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ারক ন র: ৫৩.০০.০০০০.২১২.৩১.০০৩.২০-১৫০ তািরখ: 
০৫ নেভ র ২০২০

২০ কািতক ১৪২৭

িবষয:় আিথকআিথক  িত ানিত ান   িবভােগরিবভােগর   ২০২০২০২০--২১২১   অথবছেররঅথবছেরর   ব া িষকবািষক  কমস াদনকমস াদন   ি রি র   ১ম১ম   মা িসকমািসক ( ( লাইলাই --
সে রসে র   ২০২০২০২০) ) অজনঅজন  পিরবী ণপিরবী ণ   ওও  ায়নায়ন   সং াসং া   িতেবদনিতেবদন   রণরণ ।।

: মি পিরষদ িবভােগর ারক ন র: ০৪.০০.০০০০.৮২৬.২২.০০২.১৮.০১ তািরখ: ০৫ জা য়াির ২০২০

       উপ  িবষেয ়  পে র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, আিথক িত ান িবভােগর ২০২০-২১ অথবছেরর বািষক
কমস াদন ি র ১ম মািসক ( লাই- সে র ২০২০) অজন পিরবী ণ ও ায়ন এ িবভােগর বােজট ব াপনা কিম
ক ক অ েমাদন বক (কাযিববরণী সং ) িনধািরত সমেয়র মে  এিপএ.এম.এস সফটওয় াের দািখল করা হেযে়ছ।

      এমতাব ায,় এিপএ.এম.এস িসে ম হেত ডাউনেলাড ত মািসক িতেবদন  (সং ) েয়াজনীয় ব া হেণর
জ  িনেদশ েম এসে  রণ করা হেলা।

সং ি : বণনামেত।

৫-১১-২০ ২০

সিচব, সম য় ও সং ার, মি পিরষদ িবভাগ

মাসা াৎ জাহরা খা ন
উপসিচব

িি   আকষণঃআকষণঃ  িসিনয়র সহকারী সিচব, কমস াদন ব াপনা ( ায়ন) শাখা , মি পিরষদ িবভাগ

ারক ন র: ৫৩.০০.০০০০.২১২.৩১.০০৩.২০-১৫০/১(৩) তািরখ: ২০ কািতক ১৪২৭
০৫ নেভ র ২০২০

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) অিতির  সিচব ও এিপএ ম ধান, শাসন, লা ও সম য় অ িবভাগ, আিথক িত ান িবভাগ
২) সিচব ও এিপএ ফাকাল পেয় , বােজট শাখা, আিথক িত ান িবভাগ
৩) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র, আিথক িত ান িবভাগ

. ১



৫-১১-২০ ২০

মাসা াৎ জাহরা খা ন 
উপসিচব

. ২



া: ১ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ১৯, ২০২০

আিথ ক িতান িবভাগ, অথ  মণালয়

মািসক অজন িতেবদন

২০২০-২১ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ১৯, 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: সামবার, অোবর ১৯, 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
ািতািনক
কাঠােমা
শিশালীকরণ

২০

[১.১] হাউস িবিং ফাইনা
কেপ ােরশন আইন, ২০২০ এর
ড়া খসড়া ণয়ন।

[১.১.১] মিসভায় ড়া
অেমাদেনর জ িরত

তািরখ ৩ ৩০-০৪-২০২১ ১৫-০৫-২০২১ ৩১-০৫-২০২১ ১৫-০৬-২০২১ ৩০-০৬-২০২১ ১৩-০৮-২০২০

[১.২] পী সয় াংক
কম চাির চাকির িবধানমালা
ণয়ন

[১.২.১] জনশাসন
মণালেয়র িনেয়াগ িবিধ
পরীণ সংা
উপকিমর িনকট িরত

তািরখ ৩ ৩০-০৪-২০২১ ১৫-০৫-২০২১ ৩১-০৫-২০২১ ১৫-০৬-২০২১ ৩০-০৬-২০২১

[১.৩] ফাইা কাািন
আইন ণয়ন

[১.৩.১] মিসভায়
নীিতগত অেমাদেনর
জ িরত

তািরখ ২ ৩০-০৫-২০২১ ০৬-০৬-২০২১ ১৩-০৬-২০২১ ২০-০৬-২০২১ ৩০-০৬-২০২১

[১.৪] এােসট ােনজেম
কেপ ােরশন আইন ণয়ন

[১.৪.১] জনশাসন
মণালেয়র বাংলা ভাষা
বাবায়ন কাষ (বাবােকা)
এ মতামেতর জ িরত

তািরখ ৩ ৩০-০৪-২০২১ ১৫-০৫-২০২১ ৩১-০৫-২০২১ ১৫-০৬-২০২১ ৩০-০৬-২০২১ ১৫-০৬-২০২০

[১.৫] াংক কাািন আইন
সংেশাধন

[১.৫.১] জনশাসন
মণালেয়র বাংলা ভাষা
বাবায়ন কাষ (বাবােকা)
এ মতামেতর জ িরত

তািরখ ২ ৩০-০৪-২০২১ ১৫-০৫-২০২১ ৩১-০৫-২০২১ ১৫-০৬-২০২১ ৩০-০৬-২০২১

[১.৬] কম সংান াংক
কম চাির চাকির িবধানমালা
ণয়ন

[১.৬.১] শাসিনক উয়ন
সংা সিচব কিমেত
িরত

তািরখ ১ ৩০-০৫-২০২১ ০৬-০৬-২০২১ ১৩-০৬-২০২১ ২০-০৬-২০২১ ৩০-০৬-২০২১

[১.৭] বীমা িবষয়ক িবিধমালা/
িবধানমালা ণয়ন

[১.৭.১] ভং এর জ
লিজসেলভ ও সংসদ
িবষয়ক িবভােগ িরত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

[১.৭.২] গেজেট কািশত সংা ২ ৪ ৩ ২ ১ ১

[১.৮] িবভাগ কক িণত
ঋণ আদায় কায ম তাবধান

[১.৮.১] িবভােগ
আেয়ািজত সভার সংা

সংা ২ ৪ ৩ ২ ১ ১



া: ৪ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ১৯, 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

আিথ ক
িতানসেহর
পশাদাির এবং
আিথ ক অ ি
ি

১৯

[২.১] রা মািলকানাধীন
বািণিজক াংকসেহর
িণত ঋণ াসকরণ

[২.১.১] িণত ঋেণর
পিরমাণ

কা
টাকা

২ ৪০০০০ ৪১০০০ ৪২০০০ ৪৩০০০ ৪৪০০০ ৪৩১১৮.১১

[২.১.২] িণত ঋণ
হেত নগদ আদায়

কা
টাকা

২ ১৬০০ ১৫৫০ ১৫০০ ১৪৫০ ১৪০০ ১৯১.৪৭

[২.২] াংেকর মােম ঋণ
িবতরণ ও আদায় কায ম
তাবধান

[২.২.১] িবতরণত
িষঋণ

হাজার
কা
টাকা

২ ২৪ ২৩.৫ ২৩ ২২.৫ ২২ ৪.৬৮৪

[২.২.২] িবতরণত
বব বঋণ

সংা ২ ৫০০০০ ৪৫০০০ ৪০০০০ ৩৫০০০ ৩০০০০ ১৭০৬০

[২.২.৩] িবতরণত
এসএমই ঋণ

হাজার
কা
টাকা

২ ১৭০ ১৬৯ ১৬৮ ১৬৭ ১৬৬ ২৮.৬৪

[২.২.৪] আদায়ত
এসএমই ঋণ

হাজার
কা
টাকা

২ ১৪২ ১৪১.৫ ১৪১ ১৪০.৫ ১৪০ ২৮.৫৬৬

[২.৩] নারী উোােদর মে
এসএমই ঋণ িবতরণ কায ম
তাবধান

[২.৩.১] নন এসএমই
নারী উোার সংা

সংা ২ ৮০১৮ ৭৯৫০ ৭৯০০ ৭৮৫০ ৭৮০০ ২৯২৭

[২.৩.২] িবতরণত
এসএমই ঋণ

কা
টাকা

১ ৮০০ ৭৯০ ৭৮০ ৭৭০ ৭৬০ ৭৩.৫২

[২.৪] এেজ াংিকং কায ম
সসারণ

[২.৪.১] নন াহক
সংা

সংা
(হাজার)

২ ৫০০০ ৪৭৫০ ৪৫০০ ৪২৫০ ৪০০০

[২.৫] াংেকর মােম
সামািজক িনরাপার িবধা
দান

[২.৫.১] িবধা
হণকারীর সংা

সংা
(হাজার)

২ ১০৬০০ ১০৫০০ ১০৪০০ ১০৩০০ ১০২০০



া: ৫ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ১৯, 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
িঁজবাজােরর
কায কািরতা
িকরণ

১৫

[৩.১] দশাপী ফাইািয়াল
িলটােরিস ও
িবিনেয়াগকারীগেণর িশণ
দান

[৩.১.১] কায েম
অংশহণকারী

সংা ৩ ৪৫০০ ৪৪০০ ৪৩০০ ৪২০০ ৪১০০ ৬৭৫

[৩.২] লধন উোলেনর লে
আইিপও/ আরিপও/রাইট/ ডট
িসিকউিরজ ইকরণ

[৩.২.১] আইিপও/
আরিপও/ রাইট/ডট
িসিকউিরজ ইত

সংা ৩ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১২

[৩.৩] পা ােয়ট
িডোমা ইন কািপটাল মােকট
িবষয়ক িশণ

[৩.৩.১] আেয়ািজত
াাম

সংা ৩ ৩ ২ ১ ১

[৩.৪] সা িফেকট কাস  অন
কািপটাল মােকট

[৩.৪.১] আেয়ািজত
াাম

সংা ৩ ২০ ১৯ ১৮ ১৭ ১৬ ৩

[৩.৫] িবভাগ কক
িঁজবাজার কায ম তাবধান

[৩.৫.১] িবভােগ
আেয়ািজত সভার সংা

সংা ৩ ৪ ৩ ২ ১ ১

৪

বীমা খােত
অ ি ি ও
লা
সংহতকরণ

১১

[৪.১] 'বব িশা বীমা'
বাবায়ন

[৪.১.১] 'বব িশা
বীমা' চাকরণ

তািরখ ৩ ২৯-০৪-২০২১ ১৬-০৫-২০২১ ৩১-০৫-২০২১ ১৫-০৬-২০২১ ৩০-০৬-২০২১

[৪.২] বীমা িবষেয় িশণ
দান

[৪.২.১] িশিত জনবল সংা ৩ ১২৫০ ১২০০ ১১৫০ ১১০০ ১০৫০ ৩৮৮

[৪.৩] বীমা িবষেয়
জনসেচতনতা ি

[৪.৩.১] আেয়ািজত
ওয়াকশপ/ সিমনার

সংা ৩ ১১ ১০ ৯ ৮ ৭

[৪.৪] বীমা দাবী িনির হার
ি

[৪.৪.১] িনিত দািবর
হার

% ২ ৭০ ৬৯.৫ ৬৯ ৬৮.৫ ৬৮ ৭২.৭৮



া: ৬ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ১৯, 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%

৫

িনয়িত ঋণ
কায ম
সসারণ ও
পিরচালনায়
সহায়তা জারদার

১০

[৫.১] ঋণ িবতরণ ও আদায়
কায ম তাবধান

[৫.১.১] িবতরণত
ঋণ

হাজার
কা
টাকা

৩ ১৬৫ ১৬০ ১৫০ ১৪৫ ১৪৩ ৩৭.২৩

[৫.১.২] আদায়ত
ঋণ

হাজার
কা
টাকা

৩ ১৫১ ১৪৫ ১৪০ ১৩৫ ১৪০ ৩২.৭৫

[৫.২] এমএফআই
িবধােভাগীেদর সংা ি

[৫.২.১] িবধােভাগীর
সংা

সংা
(ল)

২ ৩২০ ৩১৮ ৩১৬ ৩১৪ ৩১২ ৩১৫

[৫.৩] নারীেদর মে ঋণ
িবতরণ কায ম তাবধান

[৫.৩.১] ঋণ হণকারী
নারীর সংা

সংা
(ল)

২ ২৩৪ ২৩৩ ২৩২ ২৩১ ২৩০ ২৯৯



া: ৭ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ১৯, 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 ১

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
িবষেয় সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[এম.১.৪.১] অবিহতকরণ সভা আেয়ািজত সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

[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: সামবার, অোবর ১৯, 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 ৮০

[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 ৪

[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

[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 ২.৭৬

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

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০

[এম.৩.৩] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

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

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ১০০

[এম.৩.৩.২] অিডট আপি িনিত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ১০০

*সামিয়ক (provisional) ত
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