
ন্যাশনাল টিউবস লললিটেড 

েলি, গাজীপুর। 

প্রশাসন লবভাগ 

বালষ িক কি িপলরকল্পনা ২০২০-২১ 

কি িকর্িার নািঃ সা. এি. লজয়াউল হক            পদলবঃ ব্যবস্থাপনা পলরচালক 

ক্রলিক 

নং 

সম্পাদনট াগ্য কাজ 

(গুরুত্ব অনুসাটর ক্রি লবন্যালসর্ 
কি িকৃলর্ লনটদ িশক একক 

লক্ষ্যিাত্রা (লবকল্প লক্ষ্য িাত্রাসহ) প্রকৃর্ 

অজিন 

বৎসর শশটষ অথবা 

প িটলাচনা সিয় 

প িন্ত প্রদত্ত/প্রাপ্ত 

নম্বর(১০-৪) 

১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

১। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৪০০০ মম. টন পাইপ উৎপাদন নননিত করা  

 

৪০০০ মম. টন পাইপ উৎপানদত েন  ৪০০০ ৩৯০০ ৩৮০০ ২8০০ ২2০০ 1400 1300   

২।  িান সম্পন্ন পন্য উৎপাদন ও সফলভাটব API Re-

Certification অলডে সম্পাদটনর ব্যবস্থা গ্রহন। 

অলডে সম্পন্ন র্ালরখ ৩০ শশ, 

অটটাব

র 

১৫ই, 

নটভম্বর 

৩০ শশ, 

নটভম্বর 

১৫ ই, 

লডটসম্ব

র 

৩০, 

লডটসম্ব

র 

১৫ ই 

জানুয়ারী 

০   

৩।  ৫০০০ মমেঃ টন পাইপ নিক্রয়য়র প্রয়য়াজনীয় পদয়ক্ষ্প গ্রহন করা। ৫০০০ শিঃ েন পাইপ লবলক্রর্ েন ৫০০০ ৪৫৫০ ৪০৫০ ১৬০০ ১৫০০ ১4০০ ১3০০   

৪। বালষ িক ক্রয় পলরকল্পনা প্রস্তুটর্র ব্যবস্থা করা বালষ িক ক্রয় পলরকল্পনা প্রস্তুর্কৃর্ র্ালরখ 30 

শশ,জুন 

৩০ শশ 

জুলাই 

১৫ ই, 

জুলাই 

৩০ শশ 

জুলাই 

১৬ ই 

আগস্ট 

০ ০   

৫। বালষ িক সাধারন সভা সম্পন্ন করা বালষ িক সাধারন সভা সম্পন্ন র্ালরখ ২০ ই 

লডটসম্ব

র 

২৫ শশ 

লডটসম্ব

র 

২৯ শশ 

লডটসম্বর 

৩০ শশ 

লডটসম্ব

র 

৩১ শশ 

লডটসম্ব

র 

০ ০   

৬।  সিন্বয় সভা সম্পন্ন করা সিন্বয় সভা সম্পন্ন সংখ্যা ১২ ১১ ১০ ৮ ৭ ৬ ৫   

৭। “এনটিএল- এর ৩নং নময়লর আধুননকায়ন প্রকল্প” অনুয়মাদন 

িাস্তিায়য়নর যািতীয় ব্যিস্থা করা। 

লডলপলপ অনুটিালদর্ িাস লডটসম্বর

,২০২০ 

জানু,২০

২১ 

শফব্রুয়ারী,

২০২১ 

িাচ ি,২০

২১ 

এলপ্রল,২

০২১ 

শি,২০২১ জুন,২০

২১ 

  

৮। শকায়াললটি ম্যাটনজটিন্ট লসটস্টি এর Internal Audit 

 থা সিটয় সম্পন্ন করার ব্যিস্থা করা। । 

Internal Audit সম্পন্ন র্ালরখ অক্টোবর'

২০ 

নক্েম্বর'২

০ 

ডিক্েম্বর'২

০ 

জোনুয়োরী'

২১ 

০ ০ ০   

৯। ২০২০ সাটলর এলপআই লর-সাটি িলফটকশন অলডে, অলডটের 

লনধ িালরর্ র্ালরটখর পূটব ি সুষু্ঠভাটব সম্পন্ন করার জন্য  থা থ 

প্রস্তুলর্ গ্রহন করা 

প্রস্তুলর্ সম্পন্ন লদন ১৫ ১০ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪   

১০। কাঁচািাল  থা সিটয় আিদানী লনলির্ করা আিদানী সম্পন্ন লে ৪ ৩ ০ ০ ০ ০ ০   

১১। বোডষ িক কর্ িেম্পোদনো চুডি বোস্তবোয়ন অগ্রগডি পর্ িোক্ োচনোর জন্য 

েেো অনুষ্ঠোন  

েেো অনুডষ্ঠি েংখ্যো ৬ ৪ ৩ ২ ১ ০    

১২। জাতীয় শুদ্ধাচার কম মপনরকল্পনা বাস্তবায়টনর জন্য েেো অনুষ্ঠোন েেো অনুডষ্ঠি সংখ্যা ৬ ৪ ৩ ২ ০ ০ ০   

১৩। ইটনাটভশন টিটির কম মপনরকল্পনা বাস্তবায়টনর জন্য েেো অনুষ্ঠোন েেো অনুডষ্ঠি সংখ্যা ৪ ৩ ২ ১ ০ ০ ০   

 

১৪। 
ই-ফাইনলং পদ্ধনত িাস্তিায়ন 

ই-ফাইয়ল ননি ননষ্পনিকৃত সংখ্যা ১৫ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৭   

ই-ফাইয়ল পত্র জারীকৃত সংখ্যা ১৫ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৭   



১৫। প্রডিষ্ঠোক্নর শ্রডর্ক,কর্ িচোরী ও কর্ িকিিোক্দর উপযুি প্রডিক্ষক্নর 

ব্যবস্থো করো। 
প্রডিক্ষন েম্পন্ন 

ঘন্টা ৬০০ ৫৫০ ৫০০ ৪৭৫ ৪৫০ ৪০০ ৩৭৫   

১৬। উৎপোদন ফ্লোর পডরদি িন করো পডরদি িন েম্পন্ন সংখ্যা ২০ ১৬ ১২ ১০ ৯ ৮ ৭   

১৭।  ডবডেন্ন ডবেোগ পডরদি িন করো পডরদি িন েম্পন্ন সংখ্যা ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ৩ ২   

১৮।  র্োক্কিটং টর্ এর েোক্ে র্িডবডনর্য় েেো করো েেো েম্পন্ন সংখ্যা ২৪ ১৮ ১৬ ১২ ১০ ৮ ৬   

 

অলনধ িালরর্/পলরিাপ অট াগ্য কাজ 

১। শকাম্পানী শবাটড ির সভা আটয়াজন করা 

২। লবএসইলস ও লশল্প িন্ত্রণালটয়র সটি সাব িক্ষ্লনক শ াগাট াগ অব্যাহর্ রাখা। 

৩।  লবএসইলস ও লশল্প িন্ত্রণালটয়র শথটক আগর্ লবলভন্ন পটত্রর জবাব প্রদান, র্থ্য সরবরাহ করা। 

৪। API অলডে সংক্রান্ত কাজ 

৫। উৎপাদন ও লবক্রয় কা িক্রি APA লক্ষ্িাত্রার উপর লনভিরশীল 

৬। লনরীক্ষ্া কা িক্রি 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

কি িকর্িার স্বাক্ষ্র ও র্ালরখ 
র্দারকারী কি িকর্িার নাি,পদলব ও  স্বাক্ষ্র 



 

ন্যাশনাল টিউবস লললিটেড 

েলি, গাজীপুর। 

প্রশাসন লবভাগ 

বালষ িক কি িপলরকল্পনা ২০২০-২১ 

কি িকর্িার নািঃ শিাঃ সাইফুল ইসলাি                                   পদলবঃ উপ-িহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) 

ক্রলিক 

নং 

সম্পাদনট াগ্য কাজ 

(গুরুত্ব অনুসাটর ক্রি লবন্যালসর্ 
কি িকৃলর্ লনটদ িশক একক 

লক্ষ্যিাত্রা (লবকল্প লক্ষ্য িাত্রাসহ) প্রকৃর্ 

অজিন 

বৎসর শশটষ অথবা 

প িটলাচনা সিয় 

প িন্ত প্রদত্ত/প্রাপ্ত 

নম্বর(১০-৪) 

১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

১।  সিন্বয় সভা সম্পন্ন করা সিন্বয় সভা সম্পন্ন সংখ্যা ১২ ১১ ১০ ৮ ৭ ৬ ৫   

২। ন্যাশনাল টিউবস লললিটেটডর এলপআই লর-সাটি িলফটকশন 

অলডেটক সফল করার জন্য জনবল সংক্রান্ত  াবর্ীয় ব্যবস্থা গ্রহন 

প্রটয়াজনীয় শলাকবল পদায়ন িাস জুন,২০

২০ 

১৫ই, 

জুলাই,

২০২০ 

১লা, 

আগস্ট,২

০২০ 

১৫, 

আগস্ট,

২০২০ 

৩০ শশ 

শসটে

ম্বর,২০

২০ 

০ ০   

৩। ন্যাশনাল টিউবস লললিটেটডর এলপআই লর-সাটি িলফটকশন 

অলডেটক সফল করার জন্য প্রলশক্ষ্ণসংক্রান্ত  াবর্ীয় ব্যবস্থা গ্রহন 

প্রলশক্ষ্ন সম্পন্ন র্ালরখ 30 শশ 

জুন,২০

২০ 

৩০শশ, 

জুলাই,

২০২০ 

১৫ ই, 

আগস্ট,২

০২০ 

৩০, 

আগস্ট,

২০২০ 

৩০ শশ 

শসটে

ম্বর,২০

২০ 

০ ০   

৪। প্রশাসন লবভাগ সংলিষ্ট  াবর্ীয় প্রলসলডউর, শচকললস্ট ইর্যালদ 

প িাটলাচনা ও প্রস্তুলর্র কাজ  থা থভাটব সম্পন্ন করা 

প্রলসলডউর, শচকললস্ট প্রস্তুর্ ও 

পট িালচনা সম্পন্ন 

র্ালরখ 30 শশ 

জুন,২০

২০ 

৩০শশ, 

জুলাই,

২০২০ 

১৫ ই, 

আগস্ট,২

০২০ 

৩০, 

আগস্ট,

২০২০ 

১ লা 

অটটাব

র,২০২

০ 

০ ০   

৫। এ.লপ.আই উত্তটরর শপ্রলক্ষ্টর্  ওয়াকি এনভায়রনটিন্ট  সম্পলকির্ 

নতুন ভাটব প্রস্তুর্কৃর্ ডকুটিন্ট অনু ায়ী লফটে  নানালবধ ব্যবস্থা 

গ্রহণ 

লফে ওয়াকি সম্পন্ন র্ালরখ 30 শশ 

জুন,২০

২০ 

৩০শশ, 

জুলাই,

২০২০ 

১৫ ই, 

আগস্ট,২

০২০ 

৩০, 

আগস্ট,

২০২০ 

৩০ শশ 

শসটে

ম্বর,২০

২০ 

০ ০   

৬। এলপআই  সংক্রান্ত অন্যান্য লফে ও ডকুটিন্টারী কা ি সম্পাদন 

করা। 

লফে ও ডকুটিন্টারী কা ি সম্পন্ন িাস জুন,২০

২০ 

১৫ই, 

জুলাই,

২০২০ 

১লা, 

আগস্ট,২

০২০ 

১৫, 

আগস্ট,

২০২০ 

৩০ শশ 

শসটে

ম্বর,২০

২০ 

০ ০   

৭। জাতীয় শুদ্ধাচার কম মপনরকল্পনা প্রস্তুত ও তা ওয়য়িসাইয়ট প্রকাশ 

করা 

কম মপনরকল্পনা প্রস্তুতকৃত ও তা 

ওয়য়িসাইয়ট প্রকানশত 

র্ালরখ ১৫/০৬

/২০২০ 

৩০/০৬

/২০২০ 

০৫/০৭/

২০ 

১৫/০৭/

২০ 

     

৯। জাতীয় শুদ্ধাচার কম মপনরকল্পনা বাস্তবায়টনর জন্য েেো অনুষ্ঠোন েেো অনুডষ্ঠি সংখ্যা ৬ ৪ ৩ ২ ০ ০ ০   

১০। ইটনাটভশন টিটির কম মপনরকল্পনা প্রস্তুত ও তা ওয়য়িসাইয়ট 

প্রকাশ করা 

কম মপনরকল্পনা প্রস্তুতকৃত ও তা 

ওয়য়িসাইয়ট প্রকানশত 

র্ালরখ ১৫/০৬

/২০২০ 

৩০/০৬

/২০২০ 

০৫/০৭/

২০ 

১৫/০৭/

২০ 

     



১১। ইটনাটভশন টিটির কম মপনরকল্পনা বাস্তবায়টনর জন্য েেো অনুষ্ঠোন েেো অনুডষ্ঠি সংখ্যা ৪ ৩ ২ ১ ০ ০ ০   

১২। 
ই-ফাইনলং পদ্ধনত িাস্তিায়ন 

ই-ফাইয়ল ননি ননষ্পনিকৃত সংখ্যা ১৫ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৭   

ই-ফাইয়ল পত্র জারীকৃত সংখ্যা ৬ ৫ ৪ ৩ ০ ০ ০   

১৩। এনটএ  এর ডেটক্জন চোর্ িোর হো নোগোদ ও ওক্য়বেোইক্র্ প্রকোি  ডেটক্জন চোর্ িোর প্রনীি ও 

ওক্য়বেোইক্র্ প্রকোডিি 

র্ালরখ ৩০/০৭

/২০২০ 

৩০/০৮

/২০২০ 

০৫/০৯/

২০ 

১৫/১০/

২০ 

     

১৪। প্রডিষ্ঠোক্নর শ্রডর্ক,কর্ িচোরী ও কর্ িকিিোক্দর উপযুি প্রডিক্ষক্নর 

ব্যবস্থো করো। 
প্রডিক্ষন েম্পন্ন 

% ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১০   

১৫। নপআরএল শুরুর ২ মাস পূয়ি ম সংনিষ্ট কম মচারীর নপআরএল ও ছুটি 

নগদায়ন পত্র জারী করা । 

নপআরএল শুরুর ২ মাস পূয়ি ম 

সংনিষ্ট কম মচারীর নপআরএল ও 

ছুটি নগদায়ন পত্র জারীকৄত 

% ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০   

১৬। ডনয়ডর্ি র্োডেক ের্ন্বয়  েেোর আক্য়োজন  ের্ন্বয়  েেোর আক্য়োডজি েংখ্যো 

 

১২ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬    

১৭।  ডবডেন্ন ডবেোগ পডরদি িন করো পডরদি িন েম্পন্ন সংখ্যা ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ৩ ২   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

কি িকর্িার স্বাক্ষ্র ও র্ালরখ 
র্দারকারী কি িকর্িার নাি,পদলব ও  স্বাক্ষ্র 



 

 

 

 

ন্যাশনাল টিউবস লললিটেড 

েলি, গাজীপুর। 

প্রশাসন লবভাগ 

বালষ িক কি িপলরকল্পনা ২০২০-২১ 

কি িকর্িার নািঃ শিাঃমুত্তালকউজ্জািান                                   পদলবঃ ঊর্ধ্ির্ন ব্যলিপ্রশাসন কি িকর্িা 

ক্রলিক 

নং 

সম্পাদনট াগ্য কাজ 

(গুরুত্ব অনুসাটর ক্রি লবন্যালসর্ 
কি িকৃলর্ লনটদ িশক একক 

লক্ষ্যিাত্রা (লবকল্প লক্ষ্য িাত্রাসহ) 

প্রকৃর্ অজিন 

বৎসর শশটষ অথবা 

প িটলাচনা সিয় প িন্ত 

প্রদত্ত/প্রাপ্ত নম্বর(১০-৪) 

১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

১।  
নপআরএল শুরুর ২ মাস পূয়ি ম সংনিষ্ট 

কম মচারীর নপআরএল ও ছুটি 

নগদায়ন পত্র জারী করা । 

নপআরএল শুরুর ২ 

মাস পূয়ি ম সংনিষ্ট 

কম মচারীর নপআরএল 

ও ছুটি নগদায়ন পত্র 

জারীকৄত 

% ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০   

২।  
জাতীয় শুদ্ধাচার কম মপনরকল্পনা 

িাস্তিায়ন। প্রনতয়িদন ততরী ও 

নিএসইনসয়ত মপ্ররণ। 

জাতীয় শুদ্ধাচার 

কম মপনরকল্পনা 

িাস্তিানয়ত 

 

% ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০   

৩।  
ইন-হাউজ প্রনশক্ষ্ণ আয়য়াজন  

ইন-হাউজ প্রনশক্ষ্ণ 

আয়য়ানজত 

সংখ্যা ১০  ৯ ৮ ৭ ৬     

৪। লনয়লির্ িালসক সিন্বয়  সভার 

আটয়াজন ও কা লববরণী তর্রী 

সিন্বয়  সভার 

আটয়াজন ও 

কা লববরণী তর্রী 

সংখ্যা 

 

১২টি         

৫। ই-নলথ বাস্তবায়ন    ই-নলথটর্ শনাে তর্রী 

ও জারী 

% ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

 

 

    

৬। শ্রলিক কি িচারীটদর পটদান্নলর্র 

িাধ্যটি শুন্য পদ পূরণ 

পটদান্নলর্র িাধ্যটি 

শুন্য পদ পূরণট াগ্য 

পটদ পটদান্নলর্র 

ব্যবস্থকরণ 

% ৫ ৪ ৩ ২      

৭। ভুলির খাজনা পলরটশাটধর 

ব্যবস্থাকরণ 

লবল প্রালপ্ত স্বাটপটক্ষ্ 

হালনাগাদ খাজনা 

পলরটশাধ 

র্ালরখ লবল প্রালপ্তর 

১ি সপ্তাহ 

লবল প্রালপ্তর  

২য় সপ্তাহ 

লবল 

প্রালপ্তর 

৩য় 

      



সপ্তাহ 

৮। কতৃপটক্ষ্র লনটদশ শিার্াটবক 

লসটি করটপাটরশন এর শহালেং 

ট্যাক্স পলরটশাধ ও শেড লাইটসন্স 

হালনাগাদ করন 

ট্যাক্স পলরটশাধ 

স্বাটপটক্ষ্ হালনাগাদ 

শেড লাইটসন্স গ্রহন 

র্ালরখ জুন/২০২০ 

হটর্ জুলাই 

২০২০  

জুলাই,২০২০ 

হটর্ 

জুন/২০২১ 

       

৯। জীবন বীিা হটর্ পত্র প্রালপ্ত 

সাটপটক্ষ্ প্রলর্ষ্ঠাটনর শ্রলিক 

কি িচারী করিকরর্াটদর বীিার 

লপ্রলিয়াি পলরটশাটধর জন্য শনাে 

উপস্থাপন ও  বীিাকৃর্ অরথ 

পলরটশাটধর ব্যবস্থাকরণ 

বীিাকৃর্ অরথ 

পলরটশাধ 

% ১০ ৯ ৮ ৭      

১০। লবলভন্ন জার্ীয় লদবস উপলটক্ষ্ 

শনাে উপস্থাপন, দপ্তরাটদশ জারী 

এবং লদবটসর র্াৎপয্ পালটনর 

জন্য কলিটি গঠন 

লবলভন্ন জার্ীয় লদবস 

উদ াপন 

% ১০ ৯ ৮ ৭      

১১। জনবল সংক্রান্ত র্থ্যালদ শপ্ররণ 

১। প্রলর্ষ্ঠাটনর শ্রলিক কি িচারী  

কি িকরর্াটদর জনবল সংক্রান্ত 

র্থ্যালদর বাৎসলরক র্াললকা 

লবএসইলসটর্ শপ্ররণ 

জনবল সংক্রান্ত 

বাৎসলরক র্থ্যালদ 

লবএসইলসটর্ শপ্ররণ  

সংখ্যা 

 

 

১ - -       

২। জনবল পলরবর্টনর িালসক 

র্থ্যালদ লবএসইলসটর্ শপ্ররণ 

 

জনবল সংক্রান্ত 

িালসক র্থ্যালদ 

শপ্ররণ 

সংখ্যা 

(১২টি) 

প্রলর্ 

িাটসর ১ি 

সপ্তাহ 

প্রলর্ িাটসর 

২য় সপ্তাহ 

- -      

১২। প্রলর্ষ্ঠাটনর শ্রলিক কি িচারীটদর 

শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা বাস্তবায়ন   

শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা 

লনস্পলত্তকরণ 

% ১০০ ৯০  ৮০  ৭০ ৬০     

১৩। প্রলর্ষ্ঠাটনর শ্রলিক কি িচারী  

কি িকরর্াটদর বালষক শবর্ন 

বৃলির অনুটিাদন ও দপ্তরাটদশ 

জারী করা 

বালষক শবর্ন বৃলির 

অনুটিাদন ও 

দপ্তরাটদশ জারী  

র্ালরখ ১৫.৭.২০ ১০.১.২১ - -      

 

 

 

 

  

কি িকর্িার স্বাক্ষ্র ও র্ালরখ 
র্দারকারী কি িকর্িার নাি,পদলব ও  স্বাক্ষ্র 



 

ন্যাশনাল টিউবস লললিটেড 

েলি, গাজীপুর। 

উৎপাদন লবভাগ 

বালষ িক কি িপলরকল্পনা ২০২০-২১ 

 

কম মকতমার নামেঃ মমােঃ রনফকুল ইসলাম            পদিীেঃ প্রয়কৌশলী (যানিক) ও উৎপাদন নিভাগীয় প্রধান  

ক্রডর্ক  েম্পোদনক্র্োগ্য কোজ 

(গুরুত্ব আনুেোক্র ক্রর্ 

ডবন্যোডেি)  

কর্ িকৃডি ডনক্দ িিক  একক   ক্ষযর্োত্রো (ডবকল্প  ক্ষযর্োত্রো েহ)  প্রকৃি 

অজিন  

বৎের ফ্িক্ষ অেবো 

পর্ িোক্ োচনো ের্য় পর্ িন্ত 

প্রদত্ত/প্রোপ্ত নম্বর (১০-৪) 

১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩  

১ 
মানসম্পন্ন পাইপ 

উৎপাদন 

এনপআই, নজআই, এমএস পাইপ 

উৎপাদন  
ফ্র্ডিক র্ন ৪০০০ ৩৯০০ ৩৮০০ ২৮০০ ২২০০   

  

২ 
র্োডেক উৎপোদন 

প্রডিক্বদন 

র্োডেক ওক্য়ডডং, ের্োপনী, দস্তোয়ন 

প্রডিক্বদন প্রদোন  
েংখ্যো  ১২ - - - - - - 

  

৩ 

এডপআই অডির্ 

উপ ক্ক্ষয DMR এর 

দোডয়ত্ব পো ন 

এডপআই গোইি  োইন ও MR এর 

ডনক্দ িিনো অনুর্োয়ী DMR এর 

দোডয়ত্ব পো ন   

% ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

  

৪ 

এডপআই অডির্ এর পূক্ব ি 

Intenal Auditor 

এর দোডয়ত্ব পো ন  

এডপআই গোইি  োইন ও MR এর 

ডনক্দ িিনো অনুর্োয়ী Intenal 

Auditor এর দোডয়ত্ব পো ন   

% ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

  

৫ 
এডপআই ডর-েোট িডিক্কর্ 

অডির্ েি  করো   

এডপআই ডর-েোট িডিক্কর্ অডির্ 

েি  করোর জন্য উৎপোদন ডবেোগ 

েংডিষ্ট এডপআই অডিক্র্র েক  

কোজ িদোরডক ও েম্পন্ন করো।    

% ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

  

৬ 

হোইক্রোক্র্ডটং ইউডনক্র্র 

ফ্রডজটোর ও ফ্প্রেোর চোর্ 

ফ্রকি িোক্রর িোর্ো 

েংরক্ষন করো  

এডপআই গোইি  োইন অনুর্োয়ী 

হোইক্রোক্র্ডটং ইউডনক্র্র ফ্রডজটোর 

ও ফ্প্রেোর চোর্ ফ্রকি িোক্রর িোর্ো 

েংরক্ষন করো।  

% ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

  

৭ 
ফ্র্ডিনোডরজ ও 

অবকোঠোক্র্ো উন্নয়ন 

৩ নং নময়লর ওয়য়নডং মমনশয়নর 

১২ নং মরালার স্ট্যায়ের ১ টি 

মেয়ার িনি প্রস্তুত করা  

িোডরখ ০২/২০২১ ০৩/২০২১ ০৪/২০২১ ০৫/২০২১ ০৬/২০২১   

  

৩ নং নময়লর ফ্লাইং কাটার 

ইউননয়টর হাইয়রানলক পাম্প ও 

আনয়লানিং ভাল্ব প্রনতস্থাপন করা  

িোডরখ ০২/২০২১ ০৩/২০২১ ০৪/২০২১ ০৫/২০২১ ০৬/২০২১   

  



 

৮ পণ্য িহুমূখীকরন/নিনিধ 

 

ASTM Standard Pipe 

(40 Schedule) উৎপাদন 

মম: টন 

(নতুন 

মক্ষ্ত্র) 

 

৩০০ ২৭০ ২৪০ ২১০ ১৮০   

  

৯ 

নজ আই পাইয়পর 

উজ্জ্বলতা বৃনদ্ধর জন্য 

অিকাঠায়মা প্রস্তুত ও 

স্থাপন 

নজংক িায়ির এলুনমননয়ায়মর 

পনরমান ক্রমান্বয়য় বৃনদ্ধ করা 

হয়ে। 

পটানশয়াম িাইয়ক্রায়মট সলুশন 

ব্যিহায়রর জন্য এম. এস. ট্াংক 

ততরী করা  

% ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

  

১০ 

কম মসম্পাদয়ন 

গনতশীলতা আনয়ন ও 

মসিার মান বৃনদ্ধ 

সকল শাখায় ই-ননি ব্যিহার % ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%     

ই ফাইয়ল ননি ননষ্পনিকৃত 
% ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০   

  

১১  ই-নজনপ িাস্তিায়ন   
ই-নজনপ এর মাধ্যয়ম উন্মুক্ত 

দরপত্র আহিান ও িাস্তিায়ন   
% ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

  

১২ 

ফ্র্কোডনকযো  

ওয়োকিিক্পর জন্য 

Circular Saw 

Machine ক্রয় 

করো    

কডর্টর র্োধ্যক্র্ ফ্র্কোডনকযো  

ওয়োকিিক্পর জন্য Circular 

Saw Machine এর 

ফ্েডিডিক্কিন তিরী ও উন্মুি 

দরপত্র পদ্ধডিক্ি ক্রয় করো।     

িোডরখ  ০২/২০২১ ০৩/২০২১ ০৪/২০২১ ০৫/২০২১ ০৬/২০২১   

  

১৩ 

দস্তোয়ন িোখোর 

Circular Fan 

তিরী  

দস্তোয়ন িোখোর জন্য এক ফ্ের্ 

নতুন Circular Fan তিরী 

করো  

িোডরখ  ০২/২০২১ ০৩/২০২১ ০৪/২০২১ ০৫/২০২১ ০৬/২০২১   

  

১৪ 
২ নং ও ৩ নং ডর্ক্ র 

ফ্ক্রন েচ  রোখো 

২ নং ও ৩ নং ডর্ক্ র ফ্ক্রন 

ফ্র্রোর্ি/েোডেিডেং কক্র েচ  

রোখো  

% ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

  

১৫ 

ন্যোিনো  টউবে 

ড ডর্ক্র্ক্ির এডপআই ডর-

েোট িডিক্কিন অডির্ক্ক 

েি  করোর জন্য উৎপোদন 

ডবেোগ েংডিষ্ট এডপআই 

অডির্ আপডত্তেমূক্হর 

পডরপূর্ ি ের্োধোন 

অডির্ আপডত্তর আক্ োক্ক েক  প্রস্তুডি 

েম্পন্ন 

র্োে আগট,২০ ফ্েক্েম্বর,২০ অক্িোবর,২০ নক্েম্বর,২০    

  

১৬ 

ন্যোিনো  টউবে 

ড ডর্ক্র্ক্ির এডপআই 

ডর-েোট িডিক্কিন 

ফ্েইর্ক্নে ডর্জোরক্র্ন্ট এর েক  

ব্যবস্থো েম্পন্ন র্োে আগট,২০ ফ্েক্েম্বর,২০ অক্িোবর,২০ নক্েম্বর,২০    

  



অডির্ক্ক েি  করোর 

জন্য ফ্েইক্র্ডনং ইউডনর্ 

েংক্রোন্ত েক  কোর্ িক্রর্ 

এবং ফ্েইর্ক্নে 

ফ্র্জোরক্র্ন্ট েংক্রোন্ত 

েক  কোর্ িক্রর্ 

র্েোর্েেোক্ব েম্পোদন 

করোর ব্যবস্থো গ্রহন। 

 

হোইক্রো ফ্র্ডটং 

ফ্েক্িক্নর ফ্প্রেোর চোর্ ি 

ফ্রকি িোর এর প্রক্য়োজনীয় 

রক্ষনোক্বক্ষন েংক্রোন্ত 

কোর্ ি 

হোইক্রো ফ্র্ডটং এর রক্ষনোক্বক্ষন 

এর র্োবিীয় কোজ েম্পন্ন  

র্োে জু োই,২০ আগট,২০ ফ্েক্েম্বর,২০ অক্টোবর,২০    

  

 

উৎপোদন ডবেোগ েংডিষ্ট 

র্োবিীয় প্রডেডিউর, 

ওয়োকি ইন্সিোকিন , 

ফ্চকড ট ইিযোডদ 

পর্ িোক্ োচনো ও প্রস্তুডির 

কোজ র্েোর্েেোক্ব 

েম্পন্ন করো 

র্োবিীয় প্রডেডিউর, ওয়োকি 

ইন্সিোকিন , ফ্চকড ট ইিযোডদ 

পর্ িোক্ োচনো ও প্রস্তুডির কোজ 

র্েোর্েেোক্ব েম্পন্ন র্োে জু োই,২০ আগট,২০ ফ্েক্েম্বর,২০ অক্টোবর,২০    

  

 

উৎপোদন ডবেোগ েংডিষ্ট 

প্রক্েে েমূক্হর 

ফ্রডজটোর ফ্র্ইনক্র্ইন 

এর কোজ র্েোর্েেোক্ব 

েম্পন্ন করো 

ফ্রডজটোর সুমুহ হো নোগোদ 

র্োে জু োই,২০ আগট,২০ ফ্েক্েম্বর,২০ অক্টোবর,২০    

  

 

ন্যোিনো  টউবে 

ড ডর্ক্র্ক্ির এডপআই 

ডর-েোট িডিক্কিন 

অডির্ক্ক েি  করোর 

জন্য উৎপোদন ডবেোগ 

েংডিষ্ট  

প্রডিক্ষর্েংক্রোন্ত 

র্োবিীয় ব্যবস্থো গ্রহন 

(প্রিোেন ও র্োন ডনয়ন্ত্রর্ 

ডবেোক্গর েহোয়িোয়)। 

প্রডিক্ষন েম্পন্ন 

র্োে জু োই,২০ আগট,২০ ফ্েক্েম্বর,২০ অক্টোবর,২০    

  

 
েোন্ডোর ডবেোক্গর 

েহোয়িোয় েোক্ ো পোইপ,  

পোইপ েমুহ র্েো স্থোক্ন েোজোক্নো 

েম্পন্ন 
র্োে ফ্েক্েম্বর,২০ অক্টোবর,২০ নক্েম্বর,২০২     

  



ডরক্পয়োর পোইপ , স্ক্রোপ 

পোইপ ইিযোডদ র্েোর্ে 

েোক্ব েোজোক্নোর ব্যবস্থো 

গ্রহর্ 

 

এডপআই  েংক্রোন্ত 

অন্যোন্য ডিড ও 

িকুক্র্ন্টোরী কোর্ ি 

অন্যোন্য ডিড ও িকুক্র্ন্টোরী কোর্ ি 

েম্পন্ন র্োে আগট,২০ ফ্েক্েম্বর,২০ অক্িোবর,২০ নক্েম্বর,২০    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

কি িকর্িার স্বাক্ষ্র ও র্ালরখ 
র্দারকারী কি িকর্িার নাি,পদলব ও  স্বাক্ষ্র 



 

 

 

ন্যাশনাল টিউবস লললিটেড 

েলি, গাজীপুর। 

উৎপাদন লবভাগ 

বালষ িক কি িপলরকল্পনা ২০২০-২১ 

কম মকতমার নামেঃ মমােঃ ওয়ানলদ মহায়সন             পদিীেঃ প্রয়কৌশলী (যানিক) ও উৎপাদন নিভাগ  

 

ক্রডর্ক  েম্পোদনক্র্োগ্য কোজ 

(গুরুত্ব আনুেোক্র ক্রর্ 

ডবন্যোডেি)  

কর্ িকৃডি ডনক্দ িিক  একক   ক্ষযর্োত্রো (ডবকল্প  ক্ষযর্োত্রো েহ)  প্রকৃি 

অজিন  

বৎের ফ্িক্ষ অেবো 

পর্ িোক্ োচনো ের্য় পর্ িন্ত 

প্রদত্ত/প্রোপ্ত নম্বর (১০-৪) 

১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩  

১ 

এডপআই অডির্ এর পূক্ব ি 

Intenal Auditor 

এর দোডয়ত্ব পো ন  

এডপআই গোইি  োইন ও MR এর 

ডনক্দ িিনো অনুর্োয়ী Intenal 

Auditor এর দোডয়ত্ব পো ন   

% ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

  

২ 
এডপআই ডর-েোট িডিক্কর্ 

অডির্ েি  করো   

এডপআই ডর-েোট িডিক্কর্ অডির্ েি  

করোর জন্য উৎপোদন ডবেোগ েংডিষ্ট 

এডপআই অডিক্র্র েক  কোজ িদোরডক 

ও েম্পন্ন করো।    

% ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

  

৩ 
২ নং ও ৩ নং ডর্ক্ র 

ওেোরক্হি ফ্ক্রন েচ  রোখো 

২ নং ও ৩ নং ডর্ক্ র ওেোরক্হি  ফ্ক্রন 

ফ্র্রোর্ি/েোডেিডেং কক্র েচ  রোখো  
% ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

  

৪ 
২ নং ও ৩ নং ডর্ক্ র 

পোম্প েমূহ েচ  রোখো 

২ নং ও ৩ নং ডর্ক্ র পোম্প েমূহ 

(কুড ং, হোইডিকুক্য়ডন্স, ফ্র্ডটং) 

ফ্র্রোর্ি/েোডেিডেং কক্র েচ  রোখো  

% ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

  

৫ ফ্ক্রক্নর ফ্ োি ফ্র্ট করোক্নো  
এডপআই গোইি  োইন ও ডনক্দ িিনো 

অনুর্োয়ী ফ্ক্রক্নর ফ্ োি ফ্র্ট করোক্নো 
% ১২/২০২০ ০৩/২০২১ ০৪/২০২১ ০৫/২০২১ ০৬/২০২১   

  

৬ 
এনটএ  এর ডনজস্ব 

পডরবহন েচ  রোখো  

এনটএ  এর ডনজস্ব পডরবহন 

ফ্র্রোর্ি/েোডেিডেং/রক্ষনোক্বক্ষক্নর 

র্োধ্যক্র্ েচ  রোখো 

% ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

  

৭ 
কম মসম্পাদয়ন গনতশীলতা 

আনয়ন ও মসিার মান বৃনদ্ধ 

ই ফাইয়ল ননি ননষ্পনিকৃত 
% ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০   

  

৮ ই-নজনপ িাস্তিায়ন   
ই-নজনপ এর মাধ্যয়ম উনু্মক্ত দরপত্র 

আহিান ও িাস্তিায়ন   
% ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

  

 

 

কি িকর্িার স্বাক্ষ্র ও র্ালরখ 
র্দারকারী কি িকর্িার নাি,পদলব ও  স্বাক্ষ্র 



  

ন্যাশনাল টিউবস লললিটেড 

েলি, গাজীপুর। 

উৎপাদন লবভাগ 

বালষ িক কি িপলরকল্পনা ২০২০-২১ 

 

কম মকতমার নামেঃ শনফকুল ইসলাম             পদিীেঃ প্রয়কৌশলী (যানিক) ও উৎপাদন নিভাগ  

ক্রডর্ক  েম্পোদনক্র্োগ্য কোজ (গুরুত্ব 

আনুেোক্র ক্রর্ ডবন্যোডেি)  

কর্ িকৃডি ডনক্দ িিক  একক   ক্ষযর্োত্রো (ডবকল্প  ক্ষযর্োত্রো েহ)  প্রকৃি অজিন  বৎের ফ্িক্ষ অেবো 

পর্ িোক্ োচনো ের্য় পর্ িন্ত 

প্রদত্ত/প্রোপ্ত নম্বর (১০-৪) 

১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩  

১ মানসম্পন্ন পাইপ উৎপাদন এনপআই ও এমএস পাইপ উৎপাদন  % ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%     

২ র্োডেক উৎপোদন প্রডিক্বদন 
২ নং ডর্ক্ র র্োডেক ওক্য়ডডং, ের্োপনী 

প্রডিক্বদন প্রদোন  
েংখ্যো  ১২ - - - - - - 

  

৩ 

এডপআই অডির্ এর পূক্ব ি 

Intenal Auditor এর 

দোডয়ত্ব পো ন  

এডপআই গোইি  োইন ও MR এর 

ডনক্দ িিনো অনুর্োয়ী Intenal 

Auditor এর দোডয়ত্ব পো ন   

% ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

  

৪ 
এডপআই ডর-েোট িডিক্কর্ অডির্ 

েি  করো   

এডপআই ডর-েোট িডিক্কর্ অডির্ েি  

করোর জন্য উৎপোদন ডবেোগ েংডিষ্ট ২ নং 

ডর্ক্ র এডপআই অডিক্র্র েক  কোজ 

িদোরডক ও েম্পন্ন করো।    

% ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

  

৫ 
২ নং ডর্ক্ র েক  ফ্রডজটোর 

েংরক্ষন করো।  

এডপআই গোইি  োইন অনুর্োয়ী ২ নং 

ডর্ক্ র েক  ফ্র্ডটং ও ইন্সক্পকিন 

ফ্রডজটোর েংরক্ষন করো। 

% ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

  

৬ পণ্য িহুমূখীকরন/নিনিধ 

 

ASTM Standard Pipe (40 

Schedule) উৎপাদন 

মম: টন 

(নতুন 

মক্ষ্ত্র) 

৩০০ ২৭০ ২৪০ ২১০ ১৮০   

  

৭ 
কম মসম্পাদয়ন গনতশীলতা 

আনয়ন ও মসিার মান বৃনদ্ধ 

ই ফাইয়ল ননি ননষ্পনিকৃত 
% ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০   

  

৮  ই-নজনপ িাস্তিায়ন   
ই-নজনপ এর মাধ্যয়ম উনু্মক্ত দরপত্র 

আহিান ও িাস্তিায়ন   
% ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

  

৯ 

ফ্র্কোডনকযো  ওয়োকিিক্পর 

জন্য Circular Saw 

Machine ক্রয় করো    

কডর্টর র্োধ্যক্র্ ফ্র্কোডনকযো  

ওয়োকিিক্পর জন্য Circular Saw 

Machine এর ফ্েডিডিক্কিন তিরী 

ও উনু্মি দরপত্র পদ্ধডিক্ি ক্রয় করো।     

িোডরখ  ০২/২০২১ ০৩/২০২১ ০৪/২০২১ ০৫/২০২১ ০৬/২০২১   

  

  

কি িকর্িার স্বাক্ষ্র ও র্ালরখ 
র্দারকারী কি িকর্িার নাি,পদলব ও  স্বাক্ষ্র 



 

ন্যাশনাল টিউবস লললিটেড 

েলি, গাজীপুর। 

উৎপাদন লবভাগ 

বালষ িক কি িপলরকল্পনা ২০২০-২১ 

 

কম মকতমার নামেঃ মমােঃ ইমরান মশখ             পদিীেঃ উপ-সহকারী প্রয়কৌশলী (তনিৎ) ও উৎপাদন নিভাগ  

ক্রডর্ক  েম্পোদনক্র্োগ্য কোজ (গুরুত্ব 

আনুেোক্র ক্রর্ ডবন্যোডেি)  

কর্ িকৃডি ডনক্দ িিক  একক   ক্ষযর্োত্রো (ডবকল্প  ক্ষযর্োত্রো েহ)  প্রকৃি অজিন  বৎের ফ্িক্ষ অেবো 

পর্ িোক্ োচনো ের্য় পর্ িন্ত 

প্রদত্ত/প্রোপ্ত নম্বর (১০-৪) 

১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩  

১ 
উৎপানদত পাইপ এর 

সমাপনী কাজ সম্পন্ন  

এনপআই পাইয়পর সকল মটনস্ট্ং কায মক্রম 

তদারনক করা। সকল মটনস্ট্ং সম্পন্ন 

হওয়ার পর এনপআই ও এমএস পাইপ 

মানকমং কয়র মিনলভানর পয়য়য়ে প্রদান 

করা।  

% ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

  

২ র্োডেক উৎপোদন প্রডিক্বদন র্োডেক ের্োপনী প্রডিক্বদন প্রদোন  েংখ্যো  ১২ - - - - - -   

৩ 

এডপআই অডির্ এর পূক্ব ি 

Intenal Auditor 

এর দোডয়ত্ব পো ন  

এডপআই গোইি  োইন ও MR এর 

ডনক্দ িিনো অনুর্োয়ী Intenal 

Auditor এর দোডয়ত্ব পো ন   

% ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

  

৪ 
এডপআই ডর-েোট িডিক্কর্ 

অডির্ েি  করো   

এডপআই ডর-েোট িডিক্কর্ অডির্ েি  

করোর জন্য ৩ নং ডর্ক্ র ের্োপনী িোখো 

েংডিষ্ট এডপআই অডিক্র্র েক  কোজ 

িদোরডক ও েম্পন্ন করো।    

% ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

  

৫ 

৩ নং ডর্ক্ র 

নরর্ো োইডজং, ফ্টক্র্ডনং 

ও র্োডকিং ফ্রডজটোর 

েংরক্ষন করো  

এডপআই গোইি  োইন অনুর্োয়ী ৩ নং 

ডর্ক্ র নরর্ো োইডজং, ফ্টক্র্ডনং ও 

র্োডকিং ফ্রডজটোর েংরক্ষন করো  
% ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

  

৬ 
কম মসম্পাদয়ন গনতশীলতা 

আনয়ন ও মসিার মান বৃনদ্ধ 

সকল শাখায় ই-ননি ব্যিহার 
% ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

  

৭  ই-নজনপ িাস্তিায়ন   
ই-নজনপ এর মাধ্যয়ম উনু্মক্ত দরপত্র 

আহিান ও িাস্তিায়ন   
% ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

  

 

 

 
কি িকর্িার স্বাক্ষ্র ও র্ালরখ 

র্দারকারী কি িকর্িার নাি,পদলব ও  স্বাক্ষ্র 



ন্যাশনাল টিউবস লললিটেড 

েলি, গাজীপুর। 

উৎপাদন লবভাগ 

বালষ িক কি িপলরকল্পনা ২০২০-২১ 

 

কম মকতমার নামেঃ সীমান্ত দাস              পদিীেঃ উপ-সহকারী প্রয়কৌশলী (যানিক) ও উৎপাদন নিভাগ   

ক্রডর্ক  েম্পোদনক্র্োগ্য কোজ (গুরুত্ব 

আনুেোক্র ক্রর্ ডবন্যোডেি)  

কর্ িকৃডি ডনক্দ িিক  একক   ক্ষযর্োত্রো (ডবকল্প  ক্ষযর্োত্রো েহ)  প্রকৃি অজিন  বৎের ফ্িক্ষ অেবো 

পর্ িোক্ োচনো ের্য় পর্ িন্ি 

প্রদত্ত/প্রোপ্ত নম্বর (১০-৪) 

১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩  

১ মানসম্পন্ন পাইপ উৎপাদন এনপআই পাইপ উৎপাদন  % ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%     

২ র্োডেক উৎপোদন প্রডিক্বদন 
৩ নং ডর্ক্ র র্োডেক ওক্য়ডডং 

প্রডিক্বদন প্রদোন  
েংখ্যো  ১২ - - - - - - 

  

৩ 
এডপআই ডর-েোট িডিক্কর্ 

অডির্ েি  করো   

এডপআই ডর-েোট িডিক্কর্ অডির্ েি  

করোর জন্য উৎপোদন ডবেোক্গর 

ওক্য়ডডং েংডিষ্ট ৩ নং ডর্ক্ র 

এডপআই অডিক্র্র েক  কোজ িদোরডক 

ও েম্পন্ন করো।    

% ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

  

৪ 
৩ নং ডর্ক্ র েক  

ফ্রডজটোর েংরক্ষন করো।  

এডপআই গোইি  োইন অনুর্োয়ী ৩ নং 

ডর্ক্ র ওক্য়ডডং িোখোর েক   

ফ্রডজটোর েংরক্ষন করো। 

% ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

  

৫ 
ফ্র্ডিনোডরজ ও অবকোঠোক্র্ো 

উন্নয়ন 

৩ নং নময়লর ওয়য়নডং মমনশয়নর ১২ 

নং মরালার স্ট্যায়ের ১ টি মেয়ার িনি 

প্রস্তুত করা  

িোডরখ ০২/২০২১ ০৩/২০২১ ০৪/২০২১ ০৫/২০২১ ০৬/২০২১   

  

৩ নং নময়লর ফ্লাইং কাটার ইউননয়টর 

হাইয়রানলক পাম্প ও আনয়লানিং ভাল্ব 

প্রনতস্থাপন করা  

িোডরখ ০২/২০২১ ০৩/২০২১ ০৪/২০২১ ০৫/২০২১ ০৬/২০২১   

  

৬ 
কম মসম্পাদয়ন গনতশীলতা 

আনয়ন ও মসিার মান বৃনদ্ধ 

ই ফাইয়ল ননি ননষ্পনিকৃত 
% ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০   

  

৭  ই-নজনপ িাস্তিায়ন   
ই-নজনপ এর মাধ্যয়ম উনু্মক্ত দরপত্র 

আহিান ও িাস্তিায়ন   
% ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

  

 

 

  

 

কি িকর্িার স্বাক্ষ্র ও র্ালরখ 
র্দারকারী কি িকর্িার নাি,পদলব ও  স্বাক্ষ্র 



 

ন্যাশনাল টিউবস লললিটেড 

েলি, গাজীপুর। 

উৎপাদন লবভাগ 

বালষ িক কি িপলরকল্পনা ২০২০-২১ 

কম মকতমার নামেঃ শাহনরয়ার আলম হৃদয়            পদিীেঃ উপ-সহকারী প্রয়কৌশলী (যানিক) ও উৎপাদন নিভাগ   

ক্রডর্ক  েম্পোদনক্র্োগ্য কোজ (গুরুত্ব 

আনুেোক্র ক্রর্ ডবন্যোডেি)  

কর্ িকৃডি ডনক্দ িিক  একক   ক্ষযর্োত্রো (ডবকল্প  ক্ষযর্োত্রো েহ)  প্রকৃি 

অজিন  

বৎের ফ্িক্ষ অেবো পর্ িোক্ োচনো 

ের্য় পর্ িন্ত প্রদত্ত/প্রোপ্ত নম্বর (১০-

৪) 

১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩  

১ মানসম্পন্ন পাইপ উৎপাদন নজআই পাইপ উৎপাদন  % ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%     

২ র্োডেক উৎপোদন প্রডিক্বদন র্োডেক দস্তোয়ন প্রডিক্বদন প্রদোন  েংখ্যো  ১২ - - - - - -   

৩ 
এডপআই ডর-েোট িডিক্কর্ 

অডির্ েি  করো   

এডপআই ডর-েোট িডিক্কর্ অডির্ েি  

করোর জন্য দস্তোয়ন িোখোর  েংডিষ্ট 

এডপআই অডিক্র্র েক  কোজ েম্পন্ন করো।    

% ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

  

৪ 
দস্তোয়ন িোখোর ফ্রডজটোর 

েংরক্ষন করো  

এডপআই গোইি  োইন অনুর্োয়ী দস্তোয়ন 

িোখোর ফ্রডজটোর েংরক্ষন করো  
% ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

  

৫ 
ফ্র্ডিনোডরজ ও অবকোঠোক্র্ো 

উন্নয়ন 

৮” নময়লর ওয়য়নডং মমনশয়নর নগয়ার িক্স 

প্রনতস্থাপন   
িোডরখ ১২/২০২০ ০২/২০২১ ০৪/২০২১ ০৫/২০২১ ০৬/২০২১   

  

৬ 

নজ আই পাইয়পর উজ্জ্বলতা 

বৃনদ্ধর জন্য অিকাঠায়মা 

প্রস্তুত ও স্থাপন 

নজংক িায়ির এলুনমননয়ায়মর পনরমান 

ক্রমান্বয়য় বৃনদ্ধ করা হয়ে। 

পটানশয়াম িাইয়ক্রায়মট সলুশন ব্যিহায়রর 

জন্য এম. এস. ট্াংক ততরী করা  

% ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

  

৭ 
কম মসম্পাদয়ন গনতশীলতা 

আনয়ন ও মসিার মান বৃনদ্ধ 

সকল শাখায় ই-ননি ব্যিহার 
% ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

  

৮  ই-নজনপ িাস্তিায়ন   
ই-নজনপ এর মাধ্যয়ম উনু্মক্ত দরপত্র 

আহিান ও িাস্তিায়ন   
% ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

  

৯  
দস্তোয়ন িোখোর 

Circular Fan তিরী  

দস্তোয়ন িোখোর জন্য এক ফ্ের্ নতুন 

Circular Fan তিরী করো  
িোডরখ  ০২/২০২১ ০৩/২০২১ ০৪/২০২১ ০৫/২০২১ ০৬/২০২১   

  

 

 

 

  

কি িকর্িার স্বাক্ষ্র ও র্ালরখ র্দারকারী কি িকর্িার নাি,পদলব ও  স্বাক্ষ্র 



ন্যাশনাল টিউবস লললিটেড 

েলি, গাজীপুর। 

িানলনয়ন্ত্রণ লবভাগ 

বালষ িক কি িপলরকল্পনা ২০২০-২১ 

ক্র:  

নং 

সম্পাদনট াগ্য কাজ 

  

কি িকৃলর্ 

লনটদ িশক  

একক  

                                                          

 প্রকৃর্ অজিন বৎসর শশটষ 

অথবা 

প িাটলাচনার 

সিয় প িন্ত প্রাপ্ত 

নম্বর (১০-৪) 

লক্ষ্যিাত্রা 

 

10 9 8 7 6 5 4 

১ ২ ৩ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 এলপআই লরসাটি িলফটকশন অলডে সফল করার জন্য প্রটয়াজনীয় পলরকল্পনা 

প্রনয়ন 

পলরকল্পনা 

প্রণীর্ 

 

র্ালরখ 

িাচ ি'২০ এলপ্রল'২

০ 

শি'২০ জুন'২০      

2 ২০১৯ সাটল এ.লপ.আই অলডটে প্রাপ্ত সকল অলডে আপলত্তর (১১টি) 

সম্পূন িভাটব লনষ্পলত্তর ব্যবস্থাগ্রহন 

সকল অলডে 

আপলত্তর 

লনষ্পলত্ত 

 

সংখ্যা 

11 10 09 08 07 06 05   

3 এলপআই লর-সাটি িলফটকশন অলডে সফল করার জন্য  সব ধরটণর 

ইন্সটপকশন ও শেলস্টং কাটজর শচকললস্ট প্রস্তুর্ করা  এবং র্দানু ায়ী 

কাটজর বাস্তবায়ন করা 

 

বাস্তবালয়র্ 

 

র্ালরখ 

জুন'২০ জুলাই'২

০ 

আগস্ট 

'২০ 

শসটেম্বর

'২০ 

     

4 এলপআই লর-সাটি িলফটকশন অলডে সফল করার জন্য  সকল প্রলসলডউর ও 

ওয়াকি ইন্সোকশন এর কাজ  থা থ ভাটব সম্পন্ন করা 

 

বাস্তবালয়র্ 

 

র্ালরখ 

আগস্ট 

'২০ 

শসটেম্বর

'২০ 

অটটাবর

'২০ 

নটভম্বর'

২০ 

লডটসম্ব

র'২০ 

    

5 এলপআই লর-সাটি িলফটকশন অলডে সফল করার জন্য প্রটয়াজনীয় লফে 

ওয়িাক সম্পাদন করা 

 

বাস্তবালয়র্ 

 

র্ালরখ 

অটটাবর

'২০ 

নটভম্বর'

২০ 

লডটসম্বর'

২০ 

জানুয়ারী

'২১ 

শফব্রূয়া

লর'২১ 

    

6 প্রটয়াজনীয় পলরক্ষ্ন, প িটবক্ষ্ন, শেলষ্টং ও কযাললটেশন কা ি সফল ভাটব 

সম্পন্ন করা 

 

বাস্তবালয়র্ 

 

র্ালরখ 

লডটসম্বর'

২০ 

জানুয়ারী

'২১ 

শফব্রূয়ালর

'২১ 

      

7 এলপআই লর-সাটি িলফটকশন অলডে সফল করার জন্য প্রটয়াজনীয় ডকুটিন্ট 

কা ি সম্পাদন করা 

 

সম্পালদর্ 

 

র্ালরখ 

শসটেম্বর

'২০ 

অটটাবর

'২০ 

নটভম্বর'

২০ 

লডটসম্বর'

২০ 

জানুয়া

রী'২১ 

শফব্রূয়ালর

'২১ 

   

8 এলপআই লর-সাটি িলফটকশন অলডে সফল করার জন্য প্রটয়াজনীয় প্রলশক্ষ্ন 

কা ি সম্পাদন করা 

 

সম্পালদর্ 

 

সংখ্যা 

10 09 08 07 06 05 04   

9  থাসিটয় এলপআই লর-সাটি িলফটকশন অলডে কা ি সম্পাদন এবং অলডে 

কা ি সম্পাদন এর পর অলডে আপলত্তর লনষ্পলত্তর ব্যবস্থাগ্রহণ 

 

এলপআই ৫এল, 

এলপআই লকউ 

১ এবং 

আইএসও 

৯০০১: ২০১৫ 

লাইটসন্স প্রালপ্ত 

 

 

র্ালরখ 

িাচ ি'২১ এলপ্রল'২

১ 

শি'২১ জুন'২১      

10 Burueveritas এর Annual Audit করার জন্য প্রটয়াজনীয়   ৩০ শশ ১৫ ই ৩০শশ ১৬ ই ৩০ শশ ১৫ ই ৩০   

কি িকর্িার নাি : িাহমুদ ইফটর্খার খান

 

পদলব : উপ-প্রধান প্রটকৌশলী ও লবভাগীয় প্রধান (িানলনয়ন্ত্রণ) 



ডকুটিন্ট কা ি সম্পাদন করা এবং প্রটয়াজনীয় লফে ওয়িাক সম্পাদন করা 

 

বাস্তবালয়র্ র্ালরখ জুন, ২০ জুলাই,২

০২০ 

জুলাই,২

০ 

আগস্ট,২

০ 

আগস্ট,

২০ 

শসটেম্বর

,২০ 

শশ 

জুন, 

২০ 

11 সফলভাটব Burueveritas এর Annual অলডেকা ি সম্পন্ন 

করা 

অলডে সম্পন্ন  

র্ালরখ 

৩০ শশ 

জুন, ২০ 

১৫ ই 

জুলাই,২

০২০ 

৩০শশ 

জুলাই,২

০ 

১৬ ই 

আগস্ট,২

০ 

৩০ শশ 

আগস্ট,

২০ 

১৫ ই 

শসটেম্বর

,২০ 

   

12 শেন্ডাটরর িাধ্যটি  GAP ASSESSMENT এর জন্য শ াগ্য 

প্রলর্ষ্ঠান ও অলডের লনব িাচন 

 

সুষূ্ঠভাটব 

শেন্ডার প্রলক্রয়া 

সম্পন্নকরণ 

 

র্ালরখ 

আগস্ট 

'২০ 

শসটেম্বর

'২০ 

অটটাবর

'২০ 

নটভম্বর'

২০ 

লডটসম্ব

র'২০ 

    

13 সফলভাটব অলডেটরর িাধ্যটি  GAP ASSESSMENT এর 

কা ি সিাধাকরন 

 

 

বাস্তবালয়র্ 

 

র্ালরখ 

শসটেম্বর

'২০ 

অটটাবর

'২০ 

নটভম্বর'

২০ 

লডটসম্বর'

২০ 

     

14 GAP ASSESSMENT এ পাওয়া GAP সমূটহর 

Minimization এর ব্যবস্থাগ্রহন 

 

সফলভাটব  

GAP 

ASSESS

MENT 

সম্পন্ন করন 

 

র্ালরখ 

অটটাবর

'২০ 

নটভম্বর'

২০ 

লডটসম্বর'

২০ 

জানুয়ারী

'২১ 

     

15 এলপআই ২য় সালভিল্যান্স অলডটের পর হটর্  API Re-

Certification অলডে  প িন্ত QC Inspection, 

testing & Production Process সংক্রান্ত  শরকড ি, 

শরলজস্টার ইর্যালদ আপটডে করা 

 

শরকড িপত্র 

সংরক্ষ্ন 

সংক্রান্ত কাজ 

সফলভাটব 

সম্পন্ন করন 

 

র্ালরখ 

আগস্ট 

'২০ 

শসটেম্বর

'২০ 

অটটাবর

'২০ 

নটভম্বর'

২০ 

লডটসম্ব

র'২০ 

    

16 ইলডও কাটরন্ট শেলস্টং শিলশন স্থাপন সংক্রান্ত লবষটয় রক্ষ্নাটবক্ষ্ন 

লবভাগটক প্রটয়াজনীয় সহট াগীর্া প্রদান 

 

ইলডও কাটরন্ট 

শেলস্টং শিলশন 

স্থালপর্ 

 

র্ালরখ 

শসটেম্বর

'২০ 

অটটাবর

'২০ 

নটভম্বর'

২০ 

লডটসম্বর'

২০ 

জানুয়া

রী'২১ 

    

17 PRESSURE CHART RECORDER স্থাপন/শিরাির্  

সংক্রান্ত লবষটয়  উৎপাদন লবভাগটক প্রটয়াজনীয় সহট াগীর্া প্রদান 

 

শিরাির্  

সংক্রান্ত  কা ি  

সম্পন্নকরণ 

 

র্ালরখ 

আগস্ট 

'২০ 

শসটেম্বর

'২০ 

অটটাবর

'২০ 

নটভম্বর'

২০ 

লডটসম্ব

র'২০ 

    

18 সাপ্লাই শচইন ম্যাটনজটিন্ট সংক্রান্ত প্রলশক্ষ্ণ এবং প্রলশক্ষ্ণ পরবর্ী 

এ.লপ.আই এর চালহদা অনু ায়ী ডকুটিন্ট প্রস্তুলর্টর্ বালণজয লবভাগটক 

প্রটয়াজনীয় সহট ালগর্া প্রদান 

 

এ.লপ.আই এর 

চালহদা 

অনু ায়ী 

ডকুটিন্ট 

প্রস্তুলর্ 

 

র্ালরখ 

জুন'২০ জুলাই'২

০ 

আগস্ট 

'২০ 

শসটেম্বর

'২০ 

অটটাব

র'২০ 

নটভম্বর'

২০ 

   

19 প্রস্তুর্কৃর্ Work Environment এর ডকুটিন্ট অনু ায়ী লিটল 

এর বাস্তবায়ন, এ.লপ.আই সংক্রান্ত ডকুটিন্ট প্রস্তুলর্ এবং প্রলশক্ষ্ণ সংক্রান্ত 

 

বাস্তবালয়র্ 

 

র্ালরখ 

আগস্ট 

'২০ 

শসটেম্বর

'২০ 

অটটাবর

'২০ 

নটভম্বর'

২০ 

লডটসম্ব

র'২০ 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

লবষটয় প্রশাসন লবভাগটক প্রটয়াজনীয় সহট ালগর্া প্রদান 

20 প্রশাসন, বালণজয, উৎপাদন, রক্ষ্নাটবক্ষ্ন, িান-লনয়ন্ত্রণ ও ভান্ডার 

লবভাটগর ইন্টারনাল অলডে সংক্রান্ত কা িক্রি সফলভাটব সম্পাদন করা 

ইন্টারনাল 

অলডে সংক্রান্ত 

কা িক্রি 

সফলভাটব  

সম্পালদর্    

 

র্ালরখ 

অটটাবর

'২০ 

নটভম্বর'

২০ 

লডটসম্বর'

২০ 

জানুয়ারী

'২১ 

     

21 শকায়াললটি ম্যানুয়াল, প্লযান , পলললস , অবটজলটভ ইর্যালদ প্রণয়ন এবং 

র্দানু ায়ী কা ি বাস্তবায়ন 

বাস্তবালয়র্ র্ালরখ জুলাই'২

০ 

আগস্ট 

'২০ 

শসটেম্বর

'২০ 

অটটাবর

'২০ 

নটভম্বর

'২০ 

লডটসম্বর'

২০ 

   

কি িকর্িার স্বাক্ষ্র ও র্ালরখ র্দারকারী কি িকর্িার নাি,পদলব ও  স্বাক্ষ্র 



 

ন্যাশনাল টিউবস লললিটেড 

েলি, গাজীপুর। 

িানলনয়ন্ত্রন লবভাগ 

বালষ িক কি িপলরকল্পনা ২০২০-২১ 

কি িকর্িার নািঃ আলিনুর রহািান (রাটসল)            পদলবঃ প্রটকৌশলী( ালন্ত্রক) 

ক্রলিক 

নং 

সম্পাদনট াগ্য কাজ 

(গুরুত্ব অনুসাটর ক্রি লবন্যালসর্ 
কি িকৃলর্ লনটদ িশক একক 

লক্ষ্যিাত্রা (লবকল্প লক্ষ্য িাত্রাসহ) প্রকৃর্ 

অজিন 

বৎসর শশটষ অথবা 

প িটলাচনা সিয় 

প িন্ত প্রদত্ত/প্রাপ্ত 

নম্বর(১০-৪) 

১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

১। ২০১৯ সাটল প্রাপ্ত সকল এলপআই অলডে আপলত্তর (১১টি) 

সম্পূন িভাটব লনষ্পলত্তর ব্যবস্থাগ্রহটন ম্যানটজিটন্ট 

লরটপ্রটজলন্টটিভটক সহায়র্া প্রদান করা। 

২০১৯ সাটল প্রাপ্ত সকল এপলআই 

অলডে আপলত্ত লনষ্পন্ন 

সংখ্যা  ১১ ১০ ৯ ০ ০ ০ ০   

২।  এনটিএল এর লবলভন্ন লিজালরং এবং িলনেলরং ইন্সেুটিন্ট 

কযাললটেশন সম্পন্ন করা 

সকল ইন্সেুটিন্ট এর 

কযাললটেশন সম্পন্ন 

সংখ্যা  ৩৫ ৩২ ৩০ ২৮ ২৬ ০ ০   

৩।  হে শরাে স্টীল লিপস এবং পাইটপর শেনসাইল শেস্ট সম্পন্ন করা লিপস এবং পাইটপর শেনসাইল 

শেস্ট সম্পন্ন 

সংখ্যা  ২৫ ২৩ ২২ ২১ ০ ০ ০   

৪। শেনসাইল শেটস্টর লরটপাে ি প্রস্তুর্ করা শেটস্টর লরটপাে ি প্রস্তুর্কৃর্ সংখ্যা ২৫ ২৩ ২২ ২১ ০ ০ ০   

৫। উৎপালদর্ পাইটপর ফ্ল্যাটেলনং শেস্ট সম্পন্ন করা পাইটপর ফ্ল্যাটেলনং শেস্ট সম্পন্ন সংখ্যা ২০০ ১৯৬ ১৯২ ১৯০ ৩৩ ০ ০   

৬।  ফ্ল্যাটেলনং শেটস্টর লরটপাে ি প্রস্তুর্ করা ফ্ল্যাটেলনং শেটস্টর লরটপাে ি 

প্রস্তুর্কৃর্ 

সংখ্যা ২০০ ১৯৬ ১৯২ ১৯০ ৩৩ ০ ০   

৭। “এনটিএল- এর ৩নং নময়লর আধুননকায়ন প্রকল্প” এর নিকল্প 

মফাকাল পয়য়ে কম মকতমা নহয়সয়ি মফাকাল পয়য়ে কম মকতমায়ক 

সানি মক সয়হায়যানগতা করা। 

লডলপলপ অনুটিালদর্ িাস লডটসম্বর

,২০২০ 

জানু,২০

২১ 

শফব্রুয়ারী,

২০২১ 

িাচ ি,২০

২১ 

এলপ্রল,২

০২১ 

শি,২০২১ জুন,২০

২১ 

  

৮। শকায়াললটি ম্যাটনজটিন্ট লসটস্টি এর Internal Audit 

সম্পন্ন করা। 

Internal Audit সম্পন্ন র্ালরখ অক্টোবর'

২০ 

নক্েম্বর'২

০ 

ডিক্েম্বর'২

০ 

জোনুয়োরী'

২১ 

০ ০ ০   

৯। ২০২০ সাটলর এলপআই লর-সাটি িলফটকশন অলডে সুষু্ঠভাটব সম্পন্ন 

করার জন্য  াবর্ীয় ডকুটিটন্টর (ওয়াকি ইন্সোকশন, প্রটসলডউর) 

হালনাগাদ করা 

ডকুটিন্ট হালনাগাদ সংখ্যা ৮ ৭ ৬ ৫ ০ ০ ০   

১০। ২০২০ সাটলর এলপআই লর-সাটি িলফটকশন অলডটের প্রস্তুলর্র জন্য 

লফে ওয়াকি সম্পন্ন করা/সহায়র্া করা 

লফে ওয়াকি সম্পন্ন সংখ্যা ৪ ৩ ০ ০ ০ ০ ০   

১১। প্রডিষ্ঠোক্ন ফ্কোয়োড ট ম্যোক্নজক্র্ন্ট ডেক্টর্ বোস্তবোয়ন এবং API 

5L Standard অনুেরক্র্র ফ্ক্ষক্ত্র বোডহক্রর প্রডিষ্ঠোন কর্তিক 

“গ্যোপ অযোক্েেক্র্ক্ন্টর” জন্য প্রক্য়োজনীয় ব্যবস্থো গ্রহন। 

“গ্যোপ অযোক্েেক্র্ন্ট” েম্পন্ন িোডরখ আগট 

'২০ 

ফ্েক্েম্ব

র'২০ 

অক্টোবর'

২০ 

নক্েম্বর'

২০ 

ডিক্েম্বর

'২০ 

    

১২। পাইটপর শিোটলাগ্রালফক শেস্ট সম্পন্ন করা শিোটলাগ্রালফক শেস্ট সম্পন্ন সংখ্যা ৭ ৬ ৫ ০ ০ ০ ০   



১৩। শিোটলাগ্রালফক শেস্ট লরটপাে ি প্রস্তুর্ করা শেস্ট লরটপাে ি প্রস্তুর্ কৃর্ সংখ্যা ৭         

১৪। এনটিএল এর ওয়য়ি সাইট/ তথ্য িাতায়ন হালনাগাদকরণ অনফয়সর সকল 

তথ্যহালনাগাদকৃত 

সংখ্যা ৩০ ২৬ ২৪ ২০ ১৮ ১৬ ১৪   

১৫। এনটএ  এর ফ্িেবুক/েোর্োডজক ফ্র্োগোক্র্োগ র্োধ্যক্র্র ফ্পক্জ 

ফ্দক্ির/এনটএ  এর ইডিবোচক এবং েক্চিনমূ ক খবর প্রচোর 

করো।  

খবর প্রচোডরি সংখ্যা ২৫ ২৪ ২৩ ২২ ২১ ২০ ১৯   

১৬। ইক্নোক্েিন টক্র্র বোডষ িক কর্ িপডরকল্পনো প্রস্তুি করো বোডষ িক কর্ িপডরকল্পনো প্রস্তুিকৃি % ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ০ ০ ০   

১৭। 
ইক্নোক্েিন টক্র্র বোডষ িক কর্ িপডরকল্পনোর বোস্তবোয়ন অগ্রগডি 

ফ্প্ররন 

বোস্তবোয়ন অগ্রগডি ফ্প্রডরি সংখ্যা ৩ ২ ১ ০ ০ ০ ০   

 

১৮। 
ই-ফাইনলং পদ্ধনত িাস্তিায়ন 

ই-ফাইয়ল ননি ননষ্পনিকৃত সংখ্যা ১৫ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৭   

ই-ফাইয়ল পত্র জারীকৃত সংখ্যা ৬ ৫ ৪ ৩ ০ ০ ০   

১৯। ই-নডের অডিে এিডর্ন ডহক্েক্ব েক  িোখোয় ই-নডে বোস্তবোয়ন  ই-ফাইয়ল ননি ননষ্পনিকৃত ও 

পত্র জারীকৃত 

% ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ১০   

২০। প্রডিষ্ঠোক্নর েক  িোখোয় ডনরডবডিন্ন ইন্টোরক্নর্ েংক্র্োগ ডনডিি 

করো। 

েক  িোখোয় ইন্টোরক্নর্ েংক্র্োগ 

চোলু 

% ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০   

২১। প্রডির্োক্ে ইন্টোরক্নর্ এর ডব  প্রদোক্নর ফ্নোর্ উপস্থোপন এবং ডব  

পডরক্িোক্ধর ব্যবস্থো করো। 
ডব  পডরক্িোডধি  

সংখ্যা ১২ ১১ ১০ ০ ০ ০ ০   

২২। প্রডিষ্ঠোক্নর ফ্লোজ েোডকির্ কযোক্র্রো দ্বোরো েোব িক্ষডনক পর্ িক্বক্ষন 

ডনডিি করো। 
পর্ িক্বক্ষন ডনডিি 

% ১০০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ৩০ ২০   

২৩। নতুন ইডি কোক্রন্ট ফ্র্ডিন স্থোপক্নর ডনডর্ত্ত রক্ষর্োক্বক্ষর্ 

ডবেোগক্ক েোডব িক েক্হোক্র্োডগিো করো। 
ইডি কোক্রন্ট ফ্র্ডিন স্থোডপি 

% ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ০ ০ ০   

২৪। র্োনডনয়ন্ত্রর্ ডবেোক্গর জন্য প্রক্য়োজনীয় র্ন্ত্র/ইন্সিুক্র্ন্ট/ফ্ষ্টিনোরী 

আইক্র্ক্র্র বোডষ িক ক্রয় পডরকল্পনো প্রস্তুি করো। 
ক্রয় পডরকল্পনো প্রস্তুিকৃি 

% ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০   

২৫। Burueveritas এর Annual Audit করার জন্য 

প্রটয়াজনীয় ডকুটিন্ট কা ি সম্পাদন করা এবং প্রটয়াজনীয় লফে 

ওয়িাক সম্পাদন করা 

 

বাস্তবালয়র্ 

 

র্ালরখ 

৩০ শশ 

জুন, 

২০ 

১৫ ই 

জুলাই,

২০২০ 

৩০শশ 

জুলাই,২

০ 

১৬ ই 

আগস্ট,

২০ 

৩০ শশ 

আগস্ট,

২০ 

১৫ ই 

শসটেম্বর

,২০ 

৩০ শশ 

জুন, 

২০ 

  

২৬। ফ্প্রেোর চোর্ ি ফ্রকি িোর ক্রয় ও স্থোপক্নর ডনডর্ত্ত উৎপোদন ডবেোগক্ক 

েোডব িক েহক্র্োডগিো করো । 
ফ্প্রেোর চোর্ ি ফ্রকি িোর স্থোডপি 

িাস ৩০ 

শশ,জুন 

২০২০ 

৩০ 

শশ,জুলাই 

২০২০ 

১৬ আগস্ট, 

২০২০ 

৫ ই 

শসটেম্বর,

২০২০ 

১৫ ই, 

শসটেম্বর,

২০২০ 

৩০ শশ , 

শসটেম্বর,২

০২০ 

১০ 

অটটাবর,

২০২০ 

  

২৭। ফ্িডনং ফ্ে  এর ের্ন্বয়কোরী ডহক্েক্ব প্রডিষ্ঠোক্ন এডপআই এর 

চোডহদো অনুর্োয়ী ইনহোউজ ফ্িডনং আক্য়োজন করো। 
ফ্িডনং েম্পন্ন 

সংখ্যা ১৫ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৭   

২৮। ফ্কোয়োড ট ম্যোক্নজক্র্ন্ট ডেক্টর্ এর চোডহদো ফ্র্োিোক্বক িোর্ো 

এনো োইডেে েংক্রোন্ত কোর্ ি েম্পোদন। 
িোর্ো এনো োইডেে েম্পন্ন 

িাস ৫ ই 

শসটেম্বর

,২০২০ 

১৫ ই, 

শসটেম্বর

,২০২০ 

৩০ শশ , 

শসটেম্বর,

২০২০ 

১০ 

অটটাবর,

২০২০ 

২০ শশ, 

অটটাবর,

২০২০ 

০ ০   

 

অলনধ িালরর্/পলরিাপ অট াগ্য কাজ 

১। প্রলর্ষ্ঠাটন লবলভন্ন সিয় গঠির্ কলিটির সদস্য লহটসটব দালয়ত্ব পালন 

২। লবলভন্ন দরপটত্রর মুল্যায়ন কলিটির সদস্য লহটসটব দালয়ত্ত্ব পালন  

৩।  প্রলর্ষ্ঠাটনর মূল ই-শিইল ঠিকানায় আগর্ ই-শিইল সমূহ প িটবক্ষ্ন এবং র্া সংলিষ্ট লবভাগ/ব্যালির কাটে শপ্ররন করা। 

৪। প্রলর্ষ্ঠাটনর সকল কলম্পউোর সমূটহর সাধারণ োবল শুটিং সম্পন্ন করা। 

৫। লবলভন্ন লশক্ষ্া প্রলর্ষ্ঠান হটর্ আগর্ োত্র-োত্রীটদর ইন্ডালিয়াল লভলজে/এোচটিন্ট এর লবষটয় সালব িক র্দারলক করা। 

কি িকর্িার স্বাক্ষ্র ও র্ালরখ র্দারকারী কি িকর্িার নাি,পদলব ও  স্বাক্ষ্র 



 

ন্যোিনো  টউবে ড ডর্ক্র্ি 

র্ংগী ডিল্প এ োকো, গোডজপুর। 

ডবেোগ: gvb wbqš¿Y 

বোডষ িক কর্ িপডরকল্পনো ২০২০-২০২১ 

কর্ মকর্মার নািঃ- মর্াোঃ র্নিরুজ্জার্াি                                                                                                                          পদবীঃ- সহকারী রসয়িনিদ 

ক্রডর্ক 

নং 

েম্পোদনক্র্োগ্য কোজ 

(গুরুত্ব অনুেোক্র ক্রর্ ডবন্যোডেি) 

কর্ িকৃডি ডনদি িক একক  ক্ষযর্োত্রো (ডবকল্প  ক্ষযর্োত্রো েহ) প্রকৃি 

অজিন 

 

বৎের ফ্িক্ষ অেবো 

পর্ িোক্ োচ োর ের্য় 

প্রর্ িন্ত প্রোপ্ত নম্বর (১০-

৪) 

১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ 

১ ২ ৩ ৪  ৫ ৬ ৭ 

১। র্োন েম্পন্ন পন্য উৎপোদন ও প্রক্য়োজনীয়  োইেক্ন্স প্রোডপ্ত/নবোয়ন   

API 5L, API Q1, ISO 9001:2015, Buerue Veritas(BV)ও 

ডবডিএে-১০৩১ েোট িডিক্কিন বডি এর ডদক ডনক্দ িিনো অনুর্োয়ী উৎপোডদি 

পণ্যর র্োন ডনয়ন্ত্রন করো এবং প্রক্য়োজনীয়  োইেক্ন্স প্রোডপ্ত/নবোয়ন 
 

র্োন েম্পন্ন পন্য উৎপোদন 

এবংপ্রক্য়োজনীয়  োইেক্ন্স 

প্রোডপ্ত/নবোয়ন   

 

েংখ্যো ৫ ৪ ৩ ২ ১ - -   

২। প্রডিষ্ঠোক্নর  োইক্েন্স েংক্রোন্ত কোর্ িক্রর্ িদোরডকর জন্য ব্যবস্থোপনো প্রডিডনডধ 

(MR)এর ডনক্দ িিনো ফ্র্োিোক্বক DMRডহক্েক্ব দোডয়ত্ব পো ন করো 
 

MR ফ্ক প্রক্য়োজনীয় েক  প্রকোর 

েহোয়িো করো 

% ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ -   

৩। এনটএ  এর উৎপোডদি পোইপ এর র্োন ডনয়ন্ত্রর্ ও আন্তজিোডিক র্োক্নর েনদপত্র 

েংক্রোন্ত ডবষক্য় ব্যবস্থোপনো কর্তিপক্ষ ও ব্যবস্থোপনো প্রডিডনডধ (MR) 

এর ডনক্দ িিনো ফ্র্োিোক্বক ডবক্দিী এবং স্থোনীয় েংস্থো েমূক্হর েোক্ে  প্রক্য়োজনীয় 

ফ্র্োগোক্র্োগ রোখো 

ইক্র্ই , পক্ত্রর র্োধ্যক্র্ ফ্র্োগোক্র্োগ 

করো এবং আগি  ইক্র্ই ,পক্ত্রর  

দ্রুি উত্তর/িথ্য ফ্প্ররর্ করো 

% ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ -   

৪। 
 

এডপআই এর ডনয়র্ অনুর্োয়ী এনটএ  এর ের্স্ত িযোডেড টর আেযন্তরীন ডনরীক্ষো 

কোর্ িক্রর্ র্েোর্ে েোক্ব েম্পোদক্নর  ক্ক্ষয "Internal Audit" কোর্ িক্রক্র্ 

Internal Auditor ডহক্েক্ব দ্বোডয়ত্ব পো ন করো 

MR কর্তিক ডনধ িোডরি ডবেোগ েমূক্হর 

Internal Audit" কোর্ িক্রর্ েম্পন্ন 

কক্র MRফ্ক ডরক্পোর্ ি প্রদোন 

% ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ -   

৫। API Audit সুষ্ঠেোক্ব েম্পোদক্নর জন্য API Auditorএর VISA প্রোডপ্তর 

জন্য এ টএ  পক্ষ হক্ি প্রক্য়োজনীয় েহোয়িো প্রদোন এবং API Auditor এর 

আগর্ন হক্ি শুরু কক্র প্রস্থোন পর্ িন্ত েক  প্রকোর ব্যবস্থোপনো করো 

প্রক্য়োজনীয় ব্যবস্থো গ্রহন করো % ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ -   

৬। উক্েডখি  োইক্েন্স নবোয়ক্নর জন্য প্রক্য়োজনীয় ডব /ডি র্েোের্ক্য় পডরক্িোক্ধর 

ব্যপোক্র ফ্নোর্ উপস্থোপন ও কোর্ িক্রর্ িদোরডকর র্োধ্যক্র্ র্েোের্ক্য় ডব  প্রদোন 

ডনিি করো 
 

র্েোের্ক্য় ডব  প্রদোন ডনিি করো েংখ্যো ৩ ২ ১ - - - -   

৭। আর্দোনীকৃি কাঁচোর্োক্ র (হর্ ফ্রোড টী  টীপে) এডপআই ডনক্দ িিনো ফ্র্োিোক্বক 

আউর্ক্েোডেং এর র্োধ্যক্র্ এর্আর ও ব্যবস্থোপনো কর্তিপক্ক্ষর অনুক্র্োদন েোক্পক্ক্ষ 

রোেোয়ডনক উপোদোক্নর ফ্র্ট করোর ব্যবস্থো করোর র্োধ্যক্র্ গুনগির্োন  ডনিিকরো। 
 

আউর্ক্েোডেং এর র্োধ্যক্র্ রোেোয়ডনক 

উপোদোক্নর ফ্র্ট করোর ব্যবস্থো কক্র 

গুনগির্োন ডনিি করো 

% ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ -   

৮। প্রক্য়োজনীয় পরীক্ষন, পর্ িক্বক্ষন, ফ্র্ডষ্টং কোর্ ি েি  েোক্ব েম্পন্ন করোর ব্যোপোক্র 

র্োবিীয় িদোরডক কোজ েম্পোদন 

প্রক্য়োজনীয় ব্যবস্থো গ্রহন করো % ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ -   

৯। কাঁচোর্োক্ র (হর্ ফ্রোড টী  টীপে) ডরডেডেং ডরক্পোর্ ি প্রস্তুি/প্রস্তুিকরক্ন েহোয়িো 

প্রদোন 

ডরক্পোর্ ি প্রস্তুিকরন % ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ -   



১০। আর্দোনীকৃি েক  কাঁচোর্োক্ র/ পণ্যর ডপএেআই ডরক্পোর্ ি িোই  প্রস্তুি করন  ডরক্পোর্ ি প্রস্তুিকরন % ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ -   

১১। এডপআই পোইক্পর ডহর্ ডির্ক্র্ন্ট ডরক্পোর্ ি প্রস্তুি করো 

 

ডরক্পোর্ ি প্রস্তুিকরন % ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ -   

১২। Avg`vbxK…Z এর্এে KvuPvgv‡ji (nU †ivì ÷xj w¯Ucm) weGmwUAvB 
wb‡`©kbv †gvZv‡eK AvDU‡mvwms Gi gva¨‡g GgAvi I e¨e ’̄vcbv KZ…©c‡ÿi 
Aby‡gv`b mv‡c‡ÿ ivmvqwbK Dcv`v‡bi †U÷ Kivi e¨e ’̄v Kiv   

আউর্ক্েোডেং এর র্োধ্যক্র্ রোেোয়ডনক 

উপোদোক্নর ফ্র্ট করোর ব্যবস্থো কক্র 

গুনগির্োন ডনিি করো 

% ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ -   

১৩। GgGm I wRAvB cvBc Drcv`‡b e¨eüZ wRsK, wRsK †K¬vivBW, G‡gvwbqvg 
†K¬vivBW, nvBWª‡K¬vwiK GwmW Gi ¸bMZgvb GbwUGj j¨v‡e ivmvqwbK 
cixÿvi gva¨‡g wbqš¿b Kiv| 

রোেোয়ডনক উপোদোক্নর ফ্র্ট করোর 

ব্যবস্থো কক্র গুনগির্োন ডনিি করো 

% ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ -   

১৪। wRAvB cvB‡ci Drcv`b cÖK…qv gwbUwis Kiv Ges wRsK Gi †KvwUs w_K‡bm 
gwbUwis K‡i,¸bMZ wRAvB cvBc Drcv`b Zivwš^Z Kiv| 
weGmwUAvB Gi mv‡_ cÖ‡qvRbxq †hvMv‡hvM eRvq ivLv| 

গুনগি এর্এে/ডজআই পোইপ 

উৎপোদক্ন েহোয়িো করো 

% ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ -   

১৫। ৫০ ফ্র্েঃ র্ক্নর ওডয়ং ফ্েক্ র অপোক্রিন ও কোর্ িোব ী িদোরডক করো। প্রক্য়োজনীয় ব্যবস্থো গ্রহন করো % ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ -   

১৬। APA প্রনয়ন এবং ের্য় র্ি ডবএেইডেক্ি ১র্/২য়/৩য়/৪ে ফ্কোয়োর্োর প্রডিক্বদন 

ফ্প্ররর্ 

র্েোর্ে ের্ক্য় প্রডিক্বদন ফ্প্ররর্ % ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ -   

১৭। েব িোডধক গুরুত্ব েহকোক্র ইনডে বোস্তবোয়ন ই নডেক্ি কোর্ ি েম্পোদন % ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ -   

১৮। ফ্কোডেি-১৯ এর ফ্িোকো  পক্য়ন্ট ডহক্েক্ব দ্বোডয়ত্ব পো ন করো এবং ডনক্দ িিনো 

ফ্র্োিোক্বক প্রডিক্বদন /িথ্য ফ্প্ররর্ 

প্রডিক্বদন /িথ্য েরবরোহ এবং 

প্রক্য়োজনীয় ব্যবস্থো গ্রহন করো 

% ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ -   

১৯। উপডরউি কোর্ ি েম্পোদক্নর পোিোপোডি ডবপনন কোক্জ েহোয়িো করো  ডবপনক্ন কোজ করো % ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ -   

২০। েোপ্লোই ফ্চইন ম্যোক্নজক্র্ন্ট েংক্রোন্ত প্রিডক্ষক্নর প্রক্য়োজনীয় ব্যবস্থোপনোয় েহোয়িো 

করো (বোডনজয ডবেোক্গর অেযোন্তরীন ডনডরক্ষক ডহক্েক্ব) 

প্রিডক্ষক্নর প্রক্য়োজনীয় েহোয়িো করো % ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ -   

২১। গ্যোপ এেক্ের্ক্ন্ট এর ের্য় অিটর এর জন্য প্রক্য়োজনীয়  জডটডক েোক্প িোর্, 

খোবোর, ফ্হোর্ক্  ইিযোডদ ব্যবস্থোপনো 

প্রক্য়োজনীয় ব্যবস্থো গ্রহন করো % ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ -   

২২। Bureuveritas এর অডির্ এর ের্য় অডির্র এর জন্য প্রক্য়োজনীয় 

 জডটক েোক্প িোর্, খোবোর, Hottle ইিযোডদর ব্যবস্থোপনো করো 

প্রক্য়োজনীয় ব্যবস্থো গ্রহন করো % ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ -   

২৩। এডপআই েংক্রোন্ত ইন হোউে প্রিডক্ষর্ প্রদোন প্রিডক্ষর্ প্রদোন % ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ -   

 

                      

 

 

                             কর্ িকিিোর স্বোক্ষর ও িোডরখ 

                                 িোডরখেঃ  

 

 

 

 

 

 

 

র্দারকারী কি িকর্িার নাি,পদলব ও  স্বাক্ষ্র 



 

 

ন্যাশনাল টিউবস লললিটেড 

েংগী লশল্প এলাকা, গালজপুর। 

লবভাগ: িান লনয়ন্ত্রণ 

বালষ িক কি িপলরকল্পনা ২০২০-২০২১ 

 

কি িকর্িার নািঃ- শিা: শিাহ্সীন                                                                                                                          পদবীঃ- উপ-সহকরী প্রটকৌশলী ( ালন্ত্রক) 

ক্রলিক 

নং 

সম্পাদনট াগ্য কাজ 

(গুরুত্ব অনুসাটর ক্রি লবন্যালসর্) 
কি িকৃলর্ লনদশ িক  একক  

লক্ষ্যিাত্রা (লবকল্প লক্ষ্যিাত্রা সহ) 

প্রকৃর্ 

অজিন 

বৎসর শশটষ অথবা 

প িাটলাচনার সিয় 

প িন্ত প্রাপ্ত নম্বর (১০-

৪) 

10 9 8 7 6 5 4 

1 2 3 4 5 6 7 

1| 
িান সম্পন্ন পন্য উৎপাদন ও প্রটয়াজনীয় লাইটসন্স 

প্রালপ্ত/নবায়ন 

১। এলপআই অলডটেটক সািটন শরটখ প্রটয়াজনীয় 

ডকুটিটন্টশন কা ি সম্পাদন করা। 

 

২। প্রটয়াজনীয় লফে ওয়াকি সম্পাদন করন। 

 

৩। প্রটয়াজনীয় পলরক্ষ্ন, প িটবক্ষ্ন, শেলষ্টং 

শ িন: ফ্ল্যাটেলনং শেষ্ট, শেনসাইল শেষ্ট এর জন্য 

শসম্পল তর্রী করা। 

০৩টি (এলপআই 

৫এল,  লকউ-১ এবং 

আইএসও 

৯০০১:২০১৫) 

লাইটসন্স 

3 2 1     

  

2| 
Bureuveritas এর Annual Audit 

কা ি সম্পন্ন করার প্রটয়াজনীয় সহট াগীর্া করা। 

সম্পালদর্ 
% 100 90 80 70 60 50 - 

  

3| 
QC Inspection, testing & Production 

Process এর শরকড িপত্র সংরক্ষ্ন সংক্রান্ত কাজ। 

১। API 2nd Surveillance অলডটের পর 

হটর্ API Re-Certification অলডে প িন্ত 

QC Inspection, testing & 

Production Process সংক্রান্ত লনটমাি 

শরকড ি, শরলজস্টার ইর্যালদ আপটডে করা। 

 শটনসাইল শেষ্ট শরকড ি। 

 ফ্ল্াটেলনং শেষ্ট শরকড ি। 

 শবটভললং শেষ্ট শরকড ি। 

 ফাইনাল ইটনসটপকশন শরকড ি। 

% 100 90 80 70 60 50 - 

  

 

 

 

 

 

 

 



ক্রলিক 

নং 

সম্পাদনট াগ্য কাজ 

(গুরুত্ব অনুসাটর ক্রি লবন্যালসর্) 
কি িকৃলর্ লনদশ িক  একক  

লক্ষ্যিাত্রা (লবকল্প লক্ষ্যিাত্রা সহ) 

প্রকৃর্ 

অজিন 

বৎসর শশটষ অথবা 

প িাটলাচনার সিয় 

প িন্ত প্রাপ্ত নম্বর (১০-

৪) 

10 9 8 7 6 5 4 

1 2 3 4  5 6 7 

4| 
লবদ্যিান শিোটলাগ্রালফক িাইটক্রাটকাপ কা ি 

উপট াগী করন। 

১। স্যাম্পল লপপাটরশন কাটজ সহায়ক, 

প্রটয়াজনীয় ভযালটবধ শপপার, লবলভন্ন শগ্রটডর 

এিালর শপপার, ইলচং এটজন্ট সংগ্রটহর ব্যবস্থা 

করা। 

 

২। িাইটক্রাটকাপ এর লডলজোল কযাটিরার 

সফেওয়যার ইনস্টটলসটনর ব্যবস্থা গ্রহন। 

 

৩। শিোটলাগ্রালফক শেটস্টর জন্য প্রটয়াজনীয় 

স্যাম্পল তর্রী করা। 

1টি ি 100 90 80 70 60 50 - 

  

5| 
ওভাল পাইটপর ললটকজ শেলস্টং করার জন্য 

হাইটরাটেটষ্টর প্রটয়াজনীয় ব্যবস্থা করা। 

 

১। লবদ্যিান রাউন্ড পাইপ হাইটরাটেলষ্টং 

শিলশনটক িলডফাই কটর রাউন্ড পাইপ শেটষ্টর 

পাশাপালশ ওভাল পাইপ হাইটরাটেটষ্টর ব্যবস্থা 

গ্রহন করা। 

 

২। কারখানার অভযন্তটর লনজস্ব প্রযুলি ব্যবহার 

কটর ওভাল পাইপ হাইটরাটেলষ্টং এর জন্য লগ্রলপং 

শহড তর্রী করা। 

 

% 100 90 80 70 60 50 -   

6 

শস্টার, কিাস ি এর এ.লপ.আই সংক্রাšর্ শরলজস্টার 

সমূহ শিইনটেইন এ সহট ালগর্াকরণ  এবং লিল 

শেস্ট সাটি িলফটকে প্র¯তুর্করণ। 

 

 % 100 90 80 70 60 50 -   

7 

কাটরলটভ ও লপ্রটভলন্টভ অযাকশন লরটপাে ি 

প্র¯তুলর্টর্ উৎপাদন লবভাগটক সহায়র্া। 

 

 % 100 90 80 70 60 50 -   

 

ক্রলিক 

নং 

সম্পাদনট াগ্য কাজ 

(গুরুত্ব অনুসাটর ক্রি লবন্যালসর্) 
কি িকৃলর্ লনদশ িক  একক  

লক্ষ্যিাত্রা (লবকল্প লক্ষ্যিাত্রা সহ) 
প্রকৃর্ 

অজিন 

বৎসর শশটষ অথবা প িাটলাচনার 

সিয় প িন্ত প্রাপ্ত নম্বর (১০-৪) 10 9 8 7 6 5 4 

1 2 3 4  5 6 7 



8 

 

ভান্ডার লবভাটগর ইন্টারনাল  অলডে কা িক্রি সম্পন্ন 

করা এবং অলডের লহটসটব ভান্ডার লবভাটগর 

এ.লপ.আই সংক্রাšর্ কা িক্রি র্দারলক করা। 

 

 % 100 90 80 70 60 50 -   

9 
ফাইনাল ইন্সটপকশন এর সাটথ সম্পৃি  ন্ত্রপালর্ 

ক্রটয়র ব্যবস্থা গ্রহণ ( লদ লাটগ)। 
 % 100 90 80 70 60 50 -   

10 
প্রটয়াজনীয় প্রলসলডউর, ওয়াকি ইন্সোকশন শলখার 

কা ি সম্পন্ন করন। 
 % 100 90 80 70 60 50 -   

 

 

 

 

 

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

কি িকর্িার স্বাক্ষ্র ও র্ালরখ 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

র্দারকারী কি িকর্িার নাি,পদলব ও  স্বাক্ষ্র 



 

ন্যোিনো  টউবে ড ডর্ক্র্ি 

র্ংগী ডিল্প এ োকো, গোডজপুর। 

ডবেোগ: নহসাি 

বোডষ িক কর্ িপডরকল্পনো ২০২০-২০২১ 

কর্ মকর্মার িার্োঃ মর্াোঃ  শনিকুল ইসলার্                                                           পদিীোঃ উপপ্রধাি নহসািরক্ষণ কর্ মকর্মা ও নহসাি নিভাগীয় প্রধাি   

ক্রনর্ক সম্পাদিয াগ্য কাজ 

(গুরুত্ব অনুসাযর ক্রর্ নিন্যানসর্) 

কর্ মকৃনর্ নিযদ মশক একক লক্ষর্াত্রা (নিকল্প লক্ষর্াত্রা সহ) 

 

প্রকৃর্ 

অজমি 

িৎসর মশযে অথিা 

প মাযলাচিা সর্য় প মন্ত প্রাপ্ত/ 

প্রদত্ত িম্বর(১০-৪)     ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

১ নহসাি নিভাযগর সকল কর্ মকর্মা ও 

কর্ মচারীযদর নিয়ন্ত্রণ ও র্াযদর কা মক্রর্ 

র্দারনককরণ। 

নিভাযগর কা মক্রর্ 

নিয়নন্ত্রর্ 

% ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০   

২ প্রনর্ষ্ঠাযির কা মক্রযর্র সাযথ সম্পনকমর্ 

অন্যান্য মেক মহাল্ডারযদর সাযথআনথ মক 

মলিযদি ও র্থ্যানদর নিেযয় ম াগায াগ 

রক্ষা করা । 

ম াগায াগ রনক্ষর্ % ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০   

৩ আর্দানিকৃর্ র্ালার্াযলর ডকুযর্ন্ট 

মূল্য পনরযশাধ এিং িন্দর মথযক 

খালাযসর লযক্ষে শুল্ক করানদ পরীক্ষা 

সহ এ সংক্রান্ত  াির্ীয় কা মক্রযর্র 

ব্যিস্থা গ্রহণ। 

ব্যিস্থা গৃহীর্ % ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০   

৪ ঢাকা েক এক্সযচঞ্জ ও িাংলাযদশ 

নসনকউনরটিজ এন্ড এক্সযচঞ্জ কনর্শি 

মির নিয়র্ অনু ায়ী ত্রত্রর্ানসক এিং 

চূড়ান্ত নহসাি মিাড ম সভায় অনুযর্াদযির 

পূযি ম পরীক্ষা নিরীক্ষা কযর উপস্থাপি। 

ত্রত্রর্ানসক এিং 

চূড়ান্ত নহসাি 

অনুযর্ানদর্ 

সংখ্যা ৪ ৩ ২ ১ - - -   

৫ র্ানসক এর্ আই এস এিংসার্নয়ক 

নহসাি প্রস্তুনর্র পর পরীক্ষা নিরীক্ষা 

কযর প্রধাি কা মালয়(নিএসইনস) মর্ 

মপ্ররণ নিনির্ করা। 

র্ানসক এর্ আই 

এস এিংসার্নয়ক 

নহসাি নিএসইনস 

মর্ মপ্রনরর্ 

সংখ্যা ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬   

৬ প্রনর্ষ্ঠাযির কর্ মকর্মা ও কর্ মচারীযদর 

নপএি,গ্রাচুইটি, মপিশি ও অন্যান্য অথ ম 

নিএসইনস সহ সংনিষ্ট খাযর্ মপ্ররণ 

নিনির্ করা। 

নপএি,গ্রাচুইটি, 

মপিশি ও অন্যান্য 

অথ ম নিএসইনস সহ 

সংনিষ্ট খাযর্ 

মপ্রনরর্ 

% ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০   

৭ মকাম্পানি মিাড ম সভা আহিাযির মিাড ম সভা অনুনষ্ঠর্ সংখ্যা ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ১   



 াির্ীয় কা মক্রযর্ সহয ানগর্া  করা। 

৮ িানে মক সাধারণ সভা আহিাযির 

 াির্ীয় কা মক্রযর্ র্দারনক করা। 

িানে মক সাধারণ 

সভা অনুনষ্ঠর্ 

সংখ্যা ১ - - - - - -   

৯ নহসাি িছর মশে হওয়ার ১২০ নদযির 

র্যে নিযয়াগকৃর্ িনহোঃনিরীক্ষক দ্বারা 

নহসাি নিরীক্ষার কা ম সম্পাদি। 

অথ মিছযরর নহসাি 

নিরীনক্ষর্ 

সংখ্যা ১ - - - - - -   

১০ প্রনর্ষ্ঠাযির কর্ মকর্মা, কর্ মচারী এিং 

শ্রনর্কযদর মির্ি ভার্া পনরযশাযধর 

ব্যিস্থা গ্রহণ। 

মির্ি ভার্া 

পনরযশানধর্ 

% ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০   

১১ প্রনর্ষ্ঠাযির িগদ এিং ব্যাংক 

সংক্রান্ত(নসনস, এল টিআর চলনর্ ও 

সঞ্চয়ী নহসাি) মলিযদি নিয়ন্ত্রণ করা। 

িগদ এিং ব্যাংক 

সংক্রান্ত মলিযদি 

নিয়নন্ত্রর্ 

% ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০   

১২ প্রনর্ষ্ঠাযির উৎপাদি ও নিক্রয় 

লক্ষর্াত্রা মিাড ম কর্তমক অনুযর্াদি এিং 

অনুযর্ানদর্ লক্ষর্াত্রার নভনত্তযর্ 

2020-২০২১ অথ মিছযরর সংযশানধর্ ও 

2021-2022অথ মিছযরর প্রাক্কনলর্ 

খসড়া িাযজট পরীক্ষা পূি মক মিাযড মর 

অনুযর্াদি গ্রহণ। 

মিাড ম কর্তমক িাযজট 

অনুযর্ানদর্ 

% ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০   

১৩ প্রনর্ষ্ঠাযির আর্দানিকৃর্ র্ালার্াযলর 

মূল্য নিধ মারণ র্দারকী করণ । 

মূল্য নিধ মানরর্ % ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০   

১৪ সকল প্রকার নিল প্রস্তুনর্র পর র্া 

পরীক্ষা নিরীক্ষা কযর পাশ করণ ও 

পনরযশাযধর ব্যিস্থা গ্রহণ। 

সকল প্রকার নিল 

পনরযশানধর্ 

% ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০   

১৫ প্রনর্ষ্ঠাযির সরকানর িানণনজেক ও 

অভেন্তরীণ নিরীক্ষার  াির্ীয় কা ক্রর্ 

সম্পাদি,নিরীক্ষার নজজ্ঞাসা র জিাি 

প্রদাি, ম ৌথ ও নত্রপক্ষীয় সভা আহিাি 

এিং নিরীক্ষক মদর সাযথ ম াগায াগ 

রক্ষা কযর নিষ্পনত্তর জানরপত্র সংগ্রহ 

করা। 

নিরীক্ষা সংক্রান্ত 

কা মক্রর্ সম্পানদর্ 

 

% ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০   

১৬ প্রনর্ষ্ঠাযির িানে মক এিং অন্যান্য 

আয়কর নরটাি ম দানখল নিনির্ করা। 

আয়কর নরটাি ম 

দানখলকৃর্ 

৩ ২ ১ - - - - -   

১৭ নিনভন্ন পাটি ম/প্রনর্ষ্ঠাযির নিকট মথযক আয়কর, ভোট ও % ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০   



কর্মিকৃর্ এিং প্রনর্ষ্ঠাযির নিজস্ব 

আয়কর, ভোট ও শুল্ক করানদ নিয়নর্র্ 

সরকানর মকাোগাযর জর্াপ্রদাি নিনির্ 

করা। 

শুল্ক করানদ 

নিয়নর্র্ সরকানর 

মকাোগাযর 

জর্াকৃর্ 

 

অনিধ মানরর্/ পনরর্াপ অয াগ্য কাজ: 

১। প্রনর্ষ্ঠাযির নিনভন্ন আন্তোঃ কনর্টিযর্ কা মসম্পাদ। 

২। ব্যিস্থাপিা কর্তমক অনপ মর্ ম  মকাি কা ম সম্পাদি। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

কি িকর্িার স্বাক্ষ্র ও র্ালরখ র্দারকারী কি িকর্িার নাি,পদলব ও  স্বাক্ষ্র 



ন্যাশিাল টিউিস নলনর্যটড 

১৩১-১৪২,টঙ্গী নশল্প এলাকা 

টঙ্গী,গাজীপুর 

িানে মক কর্ মপনরকল্পিা ২০২০-২০২১ 

কর্ মকর্মার িার্োঃ মর্াোঃ আবুল কালার্ আজাদ                                                                      পদিীোঃ উপপ্রধাি নহসািরক্ষণ কর্ মকর্মা ও মকাম্পানি সনচি  

ক্রনর্ক সম্পাদিয াগ্য কাজ 

(গুরুত্ব অনুসাযর ক্রর্ নিন্যানসর্) 

কর্ মকৃনর্ নিযদ মশক একক লক্ষর্াত্রা (নিকল্প লক্ষর্াত্রা সহ) 

 

প্রকৃর্ 

অজমি 

িৎসর মশযে অথিা 

প মাযলাচিা সর্য় প মন্ত প্রাপ্ত/ 

প্রদত্ত িম্বর(১০-৪)     ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

১ মকাম্পানি মিাড ম সভা আহিাযির 

 াির্ীয় কা মক্রর্ গ্রহণ করা। 

মিাড ম সভা অনুনষ্ঠর্ সংখ্যা ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ১   

২ মিাড ম সভা অনুনষ্ঠর্ হওয়ার পর খসড়া 

কা মনিিরণী ব্যিস্থাপিা পনরচালক এর 

র্ােযর্ মকাম্পানি মিাযড মর মচয়ারম্যাি 

এর নিকট মথযক অনুযর্াদি গ্রহণ। 

কা মনিিরণী 

অনুযর্ানদর্ 

সংখ্যা ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ১   

৩ মিাড ম সভার অনুযর্ানদর্ কা মনিিরণী 

অনু ায়ী নসদ্ধান্ত গুযলা িাস্তিায়যির জন্য 

সংনিষ্ট নিভাযগ মপ্ররণ। 

মিাড ম সভার নসদ্ধান্ত 

মপ্রনরর্ 

% ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০   

৪ ঢাকা েক এক্সযচঞ্জ ও িাংলাযদশ 

নসনকউনরটিজ এন্ড এক্সযচঞ্জ কনর্শি 

মির নিয়র্ অনু ায়ী ত্রত্রর্ানসক এিং 

চূড়ান্ত নহসাি মিাড ম সভায় অনুযর্াদযির 

জন্য উপস্থাপি। 

ত্রত্রর্ানসক এিং 

চূড়ান্ত নহসাি 

অনুযর্ানদর্ 

সংখ্যা ৪ ৩ ২ ১ - - -   

৫ প্রুস্তুর্কৃর্ ত্রত্রর্ানসক এিং চূড়ান্ত নহসাি 

ও  প্রনর্ষ্ঠাযির খসড়া িাযজট পরীক্ষা 

নিরীক্ষার জন্য অনডট কনর্টির সভা 

আহিাি। 

অনডট কনর্টির 

সভা অনুনষ্ঠর্ 

সংখ্যা ৫ ৪ ৩ ২ ১ - -   

৬ মিাড ম কর্তমক অনুযর্াদযির পর মূল্য 

সংযিদিশীল র্থ্য নহযসযি নডএসই ও 

এস ই নস মর্ মপ্ররণ,একটি অিলাইি 

পনত্রকা, দুটি জার্ীয় ত্রদনিক পনত্রকায় 

প্রকাশ এিং প্রনর্স্থাযির ওযয়িসাইযট 

প্রকাশ করা। 

মূল্য সংযিদিশীল 

র্থ্য প্রকানশর্ 

% ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০   

৭ িানে মক সাধারণ সভা আহিাযির িানে মক সাধারণ 

সভা অনুনষ্ঠর্ 

সংখ্যা ১ - - - - - -   



 াির্ীয় কা মক্রর্ গ্রহণ করা। 

৮ িানে মক প্রনর্যিদি সংনিষ্ট কা মক্রর্ 

সম্পাদি করা 

িানে মক প্রনর্যিদি 

প্রকানশর্ 

সংখ্যা ৫০০০ ৪০০০ ৩০০০ ২০০

০০ 

১০০০ - -   

৯ এনজএর্ অনুষ্ঠাযির কর্পযক্ষ ১৪ নদি 

পূযি ম আযলাচেসূনচ সহ মিাটিশ দুটি 

জার্ীয় ত্রদনিক পনত্রকায় প্রকাশ এিং 

িানে মক প্রনর্যিদি মশয়ারযহাল্ডারযদর 

নিকট মপ্ররণ এিং ওযয়িসাইট এ 

প্রকাশ করা। 

এনজএর্ এর 

মিাটিশ প্রকানশর্ 

সংখ্যা ১ - - - - - -   

১০ এনজএর্ অনুনষ্ঠর্ হওয়ার 30নদযির 

র্যে অনুযর্ানদর্ লভোংশ 

মশয়ারযহাল্ডারযদর মরকড ম মডযটর প্রাপ্ত 

র্যথ্যর নভনত্তযর্ র্াযদর স্ব স্ব ব্যাংক 

নহসাি/নিও নহসাযি মপ্ররণ নিনির্ 

করা। 

লভোংশ মপ্রনরর্ % ৫ ৪ ৩ ২ ১ - -   

১১ প্রনর্ষ্ঠাযির উৎপাদি ও নিক্রয় 

লক্ষর্াত্রা মিাড ম কর্তমক অনুযর্াদি এিং 

অনুযর্ানদর্ লক্ষর্াত্রার নভনত্তযর্ 

2020-২০২১ অথ মিছযরর সংযশানধর্ ও 

2021-2022অথ মিছযরর প্রাক্কনলর্ 

খসড়া িাযজট প্রস্তুর্ পূি মক মিাযড মর 

অনুযর্াদি গ্রহণ। 

মিাড ম কর্তমক িাযজট 

অনুযর্ানদর্ 

% ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০   

১২ প্রনর্ষ্ঠাযির আর্দানিকৃর্ র্ালার্াযলর 

মূল্য নিধ মারণ করা। 

মূল্য নিধ মানরর্ % ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০   

১৩ ঢাকা েক এক্সযচঞ্জ ও িাংলাযদশ 

নসনকউনরটিজ এন্ড এক্সযচঞ্জ কনর্শি 

মির কযপ মাযরট  গভরি মান্স মকাড 

2018এর  নিয়র্ অনু ায়ী সংনিষ্ট 

নিেযয় অথ মিছযরর র্যে কর্পযক্ষ 

একটি িনর্যিশি এিং নরমুিাযরশি 

কনর্টি(এি আর নস) সভা অনুষ্ঠাযির 

িনর্যিশি এিং 

নরমুিাযরশি 

কনর্টি(এি আর 

নস) সভা অনুনষ্ঠর্ 

 

সংখ্যা ১ - - - - - -   



ব্যিস্থা করা 

১৪ ঢাকা েক এক্সযচঞ্জ ও িাংলাযদশ 

নসনকউনরটিজ এন্ড এক্সযচঞ্জ কনর্শি 

মির কযপ মাযরট  গভরি মান্স মকাড2018 

এর  নিয়র্ অনু ায়ী কর্প্লাযয়ন্স অনডটর 

এর নিকট মথযক সংনিষ্ট অথ মিছযরর 

জন্য কর্প্লাযয়ন্স সাটি মনিযকট গ্রহযণর 

ব্যিস্থা করা। 

কর্প্লাযয়ন্স 

সাটি মনিযকট গৃহীর্ 

 

সংখ্যা ১ - - - - - -   

১৫ প্রনর্র্াযসর মশে কা মনদিযস নসনডনিএল 

এর সাভমাযর র্ানসক মশয়ারযহানল্ডং 

পনজশি আর টি 14 মসট আপ পূি মক 

পরির্ী কা মনদিযস আর টি14 

ডাউিযলাড কযর নিধ মানরর্ িরম্যাট 

অনু ায়ী প্রনর্ র্াযসর 7 ও 10 

র্ানরযখর র্যে র্ানসক মশয়ারযহানল্ডং 

পনজশি নডএসই ও এসইনসযর্ মপ্ররণ 

নিনির্ করা। 

র্ানসক 

মশয়ারযহানল্ডং 

পনজশি নডএসই 

এিং এসইনসযর্ 

মপ্রনরর্ 

সংখ্যা ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬   

 

অনিধ মানরর্/ পনরর্াপ অয াগ্য কাজ: 

১। প্রনর্ষ্ঠাযির নিনভন্ন আন্তোঃ কনর্টিযর্ কা মসম্পাদ। 

২। নপএি সংক্রান্ত কা মক্রর্ র্দারনককরণ। 

৩। সরকানর িানণনজেক নিরীক্ষা সংক্রান্ত কাযজ সহয ানগর্া করা। 

৪। অভেন্তরীণ নিরীক্ষা সংক্রান্ত কাযজ সহয ানগর্া করা। 

৫। নহসাি নিরীক্ষার কাযজ িনহোঃ নিরীক্ষযকর নিনভন্ন নজজ্ঞাসার জিাযি সহয ানগর্া করা। 

৬। মশয়ারযহাল্ডার গযির  নিনভন্ন আযিদযির মপ্রনক্ষযর্ মশয়ার নডযর্ট করা,নিট করা, হারাযিা মশয়ার এর নিপরীযর্ ডুনপ্লযকট মশয়ার প্রদাি, প্রাপ্য িগদ লভোংশ ও মিািাস মশয়ার প্রদাি,নসনডনিএল, নডএসই ও এসই নস'র নিনভন্ন 

নলনখর্ নজজ্ঞাসার জিাি প্রদাি ও নিয়নর্র্ ম াগায াগ রক্ষা করা। 

৭। ব্যিস্থাপিা কর্তমক অনপ মর্ ম  মকাি কা ম সম্পাদি। 

 

 

 

 

কি িকর্িার স্বাক্ষ্র ও র্ালরখ র্দারকারী কি িকর্িার নাি,পদলব ও  স্বাক্ষ্র 



  

 

 

b¨vkbvj wUDem wjwg‡UW 
UsMx wkí GjvKv, MvRxcyi| 

wefvM t wnmve 

evwl©K Kg©cwiKíbv 2020-2021 

Kg©KZ©vi bvg t †gvnv¤§` Avjx              c`ex t wnmveiÿY Kg©KZ©v| 

µwgK m¤úv`b‡hvM¨ KvR 
(¸iæZ¡ Abymv‡i µg web¨vwkZ) 

Kg©m~Px wb‡`©kK GKK jÿ¨gvÎv (weKí jÿgvÎv mn) cÖK…Z 
AR©b 

ermi †k‡l A_ev 
ch©v‡jvPbv ch©šÍ cÖvß/ 
cÖ`Ë b¤̂i (10-4)     10 9 8 7 6 5 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 kÖwgK/Kg©Pvix/Kg©KZ©v‡`i gvwmK 

†eZbvw` wej h_vmg‡q ˆZixKiY| 
†eZbvw` wej ˆZix| % 100 95 90 85 80 75 70   

2 kÖwgK/Kg©Pvix‡`i AwaKvj fvZv wej 
h_vmg‡q ˆZixKiY| 

AwaKvj fvZv 
ˆZixKiY| 

% 100 95 90 85 80 75 70   

3 kÖwgK/Kg©Pvix/Kg©KZ©v‡`i gvwmK †eZb 
nB‡Z wcGd KZ©bc~e©K wcGd kvLvq 
cÖ`vb| 

wcGd KZ©bc~e©K  
wcGd wnmv‡e †cÖwiZ| 

% 100 95 90 85 80 75 70   

4 mg‡q mg‡q D‡jøwLZ Kv‡Ri 
mdU&Iqvi¸wj †W‡fjc‡g›U Gi KvR I 
msi¶YKiY| 

KvR msiwÿZ| % 100 95 90 85 80 75 70   

5 †eZb kvLvi mKj `vßwiK Kvh©vw` m¤úv`b 
Ges fvZvw` m¤cwK©Z hveZxq Kvh©vw` 
mgqgZ m¤cv`b I wbwðZKiY| 

`vßwiK Kvh©vw` 
m¤cv`b| 

% 100 95 90 85 80 75 70   

6 kÖwgK/Kg©Pvix/Kg©KZ©v‡`i P~ovšÍ we‡ji 
bw_ cix¶v-wbix¶vc~e©K Ges cÖkvmwbK 
`ßiv‡`‡ki ci PvKzixi P‚ovšÍ wej ˆZix 
I cÖ`vb| 

P~ovšÍ wej cÖ¯ÍyZ Ges 
h_vh_ e¨e ’̄v M„nxZ| 

% 100 95 90 85 80 75 70   

7 kÖwgK‡`i evrmwiK QywU weµq wej ˆZix I 
cÖ`vb Ges Kg©Pvix/Kg©KZ©v‡`i kÖvwšÍ 
we‡bv`b wej Ges PvKzix †k‡l bw_cÎ 
cix¶v-wbix¶vc~e©K jv¤cGbK¨vk‡g›U 
cÖ`vb| 

kÖvwšÍ we‡bv`b Ges  
jv¤cGbK¨vk‡g›U A_© 

cwi‡kvwaZ| 

% 100 95 90 85 80 75 70   

8 A_© ermi †k‡l Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i miKvwi ivR¯^ Lv‡Z % 100 95 90 85 80 75 70   



†eZb AvqKi KZ©b K‡i miKvwi ivR¯^ 
Lv‡Z Rgv`vb Ges wiUvY© `vwLjKiY 
mvwU©wd‡KU ˆZixKiY| 

RgvK…Z Ges wiUvY© 
mvwU©©wd‡KU cÖ¯ÍyZ| 

9 UvBg‡¯‹j, c‡`vbœwZ I evrmwiK †eZb 
e„w×i †¶‡Î †eZb wba©viY cix¶vKiY 
Ges ev¯Íevqb| 

†eZb wba©viY 
cwi‡kvwaZ| 

% 100 95 90 85 80 75 70   

10 GbwUGj Gi mKj kªwgK Kg©Pvix I 
Kg©KZ©v Ges weGmBwmÔi Kg©KZ©v‡`i cÖwZ 
gv‡mi MÖvPz¨wqwUi I AemifvZvi weeiYx 
cÖ ‘̄ZKiY Ges KZ©„c‡¶i Aby‡gv`b 
mv‡c‡¶ D³ wej cwi‡kv‡ai h_vh_ 
e¨e ’̄v MªnY| 

cÖwZ gv‡mi MÖvPz¨wqwU I 
AemifvZvi weeiYx cÖ¯‘Z 

Ges wej cwi‡kvwaZ| 

% 100 95 90 85 80 75 70   

11 cÖwf‡WÛ dv‡Ûi WvUv UªvÝdvi, gvwmK 
wnmve msi¶Y, Kg©Pvix/Kg©KZ©v‡`i cÖ`Ë 
†jv‡bi fvDPvi/gvwb wiwmU BZ¨vw` 
Kw¤cDUv‡i nvjbvMv`KiY  

Ges ermiv‡šÍ wcGd Gi wnmvevw` 
wgjKiYmn †jRvi ˆZix K‡i msi¶‡bi 
Rb¨ wcGd kvLvq cÖ`vb| 

Z_¨vw` wcGd  
kvLvq †cÖwiZ| 

% 100 95 90 85 80 75 70   

12 A_© ermi †k‡l cÖwZwU Kg©KZ©v/Kg©Pvix 
/kÖwg‡Ki g~j †eZb Abyhvqx  MÖ¨vPz¨BwU 
dv‡Ûi hveZxq Kvh©vw` m¤cbœ I dvÛ 
msi¶YKiY| 

dvÛ msiw¶Z| % 100 95 90 85 80 75 70   

13 wej kvLv, K¨v‡ki hveZxq KvR Ges 
PzovšÍ wnmv‡ei Kv‡R mnvqZv cÖ`vb| 

wej/fvDPvi 
cixÿvKiY 

% 100 95 90 85 80 75 70   

Awba©vwiZ cwigvc A‡hvM¨ KvR t 

1|  Dc‡iv³ Kvh©vw` QvovI wefvMxq cÖavb KZ©„K Awc©Z †h †Kvb `vwqZ¡ m¤cv`b| 

2|  ‡UÛvi KwgwUmn wewfbœ KwgwU‡Z AskMÖnY I Kvh©m¤úv`b| 

 

 

Kg©KZ©vi ¯^vÿi I ZvwiL o  Z`viKKvix Kg©KZ©vi bvg, c`ex ¯^vÿi 
 

 



 

 

ন্যাশনাল টিউবস লললিটেড 

১৩১-১৪২, েিী লশল্প এলাকা 

েিী, গাজীপুর। 

বালষ িক কি িপলরকল্পনা ২০২০-২০২১ 

কি িকর্িার নাি : শিাঃ হারুন-অর-রলশদ                          পদবী : সহকারী লহসাবরক্ষ্ণ কি িকর্িা 

ক্রঃ 

নং 

সম্পাদনট াগ্য কাজ 

(গুরুত্ব অনুসাটর ক্রি লবন্যালসর্) 

কি িকৃলর্ লনটদ িশক একক লক্ষ্িাত্রা(লবকল্প লক্ষ্িাত্রা সহ) প্রকৃর্ 

অজিন 

বৎসর শশটষ অথবা 

প িাটলাচনা সিয় 

প িন্ত প্রাপ্ত/প্রদত্ত 

ন¤¦র(১০-৪) 

    10 ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

১ 

 

এনটিএল এিপ্লয়ীজ প্রলভটডন্ট ফান্ড এর  াবর্ীয় কাজ সম্পাদন,  লপ, এফ এর বাৎসলরক 

লহসাব লববরণী প্রস্তুর্ করন।  

লপএফ  এর চুড়ান্ত  

লহসাব লববরণী প্রস্তুর্  

সংখ্যা ১ - - - - - -    

২ 

 

শ্রলিক, কি িচারী এবং কি িকর্িাটদর চালহদার শপ্রলক্ষ্টর্ লনয়ি অনু ায়ী   লপ, এফ ঋন প্রদান 

এবং আদায় এবং প্রলর্ষ্ঠাটনর চাকুরী হটর্ অবসর গ্রহনকারীটদর প্রলভটডন্ট ফান্ড এর চুড়ান্ত 

লহসাব পলরটশাধ সম্পাদন, এবং ভাউচার সমূহ সংরক্ষ্রন।  

লপ, এফ ঋন পলরটশাধ 

এবং  ভাউচার সংক্রান্ত 

 

% ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০     

৩ 

 

লবলভন্ন ব্যাংক সমূটহ প্রলভটডন্ট ফান্ড এর অনুকূটল ইসুযকৃর্ শিয়াদী আিানর্ লহসাব সমূহ 

নগদায়ন, নবায়ন এবং নতুন ইসুয কার্য্িাদী সম্পাদন। 

আিানর্ সমূহ ইসুয 

এবং নগদায় সম্পালদর্  

% ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০   

৪ 

 

প্রলভটডন্ট ফান্ড এর অনুকূটল ইসুযকৃর্ ০৫(পাঁচ) বের শিয়াদী বাংলাটদশ সঞ্চয় পত্র লহসাব 

সমূহ র্দারকী করা   

সঞ্চয় পটত্রর লহসাব 

সম্পালদর্ 

% ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০   

৫ 

 

প্রলভটডন্ট ফান্ড এর এসটিলড এবং চললর্ ব্যাংক লহসাব সমূহ পলরচালনায় র্দারকী এবং 

ব্যাংক লহসাব লিল করন। 

ব্যাংক লহসাব লিলকৃর্  % ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০    

৬ 

 

প্রলভটডন্ট ফান্ড োলষ্ট শবাড ি সভা আহ্বান কাটজ সহট াগীর্া এবং শরজুটলশন তর্রী ও োলষ্ট 

শবাটড ির লসিান্ত অনু ায়ী সকল কাজকি ি সম্পাদন করা। 

োলষ্ট শবাটড ির লসিান্ত 

বাস্তবালয়র্ 

% ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০    

৭ প্রলভটডন্ট ফান্ড এর সকল কাজকি ি কলম্পউোর এর িাধ্যটি সম্পাদন করা। কলম্পউোটরর 

িাধ্যি সম্পালদর্ 

% ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০   

৮ 

 

এনটিএল এিপ্লয়ীজ ললভ-শপ এন্ড গ্রযাচুলয়টি ফান্ড এর  াবর্ীয় কাজ সম্পাদন,  গ্রযাচুলয়টি 

ফান্ড এর বাৎসলরক লহসাব লববরণী প্রস্তুর্ করন। 

চুড়ান্ত  লহসাব লববরণী 

প্রস্তুর্  

সংখ্যা ১ - - - - - -   

৯ গ্রযাচুলয়টি ফান্ড এর সকল নলথপত্র সংরক্ষ্ণ নলথ সংরলক্ষ্র্  % ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০   

১০ প্রলর্ষ্ঠাটনর চাকুরী হটর্ অবসর গ্রহনকারীটদর ছুটি নগদায়ন এবং চুড়ান্ত লহসাব লবল 

পলরটশাটধর  াবর্ীয় কাজ সম্পাদন এবং ভাউচার সমূহ সংরক্ষ্ণ 

চুড়ান্ত লবল পলরটশালধর্ 

 

% ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০   

১১ লবলভন্ন ব্যাংক সমূটহ গ্রযাচুলয়টি ফান্ড এর অনুকূটল ইসুযকৃর্ শিয়াদী আিানর্ লহসাব সমূহ 

নগদায়ন, নবায়ন এবং নতুন ইসুয কা াদী সম্পাদন এবং র্দারকী। 

গ্রযাচুলয়টির শিয়াদী 

আিানর্ লহসাব সমূহ 

নগদায়ন/ নবায়ন কাজ 

সম্পালদর্   

%          

১২ গ্রযাচুলয়টি ফান্ড এর এসটিলড ব্যাংক লহসাব সমূহ পলরচালনায় র্দারকী এবং ব্যাংক লহসাব গ্রযাচুলয়টির ব্যাংক % ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০    



লিল করন। লহসাব লিলকৃর্ 

১৩ গ্রযাচুলয়টি ফান্ড োলষ্ট শবাড ি সভা আহ্বান কাটজ সহট াগীর্া এবং শরজুটলশন তর্রী ও োলষ্ট 

শবাটড ির লসিান্ত অনু ায়ী সকল কাজকি ি সম্পাদন করা। 

োলষ্ট শবাটড ির লসিান্ত 

বাস্তবায়ন 

% ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০   

১৪ গ্রযাচুলয়টি ফান্ড এর সকল কাজকি ি কলম্পউোর এর িাধ্যটি সম্পাদন করা। কলম্পউোর এর িাধ্যটি 

গ্রযাচুলয়টির কাজকি ি 

সম্পালদর্   

% ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০   

১৫ প্রলর্ষ্ঠাটনর কল্যান র্হলবল এর  াবর্ীয় কাজ এবং ব্যাংক লহসাব পলরচালনা করা। ব্যাংক লহসাব লিলকৃর্  % ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০   

১৬ শ্রলিক অংশগ্রহন র্হলবল এবং শ্রলিক কল্যান র্হলবল এর   াবর্ীয় কাজ  ও এর ব্যাংক 

লহসাব পলরচালনা করা। 

ব্যাংক লহসাব লিলকৃর্ % ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০   

১৭ শকাম্পানীর বাৎসলরক আয়কর লরোণ ি পলরটশাটধর কাটজ লবভাগীয় প্রধানটক সহায়র্া করা।   আয়কর লরোণ ি 

সম্পালদর্ 

সংখ্যা ১ - - - - - -     

১৮ অভযন্তরীণ এবং সরকারী বালণলজযক লনরীক্ষ্া কাটজ লবভাগীয় প্রধানটক সহায়র্া করা। লনরীক্ষ্া কাজ   

সম্পালদর্ 

% ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০  

 

 

১৯ শকাম্পানীর শবাড ি সভার  াবর্ীয় কার্য্ক্রটি শকাম্পানী সলচব-শক সহায়র্া  করা। শবাড ি সভার কাজ   

সম্পালদর্ 

সংখ্যা ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ১   

২০ বালষ িক প্রলর্টবদন তর্রী এবং শশয়ার শহাোরটদর লনকে কুলরয়ার িাধ্যটি শপ্ররণ কাটজ 

শকাম্পানী সলচব-শক সহায়র্া করা 

 সংখ্যা ১ - - - - - -   

২১ শকাম্পানীর বালষ িক সাধারণ সভার  াবর্ীয় কার্য্ক্রটি শকাম্পানী সলচব-শক সহায়র্া  করা।  বালষ িক সাধারণ সভার 

কাজ  সম্পালদর্ 

সংখ্যা ১ - - - - - -     

২২ প্রলর্ষ্ঠাটনর আিদানীকৃর্ সকল ধরটনর িালািাটলর নলথপত্র সংরক্ষ্ণ করা নলথ সংরলখর্ % ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০    

২৩ প্রলর্ষ্ঠাটনর আিদানীকৃর্ সকল ধরটনর িালািাটলর লসএন্ডএফ এটজন্ট লবল এবং শলাকাল 

এটজন্ট লবল এর  াবর্ীয় কার্য্ক্রি সম্পাদন করা। 

লবল লবটলর কাজ 

সম্পালদর্ 

% ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০   

২৪ প্রলর্ষ্ঠাটনর সকল ধরটনর লসলপআর, এসলপআর মূল্যায়ন এবং এি আর আর সংরক্ষ্ণ লসলপআর, এসলপআর 

মূল্যায়ন ও সংরলক্ষ্র্ 

% ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০   

২৫ প্রর্লষ্ঠানটর সকল ধরটনর িালািাটলর বালষ িক বাস্তব প্রলর্টবদন লহসাব সমূহ সংরক্ষ্ণ। বালষ িক বাস্তব 

প্রলর্টবদন সম্পকীর্ 

সংখ্যা ১ - - - - - -   

 

উপটরাি কাজ োড়া ও লবভাগীয় প্রধাটনর লনটদ িটশ অনন্যা শ  শকান কা িালদ সম্পাদন   

 

 

 

 

 

 

 

কি িকর্িার স্বাক্ষ্র ও র্ালরখ 

 

র্দারকারী কি িকর্িার নাি,পদলব ও  স্বাক্ষ্র 

 



 

ন্যাশনাল টিউবস লললিটেড 

১৩১-১৪২, েিী লশল্প এলাকা 

েিী, গাজীপুর। 

বালষ িক কি িপলরকল্পনা ২০২০-২০২১ 

কি িকর্িার নাি : শাহিাজ সুলর্ািা                                          পদবী : সহকারী লহসাবরক্ষ্ণ কি িকর্িা 

ক্রঃ 

নং 

সম্পাদনট াগ্য কাজ 

(গুরুত্ব অনুসাটর ক্রি লবন্যালসর্) 

কি িকৃলর্ লনটদ িশক একক 

লক্ষ্িাত্রা(লবকল্প লক্ষ্িাত্রা সহ) প্রকৃর্  

অজিন 

বৎসর শশটষ অথবা প িাটলাচনা 

সিয় প িন্ত প্রাপ্ত/প্রদত্ত 

িাম্বার 

(১০-৪) 

10 ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 নসনডনিএল-এর আওর্ায় Vedas মপ্রাগ্রাযর্র র্ােযর্ মশয়ারযহাল্ডারগযণর 

আযিদযির মপ্রনক্ষযর্ মশয়ার সাটি মনিযকট নডযর্ট করা 

মশয়ার সাটি মনিযকট 

নডযর্ট করা সম্পন্ন 

সাংখ্যা 
১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০  

 

2 মশয়ার সাটি মনিযকট split করযণর কাজ ও মরনজষ্টার সংরক্ষণ মরনজষ্টার সংরনক্ষর্  সাংখ্যা ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০   

3 অপনরযশানধর্ লভোংশ (নডনভযডন্ড) মরনজষ্টার সংরক্ষণ করা মরনজষ্টার সংরনক্ষর্  সাংখ্যা ১ - - - - - -   

4 ফ্র্োকশি মিািাস মশয়ার মরনজষ্টার সংরক্ষণ করা মরনজষ্টার সংরনক্ষর্  সাংখ্যা ১ - - - - - -    

5 মিাড ম সভার কা মপত্র ও কা মনিিরণী কনম্পউটাযরর র্ােযর্ প্রস্তযর্ মকাম্পানি 

সনচিযক সহায়র্া করা 

মিাড ম সভা অনুনষ্ঠর্ সাংখ্যা 
৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ১  

 

6 কনর্টি সভার কা মপত্র ও কা মনিিরণী কনম্পউটাযরর র্ােযর্ প্রস্তযর্ মকাম্পানি 

সনচিযক সহায়র্া করা 

কা মনিিরণী প্রস্তর্ সাংখ্যা 
৪ ৩ ২ ১ - - -  

 

7 এি আর নস সভার কা মপত্র ও কা মনিিরণী কনম্পউটাযরর র্ােযর্ প্রস্তযর্ 

মকাম্পানি সনচিযক সহায়র্া করা 

কা মপত্র ও কা মনিিরণী  প্রস্তর্ সাংখ্যা 
১ - - - - - - - 

 

8 র্ানসক এর্আইএস প্রস্তযর্ সহায়র্া করা এর্আইএস প্রস্তর্ সাংখ্যা          

9 অভযন্তরীণ এবং সরকারী বালণলজযক লনরীক্ষ্ার জিাি প্রদাযির কাটজ সহায়র্া 

করা 

জিাি প্রস্তর্ % 
১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০  

 



10 র্ানসক সাইজ নভনত্তক নিক্রয় নহসাি প্রস্তযর্ সহায়র্া করা  নিক্রয় নহসাি প্রস্তর্া  সাংখ্যা ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬   

11 প্রনর্র্াযসর মশে কা মনদিযস নসনডনিএল এর সাভমাযর র্ানসক মশয়ারযহানল্ডং 

পনজশি আর টি 14 মসট আপ-এ সহায়র্া করা 

আর টি 14 মসট আপ সম্পন্ন সাংখ্যা 
১০ ৯ ৮ ৭ ৬    

 

12 নসনডনিএল-এর সাভমাযরর র্ােযর্ এনজএর্Õর মরকড ম মডট অনু ায়ী 

মশয়ারযহাল্ডারগযণর িার্, মশয়ার সংখ্যা ও স্বাক্ষর সম্বনলর্ আরটি-০৩, আরটি-

১৪ ও আরটি-৪৫ মসট-আপ মদয়া এিং মলজার ত্রর্রী পূি মক িই িাধাযিার 

সহায়র্া করা 

মলজার ত্রর্রী পূি মক  

িই িাধাযিা সম্পন্ন 

সাংখ্যা 

১ - - - - - - - 

 

13 প্রনর্ষ্ঠাযির িানে মক স্থায়ী সম্পযদর নিিরণী কনম্পউটাযরর র্াদ্ধযর্ প্রস্তর্ স্থায়ী সম্পযদর নিিরণী প্রস্তর্  সাংখ্যা ১ - - - - - - -  

14 নিভাযগর চানহদানু ায়ী নিনভন্ন নচঠিপত্র ও অন্যান্য কা মানদ কনম্পউটাযরর 

র্ােযর্ সম্পাদি করা 

নচঠিপত্র সম্পন্ন % 
১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০  

 

 নিভাগীয় প্রধাযির নিযদ মশ অনু ায়ী অন্নান্ন ম  মকাি কা ম সম্পাদি করা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

র্দারকারী কি িকর্িার নাি,পদলব ও  স্বাক্ষ্র 

 

কি িকর্িার স্বাক্ষর ও র্ালরখ 

 



 

 

ন্যোিনো  টউবে ড ডর্ক্র্ি 

র্ংগী, গোডজপুর। 

ডবেোগ: iÿYv‡eÿY  
বোডষ িক কর্ িপডরকল্পনো ২০২০-২০২১ 

কর্ মকর্মার নািঃ মর্াোঃ শাখাওয়াৎ মহাযসি                                                                                                                    পদবীঃ উপ-প্রধাি প্রযকৌশলী (র্নড়ৎ) 

ক্রডর্

ক 

নং 

েম্পোদনক্র্োগ্য কোজ 

(গুরুত্ব অনুেোক্র ক্রর্ ডবন্যোডেি) 

কর্ িকৃডি ডনদি িক একক  ক্ষযর্োত্রো (ডবকল্প  ক্ষযর্োত্রো েহ) প্রকৃি 

অজিন 

 

বৎের ফ্িক্ষ অেবো পর্ িোক্ োচ োর 

ের্য় প্রর্ িন্ত প্রোপ্ত নম্বর (১০-৪) ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ 

১ ২ ৩ ৪  ৫ ৬ ৭ 

১। উৎপাদন সচল রাখার স্বার্থে ২০২০-

২০২১ অথে বৎসর্রর সসসিউল 

ম াতার্বক ৪-ইসি স র্লর সি-মেনটিে 

ম ইনর্ের্নন্স করা। 

সি-মেনটিে ম ইনর্ের্নন্স সসসিউল ততরী করনঃ 

১) ৪-ইসি স র্লর সি-মেনটিে ম ইনর্ের্নন্স সসসিউল ততরী  

আাসথেক অনুর্ াদন গ্রহনঃ 

১)আসথেক িাক্কলন ২) মনাে উপস্থাপন  

৩) অনুর্ াদন গ্রহন ৪) সসসপআর/এসসপআর িদান  

৫) সপসপআর অনুযায়ী ির্য়াজনীয়  ালা াল ক্রয় িসক্রয়া করন  

৪-ইসি স র্লর সি-মেনটিে ম ইনর্ের্নন্স এর ম সিনাসরজ স ূহঃ 

১)সিসস ম াের ২)হাই সিকুর্য়সন্স ওর্য়সডিং ৩)এসস ম াের স ূহ ৪)ফা ¬সয়িং কাটিিং ম াের 

৫)এইচটি/এলটি সুইচ সিয়ার, ইতযাসদ 

% ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ -   

২। উৎপাদন সচল রাখার স্বার্থে ২০২০-

২০২১ অথে বৎসর্রর সসসিউল ম াতার্বক 

৮-ইসি স র্লর সি-মেনটিে 

ম ইনর্ের্নন্স ম ইনর্ের্নন্স করা। 

সি-মেনটিে ম ইনর্ের্নন্স সসসিউল ততরী করনঃ 

১) ৮-ইসি স র্লর সি-মেনটিে ম ইনর্ের্নন্স সসসিউল ততরী 

আাসথেক অনুর্ াদন গ্রহনঃ 

১)আসথেক িাক্কলন ২) মনাে উপস্থাপন  

৩) অনুর্ াদন গ্রহন ৪) সসসপআর/এসসপআর িদান  

৫) সপসপআর অনুযায়ী ির্য়াজনীয়  ালা াল ক্রয় িসক্রয়া করন  

৮-ইসি স র্লর সি-মেনটিে ম ইনর্ের্নন্স এর ম সিনাসরজ স ূহঃ 

১) সিসস ম াের ২)হাই সিকুর্য়সন্স ওর্য়সডিং ৩)সিপ সরিং ম াের ৪)ফা ¬সয়িং কাটিিং ম াের 

৫)এইচটি/এলটি সুইচ সিয়ার, ইতযাসদ 

% ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ -   

৩। পুরাতন লিকেজ পাইপ িাইন এর 

লিকেজ বন্ধ েরন। 
সলর্কজ পাইপ সচসিৃত করনঃ 

১)পাইপ পসরদিেন ২) পাইপ পরীক্ষ করন  ৩) সলর্কজ সচসিৃত করন 

আাসথেক অনুর্ াদন গ্রহনঃ 

১)আসথেক িাক্কলন ২) মনাে উপস্থাপন ও অনুর্ াদন গ্রহন ৩) সপসপআর অনুযায়ী িসক্রয়া করন  

সলর্কজ পাইপ িসতস্থাপনঃ 

১) পাইপ সিংগ্রহ করন ২) অনযানয  ালা াল সিংগ্রহ করন ৩)  াটির নীর্চর সসসেল ওয়াকে  করন ৪) 

পাইপ িসতস্থাপন ৫) পূনরায় পরীক্ষা করন। 

% ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ -   



৪। 130 KW Unused ship 

breaking  সিসস ম াের সফটিিং/ 

সফসসিংসহ চালু করা। 

 

সফটিিং সফসসিং পূবেক চালু করন 

১)ম াের মবস স্থাপন ২) ম াের সিংর্যাজন ৩) ম াের মসফে ও সিয়ার বস কাপসলিং করন ৪) 

মের্কা মজনার্রের সিংর্যাজন ৫) ম ইন পাওয়ার ও সফড পাওয়ার সরবরাহ করন ৬) সিসস ড্রাইে 

এর  াধ্যর্  ম াের চালু করন। 

% ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ -   

৫। ইনেযানলিকেণ্ট বাল্ব ও টিউব িাইি 

অপোরন েকর এিইলি বাল্ব 

পর্ যায়ক্রকে প্রলতস্থাপন েরা।  

 ইনক্যানডিসেণ্ট বাল্ব ও টিউব লাইি mg~n wPwüZ Kibt 
১) সরজস র্ন পসরদিেন ২) সিংখযা সনরুপন ও স সযা সচসিৃত করন 

আাসথেক অনুর্ াদন গ্রহনঃ 

১)আসথেক িাক্কলন ২) মনাে উপস্থাপন ও অনুর্ াদন গ্রহন ৩) এসসপআর িদান ৪) 

সপসপআর অনুযায়ী ক্রয় িসক্রয়া করন। 

          

ইনক্যানডিসেণ্ট বাল্ব ও টিউব লাইি প্রডিস্থাপনের সিসিউলt 

 মফজ-১,  ৪-ইসি স র্ল িসতস্থাপন % ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ -   

 মফজ-২,  ৮-ইসি স র্ল িসতস্থাপন % ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ -   

ফেজ-৩,  প্রশাসন ভবন, উৎপাদন ভবন ও ফ ায়ালিটি ভবনন প্রলিস্থাপন % ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০    

মফজ-৪,  বাসনসজযক সবোি, সহসাব সবোি ও অনযানয। % ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০    

৬। উৎপাদন সচল রাখার স্বার্থে এসপসপ-

২০২০-২০২১ অনুযায়ী মেয়ার পােে স্ 

ক্রয় করা। 

এসপসপ-২০২০-২০২১ অনুযায়ী মেয়ার পােে স্ ক্রয় করনঃ 
১)কস টি িঠন ২) এসপসপ সসসিউল ম াতার্বক ক্রয় িসক্রয়া করন ৩) অনুর্ াদন 
গ্রহন। 
আাসথেক অনুর্ াদন গ্রহনঃ 
১)আসথেক িাক্কলন ২) মনাে উপস্থাপন  
৩) এসসপআর িদান ৪) অনুর্ াদন গ্রহন। 
৪)সপসপআর অনুযায়ী ক্রয় িসক্রয়া করন 

% ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ -   

৭। নযািনাল টিউবস সলস র্ের্ির এসপআই 

সর-সাটিে সফর্কিন অসিের্ক সফল করার 

জনয ইসি কার্রন্ট ম সিন 

মসেআপসিংক্রান্ত  যাবতীয় বযবস্থা গ্রহন 

ইসি কার্রন্ট ম সিন স্থাপনকৃত িোডর

খ 

১৫, 

ফ্ে

ফ্েম্ব

র 

৩০ 

ফ্ি, 

ফ্ে

ফ্ে

ম্বর  

১৫ 

ই 

অ

টব

র 

৩০ 

ফ্ি 

অ

টব

র 

১৫ 

ই 

ন

ফ্ে

ম্বর 

    

৮। নযািনাল টিউবস সলস র্ের্ির এসপআই 

সর-সাটিে সফর্কিন অসিের্ক সফল করার 

জনয রক্ষণার্বক্ষণ সবোি জনবল 

সনবোচনপূবেক ইসি কার্রন্ট মেসটিং 

িসিক্ষণসিংক্রান্ত যাবতীয় বযবস্থা গ্রহন । 

িসিক্ষন সম্পন্ন িাস জুলা

ই,২০ 

আ

গ

স্ট,

২০ 

শস

শে

ম্বর

,২

০ 

অ

ট

বর

,২

০ 

ন

শভ

ম্বর

,২

০ 

    

৯। রক্ষণার্বক্ষণ সবোি সিংসিষ্ট যাবতীয় 

িসসসিউর, মচকসলট ইতযাসদ 

পযোর্লাচনা ও ি¯তুসতর কাজ 

যথাযথোর্ব সম্পন্ন করা 

ির্সসিউর এবিং মচকসলট িস্তুত সম্পন্ন িাস জুলা

ই,২০ 

আ

গ

স্ট,

২০ 

শস

শে

ম্বর

,২

০ 

অ

ট

বর

,২

০ 

ন

শভ

ম্বর

,২

০ 

    



১০। এসপআই  সিংক্রান্ত অনযানয সফড ও 

িকুর্ ন্টারী কাযে 

 িাস জুলা

ই,২০ 

আ

গ

স্ট,

২০ 

শস

শে

ম্বর

,২

০ 

অ

ট

বর

,২

০ 

ন

শভ

ম্বর

,২

০ 

    

 

 

 

 

 

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

                             কর্ িকিিোর স্বোক্ষর ও িোডরখ 

 

 

 

 

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

িদোরককোরী কর্ িকিিোর স্বোক্ষর ও িোডরখ 

 

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

অনুক্র্োদনকোরী কর্ িকিিোর স্বোক্ষর ও িোডরখ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ন্যাশনাল টিউিস নলনময়টি 

টংগী নশল্প এলাকা, গানজপুর। 

নিভাগ: iÿYv‡eÿY 

িানষ মক কম মপনরকল্পনা ২০২০-২০২১ 

কম মকতমার নামেঃ- মমােঃ  ইর্রোন ফ্হোক্েন অডনক                                                                                                                          পদিীেঃ- সহকানর পুরক্কৌি ী (পুর) 

ক্রনমক 

নং 

সম্পাদনয়যাগ্য কাজ 

(গুরুত্ব অনুসায়র ক্রম নিন্যানসত) 

কম মকৃনত ননদশ মক একক লক্ষ্যমাত্রা (নিকল্প লক্ষ্যমাত্রা সহ) প্রকৃত 

অজমন 

 

িৎসর মশয়ষ অিিা 

পয মায়লাচলার সময় প্রয মন্ত 

প্রাপ্ত নম্বর (১০-৪) 

১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ 

১ ২ ৩ ৪  ৫ ৬ ৭ 

১। ৪’’ ডর্ক্ র পুরোিন  পোডনর পোইপ  োইন নতুন কক্র ৪’’ পোইপ 

দ্বোরো প্রডিস্থোপন - 

 পোডনর  োইন প্রডিস্থগোপক্নর জন্য প্রক্য়োজনীয় ফ্নোর্ উপস্থোপন 

 প্রক্য়োজনীয় র্ো োর্োক্ র প্রোক্ক ন প্রস্তুি পূব িক ফ্র্ন্দোর ডেডিউ  

প্রস্তুি করো  

 স্থোডপি পোডনর  োইন পরীক্ষো পূব িক পোডনর েরবরোহও ডনডিি 

করো । 

 পুক্রো পোডনর  োইক্নর রোির্ অংকন করো ও অনুক্র্োদন ফ্নয়ো । 

 র্োটর ডনচ ফ্েক্ক পুরোক্নো পোইপগুক্ ো জেোজে েোক্ব উত্ত ন 

করো । 

 

পোডনর  োইন প্রডিস্থোপন পূব িক উৎপোদন 

কোজ েচ  রোখো । 

সংখ্যা ৫ ৪ ৩ ২ ১ - -   

২। ৮’’ ডর্ক্ র পোডনর  োইন প্রডিস্থোপন / আপক্গ্রক্িিন - 

 পোডনর  োইন প্রডিস্থগোপক্নর/আপক্গ্রক্িিক্নর জন্য প্রক্য়োজনীয় 

ফ্নোর্ উপস্থোপন 

 পোডনর  োইন েঠিকেোক্ব েরবরোহ ফ্রক্খ পোডনর  োইন 

পর্ িক্বক্ষর্ । 

 প্রক্য়োজনীয় র্ো োর্োক্ র প্রোক্ক ন প্রস্তুি পূব িক ফ্র্ন্দোর ডেডিউ  

প্রস্তুি করো 

 ৩’’ ও ৪’’ পোইপ দ্বোরো পডরিযি  োইক্নর পোইপ আপক্গ্রি 

করো। 

 

পোডনর  োইন প্রডিস্থোপন ও আপক্গ্রক্িিন 

করো । 

% ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ -   

৩। প্রডিষ্ঠোক্নর ক্ষডিগ্রস্থ ছোদ ও ওয়ো  েমুহ ফ্র্রোর্ি -   

 ক্ষডিগ্রস্থ ছোদ েমূহ ডচডিি করো ও পর্ িক্বক্ষর্ করো । 

  পোডনর  োইন প্রডিস্থগোপক্নর জন্য প্রক্য়োজনীয় ফ্নোর্ উপস্থোপন 

ও অনুক্র্োদন ফ্নয়ো । 

প্রক্য়োজনীয় র্ো োর্োক্ র প্রোক্ক ন প্রস্তুি পূব িক ফ্র্ন্দোর ডেডিউ  

প্রস্তুি করো । 

অডিে কোর্ িক্রর্ েচ  পূব িক উি ফ্র্রোর্ি 

কোর্ িক্রর্ েম্পন্ন করো । 

% ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ -   

৪। প্রডিষ্ঠোক্নর পুক্রো ফ্রন  োইন পর্ িক্বক্ষর্ ও ফ্র্রোর্ি-  

 অত্র প্রডিষ্ঠোক্নর ফ্রন  োইন েংক্র্োগ পর্ িক্বক্ষর্ করো । 

 প্রক্য়োজনীয় ফ্র্রোর্ি পূব িক প্রোক্ক ন এর র্োধ্যক্র্ ফ্নোর্ অনুক্র্োদন 

অডিে কোর্ িক্রর্ েচ  পূব িক উি ফ্র্রোর্ি 

কোর্ িক্রর্ েম্পন্ন করো 

% ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ -   



ক্করো । 

অডিক্র্োদন অনুর্োয়ী েক  কোজ েঠিক েোক্ব েম্পন্ন করো। 

৫। ৮’’ ডর্ক্ র ডবডেধ িোর্  ফ্লোর ডচডিি করন ও ফ্র্রোর্ি-  

  ফ্লোর েোক্িিে ডনরীক্ষো ও ডচডিি করো । 

  প্রয়য়াজনীয় পরীক্ষ্ন, পয ময়িক্ষ্ন, মটনষ্টং কায ম সফল ভায়ি সম্পন্ন 

করার ব্যাপায়র যািতীয় তদারনক কাজ সম্পাদন । 

  ঢো োই েহ র্ো োর্ো  েবরোহ এবং পুর কোজ েি েোক্ব ের্োপন 

করো ।  

ফ্লোর িোর্ক্ র স্থোক্ন নতুন ঢো োই কক্র 

ফ্লোর েোক্িিে ফ্র্রোর্ি করো । 

% ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ -   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

কি িকর্িার স্বাক্ষ্র ও র্ালরখ র্দারকারী কি িকর্িার নাি,পদলব ও  স্বাক্ষ্র 



ন্যাশনাল টিউিস নলনময়টি 

টংগী নশল্প এলাকা, গানজপুর। 

ডবেোগ: রক্ষনোক্বক্ষন ডবেোগ 

িানষ মক কম মপনরকল্পনা ২০২০-২০২১ 

কির্কিিোর নোর্েঃ- ট.এইচ.এর্.আর্ীরু  ইে োর্           পদবীেঃ- উপ-েহকোডর প্রক্কৌি ী (িডিৎ)   

ক্রনমক 

নং 

সম্পাদনয়যাগ্য কাজ 

(গুরুত্ব অনুসায়র ক্রম নিন্যানসত) 

কম মকৃনত ননদশ মক একক লক্ষ্যমাত্রা (নিকল্প লক্ষ্যমাত্রা সহ) প্রকৃত 

অজমন 

 

 িৎসর মশয়ষ অিিা পয মায়লাচলার 

সময় প্রয মন্ত প্রাপ্ত নম্বর (১০-৪) ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪  

১ ২ ৩ ৪  ৫ ৬  ৭ 

১। এসপআই সরসাটিে সফর্কিন অসিের্ক সা র্ন মরর্খ ির্য়াজনীয় িকুর্ র্ন্টিন 

কাযে সম্পাদর্ন সহর্যািীতা করা। 

এসপআই ৫এল, সকউ ১ এবিং 

আইএসও ৯০০১: ২০১৫ এর 

সদকসনর্দে িনা অনুযায়ী উৎপাসদত 

পর্ণযর  ানসনয়ন্ত্রনকরা এবিং 

ির্য়াজনীয় লাইর্সন্স িাসি/নবায়ন । 

% ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ -    

২। নতুন ইসিও কার্রন্ট ম সিন মসেআপ সিংক্রান্ত কার্জ সিংসিষ্টতা ও দায় 

সার্পর্ক্ষ সহর্যািীতা করা। 

এসপআই ৫এল, সকউ ১ এবিং 

আইএসও ৯০০১: ২০১৫ এর 

সদকসনর্দে িনা অনুযায়ী উৎপাসদত 

পর্ণযর  ানসনয়ন্ত্রনকরা এবিং 

ির্য়াজনীয় লাইর্সন্স িাসি/নবায়ন ।  

সংখ্যা 1      -    

৩।   ৮"স র্লর  ওোর মহি মক্রর্নর স ুর্হর ট্রার্েসলিং ৩ মফজইন্ডাকিন ম াের ও 

হর্য়সটিং  যাির্নে কোর িসতস্থাপন। 

 
মেয়ার পােে স সিংরক্ষন, স সযা সচসিতকরন ও চালুকরন ঃঃ- 

 
১) মেকসনকযাল মেসসসফসকর্িন ততরীকরা। 

২) বানসজয সবোি কতৃে ক মেন্ডার সসসিউল িস্তুত করর্ন সহায়তা করা । 

৩) সহায়ক উপকরন সিংর্যাজন করা। 

৪) হর্য়সটিং  যাির্নে কোর ও ম াের মসটিিং এর মবস ততসর করা। 

৫) ওয়োক অিে ার অনুযায়ী ির্য়াজনীয় ম রা ত/িসতস্থাপর্নর বযবস্থা গ্রহন করা । 

৬) কর্রাল এবিং পাওয়ার সাসকে র্ের ওয়যাসরিং িস্তুত করা। 

৭) নতুন ম াের িসতস্থাপন কর্র ওোরর্হি মক্রন চালু করন 

 
 

সবোিীয় িধ্ান রক্ষনার্বক্ষন 

সহায়তায় , বাসনজয ও সহসাব 

সবোর্ির  ালা াল ক্রয় কস টি ও 

৮" স র্লর সবদ্যযৎ িাখার মলাকবল 

দ্বারা হর্য়সটিং  যাির্নে কোর ও ৩ 

মফজইন্ডাকিন ম াের িসতস্থাপর্নর 

 াধ্যর্  বতে  ান স সযা স াধ্ান করা 

। (ির্য়াজনী ালা াল িাসি ও 

অনুর্ াদন সার্পর্ক্ষ) 

 

% ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ -    



৪। ৮"স র্লর এর্নসলিং ম সির্নর মলায়ার ম াের , কর্েসার ম াের িসতস্থাপন ও 

সচল করা 

 
মেয়ারপােে সসিংরক্ষন: 

১) বাসনজয সবোি কতৃে ক ির্য়াজনীয় তবদ্যযসতক  ালা াল ক্রয়   

 
স সযাসচসিতও চালুকরন 

      ১) যাির্নটিক কন্টাক্টর 

২) সাসকে ে মেকার 

৩) ওোরর্লাি সরর্ল 

      ৪) পুিসুইচ 

      ৫) কর্রাল সাসকে ে 

      ৬) পাওয়ার সাসকে ে 

      ৭) সসলনর্য়িবাল্ব ইতযাসদ  পরীক্ষা-সনরীক্ষাকরণ। 

সবোিীয় িধ্ান রক্ষনার্বক্ষন 

সহায়তায় , বাসনজয ও সহসাব 

সবোর্ির  ালা াল ক্রয় কস টি ও 

৮" স র্লর সবদ্যযৎ িাখার মলাকবল 

দ্বারা ৮"স র্লর এর্নসলিং ১২টি ০.৫/১ 

হসর্  পাওয়ার্রর ম ােরও ১০ হসে 

পাওয়ার্রর ১টি ম াের ,২ টি সাসকে ে 

মেকার 

২টি ওোরর্লাি সরর্ল,১টি 

 যাির্নটিককন্টাক্টর, 

২টি পুিসুইচ 

০১টি সসলনর্য়িবাল্ব িসতস্থাপন ও 

সচল করা।(ির্য়াজনী ালা াল িাসি 

ও অনুর্ াদনসার্পর্ক্ষ) 

% ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ -    

৫। র্৮র্  সফসনসিিং িাখার সফসনসিিং মেসবর্লর উপর এসপআই রুলস অনুযায়ী 

লাইটিিং সসর্ট  িসতস্থাপন 

মেয়ারপােে সসিংরক্ষন , স সযা সচসিতকরন ও চালুকরন ঃঃ- 

 
১) মেকসনকযাল মেসসসফসকর্িন ততরীকরা। 

২) বানসজয সবোি কতৃে ক মেন্ডার সসসিউল িস্তুত করর্ন সহায়তা করা । 

৩) সহায়ক উপকরন সিংর্যাজন করা। 

৪) ওয়োক অিে ার অনুযায়ী ির্য়াজনীয় ম রা ত/িসতস্থাপর্নর বযবস্থা গ্রহন করা 

। 

৬) কর্রাল এবিং পাওয়ার সাসকে র্ের ওয়যাসরিং িস্তুত করা। 

৭) লাইটিিং সসর্ট  িসতস্থাপন 

িসতস্থাপন  

সবোিীয় িধ্ান রক্ষনার্বক্ষন 

সহায়তায় , বাসনজয ও সহসাব 

সবোর্ির  ালা াল ক্রয় কস টি ও 

৮" স র্লর সবদ্যযৎ িাখার মলাকবল 

দ্বারা র্৮র্  সফসনসিিং িাখার সফসনসিিং 

মেসবর্লর উপর এসপআই রুলস 

অনুযায়ী ০৬ টি (ির্য়াজন 

অনুযায়ী)লাইটিিং সসর্ট  

িসতস্থাপর্ন 

ির্য়াজনীয় বযবস্থা গ্রহন 

করা।(ির্য়াজনী ালা াল িাসি ও 

অনুর্ াদনসার্পর্ক্ষ) 

সংখ্যা 6 5 4 3 2 1 -    

৬। ৮" স র্লর সপএফআই কযাপাসসের ও সরর্ল সাসকে ে সসট  িসতস্থাপন 

লাইটিিং সসসট  িসতস্থাপন 

 
মেয়ারপােে সসিংরক্ষন ,স সযাসচসিতও চালুকরন 

১) মেকসনকযাল মেসসসফসকর্িন ততরীকরা। 

২) বানসজয সবোি কতৃে ক মেন্ডার সসসিউল িস্তুত করর্ন সহায়তা করা । 

৩) সহায়ক উপকরন সিংর্যাজন করা। 

সবোিীয় িধ্ান রক্ষনার্বক্ষন 

সহায়তায় , বাসনজয ও সহসাব 

সবোর্ির  ালা াল ক্রয় কস টি ও 

৮" স র্লর সবদ্যযৎ িাখার মলাকবল 

দ্বারা৮" স র্লর সপএফআই 

কযাপাসসের ও সরর্ল সাসকে ে সসট  

িসতস্থাপন করা।(ির্য়াজনী ালা াল 

সংখ্যা 1 - - - - - -    



৪) ওয়োক অিে ার অনুযায়ী ির্য়াজনীয় ম রা ত/িসতস্থাপর্নর বযবস্থা গ্রহন করা 

। 

৫) কর্রাল এবিং পাওয়ার সাসকে র্ের ওয়যাসরিং িস্তুত করা। 

৬) সপএফআই সসর্ট  চালু করা 
 

িাসি ও অনুর্ াদনসার্পর্ক্ষ) 

৭। র্৮র্  স র্লর ওোর মহি পাওয়ার লাইর্ন আইর্সার্লের মসে আপ িসতস্থাপন 

করা হর্য়র্ে 

 
মেয়ারপােে সসিংরক্ষন ,স সযাসচসিতও চালুকরন 

১) মেকসনকযাল মেসসসফসকর্িন ততরীকরা। 

২) বানসজয সবোি কতৃে ক মেন্ডার সসসিউল িস্তুত করর্ন সহায়তা করা । 

৩) সহায়ক উপকরন সিংর্যাজন করা। 

৪) ওয়োক অিে ার অনুযায়ী ির্য়াজনীয় ম রা ত/িসতস্থাপর্নর বযবস্থা গ্রহন করা 

। 

৫) আইর্সার্লের সসর্ট  চালু করা 

র্৮র্  স র্লর ওোর মহি পাওয়ার 

লাইর্ন আইর্সার্লের মসে আপ 

িসতস্থাপন করা হর্য়র্ে 

র্৮র্  স র্লর ওোর মহি পাওয়ার 

লাইর্ন আইর্সার্লের মসে আপ 

িসতস্থাপন করা ।(ির্য়াজনী ালা াল 

িাসি ও অনুর্ াদনসার্পর্ক্ষ) 

 

সংখ্যা 1 - - - - - -    
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                             কম মকতমার স্বাক্ষ্র ও তানরখ 
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তদারককারী কম মকতমার স্বাক্ষ্র ও তানরখ 

 

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

অনুয়মাদনকারী কম মকতমার স্বাক্ষ্র ও তানরখ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ন্যাশনাল টিউিস নলনময়টি 

টংগী, গাজীপুর। 

নিভাগেঃ রক্ষ্ণায়িক্ষ্ণ এিং মান ননয়িণ (অনতনরক্ত দানয়ত্ব) 

বোডষ িক কর্ িপডরকল্পনো ২০২০-২০২১ 

  কম মকতমার নামেঃ অয়ন কুমার মচৌধুরী                                                                                                                                              পদিীেঃ উপ-সহকারী প্রয়কৌশলী(তনিৎ) 

 

ক্রডর্ক 

নং 

েম্পোদনক্র্োগ্য কোজ 

(গুরুত্ব অনুেোক্র ক্রর্ ডবন্যোডেি) 

কর্ িকৃডি ডনদি িক একক  ক্ষযর্োত্রো (ডবকল্প  ক্ষযর্োত্রো েহ) প্রকৃি 

অজিন 

বৎের ফ্িক্ষ অেবো পর্ িোক্ োচ োর 

ের্য় প্রর্ িন্ত প্রোপ্ত নম্বর (১০-৪) 
১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১।  ৪"(চার) নময়লর ৩ নং ওভারয়হি মক্রয়নর 

পুরাতন মমাটর পনরিতমন কয়র ৩ মফজ 

ইোকশন (ভাটি মকযাল)য়মাটর প্রনতস্থাপন 

কয়র মক্রন সচল করা। 

৩ মফজ ইোকশন (ভাটি মকযাল)য়মাটর 

প্রনতস্থাপন কায ম  সম্পাদন কয়র মক্রন সচল 

রাখা। 

%  ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০    

২। ৪"(চার) নময়লর পাইপ উৎপাদয়নর সনহত 

সংনিষ্ট মমনশনসমূয়হর তিদ্যযনতক 

রক্ষ্ণায়িক্ষ্ণ কাজ সম্পন্ন করা 

মমনশনসমূয়হর তিদ্যযনতক সমস্যা সমাধান কয়র 

উৎপাদন সচল রাখা  

%  ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০    

৩। এনপআই নর-সাটি ময়ফয়কশন অনিট সফল 

করা। 

ইনি কায়রে মটনস্ট্ং ইন্সয়পকশন এর মচকনলস্ট্ 

প্রস্তুত করা 

ইনি কায়রে মমনশয়নর মান ননরধারন- 

কযানলয়েশয়নর মচকনলস্ট্ প্রস্তুত করা 

%  ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০    

৪। কম m¤úv`‡b MZxkjZv m„wó I †mevi 
gvb e„w× 

সকল শাখায় ইননির ব্যিহার  %  ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০    

৫। িানষক তিদ্যনতক নপ্রয়ভনটিভ রক্ষ্ণায়িক্ষ্ণ 

নরয়পাট প্রস্তুত ও মচকনলস্ট্ ততনর । 

প্রনসনিউর অনুযায়ী নপ্রয়ভনটিভ রক্ষ্ণায়িক্ষ্ণ 

নরয়পাট প্রস্তুত ও মচকনলস্ট্ ততনর করা। 

%  ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০    

৬। এনপআই অনিয়টর পূয়ি ইোরনাল অনিয়টর 

দানয়ত্ব পালন 

এনপআই 5 এল এর গাইি লাইন এিং 

এম.আর এর ননয়দশনা অনুযায়ী  ইোরনাল 

অনিয়টর দানয়ত্ব পালন করা। 

%  ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০    

৭। মিনল ইন্সয়পকশন নরয়পাট, ইনি কায়রে 

কযানলয়েশন নরয়পাট প্রস্তুত করা। 

এম.আর এর ননয়দশনা অনুযায়ী  নরয়পাট প্রস্তুত 

করা। 

%  ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০    

 

 

 

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

                             কম মকতমার স্বাক্ষ্র ও তানরখ 

 

 

 

 

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

তদারককারী কম মকতমার স্বাক্ষ্র ও তানরখ 

 

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

অনুয়মাদনকারী কম মকতমার স্বাক্ষ্র ও তানরখ 

 

 

 



ন্যাশনাল টিউবস লললিটেড 

েংগী লশল্প এলাকা, গালজপুর। 

লবভাগ: বালনজয ও লবপনণ 

বালষ িক কি িপলরকল্পনা ২০২০-২০২১ 

কর্ মকর্মার নািঃ- মর্াোঃ মর্াজাযেল হক                                       পদবীঃ- ব্যািস্থাপক (িানিজে)  বালনজয ও লবপনণ লবভাগীয় প্রধান                                                                                                                                                                       

ক্রলিক 

নং 

সম্পাদনট াগ্য কাজ 

(গুরুত্ব অনুসাটর ক্রি লবন্যালসর্) 

কি িকৃলর্ লনদশ িক একক লক্ষ্যিাত্রা (লবকল্প লক্ষ্যিাত্রা সহ) প্রকৃ

র্ 

অজি

ন 

 

বৎসর শশটষ অথবা 

প িাটলাচলার সিয় 

প্র িন্ত প্রাপ্ত নম্বর (১০-

৪) 

১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ 

১ ২ ৩ ৪  ৫ ৬ ৭ 

১। ২০২০-২০২১ অথ ি বেটরর স্থানীয় ও তবটদলশক ক্রয় সুস্টভাটব স্বম্পন্ন করার লনলিত্ত 

ক্রয় পলরকল্পনা প্রনয়ণ। 

ক্রয় পলরকল্পনা প্রনয়ণ। 

 

% ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ -   

২। লক্ষ্যিাত্রা ও ক্রয় পলরকল্পনা অনু ায়ী প্রলর্ লকলস্তটর্ ১৫০০ শিলেক েন হাটর ৩ 

লকলস্তটর্  ৪৫০০ শিলেক েন হে শরাে লস্টল লিপ্স আিদানীর ব্যাবস্থা গ্রহণ। 

৪৫০০ শিলেকেন হে শরাে লস্টল 

লিপ্স আিদানী। 

% ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ -   

৩। ১০০ শিঃেন লজংক ইনগে আিদানীর ব্যাবস্থা গ্রহণ। লজংক ইনগে আিদানী % ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ -   

৪।  

২০টি সারকুলার স শেড ও ১০টি শশয়ালরং নাইফ আিদানীর ব্যাবস্থা গ্রহণ। 

সারকুলার স শেড ও শশয়ালরং নাইফ 

আিদানী 

% ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ -   

৫। উর্পাদন লবভাটগর চালহদা অনু ায়ী ৮” লিটলর ইলডও কাটরন্ট শেলস্টং এর জন্য 

ইলর্িটধ্য আহ্ববানকৃর্ আন্তজিালর্ক ফরপটত্রর িাধ্যটি নতুন ও যুটগাপট াগী 

শিলশন আিদানীর ব্যাবস্থা গ্রহণ। 

ইলডও কাটরন্ট শিলশন ক্রয় ও স্থাপন।  % ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ -   

৬। লিপটসর িাদার কটয়ল কাোর জন্য লিটিং শিলশন আিদানী। লিটিং শিলশন ক্রয় ও স্থাপন। সংখ্যা ৩ ২ ১ - - - -   

৭। স্থানীয় দরপত্র/সীলির্ দরপত্র/আরএফলকউ এর িাধ্যটি লবলভন্ন লবভাটগর চালহদা 

এবং বালষ িক ক্রয় পলরকল্পনায় অন্তভু িি ইটললিকাল ও ম্যানুফযাকচালরং দ্রব্যালদ, 

লবলভন্ন প্রকাটর এলসড ও লুলেটকটিং এবং প্রালধকারপ্রাপ্ত কি িচারী/শ্রলিকটদর 

শপাশাক পলরটেদ ও লচলকর্সা সািগ্রী ক্রয়। 

ইটললিকাল ও ম্যানুফযাকচালরং 

দ্রব্যালদ, লবলভন্ন প্রকাটর এলসড ও 

লুলেটকটিং এবং প্রালধকারপ্রাপ্ত 

কি িচারী/শ্রলিকটদর শপাশাক পলরটেদ 

ও লচলকর্সা সািগ্রী ক্রয়। 

% ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ -   

৮। শক্রর্ার লনকে শথটক লনলির্ ক্রয়াটদশ প্রালপ্ত সাটপক্ষ্ অপ্রচললর্ পন্য শ িনঃ 

ওভাল পাইপ ও অটপক্ষ্াকৃর্ কি লথকটনটসর পাইপ সরবরাটহর লনলিত্ত স্থানীয় 

বাজার শথটক দরপত্র আহ্ববাটনর িাধ্যটি এ-ক্লাস এিএস লিপ্স ক্রটয়র ব্যাবস্থা 

গ্রহণ।   

লনলির্ চালহদার লবপরীটর্ অপ্রচললর্ 

পাইপ এর কাচািাল এ-ক্লাস এিএস 

লিপ্স ক্রয়। 

% ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ -   

৯। লক্ষ্যিাত্রা অনু ায়ী উর্পাদীর্ পন্য লবপনটণর ব্যাবস্থা গ্রহণ। অলজির্ লক্ষ্যিাত্রা। % ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ -   

১০। শর্ল ও গ্যাস শসটটরর পাশাপালশ লবলভন্ন শবসরকারী প্রলর্ষ্ঠান, ফায়ার হাইটরন্ট 

লসটস্টি, বয়লার, গণপূর্ি, ইেকল, জাহাজ নি িান ও শিরাির্ লশল্প, শিটোটরল, 

ওয়াসা ইর্যালদ প্রলর্ষ্ঠাটনর লনকে লবক্রয় বৃলির প্রটচষ্টা গ্রহণ। 

অলজির্ লক্ষ্যিাত্রা। % ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ -   

১১। উর্পালদর্ পণ্য লবপনটণ িাটকিটিং টিি এর কা িক্রি গলর্শীল করণ।আভযন্তরীন ও 

তবটদলশক চালহদা লনরুপণ ও অটন্বষণ এর িাধ্যটি বাজার সম্প্রসারটণর ব্যাবস্থা 

গ্রহণ।  

 

অলজির্ লক্ষ্যিাত্রা। % ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ -   



১২। ২টি সরকালর প্রলর্ষ্ঠাটনর চালহদার পলরটপ্রলক্ষ্টর্ একটি লস্টল িাকচার শশড লনি িাণ 

ও একটি কারখানা শশড  শিরাির্ কা ি সম্পাদন। 

লনি িাণ ও শিরাির্ কা ি সম্পাদন। % ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ -   

১৩। ন্যাশনাল টিউবস লললিটেটডর এলপআই লর-সাটি িলফটকশন অলডেটক সফল করার 

জন্য বালণজয লবভাগ সংলিষ্ট এলপআই অলডে আপলত্তসমূটহর পলরপূণ ি সিাধান 

অলডে আপলত্তসমূটহর আটলাটক প্রস্তুলর্ 

সম্পন্ন 

িাস জুলা

ই,২০ 

আ

গ

স্ট,

২০ 

শস

শে

ম্বর,

২০ 

অ

টব

র,

২০ 

নটভ

ম্বর,

২০ 

- -   

১৪। ন্যাশনাল টিউবস লললিটেটডর এলপআই লর-সাটি িলফটকশন অলডেটক সফল করার 

জন্য supply chain (Sub-supplier সংক্রান্ত   াবর্ীয় ব্যবস্থা গ্রহন 

(প্রশাসন ও িান লনয়ন্ত্রণ লবভাটগর সহায়র্ায়) 

supply chain সংক্রান্ত  

 াবর্ীয় ব্যবস্থা গ্রহন সম্পন্ন 

িাস জুলা

ই,২০ 

আ

গ

স্ট,

২০ 

শস

শে

ম্বর,

২০ 

অ

টব

র,

২০ 

নটভ

ম্বর,

২০ 

- -   

১৫। বালণজ্  লবভাগ সংলিষ্ট  াবর্ীয় প্রলসলডউর, শচকললস্ট ইর্যালদ প িাটলাচনা ও 

প্রস্তুলর্ কাজ  থা থভাটব সম্পন্ন করা 

প্রস্তুলর্ কাজ  থা থভাটব সম্পন্ন িাস জুলা

ই,২০ 

আ

গ

স্ট,

২০ 

শস

শে

ম্বর,

২০ 

অ

টব

র,

২০ 

নটভ

ম্বর,

২০ 

 -   

১৬। ন্যাশনাল টিউবস লললিটেটডর এলপআই লর-সাটি িলফটকশন অলডেটক সফল করার 

জন্য বালণজয লবভাগ সংলিষ্ট  প্রলশক্ষ্ণসংক্রান্ত  াবর্ীয় ব্যবস্থা গ্রহন (প্রশাসন ও 

িান লনয়ন্ত্রণ লবভাটগর সহায়র্ায়)। (লবস্তালরর্: সংযুি কলপটর্,১ি পৃষ্ঠা) 

প্রলশক্ষ্ণ সম্পন্ন িাস জুলা

ই,২০ 

আ

গ

স্ট,

২০ 

শস

শে

ম্বর,

২০ 

অ

টব

র,

২০ 

নটভ

ম্বর,

২০ 

 -   

১৭। এলপআই  সংক্রান্ত অন্যান্য লফে ও ডকুটিন্টারী কা ি  

 

লফে ও ডকুটিন্টারী কা ি সম্পন্ন িাস জুলা

ই,২০ 

আ

গ

স্ট,

২০ 

শস

শে

ম্বর,

২০ 

অ

টব

র,

২০ 

নটভ

ম্বর,

২০ 

 -   

 

 

 

 

 

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

          কি িকর্িার স্বাক্ষ্র ও র্ালরখ 

 

 

 

 

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

র্দারককারী কি িকর্িার স্বাক্ষ্র ও র্ালরখ 

 

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

অনুটিাদনকারী কি িকর্িার স্বাক্ষ্র ও র্ালরখ 

 

 

 

 

 



ন্যাশিাল টিউিস নলনর্যটড 

১৩১-১৪২,টঙ্গী নশল্প এলাকা 

টঙ্গী, গাজীপুর 

িানে মক কর্ মপনরকল্পিা ২০২০-২০২১ 

 

         কর্ মকর্মার িার্োঃ খান শিা: ইিরান আল আলজজ                         পদিীোঃ ব্যবস্থাপক (বালণলজযক/লবপনন) 

 

ক্রনর্ক সম্পাদিয াগ্য কাজ 

(গুরুত্ব অনুসাযর ক্রর্ নিন্যানসর্) 

কর্ মকৃনর্ নিযদ মশক একক লক্ষর্াত্রা (নিকল্প লক্ষর্াত্রা সহ) 

 

প্রকৃর্ 

অজমি 

িৎসর মশযে অথিা প মাযলাচিা 

সর্য় প মন্ত প্রাপ্ত/প্রদত্ত িম্বর 

(১০-৪)     ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

১ বলভলন্ন ক্রটর্া প্রর্লষ্ঠান  টিন 

িটটোরটল প্রজটট, পদ্মােলজ প্রজটট, 

ইর্যালদ প্রর্লষ্ঠানটর নলকে পাইপ বলক্রয় 

 

উটেলখর্ প্রলর্ষ্ঠাটন 

৫০ শিঃ েন পাইপ 

বলক্রয় হটর্ পাটর 

‡gt UY ১০ ৮ ৬ ৪ ৩ ২ ১   

২ শবসরকারী বড় বড় প্রলর্ষ্ঠাটনর লনকে 

পাইপ লবক্রয় 

উি প্রলর্ষ্ঠান 

সমূটহ ৫০ শিঃ েন 

পাইপ বলক্রয় হটর্ 

পাটর 

‡gt UY ১০ ৮ ৬ ৪ ৩ ২ ১   

৩ লনজ উটদাটগ শ  সকল ব্যলি বালড়, 

অলফস, লবলেং ইর্যালদ তর্রী কটর 

র্াটদর লনকে পাইপ লবক্রয় 

ব্যলির লনকে 20 

†gt Ub cvBc 

লবক্রয় n‡Z cv‡i 

‡gt UY ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪   

৪  ারা লবটদশ হটর্ পাইপ আিদানী কটর 

এবং শদটশ লবলভন্ন প্রলর্ষ্ঠাটনর লনকে 

সরাসলর ও শেন্ডাটরর িাধ্যটি সরবরাহ 

কটর এিন সব প্রলর্ষ্ঠান খুটজ শবর করা, 

র্াটদর র্াললকা তর্রী করা এবং র্াটদর 

লনকে পাইপ লবক্রয় 

নতুন শস িাস 

অনুসন্ধান ৫ টি 

সংখ্যা ১০ ৮ ৬ ৪ ২ ০ -   

৫ শশা-রুি/লডলার লনটয়াগ wজটলা/বলভাটগ  

শশা-রুি/ডললার 

নলটয়াগ ২ টি 

সংখ্যা ১০ ৫ ০ ০ ০ - -   

৬ লবজ্ঞাপন প্রচার (পলত্রকা, টিলভ, 

শকবল অপাটরের/লডটশর লাইটনর 

িাধ্যটি) 

বলজ্ঞাপন প্রচার  

৪ টি িাধ্যটি 

সংখ্যা ১০ ৮ ৬ ৪ ২ ০ ০   

 

 



৭ প্ইাপ লবক্রয় সংক্রান্ত শ টকান 

শেন্ডাটর অংশ গ্রহন 

সরকারী/ 

শব-সরকারী 

শেন্ডাটর অংশ 

গ্রহন 5 wU 

সংখ্যা ৫ ৪ ৩ ২ ১ - -   

৮ ফায়ার  ফাইটিং কাটজ লনটয়ালজর্ 

প্রলর্ষ্ঠানগুটলা খুটজ শবর করা, 

র্াললকা তর্রী করা এবং র্াটদর 

লনকে পাইপ লবক্রয় 

ফায়ার  ফাইেংল  

এর কাটজ ২০ 

শিঃেন পাইপ 

বলক্রয় 

†gt Ub  ১0 ৮ ৬ ৪ ২ ০ ০   

৯ জাহাজ লনরিানকারী 

প্রলর্ষ্ঠান/রাইডক ইর্যালদ খুটজ শবর 

করা এবং পাইপ লবক্রয় 

শদলশও জাহাজ 

লনরিানকারী 

িসতষ্ঠv†ন 10 †gt 

Ub পাইপ সবµq  

†gt Ub  ৫ ৪ ৩ ২ ১ - -   

১০ প্রলর্ষ্ঠান কতৃিক লবলভন্ন সিটয় প্রদত্ত 

কা িালদ সম্পাদন 

প্রলর্ষ্ঠান কতৃিক 

প্রদত্ত আটদটশর 

লবলভন্ন কা িালদ 

 থাসিটয় 

সম্পাদন 

          

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

র্দারকারী কি িকর্িার নাি,পদলব ও  স্বাক্ষ্র কি িকর্িার স্বাক্ষ্র ও র্ালরখ 



ন্যাশনাল টিউবস লললিটেড 

েংগী লশল্প এলাকা, গালজপুর। 

লবভাগ: বালনজয ও লবপনণ 

বালষ িক কি িপলরকল্পনা ২০২০-২০২১ 

 

কিিকির্ার নািঃ শিাঃ আব্দুল িান্নান                                                                                                          পদবীঃ উপ-প্রধান প্রটকৌশলী (র্লড়ৎ) 

 

ক্রলিক সম্পাদনট াগ্য কাজ 

(গুরুত্ব অনুসাটর ক্রি লবন্যালসর্) 

  কিিকৃলর্ লনটদ িশক একক লক্ষ্িাত্রা (লবকল্প  লক্ষ্িাত্রা সহ) প্রকৃর্ 

অিজন 

বৎসর শশটষ অথবা প ি াটলাচনা 

সিয় প ি ন্ত প্রাপ্ত/প্রদত্ত নম্বর (১০-

৪)     ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

১ লবলভন্ন শক্রর্া প্রলর্ষ্ঠান শ িন শিটোটরল প্রটজট,শবপজা,গণপূর্ি,রাজউক,ডক 

ইয়াড ি,আদিজী ইলপটজড,শিলশনটুলস শফটরী,কাপটকা,লসইউটফল,টিএসলপ 

,চেগ্রাি বন্দর,বাংলাটদশ শনলভ,বাংলাটদশ আলি ি ইর্যালদ প্রলর্ষ্ঠাটনর লনকে 

পাইপ লবক্রয়। 

সরাসলর লবক্রয় সংখ্যা ৮ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ১   

 ২  শবসরকারী বড় বড়  প্রলর্ষ্ঠান শ িন  ষ্টযান্ডাড ি গ্রুপ,শদশ 

শেলডং,বাজিার,ললটজন্ডারী ইন করটপাটরশন,শজড-৩ করটপাটরশন,সাইফ 

পাওয়ার,নাভানা গ্রুপ, িডান ি ইটরকশন ইর্যালদ প্রলর্ষ্ঠাটনর লনকে পাইপ 

লবক্রয়। 

  প্রালর্ষ্ঠালনক লবক্রয় সংখ্যা ৮ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ১   

৩  লনজ উটদাটগ শ  সকল ব্যালি/ প্রলর্ষ্ঠান  শডভলপার শকাম্পানী শ িন লবশ্বাস 

লবোস ি,লবল শেড ও অন্যান্য বালড়, অলফস তর্রীকটর এিন ব্যলি / 

প্রলর্ষ্ঠাটনর লনকে পাইপ লবক্রয়। 

   প্রালর্ষ্ঠালনক লবক্রয় সংখ্যা ৮ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ১   

৪  লবটদশ শথটক পাইপ আিদানী কটর শদটশর অভযন্তটর লবলভন্ন প্রলর্ষ্ঠাটনর 

লনকে সরাসলর ও শেন্ডটরর িাধ্যটি সরবরাহ কটর এিন প্রলর্ষ্ঠান খুটজ শবর 

কটর র্াললকা শর্রী কটর র্াটদর লনকে পাইপ লবলক্রয়। 

নুর্ন শসাস ি শবর করা সংখ্যা ৮ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ১   

৫ শশা-রুি স্থাপন ও লডলার লনটয়াগ  শজলা/লবভাগ 

লভলিক লবক্রয় শকন্দ্র 

( শশা-রুি ) স্থাপন ও 

লডলার লনটয়াগ 

সংখ্যা ১০ ৮ ৬ ৪ ৩ ২ ১   

৬ লবজ্ঞাপন  প্রচার ( পলএকা ,টিলভ,শকবল অপাটরের,লডস লাইন,সািালজক 

শ াগাট াগ িাধ্যি, সশরীটর লবলভন্ন প্রলর্ষ্ঠাটন গিন ও ললফ শলইে লবর্রন 

,লবলভন্ন শিলায় গিন ও ললফ শলইে লবর্রন। 

সারা শদশ ব্যালপ 

পাইপ লবক্রটয়র জন্য 

প্রচাটরর ব্যবস্থা করা। 

সংখ্যা ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪   

৭ ফায়ার হাইটরন্ট কাটজ লনটয়ালজর্ প্রলর্ষ্ঠা খুটজ শবর কটর র্াটদর র্াললকা  সংখ্যা ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪   



শর্রী কটর র্াটদর লনকে পাইপ লবক্রয়। প্রালর্ষ্ঠলনক লবক্রয় 

৮ পাইপ লবক্রয় সংক্রান্ত শ  শকান শেন্ডাটর অংশ গ্রহন করা   সরকারী/শবসরকারী 

শেন্ডাটর অংশ গ্রহন 

পূব িক পাইপ লবক্রয়। 

সংখ্যা ৫ ৪ ৩ ২ ১ - -   

9 প্রলর্ষ্ঠান কতৃিক লবলভন্ন সিটয় প্রদত্ত কা িালদ সম্পাদন। প্রলর্ষ্ঠান কতৃিক প্রদত্ত 

আটদটশর লবলভন্ন 

কা িালদ  থাসিটয় 

সম্পাদন   

          

 

 

    

 কিিকির্ার স্বাক্ষ্র ও র্ালরখ 

 

 

 

 

র্দারককারী কিিকির্ার স্বাক্ষ্র ও র্ালরখ 

 

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

অনুটিাদনকারী কিিকির্ার স্বাক্ষ্র ও র্ালরখ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ন্যাশনাল টিউবস লললিটেড 

েংগী লশল্প এলাকা, গালজপুর। 

লবভাগ: বালনজয ও লবপনণ 

বালষ িক কি িপলরকল্পনা ২০২০-২০২১ 

কিিকির্ার নািঃ  শিাঃ জালকর শহাটসন                                                                                                              পদবীঃ উিিঃ লবপনন কি িকর্িা 

 

ক্রলিক সম্পাদনট াগ্য কাজ 

(গুরুত্ব অনুসাটর ক্রি লবন্যালসর্) 

  কিিকৃলর্ লনটদ িশক একক লক্ষ্িাত্রা (লবকল্প  লক্ষ্িাত্রা সহ) প্রকৃর্ 

অিজন 

বৎসর শশটষ অথবা প ি াটলাচনা 

সিয় প ি ন্ত প্রাপ্ত/প্রদত্ত নম্বর (১০-

৪)     ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

১ লবলভন্ন শক্রর্া প্রলর্ষ্ঠান শ িন শিটোটরল প্রটজট,শবপজা,গণপূর্ি,রাজউক,ডক 

ইয়াড ি,আদিজী ইলপটজড,শিলশনটুলস শফটরী,কাপটকা,লসইউটফল,টিএসলপ 

,চেগ্রাি বন্দর,বাংলাটদশ শনলভ,বাংলাটদশ আলি ি ইর্যালদ প্রলর্ষ্ঠাটনর লনকে 

পাইপ লবক্রয়। 

সরাসলর লবক্রয় সংখ্যা ৮ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ১   

 ২  শবসরকারী বড় বড়  প্রলর্ষ্ঠান শ িন  ষ্টযান্ডাড ি গ্রুপ,শদশ 

শেলডং,বাজিার,ললটজন্ডারী ইন করটপাটরশন,শজড-৩ করটপাটরশন,সাইফ 

পাওয়ার,নাভানা গ্রুপ, িডান ি ইটরকশন ইর্যালদ প্রলর্ষ্ঠাটনর লনকে পাইপ 

লবক্রয়। 

  প্রালর্ষ্ঠালনক লবক্রয় সংখ্যা ৮ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ১   

৩  লনজ উটদাটগ শ  সকল ব্যালি/ প্রলর্ষ্ঠান  শডভলপার শকাম্পানী শ িন লবশ্বাস 

লবোস ি,লবল শেড ও অন্যান্য বালড়, অলফস তর্রীকটর এিন ব্যলি / 

প্রলর্ষ্ঠাটনর লনকে পাইপ লবক্রয়। 

   প্রালর্ষ্ঠালনক লবক্রয় সংখ্যা ৮ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ১   

৪  লবটদশ শথটক পাইপ আিদানী কটর শদটশর অভযন্তটর লবলভন্ন প্রলর্ষ্ঠাটনর 

লনকে সরাসলর ও শেন্ডটরর িাধ্যটি সরবরাহ কটর এিন প্রলর্ষ্ঠান খুটজ শবর 

কটর র্াললকা শর্রী কটর র্াটদর লনকে পাইপ লবলক্রয়। 

নুর্ন শসাস ি শবর করা সংখ্যা ৮ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ১   

৫ শশা-রুি স্থাপন ও লডলার লনটয়াগ  শজলা/লবভাগ 

লভলিক লবক্রয় শকন্দ্র 

( শশা-রুি ) স্থাপন ও 

লডলার লনটয়াগ 

সংখ্যা ১০ ৮ ৬ ৪ ৩ ২ ১   

৬ লবজ্ঞাপন  প্রচার ( পলএকা ,টিলভ,শকবল অপাটরের,লডস লাইন,সািালজক 

শ াগাট াগ িাধ্যি, সশরীটর লবলভন্ন প্রলর্ষ্ঠাটন গিন ও ললফ শলইে লবর্রন 

,লবলভন্ন শিলায় গিন ও ললফ শলইে লবর্রন। 

সারা শদশ ব্যালপ 

পাইপ লবক্রটয়র জন্য 

প্রচাটরর ব্যবস্থা করা। 

সংখ্যা ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪   

৭ ফায়ার হাইটরন্ট কাটজ লনটয়ালজর্ প্রলর্ষ্ঠা খুটজ শবর কটর র্াটদর র্াললকা  সংখ্যা ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪   



শর্রী কটর র্াটদর লনকে পাইপ লবক্রয়। প্রালর্ষ্ঠলনক লবক্রয় 

৮ পাইপ লবক্রয় সংক্রান্ত শ  শকান শেন্ডাটর অংশ গ্রহন করা   সরকারী/শবসরকারী 

শেন্ডাটর অংশ গ্রহন 

পূব িক পাইপ লবক্রয়। 

সংখ্যা ৫ ৪ ৩ ২ ১ - -   

9 প্রলর্ষ্ঠান কতৃিক লবলভন্ন সিটয় প্রদত্ত কা িালদ সম্পাদন। প্রলর্ষ্ঠান কতৃিক প্রদত্ত 

আটদটশর লবলভন্ন 

কা িালদ  থাসিটয় 

সম্পাদন   

          

 

 

    

 কিিকির্ার স্বাক্ষ্র ও র্ালরখ 

 

 

 

 

র্দারককারী কিিকির্ার স্বাক্ষ্র ও র্ালরখ 

 

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

অনুটিাদনকারী কিিকির্ার স্বাক্ষ্র ও র্ালরখ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ন্যাশনাল টিউিস নলনময়টি 

১৩১-১৪২,টঙ্গী নশল্প এলাকা 

টঙ্গী, গাজীপুর 

িানষ মক কম মপনরকল্পনা ২০২০-২০২১     

 কম মকতমার নামেঃ মরজাউল কনরম খান                                             পদিীেঃ উপ-সহকারী প্রয়কৌশলী (পুর) 

 

ক্রনম

ক 

সম্পাদনয়যাগ্য কাজ 

(গুরুত্ব অনুসায়র ক্রম নিন্যানসত) 

কম মকৃনত ননয়দ মশক একক লক্ষ্মাত্রা (নিকল্প লক্ষ্মাত্রা সহ) 

 

প্রকৃত 

অজমন 

িৎসর মশয়ষ অিিা 

পয মায়লাচনা সময় পয মন্ত 

প্রাপ্ত/প্রদি নম্বর (১০-৪)     ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

  ১ সরকারী নিনভন্ন মক্রতা প্রনতষ্ঠান মযমন জনস্বাস্থয প্রয়কৌশল, 

ওয়াসা, নসটি কয়প মায়রশন, গ্যাস নিতরণ মকাম্পানী ও 

অন্যান্য সকল স্ব-শানসত ও স্বায়ত্বশানসত প্রনতষ্ঠায়নর 

ননকট পাইপ নিক্রয়। 

সরকারী নিনভন্ন 

প্রনতষ্ঠায়ন সরাসনর 

নিক্রয়। 

সংখ্যা ৮ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ১   

 ২ মিসরকারী  প্রনতষ্ঠায়নর ননকট পাইপ নিক্রয় প্রানতষ্ঠাননক নিক্রয় সংখ্যা ৮ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ১   

৩ ময প্রনতষ্ঠান ননম মান কায়জর সায়ি সম্পৃক্ত িা যারা ননজ 

উয়যযয়গ িানি, অনফস, নিনডং ইতযানদ ততনর কয়র িায়কন 

তায়দর ননকট পাইপ নিক্রয়। 

ব্যনক্ত/প্রনতষ্ঠায়নর 

ননকট নিক্রয় 

সংখ্যা ৮ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ১   

৪ ময সকল অয়টায়মািাইল মকাম্পানী নিয়দশ হয়ত পাইপ 

আমদানী কয়র এমন সি প্রনতষ্ঠান খুয়জ মির কয়র তায়দর 

ননকট পাইপ নিক্রয় করা। 

পাইপ নিক্রয়য়র নতুন উৎস 

অনুসন্ধান  

 

সংখ্যা ৮ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ১   

৫ নিক্রয় মকন্দ্র পনরচালনা ও নিলার ননয়য়াগ মজলা/নিভাগ নভনিক 

নিক্রয় মকন্দ্র  (য়শা-রুম) 

সংখ্যা ১০ ৮ ৬ ৪ ৩ ২ ১   

৬ ফায়ার ফাইটিং কায়জ ননয়য়ানজত প্রনতষ্ঠানগুয়লা খুয়জ মির 

করা, তানলকা ততনর করা এিং তায়দর ননকট পাইপ নিক্রয় 

ফায়ার ফাইটিং কায়জ 

ননয়য়ানজত প্রনতষ্ঠায়নর 

ননকট নিক্রয় 

সংখ্যা ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪   

৭  জাহাজ ননম মাণকারী প্রনতষ্ঠান/ রাইিক ইতযানদ খুয়জ মির 

করা এিং পাইপ নিক্রয় 

মদশীয় কায়গ মা/জাহাজ 

ননম মাণকারী 

প্রনতষ্ঠান/সরকারী রাইিক 

ইতযানদ খুয়জ মির করা 

সংখ্যা ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪   

৮ প্রনতষ্ঠান কর্তমক নিনভন্ন সময়য় প্রদি কায মানদ সম্পাদন প্রনতষ্ঠান কর্তমক প্রদি 

আয়দয়শর নিনভন্ন কায মানদ 

যিা সময়য় সম্পাদন 

সংখ্যা ৫ ৪ ৩ ২ ১ - -   

 

 

র্দারকারী কি িকর্িার নাি,পদলব ও  স্বাক্ষ্র 
কি িকর্িার স্বাক্ষ্র ও র্ালরখ 


