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ন্যাশনাল টিউবস লললিটেড 

১৩১-১৪২ টংগী শিল্প এলাকা, গাজীপুর- ১৭১০ 

 

 

 

 
  

 
 
 

 

ব্যবস্থাপনা পলিচালক, ন্যাশনাল টিউবস লললিটেড  

এবং 
 

চচয়ািম্যান, বাংলাটেশ ইস্পাত ও প্রটকৌশল কিটপাটিশন 

এি িটে স্বাক্ষলিত 

বালষ িক কি িসম্পােন চুলি  

১ জুলাই ২০২২ - ৩০ জুন ২০২৩ 

 

  

 

 

 

 

 



  

2 | P a g e  
 

 

সূচীপত্র 

 

লববিণ  পৃষ্ঠা নম্বি  

এনটিএল এি কি িসম্পােটনি সালব িক লচত্র ৩  

প্রস্তাবনা (Preamble) ৪  

চসকশন-১ 

 

 

 

রূপকল্প (Vision) 

৫ 

অলিলক্ষয (Mission) 

কি িসম্পােটনি চক্ষত্র (Field of performance) 

সুশাসন ও সংস্কািমূলক কি িসম্পােটনি  চক্ষত্র 

(Areas of good governance and reform) 

কার্ িাবলী (Functions) 

চসকশন-২ এনটিএল-এি লবলিন্ন কার্ িক্রটিি চূড়ান্ত ফলাফল / প্রিাব ৬  

চসকশন-৩ কি িসম্পােন পলিকল্পনা ৭-১১ 

সংটর্াজনী-১ শব্দ সংটক্ষপ ১২ 

সংটর্াজনী-২ কি িসম্পােন সূচকসমূটেি পলিিাপ পদ্ধলত ১৩-১৪ 

সংটর্াজনী-৩ অন্য অলফটসি সংটে সংলিষ্ট সূচকসমূে ১৪ 

সংয াজনী-৪ প্রয াজয নয় (শুধুমাত্র মন্ত্রণালয়/শিভাযগর জন্য) প্রয াজয নয় 

সংটর্াজনী-৫ জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌিল কম মপশরকল্পনা, ২০২২-২০২৩ ১৫-১৬ 

সংটর্াজনী-৬ ই-গভন্যমান্স ও উদ্ভািন কম মপশরকল্পনা, ২০২২-২০২৩ ১৭ 

সংয াজনী-৭ কসিা প্রদান প্রশতশ্রুশত কম মপশরকল্পনা, ২০২২-২০২৩ ১৮ 

সংটর্াজনী-৮ অশভয াগ প্রশতকার ব্যিস্থা কম মপশরকল্পনা, ২০২২-২০২৩ ১৯ 

সংটর্াজনী-৯ তথ্য অশিকার শিষয়ক িাশষ মক কম মপশরকল্পনা, ২০২২-২০২৩ ২০ 
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এনটিএল-এি কি িসম্পােটনি সালব িক লচত্র 

(Overview of the parformance of the NTL) 
 

সাম্প্রলতক অজিন,  চযাটলঞ্জ ও িলবষ্যৎ পলিকল্পনা                            

সাম্প্রলতক বছিসমূটে (লতন বছি) প্রধান অজিন : 

ন্যাশনাল টিউবস লললিটেড এি সম্মালনত চক্রতা সাধািনটক সেটজ এবং দ্রুততাি সাটে  চসবা প্রোটনি জন্য “ওয়ান স্টপ সালি িস” 

চসন্টাি চালু কিা েটয়টছ। প্রলতষ্ঠাটনি পন্য বহুমূখীকিটনি অংশ লেটসটব লনজস্ব ম্যানুয়াল গ্যালিানাইলজং প্লান্ট স্থাপন কটি 

গ্যালিানাইলজং ওয়াকিস এি কাজ কিা হযে। কিসরকাশর খাযত িাৎসশরক শিক্রয় ক্রমান্বযয় প্রায় ৪৪%এ উশিতকরন সম্ভি হযয়যে। 

িাংলাযদযি গ্যাস ও চতল লাইটন ব্যিহারয াগ্য এশপআই পাইপ উৎপােটনি জন্য িাংলাযদযির একমাত্র  প্রশতষ্ঠান শহযসযি 

আটিলিকান চপটরাললয়াি ইন্সটিটিউে েটত লতন বছটিি জন্য নতুন কময়াযদ লাইটসন্স প্রাশি। লশপ লবলডং ও লশপ লিটপয়ালিং 

প্রলতষ্ঠাটন এলপআই পাইপ লবক্রটয় France-এর Bureau Veritas (BV) নািক International Ship 

Classification Society এি Type Approval and Certification প্রাশি। ISO 9001:2015 

এি লাইটসন্স োলনাগাে কিা েটয়টছ। ২০১৯-২০২০ এবং ২০২০-২০২১ অে িবছটি চকালিড-১৯ পলিলস্থলতটত লািজনক িাটব 

প্রলতষ্ঠান পলিচালনা।  

 

সিস্যা ও চযাটলঞ্জসমূে :  

বতিিাটন সিকালি লসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী নতুন আবালসক গ্যাস সংটর্াগ প্রদান বন্ধ ও বালনলজযক সংটর্াগ সীলিত োকায় পাইটপি 

ব্যবোি উটেখটর্াগ্য োটি হ্রাস চপটয়টছ। সিকাটিি গৃেীত চিগা প্রকল্পসমূটে এনটিএল এর উৎপাশদত তো সিকািী পণ্য ক্রটয় 

অযপক্ষাকৃত কম আগ্রে। বাজাটি লবএসটিআই এি অনুটিােনেীন, লনম্নিাটনি ও কি মূটেি লজআই ও এিএস পাইপ- এি প্রাপ্যতা 

বৃলদ্ধ। চললত মূলধন না োকায় সম্পূণ ি ব্যাংক ঋন লনিিি ব্যবসা পলিচালনা কটি লাভজনক অিস্থা অব্যাহত রাখা। চেন্ডাি প্রলক্রয়াি 

িােটি কাঁচািাল ক্রটয় চবসিকালি প্রলতটর্াগী প্রলতষ্ঠাটনি তুলনায় অলধক ব্যয় এবং েীঘসূলত্রতার ফযল প্রলতটর্াগীতামূলক বাজাটি 

টিটক োকা। েীঘ িলেটনি পুিাতন চিলশনালিজ-এর কারযণ রক্ষণাযিক্ষন খরচ বৃশদ্ধ ও শ্রম ঘন্টা নযের দরুন কাশিত উৎপাদনিীলতা 

িজায় করযখ মানসম্মত পযের সরিরাহ শনশিতকরণ ও ওভারযহড ব্যয় ক ৌশিক প মাযয় শনযয় আসা।  

 

িলবষ্যৎ পলিকল্পনা : 

চতল ও গ্যাস চসক্টটিি উপি লনিিিশীলতা হ্রাসপূব িক সিকািী প্রলতষ্ঠানসমূটেি চালেো চিোটনাি পাশাপালশ চবসিকািী প্রলতষ্ঠান ও 

প্রাইটিে চসক্টি-এ লবক্রয় বৃলদ্ধি িােটি প্রলতটর্াগীতামূলক িাটকিে চশয়াি অজিন। লবপণন খাটত বাটজে বৃলদ্ধপূব িক জনলপ্রয় এবং 

বহুল প্রচললত প্রচাি িােি, লবলটবাড ি, চিলা সে অন্যান্যিাটব এনটিএল পটণ্যি অলধক প্রচাটিি িােটি এনটিএল এি গুনগতিান 

সম্পি পযের  পলিশচশত ও ব্রালন্ডং ক্রিাগত বৃলদ্ধ কিা। কািখানাি অবকাঠাটিা ও কালিগলি  উন্নয়টনি িােটি উৎপােনশীলতা 

বৃলদ্ধ, প মায়ক্রযম পুরাতন চিলশন অপসারন/ (কািখানা লবএিআিই কিণ) ও প্রটয়াজনীয় আধুলনক চিলশনািীজ স্থাপন। লক্ষযিাত্রা 

অনুর্ায়ী চসবা প্রোন ও পটন্যি  উৎপােন ও লবপণটনি  িােটি মুনাফা অজমযনর িারা অব্যাহত রাখা। HDPE & PPR পাইপ 

ও শফটংস কারখানা স্থাপযনর মাধ্যযম প্লাশেকপাইযপর িাজাযর অনুপ্রযিি তথা পে বিশচত্রকরণ। 

 

আগািী অে িবছটি সম্ভাব্য অজিন : 

• লক্ষযিাত্রা অনুর্ায়ী চসবা প্রোন ও পটন্যি  উৎপােন ও লবপণটনি  িােটি অন্তত ১.০ ককাট টাকা মুনাফা অজমন। 

• এলপআই লাইটসন্স বোল িাখা। 

• মাদার কযয়ল আকাযর এমএস ও শজআই পাইযপর কযয়ল (কাঁচামাল) আমদানী সহ কযর শিটং এর ব্যিস্থা গ্রহন। 

• এনটএল এর কেডমাকমস লাইটসন্স এবং পলিটবশ ছাড়পত্র গ্রেন। 

• পণ্যবহুমূখীকিণ প্রকটল্পি আওতাি অংশ লেটসটব গ্রােক চালেোি চপ্রলক্ষটত নতুন পণ্য/ চসবা (HDPE & PPR পাইপ) 

উৎপােন এি উটযাগ গ্রেন।  

• ম্যনুয়াল গ্যলিানাইলজং প্লাটন্টি ব্যবোি ও আয় বৃলদ্ধি। 
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প্রস্তাবনা (Preamble) 

 

 

িাংলাযদি ইস্পাত ও প্রযকৌিল করযপাযরিন (শিএসইশস)-এর শনয়ন্ত্রণািীন ন্যািনাল টউিস শলশমযটড 

(এনটএল) এি প্রালতষ্ঠালনক েক্ষতা ও উৎপােনশীলতা বৃলদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জবাবলেলেতা চজািোি কিা, সুশাসন 

সংেতকিণ এবং সম্পটেি র্োর্ে ব্যবোি লনলিতকিটণি িােটি রূপকল্প ২০৪১ এি র্োর্ে বাস্তবায়টনি 

লটক্ষয-  

সা, এম, শজয়াউল হক 

ব্যিস্থাপনা পশরচালক (ভারপ্রাি) 

ন্যািনাল টউিস শলশমযটড 

 

এিং 

 

কমাোঃ িহীদুল হক ভ ূঁঞা, এন.শড.শস 

কচয়ারম্যান (অশতশরি সশচি) 

িাংলাযদি ইস্পাত ও প্রযকৌিল কযপ মাযরিন 

 

 

এর মযধ্য ২০২২ সাযলর জুন মাযসর   ২৫-০৬-২০২২ তাশরযখ এই িাশষ মক কম মসম্পাদন চুশি স্বাক্ষশরত হল। 

 

এই চুশিযত স্বাক্ষরকারী উভয় পক্ষ শনম্নশলশখত শিষয়সমূযহ সম্মত হযলন:   
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চসকশন-১ 
 

এনটএল -এর  রূপকল্প (Vision), অলিলক্ষয (Mission), চকৌশলগত উটেশ্যসমূে এবং কার্ িাবলীীঃ 

  

১.১ রূপকল্প (Vision) 

এনটএল-কক কদযির অন্যতম িীষ মস্থানীয় লাভজনক স্টীল পাইপ উৎপাদনকারী শিল্প প্রশতষ্ঠাযন উিীতকরণ।  

 

১.২ অলিলক্ষয (Mission) 
 

কটকসই প্রযুশি প্রযয়াযগ মানসম্পি স্টীল পাইযপর (এশপআই, এমএস ও শজআই) শনরিশেি উৎপাদন ও 

িাজারজাতকরযণর মাধ্যযম কভািা সন্তুশে অজমন এিং আমদানী শনভমরতা হ্রাস করা। বিযদশিক মুদ্রার সাশ্রয়পূি মক 

সামশগ্রক অে িনীশতর উিয়যন কা মকর অংিগ্রহন। 

 

১.৩ কি িসম্পােটনি চক্ষত্র (Field of performance)  
 

১) আন্তজিালতক িানসম্পন্ন পে (এলপআই, এিএস ও লজআই পাইপ) উৎপাদন ও পণ্য বহুমূখীকিন; 

২) উৎকৃষ্টিাটনি কাঁচািাল সংগ্রেপূব িক, পণ্য উৎপােন এবং েক্ষিাটব লবপনণ; 

৩) মুনাফা অজিন ও জাতীয় িাজস্ব তেলবল-এ অে ি চর্াগান; 

৪) কমশিনাশরজ ও অিকাঠাযমা উিয়ন (শিএমআরই); 

৫) প্রলতষ্ঠালনক সক্ষিতা বৃলদ্ধ   

 

১.৪ সুশাসন ও সংস্কািমূলক কি িসম্পােটনি চক্ষত্র (িলিপলিষে লবিাগ কর্তিক লন িধালিত) 

১) সুশাসন ও সংস্কািমূলক কার্ িক্রি চজািোিকিন 
 

 

১.৫ কার্ িাবলী (আইন/শিশি দ্বারা শনি মাশরত কা মািশল) 

• The Bangladesh Industrial Enterprises (Nationalozation) Order 1972 

PO.27 

• THE ABANDONED PROPERTY (CONTROL, MANAGEMENT AND 

DISPOSAL) ORDER, 1972 

• িাংলাযদি শিল্প প্রশতষ্ঠান জাতীয়করণ আইন, ২০১৮ 

 

                                          

http://bsec.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bsec.portal.gov.bd/files/ef247c5a_6fa2_44b8_a9b1_45ee1b18f253/P.O.27.pdf
http://bsec.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bsec.portal.gov.bd/files/ef247c5a_6fa2_44b8_a9b1_45ee1b18f253/P.O.27.pdf
http://bsec.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bsec.portal.gov.bd/files/ef247c5a_6fa2_44b8_a9b1_45ee1b18f253/THE%20ABANDONED%20PROPERTY.pdf
http://bsec.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bsec.portal.gov.bd/files/ef247c5a_6fa2_44b8_a9b1_45ee1b18f253/THE%20ABANDONED%20PROPERTY.pdf
http://bsec.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bsec.portal.gov.bd/files/ef247c5a_6fa2_44b8_a9b1_45ee1b18f253/Bangladesh_Industrial_Ent._Act-PO27-2018.pdf
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কসকিন-২ 

এনটিএল এি লবলিন্ন কার্ িক্রটিি চূড়ান্ত ফলাফল/ প্রিাব (Out come/ Impact) 
 

চূড়ান্ত ফলাফল / প্রভাি কম মসম্পাদন 

সূচকসমূহ  

একক প্রকৃত 

অজমন 

২০২০-২১ 

অজমন 

২০২১-২২* 

৩০.০৩.২০২২ 

লক্ষযমাত্রা 

২০২২-২৩ 

প্রযক্ষপন শনি মাশরত লক্ষযমাত্রা অজমযনর কক্ষযত্র 

ক ৌথভাযি দায়ী মন্ত্রণালয়/ শিভাগ/ 

সংস্থার নাম 

উপাত্তসূত্র 

২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

এশপআই, শজআই, এমএস 

পাইপ উৎপাদন ও শিপণন-

এ কদযি মাযকমট কিয়ার বৃশদ্ধ 

উৎপাদন ও শিপণন-এ 

কদযি মাযকমট কিয়ার 

বৃশদ্ধ 

% ২.৪৫ ১.৯৬* ৩.০ ৩.৫ ৪.০ এনটএল, শিএসইশস, শিল্প মন্ত্রণালয়, 

এনশিআর, কপযোিাংলা সহ অন্যান্য 

সরকাশর প্রশতষ্ঠান/ দির/ প্রকল্প 

তথ্য-উপাত্তর 

শভশত্তযত 

শনি মারণ করা 

হযয়যে। 

 

 

*সামশয়ক (provision) তথ্য (May’ ২০২২ প মন্ত) 
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কসকিন-৩ 

কি িসম্পােন পলিকল্পনা 

কি ি সম্পােটনি 

চক্ষত্র 

চক্ষটত্রি 

িান 

৭০ 

কার্ িক্রি কি িসম্পােন সূচক গননা 

পদ্ধশত  

একক কি ি 

সম্পােন 

সূচটকি 

িাণ 

প্রকৃত 

অজমন 

২০২০-২১ 

প্রকৃত  

অজমন 

২০২১-২২* 

 

 লক্ষযিাত্রা ক্রাইটেলিয়া িান/২০২২-২৩  

প্রটক্ষপণ 

২০২৩-২৪

  

 

প্রটক্ষপণ 

২০২৪-২৫ 

অসাধািণ অলত উত্তি উত্তি চললত 

িান 

চললত 

িাটনি লনম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

এনটিএল-এি কম ম সম্পাদযনর কক্ষত্র (Field of performance) 

[১] এনটএল’র 

িাযজট লক্ষযমাত্রা 

অনু ায়ী 

মানসম্পি পে 

উৎপাদন শনশিত 

ও পে 

িহুমূখীকরন; 

২০ 

 

[১.১] লক্ষযমাত্রা অনু ায়ী 

মানসম্পি এশপআই, এমএস ও 

শজআই পাইপ উৎপাদন 

[১.১.১] উৎপাশদত  এলপআই, 

লজআই, এিএস পাইপ  

ক্রমপুশিভত চিলরক েন ১০.০ ২২০৯ ৫৬০* ৩৫০০ ৩২০০ ৩০০০ ২৫০০ ২০০০ ৩৬০০ ৩৮০০ 

[১.২] লক্ষযমাত্রা অনু ায়ী পাইপ 

উৎপাদযন কাঁচামাযলর ক াগান 

[১.২.১] আমদানীকৃত  স্টীল  

স্ট্রীপস ও অন্যান্য কাঁচামাল 

সংগ্রহ 

ক্রমপুশিভত কম: টন ৩.০ ১৬৫০ - ৩০০০ ২৫০০ ২০০০ ১৫০০ ১০০০ ৩৫০০ ৪০০০ 

[১.৩] উৎপাশদত পযের কদিীয় 

ও আন্তজমাশতক মান হালনাগাদ  

শনশিতকরণ 

[১.৩.১] কদিীয় ও আন্তজমাশতক 

সাট মশফযকট অজমন এিং নিায়ন 

ক্রমপুশিভত সংখ্যা ৩.০ ৫ ৫ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৫ 

[১.৪] নতুন লাইযসন্স প্রাশি 

[১.৪.১] িাংলাযদি পরমানু 

কশমিন হযত করশডওগ্রাশফক 

কটশেং এর জন্য লাইযসন্স গ্রহন 

সমশে সংখ্যা ২.০ (নতুন 

কক্ষত্র) 

- ১ - - - - - - 

[১.৪] পে িহুমূখীকরন 
[১.৪.৩]সম্পাশদত 

গ্যালভানাইশজং ওয়াকমস 
ক্রমপুশিভত চি: েন ২.০ ২৬৫ ২৩১* ২৫০ ২২৫ ২০০ ১৭৫ ১৫০ ২৭৫ ৩০০ 

[২] এনটএল’র  

িাযজট লক্ষযমাত্রা 

অনু ায়ী পযের 

শিক্রয়,  এিং 

দক্ষভাযি শিপনণ; 

২০ 

[২.১] আন্তজমাশতক িানসম্পন্ন 

এলপআই, এিএস ও লজআই 

পাইপ বাজাটি সিবিাে 

[২.১.১] শিশক্রত পাইপ ক্রমপুশিভত 
চিলরক 

েন
১০.০ ২৬৬৭ ১৮৯৪* ৪০০০ ৩৫০০ ৩০০০ ২৫০০ ২০০০ ৪০০০ ৪২০০ 

[২.২] শিল্প মন্ত্রণালযয়র 

আওতািীন দির/সংস্থায় 

লক্ষযমাত্রা অনু ায়ী পযের 

DPM-এ সরিরাহ 

[২.২.১] সিবিােকৃত পণ্য মূল্য ক্রমপুশিভত টাকা(লক্ষ) ৩.০ ১৪১ ৪২.৯৫* ৫০ ৪৫ ৪০ ৩০ ২০ ৬০ ৬৫ 

[২.৩] অনলাইযন পযের 

শিপণন ও শিক্রয় কা মক্রম  

[২.৩.১] চাশহদার পশরযপ্রশক্ষযত 

কপ্রশরত ইযমইযল দরপত্র  
ক্রমপুশিভত সংখ্যা ৩.০ ৩২১ ৩৪৫* ২৭৫ ২৫০ ২২০ ২০০ ১৮০ ২৭৫ ৩০০ 

[২.৪] কস্টকযহাল্ডারযদর  সাযথ 

অনলাইযন/ অফলাইযন  পযের 

শিপণন ও শিক্রয় কা মক্রম 

সংক্রান্ত সভা আযয়াজন 

[২.৪.১] আযয়াশজত সভা সমশে সংখ্যা ২.০ ১ ২ ১ - - - - ১ ১ 

[২.৫] পাইপ লবক্রয় বৃলদ্ধি জন্য 

লবলিন্ন লডলিলবউেি লনটয়াগ/ 

লডলাি লনটয়াগ ও পািস্পালিক 

চর্াগাটর্াগ বৃলদ্ধ 

[২.৫.১] পাইপ শিক্রয় বৃশদ্ধর জন্য 

শিশভি িহযর  শনযয়াগকৃত 

শডশস্ট্রশিউটর / শডলার সংখ্যা 

ক্রমপুশিভত সংখ্যা ২.০ ৮ - ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৮ ১০ 
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চকৌশলগত 

উটেশ্য 

চকৌশলগত 

উটেটশ্যি 

িান 

কার্ িক্রি কি িসম্পােন সূচক গননা 

পদ্ধশত 

একক কি ি 

সম্পােন 

সূচটকি 

িাণ 

লিলত্ত 

বছি 

২০২০-২১ 

প্রকৃত অজমন 

২০২১-২২ 

 লক্ষযিাত্রা ক্রাইটেলিয়া িান/২০২২-২৩   

প্রটক্ষপণ 

২০২৩-২৪ 

 

প্রটক্ষপণ 

২০২৪-২৫ 

অসাধািণ অলত উত্তি উত্তি চললত িান চ. িাটনি 

লনম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

এনটএল-এর কম ম সম্পাদযনর কক্ষত্র (Field of performance) 

[৩] মুনাফা 

অজমন ও 

জাতীয় 

রাজস্ব 

তহশিল-এ 

অথ ম ক াগান 

১০ 

[৩.১] লািজনক িাটব 

ব্যবসায় পলিচালনা  

[৩.১.১] মুনাফা  অন্তত ১ চকাটি 

োকা উলন্নতকিণ 
ক্রমপুশিভত 

লক্ষ 

টাকা 
৫ 

৪৫.০১ 

লক্ষ  

(৬৬৯)* 

লক্ষ 
১০০ ৭৫ ৫০ ৪০ ২৫ ১.৫০ চকাটি ১.৫০ চকাটি 

[৩.২] জাতীয় িাজস্ব 

তেলবটলি অে ি চর্াগান 

(িযাে – ট্যাক্স) 

[৩.২.১] প্রোনকৃত োকা 

ক্রমপুশিভত 
লক্ষ 

টাকা 
৫ ৯৯১ ৩৯৫* ৭০০ ৬৫০ ৬০০ ৬২৫ ৫৪০ ৮৫০  ১০০০ 

[৪] 

কমশিনাশরজ  

ও     

অিকাঠাযমা 

উিয়ন; 

শিএমআরই  

 

 

১০ 

 

[৪.১] ৪ ইলি লিল ও 

ওয়িাকশপ এি 

কমশিনাশরজ ও 

অিকাঠাযমা 

উিয়ন;(শিএমআরই) 

[৪.১.১] Circular saw 

Gringing কমশিন 

স্থাপন/আধুশনকায়ন তাশরখ তাশরখ ২ 
(নতুন 

কক্ষত্র) 
- ০১/০৬/২০২৩ ১০/০৬/২০২৩ ২০/০৬/২০২৩ ২৫/০৬/২০২৩ ৩০/০৬/২০২৩ - - 

[৪.২] ৮ইশি (৩নং) 

শমযলর কমশিনাশরজ ও 

অিকাঠাযমা 

উিয়ন;(শিএমআরই) 

[৪.২.১] ৮ ইলি ওটয়লডং 

লিটলি ফ্লালয়ং কাোি 

(Flying Cutter) কমশিন 

স্থাপন/ আধুশনকায়ন 

তাশরখ তাশরখ ২ 
(নতুন 

কক্ষত্র) 
- ০১/০৬/২০২৩ ১০/০৬/২০২৩ ২০/০৬/২০২৩ ২৫/০৬/২০২৩ ৩০/০৬/২০২৩ - - 

[৪.২.২] ৮ ইশি ওযয়শল্ডং 

শমযলর কস্পয়ার শডশস (DC) 

ড্রাইভ  ক্রয় 

তাশরখ তাশরখ ২ 
(নতুন 

কক্ষত্র) 
- ০১/০৬/২০২৩ ১০/০৬/২০২৩ ২০/০৬/২০২৩ ২৫/০৬/২০২৩ ৩০/০৬/২০২৩ - - 

[৪.২.৩] ইশড কাযরন্ট কমশিন 

ক্রয় ও স্থাপন 
তাশরখ তালিখ ২ 

(নতুন 

কক্ষত্র) 
- ০১/০৬/২০২৩ ১০/০৬/২০২৩ ২০/০৬/২০২৩ ২৫/০৬/২০২৩ ৩০/০৬/২০২৩ - - 

[৪.২.৪] প্রশতষ্ঠাযনর পাশন 

শনস্কািন  ব্যিস্থার উিয়ন 
গড় % ২ 

(নতুন 

কক্ষত্র) 
- ১০০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - - 
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চকৌশলগত 

উটেশ্য 

চকৌশলগত 

উটেটশ্যি 

িান 

কার্ িক্রি কি িসম্পােন সূচক গননা 

পদ্ধশত 

একক কি ি 

সম্পােন 

সূচটকি িান 

লিলত্ত 

বছি 

২০২০-২১ 

প্রকৃত অজমন 

২০২১-২২ 

 

লক্ষযমাত্রা ক্রাইযটশরয়া মান/২০২২-২৩ প্রযক্ষপণ 

২০২৩-২৪ 

প্রযক্ষপণ 

২০২৪-২৫ অসাধািণ অলত উত্তি উত্তি চললত িান চ. িাটনি লনম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

এনটএল-এর কম ম সম্পাদযনর কক্ষত্র (Field of performance) 

[৫]প্রলতষ্ঠালনক 

সক্ষিতা বৃলদ্ধ 

১০ [৫.১] প্রশতষ্ঠাযনর 

সকল কম মকতমার 

IAP প্রণয়ন 

[৫.২.১]স্ব-স্ব ঊি মতন কম মকতমার 

সাযথ সকল কম মকতমার IAP 

স্বাক্ষশরত 

তাশরখ তাশরখ ২ -- -- ১০/০৭/২২ ১৫/০৭/২২ ২০/০৭/২২ ২৫/০৭/২২ ৩১/০৭/২২ -- -- 

[৫.২] প্রশতষ্ঠাযনর 

APA প্রনয়ন ও 

প্রশতযিদন সমুহ 

শিএসইশস’কত কপ্ররণ 

[৫.২.১] প্রশতষ্ঠাযনর APA প্রনয়ন 

ও িাস্তিায়ন 
গড় % ২ -- -- ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% -- -- 

[৫.৩]বাটজে 

বাস্তবায়টন উন্নয়ন 

[৫.৩.১]বাটজে বাস্তবায়ন 

পলিকল্পনা প্রণীত 
তাশরখ তাশরখ ২ -- -- ৫/১২/২২ ১৫/১২/২২ ২৫/১২/২০২২ ৫/১/২৩ ১৫/১/২৩ -- -- 

[৫.৪] কম মকতমা 

/কম মচারীযদর 

প্রশিক্ষণ প্রদান 

[৫.৪.১] শিএসইশস এর মাধ্যযম সমশে ঘন্টা ২ -- -- ৫০ ৪৫ ৪০ ৩০ ২৫ -- -- 

[৫.৪.২] এনটএল এর মাধ্যযম সমশে ঘন্টা ২ -- -- ৫০ ৪৫ ৪০ ৩০ ২৫ -- -- 
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কম মসম্পাদযনর 

কক্ষত্র 

িান 

 

কা মক্রম 

 

কি িসম্পােন 

সূচক 

 

গণনা 

পদ্ধশত 

 

 

একক 

 

কি িসম্পােন 

সূচটকি িান 

 

প্রকৃত অজিন অথ মিেযরর লক্ষযিাত্রা/শনণ মায়ক ২০২২-২০২৩ প্রটক্ষপণ 

২০২০-

২০২১ 

২০২১-

২০২২ 

অসাধািণ অলত উত্তি উত্তি চললত িান চললত 

িাটনি 

লনটম্ন 

২০২৩-২০২৪ ২০২৪-২০২৫ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

সুিাসন ও 

সংস্কারমূলক 

কা মক্রযমর 

িাস্তিায়ন 

কজারদারকরণ 

৩০ ১) শুদ্ধাচার 

কম মপশরকল্পনা 

িাস্তিায়ন 

িাস্তিাশয়ত 

কম মপশরকল্পনা 

সমশে % ১০  ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

২) ই-গভযণ মন্স/ 

উদ্ভািন 

কম মপশরকল্পনা 

িাস্তিায়ন 

িাস্তিাশয়ত 

কম মপশরকল্পনা 

সমশে % ১০  ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

৩) তথ্য অশিকার 

কম মপশরকল্পনা 

িাস্তিায়ন; 

িাস্তিাশয়ত 

কম মপশরকল্পনা 

সমশে % ৩  ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

৪) অশভয াগ 

প্রশতকার 

কম মপশরকল্পনা 

িাস্তিায়ন; 

িাস্তিাশয়ত 

কম মপশরকল্পনা 

সমশে % ৪  ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

৫) কসিা প্রদান 

প্রশতশ্রুশত 

কম মপশরকল্পনা 

িাস্তিায়ন 

িাস্তিাশয়ত 

কম মপশরকল্পনা 

সমশে % ৩  ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 
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সংটর্াজনী-১ 

শব্দ সংটক্ষপ  

ক্রলিক  নম্বি    শব্দ সংটক্ষপ (Acronyms) লববিণ  

০১। শিএসইশস িাংলাযদি ইস্পাত ও প্রযকৌিল করযপাযরিন 

০২। এনটিএল ন্যাশনাল টিউবস লললিটেড 

০৩। এলপআই আটিলিকান চপটরাললয়াি ইনলস্টটিউে 

০৪। এিএস মাইল্ড স্টীল  

০৫।  লজআই গ্যালিানাইজড আয়িন 

০৬। লবএসটিআই বাংলাটেশ ষ্টযান্ডাড ি চেলস্টং ইনলস্টটিউে 

০৭। আইএসও 
ইন্টািন্যাশনাল অগ িানাইটজশন ফি 

স্টযান্ডািাইটজশন 

০৮।  লপলডআই চসল প্লযালনং, চডটিলপটিন্ট এন্ড ইমশপ্লযমনযটিন চসল 

০৯। শিএমআরই ব্যাযলশন্সং মডান মাইযজিন শরহযাশিযলিন এক্সপানিন 
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সংয াজনী- ২ 

কম মসম্পাদন ব্যিস্থাপনা ও প্রমাণক 
 

ক্রলিক 

নম্বি 

কা মক্রম কি িসম্পােন সূচক বাস্তবায়নকািী অনুলবিাগ, অলধশাখা, শাখা লক্ষযমাত্রা অজমযনর প্রিাণক 

১ [১.১] লক্ষযমাত্রা অনু ায়ী মানসম্পি পে উৎপাদন [১.১.১] উৎপাশদত  এশপআই, শজআই, 

এমএস পাইপ 

উৎপাদন শিভাগ এমআইএস প্রশতযিদন, শহসাি শিভাগ-কর্তমক িযজট িাস্তিায়ন 

প্রশতযিদন এিং এশপএ প্রশতযিদন 

২ [১.২] লক্ষযমাত্রা অনু ায়ী পাইপ উৎপাদযন 

কাঁচামাযলর ক াগান 

[১.২.১] আমদানীকৃত  স্টীল  স্ট্রীপস ও 

অন্যান্য কাঁচামাল সংগ্রহ 

িাশণশজযক শিভাগ (ক্রয় িাখা) এমআইএস প্রশতযিদন, শহসাি শিভাগ-কর্তমক িযজট িাস্তিায়ন 

প্রশতযিদন এিং এশপএ প্রশতযিদন 

৩ [১.৩] উৎপাশদত পযের কদিীয় ও আন্তজমাশতক মান 

হালনাগাদ  শনশিতকরণ 

[১.৩.১] কদিীয় ও আন্তজমাশতক সাট মশফযকট 

অজমন এিং নিায়ন 

মানশনয়ন্ত্রন শিভাগ এমআইএস প্রশতযিদন, শহসাি শিভাগ-কর্তমক িযজট িাস্তিায়ন 

প্রশতযিদন এিং এশপএ প্রশতযিদন 

৪ [১.৪] পে িহুমূখীকরন [১.৪.১] সম্পাশদত গ্যালভানাইশজং ওয়াকমস ব্যিস্থাপনা পশরচালক, িাশণশজযক শিভাগ, 

উৎপাদন শিভাগ, রক্ষণাযিক্ষন শিভাগ 

এমআইএস প্রশতযিদন, শহসাি শিভাগ-কর্তমক িযজট িাস্তিায়ন 

প্রশতযিদন এিং এশপএ প্রশতযিদন 

৫ [২.১]আন্তজমাশতক িানসম্পন্ন এলপআই, এিএস ও লজআই 

পাইপ বাজাটি সিবিাে 
[২.১.১] শিশক্রত পাইপ 

 

িাশণশজযক শিভাগ (শিক্রয় িাখা) 

 

এমআইএস প্রশতযিদন, শহসাি শিভাগ-কর্তমক িযজট িাস্তিায়ন 

প্রশতযিদন এিং এশপএ প্রশতযিদন 

৬ [২.২] শিল্প মন্ত্রণালযয়র আওতািীন দির/সংস্থায় 

লক্ষযমাত্রা অনু ায়ী পযের DPM-এ সরিরাহ 
[২.২.১] সিবিােকৃত পণ্য মূল্য 

৭ 
[২.৩] অনলাইযন পযের শিপণন ও শিক্রয় কা মক্রম  

[২.৩.১] চাশহদার পশরযপ্রশক্ষযত কপ্রশরত 

ইযমইযল দরপত্র  

৮ [২.৪] পাইপ লবক্রয় বৃলদ্ধি জন্য লবলিন্ন লডলিলবউেি 

লনটয়াগ/ লডলাি লনটয়াগ ও পািস্পালিক চর্াগাটর্াগ বৃলদ্ধ 

[২.৪.১] পাইপ শিক্রয় বৃশদ্ধর জন্য শিশভি িহযর  

শনযয়াগকৃত শডশস্ট্রশিউটর / শডলার সংখ্যা 

৯ [৩.১] লািজনক িাটব ব্যবসায় পলিচালনা  [৩.২.১] মুনাফা  অন্তত ১ চকাটি োকা উলন্নতকিণ সকল শিভাগ এমআইএস প্রশতযিদন, শহসাি শিভাগ-কর্তমক িযজট িাস্তিায়ন 

প্রশতযিদন এিং এশপএ প্রশতযিদন 

১০ [৩.২] জাতীয় িাজস্ব তেলবটলি অে ি চর্াগান (িযাে – 

ট্যাক্স) 

[৩.৩.১] প্রোনকৃত োকা শহসাি শিভাগ 

 

এমআইএস প্রশতযিদন, শহসাি শিভাগ-কর্তমক িযজট িাস্তিায়ন 

প্রশতযিদন এিং এশপএ প্রশতযিদন 

১১ [৪.১] ৪ ইলি লিল ও ওয়িাকশপ এি কমশিনাশরজ ও 

অিকাঠাযমা উিয়ন;(শিএমআরই) 

[৪.১.১] Circular saw Gringing 

কমশিন স্থাপন/আধুশনকায়ন 

উৎপাদন শিভাগ ও িাশণশজযক শিভাগ (ক্রয় িাখা) এমআইএস প্রশতযিদন, শহসাি শিভাগ-কর্তমক িযজট িাস্তিায়ন 

প্রশতযিদন এিং এশপএ প্রশতযিদন 

১২ 

 

[৪.২] ৮ইশি (৩নং) শমযলর কমশিনাশরজ ও 

অিকাঠাযমা উিয়ন;(শিএমআরই) 

[৪.২.১] ৮ ইলি ওটয়লডং লিটলি ফ্লালয়ং 

কাোি(Flying Cutter) 

কমশিন স্থাপন/আধুশনকায়ন 

উৎপাদন শিভাগ ও িাশণশজযক শিভাগ (ক্রয় িাখা) 

এমআইএস প্রশতযিদন, শহসাি শিভাগ-কর্তমক িযজট িাস্তিায়ন 

প্রশতযিদন এিং এশপএ প্রশতযিদন 

[৪.২.২] ৮ ইশি ওযয়শল্ডং শমযলর কস্পায়ার 

শডশস(DC) ড্রাইভ  ক্রয় 
রক্ষণাযিক্ষন শিভাগ ও িাশণশজযক শিভাগ (ক্রয় িাখা) 

এমআইএস প্রশতযিদন, শহসাি শিভাগ-কর্তমক িযজট িাস্তিায়ন 

প্রশতযিদন এিং এশপএ প্রশতযিদন 

১৩ 

 

[৪.৩] প্রশতষ্ঠাযনর সামশগ্রক অিকাঠাযমা উিয়ন ও 

আধুশনকায়ন এিং গুনগতমান শনশিতকরযন প্রযয়াজনীয় 

কমশিনাশরজ স্থাপন(শিএমআরই) 

 

[৪.৩.১] ইশড কাযরন্ট কমশিন ক্রয় ও স্থাপন ব্যিস্থাপনা পশরচালক, িাশণশজযক 

শিভাগ,মানশনয়ন্ত্রন শিভাগ, রক্ষণাযিক্ষন শিভাগ 

এমআইএস প্রশতযিদন, শহসাি শিভাগ-কর্তমক িযজট িাস্তিায়ন 

প্রশতযিদন এিং এশপএ প্রশতযিদন 

[৪.৩.২] প্রশতষ্ঠাযনর পাশন শনস্কািন  ব্যিস্থার 

উিয়ন 
প্রিাসন শিভাগ ও রক্ষণাযিক্ষন শিভাগ 

এমআইএস প্রশতযিদন, শহসাি শিভাগ-কর্তমক িযজট িাস্তিায়ন 

প্রশতযিদন এিং এশপএ প্রশতযিদন 
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১৪ [৫.১] প্রশতষ্ঠাযনর সকল কম মকতমার IAP প্রণয়ন [৫.২.১]স্ব-স্ব ঊি মতন কম মকতমার সাযথ সকল 

কম মকতমার IAP স্বাক্ষশরত 

প্রিাসন শিভাগ এমআইএস প্রশতযিদন, শহসাি শিভাগ-কর্তমক িযজট িাস্তিায়ন 

প্রশতযিদন এিং এশপএ প্রশতযিদন 

১৫ [৫.২] প্রশতষ্ঠাযনর APA প্রনয়ন ও িাস্তিায়ন 
[৫.৩.১] প্রশতষ্ঠাযনর APA প্রনয়ন ও িাস্তিায়ন প্রিাসন শিভাগ 

এমআইএস প্রশতযিদন, শহসাি শিভাগ-কর্তমক িযজট িাস্তিায়ন 

প্রশতযিদন এিং এশপএ প্রশতযিদন 

১৬ [৫.৩]বাটজে বাস্তবায়টন উন্নয়ন [৫.৪.১]বাটজে বাস্তবায়ন পলিকল্পনা প্রণীত 

ব্যিস্থাপনা পশরচালক ও শহসাি শিভাগ 
এমআইএস প্রশতযিদন, শহসাি শিভাগ-কর্তমক িযজট িাস্তিায়ন 

প্রশতযিদন এিং এশপএ প্রশতযিদন 

১৭ [৫.৪] কম মকতমা /কম মচারীযদর প্রশিক্ষণ প্রদান 
[৫.৪.১] শিএসইশস এর মাধ্যযম প্রিাসন শিভাগ 

এমআইএস প্রশতযিদন, শহসাি শিভাগ-কর্তমক িযজট িাস্তিায়ন 

প্রশতযিদন এিং এশপএ প্রশতযিদন 

[৫.৪.২] এনটএল এর মাধ্যযম প্রিাসন শিভাগ 
এমআইএস প্রশতযিদন, শহসাি শিভাগ-কর্তমক িযজট িাস্তিায়ন 

প্রশতযিদন এিং এশপএ প্রশতযিদন 

 

 

 

  

সংটর্াজনী ৩: (সকল অশফযসর জন্য প্রয াজয) 

                                                            অন্য অশফযসর সযে সংশিে কম মসম্পাদন সূচকসমূহ 
 

কার্ িক্রি কি িসম্পােন সূচক ক সকল অশফযসর সাযথ সংশিে  সংশিে অশফযসর সাযথ কা মক্রম সমন্বযয়র ককৌিল 

[২.১]আন্তজমাশতক মানসম্পি এশপআই, এমএস 

ও শজআই পাইপ িাজাযর সরিরাহ 

[২.১.১] শিশক্রত পাইপ  শিল্পমন্ত্রণালয়, শিএসইইস,   কপযোিাংলা, শিশপশস এিং 

শিল্পমন্ত্রণালযয়র প্রশতষ্ঠানসমুহ, গণপূতম মন্ত্রণালয়, 

শিএশডশস,  রাজউক, পাওয়ার কস্টিনসমূহ, কমযোযরল,   

কসনা িাশহনী, কনৌ িাশহনী, শিমান িাশহনী, িাংলাযদি 

পুশলি,   এলশজইশড, করলপথ মন্ত্রণালয়, ওয়াসা সমূহ, 

শিশপং করযপাযরিন, ডকইয়াড ম সমূহ, শসট করযপাযরিন 

সমূহ, পািশলক শিশ্বশিদ্যালয় সমূহ, কিসামশরক শিমান ও 

প মটন মন্ত্রণালয়, িাস র যাশপড োনশজট, সড়ক ও কসতু 

মন্ত্রণালয় ইতযাশদ 

পত্রয াগায াগ ও সভা আযয়াজন 
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সংয াজনী ৫: 

                     জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌিল কম ম-পশরকল্পনা, ২০২২-২০২৩  

 

কা মক্রযমর নাম কম মসম্পাদন সূচক 

 

সূচযকর 

মান 

একক 

 

িাস্তিায়যনর

দাশয়ত্বপ্রাি 

ব্যশি/পদ 

২০২২-২০২৩ 

অথ মিেযরর 

লক্ষযমাত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগশত পশরিীক্ষণ, ২০২২-২০২৩  মন্তব্য 

লক্ষযমাত্রা/ 

অজমন 

১ম ককায়াট মার ২য় ককায়াট মার ৩য় ককায়াট মার ৪থ ম ককায়াট মার কমাট 

অজমন 

অশজমত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাশতষ্ঠাশনক ব্যিস্থা………………………………..... 

১.১ শুদ্ধাচার  ও বনশতকতা কশমটর সভা 

আটয়াজন 

সিা আটয়ালজত ১ সংখ্যা আহ্বায়ক ও 

কফাকাল 

কম মকতমা  

২ লক্ষযমাত্রা ১ - ১ -    

অজমন      

১.২ বনশতকতা কশমটর সভার শসদ্ধান্ত 

িাস্তিায়ন 

িাস্তিাশয়ত শসদ্ধান্ত ৪ % আহ্বায়ক ও 

কফাকাল 

কম মকতমা  

১০০ লক্ষযমাত্রা ১০০ ৯০ ৮০ ৭০    

অজমন      

১.৩ সুিাসন প্রশতষ্ঠার শনশমত্ত অংিীজযনর 

(stakeholders) অংিগ্রহযণ  সভা 

অনুশষ্ঠত সভা ৪ সংখ্যা প্রিাসন 

শিভাগীয় 

প্রিান  

১ লক্ষযমাত্রা ১ - - -    

অজমন      

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ/সভা 

আযয়াজন 

িাস্তিাশয়ত শসদ্ধান্ত     ২ সংখ্যা প্রিাসন 

শিভাগীয় 

প্রিান  

২ লক্ষযমাত্রা ১ - ১ -    

অজমন      

১.৫ কম ম-পশরযিি উিয়ন (টওএন্ডইভুি 

অযকযজা মালামাল শিনেকরণ/পশরষ্কার-

পশরেিতা বৃশদ্ধ/মশহলাযদর জন্য পৃথক 

ওয়াস রুযমর ব্যিস্থা ইতযাশদ  

উন্নত কি ি-

পলিটবশ 

    ২ সংখ্যা 

ও 

তাশরখ 

প্রিাসন ও 

উৎপাদন 

শিভাগীয় 

প্রিান  

পশরষ্কার-

পশরেিতা বৃশদ্ধ 

ইতযাশদ  

অজমন ৩১/০৯/২০২২ ৩১/১২/২০২২ ৩১/০৩/২০২৩ ৩০/০৬/২০২৩    

টওএন্ডইভুি 

অযকযজা 

মালামাল 

শিনেকরণ 

অজমন ৩১/০৯/২০২১ ৩১/১২/২০২১ ৩১/০৩/২০২৩ ৩০/০৬/২০২৩  

নশথ শিনস্টকরন অজমন ৩১/০৯/২০২১ ৩১/১২/২০২১ ৩১/০৩/২০২৩ ৩০/০৬/২০২৩  
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কা মক্রযমর নাম কম মসম্পাদন সূচক 

 

সূচযকর 

মান 

একক 

 

িাস্তিায়যনর

দাশয়ত্বপ্রাি 

ব্যশি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অথ মিেযরর 

লক্ষযমাত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগশত পশরিীক্ষণ, ২০২২-২০২৩  মন্তব্য 

লক্ষযমাত্রা

/ 

অজমন 

১ম ককায়াট মার ২য় ককায়াট মার ৩য় ককায়াট মার ৪থ ম ককায়াট মার কমাট 

অজমন 

অশজমত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

২.  আশথ মক ব্যিস্থাপনা উিয়ন      

২.১ ২০২২-২৩ অথ ম িেযরর ক্রয়-

পশরকল্পনা ওযয়িসাইযট প্রকাি  

ক্রয়-পশরকল্পনা 

ওযয়িসাইযট 

প্রকাশিত 

২ তাশরখ িাশণজয  

শিভাগীয় 

প্রিান, 

আইট কসল 

-- লক্ষযমাত্রা ৩১/০৭/২০২২ ১০/০৮/২০২২ ১৫/০৮/২০২২ ৩১/০৮/২০২২    

অজমন 

 

    

২.২ অনুযমাশদত িাশষ মক ক্রয় পশরকল্পনার 

 থা থ িাস্তিায়ন 

ক্রয় পশরকল্পনা 

িাস্তিাশয়ত 

২ % িাশণজয  

শিভাগীয় 

প্রিান 

-- লক্ষযমাত্রা ২৫ ৫০ ৭৫ ১০০    

অজমন     

২.৩ িাযজট িাস্তিায়ন িাযজট িাস্তিাশয়ত ৩ % সকল 

শিভাগীয় 

প্রিান 

-- লক্ষযমাত্রা ২৫ ৫০ ৭৫ ১০০    

অজমন     

৩. শুদ্ধাচার সংশিে এিং দুনীশত প্রশতযরাযি সহায়ক অন্যান্য কা মক্রম…………….২০ (অগ্রালধকাি লিলত্তটত নুযনতি চািটি কার্ িক্রি) 

৩.১ সরকাশর  ানিাহযনর  থা থ 

ব্যািহার শনশিতকরন 

আযয়াশজত সভা ৩ % প্রিাসন 

শিভাগীয় 

প্রিান 

২ লক্ষযমাত্রা ১০০ ৮০ ৭০ ৬০    

অজমন      

৩.২ সযচতনতা বৃশদ্ধযত শুদ্ধাচার এিং 

দুনীশত প্রশতযরাযি  কাস্টমারযক শফটব্যাক 

ফরম প্রদান 

বতরীকৃত 

শফটব্যাক 

শিতরন 

৫ সংখ্যা প্রিাসন 

শিভাগীয় 

প্রিান 

৪০ লক্ষযমাত্রা ১০ ১০ ১০ ১০  

অজমন      

৩.৩ সকল কটন্ডার শপশপআর-২০০৮ 

অনুসরন এিং ওযয়িসাইযট প্রকাি 

ওযয়িসাইড 

আপযডটকৃত 

৫ সংখ্যা প্রিাসন 

শিভাগীয় 

প্রিান 

৫ লক্ষযমাত্রা ১ ১ ১ ২    

অজমন      

৩.৪ দুনীশত প্রশতযরাি সংশিে সভা 

আযয়াজন 

আযয়াশজত সভা ৫ সংখ্যা প্রিাসন ও 

ক্রয়  

শিভাগীয় 

প্রিান  

১ লক্ষযমাত্রা - ১ - ১    

অজমন -     
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• সংয াজনী ৬  

ই-গিন্যিান্স ও উদ্ভাবন কি িপলিকল্পনা 

ক্রম কা মক্রম কম মসম্পাদন 

সূচক 

একক কম মসম্পাদন 

সূচযকর মান 

লক্ষযমাত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসািারন উত্তম চলশতমান 

০১ [১.১] একট উদ্ভািনী িারনা/কসিা 

সহজীকরন/ শডশজটাইযজিন 

িাস্তিায়ন 

[১.১.১] একট উদ্ভািনী িারনা/কসিা 

সহজীকরন/ শডশজটাইযজিন 

িাস্তিায়ন 

তাশরখ ১০ ১৬/০৩/২০২৩ ৩০/০৩/২০২৩ ১৩/০৪/২০২৩ 

০২ [১.২] ই-নশথর ব্যিহার বৃশদ্ধ [১.২.১)ই-ফাইযল নশথ শনস্পিকৃত % ১০ ৮০% ৭০% ৬০% 

০৩ [১.৩] তথ্য িাতায়ন 

হালনাগাদকরন 

[২.৩.১] তথ্য িাতায়ন হালনাগাদকৃত 

(বত্রমাশসক শভশত্তযত) 

সংখ্যা ১৫ ৪ ৩ ২ 

০৪ [১.৪] ৪থ ম শিল্পশিপ্লযির চযাযলি 

কমাকাযিলায় করণীয় শিষযয় 

অিশহতকরন সভা/ কম মিালা 

আযয়াজন 

[১.৪.১] ৪থ ম শিল্পশিপ্লযির চযাযলি 

কমাকাযিলায় করণীয় শিষযয় 

অিশহতকরন সভা/ কম মিালা 

আযয়াশজত 

সংখ্যা ৫ ২ ১ -- 

০৫ [১.৫] ই-গভন্যমান্স ও কম মপশরকল্পনা 

িাস্তিায়ন  

[৫.১.১] কম মপশরকল্পনার িাস্তিায়ন 

অগ্রগশত প মাযলাচনা সংক্রান্ত সভা 

আযয়াজন 

সংখ্যা ৬ ৪ ৩ ২ 

[৫.১.২] কম মপশরকল্পনা অি মিাশষ মক 

স্ব-মূল্যায়ন প্রশতযিদন উদ্ধতমন 

কর্তযপ মক্ষর শনকট কপ্ররণ 

তাশরখ ৫ ১৫/০১/২০২৩ ৩১/০১/২০২৩ ০৯/০২/২০২৩ 
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সংয াজনী ৭ 

কসিা প্রদান প্রশতশ্রুশত িাস্তিায়ন কম ম-পশরকল্পনা, ২০২২-২০২৩  

 

 

কার্ িক্রটিি 

চক্ষত্র 
 

িান কার্ িক্রি 
 

কি িসম্পােন 

সূচক 

একক 

 

কি িসম্পা

েন 

সূচটকি 

িান 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২০-

২১ 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২১-

২২ 

লক্ষযিাত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধািণ অলত উত্তি উত্তি চললত িান 
চললত িাটনি 

লনটম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রালতষ্ঠালনক 

 

 

১৮ 

[১.১] বত্রমাশসক শভশত্তযত কসিা প্রদান 

প্রশতশ্রুশত সংক্রান্ত পশরিীক্ষন কশমট 

পুনগ মঠন 

[১.১.১] কশমট 

পুনগ মঠিশত 

সংখ্যা 

 
৩ - - ১ - - - - 

[১.২] কসিা প্রদান প্রশতশ্রুশত 

পলিবীক্ষণ কলিটিি লসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

[১.২.১] লসদ্ধান্ত 

বাস্তবালয়ত 
% ৪ - - ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - 

[১.৩] কসিা প্রদান প্রশতশ্রুশত 

বত্রমাশসক শভশত্তযত সভা আযয়াজন  

[১.৩.১] সভা 

আযয়াশজত 

সংখ্যা 

 
২ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[১.২] বত্রমাশসক শভশত্তযত কসিা প্রদান 

প্রশতশ্রুশত হালনাগাদকরণ   

[১.২.১] 

ওযয়িসাইযট প্রশত 

বত্রমাশসযক 

হালনাগাদকৃত 

সংখ্যা 

 
৯ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

সক্ষিতা 

অজিন 
৭ 

[২.১] কসিা প্রদান প্রশতশ্রুশত শিষয়ক 

কম মিালা/ প্রশিক্ষণ/কসশমনার 

আযয়াজন  

[২.১.১] কম মিালা/ 

প্রশিক্ষণ/কসশমনার 

আযয়াশজত 

 

সংখ্যা 

 

৩ - - ১ - - - - 

[২.২]  চসবা প্রোন লবষটয় 

চস্টকটোডািগটণি সিন্বটয় 

অবলেতকিণ সিা আটয়াজন 

[১.২.১]  

অিশহতকরণ সভা 

অনুশষ্ঠত 

সংখ্যা ৪ - - ১ - - - - 
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সংয াজনী ৮ 

অশভয াগ প্রশতকার ব্যিস্থা সংক্রান্ত কম ম-পশরকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

কার্ িক্রটিি 

চক্ষত্র 
 

িান কার্ িক্রি 
 

কি িসম্পােন 

সূচক 
একক 

 

কি িসম্পােন 

সূচটকি িান 

প্রকৃত 

অজি 

২০২০-

২১ 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২১-

২২ 

লক্ষযিাত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধািণ অলত উত্তি উত্তি  চললত িান 
চললত িাটনি 

লনটম্ন  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রালতষ্ঠালনক 

ব্যিস্থাপনা 

 

 

১৪ 

[১.১] অশভয াগ শনষ্পশত্ত কম মকতমা 

(অশনক) ও আশপল কম মকতমা তথ্য 

ওযয়িসাইযট হালনাগাদকরণ  

[১.১.১] অশভয াগ 

শনষ্পশত্ত কম মকতমা 

(অশনক) ও আশপল 

কম মকতমা তথ্য 

ওযয়িসাইযট 

হালনাগাদকৃত 

সংখ্যা 

 
৪ - - ১ - - - - 

[১.২] শনশদ মে সমযয় অনলাইন/ 

অফলাইযন প্রাি অশভয াগ শনষ্পশত্ত  

[১.২.১] অশভয াগ 

শনষ্পশত্তকৃত  
% 

৭ 

  
- - ১০০ ৮০ ৭০ ৬০ - 

[১.৩] শনষ্পশত্ত সংক্রান্ত বত্রমাশসক 

প্রশতযিদন উর্ধ্মতন কর্তমপক্ষ িরাির 

কপ্ররণ   

[১.৩.১] প্রশতযিদন 

কপ্রশরত 
% ৩ - - ১০০ ৮০ ৭০ ৬০ - 

সক্ষিতা 

অজিন 
১১ 

[২.১] কম মকতমা/কম মচারীযদর অশভয াগ 

প্রশতকার ব্যিস্থা এিং শজআরএস 

সফটওয়যার শিষয়ক প্রশিক্ষণ 

আযয়াজন 

[২.১.১] প্রশিক্ষণ 

আযয়াশজত 
সংখ্যা 

 

৪ 

 

- - ১ - - - - 

[২.৩] ত্রত্রিালসক লিলত্তটত পলিবীক্ষণ 

এবং ত্রত্রিালসক পলিবীক্ষণ প্রলতটবেন 

উর্ধ্িতন কর্তিপটক্ষি লনকে চপ্রিণ 

[২.৩.১] ত্রত্রিালসক 

প্রলতটবেন চপ্রলিত 

  

সংখ্যা 
৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৪] অশভয াগ প্রশতকার ব্যিস্থাপনা 

শিষযয় কস্টকযহাল্ডারগযণর সমন্বযয় 

অিশহতকরণ সভা  

[২.৪.১] সভা 

অনুশষ্ঠত 
সংখ্যা ৪ - - ১ - - - - 
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সংয াজনী ৯ 

তথ্য অশিকার শিষযয় ২০২২-২৩ অথ মিেযরর িাশষ মক কম মপশরকল্পনা 

 

কার্ িক্রটিি 

চক্ষত্র 
 

িান কার্ িক্রি 
 

কি িসম্পােন 

সূচক 
একক 

 

কি িসম্পােন 

সূচটকি 

িান 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২০-

২১ 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২১-

২২ 

লক্ষযিাত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধািণ অলত উত্তি উত্তি  চললত িান চললত িাটনি লনটম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রালতষ্ঠালনক ১০ 

[১.১] তথ্য অলধকাি আইন অনুর্ায়ী  

লনধ িালিত সিটয়ি িটে তথ্য প্রালিি 

আটবেন লনস্পলত্ত  

[১.১.১] লনধ িালিত সিটয়ি 

িটে (৩০ লেন) তথ্য 

প্রালিি আটবেন লনস্পলত্ত  

% ৬ - - ১০০ ৯০ ৮০ - - 

 

সক্ষিতা বৃশদ্ধ 
১৫ 

[১.২] স্বপ্রযণাশদতভাযি প্রকািয াগ্য 

তথ্য োলনাগাে কটি ওযয়িসাইযট 

প্রকাি 

[১.২.১] হালনাগাদকৃত 

তথ্য ওযয়িসাইযট 

প্রকাশিত 

তালিখ 

 
৪ - - ৩১-১২-২০২২ ১০-০১-২০২৩ ২০-০১-২০২৩ ৩১-০১-২০২৩ - 

[১.৩] িাশষ মক প্রশতযিদন প্রকাি  
[১.৩.১] িাশষ মক 

প্রশতযিদন প্রকাশিত  
তাশরখ  ৩ - - ২৫-১১-২০২২ ২৭-১১-২০২২ ৩০-১১-২০২২ ০৩-১২-২০২২ ০৫-১২-২০২২ 

[১.৪]  তথ্য অলধকাি আইন, ২০০৯ 

এি ৫ ধািা অনুসাটি র্াবতীয় তটথ্যি 

কযাোগিী  ও কযাোলগ ত্রতলি/ 

োলনাগােকিণ 

[১.৪.১]  তটথ্যি 

কযাোগিী  ও কযাোলগ 

প্রস্তুতকৃত 

তালিখ ৩ -  ৩১-১২-২০২২ ১০-০১-২০২৩ ২০-০১-২০২৩ ৩১-০১-২০২৩ - 

[১.৫] তথ্য অলধকাি আইন ও 

লবলধলবধান সম্পটকি জনসটচতনতা 

বৃলদ্ধকিণ 

[১.৫.১]  প্রচার কা মক্রম 

সম্পি 
সংখ্যা ৪ - - ১ - - - - 

[১.৪]  তথ্য অলধকাি আইন, ২০০৯  

এি লবলধিালা, প্রলবধানিালা, 

স্বতীঃপ্রটণালেত তথ্য প্রকাশ 

লনটে িলশকাসে সংলিষ্ঠ লবষটয় 

কি িকতিা / কি িচািীটেি প্রলশক্ষন 

আটয়াজন  

[১.৬.১] প্রলশক্ষণ 

আটয়ালজত 
সংখ্যা ০৩   ১ - - - - 

[১.৭] তথ্য অশিকার সংক্রান্ত 

প্রতযকট বত্রমাশসক অগ্রগশত 

প্রশতযিদন শনি মাশরত সমযয় 

ওযয়িসাইযটর তথ্য অশিকার 

কসিািযক্স প্রকাি 

[১.৭.১] ত্রত্রিালসক 

অগ্রগলত প্রলতটবেন 

ওযয়িসাইযটর তথ্য 

অশিকার কসিািযক্স 

প্রকাশিত 

সংখ্যা  ২ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

 


