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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

 

 

 

 

 

 

 

চেয়ারম্যান, বাাংলাদেশ চেক্সোইল মিলস করদ াদরশন 

 

এবাং 

 

সমেব, বস্ত্র ও  াে িন্ত্রণালয় এর িদে স্বাক্ষমরত 

 

 

 

বামষ িক কি িসম্পােন চুমি 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

জুলাই ১, ২০১৭ খ্রিঃ – জুন ৩০, ২০১৮ খ্রিঃ 
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সূমে ত্র 

 

 মবটিএিমস’র কর্ মসম্পাদনের সাখ্ব মক খ্িত্র 

 

  উপক্রর্খ্িকা (Preamble) 

 

  চসকশন ১: মবটিএিমস’র রূ কল্প (Vision), অমিলক্ষয (Mission), চকৌশলগত উদেশ্যসমূহ এবাং কার্ িাবমল 

 

 

  চসকশন ২: মবটিএিমস’র মবমিন্ন কার্ িক্রদির চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact) 

 

 

  চসকশন ৩: চকৌশলগত উদেশ্য, অগ্রামিকার, কার্ িক্রি, কি িসম্পােন সূেক এবাং লক্ষযিাত্রাসমূহ 

 

 

  সংন াজেী ১:  শব্দসংনেপ (Acronyms) 

 

 

  সংন াজেী ২: কি িসম্পােন সূেকসমূহ, বাস্তবায়নকারী েপ্তর/সাংস্থাসমূহ এবাং  মরিা   দ্ধমত 

 

 

  সংন াজেী ৩: কি িসম্পােন লক্ষযিাত্রা অজিদনর চক্ষদত্র অন্য িন্ত্রণালয়/মবিাদগর উ র মনিিরশীলতা  
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মবটিএিমস’র কি িসম্পােদনর সামব িক মেত্র 

(Overview of the Performance of the BTMC) 

সাম্প্রমতক অজিন, েযাদলঞ্জ এবাং িমবষ্যত  মরকল্পনা 

 

 

 সাম্প্রমতক বছরসমূদহর (৩ বছর) প্রিান অজিনসমূহঃ 

   

    রাষ্ট্রপতির আদেশ নং-২৭/১৯৭২ অনুযায়ী তিটিএমতি একটি স্বায়ত্বশাতিি প্রতিষ্ঠান তিদিদি টেক্সোইল টিক্টর, 

অর্ থননতিক ও িামাতিক উন্নয়দন গুরুত্বপূর্ থ ভূতমকা রাখদে। তিটিএমতি’র তনয়ন্ত্রর্াধীন টমাে ০৬টি তমল বিগত বতন িছরে 

িাতভ থিচািথ পদ্ধতিদি পতরচালনার মাধ্যদম ৬৩.৩৫ লক্ষ টকতি সূিা উৎপােন কদরদে এিং িাতভ থিচািথ িািদ টমাে 

২৭৯৬.৫৯ লক্ষ োকা আয় কদরদে। তিটিএমতি’র আয় বৃতদ্ধর লদক্ষে তিটিএমতি ভিদনর উর্ধ্বমূখী িম্প্রিারর্ ৯ (নয়) 

টর্দক ১২(িার) িলা এিং ৫(পাঁচ) িলা কার পাতকথংভিন-এর কাি িম্পন্ন িদয়দে। গি ৩ িেদর টমাে ৫৭টি মামলা 

তনস্পতি িদয়দে। তিটিএমতি প্রধান কায থালয় ও তমলিমূদি ৩৭ িন িনিল তনদয়াগ টেয়া িদয়দে।  

 

 বতিিান সিস্যা ও েযাদলঞ্জসমূহঃ 

 

    তিটিএমতি’র িন্ধ তমলিমূি িরকারী-টিিরকারী টযৌর্-উদযাগ/তপতপতপ এর মাধ্যদম চালু করা, িরকার ও ব্াংদকর 

তনকে তিটিএমতি’র োয়-টেনা তনস্পতি করা, তচিরঞ্জন কেন তমল ও খুলনা টেক্সোইল তমদলর িতমদি টেক্সোইল পল্লী 

দ্রুি িাস্তিায়ন করা, তিতভন্ন মামলািমূি  দ্রুি তনস্পতি করা এিং প্রদয়ািনীয় িনিদলর অভাি পূেণ করা, িাতভ থিচািথ 

পদ্ধতিদি তমলিমূি পতরচালনা করা ও তমদল টমতশদনর উৎপােনশীলিা বৃতদ্ধ করা। 

 

 িমবষ্যৎ  মরকল্পনাঃ  

 

 তিটিএমতি’র বনয়ন্ত্রনাধীন বমল সমূহ হরত ১৬ টি বমলরে বিবিবি’ে মাধ্যরম আধুবনোয়ন, বমল সমূরহে পুোতন 

মমবিরনে স্থরল নতুন আধুতনক টমতশন স্থাপন, তচিরঞ্জন কেন তমল ও খুলনা টেক্সোইল তমদলর িতমদি টেক্সোইল পল্লী 

িাস্তিায়ন করা, োয়-টেনা পতরদশাধ করা,তমদলর উৎপােন ব্যয় হ্রাস েো, দ্রুি মামলা িমূি তনষ্পতি করা, প্রদয়ািনীয় 

িনিল তনদয়াগ টেয়া, তমদলর অব্িহৃি িতমর িদি থািম ব্িিার কদর িাতর্তিেক কায থক্রম পতরচালনা করা। 

 

 ২০১৭-১৮ অর্ ি বছদরর সম্ভাব্য প্রিান অজিনসমূহঃ 

 

১। মিদলর সামি িসোজি  দ্ধমতদত আয় ৯৬০.০০ লক্ষ োকা, মবটিএিমস িবন িাড়া ৫৫০.০০ লক্ষ োকা, মিদলর গুোি  

    িাড়া ও অন্যান্য আয় ১১০.০০ লক্ষ োকা; 

২। বন্ধ মিল  োলুর লদক্ষয চেশী-মবদেশী  উদযািাদের সাদর্  ০৮টি  সিা / চসমিনার; 

৩। তচিরঞ্জন টেক্সোইল পল্লীর ০৭টি তশল্প প্লে তিতক্র করা; 

৪। তপতপতপ/দযৌর্-তিতনদয়াদগ ০3টি তমল চালু করার লদক্ষে চুবি স্বাক্ষে; 

৫। সামি িসোজি  দ্ধমতদত ২১.০০ লক্ষ চকমজ সূতা উৎ ােন; 

৬। সূতা ও কাপনড়র েমূো পরীো ৬৫০টি; 

৭। ১৪০ িন কম থকিথা-কম থচারীর প্রতশক্ষর্।  
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উপক্রর্খ্িকা (Preamble) 

 

 

 

সরকাখ্র দপ্তর/সংস্থাসমূনের প্রাখ্তষ্ঠাখ্েক দেতা বৃখ্ি, স্বচ্ছতা ও জবাবখ্দখ্ে জজারদার করা, সুশাসে সংেতকরি এবং 

সম্পনদর  থা থ ব্যবোর খ্েখ্িতকরনির র্াধ্যনর্ রুপকল্প ২০২১ এর  থা থ বাস্তবায়নের লনেে- 

 

 

চেয়ারম্যান বাাংলাদেশ চেক্সোইল মিলস করদ াদরশন 

 

 

এবাং 

 

সখ্িব, বস্ত্র ও পাট র্ন্ত্রিালয়, গিপ্রজাতন্ত্রী বাংলানদশ সরকার এর র্নধ্য ২০১৭ সানলর জুে র্ানসর ১৪ তাখ্রনে এ বাখ্ষ মক 

কর্ মসম্পাদে চুখ্ি স্বােখ্রত েল- 

 

 

এ চুমি স্বাক্ষরকারী উিয় ক্ষ মনম্নমলমিত মবষয়সমূদহ সম্মত হদলনঃ 
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চসকশন-১: 

 

মবটিএিমস’র রূ কল্প (Vision), অমিলক্ষয (Mission), চকৌশলগত উদেশ্যসমূহ এবাং কার্ িাবমল 

 

১.১ রূ কল্প (Vision): 

লাভিনক তিটিএমতি। 

 

১.২ অমিলক্ষয (Mission): 

িস্ত্রখাদি টেশীয় চাতিোপূরর্ ও কম থিংস্থান সৃতির লদক্ষে টেশী-তিদেশী টযৌর্ তিতনদয়াগ/বিবিবি এে মাধ্যরম িন্ধ 

তমলিমূি চালুকরর্ এিং িম্পদের যর্াযর্ ব্িিার। 
 

১.৩ চকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (Strategic Objectives): 

 

    ১.৩.১ িংস্থার টকৌশলগি উদেশ্যসমূহ  

   ১. আয় বৃতদ্ধকরর্;

   ২. তিতনদয়াদগর সুদযাগ িম্প্রিারর্; 

   ৩. িস্ত্র তশল্প উন্নয়দন িিায়িাকরর্; 

   ৪. েক্ষিা উন্নয়ন। 

 
   ১.৩.২ আিতিক টকৌশলগি উদেশ্যসমূহ : 

 
   ১. েক্ষিার িদে িাতষ থক কম থিম্পােন চুতি িাস্তিায়ন;  

   ২. কায থপদ্ধতি ও টিিার মাদনান্নয়ন; 

   ৩. আমর্ িক ব্যবস্থা নার উন্নয়ন; 

   ৪. েক্ষিা ও ননতিকিার উন্নয়ন; 

   ৫. িথ্য অতধকার ও স্বপ্রদর্াতেি িথ্য প্রকাশ িাস্তিায়ন। 

 

১.৪ কার্ িাবমল (Functions): 

 

1.  চালু তমলগুদলা সুষ্ঠুভাদি পতরচালনা ও িন্ধ তমলগুদলা চালু করা; 

   ২.    টেশী-তিদেশী টযৌর্ তিতনদয়াগ/তপতপতপ এর মাধ্যদম তমলিমূি পতরচালনার লদক্ষে প্রকল্প তচতিিকরর্ ও চালুকরদর্  

         উদযাগ গ্রির্; 

   ৩.  অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানিমূদির েক্ষিা পতরেশ থন, িম্পদের সুষ্ঠু ব্িিার তনতিিকরর্, িমস্যা তচতিি করর্, অপচয়  

        হ্রািকরর্ এিং প্রদয়ািনীয়তেক তনদে থশনা প্রোন করা; 

   ৪.  উন্নয়নশীল কম থ পতরকল্পনা ও উৎপােদনর গুর্গিমান তনতিিকরর্। 

   ৫.  িরকারী তনদে থশনা টমািাদিক নতুন প্রকল্প গ্রিদনর তনতমি তিতিতিতলটি িোতিকরর্; 

   ৬.  িরকারী িম্পদের যর্াযর্ ও যুদগাপদযাগী ব্িিার তনতিি পূি থক আতর্ থক স্বচ্ছলিা আনয়দনর  

        মাধ্যদম িামাতিক উন্নয়ন; 

   7.  িরকারী তনদে থশনা টমািাদিক িস্তুতনষ্ঠ িথ্য িংগ্রি, িংরক্ষর্ ও টপ্ররর্; 
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চসকশন ২ 

  

মবটিএিমসর মবমিন্ন কার্ িক্রদির চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব (Outcome/ Impact) 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব 

(Outcome/Impact) 

কি িসম্পােন  

সূেকসমুহ 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত 
লক্ষযিাত্রা 

২০১৭-১৮ 

 

প্রদক্ষ ণ 

(Projections)   

মবটিএিমস’র মনি িামরত চূড়ান্ত 

ফলাফল (Outcome) 

অজিদনর চক্ষদত্র চর্ৌর্িাদব 

োময়ত্বপ্রাপ্ত িন্ত্রণালয়/মবিাগ/ 

সাংস্হাসমূদহর নাি 

উ াত্তসূত্র 

(Source(s) of 

Data) 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১. বস্ত্র খ্শনল্প কাঁিার্াল  

   সরবরানে অবদাে  

১.১ সূতা উৎপাদে লে 

জকখ্জ 

২১.৭০ ২০.৫০ ২১.০০ ২১.২৫ ২১.৫০ খ্র্লসমূে খ্র্লসমূে 
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চসকশন ৩ 

মবটিএিমসর চকৌশলগত উদেশ্য, অগ্রামিকার, কার্ িক্রি, কি িসম্পােন সূেক এবাং লক্ষযিাত্রাসমূহ 

চকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

চকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

িান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ িক্রি 

(Activities) 

কি িসম্পােন  

সূেক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

 

কি িসম্পােন  

সূেদকর িান 

 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত লক্ষযিাত্রা/ মনণ িায়ক ২০১৭-১৮ 

(Target /Criteria Value for FY 2017-18) 

প্রদক্ষ ন 

(Projection) 

২০১৮-১৯ 

প্রদক্ষ ন 

(Projection) 

২০১৯-২০ 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

অসািারণ অমত 

উত্তি 

উত্তি েলমত 

িান 

েলমত 

িাদনর 

মনদম্ন 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

মবটিএিমস’র চকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

১. আয় 

বৃখ্িকরি 

 

 

 

 

৩৬.০০ ১.১ সাখ্ভমসিাজম পিখ্তনত         

     পখ্রিাখ্লত খ্র্নলর আয় 

অখ্জমত সাখ্ভমস 

িাজম  

লে টাকা ১২ ৯১৭.৩৮ ৯৪6.০০ ৯৫২.০০ ৯5০.০০ ৯48.০০ ৯৪৬.০০ 944.00 954.00 956.00 

১.২ খ্বটিএর্খ্স ভবে ভাড়া 

 

আদায়কৃত ভাড়া লে টাকা ১২ ৪২৪.৭১ ৫৪০.০০ ৫৫০.০০ ৫৪৬.০০ ৫৪৩.০০ ৫৪০.০০ ৫৩০.০০ ৫৫৫.০০ ৫৬০.০০ 

১.৩ খ্র্নলর গুদার্ ভাড়া ও  

     অন্যান্য আয় 

আদায়কৃত ভাড়া লে টাকা ১২ ৭৬.৪৩ ৯৭.০০ ১০৩.০০ ১০1.০০ ৯৯.০০ ৯৭.০০ ৯০.০০ ১০৫.০০ ১০৭.০০ 

২.তিতনদয়াদগর   

   সুদযাগ  

   িম্প্রিারর্ 

২০.০০ 

 

২.১ বন্ধ খ্র্লগুনলা িালুর  

     লনেে জদশী/খ্বনদশী  

     উনযািানদর সভা 

আনয়াখ্জত সভা সংখ্যা ৭ ৭ ৭ ৮ 7 6 5 4 9 10 

২.২ জলাকসাে কর্ানোর  

      লনেে সাখ্ভমসিাজম  

      পাটি মর সানথ     

      আনলািোসভা 

আনয়াখ্জত সভা সংখ্যা ৭ ৪ ৭ ৮ 7 6 5 4 9 10 

২.৩ খ্িত্তরঞ্জে জটক্সটাইল  

     পল্লীর খ্শল্পপ্লট খ্বক্রয় 

খ্বখ্ক্রত প্লট সংখ্যা ৪ - ৩ ৭ ৫ ৪ ৩ ২ ০ ০ 

২.৪ খ্পখ্পখ্প র্াধ্যনর্    

   খ্বটিএর্খ্সর খ্র্ল িালুর   

   লনেে চুখ্ি সম্পাদে 

চুখ্ি সম্পাখ্দত সংখ্যা ২ - - ৩ ২ ১ - ০ ৩ ৪ 
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চসকশন ৩ 

মবটিএিমসর চকৌশলগত উদেশ্য, অগ্রামিকার, কার্ িক্রি, কি িসম্পােন সূেক এবাং লক্ষযিাত্রাসমূহ 

চকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

চকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

িান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ িক্রি 

(Activities) 

কি িসম্পােন  

সূেক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

 

কি িসম্পােন  

সূেদকর িান 

 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত লক্ষযিাত্রা/ মনণ িায়ক ২০১৭-১৮ 

(Target /Criteria Value for FY 2017-18) 

প্রদক্ষ ন 

(Projection) 

২০১৮-১৯ 

প্রদক্ষ ন 

(Projection) 

২০১৯-২০ 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

অসািারণ অমত 

উত্তি 

উত্তি েলমত 

িান 

েলমত 

িাদনর 

মনদম্ন 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

মবটিএিমস’র চকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

৩. বস্ত্র খ্শল্প 

    উন্নয়নে    

    সোয়তা 

    করর্ 

১৯.০০ ৩.১ সাখ্ভমস িাজম    

     পিখ্তনত  

     সূতা উৎপাদে 

উৎপাখ্দত সূতা লে 

জকখ্জ 

১০ ২১.৭০ ২০.৫০ ২১.০০ ২০.৮০ ২০.৭০ ২০.৫০ ২০.৪০ ২১.২৫ ২১.৫০ 

৩.২ সাখ্ভমসিাজম     

      পিখ্তনত পখ্রিাখ্লত  

      খ্র্নলর তূলা ও  

      সূতাসে বখ্েরাগত  

      পাটি মর তূলা, সূতা ও  

      কাপনড়র েমুো   

      পরীো 

পরীোকৃত 

েমুো   

সংখ্যা ৯ ৬০৮ ৬৩৫ ৬৫০ ৬৪৫ ৬৪০ ৬৩৫ ৬২৫ ৬৫৫ ৬৬০ 

৪. দেতা  

    উন্নয়ে 

৫.০০ ৪.১ কর্ মকতমা/ 

     কর্ মিারীনদর প্রখ্শেে জেবল 

কর্ মকতমা 

সংখ্যা ৫ 

৬০ ৬২ ৬৫ ৬৪ ৬১ ৬০ ৫৫ ৬৬ ৬৭ 

কর্ মিারী ৬৫ ৬৮ ৭৫ ৭৩ ৭১ ৭০ ৬৫ ৭৬ ৭৮ 
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েপ্তর/সাংস্থার আবমশ্যক চকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

(দিাে িান-২০) 

কলাি-১ কলাি-২ কলাি-৩ কলাি-৪ কলাি-৫ কলাি-৬ 

চকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

চকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

িান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ িক্রি 

(Activities) 

কি িসম্পােন সুেক 

(Performance Indicator) 

  

একক 

(Unit) 

কি িসম্পােন 

সূেদকর 

িান 

(Weight 

of 

PI) 

লক্ষযিাত্রার িান -২০১৫-১৬ 

 

অসািারণ 

(Excellent) 

অমত উত্তি 

(Very 

Good) 

উত্তি 

(Good) 

েলমত িান 

(Fair) 

েলমতিাদনর 

মনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

েক্ষতার সদে বামষ িক 

কি িসম্পােন চুমি 

বাস্তবায়ন 

৪ 

২০১৭-১৮ অর্ িবছদরর িসড়া বামষ িক কি িসম্পােন 

চুমি োমিল 

মনি িামরত সিয়সীিার িদে িসড়া চুমি 

িন্ত্রণালয়/মবিাদগ োমিলকৃত  
তামরি .৫ ১৯ এমপ্রল ২৩এমপ্রল ২৫এমপ্রল ২৬এমপ্রল ২৭এমপ্রল 

িাঠ র্ িাদয়র কার্ িালয়সমূদহর সদে ২০১৭-১৮ 

অর্ িবছদরর বামষ িক কি িসম্পােন  চুমি স্বাক্ষর 
মনি িামরত সিয়সীিার িদে চুমি স্বাক্ষমরত তামরি ১ ১৫ জুন ১৮ জুন ১৯ জুন ২০ জুন ২১ জুন 

২০১৬-১৭ অর্ িবছদরর বামষ িক কি িসম্পােন চুমির 

মূল্যায়ন প্রমতদবেন োমিল 

মনি িামরত তামরদি মূল্যায়ন প্রমতদবেন 

োমিলকৃত  
সাংখ্যা ১ ১৬ জুলাই ১৮ জুলাই ১৯ জুলাই ২০ জুলাই ২৩ জুলাই 

২০১৭-১৮ অর্ িবছদরর বামষ িক কি িসম্পােন চুমি 

বাস্তবায়ন  মরবীক্ষণ 
ত্রত্রিামসক প্রমতদবেন োমিলকৃত  সাংখ্যা .৫ ৪ ৩ - - - 

২০১৭-১৮ অর্ িবছদরর বামষ িক কি িসম্পােন চুমির 

অি িবামষ িক মূল্যায়ন প্রমতদবেন োমিল 

মনি িামরত তামরদি অি িবামষ িক মূল্যায়ন 

প্রমতদবেন োমিলকৃত 
তামরি ১ ১৪ জানুয়ামর 

১৬ 

জানুয়ামর 
১৮ জানুয়ামর ২১ জানুয়ামর ২২ জানুয়ামর 

কার্ ি দ্ধমত ও চসবার 

িাদনান্নয়ন 
৯ 

ই-ফাইমলাং  দ্ধমত বাস্তবায়ে েপ্তর/সাংস্থায় ই-ফাইমলাং  দ্ধমত প্রবমতিত তামরি ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ 

ইউখ্েনকাড ব্যবোর খ্েখ্িত করা ইউখ্েনকাড ব্যবোর খ্েখ্িতকৃত % .৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

ম আরএল শুরুর ২ িাস পূদব ি সাংমিষ্ট কি িোরীর 

ম আরএল, ছুটি নগোয়ন যুগ ৎ জামর মনমিতকরণ  
ম আরএল ও ছুটি েগদায়ে যুগ ৎ জামরকৃত  % .৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

খ্সটিনজন্স িাট মার অনু ায়ী জসবা প্রদাে 
প্রকাখ্শত খ্সটিনজন্স িাট মার অনু ায়ী জসবা 

প্রদােকৃত 
% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

অমিদর্াগ প্রমতকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন মনষ্পমত্তকৃত অমিদর্াগ  % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ 

জসবার র্াে সম্পনকম জসবাগ্রেীতানদর র্তার্ত 

পখ্রবীেনির ব্যবস্থা িালূ করা  

জসবার র্াে সম্পনকম জসবাগ্রেীতানদর র্তার্ত 

পখ্রবীেনির ব্যবস্থা িালুকৃত 
 ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ 

েপ্তর/সাংস্থার কি দক্ষ দুইটি অনলাইন চসবা োলুকরা কর্পনে দুইটি অেলাইে জসবা িালুকৃত  ১ ৩১খ্ডনসম্বর ৩১জানুয়ামর ২৮ জফব্রুয়াখ্র - - 

েপ্তর/সাংস্থার কি দক্ষ ৩ টি চসবাপ্রমক্রয়া সহজীকৃত কর্পনে ৩টি জসবাপ্রখ্ক্রয়া সেজীকৃত  ১ ৩১খ্ডনসম্বর ৩১জানুয়ামর ২৮ জফব্রুয়াখ্র ১৫ র্াি ম - 

েপ্তর/সাংস্থা ও অিীনস্থ কার্ িালয়সমূদহর উদ্ভাবনী 

উদযাগ ও small Imporvement 

Project (SIP) বাস্তবায়ে 

উদ্ভাবেী উনযাগ ও SIP-সমূনের ডাটানবজ 

প্রস্তুতকৃত 
 ১ ৪ জানুয়াখ্র ১১জানুয়াখ্র ১৮জানুয়াখ্র ২৫ জানুয়াখ্র ৩১জানুয়াখ্র 

উদ্ভাবেী উনযাগ ও SIP জরখ্প্লনকনটড  ১ ২৫ ২০ ১৫ ১০ - 
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কলাি-১ কলাি-২ কলাি-৩ কলাি-৪ কলাি-৫ কলাি-৬ 

চকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

চকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

িান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ িক্রি 

(Activities) 

কি িসম্পােন সুেক 

(Performance Indicator) 

  

একক 

(Unit) 

কি িসম্পােন 

সূেদকর 

িান 

(Weight 

of 

PI) 

লক্ষযিাত্রার িান -২০১৫-১৬ 

 

অসািারণ 

(Excellent) 

অমত উত্তি 

(Very 

Good) 

উত্তি 

(Good) 

েলমত িান 

(Fair) 

েলমতিাদনর 

মনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

আমর্ িক ব্যবস্থা নার 

উন্নয়ন 
৩ 

অমিে আ মত্ত মনষ্পমত্ত কার্ িক্রদির উন্নয়ন 
বছদর অমিে আ মত্ত মনষ্পমত্তকৃত 

 
তামরি ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

স্থাবর/অস্থাবর সম্পখ্ত্তর োলোগাদ তাখ্লকা প্রস্তুত 

করা 

স্থাবর সম্পখ্ত্তর োলোগাদ তাখ্লকা তামরি ১ ১ জফব্রুয়াখ্র 
১৫ 

জফব্রুয়াখ্র 
২৮ জফব্রুয়াখ্র ২৮ র্াি ম ১৫ এখ্প্রল 

অস্থাবর সম্পখ্ত্তর োলোগাদ তাখ্লকা তামরি .৫ ১ জফব্রুয়াখ্র 
১৫ 

জফব্রুয়াখ্র 
২৮ জফব্রুয়াখ্র ২৮ র্াি ম ১৫ এখ্প্রল 

দপ্তর/সংস্থায় কল্যাি কর্ মকতমা খ্েনয়াগ করা 
কল্যাি কর্ মকতমা খ্েনয়াগকৃত ও ওনয়বসাইনট 

প্রকাখ্শত 
তামরি .৫ ১৫অনটাবর 

২৯ 

অনটাবর 
১৫ েনভম্বর ৩০ েনভম্বর ১৪ খ্ডনসম্বর 

েক্ষতা ও ত্রনমতকতার 

উন্নয়ন 
৩ 

সরকামর কি িসম্পােন ব্যবস্থা না সাংক্রান্ত প্রমশক্ষণসহ 

মবমিন্ন মবষদয় কি িকতিা/কি িোরীদের জন্য প্রমশক্ষণ 

আদয়াজন 

প্রমশক্ষদণর সিয়* জনঘণ্টা ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

জাতীয় শুদ্ধাোর চকৌশল বাস্তবায়ন 

২০১৭-১৮ অর্ িবছদরর শুদ্ধাোর বাস্তবায়ন 

কি ি মরকল্পনা এবাং বাস্তবায়ন  মরবীক্ষণ 

কাঠাদিা প্রণীত ও োমিলকৃত 

তামরি .৫  ১৩ জুলাই ৩১ জুলাই - - - 

মনি িামরত সিয়সীিার িদে ত্রত্রিামসক  

 মরবীক্ষণ প্রমতদবেন োমিলকৃত 
সাংখ্যা .৫ ৪ ৩ - - - 

তথ্য অমিকার ও 

স্বপ্রদণামেত তথ্য 

প্রকাশ বাস্তবায়ন 

২ 

তথ্য বাতায়ন হালনাগােকরণ তথ্য বাতায়ন হালনাগােকৃত % .৫ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ 

স্বপ্রনিাখ্দত তথ্য প্রকাশ স্বপ্রনিাখ্দত তথ্য প্রকাখ্শত % .৫ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ 

বামষ িক প্রমতদবেন প্রণয়ন ও প্রকাশ বামষ িক প্রমতদবেন ওদয়বসাইদে প্রকামশত তামরি ১ ১৫ অদটাবর 
২৯ 

অদটাবর 
১৫ নদিম্বর ৩০ নদিম্বর ১৪ মিদসম্বর 
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সাংদর্াজনী ১: শব্দসাংদক্ষ  (Acronyms) 

 

 

BTMC BANGLADESH TEXTILE MILLS CORPORATION 

 



Page 13 of 15 

 

সাংদর্াজনী- ২: কি িসম্পােন সূেকসমূহ, বাস্তবায়নকারী িন্ত্রণালয়/মবিাগ/সাংস্থা এবাং  মরিা   দ্ধমতর মববরণ 
 

ক্রমিক 

নম্বর 

কা মক্রর্ কি িসম্পােন সূেক খ্ববরি বাস্তবায়নকারী ইউমনে  মরিা   দ্ধমত এবাং 

উ াত্তসূত্র 

সািারণ িন্তব্য 

১ ১.১ সাখ্ভমস িানজম  

  পখ্রিাখ্লত খ্র্নলর আয় 

অখ্জমত সাখ্ভমসিাজম খ্বটিএর্খ্স’র িালু খ্র্লগুনলানত 

সাখ্ভমসিাজম পাটি ম কর্তমক কাঁিাতূলা 

সরবরাে করত পাটি মর িাখ্েদা 

জর্াতানবক সূতা উৎপাদনের খ্বখ্ের্নয় 

সাখ্ভমসিাজম আদায় 

মিলসমূহ, মবটিএিমস ও 

সামি িসোজি  াটি ি 

মিলসমূদহর 

িামসক,ষাণিামসক ও বামষ িক 

প্রমতদবেন এবাং  মরেশ িন 

 

১.২ খ্বটিএর্খ্স ভবে  

      ভাড়া 

আদায়কৃত ভাড়া খ্বটিএর্খ্স ভবনের খ্বখ্ভন্ন জলার-এ োখ্ল 

জায়গা ভাড়া প্রদাে কনর ভাড়া আদায় 

মবটিএিমস ও িাড়াটিয়াগণ মিলসমূদহর িামসক ও বামষ িক 

প্রমতদবেন  
 

১.৩ খ্র্নলর গুদার্  

     ভাড়াসে অন্যান্য আয় 

আদায়কৃত ভাড়া খ্র্নলর োখ্ল গুদার্ জটন্ডানরর র্াধ্যনর্ 

ভাড়া প্রদাে কনর ভাড়া আদায় ও 

অন্যান্য আয় 

মিলসমূহ, মবটিএিমস ও 

িাড়াটিয়াগণ 

মিলসমূদহর 

িামসক,ষাণিামসক ও বামষ িক 

প্রমতদবেন 

 

২ ২.১ বন্ধ খ্র্লগুনলা িালুর  

     লনেে জদশী/খ্বনদশী  

     উনযািানদর সভা 

আনয়াখ্জত সভা বন্ধ খ্র্লগুনলা িালুর লনেে জদশী-

খ্বনদশী উনযািানদর সানথ ০৮টি সভার 

আনয়াজে 

মবটিএিমস ও চেশী-মবদেশী 

উদযািাগণ 

মবটিএিমস 

িামসক, ষাণিামসক ও বামষ িক 

প্রমতদবেন 

 

২.২ জলাকসাে কর্ানোর  

      লনেে সাখ্ভমস িাজম  

      পাটি মর সানথ     

      আনলািো সভা 

আনয়াখ্জত সভা খ্র্লগুনলার জলাকসাে কর্ানোর লনেে 

সাখ্ভমসিাজম পাটি মর সানথ ০৬টি 

আনলািো সভার আনয়াজে 

মিলসমূহ, মবটিএিমস ও 

সামি িসোজি  াটি ি 

মবটিএিমস 

িামসক,ষাণিামসক ও বামষ িক 

প্রমতদবেন 

 

২.৩ খ্িত্তরঞ্জে জটক্সটাইল   

     পল্লীর খ্শল্প প্লট খ্বক্রয় 

খ্বখ্ক্রত প্লট খ্িত্তরঞ্জে জটক্সটাইল পল্লীর ৭টি খ্শল্প প্লট 

খ্বখ্ক্র করা 

মবটিএিমস  এবাং বস্ত্র ও 

 াে িন্ত্রণালয় 

মবটিএিমস 

িামসক,ষাণিামসক ও বামষ িক 

প্রমতদবেন 

 

২.৪ খ্পখ্পখ্প/জ ৌথ    

      খ্বখ্েনয়ানগ খ্র্ল িালু  

      করার পনে চুখ্ি  

      স্বাের 

খ্র্লসমূে খ্পখ্পখ্প/জ ৌথ খ্বখ্েনয়ানগ দুইটি খ্র্ল 

িালু করার পনে চুখ্ি স্বাের 

মবটিএিমস, বস্ত্র ও  াে 

িন্ত্রণালয় এবাং ম ম ম  

কর্তি ক্ষ 

মবটিএিমস 

িামসক,ষাণিামসক ও বামষ িক 

প্রমতদবেন 
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সাংদর্াজনী- ২: কি িসম্পােন সূেকসমূহ, বাস্তবায়নকারী িন্ত্রণালয়/মবিাগ/সাংস্থা এবাং  মরিা   দ্ধমতর মববরণ 

 

ক্রমিক 

নম্বর 

কা মক্রর্ কি িসম্পােন সূেক খ্ববরি বাস্তবায়নকারী ইউমনে  মরিা   দ্ধমত এবাং 

উ াত্তসূত্র 

সািারণ িন্তব্য 

৩ ৩.১ সাখ্ভমস িাজম    

     পিখ্তনত  

     সূতা উৎপাদে 

উৎপাখ্দত সুতা সামিিসোজি  দ্ধমতদত মবটিএিমস’র 

মিলসমূদহ সামি িসোজি  াটি ি কর্তিক 

কাঁোতূলা সরবরাহ কদর সূতা উৎ ােন 

মিলসমূহ, মবটিএিমস ও 

সামি িসোজি  াটি ি 

মিলসমূদহর 

িামসক,ষাণিামসক ও বামষ িক 

প্রমতদবেন এবাং  মরেশ িন 

 

৩.২ সাখ্ভমসিানজম িাখ্লত  

      খ্র্নলর তূলা ও  

      সূতাসে বখ্েরাগত  

      পাটি মর তূলা, সূতা ও  

       কাপনড়র েমুো পরীো  

পরীোকৃত েমুো সামিিসোদজি  মরোমলত মিলসমূদহর 

তূলা ও সূতা  রীক্ষাসহ বমহরাগত 

 াটি ির তূলা, সূতা ও কা দড়র নমুনা 

মবটিএিমস প্রিান কার্ িালদয়র 

 রীক্ষাগাদর  রীক্ষা 

মিলসমূহ, মবটিএিমস ও 

বমহরাগত  াটি ি 

মিলসমূদহর 

িামসক,ষাণিামসক ও বামষ িক 

প্রমতদবেন 

 

৪ ৪.১ কর্ মকতমা/ 

     কর্ মিারীনদর প্রখ্শেে 

জেবল খ্বটিএর্খ্স ও খ্র্লসমূনের 

কর্ মকতমা/কর্ মিারীনদর দেতা উন্নয়নের 

লনেে প্রখ্শেে প্রদাে 

মবটিএিমস ও            

প্রমশক্ষন প্রোনকারী 

প্রমতষ্ঠান 

মবটিএিমস 

িামসক,ষাণিামসক ও বামষ িক 

প্রমতদবেন 

SDG –goal no 

5,target-5.1 
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সাংদর্াজনী ৩ : কি িসম্পােদনর লদক্ষয অন্য িন্ত্রণালয় /মবিাদগর মনকে সুমনমে িষ্ট কি িসম্পােন োমহোসমূহ 

 

সাংস্থার িরণ সাংস্থার নাি সাংমিষ্ট কি িসম্পােন সূেক উি সাংস্থার মনকে সাংমিষ্ট 

িন্ত্রণালয় /মবিাদগর োমহো  

োমহো /প্রতযাশার চর্ৌমিকতা  উি সাংস্থার মনকে 

োমহোর িাত্রা উদেি করুন 

প্রতযাশা পূরণ না 

হদল সম্ভাব্য প্রিাব 

র্ন্ত্রিালয়/খ্বভাগ 

জেপ্রশাসে র্ন্ত্রিালয়, 

পখ্রকল্পো র্ন্ত্রিালয় ও খ্শল্প 

র্ন্ত্রিালয় 

৪.২  প্রখ্শেি 

(কর্ মকতমা/কর্ মিারী) 

    কর্ মকতমা/কর্ মিারীনদর 

দেতা উন্নয়ে, প্রকল্প প্রস্তুত 

সম্পখ্কমত ধারো গ্রেে ইতোখ্দ 

প্রখ্শেনির র্াধ্যনর্ কানজর 

গখ্তশীলতা বৃখ্ি এবং জেবনলর 

দেতা বৃখ্ি করা 

২৫% 

কানজর গখ্তশীলতা 

বৃখ্ি ও দে জেবল 

সৃখ্ি ব্যােত েনব 

খ্পখ্পখ্প কর্তমপে/ইউখ্েট খ্র্লিালুকরি 

২টি খ্র্ল িালূকরি খ্বখ্েনয়াগ, উৎপাদে ও 

কর্ মসংস্থাে ১০০% 

খ্বখ্েনয়াগ, উৎপাদে 

ও কর্ মসংস্থানে 

েীখ্তবািক প্রভাব 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


