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উক্রভরণকা (Preamble) 

 

 

 

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

ম্পদদয মথামথ ব্যফায রনরিতকযদণয ভােদভ রূকল্প ২০২১ এয মথামথ ফাস্তফাদনয রদক্ষয   

 

ভারযচারক, ফস্ত্র অরধদপ্তয 

এফাং 

রচফ, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার, গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয ভদে  

২০১8 াদরয জুন ভাদয 20 তারযদে এই ফারল িক কভ িম্পাদন চুরি স্বাক্ষরযত র। 

 

 

এই  চুরিদত স্বাক্ষযকাযী উবক্ষ রনম্নরররেত রফলমূদ ম্মত দরনঃ 
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ফস্ত্র অরধদপ্তদযয কভ িম্পাদদনয ারফ িক রচত্র 

(Overview of the Performance of Directorate of Textiles) 
 

 

াম্প্ররতক অজিন, চযাদরঞ্জ এফাং বরফষ্যত রযকল্পনা 

 

াম্প্ররতক ফছযমূদয (৩ ফছয) প্রধান অজিনমূ: 

 

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

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

জাতী যপ্তারন আদয 2015-16 অথ িফছদয 84.88%, 2016-17 অথ িফছদয 83.38% এফাং 2017-18 অথ িফছদয 

84.00%(াভরক)। রফগত ০৩(রতন) ফছদয ০৬টি রক্ষা প্ররতষ্ঠান স্থারত দদছ,  ফস্ত্র অরধদপ্তয রনরন্ত্রত রক্ষা 

প্ররতষ্ঠানমু সথদক ০৩(রতন) সরদবদরয (রফএর, রডদলাভা  এএর) সভাট ৯৪৮৯ জন রক্ষাথী া কদযদছ,  

রফগত ০৩(রতন) ফছদয সালদকয কাদজয 19481টি আদফদন রনষ্পরি দদছ; রনষ্পরিয ায 99.01% , সালদকয 

কাদজয অাং রাদফ ফস্ত্র রল্প কাযোনা 1766 ফায রযদ িন কযা দদছ এফাং ফস্ত্র রদল্পয সালক কর্তিদক্ষয 

কাদজয ভােদভ রফগত ০৩ (রতন) ফছদয সযরজদেন রপ ফাফদ সভাট 2.৭৯ সকাটি টাকা যাজস্ব আ দদছ।  

 

 

ভস্যা  চযাদরঞ্জমূ : 

 

ফস্ত্র অরধদপ্তদযয প্রধান ভস্যা  চযাদরঞ্জমূ দচ্ছ- ফস্ত্র আইন, 2018 ানয ানথ ানথ মথামথ ফাস্তফায়ন, 

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

স্বল্পতা, অফকাঠাদভা রনভ িাদণয জন্য গণপূতি  স্থাতয অরধদপ্তদযয উয রনবিযীরতা, রক্ষা প্ররতষ্ঠান  সালদকয 

কাদজয জন্য প্রদাজনী জনফদরয স্বল্পতা ; প্রকল্প প্রণদন দীর্ িসূরত্রতা , Need Based Curriculum প্রণন, 

অরধদপ্তদযয জনফর  অফকাঠাদভায অম িাপ্ততা।  

 

বরফষ্যত রযকল্পনা : 

 

যকাদযয রবন অনুমাী 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, ফস্ত্র রক্ষা প্ররতষ্ঠাদন  Need Based Curriculum প্রণন কযা, 

ফাাংরাদদ যকারয কভ িকরভন  ফস্ত্র অরধদপ্তদযয ভােদভ শূন্য দদ প্রদাজনী াংখ্যক জনফর রনদাগ কযা , ফস্ত্র 

োদত দক্ষ জনফর যফযাদয রদক্ষয প্রনয়াজনীয় ংখ্যক রক্ষা প্ররতষ্ঠান স্থান, ফস্ত্র রদল্প রফদদী প্রযুরিরফদ  দক্ষ 

শ্ররভদকয স্থাদন সদী দক্ষ জনফর ততরয  প্ররতস্থান কযা, ফস্ত্র োদত সমৌথ রফরনদাদগয ভােদভ এ োদতয অফদানদক 

আদযা বৃরদ্ধ কযা, ফস্ত্র আইন ফাস্তফাদনয জন্য রফরধ প্রণন কযা। 

 

                                                                        

২০১8-১9 অথ িফছদযয ম্ভাব্য প্রধান অজিনমূ: 

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

 ৫৫০টি ফস্ত্র রল্প কাযোনা রযদ িন কযা; 

 কারযগরয রক্ষায ভােদভ ফস্ত্র োদত রফরবন্ন সরদবদরয (রফএর, রডদলাভা  এএর) 3525 জন দক্ষ 

জনফর ততরয কযা; 

 ফস্ত্র োদত ০৩(রতন) টি রক্ষা প্ররতষ্ঠান স্থাদনয জন্য প্রকদল্পয রডরর প্রস্তাফ একদনদক সপ্রযণ কযা; 

 কফা র্নর্িতকযণানথ ম কেকনাল্ডাযনদয ানথ আনয়ার্জত বা। 

 



4 

 

সকন ১ 

 

 

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

কাম িাফরর (Functions) 

 

 

১.১ রূকল্প (Vision): 

রনযাদ, সটকই, রিারী  প্ররতদমারগতা ক্ষভ ফস্ত্র োত।  
 

 

১.২ অরবরক্ষয (Mission): 

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

 

১.৩ সকৌরগত উদেদশ্যমূ (Strategic Objectives): 

 

 ১.৩.১ ফস্ত্র অরধদপ্তদযয সকৌরগত উদেশ্যমূ 

 

১. ফস্ত্র রদল্পয উন্নদন দমারগতা সজাযদাযকযণ; 

২. ফস্ত্রোদত ভানফ ম্পদ উন্নন; 

৩. ফস্ত্র রক্ষা প্ররতষ্ঠান াংরিষ্ট প্রকল্প প্রণন ত্বযারিত কযা; 

4.  কফা র্নর্িতকযণানথ ম কেকনাল্ডাযনদয ানথ আনয়ার্জত বা। 

 

 

১.৩.২ ফস্ত্র অরধদপ্তদযয আফরশ্যক সকৌরগত উদেশ্যমূ 

 

১. ফারল িক কভ িম্পাদন চুরি ফাস্তফান সজাযদাযকযণ; 

২. কাম িদ্ধরত, কভ িরযদফ  সফায ভাদনান্নন; 

৩. আরথ িক  ম্পদ ব্যফস্থানায উন্নন; 

৪. জাতী শুদ্ধাচায সকৌর  তথ্য অরধকায ফাস্তফান উন্নন। 

 

 

১.৪ কাম িাফরর (Functions): 

 

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

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

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

(৪)  সদদয প্রাইভারয সটক্সটাইর াংক্রান্ত রফলারদ  তাদদয কারযগরয মূল্যান;  

(৫)  ফস্ত্র রল্প  ফস্ত্র দেয ব্যাকাড ©  পদযাাড © ররাংদকজ রল্প াংক্রান্ত রফলারদ; 

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

(৭)  ফস্ত্র প্রযুরি রক্ষা প্রদাদনয ভােদভ ভানফ ম্পদ উন্নন 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 

২০১8-১9 

প্রদক্ষণ রনধ িারযত রক্ষযভাত্রা অজিদনয সক্ষদত্র 

সমৌথবাদফ দারত্বপ্রাপ্ত 

ভন্ত্রণার/রফবাগ/াংস্ামূদয নাভ 

উািসূত্র 

 (Source of 

Data) 

 
২০১6-১7 2017-18 ২০১9-20 ২০20-21 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

জাতী যপ্তারনদত 

াতা বৃরদ্ধ   

সভাট যপ্তারনদত ফস্ত্র 

োদতয অাং 

% 

 

83.38 ৮4.০0 

(াভরক) 

84.20 ৮4.3০ 84.40 ফস্ত্র অরধদপ্তয/ ফারণজয 

ভন্ত্রণার/সাাক োত াংরিষ্ট 

াংগঠনমু/ ফাাংরাদদ ব্যাাংক 

যপ্তারন উন্নন 

ব্যযদযা, 

ফাাংরাদদ 

ব্যাাংক। 
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সকন ৩ 

 

সকৌরগত উদেশ্য, অগ্রারধকায 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 িাক ২০18-১9 (Target/Criteria Value 

for FY 2018-19) 
 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০১9-20 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০20-২1 

২০১6-

১7 

২০১7-

১8 

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 

উন্নদন 

দমারগতা 

সজাযদাযকযণ 

36.00 1.1 সালক 

কর্তিদক্ষয 

রনকট প্রাপ্ত 

আদফদন 

রটিদজন 

চাট িাদয 

ফরণ িত  

ভীভায 

ভদে 

রনষ্পরি   

1.১.১  রনষ্পরিকৃত 

সভরন ছাড়কযসণয 

সুারয  

 

 (%) 

 

12.00 - - 99 98 97 96 95 99 99 

১.1.2 রনষ্পরিকৃত 

সভরন ছাড় ব্যরতত 

অন্যান্য সফায 

সুারয 

 (%) 

 

12.00 - - 99 98 97 96 95 99 99 

১.২ ফস্ত্র রল্প 

কাযোনা 

রযদ িন 

 

 

 

 

 

১.২.১ রযদ িনকৃত  

ফস্ত্র রল্প কাযোনা 

াংখ্যা 12.00 ৬৪০ ৫৭৭ 

 

৫50 ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৫৬০ ৫70 



7 

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 িাক ২০18-১9 (Target/Criteria Value 

for FY 2018-19) 
 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০১9-20 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০20-২1 

২০১6-

১7 

২০১7-

১8 

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. ফস্ত্রোদত 

ভানফ ম্পদ 

উন্নন 

  

31.00 ২.১ কারযগরয 

রক্ষা  (ফস্ত্র 

প্রদকৌর/ 

প্রযুরি) রডগ্রী 

প্রদান 

 

২.১.১  উিীণ ি 

রক্ষাথী  

াংখ্যা ১5.00 3225  3230 

 

3525 3455 3385 3315 3250 3595 3665 

2.2 

কনরজমূন 

কাঁিাভার 

যফযা 

প্রদান 

2.2.1 কাচাঁভার 

যফযাকৃত 

 

র্াকা 

(রক্ষ্) 

08.00 - - 13.50 13.00 12.50 12.00 11.50 20 25 

2.2.2 ব্যফহৃত 

কাচাঁভার 

 

(%) 

 

08.00 - - 90 ৮৫ ৮০ ৭5 ৭0 92 94 

3. ফস্ত্র রক্ষা 

প্ররতষ্ঠান 

াংরিষ্ট প্রকল্প 

প্রণন ত্বযারিত 

কযা 

  

 

0৬.00 

 

 

 

3.1 নতুন 

০3(রতন) টি 

প্রকল্প 

একদনদক 

সপ্রযণ 

  

3.1.1  প্রণীত 

নাযাণগঞ্জ 

সটক্সটাইর 

ইনরিটিউঢ়ট স্থান 

প্রকল্প 

তারযে 02.00 - - ভাচ ি, 

2019 

এরপ্রর, 

2019 

সভ, 

2019 

জুন, 

2019 

- - - 

3.1.২ প্রণীত 

ভাব্যব্যর ক ারকর  

সটক্সটাইর 

ইনরিটিউট স্থান 

প্রকল্প 

তারযে 02.00 - - এরপ্রর, 

2019 

সভ, 

2019 

জুন, 

2019 

- - -  
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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 িাক ২০18-১9 (Target/Criteria Value 

for FY 2018-19) 
 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০১9-20 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০20-২1 

২০১6-

১7 

২০১7-

১8 

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 

3.1.৩ প্রণীত  

কুরষ্টা সটক্সটাইর 

ইরঞ্জরনারযাং কদরজ 

স্থান প্রকল্প 

 

তারযে 02. 00 - - সভ, 

2019 

জুন, 

2019 

- - - - - 

4. কফা 

র্নর্িতকযণানথ ম 

কেকনাল্ডাযনদয 

ানথ আনয়ার্জত 

বা 

0২.00 4.1 বায 

আনয়াজন 

4.1.1 আনয়ার্জত 

বা 

ংখ্যা 0২.00 - - 4 3 2 1 - 5 6 
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 ফস্ত্র অরধদপ্তদযয আফরশ্যক সকৌরগত উদেশ্যমূ, 2018-19 

(সভাট নম্বয-২৫) 

 

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 :-২০১8-১9 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অরত উিভ 

(Very 

Good) 

উিভ 

(Good) 

চররত ভান 

(Fair) 

চররতভাদনয 

রনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

ফারল িক কভ িম্পাদন 

চুরি ফাস্তফান 

সজাযদাযকযণ 

৩ 

ভাঠ ম িাদয কাম িারমূদয দে ২০১8-১9 

অথ িফছদযয ফারল িক কভ িম্পাদন  চুরি স্বাক্ষয  

দফাইদট আদরাড 

ফারল িক কভ িম্পাদন  চুরি স্বাক্ষরযত তারযে 0.5 20 জুন, ২০১৮ 
2১ জুন, 

২০১৮ 
2৪ জুন, ২০১৮ - - 

২০১8-১9 অথ িফছদযয ফারল িক কভ িম্পাদন 

চুরিয অধ ি-ফারল িক মুু্ল্যান প্ররতদফদন াংরিষ্ট 

ভন্ত্রণার/রফবাদগ দারের 

মুু্ল্যান প্ররতদফদন দারেরকৃত  তারযে 0.5 
17 জানুারয, 

2019 

20 

জানুারয, 

2019 

21 জানুারয, 

2019 

22 জানুারয, 

2019 

23 জানুারয, 

2019 

ভাঠ ম িাদয কাম িারদয ২০১8-১9 অথ িফছদযয 

ফারল িক কভ িম্পাদন  চুরিয অধ ি-ফারল িক মুু্ল্যান 

প্ররতদফদন ম িাদরাচনাদন্ত পরাফতিক 

(feedback) ভন্ত্রণার/রফবাদগ 

পরাফতিক (feedback) প্রদি তারযে ১ 
24 জানুারয, 

2019 

31 

জানুারয, 

2019 

04 সপব্রুারয, 

2019 

08 সপব্রুারয, 

2019 

19 সপব্রুারয, 

2019 

যকারয কভ িম্পাদন ব্যফস্থানা দ্ধরত 

অন্যান্য রফলদ কভ িকতিা/কভ িচারযদদয জন্য 

প্ররক্ষণ আদাজন 

আদারজত প্ররক্ষদণয ভ  
জনর্ন্টা 

* 
১ 60 - - - - 

কাম িদ্ধরত 

কভ িরযদফ  সফায 

ভাদনান্নন 

১০ 

ই-পাইররাং দ্ধরত ফাস্তফান 

ফ্রন্ট সডদেয ভােদভ গৃীত ডাক ই-

পাইররাং রদিদভ আদরাডকৃত  
% ১ 80 70 60 55 50 

ই-পাইররাং নরথ রনষ্পরিকৃত ** % 1 50 45 40 35 30 

ই-পাইদর ত্র জাযীকৃত *** % 1 40 35 30 25 20 

দপ্তয/াংস্থা কর্তিক অনরাইন সফা চালু কযা নুযনতভ একটি নতুন ই-ারব ি চালুকৃত তারযে 1 
10 জানুারয, 

2019 

24 জানুারয, 

2019 

28 জানুারয, 

2019 

31 ভাচ ি, 

2019 

30 এরপ্রর, 

2019 

দপ্তয/াংস্থা  অদীনস্থ কাম িারমূদয উদ্ভাফনী 

উদযাগ  ক্ষুদ্র উন্নন প্রকল্প (SIP) ফাস্তফান 

উদ্ভাফনী উদযাগ  ক্ষুদ্র উন্নন প্রকল্প 

(SIP) মূদয ারনাগাদকৃত ডাটাদফজ 

দফাইদট প্রকারত 

তারযে 1 
03 সপব্রুারয, 

2019 

11 সপব্রুারয, 

2019 

18 সপব্রুারয, 

2019 

25 সপব্রুারয, 

2019 

04 ভাচ ি, 

2019 

ডাটাদফজ অনুমাী নুযনতভ দুটি নতুন 

উদ্ভাফনী উদযাগ/ক্ষুদ্র উন্নন প্রকল্প 

চালুকৃত  

তারযে 1 
08 এরপ্রর, 

2019 

22 এরপ্রর, 

2019 
02 সভ, 2019 

16 সভ, 

2019 

30 সভ, 

2019 

রটিদজন্স চাট িায ফাস্তফান 
ারনাগাদকৃত রটিদজন্স চাট িায অনুমাী 

প্রদি সফা 
% 1 80 75 70 60 50 
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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 :-২০১8-১9 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অরত উিভ 

(Very 

Good) 

উিভ 

(Good) 

চররত ভান 

(Fair) 

চররতভাদনয 

রনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 
সফাগ্রীতাদদয ভতাভত রযফীক্ষণ 

ব্যফস্থা চালুকৃত 
তারযে 0.5 

৩১ রডদম্বয, 

2018 

15 জানুারয, 

2019 

07 সপব্রুারয, 

2019 

17 সপব্রুারয, 

2019 

28 সপব্রুারয, 

2019 

অরবদমাগ প্ররতকায ব্যফস্থা ফাস্তফান 
রনরদষ্ট ভদয ভদে অরবদমাগ 

রনষ্পরিকৃত  
% 0.5 75 70 65 60 50 

রআযএর শুরুয ২ ভা পূদফ ি াংরিষ্ট কভ িচাযীয 

রআযএর  ছুটি নগদানত্র জারয কযা  

রআযএর আদদ জারযকৃত % 1 100 90 80 - - 

ছুটি নগদানত্র জারয কযা 
% 

1 100 90 80 - - 

আরথ িক  ম্পদ 

ব্যফস্থানায উন্নন 
৯ 

অরডট আরি রনষ্পরি  কাম িক্রদভয উন্নন 

রত্রক্ষী বা অরডট আরি রনষ্পরিয 

জন্য সুারযকৃত 
% ১ 60 55 50 45 40 

অরডট আরি রনষ্পরিকৃত %  50 45 40 35 30 

স্থাফয/অস্থাফয ম্পরিয ারনাগাদ তাররকা 

প্রস্তুত কযা 

স্থাফয ম্পরিয ারনাগাদকৃত 

তাররকাকৃত 
তারযে 1 

03 সপব্রুারয, 

2019 

11 সপব্রুারয, 

2019 
18 সপব্রুারয, 

2019 
25 সপব্রুারয, 

2019 

04 ভাচ ি, 

2019 

অস্থাফয ম্পরিয ারনাগাদকৃত তাররকা  তারযে 1 
03 সপব্রুারয, 

2019 

11 সপব্রুারয, 

2019 
18 সপব্রুারয, 

2019 
25 সপব্রুারয, 

2019 

04 ভাচ ি, 

2019 

ফারল িক উন্নন কভ িসূরচ ফাস্তফান ফারল িক উন্নন কভ িসূরচ ফাস্তফারত % 2 100 95 90 85 80 

অব্যফহৃত/অদকদজা মানফান রফযভান 

নীরতভারা অনুমাী রনষ্পরিকযণ 
রনষ্পরিকৃত তারযে 1 80 75 70 60 50 

ফদকা রফদুযৎ রফর রযদাধ কযা রফদুযৎ রফর রযদারধত % 1 100 95 90 85 80 

শূন্য দদয রফযীদত রনদাগ প্রদান রনদাগ প্রদানকৃত াংখ্যা 1 80 70 60 50 40 

জাতী শুদ্ধাচায 

সকৌর  তথ্য 

অরধকায ফাস্তফান 

সজাযদাযকযণ 

3 

 

জাতী শুদ্ধাচায কভ িরযকল্পনা  রযফীক্ষণ 

কাঠাদভা ফাস্তফান **** 

তত্রভারক প্ররতদফদন দারেরকৃত াংখ্যা ১ 4 3 - - - 

জাতী শুদ্ধাচায কভ িরযকল্পনা  

রযফীক্ষণ কাঠাদভায অন্তভূ িি রক্ষযভাত্রা 

ফাস্তফারত 

% 0.5 100 95 90 85 80 

তথ্য ফাতান ারনাগাদকযণ 

কর অনরাইন সফা তথ্য ফাতান 

াংদমারজত  
% 0.5 100 90 80 - - 

তথ্য ফাতান ারনাগাদকৃত % 0.5 100 90 80 - - 

দপ্তয/াংস্থায 2017-18অথ িফছদযয ফারল িক 

প্ররতদফদন প্রণন  দফাইদট প্রকা 
ফারল িক প্ররতদফদন দফাইদট প্রকারত তারযে 0.5 

১8 অদক্টাফয, 

2018 

31 অদক্টাফয, 

2018 

১৫ নদবম্বয, 

2018 

29 নদবম্বয, 

2018 

06 রডদম্বয, 

2018 
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াংদমাজনী ১:  

ব্দাংদক্ষ (Acronyms) 

 

রফরজএভইএ বাাংলাদেশ গাদম েন্টস ম্যানুফ্যাকচারাস ে এন্ড এক্সদ ার্ োস ে এদসাসসদেশন  

রফদকএভইএ বাাংলাদেশ সনর্ওেযার ম্যানুফ্যাকচারাস ে এন্ড এক্সদাট িা ি এদসাসসদেশন 

রফটিএভএ বাাংলাদেশ টর্ক্সর্াইল সমলস এদসাসসদেশন 

রফএটিএভরআইএ বাাংলাদেশ টেশালাইজড টর্ক্সর্াইল সমলস এন্ড  াওোর লুম ইন্ডাসিজ এদসাসসদেশন 

রফটিটিএরএভইএ বাাংলাদেশ টর্সরর্াওদেল এন্ড সলদনন ম্যানুফ্যাকচারাস ে এন্ড এক্সদ ার্ োস ে এদসাসসদেশন  

রফরজএরএভইএ বাাংলাদেশ গাদম েন্টস এদক্সসসরজ এন্ড প্যাদকসজাং ম্যানুফ্যাকচারাস ে এন্ড এক্সদ ার্ োস ে  এদসাসসদেশন  

রফএটিএভইএ বাাংলাদেশ সুইাং টেড ম্যানুফ্যাকচারাস ে এন্ড এক্সদ ার্ োস ে এদসাসসদেশন  

রফএরএভইএ বাাংলাদেশ টলদেল ম্যানুফ্যাকচারাস ে এন্ড এক্সদ ার্ োস ে এদসাসসদেশন  

র্ফটির্ডর্আইএ ফাংরানদ কর্ক্সর্াইর ডার্য়ং এন্ড র্প্রর্টং ইন্ডার্িজ এদারদন 

র্ফনকর্ডওএ ফাংরানদ নীর্ ডার্য়ং ওনা ম এদারদন 

র্ফএইিএ ফাংরানদ কার্য়াযী  এদারদন 

বিইবিডবিউআইওএ বাাংলাদেশ এক্সদ ার্ ে ওসরদেদন্টড গাদম েন্টস ওোসশাং ইন্ডার্িজ ওনা ম এদারদন 

বিটিএমওএ 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 

HS Harmonized System. 
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ংনমাজনী-২ : কভ মম্পাদন সূিকমূ ফাস্তফায়নকারী, ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ/ংস্থা এফং র্যভা দ্ধর্তয র্ফফযণ: 

 

ক্ররভক 

নাং 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক রফফযণ ফাস্তফানকাযী  

ইউরনট 

রযভা দ্ধরত 

এফাং 

উািসূত্র 

াধাযণ 

 ভন্তব্য 

১. ১.১ সালক 

কর্তিদক্ষয রনকট প্রাপ্ত 

আদফদন রটিদজন 

চাট িাদয ফরণ িত 

ভীভায ভদে 

রনষ্পরি   

১.1.১  রনষ্পরিকৃত 

সভরন ছাড়কযসণয 

সুারয 

ফস্ত্র অরধদপ্তদয গত ২৬/০৫/২০১৩ তারযে দত ফস্ত্র রদল্পয সালক কর্তিদক্ষয কাজ শুরু 

দদছ। ফস্ত্র  রল্প োদতয উন্নন  ম্প্রাযদণয রদক্ষয ফস্ত্র অরধদপ্তয নতুন সযরজদেন 

প্রদান এডক আইআযর, সভরন ছাড়কযণ, আইআযর রনরভতকযণ, সযরজদেন 

াংদাধন, ইউর  আইর, আইআযর  কাযোনায ঠিকানা রযফতিন, ভাররকানা 

রযফতিন, রফরনদাগ রযফতিন, লট ফযাে, াকি াযরভট/রআই রবা, কদম্পারজট 

াটি িরপদকট, এইচএদকাড াংদমাজন, রররভট বৃরদ্ধ,তফদদরক ঋদণয ইতযারদ রফলদ 

সুারয প্রদান কযদছ। রফরবন্ন রফলদ কাযোনা কর্তিদক্ষয আদফদনকৃত  ফস্ত্র অরধদপ্তদয 

প্রাপ্ত আদফদন রনধ িারযত ভদয ভদে রনষ্পরি কযা দচ্ছ। 

সালক 

কর্তিদক্ষয 

কাজ 

ম্পাদনকাযী 

াোমূ 

 

ফস্ত্র অরধদপ্তয 

প্ররতভাদ 

রনষ্পরিকৃত 

আদফদন  

 

ফারল িক প্ররতদফদন 

ফস্ত্র অরধদপ্তয 

(SDG 

Goal-12 

Target-

12.4 

১.১.২  রনষ্পরিকৃত 

সভরন ছাড় ব্যরতত 

অন্যান্য সফায 

সুারয 

1.2 ফস্ত্র রল্প 

কাযোনা রযদ িন 

1.২.১ রযদ িনকৃত  

ফস্ত্র রল্প কাযোনা  

ফস্ত্র অরধদপ্তদয সালদকয সফা গ্রদণয উদেদশ্য আগত ফস্ত্র রল্প কাযোনা কর্তিদক্ষয 

আদফদদনয রফল রফদফচনা কদয কাযোনা/রল্প প্ররতষ্ঠাদনয রফরডাং রপটদন, পাায 

সপটি, ারন যফযা, :প্রণারী, রযষ্কায-রযচ্ছন্নতা ইতযারদ রফলাদী দযজরভদন 

রযদ িনপূফ িক সফা প্রতযাীদদয আদফরদত সফাটি প্রদান কযা দচ্ছ।  

জনাফ যাজু 

আদভদ, 

সপাকার 

দন্ট, ান 

ি ারব ি  

ফস্ত্র অরধদপ্তয 

রযদ িদনয 

ভােদভ 

 

ফারল িক প্ররতদফদন 

ফস্ত্র অরধদপ্তয 

2. 2.১ কারযগরয রক্ষা  

(ফস্ত্র প্রদকৌর/ 

প্রযুরি) রডগ্রী প্রদান 

 

2.১.১  উিীণ ি 

রক্ষাথী  

 

ফস্ত্র অরধদপ্তদযয অধীদন ছটি সটক্সটাইর ইরঞ্জরনারযাং কদরদজয প্রদতযকটিদত  ১২০ জন 

কদয ছাত্রছাত্রী  বরতি কযা দচ্ছ এফাং সল সরভিাদয সভাট 430  জন রক্ষাথী অেনযত 

যদদছ। ছটি সটক্সটাইর ইনরিটিউটমূদয প্ররতটিদত ১০০ জন কদয ছাত্রছাত্রী বরতি কযা 

দচ্ছ এফাং সল সরভিাদয সভাট 371 জন রক্ষাথী অেনযত যদদছ। াযা সদদ ৪২ 

(রফারি)টি সটক্সটাইর সবাদকনার ইনরিটিউটমূনয প্ররতটিদত ১২০ জন কদয ছাত্রছাত্রী 

বরতি কযা দচ্ছ এফাং দভ সশ্রণীদত সভাট 4269 জন রক্ষাথী অেনযত যদদছ।  

এভআই াো 

ফস্ত্র অরধদপ্তয 

 

পরাপর প্রকাদয 

রবরিদত  

 

ফারল িক প্ররতদফদন 

ফস্ত্র অরধদপ্তয 

(SDG 

Goal-4 

Target-

4.3) 

2.2 কনরজমূন 

কাঁিাভার যফযা 

প্রদান 

2.2.1 কািাঁভার 

যফযাকৃত 

ফস্ত্র অর্ধদপ্তনযয আওতাধীন ০৬টি কনরনজয ল্যানফ ব্যফহৃত কািাঁভার মা দক্ষ্ জনফর 

ততযীনত ায়তা  কযনফ। প্রর্তটি কনরনজ ২০১৮-১৯ অথ মফছনয ফযােকৃত অথ ম কভ মম্পাদন 

সূিক র্ননফ র্ির্িত নফ। 

ফানজর্ াখা 

ফস্ত্র অরধদপ্তয 

 

 

ফারল িক প্ররতদফদন 

ফস্ত্র অরধদপ্তয 

 

2.2.2 ব্যফহৃত 

কাচাঁভার 
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ক্ররভক 

নাং 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক রফফযণ ফাস্তফানকাযী  

ইউরনট 

রযভা দ্ধরত এফাং 

উািসূত্র 

াধাযণ 

 ভন্তব্য 

3. 3.1 নতুন 

03(রতন) টি 

প্রকল্প 

একদনদক 

সপ্রযণ 

3.1.1  প্রণীত 

নাযাণগঞ্জ সটক্সটাইর 

ইনরিটিউট স্থান 

প্রকল্প। 

ফস্ত্র অরধদপ্তদযয অধীদন ফরণ িত নাদভ ২০১8-১9 অথ িফছদয প্রকদল্পয ভােদভ 

নাযাণগঞ্জ সজরা একটি সটক্সটাইর ইনরিটিউট স্থান কযায রক্ষযভাত্রা রনধ িাযণ 

কযা দদছ। প্রকল্প ভানাদন্ত একটি নতুন সটক্সটাইর ইনরিটিউট স্থান ম্পন্ন দফ 

এফাং প্ররতষ্ঠানটি কর্তিক সটক্সটাইর রডদলাভা ইরঞ্জরনায যফযা অব্যাত থাকদফ। 

রযকল্পনা াো   

ফস্ত্র অরধদপ্তয 

একদনক কর্তিক  অনুদভাদদনয 

তারযে  

 

 

ফারল িক প্ররতদফদন 

ফস্ত্র অরধদপ্তয 

 

 

 3.1.2 প্রণীত ভাব্যব্যর 

ক ারকর  সটক্সটাইর 

ইনরিটিউট স্থান 

প্রকল্প। 

ফস্ত্র অরধদপ্তদযয অধীদন ফরণ িত নাদভ ২০১8-১9 অথ িফছদয প্রকদল্পয ভােদভ 

ভভনরাং সজরা একটি সটক্সটাইর ইনরিটিউট স্থান কযায রক্ষযভাত্রা রনধ িাযণ 

কযা দদছ। প্রকল্প ভানাদন্ত একটি নতুন সটক্সটাইর ইনরিটিউট স্থান ম্পন্ন দফ 

এফাং প্ররতষ্ঠানটি কর্তিক সটক্সটাইর রডদলাভা ইরঞ্জরনায যফযা অব্যাত থাকদফ। 

রযকল্পনা াো   

ফস্ত্র অরধদপ্তয 

একদনক কর্তিক অনুদভাদদনয 

তারযে  

 

 

ফারল িক প্ররতদফদন 

ফস্ত্র অরধদপ্তয 

 

  3.1.3 প্রণীত কুরষ্টা 

সটক্সটাইর ইরঞ্জরনারযাং 

কদরজ স্থান প্রকল্প। 

ফস্ত্র অরধদপ্তদযয অধীদন ফরণ িত নাদভ ২০১8-১9 অথ িফছদয প্রকদল্পয ভােদভ কুরষ্টা 

সজরা একটি সটক্সটাইর ইরঞ্জরনারযাং কদরজ, স্থান কযায  রক্ষযভাত্রা রনধ িাযণ কযা 

দদছ। প্রকল্প ভানাদন্ত একটি নতুন সটক্সটাইর ইরঞ্জরনারযাং কদরজ স্থান ম্পন্ন 

দফ এফাং প্ররতষ্ঠানটি কর্তিক রফএর সটক্সটাইর ইরঞ্জরনায যফযা অব্যাত 

থাকদফ। 

রযকল্পনা াো   

ফস্ত্র অরধদপ্তয 

একদনক কর্তিক অনুদভাদদনয 

তারযে  

 

 

ফারল িক প্ররতদফদন 

ফস্ত্র অরধদপ্তয 

 

4.   4.1 বায 

আনয়াজন 

4.1.1 আনয়ার্জত বা ফস্ত্র অরধদপ্তদযয কেকনাল্ডাযমূ র্ফর্জএভইএ, র্ফনকএভইএ, র্ফটিএভএ, 

র্ফএটিএভর্আইএ, র্ফটিটিএরএভইএ, র্ফর্জএর্এভইএ, র্ফএটিএভইএ, 

র্ফএরএভইএ, র্ফটির্ডর্আইএ, র্ফনকর্ডওএ, র্ফএইিএ, বিইবিডবিউআইওএ,  

বিটিএমওএ। 

কালক 

াখামূ 

ফস্ত্র অরধদপ্তয 

আনয়ার্জত বায ংখ্যা 

 

ফারল িক প্ররতদফদন 

ফস্ত্র অরধদপ্তয  
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প্ররতষ্ঠাদনয নাভ াংরিষ্ট কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক উি প্ররতষ্ঠাদনয রনকট 

চারদা/প্রতযাা 

চারদা/প্রতযাায সমৌরিকতা প্রতযাা পূযণ না দর 

ম্ভাব্য প্রবাফ 

রক্ষা ভন্ত্রণার 

(ফাাংরাদদ কারযগযী 

রক্ষা সফাড ি/ ফাাংরাদদ 

সটক্সটাইর রফশ্বরফযার/ 

ঢাকা রফশ্বরফযার) 

2.১ কারযগরয রক্ষা প্রদান 

(ফস্ত্র প্রদকৌর/ প্রযুরি)  

2.১.১  উিীণ ি রক্ষাথী  

 

ছাত্র/ছাত্রীদদয যীক্ষা 

গ্রণ  পর প্রকা 

ফস্ত্র অরধদপ্তয রনরন্ত্রত সটক্সটাইর 

ইরঞ্জরনারযাং কদরজমু, সটক্সটাইর 

ইনরিটিউটমু এফাং  সটক্সটাইর 

সবাদকনার ইনরিটিউটমুদ  মথাভদ 

যীক্ষা গ্রণ  পরাপর প্রকা কযায জন্য 

দারত্বপ্রাপ্ত প্ররতষ্ঠান 

মথাভদ পরাপর 

প্রকাদ রফরম্ব দত 

াদয  

রযকল্পনা ভন্ত্রণার 3.1 নতুন ০3(রতন) টি 

প্রকল্প একদনদক সপ্রযণ 

3.1.1  প্রণীত নাযাণগঞ্জ 

সটক্সটাইর ইনরিটিউট স্থান 

প্রকল্প 

 

প্রকল্প অনুনভাদনন 

নমার্গতা প্রদান 

প্রকল্প অনুনভাদন কযায দারত্বপ্রাপ্ত প্ররতষ্ঠান প্রকনল্পয র্ডর্র্ 

অনুনভাদন নফ না 

3.1.2 প্রণীত  ভাব্যব্যর ক 

ারকর  সটক্সটাইর ইনরিটিউট 

স্থান প্রকল্প 

 

ঐ ঐ ঐ 

3.1.3 প্রণীত কুরষ্টা সটক্সটাইর 

ইরঞ্জরনারযাং কদরজ স্থান প্রকল্প 

 

ঐ ঐ ঐ 

 

 


