
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ব  অিধদ র 

ব  ও পাট ম ণালয়

...

সভাপিত মাঃ শাহাদাত হােসন 
 পিরচালক (অিতির  দািয় )

সভার তািরখ ০২-০৩-২০২০ ি া ।
সভার সময় সকাল ১০:০০ ঘিটকা।

ান ব  অিধদ েরর সভাক ।
উপি িত সভায় উপি ত কমকতা/ িতিনিধগেণর হািজরা িববরণী পিরিশ -‘ক’
সভাপিত মেহাদয় উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ  কেরন। অতঃপর সভাপিতর অ মিত েম এিপএ কিমিটর সদ  সিচব সভার আেলাচ সচূী অ যায়ী
পযায় েম উপ াপন কেরন।

০২। িবগত সভার কাযিববরণী সভায় উপ াপন করা হয় এবং তা কান কার সংেশাধনী ব িতেরেক সভায় িনি ত করা হয়।

০৩। সভায় এিপএ কিমিটর সদ  এবং সংি  বা বায়নকারী কমকতাগণ কমস াদন সচূক অ যায়ী ফ য়াির, ২০২০ মােসর ও ফ য়াির, ২০২০ মাস পয  অ গিত
উপ াপন কেরন। িনে  কমস াদন সচূক অ যায়ী িব ািরত উপ াপন করা হেলা: 

কায ম
(Activities)Activities)

কমস াদন
সূচক (PerformancePerformance  

Indicator)Indicator)
একক
(Unit)Unit)

কমস াদন
সূচেকর 

মান (WeightWeight  
ofof  

PerformancePerformance  
Indicator)Indicator)

ল মা া: 
২০১৯-২০ ফ য়াির, 

২০২০ পয  
অ গিত

আেলাচনা িস াঅসাধারণঅসাধারণ
১০০%

১১ ২২ ৩৩ ৪৪ ৫৫ ৬৬ ৭৭ ৮৮
বব   অিধদ েররঅিধদ েরর  কৗশলগতকৗশলগত উে সমহূউে সমহূ
১.১ পাষক কতপৃে র িনকট া  
আেবদন িসিটেজন চাটাের বিণত 
সময়সীমার মেধ  িন ি  

১.১.১ দানকৃত 
রিজে শন 

(%) ৫.০০ ৯২ ফ য়াির, ২০ 
মােসর 
াি -৬৮

িন ি -৬১
হার-৮৯.৭১%

ফ য়াির, 
২০ পয  
াি -৩৬৭

িন ি -৩৫৩
হার-৯৬.১৯%

সভায় এিপএ কিমিটর সদ  
জনাব মাঃ মাহফজুরু রহমান 

জানান য, ফ য়াির, 
২০২০ মাস পয  িনব েনর 

জ  া  ৩৬৭ িট 
আেবদেনর মেধ  ৩৫৩ িট 

িন ি  হেয়েছ। বািক ১৪ িট 
িনব ন কায ম চলমান 

রেয়েছ।

এ ধারা অব াহত 
রাখেত হেব।

১.১.২ দানকৃত মিশন 
ছাড়করেণর পািরশ

 (%) ৫.০০ ৯৯ ফ য়াির, ২০ 
মােসর 
াি -৪৫০

িন ি -৪৫০
হার-১০০%

ফ য়াির, 
২০ পয  
াি -৪০৭৪

িন ি -৪০৭৪
হার- ১০০%

সভায় এিপএ কিমিটর সদ  
জনাব মাঃ সাইফরু রহমান 

জানান 
য, ফ য়াির,২০২০ পয  া

 ৪০৭৪ িট মিশনছােড়র 
আেবদেনর সব েলাই িন ি  

করা হেয়েছ।

এ ধারা অব াহত 
রাখেত হেব।

১.১.৩ দানকৃত এডহক 
িশ  
আইআরিস’র পািরশ

 (%) ৩.০০ ৯৭ ফ য়াির, ২০ 
মােসর 
াি -২২

িন ি -২৫
হার-১১৩.৬৪%

ফ য়াির, 
২০ পয  
াি -১৪৫

িন ি -১৫০
হার-১০৩.৪৫%

সভায় এিপএ কিমিটর সদ  
জনাব মাঃ মাহফজুরু রহমান 

জানান য, ফ য়াির, 
২০২০ পয  া  ১৪৫ িট 
এডহক আইআরিস জারীর 

পািরশ পে র আেবদন পাওয়া 
যায় সব েলাই আেবদন িন ি  

হেয়েছ। উে খ  য, পেূবর 
আরও ০৫ িট অিন  
আেবদেনর িন ি  করা 

হেয়েছ।

এ ধারা অব াহত 
রাখেত হেব।

১



১.১.৪ দানকৃত 
আইআরিস 
িনয়িমতকরেণর 

পািরশ 

(%) ৩.০০ ৯৫ ফ য়াির, ২০ 
মােসর 
াি -০৪

িন ি -০৪
হার- ১০০%

ফ য়াির, 
২০ পয  

াি -৬৭
িন ি -৬৬

হার-৯৮.৫১%

সভায় এিপএ কিমিটর সদ  
জনাব মাঃ মাহফজুরু রহমান 

জানান য, ফ য়াির, 
২০২০ পয  া  ৬৭ িট 

আইআরিস িনয়িমতকরেণর 
পািরশ আেবদেনর মেধ  ৬৬িট 

িন  হেয়েছ বািক ০১িট 
আেবদেনর কাযয ম চলমান 

রেয়েছ।

এ ধারা অব াহত 
রাখেত হেব।

১.১.৫ 
দানকৃত রিজে শন 

সংেশাধন

 (%) ৩.০০ ৯৭ ফ য়াির, ২০ 
মােসর 
াি -৪৪

িন ি -৪৪
হার- ১০০%

ফ য়াির, 
২০ পয  
াি -২৫১

িন ি -২৪৪
হার-৯৭.২১%

সভায় এিপএ কিমিটর সদ  
জনাব মাঃ সাইফরু রহমান 

জানান য, ফ য়াির, 
২০২০ মাস পয  রিজে শন 
সংেশাধেনর জ  া  ২৫১ িট 

আেবদেনর মেধ  ২৪৪ িট 
িন ি  হেয়েছ। বািক ০৭ িট 
আেবদেনর কাযয ম চলমান 

রেয়েছ।

এ ধারা অব াহত 
রাখেত হেব।

১.১.৬ দানকৃত 
অনাপি  প

 (%) ৩.০০ ৯৮ ফ য়াির, ২০ 
মােসর 

াি -০
িন ি -০

হার-১০০%

ফ য়াির, 
২০ পয  

াি -১০
িন ি -১০

হার- ১০০%

সভায় এিপএ কিমিটর সদ  
জনাব মাঃ মাহফজুরু রহমান 

জানান য, ফ য়াির, 
২০২০ পয  া  ১০িট 
অনাপি  পে র সব েলা 

আেবদন িন ি  করা হেয়েছ।

এ ধারা অব াহত 
রাখেত হেব।

১.১.৭ দানকৃত 
ইমেপাট পারিমট 
(আইিপ) পািরশ

(%) ২.০০ ১০০ ফ য়াির, ২০ 
মােসর 

াি -২
িন ি -২

হার- ১০০%

ফ য়াির, 
২০ পয  

াি -২৬
িন ি -২৬
হার- ১০০%

সভায় এিপএ কিমিটর সদ  
জনাব মা মাহফজুরু রহমান 

জানান য, ফ য়াির, 
২০ পয  া  ২৬িট ইমেপাট 

পারিমট (আইিপ) জারীর 
পািরশ এর  সব েলা আেবদন 

িন ি  করা হেয়েছ।

এ ধারা অব াহত 
রাখেত হেব।

১.১.৮ 
দানকৃত ডফাড 

পেম ট

 (%) ২.০০ ১০০ ফ য়াির, ২০ 
মােসর 

াি -১
িন ি -১

হার- ১০০%

ফ য়াির, 
২০ পয  

াি -৫
িন ি -৫

হার- ১০০%

সভায় এিপএ কিমিটর সদ  
জনাব মাঃ মাহফজুরু রহমান 

জানান য, ফ য়াির, 
২০২০ পয  া  ০৫িট 

ডফাড পেম ট এর আেবদন 
িন ি  করা হেয়েছ।

এ ধারা অব াহত 
রাখেত হেব।

১.১.৯ দানকৃত 
বেদিশক ঋেণর 
পািরশ

 (%) ২.০০ ১০০ ফ য়াির, ২০ 
মােসর 

াি -০
িন ি -০

হার- ১০০%

ফ য়াির, 
২০ পয  

াি -১
িন ি -১

হার- ১০০%

সভায় এিপএ কিমিটর সদ  
জনাব মাঃ মাহফজুরু রহমান 

জানান য, ফ য়াির, 
২০২০ া  ০১িট বেদিশক 
ঋেণর পািরশ এর আেবদন 

িন  করা হেয়েছ।

এ ধারা অব াহত 
রাখেত হেব।

২



১.২ ব  িশ  কারখানা পিরদশন
১.২.১ পিরদশনকৃত 
ব িশ  কারখানা ও 
বািয়ং হাউজ

সংখ া ০৬.০০ ৬১৭ ফ য়াির, 
২০২০ মােস 

পিরদশন
৬১

ফ য়াির, 
২০২০ পয

পিরদশন
৬০৩

সভায় এিপএ কিমিটর 
সদ  জনাব মাঃ সাইফরু 

রহমান বেলন য, ফ য়াির, 
২০ মাস পয  মাট ৬০৩ িট 
ব  িশ  কারখানা ও বািয়ং 

হাউজ পিরদশন করা হেয়েছ।

আগামী জনু, ২০ 
মােসর মেধ  

১০০% ল মা া 
অজন করেত 

হেব।

১.২.২ 
পিরদশনকৃত ইিটিপ

সংখ া ০২.০০ ১০ ১ সভায় সভাপিত মেহাদয় 
ইিটিপ পিরদশেনর ল মা া 
অজন করার িনেদশ দান 

কেরন। 

আগামী ম, ২০ 
মােসর মেধ  

বািক ০৯ (নয়) িট 
ইিটিপ া ট 

পিরদশন করেত 
হেব।

২.১ কািরগির িশ া (ব  
েকৗশল/
যিু ) দান

২.১.১ িবএসিস উ ীণ 
িশ াথী

সংখ া ৩.০০ ৪১৫ - সভায় এম আই শাখার 
িতিনিধ জানান ব  অিধদ র 
িনয়ি ত ০৭ িট ট টাইল 
ইি িনয়ািরং কেলেজর শষ 

বেষ ৭২৩ জন িশ াথী 
অধ য়নরত রেয়েছ। 

আগামী 
ম,২০২০ মােসর 
মেধ  িবএসিস 

পরী ার ফলাফল 
কােশর লে  
সংি েদরক 
আ িরকভােব 
কাজ করেত 

হেব।
২.১.২ িডে ামা উ ীণ 
িশ াথী

সংখ া ৩.০০ ৩৩০
(অধ য়নরত 

৩৬৬)

৩৬১ সভায় এম আই শাখার 
িতিনিধ জানান ২০১৯-২০ 

িশ াবেষ ৩৬৬ জন িশ াথী 
চূড়া  পরী ায় অংশ হণ 
কের, যার মেধ  ৩৬১ জন 
িশ াথী উ ীণ হেয়েছ। 
পােশর হার ৯৮.৬৩%।

কমস াদন সূচক 
১০০% 

বা বািয়ত

২.১.৩ এসএসিস উ ীণ 
িশ াথী

সংখ া ৩.০০ ৩৫০০ সভায় এম আই শাখার 
িতিনিধ জানান ব  অিধদ র 
িনয়ি ত ৪২িট ট টাইল 
ভােকশনাল ইনি িটউেট 

দশম নীেত ৬১৭৪ জন 
িশ াথী অধ য়নরত রেয়েছ। 
০৩ ফ য়ারী/২০ তািরখ 

হেত এসএসিস চূড়া  পরী া 
 হেয়েছ।

আগামী জনু, 
২০২০ মােসর 
মেধ  এসএসিস 

পরী ার ফলাফল 
কােশর লে  
সংি েদরক 
আ িরকভােব 
কাজ করেত 

হেব।
২.২ িবএসিস ভিত কায ম 
স াদন

২.২.১ চািরত ভিত 
িব ি

তািরখ ১.০০ ১০ সে র,
২০১৯

০৯ সে র 
২০১৯

সভায় এমআই শাখার 
িতিনিধ জানান গত 

০৯-০৯-২০১৯ তািরখ ব  
অিধদ র িনয় ণাধীন 

ট টাইল ইি িনয়ািরং কেলজ 
সমেূহ ভিত িব ি  কািশত 

হেয়েছ।

কম স াদন 
সূচক ১০০% 
বা বািয়ত

২.২.২ ভিতকৃত িশ াথী সংখ া ২.০০ ৮৪০ (১২০×৭) ৮৪০ সভায় এম আই শাখার 
িতিনিধ জানান ব  অিধদ র 

িনয় ণাধীন ০৭ িট ট টাইল 
ইি িনয়ািরং কেলজ সমেূহ 

৮৪০ জন িশ াথী ভিত করা 
হেয়েছ।

কম স াদন 
সূচক ১০০% 
বা বািয়ত

২.২.৩ গিৃহত ভিত 
পরী া

তািরখ ১.০০ ৮ িডেস র, 
২০১৯

২০ িডেস র, 
২০১৯ 

সভায় এমআই শাখার 
িতিনিধ জানান ০৪ িডেস র 
জাতীয় ব  িদবস, ২০১৯ 
িনধািরত হওয়ার কারেণ 

িবএসিস ভিত পরী ার তািরখ 
পছােনা হেয়েছ।

২.২.৪ কািশত ভিত 
পরী ার ফলাফল

তািরখ ১.০০ ১০ িডেস র, 
২০১৯

২১ িডেস র, 
২০১৯ 

সভায় এম আই শাখার 
িতিনিধ জানান ০৪ িডেস র 
জাতীয় ব  িদবস, ২০১৯ 
িনধািরত হওয়ার কারেণ 
িবএসিস ভিত পরী ার 
ফলাফল কােশ িবল  

হেয়েছ।

৩



২.৩ িডে ামা ভিত কায ম 
স াদন

২.৩.১ চািরত ভিত 
িব ি  

তািরখ ১.০০ ৩০ ম,
২০২০

- সভায় এম আই শাখার 
িতিনিধ জানান িশ াথী 

ভিতর িব ি  চােরর ব ব া 
হণ করা হেব। 

৩০ ম, ২০২০ 
এর মেধ  ভিত 
িব ি  চার 
করেত হেব।

২.৩.২ ভিতকৃত িশ াথী সংখ া ২.০০ ১০০০ - সভায় এম আই শাখার 
িতিনিধ জানান ২০১৯-২০ 

অথবছের ০৭ িট ট টাইল 
ইনি িটউেট ১০০০ জন 
িশ াথী ভিত করা হেব।

িনধািরত আসেন 
ছা /ছা ী ভিত 
করেত হেব।

২.৪  এসএসিস ( ভাক:) ট টাইল ২.৪.১ ভিতকৃত িশ াথী সংখ া ২.০০ ৬৩৬০ ৫৬৫৮ সভায় এম আই শাখার 
িতিনিধ জানান ফ য়ারী 

২০২০ পয  নবম ণীেত 
৫৬৫৮ জন ছা ছা ী ভিত 

করা হেয়েছ এবং 
ভিত কায ম চলমান রেয়েছ।

িনধািরত আসেন 
ছা /ছা ী ভিত 
করেত হেব।

২.৫ নতনু িশ া িত ান চালু 
করা 

২.৫.১ চালুকৃত িশ া 
িত ান

সংখ া ২.০০ ১ ১ কম স াদন 
সূচক ১০০% 
বা বািয়ত

৩.১ িশ ণ আেয়াজন করা ৩.১.১ মাঠ পযােয়র 
জ  আেয়ািজত 

িশ ণ 

সংখ া ৪.০০ ৪ ২ সভায় সভাপিত মেহাদয় 
 জানান য, আগামী মাচ, 

২০২০ এবং ম, ২০২০ মােস 
মাঠ পযােয়র কাযালয়সমহূেক 

িনেয় এিপএ কিমিট কতকৃ 
বািক ০২ িট িশ ণ 

আেয়াজন করেত হেব।

-

৩.১.২ অংশ হণকৃত 
িশ ণাথী

সংখ া ৩.০০ ৭২ ৪৬ এিপএ কিমিটর সদ  সিচব 
জানান য, ৩০-১২-২০১৯ 

তািরেখ ২৮ জন ও 
২৪-০২-২০২০ তািরেখ ১৮ 
জন িশ ণাথীর অংশ হেণ 

িশ েণর আেয়াজন করা 
হয়।

-

৩.২ ধান কাযালেয়র এিপএ িটম 
কতকৃ মাঠ পযােয়র কাযালয়সমহূ
পিরদশন করা

৩.২.১ পিরদশনকৃত 
কাযালয়

সংখ া ৫.০০ ১৮ ১১ এিপএ কিমিটর সদ  সিচব 
জানান য, ১১িট িত ান 

পিরদশন করা হেয়েছ। বাকী 
০৭ িট িত ান পিরদশেনর 
জ  শাসন শাখা থেক 

জারীকৃত পিরদশন সং া  
অিফস আেদশ অ যায়ী 
পিরদশন কাযয ম সমা  

করেত হেব।

১৫ মাচ ২০ এর 
মেধ  বাকী ০৭ িট 

িত ান 
পিরদশন করেত 

হেব।

৩.৩ ওয়াকশপ আেয়াজন করা ৩.৩.১ আেয়াজনকৃত 
ওয়াকশপ

সংখ া ১.০০ ২
(এিপএ-১,

১ সভায় সভাপিত মেহাদয় 
জানান য, ব  অিধদ েরর 
এিপএ কিমিট কতকৃ মাচ, 
২০২০ মােস ওয়াকশপ 
আেয়াজন করেত হেব।

এিপএ কিমিট কতকৃ 
মাচ, ২০২০ মােস 
০১ িট ওয়াকশপ 
আেয়াজন করেত 

হেব।

এসিডিজ-১

৪.১ উ য়ন কে র িডিপিপ ব  
ও পাট ম ণালেয় রণ

৪.১.১ িরত উ য়ন 
কে র িডিপিপ 

সংখ া ০৩.০০ ৩ ৬ এিপএ কিমিটর সদ  
জনাবেমাঃ মাহফজুর রহমান 
জানান য, চলিত অথবছের 
০৩ িট কে র িডিপিপ ব  

ও পাট ম ণালেয় রণ 
করার কথা থাকেল ইেতামেধ  
০৭ িট কে র িডিপিপ ব  
ও পাট ম ণালেয় রণ করা 

হেয়েছ।

কমস াদন সূচক 
অিজত হেয়েছ।

৫.১ সভার আেয়াজন ৫.১.১ আেয়ািজত সভা সংখ া ০২.০০ ৩ ৩ গত ৯-০৭-২০১৯ ইং,
০৯-০৯-২০১৯ ইং এবং

২৩-১২-২০১৯ ইং তািরেখ 
ব  অিধদ ের 

কেহা ােদর িনেয় মাট 
িতনিট সভা অ ি ত হেয়েছ।

কমস াদন সূচক 
অিজত হেয়েছ।

কলামকলাম--১১ কলামকলাম--২২ কলামকলাম--৩৩ কলামকলাম--৪৪ কলামকলাম--৫৫ কলামকলাম--৬৬ কলামকলাম--৭৭
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কায মকায ম
(Activities)(Activities)

কমস াদনকমস াদন চকচক
(Performance Indicator)(Performance Indicator)

এককএকক
(Unit)(Unit)

কমস াদনকমস াদন সচূেকরসচূেকর 
মানমান

(Weight of PI)(Weight of PI)

লল মা ামা া:: ২০১৯২০১৯--২০২০ ফ য়াির, 
২০২০ 
পয  

অ গিত

আেলাচনা িস া
অসাধারণঅসাধারণ
১০০%

১১ ২২ ৩৩ ৪৪ ৫৫ ৬৬ ৭৭ ৮৮
বব   অিধদ েররঅিধদ েরর  আবি কআবি ক কৗশলগতকৗশলগত উেউে সমহূসমহূ

[১.১] বািষক 
কমস াদনচিু  বা বায়ন

[১.১.১] সরকাির কমস াদন 
ব ব াপনা সং া  িশ ণসহ 
অ া  িবষেয় িশ ণ
আেয়ািজত 

জনঘ টা
*

১ ৬০ ৩৬.৪৯

কমস াদন সূচকিটর ল মা া অজেনর জ  ব  
অিধদ ের িতমােস ইন-হাউজ িশ ণ আেয়াজন 

করা হে । এ বছের আরিপএিটিস, এমএিপিড, 
িবআইএম সহ অ া  িশ ণ িত ােন িনয়িমত ব  
অিধদ েরর কমচারীেদরেক িবিভ  িশ েণ রণ 

করা হে ।

িনধািরত সমেয়র 
ল মা া অজন 

করেত হেব।

[১.১.২] এিপএ িটেমর মািসক 
সভার িস া  বা বািয়ত

% ০.৫ ১০০ ৯২.৩১
এিপএ কিমিটর সদ  সিচব জনান য, ২০১৯-২০ 
অথবছের গৃিহত মাট ১৩ িট িস াে র মেধ  ১২ িট 

বা বািয়ত হেয়েছ।

আগামী ম, 
২০২০ মােসর 
মেধ  ১০০% 

ল মা া অজন 
করেত হেব।

[১.১.৩] বািষক কমস াদনচিু র 
সকল িতেবদন অনলাইেন 
দািখলকতৃ

তািরখ ১ ৪ ২ এিপএ কিমিটর সদ  সিচব জনানা য, ২য় মািসক 
িতেবদন অনলাইেন দািখল করা হেয়েছ। 

িনধািরত সমেয়র 
মেধ  ল মা া 
অজন করেত 

হেব।
[১.১.৪] মাঠ পযােয়র কাযালেয়র 
২০১৯-২০ অথবছেরর বািষক 
কমস াদনচিু র অধবািষক 
ম◌্ুল ায়ন িতেবদন পযােলাচনাে  
ফলাবতক (Feedback) দ  

তািরখ ০.৫ ৩১ জা য়াির, ২০২০
২০ জা য়ারী 

২০

এিপএ কিমিটর সদ  সিচব জনানা য, ২০ 
জা য়াির/২০ তািরেখ অধবািষক মলূ ায়ন িতেবদন 

পযােলাচনাে  ফলাবতক (Feedback) আেয়াজন করা 
হেয়েছ।

কমস াদন সূচক 
অিজত হেয়েছ।

[১.২] জাতীয় াচার কৗশল 
ও তথ অিধকার বা বায়ন

[১.২.১] জাতীয় 
াচার কমপিরক না বা বািয়ত

% ১ ১০০ ৯৭%
জাতীয় াচার কিমিটর সদ  সিচব মাঃ মাজাে ল হক 

জানান য, জা য়াির, ২০ পয  ৯৭% াচার 
কমপিরক না বা বািয়ত হেয়েছ। 

িনধািরত সমেয়র 
মেধ  ল মা া 
অজন করেত 

হেব।
[১.২.২] ২০১৮-১৯ অথবছেরর 
বািষক িতেবদন ওেয়বসাইেট 

কািশত 
তািরখ ১ ১৫ অে াবর,২০১৯

১৪ অে াবর, 
২০১৯

ব  অিধদ েরর ২০১৮-১৯ অথবছেরর বািষক িতেবদন 
১৪ অে াবর, ২০১৯ তািরেখ ব  অিধদ েরর ওেয়বসাইেট 

কাশ করা হেয়েছ।

কমস াদন সচূক 
১০০% বা বািয়ত

[১.৩] অিভেযাগ িতকার ব ব া 
বা বায়ন

[১.৩.১] িনিদ  সমেয়র 
মেধ  অিভেযাগ িন ি কতৃ % ০.৫ ১০০ ১০০

সভায় িজআরএস ফাকাল পেয় ট বেলন, চলিত 
অথবছের এ সং া  কান অিভেযাগ পাওয়া যায়িন, কান 
িন ি  নাই। এে ে  অ গিত ১০০% ধরা যেত পাের।

কমস াদন সচূক 
১০০% বা বািয়ত

[১.৩.২] অিভেযাগ িন ি  সং া  
মািসক িতেবদন উ তন অিফেস 
দািখলকতৃ

সংখ া ০.৫ ১২ ৭

সভায় িজআরএস ফাকাল পেয় ট জানান, ২০১৯-২০ 
অথবছের িবগত ০৮ (সাত) মােসর ০৭ িট িতেবদন ব  

ও পাট ম ণালেয় রণ করা হেয়েছ। চলিত মােসর 
িতেবদনিট মহাপিরচালক মেহাদেয়র অ েমাদেনর জ  

ই-ফাইেল উপ াপন করা হেয়েছ।

িনধািরত সমেয়র 
মেধ  ল মা া 
অজন করেত 

হেব।

[১.৪] সবা দান িত িত 
হালনাগাদকরণ ও বা বায়ন

[১.৪.১] সবা দান িত িত 
হালনাগাদকতৃ % ১ ৯০ ২৫%

সভায় সভাপিত সবা দান িত িত হালনাগাদকরণ 
স েক কিমিটর আহবায়েকর কােছ জানেত চান। িতিন 
বেলন হালনাগাদকরণ কাজ চলমান রেয়েছ। সভাপিত 

ত সবা দান িত িত ৯০% হালনাগাদ কের 
উপ াপন করেত িনেদশনা দন।

পরবতী সভার পেূব 
সবা দান 

িত িত কিমিটর 
আহবায়ক ৯০% 

সবা দান 
িত িত 

হালনাগাদ করেবন।

[১.৪.২] িনধািরত সমেয় মািসক 
বা বায়ন িতেবদন ম ণালেয় 
দািখলকতৃ

সংখ া ০.৫ ৪ ২ ২য় মািসক িতেবদন ম ণালেয় রণ করা হেয়েছ। 

৩য় মািসক 
িতেবদন িনধািরত 
সমেয়র মেধ  

ম ণালেয় রণ 
করেত হেব।

[১.৪.৩] সবা হীতােদর মতামত
পিরবী ণ ব ব া চালকুতৃ তািরখ ০.৫ ৩১ িডেস র, ২০১৯

৩১ িডেস র, 
২০১৯

সবা হীতােদর মতামত পিরবী ণ ব ব ার জ  ৩১ 
িডেস র, ২০১৯ তািরেখ  সবা ব  চাল ুকরা 

হেয়েছ। 

বািষক কমস াদন 
সচূক ১০০% 

অিজত হেয়েছ।

[২.১] দ র/সং ায় ই-ফাইিলং 
প িত বা বায়ন

[২.১.১] সকল শাখায় ই- নিথ 
ব বহার % ১ ১০০ ১০০

ব  অিধদ েরর সকল শাখায় ই-নিথ Kvh© ম রেয়েছ। 
ব  অিধদ েরর িনয় ণাধীন ০৪ িট িবভাগীয় কাযালয়, 
০৫িট জলা কাযালয় ও ০৭িট ট টাইল ইি িনয়ািরং 
কেলেজর দা িরক কােজ ই-নিথ চালরু িবষেয় এবং 
সংি  িত ােনর কমকতােদরেক ০২ িদন ব াপী 

িশ েণর আেয়াজন করেত হেব।

ফ য়াির, ২০২০ 
মােসর মেধ  

ধানম ীর 
কাযালেয়র a2i এর 
সােথ সম য় সাধন 

কের 
কমকতােদরেক ই-

নিথ স েক 
িশ েণর ব ব া 
করেত হেব।

[২.১.২] ই-ফাইিলং নিথ 
িন ি কতৃ

% ১ ৭০ ৮৬.৮৭% ফবুয়াির ২০২০ মােস ই-ফাইিলংএ ১ম ান অজন 
কেরেছ।

এ ধারা অব াহত 
রাখেত হেব।[২.১.৩] ই-ফাইেল প  জারীকতৃ % ১ ৬০ ৮৬.৮৭%

৫



[২.২] দ র/সং া 
কতৃক িডিজটাল সবা চাল ুকরা

[২.২.১] নতম একিট 
নতুন িডিজটাল সবা চাল ুকরা

তািরখ ১ ১৫ ফ য়াির, ২০২০ -

এিপএ কিমিটর সদ  সিচব সভায় জানান য, গত 
০৩-১০-২০১৯ তািরেখ 

২৪.০২.০০০০.০০১.০৬.০০৬.১৯.৯১.১৫০১ 
মাতােবক নতম একিট নতনু িডিজটাল সবা চালু 
করার জ  একিট কিমিট গঠন করা হেয়েছ। উ  
কিমিট এই কমস াদন সূচকিট বা বায়েনর লে  

কাজ করেছ।

িনধািরত সমেয়র 
মেধ  নূ নতম 
একিট নতনু 

িডিজটাল সবা 
চালু করেত হেব।

[২.৩] দ র/সং হাকতৃ কতৃক উ াবনী 
উেদ াগ/ ু  উ য়ন ক  বা বায়ন 

[২.৩.১] নতম একিট 
নতুন উ াবনী উেদ াগ/ ু  উ য়ন 

ক  চালকুতৃ

তািরখ

১ ১১ মাচ, ২০২০

এিপএ কিমিটর সদ  সিচব সভায় জানান য, গত 
০৩-১০-২০১৯ তািরেখ 

২৪.০২.০০০০.০০১.০৬.০০৬.১৯.৯১.১৫০১ 
মাতােবক নতম একিট নতনু উ াবনী উেদ াগ/ ু  

উ য়ন ক  চালু করার জ  একিট কিমিট গঠন করা 
হেয়েছ। উ  কিমিট এই কমস াদন সূচকিট 

বা বায়েনর লে  কাজ করেছ।

িনধািরত সমেয়র 
মেধ  নূ নতম 
একিট নতনু 

উ াবনী 
উেদ াগ/ ু  

উ য়ন ক  চালু 
করেত হেব।

[২.৪] সবা সহিজকরণ

[২.৪.১] নতম একিট সবা 
সহিজকরণ েসস ম াপ সরকাির 
আেদশ জািরকতৃ

তািরখ

০.৫ ১৫ অে াবর, ২০১৯
১৩ অে াবর, 

২০১৯

এিপএ কিমিটর সদ  সিচব সভায় জানান য, গত 
০৩-১০-২০১৯ তািরেখ 

২৪.০২.০০০০.০০১.০৬.০০৬.১৯.৯১.১৫০১ নতম 
একিট সবা সহিজকরণ েসস ম াপ সরকাির আেদশ 

জাির করার জ  একিট কিমিট গঠন করা হেয়েছ। উ  
কিমিট গত ১৩-১০-২০১৯ তািরেখ নতম একিট সবা 

সহিজকরণ েসস ম াপ সরকাির আেদশ জারী করা 
হেয়েছ।

কমস াদন সচূক 
১০০% বা বািয়ত

[২.৪.২] সবা সহিজকরণ 
অিধে ে  বা বািয়ত

% ০.৫

১৫ এি ল, ২০২০ - সবা সহিজকরেণর অিধে  িহেসেব অ  অিধদ েরর 
ারেক ই- াের পা রেণর েসস ম াপ করা 

হেয়েছ।

১৫, এি ল 
২০২০ এর মেধ  
ব  অিধদ েরর 

ারেক ই-
াের পা রণ 

করেত হেব।

[২.৫] িপআরএল র ২ মাস পেূব 
সংি  কমচারীর িপআরএল ও ছিুট 
নগদায়নপ  জাির করা

[২.৫.১] িপআরএল আেদশ 
জািরকতৃ

% ০.৫ ১০০

১০০

এিপএ কিমিটর সদ  জনাব মাঃ আরাফাত হােসন 
বেলন, িপআরএল র ০১ মাস পেূব আেবদন না 

করায় িনিদ  সমেয়র ম রুী করা স ব হয়না। 
এিবষেয় সংি েদর প  দয়া হেলও িপআরএল 
ম রুীর জ  আেবদন করেত দরী কের। তেব 

ফ য়াির,২০২০ পয  িপআরএল এ যাওয়া সকল 
কমকতা ও কমচারীর িপআরএল ম রুী দয়া হেয়েছ।

িপআরএল র 
০১ মাস পেূব 
জারী জ  

েয়াজনীয় ব ব া 
হণ করেত হেব।

[২.৫.২]ছিুট নগদায়নপ  জাির 
করা % ০.৫ ১০০ ১০০

এিপএ কিমিটর সদ  জনাব মাঃ আরাফাত হােসন 
বেলন, নগদায়নপ  জারীর ০১ মাস পেূব আেবদন না 

করায় ০১ মাস পেূব নগদায়নপ  জারী করা স ব 
হয়িন। এিবষেয় সংি েদর প  দয়া হেলও 

নগদায়নপ  জারীর জ  আেবদন করেত দরী কের। 
তেব ফ য়াির, ২০২০ পয  সকল কমকতা ও 

কমচারীর নগদায়নপ  জারী করা হেয়েছ।

নগদায়নপ  
াি র ০১ মাস 

পেূব নগদায়নপ  
জারী করার 

েয়াজনীয় ব ব া 
হণ করেত হেব।

[২.৬] শূ  পেদর িবপরীেত িনেয়াগ 
দান

[২.৬.১] িনেয়াগ দােনর জ  
িব ি  জািরকতৃ

%

০.৫

৮০

৩৪.৫২ এিপএ কিমিটর সদ  জনাব মাঃ আরাফাত হােসন 
বেলন, ৩য় ও ৪থ ণীর মাট ৬১ িট পেদ িনেয়াগ 

ি য়া চলমান। এর মেধ  ৩৯ িট পেদ ব  ও পাট 
ম ণালেয়র আেদশ ারা িনেয়াগ িগত রাখা হেয়েছ। 

বািক ২২ িট পেদর চূড়া  ফলাফল কাশ করা 
হেয়েছ। পিুলশ ভিরিফেকশন স  করার লে  

সংি  জলার পিুলশ পােরর কাযালেয় প  রণ 
করা হেয়েছ। ১ম ও ২য় ণীর ৫৯ িট পেদর িনেয়াগ 

ি য়া িপএসিসেত ি য়াধীন রেয়েছ।

িনধািরত সমেয়র 
মেধ  ল মা া 

অজেনর 
েয়াজনীয় ব ব া 
হণ করেত হেব।

[২.৬.২] িনেয়াগ দানকতৃ %

০.৫

৮০

৩৪.৫২ ০২ ক াটাগিরর ২২ িট পেদ িনেয়ােগর িব ি  কােশর 
কােশর মাধ েম িনেয়াগ পরী া হণ করা হেয়েছ এবং 

িনেয়াগ ি য়া চলমান রেয়েছ।

জনু, ২০২০ মােসর 
মেধ  ১০০% 

ল মা া অজন 
করেত হেব।

[২.৭] িবভাগীয় মামলা িন ি
[২.৭.১] িবভাগীয় মামলা 
িন ি কতৃ % ১

১০০ ৬৭ ০৩ িটর মেধ  ২ িট িন ি জনু, ২০২০ মােসর 
মেধ  ১০০% 

ল মা া অজন 
করেত হেব।

[২.৮] তথ  বাতায়ন হালনাগাদকরণ [২.৮.১] সকল তথ  হালনাগাদকতৃ % ১ ১০০ ৯৯ ব  অিধদ েরর ওেয়বসাইটিট িতিনয়ত হালনাগাদ করা 
হে ।

জনু, ২০২০ মােসর 
মেধ  ব  

অিধদ েরর 
ওেয়বসাইটিট 

১০০% হালনাগাদ 
করেত হেব।
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[৩.১] বােজট বা বায়েন উ য়ন [৩.১.১] বােজট বা বায়ন 
পিরক না ণীত

তািরখ ০.৫ ১৬ আগ ,২০১৯ ১৭ জলুাই, 
২০১৯

বােজট বা বায়ন পিরক না িতেবদন ১৭-০৭-২০১৯ 
তািরেখ ব  ও পাট ম ণালেয় রণ করা হেয়েছ।

কমস াদন সচূক 
১০০% বা বািয়ত

[৩.১.২] মািসক বােজট 
বা বায়ন িতেবদন দািখলকতৃ

সংখ া ০.৫ ৪ ২ ২য় মািসক িতেবদন ম ণালেয় রণ করা হেয়েছ। এ ধারা অব াহত 
রাখেত হেব।

[৩.২] বািষক উ য়ন কমসিূচ (এিডিপ) 
বা বায়ন

[৩.২.১] বািষক উ য়ন কমসিূচ 
(এিডিপ) বা বািয়ত

% ২ ১০০ ৪৪.৮৬% এিপএ কিমিটর সদ  মাঃ মাহফজুরু রহমান জানান, 
ফ য়াির, ২০২০ পয  বািষক উ য়ন কমসিূচ 

বা বায়েনর হার ৪৪.৮৬%

জনু, ২০২০ মােসর 
মেধ  ১০০% 

ল মা া অজন 
করেত হেব।

[৩.৩] অিডট আপি  িন ি কায েমর 
উ য়ন

[৩.৩.১] ি প ীয় 
সভায় িন ি রজ  পািরশকতৃ 
অিডট আপি  

%

০.৫

৬০ ২১.৪২%

সভায় সভাপিত অিডট আপি  িন ি র িবষেয় 
েয়াজনীয় ব ব া হেণর জ  বেলন।

বতমােন অিডট আপি  ৪৮ িট
এর মেধ  সাধারণ ২৮ িট, অি ম ২০ িট।

জলুাই,১৯ মােস া  অিডট আপি  ২৯ িট এর মেধ  
একিট িন ি  হেয়েছ। িডেস র, ১৯ পয  আেরা নতুন 

২০ অিডট আপি  পাওয়া গেছ। 

বািণিজ ক অিডট 
অিধদ ের ০৯ িট 
অি ম ও ০১ িট 
সাধারণ অিডট 
আপি র উপর 
সভার কাযপ  

রণ করা হেয়েছ।
[৩.৩.২] অিডট আপি  িন ি কতৃ % ০.৫ ৫০ ৩.৪৫ ১ িট অিডট আপি  আগ /১৯ মােস িন ি  হেয়েছ। -

[৩.৪] াবর ও অ াবর স ি র 
হালনাগাদ তািলকা ত করা

[৩.৪.১] াবর স ি র তািলকা 
হালনাগাদকতৃ

তািরখ ০.৫ ০৩ ফ য়াির, 
২০২০

১৯/১১/২১৯ ারক নং-২৪.০২.০০০০.০০৩.১৮.০২৮.১৭-২০০, 
তািরখ-১৯/১১/২০১৯ তািরখ মাতােবক প  ব  ও 

পাট ম ণালেয় রণ করা হেয়েছ।

কমস াদক সূচক 
১০০% 

বা বািয়ত।
[৩.৪.২] অ াবর স ি র তািলকা 
হালনাগাদকতৃ

তািরখ ০.৫ ০৩ ফ য়াির, 
২০২০

০৩ 
ফ য়াির, 
২০২০

- কমস াদক সূচক 
১০০% 

বা বািয়ত।

[৩.৫] ই টারেনট িবলসহ ইউিটিলিট 
িবল পিরেশাধ 

[৩.৫.১] িবিসিস/িবিটিসএল-
এরই টারেনট িবল পিরেশািধত

% ১.০ ১০০ ৩৭.৫০ সে র/১৯ পয  িবল পিরেশাধ করা হেয়েছ। িনধািরত সমেয়র 
মেধ  িবল পিরেশাধ 

করেত হেব।
[৩.৫.২] টিলেফান িবল 
পিরেশািধত

% ০.৫ ১০০ ৭৫ িডেস র,১৯ পয  িবল পিরেশাধ করা হেয়েছ। িনধািরত সমেয়র 
মেধ  িবল পিরেশাধ 

করেত হেব।
[৩.৫.৩] িব ৎ িবল পিরেশািধত % ০.৫ ১০০ ৭৫ িডেস র,১৯ পয  িবল পিরেশাধ করা হেয়েছ। িনধািরত সমেয়র 

মেধ  িবল পিরেশাধ 
করেত হেব।

৪.৪.  এিপএএিপএ’রর  মািসকমািসক  সভাসমূেহসভাসমূেহ  গিৃহতগিৃহত  িস া সমূেহরিস া সমূেহর  বা বায়নবা বায়ন  অ গিতঅ গিত  পযােলাচনাপযােলাচনা;;

আগ /২০১৯
: নং সভা অ ি ত 

হওয়ার তািরখ
িস া বা বায়নকারী সংি  

শাখা/ কিমিট
বা বায়ন 
অ গিত

১ ০৮.০৮.২০১৯  ব  অিধদ েরর শাসন শাখা থেক এ সং া  একিট অিফস আেদশ অনিতিবলে  জারী করেত হেব। শাসন শাখা বা বািয়ত
২ ০৮.০৮.২০১৯ চুি েত বিণত কাজসমূহ য শাখা/কিমিটর সদ  ত ভুােব স াদন কের অিধদ রেক ন র অজেন সহেযািগতা 

করেব/করেবন উ  শাখােক/কমকতােক পুর ার দান করা হেব।
শাসন শাখা অবা বািয়ত

অে াবর/২০১৯
: নং সভা অ ি ত 

হওয়ার তািরখ
িস া বা বায়নকারী সংি  

শাখা/ কিমিট
বা বায়ন 
অ গিত

১. ২০-১০-২০১৯ ব  অিধদ েরর বািষক কমস াদন চুি  সং া  িবষেয় নেভ র/১৯ মাস থেক িতমােসর ১ম সামবার মািসক সভা আেয়াজন 
করেত হেব।

এিপএ িটম বা বািয়ত

২ ২০-১০-২০১৯ ব  অিধদ র এবং ব  ও পাট ম ণালেয়র মেধ  া িরত 2019-20 অথবছেরর বািষক কমস াদন চুি র কমপিরক না (Action 
plan) অে াবর/19 মােসর মেধ  ম ণালেয় রণ করেত হেব। 

এিপএ িটম বা বািয়ত

নেভ র/২০১৯
: নং সভা অ ি ত 

হওয়ার তািরখ
িস া বা বায়নকারী 

সংি  শাখা/ 
কিমিট

বা বায়ন অ গিত

১. ০৪-১১-২০১৯ ধান কাযালেয়র এিপএ িটম কতকৃ মাঠ পযােয়র কাযালয়সমূহ িডেস র,২০১৯ মাস থেক পিরদশন 
 করেত হেব।

এিপএ িটম ধান কাযালেয়র এিপএ িটম কতকৃ মাঠ পযােয়র 
কাযালয়সমূহ পিরদশন  হেয়েছ।

২ ০৪-১১-২০১৯ ০৪ িডেস র, ২০১৯ ১ম জাতীয় ব  িদবেসর পর ব  অিধদ েরর এিপএ কিমিট কতকৃ একিট এবং 
এসিডিজ কিমিট কতকৃ একিট মাট ০২ িট ওয়াকশপ আেয়াজন করেত হেব।

এিপএ িটম 
এবং এসিডিজ 

কিমিট

এসিডিজ কিমিট কতকৃ একিট ওয়াক আেয়াজন 
করা করা হেয়েছ।

৩ ০৪-১১-২০১৯ ব  অিধদ েরর সবা হণকারী ক হা ারেদর িনেয় ম, ২০২০ এর মেধ  বাকী ০১ িট সভার 
আেয়াজন করেত হেব।

এিপএ িটম বা বািয়ত

িডেস র/২০১৯
: নং সভা অ ি ত হওয়ার 

তািরখ
িস া বা বায়নকারী সংি  শাখা/ 

কিমিট
বা বায়ন অ গিত

১. ০২-১২-২০১৯ মতামত/অিভেযাগ ব  চাল ুকরেত হেব এবং মাণক ওেয়বসাইেট সংি  সবা বে  আপেলাড 
করেত হেব।

এিপএ িটম মতামত/অিভেযাগ ব  চাল ুকরা 
হেয়েছ।

২ ০২-১২-২০১৯ বগম আিমনা মন র ট টাইল ইি িনয়ািরং ইনি িটউেট ভিতর অ মিত বা এিফিলেয়ন দােনর জ  
প  রণ করেত হেব।

এম আই শাখা বা বািয়ত

৩ ০২-১২-২০১৯ সবা হণকারী ক হা ার িনেয় আগামী ২৩-১২-২০১৯ তািরেখর মেধ  ০১ িট সভার আেয়াজন 
করেত হেব।

এিপএ িটম বা বািয়ত

৭



জা য়ারী/২০২০
: নং সভা অ ি ত 

হওয়ার তািরখ
িস া বা বায়নকারী সংি  

শাখা/ কিমিট
বা বায়ন 
অ গিত

১. ০৬-০১-২০২০ ২য় মািসক িতেবদন িনধািরত সমেয়র মেধ  ম ণালেয় রণ করার েয়াজনীয় ব ব া করেত হেব। এিপএ িটম বা বািয়ত
২ ০৬-০১-২০২০ বগম আিমনা মন র ট টাইল ইি িনয়ািরং ইনি িটউট এর পিরবেত শহীদ কাম ামান ট টাইল ই িটিটউট, মা া, নওগাঁ 

িত ােন ভিতর অ মিত বা এিফিলেয়শন দােনর জ  প  রণ করেত হেব।
এম আই শাখা বা বািয়ত

৩ ০৬-০১-২০২০ অ াবর স ি র তািলকা ণয়েনর জ  এসং া  গিঠত কিমিটেক প  িদেত হেব। এিপএ িটম বা বািয়ত

ফ য়াির/২০২০
: নং সভা অ ি ত 

হওয়ার তািরখ
িস া বা বায়নকারী সংি  

শাখা/ কিমিট
বা বায়ন 
অ গিত

১. ০৩-০২-২০২০ এসিডিজ কিমিট কতকৃ আগামী ২৪-০২-২০২০ তািরেখ ০১ িট ওয়াকশপ আেয়াজন করেত হেব। এসিডিজ কিমিট বা বািয়ত
২ ০৩-০২-২০২০ ব  অিধদ র িনয় ণাধীন িবভাগীয় কাযালয়সমূহ িতমােসর ০৩ (িতন) তািরেখর মেধ  অি ম মণসচূী ধান কাযালেয় দািখল কের 

অধীন  িত ানসমূহ পিরদশন করেব এ সং া  একিট অিফস আেদশ জারী করেত হেব।
এম আই শাখা বা বািয়ত

িস া ঃ 
০১। িসিটেজন চাটার মাচ, ২০২০ মােসর মেধ  হালনাগাদ করেত হেব।
০২। বািষক কমস াদন চুি েত বিণত কমস াদন সচূকসমূহ ভুােব স াদন করায় পিরক না শাখােক পুর ার দান করার িস া  গিৃহত হয়।

          সভায় আর কান আেলাচ  িবষয় না থাকায় সভাপিত মেহাদয় উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা কেরন। 

 

মাঃ শাহাদাত হােসন 
পিরচালক (অিতির  দািয় )

ারক ন র: ২৪.০২.০০০০.০০৭.১৬.০০৪.১৯.৫৬ তািরখ: 
০৪ মাচ ২০২০

২০ ফা নু ১৪২৬

িবতরণ ( জ তার
মা সাের নয়) : 

১) উপসিচব, উপসিচব (বােজট), ব  ও পাট ম ণালয়
২) উপ-পিরচালক, উপ-পিরচালক ( ট টাইল ইি িনয়ািরং কেলজ) এর দ র , ব  অিধদ র
৩) উপ-পিরচালক, উপ-পিরচালক (বা বায়ন) এর দ র , ব  অিধদ র
৪) উপ-পিরচালক, উপ-পিরচালক ( শাসন) এর দ র , ব  অিধদ র
৫) উপ-পিরচালক , উপ-পিরচালক (পিরক না) এর দ র , ব  অিধদ র
৬) উপ-পিরচালক , উপ-পিরচালক (জিরপ ও পিরসংখ ান) এর দ র , ব  অিধদ র
৭) উপ-পিরচালক, উপ-পিরচালক (র ািন) এর দ র , ব  অিধদ র
৮) সহকারী পিরচালক ( িতক ), সহকারী পিরচালক (িবিনেয়াগ), ব  অিধদ র
৯) পিরসংখ ান কমকতা ( িতক ), পিরসংখ ান কমকতা , ব  অিধদ র
১০) সহকারী পিরচালক , সহকারী পিরচালক ( শাসন), ব  অিধদ র
১১) সহকারী পিরচালক, সহকারী পিরচালক ( ট টাইল ভােকশনাল ই িটউট), ব  অিধদ র
১২) সহকারী পিরচালক , সহকারী পিরচালক (উ য়ন), ব  অিধদ র
১৩) ব ি গত সহকাির (অিতির  দািয় ), মহাপিরচালেকর দ র , ব  অিধদ র
১৪) লাইে িরয়ান , সহকারী পিরচালক ( শাসন), ব  অিধদ র

 

মাঃ শাহাদাত হােসন 
পিরচালক (অিতির  দািয় )

৮


