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টিআইরিআই’ি কি বিম্পাদতনি িারর্ বক রচত্র (Overview) 

 
 

িাম্প্ররেক র্ছিিমূতহ (৩ র্ছি) টিআইরিআই’ি প্রিান অজবন: 

• টিআইরিআই এি প্ররিক্ষ্ি ও কারিগরি িহায়ো িারিবি প্রদাতনিি িান ও িক্ষ্িো উন্নয়তনি জন্য দরক্ষ্ি 

ট্রকারিয়াি উন্নয়ন িহতর্ারগ িিংস্থা KOICA কর্তবক “ির্ বানাইতজিন এন্ড ট্রিতেরনিং অর্ টিআইরিআই” িীষ বক 

প্রকল্প র্াস্তর্ায়নািীন আতছ। প্রকতল্পি ট্রিয়াদ এক র্ছি বৃরদ্ধ কতি আগািী জুন, ২০১৯ইিং পর্ বন্ত রনি বাি কি হতে।  

• রর্গে ০৩ র্ছতি (২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮) অত্র প্ররেষ্ঠান হতে প্রায় ৫২১৩ জন রর্রিন্ন ট্রিয়াতদ 

প্ররিক্ষ্ি গ্রহি কতিতছন। োছাড়া প্রায় ৫২টি প্ররেষ্ঠাতন রর্রিন্ন দফায় োতদি চারহদা ট্রিাোতর্ক কারিগিী 

িহায়ো ট্রির্া প্রদান কিা হতয়তছ।  

 

িিস্যা এর্িং চযাতলঞ্জ: 

টিআইরিআই এি প্ররিক্ষ্ি ও কারিগরি িহায়ো িারিবতিি চারহদা বৃরদ্ধ ট্রপতয়তছ রর্তিষ কতি রর্শ্বরর্দ্যালতয়ি ট্রিষ 

র্তষ বি র্রি বে িিংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীতদি জন্য প্ররিক্ষ্ি ট্রকাতি বি রর্রিন্ন উপকিন ট্রর্িন প্ররিক্ষ্ি র্তেি অপ্রতুলো, 

ট্রহাতিল, ক্লািরুি ও ইউটিরলটি িিংকট ট্রদখা রদতে। এছাড়াও টিআইরিআই এি রর্রিন্ন রর্িাতগ ট্রিট-আতপি তুলনায় 

প্ররিক্ষ্তকি িিংখ্যা অপর্ বাপ্ত এর্িং রিক্ষ্কতদি কারিগিী জ্ঞান যুতগাপতর্াগী কিি।    

ট্রকাইকা কর্তবক প্রিয়নকৃে প্ররিক্ষ্ি কারিকুলাি ট্রিাোতর্ক ির্ বাধুরনক প্রযুরিরিরিক প্ররিক্ষ্তিি ব্যর্স্থা কিা এর্িং 

প্রতয়াজনীয় ল্যার্ ও ক্লািরুতিি িিংস্থানকিে প্ররিক্ষ্ি এর্িং কারিগিী িারিবি প্রদান কিা আিাতদি জন্য র্ড় 

চযাতলতঞ্জি রর্ষয় রহিাতর্ ট্রদখা রদতয়তছ। রর্রিন্ন প্ররেষ্ঠাতনি িাতে MOUকিাি জন্য গৃহীে উতদ্যাগ এ চযাতলঞ্জতক 

আিও বৃরদ্ধ কিতর্। 

 

িরর্ষ্যৎ পরিকল্পনা: 

টিআইরিআই এি জন্য একটি কেন্দ্রীয় ইতলরিকযাল পাওয়াি ম্যাতনজতিন্ট রিতিি এবং নিজেস্ব সুতপয় পারন 

িির্িাতহি ব্যর্স্থাপনা গতড় ট্রোলা। প্ররিক্ষ্ি র্েপারেি িিংখ্যা বৃরদ্ধ, একাতর্রিক ির্ন-৩ এি িম্প্রিািি ও একটি 

ট্রহাতিল রনি বাতিি ব্যর্স্থা কিা। প্ররিক্ষ্কতদি কারিগিী জ্ঞান যুতগাপতর্াগী কিতে ট্রকাইকা িতলরন্টয়াি িারিবি গ্রহতিি 

জন্য কার্ বকি পদতক্ষ্প গ্রহি কিা। ট্রদতি দক্ষ্ জনিরি উন্নয়ন কি বসূরচতে িিকািতক িহায়োি লতক্ষ্য এরর্রপ’ি 

আওোয় “রিল্প প্রযুরি প্ররিক্ষ্ি কি বসূরচ (Training Program on Industrial Technology)” িীষ বক উন্নয়ন 

প্রকল্প গ্রহতিি উতদ্যাগ ট্রনয়া। 

 

২০১৮-১৯ অে ব র্ছতিি কি বিম্পাদন লক্ষ্যিাত্রা: 

• আপ-ট্রগ্রতর্িন ট্রকাি ব ১ িপ্তাহ ট্রিয়াদী ১২টি ও ২ িপ্তাহ ট্রিয়াদী ১৬টি, রর্শ্বরর্দ্যালতয়ি জন্য ৪ িপ্তাহ ট্রিয়াদী 

রর্তিষ ট্রকাি ব ২০টি এর্িং ২ িপ্তাহ ট্রিয়াদী ট্রটইলি ট্রির্ ট্রকাি ব ২টিিহ ট্রিাট ৫০টি রর্রিন্ন প্ররিক্ষ্ি ট্রকাি ব 

পরিচালনাি িাধ্যতি ১৯০০ জনতক প্ররিরক্ষ্ে কিা।  

• রিল্প প্রযুরি প্ররিক্ষ্ি কি বসূরচ’ি আওোয় ১০০ জন রিক্ষ্ানরর্ি রনতয়াগ ও োঁতদিতক ৪ িাি ট্রিয়াদী প্রারেষ্ঠারনক 

এর্িং ২ িাি কািখানায় র্াস্তর্ প্ররিক্ষ্ি প্রদান।  

• ির্ বানাইতজিন প্রকতল্পি আওোয় একাতর্রিক ির্ন-৩ ও ২ এ KOICA িির্িাহেব্য নতুন র্েপারে 

ইনিতলিন-করিিরনিং কাজ িম্পন্ন কিা।   

• KOICA রর্তিষজ্ঞগতিি িাধ্যতি নতুন ১২টি ল্যাতর্ িিংস্থারপেব্য র্েপারেি উপি টিআইরিআই প্ররিক্ষ্কতদি 

জন্য র্াস্তর্ প্ররিক্ষ্ি কাজ িম্পাদন কিা। 

• ৬টি রর্ষতয় ট্রকাইকা িতলরন্টয়াি িারিবি পাওয়াি জন্য প্রতয়াজনীয় ব্যর্স্থা গ্রহি কিা।  

 

-১-  



 

উপক্রিরনকা (Preamble) 

 

ট্রেরনিং ইনরিটিউট ফি ট্রকরিকযাল ইন্ডারিজ(টিআইরিআই) এি প্রারেষ্ঠারনক দক্ষ্ো বৃরদ্ধ, স্বেো ও জর্ার্রদরহ 

ট্রজািদাি কিা, সুিািন িিংহেকিি এর্িং িম্পতদি র্োর্ে ব্যর্হাি রনরিেকিতিি িাধ্যতি রূপকল্প ২০২১ এি 

র্োর্ে র্াস্তর্ায়তনি লতক্ষ্য –  

 

রনর্ বাহী পরিচালক, টিআইরিআই 

 

এর্িং 

  

ট্রচয়ািম্যান, রর্রিআইরি এি িতধ্য ২০১৮ িাতলি জুন িাতিি ২১ োরিতখ র্ারষ বক কি বিম্পাদন চুরি স্বাক্ষ্রিে হল। 

 

  

এই চুরিতে স্বাক্ষ্িকািী উিয়পক্ষ্ রনম্নরলরখে রর্ষয়িমূতহ িম্মে হতলন: 
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ট্রিকিন-১: 

  

১.১ : রূপকল্প  (Vision):  
 

২০২২ িাতলি িতধ্য ২০% স্বরনিবিো অজবন ।  

 

 

১.২ অরিলক্ষ্য (Mission):  

 

রিল্প, কারিগিী ও রিক্ষ্া প্ররেষ্ঠানিমূতহ জনর্তলি দক্ষ্ো উন্নয়তন প্ররিক্ষ্ি প্রদান, র্েপারে িিংিক্ষ্তন কারিগিী 

িহায়ো প্রদান এর্িং পািস্পারিক েথ্য ও অরিজ্ঞোি রর্রনিতয়ি িাধ্যতি প্রযুরিগে উৎকষ ব রর্িান। 

 

 

১.৩ ট্রকৌিলগে উতেশ্যিমূহ (Strategic Objectives):  

১.৩.১ টিআইরিআই’ি ট্রকৌিলগে উতেশ্যিমূহ  

 ০১। রিল্প কািখানায় কি বিে জনর্তলি কারিগিী দক্ষ্ো উন্নয়তন প্ররিক্ষ্ি প্রদান রনরিেকিি। 

 ০২। নবনিআইনিিহ রিল্প কািখানাি জন্য রিক্ষ্ানরর্ি রনতয়াগ এর্িং প্ররিক্ষ্ি প্রদান রনরিেকিি। 

 ০৩। রিল্প-কািখানায় উন্নেিাতনি কারিগিী ট্রির্া প্রদান রনরিেকিি। 

 ০৪। টিআইরিআই প্ররিক্ষ্কতদি িান উন্নয়তন TOT প্ররিক্ষ্ি রনরিেকিি। 

 
 

 

১.৪ কার্ বার্রল (Functions) : 

 

০১। প্ররিক্ষ্তিি গুনগে িাতনান্নয়ন। 

০২। রর্রিন্ন রিল্প প্ররেষ্ঠাতন কারিগিী ট্রির্া প্রদান। 

০৩। নেওনব ফাজের অর্ থায়জি ১৪ আইতটি অেযার্শ্যকীয় িারিবি ইকুযইপতিন্ট িিংগ্রহ। 

০৪। রিক্ষ্ানর্ীি রনতয়াগ ও োতেঁি প্রতয়াজনীয় প্ররিক্ষ্ি প্রদান। 

০৫। টিআইরিআই -এি িক্ষ্িো বৃরদ্ধ কিন। 
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ট্রিকিন-২ 

ট্রকৌিলগে উতেশ্য কি বিম্পাদন সূচক, কার্ বক্রি, অগ্রারিকাি এর্িং লক্ষ্যিাত্রািমূহ 

 

ট্রকৌিলগে 

উতেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ট্রকৌিলগে 

উতেতশ্যি 

িান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ বক্রি 

(Activities) 

কি বিম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক  

(Unit) 

কি ব িম্পাদন 

সূচতকি িান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃে অজবন 
লক্ষ্যিাত্রা/রনি বায়ক ২০১৮-১৯ 

 (Target/Criteria Value for FY 2018-19) 

প্রতক্ষ্পন 

(Projection)  

২০১৯-২০ 

প্রতক্ষ্পন 

(Projection) 

২০২০-২১ 

২
০
১
৬

-
১
৭
 

২
০
১
৭
-১

৮
 অিািািি অরে উিি উিি চলরে িান চলরে 

িাতনি রনম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

(১) কারিগরি 

দক্ষ্ো উন্নয়তন 

প্ররিক্ষ্ি প্রদান 

রনরিেকিি 

৩০ 

১.১ কারিগিী 

িাতনান্নয়ন 

প্ররিক্ষ্ি  

১.১.১ রনয়রিে 

িাতনান্নয়ন প্ররিক্ষ্ি 

ট্রকাি ব  

জনিাি ২৫ ২৩০ ১০৮ ২২৫ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৩৫ ২৩৫ ২৪৫ 

১.১.২ ট্রটইলি ট্রির্ 

িাতনান্নয়ন প্ররিক্ষ্ি 

ট্রকাি ব  

জনিাি ৫ ১০ ১৬৩ ১৫ ১৩ ১২ ১০ ৮ ১৮ ২০ 

(২) রিল্প 

কািখানাি 

জন্য 

রিক্ষ্ানরর্ি 

প্ররিক্ষ্ি 

প্রদান 

রনরিেকিি 

২৩ ২.১ রিক্ষ্ানরর্ি 

প্ররিক্ষ্ি  

২.১.১ রিক্ষ্ানরর্ি 

প্ররিক্ষ্ি 
জনিাি 

৩ ৭৮০ ৬৭৩ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ২৮০ ২৫০ ৪২৫ ৪৫০ 

২.২.২ রর্শ্বরর্দ্যালয় 

ছাত্র-ছাত্রীতদি 

প্ররিক্ষ্ি 

জনিাি 

২০ ১২০০ ১১২২ ১০৫০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০ ১১০০ ১২০০ 

(৩) রিল্প-

কািখানায় 

উন্নেিাতনি 

কারিগিী ট্রির্া 

প্রদান 

রনরিেকিি। 

১৭ ৩.১ কারিগরি 

িহায়ো িারি বি  

৩.১.১ রর্রিআইরি 

কািখানায় 

প্রদানকৃে ট্রির্া  

জনরদর্ি ১০ ১০০ ১০৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১১০ ১২০ 

৩.১.২ অন্যান্য 

প্ররেষ্ঠাতন প্রদানকৃে 

ট্রির্া 

জনরদর্ি ৫ ৬০০ ১১০২ ৭০০ ৬৫০ ৬০০ ৫৮০ ৫৫০ ৭৫০ ৮০০ 

৩.২ 

রিক্ষ্ানরর্ি 

রনতয়াগ  

৩.২.১ রনতয়াগকৃে 

রিক্ষ্ানরর্ি  

িিংখ্যা ২ ২৬০ ২৫৮ ১০০ ৯০ ৮০ ৭৫ ৭০ ১০০ ১০০ 

(৪) 

প্ররিক্ষ্কতদি 

িান উন্নয়তন 

TOT প্ররিক্ষ্ি 
রনরিেকিি। 

৫ ৪.১  

TOT প্ররিক্ষ্ি 

৪.১.১ প্ররিক্ষ্কতদি 

প্ররিক্ষ্ি প্রদান  

 

জনিাি ৫ -- -- ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ২০ ২০ 
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আরি,  

রনর্ বাহী পরিচালক, ট্রেরনিং ইনরিটিউট ফি ট্রকরিকযাল ইন্ডারিজ (টিআইরিআই) 

টিআইরিআই এি প্ররেরনরি রহতিতর্ র্ািংলাতদি ট্রকরিকযাল ইন্ডারিজ কতপ বাতিিন (রর্রিআইরি) এি ট্রচয়ািম্যান িতহাদতয়ি 

রনকট অঙ্গীকাি কিরছ ট্রর্, এই চুরিতে র্রি বে ফলাফল অজবতন িতচষ্ট োকর্। 

 

 

আরি, ট্রচয়াম্যান, রর্রিআইরি, রনর্ বাহী পরিচালক, ট্রেরনিং ইনরিটিউট ফি ট্রকরিকযাল ইন্ডারিজ (টিআইরিআই) এি রনকট 

অঙ্গীকাি করিতেরছ ট্রর্, এই চুরিতে র্রি বে ফলাফল অজবতন প্রতয়াজনীয় িহতর্াগীো প্রদান কির্।  

 

স্বাক্ষ্রিে : 

 

.............................. ---------------------------- 

রনর্ বাহী পরিচালক, টিআইরিআই োরিখ 

 

 

 

 

........................ ----------------------------------------- 

ট্রচয়ািম্যান, রর্রিআইরি       োরিখ 
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িিংতর্াজনী-১ 

 

িব্দ িিংতক্ষ্প 

(Acronyms) 

 

 

 

রর্রিআইরি র্ািংলাতদি ট্রকরিকযাল ইন্ডারিজ কতপ বাতিিন 

টিআইরিআই ট্রেরনিং ইনরিটিউট ফি ট্রকরিকযাল ইন্ডারিজ 

KOICA  Korea International Cooperation Agency  
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িিংতর্াজনী-২  

কি বিম্পাদন সূচকিমূহ, র্াস্তর্ায়নকািী এর্িং পরিিাপ পদ্ধরে এি রর্র্িি 

ক্ররিক 

নম্বি 
কার্ বক্রি কি বিম্পাদন সূচক রর্র্িি র্াস্তর্ায়নকািী দপ্তি/িিংস্থা পরিিাপ পদ্ধরে এর্িং উপাি সূত্র িািািি িন্তব্য 

১  ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১. 
কারিগিী 

িাতনান্নয়ন 

প্ররিক্ষ্ি  

রনয়রিে িাতনান্নয়ন 

প্ররিক্ষ্ি ট্রকাি ব  

কািখানায় কি বিে রর্রিন্ন স্ততিি কি বকেবা ও শ্ররিক-কি বচািীতদি 

জন্য ১~৪ িপ্তাহ ট্রিয়াদী িাতনান্নয়ন ট্রকাি ব 
রর্রিআইরি 

রর্রিআইরি/রিল্প িেিালতয়ি 

র্কুতিন্টি 

 

 

২. 

ট্রটইলি ট্রির্ 

িাতনান্নয়ন প্ররিক্ষ্ি 

ট্রকাি ব  

ট্রর্ ট্রকান কর্তবপতক্ষ্ি চারহদাি রিরিতে কি বকেবা/ শ্ররিক-

কি বচািীতদি জন্য ১~৪ িপ্তাহ ট্রিয়াদী িাতনান্নয়ন ট্রকাি ব 
রর্রিআইরি 

রর্রিআইরি/রিল্প িেিালতয়ি 

র্কুতিন্টি 

 

৩. 

রিক্ষ্ানরর্ি 

প্ররিক্ষ্ি 

রর্রিআইরি’ি  

রিক্ষ্ানরর্ি প্ররিক্ষ্ি 

রনতয়াগকৃে রিক্ষ্ানরর্িতদি টিআইরিআইতে প্ররিক্ষ্ন প্রদান ও 

পির্েীতে রর্রিন্ন কািখানায় প্ররিক্ষ্ন প্রদান    
রর্রিআইরি 

রর্রিআইরি/রিল্প িেিালতয়ি 

র্কুতিন্টি 

 

৪. 
রর্শ্বরর্দ্যালয় ছাত্র-

ছাত্রীতদি প্ররিক্ষ্ি 

রর্রিন্ন রর্শ্বরর্দ্যালতয়ি ট্রিষ র্তষ বি ছাত্র-ছাত্রীতদি জন্য ৩~৪ 

িপ্তাহ ট্রিয়াদী আন্তঃরর্িাগীয় প্ররিক্ষ্ি ট্রকাি ব  
রর্রিআইরি 

রর্রিআইরি/রিল্প িেিালতয়ি 

র্কুতিন্টি 

 

৫. 
কারিগরি 

িহায়ো 

িারি বি 

রর্রিআইরি’ি 

কািখানায় 

প্রদানকৃে ট্রির্া  

রর্রিআইরি’ি রর্রিন্ন রিল্প কািখানায় সৃষ্ট কারিগিী িিস্যা 

িিািাতন প্রতয়াজনীয় িহায়ো প্রদান। 
রর্রিআইরি 

রর্রিআইরি/রিল্প িেিালতয়ি 

র্কুতিন্টি 

 

৬. 
অন্যান্য প্ররেষ্ঠাতন 

প্রদানকৃে ট্রির্া 

রর্রিআইরি ব্যেীে অন্যান্য প্ররেষ্ঠাতন রর্রিন্ন িিতনি কারিগিী 

িহায়ো িারি বি   
রর্রিআইরি 

রর্রিআইরি/রিল্প িেিালতয়ি 

র্কুতিন্টি 

 

৭. 

প্ররিক্ষ্কতদি 

িান উন্নয়তন 

TOT প্ররিক্ষ্ি 

রনরিেকিি। 

প্ররিক্ষ্কতদি 

প্ররিক্ষ্ি প্রদান 

KOICA  প্রকতল্পি আওোয়  টিআইরিআই প্ররিক্ষ্কতদি 

দক্ষ্ো উন্নয়তনি লতক্ষ্য TOT  আতয়াজন।  
রর্রিআইরি ও KOICA 

রর্রিআইরি/রিল্প িেিালতয়ি 

র্কুতিন্টি 
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িিংতর্াজনী-৩: 

 

অন্য দপ্তি/িিংস্থাি রনকট সুরনরদ বষ্ট কি বিম্পাদন চারহদািমূহ 

 

প্ররেষ্ঠাতনি নাি িিংরিষ্ট কার্ বক্রি কি বিম্পাদন সূচক 
উি প্ররেষ্ঠাতনি রনকট 

চারহদা/প্রেযািা 

চারহদা প্রেযািাি/ 

ট্রর্ৌরিকো 
প্রেযািা পূিি না হতল িম্ভাব্য প্রিার্ 

রর্রিআইরি প্রিান 

কার্ বালয় ও রিল্প 

িেিালয় 

রিক্ষ্ানরর্ি 

রনতয়াগ  

রনতয়াগকৃে 

রিক্ষ্ানরর্ি  

প্রতয়াজনীয় অনুতিাদন ও 

আরে বক অনুদান 

রর্রিআইরি’ি রনয়েিািীন ও ট্রদতিি 

অন্যান্য রিল্প কািখানা অরিকেি 

দক্ষ্োি িাতে পরিচালনা 

ট্রদতিি রিল্প কািখানা সুষ্ঠু পরিচালনায় িিস্যা সৃরষ্ট 

হতর্। র্াি ফতল উৎপাদনিীলো হ্রাি পাওয়াি 

িম্ভার্িা িতয়তছ।  
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পরিরিষ্ট-খ 

আর্রশ্যক ট্রকৌিলগে উতেশ্যিমূহ 

 

Kjvg-1 Kjvg-2 Kjvg-3 Kjvg-4 Kjvg-5 Kjvg-6 

‡KŠkjMZ D‡Ïk¨ 

(Strategic 

Objectives) 

 ‡KŠkjMZ 

D‡Ï‡k¨i gvb 

 (Weight of 

Strategic 

Objectives) 

Kvh©µg 

(Activities) 

Kg©m¤úv`b m~PK 

(Performance Indicator) 
 

GKK 

(Unit) 

 

Kg©m¤úv`b 

m~P‡Ki gvb 

 (Weight of 

PI) 

লক্ষ্যিাত্রািিান - 2018-2019  

AmvaviY 

(Excellent) 

AwZDËg 

(Very 

Good) 

DËg 

(Good) 

PjwZ gvb 

(Fair) 

PjwZ gv‡bi 

wb‡¤œ 

 (Poor) 

%100  %90  %80  %70  60% 

বার্ষিক কর্ম সম্পাদন 
চুর্ষি বাস্তবায়ন 
জ ারদারকরণ 

৪ 

মাঠ পর্যায়য়র কার্যালয়য়র সংয়ে 
২০১৮-১৯ অর্থ বছয়রর বার্ষিক 
কর্মসম্পাদন চুর্ষি স্বাক্ষর 

বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুর্ষি 
স্বাক্ষর্ষরত 

তার্ষরখ  ১ ২০ জুন ২১ জুন ২৪ জুন - - 

২০১৮-১৯ অর্থবছয়রর বার্ষিক 
কর্মসম্পাদন চুর্ষির অর্ধ বার্ষিক 
মূলযায়ন প্রর্ষতয়বদন সংর্ষিষ্ট 
মন্ত্রনালয়/র্ষবভায়ে দার্ষখল 

মূলযায়ন প্রর্ষতয়বদন দার্ষখলকৃত তার্ষরখ ১ ১৭  ানুয়ারী ২০  ানুয়ারী ২১  ানুয়ারী ২২  ানুয়ারী ২৩  ানুয়ারী 

মাঠ পর্যায়য়র কার্যালয়য়র ২০১৮-১৯ 
অর্থবছয়রর বার্ষিক কর্মসম্পাদন 

চুর্ষির অর্ধবার্ষিক মূলযায়ন প্রর্ষতয়বদন 
পর্যালায়ে ফলাবর্তক (feedback) 

মন্ত্রনালয়/র্ষবভায়ে প্রদান 

ফলাবর্তক (feedback) প্রদত্ত তার্ষরখ ১ ৩১  ানুয়ারী ০৫ জফব্রুয়ারী 
১০  

জফব্রুয়ারী 
১৪  

জফব্রুয়ারী 
১৭  

জফব্রুয়ারী 

সরকার্ষর কর্মসম্পাদন বযবস্থাপনা 
পদ্ধর্ষতসহ র্ষবর্ষভন্ন র্ষবষয়য় 

কর্মকর্তা/কর্মচারীয়দর  নয প্রর্ষিক্ষণ 
আয়য়া ন 

আয়য়ার্ষ ত প্রর্ষিক্ষয়নর সময়  নঘন্টা ১ ৬০ - - - - 

 

কার্যপদ্ধর্ষত, 
কর্মপর্ষরয়বি ও 
জসবার মায়নান্নয়ন 

১০ 

ই-ফাইর্ষলং পদ্ধর্ষত বাস্তবায়ন 

ফ্রন্ট জেয়ের মাধ্যয়ম গৃহীত 
োক ই-ফাইর্ষলং র্ষসয়েম –এ 

আপয়লােকৃত 
% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭৫ ৭০ 

ই-ফাইয়ল নর্ষি র্ষনস্পর্ষত্তকৃত  % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০ 

ই-ফাইয়ল পত্র  ারীকৃত 
 

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০ 

দপ্তর/ সংস্থা কর্তকৃ অনলাইন জসবা 
চালু করা 

নূনযতম একর্ষি নতুন অনলাইন 
জসবা চালুকৃত 

তার্ষরখ ১ ১০  ানুয়ারী ২৪  ানুয়ারী ২৮  ানুয়ারী ৩১ মার্চ ৩০ এর্ষপ্রল 

দপ্তর/ সংস্থা ও অধ্ীনস্ত 
কার্যালয়সমূয়হর উদ্ভাবনী উয়দযাে ও 
ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প (SIP) বাস্তবায়ন 

উদ্ভাবনী উয়দযাে ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন 
প্রকল্প (SIP) সমূয়হর 
হালনাোদকৃত োিায়বই  

তার্ষরখ ১ ০৩ জফব্রুয়ারী 
১১  

জফব্রুয়ারী 
১৮  

জফব্রুয়ারী 
২৫ জফব্রুয়ারী 

০৪  
মার্চ 
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Kjvg-1 Kjvg-2 Kjvg-3 Kjvg-4 Kjvg-5 Kjvg-6 

‡KŠkjMZ D‡Ïk¨ 

(Strategic 

Objectives) 

 ‡KŠkjMZ 

D‡Ï‡k¨i gvb 

 (Weight of 

Strategic 

Objectives) 

Kvh©µg 

(Activities) 

Kg©m¤úv`b m~PK 

(Performance Indicator) 
 

GKK 

(Unit) 

 

Kg©m¤úv`b 

m~P‡Ki gvb 

 (Weight of 

PI) 

লক্ষ্যিাত্রািিান - 2018-2019  

AmvaviY 

(Excellent) 

AwZDËg 

(Very 

Good) 

DËg 

(Good) 

PjwZ gvb 

(Fair) 

PjwZ gv‡bi 

wb‡¤œ 

 (Poor) 

%100  %90  %80  %70  60% 

ওয়য়বসাইয়ি প্রকার্ষিত 

োিায়ব  অনুযায়ী নূনযতম দুইর্ষি 
নতুন উদ্ভাবনী উয়দযাে/ক্ষুদ্র 
উন্নয়ন প্রকল্প চালুকৃত 

তার্ষরখ ১ ০৮ এর্ষপ্রল  ২২ এর্ষপ্রল ০২ জম ১৬ জম ৩০ জম 

র্ষসর্ষিয় নস চার্টার বাস্তবায়ন 

হালনাোদকৃত র্ষসর্ষিয় নস চার্টার 
অনুযায়ী প্রদত্ত জসবা 

% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ 

জসবাগ্রহীতায়দর মতামত 
পরীর্ষবক্ষন বযবস্থা চালুকৃত 

তার্ষরখ ০.৫ ৩১ র্ষেয়সম্বর ১৫  ানুয়ারী  ০৭ জফব্রুয়ারী ১৭ জফব্রুয়ারী ২৮ জফব্রুয়ারী 

অর্ষভয়যাে প্রর্ষতকার বযবস্থা বাস্তবায়ন 
র্ষনর্ষিষ্ট সময়য়র ময়ধ্য অর্ষভয়যাে 

র্ষনষ্পর্ষত্তকৃত 
% ০.৫ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫০ 

র্ষপআরএল শুরুর ২ মাস পূয়ে সংর্ষিষ্ট 
কর্মচারীর র্ষপআরএল ও ছুর্ষি 
নেদায়নপত্র  ার্ষর করা 

র্ষপআরএল আয়দি  ার্ষরকৃত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

ছুর্ষি নেদায়নপত্র  ার্ষরকৃত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

আর্ষর্থক ও সম্পদ 
বযবস্থাপনার উন্নয়ন  

৮ 

অর্ষেি আপর্ষত্ত র্ষনষ্পর্ষত্ত কার্যক্রয়মর 
উন্নয়ন 

র্ষত্রপক্ষীয় সভায় অর্ষেি আপর্ষত্ত 
র্ষনস্পর্ষত্তর  নয সুপার্ষরিকৃত 

% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ 

অর্ষেি আপর্ষত্ত র্ষনস্পর্ষত্তকৃত % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

স্থাবর অস্থাবর সম্পর্ষত্তর হালনাোদ 
তার্ষলকা প্রস্তুত করা 

স্থাবর সম্পর্ষত্তর  তার্ষলকা 
হালনাোদকৃত 

তার্ষরখ ১ ০৩ জফব্রুয়ারী 
১১  

জফব্রুয়ারী 
১৮  

জফব্রুয়ারী 
২৫ জফব্রুয়ারী 

০৪  
মার্চ 

অস্থাবর সম্পর্ষত্তর তার্ষলকা 
হালনাোদকৃত 

তার্ষরখ ১ ০৩ জফব্রুয়ারী 
১১  

জফব্রুয়ারী 
১৮  

জফব্রুয়ারী 
২৫ জফব্রুয়ারী 

০৪  
মার্চ 

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূর্ষচ বাস্তবায়ন 
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূর্ষচ 

বাস্তবার্ষয়ত 
% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

অবযবহৃত/ অয়কয় া আসবাসপত্র/ 
যানবাহন র্ষবদযমান নীর্ষতমালা 

অনুযায়ী র্ষনস্পর্ষত্তকরণ(Disposed 

Off) 

র্ষনস্পর্ষত্তকৃত (Disposed Off) % ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ 
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AmvaviY 

(Excellent) 

AwZDËg 

(Very 

Good) 

DËg 

(Good) 

PjwZ gvb 

(Fair) 

PjwZ gv‡bi 

wb‡¤œ 

 (Poor) 

%100  %90  %80  %70  60% 

বয়কয়া র্ষবদুযৎ র্ষবল প্রর্ষরয়িাধ্ করা র্ষবদুযৎ র্ষবল পর্ষরয়িার্ষধ্ত % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

শূনয পয়দর র্ষবপরীয়ত র্ষনয়য়াে প্রদান র্ষনয়য়াে প্রদানকৃত সংখযা ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ 

 াতীয় শুদ্ধাচার 
জকৌিল ও তিয 
অর্ষধ্কার বাস্তবায়ন 
জ ারদারকরণ 

৩ 

 াতীয় শুদ্ধাচার কর্মপর্ষরকল্পনা ও 
পর্ষরবীক্ষণ কাঠায়মা বাস্তবায়ন 

ত্রত্রমার্ষসক প্রর্ষতয়বদন দার্ষখলকৃত সংখযা ০.৫ ৪ ৩ - - - 

 াতীয় শুদ্ধাচার কর্মপর্ষরকল্পনা 
ও পর্ষরবীক্ষণ কাঠায়মায় অের্ভৃি 

লক্ষযমাত্রা বাস্তবার্ষয়ত 
% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

দপ্তর/ সংস্থার আওতাধ্ীন কার্যালয় 
সমূয়হর ২০১৮-১৯ অর্থবছয়র প্রনীত 
শুদ্ধাচার পর্ষরকল্পনা পর্যালায়ে 
ফলাবর্তক (feedback) প্রদান 

ফলাবর্তক (feedback) 
প্রদানকৃত 

সংখযা ০.৫ ৪ ৩ - - - 

তিয বাতায়ন হালনাোদকরণ 

সকল অনলাইন জসবা তিয 
বাতায়য়ন সংয়যার্ষ ত 

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

তিয বাতায়ন হালনাোদকৃত % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

দপ্তর/সংস্থার ২০১৭-১৮ অর্থবছয়রর 
বার্ষিক প্রর্ষতয়বদন প্রণয়ন ও 

ওয়য়বসাইয়ি প্রকাি 

বার্ষিক প্রর্ষতয়বদন ওয়য়বসাইয়ি 
প্রকার্ষিত 

তার্ষরখ ০.৫ ১৮ অয়টাবর ৩১ অয়টাবর ১৫ নয়ভম্বর ২৯ নয়ভম্বর ০৬ র্ষেয়সম্বর 
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