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এবং

িসিনয়র সিচব, আিথ ক িতান িবভাগ, অথ  মণালয়-এর মে ািরত

বািষ ক কম সাদন ি

লাই ১, ২০২০ - ন ৩০, ২০২১



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ২৮, ২০২০ ১৯:২৩ া: ২ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৯, ২০২০

িচপ

দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ ৩ ................................................................................................................... 

াবনা ৪ ............................................................................................................................................................. 

সকশন ১: দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল ৫ .......................... 

সকশন ২: দর/সংার িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact) ৬ ................................................. 

সকশন ৩: কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ ৭ .............................................. 

সংেযাজনী ১: শসংেপ (Acronyms) ১৪ ............................................................................................................... 

সংেযাজনী ২: কম সাদন চকসহ, বাবায়নকারী দর/সংাসহ এবং পিরমাপ পিত ১৫ .............................................. 

সংেযাজনী ৩: কম সাদন লমাা অজেনর ে অা মণালয়/িবভােগর উপর িনভরশীলতা ১৬ ................................... 



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ২৮, ২০২০ ১৯:২৩ া: ৩ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৯, ২০২০

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:

ঋণ খােতর িনয়ণকারী িতান িহসােব মাইোেিডট রেলটরী অথির সম দেশর ঋণ খােতর ত সংেহর জ াশনাল
ডাটােবইজ িতা কেরেছ। ঋণ াহেকর ঋণ ত সেক িনিত হওয়ার জ মাইোফাইা িডট ইনফরেমশন েরা (MF-
CIB) িতার উোগ হণ করা হেয়েছ। ঋেণর সবােক (শাখা) সেহর তািক অবান িনধ ারণব ক তােদর ণ া তািদ
Google  Map-এ  সিেবেশর  মােম  Digital  Mapping  of  Microfinance  Access  Points  in
Bangladesh চা করা হেয়েছ। িবগত ৩ বছের ঋণ কায ম পিরচালনার জ সামিয়ক অেমাদনা িতানসহ হেত ৮৪
িতানেক সনদ দান করা হেয়েছ। এমআরএ’র সনদা িতােনর মােম ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯, এবং ২০১৯-২০(মাচ ' ২০২০ পয )
অথ বছের যথােম ১ ল ২০ হাজার ১ শত ৯১ কা টাকা, ১ ল ৪০ হাজার ৩ শত ১৭ কা টাকা, এবং ১ ল ২৮ হাজার ৪ শত ৮০
কা টাকা ঋণ িবতরণ করা হেয়েছ। উিিখত সমেয় এমআরএ’র সনদা িতােনর সদেদর িনকট হেত সংহীত আমানতিিত
িছল যথােম ২৬ হাজার ২ শত ৯৫ কা টাকা, ২৯ হাজার ৫ শত ৪০ কা টাকা এবং ৩১ হাজার ৩ শত কা টাকা। ঋণ খােতর
দতা ির লে িবগত ৩ বছের ঋণ িতােন কম রত ায় ৫,০০০ কম কতােক এমআরএ'র আইন-িবিধ ও ডাটােবইজ িবষয়ক
িশণ দান করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

ঋণ িতানসেহর তহিবেলর অভাব; ঋণ াহকেদর অিধকার ও দািয় সেক সেচতনতার অভাব; আিথ ক িশার অভাব; ঋণ
কায ম পিরচালনা ও ত ি বহাের দ জনবেলর অভাব; ইতািদ।

ভিবৎ পিরকনা:

িত  পিরকনা  ২০২১-২০৪১,  বাংলােদশ  ব-ীপ  পিরকনা  ২১০০  (Bangladesh  Delta  Plan  2100),  টকসই  উয়ন
লমাা (SDG) এবং ৭ম ও ৮ম পবািষ কী পিরকনা অযায়ী এমআরএ কক ঋণ খােতর মােম আিথ ক অ িকরণ, ঋণ
খােতর জ িবিভ নীিতমালা তরী ও েগাপেযাগীকরণ; সামািজক উয়নলক কম কা পিরচালনাসহ ঋণ কায েমর বতমান
মেডলেক অ রেখ িকভােব িডিজটাল ফাইািয়াল সািভ েসস (DFS) চা করা যায় স িবষেয় পদেপ হণ; ঋণ খােতর দতা
ির জ ঋণ িতানসহ সেরজিমেন পিরদশ ন, আিথ ক িববরণী িবেষণ, কম রত জনবলেক িশণ দান এবং ঋণ কায ম
সংা কাশনা কাশ।

২০২০-২১ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

২৮০ িতান সেরজিমেন পিরদশ ন;
পিরদশ েন া আপিসেহর ৭৫% িনিকরণ;
সনেদর জ আেবদনকারী ৯৫% িতােনর আেবদন িনিকরণ;
সনদা িতান কক দািখলত ৯৬% িনরীা িতেবদন িবেষণ;
এমআরএ'র সনদা ঋণ িতােন কম রত ৭২০ জনেক িশণ দান;
এমআরএ'র এবং ঋণ খাত সিকত তািদ িনেয় ২ িতেবদন কাশ;
এমআরএ'র সনদা ঋণ িতান কক ১৬৫ হাজার কা টাকা ঋণ িবতরণ ও ১৫১ হাজার কা টাকা ঋণ আদায়;
এবং
এমআরএ’র সনদা ঋণ িতান কক নারীর মতায়েনর লে ২৩৪ ল নারী ঋণ াহেকর মে ঋণ িবতরণ।
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

 ও জবাবিদিহতা লক ঋণ সর িতার মােম দাির িবেমাচন ও দেশর টকসই উয়ন।

১.২ অিভল (Mission)
ঋণ খাতেক কায কর ও দ িনয়েণর মােম ঋণ কায ম পিরচালনাকারী িতানসেহর জ সহায়ক ও ু পিরেবশ
তরী, কম সংান ি,  উোগ ি, সেদর ষম বন িনিতকরণ এবং ঋণ খােতর উয়ন।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১. ঋণ খােত শাসন ও জবাবিদিহতা িনিতকরণ;
২. ঋণ খােতর ণগত মান উয়ন এবং দ জনবল তরী;
৩. িনয়িত ঋণ কায ম সসারণ ও পিরচালনায় সহায়তা করা।
৪. নারীেদরেক ঋণ িবধা ির মােম নারীর মতায়ন।

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. দািরক কম কাে তা ি ও জবাবিদিহ িনিতকরণ
২. কম সাদেন গিতশীলতা আনয়ন ও সবার মান ি
৩. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. ঋণ কায ম পিরচালনার জ সনদ দান;
২. ঋণ খােতর জ নীিত িনধ ারণ;
৩. ঋণ াহেকর াথ  সংরণ;
৪. ঋণ াহকেদর াথ  সংরেণ থ  হেল িতানসেহর িবে েয়াজনীয় আইনী বা হণ;
৫. ঋণ কায ম মিনটিরং ও পারিভশন;
৬. ঋণ িতােনর কায েম তা ও জবাবিদিহতা িনিতকরণ।
৭. ঋণ খােতর ণগত মান উয়ন এবং দ জনবল তরী;
৮. নারীেদরেক ঋণ িবধা ির মােম নারীর মতায়ন।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০১৮-১৯

ত অজন*
২০১৯-২০

লমাা
২০২০-২১

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২১-২০২২ ২০২২-২০২৩

আিথ ক অ ির ি
সদ সংা (িিত) ল জন ৩১০ ৩১৪ ৩২০ ৩২৫ ৩৩০ এমআরএ এবং সনদা ঋণ িতানসহ এমআরএ-এমআইএস ডাটােবইজ

এমএফআই সদেদর সেয়র
পিরমাণ ি

% ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ এমআরএ এবং সনদা ঋণ িতানসহ এমআরএ-এমআইএস ডাটােবইজ

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১] ঋণ খােত
শাসন ও
জবাবিদিহতা
িনিতকরণ;

২৫

[১.১] ঋণ িতানসহ
সেরজিমেন পিরদশ ন

[১.১.১]
পিরদশ েনর
পিরমান

সমি সংা ৭ ৩৫৬ ২৮০ ২৮০ ২৭০ ২৬০ ২৫০ ২৪০ ৩৫০ ৩৭০

[১.২] পিরদশ ন আপি
িনি করা

[১.২.১] িনির
হার

গড় % ৬ ৭৪ ৭১ ৭৫ ৭৪ ৭৩ ৭২ ৭০ ৭৬ ৭৬

[১.৩] [১.৩] িতান
সেহর সনেদর আেবদন
িনি করা

[১.৩.১] িনির
হার

গড় % ৬ ৯৭ ৯৭ ৯৫ ৯৪ ৯২ ৯০ ৮০ ৯৬ ৯৬

[১.৪] সনদা িতান
সেহর দািখলত িনরীা
িতেবদন িবেষণ

[১.৪.১]
িবেষেণর হার

গড় % ৬ ৯০ ৬২ ৯৬ ৯২ ৮০ ৭২ ৭০ ৯৬ ৯৬

[২] ঋণ
খােতর ণগত
মান উয়ন এবং
দ জনবল
তরী;

২০

[২.১] এমআরএ-এর
সনদা ঋণ
িতােনর জনবলেক
িশণ দান

[২.১.১] িশিত
জনবল

সমি সংা ১০ ৮৩৬ ৬৭৭ ৭২০ ৬৫০ ৬২৫ ৬০০ ৫৮০ ৮৫০ ৯৫০

[২.২] এমআরএ এর
কায ম এবং ঋণ খাত
িনেয় কাশনা কাশ

[২.২.১] কািশত
কাশনা

সমি সংা ১০ ২ ২ ২ ১ ২ ২

[৩] িনয়িত
ঋণ কায ম
সসারণ ও
পিরচালনায়
সহায়তা করা।

২০
[৩.১] ঋণ িবতরণ ও
আদায়

[৩.১.১]
িবতরণত ঋণ

সমি
হাজার
কা টাকা

১০ ১৪০ ১২৮.৪৮ ১৬৫ ১৬০ ১৫০ ১৪৫ ১৪৩ ১৭৫ ১৯০

[৩.১.২]
আদায়ত ঋণ

সমি
হাজার
কা টাকা

১০ ১৩৩ ১২২.০৮ ১৫১ ১৪৫ ১৪০ ১৩৫ ১৩০ ১৬৫ ১৭৫



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ২৮, ২০২০ ১৯:২৩ া: ৯ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৯, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[৪] নারীেদরেক
ঋণ িবধা ির
মােম নারীর
মতায়ন।

১০
[৪.১] নারী উোােদর
মে ঋণ িবতরণ

[৪.১.১] নারী ঋণ
াহেকর সংা
(িিত)

মিত
সংা(ল
জন)

১০ ২৩১ ২৩৩.১২ ২৩৪ ২৩৩ ২৩২ ২৩১ ২৩০ ২৩৭ ২৪০



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ২৮, ২০২০ ১৯:২৩ া: ১০ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৯, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[১.১] বািষ ক কম সাদন
ি (এিপএ) বাবায়ন

[১.১.১] এিপএ’র
সকল মািসক
িতেবদন
ওেয়বসাইেট
কািশত

সমি সংা ২ ৪

[১.১.২] এিপএ
েমর মািসক সভা
অিত

সমি সংা ১ ১২ ১১

[১.২] াচার/উম চচ ার
িবষেয় অংশীজনেদর
সে মতিবিনময়

[১.২.১] মতিবিনময়
সভা অিত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
বা িবষেয় সবাহীতা
/অংশীজনেদর
অবিহতকরণ

[১.৩.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ১ ৪ ৩ ২

[১.৪] সবা দান
িতিত িবষেয়
সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[১.৪.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

[১.৫] ত বাতায়ন
হালনাগাদ সংা
মািসক িতেবদন
উতন কপের িনকট
রণ

[১.৫.১] মািসক
িতেবদন িরত

সমি সংা ২ ৪ ৩



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ২৮, ২০২০ ১৯:২৩ া: ১১ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৯, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২]
কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

৯

[২.১] ই-নিথ বাবায়ন
[২.১.১] ই-নিথেত
নাট িনিত

সমি % ২ ৮০ ৭০ ৬০

[২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[২.২.১] এক নন
িডিজটাল সবা
চাত

তািরখ তািরখ ২ ১৫.০২.২১ ১৫.০৩.২১ ১৫.০৪.২১ ১৫.০৫.২১

[২.৩] সবা সহিজকরণ

[২.৩.১] এক
সহিজত সবা
অিধেে
বাবািয়ত

তািরখ তািরখ ২ ২৫.০২.২১ ২৫.০৩.২১ ২৫.০৪.২১ ২৫.০৫.২১

[২.৪] কম চারীেদর
িশণ দান

[২.৪.১] েতক
কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

সমি জনঘা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০

[২.৪.২] ১০ম ড
ও ত েতক
কম চারীেক এিপএ
িবষেয় দ
িশণ

সমি জনঘা ১ ৫ ৪

[২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

[২.৫.১] নতম
এক আওতাধীন
দর/ একজন
কম চারীেক এিপএ
বাবায়েনর জ
েনাদনা দানত

সমি সংা ১ ১



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ২৮, ২০২০ ১৯:২৩ া: ১২ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৯, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[৩.১] বািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[৩.১.১] য়
পিরকনা অযায়ী
য় সািদত

সমি % ১ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.২] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ)/বােজট
বাবায়ন

[৩.২.১] বািষ ক
উয়ন কম িচ
(এিডিপ) /বােজট
বাবািয়ত

মিত % ২ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[৩.৩.১] িপীয়
সভায় উপাপেনর
জ মণালেয়
াব িরত

মিত % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[৩.৩.২] অিডট
আপি িনিত

মিত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫

[৩.৪] াবর ও অাবর
সির তািলকা ত
ও হালনাগাদকরণ

[৩.৪.১] াবর ও
অাবর সির
তািলকা তত
এবং হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.১২.২০ ১৪.০১.২১ ১৫.০২.২১

*সামিয়ক (provisional) ত
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ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ২৮, ২০২০ ১৯:২৩ া: ১৪ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৯, ২০২০

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ এমআরএ (MRA) মাইোেিডট রেলটরী অথির

২ এমএফআই (MFI) মাইো-ফাইা ইিউশন

৩ িসআইিব (CIB) িডট ইনফরেমশন েরা

৪ এমআরএ-এমআইএস (MRA-MIS) মাইোেিডট রেলটরী অথির-ােনজেম ইনফরেমশন িসেম



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ২৮, ২০২০ ১৯:২৩ া: ১৫ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৯, ২০২০

সংেযাজনী- ২: কম সাদন চেকর বাবায়নকারী এবং পিরমাপ পিত

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ

মাণক
উপা 

[১.১] ঋণ িতানসহ সেরজিমেন
পিরদশ ন

[১.১.১] পিরদশ েনর পিরমান
ন, ২০২১ এর মে ২৮০ িতান সেরজিমেন
পিরদশ ন

এমআরএ-এর পারিভশন শাখা এমআরএ-এর িতেবদন

[১.২] পিরদশ ন আপি িনি করা [১.২.১] িনির হার
ন, ২১ এর মে সেরজিমেন পিরদশ েন া আপির
৭৫ % িনি করা

এমআরএ-এর পারিভশন শাখা এমআরএ-এর িতেবদন

[১.৩] [১.৩] িতান সেহর সনেদর
আেবদন িনি করা

[১.৩.১] িনির হার
ন, ২১ এর মে সনেদর জ আেবদনকারী
িতানসেহর ৯৫%আেবদন িনি করা

এমআরএ-এর সনদ শাখা এমআরএ-এর িতেবদন

[১.৪] সনদা িতান সেহর দািখলত
িনরীা িতেবদন িবেষণ

[১.৪.১] িবেষেণর হার
ন, ২১ এর মে দািখলত ৯৬% িনরীা িতেবদন
িবেষণ

এমআরএ-এর অিডট শাখা এমআরএ-এর িতেবদন

[২.১] এমআরএ-এর সনদা ঋণ
িতােনর জনবলেক িশণ দান

[২.১.১] িশিত জনবল
ন, ২১ এর মে ঋণ িতােন কম রত ৭২০ জনেক
িশণ দান

এমআরএ-এর িশণ শাখা এমআরএ-এর িতেবদন

[২.২] এমআরএ এর কায ম এবং ঋণ
খাত িনেয় কাশনা কাশ

[২.২.১] কািশত কাশনা ন, ২১ এর মে ২ িতেবদন কাশ করা এমআরএ-এর িরসাচ  শাখা এমআরএ-এর িতেবদন

[৩.১] ঋণ িবতরণ ও আদায়
[৩.১.১] িবতরণত ঋণ

ন, ২১ এর মে ১ ল ৬৫ হাজার কা টাকা ঋণ
িবতরণ করা

এমআইএস এ আই শাখা
ঋণ িতান দ িরেপাট  ও এমআরএ-
এমআইএস (MRA-MIS) ডাটােবইজ

[৩.১.২] আদায়ত ঋণ
ন, ২১ এর মে ১ল ৫১ হাজার কা টাকা ঋণ
আদায় করা

এমআইএস এ আই শাখা
ঋণ িতান দ িরেপাট  ও এমআরএ-
এমআইএস (MRA-MIS) ডাটােবইজ

[৪.১] নারী উোােদর মে ঋণ
িবতরণ

[৪.১.১] নারী ঋণ াহেকর
সংা (িিত)

ন, ২১ এর মে ২৩৪ ল নারী ঋণ াহেকর মে
দঋণ িবতরণ করা

এমআইএস এ আই শাখা
ঋণ িতান দ িরেপাট  ও এমআরএ-
এমআইএস (MRA-MIS) ডাটােবইজ
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সংেযাজনী ৩: অ মণালয়/িবভাগ/দর/সংা/মাঠ পয ােয়র কায ালয় এর িনকট িনিদ  কম সাদন চািহদাসহ

িতােনর ধরণ িতােনর নাম কম সাদন চক উ িতােনর িনকট চািহদা/তাশা চািহদা/তাশার যৗিকতা তাশা রণ না হেল সা ভাব




