
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রিরিওনাল ম্যাননিাি 

বাাংলানেশ হাউস রবরডাং ফাইনান্স কন প্ানিশন (রবএইচরবএফরস) 

রিরিওনাল অরফস, নািায়ণগঞ্জ 

 

এবাং 
 

ম্হাবযবস্থা্ক (্ূবপাঞ্চল) 

বাাংলানেশ হাউস রবরডাং ফাইনান্স কন প্ানিশন (রবএইচরবএফরস) 
- এি ম্নযয 

 
বার্ষিক কর্িসম্পাদন চুর্ি 

 

 

 
 

 

িলুাই ১, ২০২০-িনু ৩০, ২০২১ 

  



 

 

 

 

সূর্চপত্র 

 

 

   ্ৃষ্ঠা 
নম্বি 

উ্ক্রম্রণকা 
 

:  ৩ 

কম্পসম্পােননি সারবপক 

রচত্র 
 

:  ৪ 

সসকশন ১ : রূ্কল্প (Vision), অরিলক্ষ্য (Mission), 

সকৌশলগত উনেশযসম্ূহ এবাং কার্পাবরল 

৫ 

সসকশন ২ : রবরিন্ন কার্পক্রনম্ি চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব 

(Outcome/Impect) 

৬ 

সসকশন ৩ : সকৌশলগত উনেশয, অগ্রারযকাি, কার্পক্রম্, 

কম্পসম্পােন সূচক এবাং লক্ষ্যম্াত্রাসম্ূহ 

৭ 

সাংনর্ািনী ১ : শব্দসাংনক্ষ্্ (Acronyms) ১১ 

সাংনর্ািনী ২ : কম্পসম্পােন সূচকসম্ূহ, বাস্তবায়নকািী 
কার্পালয় সম্ূহ এবাং ্রিম্া্ ্দ্ধরত 

১২ 

সাংনর্ািনী ৩ : কম্পসম্পােন লক্ষ্যম্াত্রা অিপ ননি সক্ষ্নত্র ম্াঠ 

্র্পানয়ি অনযানয কার্পালনয়ি রনকট সুরনরের্ষ্প 
চারহো 

  

১৩ 

 
 



 

উপক্রর্র্িকা (Preamble) 

 

বাাংলানেশ হাউস রবরডাং ফাইনান্স কন প্ানিশন এি প্রারতষ্ঠারনক েক্ষ্তা বৃরদ্ধ, স্বচ্ছতা ও িবাবরেরহতা 

সিািোি কিা, সুশাসন সাংহতকিণ এবাং সম্পনেি র্থার্থ বযবহাি এবাং ম্াযযনম্ রূ্কল্প ২০২১, সটকসই 

উন্নয়ন অরির্ষ্ (SDG), সপ্তম্/অর্ষ্ম্ ্ঞ্চ বারষপক ্রিকল্পনা, ম্ন্ত্রণালয়/রবিাগ কতৃপ ক প্রণীত নীরতম্ালা, 

সিকানিি সকৌশলগত ও সম্নয় সম্নয় স ারষত কম্পসূরচ র্থার্থ বাস্তবায়ননি ম্াযযনম্ সবাি িনয আবাসন 

রনরিতকিনণি লনক্ষ্য- 

 

 

 

রিরিওনাল ম্যাননিাি 

বাাংলানেশ হাউস রবরডাং ফাইনান্স কন প্ানিশন (রবএইচরবএফরস) 

রিরিওনাল অরফস, নািায়ণগঞ্জ 

 
 

এবাং 
 

ম্হাবযবস্থা্ক (্ূবপাঞ্চল) 

বাাংলানেশ হাউস রবরডাং ফাইনান্স কন প্ানিশন (রবএইচরবএফরস) 
- এি ম্নযয 

 
২০২০ সানলি িনু ম্ানসি ২৫ তারিনে এই বারষপক কম্পসম্পােন চুরি স্বাক্ষ্রিত হল। 

 

 

এই চুরিনত স্বাক্ষ্িকািী উিয়্ক্ষ্ রনম্নরলরেত রবষয়সম্ূনহ সম্মত হনলন : 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

বাাংলাদদশ হাউস র্বর্ডাং ফাইনান্স কদপিাদেশন (র্বএইচর্বএফর্স) এে 

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

 

সাম্প্রর্িক  অর্ি ন, চযাদলঞ্জ এবাং ভর্বষযৎ পর্েকল্পনা 
 

● সাম্প্রর্িক বছেসর্ূদহে (৩ বছে) প্রধান অর্ি নসর্হূ 

 

রিরিওনাল অরফস, নািায়ণগঞ্জ রবগত ০৩ (রতন) বছনি 24.0325 সকাটি টাকা ঋণ ম্ঞ্জিুী এবাং 24.7825 

সকাটি টাকা রবতিণ কনিনছ। ঋণ রবতিনণি ্াশা্ারশ রবগত ০৩ (রতন) বছনি 14.6248 সকাটি টাকা ঋণ 

আোয় কিা সম্ভব হনয়নছ। ২০১৭-২০১৮ অথপবছনি সেরণকৃত ঋণ আোনয়ি ্রিম্াণ রছল 1.29 সকাটি টাকা। 
২০১৯-২০২০ অথপবছনি সেরণকৃত ঋণ রবতিনণি ্রিম্াণ োরড়নয়নছ 0.9331 সকাটি টাকা। ২০১৭-২০১৮ 

অথপবছনিি শুরুনত ম্াম্লাি সাংেযা রছল 47টি। ২০১৯-২০২০ অথপবছি সশনষ ম্াম্লাি সাংেযা োরড়নয়নছ 

28টি। রবগত ০৩ (রতন) বছনি রিরিওনাল অরফস, নািায়ণগঞ্জ  2.02 সকাটি টাকা কি্ূবপ ম্ুনাফা  অিপ ন 

কনিনছ । 

 

● সর্সযা এবাং চযাদলঞ্জসর্ূহ   

তহরবল স্বল্পতা কন প্ানিশননি অনযতম্ সম্সযা। ঋনণি বযা্ক চারহোি রব্িীনত তহরবনলি সর্াগান সীরম্ত 

হওয়ায় ঋণ প্রোন কার্পক্রম্ বযাহৃত হনচ্ছ। চারহো এবাং সর্াগাননি ম্নযয বযা্ক ্াথপকয থাকায় নতুন প্রকল্প 

গ্রহণ কিনত সম্সযা হনচ্ছ। অরফস বযবস্থা্নায় আযুরনক প্রর্ুরিি প্রনয়াগ এবাং র্থার্থ প্রর্ুরি জ্ঞান সম্পন্ন 

েক্ষ্ িনবল গনড় সতালা কন প্ানিশননি একটি চযানলঞ্জ।  
 

● ভর্বষযৎ পর্েকল্পনা 
রিরিওনাল অরফস, নািায়ণগঞ্জ এি ঋনণি রস্থরত বরৃদ্ধ কিা, সারবপক কার্পক্রম্নক আনিা গরতশীল কিা, গ্রাম্ীণ 

এলাকায় বহুতল রবরশর্ষ্ সছাট/স্বল্পায়তননি আবাসন ইউরনট ততিীনত ঋণ সহায়তা প্রোন, আওতাযীন 

অরফসসম্ূনহি কার্পক্রম্ অনটানম্শন ও অনলাইন রিরিক কিা।  
 

২০২০-২০২১ অর্িবছদেে সম্ভাবয প্রধান অর্ি নসর্ূহ 

● সিকারি সহায়তায় তহরবল স্বল্পতা সম্াকানবলা কিাি ম্াযযনম্ 14.5 সকাটি টাকা ঋণ রবতিনণি 

লক্ষ্যম্াত্রা অিপ ন।  
● ঋনণি রস্থরত এবাং আোয় হাি বৃরদ্ধকিণ, সেরণকৃত ঋনণি ্রিম্াণ ও হাি হ্রাসকিণ, ম্াম্লা-সম্াকেম্া 

ও অরিট আ্রি রনষ্পরি ; 

● তথয প্রর্রুি ও অনযানয রবষনয় প্ররশক্ষ্ণ গ্রহণ ; 

● গ্রাম্ীণ আবারসক প্রকনল্পি ম্াযযনম্  উ্নিলা ও সগ্রাথ সসন্টানি ্ল্লী আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়ন কিা। 
● ্ূবপবতী অথপবছনিি সচনয় আনয়ি ্রিম্াণ বৃরদ্ধ। 

 
*২০১৯-২০ অথপবছনিি উ্স্থার্ত তথযারে ম্াচপ -২০২০ ্র্পন্ত অিপ ননি রিরিনত সাম্রয়ক। 

  



 

সসকশন - ১ 

রূপকল্প (Vision), অর্ভলক্ষ্য (Mission), সকৌশলগি উদেশযসর্ূহ 

( Strategic Objectives) এবাং কার্িাবর্ল ( Functions) 

 

 ১.১   রূপকল্প : 

রনম্ন, রনম্নম্যযরবি ও ম্যযরবি ম্ানুনষি আবারসক সম্সযা সম্াযাননি ম্াযযনম্ িীবন ম্ান ঊন্নয়ন। 

 

 ১.২   অর্ভলক্ষ্য : 

 রনম্ন, রনম্নম্যযরবি ও ম্যযরবি ম্ানুনষি আবারসক সম্সযা সম্াযান কনল্প আরথপক সহায়তা প্রোন । 

 

১.৩   সকৌশলগি উদেশযসর্ূহ : 

     ১.৩.১   েফতি/ সাংস্থাি সকৌশলগত উনেশযসম্ূহ 

১. গৃহ রনম্পাণ ঋণ প্রোননি ম্াযযনম্ আবাসন সম্সযা সম্াযান; 

২.  কন প্ানিশননি কার্পক্রম্ রিরিটালাইনিশন, রনিা্িা রনরিতকিণ ও 

গ্রাহকনসবাি ম্ান ঊন্নয়ন ; 

৩. কন প্ানিশননি আরথপক রিরি ও শৃাংেলা সুেঢ়ৃকিণ। 
 

১.৩.২   আবরশযক সকৌশলগত উনেশযসম্ূহ 

১. োপ্তরিক কম্পকানে স্বচ্ছতা বৃরদ্ধ ও িবাবরেরহতা রনরিতকিণ; 

২. কম্পসম্পােনন গরতশীলতা আনয়ন ও সসবাি ম্ান বৃরদ্ধ; 

৩. আরথপক ও সম্পে বযবস্থা্নাি উন্নয়ন। 
 

১.৪   কার্িাবর্ল : 

১. আবারসক সম্সযা সম্াযাননি রনরম্ি গৃহ রনম্পাণ ঋণ প্রোন: 

২. চুরি অনুর্ায়ী ঋণ আোয়; 

৩. ই-নরথ বাস্তবায়ন, শাো অনটানম্শন ও আযুরনক প্রর্ুরিি প্রনয়াগ তথা রিরিটালাইনিশন; 

৪. ঋণ প্রোননি রনরম্ি গৃহীত ম্টপ নগি েরলনলি সঠিকতা রনণপনয় িূরম্ সিকিপ  ও েরলল্ত্র র্াচাই-

বাচাইকিণ; 

৫. ঋণ আোয় ও অনযানয রবষনয় চলম্ান ম্াম্লা রনষ্পরিনত প্রনয়ািনীয় ্েনক্ষ্্ গ্রহণ; 

৬. সেি েফতনিি রসদ্ধান্ত/রননেপশনা সম্ূহ র্থাসম্নয় বাস্তবায়ন রনরিত কিণ। 

   



 

সসকশন – ২ 

 

 

র্বর্ভন্ন কার্িক্রদর্ে চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact) 
 

চূড়ান্ত ফলাফল/ 

প্রভাব 

(Outcome/ Impact) 

কর্িসম্পাদন 

সূচকসর্হূ 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃি অর্ি ন 

২০১৮-১৯ 

প্রকৃি অর্ি ন 

২০১৯-২০* 

লক্ষ্যর্াত্রা 
২০২০-২১ 

প্রদক্ষ্পন র্নধিার্েি 

লক্ষ্যর্াত্রা অর্ি দনে 

সক্ষ্দত্র সর্ৌর্ভাদব 

দার্িত্বপ্রাপ্ত 

র্ন্ত্রিালি/র্বভাগ/

সাংস্থাসর্দূহে নার্ 

উপাত্তসূত্র 

(Source of Data) 
২০২১-

২২ 

২০২২-

২৩ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

[১] রনম্ন, রনম্নম্যযরবি ও 

ম্যযরবি সেরণি 

আবারসক সম্সযাি 

সম্াযান 

[১.১] রনরম্পত 

আবারসক ইউরননটি 

সাংেযা বরৃদ্ধি হাি 

% 0 6.03 100 100 100 

রবএইচরবএফরস সেি 

েফতি, ঋণ রবিাগ 

এবাং সাংরির্ষ্ ম্াঠ 

কার্পালয় 

সাংরির্ষ্ ম্াঠ 

কার্পালনয়ি  

ম্ারসক, তত্রম্ারসক ও 

বারষপক প্ররতনবেন 

এবাং সেি েফতি, 

ঋণ রবিানগ  প্রম্াণক 

রহসানব িরক্ষ্ত 

কাগি্ত্র। 

[২] ঋনণি ম্ান উন্নয়ন 

[২.১] সেণীকৃত ঋণ 

হনত নগে আোনয়ি 

হাি 

% 27.08 17.21 100 100 100 

রবএইচরবএফরস সেি 

েফি আোয় রবিাগ 

এবাং সাংরির্ষ্ ম্াঠ 

কার্পালয় 

সাংরির্ষ্ ম্াঠ 

কার্পালনয়ি 

ম্ারসক, তত্রম্ারসক ও 

বারষপক প্ররতনবেন এবাং 
সেি েফতি আোয় 

রবিানগ প্রম্াণক 

রহসানব িরক্ষ্ত 

কাগি্ত্র। 

 

* ২০১৯-২০ অথপবছনিি অিপ ন ম্াচপ -২০২০ ্র্পন্ত অিপ ননি রিরিনত সাম্রয়ক  



 

সসকশন-৩ 

সকৌশলগি উদেশয, অগ্রার্ধকাে, কার্িক্রর্, কর্িসম্পাদন সূচক এবাং লক্ষ্যর্াত্রাসর্হূ 

সকৌশলগি 

উদেশয 
(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগি  

উদেদশযে 

র্ান 
(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্িক্রর্ 
(Activities) 

কর্িসম্পাদন 

সূচক 
(Performance 

Indicators) 

একক 
(Unit) 

কর্ি- 
সম্পাদন 

সূচদকে 

র্ান 

(Weight of 

PI) 

প্রকৃি অর্ি ন লক্ষ্যর্াত্রা/র্নিিািক ২০২০-২০২১ 
(Target/Criteria Value for FY 2020-2021) 

প্রদক্ষ্পি 

(Projection) 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষ্পি 

 (Projection) 

২০২২-

২৩ 
 

২০১৮- 

১৯ 

২০১৯- 

২০* 

অসাধােি 

(Excellent) 

অর্ি 

উত্তর্ 

(Very 

Good) 

উত্তর্ 

(Good) 

 

চলর্ি 

র্ান 

(Fair) 

 

চলর্ি 

র্াদনে 

র্নদে 

(Poor) 

 

১০০% 
৯০
% 

৮০
% 

৭০
% 

৬০%  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

দপ্তে/সাংস্থাে সকৌশলগি উদেশযসর্হূ 

[১] গৃহ রনম্পাণ 

ঋণ প্রোননি 

ম্াযযনম্ 

আবাসন 

সম্সযা সম্াযান 

২০ 

[১.১] ঢাকা ও 

চট্টগ্রাম্ ম্হানগি 

এলাকা ও সেনশি 

অনযানয স্ৌি 

এলাকা এবাং 
সগ্রাথ সসন্টানি 

ঋণ রবতিণ 

[১.১.১] ম্হানগি 

এলাকায় 

রবতিণকৃত ঋণ 

সকাটি  

টাকায় 
 0 0 0     0 0 

[১.১.২] সেনশি 

অনযানয এলাকায় 

রবতিণকৃত ঋণ 

সকাটি  

টাকায় 
১৩ 6.82 11.3775 12.00 11 10 9 8 14 16 

[১.২] সিকারি 

কম্পচািীনেি গৃহ 

রনম্পাণ ঋণ 

রবতিণ 

[১.২.১]  সিকারি 

কম্পচািীনেি 

রবতিণকৃত গৃহ 

রনম্পাণ ঋণ  

সকাটি  

টাকায় 
৩ - - - - - - - - - 

[১.৩] নািীি 

ক্ষ্ম্তায়নন গৃহ 

রনম্পাণ ঋণ 

সহায়তা প্রোন 

[১.৩.১] রবতিকৃত 

ঋনণি হাি 
% ২ 75.78 142.22 25 23 21 19 17 30 35 

[১.৪] ম্রুিববষপ 
উ্লনক্ষ্য রিনিা 
ইকুইটিনত গৃহ 

রনম্পাণ ঋণ প্রোন 

[১.৪.১] রিনিা 
ইকুইটিনত ঋণ 

রবতিণ 

সকাটি 

টাকায় 
২ - - 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 0.40 0.50 

[২] কন প্ানিশননি 

কার্পক্রম্ 

রিরিটালাইনিশন, 

রনিা্িা 
রনরিতিণ  

ও গ্রাহকনসবাি 

ম্ান ঊন্নয়ন 

১০ 

[২.১] অরফস 

বযবস্থা্না 
      অনটানম্শন  

[২.১.১] 

অনটানম্শনকৃত 

কাি** 

 

% ৭ 100 100 100     100 100 

[২.২] CCTV 

স্থা্ননি ম্াযযনম্ 

রনিা্িা 
রনরিতকিণ 

[২.২.১] CCTV 

স্থা্নকৃত 

অরফনসি সাংেযা 
সাংেযা ৩ 0 0 0     0 0 

[৩] 

কন প্ানিশননি 

আরথপক রিরি ও 

শাৃংেলা সুেঢ়ৃকিণ 

৪৫ 

 
[৩.১] ঋণ আোয় 

[৩.১.১] 

অনেরণকৃত ঋণ  

হনত নগে 

আোনয়ি হাি 

% ২০ 109.02 89.55 100     100 100 

[৩.১.২] সেরণকৃত 

ঋণ হনত নগে 

আোনয়ি হাি 

% ১৫ 27.08 17.21 100     100 100 

[৩.১.৩] অথপ ঋণ 

ও সিলা িি 

আোলনত  ম্াম্লা 
রনষ্পরিি হাি 

% ১০ 30.95 15.15 100     100 100 

* ২০১৯-২০ অথপবছনিি অিপ ন ম্াচপ -২০২০ ্র্পণ্ত অিপ ননি রিরিনত সাম্রয়ক। ** অরফনসি অনটানম্শনসম্পন্ন কািসম্হূ চাল/ুকার্কি িাো। 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

  



 

 

 
 

 

 
 

কলার্-১ কলার্-২ কলার্-৩ কলার্-৪ কলার্-৫ কলার্-৬ 

সকৌশলগি উদেশয 
(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগি 

উদেদশযে র্ান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্িক্রর্ 

(Activities) 

কর্িসম্পাদন সুচক 

(Performance 

Indicator) 

 

একক 

(Unit) 

কর্িসম্পাদন 

সূচদকে র্ান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

লক্ষ্যর্াত্রাে র্ান  ২০২০-২১ 

 

অসাযািণ 

(Excellent) 

অরত উিম্ 

(Very 

Good) 

উিম্ 

(Good) 

চলরত 

ম্ান 

(Fair) 

চলরতম্ানন
ি রননম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১] োপ্তরিক কম্পকানে 

স্বচ্ছতা বরৃদ্ধ ও িবাবরেরহ 

রনরিতকিণ 

১১ 

  [১.১] বারষপক কম্পসম্পােন 

চুরি (এর্এ) বাস্তবায়ন। 

[১.১.১] এর্এ’ি সকল 

তত্রম্ারসক প্ররতনবেন 

ওনয়বসাইনট প্রকারশত 

সাংেযা ২ ৪ - - - - 

[১.১.২] এর্এ টিনম্ি 

ম্ারসক সিা অনরুষ্ঠত 
সাংেযা ১ ১২ ১১ - - - 

   [১.২] শুদ্ধাচাি/উিম্ চচপ াি 

রবষনয় অাংশীিননেি সনে 

ম্তরবরনম্য়  

[১.২.১] ম্তরবরনম্য় সিা 
অনরুষ্ঠত 

সাংেযা ২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৩] অরিনর্াগ প্ররতকাি 

বযবস্থা রবষনয়  সসবাগ্রহীতা 
/অাংশীিননেি অবরহতকিণ 

[১.৩.১]অবরহতকিণ 

সিা আনয়ারিত 
সাংেযা ২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৪] সসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত 

রবষনয়  সসবাগ্রহীতানেি 

অবরহতকিণ  

[১.৪.১]অবরহতকিণ 

সিা আনয়ারিত   

         

সাংেযা ২ ৪ ৩ ২  - 

[১.৫] তথয বাতায়ন হালনাগাে 

সাংক্রান্ত তত্রম্ারসক প্ররতনবেন 

উর্ধ্পতন কতৃপ ্নক্ষ্ি রনকট 

সপ্রিণ 

    [১.৫.১]  তত্রম্ারসক 

প্ররতনবেন সপ্ররিত 

        

সাংেযা  ২ ৪ ৩    

 [২] কম্পসম্পােনন 

গরতশীলতা আনয়ন ও 

সসবাি ম্ান বরৃদ্ধ 

৮ 

[২.১]ই-নরথ বাস্তবায়ন 
[২.১.১] ই-নরথনত সনাট 

রনষ্পরিকৃত  
% ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - 

[২.২] উদ্ভাবনী /কু্ষ্দ্র উন্নয়ন 

উনেযাগ বাস্তবায়ন 

[২.২.১] ননূতম্ একটি 

উদ্ভাবনী /কু্ষ্দ্র উন্নয়ন 

উনেযাগ চালকৃুত 

সাংেযা ২ ১৫-২-২১ ১৫-৩-২১- ১৫-৪-২১ 
১৫-৫-

২১ 
- 

[২.৩] কম্পচািীনেি প্ররশক্ষ্ণ 

প্রোন 

[২.৩.১] প্রনতযক  

কম্পচারিি িনয প্ররশক্ষ্ণ 

আনয়ারিত 

িন ন্টা ২ ৪০ ৩০ ২০ ১০ - 

[২.৩.২] ১০ম্ সগ্রি ও 

তেরু্ধ্প প্রনতযক 

কম্পচািীনক এর্এ রবষনয়  

প্রেি প্ররশক্ষ্ণ 

িন ন্টা ১ ৫ ৪ - - - 

[২.৪] এর্এ বাস্তবায়নন 

প্রননােনা প্রোন 

[২.৪.১] নযুনতম্ একটি 

আওতাযীন েপ্তি/ 

একিন কম্পচািীনক এর্এ 

বাস্তবায়ননি িনয 
প্রননােনা প্রোনকৃত 

সাংেযা ১ ১ - - - - 

[৩] আরথপক ও সম্পে 

বযবস্থা্নাি উন্নয়ন 
৬ 

 

[৩.১] বারষপক ক্রয় ্রিকল্পনা 
বাস্তবায়ন 

 

[৩.১.১] ক্রয় ্রিকল্পনা 
অনরু্ায়ী ক্রয় সম্পারেত 

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.২] বারষপক উন্নয়ন কম্পসূরচ 

(এরির্)/বানিট বাস্তবায়ন 

[৩.২.১] বারষপক উন্নয়ন 

কম্পসূরচ (এরির্) /বানিট 

বাস্তবারয়ত 

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.৩] অরিট আ্রি রনষ্পরি 

কার্পক্রনম্ি উন্নয়ন 

[৩.৩.১] অরিট আ্রি 

রনষ্পরিকৃত 
% ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ - 

[৩.৪] হালনাগােকৃত স্থাবি ও 

অস্থাবি সম্পরিি তারলকা 
উযপতন অরফনস সপ্রিণ 

[৩.৪.১] হালনাগােকৃত 

স্থাবি ও অস্থাবি 

সম্পরিি তারলকা উযপতন 

অরফনস সপ্ররিত 

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

মাঠ পর্ যায়ের আবশ্যিক ককৌশলগত উয়েিসমূহ ২০২০-২১ (প্রস্তাশ্যবত) 



 

 

  



 

 

সাংদর্ার্নী-১ 

 

শব্দসাংদক্ষ্প (Acronyms) 

 

 

রবএইচরবএফরস - বাাংলানেশ হাউস রবরডাং ফাইনান্স কন প্ানিশন 

(BHBFC) - (Bangladesh House Building Finance Corporation) 

 

র্আই  - ্ািফিনম্ন্স ইরেনকটি 

(PI)  - (Performance Indicator) 

 

িারিউর্আই - ওনয়ট অব ্ািফিনম্ন্স ইরেনকটি 

(WPI)  - (Weight of Performance Indicator) 

 

এসআইর্ - স্মল ইম্প্রুিনম্ন্ট প্রনিক্ট  

( SIP)  - (Small Improvement Project) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



 

 

সাংদর্ার্নী-২: কম্পসম্পােন সূচকসম্ূহ, বাস্তবায়নকািী ম্ন্ত্রণালয়/রবিাগ/সাংস্থা এবাং ্রিম্া্ ্দ্ধরত-এি রববিণ 

 
 

কার্িক্রর্ কর্িসম্পাদন সূচক র্ববেি বাস্তবািনকােী ইউর্নট 
পর্ের্াপ পদ্ধর্ি 

এবাং উপাত্তসূত্র 
সাধােি র্ন্তবয 

[১.১] ঢাকা ও চট্টগ্রাম্ ম্হানগি 

এলাকা ও সেনশি অনযানয স্ৌি 

এলাকা এবাং সগ্রাথ সসন্টানি    ঋণ 

রবতিণ 

[১.১.১] ম্হানগনি 

রবতিণকৃত ঋণ 

২০২০-২১ অথপবছনি 0.00 সকাটি 

টাকা ঋণ রবতিণ কিা    

[১.১.২] স্ৌি এলাকা ও 

সগ্রাথ সসন্টানি  

রবতিণকৃত ঋণ 

২০২০-২১ অর্থবছরে 12.00 ক োটি টো ো 

ঋণ ববতেণ  েো। 

ের রিওনাল অরফস, 

নািায়ণগঞ্জ 

ঋণ রবিানগি 

প্ররতনবেন 
 

[১.২] সিকারি কম্পচািীনেি গৃহ 

রনম্পাণ ঋণ রবতিণ 

[১.২.১]  সিকারি 

কম্পচািীনেি 

রবতিণকৃত গৃহ রনম্পাণ 

ঋণ  

২০২০-২১ অথপবছনি সিকারি 

কম্পচািীনেি 0.00 সকাটি টাকা ঋণ 

রবতিণ কিা 

রিরিওনাল অরফস, 

নািায়ণগঞ্জ 

ঋণ রবিানগি 

প্ররতনবেন 
 

[১.৩] নািীি ক্ষ্ম্তায়নন গৃহ 

রনম্পাণ ঋণ সহায়তা প্রোন 

[১.৩.১] রবতিকৃত 

ঋনণি হাি 

২০২০-২১ অর্থবছরে নোেী জনর োষ্ঠীর  25 

শতোাংরশ উন্নীত  েো  

ের রিওনাল অরফস, 

নািায়ণগঞ্জ 

ঋণ রবিানগি 

প্ররতনবেন 
 

[১.৪] ম্রুিববষপ উ্লনক্ষ্য রিনিা 
ইকুইটিনত গৃহ রনম্পাণ ঋণ প্রোন 

[১.৪.১] রিনিা 
ইকুইটিনত ঋণ রবতিণ 

২০২০-২১ অথপ বছনি ম্রুিববষপ 
উ্লনক্ষ্য 0.30 সকাটি টাকা ঋণ 

রবতিণ 

ের রিওনাল অরফস, 

নািায়ণগঞ্জ 

ঋণ রবিানগি 

প্ররতনবেন 
 

[২.১] অরফস বযবস্থা্না 
    অনটানম্শন  

[২.১.১] অনটানম্শনকৃত 

কাি 

অরফনসি অনটানম্শন সম্পন্ন 

কািসম্হু ১০০% চাল ু িাো। 
রিরিওনাল অরফস, 

নািায়ণগঞ্জ 

করম্পউটাি ও 

তথয রবিানগি 

প্ররতনবেন 

 

[২.২] CCTV স্থা্ননি ম্াযযনম্ 

রনিা্িা রনরিতকিণ 

[২.২.১] CCTV 

স্থা্নকৃত অরফনসি 

সাংেযা 
0 টি CCTV স্থা্ন কিা  

রিরিওনাল অরফস, 

নািায়ণগঞ্জ 

আইরসটি 

(রসনেম্/অ্ানিশ
ন) রবিানগি 

প্ররতনবেন 

 

[৩.১] ঋণ আোয় 

[৩.১.১] অনেরণকৃত 

ঋণ হনত নগে আোনয়ি 

হাি 

২০২০-২১ অথপবছনি অনেরণকৃত 

ঋণ আোনয়ি হাি ১০০ শতাাংনশ 

উন্নীত কিা 

রিরিওনাল অরফস, 

নািায়ণগঞ্জ 

আোয় রবিানগি 

প্ররতনবেন 
 

[৩.১.২] সেরণকৃত ঋণ 

হনত নগে আোনয়ি 

হাি 

২০২০-২১ অথপবছনি সেরণকৃত ঋণ 

আোনয়ি হাি ১০০ শতাাংনশ উন্নীত 

কিা 

রিরিওনাল অরফস, 

নািায়ণগঞ্জ 

আোয় রবিানগি 

প্ররতনবেন 
 

[৩.১.৩] অথপ ঋণ ও 

সিলা িি  

     আোলনত ম্াম্লা 
রনষ্পরিি হাি 

কন প্ানিশননি সকল অথপঋণ ও 

সিলা িি আোলনতি ম্াম্লা 
রনস্পরিি হাি ১০০ শতাাংনশ উন্নীত 

কিা 

রিরিওনাল অরফস, 

নািায়ণগঞ্জ 

আইন রবিানগি 

প্ররতনবেন 
 

 

 
 

  



 

সাংদর্ার্নী-৩:  

কম্পসম্পােন লক্ষ্যম্াত্রা অিপ ননি সক্ষ্নত্র ম্াঠ ্র্পানয়ি অনযানয কার্পালনয়ি রনকট সুরনরেপর্ষ্ চারহোাঃ   

প্রর্িষ্ঠাদনে নার্ সাংর্িষ্ট কার্িক্রর্ কর্িসম্পাদন সূচক 

উি প্রর্িষ্ঠাদনে 

র্নকট 

চার্হদা/প্রিযাশা 

চার্হদা/ 
প্রিযাশাে সর্ৌর্িকিা 

প্রিযাশা পেূি না হদল 

সম্ভাবয প্রভাব 

১। ঋণ রবিাগ, সেি 

েফতি 
ঋণ রবতিণ ও ম্ঞ্জিুী টানগপট রনযপািণ 

র্থা সম্নয় ঋণ ম্ঞ্জিুী ও 

রবতিনণি িনয টানগপট 

রনযপািণ কিা 

ঋণ ম্ঞ্জিু ও রবতিনণি 

বানিট বিাে ঋণ রবিাগ, 

সেি েফতি কতৃপ ক 

রনয়রন্ত্রত 

্র্পাপ্ত বানিট বিাে না 
হনল ঋণ রবতিণ বযাহত 

হনব। 

২। রহসাব ও অথপ রবিাগ, 

সেি েফতি 

তহরবল তহরবল সিবিাহ ঋণ রবতিনণি িনয র্থা 
সম্নয় তহরবল সিবিাহ 

কিা 

তহরবল বযবস্থা্না রহসাব 

ও অথপ রবিাগ, সেি 

েফতি কতৃপ ক রনয়রন্ত্রত। 

সম্য় ম্ত তহরবল 

সিবিাহ না হনল ঋণ 

রবতিণ বযাহত হনব। 
৩। প্রশাসন রবিাগ, সেি 

েফতি 

োপ্তরিক কানিি িনয সলাকবল 

সিবিাহ। ম্ানব সম্পনেি সুষু্ঠ 

বযবস্থা্না। 

কম্পকতপ া/ কম্পচািী ্োয়ন র্থাসম্নয় অরফনসি 

সাাংগঠরনক সলাকবল 

কাঠানম্া অনরু্ায়ী ও 

চারহো ম্ারফক সলাকবল 

সিবিাহ কিা। 

কম্পচািী রননয়াগ ও 

্োয়ন প্রশাসন রবিাগ, 

সেি েফতি কতৃপ ক 

রনয়রন্ত্রত। 

প্রনয়ািনীয় সলাকবল 

 াটরতি কািনণ সারবপক 

কার্পক্রম্ বযহত হনব। 

৪। করম্পউটাি ও তথয 
রবিাগ, সেি েফতি 

সলান ম্যাননিনম্ন্ট ও অরফস 

অনটানম্শনসহ 

রিরিটালাইনিশন 

িাটানবইি সাংিক্ষ্ণ এবাং 
করম্পউটাি ও সটকননালরি 

সিবিাহ 

র্থা সম্নয় ঋণ 

রহসাবায়ন এবাং 
অনটানম্শননি িনয 

প্রনয়ািনীয় করম্পউটাি 

সিবিাহ 

করম্পউটাি সাংক্রান্ত 

র্াবতীয় কার্পারে 

করম্পউটাি ও তথয 
রবিাগ, সেি েফতি 

কতৃপ ক রনয়রন্ত্রত। 

র্থা সম্নয় প্রতযাশা ্ূিণ 

না হনল ঋণ রহসাব সুষু্ঠ 

িানব সাংিক্ষ্ণ হনব না 
এবাং অরফস অনটানম্শনন 

বযাহত হনব। 

৫। উ্নিলা/ সিলা 
রনবন্ধন কার্পালয় 

এনইরস প্রোন,  েরলল্ত্র 

র্াচাইকিণ ও সিনহন েরলল 

রনবন্ধন 

এনইরস প্রোনকৃত, েরলল 

র্াচাইকৃত এবাং সিনহন সম্পারেত 

দ্রম্নত ও রনিুপ লএনইরস 

প্রোন,েরলল্ত্রারেি 

র্াচাই ও সিনহন সম্পােন 

কিা 

এনইরস প্রোন, েরলল্নত্রি 

র্াচাই ও সিনহন সম্পােন 

রনবন্ধন কার্পালনয়ি 

এেরতয়ািিূি 

সম্য়ম্ত র্াচাই ও সিনহন 

রনবন্ধন না হনল ঋণ 

রবতিণ বযাহত হনব।  

৬। অথপ ঋণ ও সিলা িি 

আোলত 

অথপ ঋণ ও সিলা িি 

আোলনতি ম্াম্লা 
রনষ্পরিকিণ 

অথপ ঋণ ও সিলা িি আোলনতি 

ম্াম্লা রনস্পরিকৃত 

স্বল্পতম্/নযূনতম্ সম্নয় 

ম্াম্লা রনষ্পরিকিণ 

োনয়িকৃত ম্াম্লা 
রনষ্পরিকিণ আোলনতি 

এেরতয়ািিুি 

ম্াম্লা রনষ্পরিনত রবলম্ব 

হনল ঋণ আোয় বযাহত 

হনব।  
৭। সসানালী বযাাংক রল. ঋণ রহসব হালনাগাে ও রহসাব 

সম্ারপ্তকিণ 

ঋণ রহসাব হালনাগাে ও রহসাব 

সম্াপ্তকৃত 

বযাাংক হনত র্থাসম্নয় 

গ্রহীতা কতৃপ ক িম্াি 

রহসাব  সম্নম্াসহ সপ্রিণ 

কিা 

ম্াঠ্র্পানয়ি ঋণ রবতিণ 

ও আোয় সাংক্রাম্ত্ম 

রহসাব সসানালী বযাাংক রল. 

এ ্রিচারলত হয় 

সম্য়ম্ত ঋণ রবতিণ ও 

আোয় সাংক্রাম্ত্ম তথয না 
স্নল ঋণ গ্রহীতানেি 

আরথপক রববিণী তথা 
শাোি রহসাব সম্ারপ্ত 

বযাহত হনব 

 

 


