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 মাসিক এমআইএি প্রসিবেদন ছক 

িংস্থার নাম: োংলাবদশ সশল্প কাসরগসর িহায়িা ককন্দ্র (সেটাক)  

মাবির নামঃ অক্টোবর,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 

ববটোক 

আমদোবি 

ববকল্প বিল্প 

যন্ত্োাংি 

১৬১০ ১৩৪.১৭ ৯২.১৪ ৬৮.৬৭% ৮২৩.১৫ ৫১.১৩% ৫৬২.৮৬ ৩৮.৮২% 
- 

 

 (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) আমদোবি মম. টি /সাংখ্যোয়/বিটোর/লক্ষ টাকায় (প্রব ার্য নয়)    

প্রসিষ্ঠাবনর 

নাম 

আমদোবিকৃত 

পবের নাম 

আমদোবিকৃত 

মদক্ির িোম 

োসষ থক 

লক্ষযমাত্রা 

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

আমদোবির হার 
হ্রাি/বৃসির কারণ মন্তব্য 

পসরমাবণ টাকায় পসরমাবণ টাকায় পসরমাবণ টাকায় পসরমাবণ টাকায়   
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(খ) রপ্তাসন লক্ষ টাকায়/ মম. টি/সাংখ্যোয়/বিটোর (প্রব ার্য নয়)    

প্রসিষ্ঠাবনর 

নাম 

রপ্তাসনকৃি 

পবের নাম 

রপ্তোবিকৃত 

মদক্ির িো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   

              

 

* মেড গ্যোক্ের েবরমোণ (িক্ষ টোকোয়) 

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

প্রসিষ্ঠাবনর নাম পবের নাম 
পূব ববতী অর্ ববছক্রর 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 
পূব ববতী অর্ ববছক্রর মের িংগ্রবহর উৎি 

প্রসিবেদনাধীন মাবি কমাট মজুবদর 

পসরমাণ 
ক্রমপুসিভূি মজুদ সেগি েছবর  একই িমবয়র মজুদ মন্তব্য 

েবরমোণ 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 

ববটোক - - - - - 

 

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

         

প্রসিষ্ঠাবনর নাম ইক্যযইটির পসরমাণ সরর্াভথ এন্ড িার প্লাি কমাট মন্তব্য 

     
 



3 

 

৯। পসরচালন ব্যয় (লক্ষ টাকায়)       

প্রসিষ্ঠাবনর 

নাম 
পসরচালন ব্যয় প্রবতষ্ঠোক্ির বিেস্ব 

ব্োাংক হক্ত ও অন্যোন্য ঋণ 

গ্রহণ 
কমাট  ক্রমপুবিভূত অবচয়ি কমাট   মেিিি/গ্রোচুবয়টি বসবেএফ/বেএফ মমোট মন্তব্য 

ববটোক ৮১১৮.০০ ১৮৬০ - ৮১১৮.০০ 

.০০ 

- ৮১১৮.০০ 

 

৯২.০০ 

 

 

২ 

১৩.৫০ ১০৫.৫০  - 

 

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 

ববটোক ১৮৬০ ১৫৫ ১০৬.৮০ ৬৮.৯০% ৯১০.৩২ ৯৮ - 
- 

 

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

প্রসিষ্ঠাবনর নাম অনুবমাসদি  পদ 

কম থরি পদ 

কমাট পূরণকৃি পদ কমাট শূে পদ  মন্তব্য 
পুরষ মসহলা 

ববটোক ৬৬৮ ৫১৭ ৩৪ ৫৫১ ১১৭ - 

 

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

প্রসিষ্ঠাবনর নাম 
অনুবমাসদি  পদ 

কমাট পূরণকৃি পদ 
সব বক্মোট 

পূরণকৃি পদ 

 

মমোট শূন্য পদ 

 

মজুরী কসমশবনর আওিাভূক্ত শ্রসমক িংখ্যা 

মমোট 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 

ববটোক - - - - - - - - - - - 
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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 

ববটোক ৩৩২৬  ৩৩২৬  ২৯৮.৫০ - 

 

১২৫১.১১ ৩৭.৬১%  ২০৭৪.৮৯ ৫৭৫.১১ -  - 

  

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 বৃবির 

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 
   

ববটোক 

িোরী 

মহোক্েি 
২৭০০.০০  - - ২৭০০.০০  ১৩৫০.০০ - - ১৩৫০.০০ ১৩২৯.২৪ - - ২৪.৬০% ৫.০০%   ২০১.৭৫ - - ০.০১% ২৪.৫৯% 

 

- 

মসেো 

(মফে-২) 
১২০০.০০  - - ১২০০.০০  ৫৯৮.০০ - - ৫৯৮.০০ ২৩৪.১৬  - - ১৯.৫১% ২.৭২%   - - - 

- 
- - 

 

 

১৬। মসনটসরং োবর্ট (লক্ষ টাকায়)  

প্রসিষ্ঠাবনর 

নাম 
অনুবমাসদি োবর্ট 

কম থপসরকল্পনা  

অনু ায়ী প্রিাসেি ব্যয় 

 

প্রবতক্বদিোধীি 

মাবি োিোয়ন 

অগ্রগসি 

কমাট 

ক্রমপুবিভূত 

ব্যয় (%) 

ত্রত্রমাসিক সভসত্তক প্রিাসেি 

ব্যয় 

ত্রত্রমাসিক সভসত্তক 

োিোয়ন অগ্রগসির হার 

(%) 

সেগি একই িমবয় মাসিক 

অগ্রগসির হার (%) 

সেগি একই িমবয় ত্রত্রমাসিক  

সভসত্তক অগ্রগসির হার (%) 
মন্তব্য 

ববটোক ৮১১৮.০০ ৮১১৮.০০  ৬৭৮.০০ 
৮.৩৫% 

(২৭১৫.১৮) 

 

২১৪৫.৮৭ ২৬.৪৩%  ৭.২৯% - - 

 

১৭। সনরীক্ষো (লক্ষ টাকায়)/সাংখ্যোয় 

প্রসিষ্ঠাবনর নাম 

অসডট আপসত্ত 

সনষ্পসত্তকৃি অসডট আপসত্ত অসনষ্পন্ন অসডট আপসত্ত মন্তব্য 

কর্র 
প্রসিবেদনাধীন মাবি প্রোপ্ত অসডট 

আপসত্ত 
কমাট 

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

ববটোক ৩০ ২০৬৪.২০ - - ৩০ ২০৬৪.২০ - - ৩০ ২০৬৪.২০   - 

 



5 

 

 

১৮। কলাকিাসন প্রসিষ্ঠান (লক্ষ টাকায়) (প্রব ার্য নয়)    

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

      

 

১৯। েন্ধ প্রসিষ্ঠান (প্রব ার্য নয়)    

দপ্তর/সাংস্থোর 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  

ববটোক ১২ ৭০৩  - - ০২ - - - - 

 

 (খ) কেকবহাল্ডারবদর প্রসশক্ষণ   

প্রসিষ্ঠাবনর নাম ককাি থ নাম 
ককাি থ 

িংখ্যা 
ববষয় 

প্রসিবেদনাধীন মাবির 

অংশগ্রহণকারীর িংখ্যা 

পূে থেিী মাি প থন্ত 

ক্রমপুসিভূি  অংশগ্রহণকারীর 

িংখ্যা 

মমোট অেবি মন্তব্য 

 

ববটোক 

মসইে(SEIP) ও বিয়বমত প্রবিক্ষণ ৫ 
 

কোবরগবর প্রবিক্ষণ 

৫ ১৩০ ১৩৫ 

-  
মসেো(SEPA)** ৯  - ২৭০ ২৭০ 

বোস্তব প্রবিক্ষণ ২ ৮ ২৪ ৩২ 

কোেমোইেড প্রবিক্ষণ ১  - ৪৬ ৪৬ 

*SEIP- Skill for Employment Investment Program 

**SEPA - Self Employment Poverty Alleviation 

    (গ)  প্রসশসক্ষি র্নেবলর কম থিংস্থান 

প্রসিষ্ঠাবনর নাম প্রসিবেদনাধীন মাবির কম থিংস্থান পূব ববতী মোস েয বন্ত কম বসাংস্থোি ক্রমপুসিি কম বসাংস্থোি 

ববটোক ১৬ ২৮৬ ৩০২ 
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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 

 

ববটোক 

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 পূরণক্যোগ্য 

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 পূরণক্যোগ্য 

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 পূরণক্যোগ্য  
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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 

     

* বববসক ও এসএমইএফ কর্তবক পূরণক্যোগ্য 

 

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 

         

* বববসক কর্তবক পূরণক্যোগ্য 

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        

* বববসক কর্তবক পূরণক্যোগ্য 
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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) 

ববটোক 

 
৩  - ৩ - - - - ৩ 

 

২৯। কদওয়ানী মামলা (িংখ্যায়) 

প্রসিষ্ঠাবনর নাম কর্র 

চলসি মাবি দাবয়রকৃি মামলার িংখ্যা 
কমাট  দোক্য়রকৃত 

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 

ববটোক ৩ - - - ৩ - - - - ১ ২ -  

 

৩০। (ক) সভো (িংখ্যায়) 

প্রসিষ্ঠাবনর নাম সভো অনুষ্ঠোক্ির তোবরখ সভোর সেষয় মন্তব্য 

ববটোক ০৬-১০-২০২১ আন্তঃববটোক সমন্বয় সভো - 

 

- 

 

 ৩১-১০-২০২১ এবেএ টিক্মর মোবসক সভো  

 

(খ) কিসমনার/ওয়াকথশপ (িংখ্যায়) 

প্রসিষ্ঠাবনর নাম 
প্রসিবেদনাধীন মাবি অনুসষ্ঠি 

কিসমনার/ওয়াকথশবপর িংখ্যা 
কিসমনার/ওয়াকথশবপর সেষয় 

কিসমনার/ওয়াকথশবপর অনুষ্ঠাবনর 

তোবরখ 
কিসমনার/ওয়াকথশপ অনুষ্ঠাবনর স্থান মন্তব্য 

সেটাক - - - - - 

 

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 

ববগত একই সমক্য় 

রুজুকৃি মামলার 

িংখ্যা 

ববগত একই সমক্য় 

আদায়কৃি 

র্সরমানার পসরমাণ 

মন্তব্য 

          

*ববএসটিআই কর্তবক পূরণক্যোগ্য 
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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 
প্রমোবণত অপ্রমোবণত মমোট বিষ্পবি 

ববটোক - - - - - - - - - 

 

 

(খ) ওয়োি েে সোবভ বস (প্রব ার্য নয়)    

মসবো প্রোবপ্তর আক্বদি 

(সাংখ্যো) 

বিধ বোবরত সমক্য়র মক্ে বিষ্পবি 

(সাংখ্যো) 

বিধ বোবরত সমক্য়র বোইক্র বিষ্পবি 

(িংখ্যা) 

মমোট বিষ্পবি 

(সাংখ্যো) 

মন্তব্য 

     

 

৩৩। প্রকাশনা  

প্রসিষ্ঠাবনর নাম 

প্রকাশনার িময়কাল প্রকাশনার সেষয় 

প্রকাশনার ধরন 

মন্তব্য 

ববটোক 
মোবসক ত্রৈমোবসক ষোন্মোবসক বোবষ বক 

 
- - - - - - - 

 

৩৪। কমলা ও প্রদি বিী আবয়ার্ন/অাংিগ্রহণ  

প্রসিষ্ঠাবনর নাম 
মমিো আক্য়োেিকোরী 

কর্তবেক্ষ 

প্রসিবেদনাধীন মাবি আক্য়োবেত কমলা/ 

প্রদশ থনীর সাংখ্যো 
কমলা/প্রদশ থনী  আবয়ার্বনর 

িময়কাল 
কমলা/প্রদশ থনীর সেষয় কমলা/প্রদশ থনীর স্থান মমিো/প্রদি বিীর আক্য়োেি/অাংিগ্রহণ 

ববটোক - - - - - - 
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৩৫। এিসডসর্ বোস্তবোয়ি  * 

প্রসিষ্ঠাবনর নাম 
এিসডসর্ অযোকিি প্ল্যোক্ি ববণ বত কোয বক্রম/প্রকল্প  হক্ত গৃহীত/অনুক্মোবদত প্রকক্ল্পর িোম ও 

বোস্তবোয়িকোি 
লীড/ককা-লীড/এবিাসিবয়ট 

কোয বক্রম/প্রকল্প 

ব্য় (িক্ষ টোকো) 

কোয বক্রম/প্রকক্ল্পর 

োিে অগ্রগসির 

হোর % 

কোয বক্রম/প্রকক্ল্পর 

আবর্ বক অগ্রগসির 

হোর % 

কোয বক্রম/প্রকক্ল্পর 

োিবোয়ক্ি চযোক্িি/সমস্যো 

(যবদ র্োক্ক) 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

 

“মগোেোিগি, সুিোমগি, ববরিোি, রাংপুর ও েোমোিপুর এবাং যক্িোর মেিোয় 

ববটোক্কর ৬ টি মকন্দ্র স্থোেি” িীষ বক প্রকল্প। 
বিল্প মন্ত্ণোিয় ১১৩৬৯০.৭৫ - - - 

প্রকক্ল্পর বডবেবে অনুক্মোদক্ির 

অক্েক্ষোয় রক্য়ক্ছ।  

‘‘সেটাক চট্টগ্রাম, খুলনা ও েগুড়া ককবন্দ্র নারী কহাবেল স্থাপন" শীষ থক প্রকল্প। বিল্প মন্ত্ণোিয় ৭৪৫৯.৭৮ ৬০.০১% ৪৫.৪২% - - 

"সেটাক শসক্তশালীকরণ" শীষ থক প্রকল্প। 

 
বিল্প মন্ত্ণোিয় ২৬৫০০.০০ - - - 

প্রকল্পটির বডবেবে প্রণয়ক্ির 

কোে চিমোি রক্য়ক্ছ। 

 

“হাবি কলবম কাসরগসর প্রসশক্ষবণ মসহলাবদর গুরুত্ব সদবয় সেটাবকর কা থক্রম 

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

বিল্প মন্ত্ণোিয়/ 

েবরসাংখ্যোণ ও তথ্য 

ব্বস্থোেিো ববভোগ, তথ্য ও 

মযোগোক্যোগ প্রযুবি ববভোগ, 

বস্ত্র ও েোট মন্ত্ণোিয় 

১২৩১৭.৫৬ ৫.৩৬% 
৩.৩৭% 

 
-  

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

অিযাধুসনক ককন্দ্র স্থাপন" শীষ থক প্রকল্প। 

 

বিল্প মন্ত্ণোিয় 
৫০০০০.০০ 

 
- - - 

বঙ্গবন্ধু মিখ মুবেব বিল্প 

েোক্কব ১০ একর েবমর  

িীে বরোদ্দ প্রোবপ্তর িক্ক্ষয 

২৫% Signing 

Money বোবদ 

৪,২৯,৭২,৫৫২.০০ টোকো 

মে-অড বোক্রর মোেক্ম গত 

১৩-৯-২০২১ তোবরক্খ মপ্ররণ 

করো হক্য়ক্ছ।  

 

*     এছোড়ো একিি প্ল্যোি ববহ বভূত মকোি উক্েখক্যোগ্য কোয বক্রম/প্রকল্প র্োকক্ি তোর বববরণ 
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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 

ববটোক ২য় মগ্রড – ১০ম মগ্রড 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 

ববটোক - - - - - - - 

   

 

  

 

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

 

দপ্তর/িংস্থা প্রধাবনর স্বাক্ষর ও সিল 

 

 

প্রসিষ্ঠাবনর নাম 

ছুটির ধরন ছুটি মভোক্গর সময়কোি 

মন্তব্য 
অসর্থি প্রসূসি অধ্যয়ন অন্যোন্য (শ্রোবন্ত ববক্িোদি) 

শুরুর তোবরখ সমোবপ্তর তোবরখ 

ববটোক    - - - - 



12 

 

 

 

 


