
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

wiwRIbvj g¨v‡bRvi 

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

wiwRIbvj Awdm, Kzwóqv| 
 

এবং 
 

মহাব্যবস্থাপক (পশ্চিমাঞ্চল) 

বাংলাদেশ হাউস শ্চবশ্চডং ফাইনান্স কদপ পাদেশন (শ্চবএইচশ্চবএফশ্চস) 
- এে মদে 

 
বাশ্চষ পক কম পসম্পােন চুশ্চি 
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উপক্রমশ্চিকা (Preamble) 

 

বাংলাদেশ হাউস শ্চবশ্চডং ফাইনান্স কদপ পাদেশন এে প্রাশ্চতষ্ঠাশ্চনক েক্ষ্তা বৃশ্চি, স্বচ্ছতা ও জবাবশ্চেশ্চহতা সজােোে কো, 

সুশাসন সংহতকেি, সম্পদেে র্থার্থ ব্যবহাে এবং রূপকল্প ২০২১, সেকসই উন্নয়ন অশ্চিষ্ট (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 বাস্তবায়দনে মােদম সবাে জন্য আবাসন শ্চনশ্চিতকেদিে লদক্ষ্য- 

 

 

 

wiwRIbvj g¨v‡bRvi 

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

wiwRIbvj Awdm, Kzwóqv| 
 

এবং 
 

মহাব্যবস্থাপক (পশ্চিমাঞ্চল) 

বাংলাদেশ হাউস শ্চবশ্চডং ফাইনান্স কদপ পাদেশন (শ্চবএইচশ্চবএফশ্চস) 
- এে মদে 

 
20২০ সাদলে জুন মাদসে 25 তাশ্চেদে এই বাশ্চষ পক কম পসম্পােন চুশ্চি স্বাক্ষ্শ্চেত হল। 

 

 

এই চুশ্চিদত স্বাক্ষ্েকােী উিয়পক্ষ্ শ্চনম্নশ্চলশ্চেত শ্চবষয়সমূদহ সম্মত হদলন : 
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বাংলাদেশ হাউস শ্চবশ্চডং ফাইনান্স কদপ পাদেশন (শ্চবএইচশ্চবএফশ্চস) এে কম পসম্পােদনে সাশ্চব পক শ্চচত্র 

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

 

সাম্প্রশ্চতক  অজপন, চযাদলঞ্জ এবং িশ্চবষ্যৎ পশ্চেকল্পনা 
 

 সাম্প্রশ্চতক বছেসমূদহে (৩ বছে) প্রিান অজপনসমূহ 
 

wiwRIbvj অশ্চফস, Kzwóqv শ্চবগত 0৩ (শ্চতন) বছদে 29.83 সকাটি োকা ঋি gÂzix Ges 26.82 ‡KvwU 

UvKv শ্চবতেি কদেদছ। ঋি শ্চবতেদিে পাশাপাশ্চশ শ্চবগত 0৩ (শ্চতন) বছদে 16.72 সকাটি োকা ঋি আোয় 

কো সম্ভব হদয়দছ। শ্চবগত 03 (শ্চতন) বছদে wiwRIbvj অশ্চফস, Kzwóqv সেশ্চিকৃত ঋি আোদয় শ্চবেল 

সাফল্য অজপন কদেদছ। সর্োদন 2017-2018 অথ পবছদে সেশ্চিকৃত ঋY Av`v‡qi পশ্চেমাি শ্চছল 1.81 

সকাটি োকা। কর্তপপদক্ষ্ে শ্চনশ্চবড় পর্ পদবক্ষ্দিে কােদি 2019-2020 অথ পবছদে সেশ্চিকৃত ঋY Av`v‡qi 

পশ্চেমাি োuশ্চড়দয়দছ 1.77 সকাটি োকা। মামলা শ্চনস্পশ্চিে সক্ষ্দত্রও wiwRIbvj অশ্চফস, Kzwóqv ব্যাপক 

সাফল্য অজপন কদেদছ।  2017-2018 অথ পবছদেে শুরুদত মামলাে সংখ্যা শ্চছল 63 টি। 2019-2020 

অথ পবছে সশদষ মামলাে সংখ্যা োশ্চড়দয়দছ 24টি। শ্চবগত 03 (wZb) eছদে wiwRIbvj অশ্চফস, Kzwóqv  

1.35সকাটি োকা কেপূব প মুনাফা  অজপন 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|  

 

 িশ্চবষ্যৎ পশ্চেকল্পনা 

wiwRIbvj Awdm, Kzwóqv 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 পবছদেে সম্ভাব্য প্রিান অজপনসমূহ 

 

 সেকাশ্চে সহায়তায় তহশ্চবল স্বল্পতা সমাকাদবলা কোে মােদম 13.00 †KvwU UvKv FY weZi‡Yi jÿ¨gvÎv 

AR©b|  

 ঋদিে শ্চস্থশ্চত এবং আোয় হাে বৃশ্চিকেি, সেশ্চিকৃত ঋদিে পশ্চেমাি ও হাে হ্রাসকেি, মামলা-সমাকেমা ও 

অশ্চিে আপশ্চি শ্চনষ্পশ্চি ; 

 তথ্য প্রযুশ্চি ও অন্যান্য শ্চবষদয় প্রশ্চশক্ষ্ি গ্রহি ; 

 গ্রামীি আবাশ্চসক প্রকদল্পে মােদম  উপদজলা ও সগ্রাথ সসন্টাদে পল্লী আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়ন কো। 

 c~e©eZx© A_©eQ‡ii †P‡q Av‡qi cwigvY e„w×| 
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সসকশন - ১ 

 

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

এবং কার্ পাবশ্চল ( Functions) 
 

 
১.১ রূপকল্প : 

শ্চনম্ন, শ্চনম্নমেশ্চবি ও মেশ্চবি মানুদষে আবাশ্চসক সমস্যা সমািাদনে মােদম জীবন মান ঊন্নয়ন। 

 

১.২  অশ্চিলক্ষ্য : 

 শ্চনম্ন, শ্চনম্নমেশ্চবি ও মেশ্চবি মানুদষে আবাশ্চসক সমস্যা সমািান কদল্প আশ্চথ পক সহায়তা প্রোন । 

 

১.৩  সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ : 
 

 ১.৩.১ েফতে/ সংস্থাে সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 
  

  ১. গৃহ শ্চনম পাি ঋি প্রোদনে মােদম আবাসন সমস্যা সমািান; 

  ২.  কদপ পাদেশদনে কার্ পক্রম শ্চিশ্চজোলাইদজশন, শ্চনোপিা শ্চনশ্চিতকেি ও গ্রাহকদসবাে মান ঊন্নয়ন ; 

 ৩. কদপ পাদেশদনে আশ্চথ পক শ্চিশ্চি ও শংেলা সুদৃঢ়কেি। 

 

 ১.৩.২  আবশ্চশ্যক সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

১. োপ্তশ্চেক কম পকাদে স্বচ্ছতা বৃশ্চি ও জবাবশ্চেশ্চহতা শ্চনশ্চিতকেি; 

২. কম পসম্পােদন গশ্চতশীলতা আনয়ন ও সসবাে মান বৃশ্চি; 

  ৩. আশ্চথ পক ও সম্পে ব্যবস্থাপনাে উন্নয়ন। 

      

১.৪  কার্ পাবশ্চল : 
 

 ১. আবাশ্চসক সমস্যা সমািাদনে শ্চনশ্চমি গৃহ শ্চনম পাি ঋি প্রোন:  

         ২. চুশ্চি অনুর্ায়ী ঋি আোয়; 

৩. ই-নশ্চথ বাস্তবায়ন, শাো অদোদমশন ও আধুশ্চনক প্রযুশ্চিে প্রদয়াগ তথা শ্চিশ্চজোলাইদজশন; 

৪. ঋি প্রোদনে শ্চনশ্চমি গৃহীত মে পদগজ েশ্চলদলে সঠিকতা শ্চনি পদয় ভূশ্চম সেকি প ও েশ্চললপত্র র্াচাই-

বাচাইকেি;  

৫. ঋি আোয় ও অন্যান্য শ্চবষদয় চলমান মামলা শ্চনষ্পশ্চিদত প্রদয়াজনীয় পেদক্ষ্প গ্রহি; 

৬. সেে েফতদেে শ্চসিান্ত/শ্চনদে পশনা সমূহ র্থাসমদয় বাস্তবায়ন শ্চনশ্চিত কেি। 

 

 

 

৫



 
 

 

 

সসকশন – ২ 

 
 

শ্চবশ্চিন্ন কার্ পক্রদমে চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব (Outcome/Impact) 

 

চূড়ান্ত ফলাফল/ 

প্রিাব 

(Outcome/ 

Impact) 

কম পসম্পােন 

সূচকসমূহ 

(Perform

ance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত অজপন 

২০১৮-১৯ 

প্রকৃত অজপন 

২০১৯-২০* 

লক্ষ্যমাত্রা 

২০২০-২১ 

প্রদক্ষ্পন 

শ্চনি পাশ্চেত লক্ষ্যমাত্রা অজপদনে সক্ষ্দত্র 

সর্ৌথিাদব োশ্চয়ত্বপ্রাপ্ত 

মন্ত্রিালয়/শ্চবিাগ/সংস্থাসমূদহে নাম 

উপািসূত্র 

(Source of 

Data) 
২০২১-২২ ২০২২-২৩ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

[১] শ্চনম্ন, শ্চনম্নমেশ্চবি 

ও মেশ্চবি সেশ্চিে 

আবাশ্চসক সমস্যাে 

সমািান 

[১.১] শ্চনশ্চম পত 

আবাশ্চসক 

ইউশ্চনদেে সংখ্যা 

বৃশ্চিে হাে 

% 101 2.40 5 7 8 
শ্চবএইচশ্চবএফশ্চস সেে েফতে, ঋি 

শ্চবিাগ এবং সংশ্চিষ্ট মাঠ কার্ পালয় 

সংশ্লিষ্ট মাঠ কার্যালয়ের  

মাশ্চসক, এএমাশ্চসক ও বাশ্চষ পক 

প্রশ্চতদবেন এবং সেে েফতে, 
ঋণ শ্লিভায়ে  প্রমািক শ্চহসাদব 

েশ্চক্ষ্ত কাগজপত্র। 

[২] ঋদিে মান উন্নয়ন 

[২.১] সেিীকৃত 

ঋি হদত নগে 

আোদয়ে হাে 

% 13.84 13.82 100 100 100 
শ্চবএইচশ্চবএফশ্চস সেে েফে আোয় 

শ্চবিাগ এবং সংশ্চিষ্ট মাঠ কার্ পালয় 

সংশ্চিষ্ট মাঠ কার্ পালদয়ে 

মাশ্চসক, ত্রৈমাশ্চসক ও বাশ্চষ পক 

প্রশ্চতদবেন এবং সেে েফতে 

আদাে শ্লিভায়ে প্রমািক শ্চহসাদব 

েশ্চক্ষ্ত কাগজপত্র। 
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সসকশন-৩ 

সকৌশলগত উদেশ্য, অগ্রাশ্চিকাে, কার্ পক্রম, কম পসম্পােন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ 

সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত  

উদেদশ্যে মান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ পক্রম 

(Activities) 

কম পসম্পােন সূচক 

(Performance Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম পসম্পােন 

সূচদকে মান 

(Weight 

of PI) 

প্রকৃত অজপন 
লক্ষ্যমাত্রা/শ্চনি পায়ক ২০২০-২০২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-2021) 

প্রদক্ষ্পি 

(Projection) 

২০২১-২২ 

 

 

২০১৮-১৯ 
২০১৯-২০* 

অসািােি 

(Excellent) 

অশ্চত উিম 

(Very Good) 

উিম 

(Good) 

 

চলশ্চত মান 

(Fair) 

 

চলশ্চত মাদনে 

শ্চনদম্ন 

(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 

শ্চনম পাি ঋি 

প্রোদনে 

মােদম 

আবাসন 

সমস্যা 

সমািান 

২০ 

[১.১] ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগে 

এলাকা ও সেদশে অন্যান্য সপৌে 

এলাকা এবং সগ্রাথ সসন্টাদে ঋি 

শ্চবতেি 

[১.১.১] মহানগে এলাকায় 

শ্চবতেিকৃত ঋি 

সকাটি  

োকায় 
          

[১.১.২] সেদশে অন্যান্য এলাকায় 

শ্চবতেিকৃত ঋি 

সকাটি  

োকায় 
১৩ 12.04 10.61 13 11.75 11.25 10.50 9.50 15 17 

[১.২] সরকারর কর্ মচারীদের গৃহ 

রির্ মাণ ঋণ রিতরণ 

[১.২.১]  সরকারর কর্ মচারীদের 

রিতরণকৃত গৃহ রির্ মাণ ঋণ  

ককাটি  

টাকায় 

৩ - - - - - - - - - 

[১.৩] িারীর ক্ষর্তায়দি গৃহ রির্ মাণ 

ঋণ সহায়তা প্রোি 

[১.৩.১] রিতরকৃত ঋদণর হার % ২ 35 32 25 23 21 19 17 35 40 

[১.৪] মুরিিির্ ম উপলদক্ষে রিদরা 

ইকুইটিদত গৃহ রির্ মাণ ঋণ প্রোি 

[১.৪.১] রিদরা ইকুইটিদত ঋণ রিতরণ 

ককাটি 

টাকায় 

২ - - 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.80 0.90 

[২] কদপ পাদেশদনে 

কার্ পক্রম 

শ্চিশ্চজোলাইদজশন, 

শ্চনোপিা শ্চনশ্চিতেি  

ও গ্রাহকদসবাে 

মান ঊন্নয়ন 

১০ 

[২.১] অশ্চফস ব্যবস্থাপনা 

      অদোদমশন  

[২.১.১] অদোদমশনকৃত কাজ** 

 
% ৭ 100 100 100 100 100 100 95 100 100 

[২.২] CCTV স্থাপদির র্াধ্যদর্ 
রিরাপত্তা রিরিতকরণ 

[২.২.১] CCTV স্থাপিকৃত অরিদসর 
সংখ্যা 

সংখ্যা ৩ - - - - - - - 1 1 

[৩] কদপ পাদেশদনে 

আশ্চথ পক শ্চিশ্চি ও 

শংেলা সুদৃঢ়কেি 

৪৫ 

 
[৩.১] ঋি আোয় 

[৩.১.১] অদেশ্চিকৃত ঋি  হদত নগে 

আোদয়ে হাে 
% ২০ 91.16 87 100 97 92 85 80 100 100 

[৩.১.২] সেশ্চিকৃত ঋি হদত নগে 

আোদয়ে হাে 
% ১৫ 34.74 21 100 70 50 25 20 40 50 

[৩.১.৩] অথ প ঋি ও সজলা জজ 

আোলদত  মামলা শ্চনষ্পশ্চিে হাে 
% ১০ 31 30 100 75 50 30 20 50 60 
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৮ 

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

সকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যে মান 

(Weight of 

Strategic 
Objectives) 

কার্ পক্রম 

(Activities) 

কম পসম্পােন সুচক 

(Performance Indicator) 
 

একক 

(Unit) 

কম পসম্পােন 

সূচদকে মান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

লক্ষ্যমাত্রাে মান  ২০২০-২১ 

 

অসািােি 

(Excellent) 

অশ্চত উিম 

(Very 

Good) 

উিম 

(Good) 

চলশ্চত মান 

(Fair) 

চলশ্চতমাদনে 

শ্চনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১] োপ্তশ্চেক কম পকাদে 

স্বচ্ছতা বৃশ্চি ও জবাবশ্চেশ্চহ 

শ্চনশ্চিতকেি 

১১ 

  [১.১] বাশ্চষ পক কম পসম্পােন চুশ্চি (এশ্চপএ) 

বাস্তবায়ন। 

[১.১.১] এশ্চপএ’ে সকল এত্রমাশ্চসক 

প্রশ্চতদবেন ওদয়বসাইদে প্রকাশ্চশত 
সংখ্যা ২ ৪ - - - - 

[১.১.২] এশ্চপএ টিদমে মাশ্চসক সিা অনুশ্চষ্ঠত সংখ্যা ১ ১২ - - - - 

   [১.২] শুিাচাে/উিম চচ পাে শ্চবষদয় 

অংশীজনদেে সদে মতশ্চবশ্চনময়  
[১.২.১] মতশ্চবশ্চনময় সিা অনুশ্চষ্ঠত সংখ্যা ২ 4 - - - - 

[১.৩] অশ্চিদর্াগ প্রশ্চতকাে ব্যবস্থা শ্চবষদয়  

সসবাগ্রহীতা /অংশীজনদেে অবশ্চহতকেি 
[১.৩.১]অবশ্চহতকেি সিা আদয়াশ্চজত সংখ্যা ২ ৪ - - - - 

[১.৪] সসবা প্রোন প্রশ্চতশ্রুশ্চত শ্চবষদয়  

সসবাগ্রহীতাদেে অবশ্চহতকেি  
[১.৪.১]অবশ্চহতকেি সিা আদয়াশ্চজত            সংখ্যা ২ ৪ - - 

 
- 

[১.৫] তথ্য বাতায়ন হালনাগাে সংক্রান্ত 

এত্রমাশ্চসক প্রশ্চতদবেন উর্ধ্পতন কর্তপপদক্ষ্ে 

শ্চনকে সপ্রেি 

    [১.৫.১]  এত্রমাশ্চসক প্রশ্চতদবেন সপ্রশ্চেত         সংখ্যা  ২ ৪ - - - - 

 [২] কম পসম্পােদন 

গশ্চতশীলতা আনয়ন ও 

সসবাে মান বৃশ্চি 

৮ 

[২.১]ই-নশ্চথ বাস্তবায়ন [২.১.১] ই-নশ্চথদত সনাে শ্চনষ্পশ্চিকৃত  % ২ ৮০ - - - - 

[২.২] উদ্ভাবনী /ক্ষুদ্র উন্নয়ন উদযাগ 

বাস্তবায়ন 

[২.২.১] নূনতম একটি উদ্ভাবনী /ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

উদযাগ চালুকৃত 
সংখ্যা ২ - ১৫-৩-২১- - - - 

[২.৩] কম পচােীদেে প্রশ্চশক্ষ্ি প্রোন 

[২.৩.১] প্রদতযক  কম পচাশ্চেে জন্য প্রশ্চশক্ষ্ি 

আদয়াশ্চজত 
জনঘন্টা ২ ৪০ - - - - 

[২.৩.২] ১০ম সগ্রি ও তদুর্ধ্প প্রদতযক 

কম পচােীদক এশ্চপএ শ্চবষদয়  প্রেি প্রশ্চশক্ষ্ি 
জনঘন্টা ১ 5 - - - - 

মাঠ পর্ পাদয়ে আবশ্চশ্যক সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ ২০২০-২১ (প্রস্তাশ্চবত) 



 
 

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

সকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যে মান 

(Weight of 

Strategic 
Objectives) 

কার্ পক্রম 

(Activities) 

কম পসম্পােন সুচক 

(Performance Indicator) 
 

একক 

(Unit) 

কম পসম্পােন 

সূচদকে মান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

লক্ষ্যমাত্রাে মান  ২০২০-২১ 

 

অসািােি 

(Excellent) 

অশ্চত উিম 

(Very 

Good) 

উিম 

(Good) 

চলশ্চত মান 

(Fair) 

চলশ্চতমাদনে 

শ্চনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[২.৪] এশ্চপএ বাস্তবায়দন প্রদনােনা প্রোন 

[২.৪.১] নুযনতম একটি আওতািীন েপ্তে/ 

একজন কম পচােীদক এশ্চপএ বাস্তবায়দনে জন্য 

প্রদনােনা প্রোনকৃত 

সংখ্যা ১ 1 - - - - 

[৩] আশ্চথ পক ও সম্পে 

ব্যবস্থাপনাে উন্নয়ন 
৬ 

 

[৩.১] বাশ্চষ পক ক্রয় পশ্চেকল্পনা বাস্তবায়ন 

 

[৩.১.১] ক্রয় পশ্চেকল্পনা অনুর্ায়ী ক্রয় 

সম্পাশ্চেত 
% ১ 100 - - - - 

[৩.২] বাশ্চষ পক উন্নয়ন কম পসূশ্চচ 

(এশ্চিশ্চপ)/বাদজে বাস্তবায়ন 

[৩.২.১] বাশ্চষ পক উন্নয়ন কম পসূশ্চচ (এশ্চিশ্চপ) 

/বাদজে বাস্তবাশ্চয়ত 
% ২ 100 - - - - 

[৩.৩] অশ্চিে আপশ্চি শ্চনষ্পশ্চি কার্ পক্রদমে 

উন্নয়ন 
[৩.৩.১] অশ্চিে আপশ্চি শ্চনষ্পশ্চিকৃত % ২ 50 - - - - 

[৩.৪] হালনাগােকৃত স্থাবে ও অস্থাবে 

সম্পশ্চিে তাশ্চলকা উি পতন অশ্চফদস সপ্রেি 

[৩.৪.১] হালনাগােকৃত স্থাবে ও অস্থাবে 

সম্পশ্চিে তাশ্চলকা উি পতন অশ্চফদস সপ্রশ্চেত 
তাশ্চেে ১ - ১৪-০১-২১ - - - 

 

 

 

 

 

৯

মাঠ পর্ পাদয়ে আবশ্চশ্যক সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ ২০২০-২১ (প্রস্তাশ্চবত) 



 
 

  



 
 

 

 

 

সংদর্াজনী-১ 

 

 

শব্দসংক্ষেপ (Acronyms) 

 

 
শ্লিএইচশ্লিএফশ্লস - িাংলায়দশ হাউস শ্লিশ্লডং ফাইনান্স কয়্যায়রশন 

(BHBFC) - (Bangladesh House Building Finance Corporation) 

 

শ্ল্আই  - ্ারফরয়মন্স ইশ্লিয়কটর 

(PI)  - (Performance Indicator) 

 

ডাশ্লিউশ্ল্আই - ওয়েট অি ্ারফরয়মন্স ইশ্লিয়কটর 

(WPI)  - (Weight of Performance Indicator) 

 

এসআইশ্ল্ - স্মল ইম্প্রুভয়মন্ট প্রয়েক্ট  

( SIP)  - (Small Improvement Project) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১১ 



 
 

 
 

 

সংদর্াজনী-২: কম পসম্পােন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকােী মন্ত্রিালয়/শ্চবিাগ/সংস্থা এবং পশ্চেমাপ পিশ্চত-এে শ্চববেি 
 

কার্ পক্রম কম পসম্পােন সূচক শ্চববেি 
বাস্তবায়নকােী 

ইউশ্চনে 

পশ্চেমাপ পিশ্চত এবং 

উপািসূত্র 
সািােি মন্তব্য 

[১.১] ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগে এলাকা ও 

সেদশে অন্যান্য সপৌে এলাকা এবং সগ্রাথ 

সসন্টাদে    ঋি শ্চবতেি 

[১.১.১] মহানগদে শ্চবতেিকৃত ঋি 
২০২০-২১ অথ পবছদে 0.00 সকাটি োকা ঋি শ্চবতেি 

কো 

শ্চেশ্চজওনাল অশ্চফস 

কুশ্চষ্টয়া 
ঋণ রিভাদের প্ররতদিেি  

[১.১.২] সপৌে এলাকা ও সগ্রাথ সসন্টাদে  

শ্চবতেিকৃত ঋি 
২০২০-২১ অথ পবছদে 13সকাটি োকা ঋি শ্চবতেি কো। 

শ্চেশ্চজওনাল অশ্চফস 

কুশ্চষ্টয়া 
ঋি শ্চবিাদগে প্রশ্চতদবেন  

[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 

শ্চেশ্চজওনাল অশ্চফস 

কুশ্চষ্টয়া 
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  

শ্চেশ্চজওনাল অশ্চফস 

কুশ্চষ্টয়া ঋণ রিভাদের প্ররতদিেি  

[১.৪] মুরিিির্ ম উপলদক্ষে রিদরা ইকুইটিদত গৃহ 

রির্ মাণ ঋণ প্রোি 

[১.৪.১] রিদরা ইকুইটিদত ঋণ রিতরণ 

২০২০-২১ অর্য িছয়র মুশ্লেিির্য উ্লয়যে 0.60 ককাটি 

টাকা ঋণ শ্লিতরণ 

শ্চেশ্চজওনাল অশ্চফস 

কুশ্চষ্টয়া ঋণ রিভাদের প্ররতদিেি  

[২.১] অশ্চফস ব্যবস্থাপনা 

    অদোদমশন  
[২.১.১] অদোদমশনকৃত কাজ 

অশ্চফদসে অদোদমশন সম্পন্ন কাজসমুহ ১০০% চালু  

োো। 

শ্চেশ্চজওনাল অশ্চফস 

কুশ্চষ্টয়া 
কশ্চম্পউোে ও তথ্য 

শ্চবিাদগে প্রশ্চতদবেন 
 

[২.২] CCTV স্থাপদির র্াধ্যদর্ রিরাপত্তা 

রিরিতকরণ [২.২.১] CCTV স্থাপিকৃত অরিদসর সংখ্যা 0 টি CCTV স্থাপি করা  

শ্চেশ্চজওনাল অশ্চফস 

কুশ্চষ্টয়া 

আইরসটি 

(রসদের্/অপাদরশি) 

রিভাদের প্ররতদিেি 

 

[৩.১] ঋি আোয় 

[৩.১.১] অদেশ্চিকৃত ঋি হদত নগে আোদয়ে 

হাে 

২০২০-২১ অথ পবছদে অদেশ্চিকৃত ঋি আোদয়ে হাে 

১০০ শতাংদশ উন্নীত কো 

শ্চেশ্চজওনাল অশ্চফস 

কুশ্চষ্টয়া 
আোয় শ্চবিাদগে 

প্রশ্চতদবেন 
 

[৩.১.২] সেশ্চিকৃত ঋি হদত নগে আোদয়ে হাে 
২০২০-২১ অথ পবছদে সেশ্চিকৃত ঋি আোদয়ে হাে ১০০ 

শতাংদশ উন্নীত কো 

শ্চেশ্চজওনাল অশ্চফস 

কুশ্চষ্টয়া 
আোয় শ্চবিাদগে 

প্রশ্চতদবেন 
 

[৩.১.৩] অথ প ঋি ও সজলা জজ  

     আোলদত মামলা শ্চনষ্পশ্চিে হাে 

কদপ পাদেশদনে সকল অথ পঋি ও সজলা জজ আোলদতে 

মামলা শ্চনস্পশ্চিে হাে ১০০ শতাংদশ উন্নীত কো 

শ্চেশ্চজওনাল অশ্চফস 

কুশ্চষ্টয়া আইন শ্চবিাদগে প্রশ্চতদবেন  

 

১২ 



 
 

 

সংদ ািিী-৩: কর্ মসম্পােি লক্ষের্াত্রা অিমদির কক্ষদত্র র্াঠ প মাদয়র অন্যান্য কা মালদয়র রিকট সুরিরে মষ্ট চারহোাঃ   

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

প্রতোশা পূরণ িা হদল সম্ভাব্য 

প্রভাি 

১। ঋি শ্চবিাগ, সেে েফতে ঋি শ্চবতেি ও মঞ্জুেী োদগ পে শ্চনি পােি 
র্থা সমদয় ঋি মঞ্জুেী ও শ্চবতেদিে জন্য 

োদগ পে শ্চনি পােি কো 

ঋি মঞ্জুে ও শ্চবতেদিে বাদজে 

বোে ঋি শ্চবিাগ, সেে েফতে 

কর্তপক শ্চনয়শ্চন্ত্রত 

পর্ পাপ্ত বাদজে বোে না হদল 

ঋি শ্চবতেি ব্যাহত হদব। 

২। শ্চহসাব ও অথ প শ্চবিাগ, সেে 

েফতে 

তহশ্চবল তহশ্চবল সেবোহ ঋি শ্চবতেদিে জন্য র্থা সমদয় তহশ্চবল 

সেবোহ কো 

তহশ্চবল ব্যবস্থাপনা শ্চহসাব ও 

অথ প শ্চবিাগ, সেে েফতে কর্তপক 

শ্চনয়শ্চন্ত্রত। 

সময় মত তহশ্চবল সেবোহ না 

হদল ঋি শ্চবতেি ব্যাহত হদব। 

৩। প্রশাসন শ্চবিাগ, সেে 

েফতে 

োপ্তশ্চেক কাদজে জন্য 

সলাকবল সেবোহ। মানব 

সম্পদেে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা। 

কম পকতপা/ কম পচােী পোয়ন র্থাসমদয় অশ্চফদসে সাংগঠশ্চনক সলাকবল 

কাঠাদমা অনুর্ায়ী ও চাশ্চহো মাশ্চফক 

সলাকবল সেবোহ কো। 

কম পচােী শ্চনদয়াগ ও পোয়ন 

প্রশাসন শ্চবিাগ, সেে েফতে 

কর্তপক শ্চনয়শ্চন্ত্রত। 

প্রদয়াজনীয় সলাকবল ঘােশ্চতে 

কােদি সাশ্চব পক কার্ পক্রম ব্যহত 

হদব। 

৪। কশ্চম্পউোে ও তথ্য শ্চবিাগ, 

সেে েফতে 

সলান ম্যাদনজদমন্ট ও 

অশ্চফস অদোদমশনসহ 

শ্চিশ্চজোলাইদজশন 

িাোদবইজ সংেক্ষ্ি এবং 

কশ্চম্পউোে ও সেকদনালশ্চজ 

সেবোহ 

র্থা সমদয় ঋি শ্চহসাবায়ন এবং 

অদোদমশদনে জন্য প্রদয়াজনীয় 

কশ্চম্পউোে সেবোহ 

কশ্চম্পউোে সংক্রান্ত র্াবতীয় 

কার্ পাশ্চে কশ্চম্পউোে ও তথ্য 

শ্চবিাগ, সেে েফতে কর্তপক 

শ্চনয়শ্চন্ত্রত। 

র্থা সমদয় প্রতযাশা পূেি না 

হদল ঋি শ্চহসাব সুষ্ঠু িাদব 

সংেক্ষ্ি হদব না এবং অশ্চফস 

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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