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উপক্রমবিকা (Preamble) 

 

বাংলাদেশ হাউস বববডং ফাইনান্স কদপ বাদেশন এে প্রাবতষ্ঠাবনক েক্ষ্তা বৃবি, স্বচ্ছতা ও জবাববেবহতা সজােোে কো, 

সুশাসন সংহতকেি, সম্পদেে র্থার্থ ব্যবহাে এবং রূপকল্প২০২১, সেকসই উন্নয়ন অবিষ্ট (SDG), mßg/Aóg 

cÂevwl©K cwiKíbv, gš¿Yvjq/wefvM KZ©„K cÖYxZ bxwZgvjv, miKv‡ii †KŠkjMZ I mg‡q mg‡q †NvwlZ 

Kg©m~wPর্থার্থ বাস্তবায়দনে মােদম সবাে জন্য আবাসন বনবিত কেদিে লদক্ষ্য- 

 

 

 

‡Rvbvj g¨v‡bRvi 

evsjv‡`k nvDm wewìs dvBbvÝ K‡cv©‡ikb (weGBPweGdwm) 

†Rvbvj Awdm, XvKv DËi 
 

এবং 
 

মহাব্যবস্থাপক (পূব বাঞ্চল) 

বাংলাদেশ হাউস বববডং ফাইনান্স কদপ বাদেশন (ববএইচববএফবস) 
- এেমদে 

 
20২০ সাদলেজুন মাদসে ২৫ তাবেদে এই বাবষ বক কম বসম্পােনচুবিস্বাক্ষ্বেত হল। 

 

 

এই চুবিদত স্বাক্ষ্েকােী উিয়পক্ষ্ বনম্নবলবেত ববষয় সমূদহ সম্মত হদলন : 
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বাংলাদেশ হাউস বববডং ফাইনান্স কদপ বাদেশন (ববএইচববএফবস)এেকম বসম্পােদনেসাবব বকবচত্র 

(Overview of the Performance of the Bangladesh House Building Finance Corporation (BHBFC) 

 

সাম্প্রবতক  অজবন,চযাদলঞ্জ এবং িববষ্যৎ পবেকল্পনা 
 

 সাম্প্রবতক বছেসমূদহে (৩ বছে) প্রিান অজবনসমূহ 
 

সজানাল অবফস,  ঢাকা উত্তে ববগত 0৩ (বতন) বছদে ৪১৯.০৯ সকাটি োকা ঋি gÂzix Ges ৩৪৩.৪১‡KvwU 

UvKvববতেি কদেদছ।ঋি ববতেদিে পাশাপাবশ ববগত 0৩ (বতন) বছদে ৪২০.৫৩ সকাটি োকা ঋি আোয় কো 

সম্ভব হদয়দছ। ববগত 03(বতন) বছদে সজানাল অবফস, ঢাকা উত্তে সেবিকৃত ঋি আোদয় ববেল সাফল্য অজবন 

কদেদছ। সর্োদন 2017-2018 অথ ববছদে সেবিকৃত ঋY Av`v‡qi পবেমাি বছল ১.০০ সকাটি োকা। 

কর্তবপদক্ষ্ে বনববড় পর্ বদবক্ষ্দিে কােদি 2019-2020অথ ববছদে সেবিকৃত ঋY Av`v‡qi পবেমাি োuবড়দয়দছ 

১০.৪৯ সকাটি োকা। মামলা বনস্পবত্তে সক্ষ্দত্রও সজানাল অবফস, ঢাকা উত্তে ব্যাপক সাফল্য অজবন কদেদছ।  

2017-2018 অথ ববছদেে শুরুদত মামলাে সংখ্যা বছল ১২২ টি। 2019-2020অথ ববছে সশদষ মামলাে সংখ্যা 

োবড়দয়দছ ৭৬টি। ববগত 03 (wZb) eছদে সজানাল অবফস, ঢাকা উত্তে ১৩৭.৩৭ সকাটি োকা কেপূব ব মুনাফা  

অজবন কদেদছ । 

 
 

 সমস্যা এবং চযাদলঞ্জসমূহ 

Znwej ¯̂íZv K‡c©v‡ik‡bi Ab¨Zg mgm¨v| F‡Yi e¨vcK Pvwn`vi wecix‡Z Znwe‡ji †hvMvb mxwgZ nIqvq 

FY cÖ`vb Kvh©µg e¨vüZ n‡”Q| Pvwn`v Ges ‡hvMv‡bi g‡a¨ e¨vcK cv_©K¨ _vKvq bZzb cÖKí MÖnY Ki‡Z 

mgm¨v n‡”Q| Awdm e¨e¯’vcbvq AvaywbK cÖhyw³i cÖ‡qvM Ges h_vh_ cÖhyw³ Ávb m¤úbœ `ÿ Rbej M‡o †Zvjv 

K‡c©v‡ik‡bi GKwU P¨v‡jÄ|  

 

 িববষ্যৎ পবেকল্পনা 

সজানাল অবফস, ঢাকা উত্তে Gi F‡Yi w ’̄wZ e „w× Kiv, mvwe©K Kvh©µg‡K Av‡iv MwZkxj Kiv, MÖvgxY 

GjvKvq eûZj wewkó †QvU/¯̂ívqZ‡bi Avevmb BDwbU ˆZix‡Z FY mnvqZv cÖ`vb, AvIZvaxb 

Awdmmg~‡ni Kvh©µg A‡Uv‡gkb I AbjvBb wfwËK Kiv|  

 

2020-202১ অথ ববছদেে সম্ভাব্য প্রিান অজবনসমূহ 

 

 সেকাবে সহায়তায় তহববল স্বল্পতা সমাকাদবলা কোে মােদম 122 †KvwU UvKv FY weZi‡Yi jÿ¨gvÎv 

AR©b|  

 ঋদিে বস্থবত এবং আোয় হাে বৃবিকেি, সেবিকৃত ঋদিে পবেমাি ও হাে হ্রাসকেি, মামলা-দমাকেমা ও অবিে 

আপবত্ত বনষ্পবত্ত; 

 তথ্য প্রযুবি ও অন্যান্য ববষদয় প্রবশক্ষ্ি গ্রহি ; 

 গ্রামীি আবাবসক প্রকদল্পে মােদম উপদজলা ও সগ্রাথ সসন্টাদে পল্লী আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়নকো। 

 c~e©eZx© A_©eQ‡ii †P‡q Av‡qi cwigvY e„w×| 

 

 

*২০১৯-২০ অথ ব বছদেে উপস্থাবপত তথ্যাবে মাচ ব-২০২০ পর্ বন্ত অজবদনে বিবত্তদত সামবয়ক। 

 

৪  



 
 

সসকশন - ১ 

 

রূপকল্প (Vision),অবিলক্ষ্য (Mission), সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ ( Strategic Objectives) 

এবং কার্ বাববল ( Functions) 
 

 
১.১ রূপকল্প: 

বনম্ন, বনম্নমেববত্তওমেববত্তমানুদষে আবাবসক সমস্যা সমািাদনে মােদম জীবন মানঊন্নয়ন। 

 

১.২  অবিলক্ষ্য: 

 বনম্ন, বনম্নমেববত্তওমেববত্ত মানুদষে আবাবসক সমস্যা সমািান কদল্প আবথ বক সহায়তা প্রোন । 

 

১.৩  সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ : 
 

 ১.৩.১ েফতে/ সংস্থাে সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 
  

  ১. গৃহ বনম বাি ঋি প্রোদনে মােদম আবাসন সমস্যা সমািান; 

  ২.  কদপ বাদেশদনে কার্ বক্রম বিবজোলাইদজশন, বনোপত্তা বনবিতকেি ও গ্রাহকদসবাে মান ঊন্নয়ন ; 

 ৩. কদপ বাদেশদনে আবথ বক বিবত্ত ও শংেলা সুদৃঢ়কেি। 

 

 ১.৩.২  আববশ্যক সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

১. োপ্তবেক কম বকাদে স্বচ্ছতা বৃবি ও জবাববেবহতা বনবিতকেি; 

২. কম বসম্পােদন গবতশীলতা আনয়ন ও সসবাে মান বৃবি; 

৩. আবথ বক ও সম্পে ব্যবস্থাপনাে উন্নয়ন। 

 

১.৪  কার্ বাববল: 
 

১. আবাবসক সমস্যা সমািাদনে বনবমত্ত গৃহবনম বাি ঋি প্রোন:  

২. চুবি অনুর্ায়ী ঋি আোয়; 

৩. ই-নবথ বাস্তবায়ন,শাো অদোদমশন ও আধুবনক প্রযুবিে প্রদয়াগত থাবিবজোলাইদজশন; 

৪. ঋি প্রোদনে বনবমত্ত গৃহীত মে বদগজ েবলদলে সঠিকতা বনি বদয় ভূবম সেকি ব ও েবলল পত্র র্াচাই-বাচাই 

কেি;  

৫. ঋি আোয় ও অন্যান্য ববষদয় চলমান মামলা বনষ্পবত্তদত প্রদয়াজনীয় পেদক্ষ্প গ্রহি; 

৬. সেে েফতদেে বসিান্ত/বনদে বশনা সমূহ র্থা সমদয় বাস্তবায়ন বনবিতকেি। 

 

 

 

৫



 
 

 

 

সসকশন–২ 

 
 

বববিন্ন কার্ বক্রদমে চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব(Outcome/Impact) 

 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব 

(Outcome/Impact) 

কম বসম্পােনসূচক

সমূহ 

(Performa

nce 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত অজবন 

২০১৮-১৯ 

প্রকৃত অজবন 

২০১৯-২০* 

লক্ষ্যমাত্রা 

২০২০-২১ 

প্রদক্ষ্পন বনি বাবেত লক্ষ্যমাত্রা 

অজবদনে সক্ষ্দত্র 

সর্ৌথিাদব োবয়ত্ব প্রাপ্ত 

মন্ত্রিালয়/ববিাগ/সংস্থাস

মূদহে নাম 

উপাত্তসূত্র 

(Source of Data) ২০২১-২২ ২০২২-২৩ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

[১] বনম্ন, বনম্নমেববত্ত ও 

মেববত্ত সেবিে আবাবসক 

সমস্যাে সমািান 

[১.১] বনবম বত 

আবাবসক 

ইউবনদেে সংখ্যা 

বৃবিে হাে 

% 25.73 -6.14 5 10 15 

ববএইচববএফবস সেে 

েফতে, ঋি ববিাগ এবং 

সংবিষ্ট মাঠ কার্ বালয় 

সংশ্লিষ্ট মাঠ কার্যালয়ের  

মাবসক, এএমাবসক ও বাবষ বকপ্রবতদবেনএবং 

সেে েফতে, ঋণ 

শ্লিভায়েপ্রমািকবহসাদবেবক্ষ্তকাগজপত্র। 

[২] ঋদিে মান উন্নয়ন 

[২.১] সেিীকৃত 

ঋি হদত নগে 

আোদয়ে হাে 

% 55.95 31.20 100 100 100 

ববএইচববএফবস সেে 

েফে আোয় ববিাগ এবং 

সংবিষ্ট মাঠ কার্ বালয় 

সংবিষ্ট মাঠ কার্ বালদয়ে 

মাবসক,ত্রৈমাবসক ও বাবষ বকপ্রবতদবেনএবংসেে 

েফতে আদাে 

শ্লিভায়েপ্রমািকবহসাদবেবক্ষ্তকাগজপত্র। 

 

 

* ২০১৯-২০ অথ ববছদেে অজবন মাচ ব-২০২০ পর্ বন্ত অজবদনে বিবত্তদত সামবয়ক 
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সসকশন-৩ 

সকৌশলগতউদেশ্য, অগ্রাবিকাে, কার্ বক্রম, কম বসম্পােনসূচকএবংলক্ষ্যমাত্রাসমূহ 

সকৌশলগতউদে

শ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যেমান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ বক্রম 

(Activities) 

কম বসম্পােনসূচক 

(Performance Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম বসম্পােন

সূচদকেমান 

(Weight 

of PI) 

প্রকৃত অজবন 
লক্ষ্যমাত্রা/বনি বায়ক ২০২০-২০২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-2021) 

প্রদক্ষ্পি 

(Projection) 

২০২১-২২ 

 

 

২০১৮-১৯ 
২০১৯-২০* 

অসািােি 

(Excellent) 

অবত উত্তম 

(Very Good) 

উত্তম 

(Good) 

 

চলবত মান 

(Fair) 

 

চলবত মাদনে 

বনদম্ন 

(Poor) 

 

প্রদক্ষ্পি 

 (Projection) 

২০২২-২৩ 
 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

েপ্তে/সংস্থাে সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

[১]গৃহ বনম বাি 

ঋি প্রোদনে 

মােদম 

আবাসন 

সমস্যা 

সমািান 

২০ 

[১.১]ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগে 

এলাকা ও সেদশে অন্যান্য সপৌে 

এলাকা এবং সগ্রাথ সসন্টাদে ঋি 

ববতেি 

[১.১.১]মহানগে এলাকায় ববতেিকৃত 

ঋি 

সকাটি  

োকায় 
 105.73 68.10 95.50 92 88 84 80 100 110 

[১.১.২] সেদশে অন্যান্য এলাকায় 

ববতেিকৃত ঋি 

সকাটি  

োকায় 
১৩ 

28.2

4 
24.31 26.50 23 20 18 16 30 35 

[১.২]সরকারর কর্ মচারীদের গৃহ 

রির্ মাণ ঋণ রিতরণ 

[১.২.১]সরকারর কর্ মচারীদের 

রিতরণকৃত গৃহ রির্ মাণ ঋণ  

ককাটি  

টাকায় 

৩ 8.38 10.51 15 14 13 12 11 17 19 

[১.৩]িারীর ক্ষর্তায়দি গৃহ রির্ মাণ 

ঋণ সহায়তা প্রোি 

[১.৩.১] রিতরকৃত ঋদণর হার % ২ - 20 25 22 20 18 16 28 32 

[১.৪] মুরিিির্ ম উপলদক্ষে রিদরা 

ইকুইটিদত গৃহ রির্ মাণ ঋণ প্রোি 

[১.৪.১] রিদরা ইকুইটিদত ঋণ রিতরণ ককাটিটাকায় ২ - -- 0.35 0.30 0.25 0.20 0.15 0.45 0.60 

[২] কদপ বাদেশদনে 

কার্ বক্রম 

বিবজোলাইদজশন, 

বনোপত্তা বনবিতেি 

ও গ্রাহকদসবাে 

মান ঊন্নয়ন 

১০ 

[২.১] অবফস ব্যবস্থাপনা 

অদোদমশন  

[২.১.১]অদোদমশনকৃত কাজ** 

 
% ৭ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

[২.২]CCTV স্থাপদির র্াধ্যদর্ 

রিরাপত্তা রিরিতকরণ 
[২.২.১]CCTV স্থাপিকৃত অরিদসর 

সংখ্যা 

সংখ্যা ৩ - - - - - - - - - 

[৩]কদপ বাদেশদনে 

আবথ বক বিবত্ত ও 

শংেলা সুদৃঢ়কেি 

৪৫ 

 
[৩.১] ঋি আোয় 

[৩.১.১]অদেবিকৃত ঋি  হদত নগে 

আোদয়ে হাে 
% ২০ 108.18 102.54 100 100 100 100 96 100 100 

[৩.১.২]সেবিকৃত ঋি হদত নগে 

আোদয়ে হাে 
% ১৫ 55.95 31.20 100 80 55 31 18 100 100 

[৩.১.৩]অথ ব ঋি ও সজলা জজ 

আোলদত মামলাবনষ্পবত্তে হাে 
% ১০ 35.18 15.00 100 72 48 15 12 100 100 

 

* ২০১৯-২০ অথ ববছদেে অজবন মাচ ব-২০২০ পর্ বণ্ত অজবদনে বিবত্তদত সামবয়ক। 

** অবফদসেঅদোদমশনসম্পন্নকাজসমূহচালু/কার্কে োো। 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 

ককৌশলগত উদ্দেশয 

(Strategic 

Objectives) 

ককৌশলগত 

উদ্দেদ্দশযর মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্যক্রম 

(Activities) 

কমযসম্পাদন সুচক 

(Performance 

Indicator) 

 

একক 

(Unit) 

কমযসম্পাদন 

সূচদ্দকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

লক্ষ্যমাত্রার মান  ২০২০-২১ 

 

অসাধারণ 

(Excelle

nt) 

অশ্লি উত্তম 

(Very 

Good) 

উত্তম 

(Good) 

চলশ্লি মান 

(Fair) 

চলশ্লিমায়নর 

শ্লনয়ে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১] দাপ্তশ্লরক কমযকায়ে 

স্বচ্ছিা িৃশ্লি ও 

জিািশ্লদশ্লি শ্লনশ্লিিকরণ 

১১ 

  [১.১] িাশ্লষযক 

কমযসম্পাদন চুশ্লি 

(এশ্লিএ) িাস্তিােন। 

[১.১.১] এশ্লিএ’র সকল ত্রৈমাশ্লসক 

প্রশ্লিয়িদন ওয়েিসাইয়ে প্রকাশ্লিি 
সংখ্যা ২ ৪ - - - - 

[১.১.২] এশ্লিএ টিয়মর মাশ্লসক সভা 

অনুশ্লিি 
সংখ্যা ১ ১২ ১১ - - - 

   [১.২] 

শুিাচার/উত্তম চচয ার 

শ্লিষয়ে অংিীজনয়দর 

সয়ে মিশ্লিশ্লনমে  

[১.২.১] মিশ্লিশ্লনমে সভা অনুশ্লিি সংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৩] অশ্লভয়র্াে 

প্রশ্লিকার িযিস্থা শ্লিষয়ে  

সসিাগ্রিীিা 

/অংিীজনয়দর 

অিশ্লিিকরণ 

[১.৩.১]অিশ্লিিকরণ সভা 

আয়োশ্লজি 
সংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৪] সসিা প্রদান 

প্রশ্লিশ্রুশ্লি শ্লিষয়ে  

সসিাগ্রিীিায়দর 

অিশ্লিিকরণ  

[১.৪.১]অিশ্লিিকরণ সভা 

আয়োশ্লজি   

         
সংখ্যা 

২ ৪ ৩ ২  - 

[১.৫] িথ্য িািােন 

িালনাোদ সংক্রান্ত ত্রৈমাশ্লসক 

প্রশ্লিয়িদন উর্ধ্য িন 

কিৃয িয়ের শ্লনকে সপ্ররণ 

    [১.৫.১]  ত্রৈমাশ্লসক প্রশ্লিয়িদন 

সপ্রশ্লরি 

        
সংখ্যা  

২ ৪ ৩    

মাঠ পর্ বাদয়ে আববশ্যক সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ ২০২০-২১ (প্রস্তাববত) 



 
 

 [২] কমযসম্পাদয়ন 

েশ্লিিীলিা আনেন ও 

সসিার মান িৃশ্লি 

৮ 

[২.১]ই-নশ্লথ্ িাস্তিােন 
[২.১.১] ই-নশ্লথ্য়ি সনাে 

শ্লনষ্পশ্লত্তকৃি  
% ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - 

[২.২] উদ্ভািনী /েুদ্র 

উন্নেন উয়দযাে 

িাস্তিােন 

[২.২.১] নূনিম একটি উদ্ভািনী 

/েুদ্র উন্নেন উয়দযাে চালুকৃি 
সংখ্যা ২ ১৫-২-২১ ১৫-৩-২১- ১৫-৪-২১ ১৫-৫-২১ - 

[২.৩] কমযচারীয়দর 

প্রশ্লিেণ প্রদান 

[২.৩.১] প্রয়িযক  কমযচাশ্লরর জনয 

প্রশ্লিেণ আয়োশ্লজি 
জনঘন্টা ২ ৪০ ৩০ ২০ ১০ - 

[২.৩.২] ১০ম সগ্রড ও িদুর্ধ্য  

প্রয়িযক কমযচারীয়ক এশ্লিএ শ্লিষয়ে  

প্রদত্ত প্রশ্লিেণ 

জনঘন্টা ১ ৫ ৪ - - - 

[২.৪] এশ্লিএ 

িাস্তিােয়ন প্রয়নাদনা 

প্রদান 

[২.৪.১] নুযনিম একটি আওিাধীন 

দপ্তর/ একজন কমযচারীয়ক এশ্লিএ 

িাস্তিােয়নর জনয প্রয়নাদনা 

প্রদানকৃি 

সংখ্যা ১ ১ - - - - 

[৩] আশ্লথ্যক ও সম্পদ 

িযিস্থািনার উন্নেন 
৬ 

 

[৩.১] িাশ্লষযক ক্রে 

িশ্লরকল্পনা িাস্তিােন 

 

[৩.১.১] ক্রে িশ্লরকল্পনা অনুর্ােী 

ক্রে সম্পাশ্লদি 
% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.২] িাশ্লষযক উন্নেন 

কমযসূশ্লচ 

(এশ্লডশ্লি)/িায়জে 

িাস্তিােন 

[৩.২.১] িাশ্লষযক উন্নেন কমযসূশ্লচ 

(এশ্লডশ্লি) /িায়জে িাস্তিাশ্লেি 
% ২ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.৩] অশ্লডে আিশ্লত্ত 

শ্লনষ্পশ্লত্ত কার্যক্রয়মর 

উন্নেন 

[৩.৩.১] অশ্লডে আিশ্লত্ত 

শ্লনষ্পশ্লত্তকৃি 
% ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ - 

[৩.৪] িালনাোদকৃি 

স্থাির ও অস্থাির 

সম্পশ্লত্তর িাশ্ললকা 

উধযিন অশ্লিয়স সপ্ররণ 

[৩.৪.১] িালনাোদকৃি স্থাির ও 

অস্থাির সম্পশ্লত্তর িাশ্ললকা উধযিন 

অশ্লিয়স সপ্রশ্লরি 

িাশ্লরখ্ ১ ১৫-১২-২০ ১৪-০১-২১ ১৫-২-২১ - - 

 



 
 

 

  



 
 

সংদর্াজনী-১ 

 

 

 

শব্দসংদ্দক্ষ্প (Acronyms) 

 

 
শ্লিএইচশ্লিএিশ্লস - িাংলায়দি িাউস শ্লিশ্লডং িাইনান্স কয়িযায়রিন 

(BHBFC) - (Bangladesh House Building Finance Corporation) 

 

শ্লিআই  - িারিরয়মন্স ইশ্লেয়কের 

(PI)  - (Performance Indicator) 

 

ডাশ্লিউশ্লিআই - ওয়েে অি িারিরয়মন্স ইশ্লেয়কের 

(WPI)  - (Weight of Performance Indicator) 

 

এসআইশ্লি - স্মল ইম্প্রুভয়মন্ট প্রয়জক্ট  

( SIP)  - (Small Improvement Project) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১১ 



 
 

 
 

 

সংদর্াজনী-২: কম বসম্পােন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকােী মন্ত্রিালয়/ববিাগ/সংস্থা এবং পবেমাপ পিবত-এে বববেি 
 

কার্ বক্রম কম বসম্পােন সূচক বববেি 
বাস্তবায়নকােী 

ইউবনে 

পবেমাপ পিবত এবং 

উপাত্তসূত্র 
সািােি মন্তব্য 

[১.১] ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগে এলাকা ও 

সেদশে অন্যান্য সপৌে এলাকা এবং সগ্রাথ 

সসন্টাদে ঋি ববতেি 

[১.১.১]মহানগদে ববতেিকৃত ঋি 
২০২০-২১ অথ ববছদে ৯৫.০০ সকাটি োকা ঋি ববতেি 

কো 

সজানাল অবফস  

ঢাকা উত্তে 
ঋি ববিাদগে প্রবতদবেন  

[১.১.২]সপৌে এলাকাও সগ্রাথ সসন্টাদে  

ববতেিকৃত ঋি 

২০২০-২১ অথ ববছদে ২৬.৫০ সকাটি োকা ঋি ববতেি 

কো। 

সজানাল অবফস  

ঢাকা উত্তে 
ঋি ববিাদগে প্রবতদবেন  

[১.২]সরকারর কর্ মচারীদের গৃহ রির্ মাণ ঋণ 

রিতরণ 

[১.২.১]সরকারর কর্ মচারীদের রিতরণকৃত গৃহ 

রির্ মাণ ঋণ  

২০২০-২১ অর্ মিছদর সরকারর কর্ মচারীদের ১৫.০০ ককাটি 

টাকা ঋণ রিতরণ করা 

সজানাল অবফস  

ঢাকা উত্তে 
ঋণ রিভাদের প্ররতদিেি  

[১.৩]িারীর ক্ষর্তায়দি গৃহ রির্ মাণ ঋণ সহায়তা 

প্রোি 

[১.৩.১] রিতরকৃত ঋদণর হার 

২০২০-২১ অর্ মিছদর িারী িিদোষ্ঠীদক ২৫ শতাংদশ 

উন্নীত করা 

সজানাল অবফস  

ঢাকা উত্তে 
ঋণ রিভাদের প্ররতদিেি  

[১.৪] মুরিিির্ ম উপলদক্ষে রিদরা ইকুইটিদত গৃহ 

রির্ মাণ ঋণ প্রোি 

[১.৪.১] রিদরা ইকুইটিদত ঋণ রিতরণ 

২০২০-২১ অথ্য িছয়র মুশ্লজিিষয উিলয়েয ০.৩৫ সকাটি 

োকা ঋণ শ্লিিরণ 
সজানাল অবফস  

ঢাকা উত্তে 
ঋণ রিভাদের প্ররতদিেি  

[২.১] অবফস ব্যবস্থাপনা 

অদোদমশন  
[২.১.১]অদোদমশনকৃত কাজ 

অবফদসে অদোদমশন সম্পন্ন কাজসমুহ ১০০% চালু  

োো। 

সজানাল অবফস  

ঢাকা উত্তে 

কবম্পউোে ও তথ্য 

ববিাদগে প্রবতদবেন 
 

[২.২]CCTV স্থাপদির র্াধ্যদর্ রিরাপত্তা 

রিরিতকরণ [২.২.১]CCTV স্থাপিকৃত অরিদসর সংখ্যা ১ টিCCTV স্থাপি করা  
সজানাল অবফস  

ঢাকা উত্তে 

আইরসটি 

(রসদের্/অপাদরশি) 

রিভাদের প্ররতদিেি 

 

[৩.১] ঋি আোয় 

[৩.১.১]অদেবিকৃত ঋি হদত নগে আোদয়ে 

হাে 

২০২০-২১ অথ ববছদে অদেবিকৃত ঋি আোদয়ে হাে 

১০০ শতাংদশ উন্নীত কো 

সজানাল অবফস  

ঢাকা উত্তে 

আোয় ববিাদগে 

প্রবতদবেন 
 

[৩.১.২] সেবিকৃত ঋি হদত নগে আোদয়ে হাে 
২০২০-২১ অথ ববছদে সেবিকৃত ঋি আোদয়ে হাে ১০০ 

শতাংদশ উন্নীত কো 

সজানাল অবফস  

ঢাকা উত্তে 

আোয় ববিাদগে 

প্রবতদবেন 
 

[৩.১.৩] অথ ব ঋি ও সজলা জজ  

     আোলদত মামলা বনষ্পবত্তে হাে 

কদপ বাদেশদনে সকল অথ বঋি ও সজলা জজ আোলদতে 

মামলা বনস্পবত্তে হাে ১০০ শতাংদশ উন্নীত কো 

সজানাল অবফস  

ঢাকা উত্তে 
আইন ববিাদগে প্রবতদবেন  
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সংদ ািিী-৩: কর্ মসম্পােিলক্ষের্াত্রাঅিমদিরদক্ষদত্রর্াঠপ মাদয়রঅন্যান্যকা মালদয়ররিকটসুরিরে মষ্টচারহোাঃ 

প্ররতষ্ঠাদির িার্ সংরিষ্ট কা মক্রর্ কর্ মসম্পােি সূচক উক্ত প্ররতষ্ঠাদির রিকট চারহো/প্রতোশা চারহো/প্রতোশার ক ৌরক্তকতা 

প্রতোশা পূরণ িা হদল সম্ভাব্য 

প্রভাি 

১। ঋি ববিাগ, সেে েফতে ঋি ববতেি ও মঞ্জুেী োদগ বে বনি বােি 
র্থা সমদয় ঋি মঞ্জুেী ও ববতেদিে জন্য 

োদগ বে বনি বােি কো 

ঋি মঞ্জুে ও ববতেদিে বাদজে 

বোে ঋি ববিাগ, সেে েফতে 

কর্তবক বনয়বন্ত্রত 

পর্ বাপ্ত বাদজে বোে না হদল 

ঋি ববতেি ব্যাহত হদব। 

২। বহসাব ও অথ ব ববিাগ, সেে 

েফতে 

তহববল তহববল সেবোহ ঋি ববতেদিে জন্য র্থা সমদয় তহববল 

সেবোহ কো 

তহববল ব্যবস্থাপনা বহসাব ও 

অথ ব ববিাগ, সেে েফতে কর্তবক 

বনয়বন্ত্রত। 

সময় মত তহববল সেবোহ না 

হদল ঋি ববতেি ব্যাহত হদব। 

৩। প্রশাসন ববিাগ, সেে 

েফতে 

োপ্তবেক কাদজে জন্য 

সলাকবল সেবোহ। মানব 

সম্পদেে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা। 

কম বকতবা/ কম বচােী পোয়ন র্থাসমদয় অবফদসে সাংগঠবনক সলাকবল 

কাঠাদমা অনুর্ায়ী ও চাবহো মাবফক 

সলাকবল সেবোহ কো। 

কম বচােী বনদয়াগ ও পোয়ন 

প্রশাসন ববিাগ, সেে েফতে 

কর্তবক বনয়বন্ত্রত। 

প্রদয়াজনীয় সলাকবল ঘােবতে 

কােদি সাবব বক কার্ বক্রম ব্যহত 

হদব। 

৪। কবম্পউোে ও তথ্য ববিাগ, 

সেে েফতে 

সলান ম্যাদনজদমন্ট ও 

অবফস অদোদমশনসহ 

বিবজোলাইদজশন 

িাোদবইজ সংেক্ষ্ি এবং 

কবম্পউোে ও সেকদনালবজ 

সেবোহ 

র্থা সমদয় ঋি বহসাবায়ন এবং 

অদোদমশদনে জন্য প্রদয়াজনীয় 

কবম্পউোে সেবোহ 

কবম্পউোে সংক্রান্ত র্াবতীয় 

কার্ বাবে কবম্পউোে ও তথ্য 

ববিাগ, সেে েফতে কর্তবক 

বনয়বন্ত্রত। 

র্থা সমদয় প্রতযাশা পূেি না 

হদল ঋি বহসাব সুষ্ঠু িাদব 

সংেক্ষ্ি হদব না এবং অবফস 

অদোদমশদন ব্যাহত হদব। 

5| Dc‡Rjv/‡Rjv wbeÜb 

Kvh©vjq 

GbBwm cÖ`vb,  

`wjjcÎ hvPvBKiY I 

†i‡nb `wjj wbeÜb 

GbBwm cÖ`vbK…Z, `wjj 

hvPvBK…Z Ges †i‡nb 

m¤úvw`Z 

`ªæZ I wbfz©jGbBwm cÖ`vb,`wjjcÎvw`i 

hvPvB I †i‡nb m¤úv`b Kiv 

GbBwm cÖ`vb, `wjjc‡Îi 

hvPvB I †i‡nb m¤úv`b 

wbeÜb Kvh©vj‡qi 

GLwZqvif~³ 

mgqgZ hvPvB I †i‡nb 

wbeÜb bv n‡j FY weZiY 

e¨vnZ n‡e|  

6| A_© FY I †Rjv RR 

Av`vjZ 

A_© FY I †Rjv RR 

Av`vj‡Zi gvgjv 

wb®úwËKiY 

A_© FY I †Rjv RR 

Av`vj‡Zi gvgjv 

wb¯úwËK…Z 

¯í̂Zg/b~¨bZg mg‡q gvgjv 

wb®úwËKiY 

`v‡qiK…Z gvgjv wb®úwËKiY 

Av`vj‡Zi GLwZqvifz³ 

gvgjv wb®úwË‡Z wej¤̂ n‡j 

FY Av`vq e¨vnZ n‡e|  

7| †mvbvjx e¨vsK wj. FY wnme nvjbvMv` I 

wnmve mgvwßKiY 

FY wnmve nvjbvMv` I 

wnmve mgvßK…Z 

e¨vsK n‡Z h_vmg‡q MÖnxZv KZ©„K 

Rgvi wnmve  †g‡gvmn ‡cÖiY Kiv 

gvVch©v‡qi FY weZiY I 

Av`vq msµvšÍ wnmve †mvbvjx 

e¨vsK wj. G cwiPvwjZ nq 

mgqgZ FY weZiY I 

Av`vq msµvšÍ Z_¨ bv †c‡j 

FY MÖnxZv‡`i Avw_©K 

weeiYx Z_v kvLvi wnmve 

mgvwß e¨vnZ n‡e 
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