
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৫, ২০২০

অথ  িবভাগ, অথ  মণালয়

মািসক অজন িতেবদন

২০২০-২১ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৫, ২০২০

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

অজন

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) হালনাগাদ

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

সংা ৩.৫ ৩১-১২-২০২০ ১৫-০১-২০২১ ৩১-০১-২০২১

[১.১.২] হালনাগাদত মেময়ািদ সামিক
অথ ৈনিতক কাঠােমা (এমএমএফ) িতীয়
হালনাগাদ

সংা ৩.৫ ২০-০৬-২০২১ ২৫-০৬-২০২১ ৩০-০৬-২০২১

[১.২] বােজট বাবায়েনর তা
িনিতকরণ

[১.২.১] মেময়ািদ সামিক অথ ৈনিতক
নীিত িবিত কািশত

সংা ৫ ২০-০৬-২০২১ ২৫-০৬-২০২১ ৩০-০৬-২০২১

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

সংা ৪ ৩ ২ ১

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

সংা ৩ ১২ ১১ ২

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

সংা ৩ ১২ ১১ ২

[১.৩] সামিক অথ ৈনিতক িবষেয়
সহায়তা ও পরামশ  দান

[১.৩.১] তত পিলিস নাটস সংা ৩ ৩ ২



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৫, ২০২০

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

২

িিতশীল আথ 
বাপনা ও
সদ বেন
দতার উয়ন

২৩

[২.১] টকসই অথ ৈনিতক ি অজেনর
ল সেদর বরা ি

[২.১.১] সরকাির য়, িজিডিপর শতকরা
হার

% ৪ ১৫.০ ১৪.৫ ১৪.০ ১৫

[২.২] বােজট ঘাটিত ধারণেযা পয ােয়
রাখা

[২.২.১] বােজট ঘাটিত, িজিডিপর শতকরা
হার

% ৪ ৬.০ ৫.৫ ৫.০ ৬

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

[২.৩.১] বােজেট ািলত লমাার
লনায় ত কর বিহ ত রাজ (non
tax revenue) আদােয়র শতকরা হার

% ৪ ৯১ ৮৫ ৮০ ৯১

[২.৩.২] বােজট বরাের লনায় ত
েয়র শতকরা হার

% ৪ ৯০ ৮৫ ৮০ ৯০

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

[২.৪.১] অিত াক-বােজট সভা সংা ৩ ৫ ৪ ৩

[২.৪.২] মণালয়/িবভােগর MBF
িতেবদন ায়ণ

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০

[২.৫] G2P পিতেত সামািজক
িনরাপা কায েমর অথ  দােনর তা
িনিতকরণ

[২.৫.১] িবধােভাগীর সংা সংা ২ ১৪০০০০০ ১৩৮০০০০ ১৩৫০০০০



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৫, ২০২০

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম
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মান

চলিত
মােনর
িনে

অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৩
টকসই ঋণ
বাপনা

১৮

[৩.১] ঋণ বাপনা সংি িবিভ
দেরর সে িনয়িমত আেলাচনা

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

সংা ৩ ৬ ৫ ১

[৩.১.২] নগদ ও ঋণ বাপনা কািরগির
কিমর (CDMC) সভা

সংা ৩ ২ ১ ১

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

[৩.২.১] কািশত জাির িবেলর মািসক
িনলাম পিকা

সংা ৩ ১২ ১০ ৩

[৩.২.২] কািশত জাির িবেলর ষাািষক
িনলাম পিকা

সংা ৩ ২ ১ ১

[৩.৩] সরকাির জাির িসিকউিরেজর
সেকাির বাজার উয়ন

[৩.৩.১] সরকাির িসিকউিরেজর াইমাির
িডলারেদর সােথ মত িবিনময়

সংা ৩ ২ ১

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

[৩.৪.১] কািশত ত তািরখ ৩ ২০-০৬-২০২১ ৩০-০৬-২০২১

৪

সরকাির আথ 
বাপনার
সংার কায ম
জারদারকরণ

৫

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

[৪.১.১] সািদত কাজ % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ১০০

[৪.২] নন বােজট ও িহসাব ণীিবাস
পিত অযায়ী সরকােরর াি আদায়

[৪.২.১] আদােয়র শতকরা হার % ২ ৯০ ৮৫ ৮০ ৯০

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

[৪.৩.১] িশিত কম কতা সংা ১ ৪০০ ৩৫০ ৩০০



া: ৫ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৫, ২০২০

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম
চলিত
মান
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মােনর
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অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৫
পনশন বার
সংার

৪

[৫.১] সকল নাগিরেকর জ সাব জনীন
পনশন বা চা

[৫.১.১] সকল নাগিরকেদর জ সাব জনীন
পনশন বা চার কৗশলপ নয়ন

তািরখ ১ ১৫-০৬-২০২১ ২০-০৬-২০২১ ৩০-০৬-২০২১

[৫.২] নন পনশনার ও কম কতা-
কম চারীেদর ডাটােবইজ হালনাগাদকরণ

[৫.২.১] ডাটােবইজ হালনাগাদকরণ % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ১০০

[৫.৩] আপনার া পনশন "ইএফ'র
মােম দান" জািতর িপতার
জশতবািষ কীর উপহার

[৫.৩.১] EFT এর মােম পনশন % ১ ৬০ ৪০ ৩০ ৬০



া: ৬ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৫, ২০২০

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

দািরক
কম কাে তা
ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[এম.১.১] বািষ ক কম সাদন
ি (এিপএ) বাবায়ন

[এম.১.১.১] এিপএ েমর মািসক সভা
অিত

সংা ২ ১২ ১১ ২

[এম.১.১.২] এিপএ’র সকল মািসক
িতেবদন ওেয়বসাইেট কািশত

সংা ১ ৪ ১

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

[এম.১.২.১] মতিবিনময় সভা অিত সংা ২ ৪ ৩ ২

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
বা িবষেয় সবাহীতা
/অংশীজনেদর অবিহতকরণ

[এম.১.৩.১] অবিহতকরণ সভা আেয়ািজত সংা ১ ৪ ৩ ২

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
িবষেয় সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[এম.১.৪.১] অবিহতকরণ সভা আেয়ািজত সংা ২ ৪ ৩ ২

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

[এম.১.৫.১] মািসক িতেবদন িরত সংা ২ ৪ ৩ ১



া: ৭ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৫, ২০২০

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.২

কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও সবার
মান ি

৯

[এম.২.১] ই-নিথ বাবায়ন [এম.২.১.১] ই-নিথেত নাট িনিত % ২ ৮০ ৭০ ৬০

[এম.২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[এম.২.২.১] এক নন িডিজটাল সবা
চাত

তািরখ ২ ১৫-০২-২০২১ ১৫-০৩-২০২১ ১৫-০৪-২০২১ ১৫-০৫-২০২১

[এম.২.৩] সবা সহিজকরণ
[এম.২.৩.১] এক নন সহিজত সবা
অিধেে বাবািয়ত

তািরখ ১ ২৫-০২-২০২১ ২৫-০৩-২০২১ ২৫-০৪-২০২১ ২৫-০৫-২০২১

[এম.২.৪] কম চারীেদর িশণ
দান

[এম.২.৪.১] েতক কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

জনঘা ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২০

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

জনঘা ১ ৫ ৪

[এম.২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

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

সংা ১ ১

এম.৩
আিথ ক ও সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[এম.৩.১] বাািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[এম.৩.১.১] য় পিরকনা অযায়ী য়
সািদত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০

[এম.৩.২] বািষ ক উয়ন কম িচ
(এিডিপ) বাবায়ন

[এম.৩.২.১] বািষ ক উয়ন কম িচ
(এিডিপ) বাবািয়ত

% ২ ১০০ ৯০ ৮০

[এম.৩.২.২] ক বাবায়ন সংা
আইএমইিড’র পািরশ বাবািয়ত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০

[এম.৩.৩] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[এম.৩.৩.১] িপীয়/িপীয় সভায়
উপািপত অিডট আপি

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[এম.৩.৩.২] অিডট আপি িনিত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫

*সামিয়ক (provisional) ত


