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দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

বাংলােদশ তত বাড  ব ও পাট মণালেয়র অতম ণ  সংা। তত িশ বাংলােদেশর সব হৎ র িশ এবং ামীণ কম সংােনর
ে  ২য়  হম  ।  তিতেদর  দতা  উয়েনর  জ  ১৯০০  জনেক  িশণ  দান  করা  হেয়েছ।  এছাড়া  তিতেদর  চলিত  লধন
সরবরােহর  অংশ িহেসেব  িবগত িতন বছের  ৩৩৮৭ জন তিতর মােঝ ৮০২৩  তেতর অেল ১৬১৫.৮৫ ল টাকা  ঋণ িবতরণ করা
হেয়েছ এবং ৮৭২ ল টাকা আদায় করা হেয়েছ। ১১.৭১ কা িমটার কাপেড় ডাইং, িিং, ািরং, কােলািরংসহ িবিভ বয়েনার
সবা দান করা হেয়েছ । তত িশের উয়েন তিতেদর নব াসন, দতা উয়ন, চলিত লধন সরবরাহ ও তিতেদর আথ  সামািজক
অবার  উয়েন  ৭    নন  ক  হণ  করা  হেয়েছ।  ৪৪.৭০  কা  টাকা  েয়  ব  িয়াকরণ  ক,  মাধবদী,  নরিসংদী  এর
িবএমআরইকরণ করা হেয়েছ। ১ ফাশন িডজাইন ইনিউট ও ৩ ফাশন িডজাইন িশণ উপেক াপন করা হেয়েছ। তত িশের
উয়েন “শখ হািসনা নকশী পী (১ম পয ায়)” ,“শখ হািসনা তত পী (১ম পয ায়)” “বাংলােদেশর সানািল ঐিতহ “ঢাকাই মসিলন”
নার (১ম পয ায়), “বাংলােদশ তত বােড র আওতায় ৫ িশণ ক, ১ ফাশন িডজাইন ইনিউট ও ২ মােকট েমাশন ক
াপন”  ,  “বাংলােদশ  তত  িশা  ও  িশণ  ইনিউট,  নরিসংদী  এর  আিনকায়ন  ও  অবকাঠােমাগত  সসারণ”,  “দেশর  তিতেদর
আথ সামািজক অবার উয়েন চলিত লধন সরবরাহ এবং তেতর আিনকায়ন” ক একেনেক অেমািদত হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

বাংলােদশ তত বােড র ধান সমা ও চােলসেহর মে তিতেদর পশা পিরবতন, তা ও রেঙর িনমান এবং তার  ির
কারেণ তত মাগত ব হেয় যাওয়া অতম। ব ততসহ চাকরণ, তত িশের আিনকায়ন, তিতেদর চলিত লধন সরবরাহ, তত
পের বখীকরণ ও বাজার সসারণ,তত ও তিতর সংা ি, দেশ িবেদেশ চার ও চারণা, আজািতক বাজাের তত পের
পিরিচিত এবং বাজারজাতকরেণর বা হণ, তত খােত দ কম তির এবং তদারিক কাঠােমা িতা। ভাার পছ অযায়ী তত ব
উৎপাদন। আিনক ির সােথ সমারােল তিতেদর িতেযািগতায় িকেয় রাখা। ততপি, নকিশপি এবং জামদািনপি াপন।

ভিবৎ পিরকনা:

পক ২০২১, টকসই উয়ন অভী, ৭ম পবািষ ক পিরকনা এবং বতমান সরকােরর িনব াচনী ইশেতহােরর সােথ সাম রেখ আগামী
এক বছেরর মে বাতেবা িনয়িত বাবায়নাধীন ২ তত সবা ক/িয়াকরণ কের িবএমআরইকরণ সকরণ। তিতেদর উপ
পিরেবেশ নব াসন, ততজাত পের বখীকরণ ও বাজারজাতকরণ, কচামােলর সহজলভতা, বয়নব  ও বয়েনার সবা দানসহ ইতািদ
িবষয় িবেবচনা কের তিত ও নকিশ িশীেদর দতা উয়েনর লে হৎ আকাের ততপি ও নকিশপি াপন। িশা িতান াপনসহ
ািক তিতেদর দতা উয়েনর লে একােডিমক ও ামাণ িশণ এবং কািরগির সবা দান। সাধন। তত িশের আিনকায়ন ও
তিতেদর চলিত লধন সরবরাহ। বাংলােদেশর সানালী ঐিতহ মসিলন তিরর ি নার।

২০২০-২১ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

• িজব বষ  উদযাপন উপলে বাংলােদেশর সানালী ঐিতহ ঢাকাই মসিলন নাের গেবষণা কায েম ইিতবাচক ফলাফল
কাশ এবং মসিলন নার কের িজ আই এর জ ননা দািখল।
• ৩.৫০ কা িমটার তত ব উৎপাদেন বয়েনার ও ২০,০০০ কিজ তায় বয়নব  সবা দান।
• দতা উয়েনর জ ৩০০ জন তিতেক িশণ দান
• তত বের বাজার সসারেণ কাি অব অিরিজন সনদ এর জ া আেবদন ১০০%িনি ।
• ই-লান বাপনার আওতায় পাইলং কায ম চা করন ও সসারণ।
• কায কর ২২০  াথিমক তিত সিমিত অিডটকরণ।
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াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০৪১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

চয়ারান, বাংলােদশ তত বাড 

এবং

সিচব, ব ও পাট মণালয়-এর মে ২০২০ সােলর ............ মােসর ........ তািরেখ এই বািষ ক
কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

শিশালী তত খাত।

১.২ অিভল (Mission)
তিতেদর  িশেণর  মােম  পশাগত  দতা  ি,  চলিত  লধন  যাগান,  ণগত  মানস  ততব  উৎপাদন  এবং
বাজারজাতকরেণর িবধা ির মােম তিতেদর আথ -সামািজক অবার উয়ন।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১. তত পের উৎপাদন ও ণগতমান িেত সহায়তাকরণ
২. তত বের বাজার সসারেণ সহেযািগতা
৩. মানবসদ উয়ন
৪. উয়ন কায ম জারদারকরণ
৫. সবার মােনায়ন ও ায়ন

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. দািরক কম কাে তা ি ও জবাবিদিহ িনিতকরণ
২. কম সাদেন গিতশীলতা আনয়ন ও সবার মান ি
৩. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. ১. হচািলত তত িশের জিরপ, মাির এবং পিরকনা হণ, পিরসংান সংরণ; ২. হচািলত তত িশের উয়ন
ও  উৎপাদনলক  সবা  দান;  ৩.  হচািলত  তত  িশের  জ ঋণ  িবধা  ি;  ৪.  তিতগণেক  েয়াজনীয়  উপকরণ  ও
কচামাল াে সরবরােহর বা হণ এবং উৎপািদত প দামজাতকরেণর বা করা; ৫. তত পেক জনিয়
করার উেে দশ-িবেদেশ চার কায ম হণ; ৬. তত প দশ-িবেদেশ বাজারজাত করেণর বা হণ; ৭. তিত ও
তত িশের সােথ সিকত িেদর িশণ দােনর মােম দতা ি; ৮. তিতেদর বয়নব  ও বয়েনার েযাগ
িবধা দােনর লে পিরকনা ণয়ন ও বাবায়ন; ৯. ততজাত ািদর ণগত মান ও তকারী দশ সিকত
সনদপ দান।



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৬ ণ তািরখ: রিববার, আগ ০৯, ২০২০

সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০১৮-১৯

ত অজন*
২০১৯-২০

লমাা
২০২০-২১

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর
নাম

উপা
২০২১-২০২২ ২০২২-২০২৩

বাংলােদশ তত বােড র িবিভ কায েমর ড়া
ফলাফল/ভাব(Outcome/ Impact)

মাট রািনেত তত
খােতর অংশ

% ২.৪৫ ২.৪৭ ২.৫০ ২.৫৫ ২,৫৮
বাংলােদশ তত বাড / বািণজ মণালয়/
রািন উয়ন েরা

রািন উয়ন েরা,
বাংলােদশ তত বাড 

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১] তত
পের
উৎপাদন ও
ণগতমান
িেত
সহায়তাকরণ

২৪

[১.১] তত ব
উৎপাদেন সহায়তা

[১.১.১] তিতেদর
উৎপািদত তত বে
বয়েনার সহায়তা
দান

সমি
কা
িমটার

১০ ৩.৫০ ৪.০০ ৩.৫০ ৩.১৫ ২.৮০ ২.৪৫ ২.১০ ৫.০০ ৫.৫০

[১.১.২] তিতেদর
তত বে বত
তায় বয়নব 
সহায়তা দান

সমি কিজ ৫ ২৪৩০৮ ২২০০০ ২০০০০ ১৮০০০ ১৬০০০ ১৪০০০ ১২০০০ ৩০০০০ ৩০২০০

[১.২]  ঋণ
িবতরণ-আদায়

[১.২.১] আদায়তঋণ সমি
ল
টাকা

৪ ২৬৭ ২৮০ ২৫০ ২২৫ ২০০ ১৭৫ ১৫০ ৩২৫.০০ ৩৫০.০০

[১.২.২] ঋণ া
িবধােভাগী ষ
তিত

সমি সংা ৩ ১১০০ ৮৫০ ৭৫০ ৬৭৫ ৬০০ ৫২৫ ৪৫০ ৯৫০ ১০০০

[১.২.৩] ঋণ া
িবধােভাগী মিহলা
তিত

সমি সংা ১ ১৯৮ ২০০ ১৫০ ১৩৫ ১২০ ১০৫ ৯০ ২৫০ ২৫০

[১.২.৪] ই-লান এর
পাইলং কায ম
চাকরণ

তািরখ তািরখ ১ ১৫.০৬.২০ ১৫.০৬.২১ ২০.০৬.২১ ২৫.০৬.২১ ২৭.০৬.২১ ৩০.০৬.২১



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৯ ণ তািরখ: রিববার, আগ ০৯, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[২] তত
বের বাজার
সসারেণ
সহেযািগতা

১৮

[২.১] তত বের
রািন সনদ দান

[২.১.১] িনিত
আেবদন

মিত % ৮ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[২.২] ক
হাারেদর সােথ
সভার মােম ব
বসার সহেযািগতা

[২.২.১]
কেহাারেদর
সােথ সভা

সমি সংা ৪ ১২ ১৫ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ২০ ২০

[২.৩] বাজার
সসারেণ
সহায়তাকরণ

[২.৩.১] ততব
মলা
আেয়াজন/অংশহণ

সমি সংা ৩ ৪ ৫ ৪ ৩ ৩ ২ ১ ৮ ৮

[২.৩.২]
রািনকারকেদর সােথ
মতিবিনময় সভা

সমি সংা ৩ ৪ ৪ ২ ১ ১ ১ ০ ৪ ৪

[৩]
মানবসদ
উয়ন

১৫

[৩.১] কািরগির িশা
(ব েকৗশল/ি)

[৩.১.১] উীণ 
িডোমা- ইন-
টটাইল িডি উীণ 
িশাথ

সমি % ৫ ৮০ ৮০ ৮০ ৭৮ ৭৫ ৭০ ৮০ ৮০

[৩.২] িনব ািচত
তিতেদর িশণ

[৩.২.১] িশণ া
তিত

সমি সংা ১০ ৬৫০ ৭৫০ ৩০০ ২৭০ ২৪০ ২১০ ১৮০ ১০০০ ১০০০



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১০ ণ তািরখ: রিববার, আগ ০৯, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[৪] উয়ন
কায ম
জারদারকরণ

৯

[৪.১] তত বােড র
আওতাধীন
মাঠপয ােয়র িনজ
ভবনসেহর
সংারকরণ

[৪.১.১] সংারত
ভবন

সমি সংা ২ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ১২ ১২

[৪.২] বাংলােদেশর
সানালী ঐিতহ
মসিলন তা ও কাপড়
তিরর ি
নার

[৪.২.১] িজব বষ 
উদযাপন উপলে
বাংলােদেশর সানালী
ঐিতহ ঢাকাই মসিলন
নাের গেবষণা
কায েম ইিতবাচক
ফলাফল কাশ

তািরখ তািরখ ২ ১৭.০৩.২১ ৩১.০৩.২১

[৪.২.২] মসিলেনর
িজআই এর জ ননা
জমা দান

তািরখ তািরখ ২ ০১.০৬.২১ ১৫.০৬.২১ ৩০.০৬.২১

[৪.৩] উয়ন কের
ত কাজ করণ

[৪.৩.১] শখ হািসনা
তত পী কের
িম উয়ন এবং
সীমানা াচীর িনম াণ
কাজ করণ

তািরখ তািরখ ২ ৩১.০৩.২১ ৩০.০৪.২১ ৩১.০৫.২১ ৩০.০৬.২১

[৪.৪] িবএমআরই
কে ািপত
মিশনািরসেহর
মােম সবা কায ম
চাকরণ

[৪.৪.১] ািপত
মিশনািরসেহর
মােম সবা দান
কায ম 

তািরখ তািরখ ১ ৩০.০৪.২১ ৩১.০৫.২১ ২০.০৬.২১



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১১ ণ তািরখ: রিববার, আগ ০৯, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[৫] সবার
মােনায়ন ও
ায়ন

৯

[৫.১] কায করী
াথিমক তিত সিমিত
অিডটকরণ

[৫.১.১] অিডটত
াথিমক তিত সিমিত

সমি সংা ২ ২০০ ২৫০ ২২০ ২০০ ১৭৫ ১৫০ ১৩০ ২৬৫ ২৭০

[৫.২] আওতাধীন
িতানসেহর
অিডটকরণ

[৫.২.১] অিডটত
িতান

সমি সংা ২ ৮ ১৪ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ১৫ ১৫

[৫.৩] অভরীণ
অিডেটর পািরশ
/আপি বাবায়ন -
িনিরকরণ

[৫.৩.১] বাবায়নত
পািরশ/আপি
িনিত

সমি % ১ ৩০ ৩০ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ৩৫ ৩৫

[৫.৪] আওতাধীন
িতানসেহর
কায ম ায়ন

[৫.৪.১] কায ম
ায়নত িতান

সমি সংা ২ ৬ ১০ ৫ ৪ ৩ ১০ ১০

[৫.৫] ২০১৯-২০
অথ বছের এমই এর
পািরশ বাবায়ন

[৫.৫.১] বাবায়নত
পািরশ

সমি % ০.৫ ৫০ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ১০ ৫০ ৫০

[৫.৬] তিত সিমিত
কক  িবধায়
আমদািনত তা ও
রসায়িনক আমদািনর
পািরশ দােনর
িতেবদন রণ।

[৫.৬.১] িরত
িতেবদন

সমি সংা ১ ৩ ৪ ৩ ২ ১ ৪ ৪

[৫.৭] বাতেবা
কম চাির চাির
িবধানমালা, ২০১৯
এর খসড়া ব ও পাট
মণালেয় দািখল ।

[৫.৭.১] দািখলত
খসড়া

তািরখ তািরখ ০.৫ ০১.০৬.২১ ০৭.০৬.২১ ১৫.০৬.২১ ২০.০৬.২১ ২৫.০৬.২১



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১২ ণ তািরখ: রিববার, আগ ০৯, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[১.১] বািষ ক কম সাদন
ি (এিপএ) বাবায়ন

[১.১.১] এিপএ’র
সকল মািসক
িতেবদন
ওেয়বসাইেট
কািশত

সমি সংা ২ ৪

[১.১.২] এিপএ
েমর মািসক সভা
অিত

সমি সংা ১ ১২ ১১

[১.২] াচার/উম চচ ার
িবষেয় অংশীজনেদর
সে মতিবিনময়

[১.২.১] মতিবিনময়
সভা অিত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
বা িবষেয় সবাহীতা
/অংশীজনেদর
অবিহতকরণ

[১.৩.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ১ ৪ ৩ ২

[১.৪] সবা দান
িতিত িবষেয়
সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[১.৪.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

[১.৫] ত বাতায়ন
হালনাগাদ সংা
মািসক িতেবদন
উতন কপের িনকট
রণ

[১.৫.১] মািসক
িতেবদন িরত

সমি সংা ২ ৪ ৩



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৩ ণ তািরখ: রিববার, আগ ০৯, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২]
কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

৯

[২.১] ই-নিথ বাবায়ন
[২.১.১] ই-নিথেত
নাট িনিত

সমি % ২ ৮০ ৭০ ৬০

[২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[২.২.১] এক নন
িডিজটাল সবা
চাত

তািরখ তািরখ ২ ১৫.০২.২১ ১৫.০৩.২১ ১৫.০৪.২১ ১৫.০৫.২১

[২.৩] সবা সহিজকরণ

[২.৩.১] এক
সহিজত সবা
অিধেে
বাবািয়ত

তািরখ তািরখ ২ ২৫.০২.২১ ২৫.০৩.২১ ২৫.০৪.২১ ২৫.০৫.২১

[২.৪] কম চারীেদর
িশণ দান

[২.৪.১] েতক
কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

সমি জনঘা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০

[২.৪.২] ১০ম ড
ও ত েতক
কম চারীেক এিপএ
িবষেয় দ
িশণ

সমি জনঘা ১ ৫ ৪

[২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

[২.৫.১] নতম
এক আওতাধীন
দর/ একজন
কম চারীেক এিপএ
বাবায়েনর জ
েনাদনা দানত

সমি সংা ১ ১
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[৩.১] বািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[৩.১.১] য়
পিরকনা অযায়ী
য় সািদত

সমি % ১ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.২] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ)/বােজট
বাবায়ন

[৩.২.১] বািষ ক
উয়ন কম িচ
(এিডিপ) /বােজট
বাবািয়ত

মিত % ২ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[৩.৩.১] িপীয়
সভায় উপাপেনর
জ মণালেয়
াব িরত

মিত % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[৩.৩.২] অিডট
আপি িনিত

মিত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫

[৩.৪] াবর ও অাবর
সির তািলকা ত
ও হালনাগাদকরণ

[৩.৪.১] াবর ও
অাবর সির
তািলকা তত
এবং হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.১২.২০ ১৪.০১.২১ ১৫.০২.২১

*সামিয়ক (provisional) ত
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ
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সংেযাজনী- ২: কম সাদন চেকর বাবায়নকারী এবং পিরমাপ পিত

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী

অিবভাগ, অিধশাখা,
শাখা

দ মাণক উপা 

[১.১] তত ব উৎপাদেন
সহায়তা

[১.১.১] তিতেদর উৎপািদত
তত বে বয়েনার সহায়তা
দান

বাংলােদশ তত বাড  তিতেদরেক িবিভ বয়নব  ও বয়েনার সবা যথা-
ইিং, ডাইং, ািরং, কােলািরং, িসনিজং ইতািদ সবা দান কের থােক।
তত ব উৎপাদেন বয়নব  ও বয়েনার সবা পাওয়ার পিরেিেত তিতরা
চািহদা অযায়ী মানসত তত ব উৎপাদেন সম হয়।

*িসিপিস, মাধবদী,
নরিসংদী। * এসএফিস,
মারখালী, িয়া। *
এফিস শাহজাদর।

ক িভিক মািসক
সািভ সসেহর তািলকা

িমটার ও কিজ িসিপিস,
মাধবদী,নরিসংদী ও এসএফিস,
মারখালী, িয়া এবং বাংলােদশ
তত বােড র বািষ ক িতেবদন।

[১.১.২] তিতেদর তত বে
বত তায় বয়নব  সহায়তা
দান

বাংলােদশ তত বাড  তিতেদরেক িবিভ বয়নব  ও বয়েনার সবা যথা-
ইিং, ডাইং, ািরং, কােলািরং, িসনিজং ইতািদ সবা দান কের থােক।
তত ব উৎপাদেন বয়নব  ও বয়েনার সবা পাওয়ার পিরেিেত তিতরা
চািহদা অযায়ী মানসত তত ব উৎপাদেন সম হয়।

*িসিপিস, মাধবদী,
নরিসংদী। * এসএফিস,
মারখালী, িয়া। *
এফিস শাহজাদর।

ক িভিক মািসক
সািভ সসেহর তািলকা

িমটার ও কিজ িসিপিস,
মাধবদী,নরিসংদী ও এসএফিস,
মারখালী, িয়া এবং বাংলােদশ
তত বােড র বািষ ক িতেবদন।

[১.২]  ঋণ িবতরণ-
আদায়

[১.২.১] আদায়তঋণ

বাংলােদশ তত বাড  তিতেদরেক তত ব উৎপাদেন সহেযািগতা ও উৎসাহ
দােনর িনিম ২০১৯-২০ অথ  বছের ১০৫০ জন তিতর মােঝ ঋণ িবতরণ
কেরেছ। া ঋণ ারা তা ও অা উপকরণ িকেন তিতরা তত ব উৎপাদন
করেত সম হেবন । উে ২০০-২০২১ অথ  বছের মাট ১২০০ জন তিতর
মে ২৫০ জন ঃ নারী তিতেক ঋণ দান করা হেব।

এসএএম িবভাগ ও
ক অিফস, বােতেবা

বিসক সার িভিক
মািসক ঋণ আদােয়র
তািলকা

সংা ও টাকা । বাংলােদশ তত
বােড র বািষ ক িতেবদন এবং
বাংলােদশ তত বােড র ঋণ
সংা মািসক িতেবদন।

[১.২.২] ঋণ া িবধােভাগী
ষ তিত

তিতেদর জ ঋণ কম িচর আওতায় ঋণ খােত া ৪৮৭৪.৪৪ ল টাকার
মে ফয়াির ’১৮ পয  ৪০০৮.৮২ ল টাকা সরকাির কাষাগাের ফরৎ দয়া
হেয়েছ। অবিশ অথ  (৪৮৭৪.৪৪-৪০০৮.৮২)= ৮৬৫.৬২ ল টাকা; যা
পয ায়েম সরকাির কাষাগাের জমা দান করা হে।

এসএএম িবভাগ ও
ক অিফস, বাতেবা

বিসক সার িভিক
মািসক ঋণ িবতরেণর
তািলকা

সংা ও টাকা । বাংলােদশ তত
বােড র বািষ ক িতেবদন এবং
বাংলােদশ তত বােড র ঋণ
সংা মািসক িতেবদন।

[১.২.৩] ঋণ া িবধােভাগী
মিহলা তিত

২৫০ জন  মিহলা তিতেদর মে  েদ ঋণ িবতরণ করা হেব।
এসএএম িবভাগ ও
ক অিফস, বাতেবা

বিসক সার িভিক
 মিহলা তিতেদর
মািসক ঋণ িবতরেণর
তািলকা

সংা ও টাকা । বাংলােদশ তত
বােড র বািষ ক িতেবদন এবং
বাংলােদশ তত বােড র ঋণ
সংা মািসক িতেবদন।

[১.২.৪] ই-লান এর পাইলং
কায ম চাকরণ

ই লান এর পাইলং কায ম চাকরণ এর মােম বিণ ত ঋণ িবতরণ ও আদায়
বাপনার গিতশীলতা আনয়ন করা সব হেব।

বাতেবা কায ম উোধন

সংা ও টাকা । বাংলােদশ তত
বােড র বািষ ক িতেবদন এবং
বাংলােদশ তত বােড র ঋণ
সংা মািসক িতেবদন।

[২.১] তত বের রািন
সনদ দান

[২.১.১] িনিত আেবদন
বেদিশক া আয় ও তত ব জনিয় করার লে তত ব রািনর ে
তত বাড  কক কাি অব অিরিজন তয়ন দান করা হেয় থােক।

মােকং শাখা, বাতেবা
আেবদনকারীেদর
তািলকা

সংা, বাংলােদশ তত বাড  এর
বািষ ক িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী

অিবভাগ, অিধশাখা,
শাখা

দ মাণক উপা 

[২.২] ক হাারেদর
সােথ সভার মােম ব
বসার সহেযািগতা

[২.২.১] কেহাারেদর সােথ
সভা

তিতেদর ঋণ সহায়তার মােম অচল তত সচল করা , সচল ততেলা
িনরিবিভােব সচল রাখা, উোা তির, রািন িেত সহায়তাকরণ, তত
বের উৎপাদন ি, আকম সংােনর েযাগ ি, আথ -সামািজক অবার
উয়ন এবং নারীর মতায়েন উু করা ।

এসএএম িবভাগ
বাংলােদশ তত বাড 

সভার কায িববরণী
সভার সংা বাংলােদশ তত
বােড র বািষ ক িতেবদন

[২.৩] বাজার সসারেণ
সহায়তাকরণ

[২.৩.১] ততব মলা
আেয়াজন/অংশহণ

হচািলত তেত উৎপািদত বের জনিয়তা ি ও বাজার সসারেণর লে
বাংলােদশ জাতীয় তিত সিমিত দেশর িবিভ ােন জাতীয়, সামািজক ও ধময়
উৎসব উপলে দশীয় ততব মলা ও দশ নীর আেয়াজন কের থােক। বাতেবা
এসব মলা আেয়াজেনর াপাের সহায়তা কের থােক। এছাড়াও িবেদেশ অিত
তত মলায় অংশহেণ সহায়তা দান করা হয়।

এসএএম িবভাগ,
বাতেবা

মলার আেয়াজেনর
আেবদন ও িতেবদন

মলার সংা বাংলােদশ তত
বােড র বািষ ক িতেবদন

[২.৩.২] রািনকারকেদর সােথ
মতিবিনময় সভা

হচািলত তেত উৎপািদত ব সামী িবেদেশ রািনর মােম বেদিশক া
অজন তথা হচািলত ততিশে িনেয়ািজত ািক তিতেদর আথ -সামািজক
উিতর লে রািন ির াপাের রািনকারকেদর সােথ িবিভ সমেয়
মতিবিনময় সভা করা হেয় থােক।

এসএএম িবভাগ,
বাতেবা

সভার কায িববরণী
সভার সংা বাংলােদশ তত
বােড র বািষ ক িতেবদন

[৩.১] কািরগির িশা (ব
েকৗশল/ি)

[৩.১.১] উীণ  িডোমা- ইন-
টটাইল িডি উীণ  িশাথ

দেশ ব িশের উয়েন ব িিবদ তরীর লে ৪ বছর ময়াদী িডোমা-
ইন-টটাইল ইিিনয়ািরং িডী দান করা হয়। বতমােন িবএসিস-ইন-
টটাইল িডী দান করা হে।

বাতেবা/ বাংলােদশ
কািরগির িশােবাড 

উীণ  িশাথেদর
তািলকা

উীণ  ছাছাীেদর সংা
বাংলােদশ তত বাড  এর বািষ ক
িতেবদন এবং বাংলােদশ
কািরগির িশােবােড র
ওেয়বসাইট।

[৩.২] িনব ািচত তিতেদর
িশণ

[৩.২.১] িশণ া তিত

আিনক, মানস ও বতমান বাজাের চিলত নার মােম তত ব
উৎপাদেনর জ তিতেদর িশণ একা আবক। বাজােরর চািহদা অযায়ী
তত ব উৎপাদেনর জ তিতেদর পশাগত েয়াজন িভিক িশেণর মােম
দতা ির উোগ হণ ।

বাতেবা িশণাথেদর তািলকা
সংা বাংলােদশ তত বাড  এর
বািষ ক িতেবদন ।

[৪.১] তত বােড র
আওতাধীন মাঠপয ােয়র
িনজ ভবনসেহর
সংারকরণ

[৪.১.১] সংারত ভবন
বাংলােদশ তত বােড র মাঠ পয ােয়র অিফস/িতানসেহর াপনার মরামত
করা হেব।

েকৗশল শাখা বাতেবা কায  সমাির মাণপ
মরামতত িতান আহবানত
দরপের সংা
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী

অিবভাগ, অিধশাখা,
শাখা

দ মাণক উপা 

[৪.২] বাংলােদেশর সানালী
ঐিতহ মসিলন তা ও
কাপড় তিরর ি
নার

[৪.২.১] িজব বষ  উদযাপন
উপলে বাংলােদেশর সানালী
ঐিতহ ঢাকাই মসিলন
নাের গেবষণা কায েম
ইিতবাচক ফলাফল কাশ

িজব বষ  উদযাপন উপলে ঐিতহবাহী ঢাকাই মসিলন নাের গেবষণা
কায েমর ইিতবাচক ফলাফল কাশ করা হেব।

বাতেবা, ক অিফস ও
গেবষনা ম

ইিতবাচক ফলাফল কােশর
অান আেয়াজন

[৪.২.২] মসিলেনর িজআই এর
জ ননা জমা দান

বাংলার ঐিতহবাহী ঢাকাই মসিলেনর ি নােরর লে মসিলেনর িজ
আই ের াবনার জ বাংলােদশ তত বাড  হেত মসিলেনর ননা রণ
করা হেব।

বাতেবা, ক অিফস ও
গেবষনা ম

ননা রেণর প

[৪.৩] উয়ন কের ত
কাজ করণ

[৪.৩.১] শখ হািসনা তত পী
কের িম উয়ন এবং
সীমানা াচীর িনম াণ কাজ
করণ

শখ হািসনা তত পী কের িম উয়ন এবং সীমানা াচীর িনম াণ কাজ
করণ

বাতেবা, ক অিফস ি সাদন/কায ােদশ দান

[৪.৪] িবএমআরই কে
ািপত মিশনািরসেহর
মােম সবা কায ম
চাকরণ

[৪.৪.১] ািপত
মিশনািরসেহর মােম সবা
দান কায ম 

িবএমআরই কে ািপত মিশনািরসেহর মােম তিতেদর বয়েনার ও
বয়নব  সবা কায ম চা করা হেব।

ওএএম এবং পির: ও
বা: িবভাগ

সবার পিরমাণ (িমটার/গজ)

[৫.১] কায করী াথিমক
তিত সিমিত অিডটকরণ

[৫.১.১] অিডটত াথিমক
তিত সিমিত

তিত সিমিত িবিধমালা, ১৯৯১ মাতােবক তিত সিমিত ৩ কােরর । যথা-
াথিমক তিত সিমিত, মািমক তিত সিমিত এবং জাতীয় তিত সিমিত । ১৮
ও ত বয়েসর কমপে ১০ জন তিত িনেয় াথিমক তিত সিমিত গত। এক
পিরবার হেত একজন মা তিত সিমিতর সদ হেব । ১ ইউিনয়েন ১র বশী
তিত সিমিত গঠন করা যােবনা । তেব েয়াজনেবােধ বাংলােদশ তত বােড র
অমিতেম তত অিষত এলাকায় ওয়াড িভিক াথিমক তিত সিমিত গঠন
করা যােব। বতমােন দেশ তিত সিমিতর সংা ১৩৪১ , তে কায করী
াথিমক তিত সিমিতর সংা ৩৩১  । ২০১৮-১৯ অথ  বছের ২৫৫  কায করী
াথিমক তিত সিমিত অিডট করা হেয়েছ। ২০১৯-২০ অথ  বছের ২৫০ কায করী
াথিমক তিত সিমিত অিডট করা হেব।

এসএএম িবভাগ,
বাতেবা এবং সংি
তিত সিমিত।

অিডটত সিমিতর
তািলকা

সিমিতর সংা বাংলােদশ তত
বােড র বািষ ক িতেবদন

[৫.২] আওতাধীন
িতানসেহর অিডটকরণ

[৫.২.১] অিডটত িতান

বাংলােদশ তত বােড র আওতাধীন ৩২ বিসক সার, ৪ িশণ
ক/উপেক, ১ এফিস, ১ এসএফিস, ১ িপআই এবং ১ িসিপিস
রেয়েছ। বাংলােদশ তত বােড র ধান কায ালেয়র ১ অিডট শাখা রেয়েছ। এই
অিডট শাখার মােম বিণ ত িতানসহ অিডট করা হেব।

অিডট শাখা, বাতেবা
অিডটত িতােনর
তািলকা

সংা অিডটত িতােনর
িতেবদন



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ২০ ণ তািরখ: রিববার, আগ ০৯, ২০২০

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী

অিবভাগ, অিধশাখা,
শাখা

দ মাণক উপা 

[৫.৩] অভরীণ অিডেটর
পািরশ /আপি বাবায়ন
-িনিরকরণ

[৫.৩.১] বাবায়নত
পািরশ/আপি িনিত

বাংলােদশ তত বােড র অিডট শাখা কক অিডটত িবভ িতানসেহর জ
েদয় পািরশসহ বাবায়ন অগিত পিরবীণ করা হেব ।

অিডট শাখা, বাতেবা িনি িতেবদন
% অিডটত িতােনর
িতেবদন

[৫.৪] আওতাধীন
িতানসেহর কায ম
ায়ন

[৫.৪.১] কায ম ায়নত
িতান

বাংলােদশ তত বােড র আওতাধীন ৩৩ বিসক সার, ৪ িশণ
ক/উপেক, ১ এফিস, ১ এসএফিস, ১ িপআই এবং ১ িসিপিস
রেয়েছ। এছাড়াও, ৬ ক চলমান রেয়েছ। বাংলােদশ তত বােড র এম,ই
িবভাগ কক বিণ ত িতানসেহর কায েমর ায়ন করা হেব।

এম,ই িবভাগ, বাতেবা
লায়নত িতােনর
তািলকা

সংা ায়নত িতােনর
িতেবদন

[৫.৫] ২০১৯-২০ অথ বছের
এমই এর পািরশ বাবায়ন

[৫.৫.১] বাবায়নত পািরশ
২০১৯-২০ অথ  বছের বাতেবার এমই অিবভাগ কক িবিভ িতেবদেনর
পািরশসহ বাবায়ন অগিত পিরিবণ করা হেব।

এম,ই িবভাগ, বাতেবা অগিত িতেবদন
%, িবিভ িতেবদেনর
পািরশসহ বাবায়ন

[৫.৬] তিত সিমিত কক
 িবধায়
আমদািনত তা ও
রসায়িনক আমদািনর
পািরশ দােনর িতেবদন
রণ।

[৫.৬.১] িরত িতেবদন
বাতেবার এসিসআর অিবভাগ হেত তিত সিমিত কক  িবধায়
আমদািনত তা ও রসায়িনক আমদািনর পািরশ দােনর িতেবদন ব ও
পাট মণালেয় মািসক িভিেত রণ করা হেব।

এসিসআর অিবভাগ,
বাতেবা

মািসক িতেবদন সংা মণালেয় িরত িতেবদন

[৫.৭] বাতেবা কম চাির
চাির িবধানমালা, ২০১৯
এর খসড়া ব ও পাট
মণালেয় দািখল ।

[৫.৭.১] দািখলত খসড়া
২০১১ সােলর জািরত বাতেবা কম চাির চাির িবধানমালা সংেশাধেনর
মােম েগাপেযাগীকরণ করা হেব

শাসন িবভাগ, বাতেবা
খসড়া িবধানমালা
(সংেশািধত)

তািরখ মণালেয় িরত খসড়া
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সংেযাজনী ৩: অ মণালয়/িবভাগ/দর/সংা/মাঠ পয ােয়র কায ালয় এর িনকট িনিদ  কম সাদন চািহদাসহ

িতােনর
ধরণ

িতােনর নাম কম সাদন চক
উ িতােনর িনকট

চািহদা/তাশা
চািহদা/তাশার যৗিকতা

তাশা রণ না হেল সা
ভাব

অা বাংলােদশ কািরগরী িশা বাড 
উীণ  িডোমা- ইন-
টটাইল িডি উীণ 
িশাথ

ছা/ছাীেদর পরীা হণ ও ফল
কাশ।

বাংলােদশ তত বাড  িনয়িত িডোমা ইনিউট-এ যথাসমেয়
পরীা হণ ও ফলাফল কাশ করার জ দািয়া িতান।

ফলাফল কােশ িবল হেত
পাের।

অা
সংি উপেজলা িনব াহী কম কতা/উপেজলা
পিরষদ চয়ারান /ইউিনয়ন পিরষদ
চয়ারান

ঋণ া িবধােভাগী ষ
তিত

সক সমেয় তিত িনব াচেনর
পািরশ দান

সক সমেয় তিত িনব াচন স না হেল সক সমেয় চািহদা
অযায়ী ঋণ িবতরণ করা সব হেবনা। যা তিত িনব াচেনর উপর
িনভরশীল।

ক বাবায়েনর আিথ ক য়
ি ও বাব অগিত াস পােব।

অা
সংি উপেজলা িনব াহী কম কতা/উপেজলা
পিরষদ চয়ারান /ইউিনয়ন পিরষদ
চয়ারান

ঋণ া িবধােভাগী মিহলা
তিত

সক সমেয় তিত িনব াচেনর
পািরশ দান

সক সমেয় তিত িনব াচন স না হেল সক সমেয় চািহদা
অযায়ী ঋণ িবতরণ করা সব হেবনা। যা তিত িনব াচেনর উপর
িনভরশীল।

ক বাবায়েনর আিথ ক য়
ি ও বাব অগিত াস পােব।




