
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ০৮, ২০২১

কম সংান াংক

বািষ ক এিপএ এর অজন িতেবদন

২০২০-২১



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ০৮, ২০২১

পিরমােপর মান

ি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

বািষ ক
অজন

খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১
বসািয়ক কায ম
সংহতকরণ ও
বসা সসারণ ;

৬২

[১.১]  উৎপাদন খােত ঋণ
িবতরণ

[১.১.১] িবতরণত ঋণ
কা
টাকায়

৭ ২৬৪ ২৩৮ ২১১ ১৮৫ ১৫৮ ৩৩০.৪২ ০

[১.২] অা গবাদী পপালন
খােত ঋণ িবতরণ

[১.২.১] িবতরণত ঋণ
কা
টাকায়

৯ ৪০৬ ৩৬৫ ২২৫ ২৮৪ ২৪৪ ৭৩৭.৭৫ ০

[১.৩] িচংিড় ও অা মৎ
চােষ ঋণ িবতরণ

[১.৩.১] িবতরণত ঋণ
কা
টাকায়

৪ ৯৫ ৮৬ ৭৬ ৬৬ ৫৯ ১৫৭.৯৪ ০

[১.৪] নাস ারী ও বনায়ন খােত
ঋণ িবতরণ

[১.৪.১] িবতরণত ঋণ
কা
টাকায়

১ ৪ ৪ ৩ ৩ ৩ ৮.৩ ০

[১.৫] অা খােত ঋণ
িবতরণ

[১.৫.১] িবতরণত ঋণ
কা
টাকায়

৯ ৩৬১ ৩২৫ ২৮৯ ২৫৩ ২১৭ ৩৬২.২৫ ০

[১.৬]  উৎপাদন খােত ঋণ
আদায়

[১.৬.১] আদায়ত ঋণ
কা
টাকায়

৭ ২০৫ ১৮৫ ১৬৪ ১৪৪ ১২৩ ২৭৪.৮১ ০

[১.৭] অা গবাদী পপালন
খােত ঋণ আদায়

[১.৭.১] আদায়ত ঋণ
কা
টাকায়

৯ ৩১৮ ২৮৬ ২৫৪ ২২৩ ১৯১ ৫২১.০৬ ০

[১.৮] িচংিড় ও অা মৎ
চােষ ঋণ আদায়

[১.৮.১] আদায়ত ঋণ
কা
টাকায়

৪ ৭৪ ৬৭ ৬১ ৫৯ ৪৭ ১০১.৮২ ০

[১.৯] নাস ারী ও বনায়ন খােত
ঋণ আদায়

[১.৯.১] আদায়ত ঋণ
কা
টাকায়

১ ৩ ৩ ২ ২ ২ ৪.২৪ ০

[১.১০] অা খােত ঋণ
আদায়

[১.১০.১] আদায়ত ঋণ
কা
টাকায়

৯ ৩২০ ২৮৮ ২৫৬ ২২৪ ১৯২ ৩২২.০১ ০

[১.১১] ণীত ঋণ নগেদ
আদায়

[১.১১.১] আদায়ত ঋণ
কা
টাকায়

১ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৬.০৩ ০

[১.১২] বব ব ঋণ িবতরণ
[১.১২.১] িবতরণত ঋেণর
সংা

সংা ১ ৫০০০০ ৪৫০০০ ৪০০০০ ৩৫০০০ ৩০০০০ ৫৪৬০৬ ০



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ০৮, ২০২১

পিরমােপর মান

ি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

বািষ ক
অজন

খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

২
আিথ ক লা
সংহতকরণ;

৭

[২.১] অভরীণ অিডট আপি
িনিকরণ

[২.১.১] িনির হার % ২ ৬০ ৫৮ ৫৬ ৫৪ ৫৩ ৮৫ ০

[২.২] বাংলােদশ াংেকর
পিরদশ ন আপি িনিকরণ

[২.২.১] িনির হার % ৪ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯০ ১০০ ০

[২.৩] মামলা িনি
[২.৩.১] মামলা িনির
হার

% ১ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১১.৫৩ ০

৩
াংেকর অবয়ব
ি ও কায ম
সহজীকরণ;

৩

[৩.১] অেটােমশন সসারণ
[৩.১.১] অেটােমশনত
শাখার সংা

সংা ১ ৩০ ২৭ ২৪ ২০ ১৭ ৫৮ ০

[৩.২] ওয়ান-প (oss)
সািভ স সিকত তচার ও
সবা াথ কক ত জানার
েযাগ

[৩.২.১] ওয়ান-প সািভ স
(oss) চাত
শাখা/কায ালয়

সংা ২ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২০ ০

৪

নারী উোােদর
ঋণ িবধা ির
মােম নারীর
মতায়ন;

২
[৪.১] নারী উোােদর মে
ঋণ িবতরণ

[৪.১.১] নারী উোার
সংা

সংা ১ ২৫০০০ ২৪০০০ ২৩০০০ ২১৯৪৪ ১৮০০০ ৩১৩৯৬ ০

[৪.১.২] িবতরণত ঋণ কা টাকা ১ ৪০০ ৩৯৫ ৩৯২ ৩৩১ ৩৮৩ ৫০৫.৪৬ ০

৫

হিনম াণ ঋণ
সসারেণর
মােম মানসত
বাসােনর সংান
করা।

১
[৫.১] কম চারী হিনম াণ ঋণ
িবতরণ

[৫.১.১] িবতরণত ঋণ
কা
টাকায়

১ ৩০ ২৮ ২৭ ২৫ ২০ ৩৬.৯২ ০



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ০৮, ২০২১

পিরমােপর মান

ি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

বািষ ক অজন
খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[এম.১.১] বািষ ক
কম সাদন ি (এিপএ)
বাবায়ন

[এম.১.১.১] এিপএ’র সকল
মািসক িতেবদন
ওেয়বসাইেট কািশত

সংা ২ ৪ ৪ ০

[এম.১.১.২] এিপএ েমর
মািসক সভা অিত

সংা ১ ১২ ১১ ১২ ০

[এম.১.২] াচার/উম
চচ ার িবষেয় অংশীজনেদর
সে মতিবিনময়

[এম.১.২.১] মতিবিনময়
সভা অিত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ১০ ০

[এম.১.৩] অিভেযাগ
িতকার বা িবষেয়
সবাহীতা /অংশীজনেদর
অবিহতকরণ

[এম.১.৩.১] অবিহতকরণ
সভা আেয়ািজত

সংা ১ ৪ ৩ ২ ৪ ০

[এম.১.৪] সবা দান
িতিত িবষেয়
সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[এম.১.৪.১] অবিহতকরণ
সভা আেয়ািজত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ৪ ০

[এম.১.৫] ত বাতায়ন
হালনাগাদ সংা
মািসক িতেবদন
উতন কপের িনকট
রণ

[এম.১.৫.১] মািসক
িতেবদন িরত

সংা ২ ৪ ৩ ৪ ০



া: ৫ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ০৮, ২০২১

পিরমােপর মান

ি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

বািষ ক অজন
খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.২

কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

৯

[এম.২.১] ই-নিথ
বাবায়ন

[এম.২.১.১] ই-নিথেত
নাট িনিত

% ২ ৮০ ৭০ ৬০ ২৯.৬৭ ০

[এম.২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[এম.২.২.১] এক নন
িডিজটাল সবা চাত

তািরখ ২ ১৫-০২-২০২১ ১৫-০৩-২০২১ ১৫-০৪-২০২১ ১৫-০৫-২০২১ ২১-১০-২০২০ ০

[এম.২.৩] সবা
সহিজকরণ

[এম.২.৩.১] এক
সহিজত সবা অিধেে
বাবািয়ত

তািরখ ২ ২৫-০২-২০২১ ২৫-০৩-২০২১ ২৫-০৪-২০২১ ২৫-০৫-২০২১ ২৯-০৯-২০২০ ০

[এম.২.৪] কম চারীেদর
িশণ দান

[এম.২.৪.১] েতক
কম চািরর জ িশণ
আেয়ািজত

জনঘা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ৭৩ ০

[এম.২.৪.২] ১০ম ড ও
ত েতক কম চারীেক
এিপএ িবষেয় দ
িশণ

জনঘা ১ ৫ ৪ ৭.৬ ০

[এম.২.৫] এিপএ
বাবায়েন েনাদনা দান

[এম.২.৫.১] নতম এক
আওতাধীন দর/ একজন
কম চারীেক এিপএ
বাবায়েনর জ েনাদনা
দানত

সংা ১ ১ ১ ০



া: ৬ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ০৮, ২০২১

পিরমােপর মান

ি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

বািষ ক অজন
খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.৩

আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[এম.৩.১] বািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[এম.৩.১.১] য়
পিরকনা অযায়ী য়
সািদত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৮১.৪৮ ০

[এম.৩.২] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ)/বােজট
বাবায়ন

[এম.৩.২.১] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ) /বােজট
বাবািয়ত

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৯৬.২৪ ০

[এম.৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[এম.৩.৩.১] িপীয়
সভায় উপাপেনর জ
মণালেয় াব িরত

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ১৫ ০

[এম.৩.৩.২] অিডট আপি
িনিত

% ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ৭৬ ০

[এম.৩.৪] াবর ও
অাবর সির তািলকা
ত ও হালনাগাদকরণ

[এম.৩.৪.১] াবর ও
অাবর সির তািলকা
তত এবং
হালনাগাদত

তািরখ ১ ১৫-১২-২০২০ ১৪-০১-২০২১ ১৫-০২-২০২১ ২৭-১২-২০২০ ০

মাট সং ার:

*সামিয়ক (provisional) ত


