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কর্ মসংস্থান ব্যাংক এর কর্ মসম্পাদক্ষনর সারব মক রচত্র 

(Overview of the Performance of Karmasangsthan Bank) 

সাম্প্ররতক অজমন, চযাক্ষলঞ্জ এবং ভরবষ্যৎ পররকল্পনা 
 

সাম্প্ররতক বছরসমূক্ষহর (৩বছর) প্রধান অজমনসমূহ: 
 

সদক্ষশর বিকার বিনশষ কনর সবকার যুবক্ষদর কর্ মসংস্থাক্ষনর লক্ষেয ১৯৯৮ সক্ষনর ৭নং আইন বক্ষল কর্ মসংস্থান ব্যাংক প্ররতরিত 

হয়। ২০১৯-২০ হক্ষত২০২১-২২ অর্ মবছক্ষর প্রধান শাখা, ঢাকা ঋণ রবতরণ ৯.২৪ সকাটি টাকা সর্ক্ষক ১১.৯০ সকাটি টাকায় উন্নীত 

হক্ষয়ক্ষছ। একই ভাক্ষব বরণ মত সর্ক্ষয় ঋণ আদাক্ষয়র পররর্াণ ৭.০২ সকাটি টাকা সর্ক্ষক ৯.৬৬ সকাটি টাকায় উন্নীে হনয়নে। এ 

কার্ মক্রক্ষর্র ফলশ্রুরতক্ষত ব্যাংক ২০২১-২২ অর্ মবছর পর্ মন্ত প্রেযেভানি ১৪১৪জন এিং পনরােভানি ৩৬৯১ জনসহ বর্াট 

৫১০৫জন সবকাক্ষরর কর্ মসংস্থা নসৃজন কক্ষরক্ষছ। পুরঞ্জভূত ঋণ আদাক্ষয়র হার ৯৪%। 

 

সর্স্যা এবং চযাক্ষলঞ্জসমূহঃ 
 

 বিদ্যর্ান Demographic Dividend পবরবিবেনে কর্ মসংিান সৃজন সি মাবধককরণ; 

 কর্ মসংস্থান ব্যাংক আইন অনুর্ায়ী এ ব্যাংক্ষকর তহরবক্ষলর অন্যতর্ উৎস পররক্ষশারধত মূলধন এবং প্রারতিারনক 

ঋণ ওআর্ানত গ্রহণ; 

 ঋণ আদানয়র বিদ্যর্ান হার ৯৪% বেনক বৃবিকরণ; এিং 

 বপ্রাডাক্ট ডাইভারবসবফনকশন।  
 

ভরবষ্যৎ পররকল্পনাঃ 
 

গুণগে র্ানসম্পন্ন ঋণ বিেরণ কনর বিকারত্ব হ্রাসকরণ ও কর্ মসংিান সৃজন। িলবে অে মিের বেনক ২০২২-২০২৩ অে মিেনরর 

র্নে অবেবরক্ত ৬০৭ জন বিকার যুি ও যুি র্বহলার কর্ মসংিাননর ব্যিিাকরণ। ব্যাংনকর বেবণকৃে ঋনণর হার বিদ্যর্ান ৫% 

এর বননি নাবর্নয় আনা। গ্রাহক বসিার র্ান উন্নয়ন। প্রনেযক উপনজলায় একটি কনর শাখা বখালা। র্াঠ প মানয় সকল কা মক্রনর্ 

বজার েদারবক অব্যাহে রাখা। িাবষ মক লেযর্াত্রার শেভাগ অজমন বনবিে করা। বিকার যুিনদর বিবননয়াগ সম্পনকম পরার্শ ম 

প্রদানসহ ব্যিসা ব্যিিাপনা ও আবে মক বশো সম্পনকম প্রবশেণ প্রদান। কর্ মসংিান ব্যাংনকর সানে সার্জ্ঞস্যপূণ ম সংবিষ্ট 

SDGs এর লেযর্াত্রা িাস্তিায়ন। 
 

২০২২-২৩ অর্ মব ছক্ষরর সম্ভাব্য প্রধান অজমন সমূহঃ 
 

 ঋণ বিেরনণর লেযর্াত্রা ১৩.০০ বকাটি টাকা বনধ মারণ; 

 ঋণ আদানয়র লেযর্াত্রা ১২.০০ বকাটি টাকা বনধ মারণ; 

 দুগ্ধ উৎপাদন খানে ঋণবিেরনণর লেযর্াত্রা ১.০০ বকাটি টাকা বনধ মারণ; 

 অন্যান্য খানে ঋণ বিেরনণর লেযর্াত্রা ১২.০০ বকাটি টাকা বনধ মারণ; 

 বেবণকৃে ঋণ আদানয়র লেযর্াত্রা ০.০৭ বকাটি টাকায় বনধ মারণ; 

 ৭৫% অভযন্তরীণ অবডট আপবি বনষ্পবিকরণ; 

 ১০০% িাংলানদশ ব্যাংক পবরদশ মন আপবি বনষ্পবিকরণ; 

 নারী উনদ্যাক্তানদর র্নে ১.৭০ বকাটি টাকা ঋণ বিেরণ লেযর্াত্রা বনধ মারণ; 

 কর্ মিারী গৃহবনর্ মাণ ঋণ বিেরণ ৬.০০ বকাটি টাকায় বনধ মারণ; 
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প্রস্তািনা (Preamble) 

 

 

প্রারতিারনক দেতা বৃরদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জবাবরদরহ সজারদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পক্ষদর 

র্র্ার্র্ ব্যবহার রনরিতকরক্ষণর র্ােক্ষর্  রূপকল্প ২০৪১ এর র্র্ার্র্ বাস্তবায়ক্ষনর লক্ষেয- 

 

 

 

কর্ মসংিান ব্যাংক, প্রধান শাখা, ঢাকা এর পনে র্হাব্যিিাপক পবরিালন র্হাবিভাগ  

কর্ মসংিান ব্যাংক, প্রধান কা মালয়, ১, রাজউক এবভবনউ, ঢাকা। 

 

এিং 

 

 

ব্যিিাপনা পবরিালক, কর্ মসংিান ব্যাংক, প্রধান কা মালয়, ১, রাজউক এবভবনউ, ঢাকা এর 

র্ক্ষে ২০২২ সাক্ষলর জুন র্াক্ষসর ২১ তাররক্ষখ এই বারষ মক কর্ মসম্পাদন চুরি স্বােররত হল। 

 

 

এই চুরিক্ষত স্বােরকারী উভয় পে রনম্নরলরখত রবষয়সমূক্ষহ সম্মত হক্ষলন 
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সসকশন ১ 

 

 রূপকল্প, অরভলেয, কর্ মসম্পাদন সেত্রসমূহ, সুশোসন ও সংস্কোরমূল   র্ মসম্পোদযনর কেত্র এবং কার্ মাবরল 
 

১.১ : রূপকল্প:  

সদক্ষশর সবকার রবক্ষশষ কক্ষর সবকার যুবক্ষদর কর্ মসংস্থাক্ষনর র্ােক্ষর্ অর্ মননরতক উন্নয়ন কর্ মকাক্ষে 

সম্পৃিকরণ। 

 

১.২ : অরভলেয: 

ঋণ প্রদাক্ষনর র্ােক্ষর্ সবকার যুবক্ষদর আত্ম-কর্ মসংস্থাক্ষনর সুক্ষর্াগ সৃরির কক্ষর তাক্ষদর আর্ মসার্ারজক উন্নয়ন 

ও ঋণ গ্রহীতাক্ষদর সঞ্চক্ষয় উদ্বদু্ধ করা ; 
 

১.৩ : কর্ মসম্পাদক্ষনর সেত্র:  

১.৩.১ দপ্তর/সংস্থার কর্ মসম্পাদক্ষনর সেত্র 

১) ঋণ বিেরণ ব্যিিাপনা; 

২) ঋণ আদায় ব্যিিাপনা; 

৩) আবে মক শৃঙ্খলা সুসংহেকরণ; 

৪) নারী উনদ্যাক্তানদর ঋণ সুবিধা বৃবির র্ােনর্ নারীর ের্োয়ন বনবিেকরণ; 

৫) ব্যাংনকর বসিা সহজীকরণ এিং কর্ীনদর জন্য র্ানসম্মে িাসিাননর সংিান করা। 
 

১.৩.২ সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্ মসম্পাদননর বেত্র (র্বিপবরষদ বিভাগ কর্তমক বনধ মাবরে) 

সুশাসন ও সংস্কারমূলক কা মক্রনর্র িাস্তিায়ন বজারদারকরণ; 

১) শুিািার কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিায়ন; 

২) ই-গভন্যমান্স/ উদ্ভািন কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিায়ন; 

৩) েথ্য অবধকার কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিায়ন; 

৪) অবভন াগ প্রবেকার কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিায়ন; 

৫) বসিা প্রদান প্রবেশ্রুবে কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিায়ন। 

 

১.৪   : কার্ মাবলী (Functions) : 
ক) বিকার যুিনদর র্নে ঋণ বিেরণ; 

খ) ঋণ আদায়; 

গ) ঋণ গ্রহীতাক্ষদর প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, রবপণন, কাররগরী ও প্রশাসরনক সহায়তা প্রদান; 

ঘ) সদক্ষশ কর্ মসংস্থান, রবক্ষশষ কক্ষর আত্ম কর্ মসংস্থান সম্পমক্ষক তথ্য সংগ্রহ, গক্ষবষণা এবং প্রকাশনার ব্যবস্থা গ্রহণ; 

ঙ) ব্যাংক্ষকর কর্ মকতমা/কর্ মচারীক্ষদর দেতা বৃরদ্ধর জন্য রনয়রর্ত প্ররশেণ প্রদান; 

চ) ঋণ গ্রহীতাক্ষদর ব্যবসারয়ক ব্যবস্থাপনা রবষয়ক কর্ মশালার আক্ষয়াজন করা; 
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বসকশন ২ 

 

কর্ মসংস্থান ব্যাংক, রবভাগীয় কার্ মালয়, ঢাকা এর কার্ মক্রক্ষর্র চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact) 

 

 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাি 

 

চূড়ান্ত ফলাফলসূিক 

 

একক 

 

প্রকৃে লেযর্াত্রা  

২০২২-২৩ 

প্রনেপণ   বনধ মাবরে  লেযর্াত্রা অজমননর 

বেনত্র ব ৌেভানি দাবয়ত্বপ্রাপ্ত  

র্িণালয়/বিভাগ/ সংস্হাসমূনহর 

নার্ 

 

উপািসূত্র 

২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫ 

সবকারত্ব রবক্ষর্াচন সবকারত্ব রবক্ষর্াচন সংখ্যা ৭৮৬৪৪ ৬৮৮৯০ ৬৮২৬৫ ৭৮৬৬৮ ৮৬৫৩৫ প্রধান শাখা 
শাখার প্রবেনিদন/বিিরনী 
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সসকশন ৩ 

কর্ মপররকল্পনা 
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সসকশন ৩ 

কর্ মসম্পাদন বেত্রসমূহ, কার্ মক্রর্, কর্ মসম্পাদন সূচক এবং লেযর্াত্রাসমূহ (ক্ষর্াট নম্বর- ৭০) 

কর্ মসম্পাদন সেত্র 

সেক্ষত্রর 

র্ান 

৭০ 

কার্ মক্রর্ কর্ মসম্পাদন সূচক গণনা পিবে একক 

কর্ মসম্পাদন 

সূচক্ষকর র্ান 

 

প্রকৃত অজমন লেযর্াত্রা/বনণ মায়ক২০২২-২৩ 

প্রক্ষেপণ 

২০২৩-২৪ 

প্রক্ষেপণ 

২০২৪-২৫ ২০২০-২১ ২০২১-২২ 
অসাধারণ অরত উত্তর্ উত্তর্ চলরত র্ান 

চলরত র্াক্ষনর 

রনক্ষম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

কর্ মসংস্থান ব্যাংক্ষকর কর্ মসম্পাদন বেত্রসমূহ 

[১] ঋণ বিেরণ ব্যিিাপনা ২০ 

[১.১] দুগ্ধ উৎপাদন খাক্ষত 

ঋণরবতরণ 
[১.১.১] বিেরণকৃে ঋণ সর্বষ্ট 

সকাটি 

টাকায় 
৪ ০.৮১ ১.২৪ ১.০০ 1.00 0.99 0.99 0.69 1.01 1.04 

[১.২] অন্যান্য গবাদী 

পশুপালন খাক্ষত ঋণরবতরণ 
[১.২.১] বিেরণকৃে ঋণ সর্বষ্ট 

সকাটি 

টাকায় 
৫ ০.০০ ০.১১ ১.০০ 1.00 0.99 0.99 0.69 1.01 1.04 

[১.৩] রচংরড় ও অন্যান্য 

র্ৎস্য চাক্ষষ ঋণরবতরণ 
[১.৩.১] বিেরণকৃে ঋণ সর্বষ্ট 

সকাটি 

টাকায় 
৪ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

[১.৪] নাস মারীও বনায়ন 

খাক্ষত ঋণরবতরণ 
[১.৪.১] বিেরণকৃে ঋণ সর্বষ্ট 

সকাটি 

টাকায় 
২ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

[১.৫] অন্যান্য খাক্ষত 

ঋণরবতরণ 
[১.৫.১] বিেরণকৃে ঋণ সর্বষ্ট 

সকাটি 

টাকায় 
৫ ১৩.৩৭ ৭.৮২ ১১.০০ 10.97 10.94 10.92 7.79 12.46 14.09 

  সর্াট ঋণ রবতরণ    20 14.18 9.17 13.00 12.96 12.92 12.90 9.17 14.48 16.17 

[২] ঋণ আদায় ব্যিিাপনা ২০ 

[২.১] দুগ্ধ উৎপাদন খানে 

ঋণ আদায়  
[২.১.১] আদায়কৃে ঋণ সর্বষ্ট 

সকাটি 

টাকায় 
৪ ১.৬৭ ১.৪৩ ১.০০ ১.০০ ০.৯৯ ০.৯৯ ০.৯৯ ১.০৩ ১.২১ 

[২.২] অন্যান্য গিাদী 

পশুপালন খানে ঋণ আদায়  
[২.২.১] আদায়কৃে ঋণ সর্বষ্ট 

সকাটি 

টাকায় 
৫ ০.০০ ০.০১ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

[২.৩] বিংবড় ও অন্যান্য 

র্ৎস্য িানষ ঋণ আদায়  
[২.৩.১] আদায়কৃে ঋণ সর্বষ্ট 

সকাটি 

টাকায় 
৪ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

[২.৪] নাস মারী ও িনায়ন খানে 

ঋণ আদায়  
[২.৪.১] আদায়কৃে ঋণ সর্বষ্ট 

সকাটি 

টাকায় 
২ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

[২.৫] অন্যান্য খানে ঋণ 

আদায়  
[২.৫.১] আদায়কৃে ঋণ সর্বষ্ট 

সকাটি 

টাকায় 
৫ ১১.১৫ ৮.২২ ১২.০০ ১১.৮২ ১১.৬৪ ১১.৪৬ ১১.২৭ ১২.৭৩ ১৩.০০ 

  সর্াটঋণ আদায়    20 ১২.৮২ ৯.৬৬ ১৩.০০ ১২.৮১ ১২.৬৩ ১২.৪৪ ১২.২৬ ১৩.৭৬ ১৪.২১ 

[৩] আবে মক শৃঙ্খলা 

সুসংহেকরণ 
১০ 

[৩.১] সেণীকৃত ঋণ নগক্ষদ 

আদায় 
[৩.১.১] আাদয়কৃে ঋণ  সর্বষ্ট 

সকাটি 

টাকায় 
2 ০.১৩ ০.২৮ ০.০৭ ০.০৭ ০.০৭ ০.০৭ ০.০৪ ০.০৭ ০.০৭ 

[৩.২] অভযন্তরীণ অরিট 

আপরত্ত রনষ্পরত্তকরণ 
[৩.২.১] বনষ্পবির হার ক্রর্পুবিভুে % 3 80% 5% 75% 58% 56% 54% 52% 62% 65% 

[৩.৩] বাংলাক্ষদশ ব্যাংক্ষকর 

পররদশ মন আপরত্ত রনষ্পরত্ত 

করণ 

[৩.৩.১] বনষ্পবির হার ক্রর্পুবিভুে % 3 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 100% 100% 

[৩.৪] র্ার্লারনষ্পরত্ত 

 

 

[৩.৪.১] র্ার্লা 

বনষ্পবির হার 

 

ক্রর্পুবিভুে % ২ 8% 8% 10% 8% 7% 6% 5% 12% 12% 
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কর্ মসম্পাদন সেত্র 

সেক্ষত্রর 

র্ান 

৭০ 

কার্ মক্রর্ কর্ মসম্পাদন সূচক গণনা পিবে একক 

কর্ মসম্পাদন 

সূচক্ষকর র্ান 

 

প্রকৃত অজমন লেযর্াত্রা/বনণ মায়ক২০২২-২৩ 

প্রক্ষেপণ 

২০২৩-২৪ 

প্রক্ষেপণ 

২০২৪-২৫ ২০২০-২১ ২০২১-২২ 
অসাধারণ অরত উত্তর্ উত্তর্ চলরত র্ান 

চলরত র্াক্ষনর 

রনক্ষম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

[৪] নারী উনদ্যাক্তানদর ঋণ 

সুবিধা বৃবির র্ােনর্ 

নারীর ের্োয়ন 

১০ 
[৪.১] নারী উনদ্যাক্তানদর 

র্নে ঋণ বিেরণ 

[৪.১.১] নারী উনদ্যাক্তার 

সংখ্যা 
সর্বষ্ট সংখ্যা 5 ৪ ৪৪ ৭৫ ৭৪ ৭২ ৭১ ৭০ ৮০ ৮৮ 

[৪.১.২] বিেরণকৃে ঋণ সর্বষ্ট 
বকাটি 

টাকায় 
5 ০.৬৩ ৩.০৬ ১.৭০ ১.৬৭ ১.৬৪ ১.৬১ ১.৫৮ ১.৭৯ ১.৮৫ 

[৫] ব্যাংনকর বসিা 

সহজীকরণ এিং কর্ীনদর 

জন্য র্ানসম্মে িাসিাননর 

সংিান করা 

১০ 

[৫.১] ওয়ান-স্টপ (oss)  

সাবভ মস সম্পবকমে েথ্যপ্রিার 

ও বসিা প্রােী কর্তমক েথ্য 

জানার সুন াগ 

[৫.১.১] ওয়ান-স্টপ 

সাবভ মস  (oss) িালুকৃে 

শাখা/কা মালয় 

সর্বষ্ট সংখ্যা 5 ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

[৫.২] কর্ মিারী গৃহবনর্ মাণ 

ঋণ বিেরণ 
[৫.২.১) বিেরণকৃে ঋণ  সর্বষ্ট 

সকাটি 

টাকায় 
5 ৮.৭৯ ৪.৩০ ৬.০০ ৫.৯৭ ৫.৯৫ ৫.৯৩ ৪.১৩ ৭.৫০ ৮.০০ 

 

* সার্রয়ক 
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সসকশন ৩ (খ)  

সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্ মসম্পাদননর বেত্র সমূহ (ক্ষর্াট নম্বর- ৩০) 

কর্ মসম্পাদন সেত্র 

সেক্ষত্রর 

র্ান 

৩০ 

কার্ মক্রর্ কর্ মসম্পাদন সূচক গণনা পিবে একক 

কর্ মসম্পাদন 

সূচক্ষকর র্ান 

 

প্রকৃত অজমন 
লেযর্াত্রা/বনণ মায়ক২০২২-২৩ 

প্রক্ষেপণ 

২০২৩-২৪ 

প্রক্ষেপণ 

২০২৪-২৫ 
২০২০-২১ ২০২১-২২ 

অসাধারণ 
অরত 

উত্তর্ 
উত্তর্ 

চলরত 

র্ান 

চলরত 

র্াক্ষনর 

রনক্ষম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

সুশোসন ও সংস্কোর মূল  

 ো মক্রযর্র বোস্তবোয়ন 

কজোরদোর রণ 

৩০ ১)  শুিািার কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিায়ন 

শুিািার কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিাবয়ে 

ক্রর্পুবিভূে প্রাপ্ত নম্বর 
10       

   

 ২) ই-গভন্যমান্স/ উদ্ভািন 

কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিায়ন 

ই-গভন্যমান্স/ উদ্ভািন 

কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিাবয়ে 

ক্রর্পুবিভূে প্রাপ্ত নম্বর 
10       

   

 ৩) েথ্য অবধকার 

কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিায়ন 

েথ্য অবধকার 

কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিাবয়ে 

ক্রর্পুবিভূে প্রাপ্ত নম্বর 3 
      

   

 ৪) অবভন াগ প্রবেকার 

কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিায়ন 

অবভন াগ প্রবেকার 

কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিাবয়ে 

ক্রর্পুবিভূে প্রাপ্ত নম্বর 4 
      

   

 ৫) বসিা প্রদান প্রবেশ্রুবে 

কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিায়ন 

বসিা প্রদান প্রবেশ্রুবে 

কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিাবয়ে 

ক্রর্পুবিভূে প্রাপ্ত নম্বর 3 
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সংন াজনী-১ শব্দ সংনেপ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

সংন াজনী- ২: কর্ মসম্পাদন ব্যিিাপনা ও প্রর্াণক 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

কা মক্রর্ কর্ মসম্পাদন সূচক বাস্তবায়নকারী অনুরবভাগ, অরধশাখা, শাখা লেযর্াত্রা অজমননর প্রর্াণক 

১ [১.১] দুগ্ধ উৎপাদন খাক্ষত ঋণ রবতরণ রবতরণকৃত ঋণ প্রধান শাখা প্রধান শাখা হনে প্রাপ্ত েথ্য বিিরণী 

২ [১.২] অন্যান্য গবাদী পশুালন খাক্ষত ঋণ রবতরণ রবতরণকৃত ঋণ প্রধান শাখা প্রধান শাখা হনে প্রাপ্ত েথ্য বিিরণী 

৩ [১.৩] রচংরড় ও অন্যান্য র্ৎস্য চাক্ষষ ঋণ রবতরণ রবতরণকৃত ঋণ প্রধান শাখা প্রধান শাখা হনে প্রাপ্ত েথ্য বিিরণী 

৪ [১.৪] নাস মারী ও বনায়ন খাক্ষত ঋণ রবতরণ রবতরণকৃত ঋণ প্রধান শাখা প্রধান শাখা হনে প্রাপ্ত েথ্য বিিরণী 

৫ [১.৫] অন্যান্য খাক্ষত ঋণ রবতরণ রবতরণকৃত ঋণ প্রধান শাখা প্রধান শাখা হনে প্রাপ্ত েথ্য বিিরণী 

৬ [২.১] দুগ্ধ উৎপাদন খাক্ষত ঋণ আদায় আদায়কৃত ঋণ প্রধান শাখা প্রধান শাখা হনে প্রাপ্ত েথ্য বিিরণী 

৭ [২.২] অন্যান্য গবাদী পশুালন খাক্ষত ঋণ আদায় আদায়কৃত ঋণ প্রধান শাখা প্রধান শাখা হনে প্রাপ্ত েথ্য বিিরণী 

৮ [২.৩] রচংরড় ও অন্যান্য র্ৎস্য চাক্ষষ ঋণ আদায় আদায়কৃত ঋণ প্রধান শাখা প্রধান শাখা হনে প্রাপ্ত েথ্য বিিরণী 

৯ [২.৪] নাস মারী ও বনায়ন খাক্ষত ঋণ আদায় আদায়কৃত ঋণ প্রধান শাখা প্রধান শাখা হনে প্রাপ্ত েথ্য বিিরণী 

১০ [২.৫] অন্যান্য খাক্ষত ঋণ আদায় আদায়কৃত ঋণ প্রধান শাখা প্রধান শাখা হনে প্রাপ্ত েথ্য বিিরণী 

১১ [৩.১] সেণীকৃত ঋণ নগক্ষদ আদায় আদায়কৃত ঋণ প্রধান শাখা প্রধান শাখা হনে প্রাপ্ত েথ্য বিিরণী 

১২ [৩.২] অভযন্তরীণ অরিট আপরত্ত রনষ্পরত্ত করণ রনষ্পরত্তরহার প্রধান শাখা প্রধান শাখা হনে প্রাপ্ত েথ্য বিিরণী 

১৩ [৩.৩] বাংলাক্ষদশ ব্যাংক্ষকর পররদশ মন আপরত্ত রনষ্পরত্তকরণ রনষ্পরত্তরহার প্রধান শাখা প্রধান শাখা হনে প্রাপ্ত েথ্য বিিরণী 

১৪ [৩.৪] র্ার্লা রনষ্পরত্তর হার রনষ্পরত্তরহার প্রধান শাখা প্রধান শাখা হনে প্রাপ্ত েথ্য বিিরণী 

১৫ [৪.১] নারী উনদ্যাক্তানদর র্নে ঋণ বিেরণ 
নারী উনদ্যাক্তার সংখ্যা প্রধান শাখা প্রধান শাখা হনে প্রাপ্ত েথ্য বিিরণী 

রবতরণকৃত ঋণ প্রধান শাখা প্রধান শাখা হনে প্রাপ্ত েথ্য বিিরণী 

১৬ 
[৫.১] ওয়ান-স্টপ (oss)  সাবভ মস সম্পবকমে েথ্য প্রিার ও বসিা 

প্রােী কর্তমক েথ্য জানার সুন াগ 
ওয়ান-স্টপসাবভ মস (oss) িালুকৃে শাখা 

প্রধান শাখা প্রধান শাখা হনে প্রাপ্ত েথ্য বিিরণী 

১৭ [৫.২] কর্ মিারী গৃহবনর্ মাণ ঋণ বিেরণ রবতরণকৃত ঋণ প্রধান শাখা প্রধান শাখা হনে প্রাপ্ত েথ্য বিিরণী 
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সংন াজনী- ৩: অন্য অবফনসর সনে সংবিষ্ট কর্ মসম্পাদন সূিকসমূহ 

কা মক্রর্ কর্ মসম্পাদন সূচক সর্ সকল অরফক্ষসর সাক্ষর্ সংরিি সংবিষ্ট অবফনসর সানে কা মক্রর্ সর্ন্বনয়র বকৌশল 
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 জােীয় শুিািার বকৌশল কর্ মপবরকল্পনা, ২০২২-২০২৩  

 

কার্ মালক্ষয়র নার্: প্রধান শাখা, ঢাকা। 

কা মক্রনর্র নার্ কর্ মসম্পাদ

ন সূিক 

 

সূিনকর 

র্ান 

একক 

 

িাস্তিায়ননর 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যবক্ত/পদ 

২০২২-

২০২৩ 

অে মিেনরর 

লেযর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগবে পবরিীেণ, ২০২২-২০২৩  র্ন্তব্য 

লেযর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

বকায়াট মা

র 

২য় 

বকায়াট মা

র 

৩য় 

বকায়াট মা

র 

৪ে ম 

বকায়াট মা

র 

বর্াট 

অজমন 

অবজমে 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাবেষ্ঠাবনক ব্যিিা………………………………..... 

১.১ ননবেকো কবর্টিসভা 

আক্ষয়াজন 

সভা 

আনয়াবজে 

৪ সংখ্যা  ৪ লেযর্াত্রা        

অজমন      

১.২ ননবেকো কবর্টির 

সভার বসিান্ত িাস্তিায়ন 

িাস্তিাবয়ে 

বসিান্ত 

৬ %  ১০০% লেযর্াত্রা        

অজমন      

১.৩ সুশাসন প্রবেষ্ঠার বনবর্ি 

অংশীজননর 

(stakeholders) 

অংশগ্রহনণ  সভা 

অনুবষ্ঠে 

সভা 

৪ সংখ্যা  ৪ লেযর্াত্রা        

অজমন      

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্ররশেণ 

আক্ষয়াজন  

প্ররশেণআ

সয়ারজত 

২ সংখ্যা   লেযর্াত্রা 

 

      প্রন াজয নয়। 

অজমন      

১.৫ কর্ ম-পবরনিশ উন্নয়ন 

(স্বািযবিবধ অনুসরণ/ 

টিওএন্ডইভুক্ত অনকনজা 

র্ালার্াল বিনষ্টকরণ/ 

পবরষ্কার-পবরচ্ছন্নো বৃবি 

ইেযাবদ 

উন্নত  

কর্ ম-পররক্ষবশ 

৩ সংখ্যা 

ও 

োবরখ 

 ৩ 

ও 

১৪.০৭.২০২২, 

২৪.১০.২০২২, 

১৩.০২.২০২৩ 

লেযর্াত্রা 

 

      ১। সঠিক সর্নয় অবফনস 

উপবিে োকা। 

২। অবফস পবরস্কার পবরচ্ছন্ন 

রাখা। 

৩।স্বািযবিবধ বর্নন অবফস 

পবরিালনা। 

 

 

অজমন      

অজমন      
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কা মক্রনর্র নার্ কর্ মসম্পাদ

ন সূিক 

 

সূিনকর 

র্ান 

একক 

 

িাস্তিায়ননর 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যবক্ত/পদ 

২০২২-

২০২৩ 

অে মিেনরর 

লেযর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগবে পবরিীেণ, ২০২২-২০২৩  র্ন্তব্য 

লেযর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

বকায়াট মা

র 

২য় 

বকায়াট মা

র 

৩য় 

বকায়াট মা

র 

৪ে ম 

বকায়াট মা

র 

বর্াট 

অজমন 

অবজমে 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

২.  ক্রক্ষয়র সেক্ষত্র শুদ্ধাচার ........................................................................ 

২.১২০২২-২৩ অে ম িেনরর 

ক্রয়-পবরকল্পনা  

ওনয়িসাইনট প্রকাশ 

ক্রয়-

পবরকল্পনা 

ওনয়িসাই

বট প্রকাবশে 

৩ ০% োবরখ  লেযর্াত্রা       বিষয়টি প্রধান কা মালয় 

কর্র্র্তমক সম্পাবদে হয়। 
 

অজমন 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩. শুিািার সংবিষ্ট এিং দুনীবে প্রবেনরানধ সহায়ক অন্যান্য কা মক্রর্…………….. (অগ্রারধকার রভরত্তক্ষত ১ নংসহ নুযনতর্ চারটি কার্ মক্রর্) 

৩.১ বসিা প্রদাননর বেনত্র 

বরবজস্টানর প্রনদয় বসিার 

বিিরণ ও বসিাগ্রহীোর 

র্োর্ে সংরেণ 

বরবজস্টার 

হালনাগাদকৃে 

৮ ০%  ১০০% লেযর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%   

অজমন       

৩.২ বিদুযৎ বিল বনয়বর্ে 

পবরনশাধ করা হয়। 

পবরনশাবধ

ে বিল 

৮ ০%  ১০০% লেযর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%   

অজমন        

৩.৩ বটবলনফান বিল বনয়বর্ে 

পবরনশাধ করা হয়। 

ঐ ৮ ০%  ১০০% লেযর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%   

অজমন       

৩.৪ ক্রয় কা  সঠিকভানি 

সম্পন্ন করা হয়। 

ক্রয় কা ম 

সম্পাবদে 

৮ ০%  ১০০% লেযর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%   

অজমন       

 

রব:দ্র:- সকান ক্ররর্ক্ষকর কার্ মক্রর্ প্রক্ষর্াজয না হক্ষল তার কারণ র্ন্তব্য কলাক্ষর্ উক্ষেখ করক্ষত হক্ষব।  
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ই-গভন্যমান্স ও উদ্ভাবন কর্ মপররকল্পনা, ২০২২-২৩ 

 

 

ক্রর্  কার্ যক্রর্ 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচককি র্ান 

লক্ষ্যর্াত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধািণ উত্তর্ চলরি র্ান 

১০০% ৮০% ৬০% 

০১ [১.১] এ টি উদ্ভাবনী ধািণা/ সসবা 

সহরিকিণ/ রিরিটাকিশন বোস্তবোয়ন  

[১.১.১] এ টি উদ্ভাবনী ধািনা/ সসবা সহরিকিণ/রিরিটাকিশন 

বোস্তবোরয়ত  
তোররখ  ১০ ১৬/০৩/২০২৩ ৩০/০৩/২০২৩ ১৩/০৪/২০২৩ 

০২ [২.১] ই-নরিি ব্যবহাি বৃরি   [২.১.১] ই-ফাইকল সনাটরনস্পরিকৃত % ১০ ৮০% ৭০% ৬০% 

০৩ [৩.১] িথ্য বািায়ন হালনাগাদকিণ [৩.১.১] িথ্য বািায়ন হালনাগাদকৃি সংখ্যা ১৫ ৪ ৩ ২ 

০৪ [৪.১] ৪র্ ম রশল্প রবপ্লযবর চযোযলঞ্জ 

কর্ো োযবলোয়  ণীয় রবষযয় অবরিত রণ 

সিো/ র্ মশোলো আযয়োজন 

[৪.১] ৪র্ ম রশল্প রবপ্লযবর চযোযলঞ্জ কর্ো োযবলোয়  ণীয় রবষযয় 

অবরিত রণ সিো/ র্ মশোলো আযয়োরজত সংখ্যা ৫ ২ ১ -- 

০৫ 

[৫.১] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্ যপরিকল্পনা 

বাস্তবায়ন  

[৫.১.১]  র্ মপরর ল্পনো বোস্তবোয়ন সংক্রোন্ত প্ররশেণ 

আযয়োরজত  
সংখ্যা ৬ ৪ ৩ ২ 

[৫.১.২] কর্ যপরিকল্পনাি অধ যবারষ যক স্ব-মূল্যায়ন প্ররিকবদন 

ঊর্ধ্যিন কর্তযপকক্ষ্ি রনকট সপ্ররিি 
িারিখ ৪ ১৫/০১/২০২৩ ৩১/০১/২০২৩ ০৯/০২/২০২৩ 
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কসবো প্রদোন প্ররতশ্রুরত বোস্তবোয়ন  র্ মপরর ল্পনো, ২০২২-২০২৩ 

 

কার্ যক্রকর্ি 

সক্ষ্ত্র 

 

র্ান 
কার্ যক্রর্ 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচককি র্ান 

প্রকৃি অিযন 

২০২০-২১ 

প্রকৃি অিযন 

২০২১-২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধািণ 
অরি 

উত্তর্ 
উত্তর্ 

চলরি 

র্ান 

চলরি 

র্াকনি রনকে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রারিষ্ঠারনক ১৮ 

[১.১] ত্রত্রর্ারসক রভরত্তকিকসবো প্রদোন প্ররতশ্রুরত সংক্রোন্ত 

পরিবীক্ষ্ণ করর্টি পুনগ যঠন 
[১.১.১]করর্টি গনগ যঠিি 

সংখ্যো 

 
৩   ৪ ৩ ২ ১  

[১.২] ত্রত্রর্ারসক রভরত্তকিকসবো প্রদোন প্ররতশ্রুরত সংক্রোন্ত 

পরিবীক্ষ্ণ পরিবীক্ষ্ণ করর্টিি সভাি রসিান্ত বাস্তবায়ন 

[১.২.১] রসিান্ত বাস্তবারয়ি 

এবং প্ররিকবদন সপ্ররিি 
% ৪   9০ ৮০ ৭০ ৬০  

[১.৩]কসবো প্রদোন প্ররতশ্রুরত রবষযয় আওতোিীন দপ্তর/সংস্থোর 

সর্ন্বযয় ত্রত্রর্োরস  রিরিযত সিো আয োজন 
[১.৩.১] সভা আকয়ারিি সংখ্যো ২   ৪ ৩ ২ ১  

[১.৪] ত্রত্রর্ারসক রভরত্তকিকসবো প্রদোন প্ররতশ্রুরত িোলনোগোদ রণ 

(আওতোিীন দপ্তর/সংস্থোসি) 
[১.৪.১] হালনাগাদকৃি সংখ্যো 9   ৪ ৩ ২ ১  

সক্ষ্র্িা 

অিযন 
৭ 

[২.১] কসবো প্রদোন প্ররতশ্রুরত রবষয়   র্ মশোলো/ 

প্ররশেণ/কসরর্নোর আযয়োজন  

[২.১.১]প্ররশেণ/ র্ মশোলো 

আযয়োরজত 

 

সংখ্যা 
৩ - - ২ ১ - - - 

[২.২]  সসবা প্রদান রবষকয় সেককহাল্ডািগকণি সর্ন্বকয় 

অবরহিকিণ সভা আকয়ািন 

[২.২.১]অবরিত রণ সিো 

অনুরিত 
সংখ্যা ৪ - - ২ ১ - - - 

 

 



 

 

অরিয োগ প্ররত োর ব্যবস্থো সংক্রোন্ত  র্ মপরর ল্পনো, ২০২২-২০২৩ 
 

কার্ যক্রকর্ি 

সক্ষ্ত্র 

 

র্ান 
কার্ যক্রর্ 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচককি র্ান 

প্রকৃি অিযন 

২০২০-২১ 

প্রকৃি অিযন 

২০২১-২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধািণ 
অরি 

উত্তর্ 
উত্তর্ 

চলরি 

র্ান 

চলরি 

র্াকনি রনকে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রারিষ্ঠারনক ১৪ 

[১.১] অরিয োগ রনষ্পরি  র্ ম তমো (অরন ) ও আরপল 

 র্ ম তমোর তথ্য ওযয়বসোইযে এবং রজআরএস 

সফেওয়যোযর (প্রয োজয কেযত্র) ত্রত্রর্োরস  রিরিযত 

িোলনোগোদ রণ  

[১.১.১] অরনক ও আরপল কর্ যকিযাি 

িথ্য হালনাগাদকৃি এবং 

ওকয়বসাইকট আপকলািকৃি 

সংখ্যো 

 
৪   ৪ ৩ - - - 

[১.২] রনরদ মষ্ট সর্যয় অনলোইন/ অফলোইযন প্রোপ্ত 

অরিয োগ রনষ্পরি  
[২.১.১] অরিয োগ রনষ্পরিকৃত  % ৭   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

[১.৩] অরিয োগ রনষ্পরি সংক্রোন্ত র্োরস  প্ররতযবদন 

উর্ধ্মতন  র্তমপযের বরোবযর কপ্ররণ 
[১.৩.১] প্ররিকবদন সপ্ররিি % ৩   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

সক্ষ্র্িা 

অিযন 
১১ 

[২.১]  র্ ম তমো/ র্ মচোরীযদর অরিয োগ প্ররত োর ব্যবস্থো 

এবং রজআরএস সফেওয়যোর রবষয়  প্ররশেণ 

আযয়োজন 

[২.১.১] প্ররশেণ আযয়োরজত 
সংখ্যো 

 
৪   ২ ১ - - - 

[২.২] ত্রত্রর্ারসক রভরত্তকি পরিবীক্ষ্ণ এবং ত্রত্রর্ারসক 

পরিবীক্ষ্ণ প্ররিকবদন উর্ধ্যিন কর্তযপকক্ষ্ি রনকট সপ্রিণ 

[২.৩.১] ত্রত্রর্ারসক প্ররিকবদন 

সপ্ররিি 

সংখ্যো 

 
৩   ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] অরিয োগ প্ররত োর ব্যবস্থোপনো রবষযয় 

কে যিোল্ডোরগযণর সর্ন্বযয় অবরিত রণ সিো  
[২.৪.১] সিো আযয়োরজত 

সংখ্যো 

 
৪   ২ ১ - - - 

 



 

 

েথ্য অবধকারবিষনয় ২০২২-২৩অে মিেনরর িাবষ মক কর্ মপবরকল্পনা 

কার্ যক্রকর্ি 

সক্ষ্ত্র 

 

র্ান 
কার্ যক্রর্ 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচককি 

র্ান 

প্রকৃি অিযন 

২০২০-২১ 

প্রকৃি অিযন 

২০২১-২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধািণ অরি উত্তর্ উত্তর্ চলরি র্ান 
চলরি র্াকনি 

রনকে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রারিষ্ঠারনক ১0 
[১.১] িথ্য অরধকাি আইন অনুর্ায়ী রনধ যারিি 

সর্কয়ি র্কে িথ্য প্রারিি আকবদন রনষ্পরত্ত 

[১.১.১]রনধ যারিি সর্কয়ি 

র্কে িথ্য প্রারিি আকবদন 

রনষ্পরত্ত 

% ০৬ 
 

 
 ১০০% ৯০% ৮০% - - 

সের্তো 

বৃরদ্ধ 
১৫ 

[১.২] স্বপ্রযণোরদতিোযব প্র োশয োগ্য স ল 

তথ্য হালনাগাদ ককি ওযয়বসোইযে প্র োশ 

[১.2.১]িোলনোগোদকৃত িথ্য 

ওযয়বসোইযে প্র োরশত 

িারিখ 

 
০৪   

৩১-১২-২০২২ ১৫-০১-২০২৩ ৩১-০১-২০২৩ - - 

৩০-০৬-২০২৩ - - - - 

[১.৩] বোরষ ম  প্ররতযবদন প্র োশ  

[১.3.১] রনধ যারিি সর্কয়ি 

র্কে বোরষ ম  প্ররতযবদন 

প্র োরশত  

তোররখ  ০৩   ১৫-১০-২০২২ ৩১-১০-২০২২ ৩১-১১-২০২২ - - 

[১.৪]  িথ্য অরধকাি আইন, ২০০৯ এি ৫ 

ধািা অনুসাকি র্াবিীয় িকথ্যি কযাটাগরি  ও 

ইনকিক্স ত্রিরি/ হালনাগাদকিণ 

[১.4.১] িকথ্যি কযাটালগ  

ইনকিক্স প্রস্তুিকৃি/ 

হালনাগাদকৃি 

িারিখ ০৩   ৩১-১২-২০২২ ১৫-০১-২০২৩ ৩১-০১-২০২৩ - - 

[১.৫] িথ্য অরধকাি আইন ও রবরধরবধান 

সম্পককয িনসকচিনিা বৃরিকিণ 
[১.৫.১]প্রচাি কার্ যক্রর্ সম্পন্ন সংখ্যা ০৪   ৩ ২ ১ - - 

[১.৬]  িথ্য অরধকাি আইন, ২০০৯ ও এি 

রবরধর্ালা, প্ররবধানর্ালা, স্বিঃপ্রকণারদি িথ্য 

প্রকাশ রনকদ যরশকাসহ সংরিষ্ট রবষকয় 

কর্ যকিযা/কর্ যচািীকদি প্ররশক্ষ্ণ আকয়ািন 

[১.6.১]প্ররশক্ষ্ণ আকয়ারিি সংখ্যা  ০৩   ৩ ২ ১ - - 

[১.৭]  িথ্য অরধকাি সংক্রান্ত প্রকিযকটি 

ত্রত্রর্ারসক অগ্রগরি প্ররিকবদন রনধ যারিি সর্কয় 

ওকয়বসাইকটি িথ্য অরধকাি সসবাবকক্স প্রকাশ 

[১.৭.১] ত্রত্রর্ারসক অগ্রগরি 

প্ররিকবদন ওকয়বসাইকটি 

িথ্য অরধকাি সসবাবকক্স 

প্রকারশি 

সংখ্যা  ০২   ৪ ৩ ২ ১ - 
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