
া: ১ ণ তািরখ: ধবার, লাই ১৪, ২০২১

বাংলােদশ ডেভলপেম াংক িলিমেটড

মািসক অজন িতেবদন

২০২০-২১ (এিল - ন)



া: ২ ণ তািরখ: ধবার, লাই ১৪, 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

ঋণ ও অিম
িবতরণ এবং অা
িবিনেয়ােগর মােম
াংেকর আয়
িকরণ;

১৬

[১.১] িষ ঋণ িবতরণ ও
আদায়

[১.১.১] িবতরণত
িষ ঋণ

কা
টাকা

৩ ১৫ ১৪ ১২ ১১ ৯ ১.৬৬

[১.১.২] আদায়ত
িষ ঋণ

কা
টাকা

২ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩.০৮

[১.২] এসএমই ঋণ িবতরণ ও
আদায়

[১.২.১] িবতরণত
এসএমই ঋণ

কা
টাকা

৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ২৫.৩৭

[১.২.২] আদায়ত
এসএমই ঋণ

কা
টাকা

৩ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৮ ৩৫ ১৪.২

[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

২ ৪০ ৩০ ২০ ১২ ১০ ১.৭৮

[১.৪] অা িবিনেয়াগ (িষ,
এসএমই, িশ, হ িনম াণ ও
িবেশষ চলিত লধন ঋণ
িতত সকল ঋণ ও জারী
বে মাট িবিনেয়াগ)

[১.৪.১] অা
িবিনেয়াগত অথ 

কা
টাকা

৩ ৩২৫ ২৫০ ২০০ ১৭৫ ১৫০ ১১২.২৯



া: ৩ ণ তািরখ: ধবার, লাই ১৪, 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 নন-
পারফরিমং ঋণ
সোষজনক পয ােয়
রাখা;

১৪

[২.১] িণত ঋেণর পিরমাণ
াসকরণ

[২.১.১] িণত
ঋেণর িিত

কা
টাকা

৪ ৭০০ ৭১০ ৭২০ ৭২৫ ৭৩০ ৬৫৯.৩৪

[২.২] িণত ঋণ হেত নগদ
আদায়

[২.২.১] আদায়ত অথ 
কা
টাকা

৪ ৪০ ৩৮ ৩৫ ৩২ ৩০ ০.৯৫

[২.৩] অবেলাপনত ঋেণর
পিরমাণ াসকরণ

[২.৩.১] অবেলাপনত
ঋেণর িিত

কা
টাকা

২ ১৬৫৬ ১৬৬০ ১৬৭০ ১৬৮০ ১৭০০ ১৫৪০.৭৪

[২.৪] অবেলাপনত ঋণ হেত
নগদ আদায়

[২.৪.১] আদায়ত অথ 
কা
টাকা

৪ ১০ ৮ ৭ ৫ ৩ ২.০৯

৩
াংেকর আিথ ক
অবার সািব ক
উয়ন;

১২

[৩.১] য়ী আমানেতর হার
ি

[৩.১.১] য়ী
আমানেতর হার

% ৩ ৩৫ ৩০ ২০ ১৫ ১০ ১৫.২১

[৩.২] পিরচালন নাফা অজন
[৩.২.১] অজনত
পিরচালন নাফা

কা
টাকা

৩ ৬০ ৫০ ৪৫ ৪৩ ৪০ ১০.৮

[৩.৩] আ:শাখা লনেদন
সময়করণ

[৩.৩.১] সময়ত
এি

% ৩ ৬০ ৫৫ ৫২ ৫০ ৪৫ ৯

[৩.৪] লাকসানী শাখার সংা
াসকরণ

[৩.৪.১] লাকসানী
শাখার সংা

সংা ৩ ২০ ২৫ ২৮ ২৯ ৩০ ১৩



া: ৪ ণ তািরখ: ধবার, লাই ১৪, 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%

৪

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

১০

[৪.১] ল াংিকং কাম
সসারণ

[৪.১.১] ল াংিকং
এর নন িহসাব সংা

সংা ২ ২০০০ ১৭০০ ১৪০০ ১২০০ ১০০০ ৩৫৬

[৪.২] কাশেলস ানেজকশন
িকরণ

[৪.২.১] RTGS এ
লনেদেনর সংা

সংা
(হাজার)

১ ৩ ২.৮ ২.৬ ২.৪ ২ ১.৭১

[৪.২.২] RTGS এ
লনেদনত অেথ র
পিরমাণ

কা
টাকা

১ ১৮০ ১৫০ ১৪০ ১৩০ ১২০ ৪৯৯১.২১

[৪.২.৩] BEFTN
এ লনেদেনর সংা

সংা
(হাজার)

১ ২৭ ২৫ ২৩ ২১ ২০ ২৪.৮৩

[৪.২.৪] BEFTN এ
লনেদনত অেথ র
পিরমাণ

কা
টাকা

১ ৫৫ ৫২ ৫০ ৪৫ ৪০ ৪৮.২১

[৪.৩] মাবাইল িফািয়াল
সািভ স িকরণ
(মাবাইল/ইারেনট াংিকং)

[৪.৩.১] নন
ইারেনট িফািয়াল
সািভ স চাকরণ

তািরখ ২ ২৮-০২-২০২১ ৩১-০৩-২০২১ ৩০-০৪-২০২১ ৩১-০৫-২০২১ ৩০-০৬-২০২১

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

[৪.৪.১] ওয়ান-প
সািভ স (oss) চাত
শাখা/অিফস

সংা ২ ৪৬ ৪০ ৩৭ ৩৫ ৩০

৫
িঁক াস ও আিথ ক
িভি
শিশালীকরণ;

৮

[৫.১] লধন সংরেণর হার
িকরণ

[৫.১.১] সংরিত
লধন

% ৪ ১২.৫ ১২.৫ ১২.৫ ১২.৫ ১২.৫ ২১.৭৪

[৫.২] িভশন সংরণ
[৫.২.১] সংরিত
িভশন

% ৪ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০



া: ৫ ণ তািরখ: ধবার, লাই ১৪, 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%

৬
াংেকর আিথ ক ও
শাসিনক লা
সংহতকরণ;

৬

[৬.১] িরট মামলা িনিকরণ
[৬.১.১] িনিত
িরট মামলার সংা

সংা ২ ২৫ ২২ ২০ ১৮ ১৬ ১৮

[৬.২] অথ ঋণ মামলা
িনিকরণ

[৬.২.১] িনিত
অথ ঋণ মামলার সংা

সংা ২ ৯০ ৮০ ৭৫ ৭২ ৭০ ৮৫

[৬.৩] িবভাগীয় ও অা
মামলা িনিকরণ

[৬.৩.১] িনিত
িবভাগীয় ও অা
মামলার সংা

সংা ২ ১৬ ১৪ ১২ ১০ ৮

৭

নারী উোােদর
ঋণ িবধা দােনর
মােম নারীর
মতায়ন;

৫
[৭.১] নারী উোােদর মে
এসএমই ঋণ িবতরণ

[৭.১.১] নন
উেদাার সংা

সংা ৩ ৩০ ২৮ ২৭ ২৬ ২৫ ৯

[৭.১.২] িবতরণত
ঋেণর পিরমাণ

কা
টাকা

৩ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৮.৮৭

৮

হিনম াণ ঋণ
সসারেণর মােম
মানসত
বাসােনর সংহান
করা।

৪

[৮.১] কম চারী হ িনম াণ ঋণ
িবতরণ

[৮.১.১] িবতরণত
ঋেণর পিরমাণ

কা
টাকা

২ ২০ ১৫ ১৩ ১২ ১০ ৫.০৯

[৮.২] বািণিজক হ িনম াণ
ঋণ িবতরণ

[৮.২.১] িবতরণত
ঋেণর পিরমাণ

কা
টাকা

২ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১২.৮



া: ৬ ণ তািরখ: ধবার, লাই ১৪, 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



া: ৭ ণ তািরখ: ধবার, লাই ১৪, 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 ৮০

[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 ১৯.২৬

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

জনঘা ১ ৫ ৪ ৩.৪

[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 ৫



া: ৮ ণ তািরখ: ধবার, লাই ১৪, 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

[এম.৩.৩.২] অিডট আপি
িনিত

% ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫

[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


