
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৯, ২০২১

িহসাব মহািনয়েকর কায ালয়

২০২০-২১



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৯, ২০২১

ি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

বািষ ক
অজন

খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

সংেশািধত
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১

চলমান সরকাির
আথ -বাপনায়
গিতশীলতা বজায়
রাখা;

২০

[১.১] Pre-Audit এর
মােম মািসক বতনভাতা
িবল, সরবরাহ ও সবার িবল,
িজিপএফ/অিম িবল এবং
মািসক পনশন িবল সময়মত
দান

[১.১.১] বতনভাতার িবল িতন
কম িদবেসর মে িনিত

% ৬ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ০

[১.১.২] সরবরাহ ও সবার িবল সাত
কম িদবেসর মে িনিত

% ৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ০

[১.১.৩] িজিপএফ/অিম িবল িতন
কম িদবেসর মে িনিত

% ৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ০

[১.১.৪] মািসক পনশন িবল দশ
কম িদবেসর মে িনিত

% ৪ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ০

২
ি-অিডট বা
শিশালী করা;

২০

[২.১] ি-অিডট সংা
গাইডলাইন ই ও অা
িনেদ শনা দান

[২.১.১] সকল িতােনর িডিডওগেণর
িনকট গাইডলাইন িবতরনত

% ৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ০

[২.১.২] িহসাবরণ অিফসসেহ
গাইডলাইন িবতরনত

% ৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ০

[২.১.৩] উৎেস আয়কর ও ভাট কতন
িনিতকরেণর মােম রাজ আয়
ি

% ৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ০

[২.২] মানব সদ উয়ন
[২.২.১] ৪০ ভাগ জনশিেক আিথ ক
বাপনায় িশণ দান

সংা ৫ ১৮০০ ১৬০০ ১৩০০ ১০০ ৭০০ ১৮২০ ০

৩ সবার মান উয়ন; ২০

[৩.১] গেজেটড কম কতােদর
বতন িবল EFT এর
আওতায় আনা

[৩.১.১] গেজেটড কম কতােদর বতন
িবল EFT ত রণ

% ৭ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ১০০ ০

[৩.২] Help Desk সবা
পিরিধ শিশালীকরণ

[৩.২.১] অিভেযাগ িনির হার % ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৪৬.৫ ০

[৩.৩] শাসন ও ইারনাল
কোল ইউিনট (ICU) এর
মােম সবার মান িনয়িমত
মিনটিরং

[৩.৩.১] িসিজএ/িসএএফও/িডিসএ/
িডএএফও/ইউএও পয ােয় মিনটিরং
িতেবদেন া অবজারেবশেনর
িনির হার

% ৪ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৯৭.৫ ০



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৯, ২০২১

ি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

বািষ ক
অজন

খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

সংেশািধত
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[৩.৪] Online Bill
Disposal Status

[৩.৪.১] িবল িনি িরেপাট 
পয ােলাচনা ও ত িনির হার

% ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ০

[৩.৫] CSR কায েমর
আওতায় পনশনারেদর জ
াথিমক িচিকৎসা সবা,
িবামাগার, িব পািন
ইতািদর বাকরণ

[৩.৫.১] সকল Pay Point এ
আেলাচ সবা দান িনিতকরণ

% ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৯০ ০

৪
িহসাব বা
িডিজটাইজ করা;
এবং

১০

[৪.১] Digital কায েমর
উপর িশণ দান

[৪.১.১] উপেজলা িহসাবরণ
অিফসসেহ iBAS++ এর উপর
িশন দান সকরণ

সংা ৪ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১৭৮৭ ০

[৪.২] Online
monthly Paybill
Submission এর উপর
পরীালক কায ম

[৪.২.১] Online monthly
Paybill Submission এর
পাইেলাং কায ম সকরণ

% ৩ ৮০ ৭০ ৬৫ ৬০ ১০০ ০

[৪.৩] Online Pay-
fixation

[৪.৩.১] ১ িতন কম িদবেসর মে
Online Pay-fixation
সকরণ

% ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ০

৫
পনশন বাপনা
িয়ার
আিনকায়ন করা।

৫

[৫.১] দাবীত পনশন
যথাসমেয় িনি ও িপিপও
জারী করা

[৫.১.১] দাবীত পনশন যথাসমেয়
িনি ও িপিপও জারীত

% ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ০

[৫.২] অনলাইন পনশন
িফেশন ও EFT

[৫.২.১] অনলাইন পনশন িফেশন ও
পনশন EFT সকরণ

% ২ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ১০০ ০



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৯, ২০২১

ি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

বািষ ক অজন
খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

সংেশািধত
ার

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’র
সকল মািসক
িতেবদন
ওেয়বসাইেট
কািশত

সংা ২ ৪ ৪ ০

[এম.১.১.২] এিপএ
েমর মািসক সভা
অিত

সংা ১ ১২ ১১ ১২ ০

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

[এম.১.২.১]
মতিবিনময় সভা
অিত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ৪ ০

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

[এম.১.৩.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ১ ৪ ৩ ২ ৪ ০

[এম.১.৪] সবা দান
িতিত িবষেয়
সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[এম.১.৪.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ৪ ০

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

[এম.১.৫.১]
মািসক িতেবদন
িরত

সংা ২ ৪ ৩ ৪ ০



া: ৫ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৯, ২০২১

ি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

বািষ ক অজন
খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

সংেশািধত
ার

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 ০

[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 ২২-০৩-২০২১ ০

[এম.২.৩] সবা
সহিজকরণ

[এম.২.৩.১] এক
সহিজত সবা
অিধেে বাবািয়ত

তািরখ ২ ২৫-০২-২০২১ ২৫-০৩-২০২১ ২৫-০৪-২০২১ ২৫-০৫-২০২১ ১১-০৩-২০২১ ০

[এম.২.৪]
কম চারীেদর িশণ
দান

[এম.২.৪.১] েতক
কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

জনঘা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ৭৫ ০

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

জনঘা ১ ৫ ৪ ৮ ০

[এম.২.৫] এিপএ
বাবায়েন েনাদনা
দান

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

সংা ১ ১ ১ ০



া: ৬ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৯, ২০২১

ি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

বািষ ক অজন
খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

সংেশািধত
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.৩

আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[এম.৩.১] বািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[এম.৩.১.১] য়
পিরকনা অযায়ী
য় সািদত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ০

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

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

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৯৫ ০

[এম.৩.৩] অিডট
আপি িনি
কায েমর উয়ন

[এম.৩.৩.১]
িপীয় সভায়
উপাপেনর জ
মণালেয় াব
িরত

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৬০ ০

[এম.৩.৩.২] অিডট
আপি িনিত

% ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ৪৫ ০

[এম.৩.৪] াবর ও
অাবর সির
তািলকা ত ও
হালনাগাদকরণ

[এম.৩.৪.১] াবর ও
অাবর সির
তািলকা তত
এবং হালনাগাদত

তািরখ ১ ১৫-১২-২০২০ ১৪-০১-২০২১ ১৫-০২-২০২১ ৩১-০৩-২০২১ ০

মাট সং ার: 0
*সামিয়ক (provisional) ত


