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া: ২ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ২৩, ২০১৮

পিরমােপর মান

িমক
নং

কৗশলগত উে
(Strategic

Objectives)

কৗশলগত
উেের মান
(Weight

of
Strategic
Objective)

কায ম
(Activities)

কম সাদন চক
(Performance

Indicators)

একক
(Unit)

কম সাদন চেকর
মান

(Weight of
Performance

Indicators)

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
ষাািসক

অজন
ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১

সামিক
অথ ৈনিতক
িিতশীলতা
বজায় রাখা;

২৫

[১.১] রাজ, া ও
া িবিনময় হার
নীিতর সাম
িবধােনর লে
মেময়ািদ সামিক
অথ ৈনিতক কাঠােমা
(এমএমএফ)
হালনাগাদকরণ

[১.১.১] হালনাগাদত
মেময়ািদ সামিক
অথ ৈনিতক কাঠােমা
(এমএমএফ)

সংা ৭.০০ ২ ১ ১

অপর ৪থ 
কায়াট ার
শেষ অিজত
হেব।

[১.২] বােজট
বাবায়েনর তা
িনিতকরণ

[১.২.১] মেময়ািদ
সামিক অথ ৈনিতক
নীিত িবিত কািশত

সংা ৫.০০ ১
৪থ 
কায়াট াের
অিজত হেব।

[১.২.২] বােজট
বাবায়ন অগিত ও
আয়-েয়র গিতধারা
এবং সামিক
অথ ৈনিতক িবেষণ
সংা িতেবদন
কািশত

সংা ৪.০০ ২ ১
৪থ 
কায়াট াের
অিজত হেব।

[১.২.৩] ওেয়বসাইেট
কািশত
“Monthly
Report on
Fiscal
Position”

সংা ৩.০০ ১২ ১১ ৯ ৬ ৫

[১.২.৪] ওেয়বসাইেট
কািশত
“Monthly
Macro-Fiscal
Update”

সংা ৩.০০ ১২ ১১ ১০ ৯ ৫

[১.৩] সামিক
অথ ৈনিতক িবষেয়
সহায়তা ও পরামশ 
দান

[১.৩.১] তত
পিলিস নাটস

সংা ৩.০০ ৫ ৪ ৩ ২ ২

২

িিতশীল আথ 
বাপনা ও
সদ বেন
দতার উয়ন;

২৫

[২.১] টকসই
অথ ৈনিতক ি
অজেনর ল
সেদর বরা ি

[২.১.১] সরকাির য়,
িজিডিপর শতকরা
হাের

% ৫.০০ ১৪.৫ ১৪.৩ ১৪.২ ১৪.১ ১৪.০ ১৪.৫

[২.২] বােজট ঘাটিত
ধারণেযা পয ােয়
রাখা

[২.২.১] বােজট
ঘাটিত, িজিডিপর
শতকরা হাের

% ৫.০০ ৪.৫ ৪.৪ ৪.৩ ৪.২ ৪.১ ২

[২.৩] রাজ আয় ও
েয়র  বােজট
ালন ও ত
অজেনর ম বধান
াস

[২.৩.১] বােজেট
ািলত লমাার
লনায় ত রাজ
আদােয়র শতকরা হার

% ৫.০০ ৯১ ৯০ ৮৮ ৮৭ ৮৫ ৩৫

[২.৩.২] বােজট
বরাের লনায় ত
েয়র শতকরা হার

% ৫.০০ ৯০ ৮৮ ৮৬ ৮৫ ৮৪ ২৫

[২.৪] বােজট ণয়ন
িয়ায় ণ 
অংশীজেন (মাননীয়
সংসদ সদগণ,
অথ নীিতিবদ বসায়ী
সংগঠন) সে
আেলাচনা ও পরামশ 
ণয়ন

[২.৪.১] অিত াক-
বােজট সভা

সংা ৩.০০ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১০

[২.৪.২] মণালয়/
িবভােগর MBF
িতেবদন ায়ণ

% ২.০০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৩০



া: ৩ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ২৩, ২০১৮

পিরমােপর মান

িমক
নং

কৗশলগত উে
(Strategic

Objectives)

কৗশলগত
উেের মান
(Weight

of
Strategic
Objective)

কায ম
(Activities)

কম সাদন চক
(Performance

Indicators)

একক
(Unit)

কম সাদন চেকর
মান

(Weight of
Performance

Indicators)

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
ষাািসক

অজন
ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৩
টকসই ঋণ
বাপনা;

১৬

[৩.১] ঋণ বাপনা
নীিত ও কৗশল
সংা কায ম
বাবায়ন

[৩.১.১] টকসই ঋণ
িবেষণ িতেবদন
কাশ

তািরখ ২.০০ ৩১.১২২০১৭ ৩১.০১২০১৮ ২৮.০২২০১৮ ৩১.০৩২০১৮ ৩০.০৪২০১৮ ৩ িয়াধীন

[৩.২] ঋণ বাপনা
সংি িবিভ দেরর
সে িনয়িমত
আেলাচনা

[৩.২.১] নগদ ও ঋণ
বাপনা কািরগির
কিমর
(CDMTC)
অিত মািসক সভা

সংা ২.০০ ১২ ১১ ১০ ৯ ৬

[৩.২.২] নগদ ও ঋণ
বাপনা কিমর
(CDMC) সভা

সংা ১.০০ ৪ ৩ ২ ১ ২

[৩.৩] জাির িবল ও
বের িনলাম পিকা
ণয়ন ও ওেয়বসাইেট
কাশ

[৩.৩.১] কািশত
জাির িবেলর মািসক
িনলাম পিকা

সংা ১.০০ ১২ ১১ ১০ ৯ ৬

[৩.৩.২] কািশত
জাির বের
ষাািসক িনলাম
পিকা

সংা ১.০০ ২ ১ ১

[৩.৪] DMFAS
v৬.০-এ ঋণ ডাটা
সংরণ

[৩.৪.১] হালনাগাদত
ঋণ দােয়র িিত

% ২.০০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৪৫

[৩.৪.২] কািশত
বািষ ক ঋণ িতেবদন

তািরখ ১.০০ ৩১.১২২০১৭ ৩১.০৩২০১৮ ৩০.০৪২০১৮ ৩১.০৫২০১৭ ৩০.০৬২০১৮ বাবায়নাধীন

[৩.৫] সরকাির নগদ
বাপনার ব াভাস
মেডল হালনাগাদকরণ

[৩.৫.১] হালনাগাদত
নগদ ব াভাস মেডল

সংা ১.০০ ৪ ৩ ২ ১ ২

[৩.৬] রাীয়
ারাির তা
িনিতকরেণ বােজট
ডেমের সে
দােয়র িিত সংা
ত িনয়িমত কাশ

[৩.৬.১] কািশত
ত

সংা ৩.০০ ১ বাবায়নাধীন

[৩.৭] ফাইািয়াল
িরেপাং আইন ২০১৫
বাবায়ন

[৩.৭.১] ফাইািয়াল
িরেপাং
Financial
Reporting
কাউিল অিফস াপন

তািরখ ১.০০ ৩১.১২২০১৭ ৩১.০১২০১৮ ২৮.০২২০১৮ ৩১.০৩২০১৮ ১.০৯২০১৭

[৩.৭.২]
ফাইািয়াল
িরেপাং
Financial
Reporting
কাউিল অিফস
সহায়ক জনবল িনেয়াগ

১.০০ ৩১.১২২০১৭ ৩১.০১২০১৮ ২৮.০২২০১৮ ৩১.০৩২০১৮



া: ৪ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ২৩, ২০১৮

পিরমােপর মান

িমক
নং

কৗশলগত উে
(Strategic

Objectives)

কৗশলগত
উেের মান
(Weight

of
Strategic
Objective)

কায ম
(Activities)

কম সাদন চক
(Performance

Indicators)

একক
(Unit)

কম সাদন চেকর
মান

(Weight of
Performance

Indicators)

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
ষাািসক

অজন
ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৪
পনশন বার
সংার;

৭

[৪.১] নন পনশনার
ও কম কতা-
কম চািরেদর
ডাটােবইজ
হালনাগাদকরণ

[৪.১.১] স ডাটা
এি কাজ

% ২.০০ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯২ ৭০

[৪.২] ফােড পনশন
ও সকল নাগিরেকর
জ সাব জনীন
পনশন বা চা
াথিমক কায ম
পিরচালনা

[৪.২.১] ণ 
কেহাারেদর সােথ
ত ও মত িবিনময়
সভা/ কম শালা

সংা ১.৫০ ৩ ২ ১ ২

[৪.২.২] পনশন
সংােরর াব
সরকােরর িনকট
উপাপন িবষেয় ণীত
ধারণাপ সরকােরর
িনকট উপাপন

১.৫০ ৩১.১০২০১৭ ৩০.১১২০১৭ ৩১.১২২০১৭ ৩১.০১২০১৮ ৩০.০৬২০১৭ ৩১.১০২০১৭ িয়াধীন

[৪.৩] কম চািরেদর
সািন দান সংা
নীিতমালা
হালনাগাদকরণ

[৪.৩.১] াপণ জাির ১.০০ ৩০.০৩২০১৮ ৩০.০৪২০১৮ ৩০.০৫২০১৮ ১৫.০৬২০১৮ ৩০.০৬২০১৮

[৪.৪] কায ভার ভাতা
দান/াতার
নীিতমালা
হালনাগাদকরণ

[৪.৪.১] াপণ জাির ১.০০ ২৮.০২২০১৮ ৩০.০৩২০১৮ ৩০.০৪২০১৮ ৩১.০৫২০১৮ ৩০.০৬২০১৮

৫

সরকাির আথ 
বাপনার
সংার কায ম
জারদারকরণ।

৭

[৫.১] বােজট ও িহসাব
বাপনার জ নন
সফটওয়ার
(iBAS++)
সংেযাজন

[৫.১.১] সািদত
কাজ

% ৩.০০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৭৫

[৫.২] নন বােজট ও
িহসাব িণিবাস
পিত ণয়ন

[৫.২.১] সািদত
কাজ

% ২.০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৮০

[৫.৩] সরকাির
আিথ ক বাপনা
িবষেয় িবিভ
মণালেয়র
কম কতােদর দতা
ি

[৫.৩.১] িশিত
কম কতা

সংা ২.০০ ৩৭০ ৩৬০ ৩৫০ ৩৪০ ৩৩০ ২৫০



া: ৫ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ২৩, ২০১৮

পিরমােপর মান

িমক
নং

কৗশলগত উে
(Strategic

Objectives)

কৗশলগত
উেের মান
(Weight

of
Strategic
Objective)

কায ম
(Activities)

কম সাদন চক
(Performance

Indicators)

একক
(Unit)

কম সাদন চেকর
মান

(Weight of
Performance

Indicators)

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
ষাািসক

অজন
ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১
কায পিত,
কম পিরেবশ ও
সবার মােনায়ন

৯

[এম.১.১]
মণালয়/িবভােগ ই-
ফাইিলং পিত
বাবায়ন

[এম.১.১.১] ই-ফাইেল
নিথ িনিত

১.০০ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ৫০

[এম.১.২] ইউিনেকাড
বহার িনিত করা

[এম.১.২.১]
ইউিনেকাড বহার
িনিতত

০.৫০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০

[এম.১.৩]
মণালয়/িবভাগ কক
২০১৬-১৭ অথ বছের
ণীত তািলকা
অযায়ী কমপে 
কের অনলাইন সবা
চা করা

[এম.১.৩.১] নতম
 অনলাইন সবা
চাত

১.০০ ২১-১১-২০১৭ ০৭-১২-২০১৭ ১৪-১২-২০১৭ ২১-১২-২০১৭ ২৮-১২-২০১৭ ০১-০৪-২০১৭

[এম.১.৪]
মণালয়/িবভাগ কক
উাবনী উোগ ও
Small
Improvement
Project (SIP)
বাবায়ন

[এম.১.৪.১] উাবনী
উোগ ও SIP-
সেহর ডাটােবস
তত

১.০০ ৩১-০৮-২০১৭ ১৪-০৯-২০১৭ ২৮-০৯-২০১৭ ১২-১০-২০১৭ ৩১-১০-২০১৭ ৩১-০৮-২০১৭

[এম.১.৪.২] উাবনী
উোগ ও SIP
রিেকেটড

১.০০ ৪০ ৩০ ২৫ ২০ ১০ ১০

[এম.১.৫] সবার মান
সেক
সবাহীতােদর
মতামত পিরবীেণর
বা চা করা

[এম.১.৫.১]
সবাহীতােদর
মতামত পিরবীেণর
বা চাত

১.০০ ১৪-০৯-২০১৭ ২৮-০৯-২০১৭ ১২-১০-২০১৭ ৩১-১০-২০১৭ ১৪-১২-২০১৭ ১৪-০৯-২০১৭

[এম.১.৬]
মণালয়/িবভােগর
িত শাখায়
িবনেযা নিথর
তািলকা ণয়ন ও
িবন করা

[এম.১.৬.১] তািলকা
অযায়ী িবনত নিথ

১.০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৩০

[এম.১.৬.২] শাখায়
িবনেযা নিথর
তািলকা ণীত

০.৫০ ১১-০১-২০১৮ ১৮-০১-২০১৮ ২২-০১-২০১৮ ২৫-০১-২০১৮ ৩১-০১-২০১৮

[এম.১.৭] িসেজস
চাট ার অযায়ী সবা
দান

[এম.১.৭.১]
িসেজস চাট ার
বাবায়ন সংা
পিরবীণ বহা
চাত

১.০০ ৩১-১২-২০১৭ ১৫-০১-২০১৮ ২২-০১-২০১৮ ০৮-০২-২০১৮ ২২-০২-২০১৮

[এম.১.৮] অিভেযাগ
িতকার বা
বাবায়ন

[এম.১.৮.১] িনি
সংা িতেবদন
িরত

০.৫০ ১২ ১১ ২৫

[এম.১.৮.২]
িনিত অিভেযাগ

০.৫০ ৯০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ১০০



া: ৬ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ২৩, ২০১৮

পিরমােপর মান

িমক
নং

কৗশলগত উে
(Strategic

Objectives)

কৗশলগত
উেের মান
(Weight

of
Strategic
Objective)

কায ম
(Activities)

কম সাদন চক
(Performance

Indicators)

একক
(Unit)

কম সাদন চেকর
মান

(Weight of
Performance

Indicators)

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
ষাািসক

অজন
ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.২

দতার সে
বািষ ক
কম সাদন ি
বাবায়ন িনিত
করা

৪

[এম.২.১] ২০১৭-১৮
অথ বছেরর খসড়া
বািষ ক কম সাদন
ি দািখল

[এম.২.১.১] িনধ ািরত
সময়সীমার মে
খসড়া ি দািখলত

০.৫০ ২৩-০৪-২০১৭ ২৪-০৪-২০১৭ ২৫-০৪-২০১৭ ২৬-০৪-২০১৭ ২৭-০৪-২০১৭ ২৩-০৪-২০১৭

[এম.২.২] ২০১৬-১৭
অথ বছেরর বািষ ক
কম সাদন ির
ায়ন িতেবদন
দািখল

[এম.২.২.১] িনধ ািরত
তািরেখ ায়ন
িতেবদন দািখলত

১.০০ ০৮-০৮-২০১৭ ১০-০৮-২০১৭ ১৩-০৮-২০১৭ ১৬-০৮-২০১৭ ১৭-০৮-২০১৭ ০৮-০৮-২০১৭

[এম.২.৩] ২০১৭-১৮
অথ বছেরর বািষ ক
কম সাদন ি
বাবায়ন পিরবীণ

[এম.২.৩.১] মািসক
িতেবদন ণীত ও
দািখলত

০.৫০ ৪ ৩ ১

[এম.২.৪] ২০১৭-১৮
অথ বছেরর বািষ ক
কম সাদন ির
অধ বািষ ক ায়ন
িতেবদন দািখল

[এম.২.৪.১] িনধ ািরত
তািরেখ অধ বািষ ক
ায়ন িতেবদন
দািখলত

১.০০ ৩০-০১-২০১৮ ৩১-০১-২০১৮ ০১-০২-২০১৮ ০৫-০২-২০১৮ ০৬-০২-২০১৮

[এম.২.৫] আওতাধীন
দর/সংার সে
২০১৭-১৮ অথ বছেরর
বািষ ক কম সাদন
ি ার

[এম.২.৫.১] বািষ ক
কম সাদন ি
ািরত

১.০০ ১৫-০৬-২০১৮ ১৮-০৬-২০১৮ ১৯-০৬-২০১৮ ২০-০৬-২০১৮ ২১-০৬-২০১৮ ১৫-০৬-২০১৭

এম.৩
আিথ ক ও সদ
বাপনার
উয়ন

৩

[এম.৩.১] অিডট
আপি িনি
কায েমর উয়ন

[এম.৩.১.১] বছের
অিডট আপি
িনিত

১.০০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫

[এম.৩.২]
াবর/অাবর
সির হালনাগাদ
তািলকা ত করা

[এম.৩.২.১] াবর
সির হালনাগাদ
তািলকা

০.৫০ ০১-০২-২০১৮ ১৫-০২-২০১৮ ২৮-০২-২০১৮ ২৮-০৩-২০১৮ ১৫-০৪-২০১৮

[এম.৩.২.২] অাবর
সির হালনাগাদ
তািলকা

০.৫০ ০১-০২-২০১৮ ১৫-০২-২০১৮ ২৮-০২-২০১৮ ২৮-০৩-২০১৮ ১৫-০৪-২০১৮

[এম.৩.৩]
মণালয়/িবভােগ
কাণ কম কতা
িনেয়াগ করা

[এম.৩.৩.১] কাণ
কম কতা িনেয়াগত ও
ওেয়ব সাইেট কািশত

১.০০ ১৫-১০-২০১৭ ২৯-১০-২০১৭ ১৫-১১-২০১৭ ৩০-১১-২০১৭ ১৪-১২-২০১৭ ১২-০৩-২০১৭

এম.৪
দতা ও
নিতকতার উয়ন

২

[এম.৪.১] সরকাির
কম সাদন
বাপনা সংা
িশণসহ িবিভ
িবষেয়
কম কতা/কম চারীেদর
জ িশণ
আেয়াজন

[এম.৪.১.১] িশেণর
সময়

১.০০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩০

[এম.৪.২] ২০১৭-১৮
অথ বছেরর াচার
বাবায়ন
কম পিরকনা এবং
পিরবীণ কাঠােমা
ণয়ন করা

[এম.৪.২.১] াচার
বাবায়ন
কম পিরকনা এবং
পিরবীণ কাঠােমা
ণীত ও দািখলত

০.৫০ ১৩-০৭-২০১৭ ৩১-০৭-২০১৭ ২১-০৬-২০১৭

[এম.৪.৩] িনধ ািরত
সময়সীমার মে
মািসক পিরবীণ
িতেবদন দািখল করা

[এম.৪.৩.১] মািসক
পিরবীণ িতেবদন
দািখলত

০.৫০ ৪ ৩ ২



া: ৭ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ২৩, ২০১৮

পিরমােপর মান

িমক
নং

কৗশলগত উে
(Strategic

Objectives)

কৗশলগত
উেের মান
(Weight

of
Strategic
Objective)

কায ম
(Activities)

কম সাদন চক
(Performance

Indicators)

একক
(Unit)

কম সাদন চেকর
মান

(Weight of
Performance

Indicators)

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
ষাািসক

অজন
ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.৫

ত অিধকার ও
েণািদত ত
কাশ বাবায়ন
জারদার করা

২

[এম.৫.১] ত
বাতায়ন
হালনাগাদকরণ

[এম.৫.১.১] ত
বাতায়ন হালনাগাদত

০.৫০ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০

[এম.৫.২] েণািদত
ত কাশ

[এম.৫.২.১]
েণািদত ত
কািশত

০.৫০ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ১০০

[এম.৫.৩]
মণালয়/িবভােগর
বািষ ক িতেবদন
ণয়ন ও কাশ

[এম.৫.৩.১] বািষ ক
িতেবদন ওেয়বসাইেট
কািশত

১.০০ ১৫-১০-২০১৭ ২৯-১০-২০১৭ ১৫-১১-২০১৭ ৩০-১১-২০১৭ ১৪-১২-২০১৭ ১৩-০৮-২০১৭


