
বফটিএভব বফন (৫ তরা) 

৭-৯, কাওযান ফাজায 

ঢাকা-২০১৫। 
 

বফলয়ঃ বিফ, ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় এফং ভবন্ত্রবযলদ বিফ ভহাদহয়য ভহে ২০১৫-১৬ থ থ ফছহযয ফাবল থক কভ থম্পাদন চুবি (APA) নুমায়ী জুন , ২০১৬ ম থন্ত  প্রবতহফদন। 
 

কাম থক্রভ কভ থম্পাদন সূিক একক কভ থম্পাদন 

সূিহকয ভান 

রক্ষ্যভাত্রা 

(২০১৫-১৬) 

জুন, ২০১৬ ম থন্ত জথন জথহনয ায (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১.৭ তাঁত ফস্ত্র উৎাদহন ায়তা ১.৭.১ উৎাবদত তাঁত ফহস্ত্রয 

বযভাণ 

ককাটি 

গজ 

২.০০  

 

৩.৪০ 

৩.৪৩ ১০১% 

১.৮ ক্ষুদ্রঋণ বফতযণ ১.৮.১ ঋণপ্রাপ্ত সুবফধাহবাগী ংখ্যা ৩.০০ ১৩৬০ 
১৩৭৩ ১০০.৯৬% 

২.১ কাবযগবয বক্ষ্া ২.১.৪ বডহলাভা-আন-কটক্সটাআর বডগ্রী 

উত্তীণ থ বক্ষ্াথী(ফাতাঁহফা) 

ংখ্যা ২.০০ ৪০ 
৪৮ ১২০% 

২.৪ বনফ থাবিত তাঁবতহদয প্রবক্ষ্ণ ২.৪.১ প্রবক্ষ্ণপ্রাপ্ত তাঁবত ংখ্যা ২.০০ ৩২০ 
৪১৭ ১৩০.৩১% 

৩.৪ তাঁত ফহস্ত্রয যপ্তাবন নদ 

প্রদান 

৩.৪.১ নদ প্রদানকৃত % ৩.০০ ১০০ 
১০০%    

(প্রাপ্ত অহফদন- ২৮৩ টি 

নদত্র আসুয-২৮৩ টি) 

 

 

১০০% 

   ১২    

 

 

 



ফাংরাহদ তাঁত কফাড থ 

বফটিএভব বফন (৫ তরা) 

৭-৯, কাওযান ফাজায 

ঢাকা-২০১৫। 
 

বফলয়ঃ ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় এফং ফাংরাহদ তাঁত কফাহড থয ভহে ২০১৫ -১৬ থ থ ফছহযয ফাবল থক কভ থম্পাদন চুবি (APA) নুমায়ী জুন, ২০১৬ ম থন্ত  প্রবতহফদন। 
 

কাম থক্রভ কভ থম্পাদন সূিক একক কভ থম্পাদন 

সূিহকয ভান 

রক্ষ্যভাত্রা 

(২০১৫-১৬) 

জুন/১৫- ২০১৬ ম থন্ত 

জথন 

জথহনয ায (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১.১ তাঁত ফস্ত্র উৎাদহন 

ায়তা 

[১.১.১] ফয়নপূফ থ কফা (টুআবটং) এয 

ভােহভ উৎাবদত সুতায বযভাণ 

ককবজ ৫.০০ ১৫০০০ ২১৪৫০ ১৪৩% 

[১.১.২] ফয়হনাত্তয কফায ভােহভ 

উৎাবদত তাঁত ফহস্ত্রয বযভাণ 

ককাটি গজ ১০.০০ ৩.৪০ ৩.৪৩ ১০১% 

১.২ ক্ষুদ্র ঋণ বফতযণ ও 

অদায় 

[১.২.১] ঋণ প্রাপ্ত সুবফধাহবাগী ংখ্যা ৮.০০ ১৩৬০ ১৩৭৩ ১০০.৯৬% 

[১.২.২] অদায়কৃত ঋণ রক্ষ্ টাকায় ৮.০০ ২৩০.০০ ৩৪১.৫৪ ১৪৮.৫০% 

[২.১] কাবযগবয বক্ষ্া (ফস্ত্র 

প্রহকৌর/প্রযুবি) 

[২.১.১] উত্তীণ থ বডহলাভা-আন-কটক্সটাআর 

বডবগ্র বক্ষ্াথী 

ংখ্যা ৬.০০ ৪০ ৪৮ ১২০% 

[২.২] বনফ থাবিত তাঁবতহদয 

প্রবক্ষ্ণ 

[২.২.১] প্রবক্ষ্ণ প্রাপ্ত তাঁবত ংখ্যা ১০.০০ ৩২০ ৪১৭ ১৩০.৩১% 

[২.৩] ফাতাঁহফায কভ থকতথা ও 

কভ থিাযীহদয প্রবক্ষ্ণ 

[২.৩.১] প্রবক্ষ্ণ প্রাপ্ত 

কভ থকতথা/কভ থিাযী 

ংখ্যা ৬.০০ ৫০ ১০৭ ২১৪% 

[৩.১] তাঁত ফহস্ত্রয যপ্তাবন 

নদ প্রদান 

[৩.১.১] বনষ্পবত্তকৃত অহফদন % ১০.০০ ১০০% ১০০%    

(প্রাপ্ত অহফদন- ২৮৩ টি 

নদত্র আসুয-২৮৩ টি) 

১০০% 

চলমান পাতা-২ 

 



-২- 

কাম থক্রভ কভ থম্পাদন সূিক একক কভ থম্পাদন সূিহকয 

ভান 

রক্ষ্যভাত্রা (২০১৫-

১৬) 

 জুন,২০১৬ ম থন্ত 

জথন 

জথহনয ায (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

[৩.২] কটক কাল্ডাযহদয াহথ 

বায ভােহভ ফস্ত্র ব্যফায 

হমাবগতা 

[৩.২.১] কটক কাল্ডাযহদয  

াহথ বা 

ংখ্যা ৫.০০ ১০ ১১ ১১০% 

[৩.৩] ফাজায ম্প্রাযহণ 

ায়তা 

[৩.৩.১] তাঁত অহয়াবজত কভরা ংখ্যা ৫.০০ ০৪ ০৫ ১২৫% 

[৩.৩.২] যপ্তাবনকাযকহদয াহথ 

ভত বফবনভয় বা 

ংখ্যা ৫.০০ ০৩ ০৩ ১০০% 

[৪.১] িরভান প্রকল্পমূ 

ফাস্তফায়ন 

[৪.১.১] ১টি পযান বডজাআন 

কেবনং আনবটটিউট, ৩টি প্রবক্ষ্ণ 

উহকন্দ্র, ৩টি াবব থ কন্টায 

স্থান এফং ১টি ফস্ত্র প্রবক্রয়াকযণ 

ককহন্দ্রয বফএভঅযআকযণ 

ফাহজট 

ব্যহয়য ায 

(%) (থ থ 

ফছয) 

৭.০০ ৯০ ৯৯.৯৬% ১০০% 

   ৮৫    

 

 

 

 

 

 



ফাংরাহদ তাঁত কফাড থ 

 

ফাংরাহদ তাঁত কফাহড থয অফবিক ককৌরগত উহেিমূ 

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

ককৌরগত উহেি 

(Strategic 

Objectives) 

ককৌরগত 

উহেহিয ভান 

(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কাম থক্রভ 

(Activities) 
কভ থম্পাদন সুিক 

(Performance Indicator) 
 

একক 

(Unit) 

কভ থম্পাদন 

সূিহকয ভান 

(Weight of 
PI) 

রক্ষ্যভাত্রায ভান -

২০১৫-১৬ 

(Target Value -

2015-16) 
াধাযণ 

(Excellent) 

১০০% 

জুরাআ/১৫-জুন, 

২০১৬ ম থন্ত জথন 

অফবিক ককৌরগত উহেিমূ 

দক্ষ্তায হে ফাবল থক 

কভ থম্পাদন চুবি 

ফাস্তফায়ন 

৩ 

ফাবল থক কভ থম্পাদন চুবি স্বাক্ষ্য বনধ থাবযত ভয়ীভায ভহে চুবি স্বাক্ষ্বযত তাবযখ 
১ ১৫ হটাফয ১৩-১০-২০১৫ 

ফাবল থক কভ থম্পাদন চুবি ফাস্তফায়ন বযফীক্ষ্ণ দাবখরকৃত ধ থফাবল থক ও ত্রত্রভাবক প্রবতহফদন ংখ্যা 
১ ৫ ৪ 

ভাঠম থাহয়য কাম থারয়মূহয হে ফাবল থক কভ থম্পাদন 

ংক্রান্ত ভহঝাতা স্মাযক স্বাক্ষ্য 

ভহঝাতা স্মাযক স্বাক্ষ্য ংক্রান্ত বযত্র 

জাবযকৃত 
তাবযখ 

১ ২৮ এবপ্রর ২০১৬ ২৮ এবপ্রর ২০১৬ 

দক্ষ্তা ও ত্রনবতকতায 

উন্নয়ন 
৩ 

কভ থকতথা/কভ থিাযীহদয প্রবক্ষ্ণ অহয়াজন প্রবক্ষ্হণয ভয়
1
 শ্রভঘণ্টা 

১ ৬০ ৬০ 

জাতীয় শুদ্ধািায ককৌর ফাস্তফায়ন 

ফাংরাহদ তাঁত কফাহড থয  ত্রনবতকতা কবভটি গঠিত 

 
তাবযখ 

১ 

 
২৯ হটাফয 

২৪-০২-২০১৫ 

তাঁত কফাহড থ শুদ্ধািায কভ থবযকল্পনা প্রণীত 
তাবযখ ১ ১ বডহম্বয ২৯-৪-২০১৫ 

তথ্য বধকায ও 

স্বপ্রহণাবদত তথ্য প্রকা 

ফাস্তফায়ন 

২ 

তথ্য প্রকা বনহদ থবকা ফাস্তফায়ন 
ফাংরাহদ তাঁত কফাহড থয তথ্য প্রকা বনহদ থবকা 

নুাহয তথ্য প্রকাবত 

% ১ ১০০ প্রকাবত 

অওতাধীন ফাতাঁহফায দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ থকতথা বনহয়াগ 

ফাংরাহদ তাঁত কফাহড থয দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ থকতথায নাভ 

ও কমাগাহমাহগয ঠিকানায ঙ্করন ওহয়ফাআহট 

প্রকাবত 

তাবযখ ০.৫ ১৫ হটাফয 
১৩-১০-২০১৫ 

                                                           
1
 ৬০ ঘণ্টা প্রবক্ষ্হণয ভহে ন্যযন ২০ঘন্টা যকাবয কভ থম্পাদন ব্যফস্থানা ংক্রান্ত প্রবক্ষ্ণ ন্তর্ভ থি থাকহফ । ৬০ ঘন্টা প্রবক্ষ্হণয ভহে ২০ ঘন্টা এবএ ংক্রান্ত প্রবক্ষ্ণ ন্তর্ভ থি যহয়হছ।  



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

ককৌরগত উহেি 

(Strategic 

Objectives) 

ককৌরগত 

উহেহিয ভান 

(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কাম থক্রভ 

(Activities) 
কভ থম্পাদন সুিক 

(Performance Indicator) 
 

একক 

(Unit) 

কভ থম্পাদন 

সূিহকয ভান 

(Weight of 
PI) 

রক্ষ্যভাত্রায ভান -

২০১৫-১৬ 

(Target Value -

2015-16) 
াধাযণ 

(Excellent) 

১০০% 

জুরাআ/১৫-জুন, 

২০১৬ ম থন্ত জথন 

ফাতাঁহফায ফাবল থক প্রবতহফদন প্রণয়ন 
ফাংরাহদ তাঁত কফাহড থয ফাবল থক প্রবতহফদন 

ওহয়ফাআহট প্রকাবত 

তাবযখ ০.৫ ০১ নহবম্বয ১৮-১০-২০১৫ 

উদ্ভাফন ও ববহমাগ 

প্রবতকাহযয ভােহভ 

কফায ভাহনান্নয়ন 

৫ 

বযফবতথত পযম্যাহট ফাতাঁহফায এফং ভাঠম থাহয়য দপ্তযমূহ 

বটিহজন  িাট থায প্রণয়ন 

বযফবতথত পযম্যাহট ফাংরাহদ তাঁত কফাহড থয 

বটিহজন  িাট থায ওহয়ফাআহট প্রকা 

তাবযখ ১ ৩০ নহবম্বয ১৫-১১-২০১৫ 

ববহমাগ প্রবতকায ব্যফস্থা ফাস্তফায়ন 

ফাংরাহদ তাঁত কফাহড থয ববহমাগ প্রবতকায 

কপাকার হয়ন্ট বনহয়াগকৃত 
তাবযখ ১ ০১ নহবম্বয 

০১-১১-২০১৫ 

নাগবযহকয বনকট হত প্রাপ্ত ববহমাগ 

বনষ্পবত্তকৃত 
% 

১ ৯০ 
ববহমাগ 

১০০%বনষ্পবত্তকৃত 

কফা প্রবক্রয়ায় উদ্ভাফন কাম থক্রভ ফাস্তফায়ন 

ফাংরাহদ তাঁত কফাহড থয কভহক্ষ্ একটি কহয 

নরাআন কফা িালুকৃত 

তাবযখ ১ ১ জুন ২০১৬ প্রবক্রয়াধীন যহয়হছ 

ফাংরাহদ তাঁত কফাহড থয কভহক্ষ্ একটি কহয কফা 

প্রবক্রয়া জীকযণ 

তাবযখ ১ ১ জুন ২০১৬ প্রবক্রয়াধীন যহয়হছ 

অবথ থক ব্যফস্থানায 

উন্নয়ন 
২ 

ফাহজট ফাস্তফায়ন কবভটিয কভ থবযবধ মথামথবাহফ নুযণ 

ফাহজট ফাস্তফায়ন বযকল্পনা (Budget 

Implementation Plan) প্রণীত ও দাবখরকৃত 

ত্রত্রভাবক ফাহজট ফাস্তফায়ন প্রবতহফদন 

ংখ্যা 
১ 

৫ 

 

৫ 

বডট অবত্ত বনষ্পবত্ত কাম থক্রহভয উন্নয়ন ফছহয বডট অবত্ত বনষ্পবত্তকৃত % 
১ ৫০ ৩২.১৭% 

 


