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াট অধধদপ্তদযয কভ িম্পাদদনয াধফ িক ধিত্র 

 (Overview of the Performance of the Department of Jute) 
 

াম্প্রধতক অজিন, িযাদরঞ্জ এফাং বধফষ্যৎ ধযকল্পনা 

 

াট অধধদপ্তদযয াম্প্রধতক ফছয মূদয (৩ ফছয) প্রধান অজিনমূঃ 

 

াটখাদত ধল্পায়ন ও কভ িাংস্থাদন াট অধধদপ্তদযয উদেখদমাগ্য অফদান যদয়দছ। ধফগত ৩(ধতন) ফছদয াট ও াটজাত দেয 

ব্যফাদয় ায়তা প্রদাদনয রদক্ষ ধফধবন্ন মেধণয মভাট ৫৩, ৮৭৮ টি রাইদন্স প্রদান কযা দয়দছ। একই ভদয় রাইদন্স প্রদান ও 

ধযদ িন ধপ ফাফদ নন-ট্যাক্স খাদত ৩ ৬.৯০ মকাটি টাকা যাজস্ব আয় দয়দছ। পূফ িফতী ৩(ধতন) ফছদয মা ধছর মথাক্রদভ 

৫৩,৩৭৩টি রাইদন্স এফাং ৩৩.৭২ মকাটি টাকা। াট ও াটজাত দেয অবযন্তযীন ব্যফায বৃধি এফাং ধযদফ যক্ষায ধনধভত্ত 

দে াটজাত মভাড়দকয ফােতামূরক ব্যফায ধফধধভারা, ২০১৩ প্রণয়ন কযা দয়দছ। উি ধফধধভারায আওতায় ধফগত ৩(ধতন) 

ফছদয ১৫০০ টি মভাফাইর মকাট ি ধযিারনা কদয ২০০.৫০ রক্ষ টাকা জধযভানা আদায় কযা দয়দছ। পূফ িফতী ৩(ধতন) ফছদয মা 

ধছর মথাক্রদভ ৩৬১ টি মভাফাইর মকাট ি এফাং ৩৬.৮৭ রক্ষ টাকা জধযভানা আদায় । পদর ধনধ িাধযত ৬টি ে মভাড়কীকযদনয 

ভােদভ পুনজিাগযণ সৃধি দয়দছ এফাং অবযন্তযীণ ফাজাদয াটজাতদেয ব্যফায প্রায় ৫ গুন বৃধি মদয়দছ। যকাধয ধফধবন্ন 

প্রধক্ষণ ইন্সটিটিউদট  মপ্রযণ এফাং ইন-াউজ প্রধক্ষণ আদয়াজদনয ভােদভ ২ ৭৫ াংখ্যক জনফদরয দক্ষতা বৃধি কযা দয়দছ। 

“উচ্চপরনীর (উপী) াট ও াটফীজ উৎাদন এফাং উন্নত াট িন” ীল িক প্রকদল্পয ভােদভ উচ্চ পরনীর জাদতয মতালা 

াট ও াটফীজ উৎাদদনয জন্য ৫৯, ৩০০ জন াট িালীদক প্রধক্ষণ মদয়া দয়দছ। প্রকদল্পয অধীদন ধনফ িাধিত াটিালীদদয 

ভদে ৩৩৫০ মভঃটন উপী জাদতয মতালা াটফীজ এফাং ধফধবন্ন কৃধল উকযণ ধফনামূল্য ধফতযণ কযা দয়দছ। 
 

ভস্যা এফং চযানরঞ্জমূঃ 

 

প্রনয়াজননয তুরনায় জনফনরয ল্পতা, অম িাপ্ত মানফান এফং চারদাভারপক করম্পউটায প্রনয়াজনীয় অধুরনক 

রপ যঞ্জানভয বাফ। নে াটজাত সভাড়নকয ফাধ্যতামূরক ব্যফায অআন, ২০১০ তবাগ ফাস্তফায়ননয ভাধ্যনভ 

াটজাত নেয ব্যফায বৃধি কযা, প্ররক্ষ্নণয ভাধ্যনভ ভনয়ানমাগী ও দক্ষ্ জনফর ততযী এফং নরাআনন রাআনন্স 

প্রদান াট রধদপ্তনযয সফামূ রডরজটারাআনজসনয অওতায় অনা। 

াট অধধদপ্তদযয বরফষ্যৎ রযকল্পনা ধনম্নরুঃ 

যকানযয রবন ২০২১ ফাস্তফায়ন এফাং  SDG’য রক্ষ্ভাত্রা জমননয রনরভত্ত ৭ভ ঞ্চফারল মক রযকল্পনায় ন্তর্ভ মরিয 

ভাধ্যনভ াট রধদপ্তনযয রনম্নফরণ মত বরফষ্যত রযকল্পনা গ্রণ কযা নয়ন ঃ 

 

রাআনন্স প্রদানন নরাআনন অনফদন গ্রণ প্রথা চালুকযণ, ২৫২টি শুে নদ জনফর রননয়াগ,ফাস্তফায়নাধীন ৬টি নেয 

রতরযি অযও ১৩টি ে রনধ মারযত ১৯টি নে াটজাত সভাড়নকয ফাধ্যতামূরক ব্যফায তবাগ ফাস্তফায়ননয 

ভাধ্যনভ াটজাত নেয বযন্তযীন ব্যফায বৃরদ্ধ রনরিতকযণ, অআরটি রফলয়ক প্ররক্ষ্ণ প্রদান ও অধুরনক 

কভ মরযনফনয ভাধ্যনভ াট রধদপ্তনযয কভ মকতমা ও কভ মচাযীনদয দক্ষ্তা ও ক্ষ্ভতা বৃরদ্ধয উনযাগ গ্রণ, াটজাত 

নেয ব্যফায বৃরদ্ধয রনক্ষ্ ফহুমুরি াটে গনফলণা এফং াটচালী প্ররক্ষ্ণ আন্সটিটিউট রনভ মানণয ভাধ্যনভ াট 

চালীনদয দক্ষ্তা বৃরদ্ধ এফং রযনফফান্ধফ রনল্পয রফকা, াটজাত নেয ভান রনয়ন্ত্রনণয রনক্ষ্ ৩টি াটে 

যীক্ষ্াগায বফন ংস্কায ও অধুরনক যীক্ষ্ণ মন্ত্রারত স্থান এফং াট রধদপ্তনযয প্রধান কাম মারয় এফং অঞ্চররক 

কাম মারনয়য জন্য ফহুতর রফরষ্ট রপ বফন রনভ মাণ।   

২০১৬-১৭ থ ম ফ নযয ম্ভাব্য প্রধান জমনমূঃ 

 উযুি প্ররক্ষ্নণয ভাধ্যনভ ৩০০ দক্ষ জনফর ততযী কযা, 

 নে াটজাত সভাড়নকয ফাধ্যতামূরক ব্যফায আইন, ২০১০ ফাস্তফায়দনয ধনধভত্ত ৩৬০ টি মভাফাইর মকাট ি 

ধযিারনা কযা,  

 াট ও াটজাত দেয ব্যফাদয় ায়তা প্রদাদনয ধনধভত্ত ধফধবন্ন মেণীয ১৬৫০০ টি রাইদন্স প্রদান, এফাং 

 উচ্চ পরনীর (উপী) জাদতয মতালা াট ও াটফীজ উৎাদদনয রদক্ষয ২০,০০০ াটিালীদক প্রধক্ষণ প্রদান। 
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উক্রভরণকা (Preamble) 

 

 

যকারয দপ্তয/ংস্থামূনয প্রারতষ্ঠারনক দক্ষ্তা বৃরদ্ধ , স্বচ্ছতা ও জফাফরদর সজাযদায কযা , সুান 

ংতকযণ এফং ম্পনদয মথামথ ব্যফায রনরিতকযনণ য ভাধ্যনভ রূকল্প ২০২১ এয মথামথ ফাস্তফায়ননয 

রনক্ষ্য- 

 

 

ভাধযিারক, াট অধধদপ্তয 

 

এফং 

 

ধিফ, ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় এয ভনধ্য ২০১৬ ানরয .............. . ভানয .......... ......... তারযনি এআ 

ফারল মক কভ মম্পাদন চুরি স্বাক্ষ্রযত র।   

 

 

এআ চুরিনত স্বাক্ষ্যকাযী উবয়ক্ষ্ রনম্নরররিত রফলয়মূন ম্মত নরনঃ  
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সকন ১   

 
        াট রধদপ্তনযয রূকল্প (Vision), রবরক্ষ্য (Mission), সকৌরগত উনেশ্যমূ এফং কাম মাফরর 

১.১  রূকল্প (Vision)  

প্ররতনমারগতা ক্ষ্ভ মটকই াটিাত । 

 
১.২  রবরক্ষ্য (Mission)  

 

াটচালী, াটকর ও ব্যফায়ীনদযনক ায়তা প্রদামনয ভােদভ াট ও  াটজাত নেয ব্যফায ও ব্যফা 

ম্প্রাযণ । 

   

১.৩  সকৌরগত উনেশ্যমূ (Strategic Objectives)
 
        ১.   াট ও াটজাত নেয ব্যফানয় নমারগতা প্রদানয রনরভত্ত অআন ও রফরধভারা প্রনয়াগ সজাযদাযকযণ; 

        ২.   দক্ষ্ ও প্রনয়াজনীয় জনফর ততযীয রনরভত্ত াংগঠরনক কাঠানভা সুংগঠিতকযণ; 

        ৩.  প্রধক্ষদণয ভােদভ ভানফম্পদ উন্নয়ন; 

        ৪.  াট ও াটজাত নেয উৎাদন, ভান রনয়ন্ত্রণ ও ব্যফায ম্প্রাযনণ নমারগতা প্রদান;  

        ৫.  াটিানত রফরননয়ানগয সুনমাগ ম্প্রাযণ। 

    

          ১.৩.১  আফধিক মকৌরগত উদেিমূ (Mandatory Objectives)
     ১.  দক্ষতায  দে ফাধল িক কভ িম্পাদন চুধি ফাস্তফায়ন; 

         ২.  দক্ষতা ও  ননধতকতায উন্নয়ন; 

                    ৩.  তথ্য অধধকায ও স্বপ্রদণাধদত তথ্য প্রকা ফাস্তফায়ন; 

                    ৪.  কাম িিধত ও মফায ভাদনান্নয়ন; 

                    ৫.  কভ ি ধযদফ উন্নয়ন; 

                    ৬.  আধথ িক ব্যফস্থানায  উন্নয়ন। 
 

১.৫  কাম মাফরর (Functions)  
         ০১.  াট ধ্যানদ, ১৯৬২ এফং রদ জুট (রাআনরন্সং এণ্ড এননপা মনভন্ট) রুর, ১৯৬৪ প্রনয়াগ ও ফাস্তফায়ন, 

        ০২.  নে াটজাত সভাড়নকয ফাধ্যতামূরক ব্যফায অআন, ২০১০ এফং নে াটজাত সভাড়নকয ফাধ্যতামূরক  

                          ব্যফায রফরধভারা, ২০১৩ প্রনয়াগ ও ফাস্তফায়ন, 

       ০৩.  াট ও াটজাত ে ব্যফানয় রফরবন্ন প্রকায রাআনন্স প্রদান, 

       ০৪.  াটিানতয উন্নয়নন কর প্রকায অআন, রফরধ ও নীরতভারা প্রণয়নন যকাযনক ায়তা প্রদান , 

       ০৫.  াট অফাদী জরভয রযভান, াট উৎাদননয পূফ মাবা ও পূফ মফতী ফ নযয তুরনামূরক রযংখ্যান ংগ্র ,  

              ংকরন, যফযা ও ংযক্ষ্ণ, 

       ০৬.  যপ্তারনমমাগ্য াটজাত নেয ফাধ্যতামূরক ভান রযদ মন , যীক্ষ্ণ ও ভানম্পন্ন ে উৎাদনন  

              াটকরমূনক ায়তা প্রদান, 

       ০৭.  যপ্তাধনকাযক ও াটকর াট ও াটজাত ে ব্যফায়ীনদয কভ মকাণ্ড ম মনফক্ষ্ণ, ফাজায রযরস্থরত  

              ংক্রান্ত তথ্য ংগ্র ও যকাযনক ফরতকযণ, 

       ০৮.  উন্নত জানতয াটফীজ উৎাদন, অধুরনক করানকৌর প্রনয়ানগয ভাধ্যনভ ল্প জরভনত রধক রযভান  

              উচ্চপরনীর াট উৎাদন, রযফন সযটিং দ্ধরতনত াট চাননা এফং ানটয সেরণ রফন্যা ম্পনকম াট  

              চালীনদযনক প্ররক্ষ্ণ প্রদান ও উদ্বুদ্ধকযণ, এফং 

       ০৯.  যকায কর্তমক প্রদত্ত ন্যান্য কাম মাফরর এফং রফরবন্ন কভ মসূরচ ও প্রকল্প ফাস্তফায়ন।  
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মকন ২  

 

দপ্তয/ াংস্থায ধফধবন্ন কাম িক্রদভয চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ (Outcome/Impact) 
 

 

চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ 

(Outcome/Impact)   
 

কভ িম্পাদন  

সূিকমূ 

(Performance 

Indicators) 

 

 

একক 

(Unit) 

 

প্রকৃত 
রক্ষযভাত্রা  

(Target) 

২০১৬-১৭ 

প্রদক্ষন   

(Projection)  

ধনধ িাধযত  রক্ষ্ভাত্রা জমননয 

সক্ষ্নত্র মমৌথবাদফ দাধয়ত্বপ্রাপ্ত   

ভন্ত্রণারয়/ধফবাগ/ 

াংস্ামূদয নাভ 

উাত্তসূত্র 

(Source of 

Data) 

 ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 
২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

দক্ষ াটিালী নতযীদত 

অফদান 

প্রধধক্ষত াট িালী নতযী াংখ্যা ১৯৫৩২ ২০০১৮ ২০২৫০ ২০৫০০ ২০৭৫০ ধযকল্পনা ও উন্নয়ন 

একাদডভী, ধফধধ, 

আযধএটিধ, ধফদজআযআই, 

ধডএই, ফাাংরা একাদডভী। 

াট অধধদপ্তয 

াট ও াটজাত ে 

ব্যফাদয় দমাধগতা প্রদান 

প্রদত্ত রাইদন্স  াংখ্যা ১৫১২৫ ১৬৫৫০ ১৭৩৭০ ১৮২৩৮ ১৯১৫০ ধফদজএভধ, ধফদজএভএ, 

ধফদজএএ, ধফদজএ এফাং 

ধফদজধজএ দস্যভূি 

াটকর, ব্যফায়ী, 

যপ্তাধনকাযক ও ব্যধিগত 

ম িাদয়য ব্যফায়ীবৃন্দ। 

াট অধধদপ্তয 

যকানযয কয ব্যরতত যাজস্ব 

বৃরদ্ধনত ফদান 

অদায়কৃত যাজস্ব রক্ষ্ 

টাকা 

১০৬৩ ১১২০ ১২০০ ১৩০০ ১৪০০ ফাাংরাদদ ব্যাাংক 

যকাধয ও মফযকাধয 

তপধধর ব্যাাংকমূ, 

ধফদজএভধ, ধফদজএভএ, 

ধফদজএএ, ধফদজএ এফাং 

ধফদজধজএ দস্যভূি 

াটকর, ব্যফায়ী, 

যপ্তাধনকাযক ও ব্যধিগত 

ম িাদয়য ব্যফায়ীবৃন্দ। 

াট অধধদপ্তয 
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মকন ৩ 

 

মকৌরগত উদেি  ,অগ্রাধধকায ,কাম িক্রভ ,কভ িম্পাদন সূিক,  এফাং রক্ষযভাত্রামূ 

 
মকৌরগত 

উদেি 

(Stratagic 

Objectives) 

 

মকৌরগত 

উদেদিয 

ভান 

(Weight of 

Stratagic 

Objectives  

কাম িক্রভ 

(Activities) 

 

কভ িম্পাদন  

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন  

সূিদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন 
রক্ষযভাত্রা /ক্রাইদটধযয়া ভান ২০১৬-১৭ 

(Target/Criteria Value for FY 2016-17) 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

 ২০১৪-

১৫ 

২০১৫-

১৬ 

অাধাযণ অধত 

উত্তভ 

উত্তভ িরধত 

ভান 

িরধত 

ভাদনয 

ধনদম্ন 
২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 
দপ্তয/ াংস্থায মকৌরগত উদেিমূ 
[১]  অআন ও 

রফরধভারা 

প্রনয়াগ 

সজাযদাযকযন 

২৫.০০ [১.১]  াট 

অোদদ, 

১৯৬২ এফাং ধদ 

জুট 

(রাইদধন্সাং 

এন্ড 

এনদপা িদভন্ট)  

রুর, ১৯৬৪ 

প্রনয়াগ ও 

ফাস্তফায়ন 

[১.১.১]  উর্ধ্িতন 

কভ িকতিাদদয 

ধযদধ িত ভাঠ 

ম িাদয়য অধপ 

াংখ্যা ৫.০০ ৪০ ৬০ ৬৮ ৬৬ ৬৪ ৬২ ৬০ ৭০ ৮০ 

[১.১.২] ধযদধ িত 

াট ফাজায 

াংখ্যা ৪.০০ ৫০০ ৪৭০ ৪৯০ ৪৮৫ ৪৮০ ৪৭৫ ৪৭০ ৫০০ ৫২০ 

[১.১.৩] ধযদধ িত 

াট ক্রয় মকন্দ্র  

াংখ্যা ৪.০০ ৭০০ ৬৯০ ৭১০ ৭০৫ ৭০০ ৬৯৫ ৬৯০ ৭২০ ৭৩০ 

[১.১.৪] ধযদধ িত 

মফধরাং মন্টায 

াংখ্যা ৪.০০ ১২০ ১৩০ ১৫০ ১৪৫ ১৪০ ১৩৫ ১৩০ ১৬০ ১৭০ 

[১.১.৫]  ধবজা 

াট ক্রয় ও ধফক্রয় 

প্রধতদযাদধ 

ধযিাধরত 

অধবমান 

াংখ্যা ৪.০০ ১৫ ২৪ ২৮ ২৭ ২৬ ২৫ ২৪ ৩০ ৩২ 

[১.১.৬] ধফবাগীয় 

বাদফ ধনষ্পধত্তকৃত 

অযাধ 

% ৪.০০ ৪৭৬ ৭০.০০ ৭৮.০০ ৭৬.০০ ৭৪.০০ ৭২.০০ ৭০.০০ ৮০.০০ ৮২.০০ 
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মকৌরগত 

উদেি 

(Stratagic 

Objectives) 

 

মকৌরগত 

উদেদিয 

ভান 

(Weight of 

Stratagic 

Objectives  

কাম িক্রভ 

(Activities) 

 

কভ িম্পাদন  

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন  

সূিদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন 
রক্ষযভাত্রা /ক্রাইদটধযয়া ভান ২০১৬-১৭ 

(Target/Criteria Value for FY 2016-17) 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

 ২০১৪-

১৫ 

২০১৫-

১৬ 

অাধাযণ অধত 

উত্তভ 

উত্তভ িরধত 

ভান 

িরধত 

ভাদনয 

ধনদম্ন 
২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 
[২] 

ভানফম্পদ 

উন্নয়ন 

১৪.০০ [২.১ ] প্রধক্ষণ 

প্রদান 

[২.১.১] যকাযী 

ধফধবন্ন প্রধক্ষণ 

মকদন্দ্র মপ্রধযত 

কভ িকতিা ও 

কভ িিাযী 

জন ৪.০০ ৪৫ ৬৫ ৭৩ ৭১ ৬৯ ৬৭ ৬৫ ৭৪ ৭৫ 

[২.১.২] প্রধক্ষণ 

প্রাপ্ত াট িালী 

িালী 

াংখ্যা 

৫.০০ ১৯৪৪০ ১৯৯৫০ ১৯৯৭০ ১৯৯৬৫ ১৯৯৬০ ১৯৯৫৫ ১৯৯৫০ ১৯৯৮০ ২০০০০ 

[২.১.৩] 

আদয়াধজত 

প্রধক্ষণ কভ িসূধি 

াংখ্যা ৫.০০ ২০০ ২০০ ২০৮ ২০৬ ২০৪ ২০২ ২০০ ২১০ ২১২ 

[৩] াট ও 

াটজাত 

নেয 

উৎাদন ও 

ব্যফায বৃরদ্ধ 

২১.০০ [৩.১]  উচ্চ 

পরনীর াট 

ও াটফীজ 

উৎাদন 

[৩.১.১] 

ধফতযণকৃত উচ্চ 

পরনীর জাদতয 

ধবধত্ত ও প্রতযাধয়ত 

াটফীজ  

মভঃটন ২.০০ ৪৬৩ ৪৭৫ ৪৯৫ ৪৯০ ৪৮৫ ৪৮০ ৪৭৫ ৫০০ ৫১০ 

[৩.১.২]  

উৎাধদত উচ্চ 

পরনীর জাদতয 

াটফীজ  

মভঃটন ১.০০ ১৩৫০ ১০১৬ ১০৩৫ ১০৩০ ১০২৫ ১০২০ ১০১৬ ১০৫০ ১০৭৫ 

[৩.১.৩] উৎাধদত 

ভানম্মত 

উচ্চপরনীর 

মতালা াট  

রক্ষ 

মফর 

১.০০ ১১ ১৫ ১৯ ১৮ ১৭ ১৬ ১৫ ২০ ২১ 

[৩.২]  দে 

াটজাত 

মভাড়দকয 

ফােতামূরক 

ব্যফায আইন, 

২০১০, 

ফাস্তফায়ন  

[৩.২.১] 

আদয়াধজত 

উদু্বিকযণ 

কভ িারা 

ংখ্যা ২.০০ ৫২ ৫৬ ৬০ ৫৯ ৫৮ ৫৭ ৫৬ ৬২ ৬৪ 

[৩.২.২] 

রযচাররত 

সভাফাআর সকাট ম 

াংখ্যা ৫.০০ ২৪০ ২৮০ ৩৬০ ৩৪০ ৩২০ ৩০০ ২৮০ ৩৮০ ৪০০ 
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মকৌরগত 

উদেি 

(Stratagic 

Objectives) 

 

মকৌরগত 

উদেদিয 

ভান 

(Weight of 

Stratagic 

Objectives  

কাম িক্রভ 

(Activities) 

 

কভ িম্পাদন  

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন  

সূিদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন 
রক্ষযভাত্রা /ক্রাইদটধযয়া ভান ২০১৬-১৭ 

(Target/Criteria Value for FY 2016-17) 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

 ২০১৪-

১৫ 

২০১৫-

১৬ 

অাধাযণ অধত 

উত্তভ 

উত্তভ িরধত 

ভান 

িরধত 

ভাদনয 

ধনদম্ন 
২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 
[৩.২.৩] 

প্রররকউন 

রপাযনদয প্রদত্ব 

প্ররক্ষ্ণ 

াংখ্যা ৩.০০ ৯২ ১০৪ ১২৫ ১২০ ১১৫ ১১০ ১০৪ ১৩০ ১৩৫ 

[৩.৩]  প্রিায 

কাম িক্রভ 

ধযিারনা 

[৩.৩.১] 

ধফতযণকৃত 

মািায ও 

ধরপদরট 

াংখ্যা ৩.০০ ৪০০০

০ 

৪৪০০০ ৪৮০০০ ৪৭০০০ ৪৬০০০ ৪৫০০০ ৪৪০০০ ৪৯০০০ ৫০০০০ 

[৩.৩.২]  প্রকাধত 

গণধফজ্ঞধপ্ত 

াংখ্যা ২.০০ ১৫ ১৯ ২৩ ২২ ২১ ২০ ১৯ ২৪ ২৫ 

[৩.৩.৩] স্থাধত 

ব্যানায ও 

প্যানাদেক্স মফাড ি 

াংখ্যা ২.০০ ৫ ৯ ১৩ ১২ ১১ ১০ ৯ ১৪ ১৫ 

[৪]  াট ও 

াটজাত নেয 

ব্যফানয় 

নমারগতা 

প্রদান 

১৫.০০ [৪.১]  াট  ও 

াটজাত  

দেয 

রাইদন্স প্রদান 

[৪.১.১]   াট  ও 

াটজাত  দেয 

প্রদত্ত রাইদন্স  

াংখ্যা ৫.০০ ১৫১২৫ ১৫৭০০ ১৫৯০০ ১৫৮৫০ ১৫৮০০ ১৫৭৫০ ১৫৭০০ ১৬০০০ ১৬৫০০ 

[৪.২]  াটকর 

ধযদ িন   

[৪.২.১] 

ধযদ িনকৃত  

াটকর  

াংখ্যা ৫.০০ ১২৭৫ ১৩০০ ১৩২৫ ১৩২০ ১৩১৫ ১৩১০ ১৩০০ ১৩৩০ ১৩৩৫ 

[৪.৩]  

াটজাত 

দেয নমুনা 

যীক্ষা 

[৪.১.৩] যীধক্ষত 

াটজাত দেয 

নমুনা  

াংখ্যা ৫.০০ ২১৫০ ২২০০ ২২৪০ ২২৩৫ ২২৩০ ২২২৫ ২২০০ ২২৫০ ২২৬০ 

[৫]  াট খাদত 

ধফধনদয়াদগ 

সুদমাগ 

ম্প্রাযণ 

৫.০০ [৫.১] াট 

খাদত ধফধনদয়াগ 

আকল িদণয জন্য 

মধভনায/ 

ওয়াকি 

আদয়াজন 

[৫.১.১]  আদয়াধজত 

মধভনায/ওয়াকি 

াংখ্যা ৫.০০ ৩ ৭ ১১ ১০ ৯ ৮ ৭ ১২ ১৩ 
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 াংযুধি - খ 

দপ্তয/াংস্থায আফধিক মকৌরগত উদেিমূ  

(মভাট ভান - ২০) 

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

মকৌরগত উদেি 

 
মকৌরগত 

উদেদিয ভান 

 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূিক 

 

একক কভ িম্পাদন  

সূিদকয ভান 

রক্ষ্যভাত্রায ভান - ২০১৬-১৭ 

অাধাযণ অধত উত্তভ উত্তভ চররতভান চররতভাননয রননম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

দক্ষতায  দে ফাধল িক 

কভ িম্পাদন চুধি 

ফাস্তফায়ন 

৬ 

২০১৬-১৭ অথ ি ফছদযয খড়া 

ফাধল িক কভ িম্পাদন চুধি   

দাধখর 

 ধনধ িাধযত ভয়ীভায ভদে 

খড়া চুধি 

ভন্ত্রণারয়/ধফবাদগ দাধখর 

তাধযখ ১ ১৯ মভ ২২ মভ ২৪ মভ ২৫ মভ ২৬ মভ 

ভাঠ ম িাদয়য কাম িারয়মূদয 

াংদগ২০১৬-১৭ অথ ি ফছদযয 

খড়া ফাধল িক কভ িম্পাদন 

চুধি   স্বাক্ষয 

ধনধ িাধযত ভয়ীভায ভদে 

চুধি স্বাক্ষধযত  

তাধযখ ১ ২৬-৩০ জুন - - - - 

২০১৬-১৭ অথ ি ফছদযয ফাধল িক 

কভ িম্পাদন চুধি য মূল্যায়ন 

প্রধতদফদন দাধখর 

ধনধ িাধযত তাধযদখ মূল্যায়ন 

প্রধতদফদন দাধখরকৃত 

াংখ্যা ১ ১৪ জুরাই ১৭ জুরাই ১৮ জুরাই ১৯ জুরাই ২০ জুরাই 

 ২০১৬-১৭ অথ ি ফছদযয 

ফাধল িক কভ িম্পাদন চুধি  

ফাস্তফায়ন ধযফীক্ষণ 

নত্রভাধক প্রধতদফদন 

দাধখরকৃত  

াংখ্যা ১ ৪ ৩ ২ - - 

২০১৬-১৭ অথ ি ফছদযয ফাধল িক 

কভ িম্পাদন চুধি য 

অধ িফাধল িক মূল্যায়ন প্রধতদফদন 

দাধখর 

ধনধ িাধযত তাধযদখ অধ িফাধল িক 

মূল্যায়ন প্রধতদফদন  

দাধখরকৃত 

তাধযখ ১ ২২ জানুয়াধয ২৩ জানুয়াধয ২৪ জানুয়াধয ২৫ জানুয়াধয ২৬ জানুয়াধয 

ফাধল িক কভ িম্পাদন  চুধিয 

াংদগ াংধিষ্ট কভ িকতিাদদয 

প্রদণাদনা প্রদান 

নফদদধক প্রধক্ষদণ মপ্রধযত 

কভ িকতিা 

াংখ্যা ১ ৩ ২ ১ - - 

দক্ষতা ও  ননধতকতায 

উন্নয়ন 
৩ 

যকাধয কভ িম্পাদন 

ব্যফস্থানা াংক্রান্ত 

প্রধক্ষণ ধফধবন্ন ধফলদয় 

কভ িকতিা/কভ িিাযীদদয  

প্রধক্ষণ আদয়াজন 

 প্রধক্ষদণয ভয়  

 

জনঘন্টা ১০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

জাতীয় শুিািায মকৌর 

ফাস্তফায়ন 

 ২০১৬-১৭ অথ ি ফছদযয 

শুিািায ফাস্তফায়ন  

তাধযখ ১ ১৫ জুরাই ৩১ জুরাই - - - 
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করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

মকৌরগত উদেি 

 
মকৌরগত 

উদেদিয ভান 

 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূিক 

 

একক কভ িম্পাদন  

সূিদকয ভান 

রক্ষ্যভাত্রায ভান - ২০১৬-১৭ 

অাধাযণ অধত উত্তভ উত্তভ চররতভান চররতভাননয রননম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

কভ িধযকল্পনা এফাং ফাস্তফায়ন 

ধযফীক্ষণ কাঠাদভা প্রণীত ও 

দাধখরকৃত 

ধনধ িাধযত ভয়ীভায ভদে 

নত্রভাধক ধযফীক্ষণ 

প্রধতদফদন দাধখরকৃত  

াংখ্যা ১ ৪ ৩ ২ - - 

তথ্য অধধকায ও 

স্বপ্রদণাধদত তথ্য প্রকা 

ফাস্তফায়ন 

২ 

 তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকযণ তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকৃত  % ১ প্রধত ভানয 

১ভ প্তা 

প্রধত ভানয 

২য় প্তা 

প্রধত ভানয 

৩য় প্তা 

- - 

ফাধল িক প্রধতদফদন প্রণয়ন ও 

প্রকা 

ফাধল িক প্রধতদফদন 

ওদয়ফাইদট প্রকাধত 

তাধযখ ১ ১৫ অদটাফয ২৯ অদটাফয ১৫ নদবম্বয ৩০ নদবম্বয ১৫ ধডদম্বয 

কভ িিধত ও  মফায 

ভাদনান্নয়ন 
৫ 

ই-পাইধরাং িধত প্রফতিন দপ্তয/াংস্থায় ই-পাইধরাং িধত 

প্রফধতিত 

তাধযখ ১ ২৮ মপব্রুয়াধয ৩০ ভাি ি ৩০ এধপ্রর ৩১ মভ ২৯ জুন 
  

 ধআযএর  শুরূয ২ ভা পূদফ ি 

াংধিষ্ট কভ িিাযীয ধআযএর, 

ছুটি নগদায়ন ও মনন 

ভঞ্জুযীত্র যুগৎ জাধয 

ধনধিতকযণ 

 ধআযএর  শুরূয ২ ভা পূদফ ি 

াংধিষ্ট কভ িিাযীয ধআযএর, 

ছুটি নগদায়ন ও মনন 

ভঞ্জুযীত্র যুগৎ জাধযকৃত  

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 
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করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

মকৌরগত উদেি 

 
মকৌরগত 

উদেদিয ভান 

 

কাম িক্রভ 

 
কভ িম্পাদন সূিক 

 

একক 

 

কভ িম্পাদন  

সূিদকয ভান 

 

রক্ষ্যভাত্রায ভান - ২০১৬-১৭ 

অাধাযণ অধত উত্তভ উত্তভ চররত ভান চররতভাননয রননম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

  

মফা প্রধক্রয়ায় উদ্ভাফন কাম িক্রভ 

ফাস্তফায়ন 

দপ্তয/াংস্থায কভদক্ষ একটি 

অনরাইন মফা িালুকৃত   

তাধযখ ১ ৩১ ধডদম্বয ৩১ জানুয়াধয ২৮ মপব্রুয়াধয - - 

 

দপ্তয/াংস্থায কভদক্ষ ৩টি  

মফাপ্রধক্রয়া জীকৃত   

তাধযখ ১ ৩১ ধডদম্বয ৩১ জানুয়াধয ২৮ মপব্রুয়াধয - - 
  

অধবদমাগ প্রধতকায ব্যফস্থা 

ফাস্তফায়ন 

ধনষ্পধত্তকৃত অধবদমাগ % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ 
 
  

 কভ ি ধযদফ উন্নয়ন ৩ 

অধপ বফন ও আধেনা ধযচ্ছন্ন 

যাখা 

ধনধ িাধযত ভয়ীভায ভদে 

অধপ বফন ও আধেনা 

ধযচ্ছন্ন 

তাধযখ ১ ৩০ নদবম্বয ৩১ ধডদম্বয ৩১ জানুয়াধয - - 

 

মফা প্রতযাী এফাং দ িনাথীদদয 

জন্য টদয়র অদক্ষাগায 

(waiting room) এয 

ব্যফস্থা কযা 

ধনধ িাধযত ভয়ীভায ভদে 

মফা প্রতযাী এফাং 

দ িনাথীদদয জন্য টদয়র 

অদক্ষাগায িালূকৃত 

তাধযখ ১ ৩০ নদবম্বয ৩১ ধডদম্বয ৩১ জানুয়াধয - - 

মফায ভান ম্পদকি মফা 

গ্রীতাদদয ভতাভত ধযফীক্ষদণয 

ব্যফস্থা িালু কযা 

মফায ভান ম্পদকি মফা 

গ্রীতাদদয ভতাভত 

ধযফীক্ষদণয ব্যফস্থা িালুকৃত 

তাধযখ ১ ৩০ নদবম্বয ৩১ ধডদম্বয ৩১ জানুয়াধয - - 

আধথ িক ব্যফস্থানায  

উন্নয়ন 
১ 

অধডট আধত্ত ধনষ্পধত্ত 

কাম িক্রদভয উন্নয়ন 

ফছদয  অধডট আধত্ত 

ধনষ্পধত্তকৃত 

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০   
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াংদমাজনী ১: ব্দাংদক্ষ (Acronyms) 

 

 

াঅ াট অধধদপ্তয 

ধফদজএভধ ফাাংরাদদ জুট ধভর কদ িাদযন 

ধফএধডধ ফাাংরাদদ মটক্সটাইর ধভর কদ িাদযন 

মজধডধধ জুট ডাইবাযধধপদকন মপ্রাদভান মন্টায 

ধফদজএভএ ফাাংরাদদ জুট ধভরস্ এদাধদয়ন 

ধফদজএএ ফাাংরাদদ জুট ধিনা ি এদাধদয়ন 

ধফদজএ ফাাংরাদদ জুট এদাধদয়ন 

ধফদজধজএ ফাাংরাদদ জুট গুডস্ এদাধদয়ন 

ধফধধ ফাাংরাদদ কধম্পউটায কাউধন্সর 

ধডএই কৃধল ম্প্রাযণ অধধদপ্তয 

ধফদজআযআই ফাাংরাদদ াট গদফলণা ইনধিটিউট 

ধফধএটিধ ফাাংরাদদ মরাক প্রান প্রধক্ষণ মকন্দ্র 
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াংদমাজনী- ২: কভ িম্পাদন সূিকমূ, ফাস্তফায়নকাযী ভন্ত্রণারয়/ধফবাগ/াংস্থা এফাং ধযভা িধতয ধফফযণ 

 

ক্রধভক 

নম্বয 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূিক ধফফযণ ফাস্তফায়নকাযী 

দপ্তয/াংস্থা 

ধযভা িধত এফাং 

উাত্তসূত্র 

াধাযণ 

ভন্তব্য 

[১] 

[১.১]  াট অোদদ, ১৯৬২ 

এফাং ধদ জুট (রাইদধন্সাং এন্ড 

এনদপা িদভন্ট) রুর, ১৯৬৪ 

প্রনয়াগ ও ফাস্তফায়ন 

[১.১.১]   উর্ধ্িতন কভ িকতিাদদয 

ধযদধ িত  ধপল্ড অধপ 

ভাধযিারক, ধযিারক, প্রকল্প ধযিারক, উধযিারক এফাং প্রধান 

কাম িারদয়য কাযী ধযযিারক কর্তিক ধনয়ধভত ধপল্ড অধপ 

ধযদ িদনয ভােদভ কাদজয গধতীরতা বৃধি এফাং অধ িত দাধয়ত্ব 

ম্পাদদন যাভ ি প্রদান। 

াট অধধদপ্তয াট অধধদপ্তদযয ধযদ িন 

প্রধতদফদন, ভাধক, নত্রভাধক 

এফাং ফাধল িক প্রধতদফদন। 

 

[১.১.২]  ধযদধ িত াট ফাজায ভাঠ ম িাদয়য কাযী ধযযিারক, মুখ্য ধযদ িক এফাং ধযদ িক 

(াট) কর্তিক  রাইদন্সধফীন ব্যফায়ী নািকযণ এফাং তাঁদদয ধফরুদি 

ধফবাগীয় আইনানুগ ব্যফস্থা গ্রণ। 

াট অধধদপ্তয াট অধধদপ্তদযয ধযদ িন 

প্রধতদফদন, ভাধক, নত্রভাধক 

এফাং ফাধল িক প্রধতদফদন। 

 

[১.১.৩]  ধযদধ িত াট ক্রয় 

মকন্দ্র 

ভাঠ ম িাদয়য কাযী ধযযিারক, মুখ্য ধযদ িক এফাং ধযদ িক 

(াট) কর্তিক  যকাযী এফাং মফযকাধয াংস্থায াট ক্রয় মকন্দ্রমূদ 

তাদদয কর্তিদক্ষয ধনদদ িনা মভাতাদফক াট ক্রয় কযদছ ধক না তা 

দযজধভদন ম িদফক্ষণ কদয াট ব্যফাদয় অধনয়ভ মযাধ কযা। 

াট অধধদপ্তয াট অধধদপ্তদযয ধযদ িন 

প্রধতদফদন, ভাধক, নত্রভাধক 

এফাং ফাধল িক প্রধতদফদন। 

 

[১.১.৪ ]  ধযদধ িত মফধরাং 

মন্টায 

ভাঠ ম িাদয়য কাযী ধযযিারক এফাং মুখ্য ধযদ িক কর্তিক  াট 

যপ্তাধনকাযকদদয মফধরাং মন্টায ধনয়ধভত ধযদ িদনয ভােদভ ভানম্মত 

াট যপ্তানীদত ায়তা প্রদান। 

াট অধধদপ্তয াট অধধদপ্তদযয ধযদ িন 

প্রধতদফদন, ভাধক, নত্রভাধক 

এফাং ফাধল িক প্রধতদফদন। 

 

[১.১.৫]  ধবজা াট ক্রয় ও 

ধফক্রয়   প্রধতদযাদধ ধযিাধরত 

অধবমান 

ভাঠ ম িাদয়য কাযী ধযযিারক, মুখ্য ধযদ িক এফাং ধযদ িক 

(াট) কর্তিক   ধনয়ধভত াট-ফাজায ধযদ িদনয ভােদভ ধবজা াট ক্রয় 

ও ধফক্রয় প্রধতদযাধ কযা। 

াট অধধদপ্তয াট অধধদপ্তদযয ধযদ িন 

প্রধতদফদন, ভাধক, নত্রভাধক 

এফাং ফাধল িক প্রধতদফদন। 

 

[১.১.৬]  ধফবাগীয় বাদফ 

ধনষ্পধত্তকৃত  অযাধ 

াট অোদদ, ১৯৬২ এফাং ধদ জুট (রাইদধন্সাং এন্ড এনদপা িদভন্ট) 

রুর, ১৯৬৪ এয ধফধধ-ধফধান অভান্যকাযীদদয ধফরুদি দাদয়যকৃত 

অধবদমাগমূ ভাধযিারক এফাং ভাঠ ম িাদয়য কাযী ধযযিারক 

(াট) কর্তিক ধফবাগীয় ধফিাদয আদাল ধনষ্পধত্তকযণ। 

াট অধধদপ্তয াট অধধদপ্তদযয ধযদ িন 

প্রধতদফদন, ভাধক, নত্রভাধক 

এফাং ফাধল িক প্রধতদফদন। 

 

[২] [২.১ ] প্রধক্ষণ প্রদান [২.১.১]   প্রদত্ত ইন-াউজ 

প্রধক্ষণ এফাং যকাযী ধফধবন্ন 

প্রধক্ষণ মকদন্দ্র  কভ িকতিা ও 

কভ িিাযী মপ্রযণপূফ িক প্রদত্ত 

প্রধক্ষণ 

প্রধান কাম িারয় কর্তিক আদয়াধজত ইন-াউজ প্রধক্ষণ প্রদান, যকাধয 

ধফধবন্ন প্রধক্ষণ প্রধতষ্ঠাদন কভ িকতিা ও কভ িিাযী মপ্রযণপূফ িক প্রধক্ষণ 

প্রদান এফাং প্রকল্প কর্তিক আদয়াধজত াটিালীদদয প্রধক্ষণ প্রদাদনয 

ভােদভ ভানফম্পদ উন্নয়ন। 

াট অধধদপ্তয াট অধধদপ্তদযয ধযদ িন 

প্রধতদফদন, ভাধক, নত্রভাধক 

এফাং ফাধল িক প্রধতদফদন। 
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ক্রধভক 

নম্বয 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূিক ধফফযণ ফাস্তফায়নকাযী 

দপ্তয/াংস্থা 

ধযভা িধত এফাং 

উাত্তসূত্র 

সাধারণ 
মন্তব্য 

[৩] 

[৩.১]  উচ্চ পরনীর াট ও 

াটফীজ উৎাদন 

 

[৩.২.১]  আদয়াধজত উদ্বুি 

কযণ কভ িারা 

ধযদফ ফান্ধফ াট ও াটজাত দেয অবযন্তযীণ ব্যফায বৃধিয রদক্ষয 

জনগণদক উদ্বুিকযদণয ধনধভত্ত মিকদাল্ডাযদদযদক ধনদয়  কভ িারায 

আদয়াজন। 

াট অধধদপ্তয াট অধধদপ্তদযয ধযদ িন 

প্রধতদফদন, ভাধক, নত্রভাধক 

এফাং ফাধল িক প্রধতদফদন। 

 

[৩.২]  দে াটজাত 

মভাড়দকয ফােতামূরক 

ব্যফায আইন, ২০১০, 

ফাস্তফায়ন 

[৩.২.২]  ধযিাধরত মভাফাইর 

মকাট ি  

ভাঠ ম িাদয়য কাযী ধযযিারক, াট উন্নয়ন কভ িকতিা, মুখ্য 

ধযদ িক, ধযদ িক  এফাং াট উন্নয়ন কাযী কর্তিক “দে াটজাত 

মভাড়দকয ফােতামূরক ব্যফায আইন, ২০১০” অভান্যকাযীদদয ধফরুদি 

মভাফাইর মকাট ি ধযিারনায ভােদভ ব্যফস্থা গ্রণ।  

াট অধধদপ্তয 

এফাং াংধিষ্ট 

মজরা/  

উদজরা 

প্রান 

াট অধধদপ্তদযয ধযদ িন 

প্রধতদফদন, ভাধক, নত্রভাধক 

এফাং ফাধল িক প্রধতদফদন। 

 

[৩.৩]  প্রিায কাম িক্রভ 

ধযিারনা 

[৩.২.৩]  ধযিাধরত প্রিায 

কাম িক্রভ 

“দে াটজাত মভাড়দকয ফােতামূরক ব্যফায আইন, ২০১০” 

তবাগ ফাস্তফায়দনয ধনধভত্ত মািায াঁটাদনা, ধফরদফাড ি স্থান, ধপ্রন্ট ও 

ইদরক্ট্রধনক ধভধডয়ায ভােদভ প্রিাযনা এফাং মভাফাইর এএভএ এয 

ভােদভ জনগন ও মিকদাল্ডাযগণদক ব্যফায বৃধিয রদক্ষ দিতন 

কযা। 

াট অধধদপ্তয াট অধধদপ্তদযয ধযদ িন 

প্রধতদফদন, ভাধক, নত্রভাধক 

এফাং ফাধল িক প্রধতদফদন। 

 

[৪] 

[৪.১]  াট  ও াটজাত  

দেয রাইদন্স প্রদান 

[৪.১.১]   প্রদত্ত  াট  ও 

াটজাত  দেয রাইদন্স 

ভাধযিারক, ধযিারক, কাযী ধযযিারক (াট) এফাং মুখ্য 

ধযদ িক  াট ও াটজাত দেয ব্যফাদয় ধফধবন্ন মেণীয রাইদন্স 

প্রদাদনয ভােদভ ব্যফায়ীদদযদক ায়তা প্রদান। 

াট অধধদপ্তয াট অধধদপ্তদযয ধযদ িন 

প্রধতদফদন, ভাধক, নত্রভাধক 

এফাং ফাধল িক প্রধতদফদন। 

 

[৪.২]  াটকর ধযদ িন   [৪.১.২]  ধযদ িনকৃত  

াটকর  

 

কাযী ধযিারক, মুখ্য ধযদ িক এফাং ধযদ িক কর্তিক  াটকর 

এফাং ধফধবন্ন আউটদরট ধনয়ধভত ধযদ িন, ধযফীক্ষণ এফাং যাভ ি 

প্রদাদনয ভােদভ ভানম্মত ে উৎাদদন ায়তা প্রদান।  

াট অধধদপ্তয াট অধধদপ্তদযয ধযদ িন 

প্রধতদফদন, ভাধক, নত্রভাধক 

এফাং ফাধল িক প্রধতদফদন। 

 

[৪.৩]  াটজাত দেয নমুনা 

যীক্ষা 

[৪.১.৩]  যীক্ষাকৃত াটজাত 

দেয নমুনা 

কাযী ধযিারক (যীক্ষণ) এফাং যীক্ষণ কাযী কর্তিক ধফধবন্ন 

াটকদর উৎাধদত াটজাত দেয নমূনা াটে যীক্ষাগাদয 

ধনয়ধভত যীক্ষদণয ভােদভ ভানম্মত ে উৎাদদন ায়তা প্রদান।  

াট অধধদপ্তয াট অধধদপ্তদযয ধযদ িন 

প্রধতদফদন, ভাধক, নত্রভাধক 

এফাং ফাধল িক প্রধতদফদন। 

 

[৫] [৫.১] াট খাদত ধফধনদয়াগ 

আকল িদণয জন্য মধভনায/ 

ওয়াকি আদয়াজন 

[৫.১.১]  আদয়াধজত 

মধভনায/ওয়াকি 

াট খাদত ধফধনদয়াদগ আগ্রী ও ক্ষভ উদযািাদদযদক ধনদয় প্রধান 

কাম িারয় কর্তিক মধভনায/ওয়াকি আদয়াজন কদয তাদদযদক এ খাদত 

ধফধনদয়াদগ উৎাধত কযা। 

াট অধধদপ্তয াট অধধদপ্তদযয ধযদ িন 

প্রধতদফদন, ভাধক, নত্রভাধক 

এফাং ফাধল িক প্রধতদফদন। 
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াংদমাজনী ৩ : কভ িম্পাদদনয রমক্ষ অন্য ভন্ত্রণারয় /ধফবাদগয ধনকট সুধনধদ িষ্ট কভ িম্পাদন িাধদামূ 

 

 

াংস্থায ধযণ াংস্থায নাভ াংধিষ্ট কভ িম্পাদন সূিক উি াংস্থায ধনকট াংধিষ্ট 

ভন্ত্রণারয়/ধফবাদগয িাধদা  

িাধদা /প্রতযাায 

মমৌধিকতা 

উি াংস্থায ধনকট 

িাধদায ভাত্রা উদেখ করুন 

প্রতযাা পূযণ না দর  

ম্ভাব্য প্রবাফ 

ভন্ত্রণারয় কৃধল ভন্ত্রণারয় ৪.১.১  উচ্চ পরনীর জাদতয 

াট ও াটফীজ উৎাদন 

 

াটফীজ প্রাধপ্ত ধনধিৎকযণ াট ও াটফীজ উৎাদন 

প্রধক্রয়ায় ায়তা প্রদয়াজন 

য়। 

৫০% াট ও াটফীজ উৎাদন 

ব্যত দফ। 

ধফবাগ ভধন্ত্রধযলদ ধফবাগ ৪.২.২ ধযিাধরত মভাফাইর মকাট ি 

 

মভাফাইর মকাট ি ধযিারনা মভাফাইর মকাট ি ধযিারনায় 

ম্যাধজদেট এয ায়তা 

প্রদয়াজন য়।  

৩৫% মভাফাইর মকাট ি ধযিারনা 

কযা ম্ভফ দফ না। 

ভন্ত্রণারয় স্বযাস্ট্র ভন্ত্রণারয় ৪.২.২ ধযিাধরত মভাফাইর মকাট ি 

 

মভাফাইর মকাট ি ধযিারনা মভাফাইর মকাট ি ধযিারনায় 

পুধরদয  ায়তা প্রদয়াজন 

য়।  

৩৫% মভাফাইর মকাট ি ধযিারনা 

কযা ম্ভফ দফ না। 

 

 

 
 

 


