
া: ১ ণ তািরখ: সামবার, এিল ১১, ২০২২

বাসী কাণ াংক

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (জায়ারী - মাচ )



া: ২ ণ তািরখ: সামবার, এিল ১১, 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 বাপনায়
দতা ি

৩৬

[১.১] ঋণ িবতরণ [১.১.১] িবতরণত ঋণ
কা
টাকা

১৮ ২৪০ ২০০ ১৯০ ১৮০ ১৭০ ২৮৯.৮২

[১.২] অেিণত ঋণ আদায় [১.২.১] আদায়ত ঋণ
কা
টাকা

৯ ৮০ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৬৮.৫৫

[১.৩] িণত ঋণ আদায় [১.৩.১] আদায়ত ঋণ
কা
টাকা

৯ ৫ ৪ ৩ ২.৫ ১ ৪.১৫

২

শাখা সসারণ,
অেটােমশন ও বসা
সহজীকরেণর মােম
নাগিরক সবা
িনিতকরণ

২১

[২.১] নন শাখা চাকরণ [২.১.১] নন শাখার সংা সংা ৭ ১৭ ১৪ ১২ ১০ ৮

[২.২] শাখা অেটােমশন
[২.২.১] অেটােমশনত শাখার
সংা

সংা ৭ ১৭ ১৪ ১২ ১০ ৮

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

[২.৩.১] কার াংিকং সশন
(িসিবএস) বাবায়ন (ফা ফইজ)

তািরখ ৫ ৩০-০৬-২০২২

[২.৩.২] ওয়ান প সািভ স (OSS)
চাত শাখা/অিফস

সংা ২ ১০ ৭ ৬ ৫ ৪ ৫

৩
শাসিনক ও আিথ ক
লা সংহতকরণ

১৩

[৩.১] অভরীণ অিডট আপি
িনিকরণ

[৩.১.১] অভরীণ অিডট আপি
িনির হার

% ৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৭

[৩.২] বাংলােদশ াংেকর
পিরদশ ন আপি িনিকরণ

[৩.২.১] বাংলােদশ াংেকর
পিরদশ ন আপি িনির হার

% ৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৯৩

[৩.৩] মামলা িনির হার ি [৩.৩.১] মামলা িনির হার % ৩ ১১.৭ ১০ ৮ ৬ ৪ ১৪



া: ৩ ণ তািরখ: সামবার, এিল ১১, 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 ৭.৭৫

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০ ৬.৪৫

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ২.৬৪

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ২.১

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ২.৪৬

*সামিয়ক (provisional) ত


