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চেয়ারম্যান, পররোলনা চ ার্ ড এ ং ব্য স্থাপনা পররোলক, কর্ ডসংস্থান ব্যাংক 

 

এ ং 

 

সরে , আরথ ডক প্ররিষ্ঠান র ভাগ, অথ ড র্ন্ত্রণালয়-এর র্ধ্যে স্বাক্ষররি 
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কর্ ডসংস্থান ব্যাংক এর কর্ ডসম্পাদধ্যনর সার ডক রেত্র  

(Overview of the Performance of Karmasangsthan Bank) 

সাম্প্ররিক অজডন, েযাধ্যলঞ্জ এ ং ভর ষ্যৎ পররকল্পনা  
 

 সাম্প্ররিক  ছরসমূধ্যহর (৩ ছর) প্রিান অজডনসমূহ:  

চদধ্যশর অরিকাংশ রশরক্ষি অি ড-রশরক্ষি এ ং কর্ ডক্ষর্ চ কার যু ধ্যদর আত্মকর্ ডসংস্থাধ্যনর লধ্যক্ষয ১৯৯৮ সাধ্যলর জুন র্াধ্যস 

প্ররিরষ্ঠি কর্ ডসংস্থান ব্যাংক ২০১৪-১৫ হধ্যি ২০১৬-১৭ অথ ড- ছধ্যর ঋণ র িরণ ৪০৮.০০ চকাটি টাকা চথধ্যক ৬৪৫.০০ চকাটি 

টাকায় উন্নীি কধ্যরধ্যছ। একইভাধ্য   রণ ডি সর্ধ্যয় ঋণ আদাধ্যয়র পররর্াণ ৪৩৫.০০ চকাটি টাকা চথধ্যক ৫৭৯.০০ চকাটি টাকায় 

উন্নীি কধ্যরধ্যছ। এ কার্ ডক্রধ্যর্র ফলশ্রুরিধ্যি ব্যাংক ২০১৬-১৭ অথ ড- ছর পর্ ডন্ত চর্াট ১৬৮৮৫২৯জন চ কাধ্যরর কর্ ডসংস্থান সৃজন 

কধ্যরধ্যছ। সধ্যন্তাষজনকভাধ্য  ঋণ আদায় হওয়ায়                         পুরঞ্জভূি আদাধ্যয়র হার ৯৪%।  

 সর্স্যা এ ং েযাধ্যলঞ্জসমূহঃ  

 চেলাপী/অনড় (Stuck-up)/ধ্যেণীকৃি ঋণবৃরদ্ধর প্র নিা, র্াঠপর্ ডাধ্যয় োরহদা চর্ািাধ্য ক ঋণ প্রদান করধ্যি না পারা;  

 ব্যাংরকং চস া  রিি বৃহৎ জনধ্যগাষ্ঠীধ্যক চস া প্রদাধ্যনর জন্য গ্রাহক চস ার র্াধ্যনান্নয়ন ও িথ্য প্রযুরি ব্য হাধ্যরর সীর্া দ্ধিা; 

 চ কার যু ধ্যদর ঋণ প্রদাধ্যনর র্ােধ্যর্ স্বা লম্বী করা ও চ কারত্ব হ্রাস করণ;  
 

 ভর ষ্যৎ পররকল্পনাঃ  

 অগ্রারিকাধ্যরর রভরিধ্যি সকল চেলাপী/অনড়/ধ্যেণীকৃি ঋণ আদাধ্যয়র র্ােধ্যর্ পারফররর্ং ঋণ সম্পদ বৃরদ্ধ 

কধ্যর আরথ ডক রভি র্জবুি করা;   

 চ কার যু ধ্যদর র্ধ্যে অরিক পররর্াধ্যণ র্ানসম্পন্ন ঋণ প্রদাধ্যনর র্ােধ্যর্ চ কারত্ব হ্রাসকরণ ও কর্ ডসংস্থান সৃজন করা; 

 ব্যাংধ্যকর সকল শাো/কার্ ডালধ্যয়র কার্য্ডক্রর্ অধ্যটাধ্যর্শধ্যনর আওিায় এধ্যন গ্রাহক চস ার র্ান উন্নয়ন করা; 

 চ কার যু ধ্যদর র রনধ্যয়াগ সম্পধ্যকড পরার্শ ড প্রদানসহ ব্য সা ব্য স্থাপনা ও আরথ ডক রশক্ষা (Financial 

Literacy-FL)-সম্পধ্যকড প্ররশক্ষণ প্রদাধ্যনর র্ােধ্যর্ চর্াগ্য উধ্যযািা রহধ্যসধ্য  প্রকল্প পররোলনায় 

দক্ষিা বৃরদ্ধ করা;  

 প্রারণজ আরর্ষ বৃরদ্ধর লধ্যক্ষয দুগ্ধ উৎপাদন, চপাল্রি ও র্ৎস্য োধ্যি অগ্রারিকাধ্যরর রভরিধ্যি ঋণ প্রদান করা; 

 ২০১৭-১৮ অথ ড ছধ্যরর সম্ভাব্য প্রিান অজডনসমূহঃ  

 ঋণ র িরধ্যণর পররর্াণ ৫২০ চকাটি টাকা হধ্যি ৬০০ চকাটি টাকায় উন্নীিকরণ; 

 ঋণ আদাধ্যয়র পররর্াণ ৪৭৯ চকাটি টাকা হধ্যি ৫২০ চকাটি টাকায় উন্নীিকরণ; 

 দুগ্ধ উৎপাদন োধ্যি ঋণ র িরধ্যণর পররর্াণ ১১৩ চকাটি টাকা হধ্যি ১২০ চকাটি টাকায় উন্নীিকরণ; 

 অন্যান্য গ াদী পশুপালন োধ্যি ঋণ র িরধ্যণর পররর্াণ ১৩৬ চকাটি টাকা হধ্যি ২০৪ চকাটি টাকায় উন্নীিকরণ; 

 রেংরড় ও অন্যান্য র্ৎস্য োধ্যষ ঋণ র িরধ্যণর পররর্াণ ৪৮ চকাটি টাকা হধ্যি ৭২ চকাটি টাকায় উন্নীিকরণ; 

 র যর্ান ২৩৭টি শাোর অরিররি নতুন ২০টি শাো োলুকরণ; 

 চেণীকৃি ঋণ আদাধ্যয়র পররর্াণ ১০চকাটিধ্যি রনি ডারণ; 

 র যর্ান ২৮টি শাোসহ আধ্যরা ২০টি শাোধ্যক অধ্যটাধ্যর্শধ্যনর আওিায় আনা; 

 ৫৪% অভযন্তরীন অরর্ট আপরি রনষ্পরিকরণ; 

 ৯০%  াংলাধ্যদশ ব্যাংক পররদশ ডন আপরি রনষ্পরিকরণ; 

 ২০% র্ার্লা রনষ্পরিকরণ; 
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উপক্রর্রণকা (Preamble) 

 

 

কর্ ডসংস্থান ব্যাংধ্যকর প্রারিষ্ঠারনক দক্ষিা বৃরদ্ধ, স্বচ্ছিা ও জ া রদরহ চজারদার করা, সুশাসন সংহিকরণ 

এ ং সম্পধ্যদর র্থার্থ ব্য হার রনরিিকরধ্যণর র্ােধ্যর্ রূপকল্প ২০২১ এর র্থার্থ  াস্ত ায়ধ্যনর লধ্যক্ষয- 

 

 

চেয়ারম্যান, পররোলনা চ ার্ ড ও ব্য স্থাপনা পররোলক, কর্ ডসংস্থান ব্যাংক 

এ ং 

 

 

সরে , আরথ ডক প্ররিষ্ঠান র ভাগ, অথ ড র্ন্ত্রণালয়, গণপ্রজািন্ত্রী  াংলাধ্যদশ সরকাধ্যরর র্ধ্যে ২০১৭ 

সাধ্যলর জুন র্াধ্যসর ১৮ িাররধ্যে এই  ারষ ডক কর্ ডসম্পাদন চুরি স্বাক্ষররি হল। 

 

এ চুরিধ্যি স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ  রণ ডি র ষয়সমূধ্যহ সম্মি হধ্যলন: 
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চসকশন ১ 

 

রূপকল্প (Vision), অরভলক্ষয (Mission), চকৌশলগি উধ্যেশ্যসমূহ এ ং কার্ ডা লী   
 

১.১ : রূপকল্প (Vision):  

চদধ্যশর চ কার যু ধ্যদর কর্ ডসংস্থাধ্যনর র্ােধ্যর্ অথ ডননরিক উন্নয়ন কর্ ডকাধ্যে সমৃ্পিকরণ। 

 

১.২ : অরভলক্ষয (Mission) : 

ব্যাংক চদধ্যশর চ কার যু ধ্যদর র রভন্ন োধ্যি ঋণ র িরণ ও ঋণ আদায় কধ্যর আত্মকর্ ডসংস্থাধ্যনর সৃজন  

করধ্য । 
 

১.৩ : চকৌশলগি উধ্যেশ্যসমূহ (Strategic Objectives) :  

১.৩.১ : কর্ ডসংস্থান ব্যাংক এর চকৌশলগি উধ্যেশ্যসমূহ; 

ক) ব্য সারয়ক কার্ ডক্রর্ সুসংহিকরণ ও ব্য সা সম্প্রসারণ ; 

ে) ব্যাংধ্যকর অ য়  বৃরদ্ধ ও কার্ ডক্রর্ সহজীকরণ; 

গ) আরথ ডক শৃঙ্খলা সুসংহিকরণ; 

ঘ) র্াঠ পর্ ডাধ্যয়র কার্ ডক্রর্ রনর ড় িদারকীকরণ; 
 

১.৩.২ : আ রশ্যক চকৌশলগি উধ্যেশ্যসমূহ : 

ক) দক্ষিার সধ্যে  ারষ ডক কর্ ডসম্পাদন চুরি  াস্ত ায়ন; 

ে) দক্ষিা ও ননরিকিার উন্নয়ন; 

গ) িথ্য অরিকার ও স্বপ্রধ্যণারদি িথ্য প্রকাশ  াস্ত ায়ন; 

ঘ) কার্ ডপদ্ধরি ও চস ার র্াধ্যনান্নয়ন; 

ঙ) কর্ ডপররধ্য শ উন্নয়ন; 

ে) আরথ ডক ব্য স্থাপনার উন্নয়ন; 

 

১.৪  : কার্ ডা লী (Functions) : 

ক) চ কার যু ধ্যদর র্ধ্যে ঋণ র িরণ করা; 

ে) ঋণ আদায় করা; 

গ) ঋণ গ্রহীিাধ্যদর প্রকল্প ব্য স্থাপনা, র পণন, কাররগরী ও প্রশাসরনক সহায়িা প্রদান করা ; 

    ঘ) চদধ্যশ কর্ ডসংস্থান, র ধ্যশষ কধ্যর আত্ম-কর্ ডসংস্থান সম্পডধ্যক িথ্য সংগ্রহ, গধ্য ষণা এ ং প্রকাশনার 

ব্য স্থা গ্রহণ করা ; 

ঙ) ব্য সারয়ক কার্ ডক্রর্ পররোলনার জন্য সর্য় সর্য় নীরির্ালা প্রণয়ন ও র যর্ান নীরির্ালা 

সংধ্যশািন করা; 

ে) ব্যাংধ্যকর কর্ ডকিডা/কর্ ডোরীধ্যদর দক্ষিা বৃরদ্ধর জন্য রনয়রর্ি প্ররশক্ষণ চদয়া; 

ছ) ঋণ গ্রহীিাধ্যদর ব্য সারয়ক ব্য স্থাপনা র ষয়ক কর্ ডশালার আধ্যয়াজন করা; 
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চসকশন -২  

কর্ ডসংস্থান ব্যাংধ্যকর কার্ ডক্রধ্যর্র চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভা  (Outcome/Impact) 

 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভা  

(Outcome/Impact) 

কর্ ডসম্পাদন সূেকসমূহ 

(Performance Indicator) 

একক 

(Unit) 
প্রকৃি 

লক্ষযর্াত্রা 

২০১৭-১৮ 

প্রধ্যক্ষপণ 
রনি ডাররি লক্ষযর্াত্রা অজডধ্যনর 

চক্ষধ্যত্র চর্ৌথভাধ্য  দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

র্ন্ত্রণালয়/ 

র ভাগ/সংস্থাসমূধ্যহর নার্ 

উপািসূত্র 

(Source of Data) 
   ২০১৫-১৬ 

*২০১৬-১৭ 

(র্াে ড/‘১৭ পর্ ডন্ত) 
২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

চ কারত্ব র ধ্যর্ােন 

চ কার পুরুষধ্যদর কর্ ডসংস্থান সৃরি সংখ্যা ১১৩৬৭১ ১০৯১৮০ ১২০০০০ ১২৫০০০ ১২৮০০০ 

ব্যাংধ্যকর শাো ও প্রিান 

কার্ ডালয়  

শাো ও প্রিান কার্ ডালধ্যয়র 

র রভন্ন র ভাধ্যগর 

প্ররিধ্য দন এ ং  ারষ ডক 

প্ররিধ্য দন (Annual 

Report) 

চ কার র্রহলাধ্যদর কর্ ডসংস্থান সৃরি সংখ্যা ৬১০৩৫ ৩৫৫৭০ ৬০০০০ ৬২০০০ ৬৫০০০ 

 চর্াট  ১৭৪৭০৬ ১৪৪৭৫০ ১৮০০০০ ১৮৭০০০ ১৯৩০০০   

 

 

* সার্রয়ক 
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চসকশন -৩ 

ক. কর্ ডসংস্থান ব্যাংধ্যকর চকৌশলগি উধ্যেশ্য, অগ্রারিকার, কার্ ডক্রর্, কর্ ডসম্পাদন সূেক এ ং লক্ষযর্াত্রাসমূহ (ধ্যর্াট র্ান-৮০) 

চকৌশলগি 

উধ্যেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

চকৌশলগি 

উধ্যেধ্যশ্যর র্ান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ ডক্রর্ 

(Activities) 

কর্ ডসম্পাদন 

সূেক 

(Performan

ce 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

কর্ ডসম্পাদন 

সূেধ্যকর র্ান 

(Weight 

of Pl) 

প্রকৃি অজডন 
লক্ষযর্াত্রা/রনণ ডায়ক (২০১৭-২০১৮) 

(Target / Criteria Value for FY 2017 -18) 
প্রধ্যক্ষপণ 

(Projection) 

২০১৮-১৯ 

প্রধ্যক্ষপণ 

(Projection) 

২০১৯-২০ ২০১৫-১৬ 
২০১৬-১৭* 

(র্াে ড/‘১৭ পর্ ডন্ত) 

অসািারণ 

(Excellent) 

অরি উির্ 

(Very 

Good) 

উির্ 

(Good) 

েলরি র্ান 

(Fair) 

েলরি র্াধ্যনর 

রনধ্যে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

কর্ ডসংস্থান ব্যাংধ্যকর চকৌশলগি উধ্যেশ্যসমূহ             

[১] ব্য সারয়ক 

কার্ ডক্রর্ 

সুসংহিকরণ ও 

ব্য সা 

সম্প্রসারণ 

৬৩ 

[১.১] দুগ্ধ উৎপাদন োধ্যি ঋণ র িরণ 
ঋণ র িরধ্যণর 

পররর্াণ 

চকাটি 

টাকায় 
৭ ১১৩.০০ ১০৫.০০  ১২০.০০ ১১৭.০০ ১১৫.০০ ১১৪.০০ ১১৩.০০ ১৪০.০০ ১৬০.০০ 

[১.২] অন্যান্য গ াদী পশুপালন োধ্যি 

ঋণ র িরণ 

ঋণ র িরধ্যণর 

পররর্াণ 

চকাটি 

টাকায় 
৮ ১৩৬.০০ ১৫৫.০০ ২০৪.০০ ১৯০.০০ ১৮০.০০ ১৬০.০০ ১৩৬.০০ ২৩০.০০ ২৭০.০০ 

[১.৩] রেংরড় ও অন্যান্য র্ৎস্য োধ্যষ 

ঋণ র িরণ  

ঋণ র িরধ্যণর 

পররর্াণ 

চকাটি 

টাকায় 
৩ ৪৮.০০ ৫৭.০০ ৭২.০০ ৬৮.০০ ৬৫.০০ ৬০.০০ ৪৮.০০ ৮৪.০০ ৯৫.০০ 

[১.৪] নাস ডারী ও  নায়ন োধ্যি ঋণ 

র িরণ  

ঋণ র িরধ্যণর 

পররর্াণ 

চকাটি 

টাকায়  
১ ২.০০ ১.০০ ৬.০০ ৩.০০ ২.০০ ২.০০ ২.০০ ২.০০ ২.০০ 

[১.৫] অন্যান্য োধ্যি ঋণ র িরণ  
ঋণ র িরধ্যণর 

পররর্াণ 

চকাটি 

টাকায়  
১০ ২২১.০০ ১৬৬.০০ ১৯৮.০০ ১৯৫.০০ ১৯০.০০ ১৮৮.০০ ২২১.০০ ২৪৪.০০ ২৭৩.০০ 

চর্াট ঋণ র িরণ   ২৯ ৫২০.০০ ৪৮৪.০০ ৬০০.০০ ৫৭৩.০০ ৫৫২.০০ ৫২৪.০০ ৫২০.০০ ৭০০.০০ ৮০০.০০ 

[১.৬] দুগ্ধ উৎপাদন োধ্যি ঋণ আদায়  
ঋণ আদাধ্যয়র 

পররর্াণ 

চকাটি 

টাকায়  
৭ ১০০.০০ ৮৭.০০ ১০৫.০০ ১০৩.০০ ১০২.০০ ১০১.০০ ১০০.০০ ১২৫.০০ ১৪৫.০০ 

[১.৭] অন্যান্য গ াদী পশুপালন োধ্যি 

ঋণ আদায়  

ঋণ আদাধ্যয়র 

পররর্াণ 

চকাটি 

টাকায়  
৭ ১৩০.০০ ১৩০.০০ ১৪০.০০ ১৩৭.০০ ১৩৩.০০ ১৩১.০০ ১৩০.০০ ১৫৫.০০ ১৭০.০০ 

[১.৮] রেংরড় ও অন্যান্য র্ৎস্য োধ্যষ 

ঋণ আদায়  

ঋণ আদাধ্যয়র 

পররর্াণ 

চকাটি 

টাকায়  
৩ ৪৫.০০ ৪৩.০০ ৫০.০০ ৪৮.০০ ৪৭.০০ ৪৬.০০ ৪৫.০০ ৫০.০০ ৫৫.০০ 

[১.৯] নাস ডারী ও  নায়ন োধ্যি ঋণ 

আদায়  

ঋণ আদাধ্যয়র 

পররর্াণ 

চকাটি 

টাকায়  
১ ১.০০ ১.০০ ১.০০ ০১.০০ ১.০০ ১.০০ ১.০০ ১.০০ ১.০০ 

[১.১০] অন্যান্য োধ্যি ঋণ আদায়  
ঋণ আদাধ্যয়র 

পররর্াণ 

চকাটি 

টাকায়  
১০ ২০৩.০০ ১৭৩.০০ ২২৭.০০ ২২০.০০ ২১৫.০০ ২১০.০০ ২০৩.০০ ২৭৯.০০ ৩২৯.০০ 

চর্াট ঋণ আদায়   ২৮ ৪৭৯.০০ ৪৩৪.০০ ৫২০.০০ ৫০৭.০০ ৪৯৭.০০ ৪৮৮.০০ ৪৭৯.০০ ৬১০.০০ ৭০০.০০ 

[১.১১] চেণীকৃি ঋণ নগধ্যদ আদায়  
ঋণ আদাধ্যয়র 

পররর্াণ 

চকাটি 

টাকায়  
৬ ১৩.০০ ০৮.০০ ১০.০০ ০৯.০০ ০৮.০০ ০৭.০০ ১৩.০০ ১২.০০ ১৪.০০ 

 

 

[২] ব্যাংধ্যকর 

অ য়  বৃরদ্ধ ও 

কার্ ডক্রর্ 

সহজীকরণ 

 

৬ 

[২.১] অধ্যটাধ্যর্শন সম্প্রসারণ  
অধ্যটাধ্যর্শনকৃি 

শাো/কার্ ডালয় 
সংখ্যা ২ ২৮ ২৫ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ২৮ ৪০ ৫০ 

[২.২] নতুন শাো োলুকরণ  রি ডি শাো  সংখ্যা ৪ ২০ ০৭ ২০ ১৮ ১৬ ১৫ ২০ ২৫ ২৫ 
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চকৌশলগি 

উধ্যেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

চকৌশলগি 

উধ্যেধ্যশ্যর র্ান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ ডক্রর্ 

(Activities) 

কর্ ডসম্পাদন 

সূেক 

(Performan

ce 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

কর্ ডসম্পাদন 

সূেধ্যকর র্ান 

(Weight 

of Pl) 

প্রকৃি অজডন 
লক্ষযর্াত্রা/রনণ ডায়ক (২০১৭-২০১৮) 

(Target / Criteria Value for FY 2017 -18) 
প্রধ্যক্ষপণ 

(Projection) 

২০১৮-১৯ 

প্রধ্যক্ষপণ 

(Projection) 

২০১৯-২০ ২০১৫-১৬ 
২০১৬-১৭* 

(র্াে ড/‘১৭ পর্ ডন্ত) 

অসািারণ 

(Excellent) 

অরি উির্ 

(Very 

Good) 

উির্ 

(Good) 

েলরি র্ান 

(Fair) 

েলরি র্াধ্যনর 

রনধ্যে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

[৩] আরথ ডক 

শৃঙ্খলা 

সুসংগিকরণ 

১১ 

[৩.১] অভযন্তরীণ অরর্ট আপরি 

রনষ্পরিকরণ 
রনষ্পরির হার % ৫ ৬১% ৬০% ৫৪% ৪৮% ৪৮% ৪২% ৬১% ৬২% ৬৫% 

[৩.২]  াংলাধ্যদশ ব্যাংধ্যকর পররদশ ডন 

আপরি রনষ্পরিকরণ 
রনষ্পরির হার % ৪ ৯৪% ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% ৯৪% ১০০% ১০০% 

[৩.৩] র্ার্লা রনষ্পরি  
রনষ্পরিকৃি 

র্ার্লার হার 
% ২ ১০% ২৩% ২০% ১৮% ১৬% ১৪% ১০% ২৩% ২৫% 

 

* সার্রয়ক 
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সংধ্যর্াজনী-০১ 

শব্দসংধ্যক্ষপ (Acronyms) 

FI  = Financial Inclusion 

CSR  = Corporate Social Responsibility  

FL  = Financial Literacy 

SIP  = Small Improvement Project  
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সংধ্যর্াজনী-২ :কর্ ডসংস্থান ব্যাংধ্যকর কর্ ডসম্পাদন সূেকসমূহ,  াস্ত ায়নকারী এ ং পররর্াপ পদ্ধরি এর র  রণ 

ক্ররর্ক নং কার্ ডক্রর্ কর্ ডসম্পাদন সূেক র  রণ  াস্ত ায়নকারী ইউরনট পররর্াপ পদ্ধরি এ ং উপািসূত্র সািারণ র্ন্তব্য 

১ [১.১] দুগ্ধ উৎপাদন োধ্যি ঋণ র িরণ ঋণ র িরধ্যণর পররর্াণ 
১২০.০০ চকাটি টাকা ২০১৭-১৮ অথ ড- ছধ্যর ঋণ 

র িরণ করা হধ্য ।  

শাো ও আিরলক কার্ ডালয় 

 

পররর্াণ ও শাো চথধ্যক প্রাপ্ত  

র্ারসক, নত্রর্ারসক ও  ারষ ডক 

প্ররিধ্য দন।  

 

২ [১.২] অন্যান্য গ াদী পশুালন োধ্যি ঋণ র িরণ ঋণ র িরধ্যণর পররর্াণ 
২০৪.০০ চকাটি টাকা ২০১৭-১৮ অথ ড- ছধ্যর ঋণ 

র িরণ করা হধ্য ।  

 

৩ [১.৩] রেংরড় ও অন্যান্য র্ৎস্য োধ্যষ ঋণ র িরণ  ঋণ র িরধ্যণর পররর্াণ 
৭২.০০ চকাটি টাকা ২০১৭-১৮ অথ ড- ছধ্যর ঋণ 

র িরণ করা হধ্য ।  

 

৪ [১.৪] নাস ডারী ও  নায়ন োধ্যি ঋণ র িরণ  ঋণ র িরধ্যণর পররর্াণ 
০৬.০০ চকাটি টাকা ২০১৭-১৮ অথ ড- ছধ্যর ঋণ 

র িরণ করা হধ্য ।  

 

৫ [১.৫] অন্যান্য োধ্যি ঋণ র িরণ  ঋণ র িরধ্যণর পররর্াণ 
১৯৮.০০ চকাটি টাকা ২০১৭-১৮ অথ ড- ছধ্যর ঋণ 

র িরণ করা হধ্য ।  

 

৬ [১.৬] দুগ্ধ উৎপাদন োধ্যি ঋণ আদায়  ঋণ আদাধ্যয়র পররর্াণ 
১০৫.০০ চকাটি টাকা ২০১৭-১৮ অথ ড- ছধ্যর ঋণ 

আদায় করা হধ্য ।  

 

৭ [১.৭] অন্যান্য গ াদী পশুালন োধ্যি ঋণ আদায়  ঋণ আদাধ্যয়র পররর্াণ 
১৪০.০০ চকাটি টাকা ২০১৭-১৮ অথ ড- ছধ্যর ঋণ 

আদায় করা হধ্য ।  

 

৮ [১.৮] রেংরড় ও অন্যান্য র্ৎস্য োধ্যষ ঋণ আদায়  ঋণ আদাধ্যয়র পররর্াণ 
৫০.০০ চকাটি টাকা ২০১৭-১৮ অথ ড- ছধ্যর ঋণ আদায় 

করা হধ্য ।  

 

৯ [১.৯] নাস ডারী ও  নায়ন োধ্যি ঋণ আদায়  ঋণ আদাধ্যয়র পররর্াণ 
১.০০ চকাটি টাকা ২০১৭-১৮ অথ ড- ছধ্যর ঋণ আদায় 

করা হধ্য ।  

 

১০ [১.১০] অন্যান্য োধ্যি ঋণ আদায়  ঋণ আদাধ্যয়র পররর্াণ 
২২৭.০০ চকাটি টাকা ২০১৭-১৮ অথ ড- ছধ্যর ঋণ 

আদায় করা হধ্য ।  

 

১১ [১.১১] চেণীকৃি ঋণ নগধ্যদ আদায়  ঋণ আদাধ্যয়র পররর্াণ 
১০.০০ চকাটি টাকা ২০১৭-১৮ অথ ড- ছধ্যর ঋণ আদায় 

করা হধ্য ।  

 

১২ অধ্যটাধ্যর্শন সম্প্রসারণ অধ্যটাধ্যর্শনকৃি শাোর সংখ্যা 
২০টি শাোয় অধ্যটাধ্যর্শন কার্ ডক্রর্ সম্প্রসারণ করা 

হধ্য ।  

প্রিান কার্ ডালধ্যয়র করম্পউটার 

ইউরনট। 

সংখ্যা ও প্রিান কার্ ডালধ্যয়র 

করম্পউটার ইউরনধ্যটর প্ররিধ্য দন। 

 

১৩ নতুন শাো োলুকরণ  রি ডি শাো নতুন ২০টি শাোর কার্ ডক্রর্ োলুকরণ।    

১৪ অভযন্তরীণ অরর্ট আপরি রনষ্পরিকরণ রনষ্পরির হার চর্াট আপরির ৫৪% রনষ্পরি করা হধ্য ।  
প্রিান কার্ ডালধ্যয়র রনরীক্ষা ও 

পররদশ ডন র ভাগ 

রনরীক্ষা ও পররদশ ডন র ভাধ্যগর 

র্ারসক ও নত্রর্ারসক প্ররিধ্য দন 

 

১৫ 
 াংলাধ্যদশ ব্যাংধ্যকর পররদশ ডন আপরি 

রনষ্পরিকরণ 

 াংলাধ্যদশ ব্যাংক পররদশ ডন আপরির রনষ্পরির 

হার 

চর্াট আপরির ১০০% রনষ্পরি করা হধ্য ।   

১৬ র্ার্লা রনষ্পরির হার রনষ্পরিকৃি র্ার্লার হার 

চর্াট রুজুকৃি র্ার্লার রস্থরির ২০% রনষ্পরি করা 

হধ্য ।  
শাো ও আিরলক কার্ ডালয় 

 

শাো ও আিরলক কার্ ডালয় চথধ্যক 

প্রাপ্ত  র্ারসক, নত্রর্ারসক ও  ারষ ডক 

প্ররিধ্য দন।  
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সংধ্যর্াজনী-৩ : অন্য র্ন্ত্রণালয়/র ভাগ/দপ্তর/সংস্থার রনকট কর্ ডসংস্থান ব্যাংধ্যকর সুরনরদ ডি কর্ ডসম্পাদন োরহদাসমূহ 

প্ররিষ্ঠাধ্যনর নার্ সংরিি কার্ ডক্রর্ কর্ ডসম্পাদন সূেক উি প্ররিষ্ঠাধ্যনর রনকট 

োরহদা/প্রিযাশা 

োরহদা/প্রিযাশার চর্ৌরিকিা প্রিযাশা পূরণ না হধ্যল সম্ভাব্য 

প্রভা  

আরথ ডক প্ররিষ্ঠান র ভাগ, 

অথ ড র্ন্ত্রণালয় ও 

 াংলাধ্যদশ ব্যাংক 

লক্ষযর্াত্রা পুরধ্যণর রনরর্ধ্যি নতুন শাোর 

অনুধ্যর্াদন 

 

লক্ষযর্াত্রা অনুর্ায়ী শাো চোলা 

সংখ্যা অনুর্ায়ী পররর্াপ 

প্রস্তার ি নতুন শাো চোলার দ্রুি 

অনুধ্যর্াদন প্রদান। 

নতুন শাো চোলা হধ্যল রশরক্ষি ও 

চ কার যু ধ্যদর ঋণ প্রদাধ্যনর 

র্ােধ্যর্ দ্রুি আত্ম-কর্ ডসংস্থান সৃরি 

হধ্য ।  

প্রিযাশা পুরণ না হধ্যল নতুন শাো 

চোলা সম্ভ  হধ্য  না এ ং ব্যাংধ্যকর 

মূল লক্ষয চ কার যু াধ্যদর ঋণ 

প্রদাধ্যনর র্ােধ্যর্ অরিকির 

কর্ ডসংস্থান সৃরি করা সম্ভ  হধ্য  

না। 

আরথ ডক প্ররিষ্ঠান র ভাগ, 

অথ ড র্ন্ত্রণালয়  

প্ররশক্ষণ প্রদান জনঘন্টা অজডন োরহদা অনুর্ায়ী ররধ্যসাস ড পাস ডন 

পাওয়া 

র্থার্থ র্াধ্যনর প্ররশক্ষণ চদয়া   প্ররশক্ষধ্যণর র্ান হ্রাস পাওয়ার 

সম্ভ ানা।  

 

 


