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দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

িহসাব মহািনয়ক কায ালয় এর আওতাধীন ধান িহসাবরণ অিফস, িডিভশনাল কোলার অব একাউস অিফস, জলা িহসাবরণ অিফস
এবং উপেজলা িহসাবরণ অিফসসেহ ইারেনট িভিক iBAS++ পিতেত সমিত ভােব ইারেনট িভিক বােজং ও একাউিং
কায ম এর আওতায় আনার কায ম অাহত হেয়েছ। আশা করা যায় ২০১৮-১৯ অথ  বছেরর মেই সারােদেশ iBAS++ এর আওতায়
ইারেনট িভিক বােজং ও একাউিং কায ম চা করা সব হেব। বতমােন EFT পিতেত সরকাির কম চািরেদর বতন ভাতা
পিরেশাধ ধান িহসাবরণ অিফস পয ায় থেক িডিভশনাল কোলার অব একাউ অিফস পয  সসারণ করা হেয়েছ। ধান িহসাবরণ
কম কতাগেণর সমেয় গত “আঃ িসএও Interaction Group এর মােম আিথ ক দািবসহ িনি এবং এতিবষেয় িসা
হেণর ে Uniformity আনয়ন করা সব হেয়েছ। িসিজএ কায ালেয়র কীয় Help Desk এর মােম সবা দােনর 
আরও সহজ ও ততর করা সব হেয়েছ। এছাড়া, মাননীয় ধানমীর কায ালেয়র a2i কের সহায়তায় িসিজএ কায ালেয়র আওতাধীন
িহসাবরণ অিফসসহ কক দানত সবাসেহর িবািরত ত ও করণীয় সিকত “সবা” নােমর সািভ স পাট াল ও ফরমস
পাট াল এবং িসিজএ কায ালয় হেত কািশত ‘হাক অন িবল পািসং চকিল’ সব সাধারেণর িবধােথ  িসিজএ ওেয়ব সাইেট উু করা
হেয়েছ।  ইারেনট  িভিক  Online  Bill  Disposal  Status  এর  মােম  সবা  তাশীগণ  িহসাবরণ  অিফেস  দািখলত
িবলসেহর িনির হালনাগাদ অবা জানেত পারেছ। জাতীয় বতন ল-২০১৫ এর আওতায় অাবিদ দািখলত সরকাির কম চািরেদর
বতন এবং পনশন ভাগীর পনশন Online এ িনধ ারণ করা সব হেয়েছ এবং এ পিতেত সরকাির কম চারীেদর ও পনশন ভাগীেদর
পিরণ  Data Base ত করা সব হেয়েছ। বতমােন িহসাবরণ অিফসসেহ iBAS++ পিতেত Online Pay Bill
Submission কায ম এর পাইরং  হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

আথ  বাপনার উয়ন ও য় িনয়ণ, আথ  বাপনা সেক কম চারীেদর সমতা ি এবং অিফসসহেক ণ  IT Based
বাপনার আওতায় আনয়ন।

ভিবৎ পিরকনা:

সরকাির বােজট ও িহসােবর নন িণিবাস কাঠােমার বাবায়ন, iBAS++ বার আিনকায়ন ও সসারণ, বতন-ভাতা, পনশন,
ভিব তহিবল সিকত িহসাব রণ পিত ও সবার মান উয়ন। অনলাইেন LPC রণ ও প-িবল দািখল।

২০১৮-১৯ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

বােজট ও িহসাব বাপনার জ আিনক ও উততর সফটওয়ার (iBAS++) সংেযাজন কােজর উেখেযা অগিত অজন;
সরকাির বােজট ও িহসােবর নন িণিবাস কাঠােমার বাবায়ন;
সকল কম চাির ও পনশন ভাগীর বতন ভাতা ও পনশন Electronic Fund Transfer (EFT) এর আওতায়
আনয়ন;
সািভ স ডিলভািরর ে িবিভ পয ােয় িডিজটাইেজশন;
অনলাইেন এলিপিস রণ;
অনলাইেন প-িবল দািখল এবং
মাঠ পয ােয় নন নন উাবনী ধারণার িবার।
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াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০২১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

অিফস ধান, িহসাব মহািনয়েকর কায ালয়

এবং

সিচব, অথ  িবভাগ, অথ  মণালয়-এর মে ২০১৮ সােলর লাই মােসর ০৪ তািরেখ এই বািষ ক
কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

সরকাির আিথ ক বাপনা পিত আিনক ও শিশালী কের শাসন িতায় অবদান রাখা।

১.২ অিভল (Mission)
সরকাির অথ  পিরেশােধ কায কর ব -িনরীা সাদন এবং িডিজটাইেশজন এর মােম ণগত মানস িহসাব িতেবদন ণয়ন
কের িসা হেণ সহেযািগতা দান।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১. চলমান সরকাির আথ -বাপনায় গিতশীলতা বজায় রাখা;
২. ি-অিডট বা শিশালী করা;
৩. সবার মান উয়ন;
৪. িহসাব বা িডিজটাইজ করা; এবং
৫. পনশন বাপনা িয়ার আিনকায়ন করা।

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. কায পিত, কম পিরেবশ ও সবার মােনায়ন
২. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন
৩. বািষ ক কম সাদন ি বাবায়ন জারদারকরণ
৪. জাতীয় াচার কৗশল ও ত অিধকার বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. িনধ ািরত সমেয় বতনভাতা ও আষিক িবল পিরেশাধ করা;
২. িনধ ািরত সমেয় পনশন পিরেশাধ করা;
৩. মিনটিরং ও পারিভশন উত করা;
৪. বতন ল, বতন িনধ ারণ, , পনশন, আেতািষক, অবসর িবধা, মণ ভাতা, সাধারণ ভিব তহিবল িবষেয়
িবিভ আিথ ক িবধানাবলী ণয়ন ও আেদশ জািরকরণ’
৫. যথাসমেয় মািসক িহসাব, আিথ ক িহসাব ও উপেযাজন িহসাব তকরণ;
৬. আিথ ক লা ও জবাবিদিহতা িতা এবং িমতিয়তা অজেনর লে সাংগঠিনক কাঠােমা ও আিথ ক িবিধ/পিত
উয়েন পরামশ  দান এবং য় িনয়ণ; এবং
৭. িত মণালয়/িবভােগর িিপাল একাউিং অিফসার (PAO) ক আিথ ক পরামশ  দান।
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সকশন ২
দর/সংার িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব ড়া ফলাফল চক একক
ত অজন
২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা
২০১৮-১৯

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০১৯-২০ ২০২০-২১

বতন িবল িনিকরণ (২৫ তািরেখর মে দািখল
সােপে) ও চক/EFT দান

পরবত মােসর ১ম
কম িদবেসর মে

% ৯৯ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০
সংি মণালয়/িবভাগ এবং িহসাবরণ
অিফসসহ

িসেজন চাট ার/
iBAS++

িজিপএফ অিম/ড়া পিরেশাধ, হিনম াণসহ
অা অিম ও মণ ভাতা িবল ত িনি

াির তািরখ হেত ০৩
কম িদবেসর মে

% ৯৮ ৯৮ ৯৯ ১০০ ১০০
সংি মণালয়/িবভাগ এবং িহসাবরণ
অিফসসহ

িসেজন চাট ার/
iBAS++

িজিপএফ ােল হার ও প-িপ ই
ততরকরণ

৭ কম িদবেসর মে % ৯৮ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ িহসাবরণ অিফসসহ িহসাবরণ অিফসসহ

সরবরাহ ও সবা, মরামত ও সংরণ, সদ
সংহ ইতািদ খাতসহ উয়ন খােতর িবল িনি
ততরকরণ

৭ কম িদবেসর মে % ৯৮ ১০০ ৯৮ ১০০ ১০০
সংি মণালয়/িবভাগ এবং িহসাবরণ
অিফসসহ

িসেজন চাট ার/
iBAS++

বতন িনধ ারণ, সািভ স বিহ ও পনশন িনি
ততরকরণ

১০ কম িদবেসর মে % ৯৭ ৯৭ ৯৮ ১০০ ১০০
সংি মণালয়/িবভাগ এবং িহসাবরণ
অিফসসহ

আইিসইউ, িসিজএ অিফস

িজিপএফ একাউস িপ ই ততরকরণ
১ লাই হেত ৩০ সেেরর
মে

% ৯০ ৯৩ ৯৫ ৯৮ ১০০ িহসাবরণ অিফসসহ
িসেজন চাট ার/
iBAS++

মািসক পনশন ত িনি
পরবত মােসর ১০
কম িদবেসর মে

% ৯৯ ১০০ ৯৫ ৯৮ ১০০
সংি মণালয়/িবভাগ এবং িহসাবরণ
অিফসসহ

িসেজন চাট ার/
iBAS++

উপেযাজন িহসাব িনধ ািরত সমেয় দািখল
পরবত আিথ ক বছেরর ১৫
এিল এর মে

সংা ২ ২ ২ ২
সকল মণালয়/িবভাগ এবং িসএও
অিফসসহ

iBAS++

আিথ ক িহসাব িনধ ািরত সমেয় দািখল
পরবত আিথ ক বছেরর ২০
এিল এর মে

সংা ১ ১ ১ ১ িসিজএ অিফস iBAS++

সকল সরকাির কম চারীর দািখলত Online
pay fixation িনিতকরণ

ন’ ২০১৯ এর মে % ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ িহসাবরণ অিফসসহ Website/ iBAS++

*সামিয়ক (provisional) ত



খসড়া দািখেলর সময়: ধবার, নেভর ০৭, ২০১৮ ২০:৫০ া: ৭ ণ তািরখ: রিববার, নেভর ১১, ২০১৮

সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ



খসড়া দািখেলর সময়: ধবার, নেভর ০৭, ২০১৮ ২০:৫০ া: ৮ ণ তািরখ: রিববার, নেভর ১১, ২০১৮

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[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] িসেজন চাট ার অযায়ী
বতনভাতার িবল িতন কম িদবেসর
মে িনিত

% ৫ ৯৯ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[১.১.২] িসেজন চাট ার অযায়ী
সরবরাহ ও সবার িবল সাত
কম িদবেসর মে িনিত

% ৫ ৯৮ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[১.১.৩] িসেজন চাট ার অযায়ী
িজিপএফ/অিম/অিম িবল িতন
কম িদবেসর মে িনিত

% ৫ ৯৮ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[১.১.৪] িসেজন চাট ার অযায়ী
পনশন কইস, আেতািষক ও মািসক
পনশন যথাসমেয় িনিত

% ৫ ৯৯ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[২] ি-অিডট
বা শিশালী
করা;

২০

[২.১] ি-অিডট সংা
গাইডলাইন ই করা

[২.১.১] সকল িতােনর িডিডওগেণর
িনকট গাইডলাইন িবতরনত

% ৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[২.১.২] িহসাবরণ অিফসসেহ
গাইডলাইন িবতরনত

% ৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

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

% ৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[২.২] মানব সদ
উয়ন

[২.২.১] ৪০ ভাগ জনশিেক আিথ ক
বাপনায় িশণ দান

সংা ৫ ৩০০ ৪০০ ১৮০০ ১৬০০ ১৩০০ ১০০০ ৭০০ ১৮০০ ১৮০০



খসড়া দািখেলর সময়: ধবার, নেভর ০৭, ২০১৮ ২০:৫০ া: ৯ ণ তািরখ: রিববার, নেভর ১১, ২০১৮

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[৩] সবার মান
উয়ন;

২০

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

[৩.১.১] গেজেটড কম কতােদর বতন
EFT -ত রণ

% ৬ ১০০ ১০০ ৪০ ৩০ ২০ ১০ ৫ ৫০ ৭০

[৩.২] িবভাগীয় পয ােয়
EFT চাকরন

[৩.২.১] সকল িবভােগ EFT চাত
অিফস
সংা

৬ ৩ ৬ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ৭ ৭

[৩.৩] Help Desk
সবা পিরিধ
শিশালীকরণ

[৩.৩.১] অিভেযাগ িনির হার % ২ ১০০ ৯৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

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

[৩.৪.১]
িসিজএ/িসএও/িডিসএ/িডএও/ইউএও
পয ােয় মিনটিরং িতেবদেন া
অবজারেবশেনর িনির হার

% ২ ৯০ ৯০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৩.৫] Online
Bill Disposal
Status

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

% ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

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

[৩.৬.১] সকল Pay Point এ
আেলাচ সবা দান িনিতকরণ

% ২ ৫০ ৫০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০



খসড়া দািখেলর সময়: ধবার, নেভর ০৭, ২০১৮ ২০:৫০ া: ১০ ণ তািরখ: রিববার, নেভর ১১, ২০১৮

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[৪] িহসাব বা
িডিজটাইজ করা;
এবং

১০

[৪.১] উপেজলা
িহসাবরণ কায ালয়
পয  iBAS++এর
Online
Connectivity
Piloting

[৪.১.১] উপেজলা িহসাবরণ
অিফসসেহ iBAS++ এর
Online Connectivity াপন

% ৩ ১০০ ১০০ ৮০ ৭০ ৫০ ৪০ ৩০ ১০০ ১০০

[৪.২] Digital
কায েমর উপর
িশণ দান

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

% ৩ ১০০ ১০০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ৩০ ৯০ ১০০

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

[৪.৩.১] Online monthly
Paybill Submission এর
উপর পরীালক কায ম সকরণ

তািরখ ২ ৩০.০৬.১৬ ৩০.০৬.১৭ ৩১.১২.১৮ ৩১.০১.১৯ ২৮.০২.১৯ ৩১.০৩.১৯ ৩০.০৪.১৯ ৩১.০৫.১৯ ৩০.০৬.১৯

[৪.৪] Online
Pay-fixation

[৪.৪.১] িতন কম িদবেসর মে
Online Pay-fixation
সকরণ

% ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৫] পনশন
বাপনা
িয়ার
আিনকায়ন
করা।

৫

[৫.১] িসেজন চাট ার
অযায়ী দাবীত
পনশন যথাসমেয়
িনি ও িপিপও জারী
করা

[৫.১.১] দাবীত পনশন যথাসমেয়
িনি ও িপিপও জারীত

% ৩ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৫.২] অনলাইন পনশন
িফেশন

[৫.২.১] অনলাইন পনশন িফেশন
ন ২০১৯ এর মে সকরণ

% ২ ৯০ ৯০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০



খসড়া দািখেলর সময়: ধবার, নেভর ০৭, ২০১৮ ২০:৫০ া: ১১ ণ তািরখ: রিববার, নেভর ১১, ২০১৮

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ



খসড়া দািখেলর সময়: ধবার, নেভর ০৭, ২০১৮ ২০:৫০ া: ১২ ণ তািরখ: রিববার, নেভর ১১, ২০১৮

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] কায পিত,
কম পিরেবশ ও
সবার
মােনায়ন

১০

[১.১] ই-ফাইিলং পিত বাবায়ন

[১.১.১]  ডের মােম
হীত ডাক ই-ফাইিলং িসেেম
আপেলাডত

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০

[১.১.২] ই-ফাইেল নিথ
িনিত **

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[১.১.৩] ই-ফাইেল প
জারীত ***

% ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০

[১.২] দর/সংা কক অনলাইন
সবা চা করা

[১.২.১] নতম এক নন ই-
সািভ স চাত

তািরখ ১ ১০.০১.১৯ ২৪.০১.১৯ ২৮.০১.১৯ ৩১.০৩.১৯ ৩০.০৪.১৯

[১.৩] দর/সংা ও অধীন
কায ালয়সেহর উাবনী উোগ ও
 উয়ন ক (SIP)
বাবায়ন

[১.৩.১] উাবনী উোগ ও 
উয়ন ক (SIP) সেহর
হালনাগাদত ডাটােবইজ
ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ ১ ০৩.০২.১৯ ১১.০২.১৯ ১৮.০২.১৯ ২৫.০২.১৯ ০৪.০৩.১৯

[১.৩.২] ডাটােবজ অযায়ী
নতম  নন উাবনী
উোগ/ উয়ন ক
চাত

তািরখ ১ ০৮.০৪.১৯ ২২.০৪.১৯ ২০.০৫.১৯ ১৬.০৫.১৯ ৩০.০৫.১৯

[১.৪] িসেজস চাট ার বাবায়ন

[১.৪.১] হালনাগাদত
িসেজস চাট ার অযায়ী
দ সবা

% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৪.২] সবাহীতােদর
মতামত পিরবীণ বা
চাত

তািরখ ০.৫ ৩১.১২.১৮ ১৫.০১.১৯ ০৭.০২.১৯ ১৭.০২.১৯ ২৮.০২.১৯

[১.৫] অিভেযাগ িতকার বা
বাবায়ন

[১.৫.১] িনিদ  সমেয়র মে
অিভেযাগ িনিত

% ০.৫ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫০

[১.৬] িপআরএল র ২ মাস েব 
সংি কম চারীর িপআরএল ও 
নগদায়নপ জাির করা

[১.৬.১] িপআরএল আেদশ
জািরত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - -

[১.৬.২]  নগদায়নপ
জািরত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - -



খসড়া দািখেলর সময়: ধবার, নেভর ০৭, ২০১৮ ২০:৫০ া: ১৩ ণ তািরখ: রিববার, নেভর ১১, ২০১৮

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৯

[২.১] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[২.১.১] িপীয় সভায় অিডট
আপি িনির জ
পািরশত

% ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[২.১.২] অিডট আপি
িনিত

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[২.২] াবর ও অাবর সির
হালনাগাদ তািলকা ত করা

[২.২.১] াবর সির
তািলকা হালনাগাদত

তািরখ ১ ০৩.০২.১৯ ১১.০২.১৯ ১৮.০২.১৯ ২৫.০২.১৯ ০৪.০৩.১৯

[২.২.২] অাবর সির
তািলকা হালনাগাদত

তািরখ ১ ০৩.০২.১৯ ১১.০২.১৯ ১৮.০২.১৯ ২৫.০২.১৯ ০৪.০৩.১৯

[২.৩] বািষ ক উয়ন কম িচ
বাবায়ন

[২.৩.১] বািষ ক উয়ন কম িচ
বাবািয়ত

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[২.৪] অবত/অেকেজা যানবাহন
িবমান নীিতমালা অযায়ী
িনিকরণ

[২.৪.১] িনিত % ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০

[২.৫] বেকয়া িবৎ িবল পিরেশাধ
করা

[২.৫.১] িবৎ িবল
পিরেশািধত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[২.৬]  পেদর িবপরীেত িনেয়াগ
দান

[২.৬.১] িনেয়াগ দানত % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০



খসড়া দািখেলর সময়: ধবার, নেভর ০৭, ২০১৮ ২০:৫০ া: ১৪ ণ তািরখ: রিববার, নেভর ১১, ২০১৮

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] বািষ ক
কম সাদন
ি বাবায়ন
জারদারকরণ

৩

[৩.১] মাঠ পয ােয়র কায ালেয়র
সে ২০১৮-১৯ অথ বছেরর বািষ ক
কম সাদন ি ার ও
ওেয়বসাইেট আপেলাড

[৩.১.১] বািষ ক কম সাদন
ি ািরত

তািরখ ০.৫ ২০.০৬.১৮ ২১.০৬.১৮ ২৪.০৬.১৮

[৩.২] ২০১৮-১৯ অথ বছেরর
বািষ ক কম সাদন ির অধ -
বািষ ক ায়ন িতেবদন সংি
মণালয়/িবভােগ দািখল

[৩.২.১] ায়ন িতেবদন
দািখলত

তািরখ ০.৫ ১৭.০১.১৯ ২০.০১.১৯ ২১.০১.১৯ ২২.০১.১৯ ২৩.০১.১৯

[৩.৩] মাঠ পয ােয়র কায ালেয়র
২০১৮-১৯ অথ বছেরর বািষ ক
কম সাদন ির অধ বািষ ক
ায়ন িতেবদন পয ােলাচনাে
ফলাবতক (feedback)
মণালয়/িবভােগ

[৩.৩.১] ফলাবতক
(feedback) দ

তািরখ ১ ২৪.০১.১৯ ৩১.০১.১৯ ০৪.০২.১৯ ০৮.০২.১৯ ১১.০২.১৯

[৩.৪] সরকাির কম সাদন
বাপনা পিতসহ অা
িবষেয় কম কতা/কম চারীেদর জ
িশণ আেয়াজন

[৩.৪.১] আেয়ািজত িশেণর
সময়

জনঘা
*

১ ৬০ - - - -



খসড়া দািখেলর সময়: ধবার, নেভর ০৭, ২০১৮ ২০:৫০ া: ১৫ ণ তািরখ: রিববার, নেভর ১১, ২০১৮

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৪] জাতীয়
াচার কৗশল
ও ত
অিধকার
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩

[৪.১] জাতীয় াচার
কম পিরকনা ও পিরবীণ
কাঠােমা বাবায়ন ****

[৪.১.১] মািসক িতেবদন
দািখলত

সংা ১ ৪ ৩ - - -

[৪.১.২] জাতীয় াচার
কম পিরকনা ও পিরবীণ
কাঠােমায় অ  লমাা
বাবািয়ত

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৪.২] ত বাতায়ন হালনাগাদকরণ

[৪.২.১] সকল অনলাইন সবা
ত বাতায়েন সংেযািজত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - -

[৪.২.২] ত বাতায়ন
হালনাগাদত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - -

[৪.৩] দর/সংার ২০১৭-১৮
অথ বছেরর বািষ ক িতেবদন
ণয়ন ও ওেয়বসাইেট কাশ

[৪.৩.১] বািষ ক িতেবদন
ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ ০.৫ ১৮.১০.১৮ ৩১.১০.১৮ ১৫.১১.১৮ ২৯.১১.১৮ ০৬.১২.১৮

*সামিয়ক (provisional) ত



খসড়া দািখেলর সময়: ধবার, নেভর ০৭, ২০১৮ ২০:৫০ া: ১৬ ণ তািরখ: রিববার, নেভর ১১, ২০১৮

আিম, অিফস ধান, িহসাব মহািনয়েকর কায ালয়, সিচব, অথ  িবভাগ, অথ  মণালয়-এর িনকট অীকার করিছ য
এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, সিচব, অথ  িবভাগ, অথ  মণালয় িহসােব অিফস ধান, িহসাব মহািনয়েকর কায ালয়-এর িনকট অীকার
করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

অিফস ধান
িহসাব মহািনয়েকর কায ালয়
অথ  িবভাগ, অথ  মণালয়

তািরখ

সিচব
অথ  িবভাগ, অথ  মণালয়

তািরখ



খসড়া দািখেলর সময়: ধবার, নেভর ০৭, ২০১৮ ২০:৫০ া: ১৭ ণ তািরখ: রিববার, নেভর ১১, ২০১৮

সংেযাজনী-১
শসংেপ (Acronyms)

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ িসিজএ কোলার জনােরল অব একাউস

২ আইবাস+ + ইনেেটড বােজট এ একাউিং িসেম, ভারসন + +

৩ ইএফ ইেলিনক ফা াফার

৪ িসএও িচফ একাউস অিফস

৫ আইিসইউ ইারনাল কোল ইউিনট

৬ িসএসআর কেপ ােরট সাাল রসপনিসিবিল

৭ এনিবআর াশনাল বাড  অব রিভিনউ

৮ এলিপিস লা প সা িফেকট

৯ িসএিজ কোলার এ অিডটর জনােরল

১০ এসআইিপ ল ইভেম েজ

১১ আইবাস ইনেেটড বােজট এ একাউিং িসেম



খসড়া দািখেলর সময়: ধবার, নেভর ০৭, ২০১৮ ২০:৫০ া: ১৮ ণ তািরখ: রিববার, নেভর ১১, ২০১৮

সংেযাজনী- ২: কম সাদন চকসহ, বাবায়নকারী মণালয়/িবভাগ/সংা এবং পিরমাপ পিত-এর িববরণ

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত উপা 

[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] িসেজন চাট ার অযায়ী বতনভাতার িবল িতন
কম িদবেসর মে িনিত

বতন ভাতার িবল িতন কম িদবেসর মে
িনি

িসিজএ কায ালয়
িবেলর সংা ও িবল
দািখেলর তািরখ অযায়ী

অথ  িবভাগ ও িসিজএ
কায ালয় হেত সংহীত ত

[১.১.২] িসেজন চাট ার অযায়ী সরবরাহ ও সবার িবল সাত
কম িদবেসর মে িনিত

সরবরাহ ও সবার িবল সাত কম িদবেসর
মে িনি

িসিজএ কায ালয়
িবেলর সংা ও িবল
দািখেলর তািরখ অযায়ী

অথ  িবভাগ ও িসিজএ
কায ালয় হেত সংহীত ত

[১.১.৩] িসেজন চাট ার অযায়ী িজিপএফ/অিম/অিম িবল
িতন কম িদবেসর মে িনিত

িজিপএফ/অিম িবল িতন কম িদবেসর
মে িনি

িসিজএ কায ালয়
িবেলর সংা ও িবল
দািখেলর তািরখ অযায়ী

অথ  িবভাগ ও িসিজএ
কায ালয় হেত সংহীত ত

[১.১.৪] িসেজন চাট ার অযায়ী পনশন কইস, আেতািষক
ও মািসক পনশন যথাসমেয় িনিত

পনশন কইস, আেতািষক ও মািসক
পনশন যথাসমেয় িনি

িসিজএ কায ালয়
িবেলর সংা ও িবল
দািখেলর তািরখ অযায়ী

অথ  িবভাগ ও িসিজএ
কায ালয় হেত সংহীত ত

[২.১] ি-অিডট সংা গাইডলাইন
ই করা

[২.১.১] সকল িতােনর িডিডওগেণর িনকট গাইডলাইন
িবতরনত

সকল িতােনর িডিডওগেণর িনকট ি-
অিডট গাইডলাইন িবতরণ

অথ  িবভাগ, িসিজএ
কায ালয় এবং িসএএিজ
অিফস

অিফসসেহর শতকরা
হার অযায়ী

অথ  িবভাগ, িসএএিজ
অিফস ও িসিজএ কায ালয়
হেত সংহীত ত

[২.১.২] িহসাবরণ অিফসসেহ গাইডলাইন িবতরনত
িহসাবরণ অিফসসেহ ি-অিডট
গাইডলাইন িবতরণ

অথ  িবভাগ, িসিজএ
কায ালয়

অিফসসেহর শতকরা
হার অযায়ী

অথ  িবভাগ ও িসিজএ
কায ালয় হেত সংহীত ত

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

উৎেস আয়কর ও ভাট কতন
িনিতকরেণর মােম রাজ আয় ি
করা

অথ  িবভাগ, িসিজএ
কায ালয়

বতন িবল অযায়ী
আয়কর কতন অসাের

অথ  িবভাগ ও িসিজএ
কায ালয় হেত সংহীত ত

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

৪০ ভাগ জনশিেক আিথ ক বাপনায়
িশণ দান

িসিজএ কায ালয় শীণাথর শতকরা হার জারীত পিরপ

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

[৩.১.১] গেজেটড কম কতােদর বতন EFT -ত রণ
গেজেটড কম কতােদর বতন   াংক
একাউে EFT –ত রণ

িসিজএ কায ালয় iBAS িরেপাট  অযায়ী
িসিজএ কায ালয় এবং
iBAS

[৩.২] িবভাগীয় পয ােয় EFT
চাকরন

[৩.২.১] সকল িবভােগ EFT চাত সকল িবভােগ EFT চা করণ িসিজএ কায ালয় iBAS িরেপাট  অযায়ী
িসিজএ কায ালয় এবং
iBAS

[৩.৩] Help Desk সবা পিরিধ
শিশালীকরণ

[৩.৩.১] অিভেযাগ িনির হার অিভেযাগ িনির শতকরা হার িসিজএ কায ালয়
া অিভেযােগর শতকরা
হার

িসিজএ কায ালয় এবং
iBAS

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

[৩.৪.১] িসিজএ/িসএও/িডিসএ/িডএও/ইউএও পয ােয় মিনটিরং
িতেবদেন া অবজারেবশেনর িনির হার

িসিজএ/িসএও/িডিসএ পয ােয় মিনটিরং
িতেবদেন া অবজারেভশেনর িনির
শতকরা হার

িসিজএ কায ালয় অিফস আেদশ অযায়ী
িসিজএ কায ালয় এবং
iBAS
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত উপা 

[৩.৫] Online Bill Disposal
Status

[৩.৫.১] িবল িনি িরেপাট  পয ােলাচনা ও ত িনির হার
িবল িবি িরেপাট  পয ােলাচনা ও ত
িনির শতকরা হার

িসিজএ কায ালয় iBAS িরেপাট  অযায়ী
িসিজএ কায ালয় এবং
iBAS

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

[৩.৬.১] সকল Pay Point এ আেলাচ সবা দান
িনিতকরণ

সকল প-পেয়ে আেলাচ সবা দান
িনিতকরণ

িসিজএ কায ালেয়র মাঠ
পয ােয়র অিফসসহ

মাঠ পয ােয়র থেক া
িরেপাট  অযায়ী

িসিজএ অিফেসর মাঠ
পয ােয়র িরেপাট 

[৪.১] উপেজলা িহসাবরণ কায ালয়
পয  iBAS++এর Online
Connectivity Piloting

[৪.১.১] উপেজলা িহসাবরণ অিফসসেহ iBAS++ এর
Online Connectivity াপন

উপেজলা িহসাবরণ অিফসসেহ
iBAS++ এর Online
Connectivity াপন

িসিজএ কায ালয় iBAS িরেপাট  অযায়ী iBAS িরেপাট 

[৪.২] Digital কায েমর উপর
িশণ দান

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

উপেজলা িহসাবরণ অিফসসেহ
iBAS++ এর উপর িশণ দান
সকরণ

িসিজএ কায ালয়
িশণাথর সংা
অয়ায়ী (শতকরা হার)

িশণাথর সংা

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

[৪.৩.১] Online monthly Paybill
Submission এর উপর পরীালক কায ম
সকরণ

Online monthly Paybill
Submission এর উপর পরীালক
কায ম সকরণ

িসিজএ কায ালয়
পরীালক কায ম এর
সংা

টিং সকরণ

[৪.৪] Online Pay-fixation
[৪.৪.১] িতন কম িদবেসর মে Online Pay-
fixation সকরণ

িতন কম িদবেসর মে Online Pay-
fixation সকরণ

িসিজএ কায ালেয়র মাঠ
পয ােয়র অিফসসহ

আইবাস িরেপাট  অযায়ী
Employee Data
base ও আইবাস িরেপাট 

[৫.১] িসেজন চাট ার অযায়ী দাবীত
পনশন যথাসমেয় িনি ও িপিপও
জারী করা

[৫.১.১] দাবীত পনশন যথাসমেয় িনি ও িপিপও
জারীত

দািবত পনশন সথাসমেয় িনি ও
িপিপও জািরকরণ

িসিজএ কায ালেয়র মাঠ
পয ােয়র অিফসসহ

iBAS িরেপাট  iBAS িরেপাট 

[৫.২] অনলাইন পনশন িফেশন
[৫.২.১] অনলাইন পনশন িফেশন ন ২০১৯ এর মে
সকরণ

অনলাইন পনশন িফেশন ন ২০১৯ এর
মে সকরণ

িসিজএ কায ালেয়র মাঠ
পয ােয়র অিফসসহ

আইবাস িরেপাট  অযায়ী
Employee Data
base হেত িরেপাট 
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সংেযাজনী ৩: অা মণালয়/িবভােগর/অিধদর/সংা-এর িনকট তািশত িনিদ  কম সাদন সহায়তাসহ

িতােনর
ধরণ

িতােনর নাম সংি কম সাদন চক
উ িতােনর িনকট সংি

মণালয়/িবভােগর তািশত সহায়তা
তাশার যৗিকতা

তাশা রণ না হেল সা
ভাব

মণালয় অথ  িবভাগ, অথ  মণালয়
Online monthly Paybill
Submission এর উপর পরীালক
কায ম সকরণ

অথ  িবভােগর আওতাধীন িপইএমএস কম চী হেত
ত কারীগির ও িগত সহায়তা দান করা

কারীগির ও িগত িবষয়সহ
কম চীর িনয়ণাধীন

সরকার ঘািষত িডিজটাইেজশন
কায ম তাসা অযায়ী স
হেব না।

মণালয় অথ  িবভাগ, অথ  মণালয় গেজেটড কম কতােদর বতন EFT -ত রণ
অথ  িবভােগর আওতাধীন িপইএমএস কম চী হেত
ত কারীগির ও িগত সহায়তা দান করা

কারীগির ও িগত িবষয়সহ
কম চীর িনয়ণাধীন

সরকার ঘািষত িডিজটাইেজশন
কায ম তাসা অযায়ী স
হেব না।

মণালয় অথ  িবভাগ, অথ  মণালয় সকল িবভােগ EFT চাত
অথ  িবভােগর আওতাধীন িপইএমএস কম চী হেত
ত কারীগির ও িগত সহায়তা দান করা

কারীগির ও িগত িবষয়সহ
কম চীর িনয়ণাধীন

সরকার ঘািষত িডিজটাইেজশন
কায ম তাসা অযায়ী স
হেব না।

অা
িসিজএ কায ালেয়র ি-
অিডেটর আওতাধীন সকল
অিফসসহ

িসেজন চাট ার অযায়ী বতনভাতার িবল িতন
কম িদবেসর মে িনিত

িবলসহ িবিধ িবধান অযায়ী যথাসমেয় িহসাবরণ
অিফেস দািখল করা

িবিধসতভােব সময়মত িবল দািখল না
করেল িনি করেত অনাকািত িবল
হয়

ণগত সবা দান বাধা হেত
পাের

অা
িসিজএ কায ালেয়র ি-
অিডেটর আওতাধীন সকল
অিফসসহ

িসেজন চাট ার অযায়ী সরবরাহ ও সবার িবল
সাত কম িদবেসর মে িনিত

িবলসহ িবিধ িবধান অযায়ী যথাসমেয় িহসাবরণ
অিফেস দািখল করা

িবিধসতভােব সময়মত িবল দািখল না
করেল িনি করেত অনাকািত িবল
হয়

ণগত সবা দান বাধা হেত
পাের

অা
িসিজএ কায ালেয়র ি-
অিডেটর আওতাধীন সকল
অিফসসহ

িসেজন চাট ার অযায়ী িজিপএফ/অিম/অিম
িবল িতন কম িদবেসর মে িনিত

িবলসহ িবিধ িবধান অযায়ী যথাসমেয় িহসাবরণ
অিফেস দািখল করা

িবিধসতভােব সময়মত িবল দািখল না
করেল িনি করেত অনাকািত িবল
হয়

ণগত সবা দান বাধা হেত
পাের

অা
িসিজএ কায ালেয়র ি-
অিডেটর আওতাধীন সকল
অিফসসহ

িসেজন চাট ার অযায়ী পনশন কইস,
আেতািষক ও মািসক পনশন যথাসমেয়
িনিত

িবলসহ িবিধ িবধান অযায়ী যথাসমেয় িহসাবরণ
অিফেস দািখল করা

িবিধসতভােব সময়মত িবল দািখল না
করেল িনি করেত অনাকািত িবল
হয়

ণগত সবা দান বাধা হেত
পাের


