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২০২০-২০২১ অর্ থবছরেে বার্ষ থক কর্ থসম্পাদন চুর্ি (এর্িএ) এে ১র্ ত্রৈর্ার্সক (জুলাই ২০২০-সসরেম্বে ২০২০) অগ্রগর্ি প্রর্িরবদন 
 

ক ৌশলগত উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ক ৌশলগত 

উদ্দেশ্যর মান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective) 

 ার্ যক্রম 

(Activitie

s) 

 ম যসম্পাদন সূচ  

(Performance 

Indicators) 

গণনা পদ্ধতত 

(Calcula

tion 

method) 

এ   

(Unit) 

 ম যসম্পাদন 

সূচদ্দ র মান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicator) 

প্রকৃি অর্থন লক্ষ্যমাত্রা/তনণ যায়  ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

১র্ ত্রৈর্ার্সক 

অর্থন 

(জুলাই –

সসরেম্বে 

২০২০ ির্ থন্ত) 

র্ন্তব্য 

অসাধারণ অতত উত্তম উত্তম চলতত 

মান 

চলতত 

মাদ্দনর 

তনদ্দে 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

[১] পতরদ্দেশোন্ধে 

মাঝাতর, ক্ষুদ্র ও 

কুটির তশদ্দের দ্রুত 

তে াশ ও উন্নয়ন 

এেং  

তশেপ্লদ্দের শতভাগ 

ব্যেহার তনতিত রণ 

 

২৫ [১.১] ৪টি 

তশেনগরী 

স্থাপন 

[১.১.১] মাদারীপুর 

তেতস  তশেনগরী 

স্থাপদ্দন সম্পাতদত কভৌত 

 ার্ যক্রদ্দমর হার 

ক্রমপুতিভূত হার ০.৫  ৬২% ১০০ ৯০ ৮৫ ৭৫ ৬৫ ৬৪% ক্রমপুতিভূত 

আকারে 

ক্রমপুতিত 

অর্থন ও 

অর্থরনে হাে 

সদখারনা 

হরেরছ। 

[১.১.২] মাদারীপুর 

তেতস  তশেনগরী 

স্থাপদ্দন সম্পাতদত 

আতথ য   ার্ যক্রদ্দমর হার 

ক্রমপুতিভূত হার ০.৫   ১০০ ৯০ ৮৫ ৭৫ ৬৫ ৬৫% ঐ 

[১.১.৩] তেতস  

প্লাতি  তশেনগরী, 

মুতিগি স্থাপদ্দন 

সম্পাতদত কভৌত 

 ার্ যক্রদ্দমর হার 

ক্রমপুতিভূত হার ০.৫  ১২% ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১২% ঐ 

[১.১.৪] তেতস  প্লাতি  

তশেনগরী, মুতিগি 

স্থাপদ্দন সম্পাতদত 

আতথ য   ার্ যক্রদ্দমর হার 

ক্রমপুতিভূত হার ০.৫   ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১৩% ঐ 
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ক ৌশলগত উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ক ৌশলগত 

উদ্দেশ্যর মান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective) 

 ার্ যক্রম 

(Activitie

s) 

 ম যসম্পাদন সূচ  

(Performance 

Indicators) 

গণনা পদ্ধতত 

(Calcula

tion 

method) 

এ   

(Unit) 

 ম যসম্পাদন 

সূচদ্দ র মান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicator) 

প্রকৃি অর্থন লক্ষ্যমাত্রা/তনণ যায়  ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

১র্ ত্রৈর্ার্সক 

অর্থন 

(জুলাই –

সসরেম্বে 

২০২০ ির্ থন্ত) 

র্ন্তব্য 

অসাধারণ অতত উত্তম উত্তম চলতত 

মান 

চলতত 

মাদ্দনর 

তনদ্দে 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

   [১.১.৫] তেতস  মুদ্রণ 

তশেনগরী, মুতিগি 

স্থাপদ্দন সম্পাতদত কভৌত 

 ার্ যক্রদ্দমর হার 

ক্রমপুতিভূত হার ০.৫  ২৭% ৭৫ ৬৫ ৫৫ ৪৫ ৪০ ৫৮% ক্রমপুতিভূত 

আকারে 

ক্রমপুতিত 

অর্থন ও 

অর্থরনে হাে 

সদখারনা 

হরেরছ। 

[১.১.৬] তেতস  মুদ্রণ 

তশেনগরী, মুতিগি 

স্থাপদ্দন সম্পাতদত 

আতথ য   ার্ যক্রদ্দমর হার 

ক্রমপুতিভূত হার ০.৫   ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৫৭% ঐ 

[১.১.৭] তেতস  

বেদ্যযতত  পণ্য উৎপাদন 

ও হাল া প্রদ্দ ৌশল 

তশেনগরী, গজাতরয়া, 

মুতিগি স্থাপদ্দন 

সম্পাতদত কভৌত 

 ার্ যক্রদ্দমর হার 

ক্রমপুতিভূত হার ০.৫  ৭৯% ১০০ ৯৭ ৯৫ ৯৩ ৯০ ৭৯% ঐ 

[১.১.৮] তেতস  

বেদ্যযতত  পণ্য উৎপাদন 

ও হাল া প্রদ্দ ৌশল 

তশেনগরী, গজাতরয়া, 

মুতিগি স্থাপদ্দন 

সম্পাতদত আতথ য  

 ার্ যক্রদ্দমর হার 

ক্রমপুতিভূত হার ০.৫   ১০০ ৯৭ ৯৫ ৯৩ ৯০ ৮১% ঐ 
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ক ৌশলগত উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ক ৌশলগত 

উদ্দেশ্যর মান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective) 

 ার্ যক্রম 

(Activitie

s) 

 ম যসম্পাদন সূচ  

(Performance 

Indicators) 

গণনা পদ্ধতত 

(Calcula

tion 

method) 

এ   

(Unit) 

 ম যসম্পাদন 

সূচদ্দ র মান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicator) 

প্রকৃি অর্থন লক্ষ্যমাত্রা/তনণ যায়  ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

১র্ ত্রৈর্ার্সক 

অর্থন 

(জুলাই –

সসরেম্বে 

২০২০ ির্ থন্ত) 

র্ন্তব্য 

অসাধারণ অতত উত্তম উত্তম চলতত 

মান 

চলতত 

মাদ্দনর 

তনদ্দে 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

  [১.২] ২টি 

তশে পা য 

স্থাপন 

[১.২.১] তেতস  

ক তম যাল ইন্ডাতিয়াল 

পা য , মুতিগি স্থাপদ্দন 

সম্পাতদত কভৌত 

 ার্ যক্রদ্দমর হার 

 

ক্রমপুতিভূত হার ০.৫  ৩২% ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৩২% ক্রমপুতিভূত 

আকারে 

ক্রমপুতিত 

অর্থন ও 

অর্থরনে হাে 

সদখারনা 

হরেরছ। 

[১.২.২] তেতস  

ক তম যাল ইন্ডাতিয়াল 

পা য , মুতিগি স্থাপদ্দন 

সম্পাতদত আতথ য  

 ার্ যক্রদ্দমর হার 

 

ক্রমপুতিভূত হার ০.৫   ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৩% ঐ 

[১.২.৩] তসরাজগি 

তশেপা য  স্থাপদ্দন 

সম্পাতদত কভৌত 

 ার্ যক্রদ্দমর হার 

 

ক্রমপুতিভূত হার ০.৫  ৫০% ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬৫ ৫০% ঐ 

[১.২.৪] তসরাজগি 

তশেপা য  স্থাপদ্দন 

সম্পাতদত আতথ য   

 ার্ যক্রদ্দমর হার 

 

ক্রমপুতিভূত হার ০.৫   ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৩৪.৩% ঐ 

 

 

 



4 

 

 

 

ক ৌশলগত উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ক ৌশলগত 

উদ্দেশ্যর মান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective) 

 ার্ যক্রম 

(Activitie

s) 

 ম যসম্পাদন সূচ  

(Performance 

Indicators) 

গণনা পদ্ধতত 

(Calcula

tion 

method) 

এ   

(Unit) 

 ম যসম্পাদন 

সূচদ্দ র মান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicator) 

প্রকৃি অর্থন লক্ষ্যমাত্রা/তনণ যায়  ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

১র্ ত্রৈর্ার্সক 

অর্থন 

(জুলাই –

সসরেম্বে 

২০২০ ির্ থন্ত) 

র্ন্তব্য 

অসাধারণ অতত উত্তম উত্তম চলতত 

মান 

চলতত 

মাদ্দনর 

তনদ্দে 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

  [১.৩] চামড়া 

তশেনগরীসমূ

কহর খসড়া 

তিতপতপ 

প্রণয়ন 

[১.৩.১] তেতস  কলদার 

ইন্ডাতিয়াল পা য, ঢা া 

শীর্ য  প্র দ্দের প্রণীত 

তিতপতপ  

 

তাতরখ তাতরখ ০.৫   ০১-০৪-

২০২১ 

১৫-০৪-

২০২১ 

১৫-০৫-

২০২১ 

১৫-০৬-

২০২১ 

২০-০৬-

২০২১ 

০৫-০৭-

২০২০ 

র্ির্ির্ি র্িল্প 

র্ন্ত্রণালরে 

সপ্রেণ কো 

হরেরছ। 

[১.৩.২] তেতস  কলদার 

এন্ড ইতিতনয়াতরং 

ইন্ডাতিয়াল পা য, 

তমরসরাই, চট্টগ্রাম 

শীর্ য  প্র দ্দের প্রণীত 

তিতপতপ 

তাতরখ তাতরখ ০.৫   ৩০-০৩-

২০২১ 

৩০-০৪-

২০২১ 

৩০-০৫-

২০২১ 

১৫-০৬-

২০২১ 

২০-০৬-

২০২১ 

- র্ির্ির্ি 

প্রণেরনে কার্ 

চলর্ান 

[১.৩.৩] তেতস  কলদার 

এন্ড ইতিতনয়াতরং 

ইন্ডাতিয়াল পা য,  

রাজশাহী শীর্ য  

প্র দ্দের প্রণীত তিতপতপ 

তাতরখ তাতরখ ০.৫   ০১-০৫-

২০২১ 

১৫-০৫-

২০২১ 

৩০-০৫-

২০২১ 

১৫-০৬-

২০২১ 

২০-০৬-

২০২১ 

২৭-০৭-

২০২০ 

র্ির্ির্ি র্িল্প 

র্ন্ত্রণালরে 

সপ্রেণ কো 

হরেরছ। 

[১.৪] চামড়া 

তশেনগরীর 

জন্য গঠিত  

ক াম্পাতনর 

 ার্ যক্রম 

কজারদার রণ 

[১.৪.১] গঠিত 

ক াম্পাতন  র্তয  

পালনকৃত 

তদারত /পতরদশ যন 

সমতি সংখ্যা ০.৫   ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৩০-০৯-২০২০ 

িার্েরখ 

ির্েদি থন কো 

হরেরছ। 

[১.৪.২] পতরদশ যনকৃত 

প্রততদ্দেদদ্দনর সুপাতরশ 

োস্তোয়ন 

গড় হার ০.৫   ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ৫০%  
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ক ৌশলগত উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ক ৌশলগত 

উদ্দেশ্যর মান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective) 

 ার্ যক্রম 

(Activities) 

 ম যসম্পাদন সূচ  

(Performance 

Indicators) 

গণনা পদ্ধতত 

(Calcula

tion 

method) 

এ   

(Unit) 

 ম যসম্পাদন 

সূচদ্দ র মান 

(Weight of 

Performa

nce 

Indicator) 

প্রকৃি অর্থন লক্ষ্যমাত্রা/তনণ যায়  ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

১র্ ত্রৈর্ার্সক 

অর্থন 

(জুলাই –

সসরেম্বে 

২০২০ ির্ থন্ত) 

র্ন্তব্য 

অসাধারণ অতত উত্তম উত্তম চলতত 

মান 

চলতত 

মাদ্দনর 

তনদ্দে 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

  [১.৫]  প্রদ্দজক্ট 

প্রফাইল প্রণয়ন 

[১.৫.১] প্রণীত  

প্রদ্দজক্ট প্রফাইল 

সমতি সংখ্যা ১.০০ ৪৮৪ ৪৫৩ ৪৫৫ ৪৩৫ ৪২০ ৪১০ ৪০০ ১৩৬  

[১.৬] সাে-

কসক্টর িাতি 

প্রণয়ন ও প্র াশ 

[১.৬.১] প্রণয়নকৃত ও 

প্র াতশত সাে-কসক্টর 

িাতি 

সমতি সংখ্যা ১.০০ ৪৬ ৩৪ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ৫  

[১.৭] তেপণন 

সমীক্ষ্া 

[১.৭.১] প্রণয়নকৃত 

তেপণন সমীক্ষ্া 

সমতি সংখ্যা ২.০০ ৩৮২ ৩৯০ ৪০০ ৩৮০ ৩৬০ ৩৩০ ৩০০ ৯৮  

[১.৮] পদ্দণ্যর 

ন শা নমুনা  

উন্নয়ন 

[১.৮.১] উন্নয়নকৃত 

পদ্দণ্যর ন শা নমুনা 

সমতি সংখ্যা ২.০০ ৪৪৪ ৩৯৩ ৪২০ ৪০০ ৩৮০ ৩৭০ ৩৫০ ১০৭  

[১.৯] পদ্দণ্যর 

ন শা নমুনা 

তেতরণ 

[১.৯.১] তেতরণকৃত 

পদ্দণ্যর ন শা নমুনা 

সমতি সংখ্যা ২.০০ ২২৯৫ ২১৬৭ ২১৮০ ২১০০ ২০৫০ ২০০০ ১৯৫০ ৯৬৭  

[১.১০]  

 াতরগতর তথ্য 

সংগ্রহ 

[১.১০.১] সংগৃহীত  

 াতরগতর তথ্য 

সমতি সংখ্যা ১.০০ ৫২ ৪৮ ৫২ ৫০ ৪৫ ৪৪ ৪২ ১২  

[১.১১]  াতরগতর 

তথ্য তেতরণ 

[১.১১.১] তেতরণকৃত 

 াতরগতর তথ্য 

সমতি সংখ্যা ১.০০ ১০২২ ১০১০ ১০১৫ ১০০০ ৯৫০ ৯০০ ৮০০ ২৭১  

[১.১২] রুগ্ন/েন্ধ 

তশে ইউতনে 

চালু রণ 

[১.১২.১] চালুকৃত তশে 

ইউতনে 

গড় হার ০.৫   ২৫ ২৩ ২০ ১৮ ১৫ ৫.২২% বন্ধ/রুগ্ন র্িল্প 

ইউর্নট ৪৯৮টি 

চালুকৃি র্িল্প 

ইউর্নট ২৬টি 
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ক ৌশলগত উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ক ৌশলগত 

উদ্দেশ্যর মান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective) 

 ার্ যক্রম 

(Activities) 

 ম যসম্পাদন সূচ  

(Performance 

Indicators) 

গণনা পদ্ধতত 

(Calcula

tion 

method) 

এ   

(Unit) 

 ম যসম্পাদন 

সূচদ্দ র মান 

(Weight of 

Performa

nce 

Indicator) 

প্রকৃি অর্থন লক্ষ্যমাত্রা/তনণ যায়  ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

১র্ 

ত্রৈর্ার্সক 

অর্থন 

(জুলাই -

সসরেম্বে 

২০২০ 

ির্ থন্ত) 

র্ন্তব্য 

অসাধারণ অতত উত্তম উত্তম চলতত 

মান 

চলতত 

মাদ্দনর 

তনদ্দে 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

  [১.১৩] 

তশেনগরীর 

অব্যেহৃত প্লে 

েরাে রণ 

[১.১৩.১] প্লে 

েরাে রদ্দণর লদ্দক্ষ্য 

অনুতিত এলএতস 

 তমটির সভা 

সমতি সংখ্যা ১.০০   ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ২৩  

[১.১৩.২] েরােকৃত 

প্লে 

গড় হার ০.৫  ৪২ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ১৯.০৭% অব্যবহৃি প্লট= ৩৬৭ 

বোদ্দকৃি প্লট ৭০ 

 

[১.১৪] তশে 

ইউতনে তনেন্ধন 

[১.১৪.১] তনেতন্ধত 

তশে ইউতনে 

সমতি সংখ্যা ২ ২১০৪ ২২৪৭ ২২৫০ ২১৫০ ২০৫০ ২০০০ ১৯৫০ ৭৬৩  

[১.১৫] তেদ্যমান 

মামলা 

তনষ্পতত্ত রণ 

[১.১৫.১] তনষ্পতত্তকৃত 

মামলা 

গড় হার ০.৫   ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৭.৮৫% র্বদ্যর্ান র্ার্লাে 

সংখ্যা ২৪২টি 

তনষ্পতত্তকৃত মামলা 

১৯টি 

[১.১৬]ওয়ান িপ 

সাতভ যস চালু রণ 

[১.১৬.১] ওয়ান িপ 

সাতভ যস চালুকৃত 

তাতরখ তাতরখ ০.৫   ০১-০৫-

২০২১ 

১৫-০৫-

২০২১ 

০১-০৬-

২০২১ 

১০-০৬-

২০২১ 

২০-০৬-

২০২১ 

- র্বর্সক ওোন স্টি 

বাস্তবােন কর্র্টিে 

সদস্যর্ন্ডলী গি ৮ 

সসরেম্বে ২০২০ িার্েরখ  

সকাল ১০.০০ ঘটিকাে 

বাংলারদি অর্ থননর্িক 

অঞ্চল কর্তথিক্ষ (রবর্া) 

এে অর্িস এবং দুপুে 

২.৩০ ঘটিকাে র্বর্রনস 

অরটারর্িন র্লর্র্রটি এে 

অর্িস ির্েদি থন করেন। 

কার্ থক্রর্ চলর্ান। 

[১.১৭] সাে-

 ন্ট্রা টিং 

ইউতনে 

তাতল াভুতি রণ 

[১.১৭.১] তাতল া 

ভুি সাে- ন্ট্রা টিং 

ইউতনে 

সমতি সংখ্যা ১ ৩২ ৩৬ ৩৭ ৩৫ ৩৩ ৩০ ২৮ ১৪  

[১.১৮] এসএমই 

নীততমালা 

োস্তোয়দ্দনর 

ব্যেস্থা গ্রহণ 

[১.১৮.১] নীততমালা 

োস্তোতয়ত 

গড় হার ০.৫   ২৫ ২৩ ২০ ১৮ ১৫ ৮%  
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ক ৌশলগত উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ক ৌশলগত 

উদ্দেশ্যর মান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective) 

 ার্ যক্রম 

(Activities) 

 ম যসম্পাদন সূচ  

(Performance 

Indicators) 

গণনা পদ্ধতত 

(Calcula

tion 

method) 

এ   

(Unit) 

 ম যসম্পাদন 

সূচদ্দ র মান 

(Weight of 

Performa

nce 

Indicator) 

প্রকৃি অর্থন লক্ষ্যমাত্রা/তনণ যায়  ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

১র্ 

ত্রৈর্ার্সক 

অর্থন 

(জুলাই -

সসরেম্বে 

২০২০ 

ির্ থন্ত) 

র্ন্তব্য 

অসাধারণ অতত উত্তম উত্তম চলতত 

মান 

চলতত 

মাদ্দনর 

তনদ্দে 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

[২] মাঝাতর, ক্ষুদ্র ও 

কুটির তশে খাদ্দত 

উদ্দদ্যািা ও দক্ষ্ 

জনশতি বততরর 

মাধ্যদ্দম  ম যসংস্থান 

সৃতি  

  

২০ [২.১] উদ্দদ্যািা 

বততরদ্দত তেতস -

এ  প্রতশক্ষ্ণ  

[২.১.১] তেতসদ্দ  

প্রতশতক্ষ্ত উদ্দদ্যািা  

সমতি সংখ্যা ৩ ৮৬০২ ৬৯৭৬ ৮৭০০ ৮৪০০ ৮০০০ ৭৫০০ ৭০০০ ৭৯৫  

[২.২] দক্ষ্ 

শ্রমশতি বততরদ্দত 

তেতস -এ 

প্রতশক্ষ্ণ 

 

[২.২.১] তেতস -এ 

প্রতশতক্ষ্ত শ্রতম  

সমতি সংখ্যা ২ ৬৫৭১ ৫৫১৫ ৫৬৫০ ৫৫০০ ৫৩০০ ৫১০০ ৫০০০ ৮৬৪  

[২.৩] আধুতন  

প্রযুতি প্রদ্দয়াদ্দগর 

মাধ্যদ্দম লেণ 

চার্ীদ্দদর প্রতশক্ষ্ণ 

 

[২.৩.১] প্রতশতক্ষ্ত 

লেণ চার্ী 

সমতি সংখ্যা ৩  ৫০০ ৫৬০ ৫৩০ ৫০০ ৪৮০ ৪০০ ০ লবণ সর্ৌসুরর্ে পূরব থই 

প্রর্িক্ষণ কার্ থক্রর্ শুরু 

হরব। 

[২.৪] আধুতন  

প্রযুতি প্রদ্দয়াদ্দগর 

মাধ্যদ্দম কমৌ 

চার্ীদ্দদর প্রতশক্ষ্ণ 

 

[২.৪.১] প্রতশতক্ষ্ত কমৌ 

চার্ী 

সমতি সংখ্যা ৩   ৩০০ ২৮০ ২৫০ ২২০ ২০০ ০  

[২.৫] ঋণ তেতরণ 

(তেতসদ্দ র তনজস্ব 

তহতেদ্দলর মাধ্যদ্দম) 

[২.৫.১] তেতরণকৃত 

ঋণ 

সমতি ক াটি 

ো ায় 

২  ৯.১০ ১২.২০ ১১.৮০ ১১.৫০ ১১.০০ ১০.৫০ ২.০৩৪৫  
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ক ৌশলগত উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ক ৌশলগত 

উদ্দেশ্যর মান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective) 

 ার্ যক্রম 

(Activities) 

 ম যসম্পাদন সূচ  

(Performance 

Indicators) 

গণনা পদ্ধতত 

(Calcula

tion 

method) 

এ   

(Unit) 

 ম যসম্পাদন 

সূচদ্দ র মান 

(Weight of 

Performa

nce 

Indicator) 

প্রকৃি অর্থন লক্ষ্যমাত্রা/তনণ যায়  ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

১র্ 

ত্রৈর্ার্সক 

অর্থন 

(জুলাই -

সসরেম্বে 

২০২০ 

ির্ থন্ত) 

র্ন্তব্য 

অসাধারণ অতত উত্তম উত্তম চলতত 

মান 

চলতত 

মাদ্দনর 

তনদ্দে 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

  [২.৬] সাে-

 ন্ট্রা টিং 

সংদ্দর্াগ স্থাপন 
 

[২.৬.১] সংদ্দর্াগ 

স্থাতপত সাে-

 ন্ট্রা টিং 

সমতি সংখ্যা ২  ৬৩ ৬৫ ৬৩ ৫৮ ৫৫ ৫০ ১২  

[২.৭] নারীদ্দদর 

 ম যসংস্থান সৃতি 
 

[২.৭.১]  ম যসংস্থান 

সৃতির হার 

গড় হার ১   ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ৪.০২% সর্াট সৃষ্ট 

কর্ থসংস্থারনে 

লক্ষযর্াৈা ৫১৫০০ র্ন 

নােীরদে কর্ থসংস্থান 

২০৬৯ র্ন 

[২.৮] ক্ষুদ্র ও 

কুটির তশে 

স্থাপদ্দনর মাধ্যদ্দম 

 ম যসংস্থাদ্দনর 

সুদ্দর্াগ সৃতি 
 

[২.৮.১] কমাে সৃি 

 ম যসংস্থান 

সমতি সংখ্যা ৪ ৫৯,০৬৪ ৫১,১৪৭ ৫১,৫০০ ৫০,৮০০ ৫০,৩০০ ৫০,১০০ ৪৯,০০০ ১৬৮৬৩  

[৩] মাঝাতর, ক্ষুদ্র ও 

কুটির তশেপণ্য 

তেপণদ্দন সহায়তা 

১২ [৩.১] তশে 

কমলায় অংশগ্রহণ 
 

 

[৩.১.১] অংশগ্রহণ 

কৃত তশে কমলা  

সমতি সংখ্যা ৩ ২৮ ১০ ৬৪ ৫৪ ৪৪ ৩৪ ২৪ ১  

[৩.২] তশে 

কমলার আদ্দয়াজন  
 

[৩.২.১] আদ্দয়াতজত 

তশে কমলা  

সমতি সংখ্যা ৫  ১৪ ১৪ ১২ ১১ ১০ ৮ ০ করোনা ভাইোস (রকার্ভি-

১৯) এে প্রাদুভ থারবে কােরণ 

সর্লা সংক্রান্ত সকান কার্ থক্রর্ 

অনুর্িি হে র্ন। 

[৩.৩] মুতজেেদ্দর্ য 

চামড়াজাত পণ্য 

প্রদশ যনীর লদ্দক্ষ্য 

কমলার আদ্দয়াজন 
 

[৩.৩.১] আদ্দয়াতজত 

চামড়া কমলা 

সমতি সংখ্যা ১   ৩ ২ ১ - - ০  

- ঐ - 

[৩.৪] কক্রতা 

তেদ্দক্রতা সদ্দেলন 

 

[৩.৪.১] কক্রতা 

তেদ্দক্রতা সদ্দেলন 

সমতি সংখ্যা ৩ ৪ ৪ ৪ ৩ ২ ১ - ০  

- ঐ - 
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ক ৌশলগত উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ক ৌশলগত 

উদ্দেশ্যর মান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective) 

 ার্ যক্রম 

(Activities) 

 ম যসম্পাদন সূচ  

(Performance 

Indicators) 

গণনা পদ্ধতত 

(Calcula

tion 

method) 

এ   

(Unit) 

 ম যসম্পাদন 

সূচদ্দ র মান 

(Weight of 

Performa

nce 

Indicator) 

প্রকৃি অর্থন লক্ষ্যমাত্রা/তনণ যায়  ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

১র্ 

ত্রৈর্ার্সক 

অর্থন 

(জুলাই -

সসরেম্বে 

২০২০ 

ির্ থন্ত) 

র্ন্তব্য 

অসাধারণ অতত উত্তম উত্তম চলতত 

মান 

চলতত 

মাদ্দনর 

তনদ্দে 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

[৪] প্রাততিাতন  

সক্ষ্মতা বৃতদ্ধ 

৯ [৪.১]  োংলাদ্দদশ 

ক্ষুদ্র ও কুটির তশে 

 রদ্দপাদ্দরশন 

আইন, ২০১৯ 

অনুদ্দমাদন 

[৪.১.১] প্রস্তুতকৃত 

আইন তশে মন্ত্রণালয় 

হদ্দত সংতিি তেভাগ/ 

মন্ত্রণালদ্দয় কপ্রতরত 

তাতরখ তাতরখ ০.৫   ০১-০৬-

২০২১ 

০৫-০৬-

২০২১ 

১০-০৬-

২০২১ 

১৫-০৬-

২০২১ 

২০-০৬-

২০২১ 

_ বাংলারদি ক্ষুদ্র ও কুটিে 

র্িল্প কেরিারেিন আইন, 

২ ০১৯ এে সােসংরক্ষি 

অনুরর্াদরনে  র্ন্য 

র্র্ন্ত্রির্েষদ র্বভারগ 

উিস্থািন কো হরব।  

[৪.২] কদদ্দশ 

 ম য তযা/ 

 ম যচারীদ্দদর 

প্রতশক্ষ্ণ 

[৪.২.১] কদদ্দশ 

প্রতশতক্ষ্ত জনেল 

সমতি সংখ্যা ২   ২০৭ ২০০ ১৯৫ ১৯০ ১৮৫ ৫৫৭র্ন  

[৪.৩] পদ্দদান্নততর 

মাধ্যদ্দম 

পূরণদ্দর্াগ্য 

শূন্যপদ্দদ 

পদ্দদান্নতত 

[৪.৩.১] প্রদত্ত 

পদ্দদান্নতত 

গড় হার ০.৫   ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ০  

[৪.৪] তিটিসহ 

অন্যান্য প্রতশক্ষ্ণ 

প্রততিাদ্দনর উন্নয়ন 

[৪.৪.১]  ১৫ তলা 

তেতশি তিটি ভেদ্দনর 

তিতপতপ প্রণীত 

তাতরখ তাতরখ ০.৫   ৩০-০৪-

২০২১ 

১০-০৫-

২০২১ 

১৫-০৫-

২০২১ 

৩০-০৫-

২০২১ 

২০-০৬-

২০২১ 

১৩/০৭/২০২

০ 

র্ির্ির্ি র্িল্প র্ন্ত্রণালরে 

সপ্রেণ কো হরেরছ। 

[৪.৪.২] চট্টগ্রাম, 

রাজশাহী ও খুলনা 

তেভাদ্দগ তিটি 

স্থাপদ্দনর তিতপতপ 

প্রণীত 

তাতরখ তাতরখ ০.৫   ৩০-০৪-

২০২১ 

১৫-০৫-

২০২১ 

৩০-০৫-

২০২১ 

১৫-০৬-

২০২১ 

২০-০৬-

২০২১ 

- র্ির্ির্ি প্রণেরনে কার্ 

চলর্ান 
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ক ৌশলগত উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ক ৌশলগত 

উদ্দেশ্যর মান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective) 

 ার্ যক্রম 

(Activities) 

 ম যসম্পাদন সূচ  

(Performance 

Indicators) 

গণনা পদ্ধতত 

(Calcula

tion 

method) 

এ   

(Unit) 

 ম যসম্পাদন 

সূচদ্দ র মান 

(Weight of 

Performa

nce 

Indicator) 

প্রকৃি অর্থন লক্ষ্যমাত্রা/তনণ যায়  ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

১র্ 

ত্রৈর্ার্সক 

অর্থন 

(জুলাই -

সসরেম্বে 

২০২০ 

ির্ থন্ত) 

র্ন্তব্য 

অসাধারণ অতত উত্তম উত্তম চলতত 

মান 

চলতত 

মাদ্দনর 

তনদ্দে 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

  [৪.৫] কদদ্দশর 

নেগঠিত 

তেভাগসমূদ্দহ 

তেতসদ্দ র 

আঞ্চতল  

 ার্ যালয় স্থাপন 

[৪.৫.১] েতরশাল, 

ময়মনতসংহ, তসদ্দলে 

ও রংপুদ্দর তেতসদ্দ র 

আঞ্চতল   ার্ যালয় 

স্থাপদ্দনর তিতপতপ 

প্রণীত 
 

তাতরখ তাতরখ ০.৫   ০১-০৫-

২০২১ 

১৫-০৫-

২০২১ 

৩০-০৫-

২০২১ 

১৫-০৬-

২০২১ 

২০-০৬-

২০২১ 

- র্ির্ির্ি প্রণেরনে কার্ 

চলর্ান 

[৪.৬] স ল 

 ম য তযার 

আইএতপ প্রণয়ন  
 

[৪.৬.১] স ল 

 ম য তযার আইএতপ 

প্রণয়ন সম্পন্ন রণ 

তাতরখ তাতরখ ৩   ০১-০৫-

২০২১ 

১৫-০৫-

২০২১ 

৩০-০৫-

২০২১ 

১৫-০৬-

২০২১ 

২০-০৬-

২০২১ 

১৫-১০-

২০২০ 

সকল কর্ থকিথাে 

আইএর্ি প্রণেন  

সম্পন্ন হরেরছ। 

[৪.৭] শূন্য পদ্দদ 

শতভাগ তনদ্দয়াগ 

প্রদান 

[৪.৭.১] তনদ্দয়াগ 

প্রদাদ্দনর জন্য তেজ্ঞতি 

জাতরকৃত 
 

তাতরখ তাতরখ ০.৫   ০১-১০-

২০২০ 

১৫-১০-

২০২০ 

৩০-১০-

২০২০ 

১৫-১১-

২০২০ 

৩০-১১-

২০২০ - 

 

[৪.৭.২] তনদ্দয়াগ 

প্রদানকৃত 

গড় হার ০.৫  ৬৬ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৩.১৮% র্নরোগ সর্াগ্য শূন্যিদ 

৫০৩ র্ন  

র্নরোগকৃি ১৬ র্ন 

[৪.৮] ই-তজতপ’র 

মাধ্যদ্দম ক্রয়  ার্ য 

সম্পাদন 

[৪.৮.১] ই-তজতপ’র 

মাধ্যদ্দম সম্পাতদত 

ক্রয়  ার্ য 

সমতি সংখ্যা ০.৫   ৮০ ৭৭ ৭৫ ৭২ ৭০ ৮ ২০২০-২০২১ 

অর্ থবছরেে োর্স্ব 

খারিে বারর্ট িাওো 

সগরছ। দেিৈ আহবান 

কো প্রর্ক্রোধীন আরছ। 

২২-০৭-২০২০ িার্েরখ 

প্রাপ্ত সংরিার্ধি 

বারর্ট বোরদ্দ প্রাপ্ত 

২০টি কারর্ে র্রে ১২ 

টি কারর্ে দেিৈ 

আহবান ও লটার্ে 

সর্িন্ন হরেরছ। 

অবর্িষ্ট কার্গুরলা 

প্রর্ক্রোধীন আরছ। 
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ক ৌশলগত উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ক ৌশলগত 

উদ্দেশ্যর মান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective) 

 ার্ যক্রম 

(Activities) 

 ম যসম্পাদন সূচ  

(Performance 

Indicators) 

গণনা পদ্ধতত 

(Calcula

tion 

method) 

এ   

(Unit) 

 ম যসম্পাদন 

সূচদ্দ র মান 

(Weight of 

Performa

nce 

Indicator) 

প্রকৃি অর্থন লক্ষ্যমাত্রা/তনণ যায়  ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

১র্ 

ত্রৈর্ার্সক 

অর্থন 

(জুলাই -

সসরেম্বে 

২০২০ 

ির্ থন্ত) 

র্ন্তব্য 

অসাধারণ অতত উত্তম উত্তম চলতত 

মান 

চলতত 

মাদ্দনর 

তনদ্দে 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

[৫] আধুতন  

প্রযুতির সহায়তার 

মাধ্যদ্দম স্বাস্থযসেত 

ও পুতি সমৃদ্ধ 

খাদ্যপণ্য উৎপাদন 

তনতিত রণ 

৯ 

[৫.১] কৃর্  

পর্ যাদ্দয় লেণ 

উৎপাদদ্দন 

প্রযুতিগত 

সহায়তা 

[৫.১.১] উৎপাতদত 

লেদ্দণর পতরমাণ 

সমতি লক্ষ্  

কমতি  

েন 

৪ ১৮.২৪ ১৫.৭০ ১৫.৭৫ ১৫.৫০ ১৪.৫০ ১৩.৫০ ১২.০০ ০ লবণ উৎিাদরনে 

সর্ৌসুর্ আগার্ী নরভম্বে 

হরি শুরু হরব। 

[৫.২] কভাজয 

লেদ্দণ আদ্দয়াতিন 

তমশ্রণ 

তনতিত রণ 

[৫.২.১] আদ্দয়াতিন 

তমতশ্রত লেদ্দণর 

পতরমাণ 

সমতি লক্ষ্  

কমতি  

েন 

২ ৬.৩৫ ৮.০৬ ৯.০০ ৮.৫০ ৮.০০ ৭.৫০ ৭.০০ ১.৪৬  

[৫.৩] লেদ্দণ 

আদ্দয়াতিনযুি 

 রণ সম্পত যত 

 ার্ যক্রম 

তদারত  রণ 

[৫.৩.১] পতরদতশ যত 

আদ্দয়াতিনযুি লেণ 

 ারখানা/তমল 

সমতি সংখ্যা ০.৫   ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৩৫  

[৫.৪] আধুতন  

প্রযুতির 

সহায়তার মাধ্যদ্দম 

মধু উৎপাদন 

 

[৫.৪.১] উৎপাতদত 

মধুর পতরমাণ 

সমতি কমতি  

েন 

২.৫ ১২৬৮.৯৬  ১৩০০ ১২৫০ ১২০০ ১১৫০ ১১০০ ০.৮  

 



12 

 

দির/সংস্থার আেতশ্য  ক ৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ ২০২০-২১  (রসরেম্বে ২০২০) 

 

 লাম-১  লাম-২  লাম-৩  লাম-৪  লাম-৫  লাম-৬  লাম-৭  লাম-৮ 

ক ৌশলগত 

উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ক ৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর 

মান 

(Weight of 

Strategic 
Objectives) 

 ার্ যক্রম 

(Activities) 

 ম যসম্পাদন সুচ  

(Performance 

Indicator) 

 

এ   

(Unit) 

 ম যসম্পাদন 

সূচদ্দ র 

মান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

লক্ষ্যমাত্রার মান ২০২০-২১ ১র্ ত্রৈর্ার্সক 

অর্থন 

(জুলাই –

সসরেম্বে ২০২০ 

ির্ থন্ত) 

র্ন্তব্য 

অসাধারণ 

(Excellent) 

অতত 

উত্তম 

(Very 

Good) 

উত্তম 

(Good) 

চলতত মান 

(Fair) 

চলতত 

মাদ্দনর  

তনদ্দে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১] দািতর  

 ম য াদ্দন্ড 

স্বচ্ছতা বৃতদ্ধ 

ও জোেতদতহ 

তনতিত রণ 

১০ 

[১.১] োতর্ য   ম যসম্পাদন 

চুতি (এতপএ) োস্তোয়ন। 

[১.১.১] এতপএ’র স ল 

বত্রমাতস  প্রততদ্দেদন 

ওদ্দয়েসাইদ্দে প্র াতশত 

সংখ্যা ২ ৪ - - - - ১  

[১.১.২] এতপএ টিদ্দমর 

মাতস  সভা অনুতিত 
সংখ্যা ১ ১২ ১১ - - - ৩  

[১.২] শুদ্ধাচার/ উত্তম চচ যার 

তের্দ্দয় অংশীজনদ্দদর সদ্দে 

মততেতনময় 

[১.২.১] মততেতনময় সভা 

অনুতিত 
সংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - - ০ 

 

[১.৩] অতভদ্দর্াগ প্রতত ার 

ব্যেস্থা তের্দ্দয় কসোগ্রহীতা / 

অংশীজনদ্দদর অেতহত রণ 

[১.৩.১] অেতহত রণ 

সভা আদ্দয়াতজত 
সংখ্যা ১ ৪ ৩ ২ - - ০  

[১.৪] কসো প্রদান প্রততশ্রুতত 

তের্দ্দয়  কসোগ্রহীতাদ্দদর 

অেতহত রণ  

[১.৪.১] অেতহত রণ 

সভা আদ্দয়াতজত   
সংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - - ০  

[১.৫] তথ্য োতায়ন 

হালনাগাদ সংক্রান্ত 

বত্রমাতস  প্রততদ্দেদন 

উর্ধ্যতন  র্তযপদ্দক্ষ্র তন ে 

কপ্ররণ 

[১.৫.১]  বত্রমাতস  

প্রততদ্দেদন কপ্রতরত 
সংখ্যা ২ ৪ ৩ - - - ১ 

িথ্যবািােন হালনাগাদ কেরণে 

র্ন্য গি ১৯/০৮/২০২০ িার্েরখ 

সপ্রেণ কো হরেরছ। িথ্যবািােন 

পুনোে হালনাগাকেরণে র্নর্র্ত্ত 

০৮-০৯-২০২০িার্েরখ িথ্য 

সংগ্রহ কোে র্ন্য িৈ সপ্রেণ 

কো হরেরছ। 

 



13 

 

 

 লাম-১  লাম-২  লাম-৩  লাম-৪  লাম-৫  লাম-৬  লাম-৭  লাম-৮ 

ক ৌশলগত 

উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ক ৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর 

মান 

(Weight of 

Strategic 
Objectives) 

 ার্ যক্রম 

(Activities) 

 ম যসম্পাদন সুচ  

(Performance 

Indicator) 

 

এ   

(Unit) 

 ম যসম্পাদন 

সূচদ্দ র 

মান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

লক্ষ্যমাত্রার মান ২০২০-২১ ১র্ ত্রৈর্ার্সক 

অর্থন 

(জুলাই –

সসরেম্বে ২০২০ 

ির্ থন্ত) 

র্ন্তব্য 

অসাধারণ 

(Excellent) 

অতত 

উত্তম 

(Very 

Good) 

উত্তম 

(Good) 

চলতত মান 

(Fair) 

চলতত 

মাদ্দনর  

তনদ্দে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[২] 

 ম যসম্পাদদ্দন 

গততশীলতা 

আনয়ন ও 

কসোর মান 

বৃতদ্ধ 

৯ 

[২.১] ই-নতথ োস্তোয়ন 
[২.১.১] ই-নতথদ্দত কনাে 

তনষ্পতত্তকৃত 
% ২ ৮০ ৭০ ৬০ - - ৪০% 

সর্াট সৃর্র্ি সনাট ও সর্াট 

র্নষ্পর্ত্তকৃি সনাট এে উিে  

র্ভর্ত্ত করে  অর্থরনে হাে  

র্নন থে কো হরেরছ। 

[২.২] তিতজোল কসো  

চালু রণ 

[২.২.১] এ টি নতুন 

তিতজোল কসো চালুকৃত 
সংখ্যা ২ ১৫-২-২১ 

১৫-৩-

২১- 

১৫-৪-

২১ 
১৫-৫-২১ - - 

‘ই-সের্র্রেিন অি স্মল 

অযান্ড করটর্ ইন ইন্ড্রার্স্টর্’ 

কার্ থক্রর্ প্রর্ক্রোধীন আরছ 

[২.৩] কসো সহতজ রণ 

[২.৩.১] এ টি  সহতজকৃত 

কসো অতধদ্দক্ষ্দ্দত্র 

োস্তোতয়ত 

সংখ্যা ২ ২৫-২-২১ 
২৫-৩-

২১- 

২৫-৪-

২১ 
২৫-৫-২১ - - 

‘র্াঝার্ে,ক্ষুদ্র ও কুটিে র্িরল্পে 

অনলাইন িাটারবর্ কার্ থক্রর্’ 

প্রর্ক্রোধীন আরছ। 

[২.৪]  ম যচারীদ্দদর প্রতশক্ষ্ণ 

প্রদান 

[২.৪.১] প্রদ্দতয   

 ম যচাতরর জন্য প্রতশক্ষ্ণ 

আদ্দয়াতজত 

জনঘন্টা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ - 

৯.১৩ 

র্ন 

ঘণ্টা 

১১৮৭ র্ন কর্ থেি  

[২.৪.২] ১০ম কগ্রি ও 

তদ্যর্ধ্য প্রদ্দতয  

 ম যচারীদ্দ  এতপএ তের্দ্দয়  

প্রদত্ত প্রতশক্ষ্ণ 

জনঘন্টা ১ ৫ ৪ - - - 

২.৫৯ 

র্ন 

ঘণ্টা 

১০র্ সগ্রি ও িদূর্ধ্থ 

৪৬৭ র্ন কর্ থেি 

(সংরিার্ধি) 

[২.৫] এতপএ োস্তোয়দ্দন 

প্রদ্দণাদনা প্রদান 

[২.৫.১] নুযনতম এ টি 

আওতাধীন দির/ 

এ জন  ম যচারীদ্দ  

এতপএ োস্তোয়দ্দনর জন্য 

প্রদ্দণাদনা প্রদানকৃত 

সংখ্যা ১ ১ - - - - ০  
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 লাম-১  লাম-২  লাম-৩  লাম-৪  লাম-৫  লাম-৬  লাম-৭  লাম-৮ 

ক ৌশলগত 

উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ক ৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর 

মান 

(Weight of 

Strategic 
Objectives) 

 ার্ যক্রম 

(Activities) 

 ম যসম্পাদন সুচ  

(Performance 

Indicator) 

 

এ   

(Unit) 

 ম যসম্পাদন 

সূচদ্দ র 

মান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

লক্ষ্যমাত্রার মান ২০২০-২১ ১র্ ত্রৈর্ার্সক 

অর্থন 

(জুলাই –

সসরেম্বে ২০২০ 

ির্ থন্ত) 

র্ন্তব্য 

অসাধারণ 

(Excellent) 

অতত 

উত্তম 

(Very 

Good) 

উত্তম 

(Good) 

চলতত মান 

(Fair) 

চলতত 

মাদ্দনর  

তনদ্দে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[৩] আতথ য  

ও সম্পদ 

ব্যেস্থাপনার 

উন্নয়ন 

৬ 

[৩.১] োতর্ য  ক্রয় 

পতর েনা োস্তোয়ন 

 

[৩.১.১] ক্রয় পতর েনা 

অনুর্ায়ী ক্রয় সম্পাতদত 
% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - - 

কার্ থক্রর্  

চলর্ান । Annual 

Procurement Plan 

2020-2021 প্রণেন কো 

হরেরছ। 

[৩.২] োতর্ য  উন্নয়ন 

 ম যসূতচ (এতিতপ)/োদ্দজে 

োস্তোয়ন 

[৩.২.১] োতর্ য  উন্নয়ন 

 ম যসূতচ (এতিতপ) 

/োদ্দজে োস্তোতয়ত 

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ - - ৪.৩% 

 

[৩.৩] অতিে আপতত্ত 

তনষ্পতত্ত  ার্ যক্রদ্দমর উন্নয়ন 

[৩.৩.১] তত্রপক্ষ্ীয় সভায় 

উপস্থাপদ্দনর জন্য 

মন্ত্রণালদ্দয় প্রস্তাে কপ্রতরত 

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - ০ সকার্ভি-১৯ এে র্ন্য সর্লা 

ির্ থারে র্ৈিক্ষীে ও র্ি-িক্ষীে 

সভা আহবান কো সম্ভব 

হরে না। 

[৩.৩.২] অতিে আপতত্ত 

তনষ্পতত্তকৃত 
% ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ - ৬১% 

সর্াট অর্িট আির্ত্ত ২০২৭টি 

র্নষ্পর্ত্ত হরেরছ-১২৩৬টি 

[৩.৪] হালনাগাদকৃত স্থাের 

ও অস্থাের সম্পতত্তর 

তাতল া মন্ত্রণালয়/তেভাদ্দগ 

কপ্ররণ 

[৩.৪.১] হালনাগাদকৃত 

স্থাের ও অস্থাের 

সম্পতত্তর তাতল া 

মন্ত্রণালয়/তেভাদ্দগ কপ্রতরত 

তাতরখ ১ ১৫-১২-২০ ১৫-০১-

২১ 

১৫-২-

২১ 

- - - স্থাবে ও অস্থাবে সম্পর্ত্তে টি 

িীরটে কার্ থক্রর্ প্রর্ক্রোধীন । 

প্রধান কার্ থালে, র্িটি ও 

আঞ্চর্লক কার্ থালে সমূরহ স্থাবে 

ও অস্থাবে সম্পর্ত্তে িার্লকা 

হালনাগাদ কেরণে র্নর্র্রত্ত গি 

০৩-০৯-২০২০ িার্েরখ িৈ 

সপ্রেণ কো হরেরছ। 

 


