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এবাং 
 

মহোব্যবস্থো্ক (পূব পোঞ্চল) 

বোাংলোনেশ হোউস বববডাং ফোইনোন্স কন্ পোনরশন (ববএইচববএফবস) 
- এর মনে 

 

বোবষ পক কম পসম্পোেন চুবি 
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:  ৩ 

কম পসম্পোেননর সোবব পক বচত্র 

 

:  ৪ 

জসকশন ১ : রূ্কল্প (Vision), অবিলক্ষ্য (Mission), 

জকৌশলগত উনেশ্যসমূহ এবাং কোর্ পোববল 

৫ 

জসকশন ২ : বববিন্ন কোর্ পক্রনমর চূড়োন্ত ফলোফল/প্রিোব 

(Outcome/Impact) 

৬ 

জসকশন ৩ : জকৌশলগত উনেশ্য, অগ্রোবিকোর, কোর্ পক্রম, কম পসম্পোেন 

সূচক এবাং লক্ষ্যমোত্রোসমূহ 

৭ 

সাংনর্ো নী ১ : শব্দসাংনক্ষ্্ (Acronyms) ১১ 

সাংনর্ো নী ২ : কম পসম্পোেন সূচকসমূহ, বোস্তবোয়নকোরী কোর্ পোলয় সমূহ 
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সাংনর্ো নী ৩ : কম পসম্পোেন লক্ষ্যমোত্রো অ পননর জক্ষ্নত্র মোঠ ্র্ পোনয়র 

অন্যোন্য কোর্ পোলনয়র বনকট সুবনবের্ষ্প চোবহেো 

  

১৩ 

 
 



 

উ্ক্রমবিকো (Preamble) 

 

বোাংলোনেশ হোউস বববডাং ফোইনোন্স কন্ পোনরশন এর প্রোবতষ্ঠোবনক েক্ষ্তো বৃবদ্ধ, স্বচ্ছতো ও  বোববেবহতো জ োরেোর করো, সুশোসন 

সাংহতকরি এবাং সম্পনের র্থোর্থ ব্যবহোর এবাং মোেনম রূ্কল্প ২০২১, জটকসই উন্নয়ন অবির্ষ্ (SDG), সপ্তম/অর্ষ্ম ্ঞ্চ 

বোবষ পক ্বরকল্পনো, মন্ত্রিোলয়/ববিোগ কর্তপক প্রিীত নীবতমোলো, সরকোনরর জকৌশলগত ও সমনয় সমনয় জ োবষত কম পসূবচ র্থোর্থ 

বোস্তবোয়ননর মোেনম সবোর  ন্য আবোসন বনবিতকরনির লনক্ষ্য- 
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বোাংলোনেশ হোউস বববডাং ফোইনোন্স কন্ পোনরশন (ববএইচববএফবস) 

জ োনোল অবফস বসনলট 

 

 

এবাং 
 

মহোব্যবস্থো্ক (পূব পোঞ্চল) 

বোাংলোনেশ হোউস বববডাং ফোইনোন্স কন্ পোনরশন (ববএইচববএফবস) 
- এর মনে 

 

২০২০ সোনলর জুন মোনসর 25 তোবরনে এই বোবষ পক কম পসম্পোেন চুবি স্বোক্ষ্বরত হল। 

 

 

এই চুবিনত স্বোক্ষ্রকোরী উিয়্ক্ষ্ বনম্নবলবেত ববষয়সমূনহ সম্মত হনলন : 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

বোাংলোনেশ হোউস বববডাং ফোইনোন্স কন্ পোনরশন (ববএইচববএফবস) এর কম পসম্পোেননর সোবব পক বচত্র 

(Overview of the Performance of the Bangladesh House Building Finance 

Corporation (BHBFC) 

 

সোম্প্রবতক  অ পন, চযোনলঞ্জ এবাং িববষ্যৎ ্বরকল্পনো 

 

● সোম্প্রবতক বছরসমূনহর (৩ বছর) প্রিোন অ পনসমূহ 

 

জ োনোল অবফস বসনলট ববগত ০৩ (বতন) বছনর 29.28 জকোটি টোকো ঋি মঞ্জুরী এবাং 27.8 জকোটি টোকো ববতরি কনরনছ। ঋি 

ববতরনির ্োশো্োবশ ববগত ০৩ (বতন) বছনর 25.32 জকোটি টোকো ঋি আেোয় করো সম্ভব হনয়নছ। ২০১৭-২০১৮ অথ পবছনর 

জেবিকৃত ঋি আেোনয়র ্ বরমোি বছল 0.088 জকোটি টোকো। ২০১৯-২০২০ অথ পবছনর জেবিকৃত ঋি ববতরনির ্ বরমোি েোবড়নয়নছ 

0.52 জকোটি টোকো। ২০১৭-২০১৮ অথ পবছনরর শুরুনত মোমলোর সাংখ্যো বছল 4টি। ২০১৯-২০২০ অথ পবছর জশনষ মোমলোর সাংখ্যো 

েোবড়নয়নছ 1টি। ববগত ০৩ (বতন) বছনর জ োনোল অবফস বসনলট  2.28 জকোটি টোকো করপূব প মুনোফো  অ পন কনরনছ । 

 

● সমস্যো এবাং চযোনলঞ্জসমূহ   

তহববল স্বল্পতো কন্ পোনরশননর অন্যতম সমস্যো। ঋনির ব্যো্ক চোবহেোর বব্রীনত তহববনলর জর্োগোন সীবমত হওয়োয় ঋি প্রেোন 

কোর্ পক্রম ব্যোহৃত হনচ্ছ। চোবহেো এবাং জর্োগোননর মনে ব্যো্ক ্োথ পকয থোকোয় নতুন প্রকল্প গ্রহি করনত সমস্যো হনচ্ছ। অবফস 

ব্যবস্থো্নোয় আধুবনক প্রযুবির প্রনয়োগ এবাং র্থোর্থ প্রযুবি জ্ঞোন সম্পন্ন েক্ষ্  নবল গনড় জতোলো কন্ পোনরশননর একটি চযোনলঞ্জ।  

 

● িববষ্যৎ ্বরকল্পনো 

জ োনোল অবফস বসনলট এর ঋনির বস্থবত বৃবদ্ধ করো, সোবব পক কোর্ পক্রমনক আনরো গবতশীল করো, গ্রোমীি এলোকোয় বহুতল বববশর্ষ্ 

জছোট/স্বল্পোয়তননর আবোসন ইউবনট ততরীনত ঋি সহোয়তো প্রেোন, আওতোিীন অবফসসমূনহর কোর্ পক্রম অনটোনমশন ও অনলোইন 

বিবিক করো।  

 

২০২০-২০২১ অথ পবছনরর সম্ভোব্য প্রিোন অ পনসমূহ 

● সরকোবর সহোয়তোয় তহববল স্বল্পতো জমোকোনবলো করোর মোেনম ১৩.৫০ জকোটি টোকো ঋি ববতরনির লক্ষ্যমোত্রো অ পন।  

● ঋনির বস্থবত এবাং আেোয় হোর বৃবদ্ধকরি, জেবিকৃত ঋনির ্বরমোি ও হোর হ্রোসকরি, মোমলো-জমোকেমো ও অবিট আ্বি 

বনষ্পবি ; 

● তথ্য প্রযুবি ও অন্যোন্য ববষনয় প্রবশক্ষ্ি গ্রহি ; 

● গ্রোমীি আবোবসক প্রকনল্পর মোেনম  উ্ন লো ও জগ্রোথ জসন্টোনর ্ল্লী আবোসন প্রকল্প বোস্তবোয়ন করো। 

● পূব পবতী অথ পবছনরর জচনয় আনয়র ্বরমোি বৃবদ্ধ। 

 

*২০১৯-২০ অথ পবছনরর উ্স্থোব্ত তথ্যোবে মোচ প-২০২০ ্র্ পন্ত অ পননর বিবিনত সোমবয়ক। 

  



 

জসকশন - ১ 

রূ্কল্প (Vision), অবিলক্ষ্য (Mission), জকৌশলগত উনেশ্যসমূহ 

( Strategic Objectives) এবাং কোর্ পোববল ( Functions) 

 

 ১.১   রূ্কল্প : 

বনম্ন, বনম্নমেববি ও মেববি মোনুনষর আবোবসক সমস্যো সমোিোননর মোেনম  ীবন মোন ঊন্নয়ন। 

 

 ১.২   অবিলক্ষ্য : 

 বনম্ন, বনম্নমেববি ও মেববি মোনুনষর আবোবসক সমস্যো সমোিোন কনল্প আবথ পক সহোয়তো প্রেোন । 

 

১.৩   জকৌশলগত উনেশ্যসমূহ : 

     ১.৩.১   েফতর/ সাংস্থোর জকৌশলগত উনেশ্যসমূহ 

১. গৃহ বনম পোি ঋি প্রেোননর মোেনম আবোসন সমস্যো সমোিোন; 

২.  কন্ পোনরশননর কোর্ পক্রম বিব টোলোইন শন, বনরো্িো বনবিতকরি ও 

গ্রোহকনসবোর মোন ঊন্নয়ন ; 

৩. কন্ পোনরশননর আবথ পক বিবি ও শাংেলো সুদৃঢ়করি। 

 

১.৩.২   আববশ্যক জকৌশলগত উনেশ্যসমূহ 

১. েোপ্তবরক কম পকোনে স্বচ্ছতো বৃবদ্ধ ও  বোববেবহতো বনবিতকরি; 

২. কম পসম্পোেনন গবতশীলতো আনয়ন ও জসবোর মোন বৃবদ্ধ; 

৩. আবথ পক ও সম্পে ব্যবস্থো্নোর উন্নয়ন। 

 

১.৪   কোর্ পোববল : 

১. আবোবসক সমস্যো সমোিোননর বনবমি গৃহ বনম পোি ঋি প্রেোন: 

২. চুবি অনুর্োয়ী ঋি আেোয়; 

৩. ই-নবথ বোস্তবোয়ন, শোেো অনটোনমশন ও আধুবনক প্রযুবির প্রনয়োগ তথো বিব টোলোইন শন; 

৪. ঋি প্রেোননর বনবমি গৃহীত মট পনগ  েবলনলর সঠিকতো বনি পনয় ভূবম জরকি প ও েবলল্ত্র র্োচোই-বোচোইকরি; 

৫. ঋি আেোয় ও অন্যোন্য ববষনয় চলমোন মোমলো বনষ্পবিনত প্রনয়ো নীয় ্েনক্ষ্্ গ্রহি; 

৬. সের েফতনরর বসদ্ধোন্ত/বননে পশনো সমূহ র্থোসমনয় বোস্তবোয়ন বনবিত করি। 
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বববিন্ন কোর্ পক্রনমর চূড়োন্ত ফলোফল/প্রিোব (Outcome/Impact) 

 

চূড়োন্ত ফলোফল/ প্রিোব 

(Outcome/ 

Impact) 

কম পসম্পোেন সূচকসমূহ 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত অ পন 

২০১৮-১৯ 

প্রকৃত অ পন 

২০১৯-২০* 

লক্ষ্যমোত্রো 

২০২০-২১ 

প্রনক্ষ্্ন বনি পোবরত লক্ষ্যমোত্রো 

অ পননর জক্ষ্নত্র 

জর্ৌথিোনব েোবয়ত্বপ্রোপ্ত 

মন্ত্রিোলয়/ববিোগ/সাংস্থোস

মূনহর নোম 

উ্োিসূত্র 

(Source of 

Data) 
২০২১-২২ 

২০২২-

২৩ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

[১] বনম্ন, বনম্নমেববি ও 

মেববি জেবির আবোবসক 

সমস্যোর সমোিোন 

[১.১] বনবম পত আবোবসক 

ইউবননটর সাংখ্যো বৃবদ্ধর 

হোর 

% 72 -56 50 30 40 

ববএইচববএফবস সের 

েফতর, ঋি ববিোগ এবাং 

সাংবির্ষ্ মোঠ কোর্ পোলয় 

সাংবির্ষ্ মোঠ কোর্ পোলনয়র  

মোবসক, তত্রমোবসক ও 

বোবষ পক প্রবতনবেন এবাং 

সের েফতর, ঋি ববিোনগ  

প্রমোিক বহসোনব রবক্ষ্ত 

কোগ ্ত্র। 

[২] ঋনির মোন উন্নয়ন 
[২.১] জেিীকৃত ঋি হনত 

নগে আেোনয়র হোর 
% 18 73 100 100 100 

ববএইচববএফবস সের 

েফর আেোয় ববিোগ এবাং 

সাংবির্ষ্ মোঠ কোর্ পোলয় 

সাংবির্ষ্ মোঠ কোর্ পোলনয়র 

মোবসক, তত্রমোবসক ও 

বোবষ পক প্রবতনবেন এবাং 

সের েফতর আেোয় 

ববিোনগ প্রমোিক বহসোনব 

রবক্ষ্ত কোগ ্ত্র। 

 

* ২০১৯-২০ অথ পবছনরর অ পন মোচ প-২০২০ ্র্ পন্ত অ পননর বিবিনত সোমবয়ক  



 

জসকশন-৩ 

জকৌশলগত উনেশ্য, অগ্রোবিকোর, কোর্ পক্রম, কম পসম্পোেন সূচক এবাং লক্ষ্যমোত্রোসমূহ 

জকৌশলগত 

উনেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌশলগত  

উনেনশ্যর মোন 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কোর্ পক্রম 

(Activities) 

কম পসম্পোেন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম প- 

সম্পোেন 

সূচনকর মোন 

(Weight 

of PI) 

প্রকৃত অ পন 

লক্ষ্যমোত্রো/বনি পোয়ক ২০২০-২০২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-

2021) 

প্রনক্ষ্্ি 

(Projection) 

২০২১-২২ 

প্রনক্ষ্্ি 

 

(Projection) 

২০২২-২৩  

২০১৮- 

১৯ 

২০১৯- 

২০* 

অসোিোরি 

(Excellent) 

অবত উিম 

(Very 

Good) 

উিম 

(Good) 

 

চলবত মোন 

(Fair) 

 

চলবত মোননর 

বননম্ন 

(Poor) 

 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

েপ্তর/সাংস্থোর জকৌশলগত উনেশ্যসমূহ 

[১] গৃহ বনম পোি 

ঋি প্রেোননর 

মোেনম আবোসন 

সমস্যো সমোিোন 

২০ 

[১.১] ঢোকো ও 

চট্টগ্রোম মহোনগর 

এলোকো ও জেনশর 

অন্যোন্য জ্ৌর 

এলোকো এবাং জগ্রোথ 

জসন্টোনর ঋি ববতরি 

[১.১.১] মহোনগর 

এলোকোয় ববতরিকৃত 

ঋি 

জকোটি  

টোকোয় 
 0 0 0     0 0 

[১.১.২] জেনশর 

অন্যোন্য এলোকোয় 

ববতরিকৃত ঋি 

জকোটি  

টোকোয় 
১৩ 7.68 9.39 13.50 12.50 12 11.50 11.00 15 17 

[১.২] সরকোবর 

কম পচোরীনের গৃহ 

বনম পোি ঋি ববতরি 

[১.২.১]  সরকোবর 

কম পচোরীনের 

ববতরিকৃত গৃহ বনম পোি 

ঋি  

জকোটি  

টোকোয় 
৩ - - - - - - - - - 

[১.৩] নোরীর 

ক্ষ্মতোয়নন গৃহ 

বনম পোি ঋি সহোয়তো 

প্রেোন 

[১.৩.১] ববতরকৃত 

ঋনির হোর 
% ২ - 35 25 23 21 18 16 28 30 

[১.৪] মুব ববষ প 

উ্লনক্ষ্য ব নরো 

ইকুইটিনত গৃহ 

বনম পোি ঋি প্রেোন 

[১.৪.১] ব নরো 

ইকুইটিনত ঋি ববতরি 
জকোটি টোকোয় ২ - - 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50 1.20 1.50 

[২] কন্ পোনরশননর 

কোর্ পক্রম 

বিব টোলোইন শন, 

বনরো্িো বনবিতরি  

ও গ্রোহকনসবোর 

মোন ঊন্নয়ন 

১০ 

[২.১] অবফস 

ব্যবস্থো্নো 

      অনটোনমশন  

[২.১.১] 

অনটোনমশনকৃত 

কো ** 

 

% ৭ 100 100 100 95 90 85 80 100 100 

[২.২] CCTV 

স্থো্ননর মোেনম 

বনরো্িো 

বনবিতকরি 

[২.২.১] CCTV 

স্থো্নকৃত অবফনসর 

সাংখ্যো 

সাংখ্যো ৩ - 2 - - - - - - - 

[৩] 

কন্ পোনরশননর আবথ পক 

বিবি ও শাংেলো 

সুদৃঢ়করি 

৪৫ 

 
[৩.১] ঋি আেোয় 

[৩.১.১] অনেবিকৃত 

ঋি  হনত নগে 

আেোনয়র হোর 

% ২০ 110 91 100 92 87 80 72 100 100 

[৩.১.২] জেবিকৃত ঋি 

হনত নগে আেোনয়র 

হোর 

% ১৫ 18 73 100 90 82 73 62 100 100 

[৩.১.৩] অথ প ঋি ও 

জ লো    আেোলনত  

মোমলো বনষ্পবির হোর 

% ১০ 33 0 100 90 80 70 60 100 100 

* ২০১৯-২০ অথ পবছনরর অ পন মোচ প-২০২০ ্র্ পণ্ত অ পননর বিবিনত সোমবয়ক। ** অবফনসর অনটোনমশনসম্পন্ন কো সমূহ চোলু/কোর্কর রোেো। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

কলোম-১ কলোম-২ কলোম-৩ কলোম-৪ কলোম-৫ কলোম-৬ 

জকৌশলগত উনেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌশলগত 

উনেনশ্যর মোন 

(Weight 

of 

Strategic 

Objectiv

es) 

কোর্ পক্রম 

(Activities) 

কম পসম্পোেন সুচক 

(Performance 

Indicator) 

 

একক 

(Unit) 

কম পসম্পোেন সূচনকর 

মোন 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicator) 

লক্ষ্যমোত্রোর মোন  ২০২০-২১ 

 

অসোিোরি 

(Excellent) 

অবত 

উিম 

(Very 

Good) 

উিম 

(Goo

d) 

চলবত মোন 

(Fair) 

চলবতমোননর 

বননম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১] েোপ্তবরক কম পকোনে 

স্বচ্ছতো বৃবদ্ধ ও 

 বোববেবহ বনবিতকরি 

১১ 

  [১.১] বোবষ পক কম পসম্পোেন চুবি 

(এব্এ) বোস্তবোয়ন। 

[১.১.১] এব্এ’র সকল তত্রমোবসক 

প্রবতনবেন ওনয়বসোইনট প্রকোবশত 
সাংখ্যো ২ ৪ - - - - 

[১.১.২] এব্এ টিনমর মোবসক 

সিো অনুবষ্ঠত 
সাংখ্যো ১ ১২ ১১ - - - 

   [১.২] শুদ্ধোচোর/উিম চচ পোর ববষনয় 

অাংশী ননের সনে মতবববনময়  
[১.২.১] মতবববনময় সিো অনুবষ্ঠত সাংখ্যো ২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৩] অবিনর্োগ প্রবতকোর ব্যবস্থো 

ববষনয়  জসবোগ্রহীতো /অাংশী ননের 

অববহতকরি 

[১.৩.১]অববহতকরি সিো 

আনয়োব ত 
সাংখ্যো ২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৪] জসবো প্রেোন প্রবতশ্রুবত ববষনয়  

জসবোগ্রহীতোনের অববহতকরি  

[১.৪.১]অববহতকরি সিো 

আনয়োব ত   
         সাংখ্যো ২ ৪ ৩ ২  - 

[১.৫] তথ্য বোতোয়ন হোলনোগোে 

সাংক্রোন্ত তত্রমোবসক প্রবতনবেন উর্ধ্পতন 

কর্তপ্ নক্ষ্র বনকট জপ্ররি 

    [১.৫.১]  তত্রমোবসক প্রবতনবেন 

জপ্রবরত 
        সাংখ্যো  ২ ৪ ৩    

 [২] কম পসম্পোেনন 

গবতশীলতো আনয়ন ও 

জসবোর মোন বৃবদ্ধ 

৮ 

[২.১]ই-নবথ বোস্তবোয়ন 
[২.১.১] ই-নবথনত জনোট 

বনষ্পবিকৃত  
% ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - 

[২.২] উদ্ভোবনী /ক্ষুদ্র উন্নয়ন উনযোগ 

বোস্তবোয়ন 

[২.২.১] নূনতম একটি উদ্ভোবনী 

/ক্ষুদ্র উন্নয়ন উনযোগ চোলুকৃত 
সাংখ্যো ২ ১৫-২-২১ 

১৫-৩-

২১- 
১৫-৪-২১ ১৫-৫-২১ - 

[২.৩] কম পচোরীনের প্রবশক্ষ্ি প্রেোন 

[২.৩.১] প্রনতযক  কম পচোবরর  ন্য 

প্রবশক্ষ্ি আনয়োব ত 
 ন ন্টো ২ ৪০ ৩০ ২০ ১০ - 

[২.৩.২] ১০ম জগ্রি ও তদুর্ধ্প 

প্রনতযক কম পচোরীনক এব্এ ববষনয়  

প্রেি প্রবশক্ষ্ি 

 ন ন্টো ১ ৫ ৪ - - - 

[২.৪] এব্এ বোস্তবোয়নন প্রননোেনো 

প্রেোন 

[২.৪.১] নুযনতম একটি 

আওতোিীন েপ্তর/ এক ন 

কম পচোরীনক এব্এ বোস্তবোয়ননর 

 ন্য প্রননোেনো প্রেোনকৃত 

সাংখ্যো ১ ১ - - - - 

[৩] আবথ পক ও সম্পে 

ব্যবস্থো্নোর উন্নয়ন 
৬ 

 

[৩.১] বোবষ পক ক্রয় ্বরকল্পনো 

বোস্তবোয়ন 

 

[৩.১.১] ক্রয় ্বরকল্পনো অনুর্োয়ী 

ক্রয় সম্পোবেত 
% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.২] বোবষ পক উন্নয়ন কম পসূবচ 

(এবিব্)/বোন ট বোস্তবোয়ন 

[৩.২.১] বোবষ পক উন্নয়ন কম পসূবচ 

(এবিব্) /বোন ট বোস্তবোবয়ত 
% ২ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.৩] অবিট আ্বি বনষ্পবি 

কোর্ পক্রনমর উন্নয়ন 

[৩.৩.১] অবিট আ্বি 

বনষ্পবিকৃত 
% ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ - 

[৩.৪] হোলনোগোেকৃত স্থোবর ও 

অস্থোবর সম্পবির তোবলকো উি পতন 

অবফনস জপ্ররি 

[৩.৪.১] হোলনোগোেকৃত স্থোবর ও 

অস্থোবর সম্পবির তোবলকো উি পতন 

অবফনস জপ্রবরত 

তোবরে ১ ১৫-১২-২০ 
১৪-০১-

২১ 
১৫-২-২১ - - 

 

 

 

 

 

 

মোঠ ্র্ পোনয়র আববশ্যক জকৌশলগত উনেশ্যসমূহ ২০২০-২১ (প্রস্তোববত) 



 

  



 

 

সাংনর্ো নী-১ 

 

শব্দসংক্ষেপ (Acronyms) 

 

 
বিএইচবিএফবি - িাাংলাদেশ হাউি বিবডাং ফাইনান্স কদ্পাদেশন 

(BHBFC) - (Bangladesh House Building Finance Corporation) 

 

ব্আই  - ্ােফেদেন্স ইবিদকটে 

(PI)  - (Performance Indicator) 

 

ডাবিউব্আই - ওদেট অি ্ােফেদেন্স ইবিদকটে 

(WPI)  - (Weight of Performance Indicator) 

 

এিআইব্ - স্মল ইম্প্রুভদেন্ট প্রদেক্ট  

( SIP)  - (Small Improvement Project) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

সাংনর্ো নী-২: কম পসম্পোেন সূচকসমূহ, বোস্তবোয়নকোরী মন্ত্রিোলয়/ববিোগ/সাংস্থো এবাং ্বরমো্ ্দ্ধবত-এর বববরি 
 

কোর্ পক্রম কম পসম্পোেন সূচক বববরি বোস্তবোয়নকোরী ইউবনট 
্বরমো্ ্দ্ধবত এবাং 

উ্োিসূত্র 
সোিোরি মন্তব্য 

[১.১] ঢোকো ও চট্টগ্রোম মহোনগর এলোকো 

ও জেনশর অন্যোন্য জ্ৌর এলোকো এবাং 

জগ্রোথ জসন্টোনর    ঋি ববতরি 

[১.১.১] মহোনগনর 

ববতরিকৃত ঋি 
--    

[১.১.২] জ্ৌর এলোকো ও 

জগ্রোথ জসন্টোনর  ববতরিকৃত 

ঋি 

২০২০-২১ অথ পবছনর 13.50 জকোটি টোকো 

ঋি ববতরি করো। 
জ োনোল অবফস বসনলট 

ঋি ববিোনগর 

প্রবতনবেন 
 

[১.২] সরকোবর কম পচোরীনের গৃহ বনম পোি 

ঋি ববতরি 

[১.২.১]  সরকোবর 

কম পচোরীনের ববতরিকৃত গৃহ 

বনম পোি ঋি  

২০২০-২১ অথ পবছনর সরকোবর কম পচোরীনের 

0.00 জকোটি টোকো ঋি ববতরি করো 
জ োনোল অবফস বসনলট 

ঋি ববিোনগর 

প্রবতনবেন 
 

[১.৩] নোরীর ক্ষ্মতোয়নন গৃহ বনম পোি ঋি 

সহোয়তো প্রেোন 

[১.৩.১] ববতরকৃত ঋনির 

হোর 

২০২০-২১ অথ পবছনর নোরী  ননগোষ্ঠীনক 

25 শতোাংনশ উন্নীত করো  
জ োনোল অবফস বসনলট 

ঋি ববিোনগর 

প্রবতনবেন 
 

[১.৪] মুব ববষ প উ্লনক্ষ্য ব নরো 

ইকুইটিনত গৃহ বনম পোি ঋি প্রেোন 

[১.৪.১] ব নরো ইকুইটিনত 

ঋি ববতরি 

২০২০-২১ অথ প বছনর মুব ববষ প উ্লনক্ষ্য 

0.90 জকোটি টোকো ঋি ববতরি 
জ োনোল অবফস বসনলট 

ঋি ববিোনগর 

প্রবতনবেন 
 

[২.১] অবফস ব্যবস্থো্নো 

    অনটোনমশন  

[২.১.১] অনটোনমশনকৃত 

কো  

অবফনসর অনটোনমশন সম্পন্ন কো সমুহ 

১০০% চোলু  রোেো। 
জ োনোল অবফস বসনলট 

কবম্পউটোর ও তথ্য 

ববিোনগর প্রবতনবেন 
 

[২.২] CCTV স্থো্ননর মোেনম 

বনরো্িো বনবিতকরি 

[২.২.১] CCTV 

স্থো্নকৃত অবফনসর সাংখ্যো 
1 টি CCTV স্থো্ন করো  জ োনোল অবফস বসনলট 

আইবসটি 

(বসনেম/অ্োনরশন) 

ববিোনগর প্রবতনবেন 

 

[৩.১] ঋি আেোয় 

[৩.১.১] অনেবিকৃত ঋি 

হনত নগে আেোনয়র হোর 

২০২০-২১ অথ পবছনর অনেবিকৃত ঋি 

আেোনয়র হোর ১০০ শতোাংনশ উন্নীত করো 
জ োনোল অবফস বসনলট 

আেোয় ববিোনগর 

প্রবতনবেন 
 

[৩.১.২] জেবিকৃত ঋি হনত 

নগে আেোনয়র হোর 

২০২০-২১ অথ পবছনর জেবিকৃত ঋি 

আেোনয়র হোর ১০০ শতোাংনশ উন্নীত করো 
জ োনোল অবফস বসনলট 

আেোয় ববিোনগর 

প্রবতনবেন 
 

[৩.১.৩] অথ প ঋি ও জ লো 

    

     আেোলনত মোমলো 

বনষ্পবির হোর 

কন্ পোনরশননর সকল অথ পঋি ও জ লো 

   আেোলনতর মোমলো বনস্পবির হোর 

১০০ শতোাংনশ উন্নীত করো 

জ োনোল অবফস বসনলট 
আইন ববিোনগর 

প্রবতনবেন 
 

 

 

 

  



 

সাংনর্ো নী-৩:  

কম পসম্পোেন লক্ষ্যমোত্রো অ পননর জক্ষ্নত্র মোঠ ্র্ পোনয়র অন্যোন্য কোর্ পোলনয়র বনকট সুবনবে পর্ষ্ চোবহেোাঃ   

প্রবতষ্ঠোননর নোম সাংবির্ষ্ কোর্ পক্রম কম পসম্পোেন সূচক 
উি প্রবতষ্ঠোননর বনকট 

চোবহেো/প্রতযোশো 

চোবহেো/ 

প্রতযোশোর জর্ৌবিকতো 

প্রতযোশো পূরি নো হনল সম্ভোব্য 

প্রিোব 

১। ঋি ববিোগ, সের েফতর ঋি ববতরি ও মঞ্জুরী টোনগ পট বনি পোরি 

র্থো সমনয় ঋি মঞ্জুরী ও 

ববতরনির  ন্য টোনগ পট 

বনি পোরি করো 

ঋি মঞ্জুর ও ববতরনির বোন ট 

বরোে ঋি ববিোগ, সের 

েফতর কর্তপক বনয়বন্ত্রত 

্র্ পোপ্ত বোন ট বরোে নো হনল 

ঋি ববতরি ব্যোহত হনব। 

২। বহসোব ও অথ প ববিোগ, সের 

েফতর 

তহববল তহববল সরবরোহ ঋি ববতরনির  ন্য র্থো 

সমনয় তহববল সরবরোহ করো 

তহববল ব্যবস্থো্নো বহসোব ও 

অথ প ববিোগ, সের েফতর 

কর্তপক বনয়বন্ত্রত। 

সময় মত তহববল সরবরোহ নো 

হনল ঋি ববতরি ব্যোহত হনব। 

৩। প্রশোসন ববিোগ, সের 

েফতর 

েোপ্তবরক কোন র  ন্য জলোকবল 

সরবরোহ। মোনব সম্পনের সুষু্ঠ 

ব্যবস্থো্নো। 

কম পকতপো/ কম পচোরী ্েোয়ন র্থোসমনয় অবফনসর 

সোাংগঠবনক জলোকবল 

কোঠোনমো অনুর্োয়ী ও চোবহেো 

মোবফক জলোকবল সরবরোহ 

করো। 

কম পচোরী বননয়োগ ও ্েোয়ন 

প্রশোসন ববিোগ, সের েফতর 

কর্তপক বনয়বন্ত্রত। 

প্রনয়ো নীয় জলোকবল  োটবতর 

কোরনি সোবব পক কোর্ পক্রম ব্যহত 

হনব। 

৪। কবম্পউটোর ও তথ্য ববিোগ, 

সের েফতর 

জলোন ম্যোনন নমন্ট ও অবফস 

অনটোনমশনসহ বিব টোলোইন শন 

িোটোনবই  সাংরক্ষ্ি এবাং কবম্পউটোর 

ও জটকননোলব  সরবরোহ 

র্থো সমনয় ঋি বহসোবোয়ন 

এবাং অনটোনমশননর  ন্য 

প্রনয়ো নীয় কবম্পউটোর 

সরবরোহ 

কবম্পউটোর সাংক্রোন্ত র্োবতীয় 

কোর্ পোবে কবম্পউটোর ও তথ্য 

ববিোগ, সের েফতর কর্তপক 

বনয়বন্ত্রত। 

র্থো সমনয় প্রতযোশো পূরি নো 

হনল ঋি বহসোব সুষু্ঠ িোনব 

সাংরক্ষ্ি হনব নো এবাং অবফস 

অনটোনমশনন ব্যোহত হনব। 

৫। উ্ন লো/ জ লো বনবন্ধন 

কোর্ পোলয় 

এনইবস প্রেোন,  েবলল্ত্র 

র্োচোইকরি ও জরনহন েবলল বনবন্ধন 

এনইবস প্রেোনকৃত, েবলল র্োচোইকৃত 

এবাং জরনহন সম্পোবেত 

দ্রম্নত ও বনর্ভ পলএনইবস 

প্রেোন,েবলল্ত্রোবের র্োচোই ও 

জরনহন সম্পোেন করো 

এনইবস প্রেোন, েবলল্নত্রর 

র্োচোই ও জরনহন সম্পোেন 

বনবন্ধন কোর্ পোলনয়র 

এেবতয়োরভূি 

সময়মত র্োচোই ও জরনহন 

বনবন্ধন নো হনল ঋি ববতরি 

ব্যোহত হনব।  

৬। অথ প ঋি ও জ লো    

আেোলত 

অথ প ঋি ও জ লো    আেোলনতর 

মোমলো বনষ্পবিকরি 

অথ প ঋি ও জ লো    আেোলনতর 

মোমলো বনস্পবিকৃত 

স্বল্পতম/নূযনতম সমনয় 

মোমলো বনষ্পবিকরি 

েোনয়রকৃত মোমলো বনষ্পবিকরি 

আেোলনতর এেবতয়োরর্ভি 

মোমলো বনষ্পবিনত ববলম্ব হনল 

ঋি আেোয় ব্যোহত হনব।  

৭। জসোনোলী ব্যোাংক বল. ঋি বহসব হোলনোগোে ও বহসোব 

সমোবপ্তকরি 

ঋি বহসোব হোলনোগোে ও বহসোব 

সমোপ্তকৃত 

ব্যোাংক হনত র্থোসমনয় গ্রহীতো 

কর্তপক  মোর বহসোব  

জমনমোসহ জপ্ররি করো 

মোঠ্র্ পোনয়র ঋি ববতরি ও 

আেোয় সাংক্রোমত্ম বহসোব 

জসোনোলী ব্যোাংক বল. এ 

্বরচোবলত হয় 

সময়মত ঋি ববতরি ও 

আেোয় সাংক্রোমত্ম তথ্য নো 

জ্নল ঋি গ্রহীতোনের আবথ পক 

বববরিী তথো শোেোর বহসোব 

সমোবপ্ত ব্যোহত হনব 

 

 


