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বফবআইব-এ  কভ িম্পাদদনয াবফ িক বেত্র (Overview) 
 

াম্প্রবতক ফছযমূদ (৩ ফছয) বফবআইব-এ  প্রধান অজিন 
 

জাতীয় অথ িননবতক উন্নয়ন কভ িকাদন্ডয অন্যতভ কৃবল খাদত উৎাদনীরতা বৃবিয রদক্ষয চদদয কর কৃল    োবদা 

চভাতাদফক ন্যায্যমূদে বনযফবিন্নবাদফ ২০১৮-২০১৯, ২০১৯-২০২০ ও ২০২০-২০২১* অথ িফছদয মথাক্রদভ ২৫.৯৪, ২৫.০৯৭ ও 

২৪.৫০* রক্ষ চভ. টন  ইউবযয়া ায যফযা কযা দয়দছ। চদদ ইউবযয়া াদযয আভদাবন বনব িযতা হ্রা ও জ্বারাবন াশ্রদয়য 

রদক্ষয পুযাতন চঘাড়াার ও রা ায কাযখানায বযফদতি ফাবল িক ৯,২৪,০০০ চভ. টন উৎাদন ক্ষভতা ম্পন্ন নতুন একটি  

অতযাধুবনক ইউবযয়া ায কাযখানা চঘাড়াার রা ইউবযয়া পাটি িরাইজায প্রকল্প (বজবইউএপব) এয ফাস্তফায়ন ২০১৮-২০১৯ 

অথ িফছদয শুরু দয়দছ।   এ  -১     এ  -২               ফন্ধ থাকায দয বনজস্ব উদযাদগ মথাক্রদভ ২৮-১০-২০১৯   ২৭-

১১-২০১৯ তাবযদখ উৎাদন শুরু দয়দছ। ায াংযক্ষদণয ক্ষভতা বৃবি ও সুষ্ঠু বফতযণ বনবিতকযদণয জন্য চদদয বফববন্ন 

চজরায় নতুন ১৩টি ফাপায গুদাভ ও নতুন ৩৪টি ফাপায গুদাভ স্থান ীল িক প্রকল্প, উজারা ম্যাে পযাক্টবযয জায়গায় 

“অস্থায়ীবববিদত যাায়বনক দ্রব্য াংযক্ষদণয জন্য গুদাভ বনভ িাণ” প্রকল্প এফাং ছাতক বদভন্ট চকাম্পাবন বর     -এ ওদয়ট 

প্রদ এয বযফদতি ড্রাই প্রদ প্রকল্প এয ফাস্তফায়ন শুরু দয়দছ। বফবআইব-এয বনজস্ব প্রবক্ষণ চকন্দ্র টিআইবআই-চক 

আধুবনকায়ন প্রকদল্পয ফাস্তফায়ন কাজ জুন ২০১৯-এ ম্পন্ন দয়দছ। এছাড়া বববএর ও Engineering 

Dimensions, KSA এয াদথ নতুন একটি Intigrated বদভন্ট ও বলাংকায পযাক্টবয স্থাদনয রদক্ষয ১৭-১০-২০১৮ 

তাবযদখ ভদঝাতা স্মাযক ও ২৯-০৬-২০২০ তাবযদখ Joint Venture Agreement স্বাক্ষবযত দয়দছ এফাং 

চকবএভ ও CMC, China এয াদথ নতুন াল্প এন্ড চায বভর স্থাদনয রদক্ষয ০২-০৪-২০১৯ তাবযদখ ভদঝাতা  স্মাযক 

স্বাক্ষবযত দয়দছ ও                         CMC, China এ                 ভদঝাতা  স্মাযক এয ভয়ীভা 

০২-১০-২০২১                         ।  

ভস্যা এফাং েযাদরঞ্জ 
 

                                                               উৎাদনীরতা     এ   আবথ িক 

ীভাফিতা ও দক্ষ জনফদরয অবাদফ সুষ্ঠুবাদফ কাযখানা বযোরনা      । ইউবযয়া াদযয উৎাদন খযে অনুমায়ী চেড গ্যা 

প্রাবি, উৎাদনীরতা বৃবিয ভােদভ চরাকান হ্রা/রাবজ   কযা, বফবআইব-এয বনয়ন্ত্রণাধীন কাযখানামূদয আধুবনকায়ন, 

                                    প্রাকৃবতক গ্যা     , ায অন্যান্য দেয উৎাদন রক্ষযভাত্রা অজিন ও অন্যান্য 

দেয বফণন এফাং কৃলক ম িাদয় োবদা চভাতাদফক ইউবযয়া ায যফযা বনবিত   , জনফর বনদয়াগ ও দক্ষ জনফর ততবয 

এফাং ফন্ধ কাযখানাদক নতুন উদযাদগ োলুকযণ।  

 

ববফষ্যৎ বযকল্পনা 

 

 জনফর বনদয়াগ ও দক্ষ জনফর ততবয কদয বফবআইব বনয়বন্ত্রত কর কাযখানায় উৎাদনীরতা বৃবি, ববব প্রাঙ্গদণ       -

                     -                        স্থান, এএপবএর এয খাবর জায়গায় ইউবযয়া পযভারবডাইড-৮৫ 

(ইউএপ-৮৫) স্থান,    জএ এ এ                             ,     এ                            

        এ এ                           এ        এ                                    এফাং 

বফআইএএপএর  অন্যত্র          উদযাগ গ্রণ। এছাড়া বফবআইব-এয বনয়ন্ত্রণাধীন যািায়ত্ত্ব ফন্ধ ও অরাবজনক প্রবতষ্ঠানদক 

রাবজনক কযায বনবভি চদব/বফদদব বফবনদয়াদগ চমৌথ অাংীদাবযদে বযোরনায প্রস্তাফ চদর আধুবনক প্রযুবিয ব্যফায এফাং 

Product Diversification এয উদযাগ গ্রণ।  
 

২০২১-২০২২ অথ িফছদযয ম্ভাব্য প্রধান অজিনমূ 
 

◊ চদদয োবদা চভাতাদফক ২৫.০০ রক্ষ চভ.টন ইউবযয়া ায ও ১.৮০ রক্ষ চভ.টন নন-ইউবযয়া ায যফযা। 

◊ চঘাড়াার রা ইউবযয়া পাটি িরাইজায প্রকদল্পয (বজবইউএপব) ক্রভপুবঞ্জভূত চবৌত কাজ ৪৫% ফাস্তফায়ন কযা। 

◊ ছাতক বদভন্ট চকাম্পাবন বরিঃ এ ওদয়ট প্রদদয বযফদতি ড্রাই প্রদ রূান্তয  ীল িক প্রকদল্পয ক্রভপুবঞ্জভূত চবৌত কাজ 

৬০%   ফাস্তফায়ন কযা। 

◊ ায াংযক্ষণ ও বফতযণ সুবফধায জন্য চদদয বফববন্ন চজরায় নতুন ১৩ (দতয)টি ফাপায গুদাভ বনভ িাণ ীল িক প্রকদল্পয 

ক্রভপুবঞ্জভূত চবৌত কাজ ৯০% ফাস্তফায়ন কযা। 

◊ ায াংযক্ষণ ও বফতযণ          চদদয বফববন্ন জায়গায় ৩৪ (চেৌবত্র)টি ফাপায গুদাভ বনভ িাণ ীল িক প্রকদল্পয ক্রভপুবঞ্জভূত 

চবৌত কাজ ১০% ফাস্তফায়ন কযা। 

◊ “অস্থায়ীবববিদত যাায়বনক দ্রব্য াংযক্ষদণয জন্য গুদাভ বনভ িাণ” ীল িক প্রকদল্পয ক্রভপুবঞ্জভূত চবৌত কাজ ৮০% ফাস্তফায়ন 

কযা। 
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যকাবয দিয/াংস্থামূদয প্রাবতষ্ঠাবনক দক্ষতা বৃবি, স্বিতা ও জফাফবদব চজাযদায কযা, সুান 

াংতকযণ এফাং ম্পদদয মথামথ ব্যফায বনবিতকযদণয ভােদভ রূকল্প ২০৪১ এয মথামথ ফাস্তফায়দনয 

রদক্ষয- 

 

 

ফাাংরাদদ চকবভকযার ইন্ডাবিজ কদ িাদযন (বফবআইব)-এয চেয়াযম্যান 

 

এফাং 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয বল্প ভন্ত্রণারদয়য ভাননীয় ভন্ত্রীয প্রবতবনবধ বাদফ বেফ, বল্প ভন্ত্রণারয় - 

এয ভদে ২০২১ াদরয জুন ভাদয ২৮ তাবযদখ এই ফাবল িক কভ িম্পাদন চুবি স্বাক্ষবযত র। 

 

এই চুবিদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ বনম্নবরবখত বফলয়মূদ ম্মত দরন: 
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     -১ 

    ,       ,               ,          

 

১.১      (Vision) 

 

 “                                                         জ   এ                     

                   ।” 

    

১.২        (Mission) 

 

আভদাবন বনব িযতা হ্রা কদয                                                          জ   এ   

                                             বফবআইব-এ  কাযখানামূদ জ্বারাবন াশ্রয়ী ও 

বযদফফান্ধফ প্রযুবিয ব্যফায এফাং আবথ িক ও প্রাবতষ্ঠাবনক ক্ষভতা উন্নয়দনয ভােদভ উৎাদনীরতা বৃবি। 

 

১.৩                

 

০১। ায অন্যান্য দেয উৎাদন বৃবি    উৎাবদত দেয বফণন চজাযদাযকযণ। 

০২। আবথ িক ও প্রাবতষ্ঠাবনক ক্ষভতা বৃবি।  

০৩। ফন্ধ কাযখানা োলুকযণ,     জ                জ      এ      জ             

  মু            ধ্য                      । 

০৪। কাযখানামূদ জ্বারাবন াশ্রয়ী   বযদফফান্ধফ প্রযুবি ব্যফাযপূফ িক আধুবনকায়ন এফাং ফনায়ন ও 

      -১৯                     । 

                                 

 

 ০১।                                             । 

  ১.১।                          । 

  ১.২।  -      /                         । 

  ১.৩।                             । 

  ১.৪।                                  । 

  ১.৫।                                    । 

   

১.৪          (Functions) 

 

০১। ইএভব, আইইই, ইআইএ ও ইএভএ টুর ব্যফাদযয ভােদভ বযদফ ফান্ধফ ও বনযাদ বদল্পান্নয়ন; 

০২। খায বনযািায স্বাদথ ি ায উৎাদন, োবদা অনুমায়ী ঘাটবত পূযদণয রদক্ষয ায আভদাবন এফাং কর কৃলক 

ম িাদয় ায যফযা বনবিতকযণ; 

০৩। ফাজায বস্থবতীরতা যক্ষায় যাায়বনক ে, বদভন্ট, কাগজ, স্যাবনটাবযওয়যায, ইনসুযদরটয ও পায়ায বিক্স 

উৎাদন এফাং বফণন; 

০৪। যুদগাদমাগী প্রবক্ষদণয ভােদভ কাবযগবয জ্ঞান বববিক দক্ষ জনবি ততবয; 

০৫। নতুন বল্প কাযখানা স্থান এফাং াংস্থায বফযভান পুযাতন কাযখানামূদ আধুবনক প্রযুবি রুান্তদযয জন্য 

আথ ি-কাবযগবয ম্ভাব্যতা ভীক্ষা বযোরনা কযা। ভীক্ষা প্রবতদফদদনয সুাবযদয বববিদত নতুন আধুবনক 

প্রযুবিয প্রকল্প গ্রণ কদয তা যকাবয অনুদভাদদনয জন্য প্রবক্রয়াকযদণয ব্যফস্থা কযা; 

০৬। ফাদজট প্রণয়ন ও ফাদজট বনয়ন্ত্রণ, ম্পদদয সুযক্ষা, বাফ াংযক্ষণ এফাং আভদাবন কাম িক্রভ বযোরনায় 

মথামথ আবথ িক ব্যফস্থানা বনবিতকযণ; 

০৭। বল্পনীবতয উদেশ্য পূযদণয রদক্ষয আধুবনক প্রযুবিয নতুন বল্প প্রবতষ্ঠান স্থাদনয ভােদভ কভ িাংস্থান সৃবি; 

এ   

০৮। বফবআইব’য বনয়ন্ত্রণাধীন কাযখানাগুদরাদত স্বয়াংম্পূন ি যীক্ষাগাদয প্রবত বপদট উৎাবদত দেয গুণাগুণ 

যীক্ষা এফাং মদথাযুি ব্যাবগাং ও প্যাবকাং এয ভােদভ দেয ভান সুযক্ষা ও যফযাদয ব্যফস্থা কযা। 
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     -২ 

                         /     (Outcome/Impact) 

চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ 

(Outcome/ 

Impact) 

কভ িম্পাদন সূেকমূ 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

 

প্রকৃত অজিন 

 

রক্ষযভাত্রা 

২০২১-

২২ 

প্রদক্ষন বনধ িাবযত রক্ষভাত্রা অজিদনয 

চক্ষদত্র চমৌথবাদফ দায়ী 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/াংস্থামূদয 

নাভ 

উািসূত্র 

(Source of 

Data) 

২০১৯-২০ ২০২০-২১* ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

ইউবযয়া াদয 

স্বয়াংম্পূণ িতা  

ইউবযয়া াদযয ফছয বববিক উৎাদন 

বৃবিয ায  % ১.৭ ১২.৯৮ ৫.৫৬ ৫.২৬ ৫.০০ 

ফাাংরাদদ ততর, গ্যা ও 

খবনজ ম্পদ কদ িাদযন 

(দদোফাাংরা) 

বফবআইব ও 

বল্প ভন্ত্রণারদয়য 

ফাবল িক প্রবতদফদন 

ইউবযয়া াদযয ফছয বববিক আভদাবন 

বনব িযতা হ্রাদয ায 
% ১৬.৯৩ ২৩.৫২ ৭.৬৯ ৮.৩৩ ৪.৫৫ কৃবল ভন্ত্রণারয় 

বফবআইব, কৃবল 

ভন্ত্রণারয় 

              

       জ   

                 

            

    জ  ফছয বববিক উৎাদন বৃবিয 

ায 
% ১৮.১৬ (৯.৮৮) ৮.৩৩ ৭.৬৯ ৭.১৪ ফন বফবাগ / ফন অবধদিয বফবআইব 

স্যাবনটাবযওয়যায ইনসুযদরটয ও 

বযদেকটযীজ এ  ফছয বববিক উৎাদন 

বৃবিয ায 

% (১২.২৯) ২৮.৬৩ ২.৩৯ ৬.৬৭ ৬.২৫ বযদফ অবধদিয বফবআইব 

 

◊ 

 

( ) ফন্ধবনয ভদে াংখ্যাদক চমখাদন হ্রা চখাদন হ্রাদয বযফদতি বৃবি এফাং চমখাদন বৃবি চখাদন বৃবিয বযফদতি হ্রা চফাঝাদনা দয়দছ।  

   

◊ ২০২১-২২ অথ িফছদয উৎাদন বৃবিয রক্ষযভাত্রা ২০২০-২১ অথ িফছয দত  ৫.৫৬ % চফব চদখাদনা দয়দছ। আা কযা মায় এরএনবজ আভদাবন ওয়ায় বনযফবিন্নবাদফ গ্যা যফযা াওয়া 

মাদফ পদর উৎাদন বৃবি দফ। এছাড়া প্রদক্ষদন ২০২২-২৩ অথ িফছদয ২০২১-২২ অথ িফছয দত ৫.২৬ % চফব এফাং ২০২৩-২৪ অথ িফছদয ২০২২-২৩ অথ িফছয দত ৫.০০% চফব অথ িাৎ ফছয 

বববিক উৎাদন বৃবি চদখাদনা দয়দছ। অন্যান্য দেয চক্ষদত্র একইবাদফ চদখাদনা দয়দছ। 

 

◊ ২০২১-২২ অথ িফছদয ইউবযয়া াদযয আভদাবন বনব িযতা হ্রাদয রক্ষযভাত্রা ২০২০-২১ অথ িফছয দত  ৭.৬৯ % হ্রা চদখাদনা দয়দছ। আা কযা মায় এরএনবজ আভদাবন ওয়ায় বনযফবিন্নবাদফ 

গ্যা যফযা াওয়া মাদফ পদর উৎাদন বৃবি দর আভদাবন হ্রা াদফ। এছাড়া প্রদক্ষদন ২০২২-২৩ অথ িফছদয ২০২১-২২ অথ িফছয দত ৮.৩৩% হ্রা এফাং ২০২৩-২৪ অথ িফছদয ২০২২-২৩ 

অথ িফছয দত ৪.৫৫% হ্রা অথ িাৎ ফছয বববিক ইউবযয়া াদযয আভদাবন বনব িযতা হ্রা চদখাদনা দয়দছ। 
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     -৩ 

                 

         

    

      

    
কাম িক্রভ (Activities) 

কভ িম্পাদন সূেক 

(Performance 

Indicators) 

     

     

(Calcu-

lation 

method) 

একক  

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূেদকয ভান 

(Weight of 

Performan

-ce 

Indicators) 

 

প্রকৃত অজিন 

রক্ষয ভাত্রা / বনণ িায়ক ২০২১-২২  

(Target/Criteria Value for FY 2021-22) 

 

 

প্রদক্ষন 

(Projection

) 

২০২২-২৩ 

 

 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২৩-২৪ 

২০১৯-

২০ 

২০২০- 

২১* 

 

অাধাযণ অবত উিভ উিভ েরবত ভান 

েরবত  

ভাদনয 

বনম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

                

 

 

 

 

 

 

 

[০১] ায 

অন্যান্য দেয 

উৎাদন বৃবি 

   উৎাবদত 

দেয বফণন 

চজাযদাযকযণ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২৫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[১.১] ইউবযয়া ায উৎাদন। [১.১.১] উৎাবদত ইউবযয়া।      

রক্ষ  

চভবেক 

টন 

৩.০০ ৭.৯৬৬ ৯.০০ ৯.৫০ ৯.০০ ৮.৫০ ৮.০০ ৭.৫০ ১০.০০ ১০.৫০ 

[১.২] ইউবযয়া ায বফতযণ। 
[১.২.১] বফতযণকৃত 

ইউবযয়া। 
     

রক্ষ 

চভবেক 

টন 

৩.০০ ২৫.০৯৭ ২৪.৫০ ২৫.০০ ২৪.৫০ ২৪.০০ ২৩.৫০ ২৩.০০ ২৫.৫০ ২৬.০০ 

[১.৩] ইউবযয়া ায আভদাবন। 
[১.৩.১] আভদাবনকৃত 

ইউবযয়া। 
     

রক্ষ 

চভবেক 

টন 

২.০০ ১৬.৯৯৭ ১৩.০০ ১২.০০ ১১.৫০ ১১.০০ ১০.৫০ ১০.০০ ১১.০০ ১০.৫০ 

[১.৪] ইউবযয়া াদযয বনযাদ 

ভজুদ। 

[১.৪.১] বনযাদ ভজুদকৃত 

ইউবযয়া ায। 

  - 

      

রক্ষ 

চভবেক 

টন 

২.০০ ৯.৫০ ৭.৫০ ৫.০০ ৪.৭৫ ৪.৫০ ৪.২৫ ৪.০০ ৫.০০ ৫.০০ 

[১.৫] টিএব ায উৎাদন। [১.৫.১] উৎাবদত টিএব।      

রক্ষ 

চভবেক 

টন 

২.০০ ১.০৪ ০.৯৫ ১.০০ ০.৯০ ০.৮০ ০.৭০ ০.৬০ ১.০৩ ১.০৫ 

[১.৬] টিএব ায বফতযণ। 
[১.৬.১] বফতযণকৃত 

টিএব। 
     

রক্ষ 

চভবেক 

টন 

২.০০ ০.৯৮৭ ০.৯৫ ১.০০ ০.৯০ ০.৮০ ০.৭০ ০.৬০ ১.০৩ ১.০৫ 

[১.৭] বডএব ায উৎাদন। [১.৭.১] উৎাবদত বডএব।      

রক্ষ 

চভবেক 

টন 

 

২.০০ ০.৭৫৮ ০.৭৭ ০.৮০ ০.৭৫ ০.৭০ ০.৬৫ ০.৬০ ০.৯০ ১.০০ 
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কাম িক্রভ (Activities) 

কভ িম্পাদন সূেক 

(Performance 

Indicators) 

     

     

(Calcu-

lation 

method) 

একক  

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূেদকয ভান 

(Weight of 

Performan

-ce 

Indicators) 

 

প্রকৃত অজিন 

রক্ষয ভাত্রা / বনণ িায়ক ২০২১-২২  

(Target/Criteria Value for FY 2021-22) 

 

 

প্রদক্ষন 

(Projection

) 

২০২২-২৩ 

 

 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২৩-২৪ 

২০১৯-

২০ 

২০২০- 

২১* 

 

অাধাযণ অবত উিভ উিভ েরবত ভান 

েরবত  

ভাদনয 

বনম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[১.৮] বডএব ায বফতযণ। 

 

[১.৮.১] বফতযণকৃত বডএব।      

রক্ষ 

চভবেক 

টন 

২.০০ ০.৭২৯ ০.৭০ ০.৮০ ০.৭৫ ০.৭০ ০.৬৫ ০.৬০ ০.৯০ ১.০০ 

[১.৯] “ায াংযক্ষণ ও 

বফতযণ সুবফধায জন্য চদদয 

বফববন্ন চজরায় নতুন ১৩ 

(দতয)  টি ফাপায চগাডাউন 

বনভ িাণ” ীল িক  প্রকল্প। 

 [১.৯.১] প্রকদল্পয 

ক্রভপুবঞ্জভূত চবৌত কাজ 

ফাস্তফাবয়ত। 

  - 

      
% ১.৫০ ৩৯.৪৪ ৭০.০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭২ ১০ - 

[১.১০] “ায াংযক্ষণ ও 

বফতযদণয সুবফধাদথ ি চদদয 

বফববন্ন জায়গায় ৩৪ 

(দেৌবত্র)টি ফাপায গুদাভ 

বনভ িাণ” ীল িক প্রকল্প। 

[১.১০.১] প্রকদল্পয 

ক্রভপুবঞ্জভূত চবৌত কাজ 

ফাস্তফাবয়ত। 

  - 

      
% ১.৫০ ৩.৪১ ৬.০০ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬.৫ ৬০ ১০০ 

[১.১১]  কাগজ উৎাদন ও 

কাগজ বফক্রয়। 

[১.১১.১] উৎাবদত কাগজ।      
চভবেক 

টন 
০.৫০ ৬৬৫৭.৬৪ ৬০০০ ৬৫০০ ৬০০০ ৫৫০০ ৫০০০ ৪৫০০ ৭০০০ ৭৫০০ 

[১.১১.২] বফক্রয়কৃত কাগজ।      
চভবেক 

টন 
০.৫০ ৪৮১০.৯৪ ৪০০০ ৫০০০ ৪৫০০ ৪০০০ ৩৫০০ ৩০০০ ৬০০০ ৬৫০০ 

[১.১২] স্যাবনটাবযওয়যায 

উৎাদন ও বফক্রয়। 

[১.১২.১] উৎাবদত 

স্যাবনটাবযওয়যায। 

 

     
চভবেক 

টন 
০.৫০ ৬২০ ৭৪৫ ৭৫০ ৭০০ ৬৫০ ৬০০ ৫৫০ ৮০০ ৮৫০ 

[১.১২.২] বফক্রয়কৃত 

স্যাবনটাবযওয়যায। 

 

 

     
চভবেক 

টন 
০.৫০ ৫৪৪.৬৩ ৬৮০ ৭০০ ৬৫০ ৬০০ ৫৫০ ৫০০ ৭৫০ ৮০০ 
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কাম িক্রভ (Activities) 

কভ িম্পাদন সূেক 

(Performance 

Indicators) 

     

     

(Calcu-

lation 

method) 

একক  

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূেদকয ভান 

(Weight of 

Performan

-ce 

Indicators) 

 

প্রকৃত অজিন 

রক্ষয ভাত্রা / বনণ িায়ক ২০২১-২২  

(Target/Criteria Value for FY 2021-22) 

 

 

প্রদক্ষন 

(Projection

) 

২০২২-২৩ 

 

 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২৩-২৪ 

২০১৯-

২০ 

২০২০- 

২১* 

 

অাধাযণ অবত উিভ উিভ েরবত ভান 

েরবত  

ভাদনয 

বনম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[১.১৩] ইনসুযদরটয ও 

বযদেকটযীজ উৎাদন এফাং 

বফক্রয়। 

[১.১৩.১] উৎাবদত 

ইনসুযদরটয ও বযদেকটযীজ। 
     

চভবেক 

টন 
০.৫০ ৫১৮.৯৬ ৭২০ ৭৫০ ৭০০ ৬৫০ ৫৫০ ৫০০ ৮০০ ৮৫০ 

[১.১৩.২] বফক্রয়কৃত 

ইনসুযদরটয ও বযদেকটযীজ। 
     

চভবেক 

টন 
০.৫০  ৬০২.৫২ ৭৬৫ ৭৫০ ৭০০ ৬৫০ ৫৫০ ৫০০ ৮০০ ৮৫০ 

[১.১৪] ীট গ্লা উৎাদন ও 

বফক্রয়। 

[১.১৪.১] উৎাবদত ীট 

গ্লা। 
     

রিঃফিঃ

বভিঃ 
০.৫০    ১০.১৯ ০.০০ ১০.০০ ৯.০০ ৮.০০ ৭.০০ ৬.০০ ১১.০০ ১২.০০ 

[১.১৪.২] বফক্রয়কৃত ীট 

গ্লা। 
     

রিঃফিঃ

বভিঃ 
০.৫০ ৮.৬৩ ১.৮০ ৯.০০ ৮.০০ ৭.০০ ৬.০০ ৫.০০ ১০.০০ ১১.০০ 

[০২] আবথ িক 

ও 

প্রাবতষ্ঠাবনক 

ক্ষভতা 

বৃবি। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২১ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[২.১] দক্ষ জনফর ততবযদত 

বফবআইব-এ  প্রবক্ষণ। 
[২.১.১] প্রববক্ষত জনফর।      াংখ্যা ২.০০ ৯১৫ ১০০০ ১০০০ ৯৫০ ৯০০ ৮৫০ ৮০০ ১০৫০ ১১০০ 

[২.২] দক্ষ জনফর ততবযদত 

বফবআইব-এ  বনয়ন্ত্রণাধীন 

টিআইবআই কর্তিক প্রবক্ষণ। 

[২.২.১] বনয়বভত ভাদনান্নয়ন 

প্রবক্ষণ চকাদ ি প্রববক্ষত 

জনফর। 

     াংখ্যা ২.০০ ৫০৪ ২৭৫ ৩০০ ২৭৫ ২৫০ ২২৫ ২০০ ৩৫০ ৪০০ 

[২.৩]         -এ      

           ি   

           (IAP)      । 

[২.৩.১]   ি   

           (IAP)  

      ।  

            ২.০০ ৩০ ০৯ ১৯ ১৫/০৯/২০ ০১/০৯/২১ ১৫/০৯/২১ ২৯ ০৯ ২১ ১০ ১০/২১ ২০ ১০ ২১  ১৫/০৮/২২ ০১/০৮/২৩ 

[২.৪]  - জ            

                

     । 

[২.৪.১]  - জ            

                

      । 

  - 

      
% ১.০০ ৩০ ৬৫ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ৩০ ৮০ ৯০ 

[২.৫] দদান্নবতদমাগ্য শূে 

দদয বফযীদত দদান্নবত 

 প্রদান। 

[২.৫.১] দদান্নবত 

প্রদানকৃত। 

  - 

      
% ১.০০ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০ 

[২.৬]  ভাভরা বনষ্পবিয 

ব্যফস্থা গ্রন।  

[২.৬.১] ভাভরা 

বনষ্পবিকৃত। 

  - 

      
% ১.০০ ৫ ৮ ১০ ৮ ৭ ৬ ৫ ১২ ১৫ 
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কাম িক্রভ (Activities) 

কভ িম্পাদন সূেক 

(Performance 

Indicators) 

     

     

(Calcu-

lation 

method) 

একক  

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূেদকয ভান 

(Weight of 

Performan

-ce 

Indicators) 

 

প্রকৃত অজিন 

রক্ষয ভাত্রা / বনণ িায়ক ২০২১-২২  

(Target/Criteria Value for FY 2021-22) 

 

 

প্রদক্ষন 

(Projection

) 

২০২২-২৩ 

 

 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২৩-২৪ 

২০১৯-

২০ 

২০২০- 

২১* 

 

অাধাযণ অবত উিভ উিভ েরবত ভান 

েরবত  

ভাদনয 

বনম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[২.৭] ২০২০-২০২১ অথ ি 

ফছদয বফবআইব-এয প্রধান 

কাম িারয় ও কাযখানামূদয 

বনযীবক্ষত  বাফ ম্পাদন। 

[২.৭.১] বফবআইব-এয 

প্রধান কাম িারদয়য বনযীবক্ষত  

বাফ ম্পাবদত। 

      তাবযখ ১.০০ ৩১/১২/২০ -- ৩০/১২/২১  ২৫/০১/২২  ১৫/০২/২২  ১৫/০৩/২২  ৩০/০৩/২২ ২৫/১২/২২ ২০/১২/২৩ 

[২.৭.২] কাযখানামূদয 

বনযীবক্ষত  বাফ 

ম্পাবদত। 

      তাবযখ ১.০০ ৩০/০৩/২১ --  ১৫/০৩/২২ ৩০/০৩/২২  ১৪/০৪/২২  ৩০/০৪/২২  ১৫/০৫/২২ ০১/০৩/২৩ ১৫/০২/২৪ 

[২.৮] প্রধান কাম িারয় 

কাযখানা / প্রবতষ্ঠানমূদয 

ফাদজট প্রণয়ন ও অনুদভাদন। 

[২.৮.১] প্রবণত ও 

অনুদভাবদত ফাদজট। 
      তাবযখ ১.০০  ১১/০৩/২০ ১৬/০৩/২১ ১৫/০৩/২২ ৩১/০৩/২২ ১৪/০৪/২২ ২৮/০৪/২২ ১৫/০৫/২২ ১৪/০৩/২৩ ১২/০৩/২৪ 

[২.৯] স্বিতা ও জফাফবদব 

প্রবতদফদন চপ্রযণ। 

[২.৯.১]         -এ  

   ন্ত্র             / 

   ষ্ঠ  ,          , 

      গু      

           অবযন্তযীন 

বনযীক্ষা প্রবতদফদন চপ্রবযত। 

     াংখ্যা ১.০০ ৫০ ৫০ ৫০ ৪৫ ৪৩ ৪০ ৩৫ ৫০ ৫০ 

 

[২.১০] ম্পদদয সুযক্ষাকদল্প 

ফীভা বরব গ্রণ। 

 

 

 

[২.১০.১] ব্যবিগত দূঘ িটনা 

ফীভা বরব গৃীত। 
      তাবযখ ১.০০ ০১/০১/২০ ০১ ০১ ২১ ০১/০১/২২ ১৩/০১/২২ ২৪/০১/২২ ০৩/০২/২২ ১৫/০২/২২ ০১/০১/২৩ ০১/০১/২৪ 

[২.১০.২] আভদাবনতব্য 

দেয ওদন বরব (চনৌ 

ফীভা বরব) গৃীত। 

      তাবযখ ১.০০ ০১/০৭/১৯ ০১/০৭/২০ ০১/০৭/২১ ১৫/০৭/২১ ২৬/০৭/২১ ০৫/০৮/২১ ১৫/০৮/২১ ০১/০৭/২২ ০১/০৭/২৩ 

[২.১০.৩] আইএআয  ফীভা 

বরব  গৃীত  /  নফায়নকৃত । 

 

      তাবযখ ১.০০ ০১/০৭/১৯ ০১/০৭/২০ ০১/০৭/২১ ১৫/০৭/২১ ২৬/০৭/২১ ০৫/০৮/২১ ১৫/০৮/২১ ০১/০৭/২২ ০১/০৭/২৩ 
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কাম িক্রভ (Activities) 

কভ িম্পাদন সূেক 

(Performance 

Indicators) 

     

     

(Calcu-

lation 

method) 

একক  

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূেদকয ভান 

(Weight of 

Performan

-ce 

Indicators) 

 

প্রকৃত অজিন 

রক্ষয ভাত্রা / বনণ িায়ক ২০২১-২২  

(Target/Criteria Value for FY 2021-22) 

 

 

প্রদক্ষন 

(Projection

) 

২০২২-২৩ 

 

 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২৩-২৪ 

২০১৯-

২০ 

২০২০- 

২১* 

 

অাধাযণ অবত উিভ উিভ েরবত ভান 

েরবত  

ভাদনয 

বনম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[২.১০.৪] বফনমূদয 

ফীভা বরব গৃীত। 
      তাবযখ ১.০০ ০৩/০১/২০ ০৩/০১/২১ ০৩/০১/২২ ১৮/০১/২২ ২৭/০১/২২ ০৭/০২/২২ ১৭/০২/২২ ০৩/০১/২৩ ০৩/০১/২৪ 

[২.১০.৫] কযা ইন 

োনবজট ফীভা বরব 

গৃীত। 

       তাবযখ ১.০০ ২৩/০৩/২০  ২৩/০৩/২১ ২৩/০৩/২২ ০৭/০৪/২২ ১৮/০৪/২২ ২৮/০৪/২২ ০৯/০৫/২২ ২৩/০৩/২৩ ২৩/০৩/২৪ 

[২.১০.৬] পাইবডবরটি 

গ্যাযাবন্ট ফীভা বরব 

গৃীত। 

       তাবযখ ১.০০ ২৩/০৩/২০  ২৩/০৩/২১ ২৩/০৩/২২ ০৭/০৪/২২ ১৮/০৪/২২ ২৮/০৪/২২ ০৯/০৫/২২ ২৩/০৩/২৩ ২৩/০৩/২৪ 

[২.১০.৭] কযা ইন চইপ 

ফীভা বরব গৃীত। 
      তাবযখ ১.০০ ২৩/০৩/২০  ২৩/০৩/২১ ২৩/০৩/২২ ০৭/০৪/২২ ১৮/০৪/২২ ২৮/০৪/২২ ০৯/০৫/২২ ২৩/০৩/২৩ ২৩/০৩/২৪ 

[২.১১] কভ িকতিাদদয চজষ্ঠযতায 

পূণ িাঙ্গ তাবরকা ওদয়ফাইদট 

প্রকা। 

[২.১১.১] কভ িকতিাদদয 

চজষ্ঠযতায পূণ িাঙ্গ তাবরকা 

ওদয়ফাইদট প্রকাবত। 

            ১.০০ - ৩০ ০৭ ২০ ২৯ ০৭ ২১ ১৬ ০৮ ২১ ৩১ ০৮ ২১ ১৫ ০৯ ২১ ৩০ ০৯ ২১ ২৫ ০৭ ২২ ২০ ০৭ ২৩ 
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কাম িক্রভ (Activities) 

কভ িম্পাদন সূেক 

(Performance 

Indicators) 

     

     

(Calcu-

lation 

method) 

একক  

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূেদকয ভান 

(Weight of 

Performan

-ce 

Indicators) 

 

প্রকৃত অজিন 

রক্ষয ভাত্রা / বনণ িায়ক ২০২১-২২  

(Target/Criteria Value for FY 2021-22) 

 

 

প্রদক্ষন 

(Projection

) 

২০২২-২৩ 

 

 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২৩-২৪ 

২০১৯-

২০ 

২০২০- 

২১* 

 

অাধাযণ অবত উিভ উিভ েরবত ভান 

েরবত  

ভাদনয 

বনম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

                

 

 

 

[০৩] ফন্ধ 

কাযখানা 

োলুকযণ, 

    জ   

          

   জ      

এ   

   জ   

         

মু          

  ধ্য   

           

        । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১৪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[৩.১] উজারা ম্যাে পযাক্টবযয 

জায়গায় “অস্থায়ীবববিদত 

যাায়বনক দ্রব্য াংযক্ষদণয জন্য 

গুদাভ বনভ িাণ”       প্রকল্প। 

[৩.১.১]       

ক্রভপুবঞ্জভূত   ৌ    জ 

        । 

ক্রভ- 

পুবঞ্জভূত 
% ১.৫০ ১৮.৮৯ ৩০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ২০ - 

[৩.২)                    -

                     -

                        

স্থান। 

 [৩.২.১] আথ ি-কাবযগবয 

ম্ভাব্যতা ভীক্ষা প্রবতদফদন 

চকৃত। 

            ১.৫০ - - ০১/০৬/২২ ০৯ ০৬ ২২ ২০ ০৬ ২২ ২৭ ০৬ ২২ ৩০/০৬/২২ - - 

[৩.৩] চকএনএভ প্রাঙ্গদণ 

আথ ি-কাবযগবয ম্ভাব্যতা 

ভীক্ষায বববিদত নতুন 

কাযখানা স্থান। 

[৩.৩.১] আথ ি-কাবযগবয 

ম্ভাব্যতা ভীক্ষা প্রবতদফদন 

চকৃত। 

            ১.৫০ - - ০১/০৬/২২ ০৯ ০৬ ২২ ২০ ০৬ ২২ ২৭ ০৬ ২২ ৩০/০৬/২২ - - 

[৩.৪]     এ এ        

আথ ি-কাবযগবয ম্ভাব্যতা 

ভীক্ষায বববিদত নতুন       

        । 

[৩.৪.১] আথ ি-কাবযগবয 

ম্ভাব্যতা ভীক্ষা প্রবতদফদন 

চকৃত। 

            ১.৫০ - - ০১/০৬/২২ ০৯ ০৬ ২২ ২০ ০৬ ২২ ২৭ ০৬ ২২ ৩০/০৬/২২ - - 

 

[৩.৫] ইউবজএএপএর 

      আথ ি-কাবযগবয 

ম্ভাব্যতা ভীক্ষায বববিদত 

নতুন         গ্লা প্ল্যান্ট 

স্থান।  

 

 

[৩.৫.১] আথ ি-কাবযগবয 

ম্ভাব্যতা ভীক্ষা প্রবতদফদন 

চকৃত।  

            ১.৫০ - - ০১/০৬/২২ ০৯ ০৬ ২২ ২০ ০৬ ২২ ২৭ ০৬ ২২ ৩০/০৬/২২ - - 
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কাম িক্রভ (Activities) 

কভ িম্পাদন সূেক 

(Performance 

Indicators) 

     

     

(Calcu-

lation 

method) 

একক  

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূেদকয ভান 

(Weight of 

Performan

-ce 

Indicators) 

 

প্রকৃত অজিন 

রক্ষয ভাত্রা / বনণ িায়ক ২০২১-২২  

(Target/Criteria Value for FY 2021-22) 

 

 

প্রদক্ষন 

(Projection

) 

২০২২-২৩ 

 

 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২৩-২৪ 

২০১৯-

২০ 

২০২০- 

২১* 

 

অাধাযণ অবত উিভ উিভ েরবত ভান 

েরবত  

ভাদনয 

বনম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[৩৬] বববএর এয উৎাদন 

িবত ওদয়ট প্রদ চথদক ড্রাই 

প্রদ এ রূান্তযকযণ ীল িক 

      ক্রভপুবঞ্জভূত   ৌ  

  জ        । 

[৩.৬.১         ৌ  

  জ         । 

ক্রভ- 

পুবঞ্জভূত 
% ১.৫০ ৩৩.৪০ ৪০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪২ ১০০ - 

[৩.৭]     এ এ  অন্যত্র 

             আথ ি-

কাবযগবয ম্ভাব্যতা ভীক্ষা 

প্রবতদফদন    । 

  [৩.৭.১] আথ ি-কাবযগবয 

ম্ভাব্যতা ভীক্ষা প্রবতদফদন 

     । 

            ১.৫০ - - ০১/০৬/২২ ০৯ ০৬ ২২ ২০ ০৬ ২২ ২৭ ০৬ ২২ ৩০/০৬/২২ - - 

[৩.৮)             ষ্ঠু     

             ২০২১-২২ 

                     

Catalyst              

   । 

[৩.৮.১] Catalyst  

                 ।  
            ১.৫০ 

     

২০১৯ 
১৩/০৭/২০ ১২ ০৭ ২১ ২৯ ০৭ ২১ ১৬ ০৮ ২১ ৩১ ০৮ ২১ ১৫ ০৯ ২১  ১০ ০৭ ২২ ০৯ ০৭ ২৩ 

[৩.৮.২] Catalyst  

           ল্য     । 
            ১.০০ 

       

২০১৯ 
২৫ ১০ ২০ ২০ ১০ ২১ ৩০ ১০ ২১ ১০ ১১ ২১ ২১ ১১ ২১ ৩০ ১১ ২১ ১৫ ১০ ২২ ১৩ ১০ ২৩ 

[৩.৯]         -এ        

                     

      । 

[৩.৯.১]       

                     

     ।  

ক্রভ- 

পুবঞ্জভূত 
% ১.০০  ৪৭.৩৬ ১৫ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৭ ১০ 
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কাম িক্রভ (Activities) 

কভ িম্পাদন সূেক 

(Performance 

Indicators) 

     

     

(Calcu-

lation 

method) 

একক  

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূেদকয ভান 

(Weight of 

Performan

-ce 

Indicators) 

 

প্রকৃত অজিন 

রক্ষয ভাত্রা / বনণ িায়ক ২০২১-২২  

(Target/Criteria Value for FY 2021-22) 

 

 

প্রদক্ষন 

(Projection

) 

২০২২-২৩ 

 

 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২৩-২৪ 

২০১৯-

২০ 

২০২০- 

২১* 

 

অাধাযণ অবত উিভ উিভ েরবত ভান 

েরবত  

ভাদনয 

বনম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

                

[০৪] 

কাযখানামূদ 

জ্বারাবন 

াশ্রয়ী   

বযদফফান্ধফ 

প্রযুবি 

ব্যফাযপূফ িক 

আধুবনকায়ন 

এফাং ফনায়ন 

ও চকাববড-১৯   

চভাকাদফরায় 

উদযাগ গ্রণ। 

 

১০ 

[৪.১] চঘাড়াার রা 

ইউবযয়া পাটি িরাইজায প্রকল্প 

(বজবইউএপব) স্থান। 

[৪.১.১] প্রকদল্পয 

ক্রভপুবঞ্জভূত চবৌত কাজ 

ফাস্তফাবয়ত। 

ক্রভ- 

পুবঞ্জভূত 
% ৪.০০ ১০.৮০ ২৫ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৮ ৭০ ১০০ 

[৪.২] ইউবযয়া 

পযভারবডাইড-৮৫ (ইউএপ-

৮৫) প্ল্যান্ট স্থান। 

[৪.২.১]          

            ন্ত্র      

     । 

            ৩.০০ - - ০১/০৬/২২ ০৯ ০৬ ২২ ২০ ০৬ ২২ ২৭ ০৬ ২২ ৩০/০৬/২২ - - 

[৪.৩]       -১৯ 

                 - 

                      

Hand Sanitizer 

 স্তু     ঃ       । 

[৪.৩.১] Hand 

Sanitizer 

        । 

          ২.০০ - ৭০০ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০ ১১০০ ১২০০ 

[৪.৪] মু জ        

                       

       । 

[৪.৪.১]           ।           ১.০০ - - ১০০০০০ ৯০০০০ ৮০০০০ ৭০০০০ ৫০০০০ ১০৫০০০ ১১০০০০ 
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কাম িক্রভ (Activities) 

কভ িম্পাদন সূেক 

(Performance 

Indicators) 

     

     

(Calcu-

lation 

method) 

একক  

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূেদকয ভান 

(Weight of 

Performan

-ce 

Indicators) 

 

প্রকৃত অজিন 

রক্ষয ভাত্রা / বনণ িায়ক ২০২১-২২  

(Target/Criteria Value for FY 2021-22) 

 

 

প্রদক্ষন 

(Projection

) 

২০২২-২৩ 

 

 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২৩-২৪ 

২০১৯-

২০ 

২০২০- 

২১* 

 

অাধাযণ অবত উিভ উিভ েরবত ভান 

েরবত  

ভাদনয 

বনম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

                                 (  ন্ত্র                         ) 

        

         

         

        

 জ         

৩০ ১)                   

        

                  

         

 
 ১০          

২)  -      /       

                   

 -      /       

                    

 
 ১০          

৩)           

                   

          

                    

  ৩          

৪)                

                   

               

                    

  ৪          

৫)                  

                   

                 

                    

  ৩          
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     জ  -১ 

         (Acronyms) 

 

বফবআইব ফাাংরাদদ চকবভকযার ইন্ডাবিজ কদ িাদযন 

বজবইউএপব চঘাড়াার রা ইউবযয়া পাটি িরাইজায প্রকল্প 

ইএভব এনবায়যনদভন্টার ম্যাদনজদভন্ট প্ল্যান 

আইইই ইবনবয়ার এনবায়যনদভন্টার এক্সাবভদনন 

ইআইএ এনবায়যনদভন্টার ইম্পযাক্ট এযাদদভন্ট 

ইএভএ এনবায়যনদভন্টার ভবনটবযাং াবব িদ 

টিআইবআই চেবনাং ইবনবিটিউট পয চকবভকযার ইন্ডাবিজ  

বফআইএএপ ফাাংরাদদ ইনসুযদরটয অযান্ড স্যাবনটাবযওয়যায পযাক্টবয  

বববএর  ছাতক বদভন্ট চকাম্পাবন বরবভদটড 

চকবএভএর কণ িফুরী চায বভরস্ বরবভদটড 

চকএনএভ খুরনা বনউজবপ্রন্ট বভরস্ 

ইউবজএএপএর উভাবনয়া গ্লা ীট পযাক্টবয বরবভদটড 

ববব বেটাগাাং চকবভকযার কভদপ্ল্ক্স 

বডএবএপবএর    -                   পাটি িরাইজায চকাম্পাবন বরবভদটড 

 এ     এ                                

বডবব চডদবরদভন্ট প্রদজক্ট প্রদাজার 

ইওআই এক্সদপ্রন অফ ইন্টাদযি 

এএপবএর াজারার পাটি িরাইজায চকাম্পাবন বরবভদটড 

আইএআয ইন্ডাবিয়ার অর বযক্স 

চকএএ (KSA) বকাংডভ অফ চৌবদ অযাযাবফয়া 

বএভব (CMC) োয়না ন্যানার চভবনাবয ইদম্পাট ি অযান্ড এক্সদাট ি কদ িাদযন 

ইউএপ-৮৫ ইউবযয়া পযভারবডাইড-৮৫ 

এনবটিবফ ন্যানার কাবযকুরাভ অযান্ড চটক্সটবুক চফাড ি 

বফএও ফাাংরাদদ চিনাবয অবপ 

রিঃফিঃবভিঃ রক্ষ ফগ ি বভটায 

    এ                       

  জ                            

  এ     PSC)   জ               

        PIC)   জ                  

  এ    IAP)           এ           

       বরববনাইর চলাযাইড 
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        জ  -২ 

                         

ক্রবভক 

নম্বয 
কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূেক 

                   , 

       ,      
         জ           

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১ [১.১] ইউবযয়া ায উৎাদন। [১.১.১] উৎাবদত ইউবযয়া। াংবিি কাযখানা               বফবআইব                  

২ [১.২] ইউবযয়া ায বফতযণ। [১.২.১] বফতযণকৃত ইউবযয়া। 
             

বফবআইব 

             বফবআইব                  

৩ [১.৩] ইউবযয়া ায আভদাবন। [১.৩.১] আভদাবনকৃত ইউবযয়া। 
          

বফবআইব 

          বফবআইব                  

৪ [১.৪] ইউবযয়া াদযয বনযাদ ভজুদ। [১.৪.১] বনযাদ ভজুদকৃত ইউবযয়া ায। 
             

বফবআইব 

             বফবআইব                  

৫ [১.৫] টিএব ায উৎাদন। [১.৫.১] উৎাবদত টিএব। 
 এ     এ                বফবআইব /  এ     এ       

            

৬ [১.৬] টিএব ায বফতযণ। [১.৬.১] বফতযণকৃত টিএব।  এ     এ   এ     এ                   

৭ [১.৭] বডএব ায উৎাদন। [১.৭.১] উৎাবদত বডএব। 
  এ  এ   এ                বফবআইব /   এ  এ   এ       

            

৮ [১.৮] বডএব ায বফতযণ। [১.৮.১] বফতযণকৃত বডএব।   এ  এ   এ    এ  এ   এ                   

৯ 
[১.৯] ায াংযক্ষণ ও বফতযণ সুবফধায জন্য চদদয বফববন্ন চজরায় নতুন 

১৩ (দতয)  টি ফাপায চগাডাউন বনভ িাণ ীল িক  প্রকল্প। 

 [১.৯.১] প্রকদল্পয ক্রভপুবঞ্জভূত চবৌত কাজ 

ফাস্তফাবয়ত। 

াংবিি প্রকল্প বযোরক প্রকল্প ফাস্তফায়ন বফবাগ, বফবআইব          

        

১০ 
[১.১০] “ায াংযক্ষণ ও বফতযদণয সুবফধাদথ ি চদদয বফববন্ন জায়গায় ৩৪ 

(দেৌবত্র)টি ফাপায গুদাভ বনভ িাণ” ীল িক প্রকল্প। 

[১.১০.১] প্রকদল্পয ক্রভপুবঞ্জভূত চবৌত 

কাজ ফাস্তফাবয়ত। 

াংবিি প্রকল্প বযোরক প্রকল্প ফাস্তফায়ন বফবাগ, বফবআইব          

        

১১ [১.১১]  কাগজ উৎাদন ও 

কাগজ বফক্রয়। 

[১.১১.১] উৎাবদত কাগজ। 
    এ এ               বফবআইব /     এ এ       

            

১২ [১.১১.২] বফক্রয়কৃত কাগজ।     এ এ      এ এ                   

১৩ [১.১৩] স্যাবনটাবযওয়যায 

উৎাদন ও বফক্রয়। 

[১.১৩.১] উৎাবদত স্যাবনটাবযওয়যায। 
    এ এ                বফবআইব /     এ এ       

            

১৪ [১.১৩.২] বফক্রয়কৃত স্যাবনটাবযওয়যায।     এ এ      এ এ                   

১৫ 
[১.১৪] ইনসুযদরটয ও বযদেকটযীজ উৎাদন এফাং 

বফক্রয়। 

[১.১৪.১] উৎাবদত ইনসুযদরটয ও 

বযদেকটযীজ। 

    এ এ                বফবআইব /     এ এ       
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ক্রবভক 

নম্বয 
কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূেক 

                   , 

       ,      
         জ           

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১৬ 
[১.১৪.২] বফক্রয়কৃত ইনসুযদরটয ও 

বযদেকটযীজ। 
    এ এ      এ এ                   

১৭ 
[১.১৫] ীট গ্লা উৎাদন ও বফক্রয়। 

[১.১৫.১] উৎাবদত ীট গ্লা। 
   জএ এ এ                বফবআইব /    জএ এ এ       

            

১৮ [১.১৫.২] বফক্রয়কৃত ীট গ্লা।    জএ এ এ     জএ এ এ                   

১৯ [২.১] দক্ষ জনফর ততবযদত বফবআইব-এ  প্রবক্ষণ। 
[২.১.১] স্থানীয় প্রবক্ষদণ প্রববক্ষত 

জনফর। 

         প্রবক্ষণ   -       

বফবআইব 

 

         প্রবক্ষণ   -       বফবআইব      

            

২০ 
[২.২] দক্ষ জনফর ততবযদত বফবআইব-এ  বনয়ন্ত্রণাধীন টিআইবআই 

কর্তিক প্রবক্ষণ। 

[২.২.১] বনয়বভত ভাদনান্নয়ন প্রবক্ষণ 

চকাদ ি প্রববক্ষত জনফর। 

                                 

২১ 
[২.৩]         -এ                 ি              (IAP)  

    । 

[২.৩.১]   ি              (IAP)  

      । 

IAP     , 

বফবআইব 
IAP                       

 

২২ [২.৪]  - জ                                 । 
[২.৪.১]  - জ                

                  । 

াংবিি কাযখানা / াংবিি বফবাগ, 

বফবআইব 

এভআইএ বফবাগ, বফবআইব                  

২৩ [২.৫] দদান্নবতদমাগ্য শূে দদয বফযীদত দদান্নবত প্রদান। [২.৫.১] দদান্নবত প্রদানকৃত। 
           , 

বফবআইব 

           , 

বফবআইব                  

২৪ [২.৬]  ভাভরা বনষ্পবিয ব্যফস্থা গ্রন। [২.৬.১] ভাভরা বনষ্পবিকৃত। 
      -       

বফবআইব 

      -       

বফবআইব                  

২৫ 
[২.৭] ২০১৯-২০২০ অথ ি ফছদয বফবআইব-এয প্রধান কাম িারয় ও 

কাযখানামূদয বনযীবক্ষত  বাফ ম্পাদন। 

[২.৭.১] বফবআইব-এয প্রধান 

কাম িারদয়য বনযীবক্ষত  বাফ ম্পাবদত। 

           , 

বফবআইব 

           , বফবআইব                  

২৬ 
[২.৭.২] কাযখানামূদয বনযীবক্ষত  

বাফ ম্পাবদত। 

           , 

বফবআইব 

           , বফবআইব                  

২৭ 
[২.৮] প্রধান কাম িারয় কাযখানা / প্রবতষ্ঠানমূদয ফাদজট প্রণয়ন ও 

অনুদভাদন।  
[২.৮.১] প্রবণত ও অনুদভাবদত ফাদজট। 

অথ ি       

বফবআইব  

অথ ি      , বফবআইব                  

২৮ [২.৯] স্বিতা ও জফাফবদব প্রবতদফদন চপ্রযণ। 

[২.৯.১]         -এ     ন্ত্র      

       /   ষ্ঠ  ,          ,       

গু                 অবযন্তযীন বনযীক্ষা 

প্রবতদফদন চপ্রবযত। 

              

বফবআইব 

              বফবআইব                  
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ক্রবভক 

নম্বয 
কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূেক 

                   , 

       ,      
         জ           

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

২৯ 

 

[২.১০] ম্পদদয সুযক্ষাকদল্প ফীভা বরব গ্রণ। 

 

 

 

[২.১০.১] ব্যবিগত দূঘ িটনা ফীভা বরব 

গৃীত। 

অথ ি        

বফবআইব  

অথ ি        বফবআইব/ াধাযণ ফীভা কদ িাদযন 

                 

৩০ 
[২.১০.২] আভদাবনতব্য দেয ওদন 

বরব (চনৌ ফীভা বরব) গৃীত। 

অথ ি        

বফবআইব  

অথ ি        বফবআইব/ াধাযণ ফীভা কদ িাদযন 

                 

৩১ 
[২.১০.৩] আইএআয  ফীভা বরব  গৃীত  /  

নফায়নকৃত । 

অথ ি        

বফবআইব  

অথ ি        বফবআইব/ াধাযণ ফীভা কদ িাদযন 

                 

৩২ [২.১০.৪] বফনমূদয ফীভা বরব গৃীত। 
অথ ি        

বফবআইব  

অথ ি        বফবআইব/ াধাযণ ফীভা কদ িাদযন 

                 

৩৩ 
[২.১০.৫] কযা ইন োনবজট ফীভা বরব 

গৃীত। 

অথ ি        

বফবআইব  

অথ ি        বফবআইব/ াধাযণ ফীভা কদ িাদযন 

                 

৩৪ 
[২.১০.৬] পাইবডবরটি গ্যাযাবন্ট ফীভা 

বরব গৃীত। 

অথ ি        

বফবআইব  

অথ ি        বফবআইব/ াধাযণ ফীভা কদ িাদযন 

                 

৩৫ 
[২.১০.৭] কযা ইন চইপ ফীভা বরব 

গৃীত। 

অথ ি        

বফবআইব  

অথ ি        বফবআইব/ াধাযণ ফীভা কদ িাদযন 

                 

৩৬ [২.১১] কভ িকতিাদদয চজষ্ঠযতায পূণ িাঙ্গ তাবরকা ওদয়ফাইদট প্রকা। 
[২.১১.১] কভ িকতিাদদয চজষ্ঠযতায পূণ িাঙ্গ 

তাবরকা ওদয়ফাইদট প্রকাবত। 

আইবটি বফবাগ, 

বফবআইব 

আইবটি বফবাগ, 

বফবআইব                  

৩৭ 
[৩.১] উজারা ম্যাে পযাক্টবযয জায়গায় “অস্থায়ীবববিদত যাায়বনক দ্রব্য 

াংযক্ষদণয জন্য গুদাভ বনভ িাণ”       প্রকল্প। 

[৩.১.১]       ক্রভপুবঞ্জভূত   ৌ    জ 

        । 

াংবিি প্রকল্প বযোরক প্রকল্প ফাস্তফায়ন বফবাগ, বফবআইব          

        

৩৮ 
[৩.২)                    -                     -           

             স্থান। 

 [৩.২.১] আথ ি-কাবযগবয ম্ভাব্যতা ভীক্ষা 

প্রবতদফদন চকৃত। 

বযকল্পনা বফবাগ, বফবআইব বযকল্পনা বফবাগ, বফবআইব                  

৩৯ 
[৩.৩] চকএনএভ প্রাঙ্গদণ আথ ি-কাবযগবয ম্ভাব্যতা ভীক্ষায বববিদত নতুন 

কাযখানা স্থান। 

[৩.৩.১] আথ ি-কাবযগবয ম্ভাব্যতা ভীক্ষা 

প্রবতদফদন চকৃত। 

বযকল্পনা বফবাগ, বফবআইব বযকল্পনা বফবাগ, বফবআইব                  

৪০ 
[৩.৪]     এ এ        আথ ি-কাবযগবয ম্ভাব্যতা ভীক্ষায বববিদত 

নতুন               ।  

[৩.৪.১] আথ ি-কাবযগবয ম্ভাব্যতা ভীক্ষা 

প্রবতদফদন চকৃত। 

    এ / বযকল্পনা বফবাগ, 

বফবআইব 

    এ  / বযকল্পনা বফবাগ, বফবআইব          

        

৪১ 
[৩.৫] ইউবজএএপএর       আথ ি-কাবযগবয ম্ভাব্যতা ভীক্ষায বববিদত 

নতুন         গ্লা প্ল্যান্ট স্থান। 

[৩.৫.১] আথ ি-কাবযগবয ম্ভাব্যতা ভীক্ষা 

প্রবতদফদন চকৃত।  

 

 

   জএ এ এ / বযকল্পনা বফবাগ, 

বফবআইব 

   জএ এ এ / বযকল্পনা বফবাগ, বফবআইব 
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ক্রবভক 

নম্বয 
কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূেক 

                   , 

       ,      
         জ           

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

৪২ 
[৩.৬] ছাতক বদভন্ট চকাম্পাবন বরবভদটড এয                  

  ধ্য               /    জ                 । 

[৩.৬.১]  ছাতক বদভন্ট চকাম্পাবন 

বরবভদটড এয উৎাদন িবত ওদয়ট 

প্রদ চথদক ড্রাই প্রদ এ রূান্তযকযণ 

ীল িক       ক্রভপুবঞ্জভূত   ৌ    জ 

        । 

াংবিি প্রকল্প বযোরক প্রকল্প ফাস্তফায়ন বফবাগ, বফবআইব          

        

৪৩ 
[৩.৭]     এ এ  অন্যত্র              আথ ি-কাবযগবয ম্ভাব্যতা 

ভীক্ষা প্রবতদফদন    ।  

  [৩.৭.১] আথ ি-কাবযগবয ম্ভাব্যতা ভীক্ষা 

প্রবতদফদন      । 

    এ এ  / বযকল্পনা বফবাগ, 

বফবআইব 

    এ এ / বযকল্পনা বফবাগ, বফবআইব      

            

৪৪ 
[৩.৮)             ষ্ঠু                  ২০২১-২২         

             Catalyst                 । 

[৩.৮.২] Catalyst            

       ।  

                        

       বফবআইব 

                               বফবআইব 

                 

৪৫ 
[৩.৮.৩] Catalyst            

 ল্য     । 

                         

       বফবআইব 

                               বফবআইব 

                 

৪৬ [৩.৯]         ’                                   । 
[৩.৯.১]                    

             ।  

াংবিি কাযখানা াংবিি কাযখানা/এভআইএ বফবাগ, বফবআইব 

                 

৪৭ 
[৪.১] চঘাড়াার রা ইউবযয়া পাটি িরাইজায প্রকল্প (বজবইউএপব) 

স্থান। 

[৪.১.১] প্রকদল্পয ক্রভপুবঞ্জভূত চবৌত কাজ 

ফাস্তফাবয়ত। 

াংবিি প্রকল্প বযোরক প্রকল্প ফাস্তফায়ন বফবাগ, বফবআইব          

        

৪৮ [৪.২] ইউবযয়া পযভারবডাইড-৮৫ (ইউএপ-৮৫) প্ল্যান্ট স্থান। 
[৪.২.১]                     

 ন্ত্র           । 

  জ    জ            

বফবআইব 

  জ    জ            

বফবআইব                  

৪৯ 
[৪.৩]       -১৯                  -                       

Hand Sanitizer  স্তু     ঃ       । 

[৪.৩.১] Hand Sanitizer 

        । 

বযকল্পনা/                     

       বফবআইব 

বযকল্পনা/                            

বফবআইব                  

৫০ [৪.৪] মু জ                                      । [৪.৪.১]           । 

বফবআইব-এয বনয়ন্ত্রণাধীন 

কাযখানা/প্রবতষ্ঠান 

কাযখানা/প্রবতষ্ঠান                  
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                         (জ              ৌ             , ২০২১-২০২২) 

 

ক্রবভক 

নম্বয 
কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূেক 

                   , 

       ,      
         জ           

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১ 
[১.১]                    আদয়াজন [১.১.১] বা আদয়াবজত                   , 

        । 

তনবতকতা কবভটিয বায কাম িবফফযণী 

২ 
[১.২]                                   [১.২.১]                                  , 

        । 

তনবতকতা কবভটিয বায কাম িবফফযণী ও ফাস্তফায়ন 

অগ্রগবত প্রবতদফদন 

৩ 
[১.৩]           ষ্ঠ             জ    (stakeholders)         

    

[১.৩.১]    ষ্ঠ                (     ), 

        । 

অাংীজদনয অাং গ্রদণ বায কাম িবফফযণী এফাং াবজযা 

৪ 
[১.৪]  শুিাোয াংক্রান্ত প্রবক্ষণ আদয়াজন [১.৪.১] প্রবক্ষণ আদয়াবজত   -         , 

                 -      

প্রবক্ষদণয চনাটি,  

াবজযা  

৫ 
[১.৫]     -            [১.৫.১] উন্নত কভ ি-বযদফ         (               )   

      ,                

অনুবষ্ঠত বায কাম িবফফযণী। 

৬ 
[১.৬]  জ              ৌ             , ২০২১-২২                   

               ন্ত্র                                     

[১.৬.১]                      

                           

                  , 

        । 

অগ্রায়ন ত্র ও বফবআইব          

৭ 

[১.৭]  আওতাধীন  আঞ্চবরক/ ভাঠ ম িাদয়য কাম িারয় (প্রদমাজয চক্ষদত্র) কর্তিক 

        জ              ৌ              ও                   

                

[১.৭.১]          /           ষ্ঠ                    , 

        । 

 

চনাটি, উবস্থবত,                        

 

৮ 
[১.৮] শুিাোয পুযস্কায প্রদান এফাং পুযস্কায প্রািদদয তাবরকা ওদয়ফাইদট প্রকা [১.৮.১] পুযস্কায প্রদি       ,              এ   

                  ,          

            বফবআইব ওদয়ফাইট 

৯ 
[২.১]  ২০২১-২২             -                (               

                   )                  

[২.১.১]   -                  

       

                        

এ এ       ,         । 

অবপ আদদ ও বফবআইব          

১০ 

[২.২]  প্রকদল্পয PSC ও PIC বা আদয়াজন  [২.২.১] বা আদয়াবজত        -      ন্ত্র       

                 এ   

PIC বা-                    

আদয়াবজত বায কাম িবফফযণী 

১১ 

[২.৩]  ফাবল িক উন্নয়ন কভ িসূবে ফাস্তফায়ন [২.৩.১] ফাবল িক উন্নয়ন কভ িসূবে ফাস্তফাবয়ত          ,             

     ,         । 

 

         এ     ফাস্তফায়দনয অগ্রগবতয প্রভাণক 

যফযা কযায য ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ ফাস্তফায়ন 

বযফীক্ষণ ও  মূোয়ন বফবাগ দত                    

ফাস্তফায়ন ায মাোই কযদফ। 



                                      

22 

 

ক্রবভক 

নম্বয 
কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূেক 

                   , 

       ,      
         জ           

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১২ 
[২.৪]                           (       ,        ,         

      )                         

[২.৪.১]                         

    /                      

            (   ) াংবিি ত্র 

১৩ 
[৩.১] অবযন্তযীণ বনযীক্ষা চজাযদাযকদল্প ভাবক বা অনুষ্ঠান ও উায বিান্ত 

ফাস্তফায়ন। 

[৩.১.১]        ষ্ঠ                   )         

               । 

বায কাম িবফফযণী 

১৪ 
[৩.২]                /   ষ্ঠ                             

           Succession Plan                

[৩.২.১] Succession Plan 

        । 

                  

         

     succession Plan 

১৫ 
[৩.৩] বক্ষানফী বনদয়াগ নীবতভারা 

ারনাগাদকযণ। 

[৩.৩.১]                    ।                                               

১৬ 
[৩.৪] কাযখানা ম িাদয় চফা প্রদান প্রবতশ্রুবত প্রণয়ন। [৩.৪.১]                                        ষ্ঠ        প্রণয়নকৃত বটিদজন োট িায 

১৭ 
[৩.৫]                           । [৩.৫.১]                         (     ),       

               । 
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                         (ই-গবন্যিান্স ও উদ্ভাফন কভ িবযকল্পনা, ২০২১-২২) 

     

    

                                       , 

       ,      

         জ           

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১ [১.১] উদ্ভাফনী ধাযণা ফাস্তফায়ন  [১.১.১] একটি নতুন উদ্ভাফনী ধাযণা ফাস্তফারয়ত                                                           

২ [১.২] সফা রিকযণ [১.২.১] একটি সফা রিকৃত                                                            

৩ [১.৩]       বডবজটাইদজন [১.৩.১] ন্যযনতভ একটি চফা বডবজটাইজকৃত                                জ    জ                         

৪ 
[১.৪]                              ,          

                                       
 ১ ৪ ১                                                      

৫ [১.৫] ই-নরথয ব্যফায বৃরি [১.৫.১] ই-পাইলর                           ,          a2i                                   

৬ 
[১.৬] ৪থ য রল্প রফপ্ললফয চ্যালরঞ্জ সভাকালফরায় কযণীয় 

রফললয় অফরতকযণ বা/কভ যারা আলয়ািন 
[১.৬.১] বা/কভ যারা আলয়ারিত            /        এ            

৭ [২.১] তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকযণ 

[২.১.১] তথ্য ফাতায়লন কর সফা ফক্স 

ারনাগাদকৃত 
           ,          www.bcic.gov.bd 

[২.১.২]                      তথ্য 

ফাতায়লন        
           ,          www.bcic.gov.bd 

৮ [২.২] ই-গবর্ন্যান্স ও উদ্ভাফন কভ যরযকল্পনা ফাস্তফায়ন 

[২.২.১]                          

               
                            /        এ            

[২.২.২] ই-গবর্ন্যান্স কভ যরযকল্পনা ফাস্তফায়লনয 

ির্ন্ ফযাদ্দকৃত অথ য ব্যরয়ত 
           ,             জ                       

[২.২.৩] কভ যরযকল্পনায ফাস্তফায়ন অগ্রগরত 

ম যালরাচ্না ংক্রান্ত বা আলয়ারিত 
                                   

[২.২.৪] কভ যরযকল্পনায অধ যফারল যক স্ব-মূল্যায়ন 

প্ররতলফদন ভরিরযলদ রফবালগ/ ঊর্ধ্যতন 

কর্তযলেয রনকট সপ্ররযত 

                                          

[২.২.৫] সদল/রফলদল ফাস্তফারয়ত ন্যযনতভ 

একটি উলযাগ রযদ যনকৃত 
                                            

 

http://www.bcic.gov.bd/
http://www.bcic.gov.bd/
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                         (অববদমাগ প্রবতকায ব্যফস্থা কভ িবযকল্পনা, ২০২১-২০২২) 

 

     

    

                                       , 

       ,      

         জ           

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১ 

[১.১]                                     

                                     

             

[১.১.১]  অরনক ও আরর কভ যকতযায তথ্য 

ারনাগাদকৃত এফং ওলয়ফাইলট আলরাডকৃত 

শৃঙ্খরা াখা (প্রান-৩), 

         

 

                        ,            

     

২ 

 ২ ১                                  

                                    

                                 

 ২ ১ ১                   

 

শৃঙ্খরা াখা (প্রান-৩), 

         

 

              

৩ 
 ২ ২                                         

                                       

 ২ ২ ১                
প্রবক্ষণ উ-বফবাগ,          

         ,          ,                

৪ 
[২.৩] ত্রৈভারক রবরিলত রযফীেণ এফং ত্রৈভারক 

রযফীেণ প্ররতলফদন উর্ধ্যতন কর্তযলেয রনকট সপ্রযণ 

[২.৩.১] ত্রৈভারক প্ররতলফদন সপ্ররযত 

শৃঙ্খরা াখা (প্রান-৩), 

         
                

৫ 
 ২ ৪                               

                                  

 ২ ৪ ১            

শৃঙ্খরা াখা (প্রান-৩), 
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                         (চফা প্রদান প্রবতশ্রুবত কভ িবযকল্পনা, ২০২১-২০২২) 

     

    

                                       , 

       ,      

         জ           

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১ 
[১.১]                  বযফীক্ষণ কবভটিয বিান্ত 

ফাস্তফায়ন 

[১.১.১] বিান্ত ফাস্তফাবয়ত 
চফা প্রদানকাযী বফবাগীয় 

প্রধান, বফবআইব 
                

২ 
[১.২]                                 

              

[১.২.১]                                   

বটিদজন োট িায চপাকার 

দয়ন্ট, কভ িোযী বফবাগ, 

বফবআইব 

                           

৩ 
[২.১]                                   জ   

 

[১.১.১]            জ  

বনদয়াগ ও প্রবক্ষণ উ-

বফবাগ, বফবআইব 
                                 

   জ      

৪ 
[২.২]  চফা প্রদান বফলদয় চেকদাল্ডাযগদণয ভন্বদয় 

অফবতকযণ বা আদয়াজন 

[১.৩.১]                  ষ্ঠ  
চফা প্রদানকাযী বফবাগীয় 

প্রধান, বফবআইব 
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                         (তথ্য অবধকায বফলদয় ফাবল িক কভ িবযকল্পনা, ২০২১-২০২২) 

     

    

                                       , 

       ,      

         জ           

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১ [১.১] বনধ িাবযত ভদয়য ভদে তথ্য প্রদান [১.১.১] বনধ িাবযত ভদয়য ভদে তথ্য প্রদানকৃত 
এভআইএ      , 

বফবআইব 

                             । 

          ি       ২০২১-২২         

                     এ       

                               

২০০৯ এ                                 

             ।                   জ   এ 

         জ                         । 

২ 
[১.২] দাবয়েপ্রাি/ বফকল্প দাবয়েপ্রাি কভ িকতিা      

               বনয়বভতকযণ 
[১.২.১]                             , বফবআইব  জ                

৩ 
[১.৩]                          ারনাগাদ 

কদয                
[১.৩.১]            তথ্য                  

এভআইএ/আইবটি বফবাগ, 

বফবআইব 

                                 

                    । 

৪ [১.৪]                      [১.৪.১]                        
এভআইএ      , 

বফবআইব 

                     (    জ       

                                      

        ) 

৫ 

[১.৫]  তথ্য অবধকায আইন, ২০০৯ এয ৫ ধাযা 

অনুাদয মাফতীয় তদথ্যয কযাটাগবয  ও কযাটারগ ততবয/ 

ারনাগাদকযণ 

[১.৫.১]  তদথ্যয কযাটাগবয  ও কযাটারগ প্রস্তুতকৃত/ 

ারনাগাদকৃত 

এভআইএ      , 

বফবআইব 
                       এ         

                 ি                । 

৬ 
[১.৬] তথ্য অবধকায আইন ও বফবধবফধান ম্পদকি 

জনদেতনতা বৃবিকযণ 
[১.৬.১]                  

জনাংদমাগ বফবাগ, 

বফবআইব 

   ,        ,                          

            । 

৭ 
[১.৭]                 কভ িকতিাদদয প্রবক্ষণ 

আদয়াজন    
[১.৭.১] প্রবক্ষণ আদয়াবজত 

প্রবক্ষণ উ-বফবাগ, 

বফবআইব 
          জ              
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াংদমাজনী ৩ 

                                    

 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূেক                                           কাম িক্রভ          ৌ   

১ ২ ৩ ৪ 

ইউবযয়া ায উৎাদন।  উৎাবদত ইউবযয়া। ফাাংরাদদ ততর, গ্যা ও খবনজ ম্পদ 

কদ িাদযন (দদোফাাংরা) 

                    ১৯৯ এ এ   এ                          ন্ত্র         ধ্য      

    । 

ইউবযয়া ায বফতযণ। বফতযণকৃত ইউবযয়া।                                                                 ন্ত্র         ধ্য          । 

কাগজ উৎাদন। উৎাবদত কাগজ। ফন বফবাগ / ফন অবধদিয 

 

                                                                          

  ি                                        ন্ত্র         ধ্য          । 

কাগজ বফক্রয়। বফক্রয়কৃত  কাগজ। এনবটিবফ, বফববন্ন বক্ষা চফাড ি এফাং 

বফএও 

   ষ্ঠ                                                    ন্ত্র         ধ্য      

    । 

স্যাবনটাবযওয়যায এফাং ইনসুযদরটয 

ও বযদেকটযীজ উৎাদন। 

উৎাবদত স্যাবনটাবযওয়যায এফাং 

ইনসুযদরটয ও বযদেকটযীজ। 

বযদফ অবধদিয                              জ                                    

 ন্ত্র         ধ্য          । 
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         4:                              , ২০২১-২০২২ 

দিয/াংস্থায    :                        জ           (        )। 

                          

 

          এ   

 

          

         

  ি/   

২০২১-

২০২২ 

         

        

                     , ২০২১-২০২২      

       / 

 জ   

১            ২  

          

৩  

          

৪   

          

     

জ   

  জ  

    

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১.     ষ্ঠ         ……………………………… 

[১.১]                   আদয়াজন [১.১.১] বা আদয়াবজত ৪                    

     

৪         ১ ১ ১ ১    

 জ        

[১.২]                                  [১.২.১]          

      

৬ %               

     

৯০         ৯০ ৯০ ৯০ ৯০    

 জ        

[১.৩]          ষ্ঠ             জ    

(stakeholders)             

[১.৩.১]    ষ্ঠ      ২                

(     ) 

২          ১ ১     

 জ        

[১.৪] শুিাোয াংক্রান্ত প্রবক্ষণ আদয়াজন [১.৪.১] প্রবক্ষণ 

আদয়াবজত 

২ াংখ্যা   -          

(            .) 

৫০          ২৫  ২৫    

 জ        

[১.৫]    -            [১.৫.১] উন্নত কভ ি-

বযদফ 

২        

      

      ,      

          

৪ 

  

৩০-০৯-২১ 

৩০-১২-২১ 

৩১-০৩-২২ 

৩০-০৬-২২ 

        ১ 

(৩০-০৯-২১) 

১ 

(৩০-১২-২১) 

১ 

(৩১-০৩-২২) 

১ 

(৩০-০৬-২২) 

   

 জ        

[১.৬] জ              ৌ             , ২০২১-

২২                                 

 ন্ত্র                                      

[১.৬.১]            

                  

          

         

১                     

     

২৯-০৭-২১ 

  

১৮-১০-২১ 

১৬-০১-২২ 

১৮-০৪-২২ 

১৮-০৭-২২ 

        ২৯-০৭-২১ 

  

১৮-১০-২১ 

১৬-০১-২২ 

 

১৮-০৪-২২ ১৮-০৭-২২    

 জ        

[১.৭] আওতাধীন  আঞ্চবরক/ ভাঠ ম িাদয়য কাম িারয় 

(প্রদমাজয চক্ষদত্র) কর্তিক         জ            

  ৌ              ও                       

            

[১.৭.১]           / 

           ষ্ঠ  

৪                     

     

২৯-০৬-২১ 

১৮-১০-২১ 

১৭-০১-২২ 

১৮-০৪-২২ 

        ২৯-০৬-২১ ১৮-১০-২১ ১৭-০১-২২ ১৮-০৪-২২    

 জ        

[১.৮] শুিাোয পুযস্কায প্রদান এফাং 

পুযস্কায প্রািদদয তাবরকা ওদয়ফাইদট প্রকা 

[১.৮.১] প্রদি পুযস্কায ১ তাবযখ               

     

২৬-০৬-২২            ২৬-০৬-২২    

 
 জ        
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এ   

 

          

         

  ি/   

২০২১-২০২২ 

         

        

                     , ২০২১-২০২২      

       / 

 জ   

১  

          

২  

          

৩  

          

৪   

          

    

 জ   

  জ  

    

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

২.  আবথ িক ব্যফস্থানা উন্নয়ন ........................................................................ 

[২.১] ২০২১-২০২২            -

        (                      

            )                  

[২.১.১]   -

        

          

       

২                    

এ  এ    

            

     , 

         

৩০-০৭-২১         ৩০-০৭-২১ - - - -   

 জ        

[২.২] প্রকদল্পয PSC ও PIC বা 

আদয়াজন  

[২.২.১] বা 

আদয়াবজত 

২ াংখ্যা PSC    - 

     ন্ত্র     

 

PIC বা- 

াংবিি প্রকল্প 

বযোরক 

৩৬         (PSC-৫), 

(PIC-৫) 

(PSC-৫), 

(PIC-৫) 

(PSC-৪), 

(PIC-৪) 

(PSC-৪), 

(PIC-৪) 

                           

      PSC     এ   PIC     

    জ                    

     ।                  ন্ত্র     

এ                  PSC     

    জ      এ             

            জ   জ       

PIC বা আদয়াজন কদযন। 

 জ        

[২.৩] ফাবল িক উন্নয়ন কভ িসূবে ফাস্তফায়ন [২.৩.১] ফাবল িক 

উন্নয়ন কভ িসূবে 

ফাস্তফাবয়ত 

      ২ %          , 

            

     , 

         

১০০         ১৫% 

 

৩৫% 

 

৬০% ১০০%    

অজিন - - - -  

[২.৪]                          

(       ,        ,         

      )                         

[২.৪.১]       

         

         

        

      ২ তাবযখ াংবিি প্রকল্প 

বযোরক 

         _ _ _ -                          ঋ  

                             

  ।  ি ঋ          DSL-এ  

  ধ্য                 ।       

জ                       

                         

                          

                  ,            

                             

  ।       -১৯                 

               জ           

                       । 

অজিন - - - -  
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এ   

 

          

         

  ি/   

২০২১-২০২২ 

         

        

                     , ২০২১-২০২২      

       / 

 জ   

১            ২            ৩            ৪                   জ     জ      

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৩.                এ                                   …………..  

[৩.১] অবযন্তযীণ বনযীক্ষা 

চজাযদাযকদল্প ভাবক বা অনুষ্ঠান ও 

উায বিান্ত ফাস্তফায়ন। 

[৩.১.১]     

   ষ্ঠ  

৪                

(      ) 

৮         ২ ২ ২ ২    

 জ        

 [৩.২]                /   ষ্ঠ   

                          

           Succession 

Plan                

[৩.২.১] 

Succession 

Plan         । 

৪              

          

২০-৬-২০২২            ২০-৬-২০২২    

 জ        

[৩.৩] বক্ষানফী বনদয়াগ নীবতভারা 

ারনাগাদকযণ। 

[৩.৩.১]          

          । 

৪ তাবযখ        

          

২৬/০৬/২২            ২৬/০৬/২২    

 জ        

[৩.৪] কাযখানা ম িাদয় চফা প্রদান 

প্রবতশ্রুবত প্রণয়ন। 

[৩.৪.১]           

            

 

৪ তাবযখ       

       / 

   ষ্ঠ        

৩০-১২-২১          ৩০/১২/২১      

 জ        

[৩.৫]                      

     । 

[৩.৫.১]          

     

৪ তাবযখ           

(     ) 

২৬/০৬/২২            ২৬/০৬/২২    

 জ        
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     জ   ৫: ই-গবন্যিান্স ও উদ্ভাফন কভ িবযকল্পনা 

 

    
                         

         

    
এ   

         

          

        ২০২১-২০২২ 

                     

১০০% ৮০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

  

 

 

 

 

 

১ 

[১]  -                     

                 

 জ         

 

 

 

 

৩৫ 

 

[১.১] উদ্ভাফনী ধাযণা ফাস্তফায়ন  [১.১.১] একটি নতুন উদ্ভাফনী ধাযণা ফাস্তফাবয়ত 
তাবযখ ৫ 

১৬ ০৩ ২০২২ ১৪ ০৪ ২০২২ ০৫ ০৫ ২০২২ 

[১.২] চফা বজকযণ [১.২.১] একটি চফা বজকৃত  
তাবযখ ৫ 

২৫/০২/২০২২ ০৪/০৩/২০২২ ২৫/০৩/২০২২ 

[১.৩]       বডবজটাইদজন [১.৩.১] ন্যযনতভ একটি চফা বডবজটাইজকৃত 
তাবযখ ৫ ৩০/১২/২০২১ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ 

[১.৪]   ঃ                          ,    জ     

   জ   জ                               
[১.৪.১]          জ   

       ৪ ৩০/০৮/২০২১  ১৫/০৯/২০২১  ৩০/০৯/২০২১ 

[১.৫] ই-নবথয ব্যফায বৃবি [১.৫.১] ই-পাইদর                % ৬ ৮০% ৭০% ৬০% 

[১.৬] ৪থ ি বল্প বফপ্ল্দফয েযাদরঞ্জ চভাকাদফরায় কযণীয় 

বফলদয় অফবতকযণ বা/কভ িারা আদয়াজন 
[১.৬.১] বা/কভ িারা আদয়াবজত 

     ৪ ২ ১ - 

 

 

 

 

২ 

[২]     ষ্ঠ               ১৫ 

[২.১] তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকযণ 

[২.১.১] তথ্য ফাতায়দন কর চফা ফক্স ারনাগাদকৃত 
াংখ্যা ৪ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২]                      তথ্য ফাতায়দন        
াংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ 

[২.২] ই-গবন্যিান্স ও উদ্ভাফন কভ িবযকল্পনা ফাস্তফায়ন  

[২.২.১]                                     জ   
াংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.২] ই-গবন্যিান্স কভ িবযকল্পনা ফাস্তফায়দনয জন্য 

ফযােকৃত অথ ি ব্যবয়ত 

% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% 

[২.২.৩] কভ িবযকল্পনায ফাস্তফায়ন অগ্রগবত ম িাদরােনা 

াংক্রান্ত বা আদয়াবজত 

াংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.৪] কভ িবযকল্পনায অধ িফাবল িক স্ব-মূোয়ন প্রবতদফদন 

ভবন্ত্রবযলদ বফবাদগ/ ঊর্ধ্িতন কর্তিদক্ষয বনকট চপ্রবযত 

তাবযখ ৩ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ 

[২.২.৫] চদদ/বফদদদ ফাস্তফাবয়ত ন্যযনতভ একটি উদযাগ 

বযদ িনকৃত 

াংখ্যা ৩ 
৩০/০৫/২০২২ ৩০/০৬/২০২২ - 
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     জ   ৬:                              -       , ২০২১-২০২২ 

         

    
           

         

    
এ   

         

          

    

 জ   

২০১৯-২০ 

    

 জ   

২০২০-২১ 

        ২০২১-২০২২ 

        
    

    
    

     

    

     

           

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাবতষ্ঠাবনক 

        

 

 

৫ 

[১.১]                            )        

                                     

             

[১.১.১]  অবনক ও আবর 

কভ িকতিায তথ্য ারনাগাদকৃত এফাং 

ওদয়ফাইদট আদরাডকৃত 

     

 
৫ - - ৪ ৩ - - - 

বযফীক্ষণ ও 

ক্ষভতাবৃবি 

 

২০ 

[২.১]                                 

              এ                     

                                 

[২.১.১]                  % 
৮ 

  
- - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.২]                                        

এ    জ  এ                           জ  
[২.২.১]            জ       

৫ 

 
- - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] তত্রভাবক বববিদত বযফীক্ষণ এফাং তত্রভাবক 

বযফীক্ষণ প্রবতদফদন উর্ধ্িতন কর্তিদক্ষয বনকট চপ্রযণ 

[২.৩.১] তত্রভাবক প্রবতদফদন 

চপ্রবযত 

  

     
৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৪]                              

                                  
[২.৪.১]        ষ্ঠ       ৪ - - ২ ১  - - 
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     জ   ৭:                             -       , ২০২১-২০২২  

         

    
           

         

    
এ   

         

          

     জ   

২০১৯-২০ 

     জ   

২০২০-২১ 

        ২০২১-২০২২ 

                             
     

           

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রাবতষ্ঠাবনক 

 

 

১০ 

[১.১]                  বযফীক্ষণ 

কবভটিয বিান্ত ফাস্তফায়ন 

[১.১.১] বিান্ত 

ফাস্তফাবয়ত 
% ৫ - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.২]                          

                     

[১.২.১]            

             

           

     

 

৫ 

 
- - ৪ ৩  - - 

ক্ষভতা অজিন 

ও বযফীক্ষণ 
১৫ 

[২.১]                         

          জ   

 

[১.১.১]       

     জ  

 

াংখ্যা 

 

১০ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২]  চফা প্রদান বফলদয় 

চেকদাল্ডাযগদণয ভন্বদয় অফবতকযণ 

বা আদয়াজন 

[১.৩.১]  

             

   ষ্ঠ  

াংখ্যা ৫ - - ২ ১ - - - 
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     জ   ৮:                 ২০২১-২২                             

           

    
           

         

    
এ   

         

          

     জ   

২০১৯-২০ 

     জ   

২০২০-২১ 

        ২০২১-২০২২ 

                             
           

     

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাবতষ্ঠাবনক ১০ 

[১.১] তথ্য অবধকায আইন অনুমায়ী 

বনধ িাবযত ভদয়য ভদে তথ্য প্রদান 

 

[১.১.১] বনধ িাবযত 

ভদয়য ভদে তথ্য 

প্রদানকৃত 

% ১০ 

 

 

 

 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

ক্ষভতা     
১৫ 

[১.২]                       

   ারনাগাদ কদয           

     

[১.২.১]            

তথ্য           

       

তাবযখ 

 
০৩   ৩১-১২-২০২১ ১০-০১-২০২২ ২০-০১-২০২২ ৩১-০১-২০২২ - 

[১.৩]                      
[১.৩.১]        

                
       ০৩   ১৫-১০-২০২১ ১৫-১১-২০২১ ১৫-১২-২০২১ - - 

[১.৪]  তথ্য অবধকায আইন, ২০০৯ 

এয ৫ ধাযা অনুাদয মাফতীয় 

তদথ্যয কযাটাগবয  ও কযাটারগ 

ততবয/ ারনাগাদকযণ 

[১.৪.১]  তদথ্যয 

কযাটাগবয  ও কযাটারগ 

প্রস্তুতকৃত/ারনাগাদকৃত 

তাবযখ ০৩   ৩১-১২-২০২১ ১০-০১-২০২২ ২০-০১-২০২২ ৩১-০১-২০২২ - 

[১.৫] তথ্য অবধকায আইন ও 

বফবধবফধান ম্পদকি জনদেতনতা 

বৃবিকযণ 

[১.৫.১]              

    

         

াংখ্যা 
০৩   ৩ ২ ১ - - 

[১.৬]                 

কভ িকতিাদদয প্রবক্ষণ আদয়াজন    

[১.৬.১] প্রবক্ষণ 

আদয়াবজত 

        

াংখ্যা  
০৩   ৩ ২ ১ - - 

 

 

 


