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উপক্রমরিকা (Preamble) 

 

বাংলাদেশ হাউস রবরডং িাইনান্স কদপ পাদিশন এি প্রারতষ্ঠারনক েক্ষ্তা বৃরি, স্বচ্ছতা ও িবাবরেরহতা সিািোি কিা, 

সুশাসন সংহতকিি, সম্পদেি র্থার্থ ব্যবহাি এবং রূপকল্প ২০২১, সেকসই উন্নয়ন অরিষ্ট (SDG), mßg/Aóg 

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

র্থার্থ বাস্তবায়দনি মােদম সবাি িন্য আবাসন রনরিতকিদিি লদক্ষ্য- 

 

 

 

 রিরিওনাল ম্যাদনিাি 

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

রিরিওনাল অরিস, পাবনা। 
 

এবং 

 

gnve¨e ’̄vcK (cwðgvÂj) 

বাংলাদেশ হাউস রবরডং িাইনান্স কদপ পাদিশন (রবএইচরবএিরস) 

- এি মদে 
  

2020 সাদলি জুন মাদসি ২৫ তারিদে এই বারষ পক কম পসম্পােন চুরি স্বাক্ষ্রিত হল। 

 

 

এই চুরিদত স্বাক্ষ্িকািী উিয়পক্ষ্ রনম্নরলরেত রবষয়সমূদহ সম্মত হদলন : 

 

 

  
 

 

 

 

 

 



 
 

৩ 

 

বাংলাদেশ হাউস রবরডং িাইনান্স কদপ পাদিশন (রবএইচরবএিরস)এিকম পসম্পােদনিসারব পকরচত্র 

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

 

সাম্প্ররতক  অিপন,চযাদলঞ্জ এবং িরবষ্যৎ পরিকল্পনা 
 

 সাম্প্ররতক বছিসমূদহি (৩ বছি) প্রিান অিপনসমূহ 
 

wiwRIbvj অরিস, cvebv রবগত 0৩ (রতন) বছদি 60.645 সকাটি োকা ঋি gÂzix Ges 49.3225 

‡KvwU UvKv রবতিি কদিদছ। ঋি রবতিদিি পাশাপারশ রবগত 0৩ (রতন) বছদি 20.905 সকাটি োকা ঋি 

আোয় কিা সম্ভব হদয়দছ। রবগত 03(রতন) বছদি wiwRIbvj অরিস, cvebv সেরিকৃত ঋি আোদয় 

উদেেদর্াগ্য সািল্য অিপন কদিদছ। সর্োদন 2017-2018 অথ পবছদি সেরিকৃত ঋY Av`v‡qi পরিমাি রছল 

0.1604 সকাটি োকা। কর্তপপদক্ষ্ি রনরবড় পর্ পদবক্ষ্দিি কািদি 2019-2020 অথ পবছদি সেিীকৃত ঋি 

Av`v‡qi cwigvY `vwo‡q‡Q 0.4975 †KvwU UvKv। মামলা wb¯úwËi ‡ÿ‡ÎI wiwRIbvj Awdm, cvebv 

e¨vcK mvdj¨ AR©b K‡i‡Q । 2017-2018 A_©eQ‡ii ïiæ‡Z gvgjv msL¨v wQj 04 wU| 2019-

2020 A_©eQ‡ii †k‡l gvgjv msL¨v `vwo‡q‡Q 03wU| রবগত 03 (wZb) eছদি wiwRIbvj অরিস, 

cvebv 3.1739 সকাটি োকা কিপূব প মুনািা  অিপন কদিদছ । 

 
 

 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|  

 

 িরবষ্যৎ পরিকল্পনা 

wiwRIbvj Awdm,cvebv 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|  

 

2020-2021 অথ পবছদিি সম্ভাব্য প্রিান অিপনসমূহ 

 

 সিকারি সহায়তায় তহরবল স্বল্পতা সমাকাদবলা কিাি মােদম 19.50 †KvwU UvKv FY weZi‡Yi jÿ¨gvÎv 

AR©b|  

 ঋদিি রিরত এবং আোয় হাি বৃরিকিি, সেরিকৃত ঋদিি পরিমাি ও হাি হ্রাসকিি, মামলা-সমাকেমা ও 

অরিে আপরি রনষ্পরি; 

 তথ্য প্রযুরি ও অন্যান্য রবষদয় প্ররশক্ষ্ি গ্রহি ; 

 গ্রামীি আবারসক প্রকদল্পি মােদম উপদিলা ও সগ্রাথ সসন্টাদি পেী আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়ন কিা। 

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

 

*২০১৯-২০ অথ পবছদিি উপিারপত তথ্যারে মাচ প-২০২০ পর্ পন্ত অিপদনি রিরিদত সামরয়ক। 

 

৪  



 
 

সসকশন - ১ 

 

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

এবং কার্ পাবরল ( Functions) 
 

 
১.১ রূপকল্প: 

রনম্ন, রনম্নমেরবিওমেরবিমানুদষি আবারসক সমস্যা সমািাদনি মােদম িীবন মানঊন্নয়ন। 

 

১.২  অরিলক্ষ্য: 

 রনম্ন, রনম্নমেরবিওমেরবি মানুদষি আবারসক সমস্যা সমািান কদল্প আরথ পক সহায়তা প্রোন । 

 

১.৩  সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ : 
 

 ১.৩.১ েিতি/ সংিাি সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 
  

  ১. গৃহ রনম পাি ঋি প্রোদনি মােদম আবাসন সমস্যা সমািান; 

  ২.  কদপ পাদিশদনি কার্ পক্রম রিরিোলাইদিশন, রনিাপিা রনরিতকিি ও গ্রাহকদসবাি মান ঊন্নয়ন ; 

 ৩. কদপ পাদিশদনি আরথ পক রিরি ও শংেলা সুদৃঢ়কিি। 

 

 ১.৩.২  আবরশ্যক সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

১. োপ্তরিক কম পকাদে স্বচ্ছতা বৃরি ও িবাবরেরহতা রনরিতকিি; 

২. কম পসম্পােদন গরতশীলতা আনয়ন ও সসবাি মান বৃরি; 

৩. আরথ পক ও সম্পে ব্যবিাপনাি উন্নয়ন। 

 

১.৪  কার্ পাবরল: 
 

১. আবারসক সমস্যা সমািাদনি রনরমি গৃহ রনম পাি ঋি প্রোন: 

২. চুরি অনুর্ায়ী ঋি আোয়; 

৩. ই-নরথ বাস্তবায়ন, শাো অদোদমশন ও আধুরনক প্রযুরিি প্রদয়াগ তথা রিরিোলাইদিশন; 

৪. ঋি প্রোদনি রনরমি গৃহীত মে পদগি েরলদলি সঠিকতা রনি পদয় ভূরম সিকি প ও েরললপত্র র্াচাই-বাচাইকিি; 

৫. ঋি আোয় ও অন্যান্য রবষদয় চলমান মামলা রনষ্পরিদত প্রদয়ািনীয় পেদক্ষ্প গ্রহি; 

৬. সেি েিতদিি রসিান্ত/রনদে পশনা সমূহ র্থাসমদয় বাস্তবায়ন রনরিত কিি। 

 

 

 

৫



 
 

 

 

সসকশন–২ 

 
 

রবরিন্ন কার্ পক্রদমি চূড়ান্ত িলািল/প্রিাব(Outcome/Impact) 

 

চূড়ান্ত িলািল/ 

প্রিাব 

(Outcome/Im

pact) 

কম পসম্পােনসূচ

কসমূহ 

(Perform

ance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত অিপন 

২০১৮-১৯ 

প্রকৃত অিপন 

২০১৯-২০* 

লক্ষ্যমাত্রা 

২০২০-২১ 

প্রদক্ষ্পন 

রনি পারিত লক্ষ্যমাত্রা অিপদনি সক্ষ্দত্র 

সর্ৌথিাদব োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

মন্ত্রিালয়/রবিাগ/সংিাসমূদহি নাম 

উপািসূত্র 

(Source of 

Data) 
২০২১-২২ ২০২২-২৩ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

[১] রনম্ন, রনম্নমেরবি 

ও মেরবি সেরিি 

আবারসক সমস্যাি 

সমািান 

[১.১] রনরম পত 

আবারসক 

ইউরনদেি সংখ্যা 

বৃরিি হাি 

% 94 93 103.5 108.5 112.5 
রবএইচরবএিরস সেি েিতি, ঋি 

রবিাগ এবং সংরিষ্ট মাঠ কার্ পালয় 

সংরিষ্ট মাঠ কার্ পালদয়ি  

মারসক, এএমারসক ও 

বারষ পক প্ররতদবেন এবং 

সেি েিতি, ঋি রবিাদগ 

প্রমািক রহসাদব িরক্ষ্ত 

কাগিপত্র। 

[২] ঋদিি মান উন্নয়ন 

[২.১] সেিীকৃত 

ঋি হদত নগে 

আোদয়ি হাি 

% 60 

 

80 

 

100 100 100 
রবএইচরবএিরস সেি েিি আোয় 

রবিাগ এবং সংরিষ্ট মাঠ কার্ পালয় 

সংরিষ্ট মাঠ কার্ পালদয়ি 

মারসক,ত্রত্রমারসক ও বারষ পক 

প্ররতদবেন এবং সেি েিতি 

আোয় রবিাদগ প্রমািক রহসাদব 

িরক্ষ্ত কাগি পত্র। 

 

 

* ২০১৯-২০ অথ পবছদিি অিপন মাচ প-২০২০ পর্ পন্ত অিপদনি রিরিদত সামরয়ক 
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সসকশন-৩ 

সকৌশলগত উদেশ্য, অগ্রারিকাি, কার্ পক্রম, কম পসম্পােন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রা সমূহ 

সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যিমান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ পক্রম 

(Activities) 

কম পসম্পােনসূচক 

(Performance Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম পসম্পােন

সূচদকিমান 

(Weight 

of PI) 

প্রকৃত অিপন 
লক্ষ্যমাত্রা/রনি পায়ক ২০২০-২০২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-2021) 

প্রদক্ষ্পি 

(Projection) 

২০২১-২২ 

 

 

২০১৮-১৯ 
২০১৯-২০* 

অসািািি 

(Excellent) 

অরত উিম 

(Very Good) 

উিম 

(Good) 

 

চলরত মান 

(Fair) 

 

চলরত মাদনি 

রনদম্ন 

(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 

েপ্তি/সংিাি সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

[১]গৃহ রনম পাি 

ঋি প্রোদনি 

মােদম 

আবাসন 

সমস্যা 

সমািান 

২০ 

[১.১]ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগি 

এলাকা ও সেদশি অন্যান্য সপৌি 

এলাকা এবং সগ্রাথ সসন্টাদি ঋি 

রবতিি 

[১.১.১]মহানগি এলাকায় রবতিিকৃত 

ঋি 

সকাটি  

োকায় 
- - - - - - - - - - 

[১.১.২] সেদশি অন্যান্য এলাকায় 

রবতিিকৃত ঋি 

সকাটি  

োকায় 
১৩ 20.76 14.73 19.50 17.00 15.50 14.50 13 22 25 

[১.২]সরকারর কর্ মচারীদের গৃহ 

রির্ মাণ ঋণ রিতরণ 

[১.২.১]সরকারর কর্ মচারীদের 

রিতরণকৃত গৃহ রির্ মাণ ঋণ  

ককাটি  

টাকায় 

3 - - - - - - - - - 

[১.৩]িারীর ক্ষর্তায়দি গৃহ রির্ মাণ 

ঋণ সহায়তা প্রোি 

[১.৩.১] রিতরকৃত ঋদণর হার % ২ 124 81.5 25 23 21 19 17 28 30 

[১.৪] মুরিিির্ ম উপলদক্ষে রিদরা 

ইকুইটিদত গৃহ রির্ মাণ ঋণ প্রোি 

[১.৪.১] রিদরা ইকুইটিদত ঋণ রিতরণ 

ককাটি 

টাকায় 

২ - - 0.65 0.55 0.45 0.35 0.25 0.80 0.90 

[২] কদপ পাদিশদনি 

কার্ পক্রম 

রিরিোলাইদিশন, 

রনিাপিা রনরিতিি 

ও গ্রাহকদসবাি 

মান ঊন্নয়ন 

১০ 

[২.১] অরিস ব্যবিাপনা 

অদোদমশন  

[২.১.১]অদোদমশনকৃত কাি** 

 
% 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 পাদিশদনি 

আরথ পক রিরি ও 

শংেলা সুদৃঢ়কিি 

৪৫ 

 
[৩.১] ঋি আোয় 

[৩.১.১]অদেরিকৃত ঋি  হদত নগে 

আোদয়ি হাি 
% ২০ 105.5% 100% 100% 97 93 90 85 100 100 

[৩.১.২]সেরিকৃত ঋি হদত নগে 

আোদয়ি হাি 
% ১৫ 63% 80% 100 93 85 80 70 100 100 

[৩.১.৩]অথ প ঋি ও সিলা িি 

আোলদত মামলারনষ্পরিি হাি 
% ১০ 25% - 100 90 80 70 60 100 100 

 

* ২০১৯-২০ অথ পবছদিি অিপন মাচ প-২০২০ পর্ পণ্ত অিপদনি রিরিদত সামরয়ক। 

** অরিদসি অদোদমশন সম্পন্ন কাি সমূহ চালু/কার্কি িাো। 
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কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 

সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strate

gic 

Objecti

ves) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যি 

মান 

(Weigh

t of 

Strate

gic 

Objecti

ves) 

কার্ পক্রম 

(Activities) 

কম পসম্পােন সুচক 

(Performance 

Indicator) 

 

একক 

(Unit) 

কম পসম্পােন 

সূচদকি মান 

(Weight of 

Performa

nce 

Indicator) 

লক্ষ্যমাত্রাি মান  ২০২০-২১ 

 

অসািািি 

(Excellent) 

অরত উিম 

(Very 

Good) 

উিম 

(Good) 

চলরত 

মান 

(Fair

) 

চলরতমা

সনি রনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১] োপ্তরিক 

কম পকাদে 

স্বচ্ছতা বৃরি 

ও িবাবরেরহ 

রনরিতকিি 

১১ 

  [১.১] বারষ পক 

কম পসম্পােন চুরি 

(এরপএ) বাস্তবায়ন। 

[১.১.১] এরপএ’ি সকল 

এত্রমারসক প্ররতদবেন 

ওদয়বসাইদে প্রকারশত 

সংখ্যা ২ ৪ - - - - 

[১.১.২] এরপএ টিদমি মারসক 

সিা অনুরষ্ঠত 
সংখ্যা ১ ১২ ১১ - - - 

   [১.২] 

শুিাচাি/উিম চচ পাি 

রবষদয় অংশীিনদেি 

সদে মতরবরনময়  

[১.২.১] মতরবরনময় সিা 

অনুরষ্ঠত 
সংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৩] অরিদর্াগ 

প্ররতকাি ব্যবিা 

রবষদয়  সসবাগ্রহীতা 

/অংশীিনদেি 

অবরহতকিি 

[১.৩.১]অবরহতকিি সিা 

আদয়ারিত 
সংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৪] সসবা প্রোন 

প্ররতশ্রুরত রবষদয়  

সসবাগ্রহীতাদেি 

অবরহতকিি  

[১.৪.১]অবরহতকিি সিা 

আদয়ারিত   

         

সংখ্যা 
২ ৪ ৩ ২  - 

[১.৫] তথ্য বাতায়ন 

হালনাগাে সংক্রান্ত 

এত্রমারসক প্ররতদবেন 

উর্ধ্পতন কর্তপপদক্ষ্ি 

রনকে সপ্রিি 

    [১.৫.১]  এত্রমারসক 

প্ররতদবেন সপ্ররিত 

        

সংখ্যা  
২ ৪ ৩    

 [২] 

কম পসম্পাে

সন 

গরতশীলতা 

আনয়ন ও 

সসবাি মান 

বৃরি 

৮ 

[২.১]ই-নরথ 

বাস্তবায়ন 

[২.১.১] ই-নরথদত সনাে 

রনষ্পরিকৃত  
% ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - 

[২.২] উদ্ভাবনী /ক্ষুদ্র 

উন্নয়ন উদযাগ 

বাস্তবায়ন 

[২.২.১] নূনতম একটি উদ্ভাবনী 

/ক্ষুদ্র উন্নয়ন উদযাগ চালুকৃত 
সংখ্যা ২ ১৫-২-২১ ১৫-৩-২১- 

১৫-৪-

২১ 

১৫-

৫-২১ 
- 

[২.৩] কম পচািীদেি 

প্ররশক্ষ্ি প্রোন 

[২.৩.১] প্রদতযক  কম পচারিি 

িন্য প্ররশক্ষ্ি আদয়ারিত 
িনঘন্টা ২ ৪০ ৩০ ২০ ১০ - 

[২.৩.২] ১০ম সগ্রি ও তদুর্ধ্প 

প্রদতযক কম পচািীদক এরপএ 

রবষদয়  প্রেি প্ররশক্ষ্ি 

িনঘন্টা ১ ৫ ৪ - - - 

[২.৪] এরপএ 

বাস্তবায়দন প্রদনােনা 

প্রোন 

[২.৪.১] নুযনতম একটি 

আওতািীন েপ্তি/ একিন 

কম পচািীদক এরপএ বাস্তবায়দনি 

িন্য প্রদনােনা প্রোনকৃত 

সংখ্যা ১ ১ - - - - 

[৩] আরথ পক 

ও সম্পে 

ব্যবিাপনাি 

উন্নয়ন 

৬ 

 

[৩.১] বারষ পক ক্রয় 

পরিকল্পনা বাস্তবায়ন 

 

[৩.১.১] ক্রয় পরিকল্পনা 

অনুর্ায়ী ক্রয় সম্পারেত 
% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.২] বারষ পক উন্নয়ন 

কম পসূরচ 

(এরিরপ)/বাদিে 

বাস্তবায়ন 

[৩.২.১] বারষ পক উন্নয়ন 

কম পসূরচ (এরিরপ) /বাদিে 

বাস্তবারয়ত 

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.৩] অরিে আপরি 

রনষ্পরি কার্ পক্রদমি 

উন্নয়ন 

[৩.৩.১] অরিে আপরি 

রনষ্পরিকৃত 
% ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ - 

[৩.৪] হালনাগােকৃত 

িাবি ও অিাবি 

সম্পরিি তারলকা 

উি পতন অরিদস সপ্রিি 

[৩.৪.১] হালনাগােকৃত িাবি 

ও অিাবি সম্পরিি তারলকা 

উি পতন অরিদস সপ্ররিত 

তারিে ১ ১৫-১২-২০ ১৪-০১-২১ 
১৫-২-

২১ 
- - 

 

 

 

 
 

মাঠ পর্ পাদয়ি আবরশ্যক সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ ২০২০-২১ (প্রস্তারবত) 



 
 

  



 
 

 

 

সংদর্ািনী-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) 
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সংদর্ািনী-২: কম পসম্পােন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকািী মন্ত্রিালয়/রবিাগ/সংিা এবং পরিমাপ পিরত-এি রববিি 
 

কার্ পক্রম কম পসম্পােন সূচক রববিি 
বাস্তবায়নকািী 

ইউরনে 

পরিমাপ পিরত এবং 

উপািসূত্র 
সািািি মন্তব্য 

[১.১] ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগি এলাকা ও 

সেদশি অন্যান্য সপৌি এলাকা এবং সগ্রাথ 

সসন্টাদি ঋি রবতিি 

[১.১.১]মহানগদি রবতিিকৃত ঋি 
cvebv wiwRIbvj অরিদসি 2020-2021 অথ পবছদি -

0.00 সকাটি োকা ঋি রবতিি কিা 

wiwRIbvj অরিস, 

cvebv 
ঋি রবিাদগি প্ররতদবেন gvP©/2020 ch©šÍ 

[১.১.২] সপৌি এলাকাও সগ্রাথ সসন্টাদি  

রবতিিকৃত ঋি 

cvebv wiwRIbvj অরিদসি 2020-2021 অথ পবছদি 

19.50 সকাটি োকা ঋি রবতিি কিা 

wiwRIbvj অরিস, 

cvebv 
ঋি রবিাদগি প্ররতদবেন  

[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 0.00 ককাটি 

টাকা ঋণ রিতরণ করা 

wiwRIbvj অরিস, 

cvebv 
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 25 শতাংদশ 

উন্নীত করা 

wiwRIbvj অরিস, 

cvebv 
ঋণ রিভাদের প্ররতদিেি  

[১.৪] মুরিিির্ ম উপলদক্ষে রিদরা ইকুইটিদত গৃহ 

রির্ মাণ ঋণ প্রোি 

[১.৪.১] রিদরা ইকুইটিদত ঋণ রিতরণ 

২০২০-২১ অথ প বছদি মুরিববষ প উপলদক্ষ্য 0.65 সকাটি 

োকা ঋি রবতিি 

wiwRIbvj অরিস, 

cvebv 
ঋণ রিভাদের প্ররতদিেি  

[২.১] অরিস ব্যবিাপনা 

অদোদমশন  
[২.১.১]অদোদমশনকৃত কাি 

অরিদসি অদোদমশন সম্পন্ন কািসমুহ ১০০% চালু  

িাো। 
সেি েপ্তি, ঢাকা 

করম্পউোি ও তথ্য 

রবিাদগি প্ররতদবেন 
 

[২.২]CCTV স্থাপদির র্াধ্যদর্ রিরাপত্তা 

রিরিতকরণ [২.২.১]CCTV স্থাপিকৃত অরিদসর সংখ্যা  ০১ টিCCTV স্থাপি করা  
wiwRIbvj অরিস, 

cvebv 

আইরসটি 

(রসদের্/অপাদরশি) 

রিভাদের প্ররতদিেি 

 

[৩.১] ঋি আোয় 

[৩.১.১]অদেরিকৃত ঋি হদত নগে আোদয়ি 

হাি 

২০২০-২১ অথ পবছদি অদেরিকৃত ঋি আোদয়ি হাি 

১০০ শতাংদশ উন্নীত কিা 

wiwRIbvj অরিস, 

cvebv 

আোয় রবিাদগি 

প্ররতদবেন 
 

[৩.১.২] সেরিকৃত ঋি হদত নগে আোদয়ি হাি 
২০২০-২১ অথ পবছদি সেরিকৃত ঋি আোদয়ি হাি ১০০ 

শতাংদশ উন্নীত কিা 

wiwRIbvj অরিস, 

cvebv 

আোয় রবিাদগি 

প্ররতদবেন 
 

[৩.১.৩] অথ প ঋি ও সিলা িি  

     আোলদত মামলা রনষ্পরিি হাি 

কদপ পাদিশদনি সকল অথ পঋি ও সিলা িি আোলদতি 

মামলা রনস্পরিি হাি ১০০ শতাংদশ উন্নীত কিা 

wiwRIbvj অরিস, 

cvebv 
আইন রবিাদগি প্ররতদবেন  

 

১২ 



 
 

 

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 রবিাগ, সেি েিতি ঋি রবতিি ও মঞ্জুিী োদগ পে রনি পািি 
র্থা সমদয় ঋি মঞ্জুিী ও রবতিদিি িন্য 

োদগ পে রনি পািি কিা 

ঋি মঞ্জুি ও রবতিদিি বাদিে 

বিাে ঋি রবিাগ, সেি েিতি 

কর্তপক রনয়রন্ত্রত 

পর্ পাপ্ত বাদিে বিাে না হদল 

ঋি রবতিি ব্যাহত হদব। 

২। রহসাব ও অথ প রবিাগ, সেি 

েিতি 

তহরবল তহরবল সিবিাহ ঋি রবতিদিি িন্য র্থা সমদয় তহরবল 

সিবিাহ কিা 

তহরবল ব্যবিাপনা রহসাব ও 

অথ প রবিাগ, সেি েিতি কর্তপক 

রনয়রন্ত্রত। 

সময় মত তহরবল সিবিাহ না 

হদল ঋি রবতিি ব্যাহত হদব। 

৩। প্রশাসন রবিাগ, সেি 

েিতি 

োপ্তরিক কাদিি িন্য 

সলাকবল সিবিাহ। মানব 

সম্পদেি সুষ্ঠু ব্যবিাপনা। 

কম পকতপা/ কম পচািী পোয়ন র্থাসমদয় অরিদসি সাংগঠরনক সলাকবল 

কাঠাদমা অনুর্ায়ী ও চারহো মারিক 

সলাকবল সিবিাহ কিা। 

কম পচািী রনদয়াগ ও পোয়ন 

প্রশাসন রবিাগ, সেি েিতি 

কর্তপক রনয়রন্ত্রত। 

প্রদয়ািনীয় সলাকবল ঘােরতি 

কািদি সারব পক কার্ পক্রম ব্যহত 

হদব। 

৪। করম্পউোি ও তথ্য রবিাগ, 

সেি েিতি 

সলান ম্যাদনিদমন্ট ও 

অরিস অদোদমশনসহ 

রিরিোলাইদিশন 

িাোদবইি সংিক্ষ্ি এবং 

করম্পউোি ও সেকদনালরি 

সিবিাহ 

র্থা সমদয় ঋি রহসাবায়ন এবং 

অদোদমশদনি িন্য প্রদয়ািনীয় 

করম্পউোি সিবিাহ 

করম্পউোি সংক্রান্ত র্াবতীয় 

কার্ পারে করম্পউোি ও তথ্য 

রবিাগ, সেি েিতি কর্তপক 

রনয়রন্ত্রত। 

র্থা সমদয় প্রতযাশা পূিি না 

হদল ঋি রহসাব সুষ্ঠু িাদব 

সংিক্ষ্ি হদব না এবং অরিস 

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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