর িশ ণ আেয়াজন    

[১.6.১] িশ ণ 
আেয়ািজত 

িশ েণর 
সং া  

০৩   ৩ ২ ১ - - 
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