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(Strategic 

Objective)

(Weight of 

Strategic 

Objective)

(Activities) (Performance 

Indicators)

(Unit) (Weight of 

Performance 

Indicators)

অসাধারণ অতত উত্তম উত্তম চলততমান চলততমাদ্দনর 

তনদ্দে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬

১.১.১. প্রা -

মূল্যায়ন/মূল্যায়ন/ ফ্যাক্ট 

ফ্াইতডিং তমশন সমাপ্ত

সিংখ্যা ২.০ ১২২ ১০০ ৮৩ ৬৬ ৫১ ৩৫

১.১.২. উন্নয়ন সহদ্দর্াগীর 

প্রাথতম  সম্মতত সিংগৃতহত
সিংখ্যা ২.০ ১২১ ১০০ ৮০ ৬৬ ৫০ ৩৭

১.১.৩. কলাবাল ক্লাইদ্দমট 

ফ্াদ্দডর জন্য স্থানীয় 

এদ্দজন্সী তনব যাতচত

সিংখ্যা ১.০ ২ ১ ০ ০ ০ ০

১.২.১. খসড়া চুতি 

পরীতিত ও চুড়ান্ত
সিংখ্যা ৪.০ ১০০ ৮০ ৭৭ ৬৬ ৫০ ৩০

১.২.২. উন্নয়ন 

সহদ্দর্াগীদ্দদর সাদ্দথ 

কনদ্দগাতসদ্দয়শন সমাপ্ত

সিংখ্যা ৫.০ ৯৫ ৭৬ ৭০ ৬২ ৫৪ ৩৩

সময়ঃ ১ম ক ায়াট যার  অজযন (জুলাই-কসদ্দেম্বর ২০১৫)

১.১ ববদ্দদতশ  

অথ যায়দ্দনর প্রস্তাব 

র্াচাই-বাছাই

১.২ উন্নয়ন 

সহদ্দর্াগীদ্দদর সাদ্দথ 

কনদ্দগাতসদ্দয়শন

১.ববদ্দদতশ  

সম্পদ আহরদ্দণর 

মাধ্যদ্দম উন্নয়ন 

ক ৌশল বাস্তবায়ন

৪০

ল যমাত্রা/তনণ যায়  মান ২০১৫-১৬

১ম ক ায়াট যার  

অজযন (জুলাই-

কসদ্দেম্বর/১৫)

মন্তব্য

(Target/Criteria Value for FY 2015-16)

মন্ত্রণালয়/তবভাদ্দগর ক ৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

গণপ্রজাতন্ত্রী বািংলাদ্দদশ সর ার

অথ যননতত  সম্প য তবভাগ

অথ য মন্ত্রণালয়

www.erd.gov.bd

বাতষ য   ম যসম্পাদন চুতির অগ্রগতত তরদ্দপাট য

http://www.erd.gov.bd/
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(Strategic 
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(Weight of 

Strategic 

Objective)

(Activities) (Performance 

Indicators)

(Unit) (Weight of 

Performance 

Indicators)

অসাধারণ অতত উত্তম উত্তম চলততমান চলততমাদ্দনর 

তনদ্দে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬

ল যমাত্রা/তনণ যায়  মান ২০১৫-১৬

১ম ক ায়াট যার  

অজযন (জুলাই-

কসদ্দেম্বর/১৫)

মন্তব্য

(Target/Criteria Value for FY 2015-16)

১.৩.১. প্রততশ্রুতত অতজযত
পতরমাণ তমঃ 

মাঃ ডঃ
৯.০ ৬০০০ ৫৮০০ ৫৫০০ ৫৩০০ ৫২০০ ৫৩

১.৩.২. সর ার  র্তয  

চুতি অনুদ্দমাতদত
সিংখ্যা ২.০ ৫৫০০ ৫৩০০ ৫২০০ ৫১০০ ৫০০০ ১৫

১.৪.১. ছাড়কৃত ববদ্দদতশ  

সাহাদ্দের

পতরমাণ তমঃ 

ইউএসতড
৮.০ ৪৩৬২ ৩৫০০ ৩৩০০ ৩২০০ ৩১০০ ৫০২

১.৪.২ চুতি  ার্ য র সিংখ্যা ২.০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭২ ৭০ ৮

১.৪.৩. এতডতপ/ 

আরএতডতপ-ভুি প্র দ্দের 

অনুকুদ্দল প্র ে সাহাে 

বরােকৃত

পতরমাণ ক াটি 

টা ায়
২.০ ৩৪৫০০ ৩৩৫০০ ৩২৫০০ ৩২০০০ ৩১০০০ ৩৪৫০০

১.৫.১. প্র ে বাস্তবায়দ্দন 

তচতিত সমস্যা দুরী রদ্দণ 

বত্রমাতস  তত্র-পিীয় সভা 

আদ্দয়াতজত

সিংখ্যা ২.০ ৩১ ২৩ ১৫ ১৩ ৮ ৮

১.৫.২.ধীর গততর 

প্র েসমূহ তচতিত
তাতরখ ২.০

২৮.০২. 

২০১৬

৩১.০৩.২০

১৬

৩০.০৪.২০১

৬

৩১.০৫. 

২০১৬

৩০.০৬. 

২০১৬

২.১. কডট 

ম্যাদ্দনজদ্দমন্ট এড 

তফ্নাতন্সয়াল 

এনালাইতসস 

তসদ্দেম 

(তডএমএফ্এএস)ব্যব

স্থাপনা

২.১.১.ঋণ সিংক্রান্ত তথ্য 

তলতপবদ্ধকৃত
সিংখ্যা ৫.০ ৯০০০ ৮৮০০ ৮৬০০ ৮৫০০ ৮৪০০ ১১৮৮

২.২ ঋণ পতরদ্দশাধ
২.২.১. ববদ্দদতশ  ঋদ্দণর 

আসল ও সুদ পতরদ্দশাতধত

পতরমাণ তমঃ 

ইউএসতড
৫.০ ১২০০ ১২৫০ ১৩০০ ১৩৫০ ১৪০০ ২৩৮

২.৩. ঋদ্দণর তথ্য 

তবদ্দেষণ

২.৩.১. তবশ্ব ব্যািং , 

আইএমএফ্ ও কক্রতডট 

করটিিং এদ্দজন্সীদ্দ  ঋণ 

সিংক্রান্ত তথ্য সরবরাতহত

সিংখ্যা ৫.০ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩

১.৩ চুতি স্বাির

১.৪. ববদ্দদতশ  

সহায়তার ব্যবহার

১.৫. ববদ্দদতশ  

সহায়তার ব্যবহার 

 াতিত পর্ যাদ্দয় 

উন্নীত রদ্দণ 

তদারত 

২. ববদ্দদতশ  ঋণ 

ধারণ িমতার 

মদ্দধ্য  সীতমত 

করদ্দখ সামতি  

অথ যনীতত 

তস্থততশীল রাখায় 

অবদান

১৫
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Strategic 

Objective)

(Activities) (Performance 

Indicators)

(Unit) (Weight of 
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Indicators)

অসাধারণ অতত উত্তম উত্তম চলততমান চলততমাদ্দনর 

তনদ্দে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬

ল যমাত্রা/তনণ যায়  মান ২০১৫-১৬

১ম ক ায়াট যার  

অজযন (জুলাই-

কসদ্দেম্বর/১৫)

মন্তব্য

(Target/Criteria Value for FY 2015-16)

৩.১.১. কর্ৌথ অথ যননতত  

 তমশদ্দনর সভা আদ্দয়াতজত
সিংখ্যা ৪.০ ২ ১ ০ ০ ০ ০

৩.১.২. উন্নয়ন সহদ্দর্াগী 

কদশ/সিংস্থার সাদ্দথ 

উচ্চপর্ যাদ্দয়র সভা 

আদ্দয়াতজত

সিংখ্যা ৩.০ ৮ ৬ ৪ ৩ ২ ১

৩.২. আন্তজযাতত  

সভা/কসতমনার 

আদ্দয়াজন

৩.২.১. 

তবতডএফ্/আন্তজযাতত  

 নফ্াদ্দরন্স/ওয়া যশপ 

আদ্দয়াতজত

সিংখ্যা ৩.০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

৪.১ উন্নয়ন 

সহদ্দর্াতগদ্দদর সাদ্দথ 

আদ্দলাচনার 

 ার্ য র প্লাটফ্ম য 

প্রততষ্ঠা

৪.১.১. কলা াল 

 ন্সালদ্দটটিভ গ্রুদ্দপর সভা 

আদ্দয়াতজত

সিংখ্যা ৩.০ ৪ ৩ ২ ১ ০ ০

৪.২. ববদ্দদতশ  

সহায়তার 

 ার্ য াতরতা 

তবদ্দেষণ

৪.২.১. ববদ্দদতশ  

সহায়তার  ার্ য াতরতা 

পরীিার জন্য জরীপ 

সমাপ্ত

সাদ্দভ য সিংখ্যা ২.০ ৪ ৩ ২ ১ ০ ০

৪.৩. উন্নয়ন 

সহদ্দর্াতগদ্দদর সাদ্দথ 

তথ্য তবতনমদ্দয়র  

প্লাটফ্ম য বতরী

৪.৩.১. এইড ইফ্রদ্দমশন 

ম্যাদ্দনজদ্দমন্ট তসদ্দেম 

(এআইএমএস)-এ তথ্য 

সরবরাদ্দহ উন্নয়ন 

সহদ্দর্াতগদ্দদর অিংশগ্রহণ

অিংশগ্রহণ ারী 

তডতপ-এর 

সিংখ্যা

৫.০ ১৬ ১৪ ১৩ ১২ ১১ ১৪

৫.ববদ্দদতশ  

সহায়তা আহরণ ও 

ব্যবহাদ্দরর 

সিমতা বৃতদ্ধ

৫.১. প্র াশনা

৫.১.১ Flow of 

External 

Resources into 

Bangladesh 

প্র াতশত

তাতরখ ৫.০ ৩০.০৪. ১৬ ১৫.০৫.১৬ ৩১.০৫.১৬ ১৫.০৬. ১৬ ৩০.০৬.১৬ ০

৪.  অথ যননতত  

উন্নয়দ্দন ববদ্দদতশ  

সহায়তার 

 ার্ য াতরতা বৃতদ্ধ

১০

১০

৩.উন্নয়ন 

সহদ্দর্াগীদ্দদর সাদ্দথ 

অথ যননতত  সম্প য 

কজারদার  রদ্দণর 

মাধ্যদ্দম কটক সই 

আথ য-সামাতজ  

উন্নয়ন তনতিত রণ

১০

৩.১. কর্ৌথ 

অথ যননতত  

সহদ্দর্াতগতা 

উন্নয়দ্দনর উদ্দযাগ
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Objective)

(Activities) (Performance 

Indicators)
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অসাধারণ অতত উত্তম উত্তম চলততমান চলততমাদ্দনর 

তনদ্দে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬

ল যমাত্রা/তনণ যায়  মান ২০১৫-১৬

১ম ক ায়াট যার  

অজযন (জুলাই-
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মন্তব্য

(Target/Criteria Value for FY 2015-16)

৫.৩. অতভজ্ঞতা ও 

জ্ঞান তবতনময়

৫.৩.১. 

কসতমনার/ওয়া যশপ 

আদ্দয়াতজত

সিংখ্যা ২.০ ০ ০ ০ ০ ০ ২

৫.৪. ইআরতডর 

প্র ে বাস্তবায়ন

৫.৪.১ বরােকৃত প্র ে 

সাহাষ্য ব্যবিত

বরাদ্দের 

শত রা হার
১.০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭৫ ৭.২২%

১.১ খসড়া বাতষ য  

 ম যসম্পাদন চুতি 

দাতখল

১.১.১ প্রতশিণ সমাতপ্তর 

পর তনধ যাতরত সময়সীমার 

মদ্দধ্য খসড়া চুতি 

দাতখলকৃত

তদন ১ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ৫

১.২ বাতষ য  

 ম যসম্পাদন চুতির 

মূল্যায়নপ্রততদ্দবদন 

দাতখল

১.২.১ তনধ যাতরত তাতরদ্দখ 

মূল্যায়ন প্রততদ্দবদন 

দাতখলকৃত

তাতরখ ১ ৩১.০৮.১৫ ০১.০৯.১৫ ০২.০৯.১৫ ০৩.০৯.১৫ ০৪.০৯.১৫ ২০.০৮.২০১৫

১.৩ বাতষ য  

 ম যসম্পাদন চুতি 

বাস্তবায়ন পতরবীিণ

১.৩.১ দাতখলকৃত 

অধ যবাতষ য  ও বত্রমাতস  

প্রততদ্দবদন

সিংখ্যা ১ ৫ ৪ ৩ ১

১.৪ আওতাধীন 

সিংস্থার সদ্দে 

বাতষ য   ম যসম্পাদন 

সিংক্রান্ত সমদ্দ াতা 

স্মার  স্বাির

১.৪.১ সমদ্দ াতা স্মার  

স্বািতরত
তাতরখ ১ ১৫.১০.১৫ ১৯.১০.১৫ ২২.১০.১৫ ২৬.১০.১৫ ২৯.১০.১৫ ০

১০

বাধ্যতামূল  ক ৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

দিতার সদ্দে 

বাতষ য  

 ম যসম্পাদন চুতি 

সম্পাদন

৫



ক ৌশলগত উদ্দেশ্য

ক ৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর মান  ার্ যক্রম  ম যসম্পাদন সূচ এ   ম যসম্পাদন সূচদ্দ র মান

(Strategic 

Objective)

(Weight of 

Strategic 

Objective)

(Activities) (Performance 

Indicators)

(Unit) (Weight of 

Performance 

Indicators)

অসাধারণ অতত উত্তম উত্তম চলততমান চলততমাদ্দনর 

তনদ্দে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬

ল যমাত্রা/তনণ যায়  মান ২০১৫-১৬

১ম ক ায়াট যার  

অজযন (জুলাই-

কসদ্দেম্বর/১৫)

মন্তব্য

(Target/Criteria Value for FY 2015-16)

১.৫ বাতষ য  

 ম যসম্পাদন এর 

সদ্দে সিংতেি  

 ম য তযাদ্দদর 

প্রদ্দণাদনা প্রদান

১.৫.১ ববদ্দদতশ  

প্রতশিদ্দণ কপ্রতরত  ম য তযা
সিংখ্যা ১ ৩ ২ ১ ২৬.১১.১৫ ০

২.১ পতরবততযত 

ফ্রম্যাদ্দট 

তসটিদ্দজনস চাট যার 

প্রণয়ন

২.১.১ পতরবততযত 

ফ্রম্যাদ্দট 

মন্ত্রণালয়/তবভাদ্দগর 

তসটিদ্দজন স চাট যার 

ওদ্দয়বসাইদ্দট প্র াতশত

তাতরখ ১ ২৯.১০.১৫ ০৫.১১.১৫ ১২.১১.১৫ ১৯.১১.১৫ ২৬.১১.১৫ ০

২.১.২ অতধদপ্তর/সিংস্থার 

তসটিদ্দজন স চাট যার প্রণীত 

ও প্র াতশত

তাতরখ ১ ৩০.১১.১৫ ০৭.১২.১৫ ১৪.১২.১৫ ২১.১২.১৫ ২৮.১২.১৫ ০

২.২ অতভদ্দর্াগ 

প্রতত ার ব্যবস্থা 

বাস্তবায়ন

২.২.১ তনষ্পতত্তকৃত 

অতভদ্দর্াগ
% ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ১০০.০০%

২.৩ কসবা প্রতক্রয়ায় 

উদ্ভাবন  ার্ যক্রম 

বাস্তবায়ন

২.৩.১ মন্ত্রণালয়/তবভাদ্দগ 

 মপদ্দি এ টি  দ্দর 

অনলাইন কসবা চালুকৃত

তাতরখ ১ ৩০.১১.১৫ ০৭.১২.১৫ ১৪.১২.১৫ ২১.১২.১৫ ২৮.১২.১৫ ০

২.৩.২ মন্ত্রণালয়/তবভাদ্দগ 

 মপদ্দি এ টি  দ্দর 

কসবা প্রতক্রয়া সহজীকৃত

তাতরখ ১ ৩০.১১.১৫ ০৭.১২.১৫ ১৪.১২.১৫ ২১.১২.১৫ ২৮.১২.১৫ ০

৩.১ জাতীয় 

শুদ্ধাচার ক ৌশল 

বাস্তবায়ন

৩.১.১ শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন 

পতরবীিণ  াঠাদ্দমা 

(monitoring 

framework) প্রণীত

তাতরখ ১ ৩০.১১.১৫ ০৭.১২.১৫ ১৪.১২.১৫ ২১.১২.১৫ ২৮.১২.১৫ ০

উদ্ভাবন ও 

অতভদ্দর্াগ 

প্রতত াদ্দরর 

মাধ্যদ্দম কসবার 

মাদ্দনান্নয়ন

৫

দিতা ও 

বনতত তার উন্নয়ন
৩

দিতার সদ্দে 

বাতষ য  

 ম যসম্পাদন চুতি 

সম্পাদন

৫



ক ৌশলগত উদ্দেশ্য

ক ৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর মান  ার্ যক্রম  ম যসম্পাদন সূচ এ   ম যসম্পাদন সূচদ্দ র মান

(Strategic 

Objective)

(Weight of 

Strategic 

Objective)

(Activities) (Performance 

Indicators)

(Unit) (Weight of 

Performance 

Indicators)

অসাধারণ অতত উত্তম উত্তম চলততমান চলততমাদ্দনর 

তনদ্দে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬

ল যমাত্রা/তনণ যায়  মান ২০১৫-১৬

১ম ক ায়াট যার  

অজযন (জুলাই-

কসদ্দেম্বর/১৫)

মন্তব্য

(Target/Criteria Value for FY 2015-16)

৩.১.২ জুন/২০১৬ এর 

মদ্দধ্য শুদ্ধাচার 

 ম যপতর েনার 

বাস্তবাতয়ত  ার্ যক্রম

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৩৫%

৩.২ 

 ম য তযা/ ম যচারীদ্দদ

র প্রতশিণ আদ্দয়াজন

৩.২.১ প্রতশিদ্দণর সময় ঘণ্টা ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ১৬

৪.১ তথ্য প্র াশ 

তনদ্দদ যতশ া প্রনয়ণ

৪.১.১ তথ্য প্র াশ 

তনদ্দদ যতশ া ওদ্দয়বসাইদ্দট 

প্র াতশত

তাতরখ ১ ২৯.১০.১৫ ০৫.১১.১৫ ১২.১১.১৫ ১৯.১১.১৫ ২৬.১১.১৫ ০১.০৭.২০১৫

৪.২ আওতাধীন 

দপ্তর/সিংস্থায় 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত  ম য তযা 

তনদ্দয়াগ

৪.২.১ আওতাধীন স ল 

দপ্তদ্দরর দাতয়ত্বপ্রাপ্ত 

 ম য তযার নাম ও 

কর্াগাদ্দর্াদ্দগর ঠি ানার 

সঙ্কলন ওদ্দয়বসাইদ্দট 

প্র াতশত

তাতরখ ০.৫ ২৯.১০.১৫ ০৫.১১.১৫ ১২.১১.১৫ ১৯.১১.১৫ ২৬.১১.১৫
আওতাধীন 

সিংস্থা কনই

৪.৩ বাতষ য  

প্রততদ্দবদন প্রণয়ন

৪.৩.১ বাতষ য  প্রততদ্দবদন 

ওদ্দয়বসাইদ্দট প্র াতশত
তাতরখ ০.৫ ১৫.১০.১৫ ২৯.১০.১৫ ১৫.১১.১৫ ৩০.১১.১৫ ১৫.১২.১৫ ০

৫.১বাদ্দজট 

বাস্তবায়ন  তমটির 

 ম যপতরতধ 

র্থার্থভাদ্দব 

অনুসরণ

৫.১.১ বাদ্দজট বাস্তবায়ন 

পতর েনা (Budget 

Implementation

 Plan) প্রণীত ও 

বত্রমাতস  বাদ্দজট 

বাস্তবায়ন প্রততদ্দবদন 

দাতখলকৃত

সিংখ্যা ১ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ০

৫.২ অতডট আপতত্ত 

তনষ্পতত্ত  ার্ যক্রদ্দমর 

উন্নয়ন

৫.২.১ বছদ্দর অতডট 

আপতত্ত তনষ্পতত্তকৃত
% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৭.৬৯%

আতথ য  

ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন
২

দিতা ও 

বনতত তার উন্নয়ন
৩

তথ্য অতধ ার ও 

স্বপ্রদ্দণাতদত তথ্য 

প্র াশ বাস্তবায়ন

২


