
         শিল্প মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্ত দপ্তর/সংস্থাসমূহের ২০২০-২০২১ অর্ থবছরেে বাশষ িক প্রশিহবদন ছক 

 

 পার্ থ- ১ 

১। 

১.০ শিল্প মন্ত্রণালরেে পশেশিশি:  শিিন, শমিন (মন্ত্রণালে কর্তথক পূেণর াগ্য) 

 

১.১ কা থবণ্টন 

১.২ অনুশবিাগসমূরেে কা থক্রম 

 

২। মুশিববর্ থ উদ াপন ও শবশিন্ন কম থসূিী। (মন্ত্রণালে ও সকল দপ্তে/সংস্থা কর্তথক পূেণর াগ্য) 

জাতির তিিা বঙ্গব্ধু  েখ  ুজতজুরর রমাা  রর জ্মখিবাতষ িকী উদযাি  উিলক্ষ্যে গৃমমী ক্ষ্দর ঘর ত া িাক্ষ্ র জন্য ০৩ (তি ) লয টাকা অনুদা  প্রদা  

করা মক্ষ্েক্ষ্ে। 

 

 জাতির তিিা বঙ্গব্ধু  েখ  ুজতজুরর রমাা  রর জম্নখিবাতষ িকী উদযাি  

উিলক্ষ্যে েিক্ষ্টন্ট, তিজাই  ও েেিাাকিস কর্তিক গি ১৭/০৬/২০২১ 

িাতরক্ষ্  “জাতির তিিার স্বপ্ন বাস্তবােক্ষ্  োধাসম্পদ’ খীষ িক েসতা ার 

আক্ষ্োজ  করা মক্ষ্েক্ষ্ে। 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩। েকাতিি-১৯ িতরতিতি োাকাতবলাে গৃতমি কায িক্রা। (ান্ত্রণালে ও সকল দপ্তর/সংিা কর্তিক পূরণক্ষ্যাগ্য) 

(ক) গৃতমি কায িক্রাসমূম বাস্তবােক্ষ্ র জন্য িয িাপ্ত সংখ্যক াাস্ক, জীবানু াখক ও মোন্ড েসত টাইজার সরবরাম করা মক্ষ্েক্ষ্ে; 

( ) কা িিক্ষ্লর প্রতিটি জােগাে ত েতািিাক্ষ্ব জীবানু াখক েে করা মক্ষ্ে; 

(গ) েসবা প্রিোখীক্ষ্দর আগা  ত রুৎসাতমি কক্ষ্র অ লাইক্ষ্ র াাধ্যক্ষ্া আক্ষ্বদ  দাত ক্ষ্লর ব্যবিা ত তিি করা মক্ষ্েক্ষ্ে রবং 

েটতলক্ষ্ া /ক্ষ্াাবাইক্ষ্ল িথ্য ও েসবা প্রদা  করা মক্ষ্ে; 

(ঘ) অধিদপ্তরে প্ররেরেে গেইগে ম্যানুয়াধি তাপমাত্রা পধেমাপ কো হরে এেং অক্ষ্টাক্ষ্াটিক ইক্ষ্লতিক হযান্ড েসত টাইজার োতখক্ষ্ র 

াাধ্যক্ষ্া স্যাধিোইরেেরিে ব্যেস্থা কো হরয়রে। 

 

৪। ২০২০-২০২১ অর্ থবছরেে উরেখর াগ্য কা থাবলী- ছশবসে (মন্ত্রণালে ও সকল দপ্তে/সংস্থা কর্তথক পূেণর াগ্য) 

অতধদপ্তক্ষ্রর কা িকিিা/কা িচারীক্ষ্দর উিতিতি ত তিি করার জন্য তিতজটাল মাতজরা োতখ  িাি  করা মক্ষ্েক্ষ্ে রবং সম্পূণ ি অতধদপ্তরক্ষ্ক তস 

তস টিতি কেক্ষ্ারার আওিাে আ া মক্ষ্েক্ষ্ে। 

 

তবশ্ব োধাসম্পদ তদবস উদযাি  উিলক্ষ্যে গি ১৭/০৬/২০২১ িাতরক্ষ্  

েিক্ষ্টন্ট, তিজাই  ও েেিাাকিস কর্তিক IP Day Celebration & 

Certificate Awarding Ceremony আক্ষ্োজ  করা মে। 
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অতিক্ষ্যাগ প্রতিকার তবষক্ষ্ে অংখীজক্ষ্ র সিা। জাতির তিিা বঙ্গব্ধু  েখ  ুজতজুরর রমাা  রর জ্মখিবাতষ িকীক্ষ্ি 

তিতিতিটি’র িয েেক্ষ্ক েরতজস্ট্রার াক্ষ্মাদক্ষ্ের শ্রদ্ধাঞ্জলী জ্ঞাি । 

  

 

কা িকিিাক্ষ্দর রতির তবষক্ষ্ে প্রতখযণ প্রদা  করা মে। 

 

 

**** ২০২০-২০২১ অর্ থবছরেে গুরুত্বপূণ থ অিথনসমূে ও উরেখর াগ্য গুরুত্বপূণ থ ছশব (প্ররিেক র্শপক সংরেরপ প্যাোগ্রাফ আকারে)  

গি ১৭/০৬/২০২১ িাতরক্ষ্  ‘রংপুক্ষ্রর খিরতঞ্জ’, ‘ঢাকাই াসতল ’, ‘বাংলাক্ষ্দখ কাতলতজরা’, তবজেপুক্ষ্রর সাদা াাটি’, ‘রাজখামী তসল্প’ ও 

‘তদ াজপুক্ষ্রর কাটাতরক্ষ্িাগ চাল’-েক তজআই স দ প্রদা  করা মক্ষ্েক্ষ্ে। 

  

  
তবতিন্ন ব্যবসাতেক প্রতিষ্ঠা ক্ষ্ক েেিাাকি স দ প্রদা । 
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ঢাকাই জাাাদাত  খাড়ী রবং রংপুক্ষ্রর খিরতঞ্জ েক তজআই স দ প্রদা । 

 

৪.১ ২০২০-২০২১ অর্ থবছরে আইন, শবশি ও নীশি প্রণেন (মন্ত্রণালে কর্তথক পূেণর াগ্য) 

প্রণীি আইন প্রণীি শবশি প্রণীি নীশিমালা 

   

 

৪.২ ২০২০-২০২১ অর্ থবছরে চুশি ও সমর ািা স্মােক (মন্ত্রণালে কর্তথক পূেণর াগ্য) 

 

৫.০ উত্তম িি থা (মন্ত্রণালে কর্তথক পূেণর াগ্য) 

 

৫.১  ২০২০-২০২১ অর্ িবছরে ইহনাহেিন সংক্রান্ত িথ্য (মন্ত্রণালে কর্তথক পূেণর াগ্ ) 

 

সাল উদ্ভাবনী ধারণা প্রহয়াগ ককৌিল উদ্ভাবরনে ফরল সাশধি পশরবি িন 

১ ২ ৩ ৪ 

 

৫.২ গরবর্ণা সংক্রান্ত িথ্য (মন্ত্রণালে কর্তথক পূেণর াগ্য)। 

 

৫.৩ তথ্যপ্রযুধি ব্যবিাি া (ান্ত্রণালে ও সকল দপ্তর/সংিা কর্তিক পূরণক্ষ্যাগ্য) 

মন্ত্রণািয়/ 

সংস্থাসমূরহ 

কধিউোরেে  

গমাে সংখ্যা 

মন্ত্রণািয়/সংস্থাস

মূরহ ইন্টােরিে 

সুধেিা আরে  

ধক িা 

মন্ত্রণািয় / 

সংস্থাসমূরহ ল্যাি 

(LAN) সুধেিা 

আরে ধক িা 

মন্ত্রণািয়/ 

সংস্থাসমূরহ 

ওয়াি 

(WAN) সুধেিা  

আরে ধক িা 

তসতস টিতি 

আক্ষ্ে তক া ও 

সংখ্যা 

 

 

মন্ত্রণািয়/সংস্থাসমূরহ 

কধিউোে প্রধেধিত 

েিেরিে সংখ্যা 

কম মকতমা কম মচাধে 

১ ২ ৩               ৪ ৫ ৬ ৭ 

৭০ আক্ষ্ে আক্ষ্ে  াই আক্ষ্ে (১০ টি) ২৪ ২৮ 

 

৬।  ২০২০-২০২১ অর্ িবছহর অশেহ াগ শনষ্পশি সংক্রান্ত িথ্য (মন্ত্রণালে কর্তথক পূেণর াগ্য)                                                                  

নং মন্ত্রণালয়/সংস্থা পূব িবিী বছর 

কর্হক আগি 

অশেহ াগ 

শবহবচ্য 

বছহর প্রাপ্ত  

কমাট 

প্রাপ্ত 

অশেহ াগ 

 

অশেহ াগ শনষ্পশি 

 

 

কমাট 

শনষ্পশিকৃি 

অশেহ াহগর 

সংখ্যা 

কমাট অশনষ্পন্ন 

অশেহ াহগর 

সংখ্যা 

     প্রমাশণি অপ্রমাশণি   

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

(৩+৪) 

(৬) (৭) (৮) 

(৬+৭) 

(৯) 

(৫-৮) 

 কমাট        

 

৭। মানব সম্পদ ( ক্র: নং ৭- ৭.৭ প থন্ত মন্ত্রণালে ও সকল দপ্তে/সংস্থা কর্তথক পূেণর াগ্য) 

৭.১ িনবল  

মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা  অনুহমাশদি পদ পূরণকৃি  

পদ 

শূন্য পদ বছরশেশিক সংরশিি 

(শরহটনিনকৃি) অস্থায়ী পদ 

পুরুষ নারী কমাট পূরণকৃি  

পদ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

(৩+৪) 

(৬) 

(২-৫) 

(৭) 

েিক্ষ্টন্ট, তিজাই  ও 

েেিাাকিস অতধদপ্তর 

১১২ ৫৮ ০৬ ৬৪ ৪৮ ০২ 
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৭.২  শূন্য পহদর শবন্যাস  

মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থার 

নাম 

অশিশরক্ত 

সশচ্ব/সংস্থা 

প্রধাহনর পদ 

যুগ্মসশচ্ব/পশরচ্ালহকর 

পদ 

কেড 

১-৯ 

কেড 

১০-১৩ 

কেড 

১৪-১৮ 

কেড 

১৯-২০ 

কমাট 

 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

েিক্ষ্টন্ট, তিজাই  ও 

েেিাাকিস অতধদপ্তর 

- - ১৯ ৮ ১৭ ৪ ৪৮ 

 

 

৭.৩    ২০২০-২০২১ অর্ িবছরে শনহয়াগ  

মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা বছর                                           কেশণ শেশিক শনহয়াগ                 কমাট সব িহমাট 

 ১ম কেশণ ২য় কেশণ ৩য় কেশণ ৪র্ ি কেশণ   

পুরুষ নারী পুরুষ নারী পুরুষ নারী পুরুষ নারী পুরুষ নারী 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০) (১১) 

(৩+৫+৭+৯) 

(১২) 

(৪+৬+৮+১০) 

(১৩) 

(১১+১২) 

েিক্ষ্টন্ট, তিজাই  ও 

েেিাাকিস অতধদপ্তর 

২০২০-২০২১ - - - - ০৪ - ০২ - ০৬ - ০৬ 

 

  

৭.৪      ২০২০-২০২১ অর্ িবছরে পহদান্নশি  

মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা বছর                                           কেশণশেশিক পহদান্নশি কমাট সব িহমাট 

 ১ম কেশণ ২য় কেশণ ৩য় কেশণ ৪র্ ি কেশণ   

পুরুষ নারী পুরুষ নারী পুরুষ নারী পুরুষ নারী পুরুষ নারী 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০) (১১) 

(৩+৫+৭+৯) 

     (১২) 

(৪+৬+৮+১০) 

(১৩) 

   (১১+১২) 

েিক্ষ্টন্ট, তিজাই  ও 

েেিাাকিস অতধদপ্তর 

২০২০-২০২১ ০২ - - - ০৭ ০১ ০২ - ১১ ০১ ১২ 

 

৭.৫  অবসর েেণ  (২০২০-২০২১ অর্ িবছর)  

মন্ত্রণািয়/দপ্তে/সংস্থা      

অর্ মেেে 

                                          অেসে গ্রহণ গমাে সব িক্ষ্াাট   

(১১+১২)  ১ম গেধণ ২য় গেধণ ৩য় গেধণ ৪র্ ম গেধণ 

পুরুষ িােী পুরুষ িােী পুরুষ িােী পুরুষ িােী পুরুষ িােী 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০) (১১) 

(৩+৫+৭+৯) 

(১২) 

(৪+৬+৮+১০) 

 

 

েিক্ষ্টন্ট, তিজাই  ও 

েেিাার্কস অতধদপ্তর 

২০২০-

২১ 

০১ - - - ০১ - ০১ - ০৩ - ০৩ 

 

 

৭.৬  প্রধেিণ (রদরে/ধেরদরে)  

   

মন্ত্রণািয়/দপ্ত

ে/সংস্থা 

 ইিহাউে প্রধেিণ কম মসূধচ গদরেে অভ্যন্তরে প্রধেিণ কম মসূধচ ধেরদরে প্রধেিণ কম মসূধচ 

গগ্রড কম মসূধচে 

সংখ্যা  

অংেগ্রহণকােীে সংখ্যা কম মসূধচে 

সংখ্যা  

অংেগ্রহণকােীে সংখ্যা কম মসূধচে 

সংখ্যা 

অংেগ্রহণকােীে 

সংখ্যা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০) (১১) 

 ১-৯ ০১ ১৯     ১০ ১৫  

১০-১৩ ০৪ ৯৭        

১৪-২০ ০১ ১০        

 

৭.৭ ২০১৯-২০২০ অর্ িবছহর ভ্রমণ,পশরদি িন (ককান ভ্রমণ, পশেদি থণ েেশন) 

মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা প িায় অেযন্তরীণ 

ভ্রমণ/পশরদি িণ 

ববহদশিক কসশমনার/  

ওয়াক িিপ 

শবহদহি এক্সহপাজার 

শেশজট 

মন্তব্য 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 

 মন্ত্রী    েকা  ভ্রাণ, িতরদখ িণ 

মেত  প্রশিমন্ত্রী    

সশচ্ব    

দপ্তে/সংস্থা প্রধান    
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মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা প িায় অেযন্তরীণ 

ভ্রমণ/পশরদি িণ 

ববহদশিক কসশমনার/  

ওয়াক িিপ 

শবহদহি এক্সহপাজার 

শেশজট 

মন্তব্য 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 

কেড  ২-৫    

কেড  ৬-৯    

কমাট-      

  

৮.০ বাশষ িক কম িসম্পাদন চুশক্ত বাস্তবায়ন (মন্ত্রণালে কর্তথক পূেণর াগ্য)। 

৮.১ ২০২০-২০২১ অর্ িবছহর বাশষ িক কম িসম্পাদন চুশক্ত বাস্তবায়ন অেগশি   

ককৌিলগি 

উহেশ্য 

(St r at egi c 

Obj ect i ves) 

কা িক্রম (Act i vi t i es) কম িসম্পাদন সূচ্ক 

(Per f or mance 

I ndi cat or s) 

একক লিযমাত্রা 

(ক্রাইহটশরয়া 

মান অসাধারণ 

১০০%) 

২০২০-২০২১ 

অর্ িবছহর প্রকৃি 

অজিন ও 

িিকরা োর  

মন্তব্য 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 

৮.২ আবশশ্যক ককৌিলগি উহেশ্যসমূে 

ককৌিলগি উহেশ্য 

(St r at egi c 

Obj ect i ves) 

কা িক্রম (Act i vi t i es) কম িসম্পাদন সূচ্ক 

(Per f or mance 

I ndi cat or s) 

একক লিযমাত্রা 

(ক্রাইহটশরয়া 

মান অসাধারণ 

১০০%) 

২০২০-২০২১ 

অর্ িবছহর প্রকৃি 

অজিন ও িিকরা 

োর 

মন্তব্য 

 

৯.০ শনব থািনী ইিরিোে বাস্তবােন কম থপশেকল্পনা  (সকল দপ্তে/সংস্থা কর্তথক পূেণর াগ্য) 

ককৌিলগি 

উহেশ্য 

কা িক্রমসমূে ২০২০-২০২১ অর্ িবছহর গৃেীি কম িসূশচ্সমূে ২০২০-২০২১ অর্ িবছহর বাস্তবায়ন অেগশি 

(১) (২) (৩) (৪) 

১০.০  কটকসই উন্নয়ন অেীষ্ট (এসশডশজ) পশরকল্পনা বাস্তবায়ন (মন্ত্রণালে কর্তথক পূেণর াগ্য) 

  

১০.১ গৃেীি কম িপন্থা     

 এসশডশজর লিয সূচ্ক সংস্থার নাম কম িসূশচ্সমূে ২০২০-২০২১ 

অর্ িবছহর বাস্তবায়ন 

অেগশি 

১ ২ ৩ ৪  ৫  ৬ 

 

১১.০ কসবা প্রদান প্রশিশ্রুশি (শসটিরিন িার্ থাে) বাস্তবােন ও পশেবীেণ (মন্ত্রণালে কর্তথক পূেণর াগ্য) 

১১.১  শসটিহজনস চ্াট িার পশরবীিণ টিম কর্তিক বদবচ্য়হনর শেশিহি জাোজ আমদাশন এবং পশরদি িন সংক্রান্ত প্রাপ্ত িথ্য 

 

বছর জাোজ আমদাশনর 

জন্য অনাপশি সনদ 

প্রদাহনর আহবদন 

শনধ িাশরি সময় সীমার মহে 

(২ কা ি শদবস) অনাপশি 

প্রদান  

জাোজ পশরদি িহনর  

জন্য অনুমশি প্রদাহনর 

আহবদন 

শনধ িাশরি সময় সীমার 

মহে পশরদি িহনর 

অনুমশি প্রদান 

মন্তব্য  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

২০২০-২০২১      

 

১১.২ শসটিহজনস চ্াট িার পশরবীিণ টিম কর্তিক বদবচ্য়হনর শেশিহি জাোজ শবশচ্ং (Beachi ng) এবং শবোজন/কাটিং 

সংক্রান্ত প্রাপ্ত িথ্য 

 

বছর জাোজ শবশচ্ং এর 

জন্য অনুমশি 

প্রদাহনর 

আহবদন 

শনধ িাশরি সময় 

সীমার মহে 

শনষ্পশিকৃি 

আহবদন 

জাোজ শবোজন/কাটিং এর 

জন্য অনুমশি প্রদাহনর 

আহবদন 

শনধ িাশরি সময় সীমার মহে 

শনষ্পশিকৃি আহবদন 

মন্তব্য  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

২০২০-২০২১      

 

১২.০ বাহজট ও অশডট (ক্র: নং ১২.০ েরি ১২.৯ প থন্ত মন্ত্রণালে কর্তথক পূেণর াগ্য) 

১২.১     দপ্তর/সংস্থার ২০২০-২০২১ অর্ িবছহরর পশরচ্ালন ব্যয়  

                                                                                                                                                                                                     (গকাটি োকায়) 

প্রশিষ্ঠাহনর নাম মূল বাহজট 

২০২০-২০২১ 

সংহিাশধি 

বাহজট 

২০২০-২০২১ 

২০২০-২০২১ 

অর্ িবছহর ব্যশয়ি 

অহর্ ির পশরমাণ 

বাস্তবায়ন অেগশি 

২০২০-২০২১  

(%) 



Page 6 of 12 

 

6 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

কমাট -      

 

১২.৩    ২০২০-২০২১ অর্ িবছরে প্রশিষ্ঠানশেশিক শনজস্ব আয় ও শজওশব’র শেসাব                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                   )োজার 

টাকায়(  

প্রশিষ্ঠাহনর নাম অর্ িবছর শনজস্ব আয় শজওশব কমাট বাহজট 

(৩+৪) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

 ২০২০-২০২১    

 

১২.৪    ২০১৯-২০২০ অর্ িবছরে মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থার উন্নয়ন বাহজট এবং বাস্তবায়ন অেগশি  
                                                                                                                                     

 

 

লি টাকায়  

অর্ িবছর প্রকল্প সংখ্যা 

এশডশপ বরাে )বরাহের িিকরা োর(  

অর্ ি ছাড় (%) কমাট ব্যয় (%) 

শজওশব প্রকল্প সাোয্য 

সংস্থার শনজস্ব 

অর্ িায়ন 

কমাট 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২০২০-

২০২১ 

 

   
 

  

১২.৫ ২০২০-২০২১ অর্ িবছরে দপ্তে/সংস্থাে মশনর্শেং বারির্  

 

১২.৬ প্রকল্প বাস্তবােন অগ্রগশি  

                          লি টাকায় 

স
ং
স্থ
ার
 
ন
াম

 

ক্রশমক 

নং 

প্রকহল্পর নাম 

বাস্তবায়ন কাল 

প্রাক্কশলি ব্যয় 

জুন ২০১৯ প িন্ত 

ক্রমপুশিভূি  

ব্যয় 

 ২০২০-২০২১ অর্ িবছহর জুন ,২০২১ 

প িন্ত বাস্তবায়ন অেগশি 

জুন ২০২১ প িন্ত ব্যয় 

বরাে ব্যয় (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৮ 
৯ 

 

১২.৭ ২০২০-২০২১ অর্ িবছহর সমাপ্ত প্রকহল্পর িাশলকা  

নং প্রকহল্পর শিহরানাম প্রকহল্পর কময়াদ 

 

১২.৮   ২০২০-২০২১ অর্ িবছর প িন্ত সরকাশর প্রশিষ্ঠানসমূহের আহয়র লেযাংি/মুনাফা/আদায়কৃি রাজস্ব                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                       

ককাটি টাকায় 

অর্ িবছর রাজস্ব আয়  

নন-টযাক্স করশেশনউ লেযাংি 

লিযমাত্রা প্রকৃি অজিন লিযমাত্রা প্রকৃি অজিন  

১ ২ ৩  ৪ ৫  

 

১২.৯  ২০২০-২০২১ অর্ িবছহরর অশডট আপশি  

)ককাটি টাকায়(  

অর্ িবছর অশডট আপশি শনষ্পশিকৃি অশডট 

আপশি 

অশনষ্পন্ন অশডট আপশি 

 ক্রমপুশিভূি 

আপশির 

সংখ্যা 

শবহবচ্য 

বছহরর 

আপশির 

সংখ্যা 

কমাট 

আপশি 

সংখ্যা 

টাকার 

পশরমাণ   

সংখ্যা টাকার 

পশরমাণ   

সংখ্যা টাকার পশরমাণ   

(১) (২) (৩) (৪) 

২+৩ 

(৫) (৬) (৭) (৮) 

৪-৬ 

(৯) 

৫-৭ 

২০২০-২০২১         

১৩.০ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রশিশ্রুশির বাস্তবায়ন অেগশি (মন্ত্রণালে কর্তথক পূেণর াগ্য)                                                                                                                                                                    
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ক্র: 

নং 

 শবষয়/কা িক্রম প্রশিশ্রুশি 

প্রদাহনর িাশরখ 

২০২০-২০২১ অর্ িবছহর বাস্তবায়ন অেগশি  

১ ২ ৩ ৪ 

 

১৩.১  মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শনহদ িিনা বাস্তবায়ন অেগশি (মন্ত্রণালে কর্তথক পূেণর াগ্য) 

ক্রশমক  শবষয়/কা িক্রম শনহদ িিনা 

প্রদাহনর 

িাশরখ 

২০২০-২০২১ অর্ িবছহর বাস্তবায়ন অেগশি  

 ২ ৩ ৪ 

 

১৪.০ জািীয় শুদ্ধাচ্ার ককৌিল বাস্তবায়ন (মন্ত্রণালে কর্তথক পূেণর াগ্য) 

১৫.০ মামলা (মন্ত্রণালে কর্তথক পূেণর াগ্য) 

১৫.১  শবোগীয় মামলা (দপ্তে/সংস্থা কর্তথক পূেণর াগ্য) 

মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সং

স্থা  

পুিীভূি কমাট 

শবোগীয় মামলার 

সংখ্যা 

প্রশিহবদনাধীন বছহর 

(২০২০-২০২১) 

দাহয়রকৃি  শবোগীয় 

মামলার সংখ্যা 

কমাট মামলা 

সংখ্যা 

প্রশিহবদনাধীন বছহর (২০২০-২০২১) শনষ্পশিকৃি  মামলার 

সংখ্যা 

বছর কিহষ 

অশনষ্পন্ন 

শবোগীয় মামলার 

সংখ্যা 

 

 

   চ্াকুশরচুযশি/ 

বরখাস্ত 

অব্যােশি অন্যান্য 

দণ্ড 

কমাট 

১ ২ ৩ ৪ 

(২+৩) 

৫ ৬ ৭ ৮ 

(৫+৬+৭) 

৯ 

(৪-৮) 

 

১৫.২ সরকার কর্তিক/সরকাহরর শবপহি শবশেন্ন আদালহি দাহয়রকৃি মামলা (মন্ত্রণালে কর্তথক পূেণর াগ্য) 

  

শিল্প মন্ত্রণালহয়র শনয়ন্ত্রণাধীন দপ্তর/সংস্থার ২০২০-২০২১ অর্ িবছহরর মামলার শববরণ 

 

ক্রঃ

নং 

দপ্তর /সংস্থার  

নাম 

সরকাশর সম্পশি/স্বার্ ি 

রিাহর্ ি দপ্তর/সংস্থা 

কর্তিক দাহয়রকৃি 

ক্রমপূ ূঁশিভূি মামলার 

সংখ্যা 

বি িমান 

অর্ িবছহর 

দাহয়রকৃি 

মামলার 

সংখ্যা 

সরকার কর্তিক 

দাহয়রকৃি কমাট 

মামলার সংখ্যা 

সরকাহরর 

শবপহি 

দাহয়রকৃি  শরট 

মামলার সংখ্যা 

সব িহমাট 

মামলার সংখ্যা 

শনষ্পশিকৃি 

কমাট  মামলার 

সংখ্যা 

অশনষ্পন্ন 

মামলার সংখ্যা 

১ ২ ৩ 

 

৪ ৫ 

(৩+৪) 

৬ ৭ 

(৫+৬) 

৮ ৯ 

(৭ - ৮) 

 

১৬.০০ ২০২০-২০২১ অর্ িবছরে মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থা কর্তিক শবশেন্ন প্রকািনা 

 

ান্ত্রণালে ও দপ্তর/সংিার 

 াা 

প্রকােিাে িাম প্রকােিাে িেণ 

(মাধসক/ত্রত্রমাধসক/ষান্মাধষক/োধষ মক) 

প্রচারেে িেণ মন্তব্য 

   েই আকারে/ ওরয়ে সাইরে 

প্রকাে 

 

েিক্ষ্টন্ট, তিজাই  ও 

েেিাাকিস অতধদপ্তর 

তবশ্ব োধাসম্পদ 

তদবস, ২০২১ 

বাতষ িক বই আকাক্ষ্র তবশ্ব োধাসম্পদ তদবস, 

২০২১ উদযাি  উিলক্ষ্য 

স্যেক্ষ্ি ীর প্রকাখ করা 

মক্ষ্েক্ষ্ে। 

 

১৬.১ ২০২০-২০২১ অর্ িবছরে মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থা কর্তিক পুরস্কার/অযাওয়াড ি প্রদান 

১৬.১.১        

েেে পুেষ্কারেে িাম পুেস্কারেে গিত্র পুেস্কাে প্রদারিে 

তাধেখ 

পুেস্কারেে সংখ্যা পুেস্কাে প্রাপ্ত ব্যধি/প্রধত্ারিে িাম  

২০২০-২১ শুদ্ধাচার পুরস্কার 

 

শুদ্ধাচার ২০/০৬/২০২১ ০১ (১) জ াব োা: আবদুস সাত্তার, েরতজস্ট্রার 

(অতিতরক্ত সতচব) 

(২) জ াব মাতলাা আক্তার, অত স সমকারী-

কাা-কতম্প: ুজদ্রা: 

রতির প্রক্ষ্ণাদ া রতির বাস্তবাে   ২০/০৬/২০২১ ০১ জ াব সাতবমা আক্তার, উচ্চাা  সমকারী 
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১৬.১.২    শসআইশপ পুরস্কার (প্রবি িহনর বছর ২০০৯ কর্হক শবহবচ্নাধীন বছর প িন্ত) –মন্ত্রণালে কর্তথক পূেণর াগ্য 

সাল জািীয় শিল্প উন্নয়ন 

পশরষহদর সদস্য 

(পদাশধকারবহল) 

বৃেৎ শিল্প  মাঝাশর 

শিল্প 

ক্ষুদ্র শিল্প মাইহক্রা 

শিল্প 

কুটির শিল্প কসবা শিল্প কমাট 

 

১৬.১.৩    রাষ্ট্রপশির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার  (প্রবি িহনর বছর জুলাই ২০১৪ কর্হক  জুন ২০২০ প িন্ত) –মন্ত্রণালে কর্তথক 

পূেণর াগ্য  

  

সাল পুরস্কাহরর কিত্র বৃেৎ শিল্প মাঝাশর শিল্প ক্ষুদ্র শিল্প মাইহক্রা শিল্প কুটির শিল্প  

 

োইহটক শিল্প কমাট পুরস্কাহরর সংখ্যা 
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িাট ি-২  

(সকল দপ্তর/সংিা কর্তিক পূরণক্ষ্যাগ্য) 

(উক্ষ্ে ক্ষ্যাগ্য েতব, েল তচত্রসম)  
 

১.০ দপ্তর সংিার িতরতচতি : ধেল্প মন্ত্রণািরয়ে আওতািীি গপরেন্ট, ধডোইি ও গেডমাকমস অধিদপ্তে (ধডধপধডটি) োংিারদরেে 

গমিাসিদ ধেষয়ক একটি ধেরেষাধয়ত সংস্থা। এ অধিদপ্তে োতীয় ও আন্তেমাধতক আইি অনুযায়ী গমিাসিদ সুেিাে দাধয়রে ধিরয়াধেত। 

ধডধপধডটি গমিাসিদ ব্যেস্থাপিাে ক্রমেি মমাি িাোরক েোধিত করে আন্তেমাধতকমারি উন্নীতকেরণ ধেশ্বব্যাপী গমিাসিরদে সংেিণ ও 

ব্যেস্থাপিাে ধেষরয় একক দাধয়ে পািিকাধে োধতসংরেে গমিাসিদ ধেষয়ক সংস্থা World Intellectual Property Organization 

(WIPO) এে সহরযােীতায় কাে কেরে। সু্ু, েধিোিী ও কায মকে গমিাসিদ ব্যেস্থাপিা একটি গদরেে অর্ মত্রিধতক, সাংস্কৃধতক ও 

সামাধেক উন্নয়রি গুরুেপূণ ম ভূধমকা পািি করে র্ারক। তাই প্রধতরযাধেতামূিক ধেরশ্ব উন্নত গদে ধহরসরে আধে মভূত হরত গমিাসিদ এে 

গুরুে অপধেহায ম। এ িরিয ধডধপধডটি গমিাসিদ ধেষরয় সরচতি ও দি মািেসিরদে উন্নয়ি, সরে মাপধে গমিাসিরদে সরে মাচ্চ ব্যেহাে 

ধিধিত কেরত এেং ধডধেোি োংিারদে েড়রত দাপ্তধেক কম মকারন্ড তথ্য ও গযাোরযাে প্রযুধি ধভ্ধিক ধেশ্বমারিে গসো প্রদারিে অ্ীকাে 

ধিরয় ধিেিসভ্ারে কাে করে যারে। োধণেয মন্ত্রণািরয়ে অিীি পূে মতি গেডমাকম গেধেধি এেং গপরেন্ট অধিস দুটিরক একীভূত করে 

সমধিতভ্ারে কায মক্রম পধেচািিাে েন্য সেকাে ধেেত ২০/০২/১৯৮৯ ধরিঃ তাধেরখ এক আরদে েরি গপরেন্ট, ধডোইি ও গেডমাকমস 

অধিদপ্তে েঠি কেতিঃ ধেল্প মন্ত্রণািরয়ে অিীরি ন্যাস্ত করে। প্রোসধিক উন্নয়ি সংক্রান্ত সধচে কধমটিে ধেেত ১৩/১০/২০০২ ধরিঃ তাধেরখ 

সভ্াে ধসদ্ধান্ত অনুযায়ী গপরেন্ট, ধডোইি ও গেডমাকমস অধিদপ্তরেে েন্য ১১২ (একেত োে) েিেি ধেধেষ্ট সাংেঠধিক কাঠারমাে 

অনুরমাদি গদয়া হয়। গপরেন্ট ও ধডোইি আইি, ১৯১১ এে িাো-৫৫ ও গেডমাকম আইি, ১৯৪০ এে িাো-৪ সংরোিি করে ২০/০৩/২০০৪ 

ধরিঃ তাধেরখ ধেল্প মন্ত্রণািরয়ে অিীরি গপরেন্ট, ধডোইি ও গেডমাকমস অধিদপ্তেটিে যাত্রা শুরু হয়। 

 

১.১ ধভ্েি : গমিাসিদ সুেিায় ধেশ্বমারিে গসো। 

১.২ ধমেি : গমিাসিদ সংেিণ ও সরচতিতা বৃধদ্ধে মাধ্যরম সৃধষ্টেীিতায় (Innovation) েধত আিয়িসহ কায মকে ও যুরোপরযােী 

গসো ধিধিতকেণ। 

২.        িিয ও উরেশ্য: 

 

লযে: 

০১. গমিাসিদ সুেিাে উরেরশ্য ধিেন্ধিপূে ম কায ম ধিষ্পধি; 

০২. গমিাসিদ সুেিাে উরেরশ্য ধিেন্ধি/ধিেন্ধি পেেতী ব্যেস্থাপিা; 

০৩. গমিাসিদ ধেষরয় দাপ্তধেক সিমতা বৃধদ্ধ সহ দি মািেসিরদে উন্নয়ি ও সরচতিতা সৃধষ্ট। 

উরেশ্যসমূহ: 

০১. দিতাে সর্ োধষ মক কম মসিাদি চুধি োস্তোয়ি; 

০২. দিতা ও নিধতকতাে উন্নয়ি; 

০৩. তথ্য অধিকাে ও স্বপ্ররণাধদত তথ্য প্রকাে োস্তোয়ি; 

০৪. কায মপদ্ধধত ও গসোে মারিান্নয়ি; 

০৫. কম ম পধেরেে উন্নয়ি; 

০৬. আধর্ মক ব্যেস্থাপিাে উন্নয়ি। 

 

৩.  ২০২০-২০২১ অর্ মেেরে উন্নয়ি োরেে োস্তোয়ি (প্রক্ষ্যাজে  ে) 

 (রকাটি োকায়) 

অর্ ম েেে প্রকল্প 

সংখ্যা 

এধডধপ েোে 

 

অর্ ম োড় 

 

গমাে ব্যয় 

 

োস্তোয়ি 

অগ্রেধত % ধেওধে প্রকল্প 

সাহায্য 

সংস্থাে ধিেস্ব 

অর্ মায়ি 

গমাে 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) 

 

৪.     আধর্ মক ধেেেণী (২০২০-২০২১ অর্ মেেে) (প্ররযােয িয়) 

                                                                                                                                                                        (রকাটি োকায়) 

সে মরমাে আয় সে মরমাে ব্যয় সে মরমাে ধস্থধত 

১ ২ ৩ 

(১-২) 

 



Page 10 of 12 

 

10 

৫.    ২০২০-২০২১ অর্ মেেরে সেকাে কর্তমক প্রদি ভ্র্তমধকে পধেমাণ, ঋণ গ্রহণ এেং পধেরোি সংক্রান্ত তথ্য (প্ররযােয িয়) 

                                                                                                                                                                        (গকাটি োকায়)                                 

অর্ মেেে প্রধত্ারিে িাম/ভ্র্তমধকে খাত সেকাে কর্তমক প্রদি 

ভ্র্তমকীে পধেমাণ 

গৃহীত ব্যাংক ঋরণে 

পধেমাণ 

পধেরোধিত অরর্ মে পধেমাণ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

গমাে:     

 

৬.     ২০২০-২০২১ অর্ মেেক্ষ্র গিাকসাধি প্রধত্ািসমূরহে ধেেেণ (প্ররযােয িয়)  

                                                                                                                                                             (হকাটি টাকায়) 

প্রশিষ্ঠাহনর নাম কলাকসাহনর পশরমাণ 

 

(১) (২) 

 

৬.১     কলাকসাহনর কারণ  (◊ বুরলর্ পরেরণ্ট) 

          

 

৬.২       উিরহণর উপায়  (◊ বুরলর্ পরেরণ্ট) 

 

৬.৩     লািিনক প্রশিষ্ঠানসমূহের শববরণ   (প্রহ াজয নয়) 

                                                                                                                                                                (হকাটি টাকায়) 

প্রশিষ্ঠাহনর নাম লারিে পশরমাণ 

 

(১) (২) 

 

৭.  ২০২০-২০২১ অর্ থবছে প থন্ত ক ৌর্ উহযাহগ চ্ালু প্রশিষ্ঠানসমূহের িথ্য (প্রহ াজয নয়) 

অর্ িবছর প্রশিষ্ঠাহনর নাম উৎপাশদি পণ্য সরকাশর 

শবশনহয়াহগর 

িিকরা োর 

লাে/হলাকসাহনর পশরমাণ 

(হকাটি টাকায়) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

 

৮. ২০২০-২০২১ অর্ িবছহর উৎপাদন শবর্েক িথ্য (কলখশিত্রসে) (প্রর ািে নে) 

 

৮.১  শিল্পপণ্য, কোগ্যপণ্য, সার ইিযাশদ                                                                                                             লি কম: টন 

অর্ িবছর উৎপাশদি পহণ্যর নাম 

 

উৎপাদহনর 

লিযমাত্রা 

প্রকৃি উৎপাদন 

এবং 

লিযমাত্রা অনু ায়ী 

উৎপাদহনর 

িিকরা োর 

শবক্রহয়র  

লিযমাত্রা 

কমাট শবক্রয় কমাট মজুদ কদিজ উৎপাদন 

কদহির 

অেযন্তরীণ 

চ্াশেদার কি 

িিাংি 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

৯.০ োধষ মক কম মসিাদি চুধি োস্তোয়ি অগ্রেধত  

 

গকৌেিেত 

উরেশ্য 

কায মক্রম কম মসিাদি সূচক 

 

  

একক ক্রাইরেধেয়া 

মাি 

অসািােণ 

১০০% 

প্রধতরেদিািীি 

অর্ মেেরে প্রকৃত 

অেমি /েতকো 

হাে 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 

োধাসম্পদ 

স্যরযা 

[৪.৪] গপরেন্ট আরেদি ধিষ্পধি [৪.৪.১] ধিষ্পধিকৃত আরেদি % ৮০ ৮০.৯৩% 

[৪.৫]ধডোইি আরেদি ধিষ্পধি [৪.৫.১] ধিষ্পধিকৃত আরেদি % ৮০ ৮০.০৪% 

[৪.৬]গেডমাকমস আরেদি ধিষ্পধি [৪.৬.১] ধিষ্পধিকৃত আরেদি % ৮০ ৬১.২৫% 

[৪.৭] গেডমাকমস িোয়ি [৪.৭.১] ধিষ্পধিকৃত িোয়ি আরেদি % ৪০ ৪৭.৯২% 
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১০. োতীয় শুদ্ধাচাে গকৌেি োস্তোয়ি  

কায মক্ররমে িাম কম মসিাদি সূচক একক িিযমাত্রা 

োস্তোয়ি অগ্রেধত 

পধেেীিণ 

প্রকৃত অেমি ও েতকো হাে 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

নিধতকতা কধমটিে সভ্া অনুধ্ত সভ্া সংখ্যা ৪ ০৪ (১০০%) 

নিধতকতা কধমটিে সভ্াে ধসদ্ধান্ত োস্তোয়ি োস্তোধয়ত ধসদ্ধান্ত % ১০০% ১০০% 

সুোসি প্রধত্াে ধিধমি অংেীেরিে অংেগ্রহরণসভ্া অনুধ্ত সভ্া সংখ্যা ০২ ০২ (১০০%) 

অংেীেরিে অংেগ্রহরণ সভ্াে ধসদ্ধান্ত োস্তোয়ি োস্তোধয়ত ধসদ্ধান্ত % ১০০% ১০০% 

কম মকতমা-কম মচােীরদে অংেগ্রহরণ চাকধে সংক্রান্ত ধেধভ্ন্ন 

প্রধেিণ আরয়ােি 

প্রধেিণার্ী সংখ্যা ৬০ ৬০ (১০০%) 

কম মকতমা-কম মচােীরদে অংেগ্রহরণ সুোসি সংক্রান্ত 

প্রধেিণ আরয়ােি 

প্রধেিণার্ী সংখ্যা ৬০ ৬০ (১০০%) 

াাতদ্রদ প্রক্ষ্টাকক্ষ্ল েযাগদা  োস্তোধয়ত ধসদ্ধান্ত িাতর  ৩০.০৬.২১ ৩০.০৬.২১ (১০০%) 

শুদ্ধাচাে সংক্রান্ত পধেপত্র োধে োস্তোধয়ত ধসদ্ধান্ত িাতর  ৩০.০৯.২০ ৩০.০৯.২০ (১০০%) 

োংিারদে ধেল্প িকো আইি প্রণয়ি োস্তোধয়ত ধসদ্ধান্ত খসড়া 

গপ্রেণ 

৩১.০৬.২১ ৩১.০৬.২১ (১০০%) 

উিম চচ মাে তাধিকা প্রণয়ি করে স্ব স্ব মন্ত্রণািয়/ধেভ্ারে 

গপ্রেণ 

উিম চচ মাে তাধিকা 

গপ্রধেত 

তাধেখ ৩০.১০.২০ ৩০.১০.২০ (১০০%) 

অিিাইি ধসরেরম অধভ্রযাে ধিষ্পধিকেণ অধভ্রযাে ধিষ্পধিকৃত % ১০০% ১০০% 

ই-গেন্ডারেে মাধ্যরম ক্রয় কায মসিাদি ই-গেন্ডারে ক্রয় সিন্ন % ৫০% ১০০% 

োখা/অধিোখাওআওতািীি/অিস্তি কায মািয় পধেদে মি পধেদে মি 

সিন্ন 

% ১০০% ১০০% 

সধচোিয় ধিরদ মেমািা, ২০১৪ অনুযায়ী িধর্ে গেধণ 

ধেন্যাসকেণ 
িধর্ গেধণ ধেন্যাসকৃত 

% ১০০% ১০০% 

গেধণধেন্যাসকৃত িধর্ ধেিষ্টকেণ িধর্ ধেিধষ্টকৃত % ১০০% ১০০% 

প্রাধত্াধিক েণশুিাধি  আরয়ােি  প্রাধত্াধিক েণশুিািী 

আরয়াধেত 

সংখ্যা ০৩ ০৩ (১০০%) 

অধভ্রযাে প্রধতকাে ব্যেস্থা গোেদােকেণ অধভ্রযাে ধিষ্পধিকেণ % ১০০% ১০০% 

শুদ্ধাচাে পুেস্কাে প্রদাি এেং পুেস্কাে প্রাপ্তরদে তাধিকা 

ওরয়েসাইরে প্রকাে 
প্রদি পুেস্কাে 

িাতর  ২০.০৬.২০২১ ২০.০৬.২০২১ (১০০%) 

১১.  ২০২০-২০২১ অর্ মেেক্ষ্র ইরিারভ্েি সংক্রান্ত তথ্য  

 

সাি উদ্ভােিী িােণা প্ররয়াে গকৌেি উদ্ভাবক্ষ্ র  ক্ষ্ল সাধিত পধেেতমি 

১ ২ ৩ ৪ 

২০২০-

২০২১ 

০১. TM 11 - ত বন্ধ  বতমভূক্ত কতরবার 

রবং ত বন্ধ  স দ জাতর কতরবার জন্য 

আক্ষ্বদ । 

০২. TM 12 - েেিাাকি ত বন্ধ   বােক্ষ্ র 

আক্ষ্বদ । 

সাগ্র েদক্ষ্খর জন্য ই-েিক্ষ্ান্ট 

বাস্তবাে সম অ লাইক্ষ্  আক্ষ্বদ  

দাত ক্ষ্লর ব্যবিাকরক্ষ্ণর াাধ্যক্ষ্া 

বাস্তবাতেি মক্ষ্েক্ষ্ে। 

েেিাাকি স দ প্রদা  ও  বােক্ষ্  

গতিখীলিা রক্ষ্সক্ষ্ে, স্বেিা ও 

জবাবতদতমিা বৃতদ্ধ েিক্ষ্েক্ষ্ে। রাজস্ব বৃতদ্ধ 

েিক্ষ্েক্ষ্ে। 

 

১২.    প্রধতরেদিািীি অর্ মেেরে সিাধদত উরেখরযাগ্য কায মােিী (◊ ুরক্ষ্লট িক্ষ্েক্ষ্ে) 

 েিক্ষ্টন্ট, তিজাই  ও েেিাাকিস  তেসমূম যোক্রক্ষ্া ৭০%, ৮০% রবং ৮৯% িরীযা সম্পন্নকরণ; 

 ০৪ (চার) টি েিক্ষ্টন্ট েগক্ষ্জট রবং ০৪ (চার) টি েেিাাকিস জা িাল প্রকাখ;  

 গমিাসিদ ধেষয়ক সভ্া/রসধমিাে এেং কম মোিা আরয়ােরিে মাধ্যরম েিসরচতিতা বৃধদ্ধ; 

 পূণ িাংগ Automation রর লক্ষ্যে প্রণীি প্রকক্ষ্ল্পর অনুক্ষ্াাদ  গ্রমণ; 

 ক্রাখ েপ্রাগ্রাক্ষ্ার াাধ্যক্ষ্া দ্রুি েিতন্ডং  তে ত ষ্পতত্ত; 

 সম্পূণ ি অ লাইক্ষ্  আক্ষ্বদ  গ্রমণ; 

 ই-েিক্ষ্ান্ট রর াাধ্যক্ষ্া সকল েসবা প্রদাক্ষ্ র ত  গ্রমণ করা মক্ষ্ে। 

 

১৩.    দপ্তর/সংিার উৎিাতদি প্রধা  িণ্য সংক্রান্ত তবতিন্ন িথ্য (◊ ুরক্ষ্লট িক্ষ্েক্ষ্ে) (প্রক্ষ্যাজে  ে) 

 

১৪.    ভ্ধেষ্যৎ কম মপধেকল্পিা (◊ ুরক্ষ্লট িক্ষ্েক্ষ্ে) 

 োধাসম্পদ স্যরযার াা  বৃতদ্ধর লক্ষ্যে অতধদপ্তক্ষ্রর সকল েসবাসমূম e-Service-র রূিান্তর।  
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 অিেন্তরীণ কায িক্রা Full Automation রর লক্ষ্যে প্রকল্প প্রণে  ও বাস্তবাে ।  

 তবশ্বাাক্ষ্ র েসবা প্রদাক্ষ্  প্রাতিষ্ঠাত ক সযািা বৃতদ্ধর লক্ষ্যে সাংগঠত ক কাঠাক্ষ্াা মাল াগাদকরণ ও ত ক্ষ্োগতবতধর সংক্ষ্খাধ ।  

 দয জ বল তিতরর জন্য েদক্ষ্খ ও তবক্ষ্দক্ষ্খ উিযুক্ত প্রতখযণ প্রদা ।  

 োধাসম্পদ তবষক্ষ্ে সক্ষ্চি িা বৃতদ্ধর লক্ষ্যে েদখব্যািী সিা, েসতা ার ও কা িখালা আক্ষ্োজ  রবং আইতি রকাক্ষ্িতা প্রতিষ্ঠা। 

 

১৫.    চযারিঞ্জ সমূহ (◊ ুরক্ষ্লট িক্ষ্েক্ষ্ে) 

 তবশ্বাাক্ষ্ র েসবা প্রদাক্ষ্  প্রাতিষ্ঠাত ক সযািা বৃতদ্ধর লক্ষ্যে সাংগঠত ক কাঠাক্ষ্াা মাল াগাদকরণ ও াা ব সম্পদ উন্নে ।  

 েদখীে ও আন্তজিাতিক সংিাসমূক্ষ্মর সাক্ষ্ে সমক্ষ্যাতগিার সম্পকি বৃতদ্ধর াাধ্যক্ষ্া োধাসম্পদ তবষেক েসবার াা  যুক্ষ্গািক্ষ্যাগীকরণ।  

 আন্তজিাতিক াাক্ষ্ র Intellectual Property (IP) অত ক্ষ্স িতরণি করার লক্ষ্যে প্রদত্ত েসবাসমূম e-Service-র রূিান্তর  

 অিেন্তরীণ কায িক্রা Fully Automated করা। 

 অত ষ্পন্ন আক্ষ্বদ সমূম ত ষ্পতত্তকরণ। 

 

১৬.    অধিকতে দিতা ও সিিতাে সারর্ কায মােধি সিাদরিে েন্য প্ররয়ােিীয় সুপাধেে (◊ ুরক্ষ্লট িক্ষ্েক্ষ্ে) 

 দযিা ও স লিার সাক্ষ্ে কায িক্রা সম্পাদ কারী কা িকিিা/কা িচারীক্ষ্ক আতে িক প্রক্ষ্ণাদ াসম পুরষ্কার প্রদা  করা। 

 ত তদ িষ্ট সাক্ষ্ে সকল কা িকিিা/কা িচারীর িক্ষ্দান্নতি প্রদা  ত তিি করা। 

 সকল কা িচারীক্ষ্ক িয িােক্রতাকিাক্ষ্ব সকল ইউত ক্ষ্ট দাতেত্ব প্রদা  করা। 

 তবশ্বাাক্ষ্ র েসবা প্রদাক্ষ্  প্রাতিষ্ঠাত ক সযািা বৃতদ্ধর লক্ষ্যে সাংগঠত ক কাঠাক্ষ্াা মাল াগাদকরণ ও াা ব সম্পদ উন্নে  করা। 

 েদখীে ও আন্তজিাতিক সংিাসমূক্ষ্মর সাক্ষ্ে সমক্ষ্যাতগিার সম্পকি বৃতদ্ধর াাধ্যক্ষ্া োধাসম্পদ তবষেক েসবার াা  যুক্ষ্গািক্ষ্যাগীকরণ।  

 আন্তজিাতিক াাক্ষ্ র Intellectual Property (IP) অত ক্ষ্স িতরণি করার লক্ষ্যে প্রদত্ত েসবাসমূম e-Service-র রূিান্তর করা। 

 অিেন্তরীণ কায িক্রা Fully Automated করা। 

 অত ষ্পন্ন আক্ষ্বদ সমূম ত ষ্পতত্ত করা। 

 

 

 

 

দপ্তর/সংিা প্রধাক্ষ্ র স্বািে 

 

 


