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AeZiwYKv 
 

তৃণমূল পর্ যায়ে শ্রমঘন শিল্পােয়নর ধারা বেগোন করার লয়যে ও অর্ যননশিক বেষম্য শনরসনকয়ল্প স্বাধীনিার 

মহানােক, সে যকায়লর সে যয়শ্রষ্ঠ োঙালী জাশির শপিা েঙ্গেন্ধু বিখ মুশজবুর রহমান (পূে য পাশকস্তায়নর শিল্প, োশণজে, 

শ্রম, দুনীশি দমন ও গ্রাম সহােিা দপ্তয়রর মন্ত্রী শহয়সয়ে) প্রায়দশিক আইন পশরষয়দ ১৯৫৭ সায়ল  Õইস্ট পাশকস্তান 

স্মল এন্ড কয়েজ ইন্ডাশিজ করয়পায়রিন অোক্টÕ উপস্থাপন কয়রন, র্ার মাধ্যয়ম ইপশসক প্রশিশষ্ঠি হে। স্বাধীনিা 

উত্তরকায়ল প্রশিষ্ঠানটি শেশসক নায়ম আত্মপ্রকাি কয়র।  1957 mv‡j cÖwZôvj‡Mœ FY Kg©m~wP MÖn‡Yi gva¨‡g wewmK 

ÿz`ª I KzwUi wk‡íi Dbœq‡b Kvh©µg ïiæ K‡i| cieZ©x‡Z 1960 mv‡j AeKvVv‡gv Dbœq‡bi gva¨‡g wkíbMix 

¯’vcb Ges jeY wk‡íi Dbœq‡b Kvh©µg MÖnY K‡i| ¯v̂axbZvi ci 1972 mv‡j wewmK e¯¿wk‡íi DbœqbK‡í 

myZv Avg`vwb I weZiY Kvh©µg ev Í̄evqb K‡i| cieZ©xKv‡j 1980 Gi `k‡K wewm‡K D‡`¨v³v wPwýZKiY 

n‡Z cY¨ wecYb ch©šÍ 26 ai‡bi 56wU ‡mev cÖ`v‡bi Kvh©µg MÖnY K‡i| G †mev¸‡jvi g‡a¨ D‡jøL‡hvM¨ 

n‡jv Kg©ms ’̄vb m„wói j‡ÿ¨ cÖwkÿY cÖ`vb, cY¨ wecY‡b mnvqZv Kivi j‡ÿ¨ RvZxq †gjvmn wewfbœ †gjv 

Av‡qvRb I AskMÖnY, †LvjvevRvi I nvUKY©vi ¯’vcb, †mwgbvi, Kg©kvjv I †µZv-we‡µZv m‡¤§jb Av‡qvRb, 

bKkv bgybv Dbœqb I weZiY, LyPiv hš¿cvwZ Drcv`bKvix mve-K›Uªvw±s BDwbU ZvwjKvfzw³KiY Ges e„nr 

wk‡íi mv‡_ ZvwjKvfz³ BDwb‡Ui mve-K›Uªvw±s ms‡hvM ¯’vcb D‡jøL‡hvM¨| mgqve‡Z© Kvh©cwiwa e„w×i mv‡_ 

mv‡_ wewm‡Ki mnvqZvq ÿz ª̀ I KzwUi wkí cÖwZôvb¸‡jvI w`b w`b gvSvwi I e„nr wk‡í iƒcvšÍwiZ n‡”Q| 

djkÖæwZ‡Z gvSvwi wkí‡KI wewm‡Ki Kvh©µ‡g AšÍf©y³ Kivi D‡`¨vM ‡bqv n‡q‡Q| eZ©gvb 2019 mv‡j Gme 

Kvh©µ‡gi cvkvcvwk e„nr wkí cvK© ¯’vcbmn bZzb bZzb Kvh©µg AšÍf©yw³i D‡`¨vM †bqv n‡”Q|  

 

2018-2019 A_©eQ‡i wewm‡Ki 56wU GgAvBGm Kg©Kv‡Ði g‡a¨ 52wU Kg©Kv‡Ði AMÖMwZ m‡šÍvlRbK| 

Aewkó 4wU Kg©Kv‡Ði AMÖMwZ 50% Gi bx‡P| Ab¨vb¨ Kvh©µ‡gi  g‡a¨ evwl©K Kg©m¤úv`b Pzw³ (GwcG) 

jÿ¨gvÎv Abyhvqx 20wU Kg©Kv‡Ði g‡a¨ 18wU Kg©Kv‡Ði AMÖMwZ 100% I 2wU Kvh©µ‡gi AMÖMwZ 80% Gi 

bx‡P| GQvov 2018-2019 A_©eQ‡i wewm‡K 27wU cÖKí ev Í̄evqbvaxb wQj| Zb¥‡a¨ Ryb 2019 gv‡m 4wU 

cÖK‡íi h_vµ‡g 1) wewmK wkíbMix, kÖxg½j 2) wewmK wkíbMix, SvjKvwV, 3) AvaywbK cÖhyw³ cÖ‡qv‡Mi 

gva¨‡g ‡gŠPvl Dbœqb I 4) me©Rbxb Av‡qvwWbhy³ jeY Drcv`b Kvh©µ‡gi gva¨‡g Av‡qvwWb NvUwZc~iY 

(3q ch©vq) ev Í̄evqb Kvh©µg mgvß n‡q‡Q| cÖwZeQ‡ii b¨vq eZ©gvb 2018-2019 A_©eQ‡ii Kvh©µg 

mK‡ji wbKU Zz‡j aivi Rb¨ evwl©K cÖwZ‡e`bwU cÖYqb I cÖKvk Kiv n‡jv| wewm‡Ki GgAvBGm wefv‡Mi 

†h mKj Kg©KZ©v/Kg©Pvix kÖgmva¨ G evwl©K cÖwZ‡e`bwU cÖYq‡b Ae`vb †i‡L‡Qb, Zv‡`i‡K AvšÍwiK ab¨ev` 

RvbvB| 

 

 
( †gvt †gvk&ZvK nvmvb, GbwWwm ) 

†Pqvig¨vb, wewmK 
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cÖ_g Aa¨vq 

wewmK cwiwPwZ 

১.১ পেভূশম 

১৯৫০-এর দশকে তৎোলীন পূর্ বপাকেস্তাকনর অর্ বনীকত কিল কৃকিকিকিে। কৃকিই কিল তখন দদকশর মূলকিকি এর্ং 

শ্রমশকির ৯০ শতাংশই কৃকিখাকত কনক াকিত কিল। ফকল কৃকিখাকত কনক াকিত এই কর্শাল শ্রমশকির অকিোংশই 

র্িকরর দর্শীরিাগ সম  েম বহীন র্ােকতা। অপরকদকে তৎোলীন সমক  দদকশর অর্ বনীকতকত কশল্পখাকতর অর্দান 

কিল মাত্র ২ শতাংশ। তাই কৃকিখাত হকত দদকশর অর্ বনীকতর কনিবরশীলতা েমাকনার লকযে ১৯৫৭ সায়ল িাকতর কপতা 

েঙ্গেন্ধু বিখ মুশজবুর রহমান তৎোলীন প্রায়দশিক পশরষয়দ বকাোশলিন সরকায়রর শ্রম, র্াকিিে ও শিল্পমন্ত্রী 

র্াকাকায়ল সংসদীে আইয়নর মাধ্যয়ম পূে যপাশকস্তান ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করয়পায়রিন (ইপশসক) প্রশিষ্ঠা কয়রন। 

স্বাধীনিা উত্তরকায়ল ১৯৭২ সাকল পুনরাে অোক্ট পশরেিযন কয়র এর নামকরণ করা হে োংলায়দি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প 

করয়পায়রিন (শেশসক)। শেশসক প্রশিষ্ঠা লগ্ন বর্য়ক অোক্ট অনুযা ী বদিব্যাপী ক্ষুদ্র ও কুটির শিদল্পর উন্নেন ও 

সম্প্রসারকির লকযে কর্দ্যমান ও সম্ভার্নাম  নতুন উকদ্যািাকদরকে আনুিাকিে দসর্া সহা তা প্রদাকনর দাক ত্ব পালন 

েকর আসকি। শেশসয়কর সহােিাে অয়নক প্রশিষ্ঠান প্রর্য়ম ক্ষুদ্র শিল্প শহয়সয়ে শুরু করয়লও পরেিীয়ি বস সে প্রশিষ্ঠান 

মাঝাশর ও বৃহৎ শিল্প শহয়সয়ে প্রশিষ্ঠা লাভ কয়রয়ে। স্থা ী প্রাকতষ্ঠাকনে োঠাকমার আওতা  এর্ং উন্ন নমূলে প্রেল্প 

র্াস্তর্া কনর মাধ্যকম কর্কসকের সহা তা  দর্সরোকর উকদ্যাকগ নতুন কশল্প গকে উকঠকি এর্ং একত অর্ বননকতে প্রবৃকি 

বৃকি পাকে।  

 ১.২  রূপকল্প (Vision)     

 শিল্প সমৃদ্ধ উন্নি োংলায়দি গঠয়ন পশরয়েিোন্ধে শিল্পােন 

 

 ১.৩ অশভলযে (Mission)  

 বেশিক প্রশিয়র্াশগিাে সযম শিয়ল্পর শেকাি, দয মানেসম্পদ বিশর, কম যসংস্থান সৃশি ও দাশরদ্র শনরসন 

 

 ১.৪ কম যয়কৌিল (Strategy)  

 উয়যাক্তা সৃশি 

 পশরয়েিোন্ধে শিল্পপাকয/শিল্পনগরী স্থাপন 

 দয জনেল সৃশি 

 অেকাঠায়মা উন্নেন 

 আশর্ যক, কাশরগশর ও শেপণন সুশেধা প্রদান 

 উন্নি ও আধুশনক নকিা উদ্ভােন 

 আমদাশন শেকল্প ও রপ্তাশনমুখী শিয়ল্পর শেকাি 

 আধুশনক প্রযুশক্তর ব্যেহার  

 উৎপাদনিীলিা বৃশদ্ধ 

 কম যসংস্থায়নর সুয়র্াগ বিশর 
 

 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 : 
 

     উন্নেন ও সম্প্রসারণমূলক  

  সম্ভােনামে শিয়ল্পায়যাক্তা অয়েষণ ও সহােিা প্রদান;  

  শিল্প স্থাপয়ন প্রয়োজনীে শেশনয়োগ-পূে য ও শেশনয়োগ-উত্তর পরামি য প্রদান; 

  প্রকল্প বপ্রাফাইল প্রণেন ও প্রকল্প মূল্যােন; 

  শিল্পনগরী/শিল্পপাকয স্থাপয়নর মাধ্যয়ম উন্নি শিল্পপ্লে েরাদ্দ প্রদান; 

  উয়যাক্তায়দরয়ক শিল্প স্থাপয়ন ঋণ সহােিা প্রদান; 

  দযিা ও ব্যেস্থাপনা উন্নেয়ন প্রশিযণ  প্রদান; 
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  সাে-কণ্ট্রাশক্টং সংয়র্াগ ব্যেস্থার উন্নেন; 

  শিল্পপয়ের নকিা উদ্ভােন, উন্নেন ও শেিরণ; 

  উয়যাক্তায়দর পয়ের প্রচার ও প্রসায়র বমলার আয়োজন; 

  লেণ উৎপাদন ও আয়োশিনযুক্তকরণ; 

  আধুশনক প্রযুশক্তর মাধ্যয়ম বমৌমাশে পালয়ন সাশে যক সহােিা প্রদান। 

 

 শনেন্ত্রণমূলক   

 ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝাশর শিল্প বরশজয়িিন; 

 কর, শুল্ক, কর অেকাি ইিোশদ মওকুফ শেষয়ে সুপাশরি ; 

 শিয়ল্পর কাঁচামাল ও বমাড়ক সামগ্রী আমদাশন/রপ্তাশনর সুপাশরি ; 

 আয়োশিনযুক্ত লেণ উৎপাদন শিয়ল্পর বরশজয়িিন; 

 সাে-কন্ট্রাকটিং সংয়র্াগ ইিোশদ। 

 

১.৬ োশষ যক কম যসম্পাদন চুশক্ত (APA) 

 প্রাশিষ্ঠাশনক দযিা বৃশদ্ধ, স্বচ্ছিা ও জোেশদশহ বজারদার করা, সুিাসন সংহিকরণ এেং সম্পয়দর র্র্ার্র্ 

ব্যেহার শনশিিকরয়ণর মাধ্যয়ম রূপকল্প ২০২১ এর র্র্ার্র্ োস্তোেয়নর লয়যে ২০১৪-২০১৫ অর্ যেের হয়ি 

োশষ যক কম যসম্পাদন চুশক্ত (APA) কার্ যক্রম শুরু হে। এই কার্ যক্রম োস্তোেয়নর লয়যে েেরশভশত্তক লযেমাত্রা 

শনধ যারণপূে যক সশচে, শিল্প মন্ত্রণালয়ের সায়র্ শেশসক বচোরম্যায়নর োশষ যক কম যসম্পাদন চুশক্ত (APA) 

স্বাযশরি হে।  
 

 শেশসয়কর ২০১৮-২০১৯ অর্ যেেয়রর োশষ যক কম যসম্পাদন চুশক্তর (APA) বকৌিলগি উয়দ্দয়ের ২০টি 

লযেমাত্রার ময়ধ্য ১৮টি কম যকাণ্ড ১০০%, ১টি কম যকাণ্ড ৭৯% ও অন্যটি ১টি ৫০% অশজযি হয়েয়ে। ২০১৮-

২০১৯ অর্ যেেয়রর এশপএ োস্তোেন অগ্রগশি পশরশিি ‘ক’ বি প্রদত্ত হয়লা। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

শিল্প মন্ত্রণালে ও শেশসয়কর ময়ধ্য োশষ যক কম যসম্পাদন চুশক্ত (এশপএ) স্বাযর করয়েন মাননীে শিল্প প্রশিমন্ত্রী জনাে কামাল আহয়মদ মজুমদার,  

শিল্প সশচে জনাে বমা: আেদুল হাশলম ও শেশসক বচোরম্যান জনাে বমাশ্িাক হাসান, এনশিশস ময়হাদে 
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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 947 Rb Ges Kg©Pvix 1463 Rb| eZ©gv‡b 499 Rb 

Kg©KZ©v I 1092 Rb Kg©Pvix mn †gvU 1591 Rb Kg©iZ Av‡Qb|  
 

 

µ. Kg©KZ©v/Kg©Pvix Kg©KZ©v Kg©Pvix †gvU 

1. Aby‡gvw`Z Rbej 947 1463 2410 

2. we`¨gvb Rbej  499 1092 1591 

3. ïb¨c` 448 371 819 

* সরাসশর শনয়োগয়র্াগ্য শূন্য পদ         - ৫৫৬টি  

* পয়দান্নশির মাধ্যয়ম শনয়োগয়র্াগ্য পদ - ২৬৩টি  

* ২০১৮-১৯ অর্ যেেয়র শনয়োগকৃি       - ১২৫ জন ।  

* ২৩-০৮-২০১৯ িাশরয়খ ৩১৯টি পয়দ শনয়োগ শেজ্ঞশপ্ত প্রকাশিি হয়েয়ে এেং প্রাে ১ লয আয়েদন জমা 

পয়ড়য়ে। 

 

 

     ২.২ প্রাশিষ্ঠাশনক কাঠায়মা 

wewmK mviv‡`‡k †gvU 178wU Kvh©vj‡qi gva¨‡g ÿz`ª I KzwUi wkí Dbœq‡b KvR K‡i hv‡”Q| wb‡¤œ Kvh©vjqmg~‡ni 

weeiY †`qv n‡jv :   

 

µ. Awd‡mi bvg msL¨v 

1. cÖavb Kvh©vjq 1wU 

2. AvÂwjK (wefvMxq) Kvh©vjq 4wU 

3. ‡Rjv Kvh©vjq (wkí mnvqK †K›`ª) 64wU 

4. wkíbMix Kvh©vjq 76wU 

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

6. wewmK jeY ‡K› ª̀, K·evRvi 9wU 

৭. cÖwkÿY cÖwZôvb :  

K) ÿz`ª I KzwUi wkí cÖwkÿY BÝwUwUDU (w¯‹wU), XvKv 1wU 

L) bKkv †K›`ª 1wU 

M) `ÿZv Dbœqb cÖwkÿY †K›`ª 15wU 

ঘ) বমৌচায়ষ কাশরগশর সহােিা প্রদান ও প্রশিযণ বকন্দ্র           6wU 

 †gvU   178wU 
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Z…Zxq Aa¨vq 

wewm‡Ki Kg©KvÐ cwiwPZ 

     3.1 wewm‡Ki Kg©KvÐ 

wewmK g~jZ 26 ai‡bi 56wU 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| 2018-2019 A_©eQ‡i †gvU 43wU Kg©KvÐ 80% n‡Z 100%, 9wU Kg©KvÐ 50% n‡Z 79% Ges 4wU 

Kg©KvÐ 50% Gi bx‡P AwR©Z n‡q‡Q| wb‡¤œ 2018-2019 A_©eQ‡ii AMÖMwZ †`qv n‡jv : 

 
 

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

AMÖMwZ AMÖMwZi nvi(%)  

01 02 03 05 06 

01 wk‡ív‡`¨v³v wPwýZKiY 

gvSvwi wkí 356 336 94% 

¶z ª̀ wkí 4,600 4731 103% 

KzwUi wkí 9,000 9578 106% 

 

02 

 

wk‡ív‡`¨v³v Dbœqb cÖwk¶Y 

e¨e ’̄vcbv Dbœqb 11,315 10600 94% 

`¶Zv Dbœqb 9,160 7019 77% 

03 cÖ‡R± †cÖvdvBj cÖYqb (byZb) 

gvSvwi wkí 42 48 114% 

¶y ª̀ wkí 512 517 101% 

 04 cÖKí cÖ Í̄ve cÖYqb I g~j¨vqb 

gvSvwi wkí 50 35 62% 

¶z ª̀ wkí 1,880 2182 116% 

KzwUi wkí 5,590 5373 96% 

 

05 

 

FY- 

e¨e¯’vKiY/ 

mnvqZvKiY 

 

gvSvix wkí 

bZyb 16 16 100% 

we`¨gvb 34 20 59% 

¶z ª̀ wkí 

bZyb 800 1017 127% 

we`¨gvb 970 1129 116% 

KzwUi wkí 

bZyb 2,280 2812 124% 

we`¨gvb 2,460 2839 115% 

06 
D‡`¨v³vi wbR¯ ̂ wewb‡qv‡M wkí 

¯’vcb 

gvSvwi wkí 50 47 94% 

¶z ª̀ wkí 950 1045 110% 

KzwUi wkí 1780 1862 105% 

07 cÖKí wbeÜxKiY 

gvSvwi wkí 16 14 87% 

¶z ª̀ wkí 740 617 83% 

KzwUi wkí 1844 1706 93% 

 

 

08 

K) FY weZiYK…Z cÖK‡íi      

ev Í̄evqb Z`viwKKiY 

¶z ª̀ wkí 1800 2736 152% 

KzwUi wkí 5020 6594 131% 

L) FY Av`v‡qi Rb¨ wkí       

BDwbU cwi ©̀kb 

¶z ª̀ wkí 5800 7373 127% 

KzwUi wkí 15540 20205 130% 
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µ.  Kg©Kv‡Ði bvg evwl©K 

j¶¨gvÎv 

eQ‡ii µgcywÄZ  

AMÖMwZ AMÖMwZi nvi 

09 c‡Y¨i ïé †iqvZ myweav cÖ`vb 

BDwbU msL¨v 100 32 32% 

Avg`vwb ¯Ẑ¡  

(†KvwU UvKvq) 

230.00 94.79 41% 

 

10 bKkv bgybv Dbœqb I weZiY 

Dbœqb 500 480 96% 

weZiY 2510 2459 98% 

 

11 

 

KvwiMwi Z_¨ msMÖn I weZiY 

msMÖn 60 60 100% 

weZiY 1085 1082 100% 

12 mve-†m±i ÷¨vwW cÖYqb I cÖKvk 60 52 87% 

13 wecYb mgx¶v cÖYqb 438 416 95% 

14 wecYb m¤¢ve¨Zv cÖwZ‡e`b cÖYqb 35 32 91% 

15 

K) †gjv Av‡qvRb 19 15 79% 

L) †gjvq Ask MÖnY 137 102 74% 

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

cÖYqb I cÖKvk (msL¨v) 

20 13 65% 

17 †mwgbvi/IqvK©kc Av‡qvRb 6 10 100% 

18 

K) g~j¨vqb (cÖKí) 2 - - 

L) †Kvm© g~j¨vqb 50 50 100% 

19 M‡elYv Kvh©µg 3 - - 

20 

K) mve-KÈªvw±s BDwbU ZvwjKvf~w³KiY 60 32 53% 

L)  mve-KÈªvw±s ms‡hvM ¯’vcb 60 53 88% 

M) cY¨ mieiv‡ni cwigvY ( †KvwU UvKvq ) 15.00 17.20 115% 

21 †µZv-we‡µZv m‡¤§jb Av‡qvRb 4 14 100% 

22 jeY Drcv`b ( j¶ ‡gwUªK Ub ) 18.00 18.24 101% 

23 gay Drcv`b ( ‡gwUªK Ub ) 1100.00 1805.68 164% 

24 wewmK KZ©„K mivmwi FY weZiY (j¶ UvKvq) 1482.00 1074.00 72% 

25 wbix¶v AvcwË wb®úwËKiY 100 88 88% 

26 

 

Kg©-

ms¯’vb 

m„wó 

gvSvix 

wkí 

F‡Yi gva¨‡g 4200 3048 73% 

D‡`¨v³vi wbR¯̂ wewb‡qv‡M 4200 5483 130% 

†gvU gvSvix wkí 8400 8531 101% 

 

¶z ª̀ wkí 

F‡Yi gva¨‡g 20000 20143 101% 

D‡`¨v³vi wbR¯̂ wewb‡qv‡M 14250 15810 111% 

†gvU ¶z`ª wkí 34250 35953 105% 

KzwUi 

wkí 

F‡Yi gva¨‡g 4560 14108 310% 

D‡`¨v³vi wbR¯̂ wewb‡qv‡M 3560 5923 166% 

†gvU KzwUi wkí 8120 20031 247% 

†gvU gvSvix, ¶z`ª I KzwUi wkí 50770 64515 127% 
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প্রযুশক্ত শেভায়গর কার্ যক্রম 

ক্র. শেষে ২০১৮-২০১৯ অর্ যেের 

লযেমাত্রা অগ্রগশি অগ্রগশির হার 

১. কাশরগরী িথ্য সংগ্রহ  ৬০টি ৬০টি ১০০% 

২. কাশরগরী িথ্য শেিরণ ৭৫টি ৭৫টি ১০০% 

৩. সাে-কন্ট্রাশক্টং ইউশনে িাশলকাভুশক্তকরণ ৬০টি ৩২টি ৫৩% 

৪. সাে-কন্ট্রাশক্টং সংয়র্াগ স্থাপন ৬০টি ৫৩টি ৮৯% 

৫. পে সরেরায়হর পশরমাণ (য়কাটি োকাে) ১৫.০০ ১৭.২০ ১১৫% 

 

শেপণন wefv‡Mi কার্ যক্রম 

ক্র. শেষে ২০১৮-২০১৯ অর্ যেের 

লযেমাত্রা অগ্রগশি হার 

১. শেপণন সমীযা প্রণেন ৪৩৮টি ৪১৬টি ৯৫% 

২. শেপণন সম্ভাব্যিা প্রশিয়েদন প্রণেন ৩৫টি ৩২টি ৯১% 

৩. বমলা আয়োজন (বদয়ি) ১৪টি ১০টি ৯৩% 

৪. বমলাে অংিগ্রহণ (বদয়ি) ১৩৬টি ৯৪টি ৭৬% 

৫. বমলাে অংিগ্রহণ (শেয়দয়ি) ৫টি ৮টি ১৪০% 

৬. বক্রিা শেয়ক্রিা সয়েলন ৪টি ৪টি ১০০% 

 

নকিা বকয়ন্দ্রর কার্ যক্রম 

ক্র. শেষে ২০১৮-২০১৯ অর্ যেের 

লযেমাত্রা অগ্রগশি অগ্রগশির হার 

১. নকিা নমুনা উন্নেন ৫০০টি ৪৮০টি ৯৬% 

২. নকিা নমুনা শেিরণ ১৪০০টি ১৩৪৮টি ৯৬% 

৩. বমলা আয়োজন ৫টি ৫টি ১০০% 
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ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রশিযণ ইন্সটিটিউট (শিটি) এর প্রশিযণ কার্ যক্রম 

ক্র. শেষে ২০১৮-২০১৯ অর্ যেের 

লযেমাত্রা অগ্রগশির হার 

ক) শিয়ল্পায়যাক্তা উন্নেন ১০টি ১০০% 

খ) সাধারণ ব্যেস্থাপনা ১০টি ১০০% 

গ) শিল্প ব্যেস্থাপনা ১০টি ১০০% 

ঘ) অর্ য ব্যেস্থাপনা ১০টি ১০০% 

ঙ) শেপণন ব্যেস্থাপনা ১০টি ১০০% 

 বমাে বকাস য ৫০টি ১০০% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ò ÿz`ª wkí ÿz`ª bq 

     ax‡i ax‡i eo nq Ó 
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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 2019 ch©šÍ mg‡q †`‡ki wewfbœ AÂ‡j 

76wU wkíbMix ev Í̄evqb K‡i‡Q| eZ©gv‡b ev Í̄evwqZ 76wU wkíbMix‡Z ‡gvU 10590wU cøU Av‡Q| Gi 

g‡a¨ 10139wU cøU eivÏ †`qv n‡q‡Q| B‡Zvg‡a¨ 5883wU 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 Í̄‡Z cwi‡kva‡hvM¨ weavq D‡`¨v³v‡K cy‡iv g ~j¨ GKKvjxb 

 cwi‡kva Ki‡Z nq bv ;  

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

 cv‡i|  

 

4.3 wewmK KZ©„K ev Í̄evwqZ wkíbMixmg~‡ni cøU msµvšÍ Ae ’̄v 

D‡`¨v³v‡`i ÿz ª̀ I KzwUi wkí ¯’vc‡b AeKvVv‡gvMZ mnvqZv cÖ`v‡bi j‡ÿ¨ wewmK KZ©„K G 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 AM«MwZ (ïiæ n‡Z Ryb 2019 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  

(Ryb 2019 ch©šÍ) 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 3752 3740 12 2331 278 221 2830 206674 190100 396774 

PÆMÖvg 23 2526 2346 180 1023 176 124 1323 60552 55497 116049 

ivRkvnx 18 2496 2386 110 871 66 67 1004 31875 13521 45396 

Lyjbv 11 1816 1667 149 506 172 48 726 23507 8894 32401 

বমাে 76 10590 10139 451 4731 692 460 5883 322608 268012 590620 

we.`ª: wewm‡Ki mnvqZvq ÿz`ª I KzwUi wkímn †gvU Kg©ms¯’vb n‡q‡Q 8,04,435 R‡bi Ges ïaygvÎ wkíbMix‡Z Kg©iZ Rbej n‡”Q 

5,90,620 Rb| 
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  wPÎ: wewmK wkíbMixmg~‡ni Ae ’̄vb| 
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4.4 RvZxq A_©bxwZ‡Z wewm‡Ki 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 10,590wU 

3. eivÏK…Z cøU 10,139wU 

4. eivÏK…Z cø‡Ui wecix‡Z wkí BDwbU 5,883 wU 

5. Drcv`biZ wkí BDwbU 4,731wU 

6. wkí BDwbUmg~‡n †gvU wewb‡qvM 27,689 †KvwU UvKv 

7. wkíbMixmg~‡n Kg©iZ †gvU Rbej (Ryb 2019 ch©šÍ) 5,90,620 Rb 

8. wkí BDwbUmg~‡n Drcvw`Z c‡Y¨i g~j¨ (2018-19)    50,682.35 †KvwU UvKv 

9. idZvwbgyLx wkí BDwbU  946wU 

10. idZvwbK…Z c‡Y¨i †gvU g~j¨ (2018-19) 24,755.37 †KvwU UvKv 

11. wkíbMix †_‡K miKvi‡K cÖ`Ë ïé, Ki, f¨vU BZ¨vw` (2018-19) 2037.14 †KvwU UvKv 
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wPÎ 2 : wkíbMix‡Z Kg©iZ ‡gvU Rbej (Ryb 2019 ch©šÍ)

5.90 

2018-19

 3.42

2008-09 3.93

2009-10, 

4.45

2010-11

4.56

2011-12,

5.04

2012-13, 

 5.26

2013-14,

 5.49

2014-15

5.48

2015-16 

5.64

2016-17

5.79

2017-18, 
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wewm‡Ki Ab¨vb¨ Kvh©µg 

 

4.5 jeY wk‡íi Dbœqb:  

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| 

2018-2019 A_©eQ‡i GB cÖK‡í 550 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 2018-2019 A_©eQ‡i ‡gvU 18.24 j¶ †gwUªK Ub KvuPv jeY 

Drcv`b 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 
 

 

 

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| 2018-2019 A_©eQ‡i ivR¯̂Lv‡Z 270 

Rb‡K cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| †gŠgvwQ cvjb Kg©m~wP `vwi`« 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›`« I 64 ‡Rjvq wkí mnvqK ‡K‡›`«i gva¨‡g †gŠ cvjb Kvh©µg Pvwj‡q hv‡”Q| weMZ 

2018-2019 A_©eQ‡i †gvU 1805.68 †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 
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4.7 cve©Z¨ PÆM«vg AÂ‡ji KywUi I M«vgxY wk‡íi Dbœqb 

wewmK cve©Z¨ PÆM«vg 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`« I KywUi wkí c‡Y¨i wecYb mnvqZv cÖ`vbmn ¶y`« 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 2018-2019 A_©eQ‡i 865 

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 GKwU FY Kg©m~wP ev¯Íevqb Kiv| GB Kg©m~wPi AvIZvq 2018-2019 

A_©eQ‡i 60 Rb‡K cÖwkÿY †`Iqv n‡q‡Q| 

 

4.9 `vwmqviQov AÂ‡j cÖwkÿY Kg©m~wP    

wQUgnjevmxi Av_©-mvgvwRK Dbœq‡bi j‡ÿ¨ wewmK KzwoMÖvg †Rjvq `vwmqviQov wQUgn‡j GKwU we‡kl cÖwkÿY 

Kg©m~wP MÖnY K‡i‡Q| GB Kg©m~wPi AvIZvq 2018-2019 A_©eQ‡i 30 Rb‡K cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|   

 

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

gvSvwi wk‡íi msL¨v (Ryb 2019 ch©šÍ)                146 wU 

¶y`ª wk‡íi msL¨v  (Ryb 2019 ch©šÍ)                 1,26,100 wU 

KzwUi wk‡íi msL¨v (Ryb 2019 ch©šÍ)                 857,000 wU 

¶y`ª I KzwUi wkí Lv‡Z wb‡qvwRZ Rbej 38.79 j¶ Rb 

wRwWwcÕ†Z wkí (g¨vbyd¨vKPvwis) Lv‡Zi Ae`vb 24.21% 

wRwWwcÕ‡Z ¶y`ª I KzwUi wk‡íi Ae`vb 3.85% 

¶y`ª I KzwUi wk‡í (g¨vbyd¨vKPvwis)  cÖe„w×i nvi 10.26% 

 

 m~Î : evsjv‡`k A_©‰bwZK mgxÿv 2019 

 

4.11 ¶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 24,005wU†Z Ges KzwUi wkí 3,21,745wU‡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 2019 ch©šÍ wewm‡Ki Z_¨ Abyhvqx †`‡k ¶z`ª wk‡íi msL¨v 1,26,100wU Ges KzwUi wk‡íi msL¨v 

8,57,000wU| 
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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‡`¨vIæv‡`i‡K `¶ I mdj D‡`¨vIæv wn‡m‡e M‡o †Zvjvi j‡¶¨ wewmK D‡`¨vIæv‡`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 I cÖwZwU †Rjvq 

Aew ’̄Z †Rjv wkí mnvqK †K›`ªmg~‡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 
2018-2019 A_©eQi 

jÿ¨gvÎv AMÖMwZ AMÖMwZi nvi 

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

D‡`¨v‡M 

৪৫৯৫ জন ৪৪২৫ জন ৯৬% 

2| AvBwmwU †mj ১৫০ জন ১৩৯ জন ৯৩% 

3| bKkv †K›`ª ১৩৮০ জন ৫০৬ জন ৩৭% 

4| ivR¯^Lv‡Z †gŠgvwQ cvjb Kg©m~wP  ৩২০ জন ২৭০ জন ৮৪% 

5| `nMÖvg I Av½i‡cvZv AÂ‡ji Dbœqb Kg©m~wP ১০০ জন ৬০ জন ৬০% 

6| cve©Z¨ PUªMÖvg AÂj ৮৬৫ জন ৮৬৫ জন ১০০% 

7| jeY wk‡íi Dbœqb Kg©m~wP ৫৫০ জন ৫৫০ জন ১০০% 

 Dc-†gvU ৭৯৬০ জন ৬৮১৫ জন ৮৬% 

 

(L) e¨e ’̄vcbv Dbœqb : 

µ. Kvh©vjq jÿ¨gvÎv AMÖMwZ gšÍe¨ 

1| ÿz`ª I KzwUi wkí cÖwkÿY BÝwUwUDU (w¯‹wU) ১৭৫০ জন ১৪৩৫ জন ৮২% 

2| XvKv wefvM - wkí mnvqK †K›`ª (17wU) ২৪০০ জন ২৪০৬ জন ১০০% 

3| PÆMÖvg wefvM - wkí mnvqK †K›`ª (15wU) ২২০০ জন ২২২৫ জন ১০০% 

4| ivRkvnx wefvM - wkí mnvqK †K›`ª (16wU) ২২৫০ জন ২২৫৪ জন ১০০% 

5| Lyjbv wefvM - wkí mnvqK †K›`ª (16wU) ২০৫০ জন ২০২৪ জন ৯৯% 

6| cªwkÿY kvLv (cÖavb Kvh©vjq) ২৬০ জন ২৫৬ জন ৯৮% 

 Dc-†gvU ১০৯১০ জন ১০৬২৫ জন ৯৭% 

 me©‡gvU (K+L) ১৮৮৭০ জন ১৭৪৪০ জন ৯২% 
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শেশসক প্রশিযণ িাখা আয়োশজি শেশসয়ক কম যরি শিিীে বশ্রশণর কম যকিযায়দর দযিা উন্নেন প্রশিযণ বকায়স যর উয়িাধনী অনুষ্ঠায়ন  

েক্তব্য রাখয়েন শেশসক বচোরম্যান জনাে বমা: বমাশ্িাক হাসান, এনশিশস 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

wewmK Kw¤úDUvi j¨v‡e cÖwkÿ‡Y AskMÖnYKvix cÖwkÿYv_©xe„›` 
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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`« I KywUi wkí Lv‡Zi Rb¨ wba©vwiZ j¶¨ I D‡Ï‡k¨i mv‡_ msMwZ ‡i‡L 

wewmK Dbœqb cÖKí ev¯Íevqb K‡i Avm‡Q| weMZ 2018-2019 A_©eQ‡i †gvU 27wU ev Í̄evqbvaxb wQj| 

Zb¥‡a¨ Ryb 2019 ch©šÍ 4wU cÖKí ev¯ÍevwqZ n‡q‡Q|   

 

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

ক্র. প্রকয়ল্পর নাম ও 

োস্তোেনকাল 

প্রকল্প ব্যে 

 (প্রঃসাঃ) 

২০১৮-১৯ অর্ যেের শুরু বর্য়ক 

ক্রমপুশিি 

ব্যে (প্রঃসাঃ) 

আরএশিশপ 

েরাদ্দ  

(প্রঃসাঃ) 

অেমুক্ত অর্ য 

 (প্রঃসাঃ) 

বমাে ব্যে 

 (প্রঃসাঃ) 

অগ্রগশির 

হার (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১. চামড়া শিল্প নগরী, ঢাকা  

(৩ে সংয়িাশধি) 

(জানুোশর ২০০৩-জুন ২০১৯) 

১০৭৮৭১.০০ 

- 

৭৪০০.০০  

- 

৭৪০০.০০ 

- 

৭৩৫৮.৪৩ 

- 

৯৯% 

- 

৭৯২১০.৭৬ 

- 

০২. অোকটিভ ফাম যাশসউটিকোল 

ইনয়গ্রশিয়েন্টস (এশপআই) শিল্প পাকয 

(৩ে সংয়িাশধি)  

(জানুোশর ২০০৮-জুন ২০২০)  

৩৮১০০.০০ 

- 

৯০০.০০ 

- 

৯০০.০০ 

- 

 ৮৮৭.০০ 

- 

৯৮% 

- 

২৩৯৯৬.৫৬ - 

০৩ বগাপালগি শেশসক শিল্প নগরী  

সম্প্রসারণ (৩ে সংয়িাশধি)  

(জুলাই ২০১০-জুন ২০২০) 

১০২৮৩.০০ ১১৫.০০  

- 

১১৫.০০ 

- 

৯৫.২৫ 

- 

৮৩% 

- 

৯১৩৭.১৭ 

- 

০৪. শেশসক শিল্প নগরী, কুমারখালী, 

কুশিো (২ে সংয়িাশধি) 

(জুলাই ২০১০-জুন ২০১৭)  

১৬১৬.০০ 

- 

১.০০  

- 

- - - ১৪.৯২ 

 - 

০৫. শেশসক শিল্প পাকয, শসরাজগি  

(২ে সংয়িাশধি)  

(জুলাই ২০১০-জুন ২০১৯) 

৬২৮১০.০০ 

- 

৪০০০.০০  

- 

৪০০০.০০ 

- 

৩৯২২.১৯ 

- 

৯৮% 

- 

 ১৪২৫৯.৭৭ 

- 

০৬. সে যজনীন আয়োশিনযুক্ত লেণ বিশর 

কার্ যক্রয়মর মাধ্যয়ম আয়োশিন ঘােশি 

পূরণ-৩ে পর্ যাে (২ে সংয়িাশধি)  

(জুলাই ২০১১-শিয়সম্বর ২০১৮) 

৭৭২০.০০   

(২৭২০.৬৩) 

২৫৬.০০ 

(৫৩.০০) 

২৫৬.০০ 

(৫৩.০০) 

২৪৫.৮২ 

(৫৩.০০) 

 ৯৬% 

(১০০%) 

৭৬১৭.৪৪ 

 (২৬৫০.৩০) 

০৭. শেশসক শিল্প নগরী, েরগুনা  

(২ে সংয়িাশধি)  

(জুলাই ২০১১- শিয়সম্বর ২০২০) 

১৮০৮.০০ 

- 

১১২.০০ 

- 

১১২.০০ 

- 

১১০.৪০ 

- 

 

৯৮% ৫৪৯.২৫ 

- 



- 24 - 

 

 

ক্র. প্রকয়ল্পর নাম ও 

োস্তোেনকাল 

প্রকল্প ব্যে 

 (প্রঃসাঃ) 

২০১৮-১৯ অর্ যেের শুরু বর্য়ক 

ক্রমপুশিি 

ব্যে (প্রঃসাঃ) 

আরএশিশপ 

েরাদ্দ  

(প্রঃসাঃ) 

অেমুক্ত অর্ য 

 (প্রঃসাঃ) 

বমাে ব্যে 

 (প্রঃসাঃ) 

অগ্রগশির 

হার (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০৮. আধুশনক প্রযুশক্ত প্রয়োয়গর মাধ্যয়ম 

বমৌচাষ উন্নেন (১ম সংয়িাশধি)  

(জুলাই ২০১২- জুন ২০১৯)       

১১০০.০০ 

- 

১৯৬.০০ 

- 

১৯৬.০০ 

- 

১৭৫.০০ 

- 

৮৯% 

- 

১০৫৭.২৬ 

- 

০৯. শেশসক শিল্প নগরী, শ্রীমঙ্গল  

(২ে সংয়িাশধি) 

(জুলাই ২০১২-জুন ২০১৯)  

৪৯১৪.০০   

- 

১৪০৭.০০  

- 

১৩৭৪.১০ 

- 

১৩৭৪.১০ 

- 

৯৭%  

- 

৪৮৭১.০৫ 

- 

*১০ শেশসক শিল্প নগরী, বভরে  

( ১ম সংয়িাশধি)  

(জুলাই ২০১২-জুন ২০১৮)  

৭২৯১.০০ 

- 

৪২৩.০০ 

- 

২৬০.০০ 

- 

১৮৪.৯৮ 

- 

৪৪% 

- 

৪৩৫৭.১৮ 

- 

১১. শেশসক শিল্প নগরী, ঝালকাঠি  

( ১ম সংয়িাশধি)  

(জুলাই ২০১৪-জুন ২০১৯)  

১৬৭৮.০০ 

- 

 ১৬৯.০০  

- 

১৬৯.০০ 

- 

১৪৮.০০ 

- 

৮৭% 

- 

১৩৮৮.২৯ 

- 

১২. Poverty Reduction through 

Inclusive & Sustainable 

Markets (PRISM)  

(জানুোশর ২০১৫-শিয়সম্বর ২০২৪)  

৩২৪৯০.০০ 

(৩০০০০.০০) 

৪৯৪৫.০০  

শজওশেঃ 

৪৫.০০ 

প্রঃ সাঃ 

৪৯০০.০০ 

৭৪২৫.৩২ 

শজওশেঃ 

২২.৫০ 

প্রঃসাঃ৭৪০২

.৮২ 

৭৪২৫.৩১ 

শজওশেঃ 

২২.৪৯ 

প্রঃসাঃ 

৭৪০২.৮২ 

 

১০০% 

শজওশে 

৫০% 

প্রঃসাঃ 

১০০% 

১৪২৭৪.৮১ 

শজওশেঃ 

১১১.৮১ 

প্রঃসাঃ 

১৪১৬৩.০০ 

১৩. ধামরাই শেশসক শিল্প নগরী সম্প্রসারণ 

(১ম সংয়িাশধি)  (জানুোশর ২০১৫-

শিয়সম্বর ২০১৯)  

৩৭০৫.০০  

- 

১০০.০০ 

- 

১০০.০০ 

- 

৯৭.২১ 

-  

৯৭% 

-  

২৭৫৭.১২ 

 - 

১৪. শেশসক শিল্প নগরী, চুোিাঙ্গা  

(জুলাই ২০১৪-জুন ২০২০) 

৪২৮০.০০ 

- 

২৫০.০০  

- 

২৫০.০০ 

- 

২৪৬.১৪ 

- 

৯৮% 

- 

১৯৭৫.৫৫ 

- 

১৫. রাজিাহী শেশসক শিল্প নগরী-২   

(জুলাই ২০১৪-জুন ২০১৯) 

১৩১৭৪.২৪  

- 

৩৪৭.০০ 

- 

৫০০.০০ 

 

৩৪৪.৮০ 

- 

৯৯% 

- 

৯০৫২.২২ 

- 

১৬. শেশসয়কর ৪টি বনপুে শেকাি বকয়ন্দ্রর 

পুনঃ শনম যাণ ও আধুশনকােন  

(জানুোশর  ২০১৫-শিয়সম্বর ২০১৯) 

২৪৯৩.০০  

- 

 ৮০০.০০ 

- 

৮০০.০০ 

- 

৭৯৪.০১ 

- 

৯৯% 

-  

১০১০.১৪ 

- 

 ১৭. বিজগাঁও-এ শেশসয়কর েহুিল শেশিি 

ভেন শনম যাণ    

(জুলাই ২০১৫-জুন ২০১৯) 

৬২০০.০০  

- 

২২১০.০০  

- 

২২১০.০০ 

- 

২১৫৯.০৩ 

- 

৯৮% 

- 

৩৩২৫.৩৭ 

- 

১৮. শেশসক শিল্প পাকয, োঙ্গাইল 

(জুলাই ২০১৫-জুন ২০২০) 

২৯৫৭৫.০০  

- 

১১২০০.০০  

- 

১১১৫০.০০ 

- 

১১১২৯.৫২ 

-  

৯৯% 

- 

২২৮২৩.৩২ 

- 

১৯. শেশসক প্লাশস্টক শিল্প নগরী  

(জুলাই ২০১৫-জুন ২০১৯) 

১৩৩০০.০০ 

- 

৫০০০.০০  

- 

৪৯৯৯.৯৯৫ 

- 

৪৯৭১.৫৭ 

- 

৯৯% 

- 

৪৯৯৫.১০ 

- 
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ক্র. প্রকয়ল্পর নাম ও 

োস্তোেনকাল 

প্রকল্প ব্যে 

 (প্রঃসাঃ) 

২০১৮-১৯ অর্ যেের শুরু বর্য়ক 

ক্রমপুশিি 

ব্যে (প্রঃসাঃ) 

আরএশিশপ 

েরাদ্দ  

(প্রঃসাঃ) 

অেমুক্ত অর্ য 

 (প্রঃসাঃ) 

বমাে ব্যে 

 (প্রঃসাঃ) 

অগ্রগশির 

হার (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২০. নরশসংদী শেশসক শিল্প নগরী 

সম্প্রসারণ  

(জুলাই ২০১৫-জুন ২০১৯)  

৮৮০১.৪৭  

- 

৬০০.০০ 

- 

৬০০.০০ 

- 

৫২.০১ 

- 

 

৮% 

- 

৫৪৭৬.০৪  

 - 

২১. শেশসক মুদ্রণ শিল্প নগরী 

(জানুোশর ২০১৬-শিয়সম্বর ২০১৯) 

১৩৮৭০.০০ 

- 

৫০০০.০০ 

- 

৫০০০.০০ 

- 

৪৯৮২.১০ 

- 

৯৯%  

- 

৭০৫৪.১৩ 

- 

২২. শেশসক বেদুেশিক পে উৎপাদন ও 

হালকা প্রয়কৌিল শিল্প নগরী  

(শেয়িষ সংয়িাশধি) 

(জুলাই ২০১৬-জুন ২০১৯) 

২৮০৫৭.০৮ 

- 

১৮১০০.০০ 

- 

১৮১০০.০০ 

 

- 

১৮০৭০.৭৯ 

-  

৯৯% 

- 

২৩৬২৪.৭৪ 

 - 

২৩. শেশসক শিল্প নগরী, রাউজান 

(জুলাই ২০১৬-জুন ২০১৯) 

৭৯৮৪.০০ 

- 

৫২৫.০০  

- 

৫১২.৫ 

- 

 ১২.৪৩ 

- 

২% 

- 

২৩৯১.০৩ 

- 

২৪. মাদারীপুর শেশসক শিল্পনগরী 

সম্প্রসারণ  

(জুলাই ২০১৬-জুন ২০২০)  

৬০৬০.০০ 

- 

১৩৭০.০০ 

-  

 ১৩৭০.০০ 

- 

১২৩৫.৬৪ 

- 

৯০% 

- 

৩২০৫.৩৩ 

 - 

২৫. িিরশি শিয়ল্পর উন্নেন,  

রংপুর-২ে পর্ যাে  

(জুলাই ২০১৬-জুন ২০১৯) 

১১০৪.০০  

- 

২৭৪.০০  

আেিযকঃ 

২০.০০ 

২৫৪.০০ 

- 

 ২৫৭.৭১ 

- 

৯৪% 

- 

৫৯৪.৮৪ 

- 

২৬. েশরিাল শেশসক শিল্প নগরীর অনুন্নি 

এলাকা উন্নেন এেং উন্নি এলাকার 

অেকাঠায়মা বমরামি ও পুনঃশনম যাণ  

(জানুোশর ২০১৭ -শিয়সম্বর ২০১৯) 
 

৫২২০.০০ 

- 

১৩০.০০ 

- 

১২৪.৯৮৫ 

- 

১১৯.৫৩ 

- 

৯২% 

- 

১২১.৭৭ 

- 

২৭. শেশসক বকশমকোল ইন্ডাশিোল পাকয, 

মুশিগি (১ম সংয়িাশধি)  

(জুলাই ২০১৮ বর্য়ক জুন ২০২২) 

১৬১৫৭৩.০০  

 

১০৩৭৬.০০ 

- 

১০৩৭৬.০০ 

- 

১০৩৭৬.০০ 

- 

১০০% ১০৩৭৬.০০ 

- 

                                     বমাে 

শজওশে 

প্রকল্প সাহায্য  

৫৮৩০৭৭.৭৯ 

৫৫০৩৫৭.১৬ 

৩২৭২০.৬৩ 

৭৬২০৬.০০  

৭১২৫৩.০০ 

৪৯৫৩.০০ 

৭৮৫৫৪.৯ 

৭১০৯৯.০৮ 

 ৭৪৫৫.৮২ 

৭৬৭৭৪.৯৭ 

৬৯৩১৯.১৫ 

৭৪৫৫.৮২ 

১০০% 

৯৭% 

১০০% 

২৫৯৫১৭.১৬ 

২৪৫৩৫৪.১৬ 

১৪১৬৩.০০ 
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এশিশপ/আরএশিশপভুক্ত প্রকল্পসমূয়হর োস্তোেন অগ্রগশি 

(বকাটি োকাে) 

অর্ যেের প্রকল্প সংখ্যা এশিশপ  
েরাদ্দ  

আরএশিশপ 

েরাদ্দ  
ব্যশেি অর্ য অগ্রগশির 

হার (%) 

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 

 

 6.3 weMZ 2018-2019 A_©eQ‡i mgvß 4wU cÖK‡íi mswÿß weeiY : 

6.3.1 wewmK wkíbMix, kÖxg½j (cÖKí †gqv` : RyjvB 2012 - Ryb 2019) 

†gŠjexevRvi ‡Rjvi kÖxg½j Dc‡Rjvq 20 GKi Rwg‡Z 4914.00 j¶ UvKv cÖv°wjZ e¨‡q Avay~wbK 

my‡hvM-myweav m¤̂wjZ wkíbMix ’̄vc‡bi D‡`¨vM MÖnY Kiv n‡q‡Q| Ryb 2019 ch©šÍ 4871.05 jÿ UvKv 

e¨‡q cÖKíwU mgvß Kiv n‡q‡Q| G wkíbMix‡Z 130wU cø‡U 90wU ÿz ª̀ I gvSvwi wkí BDwbU ¯’vwcZ n‡e 

Ges 5 nvRvi ‡jv‡Ki Kg©ms¯’vb m…wó n‡e| 

 

6.3.2  wewmK wkíbMix SvjKvwV (cÖKí †gqv` : RyjvB 2014 - Ryb 2019) 

SvjKvwV ‡Rjvi bjwmwU  Dc‡Rjvq 1678.00 j¶ UvKv  cÖv°wjZ e¨‡q 11.08 GKi Rwg‡Z wewmK 

wkíbMix, SvjKvwV ev Í̄evqb  Kiv n‡”Q| D³  wkíbMix‡Z 79wU  cø‡U 79wU wkí-KviLvbv ’̄vcb  Kiv 

n‡e| Ryb 2019 ch©šÍ 1388.29 j¶ UvKv e¨‡q cÖKíwU mgvß n‡q‡Q| cÖKíwU ev Í̄evq‡bi  gva¨‡g 

2200 ‡jv‡Ki  Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM m…wó n‡e| 

 

6.3.3 AvaywbK cÖhyw³ cÖ‡qv‡Mi gva¨‡g †gŠPvl Dbœqb  cÖKí  (cÖKí †gqv` : RyjvB 2012 - Ryb 2019) 

AvaywbK ˆeÁvwbK c×wZ‡Z †gŠPvl I gay Drcv`‡bi j‡¶¨ cÖKíwU ev Í̄evwqZ n‡”Q| cÖK‡íi cÖv°wjZ 

e¨q 1100.00 UvKvi wecix‡Z Ryb 2019 ch©šÍ 1057.26 j¶ UvKv e¨‡q cÖKíwU mgvß n‡q‡Q| G 

cÖK‡íi gva¨‡g 5000 Rb‡K Iwi‡q‡›Ukb cÖ`vb, 9wU gay ‡gjvi Av‡qvRb, 10wU †mwgbvi I 100wU  

†gŠ-Lvgvi‡K KvwiMwi mn‡hvwMZv cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| †`‡k gay Pvl e…w× I ¸YMZ gay Avni‡Yi Rb¨ GB 

cÖK‡íi AvIZvq GKwU AvaywbK †gŠ-M‡elYv ‡K› «̀ ¯’vcb Kiv n‡e| 6000 Rb‡K cÖwk¶Y ‡`qv n‡q‡Q| 

2000 wU †gŠ ev·, 200 wU gay wb®‹vkb hš¿ I 200 ‡mU BKyBc‡g›U mieivn Kiv n‡q‡Q| ‡gŠPvlxMY 

Gme ‡gŠ ev·mn Zvu‡`i wbR e¨e¯’vcbvq msM…nxZ †gŠ ev· wb‡q †gŠ Lvgvi cwiPvjbv Ki‡Qb| 2018-

2019 A_©eQ‡i 1805.68 †g. Ub gay Drcvw`Z n‡q‡Q| evsjv‡`‡ki gay we‡`‡k ißvwb n‡”Q| 
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6.3.4 me©Rbxb Av‡qvwWbhy³ jeY Drcv`b Kvh©µ‡gi gva¨‡g Av‡qvwWb NvUwZc~iY c«Kí (3q ch©vq)     

        (cÖKí †gqv` : RyjvB 2011-wW‡m¤̂i 2018) 

wewmK 1989 mvj †_‡K †`‡k Av‡qvwWb jeY ˆZwi Kvh©µ‡gi gva¨‡g Av‡qvwWb NvUwZ c~i‡Yi j‡¶¨ 

Kvh©µg cwiPvjbv Ki‡Q| †`‡ki jeY wgj gvwjK‡`i Dbœqb I m¤ú«mviYg~jK mnvqZv cÖ`v‡bi gva¨‡g 

Av‡qvwWbhy³ jeY Drcv`b, gvbwbqš¿Y Ges mieivn wbwðZ K‡i †`‡ki wecyj msL¨K gvby‡li Av‡qvwWb 

NvUwZRwbZ mgm¨v ~̀ixKi‡Yi D‡Ïk¨‡K mvg‡b ‡i‡L †gvU 7,720.00 j¶ UvKv cÖv°wjZ e¨‡q mve©Rbxb 

Av‡qvwWbhy³ jeY Drcv`b Kvh©µ‡gi gva¨‡g Av‡qvwWb NvUwZ c~iY cÖK‡íi (3q ch©vq) ev Í̄evqb KvR 

Pj‡Q| G cÖK‡í BDwb‡md, GbAvB I ‡MBb mnvqZv Ki‡Q| BDwb‡m‡di A_©vq‡b cUvwkqvg Av‡qv‡WU 

‡Kbv n‡”Q| BDwb‡m‡di mnvqZvq B‡Zvg‡a¨ †`ke¨vcx 267wU më Av‡qvWvB‡Rkb cøv›U (GmAvBwc) 

webvg~‡j¨ mieivn Kiv n‡q‡Q| †`‡ki kZfvM cwiev‡ii Av‡qvwWbhy³ †fvR¨ jeY e¨env‡ii AvIZvq 

Avbqb, †fvR¨ je‡Y Av‡qvwWb wgkÖY eva¨Zvg~jK Kivi wel‡q AvBb cÖYqb Ges 100 kZvsk †fvR¨ 

je‡Y cwiwgZ Av‡qvwWb wgkÖ‡Yi j‡¶¨ G cÖK‡íi Kvh©µg Ryb 2019 ch©šÍ 7617.44 jÿ UvKv e¨‡q 

ev¯ÍevwqZ n‡q‡Q| প্রকল্পটির ৪র্ য পর্ যায়ের শিশপশপর অনুয়মাদন প্রশক্রোধীন| 

 

6.4 Aewkó Pjgvb 23wU cÖK‡íi AMÖMwZi weeiY (Ryb 2019 ch©šÍ) 

 6.4.1  Pvgov wkíbMix, mvfvi, XvKv (cÖKí †gqv` : Rvbyqvwi 2003 - Ryb 2019) 

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›`«bvivqbcyi I Pi 

AvjMx ‡gŠRvq a‡jk¦ix b`xi Zx‡i 107871.00 j¶ UvKv ms‡kvwaZ cÖv°wjZ e¨‡q 200 GKi Rwg‡Z cwi‡ek 

evÜe Pvgov wkíbMix cÖKíwU wewmK KZ©…K ev Í̄evwqZ n‡”Q| G‡Z 205wU cø‡U 155wU wkí BDwbU ’̄vc‡bi 

gva¨‡g 1 j¶ ‡jv‡Ki Kg©ms ’̄vb m…wó n‡e| Ryb 2019 ch©šÍ 79,210.76 j¶ UvKv e¨q n‡q‡Q| wkíbMixi  

wewfbœ AeKvVv‡gv wbg©vY KvR m¤úbœ n‡q‡Q| B‡Zvg‡a¨ 123wU U¨vbvwi wkí cÖwZôvb Drcv`b ïiæ K‡i‡Q|   

 

6.4.2   A¨vKwUf dvg©vwmDwUK¨vj Bb‡M«wW‡q›Um (GwcAvB) wkícvK© (cÖKí †gqv` : Rvbyqvwi 2008-Ryb 2020) 

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`«vi mvk«q 

mva‡bi D‡Ï‡k¨ XvKv-PÆMÖvg gnvmo‡Ki cv‡k gywÝMÄ ‡Rjvaxb MRvwiqv Dc‡Rjvi evDwmqv GjvKvq 200 GKi 

Rwg‡Z 38100.00 j¶ UvKv e¨‡q AvaywbK my‡hvM myweav m¤ŵjZ ‡`‡ki A¨vKwUf dvg©vwmDwUK¨vj Bb‡MÖwW‡q›U 

(GwcAvB) wkícvK© ’̄vwcZ n‡”Q| Ryb 2019 ch©šÍ 23996.569 jÿ UvKv e¨q n‡q‡Q| BwZg‡a¨ D‡`¨v³vM‡Yi 

g‡a¨ 41wU cøU 27wU wkí BDwb‡Ui AbyK~‡j eivÏ †`qv n‡q‡Q Ges cÖwZôvbmg~n Rwgi wKw Í̄ cÖ`vb K‡i wbg©vY 

KvR ïiæ K‡i‡Q| cÖKíwU ev Í̄evwqZ n‡j 25 nvRvi ‡jv‡Ki Kg©ms ’̄vb n‡e| 

 

6.4.3   †MvcvjMÄ wkíbMix m¤cÖmviY (cÖKí †gqv` : RyjvB 2010 - Ryb 2020) 

 

wkí D‡`¨v³v‡`i evowZ Pvwn`v c~i‡Yi j‡¶¨ 50 GKi Rwg m¤ŵjZ †MvcvjMÄ wkíbMix m¤cÖmviY cÖKíwU 

ev Í̄evwqZ n‡”Q| cÖK‡íi cÖv°wjZ e¨q 10283.00 j¶ UvKvi wecix‡Z Ryb 2019 ch©šÍ 9137.17 j¶ UvKv 

e¨q n‡q‡Q| G wkíbMix‡Z DbœZ AeKvVv‡gvMZ myweav m¤^wjZ 360wU wkí cø‡U 250wU wkí BDwbU ¯’vwcZ n‡e| 

eZ©gv‡b AeKvVv‡gvMZ  Dbœq‡bi KvR Pj‡Q| cÖKíwU ev Í̄evwqZ n‡j 2 nvRvi 500 ‡jv‡Ki Kg©ms ’̄vb n‡e| 
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      6.4.4   wewmK wkíbMix, KzgviLvjx, Kzwóqv (cÖKí †gqv` : RyjvB 2010- Ryb 2017) 
 

cÖKíwU evwZ‡ji Rb¨ MZ 12-05-2019 Zvwi‡L wkí gš¿Yvjq †_‡K cwiKíbv Kwgk‡b cÎ †cÖiY Kiv n‡q‡Q|  

 

6.4.5   wewmK wkícvK©, wmivRMÄ  (cÖKí †gqv` : RyjvB 2010-Ryb 2019) 

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

AvqZb wewkó wewmK wkí cvK©, wmivRMÄ cÖKíwU ev¯Íevqb Kiv n‡”Q| ms‡kvwaZ wWwcwc Abyhvqx Aby‡gvw`Z 

cÖKí e¨q 62810.00 j¶ UvKv| G ch©šÍ 14,259.77 j¶ UvKv e¨q n‡q‡Q| eZ©gv‡b cÖK‡íi gvwUfivU I 

WvBK wbg©vY KvR †bŠ-evwnbxi gva¨‡g Pjgvb Av‡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| 

 

 

6.4.6  wewmK wkíbMix, ˆfie (cÖKí †gqv` : RyjvB 2012 - Ryb 2018) 

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 gvwUfivU KvR Pjgvb| Ryb 2019 ch©šÍ 4,357.18 j¶ UvKv e¨q n‡q‡Q| D³ wkíbMix‡Z 

251wU cø‡U 251wU wkí ’̄vc‡bi gva¨‡g 38000 Rb ‡jv‡Ki Kg©ms ’̄v‡bi e¨e ’̄v n‡e| 
 

 

6.4.7  Poverty Reduction Ίhrough Inclusive and Sustainable Market (PRISM) 

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

cÖKíwU BD‡ivcxqvb BDwbq‡bi mvnvh¨cyó| G cÖK‡íi AvIZvq wewm‡Ki m¶gZv e…w×i j‡¶¨ ‡`‡k 300 Rb 

Kg©KZ©v‡K ‡cÖvWvKkb g¨v‡bR‡g›U, gv‡K©wUs g¨v‡bR‡g›U, cÖ‡R± GcÖvBRvj Ges GgAvBGm wel‡q cÖwk¶Y c«`vb 

Kiv n‡e| ‡`‡ki evB‡i 300 Rb Kg©KZ©v‡K ‡cÖvWvKkb, cø̈ vwbs GÛ K‡›U«vj, ‡UK‡bvjwR U«vÝdvi Ad wWdv‡i›U 

‡cÖvWv± Ges Acv‡ikb GÛ B÷vweøk‡g›U Ad wWdv‡i›U BwUwc wel‡q cÖwk¶Y cÖ̀ vb Kiv n‡e| GQvov  evsjv‡`k 

¶y`« I KywUi wkí cÖwk¶Y Bwbw÷wUDU (w¯‹wU), 11wU `¶Zv Dbœqb cÖwk¶Y ‡K›`ª Ges bKkv ‡K‡›`ªi AvaywbKvqb 

Kiv n‡e| bvixi ¶gZvq‡bi Rb¨ 30wU B‡bv‡fwUf cÖ‡R±‡K A_©vqb, cÖwk¶Y, wecYb Ges ‡cÖvWvKkb myweav 

cÖ̀ vb Kiv n‡e| cÖK‡íi Kvh©µg Pjgvb Av‡Q| cÖK‡íi cÖv°wjZ e¨q 32490.00 j¶ UvKvi wecix‡Z 

14274.81 j¶ UvKv e¨q n‡q‡Q| 

 

6.4.8  avgivB wewmK wkíbMix m¤ú«mviY  (cÖKí †gqv` : Rvbyqvwi 2015-wW‡m¤^i 2019) 

XvKv ‡Rjvi avgivB Dc‡Rjvq 3705.00 j¶ UvKv cÖv°wjZ e¨‡q 12.50 GKi Rwg‡Z G wkíbMixwU ev¯Íevqb 

Kiv n‡”Q| f~wg Dbœqb Ges AeKvVv‡gv wbg©vY KvR Pj‡Q| G ch©šÍ 2757.12 jÿ UvKv e¨q n‡q‡Q| wkíbMix‡Z 

72wU cø‡U 60wU wkí-KviLvbv ’̄vcb Kiv n‡e  hvi gva¨‡g 2500 ‡jv‡Ki Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM m…wó n‡e| 

 

6.4.9  wewmK wkíbMix PyqvWv½v  (cÖKí †gqv` : RyjvB 2014 - Ryb 2020) 

PyqvWv½v ‡Rjvi m`i Dc‡Rjvq 4280.00 j¶ UvKv cÖv°wjZ e¨‡q 25 GKi Rwg‡Z wewmK wkíbMix, PyqvWv½v 

ev Í̄evqb Kiv n‡”Q| cÖK‡íi Rwgi `Lj ey‡S †bqv n‡q‡Q| cÖK‡íi f~wg Dbœqbmn AeKvVv‡gv wbg©vY KvR Pj‡Q| 

G ch©šÍ e¨q n‡q‡Q 1975.55 jÿ UvKv| D³ wkíbMix‡Z 169wU cø‡U 160wU wkí-KviLvbv ’̄vcb Kiv n‡e| 

cÖKíwU ev Í̄evq‡bi gva¨‡g 8000 ‡jv‡Ki Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM m…wó n‡e| 

 

6.4.10  ivRkvnx wewmK wkíbMix-2  (cÖKí †gqv` : RyjvB 2014- Ryb 2019) 

ivRkvnx wewmK wkíbMix-2 cÖKíwU 13174.24 j¶ UvKv cÖv°wjZ e¨‡q ‡gvU 50 GKi Rwg‡Z ev Í̄evwqZ n‡”Q| 

cÖK‡íi Rwg AwaM«n‡Yi Rb¨ 835.00 jÿ UvKv †Rjv cÖkvm‡Ki wbKU n Í̄všÍi Kiv n‡q‡Q Ges Rwg AwaMÖnY 
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KvR m¤úbœ n‡q‡Q| Ryb 2019 ch©šÍ Avw_©K e¨q 9052.22 j¶ UvKv| cÖKíwU ev Í̄evwqZ n‡j 308wU wkí cø‡U 

250wU wkí BDwbU ’̄vc‡bi gva¨‡g 2500 Rb  ‡jv‡Ki Kg©ms ’̄vb m…wó n‡e| 

 

6.4.11  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| cÖKíwUi cÖv°wjZ e¨q 1808.00 j¶ 

UvKv| G ch©šÍ e¨q n‡q‡Q 549.25 j¶ UvKv| cÖK‡íi f~wg Dbœqb I Ab¨vb¨ AeKvVv‡gvMZ Dbœq‡bi Kvh©µg 

Pj‡Q| cÖKíwU ev Í̄evwqZ n‡j 59wU wkí cø‡U 59wU wkí BDwbU ’̄vc‡bi gva¨‡g 2200 ‡jv‡Ki Kg©ms¯’v‡bi m…wó 

n‡e| 

 

6.4.12 wewm‡Ki 4wU `¶Zv Dbœqb cÖwk¶Y †K‡›`«i cybwb©©gvY I AvaywbKvqb   

          (cÖKí †gqv` : Rvbyqvwi 2015 - wW‡m¤^i 2019) 

wewm‡Ki 4wU `¶Zv Dbœqb cÖwk¶Y ‡K‡›`ªi cybwb©gvY I AvaywbKvq‡bi cÖKíwU 2493.00 j¶ UvKv e¨‡q 

ev Í̄evwqZ n‡”Q| cÖK‡íi ev Í̄evqb KvR ïiæ Kiv n‡q‡Q| Ryb 2019 ch©šÍ e¨q n‡q‡Q 1010.14 j¶ UvKv| `¶ 

Rbkw³ M‡o †Zvjvi j‡¶¨ †MvcvjMÄ, Kzwgjøv, biwmsw` I cvebv †Rjvq Aew ’̄Z 4wU `¶Zv Dbœqb cÖwk¶Y 

†K‡›`Öi gva¨‡g AvazwbK mz‡hvM mzweav m…wó I czbM©Vb Kiv n‡e| cÖKí †gqv‡` 9wU †UÖ‡W 4600wU Kvh©Kwi cÖwk¶Y 

†Kv‡m©i gva¨‡g `¶ Rbkw³ M‡o †Zvjv n‡e| 

 

6.4.13  †ZRMvuI -G wewm‡Ki eûZj wewkó feb wbg©vY  (cÖKí †gqv` : RyjvB 2015 - Ryb 2019) 

XvKv¯’ †ZRMvuI-G 6200.00 j¶ UvKv cÖKí e¨‡q wewm‡Ki eûZj feb wbg©vY cÖKí ev Í̄evwqZ n‡”Q| MZ   

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

eZ©gv‡b febwUi wbg©vY KvR Pj‡Q| G ch©šÍ e¨q 3325.37 j¶ UvKv| cÖKíwU ev Í̄evwqZ n‡j 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| GQvovI Awdm ‡¯úm fvovi gva¨‡g wewm‡Ki Av‡qi 

c_ myMg n‡e| 

 

6.4.14  wewmK wkícvK©, Uv½vBj  (cÖKí †gqv` : RyjvB 2015-Ryb 2020) 

Uv½vBj wkícvK© kxl©K cÖKíwUi cÖv°wjZ cÖKí e¨q 29,575.00 j¶ UvKv| 50 GKi Rwg‡Z cÖKíwU 

ev Í̄evq‡bi D‡`¨vM MÖnY Kiv n‡q‡Q| cÖK‡íi Rwg AwaMÖnY eve` 1614.14 jÿ UvKv ‡Rjv cÖkvm‡Ki wbKU 

n Í̄všÍi Kiv n‡q‡Q Ges Rwg AwaMÖnY Kvh©µg Pjgvb Av‡Q| G ch©šÍ e¨q n‡q‡Q 22823.32 jÿ UvKv|  

wkíbMix‡Z 271wU cø‡U 250wU wkí KviLvbv ’̄vwcZ n‡e, hvi gva¨‡g 6500 Rb ‡jv‡Ki Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM 

m…wó n‡e| 

 

6.4.15  wewmK cøvw÷K wkíbMix  (cÖKí †gqv` : RyjvB 2015-Ryb 2019) 

gywÝMÄ ‡Rjvi wmivRw`Lvb Dc‡Rjvq wewmK cøvw÷K wkíbMix kxl©K cÖKíwU 13300.00 j¶ UvKv e¨‡q 50 

GKi Rwg‡Z ev Í̄evwqZ n‡”Q| cÖK‡íi Rwg AwaMÖnY P~ovšÍ Aby‡gv`‡bi Rb¨ f~wg gš¿Yvj‡q cÖwµqvaxb i‡q‡Q| 

Kvh©µg Pj‡Q| wkíbMix‡Z 370wU cø‡U 360wU wkí KviLvbv ’̄vwcZ n‡e, hvi gva¨‡g 18000 ‡jv‡Ki 

Kg©ms ’̄vb m…wó n‡e| Ryb 2019 ch©šÍ cÖKí e¨q 4995.10 j¶ UvKv| 
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6.4.16 wewmK gy ª̀Y wkíbMix   (cÖKí †gqv` : Rvbyqvwi 2016 - wW‡m¤^i 2019) 

gywÝMÄ ‡Rjvi wmivRw`Lvb Dc‡Rjvq 42.21 GKi Rwg‡Z wewmK gy`«Y wkíbMix cÖKíwU ev Í̄evwqZ n‡”Q| cÖKí 

e¨q 13870.00 j¶ UvKv| cÖK‡íi Rwg AwaMÖnY eve` 1980.00 jÿ UvKv †Rjv cÖkvm‡Ki wbKU n Í̄všÍi Kiv 

n‡q‡Q| cÖK‡íi Rwg AwaMÖnY P~ovšÍ Aby‡gv`‡bi Rb¨ f~wg gš¿Yvj‡q cÖwµqvaxb i‡q‡Q| G ch©šÍ Avw_©K e¨q 

7054.13 j¶ UvKv| cÖKíwU ev Í̄evwqZ n‡j 377wU cø‡U 375wU wkí KviLvbv ¯’vwcZ n‡e Ges 15200 ‡jv‡Ki 

Kg©ms ’̄vb my‡hvM m…wó n‡e|  

 

6.4.17  biwms`x wewmK wkíbMix m¤cÖmviY  (cÖKí †gqv` : RyjvB 2015 - Ryb 2019) 

biwms`x ‡Rjvq 8801.47 j¶ UvKv cÖv°wjZ e¨‡q 30 GKi Rwg‡Z cÖKíwU ev Í̄evqb Kiv n‡”Q| cÖK‡íi Rwg 

AwaMÖnY KvR m¤úbœ n‡q‡Q| G ch©šÍ e¨q n‡q‡Q 5476.04 jÿ UvKv| wkíbMix‡Z 169wU cø‡U 135wU wkí 

KviLvbv ’̄vcb Kiv n‡e, hvi gva¨‡g 5750 Rb ‡jv‡Ki Kg©ms ’̄vb m…wó n‡e| 

 

 

6.4.18  gv`vixcyi wkíbMix m¤ú«mviY  (cÖKí †gqv` : RyjvB 2016 - Ryb 2020) 

gv`vixcyi ‡Rjv m`‡i 20 GKi Rwg‡Z wkíbMixwU ev Í̄evwqZ n‡”Q| cÖKíwUi cÖv°wjZ e¨q 6060.00 j¶ 

UvKv| cÖK‡íi Rwg AwaMÖnY eve` 1955.47 j¶ UvKv †Rjv cÖkvm‡Ki wbKU n Í̄všÍi Kiv n‡q‡Q| G ch©šÍ e¨q 

n‡q‡Q 3205.33 jÿ UvKv| cÖKíwU ev Í̄evwqZ n‡j 157wU wkí cø‡U 120wU ¶y`« I gvSvwi wkí BDwbU ¯’vc‡bi 

gva¨‡g 3600 Rb ‡jv‡Ki Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM m…wó n‡e| 

 

 

6.4.19  wewmK ‰e`¨ywZK cY¨ Drcv`b I nvjKv cÖ‡KŠkj wkíbMix  (cÖKí ‡gqv` : RyjvB 2016 - Ryb 2019) 

cÖKíwU 28057.08 j¶ UvKv cÖv°wjZ e¨‡q gywÝMÄ ‡Rjvi U½xevox Dc‡Rjvq 50 GKi Rwg‡Z ev Í̄evwqZ 

n‡e| cÖK‡íi Rwgi `Lj ey‡S cvIqv †M‡Q| eZ©gv‡b gvwUfivU KvR Pjgvb|  Ryb 2019 ch©šÍ cÖKí e¨q 

23624.74 j¶ UvKv| cÖKíwU ev Í̄evwqZ n‡j 351wU wkí cø‡U 305wU wkí BDwbU ’̄vc‡bi gva¨‡g 10650 Rb 

‡jv‡Ki Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM m…wó n‡e| 

 

6.4.20  kZiwÄ wk‡íi Dbœqb (2q ce©)  (cÖKí †gqv` : RyjvB 2016 - Ryb 2019) 

iscyi, KywoM«vg, MvBevÜv, bxjdvgvix ‡Rjvi mKj Dc‡Rjvq cÖKíwU ev Í̄evwqZ n‡”Q| 2775 Rb kZiwÄ 

wkíx‡K `¶Zv Dbœqb c«wk¶Y cÖ̀ vb K‡i 2019 mv‡ji g‡a¨ Av_©-mvgvwRK Ae¯’vi Dbœqb Kiv n‡e| kZiwÄ 

wkíx‡`i g‡a¨ 285.28 j¶ UvKvi FY cÖ̀ vb Kiv Ges 700 kZiwÄ wkí BDwbU ’̄vc‡bi gva¨‡g 2500 Rb 

†jv‡Ki Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM m…wó Kiv cÖK‡íi j¶¨| cÖK‡íi cÖv°wjZ e¨q 1104.00 j¶ UvKv Ges e¨q 594.84 

j¶ UvKv| cÖK‡íi FY cÖ`vb I Av`vq Kvh©µg Pjgvb i‡q‡Q| 481wU (1g ch©v‡q 453wU Ges 2q ch©v‡q 28wU) 

wkí BDwb‡U 206.00 j¶ (1g ch©v‡q 181.00 j¶ Ges 2q ch©v‡q 25.00 j¶) UvKv FY weZiY Kiv n‡q‡Q| 

µgczwÄZ FY Av`v‡qi cwigvY mz`mn 50.37 j¶ (1g ch©v‡q 48.07 j¶ Ges 2q ch©v‡q 2.30 j¶) UvKv| 

2017-18 A_©eQ‡i cÖK‡íi 45wU cÖwk¶‡Yi g‡a¨ 32wU m¤úbœ n‡q‡Q Ges 13wU Pjgvb Av‡Q| 

 

6.4.21  wewmK wkíbMix, ivDRvb, PÆMÖvg (cÖKí †gqv` : RzjvB 2016 - Ryb 2019) 

cÖKíwU PÆMÖvg †Rjvi ivDRvb Dc‡Rjvq 7984.00 j¶ UvKv cÖv°wjZ e¨‡q †gvU 35 GKi Rwg‡Z ev¯ÍevwqZ 

n‡e| G ch©šÍ e¨q 2391.03 j¶ UvKv| cÖK‡íi Rwg ey‡S cvIqv †M‡Q| 
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6.4.22  ewikvj wkíbMixi AbzbœZ GjvKv Dbœqb Ges DbœZ GjvKvi AeKvVv‡gv †givgZ I czbtwbg©vY  

        (cÖKí †gqv` : Abz‡gvw`Z Rvbzqvwi 2017 - wW‡m¤^i 2019) 

cÖKíwU 5220.00 j¶ UvKv cÖv°wjZ e¨‡q ev Í̄evwqZ n‡”Q| Ryb 2019 ch©šÍ cÖKí e¨q 121.77 j¶ UvKv| 

cÖKíwU ev¯ÍevwqZ n‡j 110wU wkí cø‡U 110wU wkí BDwbU ’̄vc‡bi gva¨‡g 2500 †jv‡Ki Kg©ms ’̄v‡bi mz‡hvM 

m…wó n‡e| 

 

৬.৪.২৩ শেশসক বকশমকোল ইন্ডাশিোল পাকয, মুশিগি (১ম সংয়িাশধি)  

           (প্রেল্প দম াদ : জুলাই ২০১৮-জুন ২০২২) 

মুশিগি বজলার শসরাজশদখান উপয়জলাে ৩১০ একর জশময়ি শেশসক বকশমকোল ইন্ডাশিোল পাকয, মুশিগি (১ম 

সংয়িাশধি) িীষ যক প্রকল্পটি োস্তোশেি হয়চ্ছ। প্রকল্প ব্যে ১৬১৫৭৩.০০ লয োকা। বমাে প্লে সংখ্যা ২১৫৪টি। জুন ২০১৯ 

পর্ যন্ত প্রকল্প ব্যে ১০৩৭৭.২৩ লয োকা। প্রকল্পটি োস্তোশেি হয়ল ৫০,০০০ বলায়কর কম যসংস্থান সুয়র্াগ সৃশি হয়ে। 

 

      6.5   2018-2019 A_©eQ‡ii meyR cvZvq AšÍf©y³ cÖKímg~n 

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

(jÿ UvKvq) 

1. 8wU wkíbMix †givgZ I iÿYv‡ÿY (Ryb-2019, wW‡m¤î-2020) 7425.00 

2. me©Rbxb Av‡qvwWbhy³ jeY ˆZwi:  

Kvh©µ‡gi gva¨‡g Av‡qvwWb NvUwZc~iY Kg©m~wP 

(Rvbyqvwi 2019,wW‡m¤^ 2023) 15013.00 

3. Pvgov wkíbMix (2q †dR ) cÖKí (RyjvB 2019, Ryb 2022) 152126.00 

4 DËivÂj K…wlRvZ cY¨ cÖwµqvKiY wewmK wkí cvK©, e¸ov (Ryb 2019 wW‡m¤î 2021) 35421.00 

5. wewmK Lv`¨RvZ cÖwµqvRvZKiY wkíbMix VvKziMvuI (Rvbyqvwi 2019,wW‡m¤^i 2021) 4345.00 

6. wewmK wkíbMix, m›Øxc, PÆMMÖvg (RyjvB 2019 - Ryb 2022) 2260.00 

7. wewmK Avbvimmn K…wlRvZ cY¨ cÖwµqvKiY wkíbMix,  

gy³vMvQv, gqgbwmsn   

(RyjvB 2019 - Ryb 2021) 750.00 

8. wewmK BÛvw÷ªqvj cvK©, e¸ov (RyjvB 2019 - Ryb 2022) (RyjvB 2019 - Ryb 2022) 67184.00 

9. A‡Uv‡gvevBj I BwÄwbqvwis wkíbMix, h‡kvi (RyjvB 2019 - Ryb 2022) 40850.00 

10. Lvw` wkí Dbœqb I cÖmvi (RyjvB 2019 - Ryb 2022) 2743.00 

11. AvMi wk‡íi Dbœqb, wewmK, ‡gŠjfxevRvi (RyjvB 2019 - Ryb 2024) 8686.00 

12. ivRkvnx I PÆMÖvg G c„_K 2wU Pvgov wkíbMix ’̄vcb  

wel‡q wdwRwfwjwU ÷¨vwW 

(RyjvB 2019 - Ryb 2022) 500.00 

13. bxjdvgvix wewmK, wkíbMix ’̄vcb (RyjvB 2017 - Ryb 2020) 4100.00 

14. PÆMÖv‡g gbmyivev‡` wewm‡Ki eûZj wewkó feb wbgv©Y (Rvbyqvwi 2019, wW‡m¤^i2022) 11638.00 

15. AvaywbK cÖhyw³i gva¨‡g †gŠPvl Dbœqb (1g chv©q) (Rvbyqvwi 2019, wW‡m¤^i 2020) 15000.00 

16. XvKv wewmK wkíbMix, †KivbxMÄ-2 (Rvbyqvix) (Rvbyqvwi 2019, Ryb -2020) 7783.00 
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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| eZ©gv‡b wewmK wbR¯̂ FY Znwej (wewbZ) Kvh©µg Pjgvb Av‡Q| 

†gvU 15 ‡KvwU UvKv AveZ©K Znwe‡ji gva¨‡g GB Kvh©µgwU 64wU ‡Rjvq ev Í̄evwqZ n‡”Q| wb‡¤œ FY Kg©m~wPi 

AMÖMwZi weeiY †`qv n‡jv|  

 

 

ক্র. কম যসূশচর নাম ২০১৮-২০১৯ অর্ যেের 

শেিরণকৃি ঋয়ণর পশরমাণ আদােয়র্াগ্য আদােকৃি 

১. শেশসয়কর শনজস্ব িহশেল (শেশনি) ১০৭২.০০ ৯৪১.১৯ ৬৩৪.৮০ 

২. ইউএনশসশিএফ ২২.৪৯ ৬০৮.৪৫ ২৫.৩৯ 

 

 

 

ক্র. শেষে 

২০১৮-২০১৯ অর্ যেের 

পুরুষ মশহলা বমাে 

০১. শেশসয়কর শনজস্ব িহশেল (শেশনি) এর 

মাধ্যয়ম কম যসংস্থান 

১৭৪৫ জন ১২২৯ জন ২৯৭৪ জন 

 

  (m~Î:  Dbœqb wefvM I FY cÖkvmb kvLv, wewmK) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
শেশসক এর উন্নেন ও সম্প্রসারণমূলক কম যকাণ্ড সম্পাদয়নর লয়যে প্রধান কার্ যালয়ের শেশভন্ন শেভাগ ও মাঠপর্ যায়ের  

আিশলক কার্ যালেগুয়লার সায়র্ ২০১৯-২০২০ অর্ যেেয়রর োশষ যক কম যসম্পাদন চুশক্ত স্বাযর অনুষ্ঠান 

(লয োকাে) 
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Aóg Aa¨vq 
 

দদশব্যাপী বমলা আয়োজন 

উয়যাক্তায়দর পে শেপণয়ন সহােিা করার লয়যে শেশসক হয়ি প্রশিেের বেিাখী বমলা, জামদাশন বমলা, বপৌষ বমলা, েসন্ত বমলা, 

শেজে বমলা, স্বাধীনিা বমলা আয়োজনসহ বদি-শেয়দয়ির শেশভন্ন বমলাে অংিগ্রহণ কয়র র্ায়ক। ২০১৮-২০১৯ অর্ যেেয়রর ১৩৬ টি 

বমলার আয়োজন ও অংিগ্রহয়ণর লযেমাত্রা শেল ক্রমপুশিি অজযন হয়েয়ে ১১৫ টি। 
 

৮.১  শেপণন শেভাগ ের্তবে আক াকিত দমলা 

বমলার 

সংখ্যা 

শেষেশভশত্তক বমলার 

নাম 

 

বমলা আয়োজয়নর সমেকাল এেং 

স্থান 

বমলাে 

স্টয়লর 

সংখ্যা 

বমলাে 

শেক্রে/প্রদি যয়নর 

জন্য পয়ের ধরণ 

বমাে শেক্রয়ের 

পশরমাণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১ জামদাশন বমলা শিল্পকলা একায়িশম 

১৬-০৫-২০১৯ বর্য়ক ২৫-০৫-২০১৯ 

২৬ জামদাশন িাশড় ২,০০,০০,০০০/- 

১ জামদাশন বমলা চট্রগ্রাম 

০৫-০৫-২০১৯ বর্য়ক ১১-০৫-২০১৯ 

১৮ জামদাশন িাশড় ৭০,০০,০০০/- 

১ শেজে শদেস বমলা চট্টগ্রাম, ১৬-১২-২০১৮ ১৮ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প 

পে 

৫,৮০,০০০/- 

১ -ঐ- রাজিাহী, ১৬-১২-২০১৮ ২৩ -ঐ- ৪,৫০,০০০/- 

১ -ঐ- খুলনা, ১৬-১২-২০১৮ ২২ -ঐ- ১০,৮৬,০০০/- 

১ -ঐ- ফশরদপুর, ১৬-১২-২০১৮ ১০ -ঐ- ১,০৯,৭০০/- 

১ স্বাধীনিা শদেস বমলা চট্টগ্রাম, ২৬-০৩-২০১৯ ২২ -ঐ- ৬,৫০,০০০/- 

১ -ঐ- রাজিাহী, ২৬-০৩-২০১৯ ২৩ -ঐ- ৫,০০,০০০/- 

১ -ঐ- খুলনা, ২৬-০৩-২০১৯ ২২ -ঐ- ১২,৭৪,০০০/- 

১ -ঐ- েগুড়া, ২৬-০৩-২০১৯ ১১ -ঐ- ৯,০০,০০০/- 

বমাে ১০ টি    বমাে ৩,২৫,৪৯,৭০০/- 

কর্ােঃ শিন বকাটি পঁশচি লয ঊনপিাি হাজার সািিি োকা মাত্র 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

জামদাশন পে প্রদি যনী ও বমলা ২০১৯ এর উয়িাধন কয়রয়েন মাননীে শিল্পমন্ত্রী জনাে নূরুল মশজদ মাহমুদ হুমায়ূন। উয়িাধনী 

অনুষ্ঠায়ন আয়রা উপশস্থি শেয়লন অশিশর্ জনাে বগালাম দস্তগীর গাজী (েীর প্রিীক) এমশপ, মন্ত্রী, েস্ত্র ও পাে মন্ত্রণালে, জনাে 

কামাল আহয়মদ মজুমদার এমশপ, প্রশিমন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালে, জনাে বক এম খাশলদ এমশপ, প্রশিমন্ত্রী, সংস্কৃশি শেষেক মন্ত্রণালে, 

জনাে িামান্না নুসরাি বুেশল, মাননীে সংসদ সদস্য, জনাে বমাঃ আেদুল হাশলম সশচে, শিল্প মন্ত্রণালে, োংলায়দি ক্ষুদ্র ও 

কুটির শিল্প করয়পায়রিন (শেশসক) এর বচোরম্যান জনাে বমাঃ বমাশ্ িাক হাসান এনশিশস।) 
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৮.২ নকিা বকন্দ্র ের্তবে আক াকিত দমলা 

বমলার 

সংখ্যা 

শেষেশভশত্তক বমলার 

নাম 

 

বমলা আয়োজয়নর সমেকাল এেং 

স্থান 

বমলাে 

স্টয়লর 

সংখ্যা 

বমলাে 

শেক্রে/প্রদি যয়নর 

জন্য পয়ের ধরণ 

বমাে শেক্রয়ের 

পশরমাণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১ িরৎ বমলা ১৪২৫ ৭-১১ অয়ক্টাের ২০১৮   

৫( পাঁচ) শদনব্যাপী 

মশিশঝলস্থ শেশসক ভেন প্রাঙ্গণ 

৬১ হস্ত ও কারুশিল্প পে ১৮,৩০,০০০/- 

১ বহমন্ত বমলা ১৪২৫ ১৩-১৭ জানুোশর ২০১৯ 

৫(পাঁচ) শদনব্যাপী 

মশিশঝলস্থ শেশসক ভেন প্রাঙ্গণ 

৫৮ -ঐ- ১৬,২৪,০০০/- 

১ েসন্ত বমলা ১৪২৫ ১০-১৪ মাচ য ২০১৯  

৫(পাঁচ) শদনব্যাপী 

মশিশঝলস্থ শেশসক ভেন প্রাঙ্গণ 

৪৮ -ঐ- ১৫,৩৬,০০০/- 

১ বেিাশখ বমলা ১৪২৬ ১৪-২৩ এশপ্রল ২০১৯ 

দি (১০) শদনব্যাপী 

মশিশঝলস্থ শেশসক ভেন প্রাঙ্গণ 

২০১ -ঐ- ১,২৪,৬২,০০০/- 

১ েষ যা বমলা ১৪২৬ ২৬-৩০ বম ২০১৯  

৫(পাঁচ) শদনব্যাপী 

মশিশঝলস্থ শেশসক ভেন প্রাঙ্গণ 

৫৪ -ঐ- ১৪,৫৮,০০০/- 

বমাে  

৫ টি 

   বমাে ১,৮৯,১০,০০০/- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

জামদাশন পে প্রদি যনী ও বমলা ২০১৯ এর শেশভন্ন স্টল পশরদি যন করয়েন শেশসক বচোরম্যান 

জনাে বমাঃ বমাশ্িাক হাসান, এনশিশস ও শেশসয়কর ঊর্ধ্যিন কম যকিযাবৃন্দ 
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beg Aa¨vq 

 

৯.১ কর্কসে ের্তবে োস্তোেনাধীন মাননীে প্রধানমন্ত্রীর প্রশিশ্রুশি/শনয়দ যিনা  

মাননী  প্রিানমন্ত্রী ২০০৯ সাল হকত কর্কিন্ন দপ্তর/সংস্থা ও োয বক্রম পকরদশ বন ও উকবািনোকল কর্কিন্ন িরকনর 

কসিান্ত/কনকদ বশনা/প্রকতশ্রুকত দদন। মাননী  প্রিানমন্ত্রী প্রদি কর্কসে সংকিষ্ট ৭টি প্রকতশ্রুকত ও ১৩টি কনকদ বশনা র্তবমাকন র্াস্তর্া নািীন 

আকি। উি প্রকতশ্রুকত ও কনকদ বশনাসমূকহর র্াস্তর্া ন অগ্রগকত কনকে দদ া হকলা : 

 

৯.২ মাননীে প্রধানমন্ত্রীর প্রশিশ্রুশি  - ৭টি 

 

শেষে/কার্ যক্রম প্রশিশ্রুশি/কনকদ বশনা 

প্রদায়নর িাশরখ 

প্রশিয়েদনাধীন অর্ যেেয়র োস্তোেন অগ্রগশি 

১. োঙ্গাইল বজলাে শিল্প 

পাকয স্থাপন (প্রকল্প) 

 

 

৩০-০৬-২০১২ 

 

 

 ৫০ এের িকম অকিগ্রহকির প্রকক্র া সম্পন্ন হক কি।  
 

 ১৮-০৬-২০১৯ তাকরকখ আরকিকপকপ পকরেল্পনা েকমশন ের্তবে অনুকমাকদত 

হক কি। িকমর সমস্ত মূল্য পকরকশাি েরা হক কি। দিলা প্রশাসন দর্কে িকম ৭ 

িারা দনাটিশ িারীর ব্যর্স্থা দন া হকে।  

 

 কর্দ্যেৎ সংকযাকগর ব্যাপাকর সম্মকত পাও া দগকি। কততাস গ্যাস, োরও ান 

র্ািার োয বাল  দর্কে গ্যাস সংকযাকগর প্রাক্কলন পাও া দগকি। সংকশাকিত 

অনুকমাকদত কিকপকপ অনুযা ী শীঘ্রই পরর্তী োয বক্রম গ্রহি েরা হকর্।  

 

 প্রেকল্পর দমাট ব্য  ২৯৫.০০ দোটি টাো এর্ং আকর্ বে অগ্রগকতর হার ৭৭.৩৬% 

এর্ং র্াস্তর্ অগ্রগকত ৫২%।  

২. চট্টগ্রাম বজলার সন্দ্বীপ 

উপয়জলাে শেশসক 

শিল্পনগরী স্থাপন (প্রকল্প) 

 

১৮-০২-২০১২ 

 

 বজলা প্রিাসন হয়ি গত ২৮-০২-২০১৯ তাকরকখ জশম প্রাশপ্তর শনিেিা পাওো 

বগয়ে। র্াচাই কশমটির শসদ্ধায়ন্তর আয়লায়ক জনেয়লর কাঠায়মা সংয়িাধনপূে যক 

গত ০৬-০২-২০১৯ তাকরকখ শিশপশপ পুনগ যঠন কয়র শিল্প মন্ত্রণালয়ে বপ্ররণ করা 

হয়েয়ে। ১৯-০৬-২০১৯ তাকরকখ অর্ ব মন্ত্রিালক র প্রেকল্পর িনর্ল কনি বারিী 

েকমটির সিা অনুকষ্ঠত হক কি। োয বকর্র্রিী পাও া দগকল পরর্তী োয বক্রম গ্রহি 

েরা হকর্।  
 

 সন্দ্বীপ উপয়জলার উপকূলীে এলাকাে "োংলায়দি ে-িীপ পশরকল্পনা-২১০০" এর 

আওিাে শেশসক লেণ শিল্পপায়কযর জন্য ২৫০০০ একর জশম েরাদ্দকরণ প্রসয়ঙ্গ 

গি ২০-০৩-২০১৯ িাশরয়খ বজলা প্রিাসক, চট্টগ্রাম েরােয়র পত্র বপ্ররণ করা 

হয়েয়ে। 
 

 

 চট্টগ্রাম দিলার সন্দ্বীপ উপকিলা  কর্কসে ট্যেকরিম ইন্ডাকি াল পােব স্থাপকনর 

িন্য ১০০ এের িকম দচক  দিলা প্রশাসে, চট্টগ্রাম র্রার্কর গত ২৭-০৩-২০১৯ 

তাকরকখ দপ্ররি দপ্ররি েরা হক কি। অদ্যার্কি দিলা প্রশাসে হকত সম্মকত পাও া 

যা কন।  

৩. রাজিাহী শেশসক 

শিল্পনগরীর সম্প্রসারণ, 

উন্নেন ও আধুশনকােন 

করা (প্রকল্প) 

 

২৪-১১-২০১১ 

 

 ৫০ এের িকম অকিগ্রহি সম্পন্ন হক কি।   

 

 িকম অকিগ্রহকি কর্লম্ব হও া  ২ র্ির দম াদ ও ব্য  বৃকি েকর প্রেকল্পর 

সংকশাকিত কিকপকপ ০৯-০৪-২০১৯ তাকরকখ কশল্প মন্ত্রিালক  এর্ং ১৬-০৬-২০১৯ 

তাকরকখ কশল্প মন্ত্রিাল  দর্কে পকরেল্পনা েকমশকন দপ্ররি েরা হ ।  

 

 প্রেল্প এলাো  মাটিিরাকটর িন্য ০৬-০৫-২০১৯ তাকরকখ পুন: দটন্ডার আহর্ান 

েরা হক কি। র্তবমাকন দটন্ডার মূল্যা কনর োি চলকি।   

 

 আকর্ বে অগ্রগকতর হার ৯৬% ও র্াস্তর্ অগ্রগকতর হার ২০%। 
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শেষে/কার্ যক্রম প্রশিশ্রুশি/কনকদ বশনা 

প্রদায়নর িাশরখ 

প্রশিয়েদনাধীন অর্ যেেয়র োস্তোেন অগ্রগশি 

৪. শসরাজগিয়ক 

ইয়কায়নাশমক বজান 

শহয়সয়ে গয়ড় বিালা 

এেং শসরাজগয়ি 

শিল্পপাকয স্থাপন 

করা। 

০৯-০৪-২০১১ 

 

 প্রেকল্পর িকম অকিগ্রহি ২০১৩ সাকল সম্পন্ন হক কি। মাটি িরাট ও িাইে  কনম বাি 

োি র্াংলাকদশ দনৌর্াকহনীর মাধ্যকম িানু াকরর দশি সপ্তাহ দর্কে শুরু হক কি। তকর্ 

োকি িীরগকতর িন্য সংকিষ্ট ের্তবপযকে গত ০৯-০৪-২০১৯ এর্ং ০৫-০৫-২০১৯ 

তাকরকখ দ্যই দফা   প্রেল্প পকরচালকের পয দর্কে তাকগদপত্র দদও া হক কি। র্তবমাকন 

মাটিিরাট ও িাইে কনম বাি োি চলমান আকি।  চলকত অর্ বর্িকরর র্রাদ্দকৃত ৩৮ 

দোটি টাো ব্য  হক কি। আরও অকতকরি ৩০০ দোটি র্রাকদ্দর প্রস্তার্ দদ া হক কি।  

 

 প্রেল্পটি ৩  সংকশািন েকর জুন ২০২১ সাল পয বন্ত দম াকদ র্াস্তর্া ন োি সম্পন্ন েরা 

হকর্।  

 

 র্তবমান অর্ বর্িকরর আকর্ বে অগ্রগকতর হার ১০০% ও র্াস্তর্ অগ্রগকতর হার ২০%। 

 

৫. মুহুরী প্রয়জয়ক্ট 

বজয়গ ওঠা ১৭,০০০ 

একর জশময়ি শিল্প 

পাকয স্থাপন 

  ২০-০৩-২০১৯ তাকরকখ মুহুরী প্রকিকক্টর ১৭০০০ এের িকমকত কশল্প পােব স্থাপকনর 

প্রার্কমে পকরেল্পনা অর্কহত েরার িন্য কশল্প মন্ত্রিাল  দর্কে কর্কসে দচ ারম্যান 

র্রার্কর পত্র দপ্ররি েরা হকল প্রার্কমে পকরেল্পনা িাকনক  ১৬-০৫-২০১৯ তাকরকখ কশল্প 

মন্ত্রিালক  পত্র দপ্ররি েরা হক কি।   

 

 প্রিানমন্ত্রীর োয বালক র পকত্রর স্মারে নং-০৩.৩৬.২৬৯০.০৬৯. ২৭.০০৫.১৫-২৯৬, 

তাকরখ-৩০-০৫-২০১৯ এর মাধ্যকম প্রিানমন্ত্রীর োয বাল  হকত িানাকনা হ  দয, মুহুরী 

প্রকিকক্ট দিকগ ওটা ১৭০০০ এের িকমর র্তবমান অর্স্থা সম্পকেব কশল্প মন্ত্রিালক র 

প্রকতকনকি, দর্িা’র প্রকতকনকি, প্রিানমন্ত্রীর োয বালক র পকরচালে-১ এর্ং সংকিষ্ট দিলা 

প্রশাসে-দে দযৌর্িাকর্ সকরিকমকন পকরদশ বন েকর আগামী ০৪ (চার) সপ্তাকহর মকধ্য 

প্রিানমন্ত্রীর োয বালক  প্রকতকর্দন দাকখল েরকত র্লা হ । 

৬. েরগুনাে শেশসক 

শিল্পনগরী স্থাপন 

(প্রকল্প) 

 

০৬-০৫-২০১০ 

 

 প্রেকল্পর মাটি িরাট ও প্যালাসাইটিং োি সম্পন্ন হক কি। রাস্তা, অকফস ির্ন এর 

দটন্ডার প্রদান োয বক্রম  শুরু েরা হকে। 
 

 

 

 অর্োঠাকমাগত উন্ন ন োকির দরট কসকিউল ২০১৮ অনুযা ী ব্য  বৃকিসহ কিকসম্বর 

২০২০ পয বন্ত প্রেল্পটির দম াদ বৃকির প্রস্তাকর্র উপর ২  সংকশাকিত কিকপকপ 

অনুকমাদকনর লকযে গত  ২৪-০৪-২০১৯ তাকরকখ পকরেল্পনা েকমশকন কপইকস সিা 

অনুকষ্ঠত হক কি। সিার োয বকর্র্রিী অনুযা ী পুন বগঠিত আরকিকপকপ  অনুকমাদকনর 

িন্য ১২-০৫-২০১৯ তাকরকখ কশল্প মন্ত্রিালক  দপ্ররি েরা হকল ১৮-০৬-২০১৯ তাকরকখ 

পকরেল্পনা েকমশন ের্তবে চূোন্ত অনুকমাদন লাি েকর।  

 

 প্রকয়ল্পর বমাে ব্যে ৪২২.৮৩ লয োকা। আশর্ যক অগ্রগশির হার ৪১% ও োস্তোেন 

অগ্রগশির হার ৩৯%।   

৭. ঠাকুরগাঁও দিলা  

খাদ্য   

প্রকক্র ািাতেরি 

অঞ্চল স্থাপন (প্রকল্প) 

 

 

২৯-০৩-২০১৮ 

 

 ঠাকুরগাঁও বজলাে ১৫ একর জশমর উপর শিল্পপাকয স্থাপয়নর জন্য গি ২৪-১২-২০১৮ 

িাশরয়খ শিশপশপ প্রণেন কয়র পশরকল্পনা কশমিয়ন বপ্ররণ করা হে। পরেিীয়ি       

১৫-০৪-২০১৯ িাশরয়খ ১৫ একয়রর পশরেয়িয ৫০ একর জশমর উপর প্রকল্প স্থাপয়নর 

শনশমত্ত শেশসক বচোরম্যান ময়হাদে শিল্প সশচে ময়হাদয়ের মাধ্যয়ম পশরকল্পনা 

কশমিয়ন ইয়িাপূয়ে য বপ্রশরি শিশপশপ বফরি প্রদায়নর জন্য অনুয়রাধ জাশনয়েয়েন। এরই 

বপ্রশযয়ি ৫০ একর জশম অনুসন্ধান করা হয়চ্ছ। 

 

 ঠাকুরগাঁও বজলাে আয়রকটি শিল্পপাকয স্থাপয়নর জন্য ৫০০ একর জশম বচয়ে গি   

১৬-০৪-২০১৯ িাশরয়খ বজলা প্রিাসক েরােয়র পত্র বপ্ররণ করা হয়েয়ে।  
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 মাননীে প্রধানমন্ত্রীর কনকদ বশনা - ১৩টি 

শেষে/কার্ যক্রম প্রশিশ্রুশি/কনকদ বশনা 

প্রদায়নর িাশরখ 

প্রশিয়েদনাধীন অর্ যেেয়র োস্তোেন অগ্রগশি 

১. ভশেষ্যয়ি আলাদাভায়ে শেশসক 

শিল্পনগরী না কয়র বদয়ির প্রয়িেক 

শেয়িষ অর্ যননশিক বজায়ন শেশসক 

কতৃযক প্লে শকয়ন শিল্পনগরী প্রশিষ্ঠা 

করয়ি হয়ে। 

০৬-০৯-২০১৬ জামালপুর শেশসক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ: 

 জামালপুর অর্ যননশিক অিয়ল শেশসয়কর শিল্পনগরী স্থাপয়নর শনশমত্ত 

প্রার্শমকভায়ে ৫০ একর জশমর মূল্যসহ েরায়দ্দর সেশি পাওো 

বগয়ে।  বস বপ্রশযয়ি শিশপশপ প্রণেন কয়র ২৩-০৫-২০১৯ িাশরয়খ 

শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যয়ম পশরকল্পনা কশমিয়ন বপ্ররণ করা হয়েয়ে।  

 

নীলফামারী শেশসক শিল্পনগরী : 

 নীলফামারী বজলার অর্ যননশিক অিয়ল ১০০ একর জশম প্রাশপ্তর 

সেশি পাওো বগয়ে। শেশসয়কর পশরকল্পনা শেভাগ বর্য়ক প্রকল্প 

এলাকা সয়রজশমন পশরি যয়নর জন্য একটি কশমটি গঠন করা হয়েয়ে। 

িীঘ্রই উক্ত কশমটি সয়রজশমন পশরদি যয়ন র্ায়েন। 
 

২. ক্ষুদ্র ও মাঝাশর শিল্প 

উয়যাক্তায়দর উৎসাশহি কয়র মধুপুর 

এলাকাে উৎপাশদি আনারয়সর জন্য 

খায প্রশক্রোজািকরণ শিল্প গয়ড় 

তুলয়ি হয়ে। 

১১-০৫-২০১৬ 

 

 শেশসয়কর পশরকল্পনা শেভাগ কতৃযক প্রণীি শিশপশপর উপর শিল্প 

মন্ত্রণালয়ে গি ০৬-১২-২০১৮ িাশরয়খ র্াচাই-োোই কশমটির সভার 

শসদ্ধান্ত বমািায়েক মধুপুয়রর পশরেয়িয মুক্তাগাোে শেশসয়কর শনজস্ব 

জশময়ি প্রকল্পটি োস্তোেয়নর উয়যাগ বনওো হয়েয়ে।  
 

 ৭৫০.০০ লয োকা প্রাক্কশলি ব্যয়ে শিশপশপ প্রণেন কয়র ১৩-০৬-

২০১৯ িাশরয়খ শিল্প মন্ত্রণালয়ে বপ্ররণ করা হয়েয়ে।  

৩. নতুন শিল্প কারখানাে েজযে 

বিাধনাগার Central Effluent 

Treatment Plant (CETP) 

র্াকয়ি হয়ে এেং পুরািন 

কারখানাে মাশলকয়দর ইটিশপ 

বিশরয়ি োধ্য করয়ি হয়ে। 

প্রয়োজয়ন সরকাশর বকন্দ্রীে CETP 

বিশর কয়র শিল্প মাশলকয়দর সংশিি 

ব্যে ও শফ প্রদান করয়ি হয়ে। 
 

২৪-০৮-২০১৪ 

 

 শেশসয়কর বমাে ৭৬টি শিল্পনগরীর ময়ধ্য ইটিশপয়র্াগ্য শিল্প ইউশনে 

সংখ্যা ১৩৮টি। এর ময়ধ্য ৮২টি শিল্প ইউশনয়ে ইটিশপ স্থাপন করা 

হয়েয়ে।  

 

 অেশিি ৫০টি ইউশনয়ে ইটিশপ স্থাপয়নর শেষয়ে দ্রুি পদয়যপ বনোর 

জন্য সমোেদ্ধ কম যপশরকল্পনা গ্রহণ করা হয়েয়ে।  

৪. নগরােয়ন মাস্টার প্লোয়নর 

মাধ্যয়ম বজলা উপয়জলাে শিল্প 

স্থাপয়নর উপয়র্াগী স্থান শনধ যারণ, 

শিল্প েজযে শনষ্ক্রায়ন্তর পশরকল্পনা এেং 

কাঁচামায়লর সহজলভেিা ও ব্যাপক 

কম যসংস্থায়নর শেষে শেয়েচনা বরয়খ 

শিল্প গয়ড় তুলয়ি হয়ে। 

 

২৪-০৮-২০১৪ 

 

 পােনা শেশসক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ এ প্রশক্রোে োস্তোশেি হয়েয়ে।  

 ইয়িাময়ধ্য এ প্রশক্রোে চুোিাঙ্গা বজলােও শিল্পনগরী স্থাপয়নর 

উয়যাগ বনো হয়েয়ে। প্রকল্পটি োস্তোেনাধীন।  

 কুশমল্লা বজলাে খাশদ শিয়ল্পর ওপর শিল্পনগরী স্থাপয়নর লয়যে 

কার্ যক্রম গ্রহণ করা হয়েয়ে।   

 গাজীপুর, োন্দরোন, সুনামগি, কুশড়গ্রাম বজলার রাজারহাে 

উপয়জলা, পিগড়, নায়োর, শদনাজপুয়র শিল্পনগরী স্থাপয়নর লয়যে 

কার্ যক্রম গ্রহণ করা হয়চ্ছ।  

৫. শেশসক শিল্পনগরীয়ি র্ারা জশম 

েরাদ্দ শনয়ে শিল্প স্থাপন করয়ে না 

িায়দর েরাদ্দ োশিল কয়র নতুন 

উয়যাক্তায়দর েরাদ্দ শদয়ি হয়ে এেং 

শিল্প নগরী উন্নেনকয়ল্প পর্ যাপ্ত 

োয়জে সংস্থান রাখয়ি হয়ে। 

২৪-০৮-২০১৪ 

 

 শেশসয়কর ৭৬টি শিল্পনগরীর ময়ধ্য োশিলকৃি এেং পুনঃেরাদ্দয়র্াগ্য  

৪৯৬টি শিল্প প্লয়ের িাশলকা প্রণেন করা হয়েয়ে। ইয়িাময়ধ্য 

নতুনভায়ে েরাদ্দ বদোর জন্য  ২২-০৫-২০১৯ িাশরয়খ পশত্রকাে 

শেজ্ঞশপ্ত প্রকাশিি হয়েয়ে।  
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শেষে/কার্ যক্রম শসদ্ধান্ত/প্রশিশ্রুশি 

প্রদায়নর িাশরখ 

প্রশিয়েদনাধীন অর্ যেেয়র োস্তোেন অগ্রগশি 

৬. শিল্প পয়ের আন্তজযাশিক 

োজায়রর রপ্তাশন বৃশদ্ধ শনশিি 

করার জন্য গয়েষণা ও উন্নেন 

এেং োজারজািকরয়ণ গুরুত্ব 

শদয়ি হয়ে। 

২৪-০৮-২০১৪ 

 

 শিল্প পয়ের আন্তজযাশিক োজায়রর রপ্তানী বৃশদ্ধ শনশিি করার লয়যে 

২০১৮-২০১৯ অর্ যেেয়র শেশসক বদশি ও শেয়দশি বমাে ৮৮টি  বমলা ও 

৪টি বক্রিা শেয়ক্রিা সয়েলন অনুষ্ঠান আয়োজন ও অংিগ্রহণ করার 

লযেমাত্রা শনধ যারণ করা হয়েয়ে।  

 

 চলশি অর্ যেেয়র এ পর্ যন্ত শেয়দয়ি ৭টি বমলাে অংিগ্রহণ করা হয়েয়ে।  

বদয়ি ৯০টি বমলা আয়োজন ও অংিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েয়ে এেং ৪টি 

বক্রিা- শেয়ক্রিা সয়েলন অনুশষ্ঠি হয়েয়ে।  

 

৭. শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ 

দপ্তর/সংস্থার শূন্য পয়দ জনেল 

শনয়োগ। 

০৬-০৯-২০১৬  োংলায়দি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করয়পায়রিন (শেশসক) এর রাজস্ব 

কাঠায়মার অধীন শনয়োগয়র্াগ্য মহাব্যেস্থাপক ও সমমান (য়গ্রি-৩) পদ 

হয়ি সহকারী সম্প্রসারণ কম যকিযা (য়গ্রি-১০) পর্ যায়ের ৪৪ (চুোশল্লি) 

কোোগশরর ২০৯ (দুইিি নে) টি শূন্য পয়দ সরাসশর শনয়োয়গর জন্য 

শলশখি ও বমৌশখক পরীযা বিয়ষ ইয়িাময়ধ্য গি ২৪-০৩-২০১৯ 

িাশরয়খ ৯ম বগ্রয়ির ১২৫ জন এেং ১০ম ও ১১িম বগ্রয়ির ৮ জন 

কম যকিযার শনয়োগ সম্পন্ন হয়েয়ে।  

 

 রাজস্ব খায়ির ১৩-২০ িম বগ্রয়ির ৩৪ কোোগশরর বমাে ৩২৫টি পয়দ 

শনয়োগ দায়নর জন্য পশত্রকাে শেজ্ঞশপ্ত প্রকাি করয়ি ০৩-০৬-২০১৯ 

িাশরয়খ বেশলেক োংলায়দি শল: বক অনুয়রাধ জাশনয়ে পত্র বদো 

হয়েয়ে। প্রয়োজনীে আনুষ্ঠাশনকিা সম্পন্ন হয়ল িীঘ্রই শনয়োগ শেজ্ঞশপ্ত 

প্রকাশিি হয়ে। 

 

৮. মুশিগি বজলার গজাশরোে 

২০০ একর জশম অশধগ্রহয়ণর 

মাধ্যয়ম Active 

Pharmaceuticals 

Ingredients (API) শিল্প 

পাকয স্থাপন। 

১২-০৪-২০০৯ 

 

 ২৭টি শিল্প প্রশিষ্ঠায়নর নায়ম ৪১টি প্লয়ের পশজিন বুশঝয়ে বদওো 

হয়েয়ে। প্রকয়ল্পর শসইটিশপ এেং আউেয়লন বেন ব্যিীি সকল বভৌি 

কাজ সম্পন্ন হয়েয়ে।  

 

 আউেয়লে বেন শনম যায়ণর েরাদ্দ না র্াকাে আন্ত:খাি সমেয়ের মাধ্যয়ম 

কার্ য সম্পাদয়নর অনুমশি পাওো বগয়ে। বস বপ্রশযয়ি শেআরটিশস, 

বুয়েে আউে-বলে বেন কাম এমব্যাংকয়মন্ট-রাস্তা শনম যাণ কায়জর 

শিজাইন েইং প্রণেয়নর কাজ করয়ে। জুলাই ২০১৯ এর ময়ধ্য বেন্ডার 

আহোন করা হয়ে।  

 

 এ পর্ যন্ত প্রকয়ল্পর সে যয়মাে ব্যে ২৩১৫৯.০৩ লয োকা। আশর্ যক 

অগ্রগশির হার ৭৭% ও োস্তে অগ্রগশির হার ৮৯% (শজওশে)। 

  

৯. চামড়া শিল্প প্রকয়ল্পর 

আওিাে বকন্দ্রীে বিাধনাগার ও 

িাশম্পং ইোি য শনম যাণ এেং 

শসইটিশপ দ্রুি োস্তোেন 

১২-০৪-২০০৯ 

 

 সাভারস্থ চামড়া শিল্পনগরীয়ি স্থানান্তর কার্ যক্রম অশধকাংি সম্পন্ন 

হয়েয়ে এেং এ পর্ যন্ত ১২৩টি ট্যানাশর প্রশিষ্ঠান উৎপাদন কাজ শুরু 

কয়রয়ে। 

 

 বকন্দ্রীে েজযে বিাধনাগার শনম যাণ কাজ কম/য়েিী ৯৮% সম্পন্ন হয়েয়ে। 

এ পর্ যন্ত োস্তে অগ্রগশি ৬৯.৫০% ও আশর্ যক অগ্রগশি ৬৮.৬৯%। 
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শেষে/কার্ যক্রম শসদ্ধান্ত/প্রশিশ্রুশি 

প্রদায়নর িাশরখ 

প্রশিয়েদনাধীন অর্ যেেয়র োস্তোেন অগ্রগশি 

১০. “রুগ্ন শিল্প 

প্রশিষ্ঠানসমূয়হর জশম 

লাভজনক শিল্প প্রশিষ্ঠান 

স্থাপয়নর শনশমত্ত ব্যেহার 

করয়ি হয়ে।” 

২২-০৫-২০১৮  

 

  শেশসয়কর শেযমান ৭৬টি শিল্পনগরীয়ি ৫৮৭৪টি শিল্প ইউশনয়ের 

অনুকূয়ল বমাে ১০,১৩৬টি প্লে েরাদ্দ বদো হয়েয়ে। এর ময়ধ্য ৩৭৭টি 

শিল্প ইউশনে মাশলকানা িন্দ্ব, ব্যেস্থাপনা ও শেপণন সমস্যা, আশর্ যক 

সংকে, মামলা ইিোশদ কারয়ণ েিযমায়ন েন্ধ/রুগ্ন অেস্থাে আয়ে।  

 

১১. বমাোইয়ল ই-কৃশষর 

মাধ্যয়ম কৃষকয়দর িথ্য প্রাশপ্তর 

ব্যেস্থা বজারদার করা, কৃশষ 

উৎপাদন বৃশদ্ধর সায়র্ সায়র্ িা 

প্রশক্রোকরয়নর জন্য কৃশষপে 

শভশত্তক ক্ষুদ্র ও মাঝাশর শিল্প 

গয়ড় তুলয়ি হয়ে। 

 

২১-০৩-২০১৭ 

 

 শেশসয়কর ৪টি আিশলক কার্ যালে, বজলা পর্ যায়ের ৬৪টি শিল্প 

সহােক বকন্দ্র এেং ৭৬টি শিল্পনগরীর কার্ যক্রমভুক্ত কয়র 

উয়যাক্তায়দর কৃশষপে শভশত্তক শিল্প স্থাপয়ন উৎসাশহি করার 

কার্ যক্রম চলমান রয়েয়ে ।  

১২. সাভার চামড়া 

শিল্পনগরীয়ি শ্রশমকয়দর 

আোসয়নর ব্যেস্থা গ্রহণ 

০৬-১১-২০১৮ 

 

 শেযমান চামড়া শিল্পনগরী সংলগ্ন এলাকাে আরও ২০০ একর জশম 

অশধগ্রহণ করার মাধ্যয়ম চামড়া শিল্পনগরী-২ িীষ যক প্রকল্প 

োস্তোেয়নর উয়যাগ বনো হয়েয়ে র্ায়ি শ্রশমকয়দর আোসয়নর 

ব্যেস্থা রাখা হয়ে। গি ০৪-০২-২০১৯ িাশরয়খ জশম অশধগ্রহয়ণর 

জন্য শিল্প মন্ত্রণালে েরােয়র প্রশিয়েদন বপ্ররণ করা হয়েয়ে।         

১৯-০৬-২০১৯ িাশরয়খ অর্ য মন্ত্রণালয়ে প্রকয়ল্পর জনেল কশমটির 

সভা অনুশষ্ঠি হয়েয়ে। কার্ যশেেরণী পাওো বগয়ল পরেিী কার্ যক্রম 

গ্রহণ করা হয়ে।  
 

১৩. চামড়া শিল্পখায়ি কম যরি 

শ্রশমক ও পশু বকারোশনর 

কায়জ শনয়োশজি জনয়গাষ্ঠীর 

জন্য র্র্ার্র্ প্রশিযয়ণর 

উয়যাগ গ্রহণ। 

 

০৬-১১-২০১৮ 

 

 শনরাপদ ও মানসেি মাংস প্রাশপ্ত এেং বেজ্ঞাশনক পদ্ধশিয়ি 

শনখু ুঁিভায়ে চামড়া োড়ায়নার শেষয়ে প্রাণীসম্পদ অশধদপ্তর বর্য়ক 

কসাইয়দর প্রশিযণ বদো হে। বজলা ও উপয়জলা পর্ যায়ে এ প্রশিযণ 

অনুশষ্ঠি হে।  

 

 শিল্প মন্ত্রণালে বর্য়ক এ শেষয়ে সয়চিনিামূলক 

প্রশিযণ/ওোকযিপ/বসশমনার আয়োজয়নর জন্য ০২-০৪-২০১৯ 

িাশরয়খ মহাপশরচালক, প্রাণীসম্পদ  অশধদপ্তর েরােয়র অনুয়রাধ 

জাশনয়ে পত্র বপ্ররণ করা হয়েয়ে। 
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দটেসই উন্ন ন অিীষ্ট (এসশিশজ) োস্তোেদন কর্কসে 

২০১৫ সকনর ২৫ দসকেম্বর িাকতসংকের সািারি পকরিকদর ৭০ তম অকিকর্শকন দটেসই উন্ন ন অিীকষ্ট “২০৩০ 

একিন্ডা” গৃহীত হ । সারাকর্কের মানুকির শাকন্ত, সমৃকি ও দটেসই উন্ন ন কনকিতেরকি “২০৩০ একিন্ডা” এমন 

এেটি েম বপকরেল্পনা, যা কর্ে শাকন্ত দিারদার েরকর্ এর্ং ক্ষুিা ও দাকরদ্র্েসহ সেল প্রোর বর্িকম্যর অর্সান 

েটাকর্। অকতদাকরদ্র্সহ সর্িরকনর দাকরকদ্র্ের অর্সান েটাকনাই এখন কর্কের সর্কচক  র্ে চোকলঞ্জ। আর এটাই 

হকলা দটেসই উন্ন কনর পূর্ বশতব। আগামী প্রা  দদে দশে কর্কের সেল দদশ এই অিীষ্টগুকলা র্াস্তর্া কনর োি 

েরকর্, যার মধ্য কদক  অর্ বননকতে প্রবৃকি অিবকনর মাধ্যকম িনগকির সেল িরকনর দাকরকদ্র্ের অর্সান েটাকনা 

সম্ভর্ হকর্।  

 

সহস্রাব্দ উন্ন ন লযে অিবকনর িারার্াকহেতা  িাকতসংে দোকিত “দটেসই উন্ন ন অিীষ্ট (এসকিকি)” অিবকন 

র্তবমান সরোর র্িপকরের। ২০১৬ সাল দর্কে শুরু হও া এই অিীষ্ট ও লযেমাত্রাসমূহ অিবকন র্াংলাকদশ 

ইকতামকধ্য সপ্তম পঞ্চর্াকি বে পকরেল্পনা (২০১৬-২০২০), দটেসই উন্ন ন অিীষ্ট ও এর লযেমাত্রাসমূহকে সমকিত 

েকরকি। এগুকলা র্াস্তর্া কন মন্ত্রিাল /কর্িাগকিকিে দাক ত্ব র্ন্টকন পর্ নেশা প্রি ন েকরকি। এিাো দটেসই 

উন্ন ন অিীষ্ট ও এর লযেমাত্রাসমূহ র্াস্তর্া কনর অগ্রগকত কনরূপকির িন্য এেটি ফলাফলকিকিে পকরর্ীযি ও 

মূল্যা ন োঠাকমাও প্রস্তুত েরা হক কি। ২০১৬ সাল হকত কর্কসে সরোর ের্তবে র্ন্টনকৃত োয বক্রম অর্ বাৎ 

দটেসই উন্ন ন অিীষ্ট ও এর লযেমাত্রাসমূহ র্াস্তর্া কনর োয বক্রম চাকলক  যাকে। কনকে কর্কসকের এসকিকি 

র্াস্তর্া ন পকরেল্পনার র্াস্তর্া ন অগ্রগকত কনকে দদ া হকলা।   

  

 এসশিশজর লযেমাত্রা কম যসূশচসমূহ প্রশিয়েদনাধীন 

অর্ যেেয়র  

োস্তোেন অগ্রগশি 

লীি শহয়সয়ে  ৯.২ অন্তভু যশক্তমূলক ও বেকসহ 

শিল্পােয়নর প্রেধ যন এেং জািীে 

পশরশস্থশির সায়র্ সামিস্য 

বরয়খ ২০৩০ সায়লর ময়ধ্য 

কম যসংস্থান ও শজশিশপয়ি 

শিল্পখায়ির অংি উয়ল্লখয়র্াগ্য 

পশরমায়ণ বৃশদ্ধ এেং স্বয়ল্পান্নি 

বদিগুয়লায়ি এই খায়ির 

অেদান শিগুণ করা। 

 

১. অোকটিভ ফাম যাশসউটিকোল 

ইনয়গ্রশিয়েন্টস (এশপআই) শিল্পপাকয 

(জানুোশর ২০০৮-জুন ২০২০) 

৯৮.৫৫% 

 

২. শেশসক শিল্পনগরী, চুোিাঙ্গা  

(জুলাই ২০১৪-জুন ২০২০) 

৯৮.৪৬% 

 

৩. রাজিাহী শেশসক শিল্পনগরী-২   

(জুলাই ২০১৪-জুন ২০১৯) 

৯৯.৩৬% 

৪. শেশসক শিল্প পাকয, োঙ্গাইল 

(জুলাই ২০১৫-জুন ২০২০) 

৯৯.৩৭% 

৫. নরশসংদী শেশসক শিল্পনগরী 

সম্প্রসারণ  

(জুলাই ২০১৫-জুন ২০১৯) 

৮.৬৬% 

৬. শেশসক শিল্পনগরী, রাউজান 

(জুলাই ২০১৬-জুন ২০১৯) 

২.৩৭% 

৭. মাদারীপুর শেশসক শিল্পনগরী 

সম্প্রসারণ  

(জুলাই ২০১৬-জুন ২০২০) 

৯০.২০% 
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 এসশিশজর লযেমাত্রা কম যসূশচসমূহ প্রশিয়েদনাধীন অর্ যেেয়র  

োস্তোেন অগ্রগশি 

  ৮. েশরিাল শেশসক শিল্প নগরীর 

অনুন্নি এলাকা উন্নেন এেং উন্নি 

এলাকার অেকাঠায়মা বমরামি ও 

পুনঃশনম যাণ  

(জানুোশর ২০১৭ -শিয়সম্বর ২০১৯) 

৯১.৯৫% 

৯. শেশসক  শিল্প পাকয, শসরাজগি  

(২ে সংয়িাশধি)  

(জুলাই ২০১০-জুন ২০১৯) 

৯৮.০০% 

১০. শেশসক শিল্প নগরী, েরগুনা  

(২ে সংয়িাশধি)  

(জুলাই ২০১১- শিয়সম্বর ২০২০) 

৯৮.৫৭% 

১১. শেশসক শিল্প নগরী, শ্রীমঙ্গল  

(২ে সংয়িাশধি) 

(জুলাই ২০১২-জুন ২০১৯) 

৯৭.৬৬% 

১২. শেশসক শিল্প নগরী, বভরে  

( ১ম সংয়িাশধি)  

(জুলাই ২০১২-জুন ২০১৮) 

৪৩.৭৩% 

১৩. শেশসক শিল্প নগরী, ঝালকাঠি  

( ১ম সংয়িাশধি)  

(জুলাই ২০১৪-জুন ২০১৯) 

৮৭.৫৭% 

১৪. ধামরাই শেশসক শিল্প নগরী 

সম্প্রসারণ (১ম সংয়িাশধি)  

(জানুোশর ২০১৫-শিয়সম্বর ২০১৯) 

৯৭.২১% 

১৫. বগাপালগি শেশসক শিল্প নগরী  

সম্প্রসারণ (৩ে সংয়িাশধি)  

(জুলাই ২০১০-জুন ২০২০) 

৮২.৮৩% 

১৬. শেশসক শিল্প নগরী, কুমারখালী, 

কুশিো (২ে সংয়িাশধি) 

(জুলাই ২০১০-জুন ২০১৭) 

-- 

৯.৩  শেয়িষ কয়র  

উন্নেনিীল বদিগুয়লায়ি 

ক্ষুদ্র শিল্প ও অন্যান্য 

ব্যেসাশেক  উয়যায়গর 

অনুকুয়ল আশর্ যক বসো 

গ্রহয়ণর সুয়র্াগ োড়ায়না 

এেং স্বল্পসুয়দ ঋণদানসহ  

সমশেি মূল্যশৃঙ্খল ও 

োজার ব্যেস্থাে এয়দর 

অঙ্গীকার করা। 

কর্কনত ঋি েম বসূকচ 

 

র্রাদ্দকৃত ১৪৮০ লয টাো 

কর্তরিকৃত : ১২৭০ লয টাো 

আদা কযাগ্য: ৯৪১.১৯  

                 লয টাো 

আদা কৃত : ৮৯৬.৩৫  

                লয টাো 

আদাক র হার : ৯৫% 
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 এসশিশজর লযেমাত্রা কম যসূশচসমূহ প্রশিয়েদনাধীন অর্ যেেয়র  

োস্তোেন অগ্রগশি 

 ৯.৪ ২০৩০ সায়লর ময়ধ্য শেয়িষ সকল 

বদয়ির শনজস্ব সামথ্যয অনুর্ােী অেকাঠায়মার 

উন্নেন সহ (সংয়র্াজন কায়জর মাধ্যয়ম) 

শিল্পকারখানার ব্যাপক সংিার সম্পন্ন করা, 

র্ায়ি বসগুয়লা েশধ যি সম্পদ ব্যেহার দযিা 

এেং পশরচ্ছন্ন ও পশরয়েিোন্ধে প্রযুশক্ত ও 

শিল্পপে উৎপাদন প্রশক্রোর অশধকির 

ব্যেহায়রর মাধ্যয়ম বেকসই শিল্পােন ধারা 

প্রসারণ  ঘেয়ি পায়র। 

১. চামড়া শিল্প নগরী ,ঢাকা  

(জানুোশর ২০০৩-জুন ২০১৯) 

৯৯.৪৩% 

 

২. শেশসক বকশমকোল ইন্ডাশিোল 

পাকয, মুশিগি 

(জুলাই ২০১৮ বর্য়ক জুন ২০২২) 

১০০% 

 

৩.শেশসক বেদুেশিক পে 

উৎপাদন ও হালকা প্রয়কৌিল শিল্প 

নগরী (শেয়িষ সংয়িাশধি) 

(জুলাই ২০১৬-জুন ২০১৯) 

৯৯.৮৩% 

 

৪. শেশসক প্লাশস্টক শিল্প নগরী  

(জুলাই ২০১৫-জুন ২০১৯) 

৯৯.৪৩% 

৫. শেশসক মুদ্রণ শিল্প নগরী 

(জানুোশর ২০১৬-শিয়সম্বর 

২০১৯) 

৯৯.৬৪% 

বকা-লীি 

শহয়সয়ে 

৮.২ উচ্চ মূল্য সংকযািনী ও শ্রমেন 

খাতগুকলাকত কর্কশি গুরুত্বপ্রদানসহ 

র্হুমূখীতা, প্রযুকিগত উন্ন ন ও উদ্ভার্নার 

মাধ্যকম অর্ বননকতে উৎপাদনিীলিার 

উচ্চির মান অজযন।  

১. শেশসয়কর ৪টি বনপুে শেকাি 

বকয়ন্দ্রর পুনঃ শনম যাণ ও 

আধুশনকােন  

(জানুোশর ২০১৫-শিয়সম্বর ২০১৯) 

৯৯.২৫ 

২. িিরশি শিয়ল্পর উন্নেন,  

রংপুর-২ে পর্ যাে  

(জুলাই ২০১৬-জুন ২০১৯) 

৯৪.০৫% 

এয়সাশসয়েে 

শহয়সয়ে 

১.২ িাতী  সংজ্ঞানুযা ী কচকিত দয দোন 

িরকির দাকরকদ্র্র মকধ্য র্সর্াসোরী সেল 

র্ কসর নারী, পুরুি ও কশশুর সংখ্যা ২০৩০ 

সাকলর মকধ্য েমপকয অকি বকে নাকমক  আনা 

১. Poverty Reduction 

through Inclusive & 

Sustainable Markets 

(PRISM)  

১০০% 

২.২ ২০২৫ সাকলর মকধ্য অনুর্ধ্ব ৫ র্ির 

র্ সী খর্ বো  কর্োশরুি কশশু কর্ি ে 

আন্তিবাকতেিাকর্ সম্মত সেল অিীষ্ট অিবন 

এর্ং কেকশারী, গিবর্তী ও স্তনদা ী নারী ও 

র্ স্ক িনকগাষ্ঠীর পুকষ্ট চাকহদা পূরিসহ 

২০৩০ সাকলর মকধ্য সেল িরকির অপুকষ্টর 

অর্সান।  

১. আধুশনক প্রযুশক্ত প্রয়োয়গর 

মাধ্যয়ম বমৌচাষ উন্নেন  

(১ম সংয়িাশধি) 

৮৯.২৮% 

২. সে যজনীন আয়োশিনযুক্ত লেণ 

বিশর কার্ যক্রয়মর মাধ্যয়ম 

আয়োশিন ঘােশি পূরণ-৩ে পর্ যাে 

(২ে সংয়িাশধি)  

(জুলাই ২০১১-শিয়সম্বর ২০১৮) 

৯৬.০০% 
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GKv`k Aa¨vq 
 

সরকায়রর শনে যাচনী ইিয়িহার োস্তোেন কম যপশরকল্পনা 

সরোর দোকিত কনর্ বাচনী ইশকতহার ২০১৮ র্াস্তর্া কনর লকযে কশল্প মন্ত্রিালক র মাননী  কশল্প সকচর্ এর কনকদ বশনা দমাতাকর্ে কর্কসে 

হকত েম বপকরেল্পনা গ্রহি েরা হ  এর্ং পরর্তীকত গত ২২-০১-২০১৯ তাকরকখ েম বপকরেল্পনাটি অনুকমাদকনর িন্য কশল্প মন্ত্রিালক  দপ্ররি 

েরা হ । কশল্প মন্ত্রিাল  হকত গত ২৭-০৩-২০১৯ তাকরকখ কনর্ বাচনী ইশকতহার ২০১৮ এর েম বপকরেল্পনা প্রোশ েরা হ । উি 

েম বপকরেল্পনা র্াস্তর্া কন কর্কসে কর্কিন্ন োয বক্রম গ্রহি েকর। সরোকরর কনর্ বাচনী ইশকতহার ২০১৮ র্াস্তর্া কন গৃহীত েম বপকরেল্পনার 

অগ্রগকত কনকে দদ া হকলা । 

 

বকৌিলগি উয়দ্দে কার্ যক্রমসমূহ প্রশিয়েদনাধীন অর্ যেেয়র গৃহীি 

কম যসূশচসমূহ 

প্রশিয়েদনাধীন অর্ যেেয়র োস্তোেন অগ্রগশি 

৩.৮ সামশিক অর্ যনীশি : উচ্চ 

আে, বেকসই ও অন্তভু যশক্তমূলক 

উন্নেন 

 

সূত্র: শনে যাচনী ইিয়িহার ২০১৮ 

শিল্প মন্ত্রণালয়ের কম যপশরকল্পনা, 

(পৃষ্ঠা- ৩৬) 

 

৬৪ বজলাে শেশসক এর 

ঋণ প্রদান কার্ যক্রম 

সম্প্রসারণ                                                                    

েিযমায়ন ঋণ প্রিাসন িাখার 

আওিাে ৬৪ বজলাে শেশসয়কর 

শনজস্ব িহশেল (শেশনি) ঋণ 

কম যসূশচ চালু আয়ে।  

শেশসয়কর ঋণ প্রিাসন িাখার আওিাে ৬৪ 

বজলাে শেশসয়কর শনজস্ব িহশেল (শেশনি) ঋণ 

শেিরণ করা হয়চ্ছ।  

৩.১১ : িরুণ যুে সমাজ : 

িারুয়ের িশক্ত-োংলায়দয়ির 

সমৃশদ্ধ  

 

সূত্র: শনে যাচনী ইিয়িহার ২০১৮ 

শিল্প মন্ত্রণালয়ের কম যপশরকল্পনা, 

(পৃষ্ঠা- ৪৪) 

িরুণ উয়যাক্তা 

নীশিমালা প্রণেন 

িরুণ উয়যাক্তা ও উয়যাগ সৃশি, 

বেকার সমস্যা লাঘে ইিোশদ 

শেষয়ের শভশত্তয়ি িরুণ 

উয়যাক্তা নীশিমালা প্রণেন 

করয়ি হয়ে।  

িরুণ উয়যাক্তা নীশিমালা প্রণেন করা হয়চ্ছ।  

৩.১৬ : শিল্প উন্নেন 

 

সূত্র: শনে যাচনী ইিয়িহার ২০১৮ 

শিল্প মন্ত্রণালয়ের কম যপশরকল্পনা, 

(পৃষ্ঠা- ৫৮) 

 

উত্তরািয়ল কৃশষপে 

প্রশক্রোকরণ শেশসক 

শিল্পপাকয প্রকল্প, েগুড়া 

উত্তরািয়ল কৃশষপে 

প্রশক্রোকরণ শেশসক শিল্পপাকয 

েগুড়া স্থাপয়নর লয়যে 

পশরকল্পনা ও উন্নেন শেভাগ 

হয়ি ৫০ একর জশম  প্রাশপ্ত 

সায়পয নতুন কয়র শিশপশপ 

প্রণেন কয়র শিল্প মন্ত্রণালয়ে 

বপ্ররয়ণর ব্যেস্থা শনয়ি হয়ে। 

অনুয়মাদন প্রাশপ্তর পর প্রকল্প 

শেভাগ প্রকল্পটি োস্তোেন 

করয়ে।                                  

৫০ একর জশময়ি “উত্তরািয়ল কৃশষজাি পে 

প্রশক্রোকরণ শিল্পপাকয, েগুড়া” এর শিশপশপ 

অনুয়মাদয়নর জন্য পশরকল্পনা কশমিয়ন       

০৯-০১-২০১৯ িাশরয়খ বপ্ররণ করা হয়ল শপইশস 

সভাে ৫০ একর জােগার পশরেয়িয বেজার 

শনকে হয়ি আয়রা বেশি পশরমাণ জশম শনয়ে 

শিল্পনগরী স্থাপয়নর শসদ্ধান্ত বদো হে।  

৩.১৬ : শিল্প উন্নেন 

 

সূত্র: শনে যাচনী ইিয়িহার ২০১৮ 

শিল্প মন্ত্রণালয়ের কম যপশরকল্পনা, 

(পৃষ্ঠা- ৫৮) 

 

শেশসক খায  

প্রশক্রোকরণ শিল্পনগরী 

প্রকল্প, ঠাকুরগাঁও 

শেশসক খায প্রশক্রোকরণ 

শিল্পনগরী ঠাকুরগাঁও স্থাপয়নর 

লয়যে  ১৫ একর জশমর 

পশরেয়িয ৪০০ একর জশমর 

উপর   পশরকল্পনা ও উন্নেন 

শেভাগ হয়ি পুনরাে শিশপশপ 

প্রণেন কয়র শিল্প মন্ত্রণালয়ে 

বপ্ররয়ণর ব্যেস্থা শনয়ি হয়ে। 

অনুয়মাশদি হয়ল প্রকল্প শেভাগ 

হয়ি প্রকল্পটি োস্তোেন করার  

ব্যেস্থা শনয়ি হয়ে।    

                                

এ প্রশক্রোে ঠাকুরগাঁও বজলাে খায 

প্রশক্রোকরণ অিল স্থাপয়নর জন্য 

প্রার্শমকভায়ে ৪৪.২৮ বকাটি োকা প্রাক্কশলি 

ব্যয়ে ১৫ একর জশম শনয়ে শিশপশপ প্রণেন কয়র 

গি  ০৩-০৪-২০১৯ িাশরয়খ পশরকল্পনা 

কশমিয়ন বপ্ররণ করা হে। শকন্তু জশমর পশরমাণ 

১৫ একর হয়ি ৫০ একর বৃশদ্ধ কয়র প্রকল্প 

প্রণেয়নর শনশমত্ত শিশপশপ পশরকল্পনা কশমিন 

হয়ি শেশসয়ক বফরি আনার জন্য শেশসক হয়ি 

শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যয়ম গি ২৩-০৪-২০১৯ 

িাশরয়খ পশরকল্পনা কশমিয়ন পত্র বপ্ররন করা 

হয়েয়ে। 
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বকৌিলগি উয়দ্দে কার্ যক্রমসমূহ প্রশিয়েদনাধীন অর্ যেেয়র গৃহীি 

কম যসূশচসমূহ 

প্রশিয়েদনাধীন অর্ যেেয়র োস্তোেন অগ্রগশি 

৩.১৬ : শিল্প উন্নেন 

 

সূত্র: শনে যাচনী ইিয়িহার ২০১৮ 

শিল্প মন্ত্রণালয়ের কম যপশরকল্পনা, 

(পৃষ্ঠা- ৫৮) 

 

শেশসক আনারস 

প্রশক্রোকরণ শিল্পনগরী 

প্রকল্প, মুক্তাগাো, 

মেমনশসংহ 

 

শেশসক আনারস প্রশক্রোকরণ 

শিল্পনগরী, মুক্তাগাো, 

মেমনশসংহ স্থাপয়নর লয়যে 

পশরকল্পনা ও উন্নেন শেভাগ 

হয়ি দ্রুি শিশপশপ প্রণেন কয়র 

বপি করয়ি হয়ে।    

                                                                                                                                                                           

শেশসয়কর পশরকল্পনা শেভাগ কতৃযক প্রণীি 

শিশপশপর উপর শিল্প মন্ত্রণালয়ে গি ০৬-১২-

২০১৮ িাশরয়খ র্াচাই-োোই কশমটির সভার 

শসদ্ধান্ত বমািায়েক মধুপুয়রর পশরেয়িয 

মুক্তাগাোে শেশসয়কর শনজস্ব জশময়ি প্রকল্পটি 

োস্তোেয়নর উয়যাগ বনওো হয়েয়ে।  

 

৭৫০.০০ লয োকা প্রাক্কশলি ব্যয়ে শিশপশপ 

প্রণেন কয়র     ১৩-০৬-২০১৯ িাশরয়খ শিল্প 

মন্ত্রণালয়ে বপ্ররণ করা হয়েয়ে। 

৩.১৬ : শিল্প উন্নেন 

 

সূত্র: শনে যাচনী ইিয়িহার ২০১৮ 

শিল্প মন্ত্রণালয়ের কম যপশরকল্পনা, 

(পৃষ্ঠা- ৫৮) 

 

রংপুর কৃশষ প্রশক্রোকরণ 

শিল্পনগরী প্রকল্প, রংপুর 

 

 

 

এই প্রকল্পটির স্থান শনধ যারয়ণর 

সম্ভাব্যিা র্াচাইয়ের জন্য 

পশরকল্পনা শেভাগ হয়ি কশমটি 

করা হয়েয়ে।  

                                                                

রংপুর বজলাে শেশসক মাশিয়সয়ক্টারাল 

ইন্ডাশিোল পাকয স্থাপয়নর লয়যে ১০০০ (এক 

হাজার) একর জশমর বমৌজা ম্যাপ, বিচ ম্যাপ, 

জশমর বশ্রশণ, বমৌজা বরে ও জশমর সম্ভাব্য 

মূল্যসহ শেস্তাশরি িথ্যাশদ বপ্ররয়ণর জন্য গি 

১৬-০৬-২০১৯ িাশরয়খ বজলা প্রিাসক, রংপুর 

েরাের পত্র বদওো হয়েয়ে। বজলা প্রিাসক, 

রংপুর কার্ যালয়ের সায়র্ জশম প্রাশপ্তর লয়যে 

সাে যযশণক বর্াগায়র্াগ রাখা হয়চ্ছ।  

৩.১৬ : শিল্প উন্নেন 

 

সূত্র: শনে যাচনী ইিয়িহার ২০১৮ 

শিল্প মন্ত্রণালয়ের কম যপশরকল্পনা, 

(পৃষ্ঠা- ৫৮) 

জেপুরহাে কৃশষ 

প্রশক্রোকরণ শিল্পনগরী 

প্রকল্প, জেপুরহাে 

 

 

এই প্রকল্পটির স্থান শনধ যারয়ণর 

সম্ভাব্যিা র্াচাইয়ের জন্য 

পশরকল্পনা শেভাগ হয়ি কশমটি 

করা হয়েয়ে।    

                                                               

কশমটি গঠন করা হয়েয়ে।  

৩.১৬ : শিল্প উন্নেন 

 

সূত্র: শনে যাচনী ইিয়িহার ২০১৮ 

শিল্প মন্ত্রণালয়ের কম যপশরকল্পনা, 

(পৃষ্ঠা- ৫৮) 

উন্নি প্রযুশক্ত প্রয়োয়গ 

লেণ উৎপাদন বৃশদ্ধ 

 

 

উন্নি প্রযুশক্ত প্রয়োয়গ লেণ 

উৎপাদন বৃশদ্ধর লয়যে 

সম্প্রসারণ শেভাগ ও প্রকল্প 

শেভাগ কার্ যক্রম  গ্রহণ করয়ে। 

উন্নি প্রযুশক্ত প্রয়োয়গ লেণ উৎপাদন বৃশদ্ধর 

লয়যে পাইলটিং প্রয়জক্ট গ্রহণ করা হয়েয়ে। 

পাইলটিং প্রয়জয়ক্টর কার্ যক্রম আগামী বমৌসুয়ম 

ত্রুটিমুক্তভায়ে করার লয়যে কম যপশরকল্পনা গ্রহণ 

করা হয়েয়ে।  

৩.১৬ : শিল্প উন্নেন 

 

সূত্র: শনে যাচনী ইিয়িহার ২০১৮ 

শিল্প মন্ত্রণালয়ের কম যপশরকল্পনা, 

(পৃষ্ঠা- ৫৮) 

 

শেশসক শিল্পনগরী প্রকল্প, 

ভাংগা, ফশরদপুর 

 

 

শেশসক শিল্পনগরী প্রকল্প, ভাংগা, 

ফশরদপুর স্থাপয়নর লয়যে স্থান 

শনধ যারণ ও সম্ভাব্যিা 

র্াচাইপূে যক   দ্রুি শিশপশপ 

প্রণেন পূে যক প্রশিয়েদন দাশখল 

করয়ে পশরকল্পনা ও  উন্নেন 

শেভাগ।  

প্রার্শমক জশম পশরদি যনকায়ল ভাংগাে চাশহি 

পশরমাণ জশম না পাওোে ফশরদপুয়রর 

নগরকান্দা উপয়জলাে ৩৫০ একর জােগা 

শেশসক শিল্পপাকয স্থাপয়নর জন্য সম্ভাব্যিা 

র্াচাইয়ের প্রশিয়েদন প্রস্তুয়ির কাজ চলয়ে। 

পরেিীয়ি শিশপশপ বপ্ররণ করা হয়ে।  

 

৩.১৬ : শিল্প উন্নেন 

 

সূত্র: শনে যাচনী ইিয়িহার ২০১৮ 

শিল্প মন্ত্রণালয়ের কম যপশরকল্পনা, 

(পৃষ্ঠা- ৫৯) 

শেশসক প্লাশস্টক 

শিল্পনগরী প্রকল্প, 

মুিীগি 

 

 

েিযমায়ন োস্তোেনাধীন শেশসক 

প্লাশিক শিল্পনগরী, মুশিগি 

স্থাপয়নর কাজ শনধ যাশরি সময়ের 

ময়ধ্য বিষ করার ব্যেস্থা শনয়ি 

হয়ে। 

গি ২৭-০৬-২০১৯ শরঃ িাশরয়খ জশম অশধগ্রহণ 

োেদ ৪৯৫৪.৪৫ লয োকা সংশিি বজলা 

প্রিাসন, মুশিগি বক হস্তান্তর করা হয়েয়ে। 
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বকৌিলগি উয়দ্দে কার্ যক্রমসমূহ প্রশিয়েদনাধীন অর্ যেেয়র গৃহীি 

কম যসূশচসমূহ 

প্রশিয়েদনাধীন অর্ যেেয়র োস্তোেন অগ্রগশি 

৩.১৬ : শিল্প উন্নেন 

 

সূত্র: শনে যাচনী ইিয়িহার ২০১৮ 

শিল্প মন্ত্রণালয়ের কম যপশরকল্পনা, 

(পৃষ্ঠা- ৫৯) 

 

শেশসক মুদ্রণ শিল্পনগরী 

প্রকল্প, মুশিগি 

েিযমায়ন োস্তোেনাধীন শেশসক 

মুদ্রণ শিল্পনগরী, মুশিগি 

স্থাপয়নর কাজ শনধ যাশরি সময়ের 

ময়ধ্য বিষ করার ব্যেস্থা শনয়ি 

হয়ে। 

ভূশম মন্ত্রণালয়ে জশম অশধগ্রহণ অনুয়মাদন 

প্রশক্রোধীন রয়েয়ে। প্রকয়ল্পর জশম অশধগ্রহয়ণর 

জন্য গি ২৩-০৬-২০১৯ শরঃ িাশরয়খ 

১২৮২.৮৩ লয োকা বজলা প্রিাসক েরাের 

বচক হস্তান্তর করা হয়েয়ে। প্রকয়ল্পর এোয়প্রাচ 

বরায়ির জন্য ১.৬০ একর অশধগ্রহয়ণর 

প্রিাসশনক অনুয়মাদন হয়েয়ে।   

 

৩.১৬ : শিল্প উন্নেন 

 

সূত্র: শনে যাচনী ইিয়িহার ২০১৮ 

শিল্প মন্ত্রণালয়ের কম যপশরকল্পনা, 

(পৃষ্ঠা- ৫৯) 

 

শেশসক বকশমকোল পল্লী 

প্রকল্প, মুশিগি 

 

 

 

৩১০ একর জশমর উপর স্থাশপি 

শেশসক বকশমকোল ইন্ডাশিোল 

পাকয মুশিগি প্রকল্পটির শিশপশপ 

অনুয়মাশদি হওোে শনধ যাশরি 

সময়ের ময়ধ্য োস্তোেন 

কার্ যক্রম গ্রহণ করয়ি হয়ে। 

প্রকয়ল্পর জশম অশধগ্রহয়ণর (আংশিক) জন্য 

১০৩৭৪.০০ লয োকা বজলা প্রিাসক েরাের 

হস্তান্তর করা হয়েয়ে। উয়ল্লখ্য, জশম অশধগ্রহয়ণর 

জন্য বর্ৌর্ িদয়ন্তর কাজ সম্পন্ন হয়েয়ে। 

৩.১৬ : শিল্প উন্নেন 

 

সূত্র: শনে যাচনী ইিয়িহার ২০১৮ 

শিল্প মন্ত্রণালয়ের কম যপশরকল্পনা, 

(পৃষ্ঠা- ৫৯) 

 

কক্সোজার উপকূলীে     

এলাকাে লেণ শিল্প 

উন্নেয়ন প্রশিযণ বকন্দ্র, 

গয়েষণা ইিটিটিউে ও 

শিল্পনগরী স্থাপন প্রকল্প 

 

কক্সোজার উপকুলীে এলাকাে 

লেণ শিল্প উন্নেয়ন প্রশিযণ 

বকন্দ্র, গয়েষণা  ইিটিটিউে ও 

শিল্প স্থাপয়নর লয়যে পশরকল্পনা 

ও উন্নেন শেভাগ হয়ি শিশপশপ 

প্রণেন কয়র দ্রুি অনুয়মাদয়নর 

ব্যেস্থা শনয়ি হয়ে। শিশপশপ 

অনুয়মাশদি হয়ল প্রকল্প শেভাগ 

োস্তোেয়নর কার্ যক্রম গ্রহণ 

করয়ে। 

০৯-০৭-২০১৮ বি শিশপশপ প্রণেন কয়র শিল্প 

মন্ত্রণালয়ে বপ্ররণ করা হে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের 

র্াচাই কশমটির শনয়দ যিনা বমািায়েক 

শিশপশপয়ি উশল্লশখি ১৪২.৭১ একর জশমর 

যশিপূরণসহ েিযমান মূল্য জানায়নার জন্য 

উপমহাব্যেস্থাপক, লেণ শিল্প প্রকল্প, শেশসক, 

কক্সোজার েরাের গি ০৫-০৪-২০১৯ িাশরয়খ 

পত্র বদো হে। িথ্য পাওো মাত্র শিশপশপ 

পুনগ যঠন কয়র শিল্প মন্ত্রণালয়ে বপ্ররণ করা হয়ে।  

৩.১৬ : শিল্প উন্নেন 

 

সূত্র: শনে যাচনী ইিয়িহার ২০১৮ 

শিল্প মন্ত্রণালয়ের কম যপশরকল্পনা, 

(পৃষ্ঠা- ৫৯) 

 

জামালপুর শেশসক 

শিল্পনগরী সম্প্রসারণ 

প্রকল্প 

 

 

পশরকল্পনা ও উন্নেন শেভায়গ 

হয়ি জামালপুর শেশসক 

শিল্পনগরী সম্প্রসারণ প্রকল্পটির 

শিশপশপ প্রণেন কয়র 

অনুয়মাদয়নর ব্যেস্থা শনয়ি হয়ে। 

প্রকল্পটি অনুয়মাশদি হয়ল প্রকল্প 

শেভাগ োস্তোেয়নর ব্যেস্থা গ্রহণ 

করয়ে। 

গি ২৫-০৬-২০১৯ িাশরয়খ প্রকল্পটি 

অনুয়মাশদি হয়েয়ে। োস্তোেন কাজ চলয়ে। 

জুলাই ২০১৯ হয়ি শিয়সম্বর ২০২০ পর্ যন্ত 

প্রকল্পটির বমোদকাল। অনুয়মাশদি ব্যে 

৬,৪০৪.০৫ লয োকা।  

৩.১৬ : শিল্প উন্নেন 

 

সূত্র: শনে যাচনী ইিয়িহার ২০১৮ 

শিল্প মন্ত্রণালয়ের কম যপশরকল্পনা, 

(পৃষ্ঠা- ৬০) 

 

শেশসক শিল্পনগরী সন্দ্বীপ 

প্রকল্প, চট্টগ্রাম 

 

 

 

শেশসক  শিল্পনগরী সেীপ 

চট্টগ্রাম স্থাপয়নর লয়যে 

পশরকল্পনা ও উন্নেন শেভাগ 

হয়ি শিশপশপ দ্রুি অনুয়মাদয়নর 

ব্যেস্থা শনয়ি হয়ে। প্রকল্পটি 

অনুয়মাশদি হয়ল প্রকল্প শেভাগ 

োস্তোেয়নর কার্ যক্রম গ্রহণ 

করয়ে। 

 

 

বজলা প্রিাসন হয়ি গি ২৮-০২-২০১৯ িাশরয়খ 

জশম প্রাশপ্তর শনিেিা পাওো বগয়ে। র্াচাই 

কশমটির শসদ্ধায়ন্তর আয়লায়ক জনেয়লর 

কাঠায়মা সংয়িাধনপূে যক গি ০৬-০২-২০১৯ 

িাশরয়খ শিশপশপ পুনগ যঠন কয়র শিল্প মন্ত্রণালয়ে 

বপ্ররণ করা হয়েয়ে। ১৯-০৬-২০১৯ িাশরয়খ 

অর্ য মন্ত্রণালয়ের প্রকয়ল্পর জনেল শনধ যারণী 

কশমটির সভা অনুশষ্ঠি হয়েয়ে। কার্ যশেেরণী 

পাওো বগয়ল পরেিী কার্ যক্রম গ্রহণ করা হয়ে।  
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বকৌিলগি উয়দ্দে কার্ যক্রমসমূহ প্রশিয়েদনাধীন অর্ যেেয়র গৃহীি 

কম যসূশচসমূহ 

প্রশিয়েদনাধীন অর্ যেেয়র োস্তোেন অগ্রগশি 

৩.১৬ : শিল্প উন্নেন 

 

সূত্র: শনে যাচনী ইিয়িহার ২০১৮ 

শিল্প মন্ত্রণালয়ের কম যপশরকল্পনা, 

(পৃষ্ঠা- ৬০) 

 

শেশসক শিল্পনগরী প্রকল্প, 

শপয়রাজপুর 

 

 

শেশসক শিল্পনগরী প্রকল্প, 

শপয়রাজপুর স্থাপয়নর লয়যে 

পশরকল্পনা ও উন্নেন শেভাগ 

হয়ি দ্রুি শিশপশপ অনুয়মাদয়নর 

ব্যেস্থা শনয়ি হয়ে । প্রকল্পটি 

অনুয়মাশদি হয়ল প্রকল্প শেভাগ 

োস্তোেয়নর কার্ যক্রম গ্রহণ 

করয়ে। 

 

প্রকল্পটি ২০১৯-২০২০ অর্ যেেয়র এশিশপ 

েরাদ্দশেহীনভায়ে নতুন প্রকল্প িাশলকাে 

অন্তভু যশক্তর জন্য প্রস্তাে বদো হয়েশেল। 

পরেিীয়ি পুনরাে ২০১৯-২০ অর্ যেেয়রর 

আরএশিশপর সবুজ পািাে অন্তভু যশক্তর জন্য 

প্রস্তাে করা হয়ে।  

৩.১৬ : শিল্প উন্নেন 

 

সূত্র: শনে যাচনী ইিয়িহার ২০১৮ 

শিল্প মন্ত্রণালয়ের কম যপশরকল্পনা, 

(পৃষ্ঠা- ৬০) 

 

শেশসক শিল্পনগরী প্রকল্প, 

মাগুরা 

 

 

 

শেশসক  শিল্পনগরী প্রকল্প, মাগুরা 

স্থাপয়নর লয়যে পশরকল্পনা ও 

উন্নেন শেভাগ হয়ি দ্রুি শিশপশপ 

অনুয়মাদয়নর ব্যেস্থা শনয়ি হয়ে। 

প্রকল্পটি অনুয়মাশদি হয়ল প্রকল্প 

শেভাগ োস্তোেয়নর কার্ যক্রম 

গ্রহণ করয়ে। 

প্রকল্পটি ২০১৯-২০২০ অর্ যেেয়র এশিশপ 

েরাদ্দশেহীনভায়ে নতুন প্রকল্প িাশলকাে 

অন্তভু যশক্তর জন্য প্রস্তাে বদো হয়েশেল। 

পরেিীয়ি পুনরাে ২০১৯-২০ অর্ যেেয়রর 

আরএশিশপর সবুজ পািাে অন্তভু যশক্তর জন্য 

প্রস্তাে করা হয়ে। 

৩.১৬ : শিল্প উন্নেন 

 

সূত্র: শনে যাচনী ইিয়িহার ২০১৮ 

শিল্প মন্ত্রণালয়ের কম যপশরকল্পনা, 

(পৃষ্ঠা- ৬০) 

 

শেশসক অয়োয়মাোইল ও 

ইশিশনোশরং শিল্পনগরী 

প্রকল্প, র্য়িার 

 

শেশসক  শিল্পনগরী প্রকল্প, 

র্য়িার স্থাপয়নর লয়যে 

পশরকল্পনা ও উন্নেন শেভাগ 

হয়ি দ্রুি শিশপশপ অনুয়মাদয়নর 

ব্যেস্থা শনয়ি হয়ে। প্রকল্পটি 

অনুয়মাশদি হয়ল প্রকল্প শেভাগ 

োস্তোেয়নর কার্ যক্রম গ্রহণ 

করয়ে। 

গি ০১-০৭-২০১৯ িাশরয়খ শিল্প মন্ত্রণালয়ে 

শিশপশপ বপ্ররণ করা হয়েয়ে।  

৩.১৬ : শিল্প উন্নেন 

 

সূত্র: শনে যাচনী ইিয়িহার ২০১৮ 

শিল্প মন্ত্রণালয়ের কম যপশরকল্পনা, 

(পৃষ্ঠা- ৬০) 

 

 

চামড়া শিল্পনগরী, (২ে 

বফজ), ঢাকা 

 

 

চামড়া শিল্পনগরী, (২ে বফজ), 

ঢাকা স্থাপয়নর লয়যে শিশপশপ 

অনুয়মাদয়নর ব্যেস্থা শনয়ি হয়ে। 

শিশপশপ অনুয়মাশদি হয়ল প্রকল্প 

শেভাগ োস্তোেয়নর ব্যেস্থা 

শনয়ে। 

 

 

প্রকয়ল্পর বমোদ (১ েের) বৃশদ্ধসহ শিশপশপ 

সংয়িাধন প্রস্তাে গি ২১-০৪-২০১৯ শরঃ 

িাশরয়খ শেশসয়কর পশরকল্পনা ও উন্নেন শেভাগ 

হয়ি শিল্প মন্ত্রণালয়ে বপ্ররণ করা হে এেং 

মন্ত্রণালে বর্য়ক বকাোশর করা হয়েয়ে। বস 

পশরয়প্রশযয়ি শেশসয়কর পশরকল্পনা ও উন্নেন 

শেভাগ কতৃযক ওোকযিপ করা হয়েয়ে। িীঘ্রই 

আরও একটি ওোকযিপ আয়োজন করা হয়ে 

এেং আয়লাচনা কয়র শিশপশপ সংয়িাধনীর 

বকাোশরর জোে শিল্প মন্ত্রণালয়ে বপ্ররণ করা 

হয়ে। প্রকয়ল্পর এোয়প্রাচ বরায়ির কাজ বিষ 

এেং অভেন্তরীণ রাস্তা (২ লে), বেন-কালভাে য 

(২ লে), োউন্ডাশর ওোল ও ওোোর শরজাভ যার 

শনম যাণ কাজ চলয়ে। শট্র প্লায়ন্টিয়নর বেন্ডার 

আহোয়নর প্রশক্রো চলয়ে। 
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বকৌিলগি উয়দ্দে কার্ যক্রমসমূহ প্রশিয়েদনাধীন অর্ যেেয়র গৃহীি 

কম যসূশচসমূহ 

প্রশিয়েদনাধীন অর্ যেেয়র োস্তোেন অগ্রগশি 

৩.১৬ : শিল্প উন্নেন 

 

সূত্র: শনে যাচনী ইিয়িহার ২০১৮ 

শিল্প মন্ত্রণালয়ের কম যপশরকল্পনা, 

(পৃষ্ঠা- ৬০) 

 

সে যজশনন আয়োশিনযুক্ত 

লেণ বিশর কার্ যক্রয়মর 

মাধ্যয়ম আয়োশিন 

ঘােশি পূ যরণ  

(৪র্ য পর্ যাে) 

 

সে যজনীন আয়োশিনযুক্ত লেণ 

বিশর কার্ যক্রয়মর মাধ্যয়ম 

আয়োশিন ঘােশি পূরণ (৪র্ য 

পর্ যাে) োস্তোেয়নর লয়যে 

শিশপশপ অনুয়মাদনর ব্যেস্থা 

শনয়ি হয়ে। 

 

প্রকয়ল্পর ৪র্ য পর্ যায়ের শিশপশপ সংয়িাধন প্রস্তাে 

শিল্প  পশরকল্পনা কশমিয়ন প্রশক্রোধীন রয়েয়ে। 

৩.১৬ : শিল্প উন্নেন 

 

সূত্র: শনে যাচনী ইিয়িহার ২০১৮ 

শিল্প মন্ত্রণালয়ের কম যপশরকল্পনা, 

(পৃষ্ঠা- ৬০) 

 

অোকটিভ 

ফাম যাশসউটিকোলস 

ইনয়গ্রশিয়েণ্টস  

(এশপআই) শিল্পপাকয 

(৩ে সংয়িাশধি) 

 

চলমান অোকটিভ 

ফাম যাশসউটিকোলস 

ইনয়গ্রশিয়েন্টস (এশপআই) 

শিল্পপাকয (৩ে সংয়িাশধি) 

প্রকল্প শনধ যাশরি সময়ের ময়ধ্য 

োস্তোেয়নর ব্যেস্থা শনয়ি হয়ে। 

 

অোকটিভ ফাম যাশসউটিকোল ইনয়গ্রশিয়েন্টস  

(এশপআই) শিল্প পাকয প্রকল্পটির োস্তোেন কাজ 

ইয়িাময়ধ্য সম্পন্ন হয়েয়ে। 

৩.১৬ : শিল্প উন্নেন 

 

সূত্র: শনে যাচনী ইিয়িহার ২০১৮ 

শিল্প মন্ত্রণালয়ের কম যপশরকল্পনা, 

(পৃষ্ঠা- ৬০) 

বগাপালগি শেশসক 

শিল্পনগরী  সম্প্রসারণ 

 

চলমান বগাপালগি শেশসক 

শিল্পনগরী সম্প্রসারণ প্রকল্পটি 

শনধ যাশরি সময়ের ময়ধ্য 

োস্তোেয়নর ব্যেস্থা শনয়ি হয়ে। 

প্রকয়ল্পর মাটি ভরাে (আংশিক) ও োউন্ডাশর 

ওোল (গ্রাউন্ড বলয়ভল বর্য়ক ইয়ের গাথুশন 

পর্ যন্ত) শনম যাণ কাজ প্রাে বিষ। প্রকয়ল্পর 

অসমাপ্ত কাজগুয়লা ২০১৯-২০২০ অর্ য েেয়র 

সম্পন্ন করা হয়ে। 

 

৩.১৬ : শিল্প উন্নেন 

 

সূত্র: শনে যাচনী ইিয়িহার ২০১৮ 

শিল্প মন্ত্রণালয়ের কম যপশরকল্পনা, 

(পৃষ্ঠা- ৬১) 

 

শেশসক শিল্পনগরী, 

কুমারখালী, কুশিো 

 

 

শেশসক শিল্পনগরী, কুমারখালী, 

কুশিো স্থাপয়নর লয়যে সৃি 

জটিলিা শনরসয়নর শনশমত্ত 

পশরকল্পনা ও উন্নেন শেভাগ 

বচোরম্যান, শেশসক এর সায়র্ 

আয়লাচনা কয়র ব্যেস্থা শনয়েন। 

 

প্রকল্পটি োশিয়লর জন্য গি ১২-০৫-২০১৯ 

িাশরয়খ শিল্প মন্ত্রণালে বর্য়ক পশরকল্পনা 

কশমিয়ন পত্র বপ্ররণ করা হয়েয়ে। 
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 Øv`k Aa¨vq 

 

জািীে শুদ্ধাচার দেৌিল 

শুদ্ধাচার চচ যা ও দূনীশি প্রশিয়রায়ধর মাধ্যয়ম রাি ও সমায়জ সুিাসন প্রশিষ্ঠা করার লয়যে সরকার ২০১২ সাদল জািীে 

শুদ্ধাচার বকŠিল  প্রিেন কয়রয়ে। এই জািীে শুদ্ধাচার বকŠিল প্রশিষ্ঠা করার লয়যে ২০১৬ সায়লর জুলাই মাস হয়ি 

শুদ্ধাচার কম যপশরকল্পনা ও োস্তোেন আগ্রগশি পশরেীযণ কাঠায়মা প্রণেয়নর মাধ্যয়ম কার্ যক্রম শুরু করা হে।  

 

পরেিীয়ি ২০১৮-২০১৯ অর্ যর্েয়র জািীে শুদ্ধাচার বকŠিল কম যপশরকল্পনাে প্রর্মোয়রর ময়িা সম্পাশদি কায়জর 

শেপরীয়ি নম্বর প্রদান ও মূল্যােন  কার্ক্রম শুরু করা হে । শেশসয়ক ২০১৬-২০১৭ অর্ যেের হয়ি জািীে শুদ্ধাচার বকৌিল 

কার্ যক্রম চালু করা হে। ২০১৮-২০১৯ অর্ যেেয়রর জািীে শুদ্ধাচার োস্তোেন অগ্রগশি পশরশিি-খ বি বদখায়না হয়লা। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

২০১৮-২০১৯ অর্ যেেয়রর শুদ্ধাচার পুরিার প্রদান করয়েন শেশসক বচোরম্যান জনাে বমা: বমাশ্িাক হাসান, এনশিশস 
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wewea Kvh©µg 
 

১৩.১  উদ্ভােনী কার্ যক্রম  

ক্র. কম যপশরকল্পনা  গৃহীি পদয়যপ 

ক. ই-শজশপ কার্ যক্রম শেশসয়ক ২০১৭-২০১৮ অর্ যেের হয়ি ই-শজশপ কার্ যক্রম শুরু করা হয়েয়ে। ই-শজশপ'র 

মাধ্যয়ম শুরু বর্য়ক জুন ২০১৯ পর্ যন্ত বমাে ১৮০টি কায়জর বেন্ডার প্রশক্রো সম্পন্ন করা 

হয়েয়ে।  

খ.  ই-ফাইশলং শেশসয়ক ২০১৭-২০১৮ অর্ যেের হয়ি ই-ফাইশলং কার্ যক্রম আংশিক ভায়ে শুরু করা হয়েয়ে। 

শুরু হয়ি জুন ২০১৯ পর্ যন্ত ৩৭৭৮টি শেষে শনস্পন্ন করা হয়েয়ে।  

গ. ই-বরশজয়িিন শেশসয়কর শেশভন্ন কার্ যক্রম ই-বরশজদিিয়নর আওিাে আনার কার্ যক্রম গ্রহণ করা হয়েয়ে।  

ঘ. িাো ব্যাংক  

(শিল্প িথ্য ও 

উপাত্ত) 

ক্ষুদ্র ও কুটির শিয়ল্পর িথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ ও সংরযণ করার শনশমত্ত িাো ব্যাংক স্থাপয়নর 

কার্ যক্রম চলমান। ৩টি শিল্পনগরীর িথ্য শনয়ে প্রার্শমক কার্ যক্রম ইয়িাময়ধ্য শুরু করা 

হয়েয়ে।    

ঙ. লেণ চায়ষ উন্নি 

প্রযুশক্ত প্রয়োগ 

শেশসক লেণ চায়ষ উন্নি প্রযুশক্ত প্রয়োয়গর মাধ্যয়ম  লেয়ণর উৎপাদন বৃশদ্ধর কার্ যক্রম গ্রহণ 

কয়রয়ে।  

চ. মধুর মান শনেন্ত্রণ মধুর মান শনেন্ত্রয়ণ শেশসয়কর সাভায়র মধু গয়েষণাগার স্থাপয়নর কার্ যক্রম প্রশক্রোধীন 

আয়ে।  

ে. ISO অজযয়ন 

কার্ যক্রম শুরু 

আগামী ৫ েেয়রর ময়ধ্য শেশসক ISO অজযয়নর লয়যে কার্ যক্রম শুরু কয়রয়ে।   

জ. উচ্চির শিয়প্লামা 

বকাস য প্রেিযন 

শেশসয়কর শিটির মাধ্যয়ম কাশরগশর শেষয়ের উপর উচ্চির শিয়প্লামা বকাস য প্রেিযয়নর 

কার্ যক্রম গ্রহণ করা হয়েয়ে।  

ঝ. উয়যাক্তা উন্নেন 

প্রশিযণ বকায়স যর 

বকৌিলগি পশরেিযন 

শেশসয়কর চলমান ৩ শদন ও ৫ শদন বমোদী উয়যাক্তা উন্নেন প্রশিযণ বকায়স যর কাশরকুেলাম 

বকৌিলগি পশরেিযয়নর মাধ্যয়ম যুয়গাপয়র্াগী করার লয়যে কার্ যক্রম গ্রহণ করা হয়েয়ে।  

 

১৩.২ শেশসয়কর চোয়লিসমূহ 

 উয়যাক্তায়দর চাশহদা অনুর্ােী শিল্পপ্লে েরাদ্দকরণ; 

 পশরয়েিোন্ধে (ইটিশপ/শসইটিশপসহ) শিল্পনগরী স্থাপন করা; 

 ওোন স্টপ সাশভ যয়সর ব্যেস্থা করা; 

 শিয়ল্পর চাশহদার পশরয়প্রশযয়ি দয মানেসম্পদ বিশর; 

 চাশহদা মাশফক শিল্পয়যয়ত্র যুয়গাপয়র্াগী প্রযুশক্তর প্রয়োগ; 

 বিশিয়কয়েি ইউটিশলটি বসো প্রদান; 
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 শেশসয়ক দয-অশভজ্ঞ জনেল  এেং বর্াগ্য বনতৃত্ব বিশর; 

 উয়যাক্তায়দর চাশহদানুর্ােী শিল্প ঋয়ণর সহােিাকরণ; 

 শেশসয়কর কার্ যক্রময়ক জনসেুয়খ তুয়ল ধরা; 

 শেশসক আইন এেং শেশধ/প্রশেধানমালা সংয়িাধন; 

 সাংগঠশনক কাঠায়মা পুনঃশেন্যাস;  

 রুগ্নশিল্প সম্পশকযি মামলা শনষ্পশত্তকরণ; 

 রুগ্নশিল্প সচলকরণ;  

 অনগ্রসর এলাকাে অেরাদ্দকৃি প্লে েরাদ্দকরণ; 

 বদয়ি লেণ উৎপাদয়নর স্বেংসম্পূণ যিা অজযন অব্যাহি রাখা; 

 বভাক্তা পর্ যায়ে িিভাগ লেয়ণ আয়োশিনযুক্তকরণ; 

 শেয়দিী শেশনয়োগ আকৃিকরণ।  
 

    ১৩.৩ েঙ্গেন্ধুর জন্ম িিোশষ যকী ও মুশজে েষ য উদর্াপয়ন শেশসয়কর কম যপশরকল্পনা 

 জাশির শপিা েঙ্গেন্ধু বিখ মুশজবুর রহমান এর জন্মিি োশষ যকী-২০২০ উদর্াপন উপলয়যে  

      ঢাকাে একটি জািীে বমলার আয়োজন; 

 ৮টি শেভাগীে িহয়র নাশসে, বচম্বার, স্থানীে প্রিাসয়নর সমেয়ে “শেশসক শিল্প বমলার” আয়োজন; 

 ৫৬টি বজলা িহয়র নাশসে, বচম্বার, স্থানীে প্রিাসয়নর সমেয়ে “শেশসক শিল্প বমলার” আয়োজন। 

 ঢাকার বসানারগাঁও বহায়েয়ল “শিল্পােয়ন োংলায়দি; েঙ্গেন্ধুর ভােনা” িীষ যক জািীে বসশমনায়রর আয়োজন; 

  বিজগাঁও শেশসক নতুন ভেয়ন েঙ্গেন্ধুর মূেরাল/ভাির্ য স্থাপন;  

  শেশসক লাইয়েরীয়ি েঙ্গেন্ধু কণ যার স্থাপন; 

  শেশসয়কর প্রশিটি প্রশিযণ বকায়স য “শিল্পােয়ন োংলায়দি; েঙ্গেন্ধুর ভােনা” শেষেটি অন্তভূ যক্তকরণ। 

 

      ১৩.৪ শেশসয়কর মহাপশরকল্পনা 

ক) শিয়ল্পর উন্নেন ও সম্প্রসারণ ;  

খ) পে শেপণন সহােিামূলক কার্ যক্রম ; 

গ) মানেসম্পদ উন্নেন (উয়যাক্তা) ; 

ঘ) মানেসম্পদ উন্নেন (অভেন্তরীণ) ; 

ঙ) প্রাশিষ্ঠাশনক কাঠায়মা উন্নেন  

চ) নীশিমালা, আইন, শেশধ ও প্রশেশধ ; 

ে) চামড়া শিল্প উন্নেন ও সম্প্রসারণ ; 

জ) লেণ শিল্প উন্নেন ও সম্প্রসারণ ।  

 

১৩.৪.১ শিয়ল্পর উন্নেন ও সম্প্রসারণ 

 ২০৩০ সাল নাগাদ ২০ হাজার একর জশময়ি ৫০টি ইন্ডাশিোল পাকয স্থাপয়নর মাধ্যয়ম  ১ বকাটি বলায়কর 

কম যসংস্থান সৃজন ; 

 অনলাইন বসো ও ওোন-স্টপ বসো; - স্বল্প বমোদী 

 ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝাশর শিয়ল্পর োধ্যিামূলক শনেন্ধন; - স্বল্প বমোদী  

 সাে-বসক্টর স্টোশি এেং বজলা শিল্প সম্ভাব্যিা সমীযা পশরচালনা বজারদার;-স্বল্পয়মোদী 

 সম্ভােনামে এলাকাে চাশহদা মাশফক শিল্প নগরী স্থাপন; দীঘ য বমোদী  

 নারী উয়যাক্তা ও মশহলায়দর শিল্প স্থাপয়ন উৎসাশহি করা ; দীঘ য বমোদী  
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 উপয়জলা পর্ যায়ে শেশসয়কর কার্ যক্রম সম্প্রসারণ; দীঘ য বমোদী  

 হস্ত ও কারুশিল্প নীশিমালা ২০১৫ োস্তোেয়নর লয়যে কার্ যক্রম গ্রহণ; - স্বল্প বমোদী 

 শিল্পনগরীর অেকাঠায়মা উন্নেন; - স্বল্প বমোদী 

 শিল্পনগরীর উন্নেয়ন মাশলক সশমশিয়ক অন্তভু যক্তকরণ; - স্বল্প বমোদী 

 

১৩.৪.২ পে শেপণন সহােিামূলক কার্ যক্রম 

 বক্রিা শেয়ক্রিা সয়েলন/কম যিালা/বসশমনার আয়োজন; - স্বল্প বমোদী 

 পে প্রদি যন ও শেপণয়ন আউেয়লে স্থাপন;-মধ্যম বমোদী 

 শেপণন সমীযা এেং সম্ভাব্যিা র্াচাই কার্ যক্রম বজারদার;-স্বল্প বমোদী 

 শিজাইন সংরযণ, জামদাশন োশন্ডং; - স্বল্প বমোদী 

 অনলাইন শভশত্তক পে শেপণয়ন প্রশিযণ; - স্বল্প বমোদী 

 বদয়ির সে বজলাে বমলার আয়োজন; - স্বল্প বমোদী  

 আন্তজযাশিক বমলার আয়োজন; - মধ্যম বমোদী 

 শনশদ যি পেশভশত্তক ক্লাস্টার উন্নেন; - দীঘ য বমোদী  

 শিল্পপে োজারজািকরয়ণ কম যসূশচ প্রণেন। - মধ্যম বমোদী 

 

১৩.৪.৩ মানেসম্পদ উন্নেন (উয়যাক্তা) 

 উয়যাক্তা ও দযিা উন্নেন প্রশিযণ বকাস য স্টোন্ডাি যাইয়জিন; স্বল্প বমোদী  

 মশহলা উয়যাক্তা উন্নেন কম যসূশচ গ্রহণ; স্বল্প বমোদী  

 হস্ত ও কারুশিয়ল্পর উন্নেন প্রশিযণ সম্প্রসারণ; স্বল্প বমোদী  

 ৬৪ বজলায়ি কাশরগশর দযিা উন্নেন প্রশিযণ বকন্দ্র স্থাপন; দীঘ য বমোদী 

 প্রশিযণ বকাস যসমূহ ৬ মায়স উন্নীিকরণ; স্বল্প বমোদী  

 উয়যাক্তা উন্নেন শেষয়ে শিয়প্লামা বকাস য চালু করা;মধ্যম বমোদী  

 শিটিয়ক িশক্তিালীকরণ ও শিটির আিশলক বকন্দ্র প্রশিষ্ঠাকরণ; মধ্যম বমোদী  

 প্রশিযণার্ীয়দর অনলাইন িাো বেইজ প্রণেন ও ট্রোশকং; স্বল্প বমোদী  

 অনলাইন প্লােফম য /য়ফইসবুক গ্রুপ প্রশিষ্ঠা; স্বল্প বমোদী  

 দযিা অনুর্ােী শেশভন্ন শিল্প কারখানাে চাকুশরর সংয়র্াগ স্থাপন; মধ্যম বমোদী  

 প্রশিযণার্ীয়দর চাশহদা অনুর্ােী ঋণ ব্যেস্থাকরণ । স্বল্প বমোদী 

 

১৩.৪.৪ মানেসম্পদ উন্নেন (অভেন্তরীণ) 

 বুশনোশদ ও মধ্যম পর্ যায়ে প্রশিযণ; - স্বল্প বমোদী 

 শিজাইন ও প্রযুশক্ত শেভায়গর জন্য শেয়িষ প্রশিযণ ; - স্বল্প বমোদী 

 শেষেশভশত্তক শেয়িষজ্ঞ বিশর; - মধ্যম বমোদী 

 প্রশিযকয়দর প্রশিযণ ; - স্বল্প বমোদী 

 সাংগঠশনক কাঠায়মা পুনশে যন্যাস ; - স্বল্প বমোদী 

 পুনশে যন্যাসকৃি সাংগঠশনক কাঠায়মার সায়র্ সংগশি বরয়খ প্রয়োজনীে জনেয়লর পদ সৃজন; - মধ্যম বমোদী 

 চট্টগ্রাম, খুলনা, শসয়লে ও েগুড়াে শিটির আিশলক বকন্দ্র স্থাপন। - দীঘ য বমোদী 
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১৩.৪.৫ প্রাশিষ্ঠাশনক কাঠায়মা উন্নেন  

 শেশসয়ক ২টি নতুন উইং সৃজন কয়র ৮টিয়ি উন্নীিকরণ; - স্বল্প বমোদী 

 প্রিাসশনক ৪টি নতুন শেভায়গ শেশসয়কর  আিশলক কার্ যালে স্থাপন। - দীঘ য বমোদী 

 সরকাশর/ব্যাংক/আশর্ যক প্রশিষ্ঠায়নর ন্যাে শেশসক কম যকিযা-কম যচারীয়দরয়ক আোসন ঋণ ব্যেস্থাকরণ। - স্বল্প বমোদী 

 শিল্প পায়কযর আেিয়নর উপর শভশত্ত কয়র শিশজএম/এশজএম/শিএম পদ সৃজন। - দীঘ য বমোদী 

 

১৩.৪.৬ নীশিমালা, আইন, শেশধ ও প্রশেশধ   

 শেশসক আইন ১৯৫৭ সংয়িাধন; 

 শেশসক আইন, ১৯৫৭ এর অধীয়ন শেশধ/প্রশেধানমালা প্রণেন;  

 লেণ নীশিমালা ২০১৬ সংয়িাধন   

 আয়োশিন অভােজশনি বরাগ প্রশিয়রাধ আইন, ১৯৮৯ সংয়িাধন; 

 প্লে েরাদ্দ নীশিমালা-২০১০ সংয়িাধন; 

 শেশসক শিল্প নগরীয়ি েয়ন্ডি ওেোর হাউজ গঠয়নর ধারা আইয়ন অন্তভু যক্তকরণ; 

 শেয়দিী শেশনয়োগ ও প্রয়ণাদনা শেশসক আইয়ন অন্তভু যক্তকরণ। 

 

১৩.৪.৭ চামড়া শিল্প সংক্রান্ত    

 চামড়া শিল্প উন্নেয়ন মহাপশরকল্পনা প্রণেন;  

 রাজিাহী ও চট্টগ্রায়ম চামড়া ও চামড়াজাি পে শিল্পপাকয স্থাপন; 

 নতুন চামড়া শিল্পপায়কযর জন্য আন্তযজাশিক মায়নর CETP স্থাপন; 

 আন্তযজাশিক মায়নর LEATHER RESEARCH ইিটিটিউে স্থাপন;  

 LWG সনদ অজযন; 

 শ্রশমকয়দর আোসন ও স্বাস্থে সুশেধাসহ চামড়া শিল্পনগরী সম্প্রসারণ; 

 চামড়া শিল্পখায়ি কম যরি শ্রশমকয়দর প্রশিযণ প্রদান;  

 নতুন চামড়া শিল্পপায়কয ৫০ বমগা ওোে শেদুেৎ উৎপাদন বকন্দ্র স্থাপন; 

 চামড়া সংরযণাগার স্থাপন; 

 চামড়া সংরযয়ণর জন্য প্রশিযণ প্রদান।  

 

১৩.৪.৮ লেণ শিল্প সংক্রান্ত    

 শেশসয়ক একটি লেণ শিশভিন গঠন; 

 লেণ চাষীয়দর রযা করয়ি লেণ আমদাশন শনরুৎসাশহিকরণ; 

 লেণ চাষীয়দর স্বল্প সুয়দ  ঋণ প্রদান;  

 উন্নি ও আধুশনক প্রযুশক্তর প্রয়োয়গর মাধ্যয়ম লেণ উৎপাদয়ন সহােিাকরণ; 

 লেণ চাষয়র্াগ্য জশমর পশরমাণ বৃশদ্ধর লয়যে নতুন নতুন এলাকা শচশিি করা; 

 ১-২ লয বম.েন লেণ মজুয়দর জন্য োফার গুদাম স্থাপন; 

 প্রকৃি লেণ চাষীয়দর মায়ঝ লেণ চায়ষর জশম েরাদ্দকরণ।  
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পশরশিি-ক 

এশপএ এর  অজযন (জুলাই ২০১৮ হয়ি জুন ২০১৯) 

ক্রশমক 

নম্বর 
বকৌিলগি উয়দ্দে 

বকৌিলগি 

উয়দ্দের 

মান 

কার্ যক্রম কম যসম্পাদন সূচক একক 
কম যসম্পাদন 

সূচয়কর মান 

পশরমায়পর মান প্রকৃি 

অজযন 

সাফয়ল্যর 

হার 

প্রাপ্ত 

সূচয়কর 

নম্বর 

মন্তব্য 

অসাধারণ অশি উত্তম উত্তম চলশি মান 
চলশি মায়নর 

শনয়ে 

 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  

১ 

ক্ষুদ্র ও কুটির 

শিয়ল্পর দ্রুি শেকাি 

ও উন্নেন 

২৮ 

[১.১]  প্রয়জক্ট প্রফাইল 

প্রণেন  

[১.১.১] প্রণেনকৃি প্রয়জক্ট 

প্রফাইল  

সংখ্যা ৩.০০ ৪৪০ ৩৮৭ ৩৪৪ ৩০১ ২৫৮ ৪৮৪ ১০০% ৩.০০  

[১.২] সাে-বসক্টর স্টাশি 

প্রণেন ও প্রকাি 

[১.২.১] প্রণেনকৃি ও 

প্রকাশিি সাে-বসক্টর স্টাশি 

সংখ্যা ৩.০০ ৪৫ ৪১ ৩৬ ৩২ ২৭ ৪৬ ১০০% ৩.০০  

[১.৩] শেপণন সমীযা [১.৩.১] প্রণেনকৃি শেপণন 

সমীযা 

সংখ্যা ৩.০০ ৩৪০ ৩০৬ ২৭২ ২৩৮ ২০৪ ৩৮২ ১০০% ৩.০০  

[১.৪] শিল্প ইউশনে শনেন্ধন [১.৪.১] শনেশন্ধি শিল্প 

ইউশনে 

সংখ্যা ৪.০০ ২০০০ ১৮০০ ১৬০০ ১৪০০ ১২০০ ২১০৪ ১০০% ৪.০০  

[১.৫] শিল্পপাকয ও 

শিল্পনগরী স্থাপন 

[১.৫.১] স্থাশপি  শিল্পপাকয 

ওশিল্পনগরী  

হার ৩.০০ ৬০% ৫৫% ৫০% ৪৫% ৪০% ৩০% ৫০% ১.৫০  

[১.৬] পয়ের নকিা নমুনা 

উন্নেন  

[১.৬.১] উন্নেনকৃি পয়ের 

নকিা নমুনা 

সংখ্যা ৩.০০ ৪০০ ৩৬০ ৩২০ ২৮০ ২৪০ ৪৪৪ ১০০% ৩.০০  

[১.৭] পয়ের নকিা নমুনা 

শেিরণ 

[১.৭.১] শেিরণকৃি পয়ের 

নকিা নমুনা 

সংখ্যা ৩.০০ ২০০০ ১৮০০ ১৬০০ ১৪০০ ১২০০ ২২৯৫ ১০০% ৩.০০  

[১.৮] কাশরগশর িথ্য সংগ্রহ [১.৮.১] সংগৃহীি  কাশরগশর 

িথ্য 

সংখ্যা ২.০০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫২ ১০০% ২.০০  

[১.৯] কাশরগশর িথ্য 

শেিরণ 

[১.৯.১] শেিরণকৃি 

কাশরগশর িথ্য 

সংখ্যা ২.০০ ৯০০ ৮১০ ৭২০ ৬৩০ ৫৪০ ১০২২ ১০০% ২.০০  

[১.১০] সাে-কন্ট্রাকটিং 

ইউশনে িাশলকাভুশক্তকরণ 

[১.১০.১] িাশলকা ভুক্ত  

সাে-কন্ট্রাকটিং ইউশনে 

সংখ্যা ২.০০ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮ ৩২ ১০০% ২.০০  

২ 

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প 

খায়ি উয়যাক্তা ও 

দয জনিশক্ত বিশর 

২০ 

[২.১] শিল্প উয়যাক্তা 

শচশিিকরণ  

[২.১.১] শচশিি শিল্প 

উয়যাক্তা  

সংখ্যা ৭.০০ ১২৫০০ ১১২৫০ ১০০০০ ৮৭৫০ ৭৫০০ ১৩৭৯৮ ১০০% ৭.০০  

[২.২] উয়যাক্তা বিরীয়ি 

শেশসক-এ  প্রশিযণ  

[২.২.১] শেশসয়ক প্রশিশযি 

উয়যাক্তা  

সংখ্যা ৬.০০ ৮৫০০ ৮২০০ ৮০০০ ৭৮০০ ৭৬০০ ৮৬০২ ১০০% ৬.০০  

[২.৩] দয শ্রম িশক্ত 

বিরীয়ি শেশসক-এ প্রশিযণ  

[২.৩.১] শেশসক-এ  

প্রশিশযি শ্রশমক  

সংখ্যা ৫.০০ ৫৫০০ ৫২০০ ৪৮০০ ৪৬০০ ৪৪০০ ৬৫৭১ ১০০% ৫.০০  

[২.৪] সাে-কন্ট্রাকটিং 

সংয়র্াগ স্থাপন 

[২.৪.১] সংয়র্াগ স্থাশপি 

সাে-কন্ট্রাকটিং শিল্প 

সংখ্যা ২.০০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫৩ ১০০% ২.০০  
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ক্রশমক 

নম্বর 
বকৌিলগি উয়দ্দে 

বকৌিলগি 

উয়দ্দের 

মান 

কার্ যক্রম কম যসম্পাদন সূচক একক 
কম যসম্পাদন 

সূচয়কর মান 

পশরমায়পর মান প্রকৃি 

অজযন 

সাফয়ল্যর 

হার 

প্রাপ্ত 

সূচয়কর 

নম্বর 

মন্তব্য 

অসাধারণ অশি উত্তম উত্তম চলশি মান 
চলশি মায়নর 

শনয়ে 

 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  

৩ ক্ষুদ্র ও কুটির 

শিল্প পয়ের 

শেপণয়ন সহােিা 

৯ [৩.১] শিল্প বমলার 

আয়োজন ও অংিগ্রহণ  

[৩.১.১] আয়োশজি ও 

অংিগ্রহণকৃি শিল্প বমলা  

সংখ্যা ৮.০০ ৮০ ৭২ ৬৪ ৫৬ ৪৮ ৯০ ১০০% ৮.০০  

[৩.২] বক্রিা শেয়ক্রিা 

সয়েলন 

[৩.২.১] বক্রিা শেয়ক্রিা 

সয়েলন 

সংখ্যা ১.০০ ৪ ৪ ৩ ৩ ২ ৪ ১০০% ১.০০  

৪ মধু উৎপাদন 

বৃশদ্ধয়ি প্রযুশক্ত 

সহােিা 

৮ [৪.১] শেশসয়কর শনজস্ব 

উয়যায়গ ও প্রাইয়ভে বমৌ-

চাশষয়দর উদ্ধুদ্ধ-করয়ণর 

মাধ্যয়ম মধুর উৎপাদন ও 

পুশি বৃশদ্ধ 

[৪.১.১] উৎপাশদি মধুর 

পশরমাণ 

বমশট্রক  

েন  

৮.০০ ১১০০ ১০০০ 

 

 

৮০০ ৭০০ ৬০০ ১২৬৮.৯৬ ১০০% ৮.০০  

৫ লেণ উৎপাদয়নর 

মাধ্যয়ম লেয়ণর 

োজার মূল্য 

শস্থশিিীলকরণ 

৪ [৬.১] কৃষক পর্ যায়ে লেণ 

উৎপাদন (প্রশিযণ প্রদান ও 

প্রযুশক্ত হস্তান্তর) 

 

[৬.১.১] উৎপাশদি লেয়ণর 

পশরমাণ 

লয  

বমশট্রক 

েন 

৪.০০ ১৫.০০ ১৩.৫০ ১২.০০ ১০.৫০ ৯.০০ ১৮.২৪ ১০০% ৪.০০  

৬ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প 

স্থাপয়নর মাধ্যয়ম 

কম যসংস্থান সৃশি 

 

৪ [৭.১] কম যসংস্থান সৃশি [৭.১.১] কম যসংস্থান সংখ্যা ৪.০০ ৪৩০০০ ৪১০০০ ৪০০০০ ৩৯০০০ ৩৮০০০ ৫৯০৬৪ ১০০% ৪.০০  

৭  শিল্প পয়ের 

উৎপাদন 

বজারদারকরণ ও 

পশরয়েি সংরযণ 

 

২ [৫.১] বভাজে লেয়ণ 

আয়োশিন সমৃদ্ধকরণ 

 

[৫.১.১] আয়োশিন সমৃদ্ধ 

লেয়ণর পশরমাণ 

লয  

বমশট্রক 

েন 

২.০০ ৮.০০ ৭.২০ ৬.৪০ ৫.৬০ ৪.৮০ ৬.৩৫ ৭৯% ১.৫৮  
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দপ্তর/সংস্থার আেশেক বকৌিলগি উয়দ্দেসমূহ, ২০১৮-১৯  
 

ক্রশমক 

নম্বর 
বকৌিলগি উয়দ্দে 

বকৌিলগি 

উয়দ্দের 

মান 

কার্ যক্রম কম যসম্পাদন সূচক একক 
কম যসম্পাদন 

সূচয়কর মান 

পশরমায়পর মান প্রকৃি 

অজযন 

সাফয়ল্যর 

হার 

প্রাপ্ত 

সূচয়কর 

নম্বর 

মন্তব্য 

অসাধারণ অশি উত্তম উত্তম চলশি মান 
চলশি মায়নর 

শনয়ে 

 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  

এম.১ 

কার্ যপদ্ধশি, 

কম যপশরয়েি ও 

বসোর মায়নান্নেন 

১০ 

[এম.১.১] ই-ফাইশলং পদ্ধশি 

োস্তোেন 

[এম.১.১.১] ফ্রন্ট বিয়ির 

মাধ্যয়ম গৃহীি িাক  

ই-ফাইশলং শসয়স্টয়ম 

আপয়লািকৃি 

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০ ১০০ ১০০% ১  

[এম.১.১.২] ই-ফাইয়ল নশর্ 

শনষ্পশত্তকৃি 
% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ১০০ ১০০% ১  

[এম.১.১.৩]  ই-ফাইয়ল পত্র 

জারীকৃি 
% ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ১০০ ১০০% ১  

[এম.১.২] দপ্তর/সংস্থার 

কতৃযক অনলাইন বসো চালু 

করা 

[এম.১.২.১] নূেনিন একটি 

নতুন ই-সাশভ যস চালুকৃি 
িাশরখ ১ ১০-০১-১৯ ২৪-০১-১৯ ২৮-০১-১৯ ৩১-০৩- ১৯ ৩০-০৪-১৯ 

৮ জানুোশর 

২০১৯ 
১০০% ১  

[এম.১.৩] দপ্তর/সংস্থা ও 

অধীনস্থ কার্ যালেসমূয়হর 

উদ্ভােনী উয়যাগ ও ক্ষুদ্র 

উন্নেন প্রকল্প (SIP) 

োস্তোেন 

[এম.১.৩.১] উদ্ভােনী উয়যাগ 

ও ক্ষুদ্র উন্নেন প্রকল্প 

(SIP)সমূয়হর হালনাগাদ 

িাোয়েইজ ওয়েেসাইয়ে 

প্রকাশিি 

িাশরখ ১ ০৩-০২-১৯ ১১-০২-১৯ ১৮-০২-১৯ ২৫-০২-১৯ ০৪-০৩-১৯ 
০৩ বফব্রুোশর 

২০১৯ 
১০০% ১  

[এম.১.৩.২] িাোয়েজ 

অনুর্ােী নূেনিন দুটি নতুন 

উদ্ভােনী উয়যাগ/ক্ষুদ্র উন্নেন 

প্রকল্প চালুকৃি 

িাশরখ ১ ০৮-০৪-১৯ ২২-০৪-১৯ ২০-০৫-১৯ ১৬-০৫-১৯ ৩০-০৫-১৯ চলমান -   

[এম.১.৪] শসটিয়জনস্ চাে যার 

োস্তোেন 

[এম.১.৪.১] হালনাগাদকৃি 

শসটিয়জনস্ চাে যার অনুর্ােী 

প্রদত্ত বসো 

% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ ৮০ ১০০% ১  

[এম.১.৪.২] বসোগ্রহীিায়দর 

মিামি পশরেীযণ ব্যেস্থা 

চালুকৃি 

 

িাশরখ ০.৫ ৩১-১২-১৯ ১৫-০১-১৯ ০৭-০২-১৯ ১৭-০২-১৯ ২৮-০২-১৯ চলমান -   

[এম.১.৫] অশভয়র্াগ 

প্রশিকার ব্যেস্থা োস্তোেন 

[এম.১.৫.১] শনশদ যি সময়ের 

ময়ধ্য অশভয়র্াগ শনষ্পশত্তকৃি 

% ০.৫ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫০ ১০০ ১০০% ০.৫  

[এম.১.৬] শপআরএল শুরুর 

২ মাস  পূয়ে য সংশিি 

কম যচাশরর শপআরএল ও ছুটি 

নগদােন পত্র জাশর করা 

[এম.১.৬.১] শপআরএল 

আয়দি জাশরকৃি 
% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০ ১০০% ১  

[এম.১.৬.২] ছুটি নগদােনপত্র 

জাশরকৃি 
% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০ ১০০% ১  
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ক্রশমক 

নম্বর 
বকৌিলগি উয়দ্দে 

বকৌিলগি 

উয়দ্দের 

মান 

কার্ যক্রম কম যসম্পাদন সূচক একক 
কম যসম্পাদন 

সূচয়কর মান 

পশরমায়পর মান প্রকৃি 

অজযন 

সাফয়ল্যর 

হার 

প্রাপ্ত 

সূচয়কর 

নম্বর 

মন্তব্য 

অসাধারণ অশি উত্তম উত্তম চলশি মান 
চলশি মায়নর 

শনয়ে 

 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  

এম.২ 
আশর্ যক ও সম্পদ 

ব্যেস্থাপনার উন্নেন 
৯ 

[এম.২.১] অশিে আপশত্ত 

শনষ্পশত্ত কার্ যক্রয়মর উন্নেন 

[এম.২.১.১] শত্রপযীে সভাে 

অশিে আপশত্ত শনস্পশত্তর জন্য 

সুপাশরিকৃি 

% ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৬০ ১০০% ১  

[এম.২.১.২] অশিে আপশত্ত 

শনষ্পশত্তকৃি 

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫০ ১০০% ১  

[এম.২.২]  স্থাের ও 

অস্থাের সম্পশত্তর হালনাগাদ 

িাশলকা প্রস্তুি করা 

[এম.২.২.১] স্থাের সম্পশত্তর 

িাশলকা হালনাগাদকৃি 

িাশরখ ১ ০৩-০২-১৯ ১১-০২-১৯ ১৮-০২-১৯ ২৫-০২-১৯ ০৪-০৩-১৯ চলমান -   

[এম.২.২.২] অস্থাের 

সম্পশত্তর িাশলকা 

হালনাগাদকৃি 

িাশরখ ১ ০৩-০২-১৯ ১১-০২-১৯ ১৮-০২-১৯ ২৫-০২-১৯ ০৪-০৩-১৯ চলমান -   

[এম.২.৩] োশষ যক উন্নেন 

কম যসূশচ োস্তোেন 

[এম.২.৩.১] োশষ যক উন্নেন 

কম যসূশচ োস্তোশেি 

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০% ১০০% ২ 

 

[এম.২.৪] অব্যেহৃি/ 

অয়কয়জা র্ানোহন শেযমান 

নীশিমালা অনুর্ােী 

শনস্পশত্তকরণ 

[এম.২.৪.১] শনস্পশত্তকৃি % ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ ৮০% ১০০% ১ 

 

[এম.২.৫] েয়কো শেদুেৎ 

শেল পশরয়িাধ করা 

[এম.২.৫.১] শেদুেৎ শেল 

পশরয়িাশধি 

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০% ১ 

 

[এম.২.৬.১] শূন্য পয়দর 

শেপরীয়ি শনয়োগ প্রদান 

[এম.২.৬.১] শনয়োগ 

প্রদানকৃি 

সংখ্যা ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ১৩৩ ১০০% ১ 
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ক্রশমক 

নম্বর 
বকৌিলগি উয়দ্দে 

বকৌিলগি 

উয়দ্দের 

মান 

কার্ যক্রম কম যসম্পাদন সূচক একক 
কম যসম্পাদন 

সূচয়কর মান 

পশরমায়পর মান প্রকৃি 

অজযন 

সাফয়ল্যর 

হার 

প্রাপ্ত 

সূচয়কর 

নম্বর 

মন্তব্য 

অসাধারণ অশি উত্তম উত্তম চলশি মান 
চলশি মায়নর 

শনয়ে 

 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  

এম.৩ 

োশষ যক কম যসম্পাদন 

চুশক্ত োস্তোেন 

বজারদারকরণ 

৩ 

[এম.৩.১] মাঠপর্ যায়ের 

কার্ যালেসমূয়হর সয়ঙ্গ 

২০১৮-১৯ অর্ যেেয়রর 

োশষ যক কম যসম্পাদন চুশক্ত 

স্বাযর ও ওয়েেসাইয়ে 

আপয়লাি 

[এম.৩.১.১] োশষ যক 

কম যসম্পাদন চুশক্ত স্বাযশরি 

িাশরখ 
০.৫ ২০-০৬-১৮ 

 

 

২১-০৬-১৮ ২৪-০৬-১৮ - - ২০-০৬-২০১৮ ১০০% ০.৫ 

 

[এম.৩.২] ২০১৮-১৯ 

অর্ যেেয়রর োশষ যক 

কম যসম্পাদন চুশক্তর 

অধ যোশষ যক মূল্যােন 

প্রশিয়েদন সংশিি 

মন্ত্রণালে/শেভায়গ দাশখল 

[এম.৩.২.১] মূল্যােন 

প্রশিয়েদন দাশখলকৃি 

িাশরখ 
০.৫ ১৭-০১-১৯ ২০-০১-১৯ ২১-০১-১৯ ২২-০১-১৯ ২৩-০১-১৯ ৩১-০১-২০১৯   

 

[এম.৩.৩]  মাঠ পর্ যায়ের 

কার্ালয়ের ২০১৮-১৯ 

অর্ যেেয়রর োশষ যক 

কম যসম্পাদন চুশক্তর 

অধ যোশষ যক মূল্যােন 

প্রশিয়েদন পর্ যায়লাচনায়ন্ত 

ফলােিযক (Feedback) 

মন্ত্রণালে/শেভায়গ 

[এম.৩.৩.১] ফলােিযক 

(Feedback) প্রদত্ত 

িাশরখ 
১ ২৪-০১-১৯ 

 

 

 

৩১-০১-১৯ ০৪-০২-১৯ ০৮-০২-১৯ ১১-০২-১৯ ২৪-০২-২০১৯   

 

[এম.৩.৪] সরকাশর 

কম যসম্পাদন ব্যেস্থাপনা 

পদ্ধশিসহ অন্যান্য শেষয়ে 

কম যকিযা/কম যচাশরয়দর জন্য 

প্রশিযণ আয়োজন 

[এম.৩.৪.১] আয়োশজি 

প্রশিযয়ণর সমে 

জনঘন্টা 
১ 

 

 

 

 

৬০  - - - - ৬০ ১০০% ১ 
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ক্রশমক 

নম্বর 
বকৌিলগি উয়দ্দে 

বকৌিলগি 

উয়দ্দের 

মান 

কার্ যক্রম কম যসম্পাদন সূচক একক 
কম যসম্পাদন 

সূচয়কর মান 

পশরমায়পর মান প্রকৃি 

অজযন 

সাফয়ল্যর 

হার 

প্রাপ্ত 

সূচয়কর 

নম্বর 

মন্তব্য 

অসাধারণ অশি উত্তম উত্তম চলশি মান 
চলশি মায়নর 

শনয়ে 

 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  

এম.৪ 

জািীে শুদ্ধাচার 

বকৌিল ও িথ্য 

অশধকার োস্তোেন 

বজারদারকরণ 

৩ 

[এম.৪.১] জািীে শুদ্ধাচার 

কম যপশরকল্পনা ও পশরেীযণ 

কাঠায়মা োস্তোেন 

[এম.৪.১.১] বত্রমাশসক 

প্রশিয়েদন দাশখলকৃি 

সংখ্যা 
১ ৪ ৩ - - - ৪ ১০০% ১ 

 

[এম.৪.১.২] জািীে শুদ্ধাচার 

কম যপশরকল্পনা ও পশরেীযণ 

কাঠায়মাে অন্তভু যক্ত লযেমাত্রা 

োস্তোশেি 

 

% 
০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০% ০.৫ 

 

[এম.৪.২] িথ্য োিােন 

হালনাগাদকরণ 

[এম.৪.২.১] সকল অনলাইন 

বসো িথ্য োিােয়ন 

সংয়র্াশজি 

 

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০ ১০০% ০.৫ 

 

[এম.৪.২.২] িথ্য োিােন 

হালনাগাদকৃি 

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০ ১০০% ০.০৫ 

 

[এম.৪.৩] দপ্তর/সংস্থার 

২০১৭-২০১৮ অর্ যেেয়রর 

োশষ যক প্রশিয়েদন প্রণেন ও 

ওয়েেসাইয়ে প্রকাি 

[এম.৪.৩.১] োশষ যক 

প্রশিয়েদন ওয়েেসাইয়ে 

প্রকাশিি 

িাশরখ ০.৫ ১৮-১০-১৮ ৩১-১০-১৮ ১৫-১১-১৮ ২৯-১১-১৮ ০৬-১২-১৮ ১৮-১০-২০১৮ ১০০% ০.৫  
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পকরকশষ্ট-খ 

জািীে শুদ্ধাচার বকৌিল োস্তোেন সংক্রান্ত িথ্য 
 

মূল কার্ যক্রয়মর নাম কম যসম্পাদন 

সূচক  

লযেমাত্রা োস্তোেন অগ্রগশি পশরেীযণ মন্তব্য 

১ম 

দো াট বার 

২  

দো াট বার 

৩  

দো াট বার 

৪র্ ব 

দো াট বার 

দমাট 

অিবন 

১ ২ ৬ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৪ 

১.১ বনকতেতা েকমটির সিা   অনুকষ্ঠত সিা ৪ ১ ১ ১ ১ ৪  

১.২ বনকতেতা েকমটির 

সিার কসিান্ত র্াস্তর্া ন  

র্াস্তর্াক ত কসিান্ত ৮০% ২০% ২০% ২০% ২০% ৮০%  

১.৩ স্ব স্ব ওক র্সাইকট 

শুিাচার দসর্ার্ক্স 

হালনাগাদেরি  

দসর্ার্ক্স 

হালনাগাদকৃত 

৩০-০৮-২০১৮ ৩০-০৮-

২০১৮ 

- ১৩-০৬-

২০১৯ 

- 

 

  

১.৪ উিম চচ বার তাকলো 

প্রি ন েকর স্ব স্ব 

মন্ত্রণালে/কর্িাকগ দপ্ররি 

উিম চচ বার 

তাকলো দপ্রকরত 

৩০-০৯-২০১৮ ৩০-০৯-

২০১৮ 

- - -   

২.১ অংশীিকনর অংশগ্রহকি  

সিা 

অনুকষ্ঠত সিা ২ - ১ ১ - ২  

২.২ েম বেতবা-েম বচারীদদর 

অংশগ্রহকি শনেশমি 

উপশস্থশি শেশধমালা ১৯৮২, 

সরকাশর কম যচারী আচরণ 

শেশধমালা ১৯৭৯ এেং 

সশচোলে শনয়দ যিমালা ২০১৪ 

সম্পয়কয সয়চিনিা 

বৃশদ্ধমূলক সভা/প্রশিযণ 

আয়োজন অনুরূপ অন্যান্য 

শেশধশেধান সম্পয়কয 

আয়লাচনা (প্রয়র্াজে বযয়ত্র) 

শুদ্ধাচার বকৌিল শেষয়ে 

কম যকিযঅ/কম যচারীয়দর 

প্রশিযণ প্রদান 

প্রকশযিার্ী ৫০ িন - ২৫ ৩৭ - ৬২  

প্রকশযিার্ী ৫০ িন - ২৫ ৩৭ - ৬২  

৩.১ শেশসয়কর শনজস্ব 

িহশেল ঋণ কম যসূশচর 

শনেমানুচার ও পশরচালন 

ম্যানুয়েল 

ম্যানুয়েল োস্তোেন ২৫-০৬-২০১৯ - - ১৭-০২-

১৯ 

-   

৩.২ উন্নেন ও সম্প্রসারণ 

শেভাগ কতৃযক জারীকৃি 

সকল নীশিমালা/ 

প্রজ্ঞাপন/পশরপত্র সমেয়ে 

ম্যানুয়েয়লর খসড়া প্রণেন 

ম্যানুয়েয়লর খসড়া 

প্রণেন 

২৮-০৩-২০১৯ - - ১৯-০১-

২০১৯ 

-   

৪.১ স্ব স্ব ওক র্সাইকট তথ্য 

অকিোর   আইেন 

হালনাগাদেরি  

দসর্ার্ক্স 

হালনাগাদকৃত 

০৫-০৮-২০১৮ ০৫-০৮-

২০১৮ 

- - -   

৪.২ তথ্য অকিোর আইকনর 

আওতা  দাক ত্বপ্রাপ্ত 

েম বেতবা/কিও) ও কর্েল্প 

দাক ত্বপ্রাপ্ত েম বেতবার 

অনলাইকন 

প্রকশযকির 

সনদপ্রাপ্ত 

২৫-০৬-২০১৯ - - - - ২৫-০৬-

২০১৯ 
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মূল কার্ যক্রয়মর নাম কম যসম্পাদন 

সূচক  

লযেমাত্রা োস্তোেন অগ্রগশি পশরেীযণ মন্তব্য 

১ম 

দো াট বার 

২  

দো াট বার 

৩  

দো াট বার 

৪র্ ব 

দো াট বার 

দমাট 

অিবন 

১ ২ ৬ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৪ 

অনলাইন প্রকশযি সম্পাদন 

৪.৩ দুদক স্থাশপি হেলাইন 

নম্বর ১০৬ (য়োল শফ্র) স্ব স্ব 

িথ্য োিােয়ন সংযুক্তকরণ 

এেং িা কম যকিযা 

কম যচারীয়দরয়ক অেশহিকরণ 

তথ্য র্াতা কন 

সংকযাকিত ও 

েম বেতবা/েম বচারী 

অর্কহত 

৩০-০৯-২০১৮ - ২৫-১০-১৮ - -   

৪.৪ িথ্য োিােয়ন 

সংয়র্াশজি সংশিি 

িথ্যসমূহ হালনাগাদকরণ 

িথ্য োিােন 

হালনাগাদকৃি 

৩০-০৯-২০১৮  ৩০-০৯-

২০১৮ 

    

৪.৫ িথ্য অশধকার 

আইন,২০০৯ জনস্বার্ য 

সংশিি িথ্য প্রকাি সুরযা 

শেশধমালা২০১৭ সম্পয়কয 

কম যকিযা কম যচারীয়দরয়ক 

অেশহিকরণ  

কম যকিযা কম যচারী 

অেশহি 

৫০  - ২৫ ৩৭ -   

৪.৬ স্বপ্রকিাকদত তথ্য প্রকাি 

শনয়দ যশিকা হালনাগাদ কয়র 

ওক র্সাইকট প্রোশ 

হালনাগাদকৃত 

কনকদ বকশো 

ওক র্সাইকট 

প্রোকশত 

৩০-০৯-২০১৮ ৩০-০৯-

২০১৮ 

- - -   

৫.১ দাপ্তকরে োকি 

অনলাইন দরসপন্স কসকেম 

(ই-দমইল/এসএমএস) এর 

ব্যর্হারর 

ই-দমইল/ 

এসএমএস ব্যর্হৃত 

২৫% ৫% ৫% ১০% ৫% ২৫%  

৫.২ কিকিও/অনলাইন/দট 

েনফাকরন্স আক ািন 

(স্কাইপ/ম্যাকসঞ্জার, িাইর্ার 

ব্যর্হারসহ) 

অনুকষ্ঠত 

েনফাকরন্স 

৪ - ২ ১ ১ ৪  

৫.৩ দাপ্তকরে সেল োকি 

ইউকনকোি ব্যর্হার 

ইউকনকোি ব্যর্হার ৪০% ১০% ১০% ১০% ১০% ৪০%  

৫.৪ ই-বেন্ডার/ই-শজশপ’র 

মাধ্যকম ক্র  োয ব সম্পাদন 

ই-দটন্ডাবর 

সম্পাশদি 

২০% - - ২০% ২০%   

৫.৫ দপ্তর/সংস্থাে চালুকৃি 

অনলাইন/ই-বসোর ব্যেহার 

সংক্রান্ত কার্ যক্রম পশরেীযণ 

অনলাইন/ই-দসর্ার 

ব্যর্হার 

পকরর্ীযিকৃত 

২০% - ১০% - ১০%   

৫.৬ বসাসাল শমশিোর 

ব্যেহার কয়র নাগশরক 

সমস্যা সমাধান 

সমস্যা সমািানকৃত ২০% - ১০% - ১০% ২০%  

৬.১ োশষ যক উদ্ভােন 

কম যপশরকল্পনা ২০১৮-২০১৯ 

েম বপকরেল্পনা 

প্রিীত 

৩০-০৯-২০১৮ - - - - -  

৬.২ োশষ যক উদ্ভােন 

কম যপশরকল্পনাে অন্তভু যক্ত 

কার্ যক্রম োস্তোেন 

র্াস্তর্াক ত উদ্ভার্নী 

োয বক্রম 

৪০% - - ২০% ২০% ৪০%  
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মূল কার্ যক্রয়মর নাম কম যসম্পাদন 

সূচক  

লযেমাত্রা োস্তোেন অগ্রগশি পশরেীযণ মন্তব্য 

১ম 

দো াট বার 

২  

দো াট বার 

৩  

দো াট বার 

৪র্ ব 

দো াট বার 

দমাট 

অিবন 

১ ২ ৬ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৪ 

৬.৩ চালুকৃি উদ্ভােন 

উয়যাগ/সহজীকৃি বসো 

পশরেীযণ 

চালুকৃি বসো 

পশরেীযণ 

৮০% - ৪০% - ৪০% ৮০%  

৭.১ কপকপএ ২০০৬-এর িারা 

১১(২) ও কপকপআর ২০০৮-

এর কর্কি ১৬(৬) অনুযা ী 

২০১৮-১৯ অর্ য েেয়রর  

ক্র -পকরেল্পনা   

ক্র -পকরেল্পনা 

প্রণীি 

৩০-০৯-২০১৮ ৩০-০৯-

২০১৮ 

- - -   

৭.২ স্ব স্ব ওয়েেসাইয়ে 

অশভয়র্াগ প্রশিকার ব্যেস্থা 

বসোেক্স হালনাগাদকরণ 

ওক র্সাইকট 

হালনাগাদকৃত 

৩০-১০-২০১৮ - ৩০-১০-

২০১৮ 

- ১৫-০৬-

১৯ 

  

৭.৩ দপ্তর/সংস্থার বসো 

প্রদান প্রশিশ্রুশি (শসটিয়জন 

চাে যার) োস্তোেন অগ্রগশি 

পশরেীযণ 

র্াস্তর্া ন অগ্রগকত 

পকরর্ীযিকৃত  

৪০% ১০% ১০% ১০% ১০%   

৭.৪ দপ্তর/সংস্থার 

িাখা/অশধিাখা 

পশরদি যন/আকশস্মক 

পশরদি যন 

পশরদি যন/আকশস্মক 

পশরদি যন সম্পন্ন 

২ - - ১ -   

৭.৫ সশচোলে শনয়দ যিমালা 

২০১৪ এর অনুর্ােী নশর্র 

বশ্রশণ শেন্যাসকরণ 

নশর্ বশ্রশণ 

শেন্যাসকরণ 

৪০% ১০% ১০% ১০% ১০%   

৭.৬ গণশুনানী  আয়োজন আয়োশজি 

গণশুনানী  

১ - - ১ -   

৮.১ দপ্তয়রর বসোমূল্য/শফস 

গ্রহয়ণর বযয়ত্র গৃহীি অয়র্ যর 

রশিদ প্রদান শনশিিকরণ 

প্রদি যন ৪০% - ২০% ২০% - -  

 

 




