
া: ১ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১১, ২০২৩

বাংলােদশ ডেভলপেম াংক িলিমেটড

মািসক অজন িতেবদন

২০২২-২৩ (অোবর - িডেসর)



া: ২ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১১, ২০২৩

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

১৮

[১.১] িষ ঋণ িবতরণ
ও আদায়

[১.১.১] িবতরণত
িষঋণ

কা
টাকা

৩ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ১০ ১২.৭২

[১.১.২] আদায়ত
িষঋণ

কা
টাকা

৩ ১৫ ১৩ ১০ ৮ ৭ ১২.২৩

[১.২] িসএমএসএমই
ঋণ িবতরণ ও আদায়

[১.২.১] িবতরণত
িসএমএসএমই ঋণ

কা
টাকা

৩ ১৪০ ১২০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭১.৮১

[১.২.২] আদায়ত
িসএমএসএমই ঋণ

কা
টাকা

২ ৬২ ৫৫ ৫০ ৪০ ৩০ ৩২.৯৫

[১.৩] িশ ঋণ িবতরণ
ও আদায়

[১.৩.১] িবতরণত িশ
ঋণ

কা
টাকা

২ ১৫০ ১২৫ ১০০ ৮০ ৬০ ৬৯.৬৯

[১.৩.২] আদায়ত িশ
ঋণ

কা
টাকা

২ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ১০৭.২৪

[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 

কা
টাকা

৩ ৩০০ ২৫০ ২২৫ ২০০ ১৭৫ ১৫.২৪



া: ৩ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১১, ২০২৩

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 উয়ন

১৬

[২.১] িণত ঋেণর
িিত াস ও নগদ
আদায়

[২.১.১] িণত ঋেণর
িিত

কা
টাকা

২ ৭০০ ৭২৫ ৭৩০ ৭৪০ ৭৫০ ৮৪৮.৫১

[২.১.২] আদায়ত অথ 
কা
টাকা

২ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ৩০.৮৩

[২.২] অবেলাপনত
ঋেণর পিরমাণ াস ও
নগদ আদায়

[২.২.১] অবেলাপনত
ঋেণর িিত

কা
টাকা

২ ১৫০০ ১৬০০ ১৬২০ ১৬৩০ ১৬৪০ ১৫২০.৪২

[২.২.২] আদায়ত অথ 
কা
টাকা

২ ১০ ৮ ৬ ৫ ৪ ১.৭২

[২.৩] য়ী
আমানেতর হার ি ও
পিরচালন নাফা অজন

[২.৩.১] য়ী
আমানেতর হার

% ২ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ১৮ ২৩

[২.৩.২] অজনত
পিরচালন নাফা

কা
টাকা

২ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৩০.৪২

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

[২.৪.১] সময়ত এি % ২ ৬০ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ৬২

[২.৪.২] লাকসানী শাখার
িিত

সংা ২ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ১২



া: ৪ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১১, ২০২৩

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 লা
সংহতকরণ

১৪

[৩.১] লধন
সংরেণর হার
িকরণ ও িভশন
সংরণ

[৩.১.১] সংরিত লধন % ৩ ১৫ ১২ ১১.৫ ১১ ১০.৫ ২৩.৬৪

[৩.১.২] সংরিত
িভশন

% ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬৫ ১০০

[৩.২] মামলা
িনিকরণ

[৩.২.১] িনিত িরট
মামলার সংা

সংা ৩ ২৫ ২২ ২০ ১৮ ১৫ ৪

[৩.২.২] িনিত
অথ ঋণ মামলার সংা

সংা ৩ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৭

[৩.২.৩] িনিত
িবভাগীয় ও অা
মামলার সংা

সংা ২ ৩০ ২৫ ২০ ১৮ ১৫ ১০

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

সংা
(হাজার)

২ ১.৫ ১.৩ ১.২ ১ ০.৭ ০.৭৬

[৪.১.২] RTGS এ
লনেদনত অেথ র
পিরমাণ

কা
টাকা

২ ১০০০০ ৯০০০ ৮০০০ ৭০০০ ৬০০০ ৮২৫১



া: ৫ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১১, ২০২৩

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%

[৪.১] কাশেলস
ানেজকশন িকরণ

[৪.১.৩] BEFTN এ
লনেদনত অেথ র
পিরমাণ

কা
টাকা

২ ১৩০ ১২০ ১১০ ১০০ ৯০ ১০৩

[৪.২] মাবাইল
িফািয়াল সািভ স
চাকরণ

[৪.২.১] Internet
Banking চাকরণ

তািরখ ২ ৩০-০৯-২০২২ ১৫-১০-২০২২ ৩১-১০-২০২২ ১৫-১১-২০২২ ৩০-১১-২০২২

[৪.২.২] e- KYC
চাকরণ

তািরখ ২ ৩০-০৯-২০২২ ১৫-১০-২০২২ ৩১-১০-২০২২ ১৫-১১-২০২২ ৩০-১১-২০২২

[৪.৩] Bangla
QR Code
Based
Payment
System চাকরণ

[৪.৩.১] Bangla
QR Code Based
Payment
System চাত

তািরখ ২ ৩১-০৩-২০২৩ ১৫-০৪-২০২৩ ৩০-০৪-২০২৩ ১৫-০৫-২০২৩ ৩১-০৫-২০২৩

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

সংা ৪ ৪০ ৩৮ ৩৬ ৩৪ ৩০ ১০

[৫.১.২] িবতরণত
ঋেণর পিরমাণ

কা
টাকা

৩ ১৬ ১৪ ১৩ ১২ ১১ ৪.৯

[৫.১.৩] আদায়ত ঋেণর
পিরমাণ

কা
টাকা

৩ ১২ ১০ ৮ ৭ ৬ ৩.৮৬



া: ৬ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১১, ২০২৩

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

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০ ৫.১৬

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ১.৩৬

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ১.৩২

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ২.৩২

*সামিয়ক (provisional) ত


