
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

 

 

 

 

 

 

 

 

চেয়ারম্যান, বাাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শশল্প করদ াদরশন (বিবিক) 

 

এবাং 

 

সশেব, শশল্প মন্ত্রণালয় 

 

এর মদে স্বাক্ষশরত 

 

 

বাশষ িক কম িসম্পােন চুশি 

 

 

 

১ জুলাই, ২০২২ - ৩০ জুন, ২০২৩ 



2 

 

   

 

 

সূশে ত্র 

 

বিষয় পৃষ্ঠা নং  

বিবিককর কর্ মিম্পাদকনর িাবি মক বিত্র ৩ 

প্রস্তািনা ৪ 

চসকশন ১: রূ কল্প, অশিলক্ষয, কর্ মিম্পাদকনর ক্ষেত্র এবাং কার্ িাববি ৫ 

চসকশন ২: শবশিন্ন কার্ িক্রদমর চূড়ান্ত ফিাফি/প্রভাি  ৬ 

চসকশন ৩: কম িসম্পােন  শরকল্পনা  ৭ 

িংক াজনী ১:  শব্দিংকেপ ১৬ 

িংক াজনী ২: কম িসম্পােন ব্যবস্থা না ও প্রমাণক ১৮ 

সাংদর্াজনী ৩: অন্য অবফকির িকে িংবিষ্ট কম িসম্পােন সূিকসমূহ ২৯ 

িংক াজনী ৪: ক্ষ িকি নীবি/পবরকল্পনার আকিাকক কর্ মিম্পাদন পবরকল্পনা প্রস্তুি করা হকয়কে  ৩১ 

িংক াজনী ৫: জািীয় শুদ্ধািার ক্ষকৌশি কর্ মপবরকল্পনা, ২০২২-২০২৩ ৩২ 

িংক াজনী ৬: ই-গিন্যিান্স ও উদ্ভািন কম ি শরকল্পনা, ২০২২-২০২৩ ৩৪ 

িংক াজনী ৭: অবভক াগ প্রবিকার ব্যিস্থা কর্ মপবরকল্পনা, ২০২২-২০২৩ ৩৬ 

িংক াজনী ৮: ক্ষিিা প্রদান প্রবিশ্রুবি কর্ মপবরকল্পনা, ২০২২-২০২৩ ৩৭ 

িংক াজনী ৯: িথ্য অবিকার বিষকয় িাবষ মক কর্ মপবরকল্পনা, ২০২২-২০২৩ ৩৮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

বিবিককর কম িসম্পােদনর সাশব িক শেত্র 
 

সাম্প্রশতক অজিন, েযাদলঞ্জ এবাং িশবষ্যৎ  শরকল্পনা 
 

 সাম্প্রশতক বছরসমূদহর (৩ বছর) প্রধান অজিনসমূহ 

 

কর্ন ইফ্লুকয়ন্ট বিটকর্ন্ট প্লান্ট (শসইটিশ ) সুশবধাসহ ঢাকার সািাদর  শরদবশবান্ধব োমড়া শশল্পনগরী স্থা ন এবাং হাজারীবাগ হদত 

ট্যানাশর কারনানাসমূহ োমড়া শশল্পনগরীদত স্থানাতর,র, একটি শশল্প াকি (এশ আই, মুশন্সগঞ্জ) ও ৩টি শশল্পনগরী (চুয়াডাঙ্গা, 

রাজশাহী-২ , বরগুনা) স্থা ন,  ৩টি শশল্পনগরী িম্প্রিারণ (চগা ালগঞ্জ, মাোরীপুর, জামালপুর), চতজগাঁও-এ শবশসদকর বহুতল 

শবশশষ্ট িবন শনম িাণ, শতরশঞ্জ শশদল্পর উন্নয়ন (২য়  র্ িায়) িাস্তিায়ন। ১৮৮২৮টি ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝাশর শশল্প স্থা দনর মােদম 

১৭১৪৪৯ জদনর কম িসাংস্থান সৃশষ্ট, ব্যবস্থা না ও েক্ষতা উন্নয়ন শবষদয় ৩৯৪০০ জনদক প্রশশক্ষণ প্রোন, ১৬৯৬৯.৭৩ টন মধু 

উৎ ােদন সহায়তা , ৪৪.১৪ লক্ষ চমশিক টন লবণ উৎ ােন এবাং ৪৪.১৪ লক্ষ চমশিক টন লবদণ আকয়াবিন বর্শ্রণ, ১৭৭টি      

সাব-কন্ট্রাশটাং সাংদর্াগ স্থা ন, ৩২৪টি খাবি প্লট িরাদ্দকরণ, ১৫৩টি চমলা আদয়াজন (অনলাইদন ৯৩টিসহ) ও ১৩৯টি অাংশগ্রহণ, 

শবশসদকর শনজস্ব তহশবল হদত ৪১.৭৪ ক্ষকাটি টাকা ঋণ শবতরণ, শবশসক কর্তিক সরকার প্রেত্ত আশথ িক প্রদণােনার ১০০ চকাটি 

টাকার ঋণ শবতরণ, শূন্য দের শব রীদত ৫৩৩ জন কম িকতিা-কম িোরীদক শনদয়াগ ও ২১৭ জনদক  দোন্নশত প্রোন করা হদয়দছ।  
 

 

 

 

 সমস্যা এবাং েযাদলঞ্জসমূহ 
 

শশল্পনগরীর অিরাদ্দকৃি প্লটসমূদহর ১০০% বরাদ্দ প্রোন, রুগ্ন/বন্ধ শশল্প ইউশনটসমূহ োলুকরণ, মামলাসমূদহর দ্রুত শনষ্পশত্তকরণ, 

শনধ িাশরত সমদয়র মদে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন, ইফ্লুকয়ন্ট বিটকর্ন্ট প্লান্ট (ইটিবপ) স্থাপনক াগ্য বশল্প ইউবনটিমূকহ শিভাগ ইটিবপ 

স্থাপন, প্রাশতষ্ঠাশনক সক্ষমতা বৃশি, Leather Working Group (LWG) সাটি িশিদকদটর চর্াগ্যতা অজিন। 
 

 

 

 

 

 িশবষ্যৎ  শরকল্পনা 

 শরদবশবান্ধব নতুন শশল্পনগরী/শশল্প াকি স্থা ন, শশল্পনগরীর অবরাদ্দকৃত প্লট ১০০% বরাদ্দকরণ, রুগ্ন/বন্ধ শশল্প ইউশনট োলুকরদণ 

কার্ িক্রম গ্রহণ, মামলাসমূদহর দ্রুত শনষ্পশত্তকরদণ কার্ িক্রম চজারোরকরণ, অশডট আ শত্ত শনষ্পশত্তকরদণ কার্ িক্রম গ্রহণ, ইফ্লুকয়ন্ট 

বিটকর্ন্ট প্লান্ট (ইটিবপ) স্থাপনক াগ্য বশল্প ইউবনটিমূকহ শিভাগ ইটিবপ স্থাপন কা মক্রমর্ ্বররাববিতিকরণ, Leather Working 

Group (LWG) সাটি িশিদকদটর চর্াগ্যতা অজিদন কর্ ম শরকল্পনা গ্রহণ, ২০২৩ িাকির র্কে ‘জাবির বপিা িেিন্ধু ক্ষশখ মুবজবুর 

রহর্ান িিণ গকিষণা ইনবিটিউট ও িিণ বর্উবজয়ার্ স্থাপন’ এিং ‘বিবিক হািকা প্রককৌশি ও অকটাকর্ািাইি ইবিবনয়াবরং 

বশল্পনগরী,  কশার’ শীষ মক প্রকল্প দুইটির বিবপবপ প্রণয়ন, প্রাশতষ্ঠাশনক সক্ষমতা বৃবদ্ধকি কর্ ম শরকল্পনা গ্রহণ।  
 

 

 

২০২২-২০২৩ অথ িবছদরর সম্ভাব্য প্রধান অজিনসমূহ 

 শশল্পনগরীর অবরাদ্দকৃত প্লট শতিাগ বরাদ্দকরণ ; 

 রুগ্ন/বন্ধ শশল্প ইউশনট োলুকরণ ; 

 মামলাসমূদহর দ্রুত শনষ্পশত্তকরণ; 

 ৩টি শশল্প াকি (শসরাজগঞ্জ, টাঙ্গাইল ও চকশমকযাল, মুশন্সগঞ্জ) ও ১টি শশল্পনগরী (রাউজান, েট্টগ্রাম) প্রকল্প বাস্তবায়ন ; 

 প্রাশতষ্ঠাশনক সক্ষমতা বৃবদ্ধকরণ; 

 Leather Working Group (LWG) সাটি িশিদকদটর চর্াগ্যতা অজিদন কর্ ম শরকল্পনা প্রণয়ন; 

 অশডট আ শত্ত শনষ্পশত্তকরণ ; 

 ই-বজবপর র্ােকর্ শিভাগ ক্রময়কা ম িম্পাদন ; 

 ওয়ান িপ িাবভ মকির র্ােকর্ শিভাগ বশল্প বনিন্ধনিহ অন্যান্য ক্ষিিা প্রদান; 

 চেদশ ৩০ টি চমলা ও ১১টি ক্ষিবর্নার/কর্ মশািা আদয়াজন ; 

 চবসরকাশর নাদত ১৬.০০ লক্ষ টন ক্রুড লবণ উৎ ােন এবাং ৮.৮৮ লক্ষ চমশিক টন চিাজয লবদণ আদয়াশডনযুিকরণ। 
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প্রস্তািনা 

 

শবশসদকর প্রাশতষ্ঠাশনক েক্ষতা বৃশি, স্বচ্ছতা ও জবাবশেশহ চজারোর করা, সুশাসন সাংহতকরণ এবাং সম্পদের 

র্থার্থ ব্যবহার শনশিতকরদণর মােদম রূ কল্প ২০৪১-এর র্থার্থ বাস্তবায়দনর লদক্ষয- 

 

 

চেয়ারম্যান, বাাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শশল্প করদ াদরশন (বিবিক) 

 

 

এবাং 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর মাননীয় শশল্পমন্ত্রীর প্রশতশনশধ শহদসদব সশেব, শশল্প মন্ত্রণালয় 

 

      এর মদে ২০২২ সাদলর জুন মাদসর ২৬ তাশরদন এই বাশষ িক কম িসম্পােন চুশি স্বাক্ষশরত হল। 

             এই চুশিদত স্বাক্ষরকারী উিয় ক্ষ শনম্নশলশনত শবষয়সমূদহ সম্মত হদলন : 
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চসকশন ১ 

 

বাাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শশল্প করদ াদরশন-এর রূ কল্প, অশিলক্ষয, কম িসম্পােদনর চক্ষত্র এবাং কা মািিী 

 

১.১ রূ কল্প :  

শশল্প সমৃি উন্নত বাাংলাদেশ গঠদন  শরদবশবান্ধব শশল্পায়ন 

 

১.২ অশিলক্ষয :   

ববশিক প্রশতদর্াশগতায় সক্ষম শশদল্পর শবকাশ, েক্ষ মানবসম্পে বতশর, কম িসাংস্থান সৃশষ্ট ও োশরদ্রয শনরসন 

 

 

১.৩ কর্ মিম্পাদকনর ক্ষেত্র  

১.  শরদবশবান্ধব মাঝাশর, ক্ষুদ্র ও কুটির শশদল্পর দ্রুত শবকাশ ও উন্নয়ন এবাং শশল্পপ্লদটর শতিাগ ব্যবহার শনশিতকরণ ; 

২. মাঝাশর, ক্ষুদ্র ও কুটির শশল্প নাদত উদযািা ও েক্ষ জনশশি বতশরর মােদম কম িসাংস্থান সৃশষ্ট;  

৩. প্রাশতষ্ঠাশনক সক্ষমতা বৃশি ; 

৪. স্বাস্থযসম্মত ও পুশষ্ট সমৃি নায ণ্য উৎ ােন শনশিতকরণ; 

৫. মাঝাশর, ক্ষুদ্র ও কুটির শশল্প ণ্য শব ণদন সহায়তা। 

 

সুশািন ও িংস্কারমূিক কর্ মিম্পাদকনর ক্ষেত্র 

১) সুশািন ও িংস্কারমূিক কা মক্রমর্ ক্ষজারদারকরণ 

 

 

১.৪ কা মািবি: 
 

 

১. মাঝাশর, ক্ষুদ্র ও কুটির শশল্প স্থা দন শবশনদয়াগপূব ি ও শবশনদয়াদগাত্তর চসবা প্রোন ; 

২. ঋণ ব্যবস্থাকরণ ও শবতরদণ সহায়তাকরণ ;   

৩.  শরদবশবান্ধব শশল্প াকি ও শশল্পনগরী স্থা দনর লদক্ষয স্থায়ী অবকাঠাদমা উন্নয়ন ; 

৪. েক্ষ মানবসম্পে উন্নয়দনর লদক্ষয যুদগা দর্াগী প্রশশক্ষণ প্রোন ; 

৫. চমলা, চসশমনার, কম িশালা ও চক্রতা-শবদক্রতা সশম্মলন আদয়াজন ; 

৬. বৃহৎ শশদল্পর খুেরা র্ন্ত্র াশত উৎ ােনকারী সাব-কন্ট্রাশটাং ইউশনট তাশলকাভুশিকরণ এবাং বৃহৎ শশদল্পর সাদথ  

    তাশলকাভুি ইউশনদটর সাব-কন্ট্রাশটাং সাংদর্াগ স্থা ন ; 

৭. প্রযুশি শনিির লবণ উৎ ােদন লবণ োশষদের উদ্বুিকরণ ও প্রবশেণ প্রদান ; 

৮. শশল্পপ্লদটর শতিাগ ব্যবহার শনশিতকরণ। 
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চসকশন ২ 

 

শবশসদকর শবশিন্ন কার্ িক্রদমর চূড়াতর, িলািল/প্রিাব 

 

চূড়াতর, িলািল/প্রিাব কম িসম্পােন 

সূেকসমূহ 

একক প্রকৃত লক্ষযমাত্রা 

২০২২-২৩ 

প্রদক্ষ ণ শনধ িাশরত লক্ষযমাত্রা অজিদনর চক্ষদত্র 

চর্ৌথিাদব োশয়ত্বপ্রাপ্ত 

মন্ত্রণালয়/শবিাগ/সাংস্থাসমূদহর নাম 

উ াত্তসূত্র 

 ২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫ 

২০২০-২১ ২০২১-২২* 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

শজশডশ দত শশল্প নাদতর 

(ম্যানুফযাকিাবরং) 

অিদান বৃবদ্ধ 

শজশডশ দত ক্ষুদ্র ও 

কুটির শশদল্পর 

অিদান বৃবদ্ধ 

% ৬.৫৫ ৬.৭০ ৬.৮৭ ৭.০৬ ৭.২৬ শশল্প মন্ত্রণালয়, িাবণজয মন্ত্রণালয় 

ও   

অথ ি মন্ত্রণালয়  

Gross Domestic 

Product (GDP) of 

Bangladesh,  2020-21 

(Final)- Page 05 

 

Bangladesh Bureau of 

Statistics (BBS) 

আদয়াশডনযুি চিাজয 

লবণ উৎপাদন বৃবদ্ধ 

আদয়াশডনযুি 

চিাজয লবণ 

উৎপাদকনর 

পবরর্াণ 

% ৮৯ ৭০.৭৮ ৯০ ৯২ ৯৫ শশল্প মন্ত্রণালয়, স্বাস্থয ও  শরবার 

কল্যাণ মন্ত্রণালয়, িাবণজয মন্ত্রণালয় 

ও  

অথ ি মন্ত্রণালয় 

I. লবণ চসল  

II. Bangladesh Salt 

Industries Information 

System (BSIIS) 

িফটওয়যার 

 

* সামশয়ক 
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   চসকশন ৩ 

কর্ মিম্পাদন পবরকল্পনা 

 
কর্ মিম্পাদন ক্ষেত্র ক্ষেকত্রর র্ান কা মক্রমর্ কর্ মিম্পাদন সূিক গণনা পদ্ধবি একক কর্ মিম্পাদন 

সূিককর র্ান 

প্রকৃি অজমন লক্ষযমাত্রা/শনণ িায়ক ২০২২-২৩ প্রদক্ষ ন 

২০২৩-২৪ 

প্রদক্ষ ন 

২০২৪-২৫ 
২০২০-২১  

 

২০২১-২২* অসাধারণ অশত 

উত্তম 

উত্তম েলশত 

মান 

েলশত 

মাদনর 

শনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

কর্ মিম্পাদন ক্ষেত্রিমূহ 

[১]  শরদবশবান্ধব 

মাঝাশর, ক্ষুদ্র ও 

কুটির শশদল্পর দ্রুত 

শবকাশ ও উন্নয়ন 

এবাং  

শশল্পপ্লদটর শতিাগ 

ব্যবহার শনশিতকরণ 

 

২০ [১.১] ১ টি 

শশল্পনগরী স্থা ন 

[১.১.১] শবশসক 

বশল্পনগরী, রাউজান, 

িট্টগ্রার্ স্থা দন 

সম্পাশেত চিৌত 

অগ্রগবি 

ক্রমপুশঞ্জভূত % ১ - ৭০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ - - 

[১.২] ৩টি শশল্প াকি 

স্থা ন 

[১.২.১] শবশসক 

শশল্প াকি, শসরাজগঞ্জ 

স্থা দন সম্পাশেত 

চিৌত অগ্রগবি 

ক্রমপুশঞ্জভূত % ১ ৫৫ ৭২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ - - 

[১.২.২] শবশসক 

ক্ষকবর্কযাি 

ইন্ডাবিয়াি পাকম, 

মুশন্সগঞ্জ স্থা দন 

সম্পাশেত চিৌত 

অগ্রগবি 

ক্রমপুশঞ্জভূত % ১ ৩৫ ৩৮ ৬০ ৫৬ ৫২ ৪৮ ৪৪ ১০০ - 

[১.২.৩]  শবশসক 

শশল্প াকি, টাঙ্গাইল 

স্থা দন সম্পাশেত 

চিৌত অগ্রগবি 

ক্রমপুশঞ্জভূত % ১ - ৩০ ৫০ ৪৬ ৪২ ৩৮ ৩৪ ১০০ - 

* িার্বয়ক 
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কর্ মিম্পাদন ক্ষেত্র ক্ষেকত্রর র্ান কা মক্রমর্ কর্ মিম্পাদন সূিক গণনা পদ্ধবি একক কর্ মিম্পাদন 

সূিককর র্ান 

প্রকৃি অজমন লক্ষযমাত্রা/শনণ িায়ক ২০২২-২৩ প্রদক্ষ ন 

২০২৩-২৪ 

প্রদক্ষ ন 

২০২৪-২৫ 
২০২০-২১  

 

২০২১-২২* অসাধারণ অশত 

উত্তম 

উত্তম েলশত 

মান 

েলশত 

মাদনর 

শনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

কর্ মিম্পাদন ক্ষেত্রিমূহ 

  [১.৩]১টি বশল্পনগরী 

ও  ২টি বশল্প পাককমর 

নসড়া শডশ শ  

প্রণয়ন 

[১.৩.১] “বিবিক 

হািকা প্রককৌশি ও 

অকটাকর্ািাইি 

ইবিবনয়াবরং 

বশল্পনগরী,  

 কশার” শীষ মক 

প্রককল্পর প্রণীি 

বিবপবপ 

তাশরন তাশরন ১ - - ৩১-০৫-

২০২৩ 

০৪-০৬-

২০২৩ 

১০-০৬-

২০২৩ 

১৪-০৬-

২০২৩ 

২০-০৬-

২০২৩ 

- - 

[১.৩.২] ‘বিবিক 

বশল্প পাকম, র্াগুরা’ 

শীষ মক প্রককল্পর 

প্রণীি বিবপবপ 

তাশরন তাশরন ১ - - ৩১-০৫-

২০২৩ 

০৪-০৬-

২০২৩ 

১০-০৬-

২০২৩ 

১৪-০৬-

২০২৩ 

২০-০৬-

২০২৩ 

- - 

[১.৩.৩] ‘বিবিক 

বশল্প পাকম, নড়াইি’ 

শীষ মক প্রককল্পর 

প্রণীি বিবপবপ 

তাশরন তাশরন ১ - - ৩১-০৫-

২০২৩ 

০৪-০৬-

২০২৩ 

১০-০৬-

২০২৩ 

১৪-০৬-

২০২৩ 

২০-০৬-

২০২৩ 

- - 

* িার্বয়ক 



9 

 

কর্ মিম্পাদন ক্ষেত্র ক্ষেকত্রর র্ান কা মক্রমর্ কর্ মিম্পাদন সূিক গণনা পদ্ধবি একক কর্ মিম্পাদন 

সূিককর র্ান 

প্রকৃি অজমন লক্ষযমাত্রা/শনণ িায়ক ২০২২-২৩ প্রদক্ষ ন 

২০২৩-২৪ 

প্রদক্ষ ন 

২০২৪-২৫ 
অসাধারণ অশত 

উত্তম 

উত্তম েলশত 

মান 

েলশত 

মাদনর 

শনদম্ন 
২০২০-২১  

 

২০২১-২২* 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

কর্ মিম্পাদন ক্ষেত্রিমূহ 

  [১.৪]  প্রদজট 

প্রিাইল প্রণয়ন 

[১.৪.১] প্রণয়নকৃি  

প্রদজট প্রিাইল 

সমশষ্ট সাংখ্যা ১ ৫৪০ ৪০২ ২৪৬ ২৩০ ২১৫ ২০০ ১৮৫ ২৬০ ২৭৫ 

[১.৫] সাব-চসটর 

স্টাশড প্রণয়ন 

[১.৫.১] প্রণয়নকৃত 

সাব-চসটর স্টাশড 

সমশষ্ট সাংখ্যা ১ ৫৬ ২৫ ৪৬ ৩৯ ৩২ ২৫ ১৮ ৫০ ৫৫ 

[১.৬] শব ণন 

সমীক্ষা 

[১.৬.১] প্রণয়নকৃত 

শব ণন সমীক্ষা 

সমশষ্ট সাংখ্যা 
১ 

৪৪১ ২৮১ ২২৫ ২১৫ ২০৫ ১৯৫ ১৮৫ ২৩৫ ২৫০ 

[১.৭]  দণ্যর নকশা 

নমুনা  উন্নয়ন 

[১.৭.১] উন্নয়নকৃত 

 দণ্যর নকশা নমুনা 

সমশষ্ট সাংখ্যা 
১ 

৪৭৮ ৩২৩ ৪০০ ৩৭৫ ৩৫০ ৩২৫ ৩০০ ৪০৫ ৪১০ 

[১.৮]  কাশরগশর 

তথ্য সাংগ্রহ 

[১.৮.১] সাংগৃহীত  

কাশরগশর তথ্য 

সমশষ্ট সাংখ্যা ১ ৫২ ৪১ ৬০ ৫৪ ৪৮ ৪১ ৩৫ ৬২ ৬৫ 

[১.৯] রুগ্ন/বন্ধ শশল্প 

ইউশনট োলুকরক্ষণ 

িহায়িা প্রদান 

[১.৯.১] োলুকৃত শশল্প 

ইউশনট 

সমশষ্ট % ১ ২২.৭০ ৬.৬১ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২২ ২৪ 

[১.১০] শশল্পনগরীর 

অব্যবহৃত প্লট 

বরাদ্দকরণ 

[১.১০.১] নাশল প্লট 

বরাদ্দকৃত 

সমশষ্ট % ২ ৬৩.৭৬ ২৭.৭৭ ৫০ ৪২ ৩৫ ২৮ ২১ ৫৫ ৬০ 

[১.১১] শশল্প ইউশনট 

শনবন্ধন 

[১.১১.১] শনবশন্ধত 

শশল্প ইউশনট 

সমশষ্ট সাংখ্যা ২ ৬৬৯৩ ৬৪১৫ ১৮০০০ ১৫০০০ ১০০০০ ৬৪১৫ ৫০০০ ২০০০০ ২৫০০০ 

[১.১২] শবযমান 

মামলা শনষ্পশত্তকরণ 

[১.১২.১] শনষ্পশত্তকৃত 

মামলা 

সমশষ্ট % 
১ 

৩.৫৪ ৪.৯৭ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ১৩ ১৪ 

[১.১৩] ওয়ান িপ 

িাবভ মকির র্ােকর্ 

ক্ষিিা প্রদান 

[১.১৩.১]  প্রোনকৃত 

চসবা  

গড় % ২ - ৯৭.৮৯ ৯২ ৮৮ ৮৪ ৮০ ৭৬ ৯৩ ৯৪ 

* িার্বয়ক 

 



10 

 

 

কর্ মিম্পাদন ক্ষেত্র ক্ষেকত্রর র্ান কা মক্রমর্ কর্ মিম্পাদন সূিক গণনা 

পদ্ধবি 

একক কর্ মিম্পাদন 

সূিককর র্ান 

প্রকৃি অজমন লক্ষযমাত্রা/শনণ িায়ক ২০২২-২৩ প্রদক্ষ ন 

২০২৩-২৪ 

প্রদক্ষ ন 

২০২৪-২৫ 
অসাধারণ অশত 

উত্তম 

উত্তম েলশত 

মান 

েলশত 

মাদনর শনদম্ন 
২০২০-২১  

 

২০২১-২২* 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

কর্ মিম্পাদন ক্ষেত্রিমূহ 

[২] র্াঝাবর, ক্ষুদ্র ও 

কুটির বশল্প খাকি 

উকযাক্তা ও দে 

জনশবক্ত তিবরর 

র্ােকর্ কর্ মিংস্থান 

সৃবষ্ট 

  

১৭ [২.১] উকযাক্তা 

উন্নয়ন প্রবশেণ 

[২.১.১] প্রশশশক্ষত 

উদযািা  

সমশষ্ট সাংখ্যা ৪ ৮৭২১ ৭১২২ ৯২০০ ৮৫০০ ৭৮০০ ৭১২২ ৬৫০০ ৯৩০০ ৯৪০০ 

[২.২] েক্ষ জনশশি 

বতশরদত প্রশশক্ষণ 

[২.২.১] প্রশশশক্ষত 

জনিি 

সমশষ্ট সাংখ্যা ৩ ৫১৭০ ৩৫০৩ ৪৮০০ ৪৪০০ ৪০০০ ৩৫০০ ৩০০০ ৪৭০০ ৫০০০ 

[২.৩] চমৌ োষীদের 

প্রশশক্ষণ 

[২.৩.১] প্রশশশক্ষত 

চমৌ োষী 

সমশষ্ট সাংখ্যা ২ ৪৮০ ১৯৪ ৪০০ ৩৫০ ২৭৫ ১৯৪ ১৮০ ৪১০ ৪২০ 

[২.৪] লবণ োষ, 

প্রশক্রয়াজাতকরণ ও 

আদয়াশডনযুিকরণ 

সাংক্রাতর, প্রশশক্ষণ 

[২.৪.১] প্রশশশক্ষত 

লবণ োষী ও লবণ 

শমদলর জনবল 

সমশষ্ট সাংখ্যা ৩ ২১০০ ১২৪৫ ১৮০০ ১৬০০ ১৪০০ ১২৪৫ ১১০০ ১৮৫০ ১৯০০ 

[২.৫] শবশসদকর 

শনজস্ব তহশবল 

(বিবনি) এর মােদম 

ঋণ শবতরণ 

[২.৫.১] শবতরণকৃত 

ঋণ 

সমশষ্ট চকাটি 

টাকায় 

২ ১৫.৪৭ ১৭.১৭১৫ ২৫.০০ ২২.০০ ২০.০০ ১৭.০০ ১৪.০০ ২৫.৫০ ২৬.০০ 

[২.৬] সাব-

কন্ট্রাকটিাং সাংদর্াগ 

স্থা ন 

 

[২.৬.১] সাংদর্াগ 

স্থাশ ত সাব-

কন্ট্রাকটিাং 

সমশষ্ট সাংখ্যা ২ ৬৬ ৪৮ ৬৬ ৬০ ৫৪ ৪৮ ৪২ ৬৮ ৭০ 

[২.৭] কর্ মিংস্থান 

সৃবষ্টকি িহায়িা 

[২.৭.১] কর্ মিংস্থান 

-কৃি জনিি 

সমশষ্ট সাংখ্যা ১ ৬৫৩০৯ ৫৪৯৯৩ ৫৫০০০ ৫৪৫০০ ৫৪০০০ ৫৩৫০০ ৫৩০০০ ৫৫৫০০ ৫৬০০০ 

* িার্বয়ক 
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কর্ মিম্পাদন ক্ষেত্র ক্ষেকত্রর র্ান কা মক্রমর্ কর্ মিম্পাদন সূিক গণনা 

পদ্ধবি 

একক কর্ মিম্পাদন 

সূিককর র্ান 

প্রকৃি অজমন লক্ষযমাত্রা/শনণ িায়ক ২০২২-২৩ প্রদক্ষ ন 

২০২৩-২৪ 

প্রদক্ষ ন 

২০২৪-২৫ 
অসাধারণ অশত 

উত্তম 

উত্তম েলশত 

মান 

েলশত 

মাদনর 

শনদম্ন 
২০২০-২১  

 

২০২১-২২* 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

কর্ মিম্পাদন ক্ষেত্রিমূহ 

[৩] প্রাবিষ্ঠাবনক  

িের্িা বৃবদ্ধ 

১২ [৩.১] চেদশ 

বিবিককর কম িকতিা/ 

কম িোরীদের েক্ষতা 

বৃশিমূলক প্রশশক্ষণ 

[৩.১.১] শবশসদকর 

প্রশশশক্ষত কম িকতিা/ 

কম িোরী 

সমশষ্ট সাংখ্যা ২ ২১৭২ ৮৩৮ ১০০০ ৯৪৬ ৮৯২ ৮৩৮ ৭৮৪ ১০৫০ ১১০০ 

[৩.২]  দোন্নশতর 

মােদম পূরণদর্াগ্য 

শূন্য দে  দোন্নশত 

[৩.২.১] প্রেত্ত 

 দোন্নশত 

সমশষ্ট % ১ ২৫.৭৯ ২০.১৬১ ৩০ ২৭ ২৩ ২০ ১৭ ৩৫ ৪০ 

[৩.৩] শূন্য  দে 

শনদয়াগ প্রোন 

[৩.৩.১] শনদয়াগ 

প্রোদনর জন্য শবজ্ঞশপ্ত 

জাশরকৃত 
 

তাশরন তাশরন ১ ০৪-০৩-

২০২১ 

- ৩০-০৪-

২০২৩ 

১০-০৫-

২০২৩ 

২২-০৫-

২০২৩ 

৩১-০৫-

২০২৩ 

১৫-০৬-

২০২৩ 

- - 

[৩.৩.২] শনদয়াগ 

প্রোনকৃত 

সমশষ্ট % ১ ৬.০৩ ৫০.৮৩ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫৫ ৬০ 

[৩.৪] ‘জাবির বপিা 

িেিন্ধু ক্ষশখ মুবজবুর 

রহর্ান িিণ গকিষণা 

ইনবিটিউট ও িিণ 

বর্উবজয়ার্ স্থাপন’ 

শীষ মক প্রককল্পর 

বিবপবপ প্রণয়ন 

[৩.৪.১] প্রককল্পর 

বিবপবপ প্রণীি 
 

তাশরন তাশরন ১ 
- - 

৩১-০৫-

২০২৩ 

০৪-০৬-

২০২৩ 

১০-০৬-

২০২৩ 

১৪-০৬-

২০২৩ 

২০-০৬-

২০২৩ 

- - 

 

* িার্বয়ক 
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কর্ মিম্পাদন ক্ষেত্র ক্ষেকত্রর র্ান কা মক্রমর্ কর্ মিম্পাদন সূিক গণনা 

পদ্ধবি 

একক কর্ মিম্পাদন 

সূিককর র্ান 

প্রকৃি অজমন লক্ষযমাত্রা/শনণ িায়ক ২০২২-২৩ প্রদক্ষ ন 

২০২৩-২৪ 

প্রদক্ষ ন 

২০২৪-২৫ 
অসাধারণ অশত 

উত্তম 

উত্তম েলশত 

মান 

েলশত 

মাদনর 

শনদম্ন 
২০২০-২১  

 

২০২১-২২* 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

কর্ মিম্পাদন ক্ষেত্রিমূহ 

  [৩.৫] সকল 

কম িকতিার আইএশ  

প্রণয়নপূি মক 

বাস্তবায়ন অগ্রগবি 

প্রবিকিদন 

র্ন্ত্রণািকয় ক্ষপ্ররণ 
 

[৩.৫.১] বাস্তবায়ন 

অগ্রগবি প্রবিকিদন 

র্ন্ত্রণািকয় ক্ষপ্রবরি 

সমশষ্ট সাংখ্যা  - ৩ ৪ ৩ ২ - - ৪ ৪ 

[৩.৬] বিটিকজনস্ 

িাট মার পবরিীেকণর 

মূল্যায়ন প্রবিকিদন 

র্ন্ত্রণািকয় ক্ষপ্ররণ 

[৩.৬.১] মূল্যায়ন 

প্রবিকিদন র্ন্ত্রণািকয় 

ক্ষপ্রবরি 

সমশষ্ট সাংখ্যা ১ - - ৪ ৩ ২ - - ৪ ৪ 

[৩.৭] ই-শজশ ’র 

মােদম ক্রয় কার্ ি 

সম্পােন 

[৩.৭.১] ই-শজশ ’র 

মােদম সম্পাশেত 

ক্রয় কার্ ি 

গড় % ১ - ১০০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৮২ ৮৫ 

[৩.৮] অবিট 

আপবি 

বনষ্পবিকরণ 

[৩.৮.১] অবিট 

আপবি বনষ্পবিকৃি 

সমশষ্ট % ১ ৬২.১৬ ১.৭১২ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১১ ১২ 

[৩.৯] ক্ষিবর্নার/ 

কর্ মশািার 

আকয়াজন 

[৩.৯.১] আকয়াবজি 

ক্ষিবর্নার/ কর্ মশািা 

সমশষ্ট িংখ্যা ১ - ৫ ১১ ৯ ৭ ৫ ৪ ১২ ১৩ 

* িার্বয়ক 

২
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কর্ মিম্পাদন ক্ষেত্র ক্ষেকত্রর র্ান কা মক্রমর্ কর্ মিম্পাদন সূিক গণনা 

পদ্ধবি 

একক কর্ মিম্পাদন 

সূিককর র্ান 

প্রকৃি অজমন লক্ষযমাত্রা/শনণ িায়ক ২০২২-২৩ প্রদক্ষ ন 

২০২৩-২৪ 

প্রদক্ষ ন 

২০২৪-২৫ 
অসাধারণ অশত 

উত্তম 

উত্তম েলশত 

মান 

েলশত 

মাদনর 

শনদম্ন 
২০২০-২১  

 

২০২১-২২* 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

কর্ মিম্পাদন ক্ষেত্রিমূহ 

[৪] স্বাস্থযিম্মি ও 

পুবষ্ট িমৃদ্ধ খাযপণ্য 

উৎপাদন  

বনবিিকরণ 

১১ [৪.১] লবণ 

উৎ ােক্ষন িহায়িা 

 

[৪.১.১] উৎ াশেত 

লবদণর  শরমাণ 

সমশষ্ট লক্ষ টন ৫ ১৬.৫০৮১ ১১.৯৩ ১৬.০০ ১৫.০০ ১৩.৫০ ১২.০০ ১১.০০ ১৬.২৫ ১৬.৫০ 

[৪.২] চিাজয লবদণ 

আদয়াশডন শমশ্রণ 

শনশিতকরণ 

[৪.২.১] আদয়াশডন 

শমশশ্রত লবদণর 

 শরমাণ 

সমশষ্ট লক্ষ টন ৪ ৮.০৭ ৬.৩৭ ৮.৮৮ ৮.৫০ ৭.৫ ৬.৫ ৬.০০ ৮.৯৫ ৯.০০ 

[৪.৩] মধু উৎ ােক্ষন 

িহায়িা 

 

[৪.৩.১] উৎ াশেত 

মধুর  শরমাণ 

সমশষ্ট টন ২ ৪৬২০.২১ ৯৫৮২.৭২ ৭০০০ ৬৫০০ ৬০০০ ৫৫০০ ৫০০০ ৭২৫০ ৭৫০০ 

[৫] মাঝাশর, ক্ষুদ্র ও 

কুটির শশল্প ণ্য 

শব ণদন সহায়তা 

১০ [৫.১] শশল্প চমলার 

আদয়াজন  

 

[৫.১.১] আদয়াশজত 

শশল্প চমলা  

সমশষ্ট সাংখ্যা ৮ ১৮ ২৩ ৩০ ২৭ ২৫ ২৩ ২০ ৩১ ৩২ 

[৫.২] গকিষণা 

কা মক্রমর্ পবরিািনা  

 

[৫.২.১] প্রকাবশি 

গকিষণা প্রবিকিদন  

সমশষ্ট সাংখ্যা ২ - ০ ২ ১ - - - ২ ৩ 

* িার্বয়ক 
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কর্ মিম্পাদন ক্ষেত্র ক্ষেকত্রর র্ান কা মক্রমর্ কর্ মিম্পাদন সূিক গণনা 

পদ্ধবি 

একক কর্ মিম্পাদন 

সূিককর র্ান 

প্রকৃি অজমন 
িেযর্াত্রা/বনণ মায়ক ২০২২-২৩ প্রকেপন 

২০২৩-২৪ 

প্রকেপন 

২০২৪-২৫ 
অিািারণ অবি 

উির্ 

উির্ িিবি 

র্ান 

িিবি 

র্াকনর 

বনকে ২০২০-২১ ২০২১-২২ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

সুশািন ও িংস্কারমূিক কর্ মিম্পাদকনর ক্ষেত্রিমূহ (র্বন্ত্রপবরষদ বিভাগ কর্তমক বনি মাবরি)  

সুশািন ও িংস্কার 

মূিক কা মক্রমকর্র 

িাস্তিায়ন 

ক্ষজারদারকরণ 

৩০ 
১) শুদ্ধািার 

কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিায়ন 

শুদ্ধািার 

কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিাবয়ি 

  ১০          

২) ই-গভন্যমান্স/ 

উদ্ভািন 

কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিায়ন 

ই-গভন্যমান্স/ উদ্ভািন 

কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিাবয়ি 

  ১০          

৩) িথ্য অবিকার 

কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিায়ন 

িথ্য অবিকার 

কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিাবয়ি 

  ৩          

৪) অবভক াগ 

প্রবিকার 

কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিায়ন 

অবভক াগ প্রবিকার 

কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিাবয়ি 

  ৪          

৫) ক্ষিিা প্রদান 

প্রবিশ্রুবি 

কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিায়ন 

ক্ষিিা প্রদান প্রবিশ্রুবি 

কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিাবয়ি 

  ৩          

 





 

 

সাংদর্াজনী-১ 

 

শব্দসাংদক্ষ   (ইংকরবজ) 

 

BSCIC -  Bangladesh Small & Cottage Industries Corporation 

BSIIS  -  Bangladesh Salt Industries Information System 

CETP  - Common Effluent Treatment Plant 

ETP  - Effluent Treatment Plant 

LWG   - Leather Working Group 

e-GP  - e-Government Procurement 

IAP   - Individual Action Plan 

LAC  - Land Allotment Committee 

SDG  - Sustainable Development Goals 

GDP  - Gross Domestic Product 

DPP  - Development Project Proposal/Proforma 

FY   - Fiscal Year  

RADP          -       Revised Annual Development Programme 

PIC             -          Project Implementation Committee 
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শব্দসাংদক্ষ   (িাংিা) 

 

বিবিক  - িাংিাকদশ ক্ষুদ্র ও কুটির বশল্প করকপাকরশন 

শবশনত  - শবশসদকর শনজস্ব তহশবল  
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সাংদর্াজনী-২  

কর্ মিম্পাদন ব্যিস্থাপনা ও প্রর্াণক  

ক্রমবর্ক 

নম্বর 

কা মক্রমর্ কর্ মিম্পাদন সূিক িাস্তিায়নকারী অনুবিভাগ, 

অবিশাখা, শাখা 

িেযর্াত্রা অজমকনর প্রর্াণক 

১ 
[১.১] ১টি শশল্পনগরী স্থা ন [১.১.১] শবশসক বশল্পনগরী, রাউজান, িট্টগ্রার্ স্থা দন সম্পাশেত চিৌত অগ্রগবি প্রকল্প বাস্তবায়ন শবিাগ চিৌত অগ্রগশতর প্রশতদবেন 

২ [১.২] ২টি শশল্প  াকি স্থা ন 
[১.২.১] শসরাজগঞ্জ শশল্প াকি  স্থা দন সম্পাশেত চিৌত অগ্রগবি 

প্রকল্প বাস্তবায়ন শবিাগ চিৌত অগ্রগশতর প্রশতদবেন [১.২.৩]  শবশসক ক্ষকবর্কযাি ইন্ডাবিয়াি পাকম, মুশন্সগঞ্জ স্থা দন সম্পাশেত চিৌত অগ্রগবি 

[১.২.৩]  বিবিক বশল্পপাকম, টাোইি স্থাপকন িম্পাবদি ক্ষভৌি অগ্রগবি 

৩ [১.৩] ১টি বশল্প পাকম ও ১টি 

বশল্পনগরীর নসড়া শডশ শ  

প্রণয়ন 

[১.৩.১] “বিবিক হািকা প্রককৌশি ও অকটাকর্ািাইি ইবিবনয়াবরং বশল্পনগরী,  

 কশার” শীষ মক প্রককল্পর প্রণীি বিবপবপ  শরকল্পনা শানা,  শরকল্পনা 

ও কার্ িক্রম শবিাগ 

শশল্প মন্ত্রণালদয় শডশ শ  

চপ্ররদণর অগ্রায়ন ত্র [১.৩.২] ‘বিবিক বশল্প পাকম, র্াগুরা’শীষ মক প্রককল্পর প্রণীি বিবপবপ 

[১.৩.৩] ‘বিবিক বশল্প পাকম, নড়াইি’ শীষ মক প্রককল্পর প্রণীি বিবপবপ 

৪ [১.৪]  প্রদজট প্রিাইল 

প্রণয়ন 

[১.৪.১] প্রণয়নকৃত প্রদজট প্রিাইল ৪টি আঞ্চশলক কার্ িালয় 

(তাদের শনজ শনজ চজলা 

কার্ িালয়সমূদহ শবিাজন 

করদব) , উন্নয়ন শবিাগ ও 

সম্প্রসারণ শানা 

প্রণয়নকৃত প্রদজট প্রিাইল 

৫ [১.৫] সাব-চসটর স্টাশড 

প্রণয়ন  

[১.৫.১] প্রণয়নকৃত সাব-চসটর স্টাশড ৪টি আঞ্চশলক কার্ িালয় 

(তাদের শনজ শনজ এ 

কযাটাগশর চজলা 

কার্ িালয়সমূদহ শবিাজন 

করদব) ও উন্নয়ন শবিাগ 

প্রণয়নকৃত সাব-চসটর স্টাশড 

৬ [১.৬] শব ণন সমীক্ষা [১.৬.১] প্রণয়নকৃত শব ণন সমীক্ষা ৪টি আঞ্চশলক কার্ িালয় 

(তাদের শনজ শনজ চজলা 

কার্ িালয়সমূদহ শবিাজন 

করদব) ও শব ণন শবিাগ 

প্রণয়নকৃত শব ণন সমীক্ষা 
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ক্রমবর্ক 

নম্বর 

কা মক্রমর্ কর্ মিম্পাদন সূিক িাস্তিায়নকারী অনুবিভাগ, 

অবিশাখা, শাখা 

িেযর্াত্রা অজমকনর প্রর্াণক 

৭ [১.৭]  দণ্যর নকশা নমুনা  উন্নয়ন [১.৭.১] উন্নয়নকৃত  দণ্যর নকশা নমুনা নকশা চকন্দ্র নকশা নমুনা 

৮ [১.৮]  কাশরগশর তথ্য সাংগ্রহ [১.৮.১] সাংগৃহীত  কাশরগশর তথ্য প্রযুশি শবিাগ সাংগৃহীত কাশরগশর  

তদথ্যর তাশলকা 

৯ [১.৯] রুগ্ন/বন্ধ শশল্প ইউশনট োলুকরক্ষণ িহায়িা প্রদান [১.৯.১] োলুকৃত শশল্প ইউশনট শশল্পনগরী ও সমন্বয় শানা োলুকৃত শশল্প ইউশনদটর 

তাশলকা 

১০ [১.১০] শশল্পনগরীর অব্যবহৃত প্লট বরাদ্দকরণ [১.১০.১] নাশল প্লট বরাদ্দকৃত শশল্পনগরী ও সমন্বয় শানা 

 

বরাদ্দকৃত প্লদটর তাশলকা 

১১ [১.১১] শশল্প ইউশনট শনবন্ধন [১.১১.১] শনবশন্ধত শশল্প ইউশনট ৪টি আঞ্চশলক কার্ িালয় (তাদের শনজ শনজ 

চজলা কার্ িালয়সমূদহ শবিাজন করদব), 

শবশসক প্রশশক্ষণ ইনশস্টটিউট, নকশা চকন্দ্র 

ও সম্প্রসারণ শানা 

শনবশন্ধত শশল্প ইউশনদট 

তাশলকা (সত্ত্বাশধকারীর 

নামসহ) 

১২ [১.১২] শবযমান মামলা শনষ্পশত্তকরণ [১.১২.১] শনষ্পশত্তকৃত মামলা আইন চসল শনষ্পশত্তকৃত মামলার 

তাশলকা (তাশরন সহ) 

১৩ [১.১৩] ওয়ান িপ িাবভ মকির র্ােকর্ ক্ষিিা প্রদান [১.১৩.১]  প্রোনকৃত চসবা  আইশসটি চসল চসবা প্রোদনর তথ্য সম্বশলত 

প্রশতদবেন 

১৪ [২.১] উকযাক্তা উন্নয়ন প্রবশেণ [২.১.১] প্রশশশক্ষত উদযািা  ৪টি আঞ্চশলক কার্ িালয় (তাদের 

শনজ শনজ চজলা কার্ িালয়সমূদহ 

শবিাজন করদব) ও শবশসক 

প্রশশক্ষণ ইনশস্টটিউট 

প্রশশশক্ষত উদযািার 

উ শস্থশতর তাশলকা 

১৫ [২.২] েক্ষ জনশশি বতশরদত প্রশশক্ষণ [২.২.১] প্রশশশক্ষত জনিি প্রযুশি শবিাগ , নকশা চকন্দ্র ও 

উন্নয়ন শবিাগ 

প্রশশশক্ষত জনবদলর 

উ শস্থশতর তাশলকা 

১৬ [২.৩] চমৌ োষীদের প্রশশক্ষণ [২.৩.১] প্রশশশক্ষত চমৌ োষী উন্নয়ন শবিাগ প্রশশশক্ষত চমৌ োষীদের 

উ শস্থশতর তাশলকা 

১৭ [২.৪] লবণ োষ, প্রশক্রয়াজাতকরণ ও 

আদয়াশডনযুিকরণ সাংক্রাতর, প্রশশক্ষণ 

[২.৪.১] প্রশশশক্ষত লবণ োষী ও লবণ শমদলর জনবল সম্প্রসারণ শানা প্রশশশক্ষত লবণ োষীদের 

উ শস্থশতর তাশলকা 

১৮ [২.৫] শবশসদকর শনজস্ব তহশবল (বিবনি) এর মােদম 

ঋণ শবতরণ 

[২.৫.১] শবতরণকৃত ঋণ ঋণ প্রশাসন শানা শবতরণকৃত ঋদণর  

হালনাগাে প্রশতদবেন 
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ক্রমবর্ক 

নম্বর 

কা মক্রমর্ কর্ মিম্পাদন সূিক িাস্তিায়নকারী অনুবিভাগ, 

অবিশাখা, শাখা 

িেযর্াত্রা অজমকনর প্রর্াণক 

১৯ [২.৬] সাব-কন্ট্রাকটিাং সাংদর্াগ স্থা ন 

 

[২.৬.১] সাংদর্াগ স্থাশ ত সাব-কন্ট্রাকটিাং সাব-কন্ট্রাকটিাং চসল সাংদর্াগ স্থাশ ত সাব-

কন্ট্রাকটিাং এর তাশলকা 

২০ [২.৭] কর্ মিংস্থান সৃবষ্টকি িহায়িা [২.৭.১] কর্ মিংস্থানকৃি জনিি বিবিককর ৬৪টি ক্ষজিা 

কা মািয় 

িংবিষ্ট প্রবিকিদন 

২১ [৩.১] ক্ষদকশ বিবিককর কর্ মকিমা/কর্ মিারীকদর দেিা বৃবদ্ধমূিক 

প্রবশেণ 

[৩.১.১] শবশসদকর প্রশশশক্ষত কম িকতিা/কম িোরী প্রশশক্ষণ শানা প্রশশশক্ষত 

কম িকতিা/কম িোরীদের 

উ শস্থশতর তাশলকা 

২২ [৩.২]  দোন্নশতর মােদম পূরণদর্াগ্য শূন্য দে  দোন্নশত [৩.২.১] প্রেত্ত  দোন্নশত কমীব্যবস্থা না শানা,  

প্রশাসন শবিাগ 

অশিস আদেশ 

  ২৩ [৩.৩] শূন্য  দে শনদয়াগ প্রোন [৩.৩.১] শনদয়াগ প্রোদনর জন্য শবজ্ঞশপ্ত জাশরকৃত 
কমীব্যবস্থা না শানা জাশরকৃত শবজ্ঞশপ্ত 

[৩.৩.২] শনদয়াগ প্রোনকৃত 
কমীব্যবস্থা না শানা অশিস আদেশ 

২৪ [৩.৪] ‘জাবির বপিা িেিন্ধু ক্ষশখ মুবজবুর রহর্ান িিণ গকিষণা 

ইনবিটিউট ও িিণ বর্উবজয়ার্ স্থাপন’ শীষ মক প্রককল্পর বিবপবপ 

প্রণয়ন 

[৩.৪.১] প্রককল্পর বিবপবপ প্রণীি 

 

 শরকল্পনা শানা,  শরকল্পনা 

ও কার্ িক্রম শবিাগ 

শশল্প মন্ত্রণালদয় শডশ শ  

চপ্ররদণর অগ্রায়ন ত্র 

২৫ [৩.৫] িকি কর্ মকিমার আইএবপ প্রণয়নপূি মক িাস্তিায়ন অগ্রগবি 

প্রবিকিদন প্রণয়নপূি মক র্ন্ত্রণািকয় ক্ষপ্ররণ 

[৩.৫.১] বাস্তবায়ন অগ্রগবি প্রবিকিদন র্ন্ত্রণািকয় 

ক্ষপ্রবরি 

এর্আইএি বিভাগ তত্রর্াবিক অগ্রগবি প্রবিকিদন 

২৬ [৩.৬] বিটিকজনস্ িাট মার পবরিীেকণর মূল্যায়ন প্রবিকিদন র্ন্ত্রণািকয় 

ক্ষপ্ররণ 

[৩.৬.১] মূল্যায়ন প্রবিকিদন র্ন্ত্রণািকয় ক্ষপ্রবরি এর্আইএি বিভাগ তত্রর্াবিক অগ্রগবি প্রবিকিদন 

২৭ [৩.৭] ই-শজশ ’র মােদম ক্রয় কার্ ি সম্পােন [৩.৭.১] ই-শজশ ’র মােদম সম্পাশেত ক্রয় কার্ ি প্রদকৌশল ও প্রকল্প বাস্তবায়ন 

শবিাগ 

ই-শজশ ’র মােদম সম্পাশেত 

ক্রয় কাদর্ ির তাশলকা 

২৮ [৩.৮] অবিট আপবি বনষ্পবিকরণ [৩.৮.১] অবিট আপবি বনষ্পবিকৃি বনরীো বিভাগ বনষ্পবিকৃি অবিট আপবির 

বিস্তাবরি প্রবিকিদন 
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ক্রমবর্ক 

নম্বর 

কা মক্রমর্ কর্ মিম্পাদন সূিক িাস্তিায়নকারী অনুবিভাগ, 

অবিশাখা, শাখা 

িেযর্াত্রা অজমকনর প্রর্াণক 

২৯ [৩.৯] ক্ষিবর্নার/ কর্ মশািার আকয়াজন [৩.৯.১] আকয়াবজি ক্ষিবর্নার/ কর্ মশািা প্রযুশি শবিাগ ,শবশসক 

প্রশশক্ষণ ইনশস্টটিউট এবাং 

শব ণন শবিাগ 

আকয়াবজি ক্ষিবর্নার/ 

কর্ মশািার স্থান, তাশরন, 

চময়াে, শস্থর শেত্র, 

অাংশগ্রহণকারীদের উ শস্থশত 

শীট সম্বশলত প্রশতদবেন 

৩০ [৪.১] লবণ উৎ ােক্ষন িহায়িা [৪.১.১] উৎ াশেত লবদণর  শরমাণ সম্প্রসারণ শানা উৎ াশেত লবদণর  শরমাণ 

সম্বশলত প্রশতদবেন 

৩১ [৪.২] চিাজয লবদণ আদয়াশডন শমশ্রণ শনশিতকরণ [৪.২.১] আদয়াশডন শমশশ্রত লবদণর  শরমাণ লবণ চসল চিাজয লবদণ আদয়াশডন 

শমশশ্রত লবদণর  শরমাণ 

সম্বশলত প্রশতদবেন 

৩২ [৪.৩] মধু উৎ ােক্ষন িহায়িা [৪.৩.১] উৎ াশেত মধুর  শরমাণ উন্নয়ন শানা উৎ াশেত মধুর  শরমাণ 

সম্বশলত প্রশতদবেন 

৩৩ [৫.১] শশল্প চমলার আদয়াজন  

 

[৫.১.১] আদয়াশজত শশল্প চমলা  শব ণন, নকশা ও কারুশশল্প 

শবিাগ 

আদয়াশজত শশল্প চমলার স্থান, 

তাশরন, চময়াে, স্টদলর 

সাংখ্যা, শস্থর শেত্র, শবক্রদয়র 

 শরমাণ সম্বশলত প্রশতদবেন 

৩৪ [৫.২] গকিষণা কা মক্রমর্ পবরিািনা  

 

[৫.২.১] প্রকাবশি গকিষণা প্রবিকিদন  গদবষণা শানা,  শরকল্পনা ও 

কার্ িক্রম শবিাগ এবাং শবশসক 

প্রশশক্ষণ ইনশস্টটিউট  

প্রকাবশি গকিষণা প্রবিকিদন 
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কর্ মিম্পাদন ব্যিস্থাপনা ও প্রর্াণক (জািীয় শুদ্ধািার ক্ষকৌশি কর্ মপবরকল্পনা, ২০২২-২০২৩) 

ক্রমবর্ক 

নম্বর 

কা মক্রমর্ কর্ মিম্পাদন সূিক িাস্তিায়নকারী অনুবিভাগ, 

অবিশাখা, শাখা 

িেযর্াত্রা অজমকনর প্রর্াণক 

কিার্-১ কিার্-২ কিার্-৩ কিার্-৪ কিার্-৫ 

১ [১.১] তনবিকিা কবর্টির িভা আদয়াজন [১.১.১] সিা আদয়াশজত শুদ্ধািার ক্ষফাকাি পকয়ন্ট বনশতকতা কশমটির সিার কার্ িশববরণী এবাং উ শস্থশত 

২ [১.২] তনবিকিা কবর্টির িভার বিদ্ধান্ত িাস্তিায়ন [১.২.১] িাস্তিাবয়ি বিদ্ধান্ত শুদ্ধািার ক্ষফাকাি পকয়ন্ট বনশতকতা কশমটির সিার কার্ িশববরণী ও বাস্তবায়ন অগ্রগশত 

প্রশতদবেন 

৩ [১.৩] সুশািন প্রবিষ্ঠার বনবর্ি অংশীজকনর 

(stakeholders) অংশগ্রহকণ  িভা 

[১.৩.১] অনুবষ্ঠি িভা আহিায়ক, তনবিকিা 

কবর্টি 

অাংশীজদনর অাংশগ্রহদণ সিার কার্ িশববরণী এবাং উ শস্থশত 

৪ [১.৪] শুিাোর সাংক্রাতর, প্রশশক্ষণ আদয়াজন [১.৪.১] প্রশশক্ষণ আদয়াশজত ব্যিস্থাপক, প্রবশেণ শাখা প্রশশক্ষদণর চনাটিশ, উ শস্থশত ও ছশব 

৫ [১.৫] কর্ ম-পবরকিশ উন্নয়ন (টিওএন্ডইভুক্ত অকককজা র্ািার্াি 

বনষ্পবিকরণ ও নবি বিনষ্টকরণ) 

[১.৫.১] উন্নত কম ি- শরদবশ উপর্হাব্যিস্থাপক, উপকরণ 

শাখা 

উপর্হাব্যিস্থাপক, উপকরণ শাখা কর্তিক সতযাশয়ত বাস্তবায়ন 

প্রশতদবেন, প্রদর্াজয চক্ষদত্র ছশব ও অন্যান্য প্রমাণক 

৬ [১.৬] আওতাধীন মাঠ  র্ িাদয়র কার্ িালয় (প্রদর্াজয চক্ষদত্র) কর্তিক 

দাবখিকৃি জািীয় শুদ্ধািার ক্ষকৌশি কর্ ম-পবরকল্পনা ও পবরিীেণ  

প্রবিকিদকনর ওপর বফিব্যাক প্রদান  

[১.৬.১] বফিব্যাক 

িভা/কর্ মশািা অনুবষ্ঠি 

শুদ্ধািার ক্ষফাকাি পকয়ন্ট চনাটিশ, উ শস্থশত, সাংশিষ্ট  ত্র, প্রদর্াজয চক্ষদত্র ছশব ও অন্যান্য 

প্রমাণক 

৭ [২.১] ২০২২-২৩ অি মিেকরর ক্রময় পবরকল্পনা  (প্রককল্পর  

অনুকর্াবদি িাবষ মক ক্রময় পবরকল্পনািহ)   ওকয়িিাইকট প্রকাশ 

[২.১.১] ক্রময় পবরকল্পনা 

ওকয়িিাইকট প্রকাবশি 

র্হাব্যিস্থাপক, 

প্রকল্প 

অশিস আদেশ ও েপ্তর/সাংস্থার স্ব স্ব ওকয়িিাইট 

৮ [২.২] অনুকর্াবদি িাবষ মক ক্রময় পবরকল্পনার  িা ি িাস্তিায়ন 

(প্রককল্পর  ক্রময় পবরকল্পনািহ)    

[২.২.১] ক্রময় পবরকল্পনা 

িাস্তিাবয়ি 

র্হাব্যিস্থাপক,প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগশত প্রশতদবেন 

৯ [২.৩] বাদজট 

িাস্তিায়ন  

[২.৩.১] বাদজট 

িাস্তিাবয়ি 

র্হাব্যিস্থাপক, প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগশত প্রশতদবেন 

১০ [২.৪] প্রকদল্পর PIC সিা আদয়াজন [২.৪.১] সিা আদয়াশজত 

 

র্হাব্যিস্থাপক, প্রকল্প আদয়াশজত সিার কার্ িশববরণী এবাং উ শস্থশত 

১১ [২.৫] প্রকল্প ির্াবি ক্ষশকষ প্রককল্পর িম্পদ ( ানিাহন, কবম্পউটার, 

আিিািপত্র ইিযাবদ) বিবি ক্ষর্ািাকিক হস্তান্তর করা 

[২.৫.১] প্রককল্পর িম্পদ 

বিবি ক্ষর্ািাকিক হস্তান্তবরি 

র্হাব্যিস্থাপক, 

প্রকল্প ও 

প্রকল্প পবরিািক (িংবিষ্ট 

প্রকল্প) 

সাংশিষ্ট  ত্র 
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ক্রমবর্ক 

নম্বর 

কা মক্রমর্ কর্ মিম্পাদন সূিক িাস্তিায়নকারী অনুবিভাগ, 

অবিশাখা, শাখা 

িেযর্াত্রা অজমকনর প্রর্াণক 

কিার্-১ কিার্-২ কিার্-৩ কিার্-৪ কিার্-৫ 

১২ [৩.১] সরকাশর র্ানবাহদনর র্থার্থ ব্যবহার শনশিতকরণ [৩.১.১] সরকাশর 

র্ানবাহদনর র্থার্থ ব্যবহার 

শনশিতকৃত 

উ মহাব্যবস্থা ক, উপকরণ সাংশিষ্ট বাস্তবায়ন প্রশতদবেন বা কার্ িক্রম সাংশিষ্ট প্রমাণক 

১৩ [৩.২] বিবিক বশল্পনগরীর বিবভন্ন কা মক্রমর্ বনকয় গণশুনাবনর 

আকয়াজন 

[৩.২] গণশুনাবন আকয়াবজি আহিায়ক, তনবিকিা কবর্টি চনাটিশ, উ শস্থশত, সাংশিষ্ট  ত্র, প্রদর্াজয চক্ষদত্র ছশব ও অন্যান্য 

প্রমাণক 

১৪ [৩.৩] ঋণ বিিরণ কা মক্রমর্ িদারবককরণ  [৩.৩.১] বিিরণকৃি ঋণ 

িদারককৃি 

ব্যিস্থাপক, 

ঋণ প্রশািন বিভাগ 

সাংশিষ্ট র্বনটবরং/িদারবককরকণর প্রশতদবেন  

১৫ [৩.৪] দুনীবি প্রবিকরাি বিষয়ক িভার  আকয়াজন [৩.৪.১] দুনীবি প্রবিকরাি 

বিষয়ক িভা আকয়াবজি 

কর্ীব্যিস্থাপনা শাখা, 

প্রশািন বিভাগ 

চনাটিশ, উ শস্থশত, সাংশিষ্ট  ত্র, প্রদর্াজয চক্ষদত্র ছশব ও অন্যান্য 

প্রমাণক 
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কর্ মিম্পাদন ব্যিস্থাপনা ও প্রর্াণক (ই-গিন্যিান্স ও উদ্ভাবন কম ি শরকল্পনা, ২০২২-২৩) 

 

ক্রমবর্ক 

নম্বর 

কা মক্রমর্ কর্ মিম্পাদন সূিক িাস্তিায়নকারী অনুবিভাগ, 

অবিশাখা, শাখা 

িেযর্াত্রা অজমকনর প্রর্াণক 

কিার্-১ কিার্-২ কিার্-৩ কিার্-৪ কিার্-৫ 

১ 
[১.১] চসবা সহশজকরণ/ শডশজটাইদজশদনর মােদম উদ্ভাবনী ধারণা  

বাস্তবায়ন  

[১.১.১] চসবা সহশজকরণ/ 

শডশজটাইদজশদনর মােদম 

ন্যযনতম একটি উদ্ভাবনী ধারণা 

বাস্তবাশয়ত 

আইশসটি চসল 

শসটিদজনস োট িারভুি চসবা সহশজকরণ/ 

শডশজটাইদজশদনর মােদম উদ্ভািনী িারণা 

িাস্তিায়কনর প্রকিি ম্যাপ ও টিবিবভ বিকিষণিহ এ 

িংক্রমান্ত ক্ষিিা িালুর িরকাবর আকদশ 

 

২ 

 

[১.২] ইিঃপূকি ম িাস্তিাবয়ি উদ্ভািনী িারণা, িহবজকৃি ও 

বিবজটাইজকৃি ক্ষিিার িাটাকিজ প্রস্তুি করা এিং ক্ষিিািমূহ িালু রাখা  

[১.২.১] ইিঃপূকি ম িাস্তিাবয়ি 

উদ্ভািনী িারণা, িহবজকৃি ও 

বিবজটাইজকৃি ক্ষিিার 

িাটাকিজ প্রস্তুিকৃি 

 

আইশসটি চসল িাটাকিকজর বিনশটিহ প্রবিকিদন 

[১.২.২] ইিঃপূকি ম িাস্তিাবয়ি 

উদ্ভািনী িারণা, িহবজকৃি ও 

বিবজটাইজকৃি ক্ষিিািমূহ 

িালুকৃি 

 

আইশসটি চসল 
কার্ িকর/িালুকৃি ক্ষিিা িংক্রমান্ত প্রিযয়ন এিং 

বিবজটাইজকৃি ক্ষিিার বিংক 

৩ [১.৩]  ই-নবির ব্যিহার বৃবদ্ধ 

[১.৩.১] ই-িাইদল ক্ষনাট 

বনষ্পবিকৃি 
আইশসটি চসল 

িরকাবর দিকরর শাখাবভবিক ই-নবি এিং হাি ম 

নবির ক্ষিটকর্ন্ট 

৪ 

[১.৪] ৪থ ি শশল্প শবপ্লদবর সম্ভাব্য েযাদলঞ্জ চমাকাদবলায়  

আইন/ শলশস/কম ি শরকল্পনা প্রণয়ন এবাং শবষয়শিশত্তক কম িশালা 

আদয়াজন 

[১.৪.১] ৪থ ি শশল্প শবপ্লদবর 

সম্ভাব্য েযাদলঞ্জ চমাকাদবলায় 

আইন/ শলশস/ 

কম ি শরকল্পনা প্রণীত 

প্রযুশি শবিাগ প্রণীত আইন/ শলশস/কম ি শরকল্পনাসহ প্রশতদবেন 

[১.৪.২] ৪থ ি শশল্প শবপ্লদবর 

েযাদলঞ্জ চমাকাদবলায় 

শবষয়শিশত্তক কম িশালা 

আদয়াশজত 

প্রযুশি শবিাগ আকয়াবজি কর্ মশািা এর ক্ষনাটিশ ও উপবস্থবি পত্র  

 

৫ 

 

[২.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগােকরণ 

[২.১.১] তথ্য বাতায়ন 

হালনাগােকৃত (ত্রত্রমাশসক 

শিশত্তদত) 

আইশসটি চসল 
বিনশট এিং হালনাগােকরদণর শবষয়শিশত্তক 

তাশরন উদেনিহ তত্রর্াবিক প্রবিকিদন 
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ক্রমবর্ক 

নম্বর 

কা মক্রমর্ কর্ মিম্পাদন সূিক িাস্তিায়নকারী অনুবিভাগ, 

অবিশাখা, শাখা 

িেযর্াত্রা অজমকনর প্রর্াণক 

কিার্-১ কিার্-২ কিার্-৩ কিার্-৪ কিার্-৫ 

৬ [২.২] ই-গিন্যিান্স ও উদ্ভাবন কম ি শরকল্পনা বাস্তবায়ন  

[২.২.১] কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিায়ন িংক্রমান্ত প্রবশেণ 

আকয়াবজি  

আইশসটি চসল আকয়াবজি প্রবশেণ এর ক্ষনাটিশ ও উপবস্থবি পত্র 

[২.২.২] ই-গিন্যিান্স 

কম ি শরকল্পনা বাস্তবায়দনর 

জন্য বরাদ্দকৃত অথ ি ব্যশয়ত 

আইশসটি চসল িাকজট িরাকদ্দর কবপিহ ব্যয় িংক্রমান্ত প্রবিকিদন 

[২.২.৩] কম ি শরকল্পনার 

অধ িবাশষ িক স্ব-মূল্যায়ন 

প্রশতদবেন মশন্ত্র শরষে 

শবিাদগ/ ঊর্ধ্িতন কর্তি দক্ষর 

শনকট চপ্রশরত 

আইশসটি চসল 

 

অগ্রায়ন পত্রিহ স্ব-মূল্যায়ন প্রবিকিদন 

[২.২.৪] আওতাধীন মাঠ 

 র্ িাদয়র কার্ িালয়সমূদহর 

অধ িবাশষ িক স্বমূল্যায়ন 

প্রশতদবেন  র্ িাদলােনাপূব িক 

প্রস্তুতকৃত প্রশতদবেন 

মশন্ত্র শরষে শবিাদগ/ ঊর্ধ্িতন 

কর্তি দক্ষর শনকট চপ্রশরত 

আইশসটি চসল 

আওতাধীন মাঠ  র্ িাদয়র কার্ িালয়সমূদহর 

অধ িবাশষ িক স্বমূল্যায়ন প্রশতদবেন  র্ িাদলােনাপূব িক 

প্রস্তুতকৃত প্রশতদবেন  

[২.২.৫] চেদশ/শবদেদশ 

বাস্তবাশয়ত ন্যযনতম একটি 

উদ্ভািনী উদযাগ  শরেশ িনকৃত 

আইশসটি চসল 
বজও িা িরকাবর আকদকশর কবপিহ উদ্ভািনী 

উদযাগ  শরেশ িন িংক্রমান্ত প্রবিকিদন 
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কর্ মিম্পাদন ব্যিস্থাপনা ও প্রর্াণক (অশিদর্াগ প্রশতকার ব্যবস্থা িংক্রমান্ত কম ি শরকল্পনা, ২০২২-২০২৩) 

 

ক্রমবর্ক 

নম্বর 

কা মক্রমর্ কর্ মিম্পাদন সূিক িাস্তিায়নকারী অনুবিভাগ, 

অবিশাখা, শাখা 

িেযর্াত্রা অজমকনর প্রর্াণক 

কিার্-১ কিার্-২ কিার্-৩ কিার্-৪ কিার্-৫ 

১ 

[১.১] অবভক াগ বনষ্পবি কর্ মকিমা (অবনক) ও আবপি 

কর্ মকিমার িথ্য ওকয়িিাইকট এিং বজআরএি 

িফটওয়যাকর (প্রক াজয ক্ষেকত্র) তত্রর্াবিক বভবিকি 

হািনাগাদকরণ 

[১.১.১]  অশনক ও আশ ল কম িকতিার তথ্য 

হালনাগােকৃত এবাং ওদয়বসাইদট আ দলাডকৃত 
শৃঙ্খলা শানা 

প্রবি তত্রর্াবিককর ওদয়বসাইট হালনাগাে িম্পকন্নর 

অবফি আকদশ/িভার কা মবিিরণী/িরকাবর পত্র/ 

ওকয়িবিংক 

২ 

[১.২] বনবদ মষ্ট ির্কয় অনিাইন/ অফিাইকন প্রাি 

অবভক াগ বনষ্পবি   

[১.২.১] অবভক াগ বনষ্পবিকৃি  

শৃঙ্খলা শানা 

 

বনষ্পবি িংক্রমান্ত র্াবিক প্রবিকিদন 

৩ 
[১.৩] অবভক াগ বনষ্পবি িংক্রমান্ত র্াবিক প্রবিকিদন 

ঊর্ধ্মিন কর্তমপে িরাির ক্ষপ্ররণ 

[১.৩.১] প্রবিকিদন ক্ষপ্রবরি শৃঙ্খলা শানা 
বনষ্পবি িংক্রমান্ত র্াবিক প্রবিকিদন 

৪ 

[২.১] কর্ মকিমা/কর্ মিারীকদর অবভক াগ প্রবিকার ব্যিস্থা 

এিং বজআরএি িফটওয়যার বিষয়ক প্রবশেণ 

আকয়াজন 

[২.১.১] প্রবশেণ আকয়াবজি 

প্রশশক্ষণ শানা 
অবফি আকদশ, আকিািযসূবি, প্রবশেণািীকদর 

িাবিকা, উপবস্থবি 

৫ 
[২.২] বত্রমাশসক শিশত্তদত  শরবীক্ষণ এবাং বত্রমাশসক 

 শরবীক্ষণ প্রশতদবেন ঊর্ধ্িতন কর্তি দক্ষর শনকট চপ্ররণ 

[২.২.১] বত্রমাশসক প্রশতদবেন চপ্রশরত শৃঙ্খলা শানা 
বত্রমাশসক পবরিীেণ প্রবিকিদন 

৬ 

[২.৩] অবভক াগ প্রবিকার ব্যিস্থাপনা বিষকয় 

ক্ষিককহাল্ডারগকণর ির্বিতকয় অিবহিকরণ িভা আকয়াজন 

[২.৩.১] িভা আকয়াবজি শৃঙ্খলা শানা 
অংশীজকনর অংশগ্রহকণ অনুবষ্ঠি িভার কা মবিিরণী/ 

িভার ক্ষনাটিশ/ উপবস্থবি 
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কর্ মিম্পাদন ব্যিস্থাপনা ও প্রর্াণক (চসবা প্রোন প্রশতশ্রুশত িাস্তিায়ন কম ি শরকল্পনা, ২০২২-২০২৩) 

 

ক্রমবর্ক 

নম্বর 

কা মক্রমর্ কর্ মিম্পাদন সূিক িাস্তিায়নকারী অনুবিভাগ, 

অবিশাখা, শাখা 

িেযর্াত্রা অজমকনর প্রর্াণক 

কিার্-১ কিার্-২ কিার্-৩ কিার্-৪ কিার্-৫ 

১ 
[১.১] তত্রর্াবিক বভবিকি ক্ষিিা প্রদান প্রবিশ্রুবি িংক্রমান্ত 

 শরবীক্ষণ কশমটি পুনগ িঠন 
[১.১.১] কশমটি পুনগ িঠিত এমআইএস বিভাগ 

পুনগ িঠিত কশমটি হালনাগাে সাংক্রাতর, সরকাশর 

 ত্র/ওদয়বশলাংক 

২ 
[১.২] তত্রর্াবিক বভবিকি ক্ষিিা প্রদান প্রবিশ্রুবি িংক্রমান্ত 

 শরবীক্ষণ কশমটির সিার শসিাতর, বাস্তবায়ন 
[১.২.১] শসিাতর, বাস্তবাশয়ত এবাং প্রশতদবেন চপ্রশরত এমআইএস বিভাগ ০৪ টি িাস্তিায়ন প্রবিকিদন 

৩ 

[১.৩] ক্ষিিা প্রদান প্রবিশ্রুবি বিষকয় আওতাধীন মাঠ 

 র্ িাদয়র কার্ িালয়সমূদহর সমন্বদয় তত্রর্াবিক বভবিকি 

িভার আকয়াজন 

[১.৩.১] িভা আকয়াবজি এমআইএস বিভাগ িভার কা মবিিরণী/ িভার ক্ষনাটিশ/উপবস্থবি 

৪ 
[১.৪] তত্রর্াবিক বভবিকি ক্ষিিা প্রদান প্রবিশ্রুবি 

হািনাগাদকরণ (আওতাধীন মাঠ  র্ িাদয়র কার্ িালয়সহ) 
[১.৪.১] হািনাগাদকৃি এমআইএস বিভাগ 

হািনাগাদকৃি ক্ষিিা প্রদান প্রবিশ্রুবি িংক্রমান্ত 

অবফি আকদশ/িরকাবর পত্র/ওকয়িবিংক  

৫ 
[২.১] ক্ষিিা প্রদান প্রবিশ্রুবি বিষয়ক 

কর্ মশািা/প্রবশেণ/কিবর্নার আকয়াজন  
[২.১.১] কর্ মশািা/ প্রবশেণ/কিবর্নার আকয়াবজি প্রশশক্ষণ শানা 

অবফি আকদশ/আকিািযসূবি প্রবশেণািীকদর 

িাবিকা/উপবস্থবি 

৬ 
[২.২]  চসবা প্রোন প্রবিশ্রুবি শবষদয় চস্টকদহাল্ডারগদণর 

সমন্বদয় অবশহতকরণ সিা আদয়াজন 
[২.২.১]  অিবহিকরণ িভা আকয়াবজি  জনসাংদর্াগ শানা 

অংশীজকনর অংশগ্রহকণ অনুবষ্ঠি িভার 

কা মবিিরণী/ উপবস্থবি/অবশহতকরণ িভার 

ক্ষনাটিশ 
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কর্ মিম্পাদন ব্যিস্থাপনা ও প্রর্াণক (তথ্য অশধকার শবষদয় বাশষ িক কম ি শরকল্পনা, ২০২২-২০২৩) 

ক্রমবর্ক 

নম্বর 

কা মক্রমর্ কর্ মিম্পাদন সূিক িাস্তিায়নকারী অনুবিভাগ, 

অবিশাখা, শাখা 

িেযর্াত্রা অজমকনর প্রর্াণক 

কিার্-১ কিার্-২ কিার্-৩ কিার্-৪ কিার্-৫ 

১ 
[১.১] তথ্য অশধকার আইন অনুর্ায়ী শনধ িাশরত সমদয়র 

মদে তথ্য প্রাশপ্তর আদবেন শনষ্পশত্ত 

[১.১.১] শনধ িাশরত সমদয়র মদে তথ্য প্রাশপ্তর আদবেন 

শনষ্পশত্ত 
জনসাংদর্াগ শানা 

ঊর্ধ্মিন কা মািকয় তত্রর্াবিক বভবিকি ক্ষপ্রবরি  

প্রবিকিদন। প্রবিকিদকন উক্ত অবফকি ২০২২-২৩ 

অি মিেকর কিটি আকিদন পাওয়া ক্ষগকে এিং কিটি 

আকিদন িথ্য অবিকার আইন, ২০০৯ এর বিিান 

অনু ায়ী প্রদান করা হকয়কে িা উকেখ করকি হকি। এ 

িংক্রমান্ত আিাদা একটি ক্ষরবজিার িংরেণ করকি হকি। 

এটি পত্র গ্রহণ ক্ষরবজিাকরর র্ি হকি পাকর। ঊর্ধ্মিন 

কা মািয় প্রকয়াজকন এ িংক্রমান্ত ক্ষরবজিার  ািাই ককর 

ক্ষদখকি পারকি। 

২ 
[১.২] স্বিঃপ্রকণাবদিভাকি প্রকাশক াগ্য িকি িথ্য 

হালনাগাে কদর ওকয়িিাইকট প্রকাশ 
[১.২.১] হািনাগাদকৃি তথ্য ওকয়িিাইকট প্রকাবশি জনসাংদর্াগ শানা 

ওকয়িিাইট  হািনাগাদাকন্ত দাবয়্বরপ্রাি কর্ মকিমা ও 

িাঁর অবফি প্রিান প্রিযয়ন করকিন এিং উক্ত  

প্রিযয়নপত্র প্রর্াণক বহকিকি গণ্য হকি 

৩ [১.৩] িাবষ মক প্রবিকিদন প্রকাশ 
[১.৩.১] বনি মাবরি ির্কয়র র্কে িাবষ মক প্রবিকিদন 

প্রকাবশি 

এমআইএস বিভাগ িাবষ মক প্রবিকিদকনর কবপ/ওকয়ি বিঙ্ক   

৪ 

[১.৪]  তথ্য অশধকার আইন, ২০০৯ এর ৫ ধারা অনুসাদর 

র্াবতীয় তদথ্যর কযাটালগ ও ইনদডক্স বতশর/ 

হালনাগােকরণ 

[১.৪.১]  তদথ্যর কযাটালগ ও ইনদডক্স প্রস্তুতকৃত/ 

হালনাগােকৃত 

জনসাংদর্াগ শানা 
অবফকির র্াবিক ির্বিতয় িভায় এ কা মক্রমর্টি 

িম্পাদকনর িণ মনািহ উক্ত িভার কা মবিিরণী। 

৫ 
[১.৫] তথ্য অশধকার আইন ও শবশধশবধান সম্পদকি 

জনসদেতনতা বৃশিকরণ 
[১.৫.১]  প্রিার কা মক্রমর্ িম্পন্ন জনসাংদর্াগ শানা 

িভা, ক্ষিবর্নার, কর্ মশািার অবফি আকদশ বকংিা 

প্রিারপকত্রর কবপ/েবি  

৬ 

[১.৬] িথ্য অবিকার আইন, ২০০৯ ও এর শবশধমালা, 

প্রশবধানমালা, স্বিঃপ্রকণাবদি িথ্য প্রকাশ বনকদ মবশকািহ 

িংবিষ্ট  বিষকয় কম িকতিা/কম িোরীদের প্রশশক্ষণ আদয়াজন 

[১.৬.১] প্রশশক্ষণ আদয়াশজত প্রশশক্ষণ শানা প্রবশেণ আকয়াজকনর অবফি আকদশ 

৭ 

[১.৭] িথ্য অবিকার িংক্রমান্ত প্রকিযকটি তত্রর্াবিক অগ্রগবি 

প্রবিকিদন বনি মাবরি ির্কয় ওকয়িিাইকটর িথ্য অবিকার 

ক্ষিিািকে প্রকাশ  

[১.৭.১] তত্রর্াবিক অগ্রগবি প্রবিকিদন ওকয়িিাইকটর 

িথ্য অবিকার ক্ষিিািকে প্রকাবশি 

জনসাংদর্াগ শানা ওকয়িিাইকটর ওকয়ি বিঙ্ক   
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সাংদর্াজনী-৩  

অন্য অবফকির িকে িংবিষ্ট কর্ মিম্পাদন সূিকিমূহ 

কা মক্রমর্ কর্ মিম্পাদন সূিক ক্ষ িকি অবফকির 

িাকি িংবিষ্ট 

িংবিষ্ট অবফকির িাকি কা মক্রমর্ ির্বিতকয়র ক্ষকৌশি 

[১.১] ২টি শশল্পনগরী 

স্থা ন 

 [১.১.১] শবশসক বশল্পনগরী, রাউজান, িট্টগ্রার্ স্থা দন 

সম্পাশেত চিৌত অগ্রগবি 

বশল্প র্ন্ত্রণািয়, 

 শরকল্পনা মন্ত্রণালয় ও 

অথ ি মন্ত্রণালয় 

 

িংবিষ্ট প্রকল্পসমূদহর প্রকল্প  শরোলকদের কাছ চথদক োশহো ত্র শবশসদকর 

 শরকল্পনা ও কার্ িক্রম শবিাগ চথদক র্াোই ও বাছাই কদর শশল্প মন্ত্রণালদয়র 

 শরকল্পনা অণুশবিাদগ এবাং উি শবিাগ চথদক  শরকল্পনা কশমশদন চপ্ররণ করা 

হয়।  রবতীদত একদনদকর মােদম সাংশিষ্ট প্রকল্পসমূদহর আরএশডশ  অনুদমােন 

চেয়া হয়। র্থাসমদয় অথ ি মন্ত্রণালয় চথদক আরএশডশ ’র বাদজট বরাদ্দ ক্ষদয়া হকি 

প্রকল্পিমূকহর ক্ষভৌি অগ্রগবি অজমন করা িম্ভি হকি। 

[১.২] ২টি শশল্প  াকি 

স্থা ন 

[১.২.১] শবশসক শশল্প াকি, শসরাজগঞ্জ স্থা দন 

সম্পাশেত চিৌত অগ্রগবি  

[১.২.২] শবশসক ক্ষকবর্কযাি ইন্ডাবিয়াি পাকম, 

মুশন্সগঞ্জ স্থা দন সম্পাশেত চিৌত অগ্রগবি 

[১.২.৩] শবশসক শশল্প াকি, টাঙ্গাইল স্থা দন সম্পাশেত 

চিৌত অগ্রগবি 

 

[২.১] উকযাক্তা তিবরকি 

প্রবশেণ 

[২.১.১] প্রশশশক্ষত উদযািা  বশল্প র্ন্ত্রণািয় ও  

অথ ি মন্ত্রণালয় 

প্রবি িের বিবিক িার িংকশাবিি ও প্রস্তাবিি িাকজট বিবভন্ন বিভাগ িা শাখার 

ক্ষ ৌবক্তক িাবহি িাকজট কনসুু্কিট ককর অভযন্তরীণ িভার র্ােকর্ ক্ষিয়ারম্যান 

র্কহাদকয়র  অনুকর্াদনক্রমকর্ বশল্প র্ন্ত্রণািকয় ক্ষপ্ররণ ককর।  বশল্প র্ন্ত্রণািয় বিবভন্ন 

িংস্থার িাকজট ক্ষ ৌবক্তকরণ ও িাকজট ব্যিস্থাপনা িভার র্ােকর্ িার আওিািীন 

অবিদির/দির/ িংস্থার িাকজট বনি মারণ ককরন এিং পরিিীকি িার কা মবিিরণী  

অি ম র্ন্ত্রণািকয় ক্ষপ্ররণ করা হয়।  অি ম র্ন্ত্রণািয় বশল্প র্ন্ত্রণািয় ও এর অিীকন 

অবিদির/দির/ িংস্থার িাকি ক্ষ ৌবক্তকরণ িভার র্ােকর্ প্রস্তাবিি িাকজটিহ 

প্রকেপণ িাকজট অি ম র্ন্ত্রণািয় চূড়ান্তভাকি অনুকর্াদন বদকয় িাককন। পরিিী 

অি মিেকর আিার জানুয়াবর-র্াি ম র্াকি অনুকর্াবদি িাকজটকক িংকশাবিি িাকজট 

বহকিকি চূড়ান্ত অনুকর্াদন বদকয় িাককন অি ম র্ন্ত্রণািয়। র্থাসমদয় বাদজট বরাদ্দ 

করা হকি িেযর্াত্রা অজমন করা িম্ভি হকি। 
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কা মক্রমর্ কর্ মিম্পাদন সূিক ক্ষ িকি অবফকির 

িাকি িংবিষ্ট 

িংবিষ্ট অবফকির িাকি কা মক্রমর্ ির্বিতকয়র ক্ষকৌশি 

[২.২] েক্ষ জনশশি বতশরদত প্রশশক্ষণ [২.২.১] প্রশশশক্ষত জনিি ঐ ঐ 

[২.৩] চমৌ োষীদের প্রশশক্ষণ [২.৩.১] প্রশশশক্ষত চমৌ োষী ঐ ঐ 

[২.৪] লবণ োষ, প্রশক্রয়াজাতকরণ ও 

আদয়াশডনযুিকরণ সাংক্রাতর, প্রশশক্ষণ 

[২.৪.১] প্রশশশক্ষত লবণ োষী ও লবণ 

শমদলর জনবল 

ঐ ঐ 

[৩.১] চেদশ বিবিককর 

কম িকতিা/কম িোরীদের কর্ মিারীকদর 

দেিা বৃবদ্ধমূিক প্রবশেণ 

[৩.১.১] শবশসদকর প্রশশশক্ষত 

কম িকতিা/কম িোরী 

ঐ ঐ 

[৩.৮] অবিট আপবি বনষ্পবিকরণ [৩.৮.১] অবিট আপবি বনষ্পবিকৃি বশল্প র্ন্ত্রণািয় এিং  

বশল্প, িাবণজয ও 

আবি মক প্রবিষ্ঠান অবিট 

অবিদির  

 

প্রবি অি মিেকরর শুরুকি বিবিককর অবিট বিভাগ ক্ষিকক বশল্প র্ন্ত্রণািকয় বত্রপেীয় 

িভার অনুষ্ঠাকনর কর্ মপবরকল্পনা উকেখ ককর পত্র ক্ষপ্ররণ করা হয়। উবেবখি 

পকত্রর আকিাকক  বশল্প র্ন্ত্রণািয় এিং বশল্প, িাবণজয ও আবি মক প্রবিষ্ঠান অবিট 

অবিদির বনকজকদর িাকি ির্বিতয় ককর সুবিিার্ি স্থান ও িাবরখ  বনি মারণ ককর 

বশল্প র্ন্ত্রণািয় বিবিক অবিট বিভাগকক ক্ষর্ৌবখকভাকি অিবহি ককর। পরিিীকি 

বিবিক অবিট বিভাগ কর্তমক িংবিষ্ট কা মািয়িমূহ ক্ষিকক কা মপত্র িংগ্রহ ককর 

বশল্প র্ন্ত্রণািকয় ক্ষপ্ররণ করা হয়। বশল্প র্ন্ত্রণািয় বশল্প, িাবণজয ও আবি মক 

প্রবিষ্ঠান অবিট অবিদিকরর িাকি ক্ষ াগাক াগ ককর বত্রপেীয় িভার িাবরখ 

পক্ষত্রর র্াি যকর্ চূড়ান্তকরণ ককর।  

 

বশল্প র্ন্ত্রণািয় এিং বশল্প, িাবণজয ও আবি মক প্রবিষ্ঠান অবিট অবিদির কর্তমক 

 িাির্য় বত্রপেীয় িভা অনুবষ্ঠি হকি িেযর্াত্রা অজমন করা িম্ভি হকি। 
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িংক াজনী ৪: ক্ষ িকি নীবি/পবরকল্পনার আকিাকক কর্ মিম্পাদন পবরকল্পনা প্রস্তুি করা হকয়কে 

 

 

প্রক াজয নকহ 
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িংক াজনী ৫: জািীয় শুদ্ধািার ক্ষকৌশি কর্ মপবরকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

সাংস্থার নামঃ বাাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শশল্প করদ াদরশন (শবশসক) 

কা মক্রমকর্র নার্ কর্ মিম্পাদন সূিক 

 

সূিককর 

র্ান 

একক 

 

িাস্তিায়কনর 

দাবয়্বরপ্রাি 

ব্যবক্ত/পদ 

২০২২-২৩ 

অি মিেকরর 

িেযর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগবি পবরিীেণ, ২০২২-২০২৩  র্ন্তব্য 

িেযর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ ক্ষকায়াট মার ২য় ক্ষকায়াট মার ৩য় ক্ষকায়াট মার ৪ি ম ক্ষকায়াট মার ক্ষর্াট 

অজমন 

অবজমি 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাবিষ্ঠাবনক ব্যিস্থা……………………………… ১৭ 

[১.১] তনবিকিা কবর্টির িভা আদয়াজন [১.১.১] সিা 

আদয়াশজত 
১ িংখ্যা 

শুিাোর চিাকাল 

 দয়ন্ট 

৪ িেযর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

[১.২] তনবিকিা কবর্টির িভার বিদ্ধান্ত 

িাস্তিায়ন 

[১.২.১] িাস্তিাবয়ি 

বিদ্ধান্ত ৪ % 

শুিাোর চিাকাল 

 দয়ন্ট 

১০০ িেযর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

[১.৩] সুশািন প্রবিষ্ঠার বনবর্ি অংশীজকনর 

(stakeholders) অংশগ্রহকণ  িভা 

[১.৩.১] অনুবষ্ঠি 

িভা ৪ িংখ্যা 

আহিায়ক, 

তনবিকিা 

কবর্টি 

৪ 

িেযর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

[১.৪] শুিাোর সাংক্রাতর, প্রশশক্ষণ আদয়াজন [১.৪.১] প্রশশক্ষণ 

আদয়াশজত ২ 
সাংখ্যা 

(জন) 

ব্যবস্থা ক 

(প্রশশক্ষণ শানা) 

২ 

(৪০) 

িেযর্াত্রা - ১  

(২০) 

- ১  

(২০) 

   

অজমন      

[১.৫] কর্ ম-পবরকিশ উন্নয়ন (টিওএন্ডইভুক্ত 

অকককজা র্ািার্াি বনষ্পবিকরণ ও নবি 

বিনষ্টকরণ) 

[১.৫.১] উন্নত কম ি-

 শরদবশ 
২ 

িংখ্যা 

ও 

িাবরখ 

উ মহাব্যবস্থা ক

, উ করণ শানা 

২ 

ও 

৩১.১২.২২ 

৩১.০৩.২৩ 

িেযর্াত্রা - 

 

১ 

(৩১.১২.২২) 

১ 

(৩১.০৩.২৩) 

-    

অজমন      

[১.৬] আওতাধীন মাঠ  র্ িাদয়র কার্ িালয় 

(প্রদর্াজয চক্ষদত্র) কর্তিক দাবখিকৃি জািীয় 

শুদ্ধািার ক্ষকৌশি কর্ ম-পবরকল্পনা ও পবরিীেণ  

প্রবিকিদকনর ওপর বফিব্যাক প্রদান  

[১.৬.১] বফিব্যাক 

িভা/কর্ মশািা 

অনুবষ্ঠি 
৪ িাবরখ 

শুিাোর চিাকাল 

 দয়ন্ট 

৩০.১০.২২ 

৩০.০১.২৩ 

৩০.০৪.২৩ 

িেযর্াত্রা - ৩০.১০.২২ ৩০.০১.২৩ ৩০.০৪.২৩    

অজমন      

২.  আশথ িক ব্যবস্থা না উন্নয়ন ........................................................................ ১৫ 

[২.১] ২০২২-২৩ অি মিেকরর ক্রময় 

পবরকল্পনা  (প্রককল্পর  অনুকর্াবদি 

িাবষ মক ক্রময় পবরকল্পনািহ)   

ওকয়িিাইকট প্রকাশ 

[২.১.১] ক্রময় 

পবরকল্পনা 

ওকয়িিাইকট প্রকাবশি 

২ িাবরখ র্হাব্যিস্থাপক, 

প্রকল্প 

৩১.০৭.২২ 

৩১.০৫.২৩ 

 

 

িেযর্াত্রা ৩১.০৭.২২ - - ৩১.০৫.২৩  
 

১০ টি 

প্রকদল্পর  

জন্য 
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কা মক্রমকর্র নার্ কর্ মিম্পাদন সূিক 

 

সূিককর 

র্ান 

একক 

 

িাস্তিায়কনর 

দাবয়্বরপ্রাি 

ব্যবক্ত/পদ 

২০২২-২৩ 

অি মিেকরর 

িেযর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগবি পবরিীেণ, ২০২২-২৩  র্ন্তব্য 

িেযর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ ক্ষকায়াট মার ২য় 

ক্ষকায়াট মার 

৩য় ক্ষকায়াট মার ৪ি ম ক্ষকায়াট মার ক্ষর্াট 

অজমন 

অবজমি 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

[২.২] অনুকর্াবদি িাবষ মক ক্রময় 

পবরকল্পনার  িা ি িাস্তিায়ন (প্রককল্পর  

ক্রময় পবরকল্পনািহ)    

[২.২.১] ক্রময় 

পবরকল্পনা িাস্তিাবয়ি 

২ % র্হাব্যিস্থাপক,  

প্রকল্প 

    ১০০ িেযর্াত্রা ১০ ৩০ ৫০ ১০০  
 

১০ টি 

প্রকদল্পর  

জন্য 
অজমন      

 

[২.৩] বাদজট 

িাস্তিায়ন  

[২.৩.১] বাদজট 

িাস্তিাবয়ি 

৩ % র্হাব্যিস্থাপক,  

প্রকল্প 

১০০ িেযর্াত্রা ১০ ৩০ ৫০ ১০০  
 

১০ টি 

প্রকদল্পর  

জন্য  

অজমন      

[২.৪] প্রকদল্পর PIC সিা আদয়াজন 

 

 

[২.৪.১] সিা 

আদয়াশজত 

 

৩ সাংখ্যা র্হাব্যিস্থাপক, 

প্রকল্প 

২৭ িেযর্াত্রা ৫ ১৩ ২০ ২৭  
 

১০ টি 

প্রকদল্পর  

জন্য 
অজিন      

[২.৫] প্রকল্প ির্াবি ক্ষশকষ প্রককল্পর 

িম্পদ ( ানিাহন, কবম্পউটার, 

আিিািপত্র ইিযাবদ) বিবি ক্ষর্ািাকিক 

হস্তান্তর করা 

[২.৫.১] প্রককল্পর 

িম্পদ বিবি ক্ষর্ািাকিক 

হস্তান্তবরি 

৫ তাশরন র্হাব্যিস্থাপক, 

প্রকল্প ও 

প্রকল্প পবরিািক 

(িংবিষ্ট প্রকল্প ) 

৩১-১২-২২   

৩০-০৬-২৩ 

িেযর্াত্রা - ৩১-১২-২২    - ৩০-০৬-২৩  
 

 ০৪ টি 

প্রকদল্পর  

জন্য 
অজিন      

 

৩. শুদ্ধািার িংবিষ্ট এিং দুনীবি প্রবিকরাকি িহায়ক অন্যান্য কা মক্রমর্…………… ১৮  

[৩.১] সরকাশর র্ানবাহদনর র্থার্থ 

ব্যবহার শনশিতকরণ 

[৩.১.১] সরকাশর 

র্ানবাহদনর র্থার্থ 

ব্যবহার শনশিতকৃত 

৩ % উ মহাব্যবস্থা ক, 

উপকরণ 

১০০ িেযর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০   
 

অজিন      

[৩.২] বিবিক বশল্পনগরীর বিবভন্ন 

কা মক্রমর্ বনকয় গণশুনাবনর আকয়াজন 

[৩.২.১] গণশুনাবন 

আকয়াবজি 

৫ িংখ্যা আহিায়ক, 

তনবিকিা কবর্টি 

২ িেযর্াত্রা - ১ - ১  
  

অজিন      

[৩.৩] ঋণ বিিরণ কা মক্রমর্ 

িদারবককরণ  

[৩.৩.১] বিিরণকৃি 

ঋণ িদারককৃি 

৫ িংখ্যা 

ও 

িাবরখ 

ব্যিস্থাপক, 

ঋণ প্রশািন বিভাগ 

৪ 

ও  

৩০.০৯.২২ 

৩১.১২.২২ 

৩১.০৩.২৩ 

৩০.০৬.২৩ 

িেযর্াত্রা ১ 

(৩০.০৯.২২) 

১ 

(৩১.১২.২২) 

১ 

(৩১.০৩.২৩) 

১ 

(৩০.০৬.২৩) 

 
  

অজিন      

[৩.৪] দুনীবি প্রবিকরাি বিষয়ক িভার  

আকয়াজন 

[৩.৪.১] দুনীবি 

প্রবিকরাি বিষয়ক িভা  

আকয়াবজি 

৫ িংখ্যা িবিি, বিবিক ২ িেযর্াত্রা - ১ - ১  
  

অজিন      
  

 



   34 

 

 

 

িংক াজনী ৬ : ই-গিন্যিান্স ও উদ্ভািন কর্ মপবরকল্পনা, ২০২২-২৩ 

ক্রমর্ কম িসম্পােন চক্ষত্র মান কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূেক 
একক 

কম িসম্পােন 

সূেদকর মান 

লক্ষযমাত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধারণ অশত উত্তম উত্তম েলশত মান 

েলশত মাদনর 

শনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

 

১ 

[১] ই-গভন্যমান্স ও 

উদ্ভািন িংক্রমান্ত 

কা মক্রমকর্র িাস্তিায়ন 

ক্ষজারদারকরণ 

৩০ 

 

[১.১] চসবা সহশজকরণ/ শডশজটাইদজশদনর 

মােদম উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন  

[১.১.১] চসবা সহশজকরণ/ 

শডশজটাইদজশদনর মােদম ন্যযনতম 

একটি উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবাশয়ত 

তাশরন ১০ ০৪/০৫/২০২৩ ১১/০৫/২০২৩ ১৮/০৫/২০২৩ ২৫/০৫/২০২৩ ৩১/০৫/২০২৩ 

[১.২] ইিঃপূকি ম িাস্তিাবয়ি উদ্ভািনী 

িারণা, িহবজকৃি ও বিবজটাইজকৃি 

ক্ষিিার িাটাকিজ প্রস্তুি করা এিং 

ক্ষিিািমূহ িালু রাখা  

[১.২.১] ইিঃপূকি ম িাস্তিাবয়ি উদ্ভািনী 

িারণা, িহবজকৃি ও বিবজটাইজকৃি 

ক্ষিিার িাটাকিজ প্রস্তুিকৃি 

তাশরন ২ ১৩/১০/২০২২ ২৭/১০/২০২২ ১০/১১/২০২২ - - 

[১.২.২] ইিঃপূকি ম িাস্তিাবয়ি উদ্ভািনী 

িারণা, িহবজকৃি ও বিবজটাইজকৃি 

ক্ষিিািমূহ িালুকৃি 

তাশরন ৭ ০৪/০৫/২০২৩ ১১/০৫/২০২৩ ১৮/০৫/২০২৩ ২৫/০৫/২০২৩ ৩১/০৫/২০২৩ 

[১.৩]  ই-নবির ব্যিহার বৃবদ্ধ [১.৩.১] ই-িাইদল ক্ষনাট বনষ্পবিকৃি % 
৪ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ 

[১.৪] ৪থ ি শশল্প শবপ্লদবর সম্ভাব্য েযাদলঞ্জ 

চমাকাদবলায় আইন/ শলশস/কম ি শরকল্পনা 

 প্রণয়ন এবাং শবষয়শিশত্তক কম িশালা 

আদয়াজন 

[১.৪.১] ৪থ ি শশল্প শবপ্লদবর সম্ভাব্য 

েযাদলঞ্জ চমাকাদবলায় আইন/ শলশস/ 

কম ি শরকল্পনা প্রণীত 

তাশরন 
৪ ৩১/১০/২০২২ ১৬/১১/২০২২ ৩০/১১/২০২২ ১৫/১২/২০২২ ২৯/১২/২০২২ 

[১.৪.২] ৪থ ি শশল্প শবপ্লদবর েযাদলঞ্জ 

চমাকাদবলায় শবষয়শিশত্তক কম িশালা 

আদয়াশজত 

িংখ্যা ৩ ২ - ১ - - 

২ 
[২] প্রাবিষ্ঠাবনক 

দেিা বৃবদ্ধ 
২০ 

[২.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগােকরণ 

[২.১.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগােকৃত 

(ত্রত্রমাশসক শিশত্তদত) সাংখ্যা ৬ ৪ ৩ - ২ - 

[২.২] ই-গিন্যিান্স ও উদ্ভাবন 

কম ি শরকল্পনা বাস্তবায়ন  

[২.২.১] কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিায়ন 

িংক্রমান্ত প্রবশেণ আকয়াবজি  সাংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ - - 

[২.২.২] ই-গিন্যিান্স কম ি শরকল্পনা 

বাস্তবায়দনর জন্য বরাদ্দকৃত অথ ি ব্যশয়ত % ৩ ৮০% ৭০% ৬০% ৫৫% ৫০% 
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ক্রমর্ কম িসম্পােন চক্ষত্র মান কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূেক 
একক 

কম িসম্পােন 

সূেদকর মান 

লক্ষযমাত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধারণ অশত উত্তম উত্তম েলশত মান 

েলশত মাদনর 

শনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

 

  
 

[২.২.৩] কম ি শরকল্পনার অধ িবাশষ িক স্ব-

মূল্যায়ন প্রশতদবেন মশন্ত্র শরষে শবিাদগ/ 

ঊর্ধ্িতন কর্তি দক্ষর শনকট চপ্রশরত 

তাশরন ৩ ১৫/০১/২০২৩ ২২/০১/২০২৩ ৩১/০১/২০২৩ ০৯/০২/২০২৩ ১৬/০২/২০২৩ 

[২.২.৪] আওতাধীন মাঠ  র্ িাদয়র 

কার্ িালয়সমূদহর অধ িবাশষ িক স্বমূল্যায়ন 

প্রশতদবেন  র্ িাদলােনা পূব িক প্রস্তুতকৃত 

প্রশতদবেন মশন্ত্র শরষে শবিাদগ/ ঊর্ধ্িতন 

কর্তি দক্ষর শনকট চপ্রশরত 

তাশরন ২ 
৩১/০১/২০২৩ ০৯/০২/২০২৩ ১৬/০২/২০২৩ ২৩/০২/২০২৩ ২৮/০২/২০২৩ 

[২.২.৫] চেদশ/শবদেদশ বাস্তবাশয়ত 

ন্যযনতম একটি উদ্ভািনী উদযাগ 

 শরেশ িনকৃত 

তাশরন ৩ ৩১/০৫/২০২৩ ৩০/০৬/২০২৩ - - - 
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িংক াজনী ৭ : অবভক াগ প্রবিকার ব্যিস্থা িংক্রমান্ত কর্ মপবরকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

 

কার্ িক্রদমর 

 চক্ষত্র 

 

মান 
কার্ িক্রম 

 

কম িসম্পােন 

সূেক 

একক 

 

কম িসম্পােন 

সূেদকর মান 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২০

-২১ 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২১-

২২* 

লক্ষযমাত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধারণ 
অশত 

উত্তম 
উত্তম  

েলশত 

মান 

েলশত 

মাদনর শনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাশতষ্ঠাশনক 

 

 

১৪ 

[১.১] অবভক াগ বনষ্পবি কর্ মকিমা 

(অবনক) ও আবপি কর্ মকিমার িথ্য 

ওকয়িিাইকট এিং বজআরএি 

িফটওয়যাকর (প্রক াজয ক্ষেকত্র) তত্রর্াবিক 

বভবিকি হািনাগাদকরণ 

[১.১.১]  অশনক ও 

আশ ল কম িকতিার 

তথ্য হালনাগােকৃত 

এবাং ওদয়বসাইদট 

আ দলাডকৃত 

 

িংখ্যা 

 

৪ - ৩ ৪ ৩ - - - 

[১.২] বনবদ মষ্ট ির্কয় অনিাইন/ 

অফিাইকন প্রাি অবভক াগ বনষ্পবি   

[১.২.১] অবভক াগ 

বনষ্পবিকৃি 
% ৭ - ৬০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - 

[১.৩] অবভক াগ বনষ্পবি িংক্রমান্ত র্াবিক 

প্রবিকিদন ঊর্ধ্মিন কর্তমপে িরাির 

ক্ষপ্ররণ 

[১.৩.১] প্রবিকিদন 

ক্ষপ্রবরি 

 

িংখ্যা 

 

৩ - ১০ ১২ ১১ ১০ ৯ - 

সক্ষমতা অজিন ১১ 

[২.১] কর্ মকিমা/কর্ মিারীকদর অবভক াগ 

প্রবিকার ব্যিস্থা এিং বজআরএি 

িফটওয়যার বিষয়ক প্রবশেণ আকয়াজন 

[২.১.১] প্রবশেণ 

আকয়াবজি িংখ্যা ৪ - ৩ ২ ১ - - - 

[২.২] বত্রমাশসক শিশত্তদত  শরবীক্ষণ 

এবাং বত্রমাশসক  শরবীক্ষণ প্রশতদবেন 

ঊর্ধ্িতন কর্তি দক্ষর শনকট চপ্ররণ 

[২.২.১] বত্রমাশসক 

প্রশতদবেন চপ্রশরত িংখ্যা ৩ - ৩ ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] অবভক াগ প্রবিকার ব্যিস্থাপনা 

বিষকয় ক্ষিককহাল্ডারগকণর ির্বিতকয় 

অিবহিকরণ িভা আকয়াজন 

[২.৩.১] িভা 

আকয়াবজি িংখ্যা ৪ - ১ ২ ১ - - - 
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িংক াজনী ৮: ক্ষিিা প্রদান প্রবিশ্রুবি িাস্তিায়ন কর্ মপবরকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

 

কার্ িক্রদমর 

চক্ষত্র 

 

মান 
কার্ িক্রম 

 

কম িসম্পােন 

সূেক 

একক 

 

কম িসম্পােন 

সূেদকর মান 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২০-২১ 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২১-২২ 

লক্ষযমাত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধারণ অশত উত্তম উত্তম 
েলশত 

মান 

েলশত মাদনর 

শনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাশতষ্ঠাশনক 

 

 

১৮ 

[১.১] তত্রর্াবিক বভবিকি ক্ষিিা প্রদান 

প্রবিশ্রুবি িংক্রমান্ত  শরবীক্ষণ কশমটি 

পুনগ িঠন 

[১.১.১] কশমটি 

পুনগ িঠিত 

িংখ্যা 

 

৩ 

 

- - ৪ ৩ ২ ১ - 

[১.২] তত্রর্াবিক বভবিকি ক্ষিিা প্রদান 

প্রবিশ্রুবি িংক্রমান্ত  শরবীক্ষণ কশমটির 

সিার শসিাতর, বাস্তবায়ন 

[১.২.১] শসিাতর, 

বাস্তবাশয়ত এবাং 

প্রশতদবেন চপ্রশরত 

% 
৪ 

- ৭৬.৪৭ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - 

[১.৩] ক্ষিিা প্রদান প্রবিশ্রুবি বিষকয় 

আওতাধীন মাঠ  র্ িাদয়র 

কার্ িালয়সমূদহর সমন্বদয় তত্রর্াবিক 

বভবিকি িভার আকয়াজন 

[১.৩.১] িভা 

আকয়াবজি 

িংখ্যা 

 

২ 

 

- - ৪ ৩ ২ ১ - 

[১.৪] তত্রর্াবিক বভবিকি ক্ষিিা প্রদান 

প্রবিশ্রুবি হািনাগাদকরণ (আওতাধীন 

মাঠ  র্ িাদয়র কার্ িালয়সহ) 

[১.৪.১] 

হািনাগাদকৃি 

িংখ্যা 

 

৯ 

 

- ৩ ৪ ৩ ২ ১ - 

সক্ষমতা অজিন  ৭ 

[২.১] ক্ষিিা প্রদান প্রবিশ্রুবি বিষয়ক 

কর্ মশািা/প্রবশেণ/কিবর্নার আকয়াজন  

[২.১.১]কর্ মশািা/ 

প্রবশেণ/কিবর্নার 

আকয়াবজি 

 

সাংখ্যা 

 

৩ 
- ৩ ২ ১ 

- - 
- 

[২.২]  চসবা প্রোন প্রবিশ্রুবি শবষদয় 

চস্টকদহাল্ডারগদণর সমন্বদয় 

অবশহতকরণ সিা আদয়াজন 

[২.২.১]  

অিবহিকরণ িভা 

আকয়াবজি  

সাংখ্যা 
৪ 

- ১ ২ ১ - - - 
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িংক াজনী ৯: িথ্য অবিকার বিষকয় িাবষ মক কর্ মপবরকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

কর্ মিম্পাদকনর 

ক্ষেত্র 
মান 

কার্ িক্রম 

 

কম িসম্পােন 

সূেক 

একক 

 

কম িসম্পােন 

সূেদকর মান 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২০-

২১ 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২১-২২ 

লক্ষযমাত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধারণ অশত উত্তম উত্তম 
েলশত 

মান 

েলশত 

মাদনর 

শনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাশতষ্ঠাশনক    ৬ 

[১.১] তথ্য অশধকার আইন অনুর্ায়ী 

শনধ িাশরত সমদয়র মদে তথ্য প্রাশপ্তর 

আদবেন শনষ্পশত্ত 

[১.১.১] শনধ িাশরত সমদয়র 

মদে তথ্য প্রাশপ্তর আদবেন 

শনষ্পশত্ত 

% ৬ - ১০০ ১০০ 

 

৯০ 

 

৮০ 

 

- 

 

- 

 

সক্ষমতা বৃবদ্ধ 
১৯ 

[১.২] স্বিঃপ্রকণাবদিভাকি 

প্রকাশক াগ্য িকি িথ্য হালনাগাে 

কদর ওকয়িিাইকট প্রকাশ 

[১.২.১] হািনাগাদকৃি 

তথ্য ওকয়িিাইকট 

প্রকাবশি 

তাশরন 

 
৪ - - 

৩১-১২-২০২২ ১৫-০১-২০২৩ ৩১-০১-২০২৩ - - 

৩০-০৬-২০২৩ - - - - 

[১.৩] িাবষ মক প্রবিকিদন প্রকাশ 

[১.৩.১] বনি মাবরি ির্কয়র 

র্কে িাবষ মক প্রবিকিদন 

প্রকাবশি 

িাবরখ ৩ - ১১-১১-২১ ১৫-১০-২০২২ ৩১-১০-২০২২ ৩০-১১-২০২২ - - 

[১.৪]  তথ্য অশধকার আইন, ২০০৯ 

এর ৫ ধারা অনুসাদর র্াবতীয় তদথ্যর 

কযাটালগ ও ইনদডক্স বতশর/ 

হালনাগােকরণ 

[১.৪.১]  তদথ্যর কযাটালগ 

ও ইনদডক্স প্রস্তুতকৃত/ 

হালনাগােকৃত 

তাশরন ৩ - ২৩-১২-২১ ৩১-১২-২০২২ ১৫-০১-২০২৩ ৩১-০১-২০২৩ - - 

[১.৫] তথ্য অশধকার আইন ও 

শবশধশবধান সম্পদকি জনসদেতনতা 

বৃশিকরণ 

[১.৫.১]  প্রিার কা মক্রমর্ 

িম্পন্ন 
সাংখ্যা ৪ - ১ ৩ ২ ১ - - 

[১.৬] িথ্য অবিকার আইন, ২০০৯ ও 

এর শবশধমালা, প্রশবধানমালা, 

স্বিঃপ্রকণাবদি িথ্য প্রকাশ 

বনকদ মবশকািহ িংবিষ্ট  বিষকয় 

কম িকতিা/কম িোরীদের প্রশশক্ষণ 

আদয়াজন 

[১.৬.১] প্রশশক্ষণ 

আদয়াশজত 
সাংখ্যা ৩ - ২ ৩ ২ ১ - - 

[১.৭] িথ্য অবিকার িংক্রমান্ত 

প্রকিযকটি তত্রর্াবিক অগ্রগবি 

প্রবিকিদন বনি মাবরি ির্কয় 

ওকয়িিাইকটর িথ্য অবিকার 

ক্ষিিািকে প্রকাশ  

[১.৭.১] তত্রর্াবিক 

অগ্রগবি প্রবিকিদন 

ওকয়িিাইকটর িথ্য 

অবিকার ক্ষিিািকে 

প্রকাবশি 

সাংখ্যা ২ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

 




