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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:

ব অিধদর ব খােত পাষক কপের দািয় পালনসহ এ খােতর জ ব কািরগির ানস মানবসদ তির করেছ। বখােত
মবধ মান রািনর ধারাবািহকতায় তির পাশাকখােত ২০১৭-১৮ অথ বছের ৮৩.৪৯%, ২০১৮-১৯ অথ বছের ৮৪.২০% এবং ২০১৯-২০
অথ বছের তির পাশাক খােত রািন আয় ২৭.৯৪৯ িবিলয়ন মািকন ডলার, যা মাট রািনর ৮২.৯৯ %। িবগত িতন বছের পাষেকর কােজ
২০১৭-১৮ অথ বছের ৭৫০৯, ২০১৮-১৯ অথ বছের ৭১৩৮ এবং ২০১৯-২০ অথ বছের ৬৫১৯ অথ াৎ সব েমাট ২১১৬৬ আেবদন িনি
করা হেয়েছ; িনির হার ৯৯.৪৯%। এছাড়া ব িশ কারখানা ও বািয়ং হাউজ পিরদশ ন করা হেয়েছ ২০১৭-১৮ অথ বছের ৬৫০, ২০১৮-
১৯ অথ বছের ৬৬২ এবং ২০১৯-২০ অথ বছের ৬৭৪, সব েমাট ১৯৮৬। ব িশের পাষক কপের কােজর মােম রিজেশন িফ
বাবদ মাট ৩.১৮৮২ কা টাকা রাজ আয় হেয়েছ। িবগত ০৩(িতন) বছের ০৬ টটাইল ইিিনয়ািরং কেলজ ও ইনিউট ািপত
হেয়েছ এবং িবগত িতন অথ বছের ব অিধদর কক পিরচািলত িতানসহ থেক িবএসিস, িডোমা ও এসএসিস কােস  মাট ১২১১৩
জন িশাথ উীণ  হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

ব  অিধদেরর  ধান  চােল  হে ব  আইন  ২০১৮,  ব  (িশ  িনবন)  িবিধ  এবং  বািয়ং  হাউজ িনবন  াপেনর  আওতায়   ও
জবাবিদিহলক সবা দান, উৎপাদন উপকরেণর মান িনয়ণ, তদারিক ও সময়সাধন। এছাড়া নন ব িশা িতান াপন, পদ জন
ও িনেয়াগ দান সময় সােপ িয়া হওয়ায় ব খােতর জনবেলর চািহদা রণ এবং যথযথ মানস ব কািরগির িশা িনিত করাও
ব অিধদেরর জ এক চােল। সীিমত জনবল ারা ব অিধদর চােলসহ মাকােবলা করেছ।

ভিবৎ পিরকনা:

ব আইন, ২০১৮ এর আওতায় পাষক কপের সবাসহ অনলাইন এবং ওয়ান প সািভ স সার হেত িসেজন চাট াের বিণ ত
সময়সীমার মে দান; ব অিধদর (কম কতা কম চারী) িনেয়াগিবিধর খসড়া ড়াকরণ; ব িশ িতান ও ব িশা িতান
পিরদশ ন িনেদ িশকা ণয়ন; িভআই এর জ Need Based Curriculum ণয়েন পািরশ দান; বাংলােদশ সরকারী
কম কিমশন ও ব অিধদেরর মােম  পেদ জনবল িনেয়াগ দান; বাবায়নাধীন ক ড়াকরণ ও িশা কায ম চা করা এবং
নন পদ জেনর াব মণালেয় রণ করার পিরকনা হণ করা হেয়েছ।

২০২০-২১ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

পাষক কপের সবা দােনর লে া আেবদেনর ৯৫% িনি করা;
৩০০ ব িশ কারখানা, ৫০ বািয়ং হাউজ, ১২ ইিপ এবং ৫৫ িশা িতান পিরদশ ন করা;
ব কািরগির িশার মােম ব খােত ৪৬০০ জন কািরগির ানস মানবসদ তির করা;
বাবায়নাধীন কের মে কমপে ০২(ই) িশা িতান চা করা;
িভআই এর জ Need Based Curriculum ণয়েনর লে িবমান কািরলাম সংেশাধেনর াব রণ করা।
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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-

মহাপিরচালক, ব অিধদর

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)

িনরাপদ, টকসই, শিশালী ও িতেযািগতা সম ব খাত।

১.২ অিভল (Mission)
ব কািরগির িশার হার ি এবং ব িশেক সহায়তার মােম ব খােত অগিত সাধন।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১. ব িশের উয়েন সহায়তা দান;
২. ব কািরগির িশার মােম মানব সদ উয়ন;
৩. িশা কায ম পিরদশ ন, পিরবীণ ও ায়ন;
৪. অিধদেরর কােজ গিত সাের আইন, িবিধ ও িনেদ িশকা ণয়ন;
৫. ব খাত সংি ক বাবায়ন।

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. ব িশ ও বািয়ং হাউজ িনবন দান;
২. ব িশের মিশন ছাড়করণসহ িবিভ সবা দান;
৩. ব িশের উোােদর েণাদনা ও উৎসাহ দান;
৪. ব েকৗশল ও ি িশা দােনর মােম মানব সদ উয়ন;
৫. ব িশা িতানসহ পিরদশ ন, পিরবীণ ও ায়ন;
৬. ব খাত সংি িতান াপেনর লে উয়ন ক হণ ও বাবায়ন।
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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

জাতীয় রািনেত সহায়তা জাতীয় রািনেত সহায়তা শতকরা ৮৪.২০ ৮২.৯৯ ৮৩.১০ ৮৩.২০ ৮৩.৩০
ব অিধদর/ বািণজ মণালয়/পাশাক খাত
সংি সংগঠনসহ/ বাংলােদশ াংক

রািন উয়ন েরা, বাংলােদশ
াংক।

ব খােত কািরগির ানস
মানব সদ তির

ব খােত কািরগির
ানস মানব সদ তির

সংা ৪১৬৮ ৪৪৬৩ ৪৬০০ ৪৬২৫ ৪৬৫০ ব অিধদর/BuTex/ বাকািশেবা
ব অিধদর/BuTex/
বাকািশেবা

*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
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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] ব
িশের
উয়েন
সহায়তা
দান;

১৯

[১.১] পাষক কপের
িনকট া আেবদন
িনি করা

[১.১.১]
রিজেশেনর
আেবদন িনিত

গড় % ৩ ৮৮.৭৪ ৯৬.৭৭ ৯৫ ৯৪ ৯৩ ৯২ ৯১ ৯৬ ৯৬

[১.১.২] মিশন
ছাড়করেণর আেবদন
িনিত

গড় % ৩ ৯৯.৯১ ১০০ ৯৭ ৯৬ ৯৫ ৯৪ ৯৩ ৯৮ ৯৮

[১.১.৩] অা
সবার (রিজেশন
ও মিশন ছাড়
তীত) আেবদন
িনিত

গড় % ৩ ৯৩.৬৫ ১০০.০০ ৯৭ ৯৬ ৯৫ ৯৪ ৯৩ ৯৮ ৯৮

[১.২] পাষক কপের
সবা দান িয়া
উতকরণ

[১.২.১] পাষক
কপের কােজর
জ ই-সবা
চাত

তািরখ তািরখ ২ ০ ০ ২৮.০২.২১ ৩১.০৩.২১ ২৯.০৪.২১ ৩১.০৫.২১ ৩০.০৬.২১ ০ ০

[১.২.২] পাষক
কপের সকল
সবা ওয়ান প
সািভ স সােরর
মােম দানত

গড় % ২ ০ ০ ১০০ ৯৫ ৯২ ৯০ ৮৮ ১০০ ১০০

[১.৩] ব িশ কারখানা
ও সংি িতান
পিরদশ ন

[১.৩.১] ব িশ
কারখানা
পিরদশ নত

সমি সংা ২ ৬১৯ ৩৬১ ৩০০ ২৯০ ২৮০ ২৭০ ২৬০ ৩৫০ ৪০০

[১.৩.২] বািয়ং
হাউজ পিরদশ নত

সমি সংা ২ ৪৩ ৩১৩ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৬০ ৭০

[১.৩.৩] ইিপ
পিরদশ নত

সমি সংা ২ ০ ১০ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১৪ ১৫



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

[২] ব
কািরগির
িশার
মােম
মানব সদ
উয়ন;

১৯
[২.১] িবএসিস কাস 
বাবায়ন

[২.১.১] িবএসিস
উীণ  িশাথ

গড় % ৪ ৯০.১৪ ৯১.৮৩ ৯১ ৯০ ৮৯ ৮৮ ৮৭ ৯২ ৯৩

[২.১.২] িবএসিসেত
ভিতত িশাথ

সমি সংা ২ ৮৪৯ ৮৩৪ ৮৩৮ ৮৩৭ ৮৩৬ ৮৩৫ ৯৩৪ ৮৪০ ৮৪২

[২.২] িডোমা কাস 
বাবায়ন

[২.২.১] িডোমা
উীণ  িশাথ

গড় % ৩ ৯৭.০৫ ৯৮.৩৬ ৯০ ৮৯ ৮৮ ৮৭ ৮৬ ৯১ ৯২

[২.২.২] িডোমােত
ভিতত িশাথ

সমি সংা ২ ৯৭৪ ৯৯১ ৯৯৫ ৯৯৪ ৯৯৩ ৯৯২ ৯৯১ ৯৯৬ ৯৯৭

[২.৩] এসএসিস কাস 
বাবায়ন

[২.৩.১] এসএসিস
উীণ  িশাথ

গড় % ৪ ৭৮ ৭৯.১৮ ৭৯ ৭৮ ৭৭ ৭৬ ৭৫ ৮০ ৮১

[২.৩.২]
এসএসিসেত
ভিতত িশাথ

সমি সংা ২ ৬১৭৪ ৫৭৯৮ ৫৬২৫ ৫৬২২ ৫৬২০ ৫৬১৮ ৫৬১৬ ৫৬৩০ ৫৬৩৫

[২.৪] নন িশা
িতান চা করা

[২.৪.১] িজব বষ 
উপলে
গাপালগে শখ
রহানা টটাইল
ইিিনয়ািরং কেলজ
উোধন

তািরখ তািরখ ১ ০ ০ ০১.০৬.২১ ১০.০৬.২১ ২০.০৬.২১ ২৫.০৬.২১ ৩০.০৬.২১ ০ ০

[২.৪.২] িডোমা
িশা িতান
চাত

সমি সংা ১ ০ ০ ১ ০ ০ ০ ০ ৩ ১



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

[৩] িশা
কায ম
পিরদশ ন,
পিরবীণ ও
ায়ন;

১৮
[৩.১] চা িশা
িতানসহ পিরদশ ন

[৩.১.১] টটাইল
কেলজ পিরদশ নত

সমি সংা ২ ৬ ৭ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ৮ ৯

[৩.১.২] টটাইল
ইনিউট
পিরদশ নত

সমি সংা ২ ৬ ৭ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ৮ ১০

[৩.১.৩] িভআই
পিরদশ নত

সমি সংা ২ ৪২ ৪২ ৪১ ৩৮ ৩৫ ৩২ ৩০ ৪২ ৪২

[৩.২] ফলাফেলর
িভিেত সরা
িতানেক রার
দান

[৩.২.১] রার
া টটাইল
কেলজ

তািরখ তািরখ ২ ০ ০ ২৮.০২.২১ ৩১.০৩.২১ ২৯.০৪.২১ ৩১.০৫.২১ ৩০.০৬.২১ ৩১.০১.২২ ২৯.১২.২২

[৩.২.২] রার
া টটাইল
ইনিউট

তািরখ তািরখ ২ ০ ০ ২৮.০২.২১ ৩১.০৩.২১ ২৯.০৪.২১ ৩১.০৫.২১ ৩০.০৬.২১ ৩১.০১.২২ ২৯.১২.২২

[৩.২.৩] রার
া িভআই

তািরখ তািরখ ২ ০ ০ ২৮.০২.২১ ৩১.০৩.২১ ২৯.০৪.২১ ৩১.০৫.২১ ৩০.০৬.২১ ৩১.০৫.২২ ৩১.০৫.২৩

[৩.৩] িভআই এর
জ Need
Based
Curriculum
ণয়ন াব রণ

[৩.৩.১] কািরলাম
ণয়েনর জ ক
হাারেদর সােথ
সভা আেয়ািজত

সমি সংা ৩ ০ ০ ২ ১ ০ ০ ০ ০ ০

[৩.৩.২] কািরলাম
সংেশাধেনর াব
িরত

তািরখ তািরখ ৩ ০ ০ ৩১.০৫.২১ ৩০.০৬.২১ ০ ০ ০ ০ ০



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%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[৪]
অিধদেরর
কােজ গিত
সাের
আইন, িবিধ
ও িনেদ িশকা
ণয়ন;

১২

[৪.১] ব আইেনর
খসড়া ইংেরিজ অবাদ
ব ও পাট মণালেয়
রণ

[৪.১.১] খসড়া
িরত

তািরখ তািরখ ২ ০ ০ ৩১.০৮.২০ ৩০.০৯.২০ ২৯.১০.২০ ৩০.১১.২০ ৩১.১২.২০ ০ ০

[৪.২] ব অিধদর
(কম কতা কম চারী)
িনেয়াগ িবিধর ড়া
খসড়া ব ও পাট
মণালেয় রণ

[৪.২.১] িনেয়াগ
িবিধর ড়া খসড়া
িরত

তািরখ তািরখ ২ ০ ০ ৩০.০৯.২০ ২৯.১০.২০ ৩০.১১.২০ ৩১.১২.২০ ৩১.০১.২১ ০ ০

[৪.৩] অিধদেরর
কম বন তািলকা জারী
করা

[৪.৩.১] কম বন
তািলকা জারীত

তািরখ তািরখ ২ ০ ০ ৩০.০৭.২০ ৩১.০৮.২০ ৩০.০৯.২০ ২৯.১০.২০ ৩০.১১.২০ ০ ০

[৪.৪] শাসিনক ও
আিথ ক মতা অপ ণ
জারী করা

[৪.৪.১] শাসিনক
মতা অপ ণ
জারীত

তািরখ তািরখ ১ ০ ০ ৩১.০১.২১ ২৮.০২.২১ ৩১.০৩.২১ ২৯.০৪.২১ ৩১.০৫.২১ ০ ০

[৪.৪.২] আিথ ক
মতা অপ ণ
জারীত

তািরখ তািরখ ১ ০ ০ ২৮.০২.২১ ৩১.০৩.২১ ২৯.০৪.২১ ৩১.০৫.২১ ৩০.০৬.২১ ০ ০

[৪.৫] পিরদশ ন
িনেদ িশকা ণয়ন করা

[৪.৫.১] ব িশ
িতান পিরদশ ন
িনেদ িশকা ণয়নত

তািরখ তািরখ ১ ০ ০ ৩১.০১.২১ ২৮.০২.২১ ৩১.০৩.২১ ২৯.০৪.২১ ৩১.০৫.২১ ০ ০

[৪.৫.২] ব িশা
িতান পিরদশ ন
িনেদ িশকা ণয়নত

তািরখ তািরখ ১ ০ ০ ৩১.০১.২১ ২৮.০২.২১ ৩১.০৩.২১ ২৯.০৪.২১ ৩১.০৫.২১ ০ ০

[৪.৬] ধান কায ালেয়র
শাখাসহ পিরদশ ন

[৪.৬.১] শাখা
পিরদশ নত

সমি সংা ২ ০ ০ ২১ ১৮ ১৫ ১৩ ১২ ২১ ২১



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%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[৫] ব খাত
সংি ক
বাবায়ন।

৭

[৫.১] চলমান ক
সমা করা

[৫.১.১] ক
সমাত

সমি সংা ৩ ২ ০ ২ ১ ০ ০ ০ ৪ ২

[৫.২] ক পিরদশ ন
[৫.২.১] ক
পিরদশ নত

সমি সংা ৪ ০ ০ ১৩ ১২ ১১ ১০ ৯ ১০ ১০



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৪ 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 া: ১৫ 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



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৬ 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

[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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ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৮ ণ তািরখ: রিববার, আগ ০৯, ২০২০

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ িভআই টটাইল ভােকশনাল ইনিউট

২ বাকািশেবা বাংলােদশ কািরগির িশােবাড 

৩ BuTex Bangladesh University of Textiles

৪ িবআরিস বাংলােদশ টিলেযাগােযাগ িনয়ণ কিমশন

৫ িবএসিস (B.Sc) Bachelor of Science

৬ এইচএসিস (HSC) Higher Secondary Certificate

৭ এসএসিস (SSC) Secondary School Certificate

৮ জএসিস (JSC) Junior School Certificate

৯ িপিসআর েজ কমিশন িরেপাট 



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৯ ণ তািরখ: রিববার, আগ ০৯, ২০২০

সংেযাজনী- ২: কম সাদন চেকর বাবায়নকারী এবং পিরমাপ পিত

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী

অিবভাগ, অিধশাখা,
শাখা

দ মাণক উপা 

[১.১] পাষক কপের
িনকট া আেবদন
িনি করা

[১.১.১] রিজেশেনর
আেবদন িনিত

ব আইন, ২০১৮ অযায়ী ব অিধদর ব িশের পাষক কপের দািয় পালন করেছ। ব িশ
খােতর উয়ন, সসারণ ও িবকােশর লে ব অিধদর বািয়ং হাউজ ও ব িশ কারখানার নন
রিজেশন দানসহ ব িশ কারখানার এডহক আইআরিস, কারখানার কানা পিরবতন, মািলকানা
পিরবতন, িবিনেয়াগ সংেশাধন, আমদািনত মিশনািরজ ছাড়করেণর ও আইিপ জািরসহ িবিভ িবষেয়
পািরশ দান করেছ। এসকল সবা হেণর ে ব িশের উোােক িনজ িতােনর ােড এবং
িনধ ািরত ছেক েঢাজনীয় তসহ জাতীয় পিরচয় প, ড লাইেস, আয়কর সনদ, সংি
াবসািয়ক সংগঠেনর সনদ, েযাজ িফ ইতািদসহ ব অিধদেরর “ওয়ান প সািভ স সাের”
অথবা অনলাইেন আেবদন জমা িদেত হয়। েযাজ ে ানীয় পিরদশ ন িতেবদন ও দািখলত
দিলল পািদ যাচাই কের নাগিরক সনেদ বিণ ত িনধ ািরত সমেয়র মে তািশত সবা দান করা হয়।

ব অিবভাগ, ব
অিধদর

িতমােস িনিত
আেবদেনর সারসংেপ

বািষ ক িতেবদন,
ব অিধদর

[১.১.২] মিশন
ছাড়করেণর আেবদন
িনিত

ব আইন, ২০১৮ অযায়ী ব অিধদর ব িশের পাষক কপের দািয় পালন করেছ। ব িশ
খােতর উয়ন, সসারণ ও িবকােশর লে ব অিধদর বািয়ং হাউজ ও ব িশ কারখানার নন
রিজেশন দানসহ ব িশ কারখানার এডহক আইআরিস, কারখানার কানা পিরবতন, মািলকানা
পিরবতন, িবিনেয়াগ সংেশাধন, আমদািনত মিশনািরজ ছাড়করেণর ও আইিপ জািরসহ িবিভ িবষেয়
পািরশ দান করেছ। এসকল সবা হেণর ে ব িশের উোােক িনজ িতােনর ােড এবং
িনধ ািরত ছেক েঢাজনীয় তসহ জাতীয় পিরচয় প, ড লাইেস, আয়কর সনদ, সংি
াবসািয়ক সংগঠেনর সনদ, েযাজ িফ ইতািদসহ ব অিধদেরর “ওয়ান প সািভ স সাের”
অথবা অনলাইেন আেবদন জমা িদেত হয়। েযাজ ে ানীয় পিরদশ ন িতেবদন ও দািখলত
দিলল পািদ যাচাই কের নাগিরক সনেদ বিণ ত িনধ ািরত সমেয়র মে তািশত সবা দান করা হয়।

ব অিবভাগ, ব
অিধদর

িতমােস িনিত
আেবদেনর সারসংেপ

বািষ ক িতেবদন,
ব অিধদর

[১.১.৩] অা সবার
(রিজেশন ও মিশন
ছাড় তীত) আেবদন
িনিত

ব আইন, ২০১৮ অযায়ী ব অিধদর ব িশের পাষক কপের দািয় পালন করেছ। ব িশ
খােতর উয়ন, সসারণ ও িবকােশর লে ব অিধদর বািয়ং হাউজ ও ব িশ কারখানার নন
রিজেশন দানসহ ব িশ কারখানার এডহক আইআরিস, কারখানার কানা পিরবতন, মািলকানা
পিরবতন, িবিনেয়াগ সংেশাধন, আমদািনত মিশনািরজ ছাড়করেণর ও আইিপ জািরসহ িবিভ িবষেয়
পািরশ দান করেছ। এসকল সবা হেণর ে ব িশের উোােক িনজ িতােনর ােড এবং
িনধ ািরত ছেক েঢাজনীয় তসহ জাতীয় পিরচয় প, ড লাইেস, আয়কর সনদ, সংি
াবসািয়ক সংগঠেনর সনদ, েযাজ িফ ইতািদসহ ব অিধদেরর “ওয়ান প সািভ স সাের”
অথবা অনলাইেন আেবদন জমা িদেত হয়। েযাজ ে ানীয় পিরদশ ন িতেবদন ও দািখলত
দিলল পািদ যাচাই কের নাগিরক সনেদ বিণ ত িনধ ািরত সমেয়র মে তািশত সবা দান করা হয়।

ব অিবভাগ, ব
অিধদর

িতমােস িনিত
আেবদেনর সারসংেপ

বািষ ক িতেবদন,
ব অিধদর



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 

[১.২] পাষক কপের
সবা দান িয়া
উতকরণ

[১.২.১] পাষক
কপের কােজর জ
ই-সবা চাত

পাষক কপের সবা চিলত পিতর পিরবেত অনলাইেন দান করার জ ব অিধদের এক
অনলাইন সবা াটফরম “ই-সবা” চা করা হয়। উ অনলাইন াটফরমেক ইউজার িল কের
সংি সকেলর জ নরায় চা করা হেব।

শাসন অিবভাগ, ব
অিধদর

চা করার তািরখ এবং
ত ভাার

বািষ ক িতেবদন,
ব অিধদর

[১.২.২] পাষক
কপের সকল সবা
ওয়ান প সািভ স
সােরর মােম
দানত

পাষক কপের আেবদন হণ এবং েয়াজনীয় কায ম শেষ াহকেক য িনবনপ/মরীপ/
পািরশপ দান করা হয়-এ িয়ার সকল সবা ওয়াপ সািভ স সােরর মােম দান করা হেব।

ওয়ান প সািভ স
সার ব অিধদর

সংি নিথ/রিজার
এবং মািসক িতেবদন

বািষ ক িতেবদন,
ব অিধদর

[১.৩] ব িশ কারখানা
ও সংি িতান
পিরদশ ন

[১.৩.১] ব িশ
কারখানা পিরদশ নত

ব অিধদের পাষেকর সবা হেণর উেে আগত ব িশ কারখানা কপের আেবদেনর িবষয়
িবেবচনা কের কারখানা/িশ িতােনর িবিং িফটেনস, ফায়ার সফ, পািন সরবরাহ, পয়: ণালী,
পিরার-পিরতা ইতািদ িবষয়ািদ সেরজিমেন পিরদশ নব ক সবা তাশীেদর আেবিদত সবা
দান করা হয়। একই উেে বািয়ং হাউজ ও ইিপ পিরদশ ন করা হয়। ব অিধদেরর চািহত
কাগজপািদ যাচাই-বাছাই করার উেে পিরদশ ন করা হয়।

ওয়ান প সািভ স
সার ব অিধদর

পিরদশ ন িতেবদন
বািষ ক িতেবদন,
ব অিধদর

[১.৩.২] বািয়ং হাউজ
পিরদশ নত

ব অিধদের পাষেকর সবা হেণর উেে আগত ব িশ কারখানা কপের আেবদেনর িবষয়
িবেবচনা কের কারখানা/িশ িতােনর িবিং িফটেনস, ফায়ার সফ, পািন সরবরাহ, পয়: ণালী,
পিরার-পিরতা ইতািদ িবষয়ািদ সেরজিমেন পিরদশ নব ক সবা তাশীেদর আেবিদত সবা
দান করা হয়। একই উেে বািয়ং হাউজ ও ইিপ পিরদশ ন করা হয়। ব অিধদেরর চািহত
কাগজপািদ যাচাই-বাছাই করার উেে পিরদশ ন করা হয়।

ওয়ান প সািভ স
সার ব অিধদর

পিরদশ ন িতেবদন
বািষ ক িতেবদন,
ব অিধদর

[১.৩.৩] ইিপ
পিরদশ নত

ব অিধদের পাষেকর সবা হেণর উেে আগত ব িশ কারখানা কপের আেবদেনর িবষয়
িবেবচনা কের কারখানা/িশ িতােনর িবিং িফটেনস, ফায়ার সফ, পািন সরবরাহ, পয়: ণালী,
পিরার-পিরতা ইতািদ িবষয়ািদ সেরজিমেন পিরদশ নব ক সবা তাশীেদর আেবিদত সবা
দান করা হয়। একই উেে বািয়ং হাউজ ও ইিপ পিরদশ ন করা হয়। ব অিধদেরর চািহত
কাগজপািদ যাচাই-বাছাই করার উেে পিরদশ ন করা হয়।

ওয়ান প সািভ স
সার ব অিধদর

পিরদশ ন িতেবদন
বািষ ক িতেবদন,
ব অিধদর

[২.১] িবএসিস কাস 
বাবায়ন

[২.১.১] িবএসিস উীণ 
িশাথ

ব অিধদর কক পিরচািলত টটাইল ইিিনয়ািরং কেলজসেহ BuTex এর একােডিমক
কােলার অযায়ী িবএসিস’র ড়া পরীা হণ কের ততম সমেয় ফলাফল কাশ করা হয়।

িশা অিবভাগ, ব
অিধদর

ব অিধদেরর
ওেয়বসাইেট কািশত
উীণ  িশাথেদর
তািলকা

বািষ ক িতেবদন,
ব অিধদর ও ব
অিধদেরর
ওেয়বসাইট

[২.১] িবএসিস কাস 
বাবায়ন

[২.১.২] িবএসিসেত
ভিতত িশাথ

এইচএসিস/সমমান পরীার ফল কােশর পর BuTex এর ভিত কায েমর সােথ সাম রেখ ব
অিধদর িনয়িত কেলজেলার ভিত িবি ি ও ইেলকিনক িমিডয়ায় চার, অনলাইেন আেবদন
হণ, ভিত কিম কক ভিত কায ম হণ, ফলাফল ড়াকরণ, অিধদর ও সংি িতােনর
ওেয়বসাইেট ফলাফল কাশ এবং ফলাফল অযায়ী িশাথ ভিত করা হয়।

িশা অিবভাগ, ব
অিধদর

ব অিধদেরর
ওেয়বসাইেট কািশত
ভিতত িশাথেদর
তািলকা

বািষ ক িতেবদন,
ব অিধদর ও ব
অিধদেরর
ওেয়বসাইট
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী

অিবভাগ, অিধশাখা,
শাখা

দ মাণক উপা 

[২.২] িডোমা কাস 
বাবায়ন

[২.২.১] িডোমা উীণ 
িশাথ

ব অিধদর কক পিরচািলত টটাইল ইনিউটসেহ বাকািশেবা এর একােডিমক কােলার
অযায়ী ড়া পরীা হণ করা হয় এবং িডোমা পরীার ফলাফল কাশ করা হয়।

িশা অিবভাগ, ব
অিধদর

ব অিধদেরর
ওেয়বসাইেট কািশত
উীণ  িশাথেদর
তািলকা

বািষ ক িতেবদন,
ব অিধদর ও ব
অিধদেরর
ওেয়বসাইট

[২.২.২] িডোমােত
ভিতত িশাথ

এসএসিস/সমমান পরীার ফল কােশর পর বাকািশেবা এর ভিত িবির সােথ সাম রেখ ব
অিধদর িনয়িত টটাইল ইনিউটেলার ভিত িবি ি ও ইেলকিনক িমিডয়ায় চার,
অনলাইেন আেবদন হণ, ভিত কিম কক ভিত কায ম হণ, ফলাফল ড়াকরণ, অিধদর ও
সংি িতােনর ওেয়বসাইেট ফলাফল কাশ এবং ফলাফল অযায়ী িশাথ ভিত করা হয়।

িশা অিবভাগ, ব
অিধদর

ব অিধদেরর
ওেয়বসাইেট কািশত
ভিতত িশাথেদর
তািলকা

বািষ ক িতেবদন,
ব অিধদর ও ব
অিধদেরর
ওেয়বসাইট

[২.৩] এসএসিস কাস 
বাবায়ন

[২.৩.১] এসএসিস উীণ 
িশাথ

ব অিধদর কক পিরচািলত টটাইল ভােকশনাল ইনিউটসেহ বাকািশেবা এর একােডিমক
কােলার অযায়ী এসএসিস পরীা হণ করা হয় এবং ফলাফল কাশ করা হয়।

িশা অিবভাগ, ব
অিধদর

ব অিধদেরর
ওেয়বসাইেট কািশত
উীণ  িশাথেদর
তািলকা

বািষ ক িতেবদন,
ব অিধদর ও ব
অিধদেরর
ওেয়বসাইট

[২.৩.২] এসএসিসেত
ভিতত িশাথ

জএসিস/সমমান পরীার ফল কােশর পর ব অিধদর পিরচািলত িভআইসেহ িশাথ ভিত
করার লে বাকািশেবা’র সােথ সাম রেখ ধান কায ালয় থেক িনেদ শনা জারী করা হয়।
িনেদ শনার িেত িভআইসহ কক   এলাকায় চার চারণার মােম িশাথ ভিত করা হয়।

িশা অিবভাগ, ব
অিধদর

ব অিধদেরর
ওেয়বসাইেট কািশত
ভিতত িশাথেদর
তািলকা

বািষ ক িতেবদন,
ব অিধদর ও ব
অিধদেরর
ওেয়বসাইট

[২.৪] নন িশা িতান
চা করা

[২.৪.১] িজব বষ 
উপলে গাপালগে
শখ রহানা টটাইল
ইিিনয়ািরং কেলজ
উোধন

ক সমাপনাে িনম াণকারী সংা কক ব অিধদেরর িনকট িতান হােরর পর জনবল
িনেয়াগ/পদায়ন, শাসিনক মণালেয়র অেমাদন ও BuTex এর Affiliation িনেয় টটাইল
ইিিনয়ািরং কেলজ চা করা হয়। িজব বষ  উপলে ব অিধদেরর ২০২০-২১ অথ বছেরর এিপএ-
ত কম সাদন চক অ  করা হেলা।

িশা অিবভাগ, ব
অিধদর

উোধেনর নাশ, ছিব
বািষ ক িতেবদন,
ব অিধদর

[২.৪.২] িডোমা িশা
িতান চাত

ক সমাপনাে িনম াণকারী সংা কক ব অিধদেরর িনকট িতান হােরর পর জনবল
িনেয়াগ/পদায়ন, শাসিনক মণালেয়র অেমাদন ও বাকািশেবা’র Affiliation িনেয় টটাইল
ইনিউট চা করা হয়।

িশা অিবভাগ, ব
অিধদর

ব অিধদর কক
জারীত টটাইল
ইনিউট চা করা
সংা নাশ/িবি

বািষ ক িতেবদন,
ব অিধদর

[৩.১] চা িশা
িতানসহ পিরদশ ন

[৩.১.১] টটাইল
কেলজ পিরদশ নত

ব অিধদর কক পিরচািলত টটাইল ইিিনয়ািরং কেলজসেহর একােডিমক ও শাসিনক
কােজর তদারিক করার লে মহাপিরচালক, পিরচালক ও উপপিরচালকগণ কক চা টটাইল
কেলজসহ পিরদশ ন করা হেব।

িশা অিবভাগ, ব
অিধদর

পিরদশ ন িতেবদন
বািষ ক িতেবদন,
ব অিধদর

[৩.১.২] টটাইল
ইনিউট পিরদশ নত

ব অিধদর কক পিরচািলত টটাইল ইনিউটসেহর একােডিমক ও শাসিনক কােজর
তদারিক করার লে মহাপিরচালক, পিরচালক ও উপপিরচালকগণ কক চা টটাইল
ইনিউটসহ পিরদশ ন করা হেব।

িশা অিবভাগ, ব
অিধদর

পিরদশ ন িতেবদন
বািষ ক িতেবদন,
ব অিধদর
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী

অিবভাগ, অিধশাখা,
শাখা

দ মাণক উপা 

[৩.১] চা িশা
িতানসহ পিরদশ ন

[৩.১.৩] িভআই
পিরদশ নত

ব অিধদর কক পিরচািলত িভআইসেহর একােডিমক ও শাসিনক কােজর তদারিক করার
লে মহাপিরচালক, পিরচালক, উপপিরচালক ও সহকাির পিরচালকগণ কক চা টটাইল
ভােকশনাল ইনিউটসহ পিরদশ ন করা হেব।

িশা অিবভাগ, ব
অিধদর

পিরদশ ন িতেবদন
বািষ ক িতেবদন,
ব অিধদর

[৩.২] ফলাফেলর িভিেত
সরা িতানেক রার
দান

[৩.২.১] রার া
টটাইল কেলজ

ব অিধদর িনয়িত কেলজসেহর সব েশষ িশাবেষ  কািশত ফলাফেলর িভিেত সরা কেলজেক
রার দান করা হেব।

িশা অিবভাগ, ব
অিধদর

রার দান সিকত
অিফস আেদশ

বািষ ক িতেবদন,
ব অিধদর

[৩.২.২] রার া
টটাইল ইনিউট

ব অিধদর িনয়িত টটাইল ইনিউটসেহর সব েশষ িশাবেষ  কািশত ফলাফেলর িভিেত
সরা টটাইল ইনিউটেক রার দান করা হেব।

িশা অিবভাগ, ব
অিধদর

রার দান সিকত
অিফস আেদশ

বািষ ক িতেবদন,
ব অিধদর

[৩.২.৩] রার া
িভআই

ব অিধদর িনয়িত িভআইসেহর সব েশষ িশাবেষ  কািশত ফলাফেলর িভিেত সরা
িভআইেক রার দান করা হেব।

িশা অিবভাগ, ব
অিধদর

রার দান সিকত
অিফস আেদশ

বািষ ক িতেবদন,
ব অিধদর

[৩.৩] িভআই এর জ
Need Based
Curriculum ণয়ন
াব রণ

[৩.৩.১] কািরলাম
ণয়েনর জ ক
হাারেদর সােথ সভা
আেয়ািজত

ব অিধদর িনয়িত িভআইসেহর জ বাকািশেবা কািরলাম ণয়ন ও আপেডট কের থােক।
িভআইসেহর চিলত কািরলাম আপেডট করার লে কেহাারেদর চািহদা/পািরশ
জানা/াির লে সভা আেয়াজন করা হেব।

িশা অিবভাগ, ব
অিধদর

সভার নাশ ও হািজরা
িববরণী

বািষ ক িতেবদন,
ব অিধদর

[৩.৩.২] কািরলাম
সংেশাধেনর াব
িরত

কেহাারেদর চািহদা/পািরশ জানা/াির পর বাকািশেবােত কািরলাম সংেশাধেনর াব রণ
করা হেব।

িশা অিবভাগ, ব
অিধদর

িরত াব
বািষ ক িতেবদন,
ব অিধদর

[৪.১] ব আইেনর খসড়া
ইংেরিজ অবাদ ব ও
পাট মণালেয় রণ

[৪.১.১] খসড়া িরত
ব আইন, ২০১৮ এর ধারা-২৫ এর উপধারা (১)-এ ব আইন, ২০১৮ এর ইংেরিজেত অিদত এক
িনভরেযা পাঠ কােশর িনেদ শনার িেত ব আইেনর খসড়া ইংেরিজ অবাদ ব ও পাট
মণালেয় রণ করা হেব।

পিরকনা ও উয়ন
অিবভাগ, ব অিধদর

ব আইন,২০১৮ এর
ইংেরিজ অবাদ এর
খসড়া ব ও পাট
মণালেয় রেণর
বাহকপ

বািষ ক িতেবদন,
ব অিধদর

[৪.২] ব অিধদর
(কম কতা কম চারী)
িনেয়াগ িবিধর ড়া খসড়া
ব ও পাট মণালেয়
রণ

[৪.২.১] িনেয়াগ িবিধর
ড়া খসড়া িরত

ব অিধদেরর কম কতা-কম চািরগেণর জ এক িনেয়াগিবিধ ণয়েনর কাজ চলমান রেয়েছ। উ
িনেয়াগিবিধর ড়া খসড়া ণয়ন কের ব ও পাট মণালেয় রণ করা হেব।

শাসন অিবভাগ, ব
অিধদর

িনেয়াগ িবিধর ড়া
খসড়া ব ও পাট
মণালেয় রেণর
বাহকপ

বািষ ক িতেবদন,
ব অিধদর

[৪.৩] অিধদেরর
কম বন তািলকা জারী
করা

[৪.৩.১] কম বন
তািলকা জারীত

ব পিরদর অিধদের উীত হওয়ার পের শাখাওয়ারী কম কতা/কম চািরেদর জ কান কম বন
তািলকা তির করা হয়িন। ব অিধদেরর কািত লমাা অজেনর জ এক শাখায় কান কান
কাজ সাদন করা হেব-এ সিকত কম বন তািলকা জারী করা হেব।

শাসন অিবভাগ, ব
অিধদর

জারীত কম বন
তািলকা

বািষ ক িতেবদন,
ব অিধদর
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী

অিবভাগ, অিধশাখা,
শাখা

দ মাণক উপা 

[৪.৪] শাসিনক ও
আিথ ক মতা অপ ণ জারী
করা

[৪.৪.১] শাসিনক
মতা অপ ণ জারীত

ব অিধদর অিধদের উীত হওয়ার েব  বা পের তার িনজ শাসিনক মতা অপ ণ িছল না।
শাসিনক কান এক কাজ িন হওয়ার জ কান র পয  অমিত হণ করেত হেব-স িবষেয়
 িদক-িনেদ শনার জ ব অিধদেরর শাসিনক মতা অপ ণ আেদশ জারী করা হেব।

শাসন অিবভাগ, ব
অিধদর

জারীত শাসিনক
মতা অপ ণ আেদশ

বািষ ক িতেবদন,
ব অিধদর

[৪.৪.২] আিথ ক মতা
অপ ণ জারীত

ব অিধদর অিধদের উীত হওয়ার েব  বা পের তার িনজ আিথ ক মতা অপ ণ িছল না। সরকাির
অথ  খরচ করার জ কান র পয  কত টাকা খরচ করেত পারেব বা অমিত হণ করেত হেব-স
িবষেয়  িদক-িনেদ শনার জ ব অিধদেরর আিথ ক মতা অপ ণ ণয়ন করা হেব।

শাসন অিবভাগ, ব
অিধদর

জারীত আিথ ক মতা
অপ ণ

বািষ ক িতেবদন,
ব অিধদর

[৪.৫] পিরদশ ন িনেদ িশকা
ণয়ন করা

[৪.৫.১] ব িশ
িতান পিরদশ ন
িনেদ িশকা ণয়নত

ব আইন, ২০১৮ মাতােবক ব অিধদর ব িশ িতান পিরদশ ন কের থােক। ব িশ িতান
পিরদশ েনর জ এক পিরদশ ন িনেদ িশকা ণয়ন করা হেব।

ব অিবভাগ, ব
অিধদর

ণীত ব িশ িতান
পিরদশ ন িনেদ িশকা

বািষ ক িতেবদন,
ব অিধদর

[৪.৫.২] ব িশা
িতান পিরদশ ন
িনেদ িশকা ণয়নত

ব অিধদেরর অধীেন ৭ টটাইল ইিিনয়ািরং কেলজ, ৭ টটাইল ইনিউট এবং ৪১
িভআই রেয়েছ। এই িশা িতানেলার একােডিমক ও শাসিনক কায ম পিরদশ ন করার জ
এক পিরদশ ন িনেদ িশকা ণয়ন করা হেব।

িশা অিবভাগ, ব
অিধদর

ণীত ব িশা িতান
পিরদশ ন িনেদ িশকা

বািষ ক িতেবদন,
ব অিধদর

[৪.৬] ধান কায ালেয়র
শাখাসহ পিরদশ ন

[৪.৬.১] শাখা
পিরদশ নত

ব অিধদর ধান কায ালেয় সহকারী পিরচালক/সমমােনর এশ পদ রেয়েছ। একজন সহকারী
পিরচালেকর কােজর ইউিনটেক শাখা িহেসেব িবেবচনা করা হেল ধান কায ালেয় মাট এশ শাখা
রেয়েছ। শাখার কাজ-কম  যথাযথভােব সািদত হে িকনা, শাখার পিরেবশ ক আেছ িকনা ইতািদ
িবষয়সহ পয েবণ করার জ ব অিধদেরর মহাপিরচালক, পিরচালক ও উপপিরচালকগণ ২০২০-
২১ অথ বছের িত শাখা কমপে একবার কের পিরদশ ন করেবন এবং িতেবদন দান করেবন।

ব অিধদেরর সকল
শাখা

পিরদশ ন িতেবদন
বািষ ক িতেবদন,
ব অিধদর

[৫.১] চলমান ক সমা
করা

[৫.১.১] ক সমাত
ব অিধদের বতমােন ১৫(পেনর) উয়ন ক বাবায়নাধীন রেয়েছ। তে ০২(ই) ক
২০২০-২১ অথ বছের সমা করার লমাা িনধ ারণ করা হেয়েছ।

পিরকনা ও উয়ন
অিবভাগ

িপিসআর ( েজ
কমিশন িরেপাট )

বািষ ক িতেবদন,
ব অিধদর

[৫.২] ক পিরদশ ন
[৫.২.১] ক
পিরদশ নত

ব অিধদেরর চলমান ১৫(পেনর) কের কায ম ুভােব সাদেনর িনিম ক েলা
পিরদশ ন করা হেব।

পিরকনা ও উয়ন
অিবভাগ

পিরদশ ন িতেবদন
বািষ ক িতেবদন,
ব অিধদর
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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 BuTex
িবএসিস উীণ 
িশাথ

একােডিমক কােলার অযায়ী যথাসমেয় িবএসিস ড়া পরীা
হণ করেব এবং িত এিপএ বছের একবার ফলাফল কাশ
করেব।

ব অিধদর িনয়িত টটাইল ইিিনয়ািরং
কেলজসহ BuTex-এ অািফিলেয়শনত।
কেলজসেহর িবএসিস পরীা হণ এবং ফলাফল
কােশর দািয় এই িতানর উপর রেয়েছ।

যথাসমেয় পরীা িহত হেব না এবং
ফলাফলও কািশত হেব না।

দর / সংা
বাংলােদশ কািরগির িশা
বাড 

িডোমা উীণ 
িশাথ

একােডিমক কােলার অযায়ী যথাসমেয় িডোমা ড়া পরীা
হণ করেব এবং িত এিপএ বছের একবার ফলাফল কাশ
করেব।

ব অিধদর িনয়িত টটাইল ইনিউটসহ
বাকািশেবা-এ অািফিলেয়শনত। টটাইল ইনিউট
সেহর িডোমা পরীা হণ এবং ফলাফল কােশর
দািয় এই িতানর উপর রেয়েছ।

যথাসমেয় পরীা িহত হেব না এবং
ফলাফলও কািশত হেব না।

মণালয় /
িবভাগ

ত মণালয়
িবএসিসেত ভিতত
িশাথ

ত মণালয় িবএসিস কােস র ভিত িবি ি ও ইেলকিনক
িমিডয়ায় চার করেব এবং ভিতর আেবদন হেণর িদন পয 
সকল সরকাির বসরকাির িভ েল সংি ভিত িবি চার
করেব। িবআরিস এসএমএসএর মােম সংি ভিত িবি
চার করেব এবং ফলাফল জানােনাসহ ভিত সংা অা
তািদ আেবদনকারীেদর মােঝ রণ করেব।

িভ েল ও এসএমএস এর মােম াপকভােব চার
করা হেল অিধক সংক িশাথ আবদন করেত পারেব
এবং অেপাত মধাবী িশাথ ভিতর েযাগ পােব।

কম সংক আেবদন জমা পড়েব
এবং ভিত পরীায় িতেযািগতা কম
হেব। ফেল অেপাত কম মধাবী
িশাথ ভিতর েযাগ পােব।

দর / সংা
বাংলােদশ
টিলকিমউিনেকশনস
রেলটাির কিমশন

িবএসিসেত ভিতত
িশাথ

ত মণালয় িবএসিস কােস র ভিত িবি ি ও ইেলকিনক
িমিডয়ায় চার করেব এবং ভিতর আেবদন হেণর িদন পয 
সকল সরকাির বসরকাির িভ েল সংি ভিত িবি চার
করেব। িবআরিস এসএমএসএর মােম সংি ভিত িবি
চার করেব এবং ফলাফল জানােনাসহ ভিত সংা অা
তািদ আেবদনকারীেদর মােঝ রণ করেব।

িভ েল ও এসএমএস এর মােম াপকভােব চার
করা হেল অিধক সংক িশাথ আবদন করেত পারেব
এবং অেপাত মধাবী িশাথ ভিতর েযাগ পােব।

কম সংক আেবদন জমা পড়েব
এবং ভিত পরীায় িতেযািগতা কম
হেব। ফেল অেপাত কম মধাবী
িশাথ ভিতর েযাগ পােব।

মণালয় /
িবভাগ

ত মণালয়
িডোমােত ভিতত
িশাথ

ত মণালয় িডোমা কােস র ভিত িবি ি ও ইেলকিনক
িমিডয়ায় চার করেব এবং ভিতর আেবদন হেণর িদন পয 
সকল সরকাির বসরকাির িভ েল সংি ভিত িবি চার
করেব। িবআরিস এসএমএসএর মােম সংি ভিত িবি
চার করেব এবং ফলাফল জানােনাসহ ভিত সংা অা
তািদ আেবদনকারীেদর মােঝ রণ করেব।

িভ েল ও এসএমএস এর মােম াপকভােব চার
করা হেল অিধক সংক িশাথ আবদন করেত পারেব
এবং অেপাত মধাবী িশাথ ভিতর েযাগ পােব।

কম সংক আেবদন জমা পড়েব
এবং ভিত পরীায় িতেযািগতা কম
হেব। ফেল অেপাত কম মধাবী
িশাথ ভিতর েযাগ পােব।
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িতােনর
ধরণ

িতােনর নাম কম সাদন চক উ িতােনর িনকট চািহদা/তাশা চািহদা/তাশার যৗিকতা
তাশা রণ না হেল সা

ভাব

দর / সংা
বাংলােদশ
টিলকিমউিনেকশনস
রেলটাির কিমশন

িডোমােত ভিতত
িশাথ

ত মণালয় িডোমা কােস র ভিত িবি ি ও ইেলকিনক
িমিডয়ায় চার করেব এবং ভিতর আেবদন হেণর িদন পয 
সকল সরকাির বসরকাির িভ েল সংি ভিত িবি চার
করেব। িবআরিস এসএমএসএর মােম সংি ভিত িবি
চার করেব এবং ফলাফল জানােনাসহ ভিত সংা অা
তািদ আেবদনকারীেদর মােঝ রণ করেব।

িভ েল ও এসএমএস এর মােম াপকভােব চার
করা হেল অিধক সংক িশাথ আবদন করেত পারেব
এবং অেপাত মধাবী িশাথ ভিতর েযাগ পােব।

কম সংক আেবদন জমা পড়েব
এবং ভিত পরীায় িতেযািগতা কম
হেব। ফেল অেপাত কম মধাবী
িশাথ ভিতর েযাগ পােব।

দর / সংা
বাংলােদশ কািরগির িশা
বাড 

এসএসিসেত
ভিতত িশাথ

বাকািশেবা িতবছর িনধ ািরত সমেয় িভআইসেহ িশাথ
ভিতর জ ভিত িবি/িনেদ িশকা জারী করেব এবং সংি
সকলেক অবিহত করেব।

ব অিধদর িনয়িত িভআইসহ বাকািশেবা-এ
অািফিলেয়শনত। িভআইসেহ িশাথ ভিতর
িনেদ িশকা জারীসহ ভিত কাযম স করার দািয়
এই িতানর।

িনধ ািরত সমেয় িভআইসেহ
িশাথ ভিতর জ ভিত
িবি/িনেদ িশকা জারী করা না হেল
অেমািদত আসেনর লনায় কম
সংক িশাথ ভিত হওয়ার সাবনা
থােক।

দর / সংা
বাংলােদশ কািরগির িশা
বাড 

এসএসিস উীণ 
িশাথ

একােডিমক কােলার অযায়ী যথাসমেয় এসএসিস ড়া
পরীা হণ করেব এবং িত এিপএ বছের একবার ফলাফল
কাশ করেব।

ব অিধদর িনয়িত িভআইসহ বাকািশেবা-এ
অািফিলেয়শনত। িভআইসেহর এসএসিস পরীা
হণ এবং ফলাফল কােশর দািয় এই িতানর
উপর রেয়েছ।

যথাসমেয় পরীা িহত হেব না এবং
ফলাফলও কািশত হেব না।

দর / সংা
বাংলােদশ কািরগির িশা
বাড 

িডোমা িশা
িতান চাত

নন িডোমা িশা িতান চা করার লে ব অিধদেরর
আেবদেনর িেত যথাসমেয় পিরদশ ন কের affiliation
দান করেব।

ব অিধদর িনয়িত টটাইল ইনিউটসহ
বাকািশেবা-এর অািফিলেয়শেনর মােম পিরচািলত হয়।
টটাইল ইনিউট সেহর affiliation দান
করার দািয় এই িতানর উপর রেয়েছ।

যথাসমেয় নন িতান চা করা
সব হেব না।

অা

সংি জলা শাসক,
গণত অিধদর, বাংলােদশ
সনাবািহনীর ত পিরদর
ই.ইন.িস শাখা

ক সমাত
জলা শাসক চািহদার িেত সময়মত জিম অিধহণ স
করেবন। গণত অিধদর, বাংলােদশ সনাবািহনী সময়মত
অবকাঠােমা িনম াণ কাজ স করেব।

জিম অিধহণ সংি জলা শাসক স কের থােকন
ক অবকাঠােমা িনম াণ কাজ স করার দািয় উ
িতান র উপর রেয়েছ।

িনধ ািরত সমেয় ক সমা হেব না।

অা BuTex

িজব বষ  উপলে
গাপালগে শখ
রহানা টটাইল
ইিিনয়ািরং কেলজ
উোধন

নন িবএসিস িশা িতান চা করার লে ব অিধদেরর
আেবদেনর িেত যথাসমেয় পিরদশ ন কের affiliation
দান করেব। অািফিলেয়শন াির পর িতান উোধন করা
হেব।

ব অিধদর িনয়িত িবএসিস িশা িতানসহ
BuTex -এর অািফিলেয়শেনর মােম পিরচািলত
হয়। টটাইল ইিিনয়ািরং কেলজসেহর
affiliation দান করার দািয় এই িতানর
উপর রেয়েছ।

যথাসমেয় উোধন করা সব হেব না।




