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সূরচত্র 

 

 

 

ফাাংরাদদ রযভ উন্নয়ন রফাদড ডয কভ ডম্পাদদনয ারফ ডক রচত্র 

 

 

প্রস্তাফনা 

 

 

রকন ১: রফএরডরফ’য রূকল্প  (Vision),  অরবরক্ষয  (Mission) , রকৌরগত উদেশ্যমূ এফাং 

কাম ডাফরর 

 

 

রকন ২: রফএরডরফ’য রফরবন্ন কাম ডক্রদভয চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ (Outcome/Impact) 

 

 

রকন ৩: রকৌরগত উদেশ্য, অগ্রারধকায, কাম ডক্রভ, কভ ডম্পাদন সূচক এফাং রক্ষযভাত্রামূ 

 

 

সংযমাজনী ১:  ব্দসংযে (Acronyms) 

 

 

সংযমাজনী ২: কভ ডম্পাদন সূচকমূ, ফাস্তফায়নকাযী দপ্তয/াংস্থামূ এফাং রযভা দ্ধরত 

 

 

সংযমাজনী ৩: কভ ডম্পাদন রক্ষযভাত্রা অজডদনয রক্ষদত্র অন্য ভন্ত্রণারয়/রফবাদগয উয রনব ডযীরতা  
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ফাাংরাদদ রযভ উন্নয়ন রফাদড ডয কভ ডম্পাদদনয ারফ ডক রচত্র 

(Overview of the Performance of the BSDB) 
 

াম্প্ররতক অজডন, চযাদরঞ্জ এফাং বরফষ্যত রযকল্পনা 

 

 ফাাংরাদদ রযভ উন্নয়ন রফাদড ডয রফগত রতন ফছদযয প্রধান অজডন মূ:               
 

 রযভ কাম ডক্রভ একটি কৃরলরবরিক রল্প। গ্রাদভয দরযদ্র জনদগাষ্ঠীয ব্যাক কভ ডাংস্থান সৃরি, দারযদ্র 

রফদভাচন, গ্রাভীণ আথ ড- াভারজক অফস্থায উন্নয়ন ও ভররাদদয ক্ষভতায়দন এ রল্প গুরুত্বপূন ড ভূরভকা ারন 

কদযদছ। এ রক্ষয অজডদনয জন্য ফাাংরাদদ রযভ  উন্নয়ন রফাড ড রফগত ৩ ফছদয  ১১.২৫ রক্ষ  তুঁতচাযা  

উৎাদন ও  রফতযণ কদযদছ। এ ভদয় ৩.৫৪ রক্ষ রকদরাগ্রাভ রযভ গুটি উৎাদন কদযদছ। এছাড়াও  ১১.০৬ 

রক্ষ রযাগমুি রযভ রডভ (রডএপএর)  রনজস্ব ফীজাগাদয  উৎাদন কদয কৃলকদদয ভাদঝ রফতযণ কযা 

দয়দছ।  রফাদড ডয আওতায়  ১০ টি রভরনরপদরচায  রকদেয ভােদভ  ৫২২৪ রকদরাগ্রাভ রযভ সুতা উৎাদন 

কযা দয়দছ।  রফাদড ডয ভােদভ  ১৩০৬ জন কৃলকদক রযভ চাল রফলয়ক কারযগরয প্ররক্ষণ প্রদান কযা 

দয়দছ।  

  
 ভস্যা ও চযাদরঞ্জমূ: 

 ফাাংরাদদ রযভ উন্নয়ন রফাদড ডয প্রধান ভস্যা ও চযাদরঞ্জ মূ দে:   রফাদড ডয ফীজাগাযমূ এফাং 

গদফলণা ও প্ররক্ষণ রকদেয কভ ডকাদেয ব্যয়বায প্রকল্প রনব ডয  ওয়ায় প্রদয়াজনীয় কাম ডক্রভ রনযফরেন্নবাদফ 

রযচারনা কযদত না াযা , ভাঠম ডাদয়য গুরুত্বপূণ ড দদ দীঘ ডরদন মাফত রনদয়াগ /দদান্নরত না ওয়ায় জনফর 

াংকট, রযভ গুটিয সুষ্ঠু রফণন ব্যফস্থায অবাফ,  আফাওয়া রষ্ণু উন্নত জাদতয রযভ লুয 

অবাফ,ফীজাগায মূদ আধুরনক চালাফাদ দ্ধরত ও উন্নত মন্ত্রারতয াংকট , রযভ চাদল ম্পৃি চালী/ রযভ 

রল্প ভাররক ও উদযািাদদয স্বল্প সুদদ প্রদয়াজনীয় মূরধন প্রারপ্তয     সুদমাদগ    ীভাফদ্ধতা। 
 

 বরফষ্যৎ রযকল্পনা:  

 

আগাভী াঁচ ফছদযয ভদে ৩০.০০ রক্ষ  তুঁতচাযা উ ৎাদন, ২০.৫০ রক্ষ  রযাগমুি রযভ রডভ 

উৎাদন, ৮২০ রভেঃ টন রযভ গুটি উ ৎাদন, চালীদদয প্রদনাদনা রদয়ায রনরভদি ১৬৫ রভেঃ টন   রযভ গুটি 

ক্রয় এফাং ৬৮ রভেঃ টন রযভ সুতা উ ৎাদন কযা দফ। তুঁত াতায উৎাদনীরতা ৩০-৪০ রভেঃ টন রথদক 

৪০-৪৫রভেঃ টদন  উন্নীতকযণ (প্ররত রক্টয প্ররত ফছয)। রযভ গুটিয উৎাদীরতা প্ররত ১০০ রকরজ রযাগমুি 

রডভ রথদক রযভ গুটি  উৎাদন ৪০-৫০ রকরজ রথদক ৫০ -৬০ রকরজদত উন্নীতকযণ, রযনরডটায ভান ১২ -১৪ 

রথদক ১০ -১২ রত উন্নীতকযণ  এ খাদত দক্ষ ও কারযগযী জনরি সৃরিয রদক্ষয ৪১১৫ জন রযভ 

চালী/ফনীদক প্ররক্ষন প্রদান  ৭.০০ রক্ষ কভ ডাংস্থাদনয সুদমাগ সৃরি কযা দফ।  

 

 ২০১৫-১৬ অথ ডফছদযয ম্ভাব্য প্রধান অজডনমূ: 

 ২টি প্রকদল্পয আওতায় ৪.২০ রক্ষ  তুঁতচাযা উৎাদন কাম ডক্রভ গ্রন কযা দফ। 
 ৩.৬০ রক্ষ   রযাগমুি রযভ রডভ উৎাদন  ও চালীদদয ভদে রফতযণ কযা দফ। 
 ১.৪৪ রক্ষ রকরজ রযভ গুটি উৎাদন কযা দফ। 
 রযভ চাদল দক্ষতা বৃরদ্ধডয জন্য ১১৩০ জন রযভ চালী/ফনীদক প্ররক্ষণ প্রদান কযা দফ। 
 ৮টি আইরডয়ার রযভ ল্লী ও ১৫৮ টি ব্লদক তুঁতচাযা রযান কভ ডসূচী ফাস্তফায়ন কযা দফ। 
 রযভ ফীজাগায ও না ডারয মূদ ১টি রিতর লুারন ঘয ও ২টি চাকী লুারন রকে রনভ ডান কযা 

দফ। 
 রযভ রদল্পয ম্প্রাযণ ও উন্নয়দন ২ টি নতন প্রকল্প গ্রণ কযা দফ। 
 গুণগত ও ভানম্পন্ন রযভ সুতা উৎাদদন রযভ কাযখানা স্থাদনয প্ররক্রয়া গ্রন কযা দফ। 
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উক্রভরনকা (Preamble) 

 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারদয়য ধীন ফাংরাযদ রযভ উন্নয়ন রফাড ড এয ভারযচারক 

এফং 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারদয়য রচফ এয ভদে ২০১৫ াদরয অদক্টাফয ভাদয ১৩ তারযদখ 

এই ফারল ডক কভ ডম্পাদন চুরি স্বাক্ষরযত র। 

 

 

এই  চুরিদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ রনম্নরররখত রফলয়মূদ ম্মত হযরনঃ 
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রকন-১: 

 

ফাাংরাদদ রযভ উন্নয়ন রফাদড ডয রূকল্প (Vision), অরবরক্ষয (Mission), রকৌরগত উদেশ্যমূ এফাং কাম ডাফরর 

 

১.১ রূকল্প (Vision)t 

 

  স্থানীয় ও আর্ন্ডজারতক চারদা পূযদণ ক্ষভ রযভ খাত 

 

১.২ অরবরক্ষয (Mission) 

রাগই প্রযুরি ,  দক্ষ জনফর ও উন্নত গদফলণায ভােদভ রযভ খাদতয ম্ভাফনাদক পূণ ড কাদজ রারগদয়   রযভ চাল 

ও রদল্পয  উন্নয়দনয ভােদভ গ্রাভীণ জনদগাষ্ঠীয দারযদ্র রফদভাচন।  

 

 

 

১.৩.১ রকৌরগত উদেশ্যমূ (Strategic Objectives): 
 

১  রযভ চাল ম্প্রাযদণ দমারগতা ; 

২  ভানফ ম্পদ উন্নয়ন; 

৩ রযভ রদল্পয ম্পাযদণ উন্নয়ন কভ ডসূচী গ্রণ 

৪  প্রারতষ্ঠারনক  ক্ষভতা বৃরদ্ধ 

 

১.৩.২   অফরিক রকৌরগত উযেযিসমূহ 

 

১. দক্ষতায দে ফারল ডক কভ ডম্পাদন চুরি ফাস্তফায়ন; 

২. দেতা ও ননরতকতায উন্নয়ন; 

৩. তথ্য অরধকায ও স্বপ্রদণারদত তথ্য প্রকা ফাস্তফায়ন; 

৪. উদ্ভাফন ও অরবদমাগ প্ররতকাদযয ভােদভ রফায ভাদনান্নয়ন; 

৫. আরথ ডক ব্যফস্থানায উন্নয়ন। 

 
 

 
১.৪ কাম ডাফরর (Functions): 

 

১  রযভ চাল ও রদল্পয ম্প্রাযণ ও উন্নয়রন দীঘ ডদভয়াদী উন্নয়ন রযকল্পনা প্রণয়ন;  

২  রযদভয নফজ্ঞারনক ও কারযগরয রফলদয় গদফলণা এফাং প্ররক্ষণ প্রদান; 

৩  উন্নত জাদতয সুস্থ লুদাকায রডভ উৎাদন ও রফতযণ;  

৪  প্ররক্ষদণয ভােদভ রযভ রক্টদয দক্ষজনফর সৃরি কযা;  

৫  অথ ড ও স্থাফয ম্পরিয মথামথ ব্যফস্থানা রনরিত কযা;  
৬  ন্যায্যমুদেয  রযভ রদল্পয প্রদয়াজনীয় কাঁচাভার যাং, যাায়রনক দ্রব্যারদ, খুচযা মন্ত্রাাং ও  আনুলরেক দ্রব্যারদ 

রল্ক রযরায, উইবায ও রপ্রন্টাযদদয রক যফযাদয   ব্যফস্থা; 
৭  রদদ-রফদদদ রযভ ও রযভ াভগ্রী জনরপ্রয় ও ফাজাযজাতকযদণয জন্য প্রচাদযয ব্যফস্থা;  
৮ কাঁচা রযভ ও রযভ ন্য উৎাদদনয জন্য রভর স্থাদনয ব্যফস্থা গ্রণ;  
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রকন ২ 

 

ভন্ত্রণারয়/ রফবাদগয আউটকাভ (Outcome/ Impact) 
 

চূড়ার্ন্ পরাপর/প্রবাফ 

(Outcome/Impact) 

কভ ডম্পাদন  

সূচকমু 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) রবরিফছয 

২০১৩-১৪       

 

প্রকৃত 

২০১৪-১৫ রক্ষযভাত্রা 

২০১৫-১৬ 

প্রদক্ষণ 

(Projections)   

ভন্ত্রণারয়/রফবাদগয রনধ ডারযত 

চূড়ার্ন্ পরাপর 

(Outcome) অজডদনয 

রক্ষদত্র রমৌথবাদফ দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/ 

াংস্ামূদয নাভ 

উািসূত্র 

(Source(s) of 

Data) 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

রযভ চাল ও রযভ রদল্পয 

ম্প্রাযদণয ভােদভ কভ ডাংস্থান 

সৃরিদত অফদান 

সৃজীত কভ ডাংস্থান  

 

  রক্ষ ৫.০০ ৬.৫০ ৬.৫০ ৬.৭০ ৭.০০ ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রনারয়, 

রযকল্পনা ভন্ত্রনারয়, অথ ড 

ভন্ত্রনারয়, 

রফএআযটিআই, রযভ 

রক্টদয জরযত রফযকাযী 

াংস্থা মূ। 

ফারল ডক প্ররতদফদন 

রদদয অবযর্ন্রযন রযভ সুতায 

চারদা পূযদণ অফদান 

 

উৎারদত রযভ সুতা  

 

% 
 

১৫ ১৮ ২০ ২৫ ৩০ ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রনারয়, 

রযকল্পনা ভন্ত্রনারয়, অথ ড 

ভন্ত্রনারয়, 

রফএআযটিআই, রযভ 

রক্টদয জরযত রফযকাযী 

াংস্থা মূ। 

ফারল ডক প্ররতদফদন 
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রকন ৩ 

রকৌরগত উদেশ্য  ,অগ্রারধকায ,কাম ডক্রভ ,কভ ডম্পাদন সূচক  এফাং রক্ষযভাত্রামূ 

 
রকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strateg

ic 

Objectiv

es) 

রকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight 

of 

Strateg

ic 

Objecti

ves) 

কাম ডক্রভ 

(Activities

) 

কভ ডম্পাদন  

সূচক 

(Performa

nce 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

 

কভ ডম্পাদন  

সূচদকয ভান 

 

(Weight 

of 

Perform

ance 

Indicator

s) 

রবরি 

ফছয 

(Base 

Year) 

২০১৩-

১৪ 

 

 প্রকৃত 

অজডন 

২০১৪-

১৫ 

রক্ষযভাত্রা/ রনণ ডায়ক ২০১৫-১৬ 

(Target /Criteria Value for FY 2015-16) 

প্রদক্ষন 

(Proje

ction) 

২০১৬-১৭ 

প্রদক্ষন 

(Project

ion) 

২০১৭-১৮ 

অাধাযণ অরত উিভ উিভ চররত ভান চররত 

ভাদনয 

রনদম্ন   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

ভন্ত্রণারয়/ রফবাদগয রকৌরগত উদেশ্যমূ 
১। রযভ 

চাল 

ম্প্রাযদণ 

দমারগতা 

৫০ 

 

 

 

১.১ তুঁত জরভয 

উন্নয়ন ও 

যক্ষনাদফক্ষন 

১.১ উন্নয়ন ও 

যক্ষনাদফক্ষনকৃ

ত  তুঁত জরভয  

রফঘা ১০ ৬০০ ৩০০ ৩০০ ২৭০ ২৮০ ২১০ ১৮০ ৩০০ ৬০০ 

 ১.২ তুঁত চাযা 

উৎাদন ও    

রফতযণ 

১.২ 

উৎারদত  

তুঁত চাযা  

রক্ষ  ১০ ৪.০০ ৩.০০ ৪.২০ ৪.০০ ৩.৭৫ ৩.৫০ ৩.০০ ৪.১০ ৪.২০ 

 ১.৩ রযাগমুি 

রযভ রডভ 

উৎাদন ও 

রফতযণ 

(রডএপএর) 

১.৩ 

রফতযণযকৃত 

রযাগমুি 

রযভ রডভ  

 

রক্ষ ১০ ৩.৫০ ৩.৬১ ৩.৬০ ৩.৩৫ ৩.৩০ ৩.২৫ ৩.২০ ৩.৭৫ ৪.০০ 

 
১.৪ রযভ গুটি 

উৎাদন 

 

১.৪ 

উৎারদত 

রযভ গুটি  

রক্ষ 

রকরজ 

১০ ১.০৩ ১.২০ ১.৪৪ ১.৩০ ১.২০ ১.১০ ১.০০ ১.৫০ ১.৬০ 

১.৫রভরনরপদর

চায রকদে 

রযভ সুতা 

উৎাদন 

১.৫ 

উৎারদত 

রযভ সুতা  

রকরজ ১০ ৮৮৩ ৩১৬৬ ১১৫০ ১০৩৫ ৯২০ ৮০৫ ৬৯০ ১২০০ ১৩০০ 

২।  ভানফ 

ম্পদ 

উন্নয়ন 

 

 

 

১৫ 

১.২ প্ররক্ষদনয 

ভােদভ দক্ষ 

জনফর সৃরি 

১.২.১ 

প্রররক্ষত 

কভ ডকতডা/ 

কভ ডচাযী  

াংখ্যা ৫ ১১৯০ ২৭৩০ ৩৫০০ ২৮০০ ২৪৫০ ২১০০ ১৯৬০ ৪২০০ ৪৯০০ 

১.২.২ 

প্রররক্ষত 

রযভ চালী 

/ফনী  

ঘন্টা ১০ ৮৫০০

০ 

১২০০০০ ২৮৮৭৫০ ২৮২৫০০ ২৭৬২৫০ ২৭০০০০ ২৭৩৭৫০ ৩০৮৭৫

০ 

৩২৫০০০ 
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রকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strateg

ic 

Objectiv

es) 

রকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight 

of 

Strateg

ic 

Objecti

ves) 

কাম ডক্রভ 

(Activities

) 

কভ ডম্পাদন  

সূচক 

(Performa

nce 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

 

কভ ডম্পাদন  

সূচদকয ভান 

 

(Weight 

of 

Perform

ance 

Indicator

s) 

রবরি 

ফছয 

(Base 

Year) 

২০১৩-

১৪ 

 

 প্রকৃত 

অজডন 

২০১৪-

১৫ 

রক্ষযভাত্রা/ রনণ ডায়ক ২০১৫-১৬ 

(Target /Criteria Value for FY 2015-16) 

প্রদক্ষন 

(Proje

ction) 

২০১৬-১৭ 

প্রদক্ষন 

(Project

ion) 

২০১৭-১৮ 

অাধাযণ অরত উিভ উিভ চররত ভান চররত 

ভাদনয 

রনদম্ন 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

 

৩। রযভ 

রদল্পয 

ম্পাযদণ 

উন্নয়ন 

কভ ডসূচী 

গ্রণ; 

১০ ১.৩ রযভ চাল 

ম্প্রাযদনয 

ভােদভ বৃিয 

যাংপুয রজরায় 

দারযদ্র হ্রাকযণ 

প্রকল্প  

১.৩ দারখরকৃত 

প্রকল্প  

তারযখ ৫   ১ নদব.২০১৫ ১ 

রডদ.২০১৫ 

১ 

জানু.২০১

৬ 

১ 

রপব্রু.২০১

৬ 

১ ভাচ ড 

২০১৬ 

- - 

১.৪ রযভ চাল 

ম্প্রাযদনয 

ভােদভ াফ ডতয 

চট্টগ্রাভ রজরা 

মূদ দারযদ্র 

হ্রাকযণ প্রকল্প 

১.৪ দারখরকৃত 

প্রকল্প   

তারযখ ৫   ১ 

অদক্টা.২০১৫ 

১ 

নদব.২০১৫ 

১ 

রডদ.২০

১৫ 

১ 

জানু.২০১

৬ 

১ 

রপব্রু.২০১৬ 

- - 

৪।  

প্রারতষ্ঠারন

ক  

ক্ষভতা 

বৃরদ্ধ 

১০ ১.৫ ফীজাগায ও 

না ডাযী মূদয 

রভযাভত, াংস্কায 

ও ম্প্রাযণ 

১.৫.১ 

াংস্কাযকৃত/ 

রভযাভত, 

বফন  ,  

ফগ ড রভেঃ ২ ২৯০০ ২৮৫ ১১৬১ ১০৫০ ৯৪০ ৭০০ ৬০০ ১২২৭.০

০ 

- 

১.৫.২ 

াংস্কাযকৃত/ 

রভযাভত, 

যাস্তা  ,  

ফগ ড রভেঃ ২ - ৬৩৪০ ৩৬০.০০ ৩০০.০০ ২৭০.০০ ২১০.০০ ১৯০.০০ - - 

১.৫.৩ 

াংস্কাযকৃত 

ীভানা প্রচীয  

ফগ ড রভেঃ ২ ১৮১.০

০ 

৪৫০০.০

০ 

৯০.০০ ৮০.০০ ৭০.০০ ৬০.০০ ৫০.০০ ২৭০.০০ - 

১.৬নতন বফন 

ও ীভান 

প্রচীয 

রনভ ডান 

১.৬.১ রনরভ ডত 

বফন  

ফগ ড রভেঃ ২ ৫০০.০

০ 

৪০০.০০ ৬০৫.৮৪ ৫৪০.০০ ৪৮০.০০ ৪২০.০০ ৩৬০.০০ ৭৪০.০০ ২৪০.০০ 

১.৬.২ রনরভ ডত 

ীভানা প্রচীয  

ফগ ড রভেঃ ২ ২৪.০০ ৯৬৩.০০ ৩৯০.০০ ৩০০.০০ ২৮০.০০ ২২০.০০ ১৯০.০০ ১১১২.০

০ 

৮৩৪.০০ 

 ৮৫    ৮৫          
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আফরশ্যক রকৌরগত উদেশ্যমূ    

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

রকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic Objectives) 

রকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম ডক্রভ 

(Activities) 

কভ ডম্পাদন সুচক 

(Performance Indicator) 
 

একক 

(Unit) 

কভ ডম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight 

of 

PI) 

রক্ষযভাত্রায ভান -২০১৫-১৬ 

(Target Value -2015-16) 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অরত উিভ 

(Very 

Good) 

উিভ 

(Good) 

চররত ভান 

(Fair) 
চররতভাদনয রনদম্ন 

(Poor) 
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১) দক্ষতায দে ফারল ডক কভ ডম্পাদন 

চুরি ফাস্তফায়ন 
৩ 

১.১ ফারল ডক কভ ডম্পাদন চুরি স্বােয 
রনধ ডারযত ভয়ীভায ভদে চুরি 

স্বােরযত 
তারযখ ১ ১৫ অদক্টাফয ১৯ অদক্টাফয ২২ অদক্টাফয ২৬ অদক্টাফয ২৯ অদক্টাফয 

১.২ ফারল ডক কভ ডম্পাদন চুরি ফাস্তফায়ন 

রযফীক্ষণ 

দারখরকৃত অধ ডফারল ডক ও নত্রভারক 

প্ররতদফদন 
াংখ্যা ১ ৫ ৪ ৩ - - 

১.৩ ভাঠম যাযেয কাম যারেসমূযহয সযে ফারল ডক 

কভ ডম্পাদন াংক্রার্ন্ ভদঝাতা স্মাযক স্বাক্ষয 

ভদঝাতা স্মাযক স্বাক্ষয াংক্রার্ন্ 

রযত্র জারযকৃত 
তারযখ ১ ২৮ এরপ্রর ২০১৬ ৫ রভ ২০১৬ ১২ রভ ২০১৬  ১৯ রভ ২০১৬ ২৬ রভ ২০১৬ 

২) দেতা ও ননরতকতায উন্নয়ন ৩ 

২.১ কভ যকতযা/কভ যচাযীযদয প্ররক্ষণ আদয়াজন প্ররক্ষদণয ভয়
1
 জনঘণ্টা ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

২.২ জাতীয় শুদ্ধাচায রকৌর ফাস্তফায়ন 

দপ্তয/সংস্থাে ননরতকতা করভটি গঠিত 

 
তারযখ 

১ 

 
২৯ অদক্টাফয ০৮ নদবম্বয ১৫ নদবম্বয ২২ নদবম্বয ২৯ নদবম্বয 

দপ্তয/সংস্থাে শুদ্ধাচায কভ ডরযকল্পনা 

প্রণীত 
তারযখ ১ ১ রডদম্বয ০৭ রডদম্বয ১৪ রডদম্বয ২১ রডদম্বয ২৮ রডদম্বয 

৩) তথ্য অরধকায ও স্বপ্রদণারদত তথ্য 

প্রকা ফাস্তফায়ন 
২ 

৩.১ তথ্য প্রকা রনযদ যরকা ফাস্তফােন 
ভন্ত্রণারযেয তথ্য প্রকা রনযদ যরকা 

নুসাযয তথ্য প্রকারত 
% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

৩.২ আওতাধীন দপ্তয/াংস্থায় দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ ডকতডা রনদয়াগ 

দপ্তয/াংস্থায দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ডকতডায 

নাভ ও রমাগাদমাদগয ঠিকানায 

ঙ্করন ওদয়ফাইদট প্রকারত 

তারযখ ০.৫ ১৫ অদক্টাফয ২৯ অদক্টাফয ১৫ নদবম্বয ৩০ নদবম্বয ১৫ রডদম্বয 

৩.৩ দপ্তয/সংস্থায ফারল ডক প্ররতদফদন প্রণয়ন 
দপ্তয/াংস্থায় ফারল ডক প্ররতদফদন 

ওদয়ফাইদট প্রকারত 
তারযখ ০.৫ ০১ নদবম্বয ০৮নদবম্বয ১৫ নদবম্বয ২২ নদবম্বয ২৯ নদবম্বয 

৪) উদ্ভাফন ও অরবদমাগ প্ররতকাদযয 

ভােদভ রফায ভাদনান্নয়ন 
৫ 

৪.১ রযফরতডত পযম্যাদট ভন্ত্রণারয়/রফবাগ এফাং 

ভাঠম ডাদয়য দপ্তযমূদ রটিদজন  চাট ডায প্রণেন 

রযফরতডত পযম্যাদট দপ্তয/সংস্থায 

রটিদজন  চাট ডায ওদয়ফাইদট 

প্রকারত 

তারযখ ১ ০১ নদবম্বয ০৮নদবম্বয ১৫ নদবম্বয ২২ নদবম্বয ২৯ নদবম্বয 

৪.২ অরবদমাগ প্ররতকায ব্যফস্থা ফাস্তফায়ন 

দপ্তয/সংস্থায অরবদমাগ প্ররতকায 

রপাকার দয়ন্ট রনদয়াগকৃত 
তারযখ ১ ০১ নদবম্বয ০৮নদবম্বয ১৫ নদবম্বয ২২ নদবম্বয ২৯ নদবম্বয 

নাগরযযকয রনকট হযত প্রাপ্ত 

অরবদমাগ রনষ্পরিকৃত 
% ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ 

৪.৩ রফা প্ররক্রয়ায় উদ্ভাফন কাম ডক্রভ ফাস্তফায়ন 

দপ্তয/সংস্থায কভদক্ষ একটি কদয 

অনরাইন রফা চালুকৃত 
তারযখ ১ ১ জুন ২০১৬ ৮ জুন ২০১৬ ১৫ জুন ২০১৬ ২২ জুন ২০১৬ ২৯ জুন ২০১৬ 

দপ্তয/সংস্থায কভদক্ষ একটি কদয 

রফাপ্ররক্রয়া জীকৃত 
তারযখ ১ ১ জুন ২০১৬ ৮ জুন ২০১৬ ১৫ জুন ২০১৬ ২২ জুন ২০১৬ ২৯ জুন ২০১৬ 

৫) আরথ ডক ব্যফস্থানায উন্নয়ন ২ 

৫.১ ফাদজট ফাস্তফায়ন করভটিয কভ ডরযরধ 

মথামথবাদফ অনুযণ 

ফাদজট ফাস্তফায়ন রযকল্পনা 

(Budget Implementation 

Plan) প্রণীত ও দারখরকৃত 

নত্রভারক ফাদজট ফাস্তফায়ন 

প্ররতদফদন 

াংখ্যা ১ ৫ ৪ ৩ ২ ১ 

৫.২ অরডট আরি রনষ্পরি কাম ডক্রদভয উন্নয়ন ফছদয অরডট আরি রনষ্পরিকৃত % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

                                                 
1
 ৬০ ঘণ্টা প্ররেযণয ভযে ন্যূন ২০ঘন্টা সযকারয কভ যসম্পাদন ব্যফস্থানা সংক্রান্ত প্ররেণ ন্তর্ভ যক্ত থাকযফ ।  
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াংদমাজনী ১: ব্দাংদক্ষ (Acronyms) 

 
 

রডএপএর রডরজজ রি ররইাং 

এভটিরফএপ রভরডয়াভ টাভ ড ফাদজটারয রিভওয়াকড 

রফএরডরফ ফাাংরাদদ ররযকারচায রডদবরদভন্ট রফাড ড 

রফএভআযই ব্যাদররসাং, ভড ডানাইদজন, রযদনাদবন এে এক্সানন 

রফএআযটিআই ফাাংরাদদ ররযকারচায রযাচ ড এে রেরনাং ইসটিটিউট 
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াংদমাজনী- ২: কভ ডম্পাদন সূচকমূ, ফাস্তফায়নকাযী ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/াংস্থা এফাং রযভা দ্ধরতয রফফযণ 

 

ক্ররভক 

নম্বয 

কভ ডম্পাদন সূচকমূ রফফযণ ফাস্তফায়নকাযী দপ্তয/াংস্থা রযভা দ্ধরত এফাং 

উািসূত্র 

াধাযণ 

ভর্ন্ব্য 

১। ১.১.১ উন্নয়ন ও 

যক্ষনাদফক্ষনকৃত  তুঁত জরভয  

ম্প্রাযণ এরাকায় চালী ম ডাদয় যফযাদয রনরভদি তুঁতচাযা উৎাদন ও রফতযণ 

কযা য় ।ভান ম্পন্ন্ তুঁত চাযা যফযা কযায পদর রযভ চাদল রযভাণ ও রযরধ 

বৃরদ্ধ ায় 

ফাাংরাদদ রযভ উন্নয়ন রফাড ড ফারল ডক প্ররতদফদন,  ফাাংরাদদ 

রযভ উন্নয়ন রফাড ড  

 

২। ১.২.১  উৎারদত  তুঁত চাযা  ম্প্রাযণ এরাকায় চালী ম ডাদয় যফযাদয রনরভদি তুঁতচাযা উৎাদন ও রফতযণ 

কযা য় ।ভান ম্পন্ন্ তুঁত চাযা যফযা কযায পদর রযভ চাদল রযভাণ ও রযরধ 

বৃরদ্ধ ায় 

ফাাংরাদদ রযভ উন্নয়ন রফাড ড ফারল ডক প্ররতদফদন , ফাাংরাদদ 

রযভ উন্নয়ন রফাড ড 

 

৩। ১.৩.১  রফতযণযকৃত রযাগমুি 

রযভ রডভ  

 

রযভ রফাদড ডয প্রতযক্ষ ও দযাক্ষ ততাফধাদন রযভ চালীদদয ভদে রফতযণকৃত 

রডদভয লু ারদন উৎারদত রযভ গুটি । 

ফাাংরাদদ রযভ উন্নয়ন রফাড ড ফারল ডক প্ররতদফদন,  ফাাংরাদদ 

রযভ উন্নয়ন রফাড ড  

 

৪। ১.৪.১  উৎারদত রযভ গুটি  রযভ রফাদড ডয প্রতযক্ষ ও দযাক্ষ ততাফধাদন রযভ চালীদদয ভদে রফতযণকৃত 

রডদভয লু ারদন উৎারদত রযভ গুটি । 

ফাাংরাদদ রযভ উন্নয়ন রফাড ড ফারল ডক প্ররতদফদন , ফাাংরাদদ 

রযভ উন্নয়ন রফাড ড 

 

৫। ১.৫.১  উৎারদত রযভ সুতা  যকাযী ম ডাদয় রফাদড ডয রনয়ন্ত্রনাধীন ৮টি রভরনরপদরচায রকদেয ভােদভ রযভ 

সূতা  উৎাদন । 

ফাাংরাদদ রযভ উন্নয়ন রফাড ড ফারল ডক প্ররতদফদন,  ফাাংরাদদ 

রযভ উন্নয়ন রফাড ড  

 

৬। ১.২.১ প্ররক্ষত কভ ডকতডা/ 

কভ ডচাযী  

রযভ রফাদড ডয কভ ডকতডা/কভ ডচাযীয  দক্ষতা বৃরদ্ধয জন্য রফরবন্ন রফলদয় প্ররক্ষণ 

প্রদান।   

ফাাংরাদদ রযভ উন্নয়ন রফাড ড ফারল ডক প্ররতদফদন , ফাাংরাদদ 

রযভ উন্নয়ন রফাড ড 

 

৭ ১.২.২ প্ররক্ষত রযভ চালী 

/ফনী  

রযভ চালীদদয দক্ষতা বৃরদ্ধয জন্য তুঁতচাল ও উৎাদনীরতা রযভ লু ারন 

রফলদয় প্ররক্ষণ প্রদান।   

ফাাংরাদদ রযভ উন্নয়ন রফাড ড ফারল ডক প্ররতদফদন,  ফাাংরাদদ 

রযভ উন্নয়ন রফাড ড  

 

৮ ১.৩.১  দারখরকৃত প্রকল্প  ফাদযউদফায উন্নয়ন কভ ডকাদেয ধাযফারকতা যক্ষায জন্য নতন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রণ 

কযা দফ 

ফাাংরাদদ রযভ উন্নয়ন রফাড ড ফারল ডক প্ররতদফদন , ফাাংরাদদ 

রযভ উন্নয়ন রফাড ড 

 

৯ ১.৪.১  দারখরকৃত প্রকল্প   ফাদযউদফায উন্নয়ন কভ ডকাদেয ধাযফারকতা যক্ষায জন্য নতন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রণ 

কযা দফ 

ফাাংরাদদ রযভ উন্নয়ন রফাড ড ফারল ডক প্ররতদফদন,  ফাাংরাদদ 

রযভ উন্নয়ন রফাড ড  

 

১০ ১.৫.১ াংস্কাযকৃত/ রভযাভত 

বফন  

ফাদযউদফায অফকাঠাদভাগত উন্নয়দনয জন্য যাজস্ব ও উন্নয়ন প্রকদল্পয আওতায় 

বফনমূদয রভযাভত, াংস্কায ও ম্প্রাযন কযা দফ। 

ফাাংরাদদ রযভ উন্নয়ন রফাড ড ফারল ডক প্ররতদফদন , ফাাংরাদদ 

রযভ উন্নয়ন রফাড ড 

 

১১ ১.৫.২ াংস্কাযকৃত/ রভযাভত 

যাস্তা  

ফাদযউদফায অফকাঠাদভাগত উন্নয়দনয জন্য যাজস্ব ও উন্নয়ন প্রকদল্পয আওতায় 

বফনমূদয রভযাভত, াংস্কায ও ম্প্রাযন কযা দফ। 

ফাাংরাদদ রযভ উন্নয়ন রফাড ড ফারল ডক প্ররতদফদন,  ফাাংরাদদ 

রযভ উন্নয়ন রফাড ড  

 

১২ ১.৫.৩ াংস্কাযকৃত ীভানা 

প্রচীয  

ফাদযউদফায অফকাঠাদভাগত উন্নয়দনয জন্য যাজস্ব ও উন্নয়ন প্রকদল্পয আওতায় 

বফনমূদয রভযাভত, াংস্কায ও ম্প্রাযন কযা দফ। 

ফাাংরাদদ রযভ উন্নয়ন রফাড ড ফারল ডক প্ররতদফদন , ফাাংরাদদ 

রযভ উন্নয়ন রফাড ড 

 

১৩ ১.৬.১ রনরভ ডত বফন  ফাদযউদফায অফকাঠাদভাগত উন্নয়দনয জন্য যাজস্ব ও উন্নয়ন প্রকদল্পয আওতায় 

বফনমূদয রভযাভত, াংস্কায ও ম্প্রাযন কযা দফ। 

ফাাংরাদদ রযভ উন্নয়ন রফাড ড ফারল ডক প্ররতদফদন,  ফাাংরাদদ 

রযভ উন্নয়ন রফাড ড  

 

১৪ ১.৬.২ রনরভ ডত ীভানা প্রচীয  ফাদযউদফায অফকাঠাদভাগত উন্নয়দনয জন্য যাজস্ব ও উন্নয়ন প্রকদল্পয আওতায় 

বফনমূদয রভযাভত, াংস্কায ও ম্প্রাযন কযা দফ। 

ফাাংরাদদ রযভ উন্নয়ন রফাড ড ফারল ডক প্ররতদফদন , ফাাংরাদদ 

রযভ উন্নয়ন রফাড ড 
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াংদমাজনী ৩ : কভ ডম্পাদদনয রদক্ষয অন্য ভন্ত্রণারয় /রফবাদগয রনকট সুরনরদ ডি কভ ডম্পাদন চারদামূ 

 

াংস্থায ধযণ াংস্থায নাভ াংরিি কভ ডম্পাদন 

সূচক 

উি াংস্থায রনকট 

াংরিি 

ভন্ত্রণারয় /রফবাদগয 

চারদা 

চারদা/প্রতযাায রমৌরিকতা উি াংস্থায রনকট 

চারদায ভাত্রা 

উদল্লখ করুন 

প্রতযাা পূযণ না 

দর ম্ভাব্য প্রবাফ 

যকাযী ড়ক ও জনদ রফবাগ তুঁত জরভয উন্নয়ন ও 

যক্ষনাদফক্ষন 

যাস্তায াদ ততগাছ 

রযাদন ায়তা 

ড়ক ও জনদ রফবাদগয যাস্তায 

ধাদযয রতত তত চাযা রযাদনয 

সুদমাগ রদদর ম্পাযন কভ ডকাে 

রফগফান দফ।  

৩০% কাাংরখত রক্ষয 

অজডন ফাধাগ্রস্ত 

দফ। 

যকাযী/স্বায়ত্ত্বারত 

প্ররতষ্ঠান 

আঞ্চররক ররাক প্রান 

প্ররক্ষন রকে ও ফাদযগপ্রই 

কভ ডকতডা/কভ ডচাযী 

প্ররক্ষন 

প্ররক্ষন প্রদাদন ায়তা আঞ্চররক ররাক প্রান প্ররক্ষন 

রকে ও ফাদযগপ্রই দত রফরবন্ন 

প্ররক্ষন গ্রন কযা য় 

৩০% কাাংরখত রক্ষয 

অজডন ফাধাগ্রস্ত 

দফ। 

যকাযী অরডট রফবাগ অরডট আরি রনষ্পরি অরডট আরি রনষ্পরিদত 

ায়তা প্রদান 

অরডট রফবাগ অরডট আরি রনষ্পরি 

কদয থাদক 

৫০% কাাংরখত রক্ষয 

অজডন ফাধাগ্রস্ত 

দফ। 

যকাযী অথ ড ও রযকল্পনা ভন্ত্রনারয় রযভ চাল ম্প্রাযদন 

নতন প্রকল্প গ্রণ 

নতন প্রকল্প অনুদভাদদন 

ায়তা প্রদান 

অথ ড ও রযকল্পনা ভন্ত্রনারয় প্রকল্প 

অনুদভাদন কদয থাদক 

৫০% প্রকল্প অনুদভাদন 

কযা মাদফ না। 

 


