
ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়েয ২০১৭-১৮ অথ থফছয়যয ফার্ল থক কভ থম্পাদন চুর্িয  

ককৌরগত উয়েশ্য, ককন-৩ 

১ভ ত্রৈভার্ক প্রর্তয়ফদন (জুরাই য়ত কয়েম্বয’১৭) 

 

ককৌরগত  

উয়েশ্য 

ককৌরগত 

উয়েয়শ্যয 

ভান 

কাম থক্রভ কভ থম্পাদন 

সূচক 

একক কভ থম্পাদন 

সূচয়কয ভান 

র্বর্ি 

ফছয 

২০১৫-

২০১৬ 

প্রকৃত 

অজথন* 

২০১৬-

২০১৭ 

রক্ষ্যভাৈা/র্নণ থােক ২০১৭-২০১৮ ১ভ ত্রৈভার্ক 

অজথন 

অজথন 

তকযা ায 

(%)  

অাধাযণ অর্ত 

উিভ 

উিভ চরর্ত 

ভান 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% 

ভন্ত্রণারে/ র্ফবায়গয ককৌরগত উয়েশ্যমূ   

[১] ফস্ত্র ও াট 

য়েয 

ফহুমুখীকযণ ও 

ফাজায 

ম্প্রাযণ 

২৭ [১.১] াট জাত ে 

র্ফক্রে 

[১.১.১] স্থানীে 

ফাজায়য র্ফর্ক্রত 

ে 

কভ. টন ২.০০ ২৬০০০ ২৬৪০০ ২৭০০০ ২৬৮০০ ২৬৬০০ ২৬৪০০ ৫৬৮৩ ২১% 

[১.১.২] 

ত্রফয়দর্ক 

ফাজায়য র্ফর্ক্রত 

ে 

কভ. টন ২.০০ ৮৫০০০ ৯৫০০০ ১০০০০০ ৯৯০০০ ৯৭০০০ ৯৫০০০ ১৫১৭০ ১৫% 

[১.২] য়ে াটজাত 

কভাড়য়কয ফাধ্যতামূরক 

ব্যফায আইন, ২০১০ 

ফাস্তফােন (াট অর্ধদপ্তয) 

 [১.২.১] 

র্যচার্রত 

কভাফাইর 

ককাট থ/র্যদ থন 

ংখ্যা ৩.০০ ২৮০ ৩০০ ৪৫০ ৪৪০ ৪৩০ ৪২০ ১৬৮ ৩৭% 

  [১.২] য়ে াটজাত 

কভাড়য়কয ফাধ্যতামূরক 

ব্যফায আইন, ২০১০ 

ফাস্তফােন (াট অর্ধদপ্তয) 

[১.২.২] 

আয়োর্জত 

উদ্বুদ্ধ কযণ 

কভ থারা 

ংখ্যা ২.০০ ৫৬ ২০ ৬২ ৬০ ৫৮ ৫৬ - - 

[১.৩] ফহুমুখী াট য়েয 

ফাজায ম্প্রাযয়ণ কভরা 

আয়োজন (কজর্ডর্র্) 

[১.৩.১] 

আয়োর্জত 

কভরা 

ংখ্যা ৩.০০ ৭ ৬ ১০ ৯ ৮ ৭ ০ ২ ২০% 

[১.৪] কযাগ মুি কযভ 

র্ডভ উৎাদন ও র্ফতযণ 

(ফায়যউয়ফা) 

[১.৪.১] 

উৎার্দত ও 

র্ফতযণকৃত 

কযাগ মুি 

কযভ র্ডভ 

রক্ষ্ ৩.০০ ৩.৬০ ৪.০০ ৪.২০ ৩.৮০ ৩.৭৫ ৩.৫০ ০.৩৭ ৯% 

  [১.৫] তুঁত চাযা উৎাদন 

ও র্ফতযণ (ফায়যউয়ফা) 

[১.৫.১] 

উৎার্দত তুঁত 

চাযা 

রক্ষ্ ৩.০০ ৪.৫০ ৩.২৫ ৩.১৫ ৩.০০ ২.৮০ ২.৭০ - - 

[১.৬] র্ফটিএভর্’য 

র্ভরমূ ার্ব থ চাজথ 

দ্ধর্তয়ত র্যচারন 

[১.৬.১] ার্ব থ 

চাজথ ফাফদ প্রাপ্ত 

আে 

ককাটি 

টাকা 

২.০০ ৯.১৭ ৯.৪৬ ৯.৫২ ৯.৫০ ৯.৪৮ ৯.৪৬ ২.০০ ২১% 



ককৌরগত  

উয়েশ্য 

ককৌরগত 

উয়েয়শ্যয 

ভান 

কাম থক্রভ কভ থম্পাদন 

সূচক 

একক কভ থম্পাদন 

সূচয়কয ভান 

র্বর্ি 

ফছয 

২০১৫-

২০১৬ 

প্রকৃত 

অজথন* 

২০১৬-

২০১৭ 

রক্ষ্যভাৈা/র্নণ থােক ২০১৭-২০১৮ ১ভ ত্রৈভার্ক 

অজথন 

অজথন 

তকযা ায 

(%)  

অাধাযণ অর্ত 

উিভ 

উিভ চরর্ত 

ভান 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% 

ভন্ত্রণারে/ র্ফবায়গয ককৌরগত উয়েশ্যমূ   

[১.৭] র্র্র্ ভাধ্যয়ভ 

র্ফটিএভর্’য 

র্ভরচালুকযয়ণয রয়ক্ষ্য 

চুর্ি ম্পাদন 

[১.৭.১] চুর্ি 

ম্পার্দত 

ংখ্যা ২.০০ ০ ০ ৩ ২ ১  - - 

  [১.৮] ফেয়নািয কফায 

ভাধ্যয়ভ তাঁত ফস্ত্র 

উৎাদয়ন ােতা 

(ফাতাঁকফা) 

[১.৮.১] 

উৎার্দত তাঁত 

ফয়স্ত্রয র্যভাণ 

ককাটি 

র্ভটায 

২.০০ ৩.১১ ৩.২০ ৩.২৯ ৩.২৭ ৩.২৪ ৩.২০ ০.৭৬৬৪ ২৩.৪৪% 

[১.৯] ক্ষুদ্র ঋণ র্ফতযণ 

(ফাতাঁয়ফা) 

[১.৯.১] ঋণ 

প্রাপ্ত 

সুর্ফধায়বাগী 

পুরুল তাঁতী 

ংখ্যা ২.০০ ১৩৬০ ৮৫০ ৯০০ ৮৯০ ৮৭৫ ৮৭০ ২৯৯ ৩৩.২২% 

[১.৯.২] ঋণ 

প্রাপ্ত 

সুর্ফধাকবাগী 

ভর্রা তাঁতী 

ংখ্যা ১.০০ ১৩৬০ ১৫০ ১৫০ ১৪০ ১৩৫ ১৩০ ১২০ ৮০.০০% 

[২] 

ভানফম্পদ 

উন্নেন 

২৪ [২.১] কার্যগর্য র্ক্ষ্া 

(ফস্ত্র প্রয়কৌর/ প্রযুর্ি) 

র্ডগ্রী প্রদান 

[২.১.১] উিীণ থ 

র্ক্ষ্াথী 

ংখ্যা ১২.০০  ৩০৬০ ৩০৮০ ৩০৭০ ৩০৬৫ ৩০৬০ - - 

[২.২] াটচার্ল/কেক 

কাল্ডায, াট শ্রর্ভক, 

ফহুমুখী াটয়েয 

উয়যািা, তাতীঁ ও 

কযভচালী দক্ষ্তা বৃর্দ্ধয 

জন্য প্রর্ক্ষ্ণ 

[২.২.১] 

প্রর্ক্ষ্ণ প্রাপ্ত 

ব্যর্ি 

ংখ্যা ১২.০০  ২২৩৫ ২৩৭৩০ ২৩৫০০ ২৩০০০ ২২৫০০ ৫৭৫ ২% 

[৩] ফস্ত্র ও াট 

ব্যফাে 

য়মার্গতা 

প্রদান 

১৮ [৩.১] াট ও াটজাত 

য়েয রাইয়ন্স প্রদান 

(াট অর্ধদপ্তয) 

[৩.১.১] প্রদি 

াট ও 

াটজাত 

য়েয 

রাইয়ন্স 

ংখ্যা ৩.০০ ১৫৭০০ ১৫৯০০ ১৬৫০০ ১৬৪৫০ ১৬৪০০ ১৬৩৫০ ১৩৮১১ ৮৪% 

[৩.২] াটকর র্যদ থন 

(াট অর্ধদপ্তয) 

[৩.২.১] 

র্যদ থনকৃত 

জুট র্ভর 

ংখ্যা ৩.০০ ১৩০০ ১৩২৫ ১৩৩০ ১৩২৫ ১৩২০ ১৩১৫ ৫৬২ ৪২% 

[৩.৩] াটজাত য়েয [৩.৩.১] ংখ্যা ৩.০০ ২২০০ ২২৪০ ২২৫০ ২২৪৫ ২২৪০ ২২৩৫ ৬৪৬ ২৯% 



ককৌরগত  

উয়েশ্য 

ককৌরগত 

উয়েয়শ্যয 

ভান 

কাম থক্রভ কভ থম্পাদন 

সূচক 

একক কভ থম্পাদন 

সূচয়কয ভান 

র্বর্ি 

ফছয 

২০১৫-

২০১৬ 

প্রকৃত 

অজথন* 

২০১৬-

২০১৭ 

রক্ষ্যভাৈা/র্নণ থােক ২০১৭-২০১৮ ১ভ ত্রৈভার্ক 

অজথন 

অজথন 

তকযা ায 

(%)  

অাধাযণ অর্ত 

উিভ 

উিভ চরর্ত 

ভান 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% 

ভন্ত্রণারে/ র্ফবায়গয ককৌরগত উয়েশ্যমূ   

নমুনা যীক্ষ্া (াট 

অর্ধদপ্তয) 

যীক্ষ্াকৃত 

াটজাত 

য়েয নমুনা 

  [৩.৪] র্ফয়জএভর্’য 

করাকান কভায়না 

[৩.৪.১] 

করাকান 

হ্রাকযণ 

ককাটি 

টাকা 

১.০০   ১১০ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.৫] তাঁত ফয়স্ত্রয 

উৎাদন ংক্রান্ত নদ 

প্রদান (ফাতাঁয়ফা) 

[৩.৫.১] 

র্নষ্পর্িকৃত 

আয়ফদন 

তকযা ৩.০০ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭৫ ১০০% 

(৭৩/৭৩) 

 

[৩.৬] কালক কর্তথয়ক্ষ্য 

র্নকট প্রাপ্ত আয়ফদন 

র্নষ্পর্ি (ফস্ত্র র্যদপ্তয) 

[৩.৬.১] 

র্নষ্পর্িকৃত 

আয়ফদন 

তকযা ৩.০০ ৯৮.২১ ৯৮.৫০ ৯৯ ৯৮ ৯৭ ৯৬ ৯৯.১২% 

(১৯৪০/১৯২৩) 

 

  [৩.৭] ফস্ত্র র্ল্পকাযখানা 

র্যদ থন (ফস্ত্র র্যদপ্তয) 

[৩.৭.১] 

র্যদ থনকৃত 

ফস্ত্র র্ল্প 

কাযখানা 

ংখ্যা ২.০০ ৬২৬ ৬৪০ ৬৫০ ৬৪০ ৬৩০ ৬২০ ১৪৩ ২২% 

[৪] প্রযুর্িগত 

ও উদ্ভাফনমূরক 

গয়ফলণা 

কজাযদাযকযণ 

৬ [৪.১] তুঁতজাত ংযক্ষ্ণ 

(র্ফএআযটিআই) 

[৪.১.১] 

ংযক্ষ্ণকৃত 

জাত 

ংখ্যা ২.০০ ৭০ ৭৩ ৭৭ ৭৫ ৭৩ ৭২ ৭৭ ১০০% 

[৪.২] কযভকীয়টয জাত 

ংযক্ষ্ণ 

(র্ফএআযটিআই) 

[৪.২.১] 

ংযক্ষ্ণকৃত 

জাত 

ংখ্যা ২.০০ ৯৭ ১০১ ১০৬ ১০৪ ১০২ ১০০ ১০৬ ১০০% 

[৪.৩] তুঁতজাত উদ্ভাফন 

(র্ফএআযটিআই) 

[৪.৩.১] 

উদ্ভার্ফত জাত 

ংখ্যা ১.০০ ৩ ৪ ৪ ৩ ২  ০১ ২৫% 

  [৪.৪] কযভকীট জাত 

উদ্ভাফন (র্ফএআযটিআই) 

[৪.৪.১] 

উদ্ভার্ফত জাত 

ংখ্যা ১.০০ ৪ ৫ ৫ ৪ ৩  ০১ ২০% 

[৫] ফস্ত্র ও াট 

খায়ত 

র্ফর্নয়োয়গয 

সুয়মাগ 

ম্প্রাযণ 

৪ [৫.১] তাঁত র্য়ল্প 

র্ফর্নয়োগ আকল থয়ণয জন্য 

বা/কর্ভনায/ ওোকথ 

আয়োজন (ফাতাঁয়ফা) 

[৫.১.১] 

আয়োর্জত 

বা/কর্ভনায/ 

ওোকথ 

ংখ্যা ১.০০  ৮ ১০ ৮ ৭ ৬ ০৩ ৩০% 

[৫.২] াট খায়ত 

র্ফর্নয়োগ আকল থয়ণয জন্য 

বা/ কর্ভনায/ ওোকথ 

আয়োজন (াট অর্ধদপ্তয) 

[৫.২.১] 

আয়োর্জত 

বা/কর্ভনায/ 

ওোকথ 

ংখ্যা ১.০০ ৩ ১১ ১২ ১১ ১০ ৯ - - 

 

 

 



ককৌরগত  

উয়েশ্য 

ককৌরগত 

উয়েয়শ্যয 

ভান 

কাম থক্রভ কভ থম্পাদন 

সূচক 

একক কভ থম্পাদন 

সূচয়কয ভান 

র্বর্ি 

ফছয 

২০১৫-

২০১৬ 

প্রকৃত 

অজথন* 

২০১৬-

২০১৭ 

রক্ষ্যভাৈা/র্নণ থােক ২০১৭-২০১৮ ১ভ ত্রৈভার্ক 

অজথন 

অজথন 

তকযা ায 

(%)  

অাধাযণ অর্ত 

উিভ 

উিভ চরর্ত 

ভান 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% 

ভন্ত্রণারে/ র্ফবায়গয ককৌরগত উয়েশ্যমূ   

 

[৫.৩] ফস্ত্র খায়ত 

র্ফর্নয়োগ আকল থয়ণয জন্য 

বা/কর্ভনায/ ওোকথ 

আয়োজন (র্ফটিএভর্) 

[৫.৩.১] 

আয়োর্জত 

বা/কর্ভনায/ 

ওোকথ 

ংখ্যা ১.০০ ৭ ৭ ৮ ৭ ৬ ৫ ০২ ২৫% 

  [৫.৪] ফহুমুখী াট ে 

খায়ত র্ফর্নয়োগ 

আকল থয়ণয জন্য 

বা/কর্ভনায/ওোকথ 

আয়োজন (কজর্ডর্র্) 

[৫.৪.১] 

আয়োর্জত 

বা/কর্ভনায 

ওোকথ 

ংখ্যা ১.০০ ৭ ৮ ৯ ৮ ৭ ৬ ২ ২২% 

[৬] ফস্ত্র ও াট 

খায়তয আইন 

কাঠায়ভা 

র্িারীকযণ 

১ [৬.১] ফস্ত্র আইন-২০১৭ 

প্রনেণ 

[৬.১.১] প্রর্ণত 

ফস্ত্র আইন-

২০১৭ 

তার্যখ ০.৫০   ২৮-০২-

২০১৮ 

০৪-০৩-

২০১৮ 

৩০-০৪-

২০১৮ 

৩১-০৫-

২০১৮ 

আইন 

ভন্ত্রণারয়েয 

কবটিং ম্পন্ন 

য়েয়ছ। 

 

[৬.২] াট নীর্ত-২০১৭ 

প্রনেণ 

[৬.২.১] প্রর্ণত 

াট নীর্ত-

২০১৭ 

তার্যখ ০.৫০   ৩১-০৫-

২০১৮ 

১৪-০৬-

২০১৮ 

২৮-০৬-

২০১৮ 

 চরভান  

 



 

ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়েয ২০১৭-১৮ অথ থফছয়যয ফার্ল থক কভ থম্পাদন চুর্িয  

আফর্শ্যক ককৌরগত উয়েশ্য 
 

ককৌরগত  

উয়েশ্য 

ককৌরগত 

উয়েয়শ্যয 

ভান 

কাম থক্রভ কভ থম্পাদন সূচক একক কভ থম্পাদন 

সূচয়কয ভান 

র্বর্ি ফছয 

২০১৫-

২০১৬ 

প্রকৃত 

অজথন* 

২০১৬-

২০১৭ 

রক্ষ্যভাৈা/র্নণ থােক ২০১৭-২০১৮ ১ভ 

ত্রৈভার্

ক অজথন 

অাধাযণ অর্ত উিভ উিভ চরর্ত ভান চরর্ত ভায়নয 

র্নয়ে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

আফর্শ্যক ককৌরগত উয়েশ্যমূ  

[১] কাম থদ্ধর্ত, 

কভ থর্যয়ফ ও 

কফায ভায়নান্নেন 

৯ [১.১] ভন্ত্রণারে/র্ফবায়গ ই-পাইর্রং 

দ্ধর্ত ফাস্তফােন 

[১.১.১] ই-পাইয়র নর্থ 

র্নষ্পর্িকৃত 

% ১.০০   ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ - 

[১.২] ইউর্নয়কাড ব্যফায র্নর্িত 

কযা 

[১.২.১] ইউর্নয়কাড 

ব্যফায র্নর্িতকৃত 

% ০.৫০   ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০% 

[১.৩] ভন্ত্রণারে/র্ফবাগ কর্তথক ২০১৬-

১৭ অথ থফছয়য প্রণীত তার্রকা অনুমােী 

কভয়ক্ষ্ দুটি কয়য অনরাইন কফা 

চালু কযা 

[১.৩.১] ন্যযনতভ দুটি 

অনরাইন কফা চালুকৃত 

তার্যখ ১.০০   ৩০-১১-২০১৭ ০৭-১২-২০১৭ ১৪-১২-

২০১৭ 

২১-১২-

২০১৭ 

২৮-১২-২০১৭ - 

[১.৪] ভন্ত্রণারে/র্ফবাগ কর্তথক উদ্ভাফনী 

উয়যাগ ও Small 

Improvement Project 

(SIP) ফাস্তফােন 

[১.৪.১] উদ্ভাফনী উকযাগ ও 

SIP-মূয়য ডাটায়ফ 

প্রস্তুতকৃত 

তার্যখ ১.০০   ৩১-০৮-২০১৭ ১৪-০৯-২০১৭ ২৮-০৯-

২০১৭ 

১২-১০-

২০১৭ 

৩১-১০-২০১৭ - 

[১.৪.২] উদ্ভাফনী উয়যাগ 

ও SIP কযর্িয়কয়টড 

% ১.০০   ৪০ ৩০ ২৫ ২০ ১০ - 

[১.৫] কফায ভান ম্পয়কথ 

কফাগ্রীতায়দয ভতাভত র্যফীক্ষ্য়ণয 

ব্যফস্থা চালু কযা 

[১.৫.১] কফাগ্রীতায়দয 

ভতাভত র্যফীক্ষ্য়ণয 

ব্যফস্থা চালুকৃত 

তার্যখ ১.০০   ১৪-০৯-২০১৭ ২৮-০৯-২০১৭ ১২-১০-

২০১৭ 

৩১-১০-

২০১৭ 

১৪-১২-২০১৭ - 

[১.৬] ভন্ত্রণারে/র্ফবায়গয প্রর্তটি 

াখাে র্ফনষ্টয়মাগ্য নর্থয তার্রকা 

প্রণেন ও র্ফনষ্ট কযা 

[১.৬.১] তার্রকা অনুমােী 

র্ফনষ্টকৃত নর্থ 

% ১.০০   ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - 

[১.৬.২] াখাে 

র্ফনষ্টয়মাগ্য নর্থয তার্রকা 

প্রণীত 

তার্যখ ০.৫০   ১১-০১-২০১৮ ১৮-০১-২০১৮ ২২-০১-

২০১৮ 

২৫-০১-

২০১৮ 

৩১-০১-২০১৮ - 

[১.৭] র্টিয়জন  চাট থায অনুমােী কফা 

প্রদান 

[১.৭.১] র্টিয়জন  চাট থায 

ফাস্তফােন ংক্রান্ত 

র্যফীক্ষ্ণ ব্যফস্া চালুকৃত 

তার্যখ ১.০০   ৩১-১২-২০১৭ ১৫-০১-২০১৮ ২২-০১-

২০১৮ 

০৮-০২-

২০১৮ 

২২-০২-২০১৮ - 

[১.৮] অর্বয়মাগ প্রর্তকায ব্যফস্থা 

ফাস্তফােন 

[১.৮.১] র্নষ্পর্ি ংক্রান্ত 

প্রর্তয়ফদন কপ্রর্যত 

ংখ্যা ০.৫০   ১২ ১১    ৩ 

[১.৮.২] র্নষ্পর্িকৃত 

অর্বয়মাগ 

% ০.৫০   ৯০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ - 

[২] দক্ষ্তায য়ে 

ফার্ল থক কভ থম্পাদন 

চুর্ি ফাস্তফােন 

র্নর্িত কযা 

৪ [২.১] ২০১৭-১৮ অথ থফছয়যয খড়া 

ফার্ল থক কভ থম্পাদন চুর্ি দার্খর 

[২.১.১] র্নধ থার্যত 

ভেীভায ভয়ধ্য খড়া 

চুর্ি দার্খরকৃত 

তার্যখ ০.৫০   ২৩-০৪-২০১৭ ২৪-০৪-২০১৭ ২৫-০৪-

২০১৭ 

২৬-০৪-

২০১৭ 

২৭-০৪-২০১৭ ২৩-০৪-

২০১৭ 

[২.২] ২০১৬-১৭ অথ থফছয়যয ফার্ল থক 

কভ থম্পাদন চুর্িয মূল্যােন 

প্রর্তয়ফদন দার্খর 

[২.২.১] র্নধ থার্যত তার্যয়খ 

মূল্যােন প্রর্তয়ফদন 

দার্খরকৃত 

তার্যখ ১.০০   ০৮-০৮-২০১৭ ১০-০৮-২০১৭ ১৩-০৮-

২০১৭ 

১৬-০৮-

২০১৭ 

১৭-০৮-২০১৭ ০৮-০৮-

২০১৭ 

[২.৩] ২০১৭-১৮ অথ থফছয়যয ফার্ল থক 

কভ থম্পাদন চুর্ি ফাস্তফােন র্যফীক্ষ্ণ 

[২.৩.১] ত্রৈভার্ক 

প্রর্তয়ফদন প্রণীত ও 

দার্খরকৃত 

ংখ্যা ০.৫০   ৪ ৩    ১ 



ককৌরগত  

উয়েশ্য 

ককৌরগত 

উয়েয়শ্যয 

ভান 

কাম থক্রভ কভ থম্পাদন সূচক একক কভ থম্পাদন 

সূচয়কয ভান 

র্বর্ি ফছয 

২০১৫-

২০১৬ 

প্রকৃত 

অজথন* 

২০১৬-

২০১৭ 

রক্ষ্যভাৈা/র্নণ থােক ২০১৭-২০১৮ ১ভ 

ত্রৈভার্

ক অজথন 

অাধাযণ অর্ত উিভ উিভ চরর্ত ভান চরর্ত ভায়নয 

র্নয়ে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

আফর্শ্যক ককৌরগত উয়েশ্যমূ  

[২.৪] ২০১৭-১৮ অথ থফছয়যয ফার্ল থক 

কভ থম্পাদন চুর্িয অধ থফার্ল থক 

মূল্যােন প্রর্তয়ফদন দার্খর 

[২.৪.১] র্নধ থার্যত তার্যয়খ 

অধ থফার্ল থক মূল্যােন 

প্রর্তয়ফদন দার্খরকৃত 

তার্যখ ১.০০   ৩০-০১-২০১৮ ৩১-০১-২০১৮ ০১-০২-

২০১৮ 

০৫-০২-

২০১৮ 

০৬-০২-২০১৮ - 

[২.৫] আওতাধীন দপ্তয/ংস্থায য়ে 

২০১৭-১৮ অথ থফছয়যয ফার্ল থক 

কভ থম্পাদন চুর্ি স্বাক্ষ্য 

[২.৫.১] ফার্ল থক 

কভ থম্পাদন চুর্ি 

স্বাক্ষ্র্যত 

তার্যখ ১.০০   ১৫-০৬-২০১৭ ১৮-০৬-২০১৭ ১৯-০৬-

২০১৭ 

২০-০৬-

২০১৭ 

২১-০৬-২০১৭ ১৩-০৬-

২০১৭ 

[৩] আর্থ থক ও ম্পদ 

ব্যফস্থানায উন্নেন 

৩ [৩.১] অর্ডট আর্ি র্নষ্পর্ি 

কাম থক্রয়ভয উন্নেন 

[৩.১.১] ফছয়য অর্ডট 

আর্ি র্নষ্পর্িকৃত 

% ১.০০   ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ - 

[৩.২] স্থাফয/অস্থাফয ম্পর্িয 

ারনাগাদ তার্রকা প্রস্তুত কযা 

[৩.২.১] স্থাফয ম্পর্িয 

ারনাগাদ তার্রকা 

তার্যখ ০.৫০   ০১-০২-২০১৮ ১৫-০২-২০১৮ ২৮-০২-

২০১৮ 

২৮-০৩-

২০১৮ 

১৫-০৪-২০১৮ - 

[৩.২.২] অস্থাফয ম্পর্িয 

ারনাগাদ তার্রকা 

তার্যখ ০.৫০   ০১-০২-২০১৮ ১৫-০২-২০১৮ ২৮-০২-

২০১৮ 

২৮-০৩-

২০১৮ 

১৫-০৪-২০১৮ - 

[৩.৩] ভন্ত্রণারে/র্ফবায়গ কল্যাণ 

কভ থকতথা র্নয়োগ কযা 

[৩.৩.১] কল্যাণ কভ থকতথা 

র্নয়োগকৃত ও ওয়েফ 

াইয়ট প্রকার্ত 

তার্যখ ১.০০   ১৫-১০-২০১৭ ২৯-১০-২০১৭ ১৫-১১-

২০১৭ 

৩০-১১-

২০১৭ 

১৪-১২-২০১৭ ০১-০৮-

২০১৭ 

[৪] দক্ষ্তা ও 

ত্রনর্তকতায উন্নেন 

২ [৪.১] যকার্য কভ থম্পাদন 

ব্যফস্থানা ংক্রান্ত প্রর্ক্ষ্ণ র্ফর্বন্ন 

র্ফলয়ে কভ থকতথা/কভ থচাযীয়দয জন্য 

প্রর্ক্ষ্ণ আয়োজন 

[৪.১.১] প্রর্ক্ষ্য়ণয ভে জনঘণ্টা ১.০০   ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩০ 

[৪.২] ২০১৭-১৮ অথ থফছয়যয শুদ্ধাচায 

ফাস্তফােন কভ থর্যকল্পনা এফং 

র্যফীক্ষ্ণ কাঠায়ভা প্রণেন কযা 

[৪.২.১] শুদ্ধাচায ফাস্তফােন 

কভ থর্যকল্পনা এফং 

র্যফীক্ষ্ণ কাঠায়ভা প্রণীত 

ও দার্খরকৃত 

তার্যখ ০.৫০   ১৩-০৭-২০১৭ ৩১-০৭-২০১৭    ১৩-০৭-

২০১৭ 

[৪.৩] র্নধ থার্যত ভেীভায ভয়ধ্য 

ত্রৈভার্ক র্যফীক্ষ্ণ প্রর্তয়ফদন দার্খর 

কযা 

[৪.৩.১] ত্রৈভার্ক 

র্যফীক্ষ্ণ প্রর্তয়ফদন 

দার্খরকৃত 

ংখ্যা ০.৫০   ৪ ৩    ১ 

[৫] তথ্য অর্ধকায ও 

স্বপ্রয়ণার্দত তথ্য 

প্রকা ফাস্তফােন 

কজাযদায কযা 

২ [৫.১] তথ্য ফাতােন ারনাগাদকযণ [৫.১.১] তথ্য ফাতােন 

ারনাগাদকৃত 

% ০.৫০   ১০০ ৯০ ৮০   ১০০% 

[৫.২] স্বপ্রয়ণার্দত তথ্য প্রকা [৫.২.১] স্বপ্রয়ণার্দত তথ্য 

প্রকার্ত 

% ০.৫০   ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ১০০% 

[৫.৩] ভন্ত্রণারে/র্ফবায়গয ফার্ল থক 

প্রর্তয়ফদন প্রণেন ও প্রকা 

[৫.৩.১] ফার্ল থক প্রর্তয়ফদন 

ওয়েফাইয়ট প্রকার্ত 

তার্যখ ১.০০   ১৫-১০-২০১৭ ২৯-১০-২০১৭ ১৫-১১-

২০১৭ 

৩০-১১-

২০১৭ 

১৪-১২-২০১৭ ১১-১০-

২০১৭ 

 


