
কার্ যক্রম, কম যসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ  
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সংদ্দশাধিত 
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১.সংস্থার ধনর্স্ব সক্ষ্মতা বৃধি 

 

 

 

 

 

১.১ ''ধবটাক চট্রগ্রাম, খুলনা ও বগুড়া ককদ্দের নারী কহাদ্দেল স্থাপন '' (১ম সংদ্দশাধিত) 

শীর্ যক প্রকল্প বাস্তবায়ন 
প্রকল্প বাস্তবায়ন হার % ০.০৩ ৮ ২০  ৭.৫০ ৪২.০০ 

১.২ হালনাগাদকৃত অগ যাদ্দনাগ্রাম অনুর্ায়ী নতুন পদ সৃর্ন এবং পদ ধবলুধিকরণ সৃর্নকৃত পদ/ ধবলুধিকৃত পদ তাধরখ - - ৪/২/২১  - - 

১.৩ কম যকতযাদ্দদর আইএধপ প্রণয়ন  প্রণীত আইএধপ তাধরখ - - ১/৭/২০  - - 

১.৪ বঙ্গবন্ধু কশখ মুধর্ব ধশল্প নগর (মীরসরাই) ও র্দ্দশাদ্দর ধবটাদ্দকর ধবদ্দশর্াধয়ত ককে 

স্থাপদ্দনর র্ন্য ধিধপধপ প্রণয়ন 
প্রণীত ধিধপধপ তাধরখ - - ১০/০৫/২১  - - 

১.৫ ধবটাক শধিশালীকরণ শীর্ যক প্রকদ্দল্পর ধিধপধপ প্রণয়ন প্রণীত ধিধপধপ তাধরখ - - ২০/০২/২১  - - 

১.৬ দািধরক কাদ্দর্ উদ্ভাবন উদ্ভাবন ধরদ্দপাট/দধলল সংখ্যা - - ০২  ৩ ৪ 

১.৭ ধনর্স্ব র্নবদ্দলর সক্ষ্মতা বৃধি (অভ্যন্তরীণ প্রধশক্ষ্ণ ও ধবদ্দদদ্দশ প্রধশক্ষ্ণ) প্রধশধক্ষ্ত র্নবদ্দলর সংখ্যা সংখ্যা - ৯০ ১২০  ৮৫ 
১৮০ 

১.৮ শূন্য পদ্দদ ধনদ্দয়াগ  ধনদ্দয়াগকৃত র্নবল  % - - ৯০%  ৯৫% 
১০০% 

১.৯ পদ্দদান্নধতদ্দর্াগ্য শূন্য পদ্দদ পদ্দদান্নধত প্রদান  পদ্দদান্নধতপ্রাি র্নবল  % - - ৮০%  ৯০% 
১০০% 

২. পধরবতযনশীল বার্ার চাধহদার সাদ্দে 

সামঞ্জস্যপূণ য কাধরগধর দক্ষ্তাসম্পন্ন 

র্নবল ততধর ও কম যসংস্থান 

২.১ কাধরগধর প্রধশক্ষ্ণ প্রদান  (ধনয়ধমত ও এসইআইধপ) (৩৬ টি ককাস য)  প্রধশধক্ষ্ণপ্রািদ্দদর সংখ্যা সংখ্যা ১৮১০ ১৪১৮ ১৪৫০  ১৮৭০ ১৯৭০ 

২.২ কম যসংস্থান (ধনয়ধমত ও এসইআইধপ) কম যসংস্থাদ্দনর হার % ৪৫ ৪০.৯ ৪৮  ৫৬ ৬২ 

২.৩ ধবধভ্ন্ন কাধরগধর ধশক্ষ্া প্রধতষ্ঠাদ্দনর ধশক্ষ্ােীদ্দদর বাস্তব প্রধশক্ষ্ণ প্রদান প্রধশধক্ষ্ণপ্রািদ্দদর সংখ্যা সংখ্যা - ৩০২০ ৩০৫০  ৩২০০ ৩৩০০ 

৩. ধশল্প কারখানার র্ন্য আমদাধন 

ধবকল্প র্ন্ত্াংশ ততধর 

৩.১ কার্ যাদ্দদশ (র্ব) সংগ্রহ প্রাি কার্ যাদ্দদদ্দশর পধরমাণ লক্ষ্ টাকা ১৯৪৪ ১৪২৮ ১৪৫০  ১৯০০.০০ ২১০০.০০ 

৩.২ কার্ যাদ্দদশ (র্ব) অনুর্ায়ী পণ্য উৎপাদন পণ্য উৎপাদদ্দনর হার % ৯৬.৫৫ ৯৪.৮ ৯৬.৬০  ৯৭.১০ ৯৭.৮ 

৩.৩ কার্ যাদ্দদশ (র্ব) এর 

ধবপরীদ্দত প্রাপ্য অে য 
প্রাি অদ্দে যর পধরমাণ লক্ষ্ টাকা ১৯৫০ ১৫৭৪ ১৫৯০  ১৯৮০.০০ ১৯৯৫.০০ 

৪. গদ্দবর্ণা ও উন্নয়দ্দনর মাধ্যদ্দম প্রযুধি 

উদ্ভাবন ও হস্তান্তর 

৪.১ প্রযুধি উদ্ভাবন উদ্ভাধবত প্রযুধির সংখ্যা সংখ্যা ২ ৩ ৪  ৫ ৬ 

৪.২ উদ্ভাধবত প্রযুধি বাস্তবায়ন বাস্তবাধয়ত প্রযুধির সংখ্যা সংখ্যা ২ ২ ৩  ৬ ৭ 

৪.৩ উদ্ভাধবত প্রযুধি হস্তান্তর হস্তান্তরকৃত প্রযুধির সংখ্যা সংখ্যা ২ ২ ৩  ৬ ৭ 

৪.৪ লাইট ইধঞ্জধনয়াধরং কসক্টদ্দরর সমস্যা ও সম্ভবনা শীর্ যক গদ্দবশণা  গদ্দবর্ণা ধরদ্দপাট য  তাধরখ - - ৩১/৩/২১  - - 

 


