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ফাাংরাদদ তাঁত বফাদড িয কভ িম্পাদদনয চিত্র 

(Overview of the Performance of Bangladesh Handloom Board ) 
 

াম্প্রচতক অজিন, িযাদরঞ্জ এফাং বচফষ্যত চযকল্পনা 

াম্প্রচতক ফছযমূদয (৩ ফছয) প্রধান অজিনমূ:   

 

ফাাংরাদদ তাঁত বফাড ি ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য একটি গুরুত্বপূণ ি াংস্থা ।  তাঁত চল্প ফাাংরাদদদয ফ িবৃৎ কুটিয চল্প  এফাং গ্রাভীণ 

কভ িাংস্থাদনয বক্ষ্দত্র ২য় বৃত্তভ বক্ষ্ত্র। স্তিাচরত তাঁত চদল্পয উন্নয়ন, ম্প্রাযণ  তাঁচতদদয কল্যাণ চনচিত কযায রদক্ষ্য 

Bangladesh Handloom Board Ordinance, 1977 (Ordinance No. LXIII of 1977)  যচতক্রদভ ফাাংরাদদ 

তাঁত বফাড ি আইন, ২০১৩ ও ফাাংরাদদ তাঁত বফাড ি কভ িিাযী (অফয বাতা, অফযজচনত সুচফধাচদ  াধাযণ বচফষ্য তচফর) প্রচফধানভারা, 

২০১৫ প্রফতিন কযা দয়দছ। দক্ষ্তা উন্নয়দনয জন্য ৯০৮ জন তাঁচতদক প্রচক্ষ্ণ প্রদান কযা দয়দছ। তাঁত চদল্পয উন্নয়দন তাঁচতদদয অনুকূদর 

১০.২০ বকাটি টাকা ঋণ চফতযণ কযা দয়দছ এফাং ৮.৬১ বকাটি টাকা ঋণ আদায় কযা দয়দছ । ১০বকাটি ৫৩ রক্ষ্ গজ কাদে ডাইাং, 

চপ্রচটাং, কযাদরন্ডাচযাং চফচবন্ন চপচনচাং বফা প্রদান কযা দয়দছ । ৮৭  জনদক চডদলাভা-ইন-বটক্সটাইর চডচগ্র প্রদান কযা দয়দছ। তাঁতফস্ত্র 

যপ্তাচনয বক্ষ্দত্র বফা প্রদাদনয চনচভত্ত এক অফস্থাদন বফা িালু কযা দয়দছ। তাঁচতদদয উন্নয়দন ৩টি উন্নয়ন প্রকদল্পয কাজ ফাস্তফায়নাধীন 

আদছ । ৩২৭.৭০ রক্ষ্ ইউএ ডরায মূদল্যয তাঁত ফস্ত্র চফদদদ যপ্তাচন ম্পচকিত কাচি অফ অচযচজন নদ প্রদান কযা দয়দছ।  

 

ভস্যা এফাং িযাদরঞ্জমূ: 
 

ফাাংরাদে তাঁত চফাদর্ ডয প্রধা ন ভস্যা ও েযাদরঞ্জমূ দে  তাঁরতদেয মূরধন াংকট , সুতা ও যদেয রনম্নভান  এফাং অরনয়রিত মূদেয 

কাযদে তাঁত ফন্ধ দয় মাওয়া , তাঁত ফদেয রফেন ভস্যা এফাং স্তোররত তাঁদত উৎারেত দেয চেদ রফদেদ প্রোয ও প্রোযোয অবাফ , 

তাঁরতদেয নক্সা , যদেয ব্যফায ও বুনন ম্পদকড আধুরনক কারযগরয জ্ঞাদনয স্বল্পতা , গতানুগরতক দ্ধরতদত কাড় উৎােন এফাং কা দড়য 

গুনগতভান আানুরু না ওয়া , তাঁরতদেয চা রযফতডন , ারড় ও লুরিয রযফদতড রি -র ও প্যাণ্ট /ট্রাউজাচযয োরো /ব্যফায বৃরদ্ধ 

াওয়া, আধুরনক প্রযুরিয াদে খা চখদত না াযা/adoptation না ওয়ায কাযদে প্ররতদমারগতায় টিকদত না াযা। 

 

বচফষ্যৎ চযকল্পনা:  

 

রূকল্প ২০২১, SDG, ৭ভ ঞ্চফাচল িক চযকল্পনা এফাং ভধ্যদভয়াচদ ফাদজট কাঠাদভায দে াভঞ্জস্য বযদে  আগাভী ০৩ ফছদযয ভদধ্য 

ফাতাঁদফা চনয়চন্ত্রত ক্লথ প্রদচাং বটায এয  চফএভআযইকযণ; ফস্ত্র  োদত দক্ষ্ কভী  ব্যফস্থাক সৃচিয জন্য উযুি প্রচক্ষ্ণ  চক্ষ্া 

প্রচতষ্ঠান স্থান; তাঁত োদত াংচিি যকাচয  বফযকাচয প্রচতষ্ঠান  বেক বাল্ডাযদদয াদথ কাম িকয বমাগাদমাগ  ভন্বয় াধন ; তাঁত 

দেয ফহুমুেীকয ণ; তাঁচতদদয ম িাপ্ত মুরধন যফযা; তাঁচত বদয বাগত দক্ষ্তা উন্নয়দনয রদক্ষ্য Door to Door  প্রচক্ষ্ণ এফাং 

বটকচনকযার াচব ি প্রদান; ফাতাঁদফাদক একটি চিারী কাম িকযী প্রচতষ্ঠান চদদফ গদে বতারা । 

২০১৬-১৭ অথ িফছদযয ম্ভাব্য প্রধান অজিনমূ: 

 

 ৩.৫০ বকাটি গজ তাঁত ফস্ত্র উৎাদবন ফয়নপূফ ি  ফয়দনাত্তয বফা প্রদান;   

 ১০০০ জন তাঁচতদক ক্ষুদ্র ঋণ চফতযণ কযা দফ  ২৪০ রক্ষ্ টাকা ঋণ আদায় কযা দফ; 

 ঐচতযফাী তাঁত চল্পদক ম্প্রাযদণয রদক্ষ্য তাঁচত, তাঁচত চযফাদযয দস্য এফাং বফকায যুফক-যুফতীদদয প্রচক্ষ্ণ প্রদাদনয জন্য আয 

০৪টি প্রচক্ষ্ণ ইনচেটিউট/বকন্দ্র স্থান কযা দফ; 

 ৪০০ জন তাঁচতবক দক্ষ্তা উন্নয়দনয জন্য  প্রচক্ষ্ণ প্রদান কযা দফ; 

 ৮০ জনদক চডদলাভা-ইন-বটক্সটাইর চডচগ্র প্রদান কযা দফ; 

 তাঁত ফদস্ত্রয ফাজায ম্প্রাযদণ কাচি অফ অচযচজন নদ এয জন্য প্রাপ্ত আদফদন ১০০%চনষ্পচত্ত কযা দফ।  
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উক্রভচনকা (Preamble) 

যকাচয দপ্তয/াংস্থামূদ য প্রাচতষ্ঠাচনক দক্ষ্তা বৃচদ্ধ , স্বচ্ছতা   জফাফচদচ বজাযদায কযা, সুান 

াংতকযণ এফাং ম্পদদয মথামথ ব্যফায চনচিতকযবণয ভাধ্যদভ  রূকল্প ২০২১ এয মথামথ ফাস্তফায়বনয রদক্ষ্য- 

 

চেয়াযম্যান, ফাাংরাদে তাঁত চফার্ ড 

 

এফাং 

 

চিফ,ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় , গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায এয ভদধ্য ২০১৬ াদরয জুন ভাদয ২৯ তাচযদে 

এই ফাচল িক কভ িম্পাদন চুচি স্বাক্ষ্চযত র। 

 

এই চুচিদত স্বাক্ষ্যকাযী উবয়ক্ষ্ চনম্নচরচেত চফলয়মূদ ম্মত বরন:  
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বকন-১ 

 

ফাাংরাদদ তাঁত বফাদড িয রূকল্প (Vision), অচবরক্ষ্য (Mission), বকৌরগত উদেশ্যমূ এফাং কাম িাফচর 

১.১ রূকল্প (Vision); 

 চিারী তাঁত োত।  

১.২ অচবরক্ষ্য (Mission); 

তাঁচতচেয প্ররক্ষদেয ভােদভ চাগত েক্ষতা বৃরদ্ধ , েররত মূরধন চমাগান , গুনগত ভানম্পন্ন তাঁতফে 

উৎােন এফাং ফাজাযজাতকযদেয সুরফধা সৃরিয ভােদভ তাঁচতদদয আথ ি-াভাচজক অফস্থায  উন্নয়ন।                                               

 

১.৩ বকৌরগত উদেশ্যমূ (Strategic Objectives): 
১.৩.১ ফাতাঁদফা এয বকৌরগত উদেশ্যমূ 

                 ১.   তাঁত দেয  উৎাদন  গুণগতভান বৃচদ্ধদত ায়তাকযণ; 

২.   ভানফ ম্পদ উন্নয়ন ; 

৩.  তাঁত ফদস্ত্রয ফাজায ম্প্রাযদণ দমাচগতা; 

৪.   উন্নয়ন কাম িক্রভ বজাযদাযকযণ; 

 

১.৩.২ আফচশ্যক বকৌরগত উদেশ্যমূ 

                 ১.   দক্ষ্তায দে ফাচল িক কভ িম্পাদন চুচি ফাস্তফায়ন; 

২.   দক্ষ্তা  ননচতকতায উন্নয়ন; 

৩.  তথ্য অচধকায  স্বপ্রদণাচদত তথ্য প্রকা ফাস্তফায়ন; 

       ৪.   কাম িদ্ধচত  বফায ভাদনান্নয়ন; 

       ৫.   কভ ি চযদফ উন্নয়ন 

       ৬.   আচথ িক ব্যফস্থানায উন্নয়ন 

 

১.৪ কাম িাফচর (Functions) 

      ১. স্তোররত তাঁত রদল্পয জরয, শুভারয এফাং রযকল্পনা গ্রে, রযাংখ্যান াংযক্ষে;  

      ২. স্তোররত তাঁত রদল্পয উন্নয়ন ও উৎােনমূরক চফা প্রোন; 

      ৩. স্তোররত তাঁত রচল্পয জন্য ঋে সুরফধা সৃরি; 

      ৪. তাঁচতগেদক প্রদয়াজনীয় উকযে ও কাঁোভার ন্যায্যমূদে যফযাদয ব্যফস্থা গ্রে  এফাং উৎারেত  

          ে গুোভজাতকযদেয ব্যফস্থা কযা; 

      ৫. তাঁত েদক জনরপ্রয় কযায উদেদে চে-রফদেদ প্রোয কাম ডক্রভ গ্রে; 

      ৬. তাঁত ে চে-রফদেদ ফাজাযজাত কযদেয ব্যফস্থা গ্রে; 

      ৭. তাঁচত ও তাঁত রদল্পয াদে ম্পরকডত ব্যরিদেয প্ররক্ষে প্রোদনয ভােদভ েক্ষতা বৃরদ্ধ; 

       ৮. তাঁচতচেয ফয়নপূফ ড ও ফয়দনাত্তয সুদমাগ সুরফধা প্রোদনয রদক্ষয রযকল্পনা প্রেয়ন ও ফাস্তফায়ন;  

       ৯. তাঁতজাত দ্রব্যারেয গুেগত ভান ও প্রস্তুতকাযী চে ম্পরকডত নেত্র প্রোন।
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বকন ২ 

ভন্ত্রণারয়/ চফবাদগয চফচবন্ন কাম িক্রদভয চূোন্ত পরাপর/প্রবাফ (Outcome/ Impact) 

চূোন্ত পরাপর/প্রবাফ 

(Outcome/Impact) 

কভ িম্পাদন  

সূিকমু 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

 

প্রকৃত 

 

রক্ষযভাত্রা 
প্রদক্ষ্ণ (Projections) 

চনধ িাচযত রক্ষ্ভাত্রা অজিদনয 

বক্ষ্দত্র বমৌথবাদফ দাচয়ত্বপ্রাপ্ত 

ভন্ত্রণারয়/চফবাগ/ াোমূদয 

নাভ 

উাত্তসূত্র 

(Source(s) of 

Data) 

২০১৭-২০১৮ ২০১৮-২০১৯ 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬* ২০১৬-১৭ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

তাঁরতদেয মূরধন 

যফযাদ অফোন 

রফতযেকৃত ক্ষুদ্রঋে জন ১৩৩৬ ১৩৬০ ১০০০ ১০৫০ ১১০০ ফাাংরাদে তাঁত চফার্ ড  ফাাংরাদে 

তাঁত চফার্ ড 

 েক্ষ তাঁরত ততরযদত 

অফোন 

প্ররক্ষেপ্রাপ্ত  তাঁরত  াংখ্যা ৩২০ ৩৪০ ৪০০ ৫০০ ৬০০ ফাাংরাদে তাঁত চফার্ ড ফাাংরাদে 

তাঁত চফার্ ড 
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বকন ৩ 

বকৌরগত উদেশ্য, অগ্রাচধকায, কাম িক্রভ, কভ িম্পাদন সূিক এফাং রক্ষ্যভাত্রামূ 

বকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

বকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 
Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন  

সূিক 

(Performance 
Indicators) 

 

একক 

(Unit) 
 

কভ িম্পাদন 

সূিদকয 

ভান 

(Weight of 
Performance 

Indicators) 

 প্রকৃত অজিন 

 

রক্ষ্যভাত্রা/ চনণ িায়ক ২০১৬-১৭ 

(Target /Criteria Value for FY 2016-17) 

প্রদক্ষ্ন 

(Projec

tion) 
২০১৭-১৮ 

প্রদক্ষ্ন 

(Projectio
n) 

২০১৮-১৯ 

২০১৪-১৫ 

 
২০১৫-১৬ 

অাধাযণ অচত উত্তভ উত্তভ িরচত ভান িরচত 

ভাদনয 

চনদম্ন 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০ 

% 

১ ২ ৩ 
৪ ৫ ৬ 

৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

 ফাাংরাদদ তাঁত বফাদড িয বকৌরগত উদেশ্যমূ  

[১]তাঁত 

দেয  

উৎাদন  

গুণগতভান 

বৃচদ্ধদত 

ায়তাকযণ 

৩১ .00 [১.১] তাঁত ফস্ত্র 

উৎাদদন 

ায়তা 

 

[১.১.১] ফয়নপূফ ি 

ায়তা প্রদাদনয 

ভাধ্যদভ উৎাচদত 

সূতায  চযভাণ 

বকচজ ৫.০০ ২৫৫৮৭ ১৫০০০ ১৬০০০ ১৫০০০ ১৪০০০ ১৩০০০ ১২০০০ ১৭০০০ ২০০০০ 

[১.১.২] ফয়দনাত্তয 

ায়তা প্রদাদনয 

ভাধ্যদভ উৎাচদত তাঁত 

ফদস্ত্রয চযভাণ 

বকাটি 

গজ 

১০.০০ ৩.৩০ ৩.৪০ ৩.৫০ ৩.৪০ ৩.৩০ -- -- ৩.৬০ ৩.৭৫ 

[১.২] ক্ষুদ্র ঋণ 

চফতযণ-আদায় 

[১.২.১] ঋণ প্রাপ্ত 

সুচফধাদবাগী 

াংখ্যা ৮.০০ ১৩৩৬ ১৩৬০ ১০০০ ৯৭৫ ৯৫০ ৯২৫ ৯০০ ১০৫০ ১১০০ 

[১.২.২]আোয়কৃতঋণ রক্ষ টাকা ৮.০০ ৩১৩.০০ ২৩০.০০ ২৪০.০০ ২৩০.০০ ২২০.০০ ২০০.০০ ১৮০.০০ ২৫০.০০ ২৬০.০০ 

[২]ভানফ 

ম্পদ 

উন্নয়ন 

২২.০০ [২.১] কাচযগচয 

চক্ষ্া (ফস্ত্র 

প্রদকৌর/ 

প্রযুচি) 

[২.১.১]উত্তীণ ি চডদলাভা- 

ইন-বটক্সটাইর চডচগ্র  

চক্ষ্াথী 

াংখ্যা ৬.০০ ৩৯ ৪৮ ৮০ ৭৮ ৭৫ ৭০ -- ৮০ ৮০ 

[২.২] চনফ িাচিত 

তাঁচতবদয 

প্রচক্ষ্ণ  

[২.২.১] প্রচক্ষ্ণ 

প্রাপ্ত তাঁচত 

াংখ্যা ১০.০০ ২৯০ ৩২০ ৪০০ ৩৯০ ৩৭৫ ৩৬০ ৩৪০ ৫০০ ৬০০ 

[২.৩]ফাতাঁদফা এয 

কভ িকতিা-

কভ িিাচযদদয 

প্রচক্ষ্ণ 

[২.৩.১]প্রচক্ষ্ণ প্রাপ্ত 

কভ িকতিা-

কভ িিাচযদদয প্রচক্ষ্ণ 

াংখ্যা ৬.০০ ১৯ ১০৭ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৯০ ১০০ 
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বকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

বকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 
Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন  

সূিক 

(Performance 
Indicators) 

 

একক 

(Unit) 
 

কভ িম্পাদন 

সূিদকয 

ভান 

(Weight of 
Performance 

Indicators) 

 প্রকৃত অজিন 

 

রক্ষ্যভাত্রা/ চনণ িায়ক ২০১৬-১৭ 

(Target /Criteria Value for FY 2016-17) 

প্রদক্ষ্ন 

(Projec

tion) 
২০১৭-১৮ 

প্রদক্ষ্ন 

(Projectio
n) 

২০১৮-১৯ 

২০১৪-১৫ 

 
২০১৫-১৬ 

অাধাযণ অচত উত্তভ উত্তভ িরচত ভান িরচত 

ভাদনয 

চনদম্ন 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০ 

% 

১ ২ ৩ 
৪ ৫ ৬ 

৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

[৩] তাঁত 

ফদস্ত্রয ফাজায 

ম্প্রাযদণ 

দমাচগতা 

২৫.০০ 

 

 

 

 

 

[৩.১] তাঁত 

ফদস্ত্রয যপ্তাচন 

নদ প্রদান  

[৩.১.১] চনষ্পচত্তকৃত 

আদফদন 

% ১০.০০ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৮ ৯৬ -- -- ১০০ ১০০ 

[৩.২] চেক 

চাল্ডাযদেয 

াদে বায 

ভােদভ ফে 

ব্যফায 

দমারগতা 

[৩.২.১] চেক 

চাল্ডাযদেয াদে 

বা 

াংখ্যা ৫.০০ ০৩ ১০ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ১৫ ২০ 

[৩.৩] ফাজায 

ম্প্রাযবণ 

ায়তাকযণ 

[৩.৩.১]তাঁত ফে 

চভরা আদয়াজন 

াংখ্যা  ৫.০০ ০২ ০৪ ০৬ ০৫ ০৪ ০৩ ০২ ০৭ ০৮ 

[৩.৩.২] 

যপ্তারনকাযকদেয 

াদে ভত রফরনভয় 

বা 

াংখ্যা ৫.০০ ০২ ০৩ ০৪ ০৩ ০২ ০১ -- ০৫ ০৬ 

[৪]উন্নয়ন 

কাম িক্রভ 

বজাযদাযকযণ 

 

 

০৭ [৪.১] েরভান 

প্রকল্পমূ 

ফাস্তফায়ন 

[৪.১.১]      েরভান 

০৩ টি প্রকদল্পয 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত 

ফাদজট 

ব্যদয়য 

ায 

(%) 

(অর্ থ 

বছর) 

৭.০০ ৬৯.৫৬ ৯০ ৯৫ ৯২ ৯০ ৮৫ -- ৯৬ ৯৭ 
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ফাতাঁদফা এয আফচশ্যক বকৌরগত উদেশ্যমূ 

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

বকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

বকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সুিক 

(Performance Indicator) 
  

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূিদকয 

ভান 

(Weight 
of 
PI) 

রক্ষ্যভাত্রায ভান -২০১৫-১৬ 

 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অচত উত্তভ 

(Very 
Good) 

উত্তভ 

(Good) 

িরচত ভান 

(Fair) 

িরচতভাদনয 

চনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

দক্ষ্তায দে ফাচল িক 

কভ িম্পাদন চুচি 

ফাস্তফায়ন 

৬ 

২০১৬-১৭ অথ িফছদযয েো ফাচল িক কভ িম্পাদন 

চুচি দাচের 

চনধ িাচযত ভয়ীভায ভদধ্য েো চুচি 

ভন্ত্রণারয়/চফবাদগ দাচেরকৃত  
তাচযে ১ ১৯ বভ ২২ বভ ২৪ বভ ২৫ বভ ২৬ বভ 

ভাঠম িাদয়য কাম িারয়মূদয দে ২০১৬-১৭ 

অথ িফছদযয ফাচল িক কভ িম্পাদন  চুচি স্বাক্ষ্য 
চনধ িাচযত ভয়ীভায ভদধ্য চুচি স্বাক্ষ্চযত তাচযে ১ ২৬-৩০ জুন - - - - 

২০১৫-১৬ অথ িফছদযয ফাচল িক কভ িম্পাদন চুচিয 

মূল্যায়ন প্রচতদফদন দাচের 

চনধ িাচযত তাচযদে মূল্যায়ন প্রচতদফদন 

দাচেরকৃত  
াংখ্যা ১ ১৪ জুরাই ১৭ জুরাই ১৮ জুরাই ১৯ জুরাই ২০ জুরাই 

২০১৬-১৭ অথ িফছদযয ফাচল িক কভ িম্পাদন চুচি 

ফাস্তফায়ন চযফীক্ষ্ণ 
নত্রভাচক প্রচতদফদন দাচেরকৃত  াংখ্যা ১ ৪ ৩ ২ - - 

২০১৬-১৭ অথ িফছদযয ফাচল িক কভ িম্পাদন চুচিয 

অধ িফাচল িক মূল্যায়ন প্রচতদফদন দাচের 

চনধ িাচযত তাচযদে অধ িফাচল িক মূল্যায়ন 

প্রচতদফদন দাচেরকৃত 
তাচযে ১ ২২ জানুয়াচয 

২৩ 

জানুয়াচয 
২৪ জানুয়াচয ২৫ জানুয়াচয ২৬ জানুয়াচয 

ফাচল িক কভ িম্পাদন চুচিয দে াংচিি 

কভ িকতিাদদয প্রদণাদনা প্রদান 
নফদদচক প্রচক্ষ্দণ বপ্রচযত কভ িকতিা াংখ্যা ১ ৩ ২ ১ - - 

দক্ষ্তা  ননচতকতায 

উন্নয়ন 
৩ 

 

যকাচয কভ িম্পাদন ব্যফস্থানা াংক্রান্ত 

প্রচক্ষ্ণ চফচবন্ন চফলদয় কভ িকতিা/কভ িিাযীদদয 

জন্য প্রচক্ষ্ণ আদয়াজন 

প্রচক্ষ্দণয ভয়
1
 জনঘণ্টা ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

জাতীয় শুদ্ধািায বকৌর ফাস্তফায়ন 

২০১৬-১৭ অথ িফছদযয শুদ্ধািায ফাস্তফায়ন 

কভ িচযকল্পনা এফাং ফাস্তফায়ন চযফীক্ষ্ণ 

কাঠাদভা প্রণীত  দাচেরকৃত 

তাচযে ১  ১৫ জুরাই ৩১ জুরাই - - - 

চনধ িাচযত ভয়ীভায ভদধ্য নত্রভাচক  

চযফীক্ষ্ণ প্রচতদফদন দাচেরকৃত 
াংখ্যা ১ ৪ ৩ ২ - - 

তথ্য অচধকায  

স্বপ্রদণাচদত তথ্য 
২ তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকযণ তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকৃত 

% 
১ 

প্রচত ভাদয ১ভ 

প্তা 

প্রচত ভাদয 

২য় প্তা 

প্রচত ভাদয 

৩য় প্তা 
- - 

                                                           
1
 ৬০ ঘণ্টা প্রচক্ষ্দণয ভদধ্য অন্যযন ২০ঘটা যকাচয কভ িম্পাদন ব্যফস্থানা াংক্রান্ত প্রচক্ষ্ণ অন্তর্ভ িি থাকদফ ।  
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করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

বকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

বকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সুিক 

(Performance Indicator) 
  

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূিদকয 

ভান 

(Weight 
of 
PI) 

রক্ষ্যভাত্রায ভান -২০১৫-১৬ 

 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অচত উত্তভ 

(Very 
Good) 

উত্তভ 

(Good) 

িরচত ভান 

(Fair) 

িরচতভাদনয 

চনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

প্রকা ফাস্তফায়ন 
ফাচল িক প্রচতদফদন প্রণয়ন  প্রকা ফাচল িক প্রচতদফদন দয়ফাইদট প্রকাচত 

তাচযে 
১ ১৫ অদটাফয 

২৯ 

অদটাফয 
১৫ নদবম্বয ৩০ নদবম্বয ১৫ চডদম্বয 

কাম িদ্ধচত  বফায 

ভাদনান্নয়ন 
৫ 

ই-পাইচরাং দ্ধচত প্রফতিন দপ্তয/াংস্থায় ই-পাইচরাং দ্ধচত প্রফচতিত 
তাচযে ১ 

২৮ বপব্রুয়াচয ৩০ ভাি ি ৩০ এচপ্রর ৩১ বভ ২৯ জুন 

চআযএর শুরুয ২ ভা পূদফ ি াংচিি কভ িিাযীয 

চআযএর, ছুটি নগদায়ন  বনন ভঞ্জুচযত্র 

যুগৎ জাচয চনচিতকযণ  

চআযএর শুরুয ২ ভা পূদফ ি াংচিি 

কভ িিাযীয চআযএর, ছুটি নগদায়ন  বনন 

ভঞ্জুচযত্র যুগৎ জাচযকৃত  

% ১ 
১০০ ৯০ ৮০ - - 

বফা প্রচক্রয়ায় উদ্ভাফন কাম িক্রভ ফাস্তফায়ন 

দপ্তয/াংস্থায কভদক্ষ্ একটি অনরাইন বফা 

িালুকৃত 
তাচযে ১ ৩১ চডদম্বয 

৩১ 

জানুয়াচয 
২৮ বপব্রুয়াচয - - 

দপ্তয/াংস্থায কভদক্ষ্ ৩ টি বফাপ্রচক্রয়া 

জীকৃত 
তাচযে ১ ৩১ চডদম্বয 

৩১ 

জানুয়াচয 
২৮ বপব্রুয়াচয - - 

অচবদমাগ প্রচতকায ব্যফস্থা ফাস্তফায়ন চনষ্পচত্তকৃত অচবদমাগ  % 
১ 

৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ 

কভ ি চযদফ উন্নয়ন ৩ 

অচপ বফন  আচেনা চযচ্ছন্ন যাো 
চনধ িাচযত ভয়ীভায ভদধ্য অচপ বফন  

আচেনা চযচ্ছন্ন 
তাচযে 

১ 
৩০ নদবম্বয ৩১ চডদম্বয ৩১ জানুয়াচয - - 

বফা প্রতযাী এফাং দ িনাথীদদয জন্য টয়দরট 

অদক্ষ্াগায (waiting room)  এয ব্যফস্থা 

কযা  

চনধ িাচযত ভয়ীভায ভদধ্য বফা প্রতযাী এফাং 

দ িনাথীদদয জন্য টয়দরট অদক্ষ্াগায  

িালুকৃত 

তাচযে 
১ 

৩০ নদবম্বয ৩১ চডদম্বয ৩১ জানুয়াচয - - 

বফায ভান ম্পদকি বফাগ্রীতাদদয ভতাভত 

চযফীক্ষ্দণয ব্যফস্থা িালু কযা 

বফায ভান ম্পদকি বফাগ্রীতাদদয ভতাভত 

চযফীক্ষ্দণয ব্যফস্থা িালুকৃত 
তাচযে 

১ 
৩০ নদবম্বয ৩১ চডদম্বয ৩১ জানুয়াচয - - 

আচথ িক ব্যফস্থানায 

উন্নয়ন 
১ অচডট আচত্ত চনষ্পচত্ত কাম িক্রদভয উন্নয়ন 

 

ফছদয অচডট আচত্ত চনষ্পচত্তকৃত 

 

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 
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নী

 

১

  

াংদমাজনী ১: ব্দাংদক্ষ্ (Acronyms) 

 
 

ফাতাঁদফা ফাাংরাদদ তাঁত বফাড ি 

এভই ভরনটরযাং এন্ড ইবযালুদয়ন  

ওএন্ডএভ অাদযন এন্ড চভনদটন্যান্স  

এএন্ডএভ চাাইটি এন্ড ভাদকডটিাং রফবাগ 

ররর ক্লে প্রদরাং চন্টায 

ফাতাঁচপ্রই ফাাংরাদে তাঁত রক্ষা ও প্ররক্ষে ইনরেটিউট 

যপ্রদক যাংপুয প্ররক্ষে চকন্দ্র 

চপ্রদক রদরট প্ররক্ষে চকন্দ্র 

বফপ্রউদক চফড়া (াফনা) প্ররক্ষে উদকন্দ্র 

টিএপচ চটক্সটাইর পযারররটিজ চন্টায 

চফএভআযই ব্যাদরচসাং, ভডান িাইদজন, চযদনাদবন এন্ড এক্সানন 
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াংদমাজনী- ২: কভ িম্পাদন সূিকমূ, ফাস্তফায়নকাযী ভন্ত্রণারয়/চফবাগ/াংস্থা এফাং চযভা দ্ধচতয চফফযণ। 
ক্ররভক  

নাং 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন 

সূিকমূ 

চফফযণ ফাস্তফায়নকাযী 

ইউচনট 

চযভা দ্ধচত এফাং 

উাত্তসূত্র 

াধাযণ 

ভন্তব্য 

১ [১.১] তাঁত ফস্ত্র 

উৎাদদন ায়তা 

[১.১.১] ফয়নপূফ ি 

ায়তা প্রদাদনয 

ভাধ্যদভ উৎাচদত 

সূতায  চযভাণ 

[১.১.২] ফয়দনাত্তয 

ায়তা প্রদাদনয 

ভাধ্যদভ উৎাচদত 

তাঁত ফদস্ত্রয চযভাণ 

ফাাংরাদদ তাঁত বফাড ি তাঁচতবদযদক চফচবন্ন ফয়নপূফ ি  ফয়দনাত্তয বফা  মথা- টুইচোং, ডাইাং, 

বেটাচযাং, কযাদরন্ডাচযাং, চনচজাং ইতযাচদ বফা  প্রদান কদয থাবক। তাঁত ফস্ত্র উৎাদদন 

ফয়নপূফ ি  ফয়দনাত্তয বফা  ায়ায চযদপ্রচক্ষ্দত তাঁচতযা িাচদা অনুমায়ী ভানম্মত তাঁত 

ফস্ত্র উৎাদদন ক্ষ্ভ য়। 

ররর 

 

ররর এয ভারক 

প্ররতদফেন ও রযে ডন এফাং 

ফাাংরাদদ তাঁত বফাবড িয 

ফাচল িক প্রচতদফদন। 

 

২ [১.২] ক্ষুদ্র ঋণ চফতযণ 

 আদায় 

[১.২.১] ঋণ প্রাপ্ত 

সুচফধাদবাগী 

[১.২.২] 

আোয়কৃত ঋণ 

 

ফাাংরাদদ তাঁত বফাড ি তাঁচতদদযদক তাঁত ফস্ত্র উৎাদদন দমাচগতা  উৎা প্রদাদনয চনচভত্ত ২০১৪-

১৫ অথ ি ফছদয চনফ িাচিত ১৩৩৬ জন তাঁচতদদয ভাদঝ ঋণ চফতযণ কবযদছন। প্রাপ্ত ঋণ দ্বাযা সূতা  

অন্যান্য উকযণ চকদন তাঁচতযা তাঁত ফস্ত্র উৎাদন কযদত  ক্ষ্ভ দফন।  

 

তাঁচতদদয জন্য ক্ষুদ্রঋণ কভ িসূিীয আতায় ঋণ োদত প্রাপ্ত ৪৮.৭৪ বকাটি টাকায ভদধ্য এ  ম িন্ত ৩৭.৮৪  

বকাটি টাকা যকাচয বকালাগাদয বপযত বদয়া দয়দছ। অফচি ১০.৯০ বকাটি টাকা জুন, ২০১৭ এয 

ভদধ্য বপযত বদয়ায জন্য অথ ি ভন্ত্রণারয় দত চনদদ িনা বদয়া দয়দছ। এছাো  সুদদয ঘুণ িায়ভান 

তচফর দত  ২০১৫-১৬ অথ িফছদয ৪.১৪ বকাটি টাকা ঋণ চফতযণ কযা দয়দছ। এভতাফস্থায় ঋণ 

চফতযদণয জন্য ম িাপ্ত চস্থচত না থাকায় ঋণ চফতযণ াংক্রান্ত এচএ রক্ষ্যভাত্রা কভাদনা দয়দছ। 

ফাতাঁদফা ফাতাঁদফায এচআয 

অনুচফবাদগয ভাচক 

প্রচতদফদন এফাং ফাাংরাদদ 

তাঁত বফাবড িয ফাচল িক 

প্রচতদফদন 

 

৩ [২.১] কাচযগচয চক্ষ্া 

(ফস্ত্র প্রদকৌর/ 

প্রযুচি)  

[২.১.১] চডদলাভা- 

ইন-বটক্সটাইর চডচগ্র 

উত্তীণ ি চক্ষ্াথী 

বদদ ফস্ত্র চদল্পয উন্নয়দন ফস্ত্র প্রযুচিচফদ নতযীয রদক্ষ্য ৪ ফছয বভয়াদী চডদলাভা-ইন-

বটক্সটাইর ইচঞ্জচনয়াচযাং চডগ্রী প্রদান কযা য়।  
 

ফাতাঁদফা/ 

ফাাংরাদদ 

কাচযগচয 

চক্ষ্াদফাড ি 

ফাতাঁদফায এন্ডএভ চফফাদগয 

ভাচক প্রচতদফদন ফাাংরাদদ 

তাঁত বফাড ি এয ফাচল িক 

প্রচতদফদন । 

 

৪ [২.২] চনফ িাচিত 

তাঁচতবদয প্রচক্ষ্ণ  

[২.২.১] প্রচক্ষ্ণ 

প্রাপ্ত তাঁচত 

আধুচনক, ভানম্পন্ন  নতুন নতুন চডজাইদনয তাঁত ফস্ত্র উৎাদদনয জন্য তাঁরতবদয প্রচক্ষ্ণ 

একান্ত আফশ্যক। ফাজাদযয িাচদা অনুমায়ী তাঁত ফস্ত্র উৎাদদনয জন্য তাঁরতবদয বাগত 

প্রদয়াজন চবচত্তক প্রচক্ষ্দণয ভাধ্যদভ দক্ষ্তা বৃচদ্ধয উদযাগ গ্রণ ।  

ফাতাঁদফা ফাতাঁদফায এন্ডএভ চফফাদগয 

ভাচক প্রচতদফদন ফাাংরাদদ 

তাঁত বফাড ি এয ফাচল িক 

প্রচতদফদন । 

 

 [২.৩]ফাতাঁদফা এয 

কভ িকতিা-কভ িিাচযদদয 

প্রচক্ষ্ণ 

[২.৩.১]প্রচক্ষ্ণ 

প্রাপ্ত কভ িকতিা-

কভ িিাচযদদয 

প্রচক্ষ্ণ 

ফাতাঁদফা এয কভ ডকতডা ও কভ ডোরযদেয ইনাউজ প্ররক্ষে রফরবন্ন প্ররক্ষে প্রোন কযা দয় 

োদক। 

ফাতাঁদফা ফাতাঁদফায াংস্থান াোয 

ভাচক প্রচতদফদন এফাং 

ফাাংরাদদ তাঁত বফাড ি এয 

ফাচল িক প্রচতদফদন । 

 

৫ [৩.১] তাঁত ফদস্ত্রয 

যপ্তাচন নদ প্রদান  

[৩.১.১] চনষ্পচত্তকৃত 

আদফদন 

তাঁত ফে যপ্তারনয চক্ষদত্র  তাঁত ফদেয কারি অফ অরযরজন প্রতযয়ন ত্র ফাাংরাদদ তাঁত বফাড ি 

কর্তিক প্রদান কযা দয় থাদক। 

ফাতাঁদফা ফাতাঁদফায ভাদকিটিাং াোয 

ভাচক প্রচতদফদন এফাং 

ফাাংরাদদ তাঁত বফাবড িয 

ফাচল িক প্রচতদফদন 
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কাম িক্রভ কভ িম্পাদন 

সূিকমূ 

চফফযণ ফাস্তফায়নকাযী 

ইউচনট 

চযভা দ্ধচত এফাং 

উাত্তসূত্র 

াধাযণ ভন্তব্য 

[৩.২] চেক 

চাল্ডাযদেয 

াদে বায 

ভােদভ ফে 

ব্যফায 

দমারগতা 

[৩.২.১]চেক 

চাল্ডাযদেয াদে 

বা 

তাঁরতদেয ঋে ায়তায ভােদভ অের তাঁত ের কযা , ের তাঁতগুদরা রনযরফরেন্নবাদফ ের 

যাখা, তাঁত ফদেয উৎােন বৃরদ্ধ, আত্মকভ ডাংস্থাদনয সুদমাগ সৃরি ,আে ড-াভারজক অফস্থায উন্নয়ন 

এফাং নাযীয ক্ষভতায়দন উদ্বুদ্ধ কযা  

এএন্ডএভ রফবাগ 

ফাাংরাদদ তাঁত 

বফাড ি 

ফাতাঁদফায এচআয 

অনুচফবাদগয ভাচক প্রচতদফদন 

ফাাংরাদদ তাঁত বফাবড িয ফাচল িক 

প্রচতদফদন 

 

[৩.৩] ফাজায 

ম্প্রাযবণ 

ায়তাকযণ 

[৩.৩.১]    তাঁত ফে 

চভরা আদয়াজন 

স্তোররত তাঁদত উৎারেত ফদেয জনরপ্রয়তা  বৃরদ্ধ ও ফাজায ম্প্রাযদেয রদক্ষয ফাাংরাদে 

জাতীয় তাঁরত রভরত চেদয রফরবন্ন স্থাদন জাতীয় , াভারজক ও ধভীয় উৎফ উরদক্ষয চেীয় 

তাঁতফে  চভরা ও প্রে ডনীয আদয়া জন কদয োদক। ফাতাঁদফা এফ চভরা আদয়াজদনয ব্যাাদয  

ায়তা কদয োদক। 

এএন্ডএভ রফবাগ 

ও 

ফাাংরাদে জাতীয় 

তাঁরত রভরত 

ফাতাঁদফায ভাদকিটিাং াোয 

ভাচক প্রচতদফদন এফাং 

ফাাংরাদদ তাঁত বফাবড িয ফাচল িক 

প্রচতদফদন 

 

[৩.৩.২] 

যপ্তারনকাযকদেয 

াদে ভত রফরনভয় 

বা 

স্তোররত তাঁদত উ ৎারেত ফে াভগ্রী  রফদেদ যপ্তারনয ভােদভ তফদেরক মুদ্রা অজডন তো 

স্তোররত তাঁতরদল্প রনদয়ারজত প্রারন্তক তাঁরতদেয আে ড -াভারজক উন্নরতয রদক্ষয যপ্তারন বৃরদ্ধয 

ব্যাাদয যপ্তারনকাযকদেয াদে রফরবন্ন ভদয় ভতরফরনভয় বা  কযা দয় োদক। 

এএন্ডএভ রফবাগ 

 

ফাতাঁদফায ভাদকিটিাং াোয 

ভাচক প্রচতদফদন এফাং 

ফাাংরাদদ তাঁত বফাবড িয ফাচল িক 

প্রচতদফদন 

 

[৪.১] েরভান 

প্রকল্পমূ 

ফাস্তফায়ন 

[৪.১.১]      ১টি 

পযান রর্জাা্ইন 

চট্ররনাং ইনরেটিউট, 

৩টি প্ররক্ষে 

উদকন্দ্র , ৩টি 

ারব ড চন্টায স্থান 

এফাং ১টি ফে 

প্ররক্রয়াকযে চকদন্দ্রয 

রফএভআযইকযে 

* নযরাংেীদত ১টি পযান রর্জাইন চট্ররনাং ইনরিটিউট এফাং (১)কাররারত, টািাইর (২)চফরকুরে, 

রযাজগঞ্জ এফাং (৩) কভরগঞ্জ, চভৌরবী ফাজাদয ১টি কদয প্ররক্ষে উদকন্দ্র স্থান কযা দফ ।  এ 

রদক্ষয ২০১০-২০১১ অথ ি ফছয দত প্রকল্পটি িরভান আদছ । 

*তাঁত অধুযরলত এরাকা (১)কাররারত, টািাইর (২)াজােপুয, রযাজগঞ্জ এফাং (৩) কুভাযখারী, 

কুরিয়ায ১.৪০ রক্ষ তাঁরতয ফয়নপূফ ড  ও ফদয়াদনাত্তয চফা প্রোন কযায রদক্ষয ২০১৩-২০১৪ অথ ি 

ফছয দত প্রকল্পটি িরভান আদছ । 

*বক্লাথ প্রদচাং বটায, ভাধফদী, নযচাংদী  তাঁরতবদযদক চফচবন্ন তাঁত ফস্ত্র  উৎাদন  প্ররক্রয়ায় 

উকযণ  বফা মথা- ডাইাং, বেটাচযাং, ভা িাযাইচজাং, কযাদরন্ডাচযাং, চনচজাং ইতযাচদ বফা প্রদান 

কদয থাবক। প্রচতষ্ঠানটি ১৯৮৮াদর উৎাদদন মায়। প্রচতষ্ঠানটিয চফএভআযই কযদণয জন্য 

২০১৩-২০১৪ অথ ি ফছয দত প্রকল্পটি িরভান আদছ । 

রযকল্পনা রফবাগ  

ও 

প্রকল্প অরপ 

েরভান প্রকল্প মূদয প্রকল্প 

অরপ দত প্রাপ্ত ভারক 

প্ররতদফেন এফাং ফাাংরাদদ তাঁত 

বফাবড িয ফাচল িক প্রচতদফদন 
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াংদমাজনী ৩: কভ িম্পাদদনয রদক্ষ্য অন্য ভন্ত্রণারয়/চফবাগ/দপ্তয/াংস্থায চনকট সুচনচদ িি কভ িম্পাদন িাচদামূ 

 

প্রচতষ্ঠাদনয  নাভ াংচিি কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূিক উি প্রচতষ্ঠাদনয চনকট 

িাচদা/প্রতযাা 

িাচদা /প্রতযাায বমৌচিকতা  প্রতযাা পূযণ না দর 

ম্ভাব্য প্রবাফ 

ফাাংরাদদ কাচযগযী চক্ষ্া বফাড ি ১ কাচযগচয চক্ষ্া প্রদান (ফস্ত্র 

প্রদকৌর/ প্রযুচি) 

চডদলাভা-ইন-বটক্সটাইর চডগ্রী 

উত্তীণ ি চক্ষ্াথী 

ছাত্র/ছাত্রীদদয যীক্ষ্া গ্রণ  

পর প্রকা 

ফাাংরাদদ তাঁত বফাড ি চনয়চন্ত্রত চডদলাভা 

ইনচেটিউট-এ মথাভদয় যীক্ষ্া গ্রণ  

পরাপর প্রকা কযায জন্য দাচয়ত্বপ্রাপ্ত 

প্রচতষ্ঠান। 

মথাভদয় পরাপর 

প্রকাদ চফরম্ব দত 

াদয।  

 

 

 

 

 

 


