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২০২০-২০২১ অর্ থবছরেে বার্ষ থক কর্ থসম্পাদন চুর্ি এর্িএ’ে ২য় ত্রৈমাসিক ও অর্ থ-বার্ষ থক অগ্রগর্ি প্রর্িরবদন 

দপ্তে/সংস্থাে নার্ : বাংলারদশ ক্ষুদ্র ও কুটিে র্শল্প কেরিারেশন (র্বর্সক)  

ককৌশলগি উরেশ্য, অগ্রার্র্কাে, কার্ থক্রর্, কর্ থসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যর্াত্রাসমূহ 
 

ককৌশলগি উরেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ককৌশলগি 

উরেশ্যে র্ান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ থক্রর্ 

(Activities) 

কর্ থসম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

গণনা িদ্ধর্ি 

(Calculation 

method) 

একক 

(Unit) 

কর্ থসম্পাদন 

সূচরকে র্ান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

২০১৯-

২০২০ 

অর্ থবছরেে 

অর্থন 

লক্ষ্যর্াত্রা/র্নণ থায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

১র্  

ত্রত্রর্ার্সক 

অর্থন 

(জুলাই- 

কসরেম্বে 

২০২০) 

২য়  

ত্রত্রর্ার্সক 

অর্থন 

(অরটাবে- 

র্িরসম্বে 

২০২০) 

অর্ থ-বার্ষ থক 

অর্থন 

(জুলাই- 

র্িরসম্বে 

২০২০) 

র্ন্তব্য 

অসার্ােণ অর্ি 

উত্তর্ 

উত্তর্ চলর্ি 

র্ান 

চলর্ি 

র্ারনে 

র্নরে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

র্বর্সরকে ককৌশলগি উরেশ্যসমূহ 

[১] ির্েরবশবান্ধব 

র্াঝার্ে, ক্ষুদ্র ও 

কুটিে র্শরল্পে দ্রুি 

র্বকাশ ও উন্নয়ন 

এবং  

র্শল্পপ্লরেে শিভাগ 

ব্যবহাে 

র্নর্িিকেণ 

 

২৫ [১.১] ৪টি 

র্শল্পনগেী স্থািন 

[১.১.১] র্াদােীপুে 

র্বর্সক র্শল্পনগেী 

স্থািরন সম্পার্দি  

কভৌি কার্ থক্ররর্ে হাে 

ক্রর্পুর্িভূি হাে ০.৫ ৬২ ১০০ ৯০ ৮৫ ৭৫ ৬৫ ৬৪ ১১ ৭৫ ক্রর্পুর্িভূি 

আকারে 

ক্রর্পুর্িি 

অর্থন ও 

অর্থরনে হাে 

কদখারনা 

হরয়রছ। 

[১.১.২] র্াদােীপুে 

র্বর্সক র্শল্পনগেী 

স্থািরন সম্পার্দি 

আর্র্ থক কার্ থক্ররর্ে 

হাে 

ক্রর্পুর্িভূি হাে ০.৫ ৫৮ ১০০ ৯০ ৮৫ ৭৫ ৬৫ ৬৫ ৬ ৭১ ঐ 

[১.১.৩] র্বর্সক 

প্লার্িক র্শল্পনগেী, 

মুর্িগি স্থািরন 

সম্পার্দি কভৌি 

কার্ থক্ররর্ে হাে 

ক্রর্পুর্িভূি হাে ০.৫ ১২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১২ ৫ ১৭ ঐ 

[১.১.৪] র্বর্সক 

প্লার্িক র্শল্পনগেী, 

মুর্িগি স্থািরন 

সম্পার্দি আর্র্ থক 

কার্ থক্ররর্ে হাে 

ক্রর্পুর্িভূি হাে ০.৫ ১৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১৩ ৫ ১৮ ঐ 
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ককৌশলগি উরেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ককৌশলগি 

উরেশ্যে র্ান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective

) 

কার্ থক্রর্ 

(Activities) 

কর্ থসম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

গণনা িদ্ধর্ি 

(Calculatio

n method) 

একক 

(Unit) 

কর্ থসম্পাদন 

সূচরকে র্ান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

২০১৯-

২০২০ 

অর্ থবছরেে 

অর্থন 

লক্ষ্যর্াত্রা/র্নণ থায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

১র্  

ত্রত্রর্ার্সক 

অর্থন 

(জুলাই- 

কসরেম্বে 

২০২০) 

২য়  

ত্রত্রর্ার্সক 

অর্থন 

(অরটাবে- 

র্িরসম্বে 

২০২০) 

অর্ থ-বার্ষ থক 

অর্থন 

(জুলাই- 

র্িরসম্বে 

২০২০) 

র্ন্তব্য 

অসার্ােণ অর্ি 

উত্তর্ 

উত্তর্ চলর্ি 

র্ান 

চলর্ি 

র্ারনে 

র্নরে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

র্বর্সরকে ককৌশলগি উরেশ্যসমূহ 

   [১.১.৫] র্বর্সক মুদ্রণ 

র্শল্পনগেী, মুর্িগি 

স্থািরন সম্পার্দি 

কভৌি কার্ থক্ররর্ে হাে 

ক্রর্পুর্িভূি হাে ০.৫ ২৭ ৭৫ ৬৫ ৫৫ ৪৫ ৪০ ৫৮ ০ ৫৮ ক্রর্পুর্িভূি 

আকারে 

ক্রর্পুর্িি 

অর্থন ও 

অর্থরনে হাে 

কদখারনা হরয়রছ। 

[১.১.৬] র্বর্সক মুদ্রণ 

র্শল্পনগেী, মুর্িগি 

স্থািরন সম্পার্দি 

আর্র্ থক কার্ থক্ররর্ে 

হাে 

ক্রর্পুর্িভূি হাে ০.৫ ৫৭ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৫৭ ০ ৫৭ ঐ 

[১.১.৭] র্বর্সক 

ত্রবদ্যযর্িক িণ্য 

উৎিাদন ও হালকা 

প্ররকৌশল র্শল্পনগেী, 

গর্ার্েয়া, মুর্িগি 

স্থািরন সম্পার্দি 

কভৌি কার্ থক্ররর্ে হাে 

ক্রর্পুর্িভূি হাে ০.৫ ৭৯ ১০০ ৯৭ ৯৫ ৯৩ ৯০ ৭৯ ০ ৭৯ ঐ 

[১.১.৮] র্বর্সক 

ত্রবদ্যযর্িক িণ্য 

উৎিাদন ও হালকা 

প্ররকৌশল র্শল্পনগেী, 

গর্ার্েয়া, মুর্িগি 

স্থািরন সম্পার্দি 

আর্র্ থক কার্ থক্ররর্ে 

হাে 

ক্রর্পুর্িভূি হাে ০.৫ ৭৯ ১০০ ৯৭ ৯৫ ৯৩ ৯০ ৮১ ০ ৮১ ঐ 
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ককৌশলগি উরেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ককৌশলগি 

উরেশ্যে র্ান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective) 

কার্ থক্রর্ 

(Activitie

s) 

কর্ থসম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

গণনা িদ্ধর্ি 

(Calcula

tion 

method) 

একক 

(Unit) 

কর্ থসম্পাদন 

সূচরকে র্ান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicator) 

২০১৯-

২০২০ 

অর্ থবছরেে 

অর্থন 

লক্ষ্যর্াত্রা/র্নণ থায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

১র্  

ত্রত্রর্ার্সক 

অর্থন 

(জুলাই- 

কসরেম্বে 

২০২০) 

২য়  

ত্রত্রর্ার্সক 

অর্থন 

(অরটাবে

- 

র্িরসম্বে 

২০২০) 

অর্ থ-বার্ষ থক 

অর্থন 

(জুলাই- 

র্িরসম্বে 

২০২০) 

র্ন্তব্য 

অসার্ােণ অর্ি 

উত্তর্ 

উত্তর্ চলর্ি 

র্ান 

চলর্ি 

র্ারনে 

র্নরে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

র্বর্সরকে ককৌশলগি উরেশ্যসমূহ 

  [১.২] ২টি 

র্শল্প িাকথ 

স্থািন 

[১.২.১] র্বর্সক 

ককর্র্কযাল ইন্ডার্িয়াল 

িাকথ , মুর্িগি স্থািরন 

সম্পার্দি কভৌি 

কার্ থক্ররর্ে হাে 

 

ক্রর্পুর্িভূি হাে ০.৫ ৩২ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৩২ ২ ৩৪ ক্রর্পুর্িভূি 

আকারে 

ক্রর্পুর্িি 

অর্থন ও 

অর্থরনে হাে 

কদখারনা 

হরয়রছ। 

[১.২.২] র্বর্সক 

ককর্র্কযাল ইন্ডার্িয়াল 

িাকথ , মুর্িগি স্থািরন 

সম্পার্দি আর্র্ থক 

কার্ থক্ররর্ে হাে 

 

ক্রর্পুর্িভূি হাে ০.৫ ১১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৩ ০ ৩৩ ঐ 

[১.২.৩] র্সোর্গি 

র্শল্পিাকথ  স্থািরন 

সম্পার্দি কভৌি 

কার্ থক্ররর্ে হাে 

 

ক্রর্পুর্িভূি হাে ০.৫ ৪৯ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬৫ ৫০ ০ ৫০ ঐ 

[১.২.৪] র্সোর্গি 

র্শল্পিাকথ  স্থািরন 

সম্পার্দি আর্র্ থক  

কার্ থক্ররর্ে হাে 

 

ক্রর্পুর্িভূি হাে ০.৫ ২৯ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৩৪.৩ ০.৭ ৩৫ ঐ 

 
 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ককৌশলগি উরেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ককৌশলগি 

উরেশ্যে র্ান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective) 

কার্ থক্রর্ 

(Activitie

s) 

কর্ থসম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

গণনা িদ্ধর্ি 

(Calcula

tion 

method) 

একক 

(Unit) 

কর্ থসম্পাদন 

সূচরকে র্ান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicator) 

২০১৯-

২০২০ 

অর্ থবছরেে 

অর্থন 

লক্ষ্যর্াত্রা/র্নণ থায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

১র্  

ত্রত্রর্ার্সক 

অর্থন 

(জুলাই- 

কসরেম্বে 

২০২০) 

২য়  

ত্রত্রর্ার্সক 

অর্থন 

(অরটাবে

- 

র্িরসম্বে 

২০২০) 

অর্ থ-বার্ষ থক 

অর্থন 

(জুলাই- 

র্িরসম্বে 

২০২০) 

র্ন্তব্য 

অসার্ােণ অর্ি 

উত্তর্ 

উত্তর্ চলর্ি 

র্ান 

চলর্ি 

র্ারনে 

র্নরে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

র্বর্সরকে ককৌশলগি উরেশ্যসমূহ 

  [১.৩] চার্ড়া 

র্শল্পনগেীসমূ

কহে খসড়া 

র্ির্ির্ি 

প্রণয়ন 

[১.৩.১] র্বর্সক কলদাে 

ইন্ডার্িয়াল িাকথ, ঢাকা 

শীষ থক প্রকরল্পে প্রণীি 

র্ির্ির্ি  

 

িার্েখ িার্েখ ০.৫ - ০১-০৪-

২০২১ 

১৫-০৪-

২০২১ 

১৫-০৫-

২০২১ 

১৫-০৬-

২০২১ 

২০-০৬-

২০২১ 

সংরশার্র্ি 

র্ির্ির্ি 

প্রণয়রনে 

কার্ 

চলর্ান 

সংরশার্র্ি 

র্ির্ির্ি 

প্রণয়রনে 

কার্ 

চলর্ান 

_ সংরশার্র্ি/ 

পুন:র্বন্যার্সি 

র্ির্ির্ি শীঘ্রই  

র্শল্প র্ন্ত্রণালরয় 

কপ্রেণ কো 

হরব। 

[১.৩.২] র্বর্সক কলদাে 

এন্ড ইর্ির্নয়ার্েং 

ইন্ডার্িয়াল িাকথ, 

র্র্েসোই, চট্টগ্রার্ 

শীষ থক প্রকরল্পে প্রণীি 

র্ির্ির্ি 

িার্েখ িার্েখ ০.৫ _ ৩০-০৩-

২০২১ 

৩০-০৪-

২০২১ 

৩০-০৫-

২০২১ 

১৫-০৬-

২০২১ 

২০-০৬-

২০২১ 

র্ির্ির্ি 

প্রণয়রনে 

কার্ 

চলর্ান 

র্ির্ির্ি 

প্রণয়রনে 

কার্ 

চলর্ান 

_  

[১.৩.৩] র্বর্সক কলদাে 

এন্ড ইর্ির্নয়ার্েং 

ইন্ডার্িয়াল িাকথ,  

োর্শাহী শীষ থক 

প্রকরল্পে প্রণীি র্ির্ির্ি 

িার্েখ িার্েখ ০.৫ _ ০১-০৫-

২০২১ 

১৫-০৫-

২০২১ 

৩০-০৫-

২০২১ 

১৫-০৬-

২০২১ 

২০-০৬-

২০২১ 

২৭-০৭-

২০২০ 

_ ২৭-০৭-

২০২০ 

র্ির্ির্ি প্রণীি। 

র্ির্ির্ি র্শল্প 

র্ন্ত্রণালরয় কপ্রেণ 

কো হরয়রছ।  

[১.৪] চার্ড়া 

র্শল্পনগেীে 

র্ন্য গঠিি  

ককাম্পার্নে 

কার্ থক্রর্ 

কর্ােদােকেণ 

[১.৪.১] গঠিি 

ককাম্পার্ন কর্তথক 

িালনকৃি 

িদাের্ক/ির্েদশ থন 

সর্র্ি সংখ্যা ০.৫ _ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ১ ২  

[১.৪.২] ির্েদশ থনকৃি 

প্রর্িরবদরনে সুিার্েশ 

বাস্তবায়ন 

গড় হাে ০.৫ _ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ৫০ ১০ ৬০  
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ককৌশলগি উরেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ককৌশলগি 

উরেশ্যে র্ান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ থক্রর্ 

(Activities) 

কর্ থসম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

গণনা িদ্ধর্ি 

(Calculati

on 

method) 

একক 

(Unit) 

কর্ থসম্পাদন 

সূচরকে র্ান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicator) 

২০১৯-

২০২০ 

অর্ থবছরেে 

অর্থন 

লক্ষ্যর্াত্রা/র্নণ থায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

১র্  

ত্রত্রর্ার্সক 

অর্থন 

(জুলাই- 

কসরেম্বে 

২০২০) 

২য়  

ত্রত্রর্ার্সক 

অর্থন 

(অরটাবে

- 

র্িরসম্বে 

২০২০) 

অর্ থ-বার্ষ থক 

অর্থন 

(জুলাই- 

র্িরসম্বে 

২০২০) 

র্ন্তব্য 

অসার্ােণ অর্ি 

উত্তর্ 

উত্তর্ চলর্ি 

র্ান 

চলর্ি 

র্ারনে 

র্নরে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

র্বর্সরকে ককৌশলগি উরেশ্যসমূহ 

  [১.৫]  প্ররর্ট 

প্রফাইল 

প্রণয়ন 

[১.৫.১] প্রণীি  

প্ররর্ট প্রফাইল 

সর্র্ি সংখ্যা ১.০০ ৪৫৩ ৪৫৫ ৪৩৫ ৪২০ ৪১০ ৪০০ ১৩৬ ১৭৮ ৩১৪  

[১.৬] সাব-

কসটে িার্ি 

প্রণয়ন ও 

প্রকাশ 

[১.৬.১] প্রণয়নকৃি ও 

প্রকার্শি সাব-কসটে 

িার্ি 

সর্র্ি সংখ্যা ১.০০ ৩৪ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ৫ ১৪ ১৯  

[১.৭] র্বিণন 

সর্ীক্ষ্া 

[১.৭.১] প্রণয়নকৃি 

র্বিণন সর্ীক্ষ্া 

সর্র্ি সংখ্যা ২.০০ ৩৯০ ৪০০ ৩৮০ ৩৬০ ৩৩০ ৩০০ ৯৮ ১৩৫ ২৩৩  

[১.৮] িরণ্যে 

নকশা নমুনা  

উন্নয়ন 

[১.৮.১] উন্নয়নকৃি 

িরণ্যে নকশা নমুনা 

সর্র্ি সংখ্যা ২.০০ ৩৯৩ ৪২০ ৪০০ ৩৮০ ৩৭০ ৩৫০ ১০৭ ১৩০ ২৩৭  

[১.৯] িরণ্যে 

নকশা নমুনা 

র্বিেণ 

[১.৯.১] র্বিেণকৃি 

িরণ্যে নকশা নমুনা 

সর্র্ি সংখ্যা ২.০০ ২১৬৭ ২১৮০ ২১০০ ২০৫০ ২০০০ ১৯৫০ ৯৬৭ ৯১৭ ১৮৮৪  

[১.১০]  

কার্েগর্ে িথ্য 

সংগ্রহ 

[১.১০.১] সংগৃহীি  

কার্েগর্ে িথ্য 

সর্র্ি সংখ্যা ১.০০ ৪৮ ৫২ ৫০ ৪৫ ৪৪ ৪২ ১২ ১১ ২৩  

[১.১১] 

কার্েগর্ে িথ্য 

র্বিেণ 

[১.১১.১] র্বিেণকৃি 

কার্েগর্ে িথ্য 

সর্র্ি সংখ্যা ১.০০ ১০১০ ১০১৫ ১০০০ ৯৫০ ৯০০ ৮০০ ২৭১ ৩৯৩ ৬৬৪  

[১.১২] 

রুগ্ন/বন্ধ র্শল্প 

ইউর্নে 

চালুকেণ 

]১.১২.১ [চালুকৃি র্শল্প 

ইউর্নে 

গড় হাে ০.৫ - ২৫ ২৩ ২০ ১৮ ১৫ ৫.২২ ৮.২৩ ১৩.৪৫ বন্ধ/রুগ্ন র্শল্প 

ইউর্নে 

৪৯৮টি। 

চালূকৃত 

সিল্প ইউসিট 

৬৭টি। 
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ককৌশলগি উরেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ককৌশলগি 

উরেশ্যে র্ান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ থক্রর্ 

(Activities) 

কর্ থসম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

গণনা িদ্ধর্ি 

(Calculati

on 

method) 

একক 

(Unit) 

কর্ থসম্পাদন 

সূচরকে র্ান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicator) 

২০১৯-

২০২০ 

অর্ থবছরেে 

অর্থন 

লক্ষ্যর্াত্রা/র্নণ থায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

১র্  

ত্রত্রর্ার্সক 

অর্থন 

(জুলাই- 

কসরেম্বে 

২০২০) 

২য়  

ত্রত্রর্ার্সক 

অর্থন 

(অরটাবে

- 

র্িরসম্বে 

২০২০) 

অর্ থ-বার্ষ থক 

অর্থন 

(জুলাই- 

র্িরসম্বে 

২০২০) 

র্ন্তব্য 

অসার্ােণ অর্ি 

উত্তর্ 

উত্তর্ চলর্ি 

র্ান 

চলর্ি 

র্ারনে 

র্নরে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

র্বর্সরকে ককৌশলগি উরেশ্যসমূহ 

  ]১.১৩ [র্শল্পনগেীে 

অব্যবহৃি প্লে 

বোেকেণ 

]১.১৩.১[ প্লে 

বোেকেরণে লরক্ষ্য 

অনুর্িি এলএর্স 

কর্র্টিে সভা 

সর্র্ি সংখ্যা ১.০০ - ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ২৩ ০৭ ৩০  

]১.১৩.২ [বোেকৃি 

প্লে 

গড় হাে ০.৫ ৪২ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ১৯.০৭ ৩.৫৫ ২২.৬২ অব্যবহৃি প্লে= ৩৬৭ 

লক্ষ্যর্াত্রা= 

৩৬৭*০.৭৫=২৭৫। 

বরাদ্দকৃত প্লট ৮৩টি। 

[১.১৪] র্শল্প 

ইউর্নে র্নবন্ধন 

[১.১৪.১] র্নবর্ন্ধি 

র্শল্প ইউর্নে 

সর্র্ি সংখ্যা ২ ২২৪৭ ২২৫০ ২১৫০ ২০৫০ ২০০০ ১৯৫০ ৭৬৩ ১০৪৪ ১৮০৭  

[১.১৫] র্বদ্যর্ান 

র্ার্লা 

র্নষ্পর্ত্তকেণ 

[১.১৫.১] র্নষ্পর্ত্তকৃি 

র্ার্লা 

গড় হাে ০.৫ - ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৭.৮৫ ০ ৭.৮৫ র্বদ্যর্ান র্ার্লাে 

সংখ্যা ২৪২টি। 

সিষ্পসিকৃত ১৯টি। 

[১.১৬]ওয়ান িি 

সার্ভ থস চালুকেণ 

[১.১৬.১] ওয়ান িি 

সার্ভ থস চালুকৃি 

িার্েখ িার্েখ ০.৫ - ০১-০৫-

২০২১ 

১৫-০৫-

২০২১ 

০১-০৬-

২০২১ 

১০-০৬-

২০২১ 

২০-০৬-

২০২১ 

- - - ওয়ান িি সার্ভ থস 

বাস্তবায়রনে র্নর্র্ত্ত 

সফেওয়যাে 

কিরভলিরর্ন্ট এে 

র্ন্য সফেওয়যাে 

প্রর্িিারনে সারর্ 

আরলাচনা চলরছ। 

ওয়ান িি সার্ভ থস 

আইরনে খসড়া ত্রির্ে 

কো হরয়রছ। সার্ভ থসটি 

বাস্তবায়রনে র্ন্য 

র্নর্িিকেণ কর্র্টি 

গঠন কো হরয়রছ।  

[১.১৭] সাব-

কন্ট্রাকটিং ইউর্নে 

িার্লকাভুর্িকেণ 

[১.১৭.১] িার্লকা 

ভুি সাব-কন্ট্রাকটিং 

ইউর্নে 

সর্র্ি সংখ্যা ১ ৩৬ ৩৭ ৩৫ ৩৩ ৩০ ২৮ ১৪ ১৯ ৩৩  

[১.১৮] এসএর্ই 

নীর্ির্ালা 

বাস্তবায়রনে ব্যবস্থা 

গ্রহণ 

[১.১৮.১] নীর্ির্ালা 

বাস্তবার্য়ি 

গড় হাে ০.৫ - ২৫ ২৩ ২০ ১৮ ১৫ ৮ ১ ৯  
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ককৌশলগি উরেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ককৌশলগি 

উরেশ্যে র্ান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ থক্রর্ 

(Activities) 

কর্ থসম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

গণনা িদ্ধর্ি 

(Calculati

on 

method) 

একক 

(Unit) 

কর্ থসম্পাদন 

সূচরকে র্ান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicator) 

২০১৯-

২০২০ 

অর্ থবছরেে 

অর্থন 

লক্ষ্যর্াত্রা/র্নণ থায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

১র্  

ত্রত্রর্ার্সক 

অর্থন 

(জুলাই- 

কসরেম্বে 

২০২০) 

২য়  

ত্রত্রর্ার্সক 

অর্থন 

(অরটাবে

- 

র্িরসম্বে 

২০২০) 

অর্ থ-বার্ষ থক 

অর্থন 

(জুলাই- 

র্িরসম্বে 

২০২০) 

র্ন্তব্য 

অসার্ােণ অর্ি 

উত্তর্ 

উত্তর্ চলর্ি 

র্ান 

চলর্ি 

র্ারনে 

র্নরে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

র্বর্সরকে ককৌশলগি উরেশ্যসমূহ 

[২] র্াঝার্ে, ক্ষুদ্র 

ও কুটিে র্শল্প 

খারি উরদ্যািা 

ও দক্ষ্ র্নশর্ি 

ত্রির্েে র্াধ্যরর্ 

কর্ থসংস্থান সৃর্ি  

  

২০ [২.১] উরদ্যািা 

ত্রির্েরি র্বর্সক-

এ  প্রর্শক্ষ্ণ  

[২.১.১] র্বর্সরক 

প্রর্শর্ক্ষ্ি উরদ্যািা  

সর্র্ি সংখ্যা ৩ ৬৯৭৬ ৮৭০০ ৮৪০০ ৮০০০ ৭৫০০ ৭০০০ ৭৯৫ ৩৬৯৪ ৪৪৮৯  

[২.২] দক্ষ্ 

শ্রর্শর্ি ত্রির্েরি 

র্বর্সক-এ 

প্রর্শক্ষ্ণ 

 

[২.২.১] র্বর্সক-এ 

প্রর্শর্ক্ষ্ি শ্রর্র্ক 

সর্র্ি সংখ্যা ২ ৫৫১৫ ৫৬৫০ ৫৫০০ ৫৩০০ ৫১০০ ৫০০০ ৮৬৪ ১৫০৩ ২৩৬৭  

[২.৩] আধুর্নক 

প্রযুর্ি প্ররয়ারগে 

র্াধ্যরর্ লবণ 

চাষীরদে প্রর্শক্ষ্ণ 

 

[২.৩.১] প্রর্শর্ক্ষ্ি 

লবণ চাষী 

সর্র্ি সংখ্যা ৩ ৫০০ ৫৬০ ৫৩০ ৫০০ ৪৮০ ৪০০ ০ ১৮০০ ১৮০০  

[২.৪] আধুর্নক 

প্রযুর্ি প্ররয়ারগে 

র্াধ্যরর্ কর্ৌ 

চাষীরদে প্রর্শক্ষ্ণ 

 

[২.৪.১] প্রর্শর্ক্ষ্ি 

কর্ৌ চাষী 

সর্র্ি সংখ্যা ৩ - ৩০০ ২৮০ ২৫০ ২২০ ২০০ ০ ১৬২ ১৬২  

[২.৫] ঋণ র্বিেণ 

(র্বর্সরকে র্নর্স্ব 

িহর্বরলে র্াধ্যরর্) 

[২.৫.১] র্বিেণকৃি 

ঋণ 

সর্র্ি ককাটি 

োকায় 

২ ৯.১০ ১২.২০ ১১.৮০ ১১.৫০ ১১.০০ ১০.৫০ ২.০৩ ৫.৩৩ ৭.৩৬  
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ককৌশলগি 

উরেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ককৌশলগি 

উরেশ্যে র্ান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ থক্রর্ 

(Activities) 

কর্ থসম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

গণনা িদ্ধর্ি 

(Calculati

on 

method) 

একক 

(Unit) 

কর্ থসম্পাদন 

সূচরকে র্ান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicator) 

২০১৯-

২০২০ 

অর্ থবছরেে 

অর্থন 

লক্ষ্যর্াত্রা/র্নণ থায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

১র্  

ত্রত্রর্ার্সক 

অর্থন 

(জুলাই- 

কসরেম্বে 

২০২০) 

২য়  

ত্রত্রর্ার্সক 

অর্থন 

(অরটাবে

- 

র্িরসম্বে 

২০২০) 

অর্ থ-বার্ষ থক 

অর্থন 

(জুলাই- 

র্িরসম্বে 

২০২০) 

র্ন্তব্য 

অসার্ােণ অর্ি 

উত্তর্ 

উত্তর্ চলর্ি 

র্ান 

চলর্ি 

র্ারনে 

র্নরে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

র্বর্সরকে ককৌশলগি উরেশ্যসমূহ 

  [২.৬] সাব-

কন্ট্রাকটিং 

সংরর্াগ স্থািন 
 

[২.৬.১] সংরর্াগ 

স্থার্িি সাব-

কন্ট্রাকটিং 

সর্র্ি সংখ্যা ২ ৬৩ ৬৫ ৬৩ ৫৮ ৫৫ ৫০ ১২ ১৪ ২৬  

[২.৭] নােীরদে 

কর্ থসংস্থান সৃর্ি 
 

[২.৭.১] কর্ থসংস্থান 

সৃর্িে হাে 

গড় হাে ১ - ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ৪.০২ ৫.৩৩ ৯.৩৫  

[২.৮] ক্ষুদ্র ও 

কুটিে র্শল্প 

স্থািরনে র্াধ্যরর্ 

কর্ থসংস্থারনে 

সুরর্াগ সৃর্ি 
 

[২.৮.১] কর্াে সৃি 

কর্ থসংস্থান 

সর্র্ি সংখ্যা ৪ ৫১,১৪৭ ৫১,৫০০ ৫০,৮০০ ৫০,৩০০ ৫০,১০০ ৪৯,০০০ ১৬৮৬৩ ২০৯৫৩ ৩৭৮১৬  

[৩] র্াঝার্ে, 

ক্ষুদ্র ও কুটিে 

র্শল্পিণ্য 

র্বিণরন 

সহায়িা 

১২ [৩.১] র্শল্প 

কর্লায় অংশগ্রহণ 
 

 

[৩.১.১] অংশগ্রহণ 

কৃি র্শল্প কর্লা  

সর্র্ি সংখ্যা ৩ ১০ ৬৪ ৫৪ ৪৪ ৩৪ ২৪ ১ ০ ১ করোনা 

ভাইোস 

(ককার্ভি-১৯) 

এে প্রাদ্যভ থারবে 

কােরণ কর্লা 

সংক্রান্ত ককান 

কার্ থক্রর্ 

অনুর্িি হয় 

র্ন। 

[৩.২] র্শল্প 

কর্লাে আরয়ার্ন  
 

[৩.২.১] আরয়ার্র্ি 

র্শল্প কর্লা  

সর্র্ি সংখ্যা ৫ ১৪ ১৪ ১২ ১১ ১০ ৮ ০ ১ ১ 

- ঐ - 

[৩.৩] মুর্র্ববরষ থ 

চার্ড়ার্াি িণ্য 

প্রদশ থনীে লরক্ষ্য 

কর্লাে আরয়ার্ন 
 

[৩.৩.১] আরয়ার্র্ি 

চার্ড়া কর্লা 

সর্র্ি সংখ্যা ১ - ৩ ২ ১ _ _ ০ ০ ০ 

- ঐ - 

[৩.৪] কক্রিা 

র্বরক্রিা সরেলন 

 

[৩.৪.১] কক্রিা 

র্বরক্রিা সরেলন 

সর্র্ি সংখ্যা ৩ ৪ ৪ ৩ ২ ১ _ ০ ০ ০  

- ঐ - 
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ককৌশলগি উরেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ককৌশলগি 

উরেশ্যে র্ান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ থক্রর্ 

(Activities) 

কর্ থসম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

গণনা িদ্ধর্ি 

(Calculati

on 

method) 

একক 

(Unit) 

কর্ থসম্পাদন 

সূচরকে র্ান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicator) 

২০১৯-

২০২০ 

অর্ থবছরেে 

অর্থন 

লক্ষ্যর্াত্রা/র্নণ থায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

১র্  

ত্রত্রর্ার্সক 

অর্থন 

(জুলাই- 

কসরেম্বে 

২০২০) 

২য়  

ত্রত্রর্ার্সক 

অর্থন 

(অরটাবে

- 

র্িরসম্বে 

২০২০) 

অর্ থ-বার্ষ থক 

অর্থন 

(জুলাই- 

র্িরসম্বে 

২০২০) 

র্ন্তব্য 

অসার্ােণ অর্ি 

উত্তর্ 

উত্তর্ চলর্ি 

র্ান 

চলর্ি 

র্ারনে 

র্নরে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

র্বর্সরকে ককৌশলগি উরেশ্যসমূহ 

[৪] প্রার্িিার্নক 

সক্ষ্র্িা বৃর্দ্ধ 

৯ [৪.১]  

বাংলারদশ ক্ষুদ্র 

ও কুটিে র্শল্প 

কেরিারেশন 

আইন, ২০১৯ 

অনুরর্াদন 

[৪.১.১] প্রস্তুিকৃি 

আইন র্শল্প র্ন্ত্রণালয় 

হরি সংর্িি র্বভাগ/ 

র্ন্ত্রণালরয় কপ্রর্েি 

িার্েখ িার্েখ ০.৫ 

_ 

০১-০৬-

২০২১ 

০৫-০৬-

২০২১ 

১০-০৬-

২০২১ 

১৫-০৬-

২০২১ 

২০-০৬-

২০২১ 

_ _  বাংলারদশ ক্ষুদ্র ও 

কুটিে র্শল্প 

কেরিারেশন 

আইন, ২ ০১৯ 

র্র্ন্ত্রির্েষদ 

র্বভারগে 

অনুরর্াদরনে র্ন্য 

প্ররয়ার্নীয় 

সংযুর্ি প্রস্তুি 

কো হরে এবং িা 

র্র্ন্ত্রির্েষদ 

র্বভারগ উিস্থািন 

কো হরব। 

[৪.২] কদরশ 

কর্ থকিথা/ 

কর্ থচােীরদে 

প্রর্শক্ষ্ণ 

[৪.২.১] কদরশ 

প্রর্শর্ক্ষ্ি র্নবল 

সর্র্ি সংখ্যা ২ _ ২০৭ ২০০ ১৯৫ ১৯০ ১৮৫ ৫৫৭ ৫৫৯ ১১১৬  

[৪.৩] 

িরদান্নর্িে 

র্াধ্যরর্ 

পূেণরর্াগ্য 

শূন্যিরদ 

িরদান্নর্ি 

[৪.৩.১] প্রদত্ত 

িরদান্নর্ি 

গড় হাে ০.৫ 

_ 

১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ০ ১৪.২১ ১৪.২১ িরদান্নর্িরর্াগ্য 

কর্াে শূন্যিদ 

১৯০টি এবং 

উিব্যবস্থািক 

ও সর্র্ান 

িরদ িরদান্নর্ি 

প্রাপ্ত ২৭ র্ন। 
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ককৌশলগি উরেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ককৌশলগি 

উরেশ্যে র্ান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ থক্রর্ 

(Activities) 

কর্ থসম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

গণনা িদ্ধর্ি 

(Calculati

on 

method) 

একক 

(Unit) 

কর্ থসম্পাদন 

সূচরকে র্ান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicator) 

২০১৯-

২০২০ 

অর্ থবছরেে 

অর্থন 

লক্ষ্যর্াত্রা/র্নণ থায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

১র্  

ত্রত্রর্ার্সক 

অর্থন 

(জুলাই- 

কসরেম্বে 

২০২০) 

২য়  

ত্রত্রর্ার্সক 

অর্থন 

(অরটাবে

- 

র্িরসম্বে 

২০২০) 

অর্ থ-বার্ষ থক 

অর্থন 

(জুলাই- 

র্িরসম্বে 

২০২০) 

র্ন্তব্য 

অসার্ােণ অর্ি 

উত্তর্ 

উত্তর্ চলর্ি 

র্ান 

চলর্ি 

র্ারনে 

র্নরে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

র্বর্সরকে ককৌশলগি উরেশ্যসমূহ 

  [৪.৪] র্িটিসহ 

অন্যান্য 

প্রর্শক্ষ্ণ 

প্রর্িিারনে 

উন্নয়ন 

[৪.৪.১]  ১৫ িলা 

র্বর্শি র্িটি ভবরনে 

র্ির্ির্ি প্রণীি 

িার্েখ িার্েখ ০.৫ - 
৩০-০৪-

২০২১ 

১০-০৫-

২০২১ 

১৫-০৫-

২০২১ 

৩০-০৫-

২০২১ 

২০-০৬-

২০২১ 
_ _ 

১৩-০৭-

২০ 

সিসিসি প্রণীত 

ও সিল্প 

মন্ত্রণালয়য় 

প্রপ্ররণ করা 

হয়য়য়ে।  

[৪.৪.২] চট্টগ্রার্, 

োর্শাহী ও খুলনা 

র্বভারগ র্িটি স্থািরনে 

র্ির্ির্ি প্রণীি 

িার্েখ িার্েখ ০.৫ - 
৩০-০৪-

২০২১ 

১৫-০৫-

২০২১ 

৩০-০৫-

২০২১ 

১৫-০৬-

২০২১ 

২০-০৬-

২০২১ 

র্ির্ির্ি 

প্রণয়রনে 

কার্ 

চলর্ান 

র্ির্ির্ি 

প্রণয়রনে 

কার্ 

চলর্ান 

_  

[৪.৫] কদরশে 

নবগঠিি 

র্বভাগসমূরহ 

র্বর্সরকে 

আঞ্চর্লক 

কার্ থালয় স্থািন 

[৪.৫.১] বর্েশাল, 

র্য়র্নর্সংহ, র্সরলে 

ও েংপুরে র্বর্সরকে 

আঞ্চর্লক কার্ থালয় 

স্থািরনে র্ির্ির্ি 

প্রণীি 

 

িার্েখ িার্েখ ০.৫ - 
০১-০৫-

২০২১ 

১৫-০৫-

২০২১ 

৩০-০৫-

২০২১ 

১৫-০৬-

২০২১ 

২০-০৬-

২০২১ 

র্ির্ির্ি 

প্রণয়রনে 

কার্ 

চলর্ান 

র্ির্ির্ি 

প্রণয়রনে 

কার্ 

চলর্ান 

_  

[৪.৬] সকল 

কর্ থকিথাে 

আইএর্ি প্রণয়ন  
 

[৪.৬.১] সকল 

কর্ থকিথাে আইএর্ি 

প্রণয়ন সম্পন্নকেণ 

িার্েখ িার্েখ ৩ - 
০১-০৫-

২০২১ 

১৫-০৫-

২০২১ 

৩০-০৫-

২০২১ 

১৫-০৬-

২০২১ 

২০-০৬-

২০২১ 

_ 

১৫-১০-

২০ 

১৫-১০-

২০ 
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ককৌশলগি উরেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ককৌশলগি 

উরেশ্যে র্ান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ থক্রর্ 

(Activities) 

কর্ থসম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

গণনা িদ্ধর্ি 

(Calculati

on 

method) 

একক 

(Unit) 

কর্ থসম্পাদন 

সূচরকে র্ান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicator) 

২০১৯-

২০২০ 

অর্ থবছরেে 

অর্থন 

লক্ষ্যর্াত্রা/র্নণ থায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

১র্  

ত্রত্রর্ার্সক 

অর্থন 

(জুলাই- 

কসরেম্বে 

২০২০) 

২য়  

ত্রত্রর্ার্সক 

অর্থন 

(অরটাবে

- 

র্িরসম্বে 

২০২০) 

অর্ থ-বার্ষ থক 

অর্থন 

(জুলাই- 

র্িরসম্বে 

২০২০) 

র্ন্তব্য 

অসার্ােণ অর্ি 

উত্তর্ 

উত্তর্ চলর্ি 

র্ান 

চলর্ি 

র্ারনে 

র্নরে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

র্বর্সরকে ককৌশলগি উরেশ্যসমূহ 

  [৪.৭] শূন্য িরদ 

শিভাগ র্নরয়াগ 

প্রদান 

[৪.৭.১] র্নরয়াগ 

প্রদারনে র্ন্য র্বজ্ঞর্প্ত 

র্ার্েকৃি 

 

িার্েখ িার্েখ ০.৫ 

- 

০১-১০-

২০২০ 

১৫-১০-

২০২০ 

৩০-১০-

২০২০ 

১৫-১১-

২০২০ 

৩০-১১-

২০২০ 

_ _  

 

[৪.৭.২] র্নরয়াগ 

প্রদানকৃি 

গড় হাে ০.৫ ৬৬ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৩.১৮ ১.৯৫ ৫.১৩ ১০ % 

সংেক্ষ্ণ বারদ 

সোসর্ে 

র্নরয়াগ কর্াগ্য 

শূন্যিদ ৪২৯ 

টি। সিয়য়াগকৃত 

২২ জি 

 

[৪.৮] ই-

র্র্র্ি’ে 

র্াধ্যরর্ ক্রয় 

কার্ থ সম্পাদন 

[৪.৮.১] ই-র্র্র্ি’ে 

র্াধ্যরর্ সম্পার্দি 

ক্রয় কার্ থ 

সর্র্ি সংখ্যা ০.৫ - ৮০ ৭৭ ৭৫ ৭২ ৭০ ৮ ৬ ১৪  
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ককৌশলগি উরেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ককৌশলগি 

উরেশ্যে র্ান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ থক্রর্ 

(Activities) 

কর্ থসম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

গণনা িদ্ধর্ি 

(Calculati

on 

method) 

একক 

(Unit) 

কর্ থসম্পাদন 

সূচরকে র্ান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicator) 

২০১৯-

২০২০ 

অর্ থবছরেে 

অর্থন 

লক্ষ্যর্াত্রা/র্নণ থায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

১র্  

ত্রত্রর্ার্সক 

অর্থন 

(জুলাই- 

কসরেম্বে 

২০২০) 

২য়  

ত্রত্রর্ার্সক 

অর্থন 

(অরটাবে

- 

র্িরসম্বে 

২০২০) 

অর্ থ-বার্ষ থক 

অর্থন 

(জুলাই- 

র্িরসম্বে 

২০২০) 

র্ন্তব্য 

অসার্ােণ অর্ি 

উত্তর্ 

উত্তর্ চলর্ি 

র্ান 

চলর্ি 

র্ারনে 

র্নরে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

র্বর্সরকে ককৌশলগি উরেশ্যসমূহ 

[৫] আধুর্নক 

প্রযুর্িে সহায়িাে 

র্াধ্যরর্ স্বাস্থযসেি 

ও পুর্ি সমৃদ্ধ 

খাদ্যিণ্য উৎিাদন 

র্নর্িিকেণ 

৯ [৫.১] কৃষক 

ির্ থারয় লবণ 

উৎিাদরন 

প্রযুর্িগি 

সহায়িা 

[৫.১.১] উৎিার্দি 

লবরণে ির্ের্াণ 

সর্র্ি লক্ষ্  

কর্র্িক 

েন 

৪ ১৫.৭০ ১৫.৭৫ ১৫.৫০ ১৪.৫০ ১৩.৫০ ১২.০০ ০ ০.০৬৮

২ 

০.০৬৮২  

[৫.২] কভার্য 

লবরণ 

আরয়ার্িন 

র্র্শ্রণ 

র্নর্িিকেণ 

[৫.২.১] আরয়ার্িন 

র্র্র্শ্রি লবরণে 

ির্ের্াণ 

সর্র্ি লক্ষ্  

কর্র্িক 

েন 

২ ৮.০৬ ৯.০০ ৮.৫০ ৮.০০ ৭.৫০ ৭.০০ ১.৪৬ ১.৭৯ ৩.২৫  

[৫.৩] লবরণ 

আরয়ার্িনযুি 

কেণ সম্পর্কথি 

কার্ থক্রর্ 

িদাের্ককেণ 

[৫.৩.১] ির্েদর্শ থি 

আরয়ার্িনযুি লবণ 

কােখানা/র্র্ল 

সর্র্ি সংখ্যা ০.৫ - ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৩৫ ৫০ ৮৫  

[৫.৪] আধুর্নক 

প্রযুর্িে 

সহায়িাে 

র্াধ্যরর্ র্ধু 

উৎিাদন 

 

[৫.৪.১] উৎিার্দি 

র্ধুে ির্ের্াণ 

সর্র্ি কর্র্িক 

েন 

২.৫ - ১৩০০ ১২৫০ ১২০০ ১১৫০ ১১০০ ০.৮০ ৬৬৪.১২ ৬৬৪.৯২  
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দপ্তে/সংস্থাে আবর্শ্যক ককৌশলগি উরেশ্যসমূহ ২০২০-২১ (র্িরসম্বে ২০২০) 

 

কলার্-১ কলার্-২ কলার্-৩ কলার্-৪ কলার্-৫ কলার্-৬ কলার্-৭ কলার্-৮ কলার্-৯ কলার্-১০ 

ককৌশলগি 

উরেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ককৌশলগি 

উরেরশ্যে 

র্ান 

(Weight of 

Strategic 
Objectives) 

কার্ থক্রর্ 

(Activities) 

কর্ থসম্পাদন সুচক 

(Performance 

Indicator) 

 

একক 

(Unit) 

কর্ থসম্পাদন 

সূচরকে 

র্ান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

লক্ষ্যর্াত্রাে র্ান ২০২০-২১ ১র্  

ত্রত্রর্ার্সক 

অর্থন 

(জুলাই- 

কসরেম্বে 

২০২০) 

২য়  

ত্রত্রর্ার্সক 

অর্থন 

(অরটাবে- 

র্িরসম্বে 

২০২০) 

অর্ থ-

বার্ষ থক 

অর্থন 

(জুলাই- 

র্িরসম্বে 

২০২০) 

র্ন্তব্য 

অসার্ােণ 

(Excellent) 

অর্ি 

উত্তর্ 

(Very 

Good) 

উত্তর্ 

(Good) 

চলর্ি 

র্ান 

(Fair) 

চলর্ি 

র্ারনে  

র্নরে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১] দাপ্তর্েক 

কর্ থকারন্ড 

স্বেিা বৃর্দ্ধ 

ও র্বাবর্দর্হ 

র্নর্িিকেণ 

১০ 

[১.১] বার্ষ থক 

কর্ থসম্পাদন 

চুর্ি (এর্িএ) 

বাস্তবায়ন। 

[১.১.১] এর্িএ’ে 

সকল ত্রত্রর্ার্সক 

প্রর্িরবদন 

ওরয়বসাইরে 

প্রকার্শি 

সংখ্যা ২ ৪ _ _ _ _ ১ ১ ২  

[১.১.২] এর্িএ 

টিরর্ে র্ার্সক 

সভা অনুর্িি 

সংখ্যা ১ ১২ ১১ _ _ _ ৩ ৩ ৬  

[১.২] শুদ্ধাচাে/ 

উত্তর্ চচ থাে 

র্বষরয় 

অংশীর্নরদে 

সরে র্ির্বর্নর্য় 

 

[১.২.১] 

র্ির্বর্নর্য় সভা 

অনুর্িি 

সংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ _ _ ০ ১ ১ 

 

[১.৩] অর্ভরর্াগ 

প্রর্িকাে ব্যবস্থা 

র্বষরয় 

কসবাগ্রহীিা / 

অংশীর্নরদে 

অবর্হিকেণ 

[১.৩.১] 

অবর্হিকেণ সভা 

আরয়ার্র্ি 

সংখ্যা ১ ৪ ৩ ২ _ _ ০ ২ ২  
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কলার্-১ কলার্-২ কলার্-৩ কলার্-৪ কলার্-৫ কলার্-৬ কলার্-৭ কলার্-৮ কলার্-৯ কলার্-১০ 

ককৌশলগি 

উরেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ককৌশলগি 

উরেরশ্যে 

র্ান 

(Weight of 

Strategic 
Objectives) 

কার্ থক্রর্ 

(Activities) 

কর্ থসম্পাদন 

সুচক 

(Performance 

Indicator) 

 

একক 

(Unit) 

কর্ থসম্পাদন 

সূচরকে 

র্ান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

লক্ষ্যর্াত্রাে র্ান ২০২০-২১ ১র্  

ত্রত্রর্ার্সক 

অর্থন 

(জুলাই- 

কসরেম্বে 

২০২০) 

২য়  

ত্রত্রর্ার্সক 

অর্থন 

(অরটাবে- 

র্িরসম্বে ২০২০) 

অর্ থ-বার্ষ থক 

অর্থন 

(জুলাই- 

র্িরসম্বে ২০২০) 

র্ন্তব্য 

অসার্ােণ 

(Excellent) 

অর্ি 

উত্তর্ 

(Very 

Good) 

উত্তর্ 

(Good) 

চলর্ি 

র্ান 

(Fair) 

চলর্ি 

র্ারনে  

র্নরে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

  

[১.৪] কসবা প্রদান 

প্রর্িশ্রুর্ি র্বষরয়  

কসবাগ্রহীিারদে 

অবর্হিকেণ  

[১.৪.১] 

অবর্হিকেণ 

সভা আরয়ার্র্ি   

সংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ _ _ ০ ২ ২ 

 

[১.৫] িথ্য বািায়ন 

হালনাগাদ সংক্রান্ত 

ত্রত্রর্ার্সক প্রর্িরবদন 

উর্ধ্থিন কর্তথিরক্ষ্ে 

র্নকে কপ্রেণ 

[১.৫.১]  

ত্রত্রর্ার্সক 

প্রর্িরবদন 

কপ্রর্েি 

সংখ্যা ২ ৪ ৩ _ _ _ ১ ০ ১  
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কলার্-১ কলার্-২ কলার্-৩ কলার্-৪ কলার্-৫ কলার্-৬ কলার্-৭ কলার্-৮ কলার্-৯ কলার্-১০ 

ককৌশলগি 

উরেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ককৌশলগি 

উরেরশ্যে 

র্ান 

(Weight of 

Strategic 
Objectives) 

কার্ থক্রর্ 

(Activities) 

কর্ থসম্পাদন 

সুচক 

(Performance 

Indicator) 

 

একক 

(Unit) 

কর্ থসম্পাদন 

সূচরকে 

র্ান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

লক্ষ্যর্াত্রাে র্ান ২০২০-২১ ১র্  

ত্রত্রর্ার্সক 

অর্থন 

(জুলাই- 

কসরেম্বে 

২০২০) 

২য়  

ত্রত্রর্ার্সক 

অর্থন 

(অরটাবে- 

র্িরসম্বে 

২০২০) 

অর্ থ-বার্ষ থক 

অর্থন 

(জুলাই- 

র্িরসম্বে 

২০২০) 

র্ন্তব্য 

অসার্ােণ 

(Excellent) 

অর্ি 

উত্তর্ 

(Very 

Good) 

উত্তর্ 

(Good) 

চলর্ি 

র্ান 

(Fair) 

চলর্ি 

র্ারনে  

র্নরে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[২] 

কর্ থসম্পাদরন 

গর্িশীলিা 

আনয়ন ও 

কসবাে র্ান 

বৃর্দ্ধ 

৯ 

[২.১] ই-নর্র্ 

বাস্তবায়ন 

[২.১.১] ই-

নর্র্রি কনাে 

র্নষ্পর্ত্তকৃি 

% ২ ৮০ ৭০ ৬০ _ _ ৪০ ৫৪.৪৪ ৪৭.২২ 
গড় র্ভর্ত্তরি র্নণ থয় 

কো হরয়রছ 

[২.২] র্ির্র্োল কসবা  

চালুকেণ 

[২.২.১] একটি 

নতুন র্ির্র্োল 

কসবা চালুকৃি 

সংখ্যা ২ ১৫-২-২১ 
১৫-৩-

২১- 

১৫-৪-

২১ 

১৫-৫-

২১ 
_ _ 

১৮-১১-

২০২০ 

১৮-১১-

২০২০ 

১৮-১১-২০২০ িার্েখ 

কর্রক র্শসরক, ঢাকা , 

র্শসরক, নাোয়ণগি ও 

প্রর্ান কার্ থালরয় 

(সম্প্রসােণ শাখা) ই-

কের্র্রিশরনে 

িাইলেং সম্পন্ন 

হরয়রছ। প্রর্শক্ষ্ণ 

কার্ থক্রর্ দ্রুি শুরু কো 

হরব।  

[২.৩] কসবা 

সহর্র্কেণ 

[২.৩.১] একটি  

সহর্র্কৃি কসবা 

অর্র্রক্ষ্রত্র 

বাস্তবার্য়ি 

সংখ্যা ২ ২৫-২-২১ 
২৫-৩-

২১- 

২৫-৪-

২১ 

২৫-৫-

২১ 
_ 

কার্ থক্রর্ 

চলর্ান  

কার্ থক্রর্ 

চলর্ান 
_ 

‘র্াঝার্ে, ক্ষুদ্র ও কুটিে 

র্শরল্পে অনলাইন 

িাোরবর্ কার্ থক্রর্’  

েংপুে র্বভারগে ৮ 

কর্লায় িাো এর্ন্ট্রে কার্ 

চলরছ। র্সরলে ও 

র্য়র্নর্সংহ র্বভারগে 

কর্লায় কার্ থক্রর্ শীঘ্রই 

শুরু হরব। কর্াে 

১,৬৭,৯৬৪ টি (২৩-১২-

২০২০ িার্েরখ) র্শরল্পে 

িাো এর্ন্ট্র সম্পন্ন হরয়রছ। 

োর্শাহী র্বভারগ 

৬৫,৬৩১ ও েংপুে 

র্বভারগ ১,০২,৩৩৩টি। 
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কলার্-১ কলার্-২ কলার্-৩ কলার্-৪ কলার্-৫ কলার্-৬ 
কলার্-৭ কলার্-

৮ 

কলার্-৯ কলার্-১০ 

ককৌশলগি 

উরেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ককৌশলগি 

উরেরশ্যে 

র্ান 

(Weight of 

Strategic 
Objectives) 

কার্ থক্রর্ 

(Activities) 

কর্ থসম্পাদন 

সুচক 

(Performance 

Indicator) 

 

একক 

(Unit) 

কর্ থসম্পাদন 

সূচরকে 

র্ান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

লক্ষ্যর্াত্রাে র্ান ২০২০-২১ ১র্  

ত্রত্রর্ার্সক 

অর্থন 

(জুলাই- 

কসরেম্বে 

২০২০) 

২য়  

ত্রত্রর্ার্সক 

অর্থন 

(অরটাবে

- 

র্িরসম্বে 

২০২০) 

অর্ থ-বার্ষ থক 

অর্থন 

(জুলাই- 

র্িরসম্বে 

২০২০) 

র্ন্তব্য 

অসার্ােণ 

(Excellent) 

অর্ি 

উত্তর্ 

(Very 

Good) 

উত্তর্ 

(Good) 

চলর্ি 

র্ান 

(Fair) 

চলর্ি 

র্ারনে  

র্নরে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

  

[২.৪] কর্ থচােীরদে 

প্রর্শক্ষ্ণ প্রদান 

[২.৪.১] প্ররিযক  

কর্ থচার্েে র্ন্য 

প্রর্শক্ষ্ণ 

আরয়ার্র্ি 

র্নঘন্টা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ _ ৯.১৩ ২২.১৭ ৩১.৩০ ১২০৯ র্ন কর্ থেি  

[২.৪.২] ১০র্ 

কগ্রি ও িদ্যর্ধ্থ 

প্ররিযক 

কর্ থচােীরক 

এর্িএ র্বষরয়  

প্রদত্ত প্রর্শক্ষ্ণ 

র্নঘন্টা ১ ৫ ৪ _ _ _ ২.৫৯ ১.২৬ ৩.৮৫ 

১০র্ কগ্রি ও ির্র্ধ্থ 

৪৮৯ র্ন কর্ থেি 

(সংরশার্র্ি) 

[২.৫] এর্িএ 

বাস্তবায়রন প্ররণাদনা 

প্রদান 

[২.৫.১] নুযনির্ 

একটি 

আওিার্ীন দপ্তে/ 

একর্ন 

কর্ থচােীরক 

এর্িএ 

বাস্তবায়রনে র্ন্য 

প্ররণাদনা 

প্রদানকৃি 

সংখ্যা ১ ১ _ _ _ _ ০ ০ ০  

 



17 

 

 

 
কলার্-১ কলার্-২ কলার্-৩ কলার্-৪ কলার্-৫ কলার্-৬ কলার্-৭ কলার্-৮ কলার্-৯ কলার্-১০ 

ককৌশলগি 

উরেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ককৌশলগি 

উরেরশ্যে 

র্ান 

(Weight of 

Strategic 
Objectives) 

কার্ থক্রর্ 

(Activities) 

কর্ থসম্পাদন সুচক 

(Performance 

Indicator) 

 

একক 

(Unit) 

কর্ থসম্পাদন 

সূচরকে 

র্ান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

লক্ষ্যর্াত্রাে র্ান ২০২০-২১ ১র্  

ত্রত্রর্ার্সক 

অর্থন 

(জুলাই- 

কসরেম্বে 

২০২০) 

২য়  

ত্রত্রর্ার্সক 

অর্থন 

(অরটাবে- 

র্িরসম্বে 

২০২০) 

অর্ থ-

বার্ষ থক 

অর্থন 

(জুলাই- 

র্িরসম্বে 

২০২০) 

র্ন্তব্য 

অসার্ােণ 

(Excellent) 

অর্ি 

উত্তর্ 

(Very 

Good) 

উত্তর্ 

(Good) 

চলর্ি 

র্ান 

(Fair) 

চলর্ি 

র্ারনে  

র্নরে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[৩] আর্র্ থক 

ও সম্পদ 

ব্যবস্থািনাে 

উন্নয়ন 

৬ 

[৩.১] বার্ষ থক ক্রয় 

ির্েকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

 

[৩.১.১] ক্রয় 

ির্েকল্পনা 

অনুর্ায়ী ক্রয় 

সম্পার্দি 

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ _ _ ০ ৮২ ৮২ 

ক্রয় ির্েকল্পনাে 

র্ন্য বোেকৃি 

োকাে ির্ের্াণ 

২৬৯০০০০ োকা 

ক্রয় সম্পার্দি 

২১৯৭২৮৯ োকা 

 

[৩.২] বার্ষ থক 

উন্নয়ন কর্ থসূর্চ 

(এর্ির্ি)/বারর্ে 

বাস্তবায়ন 

[৩.২.১] বার্ষ থক 

উন্নয়ন কর্ থসূর্চ 

(এর্ির্ি) /বারর্ে 

বাস্তবার্য়ি 

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ _ _ ৪.৩০ ১৯.৭০ ২৪.০০ 

 

[৩.৩] অর্িে 

আির্ত্ত র্নষ্পর্ত্ত 

কার্ থক্ররর্ে উন্নয়ন 

[৩.৩.১] 

র্ত্রিক্ষ্ীয় সভায় 

উিস্থািরনে র্ন্য 

র্ন্ত্রণালরয় প্রস্তাব 

কপ্রর্েি 

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ _ ০ ১৩ ১৩ র্ত্রিক্ষ্ীয় সভায় 

উিস্থািরনে র্ন্য  

অর্গ্রর্ অর্িে আির্ত্ত 

৫৮৯ টি 

প্রস্তাব কপ্রর্েি ৭৭ টি 

 

[৩.৩.২] অর্িে 

আির্ত্ত 

র্নষ্পর্ত্তকৃি 

% ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ _ ৬১ ০.৩২ ৬১.৩২ 

কর্াে অর্িে 

আির্ত্ত ২০২৭টি 

র্নষ্পর্িকৃি ১২৪৩ 

[৩.৪] 

হালনাগাদকৃি 

স্থাবে ও অস্থাবে 

সম্পর্ত্তে িার্লকা 

র্ন্ত্রণালয়/র্বভারগ 

কপ্রেণ 

[৩.৪.১] 

হালনাগাদকৃি 

স্থাবে ও অস্থাবে 

সম্পর্ত্তে িার্লকা 

র্ন্ত্রণালয়/র্বভারগ 

কপ্রর্েি 

িার্েখ ১ ১৫-১২-২০ ১৫-০১-

২১ 

১৫-২-

২১ 

_ _ _ ১০-১২-

২০ 
১০-১২-

২০ 

র্বর্সরকে সকল 

স্থাবে ও অস্থাবে 

সম্পর্ত্তে িার্লকা 

সংকর্লি করে 

কচয়ােম্যান, র্বর্সক 

র্রহাদরয়ে স্বাক্ষ্রে 

র্শল্প র্ন্ত্রণালরয় 

কপ্রেণ কো হরয়রছ।  

  


