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উক্রভরণকা (Preamble) 

 

 

 

যকারয দপ্তয/াংস্থামূদয প্রারতষ্ঠারনক দক্ষতা বৃরদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জফাফরদর সজাযদায কযা, সুান াংতকযণ এফাং 

ম্পদদয মথামথ ব্যফায রনরিতকযদণয ভােদভ রূকল্প ২০২১ এয মথামথ ফাস্তফায়দনয রদক্ষয   

 

ভারযচারক, ফস্ত্র অরধদপ্তয 

এফাং 

রচফ, ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়, গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয ভদে  

২০১9 াদরয জুন ভাদয  ২০ তারযদে এই ফারল িক কভ িম্পাদন চুরি স্বাক্ষরযত র। 

 

 

এই  চুরিদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ রনম্নরররেত রফলয়মূদ ম্মত দরনঃ 
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ফস্ত্র অরধদপ্তদযয কভ িম্পাদদনয ারফ িক রচত্র 

(Overview of the Performance of Department of Textiles) 
 

 

াম্প্ররতক অজিন, চযাদরঞ্জ এফাং বরফষ্যৎ রযকল্পনা 

 

াম্প্ররতক ফছযমূদয (৩ ফছয) প্রধান অজিনমূ: 

 

ফস্ত্র অরধদপ্তয ফস্ত্র োদত সালক কর্তিদক্ষয দারয়ত্ব ারন এ োদতয জন্য দক্ষ ভানফম্পদ ততরযদত 

গুরুত্বপূণ ি ভূরভকা ারন কযদছ। ক্রভফধ িভান যপ্তারনয ধাযাফারকতায় গত রতন ফছদয ফস্ত্রোদত যপ্তারনয রযভাণ রছর 

জাতীয় যপ্তারন আদয়য 2016-17 অথ িফছদয 83.38%, 2017-18 অথ িফছদয 83.49%  এফাং 201৮-১৯ অথ িফছদয 

83.95%(াভরয়ক)। রফগত ০৩(রতন) ফছদয ০৭টি রক্ষা প্ররতষ্ঠান স্থারত দয়দছ,  ফস্ত্র অরধদপ্তয রনয়রন্ত্রত রক্ষা 

প্ররতষ্ঠানমু সথদক ০৩(রতন) সরদবদরয (রফএর, রডদলাভা ও এএর) সভাট 10873 জন রক্ষাথী া কদযদছ,  

রফগত ০৩(রতন) ফছদয সালদকয কাদজয 20968টি আদফদন রনষ্পরি দয়দছ; রনষ্পরিয ায ৯৮.67% , সালদকয 

কাদজয অাং রাদফ ফস্ত্র রল্প কাযোনায় 1807 ফায রযদ িন কযা দয়দছ এফাং ফস্ত্র রদল্পয সালক কর্তিদক্ষয 

কাদজয ভােদভ রফগত  ০৩ (রতন) ফছদয সযরজদেন ও অন্যান্য সফায রপ ফাফদ সভাট 2.4036 সকাটি টাকা যাজস্ব 

আয় দয়দছ। 

 

ভস্যা ও চযাদরঞ্জমূ : 

 

ফস্ত্র অরধদপ্তদযয প্রধান ভস্যা ও চযাদরঞ্জমূ দচ্ছ- ফস্ত্র আইন, 2018 মথামথ ফাস্তফায়ন, ককায়ার্রটি 

এডুনকন র্নর্িত কযা, মথাভনয় কালনকয কফা প্রদান র্নর্িত কযা, অপ্রতুর রক্ষা প্ররতষ্ঠান, র্ক্ষ্ক স্বল্পতা, 

অফকাঠাদভা রনভ িাদণয জন্য গণপূতি ও স্থাতয অরধদপ্তদযয উয রনবিযীরতা, অরধদপ্তদযয জনফর অম িাপ্ততা ও রনজস্ব 

বফন রনভ িাণ কযা। 

 

বরফষ্যৎ রযকল্পনা : 

 

যকাদযয রবন অনুমায়ী ফস্ত্র আইননয আওতায় কালক কর্তমনক্ষ্য মাফতীয় কফামূ (র্নফন্ধন, কভর্ন ছাড়, 

এডক আইআযর্, র্নফন্ধন ংনাধন, এইিএ ককাড ংনমাজন ইতযার্দ) র্টিনজন িার্ মানয ফর্ণ মত ভয়ীভায ভনে 

ম্পন্ন কযা, কারযগরয রক্ষায ায বৃরদ্ধ কযা, ফাাংরাদদ যকারয কভ িকরভন ও ফস্ত্র অরধদপ্তদযয ভােদভ শূন্য দদ 

প্রদয়াজনীয় াংখ্যক জনফর রনদয়াগ কযা , ফস্ত্র োদত দক্ষ জনফর যফযাদয রদক্ষয প্রনয়াজনীয় ংখ্যক রক্ষা প্ররতষ্ঠান 

স্থান, ফস্ত্র রদল্প রফদদী প্রযুরিরফদ ও দক্ষ শ্ররভদকয স্থাদন সদীয় দক্ষ জনফর ততরয ও প্ররতস্থান কযা, ফস্ত্র োদত 

সমৌথ রফরনদয়াদগয ভােদভ এ োদতয অফদানদক আদযা বৃরদ্ধ কযা , ফস্ত্র আইন ফাস্তফায়দনয জন্য রফরধ প্রণয়ন কযা ও ফস্ত্র 

অরধদপ্তদযয জন্য রনজস্ব বফন রনভ িাণ কযা। 

 

২০১9-20 অথ িফছদযয ম্ভাব্য প্রধান অজিনমূ: 

 ফস্ত্র োদত ০৩(রতন) টি রক্ষা প্ররতষ্ঠান স্থাদনয জন্য প্রকদল্পয রডরর প্রস্তাফ ফস্ত্র ও ার্ ভন্ত্রণারনয় সপ্রযণ 

কযা; 

 1টি নতুন র্ক্ষ্া প্রর্তষ্ঠান িালু কযা; 

 6৫০টি ফস্ত্র রল্প কাযোনা রযদ িন কযা; 

 কারযগরয রক্ষায ভােদভ ফস্ত্র োদত রফরবন্ন সরদবদরয (রফএর, রডদলাভা ও এএর) 4245 জন দক্ষ 

জনফর ততরয কযা। 
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সকন ১ 

 

 

ফস্ত্র অরধদপ্তদযয রূকল্প (Vision), অরবরক্ষয (Mission), সকৌরগত উদেশ্যমূ (Strategic Objectives) এফাং 

প্রধান কাম মাফর্র (Main Functions) 

 

 

১.১ রূকল্প (Vision): 

রনযাদ, সটকই, রিারী ও প্ররতদমারগতা ক্ষভ ফস্ত্র োত।  
 

 

১.২ অরবরক্ষয (Mission): 

ফস্ত্র কারযগরয রক্ষায ায বৃরদ্ধ এফাং ফস্ত্র রল্পদক ায়তায ভােদভ ফস্ত্র োদত অগ্রগরত াধন। 
 

 

১.৩ সকৌরগত উদেদশ্যমূ (Strategic Objectives): 

 

 ১.৩.১ ফস্ত্র অরধদপ্তদযয সকৌরগত উদেশ্যমূ 

 

১. ফস্ত্র রদল্পয উন্নয়দন দমারগতা সজাযদাযকযণ; 

২. ফস্ত্রোদত ভানফ ম্পদ উন্নয়ন; 

3. এর্এ কর্ভটিয কাম মক্রভ কজাযদাযকযণ; 

4. ফস্ত্র রক্ষা প্ররতষ্ঠান াংরিষ্ট প্রকল্প প্রণয়ন ত্বযারিত কযা; 

5.  কফা র্নর্িতকযণানথ ম কেকনাল্ডাযনদয ানথ আনয়ার্জত বা। 

 

 

১.৩.২ ফস্ত্র অরধদপ্তদযয আফরশ্যক সকৌরগত উদেশ্যমূ 

 

১. দাপ্তরযক কভ িকাদে স্বচ্ছতা বৃরদ্ধ ও জফাফরদর রনরিতকযণ; 

২. কভ িম্পাদদন গরতীরতা আনয়ন ও সফায ভান বৃরদ্ধ; 

৩. আরথ িক ও ম্পদ ব্যফস্থানায উন্নয়ন; 

 

 

১.৪ প্রধান কাম িাফরর (Main Functions): 

 

(১)  ততরয সাাক (আযএভরজ), সটক্সটাইর রল্প রফলয়ক কাযোনামূদয জন্য রনফন্ধন প্রদান;  

(২)  ফস্ত্র, ফস্ত্র উৎাদনকৃত ভারাভার এয ব্যফায ম িদফক্ষণ ও রনয়ন্ত্রণ কযা; 

(৩)  ফস্ত্র উৎাদদন আদ ি ও গুণগত ভান রনয়ন্ত্রণ, ম িদফক্ষণ ও নদ প্রদান কযা; 

(৪)  সদদয প্রাইভারয সটক্সটাইর াংক্রান্ত রফলয়ারদ ও তাদদয কারযগরয মূল্যায়ন;  

(৫)  ফস্ত্র রল্প ও ফস্ত্র দেয ব্যাকওয়াড © ও পদযায়াড © ররাংদকজ রল্প াংক্রান্ত রফলয়ারদ; 

(৬)  ফস্ত্র রল্প এফাং ফস্ত্র রদল্পয প্রাইদবট সক্টযদক উৎা প্রদান কযা; 

(৭)  ফস্ত্র প্রযুরি রক্ষা প্রদাদনয ভােদভ ভানফ ম্পদ উন্নয়ন কযা।
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সকন ২ 

 

ফস্ত্র অরধদপ্তদযয রফরবন্ন কাম িক্রদভয চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ (Outcome/ Impact) 

 

চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ 

(Outcome/ 

Impact) 

কভ িম্পাদন সূচকমূ  

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit)  

 

প্রকৃত রক্ষযভাত্রা 

২০১9-20 

প্রদক্ষণ রনধ িারযত রক্ষযভাত্রা অজিদনয 

সক্ষদত্র সমৌথবাদফ দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/াংস্ামূদয 

নাভ 

উািসূত্র 

 (Source of Data) 

 
২০১7-১8 2018-19 ২০20-21 ২০21-22 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

জাতীয় যপ্তারনদত 

ায়তা বৃরদ্ধ 

সভাট যপ্তারনদত ফস্ত্র 

োদতয অাং 

% 

 

৮৩.৪৯ 83.95 

(াভর্য়ক) 

৮৪.০৫ ৮৪.১০ ৮৪.১৫ ফস্ত্র অরধদপ্তয/ ফারণজয 

ভন্ত্রণারয়/সাাক োত াংরিষ্ট 

াংগঠনমু/ ফাাংরাদদ 

ব্যাাংক 

যপ্তারন উন্নয়ন ব্যযদযা, 

ফাাংরাদদ ব্যাাংক। 

দক্ষ্ ভানফ ম্পদ 

বৃর্ি 

ফস্ত্র কার্যগর্য র্ক্ষ্া 

প্রদান 

ংখ্যা ৩৪৮০ 4168 

 

4245 4300 4500 ফস্ত্র অরধদপ্তয/ঢাকা 

রফশ্বরফদ্যারয়/ ফাাংরাদদ 

সটক্সটাইর রফশ্বরফদ্যারয়/ 

ফাকারদফা 

ফস্ত্র অরধদপ্তয/ঢাকা 

রফশ্বরফদ্যারয়/ 

ফাাংরাদদ সটক্সটাইর 

রফশ্বরফদ্যারয়/ 

ফাকারদফা 

 



 

6 

সকন ৩ 

 

সকৌরগত উদেশ্য রবরিক কাম িক্রভ, কভ িম্পাদন সূচক এফাং রক্ষযভাত্রামূ 

 

সকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives): 

 

 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

 

কভ িম্পাদন 

সূচক 

(performance 

Indicator) 

 

 

একক 

(Unit) 

 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয 

ভান 

(Weight of 

performanc

e Indicator) 

 

 

 

প্রকৃত অজিন 

রক্ষযভাত্রা/ রনণ িায়ক ২০19-20  

(Target/Criteria Value for FY 2019-20) 
 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০20-21 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০21-২2 

২০১7-১8 

২০১8-১9 

(সভ,২০১৯

ম িন্ত) 

অাধাযণ অরত 

উিভ 

উিভ চররত 

ভান 

চররত 

ভাদনয 

রনদম্ন 

  ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

ফস্ত্র অরধদপ্তদযয সকৌরগত উদেশ্যমু 

1. ফস্ত্র রদল্পয 

উন্নয়দন 

দমারগতা 

সজাযদাযকযণ 

৩৬.00 1.1 সালক 

কর্তিদক্ষয 

রনকট প্রাপ্ত 

আদফদন 

রটিদজন 

চাট িাদয ফরণ িত  

ভয়ীভায 

ভদে রনষ্পরি   

১.১.১  প্রদানকৃত  

সযরজদেন    

(%) 

 

৫.০০ ৯০.৭৮ ৯৬.৯৬ ৯৭ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৯৮ ৯৮ 

1.১.2  প্রদানকৃত 

সভরন ছাড়কযসণয 

সুারয 

 (%) 

 

৫.০০ ৯৯.৯৮ ৯৬.৮৬ ৯৯ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৯৯ ৯৯ 

১.1.3 প্রদানকৃত  

এডক রল্প 

আইআযর’য  

সুারয 

 (%) 

 

৩.০০ ৯৫.৯৬ ৯৫.৬১ ৯৭ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৯৮ ৯৮ 

১.1.4 প্রদানকৃত 

আইআযর 

রনয়রভতকযদণয 

সুারয   

(%) 

 

৩.০০ ১০০ ৯১.৩০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৯৬ ৯৬ 

১.1.5 প্রদানকৃত   

সযরজদেন 

াংদাধন 

 

 (%) 

 

৩.০০ ৯৮.৯৭ ৯৪.৬৩ ৯৭ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৯৮ ৯৮ 
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সকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives): 

 

 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

 

কভ িম্পাদন 

সূচক 

(performance 

Indicator) 

 

 

একক 

(Unit) 

 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয 

ভান 

(Weight of 

performanc

e Indicator) 

 

 

 

প্রকৃত অজিন 

রক্ষযভাত্রা/ রনণ িায়ক ২০19-20  

(Target/Criteria Value for FY 2019-20) 
 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০20-21 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০21-২2 

২০১7-১8 

২০১8-১9 

(সভ,২০১৯

ম িন্ত) 

অাধাযণ অরত 

উিভ 

উিভ চররত 

ভান 

চররত 

ভাদনয 

রনদম্ন 

  ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

 ১.1.6 প্রদানকৃত 

অনারি ত্র 

 (%) 

 

৩.০০ ১০০ ৯৫.৯১ ৯৮ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৯৯ ৯৯ 

2.1.7 প্রদানকৃত 

ইভদাট ি াযরভট 

(আইর) সুারয 

(%) 

 

২.০০ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০ 

১.1.8 প্রদানকৃত  

সডপাড ি সদভন্ট 

 (%) 

 

২.০০ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০ 

১.1.৯ প্রদানকৃত 

তফদদরক ঋদণয 

সুারয 

 (%) 

 

২.০০ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০ 

১.২ ফস্ত্র রল্প 

কাযোনা 

রযদ িন 

১.২.১ রযদ িনকৃত 

ফস্ত্ররল্প কাযোনা ও 

ফারয়াং াউজ 

াংখ্যা 0৬.00 ৬৪০ ৫১৭ ৬৫০ ৬০০ ৫৫০ ৪৫০ ৪০০ ৬৫৫ ৬৫৫ 

১.২.2 রযদ িনকৃত  

ইটির 

াংখ্যা 0২.00 - - ১০ ০৮ ০৭ ০৬ ০৫ ১৫ ২০ 

2. ফস্ত্রখানত 

ভানফ ম্পদ 

উন্নয়ন 

২১.00 2.1 

কার্যগর্য 

র্ক্ষ্া (ফস্ত্র 

প্রনকৌর/ 

প্রযুর্ি)  

প্রদান 

2.1.1 র্ফএর্ 

উত্তীণ ম র্ক্ষ্াথী 

ংখ্যা ৩.00 ৩৩০ ৩৮৪ 415 410 405 400 395 450 500 

2.1.২ র্ডনলাভা 

উত্তীণ ম র্ক্ষ্াথী 

ংখ্যা ৩.00 ৩৫৩ ৩৬১ 330 

(অেয়নযত 

৩৬৬) 

325 320 315 310 340 350 

2.1.৩ এএর্ 

উত্তীণ ম র্ক্ষ্াথী 

ংখ্যা ৩.00 ২৭৯৭ ৩৪২৩ 3৫00 ৩4৫0 3430 3423 ৩400 3600 3700 
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সকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives): 

 

 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

 

কভ িম্পাদন 

সূচক 

(performance 

Indicator) 

 

 

একক 

(Unit) 

 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয 

ভান 

(Weight of 

performanc

e Indicator) 

 

 

 

প্রকৃত অজিন 

রক্ষযভাত্রা/ রনণ িায়ক ২০19-20  

(Target/Criteria Value for FY 2019-20) 
 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০20-21 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০21-২2 

২০১7-১8 

২০১8-১9 

(সভ,২০১৯

ম িন্ত) 

অাধাযণ অরত 

উিভ 

উিভ চররত 

ভান 

চররত 

ভাদনয 

রনদম্ন 

  ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

২.2 র্ফএর্ 

বর্তম 

কাম মক্রভ 

ম্পাদন 

২.2.১ প্রিার্যত 

বর্তম র্ফজ্ঞর্ি 

তার্যখ 1.00 ৮ 

অনটাফয, 

২০১৭ 

১০ 

কনেম্বয, 

২০১৮ 

১0 

কনেম্বয, 

২০১৯ 

২০ 

কনেম্বয, 

২০১৯ 

২৫ 

কনেম্বয, 

২০১৯ 

৩০ 

কনেম্বয, 

২০১৯ 

১ 

অনটাফয,

২০১৯ 

১০ 

কনেম্বয, 

২০২০ 

১৫ 

কনেম্বয, 

২০২১ 

২.2.২ বর্তমকৃত 

র্ক্ষ্াথী 

ংখ্যা ২.00 ৭১৬ ৮৪০ ৮৪০ 

(১২০×৭) 

৮০০ ৭৭০ ৭২০ ৭০০ ৮৪০ ৮৪০ 

২.2.৩ গৃর্ত বর্তম 

যীক্ষ্া 

তার্যখ 1.00 ২৩ 

ডিসসম্বর,

২০১৭ 

৮ 

ডিসসম্বর

,২০১৮ 

৮ র্ডনম্বয, 

২০১৯ 

১৫ 

র্ডনম্বয, 

২০১৯ 

২০ 

র্ডনম্বয, 

২০১৯ 

২৬ 

র্ডনম্বয, 

২০১৯ 

৩০ 

র্ডনম্বয, 

২০১৯ 

৮ 

র্ডনম্বয, 

২০২০ 

৮ 

র্ডনম্বয, 

২০২১ 

২.2.৪ প্রকার্ত 

বর্তম যীক্ষ্ায 

পরাপর 

তার্যখ 1.00 ২৪ 

ডিসসম্বর,

২০১৭ 

১০ 

ডিসসম্বর, 

২০১৮ 

১০ র্ডনম্বয, 

২০১৯ 

১২ 

র্ডনম্বয, 

২০১৯ 

১৫ 

র্ডনম্বয, 

২০১৯ 

২০ 

র্ডনম্বয, 

২০১৯ 

২৫ 

র্ডনম্বয, 

২০১৯ 

১০ 

র্ডনম্বয, 

২০২০ 

১০ 

র্ডনম্বয, 

২০২১ 

২.3 র্ডনলাভা 

বর্তম কাম মক্রভ 

ম্পাদন 

২.3.১ প্রিার্যত 

বর্তম র্ফজ্ঞর্ি  

 

তার্যখ ১.00 ২৯ সে, 

২০১৭ 

৯ সে, 

২০১৮ 

৩০ কভ, 

২০১৯ 

১৫ 

জুন,  

২০১৯ 

৩০ জুন,  

২০১৯ 

১ 

জুরাই, 

২০১৯ 

৫ জুরাই, 

২০১৯ 

৩০ কভ, 

২০২০ 

৩০ কভ, 

২০২১ 

২.3.২ বর্তমকৃত 

র্ক্ষ্াথী 

 

 

ংখ্যা ২.00 ৯৫৮ ১০০০ ১০০০ ৯৮০ ৯৬০ ৯৪০ ৯২০ ১০০০ ১০০০ 
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সকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives): 

 

 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

 

কভ িম্পাদন 

সূচক 

(performance 

Indicator) 

 

 

একক 

(Unit) 

 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয 

ভান 

(Weight of 

performanc

e Indicator) 

 

 

 

প্রকৃত অজিন 

রক্ষযভাত্রা/ রনণ িায়ক ২০19-20  

(Target/Criteria Value for FY 2019-20) 
 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০20-21 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০21-২2 

২০১7-১8 

২০১8-১9 

(সভ,২০১৯

ম িন্ত) 

অাধাযণ অরত 

উিভ 

উিভ চররত 

ভান 

চররত 

ভাদনয 

রনদম্ন 

  ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

  ২.4 

এএর্ 

(কবাক:) 

কর্ক্সর্াইর 

২.4.১ বর্তমকৃত 

র্ক্ষ্াথী 

 

ংখ্যা ২.00 ৬০৩০ ৬১৮২ 6360 6200 6100 6000 5900 6500 7000 

2.5 নতুন 

র্ক্ষ্া 

প্রর্তষ্ঠান িালু 

কযা  

2.5.1 িালুকৃত 

র্ক্ষ্া প্রর্তষ্ঠান 

ংখ্যা ২.00 ২ - 1 - - - - 2 2 

3. এর্এ 

কর্ভটিয কাম মক্রভ 

কজাযদাযকযণ 

১৩.০০ ৩.১ প্রর্ক্ষ্ণ 

আনয়াজন কযা 

3.১.১ ভাঠ 

ম মানয়য জন্য 

আনয়ার্জত 

প্রর্ক্ষ্ণ  

ংখ্যা ৪.00 - ১ ৪ ৩ ২ ১ - ৪ ৪ 

3.১.২ 

অংগ্রণকৃত 

প্রর্ক্ষ্ণাথী 

 ংখ্যা ৩.00 - ৩৬ ৭২ ৫৪ ৩৬ ১৮ - ৭২ ৭২ 

৩.২ প্রধান 

কাম মারনয়য 

এর্এ টিভ 

কর্তমক ভাঠ 

ম মানয়য 

কাম মারয়মূ 

রযদ িন কযা 

৩.২.১ 

রযদ িনকৃত  

কাম িারয় 

ংখ্যা ৫.০০ - ১৫ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ১০ ১৮ ১৮ 
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সকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives): 

 

 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

 

কভ িম্পাদন 

সূচক 

(performance 

Indicator) 

 

 

একক 

(Unit) 

 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয 

ভান 

(Weight of 

performanc

e Indicator) 

 

 

 

প্রকৃত অজিন 

রক্ষযভাত্রা/ রনণ িায়ক ২০19-20  

(Target/Criteria Value for FY 2019-20) 
 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০20-21 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০21-২2 

২০১7-১8 

২০১8-১9 

(সভ,২০১৯

ম িন্ত) 

অাধাযণ অরত 

উিভ 

উিভ চররত 

ভান 

চররত 

ভাদনয 

রনদম্ন 

  ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

৩.৩ 

ওয়াক © 

আনয়াজন কযা 

৩.৩.১ 

আনয়াজনকৃত  

ওয়াক © 

ংখ্যা ১.০০ - ১ ২ 

(এর্এ-১, 

এর্ডর্জ-১) 

১ - - - ২ ২ 

4. ফস্ত্রোত 

াংরিষ্ট প্রকল্প 

প্রণয়ন ত্বযারিত 

কযা 

  

 

0৩.00 

 

 

 

4.1 উন্নয়ন 

প্রকদল্পয 

রডরর  ফস্ত্র 

ও াট 

ভন্ত্রণারদয় 

সপ্রযণ 

  

4.1.১ সপ্ররযত 

উন্নয়ন প্রকদল্পয 

রডরর   

ংখ্যা 03.00 - - ৩ 2 1 - - - - 

5. কফা 

র্নর্িতকযণানথ ম 

কেকনাল্ডাযনদয 

ানথ আনয়ার্জত 

বা 

0২.00 5.1 বায 

আনয়াজন 

5.1.1 আনয়ার্জত 

বা 

ংখ্যা 0২.00 - ২ ৩ ২ ১ - - ৩ ৩ 
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ফস্ত্র অরধদপ্তদযয আফরশ্যক সকৌরগত উদেশ্যমূ, 2019-20 

 

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 সুচক 

(Performance Indicator) 

  

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

PI) 

রক্ষযভাত্রায ভান ২০১9-20 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অরত উিভ 

(Very 

Good) 

উিভ 

(Good) 

চররত ভান 

(Fair) 

চররতভাদনয 

রনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১] দাপ্তরযক 

কভ িকাদে স্বচ্ছতা 

বৃরদ্ধ ও 

জফাফরদর 

রনরিতকযণ 

8 

[১.১] ফারল িক কভ িম্পাদন  চুরি 

ফাস্তফায়ন 

[১.১.১] যকার্য কভ িম্পাদন ব্যফস্থানা ংক্রান্ত 

প্ররক্ষণ অন্যান্য রফলদয় প্ররক্ষণ 

আদয়ারজত  

জনঘন্টা 

* 
1 60 - - - - 

[১.১.২] এর্এ টিনভয ভার্ক বায র্িান্ত 

ফাস্তফার্য়ত 
% 0.5 100 90 80 - - 

[১.১.৩] ফারল িক কভ িম্পাদন  চুরিয কর 

প্ররতদফদন অনরাইনন দার্খরকৃত 
তার্যখ 1 4 - - - - 

[১.১.৪] ভাঠ মানয়য কাম মারনয়য ২০১9-20 

অথ িফছদযয ফারল িক কভ িম্পাদন  চুরিয অধ িফারল িক 

মুু্ল্যায়ন প্ররতদফদন ম িাদরাচনাদন্ত পরাফতিক 

(Feedback) প্রদি  

তারযে 0.5 
৩১ জানুয়ারয, 

2020 

০৭ জানুয়ারয, 

2020 

১০ জানুয়ারয, 

2020 

১১ জানুয়ারয, 

2020 

1৪ জানুয়ারয, 

2020 

[১.২] জাতীয় শুদ্ধাচায ককৌর ও তথ্য    

অর্ধকায ফাস্তফায়ন   

[১.২.১]  জাতীয় শুদ্ধাচায কভ িরযকল্পনা 

ফাস্তফারয়ত 

 

% 1 100 95 90 85 - 

[১.২.২] ২০১৮-১৯ অথ মফছনযয ফার্ল মক প্রর্তনফদন 

ওনয়ফাইনর্ প্রকার্ত  
তারযে ১ 

১৫ 

অনটাফয,২০১৯ 

১৫ ননবম্বয, 

২০১৯ 

১৫ র্ডনম্বয, 

2019 

১৫ জানুয়ারয, 

2020 

৩১ জানুয়ারয, 

2020 

[১.৩] অরবদমাগ প্ররতকায ব্যফস্থা 

ফাস্তফায়ন 

[১.৩.১] রনরদষ্ট ভদয়য ভদে অরবদমাগ 

রনষ্পরিকৃত 
% 0.5 100 90 80 70 - 

[১.৩.২] অরবদমাগ রনষ্পরি াংক্রান্ত ভারক 

প্ররতদফদন উর্ধ্িতন অরপদ দারেরকৃত 
ংখ্যা 0.5 12 11 10 9 - 

[১.4] কফা প্রদান প্রর্তশ্রুর্ত 

ারনাগাদকযণ ও ফাস্তফায়ন 

[১.4.১] কফা প্রদান প্রর্তশ্রুর্ত ারনাগাদকৃত % 1 90 80 70 60 - 

[১.4.২] র্নধ মার্যত ভনয় ত্রত্রভার্ক ফাস্তফায়ন 

প্রর্তনফদন ভন্ত্রণারনয় দার্খরকৃত 
ংখ্যা 0.5 4 3 2 - - 

[১.4.৩] সফাগ্রীতাদদয ভতাভত রযফীক্ষণ 

ব্যফস্থা চালুকৃত 
তারযে 0.5 

31 র্ডনম্বয, 

2019 

15 জানুয়ারয, 

2020 

07 সপব্রুয়ারয, 

2020 

17 সপব্রুয়ারয, 

2020 

28 সপব্রুয়ারয, 

2020 
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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 সুচক 

(Performance Indicator) 

  

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

PI) 

রক্ষযভাত্রায ভান ২০১9-20 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অরত উিভ 

(Very 

Good) 

উিভ 

(Good) 

চররত ভান 

(Fair) 

চররতভাদনয 

রনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[২] কভ িম্পাদদন 

গরতীরতা আনয়ন 

ও সফায ভান 

বৃরদ্ধ 

১০ 

[২.১] দপ্তয/াংস্থায় ই-পাইররাং দ্ধরত 

ফাস্তফায়ন 

[২.১.১] কর াোয় ই- নর্থ ব্যফায  % ১ 100 90 80 70 60 

[২.১.২] ই-পাইররাং নরথ রনষ্পরিকৃত % 1 70 65 60 55 50 

[২.১.৩] ই-পাইদর ত্র জাযীকৃত  % 1 60 55 50 45 40 

[২.২] দপ্তয/াংস্থা কর্তিক র্ডর্জর্ার সফা 

চালু কযা 

[২.২.১] নুযনতভ একটি নতুন র্ডর্জর্ার সফা চালু 

কযা 
তারযে 1 

১৫ সপব্রুয়ারয, 

20২০ 

২৫ ভাচ ি, 

2020 

৩১ ভাচ ি, 

2020 

৩০ এর্প্রর, 

2020 

৩০ কভ, 

2020 

[২.৩] দিয/ংস্াকৃত কর্তমক উদ্ভাফনী  

উনযাগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প ফাস্তফায়ন  

[২.৩.১] নুযনতভ একটি নতুন উদ্ভাফনী  

উনযাগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প িালুকৃত 

তারযে 
1 11 ভাচ ি, 2020 

১8 ভাচ ি, 

2020 

25 ভাচ ি, 

2020 

1 এর্প্রর, 

2020 

8 এর্প্রর, 

2020 

[2.4] কফা র্জকযণ 

[2.4.1] নুযনতভ একটি কফা র্জকযণ প্রন 

ম্যা যকার্য আনদ জার্যকৃত 

তারযে 
0.5 

১৫ অনটাফয, 

২০১৯ 

20 অনটাফয, 

২০১৯ 

24 অনটাফয, 

২০১৯ 

28 

অনটাফয,২০১৯ 

30 অনটাফয, 

২০১৯ 

[2.4.2] কফা র্জকযণ অর্ধনক্ষ্কত্র ফাস্তফার্য়ত % 0.5 
15এর্প্রর, 

2020 

৩০ এর্প্রর, 

2020 
15 কভ, 2020 ৩০ কভ, 2020 15জুন, 2020 

[২.5]  রআযএর শুরুয ২ ভা পূদফ ি 

াংরিষ্ট কভ িচাযীয রআযএর ও ছুটি 

নগদায়নত্র জারয কযা 

[২.5.১]  রআযএর আদদ জারযকৃত % 0.5 100 90 80 - - 

[২.5.২]ছুটি নগদায়নত্র জারয কযা % 0.5 100 90 80 - - 

[2.6] শূন্য নদয র্ফযীনত র্ননয়াগ 

প্রদান 

[2.6.1] র্ননয়াগ প্রদাননয জন্য র্ফজ্ঞর্ি জার্যকৃত % 0.5 80 70 60 50 - 

[2.6.2] র্ননয়াগ প্রদানকৃত % 0.5 80 70 60 50 - 

[2.7] র্ফবর্গীয় ভাভরা র্নষ্পর্ত্ত [2.7.1] র্ফবর্গীয় ভাভরা র্নষ্পর্ত্তকৃত % 1 100 90 80 70 - 

[২.8] তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকযণ 

 

 

[২.8.১] কর তথ্য ারনাগাদকৃত 

 

 

 

% 1 100 90 - - - 
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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 সুচক 

(Performance Indicator) 

  

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

PI) 

রক্ষযভাত্রায ভান ২০১9-20 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অরত উিভ 

(Very 

Good) 

উিভ 

(Good) 

চররত ভান 

(Fair) 

চররতভাদনয 

রনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[৩] আরথ িক ও ম্পদ 

ব্যফস্থানায উন্নয়ন 

 

7 

[৩.১] ফানজর্ ফাস্তফায়নন উন্নয়ন 

[৩.১.১] ফানজর্ ফাস্তফায়ন র্যকল্পনা প্রণীত তারযে 0.5 
১৬ 

আগে,২০১৯ 

20 

আগে,২০১৯ 

24 

আগে,২০১৯ 

28 

আগে,২০১৯ 

30 

আগে,২০১৯ 

[৩.১.২] ত্রত্রভার্ক ফানজর্ ফাস্তফায়ন প্রর্তনফদন 

দার্খরকৃত  
ংখ্যা 0.5 4 3 - - - 

[৩.২] ফার্ল মক উন্নয়ন কভ মসূর্ি (এর্ডর্) 

ফাস্তফায়ন 

[৩.২.1] ফার্ল মক উন্নয়ন কভ মসূর্ি (এর্ডর্) 

ফাস্তফার্য়ত 
% 2 100 95 90 85 80 

[৩.3] অরডট আরি রনষ্পরি  

কাম িক্রদভয উন্নয়ন 

[৩.3.1] র্ত্রক্ষ্ীয় বায় রনষ্পরিয  জন্য 

সুার্যকৃত অরডট আরি  
% 0.5 60 55 50 45 40 

[৩.3.2] অরডট আরি রনষ্পরিকৃত   % 0.5 50 45 40 35 30 

[৩.4] স্থাফয ও অস্থাফয ম্পরিয 

ারনাগাদ তাররকা প্রস্তুত কযা 

[৩.4.১] স্থাফয ম্পরিয তাররকা ারনাগাদকৃত  তারযে ০.৫ 
03 সপব্রুয়ারয, 

20২০ 

 

11 সপব্রুয়ারয, 

20২০ 

18 সপব্রুয়ারয, 

20২০ 
25 সপব্রুয়ারয, 

20২০ 

04 ভাচ ি, 

20২০ 

 

[৩.4.২] অস্থাফয ম্পরিয তাররকা ারনাগাদকৃত 

 

 

তারযে ০.৫ 
03 সপব্রুয়ারয, 

20২০ 

 

11 সপব্রুয়ারয, 

20২০ 
18 সপব্রুয়ারয, 

20২০ 
25 সপব্রুয়ারয, 

20২০ 

04 ভাচ ি, 

20২০ 

[৩.5] ইন্টাযননর্ র্ফর ইউটির্রটি র্ফর 

র্যনাধ  

[৩.৫.১] র্ফর্র্/র্ফটির্এর-এয  ইন্টাযননর্ র্ফর 

র্যনার্ধত 
% ১.০ 100 95 90 85 80 

[৩.৫.২] সটররদপান রফর রযদারধত % ০.৫ 100 95 90 85 80 

[৩.৫.৩] রফদ্যযৎ রফর রযদারধত % ০.৫ 100 95 90 85 80 
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াংদমাজনী ১:  

ব্দাংদক্ষ (Acronyms) 

 

রফরজএভইএ ফাাংরাদদ গাদভ েন্ট ম্যানুপযাকচাযা ে এন্ড এক্সদার্ ো ে এদাসদেন  

রফদকএভইএ ফাাংরাদদ সনর্ওেযায ম্যানুপযাকচাযা ে এে এক্সদাট িা ি এদাসদেন 

রফটিএভএ ফাাংরাদদ টর্ক্সর্াইর সভর এদাসদেন 

রফএটিএভরআইএ ফাাংরাদদ টোরাইজড টর্ক্সর্াইর সভর এন্ড াওোয লুভ ইন্ডাসিজ এদাসদেন 

রফটিটিএরএভইএ ফাাংরাদদ টর্সযর্াওদের এন্ড সরদনন ম্যানুপযাকচাযা ে এন্ড এক্সদার্ ো ে এদাসদেন  

রফরজএরএভইএ ফাাংরাদদ গাদভ েন্ট এদক্সসযজ এন্ড প্যাদকসজাং ম্যানুপযাকচাযা ে এন্ড এক্সদার্ ো ে  এদাসদেন  

রফএটিএভইএ ফাাংরাদদ সুইাং টেড ম্যানুপযাকচাযা ে এন্ড এক্সদার্ ো ে এদাসদেন  

রফএরএভইএ ফাাংরাদদ টরদবর ম্যানুপযাকচাযা ে এন্ড এক্সদার্ ো ে এদাসদেন  

র্ফটির্ডর্আইএ ফাংরানদ কর্ক্সর্াইর ডার্য়ং এন্ড র্প্রর্ন্টং ইন্ডার্িজ এদারদয়ন 

র্ফনকর্ডওএ ফাংরানদ নীর্ ডার্য়ং ওনা ম এদারদয়ন 

র্ফএইিএ ফাংরানদ কার্য়াযী  এদারদয়ন 

ডিইডিিডিউআইএ ফাাংরাদদ এক্সদার্ ে ওসযদেদন্টড গাদভ েন্ট ওোসাং ইন্ডার্িজ ওনা ম এদারদয়ন 

ডিটিএেএ ফাংরানদ কর্ক্সর্াইর র্ভর ওনা ম এনার্নয়ন 

টির্বআই কর্ক্সর্াইর কবানকনার ইনর্েটিউর্ 

ফাকার্নফা ফাংরানদ কার্যগর্য র্ক্ষ্ানফাড ম 

BUTEX Bangladesh University of Textiles 

ECNEC Executive Committee of the National Economic Council 

DPP Development Project Proposal 

EPB Export Promotion Bureau  

IRC Import Registration Certificate 
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ংনমাজনী-২ : কভ মম্পাদন সূিকমূ ফাস্তফায়নকারী, ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ/ংস্থা এফং র্যভা ির্তয র্ফফযণ: 

 

ক্রসভক 

নাং 

কাম েক্রভ কভ েম্পাদন 

সূচক 

সফফযণ ফাস্তফােনকাযী 

ইউসনর্ 

সযভা দ্ধসত 

এফাং 

উাত্তসূত্র 

াধাযণ 

ভন্তব্য 

১. ১.১ টালক কর্তেদেয 

সনকর্ প্রাপ্ত আদফদন 

সটিদজন চার্ োদয ফসণ েত 

ভেীভায ভদে 

সনষ্পসত্ত   

১.১.১  প্রদানকৃত  

সযরজদেন    

ফস্ত্র অসধদপ্তদয গত ২৬/০৫/২০১৩ তাসযখ দত ফস্ত্র সদেয টালক কর্তেদেয 

কাজ শুরু দেদে। ফস্ত্র  সে খাদতয উন্নেন ও ম্প্রাযদণয রদেয ফস্ত্র অসধদপ্তয 

নতুন টযসজদিন প্রদান টভসন োড়কযণ, এডক আইআযস, আইআযস 

সনেসভতকযণ, টযসজদিন াংদাধন, অনাসত্ত ত্র, আইস, টডপাড ে টদভন্ট,  

বফদদসক ঋদণয ইতযাসদ সফলদে সুাসয প্রদান কযদে। সফসবন্ন সফলদে কাযখানা 

কর্তেদেয আদফদনকৃত ও ফস্ত্র অসধদপ্তদয প্রাপ্ত আদফদন সনধ োসযত ভদেয ভদে 

সনষ্পসত্ত কযা দে। 

টালক কর্তেদেয 

কাজ ম্পাদনকাযী 

াখামূ 

 

ফস্ত্র অসধদপ্তয 

প্রসতভাদ 

সনষ্পসত্তকৃত 

আদফদন  

 

ফাসল েক প্রসতদফদন 

ফস্ত্র অসধদপ্তয 

 

1.১.2  প্রদানকৃত 

সভরন 

ছাড়কযসণয 

সুারয 

১.1.3 প্রদানকৃত  

এডক রল্প 

আইআযর’য  

সুারয 

১.1.4 প্রদানকৃত 

আইআযর 

রনয়রভতকযদণয 

সুারয   

১.1.5 প্রদানকৃত   

সযরজদেন 

াংদাধন 

 

১.1.6 প্রদানকৃত 

অনারি ত্র 
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ক্রসভকনাং কাম েক্রভ কভ েম্পাদন 

সূচক 

সফফযণ ফাস্তফােনকাযী 

ইউসনর্ 

সযভা দ্ধসত 

এফাং 

উাত্তসূত্র 

াধাযণ 

ভন্তব্য 

১. ঐ 2.1.7 প্রদানকৃত 

ইভদাট ি াযরভট 

(আইর) 

সুারয 

ঐ ঐ ঐ  

১.1.8 প্রদানকৃত  

সডপাড ি সদভন্ট 

১.1.৯ প্রদানকৃত  

তফদদরক ঋদণয 

সুারয 

১.২ ফস্ত্র সে 

কাযখানা সযদ েন 

১.২.১ 

রযদ িনকৃত 

ফস্ত্ররল্প কাযোনা 

ও ফারয়াং াউজ 

ফস্ত্র অসধদপ্তদয টালদকয টফা গ্রদণয উদেদে আগত ফস্ত্র সে কাযখানা ও ফারয়াং 

াউজ কর্তেদেয আদফদদনয সফলে সফদফচনা কদয কাযখানা/সে প্রসতষ্ঠাদনয 

সফসডাং সপর্দন, পাোয টপটি, াসন যফযা, ে:প্রণারী, সযষ্কায-সযেন্নতা 

ইতযাসদ সফলোদী দযজসভদন সযদ েনপূফ েক টফা প্রতযাীদদয আদফসদত টফাটি 

প্রদান কযা দে। প্রদোজনদফাদধ টর্ক্সর্াইর কাযখানায ইটিস প্লান্ট সযদ েন কযা 

দে। এোড়া ফস্ত্র অসধদপ্তদযয চাসত কাগজত্রাসদ মাচাই-ফাোই কদয ফাসোং াউজ 

সযদ েদনয ভােদভ ফাসোং াউজ সনফন্ধন প্রদান কা দে। 

জনাফ যাজু আদভদ, 

টপাকার দেন্ট, 

ওোন স্ট াসব ে  

ফস্ত্র অসধদপ্তয 

সযদ েদনয 

ভােদভ 

 

ফাসল েক প্রসতদফদন 

ফস্ত্র অসধদপ্তয 

 

১.২.2 

রযদ িনকৃত  

ইটির 

২. ২.১ কাসযগসয সো  

(ফস্ত্র প্রদকৌর/ প্রযুসি) 

প্রদান 

 

2.1.1 র্ফএর্ 

উত্তীণ ম র্ক্ষ্াথী 

ফস্ত্র অসধদপ্তদযয অধীদন  সাতটি টর্ক্সর্াইর ইসিসনোসযাং কদরদজয প্রদতযকটিদত 

১২০ জন কদয োত্রোত্রী বসতে কযা দে  এফাং টল টসভস্টাদয টভার্ ৪৬০  জন 

সোথী অেেনযত যদেদে। 

এভআই াখা  

ফস্ত্র অসধদপ্তয 

 

পরাপর প্রকাদয 

সবসত্তদত  

 

ফাসল েক প্রসতদফদন 

ফস্ত্র অসধদপ্তয 

(SDG 

Goal-4 

Target-

4.3) 

2.1.২ র্ডনলাভা 

উত্তীণ ম র্ক্ষ্াথী 

ফস্ত্র অসধদপ্তদযয অধীদন াতটি টর্ক্সর্াইর ইনসস্টটিউর্মূদয প্রসতটিদত ১২০ জন 

কদয োত্রোত্রী বসতে কযা দে এফাং টল টসভস্টাদয টভার্ ৩৬৬ জন সোথী 

অেেনযত যদেদে। 

2.1.৩ এএর্ 

উত্তীণ ম র্ক্ষ্াথী 

ফস্ত্র অসধদপ্তদযয অধীদন  াযাদদদ ৪২ (সফোসি)টি টর্ক্সর্াইর টবাদকনার 

ইনসস্টটিউর্সমূসহর প্রসতটিদত ১২০ জন কদয োত্রোত্রী বসতে কযা দে  এফাং দভ 

টেণীদত টভার্ ৬০৩০ জন সোথী অেেনযত যদেদে। 
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ক্রসভক 

নাং 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন 

সূচক 

সফফযণ ফাস্তফােনকাযী 

ইউসনর্ 

রযভা দ্ধরত 

এফাং 

উািসূত্র 

াধাযণ 

ভন্তব্য 

২. 

 

২.2 র্ফএর্ বর্তম 

কাম মক্রভ ম্পাদন 

২.2.১ প্রিার্যত 

বর্তম র্ফজ্ঞর্ি 

ফস্ত্র অসধদপ্তদযয অধীদন ছয়টি টর্ক্সর্াইর ইসিসনোসযাং কদরদজ উচ্চ ভােসভক এফাং 

ফঙ্গফন্ধু টর্ক্সর্াইর ইসিসনোসযাং কদরদজ সডদপ্লাভা যীোয পরাপর প্রকাসত 

ওোয য সফসবন্ন সত্রকাে বসতে সফজ্ঞসপ্ত প্রচাসযত ে। 

এভআই াখা  

ফস্ত্র অসধদপ্তয 

 

বর্তম র্ফজ্ঞর্ি 

প্রকাদয সবসত্তদত  

  

ফাসল েক প্রসতদফদন 

ফস্ত্র অসধদপ্তয 

 

২.2.২ গৃর্ত 

বর্তম যীক্ষ্া 

ফস্ত্র অসধদপ্তদযয অধীদন সাতটি টর্ক্সর্াইর ইসিসনোসযাং কদরদজয বসতে সফজ্ঞসপ্তদত 

বসতেয উদিসখত ভেীভায ভদে বসতে যীো গ্রণ কযা ে।  

বর্তম যীক্ষ্া 

গ্রদণয সবসত্তদত  

 

ফাসল েক প্রসতদফদন 

ফস্ত্র অসধদপ্তয 

 

২.2.৩ প্রকার্ত 

বর্তম যীক্ষ্ায 

পরাপর 

ফস্ত্র অসধদপ্তদযয অধীদন সাতটি টর্ক্সর্াইর ইসিসনোসযাং কদরদজয বসতে যীো 

গ্রণ কযায য ০৩(সতন) সদদনয ভদেই টভধাক্রভ অনুমােী বসতে যীোয  

পরাপর অত্র অসধদপ্তদযয ওদেফাইদর্ প্রকা কযা ে। 

বর্তম যীক্ষ্ায 

পরাপর   

প্রকাদয সবসত্তদত 

 

ফাসল েক প্রসতদফদন 

ফস্ত্র অসধদপ্তয 

 

২.2.৪ বর্তমকৃত 

র্ক্ষ্াথী 

ফস্ত্র অসধদপ্তদযয অধীদন ২০১৯-২০ অথ েফেদয সাতটি টর্ক্সর্াইর ইসিসনোসযাং 

কদরদজয প্রদতযকটিদত ১২০ জন কদয োত্রোত্রী বসতে কযা দফ এফাং টভার্ োত্রোত্রী 

বসতে দফ ৮৪০ জন।  

এভআই াখা  

ফস্ত্র অসধদপ্তয 

 

র্ক্ষ্াথী বর্তময 

সবসত্তদত 

 

ফাসল েক প্রসতদফদন 

ফস্ত্র অসধদপ্তয 
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ক্রসভকনাং কাম িক্রভ কভ িম্পাদন 

সূচক 

সফফযণ 
ফাস্তফােনকাযী 

ইউসনর্ 

রযভা দ্ধরত 

এফাং 

উািসূত্র 

াধাযণ 

ভন্তব্য 

২. ২.3 র্ডনলাভা বর্তম 

কাম মক্রভ ম্পাদন 

২.3.১ প্রিার্যত 

বর্তম র্ফজ্ঞর্ি  

ফস্ত্র অসধদপ্তদযয অধীদন সাতটি টর্ক্সর্াইর ইনসস্টটিউদর্ ভােসভক ফা ভভান 

যীোয পরাপর প্রকাসত ওোয য ফস্ত্র অসধদপ্তয ও ফাকাসদফা কর্তেক সফসবন্ন 

সত্রকাে বসতে সফজ্ঞসপ্ত প্রচাসযত ে। 

এভআই াখা 

ফস্ত্র অসধদপ্তয 

 

বর্তম র্ফজ্ঞর্ি 

প্রকাদয সবসত্তদত  

  

ফাসল েক প্রসতদফদন 

ফস্ত্র অসধদপ্তয 

 

২.3.২ বর্তমকৃত 

র্ক্ষ্াথী 

ফস্ত্র অসধদপ্তদযয অধীদন ২০১৯-২০ অথ েফেদয সাতটি টর্ক্সর্াইর ইনসস্টটিউদর্ 

প্রদতযকটিদত ১২০ জন কদয োত্রোত্রী বসতে কযা দফ এফাং টভার্ োত্রোত্রী বসতে দফ 

১০০০ জন। 

র্ক্ষ্াথী বর্তময 

সবসত্তদত 

 

ফাসল েক প্রসতদফদন 

ফস্ত্র অসধদপ্তয 

 

২.4 এএর্ 

(কবাক:) কর্ক্সর্াইর 

২.4.১ বর্তমকৃত 

র্ক্ষ্াথী 

 

ফস্ত্র অসধদপ্তদযয অধীদন ২০১৯-২০ অথ েফেদয ডিয়াডিশটি টর্ক্সর্াইর টবাদকনার 

ইনসস্টটিউদর্য নফভ টেণীয প্রদতযকটিদত ১২০ জন কদয োত্রোত্রী বসতে কযা দফ 

এফাং টভার্ োত্রোত্রী বসতে দফ ৬১৫৮ জন। 

 2.5 নতুন র্ক্ষ্া 

প্রর্তষ্ঠান িালু কযা  

2.5.1 িালুকৃত 

র্ক্ষ্া প্রর্তষ্ঠান 

ফস্ত্র অসধদপ্তদযয অধীদন চরভান প্রকে ভনাদন্ত ২০১৯-২০ অথ েফেদয একটি নতুন 

সো প্রসতষ্ঠাদনয কাম েক্রভ চালু কযা দফ। 
এভআই াখা 

ফস্ত্র অসধদপ্তয 

 

সংখ্যার ডিডিসত 

 

ফাসল েক প্রসতদফদন 

ফস্ত্র অসধদপ্তয 

 

৩. ৩.১ প্রর্ক্ষ্ণ 

আনয়াজন কযা 

3.১.১ ভাঠ 

ম মানয় 

আনয়ার্জত 

প্রর্ক্ষ্ণ 

২০১৯-২০ অথ েফেদয ফস্ত্র অসধদপ্তদযয ভাঠ ম মানয়য এর্এ কর্ভটিয দস্যনদয অত্র 

অর্ধদিয কর্তমক ০৪টি প্রর্ক্ষ্নণ প্রদান কযা নফ। 

প্রান াখা  

ফস্ত্র অসধদপ্তয 

 

ংখ্যায সবসত্তদত 

 

ফাসল েক প্রসতদফদন 

ফস্ত্র অসধদপ্তয 

 

3.১.২ 

অংগ্রণকৃত 

প্রর্ক্ষ্ণাথী 

 

২০১৯-২০ অথ েফেদয ফস্ত্র অসধদপ্তদযয ভাঠ ম মানয়য এর্এ কর্ভটিয দস্যগণ 

প্রর্ক্ষ্কণ অংগ্রণ কযনফ। 
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ক্রসভকনাং কাম িক্রভ কভ িম্পাদন 

সূচক 

সফফযণ ফাস্তফােনকাযী 

ইউসনর্ 

সযভা দ্ধসত 

এফাং 

উাত্তসূত্র 

াধাযণ 

ভন্তব্য 

৩. ৩.২ প্রধান কাম মারনয়য 

এর্এ টিভ কর্তমক ভাঠ 

ম মানয়য কাম মারয়মূ 

রযদ িন কযা 

৩.২.১ 

রযদ িনকৃত  

কাম িারয় 

২০১৯-২০ অথ েফেদয প্রধান কাম মারনয়য এর্এ টিভ কর্তমক ভাঠ ম মানয়য 

কাম মারয়মূ রযদ িন কযনফ। 

এডএ কডেটি 

ফস্ত্র অসধদপ্তয 

 

সযদ েদনয 

ভােদভ 

 

ফাসল েক প্রসতদফদন 

ফস্ত্র অসধদপ্তয 

 

৩.৩ ওয়াক © 

আনয়াজন কযা 

৩.৩.১ 

আনয়াজনকৃত  

ওয়াক © 

২০১৯-২০ অথ েফেদয ফস্ত্র অসধদপ্তদয এর্এ ম্পর্কমত একটি ওয়াক©  আনয়াজন 

কযা।  

প্রান াখা  

ফস্ত্র অসধদপ্তয 

 

ংখ্যায সবসত্তদত 

 

ফাসল েক প্রসতদফদন 

ফস্ত্র অসধদপ্তয 

 

৪. ৪.1 উন্নয়ন প্রকদল্পয 

রডরর  ফস্ত্র ও াট 

ভন্ত্রণারদয় সপ্রযণ 

 

4.1.১ সপ্ররযত 

উন্নয়ন প্রকদল্পয 

রডরর     

ফস্ত্র অসধদপ্তদযয অধীদন ২০১৯-২০ অথ েফেদয ০৩টি প্রকে স্থান কযায রেযভাত্রা 

সনধ োযণ কযা দেদে। প্রকে ভানাদন্ত টর্ক্সর্াইর ইনসস্টটিউর্ ও টর্ক্সর্াইর 

টবাদকনার ইনসস্টটিউর্ স্থান ম্পন্ন দফ এফাং প্রসতষ্ঠানমূ কর্তেক সডদপ্লাভা 

টর্ক্সর্াইর ইসিসনোসযাং ও এএস (টবাক:) যফযা অব্যাত থাকদফ। 

সযকেনা াখা 

ফস্ত্র অসধদপ্তয 

ফস্ত্র ও ার্ 

ভন্ত্রণারদে সডসস  

টপ্রযদণয াংখ্যা  

 

 

ফাসল েক প্রসতদফদন 

ফস্ত্র অসধদপ্তয 

 

৫. 5.1 বায আনয়াজন 5.1.1 আনয়ার্জত 

বা 

ফস্ত্র অরধদপ্তদযয কেকনাল্ডাযমূ র্ফর্জএভইএ, র্ফনকএভইএ, র্ফটিএভএ, 

র্ফএটিএভর্আইএ, র্ফটিটিএরএভইএ, র্ফর্জএর্এভইএ, র্ফএটিএভইএ, 

র্ফএরএভইএ, র্ফটির্ডর্আইএ, র্ফনকর্ডওএ, র্ফএইিএ, র্ফইর্জডর্িউআইওএ,  

র্ফটিএভওএ। 

সাষক শাখাসমূহ 

ফস্ত্র অসধদপ্তয 

আসয়াডিত সিার 

সংখ্যা 

 

ফাসল েক প্রসতদফদন 

ফস্ত্র অসধদপ্তয 

- 
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প্রসতষ্ঠাদনয নাভ াংসিষ্ট কাম েক্রভ কভ েম্পাদন সূচক উি প্রসতষ্ঠাদনয সনকর্ 

চাসদা/প্রতযাা 

চাসদা/প্রতযাায টমৌসিকতা প্রতযাা পূযণ না দর 

ম্ভাব্য প্রবাফ 

সো ভন্ত্রণারে 

(ফাাংরাদদ কাসযগযী 

সো টফাড ে/ ফাাংরাদদ 

টর্ক্সর্াইর সফশ্বসফদ্যারে/ 

ঢাকা সফশ্বসফদ্যারে) 

২.১ কাসযগসয সো 

প্রদান (ফস্ত্র প্রদকৌর/ 

প্রযুসি) 

2.1.1 র্ফএর্ উত্তীণ ম 

র্ক্ষ্াথী 

োত্র/োত্রীদদয যীো গ্রণ ও পর 

প্রকা 

ফস্ত্র অসধদপ্তয সনেসন্ত্রত টর্ক্সর্াইর 

ইসিসনোসযাং কদরজমূ, টর্ক্সর্াইর 

ইনসস্টটিউর্মু এফাং  টর্ক্সর্াইর 

টবাদকনার ইনসস্টটিউর্মুদ  মথাভদে 

যীো গ্রণ ও পরাপর প্রকা কযায জন্য 

দাসেত্বপ্রাপ্ত প্রসতষ্ঠান 

মথাভদে পরাপর 

প্রকাদ সফরম্ব দত 

াদয 2.1.২ র্ডনলাভা উত্তীণ ম 

র্ক্ষ্াথী 

2.1.৩ এএর্ উত্তীণ ম 

র্ক্ষ্াথী 

সযকেনা ভন্ত্রণারে/ 

গণপূতত অডধদপ্তর/ 

সিলা প্রশাসক, ঢাকা/ 

নারায়ণগঞ্জ/সুনােগঞ্জ/ 

সনত্রসকাণা 

৪.1 উন্নয়ন প্রকদল্পয 

রডরর  ফস্ত্র ও াট 

ভন্ত্রণারদয় সপ্রযণ 

 

4.1.১ সপ্ররযত উন্নয়ন 

প্রকদল্পয রডরর     

(১) ডিডড প্রস্তাি প্রস্তুত করসণ 

িডে সম্পডকতত ডিস্তাডরত তথ্যাডদ 

(২) প্রকসের অিকাঠাসো ডনে তাসণর 

িন্য প্রসয়ািনীয় প্রাথডেক তথ্যাডদ 

গ্রহণ 

ডিডড প্রস্তুতকরসণর িন্য উসিডখত 

তথ্যাডদর প্রসয়ািন। সকননা উক্ত তথ্যাডদ 

ছাড়া ডিডড প্রস্তুতকরণ সম্ভি নয় 

প্রকসের ডিডড সপ্ররণ 

করা সম্ভির হসি না 

 

 


