
 

 

 

 

 

 

 

ফাাংরাদদ কেমভেযার ইন্ডামিজ েদ পাদযন (মফমআইম) 

 

               ,          

 

    

 

        ,         ’             

 

                    

 

 

 

 

 

                                (        ) 

 

১      ২০২০   :     ৩০    ২০২১   :     । 

 

১ 

মুমজফ ফদল পয অঙ্গীোযঃ 

“দফ পাচ্চ দক্ষতায় মনয়ভ কভদন োজ েযদফা, 

অন্যায় েযদফা না, অন্যায় দত কদদফা না” 



 

 

 

  

      

 

                    ৩ 

                                                                     ৪ 

       - ১ :     ,       ,                                           ৫ 

       - ২      :                          /     (Outcome/Impact)   ৬ 

       - ৩ :             ,         ,                                 ৭-১১ 

         - ১  :         (Acronyms)       ১৩ 

        - ২     :                 ,                                          ১৪-১৭ 

        - ৩    :           /     /   /           সুমনমদ পষ্ট েভ পম্পাদন চামদা মূ  ১৮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২ 

মুমজফ ফদল পয অঙ্গীোযঃ 

“দফ পাচ্চ দক্ষতায় মনয়ভ কভদন োজ েযদফা, 

অন্যায় েযদফা না, অন্যায় দত কদদফা না” 



 

 

 

 

 

 

উক্রভমনো (Preamble) 

 

          /                             ,      ও                       ,                   

                                         ২০২১ ও ২০৪১                         :- 

 

 

                                (        )-                                   

 

    

 

                                   (        )-                                     

    ৩০/০৭/২০২০                                   । 

 

 

                                                   : 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩ 

মুমজফ ফদল পয অঙ্গীোযঃ 

“দফ পাচ্চ দক্ষতায় মনয়ভ কভদন োজ েযদফা, 

অন্যায় েযদফা না, অন্যায় দত কদদফা না” 



 

 

 

 

  

 

কজএপমএর এয েভ পম্পাদদনয ামফ পে মচত্র (Overview of the Performance of JFCL) 

 

        ছ       (৩  ছ )                       : 

                                                              ।                     ২৩   

                                                           ছ। 

 ছ                                                ও    ২০১৭-২০১৮      ছ   ৩,০২,৪১২.৮৫ 

  .                     ও ৩,৬৭,৪০১.২০   .         (আভদানী), ২০১৮-২০১৯      ছ   ৭৪,২১২.০০ 

  .          ও ৩,২৩,৯৩০.৪৫   .         (আভদানী )     ২০১৯-২০২০      ছ   ২,১০,১৫৯   .   

       এফাং ৩,১১,৭৯৪.২০ কভ.টন মফতযণ (আভদানী) েযা ম্ভফ দয়দছ। 

 

ভস্যা এফাং চযাদরঞ্জ : 

োযখানায আয়ুষ্কার অমতক্রান্ত ওয়া ও প্রাকৃমতে গ্যাদয যফযা স্বল্পতায ভদে ইউমযয়া ায উৎাদদনয রক্ষযভাত্রা 

অজপন, মমুনা নদীদত শুষ্ক কভৌসুদভ চয ড়া ও নদীদত ামন স্বল্পতায পদর নদীদথ ায মফতযণ এফাং ব্যাগড কগাডাউন 

স্বল্পতায োযদণ অপ-মে মজদন ায াংযক্ষণ কজএপমএর এয চযাদরঞ্জ। 

 

বমফষ্যৎ মযেল্পনা : 

ইউমযয়া ায উৎাদদন কেষ্ঠ োযখানা মদদফ             সুনাভ পুনরুদ্ধায। োযখানায রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী উৎাদন 

এয রদক্ষয অযাদভামনয়া প্ল্যাদেয েনবাট পায ফাদেট        ,                  ও    এফাং অমিমরয়াযী ফয়রাদযয 

মপ্রমটায মূ মযফতপন। 

োযখানায গুরুত্বপূণ প ইক্যযইদভে মূ মফদদম মফদলজ্ঞ এয ভােদভ ই্সপদেন ম্প্ েযা এফাং োযখানা সুষ্ঠুবাদফ 

ওবাযদামরাং োজ ম্প্ েযণ। 

 

২০২০-২০২১ অথ প ফছদযয ম্ভাব্য প্রধান অজপন মূ : 

 রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী ৪,০০,০০০ কভ.টন ইউমযয়া ায উৎাদন েযা। 

 ফেননীমতভারা অনুমায়ী কৃমল ভন্ত্রণারদয়য ফযাদেয মফযীদত মডরাযদদয ভদে রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী            

৪,০০,০০০ কভ.টন ইউমযয়া ায যফযা েযা। 

 সুষু্ঠ আমথ পে ব্যফস্থানায ভােদভ ১৪,০৮৯.৫৭ রক্ষ টাো রাব েযা। 

 রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী োযখানায ওবাযমরাং ম্প্ েযণ। 

 

৪ 

মুমজফ ফদল পয অঙ্গীোযঃ 

“দফ পাচ্চ দক্ষতায় মনয়ভ কভদন োজ েযদফা, 

অন্যায় েযদফা না, অন্যায় দত কদদফা না” 



 

 

 

 

কেন – ১ 

 

রূেল্প, অমবরক্ষয, কেৌরগত উদেশ্যমূ, োম পাফমর 

 

১.১ কজএপমএর’য রূেল্প (Vission) :  

                                                         নঃ    । 

১.২     ক্ষয (Mission) : 

                                                                     ,                

   ন ও                                                                       । 

১.৩                    (Strategic Objectives) : 

১.৩.১         ’                  : 

০১) কট                     । 

০২)                               ও      । 

০৩)       ও প্রামতষ্ঠামনে ক্ষভতা বৃমদ্ধ। 

০৪)     ,         ও        ব্যফস্থানায     । 

 

১.৩.২                       : 

০১। দাপ্তমযে েভ পোদন্ড স্বচ্ছতা বৃমদ্ধ ও জফাফমদম মনমিতেযণ 

০২। েভ পম্পাদদন গমতীরতা আনয়ন ও কফায ভান বৃমদ্ধ 

০৩। আমথ পে ও ম্পদ ব্যফস্থানায উ্য়ন 

 

১.৪       মর (Function) :  

০১।                (DOE                             )                                । 

০২।                                        ’                                           । 

০৩।                                ২৩ (    )                            । 

০৪।                                          । 

০৫।          ও   কজ     ও                                                     ।  

৫ 

মুমজফ ফদল পয অঙ্গীোযঃ 

“দফ পাচ্চ দক্ষতায় মনয়ভ কভদন োজ েযদফা, 

অন্যায় েযদফা না, অন্যায় দত কদদফা না” 



 

 

 

 

     -২ 

                         /     (Outcome/Impact) 

 

          /     

(Outcome/Impact) 

 

                

(Performance 

Indicators) 

    

(Unit) 

    

        

 

                                      

                   

      /     /                

       

(Source of Data) 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২২-২৩ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

             

                   

              ছ  

                  

    

% (৭৫.৪৬) ১৮৩.১৯ ৯০.৩৩ ১.২৫ ১.২৩ ফাাংরাদদ ততর, গ্যা ও 

খমনজ ম্পদ েদ পাদযন 

(দদরাফাাংরা) 

[          ,     ।] 

 

        /        । 

 

 ( ) ফন্ধমনয ভদে াংখ্যাদে কমখাদন বৃমদ্ধ কখাদন বৃমদ্ধয মযফদতপ হ্রা কফাঝাদনা দয়দছ।   

 উৎাদন বৃমদ্ধয রক্ষযভাত্রা ২০২০-২১ অথ প ফছদয ২০১৯-২০ অথ প ফছয দত  ৯০.৩৩ %, ২০২১-২০২২ অথ প ফছদয ২০২০-২০২১ অথ প ফছয দত ১.২৫% এফাং ২০২২-২০২৩ অথ প ফছদয  

২০২১-২০২২ অথ প ফছয দত ১.২৩% কফম কদখাদনা দয়দছ। আা েযা মায়, এরএনমজ আভদামন ওয়ায় মনযফমচ্ছ্বাদফ গ্যা যফযা াওয়া কগদর উৎাদন বৃমদ্ধ াদফ।    

 

 

 

 

 

৬ 

মুমজফ ফদল পয অঙ্গীোযঃ 

“দফ পাচ্চ দক্ষতায় মনয়ভ কভদন োজ েযদফা, 

অন্যায় েযদফা না, অন্যায় দত কদদফা না” 



 

 

 

কেন-৩ 

কেৌরগত উদেশ্যমবমিে োম পক্রভ, েভ পম্পাদন সূচে,  এফাং রক্ষযভাত্রামূ। 
 

কেৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

কেৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

োম পক্রভ 

(Activities) 

েভ পম্পাদন সূচে 

(Performance 

Indicators) 

          

(Calcu-

lation 

method) 

এেে  

(Unit) 

েভ পম্পাদন 

সূচদেয ভান 

(Weight of 

Performan-

ce 

Indicators) 

প্রকৃত অজপন রক্ষয ভাত্রা / মনণ পায়ে ২০২০-২১  

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২২-২৩ ২০১৮-

১৯ 

২০১৯- 

২০ 

 

অাধাযণ অমত উিভ উিভ চরমত ভান চরমত  

ভাদনয মনম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

 

 

 

১)       

         

         । 

 

 

 

 

৩০ 

 

১.১               

                   

                 

                 ৬০% 

       । 

১.১.১         

                

             

              ৬০% 

(                  ) 

      

            ৩ - - ২০/০৫/২১ ৩০/০৫/২১ ১০/০৬/২১ ২০/০৬/২১ ৩০/০৬/২১ - - 

১.২                    

              ও      

ও                     

            ক্রয়। 

১.২.১               

                   ও 

     ও               

                  

ক্রয় োম প ম্প্কৃত  

 

      তামযখ ৩ - - ১০/০৫/২১ 

 

২০/০৫/২১ 

 

৩০/০৫/২১ 

 

১০/০৬/২১ 

 

২০/০৬/২১ - - 

১.৩ মডমএভ দ্ধমতদত       

         ও       

                        

      ক্রয়। 

১.৩.১        

             

         ও       

                  

                   

      
 

      তামযখ ৩ - - ১০/০৫/২১ ১৫/০৫/২১ ২০/০৫/২১ ২৫/০৫/২১ ৩০/০৫/২১ - - 

১.৪ মডমএভ দ্ধমতদত ফয়রায 

মপডওয়াটায াদম্পয       

      ক্রয়। 

১.৪.১ মডমএভ দ্ধমতদত 

ফয়রায মপডওয়াটায 

াদম্পয             

ক্রয়োম প ম্প্কৃত। 

      তামযখ ৩ - - ১০/০৫/২১ ১৫/০৫/২১ ২০/০৫/২১ ২৫/০৫/২১ ৩০/০৫/২১ - - 

১.৫ মডমএভ দ্ধমতদত ০২ 

(  )     লুফওদয়র টাযফাইন 

ও কেয়ায াট প ক্রয়। 

১.৫.১ মডমএভ দ্ধমতদত 

০২ (  )     লুফওদয়র 

টাযফাইন ও কেয়ায 

াট প ক্রয়োম প ম্প্কৃত 

      তামযখ ৩ - - ০৫/০৫/২১ ১০/০৫/২১ ১৫/০৫/২১ ২০/০৫/২১ ২৫/০৫/২১ - - 

১.৬ মডমএভ দ্ধমতদত আযমজ 

ওয়াস্টমট ফয়রায ক্রয়। 

১.৬.১ মডমএভ দ্ধমতদত 

আযমজ ওয়াস্টমট ফয়রায 

ক্রয়োম প ম্প্কৃত 

      তামযখ ৩ - - ২০/০৫/২১ ২৫/০৫/২১ ৩০/০৫/২১ ১০/০৬/২১ ২০/০৬/২১ - - 

 

৭ 

মুমজফ ফদল পয অঙ্গীোযঃ 

“দফ পাচ্চ দক্ষতায় মনয়ভ কভদন োজ েযদফা, 

অন্যায় েযদফা না, অন্যায় দত কদদফা না” 



 

 

 

কেৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

কেৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

োম পক্রভ 

(Activities) 

েভ পম্পাদন সূচে 

(Performance 

Indicators) 

          

(Calcu-

lation 

metho-

d) 

এেে   

(Unit) 

েভ পম্পাদন 

সূচদেয ভান 

(Weight of 

Performan-

ce 

Indicators) 

প্রকৃত অজপন রক্ষয ভাত্রা / মনণ পায়ে ২০২০-২১  

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

প্রদক্ষন 

(Projectio

--n) 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২২-২৩ ২০১৮-১৯ ২০১৯- 

২০ 

অাধাযণ অমত উিভ উিভ চরমত ভান চরমত  

ভাদনয মনম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

 

  

১.৭        ,    ও        ১.৭.১        ,    

ও       কৃত 

তামযখ তামযখ ২ - - ২৫/০৫/২১ ৩০/০৫/২১ ০৫/০৬/২১ ১০/০৬/২১ ২০/০৬/২১ -- -- 

১.৮              (     

         ) ও        

১.৮.১              

(              ) 

ও       কৃত 

তামযখ তামযখ ২ - - ২০/০৫/২১ ২৫/০৫/২১ ৩০/০৫/২১ ১০/০৬/২১ ৩০/০৬/২১ -- -- 

১.৯                

ও        

১.৯.১                

ও       কৃত 
তামযখ তামযখ ২ - - ১০/০৫/২১ ১৫/০৫/২১ ২০/০৫/২১ ২৫/০৫/২১ ৩০/০৫/২১ -- -- 

১.১০                   

ও        

১.১০.১           

        ও       কৃত 
তামযখ তামযখ ১.৫ - - ২৫/০৫/২১ ৩০/০৫/২১ ০৫/০৬/২১ ১০/০৬/২১ ২০/০৬/২১ -- -- 

১.১১                       

      ও        

১.১১.১            

                 

ও       কৃত 

তামযখ তামযখ ১.৫ - - ২৫/০৫/২১ ৩০/০৫/২১ ০৫/০৬/২১ ১০/০৬/২১ ২০/০৬/২১ -- -- 

১.১২                       

        ও        

১.১২.১            

                   

ও       কৃত 

তামযখ তামযখ 

১.৫ - - ২০/০৫/২১ ২৫/০৫/২১ ৩০/০৫/২১ ১০/০৬/২১ ৩০/০৬/২১ -- -- 

১.১৩      -   -      

        ও        

১.১৩.১      -   -      

        ও       কৃত 

তামযখ তামযখ 
১.৫ - - ১০/০৫/২১ ১৫/০৫/২১ ২০/০৫/২১ ২৫/০৫/২১ ৩০/০৫/২১ -- -- 

২)              

           ৎ     

ও       

২৫ 

২.১                    

 ৎ    । 

২.১.১  ৎ            । 
ভমষ্ট কভ.টন ১২.৫ ৭৪.২১২ ২,১০,১৫৯ ৪,০০,০০০ ৩,৬০,০০০ ৩,২০,০০০ ২,৮০,০০০ ২,৪০,০০০ ৪,০৫,০০০ ৪,১০,০০০ 

২.২                     । ২.২.১               । ভমষ্ট কভ.টন ১২.৫ ৩,২৩,৯৩০ ৩,১১,৭৯৪ ৪,০০,০০০ ৩,৬০,০০০ ৩,২০,০০০ ২,৮০,০০০ ২,৪০,০০০ ৪,০৫,০০০ ৪,১০,০০০ 

 

৩)       ও 

          

         । 

 

 

১৪ 

৩.১ ২০২০-২১      ছ    

           ও        । 

৩.১.১ ২০২০-২১     

 ছ               ও 

        । 

      তামযখ ২ 
জানুয়াময 

২০১৯ 

জানুয়াময 

২০২০ 
০১/০৪/২১ ১১/০৪/২১ ২১/০৪/২১ ০২/০৫/২১ ১২/০৫/২১ -  - 

৩.২ ২০১৯-২০      ছ    

            । 

৩.২.১ ২০১৯-২০     

 ছ           

      । 

            ২ ০৮/০৫/১৯ ১৪/০৬/২০ ১০.০৫.২১ ২০/০৫/২১ ৩০/০৫/২১ ১০/০৬/২১ ২০/০৬/২১ - - 

৩.৩ ২০১৯-২০     

 ছ          

      । 

৩.৩.১ ২০১৯-২০     

 ছ               । তামযখ 

 

তামযখ ২.৫ ২৫/০২/২০  ০৭/১২/২০ ০৭/১২/২১ ১২/১২/২১ ১৭/১২/২১ ২২/১২/২১ ২৭/১২/২১ - - 

 

মুমজফ ফদল পয অঙ্গীোযঃ 

“দফ পাচ্চ দক্ষতায় মনয়ভ কভদন োজ েযদফা, 

অন্যায় েযদফা না, অন্যায় দত কদদফা না” 



 

৮ 

 

 

কেৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

কেৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

োম পক্রভ 

(Activities) 

েভ পম্পাদন সূচে 

(Performance 

Indicators) 

          

(Calcu-

lation 

method) 

এেে  

(Unit) 

েভ পম্পাদন 

সূচদেয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজপন রক্ষয ভাত্রা / মনণ পায়ে ২০২০-২১  

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

প্রদক্ষন 

(Projectio

n) 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২২-২৩ ২০১৮-১৯ ২০১৯- ২০ 

 

অাধাযণ অমত উিভ উিভ চরমত ভান চরমত  

ভাদনয মনম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

  ৩.৪ কজএপমএর-কে 

রাবজনে েযণ 

৩.৪.১ কজএপমএর-এ 

রাদবয মযভাণ 
ক্রভপুমঞ্জভূত রক্ষ টাো ১.৫ (২৮৮২.৪০) ৩৯০.০২ ১৪০৮৯.৫৭ ১২৬৮০.৬১ ১১২৭১.৬৬ ৯৮৬২.৭০ ৮৪৫৩.৭৪ ১৪,২৬৫.৬৯ ১৪,৪৪১.৮১ 

৩.৫             । 
৩.৫.১         

      । 
তামযখ তামযখ ১.৫ -- -- ০৫/০৬/২১ ১০/০৬/২১ ১৫/০৬/২১ ২০/০৬/২১ ২৫/০৬/২১ -- -- 

৩.৬             । ৩.৬.১            । ভমষ্ট াংখ্যা ১ ১০৩ ১৩১ ১২০ ১০৮ ৯৬ ৮৪ ৭২ ১৩০ ১৪০ 

৩.৭              

                

               

ও              

      । 

৩.৭.১ ও              

     । 
তামযখ তামযখ ০.৫ -- -- ২০/০৬/২১ ২২/০৬/২১ ২৬/০৬/২১ ২৮/০৬/২১ ৩০/০৬/২১ -- -- 

৩.৮            

                    

   । 

৩.৮.১            

                    

       । 

তামযখ তামযখ ১ -- --  ০৫/০৬/২১ ১০/০৬/২১ ১৫/০৬/২১ ২০/০৬/২১ ২৫/০৬/২১ -- -- 

৩.৯ কজএপমএর    

             

                 

(IAP)     । 

৩.৯.১              

                 

(IAP)     । 
তামযখ তামযখ ১.৫ -- -- ১৫/০৮/২০ ২০/০৮/২০ ২৫/০৮/২০ ৩০/০৮/২০ ০৫/০৯/২০ ১৫/০৭/২১ ১০/০৭/২২ 

৩.১০  -       

                 

           । 

৩.১০.১  -       

                 

            । 

        % ০.৫ ২৪ ৩৯ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ৩০ ৮০ ৯০ 

৪) স্বাস্থয, মনযািা 

ও মযদফ 

ব্যফস্থানায 

উ্য়ন। 

৬ 

৪.১       ও 

                     

    । 

৪.১.১       ও 

                     

      । 

          ২ ১০,০০০ ১১,০০০ ১২,০০০ ১০,৮০০ ৯,৬০০ ৮,৪০০ ৭,২০০ ১৪,০০০ ১৫,০০০ 

৪.২                  

     । 

৪.২.১                  

     । 
          ২ ১২ ১২ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১২ ১২ 

৪.৩              

     । 
৪.৩.১           ।           ২ ২৫ ৩০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১২০ 

 

১৫০ 

 

৯ 

মুমজফ ফদল পয অঙ্গীোযঃ 

“দফ পাচ্চ দক্ষতায় মনয়ভ কভদন োজ েযদফা, 

অন্যায় েযদফা না, অন্যায় দত কদদফা না” 



 

কজএপমএর-এয আফমশ্যে কেৌরগত উদেশ্যমূ ২০২০-২০২১ (প্রস্তামফত) 

 

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

কেৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

কেৌরগত উদেদশ্যয ভান 

(Weight of Strategic 

Objectives) 

োম পক্রভ 

(Activities) 
েভ পম্পাদন সুচে 

(Performance Indicator) 
এেে 

(Unit) 

েভ পম্পাদন সূচদেয 

ভান 

(Weight of 

Performance 
Indicator) 

 

 

 

রক্ষযভাত্রাযভান২০২০-২১ 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অমত উিভ 

(Very Good)  

 

 

 

Good) 

উিভ 

(Good) 

চরমত ভান 

(Fair) 

চরমতভাদনয মনদম্ন 

(Poor) 

 

 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

 

 

 

১) দাপ্তমযে েভ পোদন্ড 

স্বচ্ছতা বৃমদ্ধ ও 

জফাফমদম 

মনমিতেযণ 

১১ 

১.১ ফামল পে েভ পম্পাদন চুমি 

(এমএ) ফাস্তফায়ন। 

১.১.১ এমএ’য ের তত্রভামে 

প্রমতদফদন ওদয়ফাইদট প্রোমত 

াংখ্যা 

 

 

২ ৪ - - - - 

১.১.২ এমএ টিদভয ভামে বা 

অনুমষ্ঠত 
াংখ্যা 

১ ১২ ১১ - - - 

১.২ শুদ্ধাচায/উিভ চচ পায মফলদয় 

অাংীজনদদয দঙ্গ ভতমফমনভয় 

১.২.১ ভতমফমনভয় বা অনুমষ্ঠত 
াংখ্যা ২ 

৪ ৩ ২ - - 

১.৩ অমবদমাগ প্রমতোয ব্যফস্থা 

মফলদয়  কফাগ্রীতা /অাংীজনদদয 

অফমতেযণ 

১.৩.১ অফমতেযণ বা 

আদয়ামজত 
াংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - - 

১.৪ কফা প্রদান প্রমতশ্রুমত মফলদয় 

কফাগ্রীতাদদয অফমতেযণ 

১.৪.১ অফমতেযণ বা 

আদয়ামজত   
         াংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ 

 

- 

 ১.৫ তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদ াংক্রান্ত 

তত্রভামে প্রমতদফদন উর্ধ্পতন 

ের্তপদক্ষয মনেট কপ্রযণ 

১.৫.১ তত্রভামে প্রমতদফদন 

কপ্রমযত 
        াংখ্যা  ২ ৪ ৩    

২) েভ পম্পাদদন 

গমতীরতা আনয়ন 

ও কফায ভান বৃমদ্ধ 

৮ 

২.১ ই-নমথ ফাস্তফায়ন  ২.১.১ ই-নমথদত কনাট     

 মনষ্পমিকৃত 

% ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - 

২.২ উদ্ভাফনী /ক্ষুদ্র উ্য়ন উদযাগ 

ফাস্তফায়ন 

২.২.১ ন্যযনতভ এেটি উদ্ভাফনী 

/ক্ষুদ্র উ্য়ন উদযাগ চালুকৃত 
তামযখ ২ ১৫/০২/২১ ১৫/০৩/২১ ১৫/০৪/২১ ১৫/০৫/২১ ১৫/০৬/২১ 

২.৩ েভ পচাযীদদয প্রমক্ষণ প্রদান 

২.৩.১ প্রদতযে  েভ পচামযয জন্য 

প্রমক্ষণ আদয়ামজত। 

জনঘো ২ ৪০ ৩০ ২০ ১০ - 

২.৩.২ ১০ভ কগ্রড ও তদুর্ধ্প 

প্রদতযে েভ পচাযীদে এমএ 

মফলদয়  প্রদি প্রমক্ষণ 

জনঘো ১ ৫ ৪ - - - 

 

১০ 

মুমজফ ফদল পয অঙ্গীোযঃ 

“দফ পাচ্চ দক্ষতায় মনয়ভ কভদন োজ েযদফা, 

অন্যায় েযদফা না, অন্যায় দত কদদফা না” 



 

 

 

 

 

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

কেৌরগত উদেশ্য 

(Strategic Objectives) 
কেৌরগত উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight of Strategic 

Objectives) 

োম পক্রভ 

(Activities) 
েভ পম্পাদন সুচে 

(Performance Indicator) 
এেে 

(Unit) 

েভ পম্পাদন 

সূচদেয ভান 

(Weight of 

Performance 
Indicator) 

 

 

 

রক্ষযভাত্রাযভান২০২০-২১ 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অমত উিভ 

(Very Good)  

 

 

 

Good) 

উিভ 

(Good) 

চরমত ভান 

(Fair) 

চরমতভাদনয মনদম্ন 

(Poor) 

 

 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

 

 

 

 

 

২.৪ এমএ ফাস্তফায়দন প্রদনাদনা 

প্রদান 

২.৪.১ নুযনতভ এেটি আওতাধীন দপ্তয/ 

এেজন েভ পচাযীদে এমএ ফাস্তফায়দনয 

জন্য প্রদনাদনা প্রদানকৃত 

াংখ্যা ১ ১ - - - - 

 

৩)       ও     

              

 

৬ 

৩.১ ফামল পে ক্রয় মযেল্পনা 

ফাস্তফায়ন 

৩.১.১ ক্রয় মযেল্পনা অনুমায়ী ক্রয় 

ম্পামদত 

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

৩.২ ফামল পে উ্য়ন েভ পসূমচ 

(এমডম)/ফাদজট ফাস্তফায়ন 

৩.২.১ ফামল পে উ্য়ন েভ পসূমচ (এমডম) 

/ফাদজট ফাস্তফাময়ত 
% ২ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

৩.৩ অমডট আমি মনষ্পমি 

োম পক্রদভয উ্য়ন 

৩.৩.১ অমডট আমি মনষ্পমিকৃত % ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ - 

৩.৪ ারনাগাদকৃতস্থাফয ও 

অস্থাফয ম্পমিয তামরো উর্ধ্পতন 

অমপদ কপ্রযণ 

৩.৪.১ ারনাগাদকৃত স্থাফয ও অস্থাফয 

ম্পমিয তামরো উর্ধ্পতন অমপদ  

কপ্রমযত 

তামযখ ১ ১৫/১২/২০ ১৫/০১/২১ ১৫/০২/২১ ১৫/০৩/২১ ১৫/০৪/২১ 

 

 

 

 

 

১১ 

 

 

 

 

মুমজফ ফদল পয অঙ্গীোযঃ 

“দফ পাচ্চ দক্ষতায় মনয়ভ কভদন োজ েযদফা, 

অন্যায় েযদফা না, অন্যায় দত কদদফা না” 



 

 

 

 

 

 

         

   ,                ,                                                     

                                             ছ   ,                            

         । 

 

 

            ,                                    এয প্রমতমনমধ মদদফ         

       , কজএপমএর                   ছ   ,                                     

                  । 

 

 

 

                   : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১২ 

মুমজফ ফদল পয অঙ্গীোযঃ 

“দফ পাচ্চ দক্ষতায় মনয়ভ কভদন োজ েযদফা, 

অন্যায় েযদফা না, অন্যায় দত কদদফা না” 



 

 

 

 

 

 

 

 

         – ১:  

 

        

(Acronyms) 

 
 

                                                

    ও                              

                                             

    ও                 ও               

                                 

                           

কভ.টন    কভমরে টন 

টিমজটিমডমএর   মততা গ্যা রা্সপমভন এন্ড মডমিমফউন কোম্পানী মরমভদটড 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১৩ 

মুমজফ ফদল পয অঙ্গীোযঃ 

“দফ পাচ্চ দক্ষতায় মনয়ভ কভদন োজ েযদফা, 

অন্যায় েযদফা না, অন্যায় দত কদদফা না” 



 

 

 

 

         – ২ 

                                                                 : 
 

 

     
   

                        োম পক্রদভয                   অনুমফবাগ, 

অমধাখা, াখা 

প্রদি প্রভাণে প্রভাণে উাি সূত্র  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ 

 

 

১.১                              

                             

         ৬০%        । 

১.১.১                               

                     ৬০% (      

            )      । 
 

                                            

                     ৬০%            । 

কভমনাযী াখা, 

এভটিএ মফবাগ, 

কজএপমএর 

এভটিএ মফবাগ, 

কজএপমএর ের্তপে 

প্রভাণ ত্র 

কভমনাযী াখা, 

এভটিএ মফবাগ, 

কজএপমএর। 

২ ১.২                                  

ও      ও                           

      ক্রয়। 

১.২.১                            

      ও      ও                     

            ক্রয়          । 
 

 

                                 ও      

ও                                 ক্রয়     

   । 

কভমনাযী াখা, 

এভটিএ মফবাগ, 

কজএপমএর 

এভটিএ মফবাগ, 

কজএপমএর ের্তপে 

প্রভাণ ত্র 

কভমনাযী াখা, 

এভটিএ মফবাগ, 

কজএপমএর। 

৩ ১.৩ মডমএভ দ্ধমতদত                ও 

                                    

ক্রয়। 

১.৩.১                              ও 

                                   

            । 
 

মডমএভ দ্ধমতদত                ও       

                              ক্রয় েযা দফ। 

কভমনাযী াখা, 

এভটিএ মফবাগ, 

কজএপমএর 

এভটিএ মফবাগ, 

কজএপমএর ের্তপে 

প্রভাণ ত্র 

কভমনাযী াখা, 

এভটিএ মফবাগ, 

কজএপমএর। 

৪ ১.৪ মডমএভ দ্ধমতদত ফয়রায মপডওয়াটায 

াদম্পয             ক্রয়। 

১.৪.১ মডমএভ দ্ধমতদত ফয়রায মপডওয়াটায 

াদম্পয             ক্রয়োম প ম্প্কৃত।  

মডমএভ দ্ধমতদত ফয়রায মপডওয়াটায াদম্পয 

                       । 

কভমনাযী াখা, 

এভটিএ মফবাগ, 

কজএপমএর 

এভটিএ মফবাগ, 

কজএপমএর ের্তপে 

প্রভাণ ত্র 

কভমনাযী াখা, 

এভটিএ মফবাগ, 

কজএপমএর। 

৫ ১.৫ মডমএভ দ্ধমতদত ০২ (দুই) কট লুফওদয়র 

টাযফাইন ও কেয়ায াট প ক্রয়। 

১.৫.১ মডমএভ দ্ধমতদত ০২ (দুই) কট  লুফওদয়র 

টাযফাইন ও কেয়ায াট প ক্রয়োম প ম্প্কৃত। 

মডমএভ দ্ধমতদত ০২ (দুই) কট লুফওদয়র টাযফাইন ও 

কেয়ায াট প ক্রয় েযা দফ।  

কভমনাযী াখা, 

এভটিএ মফবাগ, 

কজএপমএর 

এভটিএ মফবাগ, 

কজএপমএর ের্তপে 

প্রভাণ ত্র 

কভমনাযী াখা, 

এভটিএ মফবাগ, 

কজএপমএর। 

৬ ১.৬ মডমএভ দ্ধমতদত আযমজ ওয়াস্টমট ফয়রায 

ক্রয়। 

১.৬.১ মডমএভ দ্ধমতদত আযমজ ওয়াস্টমট 

ফয়রায ক্রয়োম প ম্প্কৃত। 

মডমএভ দ্ধমতদত আযমজ ওয়াস্টমট ফয়রায ক্রয় েযা দফ। কভমনাযী াখা, 

এভটিএ মফবাগ, 

কজএপমএর 

এভটিএ মফবাগ, 

কজএপমএর ের্তপে 

প্রভাণ ত্র 

কভমনাযী াখা, 

এভটিএ মফবাগ, 

কজএপমএর। 

৭ ১.৭        ,    ও        ১.৭.১        ,    ও       কৃত এটিমজ এ, মফ মফদদম মফদলজ্ঞ ও কজএপমএর এয মনজস্ব 

জনফর দ্বাযা ওবাযমরাং েযা দফ। 

কভমনাযী াখা, 

এভটিএ মফবাগ, 

কজএপমএর 

এভটিএ মফবাগ, 

কজএপমএর ের্তপে 

প্রভাণ ত্র 

কভমনাযী াখা, 

এভটিএ মফবাগ, 

কজএপমএর। 

 

৮ ১.৮              (              ) 

ও        

১.৮.১              (              ) 

ও       কৃত 

             (              ) মফদদম মফদলজ্ঞ ও 

কজএপমএর এয মনজস্ব জনফর দ্বাযা ওবাযমরাং েযা দফ।  

কভমনাযী াখা, 

এভটিএ মফবাগ, 

কজএপমএর 

এভটিএ মফবাগ, 

কজএপমএর ের্তপে 

প্রভাণ ত্র 

কভমনাযী াখা, 

এভটিএ মফবাগ, 

কজএপমএর। 

 

৯ ১.৯                ও        ১.৯.১                ও       কৃত                মফদদম মফদলজ্ঞ ও কজএপমএর এয 

মনজস্ব জনফর দ্বাযা ওবাযমরাং েযা দফ।  

কভমনাযী াখা, 

এভটিএ মফবাগ, 

কজএপমএর 

এভটিএ মফবাগ, 

কজএপমএর ের্তপে 

প্রভাণ ত্র 

কভমনাযী াখা, 

এভটিএ মফবাগ, 

কজএপমএর। 
 

১০ ১.১০                   ও        ১.১০.১                   ও       কৃত                                  ও             

মনজস্ব জনফর দ্বাযা ওবাযমরাং েযা দফ।   

কভমনাযী াখা, 

এভটিএ মফবাগ, 

কজএপমএর 

এভটিএ মফবাগ, 

কজএপমএর ের্তপে 

প্রভাণ ত্র 

কভমনাযী াখা, 

এভটিএ মফবাগ, 

কজএপমএর। 

 

১৪ 

মুমজফ ফদল পয অঙ্গীোযঃ 

“দফ পাচ্চ দক্ষতায় মনয়ভ কভদন োজ েযদফা, 

অন্যায় েযদফা না, অন্যায় দত কদদফা না” 



 

 

 

 

 

 

     
   

                        োম পক্রদভয                   অনুমফবাগ, 

অমধাখা, াখা 

প্রদি প্রভাণে প্রভাণে উাি সূত্র  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১১ ১.১১                             

ও        

১.১১.১                             

ও       কৃত 

                            মফদদম মফদলজ্ঞ ও কজএপমএর 

এয মনজস্ব জনফর দ্বাযা ওবাযমরাং েযা দফ।  

কভমনাযী াখা,  

এভটিএ মফবাগ, কজএপমএর 

এভটিএ মফবাগ, 

কজএপমএর ের্তপে 

প্রভাণ ত্র 

কভমনাযী াখা,  

এভটিএ মফবাগ, 

কজএপমএর। 

১২ ১.১২                               

ও        

১.১২.১                               

ও       কৃত 

                              মফদদম মফদলজ্ঞ ও কজএপমএর 

এয মনজস্ব জনফর দ্বাযা ওবাযমরাং েযা দফ।  

কভমনাযী াখা,  

এভটিএ মফবাগ, 

কজএপমএর 

এভটিএ মফবাগ, 

কজএপমএর ের্তপে 

প্রভাণ ত্র 

কভমনাযী াখা,  

এভটিএ মফবাগ, 

কজএপমএর। 

১৩ ১.১৩      -   -              ও        ১.১৩.১      -   -              

ও       কৃত 

     -   -              মফদদম মফদলজ্ঞ ও কজএপমএর এয 

মনজস্ব জনফর দ্বাযা ওবাযমরাং েযা দফ।  

কভমনাযী াখা,  

এভটিএ মফবাগ, 

কজএপমএর 

এভটিএ মফবাগ, 

কজএপমএর ের্তপে 

প্রভাণ ত্র 

কভমনাযী াখা,  

এভটিএ মফবাগ, 

কজএপমএর। 

১৪ ২.১                     ৎ    । ২.১.১  ৎ            ।                                                         । 

 

            , 

         

            , 

         ের্তপে প্রভাণ ত্র 

            , 

          

১৫ ২.২                     । ২.২.১               ।                                    োযখানায েভান্ডভুি 

এরাোয় ায মফতযণ েযা। 

মফণন াখা, ফামণমজযে 

মফবাগ, কজএপমএর 

ফামণমজযে মফবাগ, 

কজএপমএর ের্তপে প্রভাণ ত্র 

মফণন াখা, ফামণমজযে 

মফবাগ, কজএপমএর  

১৬ ৩.১ ২০২০-২১      ছ               ও 

       । 

৩.১.১ ২০২০-২১      ছ               ও 

        । 

প্রামতষ্ঠামনে ক্ষভতা বৃমদ্ধয রদক্ষয কজএপমএর োযখানায ফাদজট 

প্রণয়ন েদয রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী অনুদভাদন গ্রণ েযা দফ। 

ম: ও অথ প মফবাগ, 

কজএপমএর 

ম: ও অথ প মফবাগ, 

কজএপমএর ের্তপে প্রদি 

প্রভান ত্র 

ম: ও অথ প মফবাগ, 

কজএপমএর 

১৭ ৩.২ ২০১৯-২০      ছ                । ৩.২.১ ২০১৯-২০      ছ                 । কজএপমএর োযখানায ২০১৯-২০ অথ প ফছদযয মনযীক্ষা োজ মনমদ পষ্ট 

ভদয় ম্পাদন  েযা দফ। 

ম: ও অথ প মফবাগ, 

কজএপমএর 

ম: ও অথ প মফবাগ, 

কজএপমএর ের্তপে প্রদি 

প্রভান ত্র 

ম: ও অথ প মফবাগ, 

কজএপমএর 

১৮ ৩.৩ ২০১৯-২০      ছ          

      । 

৩.৩.১ ২০১৯-২০      ছ               । প্রামতষ্ঠামনে ক্ষভতা বৃমদ্ধয রদক্ষয কজএপমএর োযখানায ২০১৯-২০ 

অথ প ফছদযয মাফ রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী প্রস্তুত  েযা দফ। 

ম: ও অথ প মফবাগ, 

কজএপমএর 

ম: ও অথ প মফবাগ, 

কজএপমএর ের্তপে প্রদি 

প্রভান ত্র 

ম: ও অথ প মফবাগ, 

কজএপমএর 

১৯ ৩.৪ কজএপমএর-কে রাবজনে েযণ ৩.৪.১ কজএপমএর-এ রাদবয মযভাণ মফমব্ ধযদণয খযচ মথাম্ভফ েমভদয় এফাং উৎাদনীরতা বৃমদ্ধয 

ভােদভ োযখানায রাদবয কচষ্টা েযা দফ। 

ম: ও অথ প মফবাগ, 

কজএপমএর 

ম: ও অথ প মফবাগ, 

কজএপমএর ের্তপে প্রদি 

প্রভান ত্র 

ম: ও অথ প মফবাগ, 

কজএপমএর 

২০ ৩.৫             । ৩.৫.১               । োযখানায মনযািা ও প্রামতষ্ঠামনে ক্ষভতা বৃমদ্ধয রদক্ষয মমটিমব 

স্থান েযা দফ। 

ই এন্ড আই মফবাগ, 

কজএপমএর  

ই এন্ড আই মফবাগ, 

কজএপমএর ের্তপে প্রদি 

প্রভান ত্র 

ই এন্ড আই মফবাগ, 

কজএপমএর  

২১ ৩.৬             । ৩.৬.১            । েভ পযতদদয েভ প দক্ষতা বৃমদ্ধয রদক্ষয প্রমক্ষণ প্রদান েযা দফ। কটেমনেযার ামবপ মফবাগ, 

কজএপমএর 

কটেমনেযার ামব প মফবাগ, 

কজএপমএর  ের্তপে প্রদি 

প্রভান ত্র 

কটেমনেযার ামবপ 

মফবাগ, কজএপমএর  

২২ ৩.৭                              

               ও                    । 

৩.৭.১ ও                   । কৃমল মনযািায স্বাদথ প ায মফতযণ জীেযদণয রদক্ষয ওয়ান স্ট 

ামব প রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী চালু েযা দফ। 

প্রান মফবাগ,          প্রান মফবাগ,          

ের্তপে প্রদি প্রভান ত্র 

প্রান মফবাগ, 

          

 

১৫ 

মুমজফ ফদল পয অঙ্গীোযঃ 

“দফ পাচ্চ দক্ষতায় মনয়ভ কভদন োজ েযদফা, 

অন্যায় েযদফা না, অন্যায় দত কদদফা না” 



 

 

 

 

     
   

                        োম পক্রদভয                   

অনুমফবাগ, অমধাখা, 

াখা 

প্রদি প্রভাণে প্রভাণে উাি সূত্র  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
 

২৩ ৩.৮                                   । ৩.৮.১                                

       ।  

োযখানায ফ পস্তদযয েমভে/েভ পচাযী ও েভ পেতপাবৃদেয েভ পস্থদর ঠিে 

ভদয় উমস্থমতয মফলদয় দচতনতা বৃৃ্মদ্ধ াদফ এফাং স্বচ্ছতা ও 

জফাফমদমতা মনমিত দফ। 

প্রান মফবাগ, 

         

প্রান মফবাগ, 

         ের্তপে 

প্রদি প্রভান ত্র 

প্রান মফবাগ,          

২৪ ৩.৯ কজএপমএর                       

           (IAP)     । 

৩.৯.১                    

           (IAP)     । 

স্বচ্ছতা ও জফাফমদম মনমিতেযণ, এমএ রক্ষযভাত্রা ফাস্তফায়ন এফাং 

প্রামতষ্ঠামনে ক্ষভতা বৃমদ্ধয রদক্ষয          এয ের েভ পেতপায 

ব্যমিগত েভ পমযেল্পনা (IAP) রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী প্রণয়ন েযা দফ। 

এমএ/ আইএম েমভটি, 

          

এমএ/ আইএম েমভটি 

         ের্তপে 

প্রদি প্রভান ত্র। 

এমএ/ আইএম েমভটি, 

         

২৫ ৩.১০  -                              

     । 

৩.১০.১  -                        

            ।  

                                             -       

                            । 

              , 

        । 

              , 

              

            

              , 

        । 

২৬ ৪.১       ও                          । ৪.১.১       ও                      

      । 
 

প্রামতষ্ঠামনে ক্ষভতা বৃমদ্ধয রদক্ষয          োযখানায ের েমভে, 

েভ পচাময, েভ পেতপা ও তাদদয মনবপযীরদদয স্বাস্থয কফা রক্ষযভাত্রা 

অনুমায়ী প্রদান েযা দফ। 

 

কভমডেযার াখা, 

         

কভমডেযার াখা 

         ের্তপে 

প্রদি প্রভান ত্র। 

কভমডেযার াখা  

         

২৭ ৪.২                       । ৪.২.১                       । 

 

অমি মনযািা ও দচতনতা বৃমদ্ধয রদক্ষয রেযভাত্রা অনুমায়ী অমি মনফ পান 

ভড়া েযা দফ। 

পায়ায এন্ড কপটি াখা, 

         

কটেমনেযার ামব প 

মফবাগ,          

ের্তপে প্রদি প্রভান ত্র 
 

পায়ায এন্ড কপটি াখা, 

          

২৮ ৪.৩                   । ৪.৩.১           । 

 

মযদফ উ্য়দনয জন্য রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী বৃক্ষ কযান েযা দফ।  প্রান মফবাগ,  

         

প্রান মফবাগ, 

         ের্তপে 

প্রদি প্রভান ত্র 

প্রান মফবাগ, 

           

                   
 

২৯ ১.১ ফামল পে েভ পম্পাদন চুমি 

(এমএ) ফাস্তফায়ন।  

১.১.১ এমএ’য ের তত্রভামে প্রমতদফদন 

ওদয়ফাইদট প্রোমত 

                   (    )                     ’      

                                        ও               

       । 

       ,          ও                 

       

                । 

১.১.২ এমএ টিদভয ভামে বা অনুমষ্ঠত                     (    )                            

                                       । 

       ,                 , 

              

           

                । 

৩০ 
১.২ শুদ্ধাচায/উিভ চচ পায মফলদয় 

অাংীজনদদয দঙ্গ ভতমফমনভয় 

১.২.১ ভতমফমনভয় বা অনুমষ্ঠত       /                                               

                                 । 

           , 

         

           , 

              

          । 

           , 

          

৩১ ১.৩ অমবদমাগ প্রমতোয ব্যফস্থা মফলদয়  কফাগ্রীতা/ 

অাংীজনদদয অফমতেযণ 

১.৩.১ অফমতেযণ বা আদয়ামজত                                    /          

                                                  । 

           , 

         

           , 

              

          । 

           , 

          

৩২ 
১.৪ কফা প্রদান প্রমতশ্রুমত মফলদয় কফাগ্রীতাদদয 

অফমতেযণ 

১.৪.১ অফমতেযণ বা আদয়ামজত                                                      

                                 । 

           , 

         

           , 

              

          । 

           , 

           

 

১৬ 

মুমজফ ফদল পয অঙ্গীোযঃ 

“দফ পাচ্চ দক্ষতায় মনয়ভ কভদন োজ েযদফা, 

অন্যায় েযদফা না, অন্যায় দত কদদফা না” 



 

 

 

 

 

     
   

                         োম পক্রদভয                   

অনুমফবাগ, অমধাখা, 

াখা 

প্রদি প্রভাণে প্রভাণে উাি সূত্র  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
 

৩৩ ১.৫ তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদ াংক্রান্ত তত্রভামে 

প্রমতদফদন উর্ধ্পতন ের্তপদক্ষয মনেট কপ্রযণ 

১.৫.১ তত্রভামে প্রমতদফদন কপ্রমযত                                                

                                        । 

     ,       

     ,          

     ,            , 

                   

       

     ,            , 

          

৩৪ ২.১ ই-নমথ ফাস্তফায়ন 
 ২.১.১ ই-নমথদত কনাট     

 মনষ্পমিকৃত 

ই-নমথদত ফাস্তফায়দনয মনমভি ই-নমথদত কনাট রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী 

মনষ্পমি েযা দফ। 

         , 

         

     ,            , 

                   

        

     ,            , 

           

৩৫ ২.২ উদ্ভাফনী /ক্ষুদ্র উ্য়ন উদযাগ ফাস্তফায়ন ২.২.১ ন্যযনতভ এেটি উদ্ভাফনী /ক্ষুদ্র উ্য়ন 

উদযাগ চালুকৃত 

         ছ                   /                   

   । 

         , 

          

             ,          

                

         ,           

৩৬ ২.৩ েভ পচাযীদদয প্রমক্ষণ প্রদান ২.৩.১ প্রদতযে  েভ পচাযীয জন্য 

প্রমক্ষণ আদয়ামজত। 

                                                

                                   । 

             , 

         

             ,          

                

             , 

          

২.৩.২ ১০ভ কগ্রড ও তদুর্ধ্প প্রদতযে েভ পচাযীদে 

এমএ মফলদয়  প্রদি প্রমক্ষণ 

                              ১০      ও            

                                                      । 

             , 

         

             ,          

                 

             , 

          

৩৭ ২.৪ এমএ ফাস্তফায়দন প্রদনাদনা প্রদান ২.৪.১ নুযনতভ এেটি আওতাধীন দপ্তয/ এেজন 

েভ পচাযীদে এমএ ফাস্তফায়দনয জন্য প্রদনাদনা 

প্রদানকৃত 

                                             

 ও         /                                 

                                   । 

           , 

         

           ,          

                

           ,           

৩৮ ৩.১ ফামল পে ক্রয় মযেল্পনা ফাস্তফায়ন ৩.১.১ ক্রয় মযেল্পনা অনুমায়ী ক্রয় ম্পামদত                                                 

                            । 

              , 

         

              , 

                  

       

              , 

          

৩৯ ৩.২ ফামল পে উ্য়ন েভ পসূমচ (এমডম)/ফাদজট 

ফাস্তফায়ন 

৩.২.১ ফামল পে উ্য়ন েভ পসূমচ (এমডম) /ফাদজট 

ফাস্তফাময়ত 

                   (     )/                             

            (     )/                                 

   । 

           , 

         

           ,          

                

           ,           

৪০ ৩.৩ অমডট আমি মনষ্পমি োম পক্রদভয উ্য়ন ৩.৩.১ অমডট আমি মনষ্পমিকৃত                                                 

                             । 

           , 

         

           ,          

                 

           ,           

৪১ ৩.৪ ারনাগাদকৃতস্থাফয ও অস্থাফয ম্পমিয 

তামরো উর্ধ্পতন অমপদ কপ্রযণ 

৩.৪.১ ারনাগাদকৃত স্থাফয ও অস্থাফয ম্পমিয 

তামরো উর্ধ্পতন অমপদ  কপ্রমযত 

ারনাগাদকৃত স্থাফয ও অস্থাফয ম্পমিয তামরো উর্ধ্পতন অমপদ 

রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী কপ্রযণ েযা দফ। 

           , 

         

           ,          

                

           ,           

 

 

 

১৭ 
 

মুমজফ ফদল পয অঙ্গীোযঃ 

“দফ পাচ্চ দক্ষতায় মনয়ভ কভদন োজ েযদফা, 

অন্যায় েযদফা না, অন্যায় দত কদদফা না” 



 

 

 

 

 

 

         – ৩ : 

 

অন্য ভন্ত্রণারয়/মফবাগ/দপ্তয/াংস্থায মনেট সুমনমদ পষ্ট                     : 

 

                                   

    

                 

      /       

                                               

     

    ৎ জ্বারানী 

ও খমনজ ম্পদ 

ভন্ত্রণারয় 

                   ৎ      

           

                  

               । 

           ও                              

                           ৎ            । 

     ৎ                   

                     । 

             

           

                         

           

          ও           

                    

               । 

                     ও             ৎ     

                                        

   । 

                     ও   

             ৎ         

                     । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১৮ 

 

মুমজফ ফদল পয অঙ্গীোযঃ 

“দফ পাচ্চ দক্ষতায় মনয়ভ কভদন োজ েযদফা, 

অন্যায় েযদফা না, অন্যায় দত কদদফা না” 



 

1 

 

 

 
ফাাংরাদদ কেমভেযার ইন্ডামিজ েদ পাদযন (মফমআইম) 

 

ব্যফস্থানা মযচারে, এএপমএর  

এফাং 

 

কচয়াযম্যান, মফমআইম এয ভদে স্বাক্ষমযত 

  

ফামল পে েভ পম্পাদন চুমি 

   

 
াজারার পার্ট পরাইজায কোম্পানী মরমভদেড (এএপমএর) 

 

 

 

১রা জুরাই  ২০২০ দত ৩০ জুন ২০২১ ম পন্ত 

 



 

2 

 

 

 

 

সূমচত্র 

 

  

উক্রভমনো  

এএপমএর এয েভ পম্পাদদনয ামফ পে মচত্র 

৩ 

৪ 

কেন-১ : রূেল্প (Vision), অমবরক্ষয )Mission)  ,কেলর ত উদেশ্যমূ 

(Strategic Objectives) এফাং োম পাফরী (Functions) 

৫ 

কেন-২  এএপমএর এয মফমবন্ন োম পক্রদভয চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ (Outcome/Impact) ৬ 

কেন-৩ : োম পম্পাদন সূচে এফাং রক্ষযভাত্রা মূক ৭-১০ 

াংদমাজনী-১ : ব্দ াংদক্ষ (Acronyms). ১২ 

াংদমাজনী-২ : েভ পম্পাদন সূচেমূ, ফাস্তফায়নোযী োম পারয়মূ এফাং মযভা দ্ধমতক ১৩-১৭ 

াংদমাজনী-৩ : েভ পম্পাদন রক্ষযভাত্রা অজপদনয কক্ষদত্র ভাঠ ম পাদয় অন্যান্য োম পারদয়য মনেে  

সূমনমদ পষ্ট চামদাক 
১৮ 

 

             

    

 

 

 

 

      

  



 

3 

 

 

উক্রভমিো (Preamble) 

 

                 যোযী দপ্তয / াংস্থা মূদয  প্রামতষ্ঠামনে  দক্ষতা বৃমদ্ধ , স্বচ্ছতা ও জফাফমদম  কজাযদায েযা, সুান  

                াংতেযি এফাং ম্পদদয মথামথ ব্যফায  মনমিতেযদিয  ভােদভ রুেল্প ২০২১ও ২০৪১-এয মথামথ  

                   ফাস্তফায়দনয রদক্ষয- 

 

 

াজারার পাম্ে পরাইজায কোম্পানী মরমভদেড (এএপমএর) এয দাময়দে মনদয়ামজত ব্যফস্থানা মযচারে 

এফাং  

ফাাংরাদদ কেমভেযার ইন্ডামিজ েদ পাদযন (মফমআইম)-এয দাময়দে মনদয়ামজত কচয়াযম্যান ভদাদদয়য ভদে 

২০২০ াদরয জুরাই ভাদয ৩০ তামযদে এই ফামল পে েভ পম্পাদন চুমি স্বাক্ষমযত দরাক 

 

 

এই চুমিদত স্বাক্ষযোযী উবয়ক্ষ মনম্নমরমেত মফলয়মূদ ম্মত দরন : 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

4 

 

এএপমএর এয েভ পম্পাদদনয ামফ পে মচত্র (Overview) 

াম্প্রমতে ফছযমূদ (০৩ ফছয)এএপমএর এয প্রধান অজপন 
 

কদদয কৃমলোদতয উন্নয়দন উৎামদত ইউমযয়া াদযয গুরুে অমযীভ ওয়ায় ইউমযয়া ায উৎাদদন এএপমএর উদেেদমাগ্য 

ভূমভো যােদছক ২০১৭-২০১৮ অথ প ফছদয োযোনায উৎাদন রক্ষযভাত্রা ৪,২০,০০০.০০ কভ. েন গ্রানুরায ইউমযয়া ায এয  

মফযীদত ৩,৫৬,৬৮৬ কভ.েন উৎামদত দয়দছ এফাং মফক্রয় দয়দছ ৩,৮৮,২৮২.০০ কভ.েনক উদেখ্য অথ পফছদযয 

২২/০৪/২০১৮ মিস্টাব্দ কথদে 30/06/2018 ম পন্ত প্রায় ২.৫(আড়াই) ভা জারারাফাদ গ্যা ের্তপক্ষ ের্তপে োযোনায 

গ্যা যফযা ফন্ধ মছরক ২০১৮-২০১৯ অথ পফছদয োযোনায উৎাদন রক্ষযভাত্রা ৩,২৫,০০০ কভ. েন এয মফযীদত 

৩,৩৪,৮৬১ কভ. েন গ্রানুরায ইউমযয়া ায উৎাদন এফাং মফক্রয় দয়দছ ২,০০,১৬৬.০০ কভ.েনক  ২০১৯-২০২০ অথ পফছদয 

োযোনায উৎাদন রক্ষযভাত্রা ৩,৮০,০০০ কভ. েন এয মফযীদত ৩,৯৭,৪৬২ কভ. েন  ায উৎাদন দয়দছ এফাং মফক্রয় 

দয়দছ ৩২৫,৯৭৫.৯৩ কভ.েনক োযোনায ১ভ োন প এযাউন্ড-২০১৯ পরবাদফ ম্পন্ন েযায় োযোনায উৎাদন 

মনযফমচ্ছন্ন এফাং মফ ত অথ পফছদযয তুরনায় উৎাদন বৃমদ্ধ কদয়দছক  

কজনাদযর েন্ট্রাক্টয কভা প েভপ্ল্যান্ট, চায়নায াদথ োযোনায OMAS Phase-3 চুমিয কভয়াদ ভানাদন্ত  ত 

01/03/2019 মিস্টাব্দ কথদে মনজস্ব জনফদরয ভােদভ উৎাদন ও যক্ষিাদফক্ষি োম পক্রভ চরভান যাোয ক্ষভতা অজপন 

েদযদছক তাছাড়া োযোনায মযদফ ার্ট পমপদেে  ১ কদেম্বয, ২০২০ মিস্টাব্দ ম পন্ত নফায়ন ম্পন্ন এফাং পায়ায রাইদে 

৩০ জুন, ২০২০ মিস্টাব্দ ম পন্ত নফায়নকৃত যদয়দছক  

 

ভস্যা ও চযাদরঞ্জ 

োযোনায মনভ পািোরীন ভদয় কজনাদযর েন্ট্রাক্টয চামদা ভামপে কেয়ায াে প যফযা না েযায় কেয়ায াে পদয 

ঘােমত,  স্থানীয়বাদফ াদযয চামদা েভ থাোয় োযোনায মনজস্ব ব্যদয় ফাপায গুদাভ মূদ ায স্থানান্তদযয োযদি 

উৎাদন েযচ বৃমদ্ধ াওয়া, চামদানুমায়ী কমাগ্য জনফর মনদয়া  ও দক্ষ জনফর ততময েদয োযোনায উৎাদনীরতা 

বৃমদ্ধেযি এফাং কেেডাউন, গ্যাদয Usage Ratio ও করাোন ম পায়ক্রদভ হ্রা েদয োযোনাদে ক্রভান্বদয় 

রাবজনে েযা ফড় চযাদরঞ্জ দয় দামড়দয়দছক 

বমফষ্যৎ মযেল্পনা 

োযোনায োন প এযাউন্ড/ইেদেন মথাভদয় ম্পন্ন েদয ডাউন-োইভ েমভদয় উৎাদন মনযফমচ্ছন্ন এফাং উৎাদদনয 

ধাযা  অব্যাত যাো ও গ্যাদয Usage Ratio েভাদনায রদক্ষয প্রদয়াজনীয় কভযাভত, যক্ষিাদফক্ষি ও প্রমতস্থান 

ম্পন্ন েদয ডাউন োইভ েভাদনাক োযোনায উৎাদন ক্ষভতাদে স্থামত ক্ষভতায  ম পাদয় উন্নীত েযা ক ফমি পত 

োম পক্রদভয াাাম জনফদরয দক্ষতা বৃমদ্ধ, আমথ পে ব্যফস্থানায উন্নয়ন এফাং অন্যান্য ায়ে োম পক্রদভয ভােদভ 

োযোনায করাোন ম পায়ক্রদভ েমভদয় এদন রাবজনে প্রমতষ্ঠাদন রুান্তয েযাক  

২০২০-২১ অথ প ফছদযয ম্ভাব্য প্রধান অজপনমূ:  

 োযোনায ২য় োন প  এযাউন্ড/ইেদেন-২০২১ ফাস্তফায়দনয জন্য প্রদয়াজনীয় েভ পমযেল্পনা প্রিয়ন ও েভ পদেলর 

ফাস্তফায়ন েযাক    

 ফামল পে রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী ইউমযয়া ায উৎাদন ও মফক্রয় েযাক   

 উৎাদন বৃমদ্ধ ও ইউদজ কযমও েভাদনায  ভােদভ োযোনায করাোন ১০% হ্রা েযাক 

 েভ পযত জনফদরয কা ত দক্ষতা/ ক্ষভতা বৃমদ্ধয রদক্ষয প্রমক্ষি প্রদান েযাক  

 প্রদয়াজনীয় কেয়ায াে প ক্রয় প্রমক্রয়া ম্পাদন েযাক  
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কেন-১ 

রূেল্প , অমবরক্ষয , কেলর ত উদেশ্যমূ, োম পাফমর 

 

 

১.১ এএপমএর এয রুেল্প (Vision):  

রাবজনে ায উৎাদনোযী প্রমতষ্ঠাদন   রুান্তযক  

১.২ অমবরক্ষয (Mission):  

উন্নত ব্যফস্থানা এফাং প্রমমক্ষত ও দক্ষ জনফদরয ভােদভ উৎাদনীরতা বৃমদ্ধ েদয ফ পাধুমনে প্রযুমি মনব পয োযোনায 

সুষ্ঠু ও মনযফমচ্ছন্ন উৎাদন ও যক্ষিাদফক্ষি এফাং মফিন ব্যফস্থা চর কযদে োমিত রক্ষযভাত্রা অজপন েযাক  

১.৩. কেলর ত উদেশ্যমূ (Strategic Objectives) :   

১.৩.১ এএপমএর এয কেলর ত উদেশ্যমূ : 

     ০১ক োযোনায ম পদফক্ষি ও যক্ষিাদফক্ষি েভ পোন্ড মনমিতেযিক    

০২ক  মনধ পামযত রক্ষযভাত্রায় ায  উৎাদন ও মফতযি মনমিতেযিক 

০৩ক  আমথ পে ও প্রামতষ্ঠামনে ক্ষভতা বৃমদ্ধক 

০৪ক  স্বাস্থয, মনযাত্তা ও মযদফ ব্যফস্থানায উন্নয়নক 

১.৩.২ আফমশ্যে কেলর ত উদেশ্যমূ (Mandatory Strategic objectives)  

০১ক   দাপ্তমযে েভ পোদন্ড স্বচ্ছতা বৃমদ্ধ ও জফাফমদম মনমিতেযিক 

০২ক   েভ পম্পাদদন  মতীরতা আনয়ন ও কফায ভান বৃমদ্ধক 

০৩ক  আমথ পে ও ম্পদ ব্যফস্থানায উন্নয়নক 
 

১ .৪ োম পাফরী (Functions) 

০১ক অব্যাত Running, Preventive & Routine কভযাভত/ যক্ষিাদফক্ষি / ামব পমাং এয ভােদভ 

োযোনায উদ্ভূত ও মফদ্যভান মামিে এফাং প্রদ ত ভস্যাফরী ভাধান েদয উৎাদনীরতা ফজায় যাো 

এফাং ক রদক্ষয োযোনায ম পদফক্ষি কজাযদায, ম পাপ্ত কেয়ায াে প ও কপ্রাডােন এইড ক্রয় মযেল্পনা 

ফাস্তফায়ন েযাক  

০২ক গুি তভান অব্যাত কযদে মনধ পামযত রক্ষযভাত্রায় ায  উৎাদন ও মফতযি েযাক  

০৩ক আমথ পে ব্যফস্থানায উন্নয়ন এফাং অচয় ও ইউদজ কযমও হ্রাদয ভােদভ করাোন েভাদনা/ রাবজনে েযাক 

০৪ক যুদ াদমা ী প্রমক্ষদিয ভােদভ জনফদরয দক্ষতা বৃমদ্ধ েযাক 

০৫ক HSE োম পক্রভ কজাযদায েযায ভােদভ োযোনাদে মযদফ ফান্ধফ ও মনযাদ যাোক  
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কেন-২ 

মফমবন্ন োম পক্রদভয চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ (Outcome/Impact) 

 

চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ 

(Outcome/Impact) 

েভ পম্পাদন সূচে 

(Performance 

Indicators) 

এেে  

(Unit) 

প্রকৃত 

রক্ষযভাত্রা 

২০২০-২০২১ 

প্রদক্ষন 

 

মনধ পামযত রক্ষযভাত্রা অজপদনয 

কক্ষদত্র কমলথবাদফ দায়ী 

ভিিারয়/মফবা /াংস্থামূদয 

নাভ 

উাত্তমূ 
২০১৮-২০১৯ 

 

২০১৯-২০২০ 

 

২০২১-

২০২২ 

২০২২-

২০২৩ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

ইউমযয়া াদযয আভদানী 

মনব পযতা হ্রা 

 

ইউমযয়া াদযয ফছয 

মবমত্তে উৎাদন বৃমদ্ধয 

ায 

% (৬.১১) ১৮.৭ 

 

১৩.২১ (১১.১১১) ২৫.০০ 
ফাাংরাদদ ততর  ,গ্যা ও 

েমনজ ম্পদ েদ পাদযন 

)কদ াফাাংরা(  

]কজমজর্টমডএ, মদরেক] 

 

মফমআইম/ এএপমএরক 

 

* () ফন্ধনী মচহৃ দ্বাযা হ্রা কফাঝাদনা দয়দছক 

* ২০২০-২০২১ অথ পফছদয ইউমযয়া ায উৎাদন রক্ষযভাত্রা ২০১৯-২০২০ অথ পফছয দত ১৩.২১% কফম কদোদনা দয়দছক 

* োযোনায ২য় োন প এযাউন্ড/ইেদেন-২০২১ ফাস্তফায়দনয জন্য ২০২১-২০২২ অথ পফছদয ইউমযয়া ায উৎাদন ২০২০-২০২১ অথ পফছয দত ১১.১১% েভ কদোদনা দয়দছক তদফ যফতী ২০২২-২০২৩ অথ পফছদয 

ইউমযয়া ায উৎাদন ২০২০-২০২১ অথ পফছদযয কচদয় ২৫% কফম কদোদনা দয়দছক  
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কেন-৩ 

কেলর ত উদেশ্য অগ্রামধোয, োম পক্রভ,েভ পম্পাদন সূচে,  এফাং রক্ষযভাত্রা মূঃ 

কেলর ত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

কেলর ত 

উদেদশ্যয 

ভান(Weig

ht of 

Strategic 

Objective) 

োম পক্রভ (Activities) 

েভ পম্পাদন সূচে 

(Performance 

Indicators) 

 িনা 

দ্ধমত 

(Calcu 

-lation 

method) 

এেে  

(Unit) 

েভ পম্পাদন 

সূচদেয ভান 

(Weight of 

Performan

-ce 

Indicators) 

 

প্রকৃত অজপন 

রক্ষয ভাত্রা  /মনি পায়ে ২০২০- ২১  

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

 

 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২১ -২২  

 

 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২২ -২৩  

২০১৮-

১৯ 

২০১৯ - 

২০*  

 

অাধাযি অমত উত্তভ উত্তভ চরমত ভান 
চরমত  

ভাদনয মনম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

(১) 

োযোনায 

ম পদফক্ষন ও 

যক্ষনাদফক্ষন 

েভ পোন্ড 

মনমিত 

েযনক 

৪০ 

১.১) ম পদফক্ষি ও মফদেলি 

মযদাে প 

1.1.1) মযদাে প প্রদানকৃত 

 

াংখ্যা msL¨v ৪ 
- - 

৩৬৫ ৩২৮ - - - ৩৬৫ ৩৬৫ 

১.২) প্রমতদফদন ১.২.১) ভামে প্রমতদফদন 

প্রদানকৃত 

াংখ্যা াংখ্যা ৩ 
- - 

১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২ 

১.৩) ইউদজ কযমও 

প্রমতদফদন 

১.৩.১) ভামে প্রমতদফদন 

প্রদানকৃত 

াংখ্যা াংখ্যা ৩ 
 - 

১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২ 

১.৪) অযাদভামনয়া ও ইউমযয়া 

প্ল্যাদন্টয জন্য স্যাম্পর কুরায 

ও মমবম াই ক্রয় 

১.৪.১) ক্রয় ম্পন্নকৃত তামযে তামযে ৫ - - ৩১/০৩/২১ ৩০/০৪/২১ ৩১/০৫/২১ ১৫/০৬/২১ ৩০/০৬/২১ - - 

১.৫) মফমবন্ন ইকুযইদভদন্টয 

গ্যাদেে ক্রয় 

- মডমএভ-এ কপ্ল্ইে োই 

মে এক্সদচঞ্জায ক্রয় 

১.৫.১) ক্রয়াদদ 

প্রদানকৃত 

তামযে তামযে ৫ - - ৩১/০৩/২১ ৩০/০৪/২১ ৩১/০৫/২১ ১৫/০৬/২১ ৩০/০৬/২১ 

  

1.৬) ইউর্টমরর্ট প্ল্যাদন্টয 

জন্য মডমএভ-এ কিইনায 

ক্রয়ক 

1.৬.1) ক্রয়াদদ 

প্রদানকৃত 

তামযে ZvwiL  ৫ 

- - ৩১/১২/২০ ৩১/০১/২১ ২৮/০২/২১ ০১/০৩/২১ ৩০/০৪/২১   

১.৭) - োযোনায মিভ 

াদবপয ফাউন্ডাযী ওয়াদরয 

এক্সদেনন োজক 

১.৭.১)  

োজ ম্পন্নকৃত 

 
তামযে 

 

তামযে 

৫ - - ৩১/১২/২০ ৩১/০১/২১ ২৮/০২/২১ ১৫/০৩/২১ ৩১/০৩/২১ 

  

১.৮) CO2 Vent Valve , 

Temperature Control 

Valve, Spare parts for 

ITCC এফাং  Level Switch 

for NH3 Package 

Compressor ক্রয়ক 

১.৮.১)  

ক্রয়কৃত 

তামযে তামযে ৫ - - ৩১/১২/২০ ৩১/০১/২১ ১৫/০২/২১ ২৮/০২/২১ ৩১/০৩/২১ 

  

  



 

9 

 

কেলর ত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

কেলর ত 

উদেদশ্যয 

ভান(Weig

ht of 

Strategic 

Objective) 

োম পক্রভ (Activities) 

েভ পম্পাদন সূচে 

(Performance 

Indicators) 

 িনা 

দ্ধমত 

(Calcu 

-lation 

method) 

এেে  

(Unit) 

েভ পম্পাদন 

সূচদেয ভান 

(Weight of 

Performan

-ce 

Indicators) 

 

প্রকৃত অজপন 

রক্ষয ভাত্রা  /মনি পায়ে ২০২০- ২১  

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

 

 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২১ -২২  

 

 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২২ -২৩  

২০১৮-

১৯ 

২০১৯ - 

২০*  

 

অাধাযি অমত উত্তভ উত্তভ চরমত ভান 
চরমত  

ভাদনয মনম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

  
১.৯) অযাদভামনয়া প্ল্যাদন্টয 

মআযমব ক্রয়ক 

১.৯.১) ক্রয়কৃত তামযে তামযে ৫ - - ৩১/০৩/২১ ৩০/০৪/২১ ৩১/০৫/২১ ১৫/০৬/২১ ৩০/০৬/২১ 
  

২) মনধ পামযত 

রক্ষযভাত্রায় 

ায  

উৎাদন ও 

মফক্রয় 

মনমিতেযিক 

২০ 

২.১) োযোনায মনযফমচ্ছন্ন 

ইউমযয়া ায উৎাদন 

২.১.১) উৎামদত ইউমযয়া 

ায 
ভমষ্ট কভ.েন ১০ ৩,৩৪,৮৬১ ৩,৯৭২,৪৬২ ৪,৫০,০০০ ৪,২৫,০০০ ৪,০০,০০০ ৩,৭৫,০০০ ৩,৫০,০০০ 

* ৪,০০,০০০ 

ফামল পে 

ওবাযদামরাং 

এয কপ্রাগ্রাভ 

আদছক 

৫,০০,০০০ 

২.২) ইউমযয়া ায  মফক্রয়ক ২.২.১) মফক্রয়কৃত ইউমযয়া 

ায 
ভমষ্ট কভ.েন ৫ ২,০০, ১৬৬ ৩২৫,৯৭৫ ৪,৫০,০০০ ৪,২৫,০০০ ৪,০০,০০০ ৩,৭৫,০০০ ৩,৫০,০০০ ৪,০০,০০০ ৫,০০,০০০ 

২.৩)  ৩০০০ কভ.েন 

পযভারমডাইড ও ১০০ কভ.েন 

এভমডইএ ল্যযন,  

- প্যামোং ম্যাদেমযয়ার-কমভন,  

ডমিউ মম ও জুে ব্যা , 

সুতমর ক্রয় 

২.৩.১)  

ক্রয় ম্পন্নকৃত 

 
তামযে তামযে 

৫ - - 
৩১/০১/২১ ২৮/০২/২১ ১৫/০৩/২১ ৩১/০৩/২১ ১৫/০৪/২১ - - 

৩) আমথ পে ও 

প্রামতষ্ঠামনে 

ক্ষভতা 

বৃৃ্মদ্ধক 

 

১৫ 

৩.১) ২০১৯-২০২০ 

অথ পফছদযয মাফ প্রস্তুতেযন 

 ৩.১.১) প্রস্তুতকৃত মাফ 
তামযে তামযে ০২ - - ৩০/০৯/২০ ৩১/১০/২০ ১০/১১/২০ ৩০/১১/২০ ১৫/১২/২০ ৩০/০৯/২১ ৩০/০৯/২২ 

৩.২) ২০১৯-২০২০ 

অথ পফছদযয  মনযীক্ষা ম্পাদন 

৩.২.১) মনযীক্ষা ম্পামদত 
তামযে তামযে ০২ - - ৩১/১২/২০ ৩১/০১/২১ ২৮/০২/২১ ১৫/০৩/২১ ৩১/০৩/২১ ৩১/১২/২১ ৩১/১২/২২ 

৩.৩) ২০২০-২০২১ 

অথ পফছদযয াংদামধত ফাদজে 
এফাং ২০২১-২০২২ প্রাক্কমরত  

ফাদজে প্রিয়ন  

৩.৩.১)  

প্রিীত ফাদজে  
তামযে তামযে ০২ - - ৩১/১০/২০ ১৫/১১/২০ ৩০/১১/২০ ১৫/১২/২০ ৩১/১২/২০ ০১/১১/২১ ০১/১১/২২ 

৩.৪) ২০২০-২০২১ 

অথ পফছদযয  ফামল পে ক্রয় 

মযেল্পনা প্রিয়ন 

৩.৪.১) ফামল পে ক্রয় 

মযেল্পনা প্রিয়নকৃত তামযে তামযে ০২ - - ৩০/০৬/২০ ১৫/০৭/২০ ৩১/০৭/২০ ১৫/০৮/২০ ৩১/০৮/২০ ৩০/০৬/২১ ৩০/০৬/২২ 

৩.৫) োযোনায করাোন 

হ্রােযন 

৩.৫.১)  পূদফ পয ফৎযদয 
তুরনায় করাোন হ্রাকৃত 

ক্রভ- 

পুমঞ্জভূত 
% ০১ - - ১০ ০৯ ০৮ ০৭ ০৬ ৫ ৫ 
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কেলর ত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

কেলর ত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

োম পক্রভ (Activities) 

েভ পম্পাদন সূচে 

(Performance 

Indicators) 

 িনা 

দ্ধমত 

(Calcu 

-lation 

method) 

এেে  

(Unit) 

েভ পম্পাদন 

সূচদেয ভান 

(Weight of 

Performan

-ce 

Indicators) 

 

প্রকৃত অজপন 

রক্ষয ভাত্রা  /মনি পায়ে ২০২০- ২১  

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

 

 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২১ -২২  

 

 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২২ -২৩  

২০১৮-

১৯ 

২০১৯ - 

২০*  

 

অাধাযি অমত উত্তভ উত্তভ চরমত ভান 
চরমত  

ভাদনয মনম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

  

৩.৬) োযোনা মম র্টমব 

েযাদভযায আওতাভুিেযিক 

৩.৬.১) মম র্টমব 

েযাদভযায 

আওতাভুিকৃতক 

তামযে % ১ - - ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

৩.৭) দক্ষ জনফর ততমযদত 

র্টআইমআই ও অন্যান্য  

প্রমতষ্ঠান ের্তপে প্রমক্ষিক 

৩.৭.১) প্রমমক্ষত জনফরক ভমষ্ট াংখ্যা ২   ১৬০ ১৪০ ১২০ ১০০ ৮০ ২০০ ২০০ 

৩.৮) ই-মজমদত ক্রয়দমাগ্য 

ের কেন্ডায প্রমক্রয়া 

ম্পাদনক 

৩.৮.১) ই-মজমদত 

ক্রয়দমাগ্য ের কেন্ডায 

প্রমক্রয়া ম্পামদতক 

ক্রভ- 

পুমঞ্জভূত 
% ১  ৫০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ৩০ ৮০ ৯০ 

৩.৯) এএপমএর- এয ের 

েভ পেতপায ব্যমি ত 

েভ পমযেল্পনা (IAP)প্রিয়নক 

৩.৯.১) ের েভ পেতপায 

ব্যমি ত েভ পমযেল্পনা 

(IAP) প্রিীতক 

তামযে তামযে ২ -  
 

১০/০৮/২০ 

 

১৫/০৮/২০ 

 

২০/০৮/২০ 

 

২৫/০৮/২০ 

 

৩০/০৮/২০ 

 

২০/০৭/২১ 

 

১৫/০৭/২২ 

৪) স্বাস্থয, 

মনযাত্তা ও 

মযদফ 

ব্যফস্থানায 

উন্নয়নক 

৫ 

৪.১) েভ পযত ও মনব পযীরদদয 

স্বাস্থযদফা প্রদানক  
৪.১.১)স্বাস্থযদফা প্রদানকৃত  

জন ২ - - ৪,০০০ ৩,৫০০ ৩,০০০ ২,৫০০ ২,০০০ ৪২০০ ৪২০০ 

৪.২) মনযাত্তা াংক্রান্ত বা/ 

কমভনায আদয়াজন 

৪.২.১)বা/ কমভনায 

আদয়ামজত 

 
াংখ্যা ১ - - ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২ 

৪.৩) মযদফ উন্নয়দন ফনায়ন ৪.৩.১)কযানকৃত  াদছয 

মযভান 

 
াংখ্যা ২ - - ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০ ১২০০ ১৩০০ 

 

     

   

 

 এএপমএর-এয আফমশ্যে কেলর ত উদেশ্যমূ ২০২০-২০২১ (প্রস্তামফত) 

 

 

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

কেলর ত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

কেলর ত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

োম পক্রভ 

(Activities) 

েভ পম্পাদনসুচে 

(Performance Indicator) 

 

এেে 

(Unit) 

েভ পম্পাদন 

সূচদেয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

রক্ষযভাত্রাযভান২০২০-২১ 

অাধাযি 

(Excellent) 

অমত উত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

চরমত ভান 

(Fair) 

চরমতভাদনয 

মনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

  

]১.১] ফামল পে েভ পম্পাদন চুমি (এমএ) 

ফাস্তফায়নক 

]১.১.১] এমএ’য ের তত্রভামে প্রমতদফদন 

ওদয়ফাইদে প্রোমত 

াংখ্যা ২ ৪ - ৩ - ২ 

]১.১.২] এমএ র্টদভয ভামে বা অনুমষ্ঠত াংখ্যা ১ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ 
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েরাভ-১ েরাভ-২ েরাভ-৩ েরাভ-৪ েরাভ-৫ েরাভ-৬ 

কেলর ত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

কেলর ত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

োম পক্রভ 

(Activities) 

েভ পম্পাদনসুচে 

(Performance Indicator) 

 

এেে 

(Unit) 

েভ পম্পাদন 

সূচদেয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

রক্ষযভাত্রাযভান২০২০-২১ 

অাধাযি 

(Excellent) 

অমত উত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

চরমত ভান 

(Fair) 

চরমতভাদনয 

মনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

]১] দাপ্তমযে 

েভ পোদন্ড স্বচ্ছতা 

বৃমদ্ধ ও জফাফমদম 

মনমিতেযি 

 

১১ 

]১.২] শুদ্ধাচায/উত্তভ চচ পায মফলদয় 

অাংীজনদদয দে ভতমফমনভয় 
]১.২.১] ভতমফমনভয় বা অনুমষ্ঠত াংখ্যা ২ 

৪ ৩ ২ - - 

]১.৩] অমবদমা  প্রমতোয ব্যফস্থা মফলদয়  

কফাগ্রীতা /অাংীজনদদয অফমতেযি 
]১.৩.১]অফমতেযি বা আদয়ামজত 

াংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - - 

]১.৪] কফা প্রদান প্রমতশ্রুমত মফলদয়  

কফাগ্রীতাদদয অফমতেযি  
]১.৪.১]অফমতেযি বা আদয়ামজত       াংখ্যা 

২ ৪ ৩ ২ 

 

- 

[১.৫] তথ্য ফাতায়ন ারনা াদ াংক্রান্ত 

তত্রভামে প্রমতদফদন উর্ধ্পতন ের্তপদক্ষয 

মনেে কপ্রযি 

[১.৫.১]  তত্রভামে প্রমতদফদন কপ্রমযত 

        

াংখ্যা  
২ ৪ ৩    

]২] েভ পম্পাদদন 

 মতীরতা 

আনয়ন ও কফায 

ভান বৃমদ্ধ 

৮ 

]২.১]ই-নমথ ফাস্তফায়ন ]২.১.১] ই-নমথদত কনাে মনষ্পমত্তকৃত % ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - 

]২.২] উদ্ভাফনী /ষুদ্র উ উন্নয়ন  

উদদ্যা  ফাস্তফায়ন 

]২.২.১] নূনতভ এের্ট উদ্ভাফনী /ষুদ্র উ  উন্নয়ন 

উদদ্যা  চাল্যকৃত 

াংখ্যা ২ ১৫.২.২১ ১৫.৩.২১ ১৫.৪.২১ ১৫.৫.২১ - 

]২.৩] েভ পচাযীদদয প্রমক্ষি 

 প্রদান 

  ]২.৩.১] প্রদতযে  েভ পচামযয জন্য   

             প্রমক্ষি আদয়ামজত 
 ড় জনঘন্টা ২ ১০ ৮ ৭ ৬ - 

  ]২.৩.২] ১০ভ কগ্রড ও তদুর্ধ্প প্রদতযে 

েভ পচাযীদে এমএ মফলদয়  প্রদত্ত প্রমক্ষি 

 ড় জনঘন্টা ১ ৫ ৪ ৩ ২ - 

]২.৪] এমএ ফাস্তফায়দন প্রদনাদনা প্রদান ]২.৪.১] নুযনতভ এের্ট আওতাধীন দপ্তয/ 

এেজন েভ পচাযীদে এমএ ফাস্তফায়দনয জন্য 

প্রদনাদনা প্রদানকৃত 

াংখ্যা ১ ১ - - - - 

]৩] আমথ পে ও 

ম্পদ 

ব্যফস্থানায 

উন্নয়ন 

৬ 

]৩.১] ফামল পে ক্রয় মযেল্পনা ফাস্তফায়ন ]৩.১.১] ক্রয় মযেল্পনা অনুমায়ী ক্রয় 

ম্পামদত 

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭৫ 
৭০ 

]৩.২] ফাদজে ফাস্তফায়ন ]৩.২.১] ফাদজে ফাস্তফাময়ত % ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭৫ ৭০ 

[৩.৩] অমডে আমত্ত মনষ্পমত্ত োম পক্রদভয 

উন্নয়ন 

[৩.৩.১] অমডে আমত্ত মনষ্পমত্তকৃত 
% 

২ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ - 

[৩.৪] ারনা াদকৃত স্থাফয ও অস্থাফয 

ম্পমত্তয তামরো উধ পতন অমপদ কপ্রযি 

[৩.৪.১] ারনা াদকৃত স্থাফয ও অস্থাফয 

ম্পমত্তয তামরো উধ পতন অমপদ কপ্রমযত 
তামযে 

১ ১৫.১২.২০ ১৪.০১.২১ ১৫.২.২১ - - 
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আমভ,  ব্যফস্থানা মযচারে, এএপমএর এয  প্রমতমনমধ  মাদফ মফমআইম’য কচয়াযম্যাদনয মনেে অেীোয 

েযমছ কম, এই চুমিদত ফমি পত পরাপর  অজপদন দচষ্ট থােফক   

 

 

 

আমভ, কচয়াযম্যান, মফমআইম’য প্রমতমনমধ মাদফ ব্যফস্থানা মযচারে,  এএপমএর  এয মনেে  অেীোয 

েযমছ কম,  এই চুমিদত ফমি পত  পরাপর অজপদন  প্রদয়াজনীয়  দমাম তা প্রদান েযফক 

 

 

স্বাক্ষমযত : 
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াংদমাজনী-১ 

ব্দ াংদক্ষ 

(Acronyms) 
 

 মফমআইম : ফাাংরাদদ কেমভেযার ইন্ডামিজ েদ পাদযন 

 এএপমএর : াজারার পার্ট পরাইজায কোম্পানী মরমভদেড  

 র্টআইমআই 

মমফএ           

: 

: 

ক মনাং ইমনমষ্টর্টউে পয কেমভেযার ইন্ডামিজ 

েী মফদুযৎ মভমত 

 SAMO  :  Operation & Maintenance Assistance Service 
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াংদমাজনী -২ েভ পম্পাদন সূচেমূ  ,ফাস্তফায়নোযী োম পারয়মূ এফাং মযভা দ্ধমত-এয মফফযি 

ক্রমভে 

নম্বয 
োম পক্রভ েভ পম্পাদন সূচে োম পক্রদভয মফফযন 

ফাস্তফায়নোযী 

অনুমফবা , অমধাো, 

াো 

প্রদত্ত প্রভািে 
প্রভািদেয উাত্ত 

সূত্র 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ 

 ১.১) ম পদফক্ষি ও মফদেলি মযদাে প 

১.১.১) মযদাে প প্রদানকৃত তদমনে ায  উৎাদন, োচঁভার েযচ, ায 

মফক্রয়, ভজুদ এফাং প্ল্ান্ট স্টযাো মযদ পাে 

প্রদান েযাক 

োময যী মফবা , 

এএপমএর 

োময যী মফবা  

ের্তপে প্রদত্ত 

প্রভািে,এএপমএর 

োময যী মফবা , 

এএপমএর 

২ 

 

 

 

 

 

১ 

১.২) প্রমতদফদন  ১.২.১) ভামে 

প্রমতদফদন প্রদানকৃত 

োযোনায ভামে প্রমতদফদন উর্ধ্পতন 

ের্তপদক্ষয মনেে কপ্রযি েযাক  

৩ ১.৩) ইউদজ কযমও প্রমতদফদন ১.৩.১) ভামে ইউদজ 

কযমও প্রমতদফদন প্রদানকৃত 

ভামে ইউদজ কযমও প্রমতদফদন উর্ধ্পতন 

ের্তপদক্ষয মনেে কপ্রযি েযাক 

৪ ১.৪) অযাদভামনয়া ও ইউমযয়া প্ল্যাদন্টয জন্য স্যাম্পর কুরায ও 

মমবম াই ক্রয়  

 

১.৪.১) ক্রয় ম্পন্নকৃত কনাে ও এমআয উত্থান,  দযত্র 

আফান, ক্রয়াদদ  প্রদান েযা ও 

ভারাভার গ্রিক 
এভর্টএ (মামিে) / 

ফামিমজযে মফবা , 

এএপমএর 

এভর্টএ (মামিে) / 

ফামিমজযে মফবা  

ের্তপে প্রদত্ত প্রভািে, 

এএপমএর 

এভর্টএ(মামিে) 

/ ফামিমজযে 

মফবা , 

এএপমএর 

৫ ১.৫)  -মফমবন্ন ইকুযইদভদন্টয গ্যাদেে ক্রয়ক 

       - মডমএভ-এ কপ্ল্ইে োই মে এক্সদচঞ্জায ক্রয়ক 

        

১.৫.১) ক্রয়াদদ প্রদান 

কৃত 

চামদায কনাে উত্থান, অপায াংগ্র, 

এমআয উত্থান, াংস্থায এভর্টএ 

ছাড়ত্র, কোম্পানী ও মফমআই কফাদড পয 

অনুদভাদন কনওয়া, ক্রয়াদদ প্রদান ক   

 

৬ ১.৬) ইউর্টমরর্ট প্ল্যাদন্টয জন্য মডমএভ-এ কিইনায ক্রয়ক ১.৬.১) ক্রয়াদদ প্রদান 

কৃত 

৭ ১.৭) - োযোনায মিভ াদবপয ফাউন্ডাযী ওয়াদরয এক্সদেনন 

োজক 

 

১.৭.১)  োম প ম্পন্নকৃত ফাউন্ডাযী ওয়াদরয উচ্চতা ৫ ফুে বৃমদ্ধ েযা মমবর াো,  

এভর্টএ (মামিে) 

মফবা , এএপমএরক 

মমবর াো,  

এভর্টএ (মামিে) 

মফবা  প্রদত্ত প্রভািে 

এএপমএরক 

মমবর াো, 

এভর্টএ(মামিে) 

এএপমএরক 

৮ ১.৮) CO2 Vent Valve & Temperature Control 

Valve, Spare parts for ITCC এফাং  Level Switch 

for NH3 Package Compressor ক্রয়ক 

 

১.৮.১) ক্রয় ম্পন্নকৃত কনাে উত্থান , দযত্র আফান, ক্রয়াদদ 

প্রদান েযা ও ভারাভার গ্রিক 

এভর্টএ(ইআইম) 

/ফামিমজযে মফবা , 

এএপমএর 

এভর্টএ(ইআইম) 

/ফামিমজযে মফবা  

ের্তপে প্রদত্ত  

প্রভািে, এএপমএর 

এভর্টএ(ইআইম) 

/ফামিমজযে মফবা , 

এএপমএর 

৯ ১.৯) অযাদভামনয়া প্ল্যাদন্টয মআযমব ক্রয়ক ১.৯.১) ক্রয় ম্পন্নকৃত কনাে উত্থান , দযত্র আফান, ক্রয়াদদ 

প্রদান েযা ও ভারাভার গ্রিক 

এভর্টএ(ইআইম)/ 

ফামিমজযে মফবা , 

এএপমএর  

এভর্টএ(ইআইম)/ 

এভর্টএ (মামিে)/ 

ফামিমজযে ের্তপে প্রদত্ত  

প্রভািে, এএপমএর 

এভর্টএ(ইআইম)/ 

এভর্টএ (মামিে)/ 

ফামিমজযে 

মফবা ,এএপমএর 
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ক্রমভে 

নম্বয 
োম পক্রভ েভ পম্পাদন সূচেমূ োম পক্রদভয মফফযি 

ফাস্তফায়নোযী 

অনুমফবা , 

অমধাো, াো 

প্রদত্ত প্রভািে 
প্রভািদেয উাত্ত 

সূত্র 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১০ ২.১) ইউমযয়া ায উৎাদন  ২.১.১) উৎামদত ইউমযয়া 

ায 

 

এএপমএর োযোনায়  ৪,৫০,০০০ কভ.েন  

ইউমযয়া ায উৎাদন েযাক 

উৎাদন মফবা , 

এএপমএর   

 

উৎাদন মফবা , 

এএপমএর  ের্তপে 

প্রদত্ত প্রভান ত্র 

উৎাদন মফবা , 

এএপমএর 

১১ ২.২) ইউমযয়া ায মফক্রয় 

২.২.১) মফক্রয়কৃত ইউমযয়া 

ায 

এএপমএর োযোনায়  ৪,৫০,০০০ কভ.েন  

ইউমযয়া ায মফক্রয় েযাক 

মফনন াো ,

ফামিমজযে/ 

উৎান মফবা  ,

এএপমএর  

ফামিমজযে মফবা  ,

এএপমএর  প্রদত্ত 

প্রভান ত্র 

মফনন াো ,

ফামিমজযে/ 

উৎাদনমফবা , 

এএপমএর 

১২ ২.৩) ৩০০০ কভ.েন পযভারমডাইড, ১০০ কভ.েন 

এভমডইএ ল্যযন  ও প্যামোং ম্যাদেমযয়ার- ডমিউ মম, 

জুে ব্যা , সুতমর ক্রয় 

২.৩.১) ক্রয়  ম্পন্নকৃত 

 

চামদায কনাে ও এমআয উত্থান,  কোম্পানী 

ও মফমআই কফাদড পয অনুদভাদন কনওয়া/ দযত্র 

আফান, ক্রয়াদদ প্রদান েযা ও ভারাভার গ্রিক 

 

ফামিমজযে/ 

উৎান মফবা  ,

এএপমএর 

ফামিমজযে/উৎান  

মফবা , 

এএপমএর  প্রদত্ত 

প্রভান ত্র 

ফামিমজযে/ 

উৎান মফবা , 

এএপমএর 

১৩ 
৩.১) ২০১৯-২০ অথ প ফছদযয মাফ প্রস্তুতেযিক ৩.১.১) ২০১৯-২০ অথ প ফছদযয 

মাফ প্রস্তুতকৃতক 

এএপমএর োযোনায ২০১৯-২০ অথ প ফছদযয 

মাফ রক্ষযভাত্রা অনুমাময় প্রস্তুত  েযাক 

মাফ ও অথ প মফবা , 

এএপমএর 

মাফ ও অথ প মফবা  

এএপমএর 

ের্তপে প্রদত্ত প্রভান ত্র 

মাফ ও অথ প মফবা  , 

এএপমএর 

১৪ 

৩.২) ২০১৯-২০ অথ প ফছদযয মনযীক্ষা ম্পাদনক 
৩.২.১) ২০১৯-২০ অথ প ফছদযয 

মনযীক্ষা ম্পামদতক 

এএপমএর োযোনায ২০১৯-২০ অথ প ফছদযয 

মনযীক্ষা োজ মনমদ পষ্ট ভদয় ম্পাদন েযাক 

মাফ ও অথ প মফবা  ,  

এএপমএর 

মাফ ও অথ প মফবা  

এএপমএর ের্তপে 

প্রদত্ত প্রভান ত্র 

মাফ ও অথ প 

মফবা  , 

এএপমএর 

১৫ 

৩.৩) ২০২০-২১ অথ প ফছদযয ফাদজে প্রিয়নক 
৩.৩.১) ২০২০-২১ অথ প ফছদযয 

ফাদজে প্রিীতক 

এএপমএর োযোনায ফাদজে প্রিয়ন েদয 

অনুদভাদন গ্রদনয জন্য প্রধান োম পারদয়য কপ্রযি 

েযাক 

মাফ ও অথ প  মফবা  

, এএপমএর 

মাফ ও অথ প মফবা  

এএপমএর ের্তপে 

প্রদত্ত প্রভান ত্র 

মাফ ও অথ প 

মফবা , 

এএপমএর 

 

১৬ 

৩.৪) ২০২০-২০২১ অথ পফছদযয  ফামল পে ক্রয় মযেল্পনা 

প্রিয়ন 

৩.৪.১)ফামল পে ক্রয় মযেল্পনা 

প্রিীত 

এএপমএর োযোনায ২০২০-২০২১ 

অথ পফছদযয  ফামল পে ক্রয় মযেল্পনা ভয়ভত 

প্রিয়ন েযা ক 

মাফ ও অথ প মফবা , 

এএপমএর 

মাফ ও অথ প মফবা  

এএপমএর ের্তপে 

প্রদত্ত প্রভান ত্র 

মাফ ও অথ প 

মফবা , 

এএপমএর 

১৭ 

৩.৫) োযোনায করাোন হ্রাক 
৩.৫.১) োযোনায করাোন 

হ্রাকৃতক 

মফমবন্ন ধযদিয েযচ মথাম্ভফ েমভদয় এফাং 

উৎাদনীরতা বৃমদ্ধয ভােদভ োযোনায করাোন 

হ্রাদয কচষ্টা েযাক 

মাফ ও অথ প মফবা  

, এএপমএর 

মাফ ও অথ প মফবা  

এএপমএর ের্তপে 

প্রদত্ত প্রভান ত্র 

মাফ ও অথ প 

মফবা , 

এএপমএর 
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অনুমফবা , 

অমধাো, াো 

প্রদত্ত প্রভািে 
প্রভািদেয উাত্ত 

সূত্র 
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১৮ 
৩.৬) োযোনা মম র্টমব েযাদভযায 

আওতাভুিেযিক 

৩.৬.১) মম র্টমব েযাদভযায 

আওতাভুিকৃতক 

োযোনা মম র্টমব েযাদভযায আওতাভুি 

রক্ষযভাত্রা অনুমায়ীেযা দফক 

এভর্টএ(ইআইম)/ 

ফামিমজযে মফবা , 

এএপমএর  

এভর্টএ(ইআইম)/  

ফামিমজযে ের্তপে 

প্রদত্ত প্রভািে, 

এএপমএর 

এভর্টএ(ইআইম)/ 

ফামিমজযে 

মফবা ,এএপমএর 

১৯ ৩.৭) দক্ষ জনফর ততমযদত র্টআইমআই ও অন্যান্য  

প্রমতষ্ঠান ের্তপে প্রমক্ষিক 

৩.৭.১) প্রমমক্ষত জনফরক প্রামতষ্ঠামনে ক্ষভতা বৃমদ্ধয রদক্ষয রক্ষযভাত্রা 

অনুমায়ী করােফরদে র্টআইমআই ও মফমবন্ন 

প্রমক্ষি প্রমতষ্ঠাদনয ভােদভ দক্ষ জনফর  দড় 

কতারা ক 

এইচএইর্ট 

মফবা , 

এএপমএর 

এইচএইর্ট মফবা , 

এএপমএর ের্তপে 

প্রদত্ত প্রভান ত্র 

এইচএইর্ট 

মফবা , 

এএপমএর 

২০ ৩.৮) ই-মজমদত ক্রয়দমাগ্য ের কেন্ডায প্রমক্রয়া 

ম্পাদনক 

৩.৮.১) ই-মজমদত ক্রয়দমাগ্য 

ের কেন্ডায প্রমক্রয়া 

ম্পামদতক 

ই-মজমদত ক্রয়দমাগ্য ের কেন্ডায প্রমক্রয়া 

রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী ম্পাদন েযা দফক 

ফামিমজযে 

মফবা , 

এএপমএর 

ফামিমজযে মফবা , 

এএপমএর ের্তপে 

প্রদত্ত প্রভান ত্র 

ফামিমজযে 

মফবা , 

এএপমএর 

২১ ৩.৯) এএপমএর- এয ের েভ পেতপায ব্যমি ত 

েভ পমযেল্পনা (IAP)প্রিয়নক 

৩.৯.১) ের েভ পেতপায ব্যমি ত 

েভ পমযেল্পনা (IAP) প্রিীতক 

এএপমএর এয ের েভ পেতপায ব্যমি ত 

েভ পমযেল্পনা (IAP) রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী প্রিয়ন েযা  

এমএ/ আইএম েমভর্ট, 

এএপমএরক 

এমএ/ আইএম 

েমভর্ট ের্তপে প্রদত্ত 

প্রভান ত্রক 

এমএ/ আইএম 

েমভর্ট, 

এএপমএরক 

২২ ৪.১) েভ পযত ও মনবপযীরদদয স্বাস্থযদফা প্রদানক ৪.১.১) েভ পযত ও মনব পযীরদদয 

স্বাস্থযদফা প্রদানকৃতক 

প্রামতষ্ঠামনে ক্ষভতা বৃমদ্ধয রদক্ষয এএপমএর 

োযোনায ের শ্রমভে, েভ পচাময, েভ পেতপা ও 

তাদদয মনব পযীরদদয স্বাস্থয কফা রক্ষযভাত্রা অনুমাময় 

প্রদান েযা ক 

কভমডেযার াো, 

প্রান মফবা  

 এএপমএর 

কভমডেযার াো, 

প্রান মফবা  

এএপমএর ের্তপে 

প্রদত্ত প্রভান ত্রক 

কভমডেযার াো, 

প্রান মফবা  

এএপমএর 

২৩ ৪.২)  মনযাত্তা বা /কমভনায আদয়াজনক 

  

৪.২.১) বা/ কমভনায 

আদয়াজনকৃত 
প্রামতষ্ঠামনে ক্ষভতা বৃমদ্ধয রদক্ষয শ্রমভে, েভ পচাময, 

েভ পেতপা ও তাদদয মনদয় মনযাত্তা বা / কমভনায 

আদয়াজন েযাক 

প্রান/ 

এইচএইর্ট মফবা , 

এএপমএর 

প্রান/ 

এইচএইর্ট মফবা , 

এএপমএর ের্তপে 

প্রদত্ত প্রভান ত্র 

প্রান/ 

এইচএইর্ট 

মফবা , 

এএপমএর 

২৪ ৪.৩) মযদফ উন্নয়দন ফনায়নক ৪.৩.১) কযানকৃত বৃক্ষক মযদফ উন্নয়দনয জন্য রক্ষযভাত্রা অনুমাময় বৃক্ষ 

কযান েযাক 

এইচএইর্ট মফবা , 

এএপমএর 

এইচএইর্ট মফবা , 

এএপমএর ের্তপে 

প্রদত্ত প্রভান ত্র 

এইচএইর্ট 

মফবা , 

এএপমএর 
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২৫ 

 

]১.১ ] ফামল পে েভ পম্পাদন 

চুমি (এমএ) ফাস্তফায়নক 

[১.১.১] এমএ’য ের 

তত্রভামে প্রতমফদদন 

ওদয়ফাইদে প্রোমতক 

ফামল পে েভ পম্পাদন চুমি (এমএ) ফাস্তফায়দনয মনমভত্তএমএ ’য ের 

তত্রভামে প্রমতদফদন প্রিয়ন েদয রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী ওদয়ফাইদে প্রো 

েযাক 

এমএ র্টভ  

এএপমএর 

ওদয়ফাইদে প্রোদয 

প্রভান ত্র 

এমএ র্টভ , 

এএপমএর/  

[১.১.২] এমএ র্টদভয 

ভামে বা অনুমষ্ঠতক 

ফামল পে েভ পম্পাদন চুমি (এমএ) ফাস্তফায়দনয মনমভত্ত এমএ র্টদভয 

ভামে বা রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী আদয়াজন েযা ক 

এমএ র্টভ 

এএপমএর 

এএপমএর এমএ র্টভ 

প্রধান ের্তপে প্রদত্ত প্রভান 

ত্র 

এমএ র্টভ, এএপমএর 

২৬ 

[১.২] শুদ্ধাচায/উত্তভ চচ পায 

মফলদয় অাংীজনদদয দে 

ভতমফমনভয়ক 

[১.২.১] ভতমফমনভয় বা 

অনুমষ্ঠতক 

শুদ্ধাচায/উত্তভ চচ পায মফলদয় অাংীজনদদয দে ভতমফমনভদয়য মনমভত্ত 

রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী বা আদয়াজন েযাক 

প্রান মফবা , 

এএপমএর 

প্রান মফবা , 

এএপমএর 

 ের্তপে প্রদত্ত প্রভান ত্র 

প্রান মফবা , 

এএপমএর 

২৭ 

[১.৩] অমবদমা  প্রমতোয 

ব্যফস্থা মফলদয়  কফাগ্রীতা 

/অাংীজনদদয অফমতেযিক 

]১.৩.১] অফমতেযি বা 

আদয়ামজতক 

অমবদমা  প্রমতোয ব্যফস্থা মফলদয়  কফাগ্রীতা/অাংীজনদদয 

অফমতেযদিয মনমভত্ত রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী বা আদয়াজন েযা ক 

প্রান মফবা , 

এএপমএর 

প্রান মফবা , 

এএপমএর ের্তপে প্রদত্ত 

প্রভান ত্র 

প্রান মফবা , 

এএপমএর 

২৮ 

[১.৪] কফা প্রদান প্রমতশ্রুমত 

মফলদয়  কফাগ্রীতাদদয 

অফমতেযিক 

]১.৪.১]  অফমতেযি বা 

আদয়ামজতক 

কফা প্রদান প্রমতশ্রুমত মফলদয়  কফাগ্রীতাদদয অফমতেযদিয মনমভত্ত 

রক্ষযভাত্রা অনুমায়ীবাআদয়াজন েযা ক 

প্রান মফবা , 

এএপমএর 

প্রান মফবা , 

এএপমএর ের্তপে প্রদত্ত 

প্রভান ত্র 

প্রান মফবা , 

এএপমএর 

২৯ 

[১.৫] তথ্য ফাতায়ন 

ারনা াদ াংক্রান্ত তত্রভামে 

প্রমতদফদন উর্ধ্পতন ের্তপদক্ষয 

মনেে কপ্রযিক 

[১.৫.১]  তত্রভামে 

প্রমতদফদন কপ্রমযতক 

 

তথ্য ফাতায়ন ারনা াদ াংক্রান্ত তত্রভামে প্রমতদফদন উর্ধ্পতন ের্তপদক্ষয 

মনেে রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী কপ্রযি েযা ক 

এভর্টএ(ইআইম) 

মফবা , 

এএপমএর 

এভর্টএ(ইআইম), 

এএপমএর ের্তপে 

প্রদত্ত প্রভান ত্র 

এভর্টএ(ইআইম), 

এএপমএর 

৩০ [২.১]ই-নমথ ফাস্তফায়নক 
[২.১.১] ই-নমথদত কনাে 

মনষ্পমত্তকৃতক 

ই-নমথ ফাস্তফায়দনয মনমভত্ত ই -নমথদত কনাে রক্ষযভাত্রা অনুমায়ীমনষ্পমত্ত 

েযা ক 

ের মফবা /াো 

, এএপমএর 

ের মফবা /াো, 

এএপমএর 

 ের্তপে প্রদত্ত প্রভান ত্র 

ের মফবা /াো, 

এএপমএর 

৩১ 
]২.২] উদ্ভাফনী /ষুদ্র উ উন্নয়ন 

উদদ্যা  ফাস্তফায়ন 

]২.২.১] নূনতভ এের্ট 

উদ্ভাফনী /ষুদ্র উ উন্নয়ন উদদ্যা  

চাল্যকৃত 

োযোনা াংমেষ্ট ফাস্তফায়নদমাগ্য এের্ট উদ্ভাফনী /ষুদ্র উ উন্নয়ন উদদ্যা  

ফাস্তফায়ন েযা ক 

 

এইচএইর্ট মফবা , 

এএপমএর 

এইচএইর্ট মফবা , 

এএপমএর, 

 ের্তপে প্রদত্ত প্রভান ত্র 

এইচএইর্ট মফবা , 

এএপমএর 
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ক্রমভে 

নম্বয 

োম পক্রভ েভ পম্পাদন সূচেমূ োম পক্রদভয মফফযি ফাস্তফায়নোযী 

অনুমফবা , 

অমধাো, াো 

প্রদত্ত প্রভািে প্রভািদেয উাত্ত সূত্র 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৩২ ]২.৩] কফা মজেযিক 
]২.৩.১] এের্ট  মজকৃত 

কফা অমধদক্ষদত্র ফাস্তফাময়তক 

কফা মজেযদিয মনমভত্ত এের্ট  মজকৃত কফা অমধদক্ষদত্র রক্ষযভাত্রা 

অনুমায়ীফাস্তফায়ন েযা ক 

প্রান মফবা , 

এএপমএর 

প্রান মফবা , 

এএপমএর 

 ের্তপে প্রদত্ত প্রভান ত্র 

প্রান মফবা , 

এএপমএর 

৩৩ 
]২.৪] েভ পচাযীদদয প্রমক্ষি 

প্রদানক 

]২.৪.১] প্রদতযে  েভ পচামযয 

জন্য প্রমক্ষি আদয়ামজতক 

েভ পচাযীদদয প্রমক্ষি প্রদাদনয মনমভত্ত প্রদতযে  েভ পচামযয জন্য প্রমক্ষি 

রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী আদয়াজন েযা ক 

এইচএইর্ট মফবা , 

এএপমএর 

এইচএইর্ট মফবা , 

এএপমএর, 

 ের্তপে প্রদত্ত প্রভান ত্র 

এইচএইর্ট মফবা , 

এএপমএর 

]২.৪.২] ১০ভ কগ্রড ও 

তদুর্ধ্পপ্রদতযে েভ পচাযীদে 

এমএ মফলদয়  প্রদত্ত 

প্রমক্ষিক 

 

েভ পচাযীদদয প্রমক্ষি প্রদাদনয মনমভত্ত ১০ভ কগ্রড ও তদুর্ধ্পপ্রদতযে 

েভ পচাযীদে এমএ মফলদয়প্রমক্ষি রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী প্রদান েযা ক 

 

প্রান মফবা , 

এএপমএর 

 

প্রান মফবা , 

এএপমএর ের্তপে প্রদত্ত 

প্রভান ত্র 

 

প্রান মফবা , 

এএপমএর 

৩৪ 

 

]২.৫] এমএ ফাস্তফায়দন 

প্রদনাদনা প্রদানক 

]২.৫.১] নুযনতভ এের্ট 

আওতাধীন দপ্তয/ এেজন 

েভ পচাযীদে এমএ 

ফাস্তফায়দনয জন্য প্রদনাদনা 

প্রদানকৃতক 

 

এমএ ফাস্তফায়দন প্রদনাদনা প্রদাদনয মনমভত্ত নুযনতভ এের্ট আওতাধীন 

মফবা / এেজন েভ পচাযীদে এমএ ফাস্তফায়দনয জন্য প্রদনাদনা রক্ষযভাত্রা 

অনুমায়ী প্রদান েযা ক 

 

প্রান মফবা , 

এএপমএর 

 

প্রান মফবা , 

এএপমএর ের্তপে প্রদত্ত 

প্রভান ত্র 

 

প্রান মফবা , 

এএপমএর 

৩৫ 
]৩.১] ফামল পে ক্রয় মযেল্পনা 

ফাস্তফায়নক 

]৩.১.১] ক্রয় মযেল্পনা 

অনুমায়ী ক্রয় ম্পামদতক 

 

ফামল পে ক্রয় মযেল্পনা ফাস্তফায়দনয মনমভত্ত ক্রয় মযেল্পনা অনুমায়ী ক্রয় 

রক্ষযভাত্রা অনুমায়ীম্পাদন েযা ক 

ফামিমজযে  / 

এভর্টএ 

(মামিে) মফবা , 

এএপমএর 

ফামিমজযে  / 

এভর্টএ(মামিে) 

মফবা , এএপমএর 

ের্তপে প্রদত্ত প্রভান ত্র 

ফামিমজযে  / 

এভর্টএ(মামিে) 

মফবা , এএপমএর 

৩৬ ]৩.২] ফাদজে ফাস্তফায়নক ]৩.২.১] ফাদজে ফাস্তফাময়তক 

 

ফাদজে রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী ফাস্তফায়ন েযা ক 

মাফ ও অথ প 
মফবা , 

এএপমএর 

মাফ ও অথ প মফবা , 

এএপমএর ের্তপে 

প্রদত্ত প্রভান ত্র 

মাফ ও অথ প মফবা ,  
এএপমএর 

৩৭ 

 

]৩.৩] অমডে আমত্ত মনষ্পমত্ত 

োম পক্রদভয উন্নয়নক  

]৩.৩.১]অমডে আমত্ত 

মনষ্পমত্তকৃতক 

অমডে আমত্ত মনষ্পমত্ত োম পক্রদভয উন্নয়দনয মনমভত্ত অমডে আমত্ত 

রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী মনষ্পমত্ত েযা দফক 

মাফ ও অথ প 
 মফবা , 

এএপমএর 

মাফ ও অথ প মফবা , 

এএপমএর ের্তপে 

প্রদত্ত প্রভান ত্র 

মাফ ও অথ প মফবা ,,  
এএপমএর 

৩৮ 

[৩.৪] ারনা াদকৃত স্থাফয ও 

অস্থাফয ম্পমত্তয তামরো 

াংস্থা/মফবাদ  কপ্রযিক 

[৩.৪.১] ারনা াদকৃত 

স্থাফয ও অস্থাফয ম্পমত্তয 

তামরো াংস্থা/মফবাদ  

কপ্রমযতক 

ারনা াদকৃত স্থাফয ও অস্থাফয ম্পমত্তয তামরো াংস্থা/মফবাদ  কপ্রযদিয 

মনমভত্ত ারনা াদকৃত স্থাফয ও অস্থাফয ম্পমত্তয তামরো রক্ষযভাত্রা 

অনুমায়ী াংস্থা/মফবাদ  কপ্রযি েযা ক 

প্রান মফবা , 

এএপমএর 

প্রান মফবা , 

এএপমএর ের্তপে প্রদত্ত 

প্রভান ত্র 

প্রান মফবা , 

এএপমএর 
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াংদমাজনী:৩ – অন্য ভিনারয়/ মফবাদ য মনেে সুমনমদ পষ্ট েভ পম্পাদন চামদা মূ 

প্রমতষ্ঠাদনয নাভ াংমেষ্ট োম পক্রভ েভ পম্পাদন সূচে 

উি প্রমতষ্ঠাদনয মনেে 

চামদা  /প্রতযাা  
চামদা /প্রতযাায কমলমিেতা  

প্রতযাা পূযি না দর ম্ভাব্য 

প্রবাফ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

ফাাংরাদদ ততর, গ্যা ও েমনজ ম্পদ 

েদ পাদযন (কদ াফাাংরা) 

 

রক্ষযভাত্রায় 

ইউমযয়া ায 

উৎাদন 

উৎামদত ইউমযয়া ায ১৫০মএআই চাদ তদমনে 

৪৫ এভএভমএপ গ্যা 

যফযা মনমিত েযাক 

রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী ায উৎাদদনয জন্য 

মনমদ পষ্ট চাও মযভাদি াযা ফছয ব্যাী 

গ্যা যফযা মনমিত েযা প্রদয়াজনক 

এএপমএর এ রক্ষযভাত্রা 

অনুমায়ী ায উৎাদন েযা 

ম্ভফ দফ নাক 

মমফএ োযোনা চাল্য 

েযন ও ফন্ধোরীন 

ভদয় 

মনয পমফমচ্ছন্নবাদফ 

মফদুযৎ যফযা 

েযাক  

উৎামদত ইউমযয়া ায চামদা অনুমায়ী মফদুযৎ প্রামপ্ত 

 

প্ল্ান্ট স্টাে প -আ ও ফন্ধোরীন ভদয় 

প্রদ ত োযদি মফদুযৎ যফযা অব্যাত 

থাো জরুযীক  

 

প্ল্ান্ট চাল্য েযা মাদফনা এফাং 

ফন্ধোরীন ভদয় মফদুযৎ 

যফযা না থােদর মিামতয 

ক্ষমত ামধত দফক  

ফাাংরাদদ কৃমল ম্প্রাযি অমধদপ্তয চামদা কভাতাদফে  

ইউমযয়া াদযয 

ফযাে প্রদানক 

মফক্রয়তব্য ইউমযয়া ায রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী ভয়ভত 

ফযাে প্রামপ্ত 

রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী ায মফক্রদয়য জন্য 

ভয়ভত চামদা অনুমায়ী ফযাে ত্র াওয়া 

প্রদয়াজনক  

রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী ায মফক্রয় 

ম্ভফ দফ নাক 

 

   

 

 

  



    
 

 

 

 
 

ফাাংরাদদ কেমভেযার ইন্ডামিজ েদ পাদযন (মফমআইম) 

 

 

ব্যফস্থানা মযচারে, এএপমমএর 

 

এফাং 

 

কচয়াযম্যান, মফমআইম-এয ভদে স্বাক্ষমযত 

ফামল পে েভ পম্পাদন চুমি  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

আশুগঞ্জ পার্ট পরাইজায এযান্ড কেমভেযার কোম্পানী মরমভদেড (এএপমমএর) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

১ জুরাই, ২০২০ – ৩০ জুন, ২০২১ 

  

 
 -০- 



    
 

 

সূমচত্র 

 

উক্রভমনো  (Preamble)   ২ 

এএপমমএরএর-এয েভ পম্পাদদনয ামফ পে মচত্র ৩ 

 

কেন-১ : রূেল্প , অমবরক্ষয, কেৌরগত উদেশ্যভ , োম পাফমর                                                              ৪ 

কেন-২ : মফমবন্ন োম পক্রদভয চূড়ান্ত পরাপর/ প্রবাফ 

(Outcome/Impact)  

 

৫ 

     -৩  কেৌরগত উদেশ্যমবমিে োম পক্রভ, েভ পম্পাদন সূচে এফাং 

রক্ষযভাত্রাভ             

 

৬-১৩ 

াংদমাজনী-১ : ব্দ াংদক্ষ (Acronyms). 

 

১৫ 

াংদমাজনী-২ : েভ পম্পাদন সূচেভ, ফাস্তফায়নোযী এফাং মযভা দ্ধমত 

 

১৬-২৩ 

াংদমাজনী-৩ : অন্য ভন্ত্রণারয়/মফবাগ/দপ্তয/াংস্থায মনেে সুমনমদ পষ্ট েভ পম্পাদন 

চামদাভ               

২৪ 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       -১-        



    
 

 

 

 

উক্রভমনো (Preamble) 

 

যোযী দপ্তয /াংস্থাভদয  প্রামতষ্ঠামনে দক্ষতা বৃমদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জফাফমদমতা  কজাযদায েযা, সুান 

াংতেযণ এফাং ম্পদদয মথামথ ব্যফায মনমিতেযদণয ভােদভ পকেল্প ২০২১ ও ২০৪১ এয মথামথ 

ফাস্তফায়দনয রদক্ষয- 

  

ব্যফস্থানা মযচারে, আশুগঞ্জ পার্ট পরাইজায এযান্ড কেমভেযার কোম্পানী মরিঃ (এএপমমএর) 

 
এফাং  

 
 কচয়াযম্যান, ফাাংরাদদ কেমভেযার ইন্ডামিজ েদ পাদযন (মফমআইম)-এয ভদে ২০২০ াদরয 

৩০.০৭.২০২০তামযদে এই ফামল পে েভ পম্পাদন চুমি স্বাক্ষমযত র। 

 

 
এই চুমিদত স্বাক্ষযোযী উবয়ক্ষ মনম্নমরমেত মফলয়ভদ ম্মত দরন:  
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  এএপমমএর-এয েভ পম্পাদদনয ামফ পে মচত্র (Overview of the performance of AFCCL)   

 

াম্প্রমতে ফছযভদ (০৩ ফছয) প্রধান অজপন  
 

কদদয কৃমলোদতয উন্নয়দন উৎামদত ইউমযয়া াদযয গুপকত্ব অমযীভ ওয়ায় ইউমযয়া ায উৎাদদন এএপমমএর উদেেদমাগ্য ভূমভো যােদছ । 

ফছদযয দীর্ প ভয় গ্যা কযমনাং ব্যফস্থা আদযামত থাোয োযদণ ২০১৭-১৮ অথ পফছদয কোন ইউমযয়া ায উৎাদন েযা না কগদরও মফদদ কথদে 

আভদামনয ভােদভ ১,৭২,১৬২.৬৫ কভ. েন মফতযণ এফাং ২০১৮-১৯ অথ পফছদয ১,৫০,০৫৭.০০ কভ. েন উৎাদন এফাং ২,৪৩,৮১৩.৪০ কভ. েন 

ইউমযয়া ায (আভদামন) মফতযণ এফাং ২০১৯-২০ অথ পফছদয ১,৮০,৯৯৩.০০ কভ. েন উৎাদন এফাং ২,৮০,৯০১.৯০ কভ. েন ইউমযয়া ায 

(আভদামন) মফতযণ েযা ম্ভফ দয়দছ। মফগত মতন অথ প-ফছদয োযোনায় (a) Replacement of Recycle Cooler, Ammonia Inter-stage 

Cooler, Ammonia Condenser, Syn. Gas Compressor 1
st
 Inter-stage Cooler, 04nos Cooling Tower Segment, BFW Pre-heater, 

11KV 1120KW Motor for HP Solution Pump, UPS, Catalyst of Secondary Reformer & LTSC (b) Overhauling of different High 

Speed Compressor & Turbines (c) Installation & Commission of Vibration Monitoring System of Process Air Compressor (d) 

Repair  & maintenance of MP Steam Super-Heater, Gas Air Cooler, SNC & Babcock Boiler, BFW Pump প্রভৃমত গুপকত্বপূণ প কভযাভত, 

যক্ষণাদফক্ষণ  ও প্রমতস্থান োম পক্রভ ম্পাদন েযা দয়দছ। 

 
 

ভস্যা ও চযাদরঞ্জ 
জ্বারামন াশ্রদয়য রদক্ষয ৪০ ফছদযয পুযাতন অফোঠাদভা ও প্রযুমি মযফ পতনপূফ পে আধুমনোয়ন, প্রাকৃমতে গ্যাদয যফযা স্বল্পতায ভদে ইউমযয়া 

ায উৎাদদনয রক্ষযভাত্রা অজপন, চামদানুমায়ী কমাগ্য জনফর মনদয়াগ ও দক্ষ জনফর ততময েদয োযোনায উৎাদনীরতা বৃমদ্ধেযণ, আমথ পে 

ীভাফদ্ধতা থাো দেও ফছদযয অমধোাং ভদয় গ্যা যফযা ফন্ধ যাোয় যাায়মনে োযোনা ওয়ায় েদযান জমনত োযদন মন্ত্রামতয 

আম়ুষ্কার ক্রভিঃ হ্রা াওয়ায় সুষ্ঠ়ুবাদফ োযোনা মযচারনা েযা এফাং র্নর্ন কেেডাউন, গ্যাদয Usage Ratio ও করাোন ম পায়ক্রদভ হ্রা েদয 

অরাবজনে োযোনাদে ক্রভান্বদয় রাবজনে েযা ফড় চযাদরঞ্জ দয় দামড়দয়দছ।  
 

বমফষ্যৎ মযেল্পনা 
 

োযোনায ডাউন-োইভ েমভদয় উৎাদদনয অধ:গমত কযাধ েদয উৎাদন ধাযা ফজায় যাো ও গ্যাদয Usage Ratio েভাদনায রদক্ষয প্রদয়াজনীয় 

কভযাভত, যক্ষণাদফক্ষণ ও প্রমতস্থান ম্পন্ন েযা এফাং প্রমতস্থান োম পক্রদভয আওতায় অমতপুযদনা ভস্যা-েফমরত/োম পোমযতা হ্রাপ্রাপ্ত 

ইক্যযইদভন্ট ও কভমনাযীজ-এয মযফদতপ ম পায়ক্রদভ আধুমনে ও up-graded মন্ত্রামত স্থান েযা। োযোনায উৎাদন ক্ষভতাদে স্থামত 

ক্ষভতায োছাোমছ ম পাদয় উন্নীত েযা ও আয়ুস্কার বৃমদ্ধয রদক্ষয Renovation/BMRE/Up-gradation/Revamp োম পক্রভ ফাস্তফায়ন েযা। ফমণ পত 

োম পক্রদভয াাাম জনফদরয দক্ষতা বৃমদ্ধ, আমথ পে ব্যফস্থানায উন্নয়ন এফাং অন্যান্য ায়ে োম পক্রদভয ভােদভ োযোনায করাোন 

ম পায়ক্রদভ েমভদয় এদন উৎাদনীরতা বৃমদ্ধ েযা।  
 

২০২০-২১ অথ প ফছদযয ম্ভাব্য প্রধান অজপনভ:  

‡  ফামল পে রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী ১,৮০,০০০ কভ.েন ইউমযয়া ায উৎাদন ও মফযতণ।  

‡ রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী Cooling Tower-এয ৫র্ট Cell(Ammonia side E, F, G & Urea side A, B) মযফতপন । 

‡ রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী SNC Boiler-এয Screen Tube প্রমতস্থান । 

‡ রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী Babcock Boiler (52-2102 I & II)-এয MP Coil including headers, SNC Boiler-এয side wall 

tube (intermediate Panel)ও Ammonia Condenser (58-2104/05)প্রমতস্থান । 

    ‡  রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী  P.A. ও Ammonia Compressor Overhauling, Checking & Servicing . 

    ‡   েভ পযত জনফদরয কাগত দক্ষতা/ক্ষভতা বৃমদ্ধয রদক্ষয প্রমক্ষণ প্রদান। 
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কেন-১: 

 

পকেল্প (Vision), অমবরক্ষয (Mission), কেৌরগত উদেশ্যভ (Strategic objectives), আফমশ্যে 

কেৌরগত উদেশ্যভ এফাং োম পাফরী (Functions): 

 ১.১   পকেল্প (Vision)  

       ও                                  

      ১.২   অমবরক্ষয (Mission) 
 

      /       -এ               ও                                -এ       আমথ পে ও           

                          উৎাদনীরতা বৃমদ্ধ।   
 

১.৩  কেৌরগত উদেশ্যভ (Strategic objectives) 
 

১.৩.১ এএপমমএর এয কেৌরগত উদেশ্যভ: 
 

০১।  কভযাভত, যক্ষণাদফক্ষণ ও প্রমতস্থান োম পক্রভ মনমিতেযণ।   

০২।  মনধ পামযত রক্ষযভাত্রায় ায  উৎাদন ও মফতযণ মনমিতেযণ। 

০৩।  আমথ পে ও প্রামতষ্ঠামনে ক্ষভতা বৃমদ্ধ। 

০৪।  স্বাস্থয, মনযািা ও মযদফ ব্যফস্থানায উন্নয়ন। 
 

১.৩.২ আফমশ্যে কেৌরগত উদেশ্যভ (Mandatory Strategic objectives)  
 

০১।   দাপ্তমযে েভ পোদন্ড স্বচ্ছতা বৃমদ্ধ ও জফাফমদম মনমিতেযণ। 

০২।  েভ পম্পাদদন গমতীরতা আনয়ন ও কফায ভান বৃমদ্ধ। 

০৩।  আমথ পে ও ম্পদ ব্যফস্থানায উন্নয়ন।  
 

১.৪ োম পাফরী (Functions)   
 

ে)  অব্যাত Running, Preventive & Routine কভযাভত/যক্ষণাদফক্ষণ/ামব পমাং-এয ভােদভ োযোনায 

উদ্ভূত ও মফদ্যভান মামন্ত্রে এফাং প্রদগত ভস্যাফরী ভাধান েদয উৎাদনীরতা ফজায় যাো।   

ে)  মনধ পামযত রক্ষযভাত্রায় ায উৎাদন ও মফতযণ েযা।  

গ)   আমথ পে ব্যফস্থানায উন্নয়ন এফাং অচয় ও ইউদজ কযমও হ্রাদয ভােদভ করাোন েভাদনা/রাবজনে েযা।  

র্)  োযোনাদে মযদফফান্ধফ ও মনযাদ যাো।  

ঙ)  যুদগাদমাগী প্রমক্ষদণয ভােদভ জনফদরয দক্ষতা বৃমদ্ধ েযা। 
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কেন-২ 

মফমবন্ন োম পক্রদভয চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ (Outcome/Impact) 
চূড়ান্ত 

পরাপর/প্রবাফ 

(Outcome/ 

Impact) 

েভ পম্পাদন সূচেভ 

(Performance 

Indicator) 

এেে 

(Unit) 

 

প্রকৃত  

 

রক্ষযভাত্রা 

২০২০-২১ 

প্রদক্ষণ মনধ পামযত রক্ষভাত্রা অজপদনয কক্ষদত্র 

কমৌথবাদফ দায়ী 

ভন্ত্রণারয়/মফবাগ/াংস্থাভদয 

নাভ 

উািসূত্র (Source of Data) 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০* 

 

২০২১-২২ ২০২২-২৩ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

ইউমযয়া াদযয 

আভদানী মনব পযতা 

হ্রা 

ইউমযয়া াদযয ফছয মবমিে 

উৎাদন বৃমদ্ধয ায  % ১০০ ২০.৬১ ০ ৩৮.১২ ৪.০ 
ফাাংরাদদ ততর, গ্যা ও েমনজ 

ম্পদ েদ পাদযন (দদরাফাাংরা) 
মফমআইম/এএপমমএর 

 

 ২০১৮-১৯ অথ পফছদযয তুরনায় ২০১৯-২০২০ অথ পফছদয ২০.৬১% উৎাদন বৃমদ্ধ কদয়দছ।  

 ২০২০-২১ অথ পফছদয এমপ্রর’২১-জুন’২০২১ ম পন্ত দীর্ প ০৩ ভা Cooling  Tower-এয ০৫ র্ট Cell প্রমতস্থান প্লাদন্টয অন্যান্য গুপকত্বপূণ প ইক্যযইদভন্ট/দভমনাযীজ কভযাভত/যক্ষণাদফক্ষণ/প্রমতস্থান 

োজ েযা দফ। মায পদর ২০১৯-২০২০ অথ পফছদযয তুরনায় ২০২০-২০২১ অথ পফছদয কফী উৎাদন েযা ম্ভফ দফ না মফধায় রক্ষযভাত্রা পূফ পফতী ফছদযয ভত এেই যাো দয়দছ। 

 এছাড়া প্রদক্ষদণ ২০২১-২২ অথ পফছদয ২০২০-২১ অথ পফছয দত ৩৮.১২ % কফম এফাং ২০২২-২৩ অথ পফছদয ২০২১-২২ অথ পফছয দত ৪.০% কফম অথ পাৎ ফছয মবমিে উৎাদন বৃমদ্ধ কদোদনা দয়দছ।  
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কেন-৩ 

কেৌরগত উদেশ্য, অগ্রামধোয, োম পক্রভ, েভ পম্পাদন সূচে এফাং রক্ষযভাত্রাভ 

কেৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

কেৌরগত উদেদশ্যয 

ভান (Weight of 

Strategic 

Objective) 

োম পক্রভ (Activities) েভ পম্পাদন সূচে (Performance 

Indicators) 

এেে 

 (Unit) 

েভ প ম্পাদন 

সূচদেয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজপন রক্ষযভাত্রা/মনণ পায়ে ২০২০-২১ প্রদক্ষণ 

(Projec-

tion) 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষণ (Projec-

tion)  

২০২২-২৩ 
২০১৮-১৯ 

 

২০১৯-২০ * 

 

অাধাযণ অমত উিভ উিভ চরমত ভান চরমত ভাদনয 

মনম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

[১] কভযাভত, 

যক্ষণাদফক্ষণ 

ও প্রমতস্থান 

োম পক্রভ 

৩০ 

[১.১.] P.A. Inter-stage 

Cooler Tube Bundle 

(Nine Segments) 
প্রমতস্থান 

[১.১..১] P. A. Inter-stage 

Cooler (52-2109 / I,II, & 

III) প্রমতস্থামত 

      ০৩ - - ০৫.০৪.২১ ১০.০৪.২১ ১৫.০৪.২১ ২০.০৪.২১ ২৫.০৬.২১  -  

[১.২.] 02 (two) Nos 

Ammonia Condenser 

(58-2104 & 58-2105) 
প্রমতস্থান 

[১.২..১]  02 two Nos 

Ammonia Condenser (58-

2104 & 58-2105) প্রমতস্থামত 

      ০৩ - - ০৫.০৪.২১ ১০.০৪.২১ ১৫.০৪.২১ ২০.০৪.২১ ২৫.০৫.২১  - - 

[১.৩] SNC Boiler Side 

wall Tube 

(Intermediate panel) 
কভযাভত ও যক্ষণাদফক্ষণ 

[১.৩.১] SNC Boiler Side 

wall Tube (Intermediate 

panel) কভযাভত ও 

যক্ষণাদফক্ষনকৃত 

      ০২  - - ১০.০৫.২১ ১৫.০৫.২১ ২৫.০৫.২১ ৩০.০৫.২১ -  - - 

[১.৪] SNC Boiler 14 

Nos. Screen tube 
প্রমতস্থান 

[১.৪.১] SNC Boiler 14 Nos. 

Screen tube প্রমতস্থামত 

      ০২  - - ০৫.০৬.২১ ১০.০৬.২১ ১৫.০৬.২১ ২০.০৬.২১ ২৫.০৬.২১ - - 

[১.৫] MP Steam Super-

Heater I & II 
কভযাভত/প্রমতস্থান 

[১.৫.১] MP Steam Super-

Heater I & II কভযাভত ও 

প্রমতস্থামত 

      ০২  - - ০৫.০৬.২১ ১০.০৬.২১ ১৫.০৬.২১ ২০.০৬.২১ ২৫.০৬.২১ - - 

[১.৬] Gas Air Cooler 

কভযাভত 

[১.৬.১] Gas Air Cooler 

কভযাভত  

      ০২  - - ১০.০৬.২১ ১৫.০৬.২১ ২০.০৬.২১ ২৫.০৬.২১ ৩০.০৬.২১ - - 

[১.৭] Cooling Tower 05 

Nos. Cell (Ammonia 

Side Cell-E,F, & G, 

Urea Side A & B) 
প্রমতস্থান 

[১.৭.১] Cooling Tower 05 

Nos.  Cell প্রমতস্থানকৃত 

      ০৩ - - ১০.০৬.২১ ১৫.০৬.২১ ২০.০৬.২১ ২৫.০৬.২১ ৩০.০৬.২১ - - 

[১.৮] P.A. Comp. 

Overhauling. 

[১.৮.১] P.A. Comp. 

Overhauling কৃত    

      ০৩ -  - ০৫.০৪.২১ ১০.০৪.২১ ১৫.০৪.২১ ২০.০৪.২১ ২৫.০৪.২১  -  - 

 

 
-৬- 



    
 

 

কেৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

কেৌরগত উদেদশ্যয 

ভান (Weight of 

Strategic 

Objective) 

োম পক্রভ (Activities) েভ পম্পাদন সূচে (Performance 

Indicators) 

এেে 

 (Unit) 

েভ প ম্পাদন 

সূচদেয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজপন রক্ষযভাত্রা/মনণ পায়ে ২০২০-২১ প্রদক্ষণ 

(Projec-

tion) 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষণ (Projec-

tion)  

২০২২-২৩ 
২০১৮-১৯ 

 

২০১৯-২০ * 

 

অাধাযণ অমত উিভ উিভ চরমত ভান চরমত ভাদনয 

মনম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

[১]কভযাভত, 

যক্ষণাদফক্ষণ ও 

প্রমতস্থান 

োম পক্রভ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
৩০ 

 

 

 

 

 

 

 

 

[১.৯] Alternator Drive 

Turbine  I & II       ও 

          

[১.৯.১] Alternator Drive 

Turbine  I & II       ও 

       কৃত   

      ০৩ - - ০৫.০৪.২১ ১০.০৪.২১ ১৫.০৪.২১ ২০.০৪.২১ ২৫.০৪.২১  -  - 

[১.১০] Ammonia 

Comp.Overhauling. 

[১.১০.১] Ammonia Comp. 

Overhauling- কৃত   

      ০৩ - - ০৫.০৪.২১ ১০.০৪.২১ ১৫.০৪.২১ ২০.০৪.২১ ২৫.০৪.২১  - - 

[১.১১]      BOG (Boil of 

Gas) Frick Comp.       

ও            

[১.১১.১]      BOG (Boil of 

Gas) Frick Compressor 
      ও              

      ০৩ -  - ০৫.০৪.২১ ১০.০৪.২১ ১৫.০৪.২১ ২০.০৪.২১ ২৫.০৪.২১  -  - 

[১.১২] Cooling Tower 

Fan (5 Nos) & Pumps 

(02 Nos.)  ক্ষণা      

[১.১২.১]   Cooling Tower 

Fan (5 Nos) & Pumps (02 

Nos.)   ণা    কৃত । 

      ০২ - - ১০.০৫.২১ ১৫.০৫.২১ ২৫.০৫.২১ ২৫.০৫.২১ ৩০.০৫.২১  - - 

[১.১৩] CO2 Comp.       

ও            

[১.১৩.১]  CO2 Comp. 

       ও        কৃত ।   

      ০২ - - ০৫.০৬.২১ ১০.০৬.২১ ১৫.০৬.২১ ২০.০৬.২১ ২৫.০৫.২১  - - 

[১.১৪]  HP Carbamate 

Pump   ণা       

[১.১৪.১] HP Carbamate 

Pump   ণা    কৃত । 

      ০২ - - ০৫.০৬.২১ ১০.০৬.২১ ১৫.০৬.২১ ২০.০৬.২১ ২৫.০৫.২১  - - 

[১.১৫] Condensate pump 

           

[১.১৫.১] Condensate pump 

  ণা    কৃত । 

      ০২ - - ১০.০৬.২১ ১৫.০৬.

২১ 

২০.০৬.২

১ 

২৫.০৬.২

১ 

৩০.০৬.

২১ 
 - - 

[১.১৬] HP Seal Oil 

Pump   ণা       

[১.১৬.১] HP Seal Oil Pump 

  ণা    কৃত । 

      ০৩ - - ১০.০৬.২১ ১৫.০৬.

২১ 

২০.০৬.২

১ 

২৫.০৬.২

১ 

৩০.০৬.

২১ 
 - - 

[১.১৭] Urea Melt Pump 

  ণা       

[১.১৭.১] Urea Melt Pump 

  ণা    কৃত । 

      ০৩ - - ১০.০৫.২১ ১৫.০৫.২১ ২০.০৫.২১ ২৫.০৫.২১ ৩০.০৫২১  - - 

[১.১৮] River water 

Intake Pump   ণা       

[১.১৮.১] River water Intake 

Pump   ণা    কৃত । 

      ০২ - - ০৫.০৬.২১ ১০.০৬.২১ ১৫.০৬.২১ ২০.০৬.২১ ২৫.০৬.২১  - - 

[১.১৯]   প্যাোয কস্কর 

প্রমতস্থান 

[১.১৯.১ ]   প্যাোয কস্কর 

মক্যদয়নমমর প্রমতস্থামত  

      ০২ - -  ২৮.০৪.২১ ১৫.০৫.২১ ২৫.০৫.২১  ০৬.০৬.২১  ৬.০৬.২১ - - 

[১.২০] Alternator-I & II 

কচমোং,  মিমনাং ও  ামব পমাং। 

[১.২০.১] Alternator-I & II 

কচমোং,  মিমনাং ও  ামব পমাংকৃত 

      ০২ - - ০৫.০৪.২১ ১০.০৪.২১ ১৫.০৪.২১ ২০.০৪.২১ ২৫.০৪.২১ - - 
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কেৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

কেৌরগত উদেদশ্যয 

ভান (Weight of 

Strategic 

Objective) 

োম পক্রভ (Activities) েভ পম্পাদন সূচে (Performance 

Indicators) 

এেে 

 (Unit) 

েভ প ম্পাদন 

সূচদেয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজপন রক্ষযভাত্রা/মনণ পায়ে ২০২০-২১ প্রদক্ষণ 

(Projec-

tion) 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষণ (Projec-

tion)  

২০২২-২৩ 
২০১৮-১৯ 

 

২০১৯-২০ * 

 

অাধাযণ অমত উিভ উিভ চরমত ভান চরমত ভাদনয 

মনম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

[১] কভযাভত, 

যক্ষণাদফক্ষণ ও 

প্রমতস্থান 

োম পক্রভ  

 

 

 

 

 

 

[১.২১] LP Solution 

Pump Motor (54-1102) 

ক্রয় ও প্রমতস্থান। 

[১.২১.১] এরম মরউন াম্প 

ভেয (54-91102) ক্রয় ও 

প্রমতস্থামত 

      ০২ - - ২০.০৫.২১ ২৫.০৫.২১ ০১.০৬.২১ ৫.০৬.২১ ১০.০৬.২১ - - 

[১.২২] Clarified & 

Filtered Water Pump 

Motor (82-1110) ক্রয় ও 

প্রমতস্থান। 

[১.২২.১] Clarified & 

Filtered Water Pump 

Motor (82-1110) ক্রয় ও 

প্রমতস্থামত 

      ০২ - - ২৫.০৫.২১ ০১.০৬.২১ ৫.০৬.২১ ১০.০৬.২১ ১৫.০৬.২১ - - 

[১.২৩] Desorber Feed 

Pump Motor (33-1189) 
ক্রয় ও প্রমতস্থান। 

[১.২৩.১] Desorber Feed 

Pump Motor (33-1189) ক্রয় 

ও প্রমতস্থামত 

      ০২ - - ০১.০৬.২১ ৫.০৬.২১ ১০.০৬.২১ ১৫.০৬.২১ ২০.০৬.২১ - - 

[১.২৪] Battery Charger 

for Urea & Bagging 

Sub-station  প্রমতস্থান। 

[১.২৪.১] Battery Charger 

for Urea & Bagging Sub-

station ক্রয় ও প্রমতস্থামত 

      ০২ - - ০৫.০৬.২১ ১০.০৬.২১ ১৫.০৬.২১ ২০.০৬.২১ ২৫.০৬.২১ - - 

[১.২৫] Uninterrupted 

Power Supply (UPS-1 

এয জন্য নতুন ০৬ র্ট Printed 

Circuit Board (PCB) 

প্রমতস্থান ও ফন্ধ UPS-1 চালু 

েযণ। 

[১.২৫.১] Uninterrupted 

Power Supply (UPS-1 এয 

জন্য নতুন ০৬ র্ট Printed 

Circuit Board (PCB) 

প্রমতস্থান ও ফন্ধ UPS-1 

চালুকৃত। 

      ০২ - - ১০.০৬.২১ ১৫.০৬.২১ ২০.০৬.২১ ২০৫.০৬.২১ ৩০.০৬.২১ - - 

[১.২৬] Control Valves, 

Shutdown Valves (XV)  

Repairing, Calibration 

& Loop Checking of 

Ammonia Plant. 

[১.২৬.১] Control Valves, 

Shutdown Valves (XV) to 

be Repaired, Calibrated & 

Loop Checked  

      ০২ - - ০৫.০৬.২১ ১০.০৬.২১ ১৫.০৬.২১ ২০.০৬.২১ ২৫.০৬.২১ - - 

[১.২৭] Servicing & 

Programming Checking 

of DCS of SNC Boiler. 

[১.২৭.১] Servicing & 

Programming to be 

Checked. 

      ০২ - - ০৫.০৩.২১ ১০.০৩.২১ ১৫.০৩.২১ ২০.০৩.২১ ২৫.০৩.২১ - - 
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কেৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

কেৌরগত উদেদশ্যয 

ভান (Weight of 

Strategic 

Objective) 

োম পক্রভ (Activities) েভ পম্পাদন সূচে (Performance 

Indicators) 

এেে 

 (Unit) 

েভ প ম্পাদন 

সূচদেয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজপন রক্ষযভাত্রা/মনণ পায়ে ২০২০-২১ প্রদক্ষণ 

(Projec

-tion) 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষণ (Projec-

tion)  

২০২২-২৩ 
২০১৮-১৯ 

 

২০১৯-২০ * 

 

অাধাযণ অমত উিভ উিভ চরমত ভান চরমত ভাদনয মনম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

[১] কভযাভত, 

যক্ষণাদফক্ষণ ও 

প্রমতস্থান 

োম পক্রভ  

 

 

[১.২৮] Servicing & 

Programming 

Checking of PLC of 

Shutdown Logic 

System. 

[১.২৮.১]  Servicing & 

Programming to be 

Checked 

      ০২ - - ০৫.০৩.২১ ১০.০৩.২১ ১৫.০৩.২১ ২০.০৩.২১ ২৫.০৩.২১ - - 

[১.২৯] 85 MT Steam/hr 

ক্ষভতাম্পন্ন ফয়রায স্থান 

[১.২৯.১] কোম্পানী কফাদড প োম পত্র 

উস্থান 

তামযে ০২ - -   ৩১/১২/২০ - - - - - - 

[১.৩০] Installation & 

Commissioning of 

Paperless Colour 

Recorders of Syngas. 

CO2 Comp. & Turbine. 

[১.৩০.১] Colour Recorders 

of Syngas. CO2 Comp. & 

Turbine to be Installed & 

Commissioned. 

      ০২ - - ০৫.০৬.২১ ১০.০৬.২১ ১৫.০৬.২১ ২০.০৬.২১ ২৫.০৬.২১ - - 

[১.৩১] Installation & 

Commissioning of 

Paperless Colour 

Recorder Utility. 

[১.৩১.১] Paperless Colour 

Recorder Utility  to be 

Installed & Commissioned 

      ০২ - - ০৫.০৬.২১ ১০.০৬.২১ ১৫.০৬.২১ ২০.০৬.২১ ২৫.০৬.২১ - - 

[২] মনধ পামযত 

রক্ষভাত্রা  

অনুমায়ী ায 

উৎাদন, 

মফক্রয় ও 

মফতযণ    

২৫ 

[২.১] ইউমযয়া ায উৎাদন [২.১.১] উৎামদত ইউমযয়া াদযয 

মযভাণ  
কভিঃ েন ০৭ ১,৫০,০৫৭  ১,৮০৯৯৩.০০ ১৮০০০০ ১৬০০০০ ১৪৫০০০ ১২৫০০০ ১০৫০০০ ২৫০০০০ ২৬০০০০ 

[২.২]  ইউমযয়া ায মফতযণ [২.২.১]  মফতযণকৃত ইউমযয়া াদযয 

মযভাণ (মনজস্ব) 

কভিঃ েন ০৭ ১১৭০৯০.০৫ ১,৮২২২৭.৬০  ১৮০০০০ ১৬০০০০ ১৪৫০০০ ১২৫০০০ ১০৫০০০ ২৫০০০০ ২৬০০০০ 

[২.২.২] মফতযণকৃত ইউমযয়া াদযয 

মযভাণ (আভদানীকৃত ও 

এএপমএর) 

কভিঃ েন ০৬  ১২৬৭২৩.৩৫ ৯৮৬৭৪.৩০ ১১৫০০০ ১০৫০০০ ১০০০০০ ৯০০০০ ৮০০০০ ১২০০০০ ১২০০০০ 

[৩] আমথ পে   ও 

প্রমতষ্ঠামনে 

ক্ষভতা বৃমদ্ধ  ১৪ 

[৩.১]  ২০১৯-২০ অথ প-ফছদযয 

মাফ প্রস্তুতেযন 

[৩.১.১] প্রস্তুতকৃত মাফ তামযে ০৩ - - ১৫.১১.২০ ২৫.১১.২০ ০৫.১২.২০ ১৫.১২.২০ ৩০.১২.২০ ১৫.১১.

২১ 

 ১৫.১১.২২ 

[৩.২]  ২০১৯-২০ অথ প-ফছদযয 

মনযীক্ষা ম্পাদন 

 

[৩.২.১]   মনযীক্ষা ম্পামদত তামযে ০২ - - ৩১.১২.২০ ১০.০১.২১ ২০.০১.২১ ২৫.০১.২১ ৩০.০১.২১ ৩১.১২

.২১ 

৩১.১২.২২  
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কেৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

কেৌরগত উদেদশ্যয 

ভান (Weight of 

Strategic 

Objective) 

োম পক্রভ (Activities) েভ পম্পাদন সূচে (Performance 

Indicators) 

এেে 

 (Unit) 

েভ প ম্পাদন 

সূচদেয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজপন রক্ষযভাত্রা/মনণ পায়ে ২০২০-২১ প্রদক্ষণ 

(Projec

-tion) 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষণ (Projec-

tion)  

২০২২-২৩ 
২০১৮-১৯ 

 

২০১৯-২০ * 

 

অাধাযণ অমত উিভ উিভ চরমত ভান চরমত ভাদনয মনম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

[৩] আমথ পে   ও 

প্রমতষ্ঠামনে 

ক্ষভতা বৃমদ্ধ  

 

১৪ [৩.৩] ২০২০-২১ অথ প-ফছদযয 

ফাদজে প্রণয়ন ও অনুদভাদন 

[৩.৩.১] প্রণীত ও অনুদভামদত 

ফাদজে  

তামযে ০২ - - ১৫.১১.২০ ২৫.১১.২০ ১০.১২.২০ ৩০.১২.২০ ১০.০১.২১ ১৫.১১.

২০২১ 

১৫.১১.২০২২  

[৩.৪] োযোনায করাোন 

হ্রােযন 

[৩.৪.১] ফছয মবমিে করাোন 

হ্রাদয ায 

% ০৩ ৯২.৮২ (৬৭৮.১৩) ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ১০ ১২ 

[৩.৫] কৃমল মনযািায স্বাদথ প 

ইউমযয়া  ায মফতযণ 

জীেযদণয রদক্ষয One 

stop service চালুেযণ 

[৩.৫.১] One stop service 

চালুকৃত 

তামযে ০.৫ - - ৩০.০৬.২১       

[৩.৬] দক্ষ জনফর ততযীদত 

প্রমক্ষণ প্রদান।   

 

[৩.৬.১] প্রমমক্ষত জনফদরয াংখ্যা াংখ্যা ০৫ ৩৩ ৬২ ৬০ ৫৫ ৫০ - - ৬৫ ৭০ 

[৩.৭]োচাঁভাদরয ইউদজ 

কযমও হ্রােযণ 

                  

[৩.৭.১] ন্যাচাদযর গ্যা ইউদজ 

কযমও হ্রাকৃত 

% .৫ - - ৫ ৪ ৩ - - ৬ ৮ 

[৩.৭.২] কেমভেযার ইউদজ 

কযমও হ্রাকৃত 

% .৫ - - ৫ ৪ ৩ - - ৬ ৮ 

[৩.৮] ফাদয়াদভমরে ামজযা চালু 

েযণ 

[৩.৮.১] চালুকৃত তামযে ০২ - - ৩১/০১/২১ ০১.০৩.২১ ৩০.০৬.২১ - - - - 

[৩.৯] দাপ্তমযে প্রায় ের 

োম পক্রভ ই-পাইমরাং এয ভােদভ 

ম্পাদন 

[৩.৯.১] োম পক্রভ ম্পামদত % ০২ - ৫০  ৮৫ ৭৫ ৬৫ - - - - 

[৩.১০] োযোনাদে মম র্টমব 

েযাদভযায আওতাভুিেযন 

[৩.১০.১] মম র্টমব েযাদভযায 

আওতাভুি 

% ০২ - ৯০ ১০০ - - - - - - 

[৩.১১] কেন্ডায প্রমক্রয়া ই-

মজমদত ম্পাদন 

[৩.১১.১] োম পম্পামদত ম্পামদত  % ০২ - ৫০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ - - - 

 

 
মফ: দ্র:  # গ্যা কযমনাং এয োযদণ ২০১৭-১৮ অথ প ফছদয কোন ায উৎামদত না ওয়ায় উৎাদন/মফক্রয় রক্ষযভাত্রা এফাং ভৄনাপা অমজপত য়মন। # ৩.৪.১ ফন্ধনীদত প্রদি ভান করাোন হ্রাদয ায বৃমদ্ধ মনদদ প েযদছ। এোদন ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ 

অথ পফছদয করাোদনয মযভান মথাক্রদভ ১৪০৬৫.৬৭, ১০১০.৩৯ ও ৭৮৬২.১৩ রক্ষ োো     (x-y/x X 100) 
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কেৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

কেৌরগত উদেদশ্যয 

ভান (Weight of 

Strategic 

Objective) 

োম পক্রভ (Activities) েভ পম্পাদন সূচে (Performance 

Indicators) 

এেে 

 (Unit) 

েভ প ম্পাদন 

সূচদেয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজপন রক্ষযভাত্রা/মনণ পায়ে ২০২০-২১ প্রদক্ষণ 

(Projec

-tion) 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষণ (Projec-

tion)  

২০২২-২৩ 
২০১৮-১৯ 

 

২০১৯-২০ * 

 

অাধাযণ অমত উিভ উিভ চরমত ভান চরমত ভাদনয মনম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

[৪] স্বাস্থয, 

মনযািা ও 

মযদফ 

ব্যফস্থানা 

উন্নয়ন 
০৬ 

[৪.১] েভ পযত ও মনবপযীরদদয 

স্বাস্থযদফা প্রদান।    

[৪.১.১] স্বাস্থযদফা প্রদানকৃত জন ০২ ২০০০০ ২০০০০ ২০০০০ ১৮০০০ ১৫০০০ ১২০০০ - ২০০০০ ২৪০০০ 

[৪.২] মনযািা াংক্রান্ত 

বা/দমভনায আদয়াজন 

[৪.২.১] বা/দমভনায আদয়ামজত াংখ্যা ০১ - - ০৪ ০৩ - - - ০৪ ০৪ 

[৪.৩] মযদফ উন্নয়দন ফনায়ন [৪.৩.১] কযানকৃত গাদছয মযভাণ াংখ্যা ০২ ১২০ ১৩০ ১০০০ - - - - ১৫০ ২০০ 
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২০২০-২১ অথ প-ফছদযয ফামল পে েভ পম্পাদন চুমিয আফমশ্যে কেৌরগত উদেশ্যভ 

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

কেৌরগতউদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

কেৌরগতউদেদশ্যযভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

োম পক্রভ 
(Activities) 

েভ পম্পাদনসুচে 

(Performance Indicator) 

 

এেে 
(Unit) 

েভ পম্পাদনসূচদেযভান 
(Weight of 

Performance 

Indicator) 

রক্ষযভাত্রাযভান ২০২০-২১ 

 

অাধাযণ 
(Excellent) 

অমত 

উিভ 
(Very 

Good) 

উিভ 
(Good) 

চরমত ভান 
(Fair) 

চরমতভাদনয 

মনদম্ন 
(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১] দাপ্তমযে েভ পোদন্ড 

স্বচ্ছতা বৃমদ্ধ ও 

জফাফমদম মনমিতেযণ 
১১ 

[১.১]                     

(এ  এ)          

[১.১.১] এমএ’য ের তত্রভামে 

        ও                
     ২ ৪ - - - - 

[১.১.২] এমএ র্টদভয ভামে বা 

অনুমষ্ঠত 
াংখ্যা ১ ১২ ১১ - - - 

[১.২]       /                

                       
[১.২.১] ভতমফমনভয় বা অনুমষ্ঠত      ২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৩]                     

                 

/                   

[১.৩.১]অফমতেযণ বা আদয়ামজত      ২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৪]                         

                       
[১.৪.১]অফমতেযণ বা আদয়ামজত        ২ ৪ ৩ ২  - 

[১.৫]                    

                      

                        

[১.৫.১]                  

      
              ২ ৪ ৩ - -  

 

 

 

 

 

 
-১২- 

 

 



    
 

 

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

কেৌরগতউদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

কেৌরগতউদেদশ্যযভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

োম পক্রভ 
(Activities) 

েভ পম্পাদনসুচে 

(Performance Indicator) 

 

এেে 
(Unit) 

েভ পম্পাদনসূচদেযভান 
(Weight of 

Performance 

Indicator) 

রক্ষযভাত্রাযভান ২০২০-২১ 

 

অাধাযণ 
(Excellent) 

অমত 

উিভ 
(Very 

Good) 

উিভ 
(Good) 

চরমত ভান 
(Fair) 

চরমতভাদনয 

মনদম্ন 
(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[২] েভ পম্পাদদন 

গমতীরতা আনয়ন ও 

কফায ভান বৃমদ্ধ 

৮ 

 [২.১]ই-নমথ ফাস্তফায়ন  [২.১.১] ই-নমথদত কনাে মনষ্পমিকৃত % ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - 

 [২.২] উদ্ভাফনী /ক্ষুদ্র উন্নয়ন উদদ্যাগ 

ফাস্তফায়ন 

 [২.২.১] নূনতভ এের্ট উদ্ভাফনী /ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

উদদ্যাগ চালুকৃত 
াংখ্যা ২ ১৫-২-২১ ১৫.৩.২১- ১৫-৪-২১ ১৫-৫-২১ - 

[২.৩] েভ পচাযীদদয প্রমক্ষণ প্রদান 

[২.৩.১]                          

        
জনর্ন্টা ২ ৪০ ৩০ ২০ ১০ - 

 [২.৩.২] ১০      ও       

               এ  এ             

      

জনর্ন্টা ১ ৫ ৪ - - - 

[২.৪] এমএ ফাস্তফায়দন প্রদনাদনা প্রদান 

[২.৪.১] নুযনতভ এের্ট আওতাধীন দপ্তয/ 

এেজন েভ পচাযীদে এমএ ফাস্তফায়দনয জন্য 

প্রদনাদনা প্রদানকৃত 

াংখ্যা ১ ১ - - - - 

[৩] আমথ পে ও  ম্পদ 

ব্যফস্থানায উন্নয়ন 
৬ 

[৩.১] ফামল পে ক্রয় মযেল্পনা ফাস্তফায়ন 

 
 [৩.১.১] ক্রয় মযেল্পনা ফাস্তফাময়ত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.২] ফামল পে উন্নয়ন েভ পসূমচ (এমডম) 

ফাদজে ফাস্তফায়ন 

[৩.২.১] ফামল পে উন্নয়ন েভ পসূমচ (এমডম) 

ফাদজে ফাস্তফাময়ত 
% ২ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.৩]                 

              
[৩.৩.১]                   % ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ - 

[৩.৪]                ও       

                              

[৩.৪.১]                 ও       

                               
      ১ ১৫-১২-২০ ১৪.০১.২১ ১৫-২-২১ - - 
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আমভ, ব্যফস্থানা মযচারে, আশুগঞ্জ পার্ট পরাইজায এযান্ড কেমভেযার কোম্পানী মরমভদেড (এএপমমএর) 

ফাাংরাদদ কেমভেযার ইন্ডামিজ েদ পাদযন (মফমআইম)-এয কচয়াযম্যান ভদাদদয়য মনেে অঙ্গীোয েযমছ কম, এই 

চুমিদত ফমণ পত পরাপর অজপদন দচষ্ট থােফ। 

 

 
আমভ, কচয়াযম্যান, ফাাংরাদদ কেমভেযার ইন্ডামিজ েদ পাদযন (মফমআইম) অঙ্গীোয েযমছ েযমছ কম, এই চুমিদত 

ফমণ পত পরাপর অজপদন প্রদয়াজনীয় দমামগতা প্রদান েযফ।  

 

 
স্বাক্ষমযত :  
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াংদমাজনী-১   

 

ব্দ াংদক্ষ (Acronyms) 

 

 মফমআইম : ফাাংরাদদ কেমভেযার ইন্ডামিজ েদ পাদযন 

 এএপমমএর : আশুগঞ্জ পার্ট পরাইজায এন্ড কেমভেযার কোম্পানী মরমভদেড 

 কদরাফাাংরা : কতর, গ্যা ও েমনজ ম্পদ েদ পাদযন 

 মফমজমডমএর : ফােযাফাদ গ্যা মডমিমফউন কোম্পানী মরমভদেড 

 মজর্টমএর : গ্যা রান্সমভন কোম্পানী মরমভদেড 

 মমডমফ :  াওয়ায কডদবরম্যান্ট কফাড প 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-১৫-



    
 

 

াংদমাজনী-২ : 

েভ পম্পাদন সূচেভ, ফাস্তফায়নোযী োম পারয়ভ এফাং মযভা দ্ধমতয মফফযণ: 

ক্রমভে 

নম্বয 
োম পক্রভ েভ পম্পাদন সূচে          মফফযণ 

            

       , 

       ,      

    

      

        

        

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ [১.১.] P.A. Inter-stage Cooler 

Tube Bundle (Nine Segments) 
প্রমতস্থান 

[১.১.১] P. A. Inter-stage Cooler 

(52-2109 / I,II, & III) প্রমতস্থামত 

এএপমমএর-এয উৎাদন প্রমক্রয়ায় প্রদ এয়াদযয ম পাপ্ত প্রফা মনমিত েযায রদক্ষয 

P.A. Inter-stage Cooler (52-2109 / I,II, & III) প্রমতস্থান েযা দফ। 

কভইনদেদনন্স/মএভ 

এএপমমএর 

কভইনদেদনন্স 

মফবাগ ের্তপে 

প্রদি প্রভাণত্র 

কভইনদেদনন্স 

মফবাগ, 

এএপমমএর 

২ [১.২.] 02 (two) Nos Ammonia 

Condenser (58-2104 & 58-2105) 
কভযাভত/প্রমতস্থান 

[১.২.১]  02 two Nos Ammonia 

Condenser (58-2104 & 58-

2105) প্রমতস্থামত 

এএপমমএর এযাদভামনয়া প্লাদন্টয Refrigeration Loop-এয করাড মডজাইন ভাত্রায় 

কযদে প্রদয়াজনীয় মরক্যযইড এযাদভামনয়া উৎাদন েযায রদক্ষয ২র্ট Nos Ammonia 

Condenser (58-2104 & 58-2105) প্রমতস্থান েযা দফ। 

কভইনদেদনন্স/মএভ 

এএপমমএর 

কভইনদেদনন্স 

মফবাগ ের্তপে 

প্রদি প্রভাণত্র 

কভইনদেদনন্স 

মফবাগ, 

এএপমমএর 

৩ [১.৩] SNC Boiler Side Wall Tube 

(Intermediate panel) কভযাভত ও 

যক্ষণাদফক্ষণ 

[১.৩.১] SNC Boiler Side Wall 

Tube (Intermediate panel) 
কভযাভতকৃত 

র্ন র্ন মরদেজ প্রমতত েদয ষ্টীভ উৎাদন মনযফমচ্ছন্ন যাোয রদক্ষয SNC Boiler Side 

Wall Tube (Intermediate panel) কভযাভত েযা দফ। 

কভইনদেদনন্স/মএভ 

এএপমমএর 

কভইনদেদনন্স 

মফবাগ ের্তপে 

প্রদি প্রভাণত্র 

কভইনদেদনন্স 

মফবাগ, 

এএপমমএর 

৪ [১.৪] SNC Boiler 14 Nos. Screen 

tube প্রমতস্থান 

[১.৪.১] SNC Boiler 14 Nos. 

Screen tube প্রমতস্থামত 

র্ন র্ন মরদেজ প্রমতত েদয ষ্টীভ উৎাদন মনযফমচ্ছন্ন যাোয রদক্ষয SNC Boiler ১৪র্ট 

Screen tube প্রমতস্থান েযা দফ। 

কভইনদেদনন্স/মএভ 

এএপমমএর 

কভইনদেদনন্স 

মফবাগ ের্তপে 

প্রদি প্রভাণত্র 

কভইনদেদনন্স 

মফবাগ 

এএপমমএর 

৫ [১.৫] MP Steam Super-Heater I & 

II প্রমতস্থান 

[১.৫.১] MP Steam Super-Heater 

I & II প্রমতস্থামত 

র্ন র্ন মরদেজ প্রমতত েদয ষ্টীভ উৎাদন মনযফমচ্ছন্ন যাোয রদক্ষয MP Steam Super-

Heater I & II প্রমতস্থান েযা দফ। 

কভইনদেদনন্স/মএভ 

এএপমমএর 

কভইনদেদনন্স 

মফবাগ ের্তপে 

প্রদি প্রভাণত্র 

কভইনদেদনন্স 

মফবাগ 

এএপমমএর 

৬ [১.৬] Gas Air Cooler কভযাভত [১.৬.১] Gas Air Cooler কভযাভত 

কৃত 

মভথাদনেয যফতী মনদথম লুদ মডজাইন তাভাত্রা ও চাদ মনদথম গ্যা যফযা 

েদয প্রদয়াজনীয় মযভান এযাদভামনয়া উৎাদন েযায রদক্ষয Gas Air Cooler কভযাভত 

েযা দফ। 

কভইনদেদনন্স/মএভ 

এএপমমএর 

কভইনদেদনন্স 

মফবাগ ের্তপে 

প্রদি প্রভাণত্র 

কভইনদেদনন্স 

মফবাগ, 

এএপমমএর 

৭ [১.৭] Cooling Tower (05 Nos) 

প্রমতস্থান 

[১.৭.১] Cooling Tower (05 

Nos).  Cell প্রমতস্থানকৃত 

Cooling Tower Structure এয strength বৃমদ্ধ েদয Structure কবদঙ্গ ড়ায ঝুঁমে 

েভাদনায রদক্ষয Cooling Tower ৫র্ট. Cell প্রমতস্থান েযা দফ। 

কভইনদেদনন্স/ মমবর, 

মএভ 

এএপমমএর 

মমবর ও 

কভইনদেদনন্স 

মফবাগ ের্তপে 

প্রদি প্রভাণত্র 

কভইনদেদনন্স 

মফবাগ, 

এএপমমএর 

৮ [১.৮] P.A. Comp. Overhauling. [১.৮.১] P.A. Comp. 

Overhauling কৃত    

P.A. Comp-এয Rotor, Bearing এফাং Oil seal ামব পমাং/প্রমতস্থান েযায ভােদভ 

কভমদনয ামফ পে মামন্ত্রে অফস্থায উন্নয়ন ও প্যাযা মভোয মনয়ন্ত্রদণ যাোয প্রদচষ্টা কনয়া দফ। 

কভইনদেদনন্স/এভএভ 

এএপমমএর 

কভইনদেদনন্স 

মফবাগ ের্তপে 

প্রদি প্রভাণত্র 

কভইনদেদনন্স 

মফবাগ, 

এএপমমএর 

৯ [১.৯] Ammonia 

Comp.Overhauling.  

[১.৯.১] Ammonia Comp. 

Overhauling- কৃত   

Ammonia Comp.-এয Rotor, Bearing এফাং Oil seal ামব পমাং/প্রমতস্থান েযায 

ভােদভ কভমদনয াযপদভন্স ফাড়াদনায প্রদচষ্টা কনয়া দফ। 

কভইনদেদনন্স/এভএভ 

এএপমমএর 

কভইনদেদনন্স 

মফবাগ ের্তপে 

প্রদি প্রভাণত্র 

কভইনদেদনন্স 

মফবাগ, 

এএপমমএর 
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ক্রমভে 

নম্বয 
োম পক্রভ েভ পম্পাদন সূচে          মফফযণ 

            

       , 

       ,      

    

      

        

        

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১০ [১.১০]      BOG (Boil of Gas) Frick 

Comp.       ও            

[১.১০.১]      BOG (Boil of Gas) 

Frick Compressor       ও 

             

BOG (Boil of Gas) Frick Compressor       ও         -এয ভােদভ 

Ammonia Storage Tank-এয Vapor venting েমভদয় উি Vapor মথামথ 

utilize েযা দফ। 

কভইনদেদনন্স/এভএভ 

এএপমমএর 

কভইনদেদনন্স 

মফবাগ ের্তপে 

প্রদি প্রভাণত্র 

কভইনদেদনন্স 

মফবাগ, 

এএপমমএর 

১১ [১.১১] Cooling Tower Fan (5 Nos) 

& Pumps (02 Nos.)  ক্ষণা      

[১.১১.১]   Cooling Tower Fan (5 

Nos) & Pumps (02 Nos.) 
  ণা    কৃত । 

Cooling Tower Fan (5 Nos) & Pumps (02 Nos.)   ণা     েযায ভােদভ 

মথাথ প তাভাত্রায় Cooling water প্রফা মনমিত েযা দফ। 

কভইনদেদনন্স/এভএভ 

এএপমমএর 

কভইনদেদনন্স 

মফবাগ ের্তপে 

প্রদি প্রভাণত্র 

কভইনদেদনন্স 

মফবাগ, 

এএপমমএর 

১২ [১.১২] CO2 Comp.       ও            [১.১২.১]  CO2 Comp. 

       ও        কৃত ।   

CO2 Comp.      ,         ও কভযাভদতয ভােদভ কভমদনয মামন্ত্রে দক্ষতা বৃমদ্ধ েযা 

দফ এফাং ইউমযয়া উৎাদন মনযফমচ্ছন্ন যাো দফ । 

কভইনদেদনন্স/এভএভ 

এএপমমএর 

কভইনদেদনন্স 

মফবাগ ের্তপে 

প্রদি প্রভাণত্র 

কভইনদেদনন্স 

মফবাগ, 

এএপমমএর 

১৩ [১.১৩]  HP Carbamate Pump 

  ণা       

[১.১৩.১] HP Carbamate Pump 

  ণা    কৃত । 

ইউমযয়া উৎাদন মনযফমচ্ছন্ন যাোয রদক্ষয HP Carbamate Pump   ণা     েযা 

দফ। 

কভইনদেদনন্স/এভএভ 

এএপমমএর 

কভইনদেদনন্স 

মফবাগ ের্তপে 

প্রদি প্রভাণত্র 

কভইনদেদনন্স 

মফবাগ, 

এএপমমএর 

১৪ [১.১৪] Condensate pump            [১.১৪.১] Condensate pump 

  ণা    কৃত । 

ইউমযয়া উৎাদন মনযফমচ্ছন্ন যাোয স্বাদথ প Condensate pump   ণা     েযা দফ । কভইনদেদনন্স/এভএভ 

এএপমমএর 

কভইনদেদনন্স 

মফবাগ ের্তপে 

প্রদি প্রভাণত্র 

কভইনদেদনন্স 

মফবাগ, 

এএপমমএর 

১৫ [১.১৫] HP Seal Oil Pump  

           ণা       

[১.১৫.১] HP Seal Oil Pump 

  ণা    কৃত । 

HP Seal Oil Pump যক্ষণাদফক্ষদণয ভােদভ Seal Oil system মনমফঘ্ন কযদে 

এযাদভামনয়া উৎাদন মনযফমচ্ছন্ন যাোয প্রদচষ্টা কনয়া দফ। 

কভইনদেদনন্স/এভএভ 

এএপমমএর 

কভইনদেদনন্স 

মফবাগ ের্তপে 

প্রদি প্রভাণত্র 

কভইনদেদনন্স 

মফবাগ, 

এএপমমএর 

১৬ [১.১৬] Urea Melt Pump   ণা       [১.১৬.১] Urea Melt Pump 

  ণা    কৃত । 

ইউমযয়া উৎাদন মনযফমচ্ছন্ন যাোয রদক্ষয Urea Melt Pump   ণা     েযা দফ । কভইনদেদনন্স/এভএভ 

এএপমমএর 

কভইনদেদনন্স 

মফবাগ ের্তপে 

প্রদি প্রভাণত্র 

কভইনদেদনন্স 

মফবাগ, 

এএপমমএর 

১৭ [১.১৭] River water Intake Pump 

  ণা       

[১.১৭.১] River water Intake 

Pump   ণা     কৃত । 

োযোনা এফাং াউমজাং েদরামনদত total water supply মনমিত েযায রদক্ষয River 

water Intake Pump   ণা     েযা দফ। 

কভইনদেদনন্স/এভএভ 

এএপমমএর 

কভইনদেদনন্স 

মফবাগ ের্তপে 

প্রদি প্রভাণত্র 

কভইনদেদনন্স 

মফবাগ, 

এএপমমএর 

১৮ [১.১৮]   প্যাোয কস্কর প্রমতস্থান [১.১৮.১ ]   প্যাোয কস্কর মক্যদয়নমমর 

প্রমতস্থানকৃত 

প্যাোয কস্কর মক্যদয়নমমর প্রমতস্থান -এয ভােদভ ফস্তাফমি ইউমযয়া াদযয ওজন তবাগ 

মনমিত েযায ব্যফস্থা কনয়া দফ। 

ই এন্ড আই /ইএভ 

এএপমমএর 

ই এন্ড আই 

মফবাগ ের্তপে 

প্রদি প্রভাণত্র 

ই এন্ড আই 

মফবাগ, 

এএপমমএর 

১৯ [১.১৯] Alternator-I & II  

         কচমোং,  মিমনাং ও  ামব পমাং। 

[১.১৯.১] Alternator-I & II  

        কচমোং,  মিমনাং ও  ামব পমাংকৃত 

Alternator-I & II কচমোং,  মিমনাং ও  ামব পমাং েযায ভােদভ োযোনায় মনযফমচ্ছন্ন 

মফদ্যযৎ প্রফা মনমিত েযায ব্যফস্থা কনয়া দফ। 

ই এন্ড আই 

/এএইচএভ 

এএপমমএর 

ই এন্ড আই 

মফবাগ ের্তপে 

প্রদি প্রভাণত্র 

ই এন্ড আই 

মফবাগ, 

এএপমমএর 
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ক্রমভে 

নম্বয 
োম পক্রভ েভ পম্পাদন সূচে          মফফযণ 

            

       , 

       ,      

    

      

        

        

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২০ [১.২০] LP Solution Pump Motor 

(54-1102) ক্রয় ও প্রমতস্থান। 

[১.২০.১] এরম মরউন াম্প ভেয 

(54-1102) ক্রয় ও প্রমতস্থান। 

এরম মরউন াম্প ভেয (54-1102) ক্রয় প্রমক্রয়ায ভােদভ প্রমতস্থান েদয এযাদভামনয়া 

প্লাদন্টয Benfield solution circulation-কে ঝুঁমেভৄি যাো দফ। 

ই এন্ড আই,  

এএপমমএর 

ই এন্ড আই 

মফবাগ ের্তপে 

প্রদি প্রভাণত্র 

ই এন্ড আই 

মফবাগ, 

এএপমমএর 

২১ [১.২১] Clarified & Filtered Water 

Pump Motor (82-1110) ক্রয় ও 

প্রমতস্থান। 

[১.২১.১] Clarified & Filtered 

Water Pump ক্রয় ও প্রমতস্থামত 

োযোনায মফমবন্ন প্লাদন্ট যফযাকৃত মযদামধত ামনয ভান উন্নয়দনয রদক্ষয Clarified 

& Filtered Water Pump ক্রদয়য ভােদভ প্রমতস্থান েযা দফ। 

এভএভ, ফামণমজযে 

এএপমমএর 

কভইনদেদনন্স 

মফবাগ ের্তপে 

প্রদি প্রভাণত্র 

কভইনদেদনন্স 

মফবাগ, 

এএপমমএর 

২২ [১.২২] Desorber Feed Pump Motor 

(33-1189) ক্রয় ও প্রমতস্থান। 

[১.২২.১] Desorber Feed Pump 

Motor (33-1189) ক্রয় ও 

প্রমতস্থামত 

ইউমযয়া উৎাদন মনযফমচ্ছন্ন যাোয রদক্ষয Desorber Feed Pump Motor         

(33-1189) ক্রয় েদয প্রমতস্থান েযা দফ। 

এভএভ, ফামণমজযে 

এএপমমএর 

কভইনদেদনন্স 

মফবাগ ের্তপে 

প্রদি প্রভাণত্র 

কভইনদেদনন্স 

মফবাগ, 

এএপমমএর 

২৩ [১.২৩] Battery Charger for Urea & 

Bagging Sub-station  প্রমতস্থান। 

[১.২৩.১] Battery Charger for 

Urea & Bagging Sub-station 
ক্রয় ও প্রমতস্থামত। 

Battery Charger for Urea & Bagging Sub-station ক্রয় ও প্রমতস্থান-এয 

ভােদভ ইউমযয়া এফাং ব্যামগাং-এ জপকযী মফদ্যযৎ প্রফা মনমিত েযা দফ। 

ই এন্ড আই,  

এএপমমএর 

ই এন্ড আই 

মফবাগ ের্তপে 

প্রদি প্রভাণত্র 

ই এন্ড আই 

মফবাগ, 

এএপমমএর 

২৪ [১.২৪] Uninterrupted Power 

Supply (UPS-1 এয জন্য নতুন ০৬ র্ট 

Printed Circuit Board (PCB) 

প্রমতস্থান ও ফন্ধ UPS-1 চালু েযণ। 

[১.২৪.১] Uninterrupted Power 

Supply (UPS-1 এয জন্য নতুন ০৬ 

র্ট Printed Circuit Board (PCB) 

প্রমতস্থামত ও ফন্ধ UPS-1 চালুকৃত। 

Uninterrupted Power Supply (UPS-1 এয জন্য নতুন ০৬ র্ট Printed Circuit 

Board (PCB) ক্রয় ও প্রমতস্থান-এয ভােদভ জপকযী মফদ্যযৎ প্রফা মনমিত েযা দফ। 

ই এন্ড আই,  

এএপমমএর 

ই এন্ড আই 

মফবাগ ের্তপে 

প্রদি প্রভাণত্র 

ই এন্ড আই 

মফবাগ, 

এএপমমএর 

২৫ [১.২৫] Control Valves, Shutdown 

Valves (XV)  Repairing, 

Calibration & Loop Checking of 

Ammonia Plant. 

[১.২৫.১] Control Valves, 

Shutdown Valves (XV) to be 

repaired, Calibrated & 

Checked. 

এযাদভামনয়া উৎাদন মনমফঘ্ন যাোয রদক্ষয Control Valves, Shutdown Valves 

(XV) Repairing, Calibration & Loop Checking েযা দফ। 

ই এন্ড আই,  

এএপমমএর 

ই এন্ড আই 

মফবাগ ের্তপে 

প্রদি প্রভাণত্র 

ই এন্ড আই 

মফবাগ, 

এএপমমএর 

২৬ [১.২৬] Servicing & Programming 

Checking of DCS of SNC Boiler. 

[১.২৬.১] Servicing & 

Programming to be Checked 

ষ্টীভ উৎাদন মনযফমচ্ছন্ন যাোয রদক্ষয SNC Boiler-এয DCS system Servicing 

এফাং Programming check কভযাভত ও যক্ষণাদফক্ষণ েযা দফ। 

ই এন্ড আই,  

এএপমমএর 

ই এন্ড আই 

মফবাগ ের্তপে 

প্রদি প্রভাণত্র 

ই এন্ড আই 

মফবাগ, 

এএপমমএর 

২৭ [১.২৭] Servicing & Programming 

Checking of PLC of Shutdown 

Logic System. 

[১.২৭.১]  Servicing & 

Programming to be Checked 

ষ্টীভ উৎাদন মনযফমচ্ছন্ন যাোয রদক্ষয PLC of  Shutdown Logic System 

Servicing  এফাং Programming check েযা দফ। 

ই এন্ড আই,  

এএপমমএর 

ই এন্ড আই 

মফবাগ ের্তপে 

প্রদি প্রভাণত্র 

ই এন্ড আই 

মফবাগ, 

এএপমমএর 

২৮ [১.২৮] Servicing & Programming 

Checking of DCS of SNC Boiler. 

[১.২৮..১] Servicing & 

Programming to be Checked. 

ষ্টীভ উৎাদন মনযফমচ্ছন্ন যাোয রদক্ষয PLC of  Shutdown Logic System 

Servicing  এফাং Programming check েযা দফ। 

ই এন্ড আই,  

এএপমমএর 

ই এন্ড আই 

মফবাগ ের্তপে 

প্রদি প্রভাণত্র 

ই এন্ড আই 

মফবাগ, 

এএপমমএর 
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২৯ [১.২৯] 85 MT Steam/hr ক্ষভতাম্পন্ন 

ফয়রায স্থান 

[১.২৯.১] কোম্পানী কফাদড প োম পত্র 

উস্থান 
        Boiler-এ            ও       steam trap-এ                   

            প্রদয়াজনীয় মযভাণ ষ্টীভ উৎাদন মনযফমচ্ছন্ন যাোয রদক্ষয 85 MT 

Steam/hr ক্ষভতাম্পন্ন ফয়রায স্থান েদয                         

মএভ, ফামণমজযে 

এএপমমএর 

কভইনদেদনন্স 

মফবাগ ের্তপে 

প্রদি প্রভাণত্র 

কভইনদেদনন্স 

মফবাগ, 

এএপমমএর 

৩০ [১.৩০] Installation & 

Commissioning of Paperless 

Colour Recorders of Syngas. CO2 

Comp. & Turbine. 

[১.৩০.১] Paperless Colour 

Recorders to be Installed & 

Commissioned. 

Paperless Color Recorders Installation & Commissioning-এয ভােদভ 

আধুমনে দ্ধমতদত প্রদয়াজনীয় ভদয় প্যাযামভোদযয মযমডাং ম পদফক্ষণ েযা ম্ভফ দফ। 

ই এন্ড আই,  

এএপমমএর 

ই এন্ড আই 

মফবাগ ের্তপে 

প্রদি প্রভাণত্র 

ই এন্ড আই 

মফবাগ, 

এএপমমএর 

৩১ [১.৩১] Installation & 

Commissioning of Paperless 

Colour Recorder Utility. 

[১.৩১.১] Installation & 

Commissioning of Paperless 

Colour Recorder Utility. 

ইউর্টমরর্ট প্লাদন্ট Paperless Color Recorders Installation & 

Commissioning-এয ভােদভ আধুমনে দ্ধমতদত প্রদয়াজনীয় ভদয় প্যাযামভোদযয 

মযমডাং ম পদফক্ষণ েযা ম্ভফ দফ। 

ই এন্ড আই,  

এএপমমএর 

ই এন্ড আই 

মফবাগ ের্তপে 

প্রদি প্রভাণত্র 

ই এন্ড আই 

মফবাগ, 

এএপমমএর 

৩২ [২.১] ইউমযয়া ায উৎাদন ২.১.১ উৎামদত ইউমযয়া ায   কৃমল কক্ষদত্র াদযয চামদা কভোদনায স্বাদথ প ইউমযয়া ায উৎাদন েযা দফ।  উৎাদন মফবাগ 

/এএপমমএর 

 প্রচমরত দ্ধমত  

(দভ: েন) 

এএপমমএর 

উৎাদন 

মফবাগ, 

এএপমমএর 

[২.২] ইউমযয়া ায মফতযণ ২.২.১  মফতযণকৃত ইউমযয়া ায কৃমল কক্ষদত্র াদযয চমদা কভোদনায স্বাদথ প োযোনায েভান্ডভুি এরাোয় ায  মফতযণ েযা 

য়।  

ফামণমজযে মফবাগ 

/এএপমমএর  

  

প্রচমরত দ্ধমত  

(দভ: েন) 

এএপমমএর 

ফামণমজযে 

মফবাগ, 

এএপমমএর 

৩৩  [৩.১ ] ২০১৯-২০২০ অথ পফছদযযয মাফ 

প্রস্তুতেযণ ।  

 ৩.২  ২০১৯-২০২০ অথ পফছদযযয মনযীক্ষা 

ম্পাদন।  

 [৩.৩]  ২০২০-২১ অথ পফছদযযয ফাদজে প্রণয়ন 

ও অনুদভাদন।  

৩.১.১  মাফ প্রস্তুতকৃত  

 
৩.২.১ মনযীক্ষা ম্পামদত  

 
৩.৩.১ ফাদজে প্রণীত ও অনুদভামদত।  

ভয়ভত  মাফ প্রস্তুত, মনযীক্ষা ম্পাদন  ও ফাদজে প্রণয়দনয ভােদভ আমথ পে ব্যফস্থানায 

উন্নয়ন েযা । 

মাফ মফবাগ 

এএপমমএর  

প্রচমরত দ্ধমত 

(তামযে ) 

এএপমমএর 

মাফ মফবাগ, 

এএপমমএর 

 [৩.৪]  োযোনায করাোন হ্রােযণ।  ৩.৪.১ করাোন হ্রাকৃত। আমথ পে ব্যফস্থানায উন্নয়দনয ভােদভ করাোন হ্রা েযা।  মাফ মফবাগ 

এএপমমএর 

প্রচমরত দ্ধমত 

(তেযা ায) 

এএপমমএর 

মাফ মফবাগ, 

এএপমমএর 

[৩.৫] কৃমল মনযািায স্বাদথ প ইউমযয়া ায 

মফতযণ মনমিেযদণয রদক্ষয One stop 

service চালুেযণ 

৩.৫.১ One stop service 

চালুকৃত 

One stop service চালুেযদণয ভােদভ ায মফতযণ জীেযণ েযায ব্যফস্থা কনয়া দফ। ফামণমজযে মফবাগ 

/এএপমমএর  

 

প্রচমরত দ্ধমত 

(তামযে ) 

এএপমমএর 

ফামণমজযে 

মফবাগ, 

এএপমমএর 

[৩.৬] দক্ষজনফর ততযীদত মফমবন্ন প্রোয 

প্রমক্ষণ প্রদান।  

৩.৬.১ প্রমমক্ষত জনফদরয াংখ্যা   উন্নত প্রমক্ষদণয ভােদভ েভ পযত জনফরদে প্রমমক্ষত েদয কতারায প্রদচষ্টা কনয়া দফ।  োমযগময মফবাগ/ 

এএপমমএর  

প্রচমরত দ্ধমত 

(াংখ্যা) 

এএপমমএর 

োমযগময 

মফবাগ, 

এএপমমএর 
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৩৪  [৪.১]   েভ পযত ও মনবপযীরদদয স্বাস্থয কফা 

প্রদান।  

 [৪.২]    মনযািা াংক্রন্ত্র বা/ কমভনায 

আদয়াজন ।  

 [৪.৩ ]   মযদফ  উন্নয়দন গাছ রাগাদনা 

/দযাণ  

  ৪.১ .১   স্বাস্থয কফা প্রদানকৃত।   

   
  ৪.২ .১  বা/দমভনায আদয়ামজত ।  

   
  ৪.৩ .১   রাগাদনা/দযাণকৃত গাছ।  

জনফদরয স্বাস্থয এফাং োযোনায মনযািা ও মযদফদয উন্নয়ন মনমিত েযা দফ।  প্রান ও োমযগময 

মফবাগ   

এএপমমএর        

প্রচমরত দ্ধমত  

(জন, াংখ্যা) 

এএপমমএর 

প্রান ও োমযগময 

মফবাগ   

এএপমমএর        

৩৫ [১.১] এএপমমএ  এ               

                 (IAP)       

[১.১.১]                    

           (IAP)       

     ও                  , এ  এ                 এ                   

          এএপমমএ  এ                                (IAP)         

                     

এ  এ/   এ       , 

এএপমমএ   

এ  এ/   এ   

          

       ণ     

এ  এ/ 

  এ   

    , 

এএপমমএ   
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৩৬ 

 ১ ১                      

 এ  এ           

 ১ ১ ১  এ  এ               

        ও                 

                     এ  এ                  

এ  এ                                        

       ও                       

           

(      ) 

এএপমমএর   

           

(      ) 

এএপমমএর      

       ণ     

           

(      ) 

এএপমমএর 

 ১ ১ ২  এ  এ                

       

                     এ  এ                  

এ  এ                                      

         

এ  এ    

এএপমমএর 

এএপমমএর এ  এ    

                 ণ 

   

এ  এ    

 এএপমমএর   

৩৭ 
 ১ ২                         

                        
 ১ ২ ১                      

                                     

                                           

         

           , 

এএপমমএর 

           , 

এএপমমএর      

       ণ     

           , 

এএপমমএর   

৩৮  ১ ৩                      

                            

          

 ১ ৩ ১               

         

                                     

                                           

                    

           , 

এএপমমএর 

           , 

এএপমমএর      

       ণ     

           , 

এএপমমএর   

৩৯  ১ ৪                          

                       

 ১ ৪ ১               

           

                                     

                                           

         

           , 

এএপমমএর 

           , 

এএপমমএর          

   ণ     

           , 

এএপমমএর   

৪০  ১ ৫                     

                            

                   

 ১ ৫ ১                   

       

                                         

                                           

     

           

(      ), 

এএপমমএর   

           (      ) 

এএপমমএর      

       ণ    

           

(      ), 

এএপমমএর   
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ক্রমভে 

নম্বয 

োম পক্রভ েভ পম্পাদন সূচে          মফফযণ             

       ,        , 

     

                       

   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৪১  ২ ১   -              ২ ১ ১   -           

         

 -                     -                   

                      

         /  -     , 

এএপমমএর 

           (      ) 

এএপমমএর      

       ণ     

           

(      ) 

এপএপমমএ   

৪২ [২.২] উদ্ভাফনী /ক্ষুদ্র উন্নয়ন উদদ্যাগ 

ফাস্তফায়ন। 

[২.২.১] নুযনতভ এের্ট 

উদ্ভাফনী/ক্ষুদ্র উদদ্যাগ চালুকৃত। 

                                             

এ                                       

     ি       , 

এএপমমএর   

                   

       ণ    

     ি       , 

এএপমমএর   

৪৩ 

 

[২.৩] েভ পচাযীদদয প্রমক্ষণ প্রদান। 

 

 

[২.৩.১]                    

               

েভ পচাযীদদয প্রমক্ষণ প্রদাদনয মনমভি                 

                                        

               

       এ         

      এএপমমএর   

                   

       ণ    

          

            

এএপমমএর   

[২.৩.২] ১০      ও      

                এ  এ        

           

েভ পচাযীদদয প্রমক্ষণ প্রদাদনয মনমভি ১০      ও      

                এ  এ                     

                     

                

      এএপমমএর 

                      

এএপমমএর           

   ণ     

          

            

এএপমমএর   

৪৪ [২.৪] এমএ ফাস্তফায়দন প্রদনাদনা 

প্রদান। 

[২.৪.১] নুযনতভ এের্ট আওতাধীন 

দপ্তয/ এেজন েভ পচাযীদে এমএ 

ফাস্তফায়দনয জন্য প্রদনাদনা 

প্রদানকৃত। 

এমএ ফাস্তফায়দন প্রদনাদনা প্রদাদনয মনমভি নুযনতভ এের্ট 

আওতাধীন দপ্তয/ এেজন েভ পচাযীদে এমএ ফাস্তফায়দনয 

জন্য প্রদনাদনা                              

           , 

এএপমমএর 

           , 

এএপমমএর          

   ণ     

           , 

এএপমমএর   
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ক্রমভে 

নম্বয 
োম পক্রভ েভ পম্পাদন সূচে          মফফযণ 

            

       ,        , 

     

          
        

        

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৪৫ [৩.১] ফামল পে ক্রয় মযেল্পনা 

ফাস্তফায়ন 

[৩.১.১] ক্রয় মযেল্পনা অনুমায়ী 

ক্রয় ম্পামদত। 

 

 

       ক্রয় মযেল্পনা ফাস্তফায়দনয মনমভি ক্রয় মযেল্পনা 

অনুমায়ী ক্রয়                ম্পাদন েযা দফ। 

               / 

এ  এ       , 

এএপমমএর 

               / 

এ  এ       , 

এএপমমএর      

       ণ     

         

      / 

এ  এ  

     , 

এএপমমএর   

[৩.২] ফামল পে উন্নয়ন েভ পসূমচ 

(এমডম)/ফাদজে ফাস্তফায়ন। 

[৩.২.১] ফামল পে উন্নয়ন েভ পসূমচ 

(এমডম) /ফাদজে ফাস্তফাময়ত। 

ফামল পে উন্নয়ন েভ পসূমচ  এ            ফাস্তফায়দনয 

মনমভি ফামল পে উন্নয়ন েভ পসূমচ  এ      /ফাদজে         

       ফাস্তফায়ন েযা 

 দফ। 

           , 

এএপমমএর 

           , 

এএপমমএর      

             

           , 

এএপমমএর   

৪৬ [৩.৩] অমডে আমি মনষ্পমি 

োম পক্রদভয উন্নয়ন। 

[৩.৩.১] অমডে আমি 

মনষ্পমিকৃত। 

অমডে আমি মনষ্পমি োম পক্রদভয উন্নয়দনয মনমভি অমডে 

আমি                মনষ্পমি েযা দফ।। 

           , 

এএপমমএর 

           , 

এএপমমএর      

       ণ     

           , 

এএপমমএর 

[৩.৪]                ও       

                         

     

 ৩ ৪ ১                  ও 

                         

             

                ও                    

                                         

           , 

এএপমমএর 

           , 

এএপমমএর          

   ণ     

           , 

এএপমমএর   
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াংদমাজনী-৩: 

 েভ পম্পাদন রক্ষযভাত্রা অজপদনয কক্ষদত্র ভাঠ ম পাদয়য অন্যান্য োম পারদয়য মনেে সুমনমদ পষ্ট চামদা 

প্রমতষ্ঠাদনয নাভ াংমিষ্ট োম পক্রভ েভ পম্পাদন সূচে 
উি প্রমতষ্ঠাদনয মনেে 

চামদা/ প্রতযাা 
চামদা/প্রতযাায কমৌমিেতা 

প্রতযাা পূযণ না দর ম্ভাব্য 

প্রবাফ 

মফদ্যযৎ, জ্বারানী ও েমনজ ম্পদ ভন্ত্রণারয়                  

১) কদরাফাাংরা 

 

ইউমযয়া ায 

উৎাদন 

 

 
উৎামদত ইউমযয়া ায 

 
চামদা অনুমায়ী গ্যা প্রামপ্ত 

 

 

 

 

 
ইউমযয়া ায উৎাদদনয স্বাদথ প চুমি 

কভাতাদফে োযোনা প্রাদন্ত ফ ভয় 

মস্থমতীর ও মনমদ পষ্ট চাদ এফাং  মযভাদণ 

(প্রফাদ) গ্যা যফযা অব্যাত থাো 

জপকযী।  

োযোনায় ায উৎাদন ফন্ধ 

দয় মাদফ এফাং উৎাদন 

রক্ষযভাত্রা ের ধযদণয 

অজপন ফাধাগ্রস্থ  দফ। 

২) মমডমফ  ইউমযয়া ায 

উৎাদন 

উৎামদত ইউমযয়া ায চামদা অনুমায়ী মফদ্যযৎ প্রামপ্ত 

 

প্লান্ট স্টাে প-আ ও ফন্ধোরীন ভদয় 

প্রদগত োযদণ মফদ্যযৎ যফযা অব্যাত 

থাো জপকযী।  

প্লান্ট চালু েযা মাদফনা এফাং 

ফন্ধোরীন ভদয় মফদ্যযৎ 

যফযা না থােদর মন্ত্রামতয 

ক্ষমত ামধত দফ।  

ফাাংরাদদ কৃমল ম্প্রাযণ অমধদপ্তয ইউমযয়া ায 

মফতযণ 

মফতযণকৃত ইউমযয়া ায  োযোনায েভান্ডভুি এরাোয 

জন্য  াদযয চামদাত্র প্রামপ্ত 

মনযফমচ্ছন্ন ায উৎাদন, াংযক্ষণ ও মফতযণ 

োম পক্রভদে গমতীর যাোয জন্য ভয়ভত 

াদযয চামদাত্র াওয়া আফশ্যে ।  

ভয়ভত াদযয চামদা াওয়া 

না কগদর ায উৎাদন, াংযক্ষণ 

ও মফতযণ োম পক্রভ মযেল্পনা 

মফমঘ্নত দফ  
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ফাাংরাদে কেমভেযার ইন্ডামিজ েদ পাদযন (মফমআইম) 

 

 

 

 

ব্যফস্থানা মযচারে, মইউএপএর 
 

এফাং 
 

কচয়াযম্যান, মফমআইম- এয ভদে স্বাক্ষরিময  

  
 

 ফামল পে েভ পম্পােন চুমি 

 
 

  

মচটাগাাং ইউমযয়া পার্ট পরাইজায মরিঃ (মইউএপএর) 
 

 

 

 

 

১ জুরাই ২০২০       ৩০ জুন ২০২১ ম পন্ত                                                                                     
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 সূমচত্র 

                                                           

 

 
 

উক্রভমনো

                                                                                                

: ৩ 

মইউএপএর-এয েভ পম্পােদনয ামফ পে মচত্র                                                                              ৪ 

 

কেন-১ : রূেল্প , অমবরক্ষরিয , কেৌরগ  উদেশ্যমূ , োম পাফমর                                      ৫ 

                                                                                        

কেন-২ : মফমবন্ন োম পক্রদভয চূড়ান্ত পরাপর/ প্রবাফ (Outcome/ Impact)                          ৬                               

     -৩  কেৌরগ  উদেশ্যমবমিে োম পক্রভ, েভ পম্পােন সূচে এফাং রক্ষরিযভাত্রামূ            ৭-১২                                  

াংদমাজনী-১ : ব্দ াংদক্ষরি (Acronyms).                                                                        ১৪ 

াংদমাজনী-২ : েভ পম্পােন সূচেমূ, ফাস্তফায়নোযী এফাং মযভা দ্ধম                             ১৫-২১ 

াংদমাজনী-৩ : অন্য ভন্ত্রণারয়/মফবাগ/েপ্তয/াংস্থায মনেট সুমনমে পষ্ট েভ পম্পােন চামোমূ              ২২ 
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উক্রভমণো (Preamble) 

 

যোময েপ্তয/ াংস্থা মূদয প্রাম ষ্ঠামনে েক্ষরি া বৃমদ্ধ, স্বচ্ছ া ও জফাফমেম কজাযোয েযা, সুান াং েযণ এফাং 

ম্পদেয মথামথ ব্যফায মনমি েযদণয ভােদভ রূেল্প ২০২১ ও ২০৪১ এয মথামথ 

ফাস্তফায়দনয রদক্ষরিয- 

 

মচটাগাাং ইউমযয়া পার্ট পরাইজায মরিঃ (মইউএপএর) -এয োময়দে মনদয়ামজ  ব্যফস্থানা মযচারে 

 

এফাং 

 

ফাাংরাদে কেমভেযার ইন্ডামিজ েদ পাদযন (মফমআইম) -এয োময়দে মনদয়ামজ   কচয়াযম্যান ভদােদয়য ভদে 

২০২০ াদরয             ৩০  ামযদে এই ফামল পে েভ পম্পােন চুমি স্বাক্ষরিময  র। 

 

 

এই চুমিদ  স্বাক্ষরিযোযী উবয়ক্ষরি মনম্নমরমে  মফলয়মূদ ম্ম  দরন: 
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মইউএপএর-এয েভ পম্পােদনয ামফ পে মচত্র 
(Overview of the Performance of CUFL) 

 

 

      াম্প্রম ে ফছযমূদ (৩ ফছয) মইউএপএর-এয প্রধান অজপন 
 

কৃমল োদ  উৎােনীর া বৃমদ্ধয রদক্ষরিয মইউএপএর োযোনায় ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০* অথ পফছদয ইউমযয়া ায 

উৎােন মথাক্রদভ ১,০৬,০৪১ কভ. টন (রক্ষরিযভাত্রা ১,০০,০০০ কভ.টন), ১,২৫,২৯১.৬০ কভ.টন (রক্ষরিযভাত্রা ১,২০,০০০ কভ.টন) ও ৭,১৮৮ 

কভ. টন (রক্ষরিযভাত্রা ১,০০,০০০ কভ.টন) মা উৎােন রক্ষরিযভাত্রায মথাক্রদভ ১০৬%, ১০৪.৪১% ও ৭%,  উৎামে  ইউমযয়া ায মফ যণ 

মথাক্রদভ ১,০৬,০৪১.২০ কভ.টন, ১,০০,৩০২.১৫ ও ২৭,৬১৫.৮০ কভ.টন (রক্ষরিযভাত্রা ১,০০,০০০ কভ.টন) এফাং আভোনীকৃ  ইউমযয়া ায 

মফ যণ মথাক্রদভ ১,০৬,০৫৩.১০ কভ.টন, ১,০৭,৫৯৩.৬০ কভ. টন ও ৯৩,৩৩২.৮৭৭ কভ.টন। ২০১৭-২০১৮ অথ পফছদয ইউমযয়া মনদথম 

মযয়যাক্টয ময-রাইমনাং োজ ম্পন্ন েযা দয়দছ। ২০১৯-২০২০ অথ পফছদয োফ পন-ডাই-অক্সাইড েদম্প্রদযয এইচম েদম্প্রয ামব পমাং, 

ম নর্ট ইউর্টমরর্ট ফয়রায-এয ময-র্টউমফাং োজ ম্পােন, এর্টমজ-মফ এয ওবাযমরাং োজ ম্পােন এফাং মপড গ্যা টাযফাইন ও 

প্রদ এয়ায টাযফাইন ামব পমাং েযা দয়দছ। 
 

                     

      ভস্যা     চযাদরঞ্জ 
 

              ও   প্রায় ৩২ ফছদযয পুযা ন োযোনায উৎােনীর া    ,                      ও       আমথ পে 

ীভাফদ্ধ া ও েক্ষরি জনফদরয অবাদফ সুষ্ঠুবাদফ োযোনা মযচারনা      । মফমবন্ন কভমনাযীজ, ইক্যযইদভন্ট    প্রযুমি 

মযফ পন     আধুমনোয়ন, ঘনঘন কেেডাউন ও ইউদজ কযমও েমভদয় মনযফমচ্ছন্নবাদফ োযোনা মযচারনা েযা, োযোনাদে 

অমধে য মি াশ্রয়ী েযায রদক্ষরিয োযোনায               ফাস্তফায়ন েযা     উৎােনীর া বৃমদ্ধয ভােদভ করাোন 

হ্রা/রাবজ   েযা 
 

      বমফষ্যৎ মযেল্পনা 

      মইউএপএর োযোনায ওবাযমরাং ম্পন্নেযণ। প্রাইভাযী মযপযভায মযদণাদবন, অযাদভামনয়া মনদথম েদম্প্রয আপটায ক্যরায 

(A-124-C) ও অযাদভামনয়া েনবাট পাদযয েযাটামরষ্ট  েনবাট পায মযফ পন, ইউমযয়া প্ল্যাদন্টয জন্য এের্ট নতুন ইউমযয়া মযদয়ক্টয ও 

ইউর্টমরর্ট প্ল্যাদন্টয ৮৫ কভ.টন/ঘন্টা ষ্টীভ উৎােন ক্ষরিভ া ম্পন্ন এের্ট নতুন ফয়রায ক্রয়, াই কপ্রায অযাফযফায ক্যরায (U-EA-

401) ক্রয়পূফ পে প্রম স্থান, ১৪০ কভিঃ টন/ঘন্টা ক্ষরিভ া ম্পন্ন এের্ট নতুন কডমভ ওয়াটায প্ল্যান্ট স্থান,  ওয়াটায ইনদটে কষ্টদন     

                 ১০,০০০   .                      স্থান, দুইর্ট         ও                           

    , ও                   এের্ট     ক্ষরিভ া ম্পন্ন মডইমজ     , অযাদভামনয়া, ইউমযয়া ও ওয়াটায মিটদভন্ট প্ল্যাদন্টয েদরার 

মদষ্টভদে DCS-এ রূান্তয, ফাল্ক গুোদভয পুনফ পান (Rehabilitation ), এ-কজমড-৬০৯ কফল্ট প্রম স্থান              

                           (      )        । 
 

 

       

     ২০২০-২১ অথ প ফছদযয ম্ভাব্য প্রধান অজপন মূিঃ 
 

 ১,৫০,০০০   .                     ও      । 

                প্রাইভাময মযপযভায ইন্সদেন এফাং কভযাভ ।  

                              ও     জ                                     ।   

                                                                  ।  

                            ও                              ও          ১৩৭০       ও    । 

                                                      ।  

                                        ও    (U-GA-305A/B          । 

                াই কপ্রায অযাফযফায ক্যরায এয করদবর িান্সমভটায (U-LT-401) ামব পমাং। 
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কেন -১ 

রূেল্প , অমবরক্ষরিয , কেৌরগ  উদেশ্যমূ, োম পাফমর 
 
১.১ মইউএপএর -এয রূেল্প (Vision)  

 

স্থাম  ক্ষরিভ ায় ইউমযয়া াদযয উৎােন ক্ষরিভ া অজপন।  

 

১.২ অমবরক্ষরিয (Mission) 

 

স্থাম  ক্ষরিভ ায় ইউমযয়া ায উৎােদনয মনমভদি োযোনায প্রদয়াজনীয় কভযাভ /প্রম স্থানপূফ পে 

আধুমনোয়ন এফাং আমথ পে ও প্রাম ষ্ঠামনে ক্ষরিভ া উন্নয়দনয ভােদভ উৎােনীর া বৃমদ্ধ। 

 

 

 

১.৩  কেৌরগ  উদেশ্য মূ (Strategic Objectives): 

 
     ১.৩.১ মইউএপএর এয কেৌরগ  উদেশ্য মূ 

 
০১।  যক্ষরিণাদফক্ষরিন / মযদনাদবন  মনমি েযণ। 

০২।  ায ও অন্যান্য উদমাগ উৎােন ও মফ যণ মনমি েযণ। 

            ০৩।  আমথ পে ও প্রাম ষ্ঠামনে ক্ষরিভ া বৃমদ্ধ। 

             ০৪।  স্বাস্থয, মনযািা ও মযদফ ব্যফস্থানায উন্নয়ন। 

 
 

     ১.৩.২ আফমশ্যে কেৌরগ  উদেশ্য মূ : 
 

০১। োপ্তমযে েভ পোদন্ড স্বচ্ছ া বৃমদ্ধ ও জফাফমেম মনমি েযণ 

০২। েভ পম্পােদন গম ীর া আনয়ন ও কফায ভান বৃমদ্ধ 

০৩। আমথ পে ও ম্পে ব্যফস্থানায উন্নয়ন 

  

 

    ১.৪  োম পাফমর (Functions): 

 
 

             ০১। াংস্থা ের্তপে মনধ পাময  রক্ষরিযভাত্রা অনুমায়ী ায উৎােন, মফক্রয় ও মফ যণ েযা। 

             ০২। মনয়মভ  যামনাং, মপ্রদবমন্টব এফাং রুর্টন কভযাভ / যক্ষরিনাদফক্ষরিণ/ ামব পমাং োদজয ভােদভ মফদ্যভান ও উদূ্ভ   

     মামন্ত্রে এফাং প্রদগ  ভস্যামে ভাধান েদয উৎােনীর া বৃমদ্ধ েযা। 

             ০৩। উৎােন প্রমক্রয়ায ের ধাদ ভান মনয়ন্ত্রদণয ভােদভ  ভান ম্পন্ন ায উৎােন েযা। 

             ০৪। োযোনাদে মযদফফান্ধফ ও মনযাে যাো। 

০৫। যুদগাদমাগী প্রমক্ষরিদণয ভােদভ জনফদরয েক্ষরি া বৃমদ্ধ েযা। 

০৬। ইউদজ কযমও হ্রা এফাং অচয় েমভদয় োযোনায করাোন হ্রা/ মুনাপা বৃমদ্ধ েযা। 

০৭। মইউএপএর দ  মডএমএপমএর-কে মনয়মভ  বাদফ অযাদভামনয়া, মফদুযৎ, স্টীভ ামন ই যামে যফযা েযা । 
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     -২ 

                                Outcome/Impact) 

 

                

(Outcome/Impact) 

 

                

(Performance 

Indicators) 

    

(Unit) 

    

         

২০২০-২১ 

        
                   জ     

                        

              

               

       

(Source of 

Data) 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২১-২২ ২০২২-২৩ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

                    

            

 

                 

                  

    

 

% 

 

১৮.১৫ 

 

(৯৪.২৬) 

 

১৯৮৬.৮১ 

 

৩৩.৩৩ 

 

১০.০০ 

ফাাংরাদে ত র, গ্যা ও 

েমনজ ম্পে েদ পাদযন 

(দদিাফাাংরা) 

[   জ             ।] 

 

          

        । 

 
 

 ( ) ফন্ধমনয ভদে াংখ্যাদে কমোদন বৃমদ্ধ কোদন বৃমদ্ধয মযফদ প হ্রা কফাঝাদনা দয়দছ।  

 ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯, ২০১৯-২০ অথ প ফছদয মইউএপএর-এ ইউমযয়া উৎামে  দয়দছ মথাক্রদভ ১,০৬,০৪১.২, ১,২৫,২৯১.৬ ও ৭,১৮৮ কভ.টন। ফয়রায ময-র্টউমফাং োজ , মভঠা ামনয অম পাপ্ত া, 

মামন্ত্রে ত্রুর্ট ও অন্যান্য ীভাফদ্ধ ায োযদণ ২০১৯-২০ অথ প ফছদয উৎােন েভ দয়দছ। 

 ২০২০-২১ অথ পফছদয উৎােন বৃমদ্ধয রক্ষরিযভাত্রা ২০১৯-২০ অথ পফছয দ   ১৯৮৬.৮১ % কফম কেোদনা দয়দছ। আা েযা মায় এরএনমজ আভোমন ওয়ায় মনযফমচ্ছন্নবাদফ গ্যা যফযা াওয়া    

     মাদফ পদর উৎােন বৃমদ্ধ দফ। এছাড়া প্রদক্ষরিদন ২০২১-২২ অথ পফছদয ২০২০-২১ অথ পফছয দ  ৩৩.৩৩ % কফম এফাং ২০২২-২৩ অথ পফছদয ২০২১-২২ অথ পফছয দ  ১০.০০% কফম অথ পাৎ ফছয      

     মবমিে উৎােন বৃমদ্ধ কেোদনা দয়দছ।  
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কেন-৩ 

কেৌরগ  উদেশ্যমবমিে োম পক্রভ, েভ পম্পােন সূচে,  এফাং রক্ষরিযভাত্রামূ। 

 

কেৌরগ  

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

কেৌরগ  

উদেদশ্যয 

ভান 
(Weight of 

Strategic 

Objective) 

োম পক্রভ (Activities) 

েভ পম্পােন সূচে 

(Performance 

Indicators) 

     

     

(Calcu

-lation 

metho

-d) 

এেে  

(Unit) 

েভ পম্পােন 

সূচদেয ভান 

(Weight of 

Performan

-ce 

Indicators) 

 

প্রকৃ  অজপন 

রক্ষরিয ভাত্রা / মনণ পায়ে ২০২০-২১  

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

 

 

প্রদক্ষরিন 

(Projectio--

n) 

২০২১-২২ 

 

 

প্রদক্ষরিন 

(Projectio

n) 

২০২২-২৩ 

২০১৮-

১৯ 

২০১৯- 

২০* 

 

অাধাযণ অম  উিভ উিভ চরম  ভান 

চরম   

ভাদনয 

মনম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

[১] 

         

            

        । 

৩০ 

[১.১] প্রাইভাময মযপযভায 

ইন্সদেন এফাং কভযাভ । 

[১.১.১] প্রাইভাময মযপযভায 

ইন্সদেনকৃ  এফাং 

কভযাভ কৃ । 

       ামযে ৫ - - ২০ ০৯ ২০ 

 

২৫ ০৯ ২০ 

 

৩০ ০৯ ২০ 

 

১০ ১০ ২০ 

 

২০ ১০ ২০ - - 

[১.২]                   

                    । 

[১.২.১]               

                 

        । 

       ামযে ৩ - - ২০ ১০ ২০ 

 

২৫ ১০ ২০ 

 

৩০ ১০ ২০ 

 

১০ ১১ ২০ 

 

২০ ১১ ২০ - - 

[১.৩]               

                  

                  । 

[১.৩]               

                  

            

        । 

       ামযে ৩ - - ২০ ০৯ ২০ ২৫ ০৯ ২০ ৩০ ০৯ ২০ ১০ ১০ ২০ ২০ ১০ ২০ - - 

[১.৪] মযমিজাদযন       

                 

       । 

[১.৪.১] মযমিজাদযন 

               

                । 

       ামযে ৩ - - ২০ ১১ ২০ 

 

২৫ ১১ ২০ 

 

৩০ ১১ ২০ 

 

১০ ১২ ২০ 

 

২০ ১২ ২০ - - 

[১.৫]                   

                    । 

[১.৫.১]              

                  

         । 

 

       ামযে 

 

 

৩ 

 

- - ২০ ১১ ২০ ২৫ ১১ ২০ ৩০ ১১ ২০ ১০ ১২ ২০ ২০ ১২ ২০ - - 
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কেৌরগ  

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

কেৌরগ  

উদেদশ্যয 

ভান 
(Weight of 

Strategic 

Objective) 

োম পক্রভ (Activities) 

েভ পম্পােন সূচে 

(Performance 

Indicators) 

     

     

(Calcu

-lation 

metho

-d) 

এেে  

(Unit) 

েভ পম্পােন 

সূচদেয ভান 

(Weight of 

Performan

-ce 

Indicators) 

 

প্রকৃ  অজপন 

রক্ষরিয ভাত্রা / মনণ পায়ে ২০২০-২১  

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

 

 

প্রদক্ষরিন 

(Projectio--

n) 

২০২১-২২ 

 

 

প্রদক্ষরিন 

(Projectio

n) 

২০২২-২৩ 

২০১৮-

১৯ 

২০১৯- 

২০* 

 

অাধাযণ অম  উিভ উিভ চরম  ভান 

চরম   

ভাদনয 

মনম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

 

 

 

[১.৬]  োফ পন-ডাই-অক্সাইড 

েদম্প্রয এয কবন্ট বারব (U-

PV-122) ামব পমাং। 

[১.৬.১]  োফ পন-ডাই-

অক্সাইড েদম্প্রয এয কবন্ট 

বারব (U-PV-122) 

ামব পমাংকৃ । 

       ামযে ২ - - ১০ ০৫ ২১ ১৫ ০৫ ২১ ২০ ০৫ ২১ ২৫ ০৫ ২১ ৩০ ০৫ ২১ - - 

[১.৭]             ও      

                        

ও          ১৩৭০       

ও    । 

[১.৭.১]             

ও                     

           ও 

        । 

            ২ - - ৩০/০৩/২১ ০৫/০৪/২১ ১০/০৪/২১ ১৫/০৪/২১ ২০/০৪/২১ - - 

[১.৮] াই কপ্রায অযাফযফায 

ক্যরায এয করদবর িান্সমভটায 

(U-LT-401) ামব পমাং। 

[১.৮.১] াই কপ্রায 

অযাফযফায ক্যরায এয 

করদবর িান্সমভটায (U-LT-

401) ামব পমাংকৃ । 

       ামযে ২ - - ০৫ ০৫ ২১ ১০ ০৫ ২১ ১৫ ০৫ ২১ ২০ ০৫ ২১ ২৫ ০৫ ২১ - - 

[১.৯]                 

        ও    (U-GA-

305A/B          । 

[১.৯.১]              

           ও    (U-

GA-305A/B  

          । 

       ামযে ২ - - ২০ ০৫ ২১ ২৫ ০৫ ২১ ৩০ ০৫ ২১ ১০ ০৬ ২১ ২০ ০৬ ২১ - - 

[১.১০] অযাদভামনয়া মপড  াম্প 

ামব পমাং। 

[১.১০.১] অযাদভামনয়া মপড 

াম্প  ামব পমাংকৃ । 

      
 ামযে ২ - - 

 

১০ ০৫ ২১ 

 

১৫ ০৫ ২১ 

 

২০ ০৫ ২১ 

 

২৫ ০৬ ২১ 

 

৩০ ০৫ ২১ 
- - 

[১.১১] মযাইদেরড ল্যযন 

াম্প ামব পমাং। 

[১.১১.১] মযাইদেরড 

ল্যযন াম্প ামব পমাংকৃ । 

      
 ামযে ২ - - 

 

২৫ ০৫ ২১ 

 

৩০ ০৫ ২১ 

 

০৫ ০৬ ২১ 

 

১০ ০৬ ২১ 

 

২০ ০৬ ২১ 
- - 
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কেৌরগ  

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

কেৌরগ  

উদেদশ্যয 

ভান 
(Weight of 

Strategic 

Objective) 

োম পক্রভ (Activities) 

েভ পম্পােন সূচে 

(Performance 

Indicators) 

     

     

(Calcu

-lation 

metho

-d) 

এেে  

(Unit) 

েভ পম্পােন 

সূচদেয ভান 

(Weight of 

Performan

-ce 

Indicators) 

 

প্রকৃ  অজপন 

রক্ষরিয ভাত্রা / মনণ পায়ে ২০২০-২১  

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

 

 

প্রদক্ষরিন 

(Projectio--

n) 

২০২১-২২ 

 

 

প্রদক্ষরিন 

(Projectio

n) 

২০২২-২৩ 

২০১৮-

১৯ 

২০১৯- 

২০* 

 

অাধাযণ অম  উিভ উিভ চরম  ভান 

চরম   

ভাদনয 

মনম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

  
[১.১২] াই কপ্রায অযাফযদফন্ট 

াম্প ামব পমাং। 

[১.১২.১] াই কপ্রায 

অযাফযদফন্ট াম্প 

ামব পমাংকৃ । 

      

 ামযে ১ - - ২৫ ০৫ ২১ 

 

৩০ ০৫ ২১ 

 

০৫ ০৬ ২১ 

 

১০ ০৬ ২১ 

 

২০ ০৬ ২১ - - 

  

 

 

কেৌরগ  

উদেশ্য 

(Strategi

c 

Objective

s) 

কেৌরগ  

উদেদশ্যয 

ভান 
(Weight of 

Strategic 

Objective) 

োম পক্রভ (Activities) 

েভ পম্পােন সূচে 

(Performance 

Indicators) 

     

     

(Calcu

-lation 

metho

-d) 

এেে  

(Unit) 

েভ পম্পােন 

সূচদেয ভান 

(Weight of 

Performan

-ce 

Indicators) 

 

প্রকৃ  অজপন 

রক্ষরিয ভাত্রা / মনণ পায়ে ২০২০-২১  

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

 

 

প্রদক্ষরিন 

(Projectio--

n) 

২০২১-২২ 

 

 

প্রদক্ষরিন 

(Projecti

on) 

২০২২-২৩ 

২০১৮-

১৯ 

২০১৯- 

২০* 

 

অাধাযণ অম  উিভ উিভ চরম  ভান 
চরম   

ভাদনয মনম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

[২] ায ও 

অন্যান্য 

উদমাগ 

উৎােন ও  

মফ যণ 

মনমি েযণ

। 

২৫ 

[২.১] ইউমযয়া ায উৎােন। [২.১.১] উৎামে  ইউমযয়া।      
  কভমিে 

টন 
৫ 

১২৫২৯১.

৬০ 
৭১৮৮.০০ ১ ৫০ ০০০ ১ ৩৫ ০০০ ১ ২০ ০০০ ১ ০৫ ০০০ ৯০ ০০০ ২ ০০ ০০০ ২ ২০ ০০০ 

[২.২] ইউমযয়া ায মফ যণ। 

 

[২.২.১] মফ যণকৃ  ইউমযয়া 

ায । 

     কভমিে 

টন 
৫ 

২ ০৭ ৮৯

৫.৭৫ 

১ ২০ ৯৪৮.

৬৭৭ 
১ ৫০ ০০০ ১ ৩৫ ০০০ ১ ২০ ০০০ ১ ০৫ ০০০ ৯০ ০০০ ২ ০০ ০০০ ২ ২০ ০০০ 

[২.৩] মডএমএপমএর-কে 

অযাদভামনয়া, মফদুযৎ, স্টীভ 

ই যামে যফযা 

 

[২.৩.১] যফযাকৃ  

অযাদভামনয়া। 

     

কভমিে 

টন 
৫ ৭৫০.০০ ৩ ৪৯৮.০০ ২ ০০০ ১ ৮০০ ১ ৬০০ ১ ৪০০ ১ ২০০ ২ ০০০ 

 

  ২ ০০০ 

 

 

[২.৩.২] যফযাকৃ  মফদুযৎ। 

     কভগা 

ওয়াট-

ঘন্টা 

৫ 
৩৯২৭.২

২ 
১০ ৬৯০.২ ৪ ০০০ ৪ ৫০০ ৪ ০০০ ৩ ৫০০ ৩ ০০০ ৪ ০০০ ৪,০০০ 

[২.৩.৩] যফযাকৃ  স্টীভ।      কভমিে ৫ ১১ ৬২০. ৩৩ ৯৭২.০ ১৫ ০০০ ১৩ ৫০০ ১২ ০০০ ১০ ৫০০ ৯ ০০০ ১২ ০০০ ১২ ০০০ 
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কেৌরগ  

উদেশ্য 

(Strategi

c 

Objective

s) 

কেৌরগ  

উদেদশ্যয 

ভান 
(Weight of 

Strategic 

Objective) 

োম পক্রভ (Activities) 

েভ পম্পােন সূচে 

(Performance 

Indicators) 

     

     

(Calcu

-lation 

metho

-d) 

এেে  

(Unit) 

েভ পম্পােন 

সূচদেয ভান 

(Weight of 

Performan

-ce 

Indicators) 

 

প্রকৃ  অজপন 

রক্ষরিয ভাত্রা / মনণ পায়ে ২০২০-২১  

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

 

 

প্রদক্ষরিন 

(Projectio--

n) 

২০২১-২২ 

 

 

প্রদক্ষরিন 

(Projecti

on) 

২০২২-২৩ 

২০১৮-

১৯ 

২০১৯- 

২০* 

 

অাধাযণ অম  উিভ উিভ চরম  ভান 
চরম   

ভাদনয মনম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

টন ০০ ০ 

[০৩]  

      ও 

          

      

   । 

১৪ 

[৩.১] ২০২০-২১           

   জ       ও        । 

[৩.১.১] ২০২০-২১     

         জ       ও 

        । 

 

       ামযে ২ ২৭ ১২ ১৮ ৩১ ১২ ১৯ ০৫ ০১ ২১ 

 

১০ ০১ ২১ 

 

৩০ ০১ ২১ 

 

০৫ ০২ ২১ 

 

২০ ০২ ২১ - - 

[৩.২] ২০১৯-২০           

            । 

 

[৩.২.১] ২০১৯-২০     

                   । 

 

      

      ২ ২২ ১২ ১৯ - ৩১ ১২ ২০ 

 

১০ ০১ ২১ 

 

১৫ ০১ ২১ 

 

২৫ ০১ ২১ 

 

৩১ ০১ ২১ - - 

[৩.৩] ২০১৯-২০           

            । 

[৩.৩.১] ২০১৯-২০     

                 । 
            ২ ৭ ১২ ১৯ - ৩১ ০১ ২১ ২৮ ০২ ২১ ১০ ০৩ ২১ ২০ ০৩ ২১ ৩১ ০৩ ২১ - - 

  

 

 

কেৌরগ  

উদেশ্য 

(Strategi

c 

Objectiv

es) 

কেৌরগ  

উদেদশ্যয 

ভান 
(Weight of 

Strategic 

Objective) 

োম পক্রভ (Activities) 

েভ পম্পােন সূচে 

(Performance 

Indicators) 

     

     

(Calcu

-lation 

metho

-d) 

এেে  

(Unit) 

েভ পম্পােন 

সূচদেয ভান 

(Weight of 

Performan

-ce 

Indicators) 

 

প্রকৃ  অজপন 

রক্ষরিয ভাত্রা / মনণ পায়ে ২০২০-২১  

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

 

 

প্রদক্ষরিন 

(Projecti

o--n) 

২০২১-২২ 

 

 

প্রদক্ষরিন 

(Projectio

n) 

২০২২-২৩ 

২০১৮-

১৯ 

২০১৯- 

২০* 

 

অাধাযণ অম  উিভ উিভ চরম  ভান 
চরম   

ভাদনয মনম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

  

[৩.৪]                  

   । 

[৩.৪.১]          

             । 

  -

      
% ১.৫ 

 ১.৯৬ 

     

      

 ১১৬.২৭ 

     

      

    ১০ 

 

০৯ 

 

০৮ 

 

০৭ 

 

০৬ ১০ ১০ 

[৩.৫]             । 
[৩.৫.১]         

      । 
            ১.৫ - - ২৫ ০৫ ২১ ৩০ ০৫ ২১ ০৫ ০৬ ২১ ১০ ০৬ ২১ ২০ ০৬ ২১ - - 

[৩.৬]  - জ            [৩.৬.১]  - জ       - % ০.৫ - - ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১০ ৩০ ৫০ 
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কেৌরগ  

উদেশ্য 

(Strategi

c 

Objectiv

es) 

কেৌরগ  

উদেদশ্যয 

ভান 
(Weight of 

Strategic 

Objective) 

োম পক্রভ (Activities) 

েভ পম্পােন সূচে 

(Performance 

Indicators) 

     

     

(Calcu

-lation 

metho

-d) 

এেে  

(Unit) 

েভ পম্পােন 

সূচদেয ভান 

(Weight of 

Performan

-ce 

Indicators) 

 

প্রকৃ  অজপন 

রক্ষরিয ভাত্রা / মনণ পায়ে ২০২০-২১  

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

 

 

প্রদক্ষরিন 

(Projecti

o--n) 

২০২১-২২ 

 

 

প্রদক্ষরিন 

(Projectio

n) 

২০২২-২৩ 

২০১৮-

১৯ 

২০১৯- 

২০* 

 

অাধাযণ অম  উিভ উিভ চরম  ভান 
চরম   

ভাদনয মনম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

                     ।                  

            । 

      

[৩.৭]    জ        । [৩.৭.১]        জ   । 
     

     
 

২ 

 

৮৮ 

 

৬৫ 

 

৬০ 

 

৫৪ 

 

৪৮ 

 

৪২ 

 

৩৬ 

 

৬৫ 

 

৭০ 

[৩.৮]                    

            জ       

     ও              

      । 

[৩.৮.১] ও              

     । 
            ০.৫ 

 

- 
- 

 

২০ ০৬ ২১ 

 

 

২২ ০৬ ২১ 

 

 

২৬ ০৬ ২১ 

 

 

২৮ ০৬ ২১ 

 

 

৩০ ০৬ ২১ 
- - 

[৩.৯]              

                  IAP  

    । 

[৩.৯.১]              

                 

(IAP      । 

            ২ -  ২০ ০৮ ২০ 

 

২৫ ০৮ ২০ 

 

৩০/০৮ ২০ 

 

০৫/০৯ ২০ 

 

১৫/০৯ ২০ ২০ ০৭ ২১ ১৫ ০৭ ২২ 

[০৪] 

স্বাস্থয, 

মনযািা ও 

মযদফ 

ব্যফস্থানায 

উন্নয়ন। 

৬ 

[৪.১]       ও             

             । 

[৪.১.১]       ও 

                     

      । 

 

          ২ ২৩০০০ ২৮ ০০০ ২৫০০০ 

 

২২ ৫০০ 

 

২০০০০ 

 

১৭৫০০ 

 

১৫০০০ ২০০০০ ২২০০০ 

[৪.২]                  

     । 

[৪.২.১]                  

     । 

 

     
     ২ ১২ ১২     ১০ 

 

     ৯ 

 

    ৮ 

 

৭ 

 

৬ 
১২ ১২ 

[৪.৩]                   । [৪.৩.১]           । 

 

          ২ ২৫ ৫০     ১০০ 

 

৯০ 

 

 

৮০ 

 

 

৭০ 

     

 

৬০ 

 

১২০ ১৫০ 
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        -                         ২০২০-২০২১ (      ) 

 

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

কেৌরগ উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

কেৌরগ উদেদশ্যযভান 

(Weight of 

Strategic 
Objectives) 

োম পক্রভ 

(Activities) 

েভ পম্পােনসুচে 

(Performance Indicator) 
 

এেে 

(Unit) 

েভ পম্পােনসূচদেযভান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

রক্ষরিযভাত্রাযভান২০২০-২১ 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অম  উিভ 

(Very 

Good) 

উিভ 

(Good) 

চরম  ভান 

(Fair) 

চরম ভাদনয 

মনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১] োপ্তমযে 

েভ পোদন্ড স্বচ্ছ া 

বৃমদ্ধ ও জফাফমেম 

মনমি েযণ 

১১ 

[১.১]                     

              । 

[১.১.১] এমএ’য ের 

তত্রভামে         

ও                

     ২ ৪ - - - - 

[১.১.২] এমএ র্টদভয ভামে 

বা অনুমষ্ঠ  
াংখ্যা ১ ১২ ১১ - - - 

[১.২]                  

          জ         

         

[১.২.১] ভ মফমনভয় বা 

অনুমষ্ঠ  
     ২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৩]                

                      

     জ              

[১.৩.১]অফম েযণ বা 

আদয়ামজ  
     ২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৪]                  

                    

          

[১.৪.১]অফম েযণ বা 

আদয়ামজ    

         

     
২ ৪ ৩ ২ 

 
- 

[১.৫]                    

                      

                        

[১.৫.১]                  

      

        

      
২ ৪ ৩    

[২] েভ পম্পােদন 

গম ীর া 

আনয়ন ও কফায 

ভান বৃমদ্ধ 

৮ 

[২.১]ই-নমথ ফাস্তফায়ন 
[২.১.১] ই-নমথদ  কনাট 

মনষ্পমিকৃ  
% ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - 

[২.২] উদ্ভাফনী /ষুদ্র উ উন্নয়ন 

উদদ্যাগ ফাস্তফায়ন 

[২.২.১] নূন ভ এের্ট উদ্ভাফনী 

/ষুদ্র উ উন্নয়ন উদদ্যাগ চাল্যকৃ  
াংখ্যা ২ ১৫-২-২১ ১৫-৩-২১ ১৫-৪-২১ ১৫-৫-২১ 

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

কেৌরগ উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

কেৌরগ উদেদশ্যযভান 

(Weight of 

Strategic 
Objectives) 

োম পক্রভ 

(Activities) 

েভ পম্পােনসুচে 

(Performance Indicator) 
 

এেে 

(Unit) 

েভ পম্পােনসূচদেযভান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

রক্ষরিযভাত্রাযভান২০২০-২১ 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অম  উিভ 

(Very 

Good) 

উিভ 

(Good) 

চরম  ভান 

(Fair) 

চরম ভাদনয 

মনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[২.৩] েভ পচাযীদেয প্রমক্ষরিণ 

প্রোন 

[২.৩.১]                 

জ             জ  
জনঘন্টা ২ ৪০ ৩০ ২০ ১০ - 

[২.৩.২] ১০      ও 

                   

                      

জনঘন্টা ১ ৫ ৪ - - - 

[২.৪] এমএ ফাস্তফায়দন 

প্রদনােনা প্রোন 

[২.৪.১] নুযন ভ এের্ট 

আও াধীন েপ্তয/ এেজন 

েভ পচাযীদে এমএ ফাস্তফায়দনয 

জন্য প্রদনােনা প্রোনকৃ  

াংখ্যা ১ ১ - - - - 

[৩] আমথ পে ও 

ম্পে 

ব্যফস্থানায 

উন্নয়ন 

৬ 

 

[৩.১] ফামল পে ক্রয় মযেল্পনা 

ফাস্তফায়ন 

 

[৩.১.১] ক্রয় মযেল্পনা 

অনুমায়ী ক্রয় ম্পামে  
% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.২] ফামল পে উন্নয়ন েভ পসূমচ 

(এমডম)/ফাদজট ফাস্তফায়ন 

[৩.২.১] ফামল পে উন্নয়ন 

েভ পসূমচ (এমডম) /ফাদজট 

ফাস্তফাময়  

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.৩]                 

              

[৩.৩.১]           

        
% ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ - 

[৩.৪]                ও 

                   

                 

[৩.৪.১]                 

ও                    

                  

      ১ ১৫-১২-২০ ১৪-০১-২১ ১৫-০২-২১ - - 
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আমভ,  ব্যফস্থানা মযচারে, মইউএপএর, মইউএপএর  এয   প্রম মনমধ  মাদফ 

মফমআইম’য কচয়াযম্যাদনয মনেট অঙ্গীোয েযমছ কম, এই চুমিদ  ফমণ প  পরাপর        

অজপদন দচষ্ট থােফ। 

 

 

 

 

আমভ, কচয়াযম্যান, মফমআইম’য প্রম মনমধ মাদফ ব্যফস্থানা মযচারে,  মইউএপএর  এয 

মনেট  অঙ্গীোয েযমছ কম,  এই চুমিদ  ফমণ প   পরাপর অজপদন  প্রদয়াজনীয়  দমামগ া 

প্রোন েযফ। 

 

 

 

স্বাক্ষরিময  : 
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াংদমাজনী-১ 

ব্দ াংদক্ষরি 

(Acronyms) 

 

 

মফমআইম 

 

 

ফাাংরাদে কেমভেযার ইন্ডামিজ েদ পাদযন 

মইউএপএর মচটাগাাং ইউমযয়া পার্ট পরাইজায মর: 

মডএমএপমএর ডাই-এযদভামনয়াভ পদপট পার্ট পরাইজায কোিঃ মরিঃ 

মডমম কডদবরদভন্ট প্রদজক্ট প্রদাজার 

কভ.টন 

এমডম 

PDB 

KGDCL 

কভমিে টন 

Annual Development Program   

Power Development Board 

Karnafully Gas Distribution Company Limited. 
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াংদমাজনী-২  

েভ পম্পােন সূচেমূ, ফাস্তফায়নোযী োম পারয়মূ এফাং মযভা দ্ধম -এয মফফযণ 

ক্রমভে 

নম্বয 
োম পক্রভ েভ পম্পােন সূচে          মফফযণ 

            

       , 

       ,      

                          

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১। 
[১.১] প্রাইভাময মযপযভায 

ইন্সদেন এফাং কভযাভ । 

[১.১.১] প্রাইভাময মযপযভায 

ইন্সদেনকৃ  এফাং 

কভযাভ কৃ । 

প্রাইভাময মযপযভাযর্ট জ্বযাজীণ প অফস্থায় চাল্য আদছ। মইউএপএর এয 

উৎােন প্রমক্রয়া মনযফমচ্ছন্ন যাোয রদক্ষরিয অযাদভামনয়া প্ল্যাদন্টয প্রাইভাময 

মযপযভায ইন্সদেন এফাং প্রদয়াজনীয় কভযাভ    জ        । 

মএন্ডএ াো, 

এভর্টএ মফবাগ, 

মইউএপএর। 

             

                  

       । 

মএন্ডএ াো, 

            

মইউএপএর। 

২। 
[১.২]                   

                    । 

[১.২.১]               

                 

        । 

                        ।                                 

   । 

কভমনাময াো, 

এভর্টএ মফবাগ, 

মইউএপএর। 

             

                  

       । 

কভমনাময াো, 

এভর্টএ মফবাগ, 

মইউএপএর। 

৩। 

[১.৩]               

                  

                  । 

[১.৩]               

                  

                    । 

উৎােনয  অফস্থায় কবদরর্টদ  ভস্যা মযরমক্ষরি  ওয়ায় াট 

ডাউনোরীন ভদয় এভমএ ইন্সদেন এফাং প্রদয়াজনীয় কভযাভ    জ 

       ।  

মএন্ডএ াো, 

এভর্টএ মফবাগ, 

মইউএপএর 

             

                  

       । 

মএন্ডএ াো, 

            

মইউএপএর। 

৪। 

[১.৪] মযমিজাদযন       

                 

       । 

[১.৪.১] মযমিজাদযন 

                       

        । 

                        ।                                 

   । 

কভমনাময াো, 

এভর্টএ মফবাগ, 

মইউএপএর 

             

                  

       । 

কভমনাময াো, 

এভর্টএ মফবাগ, 

মইউএপএর। 

৫। 
[১.৫]                   

                    । 

[১.৫.১]                   

                      । 

 

স্টীভ উৎােন প্রমক্রয়া মনযফমচ্ছন্ন যাোয রদক্ষরিয ইউর্টমরর্ট প্ল্যাদন্টয       

                                        । 

কভমনাময াো, 

এভর্টএ মফবাগ, 

মইউএপএর। 

             

                  

       । 

কভমনাময াো, 

এভর্টএ মফবাগ, 

মইউএপএর। 

৬। 

[১.৬]  োফ পন-ডাই-অক্সাইড 

েদম্প্রয এয কবন্ট বারব (U-

PV-122) ামব পমাং। 

[১.৬.১]  োফ পন-ডাই-অক্সাইড 

েদম্প্রয এয কবন্ট বারব (U-

PV-122) ামব পমাংকৃ । 

কবন্ট বারব (U-PV-122) ামাং থাোয় সুমফধাজনে ভদয় বারবর্ট 

ামব পমাং েযা দফ। 

ইন্সিুদভন্ট াো 

এভর্টএ মফবাগ, 

মইউএপএর। 

             

                  

       । 

ইন্সিুদভন্ট াো, 

এভর্টএ মফবাগ, 

মইউএপএর। 

৭। 

[১.৭]             ও      

                        

ও          ১৩৭০       

ও    । 

 

 

 

[১.৭.১]             

ও                     

           ও         । 

 

 

 

            ও                     কভাটযর্ট ক্রয় প্রমক্রয়াধীন আদছ। 

                        জ                        ।  

 মফদুযৎ াো, 

এভর্টএ মফবাগ, 

মইউএপএর 

             

                  

       । 

মফদুযৎ াো, 

            , 

মইউএপএর। 
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ক্রমভে 

নম্বয 
োম পক্রভ েভ পম্পােন সূচে          মফফযণ 

            

       , 

       ,      

                          

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৮। 

[১.৮] াই কপ্রায অযাফযফায 

ক্যরায এয করদবর িান্সমভটায 

(U-LT-401) ামব পমাং। 

[১.৮.১] াই কপ্রায 

অযাফযফায ক্যরায এয করদবর 

িান্সমভটায (U-LT-401) 

ামব পমাংকৃ । 

াই কপ্রায অযাফযফায ক্যরায এয করদবর িান্সমভটায (U-LT-401) 

ম্যারপাাংন েযায পদর প্রদ অযাফনযভার দয় দড়। উৎােন প্রমক্রয়া 

স্বাবামফে যাোয রদক্ষরিয িান্সমভটাযর্ট ামব পমাং েযা দফ।  

 

 

ইন্সিুদভন্ট াো, 

এভর্টএ মফবাগ, 

মইউএপএর। 

             

                  

       । 

ইন্সিুদভন্ট াো, 

এভর্টএ মফবাগ, 

মইউএপএর। 

৯। 

[১.৯]                 

        ও    (U-GA-

305A/B          । 

[১.৯.১]                 

        ও    (U-GA-

305A/B            । 

মইউএপএর এয উৎােন প্রমক্রয়া মনযফমচ্ছন্ন যাোয রদক্ষরিয ইউমযয়া প্ল্যাদন্টয 

                        ও    (U-GA-305A/B               

   । 

কভমনাময াো, 

এভর্টএ মফবাগ, 

মইউএপএর। 

             

                  

       । 

কভমনাময াো, 

এভর্টএ মফবাগ, 

মইউএপএর। 

১০। 
[১.১০] অযাদভামনয়া মপড  াম্প 

ামব পমাং। 

[১.১০.১] অযাদভামনয়া মপড 

াম্প ামব পমাংকৃ । 

ইউমযয়া প্ল্যাদন্টয অযাদভামনয়া মপড াম্প স্থানীয়  মফদলজ্ঞ ও মইউএপএর 

এয মনজস্ব জনফর দ্বাযা ামব পমাং েযা দফ। 

কভমনাময াো, 

এভর্টএ মফবাগ, 

মইউএপএর। 

             

                  

       । 

কভমনাময াো, 

এভর্টএ মফবাগ, 

মইউএপএর। 

১১। 
[১.১১] মযাইদেরড ল্যযন 

াম্প ামব পমাং। 

[১.১১.১] মযাইদেরড ল্যযন 

াম্প ামব পমাংকৃ । 

উৎােন প্রমক্রয়া মনযফমচ্ছন্ন যাোয রদক্ষরিয ইউমযয়া প্ল্যাদন্টয মযাইদেরড 

ল্যযন াম্প স্থানীয়  মফদলজ্ঞ ও মইউএপএর এয মনজস্ব জনফর দ্বাযা  

ামব পমাং েযা দফ। 

কভমনাময াো 

এভর্টএ মফবাগ, 

মইউএপএর। 

             

                  

       । 

কভমনাময াো, 

এভর্টএ মফবাগ, 

মইউএপএর। 

১২। 
[১.১২] াই কপ্রায অযাফযদফন্ট 

াম্প ামব পমাং। 

[১.১২.১] াই কপ্রায 

অযাফযদফন্ট াম্প 

ামব পমাংকৃ । 

ইউমযয়া প্ল্যাদন্টয াই কপ্রায অযাফযদফন্ট াম্প স্থানীয়  মফদলজ্ঞ ও 

মইউএপএর এয মনজস্ব জনফর দ্বাযা  ামব পমাং েযা দফ। 

কভমনাময াো, 

এভর্টএ মফবাগ, 

মইউএপএর। 

             

                  

       । 

কভমনাময াো, 

এভর্টএ মফবাগ, 

মইউএপএর। 

১৩। [২.১] ইউমযয়া ায উৎােন। [২.১.১] উৎামে  ইউমযয়া। 

োদ্য মনযািায় কৃমল উৎােন বৃমদ্ধ মনমফ পঘ্ন যাোয স্বাদথ প মইউএপএর 

োযোনায়   ইউমযয়া ায উৎােন েযা দফ। 

উৎােন মফবাগ, 

মইউএপএর 

              

মইউএপএর           

        

ইউযয়া প্ল্যান্ট, 

উৎােন মফবাগ, 

মইউএপএর। 

১৪। 
[২.২] ইউমযয়া ায মফ যণ। 

 

[২.২.১] মনজস্ব উৎামে  ও 

আভোমনকৃ  ইউমযয়া ায 

মফ যণকৃ  । 

কেদ কৃমল উৎােন মনমফ পঘ্ন ও বৃমদ্ধয  রদক্ষরিয াদযয  চামো কভটাদনায 

মনমভি মইউএপএর এয আও াভূি এরাোয় মইউএপএর এয উৎামে  

এফাং আভোনীকৃ  ইউমযয়া ায  সুষ্ঠুবাদফ মফ যদণয ব্যফস্থা গ্রণ েযা দফ। 

মফনন াো, 

ফামণমজযে মফবাগ, 

মইউএপএর। 

ফামণমজযে মফবাগ, 

মইউএপএর ের্তপে     

       । 

 

মফনন াো, 

ফামণমজযে মফবাগ, 

মইউএপএর। 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                         

                                                     

18 

 

ক্রমভে 

নম্বয 
োম পক্রভ েভ পম্পােন সূচে          মফফযণ 

            

       , 

       ,      

          

                

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১৫। 

[২.৩] মডএমএপমএর-কে 

অযাদভামনয়া, মফদুযৎ, স্টীভ 

ই যামে যফযা 

 

[২.৩.১] যফযাকৃ  অযাদভামনয়া। 

কৃমল উৎােন বৃমদ্ধ মনমফ পঘ্ন যাোয স্বাদথ প মডএম ায উৎােদনয রদক্ষরিয 

মইউএপএর এয অম মযি অযাদভামনয়া মডএমএপমএর কে যফযা 

েযা দফ। 

উৎােন মফবাগ, 

মইউএপএর। 

              

মইউএপএর           

       । 

উৎােন মফবাগ, 

মইউএপএর। 

১৬। [২.৩.২] যফযাকৃ  মফদুযৎ। 

কৃমল উৎােন বৃমদ্ধ মনমফ পঘ্ন যাোয স্বাদথ প মডএম ায উৎােদনয রদক্ষরিয 

মইউএপএর এয অম মযি মফদুযৎ মডএমএপমএর কে যফযা েযা 

দফ। 

এভর্টএ মফবাগ, 

মইউএপএর। 

এভর্টএ মফবাগ, 

মইউএপএর          

       । 

এভর্টএ মফবাগ, 

মইউএপএর। 

১৭। [২.৩.৩] যফযাকৃ  স্টীভ। 

কৃমল উৎােন বৃমদ্ধ মনমফ পঘ্ন যাোয স্বাদথ প মডএম ায উৎােদনয রদক্ষরিয 

মইউএপএর এয অম মযি স্টীভ মডএমএপমএর কে যফযা েযা 

দফ। 

উৎােন মফবাগ, 

মইউএপএর। 

              

মইউএপএর           

       । 

উৎােন মফবাগ, 

মইউএপএর। 

১৮। 
[৩.১] ২০২০-২১           

   জ       ও        । 

[৩.১.১] ২০২০-২১           

   জ       ও         । 

                                               জ  

                                           । 

ম: ও অথ প মফবাগ, 

মইউএপএর। 

ম: ও অথ প মফবাগ, 

মইউএপএর          

       । 

ম: ও অথ প মফবাগ, 

মইউএপএর। 

১৯। 
[৩.২] ২০১৯-২০           

            । 

[৩.২.১] ২০১৯-২০           

             । 

                  ২০১৯-২০                    জ        

                   । 

ম: ও অথ প মফবাগ, 

মইউএপএর। 

ম: ও অথ প মফবাগ, 

মইউএপএর          

       । 

ম: ও অথ প মফবাগ, 

মইউএপএর। 

২০। 
[৩.৩] ২০১৯-২০           

            । 

[৩.৩.১] ২০১৯-২০           

           । 

                                            ২০১৯-২০ 

                                           । 

ম: ও অথ প মফবাগ, 

মইউএপএর। 

ম: ও অথ প মফবাগ, 

মইউএপএর          

       । 

ম: ও অথ প মফবাগ, 

মইউএপএর। 

২১। 
[৩.৪]                  

   । 

[৩.৪.১]                  

     । 

 

                                                  

                                         । 

ম: ও অথ প মফবাগ, 

মইউএপএর। 

ম: ও অথ প মফবাগ, 

মইউএপএর          

       । 

ম: ও অথ প মফবাগ, 

মইউএপএর। 

২২। [৩.৫]             । [৩.৫.১]               । 

                 ও                                   

            । 

এভর্টএ মফবাগ, 

মইউএপএর। 

এভর্টএ মফবাগ, 

মইউএপএর          

       । 

এভর্টএ মফবাগ, 

মইউএপএর। 

২৩। 
[৩.৬]  - জ            

                     । 

[৩.৬.১]  - জ            

                      । 

প্রাম ষ্ঠামনে ক্ষরিভ া বৃমদ্ধয       - জ                      

      রক্ষরিযভাত্রা অনুমায়ী              । 

ফামণমজযে মফবাগ, 

মইউএপএর। 

ফামণমজযে মফবাগ, 

মইউএপএর ের্তপে     

       । 

 

ফামণমজযে মফবাগ, 

মইউএপএর। 
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ক্রমভে 

নম্বয 
োম পক্রভ েভ পম্পােন সূচে          মফফযণ 

            

       , 

       ,      

          

                

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২৪। [৩.৭]    জ        । [৩.৭.১]        জ   । 

                                              ।           

ামব প মফবাগ, 

        । 

কটেমনেযার ামব প মফবাগ, 

মইউএপএর          

       । 

          ামব প 

মফবাগ,         । 

২৫। 

[৩.৮]                    

            জ       

     ও              

      । 

[৩.৮.১] ও              

     । 

                               জ            ও       

                                 । 

ফামণমজযে মফবাগ, 

মইউএপএর। 

ফামণমজযে মফবাগ, 

মইউএপএর          

       । 

ফামণমজযে মফবাগ, 

মইউএপএর। 

২৬। 

[৩.৯]                 

               

            IAP      । 

[৩.৯]                    

            IAP      । 

     ও জ                ,                          

                                                   

                  IAP                             । 

            

      

        । 

                 

                । 

            

              । 

২৭। 
[৪.১]       ও             

             । 

[৪.১.১]       ও             

               । 

                                                

    ,        ,         ও                             

                           । 

 

কভমডেযার াো, 

মইউএপএর। 

             , 

                      

                । 

কভমডেযার াো, 

মইউএপএর। 

২৮। 
[৪.২]                  

     । 

[৪.২.১]                  

     । 

            ও                                      

                    । 

পায়ায এন্ড কপর্ট 

াো, 

মইউএপএর। 

 

কটেমনেযার ামব প মফবাগ, 

মইউএপএর          

       । 

পায়ায এন্ড কপর্ট 

াো, মইউএপএর। 

২৯। [৪.৩]                   । [৪.৩.১]           । 
              জ                                 । প্রান মফবাগ, 

মইউএপএর। 

প্রান মফবাগ, মইউএপএর 

                । 

প্রান মফবাগ, 

মইউএপএর। 
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৩০। 
[১.১]                     

              । 

[১.১.১]            

                

ও               । 

                                                      

                                        ও              

       । 

           

(      ) 

        । 

           (      ) 

                  

       । 

           

(      ) 

        । 

৩১। 
[১.১.২]                 

         । 

                                                           

                       জ         । 

        

        । 

                 

                      

        

         । 

৩২। 

[১.২]                  

          জ         

        । 

[১.২.১]              

     । 

                           জ                          

                       জ         । 

           , 

        । 

           ,          

                । 

           , 

        । 

৩৩। 

[১.৩]                

                      

     জ             । 

[১.৩.১]              

     জ । 

                                          জ     

                                        জ         । 

           , 

        । 

           ,          

                । 

           , 

        । 

৩৪। 

[১.৪]                  

                    

        । 

[১.৪.১]              

     জ ।   

                                                      

                       জ         । 

           , 

        । 

           ,          

                । 

           , 

        । 

৩৫। 

[১.৫]                    

                      

                   

    । 

[১.৫.১]                  

                   

     । 

                                                       

                                । 

           

(      ), 

        । 

           (      ) 

                  

        

           

(      ), 

        । 

৩৬। [২.১]  -           । 
[২.১.১]  -           

       । 

 -                     -                                    

   । 

 

 

         /  -

     , 

        । 

           (      ) 

                  

       । 

           

(      ) 

        । 

৩৭। [২.২] উদ্ভাফনী /ষুদ্র উ উন্নয়ন [২.২.১] নুযন ভ এের্ট                                                              ি       ,                         ি       , 
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

উদদ্যাগ ফাস্তফায়ন। উদ্ভাফনী/ষুদ্র উ উদদ্যাগ চাল্যকৃ ।                           ।          ।           ।         । 

৩৮। 
[২.৩] েভ পচাযীদেয প্রমক্ষরিণ 

প্রোন। 

 

 

[২.৩.১]                 

জ             জ । 

েভ পচাযীদেয প্রমক্ষরিণ প্রোদনয মনমভি                 জ          

                 জ         । 

               

           

          , 

        । 

                   

          । 

               

                 

              । 

৩৯। 

[২.৩.২] ১০      ও      

                     

                । 

েভ পচাযীদেয প্রমক্ষরিণ প্রোদনয মনমভি ১০      ও            

                                                      । 

               

           

            

        । 

                      

                

        ।          

       । 

               

                 

              । 

৪০। 
[২.৪] এমএ ফাস্তফায়দন 

প্রদনােনা প্রোন। 

[২.৪.১] নুযন ভ এের্ট 

আও াধীন েপ্তয/ এেজন 

েভ পচাযীদে এমএ 

ফাস্তফায়দনয জন্য প্রদনােনা 

প্রোনকৃ । 

এমএ ফাস্তফায়দন প্রদনােনা প্রোদনয মনমভি নুযন ভ এের্ট আও াধীন 

েপ্তয/ এেজন েভ পচাযীদে এমএ ফাস্তফায়দনয জন্য প্রদনােনা         

                   । 

           , 

        । 

           ,          

                । 

           , 

        । 

৪১। 
[৩.১]        ক্রয় মযেল্পনা 

ফাস্তফায়ন। 

[৩.১.১] ক্রয় মযেল্পনা 

অনুমায়ী ক্রয় ম্পামে । 

 

 

       ক্রয় মযেল্পনা ফাস্তফায়দনয মনমভি ক্রয় মযেল্পনা অনুমায়ী ক্রয় 

ম্পােন েযা দফ। 

     জ         

/       

     , 

        । 

     জ         / 

           , 

                  

       । 

     জ         / 

           , 

        । 

 

৪২। 
[৩.২] ফামল পে উন্নয়ন েভ পসূমচ 

(এমডম)/ফাদজট ফাস্তফায়ন। 

[৩.২.১] ফামল পে উন্নয়ন 

েভ পসূমচ (এমডম) /ফাদজট 

ফাস্তফাময় । 

ফামল পে উন্নয়ন েভ পসূমচ            জ  ফাস্তফায়দনয মনমভি ফামল পে উন্নয়ন 
েভ পসূমচ         /ফাদজট                ফাস্তফায়ন েযা 

 দফ। 

 

           , 

        । 

           , 

                  

       । 

           , 

        । 

৪৩। 
[৩.৩] অমডট আমি মনষ্পমি 

োম পক্রদভয উন্নয়ন। 

[৩.৩.১] অমডট আমি 

মনষ্পমিকৃ । 

অমডট আমি মনষ্পমি োম পক্রদভয উন্নয়দনয মনমভি অমডট আমি         

       মনষ্পমি েযা দফ।। 

           , 

        । 

           , 

                  

           , 

        । 
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

       । 

৪৪। 

[৩.৪]                 ও 

                   

                । 

[৩.৪.১]                 

ও                    

                 । 

                ও                                   

                        । 

           , 

        । 

           ,          

                । 

           , 

        । 
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াংদমাজনী-৩ 

 

েভ পম্পােন রক্ষরিযভাত্রা অজপদনয কক্ষরিদত্র ভাঠ ম পাদয়য অন্যান্য োম পারদয়য মনেট সুমনমে পষ্ট চামো 

 

 

 

ক্রমভে নাং প্রম ষ্ঠাদনয নাভ 

 

 

াংমিষ্ট োম পক্রভ 

 

 

 

েভ পম্পােন সূচে 
উি প্রম ষ্ঠাদনয মনেট 

চামো/প্র যাা 

চামো /প্র যাায কমৌমিে া 

 প্র যাা পূযণ নাদর ম্ভাব্য প্রবাফ 

 

 

 

 

 

 

 

১. কেমজমডমএর/দদিা-

ফাাংরা 

ইউমযয়া ায 

উৎােন 

উৎামে  ইউমযয়া ায মইউএপএর-এয 

চামো অনুমায়ী গ্যা 

যফযা। 

মইউএপএর প্রাদন্ত ফ ভয় মনমে পষ্ট 

চাদ এফাং মযভাদন গ্যা যফযা 

অব্যা  থােদর  ইউমযয়া উৎােন, 

মফনন ও মুনাপা অজপন ম্ভফ দফ। 

দফ পাময কেদয কৃমল উৎােদন 

অফোন যােদফ। 

োযোনায় ইউমযয়া ায উৎােন 

ম্ভফ দফ না, ায আভোনী বৃমদ্ধ 

াদফ, কৃমল   উৎােদন ব্যাঘা  

দফ এফাং ের ধযদণয অজপন 

ফাধাগ্রস্ত দফ। 

 ২. মফদুযৎ উন্নয়ন কফাড প 

(মমডমফ) 

ইউমযয়া ায 

উৎােন 

উৎামে  ইউমযয়া ায মইউএপএর-এয 

চামো অনুমায়ী মফদুযৎ 

যফযা। 

ওয়াটায ইনদটে প্ল্যান্টর্ট মমডমফ 

াওয়ায দ্বাযা চামর । মমডমফ কপর 

েযদর মডইমজ চারাদনা য়।  া 

ছাড়াও প্ল্যান্ট ষ্টাট প-আ এফাং 

ফন্ধোরীন ভদয় মমডমফ াওয়াদযয 

প্রদয়াজন য়। 

প্ল্যান্ট চাল্য েযা মাদফ না এফাং 

ফন্ধোরীন ভদয় মফদুযৎ যফযা 

না থােদর ইনন্সিুদভন্ট এয়াদযয 

অবাদফ ইন্সিুদভন্ট অোম পেয দয় 

মন্ত্রাম য ক্ষরিম  াধন দ  াদয। 
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ফাাংরাদদ কেমভেযার ইন্ডামিজ েদ পাদযন (মফমআইম) 

 

 

ব্যফস্থানা মযচারে, টিএমমএর 

 

এফাং 

 

কচয়াযম্যান, মফমআইম 

 

এয ভদে স্বাক্ষমযত 

 

  

ফামল পে েভ পম্পাদন চুমি   

 

 

 

 

 

 

 

 

টিএম েভদেক্স মরিঃ (টিএমমএর) 

 

 

 

 

 

 

 

জুরাই ১, ২০২০ মি. দত জুন ৩০, ২০২১ মি. ম পন্ত 
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: সূমচত্র : 

  

                                                   পৃষ্ঠা নাং 
 

 

উক্রভমনো :                                                                                        ৩ 

েভ পম্পাদদনয ামফ পে মচত্র :  ৪ 

কেন-১ : রূেল্প, অমবরক্ষয, কেৌরগত উদেশ্যমূ এফাং োম পাফমর                                                                                  ৫ 

কেন-২ :                                

(Outcome/Impact) 

৬ 

কেন-৩ : োম পক্রভ, েভ পম্পাদন সূচে এফাং রক্ষযভাত্রামূ             

                      ২০২০-২০২             

৭-১৪ 

াংদমাজনী-১ : ব্দাংদক্ষ  ১৫ 

াংদমাজনী-২ : েভ পম্পাদন সূচেমূ, ফাস্তফায়নোযী োম পারয়মূ এফাং 

মযভা দ্ধমত  

১৬-২২ 

াংদমাজনী-৩ : েভ পম্পাদন রক্ষযভাত্রা অজপদনয কক্ষদত্র ভাঠ ম পাদয়য অন্যান্য 

োম পারদয়য মনেট সুমনমদ পষ্ট চামদা।             

২৩ 
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উক্রভমনো (Preamble) 

 

যোময দপ্তয/াংস্থা মূদয প্রামতষ্ঠামনে দক্ষতা বৃমদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জফাফমদমতা কজাযদায েযা, সুান াংতেযণ এফাং 

ম্পদদয মথামথ ব্যফায মনমিতেযদণয ভােদভ রূেল্প ২০২১ এফাং ২০৪১ এয মথামথ ফাস্তফায়দনয রদক্ষয- 

 

                           ব্যফস্থানা মযচারে, টিএম েভদেক্স মরিঃ (টিএমমএর) 

                                                        

                                                     এফাং 

 

কচয়াযম্যান, ফাাংরাদদ কেমভেযার ইন্ডামিজ েদ পাদযন (মফমআইম)- এয ভদে ২০২০ াদরয জুরাই ভাদয  ৩০ তামযদে 

এই ফামল পে েভ পম্পাদন চুমি স্বাক্ষমযত র। 

 

 

এই চুমিদত স্বাক্ষযোযী উবয়ক্ষ মনম্নমরমেত মফলয়মূদ ম্মত দরনিঃ 
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টিএমমএর এয েভ পম্পাদদনয ামফ পে মচত্র  

(Overview of the Performance of TSPCL)  

 

াম্প্রমতে অজপন, চযাদরঞ্জ এফাং বমফষ্যৎ মযেল্পনা :  

 

               ( ০৩     )              : 

 

                ( ,০০,০০০     ট       )       /                         ২০ ৭-২০ ৮         

 ,০০,৩৫৯     ট         ও ৯৯, ৯৭     ট        , ২০ ৮-২০ ৯                         ,০০,০০০     ট    

        ৯৭, ৮৬     ট          ও  ,০৬,৭৭     ট       , ২০ ৯-২০২০                         ,০০,০০০     

ট             ,০৩,৯৬৪     ট              ৯৮,৭২৮.৯০   . ট                     ।  

 

ভস্যা এফাং চযাদরঞ্জমূ  

 

োযোনায আয়ুষ্কার অমতক্রান্ত ওয়ায় মফমবন্ন ইকুইদভন্ট ও কভমনামযদজয েভ পক্ষভতা হ্রা , আভদামনকৃত ঘন পপমযে 

এমদডয কটাদযজ ট্াাংদেয ীভাফদ্ধতা, মভঠা ামনয স্বল্পতা, অমবজ্ঞ জনফদরয অবাফ, মযদফ দূলণমুি কযদে োযোনা চালু 

যাো এফাং উৎাদনীরতা বৃমদ্ধ।  

 

বমফষ্যৎ মযেল্পনা 

 

োদ্য মনযাত্তা মনমিতেযদণয মনমভদত্ত ৩        ট                                         , আভদামনকৃত 

পপমযে এমদডয জন্য যাফায রাইমনাং ১০,০০০ কভিঃ টন ধাযন ক্ষভতায ১টি কষ্টাদযজ ট্াাংে স্থান, োযোনাদে মযদফ 

ফান্ধফ েযায মনমভদত্ত ইটিম স্থান,      -২                   ৭০০      ট                           ও 

     ,        ট          , ২ ও ৪                  ২৬০   ট                                          

    ,               ,                ,       ও                    ।  

 

২০২০-২০২১ অথ প ফছদযয টিএমমএর এয ম্ভাব্য প্রধান অজপনমূ : 

 

          ৩        ট                                                            ভীক্ষা 

প্রমতদফদন ক েযা। 

 অজপনদমাগ্য উৎাদন ক্ষভতায় (১,০০,০০০ কভিঃ টন টিএম) টিএম ায উৎাদন ও মফতযণ েযা। 

      -২                                     ৭০০      ট                           ও     ।  
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কেন-১ 

 

টিএমমএর এয রূেল্প (Vision), অমবরক্ষয (Mission), কেৌরগত উদেশ্যমূ (Strategic Objectives) 

এফাং োম পাফমর (Functions) : 

 

1.1 রূেল্প (Vision) : 

                                                               ।  

১.২ অমবরক্ষয (Mission) : 

                               োঁচাভাদরয সুষ্ঠু াংগ্র ও ব্যফায, োযোনায মামিে ভস্যায ভাধান এফাং আমথ পে ও 

প্রামতষ্ঠামনে ক্ষভতা বৃমদ্ধয ভােদভ োযোনায উৎাদনীরতা বৃমদ্ধ। 

 

১.৩ কেৌরগত উদেশ্যমূ (Strategic Objectives): 

১.৩.১   টিএমমএর এয কেৌরগত উদেশ্যমূিঃ  

  ০১. োঁচাভার াংগ্র, ায উৎাদন বৃমদ্ধ, অচয় হ্রােযণ ও উৎামদত দেয মফণন কজাযদাযেযণ । 

০২. মিামতয োম পেয কভযাভত, যক্ষনাদফক্ষণ, াংগ্র ও প্রমতস্থান মনমিতেযণ। 

০৩. আমথ পে ও প্রামতষ্ঠামনে ক্ষভতা বৃমদ্ধ। 

০৪. স্বাস্থয, মনযাত্তা ও মযদফ ব্যফস্থানায উন্নয়ন। 

 

১.৩.২ আফমশ্যে কেৌরগত উদেশ্যমূ (Mandatory Strategic objectives) : 

০১. দাপ্তমযে েভ পোদন্ড স্বচ্ছতা বৃমদ্ধ ও জফাফমদম মনমিতেযণ। 

০২. েভ পম্পাদদন গমতীরতা আনয়ন ও কফায ভান বৃমদ্ধ। 

০৩. আমথ পে ও ম্পদ ব্যফস্থানায উন্নয়ন। 

 

১.৪ োম পাফমর (Functions): 

০১.  অজপনদমাগ্য উৎাদন ক্ষভতা অনুমায়ী টিএম ায উৎাদন ও মফতযণ েযা। 

০২.  ত্রুটিপূন প মিামত কভযাভত/প্রমতস্থান এফাং নূতন মিামত স্থাদনয ভােদভ োযোনায  

       উদু্ভত ও মফদ্যভান  মামিে এফাং প্রদগত ভস্যাফরী ভাধান েদয  উৎাদনীরতা ফজায়   

       যাো। 

০৩.  আমথ পে ব্যফস্থানায উন্নয়দনয ভােদভ োযোনা রাবজনে অফস্থায় যাো। 

০৪.   Health Safety & Environment (HSE) োম পক্রভ কজাযদায েযায ভােদভ োযোনাদে  

        মযদফ ফান্ধফ ও মনযাদ যাো। 

০৫.  যুদগাদমাগী প্রমক্ষদণয ভােদভ জনফদরয দক্ষতা বৃমদ্ধ েযা। 

০৬.  োযোনায যীক্ষাগাদয প্রমত মপদট  উৎামদত দেয গুনাগুন যীক্ষা এফাং মদথাযুি         

        ব্যামগাং এয ভােদভ দেয ভান সুযক্ষা ও যফযাদয ব্যফস্থা েযা। 
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কেন-২ 

                               (Outcome/Impact) 

 

                

(Outcome/Impact) 

 

                

(Performance 

Indicators) 

    

(Unit) 

    
         

২০২০-২  

                                      

                   

                             

       

(Source of 

Data) ২০ ৮- ৯ 

 

২০ ৯-২০ 
২০২ -২২ ২০২২-২৩ 

  ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯  ০ 

                       

                    

                

                  

    

%  ৩. ৬) ৬.৯৭%  ৩.৯৬  ৩% ২.৯ % 

                  ও      

                     

                            

      

              

       

    

#                                                      ।  
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     -৩ 

কেৌরগত উদেশ্য, অগ্রামধোয, োম পক্রভ, েভ পম্পাদন সূচে এফাং রক্ষযভাত্রামূ 
 

কেৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

কেৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

     োম পক্রভ 

(Activities) 

েভ পম্পাদন সূচে 

(Performance 

Indicators) 

          

(Calculation 

Method) 

এেে  

(Unit) 

েভ পম্পাদন সূচদেয 

ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজপন 

 

রক্ষযভাত্রা/মনণ পায়ে ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 

2020-21) 

প্রদক্ষণ 

(projection) 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষণ 

(projection) 

২০২২-২৩ 

 

 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

 

অাধাযণ অমত উত্তভ উত্তভ চরমত 

ভান 

চরমত 

ভাদনয 

মনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

টিএমমএর এয কেৌরগত উদেশ্যমূ 

১) োঁচাভার 

াংগ্র, ায 

উৎাদন বৃমদ্ধ, 

অচয় হ্রােযণ 

ও উৎামদত 

দেয মফণন 

কজাযদাযেযণ। 

৩৩ ১.১   টিএম 

ায উৎাদন। 

১.১.১ উৎামদত টিএম ায। ক্রভপুমঞ্জত রক্ষ 

কভিঃ টন 

১৪ ০.৯৭ ১.০৩ 

 

১.০ ০.৯৫ ০.৯০ ০.৮৫ ০.৮০ 

 

১.০৩ ১.০৬ 

১.২ টিএম ায 

মফক্রয়। 

১.২.১ মফক্রয়কৃত টিএম ায। ক্রভপুমঞ্জত রক্ষ 

কভিঃটন 

০৬ ১.০৬ 

 

০.৯৮ 

 

১.০ ০.৯৫ ০.৯০ ০.৮৫ ০.৮০ 

 

১.০৩ ১.০৬ 

 .৩        ট 

(৭২%        

       )     । 

 .৩.    ও     

       ট  (৭২%        

       )       । 

ক্রভপুমঞ্জত    

    ট  

 

০৩ ০.৮৭৭ ০.৮ ৩  .০ - - - - - - 

 .৪    

      /   ট 

               

    । 

 .৪.    ও     

         /   ট         

             । 

ক্রভপুমঞ্জত    

    ট  

 

০২ ০. ৬৫ ০. ৬৫ ০. ৫ - - - - - - 

 .৫        

     (৫২-৫৪% 

P2O5)     । 

 .৫.    ও     

             (৫২-৫৪% 

P2O5)       । 

ক্রভপুমঞ্জত    

    ট  

 

০৫ ০.৩০৬ ০.৩০৯ ০.৩০ - - - - - - 

 .৬           

          ও 

      ।  

 .৬.         ট (৭২% BPL 

     )           ও      ।   

    ও - ০   .৫৯৮৩  .৫৯৮  .৫৯৮  .৫৯৮৫  .৫৯৯  .৬০ - - - 

 .৬.২          /   ট 

                         ও 

     ।  

    ও - ০  ০.৩০৯৮ ০.৩০৯৭ ০.৩০৯৭ ০.৩০৯৮ ০.৩০৯৯ ০.৩  - - - 

 .৬.৩                 

     (৫২-৫৪%  P2O5   ) 

          ও      । 

    ও - ০  ০.৫৯৮৫ ০.৫৯৮ ০.৫৯৮ ০.৫৯৮৫ ০.৫৯৯ ০.৬০ - - - 
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                 : 
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কেৌরগত উদেশ্য 

(Strategi 

Objectives) 

কেৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

োম পক্রভ 

(Activities) 

েভ পম্পাদন সূচে 

(Performance 

Indicators) 

          

(Calculation 

Method) 

এেে  

(Unit) 

েভ পম্পাদন সূচদেয 

ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজপন 

 

রক্ষযভাত্রা/মনণ পায়ে ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY  

2020-21) 

প্রদক্ষণ 

(projection) 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষণ 

(projection) 

২০২২-২৩ 

 

 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

 

অাধাযণ অমত উত্তভ উত্তভ চরমত ভান চরমত ভাদনয 

মনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

২)  মিামতয 

োম পেয 

কভযাভত, 

যক্ষনাদফক্ষণ, 

াংগ্র ও 

প্রমতস্থান 

মনমিতেযণ। 

 

২২ ২.১  আভদামনকৃত 

পপমযে এমদডয জন্য 

যাফায রাইমনাং   

১০,০০০ কভিঃ টন ধাযন 

ক্ষভতায ১টি কষ্টাদযজ 

ট্াাংে স্থান ও 

েমভমনাং। 

২.১.১     ট্াাংে স্থাদনয 

রদক্ষয দযত্র আহ্বানকৃত। 

তামযে তামযে ০৪ - - ০১/০৬/ 

২০২১ 

১০/০৬/ 

২০২১ 

১৫/০৬/ 

২০২১ 

২০/০৬/ 

২০২১ 

৩০/০৬/ 

২০২১ 

৩০/০৬/২০২২ ৩০/০৬/২০২৩ 

২.২                 

   ৭০০      ট   

               

        ,      ও 

       । 

২.২.       ,      ও 

        োম প 

ম্পামদত। 

তামযে তামযে 

 

 

 

০৪ - - ২০/০৬/ 

২০২১ 

 

 

 

২৬/০৬/ 

২০২১ 

২৭/০৬/ 

২০২১ 

২৮/০৬/ 

২০২১ 

৩০/০৬/ 

২০২১ 

- - 

 

 

 

২.৩         ট    

     (    )    

                ট  

                

  ,      ও        । 

২.৩.          

          ,      ও 

        োম প 

ম্পামদত। 

তামযে তামযে 

 

 

 

০২ - - ১৫/০৬/ 

২০২১ 

 

 

 

২০/০৬/ 

২০২১ 

২২/০৬/ 

২০২১ 

২৫/০৬/ 

২০২১ 

৩০/০৬/ 

২০২১ 

- - 

 

 

২.৪ ও      ট       

  -            

            । 

২.৪.  ও      ট       

  -            

              । 

তামযে তামযে ০৩ - - ২০/০৬/ 

২০২১ 

২২/০৬/ 

২০২১ 

২৫/০৬/ 

২০২১ 

২৮/০৬/ 

২০২১ 

৩০/০৬/ 

২০২১ 

- - 

২.৫               

                  

             ট  

      । 

২.৫.১           

                

             

      ট          । 

তামযে তামযে 

 

০৪ - - ১৫/০৬/ 

২০২১ 

 

 

২০/০৬/ 

২০২১ 

২২/০৬/ 

২০২১ 

২৫/০৬/ 

২০২১ 

৩০/০৬/ 

২০২১ 

- - 
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                 : 

”                                , 

             ,                  ।” 

 

কেৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

কেৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

োম পক্রভ 

(Activities) 

েভ পম্পাদন সূচে 

(Performance 

Indicators) 

          

(Calculation 

Method) 

এেে  

(Unit) 

েভ পম্পাদন 

সূচদেয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজপন 

 

রক্ষযভাত্রা/মনণ পায়ে ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 

2020-21) 

প্রদক্ষণ 

(projection) 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষণ 

(projection) 

২০২২-২৩ 

 

 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

 

অাধাযণ অমত উত্তভ উত্তভ চরমত ভান চরমত ভাদনয 

মনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

  ২.৬                 

    ২      -         

               । 

২.৬.                 

      ২      -      

              

      । 

তামযে তামযে ০৩ - - ২০/০৬/ 

২০২১ 

২২/০৬/ 

২০২১ 

২৬/০৬/ 

২০২১ 

২৮/০৬/ 

২০২১ 

৩০/০৬/ 

২০২১ 

- - 

২.৭          -   

       ক্ষভতা বৃমদ্ধয 

মনমভত্ত নতুন েযান্ট স্থান। 

২.৭.  আথ প-োমযগময 

ম্ভাব্যতা ভীক্ষা 

প্রমতদফদন ককৃত। 

            ০২ - - ০  ০৬  

২০২  

 ০ ০৬  

২০২  

২০ ০৬  

২০২  

২৭ ০৬  

২০২  

৩০/০৬/ 

২০২১ 

- - 

৩) আমথ পে ও 

প্রামতষ্ঠামনে 

ক্ষভতা বৃমদ্ধ।   

 

 ৬ 

 

৩.     ২০ ৯-২০২০     

                  । 

৩. .             । তামযে       ০২ ০২     

২০ ৯ 

- ৩   ২  

২০২০ 

০৫ ০   

২০২  

 ০ ০   

২০২  

২০ ০২  

২০২  

২৫ ০৩  

২০২  

৩   ২  

২০২  

৩   ২  

২০২২ 

৩.২    ২০ ৯-২০২০     

                   

               । 

৩.২.            

       

               । 

ভমষ্ট      ০  ০২     

২০ ৯ 

- ৩  ০   

২০২  

 ৫ ০২  

২০২  

 ০ ০৩  

২০২  

২০ ০৪  

২০২  

২৫ ০৫  

২০২  

৩  ০৬  

২০২  

৩  ০৬  

২০২২ 

৩.৩    ২০২০-২০২      

          ট      ও 

       । 

৩.৩.          ও 

             ট। 

            ০২ ৩   ২  

২০ ৯ 

-  ৫ ০৩  

২০২  

৩০ ০৩  

২০২  

 ৫ ০৪  

২০২  

৩০ ০৪  

২০২  

 ৫ ০৫  

২০২  

 ৫ ০৩  

২০২২ 

 ৫ ০৩  

২০২৩ 

৩.৪             

       /            

       ট         । 

৩.৪.           

               

       /            

       ট            

   । 

     % ০২  ০০  ০০  ০০ ৯৫ ৯০ ৮০ ৭৫  ০০  ০০ 

 

৩.৫               

                  

    । 

৩.৫.               

         । 

   % ০  - - ০.৫০ ০.৪৫ ০.৪০ ০.৩৫ ০.৩০ ০.৬০ ০.৭০ 
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 কেৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

কেৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

োম পক্রভ 

(Activities) 

েভ পম্পাদন সূচে 

(Performance 

Indicators) 

          

(Calculation 

Method) 

এেে  

(Unit) 

েভ পম্পাদন 

সূচদেয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজপন 

 

রক্ষযভাত্রা/মনণ পায়ে ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY  

2020-21) 

প্রদক্ষণ 

(projection) 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষণ 

(projection) 

২০২২-২৩ 

 

 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

 

অাধাযণ অমত উত্তভ উত্তভ চরমত ভান চরমত ভাদনয 

মনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

  ৩.৬          

                  

      । 

৩.৬.             

            । 

            ০  - - ২৮/০২/ 

২০২১ 

২৮/০৩/ 

২০২১ 

২৮/০৪/ 

২০২১ 

২৮/০৫/ 

২০২১ 

২৮/০৬/ 

২০২১ 

- - 

৩.৭ ই-মজমদত ক্রয়দমাগ্য 

ের কটন্ডায প্রমক্রয়া 

ম্পাদন। 

৩.৭.  ই-মজমদত 

ক্রয়দমাগ্য ের কটন্ডায 

প্রমক্রয়া       । 

ক্রভপুমঞ্জত % ০  - - ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫৫ ৬০ 

৩.৮          ২০২০-২  

                   

            । 

৩.৮.            

            । 

            ০২ - - 30/11/ 

২০২০ 

 

05/12/ 

২০২০ 

 

13/12/ 

২০২০ 

 

১7/12/ 

২০২০ 

 

20/০৮/ 

২০২০ 

 

30/11/ 

২০২১ 

 

30/11/ 

২০২২ 

 

৩.৯                

          । 

৩.৯.             

    । 

        

     

 .৫ ৮৭ ২২৯ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০৫ 

৩. ০              

               

           (IAP) 

     । 

৩. ০.        

           (IAP) 

      । 

            ০  - ৩০ ০৯  

২০ ৯ 

১২/০৮/ 

২০২০ 

 

১৬/০৮/ 

২০২০ 

 

২০/০৮/ 

২০২০ 

 

২৫/১০/ 

২০২০ 

 

৩০/০৮/ 

২০২০ 

 

১২/০৮/ 

২০২১ 

 

১২/০৮/ 

২০২২ 

 

৩.                    

                 

         

 ও       ।  

৩.  .           

                 

          

 ও      । 

ক্রভপুমঞ্জত % ০  - - ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

 ৩. ২              

                     

                        

      ও               

       । 

৩. ২.  ও       

 ামব প      । 

            ০.৫ - - ২১/০৬/ 

২০২১ 

২৩/০৬/ 

২০২১ 

২৬/০৬/ 

২০২১ 

২৮/০৬/ 

২০২১ 

৩০/০৬/ 

২০২১ 
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কেৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

কেৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

      োম পক্রভ 

(Activities) 

েভ পম্পাদন সূচে 

(Performance 

Indicators) 

          

(Calculation 

Method) 

এেে  

(Unit) 

েভ পম্পাদন সূচদেয 

ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজপন 

 

রক্ষযভাত্রা/মনণ পায়ে ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

প্রদক্ষণ 

(projection) 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষণ 

(projection) 

২০২২-২৩ 

 

 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

 

অাধাযণ অমত উত্তভ উত্তভ চরমত ভান চরমত ভাদনয 

মনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

৪) স্বাস্থয, 

মনযাত্তা, ও 

মযদফ 

ব্যফস্থানায 

উন্নয়ন। 

 

০৪ ৪.        ও 

            

         

    । 

৪. .              

      । 

        ০২ - ২৫ ৮০৯ 

 

২৪ ০০০ ২  ৬০০  ৯ ২০০  ৬ ৮০০  ৪ ৪০০ ২৪০০০ ২৪০০০ 

৪.২         

      

            

      ।  

৪.২.   

            

       । 

          ০  -  ২  ২  ০ ৮ ৬ ৪  ২  ২ 

৪.৩        

           । 

৪.৩.      

              

      । 

          ০  -  ০০  ০০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০ ২০০ ২ ০ 
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                                                                                                              আফমশ্যে কেৌরগত উদেশ্যমূ ২০২০-২১            

 

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

কেৌরগত উদেশ্য 

(Strategic Objectives) 

কেৌরগত 

 উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

োম পক্রভ 

(Activities) 

েভ পম্পাদনসুচে 

(Performance Indicator) 

 

এেে 

(Unit) 

েভ পম্পাদনসূচদেযভান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

রক্ষযভাত্রাযভান২০২০-২  

 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অমত উত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

চরমত ভান 

(Fair) 

চরমতভাদনয 

মনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[ ] দাপ্তমযে েভ পোদন্ড স্বচ্ছতা বৃমদ্ধ ও 

জফাফমদম মনমিতেযণ 
১১ 

[১.১]                             

       । 

[১.১.১] এমএ’য ের ত্রত্রভামে 

        ও       ট        
     ২ ৪ - - - - 

[১.১.২] এমএ টিদভয ভামে বা অনুমষ্ঠত াংখ্যা ১ ১২ ১১ - - - 

[১.২]                         

                       

[১.২.১] ভতমফমনভয় বা অনুমষ্ঠত 
     ২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৩]                            

                             । 

[১.৩.১] অফমতেযণ বা আদয়ামজত 

     ২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৪]                         

                     । 

[১.৪.১] অফমতেযণ বা আদয়ামজত 
     ২ ৪ ৩ ২ 

 
- 

[ .৫]                           

                              

   ট      

[ .৫. ]                        

     ২ ৪ ৩    

[২] েভ পম্পাদদন গমতীরতা আনয়ন ও 

কফায ভান বৃমদ্ধ 
৮ 

[২.১] ই-নমথ ফাস্তফায়ন। [২.১.১] ই-নমথদত কনাট মনষ্পমত্তকৃত 
% ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - 

[২.২] উদ্ভাফনী /ক্ষুদ্র উন্নয়ন উদদ্যাগ ফাস্তফায়ন [২.২.১] নূযনতভ এেটি উদ্ভাফনী /ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

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

[২.৩] েভ পচাযীদদয প্রমক্ষণ প্রদান। [২.৩.১]                          

        জনঘন্টা ২ ৪০ ৩০ ২০  ০ - 

[২.৩.২]  ০      ও            

                               
জনঘন্টা ১ ৫ ৪ - - - 
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 রাভ-১ েরাভ-২ েরাভ-৩ েরাভ-৪ েরাভ-৫ েরাভ-৬ 

কেৌরগত উদেশ্য 

(Strategic Objectives) 

কেৌরগত উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

োম পক্রভ 

(Activities) 

েভ পম্পাদন সুচে 

(Performance Indicator) 

 

এেে 

(Unit) 

েভ পম্পাদন সূচদেয 

ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

রক্ষযভাত্রাযভান২০২০-২  

 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অমত উত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

চরমত ভান 

(Fair) 

চরমত ভাদনয 

মনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

  

[২.৪] এমএ ফাস্তফায়দন প্রদনাদনা প্রদান [২.৪.১] নুযনতভ এেটি আওতাধীন দপ্তয/ 

এেজন েভ পচাযীদে এমএ ফাস্তফায়দনয জন্য 

প্রদনাদনা প্রদানকৃত 

াংখ্যা ১ ১ - - - - 

[৩] আমথ পে ও ম্পদ ব্যফস্থানায 

উন্নয়ন 
৬ 

 

[৩.১] ফামল পে ক্রয় মযেল্পনা ফাস্তফায়ন 

 

[৩.১.১] ক্রয় মযেল্পনা অনুমায়ী ক্রয় 

ম্পামদত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.২] ফামল পে উন্নয়ন েভ পসূমচ (এমডম)/ফাদজট 

ফাস্তফায়ন 

[৩.২.১] ফামল পে উন্নয়ন েভ পসূমচ (এমডম) 

/ফাদজট ফাস্তফাময়ত 
% ২ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.৩]    ট                     

     

[৩.৩. ]    ট              
% ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ - 

[৩.৪]                ও             

                        

[৩.৪. ]                 ও       

                               
         ৫- ২-২০  ৪-০ -২   ৫-২-২  - - 
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          আমভ ব্যফস্থানা মযচারে, টিএম েভদেক্স মরিঃ (টিএমমএর) ফাাংরাদদ কেমভেযার ইন্ডামিজ েদ পাদযন 

(মফমআইম)- এয কচয়াযম্যান ভদাদদয়য মনেট অঙ্গীোয েযমছ কম, এই চুমিদত ফমণ পত পরাপর অজপদন দচষ্ট 

থােদফা। 

 

           আমভ কচয়াযম্যান, ফাাংরাদদ কেমভেযার ইন্ডামিজ েদ পাদযন (মফমআইম) ব্যফস্থানা মযচারে, টিএমমএর 

এয মনেট অঙ্গীোয েযমছ কম, এই চুমিদত ফমণ পত পরাপর অজপদন প্রদয়াজনীয় দমামগতা প্রদান েযফ। 

 

 

 

 স্বাক্ষমযতিঃ 
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াংদমাজনী-১ 

 

 

ব্দ াংদক্ষ 

(Acronyms) 

 

 

মফমআইম : ফাাংরাদদ কেমভেযার ইন্ডামিজ েদ পাদযন 

টিএমমএর : মির সুায পদপট েভদেক্স মরিঃ 

  ও    :            ও     ট         

 ও   :                    

       :                        

       :          ট         (Bone Phosphate of Lime) 

 -     :                           

     :         ট         
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াংদমাজনী-২ : 

েভ পম্পাদন সূচেমূ, ফাস্তফায়নোযী এফাং মযভা দ্ধমত এয মফফযণ : 
   

ক্র/নাং োম পক্রভ েভ পম্পাদন সূচেমূ োম পক্রদভয মফফযণ ফাস্তফায়নোযী  

অনুমফবাগ, অমধাো, 

াো 

          প্রভাণদেয উাত্ত সূত্র 

১. ২. ৩. ৪. ৫. ৬. ৭. 

০ . ১.১  টিএম ায উৎাদন। ১.১.১   উৎামদত টিএম ায। কৃমল উৎাদন বৃমদ্ধ মনমফ পঘ্ন যাোয স্বাদথ প কদদয চামদা কভটাদনায রদক্ষয 

টিএমমএর োযোনায় টিএম ায উৎাদন েযা। 

উৎাদন মফবাগ, 

টিএমমএর। 

উৎাদন মফবাগ ের্তপে 

প্রদত্ত প্রভানত্র। 

উৎাদন মফবাগ, 

টিএমমএর। 

১.২   টিএম ায মফতযণ। ১.২.১  মফতযণকৃত টিএম ায।  কৃমল উৎাদন বৃমদ্ধ মনমফ পঘ্ন যাোয স্বাদথ প কদদয চামদা কভটাদনায রদক্ষয 

টিএমমএর োযোনায উৎামদত টিএম ায সুষ্ঠুবাদফ মফতযদণয 

ব্যফস্থা গ্রণ েযা । 

ফামণমজযে মফবাগ, 

টিএমমএর। 

ফামণমজযে মফবাগ ের্তপে 

প্রদত্ত প্রভানত্র। 

ফামণমজযে মফবাগ, 

টিএমমএর। 

 .৩        ট (৭২%        

       )     । 

 .৩.    ও     

       ট (৭২%               ) 

      । 

                                            ট     । উৎাদন মফবাগ ও 

ফামণমজযে মফবাগ, 

টিএমমএর। 

উৎাদন মফবাগ 

/ফামণমজযে মফবাগ/ টিএ 

মফবাগ  ের্তপে প্রদত্ত 

প্রভানত্র। 

উৎাদন মফবাগ ও 

ফামণমজযে মফবাগ, 

টিএমমএর। 

 .৪          /   ট         

           । 

 .৪.    ও     

         /   ট                

      । 

                                              /   ট 

                   । 

উৎাদন মফবাগ ও 

ফামণমজযে মফবাগ, 

টিএমমএর। 

উৎাদন মফবাগ 

/ফামণমজযে মফবাগ/ টিএ 

মফবাগ   ের্তপে প্রদত্ত 

প্রভানত্র। 

উৎাদন মফবাগ ও 

ফামণমজযে মফবাগ, 

টিএমমএর। 

 .৫             (৫২-৫৪% 

P2O5)     । 

 .৫.    ও     

             (৫২-৫৪% P2O5) 

      । 

                                                 (৫২-

৫৪% P2O5)     । 

উৎাদন মফবাগ ও 

ফামণমজযে মফবাগ, 

টিএমমএর। 

উৎাদন মফবাগ 

/ফামণমজযে মফবাগ/ টিএ 

মফবাগ  ের্তপে প্রদত্ত 

প্রভানত্র। 

উৎাদন মফবাগ ও 

ফামণমজযে মফবাগ, 

টিএমমএর। 

 .৬                     ও 

      । 

 .৬.         ট (৭২% BPL      ) 

          ও      ।   

                                          ও       

                        ।  

উৎাদন মফবাগ, 

টিএমমএর। 

 

উৎাদন মফবাগ ের্তপে 

প্রদত্ত প্রভানত্র। 

উৎাদন মফবাগ, 

টিএমমএর। 
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ক্র/নাং োম পক্রভ েভ পম্পাদন সূচেমূ োম পক্রদভয মফফযণ ফাস্তফায়নোযী  

অনুমফবাগ, অমধাো, 

াো 

          প্রভাণদেয উাত্ত সূত্র 

১. ২. ৩. ৪. ৫. ৬. ৭. 

   .৬.২          /   ট                

          ও      ।  

                                          ও              

                 ।  

উৎাদন মফবাগ, 

টিএমমএর। 

 

উৎাদন মফবাগ ের্তপে 

প্রদত্ত প্রভানত্র। 

উৎাদন মফবাগ, 

টিএমমএর। 

 
 .৬.৩                      (৫২-

৫৪%  P2O5   )           ও 

     । 

০২. 

 

২.১ আভদামনকৃত পপমযে 

এমদডয জন্য যাফায রাইমনাং  

১০,০০০ কভিঃ টন ধাযন ক্ষভতায 

১টি কষ্টাদযজ ট্াাংে স্থান ও 

েমভমনাং। 

২.১.১     ট্াাংে স্থাদনয রদক্ষয দযত্র 

আহ্বানকৃত। 

মনযফমচ্ছন্নবাদফ  উৎাদন অব্যাত কযদে রক্ষযভাত্রা অজপদনয প্রদয়াজদন 

আভদামনকৃত মমএ ভজুদ যাোয জন্য এেটি ট্াাংে স্থান েযা 

প্রদয়াজন। 

এভটিএ মফবাগ ও 

ফামণমজযে মফবাগ, 

টিএমমএর। 

এভটিএ মফবাগ/ 

ফামণমজযে মফবাগ ের্তপে 

প্রদত্ত প্রভানত্র। 

এভটিএ মফবাগ ও 

ফামণমজযে মফবাগ, 

টিএমমএর। 

২.২                    ৭০০ 

     ট                  

        ,      ও        । 

২.২.       ,      ও         োম প 

ম্পামদত। 

     -২             (Stack)                         

                                              । 

এভটিএ মফবাগ ও 

ফামণমজযে মফবাগ, 

টিএমমএর। 

এভটিএ মফবাগ/ 

ফামণমজযে মফবাগ ের্তপে 

প্রদত্ত প্রভানত্র। 

এভটিএ মফবাগ ও 

ফামণমজযে মফবাগ, 

টিএমমএর। 

২.৩         ট         

(    )               

     ট                  

  ,      ও        । 

২.৩.                    ,      ও 

        োম প ম্পামদত। 

                                                      

                   ট                                  

                                          ট          । 

এভটিএ মফবাগ ও 

োমযগময মফবাগ, 

টিএমমএর। 

এভটিএ মফবাগ/ 

োমযগময মফবাগ ের্তপে 

প্রদত্ত প্রভানত্র। 

এভটিএ মফবাগ ও োমযগময 

মফবাগ, টিএমমএর। 

২.৪ ও      ট         -      

                  ।   

২.৪.  ও      ট         -         

                 । 

           ট ৭৩৫                      ২       

                                                      ও 

                                   ও                

    । 

এভটিএ মফবাগ ও 

ফামণমজযে মফবাগ,  

টিএমমএর। 

এভটিএ মফবাগ/ 

ফামণমজযে মফবাগ ের্তপে 

প্রদত্ত প্রভানত্র। 

এভটিএ মফবাগ ও 

ফামণমজযে মফবাগ,  

টিএমমএর। 
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ক্র/নাং োম পক্রভ েভ পম্পাদন সূচেমূ োম পক্রদভয মফফযণ ফাস্তফায়নোযী  

অনুমফবাগ, অমধাো, 

াো 

          প্রভাণদেয উাত্ত সূত্র 

১. ২. ৩. ৪. ৫. ৬. ৭. 

 ২.৫                           

                   ট        । 

২.৫.১                           

                   ট          । 

        (    ৫০    )                                         । 

   ট                                                   । 

                                   ট                   ।  

এভটিএ মফবাগ, 

টিএমমএর। 

এভটিএ মফবাগ 

ের্তপে প্রদত্ত 

প্রভানত্র।  

এভটিএ মফবাগ, 

টিএমমএর। 

২.৬                     ২    

  -                        । 

২.৬.                       ২    

  -                          । 

            ও         ও                         ।           

ও                         ও         ।  

এভটিএ মফবাগ ও 

ফামণমজযে মফবাগ, 

টিএমমএর। 

এভটিএ মফবাগ/ 

ফামণমজযে মফবাগ 

ের্তপে প্রদত্ত 

প্রভানত্র। 

এভটিএ মফবাগ ও 

ফামণমজযে মফবাগ, 

টিএমমএর। 

২.৭          -          

ক্ষভতা বৃমদ্ধয মনমভত্ত নতুন েযান্ট 

স্থান। 

২.৭.  আথ প-োমযগময ম্ভাব্যতা ভীক্ষা 

প্রমতদফদন ককৃত।  

৩      . ট                                           

                ভীক্ষা প্রমতদফদন ক েযা।  

      

          ও 

        । 

              

ের্তপে প্রদত্ত 

প্রভানত্র। 

          ও 

        । 

৩. 

 

৩.     ২০ ৯-২০২০           

            । 

৩. .             ।                ,              ও     ট                    

                 । 

           , 

         । 

            ের্তপে 

প্রদত্ত প্রভানত্র। 

           , 

         । 

৩.২    ২০ ৯-২০২০           

                            । 

৩.২.                   

               । 

৩.৩    ২০২০-২০২            

    ট      ও        । 

৩.৩.          ও              ট। 

৩.৪                  /            

       ট         । 

৩.৪.                          

       /                   ট    

           । 

                           /                           ট    

                                  । 

           , 

         । 

            ের্তপে 

প্রদত্ত প্রভানত্র। 

           , 

         । 

৩.৫                         

          । 

৩.৫.                        ।                                                      ।            , 

         । 

            ের্তপে 

প্রদত্ত প্রভানত্র। 

           , 

         । 
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                 : 

”                                , 

             ,                  ।” 

 

ক্র/নাং োম পক্রভ েভ পম্পাদন সূচেমূ োম পক্রদভয মফফযণ ফাস্তফায়নোযী  

অনুমফবাগ, অমধাো, 

াো 

          প্রভাণদেয উাত্ত সূত্র 

১. ২. ৩. ৪. ৫. ৬. ৭. 

 ৩.৬                            

      । 

৩.৬.                         । প্রামতষ্ঠামনে ক্ষভতা বৃমদ্ধয রদক্ষয োযোনায়                            

                  । 

           , 

         । 

            ের্তপে 

প্রদত্ত প্রভানত্র। 

           , 

         । 

৩.৭          ট           -

            । 

৩.৭.                  ট          

 -             । 

ক্রয় প্রমক্রয়া স্বচ্ছতা আনয়দনয রদক্ষয স্থানীয়বাদফ ক্রয়দমাগ্য অমধোাং কটন্ডায 

প্রমক্রয়া  e-GP                                । 

              , 

         । 

               

ের্তপে প্রদত্ত 

প্রভানত্র। 

              , 

         । 

৩.৮          ২০২০-২           

                      । 

৩.৮.                        । োযোনায মনযফমচ্ছন্ন উৎাদন চালু যাোয রদক্ষয ক্রয় োম পক্রভ সুষ্ঠুবাদফ 

ম্পাদদনয মনমভদত্ত ২০২০-২১ অথ পফছদযয ফামল পে ক্রয় মযেল্পনা রক্ষযভাত্রা 

অনুমায়ী প্রণনয় েযা দফ। 

৩.৯                      

    । 

৩.৯.                 ।                                                       ।              , 

         । 

              

ের্তপে প্রদত্ত 

প্রভানত্র। 

 

             , 

         । 

৩. ০                       

                 (IAP) 

    । 

৩. ০.                   (IAP) 

      । 

     ও                                                     

                 (IAP)             ।  

৩.                            ও 

               ও       ।  

৩.  .                   ও      

          ও      । 

প্রামতষ্ঠামনে মনযাত্তা এফাং স্বচ্ছতা মনমিত েযায রদক্ষয োযোনায ের 

স্থানা মূ              ও                ও            । 

           , 

         । 

            ের্তপে 

প্রদত্ত প্রভানত্র। 

 

           , 

         । 

৩. ২                           

                       ও      

োম পক্রভ       । 

৩. ২.  ও      োম পক্রভ      ।                                             ও       

োম পক্রদভয আওতাভুি েযা দফ।  

              , 

         । 

               

ের্তপে প্রদত্ত 

প্রভানত্র। 

              , 

         । 
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ক্র/নাং োম পক্রভ েভ পম্পাদন সূচেমূ োম পক্রদভয মফফযণ ফাস্তফায়নোযী  

অনুমফবাগ, অমধাো, 

াো 

          প্রভাণদেয উাত্ত সূত্র 

১. ২. ৩. ৪. ৫. ৬. ৭. 

৪. ৪.        ও             

             । 

৪. .                    ।                                  ও                        ।            , 

         । 

            ের্তপে 

প্রদত্ত প্রভানত্র। 

 

           , 

         । 

৪.২                           

      ।  

৪.২.                         । োযোনায মনযাত্তা কজাযদাদয মনমদ পষ্ট ভয় অন্তয বা/দমভনায আদয়াজন 

েযা দফ।  

৪.৩                   । ৪.৩.                          । মযদফ প্তা উদমানোরীন এফাং অন্যান্য প্রদয়াজনীয় ভদয় োযোনায 

অমধকৃত জায়গা মূদয মযদফগত উন্নয়দন ফনায়দনয মনমভদত্ত গাদছয চাযা 

কযাণ েযা দফ। 

                   

৫. [১.১]                     

              । 

[১.১.১] এমএ’য ের ত্রত্রভামে 

        ও       ট       । 

                                          এমএ’য ের ত্রত্রভামে 

                 রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী ও       ট             । 

       ,           ও       ট        

        

       ,  

          

[১.১.২] এমএ টিদভয ভামে বা 

অনুমষ্ঠত। 

                                           এমএ টিদভয ভামে 

বা রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী আদয়াজন েযা দফ। 

       , 

          

 

                 

                   

   

       , 

          

[১.২]                        

                      । 

[১.২.১] ভতমফমনভয় বা অনুমষ্ঠত।                                                       

রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী     আদয়াজন েযা দফ। 

           , 

          

                     

        

           , 

          

[১.৩]                     

                            

        । 

[১.৩.১]অফমতেযণ বা আদয়ামজত।                                                            

       রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী     আদয়াজন েযা দফ। 

           , 

          

                     

        

           , 

          

[১.৪]                         

                     । 

[১.৪.১]অফমতেযণ বা আদয়ামজত।                                                       রক্ষযভাত্রা 

অনুমায়ী     আদয়াজন েযা দফ। 

           , 

          

                     

        

           , 
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ক্র/নাং োম পক্রভ েভ পম্পাদন সূচেমূ োম পক্রদভয মফফযণ ফাস্তফায়নোযী  

অনুমফবাগ, অমধাো, 

াো 

          প্রভাণদেয উাত্ত সূত্র 

১. ২. ৩. ৪. ৫. ৬. ৭. 

 [ .৫]                          

                              

   ট     । 

[ .৫. ]                       ।                                                           ট 

রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী             । 

           , 

          

                     

        

           , 

          

৬. [২.১] ই-নমথ ফাস্তফায়ন। [২.১.১] ই-নমথদত কনাট মনষ্পমত্তকৃত। ই-নমথ ফাস্তফায়দনয মনমভত্ত ই-নমথদত কনাট রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী মনষ্পমত্ত েযা 

দফ। 

         /  -

     ,          

                 

           

           , 

টিএমমএর। 

[২.২]        /              

        

[২.২. ]                      

                  

                                                            

                      ।  

     ি       , 

          

                   

           

     ি       , 

টিএমমএর। 

[২.৩] েভ পচাযীদদয প্রমক্ষণ প্রদান। [২.৩.১]                          

       । 

েভ পচাযীদদয প্রমক্ষণ প্রদাদনয মনমভত্ত                          

রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী আদয়াজন েযা দফ। 

               

          

                   

           

                

টিএমমএর। 

[২.৩.২]  ০      ও            

                               । 

েভ পচাযীদদয প্রমক্ষণ প্রদাদনয মনমভত্ত  ০      ও                      

          প্রমক্ষণ রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী প্রদান েযা দফ। 

               

          

                   

           

                

টিএমমএর। 
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ক্র/নাং োম পক্রভ েভ পম্পাদন সূচেমূ োম পক্রদভয মফফযণ ফাস্তফায়নোযী  

অনুমফবাগ, অমধাো, 

াো 

          প্রভাণদেয উাত্ত সূত্র 

১. ২. ৩. ৪. ৫. ৬. ৭. 

 [২.৪] এমএ ফাস্তফায়দন প্রদনাদনা 

প্রদান। 

[২.৪.১] নুযনতভ এেটি আওতাধীন দপ্তয/ 

এেজন েভ পচাযীদে এমএ ফাস্তফায়দনয 

জন্য প্রদনাদনা প্রদানকৃত। 

এমএ ফাস্তফায়দন প্রদনাদনা প্রদাদনয মনমভত্ত নুযনতভ এেটি আওতাধীন দপ্তয/ 

এেজন েভ পচাযীদে এমএ ফাস্তফায়দনয জন্য প্রদনাদনা রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী প্রদান 

েযা দফ। 

           , 

          

                 

            

           , 

          

৭. [৩.১]        ক্রয় মযেল্পনা 

ফাস্তফায়ন। 

[৩.১.১] ক্রয় মযেল্পনা অনুমায়ী ক্রয় 

ম্পামদত। 

       ক্রয় মযেল্পনা ফাস্তফায়দনয মনমভত্ত ক্রয় মযেল্পনা অনুমায়ী ক্রয় 

রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী ম্পাদন েযা দফ। 

               / 

   ি       , 

          

               / 

   ি             

            

               / 

   ি       , 

          

[৩.২] ফামল পে উন্নয়ন েভ পসূমচ (এমডম) 

/ফাদজট ফাস্তফায়ন। 

[৩.২.১] ফামল পে উন্নয়ন েভ পসূমচ (এমডম) 

/ফাদজট ফাস্তফাময়ত। 

ফামল পে উন্নয়ন েভ পসূমচ (এমডম)/ফাদজট ফাস্তফায়দনয মনমভত্ত ফামল পে উন্নয়ন 

েভ পসূমচ (এমডম) /ফাদজট রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী ফাস্তফায়ন েযা দফ। 

              , 

          

                 

           

           , 

          

[৩.৩] অমডট আমত্ত মনষ্পমত্ত 

োম পক্রদভয উন্নয়ন। 

[৩.৩.২] অমডট আমত্ত মনষ্পমত্তকৃত। অমডট আমত্ত মনষ্পমত্ত োম পক্রদভয উন্নয়দনয মনমভত্ত অমডট আমত্ত রক্ষযভাত্রা 

অনুমায়ী মনষ্পমত্ত েযা দফ। 

             , 

          

                 

           

           , 

          

[৩.৪]                 ও       

                          

    । 

[৩.৪. ]                 ও       

                              । 

                ও                    রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী       

                   । 

           , 

          

                 

           

           ,           
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াংদমাজনী- ৩  

 

েভ পম্পাদন রক্ষযভাত্রা অজপদনয কক্ষদত্র অন্যান্য োম পারদয়য মনেট সুমনমদ পষ্ট চামদা 

 

 

প্রমতষ্ঠাদনয নাভ াংমিষ্ট োম পক্রভ েভ পম্পাদন সূচে উি প্রমতষ্ঠাদনয মনেট চামদা/প্রতযাা 

 

চামদা/প্রতযাায কমৌমিেতা প্রতযাা পূযণ না দর ম্ভাব্য প্রবাফ 

 

ফাাংরাদদ কতর, গ্যা, ও 

েমনজ ম্পদ েদ পাদযন 

(দদিা ফাাংরা)। 

টিএম ায উৎাদন। উৎামদত টিএম। চামদানুমায়ী গ্যা যফযা। মনমদ পষ্ট চা ও মযভানভত গ্যা যফযা মনমিত েযা না 

কগদর টিএম ায উৎাদন ব্যাত দফ। 

টিএম ায উৎাদন ফন্ধ দয় মাদফ এফাংের 

ধযদণযঅজপন, উৎাদন রক্ষযভাত্রা ঋণাত্নে দফ। 

                    

      (ম    )।  

টিএম ায উৎাদন। উৎামদত টিএম। চামদানুমায়ী মফদ্যযৎ যফযা। চামদা কভাতাদফে মনমদ পষ্ট মফদ্যযৎ যফযা মনমিত েযা না 

কগদর টিএম ায উৎাদন ব্যাত দফ। 

টিএম ায উৎাদন ফন্ধ দয় মাদফ এফাংের 

ধযদণযঅজপন, উৎাদন রক্ষযভাত্রা ঋণাত্নে দফ। 

ফাাংরাদদ কৃমল ম্প্রাযণ 

অমধদপ্তয। 

টিএম ায মফতযণ। মফতযণকৃত টিএম। াযাদদদ মে মযভান টিএম াদযয 

প্রদয়াজন দফ এয চামদা ত্র প্রদয়াজন। 

ভয়ভত চামদাত্র াওয়া না কগদর টিএম ায সুষ্ঠু 

উৎাদন ও মফতযণ োম পক্রভ ব্যাত দফ। 

ভয়ভত টিএম াদযয চামদা াওয়া না কগদর 

টিএম ায উৎাদন ও মফতযণ মযেল্পনা ব্যত দফ। 
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0 

 

 

 

ফাাংরাদদ কেমভেযার ইন্ডামিজ েদ পাদযন (মফমআইম) 

 

ব্যফস্থানা মযচারে, মিএমএপমএর 

 

এফাং 

 

কচয়াযম্যান, মফমআইম এয ভদে স্বাক্ষমযত 

  

ফামল পে েভ পম্পাদন চুমি  

  

 

 
 

মিএম পার্ট পরাইজায কোম্পানী মরমভদেি (মিএমএপমএর) 

 

 

 

 

জুরাই ১, ২০২০ মি. দত জুন ৩০, ২০২১ মি. ম পন্ত 

 

 



                                                                                                                        

1 

 

 

 

সূমচত্র 

 

উপ       :                   : ২                                    

মিএমএপমএর এয েভ পম্পাদদনয ামফ পে মচত্র:                                        পৃষ্ঠা নাং: ৩  

কেন-১ : মিএমএপমএর-এয রূেল্প (Vision), অমবরক্ষয (Mission), কেৌরগত 

উদেশ্যমূ এফাং োম পাফমর। 

পৃষ্ঠা নাং: ৪ 

কেন-২ : মিএমএপমএর-এয মফমবন্ন োম পক্রদভয চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ (Outcome/Impact). পৃষ্ঠা নাং: ৫ 

কেন-৩ : কেৌরগত উদেশ্য, অগ্রামধোয োম পক্রভ, েভ পম্পাদন সূচে, এফাং রক্ষযভাত্রামূ। পৃষ্ঠা নাং: ৬-১১ 

াংদমাজনী-১ : ব্দ াংদক্ষ (Acronyms). পৃষ্ঠা নাং: ১৩ 

াংদমাজনী-২ : েভ পম্পাদন সূচেমূ, ফাস্তফায়নোযী োম পারয়মূ এফাং মযভা দ্ধমত। পৃষ্ঠা নাং: ১৪-১৮ 

াংদমাজনী-৩ : অন্য ভন্ত্রণারয়/মফবাগ/দপ্তয/াংস্থা/োযখানায মনেে সুমনমদ পষ্ট েভ পম্পাদন চামদামূঃ 

 

পৃষ্ঠা নাং: ১৯ 
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উক্রভমনো (Preamble) 

 

োযখানায প্রামতষ্ঠামনে দক্ষতা বৃমদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জফাফমদম কজাযদায েযা, সুান াংতেযণ  

এফাং ম্পদদয মথামথ ব্যফায মনমিতেযদণয ভােদভ রূেল্প ২০২১ ও ২০৪১ এয মথামথ  

ফাস্তফায়দনয রদক্ষয-   

 

মিএম পার্ট পরাইজায কোম্পানী মরমভদেি (মিএমএপমএর) এয দাময়দে মনদয়ামজত ব্যফস্থানা মযচারে 

 

এফাং 

 

ফাাংরাদদ কেমভেযার ইন্ডামিজ েদ পাদযদনয (মফমআইম) কচয়াযম্যান –  

এয ভদে ২০২০ াদরয      ভাদয ৩০ তামযদখ এই ফামল পে েভ পম্পাদন চুমি স্বাক্ষমযত র। 

 

এই চুমিদত স্বাক্ষযোযী উবয়ক্ষ মনম্নমরমখত মফলয়মূদ ম্মত দরন: 
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মিএমএপমএর এয েভ পম্পাদদনয ামফ পে মচত্র (Overview) 

 

 

াম্প্রমতে ফছযমূদ (৩ ফছয) মিএমএপমএর এয প্রধান অজপনঃ 

 

২২/০৮/২০১৬ মি. এ মিএম-১ অযাদভামনয়া ট্াাংে দুঘ পেনায প্রায় দীঘ প ০৩ ফছয য অযাদভামনয়া যফযা রাইন কভামিমপদেন 

েদয গত ২৮/১০/২০১৯ মি. তামযদখ মিএম-১ এয উৎাদন পুন: চালু েযা য়। গত ২০/০৪/২০১৯ মি. এ মিএম-২ এয ড্রায়ায 

Abnormal Vibration            উ প             ও    প  ষ্থানীয় ঠিোদাদযয ভােদভ ড্রায়ায কভযাভত োজ 

ম্পাদন েদয গত ২৭/১১/২০১৯ মি. তামযদখ মিএম-২ এয উৎাদন পুন: চালু েযা য়। মিএমএপমএর এয মনজস্ব ওদয়ফাইে 

(www.dapfcl.gov.bd) ০২/১১/২০১৯ মি. তামযদখ Live এ আ          । মিএমএপমএর এয ই-নমথ োম পক্রভ 

০৯/১১/২০১৯ মি. তামযদখ Live এ আ          । 

২০১৯-২০২০ অথ প ফছদয ৬০,০০০ কভ. েন উৎাদন রক্ষযভাত্রায মফযীদত ২০/০৪/২০২০ মি. এ উি রক্ষযভাত্রা অমজপত য় এফাং এ 

অথ পফছদয         ৭৫,৭৯৫ কভ. েন মিএম ায উৎামদত দয়দছ, মা রক্ষযভাত্রায কচদয় ২৬.৩৩% কফী এ   উ           

     ৭২,৯৪৭   .   ,                  ২১.৫৮%     । ২০১৮-২০১৯ অথ প ফছদয ৩৫,০০০ কভ. েন উৎাদন রক্ষযভাত্রায 

মফযীদত ২৪,০০২ কভ. েন মিএম ায উৎামদত য়, মা রক্ষযভাত্রায কচদয় ৩১.৪২% েভ এ   উ                ৩৪,২২৭ 

  .    মা রক্ষযভাত্রায কচদয় ২.২০% েভ। ২০১৭-২০১৮ অথ প ফছদয ৫০,০০০ কভ. েন উৎাদন রক্ষযভাত্রায মফযীদত ৫৩,৬৬৬ 

কভ. েন মিএম ায উৎামদত য়, মা রক্ষযভাত্রায কচদয় ৭.৩৩% কফী এফাং উ                ৫৯,১২৮   .    মা 

রক্ষযভাত্রায কচদয় ১৮.২৫% কফী।  

মিএম াদযয এেই গু  গুণ ম্পন্ন ভজুদকৃত াউিায মিএম াদযয মফক্রয় প্রমক্রয়া ুরু  েদয ৩০/০৬/২০২০ মি. ম পন্ত ৩,১৪৭.০০ 

কভ. েন যফযা ম্পন্ন েযা দয়দছ। 

 

ভস্যা এফাং চযাদরঞ্জঃ 

প্রযুমি উন্নয়দনয াদথ াভঞ্জস্য কযদখ োযখানায পূদফ পয অফোঠাদভা আধুমনোয়ন, ম পাপ্ত োঁচাভার (পপমযে এমি ও 

অযাদভামনয়া) াংগ্র ে   মনযফমচ্ছন্ন ইউর্টমরর্টজ (মফদুযৎ, ামন ও স্টীভ) প্রাপ্যতা মনমিতেযদণয ভােদভ মিএম ায উৎাদদনয 

রক্ষযভাত্রা অজপন, জনফর স্বল্পতা মনযন ও দক্ষ জনফর ততময মিএম-১ ও মিএম-২ প্ল্যাদেয Attainable Capacity 

       , োযখানায উৎাদনীরতা বৃমদ্ধপূফ পে উৎাদন খযচ হ্রা। 

 

বমফষ্যৎ মযেল্পনাঃ 

                 উ প           ইউর্টমরর্টদজ (মফদুযৎ, ফাষ্প ও ামন) স্বমনবপযতা অজপন, মিএম-১ প্ল্যাে চালুেযদণয রদক্ষয 

াধাযণ ঠিোদায কভা প েভপ্ল্যাে, চায়না ের্তপে প্ল্যাে ভমিমপদেন োজ ম্পাদন, োযখানায Attainable Capacity 

        েযত: কই কভাতাদফে প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ, মনযফমচ্ছন্ন উৎাদদনয রদক্ষয অযাদভামনয়া ভজুদ বৃমদ্ধয জন্য ১০,০০০ কভ. 

েদনয এের্ট নতুন অযাদভামনয়া ট্াাংে স্থান, আফান ভস্যা মনযনেদল্প াউমজাং েদরানীয ভাস্টায প্ল্ান ফাস্তফায়ন অফোঠাদভা 

উন্নয়ন, যক্ষণাদফক্ষণ োজ মথামথবাদফ ম্পাদদনয রদক্ষয ওয়ােপ পযামমরর্টজ বৃমদ্ধ েযা ও োযখানায মনয়মভত ওবাযদামরাং 

এয ব্যফস্থা েযায ভােদভ         ও  উ      এ  Usage Ratio                  ,                           -

   প          -                                ও                   , ফমণ পত োম পক্রদভয াাাম 

জনফদরয প্রমক্ষদনয ভােদভ দক্ষতা বৃমদ্ধ এফাং HSE    অন্যান্য ায়ে োম পক্রদভয ভােদভ োযখানায উৎাদনীরতা বৃমদ্ধ। 

২০২০-২০২১ অথ প ফছদযয ম্ভাব্য প্রধান অজপন মূঃ 

 

   ১. উৎাদন ও মফক্রয় রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী মিএম ায উৎাদন ও যফযা েযা । 

   ২. অযদভামনয়া কভামিমপদেন রাইন M/s. COMPLANT, China      রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী   :   প  েযা।  

৩. মিএম-১ এয গ্রানুদরেয,       ও           এ                         রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী          । 

৪. মিএম-২ এয       রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী মযফতপন    ।  

   ৫.          েয, াম্প ের ইকুইদভে এয Standby Spares রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী াংগ্র মনমিতেযণ। 

http://www.dapfcl.gov.bd/
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কেন-১ 

রূেল্প, অমবরক্ষয, কেৌরগত উদেশ্যমূ, োম পাফমর 

  

১.১ মিএমএপমএর এয রূেল্প (Vision): 

আভদামন মনব পযতা হ্রােদল্প Attainable Capacity    মিএম ায উৎাদন। 

১.২ অমবরক্ষয (Mission): 

আভদামন মনব পযতা হ্রােদল্প Attainable Capacity কত মিএম ায উৎাদদনয রদক্ষয ভয়ভত প্রদয়াজনীয় 

োচাঁভাদরয াংস্থান, মনজস্ব উদমাগমূদয স্বমনবপযতা, োমযগময ক্ষভতা এফাং োযখানায আমথ পে ও প্রামতষ্ঠামনে 

ক্ষভতা বৃমদ্ধয ভােদভ উৎাদনীরতা বৃমদ্ধ। 

 

১.৩ কেৌরগত উদেশ্যমূ (Strategic Objectives):  

১.৩.১ মিএমএপমএর এয কেৌরগত উদেশ্যমূ: 
 

০১। প্রদয়াজনীয় োচাঁভার াংগ্র, উ প        হ্রা এফাং মিএম ায উ প    ও মফতযণ মনমিতেযণ। 

০২। োযখানায প্রদয়াজনীয় কভযাভত, যক্ষণাদফক্ষণ ও প্রমতস্থান মনমিতেযণ। 

০৩। োযখানায আমথ পে ও প্রামতষ্ঠামনে ক্ষভতা বৃমদ্ধ । 

০৪। স্বাস্থয, মনযাত্তা ও মযদফ (HSE)     প    উ   । 

 

১.৩.২ আফমশ্যে কেৌরগত উদেশ্যমূ:  
 

০১। দাপ্তমযে েভ পোদন্ড স্বচ্ছতা বৃমদ্ধ ও জফাফমদমতা মনমিতেযণ। 

০২। েভ পম্পাদদন গমতীরতা আনয়ন ও কফায ভান বৃমদ্ধ। 

০৩। আমথ পে ও ম্পদ ব্যফস্থানায উন্নয়ন। 

 

১.৪ োম পাফমর  (Functions): 
 

০১। কৃমলজ উৎাদদন মিএম াদযয চামদা পূযদণ মনধ পামযত রক্ষযভাত্রা অনুাদয মিএম ায উৎাদন ও মফতযণ। 

০২। প্রদগত ও োমযগময ভস্যায ভাধানপূফ পে োযখানায মনযফমচ্ছন্ন উৎাদন ফজায় যাখা। 

০৩। প্রমত ারায় উৎামদত মিএম াদযয গুণাগুদণয আদ পভান মনমিতেযদণ মনজস্ব ল্যাদফ যীক্ষা এফাং মদথাযুি 

ব্যামগাং ও প্যামোং এয ভােদভ াদযয ভান সুযক্ষা েদয মিরাযদদয মনেে যফযাদয ব্যফস্থা েযা। 

০৪। যুগ উদমাগী প্রমক্ষদণয ভােদভ োমযগময জ্ঞানমবমত্তে দক্ষ জনফর ততমযেযণ। 

০৫। ফাদজে প্রণয়ন ও ফাদজে মনয়ন্ত্রণ, ম্পদদয সুযক্ষা, মাফ াংযক্ষণ োম পক্রভ মযচারনায় মথামথ আমথ পে 

ব্যফস্থানা মনমিতেযণ; 

০৬। স্বাস্থয, মনযাত্তা ও মযদফ (HSE)   ষ                         ধ্য   প          ও     প       

        প                              ।
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কেন-২  

                               (Outcome/Impact) 

চূড়ান্ত 

পরাপর/প্রবাফ 

(Outcome/ 

Impact) 

েভ পম্পাদন সূচেমূ 

(Performance 

Indicator) 

এেে 

(Unit) 

 
প্রকৃত 

 

রক্ষযভাত্রা 

২০২০-২১ 

প্রদক্ষন 
মনধ পামযত রক্ষভাত্রা অজপদনয কক্ষদত্র 

কমৌথবাদফ দায়ী 

ভন্ত্রণারয়/মফবাগ/াংস্থামূদয নাভ 

উাত্তসূত্র (Source of 

Data) 
২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২১-২২ ২০২২-২৩ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

মিএম াদযয 

আভদানী মনব পযতা 

হ্রা/বফদদমে মুদ্রা 

াশ্রয় 

মিএম াদযয ফছয মবমত্তে 

উৎাদন বৃমদ্ধয ায 
% (৫৫.২৮) ২১৫.৭৯ ৬৬.৬৭ ৫ ৪.৭৬ মফমআইম, মল্প ভন্ত্রণারয় 

মফমআইম ও মল্প ভন্ত্রণারদয়য 

ফামল পে প্রমতদফদন 

 

            ধ্য                               প                         । 
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কেন-৩ 

কেৌরগত উদেশ্যমবমত্তে োম পক্রভ,েভ পম্পাদন সূচে এফাং রক্ষযভাত্রামূঃ 

 

কেৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

কেৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

োম পক্রভ 

(Activities) 

েভ পম্পাদন সূচে 

(Performance 

Indicators) 

     

প    

(Calc

ulati

on 

Meth

od) 

এেে  

(Unit) 

েভ প ম্পাদন 

সূচদেয ভান 

 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত 

অজপন  

২০১৮-১৯ 

প্রকৃত অজপন 

২০১৯-২০ 

রক্ষয ভাত্রা ক্রাইদেমযয়া ভান/২০২০-২০২১ 
(Target/Criteria Value for FY 2020-2021) 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২২-২৩ 

অাধাযণ অমত উত্তভ উত্তভ চরমত ভান 
চরমত 

ভাদনয মনম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

(১)  
         

        

    , 

উ প        

    এ   

  এ প     

উ প    ও 

      

        । 

৩০ 

 

১.১ মিএম ায 

উৎাদন 

১.১.১ উৎামদত মিএম      রক্ষ 

কভ. েন 
১০ ০.২৪০ ০.৭৫৮ ১.০০ ০.৯০ ০.৮০ ০.৭০ ০.৬০ ১.০৫ ১.১০ 

১.২  মিএম ায 

মফতযণ 

১.২.১  মফতযণকৃত 

মিএম 

     রক্ষ 

কভ. েন 
১০ ০.৩৪২ ০.৭২৯ ১.০০ ০.৯০ ০.৮০ ০.৭০ ০.৬০ ১.০৫ ১.১০ 

১.৩ োচাঁভার 

পপমযে এমি 

ও অযাদভামনয়া 

াংগ্র 

মনমিতেযণ 

১.৩.১  ওর্টএভ/ মজ টু 

মজ এয ভােদভ 

পপমযে এমি 

াংগ্রকৃত। 

     

রক্ষ 

কভ. েন 
৪ ০.২৯৫ ০.৫১৯ ১.০২৯ ০.৯৩ ০.৮২ ০.৭২ ০.৬২ ১.০৮ ১.১৩ 

১.৩.২ মিমএভ এয 

ভােদভ অযাদভামনয়া 

াংগ্রকৃত। 

     
রক্ষ 

কভ. েন 
৪ ০.০৯৮ ০.২৩৫ ০.৩২ ০.২৯ ০.২৬ ০.২৩ ০.১৯ ০.৩৪ ০.৩৫ 

১.৪              

উ প       

      । 

১.৪.১ উ প       

     । 

ক্রভ-

পুমঞ্জভূত 
% ২ -- -- ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৬ ৭ 

(২) 

োযখানায 

প্রদয়াজনীয় 

কভযাভত, 

যক্ষণাদফক্ষণ 

ও প্রমতস্থান 

মনমিতেযণ।  

১৫ 

 

২.১  মিএম-১ এয 

অযাদভামনয়া রাইন 

ভমিমপদেন 

াধাযণ ঠিোদায 

ের্তপে ম্পাদন। 

২.১.১             

           

           । তামযখ তামযখ ৩ -- -- ১০/০৬/২১ ১৫/০৬/২১ ২০/০৬/২১ ২৫/০৬/২১ ৩০/০৬/২১ -- -- 

২.২ মিএম-১ এয 

গ্রানুদরেয ও ড্রায়ায 

এয কভযাভত োম প 

াধাযণ ঠিোদায 

২.২.১             

           

           । 
তামযখ তামযখ ৩ -- -- ১০/০৬/২১ ১৫/০৬/২১ ২০/০৬/২১ ২৫/০৬/২১ ৩০/০৬/২১ -- -- 
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কেৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

কেৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

োম পক্রভ 

(Activities) 

েভ পম্পাদন সূচে 

(Performance 

Indicators) 

     

প    

(Calc

ulati

on 

Meth

od) 

এেে  

(Unit) 

েভ প ম্পাদন 

সূচদেয ভান 

 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত 

অজপন  

২০১৮-১৯ 

প্রকৃত অজপন 

২০১৯-২০ 

রক্ষয ভাত্রা ক্রাইদেমযয়া ভান/২০২০-২০২১ 
(Target/Criteria Value for FY 2020-2021) 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২২-২৩ 

অাধাযণ অমত উত্তভ উত্তভ চরমত ভান 
চরমত 

ভাদনয মনম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

ের্তপে ম্পাদন। 

২.৩  পপমযে 

এমি ট্াাংে পাভ প 

এয কলায 

মিপযদভন াংক্রান্ত 

ভস্যা মনযন। 

২.৩.১             

           

           । তামযখ তামযখ ৩ -- -- ১০/০৬/২১ ১৫/০৬/২১ ২০/০৬/২১ ২৫/০৬/২১ ৩০/০৬/২১ -- -- 

 

 

২.৪ 2MW      

    ০২  

GEG, এদেমযজ 

ক্রয়, স্থান এফাং 

েমভমনাং।  

২.৪.১   প       

              

ও     

      । 

তামযখ তামযখ ৩ -- -- ১০/০৬/২১ ১৫/০৬/২১ ২০/০৬/২১ ২৫/০৬/২১ ৩০/০৬/২১ -- -- 

২.৫ ট্াাংে পাদভ প 

মমএ ট্াাংদেয 

মমড়, ওয়ােওদয় 

মযফতপন/দভযাভত

 যাং েযণ।  

২.৫.১ মমড়, ওয়ােওদয় 

মযফতপন/দভযাভত

 যাং েযণ 

      । 

তামযখ তামযখ ৩ -- -- ৩১/০৮/২০ ১০/০৯/২০ ২০/০৯/২০ ৩০/০৯/২০ ১০/১০/২০ -- -- 

(৩) 

োযখানায 

আমথ পে ও 

প্রামতষ্ঠামনে 

ক্ষভতা বৃমদ্ধ । 

 

 

২০ 

৩.১ দক্ষ জনমি 

ততযীদত 

মিএমএপমএর 

এয প্রমক্ষণ। 

৩.১.১ প্রমমক্ষত 

শ্রভমি।  

 
ভমষ্ট াংখ্যা ২ ৫৭ ৯৭ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৯০ ১০০ 

৩.২        

   প       

          । 

৩.২.১    প       

      

      । 

তামযখ তামযখ ২.৫ -- -- ১৫ ০৮ ২০ ২০ ০৮/২০ ২৫ ০৮ ২০ ২৮ ০৮ ২০ ৩০ ০৮ ২০ ০৫ ০৭ ২১ ০১ ০৭ ২২ 
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কেৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

কেৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

োম পক্রভ 

(Activities) 

েভ পম্পাদন সূচে 

(Performance 

Indicators) 

     

প    

(Calc

ulati

on 

Meth

od) 

এেে  

(Unit) 

েভ প ম্পাদন 

সূচদেয ভান 

 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত 

অজপন  

২০১৮-১৯ 

প্রকৃত অজপন 

২০১৯-২০ 

রক্ষয ভাত্রা ক্রাইদেমযয়া ভান/২০২০-২০২১ 
(Target/Criteria Value for FY 2020-2021) 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২২-২৩ 

অাধাযণ অমত উত্তভ উত্তভ চরমত ভান 
চরমত 

ভাদনয মনম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

 

 

৩.৩   ষ     প    

        এ প     

                

      ও    প 

             ।  

৩.৩.১ ও    প        

     । 

তামযখ তামযখ ০.৫ -- -- ১০/০৬/২১ ১৫/০৬/২১ ২০/০৬/২১ ২৫/০৬/২১ ৩০/০৬/২১ -- -- 

  

৪.১  অথ প ফছয  

২০১৯-২০ এয 

মাফ প্রস্তুত। 

৪.১.১ প্রস্তুতকৃত 

মাফ। তামযখ তামযখ ২ ১০ ০২ ১৯ ২০ ০১ ২০ ১৫/০৫/২১ ৩১/০৫/২১ ১০/০৬/২১ ২০/০৬/২১ ৩০/০৬/২১ ১৫/০৪/২২ ১৫/০৩/২৩ 

৪.২ অথ প ফছয  

২০২০-২১ এয 

ফাদজে প্রণয়ন 

ও অনুদভাদন। 

৪.২.১ প্রমণত ও 

অনুদভামদত 

ফাদজে। 
তামযখ তামযখ ২ ১০ ০১ ১৯ ২৩ ০১ ২০ ২৫/০২/২১ ০১/০৩/২১ ১৫/০৩/২১ ২০/০৩/২১ ৩১/০৩/২১ ১৫/০২/২২ ১৫/০২/২৩ 

৪.৩  মনযীক্ষা 

ম্পাদন। 
৪.৩.১ ম্পামদত 

মনযীক্ষা। 
ভমষ্ট াংখ্যা ২ -- ২৩ ১৪ ১৩ ১২ ১১ ১০ -- -- 

৪.৪ েভ পেতপা / 

েভ পচামযদদয 

আয়েয দামখর। 

৪.৪.১  দামখরকৃত 

আয়েয। 
ক্রভ-

পুমঞ্জভূত 
% ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০ 

৫.১ অথ প ফছয  ২০২০-

২১ এয ফামল পে 

ক্রয় মযেল্পনা 

(APP) প্রণয়ন। 

৫.১.১ ফামল পে ক্রয় 

মযেল্পনা 

(APP) প্রমণত। 
তামযখ তামযখ ২ ২৫/১১/১৮ ২৯/০৮/১৯ ২৫/০৮/২০ ৩০/০৮/২০ ০৫/০৯/২০ ১০/০৯/২০ ১৫/০৯/২০ ১৫/০৮/২১ ৩১/০৭/২২ 

৫.২ ক্রয়দমাগ্য 

ের কেন্ডায 

প্রমক্রয়া e-GP 

        । 

৫.২.১ কেন্ডায প্রমক্রয়া 

e-GP    

      । 

ক্রভ-

পুমঞ্জভূত 
% ২ ১৮ ৮৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৯৫ ১০০ 
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কেৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

কেৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

োম পক্রভ 

(Activities) 

েভ পম্পাদন সূচে 

(Performance 

Indicators) 

     

প    

(Calc

ulati

on 

Meth

od) 

এেে  

(Unit) 

েভ প ম্পাদন 

সূচদেয ভান 

 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত 

অজপন  

২০১৮-১৯ 

প্রকৃত অজপন 

২০১৯-২০ 

রক্ষয ভাত্রা ক্রাইদেমযয়া ভান/২০২০-২০২১ 
(Target/Criteria Value for FY 2020-2021) 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২২-২৩ 

অাধাযণ অমত উত্তভ উত্তভ চরমত ভান 
চরমত 

ভাদনয মনম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

৫.৩ CCTV 

         

আও       । 

৫.৩.১ CCTV 

         

আও      । 

ক্রভ-

পুমঞ্জভূত 
% ২ -- -- ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ১০০ ১০০ 

৫.৪            

       

      । 

৫.৪.১            

            । 
ক্রভ-

পুমঞ্জভূত 
% ১ -- -- ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ১০০ ১০০ 

(৪) 

স্বাস্থয, 

মনযাত্তা ও 

মযদফ 

(HSE) 

    প    

উ   । 

১০ 

৬.১ েভ পযত ও 

মনব পযীরদদয 

স্বাস্থযদফা 

প্রদান।    

৬.১.১ স্বাস্থযদফা 

প্রদানকৃত। ক্রভ-

পুমঞ্জভূত 
জন ৩ ৪১৪২ ৬৩৪২ ৪০০০ ৩৫০০ ৩০০০ ২৫০০ ২০০০ ৪৫০০ ৫০০০ 

৬.২ প      

উ          । 

৬.২.১ কযানকৃত 

গাদছয মযভান। 

ক্রভ-

পুমঞ্জভূত 
াংখ্যা ৩ ১২০ ১২৫ ১৫০ ১৪০ ১৩০ ১২০ ১১০ ১৬০ ১৬৫ 

৬.৩ মনযাত্তা 

াংক্রান্ত বা/ 

কমভনায 

আদয়াজন 

৬.৩.১ বা/ কমভনায 

আদয়ামজত। ক্রভ-

পুমঞ্জভূত 
াংখ্যা ২ ০৪ ০৬ ০৬ ০৫ ০৪ ০৩ ০২ ০৬ ০৬ 

৬.৪       

        

             । 

৬.৪.১              । 

            ২ -- -- ০১ ১২ ২০ ০১ ০১ ২১ ০১ ০২ ২১ ০১ ০৩ ২১ ০১ ০৪ ২১ -- -- 

 

 ২০২০-২০২১            এ প       উ প    ও                   আ    এ                                   । 
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  এ পএ   এ  এ  আ             উ      , ২০২০-২০২১ (      ) 

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

কেৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

কেৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

োম পক্রভ 

(Activities) 

েভ পম্পাদন সূচে 

(Performance Indicator) 

 

এেে 

(Unit) 

 
েভ পম্পাদন সূচদেয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

রক্ষযভাত্রায ভান - ২০২০-২০২১ 

(Target Value -2020-21) 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অমতউত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

চরমত ভান 

(Fair) 

চরমত ভাদনয মনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১] দাপ্তমযে েভ পোদন্ড 

স্বচ্ছতা বৃমদ্ধ ও 

জফাফমদম মনমিতেযণ 

১১ 

[১.১] ফামল পে েভ পম্পাদন চুমি 

(এমএ) ফাস্তফায়ন 

[১.১.১] এমএ’য ের তত্রভামে প্রমতদফদন 

ওদয়ফাইদে প্রোমত 
     ২ ৪ - - - - 

[১.১.২] এমএ র্টদভয ভামে বা অনুমষ্ঠত 
     

১ ১২ ১১ - - - 

[১.২] ুরদ্ধাচায/উত্তভ চচ পায মফলদয় 

অাংীজনদদয দে ভতমফমনভয় 
[১.২.১] ভতমফমনভয় বা অনুমষ্ঠত 

     
২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৩] অমবদমাগ প্রমতোয ব্যফস্থা 

মফলদয় কফাগ্রীতা/অাংীজনদদয 

অফমতেযণ 

[১.৩.১] অফমতেযণ বা আদয়ামজত 
     

২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৪] কফা প্রদান প্রমতশ্রুমত মফলদয় 

কফা গ্রীতাদদয অফমতেযণ 
[১.৪.১] অফমতেযণ বা আদয়ামজত 

     
২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৫] তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদ াংক্রান্ত 

তত্রভামে প্রমতদফদন উর্ধ্পতন 

ের্তপদক্ষয মনেে কপ্রযণ 

[১.৫.১] তত্রভামে প্রমতদফদন কপ্রমযত 
     

২ ৪ ৩ - - - 

[২] েভ পম্পাদদন 

গমতীরতা আনয়ন ও 

কফায ভান বৃমদ্ধ 
৮ 

[২.১]  -            [২.১.১]  -                   % ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - 

[২.২] উ          উ    উ     

        

[২.২.১]       এ   উ          উ    

উ           
     ২ ১৫-২-২১ ১৫-৩-২১ ১৫-৪-২১ ১৫-৫-২১ - 

[২.৩]                       

[২.৩.১]                         

আ       
      ২ ৪০ ৩০ ২০ ১০ - 

[২.৩.২] ১০      ও            

          এ পএ   ষ       

      

      ১ ৫ ৪ - - - 

[২.৪] এ পএ                        

[২.৪.১]       এ   আও           

এ              এ পএ 

                             

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

কেৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

কেৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

োম পক্রভ 

(Activities) 

েভ পম্পাদন সূচে 

(Performance Indicator) 

 

এেে 

(Unit) 

 
েভ পম্পাদন সূচদেয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

রক্ষযভাত্রায ভান - ২০২০-২০২১ 

(Target Value -2020-21) 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অমতউত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

চরমত ভান 

(Fair) 

চরমত ভাদনয মনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[৩] আ     ও     

    প    উ    
৬ 

[৩.১]    ষ       প                
[৩.১.১]    প                 

         
% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.২]    ষ    উ           

 এ   প                 

[৩.২.১]    ষ    উ            এ   প  

                
% ২ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.৩]      আপ         

         উ    
[৩.৩.১]      আপ           % ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ - 

[৩.৪]                 ও       

             উ           

      

[৩.৪.১]                 ও       

             উ           

      

      ১ ১৫-১২-২০ ১৪-০১-২১ ১৫-০২-২১ - - 
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আমভ, ব্যফস্থানা মযচারে, মিএমএপমএর কচয়াযম্যান, মফমআইম এয মনেে অেীোয েযমছ কম, এই 

চুমিদত ফমণ পত পরাপর অজপদন দচষ্ট থােফ। 

 

 

আমভ, কচয়াযম্যান, মফমআইম ব্যফস্থানা মযচারে, মিএমএপমএর এয মনেে অেীোয েযমছ কম, এই 

চুমিদত ফমণ পত পরাপর অজপদন মিএমএপমএর-কে ফ পাত্মে দমামগতা প্রদান েযফ। 

 

 

 

স্বাক্ষমযতঃ 
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াংদমাজনী-১ 

 

 

ব্দ াংদক্ষ 

(Acronyms) 

 

মিএমএপমএর : মিএম পার্ট পরাইজায কোম্পানী মরমভদেি 

মফমআইম : ফাাংরাদদ কেমভেযার ইন্ডামিজ েদ পাদযন 

োপদো : েণ পপৄমর পার্ট পরাইজায কোম্পানী 

মইউএপএর : মচোগাং ইউমযয়া পার্ট পরাইজায কোম্পানী মরমভদেি 

মিএম ায : িাই অযাদভামনয়াভ পদপে ায 

এনমদেএ ায : নাইদরাদজন পপযা োময়াভ ারপায ায  

মজইমজ (GEG) : গ্যা ইমঞ্জন কজনাদযেয 

MW :     ও    

মিমএ : মিমিমফউদেি েদরার মদস্টভ 

মজ টু মজ :                   

ওর্টএভ : ওদন কেন্ডামযাং কভথি 

এরর্টএভ : মরমভদেি কেন্ডামযাং কভথি 

   পএ          প             
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াংদমাজনী-২ 

েভ পম্পাদন সূচেমূ, ফাস্তফায়নোযী োম পারয়মূ এফাং মযভা দ্ধমত-এয মফফযণঃ 

 

ক্রমভে 

নম্বয 
োম পক্রভ েভ পম্পাদন সূচে োম পক্রদভয মফফযণ 

ফাস্তফায়নোযী অনুমফবাগ, 

অমধ াখা, াখা 
প্রদত্ত প্রভাণে  

প্রভাণদেয 

উাত্তসূত্র 

১ ১.১ মিএম ায উৎাদন ১.১.১ উৎামদত মিএম কৃমল উৎাদন বৃমদ্ধ মনমফ পঘ্ন যাখায স্বাদথ প কদদয মিএম াদযয চামদা 

কভোদনায রদক্ষয মিএমএপমএর োযখানায় রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী মিএম 

ায উৎাদন েযা    ।  

অাদযন মফবাগ, 

মিএমএপমএর 

মিএমএপমএর, মফমআইম ও 

মল্প ভন্ত্রণারদয়য            

     প  

অাদযন মফবাগ, 

মিএমএপমএর 

২ ১.২  মিএম ায মফতযণ ১.২.১  মফতযণকৃত মিএম কৃমল উৎাদন বৃমদ্ধ মনমফ পঘ্ন যাখায স্বাদথ প কদদয  মিএম াদযয চামদা 

কভোদনায রদক্ষয  মিএমএপমএর োযখানায় উৎামদত মিএম ায 

রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী সুষ্ঠুবাদফ মফতযদণয ব্যফস্থা গ্রণ েযা দফ। 

ফামণমজযে মফবাগ, 

মিএমএপমএর 

মিএমএপমএর, মফমআইম, মল্প 

ভন্ত্রণারয় ও কৃমল  ভন্ত্রণারয়  

              প  

ফামণমজযে মফবাগ, 

মিএমএপমএর 

৩ ১.৩ োচাঁভার পপমযে এমি 

ও অযাদভামনয়া াংগ্র 

মনমিত েযণ। 

১.৩.১ ওর্টএভ/মজ টু মজ এয 

ভােদভ  াংগ্রকৃত 

পপমযে এমি  

োযখানায উৎাদদনয জন্য োঁচাভার পপমযে এমি  মজ টু মজ/ 

আন্তজপামতে উনু্ি দযদত্রয ভােদভ মফদদ দত আভদানী/াংগ্র েযা 

দফ। 

ফামণমজযে / অাদযন মফবাগ, 

মিএমএপমএর 

মিএমএপমএর, মফমআইম ও 

মল্প ভন্ত্রণারয়               

প  

ফামণমজযে / 

অাদযন মফবাগ, 

মিএমএপমএর 

১.৩.২ মিমএভ এয ভােদভ  

াংগ্রকৃত 

অযাদভামনয়া  

োযখানায উৎাদদনয জন্য োঁচাভার  অযাদভামনয়া 

োপদো/মইউএপএর দত  আভদানী/াংগ্র েযা দফ। 
ফামণমজযে / অাদযন মফবাগ, 

মিএমএপমএর 

মিএমএপমএর, মফমআইম ও 

মল্প ভন্ত্রণারয়            

     প  

ফামণমজযে / 

অাদযন মফবাগ, 

মিএমএপমএর 

৪ ১.৪              উ প    

         । 

১.৪.১ উ প       

     । 

োযখানায উৎাদনীরতা বৃমদ্ধয ভােদভ েন প্রমত াদযয উৎাদন খযচ 

রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী হ্রা েযা দফ।  
াংমিষ্ট ের মফবাগ, 

মিএমএপমএর 

মিএমএপমএর           

     প  

াংমিষ্ট ের 

মফবাগ, 

মিএমএপমএর 

৫ ২.১  মিএম-১ এয অযাদভামনয়া 

রাইন ভমিমপদেন োম প 

ম্পাদন। 

২.১.১                  

          

       । 

অযাদভামনয়া ভাদায ট্াাংে/মিএম-২ এয কি-ট্াাংে  দত  মিএম-১ 

প্ল্াদেয ভেফতী অযাদভামনয়া রাইন এয ভমিমপদেন োম প ম্পাদদন 

াধাযণ ঠিোদাদযয াদথ                                  

       । 

যক্ষণাদফক্ষণ/ ফামণমজযে মফবাগ, 

মিএমএপমএর 

মিএমএপমএর ও মফমআইম’য  

              প  

যক্ষণাদফক্ষণ/ 

ফামণমজযে মফবাগ, 

মিএমএপমএর 

৬ ২.২  মিএম-১ এয গ্রানুদরেয ও 

ড্রায়াদযয কভযাভত োম প াধাযণ 

ঠিোদায ের্তপে ম্পাদন। 

২.২.১                  

          

       । 

মিএম-১ এয গ্রানুদরেয ও ড্রায়াদযয কভযাভত োম প ম্পাদদন াধাযণ 

ঠিোদাদযয াদথ                                      

   । 

যক্ষণাদফক্ষণ/ ফামণমজযে মফবাগ, 

মিএমএপমএর 

মিএমএপমএর ও মফমআইম  

              প   

যক্ষণাদফক্ষণ/ 

ফামণমজযে মফবাগ, 

মিএমএপমএর 
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ক্রমভে 

নম্বয 
োম পক্রভ েভ পম্পাদন সূচে োম পক্রদভয মফফযণ 

ফাস্তফায়নোযী অনুমফবাগ, 

অমধ াখা, াখা 
প্রদত্ত প্রভাণে  প্রভাণদেয উাত্তসূত্র 

৭ ২.৩ পপমযে এমি ট্াাংে পাভ প 

এয কলায মিপযদভন 

কভযাভত োজ ম্পাদন। 

২.৩.১                   

          

       । 

াধাযণ ঠিোদায  M/S Complant, Chi   এ    ধ্য   

পপমযে এমি ট্াাংদেয কলায মিপযদভন কভযাভত োজ ম্পাদদন 

াধাযণ ঠিোদাদযয াদথ                                  

       । 

যক্ষণাদফক্ষণ/ফামণমজযে 

পুযদেৌর/দেেমনেযার মফবাগ, 

মিএমএপমএর 

মিএমএপমএর ও মফমআইম 

              প  

যক্ষণাদফক্ষণ/ফামণমজযে 

পুযদেৌর/দেেমনেযার 

মফবাগ, মিএমএপমএর 

৮ ২.৪              ০২  

              প    

                   ।  

২.৪.১   প               

      ও      

      । 

ইউর্টমরর্টজ ব্যফস্থায় স্বয়াংম্পূণ পতা অজপদন              ০২  

              প             প     ,               ও 

                 । 

যক্ষণাদফক্ষণ/ফামণমজযে 

মফবাগ, 

মিএমএপমএর 

মিএমএপমএর           

     প  

যক্ষণাদফক্ষণ/ফামণমজযে 

মফবাগ, 

মিএমএপমএর 

৯ ২.৫ ট্াাংে পাদভ প মমএ ট্াাংদেয 

মমড়, ওয়ােওদয় মযফতপন/ 

কভযাভত যাং েযণ।  

২.৫.১ মমড়, ওয়ােওদয় 

মযফতপন/দভযাভত যাং 

েযণ ম্পামদত। 

ট্াাংে পাদভ প মমএ ট্াাংদেয মমড়, ওয়ােওদয় মযফতপন/দভযাভত 

যাং েযণোজ  রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী ম্পাদন েযা দফ। 
যক্ষণাদফক্ষণ মফবাগ, 

মিএমএপমএর 

মিএমএপমএর           

     প  

যক্ষণাদফক্ষণ মফবাগ, 

মিএমএপমএর 

১০ ৩.১ দক্ষ জনমি ততযীদত 

মিএমএপমএর এয প্রমক্ষণ। 

৩.১.১ প্রমমক্ষত শ্রভমি  

 

দক্ষ োমযগময জ্ঞানমবমত্তে জনমি ততযীদত প্রমক্ষদণয ভােদভ 

প্রমমক্ষত  শ্রভমি ততযী েযা দফ।  

াংমিষ্ট ের মফবাগ, 

মিএমএপমএর 

মিএমএপমএর           

     প  
াংমিষ্ট ের মফবাগ, 

মিএমএপমএর 

১১ ৩.২           প       

          । 

৩.২.১    প             

      । 

স্বচ্চতা ও জফাফমদমতা মনমিতেযণ,                       

        এ                                        

         প                         ।  

াংমিষ্ট ের মফবাগ, 

মিএমএপমএর 

মিএমএপমএর           

     প  

াংমিষ্ট ের মফবাগ, 

মিএমএপমএর 

১২ ৩.৩                       

ও    প              । 

৩.৩.১ ও    প        

     । 

  ষ     প            এ প                                

        ধ্য ও    প                   । 

ফামণমজযে মফবাগ, 

মিএমএপমএর 

মিএমএপমএর           

     প  

ফামণমজযে মফবাগ, 

মিএমএপমএর 

১৩ ৪.১  অথ প ফছয  ২০১৯-২০ এয 

মাফ প্রস্তুত। 

৪.১.১ প্রস্তুতকৃত মাফ। ২০১৯-২০ অথ প ফছদযয মাফ প্রস্তুত েদয  ০২                        

                          প                       উপ  

াংস্থায প্রধান োম পারদয়য মাফ মফবাদগয াদথ মত্রক্ষীয় বায 

আদরাদে মাফ চুড়ান্ত েযা দফ।  

মাফ মফবাগ, 

মিএমএপমএর 

মিএমএপমএর ও মফমআইম  

              প  

মাফ মফবাগ, 

মিএমএপমএর 

১৪ ৪.২ অথ প ফছয  ২০২০-২১ এয 

ফাদজে প্রণয়ন ও অনুদভাদন। 

৪.২.১ প্রমণত ও অনুদভামদত 

ফাদজে। 

২০২০-২১                    ও                        

      প্রধান োম পারদয়য অথ প মফবাদগয াদথ              উপ  

আ              । প          এ পএ   এ - এ                

     উপ  প                           । 

মাফ মফবাগ, 

মিএমএপমএর 

মিএমএপমএর ও মফমআইম  

              প  

মাফ মফবাগ, 

মিএমএপমএর 

১৫ ৪.৩  মনযীক্ষা ম্পাদন।  ৪.৩.১ ম্পামদত মনযীক্ষা। মিক্ষীয়/ মত্রক্ষীয় বা আফাদনয ভােদভ         অনুমায়ী মনযীক্ষা 

আমত্ত মনষ্পমত্তয জন্য োম পেযী ব্যফস্থা গ্রণ েযা দফ।  

মাফ মফবাগ, 

মিএমএপমএর 

মিএমএপমএর ও মফমআইম  

              প  

মাফ মফবাগ, 

মিএমএপমএর 

১৬ ৪.৪ েভ পেতপা / েভ পচামযদদয 

আয়েয দামখর।  

৪.৪.১  দামখরকৃত আয়েয। মনয়ভানুমায়ী েভ পযতদদয ভামে কফতন কথদে অমগ্রভ আয়েয েতপনপূফ পে 

াফ পজনীন স্ব-মনধ পাযণী দ্ধমতদত ভন্বয় আয়েয দামখর েযা দফ । 

মাফ মফবাগ, 

মিএমএপমএর 

মিএমএপমএর           

     প  

মাফ মফবাগ, 

মিএমএপমএর 
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ক্রমভে 

নম্বয 
োম পক্রভ েভ পম্পাদন সূচে োম পক্রদভয মফফযণ 

ফাস্তফায়নোযী অনুমফবাগ, 

অমধ াখা, াখা 
প্রদত্ত প্রভাণে  

প্রভাণদেয 

উাত্তসূত্র 

১৭ ৫.১ অথ প ফছয  ২০২০-২১ এয 

ফামল পে ক্রয় মযেল্পনা(APP) 
প্রণয়ন। 

৫.১.১ ফামল পে ক্রয় 

মযেল্পনা(APP)  
প্রমণত। 

প্রামতষ্ঠামনে ক্রয় ক্ষভতা বৃমদ্ধয রদক্ষয ২০২০-২১ অথ পফছদযয ফামল পে 

ক্রয় মযেল্পনা রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী প্রণনয় েযা দফ।  
াংমিষ্ট ের মফবাগ, 

মিএমএপমএর 

মিএমএপমএর ও মফমআইম  

              প  

াংমিষ্ট ের 

মফবাগ, 

মিএমএপমএর 

১৮ ৫.২ ক্রয়দমাগ্য ের কেন্ডায 

প্রমক্রয়া e-GP         । 

৫.২.১ কেন্ডায প্রমক্রয়া e-GP 

         । 

ক্রয় প্রমক্রয়া স্বচ্ছতা আনয়দন ক্রয়দমাগ্য ের কেন্ডায প্রমক্রয়া  e-GP 

                               ।  

ফামণমজযে মফবাগ, 

মিএমএপমএর 

মিএমএপমএর           

     প  

ফামণমজযে মফবাগ, 

মিএমএপমএর 

১৯ ৫.৩ CCTV          

আও       । 

৫.৩.১ CCTV          

আও      । 

প্রামতষ্ঠামনে ক্ষভতা বৃমদ্ধয রদক্ষয োযখানায ের স্থানা মূ 

CCTV          আও            ।  
যক্ষণাদফক্ষণ/প্রান মফবাগ, 

মিএমএপমএর 

মিএমএপমএর           

     প  

যক্ষণাদফক্ষণ/প্রান 

মফবাগ, 

মিএমএপমএর 

২০ ৫.৪                   

      । 

৫.৪.১                   

     । 

প্রামতষ্ঠামনে ক্ষভতা বৃমদ্ধয রদক্ষয োযখানায়                   

                          ।  

প্রান মফবাগ, 

মিএমএপমএর 

মিএমএপমএর           

     প  

প্রান মফবাগ, 

মিএমএপমএর 

২১ ৬.১ েভ পযত ও মনব পযীরদদয 

স্বাস্থযদফা প্রদান।    
৬.১.১ স্বাস্থযদফা প্রদানকৃত                    ও                                      

            ।  

প্রান মফবাগ, 

মিএমএপমএর 

মিএমএপমএর           

     প  

প্রান মফবাগ, 

মিএমএপমএর 

২২ ৬.২ প      উ           ৬.২.১ কযানকৃত গাদছয 

মযভান 

ফেফন্ধুয জন্ত ফামল পেী উদমানোরীন এফাং অন্যান্য প্রদয়াজনীয় 

ভদয় োযখানায অমধকৃত জায়গা মূদয মযদফগত উন্নয়দন ফনায়দনয 

মনমভদত্ত গাদছয চাযা কযাণ েযা দফ। 

প্রান মফবাগ, 

মিএমএপমএর 

মিএমএপমএর           

     প  
প্রান মফবাগ, 

মিএমএপমএর 

২৩ ৬.৩ মনযাত্তা াংক্রান্ত 

বা/দমভনায আদয়াজন 

৬.৩.১ বা/ কমভনায 

আদয়ামজত 

োযখানায মনযাত্তা কজাযদাদয মনমদ পষ্ট ভয় অন্তয বা/দমভনায 

আদয়াজন েযা দফ।  
প্রান/কেেমনেযার মফবাগ, 

মিএমএপমএর 

মিএমএপমএর           

     প  

প্রান/কেেমনেযার 

মফবাগ, 

মিএমএপমএর 

২৪ ৬.৪                      

      । 

৬.৪.১                ।                  আ                  এ   ৫          

আ                                              । 

পুযদেৌর মফবাগ, 

মিএমএপমএর 

মিএমএপমএর           

     প  

পুযদেৌর মফবাগ, 

মিএমএপমএর 

আ             উ        ২০২০-২১ 

২৫ [১.১]    ষ             

    (এ পএ)        । 

[১.১.১] এমএ’য ের 

তত্রভামে         

ও               । 

   ষ                 (এ পএ)                 এমএ’য 

ের তত্রভামে                  রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী 

ও                     । 

এ পএ   , 

 মিএমএপমএর 

ও                     প  এ পএ    

মিএমএপমএর  

[১.১.২] এমএ র্টদভয 

ভামে বা অনুমষ্ঠত। 

   ষ                 (এ পএ)                 এমএ 

র্টদভয ভামে বা রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী আদয়াজন েযা দফ। 

এ পএ   , 

মিএমএপমএর 

মিএমএপমএর এ পএ         

              প  

এ পএ    

মিএমএপমএর 
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ক্রমভে 

নম্বয 
োম পক্রভ েভ পম্পাদন সূচে োম পক্রদভয মফফযণ 

ফাস্তফায়নোযী অনুমফবাগ, 

অমধ াখা, াখা 
প্রদত্ত প্রভাণে  

প্রভাণদেয 

উাত্তসূত্র 

২৬ [১.২]       /উ         

  ষ                 

        । 

[১.২.১] ভতমফমনভয় বা 

অনুমষ্ঠত। 

      /উ           ষ                            

      রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী     আদয়াজন েযা দফ। 

           , 

মিএমএপমএর 

           , মিএমএপমএর 

              প  

           , 

মিএমএপমএর 

২৭ [১.৩]                

       ষ              

/                  । 

[১.৩.১] অফমতেযণ বা 

আদয়ামজত। 

                      ষ              /          

                 রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী     আদয়াজন েযা 

দফ। 

           , 

মিএমএপমএর 

           , মিএমএপমএর 

              প  

           , 

মিএমএপমএর 

২৮ [১.৪]                  

  ষ                 

        । 

[১.৪.১] অফমতেযণ বা 

আদয়ামজত। 

                   ষ                            

      রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী     আদয়াজন েযা দফ। 

           , 

মিএমএপমএর 

           , মিএমএপমএর 

              প  

           , 

মিএমএপমএর 

২৯ [১.৫]           

                       

        উ        প    

         । 

[১.৫.১]          

             । 

                                         উ     

   প         রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী             । 

                   

    ,  

মিএমএপমএর 

           ,  মিএমএপমএর 

              প  

           ,  

মিএমএপমএর 

৩০ [২.১] ই-নমথ ফাস্তফায়ন। [২.১.১] ই-নমথদত কনাে 

মনষ্পমত্তকৃত। 

ই-নমথ ফাস্তফায়দনয মনমভত্ত ই-নমথদত কনাে রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী 

মনষ্পমত্ত েযা দফ। 

         , 

মিএমএপমএর 

           , মিএমএপমএর 

              প  

         , 

মিএমএপমএর 

৩১ [২.২] উ     /   উ    

উ            । 

[২.২.১] ন্যযনতভ এের্ট 

উদ্ভাফনী/ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

উদযাগ চালুকৃত। 

            ন্যযনতভ এের্ট উদ্ভাফনী/ক্ষুদ্র উন্নয়ন উদযাগ কনয়া 

দফ। 

         , 

মিএমএপমএর 

               , 

মিএমএপমএর           

     প   

         , 

মিএমএপমএর 



                                                                                                                        

18 

 

 

 

 

ক্রমভে 

নম্বয 
োম পক্রভ েভ পম্পাদন সূচে োম পক্রদভয মফফযণ 

ফাস্তফায়নোযী অনুমফবাগ, 

অমধ াখা, াখা 
প্রদত্ত প্রভাণে  

প্রভাণদেয 

উাত্তসূত্র 

৩২ [২.৩] েভ পচামযদদয প্রমক্ষণ 

প্রদান। 

[২.৩.১]                 

         আ      । 

েভ পচাযীদদয প্রমক্ষণ প্রদাদনয মনমভত্ত                    

      রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী আদয়াজন েযা দফ। 

           , 

মিএমএপমএর 

           , মিএমএপমএর 

              প  
           , 

মিএমএপমএর 

[২.৩.২] ১০      ও      

                এ পএ 

  ষ             । 

েভ পচাযীদদয প্রমক্ষণ প্রদাদনয মনমভত্ত ১০      ও            

          এ পএ   ষ   প্রমক্ষণ রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী প্রদান েযা 

দফ। 

           , 

মিএমএপমএর 

           , মিএমএপমএর 

              প  
           , 

মিএমএপমএর 

৩৩ [২.৪] এমএ ফাস্তফায়দন 

প্রদনাদনা প্রদান। 

[২.৪.১] নুযনতভ এের্ট 

আওতাধীন দপ্তয/ এেজন 

েভ পচামযদে এমএ ফাস্তফায়ন 

এয জন্য প্রদনাদনা প্রদানকৃত। 

এমএ ফাস্তফায়দন প্রদনাদনা প্রদাদনয মনমভত্ত নুযনতভ এের্ট 

আওতাধীন দপ্তয/ এেজন েভ পচাযীদে এমএ ফাস্তফায়দনয জন্য 

প্রদনাদনা রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী প্রদান েযা দফ। 

           , 

মিএমএপমএর 

           , মিএমএপমএর 

              প  

           , 

মিএমএপমএর 

৩৪ [৩.১] ফামল পে ক্রয় মযেল্পনা 

ফাস্তফায়ন। 

[৩.১.১] ক্রয় মযেল্পনা 

অনুমায়ী ক্রয় ম্পামদত। 

   ষ    ক্রয় মযেল্পনা ফাস্তফায়দনয মনমভত্ত ক্রয় মযেল্পনা অনুমায়ী 

ক্রয় রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী ম্পাদন েযা দফ। 

              , 

মিএমএপমএর 

              , 

মিএমএপমএর          

     প  

              , 

মিএমএপমএর 

৩৫ [৩.২] ফামল পে উন্নয়ন েভ পসূমচ 

(এমিম)/ফাদজে ফাস্তফায়ন। 

[৩.২.১] ফামল পে উন্নয়ন 

েভ পসূমচ (এমিম) /ফাদজে 

ফাস্তফাময়ত। 

ফামল পে উন্নয়ন েভ পসূমচ (এমিম)/ফাদজে ফাস্তফায়দনয মনমভত্ত 

ফামল পে উন্নয়ন েভ পসূমচ (এমিম) /ফাদজে রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী 

ফাস্তফায়ন েযা দফ। 

           ,  

মিএমএপমএর 

           , মিএমএপমএর  

              প  

           ,  

মিএমএপমএর 

৩৬ [৩.৩] অমিে আমত্ত মনষ্পমত্ত 

োম পক্রদভয উন্নয়ন।  

[৩.৩.১] অমিে আমত্ত 

মনষ্পমত্তকৃত 

অমিে আমত্ত মনষ্পমত্ত োম পক্রদভয উন্নয়দনয মনমভত্ত         

অমিে আমত্ত োম পক্রভ রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী মযচারনা        । 

           ,  

মিএমএপমএর 

           , মিএমএপমএর 

              প  

           , 

মিএমএপমএর 

[৩.৪]                 ও 

                   

উ                 

[৩.৪.১]                 

ও                    

উ                 

     ও                               উ            

রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী      েযা দফ।। 

           , 

মিএমএপমএর 

           , মিএমএপমএর 

              প  

           , 

মিএমএপমএর 



                                                                                                                        

19 

 

 

 

 

াংদমাজনী-৩ 

 অন্য ভন্ত্রণারয়/মফবাগ/দপ্তয/াংস্থা/োযখানায মনেে সুমনমদ পষ্ট েভ পম্পাদন চামদামূঃ 

 

প্রমতষ্ঠাদনয নাভ াংমিষ্ট োম পক্রভ েভ পম্পাদন সূচে উি প্রমতষ্ঠাদনয মনেে 

চামদা/ প্রতযাা 

চামদা/ প্রতযাায কমৌমিেতা প্রতযাা পূযণ না দর ম্ভাব্য প্রবাফ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

োপদো  মিএম ায উৎাদন উৎামদত মিএম ায োচাঁভার অযাদভামনয়া প্রধান োঁচাভার অযাদভামনয়া যফযা মনমিত েযা না 

কগদর মিএম ায উৎাদন ব্যত দফ। 

 

োযখানায় উৎাদন ফন্ধ দয় মাদফ এফাং 

ের ধযদণয অজপন ও উৎাদন 

রক্ষযভাত্রা ঋনাত্নে দফ। 

মইউএপএর  মিএম ায উৎাদন উৎামদত মিএম ায ইউর্টমরর্টজ (মফদুযৎ, মস্টভ 

ও ামন)  

প্রধান োঁচাভার অযাদভামনয়া এফাং ইউর্টমরর্টজ 

(মফদুযৎ, মস্টভ ও ামন) যফযা মনমিত েযা না 

কগদর মিএম ায উৎাদন ব্যত দফ। 

           ষ 

              

 মিএম ায               মিএম ায           এ  প      

           

                 প ও                     

                   উ প                

    । 

                 প ও           

    উ প    এ                

প              । 
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ফাাংরাদদ কেমভেযার ইন্ডামিজ েদ পাদযন (মফমআইম) 

 

 
ব্যফস্থানা মযচারে, কেমএভএর 

এফাং 

কচয়াযম্যান, মফমআইম এয ভদে স্বাক্ষমযত 

 

 

ফামল পে েভ পম্পাদন চুমি 

 

 

ের্ পফুরী কায মভরস্ মরমভদেড (দেমএভএর) 

 

 

১ জুরাই, ২০২০ - ৩০ জুন, ২০২১ 

 
  



 

2 

 

 
 

সূমচত্র 

                                              

উক্রভমনো  
 

৩ 

কেমএভ’য েভ পম্পাদদনয ামফ পে মচত্র      

                                                                                                                                       

৪ 

কেন-১ :     -Vision কেমএভ’য রূেল্প, অমবরক্ষয (Mission),             

কেৌরগত উদেশ্যমূ এফাং োর্য্পাফরী। 
 

৫ 

কেন-২ : কেমএভ-এয মফমবন্ন োম পক্রদভয চূড়ান্ত পরাপর/ প্রবাফ 

(Outcome/Impact). 
 

৬ 

কেন-৩ : কেৌরগত উদেশ্য, অগ্রামধোয োম পক্রভ, েভ পম্পাদন সূচে,  

এফাং রক্ষযভাত্রামূ। 
 

৭-১৬ 

াংদমাজনী-১ : ব্দ াংদক্ষ (Acronyms).    

                                                

১৮ 

াংদমাজনী-২ : েভ পম্পাদন সূচেমূ, ফাস্তফায়নোযী দপ্তয/াংস্থামূ এফাং 

মযভা  দ্ধমত। 
 

১৯-

২৫ 

াংদমাজনী-৩ : েভ পম্পাদন রক্ষযভাত্রা অজপদনয কক্ষদত্র অন্য ভন্ত্রর্ারয়/মফবাদগয 

উয  মনব পযীরতা। 
 

২৬ 
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উক্রভমনো (Preamble) 

 

যোযী দপ্তয /াংস্থামূদয  প্রামতষ্ঠামনে দক্ষতা বৃমদ্ধ , স্বচ্ছতা ও জফাফমদমতা  কজাযদায 

েযা, সুান াংতেযর্ এফাং ম্পদদয মথামথ ব্যফায মনমিতেযদর্য ভােদভ পকেল্প 

২০২১–এয মথামথ ফাস্তফায়দনয রদক্ষয 

  

ব্যফস্থানা মযচারে, ের্ পফূরী কায মভরস্ মরিঃ (দেমএভএর) 

 

এফাং  

 

 কচয়াযম্যান, ফাাংরাদদ কেমভেযার ইন্ডামিজ েযদাদযন (মফমআইম)-এয ভদে ২০২০ 

াদরয জুরাই ভাদয ৩০ তামযদে এই ফামল পে েভ পম্পাদন চুমি স্বাক্ষমযত র। 

 

 

এই চুমিদত স্বাক্ষযোযী উবয়ক্ষ মনম্নমরমেত মফলয়মূদ ম্মত দরন:  
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কেমএভএর’য েভ পম্পাদদনয ামফ পে মচত্র (Overview) 
 

াম্প্রমতে ফছযমূদয (৩ ফছয) প্রধান অজপন মূিঃ 

 

মক্ষা কক্ষদত্র োগদজয ভূমভো অমযীভ। এছাড়া, ফতপভান যেযাদযয                                            

                                                                                  ও          

     । গত ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০২০ অথ প ফছদয মথাক্রদভ ৩১৮১.৯৭  কভমিে েন,  ৫৬৩৫ কভমিে েন ও 

৬৬৫৭.৬৪ কভমিে েন োগজ উৎাদন এফাং ৩২০৫.৫৯ কভমিে েন, ৫৩৮৪ কভমিে েন ও  ৪৮১০.৯৩৮ কভমিে েন োগজ 

মফতযর্ েদযদছ। উি অথ প ফছয গুদরাদত মমড, বযাে, আয়েয ও অন্যান্য োদত যোযী কোলাগাদয মথাক্রদভ ১৪১০.৯৫ রক্ষ 

োো,  ৫৭০.৭০ রক্ষ োো ও ৬৬১.৯৪  রক্ষ োো জভা প্রদান েদয। পূদফ প প্রমত ভাদ করাোদনয মযভার্ ৭.৫৮ কোটি োো 

(২০১৫-১৬ অথ প ফছদয) দত ২.৪১ কোটি োোয় নামভদয় আনা দয়দছ। োপ্তাই উদজরা, োপ্তাই থানা, ইউমনয়ন মযলদ, মফমবন্ন 

ভমজদ, ভমিয, মিমিয়ান াাতার  প্রায় দুই-তামধে অবফধ ফাাফামড়য ামন ও মফদুযৎ াংদমাগ মফমচ্ছন্ন েদয েযচ 

োভাদনা দয়দছ। মফমবন্ন প্রমতষ্ঠান ও কদাোদনয বাড়া বৃমদ্ধ েযা দয়দছ এফাং তাদদয মনেে দত পূদফ পয ফদেয়া াওনা োো 

আদায় েযা দয়দছ। স্বল্প কভয়াদী, ভে কভয়াদী ও দীর্ প কভয়াদী মযেল্পনা ফাস্তফায়দনয রদক্ষয মথামথ উর্ধ্পতন ের্তপদক্ষয 

(মফমআইম/মল্প ভন্ত্রর্ারয়) মনেে কপ্রযর্ েযা দয়দছ । োযোনায মনজস্ব মতত জমভদত মনজস্ব ফাগাদন সৃমজত প্রায় 

৩,০০,০০০ মফমবন্ন াল্পউড প্রজামতয বৃক্ষদযান েযা দয়দছ। 

 

ভস্যা এফাং চযাদরঞ্জমূিঃ 
 

                        ও                  -       Standard Lifetime              ও            

               ও  । াাাম পুযাতন োযোনা ও প্রযুমি এফাং আমথ পে ীভাফদ্ধতা ও দক্ষ জনফদরয অবাদফ সুষ্ঠুবাদফ 

োযোনা মযচারনা েযদত ভস্যা।                                                                     , 

২০১৫            -                               ও        -           ও ২০০৯                    

  ও                  ৩৩১.৩৪%       ও                                                       

                     চযাদরঞ্জ। 

 

              

                         ,                                                                  ।    

                                     -                                                      ।  

 

২০২০-২০২১ অথ প                          
 

                ৮০০০   . ট                            । 

                                               ও  ট                             ৭৫ ট  

                                        । 

 সুষ্ঠু আমথ পে ব্যফস্থানায ভােদভ োযোনায করাোন ৭% হ্রােযর্ । 

 প্রামতষ্ঠামনে ক্ষভতা বৃমদ্ধ রদক্ষয োযোনাদে ২০/১২/২০২০ ইাং তামযদেয ভদে মমটিমব েযাদভযায 

আওতাভুিেযর্।  

                                            ২,০০,০০০ (     )                         । 
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কেন-১: 

রূেল্প, অমবরক্ষয, কেৌরগত উদেশ্যমূ, োম পাফমর 

১.১ : রূেল্প (Vision): 

                               রু    । 

   

১.২ অমবরক্ষয (Mission):  
 

                               রু                                       

      ও                                           ।  

 

১.৩. কেৌরগত উদেশ্যমূ (Strategic Objectives) :  

১.৩.১ কেমএভ মরিঃ এয কেৌরগত উদেশ্যমূ: 

০১। রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী োঁচাভাদরয                                    োগজ 

উৎাদন ও মফর্ন মনমিতেযর্ । 

০২।                         ও                  । 

০৩। আমথ পে ও প্রামতষ্ঠামনে ক্ষভতা বৃমদ্ধ। 

০৪। স্বাস্থয, মনযাত্তা ও মযদফ ব্যফস্থানায উন্নয়ন ।  

  

 

১.৩.২ আফমশ্যে কেৌরগত উদেশ্যমূ (Mandatory Strategic objectives): 

 

০১।  দাপ্তমযে েভ পোদন্ড স্বচ্ছতা বৃমদ্ধ ও জফাফমদম মনমিতেযর্ । 

০২।  েভ পম্পাদদন গমতীরতা আনয়ন ও কফায ভান বৃমদ্ধ । 

০৩। আমথ পে ও ম্পদ ব্যফস্থানায উন্নয়ন । 
 

১.৪ োম পাফমর (Functions) : 

 

০১। অব্যাত Running, Preventive & Routine কভযাভত/যক্ষর্াদফক্ষর্/ 

ামব পমাং-এয ভােদভ োযোনায উদ্ভূত ও মফদ্যভান মামন্ত্রে এফাং প্রদগত ভস্যাফরী 

ভাধান েদয উৎাদনীরতা ফজায় যাো ।   

০২। মনধ পামযত রক্ষভাত্রায় োগজ উৎাদন ও মফতযর্ েযা ।  

০৩।   আমথ পে ব্যফস্থানায উন্নয়ন এফাং অচয় ও ইউদজ কযমও হ্রাদয ভােদভ করাোন 

েভাদনা/রাবজনে েযা ।  

০৪। Health Safety & Enviroment  (H.S.E.) োম পক্রভ কজাযদায েযায 

ভােদভ োযোনাদে মযদফফান্ধফ ও মনযাদ যাো ।  

০৫।  যুদগাদমাগী প্রমক্ষদর্য ভােদভ জনফদরয দক্ষতা বৃমদ্ধ েযা । 
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কেন-২ 

মফমবন্ন োম পক্রদভয চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ (Outcome/Impact) 

চূড়ান্ত 

পরাপর/প্রবাফ 

(Outcome/ 

Impact) 

েভ পম্পাদন সূচেমূ 

(Performance 

Indicator) 

এেে 

(Unit) 

 
প্রকৃত  

 

রক্ষযভাত্রা 

২০২০-২১ 

প্রদক্ষন মনধ পামযত রক্ষভাত্রা অজপদনয কক্ষদত্র 

কমৌথবাদফ দায়ী 

ভন্ত্রর্ারয়/মফবাগ/াংস্থামূদয 

নাভ 

উাত্তসূত্র (Source of Data) 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

 

২০২১-২২ ২০২২-২৩ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

             

          

       ফছয মবমত্তে 

উৎাদন বৃমদ্ধয ায 
% ৭৭.০৯ ১৮.১৫ ২০.১৬ ১২.২৫ ১১.১১ 

এনমটিমফ/ মুদ্রর্ ও 

প্রোনা অমধদপ্তয/ 

কদিাফাাংরা 

মফমআইম/দেমএভএর 
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কেন-৩ 

কেৌরগত উদেশ্য, োম পক্রভ, েভ পম্পাদন সূচে  এফাং রক্ষযভাত্রামূ। 
 

কেৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

কেৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান(Weight 

of Strategic 

Objective) 

োম পক্রভ 

(Activities) 

েভ পম্পাদন সূচে 

(Performance 

Indicators) 

          

(Calculat

ion 

Method) 

এেে  

(Unit) 

েভ পম্পাদন 

সূচদেয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

 

প্রকৃত অজপন 

রক্ষয ভাত্রা / মনর্ পায়ে ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 
 

 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২১-২২ 

 

 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২২-২৩ 

২০১৮-

১৯ 

২০১৯- 

২০* 

 

অাধাযর্ 
অমত 

উত্তভ 
উত্তভ চরমত ভান 

চরমত 

ভাদনয 

মনম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

১. রক্ষযভাত্রা 

অনুমায়ী 

োঁচাভাদরয 

(       / 

           

Furnish) 

    , োগজ 

উৎাদন ও 

মফর্ন 

মনমিতেযর্। 

৩২ 
[১.১] োগজ 

উৎাদন ও 

োগজ মফক্রয়। 

[১.১.১] উৎামদত োগজ। 
     কভমিে 

েন 

৬ ৫৬৩৪.৬৫ ৬৬৫৭.৬৪ ৮০০০ ৭৫০০ ৭০০০ ৬৫০০ ৬০০০ ৯০০০ ১০০০০ 

[১.১.২] মফক্রয়কৃত োগজ। 
     কভমিে 

েন 

৬ ৫২৩৫.৪৩ ৪৮১০.৯৪ ৮০০০ ৭৫০০ ৭০০০ ৬৫০০ ৬০০০ ৯০০০ ১০০০০ 

 ১.২          

             

              । 

 ১.২.১             

      -        । 

 ড় % ২ ৯৫ ৯৫ ৯৬ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৯৭ ৯৮ 

 ১.২.২             

                   

                 । 

          ২ - - ২০ ১৮ ১৫ ১২ ১০ ২৪ ২৮ 

 ১.২.৩         

                    

           । 

          ২ - - ৪ ৩ ২ ১ - ৬ ৮ 

 ১.২.৪             

     ট     ও      

                   

প্রমতদফদন ককৃত। 

          ২ - - ৪ ৩ ২ ১ - ৬ ৮ 

[১.২.৫]       ও      

               ও 

                 

        Fair 

          ২ - - ১০ ৮ ৬ ৪ ২ ১২ ১৫ 
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কেৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

কেৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান(Weight 

of Strategic 

Objective) 

োম পক্রভ 

(Activities) 

েভ পম্পাদন সূচে 

(Performance 

Indicators) 

          

(Calculat

ion 

Method) 

এেে  

(Unit) 

েভ পম্পাদন 

সূচদেয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

 

প্রকৃত অজপন 

রক্ষয ভাত্রা / মনর্ পায়ে ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 
 

 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২১-২২ 

 

 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২২-২৩ 

২০১৮-

১৯ 

২০১৯- 

২০* 

 

অাধাযর্ 
অমত 

উত্তভ 
উত্তভ চরমত ভান 

চরমত 

ভাদনয 

মনম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

Price Shop 

       

[১.৩] গুনগত ভান 

ম্পন্ন োঁচাভার 

(দেমভেযার, 

মফদদম াল্প, 

মপরায 

ম্যাদেমযয়ার) াংগ্র 

োজ ম্পন্ন েযর্।  

[১.৩.১] াংগ্রকৃত 

বফদদমে মফমম াল্প 

     কভমিে 

েন 

২ ৯৪৬.৪৫ ৪১১১ ৫০০০ ৪৭০০ ৪৪০০ ৪১০০ ৩৭৫০ ৫৬২৫ ৬২৫০ 

[১.৩.২] াংগ্রকৃত 

বফদদমে মফদেম াল্প 

     কভমিে 

েন 

২ ৩১৪৫ ১৫৭৪ ১৮০০ ১৭০০ ১৫৭৫ ১৪৫০ ১৩৫৯ ২০২৫ ২২৫০ 

[১.৩.৩]        ময-

াইদের পাইফায 

(পুযাতন ফই োতা, াইড 

োটিাং)  

           

ট  

২ ১৯৯৭ ১৫১৬.৫৮ ২২০০ ২০৫০ ১৯০০ ১৭৫০ ১৬০০ ২৪৫০ ২৭৫০ 

[১.৩.৪]        

        

           

ট  

২ - ৯৯৭.৬২৫ ১৮০০ ১৭০০ ১৫৭৫ ১৪৫০ ১৩৫৯ ২০২৫ ২২৫০ 

[১.৪]         

            

            

         

BSTI      

               

 ট          ট    

                  

       ও    

[১.৪.১]                        ২ - - ২ ১ - - - ৩ ৪ 
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কেৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

কেৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান(Weight 

of Strategic 

Objective) 

োম পক্রভ 

(Activities) 

েভ পম্পাদন সূচে 

(Performance 

Indicators) 

          

(Calculat

ion 

Method) 

এেে  

(Unit) 

েভ পম্পাদন 

সূচদেয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

 

প্রকৃত অজপন 

রক্ষয ভাত্রা / মনর্ পায়ে ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 
 

 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২১-২২ 

 

 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২২-২৩ 

২০১৮-

১৯ 

২০১৯- 

২০* 

 

অাধাযর্ 
অমত 

উত্তভ 
উত্তভ চরমত ভান 

চরমত 

ভাদনয 

মনম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

             

               

 ০২  

        

       

         

ও         

        

। 

 

 

 

 

 

 

 

 

২০ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[২.১]       

              

ও  ট       

      

           / 

Installation 

[২.১.১]            / 

Installation     

        

            ৩ - - ২০/০৫/২১ ৩০/০৫/২১ ১০/০৬/২১ ২০/০৬/২১ ৩০/০৬/২১ - - 

[২.২]   ট   

            

               

              

             

        

        

 ২.২.১              

       

            ৩ - - ২০/০৪/২১ ২৫/০৪/২১ ৩০/০৪/২১ ০৫/০৫/২১ ১০/০৫/২১ - - 

[২.৩]   -      

            

              

         ৭৫ 

      ট       

             

[২.৩.১] Stock 

Preparation 

Unit/Line        

               

            ২ - - ২০/০৫/২১ ৩০/০৫/২১ ১০/০৬/২১ ২০/০৬/২১ ৩০/০৬/২১ - - 
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কেৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

কেৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান(Weight 

of Strategic 

Objective) 

োম পক্রভ 

(Activities) 

েভ পম্পাদন সূচে 

(Performance 

Indicators) 

          

(Calculat

ion 

Method) 

এেে  

(Unit) 

েভ পম্পাদন 

সূচদেয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

 

প্রকৃত অজপন 

রক্ষয ভাত্রা / মনর্ পায়ে ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 
 

 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২১-২২ 

 

 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২২-২৩ 

২০১৮-

১৯ 

২০১৯- 

২০* 

 

অাধাযর্ 
অমত 

উত্তভ 
উত্তভ চরমত ভান 

চরমত 

ভাদনয 

মনম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stock 

Preparatio

n Unit/Line 

     

[২.৪] ৩         

            

 ট            

 ২.৪.১        ট    

     

          ২ - - ১০ ৯ ৮ - - - - 

[২.৫] ১, ২ ও ৩    

              

    ও       ট     

          

 ২.৫.১       ও     

  ট          

          ২ - - ১০ ৮ ৬ - - - - 

[২.৬]       

           

সু         ন্ড     

     ড্র       

 ২.৬.১  সু    

     ন্ড          ড্র    

        কৃত 

            ২ - - ২৬/০৫/২১ ২৭/০৫/২১ ২৮/০৫/২১ ২৯/০৫/২১ ৩০/০৬/২১ - - 

[২.৭]       ট   

             

 ২.৭.১             

        

            ২ - - ২৬/০৬/২১ ২৭/০৬/২১ ২৮/০৬/২১ ২৯/০৬/২১ ৩০/০৬/২১ - - 

[২.৮]       

ও  ট     ট      

     ট       

           

      

 ২.৮.১          

           

            ২ - - ২৬/০৫/২১ ৩০/০৫/২১ ০৫/০৬/২১ ১০/০৬/২১ ১৫/০৬/২১ - - 
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কেৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

কেৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান(Weight 

of Strategic 

Objective) 

োম পক্রভ 

(Activities) 

েভ পম্পাদন সূচে 

(Performance 

Indicators) 

          

(Calculat

ion 

Method) 

এেে  

(Unit) 

েভ পম্পাদন 

সূচদেয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

 

প্রকৃত অজপন 

রক্ষয ভাত্রা / মনর্ পায়ে ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 
 

 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২১-২২ 

 

 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২২-২৩ 

২০১৮-

১৯ 

২০১৯- 

২০* 

 

অাধাযর্ 
অমত 

উত্তভ 
উত্তভ চরমত ভান 

চরমত 

ভাদনয 

মনম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

[২.৯]       ১০ 

          ট 

             

               

          

          

 ২.৯.১            

              

       

            ২ - - ২০/০৬/২১ ২৪/০৬/২১ ২৭/০৬/২১ ২৯/০৬/২১ ৩০/০৬/২১ - - 

 ০৩  

আমথ পে ও 

প্রামতষ্ঠামনে 

ক্ষভতা 

বৃমদ্ধ। 

১৭ [৩.১]         

       

[৩.১.১]         

      

        % ২ ৮.৫ ১০ ৭ ৫ ৩ - - ৮ ১০ 

[৩.২] ২০১৯-২০ 

             

    

[৩.২.১]                         ১ ২০/০৩/১

৯ 

১৫/০৩/২

০ 

১৫/১২/২

০ 

১৮/১২/২

০ 

২৩/১২/২

০ 

২৬/১২/২

০ 

৩১/১২/

২০ 

১০ ১২ ২

২ 

০৫ ১২ ২

৩ 

[৩.৩] মনযীক্ষা 

ম্পাদন। 

[৩.৩.১] মনযীক্ষা 

ম্পাদনকৃত 

            ১ ৩০/০৪/২

০ 

২৮/০৩/২

১ 

২৫/০৩/২১ ১৫/০৪/২১ ২৫/০৪/২১ ০৫/০৫/২১ ১৬/০৫/২১ ২৩/০৩/২২ ২০/০৩/২৩ 

[৩.৪] োযোনায 

ফাদজে প্রর্য়ন ও 

অনুদভাদন। 

[৩.৪.১] প্রমর্ত ও 

অনুদভামদত ফাদজে। 

            ১ ১৫/০১/১

৯ 

১০/১২/১

৯ 

৫ ১২ ২০ ১০/১২/০ ১৫/২/২০ ২০/১২/২০ ২৫/১২/২০ ১/১২/২১ ২৫/১১/২২ 

[৩.৫]        

সু            

         । 

[৩.৫.১]             

      

          ১ - - ১ - -  - ১ ১ 

[৩.৬]         

             

[৩.৬.১]          

       ট           

          ১ ১ ১ ১ - - - - ১ ১ 
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কেৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

কেৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান(Weight 

of Strategic 

Objective) 

োম পক্রভ 

(Activities) 

েভ পম্পাদন সূচে 

(Performance 

Indicators) 

          

(Calculat

ion 

Method) 

এেে  

(Unit) 

েভ পম্পাদন 

সূচদেয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

 

প্রকৃত অজপন 

রক্ষয ভাত্রা / মনর্ পায়ে ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 
 

 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২১-২২ 

 

 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২২-২৩ 

২০১৮-

১৯ 

২০১৯- 

২০* 

 

অাধাযর্ 
অমত 

উত্তভ 
উত্তভ চরমত ভান 

চরমত 

ভাদনয 

মনম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

          / 

       / 

           

       ট     

      

[৩.৬.২] আয়েয ীভায 

ভদে থাো শ্রমভে, 

েভ পেতপা ও েভ পচামযদদয 

দামেরকৃত আয়েয 

মযোর্ প। 

 ড় % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০ ১০০ 

[৩.৭]        

     টন্ড   

       -       

     । 

[৩.৭.১]            

 টন্ড          -       

      । 

 ড় % ১ - - ৬০ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ৮০ ১০০ 

[৩.৮] শূণ্য দদয 

মফযীদত 

শ্রমভে/েভ পচাযীদদয 

দদান্নমত প্রদান। 

[৩.৮.১] দদান্নমত 

প্রদানকৃত। 

 ড় % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০ 

[৩.৯] ভাভরা 

মনষ্পমত্তয ব্যফস্থা 

গ্রন। 

[৩.৯.১] ভাভরা মনষ্পমত্তকৃত।  ড় % ১ - - ৫ ৪ ৩ - - ৮ ১০ 

 ৩.১০  দক্ষ জনফর 

বতমযদত কেমএভ 

এয প্রমক্ষর্। 

 ৩.১০.১        

প্রমক্ষদর্        

     

          ১ ৬০ ৬০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৭০ ৮০ 

[৩.১১] দক্ষ জনফর 

বতমযদত 

মফমআইম’য 

মনয়ন্ত্রনাধীন 

[৩.১১.১] মনয়মভত 

ভাদনান্নয়ন প্রমক্ষর্ কোদ প 

প্রমমক্ষত জনফর। 

          ১ - - ৮ ৬ ৫ - - ১০ ১২ 
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কেৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

কেৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান(Weight 

of Strategic 

Objective) 

োম পক্রভ 

(Activities) 

েভ পম্পাদন সূচে 

(Performance 

Indicators) 

          

(Calculat

ion 

Method) 

এেে  

(Unit) 

েভ পম্পাদন 

সূচদেয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

 

প্রকৃত অজপন 

রক্ষয ভাত্রা / মনর্ পায়ে ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 
 

 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২১-২২ 

 

 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২২-২৩ 

২০১৮-

১৯ 

২০১৯- 

২০* 

 

অাধাযর্ 
অমত 

উত্তভ 
উত্তভ চরমত ভান 

চরমত 

ভাদনয 

মনম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

টিআইমআই ের্তপে 

প্রমক্ষর্। 

[৩.১২] োযোনা 

         

         

 ও       । 

[৩.১২.১]          

         

 ও      । 

 

            ১ - - ২০/১২/২০ ২৫/১২/২০ ২৭/১২/২০ ২৯/১২/২০ ৩১/১২/২০ - - 

[৩.১৩] োযোনায় 

ফাদয়াদভমিে 

ামজযা চালুেযর্। 

 

[৩.১৩.১] ফাদয়াদভমিে 

ামজযা চালুকৃত। 

 ড় % ০.৫ - - ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

 ৩.১৪        -

                

      

           

(IAP)    । 

 ৩.১৪.১        

           (IAP) 

      । 

            ১ - ৩০ ০৯ ১৯ ১৬/০৮/২০ ২৬/০৮/২০ ০৬ ০৯ ২০ ১৬ ০৯ ২০ ৩০ ০৯ ২০ ৩১/০৭/২১ ২৫/০৭/২২ 

[৩.১৫]          

২০২০-২১ 

                

           

    । 

[৩.১৫..১]           

            । 

            ১ - - ১৫ ০৭ ২০ ২৬ ০৯ ২০ ০৫ ১০ ২০ ১৬ ১০ ২০ ৩১ ১০ ২০ ১৫ ০৮ ২১ ১৫ ০৭ ২২ 

[৩.১৬]         

           

              

ও              

[৩.১৬.১] ও       

             

            ০.৫ - - ২০ ০৬ ২১ ২২ ০৬ ২১ ২৫ ০৬ ২১ ২৭ ০৬ ২১ ৩০ ০৬ ২১ - - 
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কেৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

কেৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান(Weight 

of Strategic 

Objective) 

োম পক্রভ 

(Activities) 

েভ পম্পাদন সূচে 

(Performance 

Indicators) 

          

(Calculat

ion 

Method) 

এেে  

(Unit) 

েভ পম্পাদন 

সূচদেয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

 

প্রকৃত অজপন 

রক্ষয ভাত্রা / মনর্ পায়ে ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 
 

 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২১-২২ 

 

 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২২-২৩ 

২০১৮-

১৯ 

২০১৯- 

২০* 

 

অাধাযর্ 
অমত 

উত্তভ 
উত্তভ চরমত ভান 

চরমত 

ভাদনয 

মনম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

       

৪. স্বাস্থয, 

মনযাত্তা ও 

মযদফ 

ব্যফস্থানায 

উন্নয়ন 

৬ [৪.১] েভ পযত ও 

মনব পযীরদদয 

স্বাস্থযদফা প্রদান।    

[৪.১.১] স্বাস্থযদফা 

প্রদানকৃত 

     জন ২ ৮০০ ৫০০ ৩৫০ ৩০০ ২৫০ ২০০ ১৫০ ৩৮০ ৪০০ 

[৪.২] মনযাত্তা 

াংক্রান্ত 

বা/দমভনায 

আদয়াজন 

[৪.২.১] বা/দমভনায 

আদয়ামজত 

     াংখ্যা ২ - ১ ৪ ৩ ২ - - ৫ ৬ 

[৪.৩] মযদফ 

উন্নয়দন ফনায়ন 

[৪.৩.১] কযানকৃত 

গাদছয মযভান 

     াংখ্যা ২ ৫০০০০ ২০০০০০ ২০০০০০ ১৮০০০০ ১৬০০০০ ১৪০০০০ ১২০০০০ ২১০০০০ ২২০০০০ 

 

                                   ২০২০-২০২১ (      ) 

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

           (Strategic 

Objectives) 

                 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

       

(Activities) 

        সু  (Performance 

Indicator) 

 

    

(Unit) 

                 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

           ২০২০-২০২১ 

অাধাযর্ 

(Excellent) 

অমত উত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

চরমত ভান 

(Fair) 

চরমতভাদনয 

মনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 [১] দাপ্তমযে েভ পোদন্ড 

স্বচ্ছতা বৃমদ্ধ ও জফাফমদম 

মনমিতেযর্  

১১ 

[১.১.] ফামল পে েভ পম্পাদন 

চুমি  (এমএ) ফাস্তফায়ন   

[১.১.১] এমএ’য ের বত্রভামে 

প্রমতদফদন ওদয়ফাইদে প্রোমত 
াংখ্যা ২ ৪ - - - - 

[১.১.২] এমএ টিদভয ভামে বায 

অনুমষ্ঠত 
াংখ্যা ১ ১২ ১১ - - - 
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    -১     -২     -৩     -৪     -৫     -৬ 

           (Strategic 

Objectives) 

                 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

       

(Activities) 

        সু  (Performance 

Indicator) 

 

    

(Unit) 

                 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

           ২০২০-২০২১ 

অাধাযর্ 

(Excellent) 

অমত উত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

চরমত ভান 

(Fair) 

চরমতভাদনয 

মনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১.২] শুদ্ধাচায/উত্তভ চচ পায 

মফলদয় অাংীজনদদয দে 

ভতমফমনভয়  

[১.২.১] ভতমফমনভয় বা অনুমষ্ঠত াংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৩] অমবদমাগ প্রমতোয 

ব্যফস্থা মফলদয় 

কফাগ্রীতা/অাংীজনদদয 

অফমতেযর্ 

[১.৩.১] অফমতেযর্ বা আদয়ামজত  

াংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৪] কফা প্রদান প্রমতশ্রুমত 

মফলদয় কফাগ্রীতাদদয 

অফমতেযর্ 

[১.৪.১] অফমতেযর্ বা আদয়ামজত 

াংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৫]           

                       

                      

   ট      

[১.৫.১]                       

     ২ ৪ ৩ - - - 

[২] েভ পম্পাদদন গমতীরতা 

আনয়ন ও কফায ভান বৃমদ্ধ  

 

৮ 

 

[২.১] ই-নমথ ফাস্তফায়ন [২.১.১] ই-নমথদত কনাে মনষ্পমত্তকৃত % ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - 

[২.২] উদ্ভাফনী /ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

উদদ্যাগ ফাস্তফায়ন 

[২.২.১] ন্যযনতভ এেটি  উদ্ভাফনী /ক্ষুদ্র 

উন্নয়ন উদদ্যাগ চালুকৃত 
তামযে ২ ১৫-২-২১ ১৫-৩-২১ ১৪-৪-২১ ১৫-৫-২১ - 

[২.৩] েভ পচাযীদদয প্রমক্ষর্ 

প্রদান 

[২.৩.১] প্রদতযে েভ পচাযীয জন্য প্রমক্ষর্ 

আদয়ামজত 
জনর্ন্টা ২ ৪০ ৩০ ২০ ১০ - 

[২.৩.২] ১০ভ কগ্রড ও তদুর্ধ্প প্রদতযে 

েভ পচাযীদে এমএ মফলদয় প্রদত্ত প্রমক্ষর্ 
জনর্ন্টা ১ ৫ ৪ - - - 

[২.৪] এমএ ফাস্তফায়দন 

প্রদনাদনা প্রদান 

[২.৪.১] নুযনতভ এেটি আওতাধীন দপ্তয/ 

এেজন েভ পচাযীদে এমএ ফাস্তফায়দনয 
াংখ্যা ১ ১ - - - - 
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    -১     -২     -৩     -৪     -৫     -৬ 

           (Strategic 

Objectives) 

                 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

       

(Activities) 

        সু  (Performance 

Indicator) 

 

    

(Unit) 

                 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

           ২০২০-২০২১ 

অাধাযর্ 

(Excellent) 

অমত উত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

চরমত ভান 

(Fair) 

চরমতভাদনয 

মনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

জন্য প্রদনাদনা প্রদানকৃত 

[৩] আমথ পে ও ম্পদ 

ব্যফস্থানায উন্নয়ন 
৬ 

[৩.১] ফামল পে ক্রয় মযেল্পনা 

ফাস্তফায়ন  

[৩.১.১] ক্রয় মযেল্পনা অনুমায়ী ক্রয় 

ম্পামদত  
% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.২] ফামল পে উন্নয়ন েভ পসূমচ 

(এমডম)/ফাদজে ফাস্তফায়ন 

[৩.২.১] ফামল পে উন্নয়ন েভ পসূমচ 

(এমডম)/ফাদজে ফাস্তফাময়ত 
% ২ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.৩] অমডে আমত্ত মনষ্পমত্ত 

োম পক্রদভয উন্নয়ন  

[৩.৩.১] অমডে আমত্ত মনস্পমত্তকৃত 
% ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ - 

[৩.৪] ারনাগাদকৃত স্থাফয 

ও অস্থাফয ম্পমত্তয তামরো 

উধ পতন অমপদ কপ্রযর্ 

[৩.৪.১] ারনাগাদকৃত স্থাফয ও অস্থাফয 

ম্পমত্তয তামরো উধ পতন অমপদ কপ্রমযত তামযে ১ ১৫-১২-২০ ১৪-০১-২১ ১৫-২-২১ - - 
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আমভ, ব্যফস্থানা মযচারে, ের্ পফুরী কায মভরস্ মরমভদেড (দেমএভ মরিঃ)  ফাাংরাদদ 

কেমভেযার ইন্ডামিজ েদ পাদযন (মফমআইম)-এয কচয়াযম্যান ভদাদদয়য মনেে অেীোয 

েযমছ কম, এই চুমিদত ফমর্ পত পরাপর অজপদন দচষ্ট থােফ। 

 

আমভ, কচয়াযম্যান, ফাাংরাদদ কেমভেযার ইন্ডামিজ েদ পাদযন (মফমআইম) ব্যফস্থানা 

মযচারে ের্ পফুরী কায মভরস্ মরিঃ (দেমএভ মরিঃ) এয মনেে অেীোয েযমছ েযমছ কম, এই 

চুমিদত ফমর্ পত পরাপর অজপদন প্রদয়াজনীয় দমামগতা প্রদান েযফ।  

 

স্বাক্ষমযত : 
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াংদমাজনী -১ 

ব্দ াংদক্ষ (Acronyms) 

মফমআইম : ফাাংরাদদ কেমভেযার ইন্ডামিজ েদ পাদযন। 

BCIC : Bangladesh Chemical Industries Corporation 

কেমএভএর : ের্ পফুরী কায মভরস্ মরমভদেড 

KPML : Karnaphuli Paper Mills Limited 

কেমজমডমএর : ের্ পফূরী গ্যা মডমিমফউন কোম্পানী মরমভদেড 

KGDCL : Karnaphuli Gas Distribution Company Limited 

           :                       

SR Boiler : Soda Recovery Boiler 

      :     ট             ট  

STG : Steam Turbine Generator 

        :              ও              

NCTB : National Curriculum and Textbook Board 

BSO : Bangladesh Stationery Office 

PPP : Private Public Partnership 

G to G : Government to Government 

GCC : Ground Calcium Carbonate (                   

   ট                         ) 

CA : Chartered Accountants 
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াংদমাজনী-২  

েভ পম্পাদন সূচেমূ, ফাস্তফায়নোযী োম পারয়মূ এফাং মযভা দ্ধমত-এয মফফযর্ 

ক্রমভে 

নম্বয 

োম পক্রভ েভ পম্পাদন সূচে  োম পক্রদভয মফফযর্ ফাস্তফায়নোযী 

অনুমফবাগ, 

অমধাো, াো 

প্রদত্ত প্রভার্ে প্রভার্দেয 

উাত্ত সূত্র 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

1)  [১.১] োগজ উৎাদন ও 

োগজ মফক্রয়। 

[১.১.১] উৎামদত োগজ। কদদয মফমবন্ন যোময ও কফযোময প্রমতষ্ঠাদন চামদা কভাতাদফে োগজ যফযা 

মনমিত েযায জন্য রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী োগজ উৎাদন েযা দফ। 

          

              

               

            , 

        ,      

            

       

       

          

2)  [১.১.২] মফক্রয়কৃত োগজ। কদদয মফমবন্ন যোময ও কফযোময প্রমতষ্ঠাদন চামদা কভাতাদফে োগজ যফযা 

মনমিত েদয সুষ্ঠবুাদফ মফক্রদয়য ব্যফস্থা  রক্ষযভাত্রা অনুমায়ীগ্রর্ েযা দফ। 

        , 

               

         । 

                

        ,      

            

         

     , 

         

3)   ১.২                       

              । 

 ১.২.১                   -

        । 

                                -                          ।                 

        । 
                

        ,      

            

         

       

         

4)   ১.২.২                    

                  

           । 

                                                              

                      । 

                

        । 
                

        ,      

            

         

       

         

5)   ১.২.৩                   

                     । 

                               /                                

       । 

                

        । 
                

        ,      

            

         

       

         

6)   ১.২.৪                  ট 

    ও                   

      প্রমতদফদন ককৃত। 

                ট     ও                         প্রমতদফদন 

মফমআইম/মল্প ভন্ত্রর্ারদয় ক েযা দফ। 

                

        । 
                

        ,      

            

         

       

         

7)  [১.২.৫]       ও            

         ও            

              Fair 

Price Shop        

                                                            Fair 

Price Shop            । 

                

        । 
                

        ,      

            

         

       

         

8)  [১.৩] গুনগত ভান ম্পন্ন োঁচাভার 

(দেমভেযার, মফদদম াল্প, মপরায 

ম্যাদেমযয়ার) াংগ্র োজ ম্পন্ন 

েযর্।  

[১.৩.১] াংগ্রকৃত বফদদমে 

মফমম াল্প 

                                       ট                         

       । 

                

        । 
                

        ,      

            

         

       

         9)  [১.৩.২] াংগ্রকৃত বফদদমে 

মফদেম াল্প 

                                                                  

       । 

10)  [১.৩.৩]        ময-াইদের                                    ,                       -       
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ক্রমভে 

নম্বয 

োম পক্রভ েভ পম্পাদন সূচে  োম পক্রদভয মফফযর্ ফাস্তফায়নোযী 

অনুমফবাগ, 

অমধাো, াো 

প্রদত্ত প্রভার্ে প্রভার্দেয 

উাত্ত সূত্র 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

পাইফায (পুযাতন ফই, োতা, াইড 

োটিাং)  

       (পুযাতন ফই, োতা, াইড োটিাং, ইতযামদ)                       

   । 

11)  [১.৩.৪]                                       ট                              । 

12)  [১.৬]                     

                     BSTI 

                     ট    

      ট                      

       ও                 

               

[১.৬.১]                                                                         

                                                               

     BSTI                      ট          ট                      

             । 

 ট                

         
 ট               

              

            

 ট        

       

         

13)  [২.১]                     ও  ট 

                       / 

Installation 

[২.১.১]            / 

Installation     

        

                                            /                  

       ও                                   ও  ট             

           / Installation                        । 

              

         
             

              

            

      

       

         

14)  [২.২]   ট                     

                           

                         

 ২.২.১              

       

                                            /                  

             ড়                                               

              । 

              

         
             

              

            

      

       

         

15)  [২.৩]   -                  

                       ৭৫ 

      ট                    

Stock Preparation 

Unit/Line      

[২.৩.১] Stock 

Preparation 

Unit/Line        

                                            /                    -

                                                              

      ৭৫       ট                    Stock Preparation 

Unit/Line                            । 

              

         
             

              

            

      

       

         

16)  [২.৪] ৩                     

 ট            

 ২.৪.১        ট                                                     /                  

                                                       ট         

 ট                                   । 

              

         
             

              

            

      

       

         

17)  [২.৫] ১, ২ ও ৩                  

    ও       ট               

 ২.৫.১       ও       ট     

     

                                            /                  ১ 

                    ও       ট                                   । 

              

         
             

              

            

      

       

         

18)  [২.৬]       ট                 ২.৬.১             

        

                                            /                  

      ট                                    । 
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ক্রমভে 

নম্বয 

োম পক্রভ েভ পম্পাদন সূচে  োম পক্রদভয মফফযর্ ফাস্তফায়নোযী 

অনুমফবাগ, 

অমধাো, াো 

প্রদত্ত প্রভার্ে প্রভার্দেয 

উাত্ত সূত্র 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

19)  [২.৭]                  

২৪.সু         ন্ড          ড্র    

   

 ২.৭.১  সু         ন্ড          

ড্র            কৃত 

                                            /                  

                    সু         ন্ড                           ড্র    

                         । 

              

         
             

              

            

      

       

         

20)  [২.৮]       ও  ট     ট      

     ট                  

      

 ২.৮.১                 

    

                                            /                  

          ও  ট     ট         ১     ট                          

       । 

              

         
             

              

            

      

       

         

21)  [২.৯]       ১০           ট 

                       

                         

 ২.৯.১                                                                           

                      ট         ট                     । 

              

         
             

              

            

      

       

         

22)  [৩.১]                [৩.১.১]                          সু                              রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী         

           । 

             

         
           , 

              

            

      

     , 

         

23)  [৩.২] ২০১৯-২০              

    

[৩.২.১]             প্রামতষ্ঠামনে ক্ষভতা বৃমদ্ধয      ২০১৯-২০ অথ প ফছদযয  মাফ রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী 

প্রস্তুত েযা দফ। 
             

         
           , 

              

            

      

     , 

         

24)  [৩.৩] মনযীক্ষা ম্পাদন। [৩.৩.১] মনযীক্ষা ম্পাদনকৃত প্রামতষ্ঠামনে ক্ষভতা বৃমদ্ধয      মনমদ পষ্ট ভদয় মএ পাভ প দ্বাযা মনযীক্ষা েদয েযা 

দফ। 

             

         
           , 

              

            

      

     , 

         

25)  [৩.৪] োযোনায ফাদজে প্রর্য়ন ও 

অনুদভাদন। 

[৩.৪.১] প্রমর্ত ও অনুদভামদত 

ফাদজে। 

প্রামতষ্ঠামনে ক্ষভতা বৃমদ্ধয      োযোনায ২০২০-২০২১ অথ প ফছদযয ফাদজে 

কোম্পানী কফাদড পয  অনুদভাদন মনদয় তা মফমআইম/মল্প ভন্ত্রর্ারদয়য ভােদভ অথ প 

ভন্ত্রর্ারদয়য অনুদভাদন  রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী গ্রর্ েযা দফ। 

             

         
           , 

              

            

      

     , 

         

26)  [৩.৫]        সু            

         । 

[৩.৫.১]                   প্রামতষ্ঠামনে ক্ষভতা বৃমদ্ধয              ম্পমত্তয সুযক্ষা মনমিত েযদর্য জন্য 

ফীভা মরম রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী গ্রর্ েযা দফ। 

             

         
           , 

              

            

      

     , 

         

27)  [৩.৬]                      

          ,         ও 

                  ট          । 

[৩.৬.১]               

  ট           

প্রামতষ্ঠামনে ক্ষভতা বৃমদ্ধয                                            

             । 

             

         
           , 

              

            

      

     , 

         

28)  [৩.৬.২] আয়েয ীভায ভদে 

থাো  শ্রমভে, েভ পচাময ও 

েভ পেতপাদদয দামেরকৃত আয়েয 

প্রামতষ্ঠামনে ক্ষভতা বৃমদ্ধয                     আয়েয ীভায ভদে থাো 

শ্রমভে, েভ পচাময ও েভ পেতপাদদয দামেরকৃত আয়েয মযোর্ প                      

       । 

             

         
           , 

              

            

      

     , 
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ক্রমভে 

নম্বয 

োম পক্রভ েভ পম্পাদন সূচে  োম পক্রদভয মফফযর্ ফাস্তফায়নোযী 

অনুমফবাগ, 

অমধাো, াো 

প্রদত্ত প্রভার্ে প্রভার্দেয 

উাত্ত সূত্র 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

মযোর্ প। 

29)  [৩.৭]             টন্ড         

 -            । 

[৩.৭.১]             টন্ড   

       -             । 

প্রামতষ্ঠামনে ক্ষভতা বৃমদ্ধয                  টন্ড          -       

রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী             । 

                

        । 
                

        ,      

            

         

       

         

30)  [৩.৮] শূণ্য দদয মফযীদত 

শ্রমভে/েভ পচাযীদদয দদান্নমত প্রদান। 

[৩.৮.১] দদান্নমত প্রদানকৃত। প্রামতষ্ঠামনে ক্ষভতা বৃমদ্ধয      দদান্নমতদমাগ্য শূণ্য দদয মফযীদত দদান্নমত 

রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী প্রদান েযা দফ। 

             

         
           , 

              

            

      

     , 

         

31)  [৩.৯] ভাভরা মনষ্পমত্তয ব্যফস্থা গ্রন। [৩.৯.১] ভাভরা মনষ্পমত্তকৃত। প্রামতষ্ঠামনে ক্ষভতা বৃমদ্ধয      ভাভরা মনষ্পমত্তয ব্যফস্থা রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী গ্রন 

েযা দফ। 

             

         
           , 

              

            

      

     , 

         

32)   ৩.১০  দক্ষ জনফর বতমযদত 

কেমএভ এয প্রমক্ষর্। 

 ৩.১০.১        প্রমক্ষদর্ 

            

দক্ষ জনফর বতমযয            -           স্থানীয় প্রমক্ষদর্য ভােদভ 

প্রমমক্ষত জনফর বতযী েযা দফ। 

             

         
           , 

              

            

      

     , 

         

33)  [৩.১১] দক্ষ জনফর বতমযদত 

মফমআইম’য মনয়ন্ত্রনাধীন 

টিআইমআই ের্তপে প্রমক্ষর্। 

[৩.১১.১] মনয়মভত ভাদনান্নয়ন 

প্রমক্ষর্ কোদ প প্রমমক্ষত জনফর। 

দক্ষ জনফর বতমযয      োযোনায় েভ পযত মফমবন্ন স্তদযয েভ পেতপা ও শ্রমভে-

েভ পচাযীদদয জন্য ১~৪ প্তা কভয়াদী ভাদনান্নয়ন কোদ পয ভােদভ  প্রমমক্ষত জনফর 

বতযী েযা দফ। 

             

         
           , 

              

            

      

     , 

         

34)  [৩.১২] োযোনা          

          ও       । 

[৩.১২.১]                   

 ও      । 

 

প্রামতষ্ঠামনে ক্ষভতা বৃমদ্ধয      োযোনা                    ও     

রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী        । 

              

         
             

              

            

      

       

         

35)  [৩.১৩] োযোনায় ফাদয়াদভমিে 

ামজযা চালুেযর্। 

[৩.১৩.১] ফাদয়াদভমিে ামজযা 

চালুকৃত। 

প্রামতষ্ঠামনে ক্ষভতা বৃমদ্ধয      োযোনায় ফাদয়াদভমিে ামজযা রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী 

চালু েযা দফ। 

             

         
           , 

              

            

      

     , 

         

36)   ৩.১৪          -       

                          

(IAP)     । 

 ৩.১৪.১                   

(IAP)       । 

     ও                  ,                                    

প্রামতষ্ঠামনে ক্ষভতা বৃমদ্ধয             ’                     

           (IAP) রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী             । 

         

        । 

 

        , 

              

            

         

        । 

 

37)   ৩.১৫           ২০২০-২১ 

                           

    । 

 ৩.১৫..১                    

    । 

প্রামতষ্ঠামনে ক্ষভতা বৃমদ্ধয               ২০২০-২১                    

        রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী             । 
         ও 

              

        । 

         ও       

       

              

            

         ও 

      

       

        । 
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ক্রমভে 

নম্বয 

োম পক্রভ েভ পম্পাদন সূচে  োম পক্রদভয মফফযর্ ফাস্তফায়নোযী 
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উাত্ত সূত্র 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

38)  [৩.১৬]                    

              ও       

       (OSS)        

[৩.১৬.১] ও              

      

প্রামতষ্ঠামনে ক্ষভতা বৃমদ্ধয               ২০২০-২১          রক্ষযভাত্রা 

অনুমায়ী োগজ মফনন জীেযর্ রদক্ষয ওয়ান ি কফা চালু েযর্।  

                

        । 
                

        ,      

            

         

       

         

39)  [৪.১] েভ পযত ও মনব পযীরদদয 

স্বাস্থযদফা প্রদান।    

[৪.১.১] স্বাস্থযদফা প্রদানকৃত প্রামতষ্ঠামনে ক্ষভতা বৃমদ্ধয            ’য শ্রমভে, েভ পচাযী, েভ পেতপা ও তাদদয 

মযফাযফদগ পয স্বাস্থয কফা রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী প্রদান েযা দফ। 

             

         
           , 

              

            

      

     , 

         

40)  [৪.২] মনযাত্তা াংক্রান্ত 

বা/দমভনায আদয়াজন 

[৪.২.১] বা/দমভনায আদয়ামজত প্রামতষ্ঠামনে ক্ষভতা বৃমদ্ধয            ’য ামফ পে মনযাত্তা মনমিত েযায জন্য 

রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী বা/দমভনায আদয়াজন েযা দফ। 

             

         
           , 

              

            

      

     , 

         

41)  [৪.৩] মযদফ উন্নয়দন ফনায়ন [৪.৩.১] কযানকৃত গাদছয 

মযভান 

প্রামতষ্ঠামনে ক্ষভতা বৃমদ্ধয            ’য মতত জমভদত দেরমুি যাোয জন্য 

এফাং মযদফদয বাযাম্য যক্ষায মনমভদত্ত মনজস্ব ফাগাদন সৃমজত গাদছয চাযা রক্ষযভাত্রা 

অনুমায়ী কযান েযা দফ। 

             

                
             

     ,          

                 

       

      

     , 

         

                   

42)  [১.১.] ফামল পে েভ পম্পাদন চুমি  

(এমএ) ফাস্তফায়ন   

[১.১.১] এমএ’য ের বত্রভামে 

প্রমতদফদন ওদয়ফাইদে প্রোমত 

                                           এমএ’য ের 

বত্রভামে                  রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী ও       ট          

   । 

               ও       ট        

        

        

      /  

         

  টও     

43)  [১.১.২] এমএ টিদভয ভামে বায 

অনুমষ্ঠত 

                                           এমএ টিদভয ভামে 

বা রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী আদয়াজন েযা দফ। 

                              

              

        

        

       

44)  [১.২] শুদ্ধাচায/উত্তভ চচ পায মফলদয় 

অাংীজনদদয দে ভতমফমনভয়  
[১.২.১] ভতমফমনভয় বা অনুমষ্ঠত 

                                                      

রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী     আদয়াজন েযা দফ। 

           , 

       

           , 

                

        

           , 

       

45)  [১.৩] অমবদমাগ প্রমতোয ব্যফস্থা মফলদয় 

কফাগ্রীতা/অাংীজনদদয অফমতেযর্ 

[১.৩.১] অফমতেযর্ বা আদয়ামজত                                                             

      রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী   আদয়াজন েযা দফ। 

           , 

       

           , 

                

        

           , 

       

46)  [১.৪] কফা প্রদান প্রমতশ্রুমত মফলদয় কফা [১.৪.১] অফমতেযর্ বা আদয়ামজত                                                       রক্ষযভাত্রা            ,            ,            , 
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

গ্রীতাদদয অফমতেযর্ অনুমায়ী   আদয়াজন েযা দফ।                        

        

       

47)  [১.৫]                          

                              

   ট      

[১.৫.১]                                                                              

   ট রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী             । 

           , 

       

           , 

                

        

           , 

       

48)  
[২.১] ই-নমথ ফাস্তফায়ন 

[২.১.১] ই-নমথদত কনাে মনষ্পমত্তকৃত ই-নমথ ফাস্তফায়দনয মনমভত্ত ই-নমথদত কনাে রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী মনষ্পমত্ত েযা 

দফ। 

         /  -

     ,        

           , 

                

        

           , 

       

49)  
[২.২] উদ্ভাফনী /ক্ষুদ্র উন্নয়ন উদদ্যাগ 

ফাস্তফায়ন 

[২.২.১] ন্যযনতভ এেটি  উদ্ভাফনী /ক্ষুদ্র 

উন্নয়ন উদদ্যাগ চালুকৃত 

ন্যযনতভ এেটি  উদ্ভাফনী /ক্ষুদ্র উন্নয়ন উদদ্যাগ চালুেযদর্য মনমভত্ত এেটি নতুন 

উদ্ভাফনী /ক্ষুদ্র উন্নয়ন উদদ্যাগ রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী চালু েযা দফ। 

         /  -

     ,        

 ট             , 

                

        

 ট        

     , 

       

50)  

[২.৩] েভ পচাযীদদয প্রমক্ষর্ প্রদান 

[২.৩.১] প্রদতযে েভ পচাযীয জন্য 

প্রমক্ষর্ আদয়ামজত 

েভ পচাযীদদয প্রমক্ষর্ প্রদাদনয মনমভত্ত                          

রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী আদয়াজন েযা দফ। 

           , 

       

           , 

                

        

           , 

       

51)  [২.৩.২] ১০ভ কগ্রড ও তদুর্ধ্প প্রদতযে 

েভ পচাযীদে এমএ মফলদয় প্রদত্ত 

প্রমক্ষর্ 

েভ পচাযীদদয প্রমক্ষর্ প্রদাদনয মনমভত্ত ১০      ও                    

          প্রমক্ষর্ রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী প্রদান েযা দফ। 

           , 

       

           , 

                

        

           , 

       

52)  
[২.৪] এমএ ফাস্তফায়দন প্রদনাদনা প্রদান 

[২.৪.১] নুযনতভ এেটি আওতাধীন 

দপ্তয/ এেজন েভ পচাযীদে এমএ 

ফাস্তফায়দনয জন্য প্রদনাদনা প্রদানকৃত 

এমএ ফাস্তফায়দন প্রদনাদনা প্রদাদনয মনমভত্ত নুযনতভ এেটি আওতাধীন দপ্তয/ 

এেজন েভ পচাযীদে এমএ ফাস্তফায়দনয জন্য প্রদনাদনা রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী 

প্রদান েযা দফ। 

           , 

       

           , 

                

        

           , 

       

53)  [৩.১] ফামল পে ক্রয় মযেল্পনা ফাস্তফায়ন  [৩.১.১] ক্রয় মযেল্পনা অনুমায়ী ক্রয় 

ম্পামদত  

       ক্রয় মযেল্পনা ফাস্তফায়দনয মনমভত্ত ক্রয় মযেল্পনা অনুমায়ী ক্রয় 

রক্ষযভাত্রা অনুমায়ীম্পাদন েযা দফ। 

               / 

           , 

       

               / 

           , 

            

            

         

      / 

      

     , 

       

54)  [৩.২] ফামল পে উন্নয়ন েভ পসূমচ 

(এমডম)/ফাদজে ফাস্তফায়ন 

[৩.২.১]ফামল পে উন্নয়ন েভ পসূমচ 

(এমডম)/ফাদজে ফাস্তফাময়ত 

ফামল পে উন্নয়ন েভ পসূমচ (এমডম)/ফাদজে ফাস্তফায়দনয মনমভত্তফামল পে উন্নয়ন 

েভ পসূমচ (এমডম) /ফাদজে রক্ষযভাত্রা অনুমায়ীফাস্তফায়ন েযা দফ। 

মাফ মফবাগ, 

কেমএভ 

মাফ মফবাগ, 

কেমএভ         

মাফ 

মফবাগ, 
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প্রদত্ত প্রভার্ে প্রভার্দেয 

উাত্ত সূত্র 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

        কেমএভ 

55)  [৩.৩] অমডে আমত্ত মনষ্পমত্ত োম পক্রদভয 

উন্নয়ন  

[৩.৩.১] অমডে আমত্ত মনস্পমত্তকৃত অমডে আমত্ত মনষ্পমত্ত োম পক্রদভয উন্নয়দনয মনমভত্ত অমডে আমত্ত রক্ষযভাত্রা 

অনুমায়ীমনষ্পমত্ত েযা দফ।। 

মাফ মফবাগ, 

কেমএভ 

মাফ মফবাগ, 

কেমএভ         

        

মাফ 

মফবাগ, 

কেমএভ 

56)  [৩.৪] ারনাগাদকৃত স্থাফয ও অস্থাফয 

ম্পমত্তয তামরো উধ পতন অমপদ কপ্রযর্ 

[৩.৪.১] ারনাগাদকৃত স্থাফয ও 

অস্থাফয ম্পমত্তয তামরো উধ পতন 

অমপদ কপ্রমযত 

                ও                                      

                      ও                    রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী 

                          । 

           , 

       

           , 

                

        

           , 
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াংদমাজনী-৩ 

অন্য ভন্ত্রর্ারয়/মফবাগ/দপ্তয/াংস্থায মনেে  সুমনমদ পষ্ট েভ পম্পাদন চামদামূ 

 

প্রমতষ্ঠাদনয নাভ াংমিষ্ট োম পক্রভ েভ পম্পাদন সূচে উি প্রমতষ্ঠাদনয মনেে চামদা/প্রতযাা চামদা/প্রতযাায 

কমৌমিেতা 

প্রতযাা পূযর্ না দর ম্ভাব্য প্রবাফ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

ফাাংরাদদ বতর, গ্যা ও 

েমনজ ম্পদ েদ পাদযন 

(দদিাফাাংরা) 

োগজ উৎাদন উৎামদত োগজ চামদা অনুমায়ী গ্যা যফযা  মনমদষ্টপ চা ও মযভাদন গ্যা যফযা মনমিত 

েযা না কগদর োগজ উৎাদন ব্যত দফ। 

োগজ উৎাদন ফন্ধ দয় মাদফ এফাং ের 

ধযদর্য অজপন ও উৎাদন রক্ষযভাত্রা ঋনাত্নে 

দফ।  

এনমটিমফ,  োগজ মফর্ন মফর্নকৃত  োগজ াইজ, গ্রাভ এফাং মযভার্ অনুমায়ী 

৪,০০০ কভ: েন োগজ ক্রদয়য জন্য 

োম পাদদ 

প্রমতষ্ঠাদনয চামদানুমায়ী ভয়ভদতা োম পাদদ 

াওয়া না কগদর োগজ উৎাদন োম পক্রভ 

ব্যত দফ। 

চামদানুমায়ী ভয়ভদতা োম পাদদ াওয়া না 

কগদর োগজ উৎাদন োম পক্রভ ব্যত দফ এফাং 

ের ধযদর্য উৎাদন রক্ষযভাত্রা ঋনাত্নে দফ। 

মফএও  োগজ মফর্ন মফর্নকৃত  োগজ াইজ, গ্রাভ এফাং মযভার্ অনুমায়ী 

২,০০০ কভ:  েন োগজ ক্রদয়য জন্য 

োম পাদদ 

প্রমতষ্ঠাদনয চামদানুমায়ী ভয়ভদতা োম পাদদ 

াওয়া না কগদর োগজ উৎাদন োম পক্রভ 

ব্যত দফ। 

চামদানুমায়ী ভয়ভদতা োম পাদদ াওয়া না 

কগদর োগজ উৎাদন োম পক্রভ ব্যত দফ এফাং 

ের ধযদর্য উৎাদন রক্ষযভাত্রা ঋনাত্নে দফ। 

মফমবন্ন মক্ষা কফাড প ও 

মফশ্বমফদ্যারয় 

োগজ মফর্ন মফর্নকৃত  োগজ াইজ, গ্রাভ এফাং মযভার্ অনুমায়ী 

১,০০০ কভ:  েন োগজ ক্রদয়য জন্য 

োম পাদদ 

প্রমতষ্ঠাদনয চামদানুমায়ী ভয়ভদতা োম পাদদ 

াওয়া না কগদর োগজ উৎাদন োম পক্রভ 

ব্যত দফ। 

চামদানুমায়ী ভয়ভদতা োম পাদদ াওয়া না 

কগদর োগজ উৎাদন োম পক্রভ ব্যত দফ এফাং 

ের ধযদর্য উৎাদন রক্ষযভাত্রা ঋনাত্নে দফ। 
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১      ২০২০   .     ৩০    ২০২১   .      
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৩ 

     -১ :         ’       (Vision),        (Mission),                 

(Strategic Objectives)              (Functions)। 

৪ 

     -২ :                          /     (Outcome/Impact) ৫ 

     -২ :              ,                ,                            । ৬-১২  

        -১ :          (Acronyms). ১৪ 

        -২ :                ,                                       । ১৫-১৯ 

        -৩ :                                    /                    । ২০ 
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উক্রভননকা (Preamble) 

 

যকানয দপ্তয /ংস্থামূহয  প্রানিষ্ঠাননক দক্ষিা বৃনি , স্বচ্ছিা ও জফাফনদনিা  জজাযদায কযা, সুান 

ংিকযণ এফং ম্পহদয মথামথ ব্যফায  নননিিকযহণয ভাযমেহভ  কল্প ২০২১ ও ২০৪১ এয মথামথ 

ফাস্তফায়হনয রহক্ষে- 

  

ব্যফস্থানা নযচারক, ছািক নহভন্ট জকাম্পানন নর. (নননএর) 

 

এফং  

 

 জচয়াযম্যান, ফাংরাহদ জকনভকোর ইন্ডানিজ কহ পাহযন (নফনআইন)-এয ভহযমে ২০২০ াহরয জুরাই ভাহয 

৩০ িানযহে এই ফানল পক কভ পম্পাদন চুনি স্বাক্ষনযি র। 

 

 

এই চুনিহি স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ ননম্ননরনেি নফলয়মূহ ম্মি হরন:  
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(Overview of the Performance of CCCL) 

 

               (৩     )                             

 

২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০    -            ৪২০২০, ৩৩২৪৫ ও ৩৪৪৫০   .                    ৪৩৪১৪.৯০, ৩৪২৯৬ 

ও ২৭৬৮৬   .                        ।                ও                                                   

                                                  ৬৫%              । ৮     ও      ও                   

Gas Control Valve Span adjust                                                                     

                । 

 

 

                 

 

                ও             ও   ও                                             ও       ,    ও      

                                  ও                   ও                                                 

    ।                                                                                               

    । 

               

 

         ও                                                  ও              ও                         

                                          ও          ,                                              । 

                            ও       ও                    ও                                     

“Conversion of Wet Process to Dry Process of CCCL”                                       

       ২০২১   .                                       । 

 
 

 

২০২০-২১    -                     

 

                ৩৬০০০   .                ও      । 

          ও                                  ও                                                            

                                                   । 

       ও                            ২০১৮-২০১৯                                                ৫%        । 

                         /                              । 

                                                                                        । 
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     -১: 

1.1               (Vision) t 

                                                                           । 

 

1.2        (Mission) t 

                       ,      ,           ও                                  ও           

                                । 

 

1.3                 (Strategic Objectives): 

 

1.3.1                            : 

০১।                          ও               । 

০২।       ,          ও                       । 

০৩।       ও                    । 

০৪।     ,         ও                     । 

 

  ১.৩.২                       (Mandatory Strategic Objectives): 

 

  ০১। দাপ্তনযক কভ পকাহন্ড স্বচ্ছিা বৃনি ও জফাফনদন নননিিকযণ। 
০২। কভ পম্পাদহন গনিীরিা আনয়ন ও জফায ভান বৃনি। 
০৩। আনথ পক ও ম্পদ ব্যফস্থানায উন্নয়ন।  

 

1.4          (Functions)t 
 

১।                                            । 

২। অব্যাি Running, Preventive & Routine জভযাভি/যক্ষণাহফক্ষণ/ ানব পনং-এয ভাযমেহভ কাযোনায উদূ্ভি 

ও নফদ্যভান মানিক এফং প্রহগি ভস্যাফরী দূযীকযহণয ভাযমেহভ উৎাদন প্রনক্রয়া ৩০০ নদন চর যাো। 

৩। জক্রন ও নলংকায হরয নযহনাহবন কাজ ম্পাদন, ৫২১ নং নহভন্ট নভহরয  নননয়ন শ্যাপট প্রনিস্থান, 

অোরাইনহভন্ট আনুলনিক কাজ ম্পন্ন কহয নভর চালুকযণ, ফাস্তফায়নাধীন প্রকহল্পয অথ পায়হন আভদানীকৃি 

এয়ায কহেহযয ইনস্টহরন ও কনভননং ম্পন্নকযণ, ৮ জভগাওয়াট াওয়ায প্লান্ট এয ফয়রায টিউহফয 

জকনভকোর নলননং ম্পন্ন কযণ এফং ২ নং চায়ননজ কহেহযয ড্রাইব ভটয নযওয়াইনন্ডং কহয চর কযায 

ভাযমেহভ কাযোনায উৎাদন প্রনক্রয়া চর যাো। 

৪।            ,          ও                                               । 

৫।      ও                                                । 

৬।                  ও                                             । 

৭। HSE                                              ও            । 
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জকন-২ 

নফনবন্ন কাম পক্রহভয ূড়াা্ত  পরাপর/প্রবাফ (Outcome/Impact) 

ূড়াা্ত  

পরাপর/প্রবাফ 

(Outcome/ 

Impact) 

কভ পম্পাদন সূচকমূ 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

 
প্রকৃি  

 

রক্ষেভাত্রা 

২০২০-২১ 

প্রহক্ষন ননধ পানযি রক্ষভাত্রা অজপহনয জক্ষহত্র 

জমৌথবাহফ দায়ী 

ভিণারয়/নফবাগ/ংস্থামূহয 

নাভ 

উাত্তসূত্র (Source of Data) 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০* 

 

২০২১-২২ ২০২২-২৩ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

          

      

          

         ফছয নবনত্তক 

উৎাদন বৃনিয ায % (১৮.৯৫) ৩.৬২ ৪.৫০ - - 

ফাংরাহদ তির, গ্যা ও েননজ 

ম্পদ কহ পাহযন (হহরাফাংরা) 

এফং ননিনফ। 

নননএর 

 

 ( ) ফন্ধননয ভহযমে ংখ্যাহক জমোহন হ্রা জোহন হ্রাহয নযফহিপ বৃনি এফং জমোহন বৃনি জোহন বৃনিয নযফহিপ হ্রা জফাঝাহনা হয়হছ।  

 চরভান প্রকল্প ফাস্তফায়ন কাহজয জন্য চরনি অথ প ফছহযয জহলয নদহক কাযোনা Shut Down কযায প্রহয়াজন হি াহয। পহর ২০২১-২২ অথ প ফছহয কাযোনায উৎাদন ফন্ধ থাকহি াহয। 

 প্রকহল্পয ভানপ্তয িানযে ৩১ নিহম্বয ২০২১ নি. হরও কহযানা বাইযাহয প্রাদুব পাফ এয কাযহণ াধাযণ ঠিকাদায কর্তপক জপ্রনযি Force Majeure ও প্রকহল্পয জভয়াদ ০১ (এক) ফছয বৃনি  অন্যান্য 

নফলহয় জনাটিহয জপ্রনক্ষহি প্রকহল্পয জভয়াদ ০১ ফছয বৃনি জহি াহয। জহক্ষহত্র ২০২২-২৩ অথ প ফছহযয জহলয নদহক কাযোনায উৎাদন শুরু হি াহয। 
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     -২:             ,                ,                             

জকৌরগি উহেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌরগি 

উহেহশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কাম পক্রভ 

(Activities) 

কভ পম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

     

     

(Calcula

tion 

Method) 

একক  

(Unit) 

কভ প ম্পাদন 

সূচহকয ভান 

(Weight of 
Performance 

Indicators) 

         রক্ষে ভাত্রা ক্রাইহটনযয়া ভান/২০২০-২১ (Target/Criteria 

Value for FY 2020-21)
1 

       Projection) 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০*  অাধাযণ অনি উত্তভ উত্তভ চরনি ভান চরনি 

ভাহনয 

ননম্ন 

২০২১-২২ ২০২২-২৩ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪  ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 14 15 

                

০১।          

          

       ও       

        । 

৩১ [১.১]              [১.১.১]         

      

     

   

  .   
১০ ৩৩২৪৫ ৩৪৪৫০ ৩৬০০০ ৩৩০০০ ৩০০০০ ২৭০০০ ২৫০০০ - ২০০০০০ 

[১.২]             [১.২.১]         

      

     

   

  .   
১০ ৩৪২৯৬ ২৭৬৮৬ ৩৬০০০ ৩৩০০০ ৩০০০০ ২৭০০০ ২৫০০০ - ২০০০০০ 

[১.৩          

               

              । 

[১.৩.১         

               ও 

               

             

প্রনিহফদন জকৃি।  

          ০৩ - - ১২ ১০ ০৮ ০৬ ০৫ ১৬ ১৬ 

[১.৩.২          

             

            

      

           । 

          ০২ - - ১২ ১০ ০৮ ০৬ ০৫ ২৪ ২৮ 

[১.৩.৩         

               

         

       । 

          ০২ - - ০৬ ০৫ ০৪ ০৩ ০২ ০৮ ০৮ 

                                                           
১।                 ৩০                                                                                                                     । 
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জকৌরগি উহেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌরগি 

উহেহশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কাম পক্রভ 

(Activities) 

কভ পম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

     

     

(Calcula

tion 

Method) 

একক  

(Unit) 

কভ প ম্পাদন 

সূচহকয ভান 

(Weight of 
Performance 

Indicators) 

         রক্ষে ভাত্রা ক্রাইহটনযয়া ভান/২০২০-২১ (Target/Criteria 

Value for FY 2020-21)
1 

       Projection) 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০*  অাধাযণ অনি উত্তভ উত্তভ চরনি ভান চরনি 

ভাহনয 

ননম্ন 

২০২১-২২ ২০২২-২৩ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪  ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 14 15 

[১.৩.৪       

           

              

          

        

              

        । 

   % ০২ - - ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

[১.৪          

              

            । 

[১.৪.১          

              

               

         

           

               

     । 

   % ১ - - ১০০ ৯০    ১০০ ১০০ 

[১.৪.২           

               

              

               

           । 

          ১ - - ৪ ৩ ২ ১  ৪ ৪ 
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জকৌরগি উহেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌরগি 

উহেহশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কাম পক্রভ 

(Activities) 

কভ পম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

     

     

(Calcula

tion 

Method) 

একক  

(Unit) 

কভ প ম্পাদন 

সূচহকয ভান 

(Weight of 
Performance 

Indicators) 

         রক্ষে ভাত্রা ক্রাইহটনযয়া ভান/২০২০-২১ (Target/Criteria 

Value for FY 2020-21)
1 

       Projection) 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০*  অাধাযণ অনি উত্তভ উত্তভ চরনি ভান চরনি 

ভাহনয 

ননম্ন 

২০২১-২২ ২০২২-২৩ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪  ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 14 15 

০১।         

         ও 

               

       । 

২৫ [২.১] Running, 

Preventive & 

Routine 

             

               

                 

    । 

[২.১.১] Running, 

Preventive & 

Routine 

             

              

             

          । 

     

   

     ১০ - - ৩০০ ২৯০ ২৮০ ২৭৫ ২৭০ ৩০০ ৩০০ 

[২.২]             

       ও        

ও             

              

       । 

[২.২.১] ২        ও 

            

              

       

            ০৩ - - ১৫ ০৬ ২১ ৩০/৬ ২১ ১৫/৭ ২১ ৩০/৭ ২১ ১০ ৮ ২১ - - 

[২.৩  ৫২১    

            

            

       , 

             

            

             

      । 

[২.৩.১  ৫২১    

            

            

       , 

             

           

            

     । 

            ০৩ - - ১০/১২/২০ ১৫/১২/২০ ২০/১২/২০ ২৫/১২/২০ ৩০/১২/২

০ 

- - 

[২.৪]             

              

              

              

ও         

     । 

[২.৪.১]             

              

              

              

ও         

      । 

            ০৩ - - ১৫ ০৬ ২১ ২০/৬ ২১ ২৫/৬ ২১ ৩০/৬ ২১ ১০ ৭ ২১ - - 
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জকৌরগি উহেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌরগি 

উহেহশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কাম পক্রভ 

(Activities) 

কভ পম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

     

     

(Calcula

tion 

Method) 

একক  

(Unit) 

কভ প ম্পাদন 

সূচহকয ভান 

(Weight of 
Performance 

Indicators) 

         রক্ষে ভাত্রা ক্রাইহটনযয়া ভান/২০২০-২১ (Target/Criteria 

Value for FY 2020-21)
1 

       Projection) 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০*  অাধাযণ অনি উত্তভ উত্তভ চরনি ভান চরনি 

ভাহনয 

ননম্ন 

২০২১-২২ ২০২২-২৩ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪  ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 14 15 

[২.৫  ৮     ও    

  ও          

            

               

       । 

[২.৫.১        

               

            ।             ০২   ১৫ ০৬ ২১ ২০/৬ ২১ ২৫/৬ ২১ ৩০/৬ ২১ ১০ ৭ ২১   

[২.৬           

ও          

        ও 

                

[২.৬.১           

ও          

        ও 

               

   % ০২   ২০ ১৮ ১৫ ১৩ ১০ ১০০  

[২.৭  ২           

             

      ও           

             ।  

[২.৭.১  ২           

             

      ও           

            । 

            ০২   ১০/১২/২০ ১৫/১২/২০ ২০/১২/২০ ২৫/১২/২০ 
৩০/১২/২

০ 
  

০৩।       ও 

                

   । 

১৬.৫০ [৩.১]         

       

[৩.১.১]         

          
   % ০৩ - - ৫% ৪% ৩% ২% ১% ১০% ১২% 

[৩.২            

       

[৩.২.১]           

          
   % ০৩ - - ৮% ৬% ৪% ২% ১% ১০% ১২% 

[৩.৩  ২০১৯-২০    -

                   

      । 

[৩.৩.১] ২০১৯-২০ 

   -             

            

            ০২ - - ২৫ ৯ ২০ ৩০ ৯ ২০ ০৫ ১০ ২০ ১০ ১০ ২০ ১৫ ১০ ২০ ২৫ ০৭ ২১ ২৫ ০৭ ২২ 

[৩.৪  ২০২০-২১    -

                 

ও        । 

[৩.৪.১       ও 

              ।             ০২ - ০১ ০১ ২০২০ 
২০.১২.২০ ২৫.১২.২০ ৩০.১২.২০ ০৫.০১.২১ ১০.০১.২১ ১৫.১২.২১ ১০.১২.২২ 



 

10 

 

জকৌরগি উহেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌরগি 

উহেহশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কাম পক্রভ 

(Activities) 

কভ পম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

     

     

(Calcula

tion 

Method) 

একক  

(Unit) 

কভ প ম্পাদন 

সূচহকয ভান 

(Weight of 
Performance 

Indicators) 

         রক্ষে ভাত্রা ক্রাইহটনযয়া ভান/২০২০-২১ (Target/Criteria 

Value for FY 2020-21)
1 

       Projection) 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০*  অাধাযণ অনি উত্তভ উত্তভ চরনি ভান চরনি 

ভাহনয 

ননম্ন 

২০২১-২২ ২০২২-২৩ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪  ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 14 15 

[৩.৫]       

                 

       ও 

          

     । 

[৩.৫.১]        

      

          ০২ ০৬ ৮ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ০৮ ৩৫ ৪০ 

[৩.৬              

             

      

                 

    । 

[৩.৬.১        

                 

    ।             ০২   ৩০/০৭/২০ ০১/০৮/২০ ০৫ ০৮ ২০ ১০ ০৮ ২০ ১৫/৮ ২০ ০১/০৭/২১ ০১/৭/২২ 

[৩.৭] ২০২০-২১     

                

            । 

[৩.৭.১            

                         ০২   ১৫ ০৮ ২০ ২৬ ৮ ২০ ০৫ ০৯ ২০ ১৫/০৯ ২০ ২০/০৯ ২০ ১৫ ৭ ২১ ১৫ ৭ ২২ 

[৩.৮              

             

ও              

             

[৩.৮.১  ও       

                  
            ০.৫   ১০ ০৬ ২১ ১৫ ০৬ ২১ ২০ ০৬ ২১ ২৫ ০৬ ২১ ৩০ ৬ ২১   

০৪।               

ও        

             । 

২.৫০ [৪.১]       ও 

                 

          । 

[৪.১.১]          

               ০১ - - ৫০০০ ৪০০০ ৩০০০ ২৫০০ ১৫০০ ৫০০০ ৫০০০ 

[৪.২]         

                  

       । 

[৪.২.১]         

                      ০১ - - ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ১৫ ১৮ 

[৪.৩]        

           । 

[৪.৩.১          

   
          ০.৫ - - ২০০ ১৭০ ১৪০ ১১০ ১০০ ২৫০ ৩০০ 
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 রাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

জকৌরগি উহেশ্য 

(Strategic Objectives) 

জকৌরগি 

উহেহশ্যয ভান 

(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কাম পক্রভ 

(Activities) 

কভ পম্পাদন সুচক 

(Performance Indicator) 
 

একক 

(Unit) 

কভ পম্পাদন 

সূচহকয ভান 

(Weight of 
Performance 

Indicator) 

রক্ষেভাত্রায ভান ২০২০-২১ 

 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অনি উত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

চরনি ভান 

(Fair) 

চরনিভাহনয 

ননহম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১] দাপ্তনযক কভ পকাহন্ড 

স্বচ্ছিা বৃনি ও জফাফনদন 

নননিিকযণ 

১১ 

[১.১]                     

(    )        । 

[১.১.১] এনএ’য কর তত্রভানক 

        ও                
     ২ ৪ - - - - 

[১.১.২] এনএ টিহভয ভানক বা অনুনষ্ঠি ংখ্যা ১ ১২ ১১ - - - 

[১.২]       /                

                       
[১.২.১] ভিনফননভয় বা অনুনষ্ঠি      ২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৩]                            

          /                   
[১.৩.১]অফনিকযণ বা আহয়ানজি 

     ২ ৪ ৩ ২ - 
- 

[১.৪]                         

                       
[১.৪.১]অফনিকযণ বা আহয়ানজি   

              ২ ৪ ৩ ২ 

 
- 

[১.৫]                          

                              

          

[১.৫.১]                        
              ২ ৪ ৩   

 

[২] কভ পম্পাদহন ৮ [২.১]ই-ননথ ফাস্তফায়ন [২.১.১] ই-ননথহি জনাট ননষ্পনত্তকৃি 
% 

২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - 

            আফনশ্যক জকৌরগি উহেশ্যমূ ২০২০-২১ (      ) 
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 রাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

জকৌরগি উহেশ্য 

(Strategic Objectives) 

জকৌরগি 

উহেহশ্যয ভান 

(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কাম পক্রভ 

(Activities) 

কভ পম্পাদন সুচক 

(Performance Indicator) 
 

একক 

(Unit) 

কভ পম্পাদন 

সূচহকয ভান 

(Weight of 
Performance 

Indicator) 

রক্ষেভাত্রায ভান ২০২০-২১ 

 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অনি উত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

চরনি ভান 

(Fair) 

চরনিভাহনয 

ননহম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

গনিীরিা আনয়ন ও 

জফায ভান বৃনি 

[২.২] উদ্ভাফনী /ষুদ্র উ উন্নয়ন উহদ্যাগ 

ফাস্তফায়ন 

[২.২.১] নূনিভ একটি উদ্ভাফনী /ষুদ্র উ উন্নয়ন 

উহদ্যাগ চালুকৃি 

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

[২.৩] কভ পচাযীহদয প্রনক্ষণ প্রদান 

[২.৩.১]                          

        
জনঘন্টা ২ ৪০ 

৩০ ২০ ১০ - 

[২.৩.২] ১০      ও 

                               

          

জনঘন্টা ১ ৫ ৪ - - - 

[২.৪] এনএ ফাস্তফায়হন প্রহনাদনা প্রদান 

[২.৪.১] নূেনিভ একটি আওিাধীন দপ্তয/ 

একজন কভ পচাযীহক এনএ ফাস্তফায়হনয জন্য 

প্রহনাদনা প্রদানকৃি 

ংখ্যা ১ ১ - - - - 

[৩] আনথ পক ও ম্পদ 

ব্যফস্থানায উন্নয়ন 
৬ 

 

[৩.১] ফানল পক ক্রয় নযকল্পনা ফাস্তফায়ন 

 

[৩.১.১] ক্রয় নযকল্পনা অনুমায়ী ক্রয় 

ম্পানদি 
% ১ ১০০ 

৯০ ৮০ - - 

[৩.২] ফানল পক উন্নয়ন কভ পসূনচ 

(এনিন)/ফাহজট ফাস্তফায়ন 

[৩.২.১] ফানল পক উন্নয়ন কভ পসূনচ (এনিন) 

/ফাহজট ফাস্তফানয়ি 
% ২ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.৩]                          

     
[৩.৩.১]                   % ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ - 

[৩.৪]                ও       

                              

[৩.৪.১]                 ও       

                               
      ১ ১৫-১২-২০ ১৪-০১-২১ ১৫-২-২১ - - 

 



 

13 

 

 

   ,                ,         , 

        ’                                       ,                                  । 

 

 

   ,         ,         ,                                                  ,                

                                       । 
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        - ১ 

 

         

(Acronyms) 

 

           :                                    

           :                            

         :                           

         :             ও     

          :                ও                

        :                           
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        -২:                ,                                       । 

 :                                                   

      

                  

        

1 2 3 4 5 6 7 

1. [১.১]              [১.১.১]                                                  

            । 

                         ,          

               । 

            , 

        । 

২. [১.২]             [১.২.১]                                                  

         । 

         

      

              ,          

               । 

              , 

         

৩. [১.৩                         

              । 

[১.৩.১                        

ও                       

      প্রনিহফদন জকৃি।  

                      ও                

                                   । 

         

      

              ,          

                । 
         

     , 

         

৪. [১.৩.২                

                         

           । 

                                       

                                     । 

         

      

              ,          

                । 
         

     , 

         

৫. [১.৩.৩                   

                     । 

                                        

                               । 

         

      

              ,          

                । 

              , 

         

৬. [১.৩.৪                  

                        

                      

        । 

                                        

                                 । 

         

      

              ,          

                । 
         

     , 

         

৭. [১.৪                            

        । 

[১.৪.১                        

                        

                          

     । 

                                          

                                           

                                      । 

              

ও        

      

            ,          

                । 
        

     , 

         

৮. [১.৪.২                  

                           

                     । 

                                  

                                             

                   । 

                     /              

                    । 
        

     , 

         

৯. [২.১] Running, Preventive & 

Routine                    

                              । 

[২.১.১] Running, Preventive 

& Routine              

                           

          । 

                    ও                

                                

                    । 

            

ও        

      

            ,          

                 । 

       

     , 
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 :                                                   

      

                  

        

1 2 3 4 5 6 7 

১০. [২.২]                    ও    

ও           ও             

                     । 

[২.২.১]  ও           ও        

                          

            ও                           

                             । 

           , 

        । 

           ,          

                 । 
      

     , 

         

১১. [২.৩  ৫২১                       

            ,              

                        

      । 

[২.৩.১  ৫২১                

                   , 

                        

                 । 

 

৫২১                                   , 

                                        

                  । 

                       ,          

                । 

           , 

         

১২. [২.৪]                           

                            

ও              । 

[২.৪.১]                   

                      

              ও         

      । 

                            ও 

                                    

                 । 

                       ,          

                । 

           , 

        । 

১৩. [২.৫  ৮     ও      ও          

                               

   । 

[২.৫.১                       

            । 

৮     ও      ও                        

     ও      /                          

             । 

  ও        

    ,       

      

  ও            ,       

                     । 

  ও        

    ,       

      

১৪. [২.৬           ও          

        ও                 

[২.৬.১           ও          

        ও                

               ও              ও          

                       । 

              ও            ,       

                     । 

           , 

        । 

১৫. [২.৭  ২                        

      ও                     

   ।  

[২.৭.১  ২                   

           ও           

            । 

                      ২                   

           ও                         । 

                       ,          

                । 

           , 

        । 

১৬. [৩.১]                [৩.১.১]                                                         

                       । 

                       ,          

                । 

           , 

         

১৭. [৩.২                   [৩.২.১]                               ও       ও                   

                 । 

             

ও             

           ,          

                । 

           , 

         

১৮. [৩.৩  ২০১৯-২০    -             

            । 

[৩.৩.১] ২০১৯-২০    -      

                   

                                       

                          । 

                       ,          

                । 

           , 

         

১৯. [৩.৪  ২০২০-২১    -            

     ও        । 

[৩.৪.১       ও          

     । 

        ও                   ২০১৯-২০     

                ও            । 

                       ,          

                । 

           , 
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 :                                                   

      

                  

        

1 2 3 4 5 6 7 

২০. [৩.৫]                        

       ও                । 

[৩.৫.১]                          /                ও 

                              

                   । 

                       ,          

                । 

           , 

         

২১. [৩.৬                           

                           । 

[৩.৬.১                   

          । 

                              ২০২০-২১ 

                                    । 

                   ,          

                । 

         , 

         

২২. [৩.৭] ২০২০-২১                  

               । 

[৩.৭.১                    

     

                ২০২০-২১                  

               । 

                       ,          

                । 

      

     , 

         

২৩. [৩.৮                           

ও                           

[৩.৮.১  ও                   

      

                                  

         /            ও              

            । 

         

      /     

     

              ,          

                । 

         

     , 

         

২৪. [৪.১]       ও                       

     । 

[৪.১.১]                       ও                  ও              

    । 

                       ,          

               । 

         

    , 

         

২৫. [৪.২]                           

       । 

[৪.২.১                      Man & Machine                  

                   /              । 

            

ও         

      

           ,          

               । 

            

ও         

      

২৬. [৪.৩]                   । [৪.৩.১                                               

         । 

                       ,          

               । 

           , 

         

                      

২৭ 

[১.১]                     

(    )        । 

[১.১.১] এনএ’য কর তত্রভানক 

        ও                

                    (    )           

      এনএ’য কর তত্রভানক              

    রক্ষেভাত্রা অনুমায়ী ও                  

   । 

        

         

ও                     

   

        

         

২৮ 
[১.১.২] এনএ টিহভয ভানক বা 

অনুনষ্ঠি 

                    (    )           

      এনএ টিহভয ভানক বা রক্ষেভাত্রা অনুমায়ী 

আহয়াজন কযা হফ। 

        

         

                      

                 

        

         



 

18 

 

 :                                                   
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২৯ 
[১.২]       /                

                       
[১.২.১] ভিনফননভয় বা অনুনষ্ঠি 

      /                              

                 রক্ষেভাত্রা অনুমায়ী     

আহয়াজন কযা হফ। 

           , 

         

           ,          

                 

           , 

         

৩০ 

[১.৩]                            

          /                   

[১.৩.১] অফনিকযণ বা 

আহয়ানজি 

                                     

/                           রক্ষেভাত্রা 

অনুমায়ী     আহয়াজন কযা হফ। 

 

           , 

         

           ,          

                 

           , 

         

৩১ 

[১.৪]                         

                       

[১.৪.১] অফনিকযণ বা 

আহয়ানজি   

                                     

                 রক্ষেভাত্রা অনুমায়ী     

আহয়াজন কযা হফ। 

 

           , 

         

           ,          

                 

           , 

         

৩২ [১.৫]                          

                              

          

[১.৫.১]                  

      

                                 

                           রক্ষেভাত্রা 

অনুমায়ী             । 

           , 

         

           ,          

                 

           , 

         

৩৩ 

[২.১]ই-ননথ ফাস্তফায়ন [২.১.১] ই-ননথহি জনাট ননষ্পনত্তকৃি 

ই-ননথ ফাস্তফায়হনয নননভত্ত ই-ননথহি জনাট 

রক্ষেভাত্রা অনুমায়ী ননষ্পনত্ত কযা হফ। 

    

     /    , 

         

           ,          

                 

           , 

         

৩৪ 
[২.২] উদ্ভাফনী /ষুদ্র উ উন্নয়ন উহদ্যাগ 

ফাস্তফায়ন 

[২.২.১] নূেনিভ একটি উদ্ভাফনী /ষুদ্র উ 

উন্নয়ন উহদ্যাগ চালুকৃি 

নূেনিভ একটি উদ্ভাফনী /ষুদ্র উ উন্নয়ন উহদ্যাগ চালু কযা 

হফ। 

           / 

              

         

           ,          

                 

           , 

         

৩৫ 

[২.৩] কভ পচাযীহদয প্রনক্ষণ প্রদান 

[২.৩.১]                    

              

                                        ।            , 

         

           ,          

                 

           , 

         

৩৬ [২.৩.২] ১০      ও            

                          

      

১০      ও                                  

                      । 

           , 

         

           ,          

                 

           , 

         

৩৭ 

[২.৪] এনএ ফাস্তফায়হন প্রহনাদনা প্রদান 

[২.৪.১] নুেনিভ একটি আওিাধীন 

দপ্তয/ একজন কভ পচাযীহক এনএ 

ফাস্তফায়হনয জন্য প্রহনাদনা প্রদানকৃি 

নুেনিভ একজন কভ পচাযীহক এনএ ফাস্তফায়হনয জন্য 

প্রহনাদনা প্রদান কযা হফ। 

           , 

         

           ,          

                 

           , 
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৩৮ 
 

[৩.১] ফানল পক ক্রয় নযকল্পনা ফাস্তফায়ন 

 

[৩.১.১] ক্রয় নযকল্পনা অনুমায়ী ক্রয় 

ম্পানদি 

ফানল পক ক্রয় নযকল্পনা ফাস্তফায়হনয নননভহত্ত ক্রয় 

নযকল্পনা অনুমায়ী ক্রয় ম্পাদন কযা হফ। 

            

ও          

      

         

              ,          

                 

         

     , 

         

৩৯ 
[৩.২] ফানল পক উন্নয়ন কভ পসূনচ 

(এনিন)/ফাহজট ফাস্তফায়ন 

[৩.২.১] ফানল পক উন্নয়ন কভ পসূনচ 

(এনিন) /ফাহজট ফাস্তফানয়ি 

ফানল পক উন্নয়ন কভ পসূনচ (এনিন) /ফাহজট রক্ষেভাত্রা 

অনুমায়ী ফাস্তফায়ন কযা হফ। 

নাফ নফবাগ 

নননএর 

নাফ নফবাগ, নননএর 

                 

নাফ নফবাগ 

নননএর 

৪০ 
[৩.৩]                          

     
[৩.৩.১]                   

অনিট আনত্ত ননষ্পনত্ত কাম পক্রহভয উন্নয়হনয নননভত্ত 

অনিট আনত্ত রক্ষেভাত্রা অনুমায়ী ননষ্পনত্ত কযা 

হফ।। 

           , 

         

           ,          

                 

           , 

         

৪১ 
[৩.৪]                ও       

                              

[৩.৪.১]                 ও 

                         

            

                ও                    

                                  । 

           , 

         

           ,          

                 

           , 
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        -৩ :       /                                     । 

 

                                                              /             /                                   

          

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

        ,             

    ও            

                                           ১০০০.০০   :   

                              

                             । 

                            

                   

                       

                        

              । 

                   

              । 

ফাংরাহদ তির, গ্যা ও েননজ 

ম্পদ কহ পাহযন (হহরাফাংরা) 

                                                               

                .   .              

                          । 

                          

      ও                    

         ও             

             ও        

              । 

                    

                      

              । 

                                                     ও        

                         

              ২      ও          

               । 

  ও                      

                          

     ও   ও           

                  

                      

      । 

                 ও   

                 

                 

      ও            

                   

                 

   ,                  

          । 

 

 

                                          

 



   

 

 

 

ফাাংরাদদ কেমভেযার ইন্ডামিজ েদ পাদযন (মফমআইম) 

 

ব্যফস্থানা মযচারে, মফআইএএপএর 

এফাং 

কচাযম্যান, মফমআইম এয ভদে স্বাক্ষমযত 

ফামল পে েভ পম্পাদন চুমি 

 

 

 

 

 

 

ফাাংরাদদ ইনসুদরটয এন্ড ্ামনটাযওয়যায পযা্টরযও মর. (মফআইএএপএর) 

 

১ জুরাই ২০২০ দত ৩০ জুন ২০২১ ম পন্ত 
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সূমচত্র 

 

                       

উক্রভমনো 

 

৩ 

মফআইএএপএর এয েভ পম্পাদদনয ামফ পে মচত্র ৪ 

কেন-১ : মফআইএএপএর এয রূেল্প (Vision), অমবরক্ষয (Mission),  

কেৌরগত উদেশ্যমূ এফাং োম পাফমর। 

৫ 

কেন-২ : মফআইএএপএর এয মফমবন্ন োম পক্রদভয চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ। ৬ 

কেন-৩ : কেৌরগত উদেশ্য, অগ্রামধোয োম পক্রভ, েভ পম্পাদন সূচে  এফাং 

রক্ষযভাত্রামূ। 

৭-১৩ 

াংদমাজনও-১ : ব্দ াংদক্ষ (Acronyms). ১৫ 

াংদমাজনও-২ : েভ পম্পাদন সূচেমূ, ফাস্তফানোযও োযখানা এফাং মযভা দ্ধমত। ১৬-২২ 

াংদমাজনও-৩ : েভ পম্পাদন রক্ষযভাত্রা অজপদনয কক্ষদত্র অন্য দপ্তয/াংস্থায উয মনব পযওরতা। ২৩ 
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উক্রভমনো (Preamble) 

 

যোময দপ্তয/াংস্থামূদয প্রামতষ্ঠামনে দক্ষতা বৃমদ্ধ, স্বচ্ছতা য় জফাফমদমতা কজাযদায, সুান াংতেযণ এফাং 

ম্পদদয মথামথ ব্যফায মনমিতেযদণয ভােদভ রূেল্প ২০২১ ও ২০৪১ এয মথামথ ফাস্তফাদনয রদক্ষয- 

 

ফাাংরাদদ ইনসুদরটয এন্ড ্ামনটাযওয়যায পযা্টরযও মর. (মফআইএএপএর) 

এয দামদে মনদামজত ব্যফস্থানা মযচারে 

 

এফাং 

 

ফাাংরাদদ কেমভেযার ইন্ডামিজ েদ পাদযন (মফমআইম)'য কচাযম্যান এয ভদে ২০২০ াদরয 

জুরাই ভাদয ৩০ তামযদখ এই ফামল পে েভ পম্পাদন চুমি স্বাক্ষমযত র। 

  

এই চুমিদত স্বাক্ষযোযও উবক্ষ মনম্নমরমখত মফলমূদ ম্মত দরন: 
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মফআইএএপএর এয েভ পম্পাদদনয ামফ পে মচত্র (Overview) 

 

াম্প্রমতে ফছযমূদ (৩ ফছয) মফআইএএপএর এয প্রধান অজপন: 

ফাাংরাদদ ইনসুদরটয এন্ড ্ামনটাযওয়যায পযা্টরযও মর: প্রমতষ্ঠা রগ্ন কথদে কদদয ইনসুদরটয এফাং  ্ামনটযওয়যায এয চামদা 

কভটাদনায প্রদচষ্টা চামরদ মাদচ্ছ। যোদযয গৃওত মল্পনওমতয আদরাদে মফমবন্ন েভ প মযেল্পনা গ্রণ য় ফাস্তফাদনয ভে মদদই 

মফআইএএপএর এয এ প্রদচষ্টা অব্যাত কযদখ উত্তদযাত্তয এমগদ মায়ায কচষ্টা েযা দচ্ছ। মফগত মতন অথ পফছদয (২০১৬-১৭ 

কথদে ২০১৮-১৯ অথ পফছয) োযখানায    ্ামনটযও াভগ্রওয উৎাদন মথাক্রদভ ৬১৬, ৬০০ য় ৭২৮ কভ.টন এফাং মফক্র মথাক্রদভ 

৮৮৫, ৬৩৪ য় ৫৭১ কভ.টন।  এেইবাদফ ইনসুদরটয এয উৎাদন মথাক্রদভ ৭০৩, ৯১৭ য় ৯০২ কভ.টন এফাং মফক্র মথাক্রদভ 

৮৬৯, ১১৭৪ য় ৭০৮ কভ.টন। এছাড়া মফমবন্ন প্রমতষ্ঠাদনয চামদানুমাও পাায মিেস্ এয উৎাদন প্রমত অথ পফছদযই পরতায াদথ 

ম্পন্ন দ আদছ।  

ভ্া এফাং চযাদরঞ্জ: 

 

ভ্া:  

৪০ ফছদযয পুযাতন োযখানায প্রধান ভ্া োঁচাভাদরয দুষ্প্রাপ্যতা, জনফর স্বল্পতা, মন্ত্রামতয োম পোমযতা হ্রা, অনুন্নত 

মফণন ব্যফস্থা এফাং চরমত মূরধদনয অবাফ।   

 

চযাদরঞ্জ: 

২০১৮-১৯ অথ পফছদয োযখানায করাোন প্রা ১৩ কোটি টাো। োযখানা মফযাজভান উমিমখত ভ্াগুদরা মফদ্যভান 

াভথ প য় সুদমাদগয উত্তভ চচ পায ভােদভ কভাোদফরা েদয করাোন েমভদ ২০২০-২০২১ অথ পফছদয োযখানাদে 

Breakeven point এ উন্নওত েযা। 

 

 

বমফষ্যৎ মযেল্পনা: 

 

োযখানা উৎামদত দেয মপমনমাং য় কেমজাং উন্নত েদয গুনগত ভান উন্নন েযা, শ্রমভদেয দক্ষতাদে োদজ রামগদ উৎাদন 

প্রমক্রায প্রমত ধাদ ফামতদরয ায েমভদ প্রকৃত উৎাদন বৃমদ্ধ েযা,  ইনসুদরটয এফাং ্ামনটাযওয়যায কবািায ভাদঝ াশ্রও 

মূদে জরবয েযা, োযখানায ামফ পে উৎাদনওরতা ফামড়দ অমধে মুনাপা অজপন েযা এফাং যািও কোলাগাদয অমধে যাজস্ব 

প্রদান েদয কদদয অথ পননমতে বুমনাদ সুদৃঢ়েযদণ ভূমভো যাখা।  

 

২০২০-২১ অথ প ফছদযয ম্ভাব্য প্রধান অজপনমূ: 

 

 ইনসুদরটয দেয উৎাদন রক্ষযভাত্রা ১০০০ কভ.টন য় মফক্র রক্ষযভাত্রা ১০০০ কভ.টন অজপন। 

 ্ামনটাযও দেয উৎাদন রক্ষযভাত্রা ৮০০ কভ.টন য় মফক্র রক্ষযভাত্রা ১৩০০ কভ.টন অজপন। 

 ্ামনটযও াভগ্রওয পুমঞ্জভূত ভজুদ হ্রা। 

 োযখানায ামফ পে উৎাদনওরতা ফামড়দ োযখানাদে Breakeven point এ উন্নওতেযণ। 
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কেন-১ 

রূেল্প (Vision), অমবরক্ষয (Mission), কেৌরগত উদেশ্যমূ, োম পাফমর 

  

১.১ : মফআইএএপএর এয রূেল্প (Vision) 

“োযখানাদে Break-even point এ উন্নওতেযণ। ” 

   

১.২ অমবরক্ষয(Mission) 

 

োযখানায ামফ পে উৎাদনওরতা উন্নন েদয োযখানাদে Break-even point এ উন্নওতেযণ। 

 

১.৩ কেৌরগত উদেশ্যমূ (Strategic Objectives)  

১.৩.১  কেৌরগত উদেশ্যমূ 

 

০১। উৎাদন ক্ষদত্র উৎেল প াধন;  

০২। মফক্র ক্ষদত্র উৎেল প াধন; 

০৩। আমথ পে য় প্রামতষ্ঠামনে ক্ষভতা বৃমদ্ধ; 

০৪। স্বাস্থয, মনযাত্তা য় মযদফগত ব্যফস্থানায উন্নন। 

   

১.৩.২ আফমশ্যে কেৌরগত উদেশ্যমূ 

 

০১। দাপ্তমযে েভ পোদে স্বচ্ছতা ফধ পন য় জফাফমদমতা মনমিতেযণ। 

০২। েভ পম্পাদদন গমতওরতা আনন য় কফায ভান ফধ পন। 

০৩। আমথ পে য় ম্পদ ব্যফস্থানায উন্নন। 

 

  

১.৪ োম পাফমর (Functions) 

 

০১। স্থানও য় আভদানওকৃত উন্নতভাদনয োঁচাভার য় কেমভেযারস্ মথাভদ াংগ্র েদয ফাপায স্টে েযা; 

 

০২। ঠিে তোফধাদনয ভােদভ উৎাদন প্রমক্রায প্রমত ধাদ  ফামতদরয ায হ্রা েযা; 

০৩। প্রকৃত উৎাদন বৃমদ্ধ েযা; 

০৪। উৎাদন য় মফক্র রক্ষযভাত্রা অজপন েযা; 

০৫। আমথ পে ব্যফস্থানায উন্নদনয ভােদভ করাোন েভাদনা; 

০৬। HSE োম পক্রভ কজাযদায েযায ভােদভ োযখানাদে মযদফফান্ধফ য় মনযাদ যাখা। 
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কেন-২ 

মফমবন্ন োম পক্রদভয চূড়ান্ত পরাপর/ প্রবাফ (Outcome /Impact) 

চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ 

(Outcome/ 

Impact) 

েভ পম্পাদন সূচেমূ 

(Performance 

Indicator) 

এেে 

(Unit) 

 
প্রকৃত  

 
রক্ষযভাত্রা 

২০২০-২১ 

প্রদক্ষন 
মনধ পামযত রক্ষভাত্রা অজপদনয 

কক্ষদত্র কমৌথবাদফ দাও 

ভন্ত্রণার/মফবাগ/াংস্থামূদয 

নাভ 

উাত্তসূত্র 

(Source of Data) 
২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২১-২২ ২০২২-২৩ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

ইনসুদরটয আভদানও 

মনব পযতা হ্রা 

ফছযমবমত্তে  ইনসুদরটয 

উৎাদন বৃমদ্ধয ায 
% 

২৮.৩১ (৫৯.৫৩) 
১৭৩.৯৭ ৫.০ ৫.০ 

ফাাংরাদদ ততর, গ্যা য় খমনজ 

ম্পদ েদ পাদযন 

(দদরাফাাংরা), মযদফ 

অমধদপ্তয 

মফআইএএপএর 
্ামনটাযও            

          

ফছযমবমত্তে ্ামনটাযওয়যায 

উৎাদন বৃমদ্ধয ায 
% 

১৮.০১ (১৪.৮৩) 
২৯.০৩ ৫.০ ৫.০ 
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কেন-৩ 

কেৌরগত উদেশ্য েভ পম্পাদন সূচে, োম পক্রভ, অগ্রামধোয এফাং রক্ষযভাত্রামূ 

কেৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

কেৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

 (Weight of 

Strategic 

Objective) 

োম পক্রভ 

(Activities) 

েভ পম্পাদন 

সূচে (Performance 

Indicators) 

গণনা দ্ধমত 

(Calculatio

n method) 

এেে  

 (Unit) 

েভ প ম্পাদন 

সূচদেয ভান  

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজপন রক্ষয ভাত্রা ক্রাইদটমযা ভান/ ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

প্রদক্ষন 

(Projectio

n) 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষন 

(Projectio

n) 

২০২২-২৩ 

২০১৮-১৯ 

 

২০১৯-২০  

 

অাধাযণ 

 

অমত উত্তভ উত্তভ চরমত ভান চরমত 

ভাদনয মনম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

(১)  

উৎাদন 

কক্ষদত্র উৎেল প 

াধন; 

২৫ ১.১ 

্ামনটাযওয়যায 

উৎাদন 

১.১.১ 

উৎামদত 

্ামনটাযওয়যায 

ভমষ্ট কভ.টন ৪ ৭২৭.৮৮ ৬২০ ৮০০ ৭০০ ৬০০ ৫৫০ ৫০০ ৮৪০ ৮৮২ 

১.২ 

্ামনটাযওয়যায 

ফামতদরয ায হ্রা 

১.২.১ হ্রাকৃত 

্ামনটাযওয়যায 

ফামতদরয ায 

  ম- 

      

% ২ ১৯.৩৮ ১৯.৫৫ ১৮.০০ ১৯.০০ ১৯.৫০ ২০.০০ ২১.০০ ১৭.৮ ১৭.৬ 

১.৩ ্ামনটাযও 

দেয গুনগত ভান 

উন্নন 

১.৩.১ স্টযান্ডাড প 

কগ্রড ে 

উৎাদদনয ায 

 ম- 

      

% ১ ২.৭১ ৪.৯৩ ৫ ৪ ৩ ২.৫ ২ ৬ ৭ 

১.৪ ইনসুদরটয 

উৎাদন 

১.৪.১ উৎামদত 

ইনসুদরটয 

ভমষ্ট কভ:টন ৫ ৯০২.৫৩ ৩৬৫.১৩ ১০০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০ ৫০০ ১০৫০ ১১০০ 

১.৫ ইনসুদরটয  

ফামতদরয ায হ্রা 

১.৫.১ হ্রাকৃত 

ইনসুদরটয 

ফামতদরয ায 

 ম- 

      

% ২ ১৫.৪৬ ৮.১১ ৮.০০ ৯.০০ ৯.৫০ ১০.০০ ১১.০০ ৭.৮ ৭.৬ 

১.৬ পাায মিেস্ 

উৎাদন 

১.৬.১ উৎামদত 

পাায মিেস্ 

ভমষ্ট কভ.টন ৫ ২৫৪.৮৮ ১৫৩.৮৩ ৪০০ ৩০০ ২৪০ ২১০ ১৮০ ৪০০ ৪০০ 



 

 

8 

কেৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

কেৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

 (Weight of 

Strategic 

Objective) 

োম পক্রভ 

(Activities) 

েভ পম্পাদন 

সূচে (Performance 

Indicators) 

গণনা দ্ধমত 

(Calculatio

n method) 

এেে  

 (Unit) 

েভ প ম্পাদন 

সূচদেয ভান  

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজপন রক্ষয ভাত্রা ক্রাইদটমযা ভান/ ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

প্রদক্ষন 

(Projectio

n) 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষন 

(Projectio

n) 

২০২২-২৩ 

২০১৮-১৯ 

 

২০১৯-২০  

 

অাধাযণ 

 

অমত উত্তভ উত্তভ চরমত ভান চরমত 

ভাদনয মনম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

১.৭  স্থানও 

োঁচাভার য় 

কোমভেযারস্ াংগ্র 

১.৭.১ স্থানও 

োঁচাভার য় 

কোমভেযারস্ 

াংগ্রকৃত 

তামযখ তামযখ ২ - - ১৫/০৬/২১ ২০/০৬/২১ ২৫/০৬/২১ ২৮/০৬/২১ ৩০/০৬/২১ ১০/০৬/২২ ১২/০৬/২৩ 

১.৮ মফদদও 

োঁচাভার য় 

কোমভেযারস্ 

আভদানও 

১.৮.১ োঁচাভার 

য় কোমভেযারস্  

আভদানওকৃত  

তামযখ তামযখ ২ - - ১৫/০৬/২১ ২০/০৬/২১ ২৫/০৬/২১ ২৮/০৬/২১ ৩০/০৬/২১ ১০/০৬/২২ ১২/০৬/২৩ 

১.৯ ইনসুদরটয 

মপটিাংস্ াংগ্র 

১.৯.১  

ইনসুদরটয 

মপটিাংস্ 

াংগ্রকৃত 

তামযখ তামযখ ২ - - ১৫/০৬/২১ ২০/০৬/২১ ২৫/০৬/২১ ২৮/০৬/২১ ৩০/০৬/২১ ১০/০৬/২২ ১২/০৬/২৩ 

২। মফক্র 

কক্ষদত্র উৎেল প 

াধন 

২৫ ২.১ মডরায দম্মরন 

অনুষ্ঠান 

২.১.১ মডরায 

দম্মরন অনুমষ্ঠত 

ভমষ্ট াংখ্যা ২ - ১ ১ - - - - ১ ১ 

২.২ মফণন 

োম পক্রদভয জন্য 

ের েভ পেতপা 

ভন্বদ েমভটি 

গঠন 

২.২.১ ের 

েভ পেতপা ভন্বদ 

গঠিত েমভটি 

ভমষ্ট াংখ্যা ২ - ৩০ ৩০ ৩০ - - - ৩০ ৩০ 

২.২.২  

মডরাযদদয াদথ 

েমভটিয 

কমাগাদমাদগয 

প্রমতদফদন ক 

ভমষ্ট াংখ্যা ২ - ৩০ ৩০ ২৮ ২৫ ২২ ২০ ৩০ ৩০  

২.৩ মফমবন্ন স্থাদন 

দেদয প্রদ পনও 

কেন্দ্র স্থান 

২.৩.১ দেদয 

প্রদ পনও কেন্দ্র 

স্থানকৃত 

ভমষ্ট াংখ্যা ২ - ২ ২ ১ - - - ২ ২ 
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কেৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

কেৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

 (Weight of 

Strategic 

Objective) 

োম পক্রভ 

(Activities) 

েভ পম্পাদন 

সূচে (Performance 

Indicators) 

গণনা দ্ধমত 

(Calculatio

n method) 

এেে  

 (Unit) 

েভ প ম্পাদন 

সূচদেয ভান  

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজপন রক্ষয ভাত্রা ক্রাইদটমযা ভান/ ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

প্রদক্ষন 

(Projectio

n) 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষন 

(Projectio

n) 

২০২২-২৩ 

২০১৮-১৯ 

 

২০১৯-২০  

 

অাধাযণ 

 

অমত উত্তভ উত্তভ চরমত ভান চরমত 

ভাদনয মনম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

২.৪ ে প্রচাদযয 

রদক্ষয মফমবন্ন 

কভরা অাংগ্রণ 

২.৪.১ কভরা 

অাংগ্রণকৃত 

ভমষ্ট াংখ্যা ২ - ২ ৩ ২ ১ - - ৩ ৩ 

২.৫ য়এএ এয 

ভােদভ মফক্র কফা 

প্রদান 

২.৫.১ য়এএ 

এয ভােদভ 

মফক্র কফা 

প্রদানমক্রত 

 ম- 

      

% ৩ - ২৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

২.৬ 

্ামনটাযওয়যায 

মফক্র 

২.৬.১ মফক্রকৃত 

্ামনটাযওয়যায 

ভমষ্ট কভ. টন ৪ ৫৭০.৭৩ ৫৪৪.৬৩ 

 

১৩০০ ১০০০ ৭০০ ৬৫০ ৬০০ ১৩০০ ১৩০০ 

২.৭ ইনসুদরটয 

মফক্র 

২.৭.১ মফক্রকৃত 

ইনসুদরটয 

ভমষ্ট কভ. টন ৪ ৭০৮.২৮ ৪০১.৭৪ ১০০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০ ৫০০ ১০০০ ১০০০ 

২.৮ পাায মিেস্ 

মফক্র 

২.৮.১ মফক্রকৃত 

পাায মিেস্ 

ভমষ্ট কভ.টন ৪ ৪২৮.০ ২০০.৭৮ ৪০০ ৩০০ ২৪০ ২১০ ১৮০ ৪০০ ৪০০ 

৩। আমথ পে য় 

প্রামতষ্ঠামনে 

ক্ষভতা বৃমদ্ধ 

২০ ৩.১  ২০১৯-২০ 

অথ প ফছদযয  

মাফ প্রস্তুত। 

৩.১.১ 

প্রস্তুতকৃত 

মাফ। 

তামযখ তামযখ ৪ - -- ১৫/১০/২০ ২০/১০/২০ ২৫/১০/২০ ২৮/১০/২০ ৩০/১০/২০ ১৫/১০/২১ ১৫/১০/২২ 

৩.২  ২০১৯-২০ 

অথ পফছদযয 

মনযওক্ষা ম্পাদন। 

৩.২.১ ২০১৯-

২০ অথ পফছদযয 

মনযওক্ষা 

ম্পামদত । 

তামযখ তামযখ ৪ - - 

 

৩১/১২/২০ 

 

১০/০১/২১ 

 

২০/০১/২১ 

 

২৫/০১/২১ 

 

৩০/০১/২১ 

 

৩১/১২/২১ 

 

৩১/১২/২২ 

৩.৩ ২০২০-২১ 

অথ প-ফছদযয 

ফাদজট প্রণন য় 

অনুদভাদন। 

৩.৩.১ প্রমণত 

য় অনুদভামদত 

ফাদজট। 

তামযখ তামযখ 
৩ 

 
- - ২০/০২/২১ ২২/০২/২১ ২৩/০২/২১ ২৪/০২/২১ ২৫/০২/২১ ২৮/০৩/২২ ২৮/০৩/২৩ 



 

 

10 

কেৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

কেৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

 (Weight of 

Strategic 

Objective) 

োম পক্রভ 

(Activities) 

েভ পম্পাদন 

সূচে (Performance 

Indicators) 

গণনা দ্ধমত 

(Calculatio

n method) 

এেে  

 (Unit) 

েভ প ম্পাদন 

সূচদেয ভান  

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজপন রক্ষয ভাত্রা ক্রাইদটমযা ভান/ ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

প্রদক্ষন 

(Projectio

n) 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষন 

(Projectio

n) 

২০২২-২৩ 

২০১৮-১৯ 

 

২০১৯-২০  

 

অাধাযণ 

 

অমত উত্তভ উত্তভ চরমত ভান চরমত 

ভাদনয মনম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

৩.৪ েভ পেতপা / 

েভ পচামযদদয 

আেয মযটাণ প 

দামখর।  

৩.৪.১  

দামখরকৃত 

আেয মযটাণ প। 

ভমষ্ট 
াংখ্যা 

 

২ ৬৮ ৭০ ৭৪ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৭৫ ৭৫ 

৩.৫ োযখানায 

করাোন 

হ্রােযন 

৩.৫.১ ফছয 

মবমত্তে করাোন 

হ্রাদয ায 

 ম- 

      
% ৪ 

(১৯৩.৩৪) 

 

(৫৫.৬৯) 

জানু.’২০ 

ম পন্ত 

৫ ৪ - - - ৫ ৫ 

৩.৬ োযখানায 

সক  কম মক ম   

ব্য িগ  

কম ম   কল্পন  

(IAP)প্রণয়ন। 

৩.৬.১ ব্য িগ  

কম ম   কল্পন  

(IAP) 

প্রণয়নকৃ । 

            ১.০০ - ৩০/০৯/১৯ ৩১/০৭/২০ ১০/০৮/২০ ২০/০৮/২০ ৩১/০৮/২০ ১০/০৯/২০ ২৫/০৭/২১ ২০/০৭/২২ 

৩.৭ োযখানায 

ভস্ত এরাো  স স 

    ক   ম    

 ও   িক ণ। 

৩.৭.১  স স 

    ক   ম    

 ও   িকৃ । 

 ম- 

      
% ১.০০ - ১০০ ১০০ - - - - ৫২.৫ ৫৫ 

৩.৮  -       

 য়     সক  

      প্র  য়  

স   ন। 

৩.৮.১  -       

 য়     সক  

      প্র  য়  

স     । 

 ম- 

      
% ১.০০ - - ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১০.৫ ১১ 

৪। স্বাস্থয, 

মনযাত্তা য় 

মযদফগত 

উন্নন  

১০ ৪.১ েভ পযত য় 

মনব পযওরদদয 

স্বাস্থযদফা প্রদান।    

৪ .১. ১ 

স্বাস্থযদফা 

প্রদানকৃত 
ভমষ্ট জন ৪ - - ২০০০ ১৭০০ ১৫০০ ১৩০০ ১০০০ ২৫০০ ৩০০০ 

৪.২ মনযাত্তা 

াংক্রান্ত বা/ 

কমভনায 

আদাজন 

৪.২.১ বা/ 

কমভনায 

আদামজত 

ভমষ্ট াংখ্যা ২ - ৯ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ১২ ১২ 
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কেৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

কেৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

 (Weight of 

Strategic 

Objective) 

োম পক্রভ 

(Activities) 

েভ পম্পাদন 

সূচে (Performance 

Indicators) 

গণনা দ্ধমত 

(Calculatio

n method) 

এেে  

 (Unit) 

েভ প ম্পাদন 

সূচদেয ভান  

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজপন রক্ষয ভাত্রা ক্রাইদটমযা ভান/ ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

প্রদক্ষন 

(Projectio

n) 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষন 

(Projectio

n) 

২০২২-২৩ 

২০১৮-১৯ 

 

২০১৯-২০  

 

অাধাযণ 

 

অমত উত্তভ উত্তভ চরমত ভান চরমত 

ভাদনয মনম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

 ৪.৩ মযদফ 

উন্নদন ফনান 

৪.৩.১ 

কযানকৃত 

গাদছয মযভান 

ভমষ্ট াংখ্যা ৪ - ২০০ ২০০ ১৭০ ১৫০ ১৩০ ১০০ ২৫০ ৩০০ 
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েরাভ-১ েরাভ-২ েরাভ-৩ েরাভ-৪ েরাভ-৫ েরাভ-৬ 

কেৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

কেৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

োম পক্রভ (Activities) 
েভ পম্পাদন সূচে (Performance 

Indicator) 

এেে  

(Unit) 

েভ পম্পাদন 

সূচদেয ভান 

(Weight of     

PI) 

রক্ষযভাত্রায ভান  ২০২০-২১ 

অাধা

যণ  

অমত 

উত্তভ 

 

উত্তভ 

 

চরমত 

ভান 

 

চরমত 

ভাদনয 

মনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১] দাপ্তমযে 

েভ পোদন্ড 

স্বচ্ছতা বৃমদ্ধ য় 

জফাফমদম 

মনমিতেযণ  

১১ 

[১.১.] ফামল পে েভ পম্পাদন 

চুমি (এমএ) ফাস্তফান   

[১.১.১] এমএ’য ের তত্রভামে প্রমতদফদন  

য়দফাইদট প্রোমত  
াংখ্যা ২ ৪ - - - - 

[১.১.২] এমএ টিদভয ভামে বা অনুমষ্ঠত 

 
াংখ্যা ১ ১২ ১১ - - - 

[১.২] শুদ্ধাচায/ উত্তভ চচ পায  

মফলদ  অাংমজনদদয াদথ 

ভতমফমনভ  

 

[১.২.১] ভতমফমনভ বা অনুমষ্ঠত াংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৩] অমবদমাগ প্রমতোয 

ব্যফস্থা মফলদ কফাগ্রওতা/ 

অাংওজনদদয অফমতেযণ 

 

[১.৩.১]  অফমতেযণ বা আদামজত 

াংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৪] কফা প্রদান প্রমতশ্রুমত 

মফলদ কফা গ্রমতাদদয 

অফমতেযণ 

[১.৪.১] অফমতেযণ বা আদামজত 

াংখ্যা ২ ৪ ৩ - - - 

[১.৫] তথ্য ফাতান ারনাগাদ 

াংক্রান্ত তত্রভামে প্রমতদফদন 

ঊর্ধ্পতন ের্তপদক্ষয মনেট 

কপ্রযণ 

[১.৫.১] তত্রভামে  প্রমতদফদন কপ্রমযত 

াংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - - 

[২] 

েভ পম্পাদদন 

গমতওরতা 

আনন য় 

কফায ভান 

বৃমদ্ধ  

৮ 

 

[২.১] ই- নমথ ফাস্তফান 
[২.১.১] ই-নমথদত কনাট মনষ্পমত্তকৃত  

 

% ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - 

[২.২] উদ্ভাফনও /ক্ষুদ্র উন্নন 

উদদ্যাগ ফাস্তফান 

[২.২.১] ন্যযনতভ এেটি  উদ্ভাফনও /ক্ষুদ্র উন্নন 

উদদ্যাগ চালুকৃত 

 

াংখ্যা ২ ১৫-২-

২১ 

১৫-৩-

২১ 

১৫-৪-

২১ 

১৫-৫-

২১ 

- 

[২.৩] েভ পচাযওকদয  প্রমক্ষণ [২.৩.১]  প্রদতযে েভ পচাযওয জন্য প্রমক্ষণ জনঘন্টা ২ ৪০ ৩০ ২০ ১০ - 

২০২০-২১ অথ পফছদযয ফামল পে েভ পম্পাদন চুমিয আফমশ্যে কেৌরগত উদেশ্যমূ (প্রস্তামফত) 
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েরাভ-১ েরাভ-২ েরাভ-৩ েরাভ-৪ েরাভ-৫ েরাভ-৬ 

কেৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

কেৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

োম পক্রভ (Activities) 
েভ পম্পাদন সূচে (Performance 

Indicator) 

এেে  

(Unit) 

েভ পম্পাদন 

সূচদেয ভান 

(Weight of     

PI) 

রক্ষযভাত্রায ভান  ২০২০-২১ 

অাধা

যণ  

অমত 

উত্তভ 

 

উত্তভ 

 

চরমত 

ভান 

 

চরমত 

ভাদনয 

মনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 প্রদান আদামজত 

[২.৩.২] ১০ভ কগ্রড য়তদূধ প প্রদতযে েভ পচাযওদে 

এমএ মফলদ প্রদত্ত প্রমক্ষণ 

জনঘন্টা ১ ৫ ৪ - - - 

[২.৪] এমএ ফাস্তফাদন 

প্রদনাদনা প্রদান  

[২.৪.১] ন্যনতভ এেটি আয়তাধওন দপ্তয/ এেজন 

েভ পচাযওদে এমএ ফাস্তফাদনয জন্য প্রদনাদনা 

প্রদানকৃত  

াংখ্যা ১ ১ - - - - 

[৩] আমথ পে 

য় ম্পদ 

ব্যফস্থানায 

উন্নন 

৬ 

 

[৩.১] ফামল পে ক্র মযেল্পনা 

ফাস্তফান 

 

[৩.১.১] ক্র মযেল্পনা অনুমাও ক্র ম্পামদত % ১ ১০০ 
৯০ ৮০ - - 

[৩.২] ফামল পে উন্নন েভ পসূমচ 

(এমডম)/ফাদজট ফাস্তফান 

[৩.২.১] ফামল পে উন্নন েভ পসূমচ (এমডম) /ফাদজট 

ফাস্তফামত 
% ২ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.৩]            ন    

ক  ম  ম    য়ন 
[৩.৩.১]            ন   কৃ  % ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ - 

[৩.৪]    ন গ  কৃ      ও 

      স         ক  

  ম ন     স  প্র ণ 

[৩.৪.১]    ন গ  কৃ       ও       স     

    ক    ম ন     স  প্র    
      ১ 

১৫-১২-

২০ 

১৪-০১-

২১ 

১৫-২-

২১ 
- - 
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আমভ, ব্যফস্থানা মযচারে, মফআইএএপএর,  

মফআইএএপএর এয প্রমতমনমধ মাদফ গণপ্রজাতন্ত্রও ফাাংরাদদ যোদযয মল্প ভন্ত্রণারদয দামদে মনদামজত 

ভাননও মল্প মচফ এয প্রমতমনমধ মফমআইম’য কচাযম্যান ভদাদদয মনেট অঙ্গওোয েযমছ কম, এই চুমিদত 

ফমণ পত পরাপর অজপদন দচষ্ট থােফ। 

 

আমভ, কচাযম্যান, মফমআইম’য  প্রমতমনমধ মাদফ ব্যফস্থানা মযচারে, মফআইএএপএর এয মনেট অঙ্গওোয 

েযমছ কম, এই চুমিদত ফমণ পত পরাপর অজপদন  প্রদাজনও দমামগতা প্রদান েযফ। 

 

     স্বাক্ষমযত : 
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াংদমাজনও-১ 

 

 

ব্দ াংদক্ষ 

(Acronyms) 

 

 

মফমআইম  : ফাাংরাদদ কেমভেযার ইন্ডামিজ েদ পাদযন 

মফআইএএপএর : ফাাংরাদদ ইনসুদরটয এন্ড ্ামনটাযওয়যায পযা্টরযও মর: 

 য়এএ : য়ান স্ট ামব প 
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াংদমাজনও-২  

েভ পম্পাদন সূচেমূ, ফাস্তফানোযও এফাং মযভা দ্ধমত-এয মফফযণ 

ক্রমভে 

নম্বয 
োম পক্রভ েভ পম্পাদন সূচে ক  ম  ম  মফফযণ 

     য়নক    

    গ,      
প্র   প্রম ণক 

প্রম ণ ক       

   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১. ১.১ ্ামনটাযওয়যায উৎাদন ১.১.১ 

উৎামদত 

্ামনটাযওয়যায 

উন্নতভাদনয োঁচাভার য় কেমভেযারস্ ব্যফায েদয ফমড য় 

কেজ ততযও েদয  উৎাদন প্রমক্রায প্রমত ধাদ ঠিে 

তোফধাদনয ভােদভ ফামতদরয ায হ্রা েদয প্রকৃত উৎাদন 

বৃমদ্ধ েযা; 

 

উৎাদন মফবাগ, 

মফআইএএপএর 

উৎাদন মফবাগ, 

মফআইএএপএর 

উৎাদন মফবাগ, 

মফআইএএপএর 

২ ১.২ ্ামনটাযওয়যায ফামতদরয 

ায হ্রা 

১.২.১ হ্রাকৃত 

্ামনটাযওয়যায 

ফামতদরয ায 

ঠিে তোফধাদনয ভােদভ উৎাদন প্রমক্রায প্রমত ধাদ 

অথ পাৎ োমস্টাং, মপমনমাং, কেমজাং, করামডাং এফাং পাামযাং স্তদয 

ফামতদরয মযভান হ্রা েযা; 

 

উৎাদন মফবাগ, 

মফআইএএপএর 

উৎাদন মফবাগ, 

মফআইএএপএর 

উৎাদন মফবাগ, 

মফআইএএপএর 

৩ ১.৩ ্ামনটাযও দেয গুনগত 

ভান উন্নন 

১.৩.১ স্টযান্ডাড প কগ্রড ে 

উৎাদদনয ায 

উৎাদন প্রমক্রায প্রমত ধাদ অথ পাৎ োমস্টাং, মপমনমাং, 

কেমজাং, করামডাং এফাং পাামযাং স্তদয ঠিে তোফধাদনয 

ভােদভ দেয গুনগত ভান উন্নত েযা; 

 

উৎাদন মফবাগ, 

মফআইএএপএর 

উৎাদন মফবাগ, 

মফআইএএপএর 

উৎাদন মফবাগ, 

মফআইএএপএর 

৪ ১.৪ ইনসুদরটয উৎাদন ১.৩.১ উৎামদত 

ইনসুদরটয 

উন্নতভাদনয োঁচাভার য় কেমভেযারস্ ব্যফায েদয ফমড য় 

কেজ ততযও েদযউৎাদন প্রমক্রায প্রমত ধাদ ঠিে 

তোফধাদনয ভােদভ ফামতদরয ায হ্রা েদয প্রকৃত উৎাদন 

বৃমদ্ধ েযা; 

 

উৎাদন মফবাগ, 

মফআইএএপএর 

উৎাদন মফবাগ, 

মফআইএএপএর 

উৎাদন মফবাগ, 

মফআইএএপএর 

৫ ১.৫ ইনসুদরটয ফামতদরয ায 

হ্রা 

১.৫.১ হ্রাকৃত 

ইনসুদরটয ফামতদরয ায 

উন্নতভাদনয োঁচাভার য় কেমভেযারস্ ব্যফায েদয ফমড য় 

কেজ ততযও েদযউৎাদন প্রমক্রায প্রমত ধাদ ঠিে 

তোফধাদনয ভােদভ ফামতদরয ায হ্রা েদয প্রকৃত উৎাদন 

বৃমদ্ধ েযা; 

 

উৎাদন মফবাগ, 

মফআইএএপএর 

উৎাদন মফবাগ, 

মফআইএএপএর 

উৎাদন মফবাগ, 

মফআইএএপএর 

৬ ১.৬ পাায মিেস্ উৎাদন ১.৬.১ উৎামদত পাায 

মিেস্ 

মফমবন্ন প্রমতষ্ঠাদনযচামদানুমাও পাায মিেস্উৎাদন েযা 

। 

উৎাদন মফবাগ, 

মফআইএএপএর 

 

উৎাদন মফবাগ, 

মফআইএএপএর 

উৎাদন মফবাগ, 

মফআইএএপএর 
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ক্রমভে 

নম্বয 
োম পক্রভ েভ পম্পাদন সূচে ক  ম  ম  মফফযণ 

     য়নক    

    গ,      
প্র   প্রম ণক 

প্রম ণ ক       

   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৭ ১.৭  স্থানও োঁচাভার য় 

কোমভেযারস্ াংগ্র 

১.৭.১ স্থানও োঁচাভার 

য় কোমভেযারস্ 

াংগ্রকৃত 

উৎাদন প্রমক্রা মনযফমচ্ছন্ন যাখায রদক্ষয মথাভদ 

উন্নতভাদনয স্থানও োঁচাভার য় কোমভেযারস্ াংগ্র েযা। 

 

ফামনমজযে মফবাগ, 

মফআইএএপএর 

ফামনমজযে মফবাগ, 

মফআইএএপএর 

ফামনমজযে 

মফবাগ, 

মফআইএএপএর 

৮ ১.৮  মফদদও োঁচাভার য় 

কোমভেযারস্ আভদানও 

১.৮.১ আভদানওকৃত 

োঁচাভার য় 

কোমভেযারস্  

াংগ্রকৃত 

উৎাদন প্রমক্রা মনযফমচ্ছন্ন যাখায রদক্ষয মথাভদ 

মফদদওোঁচাভার য় কোমভেযারস্ াংগ্র েযা। 

 

ফামনমজযে মফবাগ, 

মফআইএএপএর 

ফামনমজযে মফবাগ, 

মফআইএএপএর 

ফামনমজযে 

মফবাগ, 

মফআইএএপএর 

৯ ১.৯  ইনসুদরটয মপটিাংস্ াংগ্র ১.৯.১  ইনসুদরটয 

মপটিাংস্ াংগ্রকৃত 

ইনসুদরটয উৎাদন  মনযফমচ্ছন্ন যাখায রদক্ষয মথাভদ 

উন্নতভাদনয মপটিাংস্  াংগ্র েযা। 

 

ফামনমজযে মফবাগ, 

মফআইএএপএর 

ফামনমজযে মফবাগ, 

মফআইএএপএর 

ফামনমজযে 

মফবাগ, 

মফআইএএপএর 

 

১০ ২.১ মডরায দম্মরন অনুষ্ঠান ২.১.১ মডরায দম্মরন 

অনুমষ্ঠত 

মফক্র বৃমদ্ধয রদক্ষয মডরায দম্মরন েযা। ফামনমজযে মফবাগ, 

মফআইএএপএর 

ফামনমজযে মফবাগ, 

মফআইএএপএর 

ফামনমজযে 

মফবাগ, 

মফআইএএপএর 

১১ ২.২ মফণন োম পক্রদভয জন্য 

ের েভ পেতপা ভন্বদ েমভটি 

গঠন 

২.২.১ ের েভ পেতপা 

ভন্বদ গঠিত েমভটি 
মফক্র বৃমদ্ধয রদক্ষয ের েভ পেতপা ভন্বদ েমভটি গঠন 

েযা। 

ফামনমজযে মফবাগ, 

মফআইএএপএর 

ফামনমজযে মফবাগ, 

মফআইএএপএর 

ফামনমজযে 

মফবাগ, 

মফআইএএপএর 

১২ ২.২.২  মডরাযদদয াদথ 

েমভটিয কমাগাদমাদগয 

প্রমতদফদন ক 

মডরাযদদয াদথ েমভটিয কমাগাদমাদগয প্রমতদফদন ক েযা। 

ফামনমজযে মফবাগ, 

মফআইএএপএর 

ফামনমজযে মফবাগ, 

মফআইএএপএর 

ফামনমজযে 

মফবাগ, 

মফআইএএপএর 

১৩ ২.৩ মফমবন্ন স্থাদন দেদয 

প্রদ পনও কেন্দ্র স্থান 

২.৩.১ দেদয প্রদ পনও 

কেন্দ্র স্থানকৃত মফক্র বৃমদ্ধয রদক্ষয দেদয প্রদ পনও কেন্দ্র স্থান েযা। 

ফামনমজযে মফবাগ, 

মফআইএএপএর 

ফামনমজযে মফবাগ, 

মফআইএএপএর 

ফামনমজযে 

মফবাগ, 

মফআইএএপএর 

১৪ ২.৪ ে প্রচাদযয রদক্ষয মফমবন্ন 

কভরা অাংগ্রণ 

২.৪.১ কভরা 

অাংগ্রণকৃত ে প্রচাদযয রদক্ষয মফমবন্ন কভরা অাংগ্রণ েযা। 

ফামনমজযে মফবাগ, 

মফআইএএপএর 

ফামনমজযে মফবাগ, 

মফআইএএপএর 

ফামনমজযে 

মফবাগ, 

মফআইএএপএর 

১৫ ২.৫ য়এএ এয ভােদভ মফক্র 

কফা প্রদান 

২.৫.১ য়এএ এয 

ভােদভ মফক্র কফা 

প্রদানকৃত 

োযখানা উৎামদত ্ামনটাদযওাযায মফক্র প্রমক্রা 

জতয েযায রদক্ষয য়এএ চালু েযা দদছ। 

 

ফামনমজযে মফবাগ, 

মফআইএএপএর 

ফামনমজযে মফবাগ, 

মফআইএএপএর 

ফামনমজযে 

মফবাগ, 

মফআইএএপএর 
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ক্রমভে 

নম্বয 
োম পক্রভ েভ পম্পাদন সূচে ক  ম  ম  মফফযণ 

     য়নক    

    গ,      
প্র   প্রম ণক 

প্রম ণ ক       

   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১৬ ২.৬ ্ামনটাযওয়যায 

ফাজাযজাতেযণ 

২.৬.১ মফমক্রত 

্ামনটাযওয়যায 

কদদয চামদা কভটাদনায াাাম্ামনটাযও দেয ফাজায 

মস্থমতওর যাখায রদক্ষয যািাে মযামভে োযখানা 

উৎামদত ্ামনটাদযওাযায ফাজাযজাত েযা। 

ফামনমজযে মফবাগ, 

মফআইএএপএর 

ফামনমজযে মফবাগ, 

মফআইএএপএর 

ফামনমজযে 

মফবাগ, 

মফআইএএপএর 

১৭ ২.৬ ইনসুদরটয ফাজাযজাতেযণ ২.৬.১ মফমক্রত 

ইনসুদরটয 

কদদয চামদা কভটাদনায াাাম  ইনসুদরটয দেয 

ফাজায মস্থমতওর যাখায রদক্ষয যািাে মযামভে োযখানা 

উৎামদত ইনসুদরটয ফাজাযজাত েযা। 

ফামনমজযে মফবাগ, 

মফআইএএপএর 

ফামনমজযে মফবাগ, 

মফআইএএপএর 

ফামনমজযে 

মফবাগ, 

মফআইএএপএর 

১৮ ২.৭ পাায মিেস্ 

ফাজাযজাতেযণ 

২.৭.১ মফমক্রত পাায 

মিেস্ 

কদদয চামদা কভটাদনায াাাম মযামভে দেয ফাজায 

মস্থমতওর যাখায রদক্ষয যািাে মযামভে োযখানা 

উৎামদত পাায মিেস্ ফাজাযজাত েযা। 

ফামনমজযে মফবাগ, 

মফআইএএপএর 

ফামনমজযে মফবাগ, 

মফআইএএপএর 

ফামনমজযে 

মফবাগ, 

মফআইএএপএর 

১৯ ৩.১  ২০১৯-২০ অথ পফছদযযয 

মাফ প্রস্তুতেযণ ।  

৩.১.১  মাফ 

প্রস্তুতকৃত  

ভভত  মাফ প্রস্তুত, মনযওক্ষা ম্পাদন  য় ফাদজট প্রণদনয 

ভােদভ আমথ পে ব্যফস্থানায উন্নন েযা । 

আেয ওভায ভদে থাো েভ পেতপা / েভ পচামযদদয 

দামখরকৃত  আেয মযটাণ প কফাড প অফ কযমবমনউদত জভা প্রদান 

েযা । 

মাফ মফবাগ 

মফআইএএপএর 

 

 

 

 

 

প্রচমরত দ্ধমত 

)তামযখ (  

মফআইএএপএর 

মাফ মফবাগ 

মফআইএএপএর 

২০ ৩.২  ২০১৯-২০ অথ পফছদযযয 

মনযওক্ষা ম্পাদন। 

৩.২.১ মনযওক্ষা 

ম্পামদত  

২১ ৩.৩  ২০২০-২১ অথ পফছদযযয 

ফাদজট প্রণন য় অনুদভাদন।  

৩.৩.১ ফাদজট প্রণওত 

য় অনুদভামদত।  

২২ ৩.৪ োযখানায  েভ পেতপা / 

েভ পচামযদদয আেয মযটাণ প 

দামখর। 

৩.৪.১ দামখরকৃত 

আেয মযটাণ প। 

২৩ ৩.৫  োযখানায করাোন 

হ্রােযণ।  

৩.৫.১ করাোন 

হ্রাকৃত। 

আমথ পে ব্যফস্থানায উন্নদনয ভােদভ করাোন হ্রা েযা।  মফআইএএপএর প্রচমরত দ্ধমত 

)তেযা ায(  

মফআইএএপএর 

মফআইএএপএর 

২৪ ৩.৬ োযখানায সক  

কম মক ম   ব্য িগ  

কম ম   কল্পন  (IAP)প্রণয়ন। 

৩.৬.১ ব্য িগ  

কম ম   কল্পন  

(IAP)প্রণয়নকৃ । 

         ম                   য়ন     প্রামতষ্ঠামনে 

ক্ষভতা বৃমদ্ধয       োযখানায সক  কম মক ম   ব্য িগ  

কম ম   কল্পন  (IAP) রক্ষযভাত্রা অনুমাও প্রণয়ন ক      । 

IAP ক ম , 

মফআইএএপএর 

IAP ক ম  

ক মক প্র   প্রম ন 

   

IAP ক ম , 

মফআইএএপএর 
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    ক  ক   গ       

ক্রমভে 

নম্বয 
োম পক্রভ েভ পম্পাদন সূচে ক  ম  ম  মফফযণ 

     য়নক    

    গ,      
প্র   প্রম ণক 

প্রম ণ ক       

   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৩০ 
[১.১]     মক কম মস   ন 

  ি (    )      য়ন। 

[১.১.১] এমএ’য ের 

তত্রভামে প্র     ন 

ও য় স     প্রক    । 

    মক কম মস   ন   ি (    )      য় ন   ন ম এমএ’য 

ের তত্রভামে প্র     ন প্রণয়ন ক   রক্ষযভাত্রা অনুমাও 

ও য় স     প্রক   ক      । 

      ম 

মফআইএএপএর    

  

ও য় স     

প্রক     প্রম ন    

      ম 

মফআইএএপএর      

[১.১.২] এমএ টিদভয 
    মক কম মস   ন   ি (    )      য় ন   ন ম  এমএ       ম মফআইএএপএর         ম  

ক্রমভে 

নম্বয 
োম পক্রভ েভ পম্পাদন সূচে ক  ম  ম  মফফযণ 

     য়নক    

    গ,      
প্র   প্রম ণক 

প্রম ণ ক       

   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২৫ 
৩.৭ োযখানায ভস্ত এরাো 

 স স     ক   ম    

 ও   িক ণ। 

৩.৭.১  স স     

ক   ম    

 ও   িকৃ । 

 প্রামতষ্ঠামনে ক্ষভতা বৃমদ্ধয      োযখানায ভস্ত এরাো 

 স স     ক   ম     ও   ি রক্ষযভাত্রা অনুমাও ক   

   । 

প্রান মফবাগ, 

মফআইএএপএর 

প্রান মফবাগ ক মক 

প্র   প্রম ন    

প্রান মফবাগ, 

মফআইএএপএর 

২৬ 
৩.৮  -        য়     

সক        প্র  য়  স   ন। 

৩.৮.১  -       

 য়     সক        

প্র  য়  স     । 

প্রামতষ্ঠামনে ক্ষভতা বৃমদ্ধয       -        য়     

সক        প্র  য়  রক্ষযভাত্রা অনুমাও স   ন ক      । 

ফামনমজযে মফবাগ, 

মফআইএএপএর 

ফামনমজযে মফবাগ, 

মফআইএএপএর 

ফামনমজযে 

মফবাগ, 

মফআইএএপএর 

২৭ ৪.১   েভ পযত য় মনব পযওরদদয 

স্বাস্থযদফা প্রদান। 

  ৪.১ .১   স্বাস্থয কফা 

প্রদানকৃত।   

জনফদরয স্বাস্থয এফাং োযখানায মনযাত্তা য় মযদফদয 

উন্নন  মনমিত েযা।  

প্রান য় োমযগময 

মফবাগ   

মফআইএএপএর      

প্রচমরত দ্ধমত  

)জন ,াংখ্যা (  

মফআইএএপএর 

প্রান য় োমযগময 

মফবাগ   

মফআইএএপএর    

  

২৮ ৪.২    মনযাত্তা াংক্রান্ত বা/ 

কমভনায আদাজন 

৪.২ .১  বা/ কমভনায 

আদামজত। 

মনযাত্তা াংক্রান্ত বা/ কমভনায আদাজন মনমিত েযা। 

২৯ 

 

৪.৩    মযদফ  উন্নদন গাছ 

রাগাদনা /দযাণ 

৪.৩ .১   রাগাদনা/ 

কযাণকৃত গাছ। 

মযদফ  উন্নদন গাছ রাগাদনা /দযাণ েযা। 
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ক্রমভে 

নম্বয 
োম পক্রভ েভ পম্পাদন সূচে ক  ম  ম  মফফযণ 

     য়নক    

    গ,      
প্র   প্রম ণক 

প্রম ণ ক       

   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ভামে বা অনুমষ্ঠত। টিদভয ভামে বা রক্ষযভাত্রা অনুমাওআদাজন েযা দফ। মফআইএএপএর    

  

         ম প্র  ন 

ক মক প্র   

প্রম নে 

মফআইএএপএর      

৩১ 

[১.২]       /  ম   ম   

    য়      ন    

স   ম    নময়। 

[১.২.১] ভতমফমনভ বা 

অনুমষ্ঠত। 

      /  ম   ম       য়      ন    স   ম    নম য়  

 ন ম  রক্ষযভাত্রা অনুমাওস  আদাজন েযা দফ। 

প্র  সন     গ, 

মফআইএএপএর    

  

প্র  সন     গ, 

মফআইএএপএর   

   ক মক প্র   

প্রম নে 

প্র  সন     গ, 

মফআইএএপএর    

  

৩২ 

[১.৩]       গ প্র  ক   

ব্য        য়  

 স        /     ন    

     ক ণ। 

[১.৩.১]অফমতেযণ 

বা আদামজত। 

      গ প্র  ক   ব্য        য়   স        /     ন    

     ক  ণ   ন ম  রক্ষযভাত্রা অনুমাওস  আদাজন েযা 

দফ। 

প্র  সন     গ, 

   স   স 

প্র  সন     গ, 

মফআইএএপএর   

  ক মক প্র   

প্রম নে 

প্র  সন     গ, 

মফআইএএপএর    

  

৩৩ 

[১.৪]  স   প্র  ন 

প্র          য়  

 স           

     ক ণ। 

[১.৪.১]অফমতেযণ 

বা আদামজত। 

 স   প্র  ন প্র          য়   স                ক  ণ  

 ন ম  রক্ষযভাত্রা অনুমাওস  আদাজন েযা দফ। 

প্র  সন     গ, 

মফআইএএপএর    

  

প্র  সন     গ, 

মফআইএএপএর   

   ক মক প্র   

প্রম নে 

প্র  সন     গ, 

মফআইএএপএর    

  

৩৪ 

[১.৫]        য়ন 

   ন গ   স     

  ম  সক প্র     ন 

  ম ন ক ম      নক  

 প্র ণ। 

[১.৫.১]    ম  সক 

প্র     ন  প্র   । 

       য়ন    ন গ   স       ম  সক প্র     ন   ম ন 

ক ম      নক  রক্ষযভাত্রা অনুমাও  প্র ণ ক      । 

প্র  সন     গ, 

মফআইএএপএর    

  

প্র  সন     গ, 

মফআইএএপএর   

ক মক প্র   

প্রম নে 

প্র  সন     গ, 

মফআইএএপএর    

  

৩৫ [২.১] ই-নমথ ফাস্তফান। 
[২.১.১] ই-নমথদত কনাট 

মনষ্পমত্তকৃত। 

ই-নমথ ফাস্তফাদনয মনমভত্ত ই-নমথদত কনাট রক্ষযভাত্রা অনুমাও 

মনষ্পমত্ত েযা দফ। 

সক      গ 

মফআইএএপএর   

প্র  সন     গ, 

মফআইএএপএর  

ক মক প্র   

প্র  সন     গ, 

মফআইএএপএর    
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ক্রমভে 

নম্বয 
োম পক্রভ েভ পম্পাদন সূচে ক  ম  ম  মফফযণ 

     য়নক    

    গ,      
প্র   প্রম ণক 

প্রম ণ ক       

   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

প্রম নে 

৩৬ [২.২] উদ্ভাফনও /ক্ষুদ্র 

উন্নন উদদ্যাগ ফাস্তফান 

[২.২.১] এেটি  ক্ষুদ্র  

উন্নন উদদ্যাগ 

ফাস্তফামত 

এেটি  ক্ষুদ্র  উন্নন উদদ্যাগ ফাস্তফান েযা দফ।  প্র  সন     গ, 

মফআইএএপএর    

  

প্র  সন     গ, 

মফআইএএপএর   

   ক মক প্র   

প্রম নে 

প্র  সন     গ, 

মফআইএএপএর    

  

৩৭ [২.৩] েভ পচাযওদদয 

প্রমক্ষণ প্রদান। 

[২.৩.১] প্র   ক  

কম ম         প্র   ণ 

  য়    । 

েভ পচাযওদদয প্রমক্ষণ প্রদাদনয মনমভত্ত প্র   ক  কম ম         

প্র   ণ রক্ষযভাত্রা অনুমাও আদাজন েযা দফ। 

প্র  সন     গ, 

মফআইএএপএর    

  

প্র  সন     গ, 

মফআইএএপএর   

   ক মক প্র   

প্রম নে 

প্র  সন     গ, 

মফআইএএপএর    

  

 

 

৩৮ 

[২.৪] এমএ ফাস্তফাদন 

প্রদনাদনা প্রদান। 

[২.৩.২] ১০ম     ও 

   মপ্র   ককম ম     ক 

         য়  প্র   

প্র   ণ। 

েভ পচাযওদদয প্রমক্ষণ প্রদাদনয মনমভত্ত ১০ম     ও 

   মপ্র   ককম ম     ক          য়প্রমক্ষণ রক্ষযভাত্রা 

অনুমাও প্রদান েযা দফ। 

প্র  সন     গ, 

মফআইএএপএর    

  

প্র  সন     গ, 

মফআইএএপএর   

   ক মক প্র   

প্রম নে 

প্র  সন     গ, 

মফআইএএপএর    

  

[২.৪.১] নুযনতভ এেটি 

আয়তাধওন দপ্তয/ 

এেজন েভ পচাযওদে 

এমএ ফাস্তফাদনয জন্য 

প্রদনাদনা প্রদানকৃত। 

এমএ ফাস্তফাদন প্রদনাদনা প্রদাদনয মনমভত্ত নুযনতভ এেটি 

আয়তাধওন দপ্তয/ এেজন েভ পচাযওদে এমএ ফাস্তফাদনয জন্য 

প্রদনাদনা রক্ষযভাত্রা অনুমাও প্রদান েযা দফ। 

প্র  সন     গ, 

মফআইএএপএর    

  

প্র  সন     গ, 

মফআইএএপএর   

   ক মক প্র   

প্রম নে 

প্র  সন     গ, 

মফআইএএপএর    

  

৩৯ [৩.১]     মক ক্র 

মযেল্পনা ফাস্তফান। 

[৩.১.১] ক্র মযেল্পনা 

অনুমাও ক্র ম্পামদত। 

    মক ক্র মযেল্পনা ফাস্তফাদনয মনমভত্ত ক্র মযেল্পনা 

অনুমাও ক্র রক্ষযভাত্রা অনুমাওম্পাদন েযা দফ। 

 য়     গ / 

 ম  স     গ, 

মফআইএএপএর    

 য় /  ম  স 

    গ, 

মফআইএএপএর 

   ক মক প্র   

 য়     গ / 

 ম  স     গ, 

মফআইএএপএর  
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ক্রমভে 

নম্বয 
োম পক্রভ েভ পম্পাদন সূচে ক  ম  ম  মফফযণ 

     য়নক    

    গ,      
প্র   প্রম ণক 

প্রম ণ ক       

   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

প্রম নে 

৪০ 
[৩.২] ফামল পে উন্নন 

েভ পসূমচ (এমডম)/ফাদজট 

ফাস্তফান। 

[৩.২.১] ফামল পে উন্নন 

েভ পসূমচ (এমডম) 

/ফাদজট ফাস্তফামত। 

ফামল পে উন্নন েভ পসূমচ (এমডম)/ফাদজট ফাস্তফাদনয 

মনমভত্তফামল পে উন্নন েভ পসূমচ (এমডম) /ফাদজট রক্ষযভাত্রা 

অনুমাওফাস্তফান েযা দফ। 

াংমিষ্ট প্রেল্প 

মযচারে 

মাফ য় অথ প 

মফবাগ, 

মফআইএএপএর 

 ক মক প্র   

প্রম নে 

মাফ য় অথ প 

মফবাগ, 

মফআইএএপএর   

৪১ 

[৩.৩] অমডট আমত্ত 

মনষ্পমত্ত োম পক্রদভয 

উন্নন। 

[৩.৩.১] অমডট আমত্ত 

মনষ্পমত্তকৃত। 

অমডট আমত্ত মনষ্পমত্ত োম পক্রদভয উন্নদনয মনমভত্ত অমডট 

আমত্ত রক্ষযভাত্রা অনুমাওমনষ্পমত্ত েযা দফ।। 

মাফ য় অথ প মফবাগ, 

মফআইএএপএর   

৪২ 

[৩.৪]    ন গ  কৃ  

     ও       

স         ক  

ম ণ  য়/     গ  প্র ণ। 

[৩.৪.১]    ন গ  কৃ  

     ও       

স         ক  

াংস্থায প্রধান োম পারদ 

 প্র   । 

   ন গ  কৃ       ও       স         ক  

ম ণ  য়/     গ  প্র  ণ   ন ম     ন গ  কৃ       ও 

      স         ক  রক্ষযভাত্রা অনুমাও াংস্থায প্রধান 

োম পারদ   প্র ণ ক      । 

প্র  সন     গ, 

মফআইএএপএর    

  

প্র  সন     গ, 

মফআইএএপএর   

   ক মক প্র   

প্রম ন    

প্র  সন     গ, 

মফআইএএপএর    
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াংদমাজনও-৩ 

 অন্য ভন্ত্রণার/ মফবাদগয মনেট সুমনমদ পষ্ট েভ পম্পাদন চামদামূ 

প্রমতষ্ঠাদনয নাভ াংমিষ্ট 

োম পক্রভ 

েভ পম্পাদন সূচে উি প্রমতষ্ঠাদনয মনেট 

চামদা / প্রতযাা 

 

চামদা / প্রতযাায 

কমৌমিেতা 

  

উি প্রমতষ্ঠাদনয মনেট 

চামদায ভাত্রা উদিখ েরুন 

প্রতযাা পূযণ না 

দর ম্ভাব্য 

প্রবাফ 

মযদফ অমধদপ্তয, 

কদরাফাাংরা, খমনজ 

ম্পদ মফবাগ, মফদুযৎ 

মফবাগ 

 

ইনসুদরটয এফাং 

্ামনটাযওয়যায 

উৎাদন 

উৎামদত ইনসুদরটয এফাং 

্ামনটাযওয়যায 

মযদফ অমধদপ্তদযয 

অনুভমত াদদক্ষ মফজপুয 

াাড় কথদে ভাটি াংগ্র, 

চামদা অনুমাও গ্যা এফাং 

মনযফমচ্ছন্ন মফদুযৎ যফযা। 

 

োযখানায অন্যতভ প্রধান োঁচাভার 

মফজপুয ভাটি, মনমদ পস্ট চা য় 

মযভাদন গ্যা এফাং মনযফমচ্ছন্ন 

মফদুযৎ যফযা মনমিত েযা না 

কগদর ইনসুদরটয এফাং 

্ামনটাযওয়যায উৎাদন ব্যত 

দফ। 

োযখানায অন্যতভ প্রধান 

োঁচাভার মফজপুয ভাটি 

াংগ্র, স্বাবামফে চা য় 

মযভাদন গ্যা এফাং, 

মনযফমচ্ছন্ন মফদুযৎ প্রামপ্ত 

মনমিত েযা। 

ইনসুদরটয এফাং 

্ামনটাযওয়যায 

উৎাদন ফন্ধ 

দ মাদফ এফাং 

ের ধযদণয 

অজপন য় 

উৎাদন 

রক্ষযভাত্রা 

ঋনাত্নে দফ।  
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উভাননয়া গ্লা ীট পযাক্টযী নরিঃ 

 

ব্যফস্থানা নযচারক, ইউনজএএপএর 

এফং 

চচয়াযম্যান, নফনআইন এয ভধ্যে স্বাক্ষনযত 

 

 

ফানল িক কভ িম্পাদন চুনি  

 

১ জুরাই ২০২০ ধ্যত ৩০ জুন ২০২১ ম িন্ত 
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সূচীত্র 

   

উক্রভনিকা 

 

৩ 

কভ িম্পাদধ্যনয ানফ িক নচত্র 

 

৪ 

চকন- ১:  রূকল্প, অনবরক্ষয, চকৌরগত উধ্যেশ্যমূ ,কাম িাফনর 

 

৫ 

চকন- ২: নফনআইন-এয নফনবন্ন কাম িক্রধ্যভয চূড়ান্ত পরাপর / প্রবাফ (Outcome/Impact). 
৬ 

চকন- ৩ :  কাম িক্রভ, কভ িম্পাদন সূচক এফং রক্ষযভাত্রামূ 

 

৭-১২ 

ইউনজএএপএর এয আফনশ্যক চকৌরগত উধ্যেশ্যমূ ১৩-১৪ 

         ১:          
১৬ 

         ২: কভ িম্পাদন সূচধ্যকয নযভা দ্ধনত 

 

১৭-২১ 

         ৩: কভ িম্পাদন রক্ষযভাত্রা অজিধ্যনয চক্ষধ্যত্র ভাঠ ম িাধ্যয়য অন্যান্য কাম িারধ্যয়য ননকট সুনননদ িষ্ট 

চানদা 

 

২২ 
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উক্রভননকা (Preamble) 

 

যকাযী দপ্তয/ ংস্থামুধ্যয প্রানতষ্ঠাননক দক্ষতা বৃনদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জফাফানদনতা চজাযদায কযা, সুান ংতকযি 

এফং ম্পধ্যদয মথামথ ব্যফায নননিতকযধ্যিয ভােধ্যভ রুকল্প ২০২১ ও ২০৪১ এয মথামথ ফাস্তফায়ধ্যনয রধ্যক্ষয- 

 

উভাননয়া গ্লা ীট পযাক্টযী নরিঃ এয দানয়ধ্যে ননধ্যয়ানজত ব্যফস্থানা নযচারক  

 

এফং 

 

ফাংরাধ্যদ চকনভকযার ইন্ডানিজ  কধ্য িাধ্যযন (নফনআইন)-এয চচয়াযম্যান ভধ্যাদধ্যয়য ভধ্যে  

২০২০ াধ্যরয ৩০/০৭/২০২০ নরিঃ তানযধ্যে এই ফানল িক কভ িম্পাদন চুনি স্বাক্ষনযত র । 

 

 

এই চুনিধ্যত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ ননম্ননরনেত নফলয় মূধ্য ম্মত ধ্যরন : 
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ইউনজএএপএর এয কভ িম্পাদধ্যনয ানফ িক নচত্র  

(Overview of the performance of UGSFL) 

াম্প্রনতক ফছযমুধ্য (৩ফছয) ইউনজএএপএর এয প্রধান অজিনিঃ 

উভাননয়া গ্লা ীট পযাক্টযী নরনভধ্যটড ফাংরাধ্যদধ্যয প্রথভ ীট গ্লা উৎাদনকাযী প্রনতষ্ঠান। প্রনতষ্ঠান টিয ২০১৭- ১৮, ২০১৮- ১৯, 

২০১৯- ২০ অথ িফছধ্যযয উৎাদন ও নফিন রক্ষযভাত্রা নছর মথাক্রধ্যভ ২১৫.০০, ২০১.০০ ও ১৩৪.০০ রক্ষ ফগ িফুট, এয ভধ্যে প্রনতষ্ঠান টি 

নফগত ০৩ অথ িফছধ্যয মথাক্রধ্যভ ১৭৫.৩০, ১৫৩.৮৭ ও ১০৯.৬৪ রক্ষ ফগ িফুট  ীট গ্লা উৎাদন কযধ্যত ক্ষভ য় এফং মথাক্রধ্যভ 

১৪০.০৭, ১৮৯.০৬ ও ৯২.৮৬ রক্ষ ফগ িফুট  ীট গ্লা নফিন কযধ্যত ক্ষভ ধ্যয়ধ্যছ।  

 

ভস্যা ও চযাধ্যরঞ্জিঃ 

পাধ্যন িধ্যয আয়ুস্কার চল ধ্যয় মাওয়ায় সুষ্ঠুবাধ্যফ কাযোনা নযচারনা কযা এফং পুযাতন প্রযুনিধ্যত উৎানদত ীট গ্লা চফযকাযী োধ্যত 

প্রনতনষ্ঠত কাযোনায উৎানদত উন্নত প্রযুনিয চলাট গ্লাধ্যয ধ্যে নফিন প্রনতধ্যমানগতা,  প্রনতধ্যমাগীতামূরক ফাজাযজাতকযি এফং দক্ষ 

জনফর ততনয কধ্যয উৎাদনীরতা বৃনদ্ধয ভােধ্যভ অরাবজনক কাযোনাধ্যক রাবজনক প্রনতষ্ঠাধ্যন উন্নীতকযি। 

 

বনফষ্যৎ নযকল্পনািঃ 

আগাভীধ্যত প্রনতধ্যমানগতামূরক ফাজাধ্যয টিধ্যক থাকা এফং চদধ্যয ফাজাধ্যয গ্লা নননভ িত চফাতধ্যরয ক্রভফধ িভান চানদায কথা নফধ্যফচনায় 

জ্বারানী াশ্রয়ী, নযধ্যফফান্ধফ উন্নত প্রযুনি ম্পন্ন একটি কধ্যেইনায গ্লা প্লাে স্থাধ্যনয উধ্যযাগ গ্রি ।  

 

২০২০-২১ অথ ি ফছধ্যযয ম্ভাব্য প্রধান অজিনমূিঃ 

 ীট গ্লা ৭.৯০ রিঃফিঃনভিঃ উৎাদন ও ৭.৯০ রিঃফিঃনভিঃ নফিন। 

 জ্বারানী াশ্রয়ী, নযধ্যফফান্ধফ উন্নত প্রযুনি ম্পন্ন একটি কধ্যেইনায গ্লা প্লাে স্থাধ্যনয রধ্যক্ষয ভাধ্যকিট াধ্যব ি ও নপনজনফনরটি 

স্টানড ম্পন্নকযি।  

                                

 

 

 

 

 

 

 



   

5 

 

চকন-১ 

রূকল্প, অনবরক্ষয, চকৌরগত উধ্যেশ্যমূ, কাম িাফনর 

 

১.১    ইউনজএএপএর এয  রূকল্প (Vision): 

 কাযোনাধ্যক রাবজনক প্রনতষ্ঠাধ্যন রুান্তয। 

 

১.২  অনবরক্ষয (Mission): 

 জ্বারানী াশ্রয়ী, নযধ্যফফান্ধফ উন্নত প্রযুনিয কধ্যেইনায গ্লা প্লাে স্থাধ্যনয ভােধ্যভ উৎাদনীরতা বৃনদ্ধ এফং আনথ িক ও 

প্রানতষ্ঠাননক ক্ষভতা বৃনদ্ধয ভােধ্যভ রাবজনক প্রনতষ্ঠান এ রুান্তয।  

 

১.৩  চকৌরগত উধ্যেশ্যমূ (Strategic Objectives):  

 

১.৩.১  ইউনজএএপএর এয চকৌরগত উধ্যেশ্যমু :  

(১) কাঁচাভার ংগ্রধ্যয চক্ষধ্যত্র স্বচ্ছতা, উৎাদনীরতা বৃনদ্ধ, ফাজাযজাতকযি ও                                  

(২)  জ্বারানী াশ্রয়ী, নযধ্যফফান্ধফ উন্নত প্রযুনি  নফকা এফং চরভান কাযোনায        ও              

            

(৩)  আনথ িক ও প্রানতষ্ঠাননক ক্ষভতা বৃনদ্ধ। 

(৪)   স্বাস্থয, ননযাত্তা ও নযধ্যফ ব্যফস্থানা উন্নয়ন। 

 

১.৩.২ আফনশ্যক চকৌরগত উধ্যেশ্যমূ :  

(১) দাপ্তনযক কভ িকাধ্যন্ড স্বচ্ছতা বৃনদ্ধ ও জফাফনদন নননিতকযি। 

(২) কভ িম্পাদধ্যন গনতীরতা আনয়ন  ও চফায ভান বৃনদ্ধ। 

(৩) আনথ িক ও ম্পদ  ব্যফস্থানায উন্নয়ন। 

 

১.৪ কাম িাফরীিঃ (Functions): 

(ক) ফতিভান ভস্যা ভাধাধ্যনয ভােধ্যভ কাযোনায আধুননকায়ন। 

(ে) রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী ীট গ্লা  উৎাদন ও নফনি। 

(গ) যুধ্যগাধ্যমাগী প্রনক্ষধ্যনয ভােধ্যভ দক্ষ জনফর ততনযকযন। 

(ঘ) আধুননক প্রযুনি ব্যফাধ্যযয ভােধ্যভ উৎাদন ব্যয় কনভধ্যয় কাযোনাধ্যক রাবজনক প্রনতষ্ঠান এ উন্নীত কযধ্যত ফ িাত্মক 

চচষ্টা অব্যাত যাো। 
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চকন-২ 

নফনবন্ন কাম িক্রধ্যভয চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ (Outcome/Impact) 

চূড়ান্ত 

পরাপর/প্রবাফ 

(Outcome/ 

Impact) 

কভ িম্পাদন সূচকমূ 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

 
প্রকৃত  

 

রক্ষযভাত্রা 

২০২০-

২১ 

প্রধ্যক্ষন ননধ িানযত রক্ষভাত্রা অজিধ্যনয 

চক্ষধ্যত্র চমৌথবাধ্যফ দায়ী 

ভন্ত্রিারয়/নফবাগ/ংস্থামূধ্যয 

নাভ 

উাত্তসূত্র (Source of 

Data) 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

 

২০২১-২২ ২০২২-২৩ 

১ ২ ৩ ৪ 

 

৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

                

           

               

                 

      

              

                  

      

% ১৪.৩০ 

(১২.০৫%) 

১০.১৯ 

(২৮.৭৪%) 
৭.৯০ ১১.০০ ১৩.০০ 

গ্যা ও েননজ ম্পদ 

কধ্য িাধ্যযন (ধ্যধ্যরাফাংরা) 

ইউনজএএপএর, 

নফনআইন। 

 

  ( ) ফন্ধননয ভধ্যে ংখ্যাধ্যক চমোধ্যন বৃনদ্ধ চোধ্যন বৃনদ্ধয নযফধ্যতি হ্রা চফাঝাধ্যনা ধ্যয়ধ্যছ।  
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চকন-৩ 

চকৌরগত উধ্যেশ্য, অগ্রানধকায, কাম িক্রভ, কভ িম্পাদন সূচক, এফং রক্ষযভাত্রামূ 

চকৌরগত উধ্যেশ্য 

(Strategic 

Objective) 

চকৌরগত 

উধ্যেধ্যশ্যয 

ভান 

(Weight 

of 

Strategi

c 

Objectiv

e) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সূচক 

(Performanc

e Indicator)  

     

     

(Calcula

tion 

method) 

একক 

(Unit)  

কভ িম্পাদন 

সূচধ্যকয ভান 

(Weight 

of 

Perform

ance 

Indicato

r) 

প্রকৃত অজিন  রক্ষযভাত্রা/ ননি িায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

প্রধ্যক্ষন  

(Projec

tion) 

 ২০২২-২৩ 

প্রধ্যক্ষন 

(Projec

tion) 

২০২৩-২৪ 

২০১৮-

১৯ 

২০১৯-

২০ 
অাধাযন 

অনত 

উত্তভ 
উত্তভ চরনত ভান 

চরনত 

ভাধ্যনয 

ননম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

(১) কাঁচাভার 

ংগ্রধ্যয চক্ষধ্যত্র 

স্বচ্ছতা, 

উৎাদনীরতা 

বৃনদ্ধ, 

ফাজাযজাতকযি 

ও         

          

    

          

২৫ ১.১ গুনগত ভান 

ম্পন্ন কাঁচাভার 

ংগ্র কাজ ম্পন্ন 

কযি।  

১.১.১ কাচাঁভার 

ংগ্র কাজ ম্পন্ন। 

তানযে তানযে ০৪ ৩১.১২

.১৮ 
৩১.১২

.১৯ 
৩১.১২.২০ ৩১.০১.২১ ২৮.০২.২১ ৩১.০৩.২১ ৩০.০৪.২১ ৩১.১২.২১ ৩১.১২.২২ 

১.২ ীট গ্লা 

উৎাদন। 

১.২.১ উৎানদত ীট 

গ্লা   

     

   

রিঃফিঃনভিঃ 

 

০৫ ১৪.৩০ ১০.১৯ ৭.৯০ ৭.১১ ৬.৩২ ৫.৫৩ ৪.৭৪ ৮.৭০ ৯.৫৬ 

১.৩ ীট গ্লা 

নফনন। 

 

 

 

 

 

 

 

১.৩.১ নফননকৃত 

ীট গ্লা। 

     

   

রিঃফিঃনভিঃ 

 

০৫ ১৭.৫৭ ৮.৬৩ ৭.৯০ ৭.১১ ৬.৩২ ৫.৫৩ ৪.৭৪ ৮.৭০ ৯.৫৬ 

১.৪            

              

              

            

      এ  

               

                 

      

১.৪.১               

           

       ,        

         ,      

             এ   

               

            

               

          ০২ - ১২ ১২ ১০ ৮ ৬ ৫   
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চকৌরগত উধ্যেশ্য 

(Strategic 

Objective) 

চকৌরগত 

উধ্যেধ্যশ্যয 

ভান 

(Weight 

of 

Strategi

c 

Objectiv

e) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সূচক 

(Performanc

e Indicator)  

     

     

(Calcula

tion 

method) 

একক 

(Unit)  

কভ িম্পাদন 

সূচধ্যকয 

ভান(Weig

ht of 

Perform

ance 

Indicato

r) 

প্রকৃত অজিন  রক্ষযভাত্রা/ ননি িায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

প্রধ্যক্ষন  

(Projec

tion) 

 ২০২২-২৩ 

প্রধ্যক্ষন 

(Projec

tion) 

২০২৩-২৪ 

২০১৮-

১৯ 

২০১৯-

২০ 
অাধাযন 

অনত 

উত্তভ 
উত্তভ চরনত ভান 

চরনত 

ভাধ্যনয 

ননম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

   ১.৪.২         

        

       /        

         

 ড় % ০১ - ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

১.৫       /     

               

              

         

        

১.৫.১          

         

          ০১ - ৪ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৪ ৪ 

১.৫.২           

                

 ড় % ০১ - ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

১.৬       

            

             

           

১.৬.১       

             

                 

            

          ০১ - ১৫ ১৫ ১২ ১০ ৮ ৬ ১৫ ১৫ 

১.৬.২        

                

           

             

         

        

তানযে       ০১ - ১৫.০৯.২

০ 

১৫.০৯.২০ ২০.০৯.২০ ২৫.০৯.২০ ৩০.০৯.২০  ০৫.১০.২০ 

 

১৫.০৯.

২১ 
১৫.০৯.

২২ 
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চকৌরগত উধ্যেশ্য 

(Strategic 

Objective) 

চকৌরগত 

উধ্যেধ্যশ্যয 

ভান 

(Weight 

of 

Strategi

c 

Objectiv

e) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সূচক 

(Performa

nce 

Indicator)  

     

     

(Calculatio

n method) 

একক 

(Unit)  

কভ িম্পাদন 

সূচধ্যকয 

ভান(Weig

ht of 

Perform

ance 

Indicato

r) 

প্রকৃত অজিন  রক্ষযভাত্রা/ ননি িায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

প্রধ্যক্ষন  

(Projec

tion) 

 ২০২২-২৩ 

প্রধ্যক্ষন 

(Projec

tion) 

২০২৩-২৪ 

২০১৮-

১৯ 

২০১৯-

২০ 
অাধাযন 

অনত 

উত্তভ 
উত্তভ চরনত ভান 

চরনত 

ভাধ্যনয 

ননম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

  ১.৭            

                

                

               

               

         

১.৭.১            

                

                

               

               

      

 ড় % ২ - ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

১.৮             

    এ           / 

BCSIR এ      

                

     

১.৮.১             

    এ       

    /BCSIR এ 

               

             

          ২ - ৩ ৩ ২ ১ - - ৩ ৩ 
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চকৌরগত উধ্যেশ্য 

(Strategic 

Objective) 

চকৌরগত 

উধ্যেধ্যশ্যয 

ভান 

(Weig

ht of 

Strate

gic 

Object

ive) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সূচক 

(Performa

nce 

Indicator)  

     

     

(Calculatio

n method) 

একক 

(Unit)  

কভ িম্পাদন 

সূচধ্যকয 

ভান(Weig

ht of 

Perform

ance 

Indicato

r) 

প্রকৃত অজিন  রক্ষযভাত্রা/ ননি িায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

প্রধ্যক্ষন  

(Projec

tion) 

 ২০২২-২৩ 

প্রধ্যক্ষন 

(Projec

tion) 

২০২৩-২৪ 

২০১৮-

১৯ 

২০১৯-

২০ 
অাধাযন 

অনত 

উত্তভ 
উত্তভ চরনত ভান 

চরনত 

ভাধ্যনয 

ননম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

(২) জ্বারানী াশ্রয়ী, 

নযধ্যফফান্ধফ উন্নত 

প্রযুনি  নফকা এফং 

চরভান কাযোনায 

       ও 

             

            

 

২৪ ২.১ ২    ও ৩    

             এ  

             ও 

             

        

২.১.১ ২    ও ৩    

             এ  

             ও 

             

       

             ০৪ ২৪ ২২ ২৪ - - - - ২৪ ২৪ 

২.২          

২৮০      ও    

    ই    

         এ  

             ও 

             

        

২.২.১          

২৮০      ও    

    ই    

         এ  

             ও 

             

       

             ০৪ ১২ ১২ ১২ - - - - ১২ ১২ 

২.৩ কধ্যেইনায 

গ্লা প্লাে স্থাধ্যনয 

রধ্যক্ষয ভাধ্যকিট 

াধ্যব ি ম্পন্নকযি। 

২.৩.১ ভাধ্যকিট 

াধ্যব ি ম্পন্নকযি। 

তানযে তানযে ০৪ -- -- ১৫.০৮.২০ ২১.০৮.২০ ৩০.০৮.২০ ০৭.০৯.২০ ১৭.০৯.২০ -- -- 

২.৪ কধ্যেইনায 

গ্লা প্লাে স্থাধ্যনয 

রধ্যক্ষয নপনজনফনরটি 

স্টানড ম্পন্নকযি। 

২.৪.১ 

নপনজনফনরটি স্টানড 

ম্পন্নকযি  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তানযে তানযে ০৪ -- -- ১৫.০৮.২০ ২১.০৮.২০ ৩০.০৮.২০ ০৭.০৯.২০ ১৭.০৯.২০ -- -- 

২.৫ কধ্যেইনায 

গ্লা প্লাে স্থাধ্যনয 

রধ্যক্ষয নডনন 

প্রস্তুতকযি। 

২.৫.১ কধ্যেইনায 

গ্লা প্লাে স্থাধ্যনয 

রধ্যক্ষয নডনন 

প্রস্তুতকৃত। 

তানযে তানযে ০৪ -- -- ৩১.১২.২০ ০৭.০১.২১ ১৪.০১.২১ ২১.০১.২১ ৩০.০১.২১   
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চকৌরগত উধ্যেশ্য 

(Strategic 

Objective) 

চকৌরগত 

উধ্যেধ্যশ্যয 

ভান 

(Weight 

of 

Strategi

c 

Objectiv

e) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সূচক 

(Performa

nce 

Indicator)  

     

     

(Calculatio

n method) 

একক 

(Unit)  

কভ িম্পাদন 

সূচধ্যকয 

ভান(Weig

ht of 

Perform

ance 

Indicato

r) 

প্রকৃত অজিন  রক্ষযভাত্রা/ ননি িায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

প্রধ্যক্ষন  

(Projec

tion) 

 ২০২২-২৩ 

প্রধ্যক্ষন 

(Projec

tion) 

২০২৩-২৪ 

২০১৮-

১৯ 

২০১৯-

২০ 
অাধাযন 

অনত 

উত্তভ 
উত্তভ চরনত ভান 

চরনত 

ভাধ্যনয 

ননম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

  ২.৬ কধ্যেইনায 

গ্লা প্লাে স্থাধ্যনয 

রধ্যক্ষয তনফর 

ংগ্র। 

২.৬.১ কধ্যেইনায 

গ্লা প্লাে স্থাধ্যনয 

রধ্যক্ষয তনফর 

ংগৃনত। 

তানযে       ০৪ -- -- ৩০.০৬.২১ - - - - -- -- 

 (৩) আনথ িক ও 

প্রানতষ্ঠাননক 

ক্ষভতা বৃনদ্ধ। 

 

১৬ ৩.১  ২০১৯-২০ 

অথ ি ফছধ্যযয  

নাফ প্রস্তুত। 

৩.১.১ প্রস্তুতকৃত 

নাফ। 

তানযে তানযে ০৪ ৩০.১

০.১৯ 

-- ৩০.১০.২১ ১০.১১.২১ ২০.১১.২১ ৩০.১১.২১ ১০.১২.২১ ৩০.১০.২২ ৩০.১০.২৩ 

৩.২ কাযোনায 

চরাকান 

হ্রাকযন। 

৩.২.১ ফছয 

নবনত্তক চরাকান 

হ্রাধ্যয ায। 

 ড় % ০২ -- -- 

 

০৫ ০৪ ০৩ ০২ ০১ ৭ ৯ 

৩.৩ ২০১৯-২০ 

অথ ি-ফছধ্যযয 

ফাধ্যজট প্রিয়ন ও 

অনুধ্যভাদন। 

৩.৩.১ প্রনিত ও 

অনুধ্যভানদত 

ফাধ্যজট। 

তানযে তানযে ০৩ 

 

০১.১১

.১৮ 

-- ০১.১১.২০ ১০.১১.২০ ১৫.১১.২০ ২০.১১.২০ ২৫.১১.২০ ০১.১১.২১ ০১.১১.২২ 

৩.৪ কভ িকতিা / 

কভ িচানযধ্যদয 

আয়কয নযটাি ি 

দানের।  

৩.৪.১  দানেরকৃত 

আয়কয নযটাি ি। 

     ংখ্যা 

 

০১ ৮৮ ৬৬ ৬০ ৫৫ ৫২ ৫০ ৪৮ -- -- 

৩.৫      

          

             

     ও       

               

৩.৫.১ ও       

               

তানযে তানযে ০১ - - ৩০.১১.২০ ০৭.১২.২০ ১৪.১২.২০ ২১.১২.২০ ২৮.১২.২০ ৩০.১১.২১ ৩০.১১.২২ 
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চকৌরগত 

উধ্যেশ্য 

(Strate

gic 

Objecti

ve) 

চকৌরগত 

উধ্যেধ্যশ্যয ভান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective

) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সূচক 

(Performa

nce 

Indicator)  

     

     

(Calculatio

n method) 

একক 

(Unit)  

কভ িম্পাদন 

সূচধ্যকয 

ভান(Weig

ht of 

Perform

ance 

Indicato

r) 

প্রকৃত অজিন  রক্ষযভাত্রা/ ননি িায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

প্রধ্যক্ষন  

(Projec

tion) 

 ২০২২-২৩ 

প্রধ্যক্ষন 

(Projec

tion) 

২০২৩-২৪ 

২০১৮-

১৯ 

২০১৯-

২০ 
অাধাযন 

অনত 

উত্তভ 
উত্তভ চরনত ভান 

চরনত 

ভাধ্যনয 

ননম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

  ৩.৬ জনফধ্যরয 

প্রনক্ষন । 

৩.৬.১ প্রননক্ষত 

জনফর। 

     ংখ্যা ৫ ৪৭ ৪৫* 

 

৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮ ৩০ ৩০ 

৩.৭            

       ইনজন এয 

ভােধ্যভ দযত্র 

আফান। 

৩.৭.১      

       ইনজন এয 

ভােধ্যভ দযত্র 

আফানকৃত। 

 ড় % ০২ -- -- ৪০ ৩৬ ৩২ ২৮ ২৪ ৬০ ৬০ 

৩.৮         -এ  

                   

           (IAP)  

      

৩.৮.১       

           

(IAP)          
            ০২ 

৩০ ০৯ ১

৯ 
০১/০৭/২০ ১২/০৭/২০ ২০ ০৭ ২০ ২৬ ০৭ ২০ ৩০ ০৭ ২০  ০১/০৭/২১  ০১/০৭/২১ ০১/০৭/২২ 

৩.৯     এ এ এ  

এ                 

             

 ও         

৩.৯.১          

         

 ও        

 

 ড় % ০১ - - ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ ১০০ 

(৪) স্বাস্থয, 

ননযাত্তা ও 

নযধ্যফ 

ব্যফস্থানা 

উন্নয়ন। 

 

১০ ৪.১ কভ িযত ও 

ননবিযীরধ্যদয 

স্বাস্থযধ্যফা প্রদান।    

৪.১.১ স্বাস্থযধ্যফা 

প্রদানকৃত। 

        জন ০৪ -- ২০০ ৫০০ ৪৮০ ৪৬০ ৪৪০ ৪২০ ৬০০ ৬০০ 

৪.২ ননযাত্তা ংক্রান্ত 

বা/ধ্যনভনায 

আধ্যয়াজন। 

৪.২.১ 

বা/ধ্যনভনায 

আধ্যয়ানজত। 

     ংখ্যা ০৩ -- ০৬ ০৬ ০৫ ০৪ ০৩ ০২ ০৮ ০৮ 

৪.৩ নযধ্যফ উন্নয়ধ্যন 

ফনায়ন। 

৪.৩.১ চযানকৃত 

গাধ্যছয নযভান। 

     ংখ্যা ০৩ ৩০ ৪৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫০ ৫০ 

 ১                             এ   ২                             ও    ২০২০-২১                    :                       ,                ০৪ (   )           

                 :                                                            ই ২০২০-২১                                   ৮৫          / ৭.৯০               
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ইউনজএএপএর এয আফনশ্যক চকৌরগত উধ্যেশ্যমূ, ২০২০-২১ 

 

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

চকৌরগতউধ্যেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

চকৌরগতউধ্যেধ্যশ্যযভান 

(Weight of Strategic 
Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদনসুচক 

(Performance Indicator) 
 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদনসূচধ্যকযভান 

(Weight of 
Performance 

Indicator) 

রক্ষযভাত্রাযভান২০২০-২১ 

 

অাধাযি 

(Excellent) 

অনত উত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

চরনত ভান 

(Fair) 

চরনতভাধ্যনয 

ননধ্যম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১] দাপ্তনযক কভ িকাধ্যন্ড 

স্বচ্ছতা বৃনদ্ধ ও 

জফাফনদন নননিতকযি 

১১ 

[১.১]                     

(এ  এ)          

[১.১.১] এনএ’য কর তত্রভানক 

        ও                

     ২ ৪ - - - - 

[১.১.২] এনএ টিধ্যভয ভানক বা 

অনুনষ্ঠত 

ংখ্যা ১ ১২ ১১ - - - 

[১.২]       /                

                       

[১.২.১] ভতনফননভয় বা অনুনষ্ঠত      ২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৩]                     

                 /          

         

[১.৩.১]অফনতকযি বা আধ্যয়ানজত      ২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৪]                         

                      

[১.৪.১]অফনতকযি বা আধ্যয়ানজত      ২ ৪ ৩ ২  - 

[১.৫]                    

                            

                  

[১.৫.১]                             ২ ৪ ৩    

[২] কভ িম্পাদধ্যন 

গনতীরতা আনয়ন ও 

চফায ভান বৃনদ্ধ 

৮ 

[২.১]ই-ননথ ফাস্তফায়ন [২.১.১] ই-ননথধ্যত চনাট ননষ্পনত্তকৃত % ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - 

[২.২] উদ্ভাফনী /ষুদ্র উ উন্নয়ন উধ্যযাগ 

ফাস্তফায়ন 

[২.২.১] নূনতভ একটি উদ্ভাফনী /ষুদ্র উ 

উন্নয়ন উধ্যযাগ চালুকৃত 

ংখ্যা ২ ১৫.০২.২১ ১৫.০৩.২১ ১৫.৪.২১ ১৫.৫.২১ - 

  



   

14 

 

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

চকৌরগতউধ্যেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

চকৌরগতউধ্যেধ্যশ্যযভান 

(Weight of Strategic 
Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদনসুচক 

(Performance Indicator) 
 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদনসূচধ্যকযভান 

(Weight of 
Performance 

Indicator) 

রক্ষযভাত্রাযভান২০২০-২১ 

 

অাধাযি 

(Excellent) 

অনত উত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

চরনত 

ভান 

(Fair) 

চরনতভাধ্যনয 

ননধ্যম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

  

[২.৩] কভ িচাযীধ্যদয প্রনক্ষি প্রদান [২.৩.১]                    

              

জনঘো ২ ৪০ ৩০ ২০ ১০ - 

[২.৩.২] ১০      ও            

          এ  এ            

      

জনঘো ১ ৫ ৪ - - - 

[২.৪] এনএ ফাস্তফায়ধ্যন প্রধ্যনাদনা 

প্রদান 

[২.৪.১] নুযনতভ একটি আওতাধীন 

দপ্তয/ একজন কভ িচাযীধ্যক এনএ 

ফাস্তফায়ধ্যনয জন্য প্রধ্যনাদনা প্রদানকৃত 

ংখ্যা ১ ১ - - - - 

[৩] আনথ িক ও ম্পদ 

ব্যফস্থানায উন্নয়ন 
৬ 

[৩.১] ফানল িক ক্রয় নযকল্পনা 

ফাস্তফায়ন 

 

[৩.১.১] ক্রয় নযকল্পনা অনুমায়ী ক্রয় 

ম্পানদত 

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.২] ফানল িক উন্নয়ন কভ িসূনচ 

(এনডন)/ফাধ্যজট ফাস্তফায়ন 

[৩.২.১] ফানল িক উন্নয়ন কভ িসূনচ 

(এনডন) /ফাধ্যজট ফাস্তফানয়ত 

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.৩]                 

              

[৩.৩.১]                   % ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ - 

[৩.৪]                ও 

                         

           

[৩.৪.১]                 ও 

                         

            

      ১ ১৫.১২.২০ ১৪.০১.২১ ১৫.২.২১ - - 
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আনভ, ব্যফস্থানা নযচারক, ইউনজএএপএর 

ইউনজএএপএর’য প্রনতনননধ নাধ্যফ নফনআইন’য চচয়াযম্যাধ্যনয ননকট অেীকায কযনছ চম, এই চুনিধ্যত ফনি িত পরাপর অজিধ্যন 

ধ্যচষ্ট থাকফ। 

 

 

আনভ, চচয়াযম্যান, নফনআইন  

ব্যফস্থানা নযচারক, ইউনজএএপএর এয ননকট অেীকায কযনছ চম, এই চুনিধ্যত ফনি িত পরাপর অজিধ্যন  প্রধ্যয়াজনীয় 

ধ্যমানগতা প্রদান কযফ। 

 

 

 

স্বাক্ষনযতিঃ 
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ংধ্যমাজনী -১ 

ব্দ ংধ্যক্ষ (Acronyms) 

 

নফনআইন 

 

 

: ফাংরাধ্যদ চকনভকযার ইন্ডানিজ কধ্য িাধ্যযন। 

 

 

BCIC : Bangladesh Chemical Industries Corporation 

ইউনজএএপএর : উভাননয়া গ্লা ীট পযাক্টযী নরিঃ 

UGSFL : Usmania Glass Sheet Factory Limited 

 চকনজনডনএর : কি িফূরী গ্যা নডনরনফউন চকাম্পানী নরনভধ্যটড 

KGDCL : Karnaphuli Gas Distribution Company Limited 

চপাযকল্ট প্রধ্য : গ্লা ীট উৎাদধ্যনয একটি দ্ধনতয নাভ (পুযধ্যনা প্রযুনি) 

Fourcault Process : Name of a Glass Sheet Manufacturing Process  

( Old Technology) 

 চলাট প্রধ্য : গ্লা ীট উৎাদধ্যনয একটি দ্ধনতয নাভ (নতুন প্রযুনি) 

Float Process  Name of a Glass Sheet Manufacturing  Process 

(Modern Technology) 
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ংধ্যমাজনী-২ : কভ িম্পাদন সূচক ফাস্তফায়নকাযী ভন্ত্রনারয়/নফবাগ/ংস্থা এফং নযভা দ্ধনত এয নফফযন: 

ক্রনভক 

নম্বয 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক          নফফযি             

       , 

       ,      

                       

   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ ১.১ গুনগত ভান ম্পন্ন 

কাঁচাভার ংগ্র কাজ ম্পন্ন 

কযি।  

১.১.১ কাচাঁভার ংগ্র কাজ ম্পন্ন। গুনগত ভান ম্পন্ন কাঁচাভার ংগ্র কাজ 

ম্পন্ন কযা ধ্যফ। 

      ,    

     , 

    এ এ এ   

      ,         , 

ইউনজএএপএর          

        

      ,    

     , 

ইউনজএএপএর 

২ ১.২ ীট গ্লা উৎাদন। ১.২.১ উৎানদত ীট গ্লা   রক্ষযভাত্রা অনুয়ায়ী ীট গ্লা উৎাদন।       , 

    এ এ এ   

      ,         , 

ইউনজএএপএর          

        

      , 

    এ এ এ   

৩ 

 

১.৩ ীট গ্লা নফনন। 

 

 

 

 

 

 

  

১.৩.১ নফননকৃত ীট গ্লা।    রক্ষযভাত্রা অনুয়ায়ী ীট গ্লা নফিন।           , 

    এ এ এ   

          , 

ইউনজএএপএর          

        

          , 

    এ এ এ   

৪ ১.৪                    

                    

                  এ  

                      

                

১.৪.১                                 , 

                ,                   

এ                              

               

                                 

                        এ  

                                    

     

          , 

    এ এ এ   

          , 

ইউনজএএপএর          

        

          , 

    এ এ এ   

১.৪.২                        / 

                

                                         , 

    এ এ এ   

          , 

ইউনজএএপএর          

        

          , 

    এ এ এ   

৫ ১.৫                      

                    

                 

১.৫.১                                                      , 

    এ এ এ   

          , 

ইউনজএএপএর      

            

          , 

    এ এ এ   

১.৫.২                                                                      , 

    এ এ এ   

          , 

ইউনজএএপএর      

            

          , 

    এ এ এ   
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ক্রনভক 

নম্বয 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক          নফফযি             

       , 

       ,      

                          

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৬ ১.৬                   

                        

১.৬.১                           

                      

                                    

                   

          , 

    এ এ এ   

          , 

ইউনজএএপএর      

            

          , 

    এ এ এ   

১.৬.২                        

                              

           

                                  

                                    

          , 

    এ এ এ   

          , 

ইউনজএএপএর      

            

          , 

    এ এ এ   

৭ ১.৭                        

                        

                          

         

১.৭.১                             

                              

       

                                

                                  

     

      , 

    এ এ এ   

            , 

ইউনজএএপএর      

            

      , 

    এ এ এ   

৮ ১.৮                 এ       

            এ          

                 

১.৮.১                 এ       

           এ                

             

                এ             

      এ                          

     

      , 

    এ এ এ   

            , 

ইউনজএএপএর      

             

      , 

    এ এ এ   

৯ ২.১ ২    ও ৩                 

এ               ও          

            

২.১.১ ২    ও ৩                 

এ               ও              

       

২    ও ৩                 এ        

       ও                      

     

       ও 

এ  এ , 

    এ এ এ   

       ও এ  এ       , 

ইউনজএএপএর      

            

       ও 

এ  এ , 

    এ এ এ   

১০ ২.২          ২৮০      ও    

    ই             এ        

       ও              

        

২.২.১          ২৮০      ও        

ই             এ               ও 

                    

         ২৮০      ও        ই    

         এ               ও 

                          

এ  এ       , 

    এ এ এ   

এ  এ       , 

ইউনজএএপএর      

            

এ  এ       , 

    এ এ এ   

১১ ২.৩ কধ্যেইনায গ্লা প্লাে স্থাধ্যনয 

রধ্যক্ষয ভাধ্যকিট াধ্যব ি ম্পন্নকযি। 

২.৩.১ ভাধ্যকিট াধ্যব ি ম্পন্নকযি। কধ্যেইনায গ্লা প্লাে স্থাধ্যনয রধ্যক্ষয ভাধ্যকিট 

াধ্যব ি ম্পন্ন কযা ধ্যফ। 

        , 

    এ এ এ   

        , ইউনজএএপএর 

                 

        , 

    এ এ এ   

১২ ২.৪ কধ্যেইনায গ্লা প্লাে স্থাধ্যনয 

রধ্যক্ষয নপনজনফনরটি স্টানড 

ম্পন্নকযি। 

২.৪.১ নপনজনফনরটি স্টানড ম্পন্নকযি  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

কধ্যেইনায গ্লা প্লাে স্থাধ্যনয রধ্যক্ষয 

নপনজনফনরটি স্টানড ম্পন্ন কযা ধ্যফ। 

        , 

    এ এ এ   

        , ইউনজএএপএর 

                 

        , 

    এ এ এ   

১৩ ২.৫ কধ্যেইনায গ্লা প্লাে স্থাধ্যনয 

রধ্যক্ষয নডনন প্রস্তুতকযি। 

২.৫.১ কধ্যেইনায গ্লা প্লাে স্থাধ্যনয 

রধ্যক্ষয নডনন প্রস্তুতকৃত। 

কধ্যেইনায গ্লা প্লাে স্থাধ্যনয রধ্যক্ষয নডনন 

প্রস্তুত কযা ধ্যফ। 

        , 

    এ এ এ   

        , ইউনজএএপএর 

                 

        , 

    এ এ এ   

১৪ ২.৬ কধ্যেইনায গ্লা প্লাে স্থাধ্যনয 

রধ্যক্ষয তনফর ংগ্র। 

২.৬.১ কধ্যেইনায গ্লা প্লাে স্থাধ্যনয 

রধ্যক্ষয তনফর ংগৃনত। 

কধ্যেইনায গ্লা প্লাে স্থাধ্যনয রধ্যক্ষয তনফর 

ংগ্রধ্যয কাজ ম্পন্ন কযা ধ্যফ। 

    এ এ এ  

       

ইউনজএএপএর          

        

    এ এ এ  

       

১৫ ৩.১  ২০১৯-২০ অথ ি ফছধ্যযয  নাফ 

প্রস্তুত। 

৩.১.১ প্রস্তুতকৃত নাফ। ননধ িানযত ভধ্যয়য ভধ্যে ২০১৯-২০ অথ ি ফছধ্যযয  

নাফ প্রস্তুত কযা ধ্যফ। 

           , 

    এ এ এ   

           ,  

                 

           , 

    এ এ এ   

১৬ ৩.২ কাযোনায চরাকান হ্রাকযন। ৩.২.১ ফছয নবনত্তক চরাকান হ্রাধ্যয ায। কাযোনায চরাকান হ্রা কযধ্যত প্রধ্যয়াজনীয় 

ব্যফস্থা গ্রন কযা ধ্যফ। 

    এ এ এ   ইউনজএএপএর      

            

    এ এ এ   
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ক্রনভক 

নম্বয 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক          নফফযি             

       , 

       ,      

                       

   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১৭ ৩.৩ ২০২০-২১ অথ ি-ফছধ্যযয ফাধ্যজট 

প্রিয়ন ও অনুধ্যভাদন। 

৩.৩.১ প্রনিত ও অনুধ্যভানদত ফাধ্যজট। ননধ িানযত ভধ্যয়য ভধ্যে ২০২০-২১ অথ ি ফছধ্যযয 

ফাধ্যজট প্রিয়ন কযা ধ্যফ। 

           , 

    এ এ এ   

                     

        

           , 

    এ এ এ   

১৮ ৩.৪ কভ িকতিা / কভ িচানযধ্যদয আয়কয 

নযটাি ি দানের।  

৩.৪.১  দানেরকৃত আয়কয নযটাি ি। নফধ্যফচয কর কভ িকতিা / কভ িচানযধ্যদয আয়কয 

নযটাি ি দানের কযা ধ্যফ। 

           , 

    এ এ এ   

           , 

ইউনজএএপএর      

            

           , 

    এ এ এ   

১৯ ৩.৫                     

             ও              

        

৩.৫.১ ও                      ও                   কযা ধ্যফ।           , 

    এ এ এ   

          , 

ইউনজএএপএর      

            

          , 

    এ এ এ   

২০ ৩.৬জনফধ্যরয প্রনক্ষন । ৩.৬.১ প্রননক্ষত জনফর। প্রনক্ষধ্যনয ভােধ্যভ প্রননক্ষত জনফর ততযী 

কযায ব্যফস্থা গ্রন কযা ধ্যফ। 

     , 

    এ এ এ   

           , 

ইউনজএএপএর      

            

     , 

    এ এ এ   

২১ ৩.৭                   ইনজন এয 

ভােধ্যভ দযত্র আফান। 

৩.৭.১             ইনজন এয ভােধ্যভ 

দযত্র আফানকৃত। 

            ইনজন এয ভােধ্যভ দযত্র 

আফান কযা ধ্যফ। 

        , 

    এ এ এ   

        , ইউনজএএপএর 

                 

        , 

    এ এ এ   

২২ ৩.৮         -এ               

                 (IAP)  

      

৩.৮.১                  (IAP)  

        

      ও                  , এ  এ 

                          এ   

প্রানতষ্ঠাননক ক্ষভতা বৃনদ্ধয       

ইউনজএএপএর                    

           (IAP) রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী 

              

ইউনজএএপএর 

কর্তিক্ষ, IAP 

Team 

প্রচনরত দ্ধনত  

তানযে,     এ এ এ   

IAP Team, 

    এ এ এ   

২৩ ৩.৯ কাযোনামূ          

          ও         

৩.৯.১                    

 ও        

 প্রানতষ্ঠাননক ক্ষভতা বৃনদ্ধয      

কাযোনামূ                   

 ও     রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী          

           , 

    এ এ এ   

প্রচনরত দ্ধনত  

তানযে,     এ এ এ   

           , 

    এ এ এ   

২৪ ৪.১ কভ িযত ও ননব িযীরধ্যদয 

স্বাস্থযধ্যফা প্রদান।    

৪.১.১ স্বাস্থযধ্যফা প্রদানকৃত। কভ িযত ও ননব িযীরধ্যদয স্বাস্থযধ্যফা প্রদান 

কযা ধ্যফ। 

            / 

     , 

    এ এ এ   

            /       

ইউনজএএপএর      

            

            / 

     , 

    এ এ এ   

২৫ ৪.২ ননযাত্তা ংক্রান্ত বা/ধ্যনভনায 

আধ্যয়াজন। 

৪.২.১ বা/ধ্যনভনায আধ্যয়ানজত। ননযাত্তা ংক্রান্ত বা/ধ্যনভনায আধ্যয়াজন 

কযা ধ্যফ। 

            / 

     , 

    এ এ এ   

            /      , 

ইউনজএএপএর      

            

            / 

     , 

    এ এ এ   

২৬ ৪.৩ নযধ্যফ উন্নয়ধ্যন ফনায়ন। ৪.৩.১ চযানকৃত গাধ্যছয নযভান। নযধ্যফ উন্নয়ধ্যন বৃক্ষধ্যযাধ্যনয ভােধ্যভ 

াভানজক ফনায়ন কযা ধ্যফ। 

            / 

     , 

    এ এ এ   

            /      , 

ইউনজএএপএর      

            

            / 

     , 

    এ এ এ   



   

20 

 

আফনশ্যক চকৌরগত উধ্যেশ্যমূ 

ক্রনভক 

নম্বয 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক          নফফযি             

       , 

       ,      

                  

        

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২৫. [১.১]                 

    (এ  এ)          

[১.১.১] এনএ’য কর তত্রভানক 

        ও                 

                    (এ  এ)                 

এনএ’য কর তত্রভানক                  

রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী ও                       

এ  এ   , 

ইউনজএএপএর  

ও                     

   

এ  এ   , 

ইউনজএএপএর  

[১.১.২] এনএ টিধ্যভয ভানক 

বা অনুনষ্ঠত। 

                    (এ  এ)                 

এনএ টিধ্যভয ভানক বা রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী আধ্যয়াজন 

কযা ধ্যফ। 

এ  এ   , 

ইউনজএএপএর 

ইউনজএএপএর এ  এ    

                      

এ  এ   , 

ইউনজএএপএর 

২৬. [১.২]       /          

                    

         

[১.২.১] ভতনফননভয় বা অনুনষ্ঠত       /                              

                 রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী     আধ্যয়াজন 

কযা ধ্যফ। 

           , 

ইউনজএএপএর 

           , ইউনজএএপএর 

                 

           , 

ইউনজএএপএর 

২৭. [১.৩]                

                      

/                   

[১.৩.১]অফনতকযি বা 

আধ্যয়ানজত 

                                     

/                           রক্ষযভাত্রা 

অনুমায়ী     আধ্যয়াজন কযা ধ্যফ। 

           , 

ইউনজএএপএর 

           , ইউনজএএপএর 

                 

           , 

ইউনজএএপএর 

২৮. [১.৪]                  

                    

          

[১.৪.১]অফনতকযি বা 

আধ্যয়ানজত   

                                     

                 রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী     

আধ্যয়াজন কযা ধ্যফ। 

           , 

ইউনজএএপএর 

           , ইউনজএএপএর 

                 

           , 

ইউনজএএপএর 

২৯. [১.৫]                    

                      

                   

     

[১.৫.১]                  

      

                                         

                   রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী          

     

           , 

ইউনজএএপএর 

           , 

ইউনজএএপএর       

            

           , 

ইউনজএএপএর 

৩০. [২.১]ই-ননথ ফাস্তফায়ন [২.১.১] ই-ননথধ্যত চনাট 

ননষ্পনত্তকৃত 

ই-ননথ ফাস্তফায়ধ্যনয নননভত্ত ই-ননথধ্যত চনাট রক্ষযভাত্রা 

অনুমায়ী ননষ্পনত্ত কযা ধ্যফ। 

           , 

ইউনজএএপএর 

           , ইউনজএএপএর  

                      

   

           , 

ইউনজএএপএর 

৩১. [২.২] উদ্ভাফনী /ষুদ্র উ উন্নয়ন 

উধ্যযাগ ফাস্তফায়ন 

[২.২.১] নূনতভ একটি উদ্ভাফনী 

/ষুদ্র উ উন্নয়ন উধ্যযাগ চালুকৃত 

নূনতভ একটি উদ্ভাফনী /ষুদ্র উ উন্নয়ন উধ্যযাগ চালুকৃত কযা 

ধ্যফ। 

            , 

ইউনজএএপএর 

            , 

ইউনজএএপএর          

        

            , 

ইউনজএএপএর 
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ক্রনভক 

নম্বয 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক          নফফযি             

       , 

       ,      

                  

        

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৩২. [২.৩] কভ িচাযীধ্যদয প্রনক্ষি 

প্রদান 

[২.৩.১]                    

              

কভ িচাযীধ্যদয প্রনক্ষি প্রদাধ্যনয নননভত্ত        

                  রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী আধ্যয়াজন 

কযা ধ্যফ। 

           , 

ইউনজএএপএর 

           , 

ইউনজএএপএর          

        

           , 

ইউনজএএপএর 

[২.৩.২] ১০      ও      

                এ  এ        

          

কভ িচাযীধ্যদয প্রনক্ষি প্রদাধ্যনয নননভত্ত ১০      ও 

                     এ  এ       প্রনক্ষি 

রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী প্রদান কযা ধ্যফ। 

           , 

ইউনজএএপএর 

           , 

ইউনজএএপএর          

        

           , 

ইউনজএএপএর 

৩৩. [২.৪] এনএ ফাস্তফায়ধ্যন 

প্রধ্যনাদনা প্রদান 

[২.৪.১] নুযনতভ একটি 

আওতাধীন দপ্তয/ একজন 

কভ িচাযীধ্যক এনএ ফাস্তফায়ধ্যনয 

জন্য প্রধ্যনাদনা প্রদানকৃত 

এনএ ফাস্তফায়ধ্যন প্রধ্যনাদনা প্রদাধ্যনয নননভত্ত নুযনতভ 

একটি আওতাধীন দপ্তয/ একজন কভ িচাযীধ্যক এনএ 

ফাস্তফায়ধ্যনয জন্য প্রধ্যনাদনা রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী প্রদান 

কযা ধ্যফ। 

           , 

ইউনজএএপএর 

           , ইউনজএএপএর 

                 

           , 

ইউনজএএপএর 

৩৪. [৩.১] ফানল িক ক্রয় নযকল্পনা 

ফাস্তফায়ন 

 

[৩.১.১] ক্রয় নযকল্পনা অনুমায়ী 

ক্রয় ম্পানদত 

       ক্রয় নযকল্পনা ফাস্তফায়ধ্যনয নননভত্ত ক্রয় 

নযকল্পনা অনুমায়ী ক্রয় রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী ম্পাদন 

কযা ধ্যফ। 

         , 

ইউনজএএপএর 

              , 

ইউনজএএপএর          

        

         , 

ইউনজএএপএর 

৩৫. [৩.২] ফানল িক উন্নয়ন কভ িসূনচ 

(এনডন)/ফাধ্যজট ফাস্তফায়ন 

[৩.২.১] ফানল িক উন্নয়ন কভ িসূনচ 

(এনডন) /ফাধ্যজট ফাস্তফানয়ত 

ফানল িক উন্নয়ন কভ িসূনচ (এনডন)/ফাধ্যজট ফাস্তফায়ধ্যনয 

নননভত্ত ফানল িক উন্নয়ন কভ িসূনচ (এনডন) /ফাধ্যজট 

রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী ফাস্তফায়ন কযা ধ্যফ। 

ংনিষ্ট নফবাগ, 

ইউনজএএপএর 

ংনিষ্ট নফবাগ, 

ইউনজএএপএর          

        

ংনিষ্ট নফবাগ, 

ইউনজএএপএর 

৩৬. 
[৩.৩]                 

              

[৩.৩.১]           

        

অনডট আনত্ত ননষ্পনত্ত কাম িক্রধ্যভয উন্নয়ধ্যনয নননভত্ত 

অনডট আনত্ত রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী ননষ্পনত্ত কযা ধ্যফ।। 

           , 

ইউনজএএপএর 

           , 

ইউনজএএপএর          

        

           , 

ইউনজএএপএর 

৩৭. 

[৩.৪]                ও 

                   

                 

[৩.৪.১]                 ও 

                         

            

                ও                    

      /                                    

ও                    রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী 

      /                     

           , 

ইউনজএএপএর 

           , 

ইউনজএএপএর          

        

           , 

ইউনজএএপএর 
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ংধ্যমাজনী-৩ : কভ িম্পাদন রক্ষযভাত্রা অজিধ্যনয চক্ষধ্যত্র ভাঠম িাধ্যয়য অন্যান্য কাম িারধ্যয়য ননকট সুনননদ িষ্ট চানদা 

প্রনতষ্ঠাধ্যনয নাভ কাম িক্রভ কভ িম্পাদন 

সূচক 

উি প্রনতষ্ঠাধ্যনয 

ননকট  

চানদা/ প্রতযাা   

চানদা/ প্রতযাায 

চমৌনিকতা 

প্রতযাা পূযন না ধ্যর ম্ভাব্য প্রবাফ 

কি িফুরী গ্যা রান্সনভন 

এন্ড নডনিনফউন নধ্যস্টভ 

নরিঃ (ধ্যধ্যরাফাংরায একটি 

প্রনতষ্ঠান) 

ীট গ্লা উৎাদন উৎানদত ীট 

গ্লা  

৫৫ নএআই চাধ্য প্রনত 

ঘোয় ৪১৭৯২ 

 ঘন ফুট গ্যা যফযা  

গুনগতভান ম্পন্ন ীট গ্লা 

উৎাদন ও ফানল িক উৎাদন 

রক্ষযভাত্রা অজিধ্যনয রধ্যক্ষয   ৫৫ 

নএআই চাধ্য প্রনত ঘোয় 

৪১৭৯২ ঘন ফুট গ্যা যফযা 

নননিতকযন।  

উভাননয়া ীট  গ্লা পযাক্টযীধ্যত ীট গ্লা উৎাদন ভাযাত্মক 

বাধ্যফ হ্রা াধ্যফ এফং কর ধযধ্যনয অজিন ও উৎাদন 

রক্ষযভাত্রা নফনিত ধ্যফ। 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

 

 

 

 

ননফ বাী নযচারক, টিআইনআই 

 

    

 

চচয়াযম্যান, নফনআইন এয ভদে স্বাক্ষনযত 

 

 

 

ফানল বক কভ বম্পাদন চুনি 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১ জুরাই, ২০২০ - ৩০ জুন, ২০২১ 
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সূনচত্র 

 

 

 

উক্রভনণকা ৩ 

টিআইনআই -এয কভ বম্পাদদনয ানফ বক নচত্র ৪ 

চকন ১:  রূকল্প, অনবরক্ষয, চকৌরগত উদেশ্যমূ ,কাম বাফনর ৫ 

চকন ২:  টিআইনআই-এয নফনবন্ন কাম বক্রদভয চূড়ান্ত পরাপর/ প্রবাফ (Outcome/Impact). ৬ 

চকন ৩:  চকৌরগত উদেশ্যনবনিক কাম বক্রভ, কভ বম্পাদন সূচক এফাং রক্ষযভাত্রামূ। ৭-১২ 

         ১:  শ        ১৩ 

         ২: কভ বম্পাদন সূচকমূ, ফাস্তফায়নকাযী কাম বারয়মূ এফাং নযভা দ্ধনত। ১৪-১৭ 

         ৩: অন্য ভন্ত্রণারয়/নফবাগ/দপ্তয/াংস্থায ননকট সুনননদ বষ্ট কভ বম্পাদন চানদামূ। ১৮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 
 

         (Preamble) 

 

 

 যকানয    মূদ প্রানতষ্ঠাননক দক্ষতা বৃনদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জফাফনদন চজাযদায কযা, সুান 

াংতকযণ এফাং ম্পদদয মথামথ ব্যফায নননিতকযদণয ভােদভ রূকল্প ২০২১ ও ২০৪১  এয মথামথ 

ফাস্তফায়দনয রদক্ষয- 

 

 

ননফ বাী নযচারক, টিআইনআই 

এফাং 

চচয়াযম্যান, নফনআইন এয ভদে 

২০২০ াদরয জু    ভাদয ৩০ তানযদে এই ফানল বক কভ বম্পাদন চুনি স্বাক্ষনযত র। 

 

এই চুনিদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ ননম্ননরনেত নফলয়মূদ ম্মত দরন: 
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টিআইনআই’য কভ বম্পাদদনয ানফ বক নচত্র 

(Overview of the Performance of TICI) 
াম্প্রনতক অজবন, চযাদরঞ্জ এফাং বনফষ্যৎ নযকল্পনা 

াম্প্রনতক ফছয মূদ (নফগত ৩ ফছয) টিআইনআই-   প্রধান অজবনমূঃ 

টিআইনআই এয প্রনক্ষণ ও কানযগনয ায়তা ানব ব প্রদাদনয ভান ও ক্ষভতা উন্নয়দনয জন্য দনক্ষণ চকানযয়ায উন্নয়ন 

দমানগ াংস্থা KOICA কর্তবক “ভডান বাইদজন এন্ড চেদেননাং অফ টিআইনআই” ীল বক প্রকল্প গত জুন, ২০১৯ ইাং 

এ ম্পন্ন দয়দছ। নফগত ০৩ ফছদয (২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০২০ (ভাচ ব)) অত্র প্রনতষ্ঠান দত প্রায় ৬৪৫২ জন 

নফনবন্ন চভয়াদদ কানযগনয প্রনক্ষণ গ্রণ কদযদছন।  

তাছাড়া নফনবন্ন নল্প ও কানযগনয প্রনতষ্ঠাদনয  চানদা চভাতাদফক প্রায় ১৫০০ জননদফ কানযগনয ায়তা চফা প্রদান 

কযা দয়দছ। 

“ভডান বাইদজন এন্ড চেদেননাং অফ টিআইনআই” ীল বক প্রকদল্পয আওতায় প্রাপ্ত অতযাধুননক ল্যাফ ইকুইদভন্ট মু 

ব্যফায কদয পরতায াদথ প্রনক্ষণ কাম বক্রভ ২০১৮-১৯ নক্ষাফল ব চথদক নযচারনা শুরু কযা দয়দছ।  

নফশ্বনফদ্যারয় মুদয ক্রভফধ বভান চানদায চপ্রনক্ষদত নফশ্বনফদ্যারয় নক্ষাথীদদয জন্য নযচানরত নফদল প্রনক্ষণ চকাদ ব 

প্রনক্ষণাথী াংখ্যা নফগত ফছয মুদয তুরনায় ফহুরাাংদ বৃনদ্ধ চদয়দছ। 

ভস্যা এফাং চযাদরঞ্জ মূঃ 

টিআইনআই এয প্রনক্ষণ নফবাগমূদ চটআদয তুরনায় প্রনক্ষদকয অম বাপ্ততা, প্রনক্ষণ চকাদ বয নফনবন্ন াঠদান 

উকযদণয অপ্রতুরতা, ক্লারুভ, ননযফনচ্ছন্ন ইউটিনরটিজ প্রানপ্তদত যননববযীরতা  প্রনক্ষণাথীদদয আফান        

           ।  

বফনশ্বক ভাভানয nCOVID-19 প্রাদুববাদফয কাযদণ নযকল্পনা অনুমায়ী নফনবন্ন প্রকায প্রনক্ষণ চকা ব আদয়াজন ও 

কাযোনামূদয চানদা অনুমায়ী কানযগনয ায়তা চফা প্রদান চযাদরদঞ্জয নফলয়। তদদপ্রনক্ষদত         -   

            অ                              । অনরাইন প্রনক্ষণ কাম বক্রভ শুরু কযায চক্ষদত্র আইনটি 

অফকাঠাদভাগত readiness         ,     ও                                                   

                      ও                      অ        শ             অ          ।          

  শ                  অ        গ         ও              ও অ        শ                  

      ।  

বনফষ্যৎ নযকল্পনা: 

টিআইনআই এয জন্য একটি চকন্দ্রীয় ইদরনিকযার াওয়ায ম্যাদনজদভন্ট নদেভ স্থান, প্রনক্ষণ ও কানযগনয চফা 

প্রদাদনয মন্ত্রানতয াংখ্যা বৃনদ্ধ ও যুদগাযুগীকযন, একাদডনভক বফন-৩ এয ম্প্রাযণ ও প্রনক্ষণাথীদদয জন্য একটি 

পূন বাাংগ চাদের ননভ বাদণয ব্যফস্থা গ্রণ কযা। প্রনক্ষকদদয কানযগনয জ্ঞান যুদগাদমাগী কযদত জাতীয় ও আন্তজবানতক 

ম বাদয় প্রনক্ষণ     ও     গ                         এফাং নল্প-কাযোনায নফনবন্ন technical critical 

incidents, innovation       Documentation ও                      ও অ             

(Knowledge & Experience Sharing)          ও        । 

২০২০-২১ অথ ব ফছদযয প্রধান অজবনমূদয রক্ষযভাত্রা: 

 ১ ও ২ প্তা চভয়াদী ভাদনান্নয়ন চকা ব ২০টি; নফনআইনদত দ্য      গ                            

  শ         ৩  চভাট ২৩টি প্রনক্ষণ চকাদ বয আদয়াজদনয ভােদভ ৩০০ জন প্রনক্ষণাথীদক প্রননক্ষত কযা । 

 অনরাইন প্রনক্ষণ কাম বক্রভ শুরুয জন্য প্রদয়াজনীয় ভনডউর প্রস্তুত ও ৩০/০৭/২০২০                  শ   

             । 

  শ -                         ও       শ               নল্প ও কানযগনয প্রনতষ্ঠাদনয চানদা 

চভাতাদফক ৬৩৫ জননদফ কানযগনয ায়তা চফা প্রদান। 
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চকন ১: 

 

রূকল্প (Vision), অনবরক্ষয (Mission), চকৌরগত উদেশ্যমূ (Strategic Objectives) এফাং কাম বাফনর 

(Functions): 

 

১.১ : রূকল্প (Vision): 
 

নল্প কাযোনায উদমানগ কানযগনয জ্ঞাদন দক্ষ জননি সৃনষ্ট ও কানযগনয ায়তা চফা প্রদান ইন্সটিটিউট/ চকন্দ্র 

নাদফ জাতীয় ম বাদয় চেষ্ঠত্ব অজবন।  

 

১.২ অনবরক্ষয (Mission):  

 

নল্প, কানযগনয ও নক্ষা প্রনতষ্ঠানমূদ জনফদরয দক্ষতা উন্নয়দন প্রনক্ষদণ বফনচত্র আনয়ন ও গুনগতভান বৃনদ্ধ 

কযা, মন্ত্রানত াংযক্ষদন চটকই কানযগনয ায়তা প্রদান । 

 

 

১.৩ চকৌরগত উদেশ্যমূ (Strategic Objectives):  

১.৩.১ টিআইনআই’য চকৌরগত উদেশ্যমূ  

 ০১।  শ                       কানযগনয              শ        । 

 ০২।  শ -                  কানযগনয           । 

 ০৩।         -            শ,   শ   ও কানযগনয                । 

 ০৪।                               । 

০৫।              অ        শ                   (                   ও        

       শ                        ও                     )      ও       

       ।  

   

 
১.৩.২ টিআইনআই’য আফনশ্যক চকৌরগত উদেশ্যমূ  

 ০১। দাপ্তনযক কভ বকাদন্ড স্বচ্ছতা বৃনদ্ধ ও জফাফনদন নননিতকযন। 

 ০২। কভ বম্পাদদন গনতীরতা আনয়ন ও চফায ভান বৃনদ্ধ। 

 ০৩। আনথ বক ও ম্পদ ব্যফস্থানায উন্নয়ন। 

 

১.৪ কাম বাফনর (Functions) : 
 

০১। নল্পকাযোনায চানদাদক নফদফচনায় চযদে কভীদদয ননয়নভত গুনগত ভাদনান্নয়ন প্রনক্ষণ প্রদান। 

০২। নল্পকাযোনায চানদানবনিক নক্ষানফী/বুননয়াদী প্রনক্ষণ       ।  

০৩। নল্প প্রনতষ্ঠান মূদ কানযগনয ায়তা চফা প্রদান, ইদনাদবন, আযএন্ডনড মূরক কাম বক্রভ গ্রণ। 

০৪। টিআইনআই এয         ,                 ,                 ব্যফস্থানা দ্ধনতয ভান 

উন্নয়ন। 

০৫। ননযািা, ভদনাযভ কভ বনযদফ, প্রনক্ষণ ও কানযগনয চফায ভান উন্নয়ন। 
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চকন-২ 

                         /     (Outcome/Impact) 

 

          /     

(Outcome/Impact) 

 

                

(Performance 

Indicators) 

    

(Unit) 

    

         

২০২০-২১ 

        
ননধ বানযত রক্ষভাত্রা অজবদনয 

চক্ষদত্র চমৌথবাদফ দায়ী 

ভন্ত্রণারয়/নফবাগ/াংস্থামূদয 

নাভ 

       

(Source of 

Data) 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২১-২২ ২০২২-২৩ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

নল্প কাযোনায জন্য 

  শ         

  শ      শ      

         

% (১.৯) ৪.৬ (৪৮.৭) ১০.০ ১০.০         ,          

                      , 

  শ             গ   

      ,                

         

  শ   

        

নল্প-কাযোনায়  

প্রদানকৃত কানযগনয 

ায়তা চফা  

           গ   

                   

    

% ১৫.০ ১৪৭.৯ (৩৪.৭) ৫.০ ৫.০                    

            ,   শ   

          গ         , 

        

 ( ) ফন্ধননয ভদে াংখ্যাদক চমোদন বৃনদ্ধ চোদন বৃনদ্ধয নযফদতব হ্রা চফাঝাদনা দয়দছ।  

 ২০২০-২১ অথ বফছদয     গ          শ         বৃনদ্ধয রক্ষযভাত্রা ২০১৯-২০অথ বফছয দত (৪৮.৭%) চদোদনা দয়দছ। ফতবভান বফনশ্বক কদযানা নযনস্থনত, চদদ এই চযাদগয াংক্রভন ও বৃনদ্ধয ফতবভান 

নযনস্থনত, যকায ননদদ বনত াভানজক দুযত্ব নননিত কদয নক্ষণ কাম বক্রভ নযচারনা কযায চক্ষদত্র প্রনক্ষণাথী াংকদটয মূ       যদয়দছ। তদফ আা কযা মায় নফনআইন ননয়ন্ত্রনাধীন কাযোনা মূ 

তাদদয কভ বকতবা/কভ বচাযীদদয কানযগনয দক্ষতা বৃনদ্ধয অাং নদদফ টিআইনআই পূদফ বয নফদ্যভান এফাং আধুননকায়ন প্রকদল্পয আওতায় যুি আধুননক মন্ত্রানত  ভােদভ প্রনক্ষণ গ্রণ কযদফ। এছাড়া যকায 

ননদদ বনত ননদদ বনা ও স্বযাস্থনফনধ চভদন নফনবন্ন নফশ্বনফদ্যারদয়য চূড়ান্ত ফদল বয নক্ষাথীদদয টিআইনআই এয ভােদভ াদত করদভ ব্যফানযক ক্লা ম্বনরত কানযগনয প্রনক্ষদণয ব্যফস্থা গ্রণ নফলদয় াংকা 

যদয়দছ। 

 নল্প-কাযোনায়  কানযগনয ায়তা চফা          ২০১৯-২০ অ               ২০২০-২১ অ        (৩৪.৭) %              ।  শ              অ শ                             

       অ       ।           শ            শ    শ -                                                        গ                           অ                      

   ।     যকায ননদদ বনত ননদদ বনা ও স্বযাস্থনফনধ চভদন টিআইনআই          গ                            । 
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চকন ৩ 

চকৌরগত উদেশ্য, কাম বক্রভ, কভ বম্পাদন সূচক এফাং রক্ষযভাত্রামূ 

চকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

চকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

       

(Activities) 

কভ বম্পাদন  

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

গ    

     

(Calculatio

n method)  

 

একক 

(Unit) 

কভ বম্পাদন  

সূচদকয ভান 

(Weight of 
Performance 

Indicators) 

 প্রকৃত অজবন 

 

রক্ষযভাত্রা/        ২০২০-২১ 

(Target /Criteria Value for FY 2020-21) 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০২২-২২ 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

অাধাযণ অনত 

উিভ 

উিভ চরনত 

ভান 

চরনত 

ভাদনয 

ননদম্ন 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

(১) 

নল্পকাযোনায় 

কভ বযত 

জনফদরয 

কানযগনয দক্ষতা 

উন্নয়দন প্রনক্ষণ 

প্রদান  

৩০ 

১.১ কানযগনয 

ভাদনান্নয়ন 

প্রনক্ষণ  

১.১.১ ননয়নভত 

ভাদনান্নয়ন 

চকাদ ব 

প্রননক্ষত 

প্রনক্ষণাথী 

     াংখ্যা ২৫ ৩৭২ ৩৯০ ২০০ ১৮০ ১৫০ ১৩০ ১১০ ৩০০ ৩২০ 

১.১.২         

  শ   
     াংখ্যা ০৫ -- -- ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১২০ ১৩০ 

(২) নল্প-

কাযোনায় 

উন্নতভাদনয 

কানযগনয চফা 

প্রদান  

২০ ২.১ কানযগনয 

ায়তা 

ানব ব  

২.১.১ 

নফনআইন’য 

কাযোনায় 

প্রদানকৃত চফা  

     জননদফ ০৮ ৭৯ ১৮১ ৮৫ ৬৫ ৫০ ৪০ ৩০ ৮৫ ৯০ 

২.১.২  

অন্যান্য প্রনতষ্ঠাদন 

প্রদানকৃত চফা 

     জননদফ ১২ ৩১৩ ৭৯১ ৫৫০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ৫৮০ ৬০০ 

(৩) টিআইনআই 

- এয 

কভ বনযদফ, 

প্রনক্ষণ ও 

১২ ৩.১ প্রনক্ষণ 

ব্যফস্থানা ও 

    গ   

         

          

৩.১.১  

TOT, উন্নয়ন ও 

গদফলণা কাম বক্রভ 

নযচানরত  

     জন ঘন্টা ০৪ -- -- ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৭০ ৮০ 
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চকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

চকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

       

(Activities) 

কভ বম্পাদন  

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

গ    

     

(Calculatio

n method)  

 

একক 

(Unit) 

কভ বম্পাদন  

সূচদকয ভান 

(Weight of 
Performance 

Indicators) 

 প্রকৃত অজবন 

 

রক্ষযভাত্রা/        ২০২০-২১ 

(Target /Criteria Value for FY 2020-21) 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০২২-২২ 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

অাধাযণ অনত 

উিভ 

উিভ চরনত 

ভান 

চরনত 

ভাদনয 

ননদম্ন 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

কানযগনয চফায 

ভান উন্নয়ন  

৩.২ 

টিআইনআই 

এয ননযািা 

ও কভ ব 

নযদফদয 

ভান উন্নয়ন 

 

৩.২.১  

ননযািা ভড়া 

আদয়ানজত 

     জন নদফ ০৩ -- -- ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৭০ ৮০ 

৩.২.২  

আফানক ও 

অনপ আনঙনা 

নযচ্ছন্নতা 

কাম বক্রভ গৃীত 

     াংখ্যা ০২ -- -- ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২ 

৩.২.৩      শ 

ও          

        শ   

        

     

জন 

নদফ 
০৩ -- -- ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৭০ ৮০ 

(৪)         

          

            । 

০৩ ৪.১ 

        

          

        

    ।  

৪.১.১ 

টিআইনআই এয, 

ননজস্ব বফদুযনতক 

Back-up 

স্থান নফলদয় 

গৃীত উদদ্যাগ  

     
জন 

নদফ 
০৩ -- -- ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৭০ ৮০ 

(৫)       

       অ      

  শ   

         

       (     

১০ ৫.১ অ      

      

  শ    

        

৫.১.১ অ       

         

  শ         

 

 

          ৫ -- -- ৭ ৬ ৫ ৪ -- ৮ ১০ 
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চকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

চকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

       

(Activities) 

কভ বম্পাদন  

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

গ    

     

(Calculatio

n method)  

 

একক 

(Unit) 

কভ বম্পাদন  

সূচদকয ভান 

(Weight of 
Performance 

Indicators) 

 প্রকৃত অজবন 

 

রক্ষযভাত্রা/        ২০২০-২১ 

(Target /Criteria Value for FY 2020-21) 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০২২-২২ 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

অাধাযণ অনত 

উিভ 

উিভ চরনত 

ভান 

চরনত 

ভাদনয 

ননদম্ন 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

         

     ও 

             

 শ         

       

        ও 

         

           ) 

     ও       

       

৫.১.২ অ       

         

  শ          

  শ         

অ             

           

      

          ৩ -- -- ৫০ ৪০ ৩০ ২০ -- ৬০ ৭০ 

৫.১.৩ অ       

         

  শ          
            ২ -- -- ৩০/০৭/২০ ৩১/০৮/২০ -- -- -- -- -- 
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         শ গ          ২০২০-২১ 

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

 

চকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

চকৌরগত উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight of Strategic 
Objectives) 

কাম বক্রভ 

(Activities) 

কভ বম্পাদন সুচক 

(Performance Indicator) 
 

একক 

(Unit) 

কভ বম্পাদন সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

রক্ষযভাত্রায ভান ২০২০-২১ 

 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অনত উিভ 

(Very 

Good) 

উিভ 

(Good) 

চরনত ভান 

(Fair) 

চরনতভাদনয 

ননদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১] দাপ্তনযক কভ বকাদন্ড 

স্বচ্ছতা বৃনদ্ধ ও 

জফাফনদন নননিতকযণ 

১১ 

[১.১]                     (    ) 

       । 

[১.১.১] এনএ’য কর বত্রভানক 

        ও             শ  
     ২ ৪ - - - - 

[১.১.২] এনএ টিদভয ভানক বা 

অনুনষ্ঠত 
াংখ্যা ১ ১২ ১১ - - - 

[১.২]       /                

অ শ                    
[১.২.১] ভতনফননভয় বা অনুনষ্ঠত      ২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৩] অ     গ                    

          /অ শ       অ        
[১.৩.১]অফনতকযণ বা আদয়ানজত      ২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৪]                         

             অ         
[১.৪.১]অফনতকযণ বা আদয়ানজত        ২ ৪ ৩ ২ 

 
- 

[১.৫]                গ         

                              

          

[১.৫.১]                             ২ ৪ ৩    

[২] কভ বম্পাদদন 

গনতীরতা আনয়ন ও 

চফায ভান বৃনদ্ধ 

৮ 

[২.১]ই-ননথ ফাস্তফায়ন [২.১.১] ই-ননথদত চনাট ননষ্পনিকৃত % ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - 

[২.২] উদ্ভাফনী /ষুদ্র উ উন্নয়ন উদদ্যাগ 

ফাস্তফায়ন 

[২.২.১] নূনতভ একটি উদ্ভাফনী /ষুদ্র উ 

উন্নয়ন উদদ্যাগ চালুকৃত 
াংখ্যা ২ ১৫-২-২১ ১৫-৩-২১- ১৫-৪-২১ ১৫-৫-২১ - 
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    -১     -২     -৩     -৪     -৫     -৬ 

 

চকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

চকৌরগত উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight of Strategic 
Objectives) 

কাম বক্রভ 

(Activities) 

কভ বম্পাদন সুচক 

(Performance Indicator) 
 

একক 

(Unit) 

কভ বম্পাদন সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

রক্ষযভাত্রায ভান ২০২০-২১ 

 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অনত উিভ 

(Very 

Good) 

উিভ 

(Good) 

চরনত ভান 

(Fair) 

চরনতভাদনয 

ননদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[২.৩] কভ বচাযীদদয প্রনক্ষণ প্রদান 

[২.৩.১]                    

  শ           
জনঘন্টা ২ ৪০ ৩০ ২০ ১০ - 

[২.৩.২] ১০      ও            

                            শ   
জনঘন্টা ১ ৫ ৪ - - - 

[২.৪] এনএ ফাস্তফায়দন প্রদনাদনা প্রদান 

[২.৪.১] নুযনতভ একটি আওতাধীন দপ্তয/ 

একজন কভ বচাযীদক এনএ ফাস্তফায়দনয 

জন্য প্রদনাদনা প্রদানকৃত 

াংখ্যা ১ ১ - - - - 

[৩] আনথ বক ও ম্পদ 

ব্যফস্থানায উন্নয়ন 
৬ 

 

[৩.১] ফানল বক ক্রয় নযকল্পনা ফাস্তফায়ন 

 

[৩.১.১] ক্রয় নযকল্পনা অনুমায়ী ক্রয় 

ম্পানদত 
% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.২] ফানল বক উন্নয়ন কভ বসূনচ 

(এনডন)/ফাদজট ফাস্তফায়ন 

[৩.২.১] ফানল বক উন্নয়ন কভ বসূনচ (এনডন) 

/ফাদজট ফাস্তফানয়ত 
% ২ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.৩] অ                        

     
[৩.৩.১] অ                 % ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ - 

[৩.৪]      গ          ও অ     

                   অ          

[৩.৪.১]      গ          ও অ     

                   অ           
      ১ ১৫-১২-২০ ১৪-০১-২১ ১৫-২-২১ - - 
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আনভ,  

ননফ বাী নযচারক, চেননাং ইননেটিউট পয চকনভকযার ইন্ডানেজ (টিআইনআই), টিআইনআই এয 

প্রনতনননধ নদদফ ফাাংরাদদ চকনভকযার ইন্ডানেজ কদ বাদযন (নফনআইন) এয চচয়াযম্যান 

ভদাদদয়য ননকট অঙ্গীকায কযনছ চম, এই চুনিদত ফনণ বত পরাপর অজবদন দচষ্ট থাকফ। 

 

 

আনভ,  

চচয়াম্যান, নফনআইন, ননফ বাী নযচারক, চেননাং ইননেটিউট পয চকনভকযার ইন্ডানেজ 

(টিআইনআই) এয ননকট অঙ্গীকায কযনছ চম, এই চুনিদত ফনণ বত পরাপর অজবদন প্রদয়াজনীয় 

দমাগীতা প্রদান কযফ। 

 

স্বাক্ষনযত : 
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াংদমাজনী-১ 

ব্দ াংদক্ষ 

(Acronyms) 

 

নফনআইন ফাাংরাদদ চকনভকযার ইন্ডানিজ কদ বাদযন 

টিআইনআই চেননাং ইননেটিউট পয চকনভকযার ইন্ডানেজ 

KOICA Korea International Cooperation Agency  

DPP Development Project Proposal  

ADP Annual development Plan 

MOU Memorandum of Understanding 

MOI Ministry of Industries 

BAB Bangladesh Accreditation Board 

ISO International Organization for Standardization 

ISHD Industrial Safety & Health Department 

TSMD Technical Service & Maintenance Department 

ইএভন এনবায়যনদভন্টার ম্যাদনজদভন্ট প্ল্যান 

আইইই ইনননয়ার এনবায়যনদভন্টার এক্সানভদনন 

ইআইএ এনবায়যনদভন্টার ইম্পযাক্ট এযাদদভন্ট 

ইএভএ এনবায়যনদভন্টার ভননটনযাং ানব বদ 

ইওআই এক্সদপ্রন অফ ইন্টাদযষ্ট 

আযএন্ডনড নযা ব এন্ড চডদবরদভন্ট 
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        - ২ 

কভ বম্পাদন সূচকমূ, ফাস্তফায়নকাযী কাম বারয়মূ এফাং নযভা দ্ধনত-এয নফফযণ 

 

ক্রনভক 

নম্বয 

       কভ বম্পাদন সূচক কাম বক্রদভয নফফযণ ফাস্তফায়নকাযী 

অনুনফবাগ, অনধাো, 

াো 

প্রদি প্রভাণক         

         

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

০১ 

১.১ কানযগনয ভাদনান্নয়ন 

প্রনক্ষণ  

১.১.১ ননয়নভত ভাদনান্নয়ন 

চকাদ ব প্রননক্ষত প্রনক্ষণাথী 

 শ                            

       /               গ                

অ                       অ      ১~২ প্তা 

চভয়াদী   শ                        । 

  শ       গ            শ   

        

        

০২ 

১.১.২           শ   

    গ                                 

অ                              শ          

              । 

 শ        গ 

ও   শ    

    গ    

        শ   

        

        

০৩ ২.১ কানযগনয ায়তা 

ানব ব  

২.১.১ নফনআইন কাযোনায় 

প্রদানকৃত চফা  

                       কানযগনয ভস্যা 

ভাধাদন চানদা অনুমায়ী প্রদয়াজনীয় কানযগনয 

ায়তা প্রদান কযা দফ। 

  শ       গ        গ                   

০৪ ২.১.২ অন্যান্য প্রনতষ্ঠাদন 

প্রদানকৃত চফা 

                অ     শ -              

কানযগনয ভস্যা ভাধাদন চানদা অনুমায়ী প্রদয়াজনীয় 

কানযগনয ায়তা প্রদান কযা দফ। 

  শ       গ        গ                   

০৫ ৩.২ টিআইনআই এয 

ননযািা ও কভ ব 

নযদফদয ভান উন্নয়ন 

৩.২.১ ননযািা ভড়া 

আদয়ানজত 

        শ        অ শ        

       /                                   

              ।  

 শ    ও ISHD 

    গ 

    গ                   

০৬ ৩.২.৩      শ ও          

        শ           

        শ        অ শ        

       /                          শ     ও 

                             । 

 শ    ও ISHD 

    গ 

    গ                   
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ক্রনভক 

নম্বয 

       কভ বম্পাদন সূচক কাম বক্রদভয নফফযণ ফাস্তফায়নকাযী 

অনুনফবাগ, অনধাো, 

াো 

প্রদি প্রভাণক         

         

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

০৭ ৪.১            

               

    । 

৪.১.১ টিআইনআই এয, 

ননজস্ব বফদুযনতক Back-

up স্থান নফলদয় গৃীত 

উদদ্যাগ 

টিআইনআই এয         (     ও      ) 

                Back-up System 

াংগ্র, স্থান ও কনভননাং নফলদয় প্রদয়াজনীয় 

কাম বক্রভ        । 

TSMD     গ      ,   ,     , 

        

        

ও  

         

         শ গ       

০৮ 

[১.১]                 

    (    )        । 

[১.১.১] এনএ’য কর 

বত্রভানক         

ও             শ  

                    (    )                 

এনএ’য কর বত্রভানক                  

রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী ও            শ        । 

       , 

        

ও         

    শ        

        

০৯ 
[১.১.২] এনএ টিদভয ভানক 

বা অনুনষ্ঠত 

                    (    )                 

এনএ টিদভয ভানক বা রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী 

আদয়াজন কযা দফ। 

       , 

        

             

               

        

১০ [১.২]       /          

      অ শ           

         

[১.২.১] ভতনফননভয় বা 

অনুনষ্ঠত 

      /                অ শ           

                 রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী     

আদয়াজন কযা দফ। 

 শ        গ,   শ        গ 

               

        

১১ [১.৩] অ     গ        

                      

/অ শ       অ        

[১.৩.১]অফনতকযণ বা 

আদয়ানজত 

অ     গ                              

/অ শ       অ                রক্ষযভাত্রা 

অনুমায়ী     আদয়াজন কযা দফ। 

 শ        গ,   শ        গ 

               

        

১২ [১.৪]                  

                    

অ         

[১.৪.১]অফনতকযণ বা 

আদয়ানজত   

                                     

অ                রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী     

আদয়াজন কযা দফ। 

 শ        গ,   শ        গ, 

                

        

১৩ [১.৫]           

     গ                 

              

                  

[১.৫.১]                  

      

               গ                         

                   রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী      

       । 

          গ,            গ, 
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ক্রনভক 

নম্বয 

       কভ বম্পাদন সূচক কাম বক্রদভয নফফযণ ফাস্তফায়নকাযী 

অনুনফবাগ, অনধাো, 

াো 

প্রদি প্রভাণক         

         

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১৪ 
[২.১]ই-ননথ ফাস্তফায়ন 

[২.১.১] ই-ননথদত চনাট 

ননষ্পনিকৃত 

ই-ননথ ফাস্তফায়দনয নননভি ই-ননথদত চনাট রক্ষযভাত্রা 

অনুমায়ী ননষ্পনি কযা দফ। 

        গ           গ, 

               

        

১৫ 
[২.২] উদ্ভাফনী /ষুদ্র উ উন্নয়ন 

উদদ্যাগ ফাস্তফায়ন 

[২.২.১] নূনতভ একটি উদ্ভাফনী 

/ষুদ্র উ উন্নয়ন উদদ্যাগ চালুকৃত 

       /            গ                 

               /            গ         

অ                 । 

        গ       শ         

              

      

        

১৬ 

[২.৩] কভ বচাযীদদয প্রনক্ষণ 

প্রদান 

[২.৩.১]                 

     শ           

কভ বচাযীদদয প্রনক্ষণ প্রদাদনয নননভদি        

              শ   রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী আদয়াজন 

কযা দফ। 

 শ        গ,   শ        গ, 

               

        

১৭ [২.৩.২] ১০      ও      

                     

             শ   

কভ বচাযীদদয প্রনক্ষণ প্রদাদনয নননভি ১০      ও 

                                প্রনক্ষণ 

রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী প্রদান কযা দফ। 

 শ        গ,   শ        গ, 

               

        

১৮ 

[২.৪] এনএ ফাস্তফায়দন 

প্রদনাদনা প্রদান 

[২.৪.১] নুযনতভ একটি 

আওতাধীন দপ্তয/ একজন 

কভ বচাযীদক এনএ ফাস্তফায়দনয 

জন্য প্রদনাদনা প্রদানকৃত 

এনএ ফাস্তফায়দন প্রদনাদনা প্রদাদনয নননভি নুযনতভ 

একজন কভ বচাযীদক এনএ ফাস্তফায়দনয জন্য প্রদনাদনা 

রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী প্রদান কযা দফ। 

 শ        গ,   শ        গ, 

               

        

১৯  

[৩.১] ফানল বক ক্রয় নযকল্পনা 

ফাস্তফায়ন 

 

[৩.১.১] ক্রয় নযকল্পনা অনুমায়ী 

ক্রয় ম্পানদত 

       ক্রয় নযকল্পনা ফাস্তফায়দনয নননভদি ক্রয় 

নযকল্পনা অনুমায়ী ক্রয় রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী ম্পাদন 

কযা দফ। 

       গ /       

    গ 

       গ / 

          গ 

               

        

২০ [৩.২] ফানল বক উন্নয়ন 

কভ বসূনচ (এনডন)/ফাদজট 

ফাস্তফায়ন 

[৩.২.১] ফানল বক উন্নয়ন কভ বসূনচ 

(এনডন) /ফাদজট ফাস্তফানয়ত 

ফানল বক উন্নয়ন কভ বসূনচ (এনডন)/ফাদজট ফাস্তফায়দনয 

নননভি ফানল বক উন্নয়ন কভ বসূনচ (এনডন) /ফাদজট 

রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী ফাস্তফায়ন কযা দফ। 

াংনিষ্ট প্রকল্প 

নযচারক 

াংনিষ্ট PSC ও 

PIC       

               

াংনিষ্ট প্রকল্প 

ফাস্তফায়ন     

২১ [৩.৩] অ         

                    

[৩.৩.১] অ         

        

অনডট আনি ননষ্পনি কাম বক্রদভয উন্নয়দনয নননভি 

অনডট আনি রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী ননষ্পনি কযা দফ। 

      ও অ       গ           গ      

          

        

২২ [৩.৪]      গ          

ও অ                  

[৩.৪.১]      গ          ও 

অ                  

     গ          ও অ                   শ        গ  শ        গ         
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ক্রনভক 

নম্বয 

       কভ বম্পাদন সূচক কাম বক্রদভয নফফযণ ফাস্তফায়নকাযী 

অনুনফবাগ, অনধাো, 

াো 

প্রদি প্রভাণক         

         

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

      অ                অ                 /     গ                   গ     

     ও অ                  রক্ষযভাত্রা 

অনুমায়ী       /     গ             । 
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াংদমাজনী ৩ 

কভ বম্পাদন রক্ষযভাত্রা অজবদনয চক্ষদত্র ভাঠ ম বাদয়য অন্যান্য কাম বারদয়য ননকট সুনননদ বষ্ট চানদা 

 

প্রনতষ্ঠাদনয  নাভ  াংনিষ্ট কাম বক্রভ কভ বম্পাদন সূচক উি প্রনতষ্ঠাদনয ননকট 

চানদা/প্রতযাা 

চানদা/প্রতযাায চমৌনিকতা প্রতযাা পূযণ না দর ম্ভাব্য প্রবাফ 

প্রধান কাম বারয় ও 

নল্প প্রনতষ্ঠান 

মূ 

কানযগনয ভাদনান্নয়ন 

প্রনক্ষণ 

ননয়নভত ভাদনান্নয়ন ও 

          শ   চকাদ ব 
প্রনক্ষণাথী চপ্রযন 

নল্পোদত দক্ষ ভানফম্পদ 

বতযী 

নল্প প্রনতষ্ঠানমূদ জনফদরয দক্ষতা 

উন্নয়দনয ভােদভ প্রযুনিগত উৎকল ব 

নফধাদন নফঘ্নতা সৃনে দফ 

প্রধান কাম বারয় ও 

নল্প ভন্ত্রণারয় 

           

               

     

          ,      

        Back-up      

               গ 

প্রদয়াজনীয় অনুদভাদন ও 

আনথ বক অনুদান 

নফনআইন’য ননয়ন্ত্রণাধীন ও 

চদদয অন্যান্য নল্প কাযোনায় 

কানযগনয চফা ও প্রনক্ষণ 

প্রদাদন টিআইনআই এয 

ক্ষভতা বৃনদ্ধ 

নল্প প্রনতষ্ঠানমূদয চানদা অনুমায়ী 

প্রনক্ষণ কাম বক্রভ নযচারনা ম্ভফ দফ 

না। 

প্রধান কাম বারয়/ 

এটুআই 

ই-পাইনরাং দ্ধনত 

ফাস্তফায়ন 
কর াোয় ই-ননথ ব্যফায 

নতুন দ্ধনত ফাস্তফায়দন মথামথ 

দমাগীতা 

কভ বম্পাদদন গনতীরতা 

আনায়ন ও চফায ভান বৃনদ্ধ 

এনএ এয আফনশ্যক চকৌরগত উদেশ্য 

পূযন ফাধাগ্রস্থ দফ 

 


