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পৃা-২ 



িবিসেকর কম রস্াদেনর সািব রক িচপ 
(Overview of the Performance of BSCIC) 

 
সা�িতক অজরন, চযােলল এবং ভিবব� পিরকিনা 

 
ক) সা�িতক বছরসমেূর (৩ বছর) �ধান অজরনসম  ূ
 

েদশ�াপী েবসরকাির খােত �� ও কুর িশেির িবকাশ ও উ�য়ন বাংলােদশ �� ও কুর িশি করেপােরশন 
(িবিসক) এর মল দািয়�। �ায়ী �ািতৃািনক কাঠােমার আওতায় এবং উ�য়নমলক �কি বা�বায়েনর মা�েম 
িবিসক িশিায়েনর ে�েপ গর�ুণ র ভিমকা রাখেছ। সরকােরর িবিনেয়াগবা�ব নীিতমালা এবং িবিভ� 
�েনাদনামলক কায র�ম �ূেণর �েল েবসরকাির উে�ােগ নতন নতন িশি গেচ উঠেছ এবং এেত অথ র্ নিতক 
�বি� বি� পাে�। নতন কম রসং�ান সি� ূে� এবং িজিডিপেত িশি খােতর অবদােনর ূার বি� পাে�। উচ খােত 
িবগত ৩ বছের েমাট ১৯৯৮৫ু �� িশি, ৩২৮৩৫ু কুর িশি �ািপত ূেয়েছ। এর �েল েমাট কম রসং�ান 
ূেয়েছ ১,৭০,৫৮৫ জন। �ব�াপনা ও দ�তা উ�য়েন েমাট ৩১,৫৬০ জনেক �িশ�ণ েদয়া ূেয়েছ। ২ু 
আরএিডিপভচ �কি বা�বায়ন ূেয়েছ। আেয়ািডনযচ লবণ �বূােরর ূার ১৪%  বি� েপেয়েছ। এছাচা সাভার 
চামচা িশিনগরীেত CETP �াপন ও  ঔষধ িশেির কাচামাল উ�পাদেনর জ� এিপআা িশিপাকর �াপন, যা �ায় 
েশষ পয রােয় বচ অজরন। 
 

 

খ) িবিসেকর সম�া ও চযােললসম  ূ
 

িশিনগরীসমেূর অবকাঠােমা েমরামেতর জ� অ�তল বােজট, িবিভ� পয রােয় েমাট ৬৭০ু পদ শ�।  িশিনগরী 
সমেূ �াস ও িবদয� সরবরােূ অ�তলতা। এছাচা মচবাজার অথ রনীিত ও েবসরকাির িশি �িতৃােনর উপর 
িবিসেকর সরাসির ত�াবধােনর সেযাগ না থাকা সািব রক কম রকােের বচ চযােলল।  
 
গ) িবিসেকর ভিবব� পিরকিনা 
িবিসক অযাা ১৯৫৭, িবিসক চাকির �িবধানমালা ১৯৮৯, আেয়ািডেনর অভাবজিনত েরাগ �িতেরাধ আান ১৯৮৯ 
সংেশাধন করা। চামচা িশি কারখানাগেলা পিরেবশবা�ব িশিনগরীেত �ানাড়র করা। ূ� ও Kviæ িশেির উ�য়েন 
কম রসিচ �ূণ, উপেজলা পয রােয় িশি সূায়ক েকক �াপন, ৪ু  আ�িলক কায রালেয়র সােথ নতন ৪ু িবভােগ 
আরও ৪ু আ�িলক কায রালয় �াপন এবং �িত িবভােগ ি�ুর আ�িলক �িশ�ণ েকক �াপন করার পিরকিনা 
রেয়েছ। তাছাচা মানবস্দ উ�য়েন নতন নতন উে�াচা সি� কের তােদরেক িবিভ� ে�েড �িশ�ণ িদেয় দ� 
মানবস্েদ পিরণত করা, আািসু েসল �াপন ও শ� পেদ েলাক িনেয়াগ করা এবং আরএিডিপর সবজ 
পাতাভচ ৮ু ও সবজ পাতা বিূভ রত ১১ু �কি বা�বায়েনর পিরকিনা রেয়েছ। 
 

িবিসেকর ২০১৭-১৮ অথ রবছেরর স�া� �ধান অজরনসমূ  ূ
 ১৩,৫০০ জন উে�াচােক িবিভ� ে�েড �িশ�ণ িদেয় দ� মানবস্দ ৈতির ; 
 েদেশর চািূদা েমাতােবক েবসরকাির খােত ১৫.০০ ল�  েমূ টন  �ড  লবণ উ�পাদন ; 
 ১০০০ েমূ টন মধ উ�পাদন; 
 ১ু িশিপাকর/িশিনগরী �াপন ; 
 সাভার চামচা িশিনগরীেত েস�াল এ�েয়� ি�টেম� �যা� (CETP) �াপন। 
   

 

পৃা-৩ 



 
 
 

উপ�মিনকা (Preamble) 
 
িবিসেকর �ািতৃািনক দ�তা বি�, ��তা ও জবাবিদিূ েজারদার করা, সশাসন সংূতকরণ এবং স্েদর 
যথাযথ �বূার িনি�তকরেণর মা�েম রপকি ২০২১ এর যথাযথ বা�বায়েনর লে�য- 
 

 
েচয়ার�ান, বাংলােদশ �� ও কুর িশি করেপােরশন 

 
 

এবং 
 
 
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় িশি ম�ীর �িতিনিধ িূেসেব িসিনয়র সিচব, িশি ম�ণালেয়র মে� 

২০১৭ সােলর জলাা মােসর ......তািরেখ এা বািষ রক কম রস্াদন নিচ �া�িরত ূল।  

 

এা নিচেত �া�রকারী উভয়প� িননিলিখত িবষয়সমেূ স ত ূেলন :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

পৃা-৪



েসকশন ১ 
 

বাংলােদশ �� ও কুর িশি করেপােরশ ন-এর রপকি ( Vision), অিভল�য (Mission), েকৗশলগত 
উে��সমূ  (Strategic Objectives) ও কায রাবিল (Functions) 

 
১.১ রপকি :  (Vision) : 
�� ও কুর িশি স � বাংলােদশ।   
 

১.২ অিভল�য (Mission):  
�িশ�ণ, পরামশ র, ঋণ �ব�াকরণ এবং অবকাঠােমাগত সূায়তা �দােনর মা�েম েবসরকাির খােত �� ও কুর 
িশেির উ�পাদন বি� ও কম রসং�ান সি�। 
 

১.৩ েকৗশলগত উে��সমূ (Strategic Objectives) : 

১.৩.১ িবিসেকর েকৗশলগত উে��সম  ূ
 

১. �� ও কুর িশেির রত িবকাশ ও উ�য়ন ; 
২. �� ও কুর িশি খােত উে�াচা ও দ� জনশিচ ৈতির ; 
৩. �� ও কুর িশিপ� িবপণেন সূায়তা ; 
৪. মধ উ�পাদন বি�েত �যিচ সূায়তা ;  
৫. িশি পে�র উ�পাদন েজারদারকরণ ও পিরেবশ সংর�ণ; 
৬. লবণ উ�পাদেনর মা�েম লবেণর বাজার মূ ি�িতশীলকরণ; 
৭. �� ও কুর িশি �াপেনর মা�েম কম রসং�ান সি�। 
 

১.৩.২ আবি�ক েকৗশলগত উে��সম  ূ
 

১. দ�তার সে� বািষ রক কম রস্াদন নিচ বা�বায়ন িনি�ত করা ; 
২. কায রপ�িত ও েসবার মােনা�য়ন ; 
৩. দ�তা ও ৈনিতকতার উ�য়ন ; 
৪. কম র পিরেবশ উ�য়ন ; 
৫. ত� অিধকার ও ��েণািদত ত� �কাশ বা�বায়ন েজারদার করা ; 
৬. আিথ রক �ব�াপনার উ�য়ন।  
 

১.৪ কায রাবিল (Functions) : 
 
 

১. �� ও কুর িশি �াপেন িবিনেয়াগুব র ও িবিনেয়ােগা�র পরামশ র �দান ; 
২. ঋণ �ব�াকরণ ও িবতরেণ সূায়তাকরণ; 
৩. �ায়ী অবকাঠােমা উ�য়েনর মা�েম পিরেবশবা�ব িশিপাকর ও িশিনগরী �াপন ; 
৪. িবিভ� ে�েড �িশ�েণর মা�েম দ� মানবস্দ উ�য়ন ; 
৫. েমলা, েসিমনার, কম রশালা ও ে�তা-িবে�তার সে লন আেয়াজন ; 
৬. বূ� িশেির  চরা য�পািত উ�পাদনকারী সাব-ক�াকুং াউিনট তািলকাভিচকরণ এবং বূ� িশেির সােথ  
    তািলকাভচ াউিনেটর সাব-ক�াকুং সংেযাগ �াপন ; 
৭. লবণ উ�পাদেন লবণ চািষেদর উ��করণ; 
৮. মধ উ�পাদেন েমৗ-চািষেদর সূায়তাকরণ। 

পৃা-৫ 



 
 

েসকশন ২ 
 

িবিসেকর িবিভ� কায র�েমর  চাড় �লা�ল/�ভাব (Outcome/Impact) 
 

 চাড় �লা�ল/�ভাব 
(Outcome/Impact) 

কম রস্াদন 
সচকসম  ূ

(Performance 
Indicator) 

একক 
(Unit) 

�কত ল�যমাপা 
২০১৭-১৮ 

�ে�পন িনধ রািরত ল�যমাপা অজরেনর ে�েপ 
েযৗথভােব দািয়��া� 

ম�ণালয়/িবভাগ/সং�াসমেূর নাম 

উপা�সপ 
(Source of Data) 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 
২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭* 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

িজিডিপেত িশি খােত   
অবদান বি� 

িজিডিপেত �� ও 
কুর িশেির 
অবদান বি�র ূার 

% ৩.৫৮ ৩.৭৫ ৩.৮০ ৩.৮৫ ৩.৮৫ িশি ম�ণালয় বাংলােদশ অথ র্ নিতক 
সমী�া ২০১৬ 

* সামিয়ক 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

পৃা-৬ 



েসকশন ৩ 
েকৗশলগত উে��, অ�ািধকার, কায র�ম, কম রস্াদন সচক এবং ল�যমাপাসম  ূ

 
েকৗশলগত উে�� 

(Strategic 
Objectives) 

েকৗশলগত 
উে��র মান 
(Weight of 
Strategic 
Objective) 

কায র�ম 
(Activities) 

কম রস্াদন সচক 
(Performance 

Indicators) 

একক 
(Unit) 

কম রস্াদন 
সচেকর মান 
(Weight 

of 
Performa

nce 
Indicator) 

�কত ল�যমাপা/িনণ রায়ক ২০১৭-১৮ 
(Target/Criteria Value for FY 2017-18) 

�ে�পন 
(Projection) 
২০১৮-১৯ 

�ে�পন 
(Projection) 
২০১৯-২০ অসাধারণ অিত 

উ�ম 
উ�ম চলিত 

মান 
চলিত 
মােনর 
িনেন 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭* 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

িবিসেকর েকৗশলগত উে��সম  ূ
 

[১] �� ও কুর 

িশেির রত িবকাশ 

ও উ�য়ন 

 
২৮ 

[১.১]  �েজা 

��াাল �ণয়ন  
[১.১.১] �ণয়নকত 

�েজা ��াাল  
সং�া ৩.০০ ৪২২ ৩৫০ ৪৩০ ৩৮৭ ৩৪৪ ৩০১ ২৫৮ ৪৫০ ৪৭০ 

[১.২] সাব-েসার 

�ািড �ণয়ন ও 

�কাশ 

[১.২.১] �ণয়নকত ও 

�কািশত সাব-েসার 

�ািড 

সং�া ৩.০০ ৪৩ ৩৫ ৪৫ ৪১ ৩৬ ৩২ ২৭ ৫০ ৫২ 

[১.৩] িবপণন 

সমী�া 
[১.৩.১] �ণয়নকত 

িবপণন সমী�া 
সং�া ৩.০০ ৪১১ ২৭৬ ৩৫০ ৩১৫ ২৮০ ২৪৫ ২১০ ৩৭০ ৩৯০ 

[১.৪] িশি াউিনট 

িনব�ন 
[১.৪.১] িনবি�ত 

িশি াউিনট 
সং�া ৪.০০ ১৯৬৭ ১৯১৭ ২০৫০ ১৮৪৫ ১৬৪০ ১৪৩৫ ১২৩০ ২১০০ ২১২০ 

[১.৫] িশিপাকর ও 

িশিনগরী �াপন 
[১.৫.১] �ািপত  

িশিপাকর ওিশিনগরী  
তািরখ ৩.০০ ১ ১ ১৫.০৬.১৮ ১৮.০৬.১৮ ২০.০৬.১৮ ২৫.০৬.১৮ ৩০.০৬.১৮  - - 

[১.৬] নকশা নমনা 
উ�য়ন  

[১.৬.১] উ�য়নকত 
নকশা নমনা 

সং�া ৩.০০ ৪৩৪ ৩৬০ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ৫৫০ ৫৭০ 

[১.৭] নকশা নমনা 

িবতরণ 
[১.৭.১] িবতরণকত 

নকশা নমনা 
সং�া ৩.০০ ১৯৭৫ ১৭৯১ ২০৫০ ১৮৪৫ ১৬৪০ ১৪৩৫ ১২৩০ ২১০০ ২১০০ 

[১.৮] কািরগির 
ত� সং�ূ 

[১.৮.১] সংগূীত  
কািরগির ত� 

সং�া ২.০০ ৫১ ৫০ ৬০ ৫৪ ৪৮ ৪২ ৩৬ ৬৫ ৬৫ 

[১.৯] কািরগির 

ত� িবতরণ 
[১.৯.১] িবতরণকত 

কািরগির ত� 
সং�া ২.০০ ৮৬৩ ৮২০ ৯৫০ ৮৫৫ ৭৬০ ৬৬৫ ৫৭০ ১০০০ ১০০০ 

[১.১০] সাব-
ক�াকুং াউিনট 

তািলকাভিচকরণ 

[১.১০.১] তািলকা 
ভচ সাব-ক�াকুং 

াউিনট 

সং�া ২.০০ ৪৯ ২৯ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮ ৩২ ৩৩ 

* মাচ র ১৭ পয রড় অ�গিত।  
পৃা-৭ 



 
েকৗশলগত উে�� 

(Strategic 
Objectives) 

েকৗশলগত 
উে��র মান 
(Weight of 
Strategic 
Objective) 

কায র�ম 
(Activities) 

কম রস্াদন সচক 
(Performance 

Indicators) 

একক 
(Unit) 

কম রস্াদন 
সচেকর মান 
(Weight 

of 
Performa

nce 
Indicator) 

�কত ল�যমাপা/িনণ রায়ক ২০১৭-১৮ 
(Target/Criteria Value for FY 2017-18) 

�ে�পন 
(Projection) 
২০১৮-১৯ 

�ে�পন 
(Projection) 
২০১৯-২০ অসাধারণ অিত 

উ�ম 
উ�ম চলিত মান চলিত 

মােনর 
িনেন 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

িবিসেকর েকৗশলগত উে��সম  ূ
[২] �� ও কুর 
িশি খােত উে�াচা 

ও দ� জনশিচ 

ৈতির 

২০ [২.১] িশি উে�াচা 

িচি�তকরণ  
[২.১.১] িচি�ত িশি 

উে�াচা  
সং�া ৭.০০ ১২০০০ ১১২৯৪ ১২৫০০ ১১২৫০ ১০০০০ ৮৭৫০ ৭৫০০ ১৩০০০ ১৩২০০ 

[২.২] উে�াচা 

ৈতরীেত িবিসক-এ  

�িশ�ণ  

[২.২.১] িবিসেক 

�িশি�ত উে�াচা  
সং�া ৬.০০ ৮০০০ ৭৫৮৫ ৮৫০০ ৭৬৫০ ৬৮০০ ৫৯৫০ ৫১০০ ৯০০০ ৯২০০ 

[২.৩] দ� �ম 

শিচ ৈতরীেত 

িবিসক-এ �িশ�ণ  

[২.৩.১] িবিসক-এ  

�িশি�ত �িমক  
সং�া ৫.০০ ৫০০০ ৪১৯৫ ৫৫০০ ৪৯৫০ ৪৪০০ ৩৮৫০ ৩৩০০ ৬০০০ ৬২০০ 

[২.৪] সাব-

ক�াকুং সংেযাগ 
�াপন 

[২.৪.১] সংেযাগ 

�ািপত সাব-
ক�াকুং িশি 

সং�া ২.০০ ৬০ ৪৯ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫৫ ৫৫ 

[৩] �� ও কুর 

িশি পে�র িবপণেন 

সূায়তা 

 

৮ [৩.১] িশি েমলার 

আেয়াজন, 

অংশ�ূণ ও ে�তা 
িবে�তা সে লন 

[৩.১.১] আেয়ািজত 

ও অংশ�ূণকত িশি 

েমলা ও ে�তা 
িবে�তা সে লন 

সং�া ৮.০০ ২৪ ৮৩ * ২৮ ২৫ ২২ ২০ ১৭ ৩০ ৩২ 

[৪] মধ উ�পাদন 

বি�েত �যিচ 

সূায়তা 

৮ [৪.১] িবিসেকর 

িনজ� উে�ােগ ও 

�াােভট েমৗ-

চািষেদর উ��-

করেণর মা�েম 

মধর উ�পাদন ও 

পি� বি� 
 

[৪.১.১] উ�পািদত 

মধর পিরমাণ 
েমূটন  ৮.০০ ৫০০ 

 
৭৮৯ ১০০০ ৯৯০ 

 
 

৮৮০ ৭৭০ ৬৬০ ১২০০ ১২৫০ 

* ৬৪ েজলা�াপী উ�য়ন েমলা অনিৃত ূওয়ায় �িমক নং ৩.১.১ এ সং�া ৮৩ েদখােনা ূেয়েছ।  
পৃা-৮ 



 
 
 

েকৗশলগত উে�� 
(Strategic 

Objectives) 

েকৗশলগত 
উে��র মান 
(Weight of 
Strategic 
Objective) 

কায র�ম 
(Activities) 

কম রস্াদন সচক 
(Performance 

Indicators) 

একক 
(Unit) 

কম রস্াদন 
সচেকর মান 
(Weight 

of 
Performa

nce 
Indicator) 

�কত ল�যমাপা/িনণ রায়ক ২০১৭-১৮ 
(Target/Criteria Value for FY 2017-18) 

�ে�পন 
(Projection) 
২০১৮-১৯ 

�ে�পন 
(Projection) 
২০১৯-২০ অসাধারণ অিত 

উ�ম 
উ�ম চলিত মান চলিত 

মােনর 
িনেন 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

িবিসেকর েকৗশলগত উে��সম  ূ
[৫]  িশি পে�র 

উ�পাদন 
েজারদারকরণ ও 

পিরেবশ সংর�ণ 

 

৬ [৫.১] েভাজয লবেণ 

আেয়ািডন 
স �করণ 
 

[৫.১.১] আেয়ািডন 

স � লবেণর 
পিরমাণ 

ূাজার  

েমূটন 
৪.০০ ৯০০ ৩৭৪ ৯০০ ৮১০ ৭২০ ৬৩০ ৫৪০ ১০০০ ১০৫০ 

[৫.২] সাভাের 

পিরেবশ স � 

চামচা িশিনগরীেত  

CETP  �াপন 

 

[৫.২.১] CETP 
�াপন 

তািরখ ২.০০  ৯৭% ুতর 

কাজ স্� 

ূেয়েছ। 

১৫-৬-১৮ ১৮-৬-১৮ ২০-৬-

১৮ 
২৫-৬- 

১৮ 
৩০-৬-১৮ - - 

[৬.] লবণ 

উ�পাদেনর মা�েম 

লবেণর বাজার মূ 

ি�িতশীলকরণ 

৬ [৬.১] কষক পয রােয় 

লবণ উ�পাদন 

(�িশ�ণ �দান ও 

�যিচ ূ�াড়র) 
 

[৬.১.১] উ�পািদত 

লবেণর পিরমাণ 
ল� 

েমূটন 
৬.০০ ১৫.০০ ৮.৮৫ ১৬.০০ ১৪.০০ ১৩.০০ ১২.০০ ১১.০০ ১৬.০০ ১৭.০০ 

[৭] �� ও কুর 

িশি �াপেনর 

মা�েম কম রসং�ান 

সি� 

 

৪ [৭.১] কম রসং�ান 

সি� 

[৭.১.১] কম রসং�ান সং�া ৪.০০ ৪০০০০ ৩৯৮৯২ ৪২০০০ ৩৮০০০ ৩৬০০০ ৩৪০০০ ৩২০০০ ৪৩০০০ ৪৪০০০ 

 
 
 

পৃা-৯ 



 

 
 
 

আিম, েচয়ার�ান, বাংলােদশ �� ও কুর িশি করেপােরশন (িবিসক) এর �িতিনিধ িূেসেব গণ�জাত�ী 
বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় িশিম�ীর �িতিনিধ িশি সিচব এর িনকট অ�ীকার করিছ েয, এা নিচেত বিণ রত 
�লা�ল অজরেন সেচ� থাকব।  
 
আিম, িসিনয়র সিচব, িশি ম�ণালয়, গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় িশি ম�ীর �িতিনিধ িূেসেব 
িবিসক েচয়ার�ান এর সােথ অ�ীকার করিছ েয, এা নিচেত বিণ রত �লা�ল অজরেন বাংলােদশ �� ও কুর 
িশি করেপােরশন (িবিসক) েক সব রাাক সূেযািগতা �দান করব।  
 
 
�া�িরত: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

পৃা-১০ 



 

 
সংেযাজনী-১ 

 
শ�সংে�প  (Acronyms) 

 
BSCIC -  Bangladesh Small & Cottage Industries Corporation 

CETP  - Central Effluent Treatment Plant 

TBD  - To Be Developed  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
পৃা-১১ 



 

সংেযাজনী-২ : কম রস্াদন সচকসমূ, বা�বায়নকারী ম�ণালয়/িবভাগ/সং�া এবং পিরমাপ প�িত-এর িববরণ 
 
�িমক  
ন�র 

কায র�ম কম রস্াদন সচকসম  ূ িববরণ বা�বায়নকারী 
দ�র/সং�া 

পিরমাপ প�িত এবং 
উপা� সপ 

সাধারণ মড়� 

১ [১.১]  িশি েমলার আেয়াজন 
ও অংশ�ূণ  

[১.১.১]  আেয়ািজত ও 
অংশ�ূণকত িশি 
েমলার 

েদেশ উ�পািদত পে�র �চার ও �সােরর লে�য 
িবিসক কতরক িশি েমলার আেয়াজন করা ূয় এবং 
অ� েকান কতরপ� কতরক আেয়ািজত েমলায় 
অংশ�ূণ করা ূয়। 
 

িবিসক িবিসক ও িশি ম�ণালেয়র 
বািষ রক �িতেবদন 

 

২ [১.২]  িশি পাকর ও 
িশিনগরী �াপন 

[১.২.১] �ািপত িশি 
পাকর ও িশিনগরী  

 েব-সরকারী উে�ােগ িশি �িতৃার সিবধােথ র 
িবিসক কতরক িশি পাকর ও িশি নগরী �াপন করা 
ূয়। 
 

িবিসক িবিসক ও িশি ম�ণালেয়র 
বািষ রক �িতেবদন 

 

৩ [১.৩]  উে�াচা ৈতিরেত 
িবিসক-এ �িশ�ণ 

[১.৩.১] িবিসক-এ 
�িশি�ত উে�াচা 

েদেশ �িশি�ত িশি উে�াচা সজন ও  দ� 
�ব�াপক ৈতিরর লে�য িশি ম�ণালেয়র অধীন 
িবিসেক �িশ�েণর �ব�া �ূণ করা ূেয় থােক।  
 

িবিসক িবিসক ও িশি ম�ণালেয়র 
বািষ রক �িতেবদন 

 

৪ [১.৪]  দ� �ম শিচ 
ৈতিরেত িবিসক-এ �িশ�ণ 

[১.৪.১] িবিসক-এ 
�িশি�ত �িমক 

েদেশ িশি কারখানাসমেূ উ�পাদনশীলতা বি�র 
লে�য দ� �ম শিচ ৈতিরর জ� িশি ম�ণালেয়র 
অধীন িবিসেক �িমকেদর িবেশষ কের নারী 
�িমকগণেক �িশ�ণ �দান কের থােক।  
 

িবিসক িবিসক ও িশি ম�ণালেয়র 
বািষ রক �িতেবদন 

 

৫ [১.৫]   েভাজয লবেণ 
আেয়ািডন স �করণ 

[১.৫.১]  আেয়ািডন 
স � লবণ বি� 

জন�া�য র�ায় বাজাের শতভাগ আেয়ািডন স � 
লবেণর �া�তা িনি�ত করার লে�য আেয়ািডন  
স � লবণ উ�পাদেনর �ব�া �ূণ করা ূয়। 
 

িবিসক িবিসক ও িশি ম�ণালেয়র 
বািষ রক �িতেবদন 

 

৬ [১.৬]  সাভাের পিরেবশ 
স ত চামচা িশি নীিতেত 
CETP �াপন  

[১.৬.১]  CETP  এর 
ুতরকাজ স্� ূওয়া 

সাভাের িনম রাণাধীন পিরেবশস ত চামচা িশি 
নগরীেত িনধ রািরত সমেয়র মে� CETP  এর 
�াপেনর ুতর কাজ স্�  করা ূেব। 
 

িবিসক িবিসক ও িশি ম�ণালেয়র 
বািষ রক �িতেবদনগ 

 

৭ [১.৭]  লবণ উ�পাদেনর জ� 
কষক পয রােয়স �িশ�ণ 
�দান, �যিচ ূ�াড়র 

[১.৭.১]  কষক পয রােয় 
লবণ উ�পাদেনর 
পিরমাণ  

 েদেশ লবেণর চািূদা েমটােনার লে�য কষক 
পয রােয় সেব রা্ পিরমাণ লবণ উ�পাদন িনি�ত 
করার জ� কষকেদরেক �িশ�ণ �দান করা ূয়। 

িবিসক িবিসক ও িশি  
ম�ণালেয়র বািষ রক 

�িতেবদন 

 

 
পৃা-১২



 

 
 
 

সংেযাজনী-৩: অ� ম�ণালয়/িবভােগর.........................িনকট সিনিদ র� কম রস্াদন চািূদাসম ূ
 

�িতৃােনর নাম সংি�� কায র�ম কম রস্াদন সচক উচ �িতৃােনর িনকট 
চািূদা/�তযাশা 

চািূদা/�তযাশার 
েযৗিচকতা 

�তযাশা ুরণ না ূেল  
স�া� �ভাব 

      

      

      

      

      

      

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

পৃা-১৩ 

 



 

দ�র/সং�ার আবি�ক েকৗশলগত উে��সম  ূ
(েমাট মান-২০) 

 

কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 
েকৗশলগত উে�� 

(Strategic 
Objectives) 
েজারদার করা 

েকৗশলগত 
উে��র মান 
(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কায র�ম 
(Activities) 

কম রস্াদন সচক 
(Performance Indicator) 

একক 
(Unit) 

কম রস্াদন 
সচেকর মান 
(Weight 

of PI) 

ল�যমাপার মান-২০১৭-২০১৮ 
(Target Value - 2017-18) 

অসাধারণ 
(Excellent) 

অিত উ�ম 
(Very 
Good) 

উ�ম 
(Good) 

চলিত মান 
(Fair) 

চলিত মােনর 
িনেন 

(Poor) 
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

 

 
দ�তার সে� 

বািষ রক কম রস্াদন 
নিচ বা�বায়ন 

 

 

 

 

৪ 

২০১৭-১৮ অথ রবছেরর খসচা বািষ রক কম রস্াদন 
নিচ দািখল 

িনধ রািরত সময়সীমার মে� খসচা নিচ 
ম�ণালয়/িবভােগ দািখলকত 

তািরখ ০.৫ ১৯ এি�ল ২৩ এি�ল ২৫ এি�ল ২৬ এি�ল ২৭ এি�ল 

মাঠপয রােয়র কায রালয়সমেূর সে� ২০১৭-১৮ 
অথ রবছেরর বািষ রক কম রস্াদন নিচ �া�র 

িনধ রািরত সময়সীমার মে� নিচ �া�িরত তািরখ ১ ১৫ জন ১৮ জন ১৯ জন ২০ জন ২১ জন 

২০১৬-১৭ অথ রবছেরর বািষ রক কম রস্াদন নিচর 
মূায়ন �িতেবদন দািখল 

িনধ রািরত তািরেখ মূায়ন �িতেবদন 
দািখলকত 

তািরখ ১ ১৬ জলাা ১৮ জলাা ১৯ জলাা ২০ জলাা ২৩ জলাা 

২০১৭-১৮ অথ রবছেরর বািষ রক কম রস্াদন নিচর 
বা�বায়ন পিরবী�ণ 

ৈপমািসক �িতেবদন দািখলকত সং�া ০.৫ ৪ ৩ - - - 

২০১৭-১৮ অথ রবছেরর বািষ রক কম রস্াদন নিচর 
অধ রবািষ রক মূায়ন �িতেবদন দািখল 

িনধ রািরত তািরেখ অধ রবািষ রক মূায়ন 
�িতেবদন দািখলকত 

তািরখ ১ ১৪ জানয়াির ১৬ জানয়াির ১৮ জানয়াির ২১ জানয়াির ২২ জানয়াির 

 
 
 

কায রপ�িত ও 
েসবার মােনা�য়ন 

 
 

 
৯ 

া-�াািলং প�িত বা�বায়ন া-�াােল নিথ িন�ি�কত % ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ 
াউিনেকাড �বূার িনি�ত করা াউিনেকাড �বূার িনি�তকত % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

িপআরএল শরর ২ মাস  ুেব র সংি�� কম রচারীর 
িপআরএল ও ছু নগদায়ন যগপ� জাির 

িনি�তকরণ 

িপআরএল ও ছু নগদায়ন যগপ� জািরকত % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

িসুেজনন চাট রার অনযায়ী েসবা �দান �কািশত িসুেজনন চাট রার অনযায়ী েসবা 
�দানকত 

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

অিভেযাগ �িতকার �ব�া বা�বায়ন িন�ি�কত অিভেযাগ % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ 
েসবার মান স্েকর েসবা�ূীতােদর মতামত 

পিরবী�েণর �ব�া চাল করা 
েসবার মান স্েকর েসবা�ূীতােদর মতামত 

পিরবী�েণর �ব�া চালকত 
% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ 

দ�র/সং�ার কমপে� দাু অনলাান েসবা চাল 
করা 

কমপে� ২ু অনলাান েসবা চালকত তািরখ ১ ৩১ িডেস�র ৩১ জানয়াির ২৮ ে��য়াির - - 

দ�র/সং�ার কমপে� ৩ু েসবা �ি�য়া 
সূজীকত 

কমপে� ৩ু েসবা�ি�য়া সূজীকত তািরখ ১ ৩১ িডেস�র ৩১ জানয়াির ২৮ ে��য়াির ১৫ মাচ র - 

দ�র/সং�া ও অধীন� কায রালয়সমেূর উ াবনী 
উে�াগ ও Small Improvement Project 

(SIP) বা�বায়ন 

উ াবনী উে�াগ ও SIP সমেূর ডাটােবজ 
��তকত 

তািরখ ১ ৪ জানয়াির ১১ জানয়াির ১৮ জানয়াির ২৫ জানয়াির ৩১ জানয়াির 

উ াবনী উে�াগ ও SIP েরি�েকেটড সং�া ১ ২৫ ২০ ১৫ ১০ - 

পৃা-১৪ 

পিরিশ�-খ 



 

 
কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 

েকৗশলগত উে�� 
(Strategic 

Objectives) 

েজারদার করা 

েকৗশলগত 

উে��র মান 
(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কায র�ম 
(Activities) 

কম রস্াদন সচক 

(Performance Indicator) 
একক 

(Unit) 
কম রস্াদন 
সচেকর মান 
(Weight 

of PI) 

ল�যমাপার মান-২০১৭-২০১৮ 
(Target Value - 2017-18) 

অসাধারণ 
(Excellent) 

অিত উ�ম 
(Very 

Good) 

উ�ম 
(Good) 

চলিত মান 
(Fair) 

চলিত মােনর 

িনেন 
(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
আিথ রক �ব�াপনার 

উ�য়ন 

৩ অিডট আপি� িন�ি� অিডট আপি� িন�ি�কত তািরখ ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

�াবর/অ�াবর স্ি�র ূালনাগাদ তািলকা ��ত 

করা 

�াবর স্ি�র ূালনাগাদ তািলকা তািরখ ১ ১ ে��য়াির ১৫ ে��য়াির ২৮ ে��য়াির ২৮ মাচ র ১৫ এি�ল 

অ�াবর স্ি�র ূালনাগাদ তািলকা তািরখ .৫ ১ ে��য়াির ১৫ ে��য়াির ২৮ ে��য়াির ২৮ মাচ র ১৫ এি�ল 

দ�র/সং�ার কূাণ কম রকতরা িনেয়াগ করা কূাণ কম রকতরা িনেয়াগকত ও ওেয়ব সাােট 

�কািশত 

তািরখ .৫ ১৫ অোাবর ২৯ অোাবর ১৫ নেভ�র ৩০ নেভ�র ১৪ িডেস�র 

 

দ�তা ও 

ৈনিতকতার উ�য়ন 

 

২ 

সরকাির কম রস্াদন �ব�াপনা সং�াড় 

�িশ�ণসূ িবিভ� িবষেয় কম রকতরা/কম রচািরেদর 

জ� �িশ�ণ আেয়াজন 

�িশ�েণর সময় * জনঘ�া ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

 

জাতীয় শ�াচার েকৗশল বা�বায়ন 
২০১৭-১৮ অথ রবছেরর শ�াচার বা�বায়ন 

কম রপিরকিনা এবং বা�বায়ন পিরবী�ণ 

কাঠােমা �ণীত ও দািখলকত 

তািরখ .৫ ১৩ জলাা ৩১ জলাা - - - 

িনধ রািরত সময়সীমার মে� ৈপমািসক 

পিরবী�ণ �িতেবদন দািখলকত 

সং�া .৫ ৪ ৩ - - - 

 ত� অিধকার ও 
��েণািদত ত� 

�কাশ বা�বায়ন 

 

২ 

ত� বাতায়ন ূালনাগাদকরণ  ত� বাতায়ন ূালনাগাদকত % .৫ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ 

��েণািদত ত� �কাশ ��েণািদত ত� �কািশত % .৫ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ 

বািষ রক �িতেবদন �ণয়ন ও �কাশ বািষ রক �িতেবদন ওেয়বসাােট �কািশত তািরখ ১ ১৫ অোাবর ২৯ অোাবর ১৫ নেভ�র ৩০ নেভ�র ১৪ িডেস�র 

 
 

প�ৃা-১৫ 


