
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৩, ২০২২

সানালী াংক িলিমেটড

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (অোবর - িডেসর)



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৩, ২০২২

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

ঋণ ও অীম িবতরণ
এবং অা
িবিনেয়ােগর মােম
াংেকর আয়
িকরণ

১৮

[১.১] িষ ঋণ িবতরণ ও
আদায়

[১.১.১] িবতরণত
িষ ঋণ

কা
টাকা

৩ ৯০০ ৮৭৫ ৮৫০ ৮২৫ ৮০০ ৩৪১.৮৯

[১.১.২] আদায়ত
িষ ঋণ

কা
টাকা

৩ ৫০০ ৪৮০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩৯০.৫

[১.২] এসএমই ঋণ িবতরণ
ও আদায়

[১.২.১] িবতরণত
এসএমই ঋণ

কা
টাকা

৩ ১৮০০ ১৫০০ ১৪০০ ১২০০ ১০০০ ৪৯৩.৯৫

[১.২.২] আদায়ত
এসএমই ঋণ

কা
টাকা

৩ ১৩০০ ১১০০ ১০৫০ ১০০০ ৯০০ ৫৪৬.৫

[১.৩] িশ ও সািভ স
সের িবেশষ চলিত
লধন ঋণ িবতরণ (নেভল
কেরানা ভাইরাস
(COVID-19) এ
িত িশ ও সািভ স
সেরর িতান সেহর
জ)

[১.৩.১] িবতরণত
চলিত লধন ঋণ

কা
টাকা

৩ ১১৫৫ ১০৫০ ৯৫০ ৯০০ ৮৫০ ২৩৯.১৭

[১.৪] অা িবিনেয়াগ
(িষ, এসএমই, িশ,
হিনম াণ ও িবেশষ চলিত
লধন ঋণ তীত সকল
ঋণ ও জাির বে মাট
িবিনেয়াগ )

[১.৪.১] অা
িবিনেয়াগত অথ 

কা
টাকা

৩ ২৫০০০ ২৪০০০ ২২০০০ ২০০০০ ১৮০০০ ১২০৭০.০২



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৩, ২০২২

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 নন-
পারফরিমং ঋণ
সোষজনক পয ােয়
রাখা এবং িতােনর
আিথ ক অবার
সািব ক উয়ন

১৬

[২.১] িণত ঋেণর
পিরমাণ াস ও নগদ আদায়

[২.১.১] ণীত
ঋেণর িিত

কা
টাকা

২ ১০৪০০ ১২৫০০ ১২৬০০ ১২৮০০ ১৩০০০ ৯৯৯০

[২.১.২] আদায়ত
অথ 

কা
টাকা

২ ৪৫০ ৩২০ ২৮০ ২৫০ ২০০ ১৭২.০৯

[২.২] অবেলাপনত ঋেণর
পিরমাণ াস ও নগদ আদায়

[২.২.১]
অবেলাপনত ঋেণর
িিত

কা
টাকা

২ ৬৯২০ ৬৯৭০ ৬৯৮০ ৬৯৯০ ৭০০০ ৬৮২৭.৭৩

[২.২.২] আদায়ত
অথ 

কা
টাকা

২ ৫০ ৩৫ ৩৪ ৩২ ৩০ ৬৯.১৬

[২.৩] য়ী আমানেতর
হার ি ও পিরচালন
নাফা অজন

[২.৩.১] য়ী
আমানেতর হার

% ২ ৬৭.০০ ৬৪.০০ ৬৩.০০ ৬২.৫০ ৬২.০০ ৭০.৫৮

[২.৩] য়ী আমানেতর
হার ি ও পিরচালন
নাফা অজন

[২.৩.২] অজনত
পিরচালন নাফা

কা
টাকা

২ ১৭০০ ১৪০০ ১৩০০ ১১০০ ১০০০ ১১৭৩

[২.৪] আঃশাখা লনেদন
সময়করণ ও লাকসানী
শাখার সংা াস

[২.৪.১] সময়ত
এি

% ২ ৯৫.৬০ ৯৫.৫০ ৯৫.৪০ ৯৫.৩০ ৯৫.২০ ৯৯.৫৫

[২.৪.২] লাকসানী
শাখার িিত

সংা ২ ৫০ ৭০ ৭৫ ৮০ ৯০ ১৬



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৩, ২০২২

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%

৩

িঁক াস ও আিথ ক
িভি
শিশালীকরণসহ
িতােনর আিথ ক ও
শাসিনক ংখলা
সংহতকরণ

১৪

[৩.১] লধন সংরেণর
হার িকরণ ও িভশন
সংরণ

[৩.১.১] সংরিত
লধন

% ৩ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০

[৩.১.২] সংরিত
িভশন

% ৩ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[৩.২] মামলা িনিকরণ

[৩.২.১] িনিত
িরট মামলার সংা

সংা ৩ ৪০ ৩৫ ৩৪ ৩২ ৩০ ৮

[৩.২.২] িনিত
অথ ঋণ মামলার
সংা

সংা ৩ ৩৫০ ৩০০ ২৫০ ২২০ ২০০ ১৫৮

[৩.২.৩] িনিত
িবভাগীয় ও অা
মামলার সংা

সংা ২ ১০০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০ ৫০০ ৬৮৮

৪

িডিজটাল বাংলােদশ
িবিনম ােণ িডিজটাল
াংিকং কায ম
সসারণ এবং
আইিস বহােরর
মােম কম দতা
ি ও াহক সবার
মান উয়ন এবং
সািব ক িনরাপা
জারদার

১২

[৪.১] কাশেলস
ানেজকশন িকরণ

[৪.১.১] ডিবট ও
িডট কােড র নন
াহক সংা

সংা
(হাজার)

৩ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ ৬২

[৪.২] মাবাইল
িফািয়াল সািভ স
চাকরণ (মাবাইল
াংিকং /ইারেনট
াংিকং)

[৪.২.১] ই-ওয়ােলট
এর মােম
ানেজকশন িকরণ

সংা
(ল)

৩ ৫ ২ ১ ০.৬ ০.৫ ৪.৪১

[৪.৩] এেজ াংিকং
[৪.৩.১] এেজ
াংিকং চাকরণ

তািরখ ৩ ৩১-০৩-২০২২ ৩১-০৫-২০২২ ১৫-০৬-২০২২ ২৫-০৬-২০২২ ৩০-০৬-২০২২



া: ৫ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৩, ২০২২

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%

[৪.৪] বসা সহজীকরণ
এবং ওয়ান প সািভ স
(oss) সিকত ত
চার ও সবা াথ কক
ত জানার েযাগ

[৪.৪.১] ওয়ান প
সািভ স (oss)
চাত শাখার সংা

সংা ৩ ১২২৭ ১০০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০ ১২২৭

৫

নারী উোােদর ঋণ
িবধা দােনর
মােম নারীর
মতায়ন এবং
সামািজক িনরাপা
িকরণ

১০
[৫.১] নারী উোােদর
মে এসএমই ঋণ িবতরণ

[৫.১.১] নন
উোার সংা

সংা ৪ ৭০০ ৬০০ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৯৭৬

[৫.১.২] িবতরণত
ঋেণর পিরমাণ

কা
টাকা

৩ ৩৫ ২০ ১৮ ১৬ ১৫ ২৩.০৫

[৫.১.৩] আদায়ত
ঋেণর পিরমাণ

কা
টাকা

৩ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ১২.৫৪

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%



া: ৬ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৩, ২০২২

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

শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[এম.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবায়ন

[এম.১.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবািয়ত

া নর ১০ ৫.৮০

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.২.১] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ১০ ৪.৯৬

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ২.০০

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ১.৫০

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ২.০৪

*সামিয়ক (provisional) ত


