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বিবিকের কম িসম্পােদনর সাশব িক শেত্র 
 

সাম্প্রশতক অজিন, েযাদলঞ্জ এবাং িশবষ্যৎ  শরকল্পনা 
 

 সাম্প্রশতক বছরসমূদহর (৩ বছর) প্রধান অজিনসমূহ 

 

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

হাজারীবাগ হদত ট্যানাশর কারখানাসমূহ োমড়া শশল্পনগরীদত স্থানান্তর, একটি শশল্প াকি (এশ আই, মুশন্সগঞ্জ) ও ৩টি শশল্পনগরী 

(শ্রীমঙ্গল, ঝালকাঠি, বরগুনা) স্থা ন,  ৩টি শশল্পনগরী িম্প্রিারণ (চগা ালগঞ্জ, ধামরাই, জামালপুর), শবশসদকর ৪টি েক্ষতা উন্নয়ন 

প্রশশক্ষণ চকদের পুনশ্ন িম িাণ ও আধুশনকায়ন, শতরশঞ্জ শশদল্পর উন্নয়ন (২য়  র্ িায়), চমৌোষ উন্নয়ন প্রকল্প এিং আদয়াশিন 

ঘাটশতপূরণ প্রকল্প (৩য়  র্ িায়) িাস্তিায়ন। Salt Farmer’s Census 2018 ও Salt Farmer’s Database 2018 

প্রণয়ন ও প্রকাশ। ১৭৮৪২টি ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝাশর শশল্প স্থা দনর মােদম ১,৬০,৩৯৫ জদনর কম িসাংস্থান সৃশি, ব্যবস্থা না ও 

েক্ষতা উন্নয়ন শবষদয় ৪২,৬৯৬ জনদক প্রশশক্ষণ প্রোন, চবসরকাশর খাদত ৬৭৩০.৭৪ টন মধু এবাং ৩৭.৩২ লক্ষ চমশিক টন লবণ 

উৎ ােন, সাব-কন্ট্রাশটাং সাংদর্াগ স্থা দনর মােদম ৩৪.২৯ চকাটি টাকার  ণ্য সরবরাদহর আদেশ, ২৯৫ টি খাবল প্লট িরাদ্দেরণ, 

৪৩টি চমলা আদয়াজন ও ১১৪টি অাংশগ্রহণ , ২৯৯২.৯৮ লক্ষ টাকা ঋণ শবতরণ, শূন্য দের শব রীদত ৫৩৬ জন কম িকতিা-

কম িোরীদক শনদয়াগ ও ২৪৬ জনদক  দোন্নশত প্রোন করা হদয়দছ।  
 

 

 

 

 সমস্যা এবাং েযাদলঞ্জসমূহ 

 

শশল্পনগরীর খাশল ও অব্যবৃতত ্লটটসমূদহর ১০০% বরাদ্দ োন, রুগ্ন/বন্ধ শশল্প ইউশনটসমূহ োলুকরণ, মামলাসমূদহর দ্রুত 

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

স্থাপনক াগ্য বশল্প ইউবনটিমূকে শতভাগ ইটিবপ স্থাপন, Leather Working Group (LWG) সাটি িশিদকদটর চর্াগ্যতা অজিন। 
 

 

 

 

 

 িশবষ্যৎ  শরকল্পনা 

শশল্পনগরীর অবরাদ্দকৃত ্লটট ১০০% বরাদ্দকরণ, রুগ্ন/বন্ধ শশল্প ইউশনট োলুকরদণ কার্ িক্রম গ্রহণ, মামলাসমূদহর দ্রুত শনষ্পশিকরদণ 

কার্ িক্রম চজারোরকরণ, ইটিবপ স্থাপনক াগ্য বশল্প ইউবনটিমূকে শতভাগ ইটিবপ স্থাপন ো মক্রর্ ত্বরাবিতেরণ; Leather 

Working Group (LWG) সাটি িশিদকদটর চর্াগ্যতা অজিদন ের্ ম শরকল্পনা গ্রহণ।  
 

 

 

২০২১-২০২২ অর্ িবছদরর সম্ভাব্য প্রধান অজিনসমূহ 

১. শশল্পনগরীর অবরাদ্দকৃত ্লটট শতিাগ বরাদ্দকরণ ; 

২. রুগ্ন/বন্ধ শশল্প ইউশনট োলুকরণ ; 

৩. মামলাসমূদহর দ্রুত শনষ্পশি ; 

৪. ১টি শশল্প াকি (শসরাজগঞ্জ) ও ২টি শশল্পনগরী (শবশসক ববদ্যযশতক  ণ্য উৎ ােন ও হালকা প্রদকৌশল শশল্পনগরী, মুশন্সগঞ্জ ও          

    রাজশাহী-২) প্রকল্প বা্তববায়ন ; 

৫. Leather Working Group (LWG) সাটি িশিদকদটর চর্াগ্যতা অজিদন ের্ ম শরকল্পনা প্রণয়ন; 

৬. অশিট আ শি শনষ্পশিকরণ ; 

৭. মুশজববষ ি উ লদক্ষয বিকশষ পণ্য (জার্দাবন ও িার্ড়াজাত) ৩টি ক্ষর্লা আকয়াজন ; 

৮. চেদশ ২০ টি চমলা ও ৪টি চক্রতা-শবদক্রতা সশিলন আদয়াজন ; 

৯. চবসরকাশর খাদত ১৫.৭৫ লক্ষ টন ক্রুি লবণ উৎ ােন এবাং ৮.৯০ লক্ষ চমশিক টন চিাজয লবদণ আদয়াশিনযুিকরণ। 
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প্রস্তািনা 

 

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

র্র্ার্র্ ব্যবহার শনশিতকরদণর মােদম রূ কল্প ২০৪১ এর র্র্ার্র্ বা্তববায়দনর লদক্ষয- 

 

 

চেয়ারম্যান, বাাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শশল্প করদ াদরশন 

 

 

এবাং 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর মাননীয় শশল্পমন্ত্রীর প্রশতশনশধ শহদসদব সশেব, শশল্প মন্ত্রণালয় 

 

এর মদে ২০২১ সাদলর জুন মাদসর ....... তাশরদখ এই বাশষ িক কম িসম্পােন চুশি স্বাক্ষশরত হল।  

 

 

এই চুশিদত স্বাক্ষরকারী উিয় ক্ষ শনম্নশলশখত শবষয়সমূদহ সিত হদলন :  
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চসকশন ১ 

 

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

 

১.১ রূ কল্প :  

শশল্প সমৃি উন্নত বাাংলাদেশ গঠদন  শরদবশবান্ধব শশল্পায়ন 

 

১.২ অশিলক্ষয :   

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

 

 

১.৩ ের্ মিম্পাদকনর ক্ষেত্র  

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

২. মাঝাশর, ক্ষুদ্র ও কুটির শশল্প খাদত উদযািা ও েক্ষ জনশশি বতশর;  

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

৪. প্রাশতষ্ঠাশনক সক্ষমতা বৃশি ; 

৫. স্বাস্থযসিত ও পুশি সমৃি খায ণ্য উৎ ােন শনশিতকরণ। 

 

সুশািন ও িংস্কারমূলে ের্ মিম্পাদকনর ক্ষেত্র 

১) সুশািন ও িংস্কার মূলে ো মক্রর্ ক্ষজারদারেরণ 

 

 

১.৪ ো মািলী 
 

 

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

২. ঋণ ব্যবস্থাকরণ ও শবতরদণ সহায়তাকরণ ;   

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

৪. েক্ষ মানবসম্পে উন্নয়দনর লদক্ষয যুদগা দর্াগী প্রশশক্ষণ প্রোন ; 

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

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

    তাশলকাভুি ইউশনদটর সাব- কন্ট্রাশটাং সাংদর্াগ স্থা ন ; 

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

৮. শশল্প্লটদটর শতিাগ ব্যবহার শনশিতকরদণর লদক্ষয খাশল/অব্যবৃতত ্লটট বরাদদ্দর বনবর্ত্ত  শত্রকায় শবজ্ঞা ন প্রকাশ, ্লটট  

    বরাদ্দ কশমটির সিা আদয়াজন, রুগ্ন/বন্ধ ্লটদটর বরাদ্দ বাশতলকরণ ও সম্ভাবনাময় উদযািার অনুকূদল ্লটট বরাদ্দকরণ। 
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চসকশন ২ 

 

শবশসদকর শবশিন্ন কার্ িক্রদমর চূড়ান্ত িলািল/প্রিাব 

 

চূড়ান্ত িলািল/প্রিাব কম িসম্পােন 

সূেকসমূহ 

একক প্রকৃত লক্ষযমাত্রা 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষ ণ শনধ িাশরত লক্ষযমাত্রা অজিদনর চক্ষদত্র 

চর্ৌর্িাদব োশয়ত্বপ্রাপ্ত 

মন্ত্রণালয়/শবিাগ/সাংস্থাসমূদহর নাম 

উ ািসূত্র 

(Source of Data) ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

২০১৯-২০ ২০২০-২১* 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

শজশিশ দত শশল্প খাদতর 

অিদান বৃবদ্ধ 

শজশিশ দত ক্ষুদ্র ও 

কুটির শশদল্পর 

অিদান বৃবদ্ধ 

% ৩.৯৬ ৪.০৫ ৪.১৪ ৪.২৩ ৪.৩২ শশল্প মন্ত্রণালয়, িাবণজয মন্ত্রণালয় 

ও   

অর্ ি মন্ত্রণালয়  

বাাংলাদেশ অর্ িননশতক 

সমীক্ষা ২০২০ 

(পৃষ্ঠা-২০) 

আদয়াশিনযুি চিাজয 

লবণ উৎপাদন বৃবদ্ধ 

আদয়াশিনযুি 

চিাজয লবণ 

উৎপাদকনর 

পবরর্াণ 

% ৮৯ ৫৩ ৯০ ৯২ ৯৫ শশল্প মন্ত্রণালয়, স্বাস্থয ও  শরবার 

কল্যাণ মন্ত্রণালয়, িাবণজয মন্ত্রণালয় 

ও  

অর্ ি মন্ত্রণালয় 

I. শসআইশিশি প্রকল্প  

II. Bangladesh Salt 

Industries 

Information 

System (BSIIS) 

িফটওয়যার 

 

* সামশয়ক 
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   চসকশন ৩ 

ের্ মিম্পাদন পবরেল্পনা 

 
ের্ মিম্পাদন ক্ষেত্র ক্ষেকত্রর র্ান ো মক্রর্ ের্ মিম্পাদন সূিে গণনা পদ্ধবত এেে ের্ মিম্পাদন 

সূিকের র্ান 

প্রকৃত অজমন লক্ষযমাত্রা/শনণ িায়ক ২০২১-২২ প্রদক্ষ ন 

২০২২-২৩ 

প্রদক্ষ ন 

২০২৩-২৪ 
২০১৯-২০ 

 

 

২০২০-২১* 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 

ের্ মিম্পাদন ক্ষেত্রিমূে 

[১]  শরদবশবান্ধব 

মাঝাশর, ক্ষুদ্র ও 

কুটির শশদল্পর দ্রুত 

শবকাশ ও উন্নয়ন 

এবাং  

শশল্প্লটদটর শতিাগ 

ব্যবহার শনশিতকরণ 

 

২১ [১.১] ৫টি শশল্পনগরী 

স্থা ন 

[১.১.১] রাজশােী 

শবশসক শশল্পনগরী-২  

স্থা দন সম্পাশেত 

চিৌত অগ্রগবত 

ক্রমপুশঞ্জভূত % ১.০০ ০ ৬৫ ১০০ ৯০ ৮৫ ৭৫ ৭০ - - 

[১.১.২] শবশসক 

্লটাশিক শশল্পনগরী, 

মুশন্সগঞ্জ স্থা দন 

সম্পাশেত চিৌত 

অগ্রগবত 

ক্রমপুশঞ্জভূত % ১.০০ ১২ ১৮ ৬০ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ১০০ - 

[১.১.৩] শবশসক 

বশল্পনগরী, রাউজান, 

িট্টগ্রার্ স্থা দন 

সম্পাশেত চিৌত 

অগ্রগবত 

ক্রমপুশঞ্জভূত % ১.০০ ০ ৪৫ ১০০ ৮৫ ৭৫ ৬৫ ৫৫ - - 

[১.১.৪] শবশসক 

ববদ্যযশতক  ণ্য 

উৎ ােন ও হালকা 

প্রদকৌশল শশল্পনগরী, 

গজাশরয়া, মুশন্সগঞ্জ 

স্থা দন সম্পাশেত 

চিৌত অগ্রগবত 

ক্রমপুশঞ্জভূত % ১.০০ ৭৯ ৮৩ ১০০ ৯৭ ৯৫ ৯৩ ৯০ - - 

* িার্বয়ে 
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ের্ মিম্পাদন ক্ষেত্র ক্ষেকত্রর র্ান ো মক্রর্ ের্ মিম্পাদন সূিে গণনা পদ্ধবত এেে ের্ মিম্পাদন 

সূিকের র্ান 

প্রকৃত অজমন লক্ষযমাত্রা/শনণ িায়ক ২০২১-২২ প্রদক্ষ ন 

২০২২-২৩ 

প্রদক্ষ ন 

২০২৩-২৪ 
২০১৯-২০ 

 

 

২০২০-২১* 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 

ের্ মিম্পাদন ক্ষেত্রিমূে 

   [১.১.৫] নরবিংদী 

শবশসক শশল্পনগরী 

িম্প্রিারণ স্থা দন 

সম্পাশেত চিৌত 

অগ্রগবত 

ক্রমপুশঞ্জভূত % ১.০০ ১.৫ ৫২ ১০০ ৯০ ৮৫ ৭৫ ৬৫ - - 

[১.২] ১টি শশল্প  াকি 

স্থা ন 

[১.২.১] শসরাজগঞ্জ 

শশল্প াকি  স্থা দন 

সম্পাশেত চিৌত 

অগ্রগবত 

ক্রমপুশঞ্জভূত % ১.০০ ৫০ ৫২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - - 

[১.৩] ১টি বশল্প 

পােম ও ১টি 

বশল্পনগরীর খসড়া 

শিশ শ  প্রণয়ন 

[১.৩.১] “বিবিে 

োলো প্রকেৌশল বশল্প 

পােম, বিরাজবদখান, 
মুশন্সগঞ্জ” শীষ িক 

প্রকদল্পর প্রণীত 

শিশ শ  

 

তাশরখ তাশরখ ১.০০ - - 
৩১-০৮-

২০২১ 

৩০-০৯-

২০২১ 

৩১-১০-

২০২১ 

৩০-১১-

২০২১ 

৩১-১২-

২০২১ 

- - 

[১.৩.২] “বিবিে 

োলো প্রকেৌশল ও 

অকটাকর্ািাইল 

ইবিবনয়াবরং 

বশল্পনগরী,  কশার” 

শীষ িক প্রকদল্পর 

প্রণীত শিশ শ  

তাশরখ তাশরখ ১.০০ - - 
২৮-০২-

২০২২ 

৩১-০৩-

২০২২ 

৩০-০৪-

২০২২ 

৩১-০৫-

২০২২ 

২০-০৬-

২০২২ 

- - 

* িার্বয়ে 
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ের্ মিম্পাদন ক্ষেত্র ক্ষেকত্রর র্ান ো মক্রর্ ের্ মিম্পাদন সূিে গণনা পদ্ধবত এেে ের্ মিম্পাদন 

সূিকের র্ান 

প্রকৃত লক্ষযমাত্রা/শনণ িায়ক ২০২১-২২ প্রদক্ষ ন 

২০২২-২৩ 

প্রদক্ষ ন 

২০২৩-২৪ 
অসাধারণ অশত 

উিম 

উিম েলশত 

মান 

েলশত 

মাদনর 

শনদম্ন 
২০১৯-২০ 

 

 

২০২০-২১* 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

ের্ মিম্পাদন ক্ষেত্রিমূে 

  [১.৪]  প্রদজট 

প্রিাইল প্রণয়ন 

[১.৪.১] প্রণয়নকৃত  

প্রদজট প্রিাইল 

সমশি সাংখ্যা ১.০০ ৪৫৩ ৩৮০ ৪৫৭ ৪৪০ ৪১০ ৩৮০ ৩৫০ ৪৬৫ ৪৭৫ 

[১.৫] সাব-চসটর 

িাশি প্রণয়ন ও 

প্রকাশ 

[১.৫.১] প্রণয়নকৃত ও 

প্রকাশশত সাব-চসটর 

িাশি 

সমশি সাংখ্যা ২.০০ ৩৪ ২৪ ৪২ ৩৬ ৩০ ২৪ ২০ ৪৫ ৪৮ 

[১.৬] শব ণন 

সমীক্ষা 

[১.৬.১] প্রণয়নকৃত 

শব ণন সমীক্ষা 

সমশি সাংখ্যা 
১.০০ 

৩৯০ ২৮৩ ৩৫০ ৩২৫ ৩০০ ২৮৩ ২৭০ ৩৭৫ ৪০০ 

[১.৭]  দণ্যর নকশা 

নমুনা  উন্নয়ন 

[১.৭.১] উন্নয়নকৃত 

 দণ্যর নকশা নমুনা 

সমশি সাংখ্যা 
১.০০ 

৪১৩ ৩১৪ ৪৪০ ৪০০ ৩৫০ ৩১৪ ২৯০ ৪৫০ ৪৬০ 

[১.৮]  কাশরগশর 

তথ্য সাংগ্রহ 

[১.৮.১] সাংগৃহীত  

কাশরগশর তথ্য 

সমশি সাংখ্যা ১.০০ ৪৮ ৫২ ৬০ ৫৭ ৫৪ ৫২ ৪৫ ৬২ ৬৫ 

[১.৯] রুগ্ন/বন্ধ শশল্প 

ইউশনট োলুকরক্ষণ 

িোয়তা প্রদান 

[১.৯.১] োলুকৃত শশল্প 

ইউশনট 

সমশি % ১.০০ - ১৭.৯ ২৫ ২৩ ২০ ১৭.৯ ১৫ ২৮ ৩০ 

[১.১০] শশল্পনগরীর 

অব্যবৃতত ্লটট 

বরাদ্দকরণ 

[১.১০.১] আদবেদনর 

শিশিদত খাশল ্লটট 

বরাদ্দকৃত 

সমশি % ১.০০ - - ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৯২ ৯৫ 

[১.১১] শশল্প ইউশনট 

শনবন্ধন 

[১.১১.১] শনবশন্ধত 

শশল্প ইউশনট 

সমশি সাংখ্যা 
১.০০ ২২৪৭ ৩১০৫ ৪৭৪০০০ ৪০০০০০ ৩৫০০০০ ৩০০০০০ ২৫০০০০ ৪৮০০০০ ৫০০০০০ 

[১.১২] শবযমান 

মামলা শনষ্পশিকরণ 

[১.১২.১] শনষ্পশিকৃত 

মামলা 

সমশি % 
১.০০ - ৩.৩১ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১১ ১২ 

[১.১৩] ওয়ান স্টপ 

িাবভ মকির র্াধ্যকর্ 

ক্ষিিা প্রদান 

[১.১৩.১]  প্রোনকৃত 

চসবা  

সমশি % ১.০০ 
- - ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৯৫ ১০০ 

* িার্বয়ে 
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ের্ মিম্পাদন ক্ষেত্র ক্ষেকত্রর র্ান ো মক্রর্ ের্র্িম্পাদন সূিে গণনা 

পদ্ধবত 

এেে ের্ মিম্পাদন 

সূিকের র্ান 

প্রকৃত লক্ষযমাত্রা/শনণ িায়ক ২০২১-২২ প্রদক্ষ ন 

২০২২-২৩ 

প্রদক্ষ ন 

২০২৩-২৪ 
অসাধারণ অশত 

উিম 

উিম েলশত 

মান 

েলশত 

মাদনর শনদম্ন 
২০১৯-২০ 

 

২০২০-২১* 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

ের্ মিম্পাদন ক্ষেত্রিমূে 

  [১.১৪]  মুবজি িষ ম 

উপলকে বিবিকে 

বৃেকরাপণ ের্ মসূিী 

[১.১৪.১]  ক্ষরাপণকৃত 

বৃে 

ির্বষ্ট িংখ্যা ১.০০ - - ৪৫০০ ৪২০০ ৩৯০০ ৩৭০০ ৩৫০০ 
- - 

[১.১৫] মুবজি িষ ম 

উপলকে বিবিকের 

উন্নয়নমূলে ের্ মোণ্ড 

বনকয় এেটি প্রার্াণ্য 

বিত্র বনর্ মাণ 

[১.১৫.১] বনবর্ মত 

প্রার্াণ্  বিত্র 

তাবরখ তাবরখ ১.০০ - - 
৩০-০৯-

২০২১ 

১৫-১০-

২০২১ 

৩১-১০-

২০২১ 

১৫-১১-

২০২১ 

৩০-১১-

২০২১ 

- - 

[২] মাঝাশর, ক্ষুদ্র ও 

কুটির শশল্প খাদত 

উদযািা ও েক্ষ 

জনশশি বতশর  

  

১৬ [২.১] উকযাক্তা 

ততবরকত বিবিে-এ 

প্রবশক্ষণ 

[২.১.১] শবশসদক 

প্রশশশক্ষত উদযািা  

সমশি সাংখ্যা ৩.০০ ৮৬৫৪ ৬১৮৪ ৯০৫০ ৮০০০ ৭০০০ ৬১৮৪ ৬০০০ ৯৫০০ ১০০০০ 

[২.২] েক্ষ জনশশি 

বতশরদত শবশসক-এ 

প্রশশক্ষণ 

[২.২.১] শবশসক-এ 

প্রশশশক্ষত জনিল 

সমশি সাংখ্যা ৩.০০ ৬৩২০ ৩৪৭১ ৫৪২৫ ৪৫০০ ৩৮০০ ৩৪৭১ ৩০০০ ৫৫০০ ৬০০০ 

[২.৩] চমৌ োষীদের 

প্রশশক্ষণ 

[২.৩.১] প্রশশশক্ষত 

চমৌ োষী 

সমশি সাংখ্যা ৩.০০ - ২২২ ৩০০ ২৭৫ ২৫০ ২২২ ২০০ ৩২৫ ৩৫০ 

[২.৪] লবণ োষ, 

প্রশক্রয়াজাতকরণ ও 

আদয়াশিনযুিকরণ 

সাংক্রান্ত প্রশশক্ষণ 

[২.৪.১] প্রশশশক্ষত 

লবণ োষী ও লবণ 

শমল মাশলক 

সমশি সাংখ্যা ২.০০ ৫০০ ২১০০ ২২০০ ২১৮০ ২১৫০ ২১০০ ২০০০ ২২৫০ ২৩০০ 

[২.৫] শবশসদকর 

শনজস্ব তহশবল 

(বিবনত) এর মােদম 

ঋণ শবতরণ 

[২.৫.১] শবতরণকৃত 

ঋণ 

সমশি চকাটি 

টাকায় 

২.০০ ৯.১০ ৯.৭৯ ১৪.৮৫ ১৩.০০ ১১.৫০ ৯.৭৯ ৯.৫০ ১৫.০০ ১৫.৫০ 

[২.৬] ক্ষোবভড -১৯ 

ক্ষর্াোকিলায় 

প্রকণাদনা  

প্যাকেকজর আওতায় 

৫০ ক্ষোটি টাোর 

ঋণ বিতরণ 

[২.৬.১] বিতরণকৃত 

ঋণ 

ক্রমপুঞ্জীভূত চকাটি 

টাকায় 

২.০০ - - ৫০.০০ ৪৫.০০ ৪০.০০ ৩৫.০০ ৩০.০০ - - 

* িার্বয়ে 



11 

 

ের্ মিম্পাদন ক্ষেত্র ক্ষেকত্রর র্ান ো মক্রর্ ের্ মিম্পাদন সূিে গণনা 

পদ্ধবত 

এেে ের্ মিম্পাদন 

সূিকের র্ান 

প্রকৃত লক্ষযমাত্রা/শনণ িায়ক ২০২১-২২ প্রদক্ষ ন 

২০২২-২৩ 

প্রদক্ষ ন 

২০২৩-২৪ 
অসাধারণ অশত 

উিম 

উিম েলশত 

মান 

েলশত 

মাদনর 

শনদম্ন 
২০১৯-২০ 

 

 

২০২০-২১* 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

ের্ মিম্পাদন ক্ষেত্রিমূে 

  [২.৭] সাব-

কন্ট্রাকটিাং সাংদর্াগ 

স্থা ন 
 

[২.৭.১] সাংদর্াগ 

স্থাশ ত সাব-

কন্ট্রাকটিাং 

সমশি সাংখ্যা ১.০০ ৬৩ ৬৩ ৬৬ ৬৫ ৬৪ ৬৩ ৬০ ৭০ ৭৫ 

[৩] মাঝাশর, ক্ষুদ্র ও 

কুটির শশল্প ণ্য 

শব ণদন সহায়তা 

১২ [৩.১] শশল্প চমলার 

আদয়াজন  
 

[৩.১.১] আদয়াশজত 

শশল্প চমলা  

সমশি সাংখ্যা ৫.০০ ১৪ ১৭ ২০ ১৯ ১৮ ১৭ ১৫ ২২ ২৪ 

[৩.২] শবদশষ  ণ্য 

(জামোশন ও 

োমড়াজাত) চমলা  

আদয়াজন 

 

[৩.২.১] আদয়াশজত 

 ণ্য চমলা 

সমশি সাংখ্যা ৩.০০ - ০ ৩ ২ ১ - - - - 

[৩.৩] চক্রতা 

শবদক্রতা সশিলন 

 

[৩.৩.১] আদয়াশজত 

চক্রতা শবদক্রতা 

সশিলন 

সমশি সাংখ্যা ৩.০০ ৪ ৪ ৪ ৩ ২ ১ - ৫ ৬ 

[৩.৪] গকিষণা 

ো মক্রর্ পবরিালনা  

 

[৩.৪.১] প্রোবশত 

গকিষণা প্রবতকিদন  

সমশি সাংখ্যা ১.০০ - - ২ ১ - - - ২ ৩ 

[৪] প্রাবতষ্ঠাবনে  

িের্তা বৃবদ্ধ 

১১ [৪.১] চেদশ 

বিবিকের কম িকতিা/ 

কম িোরীদের প্রশশক্ষণ 

[৪.১.১] শবশসদকর 

প্রশশশক্ষত কম িকতিা/ 

কম িোরী 

সমশি সাংখ্যা ২.০০ - ১৭৪৩ ৯৭২ ৯৪৫ ৯২০ ৯০০ ৮৫০ ১০০০ ১০৫০ 

[৪.২] কম িকতিাদের 

এশ এ শবষদয় 

প্রশশক্ষণ প্রোন 

[৪.২.১] ১০র্ চগ্রি ও 

তদ্যর্ধ্ি প্রদতযক 

কম িকতিাদক এশ এ 

শবষদয়  প্রেি 

প্রশশক্ষণ 

সমশি িংখ্যা ১.০০ - - ২৫০ ২৪৫ ২৪০ ২৩৫ ২৩০ ২৫৫ ২৬০ 

* িার্বয়ে 
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ের্ মিম্পাদন ক্ষেত্র ক্ষেকত্রর র্ান ো মক্রর্ ের্ মিম্পাদন সূিে গণনা 

পদ্িবত 

এেে ের্ মিম্পাদন 

সূিকের র্ান 

প্রকৃত লক্ষযমাত্রা/শনণ িায়ক ২০২১-২২ প্রদক্ষ ন 

২০২২-২৩ 

প্রদক্ষ ন 

২০২৩-২৪ 
অসাধারণ অশত 

উিম 

উিম েলশত 

মান 

েলশত 

মাদনর 

শনদম্ন 
২০১৯-২০ 

 

 

২০২০-২১* 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

ের্ মিম্পাদন ক্ষেত্রিমূে 

  [৪.৩]  দোন্নশতর 

মােদম পূরণদর্াগ্য 

শূন্য দে  দোন্নশত 

[৪.৩.১] প্রেি 

 দোন্নশত 
সমশি % ১.০০ - ২৫.২৬ ৬০ ৫০ ৪০ ২৫ ২০ ৬৫ ৭০ 

[৪.৪] বিবিকের 

প্রবশেণ প্রবতষ্ঠাকনর 

উন্নয়ন 

[৪.৪.১] ৬৪টি ক্ষজলায় 

বিবিকের দেতা 

উন্নয়ন ক্ষেন্্দর বনর্ মাণ 

শীর্ষে প্রেকল্পর 

বডবপবপ প্রণীত 
 

তাশরখ তাশরখ ১.০০ - - ৩১-০৩-

২০২২ 

১৫-০৪-

২০২২ 

৩০-০৪-

২০২২ 

১৫-০৫-

২০২২ 

৩১-০৫-

২০২২ 

- - 

 

[৪.৫] সকল 

কম িকতিার আইএশ  

বা্তববায়ন  
 

[৪.৫.১] আইএশ ’র 

বত্রমাশসক অগ্রগশত 

প্রশতদবেন মন্ত্রণালদয় 

চপ্ররণ 

সমশি সাংখ্যা ১.০০ - - ৪ ৩ ২ - - ৪ ৪ 

[৪.৬] শূন্য  দে 

শতিাগ শনদয়াগ 

প্রোন 

[৪.৬.১] শনদয়াগ 

প্রোদনর জন্য শবজ্ঞশপ্ত 

জাশরকৃত 
 

তাশরখ তাশরখ ১.০০ - ০১-১০-

২০২০ 

৩১-০৩-

২০২২ 

১৫-০৪-

২০২২ 

৩০-০৪-

২০২২ 

১৫-০৫-

২০২২ 

১৬-০৬-

২০২২ 

- - 

[৪.৬.২] শনদয়াগ 

প্রোনকৃত 
সমশি % ১.০০ ৬৬ 

 

৬.৩৫ ৬০ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ৬৫ ৭০ 

[৪.৭] ই-শজশ ’র 

মােদম ক্রয় কার্ ি 

সম্পােন 

[৪.৭.১] ই-শজশ ’র 

মােদম সম্পাশেত 

ক্রয় কার্ ি 

সমশি % ১.০০ - - ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৮৫ ৯০ 

[৪.৮] অবডট 

আপবত্ত বনষ্পবত্ত 

ো মক্রর্  

[৪.৮.১] অবডট 

আপবত্ত বনষ্পবত্তকৃত 
সমশি % ১.০০ - ৬১ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৩৩ ৩৬ 

[৪.৯] ক্ষিবর্নার/ 

ের্ মশালার 

আকয়াজন 

[৪.৯.১] আকয়াবজত 

ক্ষিবর্নার/ ের্ মশালা 
সমশি িংখ্যা ১.০০ - - ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৭ ৮ 

* িার্বয়ে 
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ের্ মিম্পাদন ক্ষেত্র ক্ষেকত্রর র্ান ো মক্রর্ ের্ মিম্পাদন সূিে গণনা 

পদ্ধবত 

এেে ের্ মিম্পাদন 

সূিকের র্ান 

প্রকৃত লক্ষযমাত্রা/শনণ িায়ক ২০২১-২২ প্রদক্ষ ন 

২০২২-২৩ 

প্রদক্ষ ন 

২০২৩-২৪ 

অসাধারণ অশত 

উিম 

উিম েলশত 

মান 

েলশত 

মাদনর 

শনদম্ন 

  

২০১৯-২০ 

 

 

২০২০-২১* 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

ের্ মিম্পাদন ক্ষেত্রিমূে 

[৫] স্বাস্থযিম্মত ও 

পুবষ্ট িমৃদ্ধ খাযপণ্  

উৎপাদন 

বনবিতেরণ 

১০ [৫.১] লবণ 

উৎ ােক্ষন িোয়তা 

 

[৫.১.১] উৎ াশেত 

লবদণর  শরমাণ 

সমশি লক্ষ টন ৪.০০ ১৫.৭০ ৩.৩৮ ১৫.৭৫ ১৫.৫০ ১৪.৫০ ১৩.৫০ ১২.০০ ১৫.৮৫ ১৬.০০ 

[৫.২] মধু উৎ ােক্ষন 

িোয়তা 

 

[৫.২.১] উৎ াশেত 

মধুর  শরমাণ 

সমশি টন ৩.০০ - ২১৫৬.৯৪ ১৫০০ ১৪০০ ১৩০০ ১২০০ ১১০০ ১৫৫০ ১৬০০ 

[৫.৩] চিাজয লবদণ 

আদয়াশিন শমশ্রণ 

শনশিতকরণ 

[৫.৩.১] আদয়াশিন 

শমশশ্রত লবদণর 

 শরমাণ 

সমশি লক্ষ টন ৩.০০ ৮.০৬ ৪.০৭ ৮.৯০ ৮.৫০ ৮.০০ ৭.৫০ ৭.০০ ৯.১০ ৯.২০ 

 

* িার্বয়ে 
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সুশািন ও িংস্কারমূলে ের্ মিম্পাদকনর ক্ষেত্রিমূে 

 

ের্ মিম্পাদন ক্ষেত্র ক্ষেকত্রর র্ান ো মক্রর্ ের্ মিম্পাদন সূিে গণনা 

পদ্ধবত 

এেে ের্ মিম্পাদন 

সূিকের র্ান 

প্রকৃত লক্ষযমাত্রা/শনণ িায়ক ২০২১-২২ প্রদক্ষ ন 

২০২২-২৩ 

প্রদক্ষ ন 

২০২৩-২৪ 
অসাধারণ অশত 

উিম 

উিম েলশত 

মান 

েলশত 

মাদনর 

শনদম্ন 
২০১৯-২০ 

 

 

২০২০-২১ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

সুশািন ও িংস্কারমূলে ের্ মিম্পাদকনর ক্ষেত্র 

সুশািন ও িংস্কার 

মূলে ো মক্রকর্র 

িাস্তিায়ন 

ক্ষজারদারেরণ 

৩০ 
১) শুদ্ধািার 

ের্ মপবরেল্পনা 

িাস্তিায়ন 

শুদ্ধািার ের্ মপবরেল্পনা 

িাস্তিাবয়ত 

 

 

১০          

২) ই-গভর্ন্মান্স/ 

উদ্ভািন 

ের্ মপবরেল্পনা 

িাস্তিায়ন 

ই-গভর্ন্মান্স/ উদ্ভািন 

ের্ মপবরেল্পনা 

িাস্তিাবয়ত 

 

 

১০          

৩) তথ্য অবিোর 

ের্ মপবরেল্পনা 

িাস্তিায়ন 

তথ্য অবিোর 

ের্ মপবরেল্পনা 

িাস্তিাবয়ত 

  
৩          

৪) অবভক াগ 

প্রবতোর 

ের্ মপবরেল্পনা 

িাস্তিায়ন 

অবভক াগ প্রবতোর 

ের্ মপবরেল্পনা 

িাস্তিাবয়ত 

  
৪          

৫) ক্ষিিা প্রদান 

প্রবতশ্রুবত 

ের্ মপবরেল্পনা 

িাস্তিায়ন 

ক্ষিিা প্রদান প্রবতশ্রুবত 

ের্ মপবরেল্পনা 

িাস্তিাবয়ত 

  
৩          

 



 

 

আশম, চেয়ারম্যান, বাাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শশল্প করদ াদরশন (শবশসক), শহদসদব গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ 

সরকাদরর মাননীয় শশল্পমন্ত্রীর প্রশতশনশধ শশল্প সশেব এর শনকট অঙ্গীকার করশছ চর্ এই চুশিদত বশণ িত 

িলািল অজিদন সদেি র্াকব।  

 

আশম, সশেব, শশল্প মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর মাননীয় শশল্প মন্ত্রীর প্রশতশনশধ শহদসদব শবশসক 

চেয়ারম্যান এর বনেট অঙ্গীকার করশছ চর্ এই চুশিদত বশণ িত িলািল অজিদন প্রদয়াজনীয় সহদর্াশগতা প্রোন 

করব।  

 

 

স্বাক্ষশরত: 

 

 

 

 

 

চেয়ারম্যান 

বাাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শশল্প করদ াদরশন 

 

 

 

 

 

তাশরখ 

সশেব 

শশল্প মন্ত্রণালয় 

  

তাশরখ 
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সাংদর্াজনী-১ 

 

শব্দসাংদক্ষ   (ইংকরবজ) 

 

BSCIC -  Bangladesh Small & Cottage Industries Corporation 

SCITI  - Small & Cottage Industries Training Institute 

SME  - Small and Medium Enterprises 

BSIIS  -  Bangladesh Salt Industries Information System 

CETP  - Common 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/Proforma 

FY   - Fiscal Year  

RADP          -         Revised Annual Development Programme 

PSC           - Project Steering Committee  

PIC             -           Project Implementation Committee 
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শব্দসাংদক্ষ   (িাংলা) 

 

বিবিে  - িাংলাকদশ ক্ষুদ্র ও কুটির বশল্প েরকপাকরশন 

বস্কটি   - ক্ষুদ্র ও কুটির বশল্প প্রবশেণ ইন্সটিটিউট 

শবশনত  - শবশসদকর শনজস্ব তহশবল  
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সাংদর্াজনী-২  :  

ের্ মিম্পাদন ব্যিস্থাপনা ও প্রর্াণে  

ক্রবর্ে 

নম্বর 

ো মক্রর্ ের্ মিম্পাদন সূিে িাস্তিায়নোরী অনুবিভাগ, 

অবিশাখা, শাখা 

লেযর্াত্রা অজমকনর প্রর্াণে 

১ 
[১.১] ৫টি শশল্পনগরী স্থা ন 

[১.১.১] রাজশােী শবশসক শশল্পনগরী-২  স্থা দন সম্পাশেত চিৌত অগ্রগবত 

প্রকল্প বা্তববায়ন শবিাগ চিৌত অগ্রগশতর প্রশতদবেন 

[১.১.২] শবশসক ্লটাশিক শশল্পনগরী, মুশন্সগঞ্জ স্থা দন সম্পাশেত চিৌত অগ্রগবত 

[১.১.৩] শবশসক বশল্পনগরী, রাউজান, িট্টগ্রার্ স্থা দন সম্পাশেত চিৌত অগ্রগবত 

[১.১.৪] শবশসক ববদ্যযশতক  ণ্য উৎ ােন ও হালকা প্রদকৌশল শশল্পনগরী, গজাশরয়া,  

মুশন্সগঞ্জ স্থা দন সম্পাশেত চিৌত অগ্রগবত 

[১.১.৫] নরবিংদী শবশসক শশল্পনগরী িম্প্রিারণ স্থা দন সম্পাশেত চিৌত অগ্রগবত 

২ [১.২] ১টি শশল্প  াকি স্থা ন 
[১.২.১] শসরাজগঞ্জ শশল্প াকি  স্থা দন সম্পাশেত চিৌত অগ্রগবত প্রকল্প বা্তববায়ন শবিাগ চিৌত অগ্রগশতর প্রশতদবেন 

৩ [১.৩] ১টি বশল্প পােম ও ১টি 

বশল্পনগরীর খসড়া শিশ শ  

প্রণয়ন 

[১.৩.১] “বিবিে োলো প্রকেৌশল বশল্প পােম, বিরাজবদখান, মুশন্সগঞ্জ” শীষ িক প্রকদল্পর প্রণীত 

শিশ শ  
 শরকল্পনা ও গদবষণা 

শবিাগ 

শশল্প মন্ত্রণালদয় শিশ শ  

চপ্ররদণর অগ্রায়ন ত্র 
[১.৩.২] “বিবিে োলো প্রকেৌশল ও অকটাকর্ািাইল ইবিবনয়াবরং বশল্পনগরী,  কশার” শীষ িক 

প্রকদল্পর প্রণীত শিশ শ  

৪ [১.৪]  প্রদজট প্রিাইল 

প্রণয়ন 

[১.৪.১] প্রণয়নকৃত প্রদজট প্রিাইল ৪টি আঞ্চশলক কার্ িালয় 

(তাদের শনজ শনজ চজলা 

কার্ িালয়সমূদহ শবিাজন 

করদব) , উন্নয়ন শাখা ও 

সম্প্রসারণ শাখা 

প্রণয়নকৃত প্রদজট প্রিাইল 

৫ [১.৫] সাব-চসটর িাশি 

প্রণয়ন ও প্রকাশ 

[১.৫.১] প্রণয়নকৃত ও প্রকাশশত সাব-চসটর িাশি ৪টি আঞ্চশলক কার্ িালয় 

(তাদের শনজ শনজ চজলা 

কার্ িালয়সমূদহ শবিাজন 

করদব) 

প্রণয়নকৃত সাব-চসটর িাশি 
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ক্রবর্ে 

নম্বর 

ো মক্রর্ ের্ মিম্পাদন সূিে িাস্তিায়নোরী অনুবিভাগ, 

অবিশাখা, শাখা 

লেযর্াত্রা অজমকনর প্রর্াণে 

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

শনজ শনজ চজলা কার্ িালয়সমূদহ 

শবিাজন করদব) ও শব ণন শবিাগ 

প্রণয়নকৃত শব ণন সমীক্ষা 

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

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

তদথ্যর তাশলকা 

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

তাশলকা 

১০ [১.১০] শশল্পনগরীর অব্যবৃতত ্লটট বরাদ্দকরণ [১.১০.১] আদবেদনর শিশিদত খাশল ্লটট বরাদ্দকৃত শশল্পনগরী ও সমন্বয় শবিাগ 

 

আদবেদনর শিশিদত 

বরাদ্দকৃত ্লটদটর তাশলকা 

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

চজলা কার্ িালয়সমূদহ শবিাজন করদব), 

শিটি, নকশা চকে ও সম্প্রসারণ শাখা 

শনবশন্ধত শশল্প ইউশনদট 

তাশলকা (সত্ত্বাশধকারীর 

নামসহ) 

১২ [১.১২] শবযমান মামলা শনষ্পশিকরণ [১.১২.১] শনষ্পশিকৃত মামলা আইন চসল শনষ্পশিকৃত মামলার 

তাশলকা (তাশরখ সহ) 

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

প্রশতদবেন 

১৪ [১.১৪]  মুবজি িষ ম উপলকে বিবিকের 

বশল্পনগরীিমূকে বৃেকরাপণ ের্ মসূিী 

[১.১৪.১]  ক্ষরাপণকৃত বৃে ৪টি আঞ্চশলক কার্ িালয় (তাদের শনজ শনজ 

শবশসক চজলা কার্ িালয়, শশল্পনগরীসমূহ ও 

অন্যান্য কার্ িালদয়র মদে শবিাজন 

করদব) 

ক্ষরাপণকৃত বৃকের িংখ্যার 

প্রবতকিদন ও বস্থরবিত্র 

১৫ [১.১৫] মুবজি ির্ষ উপলকে বিবিকের উন্নয়নমূলে 

ের্ মোণ্ড বনকয় এেটি প্রার্াণ্যবিত্র বনর্ মাণ 

[১.১৫.১] বনবর্ মত প্রার্াণ্যবিত্র জনসাংদর্াগ শাখা প্রার্াণ্যবিকত্রর িফট েবপ  

১৬ [২.১] উদযািা বতশরদত শবশসক-এ  প্রশশক্ষণ  [২.১.১] শবশসদক প্রশশশক্ষত উদযািা  ৪টি আঞ্চশলক কার্ িালয় (তাদের 

শনজ শনজ চজলা কার্ িালয়সমূদহ 

শবিাজন করদব) ও শিটি 

প্রশশশক্ষত উদযািার 

হাশজরাসহ তাশলকা 
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ক্রবর্ে 

নম্বর 

ো মক্রর্ ের্ মিম্পাদন সূিে িাস্তিায়নোরী অনুবিভাগ, 

অবিশাখা, শাখা 

লেযর্াত্রা অজমকনর প্রর্াণে 

১৭ [২.২] েক্ষ জনশশি বতশরদত শবশসক-এ প্রশশক্ষণ [২.২.১] শবশসক-এ প্রশশশক্ষত জনিল েক্ষতা ও প্রযুশি শবিাগ , 

নকশা চকে ও উন্নয়ন শাখা 

প্রশশশক্ষত জনবদলর 

হাশজরাসহ তাশলকা 

১৮ 
[২.৩] চমৌ োষীদের প্রশশক্ষণ [২.৩.১] প্রশশশক্ষত চমৌ োষী 

উন্নয়ন শাখা প্রশশশক্ষত চমৌ োষীদের 

হাশজরাসহ তাশলকা 

১৯ [২.৪] লবণ োষ, প্রশক্রয়াজাতকরণ ও আদয়াশিনযুিকরণ সাংক্রান্ত 

প্রশশক্ষণ 

[২.৪.১] প্রশশশক্ষত লবণ োষী ও লবণ শমল মাশলক সম্প্রসারণ শাখা প্রশশশক্ষত লবণ োষীদের 

হাশজরাসহ তাশলকা 

২০ [২.৫] শবশসদকর শনজস্ব তহশবল (বিবনত) এর মােদম ঋণ শবতরণ [২.৫.১] শবতরণকৃত ঋণ ঋণ প্রশাসন শাখা শবতরণকৃত ঋদণর  

হালনাগাে প্রশতদবেন 

২১  [২.৬] ক্ষোবভড-১৯ ক্ষর্াোকিলায় প্রকণাদনা  প্যাকেকজর আওতায় ৫০ 

ক্ষোটি টাোর ঋণ বিতরণ 

[২.৬.১] বিতরণকৃত ঋণ ঋণ প্রশাসন শাখা শবতরণকৃত ঋদণর  

হালনাগাে প্রশতদবেন 

২২ [২.৭] সাব-কন্ট্রাকটিাং সাংদর্াগ স্থা ন [২.৭.১] সাংদর্াগ স্থাশ ত সাব-কন্ট্রাকটিাং সাব-কন্ট্রাকটিাং চসল সাংদর্াগ স্থাশ ত সাব-

কন্ট্রাকটিাং এর তাশলকা 

 

২৩ [৩.১] শশল্প চমলার আদয়াজন  [৩.১.১] আদয়াশজত শশল্প চমলা  শব ণন, নকশা ও কারুশশল্প 

শবিাগ 

আদয়াশজত শশল্প চমলার স্থান, 

তাশরখ, চময়াে, িদলর 

সাংখ্যা, শস্থর শেত্র, টাকায় 

শবক্রদয়র  শরমাণ সম্বশলত 

প্রশতদবেন 

 

২৪ [৩.২] শবদশষ  ণ্য (জামোশন ও োমড়াজাত) চমলা  আদয়াজন [৩.২.১] আদয়াশজত  ণ্য চমলা শব ণন, নকশা ও কারুশশল্প 

শবিাগ 

আদয়াশজত শশল্প চমলার স্থান, 

তাশরখ, চময়াে, িদলর 

সাংখ্যা, শস্থর শেত্র, টাকায় 

শবক্রদয়র  শরমাণ সম্বশলত 

প্রশতদবেন 
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ক্রবর্ে 

নম্ির 

ো মক্রর্ ের্ মিম্পাদন সূিে িাস্তিায়নোরী অনুবিভাগ, 

অবিশাখা, শাখা 

লেযর্াত্রা অজমকনর প্রর্াণে 

২৫ [৩.৩] চক্রতা শবদক্রতা সশিলন [৩.৩.১] আদয়াশজত চক্রতা শবদক্রতা সশিলন শব ণন, নকশা ও কারুশশল্প 

শবিাগ 

আদয়াশজত চক্রতা শবদক্রতা 

সশিলদনর স্থান, তাশরখ, 

চময়াে, িদলর সাংখ্যা, শস্থর 

শেত্র, টাকায় শবক্রদয়র 

 শরমাণ সম্বশলত প্রশতদবেন 

২৬ [৩.৪] গকিষণা ো মক্রর্ পবরিালনা  [৩.৪.১] প্রোবশত গকিষণা প্রবতকিদন  গদবষণা শাখা ও শিটি  প্রোবশত গকিষণা প্রবতকিদন 

২৭ 
[৪.১] চেদশ বিবিকের কম িকতিা/কম িোরীদের প্রশশক্ষণ [৪.১.১] শবশসদকর প্রশশশক্ষত কম িকতিা/কম িোরী 

প্রশশক্ষণ শাখা প্রশশশক্ষত 

কম িকতিা/কম িোরীদের 

হাশজরাসহ তাশলকা 

২৮ 
[৪.২] কম িকতিাদের এশ এ শবষদয় প্রশশক্ষণ প্রোন [৪.২.১] ১০ম চগ্রি ও তদ্যর্ধ্ি প্রদতযক কম িকতিাদক 

এশ এ শবষদয়  প্রেি প্রশশক্ষণ 

প্রশশক্ষণ শাখা প্রশশশক্ষত কম িকতিাদের 

হাশজরাসহ তাশলকা 

২৯ 
[৪.৩]  দোন্নশতর মােদম পূরণদর্াগ্য শূন্য দে  দোন্নশত [৪.৩.১] প্রেি  দোন্নশত 

কমীব্যবস্থা না শাখা 

 

অশিস আদেশ 

৩০ 
[৪.৪] বিবিকের প্রবশেণ প্রবতষ্ঠাকনর উন্নয়ন [৪.৪.১] ৬৪টি ক্ষজলায় বিবিকের দেতা উন্নয়ন ক্ষেন্দ্র 

বনর্ মাণ শীষ মে প্রেকল্পর বডবপবপ প্রণীত 

 শরকল্পনা ও গদবষণা শবিাগ শশল্প মন্ত্রণালদয় শিশ শ  

চপ্ররদণর অগ্রায়ন ত্র 

৩১ [৪.৫] সকল কম িকতিার আইএশ  বা্তববায়ন  

 

[৪.৫.১] আইএশ ’র বত্রমাশসক অগ্রগশত প্রশতদবেন 

মন্ত্রণালদয় চপ্ররণ 

এর্আইএি বিভাগ তত্রর্াবিে অগ্রগবত প্রবতকিদন 

৩২ [৪.৬] শূন্য  দে শতিাগ শনদয়াগ প্রোন [৪.৬.১] শনদয়াগ প্রোদনর জন্য শবজ্ঞশপ্ত জাশরকৃত 
কমীব্যবস্থা না শাখা জাশরকৃত শবজ্ঞশপ্ত 

[৪.৬.২] শনদয়াগ প্রোনকৃত 
কমীব্যবস্থা না শাখা অশিস আদেশ 

৩৩ [৪.৭] ই-শজশ ’র মােদম ক্রয় কার্ ি সম্পােন [৪.৭.১] ই-শজশ ’র মােদম সম্পাশেত ক্রয় কার্ ি 
প্রদকৌশল ও প্রকল্প বা্তববায়ন 

শবিাগ 

অশিস আদেশ 

৩৪ [৪.৮] অবডট আপবত্ত বনষ্পবত্ত ো মক্রর্ [৪.৮.১] অবডট আপবত্ত বনষ্পবত্তকৃত বনরীো বিভাগ বনষ্পবত্তকৃত অবডট আপবত্তর 

বিস্তাবরত প্রবতকিদন 
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ক্রবর্ে 

নম্বর 

ো মক্রর্ ের্ মিম্পাদন সূিে িাস্তিায়নোরী অনুবিভাগ, 

অবিশাখা, শাখা 

লেযর্াত্রা অজমকনর প্রর্াণে 

৩৫ [৪.৯] ক্ষিবর্নার/ ের্ মশালার আকয়াজন [৪.৯.১] আকয়াবজত ক্ষিবর্নার/ ের্ মশালা বস্কটি এিং  

দেতা ও প্রযুবক্ত বিভাগ 

আকয়াবজত ক্ষিবর্নার/ 

ের্ মশালার স্থান, তাশরখ, 

চময়াে, শস্থর শেত্র, 

অাংশগ্রহণকারীদের হাশজরা 

শীট সম্বশলত প্রশতদবেন 

৩৬ [৫.১] লবণ উৎ ােদন সহায়তা [৫.১.১] উৎ াশেত লবদণর  শরমাণ সম্প্রসারণ শাখা উৎ াশেত লবদণর  শরমাণ 

সম্বশলত প্রশতদবেন 

৩৭ [৫.২] মধু উৎ ােদন সহায়তা [৫.২.১] উৎ াশেত মধুর  শরমাণ উন্নয়ন শাখা উৎ াশেত মধুর  শরমাণ 

সম্বশলত প্রশতদবেন 

৩৮ [৫.৩] চিাজয লবদণ আদয়াশিন শমশ্রণ শনশিতকরণ [৫.৩.১] আদয়াশিন শমশশ্রত লবদণর  শরমাণ শসআইশিশি প্রকল্প চিাজয লবদণ আদয়াশিন 

শমশশ্রত লবদণর  শরমাণ 

সম্বশলত প্রশতদবেন 
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ের্ মিম্পাদন ব্যিস্থাপনা ও প্রর্াণে (জাতীয় শুদ্ধািার ক্ষেৌশল ের্ মপবরেল্পনা, ২০২১-২০২২) 

ক্রবর্ে 

নম্বর 

ো মক্রর্ ের্ মিম্পাদন সূিে িাস্তিায়নোরী অনুবিভাগ, 

অবিশাখা, শাখা 

লেযর্াত্রা অজমকনর প্রর্াণে 

েলার্-১ েলার্-২ েলার্-৩ েলার্-৪ েলার্-৫ 

১ [১.১] তনবতেতা েবর্টির িভা আদয়াজন [১.১.১] সিা আদয়াশজত শুদ্ধািার ক্ষফাোল পকয়ন্ট বনশতকতা কশমটির সিার কার্ িশববরণী 

২ [১.২] তনবতেতা েবর্টির িভার বিদ্ধান্ত িাস্তিায়ন [১.২.১] িাস্তিাবয়ত বিদ্ধান্ত শুদ্ধািার ক্ষফাোল পকয়ন্ট বনশতকতা কশমটির সিার কার্ িশববরণী ও বা্তববায়ন অগ্রগশত 

প্রশতদবেন 

৩ [১.৩] সুশািন প্রবতষ্ঠার বনবর্ত্ত অংশীজকনর 

(stakeholders) অংশগ্রেকণ  িভা 

[১.৩.১] অনুবষ্ঠত িভা শুদ্ধািার ক্ষফাোল পকয়ন্ট অাংশীজদনর অাংশগ্রহদণ সিার কার্ িশববরণী এবাং হাশজরা 

৪ [১.৪] শুিাোর সাংক্রান্ত প্রশশক্ষণ আদয়াজন [১.৪.১] প্রশশক্ষণ আদয়াশজত ব্যিস্থাপে, প্রবশেণ শাখা প্রশশক্ষদণর চনাটিশ, হাশজরা ও ছশব 

৫ [১.৫] ের্ ম-পবরকিশ উন্নয়ন (স্বাস্থযশবশধ অনুসরণ/টিওএন্ডইভুি 

অদকদজা মালামাল শবনিকরণ/ র্াস্ক ও  েযান্ড স্যাবনটাইজার 

বিতরণ / শরষ্কার- শরচ্ছন্নতা বৃশি ইতযাবদ) 

[১.৫.১] উন্নত কম ি- শরদবশ িবিি,  

বিবিে, ঢাো 

বনশতকতা কশমটির সিা শত কর্তিক সতযাশয়ত বা্তববায়ন 

প্রশতদবেন, সাংশিি  ত্র, প্রদর্াজয চক্ষদত্র ছশব ও অন্যান্য প্রমাণক 

৬ [১.৬] জাতীয় শুদ্ধািার ক্ষেৌশল ের্ মপবরেল্পনা, ২০২১-২২ ও 

তত্রর্াবিে পবরিীেণ প্রবতকিদন িংবিষ্ট র্ন্ত্রণালকয় দাবখল ও স্ব স্ব 

ওকয়িিাইকট আপকলাডেরণ 

[১.৬.১] ের্ মপবরেল্পনা  ও 

তত্রর্াবিে প্রবতকিদন 

দাবখলকৃত ও আপকলাডকৃত 

শুদ্ধািার ক্ষফাোল পকয়ন্ট 

ও 

আইবিটি ক্ষিল প্রিান 

স্ব স্ব ওকয়িিাইট 

৭ [১.৭] আওতাধীন  আঞ্চশলক/ মাঠ  র্ িাদয়র কার্ িালয় (প্রদর্াজয 

চক্ষদত্র) কর্তিক দাবখলকৃত জাতীয় শুদ্ধািার ক্ষেৌশল ের্ মপবরেল্পনা 

ও পবরিীেণ  প্রবতকিদকনর ওপর বফডব্যাে প্রদান  

[১.৭.১] বফডব্যাে 

িভা/ের্ মশালা অনুবষ্ঠত 

পবরিালে  

(বশ. উ. ও ি.), বিবিে, 

ঢাো 

চনাটিশ, উ শস্থশত,  ত্র, আঞ্চশলক/মাঠ  র্ িাদয়র কার্ িালয় (প্রদর্াজয 

চক্ষদত্র) কর্তিক বা্তববাশয়ত কম ি-  শরকল্পনার ৩ নম্বর ক্রশমদকর 

বা্তববায়ন অগ্রগশত প্রশতদবেন 

৮ [১.৮] শুিাোর পুরিার প্রোন এবাং 

পুরিারপ্রাপ্তদের তাশলকা ওদয়বসাইদট প্রকাশ 

[১.৮.১] প্রেি পুরিার আেিায়ে, শুদ্ধািার 

তনবতেতা েবর্টি 

আকদশ, পত্র, ওদয়বসাইট 

৯ [২.১] ২০২১-২২ অর্ ম িছকরর ক্রয়-পবরেল্পনা  (প্রেকল্পর  

অনুকর্াবদত িাবষ মে ক্রয় পবরেল্পনািে)   ওকয়িিাইকট প্রোশ 

[২.১.১] ক্রয়-পবরেল্পনা 

ওকয়িিাইকট প্রোবশত 

র্োব্যিস্থাপে,প্রেল্প অশিস আদেশ ও েপ্তর/সাংস্থার স্ব স্ব ওকয়িিাইট 

১০ [২.২] প্রকদল্পর PSC ও PIC সিা আদয়াজন  [২.২.১] সিা আদয়াশজত র্োব্যিস্থাপে, প্রেল্প আদয়াশজত সিার কার্ িশববরণী 
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ক্রবর্ে 

নম্বর 

ো মক্রর্ ের্ মিম্পাদন সূিে িাস্তিায়নোরী অনুবিভাগ, 

অবিশাখা, শাখা 

লেযর্াত্রা অজমকনর প্রর্াণে 

েলার্-১ েলার্-২ েলার্-৩ েলার্-৪ েলার্-৫ 

১১ [২.৩] বাশষ িক উন্নয়ন কম িসূশে বা্তববায়ন [২.৩.১] বাশষ িক উন্নয়ন 

কম িসূশে বা্তববাশয়ত 

র্োব্যিস্থাপে, প্রেল্প র্ন্ত্রণালয়/বিভাগ এবডবপ বা্তববায়দনর প্রমাণক সরবরাহ করদব। 

মশন্ত্র শরষে শবিাগ বা্তববায়ন  শরবীক্ষণ ও  মূল্যায়ন শবিাগ হদত 

িাবষ মে উন্নয়ন ের্ মসূবি বা্তববায়ন হার র্াোই করদব। 

১২ [২.৪] প্রেল্প ির্াবি ক্ষশকষ প্রেকল্পর িম্পদ ( ানিােন, 

েবম্পউটার, আিিািপত্র ইতযাবদ) বিবি ক্ষর্াতাকিে েস্তান্তর েরা 

[২.৪.১] প্রেকল্পর িম্পদ 

বিবি ক্ষর্াতাকিে েস্তান্তবরত 

র্োব্যিস্থাপে, প্রেল্প ও প্রেল্প 

পবরিালে (িেল) 

সাংশিি  ত্র 

১৩ [৩.১] শবশসদক চমৌ- ালন চকদে উৎ াশেত মধুর মূল্য ও মজুদের 

 শরমাণ ওদয়বসাইদট প্রকাশ (প্রশত ৩ মাস অন্তর) 

[৩.১.১] ওকয়িিাইকট 

প্রোবশত 

র্োব্যিস্থাপে, উন্নয়ন, ঢাো 

ও  

আেিায়ে,শুদ্ধািার তনবতেতা 

েবর্টি 

ওদয়বসাইদট প্রকাদশর বিনশট 

১৪ [৩.২] ক্ষভাজয লিকণ আকয়াবডনযুক্তেরকণর র্বনটবরং/ 

তদারবেেরণ (লিণ বর্লিমূকে) 

[৩.২.১] 

র্বনটবরং/তদারবেেরকণর 

প্রদানকৃত প্রবতকিদন 

প্রেল্প পবরিালে,  

বিআইবডবড 

প্রশতদবেন বা কার্ িক্রম সাংশিি প্রমাণক 

১৫ [৩.৩] শবশসক শশল্পনগরীর ্লটট বরাদ্দ নীশতমালা সম্পদকি 

অবশহতকরণ সিা 

[৩.৩.১] আকয়াবজত িভা পবরিালে  

(বশ. উ. ও ি.), বিবিে, ঢাো 

চনাটিশ, হাশজরাশীট, সিার কার্ িশববরণী 

১৬ [৩.৪] দ্যনীশত প্রশতদরাধ শবষয়ক শনদে িশনা ক্ষিাড ম স্থা ন [৩.৪.১] স্থাবপত ক্ষিাড ম িবিি, বিবিে, ঢাো ও 

উপবনয়ন্তর্ে (িাকজট) 

 ত্র, চনাটিশ, ছশব, শিশিও বা কার্ িক্রম সাংশিি প্রমাণক 

১৭ [৩.৫] ঋণ শবতরণ কার্ িক্রম মশনটশরাং/তোরশককরণ (তত্রর্াবিে) [৩.৫.১] 

র্বনটবরং/তদারবেেরকণর 

প্রদানকৃত প্রবতকিদন 

ব্যিস্থাপে, ঋণ প্রশািন 

বিভাগ  

প্রশতদবেন বা কার্ িক্রম সাংশিি প্রমাণক 
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ের্ মিম্পাদন ব্যিস্থাপনা ও প্রর্াণে (ই-গিন্যিান্স ও উদ্ভাবন কম ি শরকল্পনা, ২০২১-২২) 

ক্রবর্ে 

নম্বর 

ো মক্রর্ ের্ মিম্পাদন সূিে িাস্তিায়নোরী অনুবিভাগ, 

অবিশাখা, শাখা 

লেযর্াত্রা অজমকনর প্রর্াণে 

েলার্-১ েলার্-২ েলার্-৩ েলার্-৪ েলার্-৫ 

১ [১.১] উদ্ভাবনী ধারণা বা্তববায়ন  [১.১.১] একটি নতুন উদ্ভাবনী ধারণা বা্তববাশয়ত আইশসটি চসল উদ্ভািনী িারণা িাস্তিায়ন িংক্রান্ত িরোবর আকদশ 

২ [১.২] চসবা সহশজকরণ [১.২.১] একটি চসবা সহশজকৃত  আইশসটি চসল উদ্ভািনী িারণা িাস্তিায়ন িংক্রান্ত িরোবর আকদশ 

৩ [১.৩]  ক্ষিিা শিশজটাইদজশন [১.৩.১] ন্যযনতম একটি চসবা শিশজটাইজকৃত আইশসটি চসল 
ক্ষিিা বডবজটাইকজশন িাস্তিায়ন  

িংক্রান্ত িরোবর আকদশ 

৪ 
[১.৪] ইতঃপূকি ম িাস্তিাবয়ত উদ্ভািনী িারণা, িেবজকৃত ও 

বডবজটাইজকৃত ক্ষিিা িংক্রান্ত প মাকলািনা িভা   
[১.৪.১] িভা আকয়াবজত  আইশসটি চসল িভা আকয়াজকনর ক্ষনাটিশ ও িভার ো মবিিরণী 

৫ [১.৫] ই-নশর্র ব্যবহার বৃশি [১.৫.১] ই-িাইদল ক্ষনাট বনস্পবত্তকৃত   আইশসটি চসল 
িরোবর দিকরর শাখাবভবত্তে ই-নবর্ এিং োড ম 

নবর্র ক্ষস্টটকর্ন্ট/ ফাইল মুভকর্ন্ট ক্ষরবজস্টার 

৬ 
[১.৬] ৪র্ ি শশল্প শব্লটদবর েযাদলঞ্জ চমাকাদবলায় করণীয় 

শবষদয় অবশহতকরণ সিা/কম িশালা আদয়াজন 
[১.৬.১] সিা/কম িশালা আদয়াশজত েক্ষতা ও প্রযুশি শবিাগ 

আক্ষয়াবজত অিবেতেরণ ের্ মশালা এর ক্ষনাটিশ, 

 উপবস্থবত পত্র ও বস্থরবিত্র 

৭ [২.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগােকরণ 

[২.১.১] তথ্য বাতায়দন সকল চসবা বক্স 

হালনাগােকৃত 
আইশসটি চসল বিনশট িে তত্রর্াবিে প্রবতকিদন 

[২.১.২] বিবভন্ন প্রোশনা ও তথ্যাবদ তথ্য 

বাতায়দন প্রোবশত 
আইশসটি চসল বিনশট িে তত্রর্াবিে প্রবতকিদন 

৮ [২.২] ই-গিন্যিান্স ও উদ্ভাবন কম ি শরকল্পনা বা্তববায়ন 

[২.২.১] ের্ মপবরেল্পনা িাস্তিায়ন িংক্রান্ত 

প্রবশেণ আকয়াবজত  
আইশসটি চসল 

আকয়াবজত ের্ মশালা/কিবর্নার/প্রবশেণ এর ক্ষনাটিশ, 

উপবস্থবত পত্র ও বস্থরবিত্র 

[২.২.২]ই-গিন্যিান্স কম ি শরকল্পনা বা্তববায়দনর 

জন্য বরাদ্দকৃত অর্ ি ব্যশয়ত 
আইশসটি চসল প্রবতকিদন 

[২.২.৩] কম ি শরকল্পনার বা্তববায়ন অগ্রগশত 

 র্ িাদলােনা সাংক্রান্ত সিা আদয়াশজত 
আইশসটি চসল িভার ক্ষনাটিশ, উপবস্থবত পত্র এিং ো মবিিরণী 

[২.২.৪] কম ি শরকল্পনার অধ িবাশষ িক স্ব-মূল্যায়ন 

প্রশতদবেন মশন্ত্র শরষে শবিাদগ/ ঊ্র্র্ধধর্ধ্তন 

কর্তি দক্ষর শনকট চপ্রশরত 

আইশসটি চসল প্রবতকিদন 

[২.২.৫] চেদশ/শবদেদশ বা্তববাশয়ত ন্যযনতম 

একটি উদযাগ  শরেশ িনকৃত 
আইশসটি চসল বজও িা িরোবর আক্ষদকশর েবপ 
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ের্ মিম্পাদন ব্যিস্থাপনা ও প্রর্াণে (অশিদর্াগ প্রশতকার ব্যবস্থা কম ি শরকল্পনা, ২০২১-২০২২) 

ক্রবর্ে 

নম্বর 

ো মক্রর্ ের্ মিম্পাদন সূিে িাস্তিায়নোরী অনুবিভাগ, 

অবিশাখা, শাখা 

লেযর্াত্রা অজমকনর প্রর্াণে 

েলার্-১ েলার্-২ েলার্-৩ েলার্-৪ েলার্-৫ 

১ 

[১.১] অবভক াগ বনষ্পবত্ত ের্ মেতমা (অবনে) ও আবপল 

ের্ মেতমার তথ্য ওকয়িিাইকট তত্রর্াবিে বভবত্তকত 

োলনাগাদেরণ  

[১.১.১]  অশনক ও আশ ল কম িকতিার তথ্য 

হালনাগােকৃত এবাং ওদয়বসাইদট আ দলািকৃত 

শৃঙ্খলা শাখা 

 

োলনাগাদ িম্পকন্নর িরোবর পত্র, ওকয়িিাইকটর 

বলংে 

২ 

[২.১] বনবদ মষ্ট ির্কয় অনলাইন/ অফলাইকন প্রাি 

অবভক াগ বনষ্পবত্ত এিং বনষ্পবত্ত িংক্রান্ত র্াবিে 

প্রবতকিদন উর্ধ্মতন েৃমপে িরাির ক্ষপ্ররণ   

[২.১.১] অবভক াগ বনষ্পবত্তকৃত  

 

শৃঙ্খলা শাখা 

 

বনষ্পবত্ত প্রবতকিদন 

৩ 

[২.২] ের্ মেতমা/ের্ মিারীকদর অবভক াগ প্রবতোর ব্যিস্থা 

এিং বজআরএি িফটওয়যার বিষয়ে প্রবশেণ আকয়াজন 

[২.২.১] প্রবশেণ আকয়াবজত প্রশশক্ষণ শাখা 
অবফি আকদশ, আকলািযসূবি, উপবস্থবতর োবজরা 

৪ 

[২.৩] বত্রমাশসক শিশিদত  শরবীক্ষণ এবাং বত্রমাশসক 

 শরবীক্ষণ প্রশতদবেন উর্ধ্িতন কর্তি দক্ষর শনকট চপ্ররণ 

[২.৩.১] বত্রমাশসক প্রশতদবেন চপ্রশরত 

শৃঙ্খলা শাখা 
পবরিীেণ প্রবতকিদন 

৫ 

[২.৪] অবভক াগ প্রবতোর ব্যিস্থাপনা বিষকয় 

ক্ষস্টেকোল্ডারগকণর ির্িকয় অিবেতেরণ িভা  

[২.৪.১] িভা অনুবষ্ঠত 

শৃঙ্খলা শাখা 
িভার ো মবিিরণী 
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ের্ মিম্পাদন ব্যিস্থাপনা ও প্রর্াণে (চসবা প্রোন প্রশতশ্রুশত কম ি শরকল্পনা, ২০২১-২০২২) 

ক্রবর্ে 

নম্বর 

ো মক্রর্ ের্ মিম্পাদন সূিে িাস্তিায়নোরী অনুবিভাগ, 

অবিশাখা, শাখা 

লেযর্াত্রা অজমকনর প্রর্াণে 

েলার্-১ েলার্-২ েলার্-৩ েলার্-৪ েলার্-৫ 

১ 
[১.১] ক্ষিিা প্রদান প্রবতশ্রুবত  শরবীক্ষণ কশমটির শসিান্ত 

বা্তববায়ন 

[১.১.১] শসিান্ত বা্তববাশয়ত এমআইএস বিভাগ 
িাস্তিায়ন প্রবতকিদন 

২ 
[১.২] ক্ষিিা প্রদান প্রবতশ্রুবত তত্রর্াবিে বভবত্তকত 

োলনাগাদেরণ   

[১.২.১] ওকয়িিাইকট প্রবত তত্রর্াবিকে োলনাগাদকৃত এমআইএস বিভাগ 
ওকয়িিাইকট োলনাগাদকৃত ক্ষিিা প্রদান প্রবতশ্রুবত 

৩ [২.১] ক্ষিিা প্রদান প্রবতশ্রুবত বিষয়ে  প্রবশেণ আকয়াজন  

 

[২.১.১] প্রবশেণ আকয়াবজত 

প্রশশক্ষণ শাখা 
প্রবশেণ আকদশ, আকলািযসূবি, প্রবশেণার্ীকদর 

তাবলো, োবজরাশীট 

৪ 
[২.২]  চসবা প্রোন শবষদয় চিকদহাল্ডারগদণর সমন্বদয় 

অবশহতকরণ সিা আদয়াজন 

[২.২.১]  অিবেতেরণ িভা অনুবষ্ঠত জনসাংদর্াগ শাখা 
িভার ো মবিিরণী 
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ের্ মিম্পাদন ব্যিস্থাপনা ও প্রর্াণে (তথ্য অশধকার শবষদয় বাশষ িক কম ি শরকল্পনা, ২০২১-২০২২) 

ক্রবর্ে 

নম্বর 

ো মক্রর্ ের্ মিম্পাদন সূিে িাস্তিায়নোরী অনুবিভাগ, 

অবিশাখা, শাখা 

লেযর্াত্রা অজমকনর প্রর্াণে 

েলার্-১ েলার্-২ েলার্-৩ েলার্-৪ েলার্-৫ 

১ [১.১] শনধ িাশরত সমদয়র মদে তথ্য প্রোন [১.১.১] শনধ িাশরত সমদয়র মদে তথ্য প্রোনকৃত জনসাংদর্াগ শাখা 

উর্ধ্মতন ো মালকয় ক্ষপ্রবরত  প্রবতকিদন। প্রবতকিদকন উক্ত 

অবফকি ২০২১-২২ অর্ মিছকর েতটি আকিদন পাওয়া 

ক্ষগকছ এিং েতটি আক্ষিদকনর িাবেত তথ্য তথ্য 

অবিোর আইন ২০০৯ এর বিিান অনু ায়ী প্রদান েরা 

েকয়কছ তা উকেখ েরকত েকি। উর্ধ্মতন ো মালয় 

প্রকয়াজকন এ িংক্রান্ত ক্ষরবজস্টার  ািাই েকর ক্ষদখকত 

পারকি। 

২ 
[১.২] োশয়ত্বপ্রাপ্ত/ শবকল্প োশয়ত্বপ্রাপ্ত কম িকতিার পকদ 

ের্ মেতমা বনকয়াগ শনয়শমতকরণ 

[১.২.১] ের্ মেতমা বনকয়াগকৃত 
ের্ীব্যিস্থাপনা শাখা  জাবরকৃত অবফি আকদশ 

৩ 
[১.৩] স্বপ্রকণাবদতভাকি প্রোশক াগ্য তথ্য হালনাগাে 

কদর ওকয়িিাইকট প্রোশ 
[১.৩.১] োলনাগাদকৃত তথ্য ওকয়িিাইকট প্রোবশত জনসাংদর্াগ শাখা 

োলনাগাদকৃত স্বপ্রকণাবদতভাকি প্রোশক াগ্য 

তথ্যিে ওকয়িিাইকটর বলংে। 

৪ [১.৪] িাবষ মে প্রবতকিদন প্রোশ  [১.৪.১] িাবষ মে প্রবতকিদন প্রোবশত  এমআইএস বিভাগ 

িাবষ মে প্রবতকিদকনর েবপ (প্রক াজয ক্ষেকত্র 

উর্ধ্মতন ো মালকয়র প্রবতকিদন ক্ষপ্ররকণর িরোবর 

পকত্রর েবপ) 

৫ 

[১.৫]  তথ্য অশধকার আইন, ২০০৯ এর ৫ ধারা 

অনুসাদর র্াবতীয় তদথ্যর কযাটাগশর  ও কযাটালগ বতশর/ 

হালনাগােকরণ 

[১.৫.১]  তদথ্যর কযাটাগশর  ও কযাটালগ প্রস্তুতকৃত/ 

হালনাগােকৃত 
জনসাংদর্াগ শাখা 

অবফকির র্াবিে ির্িয় িভায় এ ো মক্রর্টি 

িম্পাদকনর িণ মনািে উক্ত িভার ো মবিিরণী। 

৬ 
[১.৬] তথ্য অশধকার আইন ও শবশধশবধান সম্পদকি 

জনসদেতনতা বৃশিকরণ 
[১.৬.১]  প্রিার ো মক্রর্ িম্পন্ন জনসাংদর্াগ শাখা 

িভা, ক্ষিবর্নার, ের্ মশালার অবফি আকদশ বেংিা 

প্রিারপকত্রর েবপ। 

৭ 
[১.৭] তথ্য অবিোর বিষকয় কম িকতিাদের প্রশশক্ষণ 

আদয়াজন    
[১.৭.১] প্রশশক্ষণ আদয়াশজত প্রশশক্ষণ শাখা প্রবশেণ আকয়াজকনর অবফি আকদশ 

 



   29 

 

 

সাংদর্াজনী-৩  

অর্ন্ অবফকির িকে িংবিষ্ট ের্ মিম্পাদন সূিেিমূে 

ো মক্রর্ ের্ মিম্পাদন সূিে ক্ষ িেল অবফকির 

িাকর্ িংবিষ্ট 

িংবিষ্ট অবফকির িাকর্ ো মক্রর্ ির্িকয়র ক্ষেৌশল 

[১.১] ৫টি শশল্পনগরী 

স্থা ন 

[১.১.১] রাজশাহী শবশসক শশল্পনগরী-২  স্থা দন 

সম্পাশেত চিৌত অগ্রগশত 
 

[১.১.২] শবশসক ্লটাশিক শশল্পনগরী, মুশন্সগঞ্জ স্থা দন 

সম্পাশেত চিৌত অগ্রগশত 
 

[১.১.৩] শবশসক শশল্পনগরী, রাউজান, েট্টগ্রাম স্থা দন 

সম্পাশেত চিৌত অগ্রগশত 
 

[১.১.৪] শবশসক ববদ্যযশতক  ণ্য উৎ ােন ও হালকা 

প্রদকৌশল শশল্পনগরী, গজাশরয়া, মুশন্সগঞ্জ স্থা দন 

সম্পাশেত চিৌত অগ্রগশত 
 

[১.১.৫] নরশসাংেী শবশসক শশল্পনগরী সম্প্রসারণ 

স্থা দন সম্পাশেত চিৌত অগ্রগশত 
 

বশল্প র্ন্ত্রণালয়, 

 শরকল্পনা মন্ত্রণালয় ও 

অর্ ি মন্ত্রণালয় 

 

িংবিষ্ট প্রকল্পসমূদহর প্রকল্প  শরোলকদের কাছ চর্দক োশহো ত্র শবশসদকর 

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

 শরকল্পনা অণুশবিাদগ এবাং উি শবিাগ চর্দক  শরকল্পনা কশমশদন চপ্ররণ করা 

হয়।  রবতীদত একদনদকর মােদম সাংশিি প্রকল্পসমূদহর আরএশিশ  অনুদমােন 

চেয়া হয়। র্র্াসমদয় অর্ ি মন্ত্রণালয় চর্দক আরএশিশ ’র বাদজট বরাদ্দ ক্ষদয়া েকল 

প্রেল্পিমূকের ক্ষভৌত অগ্রগবত অজমন েরা িম্ভি েকি। 

[১.২] ১টি শশল্প  াকি 

স্থা ন 

[১.২.১] শসরাজগঞ্জ শশল্প াকি  স্থা দন সম্পাশেত চিৌত 

অগ্রগশত 

[২.১] উদযািা বতশরদত 

শবশসক-এ  প্রশশক্ষণ 

[২.১.১] শবশসদক প্রশশশক্ষত উদযািা বশল্প র্ন্ত্রণালয় ও  

অর্ ি মন্ত্রণালয় 

প্রবত িছর বিবিে তার িংকশাবিত ও প্রস্তাবিত িাকজট বিবভন্ন বিভাগ িা শাখার 

ক্ষ ৌবক্তে িাবেত িাকজট েনসু্কলট েকর অভযন্তরীণ িভার র্াধ্যকর্ ক্ষিয়ারম্যান 

র্কোদকয়র  অনুকর্াদনক্রকর্ বশল্প র্ন্ত্রণালকয় ক্ষপ্ররণ েকর।  বশল্প র্ন্ত্রণালয় বিবভন্ন 

িংস্থার িাকজট ক্ষ ৌবক্তেরণ ও িাকজট ব্যিস্থাপনা িভার র্াধ্যকর্ তার আওতািীন 

অবিদির/দির/ িংস্থার িাকজট বনি মারণ েকরন এিং পরিতীকত তার ো মবিিরণী  

অর্ ম র্ন্ত্রণালকয় ক্ষপ্ররণ েরা েয়।  অর্ ম র্ন্ত্রণালয় বশল্প র্ন্ত্রণালয় ও এর অিীকন 

অবিদির/দির/ িংস্থার িাকর্ ক্ষ ৌবক্তেরণ িভার র্াধ্যকর্ প্রস্তাবিত িাকজটিে 

প্রকেপণ িাকজট অর্ ম র্ন্ত্রণালয় চূড়ান্তভাকি অনুকর্াদন বদকয় র্াকেন। পরিতী 

অর্ মিছকর আিার জানুয়াবর-র্াি ম র্াকি অনুকর্াবদত িাকজটকে িংকশাবিত িাকজট 

বেকিকি চূড়ান্ত অনুকর্াদন বদকয় র্াকেন অর্ ম র্ন্ত্রণালয়। র্র্াসমদয় বাদজট বরাদ্দ 

েরা েকল লেযর্াত্রা অজমন েরা িম্ভি েকি। 
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ো মক্রর্ ের্ মিম্পাদন সূিে ক্ষ িেল অবফকির 

িাকর্ িংবিষ্ট 

িংবিষ্ট অবফকির িাকর্ ো মক্রর্ ির্িকয়র ক্ষেৌশল 

[২.২] েক্ষ জনশশি বতশরদত  

শবশসক-এ প্রশশক্ষণ 

[২.২.১] শবশসক-এ প্রশশশক্ষত জনিল ঐ ঐ 

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

[২.৪] ক্ষর্ৌিাষীকদর প্রবশেণ [২.৪.১] প্রবশবেত ক্ষর্ৌ িাষী ঐ ঐ 

[৪.১] চেদশ বিবিকের 

কম িকতিা/কম িোরীদের প্রশশক্ষণ 

[৪.১.১] শবশসদকর প্রশশশক্ষত 

কম িকতিা/কম িোরী 

ঐ ঐ 

[৪.২] কম িকতিাদের এশ এ শবষদয় 

প্রশশক্ষণ প্রোন 

[৪.২.১] ১০ম চগ্রি ও তদ্যর্ধ্ি প্রদতযক 

কম িকতিাদক এশ এ শবষদয়  প্রেি প্রশশক্ষণ 

ঐ ঐ 

[৪.৮] অবডট আপবত্ত বনষ্পবত্ত ো মক্রর্ [৪.৮.১] অবডট আপবত্ত বনষ্পবত্তকৃত বশল্প র্ন্ত্রণালয় এিং  

বশল্প, িাবণজয ও 

আবর্ মে প্রবতষ্ঠান অবডট 

অবিদির  

 

প্রবত অর্ মিছকরর শুরুকত বিবিকের অবডট বিভাগ ক্ষর্কে বশল্প র্ন্ত্রণালকয় বত্রপেীয় 

িভার অনুষ্ঠাকনর ের্ মপবরেল্পনা উকেখ েকর পত্র ক্ষপ্ররণ েরা েয়। উবেবখত 

পকত্রর আকলাকে  বশল্প র্ন্ত্রণালয় এিং বশল্প, িাবণজয ও আবর্ মে প্রবতষ্ঠান অবডট 

অবিদির বনকজকদর িাকর্ ির্িয় েকর সুবিিার্ত স্থান ও তাবরখ  বনি মারণ েকর 

বশল্প র্ন্ত্রণালয় বিবিে অবডট বিভাগকে ক্ষর্ৌবখেভাকি অিবেত েকর। পরিতীকত 

বিবিে অবডট বিভাগ েৃমে িংবিষ্ট ো মালয়িমূে ক্ষর্কে ো মপত্র িংগ্রে েকর 

বশল্প র্ন্ত্রণালকয় ক্ষপ্ররণ েরা েয়। বশল্প র্ন্ত্রণালয় বশল্প, িাবণজয ও আবর্ মে 

প্রবতষ্ঠান অবডট অবিদিকরর িাকর্ ক্ষ াগাক াগ েকর বত্রপেীয় িভার তাবরখ প

ক্ষত্রর র্াি যকর্ চূড়ান্তেরণ েকর।  

 

বশল্প র্ন্ত্রণালয় এিং বশল্প, িাবণজয ও আবর্ মে প্রবতষ্ঠান অবডট অবিদির েৃমে 

 র্াির্য় বত্রপেীয় িভা অনুবষ্ঠত েকল লেযর্াত্রা অজমন েরা িম্ভি েকি। 
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িংক াজনী ৪: জাতীয় শুদ্ধািার ক্ষেৌশল ের্ মপবরেল্পনা, ২০২১-২০২২ 

সাংস্থার নাম  বাাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শশল্প করদ াদরশন 

ো মক্রকর্র নার্ ের্ মিম্পাদন সূিে 

 

সূিকের 

র্ান 

এেে 

 

িাস্তিায়কনর 

দাবয়ত্বপ্রাি 

ব্যবক্ত/পদ 

২০২১-২২ 

অর্ মিছকরর 

লেযর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগবত পবরিীেণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লেযর্াত্রা/ 

অজমন 

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

অজমন 

অবজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাবতষ্ঠাবনে ব্যিস্থা………………………………..... 

[১.১] তনবতেতা েবর্টির িভা আদয়াজন [১.১.১] সিা 

আদয়াশজত 

৪ িংখ্যা শুদ্ধািার ক্ষফাোল 

পকয়ন্ট 

৪ লেযর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

[১.২] তনবতেতা েবর্টির িভার বিদ্ধান্ত 

িাস্তিায়ন 

[১.২.১] িাস্তিাবয়ত 

বিদ্ধান্ত 

৬ % শুদ্ধািার ক্ষফাোল 

পকয়ন্ট 

১০০ লেযর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

[১.৩] সুশািন প্রবতষ্ঠার বনবর্ত্ত অংশীজকনর 

(stakeholders) অংশগ্রেকণ  িভা 

[১.৩.১] অনুবষ্ঠত 

িভা 

২ িংখ্যা শুদ্ধািার ক্ষফাোল 

পকয়ন্ট 

২ লেযর্াত্রা - - ১ ১    

অজমন      

[১.৪] শুিাোর সাংক্রান্ত প্রশশক্ষণ আদয়াজন [১.৪.১] প্রশশক্ষণ 

আদয়াশজত 

২ সাংখ্যা ব্যিস্থাপে 

(প্রবশেণ শাখা) 

২ (৪০ জন) লেযর্াত্রা 

(জন) 

- ১ (২০) - ১ (২০)    

অজমন      

[১.৫] ের্ ম-পবরকিশ উন্নয়ন (স্বাস্থযশবশধ 

অনুসরণ/টিওএন্ডইভুি অদকদজা মালামাল 

শবনিকরণ/ র্াস্ক ও  েযান্ড স্যাবনটাইজার 

বিতরণ / শরষ্কার- শরচ্ছন্নতা বৃশি ইতযাবদ) 

[১.৫.১] উন্নত কম ি-

 শরদবশ 

২ িংখ্যা ও 

তাবরখ 

িবিি,  

বিবিে, ঢাো 

৩ 

ও 

৩০.০৯.২১ 

৩১.১২.২১ 

৩১.০৩.২২ 

লেযর্াত্রা ১ 

(৩০.০৯.২১) 

১ 

(৩১.১২.২১) 

১ 

(৩১.০৩.২২) 

-    

অর্জন      

[১.৬] জাতীয় শুদ্ধািার ক্ষেৌশল 

ের্ মপবরেল্পনা, ২০২১-২২ ও তত্রর্াবিে 

পবরিীেণ প্রবতকিদন িংবিষ্ট র্ন্ত্রণালকয় 

দাবখল ও স্ব স্ব ওকয়িিাইকট আপকলাডেরণ 

[১.৬.১] 

ের্ মপবরেল্পনা  ও 

তত্রর্াবিে প্রবতকিদন 

দাবখলকৃত ও 

আপকলাডকৃত 

১ তাবরখ শুদ্ধািার ক্ষফাোল 

পকয়ন্ট 

ও 

আইবিটি ক্ষিল 

প্রিান 

২০.০৬.২১ 

ও 

১৫.১০.২১ 

১৫.০১.২২ 

১৫.০৪.২২ 

লেযর্াত্রা ২০.০৬.২১ 

 

১৫.১০.২১ 

 

১৫.০১.২২ 

 

১৫.০৪.২২    

অজমন      

[১.৭] আওতাধীন  আঞ্চশলক/ মাঠ  র্ িাদয়র 

কার্ িালয় (প্রদর্াজয চক্ষদত্র) কর্তিক দাবখলকৃত 

জাতীয় শুদ্ধািার ক্ষেৌশল ের্ মপবরেল্পনা ও 

পবরিীেণ  প্রবতকিদকনর ওপর বফডব্যাে 

প্রদান  

[১.৭.১] বফডব্যাে 

িভা/ের্ মশালা 

অনুবষ্ঠত 

৪ তাবরখ পবরিালে  

(বশ. উ. ও ি.), 

বিবিে, ঢাো 

১৭.০৬.২১ 

ও 

৩০.১০.২১ 

৩০.০১.২২ 

৩০.০৪.২২ 

লেযর্াত্রা ১৭.০৬.২১ 

 

৩০.১০.২১ 

 

৩০.০১.২২ 

 

৩০.০৪.২২    

অজমন      

[১.৮] শুিাোর পুরিার প্রোন এবাং 

পুরিারপ্রাপ্তদের তাশলকা ওদয়বসাইদট প্রকাশ 

[১.৮.১] প্রেি 

পুরিার 

১ তাশরখ আেিায়ে, 

শুদ্ধািার 

তনবতেতা 

েবর্টি 

৩১.০৫.২২ লেযর্াত্রা - - - ৩১.০৫.২২    

অর্জন      
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ো মক্রকর্র নার্ ের্ মিম্পাদন সূিে 

 

সূিকের 

র্ান 

এেে 

 

িাস্তিায়কনর 

দাবয়ত্বপ্রাি 

ব্যবক্ত/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ মিছকরর 

লেযর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগবত পবরিীেণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লেযর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ ক্ষোয়াট মার ২য় 

ক্ষোয়াট মার 

৩য় 

ক্ষোয়াট মার 

৪র্ ম 

ক্ষোয়াট মার 

ক্ষর্াট 

অজমন 

অবজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

২.  আশর্ িক ব্যবস্থা না উন্নয়ন ........................................................................ 

[২.১] ২০২১-২২ অর্ ম িছকরর ক্রয়-

পবরেল্পনা  (প্রেকল্পর  অনুকর্াবদত িাবষ মে 

ক্রয় পবরেল্পনািে)   ওকয়িিাইকট প্রোশ 

[২.১.১] ক্রয়-

পবরেল্পনা 

ওকয়িিাইকট 

প্রোবশত 

২ তাবরখ র্োব্যিস্থাপে, 

প্রেল্প 

৩১.০৭.২১ 

৩১.০৩.২২ 

 

 

লেযর্াত্রা ৩১.০৭.২১ - ৩১.০৩.২২ -  
 

১৮ টি 

প্রেকল্পর  

জন্  

অজমন      

[২.২] প্রকদল্পর PSC ও PIC সিা 

আদয়াজন  

[২.২.১] সিা 

আদয়াশজত 

২ সাংখ্যা র্োব্যিস্থাপে, 

প্রেল্প 

PSC (২৩) 

PIC (৪০) 

লেযর্াত্রা PSC (০৩) 

PIC (০৫) 

PSC (০৬) 

PIC (১০) 

PSC (০৭) 

PIC (১০) 

PSC (০৭) 

PIC (১৫) 

 
 

১৩ টি 

প্রেকল্পর  

জন্  

 

অজমন      

[২.৩] বাশষ িক উন্নয়ন কম িসূশে বা্তববায়ন [২.৩.১] বাশষ িক 

উন্নয়ন কম িসূশে 

বা্তববাশয়ত 

২ % র্োব্যিস্থাপে, 

প্রেল্প 

১০০ লেযর্াত্রা ১০ ৩০ ৫০ ১০০  
 

(ক্রর্পুবি 

ভূতভাকি) 
অজিন      

[২.৪] প্রেল্প ির্াবি ক্ষশকষ প্রেকল্পর িম্পদ 

( ানিােন, েবম্পউটার, আিিািপত্র 

ইতযাবদ) বিবি ক্ষর্াতাকিে েস্তান্তর েরা 

[২.৪.১] প্রেকল্পর 

িম্পদ বিবি 

ক্ষর্াতাকিে 

েস্তান্তবরত 

২ তাশরখ র্োব্যিস্থাপে, 

প্রেল্প ও 

প্রেল্প পবরিালে 

(িেল) 

৩১-১২-২১   

৩০-০৬-২২ 

লেযর্াত্রা - ৩১-১২-২১     - ৩০-০৬-২২  
 

০৪ টি 

প্রেকল্পর  

জন্  
অজিন      

 

৩. শুদ্ধািার িংবিষ্ট এিং দুনীবত প্রবতকরাকি িোয়ে অর্ন্ার্ন্ ো মক্রর্…………….. 

 

[৩.১] শবশসদক চমৌ- ালন চকদে উৎ াশেত 

মধুর মূল্য ও মজুদের  শরমাণ ওদয়বসাইদট 

প্রকাশ (প্রশত ৩ মাস অন্তর) 

[৩.১.১] 

ওক্ষয়িিাইকট 

প্রোবশত 

৪ তাবরখ র্োব্যিস্থাপে, 

উন্নয়ন, ঢাো ও 

আেিায়ে, শুদ্ধািার 

তনবতেতা েবর্টি 

৩০.০৯.২১ 

৩১.১২.২১ 

৩১.০৩.২২ 

৩১.০৫.২২ 

লেযর্াত্রা ৩০.০৯.২১ ৩১.১২.২১ ৩১.০৩.২২ ৩১.০৫.২২   
 

অজমন      

[৩.২] ক্ষভাজয লিকণ আকয়াবডনযুক্তেরকণর 
[৩.২.১] ৪ িংখ্যা প্রেল্প পবরিালে, ১২০ লেযর্াত্রা ৩০ ৩০ ৩০ ৩০   
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ো মক্রকর্র নার্ ের্ মিম্পাদন সূিে 

 

সূিকের 

র্ান 

এেে 

 

িাস্তিায়কনর 

দাবয়ত্বপ্রাি 

ব্যবক্ত/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ মিছকরর 

লেযর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগবত পবরিীেণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লেযর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ ক্ষোয়াট মার ২য় 

ক্ষোয়াট মার 

৩য় 

ক্ষোয়াট মার 

৪র্ ম 

ক্ষোয়াট মার 

ক্ষর্াট 

অজমন 

অবজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

র্বনটবরং/তদারবেেরণ (লিণ বর্লিমূকে) র্বনটবরং/তদারবেে

রকণর প্রদানকৃত 

প্রবতকিদন 

বিআইবডবড অজমন      

[৩.৩] শবশসক শশল্পনগরীর ্লটট বরাদ্দ 

নীশতমালা সম্পদকি অবশহতকরণ সিা 

[৩.৩.১] আকয়াবজত 

িভা 

৪ িংখ্যা পবরিালে  

(বশ. উ. ও ি.), 

বিবিে, ঢাো 

২ 
লেযর্াত্রা - - 

১ ১ 
 

  

অজমন      

[৩.৪] দ্যনীশত প্রশতদরাধ শবষয়ক  

শনদে িশনা ক্ষিাড ম স্থা ন 

[৩.৪.১] স্থাবপত 

ক্ষিাড ম 

৪ িংখ্যা িবিি, বিবিে, 

ঢাো ও 

উপবনয়ন্ত্রে 

(িাকজট) 

৯ 
লেযর্াত্রা 

৩ ২ ২ ২ 
 

  

অজমন      

[৩.৫] ঋণ শবতরণ কার্ িক্রম 

মশনটশরাং/তোরশককরণ (তত্রর্াবিে) 

[৩.৫.১] 

র্বনটবরং/তদারবেে

রকণর প্রদানকৃত 

প্রবতকিদন 

৪ 
িংখ্যা 

ও 

তাবরখ 

ব্যিস্থাপে, 

ঋণ প্রশািন বিভাগ 

৪ 

ও 

৩০.০৯.২১ 

৩১.১২.২১ 

৩১.০৩.২২ 

৩০.০৬.২২ 

লেযর্াত্রা ১ 

(৩০.০৯.২১) 

১ 

(৩১.১২.২১) 

১ 

(৩১.০৩.২২) 

১ 

(৩০.০৬.২২

) 

 
  

অজমন      
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িংক াজনী ৫ : ই-গিন্যিান্স ও উদ্ভািন ের্ মপবরেল্পনা, ২০২১-২২ 

ক্রর্ কম িসম্পােন চক্ষত্র মান কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূেক 
একক 

কম িসম্পােন 

সূেদকর মান 

লক্ষযমাত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ উিম েলশত মান 

১০০% ৮০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

 

১ 

[১] ই-গভর্ন্মান্স ও উদ্ভািন িংক্রান্ত 

ো মক্রকর্র িাস্তিায়ন ক্ষজারদারেরণ 

৩৫ 

 

[১.১] উদ্ভাবনী ধারণা বা্তববায়ন  [১.১.১] একটি নতুন উদ্ভাবনী ধারণা বা্তববাশয়ত 
তাশরখ ৫ 

১৬/০৩/২০২২ ১৪/০৪/২০২২ ০৫/০৫/২০২২ 

[১.২] চসবা সহশজকরণ [১.২.১] একটি চসবা সহশজকৃত  
তাশরখ ৫ 

২৫/০২/২০২২ ০৪/০৩২০২২ ২৫/০৩/২০২২ 

[১.৩]  ক্ষিিা শিশজটাইদজশন 
[১.৩.১] ন্যযনতম একটি চসবা শিশজটাইজকৃত 

তাশরখ ৫ ৩০/১২/২০২২ ১৩/০১/২০২০ ২০/০১/২০২২ 

[১.৪] ইতঃপূকি ম িাস্তিাবয়ত উদ্ভািনী িারণা, িেবজকৃত ও 

বডবজটাইজকৃত ক্ষিিা িংক্রান্ত প মাকলািনা িভা   

[১.৪.১] িভা আকয়াবজত  
তাবরখ  ৪ ৩০/০৮/২০২১  ১৫/০৯/২০২১  ৩০/০৯/২০২১ 

[১.৫] ই-নশর্র ব্যবহার বৃশি 
[১.৪.১] ই-িাইদল ক্ষনাট বনস্পবত্তকৃত   % ৬ ৮০% ৭০% ৬০% 

[১.৬] ৪র্ ি শশল্প শব্লটদবর েযাদলঞ্জ চমাকাদবলায় করণীয় 

শবষদয় অবশহতকরণ সিা/কম িশালা আদয়াজন 
[১.৬.১] সিা/কম িশালা আদয়াশজত 

িংখ্যা ৪ ২ ১ - 

২ [২] প্রাবতষ্ঠাবনে দেতা বৃবদ্ধ ১৫ 

[২.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগােকরণ 

[২.১.১] তথ্য বাতায়দন সকল চসবা বক্স হালনাগােকৃত 
সাংখ্যা ৪ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২] বিবভন্ন প্রোশনা ও তথ্যাবদ তথ্য বাতায়দন প্রোবশত 
সাংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ 

[২.২] ই-গিন্যিান্স ও উদ্ভাবন কম ি শরকল্পনা বা্তববায়ন  

[২.২.১] ের্ মপবরেল্পনা িাস্তিায়ন িংক্রান্ত প্রবশেণ 

আকয়াবজত  সাংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.২]ই-গিন্যিান্স কম ি শরকল্পনা বা্তববায়দনর জন্য 

বরাদ্দকৃত অর্ ি ব্যশয়ত % ৩ ৮০% ৭০% ৬০% 

[২.২.৩] কম ি শরকল্পনার বা্তববায়ন অগ্রগশত  র্ িাদলােনা 

সাংক্রান্ত সিা আদয়াশজত সাংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.৪] কম ি শরকল্পনার অধ িবাশষ িক স্ব-মূল্যায়ন প্রশতদবেন 

মশন্ত্র শরষে শবিাদগ/ ঊ্র্র্ধধর্ধ্তন কর্তি দক্ষর শনকট চপ্রশরত তাশরখ ৩ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ 

[২.২.৫] চেদশ/শবদেদশ বা্তববাশয়ত ন্যযনতম একটি উদযাগ 

 শরেশ িনকৃত সাংখ্যা ৩ 
৩০/০৫/২০২২ ৩০/০৬/২০২২ - 
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িংক াজনী ৬ : অবভক াগ প্রবতোর ব্যিস্থা ের্ মপবরেল্পনা, ২০২১-২০২২ 

 

কার্ িক্রদমর 

চক্ষত্র 

 

মান 
কার্ িক্রম 

 

কম িসম্পােন 

সূেক 

 

 

প্রর্াণে একক 

 

কম িসম্পােন 

সূেদকর মান 

প্রকৃত 

অজিন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২০

-২১ 

লক্ষযমাত্রা ২০২১-২০২২ 

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 

প্রাশতষ্ঠাশনক 

ব্যিস্থাপনা 

 

 

৫ 

[১.১] অবভক াগ বনষ্পবত্ত ের্ মেতমা 

(অবনে) ও আবপল ের্ মেতমার তথ্য 

ওকয়িিাইকট তত্রর্াবিে বভবত্তকত 

োলনাগাদেরণ 

[১.১.১]  অশনক ও 

আশ ল কম িকতিার 

তথ্য হালনাগােকৃত 

এবাং ওদয়বসাইদট 

আ দলািকৃত 

োলনাগাদ 

িম্পকন্নর 

িরোবর পত্র, 

ওকয়িিাইকটর 

বলংে 

িংখ্যা 

 
৫ - - ৪ ৩ - - - 

 শরবীক্ষণ ও 

সক্ষমতা বৃবদ্ধ 

 

২০ 

[২.১] বনবদ মষ্ট ির্কয় অনলাইন/ 

অফলাইকন প্রাি অবভক াগ বনষ্পবত্ত এিং 

বনষ্পবত্ত িংক্রান্ত র্াবিে প্রবতকিদন 

উর্ধ্মতন েৃমপে িরাির ক্ষপ্ররণ 

[২.১.১] অবভক াগ 

বনষ্পবত্তকৃত 

বনষ্পবত্ত 

প্রবতকিদন 

% 
৮ 

  
- - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.২] ের্ মেতমা/ের্ মিারীকদর অবভক াগ 

প্রবতোর ব্যিস্থা এিং বজআরএি 

িফটওয়যার বিষয়ে প্রবশেণ আকয়াজন 

[২.২.১] প্রবশেণ 

আক্ষয়াবজত 

অবফি আকদশ, 

আকলািযসূবি, 

উপবস্থবতর 

োবজরা 

িংখ্যা 
৫ 

 
- - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] বত্রমাশসক শিশিদত  শরবীক্ষণ 

এবাং বত্রমাশসক  শরবীক্ষণ প্রশতদবেন 

উর্ধ্িতন কর্তি দক্ষর শনকট চপ্ররণ 

[২.৩.১] বত্রমাশসক 

প্রশতদবেন চপ্রশরত 

পবরিীেণ 

প্রবতকিদন   

িংখ্যা 
৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৪] অবভক াগ প্রবতোর ব্যিস্থাপনা 

বিষকয় ক্ষস্টেকোল্ডারগকণর ির্িকয় 

অিবেতেরণ িভা 

[২.৪.১] িভা অনুবষ্ঠত িভার 

ো মবিিরণী 
িংখ্যা ৪ - - ২ ১ - - - 
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িংক াজনী ৭ : ক্ষিিা প্রদান প্রবতশ্রুবত ের্ মপবরেল্পনা, ২০২১-২০২২ 

 

কার্ িক্রদমর 

চক্ষত্র 

 

মান 
কার্ িক্রম 

 

কম িসম্পােন 

সূেক 

প্রর্াণে 

 

একক 

 

কম িসম্পােন 

সূেদকর মান 

প্রকৃত 

অজিন 

২০১৯-২০ 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২০-২১ 

লক্ষযমাত্রা ২০২১-২০২২ 

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 

প্রাশতষ্ঠাশনক 

 

 

১০ 

[১.১] ক্ষিিা প্রদান প্রবতশ্রুবত  শরবীক্ষণ 

কশমটির শসিান্ত বা্তববায়ন 

[১.১.১] শসিান্ত 

বা্তববাশয়ত 

িাস্তিায়ন 

প্রবতকিদন 
% ৫ - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.২] ক্ষিিা প্রদান প্রবতশ্রুবত তত্রর্াবিে 

বভবত্তকত োলনাগাদেরণ   

[১.২.১] 

ওকয়িিাইকট প্রবত 

তত্রর্াবিকে 

োলনাগাদকৃত 

ওকয়িিাইক্ষট 

োলনাগাদকৃত 

ক্ষিিা প্রদান 

প্রবতশ্রুবত 

িংখ্যা 

 

৫ 

 
- - ৪ ৩ - - - 

সক্ষমতা অজিন 

ও পবরিীেণ 
১৫ 

[২.১] ক্ষিিা প্রদান প্রবতশ্রুবত বিষয়ে  

প্রবশেণ আকয়াজন  

[২.১.১] প্রবশেণ 

আকয়াবজত 

প্রবশেণ আকদশ, 

আকলািযসূবি, 

প্রবশেণার্ীকদর 

তাবলো, 

োবজরাশীট 

 

সাংখ্যা 

 

১০ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২]  চসবা প্রোন শবষদয় 

চিকদহাল্ডারগদণর সমন্বদয় 

অবশহতকরণ সিা আদয়াজন 

[২.২.১]  

অিবেতেরণ িভা 

অনুবষ্ঠত 

িভার 

ো মবিিরণী 
সাংখ্যা ৫ - - ২ ১ - - - 
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িংক াজনী ৮ : তথ্য অবিোর বিষকয় িাবষ মে ের্ মপবরেল্পনা, ২০২১-২০২২ 

কার্ িক্রদমর 

চক্ষত্র 

 

মান 
কার্ িক্রম 

 

কম িসম্পােন 

সূেক 

একক 

 

কম িসম্পােন 

সূেদকর মান 

প্রকৃত 

অজিন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২০-

২১ 

লক্ষযমাত্রা ২০২১-২০২২ 

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 

প্রাশতষ্ঠাশনক ৮ 

[১.১] শনধ িাশরত সমদয়র মদে তথ্য 

প্রোন 

 

[১.১.১] শনধ িাশরত 

সমদয়র মদে তথ্য 

প্রোনকৃত 

কম িশেবস 

৫ - - ২০ - - - - 

[১.২] োশয়ত্বপ্রাপ্ত/ শবকল্প োশয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম িকতিার পকদ ের্ মেতমা বনকয়াগ 

শনয়শমতকরণ 

[১.২.১] ের্ মেতমা 

বনকয়াগকৃত 

কম িশেবস 

৩ - - ০ ১ ৩ ৫ - 

 

সক্ষমতা বৃবদ্ধ 
১৭ 

[১.৩] স্বপ্রকণাবদতভাকি প্রোশক াগ্য 

তথ্য হালনাগাে কদর ওকয়িিাইকট 

প্রোশ 

[১.৩.১] োলনাগাদকৃত 

তথ্য ওকয়িিাইকট 

প্রোবশত 

তাশরখ 

 
৫ - - 

৩১-১২-

২০২১ 

১০-০১-

২০২২ 

২০-০১-

২০২২ 
৩১-০১-২০২২ - 

[১.৪] িাবষ মে প্রবতকিদন প্রোশ [১.৪.১] িাবষ মে 

প্রবতকিদন প্রোবশত 

তাবরখ 
৩ - - 

১৫-১০-

২০২১ 

১৫-১১-

২০২১ 

১৫-১২-

২০২১ 
- - 

[১.৫]  তথ্য অশধকার আইন, ২০০৯ এর 

৫ ধারা অনুসাদর র্াবতীয় তদথ্যর 

কযাটাগরী  ও কযাটালক বতশর/ 

হালনাগােকরণ 

[১.৫.১]  তদথ্যর 

কযাটাগরী  ও কযাটালক 

প্রস্তুতকৃত 

তাশরখ 

৫ - - 
৩১-১২-

২০২১ 

১০-০১-

২০২২ 

২০-০১-

২০২২ 
৩১-০১-২০২২ - 

[১.৬] তথ্য অশধকার আইন ও 

শবশধশবধান সম্পদকি জনসদেতনতা 

বৃশিকরণ 

[১.৬.১]  প্রিার 

ো মক্রর্ িম্পন্ন 

সাংখ্যা 

২ - - ৩ ২ ১ - - 

[১.৭] তথ্য অবিোর বিষকয় 

কম িকতিাদের প্রশশক্ষণ আদয়াজন 

[১.৭.১] প্রশশক্ষণ 

আদয়াশজত 

সাংখ্যা 

২ - - ৩ ২ ১ - - 

 


