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cÖ_g Aa¨vq 

wewmK cwiwPwZ 

1.1 cUf~wg  

†`‡k ¶y`ª, gvB‡µv, KzwUi I gvSvwi wk‡íi Dbœq‡bi j‡¶¨ me©Kv‡ji me©‡kªô evOvwj, RvwZi wcZv e½eÜy 

†kL gywReyi ingvb wkí gš¿Yvj‡qi AvIZvq evsjv‡`k ¶y`ª I KzwUi wkí Ki‡cv‡ikb (wewmK) cÖwZôv 

K‡ib| cÖwZôvjMœ †_‡KB wewmK †`‡ki ¶y`ª, gvB‡µv, KzwUi I gvSvwi wk‡íi Dbœqb I m¤cÖmvi‡Yi 

`vwq‡Z¡ wb‡qvwRZ miKvwi Lv‡Zi gyL¨ cÖwZôvb| wkí gš¿Yvj‡qi GKgvÎ cÖwZwbwa wn‡m‡e wkívq‡bi Rb¨ 

cÖwZwU †Rjvq wewm‡Ki †Rjv Kvh©vjq Ges †`ke¨vcx 76wU wkíbMix i‡q‡Q| wewmK miKv‡ii DbœqbgyLx 

I RbKj¨vYgyLx wewfbœ Kg©m~wP MÖnY I ev¯Íevqb K‡i _v‡K| GQvovI wewmK jeY I Pvgov wk‡íi 

c„ô‡cvlK wn‡m‡e `vwqZ¡ cvjb K‡i Avm‡Q| Gme Kg ©m~wPi gva¨‡g †emiKvwi D‡`¨v‡M bZyb bZyb wkí 

M‡o D‡V‡Q Ges G‡Z Kg©ms ’̄vb I A_©‰bwZK cÖe„w× e„w× cv‡”Q| 

 

 1.2  iƒcKí (Vision)     

 wkí mg„× DbœZ evsjv‡`k MV‡b cwi‡ekevÜe wkívqb| 

 

 1.3 Awfj¶¨ (Mission)  

 ˆewk¦K cÖwZ‡hvwMZvq m¶g wk‡íi weKvk, `¶ gvbem¤ú` ˆZwi, Kg©ms ’̄vb m„wó I `vwi`ª¨ wbimb| 

 

 1.4 Kg©‡KŠkj (Strategy)  

 D‡`¨v³v m„wó; 

 cwi‡ekevÜe wkícvK©/wkíbMix ’̄vcb; 

 `¶ Rbej m„wó; 

 AeKvVv‡gv Dbœqb; 

 Avw_©K, KvwiMwi I wecYb myweav cÖ`vb; 

 DbœZ I AvaywbK bKkv D™¢veb; 

 Avg`vwb weKí I ißvwbgyLx wk‡íi weKvk; 

 AvaywbK cÖhyw³i e¨envi; 

 Drcv`bkxjZv e„w× I 

 Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM ˆZwi| 

 

 1.5 Kvh©µg  

 wewmK †emiKvwi Lv‡Z ÿz`ª I KzwUi wk‡íi Dbœq‡bi j‡ÿ¨ g~jZ `yÕai‡Yi Kvh©µg cwiPvjbv K‡i _v‡K : 
 

     Dbœqb I m¤cÖmviYg~jK  

  m¤¢vebvgq wk‡ív‡`¨v³v A‡š^lY I mnvqZv cÖ`vb; 

  wkí ’̄vc‡b cÖ‡qvRbxq wewb‡qvM-c~e© I wewb‡qvM-DËi civgk© cÖ`vb; 

  cÖKí †cÖvdvBj cÖYqb I cÖKí g~j¨vqb; 

  wkíbMix/wkícvK© ’̄vc‡bi gva¨‡g DbœZ wkícøU eivÏ cÖ`vb; 

  D‡`¨v³v‡`i‡K wkí ’̄vc‡b FY mnvqZv cÖ`vb; 

  `¶Zv I e¨e ’̄vcbv Dbœq‡b cÖwk¶Y  cÖ`vb; 

  mve-KÈªvw±s ms‡hvM e¨e ’̄vi Dbœqb; 

  wkíc‡Y¨i bKkv D™¢veb, Dbœqb I weZiY; 

  D‡`¨v³v‡`i c‡Y¨i cÖPvi I cÖmv‡i †gjvi Av‡qvRb; 

  jeY Drcv`b I Av‡qvwWbhy³KiY I 

  AvaywbK cÖhyw³i gva¨‡g †gŠgvwQ cvj‡b mvwe©K mnvqZv cÖ`vb| 
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 wbqš¿Yg~jK   

 ¶y`ª, KzwUi, gvB‡µv, gvSvwi I e„nr wk‡íi †iwR‡÷ªkb; 

 Ki, ïé, Ki AeKvk BZ¨vw` gIKzd wel‡q mycvwik; 

 wk‡íi KuvPvgvj I †gvoK mvgMÖx Avg`vwb/ißvwbi mycvwik; 

 Av‡qvwWbhy³ jeY Drcv`b wk‡íi †iwR‡÷ªkb I 

 mve-K›UªvKwUs ms‡hvM BZ¨vw`| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

বিবিক চেয়ারম্যান জনাি চ াোঃ চ াশ্তাক হািান এনবিবি এর িভাপবতত্বে ১৩ জুন, ২০২১্তাবরখ্চরাজ্চরািিার চহাত্বেল ইন্টারকবন্টত্বনন্টাল, 

ঢাকার গ্র্যান্ড িল রুত্ব  গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাত্বেশ িরকাত্বরর  াননীয় বশল্প ন্ত্রী জনাি নূরুল  বজে  াহমুে হু ায়ূন এ বপ প্রধান অবতবি বহত্বিত্বি 

উপবিত চিত্বক িাাংলাত্বেশ ক্ষুদ্র ও কুটির বশল্প করত্বপাত্বরশন (বিবিক)-এর ওয়ান স্টপ িাবভ িি উত্ববাধন কত্বরন।্ 
 

1.6 evwl©K Kg©m¤úv`b Pyw³ (APA) 

 cÖvwZôvwbK `¶Zv e„w×, ¯̂”QZv I Revew`wn †Rvi`vi Kiv, mykvmb msnZKiY Ges m¤ú‡`i h_vh_ 

e¨envi wbwðZKi‡Yi gva¨‡g iƒcKí 2021 Gi h_vh_ ev¯Íevq‡bi j‡¶¨ 2014-2015 A_©eQi n‡Z 

evwl©K Kg©m¤úv`b Pyw³ (APA) Kvh©µg ïiæ nq| GB Kvh©µg ev¯Íevq‡bi j‡¶¨ eQiwfwËK j¶¨gvÎv 

wba©viYc~e©K mwPe, wkí gš¿Yvj‡qi mv‡_ wewmK †Pqvig¨v‡bi evwl©K Kg©m¤úv`b Pyw³ (APA) ¯̂v¶wiZ 

nq| 

 
 

 2020-2021 A_©eQ‡ii GwcG ev¯Íevq‡b wewmK 88.24 b¤î AR©b K‡i‡Q Ges  mZZv, wbôv, `¶Zv I 

AvšÍwiKZvi ¯̂xK…wZ¯̂iƒc wewmK cwiPvjK (cÖ‡KŠkj I cÖKí ev¯Íevqb) gynv¤§` AvZvDi ingvb wQwÏKx 

I wewmK ‡Rjv Kvh©vjq e¸ovi Dcgnve¨e ’̄vcK (fvt) G‡KGg gvndyRyi ingvb-‡K 2020-2021 

A_©eQ‡ii GwcG cÖ‡Yv`bv cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| 2020-2021 A_©eQ‡ii GwcG ev¯Íevqb AMÖMwZ cwiwkó 

ÔKÕ †Z †`Lv‡bv n‡jv|  
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wewm‡Ki 2020-2021 A_©eQ‡i GwcG ev Í̄evq‡b mZZv, wbôv, `¶Zv I AvšÍwiKZvi ¯̂xK…wZ¯^iƒc wewmK cwiPvjK (cÖ‡KŠkj I 

cÖKí ev¯Íevqb) gynv¤§` AvZvDi ingvb wQwÏKx-†K cÖ‡Yv`bv cÖ`vb Ki‡Qb wewmK ‡Pqvig¨vb ‡gvt ‡gvkZvK nvmvb, GbwWwm| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wewm‡Ki 2021-2022 A_©eQ‡ii evwl©K Kg©m¤úv`b Pyw³ (GwcG) ¯̂vÿi Abyôvb 
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wØZxq Aa¨vq 

mvsMVwbK KvVv‡gv 

2.1 Rbej 

Dbœqb cÖKí e¨ZxZ wewm‡Ki mvgwMÖK Kvh©µg ivR¯^ ev‡R‡Ui AvIZvq cwiPvwjZ n‡q _v‡K| ivR¯^ ev‡R‡U 

Aby‡gvw`Z Rbe‡ji msL¨v n‡”Q 2410 Rb| Zb¥‡a¨ Kg©KZ©v 937 Rb Ges Kg©Pvix 1473 Rb| eZ©gv‡b 584 

Rb Kg©KZ©v I 1073 Rb Kg©Pvix mn †gvU 1657 Rb Kg©iZ Av‡Qb|  
 

 

µ. weeiY Kg©KZ©v Kg©Pvix †gvU 

1. Aby‡gvw`Z Rbej 937 1473 2410 

2. we`¨gvb Rbej  584 1073 1657 

3. k~b¨c` 353 400 753 

* mivmwi wb‡qvM I c‡`vbœwZi gva¨‡g wb‡qvM‡hvM¨ †gvU k~b¨c` - 753wU 

* mivmwi wb‡qv‡Mi †ÿ‡Î mKj ‡MÖ‡W 10% msiÿY K‡i wb‡qvM‡hvM¨ k~b¨c‡`i msL¨v - 405wU 

* 2020-2021 A_©eQ‡i wb‡qvMK…Z           - 24 Rb  

* 2020-2021 A_©eQ‡i c‡`vbœwZ cÖ`vbK…Z - 49 Rb 

 

 

     ২.২ প্রাতিষ্ঠাতিক কাঠাম া 

wewmK mviv‡`‡k †gvU 181wU Kvh©vj‡qi gva¨‡g ÿz`ª I KzwUi wk‡íi Dbœq‡b KvR K‡i hv‡”Q| wb‡¤œ 

Kvh©vjqmg~‡ni weeiY †`qv n‡jv :   

 

µ. Kvh©vj‡qi bvg msL¨v 

1. cÖavb Kvh©vjq 1wU 

2. AvÂwjK (wefvMxq) Kvh©vjq 4wU 

3. †Rjv Kvh©vjq (wewmK †Rjv Kvh©vjq) 64wU 

4. wkíbMix Kvh©vjq 76wU 

5. jeY wk‡íi Dbœqb Kvh©vjq, wewmK, K·evRvi 1wU 

6. wewmK jeY ‡K› ª̀, K·evRvi 12wU 

7. cÖwkÿY cÖwZôvb :  

K) wewmK cÖwkÿY Bbw÷wUDU, XvKv  1wU 

L) bKkv †K› ª̀ 1wU 

M) `ÿZv Dbœqb cÖwkÿY †K›`ª 15wU 

ঘ) ম ৌচামে কাতিগতি সহায়িা প্রদাি ও প্রতিক্ষণ মকন্দ্র           6wU 

 †gvU   181wU 
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Z…Zxq Aa¨vq 

wewm‡Ki Kg©KvÐ cwiwPwZ 

     3.1 wewm‡Ki Kg©KvÐ 

wewmK g~jZ 26 ai‡bi Kg©KvÐ m¤úv`‡bi gva¨‡g †emiKvwi D‡`¨v³v‡`i‡K Dbœqb I m¤cÖmviYg~jK †mev 

mnvqZv cÖ`vb K‡i _v‡K| wewmK D‡`¨v³v wPwýZ n‡Z ïiæ K‡i cY¨ wecYb ch©šÍ D‡`¨v³v‡`i †mev cÖ`vb K‡i 

_v‡K| 2020-2021 A_©eQ‡i †gvU 44wU Kg©Kv‡Ð 80% n‡Z 100%, 9wU Kg©Kv‡Ð 50% n‡Z 79% Ges 4wU 

Kg©Kv‡Ð 50% Gi bx‡P AMÖMwZ AwR©Z n‡q‡Q| wb‡¤œ 2020-2021 A_©eQ‡ii AMÖMwZ †`qv n‡jv : 

 
 

µ. Kg©Kv‡Ði bvg evwl©K j¶¨gvÎv eQ‡ii µgcywÄZ  

AMÖMwZ AMÖMwZi nvi(%)  

01 02 03 04 05 

01 wk‡ív‡`¨v³v wPwýZKiY 

gvSvwi wkí 356 302 85% 

¶z ª̀ wkí 4,600 4990 100% 

KzwUi wkí 9,000 9970 100% 

 

02 

 

wk‡ív‡`¨v³v Dbœqb cÖwk¶Y 

e¨e ’̄vcbv Dbœqb 10,400 8803 85% 

`¶Zv Dbœqb 8,620 7750 90% 

03 cÖ‡R± †cÖvdvBj cÖYqb (byZb) 

gvSvwi wkí 42 30 71% 

¶y ª̀ wkí 512 520 100% 

 04 cÖKí cÖ Í̄ve cÖYqb I g~j¨vqb 

gvSvwi wkí 50 37 74% 

¶z ª̀ wkí 1,880 2368 100% 

KzwUi wkí 5,590 5849 100% 

 

05 

 

FY- 

e¨e¯’vKiY/ 

mnvqZvKiY 

 

gvSvwi wkí 

bZyb 16 11 69% 

we`¨gvb 34 23 68% 

¶z ª̀ wkí 

bZyb 800 1100 100% 

we`¨gvb 970 1225 100% 

KzwUi wkí 

bZyb 2,280 2789 100% 

we`¨gvb 2,460 2920 100% 

06 
D‡`¨v³vi wbR¯ ̂ wewb‡qv‡M wkí 

¯’vcb 

gvSvwi wkí 50 38 76% 

¶z ª̀ wkí 950 1113 100% 

KzwUi wkí 1780 1958 100% 

07 cÖKí wbeÜxKiY 

gvSvwi wkí 16 43 100% 

¶z ª̀ wkí 740 1912 100% 

KzwUi wkí 1,840 5404 100% 

 

 

08 

K) FY weZiYK…Z cÖK‡íi      

ev Í̄evqb Z`viwKKiY 

¶z ª̀ wkí 1,800 2243 100% 

KzwUi wkí 5,020 5853 100% 

L) FY Av`v‡qi Rb¨ wkí       

BDwbU cwi ©̀kb 

¶z ª̀ wkí 5,800 5922 100% 

KzwUi wkí 15,540 16250 100% 

09 c‡Y¨i ïé †iqvZ myweav cÖ`vb 

BDwbU msL¨v 100 59 59% 

Avg`vwb ¯Ẑ¡  

(†KvwU UvKvq) 

230.00 

  

376.63 100% 
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µ. Kg©Kv‡Ði bvg evwl©K j¶¨gvÎv eQ‡ii µgcywÄZ  

AMÖMwZ AMÖMwZi nvi(%)  

01 02 03 04 05 

 

10 bKkv bgybv Dbœqb I weZiY 

Dbœqb 588 528 90% 

weZiY 2,510 3043 100% 

 

11 

 

KvwiMwi Z_¨ msMÖn I weZiY 

msMÖn 60 52 87% 

weZiY 1,085 1133 100% 

12 mve-†m±i ÷vwW cÖYqb I cÖKvk 60 41 68% 

13 wecYb mgx¶v cÖYqb 438 423 97% 

14 wecYb m¤¢ve¨Zv cÖwZ‡e`b cÖYqb 35 - - 

15 

K) †gjv Av‡qvRb 19 25 100% 

L) †gjvq Ask MÖnY 137 64 47% 

16 
wkí Rvb©vj/bKkv I wecYb msµvšÍ cyw¯ÍKv/cÖhyw³ 

evZ©v cÖYqb I cÖKvk (msL¨v) 

20 5 25% 

17 †mwgbvi/IqvK©kc Av‡qvRb 7 6 86% 

18 †Kvm© g~j¨vqb 50 45 90% 

19 

K) mve-KÈªvw±s BDwbU ZvwjKvfyw³KiY 60 42 70% 

L)  mve-KÈªvw±s ms‡hvM ¯’vcb 65 66 100% 

M) cY¨ mieiv‡ni cwigvY (†KvwU UvKvq) 15.00 4.31 29% 

20 †µZv-we‡µZv mw¤§jb Av‡qvRb 4 4 100% 

21 jeY Drcv`b (j¶ ‡gwUªK Ub) 18.00 16.51 92% 

22 gay Drcv`b (†gwUªK Ub) 1300.00 4620.21 100% 

23 wewmK KZ©„K mivmwi FY weZiY (j¶ UvKvq) 1431.00 1563.51 100% 

24 wbix¶v AvcwË wb®úwËKiY 100 30 30% 

25 

 

Kg©-

ms¯’vb 

m„wó 

 

gvSvwi 

wkí 

F‡Yi gva¨‡g 4200 3052 73% 

D‡`¨v³vi wbR¯̂ wewb‡qv‡M 4200 4253 100% 

†gvU gvSvwi wkí 8400 7305 87% 

¶z ª̀  

wkí 

F‡Yi gva¨‡g 20000 16198 81% 

D‡`¨v³vi wbR¯̂ wewb‡qv‡M 14250 15124 100% 

†gvU ¶z`ª wkí 34250 31322 91% 

KzwUi  

wkí 

F‡Yi gva¨‡g 4570 10757 100% 

D‡`¨v³vi wbR¯̂ wewb‡qv‡M 3560 6746 100% 

†gvU KzwUi wkí 8130 17503 100% 

†gvU gvSvwi, ¶z`ª I KzwUi wkí 50780 56130 100% 

, 
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      ৩.১.১ প্রযুতি তিভামগি কার্ যক্র  

ক্র. তিেয় ২০২০-২০২১ অর্ যিছি 

লক্ষয াত্রা অগ্রগতি অগ্রগতিি হাি 

১. কাতিগতি িথ্য সংগ্রহ  ৬০টি ৫২টি ৮৭% 

২. কাতিগতি িথ্য তিিিণ ১০৮৫টি ১১৩৩টি ১০০% 

৩. সাি-কন্ট্রাতটং ইউতিট িাতলকাভুতিকিণ ৬০টি ৪২টি ৭০% 

৪. সাি-কন্ট্রাতটং সংমর্াগ স্থাপি ৬৫টি ৬৬টি ১০০% 

৫. পণ্য সিিিামহি পতি াণ (মকাটি টাকায়) ১৫.০০ ৪.৩১ ২৯% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

K‡ivbvKvjxb KywUi, AwZ¶y`ª, ¶y`ª I gvSvwi (wmGgGmGgB) wkí Lv‡Z Ae`vb ivLvq  

†Møvevj weR‡bm A¨vÛ wmGmAvi A¨vIqvW© ‡c‡q‡Qb  

evsjv‡`k ¶y`ª I KzwUi wkí Ki‡cv‡ikb (wewmK) †Pqvig¨vb †gv: †gvkZvK nvmvb 
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      ৩.১.২ িকিা মকমন্দ্রি কার্ যক্র  

ক্র. তিেয় ২০20-২০21 অর্ যিছি gšÍe¨ 

লক্ষয াত্রা অগ্রগতি অগ্রগতিি 

হাি 

১. িকিা িমুিা উন্নয়ি ৫88টি 528wU 90% - 

২. িকিা িমুিা তিিিণ 1400টি 1915wU 136% 43wU wWRvBb mKj ‡Rjv 

Kvh©vj‡q †cÖiY Kiv n‡q‡Q| 

3. cÖwkÿY  1230 Rb 548 Rb 44% - 

4. †gjv Av‡qvRb 5wU 1wU 20% -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wewmK cÖavb Kvh©vj‡qi bKkv †K‡›`ª cÖwkÿYiZ wkÿv_©xe„›` 

 

Ò ÿz`ª wkí ÿz`ª bq 

     ax‡i ax‡i eo nq Ó 
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iscy‡ii kZiwÄi ‡fŠ‡MvwjK wb‡`©kK (wRAvB) cY¨ wn‡m‡e ¯̂xK…wZ ‡c‡q‡Q evsjv‡`k ¶y`ª I KywUi wkí Ki‡cv‡ikb (wewmK)|  

D‡jøL¨ Gi Av‡M wewmK KZ©…K 2016 mv‡j evsjv‡`‡ki cÖ_g ‡fŠ‡MvwjK wb‡`©kK cY¨ wn‡m‡e ÒRvg`vwb kvwoÓI  wbewÜZ nq| 

 

      3.1.3 wecYb wefv‡Mi Kvh©µg  

ক্র. তিেয় ২০২০-২০২১ অর্ যিছি  ন্তব্য 

লক্ষয াত্রা অগ্রগতি হাি 

১. তিপণি স ীক্ষা প্রণয়ি ৪৩৮টি 423wU 97% - 

২. তিপণি সম্ভাব্যিা প্রতিমিদি প্রণয়ি ৩৫টি - - - 

৩. ম লা আময়াজি (মদমি) ১৪টি 21wU 150% - 

৪. ম লায় অংিগ্রহণ (মদমি/তিমদমি)  ১৩৬টি 64wU 47% ‡`‡k 63wU 

we‡`‡k 1wU 

৫. মক্রিা তিমক্রিা সতিলি ৪টি 4wU 100% - 

 

      3.1.4 wewmK cÖwkÿY Bbw÷wUDU Gi cÖwkÿY Kvh©µg  

µ. Abyl` 2020-2021 A_©eQi  

†Kv‡m©i 

jÿ¨gvÎv 

AMÖMwZ cÖwkÿYv_©xi 

jÿ¨gvÎv 

AMÖMwZ AMÖMwZi nvi 

১. তিমপামযািা উন্নয়ি 10wU 9wU 250 Rb  335 Rb 100% 

২. সাধািণ ব্যিস্থাপিা 10wU 9wU 250 Rb 370 Rb 100% 

৩. তিপ ব্যিস্থাপিা 10wU 9wU 250 Rb 340 Rb 10% 

৪. অর্ য ব্যিস্থাপিা 10wU 9wU 250 Rb 219 Rb 88% 

৫. তিপণি ব্যিস্থাপিা 10wU 9wU 250 Rb 275 Rb 100% 

 ম াট মকাস য 50wU 45wU 1250 Rb 1539 Rb 100% 
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PZz_© Aa¨vq 

AeKvVv‡gv Dbœqb Kvh©µg 

 4.1 wkíbMixi Kvh©µg  

wewmK 1960 mvj n‡Z †emiKvwi D‡`¨v³v‡`i AeKvVv‡gv Dbœq‡bi gva¨‡g wkí KviLvbv ’̄vc‡b 

mnvqZv Kivi j‡¶¨ wkíbMix ’̄vcb Kvh©µg ïiæ K‡i| Gi d‡j D‡`¨v³viv AeKvVv‡gv myweav cÖ`v‡bi 

gva¨‡g mn‡RB wkí ’̄vc‡b my‡hvM †c‡q _v‡Kb|  wewmK ïiæ n‡Z Ryb 2021 ch©šÍ mg‡q †`‡ki 

wewfbœ AÂ‡j 76wU wkíbMix ev¯Íevqb K‡i‡Q| Gme wkíbMix‡Z ‡gvU 10,897wU cøU Av‡Q| Gi 

g‡a¨ 10,440wU cøU eivÏ †`qv n‡q‡Q| B‡Zvg‡a¨ 5,981wU wkí BDwbU ¯’vwcZ n‡q‡Q|  

 

4.2 wewmK wkíbMixi myweavw` 

 wkíbMix‡Z wkí ¯’vcb Dc‡hvMx wkí cøU AvMÖnx D‡`¨v³v‡`i g‡a¨ eivÏ cÖ`vb ; 

 wkí cwiPvjbvi Rb¨ AeKvVv‡gv myweavw` A_©vr we ỳ¨r, M¨vm, bvjv-b ©̀gv, iv¯ÍvNvU we`¨gvb ;  

 AwaKvsk wkíbMix gnvmoK¸‡jvi cv‡k¦© Aew¯’Z nIqvq KvuPvgvj I Drcvw`Z cY¨ cwien‡bi 

 †ÿ‡Î  we‡kl myweav we`¨gvb ;  

 wkí cø‡Ui g~j¨ 5 erm‡ii 10 wKw¯Í‡Z cwi‡kva‡hvM¨ weavq D‡`¨v³v‡K cy‡iv g ~j¨ GKKvjxb 

 cwi‡kva Ki‡Z nq bv I  

 wkíbMix‡Z ’̄vwcZ wkí BDwbUmg~n cwiPvjbvi Rb¨ eÜK †i‡L e¨vsK FY cÖvwßi myweav MÖnY 

 Ki‡Z  cv‡i|  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wewmK wkíbMix, h‡kv‡i ¯̂v¯’̈ - wewa cÖwZcvjb K‡i wkí BDwb‡Ui Drcv`b Kvh©µg 
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4.3 wewmK KZ©„K ev Í̄evwqZ wkíbMixmg~‡ni cøU msµvšÍ Z_¨vw` 

D‡`¨v³v‡`i ÿz ª̀ I KzwUi wkí ¯’vc‡b AeKvVv‡gvMZ mnvqZv cÖ`v‡bi j‡ÿ¨ wewmK KZ©„K Ryb 2021 ch©šÍ †`‡ki 

wewfbœ AÂ‡j 76wU wkíbMix ev¯ÍevwqZ n‡q‡Q| d‡j D³ Lv‡Z wewb‡qvM, Drcv`b e„w× Ges bZzb Kg©ms ’̄vb 

m„wó n‡”Q| wkíbMixmg~‡n ¯’vwcZ wkí BDwbU¸‡jv cY¨ Drcv`b Ges RvZxq cÖe„w× AR©‡bi †ÿ‡Î AZxe 

¸iæZ¡c~Y© f‚wgKv cvjb K‡i Avm‡Q| we`¨gvb wkíbMixmg~‡ni ev Í̄evqb AMÖMwZ wb‡¤œ †`qv n‡jv: 

  

wkíbMixi Kg©Kv‡Ði AMÖMwZ (ïiæ n‡Z Ryb 2021 ch©šÍ) 
 

wefv‡Mi 

bvg 

wkíbMixi 

msL¨v 

wkí 

cø‡Ui 

msL¨v 

eivÏK…Z 

cø‡Ui 

msL¨v 

AeivÏK…Z 

cø‡Ui 

msL¨v 

wkí BDwb‡Ui weeiY 
 

Kg©ms ’̄vb  
Drcv`biZ wbg©vYvaxb iæMœ/eÜ ‡gvU wkí 

BDwbU 

msL¨v 

cyiæl 

(Rb) 

gwnjv 

(Rb) 

‡gvU 

(Rb) 

1 2 3 

(4+5) 

4 5 6 7 8 9 

(6+7+8) 

10 11 12 

            

XvKv 24 3,825 3,755 70 2356 171 305 2,832 2,51,849 1,85,516 4,37,365 

PÆMÖvg 23 2,645 2,456 189 958 259 173 1,390 79,750 92,256 ১,৭২,০০৬ 

ivRkvnx 18 2,499 2,476 30 863 68 78 1009 32,383 13,652 ৪৬,০৩৫ 

Lyjbv  11 1,928 1,753 175 541 151 58 750 22,379 8,320 30,699 

†gvU 76 10,897 10,440 457 4718 649 614 5,981 3,86,361 2,99,744 6,86,105 

 

we:`ª: wewm‡Ki mnvqZvq ÿz`ª I KzwUi wkímn †gvU Kg©ms¯’vb n‡q‡Q 8.25 jÿ Rb Ges ïaygvÎ wkíbMix‡Z Kg©iZ  

       Rbej n‡”Q 6.74 jÿ Rb|  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wewm‡Ki e¸ov wkíbMix‡Z cY¨ Drcv`‡b wb‡qvwRZ kÖwgKMY 

- 11 -



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 wewmK wkíbMixmg~n I Ab¨vb¨ Kvh©vjqmg~‡ni Ae¯’vb 
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4.4 RvZxq A_©bxwZ‡Z wewmK wkíbMixmg~‡ni Ae`vb 

RvZxq A_©bxwZ‡Z we‡kl K‡i wkí Lv‡Zi Drcv`b, ißvwb e„w× I Kg©ms ’̄vb m„wói gva¨‡g wewm‡Ki 

wkíbMix¸‡jv ¸iæZ¡c~Y© Ae`vb ivL‡Q| wewm‡Ki wkíbMixmg~‡ni Ae`vb msµvšÍ AMÖMwZ wb‡¤œ †`qv n‡jv:  

 

µ. welq mvdj¨ 

1. ev¯ÍevwqZ wkíbMix 76wU 

2. wkícøU 10,897wU 

3. eivÏK…Z cøU 10,440wU 

4. eivÏK…Z cø‡Ui wecix‡Z wkí BDwbU 5,981wU 

5. Drcv`biZ wkí BDwbU  4,718wU 

6. wkí BDwbUmg~‡n †gvU wewb‡qvM (Ryb 2021 ch ©šÍ) 41,217.20 †KvwU UvKv 

7. wkíbMixmg~‡n Kg©iZ †gvU Rbej (Ryb 2021 ch©šÍ) 8.25 jÿ Rb 

8. wkí BDwbUmg~‡n Drcvw`Z c‡Y¨i g~j¨ (2020-2021 A_©eQ‡i) 60,944.85 †KvwU UvKv 

9. idZvwbgyLx wkí BDwbU  946wU 

10. idZvwbK…Z c‡Y¨i †gvU g~j¨ (2020-2021 A_©eQ‡i) 33,144.03 †KvwU UvKv 

11. wkíbMix †_‡K miKvi‡K cÖ`Ë ïé, Ki,  

f¨vU BZ¨vw` (2020-2021 A_©eQ‡i) 

4,616.58 †KvwU UvKv 

 

wewm‡Ki Ab¨vb¨ Kvh©µg 

4.5 jeY wk‡íi Dbœqb msµvšÍ Kvh©µg:  

K·evRvi AÂ‡j jeY wk‡íi Dbœqb Kg©m~wP bvgK GKwU ’̄vqx cÖvwZôvwbK KvVv‡gv Av‡Q| GB Kg©m~wPi gva¨‡g 

KvuPv jeY Drcv`‡b mnvqZv Kiv n‡q _v‡K| c~‡e© mbvZb c×wZ‡Z jeY Drcv`b Kiv n‡Zv| ZvB Drcv`b 

Kg n‡Zv| wKš‘ cieZ©x‡Z wewm‡Ki cÖwk¶Y I Ab¨vb¨ mnvqZv `vb Kvh©µg MÖn‡Y jeY Drcv`b e…w× ‡c‡q‡Q| 

2020-2021 A_©eQ‡i 2100 Rb Pvlx‡K cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| eZ©gv‡b wewmK jeY Drcv`b Av‡iv e…w× 

Kivi j‡¶¨ KvR K‡i hv‡”Q| weMZ 2020-2021 A_©eQ‡i ‡gvU 16.51 j¶ †gwUªK Ub µzW jeY Drcvw`Z 

n‡q‡Q| 

wewm‡Ki mnvqZvq Acwi‡kvwaZ jeY Drcv`b 

j¶ †gwU«K Ub 

A_©eQi Pvwn`v Drcv`b j¶¨gvÎv †gvU Drcv`b 

2012-13 15.06 15.20 16.33 

2013-14 15.80 16.00 17.53 

2014-15 16.58 18.00 12.82 

2015-16 17.40 18.00 15.55 

2016-17 16.57 18.00 13.64 

2017-18 16.57 18.00 14.93 

2018-19 16.57 18.00 18.24 

2019-20 16.57 18.00 15.70 

2020-21 16.57 18.00 16.51 
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`vbv`vi I cwic° jeY Drcv`‡b jeY Pvlx‡`i cÖwkÿY †Kvm© 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K·evRv‡i wewm‡Ki mnvqZvq jeY Drcv`b Kvh©µ‡g Kg©iZ jeY PvlxMY 
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       4.6 †gŠgvwQ cvjb Kg©m~wP  

wewmK †gŠgvwQ cvjb Kg©m~wP bvgK ’̄vqx cÖvwZôvwbK KvVv‡gvi AvIZvq D‡`¨v³v‡`i AvaywbK ˆeÁvwbK 

c×wZ‡Z †gŠPvl I gay Drcv`‡bi Dci cÖwk¶Y I mnvqZv cÖ`vb K‡i _v‡K| 2020-2021 A_©eQ‡i 

ivR¯^Lv‡Z 480 Rb‡K cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| †gŠgvwQ cvjb Kg©m~wP `vwi`ª̈  we‡gvP‡bi cvkvcvwk 

†gŠgvwQi mnvqZvq fv‡jvfv‡e civMvq‡bi gva¨‡g km¨/dm‡ji Drcv`b e…w×i Rb¨ mnvqK| wewm‡Ki Dbœqb 

wefvM 6wU †gŠgvwQ Drcv`b Kvg cÖ`k©bx †K› ª̀ I 64 ‡Rjvq ’̄vwcZ wewmK †Rjv Kvh©vj‡qi gva¨‡g †gŠ cvjb 

Kvh©µg Pvwj‡q hv‡”Q| weMZ 2020-2021 A_©eQ‡i †gvU 4622.20 †g. Ub gay Drcvw`Z n‡q‡Q| 

 
 

wewm‡Ki mnvqZvq gay Drcv`b 

A_©eQi Drcv`b j¶¨gvÎv ‡gvU Drcv`b (†gwU«K Ub) 

2012-13 90.00 91.35 

2013-14 90.00 91.43 

2014-15 100.00 488.58 

2015-16 500.00 1753.64 

2016-17 1000.00 1592.70 

2017-18 1000.00 1423.39 

2018-19 1100.00 1805.68 

2019-20 1200.00 2766.80 

2020-21 1300.00 4622.20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wewm‡Ki mnvqZvq AvaywbK cÖhyw³ cÖ‡qv‡Mi gva¨‡g †gŠgvwQ cvjb Kg©m~wP‡Z Kg©iZ †gŠPvlxMY 
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4.7 cve©Z¨ PÆMÖvg AÂ‡ji KywUi I MÖvgxY wk‡íi Dbœqb 

wewmK cve©Z¨ PÆMÖvg AÂ‡ji KywUi I MÖvgxY wk‡íi Dbœqb Kg©m~wPi gva¨‡g cve©Z¨ AÂ‡ji Awaevmx‡`i 

RxebhvÎvi gv‡bvbœqb, Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM m…wó Ges Av‡qi ms ’̄v‡bi e¨e ’̄v K‡i Avm‡Q| GB Kg©m~wPi 

AvIZvq Zv‡`i Drcvw`Z ¶y ª̀ I KywUi wkí c‡Y¨i wecYb mnvqZv cÖ`vbmn ¶y`ª I KywUi wk‡íi D‡`¨v³v m…wó, 

Zv‡`i‡K Dchy³ †¶‡Î cÖwk¶Y cÖ`vb, hš¿cvwZ I Kg©ms ’̄vb m„wói e¨e ’̄v K‡i _v‡K| weMZ 2020-2021 

A_©eQ‡i 678 Rb‡K cÖwk¶Y cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| 

 

4.8 `nMÖvg I AvsMi‡cvZv AÂ‡ji KywUi wk‡íi Dbœqb 

evsjv‡`‡ki Awe‡”Q`¨ Ask `nMÖvg I AvsMi‡cvZv wQUgnj Kwi‡Wv‡ii Afv‡e g~j f~wg †_‡K Avjv`v wQj| 

1992 mv‡j wZb weNv Kwi‡Wv‡ii gva¨‡g GB wQUgn‡ji mv‡_ mivmwi †hvMv‡hvM ’̄vwcZ nq| `xN©©w`b g~j f~wg 

†_‡K Avjv`v _vKvi d‡j GB GjvKvi RbM‡Yi RxebhvÎvi gvb LyeB wb¤œ ch©v‡qi wQj| wZb weNv Kwi‡Wvi-

Gi gva¨‡g `nMªvg-AvsMi‡cvZv wQUgn‡j Dbœqb Kvh©µg Mªn‡Yi my‡hvM m„wó nq| D³ GjvKvi `y: ’̄ RbM‡Yi 

RxebhvÎvi gvb-Dbœq‡bi j‡ÿ¨ wewmK FY Kg©m~wP ev¯ Íevqb K‡i‡Q|  

 

 

      4.9 ¶z`ª I KzwUi wk‡íi eZ©gvb Ae ’̄v I wRwWwc‡Z Ae`vb 
 

gvSvwi wk‡íi msL¨v (Ryb 2021 ch©šÍ)                247 wU 

¶y`ª wk‡íi msL¨v  (Ryb 2021 ch©šÍ)                 1,30,114 wU 

KzwUi wk‡íi msL¨v (Ryb 2021 ch©šÍ)                 8,65,763 wU 

¶y`ª I KzwUi wkí Lv‡Z wb‡qvwRZ Rbej 39.89 j¶ Rb 

wRwWwcÕ†Z wkí (g¨vbyd¨vKPvwis) Lv‡Zi Ae`vb 23.66% 

wRwWwcÕ‡Z wkí (g¨vbyd¨vKPvwis) Lv‡Z cÖe„w×i nvi 5.77% 

wRwWwcÕ‡Z ¶y`ª I KzwUi wk‡í (g¨vbyd¨vKPvwis)  cÖe„w×i nvi 1.73% 

 

 m~Î : evsjv‡`k A_©‰bwZK mgxÿv 2021 I wewm‡Ki GgAvBGm wefvM 

 

4.10 ¶z`ª I KzwUi wkí Lv‡Z cÖe„w×i aviv 

evsjv‡`k ¶z`ª I KzwUi wkí Ki‡cv‡ikb 1962 mv‡j cÖ_gev‡ii gZ ¶z`ª I KzwUi wk‡íi Dci Rwic 

cwiPvjbv K‡i| GB Rwic Abyhvqx ZLb †`‡k 16,331 wU ¶z`ª Ges 2,34,934wU KzwUi wkí wQj |  

 

wewmK 1978 mv‡j ¶z`ª wkí Ges 1980 mv‡j KzwUi wk‡íi Dci wØZxq `dv Rwic cwiPvjbv K‡i| GB 

Rwic †_‡K †`Lv hvq ¶z`ª wkí 24,005 wU†Z Ges KzwUi wkí 3,21,745 wU‡Z DbœxZ n‡q‡Q|  

 

cieZx©‡Z 1985-89 †gqv‡` wewm‡Ki me©‡kl Rwic cwiPvwjZ nq hv 1991 m‡b cÖKvwkZ nq| Zv‡Z †`Lv 

hvq †`‡k ¶z`ª wkí 38,294wU Ges KzwUi wkí 4,05,478wU‡Z DbœxZ n‡q‡Q, Gi g‡a¨ n Í̄ PvwjZ ZvuZ 

wkí‡K AšÍf©z³ Kiv nqwb |  

 

MZ Ryb 2021 ch©šÍ wewm‡Ki Z_¨ Abyhvqx †`‡k ¶z`ª wk‡íi msL¨v 1,30,114wU Ges KzwUi wk‡íi msL¨v 

8,65,763wU| 
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cÂg Aa¨vq 
 

 

gvbem¤ú` Dbœqb 

 

 5.1 wewm‡Ki cÖwkÿY Kg©m~wP  

¶y`ª I KzwUi wk‡íi D‡`¨v³v‡`i‡K `¶ I mdj D‡`¨v³v wn‡m‡e M‡o †Zvjvi j‡¶¨ wewmK D‡`¨v³v‡`i 

cÖwk¶Y w`‡q _v‡K| D‡`¨v³v‡`i mvaviYZ e¨e ’̄vcbv I `¶Zv Dbœqb wel‡q cÖwk¶Y cÖ`vb Kiv nq| 

e¨e ’̄vcbv Dbœqb msµvšÍÍ cÖwk¶Y cÖ`vb Kiv nq XvKvi DËivq Aew ’̄Z ¶y`ª I KzwUi wkí cÖwk¶Y Bbw÷wUDU 

Ges cÖwZwU †Rjvq Aew ’̄Z wewmK †Rjv Kvh©vjqmg~‡n| Ab¨w`‡K, XvKvi gwZwS‡j wewmK cÖavb Kvh©vjq fe‡b 

Aew ’̄Z bKkv †K›`ª, wZbwU cve©Z¨ †Rjv Ges †`‡ki wewfbœ ’̄v‡b Aew ’̄Z 15wU `ÿZv Dbœqb cÖwkÿY †K‡›`ª 

wewfbœ †Uª‡W `¶Zv Dbœqb cÖwk¶Y cÖ`vb Kiv nq| cÖwk¶Y msµvšÍ Z_¨vw` wb‡gœ †`qv n‡jv : 

 

 

(K) `ÿZv Dbœqb : 

µ. Kvh©vjq 
2020-2021 A_©eQi 

jÿ¨gvÎv AMÖMwZ AMÖMwZi nvi 

1| `ÿZv Dbœqb †K›`ª (15wU), mveK›UªvKwUs I †hŠ_ 

D‡`¨v‡M 

4525 Rb 3944 Rb 87% 

2| AvBwmwU †mj 170 Rb 348 Rb 100% 

3| bKkv †K›`ª 1230 Rb 548 Rb 44% 

4| ivR¯^Lv‡Z †gŠgvwQ cvjb Kg©m~wP  480 Rb 480 Rb 100% 

5| `nMÖvg I Av½i‡cvZv AÂ‡ji Dbœqb Kg©m~wP 100 Rb - - 

6| cve©Z¨ PUªMÖvg AÂj 1275 Rb 678 Rb 53% 

7| jeY wk‡íi Dbœqb Kg©m~wP 560 Rb 2100 Rb 100% 

 Dc-†gvU 8340 Rb 8098 Rb 97% 

 

(L) e¨e ’̄vcbv Dbœqb : 

µ. Kvh©vjq jÿ¨gvÎv AMÖMwZ gšÍe¨ 

1| wewmK cÖwkÿY Bbw÷wUDU  1250 Rb 1539 Rb 100% 

2| XvKv wefvM - wewmK †Rjv Kvh©vjq (17wU)  2400 Rb 2007 Rb 84% 

3| PÆMÖvg wefvM - wewmK †Rjv Kvh©vjq (15wU) 2200 Rb 1798 Rb 82% 

4| ivRkvnx wefvM - wewmK †Rjv Kvh©vjq (16wU) 2250 Rb 1897 Rb 84% 

5| Lyjbv wefvM - wewmK †Rjv Kvh©vjq (16wU) 2050 Rb 1562 Rb 76% 

6| cªwkÿY kvLv (cÖavb Kvh©vjq) 260 Rb 928 Rb 100% 

 Dc-†gvU 10410 Rb 9731 Rb 94% 

 me©‡gvU (K+L) 18750 Rb 17829 Rb 95% 
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lô Aa¨vq 
 

 

Dbœqb Kg©m~wP ev¯Íevqb 

 

 6.1 evwl©K Dbœqb Kg©m~wP (GwWwc) 

†`‡ki RvZxq cwiKíbvq ¶y ª̀ I KywUi wkí Lv‡Zi Rb¨ wba©vwiZ j¶¨ I D‡Ï‡k¨i mv‡_ msMwZ ‡i‡L 

wewmK Dbœqb cÖKí ev Í̄evqb K‡i Avm‡Q| weMZ 2020-2021 A_©eQ‡i †gvU 20wU cÖKí 

ev¯Íevqbvaxb wQj| Zb¥‡a¨ Ryb 2021 ch©šÍ 7wU cÖKí ev¯ÍevwqZ n‡q‡Q|  
 

 6.2 GwWwcfz³ cÖKímg~‡ni ev¯Íe AMÖMwZi mvims‡ÿc                  (jÿ UvKvq) 

ক্র. প্রকমপি িা  ও 

িাস্তিায়িকাল 

প্রকপ ব্যয় 

 (প্রঃসাঃ) 

২০২০-২০২১ অর্ যিছি শুরু মর্মক 

ক্র পুতিি 

ব্যয় (প্রঃসাঃ) 

আিএতিতপ 

িিাদ্দ  

(প্রঃসাঃ) 

অিমুি অর্ য 

 (প্রঃসাঃ) 

ম াট ব্যয় 

 (প্রঃসাঃ) 

অগ্রগতিি 

হাি (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১. চা ড়া তিপ িগিী, ঢাকা 

(জানুয়াতি ২০০৩-জুি ২০২১) 

১০১৫৫৬.০০ 

 

১৩০০০.০০ 

 

১৩০০০.০০ ৮২৬৮.০০ ৬৪% ৯৬২২৮.৭৬ 

 

০২. অযাকটিভ ফা যাতসউটিকযাল 

ইিমগ্রতিময়ন্টস (এতপআই) তিপ পাকয 

(জানুয়াতি ২০০৮-জুি ২০২১)  

৩৮১০০.০০ 

(তজওতি-

৩০১০০.০০, 

উমযািা 

িহতিল-

৮০০০.০০) 

২৯৬৭.৮৮  ২৯৬৭.৮৮ 

 

২৮৯৮.৮৮ 

 

৯৮% ২৮৩২০.৪৪ 

(তজওতি) 

 

০৩. তিতসক  তিপ পাকয, তসিাজগি  

(জুলাই ২০১০-জুি ২০২১) 

৭১৯২১.৪৫ 

 

১০৩৯২.১২ ৫৫৯২.১২ ৫৫৯২.১২ ৫৪%  ২৯৩৭৪.৯৮ 

 

০৪. তিতসক তিপ িগিী, িিগুিা  

(জুলাই ২০১১- তিমসম্বি ২০২০) 

১৮০৮.০০ 

 

৭৪৪.০০ ৭৪৪.০০ ৬৪৯.৬৬ ৮৭% ১৬১৬.৯৪ 

 

০৫. তিতসক তিপ িগিী, ভভিি  

(জুলাই ২০১২-জুি ২০১৯)  

৭২৯১.০০ 

 

৪০০.০০ - ২৬৭.০০ - ৪৬২৪.১৮ 

০৬. Poverty Reduction through 

Inclusive & Sustainable 

Markets (PRISM)  

(জানুয়াতি ২০১৫-তিমসম্বি ২০২৪)  

৩২৪৯০.০০ 

(তজওতি 

২৪৯০.০০) 

 (প্রকপ সাহায্য 

(৩০০০০.০০) 

৩৯১৫.০০ 

(তজওতি 

১৫.০০)  

(প্রকপ সাহায্য 

৩৯০০.০০) 

৫৪০০.০০ 

(তজওতি 

১১.০০) 

(প্রকপ সাহায্য 

৫৩৮৯.০০) 

 

৫৪০০.০০ 

 (তজওতি 

১১.০০) 

(প্রকপ সাহায্য 

৫৩৮৯.০০) 

 

১০০% 

(তজওতি 

৭৩%) 

(প্রকপ 

সাহায্য 

১০০%) 

 

২৪০০১.৪০ 

(তজওতি 

১৩৪.০৪) 

(প্রকপ সাহায্য 

২৩৮৬৭.৩৬) 
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ক্র. প্রকমপি িা  ও 

িাস্তিায়িকাল 

প্রকপ ব্যয় 

 (প্রঃসাঃ) 

২০১৯-২০২০ অর্ যিছি শুরু মর্মক 

ক্র পুতিি 

ব্যয় (প্রঃসাঃ) 

আিএতিতপ 

িিাদ্দ  

(প্রঃসাঃ) 

অিমুি অর্ য 

 (প্রঃসাঃ) 

ম াট ব্যয় 

 (প্রঃসাঃ) 

অগ্রগতিি 

হাি (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৭. তিতসক তিপ িগিী, চুয়ািাঙ্গা  

(জুলাই ২০১৪-জুি ২০২১) 

৪৩৩০.০০ 

 

১৮০০.০০ ১৭৯৯.৬৪ ১৭৯৯.৬৪ ৯৯% 

 

৪২৬৩.৪০ 

 

৮. িাজিাহী তিতসক তিপ িগিী-২   

(জুলাই ২০১৪-জুি ২০২১) 

১৭২৭০.০০ ৩৪০০.০০ ৩০০০.০০ ২৯৯৯.৭৪ ৮৮% ১১৭২২.৯৯ 

৯. মিজগাঁও-এ তিতসমকি িহুিল ভিি 

তি যাণ  

(জুলাই ২০১৫-জুি ২০২১) 

৯২৩৪.৮৮ 

(তজওতি 

৬৯২৬.১৬)  

(তিজস্ব অর্ যায়ি 

২৩০৮.৭২) 

৪৬১৪.২৫ 

 (তজওতি 

২৩৮০.২৫)  

(তিজস্ব 

অর্ যায়ি 

২২৩৪.০০) 

৪৫৪৩.৮৫ 

(তজওতি 

২৩৮০.২৫) 

(তিজস্ব অর্ যায়ি 

২১৬৩.৬০) 

৪৫৩৭.৫৬ 

(তজওতি 

২৩৭৩.৯৮) 

(তিজস্ব 

অর্ যায়ি 

২১৬৩.৫৮) 

৯৮% 

(তজওতি 

৯৯.৭৩%

) 

(তিজস্ব 

অর্ যায়ি 

৯৭%) 

৮৪৬২.৩৮ 

(তজওতি  

৬২৯৮.৮০) 

(তিজস্ব অর্ যায়ি 

২১৬৩.৫৮) 

১০. তিতসক তিপ পাকয, টাঙ্গাইল  

(জুলাই ২০১৫-জুি ২০২১) 

২৯৫৭৫.০০  

 

৩৪০.০০ 

 

৩৪০.০০ ৩৩৮.০০ ৯৯.৪১% ২৩২০৩.১৫ 

 

১১. তিতসক প্লাতিক তিপ িগিী  

(জুলাই ২০১৫-জুি ২০২১) 

৩৯৭৪৫.০০ 

 

১৬৯০০.০০  ১৬৯০০.০০ ১৬৮৯১.৪৩ ৯৯.৯৫% ২১৮৮৬.৫৩ 

 

১২. িিতসংদী তিতসক তিপ িগিী 

সম্প্রসািণ  

(জুলাই ২০১৫-জুি ২০২১)  

১২৬৫৭.০০ 

 

১৬০০.০০ 

 

১৪০০.০০ ১৩৮৮.৩০ ৮৭% ৭০৪৬.৮৫ 

 

১৩. তিতসক মুদ্রণ তিপিগিী 

(জানুয়াতি ২০১৬-তিমসম্বি ২০২০) 

১৩৮৭০.০০ 

 

১০.০০ 

 

১০.০০ ৯.৭২ ৯৭% ৭৯২৯.১২ 

 

১৪. তিতসক ভিদ্যযতিক পণ্য উৎপাদি ও 

হালকা প্রমকৌিল তিপিগিী  

(জুলাই ২০১৬-জুি ২০২২) 

৩০৯৫৯.০০ 

 

২০০০.০০ ১৫০০.০০ 

 

 

 

১৪৮৪.৪৩ ৭৪% ২৬৪৪৭.৮৩ 

 

১৫. তিতসক তিপ িগিী, িাউজাি  

(জুলাই ২০১৬-জুি ২০২১) 

৯৩৬৬.০০ 

 

১৩৬০.০০ ১৩৬০.০০ ১৩৫৯.৭২ ৯৯.৯৮% ৩৭৫০.৭৪ 

 

১৬.  াদািীপুি তিতসক তিপ িগিী 

সম্প্রসািণ 

(জুলাই ২০১৬-জুি ২০২১)  

৫৮২৬.০০ 

 

১৯৮০.০০ 

 

১৯৮০.০০ 

 

১৮৬৫.১৬ ৯৪.২০% ৫৫৩১.৪৯ 
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ক্র. প্রকমপি িা  ও 

িাস্তিায়িকাল 

প্রকপ ব্যয় 

 (প্রঃসাঃ) 

২০২০-২০২১ অর্ যিছি শুরু মর্মক 

ক্র পুতিি 

ব্যয় (প্রঃসাঃ) 

আিএতিতপ 

িিাদ্দ  

(প্রঃসাঃ) 

অিমুি অর্ য 

 (প্রঃসাঃ) 

ম াট ব্যয় 

 (প্রঃসাঃ) 

অগ্রগতিি 

হাি (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৭. িতিিাল তিতসক তিপ িগিীি অনুন্নি 

এলাকা উন্নয়ি এিং উন্নি এলাকাি 

অিকাঠাম া ম িা ি ও পুিঃতি যাণ  

(জানুয়াতি ২০১৭ -তিমসম্বি ২০২১) 

৭১৫৪.০০ 

 

১০৭০.৭৫ ১০৭০.৭৫ ১০৭০.৭৫ 

 

১০০% 

 

১৪৩৬.৬৩ 

১৮. তিতসক মকত কযাল ইন্ডাতায়াল পাকয, 

মুতিগি  

(জুলাই ২০১৮ - জুি ২০২২) 

১৬১৫৭৩.০০ 

 

২৩৬৪.০০ ২৩৬৪.০০ ২৩৫৮.৭৫ ৯৯.৭৮% ৫৫৫৭৮.৪১ 

১৯. জা ালপুি তিতসক তিপিগিী 

সম্প্রসািণ 

(জুলাই ২০১৯ -তিমসম্বি ২০২০) 

৪৬০৪.০৫ 

 

৪০৫৯.০০ ৪০৫৯.০০ ৩৯৯১.৩৪ ৯৮% ৪৪৯১.১৫ 

২০. তিতসমকি ৮টি তিপিগিী ম িা ি ও 

পুিঃতি যাণ 

(জানুয়াতি ২০২০ -তিমসম্বি ২০২১) 

৭৪২৫.০০ 

 

৬১৯.০০ ৩০৯.৫০ ৩০৯.৫০ ৫০% ৩০৯.৫০ 

                                   ্্চ াে 

বজওবি 

প্রকল্প্িাহায্য   

বনজস্ব্অি িায়ন 

৬০৬৭৫৫.৩৮ 

৫৭৪৪৪৬.৬৬ 

৩০০০০.০০ 

২৩০৮.৭২ 

৭৩৫৩৬.০০ 

৬৭৪০২.০০ 

৩৯০০.০০ 

২২৩৪.০০ 

৬৮৩৪০.৭৪ 

৬০৭৮৮.১৪ 

৫৩৮৯.০০ 

২১৬৩.৬০ 

৬৩৪৭৯.৭০ 

৫৫৯২৭.১২ 

৫৩৮৯.০০ 

২১৬৩.৫৮ 

৮৬% 

৮৩% 

১০০% 

৯৭% 

৩৬৬২২৬.৮৭ 

৩৪০১৯৫.৯৩ 

২৩৮৬৭.৩৬ 

২১৬৩.৫৮ 

 

 

এতিতপ/আিএতিতপভুি প্রকপসমূমহি িাস্তিায়ি অগ্রগতি 

(মকাটি টাকায়) 

অর্ যিছি প্রকপ সংখ্যা এতিতপ  
িিাদ্দ  

আিএতিতপ 

িিাদ্দ  
ব্যতয়ি অর্ য অগ্রগতিি 

হাি (%) 

২০১৪-২০১৫ ১৮   ৬৮৩.২৮ ৩৬৪.৬৩ ৩২৩.১৪ ৮৯% 

২০১৫-২০১৬ ২২ ৮০৯.৫৮ ৬৩৯.০৮ ৩১৪.৩৯ ৪৯% 

২০১৬-২০১৭ ২৮   ৮৭৮.০৯ ৩৯২.৭৬ ৩২৫.২৩ ৮৩% 

২০১৭-২০১৮ ২৬ ৮৪০.৪১ ৬২১.৮২ ৪৫১.২৭ ৭২% 

২০১৮-২০১৯ ২৭ ৫৭৭.৯০ ৭৬২.০৬ ৭৬৭.৭৫ 
(প্র: সা-৫.৬৯) 

১০০% 

২০১৯-২০২০ ২৪ ৬১৬.৮১ ৮৬৮.৯২ ৭৫৬.৪০ 

(প্র: সা-৪.৩২) 

৮৭% 

২০২০-২০২১ ২০ ৬০৬.৭৫ ৭৩৫.৩৬ ৬৩৪.৭৯ ৮৬% 
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 6.3    2020-2021 A_©eQ‡i mgvß 7wU cÖK‡íi mswÿß weeiY : 

6.3.1   Pvgov wkíbMix, mvfvi, XvKv (cÖKí †gqv` : Rvbyqvwi 2003 - Ryb 2021) 

 

ivRavbxi nvRvixevMmn †`‡ki wewfbœ ’̄v‡b wew¶ßfv‡e Qwo‡q wQwU‡q _vKv U¨vbvwi wkímg~n‡K GKwU 

cwi‡ekevÜe ’̄v‡b ¯’vbvšÍ‡ii j‡¶¨ XvKvi ‡KivbxMÄ I mvfvi Dc‡Rjvaxb Kvw›`‰ejvicyi, P› ª̀bvivqbcyi I 

Pi AvjMx ‡gŠRvq a‡jk¦ix b`xi Zx‡i 1,01,556.00 j¶ UvKv ms‡kvwaZ cÖv°wjZ e¨‡q 200 GKi Rwg‡Z 

cwi‡ek evÜe ÔPvgov wkíbMixÕ cÖKíwU wewmK KZ©…K ev Í̄evwqZ n‡q‡Q|  G‡Z 205wU cø‡U 155wU wkí BDwbU 

’̄vc‡bi gva¨‡g 1 j¶ ‡jv‡Ki Kg©ms ’̄vb m…wó n‡e| B‡Zvg‡a¨ 130wU U¨vbvwi wkí cÖwZôvb Drcv`b ïiæ 

K‡i‡Q| †K›`ªxqfv‡e wmBwUwc  (†m›Uªvj Bd¬y‡q›U wUªU‡g›U cø¨v›U) wbg©vY K‡i Gi 4wU gwWDj 24 N›UvB Pvjy 

i‡q‡Q I Zij eR©¨ cwi‡kvab KvR Pjgvb|   

 

6.3.2 A¨vKwUf dvg©vwmDwUK¨vj Bb‡MÖwW‡q›Um (GwcAvB) wkícvK© (cÖKí †gqv`: Rvbyqvwi 2008-Ryb 2021) 

Ilya wk‡íi KvuPvgvj Drcv`‡bi j‡¶¨ wkí KviLvbv ’̄vc‡bi Rb¨ cwi‡ekm¤§Z ’̄v‡b Avbylw½K AeKvVv‡gvMZ 

myweav m…wó Ges Avg`vwb wbf©i Jla wk‡íi KvuPvgvj Drcv`‡b ¯̂qsm¤ú~Y©Zv AR©‡bi gva¨‡g ˆe‡`wkK gy`ªvi 

mvkÖq mva‡bi D‡Ï‡k¨ XvKv-PÆMÖvg gnvmo‡Ki cv‡k gywÝMÄ ‡Rjvaxb MRvwiqv Dc‡Rjvi evDwmqv GjvKvq 

200 GKi Rwg‡Z 38,100.00 j¶ UvKv e¨‡q AvaywbK my‡hvM myweav m¤ŵjZ ‡`‡ki ÔA¨vKwUf 

dvg©vwmDwUK¨vj Bb‡MÖwW‡q›Um (GwcAvB)Õ wkícvK© ’̄vwcZ n‡q‡Q| D³ wkícv‡K© 41wU cø‡U 27wU wkí BDwbU 

’̄vc‡bi gva¨‡g 25,000 ‡jv‡Ki Kg©ms ’̄v‡bi e¨e ’̄v n‡e| 

 

6.3.3 wewmK wkíbMix, ei¸bv (cÖKí †gqv` : RyjvB 2011 - wW‡m¤^i 2020) 

ei¸bv ‡Rjv m`‡i 10.20 GKi Rwg‡Z wkíbMixwU ev Í̄evwqZ n‡q‡Q| cÖKíwUi cÖv°wjZ e¨q 1,808.00 j¶ 

UvKv| cÖKíwU‡Z 59wU wkí cø‡U 59wU wkí BDwbU ’̄vc‡bi gva¨‡g 2,200 ‡jv‡Ki Kg©ms ’̄v‡bi m…wó n‡e| 

 

6.3.4 wewmK wkíbMix, PyqvWv½v  (cÖKí †gqv` : RyjvB 2014 - Ryb 2021) 

PyqvWv½v ‡Rjvi m`i Dc‡Rjvq 4,330.00 j¶ UvKv cÖv°wjZ e¨‡q 25 GKi Rwg‡Z ÔwewmK wkíbMix, 

PyqvWv½vÕ ev¯ÍevwqZ n‡q‡Q| D³ wkíbMix‡Z 169wU cø‡U 160wU wkí-KviLvbv ’̄vcb Kiv n‡e| cÖKíwU 

ev Í̄evq‡bi gva¨‡g 8,000 ‡jv‡Ki Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM m…wó n‡e| 

 

6.3.5 †ZRMvuI-G wewm‡Ki eûZj wewkó feb wbg©vY (cÖKí †gqv` : RyjvB 2015 - Ryb 2021) 

XvKv¯’ †ZRMvuI-G 9,234.88 j¶ UvKv cÖKí e¨‡q wewm‡Ki eûZj feb wbg©vY cÖKí ev Í̄evwqZ n‡q‡Q| MZ   

02-08-2018 Zvwi‡L gvbbxq wkí gš¿x g‡nv`q wewm‡Ki eûZj feb wbg©v‡Yi wfwËcÖ¯Íi ’̄vcb K‡ib| 

cÖKíwU‡Z wewm‡Ki cÖavb Kvh©vjq, AvÂwjK Kvh©vjq Ges Ab¨vb¨ mn‡hvMx Kvh©vjq ’̄vbvšÍi Kiv n‡e| wewmK 

eûZj febwU wbg©vY n‡j AvÂwjK Kvh©vjq I Ab¨vb¨ cÖKí Awd‡mi fvov mvkÖq n‡e| 
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6.3.6 gv`vixcyi wewmK wkíbMix m¤ú«mviY  (cÖKí †gqv` : RyjvB 2016 - Ryb 2021) 

gv`vixcyi ‡Rjv m`‡i 20 GKi Rwg‡Z wkíbMixwU ev Í̄evwqZ n‡q‡Q| cÖKíwUi cÖv°wjZ e¨q 5,826.00 j¶ 

UvKv| cÖKíwU‡Z 157wU wkí cø‡U 120wU ¶y ª̀ I gvSvwi wkí BDwbU ’̄vc‡bi gva¨‡g 3600 ‡jv‡Ki 

Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM m…wó n‡e| 

 

6.3.7 Rvgvjcyi wewmK wkíbMix m¤úªmviY  (cÖKí †gqv` : RyjvB 2019-wW‡m¤^i 2020) 

Rvgvjcyi †Rjvi m`i Dc‡Rjvq 4604.05 j¶ UvKv cÖv°wjZ e¨‡q 50.00 GKi Rwg‡Z ÔRvgvjcyi wewmK 

wkíbMix m¤úªmviYÕ kxl©K cÖKíwU ev¯ÍevwqZ n‡q‡Q| cÖKíwU‡Z 356wU wkí cø‡U 300wU wkí BDwbU ’̄vc‡bi 

gva¨‡g 7,500 †jv‡Ki Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM m…wó n‡e|  

 

 6.4 Pjgvb 13wU cÖK‡íi AMÖMwZi weeiY    

  6.4.1 wewmK wkícvK©, wmivRMÄ  (cÖKí †gqv` : RyjvB 2010-Ryb 2022) 

†`‡k wkívq‡b MwZ Z¡ivwš^ZKiY Ges wkívq‡bi gva¨‡g MÖvgxY A_©bxwZ cybiæ¾xweZKi‡Yi j‡¶¨ 400 GKi 

AvqZb wewkó ÔwewmK wkí cvK©, wmivRMÄÕ cÖKíwU 71,921.45 j¶ UvKv cÖv°wjZ e¨‡q ev¯Íevqb Kiv n‡”Q| 

eZ©gv‡b cÖK‡íi gvwUfivU Ges †j‡fwjs Gi KvR †kl ch©v‡q i‡q‡Q| cÖK‡íi evDÛvix Iqvj, †jK wiRvf©vi 

wbg©vY, Awdm feb wbg©vY Pjgvb i‡q‡Q| cÖK‡íi †Wªb wbg©vY, bjK~c wbg©vY Kv‡Ri Rb¨ wVKv`v‡ii mv‡_ Pzw³ 

m¤úbœ n‡q‡Q| cvwbi cvBc jvBb wbg©vY Ges cv¤ú WªvBfvi †KvqvU©vi (cv¤ú nvDRmn) wbg©vY Kv‡Ri NoA 

Rvwi Kiv n‡q‡Q| cÖK‡íi Wvw¤ús BqvW© wbg©vY Kv‡Ri Rb¨ wVKv`vix cÖwZôvb‡K †j-AvDU cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|  

cÖKíwU ev¯ÍevwqZ n‡j 570wU ißvwbgyLx Avg`vwb weKí †`kR wkí KviLvbv M‡o DV‡e Ges Gi gva¨‡g 1 

j¶ ‡jv‡Ki Kg©ms ’̄vb n‡e| 
 

 

6.4.2 wewmK wkíbMix, ˆfie (cÖKí †gqv` : RyjvB 2012 - Ryb 2022) 

wK‡kviMÄ ‡Rjvi ˆfie Dc‡Rjvq 40 GKi Rwg‡Z 7291.00 j¶ UvKv cÖv°wjZ e¨‡q wkíbMix ’̄vcb Kiv 

n‡”Q| cÖK‡íi e· KvjfvU© wbg©vY KvR m¤úbœ n‡q‡Q Ges gvwUfivU KvR 65% m¤úbœ n‡q‡Q| D³ 

wkíbMix‡Z 251wU cø‡U 251wU wkí ’̄vc‡bi gva¨‡g 38,000 ‡jv‡Ki Kg©ms ’̄v‡bi e¨e ’̄v n‡e| 
 

 

6.4.3  Poverty Reduction Ίhrough Inclusive and Sustainable Market (PRISM) 

           (cÖKí †gqv` : Rvbyqvwi 2015 - wW‡m¤^i 2024) 

cÖKíwU BD‡ivwcqvb BDwbqb Ges evsjv‡`k miKv‡ii GKwU †hŠ_ D‡`¨vM| ÿz`ª Ges gvSvwi wkí I Gi 

D‡`¨v³v‡`i Rb¨ evRvi ˆZwi, evRvi m¤úªmviY, †UKmB Dbœq‡bi Rb¨ GKwU hyZmB Kg©‡KŠkj ˆZwii j‡ÿ¨ 

wcÖR‡gi m~Pbv|  

 

2020-2021 A_©eQ‡i wcÖRg TA cÖK‡íi AvIZvq wewm‡Ki 1g I 2q ‡kÖwYi Kg©KZ©v I D‡`¨v³v‡`i 

‘Basic training for newly joined 6th and 9th grade officers’, ‘Research Analysis and 

Statistical or Data Management Tool: SPSS; ‘Marketing Planning and Sales  
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Expansion’ and ‘New Business Financing’, Training of Trainers (TOT), Financial 

Analysis, Strategic Planning, Leadership Development and Monitoring  Evaluation, 

E-marketing, E-commerce, SME Training welqK cÖwkÿY cÖ`vb K‡i| 

 

cÖK‡íi AvIZvq wewm‡Ki m¶gZv e…w×i j‡¶¨ wewfbœ ‡U«‡W cÖwk¶‡Yi wmwWDj cÖYqb I wmwWDj ‡gvZv‡eK 

cÖwk¶Y Av‡qvRbmn ‡mwgbvi Ges Kg©kvjv Av‡qvR‡bi Kvh©µg Ae¨vnZ Av‡Q| 

 

RvZxq wkí bxwZ 2021Õ cÖYq‡bi j‡¶¨ wkí gš¿Yvjq Gi D‡`¨v‡M RvZxq wkíbxwZ 2021Õ cÖYq‡bi Rb¨ 

PRISM TA cÖK‡íi mnvqZvq ‡`‡ki 8wU wefvMxq kn‡i wefvMxq Kwgkbv‡ii mfvcwZ‡Z¡ Stakeholders 

Consultation Workshop Abyôv‡bi Av‡qvRb Kiv nq| 8wU wefvMxq kn‡i AskxRb civgk© Kg©kvjvq 

330 Rb AskMÖnY K‡i| Gme Workshop mg~‡n AskMÖnYKvix Ges Rbve b~iæj gwR` gvngy` ûgvq~b 

Ggwc, gvbbxq gš¿x, wkí gš¿Yvjq g~j¨evb e³e¨ cÖ`vb K‡ib| 

 

6.4.4  ivRkvnx wewmK wkíbMix-2  (cÖKí †gqv` : RyjvB 2014- wW‡m¤^i 2021) 

ÔivRkvnx wewmK wkíbMix-2Õ cÖKíwU 1,7270.00 j¶ UvKv cÖv°wjZ e¨‡q ‡gvU 50 GKi Rwg‡Z ev¯ÍevwqZ 

n‡”Q| cÖK‡íi AvIZvq gvwU fivU KvR, mxgvbv cÖvPxi, cyKzi cvo c¨vjvmvBwWs,  Awdm feb wbg©vY Kv‡Ri 

cvBwjs Gi KvR Ges e· KvjfvU© wbg©vY KvR B‡Zvg‡a¨ m¤úbœ n‡q‡Q| Aviwmwm †Wªb wbg©vY, iv Í̄v, cvwbi 

cvBc jvBb wbg©vY Ges Wvw¤ús BqvW© wbg©vY KvR Pjgvb i‡q‡Q| cv¤ú nvDR Ges cÖ‡ek c‡_i †MBU wbg©vY 

KvR †kl ch©vq i‡q‡Q| cv¤ú WªvBfvi †KvqvU©vi I wWc wUDeI‡qj wbg©vY Kv‡Ri Rb¨ mswkøó wVKv`vi‡K mvBU 

eywS‡q †`qv n‡q‡Q| cÖKíwU ev¯ÍevwqZ n‡j 308wU wkí cø‡U 250wU wkí BDwbU ’̄vc‡bi gva¨‡g 2,500 

†jv‡Ki Kg©ms ’̄vb m…wó n‡e| 

 

6.4.5 wewmK wkícvK©, Uv½vBj (cÖKí †gqv` : RyjvB 2015-Ryb 2022) 

ÔwewmK wkícvK©, Uv½vBjÕ kxl©K cÖKíwU  29,575.00 j¶ UvKv cÖv°wjZ e¨‡q 49.35 GKi Rwg‡Z 

ev¯ÍevwqZ n‡”Q| cÖK‡íi gvwU fiv‡Ui KvR 30% m¤úbœ n‡q‡Q| cÖK‡íi AvIZvq m¤úvw`Ze¨ Dbœqb/wbg©vY 

KvR h_vt wi‡Uwbs Iqvj, Awdm feb,  cv¤ú WªvBfvi †KvqvU©vi, †gBb †MBU, iv¯Ív wbg©vY, wWc wUDeI‡qj, 

cvwb mieivn cvBc jvBb, we`y¨r jvBb, M¨vm jvBb, Wvw¤ús BqvW© Ges Aviwmwm †Wªb wbg©vY Kv‡Ri †UÛvi 

Avnevb Kvh©µg Pjgvb| cÖK‡íi e¨q e„w× e¨wZ‡i‡K †gqv` (01 eQi) e„w×i Kvh©µg Pj‡Q| wkíbMix‡Z 

271wU cø‡U 250wU wkí KviLvbv ’̄vwcZ n‡e, hvi gva¨‡g 6,500 ‡jv‡Ki Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM m…wó n‡e| 

 

6.4.6 wewmK cøvw÷K wkíbMix  (cÖKí †gqv` : RyjvB 2015-Ryb 2021) 

gywÝMÄ ‡Rjvi wmivRw`Lvb Dc‡Rjvq ÔwewmK cøvw÷K wkíbMixÕ kxl©K cÖKíwU 39,745.00 j¶ UvKv e¨‡q 

50 GKi Rwg‡Z ev¯ÍevwqZ n‡”Q| cÖK‡íi Rwg AwaMÖn‡Yi wbwgË Ryb 2021 ch©šÍ 21816.61 j¶ (`yBkZ 

AvVvi †KvwU †lvj j¶ GKlwÆ nvRvi) UvKv †Rjv cÖkvmK, gywÝMÄ eivei Rgv cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| cÖK‡íi 

†gqv` e„w×mn wWwcwc ms‡kva‡bi cÖ Í̄ve wkí gš¿Yvj‡qi gva¨‡g 01-06-2021 Zvwi‡L cwiKíbv Kwgk‡b 

†cÖiY Kiv nq| 29-06-2021 Zvwi‡L cÖK‡íi 2q ms‡kvwaZ wWwcwci Dci wcBwm mfv AbywôZ nq| cÖK‡íi 

wcBwm mfvi wm×v‡šÍi Av‡jv‡K wWwcwc cybM©V‡bi KvR Pj‡Q hv kxNªB wkí gš¿Yvj‡q †cÖiY Kiv n‡e| 

wkíbMix‡Z 370wU cø‡U 360wU wkí KviLvbv ’̄vwcZ n‡e hvi gva¨‡g 18,000 ‡jv‡Ki Kg©ms¯’vb m…wó n‡e|  
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6.4.7 wewmK gy`ªY wkíbMix (cÖKí †gqv` : Rvbyqvwi 2016 - wW‡m¤^i 2021) 

gywÝMÄ ‡Rjvi wmivRw`Lvb Dc‡Rjvq 13,870.00 j¶ UvKv cÖv°wjZ e¨‡q 42.21 GKi Rwg‡Z wewmK gy ª̀Y 

wkíbMix cÖKíwU ev¯ÍevwqZ n‡”Q| cÖK‡íi Rwg AwaMÖn‡Yi wbwg‡Ë †Rjv cÖkvmb, gywÝMÄ n‡Z cybtcÖ Í̄ve f~wg 

gš¿Yvjq n‡Z gvbbxq cÖavbgš¿xi Kvh©vj‡q Aby‡gv`‡bi wbwgË †cÖiY Kiv n‡j gvbbxq cÖavbgš¿x Lvm Rwg ev 

emwZ e¨wZ‡i‡K RvqMv A_ev we‡kl A_©‰bwZK AÂj (‡eRv) n‡Z RvqMv wbe©vP‡bi wb‡`©kbv cÖ`vb K‡ib| 

KZ©„c‡¶i wb‡`©kbv Abyhvqx MwVZ KwgwU wkí cvK© ’̄vc‡bi we‡ePbv‡hvM¨ Z_¨vw` we‡kølY K‡i gywÝMÄ †Rjvi 

wmivRw`Lvb Dc‡Rjvi †KqvBb I evkvBj BDwbq‡bi †KqvBb, †Nvovgviv, wkKvicyi, Pi wek¦bv_ I mZyiPi 

†gŠRvi 415 GKi Rwg‡Z wewmK gy`ªY wkícvK©, gywÝMÄ ’̄vc‡bi wel‡q mycvwik K‡i| D³ mycvwi‡ki 

Av‡jv‡K Rwg eiv‡Ïi m¤§wZ cÖ`vb I e¨q cÖv°jbmn Avbymvw½K Z_¨vw` †cÖi‡Yi Rb¨ wewmK n‡Z             

11-01-2021 Zvwi‡L mswkøó †Rjv cÖkvm‡b cÎ †cÖiY Kiv n‡j 15-03-2021 Zvwi‡L 97764.85 j¶ UvKv 

cÖv°jb cvIqv hvq| D³ cÖv°jb  AšÍf©y³KiYc~e©K wWwcwc cybM©V‡bi KvR Pj‡Q hv kxNªB wkí gš¿Yvj‡q 

†cÖiY Kiv n‡e|  cÖKíwU ev¯ÍevwqZ n‡j 377wU cø‡U 375wU wkí KviLvbv ’̄vwcZ n‡e Ges 15,200 ‡jv‡Ki 

Kg©ms ’̄vb my‡hvM m…wó n‡e|  

 

6.4.8 biwms`x wewmK wkíbMix m¤cÖmviY  (cÖKí †gqv` : RyjvB 2015 - Ryb 2022) 

biwms`x ‡Rjvq 12657.00 j¶ UvKv cÖv°wjZ e¨‡q 30 GKi Rwg‡Z cÖKíwU ev¯Íevqb Kiv n‡”Q| cyKyi 

cv‡oi c¨vjvmvBwWs Gi KvR m¤úbœ n‡q‡Q| gvwU fivU KvR 78% m¤úbœ n‡q‡Q| GQvov ‡j‡fwjs Gi KvR 

Pj‡Q| cÖK‡íi evDÛvwi Iqvj I Awdm feb wbg©vY KvR Pjgvb i‡q‡Q| cÖK‡íi cv¤ú W«vBfvi ‡KvqvU©vi, 

Wvw¤ús BqvW©, ‡W«b KvjfvU©, iv Í̄v I cvwb mieivn jvBb wbg©vY Kv‡Ri ‡UÛvi g~j¨vqb KvR Pjgvb i‡q‡Q| 

wkíbMixwU ev Í̄evwqZ n‡j 169wU cø‡U 135wU wkí KviLvbv ’̄vcb Kiv n‡e, hvi gva¨‡g 5,750 ‡jv‡Ki 

Kg©ms ’̄vb m…wó n‡e| 
 

  

6.4.9 wewmK ‰e ỳ¨wZK cY¨ Drcv`b I nvjKv cÖ‡KŠkj wkíbMix (cÖKí ‡gqv`: RyjvB 2016 - Ryb 2022) 

cÖKíwU 30959.00 j¶ UvKv cÖv°wjZ e¨‡q gywÝMÄ ‡Rjvi U½xevox Dc‡Rjvq 50 GKi Rwg‡Z ev¯ÍevwqZ 

n‡”Q| gvwU fivU KvR m¤úbœ n‡q‡Q| cÖkvmwbK feb wbg©vY KvR 80% I iv¯Ív wbg©vY KvR 45% m¤úbœ 

n‡q‡Q| Mfxi bjK~c ’̄vcb, cyKyi cvo c¨vjvmvBwWs, cvwbi cvBc jvBb, Wvw¤ús BqvW©, cv¤ú W«vBfvi 

‡KvqvU©vi I AvDU‡jU ‡W«‡bi gvwU fivU Kv‡Ri ‡UÛvi g~j¨vqb KvR Pj‡Q| cÖKíwU ev¯ÍevwqZ n‡j 351wU 

wkí cø‡U 305wU wkí BDwbU ’̄vc‡bi gva¨‡g 10,650  †jv‡Ki Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM m…wó n‡e| 

 

 

6.4.10 wewmK wkíbMix, ivDRvb, PÆMÖvg (cÖKí †gqv` : RzjvB 2016 - Ryb 2022) 

cÖKíwU PÆMÖvg †Rjvi ivDRvb Dc‡Rjvq 9,366.00 j¶ UvKv cÖv°wjZ e¨‡q †gvU 35 GKi Rwg‡Z 

ev¯ÍevwqZ n‡”Q| cÖK‡íi gvwU fivU KvR Pjgvb| Awdm feb wbg©vY Kv‡Ri NoA Rvwi n‡q‡Q| cÖK‡íi 

AvIZvq m¤úvw`Ze¨ 7wU KvR : wkíbMixi ‡gBb ‡M‡U ms‡hvM mo‡Ki cÖ‡ekc‡_ (g~j ‡MBU) Ab©v‡g›Uvj 

‡MBU MvW©iægmn, wWc wUDeI‡qj, cvwb mieivn jvBb, Aviwmwm ‡W«Bb wbg©vY I Ab¨vb¨ KvjfvU©, 

c¨vjvmvBwWs wbg©vY, Wvw¤ús BqvW© I iv Í̄v wbg©vY I Ab¨vb¨ Kv‡Ri ‡UÛvi Avnevb Kvh©µg Pjgvb i‡q‡Q| 

cÖK‡íi AvIZvq wi‡UBwbs/cÖ‡UKkb Iqvj Kv‡Ri ‡UÛvi g~j¨vqb KvR Pjgvb i‡q‡Q| cÖKíwU ev Í̄evwqZ n‡j 

184wU wkí cø‡U 148wU wkí BDwbU ’̄vc‡bi gva¨‡g 7,500 †jv‡Ki Kg©ms¯’v‡bi my‡hvM m…wó n‡e| 
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6.4.11 ewikvj wkíbMixi AbybœZ GjvKv Dbœqb Ges DbœZ GjvKvi AeKvVv‡gv †givgZ I czbtwbg©vY  

       (cÖKí †gqv` : Abz‡gvw`Z Rvbzqvwi 2017 - wW‡m¤î 2021) 

cÖKíwU 7154.00 j¶ UvKv cÖv°wjZ e¨‡q ev¯ÍevwqZ n‡”Q| evDÛvwi Iqvj Ges cyKyi cvo c¨vjvmvBwWs 

wbg©vY KvR m¤úbœ n‡q‡Q| ‡gBb ‡MBU wbg©vY KvR cÖvq ‡kl ch©vq i‡q‡Q| cÖK‡íi iv Í̄v wbg©vY 60%, ‡W«b-

KvjfvU© wbg©vY KvR 90%, gvwU fivU KvR 85% m¤úbœ n‡q‡Q| Aewkó mKj wbg©vY Kv‡Ri  cÖv°jb cÖ ‘̄Z 

Kiv n‡q‡Q Ges gvwU fivU KvR mgvwßi cÖv°v‡j Aewkó mKj wbg©vY Kv‡Ri ‡UÛvi Avnevb Kvh©µg Pjgvb| 

cÖKíwU ev¯ÍevwqZ n‡j 110wU wkí cø‡U 100wU wkí BDwbU ’̄vc‡bi gva¨‡g 2,500 †jv‡Ki Kg©ms ’̄v‡bi 

my‡hvM m…wó n‡e| 

 

6.4.12 wewmK †KwgK¨vj BÛvw÷ªqvj cvK©, gywÝMÄ (cÖKí †gqv` : RyjvB 2018-Ryb 2022) 

 

gywÝMÄ †Rjvi wmivRw`Lvb Dc‡Rjvq 1,61,573.00 jÿ UvKv cÖv°wjZ e¨‡q 308.33 GKi Rwg‡Z ÔwewmK 

†KwgK¨vj BÛvw÷ªqvj cvK©, gywÝMÄ (1g ms‡kvwaZ)Õ kxl©K cÖKíwU ev¯ÍevwqZ n‡”Q| cÖK‡íi 1.67 GKi Lvj 

‡kÖwYfy³ Rwg AwaMÖn‡Yi cÖ Í̄ve ‡_‡K ev` w`‡q ‡gvU 308.33 GKi Rwg AwaMÖnY cÖ Í̄ve 22-10-2019 

Zvwi‡L gvbbxq cÖavbgš¿x KZ©…K Aby‡gv`b nq| †Rjv cÖkvmb, gywÝMÄ KZ©…K cÖK‡íi Rwgi `Lj 12-11-2020 

Zvwi‡L cÖKí cwiPvj‡Ki wbKU n Í̄všÍi Kiv n‡q‡Q| eZ©gv‡b f~wg Dbœqb KvR 20% m¤úbœ n‡q‡Q| cÖK‡íi 

AvIZvq ‡MBU, iv Í̄v Ges ‡W«b-KvjfvU© wbg©vY Kv‡Ri W«wqs-wWRvBb I cÖv°jb cÖ¯‘‡Zi KvR m¤úbœ n‡q‡Q| 

cÖKíwU ev¯ÍevwqZ n‡j 2,154wU wkí cø‡U 2,100wU wkí BDwbU ’̄vc‡bi gva¨‡g 50,000 †jv‡Ki 

Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM m…wó n‡e| 

 

6.4.13 wewm‡Ki 8wU wkí bMix ‡givgZ I cybtwbg©vY (Rvbyqvwi 2020- wW‡m¤^i 2021) 

 

cÖK‡íi AvIZvq we`¨gvb cyivZb 8wU wkí bMixi (gqgbwmsn,Rvgvjcyi, biwms`x, Kywgjøv, K·evRvi, 

Lvw`gbMi-wm‡jU, e¸ov I mvZ¶xiv) eZ©gvb AeKvVv‡gv ‡hgbt cv¤ú nvDR I cv¤ú W«vBfvi ‡KvqvU©vi 

‡givgZ, cvwbi U¨vsK I mxgvbv cÖvPxi BZ¨vw` ‡givgZ Ges Awdm feb, mvegvwm©ej cv¤ú, Gg Gm ‡MBU I 

cvwb mieivn jvBb BZ¨vw` cybtwbg©vY I ’̄vcb Kv‡Ri Rb¨ m‡iRwg‡b ch©‡e¶Y Kiv n‡q‡Q| cÖv°jb cÖ¯‘‡Zi 

KvR Pj‡Q| †UÛvi Avnevb Kvh©µg Pjgvb| ‡W«b-KvjfvU© wbg©vY KvR 20% m¤úbœ n‡q‡Q| AvmevecÎ µ‡qi 

‡UÛvi 17-06-2021 Zvwi‡L Db¥y³ Kiv n‡q‡Q| iv¯Ív wbg©vY Kv‡Ri ‡UÛvi g~j¨vqb KvR m¤úbœc~e©K mswkøó 

wVKv`vwi cÖwZôv‡bi mv‡_ Pyw³ m¤úvw`Z n‡q‡Q| 

 

      6.5 wewmK-Gi g‡bvUvBc wkíbMixmg~n  

 চহাবিয়াবর্বশল্পনগরী,্পঞ্চিটি,্নারায়ণগঞ্জ্(িাস্তিাবয়ত); 

 জা োবন্বশল্পনগরী,্তারাত্বিা,্নারায়ণগঞ্জ্(িাস্তিাবয়ত); 

 ইত্বলকট্রবনক্স্্ক ত্বেক্স,্ব রপুর,্ঢাকা্(িাস্তিাবয়ত);  

 ো ড়া্বশল্পনগরী,্িাভার,্ঢাকা্(িাস্তিাবয়ত);  

 এবপআই্বশল্পপাকি,্গজাবরয়া,্মুবিগঞ্জ্(িাস্তিাবয়ত);  

 োবস্টক্বশল্পনগরী,্বিরাজবেখান,্মুবিগঞ্জ্(িাস্তিায়নাধীন);  

 মুদ্রণ্বশল্পনগরী,্বিরাজবেখান,্মুবিগঞ্জ্(িাস্তিায়নাধীন);   

 চকব কযাল্ইন্ডাবিয়াল্পাকি,্বিরাজবেখান,্মুবিগঞ্জ্(িাস্তিায়নাধীন); 

 অত্বোত্ব ািাইল্বশল্পনগরী,্যত্বশার্(প্রবিয়াধীন)্এিাং 

 লাইে্ইবঞ্জবনয়াবরাং্বশল্পপাকি,্িগুড়া্(প্রবিয়াধীন)। 
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    6.6 2020-2021 A_©eQ‡ii meyR cvZvq AšÍf©y³ cÖKímg~n   

µ. cÖK‡íi bvg ev¯ÍevqbKvj cÖv°wjZ e¨q 

(jÿ UvKvq) 

1. Avbvim  cÖwµqvRvZKiY wkíbMix, gaycyi, Uv½vBj  RyjvB 2020 - Ryb 2023 750.00 

2. AvMi wk‡íi Dbœqb, wewmK, ‡gŠjfxevRvi RyjvB 2020 - Ryb 2023 8,686.00 

3. wewmK †j`vi BÛvw÷ªqvj cvK©, XvKv Rvbyqvwi 2020 - Ryb 2024 3,52,038.00 

4. wewmK nvjKv cÖ‡KŠkj Ges G¨vcv‡ij BÛvw÷ªqvj cvK©, 

†ejv‡ev, biwms`x 

RyjvB 2020 - Ryb 2024 1,11,412.00 

5. wewmK nvjKv cÖ‡KŠkj I wkí cvK©, e¸ov RyjvB 2020 - Ryb 2023 90,666.28 

6.. wewmK gvwë‡m±ivj BÛvw÷ªqvj cvK©, avgivB RyjvB 2020 - Ryb 2023 1,73,047.00 

7. me©Rbxb Av‡qvwWbhy³ jeY ˆZwi Kvh©µ‡gi gva¨‡g 

Av‡qvwWb NvUwZc~iY - 4_© ch©vq 

Rvbyqvwi 2021 - wW‡m¤^i 2025 5,736.00 

8. Lvw` wkí Dbœqb I cÖmvi RyjvB 2020 - Ryb 2024 3,855.00 

9. wewmK Lv`¨ cÖwµqvRvZKiY wkíbMix, VvKziMuvI RyjvB 2020 - Ryb 2023 10,004.00 
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mßg Aa¨vq 
 

 

FY mnvqZv Kvh©µg 

7.1 FY Kvh©µg 

wewm‡Ki cÖwZôv jMœ n‡ZB FY Kvh©µg ïiæ Kiv nq| wewfbœ mgq wewfbœ Kg©m~wPi AvIZvq wewmK ¶y ª̀ I KywUi 

wkí ’̄vc‡b FY w`‡q mnvqZv K‡i Avm‡Q| 

 

বিবিত্বকর বনজস্ব তহবিল (বিবনত) ও ইউএনবিবিএফ ঋণ ক িসূবে 

wewmK wbR¯̂ Znwej (wewbZ) FY Kg©m~wPi gva¨‡g †`‡ki 64wU ‡Rjvq D‡`¨v³v‡`i gv‡S FY weZiY Kvh©µg 

Pjgvb i‡q‡Q| wb‡¤œ FY Kg©m~wPi AMÖMwZi weeiY †`qv n‡jv|  
 

 

ক্র. ক যসূতচি িা  2020-2021 A_©eQi 

তিিিণকৃি ঋমণি পতি াণ আদায়মর্াগ্য আদায়কৃি 

১. তিতসমকি তিজস্ব িহতিল (তিতিি) 1563.51 1501.12 1414.61 

২. ইউএিতসতিএফ 2.90  394.34 76.17 

 
 

ক্র. তিেয় 

2020-2021 A_©eQi 

পুরুে  তহলা ম াট 

০১. তিতসমকি তিজস্ব িহতিল (তিতিি) এি 

 াধ্যম  ক যসংস্থাি 

1383 Rb 1131 Rb 2514 Rb 

 

  (m~Î: wewm‡Ki GgAvBGm cÖwZ‡e`b) 

 

২০্(বিশ)্হাজার্চকাটি্োকার্বিএ এিএ ই্আবি িক্প্রত্বণােনা্প্যাত্বকজ্প্রি ্পয িায়্(২০২০-২০২১) 

 াননীয়্প্রধান ন্ত্রী্চ াবিত্বিএ এিএ ই্২০্(বিশ)্হাজার্চকাটি্োকা্প্রত্বণােনা্প্যাত্বকত্বজর্প্রি ্পয িাত্বয়র্

আওতায়্৩০্জুন,্২০২১্পয িন্ত্িাাংলাত্বেশ্ব্যাাংত্বকর্তথ্য্ ত্বত্চ াে্৯৬১৪৬্জন্উত্বযাক্তাত্বের্ াত্বে্বিবভন্ন্

ব্যাাংক্কর্তিক্চ াে্১৫০৭৯্চকাটি্োকা্বিতরণ্করা্হত্বয়ত্বে্যা্চ াে্প্যাত্বকত্বজর্৭৫.৪০%।্বিএ এিএ ই্

প্রত্বণােনা্প্যাত্বকজ্ ববতীয়্পয িাত্বয়র্আওতায়্ ১্জুলাই্ ২০২১্ হত্বত্৩০্জুন্ ২০২২্পয িন্ত্ ২০্ (বিশ)্ হাজার্

চকাটি্োকা্ঋণ্বিতরণ্কায িি ্েল ান্রত্বয়ত্বে।  

 

িরকার্কর্তিক্বিবিত্বকর্অনুকূত্বল্প্রেত্ত্১০০.০০্(একশত)্চকাটি্োকার্আবি িক্প্রত্বণােনা্প্যাত্বকজ 

চকাবভি-১৯্ পবরবিবতত্বত্ পল্লী্ এলাকার্ প্রাবন্তক্জনত্বগাষ্ঠীর্জীিন ান্ উন্নয়ত্বন্কুটির,্ক্ষুদ্র্ও্  াোবর্ বশল্প্

খাতত্বক্ লক্ষ্য্ কত্বর্ গ্র্া ীণ্ এলাকায়্ ঋণোন্ কায িি ্ িম্প্রিারত্বণর্ বনব ত্ত্ আবি িক্ প্রত্বণােনা্ প্যাত্বকত্বজর্

আওতায়্বিত্বশি্অনুোন্িািে্িরাদ্দকৃত্১০০.০০্(একশত)্চকাটি্োকার্ ত্বে্অি ি্ ন্ত্রণালত্বয়র্অি ি্বিভাগ্

চিত্বক্প্রাপ্ত্৫০.০০্(পঞ্চাশ)্চকাটি্োকা্ক্ষ্বতগ্র্ি্উত্বযাক্তাত্বের্ াত্বে্বিবিক্২০২০-২০২১্অি িিেত্বর্বিতরণ্

কত্বরত্বে।্ অিবশষ্ট্ ৫০.০০্ (পঞ্চাশ)্ চকাটি্ োকা্ ২০২১-২০২২্ অি িিেত্বর্ অি ি্  ন্ত্রণালয়্ চিত্বক প্রাবপ্তিাত্বপত্বক্ষ্্

বিতরণ্করা্হত্বি।্  
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(লক্ষ টাকায়) 



 

 

“িঙ্গিন্ধু যুি ঋণ”্ক িসূবের আওতায় ঋণ বিতরণ 

জাতিি তপিা িঙ্গিন্ধু মিখ মুতজবুি িহ াি এি জন্মিিিাতে যকী উদর্াপমিি অংি তহমসমি “িঙ্গিন্ধু যুি ঋণ” 

ক যসূতচি আওিায় তিতসমকি প্রতিক্ষণ প্রাপ্ত ২ লক্ষ মিকাি যুিকমদি (১৮ মর্মক ৩৫ িছি পর্ যন্ত) সি যতিম্ন ২০ 

হাজাি টাকা হমি সমি যাচ্চ ৫ লাখ টাকা পর্ যন্ত স্বপ সুমদ ও সহজ িমিয জা ািিতিহীি ঋণ প্রদামিি জন্য 

ক যসংস্থাি ব্যাংক ও তিতসমকি  মধ্য স ম ািা স্মািক স্বাক্ষতিি হময়মছ। ২০২০-২০২১ অর্ যিছমি তিতসক 

মর্মক প্রতিক্ষণ প্রাপ্ত ৪২০ জি উমযািামক ক যসংস্থাি ব্যাংক মর্মক ৬.০৬ মকাটি টাকা ঋণ প্রদাি কিা হময়মছ 

এিং এ ঋণ তিিিণ কার্ যক্র  চল াি িময়মছ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ািিীয় প্রধাি ন্ত্রী মঘাতেি প্রমণাদিা প্যামকমজি আওিায় কুটিি ও ক্ষুদ্র উমযািামদি  াম  তিতসক কর্তযক ঋণ তিিিণ 
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Aóg Aa¨vq 

 

wewmK KZ©„K †gjv Av‡qvRb I AskMÖnY 

 

উমযািামদি পণ্য তিপণমি সহায়িা কিাি লমক্ষয তিতসক হমি প্রতিিছি ভিিাখী ম লা, জা দাতি ম লা, মপৌে ম লা, িসন্ত 

ম লা, তিজয় ম লা, স্বাধীিিা ম লা আময়াজিসহ মদি-তিমদমিি তিতভন্ন ম লায় অংিগ্রহণ কমি র্ামক। ২০২০-২০২১ অর্ যিছমি 

১৯টি চ লা আত্বয়াজন ও ১৩৭টি চ লায় অাংশগ্র্হত্বণর লক্ষ্য াত্রার বিপরীত্বত ২১টি চ লা আত্বয়াজন, ৬৪টি চ লায় অাংশগ্র্হণ ও 

৪টি চিতা-বিত্বিতা িবিলন আত্বয়াজন করা হত্বয়ত্বে। এোড়াও ২০২০-২০২১ অর্ যিছমি বিবিক কত্বরানা প্রাদুভিাত্বির কারত্বণ ৪১টি 

অনলাইন চ লা আত্বয়াজন কত্বরত্বে। 

 
 

৮.১  তিপণি তিভাগ কর্তিক আত্বয়াবজত চ লা 

ি. বিিয়বভবত্তক্চ লার্

না  

চ লা্আত্বয়াজত্বনর্

ি য়কাল 

চ লা্আত্বয়াজত্বনর 

িান 

চ লায়্

স্টত্বলর্িাংখ্যা 

চ াে্বিিত্বয়র্

পবর াণ্(লক্ষ্্োকা) 

১. বিজয় চ লা ১০-১৬ বিত্বি. 

২০২০; ০৭ বেন 

বিবিক্প্রবশক্ষ্ণ্

ইনবস্টটিউে, উত্তরা, ঢাকা 

৫০ ৪৫ 

২. বিবিক্বশল্প্চ লা-

২০২১ 

১০্জানু.-৮্চফব্রু.্

২০২১;্৩০্বেন 

পুরাতন্বিবি্চকাে ি্

েত্তর, বেনাইেহ 

৬২ ৬০.২৪ 

৩. বিবিক-ঐকয্উত্বযাক্তা্

চ লা-২০২১ 

১৫্জানু.-১৪্চফব্রু.্

২০২১;্৩০্বেন 

বিবিক্বশল্পনগরী্

 ঠপুকুর,্রাজশাহী 

৭০ ৯৮.৪২ 

৪. বিবিক্পণ্য্চ লা  

 

০৫-০৮্চফব্রু.্

২০২১;্০৪্বেন  

 

ইউনাইত্বেি্চিন্টার,্

চধাপা্বে ীর্পাড়,্

বিত্বলে 

৩০ ১০ 

৫. অ র্একুত্বশ্চ লা-

২০২১ 

 

১১-২১্চফব্রু.্

২০২১;্১১্বেন 

 

বিবিক্প্রবশক্ষ্ণ্

ইনবস্টটিউে,্উত্তরা,্

ঢাকা 

 

৬১ ৯৫ 

৬. বিবিক্বশল্প্পণ্য্

চ লা-২০২১ 

 

১৫্চফব্রু.-১৯্ াে ি্

২০২১;্৩৩্বেন 

 

আলতাফুন্চনিা্চখলার্

 াঠ,্িগুড়া 

 

৮০ ২০৬.২৪ 

৭. বিবিক্বশল্প্চ লা-

২০২১ 

 

২৬্চফব্রু.-১২্ াে ি্

২০২১;্১৫্বেন 

 

বিবিক্বশল্পনগরী,্

রাত্বজন্দ্রপুু্্চনত্রত্বকানা 

 

৫১ ৮৮.৯৬ 

৮. বিবিক্বশল্প্ও্

পণ্যত্ব লা-২০২১ 

 

২৮্চফব্রু.-০৪্ াে ি্

২০২১;্০৫্বেন 

 

বিবিক্চজলা্কায িালয়,্

েট্টগ্র্া  

 

৩৪ ১২.২ 

৯. বিবিক্হস্ত্ও্কারুবশল্প্

চ লা-২০২১ 

২৮্চফব্রু.-০৪্ াে ি্

২০২১;্০৫্বেন 

 

বিবিক্প্রধান্কায িালয়,্

 বতবেল 

 

৬৯ ৩০ 
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ি. বিিয়বভবত্তক্চ লার্

না  

চ লা্আত্বয়াজত্বনর্

ি য়কাল 

চ লা্আত্বয়াজত্বনর 

িান 

চ লায়্

স্টত্বলর্িাংখ্যা 

চ াে্বিিত্বয়র্

পবর াণ্(লক্ষ্্োকা) 

১০. বিবিক্বশল্প্চ লা-

২০২১ 

০৫্ াে ি- ০৪্এবপ্র.্

২০২১;্৩১্বেন 

এিব ন্ইউটিবলটি্ াঠ,্

নাত্বোর 

৭০ ২০৬ 

১১. বিবিক্বশল্প্চ লা-

২০২১ 

 

০৬্ াে ি-০৫্এবপ্র.্

২০২১;্৩১্(২৫)্

বেন;্(৩০্ াে ি্

িবগত) 

োউন্ফুেিল্ াঠ,্

চুয়ািাঙ্গা 

 

৪৮ ৯৫ 

১২. বিবিক্বশল্প্চ লা-

২০২১ 

০৮্-১৮্ াে ি্

২০২১;্১১১৬্বেন 

বিবিক্চজলা্কায িালয়,্

খুলনা 

৩৪ ৩০.৪ 

১৩. বিবিক্বশল্প্চ লা-

২০২১ 

 

১০্ াে ি-১০্এবপ্র.্

২০২১;্৩২্(২২)্

বেন;্(৩১্ াে ি্

িবগত) 

বিবিক্বশল্পনগরী,্

োলকাঠি 

৭০ ১৮ 

১৪. বিবিক্বশল্প্চ লা-

২০২১ 

 

১৪্ াে ি্-্১৪্এবপ্র্

২০২১;্৩২্(১৫)্

বেন;্(২৮্ াে ি্

িবগত্) 

বিবিক্চজলা্কায িালয়,্

ফবরেপুর 

 

৮৫ ৪.৬ 

১৫. বিবিক্বশল্প্ও্পণ্য্

চ লা-২০২১ 

 

১৬্ াে ি-১২্এবপ্র.্

২০২১;্২৮্(১৭)্

বেন;্(০১্এবপ্রল্

িবগত) 

খান্িাত্বহত্বির্ঈেগাহ্

 য়োন্িাংলগ্ন্ াঠ,্

বিরাজগঞ্জ 

৯০ ২৯.৭ 

১৬. বিবিক্স্বাধীনতা্

চ লা-২০২১ 

১৭-২৬্ াে ি্

২০২১;্১০্বেন 

বিবিক্প্রবশক্ষ্ণ্

ইনবস্টটিউে,্উত্তরা,্

ঢাকা 

৩৫ ৭.২ 

১৭. বিবিক্বশল্প্চ লা-

২০২১ 

 

১৭-২৬্ াে ি্

২০২১;্০৮্বেন 

 

চ ৌলভীিাজার্িরকাবর্

হাই্স্কুল্ াঠ,্

চ ৌলভীিাজার 

৬০ ১২.৪ 

১৮. বিবিক্বশল্প্চ লা-

২০২১ 

১৮-২২্ াে ি্

২০২১;্০৫্বেন 

বিবিক্চজলা্কায িালয়,্

বপত্বরাজপুর 

৫০ ২০.৩২ 

১৯. বিবিক্উত্বযাক্তা্চ লা্

-২০২১ 

 

১৯্ াে ি্-্ ১৮্

এবপ্রল্২০১৯;্৩১্

(১১)্বেন;্(২৯্ াে ি্

িবগত) 

বিবিক্চজলা্কায িালয়,্

িবরশাল 

 

৯০ ১৫ 

২০. ক্ষুদ্র্ও্কুটির্বশল্প্পণ্য্

চ লা্- ২০২১ 

 

২৫্ াে ি্-্০৩্

এবপ্রল্২০২১;্১০্

(৭)্বেন;্(৩১্ াে ি্

িবগত) 

বিবিক্চজলা্কায িালয়,্

রাঙ্গা াটি 

 

৫০ ১৬.৭২ 

২১. বিবিক্উত্বযাক্তা্হাে্

২০২১ 

৬-১২্চ ্২০২১;্

০৭্বেন 

বিবিক্প্রবশক্ষ্ণ্

ইনবস্টটিউে,  

উত্তরা,্ঢাকা 

৯ ৩.১৫ 

 ২১টি চ লার িি িত্ব াে - - ১১৯৮ ১১০৪.৫৫ 
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বিবিক্প্রবশক্ষ্ণ্ইনবস্টটিউে,্উত্তরা,্ঢাকায়্আত্বয়াজন্করা্হয়্‘বিজয়্চ লা্২০২০’ 

 

 ৮.২  তিপণি তিভাগ কর্তিক চ লায় অাংশগ্র্হণ 

ি. বিিয়বভবত্তক্চ লার্না  চ লা্আত্বয়াজত্বনর্

ি য়কাল 

চ লা্

আত্বয়াজত্বনর 

িান 

আত্বয়াজক অাংশগ্র্হণকারী্

উত্বযাক্তার্িাংখ্যা 

১. China International 

Fair for Trade in 

Services (CIFTIS) 

৫-৯ চিত্বেম্বর 

২০২০ 

ভাচুিয়াল Beijing 

International 

Services 

Trade Affairs 

Centre  

১০্জন্উত্বযাক্তা্ও্

বিবিক  

 

২. “স্বাধীনতার সুিণ ি জযন়্তী; 

স্বত্বল্পান্নত চেশ চিত্বক 

উন্নয়নশীল িাাংলাত্বেশ” 

উেযাপন উপলত্বক্ষ্য চজলা 

প্রশািন কর্তিক আত্বয়াবজত 

অনুষ্ঠান ও চ লায় 

বিবিত্বকর ৬৩ টি চজলা 

কায িালত্বয়র বনজ বনজ 

চজলায় অাংশগ্র্হণ 

২৭-২৮  াে ি ২০২১ ৬৩টি্চজলার্

চজলা্কায িালয় 

চজলা্প্রশািত্বকর্

কায িালয় 

(িকল্চজলা) 

৬৩্টি্বিবিক্চজলা্

কায িালয় 
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     ৮.৩  চিতা-বিত্বিতা্িবিলন্ও্পণ্য্প্রেশ িনীর্বিিরণ 

ি. বিিয়বভবত্তক্চ লার্না  চ লা্

আত্বয়াজত্বনর্

ি য়কাল 

 

চ লা্

আত্বয়াজত্বনর 

িান 

স্টত্বলর্

িাংখ্যা 

 

চ াে্বিিত্বয়র্

পবর াণ্(লক্ষ্্োকা) 

১. চহ ন্ত্চ লা ১৮-২২্

অত্বটাির্২০২০ 

বিবিক্প্রধান্

কায িালয় 

৫৭ ২৭.৮ 

২.  ধু,্হস্ত্ও্কুটির্বশল্প্চ লা ০৩-০৭্

জানুয়াবর্২০২১ 

বিবিক্প্রধান্

কায িালয় 

৫৭ ২২.৭১ 

৩. ঢাকা্এিএ ই্চশা্শীি িক্

চ লা 

১৮-২০্

জানুয়াবর্২০২১ 

বিবিক্প্রধান্

কায িালয় 

৩০ ১২.৫ 

৪. চ লা্ও্পণ্য্প্রেশ িনী ১৪-১৮্ াে ি্

২০২১ 

বিবিক্চজলা্

কায িালয়,্েট্টগ্র্া  

৩০ ৮.৬৭ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বিবিত্বকর্বনিবিত্ক্ষুদ্র্ও্কুটির্বশল্প্উত্বযাক্তাত্বের্বিবিক্আত্বয়াবজত্চ লায়্অাংশগ্র্হণ্ও্পণ্য প্রেশ িনী 
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beg Aa¨vq 
 

 ািিীয় প্রধাি ন্ত্রী কর্তযক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি/তিমদ যিিা িাস্তিায়ি 

 

৯.১ বিবিক কর্তিক িাস্তিায়িাধীি  ািিীয় প্রধাি ন্ত্রীি প্রতিশ্রুতি/তিমদ যিিা  

 াননীয় প্রধান ন্ত্রী ২০০৯ িাল হত্বত বিবভন্ন েপ্তর/িাংিা ও কায িি  পবরেশ িন ও উত্ববাধনকাত্বল বিবভন্ন ধরত্বনর 

বিদ্ধান্ত/বনত্বে িশনা/প্রবতশ্রুবত চেন।  াননীয় প্রধান ন্ত্রী প্রেত্ত বিবিক িাংবিষ্ট ৬টি প্রবতশ্রুবত ও ১৩টি বনত্বে িশনা িতি াত্বন 

িাস্তিায়নাধীন আত্বে।্উক্ত্প্রবতশ্রুবত ও বনত্বে িশনািমূত্বহর িাস্তিায়ন অগ্র্গবত বনত্বে চেয়া হত্বলা : 

 

৯.২  ািিীয় প্রধাি ন্ত্রীি প্রতিশ্রুতি  - ৬টি  

 

তিেয়/কার্ যক্র  প্রতিশ্রুতি/বনত্বে িশনা 

প্রদামিি িাতিখ 

প্রতিমিদিাধীি অর্ যিছমি িাস্তিায়ি অগ্রগতি 

১. টাঙ্গাইল মজলায় তিপ পাকয 

স্থাপি (প্রকপ) 

 

 

৩০-০৬-২০১২ 

 

 প্রকত্বল্পর  াটি ভরাে কাজ েল ান।  

 

 তিপ পাকয স্থাপমিি লমক্ষয আসিািপত্র ক্রয়, তিমটতিং ওয়াল, 

অতফস ভিি এিং অন্যান্য অিকাঠাম া তি যাণ কাজ শুরু কিাি 

লমক্ষয মটন্ডাি িকুম ন্টস প্রস্তুিসহ অন্যান্য কার্ যক্র  চল াি 

আমছ।  

২. চট্টগ্রা  মজলাি সন্দ্বীপ 

উপমজলায় তিতসক তিপিগিী 

স্থাপি (প্রকপ) 

 

১৮-০২-২০১২ 

 

 ‘তিতসক তিপিগিী, সন্দীপ, চট্টগ্রা ’ িীে যক প্রকমপি তিতপতপ 

পুিগ যঠি কমি ০২-১১-২০২০ িাতিমখ  তিপ  ন্ত্রণালময় মপ্রিণ কিা 

হময়মছ। ১৪-১২-২০২০ িাতিমখ পুনোঃগঠিি তিতপতপ তিপ 

 ন্ত্রণালয় হমি পতিকপিা কত িমি মপ্রিণ কিা হমল ২১-০৩-

২০২১ িাতিমখ তপইতস সভা অনুতষ্ঠি হয়। িভার কায িবিিরণী 

পাওয়া বগত্বয়ত্বে। বপইবি িভার বিদ্ধান্তানুিাত্বর পরিতী কায িি  

গ্র্হণ করা হত্বে।   

৩. িাজিাহী তিতসক তিপিগিীি 

সম্প্রসািণ, উন্নয়ি ও 

আধুতিকায়ি কিা (প্রকপ) 

 

২৪-১১-২০১১ 

 

  াটি ভরাে, িাউন্ডাবর ওয়াল, চ ইন চগইে ও িক্স কালভাে ি 

বন িাণ কাজ িম্পন্ন হত্বয়ত্বে।  

 প্রকত্বল্পর রাস্তা, বিপ টিউিওত্বয়ল ও িত্বয়ল চেস্ট, পাম্প হাউজ, 

িাবম্পাং ইয়াি ি,  অবফি ভিন, পাবনর পাইপ লাইন, পাম্প 

ড্রাইভার চকায়াে িার বন িাণ কাজ শুরু হত্বয়ত্বে।  
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তিেয়/কার্ যক্র  প্রতিশ্রুতি/বনত্বে িশনা্

প্রদামিি িাতিখ 

প্রতিমিদিাধীি অর্ যিছমি িাস্তিায়ি অগ্রগতি 

৪. তসিাজগিমক 

ইমকামিাত ক মজাি তহমসমি 

গমড় মিালা এিং তসিাজগমি 

তিপপাকয স্থাপি কিা। 

০৯-০৪-২০১১ 

 

 প্রকমপি  াটি ভিাট কাজ মিে পর্ যাময় িময়মছ। িিয ামি 

মলমভতলং এি কাজ চলমছ।  

 প্রকমপি িাউন্ডাতি ওয়াল ৪৫% িম্পন্ন হত্বয়ত্বে। 

 মলক তিজাভযাি তি যাণ কাজ ৩০% িম্পন্ন্হত্বয়ত্বে। প্রকমপি িাস্তা 

তি যাণ কামজি জন্য ১০-১১-২০২০ িাতিমখ ঠিকাদািী প্রতিষ্ঠামিি 

সামর্ চুতি সম্পন্ন হময়মছ।  াটি ভিাট কাজ় সম্পন্ন হওয়াি পি 

িাস্তা তি যাণ কাজ় শুরু কিা হমি। 

 

 প্রকমপি অতফস ভিি তি যাণ কাজ শুরু কিা হময়মছ এিং 

ইমিা মধ্য ৪০% কাজ সম্পন্ন হময়মছ।  

 

 প্রকমপি মেি, গভীি িলকূপ, পাতিি পাইপ লাইি তি যাণ কামজি 

জন্য ঠিকাদািী প্রতিষ্ঠামিি সামর্ চুতি সম্পন্ন হময়মছ। 

 

 পাম্প োইভাি মকায়াট যাি (পাম্প হাউজসহ) তি যাণ কাজ এি জন্য 

NoA্জারী্হত্বয়ত্বে।্ 

 

 প্রকমপি িাতম্পং ইয়াি য তি যাণ কামজি জন্য ঠিকাদািী 

প্রতিষ্ঠািমক মল-আউট প্রদাি কিা হময়মছ।  

 

 িাউন্ডাতি ওয়ামলি অিতিষ্াংি তি যাণ কামজি মটন্ডাি ০৮-০৪-

২০২১ িাতিমখ ইতজতপমি আহিাি কিা হয় এিং ০৯-০৫-২০২১ 

িাতিমখ উি কামজি মটন্ডাি উনু্মক্ত্করা্হয়।্িতি াত্বন্মূল্যায়ন্

কাজ্েল ান্রত্বয়ত্বে।  

৫. িিগুিায় তিতসক 

তিপিগিী স্থাপি (প্রকপ) 

০৬-০৫-২০১০ 

 

 প্রকপটি তিমসম্বি ২০২০ এ স াপ্ত হময়মছ। 

৬. ঠাকুরগাঁও চজলায় খায   

প্রবিয়াজাতকরণ অঞ্চল 

িাপন (প্রকপ) 

 

 

২৯-০৩-২০১৮ 

 

 ঠাকুিগাও মজলায় “তিতসক খায প্রতক্রয়াজািকিণ তিপিগিী, 

ঠাকুিগাও”্িীে যক প্রকপ িাস্তিায়ত্বনর জন্য ০৫-১১-২০২০ িাতিমখ 

অনুতষ্ঠি তপইতস সভাি তসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী তিতপতপ পুিগ যঠি কমি তিপ 

 ন্ত্রণালময়ি  াধ্যম  ১৮-০৩-২০২১ িাতিমখ পতিকপিা কত িমি 

মপ্রিণ কিা হময়মছ। প্রকপটি একমিক কর্তযক অনুম াতদি হময়মছ।  
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  ািিীয় প্রধাি ন্ত্রীি বনত্বে িশনা্-্১৩টি 

তিেয়/কার্ যক্র  প্রতিশ্রুতি/বনত্বে িশনা্

প্রদামিি িাতিখ 

প্রতিমিদিাধীি অর্ যিছমি িাস্তিায়ি অগ্রগতি 

১. ভতিষ্যমি আলাদাভামি 

তিতসক তিপিগিী িা কমি মদমিি 

প্রমিযক তিমিে অর্ যনিতিক 

মজামি তিতসক কর্তযক প্লট তকমি 

তিপিগিী প্রতিষ্ঠা কিমি হমি। 

০৬-০৯-২০১৬  মর্সি এলাকায় মিজাি অর্ যনিতিক অঞ্চল িময়মছ মসখাি মর্মক 

জত  িিাদ্দ তিময় তিপিগিী স্থাপমিি তিত ত্ত প্রকপ গ্রহণ 

প্রতক্রয়া অব্যাহি আমছ।  

 

 জা ালপুি অর্ যনিতিক অঞ্চল হমি ৫০ একি জত মি তিপিগিী 

স্থাপমিি তিত ত্ত “জা ালপুি তিতসক তিপিগিী সম্প্রসািণ”্

িীে যক প্রকপটি তিমসম্বি, ২০২০ এ স াপ্ত হময়মছ।  

২. ক্ষুদ্র ও  া াতি তিপ 

উমযািামদি উৎসাতহি কমি 

 ধুপুি এলাকায় উৎপাতদি 

আিািমসি জন্য খায 

প্রতক্রয়াজািকিণ তিপ গমড় 

তুলমি হমি। 

১১-০৫-২০১৬ 

 

 ০৩-১০-২০১৯ িাতিমখ তপইতস কত টিি সভা অনুতষ্ঠি হয়।  

 তপইতস সভাি তসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী উমযািামদি সামর্  িতিতি য় 

সভা আময়াজি কিা হমল উমযািািা মুিাগাছা,  য় িতসংহ 

এি পতিিমিয টাঙ্গাইল মজলাি  ধুপুি উপমজলাি তিপ পাকয 

স্থাপি কিমি িমলি।  

 পিিিীমি টাঙ্গাইল মজলাি  ধুপুি উপমজলাি মিতিিাইদ 

ম ৌজায় ‘তিতসক  ধুপুি তিপ পাকয (আিািস ও ফল 

প্রতক্রয়াকিণ), টাঙ্গাইল’্ স্থাপমিি তিত ত্ত মজলা প্রিাসি, 

টাঙ্গাইল হমি ২১৪.০০ (দ্যইিি মচৌদ্দ) একি জত  িিামদ্দি 

সিতিপত্র পাওয়া মগমছ। 

 তিতসমকি পুিমকৌিল িাখা কর্তযক ক্রস-মসকিিসহ পূিযকামজি 

েইং, তিজাইি ও প্রাক্কলি পাওয়া মগমছ। 

 তিদ্যযমিি ব্যয় প্রাক্কলি এিং সম্ভাব্যিা প্রতিমিদি পাওয়া 

সামপমক্ষ তিতপতপ পুিগ যঠি কমি দ্রুি তিপ  ন্ত্রণালময় মপ্রিণ কিা 

হমি। 

৩. িতুি তিপ কািখািায় িজযয 

মিাধিাগাি Central Effluent 

Treatment Plant (CETP) 

র্াকমি হমি এিং পুিািি 

কািখািায়  াতলকমদি ইটিতপ 

ভিতিমি িাধ্য কিমি হমি। 

প্রময়াজমি সিকাতি মকন্দ্রীয় 

CETP ভিতি কমি তিপ 

 াতলকমদি সংতিষ্ ব্যয় ও তফ 

প্রদাি কিমি হমি। 

 

২৪-০৮-২০১৪ 

 

 নতুনভাত্বি িাবপত  ত্বনাোইপ বশল্পনগরীিমূত্বহর চল-আউে 

েযাত্বন বিইটিবপ বন িাত্বণর জন্য প্রত্বয়াজন অনুযায়ী জায়গা 

িাংিান রাখা হয়। বিয ান ৭৬টি বশল্পনগরীত্বত বিবভন্ন বশল্প 

িাবপত হত্বয়ত্বে। এ ি স্ত বশল্পনগরী  ত্বনাোইপ নয়।  

 

 তাোড়া নতুনভাত্বি িাবপত বশল্পনগরীিমূত্বহ বশল্প উত্বযাক্তাগণ 

কারখানার োবহো চ াতাত্বিক বনজস্ব অি িায়ত্বন িরাদ্দকৃত েত্বে 

ইটিবপ িাপন করত্বিন (প্রত্বযাজয চক্ষ্ত্বত্র)। বশল্প কারখানার 

উত্বযাক্তাত্বের চল-আউে েযাত্বন ইটিবপ িাপত্বনর প্রত্বয়াজনীয় 

জায়গা চরত্বখ চল-আউে েযান অনুত্ব ােন চেয়ার জন্য আঞ্চবলক 

পবরোলকত্বেরত্বক অিবহত করা হত্বয়ত্বে।  
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তিেয়/কার্ যক্র  প্রতিশ্রুতি/বনত্বে িশনা্

প্রদামিি িাতিখ 

প্রতিমিদিাধীি অর্ যিছমি িাস্তিায়ি অগ্রগতি 

   বিবিক বশল্পনগরীিমূত্বহ িাবপত লাল ও ক লা বশল্প কারখানািমূত্বহ 

ইটিবপ িাপন িােতামূলক। বিবিত্বকর িকল চজলা কায িালয় ও 

বশল্পনগরীর আওতাধীন লাল ও ক লা বশল্প কারখানািমূত্বহর ইটিবপ 

িাপন বিিত্বয় প্রত্বয়াজনীয় ব্যিিা গ্র্হত্বণর জন্য িাংবিষ্ট কায িালয়ত্বক 

বনত্বে িশনা চেয়া হত্বয়ত্বে।  

 

 বিবিত্বকর ৭৬টি তিপিগিীমি ইটিতপ স্থাপিমর্াগ্য তিপ ইউতিট 

১৮৫টি। এি  মধ্য এ পর্ যন্ত ১২৮টি তিপ ইউতিমট ইটিতপ স্থাপি 

কিা হময়মছ। স্থাতপি ইটিতপগুমলাি  মধ্য ১২১টি চালু ও ৭টি িন্ধ 

িময়মছ।  

 

 ০৬টি ইটিবপ বন িাণধীন। িাংবিষ্ট আঞ্চবলক কায িালয় চিত্বক উবল্লবখত 

ইটিবপগুত্বলার বন িাণ কায িি  তোরবক করা হত্বে। বন িাণাধীন ৬টি 

ইটিবপ িাপন িম্পন্ন করত্বত আঞ্চবলক কায িালত্বয়র তোরবক 

চজারোর করত্বত বনত্বে িশনা চেয়া হত্বয়ত্বে।  

 

 অিবশষ্ট ৫১টি ইটিবপ িাপত্বনর বিিত্বয় দ্রুত পেত্বক্ষ্প গ্র্হত্বণর বনব ত্ত 

িাংবিষ্ট আঞ্চবলক কায িালয় হত্বত তাগাো চেওয়া হত্বে। এ বিিত্বয় দ্রুত 

কায িকর ব্যিিা গ্র্হত্বণর জন্য বশল্পনগরী ও ি ন্বয় শাখা হত্বত 

আঞ্চবলক পবরোলকগণত্বক পত্র চেয়া হত্বয়ত্বে এিাং িানীয় কায িালয় 

হত্বত িাস্তিায়ন অগ্র্গবত বনয়ব তভাত্বি চপ্ররত্বণর বনত্বে িশনা রত্বয়ত্বে। 

৪. িগিায়মি  ািাি প্লযামিি 

 াধ্যম  মজলা উপমজলায় তিপ 

স্থাপমিি উপমর্াগী স্থাি 

তিধ যািণ, তিপ িজযয তিষ্ক্রামন্তি 

পতিকপিা এিং কাঁচা ামলি 

সহজলভযিা ও ব্যাপক 

ক যসংস্থামিি তিেয় তিমিচিা 

মিমখ তিপ গমড় তুলমি হমি। 

২৪-০৮-২০১৪ 

 

 ২০৪১ সামলি  মধ্য ৪০ হাজাি একি জত মি ১০০টি তিপ পাকয 

তি যামণি  াধ্যম  ২ মকাটি মলামকি ক যসংস্থাি সৃতষ্ি লক্ষয াত্রা 

সা মি মিমখ  হাপতিকপিা প্রণয়ি কিা হময়মছ।  

 

 গুরুত্বপূণ য  তিপ খাি মর্ ি ট্যািািী, হালকা প্রমকৌিল, কৃতেজাি 

পণ্য, এযাপামিল/গাম যন্টস এি জন্য পতিমিিিান্ধি তিপ পাকযসহ 

উপমজলা পর্ যাময় তিতসক কার্ যালয় স্থাপমিি প্রকপ  হাপতিকপিায় 

অন্তভু যি কিা হময়মছ। 

৫. তিতসক তিপিগিীমি র্ািা 

জত  িিাদ্দ তিময় তিপ স্থাপি 

কিমছ িা িামদি িিাদ্দ িাতিল 

কমি িতুি উমযািামদি িিাদ্দ 

তদমি হমি এিং তিপ িগিী 

উন্নয়িকমপ পর্ যাপ্ত িামজট 

সংস্থাি িাখমি হমি। 

২৪-০৮-২০১৪ 

 

 বিবিত্বকর ৭৬টি বশল্পনগরীর  ত্বে িাবতলকৃত এিাং 

পুনোঃিরাদ্দত্বযাগ্য  ২৯৬টি বশল্প েত্বের তাবলকা প্রণয়ন করা 

হত্বয়ত্বে। ২৯-০১-২০২১ তাবরত্বখ দেবনক জনকণ্ঠ, দেবনক ি কাল, 

দেবনক আ াত্বের অি িনীবত এিাং ৩০-০১-২০২১ তাবরত্বখ দেবনক 

যুগান্তর পবত্রকায় ২৯৬টি েত্বের জন্য বিজ্ঞবপ্ত প্রকাবশত হত্বয়ত্বে। 

২০২০-২০২১ অি িিেত্বর জুন ২০২১ পয িন্ত চ াে ২৩৪টি েে িরাদ্দ 

করা হত্বয়ত্বে। 

- 36 - 



 

 

তিেয়/কার্ যক্র  প্রতিশ্রুতি/বনত্বে িশনা্

প্রদামিি িাতিখ 

প্রতিমিদিাধীি অর্ যিছমি িাস্তিায়ি অগ্রগতি 

৬. তিপ পমণ্যি আন্তজযাতিক 

িাজামিি িপ্তাতি বৃতদ্ধ তিতিি 

কিাি জন্য গমিেণা ও উন্নয়ি 

এিং িাজািজািকিমণ গুরুত্ব 

তদমি হমি। 

২৪-০৮-২০১৪ 

 

 ২০২০-২০২১ অর্ যিছমি তিতসমকি ম লাি আময়াজি লক্ষয াত্রা 

১৪টি, ম লাি অংিগ্রহমণি লক্ষয াত্রা ১৩৬টি, মক্রিা তিমক্রিা 

সমিলি এিং পণ্য ম লাি আময়াজমিি লক্ষয াত্রা ০৪টি, 

িঙ্গিন্ধুি জন্মিি িাতে যকী উপলমক্ষয ০৮টি তিভাগীয় িহমি ১০ 

তদি ব্যাতপ এিং িাতক ৫৬ টি মজলা িহমি ০৭ তদি ব্যাতপ “তিতসক 

তিপ ম লা”্আময়াজমিি লক্ষয াত্রা তিধ যািণ কিা হময়মছ। 

 

 মুতজি জন্মিিিাতে যকী উপলমক্ষয তিতসক কর্তযক আময়াতজি জুি 

২০২১ পর্ যন্ত ম াট ম লাি সংখ্যা ২৬টি। তিতসমকি ১৮টি মজলায় 

অিলাইি ম লা সম্পন্ন হময়মছ এিং ১৮টি মজলায় অিলাইি ম লা 

চালু িময়মছ। অিতিষ্ মজলাসমূমহ অিলাইি ম লা আময়াজমিি 

িাতিখ মঘােণা কিা হময়মছ। 

৭. তিপ  ন্ত্রণালময়ি অধীিস্থ 

দপ্তি/সংস্থাি শূন্য পমদ জিিল 

তিময়াগ। 

০৬-০৯-২০১৬  বিবিক কর্তিক ২০২০-২০২১ অি িিেত্বর ২৪ জন ক িকতিা-ক িোরী 

বনত্বয়াগ ও ৪৯ জনত্বক পত্বোন্নবত প্রোন করা হত্বয়ত্বে।  

 ১০্ াে ি্২০২১্তাবরত্বখ্বিবভন্ন্কযাোগবরত্বত্২১৯টি্পত্বে্জনিল্

বনত্বয়াত্বগর্ অনুত্ব ােত্বনর্ জন্য্  ন্ত্রণালত্বয়্ প্রস্তাি্ চপ্ররণ্ করা্

হত্বয়ত্বে।্ 

 বিবিত্বকর্ ৪২্ কযাোগবরর্ শূণ্য্ পত্বের্  ত্বে্ ২৭্ কযাোগবরর্ (্

চিতন্চগ্র্ি-০৩্হত্বত্১০্চগ্র্ি্পয িন্ত্)্শূণ্য্পে্িমূত্বহর্বিপরীত্বত্

১৮-০৬-২০২১্তাবরত্বখ্ বলবখত্পরীক্ষ্া্অনুবষ্ঠত্হত্বয়ত্বে।্ বনত্বয়াগ্

িাংিান্ত্পরিতী্কায িি ্প্রবিয়াধীন।্ 

৮. মুতিগি মজলাি গজাতিয়ায় 

২০০ একি জত  অতধগ্রহমণি 

 াধ্যম  Active 

Pharmaceuticals 

Ingredients (API) তিপ 

পাকয স্থাপি। 

১২-০৪-২০০৯ 

 

 প্রকল্পটি্জুন্২০২১্এ্ি াপ্ত্হত্বয়ত্বে। 

৯. চা ড়া তিপ প্রকমপি 

আওিায় মকন্দ্রীয় মিাধিাগাি 

ও িাতম্পং ইয়াি য তি যাণ এিং 

তসইটিতপ দ্রুি িাস্তিায়ি 

১২-০৪-২০০৯ 

 

 প্রকল্পটি্জুন্২০২১্এ্ি াপ্ত্হত্বয়ত্বে। 

১০. “রুগ্ন তিপ প্রতিষ্ঠািসমূমহি 

জত  লাভজিক তিপ প্রতিষ্ঠাি 

স্থাপমিি তিত ত্ত ব্যিহাি 

কিমি হমি।” 

২২-০৫-২০১৮  

 

 বিবিত্বকর্বিয ান্৭৬টি্বশল্পনগরীত্বত্৫৯৭৪্টি্বশল্প্ইউবনত্বের্

অনুকূত্বল্ চ াে্ ১০,৫২০্টি্ েে্ িরাদ্দ্ চেয়া্ হত্বয়ত্বে।্ এর্  ত্বে্

৬৩৪্টি্ইউবনে্ াবলকানা্ বন্দ্ব,্ব্যিিাপনা্ও্ বিপণন্ি স্যা,্

আবি িক্িাংকে,্ া লা্ইতযাবে্কারত্বণ্িতি াত্বন্িি/রুগ্ন্অিিায়্

আত্বে।্ 
 

 ২০২০-২০২১্ অি িিেত্বর্ জুি ২০২১ পর্ যন্ত ১১৩টি রুগ্ন/িন্ধ তিপ 

প্রতিষ্ঠাি চালু কিা হময়মছ । 
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তিেয়/কার্ যক্র  তসদ্ধান্ত/প্রতিশ্রুতি 

প্রদামিি িাতিখ 

প্রতিমিদিাধীি অর্ যিছমি িাস্তিায়ি অগ্রগতি 

১১. িাজিাহী ও চট্টগ্রাম  

আিও ২টি চা ড়া তিপিগিী 

স্থাপি 

 

০৭-১১-২০১৭ 

 

 “তিতসক মলদাি এন্ড ইতিতিয়াতিং ইন্ডাতায়াল পাকয, িাজিাহী” 

িীে যক প্রস্তাতিি প্রকপটি গি ১৮-১০-২০২০ িাতিমখ র্াচাই 

কত টিি সভা অনুতষ্ঠি হয়। 

 

সভাি তসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী CETP স্থাপমিি সম্ভািিা, পাতিি উৎস, 

তিপিগিীমি ব্যিহৃি পাতি পতিমিি সিিভামি তিসচাজয কিাি ্

পয িাপ্ত সুতিধা, গ্যামসি প্রাপ্যিা ইিযাতদ তিেয়াতদ র্াচাইকিমণি 

তিত ত্ত অতিতিি সতচি, তিপ  ন্ত্রণালয় এি মির্তমত্ব গঠিি ৪ 

(চাি) সদস্য তিতিষ্ একটি কত টি গঠি কিা হময়মছ। 

 

কত টিি সুপাতিমিি আমলামক িাজিাহী িওগা/িাজিাহী-িামটাি 

 হাসড়মকি পামি ৫০০ একি জত  িাছাইকিণ ও সিতি 

প্রদামিি জন্য মজলা প্রিাসক, িাজিাহী এি িিািি ২১-০১-২০২১ 

িাতিমখ পত্র মপ্রিণ কিা হমল মজলা প্রিাসি মর্মক ১২৪.২১০১ 

একি জত  মূল্যসহ সিতি পত্র পাওয়া মগমছ। তিতপতপ প্রণয়মিি 

কাজ চলমছ । ক্রস-মসকিিসহ পূিযকামজি েইং, তিজাইি ও 

প্রাক্কলি প্রস্তুমিি কাজ চল াি।   

 

 “তিতসক মলদাি এন্ড লাইট ইতিতিয়াতিং তিপপাকয, ত িসিাই, 

চট্টগ্রা ” শীে যক প্রস্তাতিি প্রকপ স্থাপমিি তিত ত্ত চিজা হত্বত 

৩২২.৭০ একি জত মি ১৭২৮০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কতলি ব্যময় 

জুলাই ২০২০ মর্মক জুি ২০২৩ ম য়ামদ তিতপতপ প্রণয়ি কমি গি 

০৮-০১-২০২০ িাতিমখ তিপ  ন্ত্রণালময় মপ্রিণ কিা হময়মছ।  

 

পরিতীত্বত ২৩-০৩-২০২১ তাবরত্বখ বিবিক চেয়ারম্যান  ত্বহােত্বয়র 

িাত্বি চিজার বনি িাহী পবরোলত্বকর ওভার চফান কত্বিাপকিনকাত্বল 

চিজার বনি িাহী পবরোলক জানান চিজা চিত্বক বিবিকত্বক জব  

িরাদ্দ প্রোন করা িম্ভি নয়। চিজা’র অনাপবত্ত পত্র পাওয়া চগত্বে। 

দ্রুত িান বনি িােন, চজলা প্রশািত্বকর িিবতপত্র িাংগ্র্হকরত, ড্রইাং-

বিজাইন এিাং পূতিকাত্বজর প্রাক্কলনিহ বিবপবপ পুনগ িঠন করা হত্বি।  

১২.্ সাভাি চা ড়া 

তিপিগিীমি শ্রত কমদি 

আিাসমিি ব্যিস্থা গ্রহণ 

০৬-১১-২০১৮ 

 

 তিতসক মলদাি ইন্ডাতায়াল পাকয, ঢাকা তিমিািাম  জানুয়াতি 

২০২১ মর্মক জুি ২০২৫ ম য়ামদ ৩৫১৮২৫.০০ লক্ষ টাকা 

প্রাক্কতলি ব্যময় তিতপতপ প্রণয়ি কমি গি ১০-০২-২০২১ িাতিমখ 

তিপ  ন্ত্রণালয় হমি পতিকপিা কত িমি  মপ্রিণ কিা হময়মছ। 

পতিকপিা কত িচন্০৭-০৪-২০২১্তাবরত্বখ্বপইবি্িভা্অনুবষ্ঠত্

হত্বয়ত্বে।্িভার্বিদ্ধান্ত্অনুযায়ী্বিবপবপ্পুনগ িঠন্করা্হত্বি। 

 

 উি তিতপতপ মি তিপিগিীি শ্রত কমদি জন্য আিাসমিি সংস্থাি 

িাখা হময়মছ।   
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তিেয়/কার্ যক্র  তসদ্ধান্ত/প্রতিশ্রুতি 

প্রদামিি িাতিখ 

প্রতিমিদিাধীি অর্ যিছমি িাস্তিায়ি অগ্রগতি 

১৩.্চা ড়া তিপখামি ক যিি 

শ্রত ক ও পশু মকািিাতিি 

কামজ তিময়াতজি জিমগাষ্ঠীি 

জন্য র্র্ার্র্ প্রতিক্ষমণি 

উমযাগ গ্রহণ। 

 

০৬-১১-২০১৮ 

 

 চা ড়া তিপখামি ক যিি শ্রত ক ও পশু মকািিাতিি কামজ 

তিময়াতজি জিমগাষ্ঠীি জন্য প্রস্তাতিি চা ড়া তিপিগিী, ঢাকা (৪র্ য 

সংমিাধিী) মি অন্তভু যি কিা হমল পতিকপিা কত িি গি ০৭-

০৮-২০১৯ িাতিমখ অনুতষ্ঠি তপইতস সভায় এ ধিমণি প্রতিক্ষণ 

কার্ যক্র টি তিতপতপ মর্মক িাদ তদমি তিমদ যিিা প্রদাি কমি। 

তপইতস সভাি তসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী ব্যিস্থা মিয়া হময়মছ। িমি “তিতসক 

মলদাি ইন্ডাতায়াল পাকয, ঢাকা”মি এই ধিমিি প্রতিক্ষণ কার্ যক্র  

পতিচালিা কিাি জন্য একটি মলদাি ইিতিটিউট কিাি প্রস্তাি 

কিা হময়মছ।্ এজন্য্ বশল্পনগরীত্বত্ ২.৪১্ একর্ জায়গার্ িাংিান্

রাখা্ হত্বয়ত্বে।্ উত্বযাক্তাত্বের্ অি িায়ত্বন্ এ্ প্রবশক্ষ্ণ্ ইনবস্টটিউে্

বন িাণ্করা্হত্বি। 

 

 পশু মকািিাতিি কামজ তিময়াতজি জিমগাষ্ঠীি  র্র্ার্র্ প্রতিক্ষণ 

গ্রহণ িাস্তিায়মিি জন্য প্রাতি সম্পদ অতধদপ্তমিি িিািি তচঠি 

তদময় জািামিাি জন্য গি ০৮-১২-২০২০ িাতিমখ তিপ  ন্ত্রণালময় 

এ সংক্রান্ত একটি তচঠি তিপ  ন্ত্রণালময় মপ্রিণ কিা হময়মছ। 
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চেকিই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসতিতজ) িাস্তিায়চন বিবিক 

২০১৫ িাত্বলর ২৫ চিত্বেম্বর জাবতিাংত্ব র িাধারণ পবরিত্বের ৭০ ত  অবধত্বিশত্বন চেকিই উন্নয়ন অভীষ্ট 

“২০৩০ এত্বজন্ডা”্গৃহীত হয়। িারা বিত্বের  ানুত্বির শাবন্ত, িমৃবদ্ধ ও চেকিই উন্নয়ন বনবিতকরত্বণ “২০৩০ 

এত্বজন্ডা”্এ ন একটি ক িপবরকল্পনা, যা বিে শাবন্ত চজারোর করত্বি এিাং ক্ষুধা ও োবরদ্রযিহ িকল প্রকার 

দিিত্বম্যর অিিান  োত্বি। অবত োবরদ্রযিহ িি ধরত্বনর োবরত্বদ্রযর অিিান  োত্বনাই এখন বিত্বের িিত্বেত্বয় িড় 

েযাত্বলঞ্জ। আর এোই হত্বলা চেকিই উন্নয়ত্বনর পূি িশতি। আগা ী প্রায় চেড় েশক বিত্বের িকল চেশ এই 

অভীষ্টগুত্বলা িাস্তিায়ত্বনর কাজ করত্বি, যার  ে বেত্বয় অি িননবতক প্রবৃবদ্ধ অজিত্বনর  ােত্ব  জনগত্বণর িকল 

ধরত্বনর োবরত্বদ্রযর অিিান  োত্বনা িম্ভি হত্বি।  

 

িহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অজিত্বনর ধারািাবহকতায় জাবতিাং  চ াবিত “চেকিই উন্নয়ন অভীষ্ট (এিবিবজ)”্অজিত্বন 

িতি ান িরকার িদ্ধপবরকর। ২০১৬ িাল চিত্বক শুরু হওয়া এই অভীষ্ট ও লক্ষ্য াত্রািমূহ অজিত্বন িাাংলাত্বেশ 

ইত্বতা ত্বে িপ্ত  পঞ্চিাবি িক পবরকল্পনা (২০১৬-২০২০), চেকিই উন্নয়ন অভীষ্ট ও এর লক্ষ্য াত্রািমূহত্বক 

ি বন্বত কত্বরত্বে। এগুত্বলা িাস্তিায়ত্বন  ন্ত্রণালয়/বিভাগবভবত্তক োবয়ে িন্টত্বন চরািম্যাপ প্রণয়ন কত্বরত্বে। এোড়া 

চেকিই উন্নয়ন অভীষ্ট ও এর লক্ষ্য াত্রািমূহ িাস্তিায়ত্বনর অগ্র্গবত বনরূপত্বণর জন্য একটি ফলাফলবভবত্তক 

পবরিীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন কাঠাত্ব াও প্রস্তুত করা হত্বয়ত্বে। ২০১৬ িাল হত্বত বিবিক িরকার কর্তিক িন্টনকৃত 

কায িি  অি িাৎ চেকিই উন্নয়ন অভীষ্ট ও এর লক্ষ্য াত্রািমূহ িাস্তিায়ত্বনর কায িি  োবলত্বয় যাত্বে। বনত্বে 

বিবিত্বকর এিবিবজ িাস্তিায়ন পবরকল্পনার িতি ান িাস্তিায়ন অগ্র্গবত বনত্বে চেয়া হত্বলা।   

  

 এসতিতজি লক্ষয াত্রা ক যসূতচসমূহ ি পুবঞ্জত আবি িক 

অগ্র্গবতর হার (%) 

লীি তহমসমি  ৯.২ অন্তভু যতিমূলক ও মটকসহ 

তিপায়মিি প্রিধ যি এিং জািীয় 

পতিতস্থতিি সামর্ সা িস্য 

মিমখ ২০৩০ সামলি  মধ্য 

ক যসংস্থাি ও তজতিতপমি 

তিপখামিি অংি উমেখমর্াগ্য 

পতি ামণ বৃতদ্ধ এিং স্বমপান্নি 

মদিগুমলামি এই খামিি 

অিদাি তিগুণ কিা। 

 

১. অযাকটিভ ফা যাতসউটিকযাল 

ইিমগ্রতিময়ন্টস (এতপআই) তিপপাকয 

(জানুয়াতি ২০০৮-জুি ২০২১) 

প্রকল্পটি্িাস্তিাবয়ত্

হত্বয়ত্বে। 

২. তিতসক তিপিগিী, চুয়ািাঙ্গা  

(জুলাই ২০১৪-জুি ২০২১) 

প্রকল্পটি্িাস্তিাবয়ত্

হত্বয়ত্বে।  

৩. িাজিাহী তিতসক তিপিগিী-২   

(জুলাই ২০১৪-তিমসম্বি ২০২১) 

৬৮% 

৪. তিতসক তিপ পাকয, টাঙ্গাইল 

(জুলাই ২০১৫-জুি ২০২২) 

৭৮% 

৫. িিতসংদী তিতসক তিপিগিী 

সম্প্রসািণ  

(জুলাই ২০১৫-জুি ২০২২) 

৫৬% 

৬. তিতসক তিপিগিী, িাউজাি 

(জুলাই ২০১৬-জুি ২০২২) 

৪০% 

৭.  াদািীপুি তিতসক তিপিগিী 

সম্প্রসািণ  

(জুলাই ২০১৬-জুি ২০২১) 

প্রকল্পটি িাস্তিাবয়ত 

হত্বয়ত্বে। 

৮. িতিিাল তিতসক তিপিগিীি 

অনুন্নি এলাকা উন্নয়ি এিং উন্নি 

এলাকাি অিকাঠাম া ম িা ি ও 

পুিঃতি যাণ  

(জানুয়াতি ২০১৭ -তিমসম্বি ২০২০) 

২০% 
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  ৯. তিতসক  তিপ পাকয, তসিাজগি  

(জুলাই ২০১০-জুি ২০২২) 

৪১% 

১০. তিতসক তিপিগিী, িিগুিা  

(জুলাই ২০১১- তিমসম্বি ২০২০) 

প্রকল্পটি্িাস্তিাবয়ত্হত্বয়ত্বে। 

১১.্জা ালপুর্বিবিক্বশল্পনগরী্

িম্প্রিারণ 

(জুলাই্২০১৯্-্বিত্বিম্বর্২০২০) 

প্রকল্পটি্িাস্তিাবয়ত্হত্বয়ত্বে। 

১২. তিতসক তিপ িগিী, শ্রী ঙ্গল  

(জুলাই ২০১২-জুি ২০১৯) 

প্রকল্পটি্িাস্তিাবয়ত্হত্বয়ত্বে।্ 

১৩. তিতসক তিপ িগিী, ভভিি  

(জুলাই ২০১২-জুি ২০১৯) 

৬৩% 

১৪. তিতসক তিপিগিী,  ালকাঠি  

(জুলাই ২০১৪-জুি ২০১৯) 

প্রকল্পটি্িাস্তিাবয়ত্হত্বয়ত্বে। 

১৫. ধা িাই তিতসক তিপ িগিী 

সম্প্রসািণ  

(জানুয়াতি ২০১৫-তিমসম্বি ২০১৯) 

প্রকল্পটি্িাস্তিাবয়ত্হত্বয়ত্বে। 

১৬. মগাপালগি তিতসক তিপ 

িগিী  সম্প্রসািণ  

(জুলাই ২০১০-জুি ২০২০) 

প্রকল্পটি্িাস্তিাবয়ত্হত্বয়ত্বে। 

১৭. তিতসক তিপিগিী, 

কু ািখালী, কুতষ্য়া 

(জুলাই ২০১০-জুি ২০১৭) 

প্রকল্পটি্িাবতল্করা্হত্বয়ত্বে।্ 

৯.৩  তিমিে কমি  

উন্নয়িিীল মদিগুমলামি 

ক্ষুদ্র তিপ ও অন্যান্য 

ব্যিসাতয়ক  উমযামগি 

অনুকুমল আতর্ যক মসিা 

গ্রহমণি সুমর্াগ িাড়ামিা 

এিং স্বপসুমদ ঋণদািসহ  

স তিি মূল্যশৃঙ্খল ও 

িাজাি ব্যিস্থায় এমদি 

অঙ্গীকাি কিা। 

বিবনত্ঋণ্ক িসূবে 

 

লক্ষ্য াত্রা: ১৪২৯.৫০্লক্ষ্্োকা 

বিতরণকৃত: ১৫৬৩.৫১্লক্ষ্্োকা 

আোয়ত্বযাগ্য: ১৫০১.১২ লক্ষ্্োকা 

আোয়কৃত: ১৪১৪.৬১ লক্ষ্্োকা 

আোত্বয়র্হার: ৯৪% 
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 ৯.৪ ২০৩০ সামলি  মধ্য তিমিে সকল 

মদমিি তিজস্ব সা থ্যয অনুর্ায়ী অিকাঠাম াি 

উন্নয়ি সহ (সংমর্াজি কামজি  াধ্যম ) 

তিপকািখািাি ব্যাপক সংস্কাি সম্পন্ন কিা, 

র্ামি মসগুমলা িতধ যি সম্পদ ব্যিহাি দক্ষিা 

এিং পতিচ্ছন্ন ও পতিমিিিান্ধি প্রযুতি ও 

তিপপণ্য উৎপাদি প্রতক্রয়াি অতধকিি 

ব্যিহামিি  াধ্যম  মটকসই তিপায়ি ধািা 

প্রসািণ  ঘটমি পামি। 

১. চা ড়া তিপিগিী ,ঢাকা  

(জানুয়াতি ২০০৩-জুি ২০২১) 

প্রকল্পটি্িাস্তিাবয়ত্

হত্বয়ত্বে। 

২. তিতসক মকত কযাল ইন্ডাতায়াল 

পাকয, মুতিগি 

(জুলাই ২০১৮ - জুি ২০২২) 

৩৪% 

 

৩.তিতসক ভিদ্যযতিক পণ্য 

উৎপাদি ও হালকা প্রমকৌিল তিপ 

িগিী 

(জুলাই ২০১৬ - জুি ২০২২) 

৮৫% 

 

৪. তিতসক প্লাতিক তিপিগিী  

(জুলাই ২০১৫-জুি ২০২১) 

৫৫% 

৫. তিতসক মুদ্রণ তিপিগিী 

(জানুয়াতি ২০১৬-তিমসম্বি 

২০২০) 

৫৭% 

মকা-লীি 

তহমসমি 

৮.২ উচ্চ মূল্য িাংত্বযাজনী ও শ্র  ন 

খাতগুত্বলাত্বত বিত্বশি গুরুেপ্রোনিহ 

িহুমূখীতা, প্রযুবক্তগত উন্নয়ন ও উদ্ভািনার 

 ােত্ব  অি িননবতক উৎপাদিিীলিাি 

উচ্চিি  াি অজযি।  

১. তিতসমকি ৪টি ভিপুণ্য তিকাি 

মকমন্দ্রি পুিঃ তি যাণ ও 

আধুতিকায়ি  

(জানুয়াতি ২০১৫-তিমসম্বি ২০১৯) 

প্রকল্পটি্িাস্তিাবয়ত্

হত্বয়ত্বে। 

২. িিিতঞ্চ তিমপি উন্নয়ি,  

িংপুি-২য় পর্ যায়  

(জুলাই ২০১৬-জুি ২০২০) 

প্রকল্পটি্িাস্তিাবয়ত্

হত্বয়ত্বে। 

৩. তিতসমকি ৮টি তিপিগিী 

ম িা ি ও পুি:তি যাণ  

(জানুয়াতি ২০২০-তিমসম্বি ২০২১) 

৪% 

৪.্চতজগাঁও-এ্বিবিত্বকর্িহুতল্

বিবশষ্ট্ভিন্বন িাণ্ 

(জুলাই্২০১৫-বিত্বিম্বর্২০২০) 

প্রকল্পটি্িাস্তিাবয়ত্

হত্বয়ত্বে। 

এমসাতসময়ট 

তহমসমি 

১.২্ জাতীয়্ িাংজ্ঞানুযায়ী্ বেবিত্ চয্ চকান্

ধরচনর্ োবরত্বদ্রর্  ত্বে্ িিিািকারী্ িকল্

িয়ত্বির্নারী,্পুরুি্ও্বশশুর্িাংখ্যা্২০৩০্

িাত্বলর্ ত্বে্ক পত্বক্ষ্্অত্বধ িত্বক্নাব ত্বয়্আনা 

১.Poverty Reduction through 

Inclusive & Sustainable 

Markets (PRISM)  

(জানুয়াবর্২০১৫-বিত্বিম্বর ২০২৪) 

৭৪% 

২.২ ২০২৫ িাত্বলর  ত্বে অনুর্ধ্ি ৫ িের 

িয়িী খি িকায় বিকাশরুদ্ধ বশশু বিিয়ক 

আন্তজিাবতকভাত্বি িিত িকল অভীষ্ট অজিন 

এিাং বকত্বশারী, গভিিতী ও স্তনোয়ী নারী ও 

িয়স্ক জনত্বগাষ্ঠীর পুবষ্ট োবহো পূরণিহ 

২০৩০ িাত্বলর  ত্বে িকল ধরত্বণর অপুবষ্টর 

অিিান।্ 

১. আধুতিক প্রযুতি প্রময়ামগি 

 াধ্যম  ম ৌচাে উন্নয়ি  

প্রকল্পটি্িাস্তিাবয়ত্

হত্বয়ত্বে। 

২. সি যজিীি আময়াতিিযুি লিণ 

ভিতি কার্ যক্রম ি  াধ্যম  

আময়াতিি ঘাটতি পূিণ-৩য় পর্ যায়  

(জুলাই ২০১১-তিমসম্বি ২০১৮) 

প্রকল্পটি্িাস্তিাবয়ত্

হত্বয়ত্বে। 
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িিকামিি তিি যাচিী ইিমিহাি িাস্তিায়ি ক যপতিকপিা 

িরকার চ াবিত বনি িােনী ইশত্বতহার ২০১৮ িাস্তিায়ত্বনর লত্বক্ষ্য বশল্প  ন্ত্রণালত্বয়র  াননীয় বশল্প িবেি এর বনত্বে িশনা 

চ াতাত্বিক বিবিক হত্বত ক িপবরকল্পনা গ্র্হণ করা হয় এিাং পরিতীত্বত গত ২২-০১-২০১৯ তাবরত্বখ ক িপবরকল্পনাটি 

অনুত্ব ােত্বনর জন্য বশল্প  ন্ত্রণালত্বয় চপ্ররণ করা হয়। বশল্প  ন্ত্রণালয় হত্বত গত ২৭-০৩-২০১৯ তাবরত্বখ বনি িােনী ইশত্বতহার 

২০১৮ এর ক িপবরকল্পনা প্রকাশ করা হয়। উক্ত ক িপবরকল্পনা িাস্তিায়ত্বন বিবিক বিবভন্ন কায িি  গ্র্হণ কত্বর। িরকাত্বরর 

বনি িােনী ইশত্বতহার ২০১৮ িাস্তিায়ত্বন গৃহীত ক িপবরকল্পনার অগ্র্গবত বনত্বে চেয়া হত্বলা । 

 

 মকৌিলগি উমদ্দশ্য কার্ যক্র সমূহ ২০২০-২০২১ অর্ যিছমি 

গৃহীি ক যসূতচসমূহ 

২০২০-২০২১ অর্ যিছমি িাস্তিায়ি অগ্রগতি 

(১) (২) (৩) (৪) 

৩.৮ িা বষ্টক অি িনীবত : উচ্চ 

আয়, চেকিই ও অন্তর্ভ িবক্তমূলক 

উন্নয়ন 

 

সূত্র: বনি িােনী ইশত্বতহার ২০১৮ 

তিপ  ন্ত্রণালত্বয়র 

ক িপবরকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৩৬) 

 

৬৪ মজলায় 

তিতসক এি ঋণ 

প্রদাি কার্ যক্র  

সম্প্রসািণ                                                                    

িিয ামি ঋণ প্রিাসি 

িাখাি আওিায় ৬৪ 

মজলায় তিতসমকি তিজস্ব 

িহতিল (তিতিি) ঋণ 

ক যসূতচ চালু আমছ।  

তিতসমকি ঋণ প্রিাসি িাখাি আওিায় ৬৪ 

মজলায় তিতসমকি তিজস্ব িহতিল (তিতিি) 

ক যসূতচি  াধ্যম  ১৫৬৩.৫১ লক্ষ টাকা ঋণ 

তিিিণ কিা হমচ্ছ।  

৩.১১ : তরুণ যুি ি াজ : 

তারুত্বণ্যর শবক্ত-িাাংলাত্বেত্বশর 

িমৃবদ্ধ  

 

সূত্র: বনি িােনী ইশত্বতহার ২০১৮ 

তিপ  ন্ত্রণালত্বয়র 

ক িপবরকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৪৪) 

 

িরুণ উমযািা 

িীতি ালা 

প্রণয়ি 

িরুণ উমযািা ও 

উমযাগ সৃতষ্, মিকাি 

স স্যা লাঘি ইিযাতদ 

তিেময়ি তভতত্তমি িরুণ 

উমযািা িীতি ালা 

প্রণয়ি কিমি হমি।  

িরুণ উমযািা িীতি ালা প্রণয়ি কিা হমচ্ছ।  

৩.১৬ : তিপ উন্নয়ন 

 

সূত্র: বনি িােনী ইশত্বতহার ২০১৮ 

তিপ  ন্ত্রণালত্বয়র 

ক িপবরকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৫৯) 

তিতসক োতিক 

তিপিগিী 

প্রকপ, মুিীগি 

 

 

িিয ামি িাস্তিায়িাধীি 

তিতসক োতষ্ক 

তিপিগিী, মুতিগি 

স্থাপমিি কাজ তিধ যাতিি 

স ময়ি  মধ্য মিে কিাি 

ব্যিস্থা তিমি হমি। 

cÖK‡íi Rwg AwaMÖn‡Yi wbwgË Ryb 2021 

ch©šÍ 21816.61 j¶ (`yBkZ AvVvi 

†KvwU †lvj j¶ GKlwÆ nvRvi) UvKv 

†Rjv cÖkvmK, gywÝMÄ eivei Rgv cÖ`vb 

Kiv n‡q‡Q| cÖK‡íi †gqv` e„w×mn 

wWwcwc ms‡kva‡bi cÖ Í̄ve wkí gš¿Yvj‡qi 

gva¨‡g 01-06-2021 Zvwi‡L cwiKíbv 

Kwgk‡b †cÖiY Kiv nq| 29-06-2021 

Zvwi‡L cÖK‡íi 2q ms‡kvwaZ wWwcwci 

Dci wcBwm mfv AbywôZ nq| cÖK‡íi 

wcBwm mfvi wm×v‡šÍi Av‡jv‡K wWwcwc 

cybM©V‡bi KvR Pj‡Q hv kxNªB wkí 

gš¿Yvj‡q †cÖiY Kiv n‡e|  
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মকৌিলগি উমদ্দশ্য কার্ যক্র সমূহ ২০২০-২০২১ 

অর্ যিছমি গৃহীি 

ক যসূতচসমূহ 

২০২০-২০২১ অর্ যিছমি িাস্তিায়ি অগ্রগতি 

(১) (২) (৩) (৪) 

৩.১৬্:্তিপ্উন্নয়ন 

 

সূত্র:্ বনি িােনী্ ইশত্বতহার্

২০১৮্ তিপ  ন্ত্রণালত্বয়র্

ক িপবরকল্পনা্(পৃষ্ঠা- ৫৯) 

 

তিতসক মুদ্রণ 

তিপিগিী প্রকপ, 

মুতিগি 

িিয ামি 

িাস্তিায়িাধীি তিতসক 

মুদ্রণ তিপিগিী, 

মুতিগি স্থাপমিি 

কাজ তিধ যাতিি 

স ময়ি  মধ্য মিে 

কিাি ব্যিস্থা তিমি 

হমি। 

cÖK‡íi Rwg AwaMÖn‡Yi wbwg‡Ë †Rjv cÖkvmb, 

gywÝMÄ n‡Z cybtcÖ Í̄ve f~wg gš¿Yvjq n‡Z 

gvbbxq cÖavbgš¿xi Kvh©vj‡q Aby‡gv`‡bi 

wbwgË †cÖiY Kiv n‡j gvbbxq cÖavbgš¿x Lvm 

Rwg ev emwZ e¨wZ‡i‡K RvqMv A_ev we‡kl 

A_©‰bwZK AÂj (‡eRv) n‡Z RvqMv wbe©vP‡bi 

wb‡`©kbv cÖ`vb K‡ib| KZ©„c‡¶i wb‡`©kbv 

Abyhvqx MwVZ KwgwU wkí cvK© ’̄vc‡bi 

we‡ePbv‡hvM¨ Z_¨vw` we‡kølY K‡i gywÝMÄ 

†Rjvi wmivRw`Lvb Dc‡Rjvi †KqvBb I 

evkvBj BDwbq‡bi †KqvBb, †Nvovgviv, 

wkKvicyi, Pi wek¦bv_ I mZyiPi †gŠRvi 415 

GKi Rwg‡Z wewmK gy`ªY wkícvK©, gywÝMÄ 

’̄vc‡bi wel‡q mycvwik K‡i| D³ mycvwi‡ki 

Av‡jv‡K Rwg eiv‡Ïi m¤§wZ cÖ`vb I e¨q 

cÖv°jbmn Avbylw½K Z_¨vw` †cÖi‡Yi Rb¨ 

wewmK n‡Z 11-01-2021 Zvwi‡L mswkøó 

†Rjv cÖkvm‡b cÎ †cÖiY Kiv n‡j 15-03-

2021 Zvwi‡L 97764.85 j¶ UvKv cÖv°jb 

cvIqv hvq| D³ cÖv°jb  AšÍf©y³KiYc~e©K 

wWwcwc cybM©V‡bi KvR Pj‡Q hv kxNªB wkí 

gš¿Yvj‡q †cÖiY Kiv n‡e|   

 

৩.১৬ : তিপ উন্নয়ন 

 

সূত্র: বনি িােনী ইশত্বতহার 

২০১৮ তিপ  ন্ত্রণালত্বয়র 

ক িপবরকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৫৯) 

 

তিতসক 

মকত কযাল পেী 

প্রকপ, মুতিগি 

 

 

 

৩১০ একি জত ি 

উপি স্থাতপি ‘তিতসক 

মকত কযাল 

ইন্ডাতিয়াল পাকয, 

মুতিগি’ প্রকপটিি 

তিতপতপ অনুম াতদি 

হওয়ায় তিধ যাতিি 

স ময়ি  মধ্য 

িাস্তিায়ি কার্ যক্র  

গ্রহণ কিমি হমি। 

 

gywÝMÄ †Rjvi wmivRw`Lvb Dc‡Rjvq 

1,61,573.00 jÿ UvKv cÖv°wjZ e¨‡q 

308.33 GKi Rwg‡Z ÔwewmK †KwgK¨vj 

BÛvw÷ªqvj cvK©, gywÝMÄ (1g ms‡kvwaZ)Õ 

kxl©K cÖKíwU ev¯ÍevwqZ n‡”Q| cÖK‡íi 1.67 

GKi Lvj ‡kÖwYfy³ Rwg AwaMÖn‡Yi cÖ Í̄ve 

‡_‡K ev` w`‡q ‡gvU 308.33 GKi Rwg 

AwaMÖnY cÖ Í̄ve 22-10-2019 Zvwi‡L gvbbxq 

cÖavbgš¿x KZ©…K Aby‡gv`b nq| †Rjv cÖkvmb, 

gywÝMÄ KZ©…K cÖK‡íi Rwgi `Lj 12-11-

2020 Zvwi‡L cÖKí cwiPvj‡Ki wbKU 

n Í̄všÍi Kiv n‡q‡Q| eZ©gv‡b f~wg Dbœqb KvR 

20% m¤úbœ n‡q‡Q| cÖK‡íi AvIZvq ‡MBU, 

iv¯Ív Ges ‡W«b-KvjfvU© wbg©vY Kv‡Ri W«wqs-

wWRvBb I cÖv°jb cÖ ‘̄‡Zi KvR m¤úbœ 

n‡q‡Q|  
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 মকৌিলগি উমদ্দশ্য কার্ যক্র সমূহ ২০২০-২০২১ অর্ যিছমি 

গৃহীি ক যসূতচসমূহ 

২০২০-২০২১ অর্ যিছমি িাস্তিায়ি 

অগ্রগতি 

(১) (২) (৩) (৪) 

৩.১৬ : তিপ উন্নয়ন 

 

সূত্র: বনি িােনী ইশত্বতহার 

২০১৮ তিপ  ন্ত্রণালত্বয়র 

ক িপবরকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৬০) 

 

অযাকটিভ 

ফা যাতসউটিকযালস 

ইিমগ্রতিময়ণ্টস  

(এতপআই) তিপপাকয 

(৩য় সংমিাতধি) 

 

চল াি অযাকটিভ 

ফা যাতসউটি- কযালস 

ইিমগ্রতিময়ন্টস (এতপআই) 

তিপপাকয (৩য় সংমিাতধি) 

প্রকপ তিধ যাতিি স ময়ি 

 মধ্য িাস্তিায়মিি ব্যিস্থা 

তিমি হমি। 

প্রকল্পটি জুন ২০২১ এ িাস্তিাবয়ত হত্বয়ত্বে। 

৩.১৬ : তিপ উন্নয়ন 

 

সূত্র: বনি িােনী ইশত্বতহার 

২০১৮ তিপ  ন্ত্রণালত্বয়র 

ক িপবরকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৬০) 

মগাপালগি তিতসক 

তিপিগিী  

সম্প্রসািণ 

 

মগাপালগি তিতসক 

তিপিগিী সম্প্রসািণ 

প্রকপটি তিধ যাতিি স ময়ি 

 মধ্য িাস্তিায়মিি ব্যিস্থা 

তিমি হমি। 

প্রকল্পটি জুন ২০২০ এ িাস্তিাবয়ত হত্বয়ত্বে। 

৩.১৬ : তিপ উন্নয়ন 

 

সূত্র: বনি িােনী ইশত্বতহার 

২০১৮ তিপ  ন্ত্রণালত্বয়র 

ক িপবরকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৬১) 

তিতসক তিপিগিী, 

কু ািখালী, কুতষ্য়া 

 

 

তিতসক তিপিগিী, 

কু ািখালী, কুতষ্য়া 

স্থাপমিি লচক্ষ্য সৃষ্ 

জটিলিা তিিসমিি তিত ত্ত 

পতিকপিা ও উন্নয়ি 

তিভাগ মচয়ািম্যাি, তিতসক 

এি সামর্ আমলাচিা কমি 

ব্যিস্থা তিমিি। 

 

প্রকল্পটি িাবতল করা হত্বয়ত্বে।    

৩.১৬ : তিপ উন্নয়ন 

 

সূত্র: বনি িােনী ইশত্বতহার 

২০১৮ তিপ  ন্ত্রণালত্বয়র 

ক িপবরকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৬১) 

তিতসক তিপ পাকয, 

তসিাজগি 

 

চল াি তিতসক তিপপাকয 

তসিাজগমিি িাস্তিায়ি 

কার্ যক্র  তিধ যাতিি স ময়ি 

 মধ্য মিে কিমি হমি। 

cÖK‡íi gvwU fivU Ges †j‡fwjs Gi 

KvR †kl ch©v‡q i‡q‡Q| evDÛvix 

Iqvj, †jK wiRvf©vi wbg©vY, Awdm 

feb wbg©vY Pjgvb i‡q‡Q| cÖK‡íi 

†Wªb wbg©vY, bjK~c wbg©vY Kv‡Ri Rb¨ 

wVKv`v‡ii mv‡_ Pzw³ m¤úbœ n‡q‡Q| 

cvwbi cvBc jvBb wbg©vY Ges cv¤ú 

WªvBfvi †KvqvU©vi (cv¤ú nvDRmn) 

wbg©vY Kv‡Ri NoA Rvwi Kiv 

n‡q‡Q| cÖK‡íi Wvw¤ús BqvW© wbg©vY 

Kv‡Ri Rb¨ wVKv`vix cÖwZôvb‡K †j-

AvDU cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|   

৩.১৬ : তিপ উন্নয়ন 

 

সূত্র: বনি িােনী ইশত্বতহার 

২০১৮ তিপ  ন্ত্রণালত্বয়র 

ক িপবরকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৬১) 

তিতসক তিপিগিী, 

িিগুিা 

 

 

চল াি তিতসক তিপিগিী 

িিগুিাি িাস্তিায়ি 

কার্ যক্র  তিধ যাতিি স ময়ি 

 মধ্য মিে কিমি হমি। 

প্রকল্পটি বিত্বিম্বর ২০২০ এ িাস্তিাবয়ত 

হত্বয়ত্বে। 
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 মকৌিলগি উমদ্দশ্য কার্ যক্র সমূহ ২০২০-২০২১ অর্ যিছমি 

গৃহীি ক যসূতচসমূহ 

২০২০-২০২১ অর্ যিছমি িাস্তিায়ি 

অগ্রগতি 

(১) (২) (৩) (৪) 

৩.১৬ : তিপ উন্নয়ন 

 

সূত্র: বনি িােনী ইশত্বতহার 

২০১৮ তিপ  ন্ত্রণালত্বয়র 

ক িপবরকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৬১) 

তিতসক তিপিগিী,  

ভভিি 

 

 

চল াি তিতসক তিপিগিী 

ভভিি এি িাস্তিায়ি 

কার্ যক্র  তিধ যাতিি স ময়ি 

 মধ্য মিে কিমি হমি। 

wK‡kviMÄ ‡Rjvi ˆfie Dc‡Rjvq 40 

GKi Rwg‡Z 7291.00 j¶ UvKv 

cÖv°wjZ e¨‡q wkíbMix ’̄vcb Kiv 

n‡”Q| cÖK‡íi e· KvjfvU© wbg©vY KvR 

m¤úbœ n‡q‡Q Ges gvwUfivU KvR 

65% m¤úbœ n‡q‡Q| 
 

৩.১৬ : তিপ উন্নয়ন 

 

সূত্র: বনি িােনী ইশত্বতহার 

২০১৮ তিপ  ন্ত্রণালত্বয়র 

ক িপবরকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৬১) 

োলকাঠি বিবিক 

বশল্পনগরী িম্প্রিারণ  

- প্রকল্পটি জুন ২০১৯্এ্িাস্তিাবয়ত্হত্বয়ত্বে। 

৩.১৬ : তিপ উন্নয়ন 

 

সূত্র: বনি িােনী ইশত্বতহার 

২০১৮ তিপ  ন্ত্রণালত্বয়র 

ক িপবরকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৬১) 

 

 

Poverty 

Reduction 

Through 

Integrated & 

Sustainable 

Markerts 

(PRISM) 

চল াি তপ্রজ  প্রকমপি 

কার্ যক্র  তিধ যাতিি স ময়ি 

 মধ্য মিে কিমি হমি। 

2020-2021 A_©eQ‡i wcÖRg TA 

cÖK‡íi AvIZvq wewm‡Ki 1g I 2q 

‡kÖwYi Kg©KZ©v I D‡`¨v³v‡`i ‘Basic 

training for newly joined 6th 

and 9th grade officers’, 

‘Research Analysis and 

Statistical or Data 

Management Tool: SPSS; 

‘Marketing Planning and Sales 

Expansion’ and ‘New 

Business Financing’, Training 

of Trainers (TOT), Financial 

Analysis, Strategic Planning, 

Leadership Development and 

Monitoring  Evaluation, E-

marketing, E-commerce, SME 

Training welqK cÖwkÿY cÖ`vb K‡i| 

 

cÖK‡íi AvIZvq wewm‡Ki m¶gZv 

e…w×i j‡¶¨ wewfbœ ‡U«‡W cÖwk¶‡Yi 

wmwWDj cÖYqb I wmwWDj ‡gvZv‡eK 

cÖwk¶Y Av‡qvRbmn ‡mwgbvi Ges 

Kg©kvjv Av‡qvR‡bi Kvh©µg Ae¨vnZ 

Av‡Q| 

 

RvZxq wkí bxwZ 2021Õ cÖYq‡bi 

j‡¶¨ wkí gš¿Yvjq Gi D‡`¨v‡M 

RvZxq wkíbxwZ 2021Õ cÖYq‡bi Rb¨ 

PRISM TA cÖK‡íi mnvqZvq 

‡`‡ki 8wU wefvMxq kn‡i wefvMxq  
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 মকৌিলগি উমদ্দশ্য কার্ যক্র সমূহ ২০২০-২০২১ অর্ যিছমি 

গৃহীি ক যসূতচসমূহ 

২০২০-২০২১ অর্ যিছমি িাস্তিায়ি 

অগ্রগতি 

(১) (২) (৩) (৪) 

   Kwgkbv‡ii mfvcwZ‡Z¡ 

Stakeholders Consultation 

Workshop Abyôv‡bi Av‡qvRb Kiv 

nq| 8wU wefvMxq kn‡i AskxRb 

civgk© Kg©kvjvq 330 Rb AskMÖnY 

K‡i| Gme Workshop mg~‡n Rbve 

b~iæj gwR` gvngy` ûgvq~b Ggwc, 

gvbbxq gš¿x, wkí gš¿Yvjq Ges 

AskMÖnYKvixMY g~j¨evb e³e¨ cÖ`vb 

K‡ib| 

৩.১৬ তিপ উন্নয়ন 

 

সূত্র: বনি িােনী ইশত্বতহার 

২০১৮ তিপ  ন্ত্রণালত্বয়র 

ক িপবরকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৬১) 

তিতসক তিপিগিী, 

ধা িাই সম্প্রসািণ 

 

তিতসক তিপিগিী, ধা িাই 

সম্প্রসািণ কার্ যক্র  

তিধ যাতিি স ময়ি  মধ্য 

মিে কিমি হমি। 

প্রকল্পটি বিত্বিম্বর ২০১৯  িাস্তিাবয়ত 

হত্বয়ত্বে।  

৩.১৬ : তিপ উন্নয়ন 

 

সূত্র: বনি িােনী ইশত্বতহার 

২০১৮ তিপ  ন্ত্রণালত্বয়র 

ক িপবরকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৬১) 

তিতসক তিপিগিী, 

চুয়ািাঙ্গা 

 

তিতসক তিপিগিী, 

চুয়ািাঙ্গা কার্ যক্র  

তিধ যাতিি স ময়ি  মধ্য 

মিে কিমি হমি। 

প্রকল্পটি জুন ২০২১ এ িাস্তিাবয়ত হত্বয়ত্বে।  

৩.১৬ : তিপ উন্নয়ন 

 

সূত্র: বনি িােনী ইশত্বতহার 

২০১৮ তিপ  ন্ত্রণালত্বয়র 

ক িপবরকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৬১) 

িাজিাহী তিতসক 

তিপিগিী-২ 

 

িাজিাহী তিতসক 

তিপিগিী-২ কার্ যক্র  

তিধ যাতিি স ময়ি  মধ্য 

মিে কিমি হমি। 

cÖK‡íi AvIZvq gvwU fivU KvR, 

mxgvbv cÖvPxi, cyKzi cvo c¨vjvmvBwWs,  

Awdm feb wbg©vY Kv‡Ri cvBwjs Gi 

KvR Ges e· KvjfvU© wbg©vY KvR 

B‡Zvg‡a¨ m¤úbœ n‡q‡Q| Aviwmwm †Wªb 

wbg©vY, iv¯Ív, cvwbi cvBc jvBb wbg©vY 

Ges Wvw¤ús BqvW© wbg©vY KvR Pjgvb 

i‡q‡Q| cv¤ú nvDR Ges cÖ‡ek c‡_i 

†MBU wbg©vY KvR †kl ch©vq i‡q‡Q| 

cv¤ú WªvBfvi †KvqvU©vi I wWc 

wUDeI‡qj wbg©vY Kv‡Ri Rb¨ mswkøó 

wVKv`vi‡K mvBU eywS‡q †`qv n‡q‡Q|  

৩.১৬ : তিপ উন্নয়ন 

 

সূত্র: বনি িােনী ইশত্বতহার 

২০১৮ তিপ  ন্ত্রণালত্বয়র 

ক িপবরকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৬১) 

তিতসক তিপ পাকয, 

টাঙ্গাইল 

 

তিতসক তিপ পাকয, 

টাঙ্গাইল কার্ যক্র  

তিধ যাতিি স ময়ি  মধ্য 

মিে কিমি হমি। 

cÖK‡íi gvwU fiv‡Ui KvR 30% m¤úbœ 

n‡q‡Q| cÖK‡íi AvIZvq m¤úvw`Ze¨ 

Dbœqb/wbg©vY KvR h_vt wi‡Uwbs Iqvj, 

Awdm feb,  cv¤ú WªvBfvi †KvqvU©vi, 

†gBb †MBU, iv Í̄v wbg©vY, wWc 

wUDeI‡qj, cvwb mieivn cvBc jvBb, 

we`y¨r jvBb, M¨vm jvBb, Wvw¤ús BqvW© 

Ges Aviwmwm †Wªb wbg©vY Kv‡Ri †UÛvi 

Avnevb Kvh©µg Pjgvb|  
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 মকৌিলগি উমদ্দশ্য কার্ যক্র সমূহ ২০২০-২০২১ অর্ যিছমি গৃহীি 

ক যসূতচসমূহ 

২০২০-২০২১ অর্ যিছমি িাস্তিায়ি 

অগ্রগতি 

(১) (২) (৩) (৪) 

৩.১৬ : তিপ উন্নয়ন 

 

সূত্র: বনি িােনী ইশত্বতহার 

২০১৮ তিপ  ন্ত্রণালত্বয়র 

ক িপবরকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৬১) 

িিতসংদী 

তিপিগিী 

সম্প্রসািণ 

 

িিতসংদী তিপিগিী 

সম্প্রসািণ কার্ যক্র  তিধ যাতিি 

স ময়ি  মধ্য মিে কিমি 

হমি। 

cyKyi cv‡oi c¨vjvmvBwWs Gi KvR 

m¤úbœ n‡q‡Q| gvwU fivU KvR 78% 

m¤úbœ n‡q‡Q| GQvov ‡j‡fwjs Gi 

KvR Pj‡Q| cÖK‡íi evDÛvwi Iqvj I 

Awdm feb wbg©vY KvR Pjgvb 

i‡q‡Q| cÖK‡íi cv¤ú W«vBfvi 

‡KvqvU©vi, Wvw¤ús BqvW©, ‡W«b KvjfvU©, 

iv¯Ív I cvwb mieivn jvBb wbg©vY 

Kv‡Ri ‡UÛvi g~j¨vqb KvR Pjgvb 

i‡q‡Q|  

৩.১৬ : তিপ উন্নয়ন 

 

সূত্র: বনি িােনী ইশত্বতহার 

২০১৮ তিপ  ন্ত্রণালত্বয়র 

ক িপবরকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৬১) 

তিতসক তিপিগিী, 

িাউজাি,  চট্টগ্রা  

 

 

তিতসক তিপিগিী, িাউজাি,  

চট্টগ্রা  কার্ যক্র  তিধ যাতিি 

স ময়ি  মধ্য মিে কিমি 

হমি। 

 

cÖK‡íi gvwU fivU KvR Pjgvb| 

Awdm feb wbg©vY Kv‡Ri NoA 

Rvwi n‡q‡Q| cÖK‡íi AvIZvq 

m¤úvw`Ze¨ 7wU KvR : wkíbMixi 

‡gBb ‡M‡U ms‡hvM mo‡Ki cÖ‡ekc‡_ 

(g~j ‡MBU) Ab©v‡g›Uvj ‡MBU 

MvW©iægmn, wWc wUDeI‡qj, cvwb 

mieivn jvBb, Aviwmwm ‡W«Bb wbg©vY 

I Ab¨vb¨ KvjfvU©, c¨vjvmvBwWs 

wbg©vY, Wvw¤ús BqvW© I iv¯Ív wbg©vY I 

Ab¨vb¨ Kv‡Ri ‡UÛvi Avnevb Kvh©µg 

Pjgvb i‡q‡Q| cÖK‡íi AvIZvq 

wi‡UBwbs/ cÖ‡UKkb Iqvj Kv‡Ri 

‡UÛvi g~j¨vqb KvR Pjgvb i‡q‡Q|  
৩.১৬ : তিপ উন্নয়ন 

 

সূত্র: বনি িােনী ইশত্বতহার 

২০১৮ তিপ  ন্ত্রণালত্বয়র 

ক িপবরকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৬১) 

 াদািীপুি তিতসক 

তিপিগিী 

সম্প্রসািণ 

 

 াদািীপুি তিতসক তিপিগিী 

সম্প্রসািণ কার্ যক্র  তিধ যাতিি 

স ময়ি  মধ্য মিে কিমি 

হমি। 

 

cÖKíwU Ryb 2021 G ev¯ÍevwqZ 

n‡q‡Q|  

৩.১৬ : তিপ উন্নয়ন 

 

সূত্র: বনি িােনী ইশত্বতহার 

২০১৮ তিপ  ন্ত্রণালত্বয়র 

ক িপবরকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৫৯) 

 

জা ালপুি তিতসক 

তিপিগিী 

সম্প্রসািণ প্রকপ 

 

 

জা ালপুি তিতসক তিপিগিী 

সম্প্রসািণ প্রকপটি তিধ যাতিি 

স ময়ি  মধ্য মিে কিমি 

হমি। 

 

cÖKíwU wW‡m¤^i 2020 G ev¯ÍevwqZ 

n‡q‡Q|  
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মকৌিলগি উমদ্দশ্য কার্ যক্র সমূহ ২০২০-২০২১ অর্ যিছমি গৃহীি 

ক যসূতচসমূহ 

২০২০-২০২১ অর্ যিছমি িাস্তিায়ি 

অগ্রগতি 

(১) (২) (৩) (৪) 

৩.১৬ : তিপ উন্নয়ন 

 

সূত্র: বনি িােনী ইশত্বতহার 

২০১৮ তিপ  ন্ত্রণালত্বয়র 

ক িপবরকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৫৮) 

 

উত্তিাঞ্চমল 

কৃতেপণ্য 

প্রতক্রয়াকিণ 

তিতসক তিপপাকয 

প্রকপ, িগুড়া 

উত্তিাঞ্চমল কৃতেপণ্য 

প্রতক্রয়াকিণ তিতসক তিপপাকয 

িগুড়া স্থাপমিি লত্বক্ষ্য 

পতিকপিা ও উন্নয়ি তিভাগ 

হমি ৫০ একি জত   প্রাতপ্ত 

সামপক্ষ্ িতুি কমি তিতপতপ 

প্রণয়ি কমি তিপ  ন্ত্রণালময় 

মপ্রিমণি ব্যিস্থা তিমি হমি। 

অনুম াদি প্রাতপ্তি পি প্রকপ 

তিভাগ প্রকপটি িাস্তিায়ি 

কিমি। 

                                  

গি ১৪-০২-২০১৯ িাতিমখ তপইতস সভা 

অনুতষ্ঠি হয়। ‘বিবিক্ উত্তরাঞ্চল্

কৃবিপণ্য্ প্রবিয়াজািকরণ বশল্প পাকি,্

িগুড়া’্ িাপত্বনর তিত ত্ত পুিগ যঠিি 

তিতপতপ অমটািি ২০২১ এি  মধ্য 

মপ্রিণ কিা হমি।   

 

৩.১৬ : তিপ উন্নয়ন 

 

সূত্র: বনি িােনী ইশত্বতহার 

২০১৮ তিপ  ন্ত্রণালত্বয়র 

ক িপবরকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৫৮) 

 

তিতসক খায  

প্রতক্রয়াকিণ 

তিপিগিী প্রকপ, 

ঠাকুিগাঁও 

 ািিীয় প্রধাি ন্ত্রীি 

অনুিাসমিি অনুবৃতত্তক্রম  

ঠাকুিগাঁও মজলায় ১৫ একি 

তিতিষ্ খায প্রতক্রয়াজািকিণ  

তিপিগিী স্থাপমিি তিতপতপ 

প্রণয়ি কমি তিপ  ন্ত্রণালময়ি 

 াধ্যম  ০৩-০৪-২০১৯ িাতিখ 

পতিকপিা কত িমি মপ্রিণ 

কিা হয়। পিিিীমি 

কর্তযপমক্ষি তসদ্ধান্তক্রম  প্রকপটি 

৫০ একমি উন্নীি কিাি জন্য 

তিতপতপ মফিি এমি তিতপতপ 

পুিগ যঠমিি কাজ চল াি। ৫০ 

একি তিতিষ্ “তিতসক খায 

প্রতক্রয়াজািকিণ তিপিগিী, 

ঠাকুিগাও”্িীে যক প্রকপ গ্রহণ 

কিা হমি। 

ঠাকুিগাও মজলায় “তিতসক খায 

প্রতক্রয়াজািকিণ তিপিগিী, 

ঠাকুিগাও”্ িীে যক প্রকপ িাস্তিায়ত্বনর 

জন্য ০৫-১১-২০২০ িাতিমখ অনুতষ্ঠি 

তপইতস সভাি তসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী তিতপতপ 

পুিগ যঠি কমি তিপ  ন্ত্রণালময়ি  াধ্যম  

১৮-০৩-২০২১ িাতিমখ পতিকপিা 

কত িমি মপ্রিণ কিা হময়মছ। অত:পর 

প্রকপটি একমিক কর্তযক অনুম াতদি 

হময়মছ। 
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মকৌিলগি উমদ্দশ্য কার্ যক্র সমূহ ২০২০-২০২১ অর্ যিছমি 

গৃহীি ক যসূতচসমূহ 

২০২০-২০২১ অর্ যিছমি িাস্তিায়ি অগ্রগতি 

(১) (২) (৩) (৪) 

৩.১৬ : তিপ উন্নয়ন 

 

সূত্র: বনি িােনী ইশত্বতহার 

২০১৮ তিপ  ন্ত্রণালত্বয়র 

ক িপবরকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৫৮) 

 

তিতসক আিািস 

প্রতক্রয়াকিণ 

তিপিগিী 

প্রকপ, 

মুিাগাছা, 

 য় িতসংহ 

 

 ধুপুি এলাকায় 

উৎপাতদি আিািমসি 

জন্য খায 

প্রতক্রয়াজািকিণ তিপ 

গমড় মিালাি লমক্ষয 

তিতসক কর্তযক মুিাগাছা 

তিপিগিী  য় িতসংহ 

এ অতধগ্রহণকৃি ৫ একি 

জত ি উপি ৭.৫০ 

মকাটি টাকা ব্যময় 

“আিািসসহ কৃতেপণ্য 

প্রতক্রয়াজািকিণ 

তিতসক তিপিগিী, 

মুিাগাছা,  য় িতসংহ”্

িীে যক প্রকপ গ্রহণ কিা 

হময়মছ। 

০৩-১০-২০১৯ তাবরত্বখ বপইবি কব টির িভা 

অনুবষ্ঠত হয়। বপইবি িভার বিদ্ধান্ত অনুযায়ী 

উত্বযাক্তাত্বের িাত্বি  তবিবন য় িভা আত্বয়াজন 

করা হত্বল উত্বযাক্তারা মুক্তাগাো,  য় নবিাংহ এর 

পবরিত্বতি োঙ্গাইল চজলার  ধুপুর উপত্বজলার 

বশল্প পাকি িাপন করত্বত িত্বলন। পরিতীত্বত 

োঙ্গাইল চজলার  ধুপুর উপত্বজলার চিবরিাইে 

চ ৌজায় ‘বিবিক  ধুপুর বশল্প পাকি (আনারি ও 

ফল প্রবিয়াকরণ), োঙ্গাইল িাপত্বনর বনব ত্ত 

চজলা প্রশািন, োঙ্গাইল হত্বত ২১৪.০০ (দুইশত 

চেৌদ্দ) একর জব  িরাত্বদ্দর িিবতপত্র পাওয়া 

চগত্বে।  

 

বিবিত্বকর পুরত্বকৌশল শাখা কর্তিক িি-

চিকশনিহ পূতিকাত্বজর ড্রইাং, বিজাইন ও 

প্রাক্কলন পাওয়া চগত্বে। বিদুযত্বতর ব্যয় প্রাক্কলন 

এিাং িম্ভাব্যতা প্রবতত্বিেন পাওয়া িাত্বপত্বক্ষ্ 

বিবপবপ পুনগ িঠন কত্বর দ্রুত বশল্প  ন্ত্রণালত্বয় চপ্ররণ 

করা হত্বি। 

৩.১৬ : তিপ উন্নয়ন 

 

সূত্র: বনি িােনী ইশত্বতহার 

২০১৮ তিপ  ন্ত্রণালত্বয়র 

ক িপবরকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৫৮) 

িংপুি কৃতে 

প্রতক্রয়াকিণ 

তিপিগিী 

প্রকপ, িংপুি 

 

 

 

এই প্রকপটিি স্থাি 

তিধ যািমণি সম্ভাব্যিা 

র্াচাইময়ি জন্য 

পতিকপিা তিভাগ হমি 

কত টি কিা হময়মছ।  

                                                                

স্থাি তচতিিকিণ তিেময় সম্ভাব্যিা র্াচাই কত টি 

গঠি কিা হময়মছ। বিবিক্ চেয়ারম্যান্  ত্বহােয় 

‘বিবিক্বশল্প্পাকি,্রাংপুর’ িাপত্বনর্বনব ত্ত্িান্

পবরেশ িন্ কত্বরত্বেন। ০৬-০১-২০২১্ রাংপুর্

চজলায়্ বশল্প্ পাকি্ িাপত্বনর্ বনব ত্ত্ রাংপুর্

চজলার রা নািপুর্ এিাং্ হাজরাহাটি্ চ ৌজায়্

 ১০০্ একর্ অফিবল/পবতত্ জব ্ িরাত্বদ্দর্

িিবত্ প্রোনিহ প্রত্বয়াজনীয়্ তথ্যাবে্ চপ্ররত্বণর্

বনব ত্ত্ চজলা্ প্রশািক্ িরাির্ পত্র্ চপ্ররণ্ করা্

হত্বয়ত্বে।্মজলা প্রিাসমকি সিতিপত্র ও সম্ভাব্যিা 

প্রতিমিদি পাওয়াি পি  বিবপবপ্ প্রণয়ন্ কত্বর্

বশল্প্ ন্ত্রণালত্বয়্চপ্ররণ্্কিা হমি। 

 

৩.১৬ : তিপ উন্নয়ন 

 

সূত্র: বনি িােনী ইশত্বতহার 

২০১৮ তিপ  ন্ত্রণালত্বয়র 

ক িপবরকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৫৮) 

জয়পুিহাট কৃতে 

প্রতক্রয়াকিণ 

তিপিগিী 

প্রকপ, 

জয়পুিহাট 

 

 

এই প্রকপটিি স্থাি 

তিধ যািমণি সম্ভাব্যিা 

র্াচাইময়ি জন্য 

পতিকপিা তিভাগ হমি 

কত টি কিা হময়মছ।    

                                                               

িান্বেবিতকরণ্বিিত্বয়্িম্ভাব্যতা্যাোই্কব টি্

গঠন্করা্হত্বয়ত্বে।্্কায িি ্েল ান। 
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মকৌিলগি উমদ্দশ্য কার্ যক্র সমূহ ২০২০-২০২১ অর্ যিছমি 

গৃহীি ক যসূতচসমূহ 

২০২০-২০২১ অর্ যিছমি িাস্তিায়ি অগ্রগতি 

(১) (২) (৩) (৪) 

৩.১৬ : তিপ উন্নয়ন 

 

সূত্র: বনি িােনী ইশত্বতহার 

২০১৮ তিপ  ন্ত্রণালত্বয়র 

ক িপবরকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৫৯) 

ব্রাহ্মণিাবড়য়া 

বিবিক 

বশল্পনগরী-২ 

চিজা চিত্বক জব  প্রাবপ্ত 

িাত্বপত্বক্ষ্ বিবপবপ দ্রুত 

 ন্ত্রণালত্বয় চপ্ররণ করত্বত 

হত্বি। 

“বিবিক্ নাবিরনগর্ বশল্পপাকি,্ ব্রাহ্মণিাবড়য়া”্

শীি িক্ প্রকল্প্ িাপত্বনর্ লত্বক্ষ্য্ ব্রাহ্মণিাবড়য়া 

চজলার্ নাবিরনগর্ উপত্বজলায়্ ৪৮৩.৯৫্ একর্

জায়গার্চ ৌজা্ম্যাপ,্োগ্নম্বর্পাওয়া্বগত্বয়ত্বে।্

বিবপবপ্প্রণয়ন্কাজ্েল ান।্ 

৩.১৬ : তিপ উন্নয়ন 

 

সূত্র: বনি িােনী ইশত্বতহার 

২০১৮ তিপ  ন্ত্রণালত্বয়র 

ক িপবরকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৫৮) 

 

তিতসক 

তিপিগিী 

প্রকপ, ভাংগা, 

ফতিদপুি 

 

 

তিতসক তিপিগিী 

প্রকপ, ভাংগা, ফতিদপুি 

স্থাপমিি লচক্ষ্য স্থাি 

তিধ যািণ ও সম্ভাব্যিা 

র্াচাইপূি যক   দ্রুি 

তিতপতপ প্রণয়ি পূি যক 

প্রতিমিদি দাতখল 

কিমি পতিকপিা ও  

উন্নয়ি তিভাগ।  

 

“বিবিক্নগরকান্দা্বশল্পপাকি,্ফবরেপুর”্শীি িক্

প্রকল্প্ িাপত্বনর্ লত্বক্ষ্য ফবরেপুর্ চজলার্

নগরকান্দা্ উপত্বজলায়্ ৫০০.০০্ একর্ জায়গার্

চ ৌজা্ম্যাপ,্োগ্নম্বর্পাওয়া্বগত্বয়ত্বে।্বিবপবপ্

প্রণয়ন্কাজ্েল ান।্ 

৩.১৬ : তিপ উন্নয়ন 

 

সূত্র: বনি িােনী ইশত্বতহার 

২০১৮ তিপ  ন্ত্রণালত্বয়র 

ক িপবরকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৫৯) 

 

কক্সিাজাি 

উপকূলীয়     

এলাকায় লিণ 

তিপ উন্নয়মি 

প্রতিক্ষ্ণ মকন্দ্র, 

গমিেণা 

ইিটিটিউট ও 

তিপিগিী 

স্থাপি প্রকপ 

 

কক্সিাজাি উপকুলীয় 

এলাকায় লিণ তিপ 

উন্নয়মি প্রতিক্ষ্ণ মকন্দ্র, 

গমিেণা  ইিটিটিউট ও 

তিপ স্থাপমিি লচক্ষ্য 

পতিকপিা ও উন্নয়ি 

তিভাগ হমি তিতপতপ 

প্রণয়ি কমি দ্রুি 

অনুম াদমিি ব্যিস্থা 

বনমি হমি। তিতপতপ 

অনুম াতদি হমল প্রকপ 

তিভাগ িাস্তিায়মিি 

কার্ যক্র  গ্রহণ কিমি। 

 

০১)্ ‘‘কক্সিাজাি উপকূলীয় এলকায় লিণ তিপ 

উন্নয়মি প্রতিক্ষণ মকন্দ্র, গমিেণা ইিটিটিউট ও 

তিপিগিী স্থাপি  প্রকপ’’্ িীে যক প্রস্তাতিি 

প্রকমপি তিতপতপ গি ০৯-০৭-২০১৮ িাতিমখ 

তিপ ন্ত্রণালময় মপ্রিণ কিা হময়মছ। 

 

০২) ০৫-০৪-২০১৯ িাতিমখ মজলা প্রিাসি হমি 

জত ি ব্যয় প্রাক্কলি সংগ্রমহি জন্য 

উপ হাব্যিস্থাপক, লিি তিপ উন্নয়ি কার্ যক্র , 

তিতসক, কক্সিাজাি িিািি পত্র মপ্রিণ কিা হয়। 

 

০৩) কক্সিাজাি উন্নয়ি কর্তযপক্ষ (কউক) িিািি 

মফব্রুয়ািী ২০১৮ অনুম াদমিি জন্য পত্র মপ্রিণ 

কিা হমল মকাি উত্তি পাওয়া র্ায়তি।  

 

০৪) ১৫-১০-২০১৯ িাতিমখ লিি তিপ উন্নয়ি 

কার্ যক্র , তিতসক, কক্সিাজাি হমি প্রকপ স্থামিি 

ম ৌজা মিট পাওয়া র্ায়। 

 

০৫) ১০-০২-২০২১ িাতিমখ অনুম াদমিি জন্য 

কক্সিাজাি উন্নয়ি কর্তযপক্ষ (কউক) ও মজলা 

প্রিাসি, কক্সিাজাি িিািি পুিিায় পত্র মপ্রিণ 

কিা হময়মছ।  

 

০৬) তিতপতপ পুিগ যঠি কমি তিপ  ন্ত্রণালময় 

মপ্রিণ কিা হমি।  
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মকৌিলগি উমদ্দশ্য কার্ যক্র সমূহ ২০২০-২০২১ অর্ যিছমি 

গৃহীি ক যসূতচসমূহ 

২০২০-২০২১ অর্ যিছমি িাস্তিায়ি অগ্রগতি 

(১) (২) (৩) (৪) 

৩.১৬ : তিপ উন্নয়ন 

 

সূত্র: বনি িােনী ইশত্বতহার 

২০১৮ তিপ  ন্ত্রণালত্বয়র 

ক িপবরকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৫৯) 

 

ঢাকা তিতসক 

তিপিগিী প্রকপ 

মকিাণীগি-২ 

 

দ্রুি জত  অতধগ্রহমণি 

কার্ যক্র  গ্রহণ কিমি 

হমি। 

০১)্১১-০৬-২০১৮্তাবরত্বখ্অনুবষ্ঠত্বপইবি্

িভায়্বনেবলবখত্বিদ্ধান্ত্্গৃহীত্হয়: 

 

ক)্ অি িননবতক্ িম্পকি্ বিভাগ্ চিত্বক্ গত্ ০৬-

০৩-২০১৭্ তাবরত্বখ্ জাবরকৃত্ ‘প্রকল্প্ প্রণয়ন্ ও্

প্রস্তুবতমূলক্ কাত্বজর্ জন্য্ অি ি্ িরাদ্দ্ এিাং্

ব্যিিাপনা্ নীবত ালা’্ এর্ আত্বলাত্বক্ অি ি্

বিভাত্বগর্ িাংবিষ্ট্ তহবিল্ চিত্বক্ িরাদ্দ্ বনত্বয়্

প্রস্তাবিত্ চকরানীগঞ্জ-২্ বশল্পনগরীর্ জন্য্ ভূব ্

অবধগ্র্হণ্কাজ্িম্পন্ন্করা্চযত্বত্পাত্বর। 

 

খ)্ ভূব ্ অবধগ্র্হণ্ কায িি ্ চূড়ান্ত্ হওয়ার্ পর্

বিবিক্ চকরানীগঞ্জ-২্ বশল্পনগরীর্ প্রকল্প্ প্রস্তাি্

পুনরায়্পবরকল্পনা্কব শত্বন্চপ্ররণ্করত্বত্হত্বি।্ 

 

০২)্ চকরাণীগঞ্জ্ উপত্বজলায়্ চিজার্ আওতাধীন্

৪০.০০্(েবল্লশ)্একর্জায়গা্বিবিত্বকর্অনুকূত্বল্

িরাদ্দ্প্রোত্বনর্ বনব ত্ত পত্র্ চপ্ররণ্করা্ হত্বয়ত্বে।্

িিাদ্দপত্র সংগ্রহকিি পুিগ যঠিি তিতপতপ মপ্রিণ 

কিা হমি। 

 

৩.১৬ : তিপ উন্নয়ন 

 

সূত্র: বনি িােনী ইশত্বতহার 

২০১৮ তিপ  ন্ত্রণালত্বয়র 

ক িপবরকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৬০) 

 

তিতসক 

তিপিগিী 

সন্দ্বীপ প্রকপ, 

চট্টগ্রা  

 

 

 

প্রতিশ্রুতি অনুর্ায়ী 

সন্দ্বীপ উপমজলাি 

মুসাপুি ইউতিয়মি ১০ 

একি জত  তিময় 

২৩৪৩.০০ লক্ষ টাকা 

ব্যময় প্রকমপি তিতপতপ 

প্রণয়ি কিা হময়মছ।  

 

‘তিতসক তিপিগিী, সন্দীপ, চট্টগ্রা ’ িীে যক 

প্রকমপি তিতপতপ পুিগ যঠি কমি ০২-১১-২০২০ 

িাতিমখ  তিপ  ন্ত্রণালময় মপ্রিণ কিা হময়মছ। 

১৪-১২-২০২০ িাতিমখ পুনোঃগঠিি তিতপতপ তিপ 

 ন্ত্রণালয় হমি পতিকপিা কত িমি মপ্রিণ কিা 

হমল ২১-০৩-২০২১ িাতিমখ তপইতস সভা 

অনুতষ্ঠি হয়। িভার কায িবিিরণী পাওয়া 

বগত্বয়ত্বে। বপইবি িভার বিদ্ধান্তানুিাত্বর পরিতী 

কায িি  গ্র্হণ করা হত্বে।   

৩.১৬ : তিপ উন্নয়ন 

 

সূত্র: বনি িােনী ইশত্বতহার 

২০১৮ তিপ  ন্ত্রণালত্বয়র 

ক িপবরকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৬০) 

 

তিতসক 

তিপিগিী 

প্রকপ, 

তপমিাজপুি 

 

 

তিতসক তিপিগিী 

প্রকপ, তপমিাজপুি 

স্থাপমিি লচক্ষ্য 

পতিকপিা ও উন্নয়ি 

তিভাগ হমি দ্রুি 

তিতপতপ অনুম াদমিি 

ব্যিস্থা তিমি হমি। 

প্রকপটি অনুম াতদি 

হমল প্রকপ তিভাগ 

িাস্তিায়মিি কার্ যক্র  

গ্রহণ কিমি। 

বপত্বরাজপুর চজলা িম্ভাব্যতা যাোই কব টির 

িভার বিদ্ধান্ত চ াতাত্বিক বিবিক চেয়ারম্যান 

কব টি কর্তিক বপত্বরাজপুর িের উপত্বজলার 

বশকোর  বল্লক ইউবনয়ত্বন ৩০৯.৭৩ একর 

জব ত্বত “বিবিক বশল্পপাকি, বপত্বরাজপুর”্শীি িক 

প্রকল্প গ্র্হত্বণর অনু বত প্রোন কত্বরন। পুিমকৌিল 

তিভাগ হমি পূিয কামজি প্রাক্কলি পাওয়া মগমছ। 

বিবপবপ্প্রণয়ন্করা্হত্বি। 
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মকৌিলগি উমদ্দশ্য কার্ যক্র সমূহ ২০২০-২০২১ অর্ যিছমি 

গৃহীি ক যসূতচসমূহ 

২০২০-২০২১ অর্ যিছমি িাস্তিায়ি অগ্রগতি 

(১) (২) (৩) (৪) 

৩.১৬ : তিপ উন্নয়ন 

 

সূত্র: বনি িােনী ইশত্বতহার 

২০১৮ তিপ  ন্ত্রণালত্বয়র 

ক িপবরকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৬০) 

 

তিতসক 

তিপিগিী 

প্রকপ,  াগুিা 

 

 

 

তিতসক  তিপিগিী 

প্রকপ,  াগুিা স্থাপমিি 

লচক্ষ্য পতিকপিা ও 

উন্নয়ি তিভাগ হমি দ্রুি 

তিতপতপ অনুম াদমিি 

ব্যিস্থা তিমি হমি। 

প্রকপটি অনুম াতদি 

হমল প্রকপ তিভাগ 

িাস্তিায়মিি কার্ যক্র  

গ্রহণ কিমি। 

 

জত  িিামদ্দি জন্য ২৩-০৩-২০২০ িাতিমখ 

মজলা প্রিাসক,  াগুিা িিািি পত্র মপ্রিণ কিা 

হমল ১৯৩.৬ একি জত ি প্রাপ্যিা তিেময় মজলা 

প্রিাসমকি সিতিপত্র পাওয়া তগময়মছ। তিতপতপ 

প্রণয়মিি কাজ চল াি। 

৩.১৬ : তিপ উন্নয়ন 

 

সূত্র: বনি িােনী ইশত্বতহার 

২০১৮ তিপ  ন্ত্রণালত্বয়র 

ক িপবরকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৬০) 

 

তিতসক ফাউবি, 

অত্বোত্ব ািাইল 

এিাং হালকা 

প্রত্বকৌশল 

ইন্ডাবিয়াল 

পাকি, যত্বশার 

 

তিতসক  তিপিগিী 

প্রকপ, র্মিাি স্থাপমিি 

লচক্ষ্য পতিকপিা ও 

উন্নয়ি তিভাগ হমি দ্রুি 

তিতপতপ অনুম াদমিি 

ব্যিস্থা তিমি হমি। 

প্রকপটি অনুম াতদি 

হমল প্রকপ তিভাগ 

িাস্তিায়মিি কার্ যক্র  

গ্রহণ কিমি। 

র্মিাি মজলাি ফমিপুি ম ৌজায় ১০০ একি 

জত মি ৪০,৮৫০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কতলি ব্যময় 

জুলাই ২০১৯ হমি জুি ২০২২ ম য়ামদ “তিতসক 

ফাউতি, অমটাম ািাইল এন্ড ইতিতিয়াতিং 

ইন্ডাতায়াল পাকয, র্মিাি” তিমিািাম  তিতপতপ 

তিপ  ন্ত্রণালময় মপ্রিণ কিা হমল প্রকমপি 

তিতপতপি ওপি ২৫-০৭-২০১৯্ তাবরত্বখ্ যাোই্

কব টির্িভা্অনুবষ্ঠত্হয়।্ 

 

 

২৫-০৮-২০২০্ তাবরত্বখ্ চজলা্ প্রশািক,্ যত্বশার্্

িরাির্ জব র্ ব্যয়্ প্রাক্কলন্ ও্ জব ্ প্রাবপ্তর্

বিিত্বয়্ প্রতযয়নপত্র্ চেত্বয়্ পত্র্ চপ্ররণ্ করা্ হত্বল্

চজলা্ প্রশািত্বনর্ পত্বত্রর্  ােত্ব ্ জানাত্বনা্ হয়্

বিবপবপত্বত্ বেবিত্ ৯৮.৭২্ একর্ জব ্ ধানী/্

ফিলী্ হওয়ায়্ ভূব ্  ন্ত্রণালত্বয়র্ বনত্বে িশনা্

অনুযায়ী্জব ্িরাদ্দ্চেয়া্িম্ভি্নয়।্ 

 

১৩-০২-২০২১্ তাবরত্বখ্ বিবিক্ চেয়ারম্যান্

 ত্বহােয়্ নতুন্ জব ্ পবরেশ িন্ কত্বরত্বেন।্ চজলা্

প্রশািন্চিত্বক্নতুন্জব ্িরাত্বদ্দর্িিবতর্জন্য্

২৫-০২-২০২১্ তাবরত্বখ্ চজলা্ প্রশািক্ িরাির্

পত্র্চপ্ররণ্করা্হত্বয়ত্বে।্্্্ 

 

৩.১৬ : তিপ উন্নয়ন 

 

সূত্র: বনি িােনী ইশত্বতহার 

২০১৮ তিপ  ন্ত্রণালত্বয়র 

ক িপবরকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৬০) 

 

বিবিক 

বশল্পপাকি প্রকল্প, 

গাজীপুর 

চজলা প্রশািক, 

গাজীপুত্বরর িাত্বি 

িাি িক্ষ্বণক চযাগাত্বযাগ 

রাখত্বত হত্বি। 

গাজীপুর চজলার িের উপত্বজলায় ১০ একর জব  

চেত্বয় চজলা প্রশািক, গাজীপুর িরাির পত্র চপ্ররণ 

করা হয়। 
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মকৌিলগি উমদ্দশ্য কার্ যক্র সমূহ ২০২০-২০২১ অর্ যিছমি 

গৃহীি ক যসূতচসমূহ 

২০২০-২০২১ অর্ যিছমি িাস্তিায়ি অগ্রগতি 

(১) (২) (৩) (৪) 

৩.১৬ : তিপ উন্নয়ন 

 

সূত্র: বনি িােনী ইশত্বতহার 

২০১৮ তিপ  ন্ত্রণালত্বয়র 

ক িপবরকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৬০) 

 

বিবিক 

অত্বোত্ব ািাইল 

বশল্পনগরী 

প্রকল্প, েট্টগ্র্া  

বিবিক অত্বোত্ব ািাইল 

বশল্পনগরী প্রকল্প, 

েট্রগ্র্া  শীি িক প্রকত্বল্পর 

বিবপবপ প্রণয়ন্ কত্বর্

বশল্প্  ন্ত্রণালত্বয়্

পাঠাত্বনার্ব্যিিা্করত্বত 

হত্বি। 
 

“বিবিক চলোর এন্ড লাইে ইবজজয়াবরাং 

বশল্পপাকি, ব রিরাই, েট্টগ্র্া ” শীি িক প্রস্তাবিত 

প্রকল্প িাপত্বনর বনব ত্ত চিজা হত্বত ৩২২.৭০ 

একর জব ত্বত ১৭২৮০.০০ লক্ষ্ োকা প্রাক্কবলত 

ব্যত্বয় জুলাই ২০২০ চিত্বক জুন ২০২৩ চ য়াত্বে 

বিবপবপ প্রণয়ন কত্বর গত ০৮-০১-২০২০ তাবরত্বখ 

বশল্প  ন্ত্রণালত্বয় চপ্ররণ করা হত্বয়ত্বে।  

 

পরিতীত্বত ২৩-০৩-২০২১ তাবরত্বখ বিবিক 

চেয়ারম্যান  ত্বহােত্বয়র িাত্বি চিজার বনি িাহী 

পবরোলত্বকর ওভার চফান কত্বিাপকিনকাত্বল 

চিজার বনি িাহী পবরোলক জানান চিজা চিত্বক 

বিবিকত্বক জব  িরাদ্দ প্রোন করা িম্ভি নয়। 

চিজা’র অনাপবত্ত পত্র পাওয়া চগত্বে। দ্রুত িান 

বনি িােন, চজলা প্রশািত্বকর িিবতপত্র 

িাংগ্র্হকরত, ড্রইাং-বিজাইন এিাং পূতিকাত্বজর 

প্রাক্কলনিহ বিবপবপ পুনগ িঠন করা হত্বি। 

 
৩.১৬ : তিপ উন্নয়ন 

 

সূত্র: বনি িােনী ইশত্বতহার 

২০১৮ তিপ  ন্ত্রণালত্বয়র 

ক িপবরকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৬০) 

তিতসক তিপগিী 

ত িাইদহ-২ 

প্রকপ 

দ্রুি তিতপতপ প্রণয়ি 

কমি  ন্ত্রণালময় পাঠামি 

হমি। 

জব র চ ৌজা চরে ও বশল্প নগরী িাপত্বনর 

িম্ভাব্যতা যাোই প্রবতত্বিেন পাওয়া চগত্বে। 

বেনাইেহ্ পল্লী্ বিদুযৎ্ হত্বত্ বিদুযৎ্ এর্ িিবত্

পত্র্ পাওয়া্ চগত্বে।্ গ্যাত্বির্ ব্যয়্ প্রাক্কলন্ ও্

িিবতপত্বত্রর্ জন্য্ সুন্দরিন্ গ্যাি্ চকা.্ বল.্

িরাির্ পত্র্ চপ্ররণ্ করা্ হত্বয়ত্বে।্ ব্যয়্ প্রাক্কলন্

পাওয়া্ যায়বন। েইং, তিজাইি ও ব্যয় প্রাক্কলি 

পাওয়া সামপমক্ষ তিতপতপ প্রণয়ি কিা হমি। 

৩.১৬ : তিপ উন্নয়ন 

 

সূত্র: বনি িােনী ইশত্বতহার 

২০১৮ তিপ  ন্ত্রণালত্বয়র 

ক িপবরকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৬০) 

তিতসক তিপগিী 

প্রকপ, িড়াইল 

বিবপবপ প্রণয়ি কত্বর 

 ন্ত্রণালত্বয় চপ্ররণ করত্বত 

হত্বি। 

 

 

১৩-১০-২০২০্ তাবরত্বখ্ বিবপবপ্ বশল্প্  ন্ত্রণালত্বয়্

চপ্ররণ্করা্হত্বয়ত্বে। 

৩.১৬ : তিপ উন্নয়ন 

 

সূত্র: বনি িােনী ইশত্বতহার 

২০১৮ তিপ  ন্ত্রণালত্বয়র 

ক িপবরকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৬০) 

 

বিবিক ো ড়া 

বশল্পনগরী (২য় 

চফজ), ঢাকা 

 

বশল্প  ন্ত্রণালত্বয়র িাত্বি 

চযাগাত্বযাগ কত্বর 

বিবপবপ পবরকল্পনা 

কব শত্বন চপ্ররত্বণর 

ব্যিিা করত্বত হত্বি।  

 

বিবিক চলোর ইন্ডাবিয়াল পাকি, ঢাকা 

বশত্বরানাত্ব  জানুয়াবর ২০২১ চিত্বক জুন ২০২৫ 

চ য়াত্বে ৩৫১৮২৫.০০ লক্ষ্ োকা প্রাক্কবলত ব্যত্বয় 

বিবপবপ প্রণয়ন কত্বর গত ১০-০২-২০২১ তাবরত্বখ 

বশল্প  ন্ত্রণালয় হত্বত পবরকল্পনা কব শত্বন  চপ্ররণ 

করা হত্বয়ত্বে। পবরকল্পনা কব শত্বন ০৭-০৪-২০২১ 

তাবরত্বখ বপইবি িভা অনুবষ্ঠত হত্বয়ত্বে। িভার 

বিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিবপবপ পুনগ িঠন করা হত্বি। 
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মকৌিলগি উমদ্দশ্য কার্ যক্র সমূহ ২০২০-২০২১ অর্ যিছমি গৃহীি 

ক যসূতচসমূহ 

২০২০-২০২১ অর্ যিছমি িাস্তিায়ি 

অগ্রগতি 

(১) (২) (৩) (৪) 

৩.১৬ : তিপ উন্নয়ন 

 

সূত্র: বনি িােনী ইশত্বতহার 

২০১৮ তিপ  ন্ত্রণালত্বয়র 

ক িপবরকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৬০) 

 

সি যজতিি 

আময়াতিিযুি 

লিণ ভিতি 

কার্ যক্রম ি 

 াধ্যম  আময়াতিি 

ঘাটতি পূরণ (৪র্ য 

পর্ যায়) 

 

দ্রুত বিবপবপ  পুন:গঠন কত্বর 

বশল্প  ন্ত্রণালত্বয় চপ্ররণ করত্বত 

হত্বি। 

বশল্প  ন্ত্রণালত্বয়র  ােত্ব  গত ০২-০১-

২০২০ তাবরত্বখ বিবপবপ পবরকল্পনা 

কব শত্বন চপ্ররণ করা হত্বল বিবপবপর 

ওপর গত ০৪-০৩-২০২০ তাবরত্বখ 

বপইবি িভা অনুবষ্ঠত হয়। তপইতস সভাি 

তসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী গি ২৮-০১-২০২১ 

িাতিমখ তিতপতপ পুিগ যঠি কমি 

পতিকপিা কত িমি মপ্রিণ কিা 

হময়মছ। 

৩.১৬ : তিপ উন্নয়ন 

 

সূত্র: বনি িােনী ইশত্বতহার 

২০১৮ তিপ  ন্ত্রণালত্বয়র 

ক িপবরকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৫৯) 

বিবনত্বয়াগ 

তফবিল প্রণয়ন 

বিবিত্বকর ৩টি আঞ্চবলক 

কায িালত্বয়র বিবনত্বয়াগ তফবিল 

প্রণয়ত্বনর বিিত্বয় ক িশালা 

আত্বয়াজন করত্বত হত্বি। 

বিবনত্বয়াগ্ তফবিল্ প্রণয়ন্ িাংিান্ত্

বিিত্বয়্ বিবিত্বকর্ ্ ৩টি্ আঞ্চবলক্

কায িালত্বয়্ক িশালা্আত্বয়াজত্বনর্লত্বক্ষ্য্

িাত্বজে্প্রস্তাি্চপ্ররণ্করা্হত্বয়ত্বে।্ 

 

৩.১৬্:্তিপ্উন্নয়ন 

 

সূত্র:্বনি িােনী্ইশত্বতহার্

২০১৮্তিপ্ ন্ত্রণালত্বয়র্

ক িপবরকল্পনা,্(পৃষ্ঠা- ৫৮) 

উন্নি প্রযুতি 

প্রময়ামগ লিণ 

উৎপাদি বৃতদ্ধ 

 

 

উন্নত প্রযুবক্ত প্রত্বয়াত্বগ লিণ 

উৎপােন বৃবদ্ধর লত্বক্ষ্য 

িম্প্রিারণ বিভাগ কায িি  

গ্র্হণ করত্বি এিাং প্রবত াত্বি 

এ আইএি বিভাত্বগ অগ্র্গবত 

প্রবতত্বিেন প্রোন করত্বত হত্বি। 

উন্নত প্রযুবক্ত প্রত্বয়াত্বগর  ােত্ব  লিণ 

উৎপােন বৃবদ্ধর লত্বক্ষ্য কক্সিাজার 

চজলার চেৌফলেন্ডী এলাকায় বিবিত্বকর 

১০ একর জব ত্বত উন্নত ও আধুবনক 

পদ্ধবতত্বত লিণ োত্বির প্রযুবক্ত পাইলটিাং 

কায িি  চশি হত্বয়ত্বে। ২০১৮-২০১৯ 

লিণ চ ৌসুত্ব  ৮৬্ চ .েন, ২০১৯-

২০২০ লিণ চ ৌসুত্ব  ১১৪ চ .েন, এিাং 

২০২০-২০২১ লিণ চ ৌসুত্ব  ১৭০ 

চ .েন লিণ উৎপােন হত্বয়ত্বে। ৩ িের 

পাইলটিাং প্রযুবক্তর িাস্তিায়ন িম্পন্ন 

হত্বয়ত্বে। 

৩.২৩ : জলিায়ু পবরিতিন ও 

পবরত্বিশ সুরক্ষ্া 

 

সূত্র: বনি িােনী ইশত্বতহার 

২০১৮ তিপ  ন্ত্রণালত্বয়র 

ক িপবরকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৮০) 

 

পতিমিি সুিক্ষ্া িাস্তিায়ন্ অগ্র্গবত্ জানাত্বনার্

জন্য্৪্আঞ্চবলক্পবরোলকত্বক্

পুনরায়্পত্র্বেত্বত্হত্বি। 

বিবিক্বশল্পনগরীিমূত্বহ্িাবপত্লাল্ও্

ক লা্ বশল্প্ কারখানািমূত্বহ্ ইটিবপ্

িাপন্ িােতামূলক।্ বিবিত্বকর্

বশল্পনগরীিমূত্বহ্ িাবপত্ বশল্প্

প্রবতষ্ঠানগুত্বলার্  ত্বে্ তরল্ িজিয্

বনগ ি ণকারী্ বশল্প্ ইউবনে্ ১৮৫টি।্ এর্

 ত্বে্ এ্ পয িন্ত্ ১২৮টি্ ্ বশল্প্ ইউবনত্বে্

ইটিবপ্ িাবপত্ হত্বয়ত্বে।্ িাবপত্

ইটিবপগুত্বলার্  ত্বে্ ১২১টি্ োলু্ও্ ৭টি্

িি্ রত্বয়ত্বে।্ অিবশষ্ট্ ৫১টি্ ইটিবপ্

িাপত্বনর্ বিিত্বয়্ দ্রুত্ পেত্বক্ষ্প্ বনত্বত্

িাংবিষ্ট্ আঞ্চবলক্ কায িালয়্ হত্বত্

তাগাো্চেয়া্হত্বে।্ 
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Øv`k Aa¨vq 

 

জািীয় শুদ্ধাচাি চকৌিল 

শুদ্ধাচাি চচ যা ও দূিীতি প্রতিমিামধি  াধ্যম  িাি ও স ামজ সুিাসি প্রতিষ্ঠা কিাি লমক্ষয সিকাি ২০১২ সাচল জািীয় 

শুদ্ধাচাি মকŠিল  প্রণয়ি কমিমছ। এই জািীয় শুদ্ধাচাি মকŠিল প্রতিষ্ঠা কিাি লমক্ষয ২০১৬ সামলি জুলাই  াস হমি 

শুদ্ধাচাি ক যপতিকল্পিা ও িাস্তিায়ি আগ্রগতি পতিিীক্ষণ কাঠাম া প্রণয়মিি  াধ্যম  কার্ যক্র  শুরু কিা হয়।  

 

তিতসমক ২০১৬-২০১৭ অর্ যিছি হমি জািীয় শুদ্ধাচাি মকৌিল কার্ যক্র  চালু কিা হয়। পিিিীমি ২০১৮-২০১৯ 

অর্ যিছমি জািীয় শুদ্ধাচাি মকŠিল ক যপতিকল্পিায় প্রর্ িামিি  মিা সম্পাতদি কামজি তিপিীমি িম্বি প্রদাি ও 

মূল্যায়ি কার্ যক্র  শুরু কিা হয় ।  

 

বিবিক শুদ্ধাোর পুরস্কার-২০২১ প্রাপ্ত ১২্ জন হত্বলন চ াহািে রাত্বশদুর রহ ান, উপ- হাব্যিিাপক (পবরকল্পনা); 

বেলরুিা  েীবপ্ত, উপ-ব্যিিাপক, চজলা কায িালয়, নাত্বোর; তানব রা খন্দকার, উপ-ব্যিিাপক (প্রকল্প িাস্তিায়ন 

বিভাগ); চ াোঃ চগালা  হাবফজ, উপ হাব্যিিাপক (ভাোঃ), চজলা কায িালয়, ফবরেপুর; চ াোঃ জাবলি  াহমুে, 

উপ হাব্যিিাপক (ভাোঃ), চজলা কায িালয়, িবরশাল; মুহািে বরেওয়ানুর রবশে, িহকারী বনয়ন্ত্রণ (ভাোঃ), লিণ বশত্বল্পর 

উন্নয়ন কায িালয়, কক্সিাজার; ওয়াত্বলো খাতুন, উপব্যিিাপক (ভাোঃ), আঞ্চবলক কায িালয়, রাজশাহী; চতায়াবরকুন্নাহার, 

বহিািরক্ষ্ণ ক িকতিা, চজলা কায িালয়,  য় নবিাংহ; চ াোঃ হাবল  উল্লাহ, বশল্পনগরী ক িকতিা, বনজকুঞ্জরা, চফনী; চ াোঃ 

কা াল পারত্বভজ, বশল্পনগরী ক িকতিা, বিবিক বশল্পনগরী, পািনা; দিয়ে শা সুল আল  তাবব্রজ, বহিাি িহকারী, 

বিবপএফ, শাখা, বিবিক, ঢাকা্ এিাং ও াোঃ িত্বরায়ার চহািত্বন মৃধা, বনরাপত্তা প্রহরী, আবঞ্চবলক কায িালয়, খুলনা। 

২০২০-২০২১ অর্ যিছমিি জািীয় শুদ্ধাচাি িাস্তিায়ি অগ্রগতি পতিতিষ্-খ মি মদখামিা হত্বয়ত্বে। 
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Î‡qv`k Aa¨vq 
 

wewea Kvh©µg I D‡jøL‡hvM¨ AR©bmg~n 
 

১৩.১  উদ্ভািিী কার্ যক্র   

ক্র. ক যপতিকপিা  গৃহীি পদমক্ষপ 

ক. ই-তজতপ কার্ যক্র  তিতসমক ২০১৭-২০১৮ অর্ যিছি হমি ই-তজতপ কার্ যক্র  শুরু কিা হময়মছ। ই-তজতপ'ি 

 াধ্যম  শুরু মর্মক জুি ২০২১ পর্ যন্ত ম াট ৩৮৭টি কামজি মটন্ডাি প্রতক্রয়া সম্পন্ন কিা 

হময়মছ।  

খ.  ই-ফাইতলং তিতসমক ২০১৭-২০১৮ অর্ যিছি হমি ই-ফাইতলং কার্ যক্র  আংতিক ভামি শুরু কিা হময়মছ। 

শুরু হমি জুি ২০২১ পর্ যন্ত ৭৫১০টি তিেয় তিষ্পন্ন কিা হময়মছ।  

গ. ই-মিতজমািি তিতসমকি তিতভন্ন কার্ যক্র  ই-মিতজচিিমিি আওিায় আিাি কার্ যক্র  গ্রহণ কিা হময়মছ। 

বিবিক One Stop Service এর  ােত্ব  জুন ২০২১ পয িন্ত ৫৯টি বশল্প প্রবতষ্ঠাত্বনর ই-

চরবজত্বিশন িম্পন্ন হত্বয়ত্বে।  

ঘ.  ধুি  াি তিয়ন্ত্রণ avgivB wewmK wkíbMix‡Z gay †kvabvMvi cø¨v›U ¯’vcb Kiv n‡q‡Q| D³ cø¨v›U 

†_‡K †`‡ki cÖZ¨šÍ AÂ‡ji Pvlxiv wbqwgZfv‡e gay †kvab (widvBb) K‡i 

evRviRvZ Kvh©µg cwiPvjbv Ki‡Q| D³ gay †kvabvMvi †K‡› ª̀ GKwU Ôgay 

M‡elYvMviÕ ¯’vc‡bi Kvh©µg Pj‡Q| 

ঙ. ISO অজযমি 

কার্ যক্র  গ্রহণ 

তিতসক ISO অজযমিি লমক্ষয কার্ যক্র  শুরু কমিমছ।   

চ. উচ্চিি তিমপ্লা া 

মকাস য প্রিিযি 

তিতসক মেতিং ইিতিটিউট-এি  াধ্যম  কাতিগতি তিেময়ি উপি উচ্চিি তিমপ্লা া মকাস য 

প্রিিযমিি কার্ যক্র  গ্রহণ কিা হময়মছ।  

ছ. উমযািা উন্নয়ি 

প্রতিক্ষণ মকামস যি 

মকৌিলগি পতিিিযি 

তিতসমকি চল াি ৫ তদি ম য়াদী উমযািা উন্নয়ি প্রতিক্ষণ মকামস যি কাতিকুযলা  

মকৌিলগি পতিিিযমিি  াধ্যম  যুমগাপমর্াগী কিাি লমক্ষয কার্ যক্র  গ্রহণ কিা হময়মছ।  
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১৩.২ বিবিত্বকর ইত্বনাত্বভশন ও সুশািন বিিয়ক কায িি  

  াোবর, ক্ষুদ্র ও কুটির বশত্বল্পর জন্য অনলাইন বভবত্তক চিোত্বিইজ কায িি  (বজআইএি) োলু ; 

 ই-চরবজত্বিশন কায িি  োলু ;  

 ই-ফাইবলাং কায িি  োলু ;  

 চিিা পদ্ধবত িহজীকরণ কায িি  (ই-িাবভ িি) ; 

 বিবজোল িাবভ িি িাস্তিায়ন চরািম্যাপ ২০২১ ; 

 ওত্বপন গভন িত্ব ন্ট িাো (ওবজবি) ওত্বয়িিাইত্বে প্রোন – েল ান ;  

 তথ্য অবধকার আইন ২০০৯ এর িাংবিষ্ট ধারািত্বল তথ্য িরিরাহ কায িি  –েল ান ;  

 অবভত্বযাগ প্রবতকার ব্যিিাপনা িাংিান্ত কায িি  – েল ান ;  

 ওয়ান স্টপ িাবভ িি োলু ও  

 ই-  াত্বকিটিাং ও পণ্য বিিত্বে এযান্ড চিলি চিন্টার িাপন। 

 

১৩.৩   প্রতিমিদিাধীি অর্ যিছমি বিবিত্বকর উমেখমর্াগ্য অজযিসমূহ  

 ২০২০-২০২১্ অি িিেত্বর্ ৭টি্ প্রকল্প্ িাস্তিাবয়ত্ হত্বয়ত্বে।্ এগুত্বলা্ হত্বলা- ঢাকা ো ড়া বশল্পনগরী, অযাকটিভ 

ফা িাবিউটিকযাল ইনত্বগ্র্বিত্বয়ন্টি (এবপআই) বশল্প পাকি, মুবিগঞ্জ; িরগুনা বিবিক বশল্পনগরী, চুয়ািাঙ্গা বিবিক বশল্পনগরী, 

চতজগাঁও-এ বিবিত্বকর িহুতল বিবশষ্ট ভিন বন িাণ,  াোরীপুর বিবিক বশল্পনগরী িম্প্রিারণ্ এিাং জা ালপুর বিবিক 

বশল্পনগরী িম্প্রিারণ ; 

 ব্যিিাপনা ও েক্ষ্তা উন্নয়ন বিিত্বয় ১৬,৫৫৩ জন উত্বযাক্তাত্বক প্রবশক্ষ্ণ প্রোন ; 

 বিবিক কর্তিক ৪১টি চ লার আত্বয়াজন এিাং ৬৪টি চ লায় অাংশগ্র্হণ করা হত্বয়ত্বে; 

 বিবিত্বকর িহায়তায় ১৩৬টি বৃহৎ বশল্প, ৫০টি  াোবর বশল্প, ২২১৩টি ক্ষুদ্র বশল্প ও ৪৭৯০টি কুটির বশল্প িাপন এিাং 

৫৬,১৩০ জত্বনর ক িিাংিাত্বনর সৃবষ্ট ; 

  াোবর, ক্ষুদ্র ও কুটির্বশত্বল্পর ৭,৩৬০্জন্উত্বযাক্তাত্বক্বিবিত্বকর্বনিিন্প্রোন্; 

 বিবিত্বকর্বিবভন্ন্বশল্পনগরীত্বত্২৩৪টি্েে্িরাদ্দ্চেয়া্হত্বয়ত্বে্; 

 বিবিক কর্তিক িরািবর বিবিত্বকর বনজস্ব তহবিল (বিবনত) ঋণ ক িসূবের  ােত্ব  ১১১৯ জনত্বক ১৫৬৩.৫১ লক্ষ্ োকা ঋণ 

বিতরণ করা হত্বয়ত্বে ; 

 চিিরকাবর খাত্বত ৪৬২০.২১ চ বট্রক েন  ধু এিাং ১৬.৫১ লক্ি চ বট্রক েন লিণ উৎপােন হত্বয়ত্বে ; 

 িািকন্ট্রাবটাং িাংত্বযাগ িাপত্বনর  ােত্ব  ৪.৩১ চকাটি োকার পণ্য িরিরাত্বহর আত্বেশ পাওয়া চগত্বে ; 

 বিবিত্বক ২৬ জন ক িকতিা বনত্বয়াগ ও ৪৯ জন ক িকতিাত্বক পত্বোন্নবত প্রোন করা হত্বয়ত্বে ;  

 তিমপামযািামদি উৎপাতদি পণ্য িাজািজািকিমণি জন্য ঐকয ফাউমন্ডিি এিং তিতসমকি  মধ্য একটি চুতি স্বাক্ষতিি 

হময়মছ। এি ফমল উমযািািা ঐকয ফাউমন্ডিমিি অিলাইি  ামকযটিং প্লাটফ য www.oikko.com.bd এি  াধ্যম  

িামদি উৎপাতদি পণ্য িাজািজাি কিমি পািমিি ;  
 

 বিবিক-এর ওয়ান স্টপ িাবভ িি্ চপাে িাল্ ১৩ জুন, ২০২১্তাবরত্বখ্উত্ববাধন করা্হত্বয়ত্বে।্ চেশব্যাপী বিবিত্বকর আওতায় 

One Stop Service Portal এর  ােত্ব  বশল্প বনিিন কায িি  শুরু করা হত্বয়ত্বে্; 

 

 িাাংলাত্বেত্বশর ঐবতহযিাহী পণ্য রাংপুত্বরর ‘শতরবঞ্জ’্চক চভৌগবলক বনত্বে িশক পণ্য বহত্বিত্বি বনিিন প্রোন করা হত্বয়ত্বে। এত্বত 

এ িকল পত্বণ্য িাাংলাত্বেত্বশর  াবলকানাস্বে আইনগতভাত্বি প্রবতবষ্ঠত হত্বয়ত্বে। বিত্বে ভবিষ্যত্বত শতরবঞ্জর একত্বেটিয়া 

িাজার দতবর হত্বি। 
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PZz`©k Aa¨vq 
 

wewm‡Ki fwel¨r Kg©cwiKíbv, gnvcwiKíbv I P¨v‡jÄmg~n  

 

 

     ১৪.১. তিতসমকি ক যপতিকপিা  

  তিপিগিীি অিিাদ্দকৃি প্লট ১০০% িিাদ্দকিণ ; 

  রুগ্ন/িন্ধ তিপ ইউতিট চালুকিমণ কার্ যক্র  গ্রহণ ;  

   া লাসমূমহি দ্রুি তিষ্পতত্তকিমণ কার্ যক্র  মজািদািকিণ ;  

  তসইটিতপ সুতিধাসহ িতুি চা ড়া তিপিগিী স্থাপি ;  

  পতিমিিিান্ধি িতুি তিপপাকয/তিপিগিী স্থাপি ও দ্রুি প্রকপ িাস্তিায়মি কার্ যক্র  গ্রহণ ও  

  Leather Working Group (LWG) সাটি যতফমকমটি মর্াগ্যিা অজযমি পতিকপিা গ্রহণ।  

 

    ১৪.২  িঙ্গিন্ধুি জন্ম িিিাতে যকী ও মুতজি িে য উের্াপমি তিতসমকি ক যপতিকপিা 

 মুবক্তযুদ্ধ বিিয়ক প্রায় ১ লক্ষ্ োকার িই িয় কত্বর তিতসক লাইমেিীমি িঙ্গিন্ধু কণ যাি স্থাপি কিা হময়মছ ; 

 চেশব্যাপী বিবিত্বকর খাবল জায়গায় বৃক্ষ্ত্বরাপত্বণর উত্বযাগ গ্র্হণ করা হত্বয়ত্বে ; 

 পবরেন্ন গ্র্া  পবরেন্ন শহর ক িকাত্বের আওতায় পবরেন্ন বিবিক বিবন িাণ করা হত্বে ; 

 মুবজি িি িত্বক িা ত্বন চরত্বখ বিবিত্বকর প্রকাবশত িকল িাত্বয়রী, কযাত্বলোরিহ চস্টশনারীত্বত িঙ্গিন্ধুর 

জন্মশতিাবি িকীর চলাত্বগা ব্যিহার বনবিত করা হত্বয়ত্বে ; 

 জাতিি তপিা িঙ্গিন্ধু মিখ মুতজবুি িহ াি এি জন্মিি িাতে যকী-২০২০ উদর্াপি উপলমক্ষয ঢাকায় একটি জািীয় 

ম লাি আময়াজি; 

 ৮টি তিভাগীয় িহমি িাতসি, মচম্বাি, স্থািীয় প্রিাসমিি স িময় “তিতসক তিপ ম লাি”্আময়াজি; 

 ৫৬টি মজলা িহমি িাতসি, মচম্বাি, স্থািীয় প্রিাসমিি স িময় “তিতসক তিপ ম লাি”্আময়াজি। 

 ঢাকাি মসািািগাঁও মহামটমল “তিপায়মি িাংলামদি; িঙ্গিন্ধুি ভািিা”্িীে যক জািীয় মসত িামিি আময়াজি; 

 মিজগাঁও তিতসক িতুি ভিমি িঙ্গিন্ধুি মূযিাল/ভাস্কর্ য স্থাপি ও  

 তিতসমকি প্রতিটি প্রতিক্ষণ মকামস য “তিপায়মি িাংলামদি; িঙ্গিন্ধুি ভািিা”্তিেয়টি অন্তভু যিকিণ। 

 

      ১৪.৩ তিতসমকি  হাপতিকপিা 

ক) পবরত্বিশিািি বশল্প পাকি িাপত্বন বিবিত্বকর  হাপবরকল্পনা 

খ) তিমপি উন্নয়ি ও সম্প্রসািণ ;  

গ) পণ্য তিপণি সহায়িামূলক কার্ যক্র  ; 

ঘ)  ািিসম্পদ উন্নয়ি (উমযািা) ; 

ঙ)  ািিসম্পদ উন্নয়ি (অভযন্তিীণ) ; 

চ) প্রাতিষ্ঠাতিক কাঠাম া উন্নয়ি  

ছ) িীতি ালা, আইি, তিতধ ও প্রতিতধ ; 

জ) চা ড়া তিপ উন্নয়ি ও সম্প্রসািণ ও 

 ) লিণ তিপ উন্নয়ি ও সম্প্রসািণ ।  
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১৪.৩.১ পবরত্বিশিািি বশল্প পাকি িাপত্বন বিবিত্বকর  হাপবরকল্পনা 

 ২০২৫ িাত্বলর  ত্বে ৫ হাজার একর জব ত্বত ১০টি পবরত্বিশিািি বশল্পপাকি িাপত্বনর  ােত্ব  প্রায় ২৫ লক্ষ্ চলাত্বকর 

ক িিাংিান সৃবষ্ট -  স্বল্প চ য়ােী; 

 

 ২০৩০ িাত্বলর  ত্বে ২০ হাজার একর জব ত্বত ৫০টি পবরত্বিশিািি বশল্পপাকি িাপত্বনর  ােত্ব  প্রায় ১ চকাটি চলাত্বকর 

ক িিাংিান সৃবষ্ট -  েত্ব য়ােী ও 

 

 ২০৪১ িাত্বলর  ত্বে ৪০ হাজার একর জব ত্বত ১০০টি পবরত্বিশিািি বশল্পপাকি িাপত্বনর  ােত্ব  প্রায় ২ চকাটি চলাত্বকর 

ক িিাংিান সৃবষ্ট - েী িত্ব য়ােী। 

 

১৪.৩.২ তিমপি উন্নয়ি ও সম্প্রসািণ 

 ক্ষুদ্র, কুটিি ও  া াতি তিমপি িাধ্যিামূলক তিিন্ধি - স্বপ ম য়াদী;  

 সাি-মসটি িাতি এিং মজলা তিপ সম্ভাব্যিা স ীক্ষা পতিচালিা মজািদাি - স্বপম য়াদী; 

 সম্ভািিা য় এলাকায় চাতহদা  াতফক তিপ িগিী স্থাপি - দীঘ য ম য়াদী;  

 িািী উমযািা ও  তহলামদি তিপ স্থাপমি উৎসাতহি কিা - দীঘ য ম য়াদী;  

 উপমজলা পর্ যাময় তিতসমকি কার্ যক্র  সম্প্রসািণ - দীঘ য ম য়াদী;  

 হস্ত ও কারুতিপ িীতি ালা ২০১৫ িাস্তিায়মিি লমক্ষয কার্ যক্র  গ্রহণ - স্বপ ম য়াদী; 

 তিপিগিীি অিকাঠাম া উন্নয়ি - স্বপ ম য়াদী ও 

 তিপিগিীি উন্নয়মি  াতলক সত তিমক অন্তভু যিকিণ - স্বপ ম য়াদী। 

 

১৪.৩.২ পণ্য তিপণি সহায়িামূলক কার্ যক্র  

 মক্রিা তিমক্রিা সতিলি/ক যিালা/মসত িাি আময়াজি - স্বপ ম য়াদী; 

 পণ্য প্রদি যি ও তিপণমি আউটমলট স্থাপি -  ধ্য ম য়াদী; 

 তিপণি স ীক্ষা এিং সম্ভাব্যিা র্াচাই কার্ যক্র  মজািদাি - স্বপ ম য়াদী; 

 তিজাইি সংিক্ষণ, জা দাতি োতন্ডং - স্বপ ম য়াদী; 

 অিলাইি তভতত্তক পণ্য তিপণমি প্রতিক্ষণ - স্বপ ম য়াদী; 

 মদমিি সি মজলায় ম লাি আময়াজি - স্বপ ম য়াদী;  

 আন্তজযাতিক ম লাি আময়াজি -  ধ্য ম য়াদী; 

 তিতদ যষ্ পণ্যতভতত্তক ক্লািাি উন্নয়ি - দীঘ য ম য়াদী ও  

 তিপপণ্য িাজািজািকিমণ ক যসূতচ প্রণয়ি -  ধ্য ম য়াদী। 

 

১৪.৩.৩  ািিসম্পদ উন্নয়ি (উমযািা) 

 উমযািা ও দক্ষিা উন্নয়ি প্রতিক্ষণ মকাস য িযান্ডাি যাইমজিি - স্বপ ম য়াদী;  

  তহলা উমযািা উন্নয়ি ক যসূতচ গ্রহণ - স্বপ ম য়াদী;  

 হস্ত ও কারুতিমপি উন্নয়ি প্রতিক্ষণ সম্প্রসািণ - স্বপ ম য়াদী;  

 ৬৪ মজলামি কাতিগতি দক্ষিা উন্নয়ি প্রতিক্ষণ মকন্দ্র স্থাপি - দীঘ য ম য়াদী; 

 প্রতিক্ষণ মকাস যসমূহ ৬  ামস উন্নীিকিণ - স্বপ ম য়াদী ও  

 উমযািা উন্নয়ি তিেময় তিমপ্লা া মকাস য চালু কিা -  ধ্য ম য়াদী;  
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 তিতসক প্রতিক্ষণ ইিতিটিউটমক িতিিালীকিণ ও তিতসক প্রতিক্ষণ ইিতিটিউট এি আঞ্চতলক মকন্দ্র প্রতিষ্ঠাকিণ -  ধ্য 

ম য়াদী;  

 প্রতিক্ষণার্ীমদি অিলাইি মিটা মিইজ প্রণয়ি ও েযাতকং - স্বপ ম য়াদী; 

 অিলাইি প্লযাটফ য/মফইসবুক গ্রুপ প্রতিষ্ঠা - স্বপ ম য়াদী;  

 দক্ষিা অনুর্ায়ী তিতভন্ন তিপ কািখািায় চাকুতিি সংমর্াগ স্থাপি -  ধ্য ম য়াদী ও  

 প্রতিক্ষণার্ীমদি চাতহদা অনুর্ায়ী ঋণ ব্যিস্থাকিণ - স্বপ ম য়াদী । 

 

১৪.৩.৪  ািিসম্পদ উন্নয়ি (অভযন্তিীণ) 

 বুতিয়াতদ ও  ধ্য  পর্ যাময় প্রতিক্ষণ - স্বপ ম য়াদী; 

 তিজাইি ও প্রযুতি তিভামগি জন্য তিমিে প্রতিক্ষণ - স্বপ ম য়াদী; 

 তিেয়তভতত্তক তিমিেজ্ঞ ভিতি -  ধ্য ম য়াদী; 

 প্রতিক্ষকমদি প্রতিক্ষণ  - স্বপ ম য়াদী; 

 সাংগঠতিক কাঠাম া পুিতি যন্যাস  - স্বপ ম য়াদী; 

 পুিতি যন্যাসকৃি সাংগঠতিক কাঠাম াি সামর্ সংগতি মিমখ প্রময়াজিীয় জিিমলি পদ সৃজি -  ধ্য ম য়াদী ও 

 চট্টগ্রা , খুলিা, তসমলট ও িগুড়ায় তিতসক প্রতিক্ষণ ইিতিটিউমটি আঞ্চতলক মকন্দ্র স্থাপি। - দীঘ য ম য়াদী। 

 

১৪.৩.৫ প্রাতিষ্ঠাতিক কাঠাম া উন্নয়ি  

 তিতসমক ২টি িতুি উইং সৃজি কমি ৮টিমি উন্নীিকিণ - স্বপ ম য়াদী; 

 প্রিাসতিক ৪টি িতুি তিভামগ তিতসমকি  আঞ্চতলক কার্ যালয় স্থাপি  - দীঘ য ম য়াদী; 

 সিকাতি/ব্যাংক/আতর্ যক প্রতিষ্ঠামিি ন্যায় তিতসক ক যকিযা-ক যচািীমদিমক আিাসি ঋণ ব্যিস্থাকিণ  - স্বপ ম য়াদী ও 

 তিপ পামকযি আয়িমিি উপি তভতত্ত কমি তিতজএ /এতজএ /তিএ  পদ সৃজি - দীঘ য ম য়াদী। 

 

১৪.৩.৬ িীতি ালা, আইি, তিতধ ও প্রতিতধ   

 তিতসক আইি ১৯৫৭ সংমিাধি; 

 তিতসক আইি, ১৯৫৭ এি অধীমি তিতধ/প্রতিধাি ালা প্রণয়ি;  

 আময়াতিি অভািজতিি মিাগ প্রতিমিাধ আইি, ১৯৮৯ সংমিাধি; 

 প্লট িিাদ্দ িীতি ালা-২০১০ সংমিাধি; 

 তিতসক তিপ িগিীমি িমন্ডি ওয়যাি হাউজ গঠমিি ধািা আইমি অন্তভু যিকিণ ও 

 তিমদিী তিতিময়াগ ও প্রমণাদিা তিতসক আইমি অন্তভু যিকিণ। 

 

১৪.৩.৭ চা ড়া তিপ উন্নয়ি ও সম্প্রসািণ    

 চা ড়া তিপ উন্নয়মি  হাপতিকপিা প্রণয়ি;  

 ঢাকা,  িাজিাহী ও চট্টগ্রাম  চা ড়া ও চা ড়াজাি পণ্য তিপপাকয স্থাপি; 

 িতুি চা ড়া তিপপামকযি জন্য আন্তযজাতিক  ামিি CETP স্থাপি; 

 আন্তযজাতিক  ামিি LEATHER RESEARCH ইিটিটিউট স্থাপি;  

 LWG সিদ অজযি ও 

 শ্রত কমদি আিাসি ও স্বাস্থয সুতিধাসহ চা ড়া তিপিগিী সম্প্রসািণ। 
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১৪.৩.৮ লিণ তিপ উন্নয়ি ও সম্প্রসািণ    

 লিণ চােীমদি িক্ষা কিমি লিণ আ দাতি তিরুৎসাতহিকিণ; 

 লিণ চােীমদি স্বপ সুমদ ঋণ প্রদাি;  

 উন্নি ও আধুতিক প্রযুতি প্রময়ামগি  াধ্যম  লিণ উৎপাদমি সহায়িাকিণ; 

 লিণ চােমর্াগ্য জত ি পতি াণ বৃতদ্ধি লমক্ষয িতুি িতুি এলাকা তচতিিকিণ; 

 ১-২ লক্ষ ম .টি লিণ  জুমদি জন্য িাফাি গুদা  স্থাপি ও 

 প্রকৃি লিণ চােীমদি  াম  লিণ চামেি জত  িিাদ্দকিণ।  

   

       ১৪.৪ তিতসমকি চযামলিসমূহ  

 তিপিগিীি খাতল ও অব্যিহৃি প্লটসমূমহি ১০০% িিাদ্দ প্রদাি ;  

 রুগ্ন/িন্ধ তিপ ইউতিটসমূহ চালুকিণ ;  

  া লাসমূমহি দ্রুি তিষ্পতত্তকিণ ;  

 পতিমিিিান্ধি িতুি তিপিগিী/তিপপাকয স্থাপি ও তিধ যাতিি স ময়ি  মধ্য উন্নয়ি প্রকপ িাস্তিায়ি ;  

 তসইটিতপ পতিচালিাি সক্ষ িা অজযি ও  

 Leather Working Group (LWG) সাটি যতফমকমটি মর্াগ্যিা অজযি। 
 

        ১৪.৫ সুপাতিিসমূহ  

 বিবিত্বকর্যািতীয়্তথ্য-উপাত্ত্(এ আইএি,্এবপএ,্ঋণ,্প্রবশক্ষ্ণ,্প্রকল্প্ও্অন্যান্য্)্আোন-প্রোন্ও্িাংরক্ষ্ত্বণর্জন্য 

চিন্ট্রাল্চিোত্বিজ্িফেওয়যার/িাভ িার্িাপন্করা্; 

 ই-ফাইবলাং/এবপএ্ কায িি ্ িাস্তিায়ত্বনর্ লত্বক্ষ্য্ চযিকল্ বিভাগ/শাখায়্ উক্ত্ কায িি িমূত্বহর্ অজিত্বনর্ হার্ চিশী,্

চিিকল্বিভাগ/শাখাত্বক্িের্চশত্বি্পুরস্কৃত্করা্; 

 ওয়ান্স্টপ্িাবভ িি্প্রবিধান্প্রণয়ন্করা্; 

 ৬৪্চজলায়্‘েক্ষ্তা্উন্নয়ন্প্রবশক্ষ্ণ্চকন্দ্র’্িাপন্করা্; 

  াননীয়্প্রধান ন্ত্রী্চ াবিত্প্রত্বণােনা্প্যাত্বকত্বজর্ঋণ্কায িি ্দ্রুত্িাস্তিায়ন্করা্; 

 শূন্যপত্বে্বনত্বয়াত্বগর্কায িি ্দ্রুত্িাস্তিায়ন্করা্; 

 রুগ্ন/িি্বশল্প্ইউবনে্দ্রুত্োলুর্পেত্বক্ষ্প্চনয়া্ও 

 বিবিক্প্রস্তাবিত্নতুন্অগ িাত্বনাগ্র্া ্দ্রুত্িাস্তিায়ন্করা্।  
 

        ১৪.৬ উপসংহাি 

 

িাংলামদি ক্ষুদ্র ও কুটিি তিপ কিমপামিিি (তিতসক) পতিমিিিান্ধি ও পতিকতপি তিপায়মিি  াধ্যম  ব্যাপকহামি 

ক যসংস্থাি সৃতষ্ কমি মিকািত্ব দূিীকিণ ও মদমিি সা তগ্রক অর্ যনিতিক উন্নয়মি গুরুত্বপূণ য ভূত কা পালি কিমছ। মদমিি 

ঐতিহয ও দতিদ্র  ানুমেি অর্ যনিতিক সুিক্ষায় তিতসক ক্ষুদ্র ও কুটিি তিমপি মুখ্য মপােক প্রতিষ্ঠাি তহমসমি সুিাম ি সামর্ 

কাজ কমি আসমছ। িাংলামদিমক তিমপান্নি মদমি রুপান্তি কিাি লমক্ষয তিতসক িতুি উমযািা সৃতষ্ কিমছ এিং তিপ 

স্থাপমি মিসিকাতি উমযািামদিমক সা তগ্রক সহায়িা কিমি মদিব্যাপী তিপিগিী ও তিপপাকয স্থাপমিি  হাপতিকপিা 

গ্রহণ কমিমছ। তিতসমকি  হাপতিকপিা িাস্তিাতয়ি হমল ৪০ হাজার একর জব ত্বত ১০০টি বশল্পপাকি িাপত্বনর  ােত্ব        

২ চকাটি চলাত্বকর ক িিাংিান সৃবষ্ট হত্বি, জাতীয় আয় িাড়ত্বি এিাং িাাংলাত্বেশত্বক  াননীয় প্রধান ন্ত্রীর পবরকল্পনা অনুযায়ী 

উন্নত চেত্বশর স্তত্বর চপৌোত্বত িহায়তা করত্বি। লিণ উৎপাদি ও আময়াতিি ত তশ্রি মভাজয লিণ সিিিাহ তিতিি কিাি 

জন্য তিতসক লিণ চােীমদিমক প্রতিক্ষণ প্রদাি ও  তিটতিং কিমছ। মকাতভি-১৯  হা ািীমি ক্ষতিগ্রস্থ উমযািামদি 

সহায়িাি জন্য সিকাি মঘাতেি প্রমণাদিা প্যামকজ িাস্তিায়মি তিতসক তিিন্তি কাজ কমি র্ামচ্ছ। 
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পতিতিষ্-ক 

এতপএ-এি  অজযি (জুলাই ২০২০ হমি জুি ২০২১) 

 

দপ্তি/সংস্থাি িা  : িাংলামদি ক্ষুদ্র ও কুটিি তিপ কিমপামিিি (তিতসক)  

মকৌিলগি উমদ্দশ্যসমূহ  
 

মকৌিলগি উমদ্দশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

মকৌিলগি 

উমদ্দশ্যি  াি 

(Weightage 

of 

Strategic 

Objective) 

কার্ যক্র  

(Activities) 

ক যসম্পাদি সূচক 

(Performance 

Indicators) 

গণিা পদ্ধতি 

(Calculation 

method) 

একক 

(Unit) 

ক যসম্পাদি 

সূচমকি  াি 

(Weightage 

of 

Performance 

Indicator) 

প্রকৃত লক্ষয াত্রা/তিণ যায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

ম াট অজযি প্রাপ্ত্

নম্বর 

 ন্তব্য 

অসাধািণ অতি 

উত্ত  

উত্ত  চলতি 

 াি 

চলতি  ামিি 

তিমম্ন ২০১৮-

২০১৯ 

২০১৯-

২০২০ 
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ 

তিতসমকি মকৌিলগি উমদ্দশ্যসমূহ 

[১] পতিমিিিান্ধি 

 া াতি, ক্ষুদ্র ও 

কুটিি তিমপি দ্রুি 

তিকাি ও উন্নয়ি 

এিং  

তিপপ্লমটি িিভাগ 

ব্যিহাি 

তিতিিকিণ 

 

২৫ [১.১] ৪টি 

তিপিগিী স্থাপি 

[১.১.১]  াদািীপুি 

তিতসক তিপিগিী 

স্থাপমি সম্পাতদি  

মভৌি কার্ যক্রম ি হাি 

ক্র পুতিভূি হাি ১ - ৬২ ১০০ ৯০ ৮৫ ৭৫ ৬৫ ৯৯ ০.৯০ িাংত্বশাবধত্ এবপএ‘চত্

[১.১.৩] তিতসক প্লাতিক 

তিপিগিী, মুতিগি স্থাপমি 

সম্পাতদি মভৌি কার্ যক্রম ি 

হাি এিং [১.১.৪] তিতসক 

প্লাতিক তিপিগিী, মুতিগি 

স্থাপমি সম্পাতদি আতর্ যক 

কার্ যক্রম ি হাি সূচকিয় 

িাদ মদয়া হময়মছ।  

 

ফমল এই দ্যটি সূচমকি 

প্রতিটিি িম্বি ০.৫ [১.১.১] 

 াদািীপুি তিতসক তিপিগিী 

স্থাপমি সম্পাতদি মভৌি 

কার্ যক্রম ি হাি এিাং 

[১.১.২]  াদািীপুি তিতসক 

তিপিগিী স্থাপমি সম্পাতদি 

আতর্ যক কার্ যক্রম ি হাি 

সূচকিময় চযাগ করা হত্বয়ত্বে।  

 

বিধায় [১.১.১] ও [১.১.২] 

সূেকবত্বয়র প্রবতটির  ান 

০.৫ এর িত্বল ১ করা 

হত্বয়ত্বে। 

[১.১.২]  াদািীপুি 

তিতসক তিপিগিী 

স্থাপমি সম্পাতদি 

আতর্ যক কার্ যক্রম ি 

হাি 

ক্র পুতিভূি হাি ১ - ৫৮ ১০০ ৯০ ৮৫ ৭৫ ৬৫ ৯৫ ০.৯০ 
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মকৌিলগি উমদ্দশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

মকৌিলগি 

উমদ্দশ্যি  াি 

(Weightage 

of 

Strategic 

Objective) 

কার্ যক্র  

(Activities) 

ক যসম্পাদি সূচক 

(Performance 

Indicators) 

গণিা পদ্ধতি 

(Calculation 

method) 

একক 

(Unit) 

ক যসম্পাদি 

সূচমকি  াি 

(Weightage 

of 

Performance 

Indicator) 

প্রকৃত লক্ষয াত্রা/তিণ যায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

ম াট অজযি প্রাপ্ত্নম্বর  ন্তব্য 

২০১৮-

২০১৯ 

২০১৯-

২০২০ অসাধািণ অতি 

উত্ত  

উত্ত  চলতি 

 াি 

চলতি 

 ামিি 

তিমম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ 

তিতসমকি মকৌিলগি উমদ্দশ্যসমূহ 

   [১.১.৭] তিতসক 

ভিদ্যযতিক পণ্য 

উৎপাদি ও হালকা 

প্রমকৌিল তিপিগিী, 

গজাতিয়া, মুতিগি 

স্থাপমি সম্পাতদি 

মভৌি কার্ যক্রম ি হাি 

ক্র পুতিভূি হাি ০.৫ - ৭৯ ১০০ ৯৭ ৯৫ ৯৩ ৯০ ৮৭ ০.২৯ 

২০২০-২০২১্

অি িিেত্বর্(বজওবি)্

আরএবিবপ্িরাদ্দ্

বেল্২০০০.০০্

লক্ষ্্োকা,্যার্

 ত্বে্কত্বরানা্

পবরবিবতর্কারত্বণ্

৫০০.০০্লক্ষ্্োকা্

িাংরবক্ষ্ত্বেল। 

[১.১.৮] তিতসক 

ভিদ্যযতিক পণ্য 

উৎপাদি ও হালকা 

প্রমকৌিল তিপিগিী, 

গজাতিয়া, মুতিগি 

স্থাপমি সম্পাতদি 

আতর্ যক কার্ যক্রম ি 

হাি 

ক্র পুতিভূি হাি ০.৫ - ৭৯ ১০০ ৯৭ ৯৫ ৯৩ ৯০ ৮৫ ০.২৮ 

[১.২] ২টি তিপ 

পাকয স্থাপি 

[১.২.১] তিতসক 

মকত কযাল 

ইন্ডাতায়াল পাকয , 

মুতিগি স্থাপমি 

সম্পাতদি মভৌি 

কার্ যক্রম ি হাি 

ক্র পুতিভূি হাি ০.৫ - ৩২ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৩৫ ০.৩৫  

[১.২.২] তিতসক 

মকত কযাল 

ইন্ডাতায়াল পাকয , 

মুতিগি স্থাপমি 

সম্পাতদি আতর্ যক 

কার্ যক্রম ি হাি 

ক্র পুতিভূি হাি ০.৫ - ১১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৩ ০.০  
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মকৌিলগি উমদ্দশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

মকৌিলগি 

উমদ্দশ্যি  াি 

(Weightage 

of Strategic 

Objective) 

কার্ যক্র  

(Activitie

s) 

ক যসম্পাদি সূচক 

(Performance 

Indicators) 

গণিা পদ্ধতি 

(Calculati

on 

method) 

একক 

(Unit) 

ক যসম্পাদি 

সূচমকি  াি 

(Weightag
e of 

Performan

ce 

Indicator) 

প্রকৃত লক্ষয াত্রা/তিণ যায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

ম াট 

অজযি 

প্রাপ্ত্নম্বর  ন্তব্য 

২০১৮-

২০১৯ 

২০১৯-

২০২০ 

অসাধািণ অতি 

উত্ত  

উত্ত  চলতি 

 াি 

চলতি 

 ামিি 

তিমম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ 

তিতসমকি মকৌিলগি উমদ্দশ্যসমূহ 

   [১.২.৩] তসিাজগি 

তিপপাকয  স্থাপমি 

সম্পাতদি মভৌি 

কার্ যক্রম ি হাি 

 

ক্র পুতিভূি হাি ১ - ৪৯ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬৫ ৫৫ ০.৫০ িাংত্বশাবধত্ এবপএ‘চত্ [১.১.৫] 

তিতসক মুদ্রণ তিপিগিী, 

মুতিগি স্থাপমি সম্পাতদি 

মভৌি কার্ যক্রম ি হাি এিং 

[১.১.৬] তিতসক মুদ্রণ 

তিপিগিী, মুতিগি স্থাপমি 

সম্পাতদি আতর্ যক কার্ যক্রম ি 

হাি সূচকিয় িাদ মদয়া হময়মছ।  

 

ফমল এই দ্যটি সূচমকি প্রতিটিি 

িম্বি ০.৫ [১.২.৩] তসিাজগি 

তিপপাকয  স্থাপমি সম্পাতদি 

মভৌি কার্ যক্রম ি হাি এিাং 

[১.২.৪] তসিাজগি তিপপাকয  

স্থাপমি সম্পাতদি আতর্ যক  

কার্ যক্রম ি হাি সূচকিময় চযাগ 

করা হত্বয়ত্বে।  

 

বিধায় [১.২.৩] ও [১.২.৪] 

সূেকবত্বয়র প্রবতটির  ান ০.৫ 

এর িত্বল ১ করা হত্বয়ত্বে। 

 

২০২০-২০২১্ অি িিেত্বর্

(বজওবি)্ আরএবিবপ্ িরাদ্দ্

বেল্ ১০০০০.০০্ লক্ষ্্ োকা,্

যার্  ত্বে্ কত্বরানা্ পবরবিবতর্

কারত্বণ্ ৪৮০০.০্ লক্ষ্্ োকা্

িাংরবক্ষ্ত্বেল। 

[১.২.৪] তসিাজগি 

তিপপাকয  স্থাপমি 

সম্পাতদি আতর্ যক  

কার্ যক্রম ি হাি 

 

ক্র পুতিভূি হাি ১ - ২৯ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৪১ ০.৪০ 
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মকৌিলগি উমদ্দশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

মকৌিলগি 

উমদ্দশ্যি  াি 

(Weightage 

of Strategic 

Objective) 

কার্ যক্র  

(Activitie

s) 

ক যসম্পাদি সূচক 

(Performance 

Indicators) 

গণিা পদ্ধতি 

(Calculati

on 

method) 

একক 

(Unit) 

ক যসম্পাদি 

সূচমকি  াি 

(Weightag
e of 

Performan

ce 

Indicator) 

প্রকৃত লক্ষয াত্রা/তিণ যায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

ম াট অজযি প্রাপ্ত্নম্বর  ন্তব্য 

২০১৮-

২০১৯ 

২০১৯-

২০২০ 

অসাধািণ অতি 

উত্ত  

উত্ত  চলতি 

 াি 

চলতি 

 ামিি 

তিমম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ 

তিতসমকি মকৌিলগি উমদ্দশ্যসমূহ 

  [১.৩] চা ড়া 

তিপিগিী 

সমূমহি খসড়া 

তিতপতপ 

প্রণয়ি 

[১.৩.১] তিতসক মলদাি 

ইন্ডাতায়াল পাকয, ঢাকা 

িীে যক প্রকমপি প্রণীি 

তিতপতপ  

 

িাতিখ িাতিখ ০.৫ - - ০১-০৪-

২০২১ 

১৫-০৪-

২০২১ 

১৫-০৫-

২০২১ 

১৫-০৬-

২০২১ 

২০-০৬-

২০২১ 

২০-০১-২০২১ ০.৫  

[১.৩.২] তিতসক মলদাি 

এন্ড ইতিতিয়াতিং 

ইন্ডাতায়াল পাকয, 

ত িসিাই, চট্টগ্রা  

িীে যক প্রকমপি প্রণীি 

তিতপতপ 

িাতিখ িাতিখ ০.৫ - - ৩০-০৩-

২০২১ 

৩০-০৪-

২০২১ 

৩০-০৫-

২০২১ 

১৫-০৬-

২০২১ 

২০-০৬-

২০২১ 

- ০.০ শুধু াত্র্ জব ্ অবধগ্র্হণিািে্

বিবপবপ্ প্রণয়ন্ কত্বর্ বশল্প্

 ন্ত্রণালত্বয়্ চপ্ররণ্ করা্ হয়।্ বকন্তু্

পরিতীত্বত্ বিবিক্ চেয়ারম্যান্

 ত্বহােত্বয়র্িাত্বি্ ্ চিজার্ বনি িাহী্

পবরোলক্  ত্বহােত্বয়র্ চফান্

 ারফত্ আত্বলােনার্ চপ্রবক্ষ্ত্বত্

জানান্ চয্ চিজা্ হত্বত্ বিবিকত্বক্

জব ্ প্রোন্ করা্ িম্ভি্ না।্ তাই্

চিজা্ হত্বত্ জব ্ না্ পাওয়ায়্

প্রস্তুতকৃত্ অিকাঠাত্ব াগত্ িকল্

সুবিধািহ্ পূণ িাঙ্গ্ বিবপবপ্ বশল্প্

 ন্ত্রণালত্বয়্ চপ্ররণ্ করা্ িম্ভি্

হয়বন।্ 

[১.৩.৩] তিতসক মলদাি 

এন্ড ইতিতিয়াতিং 

ইন্ডাতায়াল পাকয,  

িাজিাহী িীে যক 

প্রকমপি প্রণীি তিতপতপ 

িাতিখ িাতিখ ০.৫ - _ ০১-০৫-

২০২১ 

১৫-০৫-

২০২১ 

৩০-০৫-

২০২১ 

১৫-০৬-

২০২১ 

২০-০৬-

২০২১ 

২৭-০৭-২০২০ ০.৫  

[১.৪] চা ড়া 

তিপিগিীি 

জন্য গঠিি  

মকাম্পাতিি 

কার্ যক্র  

মজািদািকিণ 

[১.৪.১] গঠিি 

মকাম্পাতি কর্তযক 

পালিকৃি 

িদািতক/পতিদি যি 

স তষ্ সংখ্যা ০.৫ - _ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৪ ০.৪  

[১.৪.২] পতিদি যিকৃি 

প্রতিমিদমিি সুপাতিি 

িাস্তিায়ি 

গড় হাি ০.৫ - _ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ৬০ ০.৪  
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মকৌিলগি উমদ্দশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

মকৌিলগি 

উমদ্দশ্যি  াি 

(Weightage 

of Strategic 

Objective) 

কার্ যক্র  

(Activitie

s) 

ক যসম্পাদি সূচক 

(Performance 

Indicators) 

গণিা পদ্ধতি 

(Calculati

on 

method) 

একক 

(Unit) 

ক যসম্পাদি 

সূচমকি  াি 

(Weightag
e of 

Performan

ce 

Indicator) 

প্রকৃত লক্ষয াত্রা/তিণ যায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

ম াট অজযি প্রাপ্ত্নম্বর  ন্তব্য 

২০১৮-

২০১৯ 

২০১৯-

২০২০ 

অসাধািণ অতি 

উত্ত  

উত্ত  চলতি 

 াি 

চলতি 

 ামিি 

তিমম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ 

তিতসমকি মকৌিলগি উমদ্দশ্যসমূহ 

  [১.৫]  প্রমজট 

প্রফাইল 

প্রণয়ি 

[১.৫.১] প্রণীি  

প্রমজট প্রফাইল 

স তষ্ সংখ্যা ১.০০ ৪৩০ ৪৫৩ ৪৫৫ ৪৩৫ ৪২০ ৪১০ ৪০০ ৫৪০ ১  

[১.৬] সাি-

মসটি িাতি 

প্রণয়ি ও 

প্রকাি 

[১.৬.১] প্রণয়িকৃি ও 

প্রকাতিি সাি-মসটি 

িাতি 

স তষ্ সংখ্যা ১.০০ ৪৫ ৩৪ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ৫৬ ১  

[১.৭] তিপণি 

স ীক্ষা 

[১.৭.১] প্রণয়িকৃি 

তিপণি স ীক্ষা 

স তষ্ সংখ্যা ২.০০ ৩৪০ ৩৯০ ৪০০ ৩৮০ ৩৬০ ৩৩০ ৩০০ ৪৪১ ২  

[১.৮] পমণ্যি 

িকিা িমুিা  

উন্নয়ি 

[১.৮.১] উন্নয়িকৃি 

পমণ্যি িকিা িমুিা 

স তষ্ সংখ্যা ২.০০ ৩০০ 

 

৩৯৩ ৪২০ ৪০০ ৩৮০ ৩৭০ ৩৫০ ৪৭৮ ২  

[১.৯] পমণ্যি 

িকিা িমুিা 

তিিিণ 

[১.৯.১] তিিিণকৃি 

পমণ্যি িকিা িমুিা 

স তষ্ সংখ্যা ২.০০ ২০০০ ২১৬৭ ২১৮০ ২১০০ ২০৫০ ২০০০ ১৯৫০ ২৬৬০ ২  

[১.১০]  

কাতিগতি িথ্য 

সংগ্রহ 

[১.১০.১] সংগৃহীি  

কাতিগতি িথ্য 

স তষ্ সংখ্যা ১.০০ ৫০ ৪৮ ৫২ ৫০ ৪৫ ৪৪ ৪২ ৫২ ১  

[১.১১] 

কাতিগতি িথ্য 

তিিিণ 

[১.১১.১] তিিিণকৃি 

কাতিগতি িথ্য 

স তষ্ সংখ্যা ১.০০ ৯০০ ১০১০ ১০১৫ ১০০০ ৯৫০ ৯০০ ৮০০ ১১২৭ ১  

[১.১২] 

রুগ্ন/িন্ধ তিপ 

ইউতিট 

চালুকিণ 

 

[১.১২.১]্চালুকৃি তিপ 

ইউতিট 

গড় হাি ০.৫ - - ২৫ ২৩ ২০ ১৮ ১৫ ২২.৭০ 

 

০.৪০ িন্ধ/রুগ্ন তিপ ইউতিট 

৪৯৮টি।্োলূকৃত্বশল্প্

ইউবনে্১১৩টি। 
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মকৌিলগি উমদ্দশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

মকৌিলগি 

উমদ্দশ্যি  াি 

(Weightag
e of 

Strategic 

Objective

) 

কার্ যক্র  

(Activities) 

ক যসম্পাদি সূচক 

(Performance 

Indicators) 

গণিা পদ্ধতি 

(Calculati

on 

method) 

একক 

(Unit) 

ক যসম্পাদি 

সূচমকি  াি 

(Weightag
e of 

Performan

ce 

Indicator) 

প্রকৃত লক্ষয াত্রা/তিণ যায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

ম াট 

অজযি 

প্রাপ্ত্

নম্বর 

 ন্তব্য 

২০১৮-

২০১৯ 

২০১৯-

২০২০ 

অসাধািণ অতি 

উত্ত  

উত্ত  চলতি 

 াি 

চলতি 

 ামিি 

তিমম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ 

তিতসমকি মকৌিলগি উমদ্দশ্যসমূহ 

  [১.১৩] তিপ -

িগিীি অব্যিহৃি 

প্লট িিাদ্দকিণ 

 

 

[১.১৩.১]্প্লট 

িিাদ্দকিমণি লমক্ষয 

অনুতষ্ঠি এলএতস 

কত টিি সভা 

স তষ্ সংখ্যা ১.০০ - - ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৪ ০.৫৪ িতি ান ভয়ািহ কত্বরানা পবরবিত্বত েে িরাদ্দ বনত্বত 

উত্বযাক্তাত্বের আগ্র্হ ক  িাকায় েে িরাদ্দকরত্বণর 

লত্বক্ষ্য অনুবষ্ঠত এলএবি কব টির িভার িাংখ্যাও 

স্বয়াংবিয়ভাত্বি কত্ব  চগত্বে। 

[১.১৩.২]্িরাদ্দকৃত 

েে 

গড় হাি ০.৫ - ৪২ ৬৭ ৬২ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৬৩.৭৬ ০.৪৫ সংমিাতধি এতপএ মি লক্ষয াত্রা ১০০% এ ৭৫ এি 

স্থমল  ৬৭ এিং লক্ষয াত্রা ৯০% এ ৭০ এ স্থমল ৬২ 

কিা হময়মছ।  

অব্যিহৃি প্লট= ৩৬৭ 

লক্ষয াত্রা= ৩৬৭*০.৭৫=২৭৫ 

িিাদ্দকৃি প্লট্২৩৪টি 

[১.১৪] তিপ 

ইউতিট তিিন্ধি 

[১.১৪.১] তিিতন্ধি 

তিপ ইউতিট 

স তষ্ সংখ্যা ২ ২০০০ ২২৪৭ ২২৫০ ২১৫০ ২০৫০ ২০০০ ১৯৫০ ৬৬৯৩ ২  

[১.১৫] তিয াি 

 া লা 

তিষ্পতত্তকিণ 

[১.১৫.১] তিষ্পতত্তকৃি 

 া লা 

 

 

গড় হাি ০.৫ - - ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৩.৫৪ ০.১৮ বিয ান্ া লার্িাংখ্যা্২২৬টি 

বনষ্পবত্তকৃত্ া লা্৮টি 
 

জুলাই ২০২০ চিত্বক জুন'২০২১ পয িন্ত নত্বভল কত্বরানা 

ভাইরাি (covid-19) এর প্রাদুভিাত্বির কারত্বন 

 হা ান্য হাইত্বকাে ি এিাং চজলা জজ চকাে ি িমূহ িি 

িাত্বক, যার ফত্বল  া লার কায িি ও িি িাত্বক। 

পরিতীত্বত  হা ান্য হাইত্বকাে ি ও সুবপ্র ত্বকাত্বে ির  াত্র 

০৬টি চিঞ্চ িহ চজলার বকছু এজলাি োলু হয়। উক্ত 

ি ত্বয়র  ত্বে জজত্বকাে ি ও হাইত্বকাে ি ব বলত্বয় বিবিত্বকর 

০৮টি  া লা কজ বলত্বস্ট অন্তর্ভ িক্ত হয় এিাং শুনানী অত্বন্ত 

বনষ্পবত্ত হয়। যার কারত্বন প্রতযাবশত ২২টি  া লার 

বনষ্পবত্তর িত্বল ০৮টি  া লা বনষ্পবত্ত হত্বয়ত্বে। 

[১.১৬]ওয়াি িপ 

সাতভ যস চালুকিণ 

[১.১৬.১] ওয়াি িপ 

সাতভ যস চালুকৃি 

িাতিখ িাতিখ ০.৫ - - ০১-০৫-

২০২১ 

১৫-০৫-

২০২১ 

০১-০৬-

২০২১ 

১০-০৬-

২০২১ 

২০-০৬-

২০২১ 

১০-০৬-

২০২১ 

০.৩৫  

[১.১৭] সাি-

কন্ট্রাকটিং ইউতিট 

িাতলকাভুতিকিণ 

[১.১৭.১] িাতলকা 

ভুি সাি-কন্ট্রাকটিং 

ইউতিট 

স তষ্ সংখ্যা ১ - ৩৬ ৩৭ ৩৫ ৩৩ ৩০ ২৮ ৪২ ১  

[১.১৮] এসএ ই 

িীতি ালা 

িাস্তিায়মিি ব্যিস্থা 

গ্রহণ 

[১.১৮.১] িীতি ালা 

িাস্তিাতয়ি 

গড় হাি ০.৫ - - ২৫ ২৩ ২০ ১৮ ১৫ ২৫ ০.৫  
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মকৌিলগি উমদ্দশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

মকৌিলগি 

উমদ্দশ্যি  াি 

(Weightage 

of Strategic 

Objective) 

কার্ যক্র  

(Activities) 

ক যসম্পাদি সূচক 

(Performanc

e Indicators) 

গণিা পদ্ধতি 

(Calculati

on 

method) 

একক 

(Unit) 

ক যসম্পাদি 

সূচমকি  াি 

(Weightage 

of 

Performance 

Indicator) 

প্রকৃত লক্ষয াত্রা/তিণ যায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

ম াট অজযি প্রাপ্ত্নম্বর  ন্তব্য 

২০১৮-

২০১৯ 

২০১৯-

২০২০ 

অসাধািণ অতি 

উত্ত  

উত্ত  চলতি 

 াি 

চলতি 

 ামিি 

তিমম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ 

তিতসমকি মকৌিলগি উমদ্দশ্যসমূহ 

[২]  া াতি, ক্ষুদ্র 

ও কুটিি তিপ 

খামি উমযািা 

ও দক্ষ জিিতি 

ভিতিি  াধ্যম  

ক যসংস্থাি সৃতষ্  

  

২০ [২.১] উমযািা 

ভিতিমি তিতসক-

এ  প্রতিক্ষণ  

[২.১.১] তিতসমক 

প্রতিতক্ষি উমযািা  

স তষ্ সংখ্যা ৩ ৮৫০০ ৬৯৭৬ ৮৭০০ ৮৪০০ ৮০০০ ৭৫০০ ৭০০০ ৮৭২১ ৩  

[২.২] দক্ষ 

শ্র িতি ভিতিমি 

তিতসক-এ 

প্রতিক্ষণ 

 

[২.২.১] তিতসক-এ 

প্রতিতক্ষি শ্রত ক 

স তষ্ সংখ্যা ২ ৬৭৫১ ৫৫১৫ ৫৬৫০ ৫৫০০ ৫৩০০ ৫১০০ ৫০০০ ৫১৭০ ১.৪০ চকাবভি-১৯ (কত্বরানা) 

 হা ারীর প্রত্বকাপ চিত্বড় 

যাওয়া এিাং িরকার 

চ াবিত লকিাউত্বনর 

কারত্বণ প্রবশক্ষ্ণিমূহ 

িবগত করা হয়। একই 

কারত্বণ প্রবশক্ষ্ণািীত্বেরও 

প্রবশক্ষ্ণ গ্র্হত্বণ আগ্র্হ 

ক । 

[২.৩] আধুতিক 

প্রযুতি প্রময়ামগি 

 াধ্যম  লিণ 

চােীমদি প্রতিক্ষণ 

 

[২.৩.১] প্রতিতক্ষি 

লিণ চােী 

স তষ্ সংখ্যা ৩ - ৫০০ ৫৬০ ৫৩০ ৫০০ ৪৮০ ৪০০ ২১০০ ৩  

[২.৪] আধুতিক 

প্রযুতি প্রময়ামগি 

 াধ্যম  ম ৌ 

চােীমদি প্রতিক্ষণ 

 

[২.৪.১] প্রতিতক্ষি 

ম ৌ চােী 

স তষ্ সংখ্যা ৩ ২৭০ - ৩০০ ২৮০ ২৫০ ২২০ ২০০ ৪৮০ ৩  

[২.৫] ঋণ তিিিণ 

(তিতসমকি তিজস্ব 

িহতিমলি  াধ্যম ) 

[২.৫.১] তিিিণকৃি 

ঋণ 

স তষ্ মকাটি 

টাকায় 

২ - ৯.১০ ১২.২০ ১১.৮০ ১১.৫০ ১১.০০ ১০.৫০ ১৫.৪৭ ২  
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মকৌিলগি উমদ্দশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

মকৌিলগি 

উমদ্দশ্যি  াি 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ যক্র  

(Activities) 

ক যসম্পাদি সূচক 

(Performance 

Indicators) 

গণিা পদ্ধতি 

(Calculati

on 

method) 

একক 

(Unit) 

ক যসম্পাদি 

সূচমকি  াি 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicator) 

প্রকৃত লক্ষয াত্রা/তিণ যায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

ম াট অজযি প্রাপ্ত্নম্বর  ন্তব্য 

২০১৮-

২০১৯ 

২০১৯-

২০২০ 

অসাধািণ অতি 

উত্ত  

উত্ত  চলতি 

 াি 

চলতি  ামিি 

তিমম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ 

তিতসমকি মকৌিলগি উমদ্দশ্যসমূহ 

  [২.৬] সাি-

কন্ট্রাকটিং 

সংমর্াগ স্থাপি 
 

[২.৬.১] সংমর্াগ 

স্থাতপি সাি-

কন্ট্রাকটিং 

স তষ্ সংখ্যা ২ ৪০ ৬৩ ৬৫ ৬৩ ৫৮ ৫৫ ৫০ ৬৬ ২  

[২.৭] িািীমদি 

ক যসংস্থাি সৃতষ্ 
 

[২.৭.১] ক যসংস্থাি 

সৃতষ্ি হাি 

গড় হাি ১ - - ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২৭.৬০ 

(১৪২১৬্

জন) 

১ লক্ষ্য াত্রা 

= ৫১,৫০০ * 

০.২০ 

=১০,৩০০ 

[২.৮] ক্ষুদ্র ও 

কুটিি তিপ 

স্থাপমিি  াধ্যম  

ক যসংস্থামিি 

সুমর্াগ সৃতষ্ 
 

[২.৮.১] ম াট সৃষ্ 

ক যসংস্থাি 

স তষ্ সংখ্যা ৪ ৪১,০০০ ৫১,১৪৭ ৫১,৫০০ ৫০,৮০০ ৫০,৩০০ ৫০,১০০ ৪৯,০০০ ৬৫৩০৯ ৪  

[৩]  া াতি, ক্ষুদ্র 

ও কুটিি তিপপণ্য 

তিপণমি সহায়িা 

১২ [৩.১] তিপ 

ম লায় অংিগ্রহণ 
 

 

[৩.১.১] অংিগ্রহণ 

কৃি তিপ ম লা  

স তষ্ সংখ্যা ৩ ২৮ ১০ ৬৪ ৫৪ ৪৪ ৩৪ ২৪ ৬৫ ৩  

[৩.২] তিপ 

ম লাি আময়াজি  
 

[৩.২.১] আময়াতজি 

তিপ ম লা  

স তষ্ সংখ্যা ৫ - ১৪ ১৪ ১২ ১১ ১০ ৮ ১৮ ৫ 

 

[৩.৩] মুতজিিমে য 

চা ড়াজাি পণ্য 

প্রদি যিীি লমক্ষয 

ম লাি আময়াজি 
 

[৩.৩.১] আময়াতজি 

চা ড়া ম লা 

স তষ্ সংখ্যা ১ - - ৩ ২ ১ _ _ ৩ ১ 

 

[৩.৪] মক্রিা 

তিমক্রিা সমিলি 

 

[৩.৪.১] মক্রিা 

তিমক্রিা সমিলি 

স তষ্ সংখ্যা ৩ ৩ ৪ ৪ ৩ ২ ১ _ ৪ ৩  
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মকৌিলগি উমদ্দশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

মকৌিলগি 

উমদ্দশ্যি  াি 

(Weightage 

of Strategic 

Objective) 

কার্ যক্র  

(Activities

) 

ক যসম্পাদি সূচক 

(Performance 

Indicators) 

গণিা পদ্ধতি 

(Calculati

on 

method) 

একক 

(Unit) 

ক যসম্পাদি 

সূচমকি  াি 

(Weightag
e of 

Performan

ce 

Indicator) 

প্রকৃত লক্ষয াত্রা/তিণ যায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

ম াট অজযি প্রাপ্ত্নম্বর  ন্তব্য 

২০১৮-

২০১৯ 

২০১৯-

২০২০ 

অসাধািণ অতি 

উত্ত  

উত্ত  চলতি 

 াি 

চলতি 

 ামিি 

তিমম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ 

তিতসমকি মকৌিলগি উমদ্দশ্যসমূহ 

[৪] প্রাতিষ্ঠাতিক 

সক্ষ িা বৃতদ্ধ 

৯ [৪.১]  

িাংলামদি ক্ষুদ্র 

ও কুটিি তিপ 

কিমপামিিি 

আইি, ২০১৯ 

অনুম াদি 

[৪.১.১] প্রস্তুিকৃি 

আইি তিপ  ন্ত্রণালয় 

হমি সংতিষ্ তিভাগ/ 

 ন্ত্রণালময় মপ্রতিি 

িাতিখ িাতিখ ০.৫ - 

_ 

০১-০৬-

২০২১ 

০৫-০৬-

২০২১ 

১০-০৬-

২০২১ 

১৫-০৬-

২০২১ 

২০-০৬-

২০২১ 

১৫-১২-২০ ০.৫ িাংলামদি ক্ষুদ্র ও 

কুটিি তিপ 

কিমপামিিি আইি, 

২০১৯ তিপ 

 ন্ত্রণালয় মর্মক   

১৫-১২-২০২০ 

িাতিমখ  তন্ত্রপতিেদ 

তিভামগ মপ্রিণ কিা 

হময়মছ।  

[৪.২] মদমি 

ক যকিযা/ 

ক যচািীমদি 

প্রতিক্ষণ 

[৪.২.১] মদমি 

প্রতিতক্ষি জিিল 

স তষ্ সংখ্যা ২ - _ ২০৭ ২০০ ১৯৫ ১৯০ ১৮৫ ২১৭২ ২  

[৪.৩] 

পমদান্নতিি 

 াধ্যম  

পূিণমর্াগ্য 

শূন্যপমদ 

পমদান্নতি 

[৪.৩.১] প্রদত্ত 

পমদান্নতি 

গড় হাি ০.৫ - _ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ২৫.৭৯ 

 

০.০ পত্বোন্নবতত্বযাগ্য চ াে 

শূন্যপে ১৯০টি। 

ম াট পমদান্নতি প্রাপ্ত 

৪৯ জি। 
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মকৌিলগি উমদ্দশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

মকৌিলগি 

উমদ্দশ্যি  াি 

(Weightage 

of Strategic 

Objective) 

কার্ যক্র  

(Activities

) 

ক যসম্পাদি সূচক 

(Performance 

Indicators) 

গণিা পদ্ধতি 

(Calculati

on 

method) 

একক 

(Unit) 

ক যসম্পাদি 

সূচমকি  াি 

(Weightage 

of 

Performance 

Indicator) 

প্রকৃত লক্ষয াত্রা/তিণ যায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

ম াট অজযি প্রাপ্ত্নম্বর  ন্তব্য 

২০১৮-

২০১৯ 

২০১৯-

২০২০ 

অসাধািণ অতি 

উত্ত  

উত্ত  চলতি 

 াি 

চলতি 

 ামিি 

তিমম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ 

তিতসমকি মকৌিলগি উমদ্দশ্যসমূহ 

  [৪.৪] তস্কটিসহ 

অন্যান্য 

প্রতিক্ষণ 

প্রতিষ্ঠামিি 

উন্নয়ি 

[৪.৪.১]  ১৫ িলা 

তিতিষ্ তস্কটি ভিমিি 

তিতপতপ প্রণীি 

িাতিখ িাতিখ ০.৫ - - 
৩০-০৪-

২০২১ 

১০-০৫-

২০২১ 

১৫-০৫-

২০২১ 

৩০-০৫-

২০২১ 

২০-০৬-

২০২১ 

১৩-০৭-

২০ 
০.৫  

[৪.৪.২] চট্টগ্রা , 

িাজিাহী ও খুলিা 

তিভামগ তস্কটি স্থাপমিি 

তিতপতপ প্রণীি 

িাতিখ িাতিখ ০.৫ - - 
৩০-০৪-

২০২১ 

১৫-০৫-

২০২১ 

৩০-০৫-

২০২১ 

১৫-০৬-

২০২১ 

২০-০৬-

২০২১ 

২৭-০৫-

২১ 
০.৪  

[৪.৫] মদমিি 

িিগঠিি 

তিভাগসমূমহ 

তিতসমকি 

আঞ্চতলক 

কার্ যালয় স্থাপি 

[৪.৫.১] িতিিাল, 

 য় িতসংহ, তসমলট 

ও িংপুমি তিতসমকি 

আঞ্চতলক কার্ যালয় 

স্থাপমিি তিতপতপ 

প্রণীি 

 

িাতিখ িাতিখ ০.৫ - - 
০১-০৫-

২০২১ 

১৫-০৫-

২০২১ 

৩০-০৫-

২০২১ 

১৫-০৬-

২০২১ 

২০-০৬-

২০২১ 

৩১-০৫-

২১ 
০.৩৫  

[৪.৬] সকল 

ক যকিযাি 

আইএতপ প্রণয়ি  
 

[৪.৬.১] সকল 

ক যকিযাি আইএতপ 

প্রণয়ি সম্পন্নকিণ 

িাতিখ িাতিখ ৩ - - 
০১-০৫-

২০২১ 

১৫-০৫-

২০২১ 

৩০-০৫-

২০২১ 

১৫-০৬-

২০২১ 

২০-০৬-

২০২১ 

১৫-১০-

২০ 
৩ 
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মকৌিলগি উমদ্দশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

মকৌিলগি 

উমদ্দশ্যি  াি 

(Weightage 

of Strategic 

Objective) 

কার্ যক্র  

(Activities

) 

ক যসম্পাদি সূচক 

(Performance 

Indicators) 

গণিা পদ্ধতি 

(Calculati

on 

method) 

একক 

(Unit) 

ক যসম্পাদি 

সূচমকি  াি 

(Weightag
e of 

Performan

ce 

Indicator) 

প্রকৃত লক্ষয াত্রা/তিণ যায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

ম াট অজযি প্রাপ্ত্নম্বর  ন্তব্য 

২০১৮-

২০১৯ 

২০১৯-

২০২০ 

অসাধািণ অতি 

উত্ত  

উত্ত  চলতি 

 াি 

চলতি 

 ামিি 

তিমম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ 

তিতসমকি মকৌিলগি উমদ্দশ্যসমূহ 

  [৪.৭] শূন্য পমদ 

িিভাগ তিময়াগ 

প্রদাি 

[৪.৭.১] তিময়াগ 

প্রদামিি জন্য তিজ্ঞতপ্ত 

জাতিকৃি 

 

িাতিখ িাতিখ ০.৫ - - ০১-১২-

২০২০ 

১৫-০১-

২০২১ 

৩০-০১-

২০২১ 

১৫-০২-

২০২১ 

১৫-০৩-

২০২১ 

০৪-০৩-

২১ 

০.৩০ িাংত্বশাবধত্এবপএ’চত্

লক্ষ্য াত্রা্৭০%্এর্

তাবরখ্১৫-১১-২০২০্

এর্িত্বল্১৫-০২-২০২১্

এিাং্লক্ষ্য াত্রা্৬০%্

এর্৩০-১১-২০২০্এর্

পবরিত্বতি্১৫-০৩-২০২১্

করা্হত্বয়ত্বে।্ 

[৪.৭.২] তিময়াগ 

প্রদািকৃি 

গড় হাি ০.৫ - ৬৬ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৬.০৩ ০.০ ১০্%্িাংরক্ষ্ণ্িাত্বে্

িরািবর্বনত্বয়াগ্চযাগ্য্

শূন্যপে্৩৯৮্টি 

চ াে্বনত্বয়াগকৃত্২৪্জন 

[৪.৮] ই-

তজতপ’ি 

 াধ্যম  ক্রয় 

কার্ য সম্পাদি 

[৪.৮.১] ই-তজতপ’ি 

 াধ্যম  সম্পাতদি 

ক্রয় কার্ য 

স তষ্ সংখ্যা ০.৫ - - ৮০ ৭৭ ৭৫ ৭২ ৭০ ৯০ ০.৫ প্রকল্প্বিভাগ্৫৪টি,্ 

ইবজবপ্চিল্৩৬টি 
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মকৌিলগি উমদ্দশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

মকৌিলগি 

উমদ্দশ্যি  াি 

(Weightage 

of Strategic 

Objective) 

কার্ যক্র  

(Activitie

s) 

ক যসম্পাদি সূচক 

(Performance 

Indicators) 

গণিা পদ্ধতি 

(Calculati

on 

method) 

একক 

(Unit) 

ক যসম্পাদি 

সূচমকি  াি 

(Weightag
e of 

Performan

ce 

Indicator) 

প্রকৃত লক্ষয াত্রা/তিণ যায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

ম াট অজযি প্রাপ্ত্নম্বর  ন্তব্য 

২০১৮-

২০১৯ 

২০১৯-

২০২০ 

অসাধািণ অতি 

উত্ত  

উত্ত  চলতি 

 াি 

চলতি 

 ামিি 

তিমম্ন 

 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ 

তিতসমকি মকৌিলগি উমদ্দশ্যসমূহ 

[৫] আধুতিক 

প্রযুতিি সহায়িাি 

 াধ্যম  স্বাস্থযসিি 

ও পুতষ্ সমৃদ্ধ 

খাযপণ্য উৎপাদি 

তিতিিকিণ 

৯ [৫.১] কৃেক 

পর্ যাময় লিণ 

উৎপাদমি 

প্রযুতিগি 

সহায়িা 

[৫.১.১] উৎপাতদি 

লিমণি পতি াণ 

স তষ্ লক্ষ  

ম তেক 

টি 

৪ ১৮.২৪ ১৫.৭০ ১৫.৭৫ ১৫.৫০ ১৪.৫০ ১৩.৫০ ১২.০০ ১৬.৫০৮১ ৪  

[৫.২] মভাজয 

লিমণ 

আময়াতিি 

ত শ্রণ 

তিতিিকিণ 

[৫.২.১] আময়াতিি 

ত তশ্রি লিমণি 

পতি াণ 

স তষ্ লক্ষ  

ম তেক 

টি 

২ ৮.০০ ৮.০৬ ৯.০০ ৮.৫০ ৮.০০ ৭.৫০ ৭.০০ ৮.০৭ ১.৬০ বকছু্ অিাধু্ ব্যিিায়ী্ ব থ্যা্

চ ািণা্ বেত্বয়্ চিাবিয়া ্

িালত্বফে/্ িাইত্বিাবিয়া ্

িালত্বফত্বের্ নাত্ব ্ চিাবিয়া ্

চলারাইি্ আ োবন্ কত্বর্ এর্

বকছু্ অাংশ্ চভাজয্ লিণ্

বহত্বিত্বি্ িাজারজাত্ কত্বর্

িাত্বক।্ ফত্বল্ িানীয়ভাত্বি্

উৎপাবেত্ লিত্বণর্ োবহো্

কত্ব ্ যাওয়ায়্ লিণ্ ব ল্

কর্তিক্ চভাজয্ লিণ্

উৎপােত্বনর্ লক্ষ্য াত্রা্ অজিন্

িম্ভি্হয়বন। 

[৫.৩] লিমণ 

আময়াতিিযুি 

কিণ সম্পতকযি 

কার্ যক্র  

িদািতককিণ 

[৫.৩.১] পতিদতি যি 

আময়াতিিযুি লিণ 

কািখািা/ত ল 

স তষ্ সংখ্যা ০.৫ - - ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১৪১ ০.৫  

[৫.৪] আধুতিক 

প্রযুতিি 

সহায়িাি 

 াধ্যম   ধু 

উৎপাদি 
 

[৫.৪.১] উৎপাতদি 

 ধুি পতি াণ 

স তষ্ ম তেক 

টি 

২.৫ ১২৬৮. 

৯৬ 

- ১৩০০ ১২৫০ ১২০০ ১১৫০ ১১০০ ৪৬২০.২১ ২.৫  

চকৌশলগত্উত্বদ্দশ্যিমূত্বহ্প্রাপ্ত্চ াে্নম্বর ৬৮.৩৯্ 
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আিবশ্যক্চকৌশলগত্উত্বদ্দশ্যিমূহ 

 

কলা -১ কলা -২ কলা -৩ কলা -৪ কলা -৫ কলা -৬ কলা -৭ কলা -৮ কলা -৯ 

মকৌিলগি 

উমদ্দশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

মকৌিলগি 

উমদ্দমশ্যি 

 াি 

(Weightage 

of Strategic 
Objectives) 

কার্ যক্র  

(Activities) 

ক যসম্পাদি সুচক 

(Performance 

Indicator) 
 

একক 

(Unit) 

ক যসম্পাদি 

সূচমকি 

 াি 

(Weightage of 

Performance 

Indicator) 

লক্ষয াত্রাি  াি ২০২০-২১ ম াট অজযি প্রাপ্ত্নম্বর  ন্তব্য 

অসাধািণ 

(Excellent) 

অতি উত্ত  

(Very 

Good) 

উত্ত  

(Good) 

চলতি  াি 

(Fair) 

চলতি  ামিি  

তিমম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১] দাপ্ততিক 

ক যকামন্ড স্বচ্ছিা 

বৃতদ্ধ ও জিািতদতহ 

তিতিিকিণ 

১০ 

[১.১] িাতে যক 

ক যসম্পাদি চুতি 

(এতপএ) িাস্তিায়ি। 

[১.১.১] এতপএ’ি 

সকল ভত্র াতসক 

প্রতিমিদি 

ওময়িসাইমট 

প্রকাতিি 

সংখ্যা ২ ৪ _ _ _ _ ৪ ২  

[১.১.২] এতপএ 

টিম ি  াতসক 

সভা অনুতষ্ঠি 

সংখ্যা ১ ১২ ১১ _ _ _ ১২ ১  

[১.২] শুদ্ধাচাি/ 

উত্ত  চচ যাি তিেময় 

অংিীজিমদি সমঙ্গ 

 িতিতি য় 

 

[১.২.১] 

 িতিতি য় সভা 

অনুতষ্ঠি 

সংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ _ _ ৪ ২ 

 

[১.৩] অতভমর্াগ 

প্রতিকাি ব্যিস্থা 

তিেময় মসিাগ্রহীিা 

/ অংিীজিমদি 

অিতহিকিণ 

[১.৩.১] 

অিতহিকিণ 

সভা আময়াতজি 

সংখ্যা ১ ৪ ৩ ২ _ _ ৪ 
১ 
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কলা -১ কলা -২ কলা -৩ কলা -৪ কলা -৫ কলা -৬ কলা -৭ কলা -৮ কলা -৯ 

মকৌিলগি 

উমদ্দশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

মকৌিলগি 

উমদ্দমশ্যি 

 াি 

(Weightage 

of Strategic 
Objectives) 

কার্ যক্র  

(Activities) 

ক যসম্পাদি সুচক 

(Performance 

Indicator) 
 

একক 

(Unit) 

ক যসম্পাদি 

সূচমকি 

 াি 

(Weightage of 

Performance 

Indicator) 

লক্ষয াত্রাি  াি ২০২০-২১ ম াট অজযি প্রাপ্ত্নম্বর  ন্তব্য 

অসাধািণ 

(Excellent) 

অতি উত্ত  

(Very 

Good) 

উত্ত  

(Good) 

চলতি  াি 

(Fair) 

চলতি  ামিি  

তিমম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

  

[১.৪] মসিা প্রদাি 

প্রতিশ্রুতি তিেময়  

মসিাগ্রহীিামদি 

অিতহিকিণ  

[১.৪.১] 

অিতহিকিণ 

সভা আময়াতজি   

সংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ _ _ ৪ ২ 

 

[১.৫] িথ্য িািায়ি 

হালিাগাদ সংক্রান্ত 

ভত্র াতসক 

প্রতিমিদি উর্ধ্যিি 

কর্তযপমক্ষি তিকট 

মপ্রিণ 

[১.৫.১]  

ভত্র াতসক 

প্রতিমিদি 

মপ্রতিি 

সংখ্যা ২ ৪ ৩ _ _ _ ৩ ১.৮  

 

 

 

 

 

 

 
- 76 - 

 



 

 

 
কলা -১ কলা -২ কলা -৩ কলা -৪ কলা -৫ কলা -৬ কলা -৭ কলা -৮ কলা -৯ 

মকৌিলগি 

উমদ্দশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

মকৌিলগি 

উমদ্দমশ্যি 

 াি 

(Weightage 

of Strategic 
Objectives) 

কার্ যক্র  

(Activities) 

ক যসম্পাদি সুচক 

(Performance 

Indicator) 
 

একক 

(Unit) 

ক যসম্পাদি 

সূচমকি 

 াি 

(Weightage of 

Performance 

Indicator) 

লক্ষয াত্রাি  াি ২০২০-২১ ম াট অজযি প্রাপ্ত্নম্বর  ন্তব্য 

অসাধািণ 

(Excellent) 

অতি উত্ত  

(Very 

Good) 

উত্ত  

(Good) 

চলতি  াি 

(Fair) 

চলতি 

 ামিি  

তিমম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[২] ক যসম্পাদমি 

গতিিীলিা আিয়ি ও 

মসিাি  াি বৃতদ্ধ 

৯ 

[২.১] ই-িতর্ 

িাস্তিায়ি 

[২.১.১] ই-

িতর্মি মিাট 

তিষ্পতত্তকৃি 

% ২ ৮০ ৭০ ৬০ _ _ ২৮.৪ ০.০ 

হাি িফাইত্বল্বনষ্পবত্তকৃত্ 

চনাে্িাংখ্যা্=্৭০১০ 

ই-ফাইবলাং্এ্বনষ্পবত্তকৃত্ 

চনাে্িাংখ্যা=২৭৯০ 

চ াে্বনষ্পবত্তকৃত্চনাে্িাংখ্যা=্৯৮০০ 

(িি িত্বশি্তথ্যানুযায়ী) 

 

ই-নবির্িাভিাত্বর্ াত্বনান্নয়ত্বনর্কাজ্েল ান্

িাকায়্ই-ফাইবলাং্এ্বনষ্পন্ন্চনাত্বের্িাংখ্যা্

না্পাওয়ায়্এবপ্রল,্চ ্ও্জূন্২০২১্ াত্বির্

িাস্তিায়ন্অগ্র্গবত্বনণ িয়্করা্িম্ভি্হয়বন।্ 

 

[২.২] তিতজটাল 

মসিা  চালুকিণ 

[২.২.১] একটি 

িতুি তিতজটাল 

মসিা চালুকৃি 

সংখ্যা ২ ১৫-২-২১ ১৫-৩-২১- 
১৫-৪-

২১ 
১৫-৫-২১ _ 

১৮-১১-

২০২০ 
২ 

১৮-১১-২০২০ িাতিখ মর্মক ঢাকা্ চজলা্

কায িালয়্ও্ ্িািায়ণগি চজলা্কায িালয়্ও 

প্রধাি কার্ যালময় (সম্প্রসািণ িাখা) ই-

মিতজমািমিি পাইলটং সম্পন্ন হময়মছ। 

প্রতিক্ষণ কার্ যক্র  দ্রুি শুরু কিা হমি। 

[২.৩] মসিা 

সহতজকিণ 

[২.৩.১] একটি  

সহতজকৃি মসিা 

অতধমক্ষমত্র 

িাস্তিাতয়ি 

সংখ্যা ২ ২৫-২-২১ ২৫-৩-২১- 
২৫-৪-

২১ 
২৫-৫-২১ - - ০.০  
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কলা -১ কলা -২ কলা -৩ কলা -৪ কলা -৫ কলা -৬ কলা -৭ কলা -৮ কলা -৯ 

মকৌিলগি 

উমদ্দশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

মকৌিলগি 

উমদ্দমশ্যি 

 াি 

(Weightage 

of Strategic 
Objectives) 

কার্ যক্র  

(Activities) 

ক যসম্পাদি সুচক 

(Performance 

Indicator) 
 

একক 

(Unit) 

ক যসম্পাদি 

সূচমকি 

 াি 

(Weightage of 

Performance 

Indicator) 

লক্ষয াত্রাি  াি ২০২০-২১ ম াট অজযি প্রাপ্ত্নম্বর  ন্তব্য 

অসাধািণ 

(Excellent) 

অতি উত্ত  

(Very 

Good) 

উত্ত  

(Good) 

চলতি  াি 

(Fair) 

চলতি  ামিি  

তিমম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

  

[২.৪] ক যচািীমদি 

প্রতিক্ষণ প্রদাি 

[২.৪.১] প্রমিযক  

ক যচাতিি জন্য 

প্রতিক্ষণ 

আময়াতজি 

জিঘন্টা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ _ ৬০.৬৪ ১ 
১২০৯্জন 

ক িরত 

[২.৪.২] ১০  

মগ্রি ও িদ্যর্ধ্য 

প্রমিযক 

ক যচািীমক 

এতপএ তিেময়  

প্রদত্ত প্রতিক্ষণ 

জিঘন্টা ১ ৫ ৪ _ _ _ ৫.৩৫ ১ 

১০  মগ্রি ও 

িদূর্ধ্য 

৪৮৯ জি 

ক যিি  

[২.৫] এতপএ 

িাস্তিায়মি 

প্রমণাদিা প্রদাি 

[২.৫.১] নুযিি  

একটি আওিাধীি 

দপ্তি/ একজি 

ক যচািীমক 

এতপএ 

িাস্তিায়মিি জন্য 

প্রমণাদিা 

প্রদািকৃি 

সংখ্যা ১ ১ _ _ _ _ ১ ১  
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কলা -১ কলা -২ কলা -৩ কলা -৪ কলা -৫ কলা -৬ কলা -৭ কলা -৮ কলা -৯ 

মকৌিলগি 

উমদ্দশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

মকৌিলগি 

উমদ্দমশ্যি 

 াি 

(Weightage 

of Strategic 
Objectives) 

কার্ যক্র  

(Activities) 

ক যসম্পাদি সুচক 

(Performance 

Indicator) 
 

একক 

(Unit) 

ক যসম্পাদি 

সূচমকি 

 াি 

(Weightage 

of 

Performance 

Indicator) 

লক্ষয াত্রাি  াি ২০২০-২১ ম াট অজযি প্রাপ্ত্নম্বর  ন্তব্য 

অসাধািণ 

(Excellent) 

অতি উত্ত  

(Very 

Good) 

উত্ত  

(Good) 

চলতি 

 াি 

(Fair

) 

চলতি 

 ামিি  

তিমম্ন 

(Poor

) ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[৩] আতর্ যক ও 

সম্পদ 

ব্যিস্থাপিাি 

উন্নয়ি 

৬ 

[৩.১] িাতে যক ক্রয় 

পতিকপিা িাস্তিায়ি 

[৩.১.১] ক্রয় পতিকপিা 

অনুর্ায়ী ক্রয় সম্পাতদি 
% ১ ১০০ ৯০ ৮০ _ _ ৯৯ ০.৯০ 

িাত্বজে িরাদ্দ ২৬,৯০,০০০ োকা, 

ক্রয় সম্পাতদি ২৬৮৯৪০৯ টাকা 

 

[৩.২] িাতে যক উন্নয়ি 

ক যসূতচ এতিতপ)/ 

িামজট িাস্তিায়ি 

[৩.২.১] িাতে যক উন্নয়ি 

ক যসূতচ (এতিতপ) /িামজট 

িাস্তিাতয়ি 

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ _ _ ৯৩ ১.৮০ 

২০২০-২০২১ অি িিেত্বর এবিবপ 

িরাত্বদ্দর পবর াণ ৭৩৫.৩৬ চকাটি 

োকা 

[৩.৩] অতিট আপতত্ত 

তিষ্পতত্ত কার্ যক্রম ি 

উন্নয়ি 

[৩.৩.১] তত্রপক্ষীয় সভায় 

উপস্থাপমিি জন্য 

 ন্ত্রণালময় প্রস্তাি মপ্রতিি 

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ _ 
২৫ 

(১৪৮টি) 
০.৩৫ 

প্রস্তাি্চপ্ররণত্বযাগ্য 

(৫৮৯্টি)্লক্ষ্য াত্রা 

 ৫৮৯*০.৮০্=৪৭১ টি 

 াে ি-২০২০্হত্বত্িারাত্বেত্বশ্ চকাবভি-

১৯্ভয়ািহ্আকার্ধারণ্করায়্বশল্প,্

িাবণজয্ ও্ আবি িক্ প্রবতষ্ঠান্ অবিে্

অবধেপ্তত্বরর্ আঞ্চবলক্ কায িালয়্

িমূত্বহর্ উপ-পবরোলক্  ত্বহােয়গণ্

বত্রপক্ষ্ীয়্ িভা্ আত্বয়াজত্বনর্ বিিত্বয়্

িিবত্প্রোন্না্করায়্বত্রপক্ষ্ীয়্িভা্

পূি িবনধ িাবরত্ ি য়সূেী্ অনুযায়ী্

আত্বয়াজন্ করা্ িম্ভি্ হয়বন্ বিধায়;্

কাবিত্লক্ষ্য াত্রা্অজিন্করা্িম্ভি্

হয়বন। 

[৩.৩.২] অতিট আপতত্ত 

তিষ্পতত্তকৃি 
% ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ _ ৬২.১৬ ১ 

ম াট অতিট আপতত্ত ২০২৭টি 

তিষ্পতিকৃি ১২৬০ 

[৩.৪] হালিাগাদকৃি 

স্থািি ও অস্থািি 

সম্পতত্তি িাতলকা 

 ন্ত্রণালয়/তিভামগ মপ্রিণ 

[৩.৪.১] হালিাগাদকৃি 

স্থািি ও অস্থািি সম্পতত্তি 

িাতলকা  ন্ত্রণালয়/তিভামগ 

মপ্রতিি 

িাতিখ ১ ১৫-১২-২০ ১৫-০১-২১ ১৫-২-২১ _ _ ১০-১২-২০ ১ 

তিতসমকি সকল স্থািি ও অস্থািি 

সম্পতত্তি িাতলকা সংকতলি কমি 

মচয়ািম্যাি, তিতসক  মহাদময়ি 

স্বাক্ষমি তিপ  ন্ত্রণালময় মপ্রিণ কিা 

হময়মছ।  

আিবশ্যক্চকৌশলগত্উত্বদ্দশ্যিমূত্বহ্প্রাপ্ত্চ াে্নম্বর ১৯.৮৫ 

চ াে্প্রাপ্ত্নম্বর ৮৮.২৪ 
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পবরবশষ্ট-খ 

২০২০-২১ অর্ যিছমিি জাতীয়্শুদ্ধাোর্চকৌশল্ক িপবরকল্পনা 

িাংলামদি ক্ষুদ্র ও কুটিি তিপ কিমপামিিি (তিতসক) 

 

কায িিত্ব র না  ক িিম্পােন সূেক 

 

সূেত্বকর 

 ান 

একক 

 

িাস্তিায়ত্বনর 

োবয়েপ্রাপ্ত 

ব্যবক্ত/পে 

২০২০-২১ 

অি িিেত্বরর 

লক্ষ্য াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্র্গবত পবরিীক্ষ্ণ, ২০২০-২১ অবজিত 

 ান 

 ন্তব্য 

লক্ষ্য াত্রা/ 

অজিন 

১  চকায়াে িার ২য় 

চকায়াে িার 

৩য় 

চকায়াে িার 

৪ি ি 

চকায়াে িার 

চ াে 

অজিন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাবতষ্ঠাবনক ব্যিিা - ৮ 

১.১ দনবতকতা কব টির িভা   অনুবষ্ঠত িভা ৪ িাংখ্যা ্শুদ্ধাোর্

চফাকাল্পত্বয়ন্ট 
৪ লক্ষ্য াত্রা ১ ১ ১ ১ ৪ ৪  

অজিন ১ ১ ১ ১ ৪ 

১.২ দনবতকতা কব টির িভার বিদ্ধান্ত 

িাস্তিায়ন  

িাস্তিাবয়ত বিদ্ধান্ত ৪ % ্শুদ্ধাোর্

চফাকাল্পত্বয়ন্ট 
১০০% লক্ষ্য াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ৪ 

অজিন ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

২. েক্ষ্তা ও দনবতকতার উন্নয়ন-১০ 

২.১ সুিাসি প্রতিষ্ঠাি তিত ত্ত অাংশীজত্বনর 

(stakeholders) অাংশগ্র্হত্বণ  িভা 

অনুবষ্ঠত িভা ২ িাংখ্যা ্শুদ্ধাোর্

চফাকাল্পত্বয়ন্ট 
৪ লক্ষ্য াত্রা ১ ১ ১ ১ ৪ ৪  

অজিন - ১ ২ ১ ৪ 

২.২ অাংশীজত্বনর অাংশগ্র্হত্বণ  িভাি 

তসদ্ধান্ত িাস্তিায়ি 

িাস্তিাবয়ত বিদ্ধান্ত ২ %  শুদ্ধাোর 

চফাকাল পত্বয়ন্ট 

১০০% লক্ষ্য াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ৪ 

অজিন - ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

২.৩ ক িকতিা-ক িোিীচের অাংশগ্র্হত্বণ 

চাকতি সংক্রান্ত তিতভন্ন প্রবশক্ষ্ণ আত্বয়াজন 

প্রবশক্ষ্ণািী ৩ িাংখ্যা ব্যিিাপক 

(প্রবশক্ষ্ণ 

শাখা) 

১৪০ জন লক্ষ্য াত্রা 

(জন) 

৩৫ ৩৫ ৩৫ ৩৫ ১৪০ ৩  

অজিন ৩৭৩ ৪৫৫ ৫৭৫ ৪২২ ১৮২৫ 

২.৪ ক িকতিা-ক িোিীচের অাংশগ্র্হত্বণ 

সুশািন িাংিান্ত প্রবশক্ষ্ণ আত্বয়াজন 

প্রবশক্ষ্ণািী ৩ িাংখ্যা ব্যিিাপক 

(প্রবশক্ষ্ণ 

শাখা) 

 

২০ জন লক্ষ্য াত্রা - ২০ - - ২০ ৩  

অজিন ১৫৯ ৮৫ ৯৬ ০৭ ৩৪৭ 

৩.শুদ্ধাোর প্রবতষ্ঠায় িহায়ক আইন/বিবধ/নীবত ালা/ম্যানুত্বয়ল ও প্রজ্ঞাপন/পবরপত্র-এর িাস্তিায়ন এিাং প্রত্বযাজয চক্ষ্ত্বত্র খিড়া প্রণয়ণ-১০ 

৩.১ িাাংগঠবনক কাঠাত্ব া  

      হালনাগােকরণ 

 

বশল্প  ন্ত্রণালত্বয় 

চপ্ররণ 

৫ তাবরখ িবেি. 

বিািক, ঢাকা 

৩০.০৫.২১ লক্ষ্য াত্রা    ৩০.০৫.২১  ৫ প্রস্তাবিত 

িাাংগঠবনক 

কাঠাত্ব া 

২২/০৬/২০২১ 

তাবরত্বখ বশল্প 

 ন্ত্রণালত্বয় 

পাঠাত্বনা হত্বয়ত্বে। 

 

অজিন    ২২.০৬.২১  
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কায িিত্ব র না  ক িিম্পােন সূেক 

 

সূেত্বকর 

 ান 

একক 

 

িাস্তিায়ত্বনরো

বয়েপ্রাপ্ত 

ব্যবক্ত/পে 

২০২০-২১ 

অি িিেত্বরর 

লক্ষ্য াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্র্গবত পবরিীক্ষ্ণ, ২০২০-২১ অবজিত 

 ান 

 ন্তব্য 

লক্ষ্য াত্রা/ 

অজিন 

১  চকায়াে িার ২য় 

চকায়াে িার 

৩য় 

চকায়াে িা

র 

৪ি ি 

চকায়াে িার 

চ াে 

অজিন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৩.২ তিতসক ক যচািী তিময়াগ তিতধ ালাি 

খসড়া প্রণয়ি 

 

বশল্প  ন্ত্রণালত্বয় 

চপ্ররণ 

৫ তাবরখ িবেি. 

বিািক, ঢাকা 

 

 

৩০.০৫.২১ লক্ষ্য াত্রা    ৩০.০৫.২১  ৫ তিতসক ক যচািী 

তিময়াগ 

তিতধ ালাি 

খসড়া  

জিপ্রিাসি 

 ন্ত্রণালময়ি তিতধ 

অনুতিভাগ, তিতধ-

৪ িাখায় আমছ। 

অজিন 

 

 

  ২০.০৯.

২০২০ 

  

৪. ওময়িসাইমট মসিািক্স হালিাগাদকিণ..................................৮  

৪.১ মসিা সংক্রান্ত মটাল তি িস্বিসমূহ স্ব 

স্ব তথ্য িাতায়ত্বন দৃশ্য ািকিণ   

িথ্য িািায়মি 

দৃশ্য ািকৃি 

১ তাবরখ আইবিটি চিল 

প্রধান 

৩০.০৯.২০ 

৩১.১২.২০ 

৩১.০৩.২১ 

৩০.০৬.২১ 

লক্ষ্য াত্রা ৩০.০৯.২০ 

 

৩১.১২.২০ 

 

৩১.০৩.২১ 

 

৩০.০৬.২১ ১ ১  

অজিন ২৮.০৯.২০ ৩০.১২.২০ ৩০.৩০.২১ ২৯.০৬.২১  

৪.২ স্ব স্ব ওত্বয়িিাইত্বে শুদ্ধাোর চিিািক্স 

হালনাগােকরণ  

চিিািক্স 

হালনাগােকৃত 

২ িাতিখ আইবিটি চিল 

প্রধান 

৩০.০৯.২০ 

৩১.১২.২০ 

৩১.০৩.২১ 

৩০.০৬.২১ 

লক্ষ্য াত্রা ৩০.০৯.২০ 

 

৩১.১২.২০ 

 

৩১.০৩.২১ 

 

৩০.০৬.২১ ১ ৪  

অজিন ২১.০৮.২০ ০৮.১০.২০ ০৮.০২.২১ ৩০.০৬.২১ ১ 

৪.৩ স্ব স্ব ওত্বয়িিাইত্বে তথ্য অবধকার   

চিিািক্স হালনাগােকরণ 

চিিািক্স 

হালনাগােকৃত 

১ তাবরখ আইবিটি চিল 

প্রধান 

৩০.০৯.২০ 

৩১.১২.২০ 

৩১.০৩.২১ 

৩০.০৬.২১ 

লক্ষ্য াত্রা ৩০.০৯.২০ 

 

৩১.১২.২০ 

 

৩১.০৩.২১ 

 

৩০.০৬.২১ ১  

অজিন ১৮.০৯.২০ ২২.১২.২০ ২৪.০২.২১ ২৯.০৬.২১ ১ 

৪.৪ স্ব স্ব ওত্বয়িিাইত্বের অবভত্বযাগ 

প্রবতকার ব্যিিা (GRS) চিিািক্স 

হালনাগােকরণ 

ওত্বয়িিাইত্বে 

হালনাগােকৃত 

২ তাবরখ উপ- 

ব্যিিাপক 

(শৃঙখলা), 

আইবিটি চিল 

প্রধান 

৩০.০৯.২০ 

৩১.১২.২০ 

৩১.০৩.২১ 

৩০.০৬.২১ 

লক্ষ্য াত্রা ৩০.০৯.২০ ৩১.১২.২০ ৩১.০৩.২১ ৩০.০৬.২১ ১ ২  

অজিন ২৮.০৯.২০ ২৯.১২.২০ ২৫.০৩.২১ ২৯.০৬.২১ ১ 

৪.৫ স্বপ্রত্বণাবেত ভাত্বি প্রকাশত্বযাগ্য তথ্য 

হালিাগাদ কমি ওত্বয়িিাইত্বে প্রকাশ 

হালনাগােকৃত 

বনত্বে িবশকা 

ওত্বয়িিাইত্বে 

প্রকাবশত 

২ তাবরখ  জনিাংত্বযাগ 

ক িকতিা 

৩০.০৯.২০ 

৩১.১২.২০ 

৩১.০৩.২১ 

৩০.০৬.২১ 

লক্ষ্য াত্রা ৩০.০৯.২০ ৩১.১২.২০ ৩১.০৩.২১ ৩০.০৬.২১ ১ ২  

অজিন ৩০.০৯.২০ ২২.১২.২০ ৩০.০৩.২১ ৩০.০৬.২১ ১ 
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কায িিত্ব র না  ক িিম্পােন 

সূেক 

 

সূেত্বকর 

 ান 

একক 

 

িাস্তিায়ত্বনরোবয়

েপ্রাপ্ত ব্যবক্ত/পে 

২০২০-২১ 

অি িিেত্বরর 

লক্ষ্য াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্র্গবত পবরিীক্ষ্ণ, ২০২০-২১ অবজিত 

 ান 

 ন্তব্য 

লক্ষ্য াত্রা/ 

অজিন 

১  চকায়াে িার ২য় চকায়াে িার ৩য় 

চকায়াে িার 

৪ি ি 

চকায়াে িার 

চ াে 

অজিন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৫. সুিাসি  প্রতিষ্ঠা.-৬ 

৫.১ উত্ত  েে িার তাবলকা প্রণয়ন কত্বর স্ব 

স্ব  ন্ত্রণালয়/বিভাত্বগ চপ্ররণ 
 

উত্ত  েে িার 

তাবলকা চপ্রবরত 

৩ তাবরখ  হাব্যিিাপক 

(বিপণন) 

৩০.১০.২০ লক্ষ্য াত্রা  ৩০.১০.২০    ৩  

অজিন ২২.০৯.২০     

৫.২ অনলাইন বিত্বস্টত্ব  অবভত্বযাগ 

বনষ্পবত্তকরণ 

অবভত্বযাগ 

বনষ্পবত্তকৃত 

৩ % িবেি, আইবিটি 

চিল প্রধান ও 

উপ-ব্যিিাপক, 

(শৃঙখলা) 

১০০% লক্ষ্য াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ৩ চকাত্বনা 

অবভত্বযাগ 

পাওয়া যায় বন 

অজিন ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

৬. প্রকমপি মক্ষমত্র শুদ্ধাচাি...........................৬ 

৬.১ প্রকমপি িাবি িক িয় পবরকল্পনা 

অনুত্ব ােন/ 

অনুত্ব াবেত িয় 

পবরকল্পনা 

২ তাবরখ  হাব্যিিাপক 

প্রকল্প 

৩১.০৮.২০ 

 

লক্ষ্য াত্রা ৩১.০৮.২০     ২  

অজিন ১৩.০৮.২০     

৬.২ প্রকত্বল্পর িাস্তিায়ন অগ্র্গবত 

পবরেশ িন/ পবরিীক্ষ্ণ 

োবখলকৃত 

প্রবতত্বিেন 

২ িাংখ্যা পবরোলক 

(প্রকল্প) 

২৮ লক্ষ্য াত্রা ০৭ ০৭ ০৭ ০৭ ২৮ ২  

অজিন ০৬ ০৮ ০৭ ০৭ ২৮ 

৬.৩ প্রকল্প পবরেশ িন/পবরিীক্ষ্ণ 

প্রবতত্বিেত্বনর সুপাবরশ িাস্তিায়ন 

িাস্তিায়ত্বনর 

হার 

২ % পবরোলক  

(প্রকল্প) 

১০০% লক্ষ্য াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১.৫  

অজিন ৮৬% ১১৪% ১০০% ১০০% ১০০% 

৭. ক্রয়মক্ষমত্র শুদ্ধাচাি...................৭ 

৭.১ বপবপএ ২০০৬-এর ধারা ১১(২) ও 

বপবপআর ২০০৮-এর বিবধ ১৬(৬) 

অনুযায়ী ২০২০-২১ অর্ য িছমিি িয়-

পবরকল্পনা  ওময়িসাইমট প্রকাি 

িয়-পবরকল্পনা 

ওময়িসাইমট 

প্রকাতিি 

 

৩ তাবরখ প্রধান প্রত্বকৌশলী ৩১.০৮.২০ 

২৬.০১.২১ 

লক্ষ্য াত্রা ৩১.০৮.২০  ২৬.০১.২১   ১.৫ ২০২০-২১ অি ি 

িেত্বরর িাত্বজে 

িরাদ্দ প্রাপ্ত 

৫.০০ লক্ষ্ 

োকার ঊত্বর্ধ্ি 

৬৩ টি কাত্বজর 

 ত্বে ৩৬ টি 

কাত্বজর 

কায িাত্বেশ প্রোন 

করা হত্বয়ত্বে। 

২৭টি কাত্বজর 

চেন্ডার 

প্রবিয়াধীন চুবক্ত 

না া িম্পােন 

পয িাত্বয় রত্বয়ত্বে। 

অজিন গত ২৪ 

চিত্বেম্বর ২০২০ 

তাবরত্বখ িাত্বজে 

বিভাজন পাওয়া 

চগত্বে। এখন ০৪ 

টি আঞ্চবলক 

কায িালয় হত্বত 

িাত্বজে বিভাজন 

অনুয়ায়ী 

এবস্টত্ব ে িাংগ্র্হ 

কত্বর ইবজবপত্বত 

চেন্ডার প্রবিয়া 

আরম্ভ করা 

হত্বি।  

২০২০-২১ 

অি িিেত্বরর 

িাত্বজে িরাদ্দপ্রাপ্ত 

৫.০০ লক্ষ্ 

োকার উত্বদ্ধর ৫১ 

টি কাত্বজর 

এবপবপ 

অনুত্ব ােন চনয়া 

হত্বয়ত্বে এিাং এর 

 ত্বে ৩০টি 

কাত্বজর োপ্তবরক 

প্রাক্কলনিহ 

প্রশািবনক 

অনুত্ব ােন গ্র্হণ 

প্রবিয়াধীন 

০৮.০২.২১  
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কায িিত্ব র না  ক িিম্পােন 

সূেক 

 

সূেত্বকর 

 ান 

একক 

 

িাস্তিায়ত্বনর 

োবয়েপ্রাপ্ত 

ব্যবক্ত/পে 

২০২০-২১ 

অি িিেত্বরর 

লক্ষ্য াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্র্গবত পবরিীক্ষ্ণ, ২০২০-২১ অবজিত 

 ান 

 ন্তব্য 

লক্ষ্য াত্রা/ 

অজিন 

১  চকায়াে িার ২য় চকায়াে িার ৩য় 

চকায়াে িার 

৪ি ি 

চকায়াে িার 

চ াে 

অজিন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৭.২ ই-মটন্ডামিি  ােত্ব  িয় 

কায িিম্পােন 

ই-চেন্ডামি ক্রয় 

সম্পন্ন 

৪ % প্রধান প্রত্বকৌশলী ৮০% লক্ষ্য াত্রা ২০% ৪০% ৬০% ৮০% ৮০% ৪ ২০২০-২১ অি ি 

িেত্বরর িাত্বজে 

িরাদ্দ প্রাপ্ত ৫.০০ 

লক্ষ্ োকার ঊত্বর্ধ্ি 

৬৩ টি কাত্বজর 

 ত্বে ৩৬ টি 

কাত্বজর কায িাত্বেশ 

প্রোন করা হত্বয়ত্বে। 

২৭টি কাত্বজর 

চেন্ডার প্রবিয়াধীন 

চুবক্ত না া 

িম্পােন পয িাত্বয় 

রত্বয়ত্বে। লক্ষ্য াত্রা 

বেল ৩০টি। অবজিত 

হত্বয়ত্বে ৩৬টি। 

অজিন গত ২৪ চিত্বেম্বর 

২০২০ তাবরত্বখ 

িাত্বজে বিভাজন 

পাওয়া চগত্বে।  

 

এখন ০৪ টি 

আঞ্চবলক কায িালয় 

হত্বত িাত্বজে 

বিভাজন অনুয়ায়ী 

এবস্টত্ব ে িাংগ্র্হ 

কত্বর ইবজবপত্বত 

চেন্ডার প্রবিয়া 

আরম্ভ করা হত্বি। 

 

 

২০২০-২১ 

অি িিেত্বরর িাত্বজে 

িরাদ্দপ্রাপ্ত ৫.০০ 

লক্ষ্ োকার উত্বদ্ধর 

৫১ টি কাত্বজর 

এবপবপ অনুত্ব ােন 

চনয়া হত্বয়ত্বে এিাং 

এর  ত্বে ৩০টি 

কাত্বজর োপ্তবরক 

প্রাক্কলনিহ 

প্রশািবনক 

অনুত্ব ােন গ্র্হণ 

প্রবিয়াধীন 

১০০% ১০০% ১০০% 

 

৮. স্বেতা ও জিািবেবহ িতিিালীকরণ…………………….১৪ 

 

৮.১ স্ব স্ব চিিা প্রোন প্রবতশ্রুবত 

(বিটিত্বজনস্ োে িার) প্রণয়ি ও 

িাস্তিায়ন  

চিিা প্রোন 

প্রবতশ্রুবত প্রণীি 

ও িাস্তিাতয়ি 

৩ %  হাব্যিিাপক, 

এ আইএি 

১০০% লক্ষ্য াত্রা ২৫% ৫০% ৭৫% ১০০% ১০০% ২ ১৬ চিত্বেম্বর 

২০১৯ তাবরত্বখ 

প্রণয়ন করা হয়। 
অজিন ২৫% ৮০% ৯০% ৮৬% ৮৬% 

৮.২ শাখা/অবধশাখা এিং অধীিস্থ 

অতফস পবরেশ িন  

পবরেশ িন 

িম্পন্ন 

২ িাংখ্যা িবেি, বিবিক 

পবরোলক (িকল), 

 হাব্যিিাপক 

(িকল), আঞ্চবলক 

পবরোলক (িকল), 

বিবিক 

৪০ লক্ষ্য াত্রা ১০ ২০ ৩০ ৪০ ৪০ ২  

অজিন ১০ ৩০ ৫০ ৬০ ৬০ 
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কায িিত্ব র না  ক িিম্পােন সূেক 

 

সূেত্বকর 

 ান 

একক 

 

িাস্তিায়ত্বনরো

বয়েপ্রাপ্ত 

ব্যবক্ত/পে 

২০২০-২১ 

অি িিেত্বরর 

লক্ষ্য াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্র্গবত পবরিীক্ষ্ণ, ২০২০-২১ অবজিত 

 ান 

 ন্তব্য 

লক্ষ্য াত্রা/ 

অজিন 

১  চকায়াে িার ২য় 

চকায়াে িা

র 

৩য় 

চকায়াে িার 

৪ি ি 

চকায়াে িার 

চ াে 

অজিন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৮.৩ শাখা/অবধশাখা এিং অধীিস্থ 

অতফমসি পবরেশ িন প্রবতত্বিেত্বনর সুপাবরশ 

িাস্তিায়ন 

পবরেশ িন 

প্রবতত্বিেত্বনর 

সুপাবরশ 

িাস্তিাবয়ত 

 

২ % ঐ ১০০% লক্ষ্য াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ২  

অজিন ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

৮.৪ িবেিালয় বনত্বে িশ ালা ২০১৪ 

অনুযায়ী নবির চশ্রবণ বিন্যািকরণ  

 

নবি চশ্রবণ 

বিন্যািকৃত 

২ 

 

% িবেি, বিবিক ১০০% লক্ষ্য াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ৭৯% ১.৫  

অজিন ৮০% ৯০% ৭০% ৭৫% 

৮.৫ চশ্রবণ বিন্যািকৃত নবি বিনষ্টকরণ নবি বিনতষ্কৃি ২ % উপ-

 হাব্যিিাপক, 

উপকরণ 

১০০% লক্ষ্য াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ৭৫% ১.৫  

অজিন ৭৫% ৮০% ৭০% ৭৫% 

৮.৬ প্রাতিষ্ঠাতিক গণশুিািী আময়াজি  প্রাতিষ্ঠাতিক 

গণশুিািী 

আময়াতজি 

৩ িাংখ্যা আঞ্চবলক 

পবরোলক, 

বিবিক ঢাকা ও 

 হাব্যিিাপক, 

িম্প্রিারণ, 

বিবিক 

২ লক্ষ্য াত্রা  ১ ১ ২ ২ ৩  

অজিন 

 

 

 ১ ১ ২ 

৯. শুদ্ধাোর িাংবিষ্ট এিাং দুনীবত প্রবতত্বরাত্বধ িহায়ক অন্যান্য কায িি ……………..১৫(অগ্রাতধকাি তভতত্তমি নুযিি  পাঁচটি কার্ যক্র ) 

৯.১ ইবজবপ িবহভূ িত িাকী চেন্ডারগুত্বলার 

িকল পয িাত্বয়র তথ্য বিবিক ও আঞ্চবলক 

কায িালত্বয়র ওত্বয়ি চপাে িাত্বল প্রকাশ 

িাস্তিাবয়ত ৩ তাবরখ প্রধাি 

প্রমকৌিলী/ 

আইতসটি মসল 

প্রধাি/   

আঞ্চতলক 

পতিচালক 

২৫.০৫.২১ লক্ষ্য াত্রা ২৫.০৫.২১   ২৫.০৫.২১  ৩ স্ব স্ব আঞ্চবলক 

কায িালয় হত্বত 

পবরোবলত হয় 

 অজিন গত ২৪ চিত্বেম্বর 

২০২০ তাবরত্বখ 

িাত্বজে বিভাজন 

পাওয়া চগত্বে। এখন 

০৪ টি আঞ্চবলক 

কায িালয় হত্বত 

িাত্বজে বিভাজন 

অনুয়ায়ী এবস্টত্ব ে 

িাংগ্র্হ কত্বর 

ইবজবপত্বত চেন্ডার 

প্রবিয়া আরম্ভ করা 

হত্বি। 

  ২০.০৫.২১ 
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কায িিত্ব র না  ক িিম্পােন 

সূেক 

 

সূেত্বকর 

 ান 

একক 

 

িাস্তিায়ত্বনরোবয়ে

প্রাপ্ত ব্যবক্ত/পে 

২০২০-২১ 

অি িিেত্বরর 

লক্ষ্য াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্র্গবত পবরিীক্ষ্ণ, ২০২০-২১ অবজিত 

 ান 

 ন্তব্য 

লক্ষ্য াত্রা/ 

অজিন 

১  

চকায়াে িার 

২য় 

চকায়াে িার 

৩য় 

চকায়াে িার 

৪ি ি 

চকায়াে িার 

চ াে অজিন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৯.২ ই-ফাইবলাং কার্ যি  

৬০ % এ উন্নীতকরণ 

িাস্তিাবয়ত ৩ তাবরখ পতিচালক, প্রযুতি, 

আইতসটি মসল প্রধাি 

৬০% লক্ষ্য াত্রা ১৫% ৩০% ৪৫% ৬০% * ৩ *ই-নবি বিত্বস্টত্ব  জরুবর 

 াত্বনান্নয়ন এর কাজ েলত্বে। 

এজন্য অবফি বভবত্তক 

িযাশত্বিাি ি বরত্বপাে ি িা বয়ক 

িি আত্বে। 

অজিন ৪০% ৪৫% ৪৬% * 

৯.৩ িায়ী িম্পত্বের 

কবম্পউোর িাোত্বিজ 

দতবর 

িাস্তিাবয়ত ৩ % সতচি, তিতসক, 

ঢাকা। 

 

৩১.০৫.২১ লক্ষ্য াত্রা    ৩১.০৫.২১  ৩  

অজিন ২৪.০৯.২০    

৯.৪ 

ক িকতিা/ক িোরীত্বের 

চেনা পাওনা অনলাইত্বনর 

 ােত্ব  পবরত্বশাত্বধর 

কার্ যি  োলু 

িাস্তিাবয়ত ৩ তাবরখ তিয়ন্ত্রক, তহসাি ও 

অর্ য 

৩১.০৫.২১ লক্ষ্য াত্রা    ৩১.০৫.২১  ৩ **তপআিএলগা ীমদি চেনা 

পাওনা অনলাইত্বনর  ােত্ব  

পবরত্বশাত্বধর কার্ যি  শুরু 

করা হত্বয়ত্বে। িম্প্রবত 

 ন্ত্রালয় হত্বত েপ্তর/িাংিার 

জন্য আইিাি++ 

ব্যিহাত্বরর অনু বত চেত্বয় 

অি ি  ন্ত্রালত্বয় পত্র চেয়া 

হত্বয়ত্বে । 

অজিন    ** 

৯.৫ প্রকল্পিমূহ PMIS 

এর আওতায় আনা 

িাস্তিাবয়ত ৩ তাবরখ পতিচালক, প্রকল্প ৩০.০৫.২১ লক্ষ্য াত্রা    ৩১.০৫.২১  ৩ অবধকাাংশ প্রকল্প 

পবরোলকগণ আইবিটি 

বিিত্বয় অনবভজ্ঞ। তাত্বেরত্বক 

প্রবশক্ষ্ণ বেত্বয় উন্নয়ন 

প্রকল্পমূত্বহর  অগ্র্গবতর তথ্য 

আইএ ইবির বনধ িাবরত 

PMIS এর  ােত্ব  

প্রোত্বনর চেষ্টা অব্যাহত 

রত্বয়ত্বে।  

অজিন      

১০. শুদ্ধাচাি চচ যাি জন্য পুিস্কাি/প্রমণাদিা প্রদাি..............................৩ 

১০.১ শুদ্ধাচাি পুিস্কাি 

প্রদাি এিাং 

পুিস্কািপ্রাপ্তমদি িাতলকা 

ওময়িসাইমট প্রকাি 

প্রদত্ত পুিস্কাি ৩ তাবরখ আহিায়ক 

শুদ্ধাোর দনবতকতা 

কব টি 

৩১.০৫.২১ লক্ষ্য াত্রা    ৩১.০৫.২১  ৩ চকাবভি১৯ প্রাদুভিাত্বির কারত্বণ 

তথ্য িাংগ্র্হ করত্বত চেবর হত্বয়ত্বে 

অজিন    ২৩.০৬.২১ 
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কায িিত্ব র না  ক িিম্পােন সূেক 

 

সূেত্বকর  ান একক 

 

িাস্তিায়ত্বনর 

োবয়েপ্রাপ্ত 

ব্যবক্ত/পে 

২০২০-২১ 

অি িিেত্বরর 

লক্ষ্য াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্র্গবত পবরিীক্ষ্ণ, ২০২০-২১ অবজিত 

 ান 

 ন্তব্য 

লক্ষ্য াত্রা/ 

অজিন 

১  চকায়াে িার ২য় 

চকায়াে িার 

৩য় 

চকায়াে িার 

৪ি ি 

চকায়াে িার 

চ াে 

অজিন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১১. ক য-পতিমিি উন্নয়ি..........................................................২ 

১১.১ ক য-পতিমিি উন্নয়ি 

(স্বাস্থযতিতধ 

অনুসিণ/টিওএন্ডইভুি অমকমজা 

 ালা াল তিিষ্কিণ/পতিষ্কাি-

পতিচ্ছন্নিা বৃতদ্ধ ইিযাতদ)  

উন্নি ক য-পতিমিি ২ সংখ্যা 

ও 

তাবরখ 

সতচি, 

তিতসক, 

ঢাকা। 

৪ 

ও 

৩০.০৯.২০ 

৩১.১২.২০ 

৩১.০৩.২১ 

৩১.০৫.২১ 

লক্ষ্য াত্রা ১  

(৩০.০৯.২০) 

১ 

(৩১.১২.২০) 

১  

(৩১.০৩.২১) 

১ 

(৩১.০৫.২১) 

৪ ৪  

অজিন ১ 

(২৪.০৯.২০) 

১ 

(২১.১২.২০) 

১ 

(২৫.০৩.২১) 

১ 

(৩১.০৫.২১) 

১২. অর্ য িিাদ্দ....................................................................৩ 

১২.১ শুদ্ধাচাি ক য-পতিকপিায় 

অন্তযভুি তিতভন্ন কার্ যক্র  

িাস্তিায়মিি জন্য িিাদ্দকৃি  

অত্বি ির আনু াতিক পবর াণ 

িিাদ্দকৃি অর্ য ৩ টাকা উপ-তিয়ন্ত্রক 

(িামজট) ও 

শুদ্ধাচাি 

মফাকাল 

পময়ন্ট 

২.২০ লক্ষ 

োকা 

লক্ষ্য াত্রা 

(লক্ষ োকা) 

০.৩০ ০.৩০ ০.৩ ১.৩০ ৪.৭৯ 

লক্ষ 

োকা 

৩ ি পুবঞ্জভূত ২০২০-২১ 

অি িিেত্বর ৬৪টি চজলা 

কায িালয়, ৭৬টি 

বশল্পনগরী, ৪টি 

আঞ্চবলক কায িালয় 

এিাং প্রধান কায িালয় 

হত্বত িি িত্ব াে ১২ জন 

ক িকতিা-ক িোরীত্বত 

শুদ্ধাোর পুরস্কার প্রোন 

করা হত্বয়ত্বে। 

অজিন  ০.৩ ০.৪৫ ৪.৭৯ 

১৩. পবরিীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন…………………………….৮ 

১৩.১ দপ্তি/সংস্হা কর্তযক প্রণীি                                          

জাতীয় শুদ্ধাোর চকৌশল ক ি-

পবরকল্পনা, ২০২০-২১ স্ব স্ব 

 ন্ত্রণালয় এিং ওময়িসাইমট 

আপমলািকিণ 

প্রণীত  

ক িপবরকল্পনা 

আপমলািকৃত 

২ িাতিখ আইতসটি 

মসল প্রধাি 

১০.০৮.২০ লক্ষ্য াত্রা ১০.০৮.২০    ২ ২  

অজিন ১০.০৮.২০    

১৩.২ বনধ িাবরত ি ত্বয় দত্র াবিক 

পবরিীক্ষ্ণ প্রবতত্বিেন সংতিষ্ 

 ন্ত্রণালয়/তিভামগ োবখল ও স্ব স্ব 

ওময়িসাইমট আপমলািকিণ 

দত্র াবিক প্রবতত্বিেন 

োবখলকৃত ও 

আপমলািকৃত 

২ তাবরখ আইতসটি 

মসল প্রধাি 

০৫.১০.২০ 

০৫.০১.২১ 

০৫.০৪.২১ 

০৫.০৭.২১ 

লক্ষ্য াত্রা ০৫.১০.২০ ০৫.০১.২০ ০৫.০৪.২১ ০৫.০৭.২১ ২ ২  

অজিন ০৫.১০.২০ ০৫.০১.২১ ০৪.০৪.২১ ০৫.০৭.২১ 

১৩.৩ আওিাধীি আঞ্চতলক/ াঠ 

পর্ যাময়ি কার্ যালয় কর্তযক 

োবখলকৃত জাতীয় শুদ্ধাোর 

চকৌশল ক ি-পবরকল্পনা ও 

পবরিীক্ষ্ণ  প্রবতত্বিেত্বনর ওপর 

বফিব্যাক প্রোন 

তফিব্যাক 

সভা/ক যিালা 

অনুতষ্ঠি 

৪ তাবরখ পতিচালক 

(উ. ও স.) 

তিতসক, 

ঢাকা 

১০.১০.২০ 

১০.০১.২১ 

১০.০৪.২১ 

১০.০৭.২১ 

লক্ষ্য াত্রা ১০.১০.২০ ১০.০১.২০ ১০.০৪.২১ ১০.০৭.২১ ৪ ৪  

অজিন ০৪.১০.২০ ০৪.০১.২০ ২৯.০৩.২১ ১৭.০৬.২১ 

চ াে অজিন - - -         ৯৮  
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