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সূচেত্র 

 

 

 

  

ংস্থায কভ মম্পাদননয ার্ফ মক র্িত্র। 

 

 

উক্রভর্নকা 

 

 

সকন-১: ংস্থায রুকল্প (Vision); অর্বরক্ষ্য (Mission), সকৌরগত উনেশ্যমু এফং কাম মাফর ীঃ 

 

 

সকন-২: ংস্থায কামক্রনভয চুড়ান্ত পরাপর প্রবাফ (Outcome / impact); 

 

 

সকন-৩ : সকৌরগত উনেশ্য, অগ্রার্ধকার, কাম মক্রভ, কভ মম্পাদন সুিক এফং রক্ষ্যভাত্রামু; 

 

 

ংনমাজন -১: ব্দংনক্ষ্ (Acronyms) 

 

 

ংনমাজন -২: কভ মম্পাদন সুিকমু, ফাস্তফায়নকায  র্ফবাগ / াখা এফং র্যভান দ্ধর্ত; 

 

 

ংনমাজন -৩: কভ মম্পাদন রক্ষ্যভাত্রা অজমননয সক্ষ্নত্র অন্য ভন্ত্রণারয় / র্ফবানগয উয র্নব ময রতা  
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াংস্থায  কভ িম্পাদদনয াচফ িক চেত্র 

(Overview of the Performance of the organization) 
 

াম্প্রচতক অজিন, েযাদরঞ্জ এফাং বচফষ্যত চযকল্পনা 

 

 

 ফাাংরাদদ াটকর কযদাদযদনয াম্প্রচতক ফছযমূদয (৩ ফছয) প্রধান অজিনমূ:   

 

 াংস্থায আওতধীন ৩ (চতন) টি ফন্ধ াটকর োলু কযা দয়দছ।  চফগত ৩ (চতন) ফছদয ৪.৩৩ রক্ষ চভ.টন কাঁোাট যাচয কৃলদকয 

চনকট চথদক ক্রয় কযা দয়দছ। ক্রয়কৃত কাঁোাট চথদক ৩ (চতন) ফছদয (১.৯১+১.৬৭+০.৯৬) =৪.৫৪ রক্ষ চভ.টন াটজাত ণ্য উৎাদন কদয 

চভরগুদরাদক ের যাখা দয়দছ। উৎাচদত াটজাত দণ্যয ভদে স্থানীয় ফাজাদয ০.৯০ রক্ষ চভ.টন এফাং বফদদচক ফাজাদয ৩.৮৪ রক্ষ চভ.টন 

চফচক্র কযা দয়দছ। কভ িকতিা, কভ িোযী ও শ্রচভকদদয দক্ষতা বৃচি ও ভাদনান্নয়দনয জন্য মদায জুটি ইন্ডাচিজ ও গুরআভদ জুট চভর, েট্টগ্রাদভ 

প্রচক্ষণ চকন্দ্র ও প্রধান কাম িারদয় কচম্পউটায প্রচক্ষণ কাম িক্রভ োলু কযা দয়দছ। এছাড়া চক্রদন্ট জুট চভদর েতুথ ি চশ্রণীয কভ িোযী (চনযাত্তা 

প্রযী)-চদয প্রচক্ষদণয জন্য অস্থায়ী প্রচক্ষণ চকন্দ্র আদছ। চফদজএভচ ও এয চভর মুদ ২০১২-১৩ দত ২০১৪-১৫ ম িন্ত চভাট ৭০২ জন 

কভ িকতিা কভ িোযী চফচবন্ন দদ চনদয়াগ চদয়া দয়দছ এফাং ৪৫৯ জন কভ িকতিা কভ িোযীদদযদক চফচবন্ন দদ দদান্নচত চদয়া দয়দছ। চফদজএভচ’য 

ভাদকিটিাং টিদভয ভােদভ চফদেয চফচবন্ন চদদ ম্পকি উন্নয়ন এফাং চমাগাদমাদগয চবচত্তদত নতুন ফাজায সৃচিয প্রদেিা অব্যাত আদছ। চফদজএভচ 

ও চনয়ন্ত্রণধীন প্রচতটি চভদর কাদজয গচতীরতা বৃচিয রদক্ষয চডটাদফ পটওয়যাদযয ভােদভ কাম িক্রভ শুরু দয়দছ।  

 

 ভস্যা ও েযাদরঞ্জমূ: 

 

 

াট চদল্পয আধুচনকায়ন (চফএভআযই) এফাং চফদজএভচদক চনদজয াদয় দাঁড়াদনায জদন্য বযা চভৌসুদভ াট ক্রদয়য অথ ি াংগ্র এফাং 

াদটয চদনা চযদাধ;ভজুযী কচভন ফাস্তফায়ন, গ্রযাচুইটি ও চএপ এয ফদকয়া চযদাধ; াটজাত দণ্যয উৎাদন খযে কভাদনা; াট চদল্পয 

ম্ভাফনাভয় ফাজায ধদয যাখা ও নতুন ফাজায উদ্ভাফন  এফাং  চফদজএভচ’য চনজস্ব বফন চনভ িান ও অব্যফ üত জচভদত আয়ফধ িক কাদজ ব্যফায 

ইতযাচদ । 
 

 বচফষ্যৎ চযকল্পনা:  

 

আগাভী াঁে ফছদযয ভদে চফদজএভচ চনয়চন্ত্রত কর চভরদক চফএভআযইকযণ ; াটদণ্যয ফহুমুখীকযদণয জন্য চফদলাচয়ত জুট 

চভর স্থান কযা; কচযভ ও চদৌরতপুয জুট চভদর চপল্ট পযাক্টযী স্থান প্রকল্প ফাস্তফায়ন; মন্ত্রাাং প্রস্তুতকাযী গারফ্রা াচফফ চরিঃদক আধুচনকায়ন 

 নতুন প্রমৄচি মৃিকযণ কভ িসূেী গ্রন কযা; াটক্রয় কাম িক্রভ  যীক্ষামুরকবাদফ অদটাদভদনয আওতায় োলু আদছ তা কর ক্রয়দকদন্দ্র 

অদটাদভন ব্যফস্থা োলু কযা; েট্টগ্রাদভ চনা চবউ, াত্তায চেম্বাদয এফাং ঢাকায় কচযভ চেম্বাদয ৪৯ তরা চফচি ফহুতর ফাচণচজযক বফণ চনভ িান 

প্রকল্প ফাস্তফায়ন; 

 

 ২০১৫-১৬ অথ িফছদযয ম্ভাব্য প্রধান অজিনমূ: 

 

 প্রায় ১.৬০ রক্ষ চভ.টন কাঁোাট কৃলদকয কাছ চথদক ক্রয় কযা;  

 প্রায় ১.৫১ রক্ষ চভ.টন াটজাত ণ্য উৎাদন কযা ;  

 াটজাত দণ্যয নতুন ফাজায ম্প্রাযণ ও ফাজাযজাত কযদণয রদক্ষয ৯টি চদদ চফদজএভচ’য টিভ চপ্রযণ;  

 উি অথ ি ফছদয স্থানীয় ফাজাদয ২৬,০০০ চভ.টন ও বফদদচক ফাজাদয ১.২৫ রক্ষ চভ.টন চভাট ১.৫১ রক্ষ চভ.টন াটজাত ণ্য চফচক্র 

কযা ; 

 চনয়ন্ত্রণধীন চভর মুদ ১৫,৩২০ টি চভচন কাম িক্ষভ যাখায জন্য চপ্রদবচন্টব াংযক্ষণ কাম িক্রভ ম্পাদন কযা ও 

  ভানফম্পদ উন্নয়দনয রদক্ষয ম োট ১২১৪ জন ক মকর্মো, ক মচোরী ও শ্রম মকর দক্ষর্ো অজমননর মনম ত্ত প্রমিক্ষণ প্রদোন করো । 
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উক্রভর্ণকা (Preamble) 

 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারদয়য অধ ন ফাংরানদ াটকর কযনানযন এয সিয়াযম্যান 

 

এফং 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারদয়য চেফ এয ভদে ২০১৫ াদরয অনটাফয ভাদয ১৩ তাচযদখ এই 

ফাচল িক কভ িম্পাদন চুচি স্বাক্ষচযত র। 
  

 

  এই  চুচিদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ চনম্নচরচখত চফলয়মূদ ম্মত নরনীঃ  
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চকন-১: 

 

াংস্থায রূকল্প (Vision), অচবরক্ষয (Mission), চকৌরগত উদেশ্যমূ এফাং কাম িাফচরিঃ- 

 

১.১ রূকল্প (Vision): 

 

আত্ম চনবিযীর ও রাবজনক চফদজএভচ। 
 

১.২ অচবরক্ষয (Mission): 

 

  াটকর মুদয আধুচনকায়ন, াটদণ্যয ফহুমুখীকযণ, াটদণ্যয স্থানীয় ও আন্তজিাচতক ফাজায ম্প্রাযণ এফাং  

  কভ িদক্ষতা উন্নয়দনয ভােদভ চফদজএভচদক রাবজনক প্রচতষ্ঠাদন রুান্তয।  

 

 

১.৩ চকৌরগত উদেশ্যমূ (Strategic Objectives): 

 

১.  ন্যায্য মূল্য প্রদাদনয রদক্ষয কৃলদকয কাছ চথদক যাচয কাঁোাট ক্রয়; 

২.  স্থানীয় ও বফদদচক ফাজাদযয োচদা অনুাদয াটজাত ণ্য উৎাদন; 

৩.  াটজাত দণ্যয ফাজায ম্প্রাযণ ও ফাজাযজাতকযণ; 

৪.  ভানফম্পদ উন্নয়ন; 

৫.   প্লান্ট ও সভর্নায য কাম মক্ষ্ভ যাখা; 

৬. াট খানত র্ফর্ননয়াগ আকল মণ; 

 

১.৩.২   আফর্শ্যক সকৌরগত উনেনশ্যমূ 

 ১. দক্ষতায দে ফাচল িক কভ িম্পাদন চুচি ফাস্তফায়ন; 
 ২. দক্ষ্তা ও বনচতকতায উন্নয়ন; 
 ৩. তথ্য অচধকায ও স্বপ্রদণাচদত তথ্য প্রকা ফাস্তফায়ন; 
 ৪. উদ্ভাফন ও অচবদমাগ প্রচতকাদযয ভােদভ চফায ভাদনান্নয়ন; 
 ৫. আচথ িক ব্যফস্থানায উন্নয়ন। 

 

 

১.৪ কাম িাফচর (Functions): 

 

১.   াট খাত াংক্রান্ত যকাযী নীচত ও চযকল্পনা ফাস্তফায়ন; 

২.   াট চল্প ব্যফস্থানা; 

৩.   াট দণ্যয স্থানীয় ও বফদদচক ফাজাযজাতকযণ াংচিি াভচগ্রক ভন্বয়; 

৪.   াট চল্প উন্নয়ন ও ম্প্রাযদণ ায়তা প্রদান;  

৫.   উন্নত ও ভানম্পন্ন াট দণ্যয উৎাদন চনচিত কযায চনচভত্ত দক্ষ জনফর সৃচি; 

৬.  চদদয ও আন্তজিাচতক ফাজাদযয োচদা ভাচপক ফহুমুখী াট ণ্য উৎাদন; 

৭.   াট চদল্প চফদদী চফচনদয়াগ আকল িণ ; 

৮.   াটজাত দণ্যয ভান চনয়ন্ত্রদণ মথামথ দদক্ষ গ্রণ; 

৯. চভরমুদয চফএভআযই কযণ এবং 

১০. ই আর পি সফ্টওয়ার স্থািন।  
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চকন ২ 

 

াংস্থায আউটকাভ (Outcome/ Impact) 
 

চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ 

(Outcome/Impact) 

কভ িম্পাদন  

সূেকমু 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 
চবচত্তফছয 

২০১৩-১৪       

 

প্রকৃত 

২০১৪-১৫ 
রক্ষযভাত্রা 

২০১৫-১৬ 

প্রদক্ষণ 

(Projections)   

ভন্ত্রণারয়/চফবাদগয চনধ িাচযত 

চূড়ান্ত পরাপর (Outcome) 

অজিদনয চক্ষদত্র চমৌথবাদফ 

দাচয়ত্বপ্রাপ্ত ভন্ত্রণারয়/চফবাগ/ 

াংস্ামূদয নাভ 

উাত্তসূত্র 

(Source(s) of 

Data) 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

 জাতীয় যপ্তাচনদত অফদান  চভাট াটজাত ণ্য যপ্তাচনদত 

াংস্থায অাং 

(চফদজএভচ,চফদজএভএ ও 

চফদজএএ) 

% ১৮.৩৯ ১৩.৬৬ ১৬.০০ ১৬.০০ ১৬.৫০ ফাচণজয ভন্ত্রণারয়, যপ্তাচন উন্নয়ন 

ব্যযদযা, ফাাংরাদদ ব্যাাংক। 

চফদজএভএ-য ফাচল িক 

প্রচতদফদন। 

আবযন্তয ণ ফাজানয াটনেয 

ব্যফায বৃর্দ্ধনত অফদান 

সভাট াটজাতনেয 

ব্যফানয ংস্থায অং  

সভ.টন - ২৩,০০০ ২৬,০০০ ২৬,০০০ ২৭,০০০ ফাচণজয ভন্ত্রণারয়, াট অচধদপ্তয, 

ফাাংরাদদ ব্যাাংক 

ফাচল িক প্রচতদফদন। 
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চকন ৩ 

চকৌরগত উদেশ্য  ,অগ্রাচধকায ,কাম িক্রভ ,কভ িম্পাদন সূেক  এফাং রক্ষযভাত্রামূ 

 
চকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strat

egic 

Object

ives) 

চকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weig

ht of 

Strat

egic 

Objec

tives) 

কাম িক্রভ 

(Activiti

es) 

কভ িম্পাদন  

সূেক 

(Perfor

mance 

Indicato

rs) 

 

একক 

(Unit) 

 

কভ িম্পাদন  

সূেদকয ভান 

 

(Weight 

of 

Perform

ance 

Indicato

rs) 

চবচত্ত ফছয 

(Base 

Year) 

২০১৩-১৪ 

 

 প্রকৃত 

অজিন 

২০১৪-

১৫ 

রক্ষযভাত্রা/ চনণ িায়ক ২০১৫-১৬ 

(Target /Criteria Value for FY 2015-

16) 

প্রদক্ষন 

(Project

ion) 

২০১৬-১৭ 

প্রদক্ষন 

(Project

ion) 

২০১৭-১৮ 

অাধাযণ অচত 

উত্তভ 

উত্তভ েরচত 

ভান 

েরচত 

ভাদনয 

চনদম্ন   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

ভন্ত্রণারয়/ চফবাদগয চকৌরগত উদেশ্যমূ 
১. ন্যায্য 

মূল্য প্রদাদনয 

রদক্ষয 

কৃলদকয কাছ 

চথদক 

যাচয 

কাঁোাট 

ক্রয়; 

৫.00 ১.১ কাঁো াট 

ক্রয় 

১.১.১  ক্রয় 

চকন্দ্র ও 

চভরঘাট চথদক 

ক্রয়কৃত 

কাঁোাট 

রক্ষ 

কুইন্টার 

৫.০০ ১৬.০৬ ৮.৮০ ১৬.৮৮ ৯.১০ ৯.০০ ৮.৯০ ৮.৮০ ১৬.২০ ১৬.৩০ 

২. স্থানীয় ও 

বফদদচক 

ফাজাদযয 

োচদা 

অনুাদয 

াটজাত 

ণ্য  

উৎাদন; 

১০.০০ ২.১  াটজাত ণ্য 

উৎাদন 

২.১.১ উৎাচদত 

াটজাত ণ্য 

রক্ষ চভ.টন ১০.০০ ১.৬৭ ০.৯৬ ১.৫৯ ১.১৫ ১.১০ ১.০০ ০.৯৬ ১.২০ ১.৩০ 

৩. াটজাত 

দণ্যয 

ফাজায  

ম্প্রাযণ ও  

ফাজাযজাত 

কযণ; 

৩০.০০ ৩.১ ফাজায 

ম্প্রাযনণয 

রনক্ষ্য র্ফনদস টিভ 

সপ্রযণ ও সভরায় 

অংগ্রন 

 

 

৩.১.১ পযকৃত 

সদনয ংখ্যা 

াংখ্যা ৫.০০ - ৫ ৬ ৬ ৬ ৬ ৫ ৫ ৬ 

৩.২ পযকৃত সদ 

সথনক  

র্ফক্রয় আনদ 

প্রার্ি। 

৩.২.১ াটজাত 

নেয র্ফক্রয় 

আনদনয 

র্যভাণ 

সভ.টন ৫.০০ - ১৬২৯ ১৬৭০ ১৬৬০ ১৬৫০ ১৬৪০ ১৬৩০ ২৬৫০ ২৬৭৫ 
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চকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strat

egic 

Object

ives) 

চকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weig

ht of 

Strat

egic 

Objec

tives) 

কাম িক্রভ 

(Activiti

es) 

কভ িম্পাদন  

সূেক 

(Perfor

mance 

Indicato

rs) 

 

একক 

(Unit) 

 

কভ িম্পাদন  

সূেদকয ভান 

 

(Weight 

of 

Perform

ance 

Indicato

rs) 

চবচত্ত ফছয 

(Base 

Year) 

২০১৩-১৪ 

 

 প্রকৃত 

অজিন 

২০১৪-

১৫ 

রক্ষযভাত্রা/ চনণ িায়ক ২০১৫-১৬ 

(Target /Criteria Value for FY 2015-

16) 

প্রদক্ষন 

(Project

ion) 

২০১৬-১৭ 

প্রদক্ষন 

(Project

ion) 

২০১৭-১৮ 

অাধাযণ অচত 

উত্তভ 

উত্তভ েরচত 

ভান 

েরচত 

ভাদনয 

চনদম্ন   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

৩.৩ াট জাত 

ে র্ফক্রয় 

৩.৩.১ স্থান য় 

ফাজানয র্ফর্ক্রত 

ে 

সভ.টন ১০ ৩৬০০০ ২৩০০০ ২৬০০০ ২৫০০০ ২৪০০০ ২৩৫০০ ২৩০০০ ২৪০০০ ২৫০০০ 

৩.৩.২বফনদর্ক 

ফাজানয র্ফর্ক্রত 

ে 

রক্ষ্ সভ.টন ১০ ০.৮৫ ১.১৩ ১.২৫ ১.২০ ১.১৮ ১.১৫ ১.১৩ ১.২৬ ১.৩০ 

৪. ভানফ 

ম্পদ 

উন্নয়ন 

২০ ৪.১ াটকর 

মুদয কভ িকতিা,  

কভ িোযী/ 

শ্রচভকচদয দক্ষতা 

বৃচিয জন্য 

প্রচক্ষণ 

৪.১.১  প্রচক্ষণ 

প্রাপ্ত কভ িকতিা 

ংখ্যা ১০ ৬৪১ ১৩৯ ৩৮০ ৩৫০ ৩০০ ২০০ ১৩৯ ৪২৫ ৪৫০ 

৪.১.২ প্রচক্ষণ 

প্রাপ্ত কভ িোযী/ 

শ্রচভক 

ংখ্যা ১০ ৮২৮ ৮৩০ ৮৩৪ ৮৩৩ ৮৩২ ৮৩১ ৮৩০ ৫৮০ ৫৯০ 

৫. প্লান্ট ও 

সভর্নায  

কাম মক্ষ্ভ 

যাখা 

১০ ৫.১ র্ভর মুনয 

প্লান্ট ও 

সভর্নায য 

ংযক্ষ্ণ 

কাম মক্রভ 

৫.১.১ ংযর্ক্ষ্ত 

সভর্নায য 

ংখ্যা 

ংখ্যা ১০.০০ ১৩২০৬ ১৫২৯৮ ১৫৪০০ ১৫৩৫০ ১৫৩২০ ১৫৩১০ ১৫৩০০ ১৫৩৫০ ১৫৩৮০ 

৬. াট খানত 

র্ফর্ননয়াগ 

আকল মণ 

১০ ৬.১ াট চদল্প 

চফচনদয়াগ 

আকল িদণয জন্য 

চচভনায/ 

ওয়াকি  

আদয়াজন  

৬.১.১ 

আদয়াচজত 

চচভনায/ 

ওয়াকি 

াংখ্যা ১০.০০ - ৩ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ৭ ৮ 



Page 9 of 13 

 

আফচশ্যক চকৌরগত উদেশ্যমূ 

করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

চকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

চকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সুেক 

(Performance Indicator) 
 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূেদকয ভান 

(Weight 

of 

PI) 

রক্ষযভাত্রায ভান -২০১৫-১৬ 

(Target Value -2015-16) 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অচত উত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

েরচত ভান 

(Fair) 

েরচতভাদনয 

চনদম্ন 

(Poor) 
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১] দক্ষতায দে 

ফাচল িক কভ িম্পাদন 

চুচি ফাস্তফায়ন 

৩ 

[১.১] ফাচল িক কভ িম্পাদন চুচি স্বাক্ষ্য চনধ িাচযত ভয়ীভায ভদে চুচি স্বাক্ষ্র্যত তার্যখ ১ ১৫ অদক্টাফয ১৯ অদক্টাফয ২২ অদক্টাফয ২৬ অদক্টাফয ২৯ অদক্টাফয 

[১.২ ]ফাচল িক কভ িম্পাদন চুচি ফাস্তফায়ন 

চযফীক্ষণ 
দাচখরকৃত অধ িফাচল িক ও বত্রভাচক প্রচতদফদন াংখ্যা ১ ৫ ৪ ৩ - - 

[১.৩] ভাঠম মানয়য কাম মারয়মূনয নে ফাচল িক 

কভ িম্পাদন াংক্রান্ত ভদঝাতা স্মাযক স্বাক্ষয 

ভদঝাতা স্মাযক স্বাক্ষয াংক্রান্ত চযত্র 

জাচযকৃত 
তাচযখ ১ ২৮ এচপ্রর ২০১৬ ৫ চভ ২০১৬ ১২ চভ ২০১৬  ১৯ চভ ২০১৬ ২৬ চভ ২০১৬ 

[২] দক্ষ্তা ও 

বনচতকতায উন্নয়ন 
৩ 

[২.১] কভ মকতমা/কভ মিায নদয প্রচক্ষণ আদয়াজন প্রচক্ষদণয ভয়
1
 জনঘণ্টা ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

[২.২] জাতীয় শুিাোয চকৌর ফাস্তফায়ন 

দিয/ংস্থায় বনর্তকতা কর্ভটি গঠিত 

 
তাচযখ 

১ 

 
২৯ অদক্টাফয ০৮ নদবম্বয ১৫ নদবম্বয ২২ নদবম্বয ২৯ নদবম্বয 

দিয/ংস্থায় শুিাোয কভ িচযকল্পনা প্রণীত তাচযখ ১ ১ চডদম্বয ০৭ চডদম্বয ১৪ চডদম্বয ২১ চডদম্বয ২৮ চডদম্বয 

[৩] তথ্য অচধকায ও 

স্বপ্রদণাচদত তথ্য প্রকা 

ফাস্তফায়ন 

২ 

[৩.১] তথ্য প্রকা র্ননদ মর্কা ফাস্তফায়ন 
ভন্ত্রণারনয়য তথ্য প্রকা র্ননদ মর্কা অনুানয তথ্য 

প্রকার্ত 
% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

[৩.২] আওতাধীন দপ্তয/াংস্থায় দাচয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ িকতিা চনদয়াগ 

দপ্তয/াংস্থায দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিায নাভ ও 

চমাগাদমাদগয ঠিকানায ঙ্করন ওদয়ফাইদট 

প্রকাচত 

তাচযখ ০.৫ ১৫ অদক্টাফয ২৯ অদক্টাফয ১৫ নদবম্বয ৩০ নদবম্বয ১৫ চডদম্বয 

[৩.৩] দিয/ংস্থায ফাচল িক প্রচতদফদন প্রণয়ন 
দপ্তয/াংস্থায় ফাচল িক প্রচতদফদন ওদয়ফাইদট 

প্রকাচত 
তাচযখ ০.৫ ০১ নদবম্বয ০৮নদবম্বয ১৫ নদবম্বয ২২ নদবম্বয ২৯ নদবম্বয 

[৪] উদ্ভাফন ও 

অচবদমাগ প্রচতকাদযয 

ভােদভ চফায 

ভাদনান্নয়ন 

৫ 

[৪.১] চযফচতিত পযম্যাদট ভন্ত্রণারয়/চফবাগ এফাং 

ভাঠম িাদয়য দপ্তযমূদ চটিদজন  োট িায প্রণয়ন 

চযফচতিত পযম্যাদট দিয/ংস্থায চটিদজন  

োট িায ওদয়ফাইদট প্রকাচত 
তাচযখ ১ ০১ নদবম্বয ০৮নদবম্বয ১৫ নদবম্বয ২২ নদবম্বয ২৯ নদবম্বয 

[৪.২] অচবদমাগ প্রচতকায ব্যফস্থা ফাস্তফায়ন 

দিয/ংস্থায অচবদমাগ প্রচতকায চপাকার দয়ন্ট 

চনদয়াগকৃত 
তাচযখ ১ ০১ নদবম্বয ০৮নদবম্বয ১৫ নদবম্বয ২২ নদবম্বয ২৯ নদবম্বয 

নাগর্যনকয র্নকট নত প্রাি অচবদমাগ চনষ্পচত্তকৃত % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ 

[৪.৩] চফা প্রচক্রয়ায় উদ্ভাফন কাম িক্রভ ফাস্তফায়ন 

দিয/ংস্থায কভদক্ষ একটি কদয অনরাইন 

চফা োলুকৃত 
তাচযখ ১ ১ জুন ২০১৬ 

৮ জুন 

২০১৬ 
১৫ জুন ২০১৬ ২২ জুন ২০১৬ ২৯ জুন ২০১৬ 

দিয/ংস্থায কভদক্ষ একটি কদয চফাপ্রচক্রয়া 

জীকৃত 
তাচযখ ১ ১ জুন ২০১৬ 

৮ জুন 

২০১৬ 
১৫ জুন ২০১৬ ২২ জুন ২০১৬ ২৯ জুন ২০১৬ 

[৫] আচথ িক 

ব্যফস্থানায উন্নয়ন 
২ 

[৫.১] ফাদজট ফাস্তফায়ন কচভটিয কভ িচযচধ 

মথামথবাদফ অনুযণ 

ফাদজট ফাস্তফায়ন চযকল্পনা (Budget 

Implementation Plan) প্রণীত ও দাচখরকৃত 

বত্রভাচক ফাদজট ফাস্তফায়ন প্রচতদফদন 

াংখ্যা ১ ৫ ৪ ৩ ২ ১ 

[৫.২] অচডট আচত্ত চনষ্পচত্ত কাম িক্রদভয উন্নয়ন ফছদয অচডট আচত্ত চনষ্পচত্তকৃত % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

 

                                                   
1

 ৬০ ঘণ্টা প্রর্ক্ষ্নণয ভনে অন্যযন ২০ঘন্টা যকার্য কভ মম্পাদন ব্যফস্থানা ংক্রান্ত প্রর্ক্ষ্ণ অন্তর্ভ মক্ত থাকনফ ।  
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াংদমাজনী ১: ব্দাংদক্ষ (Acronyms) 

 

 

চফদজএভচ ফাাংরাদদ জুট চভরস্ কদ িাদযন 

চফএভআযই ব্যাদরচসাং, ভড িানাইদজন, চযদনাদবন এন্ড এক্সানন 

র্ফনজএভএ ফাংরানদ জুট র্ভর এনার্নয়ন 

র্ফনজএএ ফাংরানদ জুট র্িনা ম এনার্নয়ন 
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াংদমাজনী- ২: কভ িম্পাদন সূেকমূ, ফাস্তফায়নকাযী চফবাগ/াংস্থা এফাং চযভা িচতয চফফযণ 

 

ক্রচভক 

নম্বয 

কভ িম্পাদন সূেকমূ চফফযণ ফাস্তফায়নকাযী দপ্তয/াংস্থা চযভা িচত এফাং 

উাত্তসূত্র 

াধাযণ 

ভন্তব্য 

 ১.১.১ ক্রয় সকন্দ্র ও 

র্ভরঘাট সথনক ক্রয়কৃত 

কাঁিাাট 

সদনয াট উৎন্নকায  এরাকায স্থান য় ফাজানয প্রনতযক র্ভনরয 

র্নয়ন্ত্রনণ ক্রয় সকন্দ্র স্থান কনয যার্য কৃলনকয র্নকট সথনক াট ক্রয় 

ও র্ভনরয অবযন্তনয র্নর্ভ মত ঘাট সথনক াট ক্রয় কাম মক্রভ র্যিারনা 

কযা। 

প্রর্তটি র্ভনরয াটক্রয় র্ফবাগ, াটক্রয় প্রর্তনফদন, াট 

র্ফবাগ, র্ফনজএভর্। 

 

 ২.১.১ উৎার্দত াটজাত 

ে 

ক্রয়কৃত কাঁিাাট সথনক িার্দা ও গুনাগুন অনুানয ংস্থায র্নয়ন্ত্রণাধ ন 

কর র্ভনর প্রর্ক্রয়াকযনণয ভােনভ াটজাত ে উৎাদন কযা। 

প্রর্তটি র্ভনরয উৎাদন 

র্ফবাগ, 

উৎাদন প্রর্তনফদন, উৎাদন 

র্ফবাগ, র্ফনজএভর্।  

 

 ৩.১.১ পযকৃত সদনয 

ংখ্যা 

র্ফনদন ফাজায অনুন্ধান ও ম্প্রাযনণয রনক্ষ্য র্ফনদ টিভ সপ্রযণ ও 

র্ফর্বন্ন সদ কর্তমক আনয়র্জত আন্তজমার্তক ফার্ণজয সভরায় ংস্থায 

অংগ্রণ মানত াটজাত নেয যিান  বৃর্দ্ধ ায়। 

র্ফণন র্ফবাগ, র্ফনজএভর্ র্ফণন র্ফবানগয প্রর্তনফদন।  

 ৩.২.১ াটজাত নেয 

র্ফক্রয় আনদনয র্যভাণ 

পযকৃত সদ সথনক াটজাত নেয তাৎক্ষ্র্ণক র্ফক্রয় আনদ প্রার্ি ও 

ভস্ত প্রর্ক্রয়া ম্পাদন কনয ে জাাজ কযণ। 

র্ফণন র্ফবাগ, র্ফনজএভর্ র্ফণন র্ফবানগয প্রর্তনফদন।  

 ৩.৩.১  স্থানীয় ফাজাদয 

চফচক্রত ণ্য 

াংস্থায় তাচরকাভুি স্থানীয় াটজাত ণ্য চক্রতায চনকট চফদজএভচ’য 

াদথ চুচিফি ওয়ায ভােদভ চদদয ফাজাদয াটজাত ণ্য চফক্রয়। 

চফণন চফবাগ, চফদজএভচ  ফাচল িক প্রচতদফদন,  চফদজএভচ  

 ৩.৩.২  বফদদচক ফাজাদয 

চফচক্রত ণ্য 

 

াংস্থায় তাচরকাভুি যপ্তানীকাযক ও যাচয চফদদী চক্রতায াদথ 

চুচিফি ওয়ায ভােদভ াটজাত ণ্য যপ্তানী কযা। 

চফণন চফবাগ, চফদজএভচ  ফাচল িক প্রচতদফদন , চফদজএভচ  

 ৪.১.১ প্রচক্ষণ প্রাপ্ত 

কভ িকতিা 

কভ িকতিাচদয প্রদয়াজনীয় চাগত জ্ঞান চভরমূ চযোরনায জন্য 

আফশ্যক। কভ িকতিাচদয চাগত প্রদয়াজন চবচত্তক প্রচক্ষদণয ভােদভ 

তাদদয দক্ষতা বৃচিয উদযাগ গ্রণ কযা দফ।  

প্রচক্ষণ চফবাগ, চফদজএভচ। ফাচল িক প্রচতদফদন, 

 ফাাংরাদদ জুট চভরস্  

কদ িাদযন 

 

 ৪.১.২ প্রচক্ষণ প্রাপ্ত 

কভ িোযী /শ্রচভক  

কভ িোযী /শ্রচভক চদয প্রদয়াজনীয় চাগত জ্ঞান চভরমূ চযোরনায 

জন্য আফশ্যক। শ্রচভকচদয চাগত প্রদয়াজন চবচত্তক প্রচক্ষদণয ভােদভ 

তাদদয দক্ষতা বৃচিয উদযাগ গ্রণ কযা দফ।  

প্রচক্ষণ চফবাগ, চফদজএভচ। ফাচল িক প্রচতদফদন,  

ফাাংরাদদ জুট চভরস্ 

কদ িাদযন 

 

 ৫.১.১ ংযর্ক্ষ্ত সভর্নায য 

ংখ্যা 

র্ভর মুনয প্লান্ট ও সভর্নায  ির এফং কাম মক্ষ্ভ যাখায স্বানথ ম 

ংযক্ষ্ণ কাম মক্রভ র্যিারনা কযা। 

ংযক্ষ্ণ র্ফবাগ, র্ফনজএভর্। সভইননটননন্স র্ফবানগয 

প্রর্তনফদন, র্ফনজএভর্। 

 

 ৬.১.১ আদয়াচজত চচভনায/ 

ওয়াকি (চফদজএভচ) 

াট চদল্প চফচনদয়াদগ আগ্রী ও ক্ষভ উদযািাদদযদক চনদয় 

চচভনায/ওয়াকি কদয তাদদযদক এ চদল্প চফচনদয়াদগ উৎাচত কদয 

চতারা।  

ভান চনয়ন্ত্রণ চফবাগ, 

চফদজএভচ। 

বায কাম িচফফযণী 

 চফদজএভচ 
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াংদমাজনী ৩ : কভ িম্পাদদনয রদক্ষয অন্য ভন্ত্রণারয় /চফবাদগয চনকট সুচনচদ িি কভ িম্পাদন োচদামূ 

 

াংস্থায ধযণ াংস্থায নাভ াংচিি কভ িম্পাদন 

সূেক 

উি াংস্থায চনকট 

াংচিি 

ভন্ত্রণারয় /চফবাদগয 

োচদা 

োচদা /প্রতযাায চমৌচিকতা  উি াংস্থায 

চনকট োচদায 

ভাত্রা উদেখ করুন 

প্রতযাা পূযণ না 

দর ম্ভাব্য 

প্রবাফ 

ভন্ত্রণারয়/চফবাগ ফাচণজয ভন্ত্রণারয়/যপ্তানী 

উন্নয়ন ব্যযদযা 

৩.৩.২ বফদদচক 

ফাজাদয চফক্রয় 

যপ্তাচন প্রচক্রয়ায় 

ায়তা 

চফদদদ অফচস্থত ফাাংরাদদ 

চভনমুদ কভ িযত কভাচ িয়ার 

কাউচসরযগদণয ভােদভ চফদদী 

ফাজায অনুন্ধান এফাং চক্রতায 

াদথ চমাগাদমাদগ ায়তা। 

৪০% যপ্তাচনয 

চযভাণ কদভ 

চমদত াদয। 

ভন্ত্রণারয় / র্ফবাগ অথ ম র্ফবাগ, অথ ম ভন্ত্রণারয় 

ফাংরানদ ব্যাংক 

ফার্ণর্জযক ব্যাংক 

১.১.১ কাঁিাাট ক্রয় িরর্ত মুরধন 

যফযা। 

বযা সভৌসুনভ কৃলনকয কাছ 

সথনক যার্য কাঁিাাট 

ংগ্রনয রনক্ষ্য িরর্ত মুরধননয 

সমাগান । 

৬০% উৎাদন হ্রা 

সনয় র্ফরু 

প্রবাফ ড়নত 

ানয। 

 


