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উক্রভরণকা (Preamble) 

 

 

যকারয দপ্তয/ংস্থামূহয প্রারিষ্ঠারনক দক্ষিা বৃরি, স্বচ্ছিা ও জফাফরদর ত্রজাযদায কযা, সুান ংিকযণ এফং 

ম্পহদয মথামথ ব্যফায রনরিিকযহণয ভাধ্যহভ রূকল্প ২০২১ এয মথামথ ফাস্তফায়হনয রহক্ষে   

 

                                           উ-রযচারক ঢাকা রফবাগীয় ফস্ত্র  অরধদপ্তদযয  

     এফাং 

                                                      ভা রযচারক, ফস্ত্র অরধদপ্তয এয ভদে  

                       ২০১9 াদরয জুন ভাদয ১9  তারযদে এই ফারল িক কভ িম্পাদন চুরি স্বাক্ষরযত দরা। 

 

 

 

এই চুরিদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ রনম্নরররেত রফলয় মূদ ম্মত দরনঃ 
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ঢাকা রফবাগীয় ফস্ত্র অরধদপ্তদযয ফারল িক কভ িম্পাদদনয ারফ িক রচত্র  
(Overview of the performance of Dhaka Divisional Textile Directorate)

ম্প্ররিক জন  চযাদরঞ্জ  এফাং বরফষ্যত রযকল্পনা  

াম্প্ররতক ফছযমূদয (৩ ফছয) প্রধান অজিনমূঃ 

ঢাকা রফবাগীয় ফস্ত্র  অরধদপ্তদযয রনয়ন্ত্রণাধীন ১3টি টিরবআই ফস্ত্র রদল্প রফদল কদয গাদভ িন্ট সক্টদয Floor level এ 

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

সবাদকনার ইনরিটিউে দত রফগত ০৩ (রতন) ফছদয এএর (সবাকঃ) সেক্সোইর রক্ষাক্রদভ ৩৭১৮ জন রক্ষাথী 

বরতি কযা দয়দছ, পাইনার যীক্ষায় অাংগ্রণকাযী রক্ষাথীয াংখ্যা ৩৭১৫ জন এফাং উত্তীণ ি রক্ষাথীয াংখ্যা ৩০৮৭ 

জন,  গড় াদয ায ৮৩.১%।    
 

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 কাযোনায় 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, ফাাংরাদদ কারযগরয রক্ষা সফাদড িয াদথ সমৌথবাদফ 

Need based curriculum  প্রণয়হন হমারগিা কযা, ফস্ত্র রল্প কাযোনায রফদল কদয গাদভ িন্ট রদল্পয Floor-

level এ চারদা সভাতাদফক দক্ষ সেকরনরয়ান ততরয কযা।  
 

 

২০১9-20 অথ িফছদযয ম্ভাব্য প্রধান অজিনমূঃ 

1.  ২০৪০ টি আদন রক্ষাথী বরতি কাম িক্রদভ দমারগতা সজাযদাযকযণ; 

2.  ১১৩৭ জন রক্ষাথীদক এএর (সবাকঃ) সেক্সোইর নদ অজিদন দমারগতা কযণ;   

3.  ফযাদ্দ নুাহয কাঁচাভার ক্রয় ও ব্যফায রনরিিকযণ; 

4.  অরধনস্ত টিরবআইমূ তত্তাফধান ত্রজাযদাযকযণ; 

5.  রল্প প্ররতষ্ঠাদনয াদথ ম্পকি উন্নয়ন; 



5 

 

সকন-১ 

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

(Strategic Objectives) এফাং কাম িাফরর (Functions) 

 

১.১ রূকল্প (Vision): 

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

ভানম্মত রক্ষা প্রদাদন কর উাদাদনয মথামথ ব্যফায। 
  

১.৩. সকৌরগত উদেদশ্যমূ (Strategic Objectives): 

 ১.৩.১   সকৌরগত উদেশ্যমূঃ 

১.  বরিি কাম িক্রভ ম্পাদন রনরিত কযণ;  

  ২.  এএর (সবাকঃ) সেক্সোইর াটি িরপদকে অজিদন দমারগতা ত্রজাযদাযকযণ; 

  ৩.  বরাদ্দ অনুসারর কাঁচামা ক্রয় ও ব্যবহার নননিতকরণ ; 

৪. টিরবআইমূ তত্ত্বাফধান সজাযদায কযণ;  

৫.  রল্প প্ররতষ্ঠাদনয াদথ ম্পকি উন্নয়ন কযণ: 

 

 ১.৩.২ আফরশ্যক সকৌরগত উদেশ্যমূঃ 

 ১. ফারল িক কভ িম্পাদন চুরি ফাস্তফায়ন সজাযদায কযণ; 

 ২. কাম িদ্ধরত, কভ িরযদফ ও সফায ভাদনান্নয়ন ; 

 ৩. আরথ িক ও ম্পদ ব্যফস্থানা উন্নয়ন; 

 ৪. জাতীয় শুদ্ধাচায সকৌর ও তথ্য অরধকায ফাস্তফায়ন সজাযদাযকযণ ; 

  

 কাম িাফরর (Functions): 

১.বরিি কাম িক্রভ ম্পাদন রনরিত কযণ; 

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

 ৩. প্ররতষ্ঠাদনয কর ল্যাদফয সভরনমূ চর সযদে, ক্লা রুটিন সভাতাদফক ব্যফারযক ক্লা গ্রণ;  

৪. রফবাগীয় কাম িারদয়য অধীনস্থ টিরবআইমূ তত্ত্বাফধান কযা। 
৫. রল্প প্ররতষ্ঠাদনয াদথ রক্ষাথীদদয সমাগসূত্র স্থান কযা; 



সকন-২ 

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

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 রক্ষভাত্রা/রনণ িায়ক ২০১9-20 

(Target/Criteria Value for FY 2019-20) 

প্রসক্ষণ 

(Projection) 

২০১৯-২০ 

প্রসক্ষণ 

(Projection) 

২০২০-২১ ২০১7-

১8 

২০১8-

১9 

অাধাযণ অরত 

উত্তভ 

উত্তভ চররতভান চররত 

ভাদনয 

রনসম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

ঢাকা রফবাগীয় ফস্ত্র  অরধদপ্তদযয সকৌরগত উদেশ্যমূ 

১. বরিি কাম িক্রভ 

ম্পাদন 

২০ ১.১ নফভ সেণীদত 

রক্ষাথী বরতিকযণ 

 

১.১.১ বরতি তথ্য 

প্রচায ও পযভ রফতযণ 

 

৩০/১/২০ ১০ - - ৩০/১/২০ ২/২/২০ ৪/২/২০ ৬/২/২০ ৮/২/২০ ১০/২/২০ ১৫/২/২০ 

১.১.২ বরতিকৃত 

রক্ষাথী 

াংখ্যা 

 

১০ ১৩৮২ ১৯০১ ২৭২০ ২৪৪৮ ২১৭৬ ১৯০৪ - ২৭২০ ২৭২০ 

২. এএর 

(ত্রবাকঃ) 

সেক্সোইর রডরগ্র 

অজিদন 

দমারগতা 

২০ ২.১ এএর (ত্রবাকঃ) 

সেক্সোইর যীক্ষায় 

ংগ্রণ  

২.১.১ এএর 

(ত্রবাকঃ) সেক্সোইর 

উত্তীণ ি রক্ষাথী 

ংখ্যা 

 

20 ৮৪৬ ১২9৪ ১১৮০ ১১৬০ ১১৪০ ১১২০ - ১১৮০ ১২০০ 

৩.ফযাদ্দ 

নুমায়ী 

কাঁচাভার ক্রয় ও 

ব্যফায রনরিি 

কযা 

১৫ 3.1 কাঁচাভার ব্যফায 

কযা 

৩.১.১ ব্যবহৃত 

কাঁচামারর নরমান 

% ১৫   ৯০ ৮০ ৭৫ ৭০  ৯৫ ১০০ 

৪. টিরবআই মূ 

তত্ত্বাফধান 

 ত্রজাযদাযকযণ 

১৫ ৪.১ টিরবআই মূ 

রযদ িন  

৪.১.১ রযদ িনকৃত 

টিরবআই 

ংখ্যা ১৫ ৮ ২৬ ২৬     ২৬ ২৬ 

৫. রল্প 

প্ররিষ্ঠাহনয াহথ 

ম্পক উন্নয়ন 

১০ ৫.১ রল্প প্ররিষ্ঠাহনয 

াহথ ভি রফরনভয় বা 

অহয়াজন কযা 

অহয়ারজি বা ংখ্যা ৫   ২     ২ ২ 

৫.২ রল্প প্ররিষ্ঠান 

রযদন 

রযদ িনকৃি প্ররিষ্ঠান ংখ্যা ৫   ৮     ৮ ৮ 
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ঢাকা রফবাগীয় ফস্ত্র অরধদপ্তদযয 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 - ২০১9-20 

 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অরত 

উত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

চররত 

ভান 

(Fair) 

চররতভাদনয 

রনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

ফারল িক 

কভ িম্পাদন 

চুরি ফাস্তাফয়ন 

ত্রজাযদায 

কযণ 

৩ 

২০১৭-১৮ অথ িফছদযয েড়া 

ফারল িক কভ িম্পাদন চুরি দারের 
মূল্যায়ন প্ররতদফদন দারেরকৃত তারযে ১ 

২৪ জুরাআ 

২০১৮ 

২৯জুরাআ 

২০১৮ 

৩০জুরাআ 

২০১৮ 

৩১জুরাআ 

২০১৮ 

১রা অগস্ট 

২০১৮ 

২০১৮-১৯ অথ িফছদযয ফারল িক 

কভ িম্পাদন চুরিয অধ িফারল িক 

মূল্যায়ন প্ররতদফদন উর্ব্িিন 

কর্তিহক্ষয রনকট দারের 

মূল্যায়ন প্ররতদফদন দারেরকৃত তারযে ১ 
১৩ জানুয়াযী 

২০১৯ 

১৬ 

জানুয়াযী 

২০১৯ 

১৭ 

জানুয়াযী 

২০১৯ 

২০ 

জানুয়াযী 

২০১৯ 

২১ জানুয়াযী 

২০১৯ 

যকারয কভ িম্পাদন ব্যফস্থানা 

দ্ধরত অন্যান্য কভ িচাযীয 

প্ররক্ষদনয আদয়াজন কযা  

আদয়ারজত প্ররক্ষদনয ভয় জনঘন্টা ১ ৬০     

কাম িদ্ধরত, কভ ি 

রযহফ ও 

সফায 

ভাদনান্নয়ন 

৯ 

আ-পাআররং িরি ফাস্তফায়ন 

পন্ট ত্রডহেয ভাধ্যহভগৃীি ডাক আ-

পাআররং রত্রস্টহভ অহরাডকৃি 
% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০ 

আ-পাআররং নরথ রনষ্পরিকৃি * % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

আ-পাআররং ে জারযকৃি** 

 

% 

১ 

 
৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ 

উদ্ভাফনী উহযাগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

প্রকল্প (এঅআর) ফাস্তফায়ন 

একটি উদভাধরন /ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প 

ন্যযনতভ ফাস্তফারয়ত  
িারযখ ১ ৩১ রডদম্বয 

০৭ 

জানুয়াযী 

২০১৯ 

১৪ 

জানুয়াযী 

২০১৯ 

২১ 

জানুয়াযী 

২০১৯ 

২৮ 

জানুয়াযী 

২০১৯ 
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ঢাকা রফবাগীয় ফস্ত্র অরধদপ্তদযয আফরশ্যক সকৌরগত উদেশ্যমূ ২০১9-২০20 

 

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 - ২০১9-20 

 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অরত উত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

চররত 

ভান 

(Fair) 

চররতভাদনয 

রনদম্ন 

(Poor) 
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

  

রটিহজন চাট িায ফাস্তফায়ন 

 

ারনাগাদ রটিহজন চাট িায 

নুমায়ী প্রদি ত্রফা 
% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ 

ত্রফা গ্রীিাহদয ভিাভি 

রযফীক্ষহণয ব্যফস্থা চালুকৃি 
িারযখ ১ ৩১ রডদম্বয 

০৭ 

জানুয়াযী 

২০১৯ 

১৪ 

জানুয়াযী 

২০১৯ 

২১ 

জানুয়াযী 

২০১৯ 

২৮ 

জানুয়াযী 

২০১৯ 

রবহমাগ প্ররিকায ব্যফস্থা 

ফাস্তফায়ন 
রনরদর্ষ্ি ভহয়য ভহধ্য 

রবহমাগ রনষ্পরিকৃি 
% ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ 

রআযএর শুরুয ২ ভা পূদফ ি 

াংরিষ্ট কভ িচাযীয রআযএর 

ও ছুটি নগদায়ন ত্র জারয 

রনরিতকযণ 

রঅযএর এয অহদ 

জারযকৃি 
% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

ছুটি নগদায়নে জারযকৃি % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

আরথ িক ও 

ম্পদ 

ব্যফস্থানা 

উন্নয়ন  

৪

রডট রনষ্পরি কামক্রিত্রভয   

উন্নয়ন 

ব্রডীট জফাফ ত্রপ্ররযি % ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

রডট অরি রনস্পরিকৃি % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

স্থাফয ও স্থাফয ম্পরিয ার 

নাগাদ িাররকা প্রস্তুি কযণ 

স্থাফয ও স্থাফয ম্পরিয 

িাররকা ারনাগাদকৃি 

তারযে 

১ 
৩ ত্রপব্রুয়ারয 

২০১৯ 

১৭ত্রপব্রুয়ারয 

২০১৯ 

২৮ 

ত্রপব্রুয়ারয 

২০১৯ 

২৮ভাচ ি 

২০১৯ 

১৫ 

এরপ্রর২০১৯ 

স্থাফয ম্পরিয িাররকা 

ারনাগাদকৃি 

তারযে 

১ 
৩ ত্রপব্রুয়ারয 

২০১৯ 

১৭ত্রপব্রুয়ারয 

২০১৯ 

২৮ 

ত্রপব্রুয়ারয 

২০১৯ 

২৮ভাচ ি 

২০১৯ 

১৫ এরপ্রর 

২০১৯ 
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ঢাকা রফবাগীয় ফস্ত্র অরধদপ্তদযয আফরশ্যক সকৌরগত উদেশ্যমূ ২০১9-২০20 

 

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 - ২০১9-20 

 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অরত 

উত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

চররত 

ভান 

(Fair) 

চররতভাদনয 

রনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

  
ফারল িক উন্নয়ন কভসূচী 

ফাস্তফায়ন 

ফারল িক উন্নয়ন কভসূচী 

ফাস্তফারয়ি 
% ২  ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

জািীয় শুিাচায 

ত্রকৌর ও িথ্য 

রধকায 

ফাস্তফায়ন 

ত্রজাযদাযকযণ; 

৩ 

জািীয় শুিাচায কভ রযকল্পনা 

ও রযফীক্ষণ কাঠাহভা প্রণয়ন 

 জািীয় শুিাচায কভ 

রযকল্পনা 

ও রযফীক্ষণ কাঠাহভা প্রণীি  

 

িারযখ ১ 
১৫ জুরাআ 

 

৩১ 

জুরাআ 

 

   

রনধ িারযি ভয়ীভায ভহধ্য 

ত্রেভারক প্ররিহফদন দারখর 

রনধ িারযি ভয়ীভায ভহধ্য 

ত্রেভারক প্ররিহফদন দারখরকৃি 
ংখ্যা ১ ৪ ৩    

িথ্য ফাস্তফায়ন ারনাগাদকযণ িথ্য ফাস্তফায়ন ারনাগাদকৃি % ১ ১০০ ৯০ ৮০   



10 

 

 

  



11 

  



12 

 

 

াংদমাজনী-১ 

 (Acronyms) 

 

ক্ররভক নাং ব্দ াংদক্ষ  পূণ িরূ 

১ টিরবআই সেক্সোইর সবাদকনার ইনরিটিউে 

২ ফাকারদফা ফাাংরাদদ কারযগরয রক্ষা সফাড ি 
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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 নফভ সেণীদত 

রক্ষাথী বরিিকযণ 

১.১.১ বরিিকৃি রক্ষাথী অত্র কাম িারদয়য রনয়ন্ত্রণাধীন ১৩টি টিরবআইদত 

প্ররত ফছয জান্যয়াযী ভাদ ফাকারদফায বরতি 

নীরতভারা অন্যমায়ী  অন্য সভারদত প্ররত সেদড আন 

াংখ্যা ৪০ জন কদয ৪টি সেড মুদ এএর 

(সবাকঃ) নফভ সেণীদত রক্ষাথী বরিি কযা য় । 
ফতিভাদন ২০১৯ াদর নফভ সেণীদত ১৩টি 

প্ররতষ্ঠাদন ২১৪১ জন রক্ষাথী অেয়নযত যদয়দছ।  

(৪টি প্ররতষ্ঠাদন ২টি কদয)। 

টিরবআইমূ বরিিকৃি রক্ষাথীয াংখ্যা 

APA ত্রৈমাসিক 

প্রসিবেদন/এম আই এি  

প্রসিবেদন 

 

২ ২.১ এএর (ত্রবাকঃ) 

সেক্সোইর যীক্ষায় 

ংগ্রণ  

২.১.১ এএর 

(ত্রবাকঃ) সেক্সোইর 

উত্তীণ ি রক্ষাথী 

ফাকারদফা রনধ িারযত তারযদে চূড়ান্ত যীক্ষায় 

অাংগ্রদণয জন্য ১৩টি টিরবআই  দভ সেণীদত 

১৪৮৫ জন ছাত্র-ছাত্রী অেয়নযত যদয়দছ রফধায় 

এএর (ত্রবাকঃ) ভানী যীক্ষায় ২০১৯-২০ 

এয ১১৮০ জন রক্ষভাত্রা রনধ িাযণ কযা দরা। 

টিরবআইমূ যীক্ষায় ংগ্রণকৃত 

  রক্ষাথীয াংখ্যা APA 

ত্রৈমাসিক প্রসিবেদন/এম 

আই এি  প্রসিবেদন 

Goal-4 

 & 

Target 

4.3 

3 ৩.১ বরাদ্দ অনুযায়ী 

কাঁচামা ক্রয় ও ব্যবহার 

নননিত করা 

3.1.১ ক্রয়কৃত 

কাঁচামারর নরমান 

বস্ত্র অনধদপ্তর কর্তকৃ প্রনত অথ ৃবছরর কাঁচামা 

খারত বরাদ্দকৃত অথ ৃদ্বারা সঠিক ভারব কাঁচামা 

ক্রয় ও ব্যবহার নননিত করা হয়।  

টিরবআইমূ APA ত্রৈমাসিক 

প্রসিবেদন/এম আই এি  

প্রসিবেদন 

 

৪ ৪.১ টিরবআই মূ 

রযদ িন  

৪.১.১ রযদ িনকৃত 

টিরবআই 

বস্ত্র অনধদপ্তর কর্তকৃ  ২০১৮-১৯ অথবৃছরর 

জানরকৃত ননরদলৃনা অনুসারর টিনভআ ই মূদয  

একাদডরভক ও প্রারনক কাম িক্রদভয রযদ িন 

পূফ িক তদাযরক কযা য়। 

ফস্ত্র রধদপ্তহযয 

ংশ্লর্ষ্ 

রফবাগীয় 

কাম িারয় 

রযদ িনকৃত টিনভআই এয 

াংখ্যা APA ত্রৈমাসিক 

প্রসিবেদন 

 

৫ ৫.১ রল্প প্ররিষ্ঠাহনয 

াহথ  রফরনভয় বায 

অহয়াজন কযা ভি  

আরয়ানজত সভা রফরবন্ন রল্প প্ররিষ্ঠাহনয াহথ ত্রমাগাহমাগ স্থান 

পূফ িক ভি রফরনভয় বায অহয়াজন কযা য় 

প্ররিষ্ঠান রযদ িন কযা য়।  

রফবাগীয় 

কাম িারয়, 

টিরবআইমূ 

APA ত্রৈমাসিক প্রসিবেদন  

 

 

৫.২ রল্প প্ররিষ্ঠান 

রযদ িন 

রযদ িনকৃত টিরবআই  
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াংদমাজনী- ৩  

কভ িম্পাদদনয রদক্ষয অন্য ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/দপ্তয/াংস্থায রনকে সুরনরদ িষ্ট কভ িম্পাদন চারদা  

 

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 সফাড ি 

১.২ চূড়ান্ত যীক্ষা গ্রণ  

 

১.২.১ গৃরত  তারত্ত্বক 

যীক্ষা 

ফাকারহফা নীরিভারা 

নুমায়ী রনধ িারযত 

তারযদে 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 রক্ষাথী 

বরিিকযণ     

৩.১.১ বরিিকৃি রক্ষাথী ফাকারহফা 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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