
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৫, ২০২০

অথ ৈনিতক সক ি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%



া: 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%

১

বেদিশক সদ
আহরেণর
মােম
সরকােরর উয়ন
পিরকনা
বাবায়েন
সহায়তা দান

৪২

[১.১] উয়ন সহেযাগীর
াথিমক সিত সংহীত

[১.১.১] উয়ন সহেযাগীর
াথিমক সিত সংহীত

সংা ৫ ৮০ ৭২ ৬৪ ৬০ ৫৫ ১৯

[১.২] াক-
ায়ন/ায়ন/ফা
ফাইিং/বাবায়ন িমশন সমা

[১.২.১] াক-
ায়ন/ায়ন/ফা
ফাইিং/বাবায়ন িমশন সমা

সংা ৫ ৭১ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ২৬

[১.৩] উয়ন সহেযাগীেদর
সােথ নেগািসেয়শন সমা

[১.৩.১] উয়ন সহেযাগীেদর
সােথ নেগািসেয়শন সমা

সংা ৫ ৬৮ ৬২ ৫৮ ৫৪ ৫০ ১২

[১.৩.২] খসড়া ি পরীিত ও
ড়া

সংা ৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৩১

[১.৪] ি ার
[১.৪.১] িতিত অিজত িম:মা:ড: ৬ ৬০০০ ৫৮০০ ৫৫০০ ৫২০০ ৫০০০ ৭৯৭

[১.৪.২] সরকার কক ি
অেমািদত

সংা ৩ ৭২ ৬৬ ৬০ ৫৫ ৫০ ২৬

[১.৫] বেদিশক সহায়তার
বহার

[১.৫.১] ি কায কর সংা ২ ৭২ ৬৬ ৬০ ৫৫ ৫০ ২০

[১.৫.২] এিডিপ কের
অেল ক সাহা বরাত

কা
টাকা

২ ৬২০০০ ৬০০০০ ৫৮০০০ ৫৫০০০ ৫২০০০ ৭০৫০০

[১.৫.৩] ছাড়ত বেদিশক
সাহা

িম:মা:ড: ২ ৫৫৫৫ ৫৪০০ ৫৩০০ ৫২০০ ৫০০০ ১৪১৩

[১.৬] বেদিশক সহায়তার
বহার কািত পয ােয়
উীতকরেণ তদারিক

[১.৬.১] ক বাবায়েন িচিত
সমা রীকরেণ মািসক ি-
পীয় সভা আেয়ািজত

সংা ৩ ৩৩ ২৮ ২৫ ২২ ২০ ৭

[১.৬.২] ধীর-গিতর কসহ
িচিত

তািরখ ৩ ২৮-০২-২০২১ ৩১-০৩-২০২১ ৩০-০৪-২০২১ ৩১-০৫-২০২১ ৩০-০৬-২০২১

[১.৬.৩] ি-পীয় সভার হীত
িসাের আেলােক েয়াজনীয়
বা হেণর জ সংি
ক বাবায়নকারী
মণালয়/সংায় অবিহতকরণ

সংা ১ ৩৩ ২৮ ২৫ ২২ ২০ ৭



া: 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 চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

২

বেদিশক ঋণ
হণ ধারণ
মতার মে
সীিমত রেখ
সামিক
অথ নীিত
িিতশীল রাখায়
অবদান

১১

[২.১] িডএমএফএএস
বাপনা

[২.১.১] িডএমএফএএস ত
হালনাগাদত

তািরখ ৪ ৩০-০৯-২০২০ ৩১-১০-২০২০ ৩০-১১-২০২০ ৩১-১২-২০২০ ৩১-০১-২০২০ ২৯-০৯-২০২০

[২.২] ঋণ পিরেশাধ
[২.২.১] বেদিশক ঋেণর আসল
ও দ পিরেশািধত

িম:মা:ড: ৩ ২১৫০ ২২৫০ ২৩৫০ ২৪৫০ ২৫৫০ ৫০৮

[২.৩] ঋেণর উপা িবেষণ
[২.৩.১] িবাংক, আইএমএফ
ও িডট রং এেজীেক ঋণ
সংা ত সরবরািহত

সংা ৪ ৯ ৮ ৬ ৫ ৪ ২



া: 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
চলিত মােনর

িনে
অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৩

উয়ন
সহেযাগীেদর
সােথ অথ ৈনিতক
সক
জারদারকরণ
এবং কািভড-
১৯-এর অিভঘাত
মাকােবলায়
অথ ৈনিতক
নােরর
অথ ায়ন
পিরকনা হণ

১১

[৩.১] যৗথ অথ ৈনিতক
সহেযািগতা উয়েনর উোগ

[৩.১.১] উপয ােয়র সভা
আেয়ািজত

সংা ২ ১০ ৮ ৬ ৫ ৪ ৫

[৩.২] জাতীয়/আজািতক
সভা/সিমনার/কম শালা
আেয়াজন

[৩.২.১] িবিডএফ/আজািতক
কনফাের/ওয়াকশপ আেয়ািজত

সংা ২ ২ ১

[৩.২.২] ববর সানার বাংলা
িবিনম ােণর অযাা িবষয়ক ১
কম শালা আেয়ািজত

তািরখ ২ ২৬-০৩-২০২১ ১৫-০৪-২০২১ ৩০-০৪-২০২১ ৩১-০৫-২০২১ ৩০-০৬-২০২০

[৩.৩] 'ীন াইেমট ফা
(িজিসএফ)' থেক অথ  াির
লে ডাইের এন িহেসেব
মেনানয়েনর জ া
আেবদনপ যাচাই-বাছাই অে
'অনলাইন অােিডেটশন
িসেম'-এ েবশািধকার
দােনর জ িজিসএফ সদর
দের রেণর বা হণ

[৩.৩.১] িজিসএফ-এর িনকট
প/ইেমইেলর মােম াব
িরত

সংা ২ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ১

[৩.৪] কািভড-১৯-এর
অিভঘাত মাকােবলায়
অথ ৈনিতক নােরর অথ ায়ন
পিরকনা হণ

[৩.৪.১] কািভড-১৯-এর
অিভঘাত মাকােবলায় এ সংি
বােজট সহায়তা ও ক
সহায়তার িতিত অিজত

িমঃ মাঃ
ডলার

২ ১০০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০ ৫০০ ৩৩২

[৩.৪.২] কািভড-১৯-এর
অিভঘাত মাকােবলায় চলিত
অথ বছেরর এ িবভাগ সংি
অথ ৈনিতক নােরর অথ ায়ন
পিরকনা ণীত

তািরখ ১ ৩১-০৭-২০২০ ৩১-০৮-২০২০ ৩০-০৯-২০২০ ৩১-১০-২০২০ ৩০-১১-২০২০ ১২-০৭-২০২০



া: 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%

৪

অথ ৈনিতক
উয়েন
বেদিশক
সহায়তার
কায কািরতা ি
এবং এর আহরণ
ও বহােরর
সমতা ি

১১

[৪.১] উয়ন সহেযাগীেদর সােথ
আেলাচনার কায কর াটফম 
িতা

[৪.১.১] লাকাল কালেটভ
প/ওয়ািকং েপর সভা
আেয়ািজত

সংা ২ ২ ১ ১

[৪.২] বেদিশক সহায়তার
কায কািরতা িবেষণ

[৪.২.১] এআইএমএস
(AIMS) িতেবদন ণীত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ১ ১

[৪.৩] এলিডিস উরেণর
রাডাপ বাবায়েন সরকার
কক গত টােফােস র
কায ম বাবায়ন

[৪.৩.১] জাতীয় টােফােস র
সভা আেয়ািজত

সংা ১ ২ ১ ১

[৪.৪] এলিডিস উরেণর
াইেটিরয়া অজেন কার েমর
মােম ত ও উপাের
আেলােক বাংলােদেশর অবান
পিরবীণ এবং এ সংা
গেবেষণা/সমীা আেয়াজেনর
পািরশ দান

[৪.৪.১] কার েমর সভা
আেয়ািজত

সংা ১ ৪ ৩ ২ ১ ১

[৪.৫] কাশনা

[৪.৫.১] Flow of
External Resources
into Bangladesh
কািশত

তািরখ ২ ৩০-০৩-২০২১ ৩০-০৪-২০২১ ১৬-০৫-২০২১ ৩১-০৫-২০২১ ৩০-০৬-২০২১

[৪.৬] অিভতা ও ান
িবিনময়

[৪.৬.১] সিমনার/ওয়াকশপ
আেয়ািজত

সংা ২ ১

[৪.৭] ইআরিডর ক
বাবায়ন

[৪.৭.১] এিডিপ/আরএিডিপ
অযায়ী বরাত ক সাহা
বত

% ১ ৯২ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ১৮.০৬



া: 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.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 ৩

[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 ১

[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



া: ৮ 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 ৯৯.৭৬

[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 ১১.১৯

[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 ৫৬

[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 ১৮.০৬

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

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ২৫

[এম.৩.৩] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

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

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৮০

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

*সামিয়ক (provisional) ত


