
া: ১ ণ তািরখ: মলবার, সের ০৭, ২০২১

রাজশাহী িষ উয়ন াংক

মািসক অজন িতেবদন

২০২০-২১ (এিল - ন)



া: ২ ণ তািরখ: মলবার, সের ০৭, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

ি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

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১
িষর উয়েন ঋণ
সহায়তা;

২৮

[১.১] শ ঋণ িবতরণ [১.১.১] িবতরণত শ ঋণ কা টাকা ৮ ১০৫০ ৯৫০ ৮২৫ ৭০৭ ৬৭৫ ১৭২.৯৭

[১.২]  উৎপাদন ও াণী
সদ খােত ঋণ িবতরণ

[১.২.১] িবতরণত  ও
াণীসদ ঋণ

কা টাকা ৫ ২০০ ১৮৫ ১৬০ ১৩৬ ১২০

চক নং ১.২.১ (িবতরণত
 ও াণীসদ ঋণ)-এ ২য়
কায়াট াের ১৫৫.৬০ কা
টাকা ল পািং হওয়ায় উ
টাকার পিরবেত ১৩৬.০৩
কা টাকা িতাপন করেত
হেব। সেে ৪থ  কায়াট ার
পয  মাট অজন হেব =
২২৬.১০ কা টাকা।

[১.৩] িচংড়ী ও মৎ চাষ
খােত ঋণ িবতরণ

[১.৩.১] িবতরণত মৎ চাষ
ঋণ

কা টাকা ৫ ১০০ ৮০ ৭০ ৫৪ ৪৫

চক নং ১.৩.১ (িবতরণত
মৎ চাষ ঋণ)-এ ২য়
কায়াট াের ৭৭.৩৮ কা টাকা
ল পািং হওয়ায় উ
টাকার পিরবেত ৬৬.৭৬ কা
টাকা িতাপন করেত হেব।
সেে ৪থ  কায়াট ার পয 
মাট অজন হেব = ১১২.০৩
কা টাকা।

[১.৪] এসএমই খােত ঋণ
িবতরণ

[১.৪.১] িবতরণত এসএমই ঋণ কা টাকা ৪ ৪০০ ৩৬০ ৩০০ ২২৪ ২০০ ৫৭.৮৩

[১.৫] িমহীন বগ াচাষীেদর ঋণ
িবতরণ

[১.৫.১] িবতরণত িমহীন ও
বগ াচাষী ঋণ

কা টাকা ২ ৭০ ৬০ ৪৫ ৩০ ২৫ ২৫.২১

[১.৬] নারী উোােদর ঋণ
[১.৬.১] নারী উোােদর মােঝ
মাট িবতরণত ঋণ

কা টাকা ১ ১৫ ১২ ১০ ৭ ৫ ১৩.৭৩

[১.৭] ীণ াংিকং খােত ঋণ
[১.৭.১] ীণ াংিকং খােত মাট
িবতরণত ঋণ

কা টাকা ১ ৫ ৩ ২ ১ ১ ০.৩৬

[১.৮] অা ঋণ িবতরণ [১.৮.১] িবতরণত অা ঋণ কা টাকা ২ ৭৬০ ৭২৫ ৬৪০ ৫৮৪ ৫৫০ ২৭.৭



া: ৩ ণ তািরখ: মলবার, সের ০৭, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

ি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

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

২
াংেকর আিথ ক
িভি মজতকরণ;

২৫

[২.১] ণীত ঋণ আদায় [২.১.১] আদায়ত ণীত ঋণ কা টাকা ৫ ৩৫০ ৩০০ ২৭০ ২২৭ ২০০ ১০০.৩২

[২.২] ণীেযা ঋণ আদায়
[২.২.১] আদায়ত ণীেযা
ঋণ

কা টাকা ৬ ১৩০০ ১২৫০ ১২০০ ১১৭৫ ১১০০ ১৫৪.৫

[২.৩] অা আদায় [২.৩.১] আদায়ত অা ঋণ কা টাকা ৫ ৮৫০ ৭৬০ ৫৫০ ৪২৩ ৪০০ ২৫৭.৯৩

[২.৪] অবেলাপনত ঋণ
আদায়

[২.৪.১] আদায়ত মাট
অবেলাপনত ঋণ

কা টাকা ৩ ৪ ৩ ২ ২ ১ ১.১৭

[২.৫] মামলা িনি [২.৫.১] িনিত মামলা সংা ৪ ১৮০০ ১৭০০ ১৬০০ ১৫০০ ১৪০০ ৬৩৪

[২.৬] রীট মামলা িনির
হার

[২.৬.১] িনিত রীট মামলার
হার

হার ১ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬

[২.৭] ক অব ফা [২.৭.১] াসত ক অব ফা হার ১ ৯.১৫ ৯.১৮ ৯.২০ ৯.২৫ ৯.২৫ ৮.৬২

৩
আিথ ক ও
শাসিনক লা
শিশালীকরণ;

১১

[৩.১] অভরীণ অিডট [৩.১.১] াসত আপি সংা ৫ ৯০০০ ৮৫০০ ৮০০০ ৭৫০০ ৭০০০ ১৩৬৬

[৩.২] বাংলােদশ াংক অিডট [৩.২.১] াসত আপি সংা ৩ ৫০০ ৪৫০ ৩৭৫ ৩০০ ২৫০ ১৩৭

[৩.৩] িবভাগীয় মামলা িনি [৩.৩.১] াসত আপি সংা ১ ৭ ৬ ৬ ৫ ৪ ৪

[৩.৪] আ:শাখা সময় [৩.৪.১] সমিত লনেদন হার ২ ৯০ ৮৮ ৮৭ ৮৫ ৮০ ১১৫.৫

৪
অেটােমশন ও
াহক সবার মান
উয়ন।

১১

[৪.১] শাখাসহ িরেয়ল টাইম
অনলাইনকরণ

[৪.১.১] িত অনলাইনত
শাখা

সংা ৮ ২৯৫ ২৩০ ১৮০ ৮৮ ৮০

চক নং ৪.১.১ (িত
অনলাইনত শাখা)-এ ২য়
কায়াট াের ২৯৫ ল পািং
হওয়ায় তার পিরবেত ১৯৩
িতাপন করেত হেব।
সেে ৪থ  কায়াট ার পয 
মাট অজন হেব = ২৯৫।

[৪.২] াবসা সহজীকরণ এবং
ওয়ান প সািভ স

[৪.২.১] ওয়ান প সািভ স
চাত শাখার সংা

সংা ৩ ১০০ ৮৫ ৭৫ ৬৫ ৫০



া: ৪ ণ তািরখ: মলবার, সের ০৭, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

ি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

অজন ম

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 ১

[এম.১.১.২] এিপএ েমর
মািসক সভা অিত

সংা ১ ১২ ১১ ৩

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

[এম.১.২.১] মতিবিনময় সভা
অিত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

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

[এম.১.৩.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ১ ৪ ৩ ২ ১

[এম.১.৪] সবা দান
িতিত িবষেয়
সবাহীতােদর অবিহতকরণ

[এম.১.৪.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

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

[এম.১.৫.১] মািসক
িতেবদন িরত

সংা ২ ৪ ৩ ১



া: ৫ ণ তািরখ: মলবার, সের ০৭, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

ি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

অজন ম

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 ৬০ ১৮৭.৫

[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

[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

[এম.২.৪] কম চারীেদর
িশণ দান

[এম.২.৪.১] েতক কম চািরর
জ িশণ আেয়ািজত

জনঘা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০

চক নং
এম২.৪.১ (েতক
কম চারীর জ
িশণ
আেয়ািজত)-এ ২য়
কায়াট াের ২১
জনঘা ল
পািং হওয়ায়
তার পিরবেত ১০
জনঘা
িতাপন করেত
হেব। সেে ৪থ 
কায়াট ার পয 
মাট অজন হেব
= ৫০ জনঘা।

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

জনঘা ১ ৫ ৪ ৪

[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



া: ৬ ণ তািরখ: মলবার, সের ০৭, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

ি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

অজন ম

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

[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 ৮০ ১০০

[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 ৮৩

[এম.৩.৩.২] অিডট আপি
িনিত

% ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ৬৪

[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

*সামিয়ক (provisional) ত


