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  মাসিক এমআইএি প্রসিবেদন ছক 

িংস্থার নামঃ োংলাবদশ সশল্প কাসরগসর িহায়িা ককন্দ্র (সেটাক)  

মাবির নামঃ কেব্রুয়াসর, ২০২১                                                  অর্ থেছরঃ ২০২০-২০২১ 

১। (ক) উৎপাদন (লক্ষ টাকায়) 

প্রসিষ্ঠাবনর 

নাম 
পবের নাম 

োসষ থক 

লক্ষযমাত্রা 

মাসিক 

লক্ষযমাত্রা 

মাসিক প্রকৃি 

অর্থন 

মাসিক প্রকৃি 

অর্থবনর হার 

প্রসিবেদনাধীন অর্ থেছবর 

ক্রমপুসিভূি অর্থন 

ক্রমপুসিভূি অর্থবনর 

হার 

গি অর্ থেছবর একই 

িমবয় কমাট অর্থন 

গি অর্ থেছবর একই 

িমবয় কমাট অর্থবনর হার 
মন্তব্য 

সেটাক 

আমদাসন 

সেকল্প সশল্প 

যন্ত্াংশ 

১৪৫০ ১২১ ২০৩.০৯ ১৬৭.৮৪% ১২৭২.৬৪ ৮৭.৭৭% ৯৮৯ .৫ ৭ 
৫১.৮৯% 

- 

 

 (খ) উৎপাদন (পসরমাণ) –কমসিক টন/িংখ্যা/সলটার (প্রবযার্য নয়)    

প্রসিষ্ঠাবনর 

নাম 
পবের নাম 

োসষ থক 

লক্ষযমাত্রা 
মাসিক লক্ষযমাত্রা 

মাসিক প্রকৃি 

অর্থন 

মাসিক প্রকৃি 

অর্থবনর হার 

প্রসিবেদনাধীন অর্ থেছবর 

ক্রমপুসিভূি অর্থন 

ক্রমপুসিভূি 

অর্থবনর হার 

গি অর্ থেছবর একই 

িমবয় কমাট অর্থন 

গি অর্ থেছবর একই 

িমবয় কমাট অর্থবনর হার 
মন্তব্য 

           
 

২। (ক) সেক্রয় (পসরমাণ)-/কমসিক টন/িংখ্যা/সলটার (প্রবযার্য নয়)    

প্রসিষ্ঠাবনর 

নাম 

পবের নাম োসষ থক লক্ষযমাত্রা মাসিক লক্ষযমাত্রা মাসিক সেক্রয় মাসিক সেক্রবয়র হার (%) ক্রমপুসিভূি সেক্রয় ক্রমপিীভূি সেক্রবয়র হার মন্তব্য 

         
 

(খ) সেক্রয় (লক্ষ টাকায়) (প্রবযার্য নয়)                    

প্রসিষ্ঠাবনর 

নাম 
পবের নাম োসষ থক লক্ষযমাত্রা মাসিক লক্ষযমাত্রা মাসিক সেক্রয় মাসিক সেক্রবয়র হার (%) ক্রমপুসিভূি পসরমাণ ক্রমপুসিভূি  হার 

সেগি একই 

িমবয়র সেক্রয় 

সেগি একই 

িমবয়র সেক্রয় হার 
মন্তব্য 

           
 

৩। (ক) আমদাসন কম. টন /িংখ্যায়/সলটার/লক্ষ টাকায় (প্রবযার্য নয়)    

প্রসিষ্ঠাবনর 

নাম 

আমদাসনকৃি 

পবের নাম 

আমদাসনকৃি 

কদবশর নাম 

োসষ থক 

লক্ষযমাত্রা 

মাসিক লক্ষযমাত্রা মাসিক লক্ষযমাত্রা অর্থবনর হার ক্রমপুসিভূি  অর্থন 
সেগি অর্ থেছবর একই িমবয় কমাট 

আমদাসনর হার 
হ্রাি/বৃসির কারণ মন্তব্য 

পসরমাবণ টাকায় পসরমাবণ টাকায় পসরমাবণ টাকায় পসরমাবণ টাকায়   
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(খ) রপ্তাসন লক্ষ টাকায়/কম. টন/িংখ্যায়/সলটার (প্রবযার্য নয়)    

প্রসিষ্ঠাবনর 

নাম 

রপ্তাসনকৃি 

পবের নাম 

রপ্তাসনকৃি 

কদবশর নাম 

োসষ থক 

লক্ষযমাত্রা 

মাসিক লক্ষযমাত্রা 
মাসিক লক্ষযমাত্রা অর্থবনর 

হার 
ক্রমপুসিভূি  অর্থন 

সেগি অর্ থেছবর একই িমবয় কমাট 

রপ্তাসন হার 
হ্রাি/বৃসির কারণ মন্তব্য 

পসরমাবণ টাকায় পসরমাবণ টাকায় পসরমাবণ টাকায় পসরমাবণ টাকায়   

              

 

* কিড গ্যাবপর পসরমাণ (লক্ষ টাকায়) 

৪। (ক) মজুদ (সেসনশড গুডি)-লক্ষ টাকায়/ কমসিক টন/িংখ্যা/সলটার (প্রবযার্য নয়)          

প্রসিষ্ঠাবনর নাম পবের নাম 
পূে থেিী অর্ থেছবরর কর্র প্রসিবেদনাধীন মাবি পে মজুদ ও মূল্য ক্রমপুসিভূি মজুদ সেগি েছবর একই িমবয়র মজুদ মন্তব্য 

মজুদ মূল্য পসরমাণ টাকায় পসরমাণ টাকায় পসরমাণ টাকায়  

           

 

(খ) মজুদ (কাঁচামাল))-লক্ষ টাকায়/ কমসিক টন/িংখ্যা/সলটার (প্রবযার্য নয়)    

প্রসিষ্ঠাবনর নাম পবের নাম 
পূে থেিী অর্ থেছবরর কর্র িংগ্রবহর উৎি 

প্রসিবেদনাধীন মাবি কমাট মজুবদর 

পসরমাণ 
ক্রমপুসিভূি মজুদ সেগি েছবর  একই িমবয়র মজুদ মন্তব্য 

পসরমাণ মূল্য কদশীয় সেবদশ  পসরমাণ টাকায় পসরমাণ 

 

মূল্য  

            

৫। সডএিএল/ (লক্ষ টাকায়) (প্রবযার্য নয়)          

প্রসিষ্ঠাবনর নাম 
কমাট সডএিএল এর 

পসরমাণ 

সকসি মূল ঋণ (স্থানীয় 

মুদ্রায়) 
পসরবশাসধি মূল ঋণ পসরবশাসধি সুদ 

পসরবশাসধি সেসনময় 

ক্ষসি 
অপসরবশাসধি মূল ঋণ অপসরবশাসধি সুদ 

অপসরবশাসধি সেসনময় 

ক্ষসি 
মন্তব্য 

          

৬। লভযাংশ (লক্ষ টাকায়) (প্রবযার্য নয়)          

প্রসিষ্ঠাবনর নাম ধায থকৃি লভযাংশ পসরবশাসধি লভযাংশ অপসরবশাসধি লভযাংশ ক্রমপুসিভূি মন্তব্য 

      
 

৭। োন্ড পসরসস্থসি (লক্ষ টাকায়)                 

প্রসিষ্ঠাবনর নাম উদৃ্বত্ত অবর্ থর পসরমাণ সহিাবের ধরণ (এেসডআর/কযাশ /িমমান) ব্যাংবকর নাম ও শাখা সহিাবের সস্থসি মন্তব্য 

সেটাক - - - - - 

 

৮। ইক্যযইটি (লক্ষ টাকায়) (প্রবযার্য নয়)     

         

প্রসিষ্ঠাবনর নাম ইক্যযইটির পসরমাণ সরর্াভথ এন্ড িার প্লাি কমাট মন্তব্য 
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৯। পসরচালন ব্যয় (লক্ষ টাকায়)     

প্রসিষ্ঠাবনর 

নাম 
পসরচালন ব্যয় প্রসিষ্ঠাবনর সনর্স্ব 

ব্যাংক হবি ও অন্যান্য ঋণ 

গ্রহণ 
কমাট ক্রমপুসিভূি অেচয়ন কমাট কপনশন/গ্রাচুসয়টি সিসপএে/সপএে কমাট মন্তব্য 

সেটাক - ২২৫০ - ২২৫০ - ২২৫০ ১১১.০২ 

 

 

 

২ 

৬৫.৩৯ ১৭৬.৪১ - 

 

১০। লাভ/(ক্ষসি) (লক্ষ টাকায়) (প্রবযার্য নয়)    

     

প্রসিষ্ঠাবনর নাম িে থবমাট আয় কর প্রদাবনর পূবে থ আয় কর প্রদাবনর পবর আয় িে থবমাট ব্যয় িে থবমাট সস্থসি লাভ /( ক্ষসি) মন্তব্য 

        

 

১১। রার্স্ব আয় (লক্ষ টাকায়) 

       

প্রসিষ্ঠাবনর নাম োসষ থক লক্ষযমাত্রা মাসিক লক্ষযমাত্রা সেবেচয মাবির আয় 
মাসিক লক্ষযমাত্রার  অনুকূবল 

আবয়র হার 

ক্রমপুসিি আয় 

 

সেগি েছবরর একই 

িমবয়র আয় 

িরকাসর ককাষাগাবর কমাট শুল্ক 

ও কর র্মার পসরমাণ 

 

মন্তব্য 

সেটাক ১৫৯০ ১৩২.৫ ১১৫.৫১ ৮৭.১৮% ১২৯৯.১২ ১১১৩.৮ ৩.৭১ 
- 

 

১২। (ক) র্নেল (প্রসিষ্ঠাবনর কক্ষবত্র) (িংখ্যায়)  

প্রসিষ্ঠাবনর নাম অনুবমাসদি  পদ 

কম থরি পদ 

কমাট পূরণকৃি পদ কমাট শূে পদ মন্তব্য 
পুরষ মসহলা 

সেটাক ৬৬৮ ৫০২ ৩৩ ৫৩৫ ১৩৩ - 

 

(খ) র্নেল (বকাম্পাসনর কক্ষবত্র) (িংখ্যায়) (প্রবযার্য নয়)    

প্রসিষ্ঠাবনর নাম 
অনুবমাসদি  পদ 

কমাট পূরণকৃি পদ 
িে থবমাট 

পূরণকৃি পদ 

 

কমাট শূন্য পদ 

 

মজুরী কসমশবনর আওিাভূক্ত শ্রসমক িংখ্যা 

কমাট মজুরী 

কসমশবনর 

আওিাভূক্ত 

শ্রসমক িংখ্যা 

মন্তব্য 

 পুরষ মসহলা দক্ষ অদক্ষ কযাজুয়াল  

        

 

১৩। সনবয়াগ (িংখ্যায়) 

প্রসিষ্ঠাবনর নাম 
প্রর্ম কশ্রসণ সদ্বিীয় কশ্রসণ তৃিীয় কশ্রসণ চতুর্ থ কশ্রসণ কমাট 

িে থবমাট 
পুরষ মসহলা পুরষ মসহলা পুরষ মসহলা পুরষ মসহলা পুরুষ মসহলা 

সেটাক - - - - - - - - - - 
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১৪। কেিন ভািা ও আনুষসিক (লক্ষ টাকায়) 

প্রসিষ্ঠাবনর নাম পসরচালন ব্যয় েরাবের পসরমাণ ব্যবয়র পসরমাণ 
অসধকাল ভািা 

(প্রবযার্য কক্ষবত্র) 
কমাট ব্যয় ব্যবয়র হার সস্থসি 

সেগি েছবর 

একই িমবয় ব্যয় 

সেগি েছবর 

একই িমবয় 

ব্যবয়র হার 

মন্তব্য 

সেটাক - ৬৩২৮.১০ ৫৮৯.১৪ - ৫৮৯.১৪ ৯.৩১% ৪৫৭১.০৪ ৭২১.০০ ৮.৫১ - 

 

১৫। উন্নয়ন োবর্ট (লক্ষ টাকায়) 

িংস্থার 

নাম 

প্রকল্প 

িংখ্যা 

এসডসপ েরাে কমাট অর্ থ ছাড় কমাট ব্যয় 
সেবেচয মাবি োিোয়ন 

অগ্রগসি (%) 

সেগি েছবর একই িমবয় 

ব্যসয়ি অবর্ থর পসরমাণ 

সেগি েছবর 

একই িমবয় 

োিোয়ন 

অগ্রগসি (%) 

হ্রাি বৃসির 

হার 
মন্তব্য 

সর্ওসে 
প্রকল্প 

িাহায্য 

সনর্স্ব 

অর্ থায়ন 
 সর্ওসে 

প্রকল্প 

িাহায্য 

সনর্স্ব 

অর্ থায়ন 
 সর্ওসে 

প্রকল্প 

িাহায্য 

সনর্স্ব 

অর্ থায়ন 
আসর্ থক কভৌি সর্ওসে 

প্রকল্প 

িাহায্য 

সনর্স্ব 

অর্ থায়ন 
   

সেটাক 

নারী 

কহাবেল 
১০০০.০০ - - ১০০০.০০ ৭৫০.০০ - - ৭৫০.০০ ৬৫৪.৪৬ - - ২.১৫% ২.০১% ৩.২৯ - - ০.০১% - - 

টুল 

ইসেটিউট 
১০১.০০ - - ১০১.০০ - - - - - - - - - ৭০৭.৮১ - - ০.২৯% - - 

 

 

১৬। মসনটসরং োবর্ট (লক্ষ টাকায়) 

প্রসিষ্ঠাবনর 

নাম 
অনুবমাসদি োবর্ট 

কম থপসরকল্পনা  

অনুযায়ী প্রিাসেি ব্যয় 

 

প্রসিবেদনাধীন 

মাবি োিোয়ন 

অগ্রগসি 

কমাট 

ক্রমপুসিভূি 

ব্যয় (%) 

ত্রত্রমাসিক সভসত্তক প্রিাসেি 

ব্যয় 

ত্রত্রমাসিক সভসত্তক 

োিোয়ন অগ্রগসির হার 

(%) 

সেগি একই িমবয় মাসিক 

অগ্রগসির হার (%) 

সেগি একই িমবয় ত্রত্রমাসিক  

সভসত্তক অগ্রগসির হার (%) 
মন্তব্য 

সেটাক ৯০৭৮.০০ ৯০৭৮.০০ ৫৮৯.১৪ ৪৪.৪০% ২৩০১.৫৭ - ৮.৬৫% - - 

 

১৭। সনরীক্ষা (লক্ষ টাকায়)/িংখ্যায় 

প্রসিষ্ঠাবনর নাম 

অসডট আপসত্ত 

সনষ্পসত্তকৃি অসডট আপসত্ত অসনষ্পন্ন অসডট আপসত্ত মন্তব্য 

কর্র 
প্রসিবেদনাধীন মাবি প্রাপ্ত অসডট 

আপসত্ত 
কমাট 

িংখ্যা টাকা িংখ্যা টাকা িংখ্যা টাকা িংখ্যা র্সড়ি অবর্ থর পসরমাণ িংখ্যা র্সড়ি অবর্ থর পসরমাণ  

সেটাক ৩৫ ২০৯১.৮ - - ৩৫ ২০৯১.৮ ১ ০.৪৭ ৩৪ ২০৯১.৩৩ - 

 

১৮। কলাকিাসন প্রসিষ্ঠান (লক্ষ টাকায়) (প্রবযার্য নয়)    

দপ্তর/িংস্থার নাম কলাকিাসন প্রসিষ্ঠাবনর নাম পূে থেিী মাি পয থন্ত  কলাকিান প্রসিবেদনাধীন মাবি কলাকিান কমাট কলাকিান মন্তব্য 
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১৯। েন্ধ প্রসিষ্ঠান (প্রবযার্য নয়)    

দপ্তর/িংস্থার নাম েন্ধ প্রসিষ্ঠাবনর নাম েন্ধ হওয়ার িময়কাল েন্ধ হওয়ার কারণ েিথমান অেস্থা মন্তব্য 

      

 

২০। (ক) প্রসশক্ষণ (িংখ্যায়)  

প্রসিষ্ঠাবনর নাম 

ইন হাউর্ অভযন্তরীণ (বদবশ) সেবদশ মন্তব্য 

প্রসশক্ষবণর িংখ্যা অংশগ্রহণকারীর িংখ্যা ককাি থ িংখ্যা 
প্রসশক্ষণ আবয়ার্নকারী 

প্রসিষ্ঠান 

অংশগ্রহণকারীর 

িংখ্যা ককাি থ িংখ্যা 
আবয়ার্ক 

প্রসিষ্ঠান/বদশ 

অংশগ্রহণকারীর 

িংখ্যা  

সেটাক ১৩ ১৭৬ ৪ RPATC এেং সেআইএম ৫ - - - - 

 

 (খ) কেকবহাল্ডারবদর প্রসশক্ষণ  

প্রসিষ্ঠাবনর নাম ককাি থ নাম 
ককাি থ 

িংখ্যা 
সেষয় 

প্রসিবেদনাধীন মাবির 

অংশগ্রহণকারীর িংখ্যা 

পূে থেিী মাি পয থন্ত 

ক্রমপুসিভূি  অংশগ্রহণকারীর 

িংখ্যা 

কমাট অর্থন মন্তব্য 

 

সেটাক 

কিইপ (SEIP)* ও সনয়সমি প্রসশক্ষণ ৫ 

 

কাসরগসর প্রসশক্ষণ 

- - - 

- 

কিপা (SEPA)** - - - - 

োিে প্রসশক্ষণ ২ ১৭৩ - ১৭৩ 

সনয়সমি প্রসশক্ষণ - ১২৯  ১২৯  

কােমাইর্ড প্রসশক্ষণ ১  ১৬ - ১৬ 

*SEIP- Skill for Employment Investment Program 

**SEPA - Self Employment Poverty Alleviation 

    (গ)  প্রসশসক্ষি র্নেবলর কম থিংস্থান 

প্রসিষ্ঠাবনর নাম প্রসিবেদনাধীন মাবির কম থিংস্থান পূে থেিী মাি পয থন্ত কম থিংস্থান ক্রমপুসিি কম থিংস্থান 

সেটাক ৪৫ ৮৮ ১৩৩ 
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২১। উদ্ভােন  
 

প্রসিষ্ঠাবনর নাম উদ্ভােবনর কক্ষত্র উদ্ভােনী ধারণা 
একক 

উদ্ভােন 
কযৌর্ উদ্ভােন 

উদ্ভােনী ধারণার প্রবয়াগ 

কক্ষত্র 

উদ্ভােনী ধারণার 

প্রবয়াগ ও ককৌশল 

ককৌশল প্রবয়াবগর েবল 

িাসধি পসরেিথন 
মন্তব্য 

 

সেটাক 

প্রসিষ্ঠাবনর কম থপিসিবি 
- 

- - 
- - - - 

কিো পিসি ো প্রসক্রয়ার কক্ষবত্র 
সেটাবকর িকল কম থকিথা ও কম থচাসরবদর 

টাস্ক ম্যাবনর্বমন্ট সিবেম ত্রিসরকরণ 

- - 
সেটাবকর িকল সেভাগ 

- 

দাপ্তসরক কাবর্ িমন্বয় ও 

কিো প্রদান িহর্ীকরণ 

হবয়বছ। 

োিোসয়ি। 

পবের কক্ষবত্র - - - - - - - 

 

২২। আবেদন (সেষয় সভসত্তক) (িংখ্যায়)* (প্রবযার্য নয়)     

প্রসিষ্ঠাবনর 

নাম 
সেষয় 

কর্র 

(িংখ্যা) 

প্রসিবেদনাধীন 

মাবি প্রাপ্ত 

আবেদন (িংখ্যা) 

ক্রমপুসিভূি  

কমাট আবেদন 

(িংখ্যা) 

প্রসিবেদনাধীন 

মাবি সনষ্পসত্তকৃি 

আবেদন (িংখ্যা) 

কমাট 

সনষ্পসত্তকৃি 

আবেদন 

(িংখ্যা) 

কমাট 

অসনষ্পন্ন 

আবেদন 

(িংখ্যা) 

সনষ্পন্নকৃি আবেদবনর 

শিকরা হার % 
সেগি একই 

িমবয় সনষ্পসত্তর 

হার 

অসনষ্পন্ন র্াকার 

কারণ 

সনষ্পসত্তর লবক্ষয 

গৃহীি ব্যেস্থা 
মন্তব্য 

সেবেচয 

মাবি 
ক্রমপুসিভূি 

             

*সডসপসডটি কতৃথক পূরণবযাগ্য 

২৩। আবেদন (িংখ্যায়)* (প্রবযার্য নয়)     

 

প্রসিষ্ঠাবনর 

নাম 
আবেদবনর ধরণ 

ক্রমপুসিভূি 

প্রাপ্ত আবেদবনর 

িংখ্যা 

প্রসিবেদনাধীন 

মাবি প্রাপ্ত 

আবেদন 

িংখ্যা 

প্রসিবেদনাধীন 

মাবি প্রদানকৃি 

িনদ িংখ্যা 

কমাট 

প্রদানকৃি 

িনদ িংখ্যা 

কপ্রসক্ষবি িনদ প্রদাবনর শিকরা 

হার % 

সেগি একই 

িমবয় সনষ্পসত্তর 

হার 

হ্রাি/বৃসির 

হার 
মন্তব্য 

সেবেচয 

মাবি 

ক্রমপুসিভূি 

 
আইএিও/আইইসি ১৭০২৫ অনুিাবর কটসেং এেং কযাসলবেশন ল্যােবরটসরর এযাবক্রসডবটশবনর 

র্ন্য আবেদন 
        

 আইএিও/আইইসি ১৫১৮৯ অনুিাবর কমসডবকল ল্যােবরটসরর এযাবক্রসডবটশবনর র্ন্য আবেদন         

 আইএিও/আইইসি ১৭০২০ অনুিাবর পসরদশ থন িংস্থার এযাবক্রসডবটশবনর র্ন্য আবেদন         

 আইএিও/আইইসি ১৭০২১ অনুিাবর িনদ প্রদানকারী িংস্থার এযাবক্রসডবটশবনর র্ন্য আবেদন         

*সেএসে কতৃথক পূরণবযাগ্য 

২৪। আবেদন (িংখ্যায়)* (প্রবযার্য নয়) 

প্রসিষ্ঠাবনর নাম আবেদবনর ধরণ 
ক্রমপুসিভূি প্রাপ্ত 

আবেদবনর িংখ্যা 

প্রসিবেদনাধীন মাবি 

প্রাপ্ত আবেদন িংখ্যা 

প্রসিবেদনাধীন মাবি 

প্রদানকৃি িনদ িংখ্যা 

কমাট 

প্রদানকৃি 

িনদ িংখ্যা 

কপ্রসক্ষবি িনদ প্রদাবনর শিকরা 

হার % 
সেগি একই িমবয় 

সনষ্পসত্তর হার 

হ্রাি/বৃসির 

হার 
মন্তব্য 

সেবেচয মাবি ক্রমপুসিভূি 

 েয়লার করসর্বেশন/নোয়ন         

 েয়লার পসরচারক িনদ প্রদান         
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প্রধান েয়লার পসরদশ থবকর কায থালয় কতৃথক পূরণবযাগ্য 

২৫। (ক) ঋণ প্রদান (লক্ষ টাকায়)* (প্রবযার্য নয়)     

প্রসিষ্ঠাবনর নাম ঋবণর নাম ঋণ প্রদাবনর োসষ থক লক্ষযমাত্রা ঋণ প্রদাবনর মাসিক লক্ষযমাত্রা সেবেচয মাবি ঋণ প্রদান ক্রমপুিীভূি ঋণ প্রদান 
মাসিক লক্ষযমাত্রার সেপরীবি 

ঋণ প্রদাবনর হার (%) 

       
 

(খ) ঋণ আদায় (লক্ষ টাকায়)* (প্রবযার্য নয়)     

সেবেচয মাবি আদায়কৃি ঋবণর পসরমাণ কমাট আদায়কৃি ঋবণর পসরমাণ সেগি একই িমবয় আদায়কৃি ঋবণর পসরমাণ সেগি একই িমবয় আদায়কৃি ঋবণর হার মন্তব্য 

     

* সেসিক ও এিএমইএে কতৃথক পূরণবযাগ্য 

 

২৬। সশল্প প্লট েরাে* (প্রবযার্য নয়)    

কমাট সশল্প পাকথ/সশল্প নগরী 

(িংখ্যা) 

কমাট প্লট 

(িংখ্যা) 

 

েরােবযাগ্য প্লট 

(িংখ্যা) 

পূে থেিী মাি পয থন্ত 

েরােকৃি প্লবটর 

(িংখ্যা) 

সেবেচযমাবি 

েরােকৃি 

প্লট 

(িংখ্যা) 

কমাট েরােকৃি প্লট 

(িংখ্যা) 
অেসশষ্ট অেরােকৃি প্লবটর 

(িংখ্যা) 

েরােকৃি অব্যেহৃি প্লবটর 

(িংখ্যা) 

মন্তব্য 

         

* সেসিক কতৃথক পূরণবযাগ্য 

২৭। (ক)  লেণ উৎপাদন (লক্ষ কম. টন)* (প্রবযার্য নয়)     

 

প্রসিবেদনাধীন অর্ থেছবর উৎপাদন লক্ষযমাত্রা প্রসিবেদনাধীন মাবি প্রকৃি উৎপাদন 
প্রসিবেদনাধীন অর্ থেছবর  লক্ষযমাত্রা  অর্থবনর হার 

(%) 
ক্রমপুসিভূি উৎপাদন মন্তব্য 

সেসিবকর সনর্স্ব কেিরকাসর খাবি কমাট সেসিবকর সনর্স্ব কেিরকাসর খাবি কমাট সেসিবকর সনর্স্ব কেিরকাসর  খাবি কমাট সেসিবকর সনর্স্ব কেিরকাসর  খাবি কমাট  

 

(খ) লেণ মজুদ (লক্ষ কম. টন)* (প্রবযার্য নয়)    

চাসহদা প্রসিবেদনাধীন মাি পয থন্ত নতুন পুরািনিহ ক্রুড লেবণর মজুদ ঘাটসি মন্তব্য 

খাি োসষ থক মাসিক সমল পয থাবয় লেণ মাবে কমাট   

কভার্য লেণ        

সশল্প লেণ        

কমাট চাসহদা        
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* সেসিক কতৃথক পূরণবযাগ্য 

২৮। সেভাগীয় মামলা (িংখ্যায়) 

দপ্তর/িংস্থা 

পুসিভূি কমাট সেভাগীয় 

মামলা (িংখ্যা) 

প্রসিবেদনাধীন মাি দাবয়রকৃি  

সেভাগীয় মামলা (িংখ্যা) 

কমাট মামলা 

(িংখ্যা) 
প্রসিবেদনাধীন মাবি সনষ্পসত্তকৃি  মামলা (িংখ্যা) মাি কশবষ অসনষ্পন্ন 

সেভাগীয় মামলা (িংখ্যা) 
   চাক্যসরচুযসি/ েরখাি অব্যাহসি অন্যান্য দণ্ড কমাট 

১ ২ ৩ 
৪ 

(২+৩) 
৫ ৬ ৭ 

৮ 

(৫+৬+৭) 

৯ 

(৪-৮) 

সেটাক 

 
৩ - ৩ - - - - ৩ 

 

২৯। কদওয়ানী মামলা (িংখ্যায়) 

প্রসিষ্ঠাবনর নাম কর্র 

চলসি মাবি দাবয়রকৃি মামলার িংখ্যা 
কমাট  দাবয়রকৃি 

মামলার িংখ্যা 

সনষ্পসত্তকৃি মামলার িংখ্যা 
িে থবমাট সনষ্পসত্তকৃি 

মামলার িংখ্যা 

অসনষ্পসত্তকৃি মামলার িংখ্যা 

মন্তব্য 
সনম্ন 

আদালি 

উচ্চ 

আদালি 
কনবটম্পট 

সনম্ন 

আদালি 

উচ্চ 

আদালি 
কনবটম্পট 

সনম্ন 

আদালি 

উচ্চ 

আদালি 
কনবটম্পট 

সেটাক ৮ - - - ৮ - - - - ৬ ২ - 

সনম্ন আদালবির ৬ টি মামলা শুনাসন পয থাবয় 

রবয়বছ। 

উচ্চ আদালবির একটি মামলার আসপল 

শুনানী চলমান এেং অন্য মামলাটি শুনাসন 

কশবষ রাবয়র অবপক্ষায় রবয়বছ। 

৩০। (ক) িভা (িংখ্যায়) 

প্রসিষ্ঠাবনর নাম িভা অনুষ্ঠাবনর িাসরখ িভার সেষয় মন্তব্য 

সেটাক ০১-০২-২০২১ এসপএ টিবমর মাসিক অগ্রগসি পয থাবলাচনা িভা - 

 

- 

 

 

(খ) কিসমনার/ওয়াকথশপ (িংখ্যায়) 

প্রসিষ্ঠাবনর নাম 
প্রসিবেদনাধীন মাবি অনুসষ্ঠি 

কিসমনার/ওয়াকথশবপর িংখ্যা 
কিসমনার/ওয়াকথশবপর সেষয় 

কিসমনার/ওয়াকথশবপর অনুষ্ঠাবনর 

িাসরখ 
কিসমনার/ওয়াকথশপ অনুষ্ঠাবনর স্থান মন্তব্য 

সেটাক ২ 

‘‘৪র্ থ সশল্প সেপ্লে সেষয়ক 

কম থশালা’’ ও ‘‘উদ্ভােবন িক্ষমিা 

বৃসি’’ শীষ থক প্রসশক্ষণ কম থশালা 

১০/০২/২০২১ এেং ১২/০২/২০২১ 

কর্বক ১৩/০২/২০২১ ইং িাসরখ 

পয থন্ত 

টুলি এন্ড কটকবনালসর্ ইন্সটিটিউট (সেটাক) এেং সদ 

গ্রীণ প্লাবনট সরবিাট থ সলঃ, োহুেল, হসেগি-৩৩১০। 

‘‘৪র্ থ সশল্প সেপ্লে সেষয়ক কম থশালা’’ উপসস্থি সছবলন র্নাে 

আনীর কচৌধুরী, এটুআই, পসলসি এযাডভাইর্ার, প্রধানমন্ত্ীর 

কায থালয় এেং ‘‘উদ্ভােবন িক্ষমিা বৃসি’’ শীষ থক প্রসশক্ষণ 

কম থশালায় উপসস্থি সছবলন র্নাে কক এম আলী আর্ম, িসচে, 

সশল্প মন্ত্ণালয়। 
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৩১। অসভযান পসরচালনা (িংখ্যায়)* (প্রবযার্য নয়)    

প্রসিষ্ঠাবনর নাম 

প্রসিবেদনাধীন 

মাবি অসভযান 

পসরচালনার িংখ্যা 

অসভযাবনর সেষয় 
রুজুকৃি মামলার 

িংখ্যা 

আদায়কৃি র্সরমানার 

পসরমাণ 
কারাদন্ড/শাসির ধরন 

সেগি একই িমবয় 

পসরচাসলি 

অসভযাবনর িংখ্যা 

সেগি একই িমবয় 

রুজুকৃি মামলার 

িংখ্যা 

সেগি একই িমবয় 

আদায়কৃি 

র্সরমানার পসরমাণ 

মন্তব্য 

          

*সেএিটিআই কতৃথক পূরণবযাগ্য 

৩২। (ক) অসভবযাগ (GRS)  

প্রসিষ্ঠাবনর নাম কর্র 

প্রসিেদনাধীন মাবি প্রাপ্ত 

অসভবযাবগর িংখ্যা কমাট অসভবযাবগর 

িংখ্যা 

সেবেচয মাবি সনষ্পসত্তকৃি অসভবযাবগর িংখ্যা 
সনষ্পসত্তর হার 

অেসশষ্ট অসভবযাবগর 

িংখ্যা 
মন্তব্য 

অনলাইবন হাড থকসপ 
প্রমাসণি অপ্রমাসণি কমাট সনষ্পসত্ত 

সেটাক - - - - - - - - - 

 

 

 

(খ) ওয়ান েপ িাসভ থি (প্রবযার্য নয়)    

কিো প্রাসপ্তর আবেদন 

(িংখ্যা) 

সনধ থাসরি িমবয়র মবে সনষ্পসত্ত 

(িংখ্যা) 

সনধ থাসরি িমবয়র োইবর সনষ্পসত্ত 

(িংখ্যা) 

কমাট সনষ্পসত্ত 

(িংখ্যা) 

মন্তব্য 

     

 *সেটাবক ওয়ান েপ িাসভ থি চালু করার উবযাগ গ্রহণ করা হবয়বছ।  

৩৩। প্রকাশনা  

প্রসিষ্ঠাবনর নাম 

প্রকাশনার িময়কাল প্রকাশনার সেষয় 

প্রকাশনার ধরন 

মন্তব্য 

সেটাক 
মাসিক ত্রত্রমাসিক ষান্মাসিক োসষ থক 

 
- - - - - - - 

 

৩৪। কমলা ও প্রদশ থনী আবয়ার্ন/অংশগ্রহণ  

প্রসিষ্ঠাবনর নাম 
কমলা আবয়ার্নকারী 

কতৃথপক্ষ 

প্রসিবেদনাধীন মাবি আবয়াসর্ি কমলা/ 

প্রদশ থনীর িংখ্যা 
কমলা/প্রদশ থনী  আবয়ার্বনর 

িময়কাল 
কমলা/প্রদশ থনীর সেষয় কমলা/প্রদশ থনীর স্থান কমলা/প্রদশ থনীর আবয়ার্ন/অংশগ্রহণ 

সেটাক - - - - - - 
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৩৫। এিসডসর্ োিোয়ন  * 

প্রসিষ্ঠাবনর নাম 
এিসডসর্ অযাকশন প্লযাবন েসণ থি কায থক্রম/প্রকল্প  হবি গৃহীি/অনুবমাসদি প্রকবল্পর নাম ও 

োিোয়নকাল 
লীড/ককা-লীড/এবিাসিবয়ট 

কায থক্রম/প্রকল্প 

ব্যয় (লক্ষ টাকা) 

কায থক্রম/প্রকবল্পর 

োিে অগ্রগসির 

হার % 

কায থক্রম/প্রকবল্পর 

আসর্ থক অগ্রগসির 

হার % 

কায থক্রম/প্রকবল্পর 

োিোয়বন চযাবলি/িমস্যা 

(যসদ র্াবক) 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

সেটাক 

‘‘সেটাবকর কায থক্রম শসক্তশালী করার লবক্ষয কটসেং সুসেধািহ টুল ইন্সটিটিউট স্থাপন (১ম 

িংবশাসধি)” শীষ থক প্রকল্প 

সেজ্ঞান ও প্রযুসক্ত 

মন্ত্ণালয়/ সশল্প মন্ত্ণালয়, 

কৃসষ মন্ত্ণালয়/ অর্ থ 

মন্ত্ণালয়, পসরিংখ্যাণ ও 

িথ্য ব্যেস্থাপনা সেভাগ 

 

মন্ত্ণালয় মন্ত্ণালয় 

 

৮১৯৪.৩৫ ৯৬% ৯৩.৫৬% - - 

“কগাপালগি, সুনামগি, েসরশাল, রংপুর ও র্ামালপুর এেং যবশার কর্লায় 

সেটাবকর ৬ টি ককন্দ্র স্থাপন” শীষ থক প্রকল্প। 
সশল্প মন্ত্ণালয় ৯৬৪৫৭.৭২ - - - 

প্রকবল্পর সডসপসপ 

অনুবমাদবনর অবপক্ষায় 

রবয়বছ। 

‘‘সেটাক চট্টগ্রাম, খুলনা ও েগুড়া ককবন্দ্র নারী কহাবেল স্থাপন" শীষ থক প্রকল্প। সশল্প মন্ত্ণালয় ৭৪৫৯.৭৮ ২০.০২% ১৭.৫১% - - 

"সেটাক শসক্তশালীকরণ" শীষ থক প্রকল্প। 

 
সশল্প মন্ত্ণালয় ২৬৫০০.০০ - - - 

প্রকল্পটির সডসপসপ 

প্রণয়বনর কার্ চলমান 

রবয়বছ। 

 

“হাবি কলবম কাসরগসর প্রসশক্ষবণ মসহলাবদর গুরুত্ব সদবয় সেটাবকর কায থক্রম 

িম্প্রিারণপূে থক আত্ম-কম থিংস্থান সৃসষ্ট ও দাসরদ্রয সেবমাচন কের্-২” শীষ থক প্রকল্প । 

সশল্প মন্ত্ণালয়/ 

পসরিংখ্যাণ ও িথ্য 

ব্যেস্থাপনা সেভাগ, িথ্য ও 

কযাগাবযাগ প্রযুসক্ত সেভাগ, 

েস্ত্র ও পাট মন্ত্ণালয় 

১২৩১৭.৫৬ - - - 

প্রকবল্পর অনুকূবল ৫৬০.০০ 

লক্ষ টাকা েরাে প্রদাবনর 

লবক্ষয গি ২৭-০১-২০২১ 

িাসরবখ সশল্প মন্ত্ণালবয় পত্র 

কপ্ররণ করা হবয়বছ। 

"েিেন্ধু কশখ মুসর্ে (মীরিরাই িীিাক্যন্ড ও কেনী অঞ্চল) সশল্প নগরীবি সেটাবকর 

অিযাধুসনক ককন্দ্র স্থাপন" শীষ থক প্রকল্প। 

 

সশল্প মন্ত্ণালয় 
৫০০০০.০০ 

 
- - - 

সডসপসপ প্রণয়বনর কার্ 

চলমান রবয়বছ। 

 

 

*     এছাড়া একশন প্লযান েসহ থভূি ককান উবেখবযাগ্য কায থক্রম/প্রকল্প র্াকবল িার সেেরণ 

 

৩৬। ভ্রমণ/পসরদশ থন (িংখ্যায়) 
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মন্ত্ণালয়/দপ্তর/িংস্থা পয থায় অভযন্তরীণ ভ্রমণ/পসরদশ থণ 
ত্রেবদসশক কিসমনার/ 

ওয়াকথশপ 
সেবদবশ এক্সবপার্ার সভসর্ট মন্তব্য 

সেটাক ২য় কগ্রড – ১০ম কগ্রড ৩ ২        - - 

৩৭। অসর্থি ছুটি/সলবয়ন  

(ক) অনুবমাসদি ছুটি 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(খ) সলবয়ন  (িংখ্যায়) 

 

প্রসিষ্ঠাবনর নাম 
কম থকিা/কম থচারীবদর নাম ও 

পদেী 
সলবয়নকালীন প্রসিষ্ঠান মঞ্জুরীর আবদশ ও িাসরখ 

িময়কাল 
কমাট িময়কাল মন্তব্য 

শুরুর িাসরখ িমাসপ্তর িাসরখ 

সেটাক - - - - - - - 

   

 

  

 

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                         দপ্তর/িংস্থা প্রধাবনর স্বাক্ষর ও সিল 

প্রসিষ্ঠাবনর নাম 

ছুটির ধরন ছুটি কভাবগর িময়কাল 

মন্তব্য 
অসর্থি প্রসূসি অেয়ন অন্যান্য (শ্রাসন্ত সেবনাদন) 

শুরুর িাসরখ িমাসপ্তর িাসরখ 

সেটাক 

   ির্ল ত্রপি (িহঃ প্রবকৌঃ) ১০-০১-২১ ২৪-০১-২১ - 

   এি এম ইনামুল কহাবিন (সনে থাহী প্রবকৌঃ) ১০-০১-২১ ২৪-০১-২১ - 

   কমাঃ িবুর্ সময়া (সিসনঃ কটকঃ) ০৬-০১-২১ ২০-০১-২১ - 

   কমাঃ সেদ্যযৎ ধর (কটকঃ) ১৭-০১-২১ ৩১-০১-২১ - 

   সেজু েড়ুয়া (সিসনঃ কটক) ১৭-০১-২১ ৩১-০১-২১ - 

   র্াহািীর আলম কচৌধুরী (সিসনঃ কটকঃ) ১৭-০১-২১ ৩১-০১-২১ - 

   সড. এম র্সলল (এটিও) 

 

১৭-০১-২১ ৩১-০১-২১ - 

   আবুল কালাম আর্াদ (কটকঃ) ২৪-০১-২১ ০৭-০২-২১ - 

   কমাছবলহ উসেন ভূইয়া (সিসনঃ কটকঃ) ১৭-০১-২১ ৩১-০১-২১ - 

   কগাপাল চন্দ্র পাল (িহঃ পসরঃ অর্ থ) ২৮-০১-২১ ১১-০২-২১ - 

   কার্ী শাহাদাি কহাবিন (িহঃ কপ্রাগ্রামার) ২৪-০১-২১ ০৭-০২-২১ - 


