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কভ ডংস্থান ব্যাংক এয কভ ডম্পাদধ্যনয ারফ ডক রচত্র  

(Overview of the Performance of Karmasangsthan Bank) 

াম্প্ররিক জডন, চযাধ্যরঞ্জ এফং বরফষ্যৎ রযকল্পনা  

 াম্প্ররিক ফছযমূধ্যয (৩ফছয) প্রধান জডনমূ:  

চদধ্যয বফকায বফশল কশয চফকায যুফধ্যদয অত্মকভ ডংস্থাধ্যনয রধ্যক্ষয ১৯৯৮ ধ্যনয ৭নং অআন ফধ্যর 

কভ ডংস্থান ব্যাংক প্ররিরষ্ঠি য়। ২০১৫-১৬ ধ্যি ২০১৭-১৮ থ ড-ফছধ্যয ঋণ রফিযণ ৫২০.০০ চকাটি টাকা 

চথধ্যক ৭০০.০০ চকাটি টাকায় উন্নীি কধ্যযধ্যছ। একআবাধ্যফ ফরণ ডি ভধ্যয় ঋণ অদাধ্যয়য রযভাণ ৪৭৯.০০ চকাটি 

টাকা চথধ্যক ৫২২.০০ চকাটি টাকায় উন্নীি কধ্যযধ্যছ। এ কাম ডক্রধ্যভয পরশ্রুরিধ্যি ব্যাংক ২০১৭-১৮ থ ড-ফছয 

ম ডন্ত প্রত্যক্ষবাশফ ৫১৬০৮৭জন এফং শযাক্ষবাশফ ১৩৪৬৯৮৭জন বভাট ১৮৬৩০৭৪  জন চফকাধ্যযয 

কভ ডংস্থান সৃজন কধ্যযধ্যছ। ধ্যন্তালজনকবাধ্যফ ঋণ অদায় ওয়ায় পুরঞ্জভূি অদাধ্যয়য ায ৯৫%।  

 ভস্যা এফং চযাধ্যরঞ্জমূঃ  

 চেরাী/নড় (Stuck-up)/চেণীকৃি ঋণ অদায়, ভাঠম ডাধ্যয় চারদা চভািাধ্যফক ঋণ প্রদান;  

 ব্যাংরকং চফা ফরিি বৃৎ জনধ্যগাষ্ঠীধ্যক চফা প্রদাধ্যনয জন্য গ্রাক চফায ভাধ্যনান্নয়ন ও জীকযণ এফং 

িথ্য প্রযুরি ব্যফায; 

 চফকায যুফধ্যদয ঋণ প্রদাধ্যনয ভােধ্যভ স্বাফরম্বী কযা ও চফকাযত্ব হ্রা কযণ;  

 বরফষ্যৎ রযকল্পনাঃ  

 গ্রারধকাধ্যযয রবরিধ্যি কর চেরাী /নড়/চেণীকৃি ঋণ অদাধ্যয়য ভােধ্যভ াযপযরভং ঋণ ম্পদ 

বৃরদ্ধ কধ্যয অরথ ডক রবি ভজবুি কযন;   

 চফকায যুফধ্যদয ভধ্যে রধক রযভাধ্যণ ভানম্পন্ন ঋণ প্রদাধ্যনয ভােধ্যভ চফকাযত্ব হ্রাকযণ  ও কভ ডংস্থান সৃজন; 

 ব্যাংধ্যকয কর াো/কাম ডারধ্যয়য কার্য্ডক্রভ ধ্যটাধ্যভধ্যনয অওিায় এধ্যন গ্রাক চফায ভান উন্নয়ন; 

 চফকায যুফধ্যদয রফরনধ্যয়াগ ম্পধ্যকড যাভ ড প্রদান ব্যফা ব্যফস্থানা ও অরথ ডক রক্ষা 

(Financial Literacy-FL)-ম্পধ্যকড প্ররক্ষণ প্রদাধ্যনয ভােধ্যভ চমাগ্য উধ্যযািা রধ্যধ্যফ 

প্রকল্প রযচারনায় দক্ষিা বৃরদ্ধ;  

 প্রারণজ অরভল বৃরদ্ধয রধ্যক্ষয দুগ্ধ উৎাদন, চাররি ও ভৎস্য োধ্যি গ্রারধকাধ্যযয রবরিধ্যি ঋণ প্রদান; 

 ২০১৮-১৯ থ ডফছধ্যযয ম্ভাব্য প্রধান জডনমূঃ  

 ঋণ রফিযধ্যণয রক্ষযভাত্রা ৬০০ চকাটি টাকা ধ্যি ৯৪৫ চকাটি টাকায় উন্নীিকযণ; 

 ঋণ অদাধ্যয়য রক্ষযভাত্রা ৫২০ চকাটি টাকা ধ্যি ৭১০ চকাটি টাকায় উন্নীিকযণ; 

 দুগ্ধ উৎাদন োধ্যি ঋণ রফিযধ্যণয রক্ষযভাত্রা ১২০ চকাটি টাকা ধ্যি ২১৮ চকাটি টাকায় উন্নীিকযণ; 

 ন্যান্য গফাদী শুারন োধ্যি ঋণ রফিযধ্যণয রক্ষযভাত্রা ২০৪ চকাটি টাকা ধ্যি ২৮৮ চকাটি টাকায় উন্নীিকযণ; 

 রচংরড় ও ন্যান্য ভৎস্য চাধ্যল ঋণ রফিযধ্যণয রযভাণ ৫৯ চকাটি টাকা ধ্যি ৮১.৮০ চকাটি টাকায় উন্নীিকযণ; 

 রফযভান াোয রিরযি নতুন ২৫টি াো চালুকযণ; 

 চেণীকৃি ঋণ অদাধ্যয়য রক্ষযভাত্রা ১০চকাটি টাকায় রনধ ডাযণ; 

 ধ্যটাধ্যভনকৃি াোয ংখ্যা ৭০টিচি উন্নীি কযণ;  

 ৬০% বযন্তযীন রডট অরি রনষ্পরিকযণ;  

 ১৬% ভাভরা রনষ্পরিকযণ; 

 ১০০% ফাংরাধ্যদ ব্যাংক রযদ ডন অরি রনষ্পরিকযণ; 
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উক্রভরণকা (Preamble) 

 

 

কভ ডংস্থান ব্যাংধ্যকয প্রারিষ্ঠারনক দক্ষিা বৃরদ্ধ, স্বচ্ছিা ও জফাফরদর চজাযদায, সুান ংিকযণ 

এফং ম্পধ্যদয মথামথ ব্যফায রনরিিকযধ্যণয ভােধ্যভ রূকল্প ২০২১ এয মথামথ ফাস্তফায়ধ্যনয রধ্যক্ষয- 

 

 

চচয়াযম্যান, রযচারনা চফাড ড ও ব্যফস্থানা রযচারক, কভ ডংস্থান ব্যাংক 

এফং 

 

 

ররনয়য রচফ, অরথ ডক প্ররিষ্ঠান রফবাগ, থ ড ভন্ত্রণারয়, গণপ্রজািন্ত্রী ফাংরাধ্যদ যকাধ্যযয ভধ্যে 

২০১৮ াধ্যরয জুন ভাধ্যয ১৮ িারযধ্যে এআ ফারল ডক কভ ডম্পাদন চুরি স্বাক্ষরযি র। 

 

এ চুরিধ্যি স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ ফরণ ডি রফলয়মূধ্য ম্মি ধ্যরন: 
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চকন ১ 

 

রূকল্প (Vision), রবরক্ষয (Mission), চকৌরগি উধ্যেশ্যমূ (Strategic Objectives) 

এফং কাম ডাফরী (Functions)   
 

১.১ : রূকল্প (Vision):  

চদধ্যয চফকায রফধ্যল কধ্যয চফকায যুফধ্যদয কভ ডংস্থাধ্যনয ভােধ্যভ থ ডননরিক উন্নয়ন কভ ডকাধ্যে 

ম্পৃিকযণ। 

 

১.২ : রবরক্ষয (Mission) : 

ঋণ প্রদাধ্যনয ভােধ্যভ চফকায যুফধ্যদয অত্ম-কভ ডংস্থাধ্যনয সুধ্যমাগ সৃরষ্টয কধ্যয িাধ্যদয অথ ডাভারজক উন্নয়ন 

ও ঋণ গ্রীিাধ্যদয িধ্যয় উদ্বুদ্ধ কযা ; 
 

১.৩ : চকৌরগি উধ্যেশ্যমূ (Strategic Objectives) :  

১.৩.১ : কভ ডংস্থান ব্যাংক এয চকৌরগি উধ্যেশ্যমূ; 

ক) ব্যফারয়ক কাম ডক্রভ সুংিকযণ ও ব্যফা ম্প্রাযণ ; 

ে) ব্যাংধ্যকয ফয়ফ বৃরদ্ধ ও কাম ডক্রভ জীকযণ; 

গ) অরথ ডক শৃঙ্খরা সুংিকযণ; 

ঘ) ভাঠ ম ডাধ্যয়য কাম ডক্রভ রনরফড় িদাযকীকযণ; 
 

১.৩.২ : অফরশ্যক চকৌরগি উধ্যেশ্যমূ : 

ক) দক্ষিায ধ্যে ফারল ডক কভ ডম্পাদন চুরি ফাস্তফায়ন; 

ে) দক্ষিা ও ননরিকিায উন্নয়ন; 

গ) িথ্য রধকায ও স্বপ্রধ্যণারদি িথ্য প্রকা ফাস্তফায়ন; 

ঘ) কাম ডদ্ধরি ও চফায ভাধ্যনান্নয়ন; 

ঙ) কভ ডরযধ্যফ উন্নয়ন; 

চ) অরথ ডক ব্যফস্থানায উন্নয়ন; 

 

১.৪  : কাম ডাফরী (Functions) : 

ক) চফকায যুফধ্যদয ভধ্যে ঋণ রফিযণ; 

ে) ঋণ অদায়; 

গ) ঋণ গ্রীিাধ্যদয প্রকল্প ব্যফস্থানা, রফণন, কারযগযী ও প্রারনক ায়িা প্রদান; 

    ঘ) চদধ্য কভ ডংস্থান, রফধ্যল কধ্যয অত্ম-কভ ডংস্থান ম্পডধ্যক িথ্য ংগ্র, গধ্যফলণা এফং প্রকানায 

ব্যফস্থা গ্রণ; 

ঙ) ব্যফারয়ক কাম ডক্রভ রযচারনায জন্য ভয় ভয় নীরিভারা প্রণয়ন ও রফযভান নীরিভারা 

ংধ্যাধন; 

চ) ব্যাংধ্যকয কভ ডকিডা/কভ ডচাযীধ্যদয দক্ষিা বৃরদ্ধয জন্য রনয়রভি প্ররক্ষণ প্রদান; 

ছ) ঋণ গ্রীিাধ্যদয ব্যফারয়ক ব্যফস্থানা রফলয়ক কভ ডারায অধ্যয়াজন কযা; 

জ) বফশদশ অফস্থানযত্ প্রফাীশদয কষ্টাবজিত্ বফশদবক মুদ্রা ফাংরাশদশ অফস্থানযত্ ত্াঁশদয আত্বীয়-

স্বজনশদয বনকট বনবফ িশে ও দ্রুত্ত্ভ ভশয় ব ৌঁছাশনায রশক্ষয পশযন বযবভট্যান্স বেবরবাযী বফা 

প্রদান। 
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বকন ২   

 

কভ ডংস্থান ব্যাংধ্যকয কাম ডক্রধ্যভয চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ (Outcome/Impact) 

 

 

চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ 

(Outcome/Impact) 

 

কভ িম্পাদন সূচকমূ 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত্ 

রক্ষযভাত্রা  

২০১৮-১৯ 

প্রশক্ষণ   
বনধ িাবযত্  রক্ষযভাত্রা অজিশনয 

বক্ষশত্র বম থবাশফ দাবয়ত্বপ্রাপ্ত  

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/ 

ংস্ামূশয নাভ 

উাত্তসূত্র 

(Source of Data) 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮* ২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

চফকাযত্ব রফধ্যভাচন 

চফকায পুরুলধ্যদয কভ ডংস্থান 

সৃরষ্ট 
ংখ্যা ১৩৬১৭২ ১০৯১১৯ ১২৫০০০ ১২৮০০০ ১৩০০০০ 

ব্যাংধ্যকয াো ও প্রধান 

কাম ডারয়  

াো ও প্রধান কাম ডারধ্যয়য 

রফরবন্ন রফবাধ্যগয প্ররিধ্যফদন 

এফং ফারল ডক প্ররিধ্যফদন 

(Annual Report) 

চফকায ভররাধ্যদয কভ ডংস্থান 

সৃরষ্ট 
ংখ্যা ৪৭৮৩৬ ৬৮০৯৫ ৭০০০০ ৭২০০০ ৭৫০০০ 

 চভাট  ১৮৪০০৮ ১৭৭২১৪ ১৯৫০০০ ২০০০০০ ২০৫০০০   

 

 

* াভরয়ক 
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চকন ৩ 

চকৌরগি উধ্যেশ্য, গ্রারধকায, কাম ডক্রভ, কভ ডম্পাদন সূচক এফং রক্ষযভাত্রামূ (চভাট নম্বয- ৭৫) 

চকৌরগি 

উধ্যেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

চকৌরগি 

উধ্যেধ্যশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম ডক্রভ 

(Activities) 

কভ ডম্পাদন সূচক 

(Performa

nce 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

কভ ডম্পাদন  

সূচধ্যকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃি জডন 
রক্ষযভাত্রা/বনণ িায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-19) 

প্রধ্যক্ষণ 

(Projection) 

২০১৯-২০ 

প্রধ্যক্ষণ 

(Projection) 

২০২০-২১ 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮*  

াধাযণ রি 

উিভ 

উিভ চররি 

ভান 

চররি 

ভাধ্যনয 

রনধ্যে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

কভ ডংস্থান ব্যাংধ্যকয চকৌরগি উধ্যেশ্যমূ             

[১] ব্যফারয়ক 

কাম ডক্রভ 

সুংিকযণ ও 

ব্যফা 

ম্প্রাযণ 

৬১ 

[১.১] দুগ্ধ উৎাদন োধ্যি ঋণ রফিযণ 
রফিযধ্যণয 

রযভাণ 

চকাটি 

টাকায় 
৭ ১৩৩.০১ ১৬১.৫৬ ২১৮.০০ ২১৭.০০ ২১৬.০০ 

২১৫.৪১ 
১৫০.০০ ২২০.০০ ২২৭.০০ 

[১.২] ন্যান্য গফাদী শুারন োধ্যি 

ঋণ রফিযণ 

রফিযধ্যণয 

রযভাণ 

চকাটি 

টাকায় 
৮ ১৭৩.৩১ ২১৩.৮৯ ২৮৮.০০ ২৮৭.০০ ২৮৬.০০ 

২৮৫.১৯ 
২০০.০০ ২৯০.০০ ৩০০.০০ 

[১.৩] রচংরড় ও ন্যান্য ভৎস্য চাধ্যল 

ঋণ রফিযণ  

রফিযধ্যণয 

রযভাণ 

চকাটি 

টাকায় 
৩ ৫২.৯৮ ৫৯.২০ ৮১.৮০ ৮০.০০ ৭৯.০০ 

৭৮.৯৩ 
৫৮.০০ ৮৫.০০ ৯০.০০ 

[১.৪] না ডাযী ও ফনায়ন োধ্যি ঋণ 

রফিযণ  

রফিযধ্যণয 

রযভাণ 

চকাটি 

টাকায়  
১ ১.৬৪ ৩.০৪ ৪.২০ ৪.১৫ ৪.১০ 

৪.০৫ 
৩.০০ ৫.০০ ৬.০০ 

[১.৫] ন্যান্য োধ্যি ঋণ রফিযণ  
রফিযধ্যণয 

রযভাণ 

চকাটি 

টাকায়  
১০ ২৬১.০৩ ২৬২.৮০ ৩৫৩.০০ ৩৫২.০০ ৩৫১.০০ 

৩৫০.৪০ 
২৫০.০০ ৪০০.০০ ৪৫২.০০ 

চভাট ঋণ রফিযণ   ২৯ ৬২১.৯৭ ৭০০.৪৯ ৯৪৫.০০ ৯৪০.১৫ ৯৩৬.১০ ৯৩৩.৯৮ ৬৬১.০০ ১০০০.০০ ১০৭৫.০০ 

[১.৬] দুগ্ধ উৎাদন োধ্যি ঋণ অদায়  
অদাধ্যয়য 

রযভাণ 

চকাটি 

টাকায়  
৭ ১১৮.৭৮ ১০৯.৯০ ১৪৯.০০ ১৪৮.০০ ১৪৭.০০ 

১৪৬.৫৩ 
১০০.০০ ১৫০.০০ ১৫৫.০০ 

[১.৭] ন্যান্য গফাদী শুারন োধ্যি 

ঋণ অদায়  

অদাধ্যয়য 

রযভাণ 

চকাটি 

টাকায়  
৭ ১৫২.৪৩ ১৬০.৫০ ২১৭.০০ ২১৬.০০ ২১৫.০০ 

২১৪.০০ 
১৫০.০০ ২২০.০০ ২২৫.০০ 

[১.৮] রচংরড় ও ন্যান্য ভৎস্য চাধ্যল 

ঋণ অদায়  

অদাধ্যয়য 

রযভাণ 

চকাটি 

টাকায়  
৩ ৫২.৩৯ ৪৬.৭৭ ৬৫.০০ ৬৪.০০ ৬৩.০০ 

৬২.৩৬ 
৪৫.০০ ৬৫.০০ ৭০.০০ 

[১.৯] না ডাযী ও ফনায়ন োধ্যি ঋণ 

অদায়  

অদাধ্যয়য 

রযভাণ 

চকাটি 

টাকায়  
১ ২.২৫ ১.৩৫ ২.০০ ১.৯০ ১.৮৫ 

১.৮০ 
১.০০ ২.০০ ২.০০ 

[১.১০] ন্যান্য োধ্যি ঋণ অদায়  
অদাধ্যয়য 

রযভাণ 

চকাটি 

টাকায়  
১০ ২৩৯.৭৬ ২০৩.৪২ ২৭৭.০০ ২৭৩.০০ ২৭২.০০ 

২৭১.২৩ 
২০০.০০ ৩২৮.০০ ৩৬৩.০০ 

চভাট ঋণ অদায়   ২৮ ৫৬৫.৬১ ৫২১.৯৪ ৭১০.০০ ৭০২.৯০ ৬৯৮.৮৫ ৬৯৫.৯২ ৪৯৬.০০ ৭৬৫.০০ ৮১৫.০০ 

[১.১১] চেণীকৃি ঋণ নগধ্যদ অদায়  
অদাধ্যয়য 

রযভাণ 

চকাটি 

টাকায়  
৪ ১০.৬৬ ৬.৯৭ ১০.০০ ৯.৫০ ৯.৩০ ৯.২৯ ৬.০০ ১০.০০ ১০.০০ 
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চকৌরগি 

উধ্যেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

চকৌরগি 

উধ্যেধ্যশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম ডক্রভ 

(Activities) 

কভ ডম্পাদন সূচক 

(Performa

nce 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

কভ ডম্পাদন  

সূচধ্যকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃি জডন 
রক্ষযভাত্রা/বনণ িায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-19) 

প্রধ্যক্ষণ 

(Projection) 

২০১৯-২০ 

প্রধ্যক্ষণ 

(Projection) 

২০২০-২১ 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮*  

াধাযণ রি 

উিভ 

উিভ চররি 

ভান 

চররি 

ভাধ্যনয 

রনধ্যে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

[২] ব্যাংধ্যকয 

ফয়ফ বৃরদ্ধ ও 

কাম ডক্রভ 

জীকযণ 

৪ 

[২.১] ধ্যটাধ্যভন ম্প্রাযণ  
ধ্যটাধ্যভনকৃি 

াো/কাম ডারয় 
ংখ্যা ২ ২০ ১৩ ৩০ ২৫ ২০ ১৩ ১০ ৪০ ৫০ 

[২.২] নতুন াো চালুকযণ ফরধ ডি াো  ংখ্যা ২ ০৭ ০৫ ২৫ ১৮ ১৬ ৫ ৪ ২০ ২০ 

[৩] অরথ ডক 

শৃঙ্খরা 

সুংগিকযণ 

১০ 

[৩.১] বযন্তযীণ রডট অরি 

রনষ্পরিকযণ 
রনষ্পরিয ায % ৫ ৬১% ৫৪% ৬০% ৫৮% ৫৬% ৫৪% ৫২% ৬২% ৬৫% 

[৩.২] ফাংরাধ্যদ ব্যাংধ্যকয রযদ ডন 

অরি রনষ্পরিকযণ 
রনষ্পরিয ায % ৪ ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ৯০% ১০০% ১০০% 

[৩.৩] ভাভরা রনষ্পরি  
রনষ্পরিকৃি 

ভাভরায ায 
% ১ ১০% ১১% ১৬% ১৫% ১৪% ১৩% ১০% ১৮% ২০% 

 

 

* াভরয়ক 
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অফরশ্যক চকৌরগি উধ্যেশ্যমূ, ২০১৮-১৯ (চভাট নম্বয- ২৫) 

করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

চকৌরগি উধ্যেশ্য 

(Strategic Objectives) 

চকৌরগি 

উধ্যেধ্যশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 
Objectives) 

কাম ডক্রভ 

(Activities) 

কভ ডম্পাদন সুচক 

(Performance Indicator) 

 

একক 

(Unit) 

কভ ডম্পাদন 

সূচধ্যকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

রক্ষযভাত্রায ভান -২০১৮-১৯  

 

াধাযণ 

(Excellent) 

১০০% 

রি উিভ 

(Very 

Good) 

৯০% 

উিভ 

(Good) 

৮০% 

চররি ভান 

(Fair) 

৭০% 

চররিভাধ্যনয 

রনধ্যে 

(Poor) 

৬০% 

ফারল ডক কভ ডম্পাদন চুরি 

ফাস্তফায়ন চজাযদাযকযণ 
৩ 

ভাঠ ম ডাধ্যয়য কাম ডারধ্যয়য ধ্যে ২০১৮-১৯ থ ডফছধ্যযয ফারল ডক 

কভ ডম্পাদন চুরি স্বাক্ষয ও ওধ্যয়ফাআধ্যট অধ্যরাড 
ফারল ডক কভ ডম্পাদন চুরি স্বাক্ষরযি িারযে ০.৫ 

২০ জুন, 

২০১৮ 

২১ জুন, 

২০১৮ 

২৪ জুন, 

২০১৮ 
- - 

২০১৮-১৯ থ ডফছধ্যযয ফারল ডক কভ ডম্পাদন চুরিয ধ ড-ফারল ডক মূল্যায়ন 

প্ররিধ্যফদন ংরিষ্ট ভন্ত্রণারয়/রফবাধ্যগ দারের 
মূল্যায়ন প্ররিধ্যফদন দারেরকৃি িারযে ০.৫ 

১৭ জানুয়ারয, 

২০১৯  

২০ 

জানুয়ারয, 

২০১৯  

২১ 

জানুয়ারয, 

২০১৯ 

২২ 

জানুয়ারয, 

২০১৯ 

২৩ জানুয়ারয, 

২০১৯  

ভাঠ ম ডাধ্যয়য কাম ডারধ্যয়য ২০১৮-১৯ থ ডফছধ্যযয ফারল ডক কভ ডম্পাদন 

চুরিয ধ ডফারল ডক মূল্যায়ন প্ররিধ্যফদন ম ডাধ্যরাচনাধ্যন্ত পরাফিডক 

(feedback) ভন্ত্রণারয়/রফবাধ্যগ প্রদান 

পরাফিডক (feedback) প্রদি  িারযে ১ 
২৪ জানুয়ারয, 

২০১৯ 

৩১ 

জানুয়ারয, 

২০১৯ 

০৪ 

চপব্রুয়ারয, 

২০১৯ 

০৮ 

চপব্রুয়ারয, 

২০১৯ 

১১ চপব্রুয়ারয, 

২০১৯ 

যকারয কভ ডম্পাদন ব্যফস্থানা দ্ধরি ন্যান্য রফলধ্যয় 

কভ ডকিডা/কভ ডচাযীধ্যদয জন্য প্ররক্ষণ অধ্যয়াজন 

অধ্যয়ারজি প্ররক্ষধ্যণয ভয় 

 

জনঘণ্টা 

* 
১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

 

কাম ডদ্ধরি, কভ ডরযধ্যফ ও 

চফায ভাধ্যনান্নয়ন  

১০  

আ-পাআররং দ্ধরি ফাস্তফায়ন 

ফ্রন্ট চডধ্যেয ভােচভ গৃীি ডাক আ-

পাআররং রধ্যেধ্যভ অধ্যরাডকৃি 
% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০ 

আ-পাআচর নরথ রনষ্পরিকৃি ** % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

আ-পাআধ্যর ত্র জাযীকৃি *** % ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ 

দপ্তয/ংস্থা কর্তডক নরাআন চফা চালু কযা ন্যযনিভ একটি নতুন আ-ারব ড চালুকৃি িারযে ১ 
১০ জানুয়ারয, 

২০১৯ 

২৪ 

জানুয়ারয, 

২০১৯  

২৮  

জানুয়ারয, 

২০১৯  

৩১ ভাচ ড, 

২০১৯  

 

৩০ এরপ্রর, 

২০১৯ 

 

দপ্তয/ংস্থা ও ধীনস্ত কাম ডারয়মূধ্যয উদ্ভাফনী উধ্যযাগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

প্রকল্প (SIP) ফাস্তফায়ন 

 

উদ্ভাফনী উধ্যযাগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প 

(SIP) মূধ্যয ারনাগাদকৃি 

ডাটাধ্যফআজ ওধ্যয়ফাআধ্যট প্রকারি  

িারযে ১ 
০৩ চপব্রুয়ারয, 

২০১৯ 

১১  

চপব্রুয়ারয, 

২০১৯ 

১৮  

চপব্রুয়ারয, 

২০১৯ 

২৫  

চপব্রুয়ারয, 

২০১৯ 

০৪ ভাচ ড, 

২০১৯ 

ডাটাধ্যফজ নুমায়ী ন্যযনিভ দুটি নতুন 

উদ্ভাফনী উধ্যযাগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প 

চালুকৃি 

িারযে ১ 
০৮ এরপ্রর, 

২০১৯ 

২২ এরপ্রর, 

২০১৯ 

০২ চভ, 

২০১৯ 

১৬ চভ, 

২০১৯  
৩০ চভ, ২০১৯ 



10 

 

 

করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

চকৌরগি উধ্যেশ্য 

(Strategic Objectives) 

চকৌরগি 

উধ্যেধ্যশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 
Objectives) 

কাম ডক্রভ 

(Activities) 

কভ ডম্পাদন সুচক 

(Performance Indicator) 

 

একক 

(Unit) 

কভ ডম্পাদন 

সূচধ্যকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

রক্ষযভাত্রায ভান -২০১৮-১৯  

 

াধাযণ 

(Excellent) 

১০০% 

রি উিভ 

(Very 

Good) 

৯০% 

উিভ 

(Good) 

৮০% 

চররি ভান 

(Fair) 

৭০% 

চররিভাধ্যনয 

রনধ্যে 

(Poor) 

৬০% 

রটিধ্যজন  চাট ডায ফাস্তফায়ন 

ারনাগাদকৃি রটিধ্যজন  চাট ডায 

নুমায়ী প্রদি চফা 
% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ 

চফাগ্রীিাধ্যদয ভিাভি রযফীক্ষণ 

ব্যফস্থা চালুকৃি 
িারযে ০.৫ 

৩১ রডধ্যম্বয, 

২০১৮ 

১৫ 

জানুয়ারয, 

২০১৯ 

০৭ 

চপব্রুয়ারয, 

২০১৯ 

১৭ 

চপব্রুয়ারয, 

২০১৯ 

২৮ চপব্রুয়ারয, 

২০১৯ 

রবধ্যমাগ প্ররিকায ব্যফস্থা ফাস্তফায়ন 
রনরদ ডষ্ট ভধ্যয়য ভধ্যে রবধ্যমাগ 

রনস্পরিকৃি 
% ০.৫ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫০ 

রঅযএর শুরুয ২ ভা পূধ্যফ ড ংরিষ্ট কভ ডচাযীয রঅযএর ও ছুটি 

নগদায়নত্র জারয কযা  

রঅযএর অধ্যদ জারযকৃি % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

ছুটি নগদায়নত্র জারযকৃি % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

অরথ ডক  ও ম্পদ 

ব্যফস্থানায উন্নয়ন 
৯  

রডট অরি রনষ্পরি কাম ডক্রধ্যভয উন্নয়ন 

রত্রক্ষীয় বায় রডট অরি রনষ্পরিয 

জন্য সুারযকৃি  
% ১  ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

রডট অরি রনষ্পরিকৃি % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

স্থাফয ও স্থাফয ম্পরিয ারনাগাদ িাররকা প্রস্তুি কযা 

স্থাফয ম্পরিয িাররকা 

ারনাগাদকৃি 
িারযে ১ 

০৩ চপব্রুয়ারয, 

২০১৯ 

১১  

চপব্রুয়ারয, 

২০১৯ 

১৮  

চপব্রুয়ারয, 

২০১৯ 

২৫  

চপব্রুয়ারয, 

২০১৯ 

০৪ ভাচ ড, ২০১৯ 

স্থাফয ম্পরিয িাররকা 

ারনাগাদকৃি 
িারযে ১ 

০৩ চপব্রুয়ারয, 

২০১৯ 

১১  

চপব্রুয়ারয, 

২০১৯ 

১৮  

চপব্রুয়ারয, 

২০১৯ 

২৫  

চপব্রুয়ারয, 

২০১৯ 

০৪ ভাচ ড, ২০১৯ 

ফারল ডক উন্নয়ন কভ ডসূরচ ফাস্তফায়ন ফারল ডক উন্নয়ন কভ ডসূরচ ফাস্তফারয়ি % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

ব্যফহৃি/ধ্যকধ্যজা মানফান রফযভান নীরিভারা নুমায়ী রনষ্পরিকযণ রনষ্পরিকৃি % ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০  

ফধ্যকয়া রফদুযৎ রফর রযধ্যাধ কযা রফদুযৎ রফর রযধ্যারধি % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

শূন্য ধ্যদয রফযীধ্যি রনধ্যয়াগ প্রদান রনধ্যয়াগ প্রদানকৃি % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০  

জািীয় শুদ্ধাচায চকৌর ও 

িথ্য রধকায ফাস্তফায়ন 

চজাযদাযকযণ 

৩ জািীয় শুদ্ধাচায কভ ডরযকল্পনা ও রযফীক্ষণ কাঠাধ্যভা ফাস্তফায়ন **** 

নত্রভারক প্ররিধ্যফদন দারেরকৃি ংখ্যা ১ ৪ ৩ - - - 

জািীয় শুদ্ধাচায কভ ডরযকল্পনা ও 

রযফীক্ষণ কাঠাধ্যভায় ন্তর্ভ ডি রক্ষযভাত্রা 

ফাস্তফারয়ি 

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 
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করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

চকৌরগি উধ্যেশ্য 

(Strategic Objectives) 

চকৌরগি 

উধ্যেধ্যশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 
Objectives) 

কাম ডক্রভ 

(Activities) 

কভ ডম্পাদন সুচক 

(Performance Indicator) 

 

একক 

(Unit) 

কভ ডম্পাদন 

সূচধ্যকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

রক্ষযভাত্রায ভান -২০১৮-১৯  

 

াধাযণ 

(Excellent) 

১০০% 

রি উিভ 

(Very 

Good) 

৯০% 

উিভ 

(Good) 

৮০% 

চররি ভান 

(Fair) 

৭০% 

চররিভাধ্যনয 

রনধ্যে 

(Poor) 

৬০% 

িথ্য ফািায়ন ারনাগাদকযণ 

কর নরাআন চফা িথ্য ফািায়ধ্যন 

ংধ্যমারজি 
% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

িথ্য ফািায়ন ারনাগাদকৃি % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

দপ্তয/ংস্থায ২০১৭-১৮ থ ডফছধ্যযয ফারল ডক প্ররিধ্যফদন প্রণয়ন ও 

ওধ্যয়ফাআধ্যট প্রকা  

ফারল ডক প্ররিধ্যফদন ওধ্যয়ফাআধ্যট 

প্রকারি 
িারযে  ০.৫ 

১৮ ধ্যটাফয, 

২০১৮ 

৩১ 

ধ্যটাফয, 

২০১৮ 

১৫ 

নধ্যবম্বয, 

২০১৮ 

২৯ 

নধ্যবম্বয, 

২০১৮ 

০৬ রডধ্যম্বয, 

২০১৮ 

 

* জনপ্রান প্ররক্ষণ ম্যানুয়ার নুমায়ী উি প্ররক্ষণ অধ্যয়াজন কযধ্যি ধ্যফ।  
** ভরন্ত্ররযলদ রফবাধ্যগয আ-গবন্যডান্স রধাো ধ্যি প্রাপ্ত প্ররিধ্যফদন। 
*** ভরন্ত্ররযলদ রফবাধ্যগয আ-গবন্যডান্স রধাো ধ্যি প্রাপ্ত প্ররিধ্যফদন। 
**** ভরন্ত্ররযলদ রফবাধ্যগয শুদ্ধাচায রধাো ধ্যি প্রাপ্ত প্ররিধ্যফদন। 
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ংধ্যমাজনী-০১ 

ব্দংধ্যক্ষ (Acronyms) 

SIP  = Small Improvement Project  
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ংধ্যমাজনী-২ :কভ ডংস্থান ব্যাংধ্যকয কভ ডম্পাদন সূচকমূ, ফাস্তফায়নকাযী এফং রযভা দ্ধরি এয রফফযণ 

ক্ররভক নং কাম ডক্রভ কভ ডম্পাদন সূচক রফফযণ ফাস্তফায়নকাযী আউরনট রযভা দ্ধরি এফং উািসূত্র াধাযণ ভন্তব্য 

১ [১.১] দুগ্ধ উৎাদন োধ্যি ঋণ রফিযণ ঋণ রফিযধ্যণয রযভাণ 
২১৮.০০ চকাটি টাকা ২০১৮-১৯ থ ড-ফছধ্যয ঋণ 

রফিযণ কযা ধ্যফ।  

াো ও অিররক কাম ডারয় 

 

রযভাণ ও াো চথধ্যক প্রাপ্ত  

ভারক, নত্রভারক ও ফারল ডক 

প্ররিধ্যফদন।  

 

২ [১.২] ন্যান্য গফাদী শুারন োধ্যি ঋণ রফিযণ ঋণ রফিযধ্যণয রযভাণ 
২৮৮.০০ চকাটি টাকা ২০১৮-১৯ থ ড-ফছধ্যয ঋণ 

রফিযণ কযা ধ্যফ।  
 

৩ [১.৩] রচংরড় ও ন্যান্য ভৎস্য চাধ্যল ঋণ রফিযণ  ঋণ রফিযধ্যণয রযভাণ 
৮১.৮০ চকাটি টাকা ২০১৮-১৯ থ ড-ফছধ্যয ঋণ 

রফিযণ কযা ধ্যফ।  
 

৪ [১.৪] না ডাযী ও ফনায়ন োধ্যি ঋণ রফিযণ  ঋণ রফিযধ্যণয রযভাণ 
৪.২০ চকাটি টাকা ২০১৮-১৯ থ ড-ফছধ্যয ঋণ 

রফিযণ কযা ধ্যফ।  

 

৫ [১.৫] ন্যান্য োধ্যি ঋণ রফিযণ  ঋণ রফিযধ্যণয রযভাণ 
৩৫৩.০০ চকাটি টাকা ২০১৮-১৯ থ ড-ফছধ্যয ঋণ 

রফিযণ কযা ধ্যফ।  
 

৬ [১.৬] দুগ্ধ উৎাদন োধ্যি ঋণ অদায়  ঋণ অদাধ্যয়য রযভাণ 
১৪৯.০০ চকাটি টাকা ২০১৮-১৯ থ ড-ফছধ্যয ঋণ 

অদায় কযা ধ্যফ।  
 

৭ [১.৭] ন্যান্য গফাদী শুারন োধ্যি ঋণ অদায়  ঋণ অদাধ্যয়য রযভাণ 
২১৭.০০ চকাটি টাকা ২০১৮-১৯ থ ড-ফছধ্যয ঋণ 

অদায় কযা ধ্যফ।  

 

৮ [১.৮] রচংরড় ও ন্যান্য ভৎস্য চাধ্যল ঋণ অদায়  ঋণ অদাধ্যয়য রযভাণ 
৬৫.০০ চকাটি টাকা ২০১৮-১৯ থ ড-ফছধ্যয ঋণ 

অদায় কযা ধ্যফ।  
 

৯ [১.৯] না ডাযী ও ফনায়ন োধ্যি ঋণ অদায়  ঋণ অদাধ্যয়য রযভাণ 
২.০০ চকাটি টাকা ২০১৮-১৯ থ ড-ফছধ্যয ঋণ অদায় 

কযা ধ্যফ।  
 

১০ [১.১০] ন্যান্য োধ্যি ঋণ অদায়  ঋণ অদাধ্যয়য রযভাণ 
২৭৭.০০ চকাটি টাকা ২০১৮-১৯ থ ড-ফছধ্যয ঋণ 

অদায় কযা ধ্যফ।  

 

১১ [১.১১] চেণীকৃি ঋণ নগধ্যদ অদায়  ঋণ অদাধ্যয়য রযভাণ 
১০.০০ চকাটি টাকা ২০১৮-১৯ থ ড-ফছধ্যয ঋণ 

অদায় কযা ধ্যফ।  
 

১২ ধ্যটাধ্যভন ম্প্রাযণ ধ্যটাধ্যভনকৃি াোয ংখ্যা 
৩০টি াোয় ধ্যটাধ্যভন কাম ডক্রভ ম্প্রাযণ কযা 

ধ্যফ।  
প্রধান কাম ডারধ্যয়য অআটি 

রফবাগ। 
ংখ্যা ও প্রধান কাম ডারধ্যয়য অআটি 

রফবাধ্যগয  প্ররিধ্যফদন। 
 

১৩ নতুন াো চালুকযণ ফরধ ডি াো 
নতুন ২৫টি াোয কাম ডক্রভ চালুকযণ। প্রধান কাম ডারধ্যয়য াো রনয়ন্ত্রণ  

রফবাগ। 

ংখ্যা ও প্রধান কাম ডারধ্যয়য াো 

রনয়ন্ত্রণ রফবাধ্যগয প্ররিধ্যফদন। 

 

১৪ বযন্তযীণ রডট অরি রনষ্পরিকযণ রনষ্পরিয ায চভাট অরিয ৬০% রনষ্পরি কযা ধ্যফ।  
প্রধান কাম ডারধ্যয়য রনযীক্ষা ও 

রযদ ডন রফবাগ 

িকযা ায এফং রনযীক্ষা ও 

রযদ ডন রফবাধ্যগয ভারক ও 

নত্রভারক প্ররিধ্যফদন। 

 

১৫ 
ফাংরাধ্যদ ব্যাংধ্যকয রযদ ডন অরি 

রনষ্পরিকযণ 

ফাংরাধ্যদ ব্যাংক রযদ ডন অরিয রনষ্পরিয 

ায 

চভাট অরিয ১০০% রনষ্পরি কযা ধ্যফ।   

১৬ ভাভরা রনষ্পরিয ায রনষ্পরিকৃি ভাভরায ায 
চভাট রুজুকৃি ভাভরায রস্থরিয ১৬% রনষ্পরি কযা 

ধ্যফ।  
াো ও অিররক কাম ডারয় 

 

াো ও অিররক কাম ডারয় চথধ্যক 

প্রাপ্ত  ভারক প্ররিধ্যফদন।  
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ংধ্যমাজনী-৩ : ন্য ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/দপ্তয/ংস্থায রনকট কভ ডংস্থান ব্যাংধ্যকয সুরনরদ ডষ্ট কভ ডম্পাদন চারদামূ 

প্ররিষ্ঠাধ্যনয নাভ ংরিষ্ট কাম ডক্রভ কভ ডম্পাদন সূচক উি প্ররিষ্ঠাধ্যনয রনকট 

চারদা/প্রিযাা 

চারদা/প্রিযাায চমৌরিকিা প্রিযাা পূযণ না ধ্যর ম্ভাব্য 

প্রবাফ 

অরথ ডক প্ররিষ্ঠান রফবাগ, 

থ ড ভন্ত্রণারয় ও 

ফাংরাধ্যদ ব্যাংক 

রক্ষযভাত্রা পুযধ্যণয রনরভধ্যি নতুন াোয 

নুধ্যভাদন 

 

রক্ষযভাত্রা নুমায়ী াো চোরা 

ংখ্যা নুমায়ী রযভা 

প্রস্তারফি নতুন াো চোরায দ্রুত্ 

নুধ্যভাদন প্রদান। 

নতুন াো চোরা ধ্যর ররক্ষি ও 

চফকায যুফধ্যদয ঋণ প্রদাধ্যনয 

ভােধ্যভ দ্রুি অত্ম-কভ ডংস্থান সৃরষ্ট 

ধ্যফ।  

প্রিযাা পুযণ না ধ্যর নতুন াো 

চোরা ম্ভফ ধ্যফ না এফং 

ব্যাংধ্যকয মূর রক্ষয চফকায যুফচদয 

ঋণ প্রদাধ্যনয ভােধ্যভ রধকিয 

কভ ডংস্থান সৃরষ্ট কযা ম্ভফ ধ্যফ 

না। 

অরথ ডক প্ররিষ্ঠান রফবাগ, 

থ ড ভন্ত্রণারয়  

প্ররক্ষণ প্রদান জনঘন্টা জডন চারদা নুমায়ী রযধ্যা ড া ডন 

াওয়া 

মথামথ ভাধ্যনয প্ররক্ষণ চদয়া   প্ররক্ষধ্যণয ভান হ্রা াওয়ায 

ম্ভাফনা।  

 

 


