
ফাাংরাদদ কেমভেযার ইন্ডামিজ েদ পাদযন (মফমআইম) 

              ,          

োম পাফরী 

 

# নতুন প্রেল্প গ্রণ াংক্রান্ত োম পামদ। 

# মফমবন্ন উন্নয়ন প্রেদল্পয ম্ভাব্যতা ভীক্ষা ম্পাদন, মডমম প্রণয়ন,আযমডমম প্রণয়ন, প্রমক্রয়ােযণ এফাং অগ্রায়ন াংক্রান্ত মাফতীয় োম পাফমর ম্পাদন। 

# মফমবন্ন প্রেদল্পয েনদপ্ট কায (concept paper) প্রস্তুত এফাং মফমআইময স্বল্প, ভধ্য ও দীঘ পদভয়ামদ মযেল্পনা প্রণয়ন। 

# বফদদমে মফমনদয়াগ প্রামিয রদক্ষয োমযগময ম পাদরাচনা ,মফদেলণ , MoUদমররামদ প্রণয়ন ও স্বাক্ষদযয ব্যফস্থা গ্রণ। 

# কমৌথ মফমনদয়াগ/মমমদত মফমনদয়াগ াংক্রান্ত দমররামদ প্রস্তুত। 

# াংস্থায এমডমজ াংক্রান্ত মযেল্পনা প্রণয়ন এফাং ফাস্তফায়দনয ব্যফস্থা গ্রণ। 

# এমএ ওআইএম াংক্রান্ত াংস্থায োম পক্রভ মযচারনা, ম পাদরাচনা ও মূল্যায়ন। 

# যোদযয চামত মফমবন্ন নীমত মনধ পাযনী মযেল্পনা মফলয়ে ভতাভত প্রদান, মফদেলণ ,সুাময প্রণয়ন ও অগ্রায়ন। 

# উন্নয়ন প্রেদল্পয জন্য ফাদজট প্রণয়ন, প্রমক্রয়ােযণ,মযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন। 

 

# ই-পাইমরাং দ্ধমত        । 

 

# বদনমিন দািমযে ও প্রামনে োম পক্রভ ম্পাদন। 

 

 

 

 



ফাাংরাদদ কেমভেযার ইন্ডামিজ েদ পাদযন (মফমআইম) 

ব্যমিগত েভ পমযেল্পনা ২০২০-২০২১ 

 

েভ পেতপায নাভঃ কভাঃ ামভদুর ে                                                                           দফীঃ মফবাগীয় প্রধান (মযেল্পনা), মফমআইম 

ক্র. 

নাং 

েভ পম্পাদনদমাগ্য োজ (রুটিন ফা মফদল 

দাময়ত্ব) গুরুত্ব অনুাদয ক্রভ মনধ পাযণ েরুন 

েভ পকৃমত মনদদ পে এেে ২০১৯-২০ এয 

রক্ষযভাত্রা  ও অজপন 

২০২০-২০২১ এয রক্ষযভাত্রা  ও অজপন প্রকৃত 

অজপন 

ফৎয কদল 

অথফা 

ম পাদরাচনা ভয় 

ম পন্ত প্রদত্ত প্রাি 

নম্বয(১০-৪) 

রক্ষযভাত্রা অজপন ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

১ ১.১         অন্যত্র              

আথ প-োমযগময ম্ভাব্যতা ভীক্ষা প্রমতদফদন 

মযচারে (ময. ও ফাস্ত.) এয মনেট ক। 

১.১.১আথ প-োমযগময ম্ভাব্যতা 

ভীক্ষা প্রমতদফদন মযচারে (ময. 

ও ফাস্ত.) এয মনেট      । 

তামযখ - - ০১/০৬/২১ ১০/০৬/২১ ২০/০৬/২১ ২৭/০৬/২১ ৩০/০৬/২১ - - 

  

২ ২.১ মমম প্রাঙ্গদণ ৮০-১২০ কভ.টন      

                       -         

           আথ প-োমযগময ম্ভাব্যতা 

ভীক্ষা প্রমতদফদন মযচারে (ময. ও 

ফাস্ত.) এয মনেট ক। 

২.১.১ আথ প-োমযগময ম্ভাব্যতা 

ভীক্ষা প্রমতদফদন মযচারে 

(ময. ও ফাস্ত.) এয মনেট 

ককৃত। 

তামযখ - - ০১/০৬/২১ ১০/০৬/২১ ২০/০৬/২১ ২৭/০৬/২১ ৩০/০৬/২১ - - 

  

৩ ৩.১কেএনএভ প্রাঙ্গদণ নতুন োযখানা 

স্থাদনআথ প-োমযগময ম্ভাব্যতা ভীক্ষা 

প্রমতদফদনমযচারে (ময.ও ফাস্ত,) এয  

মনেট ক। 

৩.১.১আথ প-োমযগময ম্ভাব্যতা 

ভীক্ষা প্রমতদফদন মযচারে 

(ময. ও ফাস্ত.) এয মনেট 

ককৃত। 

তামযখ - - ০১/০৬/২১ ১০/০৬/২১ ২০/০৬/২১ ২৭/০৬/২১ ৩০/০৬/২১ - - 

  

৪ ৪.১ ফাৎমযে এমডম প্রণয়ন েদয  মল্প 

ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয মনমভত্ত মআইমড-এ 

ক। 

৪.১.১ মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয 

মনমভত্ত  মআইমড-এ ককৃত। 
তামযখ ০৩/০৫/২০ ০৩/০৫/২০ ০৩/০৫/২১ ১০/০৫/২১ ১৭/০৫/২১ ২৪/০৫/২১ ৩১/০৫/২০ - - 

  

৫ ৫.১ ফাৎমযে আযএমডম প্রণয়নেদয  মল্প 

ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয মনমভত্ত মআইমড-এ 

ক। 

৫.১.১ মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয 

মনমভত্ত  মআইমড-এ ককৃত। 
তামযখ ০৩/০১/২০ ০৩/০১/২০ ০৩/০১/২১ ১০/০১/২১ ১৭/০১/২১ ২৪/০১/২১ ৩১/০১/২০ - - 

  

৬ ৬.১ মযেল্পনা মফবাদগয ফাৎমযে ক্রয় 

মযেল্পনা প্রণয়ন েদয ক্রয় মফবাদগ কপ্রযণ। 

৬.১.১ ফাৎমযে ক্রয় মযেল্পনা 

ক্রয় মফবাদগ কপ্রমযত। 
তামযখ ০১/০৯/১৯ ০১/০৯/১৯ ০১/১০/২০ ১১/১০/২০ ১৮/১০/২০ ২৫/১০/২০ ২৯/১০/২০ - - 

  

৭ ৭.১ মযেল্পনা মফবাদগয ফাৎমযে অথ প 

ফযাদেয জন্য ফাদজট প্রণয়ন েদয অথ প 

মফবাদগ কপ্রযণ। 

 

৭.১.১ ফাৎমযে অথ প ফযাদেয 

জন্য ফাদজট অথ প মফবাদগ কপ্রমযত। 
তামযখ ১৫/১২/১৯ ১৫/১২/১৯ ১৫/১২/২০ ২০/১২/২০ ২৪/১২/২০ ২৮/১২/২০ ৩১/১২/২০ - - 

  

 
   

 

  
       

  



ক্র. 

নাং 

েভ পম্পাদনদমাগ্য োজ (রুটিন ফা মফদল 

দাময়ত্ব) গুরুত্ব অনুাদয ক্রভ মনধ পাযণ েরুন 

েভ পকৃমত মনদদ পে এেে ২০১৯-২০ এয 

রক্ষযভাত্রা  ও অজপন 

২০২০-২০২১ এয রক্ষযভাত্রা  ও অজপন প্রকৃত 

অজপন 

ফৎয কদল 

অথফা 

ম পাদরাচনা ভয় 

ম পন্ত প্রদত্ত প্রাি 

নম্বয(১০-৪) 

রক্ষযভাত্রা অজপন ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

৮ ৮.১ মফমআইম’য ৫টি ফন্ধ োযখানা চালু 

েযায মফলদয় ভামে বায মদ্ধাদন্তয 

ফাস্তফায়ন অগ্রগমত প্রমতদফদন মল্প 

ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয মনমভত্ত        

          । 

৮.১.১ ভামে বায মদ্ধাদন্তয 

ফাস্তফায়ন অগ্রগমত প্রমতদফদন 

মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয 

মনমভত্ত              

ককৃত। 

াংখ্যা ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ - - 

  

৯ ৯.১ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী েতৃেপ প্রদত্ত 

প্রমতশ্রুমত/মনদদ পনায ফাস্তফায়ন অগ্রগমত 

প্রমতদফদন (মফমআইম-   প্রেল্পমূ) 

মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয মনমভত্ত        

          । 

৯.১.১ ফাস্তফায়ন অগ্রগমত 

প্রমতদফদন (মফমআইম-   

প্রেল্পমূ) মল্প ভন্ত্রণারদয় 

কপ্রযদণয মনমভত্ত        

             

াংখ্যা ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ - - - - 

  

১০ ১০.১ Monthly Activities 

Report মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয মনমভত্ত 

                 । 

১০.১.১মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয 

মনমভত্ত               

      

াংখ্যা ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ - - - - 

  

১১ ১১.১ জাতীয় নাযী উন্নয়ন নীমত াংক্রান্ত 

প্রমতদফদন মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয মনমভত্ত 

মযচারে (ময. ও ফাস্ত.) এয মনেট ক। 

১১.১.১ মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয 

মনমভত্ত মযচারে (ময. ও ফাস্ত.) 

এয মনেট ককৃত। 

তামযখ ০৫/০৩/২০ ০৫/০৩/২০ ০৫/০৩/২১ ০৮/০৩/২১ ১১/০৩/২১ ১৫/০৩/২১ ১৮/০৩/২১ - - 

  

১২ ১২.১ এমডমজ Action Plan এয 

অগ্রগমত প্রমতদফদন মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয 

মনমভত্ত মযচারে (ময. ও ফাস্ত.) এয মনেট 

ক। 

১২.১.১ মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয 

মনমভত্ত মযচারে (ময. ও ফাস্ত.) 

এয মনেট ককৃত। 
াংখ্যা ৪ ৪ ৪ ৩ ২ - - - - 

  

১৩ ১৩.১ ফামল পে েভ পম্পাদন চুমিয বত্রভামে 

প্রমতদফদন মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয মনমভত্ত 

মযচারে (ময. ও ফাস্ত.) এয মনেট ক। 

১৩.১.১ মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয 

মনমভত্ত মযচারে (ময. ও ফাস্ত.) 

এয মনেট ককৃত। 

াংখ্যা ৪ ৪ ৪ - - - - - - 

  

১৪ ১৪.১ ফামল পে েভ পম্পাদন চুমিয বত্রভামে 

প্রমতদফদন অনরাইদন ভমন্ত্র মযলদ মফবাদগ 

দামখর। 

১৪.১.১ ফামল পে েভ পম্পাদন 

চুমিয বত্রভামে প্রমতদফদন 

অনরাইদন ভমন্ত্র মযলদ মফবাদগ 

দামখরকৃত। 

 

াংখ্যা ৪ ৪ ৪ - - - - - - 

  

  

   

 

       
  



ক্র. 

নাং 

েভ পম্পাদনদমাগ্য োজ (রুটিন ফা মফদল 

দাময়ত্ব) গুরুত্ব অনুাদয ক্রভ মনধ পাযণ েরুন 

েভ পকৃমত মনদদ পে এেে ২০১৯-২০ এয 

রক্ষযভাত্রা  ও অজপন 

২০২০-২০২১ এয রক্ষযভাত্রা  ও অজপন প্রকৃত 

অজপন 

ফৎয কদল 

অথফা 

ম পাদরাচনা ভয় 

ম পন্ত প্রদত্ত প্রাি 

নম্বয(১০-৪) 

রক্ষযভাত্রা অজপন ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

১৫ ১৫.১         -                   

          । 

১৫.১         -        

                      । 
াংখ্যা ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ - - - - 

  

১৬ ১৬.১              ফামল পে েভ পম্পাদন 

চুমিয মফমআইম অাংদয অগ্রগমত 

প্রমতদফদন মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয মনমভত্ত 

মযচারে (ময. ও ফাস্ত.) এয মনেট ক। 

১৬.১.১ অগ্রগমত প্রমতদফদন মল্প 

ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয মনমভত্ত 

মযচারে (ময. ও ফাস্ত.) এয 

মনেট ককৃত। 

াংখ্যা ১২ ১২ ১২ - - - - - - 

  

১৭ ১৭.১ ভাঠ ম পাদয়য োম পারদয়য ২০২০-২১ 

অথ পফছদযয ফামল পে েভ পম্পাদন চুমিয অধ প- 

ফামল পে ও ফামল পে মূল্যায়ন প্রমতদফদন মল্প 

ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয মনমভত্ত মযচারে (ময. 

ও ফাস্ত.) এয মনেট ক। 

১৭.১.১ মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয 

মনমভত্ত মযচারে (ময. ও ফাস্ত.) 

এয মনেট ককৃত। 

াংখ্যা ২২ ২২ ২২ - - - - - - 

  

১৮ ১৮.১ ভাঠ ম পাদয়য োম পারদয়য ২০২০-২১ 

অথ পফছদযয ফামল পে েভ পম্পাদন চুমিয 

অধ পফামল পে মূল্যায়ন প্রমতদফদন ম পাদরাচনাদন্ত 

পরাফতপে (feedback) মল্প ভন্ত্রণারদয় 

কপ্রযদণয মনমভত্ত মযচারে (ময. ও ফাস্ত.) 

এয মনেট ক। 

১৮.১.১ মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয 

মনমভত্ত মযচারে (ময. ও ফাস্ত.) 

এয মনেট ককৃত। 

তামযখ ৩০/০১/২০ ৩১/০১/২০ ৩১/০১/২১ ০৭/০২/২১ ১০/০২/২১ ১১/০২/২১ ১৪/০২/২১ - - 

  

১৯ ১৯.১ মফমআইম-এয ২০২১-২০২২ 

অথ পফছদযয খড়া ফামল পে েভ পম্পাদন চুমি 

মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয মনমভত্ত মযচারে 

(ময. ও ফাস্ত.) এয মনেট ককৃত।   

১৯.১.১ মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয 

মনমভত্ত মযচারে (ময. ও ফাস্ত.) 

এয মনেট ককৃত। 

      ১৫/০৫/২০ ১৭/০৫/২০ ১৫/০৫/২১ ১৯/০৫/২১ ২১/০৫/২১ - - - - 

  

২০ ২০.১ জাতীয় াংদদ উথ্থমত প্রদেয উত্তয 

দ্রুততভ ভদয় মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয 

মনমভত্ত                  । 

২০.১.১ মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয 

মনমভত্ত        

            (োম পমদফ)। 

াংখ্যা ১ ১ ১ ২ ৩ - - - - 

  

২১ ২১.১ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী েতৃেপ প্রদত্ত 

মনদদ পনা/প্রমতশ্রুমত ও শূণ্যদ পূযণ াংক্রান্ত 

অগ্রগমত প্রমতদফদন মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয 

মনমভত্ত               ক। 

২১.১.১ মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয 

মনমভত্ত               

     । 

াংখ্যা ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ - - - - 

  

  

  

 

        

  



ক্র. 

নাং 

েভ পম্পাদনদমাগ্য োজ (রুটিন ফা মফদল 

দাময়ত্ব) গুরুত্ব অনুাদয ক্রভ মনধ পাযণ েরুন 

েভ পকৃমত মনদদ পে এেে ২০১৯-২০ এয 

রক্ষযভাত্রা  ও অজপন 

২০২০-২০২১ এয রক্ষযভাত্রা  ও অজপন প্রকৃত 

অজপন 

ফৎয কদল 

অথফা 

ম পাদরাচনা ভয় 

ম পন্ত প্রদত্ত প্রাি 

নম্বয(১০-৪) 

রক্ষযভাত্রা অজপন ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

২২ ২২.১ ামক্ষে কগানীয় প্রমতদফদদনয 

মবমত্তদত গৃীত প্রস্তাদফয ফাস্তফায়ন অগ্রগমত 

প্রমতদফদন মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয মনমভত্ত 

মযচারে (ময. ও ফাস্ত.) এয মনেট ক। 

২২.১.১ মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয 

মনমভত্ত মযচারে (ময. ও 

ফাস্ত.) এয মনেট ককৃত। 

াংখ্যা ৬ ৬ ৬ ৫ ৪ - - - - 

  

২৩ ২৩.১                              

                                  

    । 

২৩.১.১                  

                     । 
% ১০০ ১০০ ১০০ - - - - - - 

  

২৪ ২৪.১ তদাযেোযী/উর্ধ্পতন েভ পেতপায 

াদথ                  (IAP ) 

স্বাক্ষয। 

২৪.১.১ তদাযেোযী/উর্ধ্পতন 

েভ পেতপায াদথ       

           (IAP) স্বাক্ষমযত। 

তামযখ ১৫/০৯/১৯ ১৫/০৯/১৯ ১৬/০৮/২০ ২৬/০৭/২০ ০৬/০৯/২০ ১৬/০৯/২০ ৩০/০৯/২০ - - 

  

২৫ ২৫.১ ই-পাইমরাং দ্ধমত ফাস্তফায়ন েযায 

মনমভত্ত ই-পাইদর নমথ মনষ্পমত্ত। 

২৫.১.১ ই-পাইদর নমথ 

মনষ্পমত্তকৃত। 
% ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - - 

  

 

অমনধ পামযত/মযভা অদমাগ্য োজ (মমদ থাদে) 

১। কমৌথ মফমনদয়াদগ প্রেল্প গ্রদণয মনমভত্ত                  

২। নতুন নতুন প্রেদল্পয জন্য Concept Paper               

৩। ফামল পে েভ পম্পাদন চুমি ম্পমেপত অন্যান্য োদজ        

৪। এমডমজ ম্পমেপত অন্যান্য               

৫।                                 

 

 

 

 



                                            ,                     

১.১। ফাাংরাদদ ইনসুযদরটয অযান্ড ্ামনটামযওয়যায পযা্টরময (মফআইএএপ) অন্যত্র স্থানান্তয প্রেদল্পয আথ প-োমযগময ম্ভাব্যতা ভীক্ষা প্রমতদফদন মযচারে (ময. ও ফাস্ত.) এয মনেট রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী কদয মনমভত্ত 

ভাব্যফস্থাে (এভটিএ), মযেল্পনা এয াদথ আইএম স্বাক্ষয ম্পন্ন েযা দয়দছ। 

২.১। মমম প্রাঙ্গদণ ৮০-১২০ কভ.টন                             -                    আথ প-োমযগময ম্ভাব্যতা ভীক্ষা প্রমতদফদন মযচারে (ময. ও ফাস্ত.) এয মনেট রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী কদয মনমভত্ত 

ভাব্যফস্থাে (এভটিএ), মযেল্পনা এয াদথ আইএম স্বাক্ষয ম্পন্ন েযা দয়দছ। 

৩.১। কেএনএভ প্রাঙ্গদণ নতুন োযখানা স্থাদন আথ প-োমযগময ম্ভাব্যতা ভীক্ষা প্রমতদফদন মযচারে (ময. ও ফাস্ত.) এয মনেট রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী কদয মনমভত্ত ভাব্যফস্থাে (এভটিএ), মযেল্পনা এয াদথ আইএম 

স্বাক্ষয ম্পন্ন েযা দয়দছ। 

৪.১। ফাৎমযে এমডম প্রণয়ন েদয  মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয মনমভত্ত মআইমড-এ রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী ক েযায রদক্ষয ভাব্যফস্থাে (এভটিএ), মযেল্পনা এয াদথ আইএম স্বাক্ষয ম্পন্ন েযা দয়দছ। 

৫.১। ফাৎমযে আযএমডম প্রণয়ন েদয মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয মনমভত্ত মআইমড-এ রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী ক েযায রদক্ষয ভাব্যফস্থাে (এভটিএ), মযেল্পনা এয াদথ আইএম স্বাক্ষয ম্পন্ন েযা দয়দছ। 

৬.১। মযেল্পনা মফবাদগয ফাৎমযে ক্রয় মযেল্পনা প্রণয়ন েদয ক্রয় মফবাদগ রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী কপ্রযদণয মনমভত্তভাব্যফস্থাে (এভটিএ), মযেল্পনা এয াদথ আইএম স্বাক্ষয ম্পন্ন েযা দয়দছ। 

৭.১। মযেল্পনা মফবাদগয ফাৎমযে অথ প ফযাদেয জন্য ফাদজট প্রণয়ন েদয অথ প মফবাদগ রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী কপ্রযদণয মনমভত্ত ভাব্যফস্থাে (এভটিএ), মযেল্পনা এয াদথ আইএম স্বাক্ষয ম্পন্ন েযা দয়দছ। 

৮.১। মফমআইম’য ৫টি ফন্ধ োযখানা চালু েযায মফলদয় ভামে বায মদ্ধাদন্তয ফাস্তফায়ন অগ্রগমত প্রমতদফদন মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয মনমভত্ত               রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী               ভাব্যফস্থাে 

(এভটিএ), মযেল্পনা এয াদথ আইএম স্বাক্ষয ম্পন্ন েযা দয়দছ। 

৯.১। ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী েতৃেপ প্রদত্ত প্রমতশ্রুমত/মনদদ পনায ফাস্তফায়ন অগ্রগমত প্রমতদফদন (মফমআইম-   প্রেল্পমূ) মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয মনমভত্ত               রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী               ভাব্যফস্থাে 

(এভটিএ), মযেল্পনা এয াদথ আইএম স্বাক্ষয ম্পন্ন েযা দয়দছ। 

১০.১। Monthly Activities Report মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয মনমভত্ত               রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী               ভাব্যফস্থাে (এভটিএ), মযেল্পনা এয াদথ আইএম স্বাক্ষয ম্পন্ন েযা দয়দছ। 

১১.১। জাতীয় নাযী উন্নয়ন নীমত াংক্রান্ত প্রমতদফদন মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয মনমভত্ত মযচারে (ময. ও ফাস্ত.) এয মনেট রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী ক           ভাব্যফস্থাে (এভটিএ), মযেল্পনা এয াদথ আইএম স্বাক্ষয 

ম্পন্ন েযা দয়দছ। 

১২। এমডমজ Action Plan এয অগ্রগমত প্রমতদফদন মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয মনমভত্ত মযচারে (ময. ও ফাস্ত.) এয মনেট রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী ক           ভাব্যফস্থাে (এভটিএ), মযেল্পনা এয াদথ আইএম 

স্বাক্ষয ম্পন্ন েযা দয়দছ। 

১৩.১। ফামল পে েভ পম্পাদন চুমিয বত্রভামে প্রমতদফদন মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয মনমভত্ত মযচারে (ময. ও ফাস্ত.) এয মনেট রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী ক           ভাব্যফস্থাে (এভটিএ), মযেল্পনা এয াদথ আইএম স্বাক্ষয 

ম্পন্ন েযা দয়দছ।  

 



১৪.১। ফামল পে েভ পম্পাদন চুমিয বত্রভামে প্রমতদফদন অনরাইদন ভমন্ত্র মযলদ মফবাদগ রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী দামখদরয মনমভত্ত উ-প্রধান প্রদেৌরী (যায়ন) এয াদথ আইএম স্বাক্ষয ম্পন্ন েযা দয়দছ। 

১৫.১।         -                       রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী আদয়াজদনয মনমভত্ত উ-প্রধান প্রদেৌরী (যায়ন)এয াদথ আইএম স্বাক্ষয ম্পন্ন েযা দয়দছ। 

১৬.১।              ফামল পে েভ পম্পাদন চুমিয মফমআইম অাংদয অগ্রগমত প্রমতদফদন মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয মনমভত্ত মযচারে (ময. ও ফাস্ত.) এয মনেট রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী ক েযায রদক্ষয ভাব্যফস্থাে (এভটিএ), 

মযেল্পনা এয াদথ আইএম স্বাক্ষয ম্পন্ন েযা দয়দছ। 

১৭.১। ভাঠ ম পাদয়য োম পারদয়য ২০২০-২১ অথ পফছদযয ফামল পে েভ পম্পাদন চুমিয অধ প- ফামল পে ও ফামল পে মূল্যায়নপ্রমতদফদন মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয মনমভত্ত মযচারে (ময. ও ফাস্ত.) এয মনেট রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী ক      

     ভাব্যফস্থাে (এভটিএ), মযেল্পনা এয াদথ আইএম স্বাক্ষয ম্পন্ন েযা দয়দছ। 

১৮.১। ভাঠ ম পাদয়য োম পারদয়য ২০২০-২১ অথ পফছদযয ফামল পে েভ পম্পাদন চুমিয অধ পফামল পে মূল্যায়ন প্রমতদফদন ম পাদরাচনাদন্ত পরাফতপে (feedback) মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয মনমভত্ত মযচারে (ময. ও ফাস্ত.) এয মনেট 

রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী ক           ভাব্যফস্থাে (এভটিএ), মযেল্পনা এয াদথ আইএম স্বাক্ষয ম্পন্ন েযা দয়দছ। 

১৯.১। মফমআইম-এয ২০২১-২০২২ অথ পফছদযয খড়া ফামল পে েভ পম্পাদন চুমি মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয মনমভত্ত মযচারে (ময. ও ফাস্ত.) এয মনেট রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী ক           ভাব্যফস্থাে (এভটিএ), মযেল্পনা 

এয াদথ আইএম স্বাক্ষয ম্পন্ন েযা দয়দছ। 

২০.১। জাতীয় াংদদ উথ্থমত প্রদেয উত্তয দ্রুততভ ভদয় মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয মনমভত্ত               রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী               ভাব্যফস্থাে (এভটিএ), মযেল্পনা এয াদথ আইএম স্বাক্ষয ম্পন্ন েযা 

দয়দছ। 

২১.১। ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী েতৃেপ প্রদত্ত মনদদ পনা/প্রমতশ্রুমত ও শূণ্যদ পূযণ াংক্রান্ত অগ্রগমত প্রমতদফদন মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয মনমভত্ত               রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী ক           ভাব্যফস্থাে (এভটিএ), 

মযেল্পনা এয াদথ আইএম স্বাক্ষয ম্পন্ন েযা দয়দছ। 

২২.১। ামক্ষে কগানীয় প্রমতদফদদনয মবমত্তদত গৃীত প্রস্তাদফয ফাস্তফায়ন অগ্রগমত প্রমতদফদন মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয মনমভত্ত মযচারে (ময. ও ফাস্ত.) এয মনেট রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী ক           ভাব্যফস্থাে (এভটিএ), 

মযেল্পনা এয াদথ আইএম স্বাক্ষয ম্পন্ন েযা দয়দছ। 

২৩.১                                                                রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী             ভাব্যফস্থাে (এভটিএ), মযেল্পনা এয াদথ আইএম স্বাক্ষয ম্পন্ন েযা দয়দছ। 

২৪.১। তদাযেোযী/উর্ধ্পতন েভ পেতপায াদথ                  (IAP) স্বাক্ষয রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী ম্পন্ন েযা দফ। 

২৫.১।ই-পাইমরাং দ্ধমত ফাস্তফায়ন েযায মনমভত্ত ই-পাইদর নমথ মনষ্পমত্ত রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী           ভাব্যফস্থাে (এভটিএ), মযেল্পনা এয াদথ আইএম স্বাক্ষয ম্পন্ন েযা দয়দছ। 

২৬। ফমণ পত োম পক্রভমূ রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী ফাস্তফায়দনয মনমভত্ত অধীনস্ত েভ পেতপাদদয মদে-মনদদ পনা প্রদান এফাং মনয়মভত ম পদফক্ষণ েযা দফ। 

 



ফাাংরাদদ কেমভেযার ইন্ডামিজ েদ পাদযন (মফমআইম) 

ব্যমিগত েভ পমযেল্পনা ২০২০-২০২১ 

 

েভ পেতপায নাভঃ                                                                          দফীঃ ভাব্যফস্থাে (এভটিএ), মযেল্পনা মফবাগ,মফমআইম 

ক্র. 

নাং 

েভ পম্পাদনদমাগ্য োজ (রুটিন ফা মফদল 

দাময়ত্ব) গুরুত্ব অনুাদয ক্রভ মনধ পাযণ েরুন 

েভ পকৃমত মনদদ পে এেে ২০১৯-২০ এয 

রক্ষযভাত্রা  ও অজপন 

২০২০-২০২১ এয রক্ষযভাত্রা  ও অজপন প্রকৃত 

অজপন 

ফৎয কদল 

অথফা 

ম পাদরাচনা ভয় 

ম পন্ত প্রদত্ত প্রাি 

নম্বয(১০-৪) 

রক্ষযভাত্রা অজপন ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

১ ১.১         অন্যত্র              আথ প-

োমযগময ম্ভাব্যতা ভীক্ষা প্রমতদফদন প্রণয়ন 

েদয  মফবাগীয় প্রধাদনয মনেট ক। 

১.১.১আথ প-োমযগময ম্ভাব্যতা ভীক্ষা 

প্রমতদফদন প্রণয়ন েদয  মফবাগীয় 

প্রধাদনয মনেট ককৃত। 

তামযখ - - ০১/০৬/২১ ১০/০৬/২১ ২০/০৬/২১ ২৭/০৬/২১ ৩০/০৬/২১ - - 

  

২ ২.১ মমম প্রাঙ্গদণ ৮০-১২০ কভ.টন      

                       -         

           আথ প-োমযগময ম্ভাব্যতা ভীক্ষা 

প্রমতদফদন প্রণয়ন েদয  মফবাগীয় প্রধাদনয 

মনেট ক। 

২.১.১ আথ প-োমযগময ম্ভাব্যতা 

ভীক্ষা প্রমতদফদন প্রণয়ন েদয  

মফবাগীয় প্রধাদনয মনেট ককৃত। 

তামযখ - - ০১/০৬/২১ ১০/০৬/২১ ২০/০৬/২১ ২৭/০৬/২১ ৩০/০৬/২১ - - 

  

৩ ৩.১ কেএনএভ প্রাঙ্গদণ নতুন োযখানা স্থাদন 

আথ প-োমযগময ম্ভাব্যতা ভীক্ষা প্রমতদফদন 

প্রণয়ন েদয  মফবাগীয় প্রধাদনয মনেট ক। 

৩.১.১আথ প-োমযগময ম্ভাব্যতা 

ভীক্ষা প্রমতদফদন প্রণয়ন েদয  

মফবাগীয় প্রধাদনয মনেট ককৃত। 

তামযখ - - ০১/০৬/২১ ১০/০৬/২১ ২০/০৬/২১ ২৭/০৬/২১ ৩০/০৬/২১ - - 

  

৪ ৪.১ ফাৎমযে এমডম প্রণয়ন েদয  মল্প 

ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয মনমভত্ত মফবাগীয় প্রধাদনয 

মনেট ক। 

৪.১.১ মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয 

মনমভত্ত মফবাগীয় প্রধাদনয মনেট 

ককৃত। 

তামযখ ০৩/০৫/২০ ০৩/০৫/২০ ০৩/০৫/২১ ১০/০৫/২১ ১৭/০৫/২১ ২৪/০৫/২১ ৩১/০৫/২০ - - 

  

৫ ৫.১ ফাৎমযে আযএমডম প্রণয়নেদয  মল্প 

ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয মনমভত্ত মফবাগীয় প্রধাদনয 

মনেট ক। 

৫.১.১ মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয 

মনমভত্ত মফবাগীয় প্রধাদনয 

মনেটদকৃত। 

তামযখ ০৩/০১/২০ ০৩/০১/২০ ০৩/০১/২১ ১০/০১/২১ ১৭/০১/২১ ২৪/০১/২১ ৩১/০১/২০ - - 

  

৬ ৬.১ মযেল্পনা মফবাদগয ফাৎমযে ক্রয় 

মযেল্পনা প্রণয়ন েদয ক্রয় মফবাদগ কপ্রযদণয 

মনমভত্ত মফবাগীয় প্রধাদনয মনেট ক। 

৬.১.১ ফাৎমযে ক্রয় মযেল্পনা ক্রয় 

মফবাদগ কপ্রযদণয মনমভত্ত মফবাগীয় 

প্রধাদনয মনেট ককৃত। 

তামযখ ০১/০৯/১৯ ০১/০৯/১৯ ০১/১০/২০ ১১/১০/২০ ১৮/১০/২০ ২৫/১০/২০ ২৯/১০/২০ - - 

  

৭ ৭.১ মযেল্পনা মফবাদগয ফাৎমযে অথ প 

ফযাদেয জন্য ফাদজট প্রণয়ন েদয অথ প মফবাদগ 

কপ্রযদণয মনমভত্ত মফবাগীয় প্রধাদনয মনেট 

ক। 

৭.১.১ ফাৎমযে অথ প ফযাদেয জন্য 

ফাদজট অথ প মফবাদগ কপ্রযদণয 

মনমভত্ত মফবাগীয় প্রধাদনয মনেট 

ককৃত। 

তামযখ ১৫/১২/১৯ ১৫/১২/১৯ ১৫/১২/২০ ২০/১২/২০ ২৪/১২/২০ ২৮/১২/২০ ৩১/১২/২০ - - 

  

  

 

           

  



ক্র. 

নাং 

েভ পম্পাদনদমাগ্য োজ (রুটিন ফা মফদল 

দাময়ত্ব) গুরুত্ব অনুাদয ক্রভ মনধ পাযণ েরুন 

েভ পকৃমত মনদদ পে এেে ২০১৯-২০ এয 

রক্ষযভাত্রা  ও অজপন 

২০২০-২০২১ এয রক্ষযভাত্রা  ও অজপন প্রকৃত 

অজপন 

ফৎয কদল 

অথফা 

ম পাদরাচনা ভয় 

ম পন্ত প্রদত্ত প্রাি 

নম্বয(১০-৪) 

রক্ষযভাত্রা অজপন ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

৮ ৮.১ মফমআইম’য ৫টি ফন্ধ োযখানা চালু 

েযায মফলদয় ভামে বায মদ্ধাদন্তয 

ফাস্তফায়ন অগ্রগমত প্রমতদফদন মল্প 

ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয মনমভত্ত মফবাগীয় 

প্রধাদনয মনেট ক। 

৮.১.১ ভামে বায মদ্ধাদন্তয 

ফাস্তফায়ন অগ্রগমত প্রমতদফদন 

মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয 

মনমভত্তমফবাগীয় প্রধাদনয 

মনেটদকৃত। 

াংখ্যা ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ - - 

  

৯ ৯.১ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী েতৃেপ প্রদত্ত 

প্রমতশ্রুমত/মনদদ পনায ফাস্তফায়ন অগ্রগমত 

প্রমতদফদন (মফমআইম-   প্রেল্পমূ) 

মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয মনমভত্ত মফবাগীয় 

প্রধাদনয মনেট ক। 

৯.১.১ ফাস্তফায়ন অগ্রগমত 

প্রমতদফদন (মফমআইম-   

প্রেল্পমূ) মল্প ভন্ত্রণারদয় 

কপ্রযদণয মনমভত্ত মফবাগীয় 

প্রধাদনয মনেট       

াংখ্যা ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ - - - - 

  

১০ ১০.১ Monthly Activities 

Report মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয 

মনমভত্ত মফবাগীয় প্রধাদনয মনেট ক। 

১০.১.১মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয 

মনমভত্ত মফবাগীয় প্রধাদনয মনেট 

      

াংখ্যা ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ - - - - 

  

১১ ১১.১ জাতীয় নাযী উন্নয়ন নীমত 

াংক্রান্তপ্রমতদফদন মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয 

মনমভত্ত মফবাগীয় প্রধাদনয মনেট ক। 

১১.১.১ মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয 

মনমভত্ত মফবাগীয় প্রধাদনয মনেট 

ককৃত। 

তামযখ ০৫/০৩/২০ ০৫/০৩/২০ ০৫/০৩/২১ ০৮/০৩/২১ ১১/০৩/২১ ১৫/০৩/২১ ১৮/০৩/২১ - - 

  

১২ ১৪.১ এমডমজ Action Plan এয 

অগ্রগমত প্রমতদফদন মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয 

মনমভত্ত মফবাগীয় প্রধাদনয মনেট ক। 

১২.১.১ মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয 

মনমভত্ত মফবাগীয় প্রধাদনয মনেট 

ককৃত। 

াংখ্যা ৪ ৪ ৪ ৩ ২ - - - - 

  

১৩ ১৩.১ ফামল পে েভ পম্পাদন চুমিয বত্রভামে 

প্রমতদফদন মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয মনমভত্ত 

মফবাগীয় প্রধাদনয মনেট ক। 

১৩.১.১ মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয 

মনমভত্ত মফবাগীয় প্রধাদনয মনেট 

ককৃত। 

াংখ্যা ৪ ৪ ৪ - - - - - - 

  

১৪ ১৪.১              ফামল পে েভ পম্পাদন 

চুমিয মফমআইম অাংদয অগ্রগমত 

প্রমতদফদন মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয মনমভত্ত 

মফবাগীয় প্রধাদনয মনেট ক। 

১৪.১.১ অগ্রগমত প্রমতদফদন মল্প 

ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয মনমভত্ত 

মফবাগীয় প্রধাদনয মনেট 

ককৃত। 

াংখ্যা ১২ ১২ ১২ - - - - - - 

  

  

 

           

  



ক্র. 

নাং 

েভ পম্পাদনদমাগ্য োজ (রুটিন ফা মফদল 

দাময়ত্ব) গুরুত্ব অনুাদয ক্রভ মনধ পাযণ েরুন 

েভ পকৃমত মনদদ পে এেে ২০১৯-২০ এয 

রক্ষযভাত্রা  ও অজপন 

২০২০-২০২১ এয রক্ষযভাত্রা  ও অজপন প্রকৃত 

অজপন 

ফৎয কদল 

অথফা 

ম পাদরাচনা ভয় 

ম পন্ত প্রদত্ত প্রাি 

নম্বয(১০-৪) 

রক্ষযভাত্রা অজপন ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

১৫ ১৫.১ ভাঠ ম পাদয়য োম পারদয়য ২০২০-২১ 

অথ পফছদযয ফামল পে েভ পম্পাদন চুমিয অধ প- 

ফামল পে ও ফামল পে মূল্যায়ন প্রমতদফদন মল্প 

ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয মফবাগীয় প্রধাদনয মনেট 

ক। 

১৫.১.১ মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয 

মনমভত্ত মফবাগীয় প্রধাদনয মনেট 

ককৃত। 

াংখ্যা ২২ ২২ ২২ - - - - - - 

  

১৬ ১৬.১ ভাঠ ম পাদয়য োম পারদয়য ২০২০-২১ 

অথ পফছদযয ফামল পে েভ পম্পাদন চুমিয 

অধ পফামল পে মূল্যায়ন প্রমতদফদন ম পাদরাচনাদন্ত 

পরাফতপে (feedback) মল্প ভন্ত্রণারদয় 

কপ্রযদণয মনমভত্ত মফবাগীয় প্রধাদনয মনেট 

ক। 

১৬.১.১ মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয 

মনমভত্ত মফবাগীয় প্রধাদনয মনেট 

ককৃত। 

তামযখ ৩০/০১/২০ ৩১/০১/২০ ৩১/০১/২১ ০৭/০২/২১ ১০/০২/২১ ১১/০২/২১ ১৪/০২/২১ - - 

  

১৭ ১৭.১ মফমআইম-এয ২০২১-২০২২ 

অথ পফছদযয খড়া ফামল পে েভ পম্পাদন চুমি 

মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয মনমভত্ত মফবাগীয় 

প্রধাদনয মনেট ক। 

১৭.১.১ মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয 

মনমভত্ত মফবাগীয় প্রধাদনয মনেট 

ককৃত। 

      ১৫/০৫/২০ ১৭/০৫/২০ ১৫/০৫/২১ ১৯/০৫/২১ ২১/০৫/২১ - - - - 

  

১৮ ১৮.১ জাতীয় াংদদ উথ্থমত প্রদেয উত্তয 

দ্রুততভ ভদয় মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয মনমভত্ত 

মফবাগীয় প্রধাদনয মনেট ক। 

১৮.১.১ মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয 

মনমভত্ত মফবাগীয় প্রধাদনয মনেট 

      (োম পমদফ)। 

াংখ্যা ১ ১ ১ ২ ৩ - - - - 

  

১৯ ১৯.১ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী েতৃেপ প্রদত্ত 

মনদদ পনা/প্রমতশ্রুমত ও শূণ্যদ পূযণ াংক্রান্ত 

অগ্রগমত প্রমতদফদন মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয 

মনমভত্ত মফবাগীয় প্রধাদনয মনেট ক। 

১৯.১.১ মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয 

মনমভত্ত মফবাগীয় প্রধাদনয মনেট 

     । 

াংখ্যা ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ - - - - 

  

২০ ২০.১ ামক্ষে কগানীয় প্রমতদফদদনয 

মবমত্তদত গৃীত প্রস্তাদফয ফাস্তফায়ন অগ্রগমত 

প্রমতদফদন মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয মনমভত্ত 

মফবাগীয় প্রধাদনয মনেট ক। 

২০.১.১ মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয 

মনমভত্ত মফবাগীয় প্রধাদনয মনেট 

ককৃত। 

াংখ্যা ৬ ৬ ৬ ৫ ৪ - - - - 

  

  

 

 

           

  



ক্র. 

নাং 

েভ পম্পাদনদমাগ্য োজ (রুটিন ফা মফদল 

দাময়ত্ব) গুরুত্ব অনুাদয ক্রভ মনধ পাযণ েরুন 

েভ পকৃমত মনদদ পে এেে ২০১৯-২০ এয 

রক্ষযভাত্রা  ও অজপন 

২০২০-২০২১ এয রক্ষযভাত্রা  ও অজপন প্রকৃত 

অজপন 

ফৎয কদল 

অথফা 

ম পাদরাচনা ভয় 

ম পন্ত প্রদত্ত প্রাি 

নম্বয(১০-৪) 

রক্ষযভাত্রা অজপন ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

২১ ২১.১                              

                                  

    । 

২১.১.১                  

                     । 
% ১০০ ১০০ ১০০ - - - - - - 

  

২২ ২২.১ তদাযেোযী/উর্ধ্পতন েভ পেতপায াদথ 

                 (IAP) স্বাক্ষয। 

২২.১.১ তদাযেোযী/উর্ধ্পতন 

েভ পেতপায াদথ       

           (IAP) স্বাক্ষমযত। 

তামযখ ১৫/০৯/১৯ ১৫/০৯/১৯ ১৬/০৮/২০ ২৬/০৭/২০ ০৬/০৯/২০ ১৬/০৯/২০ ৩০/০৯/২০ - - 

  

২৩ ২৩.১ ই-পাইমরাং দ্ধমত ফাস্তফায়ন েযায 

মনমভত্ত ই-পাইদর নমথ মনষ্পমত্ত। 

২৩.১.১ ই-পাইদর নমথ 

মনষ্পমত্তকৃত। 
% ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - - 

  

 

 

 

অমনধ পামযত/মযভা অদমাগ্য োজ (মমদ থাদে) 

১। কমৌথ মফমনদয়াদগ প্রেল্প গ্রদণয মনমভত্ত                  

২। নতুন নতুন প্রেদল্পয জন্য Concept Paper               

৩। ফামল পে েভ পম্পাদন চুমি ম্পমেপত অন্যান্য োদজ        

৪। এমডমজ ম্পমেপত অন্যান্য              

৫।                           

 

 

 
 

                       

 



                                                                             

১.১। ফাাংরাদদ ইনসুযদরটয অযান্ড ্ামনটামযওয়যায পযা্টরময (মফআইএএপ) অন্যত্র স্থানান্তয প্রেদল্পয আথ প-োমযগময ম্ভাব্যতা ভীক্ষা প্রমতদফদন  প্রণয়ন েদয মফবাগীয়  প্রধাদনয মনেট রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী কদয মনমভত্ত অমত. 

প্রধান ব্যফস্থাে (উৎাদন) এয াদথ আইএম স্বাক্ষয ম্পন্ন েযা দয়দছ। 

২.১। মমম প্রাঙ্গদণ ৮০-১২০ কভ.টন                             -                    আথ প-োমযগময ম্ভাব্যতা ভীক্ষা প্রমতদফদন প্রণয়ন েদয মফবাগীয় প্রধাদনয মনেট রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী কদয মনমভত্ত অমত. 

প্রধান ব্যফস্থাে (উৎাদন) এয াদথ আইএম স্বাক্ষয ম্পন্ন েযা দয়দছ। 

৩.১। কেএনএভ প্রাঙ্গদণ নতুন োযখানা স্থাদন আথ প-োমযগময ম্ভাব্যতা ভীক্ষা প্রমতদফদন প্রণয়ন েদয  মফবাগীয়  প্রধাদনয মনেট রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী কদয মনমভত্ত মনমভত্ত অমত. প্রধান ব্যফস্থাে (উৎাদন)এয াদথ আইএম 

স্বাক্ষয ম্পন্ন েযা দয়দছ। 

৪.১। ফাৎমযে এমডম প্রণয়ন েদয  মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয মনমভত্ত মফবাগীয়  প্রধাদনয মনেট রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী ক েযায রদক্ষয অমত. প্রধান ব্যফস্থাে (উৎাদন)এয াদথ আইএম স্বাক্ষয ম্পন্ন েযা দয়দছ। 

৫.১। ফাৎমযে আযএমডম প্রণয়নেদয  মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয মনমভত্ত মফবাগীয় প্রধাদনয মনেট রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী ক েযায রদক্ষয অমত. প্রধান ব্যফস্থাে (উৎাদন)এয াদথ আইএম স্বাক্ষয ম্পন্ন েযা দয়দছ। 

৬.১। মযেল্পনা মফবাদগয ফাৎমযে ক্রয় মযেল্পনা প্রণয়ন েদয ক্রয় মফবাদগ কপ্রযদণয মনমভত্ত মফবাগীয় প্রধাদনয মনেট রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী কপ্রযদণয মনমভত্ত অমত. প্রধান ব্যফস্থাে (উৎাদন)এয াদথ আইএম স্বাক্ষয ম্পন্ন েযা 

দয়দছ। 

৭.১। মযেল্পনা মফবাদগয ফাৎমযে অথ প ফযাদেয জন্য ফাদজট প্রণয়ন েদয অথ প মফবাদগ কপ্রযদণয মনমভত্ত মফবাগীয় প্রধাদনয মনেট রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী কপ্রযদণয মনমভত্ত অমত. প্রধান ব্যফস্থাে (উৎাদন)এয াদথ আইএম স্বাক্ষয 

ম্পন্ন েযা দয়দছ। 

৮.১। মফমআইম’য ৫টি ফন্ধ োযখানা চালু েযায মফলদয় ভামে বায মদ্ধাদন্তয ফাস্তফায়ন অগ্রগমত প্রমতদফদন মল্প ভন্ত্রণারদয়  কপ্রযদণয মনমভত্ত মফবাগীয়  প্রধাদনয মনেট রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী               অমত. প্রধান 

ব্যফস্থাে (উৎাদন) এয াদথ আইএম স্বাক্ষয ম্পন্ন েযা দয়দছ। 

৯.১। ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী েতৃেপ প্রদত্ত প্রমতশ্রুমত/মনদদ পনায ফাস্তফায়ন অগ্রগমত প্রমতদফদন (মফমআইম-   প্রেল্পমূ) মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয  মনমভত্ত মফবাগীয় প্রধাদনয মনেট রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী               অমত. প্রধান 

ব্যফস্থাে (উৎাদন) এয াদথ আইএম স্বাক্ষয ম্পন্ন েযা দয়দছ। 

১০.১। Monthly Activities Report মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয মনমভত্ত মফবাগীয় প্রধাদনয মনেট রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী               অমত. প্রধান ব্যফস্থাে (উৎাদন) এয াদথ আইএম স্বাক্ষয ম্পন্ন েযা দয়দছ। 

১১.১। জাতীয় নাযী উন্নয়ন নীমত াংক্রান্ত প্রমতদফদন মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয মনমভত্ত মফবাগীয় প্রধাদনয মনেট রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী ক           অমত. প্রধান ব্যফস্থাে (উৎাদন) এয াদথ আইএম স্বাক্ষয ম্পন্ন েযা 

দয়দছ। 

 



১২.১। এমডমজ Action Plan এয অগ্রগমত প্রমতদফদন মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয মনমভত্ত মফবাগীয় প্রধাদনয মনেট রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী ক           উ-প্রধান প্রদেৌরী (যায়ন) এয াদথ আইএম স্বাক্ষয ম্পন্ন েযা 

দয়দছ। 

১৩.১। ফামল পে েভ পম্পাদন চুমিয বত্রভামে প্রমতদফদন মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয মনমভত্ত মফবাগীয় প্রধাদনয মনেট রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী ক           উ-প্রধান প্রদেৌরী (যায়ন) এয াদথ আইএম স্বাক্ষয ম্পন্ন েযা 

দয়দছ। 

১৪.১।              ফামল পে েভ পম্পাদন চুমিয মফমআইম অাংদয অগ্রগমত প্রমতদফদন মল্প ভন্ত্রণারদয়  কপ্রযদণয মনমভত্ত মফবাগীয়  প্রধাদনয মনেট রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী ক েযায রদক্ষয উ-প্রধান প্রদেৌরী (যায়ন) এয 

াদথ আইএম স্বাক্ষয ম্পন্ন েযা দয়দছ। 

১৫.১। ভাঠ ম পাদয়য োম পারদয়য ২০২০-২১ অথ পফছদযয ফামল পে েভ পম্পাদন চুমিয অধ প- ফামল পে ও ফামল পে মূল্যায়ন প্রমতদফদন মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয মনমভত্ত মফবাগীয় প্রধাদনয মনেট রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী ক           উ-

প্রধান প্রদেৌরী (যায়ন) এয াদথ আইএম স্বাক্ষয ম্পন্ন েযা দয়দছ। 

১৬.১। ভাঠ ম পাদয়য োম পারদয়য ২০২০-২১ অথ পফছদযয ফামল পে েভ পম্পাদন চুমিয অধ পফামল পে মূল্যায়ন প্রমতদফদন ম পাদরাচনাদন্ত পরাফতপে (feedback) মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয মনমভত্ত মফবাগীয় প্রধাদনয মনেট রক্ষযভাত্রা 

অনুমায়ী ক           উ-প্রধান প্রদেৌরী (যায়ন) এয াদথ আইএম স্বাক্ষয ম্পন্ন েযা দয়দছ। 

১৭.১। মফমআইম-এয ২০২১-২০২২ অথ পফছদযয খড়া ফামল পে েভ পম্পাদন চুমি মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয মনমভত্ত মফবাগীয় প্রধাদনয মনেট রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী ক           উ-প্রধান প্রদেৌরী (যায়ন) এয াদথ আইএম 

স্বাক্ষয ম্পন্ন েযা দয়দছ। 

১৮.১। জাতীয় াংদদ উথ্থমত প্রদেয উত্তয দ্রুততভ ভদয় মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয মনমভত্ত মফবাগীয় প্রধাদনয মনেট রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী               অমত. প্রধান ব্যফস্থাে (উৎাদন) এয াদথ আইএম স্বাক্ষয ম্পন্ন 

েযা দয়দছ। 

১৯.১। ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী েতৃেপ প্রদত্ত মনদদ পনা/প্রমতশ্রুমত ও শূণ্যদ পূযণ াংক্রান্ত অগ্রগমত প্রমতদফদন মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয মনমভত্ত মফবাগীয় প্রধাদনয মনেট রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী ক           অমত. প্রধান ব্যফস্থাে 

(উৎাদন) এয াদথ আইএম স্বাক্ষয ম্পন্ন েযা দয়দছ। 

২০.১। ামক্ষে কগানীয় প্রমতদফদদনয মবমত্তদত গৃীত প্রস্তাদফয ফাস্তফায়ন অগ্রগমত প্রমতদফদন মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয মনমভত্ত মফবাগীয় প্রধাদনয মনেট রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী ক           অমত. প্রধান ব্যফস্থাে (উৎাদন)এয 

াদথ আইএম স্বাক্ষয ম্পন্ন েযা দয়দছ। 

২১.১                                                                রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী             উ-প্রধান প্রদেৌরী (যায়ন) এয াদথ আইএম স্বাক্ষয ম্পন্ন েযা দয়দছ। 

২২.১। তদাযেোযী/উর্ধ্পতন েভ পেতপায াদথ                  (IAP) স্বাক্ষয রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী ম্পন্ন েযা দফ। 

২৩.১। ই-পাইমরাং দ্ধমত ফাস্তফায়ন েযায মনমভত্ত ই-পাইদর নমথ মনষ্পমত্ত রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী ম্পন্ন েযায মনমভত্ত াংমেষ্ট েভ পেতপাদদয াদথ আইএম স্বাক্ষয ম্পন্ন েযা দয়দছ। 

২৪। ফমণ পত োম পক্রভমূ রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী ফাস্তফায়দনয মনমভত্ত অধীনস্ত েভ পেতপাদদয মদে-মনদদ পনা প্রদান এফাং মনয়মভত ম পদফক্ষণ েযা দফ। 

 

 



ফাাংরাদদ কেমভেযার ইন্ডামিজ েদ পাদযন (মফমআইম) 

ব্যমিগত েভ পমযেল্পনা ২০২০-২০২১ 

 

েভ পেতপায নাভঃ কভাঃ কযজাউর েমযভ                                              দফীঃ অমতমযি প্রধান ব্যফস্থাে (উৎাদন), মযেল্পনা মফবাগ, মফমআইম  

ক্র. 

নাং 

েভ পম্পাদনদমাগ্য োজ (রুটিন ফা মফদল 

দাময়ত্ব) গুরুত্ব অনুাদয ক্রভ মনধ পাযণ েরুন 

েভ পকৃমত মনদদ পে এেে ২০১৯-২০ এয 

রক্ষযভাত্রা  ও অজপন 

২০২০-২০২১ এয রক্ষযভাত্রা  ও অজপন প্রকৃত 

অজপন 

ফৎয কদল 

অথফা 

ম পাদরাচনা ভয় 

ম পন্ত প্রদত্ত প্রাি 

নম্বয(১০-৪) 

রক্ষযভাত্রা অজপন ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

১ ১.১          অন্যত্র              

আথ প-োমযগময ম্ভাব্যতা ভীক্ষা প্রমতদফদন 

প্রণয়ন েদয  ভাব্যফস্থাে (এভটিএ) এয 

মনেট ক। 

১.১.১আথ প-োমযগময ম্ভাব্যতা  

ভীক্ষা প্রমতদফদন প্রণয়ন েদয  

ভাব্যফস্থাে (এভটিএ) এয মনেট 

ককৃত। 

তামযখ - - ৩১/০৫/২১ ০৬/০৬/২১ ১৩/০৬১/২১ ২০/০৬/২১ ২৮/০৬/২১ - - 

  

২ ২.১ মমম প্রাঙ্গদণ ৮০-১২০ কভ.টন      

                       -              

      আথ প-োমযগময ম্ভাব্যতা ভীক্ষা 

প্রমতদফদন েনামটাং পাভ প েতৃপে প্রণয়নপূফ পে 

মাচাই েদয  ভাব্যফস্থাে (এভটিএ) এয 

মনেট ক। 

২.১.১ আথ প-োমযগময ম্ভাব্যতা 

ভীক্ষা প্রমতদফদনেনামটাং পাভ প 

েতৃপে প্রণয়নপূফ পে মাচাই েদয  

ভাব্যফস্থাে(এভটিএ) এয মনেট 

ককৃত। 

তামযখ - - ৩১/০৫/২১ ০৬/০৬/২১ ১৩/০৬১/২১ ২০/০৬/২১ ২৮/০৬/২১ - - 

  

৩ 
৩.১ কেএনএভ প্রাঙ্গদণ নতুন োযখানা স্থাদন 

আথ প-োমযগময ম্ভাব্যতা ভীক্ষা প্রমতদফদন 

েনামটাং পাভ প েতৃপে প্রণয়নপূফ পে মাচাই েদয  

ভাব্যফস্থাে (এভটিএ) এয মনেট ক। 

৩.১.১ আথ প-োমযগময ম্ভাব্যতা 

ভীক্ষা প্রমতদফদন েনামটাং পাভ প 

েতৃপে প্রণয়নপূফ পে মাচাই েদয  

ভাব্যফস্থাে(এভটিএ) এয মনেট 

ককৃত। 

তামযখ - - ৩১/০৫/২১ ০৬/০৬/২১ ১৩/০৬১/২১ ২০/০৬/২১ ২৮/০৬/২১ - - 

  

৪ ৪.১ ফাৎমযে এমডম প্রণয়ন েদয  মল্প 

ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয মনমভত্ত ভাব্যফস্থাে 

(এভটিএ) এয মনেট ক। 

৪.১.১ মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয 

মনমভত্ত  ভাব্যফস্থাে (এভটিএ) 

এয মনেট ককৃত। 

তামযখ ০৩/০৫/২০ ০৩/০৫/২০ ০৩/০৫/২১ ১০/০৫/২১ ১৭/০৫/২১ ২৪/০৫/২১ ৩১/০৫/২০ - - 

  

৫ ৫.১ ফাৎমযে আযএমডম প্রণয়নেদয  মল্প 

ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয মনমভত্ত ভাব্যফস্থাে 

(এভটিএ) এয মনেট ক। 

৫.১.১ মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয 

মনমভত্ত  ভাব্যফস্থাে (এভটিএ) 

এয মনেট ককৃত। 

তামযখ ০৩/০১/২০ ০৩/০১/২০ ০৩/০১/২১ ১০/০১/২১ ১৭/০১/২১ ২৪/০১/২১ ৩১/০১/২০ - - 

  

৬ ৬.১ মযেল্পনা মফবাদগয ফাৎমযে ক্রয় 

মযেল্পনা প্রণয়ন েদয ক্রয় মফবাদগ কপ্রযদণয 

মনমভত্ত ভাব্যফস্থাে (এভটিএ) এয মনেট 

ক। 

৬.১.১ ফাৎমযে ক্রয় মযেল্পনা ক্রয় 

মফবাদগ কপ্রযদণয মনমভত্ত ভাব্যফস্থাে 

(এভটিএ) এয মনেট ককৃত। 

তামযখ ০১/০৯/১৯ ০১/০৯/১৯ ০১/১০/২০ ১১/১০/২০ ১৮/১০/২০ ২৫/১০/২০ ২৯/১০/২০ - - 

  

  

 

           

  



ক্র. 

নাং 

েভ পম্পাদনদমাগ্য োজ (রুটিন ফা মফদল 

দাময়ত্ব) গুরুত্ব অনুাদয ক্রভ মনধ পাযণ েরুন 

েভ পকৃমত মনদদ পে এেে ২০১৯-২০ এয 

রক্ষযভাত্রা  ও অজপন 

২০২০-২০২১ এয রক্ষযভাত্রা  ও অজপন প্রকৃত 

অজপন 

ফৎয কদল 

অথফা 

ম পাদরাচনা ভয় 

ম পন্ত প্রদত্ত প্রাি 

নম্বয(১০-৪) 

রক্ষযভাত্রা অজপন ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

৭ ৭.১ মযেল্পনা মফবাদগয ফাৎমযে অথ প 

ফযাদেয জন্য ফাদজট প্রণয়ন েদয অথ প 

মফবাদগ কপ্রযদণয মনমভত্ত ভাব্যফস্থাে 

(এভটিএ) এয মনেট ক। 

৭.১.১ ফাৎমযে অথ প ফযাদেয 

জন্য ফাদজট অথ প মফবাদগ 

কপ্রযদণয মনমভত্ত ভাব্যফস্থাে 

(এভটিএ) এয মনেট ককৃত। 

তামযখ ১৫/১২/১৯ ১৫/১২/১৯ ১৫/১২/২০ ২০/১২/২০ ২৪/১২/২০ ২৮/১২/২০ ৩১/১২/২০ - - 

  

৮ ৮.১ মফমআইম’য ৫টি ফন্ধ োযখানা চালু 

েযায মফলদয় ভামে বায মদ্ধাদন্তয 

ফাস্তফায়ন অগ্রগমত প্রমতদফদন মল্প 

ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয মনমভত্ত ভাব্যফস্থাে 

(এভটিএ) এয মনেট ক। 

৮.১.১ ভামে বায মদ্ধাদন্তয 

ফাস্তফায়ন অগ্রগমত প্রমতদফদন 

মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয মনমভত্ত 

ভাব্যফস্থাে (এভটিএ) এয 

মনেট ককৃত। 

াংখ্যা ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ - - 

  

৯ ৯.১ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী েতৃেপ প্রদত্ত 

প্রমতশ্রুমত/মনদদ পনায ফাস্তফায়ন অগ্রগমত 

প্রমতদফদন (মফমআইম-   প্রেল্পমূ) 

মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয মনমভত্ত 

ভাব্যফস্থাে (এভটিএ) এয মনেট ক। 

৯.১.১ ফাস্তফায়ন অগ্রগমত 

প্রমতদফদন (মফমআইম-   

প্রেল্পমূ) মল্প ভন্ত্রণারদয় 

কপ্রযদণয মনমভত্ত ভাব্যফস্থাে 

(এভটিএ) এয মনেট       

াংখ্যা ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ - - - - 

  

১০ ১০.১ Monthly Activities 

Report মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয 

মনমভত্ত ভাব্যফস্থাে (এভটিএ) এয 

মনেট ক। 

১০.১.১মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয 

মনমভত্ত ভাব্যফস্থাে 

(এভটিএ) এয মনেট      
াংখ্যা ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ - - - - 

  

১১ ১১.১ জাতীয় নাযী উন্নয়ন নীমত াংক্রান্ত 

প্রমতদফদন মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয মনমভত্ত 

ভাব্যফস্থাে (এভটিএ) এয মনেট ক। 

১১.১.১ মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয 

মনমভত্ত ভাব্যফস্থাে 

(এভটিএ) এয মনেট ককৃত। 

তামযখ ০৫/০৩/২০ ০৫/০৩/২০ ০৫/০৩/২১ ০৮/০৩/২১ ১১/০৩/২১ ১৫/০৩/২১ ১৮/০৩/২১ - - 

  

১২ ১২.১ জাতীয় াংদদ উথ্থমত প্রদেয 

উত্তয দ্রুততভ ভদয় মল্প ভন্ত্রণারদয় 

কপ্রযদণয মনমভত্ত ভাব্যফস্থাে (এভটিএ) 

এয মনেট ক। 

১২.১.১ মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয 

মনমভত্ত ভাব্যফস্থাে 

(এভটিএ) এয মনেট       

(োম পমদফ)। 

াংখ্যা ১ ১ ১ ২ ৩ - - - - 

  

  

 

 

 

 

          

  



ক্র. 

নাং 

েভ পম্পাদনদমাগ্য োজ (রুটিন ফা মফদল 

দাময়ত্ব) গুরুত্ব অনুাদয ক্রভ মনধ পাযণ েরুন 

েভ পকৃমত মনদদ পে এেে ২০১৯-২০ এয 

রক্ষযভাত্রা  ও অজপন 

২০২০-২০২১ এয রক্ষযভাত্রা  ও অজপন প্রকৃত 

অজপন 

ফৎয কদল 

অথফা 

ম পাদরাচনা ভয় 

ম পন্ত প্রদত্ত প্রাি 

নম্বয(১০-৪) 

রক্ষযভাত্রা অজপন ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

১৩ ১৩.১ ামক্ষে কগানীয় প্রমতদফদদনয 

মবমত্তদত গৃীত প্রস্তাদফয ফাস্তফায়ন অগ্রগমত 

প্রমতদফদনমল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয মনমভত্ত 

ভাব্যফস্থাে (এভটিএ) এয মনেট ক। 

১৩.১.১ মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয 

মনমভত্ত ভাব্যফস্থাে 

(এভটিএ) এয মনেট ককৃত। 

াংখ্যা ৬ ৬ ৬ ৫ ৪ - - - -   

১৪ ১৪.১ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী েতৃেপ প্রদত্ত 

মনদদ পনা/প্রমতশ্রুমত ও শূণ্যদ পূযণ 

াংক্রান্ত অগ্রগমত প্রমতদফদন মল্প 

ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয মনমভত্ত ভাব্যফস্থাে 

(এভটিএ) এয মনেট ক। 

১৪.১.১ মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয 

মনমভত্ত ভাব্যফস্থাে 

(এভটিএ) এয মনেট      । 

াংখ্যা ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ - - - - 

  

১৫                                  

                                  

               । 

১৫.১.১                        

                            

                 । 

াংখ্যা ১২ - - - - - - - - 

  

১৬ ১৬.১ তদাযেোযী/উর্ধ্পতন েভ পেতপায 

াদথ                  (IAP ) 

স্বাক্ষয। 

১৬.১.১ তদাযেোযী/উর্ধ্পতন 

েভ পেতপায াদথ       

           (IAP) 

স্বাক্ষমযত। 

তামযখ - - ১৬/০৮/২০ ২৬/০৭/২০ ০৬/০৯/২০ ১৬/০৯/২০ ৩০/০৯/২০ - - 

  

১৭ ১৭.১ ই-পাইমরাং দ্ধমত ফাস্তফায়ন েযায 

মনমভত্ত ই-পাইদর নমথ মনষ্পমত্ত। 

১৭.১.১ ই-পাইদর নমথ 

মনষ্পমত্তকৃত। 
% ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - - 

  

 

অমনধ পামযত/মযভা অদমাগ্য োজ (মমদ থাদে) 

১।                                      । 

২।                                  

 

 

 



      

                                                                                      

১.১। ফাাংরাদদ ইনসুযদরটয অযান্ড ্ামনটামযওয়যায পযা্টরময (মফআইএএপ) অন্যত্র স্থানান্তয প্রেদল্পয আথ প-োমযগময ম্ভাব্যতা ভীক্ষা প্রমতদফদন েনামটাং পাভ প েতৃপে প্রণয়নপূফ পে মাচাই েদয  ভাব্যফস্থাে (এভটিএ) এয 

মনেট রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী ক েযা দফ। 

২.১। মমম প্রাঙ্গদণ ৮০-১২০ কভ.টন                             -                    আথ প-োমযগময ম্ভাব্যতা ভীক্ষা প্রমতদফদন েনামটাং পাভ প েতৃপে প্রণয়নপূফ পে মাচাই েদয  ভাব্যফস্থাে (এভটিএ) এয 

মনেট রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী কদয মনমভত্ত মনফ পাী প্রদেৌরী (যায়ন-১) এয াদথ আইএম স্বাক্ষয ম্পন্ন েযা দয়দছ। 

৩.১। কেএনএভ প্রাঙ্গদণ নতুন োযখানা স্থাদন আথ প-োমযগময ম্ভাব্যতা ভীক্ষা প্রমতদফদন েনামটাং পাভ প েতৃপে প্রণয়নপূফ পে মাচাই েদয  ভাব্যফস্থাে (এভটিএ) এয মনেট রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী কদয মনমভত্ত উ- প্রধান 

প্রদেৌরী (যায়ন) এয াদথ আইএম স্বাক্ষয ম্পন্ন েযা দয়দছ। 

৪.১। ফাৎমযে এমডম প্রণয়ন েদয  মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয মনমভত্ত ভাব্যফস্থাে (এভটিএ) এয মনেট রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী কদয রদক্ষয মনফ পাী প্রদেৌরী (যায়ন-২) এয াদথ আইএম স্বাক্ষয ম্পন্ন েযা দয়দছ। 

৫.১। ফাৎমযে আযএমডম প্রণয়ন েদয  মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয মনমভত্ত ভাব্যফস্থাে (এভটিএ) এয মনেট রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী কদয রদক্ষয মনফ পাী প্রদেৌরী (যায়ন-২) এয াদথ আইএম স্বাক্ষয ম্পন্ন েযা দয়দছ। 

৬.১। মযেল্পনা মফবাদগয ফাৎমযে ক্রয় মযেল্পনা প্রণয়ন েদয ক্রয় মফবাদগ কপ্রযদণয মনমভত্ত ভাব্যফস্থাে (এভটিএ) এয মনেট রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী কদয রদক্ষয মনফ পাী প্রদেৌরী (যায়ন-২) এয াদথ আইএম স্বাক্ষয 

ম্পন্ন েযা দয়দছ। 

৭.১। মযেল্পনা মফবাদগয ফাৎমযে অথ প ফযাদেয জন্য ফাদজট প্রণয়ন েদয অথ প মফবাদগ কপ্রযদণয মনমভত্ত ভাব্যফস্থাে (এভটিএ) এয মনেট রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী কদয রদক্ষয মনফ পাী প্রদেৌরী (যায়ন-২) এয াদথ আইএম 

স্বাক্ষয ম্পন্ন েযা দয়দছ। 

৮.১। মফমআইম’য ৫টি ফন্ধ োযখানা চালু েযায মফলদয় ভামে বায মদ্ধাদন্তয ফাস্তফায়ন অগ্রগমত প্রমতদফদন মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয মনমভত্ত ভাব্যফস্থাে (এভটিএ) এয মনেট রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী কদয রদক্ষয উ-প্রধান 

প্রদেৌরী (মামন্ত্রে) এয াদথ আইএম স্বাক্ষয ম্পন্ন েযা দয়দছ। 

৯.১। ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী েতৃেপ প্রদত্ত প্রমতশ্রুমত/মনদদ পনায ফাস্তফায়ন অগ্রগমত প্রমতদফদন (মফমআইম-   প্রেল্পমূ) মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয মনমভত্ত ভাব্যফস্থাে (এভটিএ) এয মনেট রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী কদয রদক্ষয মনফ পাী 

প্রদেৌরী (যায়ন-২) এয াদথ আইএম স্বাক্ষয ম্পন্ন েযা দয়দছ। 

১০.১।   nthly Activities Report মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয মনমভত্ত ভাব্যফস্থাে (এভটিএ) এয মনেট রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী               োময ফামণমজযে েভ পেতপা এয াদথ আইএম স্বাক্ষয ম্পন্ন েযা 

দয়দছ। 

১১.১। জাতীয় নাযী উন্নয়ন নীমত াংক্রান্ত প্রমতদফদন মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয মনমভত্ত ভাব্যফস্থাে (এভটিএ) এয মনেট রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী ক           মনফ পাী প্রদেৌরী (যায়ন-২) এয াদথ আইএম স্বাক্ষয ম্পন্ন েযা 

দয়দছ। 

 



১২.১। জাতীয় াংদদ উথ্থমত প্রদেয উত্তয দ্রুততভ ভদয় মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয মনমভত্ত তথ্য উাত্ত াংগ্রপূফ পে প্রণয়ন েদয রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী ভাব্যফস্থাে (এভটিএ) এয মনেট            । 

১৩.১। ামক্ষে কগানীয় প্রমতদফদদনয মবমত্তদত গৃীত প্রস্তাদফয ফাস্তফায়ন অগ্রগমত প্রমতদফদন মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয মনমভত্ত ভাব্যফস্থাে (এভটিএ) এয মনেট রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী কদয রদক্ষয মনফ পাী প্রদেৌরী (যায়ন-২) 

এয াদথ আইএম স্বাক্ষয ম্পন্ন েযা দয়দছ। 

১৪.১। ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী েতৃেপ প্রদত্ত মনদদ পনা/প্রমতশ্রুমত ও শূণ্যদ পূযণ াংক্রান্ত অগ্রগমত প্রমতদফদন মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয মনমভত্ত ভাব্যফস্থাে (এভটিএ) এয মনেট রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী ক           মনফ পাী প্রদেৌরী 

(যায়ন-২) এয াদথ আইএম স্বাক্ষয ম্পন্ন েযা দয়দছ। 

১৫.১।                                                                                রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী ক           োময ফামণমজযে েভ পেতপা এয াদথ আইএম স্বাক্ষয ম্পন্ন েযা দয়দছ। 

১৬.১। তদাযেোযী/উর্ধ্পতন েভ পেতপায াদথ                  (IAP) স্বাক্ষয রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী ম্পন্ন েযা দফ। 

১৭.১। ই-পাইমরাং দ্ধমত ফাস্তফায়ন েযায মনমভত্ত ই-পাইদর নমথ মনষ্পমত্ত রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী ম্পন্ন েযা রদক্ষয অধীনস্ত েভ পেতপাদদয াদথ আইএম স্বাক্ষয ম্পন্ন েযা দয়দছ। 

১৮। ফমণ পত োম পক্রভমূ রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী ফাস্তফায়দনয মনমভত্ত অধীনস্ত েভ পেতপাদদয মদে-মনদদ পনা প্রদান এফাং মনয়মভত ম পদফক্ষণ েযা দফ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ফাাংরাদদ কেমভেযার ইন্ডামিজ েদ পাদযন (মফমআইম) 

ব্যমিগত েভ পমযেল্পনা ২০২০-২০২১ 

েভ পেতপায নাভঃ কভাঃ মনয়াজ আব্দুর োদদয                                                                       দফীঃ উ-প্রধান প্রদেৌরী (যায়ন), মযেল্পনা মফবাগ, মফমআইম  

ক্র. 

নাং 

েভ পম্পাদনদমাগ্য োজ (রুটিন ফা মফদল 

দাময়ত্ব) গুরুত্ব অনুাদয ক্রভ মনধ পাযণ েরুন 

েভ পকৃমত মনদদ পে এেে ২০১৯-২০ এয 

রক্ষযভাত্রা  ও অজপন 

২০২০-২০২১ এয রক্ষযভাত্রা  ও অজপন প্রকৃত 

অজপন 

ফৎয কদল 

অথফা 

ম পাদরাচনা ভয় 

ম পন্ত প্রদত্ত প্রাি 

নম্বয(১০-৪) 

রক্ষযভাত্রা অজপন ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

১ ১.১ কেএনএভ প্রাঙ্গদণ নতুন োযখানা স্থাদন 

আথ প-োমযগময ম্ভাব্যতা ভীক্ষা প্রমতদফদন 

েনামটাং পাভ প েতৃপে প্রণয়নপূফ পে মাচাই েদয  

অমতমযি প্রধান প্রদেৌরী (যায়ন) এয মনেট 

ক। 

১.১.১ আথ প-োমযগময ম্ভাব্যতা ভীক্ষা 

প্রমতদফদন েনামটাং পাভ প েতৃপে 

প্রণয়নপূফ পে মাচাই েদয  অমতমযি 

প্রধান প্রদেৌরী (যায়ন) এয মনেট 

ককৃত। 

তামযখ - - ৩১/০৫/২১ ০৬/০৬/২১ ১৩/০৬১/২১ ২০/০৬/২১ ২৮/০৬/২১ - - 

  

২ ২.১ এমডমজ Action Plan এয অগ্রগমত 

প্রমতদফদন মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয মনমভত্ত 

ভাব্যফস্থাে (এভটিএ) এয মনেট ক। 

২.১.১ মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয 

মনমভত্ত ভাব্যফস্থাে (এভটিএ)  

এয মনেট ককৃত। 

াংখ্যা ৪ ৪ ৪ ৩ ২ - - - - 

  

৩ ৩.১ ফামল পে েভ পম্পাদন চুমিয বত্রভামে 

প্রমতদফদন মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয মনমভত্ত 

ভাব্যফস্থাে (এভটিএ) এয মনেট ক। 

৩.১.১ মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয 

মনমভত্ত ভাব্যফস্থাে (এভটিএ) 

এয মনেট ককৃত। 

াংখ্যা ৪ ৪ ৪ - - - - - - 

  

৪ ৪.১ ফামল পে েভ পম্পাদন চুমিয বত্রভামে 

প্রমতদফদন অনরাইদন ভমন্ত্র মযলদ মফবাদগ 

দামখর। 

৪.১.১ ফামল পে েভ পম্পাদন চুমিয 

বত্রভামে প্রমতদফদন অনরাইদন ভমন্ত্র 

মযলদ মফবাদগ দামখরকৃত। 

াংখ্যা ৪ ৪ ৪ - - - - - - 

  

৫ ৫.১         -                   

          । 

৫.১         -             

                 । 
াংখ্যা ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ - - - - 

  

৬ ৬.১              ফামল পে েভ পম্পাদন 

চুমিয মফমআইম অাংদয অগ্রগমত প্রমতদফদন 

মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয মনমভত্ত ভাব্যফস্থাে 

(এভটিএ) এয মনেট ক। 

৬.১.১ অগ্রগমত প্রমতদফদন মল্প 

ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয মনমভত্ত 

ভাব্যফস্থাে (এভটিএ) এয 

মনেট ককৃত। 

াংখ্যা ১২ ১২ ১২ - - - - - - 

  

৭ ৭.১ ভাঠ ম পাদয়য োম পারদয়য ২০২০-২১ 

অথ পফছদযয ফামল পে েভ পম্পাদন চুমিয অধ প- 

ফামল পে ও ফামল পে মূল্যায়ন প্রমতদফদন মল্প 

ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয মনমভত্ত ভাব্যফস্থাে 

(এভটিএ) এয মনেট ক। 

৭.১.১ মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয 

মনমভত্ত ভাব্যফস্থাে (এভটিএ)  

এয মনেট ককৃত। 

াংখ্যা ২২ ২২ ২২ - - - - - - 

  

  

 

 

           

  



ক্র. 

নাং 

েভ পম্পাদনদমাগ্য োজ (রুটিন ফা মফদল 

দাময়ত্ব) গুরুত্ব অনুাদয ক্রভ মনধ পাযণ েরুন 

েভ পকৃমত মনদদ পে এেে ২০১৯-২০ এয 

রক্ষযভাত্রা  ও অজপন 

২০২০-২০২১ এয রক্ষযভাত্রা  ও অজপন প্রকৃত 

অজপন 

ফৎয কদল 

অথফা 

ম পাদরাচনা ভয় 

ম পন্ত প্রদত্ত প্রাি 

নম্বয(১০-৪) 

রক্ষযভাত্রা অজপন ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

৮ ৮.১ ভাঠ ম পাদয়য োম পারদয়য ২০২০-২১ 

অথ পফছদযয ফামল পেে ভ পম্পাদন চুমিয 

অধ পফামল পে মূল্যায়ন প্রমতদফদন ম পাদরাচনাদন্ত 

পরাফতপে (feedback) মল্প ভন্ত্রণারদয় 

কপ্রযদণয মনমভত্ত ভাব্যফস্থাে (এভটিএ)  এয 

মনেট ক। 

৮.১.১ মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয 

মনমভত্ত ভাব্যফস্থাে (এভটিএ) 

এয মনেট ককৃত। 

তামযখ ৩০/০১/২০ ৩১/০১/২০ ৩১/০১/২১ ০৭/০২/২১ ১০/০২/২১ ১১/০২/২১ ১৪/০২/২১ - - 

  

৯ ৯.১ মফমআইম-এয ২০২১-২০২২ অথ পফছদযয 

খড়া ফামল পে েভ পম্পাদন চুমি মল্প ভন্ত্রণারদয় 

কপ্রযদণয মনমভত্ত ভাব্যফস্থাে (এভটিএ)  এয 

মনেট ককৃত।   

৯.১.১ মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয 

মনমভত্ত ভাব্যফস্থাে (এভটিএ) 

এয মনেট ককৃত। 

      ১৫/০৫/২০ ১৭/০৫/২০ ১৫/০৫/২১ ১৯/০৫/২১ ২১/০৫/২১ - - - - 

  

১০ ১০.১                              

                                  

    । 

১০.১.১                  

                     । 
% ১০০ ১০০ ১০০ - - - - - - 

  

১১ ১১.১ তদাযেোযী/উর্ধ্পতন েভ পেতপায াদথ 

                 (IAP) স্বাক্ষয। 

১১.১.১ তদাযেোযী/উর্ধ্পতন 

েভ পেতপায াদথ       

           (IAP) স্বাক্ষমযত। 

তামযখ ১৫/০৯/১৯ ১৫/০৯/১৯ ১৬/০৮/২০ ২৬/০৭/২০ ০৬/০৯/২০ ১৬/০৯/২০ ৩০/০৯/২০ - - 

  

১২ ১২.১ ই-পাইমরাং দ্ধমত ফাস্তফায়ন েযায 

মনমভত্ত ই-পাইদর নমথ মনষ্পমত্ত। 

১২.১.১ ই-পাইদর নমথ 

মনষ্পমত্তকৃত। 
% ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - - 

  

অমনধ পামযত/মযভা অদমাগ্য োজ (মমদ থাদে) 

১। ফামল পে েভ পম্পাদন চুমি ম্পমেপত অন্যান্য োজ 

২। এমডমজ ম্পমেপত অন্যান্য োজ 

৩। IAP প্রণয়দন দমামগতা প্রদান 

৪।                                  

 

 

 



                                  -                                    এ           

১.১ কেএনএভ প্রাঙ্গণে নতুন োযখানা স্থাণন আর্ থ-োরযগরয ম্ভাব্যতা ভীক্ষা প্ররতণফদন েনারটিং পাভ থ ের্তথে প্রেয়নপূফ থে মাচাই অরতরযক্ত প্রধান ব্যফস্থাে (উৎাদন) এয রনেট রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী কণয রনরভত্ত রনফ থাী 

প্রণেৌরী (যায়ন-২) এয াণর্ আইএর স্বাক্ষয ম্পন্ন েযা ণয়ণে। 

২.১ এরডরি Action Plan এয অগ্রগরত প্ররতণফদন রল্প ভন্ত্রোরণয় কপ্রযণেয রনরভত্ত ভাব্যফস্থাে (এভটিএ) এয রনেট রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী ক           রনফ থাী প্রণেৌরী (যায়ন-২) এয াণর্ আইএর স্বাক্ষয 

ম্পন্ন েযা ণয়ণে। 

৩.১ ফারল থে েভ থম্পাদন চুরক্তয ত্রত্রভারে প্ররতণফদন রল্প ভন্ত্রোরণয় কপ্রযণেয রনরভত্ত তথ্য-উাত্ত িংগ্রপূফ থে প্রেয়ন েণয ভাব্যফস্থাে (এভটিএ) এয রনেট রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী ক          

৪.১ ফারল থে েভ থম্পাদন চুরক্তয ত্রত্রভারে প্ররতণফদন অনরাইণন ভরন্ত্র রযলদ রফবাণগ দারখণরয রনরভত্ত তথ্য-উাত্ত িংগ্রপূফ থে এরএএভএ পটওয়যাণয রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী দারখর েযা ণফ। 

            -এ  এ  এ                রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী আণয়ািণনয ব্যফস্থা েযা ণফ। 

                 ফারল থে েভ থম্পাদন চুরক্তয রফরআইর অিংণয অগ্রগরত প্ররতণফদন রল্প ভন্ত্রোরণয় কপ্রযণেয রনরভত্ত তথ্য-উাত্ত িংগ্রপূফ থে প্রেয়ন েণয ভাব্যফস্থাে (এভটিএ) এয রনেট রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী ক     

     

৭   ভাঠ ম থাণয়য োম থারণয়য ২০২০-২১ অর্ থফেণযয ফারল থে েভ থম্পাদন চুরক্তয অধ থ- ফারল থে ও ফারল থে মূল্যায়ন প্ররতণফদন রল্প ভন্ত্রোরণয় কপ্রযণেয রনরভত্ত তথ্য-উাত্ত িংগ্রপূফ থে প্রেয়ন েণয ভাব্যফস্থাে (এভটিএ) এয 

রনেট রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী ক          

৮   ভাঠ ম থাণয়য োম থারণয়য ২০২০-২১ অর্ থফেণযয ফারল থে েভ থম্পাদন চুরক্তয অধ থফারল থে মূল্যায়ন প্ররতণফদন ম থাণরাচনাণে পরাফতথে (feedback) রল্প ভন্ত্রোরণয় কপ্রযণেয রনরভত্ত প্রেয়ন েণয ভাব্যফস্থাে (এভটিএ) 

এয রনেট রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী ক          

৯   রফরআইর-এয ২০২১-২০২২ অর্ থফেণযয খড়া ফারল থে েভ থম্পাদন চুরক্ত রল্প ভন্ত্রোরণয় কপ্রযণেয রনরভত্ত রনরভত্ত তথ্য-উাত্ত িংগ্রপূফ থে প্রেয়ন েণয ভাব্যফস্থাে (এভটিএ) এয রনেট রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী ক     

     

 ০                                                                  রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী             রনফ থাী প্রণেৌরী (যায়ন-২) এয াণর্ আইএর স্বাক্ষয ম্পন্ন েযা ণয়ণে। 

      তদাযেোযী/উর্ধ্থতন েভ থেতথায াণর্                  (IAP) স্বাক্ষয রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী ম্পন্ন েযা ণফ। 

১২.১। ই-পাইররিং দ্ধরত ফাস্তফায়ন েযায রনরভত্ত ই-পাইণর নরর্ রনষ্পরত্ত রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী ম্পন্ন েযা ণফ। 

১৩। ফরে থত োম থক্রভমূ রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী ফাস্তফায়ণনয রনরভত্ত অধীনস্ত েভ থেতথাণদয রদে-রনণদ থনা প্রদান এফিং রনয়রভত ম থণফক্ষে েযা ণফ। 

 



ফাাংরাদদ কেমভেযার ইন্ডামিজ েদ পাদযন (মফমআইম) 

ব্যমিগত েভ পমযেল্পনা ২০২০-২০২১ 

 

েভ পেতপায নাভঃ                                                                      দফীঃ মনফ পাী প্রদেৌরী (যায়ন-১), মযেল্পনা মফবাগ, মফমআইম 

ক্র. 

নাং 

েভ পম্পাদনদমাগ্য োজ (রুটিন ফা মফদল 

দাময়ত্ব) গুরুত্ব অনুাদয ক্রভ মনধ পাযণ েরুন 

েভ পকৃমত মনদদ পে এেে ২০১৯-২০ এয 

রক্ষযভাত্রা  ও অজপন 

২০২০-২০২১ এয রক্ষযভাত্রা  ও অজপন প্রকৃত 

অজপন 

ফৎয কদল 

অথফা 

ম পাদরাচনা ভয় 

ম পন্ত প্রদত্ত প্রাি 

নম্বয(১০-৪) 

রক্ষযভাত্রা অজপন ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

১ ১.১ মমম প্রাঙ্গদণ ৮০-১২০ কভ.টন      

                       -         

           আথ প-োমযগময ম্ভাব্যতা 

ভীক্ষা প্রমতদফদন েনামটাং পাভ প েতৃপে 

প্রণয়নপূফ পে মাচাই েদয  অমতমযি প্রধান 

ব্যফস্থাে (উৎাদন)  এয মনেট ক। 

১.১.১ আথ প-োমযগময ম্ভাব্যতা 

ভীক্ষা প্রমতদফদনেনামটাং পাভ প 

েতৃপে প্রণয়নপূফ পে মাচাই েদয  

অমতমযি প্রধান ব্যফস্থাে 

(উৎাদন) এয মনেট ককৃত। 

তামযখ - - ৩১/০৫/২১ ০৬/০৬/২১ ১৩/০৬১/২১ ২০/০৬/২১ ২৮/০৬/২১ - - 

  

২ ২.১ তদাযেোযী/উর্ধ্পতন েভ পেতপায াদথ 

                 (IAP ) স্বাক্ষয। 

২.১.১ তদাযেোযী/উর্ধ্পতন 

েভ পেতপায াদথ       

           (IAP) স্বাক্ষমযত। 

তামযখ ১৫/০৯/১৯ ১৫/০৯/১৯ ১৬/০৮/২০ ২৬/০৭/২০ ০৬/০৯/২০ ১৬/০৯/২০ ৩০/০৯/২০ - - 

  

৩ ৩.১ ই-পাইমরাং দ্ধমত ফাস্তফায়ন েযায 

মনমভত্ত ই-পাইদর নমথ মনষ্পমত্ত। 

৩.১.১ ই-পাইদর নমথ 

মনষ্পমত্তকৃত। 
% ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - - 

  

 

অমনধ পামযত/মযভা অদমাগ্য োজ (মমদ থাদে) 

১। বফদদমে মফমনদয়াগ, মমম, MoU ম্পমেপত োজ 

২।                                   

 

 

 

 

 

 



                                                      -১),                           

১.১। মমম প্রাঙ্গদণ ৮০-১২০ কভ.টন                             -                    আথ প-োমযগময ম্ভাব্যতা ভীক্ষা প্রমতদফদন েনামটাং পাভ প েতৃপে প্রণয়নপূফ পে মাচাই েদয  অমতমযি প্রধান ব্যফস্থাে 

(উৎাদন) এয মনেট রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী কদয ব্যফস্থা েযা দফ। 

২.১ তদাযেোযী/উর্ধ্পতন েভ পেতপায াদথ                  (IAP) স্বাক্ষয রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী ম্পন্ন েযা দফ। 

৩.১ ই-পাইমরাং দ্ধমত ফাস্তফায়ন েযায মনমভত্ত ই-পাইদর নমথ মনষ্পমত্ত রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী ম্পন্ন েযা দফ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ফাাংরাদদ কেমভেযার ইন্ডামিজ েদ পাদযন (মফমআইম) 

ব্যমিগত েভ পমযেল্পনা ২০২০-২০২১ 

 

েভ পেতপায নাভঃ নাঈভা আখতায ম                                                  দফীঃ মনফ পাী প্রদেৌরী (যায়ন-২), মযেল্পনা মফবাগ, মফমআইম 

ক্র. 

নাং 

েভ পম্পাদনদমাগ্য োজ (রুটিন ফা মফদল 

দাময়ত্ব) গুরুত্ব অনুাদয ক্রভ মনধ পাযণ েরুন 

েভ পকৃমত মনদদ পে এেে ২০১৯-২০ এয 

রক্ষযভাত্রা  ও অজপন 

২০২০-২০২১ এয রক্ষযভাত্রা  ও অজপন প্রকৃত 

অজপন 

ফৎয কদল 

অথফা 

ম পাদরাচনা ভয় 

ম পন্ত প্রদত্ত প্রাি 

নম্বয(১০-৪) 

রক্ষযভাত্রা অজপন ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

১ 
১.১ কেএনএভ প্রাঙ্গদণ নতুন োযখানা স্থাদন 

আথ প-োমযগময ম্ভাব্যতা ভীক্ষা প্রমতদফদন 

েনামটাং পাভ প েতৃপে প্রণয়নপূফ পে মাচাই েদয  

উ-প্রধান প্রদেৌরী (যায়ন) এয মনেট ক। 

১.১.১ আথ প-োমযগময ম্ভাব্যতা ভীক্ষা 

প্রমতদফদন েনামটাং পাভ প েতৃপে 

প্রণয়নপূফ পে মাচাই েদয  উ-প্রধান 

প্রদেৌরী (যায়ন) এয মনেট 

ককৃত। 

তামযখ - - ৩১/০৫/২১ ০৬/০৬/২১ ১৩/০৬১/২১ ২০/০৬/২১ ২৮/০৬/২১ - - 

  

২ ২.১ ফাৎমযে এমডম প্রণয়ন েদয  মল্প 

ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয মনমভত্ত অমতমযি প্রধান 

ব্যফস্থাে (উৎাদন) এয মনেট ক। 

২.১.১ মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয মনমভত্ত  

অমতমযি প্রধান ব্যফস্থাে 

(উৎাদন)এয মনেট ককৃত। 

তামযখ ০৩/০৫/২০ ০৩/০৫/২০ ০৩/০৫/২১ ১০/০৫/২১ ১৭/০৫/২১ ২৪/০৫/২১ ৩১/০৫/২০ - - 

  

৩ ৩.১ ফাৎমযে আযএমডম প্রণয়নেদয  মল্প 

ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয মনমভত্ত অমতমযি প্রধান 

ব্যফস্থাে (উৎাদন) এয মনেট ক। 

৩.১.১ মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয 

মনমভত্ত  অমতমযি প্রধান ব্যফস্থাে 

(উৎাদন) এয মনেট ককৃত। 

তামযখ ০৩/০১/২০ ০৩/০১/২০ ০৩/০১/২১ ১০/০১/২১ ১৭/০১/২১ ২৪/০১/২১ ৩১/০১/২০ - - 

  

৪ ৪.১ মযেল্পনা মফবাদগয ফাৎমযে ক্রয় 

মযেল্পনা প্রণয়ন েদয ক্রয় মফবাদগ কপ্রযদণয 

মনমভত্ত অমতমযি প্রধান ব্যফস্থাে (উৎাদন) 

এয মনেট ক। 

৪.১.১ ফাৎমযে ক্রয় মযেল্পনা ক্রয় 

মফবাদগ কপ্রযদণয মনমভত্ত অমতমযি 

প্রধান ব্যফস্থাে (উৎাদন) এয 

মনেট ককৃত। 

তামযখ ০১/০৯/১৯ ০১/০৯/১৯ ০১/১০/২০ ১১/১০/২০ ১৮/১০/২০ ২৫/১০/২০ ২৯/১০/২০ - - 

  

৫ ৫.১ মযেল্পনা মফবাদগয ফাৎমযে অথ প 

ফযাদেয জন্য ফাদজট প্রণয়ন েদয অথ প মফবাদগ 

কপ্রযদণয মনমভত্ত অমতমযি প্রধান ব্যফস্থাে 

(উৎাদন) এয মনেট ক। 

৫.১.১ ফাৎমযে অথ প ফযাদেয জন্য 

ফাদজট অথ প মফবাদগ কপ্রযদণয 

মনমভত্ত অমতমযি প্রধান ব্যফস্থাে 

(উৎাদন) এয মনেট ককৃত। 

তামযখ ১৫/১২/১৯ ১৫/১২/১৯ ১৫/১২/২০ ২০/১২/২০ ২৪/১২/২০ ২৮/১২/২০ ৩১/১২/২০ - - 

  

৬ ৬.১ মফমআইম’য ৫টি ফন্ধ োযখানা চালু েযায 

মফলদয় ভামে বায মদ্ধাদন্তয ফাস্তফায়ন অগ্রগমত 

প্রমতদফদন মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয মনমভত্ত 

অমতমযি প্রধান ব্যফস্থাে (উৎাদন) এয মনেট 

ক। 

৬.১.১ ভামে বায মদ্ধাদন্তয 

ফাস্তফায়ন অগ্রগমত প্রমতদফদন মল্প 

ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয মনমভত্ত অমতমযি 

প্রধান ব্যফস্থাে (উৎাদন) এয মনেট 

ককৃত। 

াংখ্যা ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ - - 

  

  

 

 

 

          

  



ক্র. 

নাং 

েভ পম্পাদনদমাগ্য োজ (রুটিন ফা মফদল 

দাময়ত্ব) গুরুত্ব অনুাদয ক্রভ মনধ পাযণ েরুন 

েভ পকৃমত মনদদ পে এেে ২০১৯-২০ এয 

রক্ষযভাত্রা  ও অজপন 

২০২০-২০২১ এয রক্ষযভাত্রা  ও অজপন প্রকৃত 

অজপন 

ফৎয কদল 

অথফা 

ম পাদরাচনা ভয় 

ম পন্ত প্রদত্ত প্রাি 

নম্বয(১০-৪) 

রক্ষযভাত্রা অজপন ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

৭ ৭.১ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী েতৃেপ প্রদত্ত 

প্রমতশ্রুমত/মনদদ পনায ফাস্তফায়ন অগ্রগমত 

প্রমতদফদন (মফমআইম-   প্রেল্পমূ) 

মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয মনমভত্ত অমতমযি 

প্রধান ব্যফস্থাে (উৎাদন) এয মনেট 

ক। 

৭.১.১ ফাস্তফায়ন অগ্রগমত 

প্রমতদফদন (মফমআইম-   

প্রেল্পমূ) মল্প ভন্ত্রণারদয় 

কপ্রযদণয মনমভত্ত অমতমযি প্রধান 

ব্যফস্থাে (উৎাদন)এয মনেট 

      

াংখ্যা ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ - - - - 

  

৮ ৮.১ জাতীয় নাযী উন্নয়ন নীমত াংক্রান্ত 

প্রমতদফদন মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয মনমভত্ত 

অমতমযি প্রধান ব্যফস্থাে (উৎাদন) এয 

মনেট ক। 

৮.১.১ মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয 

মনমভত্ত অমতমযি প্রধান 

ব্যফস্থাে (উৎাদন) এয মনেট 

ককৃত। 

তামযখ ০৫/০৩/২০ ০৫/০৩/২০ ০৫/০৩/২১ ০৮/০৩/২১ ১১/০৩/২১ ১৫/০৩/২১ ১৮/০৩/২১ - - 

  

৯ ৯.১ এমডমজ Action Plan এয 

অগ্রগমত প্রমতদফদন মল্প ভন্ত্রণারদয় 

কপ্রযদণয মনমভত্ত উ-প্রধান প্রদেৌরী 

(যায়ন) এয মনেট ক। 

৯.১.১ মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয 

মনমভত্ত উ-প্রধান প্রদেৌরী 

(যায়ন) এয মনেট ককৃত। 
াংখ্যা ৪ ৪ ৪ ৩ ২ - - - - 

  

১০ ১০.১ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী েতৃেপ প্রদত্ত 

মনদদ পনা/প্রমতশ্রুমত ও শূণ্যদ পূযণ াংক্রান্ত 

অগ্রগমত প্রমতদফদন মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয 

মনমভত্ত অমতমযি প্রধান ব্যফস্থাে 

(উৎাদন) এয মনেট ক। 

১০.১.১ মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয 

মনমভত্ত অমতমযি প্রধান 

ব্যফস্থাে (উৎাদন) এয মনেট 

     । 

াংখ্যা ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ - - - - 

  

১১ ১১.১ ামক্ষে কগানীয় প্রমতদফদদনয 

মবমত্তদত গৃীত প্রস্তাদফয ফাস্তফায়ন অগ্রগমত 

প্রমতদফদনমল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয মনমভত্ত 

অমতমযি প্রধান ব্যফস্থাে (উৎাদন) এয 

মনেট ক। 

১১.১.১ মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয 

মনমভত্ত অমতমযি প্রধান 

ব্যফস্থাে (উৎাদন) এয মনেট 

ককৃত। 

াংখ্যা ৬ ৬ ৬ ৫ ৪ - - - -   

১২ ১২.১                              

                                  

    । 

১২.১.১                  

                     । 
% ১০০ ১০০ ১০০ - - - - - - 

  

 

 

 

 

           

  



ক্র. 

নাং 

েভ পম্পাদনদমাগ্য োজ (রুটিন ফা মফদল 

দাময়ত্ব) গুরুত্ব অনুাদয ক্রভ মনধ পাযণ েরুন 

েভ পকৃমত মনদদ পে এেে ২০১৯-২০ এয 

রক্ষযভাত্রা  ও অজপন 

২০২০-২০২১ এয রক্ষযভাত্রা  ও অজপন প্রকৃত 

অজপন 

ফৎয কদল 

অথফা 

ম পাদরাচনা ভয় 

ম পন্ত প্রদত্ত প্রাি 

নম্বয(১০-৪) 

রক্ষযভাত্রা অজপন ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

১৩ ১৩.১ তদাযেোযী/উর্ধ্পতন েভ পেতপায 

াদথ                  (IAP ) 

স্বাক্ষয। 

১৩.১.১ তদাযেোযী/উর্ধ্পতন 

েভ পেতপায াদথ       

           (IAP) স্বাক্ষমযত। 

তামযখ ১৫/০৯/১৯ ১৫/০৯/১৯ ১৬/০৮/২০ ২৬/০৭/২০ ০৬/০৯/২০ ১৬/০৯/২০ ৩০/০৯/২০ - - 

  

১৪ ১৪.১ ই-পাইমরাং দ্ধমত ফাস্তফায়ন েযায 

মনমভত্ত ই-পাইদর নমথ মনষ্পমত্ত। 

১৪.১.১ ই-পাইদর নমথ 

মনষ্পমত্তকৃত। 
% ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - - 

  

 

অমনধ পামযত/মযভা অদমাগ্য োজ (মমদ থাদে) 

১। এমডমজ ম্পমেপত অন্যান্য োজ  

২।                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      -২),                           

১.১। কেএনএভ প্রাঙ্গদণ নতুন োযখানা স্থাদন আথ প-োমযগময ম্ভাব্যতা ভীক্ষা প্রমতদফদন েনামটাং পাভ প েতৃপে প্রণয়নপূফ পে মাচাই েদয  উ-প্রধান প্রদেৌরী (যায়ন) এয মনেট রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী কদয ব্যফস্থা েযা দফ। 

২.১। ফাৎমযে এমডম প্রণয়ন েদয  মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয মনমভত্ত তথ্য-উাত্ত াংগ্রপূফ পে প্রণয়ন েদয অমতমযি প্রধান ব্যফস্থাে (উৎাদন) এয মনেট রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী ক েযা দফ। 

৩.১। ফাৎমযে আযএমডম প্রণয়ন েদয মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয মনমভত্ত তথ্য-উাত্ত াংগ্রপূফ পে প্রণয়ন েদয অমতমযি প্রধান ব্যফস্থাে (উৎাদন) এয মনেট রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী ক েযা দফ। 

৪.১। মযেল্পনা মফবাদগয ফাৎমযে ক্রয় মযেল্পনা প্রণয়ন েদয ক্রয় মফবাদগ কপ্রযদণয মনমভত্ত অমতমযি প্রধান ব্যফস্থাে (উৎাদন) এয মনেট রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী কদয রদক্ষয োময ফামণমজযে েভ পেতপা এয াদথ আইএম 

স্বাক্ষয ম্পন্ন েযা দয়দছ। 

৫.১। মযেল্পনা মফবাদগয ফাৎমযে অথ প ফযাদেয জন্য ফাদজট প্রণয়ন েদয অথ প মফবাদগ কপ্রযদণয মনমভত্ত তথ্য-উাত্ত াংগ্রপূফ পে প্রণয়ন েদয অমতমযি প্রধান ব্যফস্থাে (উৎাদন) এয মনেট রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী ক েযা দফ। 

৬.১। মফমআইম’য ৫টি ফন্ধ োযখানা চালু েযায মফলদয় ভামে বায মদ্ধাদন্তয ফাস্তফায়ন অগ্রগমত প্রমতদফদন মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয মনমভত্ত তথ্য-উাত্ত াংগ্রপূফ পে প্রণয়ন েদয অমতমযি প্রধান ব্যফস্থাে (উৎাদন) এয 

মনেট রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী ক েযা দফ। 

৭.১। ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী েতৃেপ প্রদত্ত প্রমতশ্রুমত/মনদদ পনায ফাস্তফায়ন অগ্রগমত প্রমতদফদন (মফমআইম-   প্রেল্পমূ) মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয মনমভত্ত তথ্য-উাত্ত াংগ্রপূফ পে প্রণয়ন েদয অমতমযি প্রধান ব্যফস্থাে (উৎাদন) 

এয মনেট রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী ক েযা দফ। 

৮.১। জাতীয় নাযী উন্নয়ন নীমত াংক্রান্ত প্রমতদফদন মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয মনমভত্ত তথ্য-উাত্ত াংগ্রপূফ পে প্রণয়ন েদয অমতমযি প্রধান ব্যফস্থাে (উৎাদন) এয মনেট রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী ক েযা দফ।  

৯.১। এমডমজ Action Plan এয অগ্রগমত প্রমতদফদন মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয মনমভত্ত তথ্য-উাত্ত াংগ্রপূফ পে প্রণয়ন েদয উ-প্রধান প্রদেৌরী (যায়ন) এয মনেট রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী ক েযা দফ। 

১০.১। ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী েতৃেপ প্রদত্ত মনদদ পনা/প্রমতশ্রুমত ও শূণ্যদ পূযণ াংক্রান্ত অগ্রগমত প্রমতদফদন মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয মনমভত্ত তথ্য-উাত্ত াংগ্রপূফ পে প্রণয়ন েদয অমতমযি প্রধান ব্যফস্থাে (উৎাদন) এয মনেট 

রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী ক েযা দফ। 

১১.১। ামক্ষে কগানীয় প্রমতদফদদনয মবমত্তদত গৃীত প্রস্তাদফয ফাস্তফায়ন অগ্রগমত প্রমতদফদন মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয মনমভত্ত তথ্য-উাত্ত াংগ্রপূফ পে প্রণয়ন েদয অমতমযি প্রধান ব্যফস্থাে (উৎাদন) এয মনেট রক্ষযভাত্রা 

অনুমায়ী ক েযা দফ। 

১২.১                                                                কপ্রযদণয মনমভত্ত তথ্য-উাত্ত াংগ্রপূফ পে প্রণয়ন েদয উ-প্রধান প্রদেৌরী (যায়ন) এয মনেট ক েযা দফ। 

১৩.১। তদাযেোযী/উর্ধ্পতন েভ পেতপায াদথ                  (IAP) স্বাক্ষয রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী ম্পন্ন েযা দফ। 

১৪.১। ই-পাইমরাং দ্ধমত ফাস্তফায়ন েযায মনমভত্ত ই-পাইদর নমথ মনষ্পমত্ত রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী ম্পন্ন েযা দফ। 

  



ফাাংরাদদ কেমভেযার ইন্ডামিজ েদ পাদযন (মফমআইম) 

ব্যমিগত েভ পমযেল্পনা ২০২০-২০২১ 

েভ পেতপায নাভঃ কভাঃ াহ্ কনওয়াজ                                                                         দফীঃ োময ফামণমজযে েভ পেতপা, মযেল্পনা মফবাগ, মফমআইম 

ক্র. 

নাং 

েভ পম্পাদনদমাগ্য োজ (রুটিন ফা মফদল 

দাময়ত্ব) গুরুত্ব অনুাদয ক্রভ মনধ পাযণ েরুন 

েভ পকৃমত মনদদ পে এেে ২০১৯-২০ এয 

রক্ষযভাত্রা  ও অজপন 

২০২০-২০২১ এয রক্ষযভাত্রা  ও অজপন প্রকৃত 

অজপন 

ফৎয কদল 

অথফা 

ম পাদরাচনা ভয় 

ম পন্ত প্রদত্ত প্রাি 

নম্বয(১০-৪) 

রক্ষযভাত্রা অজপন ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

১ ১.১ Monthly Activities Report মল্প 

ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয মনমভত্ত অমতমযি 

প্রধান ব্যফস্থাে (উৎাদন) এয মনেট 

ক। 

১.১.১মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয 

মনমভত্ত অমতমযি প্রধান 

ব্যফস্থাে (উৎাদন) এয মনেট 

      

াংখ্যা ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ - - - - 

  

২ ২.১ মযেল্পনা মফবাদগয ফাৎমযে ক্রয় 

মযেল্পনা প্রণয়ন েদয ক্রয় মফবাদগ 

কপ্রযদণয মনমভত্ত মনফ পাী প্রদেৌরী (যায়ন-

২) এয মনেট ক। 

২.১.১ ফাৎমযে ক্রয় মযেল্পনা 

ক্রয় মফবাদগ কপ্রযদণয মনমভত্ত 

মনফ পাী প্রদেৌরী (যায়ন-২) এয 

মনেট ককৃত। 

তামযখ ০১/০৯/১৯ ০১/০৯/১৯ ০১/১০/২০ ১১/১০/২০ ১৮/১০/২০ ২৫/১০/২০ ২৯/১০/২০ - - 

  

৩ ৩.১ তদাযেোযী/উর্ধ্পতন েভ পেতপায াদথ 

                 (IAP ) স্বাক্ষয। 

৩.১.১ তদাযেোযী/উর্ধ্পতন 

েভ পেতপায াদথ       

           (IAP) স্বাক্ষমযত। 

তামযখ ১৫/০৯/১৯ ১৫/০৯/১৯ ১৬/০৮/২০ ২৬/০৭/২০ ০৬/০৯/২০ ১৬/০৯/২০ ৩০/০৯/২০ - - 

  

৪ ৪.১ ই-পাইমরাং দ্ধমত ফাস্তফায়ন েযায 

মনমভত্ত ই-পাইদর নমথ মনষ্পমত্ত। 

৪.১.১ ই-পাইদর নমথ 

মনষ্পমত্তকৃত। 
% ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - - 

  

 

অমনধ পামযত/মযভা অদমাগ্য োজ (মমদ থাদে) 

১।                             

২।                          

৩।          -                   

৪।                           । 

৫।                                       । 

 

 
 



 

                                                       ,                           

১.১। Monthly Activities Report মল্প ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয মনমভত্ত তথ্য-উাত্ত াংগ্রপূফ পে প্রণয়ন েদয অমতমযি প্রধান ব্যফস্থাে (উৎাদন) এয মনেট রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী ক েযা দফ। 

২.১। মযেল্পনা মফবাদগয ফাৎমযে ক্রয় মযেল্পনা প্রণয়ন েদয ক্রয় মফবাদগ কপ্রযদণয মনমভত্ত তথ্য-উাত্ত াংগ্রপূফ পে প্রণয়ন েদয মনফ পাী প্রদেৌরী (যায়ন-২) এয মনেট রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী ক েযা দফ। 

৩.১। তদাযেোযী/উর্ধ্পতন েভ পেতপায াদথ                  (IAP) স্বাক্ষয রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী ম্পন্ন েযা দফ। 

৪.১। ই-পাইমরাং দ্ধমত ফাস্তফায়ন েযায মনমভত্ত ই-পাইদর নমথ মনষ্পমত্ত রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী ম্পন্ন েযা দফ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ফাাংরাদদ কেমভেযার ইন্ডামিজ েদ পাদযন (মফমআইম) 

ব্যমিগত েভ পমযেল্পনা ২০২০-২০২১ 

েভ পেতপায নাভঃ কভাঃ মপ উমেন                                                                         দফীঃ োময ফামণমজযে েভ পেতপা, মযেল্পনা মফবাগ, মফমআইম 

ক্র. 

নাং 

েভ পম্পাদনদমাগ্য োজ (রুটিন ফা মফদল 

দাময়ত্ব) গুরুত্ব অনুাদয ক্রভ মনধ পাযণ েরুন 

েভ পকৃমত মনদদ পে এেে ২০১৯-২০ এয 

রক্ষযভাত্রা  ও অজপন 

২০২০-২০২১ এয রক্ষযভাত্রা  ও অজপন প্রকৃত 

অজপন 

ফৎয কদল 

অথফা 

ম পাদরাচনা ভয় 

ম পন্ত প্রদত্ত প্রাি 

নম্বয(১০-৪) 

রক্ষযভাত্রা অজপন ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

১ ১.১                             

                              

অমতমযি প্রধান ব্যফস্থাে (উৎাদন) এয 

        । 

১.১.১                        

                    অমতমযি 

প্রধান ব্যফস্থাে (উৎাদন) এয 

          । 

াংখ্যা ১২ - - - - - - - - 

  

২ ২.১ মফমবন্ন মফবাগ, দিয, ভন্ত্রণারয় কথদে 

আগত মচঠি ত্র ও নমথ কযমজষ্টাদয 

মরমফদ্ধ েদয দ্রুততভ ভদয় াংমেষ্ট 

েভ পেতপাদদয মনেট ফন্টদনয ব্যফস্থা গ্রণ 

২.১.১ ফন্টদনয ব্যফস্থা গৃীত 

(োম পমদফ) 
াংখ্যা ১ ১ ১ - - - - - - 

  

৩ ৩.১ মযেল্পনা মফবাগ কথদে মচঠি ত্র ও 

নমথ কযমজষ্টাদয মরমফদ্ধ েদয দ্রুততভ 

ভদয় মফমবন্ন মফবাগ, দিয, ভন্ত্রণারদয় 

কপ্রযদণয  ব্যফস্থা গ্রণ 

৩.১.১ কপ্রযদণয ব্যফস্থা গৃীত 

(োম পমদফ) 
াংখ্যা ১ ১ ১ - - - - - ১ 

  

৪ ৪.১ তদাযেোযী/উর্ধ্পতন েভ পেতপায াদথ 

                 (IAP ) স্বাক্ষয। 

৪.১.১ তদাযেোযী/উর্ধ্পতন 

েভ পেতপায াদথ       

           (IAP) স্বাক্ষমযত। 

তামযখ ১৫/০৯/১৯ ১৫/০৯/১৯ ১৬/০৮/২০ ২৬/০৭/২০ ০৬/০৯/২০ ১৬/০৯/২০ ৩০/০৯/২০ 

- -   

অমনধ পামযত/মযভা অদমাগ্য োজ (মমদ থাদে) 

১।                              । 

২।                                        । 

 

 

 

 



 

 

                                                       ,                           

১.১।                                                            তথ্য-উাত্ত াংগ্রপূফ পে প্রণয়ন েদয অমতমযি প্রধান ব্যফস্থাে (উৎাদন) এয মনেট রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী ক েযা দফ। 

২.১। মফমবন্ন মফবাগ, দিয, ভন্ত্রণারয় কথদে আগত মচঠি ত্র ও নমথ কযমজষ্টাদয মরমফদ্ধ েদয দ্রুততভ ভদয় াংমেষ্ট েভ পেতপাদদয মনেট ফন্টদনয ব্যফস্থা রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী গ্রণ েযা দফ। 

৩.১। মযেল্পনা মফবাগ কথদে মচঠি ত্র ও নমথ কযমজষ্টাদয মরমফদ্ধ েদয দ্রুততভ ভদয় মফমবন্ন মফবাগ, দিয, ভন্ত্রণারদয় কপ্রযদণয ব্যফস্থা রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী গ্রণ েযা দফ। 

৪.১। তদাযেোযী/উর্ধ্পতন েভ পেতপায াদথ                  (IAP) স্বাক্ষয রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী ম্পন্ন েযা দফ। 

 

 

 

 

 


