
1 

 

ত্রৈমাসিক প্রসিবেদন (জুলাই-সিবেম্বর ২০২২) 

দপ্তর/সংস্থার নাম: ক্ষুদ্র ও মাঝারি রিল্প ফাউন্ডেিন (এসএমই ফাউন্ডেিন) 

কার্ যক্রমমর নাম কম যসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচমক

র মান 

একক 

 

বাস্তবায়মনর 

দায়য়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যয়ি/পদ 

২০২২-২০২৩ 

অর্ যবছমরর 

লক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগয়ি পয়রবীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩  মন্তব্য 

লক্ষ্যমাত্রা

/ 

অর্যন 

১ম ককায়ার্ যার ২য় 

ককায়ার্ যার 

৩য় 

ককায়ার্ যা

র 

৪র্ য ককায়ার্ যার কমার্ 

অর্য

ন 

অয়র্য

ি 

মান 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রায়িষ্ঠায়নক ব্যবস্থা………………………………..... 

১.১ ননয়িকিা কয়মটির 

সভা আময়ার্ন 

সভা 

আময়ায়র্ি 

১ সংখ্যা শুদ্ধাচার 

স াকাল 

পবেন্ট 

৪ লক্ষ্যমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অর্যন ১      

১.২ ননয়িকিা 

কয়মটির সভার য়সদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

বাস্তবায়য়ি 

য়সদ্ধান্ত 

৪ % উপ-

মহাব্যেস্থাপ

ক (প্রশািন) 

১০০% লক্ষ্যমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অর্যন ১০০%      

১.৩ সুশাসন প্রয়িষ্ঠার 

য়নয়মত্ত অংশীর্মনর 

(stakeholders

) অংশগ্রহমণ  সভা 

অনুয়ষ্ঠি সভা ৪ সংখ্যা উপ- 

মহাব্যেস্থাপ

ক (প্রশািন) 

৪ লক্ষ্যমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অর্যন ১      

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত 

প্রয়শক্ষ্ণ আময়ার্ন 

প্রয়শক্ষ্ণ 

আময়ায়র্ি 

২ সংখ্যা উপ-

মহাব্যেস্থাপ

ক (প্রশািন) 

২ (৪০ জন) লক্ষ্যমাত্রা 

 

১ (২০ জন) 

 

 ১ (২০ 

জন) 

 

  

 

  

অর্যন ১ (১১ জন)      

১.৫ কম য-পয়রমবশ 

উন্নয়ন (টিওএন্ডইভুি 

অমকমর্া মালামাল 

য়নষ্পয়ত্তকরণ/নয়র্ 

য়বনষ্টকরণ/ পয়রষ্কার-

পয়রচ্ছন্নিা বৃয়দ্ধ/ 

ময়হলামদর র্ন্য পৃর্ক 

ওয়াশরুমমর ব্যবস্থা 

উন্নি  

কম য-পয়রমবশ 

২ সংখ্যা 

ও 

িায়র

খ 

উপ-

মহাব্যেস্থাপ

ক (প্রশািন) 

২, 

৩১/১২/২০২২

, 

৩০/০৬/২০২

৩ 

লক্ষ্যমাত্রা  ১টি, 

৩১/১২/২০২

২ 

 ১টি, 

৩০/০৬/২০২

৩ 

   

অর্যন       
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কার্ যক্রমমর নাম কম যসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচমক

র মান 

একক 

 

বাস্তবায়মনর 

দায়য়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যয়ি/পদ 

২০২২-২০২৩ 

অর্ যবছমরর 

লক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগয়ি পয়রবীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩  মন্তব্য 

লক্ষ্যমাত্রা

/ 

অর্যন 

১ম ককায়ার্ যার ২য় 

ককায়ার্ যার 

৩য় 

ককায়ার্ যা

র 

৪র্ য ককায়ার্ যার কমার্ 

অর্য

ন 

অয়র্য

ি 

মান 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

করা ইিযায়দ ) 

১.৬ আওিাধীন মাঠ 

পর্ যাময়র কার্ যালয় 

(প্রমর্ার্য কক্ষ্মত্র) 

কর্তযক দায়খলকৃি 

র্ািীয় শুদ্ধাচার 

ককৌশল কম য-

পয়রকল্পনার নত্রমায়সক 

অগ্রগয়ি  প্রয়িমবদমনর 

ওপর য়িডব্যাক প্রদান  

য়িডব্যাক 

সভা/কম যশা

লা অনুয়ষ্ঠি 

৪ িায়র

খ 

  লক্ষ্যমাত্রা       এিএমই 

 াউবেশবনর 

সকান 

আঞ্চসলক/মা

ঠ পর্ যাবে 

কার্ যালে 

নাই। 

অর্যন      

২.  আয়র্ যক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ........................................................................ 

২.১ ২০২২-২৩ অর্ য 

বছমরর রার্স্ব এবং 

উন্নয়ন বামর্মর্র 

অনুমমায়দি  ক্রয়-

পয়রকল্পনা 

ওময়বসাইমর্ প্রকাশ  

ক্রয়-

পয়রকল্পনা 

ওময়বসাইমর্ 

প্রকায়শি 

২ িায়র

খ 

উপ-

মহাব্যেস্থাপ

ক (ক্রে) 

৩১/০৭/২০২২ লক্ষ্যমাত্রা ৩১/০৭/২০২

২ 

  ২৫/০৫/২০২৩   এিএমই 

 াউবেশবন 

অনুকূবল 

সকান রাজস্ব 

এেং উন্নেন 

োবজবে 

েরাদ্ধ প্রদান 

করা হে না। 

অর্যন ১৪/০৭/২০২২     

২.২ অনুমমায়দি 

বায়ষ যক ক্রয় 

পয়রকল্পনার র্র্ার্র্ 

বাস্তবায়ন (রার্স্ব এবং 

উন্নয়ন বামর্মর্র)  

ক্রয় 

পয়রকল্পনা 

বাস্তবায়য়ি 

২ % উপ-

মহাব্যেস্থাপ

ক (ক্রে) 

১০০% লক্ষ্যমাত্রা ১০% ৩০% ৬০% ১০০%   

অর্যন      

২.৩  বামর্র্ বাস্তবায়ন  বামর্র্ 

বাস্তবায়য়ি 

৩ %   লক্ষ্যমাত্রা ১০% ৩০% ৬০% ১০০%   এিএমই 

 াউবেশবনর 

এসিসপভূক্ত 

োস্তোেনাধীন 

অর্যন      
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কার্ যক্রমমর নাম কম যসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচমক

র মান 

একক 

 

বাস্তবায়মনর 

দায়য়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যয়ি/পদ 

২০২২-২০২৩ 

অর্ যবছমরর 

লক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগয়ি পয়রবীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩  মন্তব্য 

লক্ষ্যমাত্রা

/ 

অর্যন 

১ম ককায়ার্ যার ২য় 

ককায়ার্ যার 

৩য় 

ককায়ার্ যা

র 

৪র্ য ককায়ার্ যার কমার্ 

অর্য

ন 

অয়র্য

ি 

মান 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

২.৪ প্রকমল্পর  PIC 

সভা আময়ার্ন  

সভা 

আময়ায়র্ি 

৩ সংখ্যা   লক্ষ্যমাত্রা       সকান প্রকল্প 

সনই সেধাে  

এ সেষেগুবলা 

প্রবর্াজয নে। 

এছাড়াও 

রাজস্ব এেং 

উন্নেন 

োবজে হবি 

সকান েরাদ্ধা 

সনই। 

অর্যন      

২.৫ প্রকল্প সমায়প্ত 

কশমষ প্রকমল্পর সম্পদ 

(র্ানবাহন, 

কয়ম্পউর্ার, 

আসবাবপত্র ইিযায়দ) 

য়বয়ধ কমািামবক 

হস্তান্তর করা 

প্রকমল্পর 

সম্পদ য়বয়ধ 

কমািামবক 

হস্তান্তয়রি 

৫ িায়র

খ 

  লক্ষ্যমাত্রা       

অর্যন       

 

৩. শুদ্ধাচার সংয়িষ্ট এবং দুনীয়ি প্রয়িমরামধ সহায়ক অন্যান্য কার্ যক্রম…………….. ১৮ (অগ্রায়ধকার য়ভয়ত্তমি ১ নং সহ নুযনিম চারটি কার্ যক্রম) 

৩.১ সরকায়র 

র্ানবাহমনর র্র্ার্র্ 

ব্যবহার য়নয়িিকরণ  

প্রিযেন পৈ 

প্রদানকৃি  

৩ িংখ্যা উপ-

মহাব্যেস্থাপ

ক (প্রশািন) 

১ লক্ষ্যমাত্রা        

অর্যন      

৩.২ ইন্সটিটিউে অে 

এিএমই  াউবেশবনর 

কার্ যক্রম মসনেসরং। 

কার্ যক্রম 

মসনেসরংকৃি 

৫ সংখ্যা উপ-

মহাব্যেস্থাপ

ক (প্রশািন) 

৪ লক্ষ্যমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অর্যন ১      

৩.৩  াউবেশবনর 

২০২১-২২ অর্ যেছবরর 

আসর্ যক সনরীক্ষা 

প্রসিবেদন প্রণেন 

আসর্ যক 

সনরীক্ষা 

প্রসিবেদন 

প্রণেনকৃি 

৫ সংখ্যা মহাব্যেস্থাপ

ক (সহিাে ও 

সনরীক্ষা) 

১ লক্ষ্যমাত্রা    ১    

অর্যন       

৩.৪ জািীে এিএমই 

সমলার সনধ যাসরি 

গাইিলাইন 

অনুিরণপূে যক 

উব্যাক্তার অংশগ্রহণ 

উব্যাক্তার 

অংশগ্রহণ 

সনসিিকৃি 

৫ সংখ্যা মহাব্যেস্থাপ

ক 

(সেএিএি) 

১ লক্ষ্যমাত্রা   ১     

       

অর্যন       



4 

 

কার্ যক্রমমর নাম কম যসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচমক

র মান 

একক 

 

বাস্তবায়মনর 

দায়য়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যয়ি/পদ 

২০২২-২০২৩ 

অর্ যবছমরর 

লক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগয়ি পয়রবীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩  মন্তব্য 

লক্ষ্যমাত্রা

/ 

অর্যন 

১ম ককায়ার্ যার ২য় 

ককায়ার্ যার 

৩য় 

ককায়ার্ যা

র 

৪র্ য ককায়ার্ যার কমার্ 

অর্য

ন 

অয়র্য

ি 

মান 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

সনসিিকরণ 

 


