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াতা -১ 



খুরনা রফবাগীয় ফস্ত্র রযদপ্তয এয  কভ িম্পাদদনয ারফ িক রচত্র 

(Overview of the performance of Khulna Divisional Textile Directorate) 

াম্প্ররতক জজন চযালরজ এফং বরফষ্যত রযকল্পনা 

*াম্প্ররতক ফছয মূদয (৩ ফছয) প্রধান অজিনমূঃ 

খুরনা রফবাগীয় ফস্ত্র রযদপ্তদযয রনয়ন্ত্রণাধীন ০৮টি টি,রব,আই, ফস্ত্র রদে রফদল কদয গাদভ িন্ট সক্টদয Floor level 

এ দি ভানফ ম্পদ ( Skilled Manpower) ততরয কযদছ, অত্র রফবাগীয় ফস্ত্র রযদপ্তদযয রনয়ন্ত্রণাধীন সেক্সোইর 

সবাদকনার ইনরিটিউে দত রফগত ০৩ (রতন) ফছদয এ এ র (সবাকঃ) সেক্সোইর রিাক্রদভ ২,৩১৭ জন রিাথী 

বরতি কযা দয়দছ, পাইনার যীিায় অাংগ্রণকাযী রিাথীয াংখ্যা ১,৩৪৯ জন এফাং উত্তীণ ি রিাথীয াংখ্যা ১,১৫১ 

জন,  গড় াদয ায ৮৫%।    
 

*ভস্যা এফাং চযাদরঞ্জমূঃ 

স্থায়ী অফকাঠাদভায অবাফ, অপ্রতুর সেরণ কি, দি/অরবজ্ঞ রিক ও প্ররিদকয অবাফ, রিক/কভ িচাযীদদয মথামথ  

প্ররিদণয ব্যফস্থা না থাকা, করম্পউোয-এয অম িাপ্ততা,  রে কাযখানায় রিাথীদদয প্ররিদণয সুদমাগ না থাকা, 

আধুরনক মন্ত্রারত ও প্রদয়াজনীয় আফাফদত্রয অবাফ, অত্র কাম িারয়  অধীনস্ত টিরবআই মূদয রনজস্ব ওদয়ফ 

াইে না থাকা। 

 
*বরফষ্যত রযকেনাঃ  

এএর (সবাকঃ) সেক্সোইর রিায ায ও ভান বৃরদ্ধ কযা, ফাাংরাদদ কারযগরয রিাসফাদড িয াদথ সমৌথবাদফ 

Need-based curriculum প্রণয়দণ দমারগতা কযা, ফস্ত্র রে কাযখানায রফদল কদয গাদভ িন্ট রদেয Floor-

level এ চারদা সভাতাদফক দি সেকরনরয়ান ততরয কযা।  

২০১৭-১৮ থ জ ফছলযয ম্ভাব্য প্রধান জজন মুঃ 

১. ৪০টি ধাযাফারক তারিক ও ৮টি ধাযাফারক ব্যফারযক যীিা গ্রণ  কযা; 

২.নফভ সেরণদত ৪৪০০টি তারিক ও ৫২০০টি ব্যফারযক এফাং দভ সেরণদত ৫২০০টি তারিক ও ৫৪৪০টি 

ব্যফারযক ক্লা গ্রণ কযা; 

৩. ৮৫০টি আদন রিাথী বরতি কযা; 

৪. ৪৫০ জন রিাথীদক এএর (সবাকঃ) সেক্সোইর নদ অজিদন দমারগতা কযা;   

৫. সেণীকদি ৮০% রিাথী উরস্থরত রনরিতকযণ; 

৬. সকা-কারযকুরায কাম িক্রভ বৃরদ্ধ ও জাতীয় অনুষ্ঠানমু পরবাদফ ারন কযা; 

৭. অরধনস্ত টিরবআইমূ তত্তাফধান জজাযদাযকযণ। 
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উক্রভরণকা (Preamble) 

 

যকারয দপ্তয/ংস্থামূলয প্রারতষ্ঠারনক দক্ষতা বৃরি, স্বচ্ছতা ও জফাফরদর জজাযদায কযা, সুান ংতকযণ এফং 

ম্পলদয মথামথ ব্যফায রনরিতকযলণয ভাধ্যলভ রূকল্প ২০২১ এয মথামথ ফাস্তফায়লনয রলক্ষয   

 

 উ-রযচারক -----------------------------------------------------------   খুরনা রফবাগীয় ফস্ত্র  রযদপ্তয,                                                                                     

                                                        এফাং 

 রযচারক, ফস্ত্র রযদপ্তয এয ভদে ২০১৭ াদরয - - -  ভাদয -- - - - - - - - তারযদখ এই ফারল িক কভ িম্পাদন চুরি 

স্বািরযত র।  

 

এই চুরিদত স্বািযকাযী উবয়ি রনম্নরররখত রফলয়মূদ ম্মত দরন: 
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                                                 সকন-১ 

খুরনা রফবাগীয় ফস্ত্র রযদপ্তদযয রূকে (Vision), অরবরিয (Mission), সকৌরগত উদেশ্যমূ 

(Strategic Objectives) এফাং কাম িাফরর (Functions) 

 

১.১ রূকে (Vision): 

     ফস্ত্র খাদতয জন্য ভানম্পন্ন দি জনফর ততরয। 

 

১.২ অরবরি (Mission): 

ভানম্মত রিা প্রদাদন কর উাদাদনয মথামথ ব্যফায। 

 

১.৩. সকৌরগত উদেমূ (Strategic Objectives): 

 

১.  রনধ জারযত যীক্ষা গ্রণ ম্পন্নকযণ   

২.  গুণগত রিাদান জজাযদাযকযণ; 

৩.  বরতজ কাম িক্রভ ম্পাদন; 

৪.  এএর (সবাকঃ) সেক্সোইর াটি িরপদকে অজিদন দমারগতা জজাযদাযকযণ; 

৫.  সেণীকদি রিাথী উরস্থরত রনরিতকযণ; 

৬.  সকা-কারযকুরায কাম িক্রভ বৃরদ্ধকযণ; 

৭.  টিরবআইমূ তিাফধানকযণ।  

 

১.৪ কাম িাফরর (Functions) 

 

১. তারিক ও ব্যফারযক প্ররিসণয ভন্বদয় ভান ম্পন্ন/গুণগত এএর(সবাক:) রিা প্রদান; 

২. ফাকারদফা কর্তিক প্রণীত একাদডরভক কযাদরন্ডায অনুমায়ী কর ক্লা গ্রণ; 

৩. রিাথীদদয ধাযাফারক মূল্যায়ন ও পাইনার যীিা গ্রণ কযা; 

৪. প্ররতষ্ঠাদনয কর ল্যাদফয সভরনমূ চর সযদখ, ক্লা রুটিন সভাতাদফক ব্যফারযক ক্লা গ্রণ;  

৫. সকা-কারযকুরায কাম িক্রভ রযচারনা কযা; 

৬. রফবাগীয় কাম িারদয়য অধীনস্থ টিরবআইমূ তিাফধান কযা। 
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সকন-২ 

   খুরনা রফবাগীয় ফস্ত্র রযদপ্তদযয সকৌরগত উদেশ্য, কাম িক্রভ, কভ িম্পাদন সূচক এফাং রিভাত্রামূ 

সকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight 

strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন রিভাত্রা/রনণ িায়ক ২০১৭-১৮ 

(Target/Criteria Value for FY 2017-18) 

প্রসিণ 

(Projection) 

২০১৮-১৯ 

প্রসিণ 

(Projection) 
২০১৯-২০ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

অাধাযণ 
অরত 

উত্তভ 
উত্তভ 

চররত

ভান 

চররত 

ভাদনয 

রনসম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

খুরনা রফবাগীয় ফস্ত্র  রযদপ্তদযয সকৌরগত উদেশ্যমূ 

১.  রনধ জারযত 

যীক্ষা গ্রণ 

ম্পন্নকযণ  

২১.০০ ১.১ 

আবযন্তযীণ 

যীিা গ্রণ 

 

 

 

১.১.১ গৃরত  

ধাযাফারক 

তারিক যীিা 

াংখ্যা 

 

৬.০০ - ০৫ ০৫×৮  

   ৪০ 

- - ৩ - ০৫×৮ 

৪০ 

         

০৫×৮ 

৪০ 

১.১.২ গৃরত  

ধাযাফারক 

ব্যফারযক 

যীিা 

াংখ্যা ৫.০০ - ০১ ০১ ×৮  

০৮ 

- - - - ০১×৮ 

০৮ 

০১×৮ 

০৮ 

১.২ চূড়ান্ত 

যীিা গ্রণ  

 

১.২.১ গৃরত  

তারিক যীিা 

াংখ্যা 

 

৫.০০ - ০১ ০১ - - - - ০১ ০১ 

১.২.২ গৃরত  

ব্যফারযক 

যীিা 

াংখ্যা ৫.০০ - ০১ ০১ - - - - ০১ ০১ 

২. গুণগত 

রিাদান 

জজাযদাযকযণ 

১৫ ২.১  ক্লা 

রুটিন প্রণয়ন 

২.১.১ প্রণীত 

ক্লা রুটিন  

তারযখ 

 

৩.০০ - জানু , 

২০১৭ 

জানু , 

২০১৮ 

- - - - - - 

২.২  ক্লা 

রুটিন 

অনুমায়ী ক্লা 

গ্রণ 

২.২.১ নফভ 

সেণীদত গৃরত 

তারিক ক্লা 

াংখ্যা ৩.০০ - ৪৫৯ (৫৫০×৮) 

=৪৪০০ 

- -  - ৪৪২০ ৪৪৫০ 

২.২.২ নফভ 

সেণীদত গৃরত 

ব্যফারযক  ক্লা 

াংখ্যা ৩.০০ - ৫৪৪ ৬৫০×৮ 

৫২০০ 

- -  - ৫২২০ ৫২৫০ 

 

 

াতা -৫ 



সকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight 

strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন 

সূচক 

(Performane 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন রিভাত্রা/রনণ িায়ক ২০১৭-১৮ 

(Target/Criteria Value for FY 2017-18) 

প্রসিণ 

(Projectio) 

২০১৮-১৯ 

প্রসিণ 

(Projection) 
২০১৯-২০ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ অাধাণ অরত 

উত্তভ 

উত্তভ চররত

ভান 

চররত 

ভাদনয 

রনসম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

   ২.২.৩ দভ 

সেণীদত 

গৃরত তারিক 

ক্লা 

াংখ্যা ৩.০০ - ৫৩০ (৬৫০×৮) 

=৫২০০ 

- - - - ৫২২০ ৫২৫০ 

২.২.৪ দভ 

সেণীদত 

গৃরত 

ব্যফারযক 

ক্লা 

াংখ্যা ৩.০০ - ৫৭৪ ৬৮০×৮

=৫৪৪০ 

- -  - ৫৪৬০ ৮৪৮০ 

৩. বরত জ 

কাম িক্রভ 

ম্পাদন  

১০.০০ ৩.১ নফভ 

সেণীদত রক্ষ াথী 

বরত জকযণ     

৩.১.১ 

বরত জকৃত 

রক্ষাথী 

াংখ্যা ১০.০০ ৮০০ ৭৯৮ ৮৫০ - - - - ৮৬০ ৮৭০ 

৪. এএর 

(জব াকঃ) 

সেক্সোইর 

রডরগ্র অজিদন 

দমারগতা 

১০.০০ ৪.১ এএর 

(জব াকঃ) 

সেক্সোইর 

যীক্ষ ায় 

ংগ্রণ  

৪.১.১ 

এএর 

(জবাকঃ) 

সেক্সোইর 

উত্তীণ ি 

রিাথী 

ংখ্যা ১০.০০ ৩৬৫ ৩৮৬ ৪৫০    - ৪৬০ ৪৭০  

৫. সেণীকদি 

রিাথী 

উরস্থরত 

রনরিতকযণ 

১০.০০ ৫.১ সেণী  

রবরত্তক রিাথীয 

উরস্থরত  

৫.১.১ নফভ % ৫.০০ - - ৮০%   - - ৮২% ৮৪% 

 

 

৫.১.২ দভ % ৫.০০ - - ৮০%    - - ৮২% ৮৪% 

াতা -৬ 



 
সকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight 

strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয 

ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত 

অজিন 

রিভাত্রা/রনণ িায়ক ২০১৭-১৮ 

(Target/Criteria Value for FY 2017-18) 

প্রসিণ 

(Projection) 

২০১৮-১৯ 

প্রসিণ 

(Projection) 
২০১৯-২০ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ অাধাযণ অরত 

উত্তভ 

উত্তভ চররতভান চররত 

ভাদনয 

রনসম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১ ২ ৩ ৪ ৫ 

 ৬. সকা-

কারযকুরায 

কাম িক্রভ  

বৃরদ্ধকযণ 

 

 

৭.০০ 

 

 

 

 

 

৬.১ জাতীয় 

অনুষ্ঠান ারন 

কযা 

৬.১.১ যকারয 

রনফ িাী আদদদ 

াররত/উদমারত 

জাতীয় অনুষ্ঠান   

তারযখ ৬.০০ - ৬ ৬ - - - - ৬ ৬ 

৬.২ ফারল জক 

ক্রীড়া 

প্ররতলমারিতা 

অলয়াজন 

৬.১.২ অনুরষ্ঠত 

ইনদডায সগভ 

াংখ্যা ১.০০ 

 

- ভাচ জ 

২০১৭ 

ভাচ ি 

২০১৮ 

- - - - ভাচ জ ২০১৯ ভাচ জ ২০২০ 

৭. টিরবআই 

মূ তিাফধান 

জজাযদাযকযণ 

৭.০০ ৭.১ 

টিরবআইমূ 

রযদ িন  

৭.১.১ 

রযদ িনকৃত 

টিরবআই 

ংখ্যা ০৭.০০ ০৯ ০৮ ১২ - - - - ১৬ ২০ 

 

 

াতা -৭ 



খুরনা রফবাগীয় ফস্ত্র রযদপ্তয এয আফরশ্যক সকৌরগত উদেশ্যমূ 

(সভাে ভান-২০) 

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

সকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সুচক 

(Performance Indicator) 
  

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদ

ন সূচদকয 

ভান 

(Weight 

of 

PI) 

রিযভাত্রায ভান -২০১৭-১৮ 

(Target Value -2017-18) 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অরত উত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

চররত ভান 

(Fair) 

চররতভাদনয 

রনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

দিতায 

দে ফারল িক 

কভ িম্পাদন 

চুরি 

ফাস্তফায়ন 

৪ 

২০১৭-১৮ অথ িফছদযয খড়া 

ফারল িক কভ িম্পাদন চুরি দারখর 

রনধ িারযত ভয়ীভায ভদে 

খড়া চুরি ভন্ত্রণারয়/রফবাদগ 

দারখরকৃত 

তারযখ ১ ১৭ এরপ্রর ১৯ এরপ্রর ২০ এরপ্রর ২৩ এরপ্রর ২৫ এরপ্রর 

২০১৭-১৮ অথ িফছদযয ফারল িক 

কভ িম্পাদন চুরি ফাস্তফায়ন 

রযফীিণ 

তত্রভারক প্ররতদফদন 

দারখরকৃত 
াংখ্যা ১ ৪ ৩  - - 

২০১৭-১৮ অথ িফছদযয ফারল িক 

কভ িম্পাদন চুরিয অধ িফারল িক 

মূল্যায়ন প্ররতদফদন দারখর 

রনধ িারযত তারযদখ অধ িফারল িক 

মূল্যায়ন প্ররতদফদন দারখরকৃত 
তারযখ ১ ১৫ জানুয়ারয ১৬ জানুয়ারয ১৭ জানুয়ারয ১৮ জানুয়ারয ২১ জানুয়ারয 

২০১৬-১৭ থ জফছলযয ফারলক 

কভ জম্পাদন চুরিয মুল্যায়ন 

প্ররতলফদন দারির 

ফারল জক মুল্যায়ন প্ররতলফদন 

দারিরকৃত 
তারযি ১ ১৩ জুরাআ ১৬জুরাআ ১৮ জুরাআ ২০ জুরাআ ২৩ জুরাআ 

কাম িদ্ধরত ও 

সফায 

ভাদনান্নয়ন 

৯ 

ভাঠ ম জালয়য কাম জারয়মুল 

কভলক্ষ  একটি নরাআন  

জফাপ্ররক্রয়া চালু কযা 

নরাআন  জফা চালুকৃত 

 
তারযি ১ ৩১ রি ল ম্বয ৩১জানুয়ারয ২৮জপব্রয়াযী -- -- 

দপ্তয/ঙস্থায কভলক্ষ  ১ টি 

জফাপ্ররক্রয়া জীকৃত 
জফাপ্ররক্রয়া জীকৃত তারযি ১ ৩১ রি ল ম্বয ৩১জানুয়ারয ২৮জপ ব্রয় ায ী ১৫ভাচ জ -- 

উদ্ভাফনী উলযাি ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

প্রকল্প   

 ( এঅআর) ফাস্তফায়ন 

উদ্ভাফনী উলযাি ফাস্তফারয়ত তারযি ১ ৪ জানুয়ারয ১১ জানুয়ারয ১৮ জানুয়ারয ২৫ জানুয়ারয ৩১ জানুয়ারয 

 এ অআ র ফাস্তফারয়ত 
% ১ ২৫     

াতা -৮ 



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

সকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সুচক 

(Performance Indicator) 
  

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদ

ন সূচদকয 

ভান 

(Weight 

of 

PI) 

রিযভাত্রায ভান -২০১৭-১৮ 

(Target Value -2017-18) 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অরত উত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

চররত ভান 

(Fair) 

চররতভাদনয 

রনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

  

রআযএর শুরুয ২ ভা পূদফ ি 

াংরিষ্ট কভ িচাযীয রআযএর ও 

ছুটি নগদায়ন  যুগৎ জারয 

রনরিতকযণ 

াংরিষ্ট কভ িচাযীয 

রআযএর ও  ছুটি নগদায়ন 

ত্র  যুগৎ জারযকৃত 

% ১ ১০০ ৯০ ৮০   

  

রটিলজন্স চার্ জায নুমায়ী জফা 

প্রদান 

প্রকারত রটিলজন্স চার্ জায 

নুমায়ী জফা প্রদানকৃত 
% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০- 

অরবদমাগ প্ররতকায ব্যফস্থা 

ফাস্তফায়ন 
রনষ্পরত্তকৃত অরবদমাগ % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

সফা প্রতযাী এফাং দ িনাথীদদয 

জন্য েয়দরে অদিাগায 

(waiting room)  এয 

ব্যফস্থা কযা 

রনধ িারযত ভয়ীভায ভদে 

সফা প্রতযাী এফাং 

দ িনাথীদদয জন্য েয়দরে 

অদিাগায  চালুকৃত 

তারযখ ১ ৩১ রডদম্বয ৩১ জানুয়ারয ২৮ সপব্রুয়ারয  
 

 

সফায ভান ম্পদকি সফা 

গ্রীতাদদয ভতাভত রযফীিদণয 

ব্যফস্থা চালু কযা 

সফায ভান ম্পদকি 

সফাগ্রীতাদদয ভতাভত 

রযফীিদণয ব্যফস্থা চালুকৃত 

তারযখ ১ ৩১ রডদম্বয ৩১ জানুয়ারয ২৮ সপব্রুয়ারয  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
াতা -৯ 



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

সকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সুচক 

(Performance 

Indicator) 
  

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

PI) 

রিযভাত্রায ভান -২০১৭-১৮ 

(Target Value -2017-18) 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অরত উত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

চররত 

ভান 

(Fair) 

চররতভাদনয 

রনদম্ন 

(Poor) 

 

 

 

 

যকারয  কভ জম্পাদন ব্যফস্থানা 

ংক্রান্ত প্ররক্ষণ রফরবন্ন রফললয় 

কভ জকতজা/কভ জচাযীলদয জন্য 

প্ররক্ষণ অলয়াজন  

প্ররক্ষণ ভয়* জনঘন্টা ২ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

দিতা  ও ননরতকতায 

উন্নয়ন 
৪ 

জাতীয় শুদ্ধাচায সকৌর ফাস্তফায়ন 

 

২০১৭-১৮ অথ িফছদযয 

শুদ্ধাচায ফাস্তফায়ন 

কভ িরযকেনা এফাং 

ফাস্তফায়ন রযফীিণ 

কাঠাদভা প্রণীত ও 

দারখরকৃত 

তারযখ ১  ১৬ জুরাই ৩১ জুরাই 
  

- 

রনধারযত ভয় ীভায 

ভলধ্য নৈভারক 

রযরফক্ষণ প্ররতলফদন 

দারিরকৃত 

ংখ্যা ১ ৪ ৩ 
  

- 

তথ্য রধকায ফাস্তফায়ন 

           জজাযদাযকযণ 
১ 

তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদতকযণ 
তথ্য ফাতায়ন 

ারনাগাদতকৃত 
% .৫ ৮০ ৭০ ৬০ - - 

স্বপ্রলনারদত তথ্য প্রকারত 
স্বপ্রলনারদত তথ্য 

প্রকারত 
% .৫ ১০০ ৯০ ৮৫ 

 

৮০ 

 

 

৭৫ 

 

অরথ জক ব্যফস্ানায 

উন্নয়ন 
২ 

রির্ অরি রনস্পরি কাম জক্রলভয 

উন্নয়ন 

রির্ অরি 

রনস্পরিকৃত 
% ২ ৫০ ৪৫ ৪০ 

 

৩৫ 

 

 

৩০ 

 

াতা -১০ 



 



াংদমাজনী-১ 

 (Acronyms) 

 

ক্ররভক নাং ব্দ াংদি পূণ িরূ 

১ ফাকারদফা ফাাংরাদদ কারযগরয রিা সফাড ি 

২ টি,রব,আই, সেক্সোইর সবাদকনার ইনরিটিউে 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 াতা -১২ 



াংদমাজনী- ২: কভ জম্পাদন সূচকমূ, ফাস্তফায়নকাযী এফং রযভা িরতয রফফযণ 

 

 

ক্ররভক নং কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক রফফযণ ফাস্তফায়নকাযী  

ইউরনে 

রযভা দ্ধরত এফাং 

উাত্তসূত্র 

াধাযণ 

 ভন্তব্য 

১ ১.১ আবযন্তযীণ 

যীিা গ্রণ 

 

 

 

১.১.১ গৃরত  ধাযাফারক 

তারিক যীিা 

ফাকারদফা প্রণীত প্ররফধান অনুাদয প্ররত ফছয 

রনধ িারযত ধাযাফারক তারিক যীিা গ্রণ  

কযা য়। 

টিরবআইমূ গৃরত তারিক যীিায াংখ্যা  

APAনৈভারকপ্ররতলফদন/ 

এভ অআ এ প্ররতলফদন 

 

১.১.২ গৃরত ধাযাফারক 

ব্যফারযক যীিা 

ফাকারদফা প্রণীত প্ররফধান অনুাদয প্ররত ফছয 

রনধ িারযত ধাযাফারক ব্যফারযক যীিা গ্রণ  

কযা য়। 

টিরবআইমূ গৃরত ব্যফারযক যীিায 

াংখ্যা 

APAনৈভারকপ্ররতলফদন/ 

এভ অআ এ প্ররতলফদন 

 

২ ১.২ চূড়ান্ত যীিা 

গ্রণ  

 

১.২.১ গৃরত  তারিক 

যীিা 

ফাকারদফা রনধ িারযত তারযদখ ফাকারদফা 

কর্তিক সপ্ররযত প্রশ্নত্র সজরা প্রাদকয 

সেজারয দত মথামথ রনয়ভ অনুযণ পূফ িক 

াংগ্র কযতঃ চূড়ান্ত তারিক যীিা গ্রণ  

কযা য়। 

টিরবআইমূ গৃরত তারিক যীিায 

াংখ্যা 

APAনৈভারকপ্ররতজফদন/ 

এভ অআ এ প্ররতলফদন 

 

 

১.২.২ গৃরত  ব্যফারযক 

যীিা 

ফাকারদফা রনধ িারযত তারযদখ ফাকারদফা 

প্রণীত রদরফা অনুযণ কযত চূড়ান্ত 

ব্যফারযক যীিা গ্রণ কযা য়। 

টিরবআইমূ গৃরত ব্যফারযক 

যীিায াংখ্যা 

APAনৈভারকপ্ররতলফদন/ 

এভ অআ এ প্ররতলফদন 

 

৩ ২.১  ক্লা রুটিন 

প্রণয়ন 

২.১.১ প্রণীত ক্লা রুটিন  ফাকারদফা প্রণীত প্ররফধান অনুাদয প্ররত ফছয 

জানুয়ারয ভাদয প্রথভ প্তাদ ক্লা রুটিন 

প্রণয়ন কযা য়।  

টিরবআইমূ  

এভ অআ এ প্ররতলফদন 
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ক্ররভক নং কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক রফফযণ ফাস্তফায়নকাযী  

ইউরনে 

রযভা দ্ধরত এফাং 

উাত্তসূত্র 

াধাযণ 

 ভন্তব্য 

৪ ২.২  ক্লা রুটিন 

অনুমায়ী ক্লা গ্রণ 

২.২.১ নফভ সেণীদত গৃরত 

তারিক ক্লা 

ফাকারদফা প্রণীত প্ররফধান অনুাদয প্ররত ফছয 

জানুয়াযী ভাদয প্রথভ প্তাদ প্রণীত ক্লা 

রুটিন অনুমায়ী ক্লা মূ রযচারনা কযা য়। 

টিরবআইমূ গৃরত তারিক 

ক্লাদয াংখ্যা 

APAনৈভারকপ্ররতলফদন

/এভ অআ এ 

প্ররতলফদন 

 

২.২.২ নফভ সেণীদত গৃরত 

ব্যফারযক  ক্লা 

ফাকারদফা প্রণীত প্ররফধান অনুাদয প্ররত ফছয 

জানুয়াযী ভাদয প্রথভ প্তাদ প্রণীত ক্লা 

রুটিন অনুমায়ী ক্লা মূ রযচারনা কযা য়। 

টিরবআইমূ গৃরত ব্যফারযক   

ক্লাদয াংখ্যা 

APAনৈভারকপ্ররতলফদন

/এভ অআ এ 

প্ররতলফদন 

 

৫ ৩.১ নফভ সেণীদত 

রক্ষাথী বরতজকযণ     

৩.১.১ বরতজকৃত রক্ষাথী অত্র কাম িারদয়য রনয়ন্ত্রণাধীন ০৮টি টিরবআইদত 

প্ররত ফছয জানুয়াযী ভাদ ফাকারদফায বরতি 

নীরতভারা অনুমায়ী  অনুভরদত আন মুদ 

এএর (সবাকঃ) নফভ সেণীদত রক্ষাথী 

বরতজ কযা য়। 

টিরবআইমূ বরতজকৃত রক্ষাথীয 

াংখ্যা 

APAনৈভারকপ্ররতলফদন

/এভ অআ এ 

প্ররতলফদন 

 

৬ ৪.১ এএর 

(জবাকঃ) 

সেক্সোইর 

যীক্ষায় 

ংগ্রণ  

৪.১.১ এএর (জবাকঃ) 

সেক্সোইর উত্তীণ ি রিাথী 

ফাকারদফা রনধ িারযত তারযদখ  চূড়ান্ত যীিায় 

অাং গ্রণ কদয রিাথীবৃন্দ এএর 

(জবাকঃ) াটি িরপদকে অজিন কদয। 

টিরবআইমূ যীক্ষায় ংগ্রণকৃত 

  রক্ষাথীয াংখ্যা 

APAনৈভারকপ্ররতলফদন

/এভ অআ এ প্ররতলফদন 

Goal 4 

&Target 

4.3 

৭ ৫.১ সেণী  রবরত্তক 

রিাথীয 

উরস্থরত  

৫.১.১ নফভ ফাকারদফা প্রণীত প্ররফধান অনুাদয প্রণীত 

ক্লা রুটিন অনুমায়ী তারিক ও ব্যফারযক 

ক্লামূদ পৃথক পৃথক ারজযা গ্রণ  কযা 

য়। 

টিরবআইমূ উরস্থত 

  রক্ষাথীয াংখ্যা  

এভ অআ এ প্ররতলফদন 

 

৫.১.২ দভ ফাকারদফা প্রণীত প্ররফধান অনুাদয প্রণীত 

ক্লা রুটিন অনুমায়ী ক্লা মূদয  তারিক ও 

ব্যফারযক ক্লা মূদয পৃথক পৃথক ারজযা 

গ্রণ  কযা য়। 

টিরবআইমূ 
APAনৈভারকপ্ররতলফদন

/এভ অআ এ 

প্ররতলফদন 

 

 
াতা -১৪ 



ক্ররভক 

নং 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক রফফযণ ফাস্তফায়নকাযী  

ইউরনে 

রযভা দ্ধরত 

এফাং উাত্তসূত্র 

াধাযণ 

 ভন্তব্য 

৮  

 

৬.১ ফারল জক ক্রীড়া 

প্ররতলমারিতা 

অলয়াজন 

৬.১.১ যকারয রনফ িাী 

আদদদ াররত/উদমারত 

জাতীয় অনুষ্ঠান   

যকারয রনফ িাী আদদদ রনধ িারযত জাতীয় 

রদফগুদরাদত রনধ িারযত অনুষ্ঠাদনয আয়জন 

কযা য়। 

টিরবআইমূ APAনৈভারকপ্ররত

জফদন/এভ অআ এ 

প্ররতলফদন 

 

 

 

৬.২.১ অনুরষ্ঠত ইনদডায 

সগভ 

রনজস্ব বফন জায়গা না থাকায় ক্লারুদভ 

প্ররত ফছয ইনদডায সগভ অনুরষ্ঠত য়। 

টিরবআই মূ APAনৈভারকপ্ররত

জফদন/এভ অআ এ 

প্ররতলফদন 

 

 

 

 

 

 

৭.১ টিরবআইমূ 

রযদ িন  

৭.১.১ রযদ িনকৃত 

টিরবআই 

ফস্ত্র রযদপ্তয প্রধান কাম িারয় কর্তিক জারযকৃত 

রনদদ িনা অনুাদয টিরবআইমূদয 

একাদডরভক ও প্রারনক কাম িক্রদভয 

তদাযরক কযা য়। 

রফবাগীয় ফস্ত্র 

রযদপ্তয 

রযদ িনকৃত 

টিরবআই এয 

াংখ্যা 

APAনৈভারকপ্ররত

জফদন 
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াংদমাজনী ৩ : কভ িম্পাদদনয রদিয অন্য ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/দপ্তয/াংস্থায রনকে সুরনরদ িষ্ট কভ িম্পাদন চারদামূ 

 

প্ররতষ্ঠাদনয নাভ াংরিষ্ট কাম©ক্রভ কভ িম্পাদন সূচক উি প্ররতষ্ঠাদনয রনকে 

চারদা/প্রতযাা 

চারদা/প্রতযাায 

সমৌরিকতা 

প্রতযাা পূযণ না দর 

ম্ভাব্য প্রবাফ 

ফাাংরাদদ কারযগরয 

রিা সফাড ি 

১.২ চূড়ান্ত যীিা গ্রণ  

 

১.২.১ গৃরত  তারিক 

যীিা 

রনধ িারযত তারযদখ 

যীিা গ্রদণয জন্য 

প্রশ্নত্র 

 ও রুটিন 

 প্রণয়ন 

প্রশ্নত্র 

 ও রুটিন 

 প্রণয়ন কযায জন্য 

দারয়ত্ব 

প্রাপ্ত প্ররতষ্ঠান 

ঠিক ভদয় যীিা গ্রণ 

কযা ম্ভফ দফ না।     

১.২.২ গৃরত  ব্যফারযক 

যীিা 

৩.১ নফভ সেণীদত রক্ষাথী 

বরতজকযণ     

৩.১.১ বরতজকৃত রক্ষাথী রক্ষাথী বরতিয 

 নীরতভারা ও প্ররফধান 

প্রণয়ন 

নীরতভারা ও প্ররফধান 

প্রণয়ন কযায জন্য 

দারয়ত্ব  

প্রাপ্ত প্ররতষ্ঠান 

ঠিক ভদয় বরতি ও ক্লা 

শুরু কযা ম্ভফ দফ না।     

    
 

াতা -১৬ 


