
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৪, ২০২১

অথ  িবভাগ, অথ  মণালয়

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৪, ২০২১

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 ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১

সামিক
অথ ৈনিতক
িিতশীলতা
বজায় রাখা

২৪

[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

তািরখ ৩ ৩১-১২-২০২১ ২০-০১-২০২২ ২৫-০১-২০২২ ২৮-০১-২০২২ ৩১-০১-২০২২

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

তািরখ ৩ ৩১-০৫-২০২২ ২৫-০৬-২০২২ ৩০-০৬-২০২২

[১.২] বােজট বাবায়েনর
তা িনিতকরণ

[১.২.১] মেময়ািদ সামিক
অথ ৈনিতক নীিত িবিত কািশত

তািরখ ৫ ১০-০৬-২০২২ ২৫-০৬-২০২২ ৩০-০৬-২০২২

[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
“Report on Fiscal
Position”

সংা ৩ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪

[১.২.৪] ওেয়বসাইেট কািশত
“Macro-Fiscal
Update”

সংা ৩ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪

[১.৩] সামিক অথ ৈনিতক
িবষেয় সহায়তা ও পরামশ 
দান

[১.৩.১] তত পিলিস নাটস সংা ৩ ১ ০ ০



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৪, ২০২১

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 ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

২

িিতশীল আথ 
বাপনা ও
সদ বেন
দতার উয়ন

২১

[২.১] টকসই অথ ৈনিতক ি
অজেনর ল সেদর বরা
ি

[২.১.১] সরকাির য়, িজিডিপ'র
শতকরা হার

% ৪ ১৬ ১৫ ১৪.৫ ১৪ ১৩.৫ ১৬

[২.২] বােজট ঘাটিত ধারণেযা
পয ােয় রাখা

[২.২.১] বােজট ঘাটিত, িজিডিপ'র
শতকরা হার

% ৪ ৬.২ ৬.৩ ৬.৫ ৬.৭ ৬.৮ ৬.২

[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

% ৫ ৯২ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৯২

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

[২.৪.১] মণালয়/িবভােগর
MBF িতেবদন শতভাগ
ায়ণ

% ৫ ৩১-০৫-২০২২ ০২-০৬-২০২২ ০৪-০৬-২০২২ ০৮-০৬-২০২২ ১০-০৬-২০২২

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

[২.৪.২] অিত াক-বােজট
সভা

সংা ৩ ৩ ২ ১



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৪, ২০২১

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 ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৩
টকসই ঋণ
বাপনা

১৪

[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 ৪ ৩ ২ ১

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

সংা ২ ২ ১ ১

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

[৩.২.১] কািশত জাির িবেলর
িনলাম পিকা

সংা ২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৩

[৩.২.২] কািশত জাির িবেলর
ষাািষক িনলাম পিকা

সংা ২ ২ ১ ১

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

[৩.৩.১] কািশত ত তািরখ ৫ ২০-০৬-২০২২ ২৫-০৬-২০২২ ৩০-০৬-২০২২



া: ৫ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৪, ২০২১

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 ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৪

আথ 
বাপনার
সংার
কায ম
জারদারকরণ

১১

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

[৪.১.১] নন মিডউল ত,
পাইলং ও চাকরণ

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০

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

[৪.২.১] নন ৫৬ িডিজটাল
িহসাব িণিবাস কােড
সরকােরর াি আদায়

% ২ ৯২ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৯২

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

[৪.৩.১] িশিত কম কতা সংা ৫ ৫০০ ৪০০ ৩০০ ২০০ ১০০ ১১৮

[৪.৪] অথ  িবভােগর
কম কতা/কম চািরেদর দতা
উয়েন সমসামিয়ক িবষেয়
লািন ং সশন আেয়াজন

[৪.৪.১] লািন ং সশন অিত সংা ২ ৬ ৫ ৪ ৩ ২



া: ৬ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৪, ২০২১

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 ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

সংার ও
শাসনলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[এম.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবায়ন

[এম.১.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবািয়ত

া নর ১০

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.২.১] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ১০

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩

*সামিয়ক (provisional) ত


