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উ ক্রমশণকা (Preamble) 

 

শবশসদকর প্রাশতষ্ঠাশনক েক্ষতা ৃদশদ্ধ, স্ব্ছততা ও জবাবশেশহতা চজারোর করা, সুশাসন সাংহতকরণ এবাং সম্পদের 

র্োর্ে ব্যবহার শনশিতকরদণর মােদম রূ কল্প ২০২১ এর র্োর্ে বাস্তবায়দনর লদক্ষয- 

 

 

চেয়ারম্যান, বাাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শশল্প করদ াদরশন 

 
 

এবাং 
 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর মাননীয় শশল্পমন্ত্রীর প্রশতশনশধ শহদসদব সশেব, শশল্প মন্ত্রণালদয়র মদে         

২০২০ সাদলর জুলাই মাদসর ২৬ তাশরদে এই বাশষ িক কম িসম্পােন চুশি স্বাক্ষশরত হল।  

 

এই চুশিদত স্বাক্ষরকারী উিয় ক্ষ শনম্নশলশেত শবষয়সমূদহ সম্মত হদলন :  
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শবশসদকর কম িসম্পােদনর সাশব িক শেত্র 

(Overview of the Performance of BSCIC) 
 

সাম্প্রশতক অজিন, েযাদলঞ্জ এবাং িশবষ্যৎ  শরকল্পনা 
 

 

ক) সাম্প্রশতক বছরসমূদহর (৩ বছর) প্রধান অজিনসমূহ 
 

শবশসদকর শবগত ৩ বছদরর প্রধান অজিন হদ্ছত : শসইটিশ  সুশবধাসহ ঢাকার সািাদর  শরদবশবান্ধব োমড়া শশল্পনগরী স্থা ন এবাং 

হাজারীবাগ হদত ট্যানাশর কারোনাসমূহ োমড়া শশল্পনগরীদত স্থানান্তর, একটি শশল্প াকি (এশ আই, মুশিগঞ্জ) ও োরটি শশল্পনগরী 

( াবনা সম্প্রসারণ, শমরসরাই, ঝালকাঠি ও শ্রীমঙ্গল) স্থা ন, Salt Farmer’s Census 2018 ও Salt Farmer’s 

Database 2018 প্রণয়ন ও প্রকাশ। ১৬৪টি মাঝাশর, ১০৩৭৫টি ক্ষুদ্র শশল্প ও ১৪,০২৩ টি কুটির শশল্প স্থা দনর মােদম 

১,৭৯,৪৬৬ জদনর কম িসাংস্থান। ব্যবস্থা না ও েক্ষতা উন্নয়ন শবষদয় ৫৩,৩২৭ জনদক প্রশশক্ষণ প্রোন, চবসরকাশর োদত ৪৮২১.৭৭ 

চমশিক টন মধু এবাং ৪৬.৮১ লক্ষ চমশিক টন লবণ উৎ ােন, ২০১৮-২০১৯ অে িবছদর চরকি ি  শরমাণ ১৮.২৪ লক্ষ চমশিক টন 

লবণ উৎ ােদনর মােদম চেদশ লবদণ স্বয়াংসম্পূণ িতা অজিন। সাব-কন্ট্রাশটাং সাংদর্াগ স্থা দনর মােদম ৪৮.৯৫ চকাটি টাকার  ণ্য 

সরবরাদহর আদেশ, ৫১টি চমলা আদয়াজন ও ২৬১টি চমলায় অাংশগ্রহণ এবাং শবশসক কর্তিক সরাসশর ২৭২৪.৭৬ লক্ষ টাকা ঋণ 

শবতরণ, শূন্য দের শব রীদত ৫৭০ জন কম িকতিা-কম িোরীদক শনদয়াগ ও ১৯৫ জনদক  দোন্নশত প্রোন করা হদয়দছ।  
 

 

 

 

ে) শবশসদকর সমস্যা ও েযাদলঞ্জসমূহ 

 

শশল্পনগরীর োশল ও অব্যবহৃত প্লটসমূদহর ১০০% বরাে োন, রুগ্ন/বন্ধ শশল্প ইউশনটসমূহ োলুকরণ, মামলাসমূদহর দ্রুত 

শনষ্পশিকরণ,  শরদবশবান্ধব নতুন শশল্পনগরী/শশল্প াকি স্থা ন ও শনধ িাশরত সমদয়র মদে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন, শসইটিশ  

 শরোলনার সক্ষমতা অজিন, Leather Working Group (LWG) সাটি িশফদকদটর চর্াগ্যতা অজিন। 
 

 

 

 

 

গ) শবশসদকর িশবষ্যৎ  শরকল্পনা 

শশল্পনগরীর অবরােকৃত প্লট ১০০% বরােকরণ, রুগ্ন/বন্ধ শশল্প ইউশনট োলুকরদণ কার্ িক্রম গ্রহণ, মামলাসমূদহর দ্রুত শনষ্পশিকরদণ 

কার্ িক্রম চজারোরকরণ, শসইটিশ  সুশবধাসহ নতুন োমড়া শশল্পনগরী স্থা ন,  শরদবশবান্ধব নতুন শশল্প াকি/ শশল্পনগরী স্থা ন ও 

দ্রুত প্রকল্প বাস্তবায়দন কার্ িক্রম গ্রহণ, Leather Working Group (LWG) সাটি িশফদকদটর চর্াগ্যতা অজিদন  শরকল্পনা 

গ্রহণ।  
 

 

 

ঘ) শবশসদকর ২০২০-২০২১ অে িবছদরর সম্ভাব্য প্রধান অজিনসমূহ 

১. শশল্পনগরীর অবরােকৃত প্লট শতিাগ বরােকরণ ; 

২. রুগ্ন/বন্ধ শশল্প ইউশনট োলুকরণ ; 

৩. মামলাসমূদহর দ্রুত শনষ্পশি ; 

৪. শসইটিশ  সুশবধাসহ চলোর ও ইশঞ্জশনয়াশরাং শশল্প াকি স্থা দনর শনশমি শিশ শ  প্রণয়ন ;  

৫. Leather Working Group (LWG) সাটি িশফদকদটর চর্াগ্যতা অজিদন  শরকল্পনা প্রণয়ন; 

৬. অশিট আ শি শনষ্পশিকরণ ; 

৭. মুশজববষ ি উ লদক্ষয োমড়া ও োমড়াজাত  দণ্যর প্রেশ িনীর লদক্ষয ৩টি োমড়া চমলার আদয়াজন; 

৮. চেদশ ও শবদেশ ৯৩ টি চমলার আদয়াজন ও অাংশগ্রহণ, চক্রতা-শবদক্রতা সদম্মলন আদয়াজন ; 

৯. চবসরকাশর োদত ১৫.৫০ লক্ষ চমশিক টন ক্রুি লবণ উৎ ােন এবাং ৯.০০ লক্ষ চমশিক টন চিাজয লবদণ আদয়াশিনযুিকরণ। 
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চসকশন ১ 

 

বাাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শশল্প করদ াদরশন-এর রূ কল্প, অশিলক্ষয, চকৌশলগত উদেশ্যসমূহ ও প্রধান কার্ িাবলী  

 

১.১ রূ কল্প (Vision) :  

শশল্প সমৃদ্ধ উন্নত বাাংলাদেশ গঠদন  শরদবশবান্ধব শশল্পায়ন 

 

১.২ অশিলক্ষয (Mission) : 

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

 

১.৩ চকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (Strategic Objectives) : 

 

১.৩.১ শবশসদকর চকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 
 

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

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

৩. মাঝাশর, ক্ষুদ্র ও কুটির শশল্প ণ্য শব ণদন সহায়তা ; 

৪. প্রাশতষ্ঠাশনক সক্ষমতা ৃদশদ্ধ ; 

৫. আধুশনক প্রযুশির সহায়তার মােদম স্বাস্থযসম্মত ও পুশষ্ট সমৃদ্ধ োয ণ্য উৎ ােন শনশিতকরণ। 

 

১.৩.২ আবশশ্যক চকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 
 

১. োপ্তশরক কম িকাণ্ড স্ব্ছততা ৃদশদ্ধ ও জবাবশেশহতা শনশিতকরণ ; 

২. কম িসম্পােদন গশতশীলতা আনয়ন ও চসবার মান ৃদশদ্ধ ; 

৩. আশে িক ও সম্পে ব্যবস্থা নার উন্নয়ন । 

 

১.৪ প্রধান কার্ িাবলী (Functions): 
 

 

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

২. ঋণ ব্যবস্থাকরণ ও শবতরদণ সহায়তাকরণ ; 

৩. স্থায়ী অবকাঠাদমা উন্নয়দনর মােদম  শরদবশবান্ধব শশল্প াকি ও শশল্পনগরী স্থা ন ; 

৪. যুদগা দর্াগী প্রশশক্ষদণর মােদম েক্ষ মানবসম্পে উন্নয়ন ; 

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

৬. ৃদহৎ শশদল্পর খুেরা র্ন্ত্র াশত উৎ ােনকারী সাব-কন্ট্রাশটাং ইউশনট তাশলকাভুশিকরণ এবাং ৃদহৎ শশদল্পর সাদে  

    তাশলকাভুি ইউশনদটর সাব- কন্ট্রাশটাং সাংদর্াগ স্থা ন ; 

৭. উন্নত  দ্ধশত ও প্রযুশি শনিির লবণ উৎ ােদন লবণ োশষদের উদু্বদ্ধকরণ ; 

৮. শশল্পপ্লদটর শতিাগ ব্যবহার শনশিতকরদণর লদক্ষয োশল/অব্যবহৃত প্লট বরাদের লদক্ষয শবজ্ঞা ন  শত্রকায় প্রকাশ, প্লট  

    বরাে কশমটির সিা আদয়াজন, রুগ্ন/বন্ধ প্লদটর বরাে বাশতলকরণ ও সম্ভাবনাময় উদযািার অনুকূদল প্লট বরােকরণ। 
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চসকশন ২ 

 

শবশসদকর শবশিন্ন কার্ িক্রদমর চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব (Outcome/Impact) 

 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব 

(Outcome/Impact) 

কম িসম্পােন 

সূেকসমূহ 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত লক্ষযমাত্রা 

২০২০-২১ 

প্রদক্ষ ণ শনধ িাশরত লক্ষযমাত্রা অজিদনর চক্ষদত্র 

চর্ৌেিাদব োশয়ত্বপ্রাপ্ত 

মন্ত্রণালয়/শবিাগ/সাংস্থাসমূদহর নাম 

উ ািসূত্র 

(Source of Data) 
২০২১-২২ ২০২২-২৩ 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০* 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

শজশিশ দত শশল্প োদত 

(ম্যানুফযাকোশরাং)   

প্রৃদশদ্ধর হার 

শজশিশ দত ক্ষুদ্র ও 

কুটির শশদল্পর 

প্রৃদশদ্ধর হার 

% ১২.৫৩ ১৪.৭৩ ১৪.৭৮ ১৪.৮৫ ১৪.৯০ শশল্প মন্ত্রণালয় ও 

অে ি মন্ত্রণালয় 

বাাংলাদেশ অে িননশতক 

সমীক্ষা ২০১৯ 

(পৃষ্ঠা-১৩) 

আদয়াশিনযুি লবণ 

ব্যবহারকারীর হার 

আদয়াশিনযুি 

লবণ ব্যবহারকারী 

% ৬৬ ৮৩ ৮৫ ৮৮ ৯০ শশল্প মন্ত্রণালয় ও  

স্বাস্থয ও  শরবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় 

শসআইশিশি প্রকদল্পর 

মাঠ র্ িায় হদত প্রাপ্ত তথ্য 

এবাং Bangladesh 

Salt Industries 

Information 

System (BSIIS) 

সফটওয়ার এর িাটা 

অনুর্ায়ী  

 

* সামশয়ক 
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চসকশন ৩ 

 

চকৌশলগত উদেশ্য, অগ্রাশধকার, কার্ িক্রম, কম িসম্পােন সূেক এবাং লক্ষযমাত্রাসমূহ 
 

চকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

চকৌশলগত 

উদেশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােন সূেক 

(Performance 

Indicators) 

গণনা  দ্ধশত 

(Calculati

on 

method) 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পােন 

সূেদকর মান 

(Weight 

of 

Performa

nce 

Indicator) 

প্রকৃত লক্ষযমাত্রা/শনণ িায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

প্রদক্ষ ন 

(Projection) 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষ ন 

(Projection) 

২০২২-২৩ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ অসাধারণ অশত 

উিম 

উিম ে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 

শবশসদকর চকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

[১]  শরদবশবান্ধব 

মাঝাশর, ক্ষুদ্র ও 

কুটির শশদল্পর দ্রুত 

শবকাশ ও উন্নয়ন 

এবাং  

শশল্পপ্লদটর শতিাগ 

ব্যবহার শনশিতকরণ 

 

২৫ [১.১] ৪টি শশল্পনগরী 

স্থা ন 

[১.১.১] মাোরীপুর 

শবশসক শশল্পনগরী 

স্থা দন সম্পাশেত 

চিৌত কার্ িক্রদমর হার 

ক্রমপুশঞ্জভূত হার ০.৫ - ৬২ ১০০ ৯০ ৮৫ ৭৫ ৬৫ - - 

[১.১.২] মাোরীপুর 

শবশসক শশল্পনগরী 

স্থা দন সম্পাশেত 

আশে িক কার্ িক্রদমর 

হার 

ক্রমপুশঞ্জভূত হার ০.৫ - ৫৮ ১০০ ৯০ ৮৫ ৭৫ ৬৫ - - 

[১.১.৩] শবশসক 

প্লাশিক শশল্পনগরী, 

মুশিগঞ্জ স্থা দন 

সম্পাশেত চিৌত 

কার্ িক্রদমর হার 

ক্রমপুশঞ্জভূত হার ০.৫ - ১২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - - 

[১.১.৪] শবশসক 

প্লাশিক শশল্পনগরী, 

মুশিগঞ্জ স্থা দন 

সম্পাশেত আশে িক 

কার্ িক্রদমর হার 

ক্রমপুশঞ্জভূত হার ০.৫ - ১৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - - 
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চকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

চকৌশলগত 

উদেশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােন সূেক 

(Performance 

Indicators) 

গণনা  দ্ধশত 

(Calculat

ion 

method) 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পােন 

সূেদকর মান 

(Weight 

of 

Performa

nce 

Indicator) 

প্রকৃত লক্ষযমাত্রা/শনণ িায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

প্রদক্ষ ন 

(Projection) 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষ ন 

(Projection) 

২০২২-২৩ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ অসাধারণ অশত 

উিম 

উিম ে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 

শবশসদকর চকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

   [১.১.৫] শবশসক মুদ্রণ 

শশল্পনগরী, মুশিগঞ্জ 

স্থা দন সম্পাশেত 

চিৌত কার্ িক্রদমর হার 

ক্রমপুশঞ্জভূত হার ০.৫ - ২৭ ৭৫ ৬৫ ৫৫ ৪৫ ৪০ ১০০ - 

[১.১.৬] শবশসক মুদ্রণ 

শশল্পনগরী, মুশিগঞ্জ 

স্থা দন সম্পাশেত 

আশে িক কার্ িক্রদমর 

হার 

ক্রমপুশঞ্জভূত হার ০.৫ - ৫৭ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ১০০ - 

[১.১.৭] শবশসক 

ববদ্যযশতক  ণ্য 

উৎ ােন ও হালকা 

প্রদকৌশল শশল্পনগরী, 

গজাশরয়া, মুশিগঞ্জ 

স্থা দন সম্পাশেত 

চিৌত কার্ িক্রদমর হার 

ক্রমপুশঞ্জভূত হার ০.৫ - ৭৯ ১০০ ৯৭ ৯৫ ৯৩ ৯০ - - 

[১.১.৮] শবশসক 

ববদ্যযশতক  ণ্য 

উৎ ােন ও হালকা 

প্রদকৌশল শশল্পনগরী, 

গজাশরয়া, মুশিগঞ্জ 

স্থা দন সম্পাশেত 

আশে িক কার্ িক্রদমর 

হার 

ক্রমপুশঞ্জভূত হার ০.৫ - ৭৯ ১০০ ৯৭ ৯৫ ৯৩ ৯০ - - 
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চকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

চকৌশলগত 

উদেশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােন সূেক 

(Performance 

Indicators) 

গণনা  দ্ধশত 

(Calculat

ion 

method) 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পােন 

সূেদকর মান 

(Weight 

of 

Performa

nce 

Indicator) 

প্রকৃত লক্ষযমাত্রা/শনণ িায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

প্রদক্ষ ন 

(Projection) 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষ ন 

(Projection) 

২০২২-২৩ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ অসাধারণ অশত 

উিম 

উিম ে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 

শবশসদকর চকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

  [১.২] ২টি শশল্প 

 াকি স্থা ন 

[১.২.১] শবশসক 

চকশমকযাল 

ইন্ডাশিয়াল  াকি , 

মুশিগঞ্জ স্থা দন 

সম্পাশেত চিৌত 

কার্ িক্রদমর হার 

 

ক্রমপুশঞ্জভূত হার ০.৫ - ৩২ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ১০০ - 

[১.২.২] শবশসক 

চকশমকযাল 

ইন্ডাশিয়াল  াকি , 

মুশিগঞ্জ স্থা দন 

সম্পাশেত আশে িক 

কার্ িক্রদমর হার 

 

ক্রমপুশঞ্জভূত হার ০.৫ - ১১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ১০০ - 

[১.২.৩] শসরাজগঞ্জ 

শশল্প াকি  স্থা দন 

সম্পাশেত চিৌত 

কার্ িক্রদমর হার 

 

ক্রমপুশঞ্জভূত হার ০.৫ - ৫০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬৫ - - 

[১.২.৪] শসরাজগঞ্জ 

শশল্প াকি  স্থা দন 

সম্পাশেত আশে িক  

কার্ িক্রদমর হার 

 

ক্রমপুশঞ্জভূত হার ০.৫ - ২৯ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - - 
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চকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

চকৌশলগত 

উদেশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােন সূেক 

(Performance 

Indicators) 

গণনা  দ্ধশত 

(Calculati

on 

method) 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পােন 

সূেদকর মান 

(Weight 

of 

Performa

nce 

Indicator) 

প্রকৃত লক্ষযমাত্রা/শনণ িায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

প্রদক্ষ ন 

(Projection) 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষ ন 

(Projection) 

২০২২-২৩ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ অসাধারণ অশত 

উিম 

উিম ে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 

শবশসদকর চকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

  [১.৩] োমড়া 

শশল্পনগরীসমূদহর 

েসড়া শিশ শ  

প্রণয়ন 

[১.৩.১] শবশসক 

চলোর ইন্ডাশিয়াল 

 াকি, ঢাকা শীষ িক 

প্রকদল্পর প্রণীত 

শিশ শ   

 

তাশরে তাশরে ০.৫ - - ০১-০৪-

২০২১ 

১৫-০৪-

২০২১ 

১৫-০৫-

২০২১ 

১৫-০৬-

২০২১ 

২০-০৬-

২০২১ 

- - 

[১.৩.২] শবশসক 

চলোর এন্ড 

ইশঞ্জশনয়াশরাং 

ইন্ডাশিয়াল  াকি, 

শমরসরাই, েট্টগ্রাম 

শীষ িক প্রকদল্পর 

প্রণীত শিশ শ  

 

তাশরে তাশরে ০.৫ - - ৩০-০৩-

২০২১ 

৩০-০৪-

২০২১ 

৩০-০৫-

২০২১ 

১৫-০৬-

২০২১ 

২০-০৬-

২০২১ 

- - 

[১.৩.৩] শবশসক 

চলোর এন্ড 

ইশঞ্জশনয়াশরাং 

ইন্ডাশিয়াল  াকি,  

রাজশাহী শীষ িক 

প্রকদল্পর প্রণীত 

শিশ শ  

 

তাশরে তাশরে ০.৫ - - ০১-০৫-

২০২১ 

১৫-০৫-

২০২১ 

৩০-০৫-

২০২১ 

১৫-০৬-

২০২১ 

২০-০৬-

২০২১ 

- - 
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চকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

চকৌশলগত 

উদেশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােন সূেক 

(Performance 

Indicators) 

গণনা  দ্ধশত 

(Calculati

on 

method) 

 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পােন 

সূেদকর মান 

(Weight 

of 

Performa

nce 

Indicator) 

প্রকৃত লক্ষযমাত্রা/শনণ িায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

প্রদক্ষ ন 

(Projection) 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষ ন 

(Projection) 

২০২২-২৩ অসাধারণ অশত 

উিম 

উিম েলশত 

মান 

েলশত 

মাদনর 

শনদম্ন 

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 

শবশসদকর চকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

  [১.৪] োমড়া 

শশল্পনগরীর জন্য 

গঠিত  চকাম্পাশনর 

কার্ িক্রম 

চজারোরকরণ 

[১.৪.১] গঠিত 

চকাম্পাশন কর্তিক 

 ালনকৃত 

তোরশক/ শরেশ িন 

সমশষ্ট সাংখ্যা ০.৫ - - ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৭ ৮ 

[১.৪.২]  শরেশ িনকৃত 

প্রশতদবেদনর সু াশরশ 

বাস্তবায়ন 

গড় হার ০.৫ - - ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ৯০ ১০০ 

[১.৫]  প্রদজট 

প্রফাইল প্রণয়ন 

[১.৫.১] প্রণীত  

প্রদজট প্রফাইল 

সমশষ্ট সাংখ্যা ১.০০ ৪৩০ ৪৫৩ ৪৫৫ ৪৩৫ ৪২০ ৪১০ ৪০০ ৪৬০ ৪৭০ 

[১.৬] সাব-চসটর 

িাশি প্রণয়ন ও 

প্রকাশ 

[১.৬.১] প্রণয়নকৃত 

ও প্রকাশশত সাব-

চসটর িাশি 

সমশষ্ট সাংখ্যা ১.০০ ৪৫ ৩৪ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ৫০ ৫৫ 

[১.৭] শব ণন 

সমীক্ষা 

[১.৭.১] প্রণয়নকৃত 

শব ণন সমীক্ষা 

সমশষ্ট সাংখ্যা ২.০০ ৩৪০ ৩৯০ ৪০০ ৩৮০ ৩৬০ ৩৩০ ৩০০ ৪১০ ৪২০ 

[১.৮]  দণ্যর নকশা 

নমুনা  উন্নয়ন 

[১.৮.১] উন্নয়নকৃত 

 দণ্যর নকশা নমুনা 

সমশষ্ট সাংখ্যা ২.০০ ৩০০ ৩৯৩ ৪২০ ৪০০ ৩৮০ ৩৭০ ৩৫০ ৪২৫ ৪৩০ 

[১.৯]  দণ্যর নকশা 

নমুনা শবতরণ 

[১.৯.১] শবতরণকৃত 

 দণ্যর নকশা নমুনা 

সমশষ্ট সাংখ্যা ২.০০ ২০০০ ২১৬৭ ২১৮০ ২১০০ ২০৫০ ২০০০ ১৯৫০ ২২০০ ২২৫০ 

[১.১০]  কাশরগশর 

তথ্য সাংগ্রহ 

[১.১০.১] সাংগৃহীত  

কাশরগশর তথ্য 

সমশষ্ট সাংখ্যা ১.০০ ৫০ ৪৮ ৫২ ৫০ ৪৫ ৪৪ ৪২ ৫৫ ৬০ 

[১.১১] কাশরগশর 

তথ্য শবতরণ 

[১.১১.১] শবতরণকৃত 

কাশরগশর তথ্য 

সমশষ্ট সাংখ্যা ১.০০ ৯০০ ১০১০ ১০১৫ ১০০০ ৯৫০ ৯০০ ৮০০ ১০২০ ১০২৫ 
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চকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

চকৌশলগত 

উদেশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােন সূেক 

(Performance 

Indicators) 

গণনা 

 দ্ধশত 

(Calcula

tion 

method) 

 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পােন 

সূেদকর মান 

(Weight 

of 

Performa

nce 

Indicator) 

প্রকৃত লক্ষযমাত্রা/শনণ িায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

প্রদক্ষ ন 

(Projection) 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষ ন 

(Projection) 

২০২২-২৩ অসাধারণ অশত 

উিম 

উিম েলশত 

মান 

েলশত 

মাদনর 

শনদম্ন 

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 

শবশসদকর চকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

  [১.১২] রুগ্ন/বন্ধ শশল্প 

ইউশনট োলুকরণ 

[১.১২.১] োলুকৃত 

শশল্প ইউশনট 

গড় হার ০.৫ - - ২৫ ২৩ ২০ ১৮ ১৫ ২৮ ৩০ 

[১.১৩] শশল্পনগরীর 

অব্যবহৃত প্লট 

বরােকরণ 

[১.১৩.১] প্লট 

বরােকরদণর লদক্ষয 

অনুশষ্ঠত এলএশস 

কশমটির সিা 

সমশষ্ট সাংখ্যা ১.০০ - - ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

[১.১৩.২] বরােকৃত 

প্লট 

গড় হার ০.৫ - ৪২ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ৮০ ৮৫ 

[১.১৪] শশল্প ইউশনট 

শনবন্ধন 

[১.১৪.১] শনবশন্ধত 

শশল্প ইউশনট 

সমশষ্ট সাংখ্যা ২ ২০০০ ২২৪৭ ২২৫০ ২১৫০ ২০৫০ ২০০০ ১৯৫০ ২৩০০ ২৩৫০ 

[১.১৫] শবযমান 

মামলা শনষ্পশিকরণ 

[১.১৫.১] শনষ্পশিকৃত 

মামলা 

গড় হার ০.৫ - - ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১১ ১২ 

[১.১৬]ওয়ান ি  

সাশি িস োলুকরণ 

[১.১৬.১] ওয়ান ি  

সাশি িস োলুকৃত 

তাশরে তাশরে ০.৫ - - ০১-০৫-

২০২১ 

১৫-০৫-

২০২১ 

০১-০৬-

২০২১ 

১০-০৬-

২০২১ 

২০-০৬-

২০২১ 

- - 
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চকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

চকৌশলগত 

উদেশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােন সূেক 

(Performance 

Indicators) 

গণনা 

 দ্ধশত 

(Calcula

tion 

method) 

 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পােন 

সূেদকর মান 

(Weight 

of 

Perform

ance 

Indicator

) 

প্রকৃত লক্ষযমাত্রা/শনণ িায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

প্রদক্ষ ন 

(Projection) 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষ ন 

(Projection) 

২০২২-২৩ অসাধারণ অশত 

উিম 

উিম েলশত 

মান 

েলশত 

মাদনর 

শনদম্ন 

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 

শবশসদকর চকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

  [১.১৭] সাব-

কন্ট্রাকটিাং ইউশনট 

তাশলকাভুশিকরণ 

[১.১৭.১] তাশলকা 

ভুি সাব-কন্ট্রাকটিাং 

ইউশনট 

সমশষ্ট সাংখ্যা ১ ৩০ ৩৬ ৩৭ ৩৫ ৩৩ ৩০ ২৮ ৩৮ ৪০ 

[১.১৮] এসএমই 

নীশতমালা 

বাস্তবায়দনর ব্যবস্থা 

গ্রহণ 

[১.১৮.১] নীশতমালা 

বাস্তবাশয়ত 

গড় হার ০.৫ - - ২৫ ২৩ ২০ ১৮ ১৫ ৫০ ৬০ 

[২] মাঝাশর, ক্ষুদ্র ও 

কুটির শশল্প োদত 

উদযািা ও েক্ষ 

জনশশি বতশরর 

মােদম কম িসাংস্থান 

সৃশষ্ট  

  

২০ [২.১] উদযািা 

বতশরদত শবশসক-এ  

প্রশশক্ষণ  

[২.১.১] শবশসদক 

প্রশশশক্ষত উদযািা  

সমশষ্ট সাংখ্যা ৩ ৮৫০০ ৬৯৭৬ ৮৭০০ ৮৪০০ ৮০০০ ৭৫০০ ৭০০০ ৮৮০০ ৮৯০০ 

[২.২] েক্ষ শ্রমশশি 

বতশরদত শবশসক-এ 

প্রশশক্ষণ 

[২.২.১] শবশসক-এ 

প্রশশশক্ষত শ্রশমক 

সমশষ্ট সাংখ্যা ২ ৬৫৭১ ৫৫১৫ ৫৬৫০ ৫৫০০ ৫৩০০ ৫১০০ ৫০০০ ৫৭০০ ৫৭৫০ 

[২.৩] আধুশনক 

প্রযুশি প্রদয়াদগর 

মােদম লবণ 

োষীদের প্রশশক্ষণ 

[২.৩.১] প্রশশশক্ষত 

লবণ োষী 

সমশষ্ট সাংখ্যা ৩ - ৫০০ ৫৬০ ৫৩০ ৫০০ ৪৮০ ৪০০ ৫৭০ ৫৮০ 

[২.৪] আধুশনক 

প্রযুশি প্রদয়াদগর 

মােদম চমৌ 

োষীদের প্রশশক্ষণ 

[২.৪.১] প্রশশশক্ষত 

চমৌ োষী 

সমশষ্ট সাংখ্যা ৩ ২৭০ - ৩০০ ২৮০ ২৫০ ২২০ ২০০ ৩১০ ৩২০ 

[২.৫] ঋণ শবতরণ 

(শবশসদকর শনজস্ব 

তহশবদলর মােদম) 

[২.৫.১] শবতরণকৃত 

ঋণ 

সমশষ্ট চকাটি 

টাকায় 

২ - ৯.১০ ১২.২০ ১১.৮০ ১১.৫০ ১১.০০ ১০.৫০ ১২.৫০ ১৩.০০ 
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চকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

চকৌশলগত 

উদেশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােন সূেক 

(Performance 

Indicators) 

গণনা 

 দ্ধশত 

(Calcula

tion 

method) 

 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পােন 

সূেদকর মান 

(Weight 

of 

Performa

nce 

Indicator) 

প্রকৃত লক্ষযমাত্রা/শনণ িায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

প্রদক্ষ ন 

(Projection) 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষ ন 

(Projection) 

২০২২-২৩ অসাধারণ অশত 

উিম 

উিম েলশত 

মান 

েলশত 

মাদনর 

শনদম্ন 

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 

শবশসদকর চকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

  [২.৬] সাব-

কন্ট্রাকটিাং সাংদর্াগ 

স্থা ন 

 

[২.৬.১] সাংদর্াগ 

স্থাশ ত সাব-

কন্ট্রাকটিাং 

সমশষ্ট সাংখ্যা ২ ৪০ ৬৩ ৬৫ ৬৩ ৫৮ ৫৫ ৫০ ৬৮ ৭০ 

[২.৭] নারীদের 

কম িসাংস্থান সৃশষ্ট 

 

[২.৭.১] কম িসাংস্থান 

সৃশষ্টর হার 

গড় হার ১ - - ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২৩ ২৫ 

[২.৮] ক্ষুদ্র ও কুটির 

শশল্প স্থা দনর 

মােদম 

কম িসাংস্থাদনর সুদর্াগ 

সৃশষ্ট 

 

[২.৮.১] চমাট সৃষ্ট 

কম িসাংস্থান 

সমশষ্ট সাংখ্যা ৪ ৪১,০০০ ৫১,১৪৭ ৫১,৫০০ ৫০,৮০০ ৫০,৩০০ ৫০,১০০ ৪৯,০০০ ৫২,০০০ ৫২,৫০০ 

[৩] মাঝাশর, ক্ষুদ্র ও 

কুটির শশল্প ণ্য 

শব ণদন সহায়তা 

১২ [৩.১] শশল্প চমলায় 

অাংশগ্রহণ 

 

 

[৩.১.১] অাংশগ্রহণ 

কৃত শশল্প চমলা ** 

সমশষ্ট সাংখ্যা ৩ ২৮ ১০ ৬৪ ৫৪ ৪৪ ৩৪ ২৪ ৬৮ ৭০ 

[৩.২] শশল্প চমলার 

আদয়াজন  
 

[৩.২.১] আদয়াশজত 

শশল্প চমলা  

সমশষ্ট সাংখ্যা ৫ - ১৪ ১৪ ১২ ১১ ১০ ৮ ১৫ ১৬ 

[৩.৩] মুশজববদষ ি 

োমড়াজাত  ণ্য 

প্রেশ িনীর লদক্ষয 

চমলার আদয়াজন 

 

[৩.৩.১] আদয়াশজত 

োমড়া চমলা 

সমশষ্ট সাংখ্যা ১ - - ৩ ২ ১ - - - - 

[৩.৪] চক্রতা শবদক্রতা 

সদম্মলন 

 

[৩.৪.১] চক্রতা 

শবদক্রতা সদম্মলন 

সমশষ্ট সাংখ্যা ৩ ৩ ৪ ৪ ৩ ২ ১ - ৪ ৪ 
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চকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

চকৌশলগত 

উদেশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােন সূেক 

(Performance 

Indicators) 

গণনা 

 দ্ধশত 

(Calcul

ation 

method

) 

 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পােন 

সূেদকর মান 

(Weight of 

Performa

nce 

Indicator) 

প্রকৃত লক্ষযমাত্রা/শনণ িায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

প্রদক্ষ ন 

(Projection) 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষ ন 

(Projection) 

২০২২-২৩ অসাধারণ অশত 

উিম 

উিম েলশত 

মান 

েলশত 

মাদনর 

শনদম্ন 

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 

শবশসদকর চকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

[৪] প্রাশতষ্ঠাশনক 

সক্ষমতা ৃদশদ্ধ 

৯ [৪.১]  বাাংলাদেশ 

ক্ষুদ্র ও কুটির শশল্প 

করদ াদরশন আইন, 

২০১৯ অনুদমােন 

[৪.১.১] প্রস্তুতকৃত 

আইন শশল্প মন্ত্রণালয় 

হদত সাংশিষ্ট শবিাগ/ 

মন্ত্রণালদয় চপ্রশরত 

তাশরে তাশরে ০.৫ - - ০১-০৬-

২০২১ 

০৫-০৬-

২০২১ 

১০-০৬-

২০২১ 

১৫-০৬-

২০২১ 

২০-০৬-

২০২১ 

- - 

[৪.২] চেদশ 

কম িকতিা/ 

কম িোরীদের 

প্রশশক্ষণ 

[৪.২.১] চেদশ 

প্রশশশক্ষত জনবল 

সমশষ্ট সাংখ্যা ২ - - ২০৭ ২০০ ১৯৫ ১৯০ ১৮৫ ২১০ ২২০ 

[৪.৩]  দোন্নশতর 

মােদম পূরণদর্াগ্য 

শূন্য দে  দোন্নশত 

[৪.৩.১] প্রেি 

 দোন্নশত 

গড় হার ০.৫ - - ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

[৪.৪] শিটিসহ 

অন্যান্য প্রশশক্ষণ 

প্রশতষ্ঠাদনর উন্নয়ন 

[৪.৪.১]  ১৫ তলা 

শবশশষ্ট শিটি িবদনর 

শিশ শ  প্রণীত 

তাশরে তাশরে ০.৫ - - ৩০-০৪-

২০২১ 

১০-০৫-

২০২১ 

১৫-০৫-

২০২১ 

৩০-০৫-

২০২১ 

২০-০৬-

২০২১ 

- - 

[৪.৪.২] েট্টগ্রাম, 

রাজশাহী ও খুলনা 

শবিাদগ শিটি 

স্থা দনর শিশ শ  

প্রণীত 

তাশরে তাশরে ০.৫ - - ৩০-০৪-

২০২১ 

১৫-০৫-

২০২১ 

৩০-০৫-

২০২১ 

১৫-০৬-

২০২১ 

২০-০৬-

২০২১ 

- - 

[৪.৫] চেদশর 

নবগঠিত 

শবিাগসমূদহ 

শবশসদকর আঞ্চশলক 

কার্ িালয় স্থা ন 

[৪.৫.১] বশরশাল, 

ময়মনশসাংহ, শসদলট 

ও রাংপুদর শবশসদকর 

আঞ্চশলক কার্ িালয় 

স্থা দনর শিশ শ  

প্রণীত 
 

তাশরে তাশরে ০.৫ - - ০১-০৫-

২০২১ 

১৫-০৫-

২০২১ 

৩০-০৫-

২০২১ 

১৫-০৬-

২০২১ 

২০-০৬-

২০২১ 

- - 
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চকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

চকৌশলগত 

উদেশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােন সূেক 

(Performance 

Indicators) 

গণনা 

 দ্ধশত 

(Calcula

tion 

method) 

 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পােন 

সূেদকর মান 

(Weight 

of 

Performa

nce 

Indicator) 

প্রকৃত লক্ষযমাত্রা/শনণ িায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

প্রদক্ষ ন 

(Projection) 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষ ন 

(Projection) 

২০২২-২৩ 

অসাধারণ অশত 

উিম 

উিম েলশত 

মান 

েলশত 

মাদনর 

শনদম্ন 

  

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 

শবশসদকর চকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

  [৪.৬] সকল 

কম িকতিার আইএশ  

প্রণয়ন  
 

[৪.৬.১] সকল 

কম িকতিার আইএশ  

প্রণয়ন সম্পন্নকরণ 

তাশরে তাশরে ৩ - - ০১-০৫-

২০২১ 

১৫-০৫-

২০২১ 

৩০-০৫-

২০২১ 

১৫-০৬-

২০২১ 

২০-০৬-

২০২১ 

- - 

[৪.৭] শূন্য  দে 

শতিাগ শনদয়াগ 

প্রোন 

[৪.৭.১] শনদয়াগ 

প্রোদনর জন্য শবজ্ঞশপ্ত 

জাশরকৃত 

 

তাশরে তাশরে ০.৫ - - ০১-১০-

২০২০ 

১৫-১০-

২০২০ 

৩০-১০-

২০২০ 

১৫-১১-

২০২০ 

৩০-১১-

২০২০ 

- - 

[৪.৭.২] শনদয়াগ 

প্রোনকৃত 

গড় হার ০.৫ - ৮০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

[৪.৮] ই-শজশ ’র 

মােদম ক্রয় কার্ ি 

সম্পােন 

[৪.৮.১] ই-শজশ ’র 

মােদম সম্পাশেত 

ক্রয় কার্ ি 

সমশষ্ট সাংখ্যা ০.৫ - - ৮০ ৭৭ ৭৫ ৭২ ৭০ ৯০ ১০০ 

[৫] আধুশনক 

প্রযুশির সহায়তার 

মােদম স্বাস্থযসম্মত 

ও পুশষ্ট সমৃদ্ধ 

োয ণ্য উৎ ােন 

শনশিতকরণ 

৯ [৫.১] কৃষক  র্ িাদয় 

লবণ উৎ ােদন 

প্রযুশিগত সহায়তা 

 

[৫.১.১] উৎ াশেত 

লবদণর  শরমাণ 

সমশষ্ট লক্ষ  

চমশিক টন 

৪ ১৮.২৪ ১৫.৭০ ১৫.৭৫ ১৫.৫০ ১৪.৫০ ১৩.৫০ ১২.০০ ১৫.৮৫ ১৬.০০ 

[৫.২] চিাজয লবদণ 

আদয়াশিন শমশ্রণ 

শনশিতকরণ 

[৫.২.১] আদয়াশিন 

শমশশ্রত লবদণর 

 শরমাণ 

সমশষ্ট লক্ষ  

চমশিক টন 

২ ৮.০০ ৮.০৬ ৯.০০ ৮.৫০ ৮.০০ ৭.৫০ ৭.০০ ৯.১০ ৯.২০ 
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চকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

চকৌশলগত 

উদেশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােন সূেক 

(Performance 

Indicators) 

গণনা 

 দ্ধশত 

(Calcula

tion 

method) 

 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পােন 

সূেদকর মান 

(Weight 

of 

Performa

nce 

Indicator) 

প্রকৃত লক্ষযমাত্রা/শনণ িায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

প্রদক্ষ ন 

(Projection) 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষ ন 

(Projection) 

২০২২-২৩ অসাধারণ অশত 

উিম 

উিম েলশত 

মান 

েলশত 

মাদনর 

শনদম্ন 

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 

শবশসদকর চকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

  [৫.৩] লবদণ 

আদয়াশিনযুি করণ 

সম্পশকিত কার্ িক্রম 

তোরশককরণ 

 

[৫.৩.১]  শরেশশ িত 

আদয়াশিনযুি লবণ 

কারোনা/শমল 

সমশষ্ট সাংখ্যা ০.৫ - - ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১১০ ১২০ 

[৫.৪] আধুশনক 

প্রযুশির সহায়তার 

মােদম মধু 

উৎ ােন 

 

[৫.৪.১] উৎ াশেত 

মধুর  শরমাণ 

সমশষ্ট চমশিক টন ২.৫ ১২৬৮.৯৬ - ১৩০০ ১২৫০ ১২০০ ১১৫০ ১১০০ ১৩৫০ ১৪০০ 
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েপ্তর/সাংস্থার আবশশ্যক চকৌশলগতউদেশ্যসমূহ ২০২০-২১ 

 

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

চকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

চকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মান 

(Weight of 

Strategic 
Objectives) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােন সুেক 

(Performance Indicator) 
 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পােন 

সূেদকর 

মান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

লক্ষযমাত্রার মান ২০২০-২১ 

 

অসাধারণ 

(Excellent) 

অশত উিম 

(Very 

Good) 

উিম 

(Good) 

েলশত মান 

(Fair) 

েলশতমাদনর 

শনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১] োপ্তশরক কম িকাদন্ড 

স্ব্ছততা ৃদশদ্ধ ও 

জবাবশেশহ শনশিতকরণ 

১০ 

[১.১] বাশষ িক কম িসম্পােন চুশি 

(এশ এ) বাস্তবায়ন। 

[১.১.১] এশ এ’র সকল বত্রমাশসক 

প্রশতদবেন ওদয়বসাইদট প্রকাশশত 
সাংখ্যা ২ ৪ - - - - 

[১.১.২] এশ এ টিদমর মাশসক সিা 

অনুশষ্ঠত 
সাংখ্যা ১ ১২ ১১ - - - 

[১.২] শুদ্ধাোর/উিম েে িার শবষদয় 

অাংশীজনদের সদঙ্গ মতশবশনময় 

[১.২.১] মতশবশনময় সিা অনুশষ্ঠত সাংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৩] অশিদর্াগ প্রশতকার ব্যবস্থা 

শবষদয়  চসবাগ্রহীতা /অাংশীজনদের 

অবশহতকরণ 

[১.৩.১]অবশহতকরণ সিা আদয়াশজত সাংখ্যা ১ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৪] চসবা প্রোন প্রশতশ্রুশত শবষদয়  

চসবাগ্রহীতাদের অবশহতকরণ  

[১.৪.১]অবশহতকরণ সিা আদয়াশজত            সাংখ্যা ২ ৪ ৩ ২  - 

[১.৫] তথ্য বাতায়ন হালনাগাে 

সাংক্রান্ত বত্রমাশসক প্রশতদবেন 

উর্ধ্িতন কর্তি দক্ষর শনকট চপ্ররণ 

[১.৫.১]  বত্রমাশসক প্রশতদবেন চপ্রশরত         সাংখ্যা  ২ ৪ ৩    
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কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 

[২] কম িসম্পােদন 

গশতশীলতা আনয়ন ও 

চসবার মান ৃদশদ্ধ 

৯ 

[২.১] ই-নশে বাস্তবায়ন [২.১.১] ই-নশেদত চনাট শনষ্পশিকৃত % ২ ৮০ ৭০ ৬০ - - 

[২.২] শিশজটাল চসবা  োলুকরণ 
[২.২.১] একটি নতুন শিশজটাল চসবা 

োলুকৃত 
সাংখ্যা ২ ১৫-২-২১ ১৫-৩-২১- ১৫-৪-২১ ১৫-৫-২১ - 

[২.৩] চসবা সহশজকরণ 
[২.৩.১] একটি  সহশজকৃত চসবা 

অশধদক্ষদত্র বাস্তবাশয়ত 
সাংখ্যা ২ ২৫-২-২১ 

২৫-৩-

২১- 
২৫-৪-২১ ২৫-৫-২১ - 

[২.৪] কম িোরীদের প্রশশক্ষণ প্রোন 

[২.৪.১] প্রদতযক  কম িোশরর জন্য 

প্রশশক্ষণ আদয়াশজত 
জনঘন্টা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ - 

[২.৪.২] ১০ম চগ্রি ও 

তদ্যর্ধ্িপ্রদতযককম িোরীদক এশ এ 

শবষদয়  প্রেি প্রশশক্ষণ 

জনঘন্টা ১ ৫ ৪ - - - 

[২.৫] এশ এ বাস্তবায়দন প্রদণােনা 

প্রোন 

[২.৫.১] নুযনতম একটি আওতাধীন েপ্তর/ 

একজন কম িোরীদক এশ এ বাস্তবায়দনর 

জন্য প্রদণােনা প্রোনকৃত 

সাংখ্যা ১ ১ - - - - 

[৩] আশে িক ও সম্পে 

ব্যবস্থা নার উন্নয়ন 
৬ 

 

[৩.১] বাশষ িক ক্রয়  শরকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

 

[৩.১.১] ক্রয়  শরকল্পনা অনুর্ায়ী ক্রয় 

সম্পাশেত 
% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.২] বাশষ িক উন্নয়ন কম িসূশে 

(এশিশ )/বাদজট বাস্তবায়ন 

[৩.২.১] বাশষ িক উন্নয়ন কম িসূশে (এশিশ ) 

/বাদজট বাস্তবাশয়ত 
% ২ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.৩] অশিট আ শি শনষ্পশি 

কার্ িক্রদমর উন্নয়ন 

[৩.৩.১] শত্র ক্ষীয় সিায় উ স্থা দনর 

জন্য মন্ত্রণালদয় প্রস্তাব চপ্রশরত 
% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - 

[৩.৩.২] অশিট আ শি শনষ্পশিকৃত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ - 

[৩.৪] হালনাগােকৃত স্থাবর ও অস্থাবর 

সম্পশির তাশলকা মন্ত্রণালয়/শবিাদগ 

চপ্ররণ 

[৩.৪.১] হালনাগােকৃত স্থাবর ও অস্থাবর 

সম্পশির তাশলকা মন্ত্রণালয়/শবিাদগ 

চপ্রশরত 

তাশরে ১ ১৫-১২-২০ ১৫-০১-২১ ১৫-২-২১ - - 
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                                  সাংদর্াজনী-১ 

 

শব্দসাংদক্ষ   

 

BSCIC -  Bangladesh Small & Cottage Industries Corporation 

SCITI  - Small & Cottage Industries Training Institute 

SME  - Small and Medium Enterprises 

BSIIS  -  Bangladesh Salt Industries Information System 

CETP  - Central Effluent Treatment Plant 

CIDD  - Control of  Iodine Deficiency Disorder 

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 

FY   - Fiscal Year  
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সাংদর্াজনী-২   :  

কম িসম্পােন সূেদকর  শরমা   দ্ধশত 
 

কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূেক কার্ িক্রদমর শববরণ বাস্তবায়নকারী 

ইউশনট 

প্রেি প্রমাণক প্রমাণদকর উ াি সূত্র 

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

[১.১] ৪টি শশল্পনগরী স্থা ন [১.১.১] মাোরীপুর শবশসক 

শশল্পনগরী স্থা দন 

সম্পাশেত চিৌত 

কার্ িক্রদমর হার 

 

 

২০২০-২১ অে িবছদর মাোরীপুর শবশসক শশল্পনগরীর 

১০০% চিৌত ও ১০০% আশে িক অগ্রগশত অজিন 

করা হদব।  
 

 

প্রকল্প 

 শরোলক, 

মাোরীপুর 

শবশসক 

শশল্পনগরী 

 

 

চিৌত ও আশে িক অগ্রগশতর 

প্রশতদবেন 

 

 

প্রকল্প বাস্তবায়ন শবিাগ 

[১.১.২] মাোরীপুর শবশসক 

শশল্পনগরী স্থা দন 

সম্পাশেত আশে িক 

কার্ িক্রদমর হার 

[১.১.৩] শবশসক প্লাশিক 

শশল্পনগরী, মুশিগঞ্জ স্থা দন 

সম্পাশেত চিৌত 

কার্ িক্রদমর হার 

 

 

২০২০-২১ অে িবছদর শবশসক প্লাশিক শশল্পনগরী, 

মুশিগদঞ্জর ১০০% চিৌত ও ১০০% আশে িক 

অগ্রগশত অজিন করা হদব।  

 

 

প্রকল্প 

 শরোলক, 

শবশসক 

প্লাশিক 

শশল্পনগরী, 

মুশিগঞ্জ 

 

 

চিৌত ও আশে িক অগ্রগশতর 

প্রশতদবেন 

 

 

প্রকল্প বাস্তবায়ন শবিাগ 

[১.১.৪] শবশসক প্লাশিক 

শশল্পনগরী, মুশিগঞ্জ স্থা দন 

সম্পাশেত আশে িক 

কার্ িক্রদমর হার 

[১.১.৫] শবশসক মুদ্রণ 

শশল্পনগরী, মুশিগঞ্জ স্থা দন 

সম্পাশেত চিৌত 

কার্ িক্রদমর হার 

 

 

 

২০২০-২১ অে িবছদর শবশসক মুদ্রণ শশল্পনগরী, 

মুশিগদঞ্জর ৭৫% চিৌত ও ৯০% আশে িক অগ্রগশত 

অজিন করা হদব।  

 

 

প্রকল্প 

 শরোলক, 

শবশসক মুদ্রণ 

শশল্পনগরী, 

মুশিগঞ্জ 

 

 

চিৌত ও আশে িক অগ্রগশতর 

প্রশতদবেন 

 

 

প্রকল্প বাস্তবায়ন শবিাগ 

[১.১.৬] শবশসক মুদ্রণ 

শশল্পনগরী, মুশিগঞ্জ স্থা দন 

সম্পাশেত আশে িক 

কার্ িক্রদমর হার 
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কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূেক কার্ িক্রদমর শববরণ বাস্তবায়নকারী 

ইউশনট 

প্রেি প্রমাণক প্রমাণদকর উ াি সূত্র 

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

 [১.১.৭] শবশসক ববদ্যযশতক 

 ণ্য উৎ ােন ও হালকা 

প্রদকৌশল শশল্পনগরী, 

গজাশরয়া, মুশিগঞ্জ স্থা দন 

সম্পাশেত চিৌত 

কার্ িক্রদমর হার 

 

 

 

২০২০-২১ অে িবছদর শবশসক ববদ্যযশতক  ণ্য 

উৎ ােন ও হালকা প্রদকৌশল শশল্পনগরী, গজাশরয়া, 

মুশিগদঞ্জর ১০০% চিৌত ও ১০০% আশে িক 

অগ্রগশত অজিন করা হদব।  

 

 

 

প্রকল্প 

 শরোলক, 

শবশসক 

ববদ্যযশতক 

 ণ্য উৎ ােন 

ও হালকা 

প্রদকৌশল 

শশল্পনগরী, 

গজাশরয়া, 

মুশিগঞ্জ 

 

 

চিৌত ও আশে িক অগ্রগশতর 

প্রশতদবেন 

 

 

প্রকল্প বাস্তবায়ন শবিাগ 

[১.১.৮] শবশসক ববদ্যযশতক 

 ণ্য উৎ ােন ও হালকা 

প্রদকৌশল শশল্পনগরী, 

গজাশরয়া, মুশিগঞ্জ স্থা দন 

সম্পাশেত আশে িক 

কার্ িক্রদমর হার 

[১.২] ২টি শশল্প  াকি স্থা ন [১.২.১] শবশসক চকশমকযাল 

ইন্ডাশিয়াল  াকি, মুশিগঞ্জ 

স্থা দন সম্পাশেত চিৌত 

কার্ িক্রদমর হার 

 

 

 

২০২০-২১ অে িবছদর শবশসক চকশমকযাল 

ইন্ডাশিয়াল  াকি, মুশিগদঞ্জর ৫০% চিৌত ও ৬০% 

আশে িক অগ্রগশত অজিন করা হদব।  

 

 

প্রকল্প 

 শরোলক, 

শবশসক 

চকশমকযাল 

ইন্ডাশিয়াল 

 াকি, 

মুশিগঞ্জ 

 

 

চিৌত ও আশে িক অগ্রগশতর 

প্রশতদবেন 

 

 

      

     প্রকল্প বাস্তবায়ন শবিাগ 

[১.২.২] শবশসক চকশমকযাল 

ইন্ডাশিয়াল  াকি , 

মুশিগঞ্জ স্থা দন সম্পাশেত 

আশে িক কার্ িক্রদমর হার 



   24 

 

 

 

কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূেক কার্ িক্রদমর শববরণ বাস্তবায়নকারী 

ইউশনট 

প্রেি প্রমাণক প্রমাণদকর উ াি সূত্র 

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

 [১.২.৩] শসরাজগঞ্জ 

শশল্প াকি  স্থা দন 

সম্পাশেত চিৌত 

কার্ িক্রদমর হার 

 

 

২০২০-২১ অে িবছদর শসরাজগঞ্জ শশল্প াদকির ১০০% 

চিৌত ও ১০০% আশে িক অগ্রগশত অজিন করা হদব।  
 

 

প্রকল্প 

 শরোলক, 

শসরাজগঞ্জ 

শশল্প াকি 

 

 

চিৌত ও আশে িক অগ্রগশতর 

প্রশতদবেন 

 

 

প্রকল্প বাস্তবায়ন শবিাগ 

[১.২.৪] শসরাজগঞ্জ 

শশল্প াকি  স্থা দন 

সম্পাশেত আশে িক  

কার্ িক্রদমর হার 

[১.৩] োমড়া 

শশল্পনগরীসমূদহর েসড়া 

শিশ শ  প্রণয়ন 

[১.৩.১] শবশসক চলোর 

ইন্ডাশিয়াল  াকি, ঢাকা 

শীষ িক প্রকদল্পর প্রণীত 

শিশ শ   

শবশসক চলোর ইন্ডাশিয়াল  াকি, ঢাকা শীষ িক 

প্রকদল্পর শিশ শ  ০১-০৪-২০২১ তাশরদের মদে 

প্রণয়ন করা হদব।  

 

 শরকল্পনা 

শাো 

 

প্রণীত শিশ শ   শরকল্পনা ও গদবষণা শবিাগ  

[১.৩.২] শবশসক চলোর 

এন্ড ইশঞ্জশনয়াশরাং 

ইন্ডাশিয়াল  াকি, 

শমরসরাই, েট্টগ্রাম শীষ িক 

প্রকদল্পর প্রণীত শিশ শ  

শবশসক চলোর এন্ড ইশঞ্জশনয়াশরাং ইন্ডাশিয়াল  াকি, 

শমরসরাই, েট্টগ্রাম শীষ িক প্রকদল্পর শিশ শ  ৩০-

০৩-২০২১ তাশরদের মদে প্রণয়ন করা হদব।  শরকল্পনা 

শাো 

প্রণীত শিশ শ   শরকল্পনা ও গদবষণা শবিাগ  

[১.৩.৩] শবশসক চলোর 

এন্ড ইশঞ্জশনয়াশরাং 

ইন্ডাশিয়াল  াকি,  

রাজশাহী শীষ িক প্রকদল্পর 

প্রণীত শিশ শ  

শবশসক চলোর এন্ড ইশঞ্জশনয়াশরাং ইন্ডাশিয়াল  াকি,  

রাজশাহী শীষ িক প্রকদল্পর প্রণীত শিশ শ  ০১-০৫-

২০২১ তাশরদের মদে প্রণয়ন করা হদব।  শরকল্পনা 

শাো 

প্রণীত শিশ শ   শরকল্পনা ও গদবষণা শবিাগ  
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কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূেক কার্ িক্রদমর শববরণ বাস্তবায়নকারী 

ইউশনট 

প্রেি প্রমাণক প্রমাণদকর উ াি সূত্র 

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

[১.৪] োমড়া শশল্পনগরীর 

জন্য গঠিত  চকাম্পাশনর 

কার্ িক্রম চজারোরকরণ 

[১.৪.১] গঠিত চকাম্পাশন 

কর্তিক  ালনকৃত 

তোরশক/ শরেশ িন 

োমড়া শশল্পনগরীর জন্য গঠিত  চকাম্পাশনর 

কার্ িক্রম চজারোরকরদণর লদক্ষয চকাম্পাশন কর্তিক 

২০২০-২১ অে িবছদর ৬ বার  শরেশ িন করা হদব 

এবাং  শরেশ িনকৃত প্রশতদবেদনর সু াশরশ ৮০% 

বাস্তবাশয়ত করা হদব। 

Dhaka Tannery 

Industrial 

Estate Wastage 

Treatment 

Plant Company 

Ltd 

প্রকল্প  শরোলক কর্তিক 

চপ্রশরত অগ্রগশত 

প্রশতদবেন ও  শরেশ িন 

প্রশতদবেন 

প্রকল্প  শরোলক, 

োমড়া শশল্পনগরী, সািার, 

ঢাকা 

[১.৪.২]  শরেশ িনকৃত 

প্রশতদবেদনর সু াশরশ 

বাস্তবায়ন 

[১.৫]  প্রদজট প্রফাইল 

প্রণয়ন 

[১.৫.১] প্রণীত  

প্রদজট প্রফাইল 

২০২০-২১ অে িবছদর আগ্রহী শশদল্পাদযািাদক তার 

প্রস্তাশবত/কাশিত প্রকল্প বা সুশনশে িষ্ট অন্য চকাদনা 

শশল্প সম্পদকি ধারণা চেয়ার জন্য শশল্প তথ্য সম্বশলত 

৪৫৫ টি প্রদজট চপ্রাফাইল প্রণয়ন করা হদব।  

শবশসদকর ৬৪টি 

চজলা কার্ িালয়, 

সম্প্রসারণ শাো, 

উন্নয়ন শাো 

প্রণীত প্রদজট প্রফাইল শশল্প উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ শবিাগ 

[১.৬] সাব-চসটর িাশি 

প্রণয়ন ও প্রকাশ 

[১.৬.১] প্রণয়নকৃত ও 

প্রকাশশত সাব-চসটর িাশি 

২০২০-২১ অে িবছদর শবশসক কর্তিক ৪০টি সাব-

চসটর িাশি প্রণয়ন ও প্রকাশ করা হদব। 

শবশসদকর ৪টি 

আঞ্চশলক 

কার্ িালয় 

প্রণীত সাব-চসটর িাশি শশল্প উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ শবিাগ 

[১.৭] শব ণন সমীক্ষা [১.৭.১] প্রণয়নকৃত শব ণন 

সমীক্ষা 

২০২০-২১ অে িবছদর শবশসক কর্তিক ৪০০ টি শব ণন 

সমীক্ষা প্রণয়ন করা হদব। 

শবশসদকর ৬৪টি 

চজলা কার্ িালয় 

প্রণীত প্রদজট প্রফাইল শব ণন, নকশা ও কারুশশল্প শবিাগ 

 

[১.৮]  দণ্যর নকশা নমুনা  

উন্নয়ন 

[১.৮.১] উন্নয়নকৃত  দণ্যর 

নকশা নমুনা 

২০২০-২১ অে িবছদর শবশসক কর্তিক ৪২০ টি  দণ্যর 

নকশা নমুনা  উন্নয়ন করা হদব। 

নকশা চকন্দ্র নকশা নমুনা শব ণন, নকশা ও কারুশশল্প শবিাগ 

[১.৯]  দণ্যর নকশা নমুনা 

শবতরণ 

[১.৯.১] শবতরণকৃত  দণ্যর 

নকশা নমুনা 

২০২০-২১ অে িবছদর শবশসক কর্তিক ২১৮০ টি 

 দণ্যর নকশা নমুনা শবতরণ  করা হদব।  

শবশসদকর ৬৪টি 

চজলা কার্ িালয় 

এবাং নকশা চকন্দ্র 

সাংশিষ্ট প্রশতদবেন শব ণন, নকশা ও কারুশশল্প শবিাগ 

[১.১০]  কাশরগশর তথ্য 

সাংগ্রহ 

[১.১০.১] সাংগৃহীত  

কাশরগশর তথ্য 

২০২০-২১ অে িবছদর শবশসক কর্তিক ৫২ টি কাশরগশর 

তথ্য সাংগ্রহ করা হদব।  

প্রযুশি শাো সাংশিষ্ট প্রশতদবেন েক্ষতা ও প্রযুশি শবিাগ 

[১.১১] কাশরগশর তথ্য 

শবতরণ 

[১.১১.১] শবতরণকৃত 

কাশরগশর তথ্য 

২০২০-২১ অে িবছদর শবশসক কর্তিক ১০১৫টি 

কাশরগশর তথ্য শবতরণ  করা হদব।  

 

প্রযুশি শাো ও 

৬৪টি চজলা 

কার্ িালয় 

সাংশিষ্ট প্রশতদবেন েক্ষতা ও প্রযুশি শবিাগ 
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কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূেক কার্ িক্রদমর শববরণ বাস্তবায়নকারী 

ইউশনট 

প্রেি প্রমাণক প্রমাণদকর উ াি সূত্র 

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

[১.১২] রুগ্ন/বন্ধ শশল্প 

ইউশনট োলুকরণ 

[১.১২.১] োলুকৃত শশল্প 

ইউশনট 

২০২০-২১ অে িবছদর চেশব্যা ী শবশসক 

শশল্পনগরীদত ছশড়দয় শছটিদয় োকা রুগ্ন/বন্ধ শশল্প 

ইউশনটসমূদহর শতকরা ২৫ িাগ োলু করা হদব।   

শবশসদকর 

৬৪টি চজলা 

কার্ িালয় 

সাংশিষ্ট প্রশতদবেন শশল্পনগরী ও সমন্বয় শবিাগ 

 

[১.১৩] শশল্পনগরীর 

অব্যবহৃত প্লট বরােকরণ 

[১.১৩.১] প্লট 

বরােকরদণর লদক্ষয 

অনুশষ্ঠত এলএশস কশমটির 

সিা 

শবশসক কর্তিক অব্যবহৃত প্লটসমূদহর বরাে প্রোদনর 

লদক্ষয ১০০ টি এলএশস কশমটির সিা অনুশষ্ঠত হদব 

এবাং শতকরা ৭৫ িাগ প্লট বরাে চেওয়া হদব।  

সম্প্রসারণ 

শাো 

 শত্রকায় প্রকাশশত প্লট বরাদের 

শবজ্ঞশপ্তসহ  সাংশিষ্ট প্রশতদবেন 

শশল্পনগরী ও সমন্বয় শবিাগ 

 

[১.১৩.২] বরােকৃত প্লট 

[১.১৪] শশল্প ইউশনট 

শনবন্ধন 

[১.১৪.১] শনবশন্ধত শশল্প 

ইউশনট 

২০২০-২১ অে িবছদর শবশসক কর্তিক ২২৫০ টি 

শশদল্পর শনবন্ধন করা হদব । 

শবশসদকর 

৬৪টি চজলা 

কার্ িালয় 

সাংশিষ্ট প্রশতদবেন শশল্প উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ শবিাগ 

 

 

[১.১৫] শবযমান মামলা 

শনষ্পশিকরণ 

[১.১৫.১] শনষ্পশিকৃত 

মামলা 

২০২০-২১ অে িবছদর শবশসদকর শবযমান 

মামলাসমূহ শনষ্পশির শতকরা ১০ িাগ অজিন করা 

হদব। 

আইন চসল 

 

সাংশিষ্ট প্রশতদবেন সশেব, শবশসক, ঢাকা 

[১.১৬] ওয়ান ি  সাশি িস 

োলুকরণ 

[১.১৬.১] ওয়ান ি  

সাশি িস োলুকৃত 

২০২০-২১ অে িবছদর শবশসদক ০১-০৫-২০২১ 

তাশরদের মদে ওয়ান ি  সাশি িস োলু করা হদব। 

আইশসটি চসল সাংশিষ্ট প্রশতদবেন েক্ষতা ও প্রযুশি শবিাগ 

[১.১৭] সাব-কন্ট্রাকটিাং 

ইউশনট তাশলকাভুশিকরণ 

[১.১৭.১] তাশলকা ভুি 

সাব-কন্ট্রাকটিাং ইউশনট 

২০২০-২১ অে িবছদর শবশসক কর্তিক ৩৭টি সাব-

কন্ট্রাকটিাং ইউশনট তাশলকাভুশি করা হদব। 

সাব-

কন্ট্রাকটিাং 

চসল 

সাংশিষ্ট প্রশতদবেন েক্ষতা ও প্রযুশি শবিাগ 

[১.১৮] এসএমই নীশতমালা 

বাস্তবায়দনর ব্যবস্থা গ্রহণ 

[১.১৮.১] নীশতমালা 

বাস্তবাশয়ত 

২০২০-২১ অে িবছদর এসএমই নীশতমালা শতকরা 

২৫ িাগ অজিন করা হদব। 

শবশসদকর 

৬৪টি চজলা 

কার্ িালয় 

সাংশিষ্ট প্রশতদবেন শব ণন, নকশা ও কারুশশল্প 

শবিাগ 
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কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূেক কার্ িক্রদমর শববরণ বাস্তবায়নকারী 

ইউশনট 

প্রেি প্রমাণক প্রমাণদকর উ াি সূত্র 

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

[২.১] উদযািা বতশরদত 

শবশসক-এ  প্রশশক্ষণ  

[২.১.১] শবশসদক প্রশশশক্ষত 

উদযািা  

২০২০-২১ অে িবছদর উদযািা বতশরদত শবশসক-এ  

প্রশশক্ষণ ৮৭০০ জনদক প্রশশক্ষণ চেওয়া হদব।  

শবশসদকর 

৬৪টি চজলা 

কার্ িালয় ও 

শিটি 

সাংশিষ্ট প্রশতদবেন শশল্প উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ শবিাগ 

এবাং েক্ষতা ও প্রযুশি শবিাগ 

[২.২] েক্ষ শ্রমশশি 

বতশরদত শবশসক-এ প্রশশক্ষণ 

[২.২.১] শবশসক-এ 

প্রশশশক্ষত শ্রশমক 

২০২০-২১ অে িবছদর েক্ষ শ্রমশশি বতশরদত 

শবশসক-এ  ৫৬৫০ জনদক প্রশশক্ষণ চেওয়া হদব। 

প্রযুশি শাো 

ও নকশা 

চকন্দ্র 

সাংশিষ্ট প্রশতদবেন েক্ষতা ও প্রযুশি শবিাগ এবাং 

শব ণন, নকশা ও কারুশশল্প শবিাগ 

[২.৩] আধুশনক প্রযুশি 

প্রদয়াদগর মােদম লবণ 

োষীদের প্রশশক্ষণ 

[২.৩.১] প্রশশশক্ষত লবণ 

োষী 

২০২০-২১ অে িবছদর আধুশনক প্রযুশি প্রদয়াদগর 

মােদম ৫৬০ জন লবণ োষীদের প্রশশক্ষণ চেওয়া 

হদব। 

 

সম্প্রসারণ 

শাো 

 

সাংশিষ্ট প্রশতদবেন শশল্প উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ শবিাগ 

[২.৪] আধুশনক প্রযুশি 

প্রদয়াদগর মােদম চমৌ 

োষীদের প্রশশক্ষণ 

[২.৪.১] প্রশশশক্ষত চমৌ 

োষী 

২০২০-২১ অে িবছদর আধুশনক প্রযুশি প্রদয়াদগর 

মােদম ৩০০ জন চমৌ োষীদের প্রশশক্ষণ চেওয়া 

হদব। 

 

উন্নয়ন শাো সাংশিষ্ট প্রশতদবেন শশল্প উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ শবিাগ 

[২.৫] ঋণ শবতরণ 

(শবশসদকর শনজস্ব 

তহশবদলর মােদম) 

[২.৫.১] শবতরণকৃত ঋণ ২০২০-২১ অে িবছদর শবশসদকর শনজস্ব তহশবল 

(শবশনত) ঋণ কম িসূশের আওতায় ১২.২০ চকাটি 

টাকা ঋণ শবতরণ করা হদব। 

 

শবশসদকর 

৬৪টি চজলা 

কার্ িালয় 

সাংশিষ্ট প্রশতদবেন ঋণ প্রশাসন শাো 

[২.৬] সাব-কন্ট্রাকটিাং 

সাংদর্াগ স্থা ন 

[২.৬.১] সাংদর্াগ স্থাশ ত 

সাব-কন্ট্রাকটিাং 

২০২০-২১ অে িবছদর শবশসদকর মােদম ৬৫টি সাব-

কন্ট্রাকটিাং সাংদর্াগ স্থা ন করা হদব। 

 

সাব-

কন্ট্রাকটিাং 

চসল 

সাংশিষ্ট প্রশতদবেন েক্ষতা ও প্রযুশি শবিাগ 

[২.৭] নারীদের কম িসাংস্থান 

সৃশষ্ট 

[২.৭.১] কম িসাংস্থান সৃশষ্টর 

হার 

২০২০-২১ অে িবছদর শবশসদকর মােদম মাঝাশর, 

ক্ষুদ্র ও কুটির শশদল্প নারীদের কম িসাংস্থান সৃশষ্টর হার 

শতকরা ২০ িাগ অজিন করা হদব। 

 

শবশসদকর ৪টি 

আঞ্চশলক 

কার্ িালয় 

সাংশিষ্ট প্রশতদবেন শশল্প উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ শবিাগ 

[২.৮] ক্ষুদ্র ও কুটির শশল্প 

স্থা দনর মােদম 

কম িসাংস্থাদনর সুদর্াগ সৃশষ্ট 

[২.৮.১] সৃষ্ট কম িসাংস্থান ২০২০-২১ অে িবছদর শবশসদকর তত্ত্বাবধাদন ক্ষুদ্র ও 

কুটির শশল্প স্থা দনর মােদম ৫১,৫০০ জদনর  

কম িসাংস্থাদনর সুদর্াগ সৃশষ্ট করা হদব। 

শবশসদকর 

৬৪টি চজলা 

কার্ িালয় 

সাংশিষ্ট প্রশতদবেন শশল্প উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ শবিাগ 
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কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূেক কার্ িক্রদমর শববরণ বাস্তবায়নকারী 

ইউশনট 

প্রেি প্রমাণক প্রমাণদকর উ াি সূত্র 

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

[৩.১] শশল্প চমলায় 

অাংশগ্রহণ 

[৩.১.১] অাংশগ্রহণ কৃত 

শশল্প চমলা 

২০২০-২১ অে িবছদর ৬৪টি শশল্প চমলায় অাংশগ্রহণ 

করা হদব। 

 

৬৪টি চজলা 

কার্ িালয়, 

নকশা চকন্দ্র, 

শব ণন শাো 

 

সাংশিষ্ট প্রশতদবেন  নকশা ও শব ণন শবিাগ 

[৩.২] শশল্প চমলার 

আদয়াজন  

[৩.২.১] আদয়াশজত শশল্প 

চমলা  

২০২০-২১ অে িবছদর শবশসক কর্তিক ১৪টি শশল্প 

চমলার আদয়াজন করা হদব। 

 

নকশা চকন্দ্র 

ও শব ণন 

শাো 

সাংশিষ্ট প্রশতদবেন  নকশা ও শব ণন শবিাগ 

[৩.৩] মুশজববদষ ি 

োমড়াজাত  ণ্য প্রেশ িনীর 

লদক্ষয চমলার আদয়াজন 

[৩.৩.১] আদয়াশজত 

োমড়া চমলা 

মুশজববদষ ি শবশসক কর্তিক োমড়াজাত  ণ্য প্রেশ িনীর 

লদক্ষয ৩টি চমলার আদয়াজন করদত হদব। 

শব ণন শাো 

 

সাংশিষ্ট প্রশতদবেন  নকশা ও শব ণন শবিাগ  

[৩.৪] চক্রতা শবদক্রতা 

সদম্মলন 

[৩.৪.১] চক্রতা শবদক্রতা 

সদম্মলন 

২০২০-২১ অে িবছদর শবশসক কর্তিক ৪টি চক্রতা 

শবদক্রতা সদম্মলন অনুশষ্ঠত করা হদব। 

 

শব ণন শাো সাংশিষ্ট প্রশতদবেন নকশা ও শব ণন শবিাগ 

[৪.১]  বাাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও 

কুটির শশল্প করদ াদরশন 

আইন, ২০১৯ অনুদমােন 

[৪.১.১] প্রস্তুতকৃত আইন 

শশল্প মন্ত্রণালয় হদত 

সাংশিষ্ট শবিাগ/ মন্ত্রণালদয় 

চপ্রশরত 

বাাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শশল্প করদ াদরশন আইন, 

২০১৯  অনুদমােদনর  লদক্ষয  শশল্প  মন্ত্রণালয়  হদত  

০১-০৬-২০২১ তাশরদের মদে সাংশিষ্ট শবিাগ/ 

মন্ত্রণালদয় চপ্ররণ করা হদব।  

 

কমী 

ব্যবস্থা না 

শাো 

সাংশিষ্ট প্রশতদবেন সশেব, শবশসক, ঢাকা 

[৪.২] চেদশ কম িকতিা/ 

কম িোরীদের প্রশশক্ষণ 

[৪.২.১] চেদশ প্রশশশক্ষত 

জনবল 

শবশসদক কম িরত কম িকতিাদের সক্ষমতা ৃদশদ্ধর 

লদক্ষয ২০২০-২১ অে িবছদর ২০৭ জনদক  চেদশ  

প্রশশক্ষণ চেওয়া হদব।  

 

প্রশশক্ষণ শাো সাংশিষ্ট প্রশতদবেন  েক্ষতা ও প্রযুশি শবিাগ 

[৪.৩]  দোন্নশতর মােদম 

পূরণদর্াগ্য শূন্য দে 

 দোন্নশত 

[৪.৩.১] প্রেি  দোন্নশত কম িকতিা-কম িোরীদের মদনাবল ৃদশদ্ধ ও এবাং 

চর্াগ্যতাসম্পন্ন কমীদের প্রাপ্যতা সাদ দক্ষ ২০২০-

২১ অে িবছদর  দোন্নশতর মােদম পূরণদর্াগ্য 

শূন্য দে  দোন্নশতর হার শতকরা ১০০ িাগ অজিন 

করা হদব। 

কমী 

ব্যবস্থা না 

শাো 

সাংশিষ্ট প্রশতদবেন  সশেব, শবশসক, ঢাকা 

 



   29 

 

 

কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূেক কার্ িক্রদমর শববরণ বাস্তবায়নকারী 

ইউশনট 

প্রেি প্রমাণক প্রমাণদকর উ াি সূত্র 

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

[৪.৪] শিটিসহ অন্যান্য 

প্রশশক্ষণ প্রশতষ্ঠাদনর উন্নয়ন 

[৪.৪.১] ১৫ তলা শবশশষ্ট 

শিটি িবদনর শিশ শ  

প্রণীত 

শবশসদকর উিরাস্থ ক্ষুদ্র ও কুটির শশল্প প্রশশক্ষণ 

ইনশিটিউট (শিটি)চক চিদঙ্গ ১৫ তলা শবশশষ্ট শিটি 

িবদনর শনম িাদণর শিশ শ  ৩০-০৪-২০২১ তাশরদের 

মদে প্রণয়ন করা হদব। 

 

 শরকল্পনা 

শাো 

সাংশিষ্ট প্রশতদবেন  শরকল্পনা ও গদবষণা শবিাগ 

[৪.৪.২] েট্টগ্রাম, রাজশাহী 

ও খুলনা শবিাদগ শিটি 

স্থা দনর শিশ শ  প্রণীত 

শবশসদকর উিরাস্থ ক্ষুদ্র ও কুটির শশল্প প্রশশক্ষণ 

ইনশিটিউট (শিটি) এর আদলাদক েট্টগ্রাম, রাজশাহী 

ও খুলনা শবিাদগ শিটি স্থা দনর শিশ শ           

৩০-০৪-২০২১ তাশরদের মদে প্রণয়ন করা হদব। 

 

 শরকল্পনা 

শাো 

সাংশিষ্ট প্রশতদবেন  শরকল্পনা ও গদবষণা শবিাগ 

[৪.৫] চেদশর নবগঠিত 

শবিাগসমূদহ শবশসদকর 

আঞ্চশলক কার্ িালয় স্থা ন 

[৪.৫.১] বশরশাল, 

ময়মনশসাংহ, শসদলট ও 

রাংপুদর শবশসদকর 

আঞ্চশলক কার্ িালয় 

স্থা দনর শিশ শ  প্রণীত 

 

শবশসদকর ঢাকা, েট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা চজলায় 

আঞ্চশলক কার্ িালদয়র ন্যায় বশরশাল, ময়মনশসাংহ, 

শসদলট ও রাংপুদর শবশসদকর আঞ্চশলক কার্ িালয় 

স্থা দনর শনশমি শিশ শ  ০১-০৫-২০২১ এর মদে 

প্রণয়ন করা হদব।  

 শরকল্পনা 

শাো 

সাংশিষ্ট প্রশতদবেন  শরকল্পনা ও গদবষণা শবিাগ 

[৪.৬] সকল কম িকতিার 

আইএশ  প্রণয়ন  

[৪.৬.১] সকল কম িকতিার 

আইএশ  প্রণয়ন 

সম্পন্নকরণ 

২০২০-২১ অে িবছদর শবশসদকর সকল কম িকতিার 

আইএশ  ০১-০৫-২০২১ তাশরদের মদে প্রণয়ন করা 

হদব। 

 

এমআইএস 

শাো 

সাংশিষ্ট প্রশতদবেন েক্ষতা ও প্রযুশি শবিাগ 

[৪.৭] শূন্য  দে শতিাগ 

শনদয়াগ প্রোন 

[৪.৭.১] শনদয়াগ প্রোদনর 

জন্য শবজ্ঞশপ্ত জারীকৃত 

প্রাশতষ্ঠাশনক সক্ষমতা ৃদশদ্ধর লদক্ষয শবযমান 

শূন্য ে পূরদণর লদক্ষয ০১-১০-২০২০ এর মদে 

 শত্রকায় শবজ্ঞশপ্ত জাশরর মােদম শনদয়াগ প্রোন 

করা হদব এবাং শতকরা ১০০ িাগ শনদয়াগ প্রোন 

করা হদব। 

 

কমী 

ব্যবস্থা না 

শাো 

সাংশিষ্ট প্রশতদবেন সশেব, শবশসক, ঢাকা 

[৪.৭.২] শনদয়াগ প্রোনকৃত 

[৪.৮] ই-শজশ ’র মােদম 

ক্রয় কার্ ি সম্পােন 

[৪.৮.১] ই-শজশ ’র 

মােদম সম্পাশেত ক্রয় 

কার্ ি 

২০২০-২১ অে িবছদর ই-শজশ ’র মােদম ৮০টি ক্রয় 

কার্ ি সম্পােন করা হদব।  

ই-শজশ  চসল 

ও প্রকল্প 

বাস্তবায়ন 

শবিাগ 

সাংশিষ্ট প্রশতদবেন প্রদকৌশল ও 

প্রকল্প বাস্তবায়ন শবিাগ 
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কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূেক কার্ িক্রদমর শববরণ বাস্তবায়নকারী 

ইউশনট 

প্রেি প্রমাণক প্রমাণদকর উ াি সূত্র 

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

[৫.১] কৃষক  র্ িাদয় লবণ 

উৎ ােদন প্রযুশিগত 

সহায়তা 

 

[৫.১.১] উৎ াশেত লবদণর 

 শরমাণ 

২০২০-২১ অে িবছদর কৃষক  র্ িাদয় প্রযুশিগত 

সহায়তার মােদম ১৫.৭৫ লক্ষ চম. টন লবণ 

উৎ ােন করা হদব।  

সম্প্রসারণ 

শাো  

 

সাংশিষ্ট প্রশতদবেন  শশল্প উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ শবিাগ 

[৫.২] চিাজয লবদণ 

আদয়াশিন শমশ্রণ 

শনশিতকরণ 

 

[৫.২.১] আদয়াশিন শমশশ্রত 

লবদণর  শরমাণ 

২০২০-২১ অে িবছদর ৯.০০ লক্ষ চম. টন আদয়াশিন 

শমশশ্রত লবণ উৎ ােন করা হদব। 

শসআইশিশি 

প্রকল্প 

সাংশিষ্ট প্রশতদবেন  শশল্প উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ শবিাগ 

[৫.৩] লবদণ আদয়াশিনযুি 

করণ সম্পশকিত কার্ িক্রম 

তোরশককরণ 

 

 

[৫.৩.১]  শরেশশ িত 

আদয়াশিনযুি লবণ 

কারোনা/শমল 

২০২০-২১ অে িবছদর লবদণ আদয়াশিনযুি করণ 

সম্পশকিত কার্ িক্রদম ১০০টি লবণ কারোনা/শমল 

 শরেশ িন করা হদব।  

শসআইশিশি 

প্রকল্প 

সাংশিষ্ট প্রশতদবেন  শশল্প উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ শবিাগ 

[৫.৪] আধুশনক প্রযুশির 

সহায়তার মােদম মধু 

উৎ ােন 

[৫.৪.১] উৎ াশেত মধুর 

 শরমাণ 

২০২০-২১ অে িবছদর আধুশনক প্রযুশি প্রদয়াদগর 

মােদম চেশব্যা ী ১৩০০ চম. টন মধু উৎ ােন 

করা হদব।  

উন্নয়ন শাো সাংশিষ্ট প্রশতদবেন  শশল্প উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ শবিাগ 
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কম িসম্পােন সূেদকর  শরমা   দ্ধশত (েপ্তর/সাংস্থার আবশশ্যক চকৌশলগত উদেশ্যসমূহ ২০২০-২১ ) 

কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূেক কার্ িক্রদমর শববরণ বাস্তবায়নকারী 

ইউশনট 

প্রেি প্রমাণক প্রমাণদকর উ াি সূত্র 

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

[১.১] বাশষ িক কম িসম্পােন 

চুশি (এশ এ) বাস্তবায়ন। 

[১.১.১] এশ এ’র সকল 

বত্রমাশসক প্রশতদবেন 

ওদয়বসাইদট প্রকাশশত 

২০২০-২১ অে িবছদর এশ এ’র সকল (৪টি) বত্রমাশসক 

প্রশতদবেন ওদয়বসাইদট প্রকাশ করা হদব। 
এমআইএস 

শাো 
সাংশিষ্ট প্রশতদবেন েক্ষতা ও প্রযুশি শবিাগ 

[১.১.২] এশ এ টিদমর মাশসক 

সিা অনুশষ্ঠত 

২০২০-২১ অে িবছদর এশ এ টিদমর ১২টি মাশসক সিা 

অনুশষ্ঠত করা হদব। 

এমআইএস 

শাো 
সাংশিষ্ট প্রশতদবেন েক্ষতা ও প্রযুশি শবিাগ 

[১.২] শুদ্ধাোর/উিম েে িার 

শবষদয় অাংশীজনদের সদঙ্গ 

মতশবশনময় 

[১.২.১] মতশবশনময় সিা 

অনুশষ্ঠত 

২০২০-২১ অে িবছদর শুদ্ধাোর/উিম েে িার শবষদয় 

অাংশীজনদের সদঙ্গ ৪টি মতশবশনময় সিা অনুশষ্ঠত করা 

হদব। 

সম্প্রসারণ 

শাো 
সাংশিষ্ট প্রশতদবেন শশল্প উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ শবিাগ 

[১.৩] অশিদর্াগ প্রশতকার 

ব্যবস্থা শবষদয়  চসবাগ্রহীতা 

/অাংশীজনদের অবশহতকরণ 

[১.৩.১ ] অবশহতকরণ সিা 

আদয়াশজত 

২০২০-২১ অে িবছদর অশিদর্াগ প্রশতকার ব্যবস্থা শবষদয়  

চসবাগ্রহীতা /অাংশীজনদের ৪টি অবশহতকরণ সিা 

অনুশষ্ঠত করা হদব। 

শৃঙ্খলা শাো সাংশিষ্ট প্রশতদবেন প্রশাসন শবিাগ 

[১.৪] চসবা প্রোন প্রশতশ্রুশত 

শবষদয়  চসবাগ্রহীতাদের 

অবশহতকরণ  

[১.৪.১] অবশহতকরণ সিা 

আদয়াশজত   

২০২০-২১ অে িবছদর চসবা প্রোন প্রশতশ্রুশত শবষদয়  

চসবাগ্রহীতাদের ৪টি অবশহতকরণ সিা অনুশষ্ঠত করা 

হদব। 

প্রশাসন শবিাগ সাংশিষ্ট প্রশতদবেন সশেব, শবশসক, ঢাকা 

[১.৫] তথ্য বাতায়ন 

হালনাগাে সাংক্রান্ত বত্রমাশসক 

প্রশতদবেন উর্ধ্িতন কর্তি দক্ষর 

শনকট চপ্ররণ 

[১.৫.১]  বত্রমাশসক 

প্রশতদবেন চপ্রশরত 

২০২০-২১ অে িবছদর তথ্য বাতায়ন হালনাগাে সাংক্রান্ত 

বত্রমাশসক প্রশতদবেন (৪টি) ঊর্ধ্িতন কর্তি দক্ষর শনকট 

চপ্ররণ করা হদব। 

জনসাংদর্াগ 

শাো 
সাংশিষ্ট প্রশতদবেন সশেব, শবশসক, ঢাকা 

[২.১] ই-নশে বাস্তবায়ন [২.১.১] ই-নশেদত চনাট 

শনষ্পশিকৃত 

২০২০-২১ অে িবছদর ই-নশেদত চনাট শনষ্পশিকৃদতর হার 

শতকরা ৮০ িাগ অজিন করা হদব। 
আইশসটি চসল সাংশিষ্ট প্রশতদবেন েক্ষতা ও প্রযুশি শবিাগ 

[২.২] শিশজটাল চসবা  

োলুকরণ 

[২.২.১] একটি নতুন শিশজটাল 

চসবা োলুকৃত 

২০২০-২১ অে িবছদর ১৫-০২-২০২১ তাশরদের মদে 

একটি নতুন শিশজটাল চসবা োলু করা হদব। 
আইশসটি চসল সাংশিষ্ট প্রশতদবেন েক্ষতা ও প্রযুশি শবিাগ 

[২.৩] চসবা সহশজকরণ [২.৩.১] একটি  সহশজকৃত 

চসবা অশধদক্ষদত্র বাস্তবাশয়ত 

২০২০-২১ অে িবছদর ২৫-০২-২০২১ তাশরদের মদে 

একটি  সহশজকৃত চসবা অশধদক্ষদত্র বাস্তবাশয়ত করা হদব। 
আইশসটি চসল সাংশিষ্ট প্রশতদবেন েক্ষতা ও প্রযুশি শবিাগ 
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কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূেক কার্ িক্রদমর শববরণ বাস্তবায়নকারী 

ইউশনট 

প্রেি প্রমাণক প্রমাণদকর উ াি সূত্র 

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

[২.৪] কম িোরীদের প্রশশক্ষণ 

প্রোন 

[২.৪.১] প্রদতযক  কম িোশরর 

জন্য প্রশশক্ষণ আদয়াশজত 

২০২০-২১ অে িবছদর প্রদতযক  কম িোশরর জন্য ৫০ ঘণ্টা  

প্রশশক্ষণ আদয়াজন করা হদব।  
প্রশশক্ষণ শাো সাংশিষ্ট প্রশতদবেন েক্ষতা ও প্রযুশি শবিাগ 

[২.৪.২] ১০ম চগ্রি ও তদূর্ধ্ি 

প্রদতযক কম িোরীদক এশ এ 

শবষদয়  প্রেি প্রশশক্ষণ 

২০২০-২১ অে িবছদর ১০ম চগ্রি ও তদূর্ধ্ি প্রদতযক 

কম িোরীদক এশ এ শবষদয়  ৫ ঘণ্টা প্রশশক্ষণ চেয়া হদব। প্রশশক্ষণ শাো সাংশিষ্ট প্রশতদবেন েক্ষতা ও প্রযুশি শবিাগ 

[২.৫] এশ এ বাস্তবায়দন 

প্রদনােনা প্রোন 

[২.৫.১] নুযনতম একটি 

আওতাধীন েপ্তর/ একজন 

কম িোরীদক এশ এ বাস্তবায়দনর 

জন্য প্রদনােনা প্রোনকৃত 

২০২০-২১ অে িবছদর নুযনতম একটি আওতাধীন েপ্তর/ 

একজন কম িোরীদক এশ এ বাস্তবায়দনর জন্য প্রদনােনা 

প্রোন করা হদব। 

   

এমআইএস 

শাো 
সাংশিষ্ট প্রশতদবেন েক্ষতা ও প্রযুশি শবিাগ 

[৩.১] বাশষ িক ক্রয়  শরকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

[৩.১.১] ক্রয়  শরকল্পনা 

অনুর্ায়ী ক্রয় সম্পাশেত 

২০২০-২১ অে িবছদর বাশষ িক ক্রয়  শরকল্পনা অনুর্ায়ী ক্রয় 

সম্পােদনর হার শতকরা ১০০ িাগ অজিন করা হদব। উ করণ শাো সাংশিষ্ট প্রশতদবেন সশেব, শবশসক, ঢাকা 

[৩.২] বাশষ িক উন্নয়ন কম িসূশে 

(এশিশ )/বাদজট বাস্তবায়ন 

[৩.২.১] বাশষ িক উন্নয়ন 

কম িসূশে (এশিশ ) /বাদজট 

বাস্তবাশয়ত 

২০২০-২১ অে িবছদর বাশষ িক উন্নয়ন কম িসূশে 

(এশিশ )/বাদজট বাস্তবায়দনর হার শতকরা ১০০ িাগ 

অজিন করা হদব। 

প্রকল্প 

বাস্তবায়ন 

শবিাগ 

সাংশিষ্ট প্রশতদবেন 

প্রদকৌশল  

ও  

প্রকল্প বাস্তবায়ন শবিাগ 

[৩.৩] অশিট আ শি শনষ্পশি 

কার্ িক্রদমর উন্নয়ন 

[৩.৩.১] শত্র ক্ষীয় সিায় 

উ স্থা দনর জন্য মন্ত্রণালদয় 

প্রস্তাব চপ্রশরত 

২০২০-২১ অে িবছদর শত্র ক্ষীয় সিায় উ স্থা দনর জন্য 

মন্ত্রণালদয় প্রস্তাব চপ্ররদণর হার শতকরা ৮০ িাগ অজিন 

করা হদব। 
শনরীক্ষা শাো সাংশিষ্ট প্রশতদবেন শনয়ন্ত্রক, শহসাব ও অে ি 

[৩.৩.২] অশিট আ শি 

শনষ্পশিকৃত 

২০২০-২১ অে িবছদর অশিট আ শি শনষ্পশিকরদণর হার 

শতকরা ৫০ িাগ অজিন করা হদব। 
শনরীক্ষা শাো সাংশিষ্ট প্রশতদবেন শনয়ন্ত্রক, শহসাব ও অে ি 

[৩.৪] হালনাগােকৃত স্থাবর ও 

অস্থাবর সম্পশির তাশলকা 

মন্ত্রণালয়/শবিাদগ চপ্ররণ 

[৩.৪.১] হালনাগােকৃত স্থাবর 

ও অস্থাবর সম্পশির তাশলকা 

মন্ত্রণালয়/শবিাদগ চপ্রশরত 

২০২০-২১ অে িবছদর হালনাগােকৃত স্থাবর ও অস্থাবর 

সম্পশির তাশলকা ১৫-১২-২০২০ তাশরদের মদে 

মন্ত্রণালয়/শবিাদগ চপ্ররণ করা হদব। 

উ করণ শাো সাংশিষ্ট প্রশতদবেন সশেব, শবশসক, ঢাকা 
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সাংদর্াজনী-৩ 
 

অন্য মন্ত্রণালয়/শবিাগ/েপ্তর/সাংস্থার শনকট সুশনশে িষ্ট কম িসম্পােন োশহোসমূহ 
 

প্রশতষ্ঠাদনর নাম সাংশিষ্ট কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূেক উি প্রশতষ্ঠাদনর শনকট 

োশহো/প্রতযাশা 

োশহো/প্রতযাশার চর্ৌশিকতা প্রতযাশা পূরণ না হদল  

সম্ভাব্য প্রিাব 

 শরকল্পনা মন্ত্রণালয়  

ও 

অে ি মন্ত্রণালয় 

 

 

 

[১.১] ৪টি শশল্পনগরী স্থা ন [১.১.১] মাোরীপুর শবশসক শশল্পনগরী স্থা দন 

সম্পাশেত চিৌত কার্ িক্রদমর হার 

[১.১.২] মাোরীপুর শবশসক শশল্পনগরী স্থা দন 

সম্পাশেত আশে িক কার্ িক্রদমর হার 

[১.১.৩] শবশসক প্লাশিক শশল্পনগরী, মুশিগঞ্জ স্থা দন 

সম্পাশেত চিৌত কার্ িক্রদমর হার 

[১.১.৪] শবশসক প্লাশিক শশল্পনগরী, মুশিগঞ্জ স্থা দন 

সম্পাশেত আশে িক কার্ িক্রদমর হার 

[১.১.৫] শবশসক মুদ্রণ শশল্পনগরী, মুশিগঞ্জ স্থা দন 

সম্পাশেত চিৌত কার্ িক্রদমর হার 

[১.১.৬] শবশসক মুদ্রণ শশল্পনগরী, মুশিগঞ্জ স্থা দন 

সম্পাশেত আশে িক কার্ িক্রদমর হার 

[১.১.৭] শবশসক ববদ্যযশতক  ণ্য উৎ ােন ও হালকা 

প্রদকৌশল শশল্পনগরী, গজাশরয়া, মুশিগঞ্জ স্থা দন 

সম্পাশেত চিৌত কার্ িক্রদমর হার 

[১.১.৮] শবশসক ববদ্যযশতক  ণ্য উৎ ােন ও হালকা 

প্রদকৌশল শশল্পনগরী, গজাশরয়া, মুশিগঞ্জ স্থা দন 

সম্পাশেত আশে িক কার্ িক্রদমর হার 

প্রকল্পসমূদহর শিশ শ  

অনুদমােন 

 

 

প্রকদল্পর শিশ শ  অনুদমােন 

 শরকল্পনা মন্ত্রণালয় চেদক 

চেয়া হয় এবাং অে ি মন্ত্রণালয় 

প্রকদল্পর অে ি বরাে চেয়।  

শনধ িাশরত সমদয় প্রকল্প 

বাস্তবায়ন সম্ভব হদব না।  

[১.২] ২টি শশল্প  াকি স্থা ন [১.২.১] শবশসক চকশমকযাল ইন্ডাশিয়াল  াকি , 

মুশিগঞ্জ স্থা দন সম্পাশেত চিৌত কার্ িক্রদমর হার 

[১.২.২] শবশসক চকশমকযাল ইন্ডাশিয়াল  াকি , 

মুশিগঞ্জ স্থা দন সম্পাশেত আশে িক কার্ িক্রদমর হার 

[১.২.৩] শসরাজগঞ্জ শশল্প াকি  স্থা দন সম্পাশেত চিৌত 

কার্ িক্রদমর হার 

[১.২.৪] শসরাজগঞ্জ শশল্প াকি  স্থা দন সম্পাশেত 

আশে িক  কার্ িক্রদমর হার 

প্রকল্পসমূদহর শিশ শ  

অনুদমােন 



   34 

 

 

 

 

প্রশতষ্ঠাদনর নাম সাংশিষ্ট কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূেক উি প্রশতষ্ঠাদনর শনকট 

োশহো/প্রতযাশা 

োশহো/প্রতযাশার চর্ৌশিকতা প্রতযাশা পূরণ না 

হদল  

সম্ভাব্য প্রিাব 

অে ি মন্ত্রণালয় 

 

[২.১] উদযািা বতশরদত 

শবশসক-এ  প্রশশক্ষণ  

[২.১.১] শবশসদক প্রশশশক্ষত উদযািা  র্োসমদয় বাদজট বরাে অে ি মন্ত্রণালয় প্রশশক্ষদণর বাদজদটর 

অে ি বরাে শেদয় োদক।   

শনধ িাশরত সমদয় 

প্রশশক্ষদণর 

লক্ষযমাত্রা অশজিত 

হদব না। 

[২.২] েক্ষ শ্রমশশি বতশরদত 

শবশসক-এ প্রশশক্ষণ 

[২.২.১] শবশসক-এ প্রশশশক্ষত শ্রশমক ঐ 

[২.৩] লবণ োষীদের 

প্রশশক্ষণ 

[২.৩.১] প্রশশশক্ষত লবণ োষী ঐ 

মশন্ত্র শরষে শবিাগ 

ও 

আইন মন্ত্রণালয় 

[৪.১]  বাাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও 

কুটির শশল্প করদ াদরশন 

আইন, ২০১৯ অনুদমােন 

[৪.১.১] প্রস্তুতকৃত আইন শশল্প মন্ত্রণালয় হদত সাংশিষ্ট 

শবিাগ/মন্ত্রণালদয় চপ্রশরত 

শবশসদকর প্রাশতষ্ঠাশনক  

সক্ষমতা অজিন, 

আইনগত কার্ িক্রম 

সহজতর  

মশন্ত্র শরষে শবিাগ আইদনর 

নীশতগত ও চূড়ান্ত অনুদমােন শেদয় 

োদক, চলশজসদলটিি ও সাংসে 

শবষয়ক শবিাগ আইদনর চিটিাং 

কদর োদক এবাং জাতীয় সাংসে 

আইন  াশ কদর।   

প্রাশতষ্ঠাশনক 

কম িকাণ্ড  

ব্যাহত হদব। 
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সাংদর্াজনী-৪ 
 

এশ এ (২০২০-২১) এর কার্ িক্রদমর সাদে শনব িােনী ইশদতহার ২০১৮/এসশিশজ/জাতীয় শশল্পনীশত ২০১৬/ 

জাতীয় লবণনীশত ২০১৬/জাতীয় হস্ত ও কারুশশল্প নীশতমালার সাংশিষ্টতার শববরণ 
 

এশ এ এর কার্ িক্রম (২০২০-২১) শনব িােনী 

ইশদতহার ২০১৮ 

এসশিশজ জাতীয় 

শশল্পনীশত 

২০১৬ 

জাতীয় হস্ত  ও 

কারুশশল্প নীশতমালা 

৭ম  ঞ্চবাশষ িক 

কম ি শরকল্পনা 

জাতীয় 

লবণনীশত 

২০১৬ 

চিল্টাপ্লযান 

[১.১] ৪টি শশল্পনগরী স্থা ন ৩.১০, ৩.১৬ Lead Target- ৯.২ 

Co-lead Target- ৬.৪, ৮.২ 

Associate Target- ২.৩ 

৫.১১ 

৬.১ 

৪.২,  ৪.৫  ব ি-১: ২.২.ে,  ৩.২,  

৩.৩ 

- অিীষ্ট-১ 

[১.২] ২টি শশল্প  াকি স্থা ন ৩.১০, ৩.১৬ Lead Target- ৯.২ 

Co-lead Target- ৬.৪, ৮.২ 

Associate Target- ২.৩ 

৫.১১ 

৬.১ 

৪.২,  ৪.৫  ব ি-১: ২.২.ে,  ৩.২,  

৩.৩ 

- ঐ 

[১.৩] োমড়া শশল্পনগরীসমূদহর 

েসড়া শিশ শ  প্রণয়ন 

৩.১৬, ৩.২৩ Lead Target- ৯.২ 

Co-lead Target- ৬.৪ 

Associate Target- ১২.৪, ১২.৫ 

৫.১১ 

৬.১ 

৪.২, ৪.৫, ৬.৩   ব ি-১: ২.২.ে, 

২.২.জ, ৩.২,  ৩.৩ 

- ঐ 

[১.৪] োমড়া শশল্পনগরীর জন্য 

গঠিত  চকাম্পাশনর কার্ িক্রম 

চজারোরকরণ 

৩.১৬, ৩.২৩ Lead Target- ৯.২ 

Co-lead Target- ৬.৪ 

Associate Target- ১২.৪, ১২.৫ 

৮.২, ৮.৯ 

১১.৮, ১৪.২  

৪.২, ৪.৫, ৬.৩  ব ি-১: ২.২.ে, 

২.২.জ, ৩.২,  ৩.৩  

- ঐ 

[১.৫] প্রদজট প্রফাইল প্রণয়ন  ৩.১০, ৩.১৬ Lead Target-৯.২ 

Co-lead Target-২.৩, ৮.২ 

Associate Target-১.৪ 

৫.১ ৪.২  ব ি-১: ২.২.ে,  ৩.২,  

৩.৩ 

- ঐ 

[১.৬]  সাব-চসটর িাশি প্রণয়ন ও 

প্রকাশ 

৩.১০, ৩.১৬ Lead Target- ৯.২, ৯.৩, ৯.৪, ৯.৫ 

Co-lead Target-২.৩, ৬.৪, ৮.২  

Associate Target- ১.৪ 

৫.১ ৪.২  ব ি-১: ২.২.ে,  ৩.২,  

৩.৩ 

- ঐ 

[১.৭] শব ণন সমীক্ষা ৩.১০, ৩.১৬ Lead Target- ৯.২, ৯.৩, ৯.৪ 

Co-lead Target- ২.৩, ৬.৪, ৮.২ 

Associate Target- ১.৪ 

৫.১ ৪.০,  ৭.৩.১  ব ি-১: ২.২.ে,  ৩.২,  

৩.৩ 

- ঐ 
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এশ এ এর কার্ িক্রম (২০২০-২১) শনব িােনী 

ইশদতহার ২০১৮ 

এসশিশজ জাতীয় 

শশল্পনীশত 

২০১৬ 

জাতীয় হস্ত  ও 

কারুশশল্প নীশতমালা 

৭ম  ঞ্চবাশষ িক 

কম ি শরকল্পনা 

জাতীয় 

লবণনীশত 

২০১৬ 

চিল্টাপ্লযান 

[১.৮]  দণ্যর নকশা নমুনা উন্নয়ন ৩.১০, ৩.১৬ Lead Target- ৯.২, ৯.৩, ৯.৪,৯.৫,  

               ৯.ে, ৯.গ 

Co-lead Target- ২.৩, ৮.২ 

Associate Target- ১.৪ 

৪.২ ৪.১,  ৪.২,  ৪.৪  ব ি-১: ২.২.ে,  ৩.২,  

৩.৩ 

- অিীষ্ট-১ 

[১.৯]  দণ্যর নকশা নমুনা শবতরণ ৩.১০, ৩.১৬ Lead Target- ৯.২, ৯.৩, ৯.৪,                

                           ৯.৫, ৯.ে, ৯.গ 

Co-lead Target- ২.৩, ৮.২ 

Associate Target- ১.৪ 

৪.২ ৪.১,  ৪.২,  ৪.৪   ব ি-১: ২.২.ে,  ৩.২,  

৩.৩ 

- ঐ 

[১.১০] কাশরগশর তথ্য সাংগ্রহ ৩.১০, ৩.১৬ Lead Target- ৯.২, ৯.৩, ৯.৪ 

Co-lead Target- ২.৩, ৮.২ 

Associate Target- ১.৪, ১২.৫ 

৬.১ ৪.১,  ৪.২,  ৪.৪  ব ি-১: ২.২.ে,  ৩.২,  

৩.৩ 

- ঐ 

 [১.১১] কাশরগশর তথ্য শবতরণ ৩.১০, ৩.১৬ Lead Target- ৯.২, ৯.৩, ৯.৪ 

Co-lead Target- ২.৩, ৮.২ 

Associate Target- ১.৪, ৭.শব, ১২.৫ 

৬.১ ৪.১,  ৪.২,  ৪.৪  ব ি-১: ২.২.ে,  ৩.২,  

৩.৩ 

- ঐ 

[১.১২] রুগ্ন/বন্ধ শশল্প ইউশনট 

োলুকরণ 

৩.১০ Lead Target- ৯.২ 

Co-lead Target- ২.৩, ৬.৪, ৮.২ 

Associate Target- ৯.৩, ৯.৪ 

৫.১১ 

৬.১ 

৩.১, ৩.২, ৬.৪, 

৬.১৩, ৭.২.৩, 

৭.৪.২ 

 ব ি-১: ২.২.ে,  ৩.২,  

৩.৩ 

- ঐ 

[১.১৩] শশল্পনগরীর অব্যবহৃত প্লট 

বরােকরণ 

৩.১০, ৩.১৬ Lead Target- ৯.২ 

Co-lead Target- ২.৩, ৬.৪, ৮.২ 

Associate Target- ৯.৩, ৯.৪ 

৫.১১ 

৬.১ 

৪.২,  ৪.৫, ৬.৩  ব ি-১: ২.২.ে,  ৩.২,  

৩.৩ 

- ঐ 
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এশ এ এর কার্ িক্রম (২০২০-২১) শনব িােনী 

ইশদতহার ২০১৮ 

এসশিশজ জাতীয় 

শশল্পনীশত 

২০১৬ 

জাতীয় হস্ত  ও 

কারুশশল্প নীশতমালা 

৭ম  ঞ্চবাশষ িক 

কম ি শরকল্পনা 

জাতীয় 

লবণনীশত 

২০১৬ 

চিল্টাপ্লযান 

[১.১৪] শশল্প ইউশনট শনবন্ধন ৩.১০, ৩.১৬ Lead Target- ৯.২, ৯.৩, ৯.৪ 

Co-lead Target- ২.৩, ৮.২ 

Associate Target- ১.৪ 

১৩.১ 

 ১৩.২  

৪.১,  ৪.২  ব ি-১: ২.২.ে,  ৩.২,  

৩.৩ 

৬.১৩ অিীষ্ট-১ 

[১.১৫] শবযমান মামলা 

শনষ্পশিকরণ 

৩.৩ Associate Target- ১৬.৬  

- 

৩.১, ৬.১৩  ব ি-১: ১.৯  ঐ 

[১.১৬] ওয়ান ি  সাশি িস 

োলুকরণ 

৩.৩ Associate Target- ১৬.৬ ৪.১৮ 

 

৬.১  ব ি-২: ১২.৩.৪.ে   ঐ 

[১.১৭]  সাব-কন্ট্রাকটিাং ইউশনট 

তাশলকাভুশিকরণ 

৩.১০ Lead Target- ৯.২, ৯.৩, ৯.৪, ৯.৫ 

Co-lead Target-২.৩, ৬.৪, ৮.২  

Associate Target- ১.৪ 

৫.১ ৪.৪,  ৫.৬  ব ি-১: ২.২.ে,  ৩.২,  

৩.৩ 

- ঐ 

[১.১৮] এসএমই নীশতমালা 

বাস্তবায়দনর ব্যবস্থা গ্রহণ 

৩.১১ Lead Target- ৯.২ 

Associate Target- ৮.৩, ১৭.৫ 

৫.২.২  

 ৫.৭ 

৫.১৩ 

৩.১, ৬.১৩  ব ি-১: ২.২.ে,  

 ব ি-২: ২.৫  

 

 ঐ 

[২.১] উদযািা বতশরদত শবশসক-এ  

প্রশশক্ষণ  

৩.১০ Lead Target- ৯.৪ 

Co-lead Target- ২.৩, ৮.২ 

Associate Target- ৪.৪ 

১০.১ 

২.৫ (১২) 

৪.৪,  ৪.৬     ব ি-১: ২.২.ে,  

৩.২,  ৩.৩,  ২.৭.১ 

১.১ ঐ 

[২.২] েক্ষ শ্রমশশি বতশরদত 

শবশসক-এ প্রশশক্ষণ 

৩.১০ Lead Target- ৯.৪ 

Co-lead Target- ২.৩, ৮.২ 

Associate Target- ৪.৪ 

১০.১ 

২.৫ (১২) 

৪.৪,  ৪.৬     ব ি-১: ২.২.ে,  

৩.২,  ৩.৩,  ২.৭.১ 

১.১ ঐ 
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এশ এ এর কার্ িক্রম (২০২০-২১) শনব িােনী 

ইশদতহার ২০১৮ 

এসশিশজ জাতীয় 

শশল্পনীশত 

২০১৬ 

জাতীয় হস্ত  ও 

কারুশশল্প নীশতমালা 

৭ম  ঞ্চবাশষ িক 

কম ি শরকল্পনা 

জাতীয় 

লবণনীশত 

২০১৬ 

চিল্টাপ্লযান 

[২.৩] আধুশনক প্রযুশি প্রদয়াদগর 

মােদম লবণ োষীদের প্রশশক্ষণ 

৩.১৬ Lead Target- ৯.২, ৯.৩, ৯.৪ 

Co-lead Target- ২.৩, ৮.২ 

Associate Target- ২.১, ২.২ 

 

১৩.১ ৩.৩, ৪.৪,  

৫.৫, ৫.৭ 

 ব ি-১: ২.২.ে,  ৩.২,  

৩.৩ 

২.৪, ৫.১০ অিীষ্ট-১ 

[২.৪] আধুশনক প্রযুশি প্রদয়াদগর 

মােদম চমৌ োষীদের প্রশশক্ষণ 

৩.১০ Lead Target- ৯.২ 

Co-lead Target- ২.৩, ৮.২ 

Associate Target- ২.১, ২.২ 

১৩.১ ৩.৩, ৪.৪,  

৫.৫, ৫.৭ 

 ব ি-১: ২.২.ে,  ৩.২,  

৩.৩ 

 ঐ 

[২.৫]  ঋণ শবতরণ 

(শবশসদকর শনজস্ব তহশবদলর 

মােদম) 

৩.১০, ৩.১১ Lead Target- ৯.২, ৯.৩, ৯.৪,    

                           ৯.৫,  ৯.ে, ৯.গ 

Co-lead Target- ২.৩, ৮.২ 

Associate Target- ১.১, ৫.১, ৫.৫, 

৮.২, ৮.৩, ৮.৫, ৮.৬ 

১০.৩ ৪.১,  ৫.৬  ব ি-১: ২.২.ে,  ৩.২,  

৩.৩, 

২.৭.১ 

৬.১২.৩ ঐ 

[২.৬] সাব-কন্ট্রাকটিাং সাংদর্াগ 

স্থা ন 

৩.১০, ৩.১১ Lead Target- ৯.২, ৯.৩, ৯.৪, ৯.৫ 

Co-lead Target-২.৩, ৬.৪, ৮.২  

Associate Target- ১.৪, ১২.৫ 

৫.১ ৪.৫  ৫.৩  ব ি-১: ২.২.ে,  ৩.২,  

৩.৩ 

- ঐ 

[২.৭] নারীদের কম িসাংস্থান সৃশষ্ট ৩.৮ Lead Target- ৯.২ 

Co-lead Target- ২.৩ 

Associate Target- ৫গ, ৮.৫ 

১০.২ ৩.৩  ব ি-১: ১.৪.১  ১.৭ ঐ 

[২.৮]  ক্ষুদ্র ও কুটির শশল্প স্থা দনর 

মােদম কম িসাংস্থাদনর সুদর্াগ সৃশষ্ট 

৩.১০, ৩.১১, 

৩.১৬ 

Lead Target- ৯.২ 

Co-lead Target- ২.১, ৮.২ 

Associate Target- ৪.৩, ৪.৪ 

১০.২ ৩.৩, ৪.১,  ৪.২,  

৪.৪, ৫.৩, ৫.৬ 

 ব ি-১: ২.২.ে,  ৩.২, 

৩.৩,  ২.৯,  ২.৭.১ 

১.৭ ঐ 

[৩.১] শশল্প চমলায় অাংশগ্রহণ ৩.১৬ Lead Target- ৯.২, ৯.৩, ৯.৪ 

Co-lead Target- ২.৩ 

 

২.৫ (১০) ৪.৪,  ৫.৮,  ৬.৮  ব ি-১: ২.২.ে,  ৩.২,  

৩.৩ 

- ঐ 
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এশ এ এর কার্ িক্রম (২০২০-২১) শনব িােনী 

ইশদতহার ২০১৮ 

এসশিশজ জাতীয় 

শশল্পনীশত 

২০১৬ 

জাতীয় হস্ত  ও 

কারুশশল্প নীশতমালা 

৭ম  ঞ্চবাশষ িক 

কম ি শরকল্পনা 

জাতীয় 

লবণনীশত 

২০১৬ 

চিল্টাপ্লযান 

[৩.২] শশল্প চমলার আদয়াজন  ৩.১৬ Lead Target- ৯.২, ৯.৩, ৯.৪ 

Co-lead Target- ২.৩ 

 

২.৫ (১০) ৪.৪,  ৫.৮,  ৬.৮  ব ি-১: ২.২.ে,  ৩.২,  

৩.৩ 

- অিীষ্ট-১ 

[৩.৩] মুশজববদষ ি োমড়াজাত  ণ্য 

প্রেশ িনীর লদক্ষয চমলার আদয়াজন 

৩.১৬ Lead Target- ৯.২, ৯.৩, ৯.৪ 

Co-lead Target- ২.৩ 

 

২.৫ (১০) ৪.৭, ৬.৬,  

৬.৭, ৬.৮, ৬.৯ 

 ব ি-১: ২.২.ে,  ৩.২,  

৩.৩ 

- ঐ 

[৩.৪] চক্রতা শবদক্রতা সদম্মলন ৩.১০, ৩.১১, 

৩.১৬ 

Lead Target- ৯.২ 

Co-lead Target- ২.৩, ৮.২ 

 

২.৫ (১০) ৪.৪,  ৫.৮,  ৬.৮  ব ি-১: ২.২.ে,  ৩.২,  

৩.৩ 

- ঐ 

[৪.১]  বাাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির 

শশল্প করদ াদরশন আইন, ২০১৯ 

প্রণয়ন 

৩.১০ Lead Target-৯.২ 

 

২.৫ (৭) ৩.১  ব ি-১: ২.২.ে,  ৩.২,  

৩.৩ 

২.১২ ঐ 

[৪.২] চেদশ কম িকতিা/ কম িোরীদের 

প্রশশক্ষণ 

- Lead Target- ৯.২ 

Associate Target- ৪ে 

২.৫ (১২) ৩.৩, ৪.৪,  

৫.৫, ৫.৭ 

 ব ি-২: ১.৪.১.ে - ঐ 

[৪.৩]  দোন্নশতর মােদম 

পূরণদর্াগ্য শূন্য দে  দোন্নশত 

- -  

- 

  ব ি-১: ১.৯ - ঐ 

[৪.৪] শিটিসহ অন্যান্য প্রশশক্ষণ 

প্রশতষ্ঠাদনর উন্নয়ন 

৩.১১ Lead Target- ৯.২ 

Co-lead Target- ৪.৪ 

 

২.৫ (১২) ৩.৩, ৪.৪, 

৫.৫, ৫.৭ 

 ব ি-১: ২.২.ে,  ৩.২,  

৩.৩ 

 ব ি-২: ১.৪.১.ে 

- ঐ 
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এশ এ এর কার্ িক্রম (২০১৯-২০) শনব িােনী 

ইশদতহার ২০১৮ 

এসশিশজ জাতীয় শশল্পনীশত 

২০১৬ 

জাতীয় হস্ত  ও 

কারুশশল্প নীশতমালা 

৭ম  ঞ্চবাশষ িক 

কম ি শরকল্পনা 

জাতীয় লবণনীশত 

২০১৬ 

চিল্টাপ্লযান 

[৪.৫] চেদশর নবগঠিত 

শবিাগসমূদহ শবশসদকর আঞ্চশলক 

কার্ িালয় স্থা ন 

- Lead Target- ৯.২ 

 

৪.১৮ -  ব ি-১: ২.২.ে,  ৩.২,  

৩.৩ 

 অিীষ্ট-১ 

[৪.৬] সকল কম িকতিার আইএশ  

প্রণয়ন  

- - - -  ব ি-২: ৬.২.২ - ঐ 

[৪.৭] শূন্য  দে শতিাগ শনদয়াগ 

প্রোন 

- - - -  ব ি-১: ১.৯ 

 ব ি-২: ১.২.২ 

- ঐ 

[৪.৮] ই-শজশ ’র মােদম ক্রয় 

কার্ ি সম্পােন 

- - - -  ব ি-২: ১২.২.৪ - ঐ 

[৫.১] কৃষক  র্ িাদয় লবণ 

উৎ ােদন প্রযুশিগত সহায়তা 

 

৩.১৬ Lead Target- ৯.২, ৯.৩, ৯.৪ 

Co-lead Target- ২.৩, ৮.২ 

Associate Target- ২.১, ২.২ 

 

১৩.১ -  ব ি-১: ২.২.ে,  ৩.২,  

৩.৩ 

১.৩ ঐ 

[৫.২] চিাজয লবদণ আদয়াশিন 

শমশ্রণ শনশিতকরণ 

 

৩.১৬ Lead Target- ৯.২, ৯.৩, ৯.৪ 

Co-lead Target- ২.৩, ৮.২ 

Associate Target- ২.১, ২.২ 

 

৮.৩  -  ব ি-১: ২.২.ে,  ৩.২,  

৩.৩ 

 ব ি-২: ১০.৪.২ 

১.৬, ৩.১,  

৪.১, ৬.১৫ 

ঐ  

[৫.৩] লবদণ আদয়াশিনযুি 

করণ সম্পশকিত কার্ িক্রম 

তোরশককরণ 

৩.১৬ Lead Target- ৯.২, ৯.৩, ৯.৪ 

Co-lead Target- ২.৩, ৮.২ 

Associate Target- ২.১, ২.২ 
 

৮.৩ ৬.১  ব ি-১: ২.২.ে,  ৩.২,  

৩.৩ 

 ব ি-২: ১০.৪.২ 

৫.৯ ঐ 

[৫.৪] আধুশনক প্রযুশির 

সহায়তার মােদম মধু উৎ ােন 

৩.১০ Lead Target- ৯.২ 

Co-lead Target- ২.৩, ৮.২ 

Associate Target- ২.১, ২.২ 

১৩.১ ৩.৪, ৪.৩, ৫.৫  ব ি-২: ৪.৩.১  - ঐ   

 


