
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

 

 

ডেপুটি ম্যাদনজজাং জেদযক্টয , ডানারী ব্াাংক জরজভদেে 

এফং 

জইও এন্ড ম্যাদনজজাং জেদযক্টয, সোনোরী ব্োংক লরলভটেড এয ভটে স্বোক্ষলযত 

 

 

 

ফাজল িক কভ িম্পাদন চুজি 
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ডানারী ব্াাংক জরজভদেে এয কভ িম্পাদদনয াজফ িক জিত্র 
(Overview of the Performance of Sonali Bank Limited) 

 

 

 

 

 

 

াম্প্রজতক অজিন, িযাদরঞ্জ এফাং বজফষ্যৎ জযকল্পনা 
 

• াম্প্রজতক ফছযমূদয (৩ ফছয) প্রধান অজিনমূঃ 
 

সোনোরী ব্োংক লরলভটেড সদটয ফ মবৃৎ যোষ্ট্রভোলরকোনোধীন ফোলিলজিক ব্োংক লটটফ ব্োংলকং কোম মক্রটভ স্বচ্ছতো ও 

জফোফলদলতো লনলিতকযি এফং প্রযুলিগত সফো লনলিত কযো অলথ মক ন্তর্ভ মলিমূরক কোম মলযলধ বৃলিয রটক্ষি লনযন্তয 

কোম মক্রভ চোলরটে মোটচ্ছ। এ উটেটে লফগত লতন ফছটয সোনোরী ব্োংক লরলভটেড ২৬,৩৯২ সকোটি েোকো লতলযি অভোনত 

ংগ্র, ২২,৬৭৩ সকোটি েোকোয ঋি বৃলি, সেিীকৃত ঋটিয লযভোি ৩,৩৬৬ সকোটি েোকো হ্রো, সেিীকৃত ঋি টত ৭,৯৪২ সকোটি 

েোকো অদোে, গ্রোভীি ও দলযদ্র জনটগোষ্ঠীটক থ মনীলতয মূরধোযোে অনেন এফং ঞ্চটে উদ্বুিকযটিয ং লটটফ োভোলজক 

লনযোত্তো কভ মসূচীয অওতোে ১০েোকোয লোফ বোতোটবোগীটদয লোফ ংখ্যো ৬৪,৬৯,০২১ টি, স্কুর ব্োংলকং কোম মক্রটভয 

অওতোে লোফ ংখ্যো ১,৪৪,৮৩০ টি এফং মুলিটমোিোয লোফ ংখ্যো ২,৭১,২০০ টি সত উন্নীতকযি। ব্োংলকং 

লডলজেোরোআটজন সফোয ং লটটফ কর োখোে GTS ফোস্তফোেন, Payment System চোলুকযি,কর োখোে 

এএভএ Acknowledgement োলব ম চোলুকযি, সোনোরী সটভন্ট সগেওটে চোলুকযি, আন্টোযটনে ব্োংলকং, এটজন্ট 

ব্োংলকং এফং e-Wallet চোলুকযি, ৭ রক্ষোলধক নতুন সডলফে ও সক্রলডে কোড ম লফতযি,  e-Chalan এফং কর োখোে     

a-chalan চোলু কযো টেটছ । নোযী ক্ষভতোেটনয ং লটটফ ৬,৩৫৬ জন নোযী উটযোিোটক ঋি প্রদোন কযো টেটছ। এছোড়ো 

COVID-19 এয কোযটি যকোযী প্রটিোদনোয অওতোে ৪,৫৮১ জন নোযী উটযোিোটক লফটল চরলত মূরধন ঋি খোটত ১৩২ 

সকোটি েোকো লফতযি কযো টেটছ। 

 

• ভস্যা এফাং িযাদরঞ্জমূঃ 
 

ব্োংটকয সেলিকৃত ঋটিয অলধকি, গুিগত ঋি বৃলিয শ্লথগলত এফং সেলিকৃত ঋি টত অদোে। ব্োংটকয গ্রোক সফোয 

ভোটনোন্নেন ও তথ্য-প্রযুলি ব্ফোসয ীভোফিতো। মুনোপো জমটনয ভোেটভ অলথ মক লবত লিোরীকযি। অলথ মক ন্তর্ভ মলি বৃলিয 

ভোেটভ ব্োংলকং সফোয অওতো বৃলি। কর ম মোটে শুিোচোয নীলত লযোরন ব্োংটকয োভলগ্রক কোম মক্রটভ সুোন প্রলতষ্ঠো। 

 

• বজফষ্যৎ জযকল্পনাঃ  
 

যকোটযয ২০৩০ োটর ফোস্তফোেনতব্ SDG মূ জমটনয রক্ষিটক োভটন সযটখ সোনোরী ব্োংক লরলভটেড তোয বলফষ্যত কভ ম 

লযকল্পনো প্রিেন কটযটছ। এ রক্ষি জমটন ব্োংটকয সুস্পষ্ট  strategy টরো Green Banking ফোস্তফোেন, প্রলতষ্ঠোটনয 

কভ মকতমো/কভ মচোযীযটদয ভটে লধকতয শুিোচোয ও স্বচ্ছতো অনেন, তথ্য লধকোয ও লবটমোগ প্রলতকোয ব্ফস্থো লনলিতকযি 

এফং যকোটযয োভোলজক লনযোত্তো সফষ্টনী কোম মক্রভ ফোস্তফোেটনয ভোেটভ সদটয অথ ম-োভোলজক উন্নেটন লধকতয ফদোন 

যোখো। টফ মোলয অধুলনক প্রযুলি লনব ময ব্োংলকং সফোয ভোেটভ টফ মোচ্চ গ্রোক ন্তুলষ্ট লনলিতকযি, উদ্ভোফটনয ভোেটভ প্রযুলি 

লনব ময কটয যকোযী সরনটদন জীকযি, লধকতয মুনোপো জমটনয ভোেটভ ব্োংটকয মূরধন লবত লিোরীকযি । লডলজেোর 

ফোংরোটদ লফলনভ মোটি যকোটযয লক্রে ংীদোয লটটফ জনগটিয সদোযটগোড়োে ব্োংলকং সফো সৌলছটে সদেোয রটক্ষি MFS 

Linked A/C সখোরো, সডলফে ও সক্রলডে কোটড ময ংখ্যো বৃলি, আন্টোযটনে ব্োংলকং, এটজন্ট ব্োংলকং এফং e-Wallet এয 

সরনটদন বৃলিয ভোেটভ ব্োংলকং সফো জনগটনয সদোযটগোড়োে সৌলছটে সদেো। 

 
 

• ২০২২ - ২৩ অথ িফছদয ম্ভাব্ প্রধান অজিনমূঃ 
 

 ৯৫০ সকোটি েোকোয কৃলল ঋি লফতযি, ১৮০০ সকোটি েোকোয এএভআ ঋি লফতযি এফং ২৭,০০০ সকোটি েোকোয লফলনটেোগ ও 

ন্যোন্য ঋি লফতযি। 

 সেিীকৃত এফং ফটরোনকৃত ঋি টত কভটক্ষ ৫০০ সকোটি েোকো অদোে এফং সেিীকৃত ঋটিয লযভোি ১১৫০০ সকোটি 

েোকোে ফনভন। 

 মুরধন লবত লিোরীকযি ও স্বল্পতভ ভটে ভোভরো লনষ্পলত্তয ভোেটভ ব্োংটকয অলথ মক ও প্রোলনক শংখরো 

সুংতকযি। 

 জোতীে শুিোচোয সকৌর,আ-গবন্যমোন্স, সফো প্রদোন প্রলতশ্রুলত, লবটমোগ প্রলতকোয ব্ফস্থো, তথ্য লধকোয কভ মলযকল্পনো 

ফোস্তফোেন। 

 সডলফে ও সক্রলডে কোড ম, সোনোরী আ-সফো ও e-Wallet এয সরনটদন বৃলি  এফং এটজন্ট ব্োংলকং কোম মক্রভ ম্প্রোযি। 

 

৩



 

 

প্রস্তাফনা (Preamble) 

 

 

ডানারী ব্াাংক জরজভদেে এয প্রাজতষ্ঠাজনক দক্ষ্তা বৃজদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জফাফজদজ ডজাযদায কযা, সুান াংতকযণ এফাং 

ম্পদদয মথামথ ব্ফায জনজিতকযদনয ভাধ্যদভ রূকল্প ২০৪১ এয মথামথ ফাস্তফায়দনয রদক্ষ্য - 

  

 

 

জইও এন্ড ম্যাদনজজাং জেদযক্টয, ডানারী ব্াাংক জরজভদেে 

 

এফং 

 

mwÂqv web‡Z Avjx, সডপুটি ম্যোটনলজং লডটযক্টয, সোনোরী ব্োংক লরলভটেড এয ভটে  

২০২২ াদরয জুন ভাদয ১৯ তাজযদে ‡Rbv‡ij g¨v‡bRviÕm Awdm, wm‡jU, iscyi এফং     

w`bvRcyi-এয এই ফাজল িক কভ িম্পাদন চুজি স্বাক্ষ্জযত র। 

 

 

 

এই চুজিদত স্বাক্ষ্যকাযী উবয়ক্ষ্ জনম্নজরজেত জফলয়মূদ ম্মত দরনঃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৪ 

 

 



ডকন-১ 

 

সোনোরী ব্োংক লরলভটেড এয রূকল্প (Vision), অজবরক্ষ্য (Mission), কভ মম্পোদটনয সক্ষত্র এফং কাম িাফলর 

 

১.১ রূকল্প (Vision):  

দক্ষ, ন্তর্ভ মলিমূরক, অধুলনক প্রযুলি লনব ময, সৃলষ্টীর এফং জফোফলদলমূরক ব্োংলকং সফোয ভোেটভ সদটয অথ ম-

োভোলজক উন্নেন প্রতিটে লনটফলদত সনতৃত্ব প্রদোনকোযী ব্োংক। 

 

১.২ অজবরক্ষ্য (Mission): 

ক) প্রোলতষ্ঠোলনক দক্ষতো বৃলি, স্বচ্ছতো ও জফোফলদল সজোযদোয কযো। 

খ) শুিোচোয নীলতয ফোস্তফোেন, সুোন সুংতকযি । 

গ) ম্পটদয মথোমথ ব্ফোয লনলিতকযটিয ভোেটভ জনগটিয জীফনমোত্রোয ভোটনোন্নেটনয োোোল সদটয অথ ম-

োভোলজক উন্নেন প্রটচষ্টোে ফদোন যোখো। 
 

 

     ১.৩  কভ মম্পোদটনয সক্ষত্র : 

   ১.৩.১: ডানারী ব্াাংক জরজভদেে এয কভ মম্পোদটনয সক্ষত্রঃ  

   ১. ঋি ও গ্রীভ লফতযি এফং ন্যোন্য লফলনটেোটগয ভোেটভ ব্োংটকয অে বৃলিকযি;    

   ২. ব্োংটকয নন-োযপযলভং ঋি টন্তোলজনক ম মোটে যোখো এফং প্রলতষ্ঠোটনয অলথ মক ফস্থোয োলফ মক উন্নেন;        

   ৩. ঝুঁলক হ্রো ও অলথ মক লবলত্ত লিোরীকযি প্রলতষ্ঠোটনয অলথ মক ও প্রোলনক শংখরো সুংতকযি; 

   ৪. লডলজেোর ফোংরোটদ লফলনভ মোটি লডলজেোর ব্োংলকং কোম মক্রভ ম্প্রোযি এফং অআলটি ব্ফোটযয ভোেটভ  

       কভ মদক্ষতো বৃলি ও গ্রোক সফোয ভোন উন্নেন এফং োলফ মক লনযোত্তো সজোযদোয; এফং 

   ৫. নোযী উটযোিোটদয ঋি সুলফধো প্রদোটনয ভোেটভ নোযীয ক্ষভতোেন এফং োভোলজক লনযোত্তো বৃলিকযি; 

 

   ১.৩.২: সুোন ও ংস্কোযমূরক কভ মম্পোদটনয সক্ষত্রঃ 

 

         ১. সুোন ও ংস্কোযমূরক কোম মক্রটভয ফোস্তফোেন সজোযদোযকযি। 

     

১.৪ কাম িাফলর (Functions):  
 

১. আভানত ব্ফস্থানায সুভন্বয়কযণ;  

           ২. অজধক জযভাদণ গুনগত ঋণ ও অগ্রীভ জফতযণ এফাং আদায়;  

           ৩. ডেণীকৃত ও অফদরানকৃত ঋণ দত আদায়;  

           ৪. স্বল্পতভ ভটে ভোভরো লনষ্পলত্তয ভোেটভ ব্োংটকয অলথ মক ও প্রোলনক শাংেরা সুংতকযি; 

           ৫. প্রযুজি জনবিয আধুজনক ভানম্পন্ন গ্রাক ডফা প্রদান ; 

           ৬. মুনাপা বৃজদ্ধয দ্বাযা জিারী মুরধন জবত গঠন;    

           ৭. প্রযুজিগত উন্নয়দনয ভাধ্যদভ যকাযী ডরনদদন জীকযণ; এফাং  

           ৮. রূকল্প ২০৪১, ৮ভ ঞ্চফোলল মকী লযকল্পনো ও সেকআ উন্নেন (SDG) লনলিত কযোয রটক্ষি যকোটযয  

               গ্রোলধকোযর্ভি খোত ফোস্তফোেনকটল্প দক্ষ্ ও জফাফজদজ ব্াাংজকাং কোম মক্রভ লনলিতকযি; 

 

 

 

৫



‡Rbv‡ij g¨v‡bRviÕm Awdm, wm‡jU

২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫

৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

ককোটি টোকো 80 130.04 150 160 170

রক্ষ জন 13 14 15 16 17

% 10.32 7 7 4 3

      * োভয়িক (Provisional) তথ্য

৬

ব্োাংয়কাং খোতত আয়থ িক অন্তর্ভ িয়ি 

বৃয়ি
গ্রোতকয াংখ্যো কোনোরী ব্োাংক য়রয়ভতটড

কোনোরী ব্োাংক য়রয়ভতটতডয 

ভোয়ক , ত্রৈভোয়ক , লোন্মোয়ক ও 

ফোয়ল িক প্রয়ততফদন।

ব্োাংক ঋতেয ভোন উন্নিন কেেীকৃত ঋতেয োয কোনোরী ব্োাংক য়রয়ভতটড

কোনোরী ব্োাংক য়রয়ভতটতডয 

ভোয়ক , ত্রৈভোয়ক , লোন্মোয়ক ও 

ফোয়ল িক প্রয়ততফদন।

উোত্তসূৈ

১ ২ ৯ ১০

ব্োাংতকয  আয়থ িক অফস্থোয উন্নিন নীট মুনোপো / অোতযটিাং প্রয়পট কোনোরী ব্োাংক য়রয়ভতটড

কোনোরী ব্োাংক য়রয়ভতটতডয 

ভোয়ক , ত্রৈভোয়ক , লোন্মোয়ক ও 

ফোয়ল িক প্রয়ততফদন।

ককন-২

য়ফয়বন্ন কোম িক্রতভয চূড়োন্ত পরোপর/প্রবোফ (Outcome/Impact)

চূড়োন্ত পরোপর/প্রবোফ কভ িম্পোদন সূচকমূ একক প্রকৃত অজিন 

২০২০-২১

প্রকৃত 

অজিন* 

২০২১-২২

রক্ষযভোৈো 

২০২২-২৩

প্রতক্ষন য়নধ িোয়যত রক্ষযভোৈো অজিতনয 

কক্ষতৈ কমৌথবোতফ দোয়িত্বপ্রোপ্ত 

ভন্ত্রনোরি /য়ফবোগ/ 

াংস্থোমূতয নোভ



 

   

 

 

 

 

 

 

 

ডকন-৩ 

কভ মম্পোদন লযকল্পনো 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৭ 



প্রতক্ষন প্রতক্ষন

অোধোযে অয়ত উত্তভ উত্তভ চরয়ত ভোন চরয়ত 

ভোতনয য়নতে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[১.১.১] য়ফতযেকৃত কৃয়ল ঋে ভয়ি ককোটি টোকো ৩ - - 55 53 50 48 45 60 70

[১.১.২] আদোিকৃত কৃয়ল ঋে ভয়ি ককোটি টোকো ৩ - - 52 50 47 45 43 55 60

[১.২.১] য়ফতযেকৃত 

এএভই ঋে
ভয়ি ককোটি টোকো ৩ - - 80 73 67 60 55 90 100

[১.২.২] আদোিকৃত 

এএভই ঋে
ভয়ি ককোটি টোকো ২ - - 60 57 52 47 42 65 70

[১.৩.১] য়ফতযেকৃত য়ল্প 

ঋে
ভয়ি ককোটি টোকো ২ - - 15 13 11 10 9 16 17

[১.৩.২] আদোিকৃত য়ল্প ঋে ভয়ি ককোটি টোকো ২ - - 9 8 7 6 5 10 11

[১.৪] অন্যোন্য য়ফয়নতিোগ 

/ ঋে (কৃয়ল, এএভই, 

য়ল্প, গৃয়নভ িোে ও 

য়ফতল চরয়ত মূরধন ঋে 

[১.৪.১] অন্যোন্য  

ঋে/য়ফয়নতিোগকৃত অথ ি
ক্রভপুয়ির্ভত ককোটি টোকো ২ - - 1400 1200 900 700 500 1600 2000

৮

এয়এ স্বোক্ষযকোযী অয়পতয কভ িম্পোদতনয কক্ষৈ

[১] ঋে ও অগ্রীভ 

য়ফতযে এফাং অন্যোন্য 

য়ফয়নতিোতগয ভোধ্যতভ 

ব্োাংতকয আি বৃয়িকযে

১৭

[১.১] কৃয়ল ঋে য়ফতযে 

ও আদোি

[১.২] এএভই ঋে 

য়ফতযে ও আদোি

[১.৩] য়ল্প ঋে য়ফতযে 

ও আদোি

কভ িম্পোদন 

সূচতকয ভোন

প্রকৃত অজিন 

২০২০-২১

প্রকৃত 

অজিন* 

২০২১-২২

রক্ষযভোৈো /য়নন িোিক ২০২২-২৩

২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫

কভ িম্পোদতনয কক্ষৈ কভ ি 

ম্পোদতনয 

কক্ষতৈয ভোন

কোম িক্রভ কভ িম্পোদন সূচক গেনো িয়ত একক



প্রতক্ষন প্রতক্ষন

অোধোযে অয়ত উত্তভ উত্তভ চরয়ত ভোন চরয়ত 

ভোতনয য়নতে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[২.১.১] কেেীকৃত ঋতেয 

য়স্থয়ত
ক্রভপুয়ির্ভত ককোটি টোকো ২ - - 80 84 87 90 93 70 65

[২.১.২] আদোিকৃত অথ ি ভয়ি ককোটি টোকো ২ - - 20 17 13 9 5 22 25

[২.২.১] অফতরোনকৃত ঋতেয 

য়স্থয়ত
ক্রভপুয়ির্ভত ককোটি টোকো ২ - - 15.26 15.50 16.00 16.25 16.50 14 13

[২.২.২] আদোিকৃত অথ ি ভয়ি ককোটি টোকো ২ - - 1.75 1.50 1.25 1.00 0.50 2.00 3.00

[২.৩.১] স্বল্পব্িী 

আভোনততয োয
ক্রভপুয়ির্ভত % ২ - - 72.00 71.25 70.50 69.75 69.00 74.00 76.00

[২.৩.২] অজিনকৃত 

য়যচোরন মুনোপো
ক্রভপুয়ির্ভত ককোটি টোকো ২ - - 150 140 125 115 100 160 170

[২.৪.১] ভন্বিকৃত এয়ি ক্রভপুয়ির্ভত % ২ - - 99.50 99.30 99.20 99.10 99.00 99.60 99.70

[২.৪.২] করোকোনী োখোয 

য়স্থয়ত
ক্রভপুয়ির্ভত াংখ্যো ২ - - 0 1 1 2 2 0 0

৯

এয়এ স্বোক্ষযকোযী অয়পতয কভ িম্পোদতনয কক্ষৈ

[২] ব্োাংতকয নন-

োযপযয়ভাং ঋে 

তন্তোলজনক ম িোতি 

যোখো এফাং প্রয়তষ্ঠোতনয 

আয়থ িক অফস্থোয োয়ফ িক 

উন্নিন

১৬

[২.১] কেয়েকৃত ঋতেয 

য়যভোে হ্রো ও নগদ 

আদোি

[২.২] অফতরোনকৃত 

ঋতেয য়যভোে হ্রো ও 

নগদ আদোি

[২.৩] স্বল্পব্িী 

আভোনততয োয বৃয়ি ও 

য়যচোরন মুনোপো অজিন

[২.৪] আন্তঃোখো 

করনতদন ভন্বিকযে ও 

করোকোনী োখোয াংখ্যো 

হ্রো

কভ িম্পোদন 

সূচতকয ভোন

প্রকৃত অজিন 

২০২০-২১

প্রকৃত 

অজিন* 

২০২১-২২

রক্ষযভোৈো /য়নন িোিক ২০২২-২৩

২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫

কভ িম্পোদতনয কক্ষৈ কভ ি 

ম্পোদতনয 

কক্ষতৈয ভোন

কোম িক্রভ কভ িম্পোদন সূচক গেনো িয়ত একক



প্রতক্ষন প্রতক্ষন

অোধোযে অয়ত উত্তভ উত্তভ চরয়ত ভোন চরয়ত 

ভোতনয য়নতে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[৩.১.১] াংযয়ক্ষত মূরধন ক্রভপুয়ির্ভত % ৪ - - - - - - - - -

[৩.১.২] াংযয়ক্ষত প্রয়বন ক্রভপুয়ির্ভত % ৪ - - - - - - - - -

[৩.২.১] য়নষ্পয়ত্তকৃত 

য়ফবোগীি ও অন্যোন্য 

ভোভরোয াংখ্যো

ভয়ি াংখ্যো ৩ - - 700 580 460 340 220 750 800

[৩.২.২] য়নষ্পয়ত্তকৃত য়যট 

ভোভরোয াংখ্যো
ভয়ি াংখ্যো ২ - - 0 0 0 0 0 0 0

[৩.২.৩] য়নষ্পয়ত্তকৃত 

অথ িঋে ভোভরোয াংখ্যো
ভয়ি াংখ্যো ২ - - 25 22 20 14 8 30 40

১০

এয়এ স্বোক্ষযকোযী অয়পতয কভ িম্পোদতনয কক্ষৈ

[৩] ঝুঁয়ক হ্রো ও 

আয়থ িক য়বয়ত্ত 

য়িোরীকযে 

প্রয়তষ্ঠোতনয আয়থ িক ও 

প্রোয়নক শাংখরো 

সুাংতকযে

১৫

[৩.১] মূরধন াংযক্ষতেয 

োয বৃয়িকযে ও প্রয়বন 

াংযক্ষে

[৩.২] ভোভরো 

য়নষ্পয়ত্তকযে

কভ িম্পোদন 

সূচতকয ভোন

প্রকৃত অজিন 

২০২০-২১

প্রকৃত 

অজিন* 

২০২১-২২

রক্ষযভোৈো /য়নন িোিক ২০২২-২৩

২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫

কভ িম্পোদতনয কক্ষৈ কভ ি 

ম্পোদতনয 

কক্ষতৈয ভোন

কোম িক্রভ কভ িম্পোদন সূচক গেনো িয়ত একক



প্রতক্ষন প্রতক্ষন

অোধোযে অয়ত উত্তভ উত্তভ চরয়ত ভোন চরয়ত 

ভোতনয য়নতে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[৪.১] কযোতর 

ট্রোনতজকন বৃয়িকযে

[৪.১.১] কডয়ফট ও কক্রয়ডট 

কোতড িয নতুন গ্রোক াংখ্যো
ভয়ি

াংখ্যো 

(োজোয)
৩ - - 9 6 5 4 3 10 12

[৪.২.১] ই-ওিোতরট এয 

ভোধ্যতভ ট্রোনতজকন 

বৃয়িকযে

ক্রভপুয়ির্ভত াংখ্যো (রক্ষ) ৩ - - 1.80 1.75 1.50 1.30 1 3 5

[৪.২.২] কোনোরী ই-কফো 

এয ভোধ্যতভ য়োফ াংখ্যো 

বৃয়িকযে

ক্রভপুয়ির্ভত াংখ্যো (রক্ষ) ৩ - - 0.11 0.10 0.09 0.08 0.07 0.30 0.50

[৪.৩] এতজন্ট ব্োাংয়কাং 

এয কোম িক্রভ ম্প্রোযে

[৪.৩.১] এতজন্ট এয াংখ্যো 

বৃয়িকযে
ভয়ি াংখ্যো ৩ - - 20 19 18 17 16 22 23

[৫.১.১] নতুন উতযোিোয 

াংখ্যো
ভয়ি াংখ্যো ৪ - - 240 200 170 140 100 260 280

[৫.১.২] য়ফতযেকৃত ঋতেয 

য়যভোে
ভয়ি ককোটি টোকো ৩ - - 10 9 7 5 3 11 12

[৫.১.৩] আদোিকৃত ঋতেয 

য়যভোে
ভয়ি ককোটি টোকো ৩ - - 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 3.50 4.00

১১

এয়এ স্বোক্ষযকোযী অয়পতয কভ িম্পোদতনয কক্ষৈ

[৪] য়ডয়জটোর 

ফোাংরোতদ য়ফয়নভ িোতে 

য়ডয়জটোর ব্োাংয়কাং 

কোম িক্রভ ম্প্রোযে 

এফাং আইয়টি 

ব্ফোতযয ভোধ্যতভ 

কভ িদক্ষতো বৃয়ি ও 

গ্রোক কফোয ভোন 

উন্নিন এফাং োয়ফ িক 

য়নযোত্তো কজোযদোয

১২ [৪.২] কভোফোইর 

য়পন্যোয়িিোর োয়ব ি 

চোলুকযে

[৫] নোযী উতযোিোতদয 

ঋে সুয়ফধো প্রদোতনয 

ভোধ্যতভ নোযীয 

ক্ষভতোিন এফাং 

োভোয়জক য়নযোত্তো 

বৃয়িকযে

১০

[৫.১] নোযী উতযোিোতদয 

ভতধ্য এএভই ঋে 

য়ফতযে

একক কভ িম্পোদন 

সূচতকয ভোন

প্রকৃত অজিন 

২০২০-২১

প্রকৃত 

অজিন* 

২০২১-২২

রক্ষযভোৈো /য়নন িোিক ২০২২-২৩

২০২৩-২৪

কভ িম্পোদতনয কক্ষৈ কভ ি 

ম্পোদতনয 

কক্ষতৈয ভোন

কোম িক্রভ কভ িম্পোদন সূচক গেনো িয়ত

২০২৪-২৫



প্রতক্ষন প্রতক্ষন

অোধোযে অয়ত উত্তভ উত্তভ চরয়ত ভোন চরয়ত 

ভোতনয য়নতে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[১.১] শুিোচোয 

কভ িয়যকল্পনো ফোস্তফোিন

[১.১.১] শুিোচোয 

কভ িয়যকল্পনো ফোস্তফোয়িত
ক্রভপুয়ির্ভত প্রোপ্ত নম্বয ১০

[১.২] ই-গবন্যিোি/ 

উদ্ভোফন কভ িয়যকল্পনো 

ফোস্তফোিন

[১.২.১] ই-গবন্যিোি/ 

উদ্ভোফন কভ িয়যকল্পনো 

ফোস্তফোয়িত

ক্রভপুয়ির্ভত প্রোপ্ত নম্বয ১০

[১.৩] তথ্য অয়ধকোয 

কভ িয়যকল্পনো ফোস্তফোিন

[১.৩.১] তথ্য অয়ধকোয 

কভ িয়যকল্পনো ফোস্তফোয়িত
ক্রভপুয়ির্ভত প্রোপ্ত নম্বয ৩

[১.৪] অয়বতমোগ প্রয়তকোয 

কভ িয়যকল্পনো ফোস্তফোিন

[১.৪.১] অয়বতমোগ প্রয়তকোয 

কভ িয়যকল্পনো ফোস্তফোয়িত
ক্রভপুয়ির্ভত প্রোপ্ত নম্বয ৪

[১.৫] কফো প্রদোন 

প্রয়তশ্রুয়ত কভ িয়যকল্পনো 

ফোস্তফোিন

[১.৫.১] কফো প্রদোন 

প্রয়তশ্রুয়ত কভ িয়যকল্পনো 

ফোস্তফোয়িত

ক্রভপুয়ির্ভত প্রোপ্ত নম্বয ৩

* োভয়িক (Provisional) তথ্য

১২

সুোন ও াংস্কোযমূরক কভ িম্পোদতনয কক্ষৈ

[১] সুোন ও 

াংস্কোযমূরক 

কোম িক্রতভয ফোস্তফোিন 

কজোযদোযকযে

৩০

কভ িম্পোদন 

সূচতকয ভোন

প্রকৃত অজিন 

২০২০-২১

প্রকৃত 

অজিন* 

২০২১-২২

রক্ষযভোৈো /য়নন িোিক ২০২২-২৩

২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫

কভ িম্পোদতনয কক্ষৈ কভ ি 

ম্পোদতনয 

কক্ষতৈয ভোন

কোম িক্রভ কভ িম্পোদন সূচক গেনো িয়ত একক



‡Rbv‡ij g¨v‡bRviÕm Awdm, iscyi

২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫

৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

ককোটি টোকো - - 110 150 200

রক্ষ জন - - 14 15 16

% - - 2.5 2.25 2.00

      * োভয়িক (Provisional) তথ্য

৬

ব্োাংয়কাং খোতত আয়থ িক অন্তর্ভ িয়ি 

বৃয়ি
গ্রোতকয াংখ্যো কোনোরী ব্োাংক য়রয়ভতটড

কোনোরী ব্োাংক য়রয়ভতটতডয 

ভোয়ক , ত্রৈভোয়ক , লোন্মোয়ক ও 

ফোয়ল িক প্রয়ততফদন।

ব্োাংক ঋতেয ভোন উন্নিন কেেীকৃত ঋতেয োয কোনোরী ব্োাংক য়রয়ভতটড

কোনোরী ব্োাংক য়রয়ভতটতডয 

ভোয়ক , ত্রৈভোয়ক , লোন্মোয়ক ও 

ফোয়ল িক প্রয়ততফদন।

উোত্তসূৈ

১ ২ ৯ ১০

ব্োাংতকয  আয়থ িক অফস্থোয উন্নিন নীট মুনোপো / অোতযটিাং প্রয়পট কোনোরী ব্োাংক য়রয়ভতটড

কোনোরী ব্োাংক য়রয়ভতটতডয 

ভোয়ক , ত্রৈভোয়ক , লোন্মোয়ক ও 

ফোয়ল িক প্রয়ততফদন।

ককন-২

য়ফয়বন্ন কোম িক্রতভয চূড়োন্ত পরোপর/প্রবোফ (Outcome/Impact)

চূড়োন্ত পরোপর/প্রবোফ কভ িম্পোদন সূচকমূ একক প্রকৃত অজিন 

২০২০-২১

প্রকৃত 

অজিন* 

২০২১-২২

রক্ষযভোৈো 

২০২২-২৩

প্রতক্ষন য়নধ িোয়যত রক্ষযভোৈো অজিতনয 

কক্ষতৈ কমৌথবোতফ দোয়িত্বপ্রোপ্ত 

ভন্ত্রনোরি /য়ফবোগ/ 

াংস্থোমূতয নোভ



 

   

 

 

 

 

 

 

 

ডকন-৩ 

কভ মম্পোদন লযকল্পনো 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৭ 



প্রতক্ষন প্রতক্ষন

অোধোযে অয়ত উত্তভ উত্তভ চরয়ত ভোন চরয়ত 

ভোতনয য়নতে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[১.১.১] য়ফতযেকৃত কৃয়ল 

ঋে
ভয়ি ককোটি টোকো ৩ - - 78 74 70 68 65 85 90

[১.১.২] আদোিকৃত কৃয়ল 

ঋে
ভয়ি ককোটি টোকো ৩ - - 74 70 68 65 62 80 85

[১.২.১] য়ফতযেকৃত 

এএভই ঋে
ভয়ি ককোটি টোকো ৩ - - 140 130 120 110 100 150 160

[১.২.২] আদোিকৃত 

এএভই ঋে
ভয়ি ককোটি টোকো ২ - - 105 100 90 80 75 115 120

[১.৩.১] য়ফতযেকৃত য়ল্প 

ঋে
ভয়ি ককোটি টোকো ২ - - 85 78 70 60 50 90 100

[১.৩.২] আদোিকৃত য়ল্প 

ঋে
ভয়ি ককোটি টোকো ২ - - 50 46 42 36 30 55 60

[১.৪] অন্যোন্য য়ফয়নতিোগ 

/ ঋে (কৃয়ল, এএভই, 

য়ল্প, গৃয়নভ িোে ও 

য়ফতল চরয়ত মূরধন ঋে 

[১.৪.১] অন্যোন্য  

ঋে/য়ফয়নতিোগকৃত অথ ি
ক্রভপুয়ির্ভত ককোটি টোকো ২ - - 4500 3500 3000 2500 1600 5000 5500

৮

এয়এ স্বোক্ষযকোযী অয়পতয কভ িম্পোদতনয কক্ষৈ

[১] ঋে ও অগ্রীভ 

য়ফতযে এফাং অন্যোন্য 

য়ফয়নতিোতগয ভোধ্যতভ 

ব্োাংতকয আি বৃয়িকযে

১৭

[১.১] কৃয়ল ঋে য়ফতযে 

ও আদোি

[১.২] এএভই ঋে 

য়ফতযে ও আদোি

[১.৩] য়ল্প ঋে য়ফতযে 

ও আদোি

কভ িম্পোদন 

সূচতকয ভোন

প্রকৃত অজিন 

২০২০-২১

প্রকৃত 

অজিন* 

২০২১-২২

রক্ষযভোৈো /য়নন িোিক ২০২২-২৩

২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫

কভ িম্পোদতনয কক্ষৈ কভ ি 

ম্পোদতনয 

কক্ষতৈয ভোন

কোম িক্রভ কভ িম্পোদন সূচক গেনো িয়ত একক



প্রতক্ষন প্রতক্ষন

অোধোযে অয়ত উত্তভ উত্তভ চরয়ত ভোন চরয়ত 

ভোতনয য়নতে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[২.১.১] কেেীকৃত ঋতেয 

য়স্থয়ত
ক্রভপুয়ির্ভত ককোটি টোকো ২ - - 100 103 107 110 115 90 85

[২.১.২] আদোিকৃত অথ ি ভয়ি ককোটি টোকো ২ - - 20 17 13 9 5 22 25

[২.২.১] অফতরোনকৃত ঋতেয 

য়স্থয়ত
ক্রভপুয়ির্ভত ককোটি টোকো ২ - - 31.00 31.50 32.00 33.00 33.50 30 28

[২.২.২] আদোিকৃত অথ ি ভয়ি ককোটি টোকো ২ - - 3.50 3.00 2.00 1.50 1.00 4 5

[২.৩.১] স্বল্পব্িী 

আভোনততয োয
ক্রভপুয়ির্ভত % ২ - - 72.00 71.25 70.50 69.75 69.00 74.00 76.00

[২.৩.২] অজিনকৃত 

য়যচোরন মুনোপো
ক্রভপুয়ির্ভত ককোটি টোকো ২ - - 110 100 95 87 80 150 200

[২.৪.১] ভন্বিকৃত এয়ি ক্রভপুয়ির্ভত % ২ - - 99.50 99.30 99.20 99.10 99.00 99.60 99.70

[২.৪.২] করোকোনী োখোয 

য়স্থয়ত
ক্রভপুয়ির্ভত াংখ্যো ২ - - 0 1 1 2 2 0 0

৯

এয়এ স্বোক্ষযকোযী অয়পতয কভ িম্পোদতনয কক্ষৈ

[২] ব্োাংতকয নন-

োযপযয়ভাং ঋে 

তন্তোলজনক ম িোতি 

যোখো এফাং প্রয়তষ্ঠোতনয 

আয়থ িক অফস্থোয োয়ফ িক 

উন্নিন

১৬

[২.১] কেয়েকৃত ঋতেয 

য়যভোে হ্রো ও নগদ 

আদোি

[২.২] অফতরোনকৃত 

ঋতেয য়যভোে হ্রো ও 

নগদ আদোি

[২.৩] স্বল্পব্িী 

আভোনততয োয বৃয়ি ও 

য়যচোরন মুনোপো অজিন

[২.৪] আন্তঃোখো 

করনতদন ভন্বিকযে ও 

করোকোনী োখোয াংখ্যো 

হ্রো

কভ িম্পোদন 

সূচতকয ভোন

প্রকৃত অজিন 

২০২০-২১

প্রকৃত 

অজিন* 

২০২১-২২

রক্ষযভোৈো /য়নন িোিক ২০২২-২৩

২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫

কভ িম্পোদতনয কক্ষৈ কভ ি 

ম্পোদতনয 

কক্ষতৈয ভোন

কোম িক্রভ কভ িম্পোদন সূচক গেনো িয়ত একক



প্রতক্ষন প্রতক্ষন

অোধোযে অয়ত উত্তভ উত্তভ চরয়ত ভোন চরয়ত 

ভোতনয য়নতে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[৩.১.১] াংযয়ক্ষত মূরধন ক্রভপুয়ির্ভত % ৪ - - - - - - - - -

[৩.১.২] াংযয়ক্ষত প্রয়বন ক্রভপুয়ির্ভত % ৪ - - - - - - - - -

[৩.২.১] য়নষ্পয়ত্তকৃত 

য়ফবোগীি ও অন্যোন্য 

ভোভরোয াংখ্যো

ভয়ি াংখ্যো ৩ - - 830 680 550 400 260 900 960

[৩.২.২] য়নষ্পয়ত্তকৃত য়যট 

ভোভরোয াংখ্যো
ভয়ি াংখ্যো ২ - - 0 0 0 0 0 0 0

[৩.২.৩] য়নষ্পয়ত্তকৃত 

অথ িঋে ভোভরোয াংখ্যো
ভয়ি াংখ্যো ২ - - 65 55 40 30 15 70 75

১০

এয়এ স্বোক্ষযকোযী অয়পতয কভ িম্পোদতনয কক্ষৈ

[৩] ঝুঁয়ক হ্রো ও 

আয়থ িক য়বয়ত্ত 

য়িোরীকযে 

প্রয়তষ্ঠোতনয আয়থ িক ও 

প্রোয়নক শাংখরো 

সুাংতকযে

১৫

[৩.১] মূরধন াংযক্ষতেয 

োয বৃয়িকযে ও প্রয়বন 

াংযক্ষে

[৩.২] ভোভরো 

য়নষ্পয়ত্তকযে

কভ িম্পোদন 

সূচতকয ভোন

প্রকৃত অজিন 

২০২০-২১

প্রকৃত 

অজিন* 

২০২১-২২

রক্ষযভোৈো /য়নন িোিক ২০২২-২৩

২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫

কভ িম্পোদতনয কক্ষৈ কভ ি 

ম্পোদতনয 

কক্ষতৈয ভোন

কোম িক্রভ কভ িম্পোদন সূচক গেনো িয়ত একক



প্রতক্ষন প্রতক্ষন

অোধোযে অয়ত উত্তভ উত্তভ চরয়ত ভোন চরয়ত 

ভোতনয য়নতে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[৪.১] কযোতর 

ট্রোনতজকন বৃয়িকযে

[৪.১.১] কডয়ফট ও কক্রয়ডট 

কোতড িয নতুন গ্রোক াংখ্যো
ভয়ি াংখ্যো (োজোয) ৩ - - 25 20 18 15 12 30 35

[৪.২.১] ই-ওিোতরট এয 

ভোধ্যতভ ট্রোনতজকন 

বৃয়িকযে

ক্রভপুয়ির্ভত াংখ্যো (রক্ষ) ৩ - - 1.80 1.75 1.50 1.30 1 3 5

[৪.২.২] কোনোরী ই-কফো 

এয ভোধ্যতভ য়োফ াংখ্যো 

বৃয়িকযে

ক্রভপুয়ির্ভত াংখ্যো (রক্ষ) ৩ - - 0.11 0.10 0.09 0.08 0.07 0.30 0.50

[৪.৩] এতজন্ট ব্োাংয়কাং 

এয কোম িক্রভ ম্প্রোযে

[৪.৩.১] এতজন্ট এয াংখ্যো 

বৃয়িকযে
ভয়ি াংখ্যো ৩ - - 20 19 18 17 16 22 23

[৫.১.১] নতুন উতযোিোয 

াংখ্যো
ভয়ি াংখ্যো ৪ - - 380 330 275 220 165 400 450

[৫.১.২] য়ফতযেকৃত ঋতেয 

য়যভোে
ভয়ি ককোটি টোকো ৩ - - 22 19 15 11 7 24 26

[৫.১.৩] আদোিকৃত ঋতেয 

য়যভোে
ভয়ি ককোটি টোকো ৩ - - 8 6 4 3 2 10 12

১১

এয়এ স্বোক্ষযকোযী অয়পতয কভ িম্পোদতনয কক্ষৈ

[৪] য়ডয়জটোর 

ফোাংরোতদ য়ফয়নভ িোতে 

য়ডয়জটোর ব্োাংয়কাং 

কোম িক্রভ ম্প্রোযে 

এফাং আইয়টি 

ব্ফোতযয ভোধ্যতভ 

কভ িদক্ষতো বৃয়ি ও 

গ্রোক কফোয ভোন 

উন্নিন এফাং োয়ফ িক 

য়নযোত্তো কজোযদোয

১২ [৪.২] কভোফোইর 

য়পন্যোয়িিোর োয়ব ি 

চোলুকযে

[৫] নোযী উতযোিোতদয 

ঋে সুয়ফধো প্রদোতনয 

ভোধ্যতভ নোযীয 

ক্ষভতোিন এফাং 

োভোয়জক য়নযোত্তো 

বৃয়িকযে

১০

[৫.১] নোযী উতযোিোতদয 

ভতধ্য এএভই ঋে 

য়ফতযে

একক কভ িম্পোদন 

সূচতকয ভোন

প্রকৃত অজিন 

২০২০-২১

প্রকৃত 

অজিন* 

২০২১-২২

রক্ষযভোৈো /য়নন িোিক ২০২২-২৩

২০২৩-২৪

কভ িম্পোদতনয কক্ষৈ কভ ি 

ম্পোদতনয 

কক্ষতৈয ভোন

কোম িক্রভ কভ িম্পোদন সূচক গেনো িয়ত

২০২৪-২৫



প্রতক্ষন প্রতক্ষন

অোধোযে অয়ত উত্তভ উত্তভ চরয়ত ভোন চরয়ত 

ভোতনয য়নতে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[১.১] শুিোচোয 

কভ িয়যকল্পনো ফোস্তফোিন

[১.১.১] শুিোচোয 

কভ িয়যকল্পনো ফোস্তফোয়িত
ক্রভপুয়ির্ভত প্রোপ্ত নম্বয ১০

[১.২] ই-গবন্যিোি/ 

উদ্ভোফন কভ িয়যকল্পনো 

ফোস্তফোিন

[১.২.১] ই-গবন্যিোি/ 

উদ্ভোফন কভ িয়যকল্পনো 

ফোস্তফোয়িত

ক্রভপুয়ির্ভত প্রোপ্ত নম্বয ১০

[১.৩] তথ্য অয়ধকোয 

কভ িয়যকল্পনো ফোস্তফোিন

[১.৩.১] তথ্য অয়ধকোয 

কভ িয়যকল্পনো ফোস্তফোয়িত
ক্রভপুয়ির্ভত প্রোপ্ত নম্বয ৩

[১.৪] অয়বতমোগ 

প্রয়তকোয কভ িয়যকল্পনো 

ফোস্তফোিন

[১.৪.১] অয়বতমোগ 

প্রয়তকোয কভ িয়যকল্পনো 

ফোস্তফোয়িত

ক্রভপুয়ির্ভত প্রোপ্ত নম্বয ৪

[১.৫] কফো প্রদোন 

প্রয়তশ্রুয়ত কভ িয়যকল্পনো 

ফোস্তফোিন

[১.৫.১] কফো প্রদোন 

প্রয়তশ্রুয়ত কভ িয়যকল্পনো 

ফোস্তফোয়িত

ক্রভপুয়ির্ভত প্রোপ্ত নম্বয ৩

* োভয়িক (Provisional) তথ্য

১২

সুোন ও াংস্কোযমূরক কভ িম্পোদতনয কক্ষৈ

[১] সুোন ও 

াংস্কোযমূরক কোম িক্রতভয 

ফোস্তফোিন কজোযদোযকযে

৩০

কভ িম্পোদন 

সূচতকয ভোন

প্রকৃত অজিন 

২০২০-২১

প্রকৃত 

অজিন* 

২০২১-২২

রক্ষযভোৈো /য়নন িোিক ২০২২-২৩

২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫

কভ িম্পোদতনয কক্ষৈ কভ ি 

ম্পোদতনয 

কক্ষতৈয ভোন

কোম িক্রভ কভ িম্পোদন সূচক গেনো িয়ত একক



‡Rbv‡ij g¨v‡bRviÕm Awdm, w`bvRcyi

২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫

৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

ককোটি টোকো - - 80 90 100

রক্ষ জন - - 13 14 15

% - - 2.50 2.25 2.00

      * োভয়িক (Provisional) তথ্য

৬

ব্োাংয়কাং খোতত আয়থ িক অন্তর্ভ িয়ি 

বৃয়ি
গ্রোতকয াংখ্যো কোনোরী ব্োাংক য়রয়ভতটড

কোনোরী ব্োাংক য়রয়ভতটতডয 

ভোয়ক , ত্রৈভোয়ক , লোন্মোয়ক ও 

ফোয়ল িক প্রয়ততফদন।

ব্োাংক ঋতেয ভোন উন্নিন কেেীকৃত ঋতেয োয কোনোরী ব্োাংক য়রয়ভতটড

কোনোরী ব্োাংক য়রয়ভতটতডয 

ভোয়ক , ত্রৈভোয়ক , লোন্মোয়ক ও 

ফোয়ল িক প্রয়ততফদন।

উোত্তসূৈ

১ ২ ৯ ১০

ব্োাংতকয  আয়থ িক অফস্থোয উন্নিন নীট মুনোপো / অোতযটিাং প্রয়পট কোনোরী ব্োাংক য়রয়ভতটড

কোনোরী ব্োাংক য়রয়ভতটতডয 

ভোয়ক , ত্রৈভোয়ক , লোন্মোয়ক ও 

ফোয়ল িক প্রয়ততফদন।

ককন-২

য়ফয়বন্ন কোম িক্রতভয চূড়োন্ত পরোপর/প্রবোফ (Outcome/Impact)

চূড়োন্ত পরোপর/প্রবোফ কভ িম্পোদন সূচকমূ একক প্রকৃত অজিন 

২০২০-২১

প্রকৃত 

অজিন* 

২০২১-২২

রক্ষযভোৈো 

২০২২-২৩

প্রতক্ষন য়নধ িোয়যত রক্ষযভোৈো অজিতনয 

কক্ষতৈ কমৌথবোতফ দোয়িত্বপ্রোপ্ত 

ভন্ত্রনোরি /য়ফবোগ/ 

াংস্থোমূতয নোভ



 

   

 

 

 

 

 

 

 

ডকন-৩ 

কভ মম্পোদন লযকল্পনো 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৭ 



প্রতক্ষন প্রতক্ষন

অোধোযে অয়ত উত্তভ উত্তভ চরয়ত ভোন চরয়ত 

ভোতনয য়নতে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[১.১.১] য়ফতযেকৃত কৃয়ল 

ঋে
ভয়ি ককোটি টোকো ৩ - - 55 53 50 48 45 60 65

[১.১.২] আদোিকৃত কৃয়ল 

ঋে
ভয়ি ককোটি টোকো ৩ - - 52 50 47 45 43 55 60

[১.২.১] য়ফতযেকৃত 

এএভই ঋে
ভয়ি ককোটি টোকো ৩ - - 130 120 110 100 90 140 150

[১.২.২] আদোিকৃত 

এএভই ঋে
ভয়ি ককোটি টোকো ২ - - 100 90 83 75 67 110 115

[১.৩.১] য়ফতযেকৃত য়ল্প 

ঋে
ভয়ি ককোটি টোকো ২ - - 35 33 30 25 20 38 40

[১.৩.২] আদোিকৃত য়ল্প 

ঋে
ভয়ি ককোটি টোকো ২ - - 20 18 16 14 12 23 25

[১.৪] অন্যোন্য য়ফয়নতিোগ / 

ঋে (কৃয়ল, এএভই, য়ল্প, 

গৃয়নভ িোে ও য়ফতল চরয়ত 

মূরধন ঋে ব্তীত কর 

[১.৪.১] অন্যোন্য  

ঋে/য়ফয়নতিোগকৃত অথ ি
ক্রভপুয়ির্ভত ককোটি টোকো ২ - - 3000 2500 2000 1500 1000 3200 3500

৮

এয়এ স্বোক্ষযকোযী অয়পতয কভ িম্পোদতনয কক্ষৈ

[১] ঋে ও অগ্রীভ 

য়ফতযে এফাং অন্যোন্য 

য়ফয়নতিোতগয ভোধ্যতভ 

ব্োাংতকয আি বৃয়িকযে

১৭

[১.১] কৃয়ল ঋে য়ফতযে ও 

আদোি

[১.২] এএভই ঋে য়ফতযে 

ও আদোি

[১.৩] য়ল্প ঋে য়ফতযে ও 

আদোি

কভ িম্পোদন 

সূচতকয ভোন

প্রকৃত অজিন 

২০২০-২১

প্রকৃত 

অজিন* 

২০২১-২২

রক্ষযভোৈো /য়নন িোিক ২০২২-২৩

২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫

কভ িম্পোদতনয কক্ষৈ কভ ি 

ম্পোদতনয 

কক্ষতৈয ভোন

কোম িক্রভ কভ িম্পোদন সূচক গেনো িয়ত একক



প্রতক্ষন প্রতক্ষন

অোধোযে অয়ত উত্তভ উত্তভ চরয়ত ভোন চরয়ত 

ভোতনয য়নতে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[২.১.১] কেেীকৃত ঋতেয 

য়স্থয়ত
ক্রভপুয়ির্ভত ককোটি টোকো ২ - - 80 82 84 87 90 75 70

[২.১.২] আদোিকৃত অথ ি ভয়ি ককোটি টোকো ২ - - 15 14 11 8 5 20 25

[২.২.১] অফতরোনকৃত ঋতেয 

য়স্থয়ত
ক্রভপুয়ির্ভত ককোটি টোকো ২ - - 5.25 5.30 5.35 5.40 5.50 5 4

[২.২.২] আদোিকৃত অথ ি ভয়ি ককোটি টোকো ২ - - 0.60 0.55 0.50 0.40 0.33 0.80 1.00

[২.৩.১] স্বল্পব্িী 

আভোনততয োয
ক্রভপুয়ির্ভত % ২ - - 72.00 71.25 70.50 69.75 69.00 74.00 76.00

[২.৩.২] অজিনকৃত 

য়যচোরন মুনোপো
ক্রভপুয়ির্ভত ককোটি টোকো ২ - - 80 75 70 60 50 90 100

[২.৪.১] ভন্বিকৃত এয়ি ক্রভপুয়ির্ভত % ২ - - 99.50 99.30 99.20 99.10 99.00 99.60 99.70

[২.৪.২] করোকোনী োখোয 

য়স্থয়ত
ক্রভপুয়ির্ভত াংখ্যো ২ - - 0 1 1 1 1 0 0

৯

এয়এ স্বোক্ষযকোযী অয়পতয কভ িম্পোদতনয কক্ষৈ

[২] ব্োাংতকয নন-

োযপযয়ভাং ঋে 

তন্তোলজনক ম িোতি 

যোখো এফাং প্রয়তষ্ঠোতনয 

আয়থ িক অফস্থোয োয়ফ িক 

উন্নিন

১৬

[২.১] কেয়েকৃত ঋতেয 

য়যভোে হ্রো ও নগদ আদোি

[২.২] অফতরোনকৃত ঋতেয 

য়যভোে হ্রো ও নগদ আদোি

[২.৩] স্বল্পব্িী আভোনততয 

োয বৃয়ি ও য়যচোরন 

মুনোপো অজিন

[২.৪] আন্তঃোখো করনতদন 

ভন্বিকযে ও করোকোনী 

োখোয াংখ্যো হ্রো

কভ িম্পোদন 

সূচতকয ভোন

প্রকৃত অজিন 

২০২০-২১

প্রকৃত 

অজিন* 

২০২১-২২

রক্ষযভোৈো /য়নন িোিক ২০২২-২৩

২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫

কভ িম্পোদতনয কক্ষৈ কভ ি 

ম্পোদতনয 

কক্ষতৈয ভোন

কোম িক্রভ কভ িম্পোদন সূচক গেনো িয়ত একক



প্রতক্ষন প্রতক্ষন

অোধোযে অয়ত উত্তভ উত্তভ চরয়ত ভোন চরয়ত 

ভোতনয য়নতে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[৩.১.১] াংযয়ক্ষত মূরধন ক্রভপুয়ির্ভত % ৪ - - - - - - - - -

[৩.১.২] াংযয়ক্ষত প্রয়বন ক্রভপুয়ির্ভত % ৪ - - - - - - - - -

[৩.২.১] য়নষ্পয়ত্তকৃত 

য়ফবোগীি ও অন্যোন্য 

ভোভরোয াংখ্যো

ভয়ি াংখ্যো ৩ - - 260 220 175 130 80 280 300

[৩.২.২] য়নষ্পয়ত্তকৃত য়যট 

ভোভরোয াংখ্যো
ভয়ি াংখ্যো ২ - - 0 0 0 0 0 0 0

[৩.২.৩] য়নষ্পয়ত্তকৃত 

অথ িঋে ভোভরোয াংখ্যো
ভয়ি াংখ্যো ২ - - 14 12 9 6 3 15 16

১০

এয়এ স্বোক্ষযকোযী অয়পতয কভ িম্পোদতনয কক্ষৈ

[৩] ঝুঁয়ক হ্রো ও 

আয়থ িক য়বয়ত্ত 

য়িোরীকযে 

প্রয়তষ্ঠোতনয আয়থ িক ও 

প্রোয়নক শাংখরো 

সুাংতকযে

১৫

[৩.১] মূরধন াংযক্ষতেয 

োয বৃয়িকযে ও প্রয়বন 

াংযক্ষে

[৩.২] ভোভরো য়নষ্পয়ত্তকযে

কভ িম্পোদন 

সূচতকয ভোন

প্রকৃত অজিন 

২০২০-২১

প্রকৃত 

অজিন* 

২০২১-২২

রক্ষযভোৈো /য়নন িোিক ২০২২-২৩

২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫

কভ িম্পোদতনয কক্ষৈ কভ ি 

ম্পোদতনয 

কক্ষতৈয ভোন

কোম িক্রভ কভ িম্পোদন সূচক গেনো িয়ত একক



প্রতক্ষন প্রতক্ষন

অোধোযে অয়ত উত্তভ উত্তভ চরয়ত ভোন চরয়ত 

ভোতনয য়নতে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[৪.১] কযোতর 

ট্রোনতজকন বৃয়িকযে

[৪.১.১] কডয়ফট ও কক্রয়ডট 

কোতড িয নতুন গ্রোক াংখ্যো
ভয়ি

াংখ্যো 

(োজোয)
৩ - - 15 12 10 9 8 20 25

[৪.২.১] ই-ওিোতরট এয 

ভোধ্যতভ ট্রোনতজকন 

বৃয়িকযে

ক্রভপুয়ির্ভত াংখ্যো (রক্ষ) ৩ - - 1.80 1.75 1.50 1.30 1 3 5

[৪.২.২] কোনোরী ই-কফো 

এয ভোধ্যতভ য়োফ াংখ্যো 

বৃয়িকযে

ক্রভপুয়ির্ভত াংখ্যো (রক্ষ) ৩ - - 0.11 0.10 0.09 0.08 0.07 0.30 0.50

[৪.৩] এতজন্ট ব্োাংয়কাং এয 

কোম িক্রভ ম্প্রোযে

[৪.৩.১] এতজন্ট এয াংখ্যো 

বৃয়িকযে
ভয়ি াংখ্যো ৩ - - 20 19 18 17 16 22 23

[৫.১.১] নতুন উতযোিোয 

াংখ্যো
ভয়ি াংখ্যো ৪ - - 145 125 100 75 50 155 170

[৫.১.২] য়ফতযেকৃত ঋতেয 

য়যভোে
ভয়ি ককোটি টোকো ৩ - - 10 8 7 6 5 12 15

[৫.১.৩] আদোিকৃত ঋতেয 

য়যভোে
ভয়ি ককোটি টোকো ৩ - - 8 7 5 4 2 10 12

১১

এয়এ স্বোক্ষযকোযী অয়পতয কভ িম্পোদতনয কক্ষৈ

[৪] য়ডয়জটোর 

ফোাংরোতদ য়ফয়নভ িোতে 

য়ডয়জটোর ব্োাংয়কাং 

কোম িক্রভ ম্প্রোযে 

এফাং আইয়টি 

ব্ফোতযয ভোধ্যতভ 

কভ িদক্ষতো বৃয়ি ও 

গ্রোক কফোয ভোন 

উন্নিন এফাং োয়ফ িক 

য়নযোত্তো কজোযদোয

১২ [৪.২] কভোফোইর 

য়পন্যোয়িিোর োয়ব ি 

চোলুকযে

[৫] নোযী উতযোিোতদয 

ঋে সুয়ফধো প্রদোতনয 

ভোধ্যতভ নোযীয 

ক্ষভতোিন এফাং 

োভোয়জক য়নযোত্তো 

বৃয়িকযে

১০
[৫.১] নোযী উতযোিোতদয 

ভতধ্য এএভই ঋে য়ফতযে

একক কভ িম্পোদন 

সূচতকয ভোন

প্রকৃত অজিন 

২০২০-২১

প্রকৃত 

অজিন* 

২০২১-২২

রক্ষযভোৈো /য়নন িোিক ২০২২-২৩

২০২৩-২৪

কভ িম্পোদতনয কক্ষৈ কভ ি 

ম্পোদতনয 

কক্ষতৈয ভোন

কোম িক্রভ কভ িম্পোদন সূচক গেনো িয়ত

২০২৪-২৫



প্রতক্ষন প্রতক্ষন

অোধোযে অয়ত উত্তভ উত্তভ চরয়ত ভোন চরয়ত 

ভোতনয য়নতে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[১.১] শুিোচোয 

কভ িয়যকল্পনো ফোস্তফোিন

[১.১.১] শুিোচোয 

কভ িয়যকল্পনো ফোস্তফোয়িত
ক্রভপুয়ির্ভত প্রোপ্ত নম্বয ১০

[১.২] ই-গবন্যিোি/ উদ্ভোফন 

কভ িয়যকল্পনো ফোস্তফোিন

[১.২.১] ই-গবন্যিোি/ 

উদ্ভোফন কভ িয়যকল্পনো 

ফোস্তফোয়িত

ক্রভপুয়ির্ভত প্রোপ্ত নম্বয ১০

[১.৩] তথ্য অয়ধকোয 

কভ িয়যকল্পনো ফোস্তফোিন

[১.৩.১] তথ্য অয়ধকোয 

কভ িয়যকল্পনো ফোস্তফোয়িত
ক্রভপুয়ির্ভত প্রোপ্ত নম্বয ৩

[১.৪] অয়বতমোগ প্রয়তকোয 

কভ িয়যকল্পনো ফোস্তফোিন

[১.৪.১] অয়বতমোগ 

প্রয়তকোয কভ িয়যকল্পনো 

ফোস্তফোয়িত

ক্রভপুয়ির্ভত প্রোপ্ত নম্বয ৪

[১.৫] কফো প্রদোন প্রয়তশ্রুয়ত 

কভ িয়যকল্পনো ফোস্তফোিন

[১.৫.১] কফো প্রদোন 

প্রয়তশ্রুয়ত কভ িয়যকল্পনো 

ফোস্তফোয়িত

ক্রভপুয়ির্ভত প্রোপ্ত নম্বয ৩

* োভয়িক (Provisional) তথ্য

১২

সুোন ও াংস্কোযমূরক কভ িম্পোদতনয কক্ষৈ

[১] সুোন ও 

াংস্কোযমূরক 

কোম িক্রতভয ফোস্তফোিন 

কজোযদোযকযে

৩০

কভ িম্পোদন 

সূচতকয ভোন

প্রকৃত অজিন 

২০২০-২১

প্রকৃত 

অজিন* 

২০২১-২২

রক্ষযভোৈো /য়নন িোিক ২০২২-২৩

২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫

কভ িম্পোদতনয কক্ষৈ কভ ি 

ম্পোদতনয 

কক্ষতৈয ভোন

কোম িক্রভ কভ িম্পোদন সূচক গেনো িয়ত একক





 

াংদমাজনী-১ 

 

ব্দাংদক্ষ্ (Acronyms) 

 

 

                        APA                        :  Annual Performance Agreement 

                        BB            :  Bangladesh Bank 

                        BEFTN           :  Bangladesh Electronic Funds Transfer  

                                                            Network 

                        FID               :  Financial Institutions Division 

                        GRS                        :  Grievance Redress System 

                        GTS                        :  Government Transaction System 

                        MFS                       :  Mobile Financial Services 

                        MoF                       :  Ministry of Finance 

                        MoU                      :  Memorandum of Understanding 

                    NIS                         :  National Integrity Strategy 
                        RTGS                     :  Real Time Gross Settlement  

                    RTI                      :  Right To Information 
                        SDG                      :  Sustainable Development Goals 

                         

   

   

   

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১৪ 



 

 

ংটমোজনী- ২: কভ মম্পোদন ব্ফস্থোনো ও প্রভোিক 
 

কোম মক্রভ কভ মম্পোদন সূচকমূ ফোস্তফোেনকোযী নুলফবোগ, লধোখো, োখো রক্ষিভোত্রো জমটনয প্রভোিক 

[১.১] কৃলল ঋি লফতযি ও অদোে 

[১.১.১] লফতযিকৃত কৃলল ঋি রুযোর সক্রলডে লডলবন ও ংলশ্লষ্ট োখো ফোস্তফোেনকোযী লফবোটগয প্রলতটফদটনয কল 

[১.১.২] অদোেকৃত কৃলল ঋি রুযোর সক্রলডে লডলবন ও ংলশ্লষ্ট োখো ফোস্তফোেনকোযী লফবোটগয প্রলতটফদটনয কল 

[১.২] এএভআ ঋি লফতযি ও অদোে 

[১.২.১] লফতযিকৃত এএভআ ঋি এএভআ লডলবন ও ংলশ্লষ্ট োখো ফোস্তফোেনকোযী লফবোটগয প্রলতটফদটনয কল 

[১.২.২] অদোেকৃত এএভআ ঋি এএভআ লডলবন ও ংলশ্লষ্ট োখো ফোস্তফোেনকোযী লফবোটগয প্রলতটফদটনয কল 

[১.৩] জল্প ঋণ জফতযণ ও অদোে   

[১.৩.১] লফতযিকৃত লল্প ঋি আন্ডোলিেোর প্রটজক্ট পোআন্যোন্স লডলবন ও ংলশ্লষ্ট োখো ফোস্তফোেনকোযী লফবোটগয প্রলতটফদটনয কল 

[১.৩.২] অদোেকৃত লল্প ঋি আন্ডোলিেোর প্রটজক্ট পোআন্যোন্স লডলবন ও ংলশ্লষ্ট োখো ফোস্তফোেনকোযী লফবোটগয প্রলতটফদটনয কল 

[১.৪] ন্যোন্য লফলনটেোগ/ঋি (কৃলল, এএভআ, লল্প, গৃলনভ মোি ও 

লফটল চরলত মূরধন ঋি ব্তীত কর ঋি ও সেজোলয ফটন্ড সভোে 

লফলনটেোগ ) 

[১.৪.১] ন্যোন্য ঋি/লফলনটেোগকৃত থ ম সেজোযী ম্যোটনজটভন্ট লডলবন (ফ্রন্ট লপ) ফোস্তফোেনকোযী লফবোটগয প্রলতটফদটনয কল 

[২.১] সেলিকৃত ঋটিয লযভোি হ্রো ও নগদ অদোে 

[২.১.১] সেিীকৃত ঋটিয লস্থলত হ্রো সরোন ক্লোললপটকন লডলবন ফোস্তফোেনকোযী লফবোটগয প্রলতটফদটনয কল 

[২.১.২] অদোেকৃত থ ম সরোন লযকবোলয লডলবন ফোস্তফোেনকোযী লফবোটগয প্রলতটফদটনয কল 

[২.২] ফটরোনকৃত ঋটিয লযভোি হ্রো ও নগদ অদোে 

[২.২.১] ফটরোনকৃত ঋটিয লস্থলত হ্রো সরোন লযকবোলয লডলবন ফোস্তফোেনকোযী লফবোটগয প্রলতটফদটনয কল 

[২.২.২] অদোেকৃত থ ম সরোন লযকবোলয লডলবন ফোস্তফোেনকোযী লফবোটগয প্রলতটফদটনয কল 

[২.৩] স্বল্পব্েী অভোনটতয োয বৃলি ও লযচোরন মুনোপো জমন 

[২.৩.১] স্বল্পব্েী অভোনটতয োয 
সন্ট্রোর একোউন্ট লডলবন (োটযন) ও ংলশ্লষ্ট 

োখো 
ফোস্তফোেনকোযী লফবোটগয প্রলতটফদটনয কল 

[২.৩.২] জমনকৃত লযচোরন মুনোপো 
সন্ট্রোর একোউন্ট লডলবন (োটযন) ও ংলশ্লষ্ট 

োখো 
ফোস্তফোেনকোযী লফবোটগয প্রলতটফদটনয কল 

[২.৪] অন্তঃোখো সরনটদন ভন্বেকযি ও সরোকোনী োখোয ংখ্যো 

হ্রো 

[২.৪.১] ভন্বেকৃত এলন্ট্র লযকনললরটেন লডলবন ও ংলশ্লষ্ট োখো ফোস্তফোেনকোযী লফবোটগয প্রলতটফদটনয কল 

[২.৪.২] সরোকোনী োখোয লস্থলত 
সন্ট্রোর একোউন্ট লডলবন (োটযন) ও ংলশ্লষ্ট 

োখো 
ফোস্তফোেনকোযী লফবোটগয প্রলতটফদটনয কল 

 
১৫ 

 



 
 
 

 
 

১৬ 

 

কোম মক্রভ কভ মম্পোদন সূচকমূ ফোস্তফোেনকোযী নুলফবোগ, লধোখো, োখো রক্ষিভোত্রো জমটনয প্রভোিক 

[৩.১] মূরধন ংযক্ষটিয োয বৃলিকযি ও প্রলবন 

ংযক্ষি 

[৩.১.১] ংযলক্ষত মূরধন 
সন্ট্রোর একোউন্ট লডলবন (োটযন) ও ংলশ্লষ্ট 

োখো 
ফোস্তফোেনকোযী লফবোটগয প্রলতটফদটনয কল 

[৩.১.২] ংযলক্ষত প্রলবন 
সন্ট্রোর একোউন্ট লডলবন (োটযন) ও ংলশ্লষ্ট 

োখো 
ফোস্তফোেনকোযী লফবোটগয প্রলতটফদটনয কল 

[৩.২] ভোভরো লনষ্পলত্তকযি 

[৩.২.১] লনষ্পলত্তকৃত লযে ভোভরোয ংখ্যো লরগ্যোর ম্যোেো ম লডলবন ফোস্তফোেনকোযী লফবোটগয প্রলতটফদটনয কল 

[৩.২.২] লনষ্পলত্তকৃত থ মঋি ভোভরোয ংখ্যো লরগ্যোর ম্যোেো ম লডলবন ফোস্তফোেনকোযী লফবোটগয প্রলতটফদটনয কল 

[৩.২.৩] লনষ্পলত্তকৃত লফবোগীে ও ন্যোন্য 

ভোভরোয ংখ্যো 
লরগ্যোর ম্যোেো ম লডলবন ফোস্তফোেনকোযী লফবোটগয প্রলতটফদটনয কল 

[৪.১] কিোটর েোনটজকন বৃলিকযি 
[৪.১.১] সডলফে ও সক্রলডে কোটড ময নতুন গ্রোক 

ংখ্যো 
কোড ম লডলবন ফোস্তফোেনকোযী লফবোটগয প্রলতটফদটনয কল 

[৪.২] সভোফোআর লপন্যোলন্সেোর োলব ম চোলুকযি  

[৪.২.১] আ-ওেোটরে এয ভোেটভ েোনটজকন 

বৃলিকযি 
আনপযটভন সেকটনোরজী লডলবন (লফজটন অআটি) ফোস্তফোেনকোযী লফবোটগয প্রলতটফদটনয কল 

[৪.২.২] সোনোরী আ-সফো এয ভোেটভ লোফ 

ংখ্যো বৃলিকযি 
গবঃ একোউন্ট এন্ড োলব মট লডলবন ফোস্তফোেনকোযী লফবোটগয প্রলতটফদটনয কল 

[৪.৩] এটজন্ট ব্োংলকং এয কোম মক্রভ ম্প্রোযি [৪.৩.১] এটজন্ট এয ংখ্যো বৃলিকযি 
এজন্ট ব্োংলকং ফোস্তফোেন প্রকল্প ও ংলশ্লষ্ট 

লপ/োখো 
ফোস্তফোেনকোযী লফবোটগয প্রলতটফদটনয কল 

[৫.১] নোযী উটযোিোটদয ভটে এএভআ ঋি লফতযি 

[৫.১.১] নতুন উটযোিোয ংখ্যো এএভআ লডলবন ও ংলশ্লষ্ট োখো ফোস্তফোেনকোযী লফবোটগয প্রলতটফদটনয কল 

[৫.১.২] লফতযিকৃত ঋটিয লযভোি এএভআ লডলবন ও ংলশ্লষ্ট োখো ফোস্তফোেনকোযী লফবোটগয প্রলতটফদটনয কল 

[৫.১.৩] অদোেকৃত ঋটিয লযভোি এএভআ লডলবন ও ংলশ্লষ্ট োখো ফোস্তফোেনকোযী লফবোটগয প্রলতটফদটনয কল 



 

 

 

 

 

ংটমোজনী ৩: ন্য লপটয োটথ ংলশ্লষ্ট কভ মম্পোদন সূচকমূ 

 

 

 

কোম মক্রভ কভ মম্পোদন সূচক সমকর লপটয োটথ ংলশ্লষ্ট 

ংলশ্লষ্ট লপটয োটথ কোম মক্রভ 

ভন্বটেয সকৌর 

স্বল্পব্েী অভোনটতয োয বৃলি ও লযচোরন মুনোপো জমন স্বল্পব্েী অভোনটতয োয থ ম লফবোগ, থ ম ভন্ত্রিোরে নীলত লনধ মোযিী লফলে নুটভোদন 

মূরধন ংযক্ষটিয োয বৃলিকযি ও প্রলবন ংযক্ষি ংযলক্ষত মূরধন ফোংরোটদ ব্োংক নীলত লনধ মোযিী লফলে নুটভোদন 
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