
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৫, ২০২০

িশ মণালয়

মািসক অজন িতেবদন

২০২০-২১ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৫, ২০২০

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান চলিত মােনর িনে অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১

অ িলক, পিরেবশবাব,
টকসই ও জলবা-
সংেবদনশীল িশের ত
িবকাশ এবং উয়ন

২৫

[১.১] জাতীয় মধাসদ ইনিউট আইন, ২০২০ ণয়ন [১.১.১] মিসভার নীিতগত অেমাদন হেণর লে িরত তািরখ ১ ১০/৬/২১ ১৫/৬/২১ ২০/৬/২১ ২৫/৬/২১ ৩০/৬/২১

[১.২] িবআইএম আইন ২০২০ ণয়ন [১.২.১] সিচব কিমর অেমাদন হেণর লে িরত তািরখ ১ ১০/৬/২১ ১৫/৬/২১ ২০/৬/২১ ২৫/৬/২১ ৩০/৬/২১

[১.৩] বয়লার আইন ২০১৯ ণয়ন [১.৩.১] লিজসেলভ ও সংসদ িবষয়ক িবভােগ ভং এর জ িরত তািরখ ১ ৩১/৩/২০২১ ০১/৬/২০২১ ১০/৬/২০২১ ১৮/৬/২০২১ ৩০/৬/২০২১

[১.৪] আেয়ািডন লবণ (উৎপাদন, মদ, সরবরাহ, িবতরণ ও িবয়)
আইন, ২০১৯ ণয়ন

[১.৪.১] জাতীয় সংসেদ িবল আকাের উপাপেনর লে িরত তািরখ ১ ২৫/৫/২০২১ ০১/৬/২০২১ ১০/৬/২০২১ ১৮/৬/২০২১ ৩০/৬/২০২১

[১.৫] িবিসক আইন, ২০১৯ ণয়ন [১.৫.১] জাতীয় সংসেদ িবল আকাের উপাপেনর লে িরত তািরখ ১ ২৫/৫/২০২১ ০১/৬/২০২১ ১০/৬/২০২১ ১৮/৬/২০২১ ৩০/৬/২০২১

[১.৬] বাংলােদশ পেট আইন, ২০১৯ [১.৬.১] জাতীয় সংসেদ িবল আকাের উপাপেনর লে িরত তািরখ ১ ২৫/৫/২০২১ ০১/৬/২০২১ ১০/৬/২০২১ ১৮/৬/২০২১ ৩০/৬/২০২১

[১.৭] বাংলােদশ িশ নকশা আইন, ২০১৯ [১.৭.১] জাতীয় সংসেদ িবল আকাের উপাপেনর লে িরত তািরখ ১ ২৫/৫/২০২১ ০১/৬/২০২১ ১০/৬/২০২১ ১৮/৬/২০২১ ৩০/৬/২০২১

[১.৮] বােয়ােটকেনালিজ পিলিস গাইডলাইন ২০২০ ণয়ন [১.৮.১] পিলিস গাইড লাইন ণীত তািরখ ১ ০৩/৩/২১ ১৫/৩/২১ ২৫/৩/২১ ০১/৪/২১ ৭/৪/২১

[১.৯] জাহাজ িনম াণ িশ উয়ন নীিতমালা ২০২০ ণয়ন [১.৯.১] নীিতমালা ণীত তািরখ ১ ০৩/৩/২১ ১৫/৩/২১ ২৫/৩/২১ ০১/৪/২১ ৭/৪/২১

[১.১০] Agro-food Processing Industry Promotion
Policy 2020 ণয়ন

[১.১০.১] নীিতমালা ণীত তািরখ ১ ০৩/৩/২১ ১৫/৩/২১ ২৫/৩/২১ ০১/৪/২১ ৭/৪/২১

[১.১১] অািতািনক িশ উয়ন গাইডলাইন. ২০২০ ণয়ন [১.১১.১] খসড়া গাইডলাইন নিথেত উপািপত তািরখ ১ ২৫/৫/২১ ৩০/৫/২১ ৫/৬/২১ ১৫/৬/২১ ৩০/৬/২১

[১.১২] জাতীয় িশনীিত ২০২১ ণয়ন [১.১২.১] কেহাার সভা আহবানত তািরখ ১ ০৭/৫/২১ ১২/৫/২১ ১৬/৫/২১ ২৫/৫/২১ ৩১/৫/২১

[১.১৩] িবিসক িশনগরীেত অবত ট বরা িনিতকরণ [১.১৩.১] অবত ট বরাত % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ১৯.০৭

[১.১৪] িশ খােত অবদােনর জ রার এবং ীিত দান
[১.১৪.১] িশ উয়েন রাপিতর রার দ তািরখ ১ ২০/৫/২১ ২৩/৫/২১ ২৫/৫/২১ ২৭/৫/২১ ৩১/৫/২১

[১.১৪.২] কায়ািল এিেল এওয়াড  দ তািরখ ১ ৩০/১২/২০ ১৫/০১/২১ ৩০/০১/২১ ১৫/০২/২১ ১/০৩/২১

[১.১৫] বব শখ িজর রহমান এর জশতবািষ কী উদযাপন

[১.১৫.১] বব শখ িজব িশ রার দ তািরখ ১ ২/০২/২১ ৩০/০২/২১ ০৮/০৩/২১ ১৫/০৩/২১ ৩০/৩/২১

[১.১৫.২] বব’র িশ ভাবনা িবষেয় আেয়ািজত ১ সভা ও সিমনার তািরখ ১ ১০/৩/২১ ১৫/৩/২১ ২০/৩/২১ ২৫/৩/২১ ৩০/৩/২১

[১.১৫.৩] অৈবধ বয়লার  জলা ঘািষত সংা ১ ১

[১.১৬] িনরাপদ ও পিরেবশবাব জাহাজ নঃ িয়াকরণ িশের সার

[১.১৬.১] বােড র জনবল িনেয়াগত % ১ ১০০ ৯৮ ৯৫ ৯০ ৮৫

[১.১৬.২] িশিত উোা ও িমক সংা ১ ৩০০ ২৭৫ ২৫০ ২২৫ ২৪০

[১.১৬.৩] া িনরাপা বা জারদারকরেণ ইয়াড সহ আকিক
পিরদশ ন িতেবদন ও পািরশ বাবািয়ত

সংা ১ ১২ ১০ ৯ ৮ ৫

[১.১৬.৪] এইচেকিস কমায়া া ইয়াড  সংা ১ ৫ ৪ ৩ ২ ১

[১.১৭] িশ মলা আেয়াজন ও অংশহণ [১.১৭.১] আেয়ািজত ও অংশহণত িশ মলা সংা ১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৮ ৫৬ ১

[১.১৮] এসিডিজ এাকশন ান এর আওতায় হীত কায ম/ক বাবায়ন
অগিত পিরদশ ন

[১.১৮.১] ক/ কায ম পিরদশ ন িতেবদন দািখলত সংা ১ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮

[১.১৯] এসিডিজ িবষয়ক িশেণর আেয়াজন [১.১৯.১] িশিত জনবল সংা ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৫, ২০২০

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান চলিত মােনর িনে অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

২
ািতািনক সমতা ি ও
জবাবিদিহলক শাসন
বা চাকরণ

১৪

[২.১] আওতাধীন দর/সংার চারী িবধানমালা ণয়ন/সংেশাধন
[২.১.১] ণীত/সংেশািধত িনেয়াগিবিধ ও চাির িবধানমালার খসড়া
জনশাসন মণালেয় িরত

সংা ৩ ৬ ৫ ৪ ৩ ২

[২.২] আওতাধীন দর/সংার অগ ােনাাম হালনাগাদকরণ
[২.২.১] হালনাগাদত অগ ােনাামসেহর খসড়া জনশাসন মণালেয়
িরত

সংা ২ ৬ ৫ ৪ ৩ ২

[২.৩] াশনাল াডাকিভ অগ ানাইেজশন এর মাার ান বাবায়ন [২.৩.১] Mapping ও Action plan তত তািরখ ৩ ৩১/১২/ ২০২০ ৩০/০১/২০২১ ২৮/০২/২০২১ ৩১/০৩/০২১ ২৫/৪/২০২১

[২.৪]  পদ রণ [২.৪.১] সরাসির ও পেদািতর মােম রণেযা  পদ রণত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭৫ ৭০ ১০০

[২.৫] মণালেয়র কম কতাগেণর IAP ণয়ন [২.৫.১] শতভাগ কম কতােদর IAP ণীত তািরখ ৩ ৩১/৭/২০২০ ৭/৮/২০২০ ১৫/৮/২০২০ ২১/৮/২০২০ ৩১/৮/২০২০ ৩১-০৭-২০২০

[২.৬] আওতাধীন দর/সংা ও দর/সংার অধীন অিফেসর
কম কতাগেণর IAP ণয়ন

[২.৬.১] আওতাধীন দর/সংা ও দর/সংার অধীন অিফেসর
কম কতাগেণর IAP ণীত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০

[২.৭] ইেলকিনক টািরং পিতর বাবায়ন [২.৭.১] ইেলকিনক টািরং পিত বাবািয়ত % ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

৩
মানবসদ উয়ন ও
িশোোা তির এবং
কমস ংান ি

১৩

[৩.১] উোা তিরেত িবিসক, িবআইএম ও এসএমই ফাউেশেন িশণ [৩.১.১] িশিত উোা সংা ৫ ১১৪৬০ ১০০৫০ ৯২৫০ ৮৫০০ ৮২০০ ৯২৬

[৩.২] দ জনশি তিরেত িবিসক, িবআইএম, এসএমইএফ, িবিসআইিস,
িবটাক এ িশণ

[৩.২.১] িশিত জনশি সংা ৪ ১৪০০০ ১৩৫৫০ ১২৭৫০ ১২০০০ ১১০০০ ১৯০৮

[৩.৩] কম সংান ি [৩.৩.১] কম সংানত জনবল সংা ৪ ৫১৫০০ ৫০০০০ ৪৮০০০ ৪৬৫০০ ৪৫০০০ ১৬৮৬৩

৪

রাায় িশ কারখানার
লাকসান াসকরণ ও
মােয় লাভজনক িতােন
পার

১২

[৪.১] িবএসএফআইিস’র অিধন িবিভ িচিনকেলর লাকসান াসকরণ [৪.১.১] াসত লাকসান কা টাকা ২ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ২.১৫৭

[৪.২] িবএসইিস’র অিধন িবিভ িতােনর লাকসান াসকরণ [৪.২.১] াসত লাকসান % ১ ৭ ৫ ৪ ৩ ২

[৪.৩] িবিসআইিস’র অিধন িবিভ িতােনর লাকসান াসকরণ [৪.৩.১] াসত লাকসান % ১ ৫ ৪ ৩ ২ ১ .০৩

[৪.৪] ঘাড়াশাল-পলাশ ইউিরয়া ফা লাইজার ক বাবায়ন [৪.৪.১] কের মিত ভৗত কাজ বাবািয়ত % ২ ২৮ ২৩ ২০ ১৮ ১৫ ১৪.১৩

[৪.৫] ছাতক িসেম কাািন িলিমেটড এর উৎপাদন পিত ওেয়ট েসস
থেক াই েসস এ পারকরণ শীষ ক ক বাবায়ন

[৪.৫.১] কের মিত ভৗত কাজ বাবািয়ত % ১ ৪৩ ৪০ ৩৮ ৩৬ ৩৪ ৩৪.৪০

[৪.৬] ইউিরয়া সার উৎপাদন। [৪.৬.১] উৎপািদত ইউিরয়া ল ম. টন ২ ৯.০০ ৮.৫০ ৮.০০ ৭.৫০ ৭.০০ ২.৪

[৪.৭] ইউিরয়া সার আমদািন। [৪.৭.১] আমদািনত ইউিরয়া ল ম. টন ১ ১০.৫০ ১২.০০ ১৩.০০ ১৪.৫০ ১৫.০০ ১.৫৪

[৪.৮] িশ িতােনর চািহদা মাতােবক আমদািন িবক যাংশ তরী [৪.৮.১] যাংশ িবয়ল অথ  ল টাকা ২ ১৫৯০ ১৫৮৫ ১৫৮০ ১৫৭৪ ১৫৫০ ৬২৫.৭

৫
াসত ও িস খা
উৎপাদন ও সরবরাহ
িনিতকরণ

১১

[৫.১] ষক পয ােয় লবণ উৎপাদন [৫.১.১] লবণ উৎপািদত ল ম. টন ২ ১৫.৫০ ১৫.০০ ১৪.৫০ ১৪.০০ ১৩.৫০

[৫.২] ভাজ লবেণ আেয়ািডন সকরণ [৫.২.১] আেয়ািডন স লবণ ল ম. টন ২ ৯.০০ ৮.৫০ ৮.০০ ৭.৫০ ৭.০০ ১.৪৬

[৫.৩] ভাজ তেল িভটািমন ‘এ’ সকরণ [৫.৩.১] িভটািমন ‘এ’ স ভাজ তল সরবরাহত ল ম. টন ২ ১৮ ১৭.৫ ১৭ ১৭.৫ ১৬ ৫.৩৬

[৫.৪] রাায় িশ কারখানার মােম িচিন উৎপাদন [৫.৪.১] িচিন উৎপািদত ল ম. টন ১ ১.১৫ ১.০৫ ০.৯৫ ০.৮৫ ০.৮০

[৫.৫] পের আজািতক মােনর সােথ জাতীয় মােনর সাম িবধান [৫.৫.১] সাম িবধানত মােনর প সংা ২ ১৯০ ১৮৭ ১৮৪ ১৮০ ১৭৫ ৩

[৫.৬] ISO/IEC অযায়ী িবিভ িতানেক এেিডেটশন দান [৫.৬.১] দ এােিডেটশন সনদ সংা ১ ৫৬ ৫৫ ৫৪ ৫২ ৫০

[৫.৭] পেট, িডজাইন ও ডমাকস আেবদন িনি [৫.৭.১] িনিত আেবদন % ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ১৮.৮৩



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৫, ২০২০

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

দািরক
কম কাে তা
ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[এম.১.১] বািষ ক কম সাদন
ি (এিপএ) বাবায়ন

[এম.১.১.১] এিপএ েমর মািসক সভা
অিত

সংা ২ ১২ ১১ ৩

[এম.১.১.২] এিপএ’র সকল মািসক
িতেবদন ওেয়বসাইেট কািশত

সংা ১ ৪ ১

[এম.১.২] াচার/উম চচ ার
িবষেয় অংশীজনেদর সে
মতিবিনময়

[এম.১.২.১] মতিবিনময় সভা অিত সংা ২ ৪ ৩ ১

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
বা িবষেয় সবাহীতা
/অংশীজনেদর অবিহতকরণ

[এম.১.৩.১] অবিহতকরণ সভা আেয়ািজত সংা ১ ৪ ৩ ২ ১

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
িবষেয় সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[এম.১.৪.১] অবিহতকরণ সভা আেয়ািজত সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

[এম.১.৫] ত বাতায়ন
হালনাগাদ সংা মািসক
িতেবদন উতন কপের
িনকট রণ

[এম.১.৫.১] মািসক িতেবদন িরত সংা ২ ৪ ৩ ১



া: ৫ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৫, ২০২০

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.২

কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও সবার
মান ি

৯

[এম.২.১] ই-নিথ বাবায়ন [এম.২.১.১] ই-নিথেত নাট িনিত % ২ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[এম.২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[এম.২.২.১] এক নন িডিজটাল সবা
চাত

তািরখ ২ ১৫-০২-২০২১ ১৫-০৩-২০২১ ১৫-০৪-২০২১ ১৫-০৫-২০২১

[এম.২.৩] সবা সহিজকরণ
[এম.২.৩.১] এক নন সহিজত সবা
অিধেে বাবািয়ত

তািরখ ১ ২৫-০২-২০২১ ২৫-০৩-২০২১ ২৫-০৪-২০২১ ২৫-০৫-২০২১

[এম.২.৪] কম চারীেদর িশণ
দান

[এম.২.৪.১] েতক কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

জনঘা ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ১৫

[এম.২.৪.২] ১০ম ড ও ত েতক
কম চারীেক এিপএ িবষেয় দ িশণ

জনঘা ১ ৫ ৪ ২

[এম.২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

[এম.২.৫.১] নতম এক আওতাধীন
দর-সংা/ একজন কম চারীেক এিপএ
বাবায়েনর জ েনাদনা দানত

সংা ১ ১

এম.৩
আিথ ক ও সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[এম.৩.১] বাািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[এম.৩.১.১] য় পিরকনা অযায়ী য়
সািদত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ২০

[এম.৩.২] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ) বাবায়ন

[এম.৩.২.১] বািষ ক উয়ন কম িচ
(এিডিপ) বাবািয়ত

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৯.৬৪

[এম.৩.২.২] ক বাবায়ন সংা
আইএমইিড’র পািরশ বাবািয়ত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০

[এম.৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[এম.৩.৩.১] িপীয়/িপীয় সভায়
উপািপত অিডট আপি

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ২.৮৫

[এম.৩.৩.২] অিডট আপি িনিত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ৫৩.৩৬

*সামিয়ক (provisional) ত


