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ফস্ত্র চযদপ্তদযয কভ িম্পাদদনয াচফ িক চিত্র 

(Overview of the Performance of Directorate of Textiles) 
 

 

াম্প্রচতক অজিন, িযাদরঞ্জ এফাং বচফষ্যত চযকল্পনা 

 

াম্প্ররতক ফছযমূনয (৩ ফছয) প্রধান জমনমূ: 

 

ফস্ত্র চযদপ্তয ফস্ত্র খাদত সালক কর্তিদক্ষয দাচয়ত্ব ারন এ খাদতয জন্য দক্ষ ভানফম্পদ ততচযদত 

গুরুত্বপূণ ি ভূচভকা ারন কযদে। ক্রভফধ িভান যপ্তাচনয ধাযাফাচকতায় গত চতন ফেদয ফস্ত্রখাদত যপ্তাচনয চযভাণ চের 

জাতীয় যপ্তাচন আদয়য 2014-15 অথ িফেদয 85.05%, 2015-16 অথ িফেদয 84.88% এফাং 2016-17 অথ িফেদয 

83.21%(াভচয়ক)। চফগত  ০৩(চতন) ফেদয ফস্ত্র রযদপ্তয রনয়রিত রক্ষ্া প্রচতষ্ঠানমু কেনক ০৩(রতন) করনবনরয 

(চফএচ, চডদলাভা ও এএচ) কভাট ৯৪৭১ জন চক্ষাথী া কদযদে,  ০৭ (াত) টি প্রকল্প নুনভারদত নয়নছ, 

০5(াঁি) টি প্রকদল্পয ভােদভ 04(িায) টি সটক্সটাইর ইচঞ্জচনয়াচযাং কদরজ ও 10 টি সটক্সটাইর সবাদকনার ইনচিটিউট  

স্থাচত দয়দে, চফগত ০৩(চতন) ফেদয সালদকয কানজয 14612টি আদফদন চনষ্পচি দয়দে; চনষ্পচিয ায ৯7.75% , 

সালদকয কাদজয অাং চাদফ ফস্ত্র চল্প কাযখানায় 2108 ফায চযদ িন কযা দয়দে এফাং ফস্ত্র চদল্পয সালক 

কর্তিদক্ষয কাদজয ভােদভ চফগত ০৩ (চতন) ফেদয সযচজদেন চপ ফাফদ সভাট 2.48 সকাটি টাকা যাজস্ব আয় দয়দে।  

 

 

ভস্যা ও িযাদরঞ্জমূ : 

 

ফস্ত্র রযদপ্তনযয প্রধান ভস্যা  চযানরঞ্জমূ নে- অপ্রতুর চক্ষা প্রচতষ্ঠান, অফকাঠাদভা চনভ িাদণয জন্য 

গণপূতি ও স্থাতয অচধদপ্তদযয উয চনবিযীরতা, রক্ষ্া প্ররতষ্ঠান  সালদকয কাদজয জন্য প্রদয়াজনীয় জনফর 

রননয়ানগয ব্যফস্থা কযা; প্রকল্প প্রণয়ন, অনুদভাদন ও ফাস্তফায়দনয জন্য যকাচয ও সফযকাচয ফস্ত্র চল্প/চক্ষা প্রচতষ্ঠাদনয 

ভদে ভন্বয়ীনতা, চফদদী জনফদরয উয চনবিযীরতা কভাদনা, সালক কর্তিদক্ষয কাদজয জন্য ফস্ত্র চযদপ্তযদক 

অচধদপ্তদয উন্নীতকযণ কযা। 

 

বচফষ্যত চযকল্পনা : 

 

যকাদযয চবন অনুমায়ী কাচযগযী চক্ষায ায বৃচদ্ধ কযা, ফস্ত্র চল্প/চক্ষা প্রচতষ্ঠাদন Need Based 

Curriculum প্রণয়ন কযা, ফস্ত্র চযদপ্তযদক ফস্ত্র অচধদপ্তদয উন্নীতকযণ কযা, ফাাংরাদদ যকাচয কভ িকচভন ও ফস্ত্র 

চযদপ্তদযয ভােদভ শূন্য দদ প্রদয়াজনীয় াংখ্যক জনফর চনদয়াগ কযা, ফস্ত্র খানত দক্ষ্ জনফর যফযানয রনক্ষ্য 

ব্যাক চারদায রবরিনত রক্ষ্া প্ররতষ্ঠান স্থান, ফস্ত্র চদল্প চফদদী প্রযুচিচফদ ও দক্ষ শ্রচভদকয স্থাদন সদীয় দক্ষ 

জনফর ততচয ও প্রচতস্থান কযা, ফস্ত্র খাদত সমৌথ চফচনদয়াদগয ভােদভ এ খাদতয অফদানদক আদযা বৃচদ্ধ কযা, ফস্ত্র চল্প 

খাদত আইন কাঠাদভা চিারীকযণ কযা। 

 

                                                                        

২০১৭-১৮ অথ িফেদযয ম্ভাব্য প্রধান অজিনমূ: 

 কাচযগচয চক্ষায ভােদভ ফস্ত্র খাদত চফচবন্ন সরদবদরয (চফএচ, চডদলাভা ও এএচ) 3000 জন দক্ষ 

জনফর ততচয কযা; 

 ফস্ত্র খানত ০4(চায) টি রক্ষ্া প্ররতষ্ঠান স্থাননয জন্য প্রকল্প নুনভাদননয কাজ ম্পন্ন কযা;    

 650টি ফস্ত্র চল্প কাযখানা চযদ িন কযা; 

 সালক কর্তিদক্ষয সফা প্রদাদনয রদক্ষয প্রাপ্ত আদফদদনয ৯9% চনষ্পচি কযা; 

 চফচবন্ন সরদবদরয 265 জন কভ িকতিা/কভ িিাযীদদয প্রচক্ষণ প্রদান কযা।  
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উক্রভরিকা (Preamble) 

 

 

 

যকারয দপ্তয/ংস্থামূনয প্রারতষ্ঠারনক দক্ষ্তা বৃরি, স্বেতা  জফাফরদর কজাযদায কযা, সুান ংতকযি এফং 

ম্পনদয মোমে ব্যফায রনরিতকযনিয ভাধ্যনভ রূকল্প ২০২১ এয মোমে ফাস্তফায়ননয রনক্ষ্য   

 

রযচারক, ফস্ত্র রযদপ্তয 

এফং 

রচফ, ফস্ত্র  াট ভিিারয়, গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয ভনধ্য  

২০১৭ ানরয জুন ভাদয 14 তাচযদখ এই ফাচল িক কভ িম্পাদন চুচি স্বাক্ষচযত র। 

 

 

এই  চুচিদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ চনম্নচরচখত চফলয়মূদ ম্মত নরনঃ 
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ককন ১ 

 

 

ফস্ত্র রযদপ্তনযয রূকল্প (Vision), রবরক্ষ্য (Mission), ককৌরগত উনেশ্যমূ (Strategic Objectives) এফং 

কাম মাফরর (Functions) 

 

 

১.১ রূকল্প (Vision): 

রনযাদ, কটকআ, রিারী  প্ররতনমারগতা ক্ষ্ভ ফস্ত্র খাত।  

 

 

১.২ রবরক্ষ্য (Mission): 

ফস্ত্র কারযগরয রক্ষ্ায ায বৃরি এফং ফস্ত্র রল্পনক ায়তায ভাধ্যনভ ফস্ত্র খানত গ্রগরত াধন। 

 

 

১.৩ ককৌরগত উনেনশ্যমূ (Strategic Objectives): 

 

 ১.৩.১ ফস্ত্র রযদপ্তনযয ককৌরগত উনেশ্যমূ 

 

১. ফস্ত্রখানত ভানফ ম্পদ উন্নয়ন; 

২. ফস্ত্র রক্ষ্া প্ররতষ্ঠান ংরিষ্ট প্রকল্প প্রিয়ন  ফাস্তফায়ন ত্বযারিত কযা; 

৩. ফস্ত্র চদল্পয উন্নয়দন দমাচগতা সজাযদাযকযণ; 

4. প্রচক্ষণ প্রদান কাম িক্রভ সজাযদাযকযণ। 

 

১.৩.২ ফস্ত্র রযদপ্তনযয অফরশ্যক ককৌরগত উনেশ্যমূ 

 

১. দক্ষতায দে ফাচল িক কভ িম্পাদন চুচি ফাস্তফায়ন; 

২. কাম মিরত  সফায ভাদনান্নয়ন; 

৩. আচথ িক ব্যফস্থানায উন্নয়ন; 

৪. দক্ষ্তা ও তনচতকতায উন্নয়ন; 

৫. তথ্য অচধকায ও স্বপ্রদণাচদত তথ্য প্রকা ফাস্তফায়ন। 

 

 

 

১.৪ কাম মাফরর (Functions): 
 

(১) ফস্ত্র প্রযুরি রক্ষ্া প্রদাননয ভাধ্যনভ ভানফ ম্পদ উন্নয়ন কযা; 

(২) ফস্ত্র রল্প এফং ফস্ত্র রনল্পয প্রাআনবট কক্টযনক উৎা প্রদান কযা; 

(৩) ফস্ত্র উৎাদনন অদ ম  গুিগত ভান রনয়িি, ম মনফক্ষ্ি  নদ প্রদান কযা; 

(৪) ফস্ত্র, ফস্ত্র উৎাদনকৃত ভারাভার এয ব্যফায ম মনফক্ষ্ি  রনয়িি কযা; 

(৫) কদনয প্রাআভারয কটক্সটাআর ংক্রান্ত রফলয়ারদ  তানদয কারযগরয মূল্যায়ন;  

(৬) ততরয কাাক (অযএভরজ), কটক্সটাআর রল্প রফলয়ক কাযখানামূকয জন্য প্রনয়াজনীয় ায়তা প্রদান;  

(৭) ফস্ত্র রল্প  ফস্ত্র নেয ব্যাকয়াড©  পনযায়াড © ররংনকজ রল্প ংক্রান্ত রফলয়ারদ।  
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সকন ২ 

 

ফস্ত্র চযদপ্তদযয রফরবন্ন কাম মক্রনভয চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ (Outcome/ Impact) 

 

চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ 

(Outcome/ 

Impact) 

কভ িম্পাদন সূিকমূ  

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit)  

 

প্রকৃত রক্ষযভাত্রা 

২০১7-১8 

প্রদক্ষণ চনধ িাচযত রক্ষযভাত্রা অজিদনয সক্ষদত্র 

সমৌথবাদফ দাচয়ত্বপ্রাপ্ত 

ভন্ত্রণারয়/চফবাগ/াংস্ামূদয নাভ 

উািসূত্র 

 (Source of 

Data) 

 
২০১৫-১৬ 2016-17 ২০১8-১9 ২০১9-20 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

জাতীয় যপ্তাচনদত 

ায়তা বৃচদ্ধ   

সভাট যপ্তাচনদত ফস্ত্র 

খাদতয অাং 

% 

 

৮৪.৮৮ 8৩.২১ 

(াভরয়ক) 

8৫.0০ ৮৫.১০ 8৫.২0 ফস্ত্র চযদপ্তয/ ফাচণজয 

ভন্ত্রণারয়/সাাক খাত াংচিষ্ট 

াংগঠনমু/ ফাাংরাদদ ব্যাাংক 

যপ্তাচন উন্নয়ন 

ব্যযদযা, 

ফাাংরাদদ 

ব্যাাংক। 
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সকন ৩ 

 

সকৌরগত উদেশ্য, অগ্রাচধকায কাম িক্রভ, কভ িম্পাদন সূিক এফাং রক্ষযভাত্রামূ 

 

সকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives): 

 

 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

 

কভ িম্পাদন 

সূিক 

(performance 

Indicator) 

 

 

একক 

(Unit) 

 

কভ িম্পাদন 

সূিদকয ভান 

(Weight of 

performance 

Indicator) 

 

 

 

প্রকৃত অজিন 

রক্ষযভাত্রা/ চনণ িায়ক ২০৭-১৮ (Target/Criteria Value for 

FY 2017-1৮) 

 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০১৮-১৯ 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০১৯-২০ 

২০১৫-

১৬ 
২০১৬-১৭ 

অাধাযণ অচত 

উিভ 

উিভ িরচত 

ভান 

িরচত 

ভাদনয 

চনদম্ন 

  ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

ফস্ত্র চযদপ্তদযয ককৌরগত উনেশ্যমু 

1. ফস্ত্রখানত 

ভানফ ম্পদ 

উন্নয়ন 

  

৩5.০০ 1.১ কাচযগচয 

চক্ষা প্রদান 

(ফস্ত্র 

প্রদকৌর/ 

প্রযুচি)  

1.১.১ চফএচ ইন 

সটক্সটাইর 

ইচঞ্জচনয়াচযাং  

উিীণ ি চক্ষাথী  

 

াংখ্যা 13.০০ ২৯৩ ৩২৬ ৩৩০ ৩২৮ ৩২6 ৩২4 322 ৩৪০ ৩৫০ 

1.১.২ চডদলাভা ইন 

সটক্সটাইর/ জুট 

সটকদনারজী 

উিীণ ি চক্ষাথী 

 

 াংখ্যা ১২.০০ ৩৮৮ 325 ৩২০ 317 314 311 308 ৩৩০ ৩৪০ 

1.১.৩  এএচ 

সবাদকনার 

সটক্সটাইর 

উিীণ ি চক্ষাথী 

 

 

াংখ্যা ১০.০০ ২৩৪২ 2574 ২৩৫০ 2340 2330 2320 2300 ২৩৭০ ২৪০০ 
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সকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives): 

 

 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

 

কভ িম্পাদন 

সূিক 

(performance 

Indicator) 

 

 

একক 

(Unit) 

 

কভ িম্পাদন 

সূিদকয ভান 

(Weight of 

performance 

Indicator) 

 

 

 

প্রকৃত অজিন 

রক্ষযভাত্রা/ চনণ িায়ক ২০৭-১৮ (Target/Criteria Value for 

FY 2017-1৮) 

 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০১৮-১৯ 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০১৯-২০ 

২০১৫-

১৬ 
২০১৬-১৭ 

অাধাযণ অচত 

উিভ 

উিভ িরচত 

ভান 

িরচত 

ভাদনয 

চনদম্ন 

  ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

২. ফস্ত্র রক্ষ্া 

প্ররতষ্ঠান 

ংরিষ্ট প্রকল্প 

প্রিয়ন  

ফাস্তফায়ন 

ত্বযারিত কযা 

 

18.০০ 

 

 

 

 

 

 

২.১ চরভান 

প্রকল্পমু 

ফাস্তফায়ন 

২.১.1 ফাস্তফাচয়তব্য 

ফচযার সটক্সটাইর 

ইনচিটিউটদক 

ীদ আফদুয যফ 

সযচনয়াফাত 

সটক্সটাইর 

ইচঞ্জচনয়াচযাং 

কদরদজ উন্নীতকযণ 

প্রকল্প 

ফানজট 

ব্যনয়য 

ায 

(%)  

(ে ম 

ফছয) 

1.50 ৯৯.০৯ চরভান ১০০ 99 98 97 96 - - 

২.১.2 

ফাস্তফাচয়তব্য  

চিনাইদ 

সটক্সটাইর 

ইচঞ্জচনয়াচযাং 

কদরজ স্থান 

প্রকল্প 

ফানজট 

ব্যনয়য 

ায 

(%)  

(ে ম 

ফছয) 

1.50 ৯৯.৯৯ চরভান ১০০ 99 98 97 96 - - 

২.১.3 ফাস্তফাচয়তব্য  

৪টি সটক্সটাইর 

ইনচিটিউট স্থান 

প্রকল্প 

(িট্টগ্রাভ/যাংপুয/ 

খুরনা/নাদটায) 

ফানজট 

ব্যনয়য 

ায 

(%)  

(ে ম 

ফছয) 

1.50 99.99 চরভান 90 88 86 84 82 100 - 
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সকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives): 

 

 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

 

কভ িম্পাদন 

সূিক 

(performance 

Indicator) 

 

 

একক 

(Unit) 

 

কভ িম্পাদন 

সূিদকয ভান 

(Weight of 

performance 

Indicator) 

 

 

 

প্রকৃত অজিন 

রক্ষযভাত্রা/ চনণ িায়ক ২০৭-১৮ (Target/Criteria Value for 

FY 2017-1৮) 

 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০১৮-১৯ 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০১৯-২০ 

২০১৫-

১৬ 
২০১৬-১৭ 

অাধাযণ অচত 

উিভ 

উিভ িরচত 

ভান 

িরচত 

ভাদনয 

চনদম্ন 

  ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

২.১.4 

ফাস্তফাচয়তব্য  সখ 

সযানা সটক্সটাইর 

ইচঞ্জচনয়াচযাং 

কদরজ স্থান 

প্রকল্প, সগাারগঞ্জ 

ফানজট 

ব্যনয়য 

ায 

(%)  

(ে ম 

ফছয) 

1.50 97.৩০ চরভান 90 88 86 84 82 100 - 

২.১.5 

ফাস্তফাচয়তব্য 

সগৌযনদী 

সটক্সটাইর 

ইনচিটিউট স্থান 

প্রকল্প 

ফানজট 

ব্যনয়য 

ায 

(%)  

(ে ম 

ফছয) 

1.50 99.99 চরভান 90 88 86 84 82 ১০০ - 

২.১.6 

ফাস্তফাচয়তব্য সবারা 

সটক্সটাইর 

ইনচিটিউট স্থান 

প্রকল্প 

ফানজট 

ব্যনয়য 

ায (%)  

(ে ম 

ফছয) 

 

1.00 ৯৯.৯2 চরভান 90 88 86 84 82 100 - 

২.১.7 ফাস্তফাচয়তব্য  

সখ যাদর  

সটক্সটাইর 

ইনচিটিউট, 

ফানজট 

ব্যনয়য 

ায 

(%)  

1.50 99.98 চরভান 90 88 86 84 82 100 - 
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সকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives): 

 

 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

 

কভ িম্পাদন 

সূিক 

(performance 

Indicator) 

 

 

একক 

(Unit) 

 

কভ িম্পাদন 

সূিদকয ভান 

(Weight of 

performance 

Indicator) 

 

 

 

প্রকৃত অজিন 

রক্ষযভাত্রা/ চনণ িায়ক ২০৭-১৮ (Target/Criteria Value for 

FY 2017-1৮) 

 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০১৮-১৯ 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০১৯-২০ 

২০১৫-

১৬ 
২০১৬-১৭ 

অাধাযণ অচত 

উিভ 

উিভ িরচত 

ভান 

িরচত 

ভাদনয 

চনদম্ন 

  ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

জাভারপুয স্থান 

প্রকল্প 

(ে ম 

ফছয) 

২.১.8 

ফাস্তফাচয়তব্য ড: 

এভ, এ, য়ানজদ 

রভয়া কটক্সটাআর 

আরঞ্জরনয়ারযং 

কনরজ স্থান 

প্রকল্প 

ফানজট 

ব্যনয়য 

ায 

(%)  

(ে ম 

ফছয) 

 

1.50 - চরভান 90 88 86 84 82 100 - 

২.১.9 

ফাস্তফাচয়তব্য সখ 

াচনা  কটক্সটাআর 

আরঞ্জরনয়ারযং 

কনরজ জাভারপুয 

স্থান প্রকল্প 

ফানজট 

ব্যনয়য 

ায 

(%)  

(ে ম 

ফছয) 

1.50 - চরভান 90 88 86 84 82 100 - 

২.১.10 

ফাস্তফাচয়তব্য  ীদ 

কাভরুজ্জাভান 

কটক্সটাআর 

আনরিটিউট স্থান 

প্রকল্প, ভান্দা, নগাঁ 

ফানজট 

ব্যনয়য 

ায 

(%)  

(ে ম 

ফছয) 

1.50 - চরভান 85 83 81 79 77 100 - 
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সকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives): 

 

 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

 

কভ িম্পাদন 

সূিক 

(performance 

Indicator) 

 

 

একক 

(Unit) 

 

কভ িম্পাদন 

সূিদকয ভান 

(Weight of 

performance 

Indicator) 

 

 

 

প্রকৃত অজিন 

রক্ষযভাত্রা/ চনণ িায়ক ২০৭-১৮ (Target/Criteria Value for 

FY 2017-1৮) 

 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০১৮-১৯ 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০১৯-২০ 

২০১৫-

১৬ 
২০১৬-১৭ 

অাধাযণ অচত 

উিভ 

উিভ িরচত 

ভান 

িরচত 

ভাদনয 

চনদম্ন 

  ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

২.1.11 

ফাস্তফারয়তব্য কফগভ 

অরভনা ভনসুয 

কটক্সটাআর 

আরঞ্জরনয়ারযং 

আনরিটিউট, 

কারজপুয, 

রযাজগঞ্জ স্থান 

প্রকল্প 

ফানজট 

ব্যনয়য 

ায 

(%)  

(ে ম 

ফছয) 

1.50 - চরভান 90 88 86 84 82 100 - 

২.২ নতুন 

০4(চায) টি 

প্রকল্প 

একনননক 

কপ্রযি  

২.২.1 প্রিীত 

কনত্রনকািা 

কটক্সটাআর 

আনরিটিউট স্থান 

প্রকল্প 

তারযখ 0.50 - - জুরাআ, 

২০১৭ 

অগি, 

২০১৭ 

কনেম্বয, 

২০১৭ 

নক্টাফয, 

2017 

ননবম্বয, 

2017 

- - 

২.২.2 প্রিীত 

ভাদাযীপুয 

কটক্সটাআর 

আরঞ্জরনয়ারযং 

কনরজ স্থান 

প্রকল্প 

 

 

তারযখ 0.50 - - নক্টাফয, 

2017 

ননবম্বয, 

2017 

রডনম্বয, 

২০১৭ 

জানুয়ারয

, 2018 

কপব্রুয়ারয, 

2018 

- - 
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সকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives): 

 

 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

 

কভ িম্পাদন 

সূিক 

(performance 

Indicator) 

 

 

একক 

(Unit) 

 

কভ িম্পাদন 

সূিদকয ভান 

(Weight of 

performance 

Indicator) 

 

 

 

প্রকৃত অজিন 

রক্ষযভাত্রা/ চনণ িায়ক ২০৭-১৮ (Target/Criteria Value for 

FY 2017-1৮) 

 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০১৮-১৯ 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০১৯-২০ 

২০১৫-

১৬ 
২০১৬-১৭ 

অাধাযণ অচত 

উিভ 

উিভ িরচত 

ভান 

িরচত 

ভাদনয 

চনদম্ন 

  ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

২.২.3 প্রিীত 

রারভরনযাট  

কটক্সটাআর 

আনরিটিউট স্থান 

প্রকল্প 

তারযখ 0.50 - - নক্টাফয, 

2017 

ননবম্বয, 

2017 

রডনম্বয, 

২০১৭ 

জানুয়ারয

, 2018 

কপব্রুয়ারয, 

2018 

- - 

২.২.4  প্রিীত ১1 

(এগায)টি 

কটক্সটাআর 

কবানকনার 

আনরিটিউট স্থান 

প্রকল্প 

তারযখ 0.50 - - ননবম্বয, 

2017 

রডনম্বয, 

২০১৭ 

জানুয়ারয, 

2018 

কপব্রুয়ারয

, 2018 

ভাচ ম, 2018 - - 

৩. ফস্ত্র চদল্পয 

উন্নয়দন 

দমাচগতা 

সজাযদাযকযণ 

১৬.০০ ৩.১ সালক 

কর্তিদক্ষয 

চনকট প্রাপ্ত 

আদফদন 

চনষ্পচি   

৩.১.১   

চনষ্পচিকৃত 

আদফদন 

 (%) 

 

৮.০০ ৯৮.২১ ৯৮.৫০ ৯৯ 98 97 96 95 ৯৯ ৯৯ 

৩.২ ফস্ত্র চল্প 

কাযখানা 

চযদ িন 

৩.২.১ 

চযদ িনকৃত  ফস্ত্র 

চল্প কাযখানা 

  

াংখ্যা ৮.০০ ৬২৬ ৬৪০ ৬৫০ 648 646 644 642 ৬৬০ ৬৭০ 
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সকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives): 

 

 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

 

কভ িম্পাদন 

সূিক 

(performance 

Indicator) 

 

 

একক 

(Unit) 

 

কভ িম্পাদন 

সূিদকয ভান 

(Weight of 

performance 

Indicator) 

 

 

 

প্রকৃত অজিন 

রক্ষযভাত্রা/ চনণ িায়ক ২০৭-১৮ (Target/Criteria Value for 

FY 2017-1৮) 

 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০১৮-১৯ 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০১৯-২০ 

২০১৫-

১৬ 
২০১৬-১৭ 

অাধাযণ অচত 

উিভ 

উিভ িরচত 

ভান 

িরচত 

ভাদনয 

চনদম্ন 

  ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

4. প্রচক্ষণ 

প্রদান কাম িক্রভ 

সজাযদাযকযণ 

11.00 4.1 রফরবন্ন 

করনবনরয 

কভ মকতমা/ 

কভ মচাযীনদয  

প্রচক্ষণ 

প্রদান   

4.1.1 9ভ কগ্রড এয 

রননে কভ মযত 

কভ মকতমা/ 

কভ মচাযীনদয প্রদি 

প্ররক্ষ্ি 

 

াংখ্যা  6.00 - - 150 145 140 135 130 155 160 

4.1.2 9ভ 

কগ্রড/তদুধ ম কভ মযত 

কভ মকতমানদয প্রদি 

প্ররক্ষ্ি 

াংখ্যা  5.00 - - 115 110 105 100 95 120 125 



 

13 

ফস্ত্র চযদপ্তদযয আফচশ্যক সকৌরগত উদেশ্যমূ 

(সভাট ভান-২০) 

 

করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

সকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সুিক 

(Performance Indicator) 

  

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূিদকয ভান 

(Weight of 

PI) 

রক্ষযভাত্রায ভান -২০১৭-১৮ 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অচত উিভ 

(Very 

Good) 

উিভ 

(Good) 

িরচত ভান 

(Fair) 

িরচতভাদনয 

চনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

দক্ষতায দে ফাচল িক 

কভ িম্পাদন চুচি 

ফাস্তফায়ন 

৪ 

২০১৭-১৮ অথ িফেদযয খড়া ফাচল িক 

কভ িম্পাদন চুচি দাচখর 

চনধ িাচযত ভয়ীভায ভদে খড়া চুচি 

ভন্ত্রণারয়/চফবাদগ দাচখরকৃত  
তাচযখ .5 19 এচপ্রর 23 এচপ্রর 25 এচপ্রর 26 এচপ্রর 27 এচপ্রর 

ভাঠম িাদয়য কাম িারয়মূদয দে ২০১7-১8 

অথ িফেদযয ফাচল িক কভ িম্পাদন  চুচি স্বাক্ষয 

চনধ িাচযত ভয়ীভায ভদে চুচি 

স্বাক্ষচযত 
তাচযখ ১ 15 জুন 18 জুন 19 জুন 20 জুন 21 জুন 

২০১6-১7 অথ িফেদযয ফাচল িক কভ িম্পাদন 

চুচিয মূল্যায়ন প্রচতদফদন দাচখর 

চনধ িাচযত তাচযদখ মূল্যায়ন প্রচতদফদন 

দাচখরকৃত  
াংখ্যা ১ ১6 জুরাই ১8 জুরাই ১9 জুরাই 20 জুরাই ২3 জুরাই 

২০১7-১8 অথ িফেদযয ফাচল িক কভ িম্পাদন চুচি 

ফাস্তফায়ন চযফীক্ষণ 
তত্রভাচক প্রচতদফদন দাচখরকৃত  াংখ্যা .5 ৪ ৩ - - - 

২০১7-১8 অথ িফেদযয ফাচল িক কভ িম্পাদন 

চুচিয অধ িফাচল িক মূল্যায়ন প্রচতদফদন দাচখর 

চনধ িাচযত তাচযদখ অধ িফাচল িক মূল্যায়ন 

প্রচতদফদন দাচখরকৃত 
তাচযখ ১ 14 জানুয়াচয 16জানুয়াচয 18 জানুয়াচয ২1 জানুয়াচয ২2 জানুয়াচয 

কাম িদ্ধচত ও সফায 

ভাদনান্নয়ন 
9 

ই-পাইচরাং দ্ধচত ফাস্তফায়ন ই-পাইচরাং নরে রনষ্পরিকৃত % ১ 40 ৩5 ৩০ 25 20 

আউরননকাড ব্যফায রনরিত কযা আউরননকাড ব্যফায রনরিতকৃত % .5 100 95 90 85 80 

চআযএর শুরুয ২ ভা পূদফ ি াংচিষ্ট কভ িিাযীয 

চআযএর  ছুটি নগদায়ন যুগৎ জাচয 

চনচিতকযণ  

চআযএর  ছুটি নগদায়ন যুগৎ 

জাচযকৃত  
% .5 ১০০ ৯০ ৮০ - - 

রটিনজন্স চাট মায নুমায়ী কফা প্রদান 
প্রকারত রটিনজন্স চাট মায নুমায়ী কফা 

প্রদানকৃত 
% 1 100 90 80 70 60 

অচবদমাগ প্রচতকায ব্যফস্থা ফাস্তফায়ন চনষ্পচিকৃত অচবদমাগ  % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ 

সফায ভান ম্পদকি সফাগ্রীতাদদয ভতাভত 

চযফীক্ষদণয ব্যফস্থা িালু কযা 

সফায ভান ম্পদকি সফাগ্রীতাদদয 

ভতাভত চযফীক্ষদণয ব্যফস্থা িালুকৃত 
% ১ 80 75 70 65 60 

দপ্তয/াংস্থায কভদক্ষ দুইটি অনরাইন সফা  

িালু কযা 

দপ্তয/াংস্থায কভদক্ষ দুইটি অনরাইন 

সফা িালুকৃত 
তাচযখ ১ ৩১ চডদম্বয 

৩১ 

জানুয়াচয 
২৮ সপব্রুয়াচয - - 

দপ্তয/াংস্থায কভদক্ষ ৩ টি সফাপ্রচক্রয়া 

জীকৃত 

 

কভদক্ষ ৩ টি সফাপ্রচক্রয়া জীকৃত তাচযখ ১ ৩১ চডদম্বয 
৩১ 

জানুয়াচয 
২৮ সপব্রুয়াচয 15 ভাচ ম - 
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করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

সকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সুিক 

(Performance Indicator) 

  

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূিদকয ভান 

(Weight of 

PI) 

রক্ষযভাত্রায ভান -২০১৭-১৮ 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অচত উিভ 

(Very 

Good) 

উিভ 

(Good) 

িরচত ভান 

(Fair) 

িরচতভাদনয 

চনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

দপ্তয/ংস্থা  ধীনস্থ কাম মারয়মূনয উদ্ভাফনী 

উনযাগ   Small Improvement 

Project (SIP) ফাস্তফায়ন 

উদ্ভাফনী উনযাগ   SIP-মূনয 

ডাটানফজ প্রস্তুতকৃত 
তারযখ 1 4 জানুয়ারয 

11 

জানুয়ারয 
18 জানুয়ারয 25 জানুয়ারয 31 জানুয়ারয 

উদ্ভাফনী উনযাগ   SIP-কযরিনকনটড ংখ্যা 1 25 20 15 10 - 

আচথ িক ব্যফস্থানায 

উন্নয়ন 
3 

অচডট আচি চনষ্পচি  

 

অচডট আচি চনষ্পচিকৃত 

 

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

স্থাফয/স্থাফয ম্পরিয ারনাগাদ তাররকা 

প্রস্তুত কযা 

স্থাফয ম্পরিয ারনাগাদ তাররকা তারযখ 1 1 কপব্রুয়ারয 
15 

কপব্রুয়ারয 
28 কপব্রুয়ারয 28 ভাচ ম 15 এরপ্রর 

স্থাফয ম্পরিয ারনাগাদ তাররকা  তারযখ .5 1 কপব্রুয়ারয 
15 

কপব্রুয়ারয 
28 কপব্রুয়ারয 28 ভাচ ম 15 এরপ্রর 

দপ্তয/ংস্থায কল্যাি কভ মকতমা রননয়াগ কযা 
কল্যাি কভ মকতমা রননয়াগকৃত  

নয়ফাআনট প্রকারত 
 .5 15 নক্টাফয  

29 

নক্টাফয 
15 ননবম্বয 30 ননবম্বয 14 রডনম্বয 

দক্ষতা ও তনচতকতায 

উন্নয়ন 
2 

 

যকাচয কভ িম্পাদন ব্যফস্থানা াংক্রান্ত 

প্রচক্ষণ চফচবন্ন চফলদয় কভ িকতিা/কভ িিাযীদদয 

জন্য প্রচক্ষণ আদয়াজন 

প্রচক্ষদণয ভয়
1
 জনঘণ্টা ১ 6০ 55 50 45 40 

জাতীয় শুদ্ধািায সকৌর ফাস্তফায়ন 

২০১7-১8 অথ িফেদযয শুদ্ধািায ফাস্তফায়ন 

কভ িচযকল্পনা এফাং ফাস্তফায়ন চযফীক্ষণ 

কাঠাদভা প্রণীত ও দাচখরকৃত 

তাচযখ .5 ১3 জুরাই ৩১ জুরাই - - - 

চনধ িাচযত ভয়ীভায ভদে তত্রভাচক  

চযফীক্ষণ প্রচতদফদন দাচখরকৃত 
াংখ্যা .5 ৪ ৩ - - - 

তথ্য অচধকায ও 

স্বপ্রদণাচদত তথ্য 

প্রকা ফাস্তফায়ন 

২ 

তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকযণ তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকৃত % .5 100 90 85 80 75 

স্বপ্রনিারদত তথ্য প্রকা স্বপ্রনিারদত তথ্য প্রকারত % .5 100 90 85 80 75 

ফাচল িক প্রচতদফদন প্রণয়ন ও প্রকা ফাচল িক প্রচতদফদন ওদয়ফাইদট প্রকাচত তাচযখ ১ ১৫ অদটাফয 
২৯ 

অদটাফয 
১৫ নদবম্বয ৩০ নদবম্বয ১৫ চডদম্বয 

 

                                                 
1
 ৬০ ঘণ্টা প্রশিক্ষণের মণে অন্যূন ২০ঘন্টা সরকাশর কম মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষে অন্তর্ভ মক্ত থাকণব ।  
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াংদমাজনী ১: ব্দাংদক্ষ (Acronyms) 

 

 

সালক কর্তিক্ষ ফস্ত্র চল্প াংচিষ্ট সফা প্রদাদনয জন্য স্পনচযাং কর্তিক্ষ 

সালক কর্তিক্ষঃ সালক কর্তিক্ষ ফরদত সকান চফদল সশ্ররি/খাদতয চদল্পয চনয়ন্ত্রণকাযী প্রাচনক কর্তিক্ষদক ব্যিাদফ 

 

ফস্ত্র রযদপ্তয কালক কর্তমক্ষ্ রননফ রনে ফরি মত কফামূ প্রদান কযনছ- ১. সযচজদেন ২. সভচন োড়ক যনিয 

সুাচয ৩. এডক আইআযচ ’য সুাচয  ৪. আইআযচ চনয়চভত যনিয সুাচয  ৫. সযচজদেন াংদাধন ৬. 

ইউটিরাইদজন াযচভন (ইউচ)  ৭. ইভদাট ি াযচভট (আইচ )-এয সুাচয ৮. সডপাড ি সদভ কেয সুারয ৯. লট 

ফযানেয সুারয  ১০. ওয়াকি াযচভট/চআই চবায জন্য অনাচি ত্র  ১১. কদম্পাচজট াটি িচপদকট  ১২. এইিএ 

সকাড াংদমাজজননয সুারয  13. আইআযরনত রররভট বৃরিয সুারয আতযারদ। 
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াংদমাজনী- ২: কভ িম্পাদন সূিকমূ, ফাস্তফায়নকাযী ভন্ত্রণারয়/চফবাগ/াংস্থা এফাং চযভা দ্ধচতয চফফযণ  

 

ক্ররভক 

নং 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূিক চফফযণ ফাস্তফায়নকাযী  

ইউচনট 

চযভা দ্ধচত এফাং 

উািসূত্র 

াধাযণ 

 ভন্তব্য 

১. ফস্ত্রখানত 

ভানফ 

ম্পদ 

উন্নয়ন 

 

1.১.১ চফএচ ইন 

সটক্সটাইর 

ইচঞ্জচনয়াচযাং  

উিীণ ি চক্ষাথী  

ফস্ত্র চযদপ্তদযয অধীদন েয়টি সটক্সটাইর ইচঞ্জচনয়াচযাং কদরজ আদে মায িাযটি 

সটক্সটাইর ইনচিটিউট সথদক উন্নীতকযণ কযা য় এফাং দুইটি নতুনবাদফ প্রচতষ্ঠা 

কযা য়। ফতিভাদন াঁচটি সটক্সটাইর ইচঞ্জচনয়াচযাং কদরদজয প্রদতযকটিদত ১২০ 

জন কদয এফাং একটি  সটক্সটাইর ইচঞ্জচনয়াচযাং কদরদজ ১0০ োত্রোত্রী বচতি কযা 

দে। চকন্তু শুরুদত ফতিভাদনয সিদয় কভ োত্রোত্রী বচতি কযা দতা। বচতিয  

ন্যযনতভ সমাগ্যতা ফেফন্ধু সটক্সটাইর ইচঞ্জচনয়াচযাং কদরদজয জন্য চডদলাভা এফাং 

ফাকী াঁিটি কদরদজয জন্য এইি.এ.চ (চফজ্ঞান)/ভভান।  

এভআই াখা 

ফস্ত্র চযদপ্তয 

 

পরাপর প্রকাদয 

চবচিদত  

 

ফাচল িক প্রচতদফদন 

ফস্ত্র চযদপ্তয 

(SDG 

Goal-4 

Target-

4.3) 

 1.১.২  চডদলাভা 

ইন সটক্সটাইর/জুট 

সটকদনারজী 

উিীণ ি চক্ষাথী 

ফস্ত্র চযদপ্তদযয অধীদন ফতিভাদন চতনটি সটক্সটাইর ইনচিটিউট িালু যদয়দে। তদফ 

পূদফ ি েয়টি সটক্সটাইর ইনচিটিউদট ১ভ চপদটয াদথ চিতীয় চপটও িালু চের। 
েয়টিয ভদে িাযটি সটক্সটাইর ইনচিটিউট-সক সটক্সটাইর ইচঞ্জচনয়াচযাং কদরদজ 

উন্নীতকযণ কযা য়। সজন্য সটক্সটাইর ইনচিটিউদটয াংখ্যা ও সটক্সটাইর 

ইনচিটিউট সথদক াকৃত চক্ষাথীয াংখ্যা উদেখদমাগ্য চযভাসণ কদভ সগদে। 
ফতমভানন সটক্সটাইর ইনচিটিউটমূনয প্ররতটিনত ১০০ জন কনয রক্ষ্ােী বরতম 

কযা নে। চডদলাভা সকাদ ি বচতিয জন্য ন্যযনতভ সমাগ্যতা এ.এ.চ/ভভান 

উিীণ ি। 
 ফতভ িাদন সটক্সটাইর ইনচিটিউটগুদরাদত সল সচভিাদয সভাট ৩65 জন 

চক্ষাথী অেয়নযত যদয়দে মাযা আগাভী ফেয চডদলাভা যীক্ষায় অাংগ্রণ 

কযদফ। এই াংখ্যা পূফ িফতী ফেদযয তুরনায় কভ। সম কাযদণ ২০১7-১8 অথ ি 

ফেদয চডদলাভা ইন সটক্সটাইর সটকদনারজী উিীণ ি চক্ষাথীয রক্ষযভাত্রা ২০১6-১7 

অথ িফেদয উিীণ ি চক্ষাথী াংখ্যা সথদক কভ চনধ িাযণ কযা দয়দে। 

এভআই াখা 

ফস্ত্র চযদপ্তয 

 

পরাপর প্রকাদয 

চবচিদত  

 

ফাচল িক প্রচতদফদন 

ফস্ত্র চযদপ্তয 

 1.১.৩  এএচ 

সবাদকনার 

সটক্সটাইর 

উিীণ ি চক্ষাথী 

ফস্ত্র চযদপ্তদযয অধীদন ফতিভাদন াযা সদদ ৪০(িচে)টি সটক্সটাইর সবাদকনার 

ইনচিটিউট আদে। প্রদতযক ফেয প্রচতটি প্রচতষ্ঠাদন ১২০ জন কদয োত্রোত্রী বচতি 

কযা য়। বচতিয জন্য ন্যযনতভ সমাগ্যতা সজ.এ.চ/সজ.চড.চ/ভভান। 
সবাদকনার প্রচতষ্ঠাদন িদয ড়া চক্ষাথীদদয চক্ষায সুব্যফস্থা কযা য়।  

ফতভ িাদন ৪০টি টিচবআইদত দভ সশ্রণীদত সভাট 3480 জন চক্ষাথী অেয়নযত 

যদয়দে মাযা আগাভী ফেয এএচ যীক্ষায় অাংগ্রণ কযদফ।  

এভআই াখা 

ফস্ত্র চযদপ্তয 

 

পরাপর প্রকাদয 

চবচিদত  

 

ফাচল িক প্রচতদফদন 

ফস্ত্র চযদপ্তয 
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ক্ররভক 

নং 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূিক চফফযণ ফাস্তফায়নকাযী  

ইউচনট 

চযভা দ্ধচত এফাং 

উািসূত্র 

াধাযণ 

 ভন্তব্য 

২. ফস্ত্র রক্ষ্া 

প্ররতষ্ঠান 

ংরিষ্ট 

প্রকল্প 

প্রিয়ন  

ফাস্তফায়ন 

ত্বযারিত 

কযা 

২.১.1 ফাস্তফাচয়তব্য 

ফচযার সটক্সটাইর 

ইনচিটিউটদক ীদ 

আফদুয যফ সযচনয়াফাত 

সটক্সটাইর ইচঞ্জচনয়াচযাং 

কদরদজ উন্নীতকযণ প্রকল্প 

ফস্ত্র রযদপ্তনযয ধীনন এআ নানভ ফচযাদর একটি প্রকল্প চালু যনয়নছ। ককান 

একটি ে মফছনয প্রনয়াজনীয় কাজ ম্পাদন কযায জন্য রনরদ মষ্ট  রযভাি ফানজট 

ফযাে কদয়া য়। ফতমভানন এটি একটি কটক্সটাআর আরঞ্জরনয়ারযং কনরজ রানফ 

চালু যনয়নছ, প্রকল্প ভানানন্ত কনরজ কর্তমক কটক্সটাআর গ্রাজুনয়ট যফযা 

ব্যাত োকনফ।  

রযকল্পনা 

াখা   

ফস্ত্র রযদপ্তয 

তত্রভাচক ব্যদয়য 

চবচিদত  

 

ফাচল িক প্রচতদফদন 

ফস্ত্র চযদপ্তয 

 

 ২.১.2 ফাস্তফাচয়তব্য 

চিনাইদ সটক্সটাইর 

ইচঞ্জচনয়াচযাং কদরজ স্থান 

প্রকল্প 

ফস্ত্র রযদপ্তনযয ধীনন এআ নানভ চিনাইদদ একটি প্রকল্প চালু যনয়নছ। ককান 

একটি ে মফছনয প্রনয়াজনীয় কাজ ম্পাদন কযায জন্য রনরদ মষ্ট রযভাি ফানজট 

ফযাে কদয়া য়। প্রকল্প ভানানন্ত একটি নতুন কটক্সটাআর আরঞ্জরনয়ারযং 

কনরজ স্থান ম্পন্ন নফ এফং কনরজটি কর্তমক কটক্সটাআর গ্রাজুনয়ট যফযা 

ব্যাত োকনফ।  

রযকল্পনা 

াখা   

ফস্ত্র রযদপ্তয 

তত্রভাচক  ব্যদয়য 

চবচিদত  

 

ফাচল িক প্রচতদফদন 

ফস্ত্র চযদপ্তয 

 

 ২.১.3 ফাস্তফাচয়তব্য ৪টি 

সটক্সটাইর ইনচিটিউট 

স্থান প্রকল্প 

(িট্টগ্রাভ/যাংপুয/খুরনা/ 

নাদটায) 

ফস্ত্র রযদপ্তনযয ধীনন এআ নানভ একটি প্রকল্প চালু যনয়নছ। প্রকল্পটিয ভাধ্যনভ 

িট্টগ্রাভ/যাংপুয/খুরনা/নাদটায িায সজরায় িাযটি সটক্সটাইর ইনচিটিউট স্থান 

কাজ িরদে।  ককান একটি ে মফছনয প্রনয়াজনীয় কাজ ম্পাদন কযায জন্য 

রনরদ মষ্ট রযভাি ফানজট ফযাে কদয়া য়। প্রকল্প ভানানন্ত উি চায কজরায় 

নতুন িাযটি সটক্সটাইর ইনচিটিউট স্থান  ম্পন্ন নফ এফং প্ররতষ্ঠানগুনরা 

কর্তমক কটক্সটাআর রডনিাভা আরঞ্জরনয়ায যফযা ব্যাত োকনফ।  

রযকল্পনা 

াখা   

ফস্ত্র রযদপ্তয 

তত্রভাচক ব্যদয়য 

চবচিদত  

 

ফাচল িক প্রচতদফদন 

ফস্ত্র চযদপ্তয 

 

 ২.১.4 ফাস্তফাচয়তব্য সখ 

সযানা সটক্সটাইর 

ইচঞ্জচনয়াচযাং কদরজ স্থান 

প্রকল্প, সগাারগঞ্জ 

ফস্ত্র রযদপ্তনযয ধীনন এআ নানভ সগাারগদঞ্জ একটি প্রকল্প চালু যনয়নছ। ককান 

একটি ে মফছনয প্রনয়াজনীয় কাজ ম্পাদন কযায জন্য রনরদ মষ্ট রযভাি ফানজট 

ফযাে কদয়া য়। প্রকল্প ভানানন্ত একটি নতুন কটক্সটাআর আরঞ্জরনয়ারযং 

কনরজ স্থান ম্পন্ন নফ এফং কনরজটি কর্তমক কটক্সটাআর গ্রাজুনয়ট যফযা 

ব্যাত োকনফ।  

রযকল্পনা 

াখা   

ফস্ত্র রযদপ্তয 

তত্রভাচক ব্যদয়য 

চবচিদত  

 

ফাচল িক প্রচতদফদন 

ফস্ত্র চযদপ্তয 

 

  ২.১.5 ফাস্তফাচয়তব্য 

সগৌযনদী সটক্সটাইর 

ইনচিটিউট স্থান প্রকল্প 

ফস্ত্র রযদপ্তনযয ধীনন এআ নানভ একটি প্রকল্প কগৌযনদী, ফরযানর চালু যনয়নছ। 

ককান একটি ে মফছনয প্রনয়াজনীয় কাজ ম্পাদন কযায জন্য রনরদ মষ্ট রযভাি 

ফানজট ফযাে কদয়া য়। প্রকল্প ভানানন্ত একটি নতুন সটক্সটাইর ইনচিটিউট 

স্থান ম্পন্ন নফ এফং প্ররতষ্ঠানটি কর্তমক কটক্সটাআর রডনিাভা আরঞ্জরনয়ায 

যফযা ব্যাত োকনফ।  

রযকল্পনা 

াখা   

ফস্ত্র রযদপ্তয 

তত্রভাচক ব্যদয়য 

চবচিদত  

 

ফাচল িক প্রচতদফদন 

ফস্ত্র চযদপ্তয 
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ক্ররভক 

নং 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূিক চফফযণ ফাস্তফায়নকাযী  

ইউচনট 

চযভা দ্ধচত এফাং 

উািসূত্র 

াধাযণ 

 ভন্তব্য 

  ২.১.6 ফাস্তফাচয়তব্য 

সবারা সটক্সটাইর 

ইনচিটিউট স্থান প্রকল্প 

ফস্ত্র রযদপ্তনযয ধীনন এআ নানভ একটি প্রকল্প কবারা কজরায় ম্প্ররত শুরু 

নয়নছ। ককান একটি ে মফছনয প্রনয়াজনীয় কাজ ম্পাদন কযায জন্য রনরদ মষ্ট 

রযভাি ফানজট ফযাে কদয়া য়। প্রকল্প ভানানন্ত একটি নতুন সটক্সটাইর 

ইনচিটিউট স্থান  ম্পন্ন নফ এফং প্ররতষ্ঠানটি কর্তমক কটক্সটাআর রডনিাভা 

আরঞ্জরনয়ায যফযা ব্যাত োকনফ।  

রযকল্পনা াখা   

ফস্ত্র রযদপ্তয 

তত্রভাচক ব্যদয়য 

চবচিদত  

 

ফাচল িক প্রচতদফদন 

ফস্ত্র চযদপ্তয 

 

 ২.১.7 ফাস্তফাচয়তব্য 

সখ যাদর  সটক্সটাইর 

ইনচিটিউট স্থান 

প্রকল্প, জাভারপুয 

ফস্ত্র রযদপ্তনযয ধীনন এআ নানভ একটি প্রকল্প জাভারপুয কজরায় ম্প্ররত শুরু 

নয়নছ। ককান একটি ে মফছনয প্রনয়াজনীয় কাজ ম্পাদন কযায জন্য রনরদ মষ্ট 

রযভাি ফানজট ফযাে কদয়া য়। প্রকল্প ভানানন্ত একটি নতুন সটক্সটাইর 

ইনচিটিউট স্থান  ম্পন্ন নফ এফং প্ররতষ্ঠানটি কর্তমক কটক্সটাআর রডনিাভা 

আরঞ্জরনয়ায যফযা ব্যাত োকনফ।  

রযকল্পনা াখা   

ফস্ত্র রযদপ্তয 

তত্রভাচক ব্যদয়য 

চবচিদত  

 

ফাচল িক প্রচতদফদন 

ফস্ত্র চযদপ্তয 

 

 ২.১.8 ফাস্তফাচয়তব্য ডঃ 

এভ, এ, ওয়াদজদ চভয়া 

কটক্সটাআর আরঞ্জরনয়ারযং 

কনরজ স্থান প্রকল্প, 

যংপুয 

ফস্ত্র রযদপ্তনযয ধীনন এআ নানভ একটি প্রকল্প যংপুয কজরায় ম্প্ররত শুরু 

নয়নছ। ককান একটি ে মফছনয প্রনয়াজনীয় কাজ ম্পাদন কযায জন্য রনরদ মষ্ট 

রযভাি ফানজট ফযাে কদয়া য়। প্রকল্প ভানানন্ত একটি নতুন সটক্সটাইর 

ইচঞ্জচনয়াচযাং কদরজ স্থান  ম্পন্ন নফ এফং প্ররতষ্ঠানটি কর্তমক রফএর 

কটক্সটাআর আরঞ্জরনয়ায যফযা ব্যাত োকনফ।  

রযকল্পনা াখা  ফস্ত্র 

রযদপ্তয 

তত্রভাচক ব্যদয়য 

চবচিদত  

 

ফাচল িক প্রচতদফদন 

ফস্ত্র চযদপ্তয 

 

 ২.১.9 ফাস্তফাচয়তব্য  

কখ ারনা কটক্সটাআর 

আরঞ্জরনয়ারযং কনরজ 

স্থান প্রকল্প, জাভারপুয 

 

ফস্ত্র রযদপ্তনযয ধীনন এআ নানভ একটি প্রকল্প জাভারপুয কজরায় ম্প্ররত শুরু 

নয়নছ। ককান একটি ে মফছনয প্রনয়াজনীয় কাজ ম্পাদন কযায জন্য রনরদ মষ্ট 

রযভাি ফানজট ফযাে কদয়া য়। প্রকল্প ভানানন্ত একটি নতুন সটক্সটাইর 

ইচঞ্জচনয়াচযাং কদরজ স্থান  ম্পন্ন নফ এফং প্ররতষ্ঠানটি কর্তমক রফএর 

কটক্সটাআর আরঞ্জরনয়ায যফযা ব্যাত োকনফ। 

রযকল্পনা াখা   

ফস্ত্র রযদপ্তয 

তত্রভাচক ব্যদয়য 

চবচিদত  

 

ফাচল িক প্রচতদফদন 

ফস্ত্র চযদপ্তয 

 

  ২.১.10 ফাস্তফাচয়তব্য 

ীদ কাভরুজ্জাভান 

কটক্সটাআর আনরিটিউট 

স্থান প্রকল্প, ভান্দা, 

নগাঁ 

ফস্ত্র রযদপ্তনযয ধীনন এআ নানভ একটি প্রকল্প নগাঁ কজরায় ম্প্ররত শুরু 

নয়নছ। ককান একটি ে মফছনয প্রনয়াজনীয় কাজ ম্পাদন কযায জন্য রনরদ মষ্ট 

রযভাি ফানজট ফযাে কদয়া য়। প্রকল্প ভানানন্ত একটি নতুন সটক্সটাইর 

ইনচিটিউট স্থান  ম্পন্ন নফ এফং প্ররতষ্ঠানটি কর্তমক কটক্সটাআর রডনিাভা 

আরঞ্জরনয়ায যফযা ব্যাত োকনফ।  

রযকল্পনা াখা   

ফস্ত্র রযদপ্তয 

তত্রভাচক ব্যদয়য  

চবচিদত  

 

 ফাচল িক প্রচতদফদন 

ফস্ত্র চযদপ্তয 
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ক্ররভক 

নং 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূিক চফফযণ ফাস্তফায়নকাযী  

ইউচনট 

চযভা দ্ধচত এফাং 

উািসূত্র 

াধাযণ 

 ভন্তব্য 

  ২.1.১1 ফাস্তফাচয়তব্য 

কফগভ অরভনা ভনসুয 

কটক্সটাআর আরঞ্জরনয়ারযং 

আনরিটিউট, রযাজগঞ্জ 

স্থান প্রকল্প  

ফস্ত্র রযদপ্তনযয ধীনন এআ নানভ একটি প্রকল্প রযাজগঞ্জ কজরায় ম্প্ররত শুরু 

নয়নছ। ককান একটি ে মফছনয প্রনয়াজনীয় কাজ ম্পাদন কযায জন্য রনরদ মষ্ট 

রযভাি ফানজট ফযাে কদয়া য়। প্রকল্প ভানানন্ত একটি নতুন সটক্সটাইর 

ইনচিটিউট স্থান  ম্পন্ন নফ এফং প্ররতষ্ঠানটি কর্তমক কটক্সটাআর রডনিাভা 

আরঞ্জরনয়ায যফযা ব্যাত োকনফ। 

রযকল্পনা াখা   

ফস্ত্র রযদপ্তয 

একদনক কর্তিক 

অনুদভাদদনয তাচযখ  

 

ফাচল িক প্রচতদফদন 

ফস্ত্র চযদপ্তয 

 

 ২.২.1 প্রিীত কনত্রনকািা 

কটক্সটাআর আনরিটিউট 

স্থান প্রকল্প 

ফস্ত্র রযদপ্তনযয ধীনন ফরি মত নানভ ২০১7-১8 অথ িফেদয প্রকনল্পয ভাধ্যনভ 

কনত্রনকািা কজরায় একটি কটক্সটাআর আনরিটিউট স্থান কযায রক্ষ্যভাত্রা রনধ মাযি 

কযা নয়নছ। প্রকল্প ভানানন্ত একটি নতুন সটক্সটাইর ইনচিটিউট স্থান  ম্পন্ন 

নফ এফং প্ররতষ্ঠানটি কর্তমক কটক্সটাআর রডনিাভা আরঞ্জরনয়ায যফযা ব্যাত 

োকনফ।  

রযকল্পনা াখা   

ফস্ত্র রযদপ্তয 

একদনক কর্তিক 

অনুদভাদদনয তাচযখ  

 

ফাচল িক প্রচতদফদন 

ফস্ত্র চযদপ্তয 

 

 ২.২.2 প্রিীত ভাদাযীপুয 

কটক্সটাআর আরঞ্জরনয়ারযং 

কনরজ স্থান প্রকল্প 

ফস্ত্র রযদপ্তনযয ধীনন ফরি মত নানভ ২০১7-১8 অথ িফেদয প্রকনল্পয ভাধ্যনভ 

ভাদাযীপুয কজরায় একটি কটক্সটাআর আরঞ্জরনয়ারযং কনরজ স্থান কযায রক্ষ্যভাত্রা 

রনধ মাযি কযা নয়নছ। প্রকল্প ভানানন্ত একটি নতুন কটক্সটাআর আরঞ্জরনয়ারযং কনরজ 

স্থান ম্পন্ন নফ এফং প্ররতষ্ঠানটি কর্তমক রফএর কটক্সটাআর আরঞ্জরনয়ায যফযা 

ব্যাত োকনফ।  

রযকল্পনা াখা  

 ফস্ত্র রযদপ্তয 

একদনক কর্তিক 

অনুদভাদদনয তাচযখ  

 

ফাচল িক প্রচতদফদন 

ফস্ত্র চযদপ্তয 

 

  ২.২.3 প্রিীত 

রারভরনযাট  কটক্সটাআর 

আনরিটিউট স্থান প্রকল্প 

ফস্ত্র রযদপ্তনযয ধীনন ফরি মত নানভ ২০১7-১8 অথ িফেদয প্রকনল্পয ভাধ্যনভ 

রারভরনযাট কজরায কাররগঞ্জ উনজরায় একটি কটক্সটাআর আনরিটিউট স্থান 

কযায রক্ষ্যভাত্রা রনধ মাযি কযা নয়নছ। প্রকল্প ভানানন্ত একটি নতুন সটক্সটাইর 

ইনচিটিউট স্থান  ম্পন্ন নফ এফং প্ররতষ্ঠানটি কর্তমক কটক্সটাআর রডনিাভা 

আরঞ্জরনয়ায যফযা ব্যাত োকনফ। 

রযকল্পনা াখা   

ফস্ত্র রযদপ্তয 

একদনক কর্তিক 

অনুদভাদদনয তাচযখ  

 

ফাচল িক প্রচতদফদন 

ফস্ত্র চযদপ্তয 

 

২.২.4  প্রিীত ১1 

(এগায)টি কটক্সটাআর 

কবানকনার আনরিটিউট 

স্থান প্রকল্প 

ফস্ত্র রযদপ্তনযয ধীনন ২০১7-১8 অথ িফেদয প্রকনল্পয ভাধ্যনভ ১1 (এগায) টি 

কটক্সটাআর কবানকনার আনরিটিউট স্থান কযায রক্ষ্যভাত্রা রনধ মাযি কযা নয়নছ। 

প্রকল্প ভানানন্ত ১1 (এগায)টি নতুন সটক্সটাইর সবাদকনার ইনচিটিউট স্থান  

ম্পন্ন নফ এফং প্ররতষ্ঠানমূ কর্তমক এএর কবানকনার (কটক্সটাআর) া 

কটকননাররজি যফযা ব্যাত োকনফ। 

রযকল্পনা াখা  

ফস্ত্র রযদপ্তয 

একদনক কর্তিক 

অনুদভাদদনয তাচযখ  

 

ফাচল িক প্রচতদফদন 

ফস্ত্র চযদপ্তয 
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ক্ররভক 

নং 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূিক চফফযণ ফাস্তফায়নকাযী  

ইউচনট 

চযভা দ্ধচত এফাং 

উািসূত্র 

াধাযণ 

 ভন্তব্য 

৩. ৩.১ সালক 

কর্তিদক্ষয 

চনকট প্রাপ্ত 

আদফদন 

চনষ্পচি   

৩.১.১   চনষ্পচিকৃত 

আদফদন 

 

 

ফস্ত্র চযদপ্তদয গত ২৬/০৫/২০১৩ তাচযখ দত ফস্ত্র চদল্পয সালক কর্তিদক্ষয কাজ 

শুরু দয়দে। ফস্ত্র চল্প খাদতয উন্নয়ন ও ম্প্রাযদণয রদক্ষয ফস্ত্র চযদপ্তয নতুন 

সযচজদেন প্রদান এডক আইআযচ, কাযখানায ঠিকানা চযফতিন, ভাচরকানা 

চযফতিন, চফচনদয়াগ চযফতিন ইতযাচদ চফলদয় সুাচয প্রদান কযদে। চফচবন্ন চফলদয় 

কাযখানা কর্তিদক্ষয আদফদনকৃত ও ফস্ত্র চযদপ্তদয প্রাপ্ত আদফদন চনধ িাচযত ভদয়য 

ভদে চনষ্পচি কযা দে। 

সালক কর্তিদক্ষয 

কাজ ম্পাদনকাযী 

াখামু 

 

ফস্ত্র চযদপ্তয 

প্রচতভাদ চনষ্পচিকৃত 

আদফদন  

 

ফাচল িক প্রচতদফদন 

ফস্ত্র চযদপ্তয 

(SDG 

Goal-12 

Target-

12.4) 

৩.২ ফস্ত্র 

চল্প 

কাযখানা 

চযদ িন 

৩.২.১ চযদ িনকৃত  

ফস্ত্র চল্প কাযখানা  

ফস্ত্র চযদপ্তদয সালদকয সফা গ্রদণয উদেদশ্য আগত ফস্ত্র চল্প কাযখানা কর্তিদক্ষয 

আদফদদনয চফলয় চফদফিনা কদয কাযখানা/চল্প প্রচতষ্ঠাদনয চফচডাং চপটদন, পায়ায 

সপটি, াচন যফযা, য়:প্রণারী, চযষ্কায-চযেন্নতা ইতযাচদ চফলয়াদী দযজচভদন 

চযদ িনপূফ িক সফা প্রতযাীদদয আদফচদত সফাটি প্রদান কযা দে।  

ফাস্তফায়ন াখা 

ফস্ত্র চযদপ্তয 

চযদ িদনয ভােদভ 

 

 ফাচল িক প্রচতদফদন 

ফস্ত্র চযদপ্তয 

৪. 4.1 রফরবন্ন 

করনবনরয 

কভ মকতমা/ 

কভ মচাযীনদয  

প্রচক্ষণ 

প্রদান   

4.1.1 9ভ কগ্রড এয 

রননে কভ মযত 

কভ মকতমা/ কভ মচাযীনদয 

প্রদি প্ররক্ষ্ি 

 

9ভ কগ্রড এয রননে কভ মযত কভ মকতমা/ কভ মচাযীনদয প্রদি প্ররক্ষ্ি প্রণয়াজনীয় 

পপিাগত জ্ঞান বৃশির জন্য প্ররক্ষ্ি আবশ্যক। কভ মযত কভ মকতমা/কভ মচাযীনদয পপিাগত 

প্রণয়াজন শিশিক প্রশিক্ষণের মােণম তাণদর দক্ষতা বৃশির উণযাগ গ্রহে করা হণব।  

প্রান াখা 

ফস্ত্র চযদপ্তয 

ফাচল িক প্রচতদফদন 

ফস্ত্র চযদপ্তয 

 

4.1.2 9ভ কগ্রড/তদুধ ম 

কভ মযত কভ মকতমানদয 

প্রদি প্ররক্ষ্ি 

9ভ কগ্রড/তদুধ ম কভ মযত কভ মকতমানদয প্রণয়াজনীয় পপিাগত জ্ঞান বৃশির জন্য প্ররক্ষ্ি 

আবশ্যক। কভ মযত কভ মকতমানদয পপিাগত প্রণয়াজন শিশিক প্রশিক্ষণের মােণম 

তাণদর দক্ষতা বৃশির উণযাগ গ্রহে করা হণব।  

প্রান াখা 

ফস্ত্র চযদপ্তয 

ফাচল িক প্রচতদফদন 

ফস্ত্র চযদপ্তয 
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াংদমাজনী ৩ : কভ িম্পাদদনয রদক্ষয অন্য ভন্ত্রণারয়/চফবাগ/দপ্তয/াংস্থায চনকট সুচনচদ িষ্ট কভ িম্পাদন িাচদামূ 

 

প্রচতষ্ঠাদনয নাভ াংচিষ্ট কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূিক উি প্রচতষ্ঠাদনয চনকট 

িাচদা/প্রতযাা 

িাচদা/প্রতযাায 

সমৌচিকতা 

প্রতযাা পূযণ না দর 

ম্ভাব্য প্রবাফ 

চক্ষা ভন্ত্রণারয় 

(ফাাংরাদদ কাচযগযী 

চক্ষা সফাড ি/ ফাাংরাদদ 

সটক্সটাইর চফশ্বচফদ্যারয়/ 

ঢাকা চফশ্বচফদ্যারয়) 

1.১ কাচযগচয চক্ষা প্রদান 

(ফস্ত্র প্রদকৌর/ প্রযুচি)  

1.১.১ চফএচ ইন 

সটক্সটাইর ইচঞ্জচনয়াচযাং  

উিীণ ি চক্ষাথী  

োত্র/োত্রীদদয যীক্ষা 

গ্রণ ও পর প্রকা 

ফস্ত্র চযদপ্তয চনয়চন্ত্রত 

সটক্সটাইর সবাদকনার 

ইনচিটিউটমু, এফাং 

সটক্সটাইর ইচঞ্জচনয়াচযাং 

কদরজমু  সটক্সটাইর 

ইনচিটিউটমুদ  

মথাভদয় যীক্ষা গ্রণ ও 

পরাপর প্রকা কযায 

জন্য দাচয়ত্বপ্রাপ্ত প্রচতষ্ঠান 

মথাভদয় পরাপর 

প্রকাদ চফরম্ব দত াদয  

1.১.২ চডদলাভা ইন 

সটক্সটাইর/ জুট 

সটকদনারজী 

উিীণ ি চক্ষাথী 

1.১.৩  এএচ 

সবাদকনার সটক্সটাইর 

উিীণ ি চক্ষাথী 

ফস্ত্র  াট ভিিারয়/ 

ে ম ভিিারয়/রযকল্পনা 

ভিিারয়/ গিপূতম রফবাগ/ 

স্থাতয রধদপ্তয 

২.১ চরভান প্রকল্পমু 

ফাস্তফায়ন 

২.১.1 ফাস্তফাচয়তব্য 

ফচযার সটক্সটাইর 

ইনচিটিউটদক ীদ 

আফদুয যফ সযচনয়াফাত 

সটক্সটাইর ইচঞ্জচনয়াচযাং 

কদরদজ উন্নীতকযণ প্রকল্প 

প্রকল্পমু ফাস্তফায়নন 

মোমে নমারগতা প্রদান 

প্রকনল্পয জন্য জরভ 

রধগ্রি, নকা 

নুনভাদন, ফকাঠানভা 

উন্নয়ন আতযারদ কাজ 

ম্পাদন কযায জন্য 

মোক্রকভ কজরা প্রান, 

স্থাতয রধদপ্তয, 

ফাংরানদ কনাফারনী  

গিপূতম রধদপ্তয 

দাচয়ত্বপ্রাপ্ত প্রচতষ্ঠান 

মথাভদয় প্রকল্প 

ফাস্তফায়দন চফরম্ব দত 

াদয 

২.১.2 ফাস্তফাচয়তব্য  

চিনাইদ সটক্সটাইর 

ইচঞ্জচনয়াচযাং কদরজ স্থান 

প্রকল্প 

২.১.3 ফাস্তফাচয়তব্য  ৪টি 

সটক্সটাইর ইনচিটিউট 

স্থান প্রকল্প 

(িট্টগ্রাভ/যাংপুয/ 

খুরনা/নাদটায) 
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প্রচতষ্ঠাদনয নাভ াংচিষ্ট কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূিক উি প্রচতষ্ঠাদনয চনকট 

িাচদা/প্রতযাা 

িাচদা/প্রতযাায 

সমৌচিকতা 

প্রতযাা পূযণ না দর 

ম্ভাব্য প্রবাফ 

  ২.১.4 ফাস্তফাচয়তব্য  সখ 

সযানা সটক্সটাইর 

ইচঞ্জচনয়াচযাং কদরজ স্থান 

প্রকল্প, সগাারগঞ্জ 

ঐ ঐ ঐ 

২.১.5 ফাস্তফাচয়তব্য 

সগৌযনদী সটক্সটাইর 

ইনচিটিউট স্থান প্রকল্প 

ঐ ঐ ঐ 

২.১.6 ফাস্তফাচয়তব্য সবারা 

সটক্সটাইর ইনচিটিউট 

স্থান প্রকল্প 

ঐ ঐ ঐ 

২.১.7 ফাস্তফাচয়তব্য সখ 

যাদর সটক্সটাইর 

ইনচিটিউট স্থান প্রকল্প, 

জাভারপুয 

ঐ ঐ ঐ 

২.১.8 ফাস্তফাচয়তব্য ডঃ 

এভ, এ, ওয়াদজদ চভয়া 

কটক্সটাআর আরঞ্জরনয়ারযং 

কনরজ স্থান প্রকল্প, যংপুয 

ঐ ঐ ঐ 

২.১.9 ফাস্তফাচয়তব্য  কখ 

ারনা কটক্সটাআর 

আরঞ্জরনয়ারযং কনরজ স্থান 

প্রকল্প, জাভারপুয 

ঐ ঐ ঐ 

২.১.১0 ফাস্তফাচয়তব্য ীদ 

কাভরুজ্জাভান কটক্সটাআর 

আনরিটিউট স্থান প্রকল্প, 

ভান্দা, নগাঁ 

ঐ ঐ ঐ 
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প্রচতষ্ঠাদনয নাভ াংচিষ্ট কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূিক উি প্রচতষ্ঠাদনয চনকট 

িাচদা/প্রতযাা 

িাচদা/প্রতযাায 

সমৌচিকতা 

প্রতযাা পূযণ না দর 

ম্ভাব্য প্রবাফ 

  ২.1.১1 ফাস্তফাচয়তব্য 

কফগভ অরভনা ভনসুয 

কটক্সটাআর আরঞ্জরনয়ারযং 

আনরিটিউট, রযাজগঞ্জ 

স্থান প্রকল্প  

ঐ ঐ ঐ 

 রযকল্পনা ভিিারয় ২.২ নতুন ০4(চায)টি প্রকল্প 

প্রিয়ন 

২.২.1 প্রিীত কনত্রনকািা 

কটক্সটাআর আনরিটিউট 

স্থান প্রকল্প 

প্রকল্প নুনভাদনন 

নমারগতা প্রদান 

প্রকল্প নুনভাদন কযায 

দাচয়ত্বপ্রাপ্ত প্রচতষ্ঠান 

প্রকনল্পয রডরর 

নুনভাদন নফ না 

২.২.2 প্রিীত ভাদাযীপুয 

কটক্সটাআর আরঞ্জরনয়ারযং 

কনরজ স্থান প্রকল্প 

ঐ ঐ ঐ 

২.২.3 প্রিীত 

রারভরনযাট  কটক্সটাআর 

আনরিটিউট স্থান প্রকল্প 

ঐ ঐ ঐ 

২.২.4  প্রিীত ১1 

(এগায)টি কটক্সটাআর 

কবানকনার আনরিটিউট 

স্থান প্রকল্প 

ঐ ঐ ঐ 

 




