
 

  

 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

 

 

 

 

 

 

 

 

ম াোঃ আশরাফুল ইসলা  

ব্যবস্থাপনা পররচালক (ভারপ্রাপ্ত) 

 মজনাদরল ইদলকরিক ম্যানুফ্যাকচাররাং মকাম্পারন রলর দেড  

 

এবাং 

ম  োঃ শহীদুল হক ভ ূঁঞ , এনডিডি 

মচয়ারম্যান 

 বাাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রদকৌশল করদপাদরশন 

 

এর  দে স্বাক্ষররত 

 

বারষ িক ক িসম্পােন চুরি  

 

 

 

০১ জুলাই, ২০২২ রি: হদত ৩০ জুন, ২০২৩ রি: পর্ িন্ত 

 



 

 

সূরচপত্র  

রবষয় পাতা নাং  

ক িসম্পােদনর সারব িক রচত্র  ২ 

প্রস্তাবনা   ৩ 

মসকশন ১: রূপকল্প, অরভলক্ষয, ক িসম্পােদনর মক্ষত্র এবাং কার্ িাবরল 
৪  

মসকশন ২: রবরভন্ন কার্ িক্রদ র চূড়ান্ত ফ্লাফ্ল/প্রভাব 

 
৫ 

মসকশন ৩: ক িসম্পােন পররকল্পনা  
৬  

সাংদর্াজনী ১: শব্দ সাংদক্ষপ 
১১ 

সাংদর্াজনী ২: ক িসম্পােন ব্যবস্থ পন  ও প্র  ণক  ১২ 

সাংদর্াজনী ৩: অন্য অরফ্দসর সদে সাংরিষ্ট ক িসম্পােন সূচকসমূহ  
১৪ 

সাংদর্াজনী ৪: জাতীয় শুদ্ধ চার মকৌশল ক িপররকল্পনা, ২০২২-২০২৩  
১৫ 

সাংদর্াজনী ৫: ই-গভন্যিান্স ও উদ্ভাবন ক িপররকল্পনা, ২০২২-২০২৩  
১৭ 

সাংদর্াজনী ৬ : অরভদর্াগ প্ররতকার ব্যবস্থা ক িপররকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 
১৮ 

সাংদর্াজনী ৭: মসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত ক িপররকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 
১৯ 

সাংদর্াজনী ৮: তথ্য অরিকার রবষদয় বারষ িক ক িপররকল্পনা, ২০২২-২০২৩  
২০  

 

 

 

 

                                            

পাতা-০১ 



 

পাতা-০২ 

 

 

মজনাদরল ইদলকরিক ম্যানুফ্যাকচাররাং মকাম্পারন রলর দেড (রজইএ দকা) এর ক িসম্পােদনর সারব িক রচত্র 

 

সাম্প্ররতক অজিন, চযাদলঞ্জ এবাং ভরবষ্যৎ পররকল্পনা 

 সাম্প্ররতক বছরসমূদহর (৩ বছর) প্রিান অজিনসমূহ : 

ক) েীর্ িরেদনর মলাকসানী প্ররতষ্ঠানটি গত ২০১৯-২০২০ অর্ িবছর মর্দক লাভজনকভাদব পররচারলত হদে। 

            খ) ২০১৯-২০২০ অর্ িবছদরর উৎপােন ১৬০ টি ও রবক্রয় ৪৩২টি, ২০২০-২০২১ অর্ িবছদরর উৎপােন ৪০৮ টি ও রবক্রয় ২৬৭টি 

এবং ২০২১-২০২২ অর্ িবছদরর উৎপােন ৬১৮ টি ও রবক্রয় ৭৫২ টি ।     

গ) মসৌরে আরদবর Engineering Dimension- এর সাদর্ িান্সফ্র ার সহ আনুষরেক ববদ্যযরতক সরঞ্জা  

উৎপােদনর রবষদয় চুরি স্বাক্ষর এবাং ১  পর্ িাদয়র উৎপােদনর প্রদয়াজনীয় ম রশনারীজ স্থাপন করা সম্পন্ন হদয়দছ। 

প্রদয়াজনীয় কাঁচা াল আ োনী স্বাদপদক্ষ বারণরজযক উৎপােন শুরু হদব। 

র্) ইস্টান ি ররফ্াইনারী রলর দেড এর চারহোকৃত ১৫ একর জর  লীজ প্রোদনর কার্ িক্র  ২১.০৭.২০১৯ সম্পন্ন হয়েয়ে।  

ঙ) পদের বহুমূখীকরণ কার্ িক্রদ র অাংশ রহসাদব ম াে ০৩(রতন) টি ববদ্যযরতক সাবদষ্টশন সাংদর্াজন/স্থাপন সহ সাংরিষ্ট 

 ালা াল সরবরাহ।  

 স স্যা এবাং চযাদলঞ্জ সমূহ: 

ক) সরকারর প্ররতষ্ঠানসমূদহর সরাসরর পে ক্রদয় সরকারর রনদে িশনা র্র্ার্র্ অনুসরন না করা।  

খ) জনবদলর প্রকে সাংকে।   

গ) পে বহুমূখীকরদণর লদক্ষয প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়দন েীর্ িসূরত্রতা। 

র্) বাজাদর রনম্ন াদনর পদের উপরস্থরত। 

 ভরবষ্যৎ পররকল্পনা: 

ক) Direct Procurement- এর আওতায় রবরপরডরব, মনসদকা, রডরপরডরস, মডসদকা, ওদজাপারডদকা রবআরইরব 

এবাং ওয়াসা তাদের চারহোর ৫০% িান্সফ্র ার সরকারর মূদে িান্সফ্র ার সরবরাদহর পররকল্পনা করা হদয়দছ। সরাসরর 

ক্রয় রনরিত করদল অত্র প্ররতষ্ঠাদনর রবপণন স স্যা স ািাদনর সাদর্ প্ররতষ্ঠানটির মুনাফ্া বৃরি করা।  

খ) Engineering Dimension- এর সাদর্ িান্সফ্র ার সহ আনুষরেক ববদ্যযরতক সরঞ্জা  উৎপােদনর রবষদয় চুরি 

স্বাক্ষর হদয়দছ। Engineering Dimension- মক প্রদয়াজনীয় সহায়তার  ােদ  রজইএ  মকাাং রল: মক উন্নরতর লদক্ষয 

এরগদয় মনয়া। ১৭.১০.২০১৮ ত ডিয়ে স্ব ক্ষডিত MoU এি ি য়ে ড ল মিয়ে িম্প্রডত Joint Venture Company 

গঠয়নি প্রডিে  শুরু হয়েয়ে। Joint Venture Company উৎপ দন ক র্ যি  শুরু কিয়ল প্রডতষ্ঠ নটিি উৎপ দন ও 

ডবপণনিহ ি ডব যক িক্ষ ত  বহুগুন বৃডদ্ধ প য়ব। 

গ) প্ররতষ্ঠাদনর উৎপারেত পদে ব্যবহৃত প্রিান কাঁচা ালসমূহ আ োরনর  ােদ  উৎপােন ব্যয় সাশ্রদয়র পেদক্ষপ গ্রহণ করা।  

র্) পদের বহুমূখীকরদণর অাংশ রহসাদব ববদ্যযরতক সাবদষ্টশন সাংদর্াজন/স্থাপন সহ সাংরিষ্ট  ালা াল সরবরাহ কার্ িক্র  

বৃরির  ােদ  প্ররতষ্ঠাদনর আয় বাড়াদনা। 

 

২০২২-২০২৩ অর্ ি বছদরর সম্ভাব্য প্রিান অজিনসমূহ:  

           ক) মেদশর অন্যত  রবদ্যযৎ রবতরণ সাংস্থা রবরপরডরব, মনসদকা, রডরপরডরস, মডসদকা, ওদজাপারডদকা এবাং রবআরইরব সহ 

অন্যান্য সাংস্থা র্র্াোঃ ঢাকা ওয়াসা, মবপজা ইতযারে প্ররতষ্ঠাদন প্রায় ১২০০ টি ববদ্যযরতক িান্সফ্র ার রবক্রয় লক্ষয াত্রা অজিন।  
 

      খ) ববদ্যযরতক উপ-মকন্দ্র স্থাপন ও উপ-মকদন্দ্রর ববদ্যযরতক সরঞ্জা ারে সরবরাহ। 
 

            

 

  

 

 

 

 



 

 

প্রস্তাবনা  

 

রজইএ  মকাম্পারন রলর দেড এর প্রারতষ্ঠারনক েক্ষতা বৃরি, স্বেতা ও জবাবরেরহ মজারোর করা, সুশাসন সাংহতকরণ এবাং 

সম্পদের র্র্ার্র্ ব্যবহার রনরিতকরদণর  ােদ  রূপকল্প ২০৪১ এর র্র্ার্র্ বাস্তবায়দনর লদক্ষয- 

 

ম াোঃ আশরাফুল ইসলা  

ব্যবস্থাপনা পররচালক (ভারপ্রাপ্ত) 

মজনাদরল ইদলকরিক ম্যানুফ্যাকচাররাং মকাম্পারন রলর দেড (রজইএ দকা) 
 

এবাং 

ম  োঃ শহীদুল হক ভ ূঁঞ , এনডিডি 

মচয়ারম্যান 

বাাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রদকৌশল করদপাদরশন (রবএসইরস) 

 

এর  দে ২০২২ সাদলর জুন  াদসর ২৩ তাররদখ এই বারষ িক ক িসম্পােন চুরি স্বাক্ষররত হল। 

 

এই চুরিদত স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ রনম্নরলরখত রবষয়সমূদহ সম্মত হদলনোঃ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 পাতা-০৩ 



 

পাতা-০৩ 

 

 

মসকশন ১: রূপকল্প, অরভলক্ষয, ক িসম্পােদনর মক্ষত্র এবাং কার্ িাবরল 

 

১.১ রূপকল্প :  

 মজনাদরল ইদলকরিক ম্যানুফ্যাকচাররাং মকাম্পারন রলর দেড মক মেদশর অন্যত  শীষ িস্থানীয় িান্সফ্র ার ও 

আনুষরেক ববদ্যযরতক সরঞ্জা ারে উৎপােনকারী প্ররতষ্ঠাদন উন্নীতকরণ।   

 

১.২ অরভলক্ষয : 

 মেকসই প্রযুরির প্রদয়াদগ েক্ষতার সাদর্ গুনগত  ানসম্পন্ন িান্সফ্র ার ও আনুষরেক ববদ্যযরতক সা গ্রী মর্ ন-

ড্রপ-আউে রফ্উজ, লাইেরনাং এদরষ্টর, রডসকাদনক্টর, এলটি/এইচটি সুইচ রগয়ার উৎপােন/সাংদর্াজন, রপএফ্আই প্ল্যান্ট ও 

ববদ্যযরতক উপ-মকন্দ্র স্থাপন, কর শরনাং এর  ােদ  রজইএ দকা মক প্ররতদর্ারগতা সক্ষ  ও লাভজনকভাদব পররচারলত করা।  

 

১.৩   ক িসম্পােদনর মক্ষত্র 
 

  ১)  ানসম্পন্ন িান্সফ্র ার ও আনুষরেক পে উৎপােন। 

 ২) উৎপারেত পদের সুষ্ঠ রবপণন, রবক্রয় ও মুনাফ্া বৃরি। 

 ৩) অবকাঠাদ া ও কাররগরর উন্নয়দনর  ােদ  উৎপােনশীলতা বৃরি। 

 ৪) প্রারতষ্ঠারনক সক্ষ তা বৃরি।  

  সুশাসন ও সাংস্কারমূলক ক িসম্পােদনর মক্ষত্র 

 

  ১) সুশাসন ও সাংস্কারমূলক কার্ িক্র  মজারোরকরণ।  

 

১.৪ কার্ িাবরল: 

 মেদশর রবদ্যযৎ খাদতর চারহোর মপ্ররক্ষদত আন্তজিারতক  ানসম্পন্ন িান্সফ্র ার, ড্রপ আউে রফ্উজ, লাইেরনাং এদরষ্টর, 

রডসকাদনক্টর, এলটি/এইচটি সুইচ রগয়ার, রপএফ্আই প্ল্যান্ট, ববদ্যযরতক উপ-মকন্দ্র স্থ পন/সাংদর্াজন, ম রা ত ও 

সরবরাহ।  

 েক্ষ  ানবসম্পে বতররর লদক্ষয কাররগরর প্ররশক্ষণ প্রোন। 

 ইন-হাউজ প্ররশক্ষণ কার্ িক্রদ র  ােদ   ানব সম্পে উন্নয়ন। 

 রজইএ  মকাম্পারন রলর দেড এর মুনাফ্া বৃরি ও রাষ্ট্রীয় মকাষাগাদর অদর্ ির মর্াগান। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পাতা-০৪ 



 

মসকশন ২  

রবরভন্ন কার্ িক্রদ র চূড়ান্ত ফ্লাফ্ল/প্রভাব 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

চুড়ান্ত ফ্লাফ্ল/প্রভাব 

 

ক ি সম্পােন সূচকসমূহ   

 

একক  

 

প্রকৃত অজিন 
লক্ষয াত্রা 

২০২২-২৩  

 

   

প্রদক্ষপন  

 

রনি িাররত লক্ষয াত্রা 

অজিদনর মক্ষদত্র 

মর্ৌর্ভাদব 

োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

 ন্ত্রণালয়/রবভাগ/ 

সাংস্থাসমূদহর না  

উপাত্তসূত্র 

 

২০২০-২১   ২০২১-২২ 
২০২৩-

২৪ 

২০২৪-

২৫  

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

রবরক্রত ৩ মফ্ইজ রবতরণ  

িান্সফ্র াদরর  াদকিে 

মশয়ার বৃরি 

রবরক্রত  ৩ মফ্ইজ 

রবতরণ  িান্সফ্র াদরর 

 াদকিে মশয়ার 

% ২.৬৭ ৮.৪৭ ১২.০ ১২.০ ১২.০ 

ডশল্প  ন্ত্রণ লে, 

রবএসইরস, 

ডবদুুৎ ডবভ গ, 

রবরপরডরব, মনসদকা, 

রডরপরডরস, মডসদকা, 

ওদজাপারডদকা, 

রবআরইরব। 

রবরপরডরব,  মনসদকা, 

রডরপরডরস, মডসদকা, 

ওদজাপারডদকা, 

রবআরইরব হদত প্রাপ্ত 

তথ্য। 

পাতা-০৫ 



 

 

মসকশন ০৩ ক িসম্পােন পররকল্পনা  

ক িসম্পােন মক্ষত্র 
মক্ষদত্রর 

 ান 

কার্ িক্র   

 

ক ি সম্পােন সূচক  

 

গণনা পিরত 

 

একক  

 

ক ি 

সম্পােন 

সূচদকর 

 ান  

 

প্রকৃত অজিন 
লক্ষয াত্রা/রনণ িায়ক ২০২২-২৩  

 

প্রদক্ষপণ  

২০২৩-

২৪ 

 

প্রদক্ষপণ 

২০২৪-

২৫ 

২০২০-

২০২১ 

২০২১-

২০২২ 

অসািারন 
অরত 

উত্ত  
উত্ত  

চলরত 

 ান 

চলরত 

 াদনর 

রনম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

ক িসম্পােদনর মক্ষত্রসমূহ 

১)  ানসম্পন্ন 

িান্সফ্র ার ও 

আনুষরেক পে 

উৎপােন। 

২৫ 

[১.১] িান্সফ্র ার 

উৎপােন 

[১.১.১] উৎপারেত 

িান্সফ্র ার 
স রষ্ট সাংখ্যা ১৩ ৪০৮ ৬১৮ ১২০০  ১০০০ ৮০০ ৬০০  ৪০০  ১২০০ ১২০০ 

[১.২]  ারসক 

উৎপােন সভা 

আদয়াজন  

[১.২.১] আদয়ারজত 

 ারসক উৎপােন সভা 
স রষ্ট সাংখ্যা ২ ৩ ১২ ১২ ১১ ১০ ৭ ৬ ১২ ১২ 

[১.৩] উৎপারেত 

িান্সফ্র াদরর ত্রুটির 

পরর াণ হ্রাস  

[১.৩.১] পরর াণকৃত 

ত্রুটি 
গড় % ১ ১০.৬৬ ১৩.৯২ ১০% ১১%  ১২% ১৩%   ১৪% ১০% ৯.৫% 

[১.৪] উৎকৃষ্ট  াদনর 

কাঁচা াল সাংগ্রহ 

[১.৪.১] সাংগৃহীত 

রজইএ দকা’র কাঁচা াল  

স রষ্ট োকা 

(মকাটি) 
৮ ১১.১৩  ১২.২৭  ২৭.০ ২৩.০ ১৭.০ ১০.০  ৭.০   ২৭.০ ২৭.০ 

[১.৫] সরবরাহকারী 

প্ররতষ্ঠাদনর সাদর্ সভা 

আদয়াজন 

[১.৫.১] আদয়ারজত সভা 

স রষ্ট সাংখ্যা ১ - ১ ২ ১ - - - ২ ২ 

 

 

২) উৎপারেত 

পদের সুষ্ঠ ু

রবপণন, রবক্রয় ও 

মুনাফ্া বৃরি 

২০ 

[২.১] আন্তিজারতক 

 ান সম্পন্ন মেকসই 

ববদ্যযরতক 

িান্সফ্র ার রবক্রয় 

[২.১.১] রবরক্রত 

ববদ্যযরতক িান্সফ্র ার 
স রষ্ট সাংখ্যা ১২ ২৬৭ ৭৫২ ১২০০  ১০০০ ৯০০ ৮০০  ৭০০  ১২০০ ১২০০  

[২.২] রশল্প 

 ন্ত্রণালদয়র 

আওতািীন 

েপ্তর/সাংস্থায় চারহো 

অনুর্ায়ী পদের 

DPM এ সরবরাহ 

[২.২.১] সরবরাহকৃত 

িান্সফ্র ার 
স রষ্ট 

োকা 

(মকাটি) 
১  ৩.৮৮ ০.০২২ ০.৫০ ০.৪০ ০.৩০ ০.২০ ০.১০ ০.৫০ ০.৫০ 

পাতা-০৬ 



 

 

 

 

 [২.৩] রবরভন্ন মক্রতা 

প্ররতষ্ঠাদনর সাদর্ সভা 

আদয়াজন 

[২.৩ .১ ] আদয়ারজত 

সভা স রষ্ট সাংখ্যা ১ - ২ ২ ১    ২ ২ 

[২.৪] মুনাফ্া অজিন 

ও জাতীয় 

অর্ িনীরতদত অবোন। 

[২.৪.১] অরজিত মুনাফ্ার 

পরর ান (করপূব ি) 

স রষ্ট োকা 

(মকাটি) 
৩ ৫.৪৬ ২.৮৬  ১৫.০৪ ১০.০০ ৫.০০ ৩.০০ ২.০০ ১৫.৫০ ১৬.০০ 

[২.৪.২] জাতীয় রাজস্ব 

তহরবদল মর্াগানকৃত 

অদর্ ির (ভযাে-ট্যাক্স) 

পরর াণ 

স রষ্ট 

োকা 

(মকাটি) 
২ ৩.৯৭  ৮.৭৫  ৮.০৪ ৭.৫০ ৭.০০ ৬.৫০ ৬.০০ ৮.১     ৮.২ 

[২.৫] রজইএ দকা’র 

পে বহুমূখীকরদণর 

অাংশ রহসাদব 

আউেদসারস িাং এর 

 ােদ  সাবদস্টশন 

স্থাপন 

এবাংআনুষরেক 

মসবা।   

[২.৫.১] স্থারপত 

সাবদস্টশন এবাং 

প্রোনকৃত আনুষরেক 

মসবা।   

স রষ্ট 
োকা 

(দকাটি) 
১ ০.৪৩৭ ০.১০ ০.৪০ ০.৩০ ০.২০ ০.১০ ০.০৫ ০.৪৫ ০.৫০ 

৩) অবকাঠাদ া ও 

কাররগরর উন্নয়দনর 

 ােদ  

উৎপােনশীলতা 

বৃরি 

১০ 

[৩.১] রজইএ দকাাং 

রলোঃ এ উৎপারেত 

িান্সফ্র াদরর  ান 

উন্নয়দন ডবডভন্ন মেডটং 

র্ন্ত্রপ ডত িে।  

[৩.১.১] Winding 

Resistance 

Meter িে। 

 

 

তাররখ 

তাররখ ২ - - 
১৫/১১/ 

২০২২ 

২০/০৯/

২০২২ 

২৫/০৯

/২০২২ 

৩০/০৯/

২০২২ 

৩০/১০

/২০২২ 
    

[৩.১.২] Digital 

Iron Loss tester 

িে। 

 

তাররখ তাররখ ২   
১৫/১২/ 

২০২২ 

২০/১২/

২০২২ 

২৫/১২/

২০২২ 

৩০/১২/

২০২২ 

৩০/০১

/২০২৩ 
  

[৩.১.৩] ট্র ন্সফি  ি 

মতয়লি Digital Di-

electric 

strength tester 

িে। 

 

তাররখ 

তাররখ ২   
১৫/০৩/ 

২০২৩ 

১৫/০৪/

২০২৩ 

১৫/০৫

/২০২৩ 

১৫/০৬/

২০২৩ 

৩০/০৬

/২০২৩ 
  

[৩.২] কারখানার 

রবএ আরই করণ 

[৩.২.১] স্থারপত নতুন 

কয়ম্প্রিি।  

    তাররখ 
তাররখ ৪ - - 

২০/১২/ 

২০২২ 

২০/০১/

২০২৩ 

২০/০২ 

/২০২৩ 

২০/০৩/

২০২৩ 

২০/০৪

/২০২৩ 
    

পাতা-০৭ 



 

 

  

 

প্র ডতষ্ঠ ডনক 

িক্ষ ত  বৃডদ্ধ 
১৫ 

[৪.১] েক্ষ জনবল 

বতররদত মেদশ/ 

রবদেদশ প্ররশক্ষণ প্রোন 

 

[৪.১.১] আদয়ারজত 

ইন-হাউজ প্ররশক্ষণ 

ক িসূচী 

স রষ্ট 

সাংখ্যা ১.০ ৩ - ৪ ৩ ২ ১ -   

[৪.১.২] প্ররশরক্ষত 

জনবল মেদশ 

স রষ্ট  
সাংখ্যা ২.০ ১২ ৩৩ ২০ ১৮ ১৫ ১২ ১০ ২২ ২৫ 

[৪.১.৩] প্ররশরক্ষত 

জনবল রবদেদশ 

স রষ্ট 
সাংখ্যা ১.০  - ২ ১ - - - ২ ২ 

[৪.২] োপ্তররক 

কার্ িক্র  অদোদ শন/ 

রডরজোলাইদজশন 

 

[৪.২.১] চালুকৃত 

রডরজোল হারজরা  

 

তাররখ তাররখ 

১.০ - - 
৩০/০৯/

২০২২ 

১৫/১০/ 

২০২২ 

৩০/১০/

২০২২ 

১০/১১/ 

২০২২ 

২০/১১/ 

২০২২ 
  

[৪.৩] সকল ক িকতিার 

IAP (Individual 

Action Plan) 

প্রণয়ন 

[৪.৩.১] স্ব স্ব উি িতন 

ক িকতিার সাদর্ সকল 

ক িকতিার IAP 

স্বাক্ষররত 

তাররখ তাররখ ২.০ 
১২/০৫/

২০২০  

১৮/০৭/

২০২১ 

৩১/০৭/ 

২০২২ 

১৫/০৮/ 

২০২২ 
- - - 

৩১/০৭/ 

২০২৩ 

৩১/০৭/ 

২০২৪ 

[৪.৪] আরর্ িক 

ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও 

োপ্তররক কাদজ স্বেতা 

আনয়ন 

[৪.৪.১] প্রস্তুতকৃত 

 ারসক এ  আই এস 

প্ররতদবেন  

স রষ্ট সাংখ্যা ১.০ ১২ ১২ ১২     ১২ ১২ 

[৪.৪.২] ২০২১-২০২২ 

অর্ িবছদরর রহসাব 

প্রস্তুতকৃত 

তাররখ তাররখ ২.০   
৩১/১২/

২০২২ 

১৪/০১/ 

২০২৩ 

২৯/০১/

২০২৩ 

১৫/০২/ 

২০২৩ 

২৮/০২/ 

২০২৩ 
- - 

[৪.৪.৩] Pay roll 

Software 

Installation 

তাররখ তাররখ ২.০   
১৫/০২/

২০২৩ 

১৫/০৩/ 

২০২৩ 

১৫/০৪/

২০২৩ 

১৫/০৫/ 

২০২৩ 

১৫/০৬/ 

২০২৩ 
- - 

[৪.৫] প্ররতষ্ঠাদনর 

ওভারদহড ব্যয় হ্রাস 

[৪.৫.১] হ্রাসকৃত 

ওভারদহড ব্যয় 
স রষ্ট লক্ষ োকা ১.০ ১৭৯ ৯৩ ২০ ১৮ ১৫ ১০ ৫ ২২ ২৫ 

[৪.৬] পদোন্নরতর 

 ােদ  শূেপে পূরণ 

[৪.৬.১] প্রোনকৃত 

পদোন্নরত 
স রষ্ট সাংখ্যা       ১.০ - - ১০ ৮ ৬ ৪ ৩ ১০ ১০ 

[৪.৭] সরাসরর 

রনদয়াদগর  ােদ  

শূেপে পূরণ 

[৪.৭.১] শূেপদে 

রনদয়াগকৃত স রষ্ট সাংখ্যা ১.০ - ১৯ ২০ ১৮ ১৫ ১২ ১০ ২০ ২০ 

পাতা-০৮ 



 

পাতা-০৯ 

 

 

 

সুশাসন ও সাংস্কারমূলক ক িসম্পােদনর মক্ষত্র 

ক িসম্পােন মক্ষত্র 
মক্ষদত্রর 

 ান 

কার্ িক্র   

 

ক ি সম্পােন 

সূচক  

 

গণনা 

পিরত 

 

একক  

 

ক ি সম্পােন 

সূচদকর  ান  

 

প্রকৃত অজিন 
লক্ষয াত্রা/রনণ িায়ক ২০২২-২৩ 

 

প্রদক্ষপণ  

২০২৩-২৪ 

 

প্রদক্ষপণ 

২০২৪-২৫ 

২০২০-

২১ 

২০২১-

২২  

অসািারন 
অরত 

উত্ত  
উত্ত  

চলরত 

 ান 

চলরত 

 াদনর 

রনম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

 

সুশাসন ও 

সাংস্কারমূলক 

কার্ িক্রদ র 

বাস্তবায়ন 

মজারোরকরণ 

৩০ 

১) শুিাচার ক িপররকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত 

ক িপররকল্পনা 
গড় % ১০   ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

২) ই-গভন্যিান্স/ উদ্ভাবন 

ক িপররকল্পনা বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত 

ক িপররকল্পনা 
গড় % ১০   ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

৩) তথ্য অরিকার 

ক িপররকল্পনা বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত 

ক িপররকল্পনা 
গড় % ৩   ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

৪) অরভদর্াগ প্ররতকার 

ক িপররকল্পনা বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত 

ক িপররকল্পনা 
গড় % ৪   ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

৫) মসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত 

ক িপররকল্পনা বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত 

ক িপররকল্পনা 
গড় % ৩   ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 



 

পাতা-১০ 

 

আর , ব্যবস্থাপনা পররচালক, মজনাদরল ইদলকরিক ম্যানুফ্যাকচাররাং মকাম্পারন রলর দেড রহদসদব  বাাংলাদেশ ইস্পাত ও 

প্রদকৌশল করদপাদরশদনর মচয়ারম্যান এর রনকে অাংগীকার কররছ মর্, এই চুরিদত বরণ িত ফ্লাফ্ল অজিদন সদচষ্ট র্াকব ।  

 

আর , মচয়ারম্যান, বাাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রদকৌশল করদপাদরশন রহদসদব মজনাদরল ইদলকরিক ম্যানুফ্যাকচাররাং মকাম্পারন 

রলর দেড এর ব্যবস্থাপনা পররচালদকর এর রনকে অাংগীকার কররছ মর্, এই চুরিদত বরণ িত ফ্লাফ্ল অজিদন প্রদয়াজনীয় 

সহদর্ারগতা প্রোন করব ।  

 

 

স্বাক্ষররত : 

 

                                                       ............................          ................................ 

ম াোঃ আশরাফুল ইসলা        তাররখ 

অডতডিক্ত প্রধ ন প্রয়কৌশলী ও  

ব্যবস্থাপনা পররচালক (ভারপ্রাপ্ত)                                                             

মজনাদরল ইদলকরিক ম্যানুফ্যাকচাররাং মকাম্পারন রলর দেড 

               

  

 

 

 

..............................   ................................ 

ম  োঃ শহীদুল হক ভ ূঁঞ , এনডিডি      তাররখ 

মচয়ারম্যান                                                                           

বাাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রদকৌশল করদপাদরশন 

 

 

 

 

 

 



 

পাতা-১১ 

সাংদর্াজনী-১: শব্দ সাংদক্ষপ 

 

রবএসইরস বাাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রদকৌশল করদপাদরশন 

রজইএ  মকাাং রলোঃ মজনাদরল ইদলকরিক ম্যানুফ্যাকচাররাং মকাম্পারন রলর দেড 

রবরপরডরব বাাংলাদেশ পাওয়ার মডদভলপদ ন্ট মবাড ি 

মনসদকা নে িান ইদলকরিরসটি সাপ্ল্াই মকাম্পারন রলর দেড 

রডরপরডরস ঢাকা পাওয়ার রডরষ্ট্ররবউশন মকাম্পারন রলর দেড 

মডসদকা ঢাকা ইদলকরিক সাপ্ল্াই মকাম্পারন রলর দেড 

ওদজাপারডদকা ওদয়ষ্ট মজান পাওয়ার রডরষ্ট্ররবউশন মকাম্পারন রলর দেড 

রবআরইরব বাাংলাদেশ রুরাল ইদলকরিরফ্দকশন মবাড ি 

এ আইএস ম্যাদনজদ ন্ট ইনফ্রদ শন রসদস্ট  

রপএফ্আই প্ল্যান্ট পাওয়ার ফ্যাক্টর ইম্প্রুভদ ন্ট প্ল্যান্ট 

এইচ টি হাই মেনশন 

এল টি মলা মেনশন 

ED Engineering Dimension 

DPM Direct Procurement Method 

IAP Individual Action Plan 

MoU Memorandum of Understanding 

 

 

 



 

পাতা-১২ 

সাংদর্াজনী- ২: ক িসম্পােন ব্যবস্থাপনা ও প্র াণক  

ক্রর ক 

নম্বর 
কার্ িক্র  ক িসম্পােন সূচক 

বাস্তবায়নকারী অনুরবভাগ, 

অরিশাখা, শাখা 
লক্ষয াত্রা অজিদনর প্র াণক 

১ [১.১] িান্সফ্র ার উৎপােন [১.১.১] উৎপারেত িান্সফ্র ার উৎপােন ও কাররগরর রবভাগ এ আইএস প্ররতদবেন ও বাদজে বই। 

২ [১.২]  ারসক উৎপােন সভা আদয়াজন  [১.২.১] আদয়ারজত  ারসক উৎপােন সভা রপরপরস শাখা সভায় অাংশগ্রহণকারীর হারজরা 

৩ [১.৩] উৎপারেত িান্সফ্র াদরর ত্রুটির পরর াণ হ্রাস  [১.৩.১] পরর াণকৃত ত্রুটি মেরষ্টাং শাখা  ারসক ত্রুটির পরর াণ প্ররতদবেন  

৪ [১.৪] উৎকৃষ্ট  াদনর কাঁচা াল সাংগ্রহ [১.৪.১] সাংগৃহীত রজইএ দকা’র কাঁচা াল  
ক্রয় শাখা এবাং রপরপরস ও রসরপএল 

শাখা 
মকায়ারলটি সাটি িরফ্দকে 

৫ 
[১.৫] সরবরাহকারী প্ররতষ্ঠাদনর সাদর্ সভা আদয়াজন [১.৫.১] আদয়ারজত সভা 

ক্রয় শাখা সভায় অাংশগ্রহণকারীর হারজরা 

৬ 
[২.১] আন্তিজারতক  ান সম্পন্ন মেকসই ববদ্যযরতক 

িান্সফ্র ার রবক্রয় 

[২.১.১] রবরক্রত ববদ্যযরতক িান্সফ্র ার 
রবক্রয় ও রবপণন শাখা এ আইএস প্ররতদবেন ও বাদজে বই। 

৭ 
[২.২] রশল্প  ন্ত্রণালদয়র আওতািীন েপ্তর/সাংস্থায় 

চারহো অনুর্ায়ী পদের DPM এ সরবরাহ 
[২.২.১] সরবরাহকৃত িান্সফ্র ার রবক্রয় ও রবপণন শাখা এ আইএস প্ররতদবেন ও বাদজে বই। 

৮ [২.৩] রবরভন্ন মক্রতা প্ররতষ্ঠাদনর সাদর্ সভা আদয়াজন [২.৩ .১ ] আদয়ারজত সভা রবক্রয় ও রবপণন শাখা সভায় অাংশগ্রহণকারীর হারজরা 

৯ [২.৪] মুনাফ্া অজিন ও জাতীয় অর্ িনীরতদত অবোন। 

[২.৪.১] অরজিত মুনাফ্ার পরর ান (করপূব ি) রহসাব রবভাগ এ আইএস প্ররতদবেন ও বাদজে বই। 

[২.৪.২] জাতীয় রাজস্ব তহরবদল মর্াগানকৃত অদর্ ির 

(ভযাে-ট্যাক্স) পরর াণ 

বারণরজযক রবভাগ ও রহসাব রবভাগ এ আইএস প্ররতদবেন ও বাদজে বই। 

১০ 

[২.৫] রজইএ দকা’র পে বহুমূখীকরদণর অাংশ 

রহসাদব আউেদসারস িাং এর  ােদ  সাবদস্টশন স্থাপন 

এবাংআনুষরেক মসবা।   

[২.৫.১] স্থারপত সাবদস্টশন এবাং প্রোনকৃত আনুষরেক 

মসবা।   

উৎপােন ও কাররগরর রবভাগ ও 

বারণরজযক রবভাগ 
এ আইএস প্ররতদবেন ও বাদজে বই। 

১১ 
[৩.১] রজইএ দকাাং রলোঃ এ উৎপারেত িান্সফ্র াদরর 

 ান উন্নয়দন ডবডভন্ন মেডটং র্ন্ত্রপ ডত িে। 

[৩.১.১] Winding Resistance Meter িে। 
িে শ ে  

স্থ ডপত Winding Resistance 

Meter 

[৩.১.২] Digital Iron Loss tester িে। িে শ ে  স্থ ডপত Digital Iron Loss tester 

[৩.১.৩] ট্র ন্সফি  ি মতয়লি Digital Di-electric 

strength tester িে। 

িে শ ে  স্থ ডপত ট্র ন্সফি  ি মতয়লি Digital Di-

electric strength tester 

১২ [৩.২] কারখানার রবএ আরই করণ [৩.২.১] স্থারপত নতুন কম্প্রদসর।  
বারণরজযক রবভাগ এবাং উৎপােন ও 

কাররগরর রবভাগ 
রজইএ দকা মবাড ি রসিান্ত 

 

 



 

ক্রর ক 

নম্বর 
কার্ িক্র  ক িসম্পােন সূচক 

বাস্তবায়নকারী অনুরবভাগ, 

অরিশাখা, শাখা 
লক্ষয াত্রা অজিদনর প্র াণক 

১৩ 

[৪.১] েক্ষ জনবল বতররদত মেদশ/ রবদেদশ প্ররশক্ষণ 

প্রোন 

 

[৪.১.১] আদয়ারজত ইন-হাউজ প্ররশক্ষণ ক িসূচী প্রশাসন রবভাগ প্ররশক্ষদণ অাংশগ্রহণকারীর তারলকা 

[৪.১.২] প্ররশরক্ষত জনবল মেদশ প্রশাসন রবভাগ প্ররশক্ষদণ অাংশগ্রহণকারীর তারলকা 

[৪.১.৩] প্ররশরক্ষত জনবল রবদেদশ প্রশাসন রবভাগ প্ররশক্ষদণ অাংশগ্রহণকারীর তারলকা 

১৪ 
[৪.২] োপ্তররক কার্ িক্র  অদোদ শন/ 

রডরজোলাইদজশন 

[৪.২.১] চালুকৃত রডরজোল হারজরা  

 
আইটি মসল কার্ ি সম্পােদনর সনে 

১৫ 
[৪.৩] সকল ক িকতিার IAP (Individual 

Action Plan) প্রণয়ন  

[৪.৩.১] স্ব স্ব উি িতন ক িকতিার সাদর্ সকল ক িকতিার 

IAP স্বাক্ষররত  
স্ব স্ব রবভাগীয় প্রিান স্বাক্ষররত IAP 

১৬ 
[৪.৪] আরর্ িক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও োপ্তররক কাদজ 

স্বেতা আনয়ন 

[৪.৪.১] প্রস্তুতকৃত  ারসক এ  আই এস প্ররতদবেন  রহসাব রবভাগ প্রস্তুতকৃত এ  আই এস প্ররতদবেন 

[৪.৪.২] ২০২১-২০২২ অর্ িবছদরর রহসাব প্রস্তুতকৃত রহসাব রবভাগ প্রস্তুতকৃত রহসাব প্ররতদবেন 

[৪.৪.৩] Pay roll Software 

Installation 
রহসাব রবভাগ ও আইটি মিল প্রস্তুতকৃত রনরীক্ষা প্ররতদবেন 

১৭ [৪.৫] প্ররতষ্ঠাদনর ওভারদহড ব্যয় হ্রাস [৪.৫.১] হ্রাসকৃত ওভারদহড ব্যয় রহসাব রবভাগ রহসাব রবভাদগর প্ররতদবেন 

১৮ [৪.৬] পদোন্নরতর  ােদ  শূেপে পূরণ [৪.৬.১] প্রোনকৃত পদোন্নরত প্রশাসন রবভাগ পদোন্নরতর আদেশ 

১৯ [৪.৭] সরাসরর রনদয়াদগর  ােদ  শূেপে পূরণ [৪.৭.১] শূেপদে রনদয়াগকৃত প্রশাসন রবভাগ রনদয়াগকৃত জনবল 

 

 

 

 

 

 

 

 

 পাতা-১৩ 



 

পাতা-১৪ 

সাংদর্াজনী- ৩: অন্য অরফ্দসর সদে সাংরিষ্ট ক িসম্পােন সূচকসমূহ  

কার্ িক্র  ক িসম্পােন সূচক  মর্ সকল অরফ্দসর সাদর্ সাংরিষ্ট  সাংরিষ্ট অরফ্দসর সাদর্ কার্ িক্র  স ন্বদয়র মকৌশল  

[১.১] িান্সফ্র ার উৎপােন [১.১.১] উৎপারেত িান্সফ্র ার 
রবরপরডরব, রডরপরডরস, মডসদকা, মনসদকা, 

ওদজাপারডদকা, রবআরইরব ইতযারে। 

পত্র মর্াগাদর্াগ, সভা আদয়াজন। 

 

[১.৪] উৎকৃষ্ট  াদনর কাঁচা াল সাংগ্রহ [১.৪.১] সাংগৃহীত রজইএ দকা’র কাঁচা াল  
রবআইএসএফ্, গাওরল, ইরসএল, পদ্মা অদয়ল 

মকাাং রলোঃ 

[২.১] আন্তিজারতক  ান সম্পন্ন ববদ্যযরতক 

িান্সফ্র ার বাজাদর সরবরাহ 
[২.১.১] রবরক্রত ববদ্যযরতক িান্সফ্র ার  

রবরপরডরব, রডরপরডরস, মডসদকা, মনসদকা, 

ওদজাপারডদকা, রবআরইরব ইতযারে। 

[২.২] রশল্প  ন্ত্রণালদয়র আওতািীন 

েপ্তর/সাংস্থায় চারহো অনুর্ায়ী পদের DPM 

এ সরবরাহ 

[২.২.১] সরবরাহকৃত িান্সফ্র ার রশল্প  ন্ত্রণালদয়র আওতািীন েপ্তর/সাংস্থা 

 

 

 

 

 

 

 



 

পাতা-১৫  

                      

সাংদর্াজনী-৪: জাতীয় শুিাচার মকৌশল ক িপররকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

 

 

কার্ িালদয়র না : মজনাদরল ইদলকরিক ম্যানুফ্যাকচাররাং মকাম্পারন রলর দেড 

কার্ িক্রদ র না  ক িসম্পােন 

সূচক 

 

সূচদকর 

 ান 

একক 

 

বাস্তবায়দনর

োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পে 

২০২২-

২০২৩ 

অর্ িবছদরর 

লক্ষয াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০২২-২০২৩   ন্তব্য 

লক্ষয াত্রা

/ 

অজিন 

১  

মকায়াে িার 

২য় 

মকায়াে িার 

৩য় 

মকায়াে িার 

৪র্ ি 

মকায়াে িার 

ম াে 

অজিন 

অরজিত 

 ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারনক ব্যবস্থা 

১.১ বনরতকতা কর টির সভা 

আদয়াজন 

সভা আদয়ারজত 
২ 

সাংখ্যা বনরতকতা 

কর টি 

৪ লক্ষয াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজিন      

১.২ বনরতকতা কর টির সভার রসিান্ত 

বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত 

রসিান্ত ৪ 

% ব্যবস্থাপ

না 

কর্তিপক্ষ 

১০০ লক্ষয াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজিন      

১.৩ সুশাসন প্ররতষ্ঠার রনর ত্ত 

অাংশীজদনর (stakeholders) 

অাংশগ্রহদণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা 

৪ 

সাংখ্যা বারণরজযক 

রবভাগ 

২ লক্ষয াত্রা  ১  ১    

অজিন      

১.৪ শুিাচার সাংক্রান্ত প্ররশক্ষণ 

আদয়াজন  

প্ররশক্ষণ 

আদয়ারজত 
২ 

সাংখ্যা প্রশাসন 

রবভাগ  

২ লক্ষয াত্রা ১  ১     

অজিন      

১.৫ ক ি-পররদবশ উন্নয়ন (স্বাস্থযরবরি 

অনুসরণ/টিওএন্ডইভুি অদকদজা 

 ালা াল ডনষ্পডিকরণ/পররষ্কার-

পররেন্নতা বৃরি,  ডহল য়দি জন্য 

পৃেক ওে শরুয় ি ব্যবস্থ  ইতযারে ) 

উন্নীত ক ি-

পররদবশ 

৩ 

সাংখ্যা ও 

তাররখ 

প্রশাসন 

রবভাগ 

৪ 

৩০/০৯/২২ 

৩১/১২/২২ 

৩১/০৩/২৩ 

৩০/০৬/২৩ 

লক্ষয াত্রা 

 

১ 

৩০/০৯/২২ 

১ 

৩১/১২/২২ 

১  

৩১/০৩/২৩ 

 

১ 

৩০/০৬/২৩ 

   

অজিন      

 

 

 

 

 



 

পাতা-১৬  

 

কার্ িক্রদ র না  ক িসম্পােন 

সূচক 

 

সূচদকর 

 ান 

একক 

 

বাস্তবায়দনর

োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পে 

২০২১-২০২২ 

অর্ িবছদরর 

লক্ষয াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০২১-২০২২   ন্তব্য 

লক্ষয াত্রা/ 

অজিন 

১  

মকায়াে িার 

২য় 

মকায়াে িার 

৩য় 

মকায়াে িা

র 

৪র্ ি 

মকায়াে িার 

ম াে 

অজিন 

অরজিত 

 ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

২.  ক্রদয়র মক্ষদত্র শুিাচার 

২.১ ২০২২-২৩ অর্ ি বছদরর ক্রয়-

পররকল্পনা ওদয়বসাইদে প্রকাশ 

ক্রয়-পররকল্পনা 

ওদয়বসাইদে 

প্রকারশত 

৩ তাররখ বারণরজযক 

রবভাগ 

৩০/০৭/ 

২০২২ 

লক্ষয াত্রা ৩০/০৭/ 

২০২২ 

      

অজিন      

৩. শুিাচার সাংরিষ্ট এবাং দ্যনীরত প্ররতদরাদি সহায়ক অন্যান্য কার্ িক্র  

৩.১ মিব  গ্রহয়ণি মক্ষয়ে মিডজট য়ি 

প্রয়দে মিব ি ডববিণ ও মিব গ্রহীত ি 

 ত  ত িংিক্ষণ।   

মিডজট ি 

হ লন গ দকৃত  

    ৮ % প্রশ িন 

রবভাগ 

১০০% লক্ষয াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজিন        

৩.২.১ শ্রড ক, ক যচ িী ও 

ক যকতয য়দি অডফি আইডি ক ি য 

প্রদ ন। 

৩.২.১.১ 

প্রদ নকৃত আইডি 

ক ি য 

 

৬ 

 

 

 

ত ডিে 

 

 

 
প্রশ িন 

রবভাগ 

৩১/১২/২২ 

 

 

 

লক্ষয াত্রা  ৩১/১২/২২      

অজিন      

৩.২.২ ডভডজেিয়দি ডভডজেি আইডি 

ক ি য প্রস্তুত। 

৩.২.২.১ 

প্রস্তুতকৃত আইডি 

ক ি য 

২ িংখ্য  ২০ লক্ষয াত্রা ২০       

অজিন        

৩.৩ প্র েড ক ডচডকৎি ি িিঞ্জ   ডদ 

ও ঔষধ িে 

িিবি হকৃত 

ঔষধ ও 

িিঞ্জ   ডদ  

৮ ত ডিে প্রশ িন 

রবভাগ 

৩০/০৯/ 

২০২২ 

লক্ষয াত্রা        

অজিন      

৩.৪ িয়েি মক্ষয়ে ই-ডজডপি ব্যবহ ি ব স্তব ডেত 

দিপে 

৮ িংখ্য  ব ডণডজুক 

ডবভ গ 

৪ লক্ষয াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজিন      

 

 

 

 

 



 

পাতা-১৭  

 

 

সাংদর্াজনী-৫: ই-গভন্যিান্স ও উদ্ভাবন ক িপররকল্পনা, ২০২২-২৩ 

 

ক্র   কার্ িক্র  

 

ক িসম্পােন 

সূচক 

একক 

 

ক িসম্পােন 

সূচদকর  ান 

লক্ষয াত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসািারণ উত্ত  চলরত  ান 

১০০% ৮০% ৬০% 

০১ 

[১.১] একটি উদ্ভ বনী ধ িন / মিব  

িহডজকিণ/ ডিডজে ইয়জশন ব স্তব েন 

[১.১.১] একটি উদ্ভ বনী ধ িন / মিব  িহডজকিণ/ 

ডিডজে ইয়জশন ব স্তব ডেত 
ত ডিে ১০ ১৬/০৩/২০২৩ ৩০/০৩/২০২৩ ১৩/০৪/২০২৩ 

০২ [২.১] ই-নডেি ব্যবহ ি বৃডদ্ধ [২.১.১] ই-ফ্াইদল মনাে রনস্পরত্তকৃত % ১০ ৮০% ৭০% ৬০% 

০৩ [৩.১] তথ্য ব ত েন হ লন গ দকিণ [৩.১.১] তথ্য ব ত েন হ লন গ দকৃত িংখ্য  ১৫ ৪ ৩ ২ 

০৪ 

[৪.১] চতুে য ডশল্প ডবপ্লয়বি চু য়লঞ্জ 

ম  ক য়বল ে কিণীে ডবষয়ে অবডহতকিণ 

িভ / ক যশ ল  আয়ে জন।   

[৪.১.১] চতুে য ডশল্প ডবপ্লয়বি চু য়লঞ্জ ম  ক য়বল ে 

কিণীে ডবষয়ে অবডহতকিণ িভ / ক যশ ল  

আয়ে ডজত।   

িংখ্য  ৫ ২ ১ - 

০৫  

[৫.১] ই-গভন্যয ন্স ও উদ্ভ বন 

ক যপডিকল্পন  ব স্তব েন  

[৫.১.১] ক িপররকল্পনা বাস্তবায়ন সাংক্রান্ত প্ররশক্ষণ 

আদয়ারজত 
সাংখ্যা ৬ ৪ ৩ ২ 

[৫.১.২] ক িপররকল্পনার অি িবারষ িক স্ব -মূোয়ন 

প্ররতদবেন ঊর্ধ্িতন কর্তিপদক্ষর রনকে মপ্রররত 
ত ডিে ৪ ১৫/০১/২০২৩ ৩১/০১/২০২৩ ০৯/০২/২০২৩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

পাতা-১৮ 

 

সাংদর্াজনী-৬: সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন কর্ মপতিকল্পনা, ২০২২-২০২৩  

কার্ িক্রদ র মক্ষত্র 

 
 ান 

কার্ িক্র  

 

ক িসম্পােন 

সূচক 

একক 

 

ক িসম্পােন 

সূচদকর  ান 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২০-২১ 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২১-২২ 

লক্ষয াত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসািারণ 
অরত 

উত্ত  
উত্ত  

চলরত 

 ান 

চলরত 

 াদনর 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রারতষ্ঠারনক 

 

 

১৮ 

]১.১[ ত্রে  ডিক ডভডিয়ত মিব  

প্রদ ন প্ররতশ্রুরত িংি ন্ত 

পররবীক্ষণ কর টি পুনগ যঠন 

]১.১.১[ কর টি 

পুনগ যঠিত 
সাংখ্যা ৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[১.২] ত্রে  ডিক ডভডিয়ত মিব  

প্রদ ন প্ররতশ্রুরত িংি ন্ত পররবীক্ষণ 

কর টিি িভ ি ডিদ্ধ ন্ত ব স্তব েন 

[১.২.১] ডিদ্ধ ন্ত 

ব স্তব ডেত এবং 

প্রডতয়বদন মপ্রডিত 

% 

 

৪ 

 
- - ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - 

[১.৩] মিব  প্রদ ন প্রডতশ্রুডত ডবষয়ে 

আওত ধীন দপ্তি/িংস্থ ি ি ন্বয়ে 

ত্রে  ডিক ডভডিয়ত িভ  

আয়ে জন। 

[১.৩.১] িভ  

আয়ে ডজত 
িংখ্য  ২   ৪ ৩ ২ ১  

[১.৪] ত্রে  ডিক ডভডিয়ত মিব  

প্রদ ন প্ররতশ্রুরত হ লন গ দকিণ  

[১.৪.১] 

হ লন গ দকৃত 
িংখ্য  ৯   ৪ ৩ ২ ১  

সক্ষ তা অজিন ৭ 

]২.১[ মসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত 

রবষয়ক ক িশালা/প্ররশক্ষণ/ 

মিড ন ি আদয়াজন  

]২.১.১[ 

ক িশালা/ 

প্ররশক্ষণ/ 

মিড ন ি 

আয়ে ডজত 

 

সাংখ্যা 

 

৩ - - ২ ১ - - - 

]২.২[  মসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত 

রবষদয় মস্টকদহাল্ডারগদণর 

স ন্বদয় অবরহতকরণ সভা 

আদয়াজন 

]২.২.১[  

অবরহতকরণ 

সভা আয়ে ডজত 

সাংখ্যা  ৪ - - ২ ১ - - - 

 

 



 

পাতা-১৯  

সাংদর্াজনী-৭: অতিয াগ প্রতিকাি ব্যবস্থা েংক্রান্ত কর্ মপতিকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

ক র্ যিয় ি 

মক্ষত্র 

 

 ান 
কার্ িক্র  

 

ক িসম্পােন 

সূচক 

একক 

 

ক ি 

সম্পােন 

সূচদকর 

 ান 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২০-২১ 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২১-২২ 

লক্ষয াত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসািারণ 
অরত 

উত্ত  
উত্ত   

চলরত 

 ান 

চলরত 

 াদনর 

রনম্ন  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রারতষ্ঠারনক 

 

 

১৪ 

]১.১[ অরভদর্াগ রনষ্পরত্ত ক িকতিা 

(অরনক) ও আরপল ক িকতিার তথ্য 

ওদয়বসাইদে এবং ডজআিএি 

িফেওে য়ি (প্রয়র্ জু মক্ষয়ে) 

বত্র ারসকরভরত্তদত হালনাগােকরণ  

]১.১.১[  অরনক ও আরপল 

ক িকতিার তথ্য হালনাগােকৃত 

এবাং ওদয়বসাইদে 

আপদলাডকৃত 

সাংখ্যা 

 
৪ - - ৪ ৩ - - - 

[১.২] রনরে িষ্ট স দয় অনলাইন/ 

অফ্লাইদন প্রাপ্ত অরভদর্াগ রনষ্পরত্ত 
[১.২.১] অরভদর্াগ রনষ্পরত্তকৃত % 

৭ 

  
- - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  

[১.৩] অডভয়র্ গ রনষ্পরত্ত সাংক্রান্ত  ারসক 

প্ররতদবেন উর্ধ্িতন কর্তিপক্ষ বরাবর মপ্ররণ   
[১.৩.১] প্রডতয়বদন মপ্রডিত % ৩ - - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  

সক্ষ তা 

অজযন 

 

১১ 

[২.১] ক িকতিা/ক িচারীদের অরভদর্াগ 

প্ররতকার ব্যবস্থা এবাং রজআরএস 

সফ্েওয়যার রবষয়ক প্ররশক্ষণ আদয়াজন।  

[২.১.১] প্ররশক্ষণ আদয়ারজত সাংখ্যা 
৪ 

 
- - ২ ১ - - - 

[২.২] বত্র ারসক রভরত্তদত পররবীক্ষণ এবাং 

বত্র ারসক পররবীক্ষণ প্ররতদবেন উর্ধ্িতন 

কর্তিপদক্ষর রনকে মপ্ররণ 

[২.২.১] বত্র ারসক প্ররতদবেন 

মপ্রররত 
সাংখ্যা 

৩ 

 
- - ৪ ৩ ২ ১ - 

]২.৩[ অরভদর্াগ প্ররতকার ব্যবস্থাপনা 

রবষদয় মস্টকদহাল্ডারগদণর স ন্বদয় 

অবরহতকরণ সভা অয়ে জন 

]২.৩.১[ িভ  আয়ে ডজত সাংখ্যা ৪ - - ২ ১ - - - 

 

 

 

 

 



 

পাতা-২০ 

 

সাংদর্াজনী-৮: তথ্য অরিকার রবষদয় ২০২২-২৩ অর্ িবছদরর বারষ িক ক িপররকল্পনা 

ক িসম্পােদনর 

মক্ষত্র 

 

 ান 
কার্ িক্র  

 

ক িসম্পােন 

সূচক 

একক 

 

ক িসম্পােন 

সূচদকর 

 ান 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২০-২১ 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২১-২২ 

লক্ষয াত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসািারণ অরত উত্ত  উত্ত   চলরত  ান 

চলরত 

 াদনর 

রনদম্ন  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রারতষ্ঠারনক ১০ 

]১.১[ তথ্য অরিকার আইন 

অনুর্ায়ী রনি িাররত স দয়র  দে 

তথ্য প্র ডপ্তি আয়বদন ডনষ্পডি 

]১.১.১[ রনি িাররত স দয়র 

 দে তথ্য প্র ডপ্তি আয়বদন 

ডনষ্পডি। 

% ৬ 

 

 

 

 ১০০% ৯০% ৮০% - - 

[১.২] স্বপ্রদণারেতভাদব 

প্রকাশদর্াগ্য িকল তথ্য 

হালনাগাে কদর ওদয়বসাইদে 

প্রকাশ 

]১.২.১[ হালনাগােকৃত তথ্য 

ওদয়বসাইদে প্রকারশত 
ত ডিে ৪   ৩১/১২/২২ ১৫/০১/২৩ ৩১/০১/২৩ ৩০/০৬/২৩ - 

 

সক্ষ তা বৃরি 
১৫ 

]২.১[ বারষ িক প্ররতদবেন প্রকাশ 
[২.১.১] ডনধ য ডিত ি য়ে 

বারষ িক প্ররতদবেন প্রকারশত 

তাররখ 

 
০৩   ১৫/১০/২২ ৩১/১০/২২ ৩০/১১/২২ - - 

[২.২] তথ্য অরিকার আইন, 

২০০৯ এর ৫ িারা অনুসাদর 

র্াবতীয় তদথ্যর কযাোলগ ও 

ইনয়িক্স বতরর/ হালনাগােকরণ 

[২.২.১] তদথ্যর কযাোলগ ও 

ইনয়িক্স 

প্রস্তুতকৃত/হালনাগােকৃত 

তাররখ  ০৩   ৩১/১২/২২ ১৫/০১/২৩ ৩১/০১/২৩ - - 

[২.৩] তথ্য অরিকার আইন ও 

রবরিরবিান সম্পদকি 

জনসদচতনতা বৃরিকরণ 

]২.৩.১[  প্রচার কার্ িক্র  

িম্পন্ন 
সাংখ্যা ০৪   ৩ ২ ১  - 

 

 

 

 



 

পাতা-২১ 

 

  

[২.৪] তথ্য অডধক ি আইন, 

২০০৯ ও এি ডবডধ  ল , 

প্রডবধ ন  ল , স্বতোঃপ্রয়ন ডদত 

তথ্য প্রক শ ডনয়দ যডশক  িহ 

িংডিট ডবষয়ে 

ক যকতয /ক যচ িীয়দি প্রডশক্ষণ 

আয়ে জন।   

[২.৪.১] প্রডশক্ষণ আয়ে ডজত  সাংখ্যা ০৩   ৩ ২ ১ - - 

[২.৫] তথ্য অডধক ি িংি ন্ত 

প্রয়তুকটি ত্রে  ডিক অগ্রগডত 

প্রডতয়বদন ডনধ য ডিত ি য়ে 

ওয়েবি ইয়েি তথ্য অডধক ি 

মিব  বয়ক্স প্রক শ।  

[২.৫.১] ত্রে  ডিক অগ্রগডত 

প্রডতয়বদন ওয়েবি ইয়েি তথ্য 

অডধক ি মিব  বয়ক্স প্রক ডশত 

সাংখ্যা  ০২   ৪ ৩ ২ ১ - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


