
1 

 

 

 

 

 

 
 
 

ন্যাশনাল টিউবস লললিটেড 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

চেয়ারম্যান, বাাংলাটেশ ইস্পাত ও প্রটকৌশল করট াটরশন 

 

এবাং 
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এনটিএল-এর কি িসম্পােটনর সালব িক লেত্র 

 (Overview of the parformance of the NTL) 
 

সাম্প্রলতক অজিন,  েযাটলঞ্জ ও িলবষ্যৎ  লরকল্পনা 
 

সাম্প্রলতক বছরসমূটহর ( লতন বছর) প্রধান অজিন : 

ন্যাশনাল টিউবস লললিটেড এর সম্মালনত চক্রতা সাধারনটক সহটজ এবাং দ্রুততার সাটে  চসবা প্রোটনর জন্য “ওয়ান স্ট  সালি িস” চসন্টার 

োলুকরন। সরকালর লসদ্ধান্ত ম োতোবেক বেভোগীয় শহবে  মশো-রু  স্থোপবেে অংশ বহবেবে রাজশাহীটত নতুন চশা-রুি স্থা ন করা হটয়টছ। ।পবেে 

গুেগত  োে উন্নয়ে ও চোবহদো অনুযোয়ী  োেেম্পন্ন পে উৎপোদবেে মেবে বেবশষ অেদোবেে স্বীকৃবত স্বরূপ ” ন্যোশেোল মরোডোবিবভটি এন্ড 

মকোয়োবলটি এবিবলন্স এওয়োড ড-২০১৭” অর্ডে। প্রলতষ্ঠাটনর  ন্য বহুমূখী করটনর অাংশ লহটসটব ষ্টীল ষ্ট্রাকোর িবন স্থা ন, চসড স্থা ন, লবলটবাড ি 

স্থা ন এর কাজ সম্পন্ন করা হটে। ২৪৫˙চস: তা িাত্রা এবাং ২৫ বার চপ্রসাটর সহনীয় বয়লার লাইটন  াই  সরবরাটহর জন্য চকলজএস, 

িাটলয়লশয়া কর্তিক সফলিাটব চেস্ট উত্তীটণ ির সাটি িলফটকে প্রালি। ৮̎ লিটলর হাইটরাষ্টযাটিক চেলস্টাং লসটস্টি ম্যানুয়াল  দ্ধলতর  লরবটতি 

স্বয়াংলক্রয়িাটব করার জন্য নতুন চপ্রসার োে ি চরকড িার ও চপ্রসার োন্সলিোর স্থা ন। লশ  লবলডাং ও লশ  লরট য়ালরাং প্রলতষ্ঠাটন এল আই  াই  

লবক্রটয় France-Gi Bureau Veritas (BV) নািক International Ship Classification Society এর 

Type Approval and Certification প্রালি । Metallographic test এর Molecular Structure 

 র্ িটবক্ষটনর জন্য লডলজোল কযাটিরা সাংটর্াজন এবাং Microstructure এর তথ্য কলম্পউোটর সাংরক্ষটন কালরগরী সক্ষিতা অজিন।     

 

সিস্যা ও েযাটলঞ্জসমূহ :  

বতিিান সরকালর লসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী জ্বালানী চসটরেটর নতুন সাংটর্াগ ও সম্প্রসারন বধ থ োকায়  াইট র ব্যবহার উটযখটর্ায হ হাটর রাসাস চ টয়টছ লবধায় 

লবক্রয় লক্ষযিাত্রা অজিন করা সম্ভব হটে না। সরকাটরর গৃহীত প্রকল্প সমূটহ লবটেশী  ণ্য ব্যবহার করার ফটল চেশীয়  টন্যর লবক্রয় রাসাস  াটে এবাং 

“োন ি কী চবলসস” প্রকটল্প প্যাটকজ লহটসটব  ণ্য ক্রটয়র ফটল এনটিএল এর উৎ ালেত  ণ্য সরকারী প্রকটল্প লবক্রয় বাধাগ্রস্থ হটে। এনটিএল 
সারাটেটশ এনটিএল এর  র্ িাি লডলার এবাং লডলিলবউের না োকায় অটনক চক্রতা সাধারন এবাং অটনক প্রলতষ্ঠান এনটিএল এর  াই  ক্রটয়র আগ্রহ 

োকটলও এনটিএল এর  াই  ক্রয় করটত  াটর না। তাছাড়া বাজাটর লবদ্যিান অন্যান্য প্রলতষ্ঠাটনর লডলার কলিশন চবলশ হওয়ায় ব্যবসায়ীরা 

এনটিএল লডলারশী  লনটত অনীহা প্রকাশ কটর। বাজাটর লবএসটিআই এর অনুটিােনহীন, লনম্ন িাটনর ও কি মূটের লজআই ও এিএস  াইট র 

প্রাপ্যতা । বাজাটর অন্যান্য প্রলতষ্ঠান কর্তিক গ্রাহটকর লনকে বালকটত িালািাল লবক্রয় ও  লরবহন সুলবধা লেটয় োটক , লকন্তু এনটিএল সরকালর 

প্রলতষ্ঠান লহটসটব বালকটত লবক্রটয়র সুলবধা প্রোন করটত  াটর না। এনটিএল এর চকান েললতমূলধন না োকায় ব্যাাংক ঋটনর োকায় কাঁোিাল 

আিোনী করা হয় এটতকটর কাঁোিাটলর ক্রয়মূে চবলশ হওয়ায়  টণ্যর মূে বৃলদ্ধ  ায়,  এটত কটর প্রলতটর্াগীতামূলক বাজাটর  টণ্যর মূে অলধক 

হওয়ায় লবলক্র করা কঠিন হটে। এছাড়া, েীর্ ি লেটনর পুরাতন চিলশনালরজ এে কোেবে েেেোবেেে খেচ বৃবি ও শ্র  ঘন্টো েবেে দরুে উৎপোদে ও 

ওভোেবহড খেচ বৃবি। 

 

িলবষ্যৎ  লরকল্পনা : 

চতল ও য হাস চসটরেটরর উ র লনিিরশীলতা রাসাস করা। ফায়ার হাইটরন্ট লসটস্টি, বয়লার, গনপূতি, ওয়াসা, ইডকল  (চসালার লাইটিাং), জাহাজ লনি িাণ 

ও চিরািতসহ লবলিন্ন েলিান প্রকটল্পর কার্ িাটেশ সাংগ্রটহর চজার চেয়া। চিটরাটরল, এললটিটেড এক্সটপ্রটস  াই  সরবরাহ কটর প্রাইটিে চসটলর 

উ র গুরুত্ব আটরা । লব ণন কার্ িক্রি চজারোর করার জন্য চেয়ারম্যান, লবএসইলস িটহােয় ও এনটিএল এর  িটে স্বাক্ষলরত অনুশাসটনর 

বাস্তবায়ন।  াই  লবক্রয় বৃলদ্ধর লটক্ষয প্রলতটি চজলায় লডলার লনটয়াগ এবাং প্রলতটি লবিাটগ লনজস্ব লবক্রয় চকন্দ্র ও লডলিলবউের লনটয়াগ। সরকারী 

প্রলতষ্ঠানসমূটহর োলহো চিোটনার  াশা ালশ চবসরকারী প্রলতষ্ঠান, চর্িন - ফায়ার হাইটরন্ট কাটজ লনটয়ালজত চকাম্পানী, প্রটসস ইন্ডালষ্ট্রজ, লশ  

লবলডাং/লশ  লরল য়ার, চডটিলা ারস্, গাটি িন্টস ইতযালে চকাম্পানীটত  াই  সরবরাটহর জন্য প্রটয়াজনীয় লবলিন্ন  েটক্ষ  গ্রহণ। লবলিন্ন চেটশ 

চর্াগাটর্াগ এর িােটি লবটেটশ  াই  রিানী । লব ণন খাটত বাটজে বৃলদ্ধ পূব িক জনলপ্রয় এবাং বহুল প্রেললত প্রোর িােটি এনটিএল এর  টণ্যর 

লবজ্ঞা ণ চেয়ার ব্যবস্থা গ্রহন । কারখানার অবকাঠাটিা ও কালরগলর  উন্নয়নটর িােটি উৎ ােনশীলতা বৃলদ্ধ, পয ডোয়ক্রব  পুেোতে চিলশন 

অপেোেে/(কারখানা লবএিআরইকরণ)। াই  লবক্রয় বৃলদ্ধর জন্য লবলিন্ন সাটি িলফটকে/লাইটসন্স গ্রহণ ।  াই  লফটিাংটসর নতুন স্মাে ি ইন্ড্রালষ্ট স্থা টনর 

জন্য প্রটয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ । 

 

আগািী অে িবছটর সম্ভাব্য অজিন : 

 লক্ষযিাত্রা অনুর্ায়ী  টন্যর  উৎ ােন ও লব ণটনর  িােটি মুনাফা অর্ডে  (টলাকসান অবস্থান হটত উত্তরণ) । 

  ণ্য লব ণটন িাটকিটিাং টিি এর কার্ িক্রি গলতশীল করা, বদেটশলক বাজার অন্বটষণ, অিযন্তরীন োহলো লনরু ণ ও অটন্বষণ এর িােটি 

বাজার সম্প্রসারন ও চেটশ ও লবটেটশ লব ণন কার্ িক্রি চজারোরকরণ। 

 প্রলতষ্ঠাটনর চবটিললাং প্রলক্রয়া সাংস্কার করন, এল আই শতিানুর্ায়ী লহে লরেটিন্ট প্রলক্রয়া আধুলনকরন, এল আই শতিানুর্ায়ী উিয় লিটলর 

হাইটরাটেলস্টাং চসকশটন চপ্রসার োে ি চরকড িার স্থা ন  কটর অিযন্তলরন প্রলক্রয়ার উন্নয়নপূব িক িানসম্পন্ন  ণ্য উৎ ােন । 

 চকলিকযাল চেটস্টর জন্য নতুন OES চিলশন ক্রয়, লবদ্যিান ইউলনিাস িাল চেলস্টাং চিলশন লডলজোলাইটজশন এর িােটি প্রলতষ্ঠাটনর 

োবটরেরী আধুলনকায়ন ও এলক্রটডটেড োটব  লরনত করা ।  

 লডলজোল চেিটেে ও ই-ফাইললাং  দ্ধলত প্রব িতন (ই লজল  সহ), োলান ও লবক্রয় সাংক্রান্ত লবলিন্ন ডকুটিটন্টর লডলজোল চেিটেে ততরীকরণ, 

অনলাইন এ অড িার প্রোটনর আধুলনক চসবা প্রবতিন, অলিটর্াগ লনস্পলত্তর আধুলনক চসবা প্রবতিন এবাং চসবা প্রলক্রয়ায় উদ্ভাবন কার্ িক্রি 

বাস্তবায়ন ।  

  ণ্যবহুমূখীকরণ প্রকটল্পর আওতায় ষ্টীল ষ্ট্রাকোটরর িােটি ফযাটরেরী, চশড, লবল চবাড ি ইতযালে ততরী করা। চসালার/িীে লাইটিাং চ াল ততরী  
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প্রস্তাবনা (Preamble) 

 

 

প্রলতষ্ঠানটির প্রালতষ্ঠালনক েক্ষতা ও উৎ ােনশীলতা বৃলদ্ধ, স্বেতা ও জবাবলেলহ চজারোর করা, সুশাসন সাংহতকরণ 

এবাং সম্পটের র্োর্ে ব্যবহার লনলিতকরটণর িােটি রূ কল্প ২০২১ এর র্োর্ে বাস্তবায়টনর লটক্ষয- 

 

ব্যবস্থা না  লরোলক, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাটেশ সরকাটরর লশল্প িন্ত্রণালটয়র আওতাধীন বাাংলাটেশ ইস্পাত ও প্রটকৌশল 

করট াটরশন লনয়ন্ত্রণাধীন ন্যাশনাল টিউবস লললিটেড 

 

এবাং 

 

 

চেয়ারম্যান, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাটেশ সরকাটরর লশল্প িন্ত্রণালটয়র আওতাধীন বাাংলাটেশ ইস্পাত ও প্রটকৌশল 

করট াটরশন (লবএসইলস) এর িটে ২০১৯ সাটলর জুন িাটসর ২০ তালরটখ এই বালষ িক কি িসম্পােন চুলি স্বাক্ষলরত 

হল। 

 

 

 

এই চুলিটত স্বাক্ষরকারী উিয় ক্ষ লনম্নলললখত লবষয়সমূটহ সম্মত হটলন : 
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চসকশন-১ 

 

এেটিএল -এে  রূ কল্প (Vision) , অলিলক্ষয (Mission) , চকৌশলগত উটেশ্যসমূহ এবাং  কার্ িাবলী 

 

 

 

১.১ রূ কল্প (Vision) 
 

িানসম্পন্ন  াই  উৎ ােন কটর মক্রতো েন্তুবেে  োধ্যব  এনটিএল-চক চেটশর অন্যতি শীষ ি স্থানীয়  াই  উৎ ােনকারী 

প্রলতষ্ঠাটন উন্নীতকরণ ।  

  
 

১.২ অলিলক্ষয (Mission) 
 

আটিলরকান চ টরাললয়াি ইনলস্টটিউে (Specification Q1 & 5L), লিটিশিান (লবএস-১৩৮৭ এবাং লবএস-৭২৯) এবাং 

আন্তজিালতক শী  ক্লালসলফটকশন চসাসাইটির অনুটিােন অনুর্ায়ী আন্তিজালতক িান সম্পন্ন এল আই, এিএস ও লজআই  াইট র 

উৎপোদে খেচ হ্রোে, উৎ ােনশীলতা বৃলদ্ধ, লব ণন ব্যবস্থা আধুলনকীকরটণর িােটি বডবেম্বে’ ২০১৯ িাটসর িটে লািজনক 

প্রলতষ্ঠাটন  লরণত করা, উৎ ালেত  টণ্যর লবক্রয় বৃলদ্ধ, চক্রতার সন্তুলষ্ট অজিন, লরসাে ি এন্ড চডটিল টিটন্টর িােটি লবদ্যিান  ণ্য 

ও চসবা উন্নতকরণ,  ণ্য বহুমূখীকরণ ও কোেখোেোে র্েোর্ীে ড অেস্থো মেবক উত্তেবেে ব্যেস্থোকেে। 

 

 

১.৩ চকৌশলগত উটেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)  

 

 প্রলতষ্ঠাটনর অবকাঠাটিা, কালরগরী উন্নয়ন, কি ি লরটবশ ও িানব সম্পে উন্নয়টনর দ্বারা উৎ ােনশীলতা বৃলদ্ধর িােটি 

আন্তিজালতক িানসম্পন্ন এ লআই, এিএস ও লজআই  াই  উৎ ােন। 

 অিযন্তরীণ োলহো লনরু ণ ও তবলিক বাজার অটন্বষণ এবাং উৎ ালেত  াই  লবলক্রর িােটি প্রলতষ্ঠাটনর আলে িক  অবস্থা 

সুসাংহতকরণ। 

  ণ্য বহুমূখীকরটণর িােটি প্রলতষ্ঠাটনর আয় ও কালরগরী সক্ষিতা বৃলদ্ধ। 

 চসবা প্রলক্রয়ায় উদ্ভাবন কার্ িক্রি বাস্তবায়টনর িােটি অিযন্তরীণ ও লবক্রয় চসবা গলতশীলকরণ । 
 
 

১.৪ কার্ িাবলী (Functions) 

 
এনটিএল সরকারী িাললকানাধীন এল আই লাইটসন্সভুি ISO 9001t2015 সনেপ্রাি প্রলতষ্ঠান। প্রলতষ্ঠানটি মূলতঃ ততল,য হাস, 

ফায়ার হাইটরন্ট লসটস্টটির  াই , ওয়াসায় ব্যবহৃত  াই  এবাং লশ  লবলডাং কাটজ ব্যবহাটরর জন্য ৩/৪" হটত ৮" ব্যাটসর 

এল আই  াই  উৎ ােন কটর োটক। তাছাড়া, গৃহস্থালল ও চসে কাটজ  ালন ব্যবহাটরর জন্য ১/২" হটত ৪" ব্যাটসর লজআই ও 

এিএস  াই  উৎ ােন কটর।  
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মেকশে-২ 

এনটিএল-র লবলিন্ন কার্ িক্রটির চূড়ান্ত ফলাফল / প্রিাব (Out come/ Impact) 
চূড়োন্ত ফলোফল / 

রভোে 

ক ডেম্পোদে সূচকেমূহ  একক রকৃত লেয োেো রবেপে বের্ ডোবেত লেয োেো অর্ডবেে মেবে মযৌেভোবে দোয়ী 

 ন্ত্রেোলয়/ বেভোগ/ েংস্থোে েো  

উপোত্তসূে 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯   

(ম  -২০১৯) 

২০২০-২১  ২০২১-২২

  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

মভোক্তোে চোবহদো পূেে এবপআই, বর্আই, এ এে 

পোইপ উৎপোদে 

ম বিক 

টে 

১৭৮৪  ১৮৫৪   ৪০০০  ৪৫০০ ৫০০০ বেএেইবে, মপবিোেোংলো,  বশল্প  ন্ত্রেোলয়, জ্বোলোেী ও 

খবের্ েম্পদ  ন্ত্রেোলয়, ওয়োেো, মেতু বেভোগ, 

র্েস্বোস্থয রবকৌশল অবর্দপ্তে, কৃবষ  ন্ত্রেোলয়, গেপূতড 

অবর্দপ্তে ও রোইবভট মেিে ইতযোবদ   

এিআইএস 

প্রলতটবেন, 

লবলিন্ন লবিাগ 

হটত প্রাি তথ্য 

২০১৯-২০২০ 
উৎপোবদত পে 

দেভোবে বেপেে 

আন্তর্ডোবতক  োেেম্পন্ন  

এবপআই, এ এে ও 

বর্আই পোইপ েোর্োবে 

েেেেোহ    

ম বিক 

টে 

২২২৭  ২১৭০  ৫০০০ ৫৫০০ ৬০০০  বেএেইবে, মপবিোেোংলো,  বশল্প  ন্ত্রেোলয়, জ্বোলোেী ও 

খবের্ েম্পদ  ন্ত্রেোলয়, ওয়োেো, মেতু বেভোগ, 

র্েস্বোস্থয রবকৌশল অবর্দপ্তে, কৃবষ  ন্ত্রেোলয়, গেপূতড 

অবর্দপ্তে ও রোইবভট মেিে ইতযোবদ 

মুেোফো অর্ডে ও 

র্োতীয় েোর্স্ব 

তহবেবলে অে ড মযোগোে 

চলাকসান  রাসাস / চিক 

ইটিন/ লািজনক 

 র্ িাটয় চ ৌৌঁছাটনা  

তালরখ         লডটসম্বর- 

২০১৯   

    এেটিএল ও বেএেইবে প্রাক্কললত 

বাটজে ও 

সাংটশালধত 

বাটজে  

২০১৮-২০১৯ 

(এনটিএল) 

র্োতীয় েোর্স্ব তহবেবলে 

অে ড মযোগোে (িযাে – 

ট্যাক্স)  

লক্ষ 

োকা 

৫৭৪.৮১  ৫৯৭.৩৪  ৬০০.০০ ৬৫০.০০  ৬৬০.০০ এেটিএল ও বেএেইবে 

মূল্য বেয়ন্ত্রে ও পবেে 

েোর্োে ততেী   

পোইপ বেক্রয় বৃবিে র্ন্য 

বেবভন্ন শহবে বের্স্ব বেক্রয় 

মকন্দ্র স্থোপে 

েংখ্যো 

 

 ০১ ৩    এেটিএল ও বেএেইবে  

পোইপ বেক্রয় বৃবিে র্ন্য 

বেবভন্ন শহবে  বডবিবেউটে 

বেবয়োগ/ বডলোে বেবয়োগ 

েংখ্যো 

 

 ০৭  ১০     এেটিএল ও বেএেইবে  

তেবদবশক মুদ্রো অর্ডে তেবদবশক মুদ্রো অবেষে েংখ্যো 

নতুন  

  ১    এেটিএল ও বেএেইবে  

অভযন্তেীে চোবহদো বেরুপে 

ও আবেষে 

েংখ্যো 

 

     এেটিএল ও বেএেইবে  

কোেখোেোে 

অেকোঠোব ো ও 

কোবেগেী উন্নয়বেে  

 োধ্যব  

উৎপোদেশীলতো বৃবি  

পয ডোয়ক্রব  পুেোতে ম বশে 

রবতস্থোপে কবে েতুে 

ম বশে স্থোপে/  

বেএ আেই   

েংখ্যো 

  

  ৬    এেটিএল ও বেএেইবে  
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মেকশে-৩ 

চকৌশলগত উটেশ্য, কার্ িক্রি, কি িসম্পােন সুেক এবাং লক্ষযিাত্রাসমূহ 
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চকৌশলগত উটেশ্য চকৌশলগ

ত 

উটেটশ্য

র িান 

কার্ িক্রি কি িসম্পােন সূেক একক কি ি 

সম্পাে

ন 

সূেটক

র িাণ 

লিলত্ত 

বছর 

২০১৭-১৮ 

 

প্রকৃত 

২০১৮-১৯ 

(চি-২০১৯) 

 লক্ষযিাত্রা ক্রাইটেলরয়া িান/২০১৯-২০  

প্রটক্ষ ণ 

২০২০-২১

  

প্রটক্ষ ণ 

২০২১-২২  অসাধারণ অলত 

উত্তি 

উত্তি েললত 

িান 

েললত 

িাটনর 

লনম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

এনটিএল-এর চকৌশলগত উটেশ্যসমূহ   

িানসম্পন্ন  ণ্য উৎ ােন  ১৫ এল আই, লজআই, এিএস 

 াই  উৎ ােন  

 

এল আই, লজআই, এিএস 

 াই  উৎ ােন  

 

চিলরক 

েন 

১৫ ১৭৮৪  ১৮৫৪   ৪০০০ ৩৯০০ ৩৮০০ ৩৭০০ ৩৬০০ ৪৫০০ ৫০০০ 

উৎ ালেত  ণ্য েক্ষিাটব 

লব ণন 

১৫ আন্তর্ডোবতক িানসম্পন্ন 

এল আই, এিএস ও লজআই 

 াই  বাজাটর সরবরাহ 

আন্তর্ডোবতক িানসম্পন্ন 

এল আই, এিএস ও লজআই 

 াই  বাজাটর সরবরাহ 

চিলরক 

েন ১৫ 

২২২৭  ২১৭০  ৫০০০ ৪৯০০ ৪৮০০ ৪৭০০ ৪৬০০ ৫৫০০  ৬০০০ 

মূে লনয়ন্ত্রন ও  টণ্যর 

বাজার ততরী   

১০  াই  লবক্রয় বৃলদ্ধর জন্য 

লবলিন্ন শহটর লনজস্ব লবক্রয় 

চকন্দ্র স্থা ন 

 াই  লবক্রয় বৃলদ্ধর জন্য 

লবলিন্ন শহটর লনজস্ব লবক্রয় 

চকন্দ্র স্থা ন 

সাংখ্যা 

৫ 

  ৩ ২.৭  ২.৪ ২.১ ১.৮ ৩ ৩ 

 াই  লবক্রয় বৃলদ্ধর জন্য 

লবলিন্ন শহটর  লডলিলবউের 

লনটয়াগ/ লডলার লনটয়াগ 

 াই  লবক্রয় বৃলদ্ধর জন্য 

লবলিন্ন শহটর  লডলিলবউের 

লনটয়াগ/ লডলার লনটয়াগ 

সাংখ্যা 

৫ 

  ১০  ৮  ৭ ৬ ৫ ১০ ১০ 

মুনাফা অজিন ও জাতীয় 

রাজস্ব তহলবটলর অে ি 

চর্াগান 

 

১০ চলাকসান  রাসাস / চিক 

ইটিন/ লািজনক  র্ িাটয় 

চ ৌৌঁছাটনা 

চলাকসান  রাসাস / চিক 

ইটিন/ লািজনক  র্ িাটয় 

চ ৌৌঁছাটনা 

তালরখ ৫     লডটসম্বর- 

২০১৯ 

জানুয়ারী 

– ২০২০ 

চফব্রুয়ারী 

- ২০২০ 

িাে ি- 

২০২০ 

এলপ্রল - 

২০২০ 

    

জাতীয় রাজস্ব তহলবটলর অে ি 

চর্াগান (িযাে – ট্যাক্স) 

জাতীয় রাজস্ব তহলবটলর অে ি 

চর্াগান 

লক্ষ োকা ৫ ৫৭৪.৮১  ৫৯৭.৩৪  ৬০০.০০ ৫৪০.০০ ৪৮০.০০ ৪২০.০০ ৩৬০.০০ ৬৫০.০০  ৬৬০.০০ 

কারখানার অবকাঠাটিা 

ও কালরগলর উন্নয়টনর 

িােটি উৎ ােনশীলতা 

বৃলদ্ধ 

১২  

 

 র্ িায়ক্রটি পুরাতন চিলশন 

প্রলতস্থা ন কটর নতুন চিলশন 

স্থা ন/লবএিআরই করণ 

৮” লিটল লবটিললাং চিলশন 

স্থা ন 

তালরখ 
২ 

  ২৫/০৩/

২০২০ 

২৫/০৪/

২০২০ 

২০/০৫/

২০২০ 

১৫/০৬/২০

২০ 

২৫/০৬/

২০২০ 

  

লহে লরেটিন্ট প্রলক্রয়া 

আধুলনকীকরন 

তালরখ 
২   ২০/০২/

২০২০ 

২০/০৩/

২০২০ 

২০/০৪/

২০২০ 

১৫/০৫/২০

২০ 

২৫/০৬/

২০২০ 

  

৮” লিটলর ওটয়লডাং চিলশটনর 

লগয়ার বক্স প্রলতস্থা ন   

তালরখ 
২ 

  ২০/০১/ 

২০২০ 

২৫/০২/

২০২০ 

২০/০৩/

২০২০ 

১৫/০৪/ 

২০২০ 

২৫/০৫/ 

২০২০ 

  

চকলিকযাল চেটষ্টর জন্য নতুন  

OES চিলশন ক্রয় 

তালরখ 
২ 

  ২৫/০৩/

২০২০ 

২৫/০৪/

২০২০ 

২০/০৫/

২০২০ 

১৫/০৬/২০

২০ 

২৫/০৬/

২০২০ 

  

লবদ্যিান ইউবেভোবে ডল 

চিলশটনর লডলজোলাইটজশটনর 

ব্যবস্থা গ্রহন 

তালরখ 
২ 

  ২৫/০৩/

২০২০ 

২৫/০৪/

২০২০ 

২০/০৫/

২০২০ 

১৫/০৬/২০

২০ 

২৫/০৬/

২০২০ 

  

লজআই  াইট র উজ্জ্বলতা বৃৃ্লদ্ধর 

জন্য অবকাঠাটিা প্রস্তত/স্থা ন  

তালরখ 
২ 

  ২০/১১/ 

২০১৯ 

২০/১২/

২০১৯ 

২০/০১/

২০২০ 

২০/০২/ 

২০২০ 

২০/০৩/

২০২০ 
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চকৌশলগত উটেশ্য চকৌশলগ

ত 

উটেটশ্য

র িান 

কার্ িক্রি কি িসম্পােন সূেক একক কি ি 

সম্পােন 

সূেটকর 

িাণ 

লিলত্ত 

বছর 

২০১৭-

১৮ 

 

প্রকৃত 

২০১৮-১৯ 

(চি-২০১৯)  

 লক্ষযিাত্রা ক্রাইটেলরয়া িান/২০১৯-২০  

প্রটক্ষ ণ 

২০২০-২১

  

প্রটক্ষ ণ 

২০২১-২১ অসাধা

রণ 

অলত 

উত্তি 

উত্তি েললত 

িান 

েললত 

িাটনর 

লনম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

এনটিএল-এর চকৌশলগত উটেশ্যসমূহ   

অিান্তরীন োলহো 

লনরু নপূব িক তবলিক 

বাজার অটন্বষণ 

 

৫ 

িাটকিে সাটি ি ও রিানী 

কার্ িক্রি 

 

 তবটেলশক বাজার অটন্বষণ সাংখ্যা 

(নতুন চক্ষত্র) 

২.৫   ১ ০.৯ ০.৮ ০.৭ ০.৬ ২.৫  

অিযন্তরীন োলহো লনরু ন 

পূব িক  বাজার অটন্বষণ  

সাংখ্যা 

(নতুন চক্ষত্র) 

২.৫   ৩ ২.৭ ২.৪ ২.১ ১.৮   

উৎকৃষ্ট িাটনর কাঁোিাল 

সাংগ্রহ 

৫ উৎকৃষ্ট িাটনর কাঁোিাল 

সাংগ্রহ 

স্টীল  িী স ও অন্যান্য 

কাঁোিাল সাংগ্রহ 

চি: েন ৫ ২০০০ ১৫০০ ৩৫০০ ৩০০০ ২৫০০ ২০০০ ১৫০০ ৩৫০০ ৩৫০০ 

 ণ্য বহুমূখীকরন ৮  ণ্য বহুমূখীকরন ASTM Standard 

Pipe (40 Schedule) 

উৎ ােন ও বাজার সম্প্রসারন 

চি: েন 

(নতুন চক্ষত্র) 

 

৪ - - ৩০০  ২৫০ ২০০ ১৫০ ১০০ ৪০০ ৫০০ 

ষ্টীল ষ্ট্রাকোর লনি িাণ সাংখ্যা 

(নতুন চক্ষত্র) 

৪  ০১ ০২ ০১    ০৩  ০৪ 
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কলাি-১ কলাি-২ কলাি-৩ কলাি-৪ একক 

(Unit) 

কলাি-৫ কলাি-৬ 

চকৌশলগত উটেশ্য 

(Stratagic 

Objective) 

চকৌশলগত 

উটেটশ্যর িান 

(Weight  of 

strategic 

Objective) 

কার্ িক্রি (Activity) 
কি িসম্পােন সূেক (Performance 

Indicator) 

কাি িসম্পােন 

সূেটকর িান 

(weight of 

Performan

ce 

Indicator) 

লক্ষযিাত্রার িাণ (২০১৯-২০২০) 

অসাধারণ 

(excelle

nt) 

 

অলত উত্তি 

 (very 

good) 

উত্তি 

(good) 

েললত িান  

(Fair) 

েললত িাটনর 

লনটম্ন  

(poor) 

১০০% ৯০%  ৮০%  ৭০% ৬০% 

আবলশ্যক চকৌশলগত উটেশ্যসমূহ 

[১] োিলরক কি িকাটন্ড 

স্বেতা বৃলদ্ধ ও 

জবাবলেলহ 

লনলিতকরন 

৬ 

[[১.১] বালষ িক কি িসম্পােন চুলি 

বাস্তবায়ন 

[১.১.১] সরকালর কি িসম্পােন ব্যবস্থা না েংক্রোন্ত 

প্রলশক্ষণসহ অন্যান্য লবষটয় প্রলশক্ষণ আটয়ালজত 

জনর্ন্টা ০.৫ ৬০ - - - - 

[১.১.২] এল এ টিটির িালসক সিার বেিোন্ত 

বাস্তবায়ন 

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[১.১.৩] ২০১৮-১৯ অে ি বছটরর বালষ িক 

কি িসম্পােন চুলির মূোয়ন প্রলতটবেন উর্ধ্িতন 

কর্তি টক্ষর লনকে োলখল 

তালরখ ০.৫ ২৪ জুলাই, 

২০১৯ 

২৯ জুলাই, 

২০১৯ 

৩০ জুলাই, 

২০১৯ 

৩১ জুলাই, 

২০১৯ 

০১ আগষ্ট, 

২০১৯ 

[১.১.৪] ২০১৯-২০ অে ি বছটরর বালষ িক 

কি িসম্পােন চুলির অধ ি-বালষ িক মূোয়ন 

প্রলতটবেন উর্ধ্িতন কর্তি টক্ষর লনকে োলখল 

তালরখ ০.৫ ১৩ 

জানুয়ালর, 

২০২০ 

১৬ 

জানুয়ালর, 

২০২০ 

১৭ 

জানুয়ালর, 

২০২০ 

২০ 

জানুয়ালর, 

২০২০ 

২১ জানুয়ালর, 

২০২০ 

[১.২] জাতীয় শুদ্ধাোর চকৌশল ও 

তথ্য অলধকার বাস্তবায়ন 
[১.২.১] জাতীয় শুদ্ধাোর কি ি লরকল্পনা বাস্তবায়ন 

% ১.০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ - 

[১.৩] অলিটর্াগ প্রলতকার ব্যবস্থা 

বাস্তবায়ন 

[১.৩.১] লন িলেষ্ট সিটয়র িটে অলিটর্াগ 

লনষ্পলত্তকৃত 

% ০.৫ ১০০% ৯০%  ৮০%  ৭০% - 

[১.৩.২] অলিটর্াগ লনষ্পলত্ত েংক্রোন্ত  িালসক 

প্রলতটবেন উর্ধ্িতন অলফটস োলখলকৃত 

সাংখ্যা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯ - 

[১.৪] চসবা প্রোন প্রলতশ্রুলত 

হালনাগােকরন ও বাস্তবায়ন 

[১.৪.১] চসবা প্রোন প্রলতশ্রুলত হালনাগােকৃত % ১ ৯০%  ৮০%  ৭০% ৬০% - 

[১.৪.২] লনধ িালরত সিটয় তত্রিালসক বাস্তবায়ন 

প্রলতটবেন উর্ধ্িতন অলফটস োলখলকৃত 

সাংখ্যা ০.৫ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৪.৩] চসবাগ্রহীতাটের িতািত  লরবীক্ষণ 

ব্যবস্থা োলুকৃত 

তালরখ  ০.৫ ৩১ লডটসম্বর, 

২০১৯ 

১৫ জানুয়ালর, 

২০২০ 

০৭ 

চফব্রুয়ারী, 

২০২০ 

১৭ চফব্রুয়ারী, 

২০২০ 

২৮ চফব্রুয়ারী, 

২০২০ 

[২]কি িসম্পােটন 

গলতশীলতা আনয়ন ও 

চসবার িান বৃলদ্ধ 

৮ [২.১] ই-ফাইললাং  দ্ধলত 

বাস্তবায়ন  

[২.১.১] সকল শাখায় ই-নলে ব্যবহার % ১ ১০০% ৯০%  ৮০%  ৭০% ৬০% 

[২.১.২] ই ফাইটল নলে লনষ্পলত্তকৃত % ১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ 

[২.১.৩] ই-ফাইটল  ত্র জারীকৃত % ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

[২.২] উদ্ভাবনী উটদ্যাগ/ক্ষুদ্র 

উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন 

[২.২.১] ন্যযনতি একটি উদ্ভাবনী  উটদ্যগ/ক্ষুদ্র 

উন্নয়ন প্রকল্প োলুকৃত 

তালরখ ১ ১১ 

িাে ি,২০২০ 

১৮িাে ি,২০২

০ 

 ২৫িাে ি,২০২

০ 

 ১ 

এলপ্রল,২০২০ 

 ৮ এলপ্রল, 

২০২০ 

কলাি-১ কলাি-২ কলাি-৩ কলাি-৪ একক কলাি-৫ কলাি-৬ 
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চকৌশলগত উটেশ্য 

(Stratagic 

Objective) 

চকৌশলগত 

উটেটশ্যর িান 

(Weight  of 

strategic 

Objective) 

কার্ িক্রি (Activity) 
কি িসম্পােন সূেক (Performance 

Indicator) 

(Unit) কাি িসম্পােন 

সূেটকর িান 

(weight of 

Performan

ce 

Indicator) 

লক্ষযিাত্রার িান (২০১৯-২০২০) 

অসাধারণ 

(excelle

nt) 

 

অলত উত্তি 

 (very 

good) 

উত্তি 

(good) 

েললত িান  

(Fair) 

েললত িাটনর 

লনটম্ন  

(poor) 

১০০% ৯০%  ৮০%  ৭০% ৬০% 

আবলশ্যক চকৌশলগত উটেশ্যসমূহ 

  [২.৩] ল আরএল শুরুর ২ িাস পূটব ি 

সাংলিষ্ট কি িোরীর ল আরএল ও ছুটি 

নগোয়ন ত্র জারী করা 

 

[২.৩.১] ল  আর এল আটেশ জালরকৃত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[২.৩.২] ছুটি নগোয়ন  ত্র জালরকৃত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[২.৪] তথ্য বাতায়ন হালনাগােকরণ [২.৪.১] অলফটসর সকল তথ্যহালনাগােকৃত % ২  ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩] আলে িক ও সম্পে 

ব্যবস্থা নার উন্নয়ন 
৬  

[৩.১] বাটজে বাস্তবায়টন উন্নয়ন [৩.১.১]বাটজে বাস্তবায়ন  লরকল্পনা প্রণীত তালরখ  ১ ১৬ 

আগষ্ট,২০১৯ 

২০  

আগষ্ট, ২০১৯ 

২৪ 

আগষ্ট,২০১৯ 

২৮ 

আগষ্ট,২০১৯ 

 ৩০ 

আগষ্ট,২০১৯ 

[৩.১..২] তত্রিালসক বাটজে বাস্তবায়ন প্রলতটবেন 

োলখলকৃত 

তালরখ  ১ ৪ ৩ - - - 

[৩.২] স্থাবর ও অস্থাবর সম্পলত্তর 

হালনাগাে তাললকা প্রস্তুত করা  

 

[৩.২.১] স্থাবর সম্পলত্তর তাললকা হালনাগােকৃত তালরখ  ০.৫ ০৩ চফব্রুয়ারী, 

২০২০ 

১১ চফব্রুয়ারী, 

২০২০ 

১৮চফব্রুয়ারী, 

২০২০ 

২৫চফব্রুয়ারী, 

২০২০ 

০৪ িাে ি 

,২০২০ 

[৩.২.২] অস্থাবর সম্পলত্তর তাললকা 

হালনাগােকৃত 

তালরখ  ০.৫ ০৩চফব্রুয়ারী, 

২০২০ 

১১চফব্রুয়ারী, 

২০২০ 

১৮চফব্রুয়ারী, 

২০২০ 

২৫চফব্রুয়ারী, 

২০২০ 

০৪ িাে ি, 

২০২০ 

[৩.৩] অলডে আ লত্ত লনষ্পলত্ত 

কার্ িক্রটির উন্নয়ন 

 

[৩.৩.১] িডসীে জবাব চপ্রলরত % ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

[৩.৩.২] অলডে আ লত্ত লনষ্পলত্তকৃত % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

[৩.৪] ইন্টারটনে লবলসহ ইউটিললটি 

লবল  লরটশাধ 

[৩.৪.১] লবলসলস/লবটিলসএল এর ইন্টারটনে লবল 

 লরটশালধত 

% ১.০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

[৩.৪.২] চেললটফান লবল  লরটশালধত % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

[৩.৪.৩] লবদ্যযৎ লবল  লরটশালধত % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

 



12 

 

 

 

 

 

 

আলি, ব্যবস্থা না  লরোলক, ন্যাশনাল টিউবস লললিটেড, েঙ্গী, গাজীপুর, চেয়ারম্যান, বাাংলাটেশ ইস্পাত ও প্রটকৌশল 

করট াটরশন (লবএসইলস) এর লনকে অঙ্গীকার করলছ চর্ এই চুলিটত বলণ িত লক্ষযিাত্রা অজিটন সটেষ্ট োকব।  

 

 

 

আলি, চেয়ারম্যান, বাাংলাটেশ ইস্পাত ও প্রটকৌশল করট াটরশন (লবএসইলস) লহটসটব ব্যবস্থা না  লরোলক, ন্যাশনাল 

টিউবস লললিটেড, েঙ্গী, গাজীপুর এর লনকে অঙ্গীকার করলছ চর্ এই চুলিটত বলণ িত লক্ষযিাত্রা অজিটন প্রটয়াজনীয় 

সহটর্ালগতা  প্রোন করব।   

 

 

 

স্বাক্ষলরত : 

 

 

 

---------------------------------------------     ------------------------------ 

ব্যবস্থা না  লরোলক                      তালরখ 

ন্যাশনাল টিউবস লললিটেড 

েঙ্গী, গাজীপুর।  

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------     ------------------------------ 

চেয়ারম্যান,                                তালরখ 

বাাংলাটেশ ইস্পাত ও প্রটকৌশল করট াটরশন (লবএসইলস)  

লশল্প িন্ত্রণালয় 
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সাংটর্াজনী-১ 

 

শব্দ সাংটক্ষ   

 

ক্রলিক  

নম্বর    

শব্দ সাংটক্ষ  
(Acronyms) 

লববরণ  

০১। এনটিএল ন্যাশনাল টিউবস লললিটেড 

০২। এল আই আটিলরকান চ টরাললয়াি ইনলস্টটিউে 

০৩। এিএস  োইল্ড স্টীল  

০৪।  লজআই য হালিানাইজড আয়রন 

০৫। লবএসটিআই বাাংলাটেশ ষ্টযান্ডাড ি চেলস্টাং ইনলস্টটিউে 

০৬। আইএসও ইন্টারন্যাশনাল স্টযান্ডাড ি অগ িানাইটজশন 

০৭।  ল লডআই চসল েযালনাং, চডটিল টিন্ট এন্ড ই বিব েবটশে চসল 
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সাংটর্াজনী-২  

 

 
কি িসম্পােন সূেক েমূহ বাস্তবায়নকারী িন্ত্রণালয়/লবিাগ/সাংস্থা এবাং  লরিাণ  দ্ধলতর লববরণ 

 
 

ক্রিলক 

নম্বর 

কিিসম্পােন সূেকসমূহ লববরণ বাস্তবায়নকারী সাংস্থা/ 

লশল্প প্রলতষ্ঠান   

 রলিা   দ্ধলত এবাং 

উ াত্তসূত্র 

সাধারণ 

িন্তব্য 

১। এল আই, লজআই, এিএস 

 াই  উৎ ােন 

এল আই, লজআই, এিএস  াই  উৎ ােন ন্যাশনাল টিউবস ললঃ ওজন  রলিাক 

(িটরলক েন) 

- 

২। চেটশ ও লবটেটশ লব ণন 

কার্ িক্রি ত্বরালন¦তকরণ 

আন্তজিালতক িানসম্পন্ন এল আই, এিএস ও লজআই  াই  বাজাটর সরবরাহ, 

তবটেলশক বাজার অন্বটষণ, অিযন্তরীন চোবহদো বেরুপে ও অন্বটষণ, বাজার 

সম্প্রসারন 

ন্যাশনাল টিউবস ললঃ িটরলক েন - 

৩।  মুনাফা অর্ডে/চলাকসান  রাসাস/ 

চিক ইটিন/ লািজনক  র্ িাটয় 

চ ৌৌঁছাটনা 

লক্ষযিাত্রা অনুর্ায়ী পবেে উৎপোদে ও বেপেবেে িােটি মুনাফা অর্ডে ন্যাশনাল টিউবস ললঃ োকা (মকোটি) - 

৪ ।  র্ িায়ক্রটি পুরাতন চিলশন 

প্রলতস্থা ন কটর নতুন চিলশন 

স্থা ন/লবএিআরই করণ 

(এল আই শতিানুর্ায়ী) 

লবটিললাং চিলশন স্থা ন, এল আই শতিানুর্ায়ী লহে লরেটিন্ট প্রলক্রয়া 

আধুলনকীকরন, ৮” লিটলর ওটয়লডাং চিলশটনর লগয়ার বক্স প্রলতস্থা ন,  

চকলিকযাল চেটষ্টর জন্য নতুন OES চিলশন ক্রয়, লবদ্যিান ইউলনি িাটসল 

চিলশটনর লডলজোলাইটজশটনর ব্যবস্থা গ্রহনলজআই  াইট র উজ্জ্বলতা বৃৃ্লদ্ধর 

জন্য অবকাঠাটিা প্রস্তত/স্থা ন।  

ন্যাশনাল টিউবস ললঃ লনধ িালরত সিয়  

৫ । উৎকৃষ্ট িাটনর কাঁোিাল 

সাংগ্রহ লনলিত করন 

উৎকৃষ্ট িাটনর স্টীল  িী স ও অন্যান্য কাঁোিাল সাংগ্রহ ন্যাশনাল টিউবস ললঃ চিলরক েন - 

৬।  ণ্য বহুমূখীকরন ASTM Standard Pipe (40 Schedule) উৎ ােন ও বাজার সম্প্রসারন ন্যাশনাল টিউবস ললঃ চিলরক েন - 
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সাংটর্াজনী-৩  

 

 
অন্যোন্য িন্ত্রণালয়/লবিাটগর লনকে সুলনলে িষ্ট কি িসম্পােন োলহোসমূহ 

 
 

প্রলতষ্ঠাটনর ধরণ প্রলতষ্ঠাটনর নাি সাংলিষ্ট কি িসম্পােন সূেক উি প্রলতষ্ঠাটনর লনকে সাংলিষ্ট 

িন্ত্রণালয় লবিাটগর োলহো 

োলহো প্রতযাশার/টর্ৌলিকতা উি প্রলতষ্ঠাটনর লনকে 

োলহোর িাত্রা উটযখ 

করুন 

প্রতযাশা পূরণ না 

হটল সম্ভাব্য প্রিাব 

লবলিন্ন সরকারী 

প্রলতষ্ঠানসহ 

জ্বালানী উৎ ােন 

ও সরবরাহকারী 

প্রলতষ্ঠানসমূহ 

চ টরাবাাংলা, লশল্পিন্ত্রণাটয়র 

লবলিন্ন সাংস্থা, গণপূত িন্ত্রণালয়, 

জনস্বাস্থ অলধেির, লবএলডলস, 

চসনা বালহনী, চনৌ বালহনী, 

লবিান বালহনী, এললজইলড, 

চরল ে লবিাগ, ওয়াসা ও লসটি 

করট াটরশন সমূহ,  াবললক 

লবিলবদ্যালয়, কৃলষ িন্ত্রণালয়  

[১.৩] এল আই, লজআই, 

এিএস  াই  উৎ ােন 

এনটিএল-এর উৎ ালেত  ণ্য 

সরাসলর ক্রয় করা 

সরকারী প্রলতষ্ঠাটন উৎ ালেত  ন্য ক্রটয় 

সরকারী লনটে িশনা র্োর্ে অনুসরন কটর 

এনটিএল চক প্রধান্য চেয়া 

৯৮% লক্ষযিাত্রা অনুর্ায়ী 

মুনাফা এবাং জাতীয় 

চকাষাগাটর অে ি 

চর্াগান সম্ভব হটব 

না 

 
 


