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বাংলােদশ তাত েবােে রর কম রস্াদোর সািব রক িচপ 

(Overview of the Performance of Bangladesh Handloom Board) 

সা�িতক  অজরা,  চযােলল  এবং ভিব�ত  পিরককাা 

সা�িতক বছরসমেূর (৩ বছর) �ধাা অজরাসমূ:   
 

বাংলােদশ তাত েবাে র ব� ও পাট ম�ণালেয়র অ�তম গুরুণ র সং�া ।  তাত িশক বাংলােদেশর সব ররূব হৎর িশক  
এবং �ামীণ কম রসং�াোর ে�েপ ২য় রূহম ে�প�  তাত িশেকর উ�য়ো তািতেদর অর েল ১০.১৭ েকাৎ টাকা  ণ িবতরণ 
করা ূেয়েছ এবং ৯.০৬  েকাৎ টাকা  ণ  দায় করা ূেয়েছ � ৯.৬৫ েকাৎ িমটার কাপেূ োাং, ি�ি�ং, ে��ািরং, 
কযােললািরংসূ িবিভ�  বয়োাহর েসবা �দাা করা ূেয়েছ ��ায় ৩ েকাৎ াউএস েলার মেূর তাত ব� িবেদেশ র�ািার জ�  
কাি� অব অিরিজা সাদ �দাা করা ূেয়েছ� তািতেদর দ�তা উ�য়োর জ� ১৩১৭ জােক �িশ�ণ �দাা করা ূেয়েছ� 
বাতােবা এর িায়�ণাধীা বাতািশ�া ে েক ২৪৬ জােক িেে�ামা-াা-েট�টাাল িেি� �দাা করা ূেয়েছ� বাংলােদশ তাত েবাে র 
কম রচারী (অবসর ভাতা, অবসরজিাত সিবধািদ ও সাধারণ ভিব� তূিবল) �িবধাামালা, ২০১৫ এর েগেজট �কািশত ূেয়েছ� 
ািজিপেত �য় কায র�ম চাা করা ূেয়েছ�  

সম�া এবং চযােললসমূ: 
 

বাংলােদশ তাত েবােে রর �ধাা সম�া ও চযােললসমূ ূে�: সতা ও রেঙর িা�মাা এবং অিায়ি�ত মেূর কারেণ তাত 
�মাগত ব� ূেয় যাওয়া।  তািতেদর িাজ� েপশায় ৎিকেয় রাখা। ব� তাতসমূ চাাকরণ, তাত িশেকর  ধিাকায়া, তািতেদর 
মলধা সরবরাূ। তাত পে�র বহমখীকরণ ও বাজার স�সারণ এবং েদেশ িবেদেশ �চার ও �চারণা। তাতখােত দ� কম� 
ৈতির এবং তদারিক কাঠােমা �িত�া। েভাচার পছ� অরযায়ী তাত ব� উবপাদা এবং  ধিাক �যিচর সাে  তািতেদর তাল 
িমিলেয় �িতেযািগতায় ৎিকেয় রাখা। 
 

 

      ভিব�ত পিরককাা : 
 

রপকক ২০২১, SDG এবং ৭ম প�বািষ রক পিরককাার সাে   সামল� েরেখ বাতােবা িায়ি�ত তািতেদর জ� �ািপত তাত 
েসবা েক�/�ি�য়াকরণ েক�সমূ িবএম রাকরণ। তাত ব� খােত দ� কম� ও �ব�াপক ৈতিরর লে�য উপযুচ �িশ�ণ 
েক� ও িশ�া �িত�াা �াপা। তাত খােত সংি�� সরকাির/েবসরকাির �িত�াা ও ে�কেূা�ারেদর সাে  কায রকর েযাগােযাগ 
ও সম�য় সাধা। বাতােবা এ েবিসক েস�ার সমেূর মা�েম  তািতেদর চলিত মলধা সরবরাূ। বাংলােদেশর েসাাালী ঐিতূয 
মসিলা ৈতিরর �যিচ পাু�ার। তািতেদর দ�তা উ�য়োর লে�য �িশ�ণ ও �া�মাণ �িশ�ণ এবং কািরগির েসবা �দাা। 
তািতেদর পাব রাসা, বয়াুব র ও বয়োাহর েসবা �দাা, মােকরৎং সিবধা �দাা, কাচামাল �াি�র সূজলভযতা �দাা াতযািদ 
িবষয় িবেবচাা কের রূব  কাের তাতপিি �াপা। বাংলােদশ তাত েবাে রেক একৎ শিচশালী ও কায রকরী �িত�াা িূেসেব 
গেূ েতালা। 
 
 
২০১৮-১৯ অ রবছেরর স�া� �ধাা অজরাসমূ: 
 

• ৩.৫০ েকাৎ িমটার তাত ব� উবপাদো  বয়োাহর েসবা  এবং ২০০০০ েকিজ কাপেূ বয়াুব র েসবা �দাা। 
• দ�তা উ�য়োর জ� ৪০০ জা াারী তািত এবং ২৫০ জা পুষ তািতেক �িশ�ণ �দাা। 
• ৯০০ জা পুষ তািত এবং ২০০ জা াাির তািতেক   ণ �দাা এবং ২৬০.০০ ল� টাকা  ণ  দায়; 
• কািরগির িশ�া (িেে�ামা-াা-েট�টাাল) �দাোর মা�েম ৮০ জা দ� জাবল ৈতির করা। 
• তাত বে�র বাজার স�সারেণ কািি অব অিরিজা সাদ এর জ� �া�  েবদা ১০০%িা�িহ �  
• কায রকর ২৫৫ৎ �া িমক তািত সিমিত অিেটকরণ। 
• ে�কেূা�ারেদর সাে  ১২ৎ সভা করা , র�ািাকারকেদর সাে  ০৪ৎ মতিবিাময় সভা করা এবং ০৭ৎ তাত ব�েমলা 

 েয়াজা� 
• ০২ৎ ফযাশা িেজাাা াাি�ৎউট /উপেক� চাাকরণ,  ওতাধীা ০৮ৎ �িত�াা অিেটকরণ এবং  ওতাধীা ০৮ৎ �িত�াা 

মূায়া� 
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উপ�মিাকা (Preamble) 

সরকাির দ�র/সং�াসমেূর �ািত�ািাক দ�তা রি�, ��তা ও জবাবিদিূ েজারদার করা, সশাসা 
সংূতকরণ এবং স্েদর য ায  �বূার িাি�তকরেণর মা�েম রপকক ২০২১ এর য ায  বা�বায়োর লে�য- 

 

েচয়ার�ান, বাংলােদশ তাত েবাড র 

 

এবং 

সিচব , ব� ও পাট ম�ণালয়  , গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার  এর মে� ২০১৮ সােলর জা মােসর  ২১ 
তািরেখ এ বািষ রক কম রস্াদা নিচ �া�িরত ূেলা। 

 

এ নিচেত �া�রকারী উভয়প� িা�িলিখত িবষয়সমেূ সসত ূেলা : 
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Uেসকশা-১: 

 

ুপকক(noisiV), অিভল�য(noissiM), েকৗশলগত উে��সমূ এবং কায রাবিল 
 

১) ুপকক(Vision): 

 শিচশালী তাত খাত।  

২) অিভল�য(noissiM ): 

তািতেদর �িশ�েণর মা�েম েপশাগত দ�তা রি�, চলিত মলধা েযাগাা, গণগত মাাস্� তাতব� 
উবপাদা এবং বাজারজাতকরেণর সিবধা সি�র মা�েম তািতেদর   র - সামািজক অব�ার  উ�য়া।                                               

 

১.৩ েকৗশলগত উে��সমূ(sevitcejbO cigetartS ):  
১ .৩.১ েকৗশলগত উে��সমূ 

                 ১.   তাত পে�র  উবপাদা ও গণগতমাা রি�েত সূায়তাকরণ; 
২.   মাাব স্দ উ�য়া ; 
৩.  তাত বে�র বাজার স�সারেণ সূেযািগতা; 
৪.   উ�য়া কায র�ম েজারদারকরণ; 
৫.    েসবার মাোা�য়া ও মূায়া। 
 

১ .৩. ২  বি�ক েকৗশলগত উে��সমূ 
                 ১.   দ�তার সে� বািষ রক কম রস্াদা নিচ বা�বায়া; 

      ২.   কায রপ�িত ও েসবার মাোা�য়া; 
      ৩.    ি রক �ব�াপাার উ�য়া; 

৪.   দ�তা ও ৈািতকতার উ�য়া; 
৫.  ত� অিধকার ও ��েণািদত ত� �কাশ বা�বায়া। 

১.৪ কায রাবলী(snoitcnuF ) 
      ১.  তাত িশেকর জিরপ, শমাির এবং পিরককাা �ূণ, পিরসং�াা সংর�ণ;  

      ২.  তাত িশেকর উ�য়া ও উবপাদামলক েসবা �দাা; 

      ৩.  তাত িশেকর জ�  ণ সিবধা সি�; 

      ৪. তািতগণেক �েয়াজাীয় উপকরণ ও কাচামাল �া�মেূ সরবরােূর �ব�া �ূণ  এবং উবপািদত  

          প� গদামজাতকরেণর �ব�া করা; 

      ৫. তাত প�েক জাি�য় করার উে�ে� েদশ-িবেদেশ �চার কায র�ম �ূণ; 

      ৬. তাত প� েদশ-িবেদেশ বাজারজাতকরেণর �ব�া �ূণ; 

      ৭. তািত ও তাত িশেকর সাে  স্িকরত �িচেদর �িশ�ণ �দাোর মা�েম দ�তা রি�; 

       ৮. তািতেদর বয়াুব র ও বয়োাহর সেযাগ সিবধা �দাোর লে�য পিরককাা �ণয়া ও বা�বায়া;  

       ৯. তাতজাত ��ািদর গণগত মাা ও ��তকারী েদশ স্িকরত সাদপপ �দাা।



Page 6 of 16 
 

েসকশা ২ 

বাংলােদশ তাত েবােে রর িবিভ� কায র�েমর চূাা ফলাফল/�ভাব (Outcome/ Impact) 

চূাা ফলাফল/�ভাব 
(Outcome/Impact) 

কম রস্াদা  
সচকসমূ 

(Performance 
Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

�কত ল�যমাপা �ে�পণ (Projections) 
িাধ রািরত ল�যমাপা অজরোর 
ে�েপ েযৗ ভােব দািয়র�া� 
ম�ণালয়/িবভাগ/ শাখাসমেূর 

াাম 

উপাহসপ 

(Source(s) of 
Data) 

২০১৮-২০১৯ ২০১৯-২০২০ 
২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

জাতীয় র�ািােত 
অবদাা 
 

 েমাট র�ািােত  তাত 
খােতর অংশ 

% ২.৩৮ ২.৩১ ২.৪৭ ২.৫০ ২.৫৫ বাংলােদশ তাত েবাে র/ 
বািণজয ম�ণালয়/ র�ািা 

উ�য়া বযেরা 

র�ািা উ�য়া 
বযেরা, 

বাংলােদশ তাত 
েবাে র 
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েসকশা ৩: 
েকৗশলগত উে��, অ�ািধকার, কায র�ম, কম রস্াদা সচক এবং ল�যমাপাসমূ 

েকৗশলগত 
উে�� 

(Strategic 
Objectives) 

েকৗশলগত 
উে�ে�র 
মাা 

(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কায র�ম 
(Activities) 

কম রস্াদা  
সচক 

(Performance 
Indicators) 

 
একক 

(Unit) 
 

কম রস্াদা 
সচেকর 
মাা 

(Weight of 
Performance 
Indicators) 

 �কত অজরা 
 

ল�যমাপা/ িাণ রায়ক ২০১৮-১৯ 
(Target /Criteria Value for FY 2018-19) 

�ে�পা 
(Projec
tion) 

২০১৯-২০ 

�ে�পা 
(Projecti

on) 
২০২০-২১ ২০১৬-১৭ 

 ২০১৭-১৮ 
অসাধারণ অিত উহম উহম চলিত 

মাা 
চলিত 

মাোর িাে� 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 
 বাংলােদশ তাত েবােে রর েকৗশলগত উে��সমূ 
[১]তাত 
পে�র  
উবপাদা ও 
গণগতমাা 
রি�েত 
সূায়তাকরণ 

২৫.00 [১.১] তাত ব� 
উবপাদো সূায়তা 

 

[১.১.১] বয়াুব র 
সূায়তা �দাোর 
মা�েম উবপািদত 
সতার  পিরমাণ 

েকিজ ৩ ১৬০০০ ১৭০০০ ২০০০০ ১৮০০০ ১৬০০০ -- -- ২২০০০ ২৫০০০ 

[১.১.২] বয়োাহর 
সূায়তা �দাোর 
মা�েম উবপািদত তাত 
বে�র পিরমাণ 

েকাৎ 
িমটার 

১০ ৩.২০ ৩.২৯ ৩.৫০ ৩.৪০ ৩.৩০ ৩.২০ ৩.১০ ৪.০০ ৪.০০ 

[১.২] ��  ণ 
িবতরণ- দায় 

[১.২.১]  ণ �া� 
সিবধােভাগী তািত 

সং�া ৭ ১০০০ ১০৫০ ১১০০ ১০৬৫ ১০২৫ ৯৯৫ ৯২০ ১১০০ ১১০০ 

[১.২.২] দায়কত ণ ল� টাকা ৫ ২৪০.০০ ২৫০.০০ ২৬০.০০ ২৪০.০০ ২৩০.০০ ২২০.০০ ২০০.০০ ২৭৫.০০ ২৮০.০০ 

[২]মাাব 
স্দ 
উ�য়া 

১৯.০০ [২.১] কািরগির 
িশ�া (ব� 
�েকৗশল/ �যিচ) 

[২.১.১] উহীণ িেে�ামা- 
াা-েট�টাাল িেি�  

িশ�া � 

সং�া ৬ ৮০ ৮০ ৮০ ৭৮ ৭৫ ৭০ -- ৮০ ৮০ 

[২.২] িাব রািচত 
তািতেদর �িশ�ণ  

[২.২.১] �িশ�ণ �া� 
পুষ তািত 

সং�া ৫  
৪০০ 

১৭০ ২৫০ ১৭৫ ১৫০ ১৩০ ১২০ ৩০০ ৪০০ 

[২.২.২] �িশ�ণ �া� 
মিূলা তািত 

সং�া ৮ ৩৩০ ৪০০ ৩৭৫ ৩৫০ ৩২৫ ৩০০ ৫০০ ৬০০ 

[৩] তাত 
বে�র বাজার 
স�সারেণ 
সূেযািগতা 

১৮.০০ 
 
 
 
 
 

[৩.১] তাত বে�র 
র�ািা সাদ �দাা  

[৩.১.১] িা�িহকত 
 েবদা 

% ০৮ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯০ ১০০ ১০০ 

[৩.২] ে�ক 

েূা�ারেদর   সাে  

সভার  মা�েম ব� 

�বসার  সূেযািগতা 

[৩.২.১] ে�ক 
েূা�ারেদর সাে  
সভা 

সং�া ৪ ১০ ১২ ১২ ১০ ০৮ ০৬ ০৪ ১২ ১২ 

[৩.৩] বাজার স�সারেণ 
সূায়তাকরণ 

[৩.৩.১]তাত ব� েমলা 
 েয়াজা 

সং�া  ৩ ০৪ ০৬ ০৭ ০৬ ০৫ ০৪ ০৩ ০৮ ০৯ 

[৩.৩.২] 
র�ািাকারকেদর সাে  
মত িবিাময় সভা 

সং�া ৩ ০৩ ০৪ ০৫ ০৩ ০২ ০১ -- ০৬ ০৮ 
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েকৗশলগত 
উে�� 

(Strategic 
Objectives) 

েকৗশলগত 
উে�ে�র 
মাা 

(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কায র�ম 
(Activities) 

কম রস্াদা  
সচক 

(Performance 
Indicators) 

 
একক 

(Unit) 
 

কম রস্াদা 
সচেকর 
মাা 

(Weight of 
Performance 
Indicators) 

 �কত অজরা 
 

ল�যমাপা/ িাণ রায়ক ২০১৮-১৯ 
(Target /Criteria Value for FY 2018-19) 

�ে�পা 
(Projec
tion) 

২০১৯-২০ 

�ে�পা 
(Projecti

on) 
২০২০-২১ ২০১৬-১৭ 

 ২০১৭-১৮ 
অসাধারণ অিত উহম উহম চলিত 

মাা 
চলিত 

মাোর িাে� 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 
[৪]উ�য়া 
কায র�ম 
েজারদারকরণ 

   ০৪ [৪.১] ফযাশা 
িেজাাা াাি�ৎউট/ 
উপেক� চাাকরণ 

[৪.১.১] চাাকত 
ফযাশা িেজাাা 
াাি�ৎউট/উপেক�  

সং�া ২ -- -- ২ ২ -- -- -- -- -- 

[৪.২]তাত বে�র 
উ�য়ো মসিলা 
গেবষণা 

[৪.২.১] ফৎ কাপ রাস 
এর জাত সাাচকরণ/ 
উ�াবা 

উ�াবা ২ -- -- ১ -- -- -- -- -- -- 

[৫]  েসবার 
মাোা�য়া ও 
মূায়া 

০৯ [৫.১]কায রকরী 
�া িমক তািত 
সিমিত অিেটকরণ 

[৫.১.১] অিেটকত 
�া িমক তািত 
সিমিত 

সং�া ২ -- ২৫০ ২৫৫ ২৫০ ২৪০ ২২০ ২১০ ২৬০ ২৬৫ 

[৫.২]  ওতাধীা 
�িত�াাসমেূর 
অিেটকরণ 

[৫.২.১]  অিেটকত 
�িত�াা 

সং�া ২ ০৫ ০৬ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ১০ ১২ 

[৫.৩]  ওতাধীা 
�িত�াাসমেূর 
মূায়া 

[৫.৩.১]  মূায়াকত 
�িত�াা 

সং�া ২ ০৪ ০৫ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ১০ ১২ 

[৫.৪] তাত সং�াা 
ত� ূালাাগাদকরণ 

[৫.৪.১]  তাত সং�াা 
ত� ূালাাগাদকত 

তািরখ ১ -- -- িেেস�র,১৮ জারু,১৯ েফ�ু,১৯ মাচ র, ২০১৯ এি�ল, ১৮ িেেসু, ১৯ িেেসু২০ 

[৫.৫] তািত সিমিত 
কতরক শুমচ 
সিবধায়  মদািা 
কত সতা ও 
রাসায়িাক 
মিাৎিরং করার 
িািমহ �িতেবদা 
ে�রণ।  

[৫.৫.১]ে�িরত 
�িতেবদা 

সং�া ১ -- -- ০৪ ০৩ ০২ ০১ - ০৪ ০৪ 

[৫.৬] বাতােবা এর 
 ওতাধীা 
�উপািজরত 
�িত�াাসমেূর 
েবাে র িমৎং 
 েয়াজা 

[৫.৬.১]  েয়ািজত 
েবাে র সভা 

সং�া ১ -- -- ০৪ ০৩ ০২ ০১ -- ০৫ ০৬ 

 



Page 9 of 16 
 

বাতােবা এর  বি�ক েকৗশলগত উে��সমূ 
কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 

েকৗশলগত উে�� 
(Strategic 

Objectives) 

েকৗশলগত 
উে�ে�র 
মাা 

(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কায র�ম 
(Activities) 

কম রস্াদা সচক 
(Performance Indicator) 

  

একক 
(Unit) 

কম রস্াদা 
সচেকর 
মাা 

(Weight 
of 
PI) 

ল�যমাপার মাা -২০১৮-১৯ 
 

অসাধারণ 
(Excellent) 

অিত উহম 
(Very 
Good) 

উহম 
(Good) 

চলিত মাা 
(Fair) 

চলিতমাোর 
িাে� 

(Poor) 
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

বািষ রক কম রস্াদা 
নিচ বা�বায়া 
েজারদারকরণ 

৩ 

মাঠপয রােয়র কায রালয়সমেূর সে� ২০১৮-১৯ 
অ রবছেরর বািষ রক কম রস্াদা নিচ �া�র ও 

ওেয়বসাােট  পেলাে 
বািষ রক কম রস্াদা নিচ �া�িরত তািরখ ০.৫ ২০ জা, ২০১৮ 

২১ জা, 
২০১৮ 

২৪ জা, ২০১৮ - - 

২০১৮-১৯  অ রবছেরর বািষ রক কম রস্াদা 
নিচর অধ র-বািষ রক মূায়া �িতেবদা সংি�� 

ম�ণালয়/িবভােগ দািখল 
মূায়া �িতেবদা দািখলকত তািরখ ০.৫ ১৭ জারয়াির, 

২০১৯ 

২০ 
জারয়াির, 
২০১৯ 

২১ জারয়াির, 
২০১৯ 

২২ জারয়াির, 
২০১৯ 

২৩ জারয়াির, 
২০১৯ 

মাঠপয রােয়র কায রালয়সমেূর সে� ২০১৮-১৯ 
অ রবছেরর বািষ রক কম রস্াদা নিচর অধ র-

বািষ রক মূায়া �িতেবদা পয রােলাচাা ফলাবতরক 
(feedback) ম�ণালয়/িবভােগ 

ফলাবতরক (feedback) �দহ তািরখ ১ ২৪ জারয়াির, 
২০১৯ 

৩১ 
জারয়াির, 
২০১৯ 

০৪ েফ�য়াির, 
২০১৯ 

০৮ েফ�য়াির, 
২০১৯ 

১১ েফ�য়াির, 
২০১৯ 

সরকাির কম রস্াদা �ব�াপাা প�িতসূ 
অ�া� িবষেয় কম রকতরা/কম রচারীেদর জ� 

�িশ�ণ  েয়াজা 
 েয়ািজত �িশ�েণর সময়  

জাঘ�া 
* 

১ ৬০ - - - - 

কায রপ�িত ও েসবার 
মাোা�য়া 

১০ 

া-ফাািলং প�িত বা�বায়া 

�� েেে�র মা�েম গূীত োক া-ফাািলং 
িসে�েম  পেলােকত 

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০ 

া-ফাােল াি  িা�িহকত ** % 
১ 

৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

া-ফাােল পপ জারীকত *** % 
১ 

৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ 20 

দ�র/সং�ার অালাাা েসবা চাা করা নযাতম একৎ াটা া-সািভ রস চাাকত ১ 
১ 

১০ জারয়াির, 
২০১৯ 

২৪ 
জারয়াির, 
২০১৯ 

২৮ জারয়াির, 
২০১৯ 

৩১ মাচ র, 
২০১৯ 

৩০ এি�ল, 
২০১৯ 

দ�র/সং�া ও অধীা� কায রালয়সমেূর উ�াবাী 
উে�াগ ও �� উ�য়া �কক (SIP) বা�বায়া 

উ�াবাী উে�াগ ও �� উ�য়া �কক (SIP) 
সমেূর ূালাাগাদকত োটােবজ ওেয়বসাােট 

�কািশত 
তািরখ 

১ 
০৩ েফ�য়াির, 

২০১৯ 

১১ 
েফ�য়াির, 
২০১৯ 

১৮ েফ�য়াির, 
২০১৯ 

২৫ েফ�য়াির, 
২০১৯ 

০৪ মাচ র, 
২০১৯ 

োটােবজ অরযায়ী নযাতম দৎ াটা উ�াবাী 
উে�াগ/�� উ�য়া �কক চাাকত 

তািরখ 
১ ০৮ এি�ল, 

২০১৯ 
২২ এি�ল, 
২০১৯ 

০২ েম, ২০১৯ ১৬ েম, ২০১৯ ৩০ েম, ২০১৯ 
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কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 

েকৗশলগত উে�� 
(Strategic 

Objectives) 

েকৗশলগত 
উে�ে�র 
মাা 

(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কায র�ম 
(Activities) 

কম রস্াদা সচক 
(Performance Indicator) 

  

একক 
(Unit) 

কম রস্াদা 
সচেকর 
মাা 

(Weight 
of 
PI) 

ল�যমাপার মাা -২০১৮-১৯ 
 

অসাধারণ 
(Excellent) 

অিত উহম 
(Very 
Good) 

উহম 
(Good) 

চলিত মাা 
(Fair) 

চলিতমাোর 
িাে� 

(Poor) 
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

িসৎেজাস চাট রার বা�বায়া 

ূালাাগাদকত িসৎেজাস চাট রার অরযায়ী �দহ 
েসবা  

% 
১ 

৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ 

েসবা�ূীতােদর মতামত পিরবী�ণ �ব�া 
চাাকত 

তািরখ 
০.৫ 

৩১ িেেস�র, 
২০১৮ 

১৫ 
জারয়াির, 
২০১৯ 

০৭ েফ�য়াির, 
২০১৯ 

১৭ েফ�য়াির, 
২০১৯ 

২৮ েফ�য়াির, 
২০১৯ 

অিভেযাগ �িতকার �ব�া বা�বায়া িািদ র� সমেয়র মে� অিভেযাগ িা�িহকত % 
০.৫ 

৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫০ 

িপ রএল শুর ২ মাস ুেব র সংি�� কম রচারীর 
িপ রএল ও ছৎ াগদায়াপপ জাির করা 

িপ রএল  েদশ জািরকত % 
১ 

১০০ ৯০ ৮০ - - 

ছৎ াগদায়া জািরকত % 
১ 

১০০ ৯০ ৮০ - - 

 ি রক ও স্দ 
�ব�াপাার উ�য়া ৯ 

অিেট  পিহ িা�িহ কায র�েমর উ�য়া 

িপপ�ীয় সভায় অিেট  পিহ িা�িহর জ� 
সপািরশকত 

% 
১ 

৬০ ৫৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

অিেট  পিহ িা�িহকত % 
১ 

৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

�াবর ও অ�াবর স্িহর ূালাাগাদ তািলকা 
��ত করা 

�াবর স্িহর ূালাাগাদ তািলকা 
 

তািরখ ১ 
০৩ েফ�য়াির, 
২০১৯ 

১১েফ�য়াির, 
২০১৯ 

১৮েফ�য়াির, 
২০১৯ 

২৫ েফ�য়াির, 
২০১৯ 

০৪ মাচ র, 
২০১৯ 

অ�াবর স্িহর ূালাাগাদ তািলকা 
 

তািরখ ১ 
০৩ েফ�য়াির, 
২০১৯ 

১১েফ�য়াির, 
২০১৯ 

১৮েফ�য়াির, 
২০১৯ 

২৫ েফ�য়াির, 
২০১৯ 

০৪ মাচ র, 
২০১৯ 

বািষ রক উ�য়া কম রসিচ বা�বায়া বািষ রক উ�য়া কম রসিচ বা�বািয়ত 
% ১ 

১০০ 
৯৫ ৯০ 

৮৫ ৮০ 

অ�বহত/অেকেজা যাাবাূা িব�মাা াীিতমালা 
অরযায়ী িা�িহকরণ 

িা�িহকত 
তািরখ ১ 

৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ 

বেকয়া িবদযব িবল পিরেশাধ করা িবদযব িবল পিরেশািধত 
% ১ 

১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

শ� পেদর িবপরীেত িােয়াগ �দাা িােয়াগ �দাাকত 
সং�া ১ 

৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ 
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কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 

েকৗশলগত উে�� 
(Strategic 

Objectives) 

েকৗশলগত 
উে�ে�র 
মাা 

(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কায র�ম 
(Activities) 

কম রস্াদা সচক 
(Performance Indicator) 

  

একক 
(Unit) 

কম রস্াদা 
সচেকর 
মাা 

(Weight 
of 
PI) 

ল�যমাপার মাা -২০১৮-১৯ 
 

অসাধারণ 
(Excellent) 

অিত উহম 
(Very 
Good) 

উহম 
(Good) 

চলিত মাা 
(Fair) 

চলিতমাোর 
িাে� 

(Poor) 
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

জাতীয় শ�াচার 
েকৗশল ও ত� 

অিধকার বা�বায়া 
েজারদারকরণ 

৩ 

জাতীয় শ�াচার কম রপিরককাা ও পিরবী�ণ 
কাঠােমা বা�বাযা **** 

ৈপমািসক �িতেবদা দািখলকত সং�া 
১ 

৪ ৩ - - - 

জাতীয় শ�াচার কম রপিরককাা ও পিরবী�ণ 
কাঠােমায় অাভ রচ ল�যমাপা বা�বািয়ত 

% 
০.৫ 

১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

ত� বাতায়া ূালাাগাদকরণ 
সকল অালাান েসবা ত� বাতায়ো 

সংেযািজত 
% 

০.৫ 
১০০ ৯০ ৮০ - - 

 ত� বাতায়া ূালাাগাদকত % 
০.৫ 

১০০ ৯০ ৮০ - - 

দ�র/সং�ার ২০১৭-১৮ অ র বছেরর বািষ রক 
�িতেবদা �ণয়া ও ওেয়বসাােট �কাশ 

বািষ রক �িতেবদা ওেয়বসাােট �কািশত তািরখ 
০.৫ 

১৮ অে�াবর, 
২০১৮ 

৩১ 
অে�াবর, 
২০১৮ 

১৫ােভ�র, 
২০১৮ 

২৯ােভ�র, 
২০১৮ 

০৬ িেেস�র, 
২০১৮ 

* জা�শাসা �িশ�ণ �ারয়াল অরযায়ী উচ �িশ�ণ  েয়াজা করেত ূেব। 
** মি�পিরষদ িবভােগর া-গভ�া� অিধশাখা ূেত �া� �িতেবদা। 
*** মি�পিরষদ িবভােগর া-গভ�রা� অিধশাখা ূেত �া� �িতেবদা। 
**** মি�পিরষদ িবভােগর শ�াচার অিধশাখা ূেত �া� �িতেবদা। 
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জ
া
 

  
 

সংেযাজাী ১: শ�সংে�প (Acronyms) 
 

 

বাতােবা বাংলােদশ তাত েবাে র 

এমা মিাটিরং এল াভযাােয়শা  

ওএলএম অপােরশা এল েমােট�া�  

এসএলএম েসাসাাৎ এল মােকরৎং িবভাগ 

িসিপিস �  �েসিসং েস�ার 

বাতািশ�া বাংলােদশ তাত িশ�া ও �িশ�ণ াাি�ৎউট 

র�েক রংপর �িশ�ণ েক� 

িস�েক িসেলট �িশ�ণ েক� 

েব�উেক েবূা (পাবাা) �িশ�ণ উপেক� 

ৎএফিস েট�টাাল ফযািসিলৎজ েস�ার 

িবএম রা �ােলি�ং, মোা রাােজশা, িরোােভশা এল এ�পাাশা 

এসএফিস সািভ রস ফযািসিলৎজ েস�ার 
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সংেযাজাী- ২: কম রস্াদা সচকসমূ বা�বায়াকারী ম�ণালয়, সং�া এবং পিরমাপ প�িত/িবভােগর িববরণ। 
কায র�ম কম রস্াদা সচকসমূ িববরণ বা�বায়াকারী 

াউিাট 
পিরমাপ প�িত এবং 

উপাহসপ 
সাধারণ মা� 

[১.১] তাত ব� উবপাদো 
সূায়তা 

[১.১.১] বয়াুব র সূায়তা 
�দাোর মা�েম উবপািদত 
সতার  পিরমাণ 
[১.১.২] বয়োাহর সূায়তা 
�দাোর মা�েম উবপািদত 
তাত বে�র পিরমাণ 

বাংলােদশ তাত েবাে র তািতেদরেক িবিভ� বয়াুব র ও বয়োাহর েসবা য া- টাি�ং, োাং, ে��ািরং, কযােললািরং, 
িসািজং াতযািদ েসবা  �দাা কের  ােক। তাত ব� উবপাদো বয়াুব র ও বয়োাহর েসবা  পাওয়ার পিরে�ি�েত 
তািতরা চািূদা অরযায়ী মাাসসত তাত ব� উবপাদো স�ম ূয়� 

*িসিপিস, 
মাধবদী, 
ারিসংদী 

* এসএফিস, 
হমারখালী, 
হি�য়া। 

িমটার ও েকিজ 
িসিপিস, মাধবদী,ারিসংদী 
ও   এসএফিস,  হমারখালী, 
হি�য়া এবং বাংলােদশ 
তাত েবােে রর বািষ রক 

�িতেবদা। 

SDG এর goal  8 এবং 
Target 8.2 এর সাে  

স�িতুণ র 

[১.২] ��  ণ িবতরণ ও 
 দায় 

[১.২.১]  ণ �া� 
সিবধােভাগী  তািত 

[১.২.২] দায়কত  ণ 
 

বাংলােদশ তাত েবাে র তািতেদরেক তাত ব� উবপাদো সূেযািগতা ও উবসাূ �দাোর িািমহ ২০১৬-১৭ অ র বছের 
১০০০ জা তা িতর মােঝ   ণ িবতরণ কেরেছ�  �া�  ণ �ারা সতা ও অ�া� উপকরণ িকো তািতরা তাত ব� 
উবপাদা করেত স�ম ূেবা � 
তািতেদর জ� �� ণ কম রসিচর  ওতায়  ণ খােত �া� ৪৮৭৪.৪৪ ল� টাকার মে� েফ�য়াির’১৮ পয রা 
৪০০৮.৮২ ল� টাকা সরকাির েকাষাগাের েফরব েদয়া ূেয়েছ। অবিশ� অ র (৪৮৭৪.৪৪-৪০০৮.৮২)= ৮৬৫.৬২ ল� 
টাকা; যা পয রায়�েম সরকাির েকাষাগাের জমা �দাা করা ূে�।  ণ িবতরেণর জ� পয রা� ি�িত াা  াকায় ২০১৮-
২০১৯ অ র বছেরর  এিপএ ল�যমাপা �ায় ি�র রেয়েছ। 

বাতােবা সং�া ও টাকা । 
বাংলােদশ তাত েবােে রর 
বািষ রক �িতেবদা 

এবং বাংলােদশ তাত 
েবােে রর   ণ সং�াা 
মািসক �িতেবদা। 

*SDG এর goal  8 এবং 

Target 8.2 এর সাে  
স�িতুণ র 
*SDG এর goal 5এবং 
Target 5.1 এর সাে  

স�িতুণ র 
 

[২.১] কািরগির িশ�া (ব� 
�েকৗশল/ �যিচ)  

[২.১.১] িেে�ামা- াা-
েট�টাাল িেি� উহীণ র 
িশ�া � 

েদেশ ব� িশেকর উ�য়ো ব� �যিচিবদ ৈতরীর লে�য ৪ বছর েময়াদী িেে�ামা-াা-েট�টাাল ািলিায়ািরং িে�ী 
�দাা করা ূয়।  

 

বাতােবা/ 
বাংলােদশ 
কািরগির 
িশ�ােবাে র 

উহীণ© ছাপছাপীেদর সং�া 
বাংলােদশ তাত েবাে র এর 
বািষ রক �িতেবদা এবং 
বাংলােদশ কািরগির 

িশ�ােবােে রর ওেয়বসাাট� 

SDG এর goal 4 & 8  
Target 4.3 & 8.2  
এর সাে  স�িতুণ র 

[২.২] িাব রািচত তািতেদর 
�িশ�ণ  

[২.২.১] �িশ�ণ �া� 
পুষ তািত 

 ধিাক, মাাস্� ও াটা াটা িেজাাোর তাত ব� উবপাদোর জ� তািতেদর �িশ�ণ একাা  ব�ক� 
বাজােরর চািূদা অরযায়ী তাত ব� উবপাদোর জ� তািতেদর েপশাগত �েয়াজািভিহক �িশ�েণর মা�েম দ�তা 
রি�র উে�াগ �ূণ �  

বাতােবা সং�া 
বাংলােদশ তাত েবাে র এর 
বািষ রক �িতেবদা । 

SDG এর goal 4 & 8  
Target 4.3 & 
8.2এর সাে  
স�িতুণ র 

[২.২.২] �িশ�ণ �া� 
মিূলা তািত 

SDG এর goal   5 এবং 
Target 5.1এর সাে  

স�িতুণ র 
[৩.১] তাত বে�র র�ািা 
সাদ �দাা  

[৩.১.১] িা�িহকত 
 েবদা 

তাত ব� র�ািার ে�েপ  তাত বে�র কাি� অব অিরিজা �তযয়া পপ বাংলােদশ তাত েবাে র কতরক �দাা করা ূেয় 
 ােক� 

বাতােবা সং�া 
বাংলােদশ তাত েবাে র এর 
বািষ রক  �িতেবদা । 

 

SDG এর goal  8 
এবং 

Target 8.2 এর সাে  
স�িতুণ র 

[৩.২] ে�ক েূা�ারেদর সাে  
সভার মা�েম ব� �বসার 
সূেযািগতা 

[৩.২.১] ে�ক 
েূা�ারেদর সাে  সভা 

তািতেদর  ণ সূায়তার মা�েম অচল তাত সচল করা , সচল তাতগেলা িারিবি��ভােব সচল রাখা, উে�াচা 
ৈতির, র�ািা রি�েত সূায়তাকরণ, তাত বে�র উবপাদা রি�,  �কম রসং�াোর সেযাগ সি�,   র-সামািজক 
অব�ার উ�য়া এবং াারীর �মতায়ো উ�ু� করা । 

এসএলএম 
িবভাগ 

বাংলােদশ তাত 
েবাে র 

সভার সং�া 
বাংলােদশ তাত েবােে রর 
বািষ রক �িতেবদা 

-- 

[৩.১] তাত বে�র র�ািা 
সাদ �দাা 

[৩.১.১] িা�িহকত 
 েবদা 

ূ�চািলত তােত উবপািদত বে�র জাি�য়তা  রি� ও বাজার স�সারেণর লে�য বাংলােদশ জাতীয় তািত সিমিত 
েদেশর িবিভ� �াো জাতীয়, সামািজক ও ধম�য় উবসব উপলে�য েদশীয় তাতব�  েমলা ও �দশ রাীর  েয়াজা কের 
 ােক। বাতােবা এসব েমলা  েয়াজোর �াপাের  সূায়তা কের  ােক। এছাূাও িবেদেশ অরি�ত তাত েমলায় 
অংশ�ূেণ সূায়তা �দাা করা ূয়। 

এসএলএম 
িবভাগ, বাতােবা       

 

েমলার সং�া 
বাংলােদশ তাত েবা েে রর 
বািষ রক �িতেবদা 
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কায র�ম কম রস্াদা সচকসমূ িববরণ বা�বায়াকারী 
াউিাট 

পিরমাপ প�িত এবং 
উপাহসপ 

সাধারণ মা� 

[৩.২] ে�ক েূা�ারেদর 
সাে  সভার মা�েম ব� 
�বসার সূেযািগতা 

[৩.২.১] ে�ক 
েূা�ারেদর সাে  সভা 

ূ�চািলত তােত উবপািদত ব� সাম�ী  িবেদেশ র�ািার মা�েম ৈবেদিশক ম�া অজরা ত া ূ�চািলত তাতিশেক 
িােয়ািজত �ািাক তািতেদর   র-সামািজক উ�িতর লে�য র�ািা রি�র �াপাের র�ািাকারকেদর সাে  িবিভ� 
সমেয় মতিবিাময় সভা  করা ূেয়  ােক। 

এসএলএম িবভাগ, 
বাতােবা 
 

সভার সং�া 
বাংলােদশ তাত েবা েে রর বািষ রক 
�িতেবদা 

 

[৪.১]ফযাশা িেজাাা 
াাি�ৎউট/ উপেক� 
চাাকরণ 

[৪.১.১] চাাকত ফযাশা 
িেজাাা াাি�ৎউট/ 
উপেক�  

তাত বে�র উ�য়ো ফযাশা িেজাাা, ে�িাং াাি�ৎউট ও ১ৎ েবিসক েস�ার �াপা শীষ রক �ককৎ ২০১৬-১৭ 
অ র বছের েশষ ূেয়েছ। �কেকর ১০৫ৎ জাবেলর পদ সজোর জ� জা�শাসা ম�ণালেয়র সসিত পাওয়া 
েগেছ। বতরমাো অ র ম�ণালেয় সসিতর জ� অেপ�াধীা  েছ। 

বাতােবা সং�া 
বাংলােদশ তাত েবােে রর বািষ রক 

�িতেবদা 

 

[৪.২]তাত বে�র উ�য়ো 
মসিলা গেবষণা 

[৪.২.১] ফৎ কাপ রাস এর 
জাত সাাচকরণ/ 
উ�াবা 

গত ১২-১০-২০১৪ তািরেখ মাাাীয় �ধাাম�ী কতরক ব� ও পাট ম�ণালয় পিরদশ রাকালীা িাে�াচ িােদ রশাা 
�দাা কেরাু 
 “ব�িশেক বাংলােদেশ েসাাালী ঐিতূয রেয়েছ। েকান েকান এলাকায় মসিলোর সতা ৈতরী ূেতা তা 
েজো েস �যিচ পাু�ােরর উে�াগ �ূণ করেত ূেব”। 
তবে�ি�েত বাংলােদশ তাত েবাে র, টলা উ�য়া েবাে র, িবৎএমিস, রাজশাূী িব�িব�ালয় এবং বাংলােদশ 
েট�টাাল িব�িব�ালয় এর �িতিািধ সম�েয় এক িবেশষ� কিমৎ গঠা করা ূয়। বিণ রত মসিলা ৈতিরর 
গেবষণা চলমাা রেয়েছ।  

বাতােবা সং�া 
বাংলােদশ তাত েবাে র এর বািষ রক  

�িতেবদা । 
 

 

[৫.১] কায রকরী �া িমক 
তািত সিমিত অিেটকরণ 

[৫.১.১]  
অিেটকত �া িমক 
তািত সিমিত 

তািত সিমিত িবিধমালা, ১৯৯১ েমাতােবক তািত সিমিত ৩ �কােরর । য া- �া িমক তািত সিমিত, মা�িমক তািত সিমিত 
এবং জাতীয় তািত সিমিত । ১৮ ও তদ রু বয়েসর কমপে� ১০ জা তািত িােয় �া িমক তািত সিমিত গিত। এক পিরবার 
ূেত একজা মাপ তািত সিমিতর সদ� ূেব । ১ৎ াউিায়ো ১ৎর েবশী তািত সিমিত গঠা করা যােবাা । তেব 
�েয়াজােবােধ বাংলােদশ তাত েবােে রর অরমিত�েম তাত অধযিষত এলাকায় ওয়াে রিভিহক �া িমক তািত সিমিত গঠা করা 
যােব। বতরমাো েদেশ তািত সিমিতর সং�া ১৩২২ ৎ, ত�ে� কায রকরী �া িমক তািত সিমিতর সং�া ৩৩১ৎ � ২০১৭-১৮ 
অ র বছের  ২৫০ৎ কায রকরী �া িমক তািত সিমিত অিেট করা ূেয়েছ । ২০১৮-১৯ অ র বছের  ২৫৫ৎ কায রকরী �া িমক 
তািত সিমিত অিেট করা ূেব� 

এসএলএম িবভাগ,  
বাতােবা 

এবং সংি�� তািত 
সিমিত� 

 
 

সিমিতর সং�া 
বাংলােদশ তাত েবােে রর বািষ রক 

�িতেবদা 

 

[৫.২]  ওতাধীা 
�িত�াাসমেূর 
অিেটকরণ 

[৫.২.১]  অিেটকত 
�িত�াা 

বাংলােদশ তাত েবােে রর  ওতাধীা ৩২ৎ েবিসক েস�ার, ৪ৎ �িশ�ণ েক�/উপেক�, ১ৎ ৎএফিস, ১ৎ 
এসএফিস, ১ৎ ৎিপ াৎ এবং ১ৎ িসিপিস রেয়েছ। বাংলােদশ তাত েবােে রর �ধাা কায রালেয়র ১ৎ অিেট শাখা 
রেয়েছ। এ অিেট শাখার মা�েম বিণ রত �িত�াাসমূ অিেট করা ূেব।  

অিেট শাখা, বাতােবা সং�া 
বাংলােদশ তাত েবােে রর বািষ রক 

�িতেবদা 

 

[৫.৩] ওতাধীা 
�িত�াাসমেূর মূায়া 

[৫.৩.১]  মূায়াকত 
�িত�াা 

বাংলােদশ তাত েবােে রর  ওতাধীা ৩২ৎ েবিসক েস�ার, ৪ৎ �িশ�ণ েক�/উপেক�, ১ৎ ৎএফিস, ১ৎ 
এসএফিস, ১ৎ ৎিপ াৎ এবং ১ৎ িসিপিস রেয়েছ। এছাূাও, ২ৎ �কক চলমাা রেয়েছ। বাংলােদশ তাত 
েবােে রর এম,া িবভাগ কতরক বিণ রত �িত�াাসমেূর কায র�েমর মূায়া করা ূেব।  

এম,া িবভাগ,  
বাতােবা 

 

সং�া 
বাংলােদশ তাত েবােে রর বািষ রক 

�িতেবদা 

 

[৫.৪] তাত সং�াা ত� 
ূালাাগাদকরণ 

[৫.৪.১]  তাত সং�াা 
ত� ূালাাগাদকত 

িব�মাা তাত শমাির/তাত জিরপ এর ত�ািদ েবিসক েস�ারসমেূর মা�েম �িত বছর  ূালাাগাদ করা ূেব। এসএলএম িবভাগ,  
বাতােবা 

এবং সংি�� েবিসক 
েস�ার 

তািরখ 
বাংলােদশ তাত েবােে রর বািষ রক 

�িতেবদা 

 

[৫.৫] তািত সিমিত কতরক 
শুমচ সিবধায়  মদািা 
করা রং, সতা ও 
রাসায়িাক মিাটিরং করার 
িািমহ �িতেবদা ে�রণ 

[৫.৫.১]ে�িরত 
�িতেবদা 

মাাাীয় �ধাাম�ীর িােদ রশাা েমতােবক তািতেদর শুমচভােব (৫% এর অিধক শু) সতা, রং রাসায়িাক 
 মদািা সিবধািদ �দাা করা ূেয়েছ� তার  েলােক �া িমক তািি সিমিতসমূ রং রাসায়িাক ও সতা 
 মদািা করেছ� তািত  সিমিত কতরক শুমচ সিবধায়  মদািা করা রং, সতা ও রাসায়িাক কায র�ম  
মিাৎিরং করার িািমহ ৈপমািসক �িতেবদা ম�রণালেয় ে�রণ করা ূেব� 

এসএলএম িবভাগ,  
বাতােবা 

 

সং�া 
বাংলােদশ তাত েবােে রর বািষ রক 

 

[৫.৬] বাতােবা এর  ওতাধীা 
�উপািজরত �িত�াাসমেূর 
েবাে র িমৎং  েয়াজা 

[৫.৬.১]  েয়ািজত েবাে র সভা বাতােবা এর  ওতাধীা �উপািজরত  �িত�াা  িসিপিস, মাধবদী, ারিসংদী,  এসএফিস, হমারখালী, হি�য়া 
এবং ৎএফিস, শাূজাদপর , িসরাজগল এর েবাে র িমৎং  েয়াজা। 

িসিপিস,মাধবদী, ারিসংদী, 
এসএফিস, হমারখালী, 
হি�য়া এবংৎএফিস , 
শাূজাদপর , িসরাজগল 

সং�া 
বাংলােদশ তাত েবােে রর বািষ রক 
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সংেযাজাী ৩ :অ� ম�ণালয় /িবভােগর...........  িাকট সিািদ র� কম রস্াদা চািূদাসমূ 

 

�িত�াোর  াাম সংি�� কায র�ম কম রস্াদা সচক উচ �িত�াোর িাকট 
চািূদা /�তযাশা  

চািূদা /�তযাশার েযৗিচকতা  �তযাশা ুরণ াা ূেল 
স�া� �ভাব 

বাংলােদশ কািরগরী িশ�া েবাে র [২.১] কািরগির িশ�া (ব� 
�েকৗশল/ �যিচ) 

[২.১.৩] িেে�ামা-াা-েট�টাাল 
িে�ী উহীণ র িশ�া � 

ছাপ/ছাপীেদর পরী�া �ূণ ও 
ফল �কাশ। 

বাংলােদশ তাত েবাে র িায়ি�ত িেে�ামা 
াাি�ৎউট-এ য াসমেয় পরী�া �ূণ ও 
ফলাফল �কাশ করার জ� দািয়র�া� �িত�াা� 

ফলাফল �কােশ িবল� 
ূেত পাের�  

জা�শাসা ম�ণালয় এবং অ রম�ণালয় [৪.১ ফযাশা িেজাাা াাি�ৎউট/ 

উপেক� চাাকরণ 
[৪.১.১] চাাকত ফযাশা িেজাাা 
াাি�ৎউট/ উপেক� 

সময়মত জাবেলর পদ সজোর 
সসিত �দাা, েবতা ে�ল 
িাধ রারণ এবং িজও জাির। 

সময়মত জাবেলর পদ সজোর সসিত �দাা, 
েবতা ে�ল িাধ রারণ এবং িজও জাির বিণ রত 
�িত�াাসমেূর উপর িাভ ররশীল। 

কাি�ত সমেয় ফযাশা 
িেজাাা াাি�ৎউট/ 

উপেক� চাা করা স�ব 
ূেব াা। 

টলা উ�য়া েবাে র এবং রাজশাূী 
িব�িব�ালয়  

[৪.২]তাত বে�র উ�য়ো মসিলা 
গেবষণা 

[৪.২.১] ফৎ কাপ রাস এর জাত 
সাাচকরণ/ উ�াবা 

সময়মত গেবষণা াা করেল 
গেবষণা কায র�ম �াূত ূেব। 

গেবষণা কায র�েম তবপর,  ািরকতা াা  াকেল 
গেবষণা কায র�ম �াূত ূেব।  

গেবষণার হাারক ফলাফল 
পাওয়া যােব। 
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