
বাাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শশল্প করদ াদরশন (শবশিক) 

আঞ্চশলক কার্ যালয়, শবশিক, খুলনা 

বাশষ যক কর্ যিম্পােন চুশি (এশ এ ২০২০-২০২১) এর ১র্ ত্রৈর্াশিক প্রশিদবেন (জুলাই হদি সিদেম্বর ২০২০ শি.  র্ যন্ত) 

 

ক্রম. নং কার্ যক্রম কম যসম্পাদন সূচক 

২০২০-২০২১ 

অর্ যবছরেে 

লক্ষ্যমাত্রা 

ববগত মারসে 

পূব য মারস 

অর্যন 

ববগত মারস 

অর্যন   

(জুলাই 

২০২০) 

ববরবচয মারস 

অর্যন (আগস্ট 

২০২০) 

ক্রমপুবিভূত 

অর্যন 

অর্যন এে হাে 

(%) 
মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

ককৌশলগত উরেশ্যসমূহ 

১ [১.১] প্ররর্ক্ট প্রফাইল প্রণয়ন [১.১.১] প্রণয়নকৃত প্ররর্ক্ট প্রফাইল ১০০ ৩ ৮ ১২ ২৩ 23  

২ 
[১.২] সাব-কসক্টে স্টাবি প্রণয়ন ও 

প্রকাশ 

[১.২.১] প্রণয়নকৃত ও প্রকাবশত 

সাব-কসক্টে স্টাবি 
১০ ০ ০ ১ ১ 10  

৩ [১.৩] ববপণন সমীক্ষ্া প্রণয়ন [১.৩.১] প্রণয়নকৃত ববপণন সমীক্ষ্া ৯০ ৪ ৫ ৯ ১৮ 20  

৪ [১.৪] পরেে নকশা নমুনা ববতেণ 
[১.৪.১] ববতেণকৃত পরেে নকশা 

নমুনা 
২৪০ ১০ ২৭ ২৭ ৬৪ 27  

৫ [১.৫] কাবেগবে তথ্য ববতেণ [১.৫.১] ববতেণকৃত কাবেগবে তথ্য ২২৫ ১৪ ২৩ ২১ ৫৮ 26  

৬ 
[১.৬] প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন ও 

মূল্যায়ন 

[১.৬.১] প্রণয়ন ও মূল্যায়নকৃত 

প্রকল্প প্রস্তাব 
১৬০০ ১২৫ ১৭২ ১৭৬ ৪৭৩ 30  

৭ [১.৭] ঋণ ব্যবস্থা ও সহায়তাকেণ 
[১.৭.১] ঋণ ববতেণকৃত বশল্প 

ইউবনট 
১৪০০ ১২৭ ১৫৪ ১৬৪ ৪৪৫ 32  

৮ 
[১.৮] উরযাক্তাে বনর্স্ব বববনরয়ারগ 

বশল্প স্থাপন 

[১.৮.১] বনর্স্ব উরযারগ 

বববনরয়াগকৃত বশল্প ইউবনট 
৬৩৬ ৫৭ ৭১ ৫৫ ১৮৩ 29  

৯ [১.৯] বশল্প ইউবনট বনবন্ধন [১.৯.১] বনববন্ধত বশল্প ইউবনট ৫৪০ ২৪ ৭৬ 69 ১৬৯ 31  

১০ 
[১.১০] রুগ্ন/বন্ধ বশল্প ইউবনট 

চালুকেণ 
[১.১০.১] চালুকৃত বশল্প ইউবনট ১১ ০ ০ 0 ০ 0  

১১ 

[১.১১] বশল্পনগেীে কার্ যক্ররম 

গবতশীলতা আনয়রন বশল্পনগেী 

পবেদশ যন 

[১.১১.১] পবেদশ যনকৃত বশল্পনগেী ১২ ০ ৬  ৬ 50  

১২ 
[১.১২] বশল্পনগেীে অব্যবহৃত প্লট 

বোেকেণ 

[১.১২.১] প্লট বোেকেরণে লরক্ষ্য 

অনুবিত এলএবস কবমটিে সভা 
২৪ ০ ৪ 0 ৪ 17  

[১.১২.২] বোেকৃত প্লট ৭৬ ০ ৩০ ৫ ৩৫ 46  

১৩ [২.১] বশল্প উরযাক্তা বচবিতকেণ [২.১.১] বচবিত বশল্প উরযাক্তা ৩২০০ ২৭৬ ৩৪২ 383 ১০০১ 31  



১৪ 
[২.২] উরযাক্তা ততবেরত বববসক-এ  

প্রবশক্ষ্ণ আরয়ার্ন 

[২.২.১] বববসরক প্রবশবক্ষ্ত 

উরযাক্তা 
১৮০০ ০ ২৫ 77 ১০২ 6  

১৫ 
[৩.১] বববসক বনর্স্ব তহববল কর্রক 

ঋণ ববতেণ 

[৩.১.১] ঋণ ববতেণকৃত বশল্প 

ইউবনট 
২.৫ ০.১২০ ০.১১৬ ০.২৩ .47 19  

১৬ 

[৩.২] ক্ষুদ্র ও কুটিে বশল্প স্থাপরনে 

মাধ্যরম কম যসংস্থারনে সুরর্াগ 

সৃবিকেণ 

[৩.২.১] কমাট সৃি কম যসংস্থান ১১৭০০ ৮৯৯ ১২৬০ 1881 ৪০৪০ 35  

১৭ 
[৩.৩] নােীরদে কম যসংস্থান 

সৃবিকেণ 
[৩.৩.১] সৃি নােী কম যসংস্থান ২৩৪০ ২১৪ ৩০৩ 390 ৯০৭ 39  

১৮ 
[৪.১] মুবর্ব বর্ য উপলরক্ষ্য বশল্প 

কমলা আরয়ার্ন 
[৪.১.১] আরয়াবর্ত বশল্প কমলা ২ ০ ০ 0 ০ 0  

১৯ 
[৪.২] কক্রতা ববরক্রতা সরেলন 

আরয়ার্ন 

[৪.২.১] আরয়াবর্ত কক্রতা ববরক্রতা 

সরেলন 
১ ০ ০ 0 ০ 0  

২০ 
[৫.১] কভার্য লবরণ আরয়াবিন 

বমশ্রণ বনবিতকেণ 

[৫.১.১] আরয়াবিন বমবশ্রত লবরণে 

পবেমাণ 
০.৬ ০.০৪ ০.০৪ ০.০৪ ০ 20  

২১ 
[৫.২] কবসেকাবে উরযাক্তারদে 

মাধ্যরম মধু উৎপাদন 
[৫.২.১] উৎপাবদত মধুে পবেমাণ ২০০০ ০.০০ ০.০০ ০.৮০ ০.৮ 0  

আবশিক সকৌশলগি উদেিিমূহ 

১ 
[১.১] বাবর্ যক কম যসম্পাদন চুবক্ত 

(এবপএ) বাস্তবায়ন 

[১.১.১] এবপএ’ে সকল তত্রমাবসক 

প্রবতরবদন ওরয়বসাইরট প্রকাবশত 
৪ - - ১ ১ 25  

[১.১.২] এবপএ টিরমে মাবসক সভা 

অনুবিত 
১২ ১ ১ ১ ৩ 25  

২ 
[১.২] শুদ্ধাচাে/উত্তম চচ যাে ববর্রয় 

অংশীর্নরদে সরে মতবববনময় 
[১.২.১] মতবববনময় সভা অনুবিত ৪ - - ১ ১ 25  

৩ 

[১.৩] অবভরর্াগ প্রবতকাে ব্যবস্থা 

ববর্রয়  কসবাগ্রহীতা /অংশীর্নরদে 

অববহতকেণ 

[১.৩.১]অববহতকেণ সভা 

আরয়াবর্ত 
৪ - - ১ ১ 25  

৪ 
[১.৪] কসবা প্রদান প্রবতশ্রুবত ববর্রয়  

কসবাগ্রহীতারদে অববহতকেণ 

[১.৪.১]অববহতকেণ সভা 

আরয়াবর্ত 
৪ - - ১ ১ 25  

৫ 

[১.৫] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ 

সংক্রান্ত তত্রমাবসক প্রবতরবদন 

উর্ধ্যতন কর্তযপরক্ষ্ে বনকট কপ্রেণ 

[১.৫.১]  তত্রমাবসক প্রবতরবদন 

কপ্রবেত 
৪ - - ১ ১ 25  

৬ [২.১] ই-নবর্ বাস্তবায়ন [২.১.১] ই-নবর্রত কনাট বনষ্পবত্তকৃত ৮০ - - - - -  



৭ 
[২.২] উদ্ভাবনী/ক্ষুদ্র উন্নয়ন উরযাগ 

বাস্তবায়ন 

[২.২.১] ন্যযনতম একটি নতুন 

উদ্ভাবনী/ক্ষুদ্র উন্নয়ন উরযাগ 

চালুকৃত 

১৫-২-২১ - - - - -  

৮ [২.৩] কম যচােীরদে প্রবশক্ষ্ণ প্রদান 

[২.৩.১] প্ররতযক  কম যচাবেে র্ন্য 

প্রবশক্ষ্ণ আরয়াবর্ত 
৪০ -  ৪ ৪ 10  

[২.৩.২] ১০ম কগ্রি ও তদুর্ধ্য 

প্ররতযক কম যচােীরক এবপএ ববর্রয়  

প্রদত্ত প্রবশক্ষ্ণ 

৫ - - ১ ১ 20  

৯ 
[২.৪] এবপএ বাস্তবায়রন প্ররণাদনা 

প্রদান 

[২.৪.১] নুযনতম একটি আওতাধীন 

দপ্তে/ একর্ন কম যচােীরক এবপএ 

বাস্তবায়রনে র্ন্য প্ররণাদনা 

প্রদানকৃত 

১ - - - - -  

১০ 
[৩.১] বাবর্ যক ক্রয় পবেকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

[৩.১.১] ক্রয় পবেকল্পনা অনুর্ায়ী 

ক্রয় সম্পাবদত 
১০০ - - ৩০ ৩০ 30  

১১ 
[৩.২] বাবর্ যক উন্নয়ন কম যসূবচ 

(এবিবপ)/বারর্ট বাস্তবায়ন 

[৩.২.১] বাবর্ যক উন্নয়ন কম যসূবচ 

(এবিবপ) /বারর্ট বাস্তবাবয়ত 
১০০ - - - - -  

১২ 
[৩.৩] অবিট আপবত্ত বনষ্পবত্ত 

কার্ যক্ররমে উন্নয়ন 
[৩.৩.১] অবিট আপবত্ত বনষ্পবত্তকৃত ৫০ - - - - -  

১৩ 

[৩.৪] হালনাগাদকৃত স্থাবে ও 

অস্থাবে সম্পবত্তে তাবলকা 

মন্ত্রণালয়/ববভারগ কপ্রেণ 

[৩.৪.১] হালনাগাদকৃত স্থাবে ও 

অস্থাবে সম্পবত্তে তাবলকা 

মন্ত্রণালয়/ববভারগ কপ্রবেত 

১৫-১২-২০ - - ২১/০৯/২০২০  100  

 


