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দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

দেশর িন, িনমিব ও মিব মােষর আবাসন সমা সমাধােন কেপ ােরশন ঋণ সহায়তা দানব ক জীবনমান উয়েন িনরর
কায ম চািলেয় যাে। এ লে িবগত িতন বছের ১৫০৪.১৩ কা টাকা ঋণ িবতরণ এবং ১৬৫৩.২৮ কা টাকা ঋণ আদায় হেয়েছ, তার
মে আদায়ত ণীত ঋেণর পিরমাণ ৯৬.০৭ কা টাকা। বতমােন ণীত ঋেণর পিরমাণ ২৪০.৪৫ কা টাকা (৬.২২%)। িনিবড়
পিরবীেণর ফেল উেিখত সমেয় ৩০৩ মামলা িনি হেয়েছ। এছাড়াও, বিণ ত সমেয় কেপ ােরশন ৫৭৭.৮০ কা টাকা করব  নাফা
অজন কেরেছ। াহক সবার মােনায়েনর লে িগত উয়নসহ সকল কায ম Full Automation এর আওতায় আনয়েনর
িয়া চলমান রেয়েছ। এছাড়া, Mobile Apps, Business Intelligence Software (BIS), Management
Information Software (MIS), সানালী ই-সবা বহার কের Application Programming Interface
(API) এর মােম ঋেণর িকি হণ/জমাসহ াহকেদর তাৎিণক সবা দান করা হে।

সমা এবং চােলসহ:

কেরানা ভাইরাস জিনত  পিরিিত মাকােবলা, াহকেদর সেচতনতা ি, ঋণ িবতরেণর ে লধেনর তা, ণীত ঋেণর পিরমাণ
াসকরণ, অিফস অেটােমশন ও আিনক ি েয়ােগর মােম দ জনবল তরী এবং সকল পয ােয় াচারনীিত বাবায়ন ও সামিক
শাসন িতা|

ভিবৎ পিরকনা:

উপশহর ও পী অেল বতল ভবন তরীেত ঋণ দান কের পিরকিত পিরেবশ বাব টকসই আবাসন িনম াণ ও িষ জিমর অপচয়
রাধকরণ। এ পিরকনার অংশ িহেসেব ঋণ কায েমর বখীকরণ ব ক “নগর ব”, “বাস ব”, “পীমা”, “ষক আবাসন ঋণ”,
ইসলামী শিরয়ািভিক িবিনেয়াগ াডা ‘মনিজল’ নােম িবেশষ ঋণদান কায ম  করা হেয়েছ। এছাড়া, সাংগাঠিনক সংার ও
সসারেণর মােম মােয় িত জলা ও বিধ  অেল নন ১০০ শাখা অিফস াপেনর পিরকনা হণ করা হেয়েছ। িনিবড়
পিরবীণ ও কায করী বা হেণর মােম উেখেযা সংায় িবচারাধীন মামলার িনি এবং ণীত ঋেণর হার মােয় কিমেয়
নতম পয ােয় নািমেয় আনা। িগত উৎকষ  এবং অভরীণ ও বিহঃিশেণর মােম জনবেলর দতা ি; ই-হাম লান িসেম ও
ই-নিথ বাবায়েনর মােম তা ও জবাবিদিহতা িনিতকরণ এবং াহকেসবার মােনায়ন করা। পক-২০৪১, টকসই উয়ন অভী
(SDG), অম পবািষ ক পিরকনা, মণালয়/িবভাগ কক ণীত নীিতমালা, সরকােরর কৗশলগত ও সমেয় সমেয় ঘািষত কম িচ,
মাননীয় ধানমীর িতিত ও িনেদ শনা িবেশষ কের “সবার জ আবাসন” এবং িনব াচনী ইশেতহার ‘আমার াম আমার শহর’ কম চী
যথাযথ বাবায়ন িনিতকরণ। কেরানা ভাইরাস জিনত মহামারীর কারেণ িত অথ নীিতেত, আবাসন খােত, আবাসন খােতর সােথ
জিড়ত িশসহ সচল রাখা এবং এ খােতর িমকেদর কম সংান িেত অবদান রাখার জ ঋণ বাহ ি করা।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

হ িনম াণ খােত ঢাকা ও চাম মহানগর এবং পী এলাকাসহ দেশর অা সকল জলায় ৫৫০ কা টাকা ঋণ িবতরণ;
সরকারী কম চারীেদর ৫০ কা টাকা হ িনম াণ ঋণ িবতরণ;
অেণীত ও ণীত ঋণ যথােম ৯৪% ও ২২% আদায় এবং ণীত ঋণ হার ৬.৩০% এ নািমেয় আনা;
রীট মামলা ও িন আদালেতর মামলা িনির হার যথােম ৩৫% ও ৩২% অজন;
ই-হাম লান িসেম ও ই-নিথ বাবায়েনর মােম াহক সবার মােনায়নসহ তা ও জবাবিদিহতা িনিতকরণ;
অিফেসর পিরেবশ উতকরণ এবং সকল পয ােয় াচার নীিত পিরপালনসহ কেপ ােরশেনর সামিক কায েম শাসন িতা;
ই-পেম গটওেয়র মােম ঋেণর িকি জমা দােনর বাকরণ;
পিরেবশ বাব টকসই হ িনম ােণ ঋণ দান সহ পী এলাকায় ঋেণর বাহ ি।
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

িন, িনমিব ও মিব মােষর আবাসন সমা সমাধােনর মােম জীবন মান উয়ন।

১.২ অিভল (Mission)
ঋণ সহায়তা দােনর মােম িন, িনমিব ও মিব মােষর পিরেবশ বাব আবাসন সমা সমাধান।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. হ িনম াণ ঋণ দােনর মাম আবাসন সমা সমাধান;
২. কেপ ােরশেনর আিথ ক িভি, ংখলা ঢ়করণ ও দতা উয়ন;
৩. হ িনম াণ ঋণ দােনর মােম সরকারী কম চারীেদর জীবনমান উয়ন;
৪. পিরেবশ বাব টকসই হ িনম াণ ও নারীর মতায়েন হ ঋণ সহায়তা দান
৫. কেপ ােরশেনর কায ম িডিজটালাইেজশন, িনরাপা িনিতকরণ ও াহকেসবার মান উয়ন;

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. ঋণ দান;
২. ি অযায়ী ঋণ আদায়;
৩. িডিজটাল বাংলােদশ বাবায়েনর অংশ িহেসেব এবং অপােরশনাল কায েম গিতশীলতা আনয়েন ই-হাম লান িসেম,
ই-নিথ, শাখা অেটােমশন, আিনক ির েয়াগ তথা িডিজটালাইেজশন;
৪. পিরকিত আবাসন বা গেড় তালার লে ঋণ দােনর িনিম হীত মট েগজ দিলেলর সকতা িনণ েয় িম রকড 
ও দিললপ যাচাই-বাছাইকরণ;
৫. ঋণ আদায় ও অা িবষেয় চলমান মামলা-মাকমা িনিেত েয়াজনীয় পদেপ হণ;
৬. আিথ ক অ ির মােম হ ঋণ সবার িতেযািগতালক বাজার তির করা;
৭. আিথ ক বাপনার মােনায়েন িনরীা কায ম জারদারকরণ এবং িনরীা আপি িনিেত কায করী বা হণ;
৮. পিরেবশ বাব টকসই হিনম াণ ঋণ দানসহ পী এলাকায় ঋণ বাহ ি;
৯. ই-পেম গটওেয়র মােম ঋেণর িকি জমা দােনর বা করণ;
১০. কেপ ােরশেনর লধন িকরণ ও িভশন সংরণ।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক ত অজন
২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা
২০২২-২৩

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর
নাম

উপা
২০২৩-২০২৪ ২০২৪-২০২৫

িন, িনমিব ও মিব
িণর আবািসক সমার
সমাধান

[১.১] িনিম ত আবািসক
ইউিনেটর সংা ির হার % ৬.৭৫ ৬.৭০ ৭.১০ ৭.৩০ ৭.৫০ অথ  মণালেয়র আিথ ক িতান িবভাগ

এবং িবএইচিবএফিস

িবএইচিবএফিস'র মািসক, মািসক ও বািষ ক
িতেবদন এবং ধান কায ালেয় মাণক িহসােব
রিত কাগজপ।

ঋেণর মান উয়ন [২.১] ণীত ঋণ হার % ৬.৭২ ৬.৫০ ৬.৩০ ৬.২০ ৬.১০ অথ  মণালেয়র আিথ ক িতান িবভাগ
এবং িবএইচিবএফিস

িবএইচিবএফিস'র মািসক, মািসক ও বািষ ক
িতেবদন এবং ধান কায ালেয় মাণক িহসােব
রিত কাগজপ।

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান       কায ম      কম সাদন

চক
গণনা
পিত একক

কম সাদন
চেকর

মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫অসাধারণ অিত

উম উম চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%
এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] হ িনম াণ ঋণ
দােনর মাম
আবাসন সমা
সমাধান;

২০

[১.১] পী এলাকাসহ
দেশর অা
সকল জলা এবং
ঢাকা ও চাম
মহানগর এলাকায়
ঋণ িবতরণ

[১.১.১] পী
এলাকাসহ দেশর
অা সকল
জলায় ঋণ
িবতরণ

সমি কা
টাকায় ১৫ ৩৪৫ ৩৭৫ ৪০০ ৩৮৫ ৩৮০ ৩৭৫ ৩৭০ ৪৩০ ৪৫০

[১.১.২] ঢাকা ও
চাম মহানগর
এলাকায় ঋণ
িবতরণ

সমি কা
টাকায় ৫ ১৬৮ ১৪০ ১৫০ ১৪৫ ১৪২ ১৪০ ১৩৮ ১৬০ ১৭০



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২২, ২০২২ ১৭:০৬ া: ৯ ণ তািরখ: ধবার, ন ২২, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান       কায ম      কম সাদন

চক
গণনা
পিত একক

কম সাদন
চেকর

মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫অসাধারণ অিত

উম উম চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%
এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২] কেপ ােরশেনর
আিথ ক িভি,
ংখলা ঢ়করণ
ও দতা উয়ন;

১৭

[২.১] নগদ ঋণ
আদায়

[২.১.১]
অেিণত ঋণ
হেত নগদ
আদােয়র হার

মিত % ৫ ১০০ ৯০ ৯৪ ৯০ ৮৮ ৮৫ ৮০ ৯৫ ৯৬

[২.১.২] িণত
ঋণ হেত নগদ
আদােয়র হার

মিত % ৩ ২৭ ২০ ২২ ১৯ ১৮ ১৭ ১৬ ২৩ ২৫

[২.২] ঋণ ণীমান
উয়ন এবং মামলা
ও অিডট আপি
িনি

[২.২.১] িন
আদালেত মামলা
িনির হার

মিত % ২ ২৬.৭১ ২৯ ৩২ ২৬ ২৫ ২৪ ২৩ ৩২ ৩৫

[২.২.২] িণত
ঋণ হার মিত % ১ ৬.৭২ ৬.৫০ ৬.৩০ ৬.৫৫ ৬.৬০ ৬.৬৫ ৬.৭০ ৬.২০ ৬.১০

[২.২.৩] রীট
মামলা িনির
হার

মিত % ১ ৩৯ ৪০ ৩৫ ২৬ ২৫ ২৪ ২২ ৩৭ ৩৯

[২.২.৪] অিডট
আপি িনির
হার

মিত % ১ ৫৬.৯১ ৫০ ৫০ ৪৮ ৪৫ ৪২ ৪০ ৫৫ ৬০



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২২, ২০২২ ১৭:০৬ া: ১০ ণ তািরখ: ধবার, ন ২২, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান       কায ম      কম সাদন

চক
গণনা
পিত একক

কম সাদন
চেকর

মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫অসাধারণ অিত

উম উম চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%
এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২.৩] িশণ
আেয়াজেনর মােম
ন ও দতা
উয়ন

[২.৩.১]
কম চারীগেণর
ন ও দতা
উয়েন
আেয়ািজত
িশণ

মিত সংা ১ ১২২ ১৩০ ১২৫ ১২৪ ১২২ ১১৫ ১৩৫ ১৪৫

[২.৩.২] এিপএ
িবষেয়
কম চারীগণেক
িশণ দান

মিত সংা ১ ১২৬ ১৫০ ১৪০ ১৩৫ ১৩০ ১২৫ ১৬০ ১৭০

[২.৪] আবাসন খােত
কািভড-১৯ এর
ভাব সিকত
গেবষণা কায ম
পিরচালনা

[২.৪.১]
গেবষণাপ
কাশ

তািরখ তািরখ ২ ৩১.০৩.২৩ ১৫.০৪.২৩ ৩০.০৪.২৩ ১৫.০৫.২৩ ৩১.০৫.২৩

[৩] হ িনম াণ
ঋণ দােনর
মােম সরকারী
কম চারীেদর
জীবনমান উয়ন;

১২

[৩.১] জীবন মান
উয়েন সরকারী
কম চারী ও
কেপ ােরশেনর
কম চারীেদর হ
িনম াণ ঋণ িবতরণ

[৩.১.১] সরকারী
কম চারীেদর হ
িনম াণ ঋণ
িবতরণ

সমি কা
টাকায় ৭ ৩০ ৫০ ৫০ ৪৮ ৪৫ ৪২ ৪০ ৫৫ ৬০

[৩.১.২]
কেপ ােরশেনর
কম চারীেদর হ
িনম াণ ঋণ
িবতরণ

সমি কা
টাকায় ৫ ২২ ১২ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১০ ১৭ ১৮



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২২, ২০২২ ১৭:০৬ া: ১১ ণ তািরখ: ধবার, ন ২২, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান       কায ম      কম সাদন

চক
গণনা
পিত একক

কম সাদন
চেকর

মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫অসাধারণ অিত

উম উম চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%
এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৪] পিরেবশ বাব
টকসই হ িনম াণ
ও নারীর
মতায়েন হ
ঋণ সহায়তা দান

১১

[৪.১] পিরেবশবাব
টকসই হ িনম ােণ
ঋণ দান

[৪.১.১] হ
িনম াণ ঋেণর
মােম পিরেবশ
বাব টকসই
বাড়ী িনম াণ

সমি সংা ৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৬০ ৭৫

[৪.২] নারীর
মতায়েন হ ঋণ
সহায়তা দান

[৪.২.১] নারীর
মতায়েন
িবতরণত ঋেণর
হার

মিত % ৬ ৩৯ ২৩ ২৫ ২৪ ২৩ ২২ ২০ ২৮ ৩০

[৫] কেপ ােরশেনর
কায ম
িডিজটালাইেজশন,
িনরাপা
িনিতকরণ ও
াহকেসবার মান
উয়ন;

১০

[৫.১] িডিজটাল
পেম িসেেমর
মােম িকি ও িফ
জমা দান

[৫.১.১]
অনলাইেন
তাৎিনক ঋেণর
িকি ও অা
িফ জমা দান

সমি % ৪ ৫০ ৪৫ ৪২ ৪০ ৩৮ ৬০ ৬৫

[৫.২] অনলাইেনর
মােম ঋণ নিথ
েসস

[৫.২.১]
অনলাইন/ই-হাম
লান িসেেমর
মােম ঋণ নিথ
েসস

সমি সংা ৩ ৩০০ ৩৫০ ৩৩০ ৩১০ ৩০০ ২৯০ ৩৬৫ ৩৮০

[৫.৩] সবা
সহজীকরণ ও ওয়ান-
প সািভ স (oss)
সিকত তচার
ও সবা াথ কক
ত জানার েযাগ

[৫.৩.১] ওয়ান
প সািভ স
(oss) চাত
শাখা/অিফস

মিত সংা ৩ ১৫ ২৫ ৬১ ৫০ ৪০ ২৫ ২০



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২২, ২০২২ ১৭:০৬ া: ১২ ণ তািরখ: ধবার, ন ২২, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান       কায ম      কম সাদন

চক
গণনা
পিত একক কম সাদন

চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫অসাধারণ অিত

উম উম চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%
শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত া
নর ১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত া
নর ১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত া
নর ৪

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত া
নর ৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত া
নর ৩

*সামিয়ক (provisional) ত
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ আইিস ইনফরেমশন এ কিমউিনেকশন টকেনালিজ
২ আরিপইউএইচএফিপ রাল এ পির-আরবান হাউিজং ফাইনা েজ
৩ ওএসএস ওয়ান-প সািভ স
৪ িজআরএস িেভ িরেস িসেম
৫ িডিজএম উপমহাবাপক
৬ িপআই পারফরেম ইিেকটর
৭ িপআইিস েজ ইমিেমনেটশন কিম
৮ িপএইচআরিড ািনং এ িহউান িরেসাস  ডেভলপেম
৯ িপএসিস েজ িয়ািরং কিম
১০ িপিড েজ িডেরর
১১ িবএইচিবএফিস বাংলােদশ হাউজ িবিং ফাইনা কেপ ােরশন



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২২, ২০২২ ১৭:০৬ া: ১৫ ণ তািরখ: ধবার, ন ২২, ২০২২

সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক
[১.১] পী এলাকাসহ দেশর অা সকল জলা এবং
ঢাকা ও চাম মহানগর এলাকায় ঋণ িবতরণ

[১.১.১] পী এলাকাসহ দেশর অা সকল জলায় ঋণ িবতরণ মাঠ কায ালয় ঋণ িবভােগর িতেবদন
[১.১.২] ঢাকা ও চাম মহানগর এলাকায় ঋণ িবতরণ মাঠ কায ালয় ঋণ িবভােগর িতেবদন

[২.১] নগদ ঋণ আদায়
[২.১.১] অেিণত ঋণ হেত নগদ আদােয়র হার আদায় িবভােগর সহায়তায় মাঠ কায ালয় আদায় িবভােগর িতেবদন।
[২.১.২] িণত ঋণ হেত নগদ আদােয়র হার আদায় িবভােগর সহায়তায় মাঠ কায ালয় আদায় িবভােগর িতেবদন।

[২.২] ঋণ ণীমান উয়ন এবং মামলা ও অিডট
আপি িনি

[২.২.১] িন আদালেত মামলা িনির হার আইন িবভােগর সহায়তায় মাঠ কায ালয় আইন িবভােগর িতেবদন
[২.২.২] িণত ঋণ হার আদায় িবভােগর সহায়তায় মাঠ কায ালয় আদায় িবভাগ এবং িহসাব ও অথ  িবভােগর িতেবদন
[২.২.৩] রীট মামলা িনির হার আইন িবভাগ আইন িবভােগর িতেবদন
[২.২.৪] অিডট আপি িনির হার অিডট িবভাগ অিডট িবভােগর িতেবদন

[২.৩] িশণ আেয়াজেনর মােম ন ও দতা
উয়ন

[২.৩.১] কম চারীগেণর ন ও দতা উয়েন আেয়ািজত িশণ িনং ইনিউট িনং ইনিউেটর িতেবদন
[২.৩.২] এিপএ িবষেয় কম চারীগণেক িশণ দান িনং ইনিউট িনং ইনিউেটর িতেবদন

[২.৪] আবাসন খােত কািভড-১৯ এর ভাব সিকত
গেবষণা কায ম পিরচালনা [২.৪.১] গেবষণাপ কাশ িপএইচআরিড িবভাগ কািশত গেবষনা প

[৩.১] জীবন মান উয়েন সরকারী কম চারী ও
কেপ ােরশেনর কম চারীেদর হ িনম াণ ঋণ িবতরণ

[৩.১.১] সরকারী কম চারীেদর হ িনম াণ ঋণ িবতরণ মাঠ কায ালয় ঋণ িবভােগর িতেবদন
[৩.১.২] কেপ ােরশেনর কম চারীেদর হ িনম াণ ঋণ িবতরণ সদর দফতর ও মাঠ কায ালয় শাসন এবং িহসাব ও অথ  িবভােগর িতেবদন

[৪.১] পিরেবশবাব টকসই হ িনম ােণ ঋণ দান [৪.১.১] হ িনম াণ ঋেণর মােম পিরেবশ বাব টকসই বাড়ী িনম াণ মাঠ কায ালয় ঋণ িবভােগর িতেবদন
[৪.২] নারীর মতায়েন হ ঋণ সহায়তা দান [৪.২.১] নারীর মতায়েন িবতরণত ঋেণর হার মাঠ কায ালয় ঋণ িবভােগর িতেবদন
[৫.১] িডিজটাল পেম িসেেমর মােম িকি ও িফ
জমা দান [৫.১.১] অনলাইেন তাৎিনক ঋেণর িকি ও অা িফ জমা দান আদায় িবভাগ ও আইিস (িসেম/অপােরশন)

িবভাগ
আদায় িবভাগ ও আইিস (িসেম/অপােরশন)
িবভােগর িতেবদন

[৫.২] অনলাইেনর মােম ঋণ নিথ েসস [৫.২.১] অনলাইন/ই-হাম লান িসেেমর মােম ঋণ নিথ েসস ঋণ িবভাগ ও আইিস (িসেম/অপােরশন)
িবভাগ

ঋণ িবভাগ ও আইিস (িসেম/অপােরশন) িবভােগর
িতেবদন

[৫.৩] সবা সহজীকরণ ও ওয়ান-প সািভ স (oss)
সিকত তচার ও সবা াথ কক ত জানার
েযাগ

[৫.৩.১] ওয়ান প সািভ স (oss) চাত শাখা/অিফস আদায় ও ঋণ িবভাগ আদায় ও ঋণ িবভােগর িতেবদন
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সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম
সমেয়র কৗশল

পী এলাকাসহ দেশর অা সকল জলা এবং ঢাকা ও চাম মহানগর এলাকায় ঋণ
িবতরণ পী এলাকাসহ দেশর অা সকল জলায় ঋণ িবতরণ আিথ ক িতান িবভাগ, অথ  মণালয় অেমাদন

পী এলাকাসহ দেশর অা সকল জলা এবং ঢাকা ও চাম মহানগর এলাকায় ঋণ
িবতরণ ঢাকা ও চাম মহানগর এলাকায় ঋণ িবতরণ আিথ ক িতান িবভাগ, অথ  মণালয় অেমাদন
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ
















