
 

  



গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

বস্ত্র পররেপ্তর 

রবটিএমরস ভবন (৬ষ্ঠ তলা) 

৭-৯, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫। 

 

বফলয়: ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়য়য ায়থ ফস্ত্র বযদপ্তয়যয এফং ফস্ত্র বযদপ্তয়যয ায়থ অধীনস্থ ভাঠ ম যায়য়য 

কাম যারয়/বক্ষা প্রবতষ্ঠানমূয়য ২০১7-১8 অথ যফছয়যয ফাবল যক কভ যম্পাদন চুবিয সয়েম্বয, 20১7 ভা 

ম যন্ত ফাস্তফায়ন অগ্রগবত ম যায়রাচনা বায কাম যবফফযণী। 

 

বাবত  : জনাফ সভাাম্মদ ইভাইর 

     বযচারক, ফস্ত্র বযদপ্তয, ঢাকা 

 বায স্থান : ফস্ত্র বযদপ্তয়যয বাকক্ষ 

 তাবযখ  : 28/09/2017 বি: 

           ভয়  : বফকার 03:00 ঘটিকা। 

 

বায় উবস্থত কভ যকতযা/সপাকার য়য়ন্টগয়ণয াবজযা বফফযণী বযবষ্ট-‘ক’ 

 

 বাবত ভয়াদয় উবস্থত করয়ক স্বাগত জাবনয়য় বায কাজ শুরু কয়যন। বতবন বা আহ্বাসনয 

উয়েশ্য ম্পয়কয ংবক্ষপ্তবায়ফ অফবত কয়যন এফং সপাকার য়য়ন্ট’সক বফলয়টি বফস্তাবযত উস্থায়নয জন্য 

বনয়দ য প্রদান কয়যন। 

 

 ফস্ত্র বযদপ্তয়যয এবএ সপাকার য়য়ন্ট কভ যকতযা বায় জানান সম, ভবন্ত্রবযলদ বফবায়গয নীবতভারা এফং 

ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়য় অনুবষ্ঠত এবএ বফলয়ক বায বদ্ধান্ত অনুমায়ী প্রবতভায় ফাবল যক কভ যম্পাদন চুবিয 

অগ্রগবত প্রভাণক এফং ত্রৈভাবক, অধ যফাবল যক ও ফাবল যক মূল্যায়ন প্রবতয়ফদন (মথামথ প্রভাণক) বনধ যাবযত 

তাবযয়খয ভয়ে প্রাবনক ভন্ত্রণারয়য় সপ্রযণ কযয়ত য়ফ। এ বফলয়য় জাগ থাকায জন্য করয়ক বতবন অনুয়যাধ 

কয়যন এফং ভন্ত্রণারয় বনধ যাবযত তাবযয়খয পূয়ফ যই ভাঠ ম যায়য়য কাম যারয়/বক্ষা প্রবতষ্ঠানমূ সথয়ক অগ্রগবতয 

প্রবতয়ফদনমূ প্রধান কাম যারয় ফযাফয সপ্রযণ কযায জন্য অনুয়যাধ কয়যন। 

 

বাবত বায় ভতাভত প্রকা কয়যন, 2017-18 অথ যফছয়যয ফাবল যক কভ যম্পাদন চুবিয়ত অন্তর্ভ যি 

কভ যম্পাদন সূচকমূ অজযয়নয রয়ক্ষে স্ব-স্ব বক্ষা প্রবতষ্ঠান/কাম যারয়মূয়য একটি কভ যবযকল্পনা ত্রতবয কযা 

প্রয়য়াজন এফং স কভ যবযকল্পনা অনুায়য রক্ষেভাৈামূ ফাস্তফায়য়নয জন্য বক্ষা প্রবতষ্ঠান/কাম যারয়মূ স্বয়চষ্ট 

থাকয়ফ। 

 

বায় বাবত ভয়াদয় ফস্ত্র বযদপ্তয়যয আওতাধীন ভাঠ ম যায়য়য বক্ষা প্রবতষ্ঠান/কাম যারয়মূয়য 

2017-18 অথ যফছয়যয ফাবল যক কভ যম্পাদন চুবিয প্রবতভায়য বযফয়তয ত্রৈভাবক বববিয়ত ফাস্তফায়ন অগ্রগবতয 

বফলয়য় ভাঠ ম যায়য়য কাম যারয়/বক্ষা প্রবতষ্ঠায়নয সপাকার য়য়ন্টগণয়ক বনয়য় বা কযায জন্য বনয়দ যনা প্রদান 

কয়যন। 

 

 বায় বাবতয অনুভবতক্রয়ভ ফস্ত্র বযদপ্তয়যয এবএ কবভটিয সপাকার য়য়ন্ট উবস্থত করয়ক 

জানান সম, ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়য়য ায়থ ফস্ত্র বযদপ্তয়যয এফং ফস্ত্র বযদপ্তয়যয ায়থ অধীনস্থ ভাঠ ম যায়য়য 

কাম যারয়/বক্ষা প্রবতষ্ঠানমূয়য ২০১7-১8 অথ যফছয়যয ফাবল যক কভ যম্পাদন চুবিয ভাবক, ত্রৈভাবক, অধ যফাবল যক ও 

ফাবল যক মূল্যায়ন প্রবতয়ফদনমূ বনক পন্ট ও বনধ যাবযত ছয়ক সপ্রযণ কযয়ত য়ফ। 

 



বদ্ধান্ত: 

 

১. প্রবতভায়য বযফয়তয ফস্ত্র বযদপ্তয বনয়বন্ত্রত কাম যারয়//বক্ষা প্রবতষ্ঠানমূ প্রবত বতন ভা য য অগ্রগবতয 

প্রবতয়ফদন প্রধান কাম যারয়য় সপ্রযণ কযয়ফ। 

 

2. জুরাই, 17 সথয়ক সয়েম্বয, 17 ম যন্ত ভয়য়য প্রথভ ত্রৈভাবক প্রবতয়ফদন বনধ যাবযত ভয়য়য ভয়ে ভাঠ ম যায়য়য 

কাম যারয়/বক্ষা প্রবতষ্ঠানমূ ফস্ত্র বযদপ্তয প্রধান কাম যারয়য় এফং ফস্ত্র বযদপ্তয ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়য় সপ্রযণ কযয়ফ। 

 

3. বফগত 2016-17 অথ যফছয়য সম কর বক্ষা প্রবতষ্ঠায়নয পরাপর ইবতফাচক নয় তায়দযয়ক প্রধান কাম যারয়য়য 

এভআই াখা ৈ প্রদান কযয়ফ। 

 

 বযয়য়ল আয সকান আয়রাচে বফলয় না থাকায় বাবত ভয়াদয় করয়ক ধন্যফাদ জাবনয়য় বায ভাবপ্ত 

সঘালণা কয়যন।  

 

 

স্বাক্ষবযত 

পররচালক 

বস্ত্র পররেপ্তর, ঢাকা। 


