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দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

গত ৩ বছের অাৎ ২০১৯, ২০২০ ও ২০২১ সােল মাট ৫ নন া খালা হেয়েছ, ঋণ িবতরণ করা হেয়েছ ২২৯৭.৮১ কা, অেিণত
ঋণ আদায় ১৮৪৯.১৫ কা টাকা, িণত ঋণ থেক আদায় ১০৮.৫৪ কা টাকা ও অবেলাপনত ঋণ থেক আদায় ১৮.৮৪ কা টাকা।
জাতীয় পিরচয়পের তািদ যাচাই (NID), Centralised CBS, e-GP, সয়প, িবৎিবল, জারী চালােনর অথ  হেণর
িবধা  রেয়েছ।  ৫(পচ)  Authorized  Dealer  াের  মােম  আমদানী  রানী  বািণেজর  জ  SWIFT  টকেনালিজ
রেয়েছ।াহক  সবার  মান  আেরা  ির  জ  Debit  Card,  National  Payment  Switch  এ  অংশহণ,  Mobile
Apps চা করা হেয়েছ।এলিস কায ম ির জ Foreign Exchange ায়াল-২০২১ সংেশাধন, িডট পিলিস-২০২২,
িসএমএসএমই ঋণনীিত-২০২২, অিডট ায়াল-২০২২ সংেশাধন করা হেয়েছ। াংেকর কায েম গিতশীলতা আনয়েনর জ নন
মিনটিরং িডপাট েম চা ও ৪ জানাল অিফসেক ণিবাস কের ৬ করা হেয়েছ। কায কর MIS গেড় তালার লে নন MIS
Software চা করা হেয়েছ। াংেকর সকল াে IT িনভর সকল কার Online সবা BACH, RTGS, ACPS, EFT,
Online Loan Application System, FTS, Online IT Asset Management System, BDBL
Digital Law Suit Management and Monitoring System, BDBL Training Management
System,  SMS  Alert  Service  এবং  ই-নিথ  চা  রেয়েছ।  মাননীয়  ধানমী  জনেনী  শখ  হািসনার  ‘‘িভশন-২০২১  এবং
পক-২০৪১” বাবায়েন এবং বাংলােদশেক উত দশ গড়ার লে িবিডিবএল অণী িমকা পালন করেছ। ২০১৯, ২০২০ এবং ২০২১
সােল িবিডিবএল পিরচালন নাফা যথােম ৪৩.৫১, ১১.০৬ এবং ৪১.০৮ কা টাকা অজন কেরেছ।

সমা এবং চােলসহ:

কািভড-১৯ এর ভােব াংেক ঋণ ও অিম হেত দ আয়, িফ ও কিমশন হেত আয়, িবাজার হেত আয় এবং ভবন ভাড়াসহ অা
আেয়র াস, লাকবেলর তা, াংেকর সীিমত অপােরশন কায ম, ঋণ ও আমানেতর িিত লনালক অেনক কম, লা-ক
িডেপািজেটর তা, সব জলায় শাখার সংার অলতা এবং ২৯ জলায় এ াংেকর কান শাখা না থাকা। তাছাড়া, সরকাির ািতািনক
তহিবল ও অা আমানত (Deposit) উোলন, অিধক পিরমাণ িণত ঋণ, উম াহেকর অভাব।

ভিবৎ পিরকনা:

িশ ঋণ, িষ ও পী ঋণ, িসএমএসএমই ঋণ, িন াংিকং ও অা খােত ঋণ িবতরণ িসহ লাকসানী শাখাসহেক লাভজনক করার
লে েয়াজনীয় বা হণ করা হেব। ঋণ আদােয়র লমাা িনিত করার লে Recovery Task Force এর কায ম
জারদার করা হেব। িবিডিবএল-এর  সাবিসিডয়ারী কাানীর মােম িঁজবাজাের ক াকােরজ ও ক িডলােরর কায ম ুভােব
পিরচালনাসহ কাানীেক আরও গিতশীল করা হেব। াহেকর মােঝ আিনক িডিজটাইজড Financial সািভ স পৗেছ দয়ার লে
e_KYC, Internet Banking, রিমা চা করা, নন ৮ উপ-শাখা খালা হেব। এছাড়া, চািহদা অযায়ী নন প উাবন ও
বাজারজাতকরণ, িবিভ াহকেসবা সহজীকরণ এবং অিফসার ও াফেদর কম ৃহা ির লে Reward Policy ণয়ন করা হেব।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

িষঋণ ১৮ কা, িসএমএসএমই ঋণ ১৪০ কা এবং অা ঋণ ৩০০ কা টাকা িবতরণ ও িবিনেয়ােগর লমাা অজন;
িণত ঋণ ও অবেলাপনত ক হেত যথােম ৪০ কা ও ১০ কা টাকা আদায় এবং ঋণ আদােয়র মােম িণত ঋণ
৭০০ কােত নািমেয় আনা;
২০২২-২৩ অথ বছের য়ী আমানত মাট আমানেতর ৩৫% এ উীতকরণ;
২০২২-২৩ অথ বছের ৭০.০০ কা টাকা পিরচালন নাফা অজন করা; এবং
২০২২-২৩ অথ বছের লাকসানী শাখার সংা ১৫েত কিমেয় আনা।
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

দেশর অথ ৈনিতক উয়েন িবিভ বসরকারী িশখাত ও অথ ৈনিতকভােব তাৎপয ণ  কে সহায়তা করেত দেশর থম িণর
াংক  িহেসেব  উীতকরণ  এবং  দশাপী  সািনত  াহকেদর  িডিজটাইজড  Financial  সবা  দান  ও  নন  নন  বসা
সসারেণর ে সিয়ভােব অংশহণ।

১.২ অিভল (Mission)
সবা দােনর ে অা াংেকর সােথ িতেযািগতালক হওয়া। িবিনেয়ােগর জ নন ও লাভজনক  িনব াচেনর
মােম দেশর আথ -সামািজক উয়েন অবদান রাখা। উৎপাদনশীল খােত িবিনেয়ােগর জ আমানত ি করা। বািণিজক ও
ভৗগিলকভােব ণ  ানসেহ াের নটওয়াক িবত করা। যাতা স মানব সদ িনেয়াগ ও দেশ-িবেদেশ যথাযথ
িশণ ও অেরণার মােম তেদর কম দতার উৎকষ তা সাধন করা। যথাযথ জবাবিদিহতা িনিতকরেণর মােম অিধকতর
মতা অপ ন করা। বসািয়ক নীিতমালা ও পিতেত হালনাগাদ ও চলমান উয়ন সাধেনর বা িনিত করা। নন টকেনালিজ
হণ এবং তা বহােরর জ েয়াজনীয় পদেপ নয়া। শিশালী, দ এবং রদশ আিথ ক কম দতার মােম সেব া নাফা
অজন করা এবং বাজার চািহদার উপর িভি কের নন নন সবার চলন ও িবপণন করা।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. ঋণ ও অিম িবতরণ এবং অা িবিনেয়ােগর মােম াংেকর আয় িকরণ
২. াংেকর নন-পারফরিমং ঋণ সোষজনক পয ােয় রাখা এবং িতােনর আিথ ক অবার উয়ন
৩. িঁক াস ও আিথ ক িভি শিশালীকরণসহ িতােনর আিথ ক ও শাসিনক লা সংহতকরণ
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।
৫. নারী উোােদর ঋণ িবধা দােনর মােম নারীর মতায়ন এবং সামািজক িনরাপা িকরণ।

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. চলিত, সয়ী, েময়াদী, হায়ী আমানত ও িবিবধ িডেপািজট ীেমর মােম আমানত সংহ;
২. িষ, পী, িসএমএসএমই, নারী উোা ঋণ, হিনম াণ, িশ ও বসািয়ক ঋণ দান ;
৩. বেদিশক বািণজ সংা কায ম;
৪. সাবিসিডয়াির কাানীর মােম িঁজবাজাের সিয় অংশহণ ।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব
কম সাদন
চকসহ

একক
ত অজন
২০২০-২১

ত অজন*
২০২১-২২

লমাা
২০২২-২৩

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২৩-২০২৪ ২০২৪-২০২৫

াংিকং খােত আিথ ক অ ি
ি

াহেকরসংা
(মিত)

ল জন ১.২০ ১.৪১ ১.৫০ ১.৫৫ ১.৬০
সকল া ও জানাল অিফস এবং ধান
কায ালেয়র িবভাগসহ

াংেকর মািসক, মািসক,
ষাািসক ও বািষ ক িতেবদন।

াংেকর আিথ ক অবার উয়ন নীট নাফা
কা
টাকা

৪.৫১ ৬.৭৮ ১০.০০ ১২.০০ ১৪.০০
সকল া ও জানাল অিফস এবং ধান
কায ালেয়র িবভাগসহ

াংেকর মািসক, মািসক,
ষাািসক ও বািষ ক িতেবদন।

াংেকর ঋেণর মান উয়ন িণত ঋেণর হার % ২৮.০১ ২৭.৮৯ ২৫.০০ ২০.০০ ১৫.০০
সকল া ও জানাল অিফস এবং ধান
কায ালেয়র িবভাগসহ

াংেকর মািসক, মািসক,
ষাািসক ও বািষ ক িতেবদন।

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৩, ২০২২ ১০:১১ া: ৭ ণ তািরখ: মলবার, ন ২৮, ২০২২

সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৩, ২০২২ ১০:১১ া: ৮ ণ তািরখ: মলবার, ন ২৮, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] ঋণ ও অিম
িবতরণ এবং
অা
িবিনেয়ােগর
মােম াংেকর
আয় িকরণ

১৮

[১.১] িষ ঋণ
িবতরণ ও আদায়

[১.১.১]
িবতরণত
িষঋণ

সমি
কা
টাকা

৩ ১৮.৫১ ১৭.৪৯ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ১০ ২০ ২৩

[১.১.২]
আদায়ত
িষঋণ

সমি
কা
টাকা

৩ ৯.১২ ১৩.৯১ ১৫ ১৩ ১০ ৮ ৭ ১৫ ১৬

[১.২] িসএমএসএমই
ঋণ িবতরণ ও আদায়

[১.২.১]
িবতরণত
িসএমএসএমই
ঋণ

সমি
কা
টাকা

৩ ১৩৮.১৫ ১৩৫.৮৯ ১৪০ ১২০ ১০০ ৯০ ৮০ ১৬০ ১৮০

[১.২.২]
আদায়ত
িসএমএসএমই
ঋণ

সমি
কা
টাকা

২ ৮০.১১ ৬১.০১ ৬২ ৫৫ ৫০ ৪০ ৩০ ৬৫ ৭০

[১.৩] িশ ঋণ
িবতরণ ও আদায়

[১.৩.১]
িবতরণত
িশ ঋণ

সমি
কা
টাকা

২ ১৫০ ১২৫ ১০০ ৮০ ৬০ ১৬০ ১৭০

[১.৩.২]
আদায়ত িশ
ঋণ

সমি
কা
টাকা

২ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৬০ ৭০

[১.৪] অা
িবিনেয়াগ (িষ,
িসএমএসএমই ও
িশ ঋণ, নারী
উোা ঋণ িতত
সকল ঋণ ও জারী
বে মাট িবিনেয়াগ)

[১.৪.১] অা
িবিনেয়াগত
অথ 

সমি
কা
টাকা

৩ ৫৭৯.৭৪ ৩৬১.০২ ৩০০ ২৫০ ২২৫ ২০০ ১৭৫ ৩১০ ৩২০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৩, ২০২২ ১০:১১ া: ৯ ণ তািরখ: মলবার, ন ২৮, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২] াংেকর নন-
পারফরিমং ঋণ
সোষজনক
পয ােয় রাখা এবং
িতােনর আিথ ক
অবার উয়ন

১৬

[২.১] িণত ঋেণর
িিত াস ও নগদ
আদায়

[২.১.১]
িণত ঋেণর
িিত

মিত
কা
টাকা

২ ৬৫৯.৩৪ ৭২৭.৮৬ ৭০০ ৭২৫ ৭৩০ ৭৪০ ৭৫০ ৬৫০ ৬০০

[২.১.২]
আদায়ত অথ 

সমি
কা
টাকা

২ ৩২.১০ ২০.৭৭ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ৪৫ ৫০

[২.২] অবেলাপনত
ঋেণর পিরমাণ াস
ও নগদ আদায়

[২.২.১]
অবেলাপনত
ঋেণর িিত

মিত
কা
টাকা

২ ১৫৪০.৭৪ ১৫৩১.৯১ ১৫০০ ১৬০০ ১৬২০ ১৬৩০ ১৬৪০ ১৪৫০ ১৪০০

[২.২.২]
আদায়ত অথ 

সমি
কা
টাকা

২ ৭.৯৮ ৭.০৩ ১০ ৮ ৬ ৫ ৪ ১২ ১৪

[২.৩] য়ী
আমানেতর হার ি
ও পিরচালন নাফা
অজন

[২.৩.১]
য়ী
আমানেতর হার

মিত % ২ ১৫.২১ ১৮.২০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ১৮ ৩৫ ৩৫

[২.৩.২]
অজনত
পিরচালন
নাফা

সমি
কা
টাকা

২ ৫৬.২৪ ৬১.৩১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৮০ ৮৫

[২.৪] আ:শাখা
লনেদন সময়করণ
ও লাকসানী শাখার
সংা াস

[২.৪.১]
সময়ত এি

মিত % ২ ৫৬ ৭২ ৬০ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ৬৫ ৭০

[২.৪.২]
লাকসানী
শাখার িিত

মিত সংা ২ ১৩ ২২ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ১০ ৮



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৩, ২০২২ ১০:১১ া: ১০ ণ তািরখ: মলবার, ন ২৮, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৩] িঁক াস ও
আিথ ক িভি
শিশালীকরণসহ
িতােনর আিথ ক
ও শাসিনক
লা
সংহতকরণ

১৪

[৩.১] লধন
সংরেণর হার
িকরণ ও িভশন
সংরণ

[৩.১.১]
সংরিত
লধন

মিত % ৩ ২১.৭৪ ২১.৩৯ ১৫ ১২ ১১.৫ ১১ ১০.৫ ১৬ ১৭

[৩.১.২]
সংরিত
িভশন

মিত % ৩ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬৫ ১০০ ১০০

[৩.২] মামলা
িনিকরণ

[৩.২.১]
িনিত িরট
মামলার সংা

সমি সংা ৩ ২৫ ১৪ ২৫ ২২ ২০ ১৮ ১৫ ৩০ ৩৫

[৩.২.২]
িনিত
অথ ঋণ
মামলার সংা

সমি সংা ৩ ৯১ ১৬ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৯০ ১০০

[৩.২.৩]
িনিত
িবভাগীয় ও
অা
মামলার সংা

সমি সংা ২ ১৬ ২৮ ৩০ ২৫ ২০ ১৮ ১৫ ৩২ ৩৫



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৩, ২০২২ ১০:১১ া: ১১ ণ তািরখ: মলবার, ন ২৮, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[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।

১২
[৪.১] কাশেলস
ানেজকশন িকরণ

[৪.১.১] ডিবট
কােড র নন
িহসাব সংা

সমি
সংা
(হাজার)

২ ১.৫ ১.৩ ১.২ ১ ০.৭ ২ ৩

[৪.১.২]
RTGS এ
লনেদনত
অেথ র পিরমাণ

সমি
কা
টাকা

২ ৪৯৯১ ১০০০০ ৯০০০ ৮০০০ ৭০০০ ৬০০০ ১২০০০ ১৪০০০

[৪.১.৩]
BEFTN এ
লনেদনত
অেথ র পিরমাণ

সমি
কা
টাকা

২ ৪৮ ১৩০ ১২০ ১১০ ১০০ ৯০ ১৫০ ১৬০

[৪.২] মাবাইল
িফািয়াল সািভ স
চাকরণ

[৪.২.১]
Internet
Banking
চাকরণ

তািরখ তািরখ ২ ৩০.০৯.২২ ১৫.১০.২২ ৩১.১০.২২ ১৫.১১.২২ ৩০.১১.২২

[৪.২.২] e-
KYC
চাকরণ

তািরখ তািরখ ২ ৩০.০৯.২২ ১৫.১০.২২ ৩১.১০.২২ ১৫.১১.২২ ৩০.১১.২২

[৪.৩] াংেকর
উপশাখা চাকরণ

[৪.৩.১]
উপশাখার
সংা

সমি সংা ২ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৬ ৭



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৩, ২০২২ ১০:১১ া: ১২ ণ তািরখ: মলবার, ন ২৮, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৫] নারী
উোােদর ঋণ
িবধা দােনর
মােম নারীর
মতায়ন এবং
সামািজক
িনরাপা
িকরণ।

১০
[৫.১] নারী
উোগােদর মে
এসএমই ঋণ িবতরণ

[৫.১.১] নন
নারী উেদাার
সংা

সমি সংা ৪ ৪২ ৩৪ ৪০ ৩৮ ৩৬ ৩৪ ৩০ ৪৫ ৫০

[৫.১.২]
িবতরণত
ঋেণর পিরমাণ

সমি
কা
টাকা

৩ ২৮.২৮ ১৩.০১ ১৬ ১৪ ১৩ ১২ ১১ ১৮ ২০

[৫.১.৩]
আদায়ত
ঋেণর পিরমাণ

সমি
কা
টাকা

৩ ১০.৫ ১২ ১০ ৮ ৭ ৬ ১৪ ১৬



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৩, ২০২২ ১০:১১ া: ১৩ ণ তািরখ: মলবার, ন ২৮, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০ ৭.২৫

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০ ৭.৮

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪ ৩.১৬

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩ ২.৪

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩ ২.৭৬

*সামিয়ক (provisional) ত
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ ATM Automated Teller Machine

২ BACPS Bangladesh Automated Cheque Processing System

৩ BASEL-III
International regulatory framework for Banks (Third
Basel Accord), developed by the Basel Committee on
Banks’ Supervision (BCBS).

৪ BEFTN Bangladesh Electronic Fund Transfer Network

৫ BISL BDBL Investment Services Limited

৬ CAMELS
Capital adequecy, Asset quality, Management,
Earnings, Liquidity position, Sensitivity to risks.

৭ CBS Core Banking Solution

৮ EFT Electronic Fund Transfer

৯ ICAB
The Institute of Chartered Accountants of
Bangladesh

১০ ICMAB
The Institute of Cost and Management Accountants
of Bangladesh

১১ ROA Return on Assets

১২ RTGS Real Time Gross Settlement

১৩ SIP Small Improvement Project

১৪ STRM Short Term Road Map
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সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[১.১] িষ ঋণ িবতরণ ও আদায়
[১.১.১] িবতরণত িষঋণ এসএমই িডপাট েম সংি িডপাট েমের িববরণীর কিপ

[১.১.২] আদায়ত িষঋণ এসএমই িডপাট েম সংি িডপাট েমের িববরণীর কিপ

[১.২] িসএমএসএমই ঋণ িবতরণ ও আদায়
[১.২.১] িবতরণত িসএমএসএমই ঋণ এসএমই িডপাট েম সংি িডপাট েমের িববরণীর কিপ

[১.২.২] আদায়ত িসএমএসএমই ঋণ এসএমই িডপাট েম সংি িডপাট েমের িববরণীর কিপ

[১.৩] িশ ঋণ িবতরণ ও আদায়
[১.৩.১] িবতরণত িশ ঋণ এমআইএস এ িরসাচ  িডপাট েম সংি িডপাট েমের িববরণীর কিপ

[১.৩.২] আদায়ত িশ ঋণ এমআইএস এ িরসাচ  িডপাট েম সংি িডপাট েমের িববরণীর কিপ

[১.৪] অা িবিনেয়াগ (িষ, িসএমএসএমই ও িশ ঋণ, নারী উোা ঋণ িতত
সকল ঋণ ও জারী বে মাট িবিনেয়াগ)

[১.৪.১] অা িবিনেয়াগত অথ  এমআইএস এ িরসাচ  িডপাট েম সংি িডপাট েমের িববরণীর কিপ

[২.১] িণত ঋেণর িিত াস ও নগদ আদায়
[২.১.১] িণত ঋেণর িিত লান িরকভারী িডপাট েম সংি িডপাট েমের িববরণীর কিপ

[২.১.২] আদায়ত অথ  লান িরকভারী িডপাট েম সংি িডপাট েমের িববরণীর কিপ

[২.২] অবেলাপনত ঋেণর পিরমাণ াস ও নগদ আদায়
[২.২.১] অবেলাপনত ঋেণর িিত ডট কােলকশন িডপাট েম সংি িডপাট েমের িববরণীর কিপ

[২.২.২] আদায়ত অথ  ডট কােলকশন িডপাট েম সংি িডপাট েমের িববরণীর কিপ

[২.৩] য়ী আমানেতর হার ি ও পিরচালন নাফা অজন
[২.৩.১] য়ী আমানেতর হার া ােনজেম িডপাট েম সংি িডপাট েমের িববরণীর কিপ

[২.৩.২] অজনত পিরচালন নাফা সাল একাউ িডপাট েম সংি িডপাট েমের িববরণীর কিপ

[২.৪] আ:শাখা লনেদন সময়করণ ও লাকসানী শাখার সংা াস
[২.৪.১] সময়ত এি িরকনিসেলশন িডপাট েম সংি িডপাট েমের িববরণীর কিপ

[২.৪.২] লাকসানী শাখার িিত সাল একাউ িডপাট েম সংি িডপাট েমের িববরণীর কিপ

[৩.১] লধন সংরেণর হার িকরণ ও িভশন সংরণ
[৩.১.১] সংরিত লধন সাল একাউ িডপাট েম সংি িডপাট েমের িববরণীর কিপ

[৩.১.২] সংরিত িভশন সাল একাউ িডপাট েম সংি িডপাট েমের িববরণীর কিপ

[৩.২] মামলা িনিকরণ

[৩.২.১] িনিত িরট মামলার সংা ল‘ িডপাট েম সংি িডপাট েমের িববরণীর কিপ

[৩.২.২] িনিত অথ ঋণ মামলার সংা ল‘ িডপাট েম সংি িডপাট েমের িববরণীর কিপ

[৩.২.৩] িনিত িবভাগীয় ও অা মামলার সংা ল‘ িডপাট েম সংি িডপাট েমের িববরণীর কিপ

[৪.১] কাশেলস ানেজকশন িকরণ
[৪.১.১] ডিবট কােড র নন িহসাব সংা আই িসেম িডপাট েম সংি িডপাট েমের িববরণীর কিপ

[৪.১.২] RTGS এ লনেদনত অেথ র পিরমাণ আই িসেম িডপাট েম সংি িডপাট েমের িববরণীর কিপ

[৪.১] কাশেলস ানেজকশন িকরণ [৪.১.৩] BEFTN এ লনেদনত অেথ র পিরমাণ আই িসেম িডপাট েম সংি িডপাট েমের িববরণীর কিপ

[৪.২] মাবাইল িফািয়াল সািভ স চাকরণ
[৪.২.১] Internet Banking চাকরণ আই িসেম িডপাট েম সংি িডপাট েমের িববরণীর কিপ

[৪.২.২] e- KYC চাকরণ আই িসেম িডপাট েম সংি িডপাট েমের িববরণীর কিপ
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক
[৪.৩] াংেকর উপশাখা চাকরণ [৪.৩.১] উপশাখার সংা িবজেনজ ডেভলপেম এ মােকং িডপাট েম সংি িডপাট েমের িববরণীর কিপ

[৫.১] নারী উোগােদর মে এসএমই ঋণ িবতরণ

[৫.১.১] নন নারী উেদাার সংা এসএমই িডপাট েম সংি িডপাট েমের িববরণীর কিপ

[৫.১.২] িবতরণত ঋেণর পিরমাণ এসএমই িডপাট েম সংি িডপাট েমের িববরণীর কিপ

[৫.১.৩] আদায়ত ঋেণর পিরমাণ এসএমই িডপাট েম সংি িডপাট েমের িববরণীর কিপ
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সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল
লধন সংরেণর হার িকরণ ও িভশন সংরণ সংরিত লধন বাংলােদশ াংক বেসল-৩,

িষ ঋণ িবতরণ ও আদায় িবতরণত িষঋণ বাংলােদশ াংক বাংলােদশ াংক কৃক িনেদ শনা/সালার অযায়ী

াংেকর উপশাখা চাকরণ উপশাখার সংা বাংলােদশ াংক ও অথ মণালয় অথ মণালয় ও বাংলােদশ াংক কৃক িনেদ শনা/সালার অযায়ী
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


