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উক্রভশিকা (Preamble) 

 

                                                   প্রাশতষ্ঠাশনক েক্ষতা ৃদশধি,, স্ব্ছততা  

জফাফশেশতা চজাযোয কযা, সুান ংতকযি এফং ম্পদেয মোমে ব্যফায শনশিতকযদিয ভােদভ রূকল্প 

২০২১ এয মোমে ফাস্তফায়দনয রদক্ষয- 

 

 

                                           

 

এফং 
 

 

চেয়াযম্যান, ফাংরাদে ক্ষুদ্র  কুটিয শল্প কযদাদযদনয  ভদে 

 

২০২০ াদরয জুরাআ ভাদয  ২৩ তাশযদে এআ ফাশল িক কভ িম্পােন চুশি স্বাক্ষশযত দরা। 

 

 

এআ চুশিদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ শনম্নশরশেত শফলয়মূদ ম্মত দরন : 
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                          ম   কভ িম্পােদনয াশফ িক শেত্র 

(Overview of the Performance of Regional Office, BSCIC, Chattogram) 
 

াম্প্রশতক জিন, েযাদরঞ্জ এফং বশফষ্যৎ শযকল্পনা 
 

 

ক) াম্প্রশতক ফছযমূদ (৩ ফছয) প্রধান জিনমূ 
 

                              শফগত ৩ ফছদযয      জিন দ্ছত : শল্পফান্ধফ   শযদফফান্ধফ এফং অধুশনক 

সুশফধামৃধি, দুআটি শল্পনগযী (শভযযাআ      ) স্থান, Salt Farmer’s Census 2018  Salt Farmer’s 

Database 2018 প্রিয়ন  প্রকা। ৫৯টি ভাঝাশয, ২২০২টি ক্ষুদ্র শল্প  ৪,৬৬৭টি কুটিয শল্প স্থাম         ৪৯,৩৩০ 

জদনয কভ িংস্থান সৃশষ্ট। ব্যফস্থানা  েক্ষতা উন্নয়ন শফলদয় ৮,১৪২ জনদক প্রশক্ষি প্রোন, চফযকাশয োদত ৯৭.৩০ চভশিক টন 

ভধু এফং ৪৬.৮১ রক্ষ চভশিক টন রফি উৎােন, ২০১৮-২০১৯         ম            ১৮.২৪    ম            

     চনয ভােদভ ম চ             তা জিন। ারকা/ক্ষুদ্র প্রদকৌর/খুেযা মন্ত্াং উৎােনকাযী শদল্পয ণ্য 

যফযা/ফাজাযজাত শনশিতকযদিয রদক্ষয ২৩টি ক্ষুদ্র প্রদকৌর শল্পদক াফ-কন্ট্রাশটং-এ তাশরকাভূিকযি, ১০টি ম    

         ৫২  ম            এফং         ম                      ৮৮৩.৭০         ঋ       ।  
 

 

 

 

ে)                               ভস্যা  েযাদরঞ্জমূঃ 

 

         োশর  ব্যফহৃত প্লটমূদয ১০০% ফযাে প্রোন, রুগ্ন/ফন্ধ শল্প আউশনটমূ োলুকযি, ভাভরামূদয দ্রুত 

শনষ্পশিকযি, শযদফফান্ধফ নতুন শল্পনগযী/শল্পাকি স্থান  শনধ িাশযত ভদয়য ভদে উন্নয়ন প্রকল্প ফাস্তফায়ন, শল্পনগযীমূদ 

আটিশ স্থান এফং দফ িাশয শল্প আউশনটমূদয দফ িাচ্চ উৎােন শনশিতকযদি ফ িাত্মক ায়তা অদযা চজাযোযকযি।  
 

 

 

 

 

গ)                               বশফষ্যৎ শযকল্পনাঃ 

                    ১০০%        ,   /                               , ভাভরামূদয দ্রুত শনষ্পশিকযদি 

কাম িক্রভ চজাযোযকযি,  শদল্পয মাফতীয়  সুশফধাম্পন্ন এফং শযদফফান্ধফ       শল্পনগযী/শল্পাকি                     

ম   , দ্রুত প্রকল্প ফাস্তফায়দন কাম িক্রভ গ্রি এফং শফশনত ঋদিয তবাগ শফতযি  অোয় শনশিতকযদিয াাাশ মৄদগাদমাগী 

শযকল্পনা গ্রি।   
 

 

 

ঘ)                               ২০২০-২০২১ ে িফছদযয ম্ভাব্য প্রধান জিনমূ  

১.                                   ; 

২.   /                    ; 

৩. ভাভরামূদয দ্রুত শনষ্পশিকযি ; 

৪. শআটিশ সুশফধা ম    /          /                                        ম    ;  

৫.                                                  ; 

৬. শডট অশি শনষ্পশিকযি ; 

৭.                                /                  প্রে িনীয      ১   ম   য       ; 

৮. ৬   ম           ,  ৮   ম              ১   ম   -                    ; 

৯. ম             ১৫.৫০    ম                          ৯.০০    ম        ম                     ি।  
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চকন-১ 

 

ফাংরাদে ক্ষুদ্র  কুটিয শল্প কযদাদযন-এয রূকল্প, শবরক্ষয, চকৌরগত উদেশ্যমূ  প্রধান কাম িাফশর  

 

১.১ রূকল্প (Vision) :  

শল্প মৃধি, উন্নত ফাংরাদে গঠদন শযদফফান্ধফ শল্পায়ন 

 

১.২ শবরক্ষয (Mission) : 

বফশিক প্রশতদমাশগতায় ক্ষভ শদল্পয শফকা, েক্ষ ভানফম্পে বতশয, কভ িংস্থান সৃশষ্ট  োশযদ্রয শনযন 

 

১.৩ চকৌরগত উদেশ্যমূ (Strategic Objectives) : 

 

১.৩.১ শফশদকয চকৌরগত উদেশ্যমূ 
 

১. শযদফফান্ধফ ভাঝাশয, ক্ষুদ্র  কুটিয শদল্পয দ্রুত শফকা  উন্নয়ন     শল্পপ্লদটয তবাগ ব্যফায শনশিতকযি ; 

২. ভাঝাশয, ক্ষুদ্র  কুটিয শল্প োদত উদযািা  েক্ষ জনশি বতশয        কভ িংস্থান সৃশষ্ট ;  

৩. ভাঝাশয, ক্ষুদ্র  কুটিয শল্পণ্য শফিদন ায়তা ; 

৪.                       

৫. অধুশনক প্রমৄশিয ায়তায ভােদভ স্বাস্থযম্মত  পুশষ্ট মৃধি, োযণ্য উৎােন শনশিতকযি। 

 

১.৩.২ অফশশ্যক চকৌরগত উদেশ্যমূ 
 

১. োপ্তশযক কভ িকাণ্ড স্ব্ছততা ৃদশধি,  জফাফশেশতা শনশিতকযি ; 

২. কভ িম্পােদন গশতীরতা অনয়ন  চফায ভান ৃদশধি, ; 

৩. অশে িক  ম্পে ব্যফস্থানায উন্নয়ন । 

 

১.৪ প্রধান কাম িাফশর (Functions): 
 

 

১. ভাঝাশয, ক্ষুদ্র  কুটিয শল্প স্থাদন শফশনদয়াগপূফ ি  শফশনদয়াদগািয চফা প্রোন ; 

২. ঋি ব্যফস্থাকযি  শফতযদি ায়তাকযি ; 

৩. স্থায়ী ফকাঠাদভা উন্নয়দনয ভােদভ শযদফফান্ধফ শল্পাকি  শল্পনগযী স্থান ; 

৪. মৄদগাদমাগী প্রশক্ষদিয ভােদভ েক্ষ ভানফম্পে উন্নয়ন ; 

৫. চভরা, চশভনায, কভ িারা  চক্রতা-শফদক্রতা দম্মরন অদয়াজন ; 

৬. ৃদৎ শদল্পয জন্য খুেযা ম     উৎােনকাযী          াফ-       আউশনট তাশরকাভুশিকযি এফং ৃদৎ  

     শদল্পয াদে তাশরকাভুি আউশনদটয াফ-        ংদমাগ স্থান ; 

৭. উন্নত ধি,শত  প্রমৄশি শনবিয রফি উৎােদন রফি োশলদেয উ  ধি,কযি ; 

৮. শল্প প্লদটয তবাগ ব্যফায শনশিতকযদিয রদক্ষয োশর/ব্যফহৃত প্লট ফযাদেয রদক্ষয শফজ্ঞান শত্রকায় প্রকা, প্লট  

    ফযাে কশভটিয বা অদয়াজন, রুগ্ন/ফন্ধ প্লদটয ফযাে ফাশতরকযি  ম্ভাফনাভয় উদযািায নুকূদর প্লট ফযােকযি। 
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চকন-২ 

 

শফশদকয শফশবন্ন কাম িক্রদভয চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ (Outcome/Impact) 

 

চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ 

(Outcome/Impact) 

কভ িম্পােন 

সূেকমূ 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত রক্ষযভাত্রা 

২০২০-২১ 

প্রদক্ষি শনধ িাশযত রক্ষযভাত্রা জিদনয চক্ষদত্র 

চমৌেবাদফ োশয়ত্বপ্রাপ্ত 

ভন্ত্িারয়/শফবাগ/ংস্থামূদয নাভ 

উািসূত্র 

(Source of Data) 
২০২১-২২ ২০২২-২৩ 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০* 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

শজশডশদত শল্প োদত 

(ম্যানুপযাকোশযং)   

প্রৃদশধি,য ায 

শজশডশদত ক্ষুদ্র  

কুটিয শদল্পয 

প্রৃদশধি,য ায 

% ১২.৫৩ ১৪.৭৩ ১৪.৭৮ ১৪.৮৫ ১৪.৯০ শল্প ভন্ত্িারয়  

ে ি ভন্ত্িারয় 

ফাংরাদে ে িননশতক 

ভীক্ষা ২০১৯ 

(   -১৩) 

অদয়াশডনমৄি রফি 

ব্যফাযকাযীয ায 

অদয়াশডনমৄি 

রফি ব্যফাযকাযী 

% ৬৬ ৮৩ ৮৫ ৮৮ ৯০ শল্প ভন্ত্িারয়   

স্বাস্থয  শযফায কল্যাি ভন্ত্িারয় 

               

                    

    Bangladesh 

Salt Industries 

Information 

System (BSIIS) 

                

        

 

* াভশয়ক 
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চকন-৩ 

 

চকৌরগত উদেশ্য, গ্রাশধকায, কাম িক্রভ, কভ িম্পােন সূেক এফং রক্ষযভাত্রামূ 
 

 

চকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

চকৌরগত 

উদেশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পােন সূেক 

(Performance 

Indicators) 

          

(Calculati

on 

method) 

 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পােন 

সূেদকয ভান 

(Weight 

of 

Performa

nce 

Indicator) 

প্রকৃত রক্ষযভাত্রা/শনি িায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২২-২৩ াধাযি শত 

উিভ 

উিভ েরশত 

ভান 

েরশত 

ভাদনয 

শনদম্ন 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

শফশদকয চকৌরগত উদেশ্যমূ 

[১] শযদফফান্ধফ 

ভাঝাশয, ক্ষুদ্র  

কুটিয শদল্পয দ্রুত 

শফকা  উন্নয়ন 

এফং  

শল্পপ্লদটয তবাগ 

ব্যফায শনশিতকযি 

 

২৭ [১.১        

           

[১.১.১]       

           

          ৩ ১২৮ ১১৯ ১০০ ৯০ ৮০ ৭৫ ৭০ ১১০ ১২০ 

[১.২     -ম    

            

     

[১.২.১]          

          -ম    

     

          ৩ ১০ ১১ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১২ ১৩ 

[১.৩        

      

[১.৩.১]        

            

          ৩ ১০৪ ১০৭ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৮৫ ৯০ 

[১.৪            

           

[১.৪.১]         

               

          ২ ২৬৯ ২৭০ ১৬০ ১৫০ ১৪০ ১৩০ ১২৫ ১৭০ ১৮০ 

[১.৫          

         

[১.৫.১]         

           

          ২ ২৫৭ ২২৩ ২১৫ ২১০ ২০৫ ২০০ ১৯৫ ২২০ ২২৫ 

[১.৬            

             

[১.৬.১]       

          

   ায ২ - - ২০ ১৯ ১৮ ১৭ ১৬ ২৮ ৩০ 

[১.৭] শল্পনগযীয 

ব্যফহৃত প্লট 

ফযােকযি 

[১.৭.১]    

               

            

          

          ৩ - - ২৮ ২৫ ২২ ১৯ ১৬ ১০০ ১০০ 

[১.৭.২] ফযােকৃত 

প্লট 

   ায ২ - - ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ৮০ ৮৫ 

  

 

 



8  

 

 

চকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

চকৌরগত 

উদেশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পােন সূেক 

(Performance 

Indicators) 

     

     

(Calcula

tion 

method) 

 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পােন 

সূেদকয ভান 

(Weight 

of 

Performa

nce 

Indicator) 

প্রকৃত রক্ষযভাত্রা/শনি িায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২২-২৩ াধাযি শত 

উিভ 

উিভ েরশত 

ভান 

েরশত 

ভাদনয 

শনদম্ন 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

শফশদকয চকৌরগত উদেশ্যমূ 

  [১.৮] শল্প আউশনট 

শনফন্ধন 

[১.৮.১] শনফশন্ধত 

শল্প আউশনট 

     ংখ্যা ৩ ৪৬৯ ৫৩৭ ৪৮০ ৪৬০ ৪৪০ ৪২০ ৪০০ ৫০০ ৫২০ 

[১.৯] শফযভান 

ভাভরা শনষ্পশিকযি 

[১.৯.১] শনষ্পশিকৃত 

ভাভরা 

   ায ২ - - ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১১ ১২ 

[১.১০] াফ-

কন্ট্রাকটিং আউশনট 

তাশরকাভুশিকযি 

[১.১০.১] তাশরকা 

ভুি াফ-কন্ট্রাকটিং 

আউশনট 

     ংখ্যা ২ ৫ ৯ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৭ ৮ 

[২] ভাঝাশয, ক্ষুদ্র  

কুটিয শল্প োদত 

উদযািা  েক্ষ 

জনশি বতশয  

      কভ িংস্থান 

    

 

৩০ 

[২.১] উদযািা 

বতশযদত শফশক-এ  

প্রশক্ষি 

[২.১.১] শফশদক 

প্রশশক্ষত উদযািা  

     ংখ্যা ৪ ২২৫০ ১৩৪৯ ১৯৫০ ১৯০০ ১৮৫০ ১৮০০ ১৭৫০ ২০০০ ২১০০ 

[২.১.২] েক্ষতা 

চকদেয প্রশশক্ষত 

উদযািা 

     ংখ্যা ৪ ৭৫০ ৬৫০ ৮১০ ৭৬০ ৭১০ ৬৮০ ৬৬০ ৮৫০ ৯০০ 

[২.১.৩]          

    প্রশশক্ষত 

উদযািা 

     ংখ্যা ৪ ৯৫০ ৭২০ ১০৫৫ ১০০০ ৯৫০ ৯০০ ৮৩০ ১১০০ ১১৫০ 

[২.২] অধুশনক 

প্রমৄশি প্রদয়াদগয 

ভােদভ রফি 

োলীদেয প্রশক্ষি 

[২.২.১] প্রশশক্ষত 

রফি োলী 

     ংখ্যা ৪ ৫৫০ ৫৫০ ২২০০ ২১৫০ ২১০০ ২০৫০ ২০০০ ২২০০ ২২০০ 

[২.৩] অধুশনক 

প্রমৄশি প্রদয়াদগয 

ভােদভ চভৌ 

োলীদেয প্রশক্ষি 

[২.৩.১] প্রশশক্ষত 

চভৌ োলী 

     ংখ্যা ৪ ১৮০ ১০৫ ১৮০ ১৭০ ১৬০ ১৫০ ১৪০ ১৯০ ২০০ 
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চকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

চকৌরগত 

উদেশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পােন সূেক 

(Performance 

Indicators) 

     

     

(Calcula

tion 

method) 

 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পােন 

সূেদকয ভান 

(Weight 

of 

Performa

nce 

Indicator) 

প্রকৃত রক্ষযভাত্রা/শনি িায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২২-২৩ াধাযি শত 

উিভ 

উিভ েরশত 

ভান 

েরশত 

ভাদনয 

শনদম্ন 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

শফশদকয  চকৌরগত  উদেশ্যমূ 

  [২.৪] ঋি শফতযি 

(শফশদকয শনজস্ব 

তশফদরয ভােদভ) 

[২.৪.১] শফতযিকৃত 

ঋি 

     চকাটি 

টাকায় 

৫ ২.৭৪ ১.৬৭ ৩.৭৫ ৩.০০ ২.৫০ ২.০০ ১.৭৫ ৪.০০ ৪.৫০ 

[২.৫]         

             

 

[২.৫.১]          

         

       ২ - - ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২৩ ২৫ 

[২.৬] ক্ষুদ্র  কুটিয 

শল্প স্থাদনয 

ভােদভ 

কভ িংস্থাদনয 

সুদমাগ সৃশষ্ট 

[২.৬.১] চভাট সৃষ্ট 

কভ িংস্থান 

     ংখ্যা ৩ ১৭,০১০ ১৬,৫৪৪ ১৩,০০০ ১২,৫০০ ১২,২০০ ১২,০০০ ১১,৮০০ ১৩,৫০০ ১৪,০০০ 

[৩] ভাঝাশয, ক্ষুদ্র  

কুটিয শল্পণ্য 

শফিদন ায়তা 

৯ [৩.১] শল্প চভরায় 

ংগ্রি 
 

[৩.১.১] ংগ্রি 

কৃত শল্প চভরা  

     ংখ্যা ৩ ২০ ১২ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৯ ১০ 

[৩.২] শল্প চভরায 

অদয়াজন  
 

[৩.২.১] অদয়াশজত 

শল্প চভরা  

     ংখ্যা ৩ ৩ ২ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৭ ৮ 

[৩.৩]          

            

       /   ম     

       

[৩.৩.১]         

     /   ম    

          ১ - - ১ - - - - - - 

[৩.৪] চক্রতা 

শফদক্রতা দম্মরন 

[৩.৪.১] চক্রতা 

শফদক্রতা দম্মরন 

     ংখ্যা ২ ১ ১ ১ - - - - ২ ২ 

[৪            

           

৩ [৪.১]     

               

      
 

[৪.১.১]     

               

            

            ৩ - - ০১-০৫-

২০২১ 

১৫-০৫-

২০২১ 

৩০-০৫-

২০২১ 

১৫-০৬-

২০২১ 

২০-০৬-

২০২১ 

- - 
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চকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

চকৌরগত 

উদেশ্যয 

ভান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective

) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পােন সূেক 

(Performance 

Indicators) 

     

     

(Calcula

tion 

method) 

 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পােন 

সূেদকয ভান 

(Weight 

of 

Performa

nce 

Indicator) 

প্রকৃত রক্ষযভাত্রা/শনি িায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২২-২৩ 

াধাযি শত 

উিভ 

উিভ েরশত 

ভান 

েরশত 

ভাদনয 

শনদম্ন 

  

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

শফশদকয চকৌরগত উদেশ্যমূ 

[৫]             

              

              

          

       

         

৬ [৫.১] কৃলক ম িাদয় 

রফি উৎােদন 

প্রমৄশিগত ায়তা 

 

[৫.১.১] উৎাশেত 

রফদিয শযভাি 

     রক্ষ  

চভশিক টন 

৩ ১৮.২৪ ১৫.৭০ ১৫.৫০ ১৫.০০ ১৪.০০ ১৩.০০ ১২.০০ ১৫.৫০ ১৬.০০ 

[৫.২] চবাজয রফদি 

অদয়াশডন শভশ্রি 

শনশিতকযি 

[৫.২.১] অদয়াশডন 

শভশশ্রত রফদিয 

শযভাি 

     রক্ষ  

চভশিক টন 

১ ৮.০০ ৫.৪৬ ৯.০০ ৮.৫০ ৮.০০ ৭.৫০ ৭.০০ ৯.১০ ৯.২০ 

[৫.৩]      

              

              

          

 

[৫.৩.১]          

              

কাযোনা/শভর 

          ১ ১০২ ১০২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১১০ ১২০ 

[৫.৪]       

              

         

       

 

[৫.৪.১]         

           

     ম        ১ ৩৬.৭০ ৪১.১৫ ৪৫.০০ ৪৩.০০ ৪০.০০ ৩৮.০০ ৩৭.০০ ৪৮.০০ ৫০.০০ 
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 রাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

চকৌরগতউদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

চকৌরগতউদেদশ্যযভান 

(Weight of 

Strategic 
Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পােনসুেক 

(Performance Indicator) 
 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পােনসূেদকযভান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

রক্ষযভাত্রাযভান২০২০-২১ 

 

াধাযি 

(Excellent) 

শত উিভ 

(Very 

Good) 

উিভ 

(Good) 

েরশত ভান 

(Fair) 

েরশতভাদনয 

শনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১  োপ্তশযক কভ িকাদে 

স্ব্ছততা ৃদশধি,  

জফাফশেশ শনশিতকযি 

১১ 

[১.১]                     

              । 

[১.১.১] এশএ’য কর বত্রভাশক 

                         
     ২ ৪ - - - - 

[১.১.২] এশএ টিদভয ভাশক বা 

নুশষ্ঠত 
ংখ্যা ১ ১২ ১১ - - - 

[১.২]                        

                       
[১.২.১] ভতশফশনভয় বা নুশষ্ঠত      ২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৩]                     

       ম                    

         

[১.৩.১]ফশতকযি বা অদয়াশজত      ২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৪] ম                       

ম                      
[১.৪.১]ফশতকযি বা অদয়াশজত                 ২ ৪ ৩ ২ 

 
- 

[১.৫                     

                      

                   ম    

[১.৫.১                   ম                   ২ ৪ ৩    

 

 

 

          য অফশশ্যক চকৌরগত উদেশ্যমূ ২০২০-২১ 
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[২] কভ িম্পােদন 

গশতীরতা অনয়ন  

চফায ভান ৃদশধি, 

৮ 

[২.১]আ-নশে ফাস্তফায়ন [২.১.১] আ-নশেদত চনাট শনষ্পশিকৃত % ২ ৮০ ৭০ ৬০ - - 

[২.২]      /                       
[২.২.১] ন্যযনতভ একটি                

            
ংখ্যা ২ ১৫-২-২১ ১৫-৩-২১- ১৫-৪-২১ ১৫-৫-২১ - 

[২.৩] কভ িোযীদেয প্রশক্ষি প্রোন 

[২.৩.১]                          

        
জনঘন্টা ২ ৪০ ৩০ ২০ ১০ - 

[২.৩.২] ১০  ম     

                                   

      

জনঘন্টা ১ ৫ ৪ - - - 

[২.৪] এশএ ফাস্তফায়দন প্রদনােনা প্রোন 

[২.৪.১] নুযনতভ একটি অতাধীন েপ্তয/ 

একজন কভ িোযীদক এশএ ফাস্তফায়দনয জন্য 

প্রদনােনা প্রোনকৃত 

ংখ্যা ১ ১ - - - - 

[৩] অশে িক  ম্পে 

ব্যফস্থানায উন্নয়ন 
৬ 

 

[৩.১]        ক্রয় শযকল্পনা ফাস্তফায়ন 

 

[৩.১.১] ক্রয় শযকল্পনা নুমায়ী ক্রয় 

ম্পাশেত 
% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.২] ফাশল িক উন্নয়ন কভ িসূশে 

(এশডশ)/ফাদজট ফাস্তফায়ন 

[৩.২.১] ফাশল িক উন্নয়ন কভ িসূশে (এশডশ) 

/ফাদজট ফাস্তফাশয়ত 
% ২ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.৩] শডট অশি শনষ্পশি কাম িক্রদভয 

উন্নয়ন 
[৩.৩.১] শডট অশি শনষ্পশিকৃত % ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ - 

[৩.৪]                         

                   /       ম    

[৩.৪.১                          

                           ম     
      ১ ১৫-১২-২০ ১৫-০১-২১ ১৫-২-২১ - - 
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অশভ,                             ,              শদদফ চেয়াযম্যান ভদােয়, ফাংরাদে 

ক্ষুদ্র  কুটিয শল্প কযদাদযন (শফশক) এয শনকট ঙ্গীকায কযশছ চম, এআ চুশিদত ফশি িত পরাপর জিদন 

দেষ্ট োকফ।  

 

অশভ, চেয়াযম্যান, ফাংরাদে ক্ষুদ্র  কুটিয শল্প কযদাদযন (শফশক) শদদফ                

                            এয াদে ঙ্গীকায কযশছ চম, এআ চুশিদত ফশি িত পরাপর জিদন 

                           -চক প্রদয়াজনীয় দমাশগতা প্রোন কযফ।  

 

 

স্বাক্ষশযত: 

 

 

 

 

 

               

                             

 

 

 

 

তাশযে 

চেয়াযম্যান 

ফাংরাদে ক্ষুদ্র  কুটিয শল্প কযদাদযন (শফশক) 

  

তাশযে 
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ংদমাজনী-১ 

 
ব্দংদক্ষ  

 

BSCIC -  Bangladesh Small & Cottage Industries Corporation 

SCITI  - Small & Cottage Industries Training Institute 

SME  - Small and Medium Enterprises 

BSIIS  -  Bangladesh Salt Industries Information System 

CETP  - Central Effluent Treatment Plant 

CIDD  - Control of  Iodine Deficiency Disorder 

LWG   - Leather Working Group 

e-GP  - e-Government Procurement 

IAP   - Individual Action Plan 

LAC  - Land Allotment Committee 

SDG  - Sustainable Development Goals 

GDP  - Gross Domestic Product 

DPP  - Development Project Proposal 

FY   - Fiscal Year  

RD               -         Regional Director 

RDO            -         Regional Director’s Office 

ISC              -         Industries Service Centre 

IE   - Industrial Estate 

JICA  - Japan International Cooperation Agency 

CHTPA       -         Chittagong Hill Tracts Peace Accord 

CIDP         -           Cottage Industries Development Programme  

CHTPA       -         Chittagong Hill Tracts Peace Accord 

BHDC         -          Bandarban Hill District Council   
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ংদমাজনী-২ :  

কভ িম্পােন সূেদকয শযভা ধি,শত 

 

কাম িক্রভ কভ িম্পােন সূেক কাম িক্রদভয শফফযি ফাস্তফায়নকাযী 

আউশনট 

প্রেি প্রভািক প্রভািদকয উাি সূত্র 

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

[১.১              

     

[১.১.১]       

           

২০২০-২১ ে িফছদয অগ্রী শদল্পাদযািাদক তায 

প্রস্তাশফত/কাশিত প্রকল্প ফা সুশনশে িষ্ট ন্য চকাদনা 

শল্প ম্পদকি ধাযিা চেয়ায জন্য শল্প তথ্য ম্বশরত 

১০০ টি প্রদজট চপ্রাপাআর প্রিয়ন কযা দফ।  

অঞ্চশরক 

কাম িারয়  

অতাধীন ১৫টি 

চজরা কাম িারয় 

                অঞ্চশরক কাম িারয়, েট্টগ্রাভ 

[১.২     -ম         

            

[১.২.১]          

          -ম         

২০২০-২১ ে িফছদয শফশক কর্তিক ১০টি াফ-

চটয স্টাশড প্রিয়ন  প্রকা কযা দফ। 

অঞ্চশরক 

কাম িারয়  

        -ম         অঞ্চশরক কাম িারয়, েট্টগ্রাভ 

[১.৩              [১.৩.১]              

      

২০২০-২১ ে িফছদয শফশক কর্তিক ৮০ টি       

      প্রিয়ন কযা দফ। 

অঞ্চশরক 

কাম িারয়  

অতাধীন ১৫টি 

চজরা কাম িারয় 

                 অঞ্চশরক কাম িারয়, েট্টগ্রাভ 

[১.৪                 

      

[১.৪.১]              

          

২০২০-২১ ে িফছদয শফশক কর্তিক ১৬০ টি      

                 কযা দফ।  

অতাধীন ১৫টি 

চজরা কাম িারয় 

              অঞ্চশরক কাম িারয়, েট্টগ্রাভ 

[১.৫] কাশযগশয তথ্য 

শফতযি 

[১.৫.১] শফতযিকৃত 

কাশযগশয তথ্য 

২০২০-২১ ে িফছদয শফশক কর্তিক ২১৫ টি 

        তথ্য শফতযি  কযা দফ।  

অতাধীন ১৫টি 

চজরা কাম িারয় 

               অঞ্চশরক কাম িারয়, েট্টগ্রাভ 

[১.৬]   /             

       

[১.৬.১]           

      

২০২০-২১ ে িফছদয অতাধীন       

               /              চয 

তকযা ২৫ বাগ োলু কযা দফ।   

অতাধীন ১৫টি 

চজরা কাম িারয় 

              অঞ্চশরক কাম িারয়, েট্টগ্রাভ 

[১.৭] শল্পনগযীয 

ব্যফহৃত প্লট ফযােকযি 

[১.৭.১]              

                 

          

শফশক কর্তিক ব্যফহৃত প্লটমূদয ফযাে প্রোদনয 

রদক্ষয ২৮টি                       দফ 

এফং তকযা ৭৫ বাগ প্লট ফযাে চেয়া দফ।  

ম্প্রাযি াো 

াদে ভন্বয় 

কদয ংশিষ্ট 

চজরা  কাম িারয় 

                 

                       

                   

অঞ্চশরক কাম িারয়, েট্টগ্রাভ 

[১.৭.২] ফযােকৃত প্লট 
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কাম িক্রভ কভ িম্পােন সূেক কাম িক্রদভয শফফযি ফাস্তফায়নকাযী 

আউশনট 

প্রেি প্রভািক প্রভািদকয উাি সূত্র 

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

[১.৮] শল্প আউশনট শনফন্ধন [১.৮.১] শনফশন্ধত শল্প 

আউশনট 

২০২০-২১ ে িফছদয শফশক কর্তিক ৪৮০ টি শদল্পয 

শনফন্ধন কযা দফ । 

অতাধীন ১৫টি 

চজরা কাম িারয় 

              অঞ্চশরক কাম িারয়, েট্টগ্রাভ 

[১.৯] শফযভান ভাভরা 

শনষ্পশিকযি 

[১.৯.১] শনষ্পশিকৃত 

ভাভরা 

২০২০-২১ ে িফছদয                

                তকযা ১০ বাগ জিন কযা 

দফ। 

    ম     

          

        ম      

কাম িারয়মূ 

              অঞ্চশরক কাম িারয়, েট্টগ্রাভ 

[১.১০] াফ-কন্ট্রাকটিং 

আউশনট তাশরকাভুশিকযি 

[১.১১.১] তাশরকা ভুি 

াফ-কন্ট্রাকটিং আউশনট 

২০২০-২১ ে িফছদয শফশক কর্তিক ৬টি াফ-

কন্ট্রাকটিং আউশনট তাশরকাভুশি কযা দফ। 

শফশক েট্টগ্রাভ 

চজরা কাম িারয় 

               অঞ্চশরক কাম িারয়, েট্টগ্রাভ 

[২.১] উদযািা বতশযদত 

শফশক-এ  প্রশক্ষি  

[২.১.১] শফশদক প্রশশক্ষত 

উদযািা  

২০২০-২১ ে িফছদয উদযািা বতশযদত শফশক 

কর্তক  ১৯৫০ জনদক প্রশক্ষি চেয়া দফ।  

অতাধীন ১৫টি 

চজরা কাম িারয় 

               অঞ্চশরক কাম িারয়, েট্টগ্রাভ 

[২.১.২] েক্ষতা চকদেয 

প্রশশক্ষত উদযািা 

২০২০-২১ ে িফছদয েক্ষতা চকদেয ভােদভ   

     ৮১০ জন  উদযািা প্রশক্ষি চেয়া দফ।  

অতাধীন ৫টি 

েক্ষতা উন্নয়ন 

চকে 

               অঞ্চশরক কাম িারয়, েট্টগ্রাভ 

[২.১.৩]          

    প্রশশক্ষত উদযািা 

২০২০-২১ ে িফছদয উদযািা বতশযদত 

শশঅআশডশ কাম িারদয়য অতায়  ১০৫৫    

জনদক প্রশক্ষি চেয়া দফ। 

অতাধীন ৩টি 

         

কাম িারয় 

               অঞ্চশরক কাম িারয়, েট্টগ্রাভ 

[২.২] অধুশনক প্রমৄশি 

প্রদয়াদগয ভােদভ রফি 

োলীদেয প্রশক্ষি 

[২.২.১] প্রশশক্ষত রফি 

োলী 

২০২০-২১ ে িফছদয অধুশনক প্রমৄশি প্রদয়াদগয 

ভােদভ ২২০০ জন রফি োলীদেয প্রশক্ষি চেয়া 

দফ। 

          

     কাম িারয়, 

কক্সফাজায  

               অঞ্চশরক কাম িারয়, েট্টগ্রাভ 

[২.৩] অধুশনক প্রমৄশি 

প্রদয়াদগয ভােদভ চভৌ 

োলীদেয প্রশক্ষি 

[২.৩.১] প্রশশক্ষত চভৌ 

োলী 

২০২০-২১ ে িফছদয অধুশনক প্রমৄশি প্রদয়াদগয 

ভােদভ  ১৮০ জন চভৌ োলীদেয প্রশক্ষি চেয়া 

দফ। 

কুশভল্লা  শদরট 

চভৌভাশছ 

কাম িারয় 

               অঞ্চশরক কাম িারয়, েট্টগ্রাভ 
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কাম িক্রভ কভ িম্পােন সূেক কাম িক্রদভয শফফযি ফাস্তফায়নকাযী 

আউশনট 

প্রেি প্রভািক প্রভািদকয উাি সূত্র 

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

[২.৪] ঋি শফতযি 

(শফশদকয শনজস্ব 

তশফদরয ভােদভ) 

[২.৪.১] শফতযিকৃত ঋি ২০২০-২১ ে িফছদয শফশদকয শনজস্ব তশফর 

(     ) ঋ                ৩.৭৫ ম         

ঋ        কযা দফ। 

অতাধীন ১৫টি 

চজরা কাম িারয় 

               অঞ্চশরক কাম িারয়, েট্টগ্রাভ 

[২.৬]                  

    

[২.৬.১]               

    

২০২০-২১ ে িফছদয শফশদকয ভােদভ ভাঝাশয, 

ক্ষুদ্র  কুটিয শদল্প                     য ায 

তকযা ২০ বাগ জিন কযা দফ। 

অতাধীন ১৫টি 

চজরা কাম িারয় 

               অঞ্চশরক কাম িারয়, েট্টগ্রাভ 

[২.৭] ক্ষুদ্র  কুটিয শল্প 

স্থাদনয ভােদভ 

কভ িংস্থাদনয সুদমাগ সৃশষ্ট 

[২.৭.১] সৃষ্ট কভ িংস্থান ২০২০-২১ ে িফছদয শফশদকয তত্ত্বাফধাদন ক্ষুদ্র  

কুটিয শল্প স্থাদনয ভােদভ ১৩,০০০ জদনয  

কভ িংস্থাদনয সুদমাগ সৃশষ্ট কযা দফ। 
 

অতাধীন ১৫টি 

চজরা কাম িারয় 

               অঞ্চশরক কাম িারয়, েট্টগ্রাভ 

[৩.১] শল্প চভরায় 

ংগ্রি 

[৩.১.১] ংগ্রি কৃত 

শল্প চভরা  

২০২০-২১ ে িফছদয ৮ টি শল্প চভরায় ংগ্রি 

কযা দফ। 

অতাধীন ১৫টি 

চজরা কাম িারয় 

               অঞ্চশরক কাম িারয়, েট্টগ্রাভ 

[৩.২] শল্প চভরায 

অদয়াজন  

[৩.২.১] অদয়াশজত শল্প 

চভরা  

২০২০-২১ ে িফছদয অঞ্চশরক কাম িারয়, শফশক, 

েট্টগ্রাভ কর্তিক ৬টি শল্প চভরায অদয়াজন কযা 

দফ। 

অঞ্চশরক 

কাম িারয়  

অতাধীন ১৫টি 

চজরা  

               অঞ্চশরক কাম িারয়, েট্টগ্রাভ 

[৩.৩]          

           /   

             ম     

       

[৩.৩.১]         

           /   

       

         শফশক কর্তিক            /   

             ১টি ম            কযদত দফ। 

অঞ্চশরক 

কাম িারয়  

               অঞ্চশরক কাম িারয়, েট্টগ্রাভ 
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কাম িক্রভ কভ িম্পােন সূেক কাম িক্রদভয শফফযি ফাস্তফায়নকাযী 

আউশনট 

প্রেি প্রভািক প্রভািদকয উাি সূত্র 

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

[৩.৪] চক্রতা শফদক্রতা 

দম্মরন 

[৩.৪.১] চক্রতা শফদক্রতা 

দম্মরন 

২০২০-২১ ে িফছদয শফশক কর্তিক ১টি চক্রতা 

শফদক্রতা দম্মরন নুশষ্ঠত কযা দফ। 

অতাধীন  চম 

চকান  ১টি চজরা 

কাম িারয় 

              অঞ্চশরক কাম িারয়, েট্টগ্রাভ 

[৪.১]              

            

[৪.১.১]              

           

       

২০২০-২১ ে িফছদয                      

      ০১-০৫-২০২১ তাশযদেয ভদে      কযা 

দফ। 

অঞ্চশরক 

কাম িারয় 

               অঞ্চশরক কাম িারয়, েট্টগ্রাভ 

[৫.১] কৃলক ম িাদয় রফি 

উৎােদন প্রমৄশিগত 

ায়তা 

[৫.১.১] উৎাশেত রফদিয 

শযভাি 

২০২০-২১ ে িফছদয কৃলক ম িাদয় প্রমৄশিগত 

ায়তায ভােদভ ১৫.০০ রক্ষ চভ. টন রফি 

উৎােন কযা দফ।  

          

     কাম িারয়, 

কক্সফাজায  

               অঞ্চশরক কাম িারয়, েট্টগ্রাভ 

[৫.২] চবাজয রফদি 

অদয়াশডন শভশ্রি 

শনশিতকযি 

[৫.২.১] অদয়াশডন শভশশ্রত 

রফদিয শযভাি 

২০২০-২১ ে িফছদয ৯.০০ রক্ষ চভ. টন অদয়াশডন 

শভশশ্রত রফি উৎােন কযা দফ। 

         

কাম িারয়মূ, 

েট্টগ্রাভ, 

কক্সফাজায  

োঁেপুয 

               অঞ্চশরক কাম িারয়, েট্টগ্রাভ 

[৫.৩]   ম            

                  

          

[৫.৩.১]          

              

কাযোনা/শভর 

২০২০-২১ ে িফছদয                    

            চভ ১০০টি     কাযোনা/শভর 

শযে িন কযা দফ।  

         

কাম িারয়মূ, 

েট্টগ্রাভ 

               অঞ্চশরক কাম িারয়, েট্টগ্রাভ 

[৫.৪]             

                 

       

[৫.৪.১]             

       

২০২০-২১ ে িফছদয                    

       ৫০ চভ. টন ভধু উৎােন কযা দফ।  

অতাধীন ১৫টি 

চজরা কাম িারয় 

               অঞ্চশরক কাম িারয়, েট্টগ্রাভ 
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কভ িম্পােন সূেদকয শযভা ধি,শত (          য অফশশ্যক চকৌরগত উদেশ্যমূ ২০২০-২১  

কাম িক্রভ কভ িম্পােন সূেক কাম িক্রদভয শফফযি ফাস্তফায়নকাযী 

আউশনট 

প্রেি প্রভািক প্রভািদকয উাি সূত্র 

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

[১.১]                 

    (    )        । 

[১.১.১] এশএ’য কর 

বত্রভাশক         

                 

২০২০-২১ ে িফছদয এশএ’য কর (৪টি) বত্রভাশক 

                       কযা দফ। 
এশএ 

ফাস্তফায়ন টিভ 
              

অঞ্চশরক কাম িারয়, েট্টগ্রাভ 

[১.১.২] এশএ টিদভয ভাশক 

বা নুশষ্ঠত 

২০২০-২১ ে িফছদয এশএ টিদভয ১২টি ভাশক বা  

কযা দফ। 

এশএ 

ফাস্তফায়ন টিভ 
              

অঞ্চশরক কাম িারয়, েট্টগ্রাভ 

[১.২]       /          

                    

         

[১.২.১] ভতশফশনভয় বা 

নুশষ্ঠত 

২০২০-২১ ে িফছদয       /                

              ৪টি          বা কযা দফ। শুধি,াোয কশভটি               

অঞ্চশরক কাম িারয়, েট্টগ্রাভ 

[১.৩]                

            ম         

/                   

[১.৩.১ ] ফশতকযি বা 

অদয়াশজত 

২০২০-২১ ে িফছদয                            

ম         /          ৪টি          বা কযা 

দফ। 

প্রান 

াো/কশভটি 
              

অঞ্চশরক কাম িারয়, েট্টগ্রাভ 

[১.৪] ম                

       ম            

          

[১.৪.১] ফশতকযি বা 

অদয়াশজত   

২০২০-২১ ে িফছদয ম                       

ম            ৪টি          বা কযা দফ। প্রান াো               

অঞ্চশরক কাম িারয়, েট্টগ্রাভ 

[১.৫            

                       

                      

     ম    

[১.৫.১           

        ম     

২০২০-২১ ে িফছদয                          

                (৪টি) ঊ                  

ম    কযা দফ। 
শফদলজ্ঞ চর               

অঞ্চশরক কাম িারয়, েট্টগ্রাভ 

[২.১] আ-নশে ফাস্তফায়ন [২.১.১] আ-নশেদত চনাট 

শনষ্পশিকৃত 

২০২০-২১ ে িফছদয আ-নশেদত চনাট শনষ্পশিকৃদতয ায 

তকযা ৮০ বাগ জিন কযা দফ। 

আ-নশে 

ফাস্তফায়ন 

কশভটি 

              

অঞ্চশরক কাম িারয়, েট্টগ্রাভ 

[২.২]      /        

               

[২.২.১] ন্যযনতভ একটি 

                     

      

২০২০-২১ ে িফছদয ১৫-০২-২০২১ তাশযদেয ভদে 

একটি                              কযা দফ। অআশটি টিভ               
অঞ্চশরক কাম িারয়, েট্টগ্রাভ 
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কাম িক্রভ কভ িম্পােন সূেক কাম িক্রদভয শফফযি ফাস্তফায়নকাযী 

আউশনট 

প্রেি প্রভািক প্রভািদকয উাি সূত্র 

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

[২.৩] কভ িোযীদেয প্রশক্ষি 

প্রোন 

[২.৩.১]                 

                 

২০২০-২১ ে িফছদয                    ৪০ ঘণ্টা  

           ন কযা দফ।  
প্রান াো               

অঞ্চশরক কাম িারয়, েট্টগ্রাভ 

[২.৩.২] ১০  ম      দূ   

                     

                 

২০২০-২১ ে িফছদয ১০  ম      দূ         

                      ৫ ঘণ্টা       চেয়া দফ। এশএ 

ফাস্তফায়ন টিভ 
              

অঞ্চশরক কাম িারয়, েট্টগ্রাভ 

[২.৪] এশএ ফাস্তফায়দন 

প্রদনােনা প্রোন 

[২.৪.১] নুযনতভ একটি 

অতাধীন েপ্তয/ একজন 

কভ িোযীদক এশএ ফাস্তফায়দনয 

জন্য প্রদনােনা প্রোনকৃত 

২০২০-২১ ে িফছদয নুযনতভ একটি অতাধীন েপ্তয/ 

একজন কভ িোযীদক এশএ ফাস্তফায়দনয জন্য প্রদনােনা 

প্রোন কযা দফ। 

   

এশএ 

ফাস্তফায়ন টিভ 
              

অঞ্চশরক কাম িারয়, েট্টগ্রাভ 

[৩.১]        ক্রয় শযকল্পনা 

ফাস্তফায়ন 

[৩.১.১] ক্রয় শযকল্পনা 

নুমায়ী ক্রয় ম্পাশেত 

২০২০-২১ ে িফছদয        ক্রয় শযকল্পনা নুমায়ী ক্রয় 

ম্পােদনয ায তকযা ১০০ বাগ জিন কযা দফ। 
প্রান াো 

 শাফ াো 
              

অঞ্চশরক কাম িারয়, েট্টগ্রাভ 

[৩.২] ফাশল িক উন্নয়ন কভ িসূশে 

(এশডশ)/ফাদজট ফাস্তফায়ন 

[৩.২.১] ফাশল িক উন্নয়ন 

কভ িসূশে (এশডশ) /ফাদজট 

ফাস্তফাশয়ত 

২০২০-২১ ে িফছদয ফাশল িক উন্নয়ন কভ িসূশে 

(এশডশ)/ফাদজট ফাস্তফায়দনয ায তকযা ১০০ বাগ 

জিন কযা দফ। 

প্রদকৌর াো               

অঞ্চশরক কাম িারয়, েট্টগ্রাভ 

[৩.৩] শডট অশি শনষ্পশি 

কাম িক্রদভয উন্নয়ন 

[৩.৩.২] শডট অশি 

শনষ্পশিকৃত 

২০২০-২১ ে িফছদয শডট অশি শনষ্পশিকযদিয ায 

তকযা ৫০ বাগ জিন কযা দফ। শাফ াো               
অঞ্চশরক কাম িারয়, েট্টগ্রাভ 

[৩.৪]                   

                   

      /       ম    

[৩.৪.১                  

                     

              ম     

২০২০-২১ ে িফছদয                         

             ১৫-১২-২০২০ তাশযদেয ভদে 

              ম    কযা দফ। 

প্রান াো               

অঞ্চশরক কাম িারয়, েট্টগ্রাভ 

 

 



   21 
 

 

 

 

 

 

 

ংদমাজনী-৩ 
 

ন্য ভন্ত্িারয়/শফবাগ/েপ্তয/ংস্থায শনকট সুশনশে িষ্ট কভ িম্পােন োশোমূ 
 

 

 

প্রশতষ্ঠাদনয নাভ ংশিষ্ট কাম িক্রভ কভ িম্পােন সূেক উি প্রশতষ্ঠাদনয শনকট 

োশো/প্রতযাা 

োশো/প্রতযাায চমৌশিকতা প্রতযাা পূযি না 

দর  

ম্ভাব্য প্রবাফ 

ে ি ভন্ত্িারয় 

 

[২.১] উদযািা বতশযদত 

শফশক-এ  প্রশক্ষি 

[২.১.১] শফশদক প্রশশক্ষত উদযািা  

মোভদয় ফাদজট ফযাে 
                       চটয 

ে ি      শেদয় োদক। 

              

        

              

      । 

[২.১.২] েক্ষতা চকদেয প্রশশক্ষত উদযািা 

[২.১.৩]               প্রশশক্ষত উদযািা 

[২.২] রফি োলীদেয 

প্রশক্ষি 

[২.২.১] প্রশশক্ষত রফি োলী 

[২.৩] অধুশনক প্রমৄশি 

প্রদয়াদগয ভােদভ চভৌ 

োলীদেয প্রশক্ষি 

[২.২.১] প্রশশক্ষত চভৌ োলী 
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ংদমাজনী-৪ 
 

এশএ (২০২০-২১) এয কাম িক্রদভয াদে শনফ িােনী আদতায ২০১৮/এশডশজ/জাতীয় শল্পনীশত ২০১৬/ 

জাতীয় রফিনীশত ২০১৬/জাতীয় স্ত  কারুশল্প নীশতভারায ংশিষ্টতায শফফযি 
 

এশএ এয কাম িক্রভ (২০২০-২১) শনফ িােনী 

আদতায ২০১৮ 

এশডশজ জাতীয় 

শল্পনীশত 

২০১৬ 

জাতীয় স্ত   

কারুশল্প নীশতভারা 

৭ভ ঞ্চফাশল িক 

কভ িশযকল্পনা 

জাতীয় 

রফিনীশত 

২০১৬ 

চডল্টাপ্লযান 

[১.১] প্রদজট প্রপাআর প্রিয়ন  ৩.১০, ৩.১৬ Lead Target-৯.২ 

Co-lead Target-২.৩, ৮.২ 

Associate Target-১.৪ 

৫.১ ৪.২ ফ ি-১: ২.২.ে,  ৩.২,  

৩.৩ 

- বীষ্ট-১ 

[১.২]  াফ-চটয স্টাশড প্রিয়ন  

প্রকা 

৩.১০, ৩.১৬ Lead Target- ৯.২, ৯.৩, ৯.৪, ৯.৫ 

Co-lead Target-২.৩, ৬.৪, ৮.২  

Associate Target- ১.৪ 

৫.১ ৪.২ ফ ি-১: ২.২.ে,  ৩.২,  

৩.৩ 

- ঐ 

[১.৩] শফিন ভীক্ষা ৩.১০, ৩.১৬ Lead Target- ৯.২, ৯.৩, ৯.৪ 

Co-lead Target- ২.৩, ৬.৪, ৮.২ 

Associate Target- ১.৪ 

৫.১ ৪.০,  ৭.৩.১ ফ ি-১: ২.২.ে,  ৩.২,  

৩.৩ 

- ঐ 

[১.৪] দণ্যয নকা নমুনা শফতযি ৩.১০, ৩.১৬ Lead Target- ৯.২, ৯.৩, ৯.৪,                

                           ৯.৫, ৯.ে, ৯.গ 

Co-lead Target- ২.৩, ৮.২ 

Associate Target- ১.৪ 

৪.২ ৪.১,  ৪.২,  ৪.৪  ফ ি-১: ২.২.ে,  ৩.২,  

৩.৩ 

- ঐ 

 [১.৫] কাশযগশয তথ্য শফতযি ৩.১০, ৩.১৬ Lead Target- ৯.২, ৯.৩, ৯.৪ 

Co-lead Target- ২.৩, ৮.২ 

Associate Target- ১.৪, ৭.শফ, ১২.৫ 

৬.১ ৪.১,  ৪.২,  ৪.৪ ফ ি-১: ২.২.ে,  ৩.২,  

৩.৩ 

- ঐ 

[১.৬] রুগ্ন/ফন্ধ শল্প আউশনট 

োলুকযি 

৩.১০ Lead Target- ৯.২ 

Co-lead Target- ২.৩, ৬.৪, ৮.২ 

Associate Target- ৯.৩, ৯.৪ 

৫.১১ 

৬.১ 

৩.১  ৩.২  ৬.৪  

৬.১৩  ৭.২.৩  

৭.৪.২ 

ফ ি-১: ২.২.ে,  ৩.২,  

৩.৩ 

- ঐ 
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এশএ এয কাম িক্রভ (২০২০-২১) শনফ িােনী 

আদতায ২০১৮ 

এশডশজ জাতীয় 

শল্পনীশত 

২০১৬ 

জাতীয় স্ত   

কারুশল্প নীশতভারা 

৭ভ ঞ্চফাশল িক 

কভ িশযকল্পনা 

জাতীয় 

রফিনীশত 

২০১৬ 

চডল্টাপ্লযান 

[১.৭] শল্পনগযীয ব্যফহৃত প্লট 

ফযােকযি 

৩.১০, ৩.১৬ Lead Target- ৯.২ 

Co-lead Target- ২.৩, ৬.৪, ৮.২ 

Associate Target- ৯.৩, ৯.৪ 

৫.১১ 

৬.১ 

৪.২,  ৪.৫, ৬.৩ ফ ি-১: ২.২.ে,  ৩.২,  

৩.৩ 

- বীষ্ট-১ 

[১.৮] শল্প আউশনট শনফন্ধন ৩.১০, ৩.১৬ Lead Target- ৯.২, ৯.৩, ৯.৪ 

Co-lead Target- ২.৩, ৮.২ 

Associate Target- ১.৪ 

১৩.১ 

 ১৩.২  

৪.১,  ৪.২ ফ ি-১: ২.২.ে,  ৩.২,  

৩.৩ 

৬.১৩ ঐ 

[১.৯] শফযভান ভাভরা 

শনষ্পশিকযি 

৩.৩ Associate Target- ১৬.৬  

- 

৩.১  ৬.১৩ ফ ি-১: ১.৯  ঐ 

[১.১০]  াফ-কন্ট্রাকটিং আউশনট 

তাশরকাভুশিকযি 

৩.১০ Lead Target- ৯.২, ৯.৩, ৯.৪, ৯.৫ 

Co-lead Target-২.৩, ৬.৪, ৮.২  

Associate Target- ১.৪ 

৫.১ ৪.৪,  ৫.৬ ফ ি-১: ২.২.ে,  ৩.২,  

৩.৩ 

- ঐ 

[২.১] উদযািা বতশযদত শফশক-এ  

প্রশক্ষি  

৩.১০ Lead Target- ৯.৪ 

Co-lead Target- ২.৩, ৮.২ 

Associate Target- ৪.৪ 

১০.১ 

২.৫ (১২) 

৪.৪,  ৪.৬    ফ ি-১: ২.২.ে,  

৩.২,  ৩.৩,  ২.৭.১ 

১.১ ঐ 

[২.২] অধুশনক প্রমৄশি প্রদয়াদগয 

ভােদভ রফি োলীদেয প্রশক্ষি 

৩.১৬ Lead Target- ৯.২, ৯.৩, ৯.৪ 

Co-lead Target- ২.৩, ৮.২ 

Associate Target- ২.১, ২.২ 

 

১৩.১ ৩.৩  ৪.৪   

৫.৫  ৫.৭ 

ফ ি-১: ২.২.ে,  ৩.২,  

৩.৩ 

২.৪, ৫.১০ ঐ 

[২.৩] অধুশনক প্রমৄশি প্রদয়াদগয 

ভােদভ চভৌ োলীদেয প্রশক্ষি 

৩.১০ Lead Target- ৯.২ 

Co-lead Target- ২.৩, ৮.২ 

Associate Target- ২.১, ২.২ 

১৩.১ ৩.৩  ৪.৪   

৫.৫  ৫.৭ 

ফ ি-১: ২.২.ে,  ৩.২,  

৩.৩ 

 ঐ 
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এশএ এয কাম িক্রভ (২০২০-২১) শনফ িােনী 

আদতায ২০১৮ 

এশডশজ জাতীয় 

শল্পনীশত 

২০১৬ 

জাতীয় স্ত   

কারুশল্প নীশতভারা 

৭ভ ঞ্চফাশল িক 

কভ িশযকল্পনা 

জাতীয় 

রফিনীশত 

২০১৬ 

চডল্টাপ্লযান 

[২.৪]  ঋি শফতযি 

(শফশদকয শনজস্ব তশফদরয 

ভােদভ) 

৩.১০, ৩.১১ Lead Target- ৯.২, ৯.৩, ৯.৪,    

                           ৯.৫,  ৯.ে, ৯.গ 

Co-lead Target- ২.৩, ৮.২ 

Associate Target- ১.১, ৫.১, ৫.৫, 

৮.২, ৮.৩, ৮.৫, ৮.৬ 

১০.৩ ৪.১,  ৫.৬ ফ ি-১: ২.২.ে,  ৩.২,  

৩.৩, 

২.৭.১ 

৬.১২.৩ বীষ্ট-১ 

[২.৫] নাযীদেয কভ িংস্থান সৃশষ্ট ৩.৮ Lead Target- ৯.২ 

Co-lead Target- ২.৩ 

Associate Target- ৫   ৮.৫ 

১০.২ ৩.৩ ফ ি-১: ১.৪.১  ১.৭ ঐ 

[২.৬]  ক্ষুদ্র  কুটিয শল্প স্থাদনয 

ভােদভ কভ িংস্থাদনয সুদমাগ সৃশষ্ট 

৩.১০, ৩.১১, 

৩.১৬ 

Lead Target- ৯.২ 

Co-lead Target- ২.১, ৮.২ 

Associate Target- ৪.৩, ৪.৪ 

১০.২ ৩.৩, ৪.১,  ৪.২,  

৪.৪, ৫.৩, ৫.৬ 

ফ ি-১: ২.২.ে,  ৩.২, 

৩.৩,  ২.৯,  ২.৭.১ 

১.৭ ঐ 

[৩.১] শল্প চভরায় ংগ্রি ৩.১৬ Lead Target- ৯.২, ৯.৩, ৯.৪ 

Co-lead Target- ২.৩ 

 

২.৫ (১০) ৪.৪,  ৫.৮,  ৬.৮ ফ ি-১: ২.২.ে,  ৩.২,  

৩.৩ 

- ঐ 

[৩.২] শল্প চভরায অদয়াজন  ৩.১৬ Lead Target- ৯.২, ৯.৩, ৯.৪ 

Co-lead Target- ২.৩ 

২.৫ (১০) ৪.৪,  ৫.৮,  ৬.৮ ফ ি-১: ২.২.ে,  ৩.২,  

৩.৩ 

- ঐ 

[৩.৩] মুশজফফদল ি োভড়াজাত/ভধু 

ণ্য প্রে িনীয রদক্ষয চভরায 

অদয়াজন 

৩.১৬ Lead Target- ৯.২, ৯.৩, ৯.৪ 

Co-lead Target- ২.৩ 

২.৫ (১০) ৪.৭  ৬.৬   

৬.৭  ৬.৮  ৬.৯ 

ফ ি-১: ২.২.ে,  ৩.২,  

৩.৩ 

- ঐ 

[৩.৪] চক্রতা শফদক্রতা দম্মরন ৩.১০, ৩.১১, 

৩.১৬ 

Lead Target- ৯.২ 

Co-lead Target- ২.৩, ৮.২ 

২.৫ (১০) ৪.৪,  ৫.৮,  ৬.৮ ফ ি-১: ২.২.ে,  ৩.২,  

৩.৩ 

- ঐ 

[৪.১] কর কভ িকতিায অআএশ 

প্রিয়ন  

- - - - ফ ি-২: ৬.২.২ - ঐ 
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এশএ এয কাম িক্রভ (২০২০-২১) শনফ িােনী 

আদতায ২০১৮ 

এশডশজ জাতীয় 

শল্পনীশত 

২০১৬ 

জাতীয় স্ত   

কারুশল্প নীশতভারা 

৭ভ ঞ্চফাশল িক 

কভ িশযকল্পনা 

জাতীয় 

রফিনীশত 

২০১৬ 

চডল্টাপ্লযান 

[৫.১] কৃলক ম িাদয় রফি 

উৎােদন প্রমৄশিগত ায়তা 

 

৩.১৬ Lead Target- ৯.২, ৯.৩, ৯.৪ 

Co-lead Target- ২.৩, ৮.২ 

Associate Target- ২.১, ২.২ 

১৩.১ - ফ ি-১: ২.২.ে,  ৩.২,  

৩.৩ 

১.৩ বীষ্ট-১ 

[৫.২] চবাজয রফদি অদয়াশডন 

শভশ্রি শনশিতকযি 

 

৩.১৬ Lead Target- ৯.২, ৯.৩, ৯.৪ 

Co-lead Target- ২.৩, ৮.২ 

Associate Target- ২.১, ২.২ 

৮.৩  - ফ ি-১: ২.২.ে,  ৩.২,  

৩.৩ 

ফ ি-২: ১০.৪.২ 

১.৬, ৩.১,  

৪.১, ৬.১৫ 

ঐ  

[৫.৩] রফদি অদয়াশডনমৄি কযি 

ম্পশকিত কাম িক্রভ তোযশককযি 

৩.১৬ Lead Target- ৯.২, ৯.৩, ৯.৪ 

Co-lead Target- ২.৩, ৮.২ 

Associate Target- ২.১, ২.২ 

৮.৩ ৬.১ ফ ি-১: ২.২.ে,  ৩.২,  

৩.৩ 

ফ ি-২: ১০.৪.২ 

৫.৯ ঐ 

[৫.৪] অধুশনক প্রমৄশিয ায়তায 

ভােদভ ভধু উৎােন 

৩.১০ Lead Target- ৯.২ 

Co-lead Target- ২.৩, ৮.২ 

Associate Target- ২.১, ২.২ 

১৩.১ ৩.৪  ৪.৩  ৫.৫ ফ ি-২: ৪.৩.১  - ঐ   

 


