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 মাসিক এমআইএি প্রসিবেদন ছক 

িংস্থার নাম: োংলাবদশ সশল্প কাসরগসর িহায়িা ককন্দ্র (সেটাক)  

মাবির নামঃ ডিসেম্বর, ২০২১                                                  অর্ থেছর: ২০২১-২০২২ 

১। (ক) উৎপাদন (লক্ষ টাকায়) 

প্রসিষ্ঠাবনর 

নাম 
পবের নাম 

োসষ থক 

লক্ষযমাত্রা 

মাসিক 

লক্ষযমাত্রা 

মাসিক প্রকৃি 

অর্থন 

মাসিক প্রকৃি 

অর্থবনর হার 

প্রসিবেদনাধীন অর্ থেছবর 

ক্রমপুসিভূি অর্থন 

ক্রমপুসিভূি অর্থবনর 

হার 

গি অর্ থেছবর একই 

িমবয় কমাট অর্থন 

গি অর্ থেছবর একই 

িমবয় কমাট অর্থবনর হার 
মন্তব্য 

ডিটাক 

আমদাডি 

ডিকল্প ডিল্প 

যন্ত্াাংি 

১৬১০ ১৩৪.১৭ ১৬২.৬ ১২১.১৯% ১২৩৬.১২ ৭৭.৭৮% ৯১৪.৭৭ ৯৩.০৮% 
- 

 

 (খ) উৎপাদন (পসরমাণ) –কমসিক টন/িংখ্যা/সলটার (প্রব ার্য নয়)    

প্রসিষ্ঠাবনর 

নাম 
পবের নাম 

োসষ থক 

লক্ষযমাত্রা 
মাসিক লক্ষযমাত্রা 

মাসিক প্রকৃি 

অর্থন 

মাসিক প্রকৃি 

অর্থবনর হার 

প্রসিবেদনাধীন অর্ থেছবর 

ক্রমপুসিভূি অর্থন 

ক্রমপুসিভূি 

অর্থবনর হার 

গি অর্ থেছবর একই 

িমবয় কমাট অর্থন 

গি অর্ থেছবর একই 

িমবয় কমাট অর্থবনর হার 
মন্তব্য 

           
 

২। (ক) সেক্রয় (পসরমাণ)-/কমসিক টন/িংখ্যা/সলটার (প্রব ার্য নয়)    

প্রসিষ্ঠাবনর 

নাম 

পবের নাম োসষ থক লক্ষযমাত্রা মাসিক লক্ষযমাত্রা মাসিক সেক্রয় মাসিক সেক্রবয়র হার (%) ক্রমপুসিভূি সেক্রয় ক্রমপিীভূি সেক্রবয়র হার মন্তব্য 

         
 

(খ) সেক্রয় (লক্ষ টাকায়) (প্রব ার্য নয়)                    

প্রসিষ্ঠাবনর 

নাম 
পবের নাম োসষ থক লক্ষযমাত্রা মাসিক লক্ষযমাত্রা মাসিক সেক্রয় মাসিক সেক্রবয়র হার (%) ক্রমপুসিভূি পসরমাণ ক্রমপুসিভূি  হার 

সেগি একই 

িমবয়র সেক্রয় 

সেগি একই 

িমবয়র সেক্রয় হার 
মন্তব্য 

           
 

৩। (ক) আমদাডি মম. টি /োংখ্যায়/ডিটার/লক্ষ টাকায় (প্রব ার্য নয়)    

প্রসিষ্ঠাবনর 

নাম 

আমদাডিকৃত 

পবের নাম 

আমদাডিকৃত 

মদসির িাম 

োসষ থক 

লক্ষযমাত্রা 

মাসিক লক্ষযমাত্রা মাসিক লক্ষযমাত্রা অর্থবনর হার ক্রমপুসিভূি  অর্থন 
সেগি অর্ থেছবর একই িমবয় কমাট 

আমদাডির হার 
হ্রাি/বৃসির কারণ মন্তব্য 

পসরমাবণ টাকায় পসরমাবণ টাকায় পসরমাবণ টাকায় পসরমাবণ টাকায়   
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(খ) রপ্তাসন লক্ষ টাকায়/ মম. টি/োংখ্যায়/ডিটার (প্রব ার্য নয়)    

প্রসিষ্ঠাবনর 

নাম 

রপ্তাসনকৃি 

পবের নাম 

রপ্তাডিকৃত 

মদসির িাম 

োসষ থক 

লক্ষযমাত্রা 

মাসিক লক্ষযমাত্রা 
মাসিক লক্ষযমাত্রা অর্থবনর 

হার 
ক্রমপুসিভূি  অর্থন 

সেগি অর্ থেছবর একই িমবয় কমাট 

রপ্তাসন হার 
হ্রাি/বৃসির কারণ মন্তব্য 

পসরমাবণ টাকায় পসরমাবণ টাকায় পসরমাবণ টাকায় পসরমাবণ টাকায়   

              

 

* মেি গ্যাসের েডরমাণ (িক্ষ টাকায়) 

৪। (ক) মজুদ (সিসনশড গুডি)-লক্ষ টাকায়/ কমসিক টন/িংখ্যা/সলটার (প্রব ার্য নয়)          

প্রসিষ্ঠাবনর নাম পবের নাম 
পূি বিতী অর্ বিছসরর মের প্রসিবেদনাধীন মাবি পে মজুদ ও মূল্য ক্রমপুসিভূি মজুদ সেগি েছবর একই িমবয়র মজুদ মন্তব্য 

মজুদ মূল্য পসরমাণ টাকায় পসরমাণ টাকায় পসরমাণ টাকায়  

           

 

(খ) মজুদ (কাঁচামাল))-লক্ষ টাকায়/ কমসিক টন/িংখ্যা/সলটার (প্রব ার্য নয়)    

প্রসিষ্ঠাবনর নাম পবের নাম 
পূি বিতী অর্ বিছসরর মের িংগ্রবহর উৎি 

প্রসিবেদনাধীন মাবি কমাট মজুবদর 

পসরমাণ 
ক্রমপুসিভূি মজুদ সেগি েছবর  একই িমবয়র মজুদ মন্তব্য 

েডরমাণ মূল্য কদশীয় সেবদশ  পসরমাণ টাকায় পসরমাণ 

 

মূল্য  

            

৫। সডএিএল/ (লক্ষ টাকায়) (প্রব ার্য নয়)          

প্রসিষ্ঠাবনর নাম 
কমাট সডএিএল এর 

পসরমাণ 

সকসি মূল ঋণ (স্থানীয় 

মুদ্রায়) 
পসরবশাসধি মূল ঋণ পসরবশাসধি সুদ 

পসরবশাসধি সেসনময় 

ক্ষসি 
অপসরবশাসধি মূল ঋণ অপসরবশাসধি সুদ 

অপসরবশাসধি সেসনময় 

ক্ষসি 
মন্তব্য 

          

৬। লভযাংশ (লক্ষ টাকায়) (প্রব ার্য নয়)          

প্রসিষ্ঠাবনর নাম ধা থকৃি লভযাংশ পসরবশাসধি লভযাংশ অপসরবশাসধি লভযাংশ ক্রমপুসিভূি মন্তব্য 

      
 

৭। িান্ড পসরসস্থসি (লক্ষ টাকায়)                 

প্রসিষ্ঠাবনর নাম উদৃ্বত্ত অবর্ থর পসরমাণ সহিাবের ধরণ (এিসডআর/কযাশ /িমমান) ব্যাংবকর নাম ও শাখা সহিাবের সস্থসি মন্তব্য 

ডিটাক - - - - - 

 

৮। ইক্যযইটি (লক্ষ টাকায়) (প্রব ার্য নয়)     

         

প্রসিষ্ঠাবনর নাম ইক্যযইটির পসরমাণ সরর্াভথ এন্ড িার প্লাি কমাট মন্তব্য 
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৯। পসরচালন ব্যয় (লক্ষ টাকায়)       

প্রসিষ্ঠাবনর 

নাম 
পসরচালন ব্যয় প্রডতষ্ঠাসির ডিেস্ব 

ব্াাংক হসত ও অন্যান্য ঋণ 

গ্রহণ 
কমাট  ক্রমপুডিভূত অিচয়ি কমাট   মেিিি/গ্রাচুডয়টি ডেডেএফ/ডেএফ মমাট মন্তব্য 

ডিটাক ৮১১৮.০০ ১৮৬০ - ৮১১৮.০০ 

.০০ 

- ৮১১৮.০০ 

 

৯৮.০০ 

 

 

২ 

১১.৩৫ ১০৯.৩৫ - 

 

১০। লাভ/(ক্ষসি) (লক্ষ টাকায়) (প্রব ার্য নয়)    

    

প্রসিষ্ঠাবনর নাম িে থবমাট আয় কর প্রদাবনর পূবে থ আয় কর প্রদাবনর পবর আয় িে থবমাট ব্যয় িে থবমাট সস্থসি লাভ /( ক্ষসি) মন্তব্য 

        
 

১১। রার্স্ব আয় (লক্ষ টাকায়) 

       

প্রসিষ্ঠাবনর নাম োসষ থক লক্ষযমাত্রা মাসিক লক্ষযমাত্রা সেবেচয মাবির আয় 
মাসিক লক্ষযমাত্রার  অনুকূবল 

আবয়র হার 

ক্রমপুসিি আয় 

 

সেগি েছবরর একই 

িমবয়র আয় 

িরকাসর ককাষাগাবর কমাট শুল্ক 

ও কর র্মার পসরমাণ 

 

মন্তব্য 

ডিটাক ১৮৬০ ১৫৫ ১৭৬.৪৬ ১১৩.৫৮% ১৩৫৬.১৪ ২৬৪.০২ - 
- 

 

১২। (ক) র্নেল (প্রসিষ্ঠাবনর কক্ষবত্র) (িংখ্যায়)  

প্রসিষ্ঠাবনর নাম অনুবমাসদি  পদ 

কম থরি পদ 

কমাট পূরণকৃি পদ কমাট শূে পদ  মন্তব্য 
পুরষ মসহলা 

ডিটাক ৬৬৮ ৫১১ ৩৪ ৫৪৫ ১২৩ - 

 

(খ) র্নেল (বকাম্পাসনর কক্ষবত্র) (িংখ্যায়) (প্রব ার্য নয়)    

প্রসিষ্ঠাবনর নাম 
অনুবমাসদি  পদ 

কমাট পূরণকৃি পদ 
েি বসমাট 

পূরণকৃি পদ 

 

মমাট শূন্য পদ 

 

মজুরী কসমশবনর আওিাভূক্ত শ্রসমক িংখ্যা 

মমাট মজুরী 

কসমশবনর 

আওিাভূক্ত 

শ্রসমক িংখ্যা 

মন্তব্য 

 পুরষ মসহলা দক্ষ অদক্ষ কযাজুয়াল  

        

 

১৩। সনবয়াগ (িংখ্যায়)   

প্রসিষ্ঠাবনর নাম 
প্রর্ম কশ্রসণ সদ্বিীয় কশ্রসণ তৃিীয় কশ্রসণ চতুর্ থ কশ্রসণ কমাট 

িে থবমাট 
পুরষ মসহলা পুরষ মসহলা পুরষ মসহলা পুরষ মসহলা পুরুষ মসহলা 

ডিটাক - - - - - - - - - - - 
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১৪। কেিন ভািা ও আনুষসিক (লক্ষ টাকায়) 

প্রসিষ্ঠাবনর নাম পসরচালন ব্যয় েরাবের পসরমাণ 
ব্যবয়র পসরমাণ 

(মাসিক)  

অসধকাল ভািা 

(প্রব ার্য কক্ষবত্র) 
কমাট ব্যয় 

ব্যবয়র হার 

 
সস্থসি 

সেগি েছবর 

একই িমবয় ব্যয় 

সেগি েছবর 

একই িমবয় 

ব্যবয়র হার 

মন্তব্য 

ডিটাক ৩৩২৬  ৩৩২৬  ২১৪.০০ - 

 

১৬৯০.১১ ৫০.৮২%  ১৩৬৫.৮৯ ৫৯২.৮৫ ৮.৬৮%  - 

  

১৫। উন্নয়ন োবর্ট (লক্ষ টাকায়) 

িংস্থার 

নাম 

প্রকল্প 

িংখ্যা 

এসডসপ েরাে 
অর্ থ ছাড় 

  
ব্যয় 

সেবেচয মাবি োিোয়ন 

অগ্রগসি (%) 

সেগি েছবর একই িমবয় 

ব্যসয়ি অবর্ থর পসরমাণ 

সেগি েছবর 

একই িমবয় 

োিোয়ন 

অগ্রগসি (%) 

হ্রাি বৃডির 

হার 
মন্তব্য 

সর্ওসে 

প্রকল্প 

িাহা

য্য 

সনর্স্ব 

অর্ থায়ন 
কমাট সর্ওসে 

প্রকল্প 

িাহায্য 

সনর্স্ব 

অর্ থায়ন 
কমাট সর্ওসে 

প্রকল্প 

িাহায্য 

সনর্স্ব 

অর্ থায়ন 
আসর্ থক কভৌি সর্ওসে 

প্রকল্প 

িাহায্য 

সনর্স্ব 

অর্ থায়ন 
   

ডিটাক 

িারী 

মহাসেি 
২৭০০.০০  - - ২৭০০.০০  ১৩৫০.০০ - - ১৩৫০.০০ ১৩৫০.০০ - - ০.৭০% ৫.০০%   ৪৯৩.৩৯ - - ০.০২% 

  

০.৬৮% 

 

- 

মেো 

(মফে-২) 
১২০০.০০  - - ১২০০.০০  ৫৯৮.০০ - - ৫৯৮.০০ ৫৯৮.০০  - - ২৯.৯১% ২.৮৪%   - - - 

- 
- - 

 

 

১৬। মসনটসরং োবর্ট (লক্ষ টাকায়)  

প্রসিষ্ঠাবনর 

নাম 
অনুবমাসদি োবর্ট 

কম থপসরকল্পনা  

অনু ায়ী প্রিাসেি ব্যয় 

 

প্রডতসিদিাধীি 

মাবি োিোয়ন 

অগ্রগসি 

কমাট 

ক্রমপুডিভূত 

ব্যয় (%) 

ত্রত্রমাসিক সভসত্তক প্রিাসেি 

ব্যয় 

ত্রত্রমাসিক সভসত্তক 

োিোয়ন অগ্রগসির হার 

(%) 

সেগি একই িমবয় মাসিক 

অগ্রগসির হার (%) 

সেগি একই িমবয় ত্রত্রমাসিক  

সভসত্তক অগ্রগসির হার (%) 
মন্তব্য 

ডিটাক ৮১১৮.০০ ৮১১৮.০০  ৬৪২.০০ 
৪৯.৩১% 

(৪০০২.৮৯) 

 

১৯২৫.১৩ ২৩.৭১%  ৬.৮০% ৭৫.৬৬% - 

 

১৭। সনরীক্ষা (লক্ষ টাকায়)/োংখ্যায় 

প্রসিষ্ঠাবনর নাম 

অসডট আপসত্ত 

সনষ্পসত্তকৃি অসডট আপসত্ত অসনষ্পন্ন অসডট আপসত্ত মন্তব্য 

কর্র 
প্রসিবেদনাধীন মাবি প্রাপ্ত অসডট 

আপসত্ত 
কমাট 

িংখ্যা টাকা িংখ্যা টাকা িংখ্যা টাকা িংখ্যা র্সড়ি অবর্ থর পসরমাণ িংখ্যা র্সড়ি অবর্ থর পসরমাণ  

ডিটাক ২৪ ১৯১৪.৬১ - - ২৪ ১৯১৪.৬১   ২৪ ১৯১৪.৬১ - 
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১৮। কলাকিাসন প্রসিষ্ঠান (লক্ষ টাকায়) (প্রব ার্য নয়)    

দপ্তর/োংস্থার িাম কলাকিাসন প্রসিষ্ঠামির িাম পূে থেিী মাি প থন্ত  কলাকিান প্রসিবেদনাধীন মাবি কলাকিান কমাট কলাকিান মন্তব্য 

      

 

১৯। েন্ধ প্রসিষ্ঠান (প্রব ার্য নয়)    

দপ্তর/োংস্থার নাম েন্ধ প্রসিষ্ঠাবনর নাম েন্ধ হওয়ার িময়কাল েন্ধ হওয়ার কারণ েিথমান অেস্থা মন্তব্য 

      

 

২০। (ক) প্রসশক্ষণ (িংখ্যায়)  

প্রসিষ্ঠাবনর নাম 

ইন হাউর্ অভযন্তরীণ (বদবশ) সেবদশ মন্তব্য 

প্রসশক্ষবণর িংখ্যা অংশগ্রহণকারীর িংখ্যা ককাি থ িংখ্যা প্রসশক্ষণ আবয়ার্নকারী প্রসিষ্ঠান 

অংশগ্রহণকারীর 

িংখ্যা ককাি থ িংখ্যা 
আবয়ার্ক 

প্রসিষ্ঠান/বদশ 

অংশগ্রহণকারীর 

িংখ্যা  

ডিটাক ০১ ৩৮ - - ০৭ - - - - 

 

 (খ) কেকবহাল্ডারবদর প্রসশক্ষণ   

প্রসিষ্ঠাবনর নাম ককাি থ নাম 
ককাি থ 

িংখ্যা 
ডিষয় 

প্রসিবেদনাধীন মাবির 

অংশগ্রহণকারীর িংখ্যা 

পূে থেিী মাি প থন্ত 

ক্রমপুসিভূি  অংশগ্রহণকারীর 

িংখ্যা 

মমাট অেবি মন্তব্য 

 

ডিটাক 

ডিয়ডমত প্রডিক্ষণ ৫ 

 

কাডরগডর প্রডিক্ষণ 

০২ ১৩৭ ১৩৯ 

-  

মেো (SEPA)**  ৯ - ৬৭৮ ৬৭৮ 

মেইে (SEIP)*    - ৪১৪ ৪১৪ 

িাস্তি প্রডিক্ষণ ২ ৪৩১ ৮০ ৫১১ 

কােমাইেি প্রডিক্ষণ ১  ২১ ১০৪ ১২৫ 

*SEIP- Skill for Employment Investment Program 

**SEPA - Self Employment Poverty Alleviation 

    (গ)  প্রসশসক্ষি র্নেবলর কম থিংস্থান 

প্রসিষ্ঠাবনর নাম প্রসিবেদনাধীন মাবির কম থিংস্থান পূি বিতী মাে েয বন্ত কম বোংস্থাি ক্রমপুসিি কম বোংস্থাি 

ডিটাক ১৪০ ৫০৮ ৬৪৮ 
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২১। উদ্ভােন  
 

প্রসিষ্ঠাবনর নাম উদ্ভােবনর কক্ষত্র উদ্ভােনী ধারণা 
একক 

উদ্ভােন 
ক ৌর্ উদ্ভােন 

উদ্ভােনী ধারণার প্রবয়াগ 

কক্ষত্র 

উদ্ভােনী ধারণার 

প্রবয়াগ ও ককৌশল 

ককৌশল প্রবয়াবগর িবল 

িাসধি পসরেিথন 
মন্তব্য 

 

ডিটাক 

প্রসিষ্ঠাবনর কম থপিসিবি - - - 
- - - - 

কিো পিসি ো প্রসক্রয়ার কক্ষবত্র 
- 

- - 
- 

- 
- - 

পবের কক্ষবত্র - - - - - - - 

 

২২। আবেদন (সেষয় সভসত্তক) (িংখ্যায়)* (প্রব ার্য নয়)     

প্রসিষ্ঠাবনর 

নাম 
সেষয় 

কর্র 

(িংখ্যা) 

প্রসিবেদনাধীন 

মাবি প্রাপ্ত 

আবেদন (িংখ্যা) 

ক্রমপুসিভূি  

কমাট আবেদন 

(িংখ্যা) 

প্রসিবেদনাধীন 

মাবি সনষ্পসত্তকৃি 

আবেদন (িংখ্যা) 

কমাট 

সনষ্পসত্তকৃি 

আবেদন 

(িংখ্যা) 

কমাট 

অসনষ্পন্ন 

আবেদন 

(িংখ্যা) 

সনষ্পন্নকৃি আবেদবনর 

শিকরা হার % 
সেগি একই 

িমবয় সনষ্পসত্তর 

হার 

অসনষ্পন্ন র্াকার 

কারণ 

সনষ্পসত্তর লবক্ষয 

গৃহীি ব্যেস্থা 
মন্তব্য 

সেবেচয 

মাবি 
ক্রমপুসিভূি 

             

 

 

*সডসপসডটি কর্তবক পূরণসযাগ্য 

২৩। আবেদন (িংখ্যায়)* (প্রব ার্য নয়)     

 

প্রসিষ্ঠাবনর 

নাম 
আবেদবনর ধরণ 

ক্রমপুসিভূি 

প্রাপ্ত আবেদবনর 

িংখ্যা 

প্রসিবেদনাধীন 

মাবি প্রাপ্ত 

আবেদন 

িংখ্যা 

প্রসিবেদনাধীন 

মাবি প্রদানকৃি 

িনদ িংখ্যা 

কমাট 

প্রদানকৃি 

িনদ িংখ্যা 

কপ্রসক্ষবি িনদ প্রদাবনর শিকরা 

হার % 

সেগি একই 

িমবয় সনষ্পসত্তর 

হার 

হ্রাি/বৃসির 

হার 
মন্তব্য 

সেবেচয 

মাবি 

ক্রমপুসিভূি 

 
আইএিও/আইইসি ১৭০২৫ অনুিাবর কটসেং এেং কযাসলবেশন ল্যােবরটসরর এযাবক্রসডবটশবনর 

র্ন্য আবেদন 
        

 আইএিও/আইইসি ১৫১৮৯ অনুিাবর কমসডবকল ল্যােবরটসরর এযাবক্রসডবটশবনর র্ন্য আবেদন         

 আইএিও/আইইসি ১৭০২০ অনুিাবর পসরদশ থন িংস্থার এযাবক্রসডবটশবনর র্ন্য আবেদন         

 আইএিও/আইইসি ১৭০২১ অনুিাবর িনদ প্রদানকারী িংস্থার এযাবক্রসডবটশবনর র্ন্য আবেদন         

 

*সেএসে কর্তবক পূরণসযাগ্য 

২৪। আবেদন (িংখ্যায়)* (প্রব ার্য নয়) 

প্রসিষ্ঠাবনর নাম আবেদবনর ধরণ 
ক্রমপুসিভূি প্রাপ্ত 

আবেদবনর িংখ্যা 

প্রসিবেদনাধীন মাবি 

প্রাপ্ত আবেদন িংখ্যা 

প্রসিবেদনাধীন মাবি 

প্রদানকৃি িনদ িংখ্যা 

কমাট 

প্রদানকৃি 

িনদ িংখ্যা 

কপ্রসক্ষবি িনদ প্রদাবনর শিকরা 

হার % 
সেগি একই িমবয় 

সনষ্পসত্তর হার 

হ্রাি/বৃসির 

হার 
মন্তব্য 

সেবেচয মাবি ক্রমপুসিভূি 

 েয়লার করসর্বেশন/নোয়ন         

 েয়লার পসরচারক িনদ প্রদান         

প্রধান েয়লার পসরদশ থবকর কা থালয় কর্তবক পূরণসযাগ্য  
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২৫। (ক) ঋণ প্রদান (লক্ষ টাকায়)* (প্রব ার্য নয়)     

প্রসিষ্ঠাবনর নাম ঋবণর নাম ঋণ প্রদাবনর োসষ থক লক্ষযমাত্রা ঋণ প্রদাবনর মাসিক লক্ষযমাত্রা সেবেচয মাবি ঋণ প্রদান ক্রমপুিীভূি ঋণ প্রদান 
মাসিক লক্ষযমাত্রার সেপরীবি 

ঋণ প্রদাবনর হার (%) 

       
 

(খ) ঋণ আদায় (লক্ষ টাকায়)* (প্রব ার্য নয়)     

সেবেচয মাবি আদায়কৃি ঋবণর পসরমাণ কমাট আদায়কৃি ঋবণর পসরমাণ সেগি একই িমবয় আদায়কৃি ঋবণর পসরমাণ সেগি একই িমবয় আদায়কৃি ঋবণর হার মন্তব্য 

     

* ডিডেক ও এেএমইএফ কর্তবক পূরণসযাগ্য 

 

২৬। সশল্প প্লট েরাে* (প্রব ার্য নয়)    

কমাট সশল্প পাকথ/সশল্প নগরী 

(িংখ্যা) 

কমাট প্লট 

(িংখ্যা) 

 

েরােব াগ্য প্লট 

(িংখ্যা) 

পূে থেিী মাি প থন্ত 

েরােকৃি প্লবটর 

(িংখ্যা) 

সেবেচযমাবি 

েরােকৃি 

প্লট 

(িংখ্যা) 

কমাট েরােকৃি প্লট 

(িংখ্যা) 
অেসশষ্ট অেরােকৃি প্লবটর 

(িংখ্যা) 

েরােকৃি অব্যেহৃি প্লবটর 

(িংখ্যা) 

মন্তব্য 

         

* ডিডেক কর্তবক পূরণসযাগ্য 

২৭। (ক)  লেণ উৎপাদন (লক্ষ কম. টন)* (প্রব ার্য নয়)     

 

প্রসিবেদনাধীন অর্ থেছবর উৎপাদন লক্ষযমাত্রা প্রসিবেদনাধীন মাবি প্রকৃি উৎপাদন 
প্রসিবেদনাধীন অর্ থেছবর  লক্ষযমাত্রা  অর্থবনর হার 

(%) 
ক্রমপুসিভূি উৎপাদন মন্তব্য 

সেসিবকর সনর্স্ব কেিরকাসর খাবি কমাট সেসিবকর সনর্স্ব কেিরকাসর খাবি কমাট সেসিবকর সনর্স্ব কেিরকাসর  খাবি কমাট সেসিবকর সনর্স্ব কেিরকাসর  খাবি কমাট  

 

(খ) লেণ মজুদ (লক্ষ কম. টন)* (প্রব ার্য নয়)    

চাসহদা প্রসিবেদনাধীন মাি প থন্ত নতুন পুরািনিহ ক্রুড লেবণর মজুদ ঘাটসি মন্তব্য 

খাি োসষ থক মাসিক সমল প থাবয় লেণ মাবে কমাট   

কভার্য লেণ        

সশল্প লেণ        

কমাট চাসহদা        

* ডিডেক কর্তবক পূরণসযাগ্য 
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২৮। সেভাগীয় মামলা (িংখ্যায়)   

দপ্তর/িংস্থা 

পুসিভূি কমাট সেভাগীয় 

মামলা (িংখ্যা) 

প্রসিবেদনাধীন মাি দাবয়রকৃি  

সেভাগীয় মামলা (িংখ্যা) 

কমাট মামলা 

(িংখ্যা) 
প্রসিবেদনাধীন মাবি সনষ্পসত্তকৃি  মামলা (িংখ্যা) মাি কশবষ অসনষ্পন্ন 

সেভাগীয় মামলা (িংখ্যা) 
   চাক্যসরচ্যযসি/ েরখাি অব্যাহসি অন্যান্য দণ্ড কমাট 

১ ২ ৩ 
৪ 

(২+৩) 
৫ ৬ ৭ 

৮ 

(৫+৬+৭) 

৯ 

(৪-৮) 

ডিটাক 

 
৩  - ৩ - - - - ৩ 

 

২৯। কদওয়ানী মামলা (িংখ্যায়) 

প্রসিষ্ঠাবনর নাম কর্র 

চলসি মাবি দাবয়রকৃি মামলার িংখ্যা 
কমাট  দাসয়রকৃত 

মামলার িংখ্যা 

সনষ্পসত্তকৃি মামলার িংখ্যা 
িে থবমাট সনষ্পসত্তকৃি 

মামলার িংখ্যা 

অসনষ্পসত্তকৃি মামলার িংখ্যা 

মন্তব্য 
সনম্ন 

আদালি 

উচ্চ 

আদালি 
কনবটম্পট 

সনম্ন 

আদালি 

উচ্চ 

আদালি 
কনবটম্পট 

সনম্ন 

আদালি 

উচ্চ 

আদালি 
কনবটম্পট 

ডিটাক ৩ - - - ৩ - - - - ১ ২ -  

 

৩০। (ক) েভা (িংখ্যায়) 

প্রসিষ্ঠাবনর নাম েভা অনুষ্ঠাসির তাডরখ েভার সেষয় মন্তব্য 

ডিটাক   - 

 

- 

 

 

(খ) কিসমনার/ওয়াকথশপ (িংখ্যায়) 

প্রসিষ্ঠাবনর নাম 
প্রসিবেদনাধীন মাবি অনুসষ্ঠি 

কিসমনার/ওয়াকথশবপর িংখ্যা 
কিসমনার/ওয়াকথশবপর সেষয় 

কিসমনার/ওয়াকথশবপর অনুষ্ঠাবনর 

তাডরখ 
কিসমনার/ওয়াকথশপ অনুষ্ঠাবনর স্থান মন্তব্য 

সেটাক ০১ 

৪খব ডিল্প ডিপ্লসির চযাসিি 

মমাকাসিিায় ডিটাসকর প্রস্তুডত 

েয বাসিাচিা িীষ বক 

২৭-১২-২০২১ টিটিআই, ডিটাক - 

 

৩১। অসভ ান পসরচালনা (িংখ্যায়)* (প্রব ার্য নয়)    

প্রসিষ্ঠাবনর নাম 

প্রসিবেদনাধীন 

মাবি অসভ ান 

পসরচালনার িংখ্যা 

অসভ াবনর সেষয় 
রুজুকৃি মামলার 

িংখ্যা 

আদায়কৃি র্সরমানার 

পসরমাণ 
কারাদন্ড/শাসির ধরন 

সেগি একই িমবয় 

পসরচাসলি 

অসভ াবনর িংখ্যা 

ডিগত একই েমসয় 

রুজুকৃি মামলার 

িংখ্যা 

ডিগত একই েমসয় 

আদায়কৃি 

র্সরমানার পসরমাণ 

মন্তব্য 

          

*ডিএেটিআই কর্তবক পূরণসযাগ্য 
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৩২। (ক) অসভব াগ (GRS)  

প্রসিষ্ঠাবনর নাম কর্র 

প্রসিেদনাধীন মাবি প্রাপ্ত 

অসভব াবগর িংখ্যা কমাট অসভব াবগর 

িংখ্যা 

সেবেচয মাবি সনষ্পসত্তকৃি অসভব াবগর িংখ্যা 
সনষ্পসত্তর হার 

অেসশষ্ট অসভব াবগর 

িংখ্যা 
মন্তব্য 

অনলাইবন হাড থকসপ 
প্রমাডণত অপ্রমাডণত মমাট ডিষ্পডি 

ডিটাক - - - - - - - - - 

 

 

(খ) ওয়াি েে োডভ বে (প্রব ার্য নয়)    

মেিা প্রাডপ্তর আসিদি 

(োংখ্যা) 

ডিধ বাডরত েমসয়র মসে ডিষ্পডি 

(োংখ্যা) 

ডিধ বাডরত েমসয়র িাইসর ডিষ্পডি 

(িংখ্যা) 

মমাট ডিষ্পডি 

(োংখ্যা) 

মন্তব্য 

     

 

৩৩। প্রকাশনা  

প্রসিষ্ঠাবনর নাম 

প্রকাশনার িময়কাল প্রকাশনার সেষয় 

প্রকাশনার ধরন 

মন্তব্য 

ডিটাক 

মাডেক ত্রৈমাডেক ষান্মাডেক িাডষ বক 

 

ডিসেম্বর/২০২১ 
মুডেি েন্মিতিষ ব ও 

স্বাধীিতার সুি বণেয়ন্তী 
- - - িাডষ বক - 

 

৩৪। কমলা ও প্রদি বিী আবয়ার্ন/অাংিগ্রহণ  

প্রসিষ্ঠাবনর নাম 
মমিা আসয়ােিকারী 

কর্তবেক্ষ 

প্রসিবেদনাধীন মাবি আসয়াডেত কমলা/ 

প্রদশ থনীর োংখ্যা 
কমলা/প্রদশ থনী  আবয়ার্বনর 

িময়কাল 
কমলা/প্রদশ থনীর সেষয় কমলা/প্রদশ থনীর স্থান মমিা/প্রদি বিীর আসয়ােি/অাংিগ্রহণ 

ডিটাক এিএমই িাউবন্ডশন ০১ 
০৫-১২-২০২১ হবি ১২-১২-

২০২১ পয়থন্ত 

৯ম র্ািীয় এিএমই পে 

কমলা 

েিেন্ধু আন্তথর্াসিক িবেলন 

ককন্দ্র  
অাংিগ্রহণ 
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৩৫। এিসডসর্ িাস্তিায়ি  * 

প্রসিষ্ঠাবনর নাম 
এিসডসর্ অযাকিি প্লযাসি িডণ বত কায বক্রম/প্রকল্প  হসত গৃহীত/অনুসমাডদত প্রকসল্পর িাম ও 

িাস্তিায়িকাি 
লীড/ককা-লীড/এবিাসিবয়ট 

কায বক্রম/প্রকল্প 

ব্য় (িক্ষ টাকা) 

কায বক্রম/প্রকসল্পর 

োিে অগ্রগসির 

হার % 

কায বক্রম/প্রকসল্পর 

আডর্ বক অগ্রগসির 

হার % 

কায বক্রম/প্রকসল্পর 

োিিায়সি চযাসিি/েমস্যা 

(যডদ র্াসক) 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

 

“মগাোিগি, সুিামগি, িডরিাি, রাংপুর ও োমািপুর এিাং যসিার মেিায় 

ডিটাসকর ৬ টি মকন্দ্র স্থােি” িীষ বক প্রকল্প। 
ডিল্প মন্ত্ণািয় ১১৩৬৯০.৭৫ - - - 

প্রকসল্পর ডিডেডে অনুসমাদসির 

অসেক্ষায় রসয়সছ।  

‘‘সেটাক চট্টগ্রাম, খুলনা ও েগুড়া ককবন্দ্র নারী কহাবেল স্থাপন" শীষ থক প্রকল্প। ডিল্প মন্ত্ণািয় ৭৪৫৯.৭৮ ৬৫.০১% ৪৯.৩১% - - 

"সেটাক শসক্তশালীকরণ" শীষ থক প্রকল্প। 

 
ডিল্প মন্ত্ণািয় ২৬৫০০.০০ - - - 

প্রকল্পটির ডিডেডে প্রণয়সির 

কাে চিমাি রসয়সছ। 

 

“হাবি কলবম কাসরগসর প্রসশক্ষবণ মসহলাবদর গুরুত্ব সদবয় সেটাবকর কা থক্রম 

িম্প্রিারণপূে থক আত্ম-কম থিংস্থান সৃসষ্ট ও দাসরদ্রয সেবমাচন কির্-২” শীষ থক প্রকল্প ।  

ডিল্প মন্ত্ণািয়/ 

েডরোংখ্যাণ ও তথ্য 

ব্িস্থােিা ডিভাগ, তথ্য ও 

মযাগাসযাগ প্রযুডি ডিভাগ, 

িস্ত্র ও োট মন্ত্ণািয় 

১২৩১৭.৫৬ ৫.৯৩% 
৫.৩৬% 

 
-  

"েিেন্ধু কশখ মুসর্ে (মীরিরাই িীিাক্যন্ড ও কিনী অঞ্চল) সশল্প নগরীবি সেটাবকর 

অিযাধুসনক ককন্দ্র স্থাপন" শীষ থক প্রকল্প। 

 

ডিল্প মন্ত্ণািয় 
৫০০০০.০০ 

 
- - - 

িঙ্গিন্ধু মিখ মুডেি ডিল্প 

োসকব ১০ একর েডমর  

িীে িরাদ্দ প্রাডপ্তর িসক্ষয 

২৫% Signing 

Money িািদ 

৪,২৯,৭২,৫৫২.০০ টাকা 

মে-অি বাসরর মােসম গত 

১৩-৯-২০২১ তাডরসখ মপ্ররণ 

করা হসয়সছ।  

 

*     এছাড়া একিি প্লযাি িডহ বভূত মকাি উসেখসযাগ্য কায বক্রম/প্রকল্প র্াকসি তার ডিিরণ 
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৩৬। ভ্রমণ/পসরদশ থন (িংখ্যায়) 

মন্ত্রণালয়/দপ্তর/িংস্থা প থায় অভযন্তরীণ ভ্রমণ/পসরদশ থণ 
ত্রেবদসশক কিসমনার/ 

ওয়াকথশপ 
সেবদবশ এক্সবপার্ার সভসর্ট মন্তব্য 

ডিটাক ২য় মগ্রি – ১০ম মগ্রি ১ -     - - 

 

 

৩৭। অসর্থি ছুটি/সলবয়ন  

(ক) অনুবমাসদি ছুটি 

 

 

 

 

 

 

(খ) সলবয়ন  (িংখ্যায়) 

 

প্রসিষ্ঠাবনর নাম 
কম থকিা/কম থচারীবদর নাম ও 

পদেী 
সলবয়নকালীন প্রসিষ্ঠান মঞ্জুরীর আবদশ ও িাসরখ 

িময়কাল 
কমাট িময়কাল মন্তব্য 

শুরুর িাসরখ িমাসপ্তর িাসরখ 

ডিটাক - - - - - - - 

   

 

  

 

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

 

দপ্তর/িংস্থা প্রধাবনর স্বাক্ষর ও সিল 

প্রসিষ্ঠাবনর নাম 

ছুটির ধরন ছুটি মভাসগর েময়কাি 

মন্তব্য 
অসর্থি প্রসূসি অধ্যয়ন অন্যান্য (শ্রাডন্ত ডিসিাদি) 

শুরুর তাডরখ েমাডপ্তর তাডরখ 

ডিটাক    - - - - 


