
...
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 

ব  অিধদ র 
ব  ও পাট ম ণালয়

...

সভাপিত মাঃ শাহাদাত হােসন 
 পিরচালক (অিতির  দািয় )

সভার তািরখ ০৮-০৭-২০২০ ি া ।
সভার সময় সকাল ১০:০০ ঘ কা।

ান ব  অিধদ েরর সভাক ।
উপি িত সভায় উপি ত কমকতা/ িতিনিধগেণর হািজরা িববরণী পিরিশ -‘ক’

সভাপিত মেহাদয় উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ  কেরন। অতঃপর সভাপিতর অ মিত েম এিপএ কিম র
সদ  সিচব সভার আেলাচ চী অ যায়ী পযায় েম উপ াপন কেরন।

০২. িবগত সভার কাযিববরণী সভায় উপ াপন করা হয় এবং তা কান কার সংেশাধনী িতেরেক সভায় িনি ত করা হয়।

০৩. সভায় এিপএ কিম র সদ  এবং সংি  বা বায়নকারী কমকতাগণ কমস াদন চক অ যায়ী ন, ২০২০ মােসর ও ন,
 ২০২০ মাস পয  অ গিত উপ াপন কেরন। িনে  কমস াদন চক অ যায়ী িব ািরত উপ াপন করা হেলাঃ (সং ি -১)

২০১৯-২০২০ অথবছের মািসক সভায় িহত ১৭  িস াে র মে  ১৭  বা বািয়ত হেয়েছ।

        সভায় আর কান আেলাচ  িবষয় না থাকায় সভাপিত মেহাদয় উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা
কেরন।

 

মাঃ শাহাদাত হােসন 
পিরচালক (অিতির  দািয় )

ারক ন র: ২৪.০২.০০০০.০০৭.১৬.০০৪.১৯.৯৯৩ তািরখ: 
১৫ লাই ২০২০

৩১ আষাঢ ়১৪২৭

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) সিচব, বােজট অিধশাখা, ব  ও পাট ম ণালয়
২) উপ-পিরচালক, উপ-পিরচালক ( ট টাইল ইি িনয়ািরং কেলজ) এর দ র , ব  অিধদ র
৩) উপ-পিরচালক, উপ-পিরচালক (বা বায়ন) এর দ র , ব  অিধদ র
৪) উপ-পিরচালক , উপ-পিরচালক (পিরক না) এর দ র , ব  অিধদ র
৫) উপ-পিরচালক , উপ-পিরচালক (জিরপ ও পিরসং ান) এর দ র , ব  অিধদ র
৬) উপ-পিরচালক, উপ-পিরচালক (র ািন) এর দ র , ব  অিধদ র

১



৭) সহকারী পিরচালক ( িতক ), সহকারী পিরচালক (িবিনেয়াগ), ব  অিধদ র
৮) পিরসং ান কমকতা ( িতক ), পিরসং ান কমকতা , ব  অিধদ র
৯) সহকারী পিরচালক , সহকারী পিরচালক ( শাসন), ব  অিধদ র
১০) সহকারী পিরচালক, সহকারী পিরচালক ( ট টাইল ভােকশনাল ই উট), ব  অিধদ র
১১) সহকারী পিরচালক , সহকারী পিরচালক (উ য়ন), ব  অিধদ র
১২) ি গত সহকাির (অিতির  দািয় ), মহাপিরচালেকর দ র , ব  অিধদ র
১৩) লাইে িরয়ান , সহকারী পিরচালক ( শাসন), ব  অিধদ র

 

মাঃ শাহাদাত হােসন 
পিরচালক (অিতির  দািয় )

২



 

   

কার্ যক্রম 

(Activities) 
 

কম যসম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicator) 
 

 

একক 

(Unit) 
 

কম যসম্পাদন 

সূচককর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

লক্ষ্যমাত্রা: 

২০১৯-২০ 

জুন, 

২০২০ ও 

জুন ২০২০ 

মাস পর্ যন্ত 

অগ্রগতি 

আল াচনা তসদ্ধান্ত অসাধারণ 

১০০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

বস্ত্র অধধদপ্তকরর ককৌশলগত উকেশ্যসমূহ   

১.১ ক াষক 

কর্তয কক্ষ্র 

ধনকট প্রাপ্ত 

আকবদন 

ধসটিকেন 

চাট যাকর বধণ যত  

সময়সীমার 

মকে ধনষ্পধি   

১.১.১  প্রদানকৃত  

করধেকেশন    

(%) 

 

৫.০০ ৯২ জুন, ২০ 

মালসর  

প্রাতি-১৪ 

তনষ্পতি-২৩ 

হার-

১৬৪.২৮% 

 

জুন, ২০ 

 র্ যন্ত  

প্রাতি-৫৪৪ 

তনষ্পতি-

৫৩৮ 

হার-

৯৮.৯০% 

সভায় এতপএ 

কতমটির সদস্য 

জনাব সাইফুর 

রহমান জানান যর্, 

জুন, ২০২০ পর্ যন্ত 

তনবন্ধলনর জন্য 

প্রাি ৫৪৪ টি 

আলবদলনর মলে 

৫৩৮ টি তনষ্পতি 

হলয়লে। তনষ্পতির 

হার-৯৮.৯০% 

কম যসম্পাদন 

সূচক 

১০০% 

বাস্তবাতয়ি 

১.১.২  প্রদানকৃত 

কমধশন ছাড়করকণর 

সু াধরশ 

 (%) 

 

৫.০০ ৯৯ জুন, ২০ 

মালসর  

প্রাতি-২৫১ 

তনষ্পতি-

২৫১ 

হার-১০০% 

 

জুন, ২০ 

 র্ যন্ত  

প্রাতি-৫২৩৯ 

তনষ্পতি-

৫২৩৯ 

হার- 

১০০% 

সভায় এতপএ 

কতমটির সদস্য 

জনাব সাইফুর 

রহমান জানান যর্, 

জুন, ২০২০ পর্ যন্ত 

যমতিনোড়করলের 

জন্য প্রাি ৫২৩৯ 

টি আলবদলনর 

মলে ৫২৩৯ টি 

তনষ্পতি হলয়লে। 

তনষ্পতির হার-

১০০% 

কম যসম্পাদন 

সূচক 

১০০% 

বাস্তবাতয়ি 

১.১.৩ প্রদানকৃত  

এডহক ধশল্প 

আইআরধস  

সু াধরশ 

 (%) 

 

৩.০০ ৯৭ জুন, ২০ 

মালসর  

প্রাতি-১৪ 

তনষ্পতি-১৬ 

হার-

১১৪.২৯% 

 

জুন, ২০ 

 র্ যন্ত  

প্রাতি-১৮১ 

তনষ্পতি-

১৮৯ 

হার-

১০৪.৪২% 

সভায় এতপএ 

কতমটির সদস্য 

জনাব সাইফুর 

রহমান জানান যর্, 

জুন, ২০২০ পর্ যন্ত 

এডহক ধশল্প 

আইআরধস  

সু াধরকশর জন্য 

প্রাি ১৮১ টি 

আলবদলনর মলে 

১৮৯ টি তনষ্পতি 

হলয়লে। উলেখ্য 

পূলব যর অতনষ্পন্ন 

০৮ টি আলবদলনর 

তনষ্পতি করা 

হলয়লে। তনষ্পতির 

হার-১০৪.৪২% 

কম যসম্পাদন 

সূচক 

১০০% 

বাস্তবাতয়ি 

১.১.৪ প্রদানকৃত 

আইআরধস 

(%) 

 

৩.০০ ৯৫ জুন, ২০ 

মালসর  

সভায় এতপএ 

কতমটির সদস্য 

কম যসম্পাদন 

সূচক 



কার্ যক্রম 

(Activities) 
 

কম যসম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicator) 
 

 

একক 

(Unit) 
 

কম যসম্পাদন 

সূচককর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

লক্ষ্যমাত্রা: 

২০১৯-২০ 

জুন, 

২০২০ ও 

জুন ২০২০ 

মাস পর্ যন্ত 

অগ্রগতি 

আল াচনা তসদ্ধান্ত অসাধারণ 

১০০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

বস্ত্র অধধদপ্তকরর ককৌশলগত উকেশ্যসমূহ   

ধনয়ধমতকরকণর 

সু াধরশ   

প্রাতি-০৩ 

তনষ্পতি-০৩ 

হার- 

১০০% 

 

জুন, ২০ 

 র্ যন্ত  

প্রাতি-৭৭ 

তনষ্পতি-৭৬ 

হার-

৯৮.৭০% 

জনাব সাইফুর 

রহমান জানান যর্, 

জুন, ২০২০ পর্ যন্ত 

আই আর তস 

তনয়তমিকরলের 

সুপাতরলির জন্য 

প্রাি ৭৭ টি 

আলবদলনর মলে 

৭৬ টি তনষ্পতি 

হলয়লে। তনষ্পতির 

হার-৯৮.৭০% 

১০০% 

বাস্তবাতয়ি 

১.১.৫ প্রদানকৃত   

করধেকেশন 

সংকশাধন 

 (%) 

 

৩.০০ ৯৭ জুন, ২০ 

মালসর  

প্রাতি-০৯ 

তনষ্পতি-১২ 

হার- 

১৩৩.৩৩% 

 

জুন, ২০ 

 র্ যন্ত  

প্রাতি-৩০৬ 

তনষ্পতি-

৩০২ 

হার-

৯৮.৬৯% 

সভায় এতপএ 

কতমটির সদস্য 

জনাব সাইফুর 

রহমান জানান যর্, 

জুন, ২০২০ পর্ যন্ত 

যরতজলেিন 

সংলিাধলনর জন্য 

প্রাি ৩০৬ টি 

আলবদলনর মলে 

৩০২ টি তনষ্পতি 

হলয়লে। তনষ্পতির 

হার-৯৮.৬৯% 

কম যসম্পাদন 

সূচক 

১০০% 

বাস্তবাতয়ি 

১.১.৬ প্রদানকৃত 

অনা ধি  ত্র 

 

 (%) 

 

৩.০০ ৯৮ জুন, ২০ 

মালসর  

প্রাতি-০ 

তনষ্পতি-০ 

হার-১০০% 

 

জুন, ২০ 

 র্ যন্ত  

প্রাতি-১০ 

তনষ্পতি-১০ 

হার- 

১০০% 

সভায় এতপএ 

কতমটির সদস্য 

জনাব সাইফুর 

রহমান জানান যর্, 

জুন, ২০২০ পর্ যন্ত 

অনাপতি পলের 

জন্য প্রাি ১০ টি 

আলবদলনর মলে 

১০ টি তনষ্পতি 

হলয়লে। তনষ্পতির 

হার-১০০.০০% 

কম যসম্পাদন 

সূচক 

১০০% 

বাস্তবাতয়ি 

১.১.৭ প্রদানকৃত 

ইমক াট য  ারধমট 

(আইধ ) সু াধরশ 

(%) 

 

২.০০ ১০০ জুন, ২০ 

মালসর  

প্রাতি-৮ 

তনষ্পতি-৮ 

হার- 

১০০% 

 

জুন, ২০ 

 র্ যন্ত  

প্রাতি-৩৫ 

তনষ্পতি-৩৫ 

সভায় এতপএ 

কতমটির সদস্য 

জনাব সাইফুর 

রহমান জানান যর্, 

জুন, ২০২০ পর্ যন্ত 

ইমলপার্ য পারতমর্ 

(আইতপ) 

সুপাতরলির  জন্য 

প্রাি ৩৫ টি 

আলবদলনর মলে 

৩৫ টি তনষ্পতি 

কম যসম্পাদন 

সূচক 

১০০% 

বাস্তবাতয়ি 



কার্ যক্রম 

(Activities) 
 

কম যসম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicator) 
 

 

একক 

(Unit) 
 

কম যসম্পাদন 

সূচককর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

লক্ষ্যমাত্রা: 

২০১৯-২০ 

জুন, 

২০২০ ও 

জুন ২০২০ 

মাস পর্ যন্ত 

অগ্রগতি 

আল াচনা তসদ্ধান্ত অসাধারণ 

১০০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

বস্ত্র অধধদপ্তকরর ককৌশলগত উকেশ্যসমূহ   

হার- 

১০০% 

হলয়লে। তনষ্পতির 

হার-১০০.০০% 

 ১.১.৮ প্রদানকৃত  

কডফাড য ক কমন্ট 

 (%) 

 

২.০০ ১০০ জুন, ২০ 

মালসর  

প্রাতি-০ 

তনষ্পতি-০ 

হার- 

১০০% 

 

জুন, ২০ 

 র্ যন্ত  

প্রাতি-৭ 

তনষ্পতি-৭ 

হার- 

১০০% 

সভায় এতপএ 

কতমটির সদস্য 

জনাব সাইফুর 

রহমান জানান যর্, 

জুন, ২০২০ পর্ যন্ত 

যেফাে য যপলমলের 

জন্য প্রাি ০৭ টি 

আলবদলনর মলে 

০৭ টি তনষ্পতি 

হলয়লে। তনষ্পতির 

হার-১০০.০০% 

কম যসম্পাদন 

সূচক 

১০০% 

বাস্তবাতয়ি 

১.১.৯ প্রদানকৃত 

ববকদধশক ঋকণর 

সু াধরশ 

 (%) 

 

২.০০ ১০০ জুন, ২০ 

মালসর  

প্রাতি-০ 

তনষ্পতি-০ 

হার- 

১০০% 

 

জুন, ২০ 

 র্ যন্ত  

প্রাতি-৬ 

তনষ্পতি-৬ 

হার- 

১০০% 

সভায় এতপএ 

কতমটির সদস্য 

জনাব সাইফুর 

রহমান জানান যর্, 

জুন, ২০২০ পর্ যন্ত 

ববকদধশক ঋকণর 

সু াধরকশর জন্য 

প্রাি ০৬ টি 

আলবদলনর মলে 

০৬ টি তনষ্পতি 

হলয়লে। তনষ্পতির 

হার-১০০.০০% 

কম যসম্পাদন 

সূচক 

১০০% 

বাস্তবাতয়ি 

 

১.২ বস্ত্র ধশল্প 

কারখানা 

 ধরদশ যন 

১.২.১  ধরদশ যনকৃত 

বস্ত্রধশল্প কারখানা ও 

বাধয়ং হাউে 

সংখ্যা ০৬.০০ ৬১৭ জুন, ২০২০ 

মালস  

পতরদিযন 

০৬ 

 

জুন, ২০২০ 

 র্ যন্ত 

পতরদি যন 

৬৭৪ 

- কম যসম্পাদন 

সূচক 

১০০% 

বাস্তবাতয়ি 

১.২.২  ধরদশ যনকৃত  

ইটিধ  

সংখ্যা ০২.০০ ১০ 7 - - 

২.১ কাধরগধর 

ধশক্ষ্া (বস্ত্র 

প্রককৌশল/ 

প্রযুধি)  প্রদান 

২.১.১ ধবএসধস 

উিীণ য ধশক্ষ্ার্থী 

সংখ্যা ৩.০০ ৪১৫ ৪১৬ 

 

সভায় তিক্ষা 

অনুতবভালগর 

প্রতিতনতধ জানান 

২০১৯-২০ 

তিক্ষাবলষ য 

তবএসতস ইন 

যর্ক্সর্াই  

ইতিতনয়াতরং 

কম যসম্পাদন 

সূচক 

১০০% 

বাস্তবাতয়ি 



কার্ যক্রম 

(Activities) 
 

কম যসম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicator) 
 

 

একক 

(Unit) 
 

কম যসম্পাদন 

সূচককর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

লক্ষ্যমাত্রা: 

২০১৯-২০ 

জুন, 

২০২০ ও 

জুন ২০২০ 

মাস পর্ যন্ত 

অগ্রগতি 

আল াচনা তসদ্ধান্ত অসাধারণ 

১০০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

বস্ত্র অধধদপ্তকরর ককৌশলগত উকেশ্যসমূহ   

পরীক্ষায় ৪১৬ জন 

তিক্ষার্থী উিীে য 

হলয়লে।  

২.১.২ ধডকলামা 

উিীণ য ধশক্ষ্ার্থী 

সংখ্যা ৩.০০ ৩৩০ 

(অেয়নরত 

৩৬৬) 

৩৬১ সভায় তিক্ষা 

অনুতবভালগর 

প্রতিতনতধ জানান 

২০১৯-২০ 

তিক্ষাবলষ য ৩৬৬ 

জন তিক্ষার্থী চূড়ান্ত 

পরীক্ষায় 

অংিগ্রহে কলর, 

র্ার মলে ৩৬১ 

জন তিক্ষার্থী 

উিীে য হলয়লে। 

পালির হার 

৯৮.৬৩%। 

কম যসম্পাদন 

সূচক 

১০০% 

বাস্তবাতয়ি 

২.১.৩ এসএসধস 

উিীণ য ধশক্ষ্ার্থী 

সংখ্যা ৩.০০ ৩৫০০ ৩৬৮৬ সভায় তিক্ষা 

অনুতবভালগর 

প্রতিতনতধ জানান 

২০১৯-২০ 

তিক্ষাবলষ য ৪৬৫৬ 

জন তিক্ষার্থী চূড়ান্ত 

পরীক্ষায় 

অংিগ্রহে কলর, 

র্ার মলে ৩৬৮৬ 

জন তিক্ষার্থী 

উিীে য হলয়লে। 

পালির হার 

৭৯.১৭%। 

কম য 

সম্পাদন 

সূচক 

১০০% 

বাস্তবাতয়ি 

২.২ ধবএসধস 

ভধতয কার্ যক্রম 

সম্পাদন 

২.২.১ প্রচাধরত 

ভধতয ধবজ্ঞধপ্ত 

তাধরখ ১.০০ ১০ 

কসকেম্বর, 

২০১৯ 

০৯ 

যসলেম্বর 

২০১৯ 

সভায় তিক্ষা 

অনুতবভালগর 

প্রতিতনতধ জানান 

গি ০৯-০৯-২০১৯ 

িাতরখ বস্ত্র 

অতধদির 

তনয়ন্ত্রোধীন 

যর্ক্সর্াই  

ইতিতনয়াতরং 

কল জ সমূলহ 

ভতিয তবজ্ঞতি 

প্রকাতিি হলয়লে। 

কম য 

সম্পাদন 

সূচক 

১০০% 

বাস্তবাতয়ি 

২.২.২ ভধতযকৃত 

ধশক্ষ্ার্থী 

সংখ্যা ২.০০ ৮৪০ 

(১২০×৭) 

৮৩৪ - - 

২.২.৩ গৃধহত ভধতয 

 রীক্ষ্া 

তাধরখ ১.০০ ৮ ধডকসম্বর, 

২০১৯ 

২০ 

তেলসম্বর, 

২০১৯  

সভায় তিক্ষা 

অনুতবভালগর 

প্রতিতনতধ জানান 

০৪ তেলসম্বর 

জািীয় বস্ত্র তদবস, 

- 



কার্ যক্রম 

(Activities) 
 

কম যসম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicator) 
 

 

একক 

(Unit) 
 

কম যসম্পাদন 

সূচককর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

লক্ষ্যমাত্রা: 

২০১৯-২০ 

জুন, 

২০২০ ও 

জুন ২০২০ 

মাস পর্ যন্ত 

অগ্রগতি 

আল াচনা তসদ্ধান্ত অসাধারণ 

১০০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

বস্ত্র অধধদপ্তকরর ককৌশলগত উকেশ্যসমূহ   

২০১৯ তনধ যাতরি 

হওয়ার কারলে 

তবএসতস ভতিয 

পরীক্ষার িাতরখ 

যপোলনা হলয়লে। 

২.২.৪ প্রকাধশত 

ভধতয  রীক্ষ্ার 

ফলাফল 

তাধরখ ১.০০ ১০ ধডকসম্বর, 

২০১৯ 

২১ 

তেলসম্বর, 

২০১৯  

সভায় তিক্ষা 

অনুতবভালগর 

প্রতিতনতধ জানান 

০৪ তেলসম্বর 

জািীয় বস্ত্র তদবস, 

২০১৯ তনধ যাতরি 

হওয়ার কারলে 

তবএসতস ভতিয 

পরীক্ষার ফ াফ  

প্রকালি তব ম্ব 

হলয়লে। 

 

২.৩ ধডকলামা 

ভধতয কার্ যক্রম 

সম্পাদন 

২.৩.১ প্রচাধরত 

ভধতয ধবজ্ঞধপ্ত  

তাধরখ ১.০০ ৩০ কম, 

২০২০ 

- সভায় তিক্ষা 

অনুতবভালগর 

প্রতিতনতধ জানান 

যকাতভে-১৯ এর 

কারলে তিক্ষার্থী 

ভতিযর তবজ্ঞতি 

প্রচার করা সম্ভব 

হয়তন। 

- 

২.৩.২ ভধতযকৃত 

ধশক্ষ্ার্থী 

সংখ্যা ২.০০ ১০০০ ৯৮৯ সভায় তিক্ষা 

অনুতবভালগর 

প্রতিতনতধ জানান 

২০১৯-২০ 

অর্থ যবেলর ০৭ টি 

যর্ক্সর্াই  

ইনতিটিউলর্ ৯৮৯ 

জন তিক্ষার্থী ভতিয 

করা হলয়লে। 

 

২.৪ এসএসধস 

(কভাক:) 

কটক্সটাইল 

২.৪.১ ভধতযকৃত 

ধশক্ষ্ার্থী 

 

সংখ্যা ২.০০ ৬৩৬০ ৫,৮৯৭ সভায় তিক্ষা 

অনুতবভালগর 

প্রতিতনতধ জানান 

২০১৯-২০ 

অর্থ যবেলর ৪২ টি 

যর্ক্সর্াই  

যভালকিনা  

ইনতিটিউলর্ 

৫,৮৯৭ জন 

তিক্ষার্থী ভতিয করা 

হলয়লে। 

- 

২.৫ নতুন 

ধশক্ষ্া প্রধতষ্ঠান 

চালু করা  

 

২.৫.১ চালুকৃত 

ধশক্ষ্া প্রধতষ্ঠান 

সংখ্যা ২.০০ ১ ১  কম য 

সম্পাদন 

সূচক 

১০০% 



কার্ যক্রম 

(Activities) 
 

কম যসম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicator) 
 

 

একক 

(Unit) 
 

কম যসম্পাদন 

সূচককর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

লক্ষ্যমাত্রা: 

২০১৯-২০ 

জুন, 

২০২০ ও 

জুন ২০২০ 

মাস পর্ যন্ত 

অগ্রগতি 

আল াচনা তসদ্ধান্ত অসাধারণ 

১০০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

বস্ত্র অধধদপ্তকরর ককৌশলগত উকেশ্যসমূহ   

বাস্তবাতয়ি 

৩.১ প্রধশক্ষ্ণ 

আকয়ােন করা 

৩.১.১ মাঠ  র্ যাকয়র 

েন্য আকয়াধেত 

প্রধশক্ষ্ণ  

সংখ্যা ৪.০০ ৪ ২ এতপএ কতমটির 

সদস্য সতচব জানান 

যর্, ৩০-১২-২০১৯ 

ও ২৪-০২-২০২০ 

িাতরলখ যমার্ ০২ টি 

প্রতিক্ষলের 

আলয়াজন করা হয়। 

পরবিীলি যকাতভে-

১৯ এর কারলে বাকী 

দুইটি প্রতিক্ষলের 

আলয়াজন করা 

সম্ভব হয়তন। 

- 

৩.১.২ 

অংশগ্রহণকৃত 

প্রধশক্ষ্ণার্থী 

 সংখ্যা ৩.০০ ৭২ ৪৬ এতপএ কতমটির 

সদস্য সতচব জানান 

যর্, ৩০-১২-২০১৯ 

িাতরলখ ২৮ জন ও 

২৪-০২-২০২০ 

িাতরলখ ১৮ জন 

প্রতিক্ষোর্থীর 

অংিগ্রহলে 

প্রতিক্ষলের 

আলয়াজন করা হয়। 

- 

৩.২ প্রধান 

কার্ যালকয়র 

এধ এ টিম 

কর্তযক মাঠ 

 র্ যাকয়র 

কার্ যালয়সমূহ 

 ধরদশ যন করা 

৩.২.১  ধরদশ যনকৃত  

কার্ যালয় 

সংখ্যা ৫.০০ ১৮ ১০ এতপএ কতমটির 

সদস্য সতচব জানান 

যর্, ১৮ টি 

প্রতিষ্ঠালনর মলে 

১০ টি প্রতিষ্ঠান 

পতরদিযন করা 

হলয়লে। বাকী ০৮ টি 

প্রতিষ্ঠান যকাতভে-

১৯ এর কারলে 

পতরদিযন করা সম্ভব 

হয়তন। 

- 

৩.৩ ওয়াকযশ  

আকয়ােন করা 

৩.৩.১ 

আকয়ােনকৃত  

ওয়াকযশ  

সংখ্যা ১.০০ ২ 

(এধ এ-১, 

১ 

(এসতেতজ) 

- - 

এসধডধে-১ 

৪.১ উন্নয়ন 

প্রককল্পর ধডধ ধ   

বস্ত্র ও  াট 

মন্ত্রণালকয় কপ্ররণ 

৪.১.১ কপ্রধরত 

উন্নয়ন প্রককল্পর 

ধডধ ধ    

সংখ্যা ০৩.০০ ৩ ৭ - কম যসম্পাদন 

সূচক 

অতজযি 

হলয়লে। 

৫.১ সভার 

আকয়ােন 

৫.১.১ আকয়াধেত 

সভা 

সংখ্যা ০২.০০ ৩ ৩ গি ৯-০৭-২০১৯ 

ইং, 

০৯-০৯-২০১৯ ইং 

এবং 

কম যসম্পাদন 

সূচক 

অতজযি 

হলয়লে। 



কার্ যক্রম 

(Activities) 
 

কম যসম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicator) 
 

 

একক 

(Unit) 
 

কম যসম্পাদন 

সূচককর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

লক্ষ্যমাত্রা: 

২০১৯-২০ 

জুন, 

২০২০ ও 

জুন ২০২০ 

মাস পর্ যন্ত 

অগ্রগতি 

আল াচনা তসদ্ধান্ত অসাধারণ 

১০০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

বস্ত্র অধধদপ্তকরর ককৌশলগত উকেশ্যসমূহ   

২৩-১২-২০১৯ ইং 

িাতরলখ বস্ত্র 

অতধদিলর 

যিকলহাল্ডালদর 

তনলয় যমার্ তিনটি 

সভা অনুতষ্ঠি 

হলয়লে। 



 

কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ কলাম-৭ 

কার্ যক্রম 

(Activiti

es) 

কম যসম্পাদন সুচক 

(Performance 

Indicator) 
 

একক 

(Unit) 

কম যসম্পাদন 

সূচককর মান 

(Weight    

of  PI) 

লক্ষ্যমাত্রা: 

২০১৯-২০ 

জুন, ২০২০ ও 

জুন, ২০২০ 

মাস পর্ যন্ত 

অগ্রগতি 

আল াচনা তসদ্ধান্ত 
অসাধারণ 

১০০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

বস্ত্র অধধদপ্তকরর আবধশ্যক ককৌশলগত উকেশ্যসমূহ   

[১.১] বাধষ যক 

কম যসম্পাদন  

চুধি 

বাস্তবায়ন 

 

[১.১.১] সরকাধর 

কম যসম্পাদন 

ব্যবস্থা না সংক্রান্ত 

প্রধশক্ষ্ণসহ অন্যান্য 

ধবষকয় প্রধশক্ষ্ণ 

আকয়াধেত  

েনঘন্টা 

* 
১ ৬০ ৩৮.০৯ - - 

[১.১.২] এধ এ টিকমর 

মাধসক সভার ধসদ্ধান্ত 

বাস্তবাধয়ত 

% ০.৫ ১০০ ১০০ 

এতপএ কতমটির সদস্য সতচব 

জনান যর্, ২০১৯-২০ অর্থ যবেলর 

গৃতহি যমার্ ১৭ টি তসদ্ধালন্তর 

মলে ১৭ টি বাস্তবাতয়ি হলয়লে। 

কম যসম্পাদন 

সূচক অতজযি 

হলয়লে। 

[১.১.৩] বাধষ যক 

কম যসম্পাদন  চুধির 

সকল প্রধতকবদন 

অনলাইকন দাধখলকৃত 

তাধরখ ১ ৪ ২ 

এতপএ কতমটির সদস্য সতচব 

জনানা যর্, ৩য় ত্রেমাতসক 

প্রতিলবদন অন াইলন দাতখ  

করার তবষয়টি প্রতিয়াধীন 

রলয়লে।   

- 

[১.১.৪] মাঠ  র্াকয়র 

কার্ যালকয়র ২০১৯-২০ 

অর্থ যবছকরর বাধষ যক 

কম যসম্পাদন  চুধির 

অধ যবাধষ যক মু্ল্যায়ন 

প্রধতকবদন 

 র্ যাকলাচনাকন্ত 

ফলাবতযক 

(Feedback) প্রদি  

তাধরখ ০.৫ 

৩১ 

োনুয়াধর, 

২০২০ 

২০ জানুয়ারী 

২০ 

এতপএ কতমটির সদস্য সতচব 

জনানা যর্, ২০ জানুয়াতর/২০ 

িাতরলখ অধ যবাতষ যক মূল্যায়ন 

প্রতিলবদন  র্ যাকলাচনাকন্ত 

ফলাবতযক (Feedback) 

আলয়াজন করা হলয়লে। 

কম যসম্পাদন 

সূচক অতজযি 

হলয়লে। 

[১.২] োতীয় 

শুদ্ধাচার 

ককৌশল ও 

তথ্য    

অধধকার 

বাস্তবায়ন   

[১.২.১]  োতীয় 

শুদ্ধাচার কম য ধরকল্পনা 

বাস্তবাধয়ত 

% ১ ১০০ ১০০% -  

কম যসম্পাদন 

সূচক অতজযি 

হলয়লে। 

[১.২.২] ২০১৮-১৯ 

অর্থ যবছকরর বাধষ যক 

প্রধতকবদন 

ওকয়বসাইকট প্রকাধশত  

তাধরখ ১ 

১৫ 

অকটাবর,২০

১৯ 

১৪ অলটাবর, 

২০১৯ 

বস্ত্র অতধদিলরর ২০১৮-১৯ 

অর্থ যবেলরর বাতষ যক প্রতিলবদন 

১৪ অলটাবর, ২০১৯ িাতরলখ 

বস্ত্র অতধদিলরর ওলয়বসাইলর্ 

প্রকাি করা হলয়লে। 

কম যসম্পাদন 

সূচক ১০০% 

বাস্তবাতয়ি 

[১.৩] 

অধভকর্াগ 

প্রধতকার 

ব্যবস্থা 

বাস্তবায়ন 

[১.৩.১] ধনধদষ্ট 

সমকয়র মকে 

অধভকর্াগ ধনষ্পধিকৃত 

% ০.৫ ১০০ ১০০ 

সভায় তজআরএস যফাকা  

পলয়ে বল ন, চ তি অর্থ যবেলর 

এ সংিান্ত যকান অতভলর্াগ 

পাওয়া র্ায়তন, যকান তনষ্পতি 

নাই। এলক্ষলে অগ্রগতি ১০০% 

ধরা যর্লি পালর। 

কম যসম্পাদন 

সূচক ১০০% 

বাস্তবাতয়ি 

[১.৩.২] অধভকর্াগ 

ধনষ্পধি সংক্রান্ত 
সংখ্যা ০.৫ ১২ ১১ 

সভায় তজআরএস যফাকা  

পলয়ে জানান, ২০১৯-২০ 
- 



কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ কলাম-৭ 

কার্ যক্রম 

(Activiti

es) 

কম যসম্পাদন সুচক 

(Performance 

Indicator) 
 

একক 

(Unit) 

কম যসম্পাদন 

সূচককর মান 

(Weight    

of  PI) 

লক্ষ্যমাত্রা: 

২০১৯-২০ 

জুন, ২০২০ ও 

জুন, ২০২০ 

মাস পর্ যন্ত 

অগ্রগতি 

আল াচনা তসদ্ধান্ত 
অসাধারণ 

১০০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

বস্ত্র অধধদপ্তকরর আবধশ্যক ককৌশলগত উকেশ্যসমূহ   

মাধসক প্রধতকবদন 

উর্ধ্যতন অধফকস 

দাধখলকৃত 

অর্থ যবেলর তবগি ১২ (বার) 

মালসর ১১ টি প্রতিলবদন বস্ত্র ও 

পার্ মন্ত্রো লয় যপ্ররে করা 

হলয়লে। জুন, ২০২০ মালসর 

প্রতিলবদনটি মহাপতরচা ক 

মলহাদলয়র অনুলমাদলনর জন্য 

ই-ফাইল  উপস্থাপন করা 

হলয়লে। 

[১.৪] কসবা 

প্রদান 

প্রধতশ্রুধত 

হালনাগাদক

রণ ও 

বাস্তবায়ন 

[১.৪.১] কসবা প্রদান 

প্রধতশ্রুধত 

হালনাগাদকৃত 

% ১ ৯০ ১০০% 

২৩-০৩-২০২০ িাতরলখ যসবা 

প্রদান প্রতিশ্রুতি হা নাগাদ করা 

হলয়লে। 

কম যসম্পাদন 

সূচক অতজযি 

হলয়লে। 

[১.৪.২] ধনধ যাধরত 

সমকয় বত্রমাধসক 

বাস্তবায়ন প্রধতকবদন 

মন্ত্রণালকয় দাধখলকৃত 

সংখ্যা ০.৫ ৪ ২ 
২য় ত্রেমাতসক প্রতিলবদন 

মন্ত্রো লয় যপ্ররে করা হলয়লে।  
- 

[১.৪.৩] 

কসবাগ্রহীতাকদর 

মতামত 

 ধরবীক্ষ্ণ ব্যবস্থা 

চালুকৃত 

তাধরখ ০.৫ 

৩১ 

ধডকসম্বর, 

২০১৯ 

৩১ ধডকসম্বর, 

২০১৯ 

যসবাগ্রহীিালদর মিামি 

পতরবীক্ষে ব্যবস্থার জন্য ৩১ 

ধডকসম্বর, ২০১৯ িাতরলখ স্বচ্ছ 

যসবা বক্স চালু করা হলয়লে।  

বাতষ যক 

কম যসম্পাদন 

সূচক ১০০% 

অতজযি 

হলয়লে। 

[২.১] 

দপ্তর/সংস্থায় 

ই-ফাইধলং 

 দ্ধধত 

বাস্তবায়ন 

[২.১.১] সকল শাখায় 

ই- নধর্থ ব্যবহার  
% ১ ১০০ ১০০ - 

কম যসম্পাদন 

সূচক অতজযি 

হলয়লে। 

[২.১.২] ই-ফাইধলং 

নধর্থ ধনষ্পধিকৃত 
% ১ ৭০ ৭৬.৬৬% 

- 

কম যসম্পাদন 

সূচক অতজযি 

হলয়লে। 
[২.১.৩] ই-ফাইকল 

 ত্র োরীকৃত 

% ১ ৬০ 

৭৬.৬৬% 

[২.২] 

দপ্তর/সংস্থা 

কর্তযক 

ধডধেটাল 

কসবা চালু 

করা 

[২.২.১] নুযনতম 

একটি নতুন ধডধেটাল 

কসবা চালু করা 
তাধরখ ১ 

১৫ 

কফব্রুয়াধর, 

২০২০ 

১৮ মাচ য, ২০২০ - - 

[২.৩] 

দপ্তর/সংস্হা

কৃত কর্তযক 

উদ্ভাবনী 

[২.৩.১] নুযনতম 

একটি নতুন উদ্ভাবনী 

উকযাগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

প্রকল্প চালুকৃত 

তাধরখ 

১ 
১১ মাচ য, 

২০২০ 

১৩ যফব্রয়ারী, 

২০২০ 
- 

কম যসম্পাদন 

সূচক অতজযি 

হলয়লে। 



কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ কলাম-৭ 

কার্ যক্রম 

(Activiti

es) 

কম যসম্পাদন সুচক 

(Performance 

Indicator) 
 

একক 

(Unit) 

কম যসম্পাদন 

সূচককর মান 

(Weight    

of  PI) 

লক্ষ্যমাত্রা: 

২০১৯-২০ 

জুন, ২০২০ ও 

জুন, ২০২০ 

মাস পর্ যন্ত 

অগ্রগতি 

আল াচনা তসদ্ধান্ত 
অসাধারণ 

১০০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

বস্ত্র অধধদপ্তকরর আবধশ্যক ককৌশলগত উকেশ্যসমূহ   

উকযাগ/ ক্ষুদ্র 

উন্নয়ন প্রকল্প 

বাস্তবায়ন  

[২.৪] কসবা 

সহধেকরণ 

[২.৪.১] নুযনতম একটি 

কসবা সহধেকরণ 

প্রকসস ম্যা  সরকাধর 

আকদশ োধরকৃত 

তাধরখ 

০.৫ 

১৫ 

অকটাবর, 

২০১৯ 

১৩ অলটাবর, 

২০১৯ 

এতপএ কতমটির সদস্য সতচব 

সভায় জানান যর্, গি ০৩-১০-

২০১৯ িাতরলখ 

২৪.০২.০০০০.০০১.০৬.০০৬.১

৯.৯১.১৫০১ নুযনতম একটি 

কসবা সহধেকরণ প্রকসস ম্যা  

সরকাধর আকদশ োধর করার 

জন্য একটি কতমটি গঠন করা 

হলয়লে। উক্ত কতমটি গি ১৩-

১০-২০১৯ িাতরলখ নুযনতম 

একটি কসবা সহধেকরণ প্রকসস 

ম্যা  সরকাধর আকদশ জারী 

কলর। 

 

[২.৪.২] কসবা 

সহধেকরণ অধধকক্ষ্কত্র 

বাস্তবাধয়ত 

% ০.৫ 

১৫ এধপ্রল, 

২০২০ 

১৩ যেবুয়ারী, 

২০২০ 

যসবা সহতজকরলের অতধলক্ষে 

তহলসলব অে অতধদিলরর 

যিারলক ই-যিালর রুপান্তরলের 

প্রলসস ম্যাপ করা হলয়লে। 

কম যসম্পাদন 

সূচক ১০০% 

বাস্তবাতয়ি 

[২.৫]  

ধ আরএল 

শুরুর ২ মাস 

পূকব য সংধিষ্ট 

কম যচারীর 

ধ আরএল ও 

ছুটি 

নগদায়ন ত্র 

োধর করা 

[২.৫.১]  ধ আরএল 

আকদশ োধরকৃত 

% ০.৫ ১০০ 

১০০ 

এতপএ কতমটির সদস্য জনাব 

যমাোঃ আরাফাি যহালসন বল ন, 

তপআরএ  শুরুর ০১ মাস পূলব য 

আলবদন না করায় তনতদ যষ্ট 

সমলয়র মঞ্জুরী করা সম্ভব 

হয়না। এতবষলয় সংতিষ্টলদর পে 

যদয়া হল ও তপআরএ  মঞ্জুরীর 

জন্য আলবদন করলি যদরী 

কলর। িলব জুন,২০২০  র্ যন্ত 

তপআরএ  এ র্াওয়া সক  

কম যকিযা ও কম যচারীর 

তপআরএ  মঞ্জুরী যদয়া হলয়লে। 

- 

[২.৫.২]ছুটি 

নগদায়ন ত্র োধর 

করা 

% ০.৫ ১০০ ১০০ 

এতপএ কতমটির সদস্য জনাব 

যমাোঃ আরাফাি যহালসন বল ন, 

নগদায়ন ত্র জারীর ০১ মাস 

পূলব য আলবদন না করায় ০১ মাস 

পূলব য নগদায়ন ত্র জারী করা 

সম্ভব হয়তন। এতবষলয় 

সংতিষ্টলদর পে যদয়া হল ও 

নগদায়ন ত্র োরীর জন্য 

আলবদন করলি যদরী কলর। 

- 



কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ কলাম-৭ 

কার্ যক্রম 

(Activiti

es) 

কম যসম্পাদন সুচক 

(Performance 

Indicator) 
 

একক 

(Unit) 

কম যসম্পাদন 

সূচককর মান 

(Weight    

of  PI) 

লক্ষ্যমাত্রা: 

২০১৯-২০ 

জুন, ২০২০ ও 

জুন, ২০২০ 

মাস পর্ যন্ত 

অগ্রগতি 

আল াচনা তসদ্ধান্ত 
অসাধারণ 

১০০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

বস্ত্র অধধদপ্তকরর আবধশ্যক ককৌশলগত উকেশ্যসমূহ   

িলব জুন, ২০২০  র্ যন্ত সক  

কম যকিযা ও কম যচারীর 

নগদায়ন ত্র জারী করা হলয়লে। 

 

[২.৬] শূন্য 

 কদর 

ধব রীকত 

ধনকয়াগ 

প্রদান 

[২.৬.১] ধনকয়াগ 

প্রদাকনর েন্য ধবজ্ঞধপ্ত 

োধরকৃত 

% 

০.৫ 

৮০ 

৩৪.৫২ এতপএ কতমটির সদস্য জনাব 

যমাোঃ আরাফাি যহালসন বল ন, 

৩য় ও ৪র্থ য যেতের যমার্ ৬১ টি 

পলদ তনলয়াগ প্রতিয়া চ মান। 

এর মলে ৩৯ টি পলদ বস্ত্র ও 

পার্ মন্ত্রো লয়র আলদি দ্বারা 

তনলয়াগ স্থতগি রাখা হলয়লে। 

বাতক ২২ টি পলদর চূড়ান্ত 

ফ াফ  প্রকাি করা হলয়লে। 

পুত ি যভতরতফলকিন হলয়লে। 

১ম ও ২য় যেেীর ৫৯ টি পলদর 

তনলয়াগ প্রতিয়া তপএসতসলি 

প্রতিয়াধীন রলয়লে। 

- 

[২.৬.২] ধনকয়াগ 

প্রদানকৃত 
% 

০.৫ 

৮০ 

৩৪.৫২ ০২ কযার্াগতরর ২২ টি পলদ 

তনলয়ালগর তবজ্ঞতি প্রকালির 

মােলম তনলয়াগ পরীক্ষা গ্রহে 

করা হলয়লে এবং তনলয়াগ 

প্রতিয়া চ মান রলয়লে। 

- 

[২.৭] 

ধবভাগীয় 

মামলা 

ধনষ্পধি 

[২.৭.১] ধবভাগীয় 

মামলা ধনষ্পধিকৃত 
% ১ 

১০০ ৬৭ ০৩ টির মলে ২ টি তনষ্পতি - 

 

[২.৮] তথ্য 

বাতায়ন 

হালনাগাদক

রণ 

[২.৮.১] সকল তথ্য 

হালনাগাদকৃত 

% ১ ১০০ ১০০ বস্ত্র অতধদিলরর ওলয়বসাইর্টি 

প্রতিতনয়ি হা নাগাদ করা 

হলচ্ছ। 

কম যসম্পাদন 

সূচক অতজযি 

হলয়লে। 

[৩.১] 

বাকেট 

বাস্তবায়কন 

উন্নয়ন 

[৩.১.১] বাকেট 

বাস্তবায়ন  ধরকল্পনা 

প্রণীত 

তাধরখ ০.৫ ১৬ 

আগস্ট,২০১

৯ 

১৭ জু াই, 

২০১৯ 

বালজর্ বাস্তবায়ন পতরকল্পনা 

প্রতিলবদন ১৭-০৭-২০১৯ 

িাতরলখ বস্ত্র ও পার্ মন্ত্রো লয় 

যপ্ররে করা হলয়লে। 

কম যসম্পাদন 

সূচক ১০০% 

বাস্তবাতয়ি 

[৩.১.২] বত্রমাধসক 

বাকেট বাস্তবায়ন 

প্রধতকবদন দাধখলকৃত 

সংখ্যা ০.৫ ৪ ৩ ৩য় ত্রেমাতসক প্রতিলবদন 

মন্ত্রো লয় যপ্ররে করা হলয়লে। 

- 

[৩.২] 

বাধষ যক 

উন্নয়ন 

কম যসূধচ 

(এধডধ ) 

বাস্তবায়ন 

[৩.২.১] বাধষ যক 

উন্নয়ন কম যসূধচ 

(এধডধ ) বাস্তবাধয়ত 

% ২ ১০০ ৭৬.৭৭% - - 

[৩.৩] 

অধডট 

[৩.৩.১] ধত্র ক্ষ্ীয় 

সভায় ধনষ্পধির  েন্য 
% 

০.৫ 
৬০ ৪.০৮২% 

সভায় সভাপতি অতের্ আপতি 

তনষ্পতির তবষলয় প্রলয়াজনীয় 
- 



কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ কলাম-৭ 

কার্ যক্রম 

(Activiti

es) 

কম যসম্পাদন সুচক 

(Performance 

Indicator) 
 

একক 

(Unit) 

কম যসম্পাদন 

সূচককর মান 

(Weight    

of  PI) 

লক্ষ্যমাত্রা: 

২০১৯-২০ 

জুন, ২০২০ ও 

জুন, ২০২০ 

মাস পর্ যন্ত 

অগ্রগতি 

আল াচনা তসদ্ধান্ত 
অসাধারণ 

১০০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

বস্ত্র অধধদপ্তকরর আবধশ্যক ককৌশলগত উকেশ্যসমূহ   

আ ধি 

ধনষ্পধি  

কার্ যক্রকমর 

উন্নয়ন 

সু াধরশকৃত অধডট 

আ ধি  

ব্যবস্থা গ্রহলের জন্য বল ন। 

বিযমালন অতের্ আপতি ৪৯ টি 

এর মলে ০২ টি (দুই) তনষ্পতি 

হলয়লে।  

[৩.৩.২] অধডট 

আ ধি ধনষ্পধিকৃত   
% 

০.৫ 

৫০ ৪.০৮২% 
২ টি অতের্ আপতি তনষ্পতি 

হলয়লে। 
- 

[৩.৪] স্থাবর 

ও অস্থাবর 

সম্পধির 

হালনাগাদ 

তাধলকা 

প্রস্তুত করা 

[৩.৪.১] স্থাবর 

সম্পধির তাধলকা 

হালনাগাদকৃত 

তাধরখ ০.৫ ০৩ 

কফব্রুয়াধর, 

২০২০ 

১৯ নলভম্বর, 

২০১৯ 

স্মারক নং-

২৪.০২.০০০০.০০৩.১৮.০২৮.১৭-

২০০, িাতরখ-১৯/১১/২০১৯ িাতরখ 

যমািালবক পে বস্ত্র ও পার্ 

মন্ত্রো লয় যপ্ররে করা হলয়লে। 

কম যসম্পাদক 

সূচক ১০০% 

বাস্তবাতয়ি। 

[৩.৪.২] অস্থাবর 

সম্পধির তাধলকা 

হালনাগাদকৃত 

তাধরখ ০.৫ ০৩ 

কফব্রুয়াধর, 

২০২০ 

০৩ কফব্রুয়াধর, 

২০২০ 

-  কম যসম্পাদক 

সূচক ১০০% 

বাস্তবাতয়ি। 

[৩.৫] 

ইন্টারকনট 

ধবলসহ 

ইউটিধলটি 

ধবল 

 ধরকশাধ  

[৩.৫.১] 

ধবধসধস/ধবটিধসএল-এর  

ইন্টারকনট ধবল 

 ধরকশাধধত 

% ১.০ ১০০ ৯১.৬৭ যম/২০২০ পর্ যন্ত তব  পতরলিাধ 

করা হলয়লে। 

- 

[৩.৫.২] কটধলকফান 

ধবল  ধরকশাধধত 

% ০.৫ ১০০ ৯১.৬৭ যম/২০২০ পর্ যন্ত তব  পতরলিাধ 

করা হলয়লে। 

- 

[৩.৫.৩] ধবদ্যযৎ ধবল 

 ধরকশাধধত 

% ০.৫ ১০০ ৯১.৬৭ যম/২০২০ পর্ যন্ত তব  পতরলিাধ 

করা হলয়লে। 

- 

 

৪. এতপএ’র মাতসক সভাসমূলহ গৃতহি তসদ্ধান্তসমূলহর বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্ যাল াচনা; 

 

ি: নং মালসর নাম সভা অনুতষ্ঠি 

হওয়ার িাতরখ 

তসদ্ধান্ত বাস্তবায়নকারী 

সংতিষ্ট িাখা/ 

কতমটি 

বাস্তবায়ন 

অগ্রগতি 

 

১. 

আগি ০৮.০৮.২০১৯  বস্ত্র অতধদিলরর প্রিাসন িাখা যর্থলক এ 

সংিান্ত একটি অতফস আলদি 

অনতিতব লম্ব জারী করলি হলব। 

প্রিাসন িাখা বাস্তবাতয়ি 

২. আগি ০৮.০৮.২০১৯ চুতক্তলি বতে যি কাজসমূহ যর্ 

িাখা/কতমটির সদস্য দ্রুি সুষ্ঠুভালব 

সম্পাদন কলর অতধদিরলক নম্বর অজযলন 

সহলর্াতগিা করলব/করলবন উক্ত 

িাখালক/কম যকিযালক পুরস্কার প্রদান করা 

হলব। 

প্রিাসন িাখা বাস্তবাতয়ি 

 

৩. 

অকটাবর ২০-১০-২০১৯ বস্ত্র অতধদিলরর বাতষ যক কম যসম্পাদন 

চুতক্ত সংিান্ত তবষলয় নলভম্বর/১৯ মাস 

যর্থলক প্রতিমালসর ১ম যসামবার মাতসক 

সভা আলয়াজন করলি হলব। 

এতপএ টিম বাস্তবাতয়ি 

৪. অকটাবর ২০-১০-২০১৯ বস্ত্র অতধদির এবং বস্ত্র ও পার্ 

মন্ত্রো লয়র মলে স্বাক্ষতরি 2019-20 

অর্থ যবেলরর বাতষ যক কম যসম্পাদন চুতক্তর 

এতপএ টিম বাস্তবাতয়ি 



কম যপতরকল্পনা (Action plan) 

অলটাবর/19 মালসর মলে মন্ত্রো লয় 

যপ্ররে করলি হলব।  

৫. নকভম্বর ০৪-১১-২০১৯ প্রধান কার্ যা লয়র এতপএ টিম কর্তযক মাঠ 

পর্ যালয়র কার্ যা য়সমূহ তেলসম্বর,২০১৯ 

মাস যর্থলক পতরদি যন শুরু করলি হলব। 

এতপএ টিম  বাস্তবাতয়ি 

৬. নকভম্বর ০৪-১১-২০১৯ ০৪ তেলসম্বর, ২০১৯ ১ম জািীয় বস্ত্র 

তদবলসর পর বস্ত্র অতধদিলরর এতপএ 

কতমটি কর্তযক একটি এবং এসতেতজ 

কতমটি কর্তযক একটি যমার্ ০২ টি 

ওয়াকযিপ আলয়াজন করলি হলব। 

এতপএ টিম এবং 

এসতেতজ কতমটি 

বাস্তবাতয়ি 

৭. নকভম্বর ০৪-১১-২০১৯ বস্ত্র অতধদিলরর যসবাগ্রহেকারী যিক 

যহাল্ডারলদর তনলয় যম, ২০২০ এর মলে 

বাকী ০১  টি সভার আলয়াজন করলি 

হলব। 

এতপএ টিম বাস্তবাতয়ি 

৮. ধডকসম্বর ০২-১২-২০১৯ মিামি/অতভলর্াগ বক্স চালু করলি হলব 

এবং প্রমােক ওলয়বসাইলর্ সংতিষ্ট যসবা 

বলক্স আপল াে করলি হলব। 

এতপএ টিম  বাস্তবাতয়ি 

৯. ধডকসম্বর ০২-১২-২০১৯ যবগম আতমনা মনসুর যর্ক্সর্াই  

ইতিতনয়াতরং ইনতিটিউলর্ ভতিযর 

অনুমতি বা এতফত লয়ন প্রদালনর জন্য 

পে যপ্ররে করলি হলব। 

এম আই িাখা বাস্তবাতয়ি 

১০. ধডকসম্বর ০২-১২-২০১৯ যসবাগ্রহেকারী যিক যহাল্ডার তনলয় 

আগামী ২৩-১২-২০১৯ িাতরলখর মলে 

০১ টি সভার আলয়াজন করলি হলব। 

এতপএ টিম বাস্তবাতয়ি 

১১. জানুয়াতর ০৬-০১-২০২০ ২য় ত্রেমাতসক প্রতিলবদন তনধ যাতরি 

সমলয়র মলে মন্ত্রো লয় যপ্ররে করার 

প্রলয়াজনীয় ব্যবস্থা করলি হলব। 

এতপএ টিম  বাস্তবাতয়ি 

১২. জানুয়াতর ০৬-০১-২০২০ যবগম আতমনা মনসুর যর্ক্সর্াই  

ইতিতনয়াতরং ইনতিটিউর্ এর পতরবলিয 

িহীদ কামরুজ্জামান যর্ক্সর্াই  

ইন্সটিটিউর্, মান্দা, নওগাঁ প্রতিষ্ঠালন 

ভতিযর অনুমতি বা এতফত লয়িন প্রদালনর 

জন্য পে যপ্ররে করলি হলব। 

এম আই িাখা বাস্তবাতয়ি 

১৩. জানুয়াতর ০৬-০১-২০২০ অস্থাবর সম্পতির িাত কা প্রেয়লনর জন্য 

এসংিান্ত গঠিি কতমটিলক পে তদলি 

হলব। 

এতপএ টিম বাস্তবাতয়ি 

১৪. কফব্রুয়াধর ০৩-০২-২০২০ এসতেতজ কতমটি কর্তযক আগামী ২৪-০২-

২০২০ িাতরলখ ০১ টি ওয়াকযিপ 

আলয়াজন করলি হলব। 

এসতেতজ কতমটি বাস্তবাতয়ি 

১৫. কফব্রুয়াধর ০৩-০২-২০২০ বস্ত্র অতধদির তনয়ন্ত্রোধীন তবভাগীয় 

কার্ যা য়সমূহ প্রতিমালসর ০৩ (তিন) 

িাতরলখর মলে অতগ্রম ভ্রমেসূচী প্রধান 

কার্ যা লয় দাতখ  কলর অধীনস্থ 

প্রতিষ্ঠানসমূহ পতরদি যন করলব এ সংিান্ত 

একটি অতফস আলদি জারী করলি হলব। 

এম আই িাখা বাস্তবাতয়ি 

১৬. মাচ য ০২-০৩-২০২০ তসটিলজন চার্ যার মাচ য, ২০২০ মালসর 

মলে হা নাগাদ করলি হলব। 

ধসটিকেন চাট যার 

কতমটি 

বাস্তবাতয়ি 

১৭. মাচ য ০২-০৩-২০২০ বাতষ যক কম যসম্পাদন চুতক্তলি বতে যি 

কম যসম্পাদন সূচকসমূহ সূষ্ঠুভালব 

এতপএ টিম বাস্তবাতয়ি 



সম্পাদন করায় পতরকল্পনা িাখালক 

পুরস্কার প্রদান করার তসদ্ধান্ত গৃতহি হয়। 

 

 


