
   

 

 

 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রযচারক, ফস্ত্র রযদপ্তয 

 

এফাং 

 

চিফ, ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় 

 

এয ভদে স্বাক্ষচযত 

 

 

 

 

 

ফাচল িক কভ িম্পাদন চুচি 

 

 

 

 

 
জুরাই ১, ২০১৬–জুন ৩০, ২০১৭
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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। 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, ০৪(িায) টি প্রকল্প ভাপ্ত দয়দে, বফগত ০৩(বতন) ফছরয পোলরেয কাজের ১২,৫২৫টি অরফদন বনষ্পবি রেরছ; 

বনষ্পবিয োয ৯৫.৫৮% , পোলরেয েোরেয ং বোরফ ফস্ত্র বল্প েোযখোনোে ১৬৬০ ফোয বযদ শন েযো রেরছ এফং 

ফস্ত্র বরল্পয পোলে ের্তশরেয েোরেয ভোধ্যরভ বফগত  ০৩ (বতন) ফছরয পযবেরেন বপ ফোফদ পভোট ১.৭২ পেোটি টোেো 

যোেস্ব অে রেরছ। 

 

 

ভস্যা ও িযাদরঞ্জমু : 

 

ফস্ত্র রযদপ্তনযয প্রধান ভস্যা  চযানরঞ্জমূ নে-প্রনয়াজনীয় চক্ষক ভস্যা, অপ্রতুর চক্ষা প্রচতষ্ঠান, 

অফকাঠাদভা চনভ িাদণয জন্য গণপূতি ও স্থাতয অচধদপ্তদযয উয চনবিযীরতা, সালদকয কাদজয জন্য প্রদয়াজনীয় 

জনফর না থাকা; প্রকল্প প্রণয়ন, অনুদভাদন ও ফাস্তফায়দনয জন্য দক্ষ জনফর না থাকা; যকাচয ও সফযকাচয ফস্ত্র 

চল্প/চক্ষা প্রচতষ্ঠাদনয ভদে ভন্বয়ীনতা, এচএ মূল্যায়ন ভয়ীভায ভদে চক্ষা প্রচতষ্ঠানমুদয পরাপর প্রকা। 
 

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। 

 

                                                                        

২০১৬-১৭ অথ িফেদযয ম্ভাব্য প্রধান অজিনমূ: 

 কাচযগচয চক্ষায ভােদভ ফস্ত্র খাদত চফচবন্ন সরদবদরয (চফএচ, চডদলাভা ও এএচ) ২৯৫০ জন দক্ষ 

জনফর ততচয কযা; 

 ফস্ত্র খানত ০৭(াত) টি রক্ষ্া প্ররতষ্ঠান স্থাননয জন্য প্রকল্প নুনভাদননয কাজ ম্পন্ন কযা;    

 ৬৩০টি ফস্ত্র চল্প কাযখানা চযদ িন কযা; 

 সালক কর্তিদক্ষয সফা প্রদাদনয রদক্ষয প্রাপ্ত আদফদদনয ৯৭% চনষ্পচি 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  

২০১৬ ানরয জুন ভাদয ২৯ 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; 

 

১.৩.২ ফস্ত্র রযদপ্তনযয অফরশ্যক ককৌরগত উনেশ্যমূ 

 

১. দক্ষতায দে ফাচল িক কভ িম্পাদন চুচি ফাস্তফায়ন; 

২. দক্ষ্তা ও তনচতকতায উন্নয়ন; 

৩. তথ্য অচধকায ও স্বপ্রদণাচদত তথ্য প্রকা ফাস্তফায়ন; 

৪. কাম মিরত  সফায ভাদনান্নয়ন; 

৫. কভ ি চযদফ উন্নয়ন; 

৬. আচথ িক ব্যফস্থানায উন্নয়ন। 

 

 

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 কাযখানামুনয জন্য প্রনয়াজনীয় ায়তা প্রদান;  

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



5 

C:\Users\HP\Desktop\Sign Scan\_______ ____ ____ ______-_____22_16.docx 

সকন ২ 

 

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

 

চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ 

(Outcome/ 

Impact) 

কভ িম্পাদন সূিকমূ  

(Performance 

Indicator) 

এেে 

(Unit)  

 

প্রকৃত রেযভোত্রো 

২০১৬-১৭ 

প্ররেণ বনধ শোবযত রেযভোত্রো েশরনয পেরত্র 

পমৌথবোরফ দোবেত্বপ্রোপ্ত 

ভন্ত্রণোরে/বফবোগ/ংস্োমূরয নোভ 

উোিসূত্র 

 ( Source of 

Data) 

 
২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

জাতীয় যপ্তাচনদত 

ায়তা বৃচদ্ধ   

সভাট যপ্তাচনদত ফস্ত্র 

খাদতয অাং 

% 

 

৮১.১৬ - ৮১.৮০ ৮২.০০ ৮২.২০ ফস্ত্র বযদপ্তয/ ফোবণেয 

ভন্ত্রণোরে/পোোে খোত ংবিষ্ট 

ংগঠনমু/ ফাাংরাদদ ব্যাাংক 

যপ্তাচন উন্নয়ন 

ব্যযদযা, 

ফাাংরাদদ 

ব্যাাংক। 

ফস্ত্র খানত দক্ষ্ জনফর 

যফযান ফদান 

ফস্ত্র খানত রফরবন্ন 

করনবনরয রডগ্রী প্রাপ্ত 

রক্ষ্ােী 

ংখ্যা 3164 3023 29৫0 3000 3100 বাাংলাজদশ টেক্সোইল ববশ্বববদ্যালয়/ 

ঢাকা ববশ্বববদ্যালয়/ বাাংলাজদশ 

কাবরগবর বশক্ষা টবার্ ড 

ফস্ত্র রযদপ্তয 
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সকন ৩ 

 

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

 
সকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান  

(Weight o f 
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 ২০১৬-১৭ (Target/Criteria 

Value for FY 2016-17)  

 

প্রদক্ষণ 

(Projecti

on) 

২০১৭-১৮ 

প্রদক্ষণ 

(Projecti

on) 

২০১৮-১৯ 

২০১৪-

১৫ 

২০১৫-

১৬ 

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 

  

৩৫.০০ 1.১ কাচযগচয 

চক্ষা প্রদান 

(ফস্ত্র 

প্রদকৌর/ 

প্রযুচি)  

1.১.১ বফএব আন 

পটক্সটোআর 

আবিবনেোবযং  

উিীণ শ বেোথী  

 

াংখ্যা 13.০০ ১৮৮ ২৯৩ ৩০০ ২৯৮ ২৯৫ ২৯৪ - ৩১০ ৩২০ 

1.১.২ বডরলোভো আন 

পটক্সটোআর/ জুট 

পটেরনোরেী 

উিীণ শ বেোথী 

 

 াংখ্যা ১২.০০ ৩৬১ ৩৮৮ ৩০০ ২৮০ - - - ৩১০ ৩২০ 

1.১.৩  এএব 

পবোরেনোর 

পটক্সটোআর 

উিীণ শ বেোথী 

 

 

াংখ্যা ১০.০০ ২৬১৬ ২৩৪২ ২৩৫০ ২৩৪৫ ২৩৪০ - - ৩০০০ ৩০৫০ 
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সকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান  

(Weight o f 
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 ২০১৬-১৭ (Target/Criteria 

Value for FY 2016-17)  

 

প্রদক্ষণ 

(Projecti

on) 

২০১৭-১৮ 

প্রদক্ষণ 

(Projecti

on) 

২০১৮-১৯ 

২০১৪-

১৫ 

২০১৫-

১৬ 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২৯.০০ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২.১ চরভান 

প্রকল্পমু 

ফাস্তফায়ন 

২.১.১ ফাস্তফাচয়তব্য 

সফগভগঞ্জ সটক্সটাইর 

ইনচিটিউটদক 

সফগভগঞ্জ সটক্সটাইর 

ইচঞ্জচনয়াচযাং 

কদরদজ উন্নীতকযণ 

প্রকল্প 

ফানজট 

ব্যনয়য 

ায 

(%)  

(ে 

ফছয) 

২.০০ ৯৮.৯৭ 99.58 100 99 - - - - - 

২.১.২ ফাস্তফাচয়তব্য 

ফচযার সটক্সটাইর 

ইনচিটিউটদক 

ীদ আফদুয যফ 

সযচনয়াফাত 

সটক্সটাইর 

ইচঞ্জচনয়াচযাং 

কদরদজ উন্নীতকযণ 

প্রকল্প 

ফানজট 

ব্যনয়য 

ায 

(%)  

(ে 

ফছয) 

২.০০ 99.99 ৯৯.০৯ ১০০ 99 - - - - - 

২.১.৩ ফাস্তফাচয়তব্য  

চিনাইদ সটক্সটাইর 

ইচঞ্জচনয়াচযাং কদরজ 

স্থান প্রকল্প 

ফানজট 

ব্যনয়য 

ায (%)  

(ে 

ফছয) 

 

২.০০ 99.85 ৯৯.৯৯ ১০০ 99 - - - - - 
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সকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান  

(Weight o f 
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 ২০১৬-১৭ (Target/Criteria 

Value for FY 2016-17)  

 

প্রদক্ষণ 

(Projecti

on) 

২০১৭-১৮ 

প্রদক্ষণ 

(Projecti

on) 

২০১৮-১৯ 

২০১৪-

১৫ 

২০১৫-

১৬ 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ২.১.৪ 

ফাস্তফাচয়তব্য  ৪টি 

সটক্সটাইর 

ইনচিটিউট স্থান 

প্রকল্প 

(িট্টগ্রাভ/যাংপুয/ 

খুরনা/নাদটায) 

 

ফানজট 

ব্যনয়য 

ায 

(%)  

(ে 

ফছয) 

২.০০ 100 99.99 ৯৯ - - - - ১০০ - 

২.১.৫ ফাস্তফাচয়তব্য  

সখ সযানা 

সটক্সটাইর 

ইচঞ্জচনয়াচযাং কদরজ 

স্থান প্রকল্প, 

সগাারগঞ্জ 

 

ফানজট 

ব্যনয়য 

ায 

(%)  

(ে 

ফছয) 

২.০০ 99.86 97.৩০ ৯৯ - - - - ১০০ - 

২.১.৬ 

ফাস্তফাচয়তব্য 

সগৌযনদী 

সটক্সটাইর 

ইনচিটিউট স্থান 

প্রকল্প 

ফানজট 

ব্যনয়য 

ায 

(%)  

(ে 

ফছয) 

২.০০ 99.98 99.99 ৯৯ - - - - ১০০ - 
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সকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান  

(Weight o f 
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 ২০১৬-১৭ (Target/Criteria 

Value for FY 2016-17)  

 

প্রদক্ষণ 

(Projecti

on) 

২০১৭-১৮ 

প্রদক্ষণ 

(Projecti

on) 

২০১৮-১৯ 

২০১৪-

১৫ 

২০১৫-

১৬ 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২.১.৭ ফাস্তফাচয়তব্য 

সবারা সটক্সটাইর 

ইনচিটিউট স্থান 

প্রকল্প 

ফানজট 

ব্যনয়য 

ায (%)  

(ে 

ফছয) 

২.০০  ৯৯.৯৯ ৯৯ - - - - ৯৯ ১০০ 

 ২.১.৮ ফাস্তফাচয়তব্য  

সখ যাদর  

সটক্সটাইর 

ইনচিটিউট, 

জাভারপুয স্থান 

প্রকল্প 

ফানজট 

ব্যনয়য 

ায (%) 

(ে 

ফছয) 

২.০০ - 99.98 ৯৯ - - - - ৯৯ ১০০ 

২.১.৯ ফাস্তফাচয়তব্য 

ড: এভ, এ, য়ানজদ 

রভয়া কটক্সটাআর 

আরঞ্জরনয়ারযং কনরজ 

স্থান প্রকল্প 

ফানজট 

ব্যনয়য 

ায (%)  

(ে 

ফছয) 

২.০০ - ৯৯.২৯ ৯৯ - - - - ৯৯ ১০০ 

২.১.১০ 

ফাস্তফাচয়তব্য সখ 

াচনা  কটক্সটাআর 

আরঞ্জরনয়ারযং কনরজ 

জাভারপুয স্থান 

প্রকল্প 

ফানজট 

ব্যনয়য 

ায 

(%)  

(ে 

ফছয) 

২.০০ - 9২.৭৯ ৯৯ ৯৮ -  - ৯৯ ১০০ 
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সকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান  

(Weight o f 
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 ২০১৬-১৭ (Target/Criteria 

Value for FY 2016-17)  

 

প্রদক্ষণ 

(Projecti

on) 

২০১৭-১৮ 

প্রদক্ষণ 

(Projecti

on) 

২০১৮-১৯ 

২০১৪-

১৫ 

২০১৫-

১৬ 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২.১.১১ 

ফাস্তফাচয়তব্য  ীদ 

কাভরুজ্জাভান 

কটক্সটাআর 

আনরিটিউট স্থান 

প্রকল্প, ভান্দা, নগাঁ 

ফানজট 

ব্যনয়য 

ায 

(%)  

(ে 

ফছয) 

২.০০ - - ৯৯ 98 - - - ৯৯ ১০০ 

২.২ নতুন 

০৭ (াত)টি 

প্রকল্প প্রিয়ন  

২.২.১  প্রিীত 

কফগভ অরভনা 

ভনসুয কটক্সটাআর 

আনরিটিউট, 

রযাজগঞ্জ স্থান 

প্রকল্প 

তারযখ ১.০০ - - টসজেম্বর, 

২০১৬ 

অজটাবর, 

২০১৬ 

নজেম্বর, 

২০১৬ 

বর্জসম্বর, 

২০১৬ 

োনুয়াবর, 

২০১৭ 

- - 

২.২.২ প্রিীত 

পরযদপুয 

কটক্সটাআর 

আনরিটিউট স্থান 

প্রকল্প 

তারযখ ১.০০ - - বর্জসম্বর, 

২০১৬ 

োনুয়াবর, 

২০১৭ 

টেব্রুয়াবর, 

২০১৭ 

ভোর্ শ, 

২০১৭ 

এবিল, 

২০১৭ 

- - 

  ২.২.৩ প্রিীত 

রনরট কটক্সটাআর 

আরঞ্জরনয়ারযং 

কনরজ স্থান প্রকল্প 

তারযখ ১.০০ - - টেব্রুয়াবর, 

২০১৭ 

ভোর্ শ, 

২০১৭ 

এবিল, 

২০১৭ 

টে, 

২০১৭ 

জুন, 

২০১৭ 

- - 
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সকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান  

(Weight o f 
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 ২০১৬-১৭ (Target/Criteria 

Value for FY 2016-17)  

 

প্রদক্ষণ 

(Projecti

on) 

২০১৭-১৮ 

প্রদক্ষণ 

(Projecti

on) 

২০১৮-১৯ 

২০১৪-

১৫ 

২০১৫-

১৬ 

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 

২.২.৪ প্রিীত 

রনরট কটক্সটাআর 

আনরিটিউট স্থান 

প্রকল্প 

তারযখ ১.০০ - - এবিল, 

২০১৭ 

টে, 

২০১৭ 

জুন, 

২০১৭ 

- - - - 

২.২.৫  প্রিীত 

সুনাভগঞ্জ 

কটক্সটাআর 

আনরিটিউট স্থান 

প্রকল্প 

তারযখ ১.০০ - - টে,  

২০১৭ 

জুন, 

2017 

- - - - - 

২.২.৬ প্রিীত 

রারভরনযাট  

কটক্সটাআর 

আনরিটিউট , 

কাররগঞ্জ স্থান 

প্রকল্প 

তারযখ ১.০০ - - টে,  

২০১৭ 

জুন, 

2017 

- - - - - 

২.২.৭  প্রিীত ১৩ 

(কতয)টি কটক্সটাআর 

কবানকনার 

আনরিটিউট স্থান 

প্রকল্প 

 

তারযখ ১.০০ - - জুন, 

2017 

- - - - - - 
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সকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান  

(Weight o f 
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 ২০১৬-১৭ (Target/Criteria 

Value for FY 2016-17)  

 

প্রদক্ষণ 

(Projecti

on) 

২০১৭-১৮ 

প্রদক্ষণ 

(Projecti

on) 

২০১৮-১৯ 

২০১৪-

১৫ 

২০১৫-

১৬ 

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 

৩. ফস্ত্র চদল্পয 

উন্নয়দন 

দমাচগতা 

সজাযদাযকযণ 

১৬.০০ ৩.১ পোলে 

ের্তশরেয 

বনেট প্রোপ্ত 

অরফদন 

বনষ্পবি   

৩.১.১   

বনষ্পবিকৃত 

অরফদন 

 

 

 (%) 

 

৮.০০ ৯৫ ৯৬ ৯৭ ৯৬ - - - ৯৮ ৯৯ 

৩.২ ফস্ত্র বল্প 

েোযখোনো 

বযদ শন 

৩.২.১ 

বযদ শনকৃত  ফস্ত্র 

বল্প েোযখোনো  

াংখ্যা ৮.০০ ৫০৪ ৬২৬ ৬৩০ ৬২৮ - - - ৬৪০ ৬৫০ 
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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 -২০১৬-১৭ 

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 

৬ 

২০১৬-১৭ অথ িফেদযয খড়া ফাচল িক কভ িম্পাদন 

চুচি দাচখর 

চনধ িাচযত ভয়ীভায ভদে খড়া চুচি 

ভন্ত্রণারয়/চফবাদগ দাচখরকৃত  
তাচযখ ১ ১৯ সভ ২২ সভ ২৪ সভ ২৫ সভ ২৬ সভ 

ভাঠম িাদয়য কাম িারয়মূদয দে ২০১৬-১৭ 

অথ িফেদযয ফাচল িক কভ িম্পাদন  চুচি স্বাক্ষয 
চনধ িাচযত ভয়ীভায ভদে চুচি স্বাক্ষচযত তাচযখ ১ ২৬-৩০ জুন - - - - 

২০১৫-১৬ অথ িফেদযয ফাচল িক কভ িম্পাদন চুচিয 

মূল্যায়ন প্রচতদফদন দাচখর 

চনধ িাচযত তাচযদখ মূল্যায়ন প্রচতদফদন 

দাচখরকৃত  
াংখ্যা ১ ১৪ জুরাই ১৭ জুরাই ১৮ জুরাই ১৯ জুরাই ২০ জুরাই 

২০১৬-১৭ অথ িফেদযয ফাচল িক কভ িম্পাদন চুচি 

ফাস্তফায়ন চযফীক্ষণ 
তত্রভাচক প্রচতদফদন দাচখরকৃত  াংখ্যা ১ ৪ ৩ ২ - - 

২০১৬-১৭ অথ িফেদযয ফাচল িক কভ িম্পাদন চুচিয 

অধ িফাচল িক মূল্যায়ন প্রচতদফদন দাচখর 

চনধ িাচযত তাচযদখ অধ িফাচল িক মূল্যায়ন 

প্রচতদফদন দাচখরকৃত 
তাচযখ ১ ২২ জানুয়াচয 

২৩ 

জানুয়াচয 
২৪ জানুয়াচয ২৫ জানুয়াচয ২৬ জানুয়াচয 

ফাচল িক কভ িম্পাদন চুচিয দে াংচিষ্ট 

কভ িকতিাদদয প্রদণাদনা প্রদান 
তফদদচক প্রচক্ষদণ সপ্রচযত কভ িকতিা াংখ্যা ১ ৩ ২ ১ - - 

দক্ষতা ও তনচতকতায 

উন্নয়ন 
৩ 

 

যকাচয কভ িম্পাদন ব্যফস্থানা াংক্রান্ত 

প্রচক্ষণ চফচবন্ন চফলদয় কভ িকতিা/কভ িিাযীদদয 

জন্য প্রচক্ষণ আদয়াজন 

প্রচক্ষদণয ভয়
1
 জনঘণ্টা ১ ২৩০০ ২২৮০ ২২৭০ ২২৬০ ২২৫০ 

জাতীয় শুদ্ধািায সকৌর ফাস্তফায়ন 

২০১৬-১৭ অথ িফেদযয শুদ্ধািায ফাস্তফায়ন 

কভ িচযকল্পনা এফাং ফাস্তফায়ন চযফীক্ষণ 

কাঠাদভা প্রণীত ও দাচখরকৃত 

তাচযখ ১  ১৫ জুরাই ৩১ জুরাই - - - 

চনধ িাচযত ভয়ীভায ভদে তত্রভাচক  

চযফীক্ষণ প্রচতদফদন দাচখরকৃত 
াংখ্যা ১ ৪ ৩ ২ - - 

  

                                                 
1
 ৬০ ঘণ্টা প্রচক্ষদণয ভদে অন্যযন ২০ঘন্টা যকাচয কভ িম্পাদন ব্যফস্থানা াংক্রান্ত প্রচক্ষণ অন্তর্ভ িি থাকদফ ।  
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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 -২০১৬-১৭ 

 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অচত উিভ 

(Very 

Good) 

উিভ 

(Good) 

িরচত ভান 

(Fair) 

িরচতভাদনয 

চনদম্ন 

(Poor) 
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

তথ্য অচধকায ও 

স্বপ্রদণাচদত তথ্য 

প্রকা ফাস্তফায়ন 

২ 

তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকযণ তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকৃত % ১ 
প্রচত ভাদয ১ভ 

প্তা 

প্রচত ভাদয 

২য় প্তা 

প্রচত ভাদয 

৩য় প্তা 
- - 

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

অদটাফয 
১৫ নদবম্বয ৩০ নদবম্বয ১৫ চডদম্বয 

কাম িদ্ধচত ও সফায 

ভাদনান্নয়ন 
৫ 

ই-পাইচরাং দ্ধচত প্রফতিন দপ্তয/াংস্থায় ই-পাইচরাং দ্ধচত প্রফচতিত তাচযখ ১ ২৮ সপব্রুয়াচয ৩০ ভাি ি ৩০ এচপ্রর ৩১ সভ ২৯ জুন 

চআযএর শুরুয ২ ভা পূদফ ি াংচিষ্ট কভ িিাযীয 

চআযএর, ছুটি নগদায়ন ও সনন ভঞ্জুচযত্র 

যুগৎ জাচয চনচিতকযণ  

চআযএর শুরুয ২ ভা পূদফ ি াংচিষ্ট 

কভ িিাযীয চআযএর, ছুটি নগদায়ন ও সনন 

ভঞ্জুচযত্র যুগৎ জাচযকৃত  

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

সফা প্রচক্রয়ায় উদ্ভাফন কাম িক্রভ ফাস্তফায়ন 

দপ্তয/াংস্থায কভদক্ষ একটি অনরাইন সফা 

িালুকৃত 
তাচযখ ১ ৩১ চডদম্বয 

৩১ 

জানুয়াচয 
২৮ সপব্রুয়াচয - - 

দপ্তয/াংস্থায কভদক্ষ ৩ টি সফাপ্রচক্রয়া 

জীকৃত 
তাচযখ ১ ৩১ চডদম্বয 

৩১ 

জানুয়াচয 
২৮ সপব্রুয়াচয - - 

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

কভ ি চযদফ উন্নয়ন ৩ 

অচপ বফন ও আচেনা চযচ্ছন্ন যাখা 
চনধ িাচযত ভয়ীভায ভদে অচপ বফন ও 

আচেনা চযচ্ছন্ন 
তাচযখ ১ ৩০ নদবম্বয ৩১ চডদম্বয ৩১ জানুয়াচয - - 

সফা প্রতযাী এফাং দ িনাথীদদয জন্য টয়দরট 

অদক্ষাগায (waiting room)  এয ব্যফস্থা 

কযা  

চনধ িাচযত ভয়ীভায ভদে সফা প্রতযাী এফাং 

দ িনাথীদদয জন্য টয়দরট অদক্ষাগায  

িালুকৃত 

তাচযখ ১ ৩০ নদবম্বয ৩১ চডদম্বয ৩১ জানুয়াচয - - 

সফায ভান ম্পদকি সফাগ্রীতাদদয ভতাভত 

চযফীক্ষদণয ব্যফস্থা িালু কযা 

সফায ভান ম্পদকি সফাগ্রীতাদদয ভতাভত 

চযফীক্ষদণয ব্যফস্থা িালুকৃত 
তাচযখ ১ ৩০ নদবম্বয ৩১ চডদম্বয ৩১ জানুয়াচয - - 

আচথ িক ব্যফস্থানায 

উন্নয়ন 
১ অচডট আচি চনষ্পচি কাম িক্রদভয উন্নয়ন 

 

ফেদয অচডট আচি চনষ্পচিকৃত 

 

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

 

 

এভটিচফএপ চভচডয়াভ টাভ ি ফাদজটাচয সেভওয়াকি  

সালক কর্তিক্ষ ফস্ত্র চল্প াংচিষ্ট সফা প্রদাদনয জন্য স্পনচযাং কর্তিক্ষ 

পোলে ের্তশেঃ পোলে ের্তশে ফররত পেোন বফরল পেণী/খোরতয বরল্পয বনেন্ত্রণেোযী প্রোবনে ের্তশেরে বুঝোরফ  

 

ফস্ত্র পবরদপ্তয টপাষক কর্তডপক্ষ বহজসজব বনম্ন ববণ ডত টসবাসমূহ িদান করজে- ১. সযচজদেন ২. সভচন োড়কয কিয 

সুাচয ৩. এডক আইআযচ ’য সুাচয  ৪. আইআযচ চনয়চভতকয কিয 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 াংদমাজকনয সুারয  13. আইআযচকত 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 বফএব আন 

পটক্সটোআর 

আবিবনেোবযং  

উিীণ শ বেোথী  

ফস্ত্র বযদপ্তরযয ধীরন াঁর্টি পটক্সটোআর আবিবনেোবযং েররে অরছ মোয র্োযটি 

পটক্সটোআর আনবিটিউট পথরে উন্নীতেযণ েযো ে এফং এেটি নতুনবোরফ প্রবতষ্ঠো 

েযো ে। ফতশভোরন াঁর্টি পটক্সটোআর আবিবনেোবযং েরররেয প্ররতযেটিরত ১২০ 

েন েরয ছোত্রছোত্রী ববতশ েযো রে। বেন্তু শুরুরত ফতশভোরনয পর্রে েভ ছোত্রছোত্রী 

ববতশ েযো রতো। ববতশয  ন্যযনতভ পমোগ্যতো ফঙ্গফন্ধু পটক্সটোআর আবিবনেোবযং 

েরররেয েন্য বডরলোভো এফং ফোেী র্োযটি েরররেয েন্য এআর্.এ.ব 

(বফজ্ঞোন)/ভভোন।  

এভআই াখা 

ফস্ত্র চযদপ্তয 

 

পরাপর প্রকাদয 

চবচিদত  

 

ফাচল িক প্রচতদফদন 

ফস্ত্র চযদপ্তয

 

 1.১.২  বডরলোভো 

আন পটক্সটোআর/জুট 

পটেরনোরেী 

উিীণ শ বেোথী 

ফস্ত্র বযদপ্তরযয ধীরন ফতশভোরন বতনটি পটক্সটোআর আনবিটিউট র্োলু যরেরছ। তরফ 

পূরফ শ ছেটি পটক্সটোআর আনবিটিউরট ১ভ বপরটয োরথ বিতীে বপটও র্োলু বছর। 
ছেটিয ভরধ্য র্োযটি পটক্সটোআর আনবিটিউট-পে পটক্সটোআর আবিবনেোবযং েরররে 

উন্নীতেযণ েযো ে। পেন্য পটক্সটোআর আনবিটিউরটয ংখ্যো ও পটক্সটোআর 

আনবিটিউট পথরে োকৃত বেোথীয ংখ্যো উরেখরমোগ্য বযভোপণ েরভ পগরছ। 
বতডোজন পটক্সটোআর আনবিটিউটসমূজহর িবতটিজত ১০০ েন কজর বশক্ষাথী েবতড 

করা হজে। বডরলোভো পেোর শ ববতশয েন্য ন্যযনতভ পমোগ্যতো এ.এ.ব/ভভোন 

উিীণ শ। 
 ফতভ শোরন পটক্সটোআর আনবিটিউটগুররোরত পল পবভিোরয পভোট ৩৪২ েন 

বেোথী ধ্যেনযত যরেরছ মোযো অগোভী ফছয বডরলোভো যীেোে ংগ্রণ 

েযরফ। এআ ংখ্যো পূফ শফতী ফছরযয তুরনোে েভ। পম েোযরণ ২০১৬-১৭ থ শ 

ফছরয চডদলাভা ইন সটক্সটাইর সটকদনারজী উিীণ ি চক্ষাথীয রক্ষযভাত্রা ২০১৫-১৬ 

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  এএব 

পবোরেনোর 

পটক্সটোআর 

উিীণ শ বেোথী 

ফস্ত্র বযদপ্তরযয ধীরন ফতশভোরন োযো পদর ৪০(র্বে)টি পটক্সটোআর পবোরেনোর 

আনবিটিউট অরছ। প্ররতযে ফছয প্রবতটি প্রবতষ্ঠোরন ১২০ েন েরয ছোত্রছোত্রী ববতশ 

েযো ে। ববতশয েন্য ন্যযনতভ পমোগ্যতো পে.এ.ব/পে.বড.ব/ভভোন। 
পবোরেনোর প্রবতষ্ঠোরন ঝরয ড়ো বেোথীরদয বেোয সুব্যফস্থো েযো ে।  

ফতভ শোরন ৪০টি টিববঅআরত দভ পেণীরত পভোট ২৯৭৯ েন বেোথী ধ্যেনযত 

যরেরছ মোযো অগোভী ফছয এএচ যীেোে ংগ্রণ েযরফ। এআ ংখ্যো 

পূফ শফতী ফছরযয তুরনোে েভ। পম েোযরণ ২০১৬-১৭ থ শ ফছরয এএচ 

সবাদকনার সটক্সটাইর উিীণ ি চক্ষাথীয রক্ষযভাত্রা ২০১৫-১৬ অথ ি ফেদয উিীণ ি 

চক্ষাথী াংখ্যা সথদক কভ চনধ িাযণ কযা দয়দে। 

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 

২.১.১ ফাস্তফাচয়তব্য 

সফগভগঞ্জ সটক্সটাইর 

ইনচিটিউটদক সফগভগঞ্জ 

সটক্সটাইর ইচঞ্জচনয়াচযাং 

কদরদজ উন্নীতকযণ প্রকল্প 

ফস্ত্র রযদপ্তনযয ধীনন এআ নানভ কফগভগঞ্জ, কনায়াখারীনত একটি প্রকল্প 

চালু যনয়নছ। ককান একটি েফছনয প্রনয়াজনীয় কাজ ম্পাদন কযায 

জন্য রনরদষ্ট রযভাি ফানজট ফযাে কদয়া য়। ফতভানন এটি একটি 

কটক্সটাআর আরঞ্জরনয়ারযং কনরজ রানফ চালু যনয়নছ, প্রকল্প ভানানন্ত 

কনরজ কতৃক কটক্সটাআর গ্রাজুনয়ট যফযা ব্যাত োকনফ।  

রযকল্পনা 

াখা  

ফস্ত্র রযদপ্তয 

তত্রভাচক ব্যদয়য 

চবচিদত  

 

ফাচল িক প্রচতদফদন 

ফস্ত্র চযদপ্তয 

 

 ২.১.২ 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 েফছনয প্রনয়াজনীয় কাজ ম্পাদন কযায জন্য রনরদষ্ট 

রযভাি ফানজট ফযাে কদয়া য়। ফতভানন এটি একটি কটক্সটাআর 

আরঞ্জরনয়ারযং কনরজ রানফ চালু যনয়নছ, প্রকল্প ভানানন্ত কনরজ 

কতৃক কটক্সটাআর গ্রাজুনয়ট যফযা ব্যাত োকনফ।  

রযকল্পনা 

াখা   

ফস্ত্র রযদপ্তয 

তত্রভাচক ব্যদয়য 

চবচিদত  

 

ফাচল িক প্রচতদফদন 

ফস্ত্র চযদপ্তয 

 

 ২.১.৩ ফাস্তফাচয়তব্য 

চিনাইদ সটক্সটাইর 

ইচঞ্জচনয়াচযাং কদরজ স্থান 

প্রকল্প 

ফস্ত্র রযদপ্তনযয ধীনন এআ নানভ চিনাইদদ একটি প্রকল্প চালু যনয়নছ। 

ককান একটি েফছনয প্রনয়াজনীয় কাজ ম্পাদন কযায জন্য রনরদষ্ট 

রযভাি ফানজট ফযাে কদয়া য়। প্রকল্প ভানানন্ত একটি নতুন 

কটক্সটাআর আরঞ্জরনয়ারযং কনরজ স্থান ম্পন্ন নফ এফং কনরজটি কতৃক 

কটক্সটাআর গ্রাজুনয়ট যফযা ব্যাত োকনফ।  

রযকল্পনা 

াখা   

ফস্ত্র রযদপ্তয 

তত্রভাচক  ব্যদয়য 

চবচিদত  

 

ফাচল িক প্রচতদফদন 

ফস্ত্র চযদপ্তয 

 

 ২.১.৪ 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 েফছনয প্রনয়াজনীয় কাজ 

ম্পাদন কযায জন্য রনরদষ্ট রযভাি ফানজট ফযাে কদয়া য়। প্রকল্প 

ভানানন্ত উি চায কজরায় নতুন িাযটি সটক্সটাইর ইনচিটিউট স্থান  

ম্পন্ন নফ এফং প্ররতষ্ঠানগুনরা কতৃক কটক্সটাআর রডনলাভা আরঞ্জরনয়ায 

যফযা ব্যাত োকনফ।  

রযকল্পনা 

াখা   

ফস্ত্র রযদপ্তয 

তত্রভাচক ব্যদয়য 

চবচিদত  

 

ফাচল িক প্রচতদফদন 

ফস্ত্র চযদপ্তয 

 

 ২.১.৫ ফাস্তফাচয়তব্য সখ 

সযানা সটক্সটাইর 

ইচঞ্জচনয়াচযাং কদরজ স্থান 

প্রকল্প, সগাারগঞ্জ 

ফস্ত্র রযদপ্তনযয ধীনন এআ নানভ সগাারগদঞ্জ একটি প্রকল্প চালু যনয়নছ। 

ককান একটি েফছনয প্রনয়াজনীয় কাজ ম্পাদন কযায জন্য রনরদষ্ট 

রযভাি ফানজট ফযাে কদয়া য়। প্রকল্প ভানানন্ত একটি নতুন 

কটক্সটাআর আরঞ্জরনয়ারযং কনরজ স্থান ম্পন্ন নফ এফং কনরজটি কতৃক 

কটক্সটাআর গ্রাজুনয়ট 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 

  ২.১.৬ ফাস্তফাচয়তব্য 

সগৌযনদী সটক্সটাইর 

ইনচিটিউট স্থান প্রকল্প 

ফস্ত্র রযদপ্তনযয ধীনন এআ নানভ একটি প্রকল্প কগৌযনদী, ফরযানর চালু 

যনয়নছ। ককান একটি েফছনয প্রনয়াজনীয় কাজ ম্পাদন কযায জন্য 

রনরদষ্ট রযভাি ফানজট ফযাে কদয়া য়। প্রকল্প ভানানন্ত একটি নতুন 

সটক্সটাইর ইনচিটিউট স্থান  ম্পন্ন নফ এফং প্ররতষ্ঠানটি কতৃক 

কটক্সটাআর রডনলাভা আরঞ্জরনয়ায যফযা ব্যাত োকনফ।  

রযকল্পনা াখা   

ফস্ত্র রযদপ্তয 

তত্রভাচক ব্যদয়য 

চবচিদত  

 

ফাচল িক প্রচতদফদন 

ফস্ত্র চযদপ্তয 

 

 ২.১.৭ ফাস্তফাচয়তব্য 

সবারা সটক্সটাইর 

ইনচিটিউট স্থান প্রকল্প 

ফস্ত্র রযদপ্তনযয ধীনন এআ নানভ একটি প্রকল্প কবারা কজরায় ম্প্ররত 

শুরু নয়নছ। ককান একটি েফছনয প্রনয়াজনীয় কাজ ম্পাদন কযায 

জন্য রনরদষ্ট রযভাি ফানজট ফযাে কদয়া য়। প্রকল্প ভানানন্ত একটি 

নতুন সটক্সটাইর ইনচিটিউট স্থান  ম্পন্ন নফ এফং প্ররতষ্ঠানটি কতৃক 

কটক্সটাআর রডনলাভা আরঞ্জরনয়ায যফযা ব্যাত োকনফ।  

রযকল্পনা াখা   

ফস্ত্র রযদপ্তয 

তত্রভাচক ব্যদয়য 

চবচিদত  

 

ফাচল িক প্রচতদফদন 

ফস্ত্র চযদপ্তয 

 

 ২.১.৮ ফাস্তফাচয়তব্য 

সখ যাদর  সটক্সটাইর 

ইনচিটিউট স্থান 

প্রকল্প, জাভারপুয 

ফস্ত্র রযদপ্তনযয ধীনন এআ নানভ একটি প্রকল্প জাভারপুয কজরায় 

ম্প্ররত শুরু নয়নছ। ককান একটি েফছনয প্রনয়াজনীয় কাজ ম্পাদন 

কযায জন্য রনরদষ্ট রযভাি ফানজট ফযাে কদয়া য়। প্রকল্প ভানানন্ত 

একটি নতুন সটক্সটাইর ইনচিটিউট স্থান  ম্পন্ন নফ এফং প্ররতষ্ঠানটি 

কতৃক কটক্সটাআর রডনলাভা আরঞ্জরনয়ায যফযা ব্যাত োকনফ।  

রযকল্পনা াখা   

ফস্ত্র রযদপ্তয 

তত্রভাচক ব্যদয়য 

চবচিদত  

 

ফাচল িক প্রচতদফদন 

ফস্ত্র চযদপ্তয 

 

 ২.১.৯ 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 েফছনয প্রনয়াজনীয় কাজ ম্পাদন কযায 

জন্য রনরদষ্ট রযভাি ফানজট ফযাে কদয়া য়। প্রকল্প ভানানন্ত একটি 

নতুন সটক্সটাইর ইচঞ্জচনয়াচযাং কদরজ স্থান  ম্পন্ন নফ এফং প্ররতষ্ঠানটি 

কতৃক রফএর কটক্সটাআর আরঞ্জরনয়ায যফযা ব্যাত োকনফ।  

রযকল্পনা াখা  ফস্ত্র 

রযদপ্তয 

তত্রভাচক ব্যদয়য 

চবচিদত  

 

ফাচল িক প্রচতদফদন 

ফস্ত্র চযদপ্তয 

 

 ২.১.১০ ফাস্তফাচয়তব্য  

কখ ারনা কটক্সটাআর 

আরঞ্জরনয়ারযং কনরজ 

স্থান প্রকল্প, জাভারপুয 

 

ফস্ত্র রযদপ্তনযয ধীনন এআ নানভ একটি প্রকল্প জাভারপুয কজরায় 

ম্প্ররত শুরু নয়নছ। ককান একটি েফছনয প্রনয়াজনীয় কাজ ম্পাদন 

কযায জন্য রনরদষ্ট রযভাি ফানজট ফযাে কদয়া য়। প্রকল্প ভানানন্ত 

একটি নতুন সটক্সটাইর ইচঞ্জচনয়াচযাং কদরজ স্থান  ম্পন্ন নফ এফং 

প্ররতষ্ঠানটি কতৃক রফএর কটক্সটাআর 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 

  ২.১.১১ ফাস্তফাচয়তব্য 

ীদ কাভরুজ্জাভান 

কটক্সটাআর আনরিটিউট 

স্থান প্রকল্প, ভান্দা, 

নগাঁ 

ফস্ত্র রযদপ্তনযয ধীনন এআ নানভ একটি প্রকল্প নানটায কজরায় ম্প্ররত শুরু 

নয়নছ। ককান একটি েফছনয প্রনয়াজনীয় কাজ ম্পাদন কযায জন্য রনরদষ্ট 

রযভাি ফানজট ফযাে কদয়া য়। প্রকল্প ভানানন্ত একটি নতুন সটক্সটাইর 

ইনচিটিউট স্থান  ম্পন্ন নফ এফং প্ররতষ্ঠানটি কতৃক কটক্সটাআর রডনলাভা 

আরঞ্জরনয়ায যফযা ব্যাত োকনফ।  

রযকল্পনা াখা   

ফস্ত্র রযদপ্তয 

তত্রভাচক ব্যদয়য  

চবচিদত  

 

 ফাচল িক প্রচতদফদন 

ফস্ত্র চযদপ্তয 

 

 ২.২.১ প্রিীত কফগভ 

অরভনা ভনসুয 

কটক্সটাআর আনরিটিউট, 

রযাজগঞ্জ স্থান 

প্রকল্প  

ফস্ত্র রযদপ্তনযয ধীনন ফরি মত নানভ ২০১৬-১৭ অথ িফেদয প্রকনল্পয ভাধ্যনভ রযাজগঞ্জ 

কজরায় একটি কটক্সটাআর আনরিটিউট স্থান কযায রক্ষ্যভাত্রা রনধ মাযি কযা নয়নছ। 

প্রকল্প ভানানন্ত একটি নতুন সটক্সটাইর ইনচিটিউট স্থান  ম্পন্ন নফ এফং 

প্ররতষ্ঠানটি কতৃক কটক্সটাআর রডনলাভা আরঞ্জরনয়ায যফযা ব্যাত োকনফ।  

রযকল্পনা াখা   

ফস্ত্র রযদপ্তয 

একদনক কর্তিক 

অনুদভাদদনয তাচযখ  

 

ফাচল িক প্রচতদফদন 

ফস্ত্র চযদপ্তয 

 

 ২.২.২  প্রিীত 

পরযদপুয কটক্সটাআর 

আনরিটিউট স্থান 

প্রকল্প 

 

ফস্ত্র রযদপ্তনযয ধীনন ফরি মত নানভ ২০১৬-১৭ অথ িফেদয প্রকনল্পয ভাধ্যনভ পরযদপুয 

কজরায় একটি কটক্সটাআর আনরিটিউট স্থান কযায রক্ষ্যভাত্রা রনধ মাযি কযা নয়নছ। 

প্রকল্প ভানানন্ত একটি নতুন সটক্সটাইর ইনচিটিউট স্থান  ম্পন্ন নফ এফং 

প্ররতষ্ঠানটি কতৃক কটক্সটাআর রডনলাভা আরঞ্জরনয়ায যফযা ব্যাত োকনফ।  

রযকল্পনা াখা   

ফস্ত্র রযদপ্তয 

একদনক কর্তিক 

অনুদভাদদনয তাচযখ  

 

ফাচল িক প্রচতদফদন 

ফস্ত্র চযদপ্তয 

 

 ২.২.৩ প্রিীত রনরট 

কটক্সটাআর 

আরঞ্জরনয়ারযং কনরজ 

স্থান প্রকল্প  

ফস্ত্র রযদপ্তনযয ধীনন ফরি মত নানভ ২০১৬-১৭ অথ িফেদয প্রকনল্পয ভাধ্যনভ রনরট 

কজরায় একটি কটক্সটাআর আরঞ্জরনয়ারযং কনরজ স্থান কযায রক্ষ্যভাত্রা রনধ মাযি কযা 

নয়নছ। প্রকল্প ভানানন্ত একটি নতুন কটক্সটাআর আরঞ্জরনয়ারযং কনরজ স্থান ম্পন্ন 

নফ এফং প্ররতষ্ঠানটি কতৃক রফএর কটক্সটাআর আরঞ্জরনয়ায যফযা ব্যাত োকনফ।  

রযকল্পনা াখা  

ফস্ত্র রযদপ্তয 

একদনক কর্তিক 

অনুদভাদদনয তাচযখ  

 

ফাচল িক প্রচতদফদন 

ফস্ত্র চযদপ্তয 

 

 ২.২.৪ প্রিীত রনরট 

কটক্সটাআর আনরিটিউট 

স্থান প্রকল্প 

 

ফস্ত্র রযদপ্তনযয ধীনন ফরি মত নানভ ২০১৬-১৭ অথ িফেদয প্রকনল্পয ভাধ্যনভ রনরট 

কজরায় একটি কটক্সটাআর আনরিটিউট স্থান কযায রক্ষ্যভাত্রা রনধ মাযি কযা নয়নছ। 

প্রকল্প ভানানন্ত একটি নতুন সটক্সটাইর ইনচিটিউট স্থান  ম্পন্ন নফ এফং 

প্ররতষ্ঠানটি কতৃক কটক্সটাআর রডনলাভা আরঞ্জরনয়ায যফযা ব্যাত োকনফ।  

রযকল্পনা াখা  

 ফস্ত্র রযদপ্তয 

একদনক কর্তিক 

অনুদভাদদনয তাচযখ  

 

ফাচল িক প্রচতদফদন 

ফস্ত্র চযদপ্তয 

 

  ২.২.৫  প্রিীত 

সুনাভগঞ্জ কটক্সটাআর 

আনরিটিউট স্থান 

প্রকল্প 

ফস্ত্র রযদপ্তনযয ধীনন ফরি মত নানভ ২০১৬-১৭ অথ িফেদয প্রকনল্পয ভাধ্যনভ সুনাভগঞ্জ 

কজরায় একটি কটক্সটাআর আনরিটিউট স্থান কযায রক্ষ্যভাত্রা রনধ মাযি কযা নয়নছ। 

প্রকল্প ভানানন্ত একটি নতুন সটক্সটাইর ইনচিটিউট স্থান  ম্পন্ন নফ এফং 

প্ররতষ্ঠানটি কতৃক কটক্সটাআর রডনলাভা আরঞ্জরনয়ায 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 

  ২.২.৬ প্রিীত 

রারভরনযাট  

কটক্সটাআর আনরিটিউট , 

কাররগঞ্জ স্থান প্রকল্প 

ফস্ত্র রযদপ্তনযয ধীনন ফরি মত নানভ ২০১৬-১৭ 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 কতৃক কটক্সটাআর 

রডনলাভা আরঞ্জরনয়ায যফযা ব্যাত োকনফ।  

রযকল্পনা াখা  

ফস্ত্র রযদপ্তয 

একদনক কর্তিক 

অনুদভাদদনয তাচযখ  

 

ফাচল িক প্রচতদফদন 

ফস্ত্র চযদপ্তয 

 

  ২.২.৭  প্রিীত ১৩ 

(কতয) টি কটক্সটাআর 

কবানকনার 

আনরিটিউট স্থান 

প্রকল্প 

ফস্ত্র রযদপ্তনযয ধীনন ২০১৬-১৭ অথ িফেদয প্রকনল্পয ভাধ্যনভ ১৩ (কতয) টি 

কটক্সটাআর কবানকনার আনরিটিউট স্থান কযায রক্ষ্যভাত্রা রনধ মাযি কযা 

নয়নছ। প্রকল্প ভানানন্ত ১৩ (কতয)টি নতুন সটক্সটাইর সবাদকনার 

ইনচিটিউট স্থান  ম্পন্ন নফ এফং প্ররতষ্ঠানমূ কতৃক এএর 

কবানকনার (কটক্সটাআর) া কটকননাররজি যফযা ব্যাত োকনফ।  

রযকল্পনা াখা  

ফস্ত্র রযদপ্তয 

একদনক কর্তিক 

অনুদভাদদনয তাচযখ  

 

ফাচল িক প্রচতদফদন 

ফস্ত্র চযদপ্তয 

 

৩. ফস্ত্র চদল্পয 

উন্নয়দন 

দমাচগতা 

সজাযদায 

কযণ 

৩.১.১   বনষ্পবিকৃত 

অরফদন 

 

 

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 দচ্ছ। 

সালক কর্তিদক্ষয 

কাজ ম্পাদনকাযী 

াখামু 

 

ফস্ত্র চযদপ্তয 

প্রচতভাদ চনষ্পচিকৃত 

আদফদন  

 

ফাচল িক প্রচতদফদন 

ফস্ত্র চযদপ্তয 

 

 ৩.২.১ বযদ শনকৃত  

ফস্ত্র বল্প েোযখোনো  

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-চযচ্ছন্নতা 

ইতযাচদ চফলয়াদী দযজচভদন চযদ িনপূফ িক সফা প্রতযাীদদয আদফচদত 

সফাটি প্রদান কযা দচ্ছ। 

ফাস্তফায়ন াখা 

ফস্ত্র চযদপ্তয 

চযদ িদনয ভােদভ 

 

 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 কামক্রভ 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 বফএব আন 

পটক্সটোআর আবিবনেোবযং  

উিীণ শ বেোথী  

ো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 বডরলোভো আন 

পটক্সটোআর/ জুট 

পটেরনোরেী 

উিীণ শ বেোথী 

1.১.৩  এএব 

পবোরেনোর পটক্সটোআর 

উিীণ শ বেোথী 

ফস্ত্র  াট ভিিারয়/ 

ে ম ভিিারয়/রযকল্পনা 

ভিিারয়/ গিপূতম রফবাগ/ 

স্থাতয রধদপ্তয 

২.১ চরভান প্রকল্পমু 

ফাস্তফায়ন 

২.১.১ ফাস্তফাচয়তব্য 

সফগভগঞ্জ সটক্সটাইর 

ইনচিটিউটদক সফগভগঞ্জ 

সটক্সটাইর ইচঞ্জচনয়াচযাং 

কদরদজ উন্নীতকযণ প্রকল্প 

প্রকল্পমু ফাস্তফায়কন 

মোমে নমারগতা প্রদান 

প্রকনল্পয জন্য জরভ 

রধগ্রি, নকা 

নুনভাদন, ফকাঠানভা 

উন্নয়ন আতযারদ কাজ 

ম্পাদন কযায জন্য 

মোক্রনভ কজরা প্রান, 

স্থাতয রধদপ্তয  

গিপূতম রধদপ্তয 

দাচয়ত্বপ্রাপ্ত প্রচতষ্ঠান 

মথাভদয় প্রকল্প 

ফাস্তফায়দন চফরম্ব দত 

াদয 

২.১.২ ফাস্তফাচয়তব্য 

ফচযার সটক্সটাইর 

ইনচিটিউটদক ীদ 

আফদুয যফ সযচনয়াফাত 

সটক্সটাইর ইচঞ্জচনয়াচযাং 

কদরদজ উন্নীতকযণ প্রকল্প 

২.১.৩ ফাস্তফাচয়তব্য  

চিনাইদ সটক্সটাইর 

ইচঞ্জচনয়াচযাং কদরজ স্থান 

প্রকল্প 

২.১.৪ ফাস্তফাচয়তব্য  ৪টি 

সটক্সটাইর ইনচিটিউট 
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স্থান প্রকল্প 

(িট্টগ্রাভ/যাংপুয/ 

খুরনা/নাদটায) 

 ২.১.৫ ফাস্তফাচয়তব্য  

সগাারগঞ্জ সটক্সটাইর 

ইচঞ্জচনয়াচযাং কদরজ স্থান 

প্রকল্প 

ঐ ঐ ঐ 

২.১.৬ ফাস্তফাচয়তব্য 

সগৌযনদী সটক্সটাইর 

ইনচিটিউট স্থান প্রকল্প 

ঐ ঐ ঐ 

২.১.৭ ফাস্তফাচয়তব্য সবারা 

সটক্সটাইর ইনচিটিউট 

স্থান প্রকল্প 

ঐ ঐ ঐ 

২.১.৮ ফাস্তফাচয়তব্য 

জাভারপুয সটক্সটাইর 

ইনচিটিউট স্থান প্রকল্প 

ঐ ঐ ঐ 

২.১.৯ ফাস্তফাচয়তব্য 

ীযগঞ্জ কটক্সটাআর 

আরঞ্জরনয়ারযং কনরজ স্থান 

প্রকল্প 

ঐ ঐ ঐ 

২.১.১০ ফাস্তফাচয়তব্য 

জাভারপুয কটক্সটাআর 

আরঞ্জরনয়ারযং কনরজ স্থান 

প্রকল্প 

ঐ ঐ ঐ 

২.১.১১ ফাস্তফাচয়তব্য ীদ 

কাভরুজ্জাভান কটক্সটাআর 

আনরিটিউট স্থান প্রকল্প, 

ভান্দা, নগাঁ 

ঐ ঐ ঐ 
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প্রচতষ্ঠাদনয নাভ াংচিষ্ট কামক্রভ কভ িম্পাদন সূিক উি প্রচতষ্ঠাদনয চনকট 

িাচদা/প্রতযাা 

িাচদা/প্রতযাায 

সমৌচিকতা 

প্রতযাা পূযণ না দর 

ম্ভাব্য প্রবাফ 

 রযকল্পনা ভিিারয় ২.২ নতুন ০৭ (াত)টি 

প্রকল্প প্রিয়ন 

২.২.১ প্রিীত কফগভ 

অরভনা ভনসুয কটক্সটাআর 

আনরিটিউট, রযাজগঞ্জ 

স্থান প্রকল্প  

প্রকল্প নুকভাদনন 

নমারগতা প্রদান 

প্রকল্প নুনভাদন কযায 

দাচয়ত্বপ্রাপ্ত প্রচতষ্ঠান 

প্রকনল্পয রডরর 

নুনভাদন নফ না 

২.২.২  প্রিীত পরযদপুয 

কটক্সটাআর আনরিটিউট 

স্থান প্রকল্প 

ঐ ঐ ঐ 

২.২.৩ প্রিীত রনরট 

কটক্সটাআর আরঞ্জরনয়ারযং 

কনরজ স্থান প্রকল্প  

ঐ ঐ ঐ 

২.২.৪ প্রিীত রনরট 

কটক্সটাআর আনরিটিউট 

স্থান প্রকল্প 

ঐ ঐ ঐ 

২.২.৫  প্রিীত সুনাভগঞ্জ 

কটক্সটাআর আনরিটিউট 

স্থান প্রকল্প 

ঐ ঐ ঐ 

২.২.৬ প্রিীত 

রারভরনযাট  কটক্সটাআর 

আনরিটিউট, কাররগঞ্জ 

স্থান প্রকল্প 

ঐ ঐ ঐ 

২.২.৭  প্রিীত ১৩ (কতয) 

টি কটক্সটাআর কবানকনার 

আনরিটিউট স্থান প্রকল্প 

ঐ ঐ ঐ 

 


