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ফাাংরাদদ তাঁত চফাদড ডয কভ ডম্পাদদনয চচত্র 

(Overview of the Performance of Bangladesh Handloom Board ) 
 

াম্প্রচতক অজডন, চযাদরঞ্জ এফাং বচফষ্যত চযকল্পনা 

 

 

চফগত চতন ফছচযয প্রধান অজডনমূ:   

 

ফাাংরাদদ তাঁত চফাড ড ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারচয়য একটি গুরুত্বপূণ ড াংস্থা ।  তাঁত চল্প ফাাংরাদদদয ফ ডবৃৎ কুটিয চল্প  এফং গ্রাভীণ 

কভ ডাংস্থাদনয চক্ষদত্র ২য় বৃত্তভ চক্ষত্র। স্তচাচরত তাঁত চদল্পয উন্নয়ন, ম্প্রাযণ  তাঁচতদদয কল্যাণ চনচিত কযায রদক্ষয 

Bangladesh Handloom Board Ordinance, 1977 (Ordinance No. LXIII of 1977)  যচতক্রদভ 

ফাাংরাদদ তাঁত চফাড ড আইন, ২০১৩ ও ফাাংরাদদ তাঁত চফাড ড কভ ডচাযী (অফয বাতা, অফযজচনত সুচফধাচদ  াধাযণ বচফষ্য 

তচফর) প্রচফধানভারা, ২০১৫ প্রফতডন কযা দয়দছ। ৭৫৩ জন তাঁত চল্পীদক দক্ষতা উন্নয়দনয জন্য প্রচক্ষণ প্রদান কযা দয়দছ। 

৩০১০ জন তাঁত চল্পীদক ৭০৫১টি তাঁদতয অনুকূদর ৮১২.২৯ রক্ষ টাকা ঋণ চফতযণ কযা দয়দছ এফাং ৭৮৯.৯৫ রক্ষ টাকা ঋণ 

আদায় কযা দয়দছ । ১০চকাটি ৫৩ রক্ষ গজ কাদে ডাইাং, চপ্রচটাং, কযাদরন্ডাচযাং চফচবন্ন চপচনচাং চফা প্রদান কযা দয়দছ । 

৩৭ জন তাঁত চল্পীদক চডদলাভা-ইন-চটক্সটাইর চডচগ্র প্রদান কযা দয়দছ। তাঁতফস্ত্র যপ্তাচনয চক্ষদত্র চফা প্রদাদনয চনচভত্ত এক 

অফস্থাদন চফা চালু কযা দয়দছ। তাঁত চল্পীদদয উন্নয়দন ৩টি উন্নয়ণ প্রকদল্পয কাজ ফাস্তফায়নাধীন আদছ এফাং ২টি কভ ডসূচচ 

ফাস্তফায়ন কযা দয়দছ। ৪২৯.২০ রক্ষ ইউএ ডরায মূদল্যয তাঁত ফস্ত্র চফদদদ যপ্তাচন ম্পচকডত কাচি অফ অচযচজন নদ প্রদান 

কযা দয়দছ।  

 
 

ভস্যা  চযাদরঞ্জমূ: 

 

ফাংরানদ তাঁত বফানড ময প্রধান ভস্যা ও িযানরঞ্জমূ নে: তাঁচতদদয মূরধন াংকট, সুতা  যদঙয ভান, অচনয়চন্ত্রত মূদল্যয 

কাযদণ তাঁত ক্রভাগত ফন্ধ দয় মায়া এফাং তাঁত ফদস্ত্রয চফণন   ভস্যা, তাঁর্তচদয প্রযুচিগত নক্সা, যদঙয ব্যফায  বুনন 

ম্পদকড আধুচনক  কাচযগচয জ্ঞাদনয স্বল্পতা , প্রচক্ষণ প্রদাদনয জন্য ম ডাপ্ত তচফদরয অবাফ এফং স্তচাচরত তাঁদত উৎাচদত 

দেয চদদ চফদদদ প্রচায  প্রচাযণায অবাফ, গতানুগচতক দ্ধচতদত কাে উৎাদন এফাং কাদেয গুনগতভান আানুরু না 

ওয়া, স্তচাচরত তাঁদত উৎাদন বৃচদ্ধয নতুন নতুন প্রযুচি াংদমাজন, তাঁতচল্পীদদয ফাংযম্পযায় নাতন দ্ধচতয চযফদতড 

যুদগাদমাগী দ্ধচতদত প্রচক্রয়াকযদণ অবযস্ত কদয চতারা। 
 

 

বচফষ্যৎ চযকল্পনা:  

 

আগাভী ০৩ ফছদযয ভদে ফাতাঁদফা চনয়চন্ত্রত ক্লথ প্রদচাং চটায এয  চফএভআযইকযণ; ফস্ত্র  খাদত দক্ষ কভী  ব্যফস্থাক 

সৃচিয জন্য উযুি প্রচক্ষণ  চক্ষা প্রচতষ্ঠান স্থান ; তাঁত খাদত াংচিি যকাচয  চফযকাচয প্রচতষ্ঠান  চেক চাল্ডাযদদয 

াদথ কাম ডকয চমাগাদমাগ  ভন্বয় াধন ; তাঁত দেয ফহুমুখীকযণ, তাঁচতদদয ম ডাপ্ত মুরধন যফযা এফাং ফাতাঁদফাদক  একটি 

চিারী কাম ডকযী প্রচতষ্ঠান চদদফ গদে চতারা ; ফাতাঁদফা এয কর  চফা অনরাইদন প্রদাদনয ব্যফস্থা গ্রণ কযা। তাঁচতচদয 

চাগত দক্ষতা উন্নয়দনয রদক্ষয Door to Door  প্রচক্ষণ এফাং চটকচনকযার াচব ড প্রদান । 
 

 

২০১৫-১৬ অথ ডফছদযয ম্ভাব্য প্রধান অজডনমূ: 

 

 3.৪0 চকাটি গজ তাঁত ফস্ত্র উৎাদচন ফয়নপূফ ড  ফয়দনাত্তয চফা প্রদান   ( াইচজাং, ইয়ান ড  চপচিক ডাইাং, কযাদরন্ডাচযাং , 

র্পর্নর্ং ইতযাচদ) ; 

 ১৩৬০ জন তাঁচতদক ক্ষুদ্র ঋণ চফতযণ কযা দফ  ২৩০ রক্ষ টাকা ঋণ আদায় কযা দফ; 

 ঐচতযফাী তাঁত চল্পদক ম্প্রাযদণয রদক্ষয তাঁচত, তাঁচত চযফাদযয দস্য এফাং চফকায যুফক-যুফতীদদয প্রচক্ষণ প্রদাদনয 

জন্য আয ০৪টি প্রচক্ষণ ইনচেটিউট স্থান কযায উদযাগ চনয়া দয়দছ; 

 ৩২০ জন তাঁচতচক দক্ষতা উন্নয়দনয জন্য  প্রচক্ষণ প্রদান কযা দফ; 

 ৪০ জনদক চডদলাভা-ইন-চটক্সটাইর চডচগ্র প্রদান কযা দফ। 
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উক্রভচনকা (Preamble) 

 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারদয়য ধীন ফাাংরাদদ তাঁত চফাদড ডয দক্ষ  চচয়াযম্যান   

 

এফং 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারদয়য  চচফ  এয ভদে ২০১৫ াদরয নটাফয ভাদয 

১৩ তাচযদখ এই ফাচল ডক কভ ডম্পাদন চুচি স্বাক্ষচযত র। 
 

 

 

 

এই  চুচিদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ চনম্নচরচখত চফলয়মূদ ম্মত নরনঃ  
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চকন-১: 

 

ফাাংরাদদ তাঁত চফাদড ডয রূকল্প (Vision), অচবরক্ষয (Mission), চকৌরগত উদেশ্যমূ এফাং কাম ডাফচর 

 

১.১ রূকল্প (Vision) 

 চিারী তাঁত খাত।  

১.২ অচবরক্ষয (Mission) 

 

তাঁচতবদয প্রর্েনেয ভাধ্যনভ বাগত দেতা বৃর্ি, িরর্ত মূরধন বমাগান, গুনগত ভানম্পন্ন তাঁতফস্ত্র 

উৎাদন এফং ফাজাযজাতকযনেয সুর্ফধা সৃর্িয ভাধ্যনভ তাঁচতদদয আথ ড-াভাচজক অফস্থায  উন্নয়ন।                                               
 

১.৩.১ চকৌরগত উদেশ্যমূ (Strategic Objectives) 
  

১.   তাঁত দেয  উৎাদন  গুণগতভান বৃচদ্ধদত ায়তাকযণ; 

২.   ভানফ ম্পদ উন্নয়ন ; 

৩.  তাঁত ফদস্ত্রয ফাজায ম্প্রাযদণ দমাচগতা; 

৪.   উন্নয়ন কাম ডক্রভ চজাযদাযকযণ; 

 

১.৩.২   অফর্িক বকৌরগত উনেনিমূ 

 

১. দক্ষতায দে ফাচল ডক কভ ডম্পাদন চুচি ফাস্তফায়ন; 

২. দেতা  ননচতকতায উন্নয়ন; 

৩. তথ্য অচধকায  স্বপ্রদণাচদত তথ্য প্রকা ফাস্তফায়ন; 

৪. উদ্ভাফন  অচবদমাগ প্রচতকাদযয ভােদভ চফায ভাদনান্নয়ন; 

৫. আচথ ডক ব্যফস্থানায উন্নয়ন। 

 

১.৪ কাম ডাফচর (Functions) 

 

      ১. স্তিার্রত তাঁত র্নেয জর্য, শুভার্য এফং র্যকেনা গ্রে, র্যংখ্যান ংযেে;  

      ২. স্তিার্রত তাঁত র্নেয উন্নয়ন ও উৎাদনমূরক বফা প্রদান; 

      ৩. স্তিার্রত তাঁত র্নেয জন্য ঋে সুর্ফধা সৃর্ি; 

      ৪. তাঁচতগেনক প্রনয়াজনীয় উকযে ও কাঁিাভার ন্যায্যমূনে যফযানয ব্যফস্থা গ্রে  এফং উৎার্দত  

          ণ্য গুদাভজাতকযনেয ব্যফস্থা কযা; 
 

      ৫. তাঁত ণ্যনক জনর্প্রয় কযায উনেনি বদ-র্ফনদন প্রিায কাম মক্রভ গ্রে; 

      ৬. তাঁত ণ্য বদ-র্ফনদন ফাজাযজাত কযনেয ব্যফস্থা গ্রে; 

      ৭. তাঁচত ও তাঁত র্নেয ানে ম্পর্কমত ব্যর্িনদয প্রর্েে প্রদাননয ভাধ্যনভ দেতা বৃর্ি; 

       ৮. তাঁচতবদয ফয়নপূফ ম ও ফয়ননাত্তয সুনমাগ সুর্ফধা প্রদাননয রনেয র্যকেনা প্রেয়ন ও ফাস্তফায়ন;  

       ৯. তাঁতজাত দ্রব্যার্দয গুেগত ভান ও প্রস্তুতকাযী বদ ম্পর্কমত নদত্র প্রদান;
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চকন ২ 

ভন্ত্রণারয়/ চফবাদগয চফচবন্ন কাম ডক্রদভয চূোন্ত পরাপর/প্রবাফ (Outcome/ Impact) 

চূোন্ত পরাপর/প্রবাফ 

(Outcome/Impact) 

কভ ডম্পাদন  

সূচকমু 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) চবচত্তফছয 

২০১৩-১৪ 

 

প্রকৃত 

২০১৪-১৫ 
রক্ষযভাত্রা 

২০১৫-১৬ 

প্রদক্ষণ 

(Projections) 

ভন্ত্রণারয়/চফবাদগয চনধ ডাচযত 

চূোন্ত পরাপর (Outcome) 

অজডদনয চক্ষদত্র চমৌথবাদফ 

দাচয়ত্বপ্রাপ্ত ভন্ত্রণারয়/চফবাগ/ 

াখামূদয নাভ 

উাত্তসূত্র 

(Source(s) of 

Data) 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

জাতীয় যপ্তাচনদত 

অফদান 

 

 চভাট যপ্তাচনদত  তাঁত 

খাদতয অাং 

% ১৯.৫৩ ২.৮১ ৩ ৫ ৬ ফাাংরাদদ তাঁত চফাড ড/ 

ফাচণজয ভন্ত্রণারয়/ যপ্তাচন 

উন্নয়ন বুযদযা 

যপ্তাচন উন্নয়ন 

বুযদযা, 

ফাাংরাদদ তাঁত 

চফাড ড 

 দে তাঁর্ত ততর্যনত 

ফদান 

প্রর্েেপ্রাপ্ত  তাঁর্ত  ংখ্যা ২৯৮ ২৯০ ৩২০ ৩৪০ ৪০০ ফাংরানদ তাঁত বফাড ম ফাংরানদ তাঁত 

বফাড ম 
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চকন ৩ 

চকৌরগত উদেশ্য, অগ্রাচধকায, কাম ডক্রভ, কভ ডম্পাদন সূচক এফাং রক্ষযভাত্রামূ 
 

চকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

চকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম ডক্রভ 

(Activities) 

কভ ডম্পাদন  

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 
 

কভ ডম্পাদ

ন 

সূচদকয 

ভান 

 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

চবচত্ত ফছয 

(Base 

Year) 
২০১৩-১৪ 

 

 প্রকৃত 

অজডন 

২০১৪ --

১৫ 

রক্ষযভাত্রা/ চনণ ডায়ক ২০১৫-১৬ 

(Target /Criteria Value for FY 2015-16) 

প্রদক্ষন 

(Project

ion) 
২০১৬-১৭ 

প্রদক্ষন 

(Proje

ction) 
২০১৭-

১৮ 

অাধাযণ অচত উত্তভ উত্তভ চরচত ভান চরচত 

ভাদনয 

চনদম্ন 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 ফাাংরাদদ তাঁত চফাদড ডয চকৌরগত উদেশ্যমূ  

  

 

 

 

[১]তাঁত 

দেয  

উৎাদন  

গুণগতভান 

বৃচদ্ধদত 

ায়তাকযণ 

 

 

 

 

৩১.00 

 

 

 

 

[১.১] তাঁত ফস্ত্র 

উৎাদদন 

ায়তা 

[১.১.১] 

ফয়নপূফ ড  

চফা(টুইচোং) এয 

ভােদভ উৎাচদত 

সুতায চযভাণ 

বকর্জ ৫.০০ ৩২৫৯৪ ২৫৫৮৭ ১৫০০০ ১৪০০০ ১৩০০০ ১২০০০ ১১০০০ ১৬০০০ ১৭০০০ 

[১.১.২] ফয়দনাত্তয 

চফায ভােদভ 

উৎাচদত তাঁত 

ফদস্ত্রয চযভাণ 

চকাটি 

গজ 

১০.০০ ৩.৮৩ ৩.৩০ ৩.৪০ ৩.৩৭ ৩.৩৫ ৩.৩২ ৩.৩০ ৩.৫০ ৩.৬০ 

[১.২] ক্ষুদ্র ঋণ 

চফতযণ  আদায় 

[১.২.১] ঋণ প্রাপ্ত 

সুচফধাদবাগী 

াংখ্যা ৮.০০ ১০২৩ ১৩৩৬ ১৩৬০ ১৩৫০ ১৩৪৫ ১৩৪০ ১৩৩৬ ১৩৭৫ ১৪০০ 

[১.২.২]আদায়কৃত 

ঋণ  

রক্ষ 

টাকায় 

৮.০০ ২৩৯ ৩১৩ ২৩০ ২২০ ২১০ ২০০ ১৯০ ২৪০ ২৫০ 

 

 

 

 

[২]ভানফ 

ম্পদ উন্নয়ন  

 

 

 

 

 

 

২২.০০ 

[২.১] কাচযগচয 

চক্ষা (ফস্ত্র 

প্রদকৌর/ 

প্রযুচি)  

[২.১.১]উত্তীণ ড 

চডদলাভা- ইন-

চটক্সটাইর চডচগ্র  

চক্ষাথী 

াংখ্যা ৬.০০ - ৩৭ ৪০ ৩৯ ৩৮ ৩৭ ৩৬ ৮০ ৮০ 

[২.২] চনফ ডাচচত 

তাঁচতচদয 

প্রচক্ষণ  

[২.২.১] প্রচক্ষণ 

প্রাপ্ত তাঁচত 

াংখ্যা ১০.০০ ২৯৮ ২৯০ ৩২০ ৩০০ ২৯৭ ২৯৫ ২৯০ ৩৪০ ৪০০ 

[২.৩] ফাতাঁনফায 

কভ মকতমা ও 

কভ মিাযীনদয 

প্রর্েে  

[২.৩.১] প্রচক্ষণ 

প্রাপ্ত কভ ডকতডা/ 

কভ ডচাযী 

ংখ্যা ৬.০০ ০৪ ১৯ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫৫ ৬০ 
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চকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

চকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম ডক্রভ 

(Activities) 

কভ ডম্পাদন  

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 
 

কভ ডম্পাদ

ন 

সূচদকয 

ভান 

 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

চবচত্ত ফছয 

(Base 

Year) 
২০১৩-১৪ 

 

 প্রকৃত 

অজডন 

২০১৪ --

১৫ 

রক্ষযভাত্রা/ চনণ ডায়ক ২০১৫-১৬ 

(Target /Criteria Value for FY 2015-16) 

প্রদক্ষন 

(Project

ion) 
২০১৬-১৭ 

প্রদক্ষন 

(Proje

ction) 
২০১৭-

১৮ 

অাধাযণ অচত উত্তভ উত্তভ চরচত ভান চরচত 

ভাদনয 

চনদম্ন   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

ফাাংরাদদ তাঁত চফাদড ডয চকৌরগত উদেশ্যমূ 

 

 

 

 

 

[৩] তাঁত 

ফদস্ত্রয ফাজায 

ম্প্রাযদণ 

দমাচগতা 

 

 

 

 

 

২৫.০০ 

[৩.১] তাঁত 

ফদস্ত্রয যপ্তাচন 

নদ প্রদান  

[৩.১.১] চনষ্পচত্তকৃত 

আদফদন 

% ১০.০০ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৯ ৯৮ ৯৭ ৯৬ ১০০ ১০০ 

[৩.২] বেক 

বাল্ডাযনদয ানে 

বায ভাধ্যনভ 

ফস্ত্র ব্যফায 

নমার্গতা 

[৩.২.১]বেক 

বাল্ডাযনদয ানে 

বা 

ংখ্যা ৫.০০ ০১ ০৩ ১০ ০৯ ০৮ ০৭ ০৬ ১২ ১৫ 

 

[৩.৩] ফাজায 

ম্প্রাযচণ 

ায়তাকযণ 

[৩.৩.১]তাঁত ফস্ত্র 

অনয়াচজত বভরা  

ংখ্যা  ৫.০০ ০৫ ০২ ০৪ ০৩ ০২ ০১ - ০৬ ০৭ 

[৩.৩.২] 

যপ্তার্নকাযকনদয 

ানে ভত র্ফর্নভয় 

বা 

ংখ্যা ৫.০০ - ০২ ০৩ ০২ ০১ - - ০৪ ০৫ 

[৪]উন্নয়ন 

কাম ডক্রভ 

চজাযদাযকযণ 

 

 

০৭ [৪.১] িরভান 

প্রকেমূ 

ফাস্তফায়ন 

[৪.১.১]      ১টি 

পযান র্ডজাা্আন 

বের্নং আনর্েটিউট, 

৩টি প্রর্েে 

উনকন্দ্র  ৩টি 

ার্ব ম বন্টায 

স্থান এফং ১টি ফস্ত্র 

প্রর্ক্রয়াকযে 

বকনন্দ্রয 

র্ফএভঅযআকযে 

ফানজট 

ব্যনয়য 

ায 

(%) 

(অর্ থ 

বছর) 

৭.০০ ৭৭.৬৩ ৬৯.৫৬ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৬৯ ৯৫ ৯৭ 
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ফাংরানদ তাঁত বফানড ময আফচশ্যক চকৌরগত উদেশ্যমূ 

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

চকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

চকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম ডক্রভ 

(Activities) 
কভ ডম্পাদন সুচক 

(Performance Indicator) 
 

একক 

(Unit) 

কভ ডম্পাদন 

সূচদকয 

ভান 

(Weight 

of 

PI) 

রক্ষযভাত্রায ভান -২০১৫-১৬ 

(Target Value -2015-16) 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অচত উত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

চরচত ভান 

(Fair) 

চরচতভাদনয 

চনদম্ন 

(Poor) 
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

অফর্িক বকৌরগত উনেিমূ 

[১] দক্ষতায দে 

ফাচল ডক কভ ডম্পাদন 

চুচি ফাস্তফায়ন 

৩ 

[১.১] ফাচল ডক কভ ডম্পাদন চুচি স্বােয 
[১.১.১] চনধ ডাচযত  ভয়ীভায ভদে চুচি 

স্বাের্যত 
তার্যখ ১ ১৫ অদটাফয 

১৯ 

অদটাফয 
২২ অদটাফয ২৬ অদটাফয ২৯ অদটাফয 

[১.২]ফাচল ডক কভ ডম্পাদন চুচি ফাস্তফায়ন 

চযফীক্ষণ 

[১.২.১] দাচখরকৃত অধ ডফাচল ডক   নত্রভাচক 

প্রচতদফদন 
াংখ্যা ১ ৫ ৪ ৩ - - 

[১.৩]ভাঠম মানয়য কাম মারয়মূনয নে ফাচল ডক 

কভ ডম্পাদন াংক্রান্ত ভদঝাতা স্মাযক স্বাক্ষয 

[১.৩.১] ভদঝাতা স্মাযক স্বাক্ষয াংক্রান্ত 

চযত্র জাচযকৃত 
তাচযখ ১ ২৮ এচপ্রর ২০১৬ ৫ চভ ২০১৬ ১২ চভ ২০১৬  ১৯ চভ ২০১৬ ২৬ চভ ২০১৬ 

[২] দেতা  

ননচতকতায উন্নয়ন 
৩ 

[২.১] কভ মকতমা/কভ মিাযীনদয প্রচক্ষণ আদয়াজন [২.১.১] প্রচক্ষদণয ভয়
1
 জনঘণ্টা ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

[২.২] জাতীয় শুদ্ধাচায চকৌর ফাস্তফায়ন 

[২.২.১] ফাংরানদ তাঁত বফাবড ময  তনর্তকতা কর্ভটি 

গঠিত 
তাচযখ 

১ 

 
২৯ অদটাফয ০৮ নদবম্বয ১৫ নদবম্বয ২২ নদবম্বয ২৯ নদবম্বয 

[২.২.২] তাঁত বফানড ম শুদ্ধাচায কভ ডচযকল্পনা 

প্রণীত 
তাচযখ ১ ১ চডদম্বয ০৭ চডদম্বয ১৪ চডদম্বয ২১ চডদম্বয ২৮ চডদম্বয 

[৩] তথ্য অচধকায  

স্বপ্রদণাচদত তথ্য 

প্রকা ফাস্তফায়ন 

২ 

[৩.১] তথ্য প্রকা র্ননদ মর্কা ফাস্তফায়ন 
[৩.১.১] ফাংরানদ তাঁত বফানড ময তথ্য প্রকা 

র্ননদ মর্কা নুানয তথ্য প্রকার্ত 
% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

[৩.২] আতাধীন ফাতাঁনফায দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ডকতডা 

চনদয়াগ 

[৩.২.১] ফাংরানদ তাঁত বফানড ময দাচয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ ডকতডায নাভ  চমাগাদমাদগয ঠিকানায 

ঙ্করন দয়ফাইদট প্রকাচত 

তাচযখ ০.৫ ১৫ অদটাফয 
২৯ 

অদটাফয 
১৫ নদবম্বয ৩০ নদবম্বয ১৫ চডদম্বয 

[৩.৩] ফাতাঁনফায ফাচল ডক প্রচতদফদন প্রণয়ন 
[৩.৩.১] ফাংরানদ তাঁত বফানড ময ফাচল ডক 

প্রচতদফদন দয়ফাইদট প্রকাচত 
তাচযখ ০.৫ ০১ নদবম্বয ০৮নদবম্বয ১৫ নদবম্বয ২২ নদবম্বয ২৯ নদবম্বয 

[৪] উদ্ভাফন  

অচবদমাগ প্রচতকাদযয 

ভােদভ চফায 

ভাদনান্নয়ন 

৫ 

[৪.১] চযফচতডত পযম্যাদট ফাতাঁনফায এফাং 

ভাঠম ডাদয়য দপ্তযমূদ চটিদজন  চাট ডায প্রণয়ন 

[৪.১.১] চযফচতডত পযম্যাদট ফাংরানদ তাঁত 

বফানড ময চটিদজন  চাট ডায দয়ফাইদট প্রকা 
তাচযখ ১ ০১ নদবম্বয ০৮নদবম্বয ১৫ নদবম্বয ২২ নদবম্বয ২৯ নদবম্বয 

[৪.২] অচবদমাগ প্রচতকায ব্যফস্থা ফাস্তফায়ন 

[৪.২.১] ফাংরানদ তাঁত বফানড ময অচবদমাগ 

প্রচতকায চপাকার দয়ট চনদয়াগকৃত 
তাচযখ ১ ০১ নদবম্বয ০৮নদবম্বয ১৫ নদবম্বয ২২ নদবম্বয ২৯ নদবম্বয 

[৪.২.২] নাগর্যনকয র্নকট নত প্রাপ্ত অচবদমাগ 

চনষ্পচত্তকৃত 
% ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ 

                                                 
1
 ৬০ ঘণ্টা প্রর্েনেয ভনধ্য ন্যযন ২০ঘন্টা যকার্য কভ মম্পাদন ব্যফস্থানা ংক্রান্ত প্রর্েে ন্তর্ভ মি োকনফ ।  
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করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

চকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

চকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম ডক্রভ 

(Activities) 

কভ ডম্পাদন সুচক 

(Performance Indicator) 
 

একক 

(Unit) 

কভ ডম্পাদন 

সূচদকয 

ভান 

(Weight 

of 

PI) 

রক্ষযভাত্রায ভান -২০১৫-১৬ 

(Target Value -2015-16) 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অচত উত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

চরচত ভান 

(Fair) 

চরচতভাদনয 

চনদম্ন 

(Poor) 
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[৪.৩] চফা প্রচক্রয়ায় উদ্ভাফন কাম ডক্রভ ফাস্তফায়ন 

[৪.৩.১] ফাংরানদ তাঁত বফানড ময কভদক্ষ একটি 

কদয অনরাইন চফা চালুকৃত 
তাচযখ ১ ১ জুন ২০১৬ 

৮ জুন 

২০১৬ 
১৫ জুন ২০১৬ ২২ জুন ২০১৬ ২৯ জুন ২০১৬ 

[৪.৩.১] ফাংরানদ তাঁত বফানড ময কভদক্ষ একটি 

কদয চফা প্রচক্রয়া জীকযণ 
তাচযখ ১ ১ জুন ২০১৬ 

৮ জুন 

২০১৬ 
১৫ জুন ২০১৬ ২২ জুন ২০১৬ ২৯ জুন ২০১৬ 

[৫]আচথ ডক 

ব্যফস্থানায উন্নয়ন 
২ 

[৫.১] ফাদজট ফাস্তফায়ন কচভটিয কভ ডচযচধ 

মথামথবাদফ অনুযণ 

[৫.১.১]ফাদজট ফাস্তফায়ন চযকল্পনা (Budget 

Implementation Plan) প্রণীত  দাচখরকৃত 

নত্রভাচক ফাদজট ফাস্তফায়ন প্রচতদফদন 

াংখ্যা ১ ৫ ৪ ৩ ২ ১ 

[৫.২] অচডট আচত্ত চনষ্পচত্ত কাম ডক্রদভয উন্নয়ন 

[৫.২.২]  

 

 

 

 

ফছদয অচডট আচত্ত চনষ্পচত্তকৃত 

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 
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াংদমাজনী ১: ব্দাংদক্ষ (Acronyms) 

 
 

ফাতাঁদফা ফাাংরাদদ তাঁত চফাড ড 

এভই ভর্নটর্যং এন্ড আবযালুনয়ন  

ওএন্ডএভ ানযন এন্ড বভননটন্যান্স  

এএন্ডএভ বাাআটি এন্ড ভানকমটিং র্ফবাগ 

র্র্র্ ক্লে প্রনর্ং বন্টায 

ফাতাঁচপ্রই ফাংরানদ তাঁত র্ো ও প্রর্েে আনর্েটিউট 

যপ্রদক যংপুয প্রর্েে বকন্দ্র 

চপ্রদক র্নরট প্রর্েে বকন্দ্র 

চফপ্রউদক বফড়া (াফনা) প্রর্েে উনকন্দ্র 

টিএপচ বটক্সটাআর পযার্র্রটিজ বন্টায 

চফএভআযই ব্যাদরচসাং, ভডান ডাইদজন, চযদনাদবন এন্ড এক্সানন 
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াংদমাজনী- ২: কভ ডম্পাদন সূচকমূ, ফাস্তফায়নকাযী ভন্ত্রণারয়/চফবাগ/াংস্থা এফাং চযভা দ্ধচতয চফফযণ। 
 

কাম ডক্রভ কভ ডম্পাদন সূচকমূ চফফযণ ফাস্তফায়নকাযী 

চফবাগ/াখা 

চযভা দ্ধচত এফাং 

উাত্তসূত্র 

ভন্তব্য 

[১.১] তাঁত ফস্ত্র 

উৎাদদন 

ায়তা 

[১.১.১] 

ফয়নপূফ ড  

চফা(টুইচোং) এয 

ভােদভ উৎাচদত 

সুতায চযভাণ 

ভানম্মত ফস্ত্র উৎাদননয রনেয তাঁর্তবদয সুতায গুেগত ভান বৃর্িয জন্য সুতা টুআে কযা য়। ওএন্ডএভ র্ফবাগ/ 

টিএপর্ 

 

বকর্জ 

ফাাংরাদদ তাঁত চফাচড ডয ফাচল ডক 

প্রচতদফদন 

 

[১.১.২] ফয়দনাত্তয 

চফায ভােদভ 

উৎাচদত তাঁত ফদস্ত্রয 

চযভাণ 

ফাাংরাদদ তাঁত চফাড ড তাঁর্তচদযদক চফচবন্ন তাঁত ফস্ত্র   উৎাদন  প্রর্ক্রয়ায় উকযণ  চফা মথা- ডাইাং, 

চেটাচযাং, ভা ডাযাইচজাং, কযাদরন্ডাচযাং, চনচজাং ইতযাচদ চফা প্রদান কদয থাচক। তাঁত ফস্ত্র  উৎাদদন 

ায়তা ায়ায চযদপ্রচক্ষদত তাঁর্তযা চাচদা অনুমায়ী ভানম্মত তাঁত ফস্ত্র উৎাদদন ক্ষভ য়। 

ওএন্ডএভ র্ফবাগ/ 

র্র্র্ 

 

গজ 

র্র্র্ এফং ফাাংরাদদ তাঁত 

চফাচড ডয ফাচল ডক প্রচতদফদন। 

 

[১.২] ক্ষুদ্র ঋণ 

চফতযণ  

আদায় 

[১.২.১] ঋণ প্রাপ্ত 

সুচফধাদবাগী 

ফাাংরাদদ তাঁত চফাড ড তাঁচতদদযদক তাঁত ফস্ত্র উৎাদদন দমাচগতা  উৎা প্রদাদনয চনচভত্ত ২০১৪-

১৫ অথ ড ফছদয ১৩৩৬ জন তাঁ চতদদয ভাদঝ  ঋণ র্ফতযে কচযদছ।  প্রাপ্ত ঋণ দ্বাযা সুতা ও ন্যান্য 

উকযে র্কনন তাঁচতযা তাঁত ফস্ত্র উৎাদন কযদত ক্ষভ দফন। 

এএন্ডএভ 

চফবাগ/চফচক 

চটায 

ংখ্যা 

ফাাংরাদদ তাঁত চফাচড ডয ফাচল ডক 

প্রচতদফদন। 

 

[১.২.২]আদায়কৃত ঋণ ভাচক চকচস্ত চবচত্তদত যর সুনদ (১০%) ঋে আদায়  কযা য়। বভাট ৩৬ র্কর্স্তনত ঋে অদায় 

কযা য় । ২০১৪-১৫ অথ ড ফছদয   ঋণ আদাদয়য চযভাণ ৩.১৩ চকাটি টাকা। 
এএন্ডএভ 

চফবাগ/চফচক 

চটায 

ংখ্যা 

ফাাংরাদদ তাঁত চফাড ড এয ফাচল ডক 

প্রচতদফদন । 

 

[২.১] কাচযগচয 

চক্ষা (ফস্ত্র 

প্রদকৌর/ 

প্রযুচি)  

[২.১.১] চডদলাভা- ইন-

চটক্সটাইর চডচগ্র উত্তীণ ড 

চক্ষাথী 

চদদ ফস্ত্র চদল্পয উন্নয়দন ফস্ত্র প্রযুচিচফদ নতযীয রদক্ষয ৪ ফছয চভয়াদী চডদলাভা-ইন-চটক্সটাইর 

ইচঞ্জচনয়াচযাং চডগ্রী প্রদান কযা য়।  
 

ফাতাঁর্প্রইএন্ডএভ 

চফবাগ/ ফাাংরাদদ 

কাচযগচয চক্ষাদফাড ড 

উত্তীণ © ছাত্রছাত্রীদদয াংখ্যা 

ফাাংরাদদ তাঁত চফাড ড এয ফাচল ডক 

প্রচতদফদন । 

 

[২.২] চনফ ডাচচত 

তাঁচতচদয 

প্রচক্ষণ  

[২.২.১] প্রচক্ষণ প্রাপ্ত 

তাঁচত 

আধুচনক, ভানম্পন্ন  নতুন নতুন চডজাইদনয তাঁত ফস্ত্র উৎাদদনয জন্য তাঁর্তচদয প্রচক্ষণ একান্ত 

আফশ্যক। ফাজাদযয চাচদা অনুমায়ী তাঁত ফস্ত্র উৎাদদনয জন্য তাঁর্তচদয চাগত প্রদয়াজন চবচত্তক 

প্রচক্ষদণয ভােদভ দক্ষতা বৃচদ্ধয উদযাগ গ্রণ ।  

ফাতাঁচপ্রই/যপ্রদক 

চপ্রদক/ 

চফপ্রউদক / 

এন্ডএভ এফাং 

এভই চফবাগ 

ংখ্যা 

ফাাংরাদদ তাঁত চফাড ড এয ফাচল ডক 

প্রচতদফদন । 

 

[২.৩] ফাতাঁনফায 

কভ মকতমা ও 

কভ মিাযীনদয 

প্রর্েে  

[২.৩.১] প্রচক্ষণ প্রাপ্ত 

কভ ডকতডা/ কভ ডচাযী 

কভ মকতমা/কভ মিাযীনদয   বাগত দেতা উন্নয়ননয জন্য প্রর্েে প্রদান অফিক। এ রনেয িার্দা 

র্নরুেপূফ মক প্রর্েনেয ভাধ্যনভ দেতা বৃর্িয উবোগ গ্রে । 

প্রান র্ফবাগ  ংখ্যা 

ফাাংরাদদ তাঁত চফাড ড এয ফাচল ডক 

প্রচতদফদন । 

 

[৩.১] তাঁত 

ফদস্ত্রয যপ্তাচন 

নদ প্রদান  

[৩.১.১] চনষ্পচত্তকৃত 

আদফদন 

তাঁতফস্ত্র যপ্তার্নয বেনত্র  তাঁত ফনস্ত্রয কার্ি ফ র্যর্জন প্রতযয়ন ত্র ফাাংরাদদ তাঁত চফাড ড কর্তডক 

প্রদান কযা দয় থাদক। 

এএন্ডএভ চফবাগ ংখ্যা 

ফাাংরাদদ তাঁত চফাড ড এয ফাচল ডক  

প্রচতদফদন । 
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কাম ডক্রভ কভ ডম্পাদন সূচকমূ চফফযণ ফাস্তফায়নকাযী 

চফবাগ/াখা 

চযভা দ্ধচত এফাং 

উাত্তসূত্র 

ভন্তব্য 

[৩.২] বেক 

বাল্ডাযনদয 

ানে বায 

ভাধ্যনভ ফস্ত্র 

ব্যফায 

নমার্গতা 

[৩.২.১]বেক 

বাল্ডাযনদয ানে বা 

তাঁর্তনদয ঋে ায়তায ভাধ্যনভ ির তাঁত ির কযা , ির তাঁতগুনরা র্নযর্ফর্েন্নবানফ ির যাখা, 

তাঁত ফনস্ত্রয উৎাদন বৃর্ি, অত্মকভ মংস্থাননয সুনমাগ সৃর্ি ,অে ম-াভার্জক ফস্থায উন্নয়ন এফং নাযীয 

েভতায়নন উদ্বুি কযা  

এএন্ডএভ র্ফবাগ 

ফাাংরাদদ তাঁত 

চফাড ড 

বায ংখ্যা 

ফাাংরাদদ তাঁত চফাচড ডয ফাচল ডক 

প্রচতদফদন 

 

[৩.৩] ফাজায 

ম্প্রাযচণ 

ায়তাকযণ 

[৩.৩.১]    তাঁত ফস্ত্র 

বভরা অনয়াজন 

স্তিার্রত তাঁনত উৎার্দত ফনস্ত্রয জনর্প্রয়তা  বৃর্ি ও ফাজায ম্প্রাযনেয রনেয ফাংরানদ জাতীয় 

তাঁর্ত র্ভর্ত বদনয র্ফর্বন্ন স্থানন জাতীয়, াভার্জক ও ধভীয় উৎফ উরনেয বদীয় তাঁতফস্ত্র  বভরা 

ও প্রদ মনীয অনয়াজন কনয োনক। ফাতাঁনফা এফ বভরা অনয়াজননয ব্যাানয  ায়তা কনয োনক। 

এএন্ডএভ র্ফবাগ 

ও 

ফাংরানদ জাতীয় 

তাঁর্ত র্ভর্ত 

বভরায ংখ্যা 

ফাাংরাদদ তাঁত চফা চড ডয ফাচল ডক 

প্রচতদফদন 

 

[৩.৩.২] 

যপ্তার্নকাযকনদয ানে 

ভত র্ফর্নভয় বা 

স্তিার্রত তাঁনত উৎার্দত ফস্ত্র াভগ্রী  র্ফনদন যপ্তার্নয ভাধ্যনভ তফনদর্ক মুদ্রা জমন তো স্তিার্রত 

তাঁতর্নে র্ননয়ার্জত প্রার্ন্তক তাঁর্তবদয অে ম-াভার্জক উন্নর্তয রনেয যপ্তার্ন বৃর্িয ব্যাানয 

যপ্তার্নকাযকনদয ানে র্ফর্বন্ন ভনয় ভতর্ফর্নভয় বা  কযা নয় োনক। 

এএন্ডএভ র্ফবাগ 

 

বায ংখ্যা 

ফাাংরাদদ তাঁত চফা চড ডয ফাচল ডক 

প্রচতদফদন 

 

[৪.১] িরভান 

প্রকেমূ 

ফাস্তফায়ন 

[৪.১.১]      ১টি 

পযান র্ডজাা্আন বের্নং 

আনর্েটিউট, ৩টি 

প্রর্েে উনকন্দ্র , 

৩টি ার্ব ম বন্টায 

স্থান এফং ১টি ফস্ত্র 

প্রর্ক্রয়াকযে বকনন্দ্রয 

র্ফএভঅযআকযে 

* নযর্ংদীনত ১টি পযান র্ডজাআন বের্নং আনর্িটিউট এফং (১)কার্রার্ত, টাোআর (২)বফরকুর্ি, 

র্যাজগঞ্জ এফং (৩) কভরগঞ্জ, বভৌরবী ফাজানয ১টি কনয প্রর্েে উনকন্দ্র স্থান কযা নফ ।  এ 

রনেয ২০১০-২০১১ অথ ড ফছয দত প্রকল্পটি চরভান আদছ । 

*তাঁত ধ্যযর্লত এরাকা (১)কার্রার্ত, টাোআর (২)াজাদপুয, র্যাজগঞ্জ এফং (৩) কুভাযখারী, 

কুর্িয়ায ১.৪০ রে তাঁর্তয ফয়নপূফ ম  ও ফনয়াননাত্তয বফা প্রদান কযায রনেয ২০১৩-২০১৪ অথ ড ফছয 

দত প্রকল্পটি চরভান আদছ । 

*চক্লাথ প্রদচাং চটায, ভাধফদী, নযচাংদী  তাঁর্তচদযদক চফচবন্ন তাঁত ফস্ত্র  উৎাদন  প্রর্ক্রয়ায় 

উকযণ  চফা মথা- ডাইাং, চেটাচযাং, ভা ডাযাইচজাং, কযাদরন্ডাচযাং, চনচজাং ইতযাচদ চফা প্রদান কদয 

থাচক। প্রচতষ্ঠানটি ১৯৮৮াদর উৎাদদন মায়। প্রচতষ্ঠানটিয চফএভআযই কযদণয জন্য ২০১৩-২০১৪ অথ ড 

ফছয দত প্রকল্পটি চরভান আদছ । 

র্যকেনা র্ফবাগ  

ও 

প্রকে র্প 

ফানজট ব্যনয়য ায (%) 

ফাাংরাদদ তাঁত চফাচড ডয ফাচল ডক 

প্রচতদফদন 
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াংদমাজনী ৩ : কভ ডম্পাদদনয রদক্ষয অন্য ভন্ত্রণারয় /চফবাদগয চনকট সুচনচদ ডি কভ ডম্পাদন ায়তামূ 

 

 

 

াংস্থায ধযণ াংস্থায নাভ াংচিি কভ ডম্পাদন 

সূচক 

উি াংস্থায চনকট 

াংচিি 

ভন্ত্রণারয় /চফবাদগয 

চাচদা 

চাচদা /প্রতযাায চমৌচিকতা  উি াংস্থায 

চনকট চাচদায 

ভাত্রা উদেখ 

করুন 

প্রতযাা পূযণ 

না দর ম্ভাব্য 

প্রবাফ 

চফাড ড ফাাংরাদদ কাচযগযী 

চক্ষা চফাড ড 

 চডদলাভা-ইন-

চটক্সটাইর চডগ্রী 

উত্তীণ ড চক্ষাথী 

ছাত্র/ছাত্রীদদয 

যীক্ষা গ্রণ  পর 

প্রকা 

ফাাংরাদদ তাঁত চফাড ড চনয়চন্ত্রত 

চডদলাভা ইনচেটিউট-এ 

মথাভদয় যীক্ষা গ্রণ  

পরাপর প্রকা কযায জন্য 

দাচয়ত্বপ্রাপ্ত প্রচতষ্ঠান। 

৫০% মথাভদয় 

পরাপর 

প্রকাদ চফরম্ব 

দত াদয।  

 

 

 

 

 

 

 

 


