
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 
 

 

 

উ-রযচারক, ঢাকা রফবাগীয় ফস্ত্র  রযদপ্তয  

এফাং 

রযচারক, ফস্ত্র রযদপ্তয 

এয ভদে স্বাক্ষরযত 

 

 

 

ফারল িক কভ িম্পাদন চুরি 

 

 

 

 

জুরাই ১, ২০১৭ - জুন ৩০, ২০১৮



2 

 

 

                                               সূরচত্র  

 

ঢাকা রফবাগীয় ফস্ত্র রযদপ্তদযয কভ িম্পাদদনয ারফ িক রচত্র............................................................. ৩ 

 

উক্রভরণকা...................................................................................................................... ৪ 

 

সকন ১: ঢাকা রফবাগীয় ফস্ত্র  রযদপ্তদযয  রূকল্প (Vision), অরবরক্ষয (Mission), সকৌরগত উদেশ্যমূ  

(Strategic Objectives), এফাং কাম িাফরর (Functions)................................................................৫ 

 

সকন ২: সকৌরগত উদেশ্য, অগ্রারধকায কাম িক্রভ, কভ িম্পাদন সূচক এফাং রক্ষযভাত্রামূ......................৬ 

 

াংদমাজনী ১: ব্দাংদক্ষ (Acronyms)..................................................................................১২ 

 

াংদমাজনী ২: কভ িম্পাদন সূচকমূ, ফাস্তফায়নকাযী দপ্তয/াংস্থামূ এফাং রযভা দ্ধরত......................১৩ 

 

াংদমাজনী ৩: কভ িম্পাদন রক্ষভাত্রা অজিদনয সক্ষত্রে অন্য ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/দপ্তয/াংস্থায উয রনব িযীরতা...১৬ 

 

 



3 

 

  
ঢাকা রফবাগীয় ফস্ত্র রযদপ্তদযয ফারল িক কভ িম্পাদদনয ারফ িক রচত্র  

(Overview of the performance of Dhaka Divisional Textile Directorate) 
  

াম্প্ররতক ফছযমূদয (৩ ফছয) প্রধান অজিনমূঃ 

ঢাকা রফবাগীয় ফস্ত্র  রযদপ্তদযয রনয়ন্ত্রণাধীন ১২টি টিরবআই ফস্ত্র রদল্প রফদল কদয গাদভ িন্ট সক্টদয Floor level এ 

দক্ষ ভানফ ম্পদ ( Skilled Manpower) ততরয কয সছ, অত্র  রফবাগীয় ফস্ত্র   রযদপ্তদযয রনয়ন্ত্রণাধীন সেক্সোইর 

সবাদকনার ইনরিটিউে দত রফগত ০৩ (রতন) ফছদয এএর (সবাকঃ) সেক্সোইর রক্ষাক্রদভ ৪০৮৪ জন রক্ষাথী 

বরতি কযা দয়দছ, পাইনার যীক্ষায় অাংগ্রণকাযী রক্ষাথীয াংখ্যা ২৯৭৯ জন এফাং উত্তীণ ি রক্ষাথীয াংখ্যা ২৬৫৬ 

জন,  গড় াদয ায ৮৯.১৬%।    
 

ভস্যা ও চযাদরঞ্জমূঃ 

স্থায়ী অফকাঠাদভায অবাফ, অপ্রতুর সেরণ কক্ষ, দক্ষ/অরবজ্ঞ রক্ষক ও প্ররক্ষদকয অবাফ, রক্ষক/কভ িচাযীদদয মথামথ  

প্ররক্ষদণয ব্যফস্থা না থাকা, করম্পউোয-এয অম িাপ্ততা, রল্প কাযখানায় রক্ষাথীদদয প্ররক্ষদণয সুদমাগ না থাকা, 

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

াইে না থাকা। 

 
বরফষ্যত রযকল্পনাঃ  

এএর (সবাকঃ)  সেক্সোইর রক্ষায ায ও ভান বৃরদ্ধ কযা  ও ফস্ত্র রল্প কাযখানায রফদল কদয গাদভ িন্ট  রদল্পয 

Floor-level এ চারদা সভাতাদফক দক্ষ সেকরনরয়ান ততরয কযা।  
 

 

২০১৭-১৮ অথ িফছদযয ম্ভাব্য প্রধান অজিনমূঃ 

1. ৫টি ধাযাফারক তারিক ও ১টি ধাযাফারক ব্যফারযক যীক্ষা গ্রণ  কযা; 

2. নফভ সেরণদত ৫৫০টি তারিক ও ৬৫০টি ব্যফারযক এফাং দভ সেরণদত ৫৫০টি তারিক ও ৬৫০টি ব্যফারযক 

ক্লা গ্রণ  কযা; 

3. ১৪৪০ টি আদন রক্ষাথী বরতি কযা; 

4. ৯২০ জন রক্ষাথীদক এএর (সবাকঃ) সেক্সোইর নদ অজিদন দমারগতা কযা;   

5. সেণীকদক্ষ ৮০% রক্ষাথী উরস্থরত রনরিতকযণ; 

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

7. অরধনস্ত টিরবআইমূ তত্তাফধান ত্র োযদোযকযণ। 
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উক্রভরণকা (Preamble) 

 

 

যকোরয দপ্তয/ংস্থোমূহয প্রোরিষ্ঠোরনক দক্ষিো বৃরি, স্বচ্ছিো ও  ফোফরদর ত্র োযদোয কযো, সুোন ংিকযণ এফং 

ম্পহদয মথোমথ ব্যফোয রনরিিকযহণয ভোধ্যহভ রূকল্প ২০২১ এয মথোমথ ফোস্তফোয়হনয রহক্ষে   

 

                                             ঢাকা রফবাগীয় ফস্ত্র  রযদপ্তদযয উ-রযচারক 

এফাং 

                                                      রযচারক, ফস্ত্র রযদপ্তয এয ভদে  

                       ২০১৭ াদরয জুন ভাদয ১৭ তারযদখ এই ফারল িক কভ িম্পাদন চুরি স্বাক্ষরযত দরা। 

 

 

 

এই চুরিদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ রনম্নরররখত রফলয় মূদ ম্মত দরনঃ 
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সকন-১ 

  ঢাকা রফবাগীয় ফস্ত্র রযদপ্তদযয রূকল্প (Vision), অরবরক্ষয (Mission), সকৌরগত উদেশ্যমূ 

(Strategic Objectives) এফাং কাম িাফরর (Functions) 

 

১.১ রূকল্প (Vision): 

           ফস্ত্র খাদতয জন্য ভানম্পন্ন দক্ষ জনফর ততরয। 
১.২ অরবরক্ষ (Mission): 

ভানম্মত রক্ষা প্রদাদন কর উাদাদনয মথামথ ব্যফায। 
  

১.৩.১ সকৌরগত উদেদশ্যমূ (Strategic Objectives): 

 সকৌরগত উদেশ্যমূঃ 

১.  রনধ ধোরযি যীক্ষো গ্রণ ম্পন্নকযণ;   

  ২.  গুণগত রক্ষাদান ত্র োযদোযকযণ; 

  ৩.  বরিধ কাম িক্রভ ম্পাদন; 

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

৫.  সেণীকদক্ষ রক্ষাথী উরস্থরত রনরিতকযণ; 

৬.  সকা-কারযকুরায কাম িক্রভ বৃরদ্ধকযণ; 

৭.  টিরবআইমূ তিাফধানকযণ।  

 

 ১.৩.২ আফরশ্যক সকৌরগত উদেশ্যমূঃ 

 ১. দক্ষতায দে ফারল িক কভ িম্পাদন চুরি ফাস্তফায়ন; 

 ২. দক্ষতা ও তনরতকতায উন্নয়ন; 

 ৩. তথ্য অরধকায ও স্বপ্রদণারদত তথ্য প্রকা ফাস্তফায়ন; 

 ৪. কাম িদ্ধরত ও সফায ভাদনান্নয়ন; 

 ৫. কভ ি রযদফ উন্নয়ন; 

 ৬. আরথ িক ব্যফস্থানায উন্নয়ন। 

 
1.4  কাম িাফরর (Functions): 

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

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

৩. রক্ষাথীদদয ধাযাফারক মূল্যায়ন ও পাইনার যীক্ষা 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। 
 



সকন-২ 

   ঢাকা রফবাগীয় ফস্ত্র রযদপ্তদযয সকৌরগত উদেশ্য, অগ্রারধকায, কাম িক্রভ, কভ িম্পাদন সূচক এফাং রক্ষভাত্রামূ 

সকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight 

strategic 

Objectiv

es) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন রক্ষভাত্রা/রনণ িায়ক ২০১৭-১৮ 

(Target/Criteria Value for FY 

2017-18) 

প্রসক্ষণ 

(Projecti

on) 

২০১৮-১৯ 

প্রসক্ষণ 

(Projecti

on) 

২০১৯-২০ ২০১৫

-১৬ 

২০১৬

-১৭ 

অাধাযণ অরত 

উত্তভ 

উত্তভ চররত

ভান 

চররত 

ভাদনয 

রনসম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১  ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

ঢাকা রফবাগীয় ফস্ত্র  রযদপ্তদযয সকৌরগত উদেশ্যমূ 

১.  রনধ ধোরযি 

যীক্ষো গ্রণ 

ম্পন্নকযণ  

২১.০০ ১.১ আবযন্তযীণ 

যীক্ষা গ্রণ 

 

 

 

১.১.১ গৃরত  

ধাযাফারক তারিক 

যীক্ষা 

াংখ্যা 

 

৬.০০ - ০৫  ৬০ - - - - ৬০ ৬০ 

১.১.২ গৃরত  

ধাযাফারক 

ব্যফারযক যীক্ষা 

াংখ্যা ৫.০০ - ০১  ১২   - - - - ১২ ১২ 

১.২ চূড়ান্ত যীক্ষা 

গ্রণ  

 

১.২.১ গৃরত  

তারিক যীক্ষা 

াংখ্যা 

 

৫.০০ - ০১ ১২ - - - - ০১ ০১ 

১.২.২ গৃরত  

ব্যফারযক যীক্ষা 

াংখ্যা ৫.০০ - ০১ ১২ - - - - ০১ ০১ 

২. গুণগত 

রক্ষাদান 

ত্র োযদোযকযণ 

১৫.০০ ২.১  ক্লা রুটিন 

প্রণয়ন 

২.১.১ প্রণীত ক্লা 

রুটিন  

তারযখ 

 

৩.০০ - জানু: 

২০১৭ 

জানুয়ারয, 

২০১৭ 

- - - - - - 

২.২  ক্লা রুটিন 

অনুমায়ী ক্লা গ্রণ 

২.২.১ নফভ 

সেণীদত গৃরত 

তারিক ক্লা 

াংখ্যা ৩.০০ - ৫৫০ 

 

৬৬০০ 

 

৬৫৯০ ৬৫৮০ ৬৫৭০ - ৬৬০০ 

 

৬৬০০ 

 

২.২.২ নফভ 

সেণীদত গৃরত 

ব্যফারযক  ক্লা 

াংখ্যা ৩.০০ - ৬৫০ ৭৮০০ ৭৭৯০ ৭৭৮০ ৭৭৭০ - ৭৮০০ ৭৮০০ 

 

৬ 
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সকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight 

strategic 

Objectiv

es) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন রক্ষভাত্রা/রনণ িায়ক ২০১৭-১৮ 

(Target/Criteria Value for FY 

2017-18) 

প্রসক্ষণ 

(Projecti

on) 

২০১৮-১৯ 

প্রসক্ষণ 

(Projecti

on) 

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 

   ২.২.৩ দভ 

সেণীদত গৃরত 

তারিক ক্লা 

াংখ্যা ৩.০০ - ৬৫০  ৭৮০০ ৭৭৯০ ৭৭৮০ ৭৭৭০ - ৭৮০০  ৭৮০০  

২.২.৪ দভ 

সেণীদত গৃরত 

ব্যফারযক ক্লা 

াংখ্যা ৩.০০ - ৬৮০ ৮১৬০ ৮১৫০ ৮১৪০ ৮১৩০ - ৮১৬০ ৮১৬০ 

৩. বরিধ 

কাম িক্রভ 

ম্পাদন  

১০.০০ ৩.১ নফভ সেণীদত 

রক্ষোথী বরিধকযণ     

৩.১.১ বরিধকৃি 

রক্ষোথী 

াংখ্যা ১০.০০ ১৩৮২ ১৯০১ ১৪৪০ ১৪২০  ১৪০০  ১৩৮০  - ১৪৪০ ১৪৪০ 

৪. এএর 

(ত্রবোকঃ) 

সেক্সোইর 

রেরগ্র 

অজিদন 

দমারগতা 

১০.০০ ৪.১ এএর 

(ত্রবোকঃ) সেক্সোইর 

যীক্ষোয় ংগ্রণ  

৪.১.১ এএর 

(ত্রবোকঃ) 

সেক্সোইর উত্তীণ ি 

রক্ষাথী 

ংখ্যো ১০.০০ ৮৪৬ ৯১৬ ৯২০  ৯১০ ৯০০ ৮৯০ - ৯২৫ ৯৩০  

৫. সেণীকদক্ষ 

রক্ষাথী 

উরস্থরত 

রনরিতকযণ 

১০.০০ ৫.১ সেণী  রবরত্তক 

রক্ষাথীয উরস্থরত  

৫.১.১ নফভ % ৫.০০ - ৮০% ৮০% - - - - ৮১% ৮২% 

৫.১.২ দভ % ৫.০০ - ৮০%  ৮০%  - - - - ৮১% ৮২% 
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সকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight 

strategic 

Objectiv

es) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন রক্ষভাত্রা/রনণ িায়ক ২০১৭-১৮ 

(Target/Criteria Value for FY 

2017-18) 

প্রসক্ষণ 

(Projecti

on) 

২০১৮-১৯  

প্রসক্ষণ 

(Projecti

on) 

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 

 ৬. সকা-

কারযকুরায 

কাম িক্রভ  

বৃরদ্ধকযণ 

 

 

৭.০০ 

 

 

 

 

 

৬.১ ফোরল ধক ক্রীড়ো 

প্ররিহমোরগিো 

অহয়ো ন 

৬.১.১ যকারয 

রনফ িাী আদদদ 

াররত/উদমারত 

জাতীয় অনুষ্ঠান   

াংখ্যা ৬.০০ 

 

- ৬ ৬ - - - - ৬ ৬ 

৬.১.১ অনুরষ্ঠত 

ইনদোয সগভ 

তারযখ ১.০০ - ভাচ ি 

২০১৭  

ভাচ ি 

২০১৮ 

- - - - ভাচ ি ২০১৯ ভাচ ি ২০২০ 

৭. টিরবআই 

মূ তিাফধান 

 ত্র োযদোযকযণ 

৭.০০ ৭.১ টিরবআই মূ 

রযদ িন  

৭.১.১ 

রযদ িনকৃত 

টিরবআই 

ংখ্যো ০৭.০০ - ১২  ১২ ১১ ১০ ৯  - ১৩ ১৪ 
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ঢাকা রফবাগীয় ফস্ত্র রযদপ্তদযয 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 িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight 

of 

PI) 

রক্ষযভাত্রায 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% 

দক্ষতায 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 ২৩এরপ্রর ২৫ এরপ্রর 

২০১৭-১৮ অথ িফছদযয ফারল িক 

কভ িম্পাদন চুরি ফাস্তফায়ন 

রযফীক্ষণ 

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 
২১জানুয়ারয 

২০১৬-১৭ অথ িফছদযয ফারল িক 

কভ িম্পাদন চুরিয মূল্যায়ন 

প্ররতদফদন দারখর 

ফারল িক মূল্যায়ন প্ররতদফদন 

দারখরকৃত 
তারযখ ১ ১৩ জুরোআ 

১৬ 

জুরোআ 
১৮ জুরোআ ২০জুরোআ ২৩জুরোআ 

কাম িদ্ধরত, কভ ি 

রযহফ ও 

সফায 

ভাদনান্নয়ন 

৯ 

ভোঠ ম ধোহয়য কোম ধোরয় মূহ কভহক্ষ 

একটি নরোআন ত্রফো চোলু কযো। 
ন রোআন ত্রফো চোলুকৃি িোরযখ  ৩১ রিহম্বয 

৩১ 

জানুয়ারয 

২৮ 

ত্রপব্রুয়োরয 
- - 

দপ্তয/ংস্থোয কভহক্ষ ১টি ত্রফো 

প্ররক্রয়ো  ীকৃি 
ত্রফো প্ররক্রয়ো  ীকৃি িোরযখ ১ ৩১ রিহম্বয 

৩ 

জানুয়ারয 

২৮ 

ত্রপব্রুয়োরয 
১৫ ভোচ - 

উদ্ভোফনী উহযোগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

প্রকল্প (এঅআর) ফোস্তফোয়ন 

উদ্ভোফনী উহযোগ ফোস্তফোরয়ি িোরযখ ১ ৪ জানুয়ারয 
১১ 

জানুয়ারয 

১৮ 

জানুয়ারয 

২৫ 

 োনুয়োরয 

৩১ 

জানুয়ারয 

এঅআর ফোস্তফোরয়ি 
% 

১ ২৫ - - - - 

রআযএর শুরুয ২ ভা পূদফ ি াংরিষ্ট 

কভ িচাযীয রআযএর ও ছুটি নগদায়ন 

যুগৎ জারয রনরিতকযণ  

াংরিষ্ট কভ িচাযীয রআযএরও 

ছুটি নগদায়ন ে যুগৎ জারযকৃত  
% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 
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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) 

রক্ষযভাত্রায 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% 

রটিহ ন চোর্ ধোয নুমোয়ী ত্রফো 

প্রদোন 

প্রকোরি রটিহ ন চোর্ ধোয 

নুমোয়ী ত্রফো প্রদোনকৃি 
% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

রবহমোগ প্ররিকোয ব্যফস্থো 

ফোস্তফোয়ন 
রনষ্পরিকৃি রবহমোগ % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - 

ত্রফো প্রিেোী এফং দ ধনোথীহদয 

 ন্য  র্য়হরর্ হক্ষোগোয 

(Waiting Room)এয 
ব্যফস্থো কযো 

রনধ ধোরযি ভয়ীভোয ভহধ্য 

র্য়হরর্ হক্ষোগোয 

চোলুকৃি 

িোরযখ ১ ৩১ রিহম্বয 
৩১ 

জানুয়ারয 

২৮ 

ত্রপব্রুয়োরয 
- - 

ত্রফোয ভোন ম্পহকধ ত্রফো 

গ্রীিোহদয ভিোভি রযফীক্ষহণয 

ব্যফস্থো চোলু কযো 

ত্রফো গ্রীিোহদয ভিোভি 

রযফীক্ষহণয ব্যফস্থো চোলুকৃি 
িোরযখ ১ ৩১ রিহম্বয 

৩১ 

জানুয়ারয 

২৮ 

ত্রপব্রুয়োরয 
- - 

দক্ষতা ও 

তনরতকতায 

উন্নয়ন 

৪ 

যকারয কভ িম্পাদন ব্যফস্থানা 

াংক্রান্ত প্ররক্ষণ রফরবন্ন 

রফলদয় কভ িকতিা/কভ িচাযীদদয 

জন্য প্ররক্ষণ আদয়াজন 

 

প্ররক্ষদণয ভয় 

 

জনঘণ্টা ২ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

জাতীয় শুদ্ধাচায সকৌর 

ফাস্তফায়ন 

২০১৭-১৮ অথ িফছদযয শুদ্ধাচায 

ফাস্তফায়ন কভ িরযকল্পনা এফাং 

ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ কাঠাদভা 

প্রণীত ও দারখরকৃত 

তারযখ ১  ১৬ জুরাই ৩১ জুরাই - - - 

রনধ ধোরযি ভয়ীভোয ভহধ্য 

ত্রেভোরক রযফীক্ষণ দোরখরকৃি 
ংখ্যো ১ ৪ ৩ - - - 
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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) 

রক্ষযভাত্রায 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% 

তথ্য অরধকায  

ফাস্তফায়ন 

ত্র োযদোযকযণ 

১ 

তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকযণ তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকৃত % .৫ ৮০ ৭০ ৬০ - - 

স্বপ্রহণোরদি িথ্য প্রকোরি স্বপ্রহণোরদি িথ্য প্রকোরি % .৫  ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ 

আরথ িক 

ব্যফস্থানায 

উন্নয়ন 

২ 
অরেে আরত্ত রনষ্পরত্ত 

কাম িক্রদভয উন্নয়ন 

 অরেে আরত্ত রনষ্পরত্তকৃত 

 
% ২ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 
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াংদমাজনী-১ 

 (Acronyms) 

 

ক্ররভক নাং ব্দ াংদক্ষ  পূণ িরূ 

১ টিরবআই সেক্সোইর সবাদকনার ইনরিটিউে 

২ ফাকারদফা ফাাংরাদদ কারযগরয রক্ষা সফাে ি 
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াংদমাজনী- ২: কভ িম্পাদন সূচকমূ, ফাস্তফায়নকাযী ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/াংস্থা এফাং রযভা দ্ধরতয রফফযণ  

 

 

ক্ররভক নং কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক রফফযণ ফাস্তফায়নকাযী  

ইউরনে 

রযভা দ্ধরত এফাং 

উাত্তসূত্র 

াধাযণ 

 ভন্তব্য 

১ ১.১ আবযন্তযীণ 

যীক্ষা গ্রণ 

 

 

 

১.১.১ গৃরত  ধাযাফারক 

তারিক যীক্ষা 

ফাকারদফা প্রণীত প্ররফধান অনুাদয প্ররত ফছয 

রনধ িারযত ধাযাফারক তারিক যীক্ষা গ্রণ  

কযা য়। 

টিরবআইমূ গৃরত তারিক 

যীক্ষায াংখ্যা 

 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

 

 

১.১.২ গৃরত ধাযাফারক 

ব্যফারযক যীক্ষা 

ফাকারদফা প্রণীত প্ররফধান অনুাদয প্ররত ফছয 

রনধ িারযত ধাযাফারক ব্যফারযক যীক্ষা গ্রণ  

কযা য়। 

টিরবআইমূ গৃরত ব্যফারযক 

যীক্ষায াংখ্যা 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

 

২ ১.২ চূড়ান্ত যীক্ষা 

গ্রণ  

 

১.২.১ গৃরত  তারিক 

যীক্ষা 

ফাকারদফা রনধ িারযত তারযদখ ফাকারদফা কর্তিক 

সপ্ররযত প্রশ্নত্র সজরা প্রাদকয সেজারয দত 

মথামথ রনয়ভ অনুযণ পূফ িক াংগ্র কযতঃ 

চূড়ান্ত তারিক যীক্ষা গ্রণ  কযা য়। 

টিরবআইমূ গৃরত তারিক 

যীক্ষায াংখ্যা 

 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

 

১.২.২ গৃরত  ব্যফারযক 

যীক্ষা 

ফাকারদফা রনধ িারযত তারযদখ ফাকারদফা প্রণীত 

রদরফা অনুযণ কযত চূড়ান্ত ব্যফারযক 

যীক্ষা গ্রণ কযা য়। 

টিরবআইমূ গৃরত ব্যফারযক 

যীক্ষায াংখ্যা 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

 

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 বার্ষ িক প্রর্িববদন  



15 

 

 

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 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

 

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 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

 

৫ ৩.১ নফভ সেণীদত 

রক্ষোথী বরিধকযণ     

৩.১.১ বরিধকৃি রক্ষোথী অত্র কাম িারদয়য রনয়ন্ত্রণাধীন ০৮টি টিরবআইদত 

প্ররত ফছয জানুয়াযী ভাদ ফাকারদফায বরতি 

নীরতভারা অনুমায়ী  অনুভরদত আন মুদ 

এএর (সবাকঃ) নফভ সেণীদত রক্ষোথী 

বরিধ কযা য়। 

টিরবআইমূ বরিধকৃি রক্ষোথীয 

াংখ্যা 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

 

৬ ৪.১ এএর 

(ত্রবোকঃ) 

সেক্সোইর 

যীক্ষোয় 

ংগ্রণ  

৪.১.১ এএর (ত্রবোকঃ) 

সেক্সোইর উত্তীণ ি রক্ষাথী 

ফাকারদফা রনধ িারযত তারযদখ  চূড়ান্ত যীক্ষায় 

অাং গ্রণ কদয রক্ষাথীবৃন্দ এএর 

(ত্রবোকঃ) াটি িরপদকে অজিন কদয। 

টিরবআইমূ যীক্ষোয় 

ংগ্রণকৃত 

  রক্ষোথীয াংখ্যা 

 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

 

৭ ৫.১ সেণী  রবরত্তক 

রক্ষাথীয 

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 

  রক্ষোথীয াংখ্যা 

 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

 

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  
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ক্ররভক নং কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক রফফযণ ফাস্তফায়নকাযী  

ইউরনে 

রযভা দ্ধরত এফাং 

উাত্তসূত্র 

াধাযণ 

 ভন্তব্য 

৮ ৬.১ ফোরল ধক ক্রীড়ো 

প্ররিহমোরগিো 

অহয়ো ন 

৬.১.১ অনুরষ্ঠত ইনদোয 

সগভ 

রনজস্ব বফন জায়গা না থাকায় ক্লারুদভ 

প্ররত ফছয ইনদোয সগভ অনুরষ্ঠত য়। 

টিরবআইমূ বার্ষ িক প্রর্িববদন  

 

 

৬.১.১ যকারয রনফ িাী 

আদদদ াররত/উদমারত 

জাতীয় অনুষ্ঠান   

যকারয রনফ িাী আদদদ রনধ িারযত জাতীয় 

রদফগুদরাদত রনধ িারযত অনুষ্ঠাদনয আয়জন 

কযা য়। 

টিরবআই মূ বার্ষ িক প্রর্িববদন  

 

 

 

 

 

৭.১ টিরবআইমূ 

রযদ িন  

৭.১.১ রযদ িনকৃত 

টিরবআই 

ফস্ত্র রযদপ্তয প্রধান কাম িারয় কর্তিক জারযকৃত 

রনদদ িনা অনুাদয টিরবআইমূদয 

একাদেরভক ও প্রারনক কাম িক্রদভয 

তদাযরক কযা য়। 

রফবাগীয় ফস্ত্র 

রযদপ্তয 

রযদ িনকৃত 

টিরবআই এয 

াংখ্যা 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 
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াংদমাজনী ৩ : কভ িম্পাদদনয রদক্ষয 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 

রক্ষা সফাে ি 

১.২ চূড়ান্ত যীক্ষা গ্রণ  

 

১.২.১ গৃরত  তারিক 

যীক্ষা 

রনধ িারযত তারযদখ 

যীক্ষা গ্রদণয জন্য 

প্রশ্নত্র 

 ও রুটিন 

 প্রণয়ন 

প্রশ্নত্র 

 ও রুটিন 

 প্রণয়ন কযায জন্য 

দারয়ত্ব 

প্রাপ্ত প্ররতষ্ঠান 

 

ঠিক ভদয় যীক্ষা গ্রণ 

কযা ম্ভফ দফ না।     

১.২.২ গৃরত  ব্যফারযক 

যীক্ষা 

৩.১ নফভ সেণীদত রক্ষোথী 

বরিধকযণ     

৩.১.১ বরিধকৃি রক্ষোথী রক্ষোথী বরতিয 

 নীরতভারা ও প্ররফধান 

প্রণয়ন 

নীরতভারা ও প্ররফধান প্রণয়ন 

কযায জন্য 

দারয়ত্ব 

প্রাপ্ত প্ররতষ্ঠান 

 

ঠিক ভদয় বরতি ও ক্লা 

শুরু কযা ম্ভফ দফ না।     
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

ফস্ত্র রযদপ্তয 

ঢাকা রফবাগীয় কাম িারয় 

৩০ রভযপুয সযাে, ঢাকা-১২০৫। 

 

স্মাযক নাং-ফস্ত্র/ঢা:রফ:/ফারল িক কভ ি:ম্পা:/০৫/২০১৫/ তারযখ: 
           ত্রফোখ’ ১৪২৪ 

ত্রভ’ ২০১৭ 

 

রফলয়ঃ ঢাকা রফবাগীয় ফস্ত্র রযদপ্তদযয ২০১৭ -১৮ অথ ি ফছদযয  চূড়োন্তকৃি ফারল িক কভ িম্পাদন চুরি সপ্রযণ প্রাংদগ। 
 

সূত্র : ২৪.০২.০০০০.০০৭.০৩.০১১ . ১৭. ১৬৭,  তারযখ: ৩০/০৪/২০১৭ রি:। 

 

উযু িি রফলয় ও সূদত্রয আদরাদক জানাদনা মাদে সম, এ কাম িারদয়য ২০১৭ -১৮ অথ ি ফছদযয চূড়োন্তকৃি ফারল িক 

কভ িম্পাদন চুরিয  োি কর ও পর্ কর যফতী প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য এাংদগ সপ্রযণ কযা দরা।  
 

াংযুরি : ফণ িনা ভদত। 

 
(ত্রভো: োআফুয যভোন) 

উ-রযচারক (কারয:)(রি: দো:) 

রফবাগীয় ফস্ত্র রযদপ্তয, 

৩০, রভযপুয সযাে, ঢাকা। 
 

রযচারক (অরতরযি রচফ) 

ফস্ত্র রযদপ্তয 

রফটিএভর বফন (৬ষ্ঠ তরা) 

৭-৯, কাওযান ফাজায, ঢাকা-১২১৫। 
 

দৃ:আ:   উ-রযচারক (  যী ও রযংখ্যোণ)  
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