
 

 

 

 

 

 

 

 গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

 

 

 

 

 

 

 

 

উপ-ঊর্ধ্বতন কার্ বননব বাহী, ট্রেন াং কদপ বাদরশন অব বাাংলাদেশ 

আঞ্চনলক কার্ বালয়, ট্র ৌলভীবাজার 

 

এবং 

 

ট্রেয়ারম্যান, ট্রেন াং কদপ বাদরশন অব বাাংলাদেশ 

এর  দে স্বাক্ষনরত 

 

 

 

বানষ বক ক বসম্পােন চুনি 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

০১ জুলাই ২০20 – ৩০ জুন ২০21 
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সূনেপত্র 

 

 

 

কর্ মসম্পাদনের সার্ব মক র্িত্র 

 

৩ 

উপক্রর্র্িকা 

 

৪ 

সসকশে ১:  রূপকল্প, অর্িলক্ষ্য, সকৌশলগত উনেশ্যসমূহ ,কার্ মাবর্ল  

 

৫ 

সসকশে ২:  কার্ মক্রর্, কর্ মসম্পাদে সূিক এবং লক্ষ্যর্াত্রাসমূহ 

 

৬ 

সংয োজনী ১:  শব্দসংযেপ  ৮ 

সংয োজনী ২: কর্ মসম্পাদে সূিনকর পর্রর্াপ পদ্ধর্ত 

 

৯ 

সংয োজনী ৩: কর্ মসম্পাদে লক্ষ্যর্াত্রা অর্মনের সক্ষ্নত্র র্াঠ পর্ মানের অন্যান্য কার্ মালনের র্েকট 

সুর্ের্দ মষ্ট িার্হদা  

 

১০ 
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ট্রেন াং কদপ বাদরশন অব বাাংলাদেশ, ম ৌলভীবাজার মজলা  ও উপজজলা পর্ যাজে এর ক বসম্পােদনর সানব বক নেত্র 

 

(Overview of the Performance of the Trading Corporation of Bangladesh,  

Regional Office, Moulvibazar) 

 

    সাম্প্রনতক অজবন, েযাদলঞ্জ এবাং ভনবষ্যৎ পনরকল্পনা   

   

সাম্প্রনতক বছরসমূদহর (৩ বছর) প্রধান অজবনসমূহ : বিগত িছর গুযলোযত মমৌলভীিোজোর মহোনগর এিং মজলো  ও উপযজলো 

প যোযে টিবসবি'র পণ্য বিক্রে িোজোর মূল্য বিবতশীল রোখোর লযেে গুরুত্বপূর্ য ভূবমকো পোলন কযরযছ । ২০১৯-২০ অর্ য িছযর  

টিবসবি আঞ্চবলক কো যোলে, মমৌলভীিোজোর িছরব্যোপী পণ্য বিবক্রর কো যক্রম পবরচোলনো কযরযছ। গত রমজোযন মমৌলভীিোজোর 

মহোনগযর ও আঞ্চবলক কো যোলে, মমৌলভীিোজোর এর  আওতোধীন সকল মজলোসহ উপযজলো ও তৃনমূল প যোযে ভ্রোম্যমোর্ ট্রোক, 

িোেী ম োকোন এিং টিবসবি’র বনজস্ব খুচরো বিক্রযের মোধ্যযম ডোল,যতল  ,বচবন ,যছোলো ,যখজুর ও মেঁেোজ বিক্রে করো হযেযছ। 

বিক্রেকৃত পযণ্যর পবরমোর্ বিগত রমজোযনর মচযে ১০-১৫ গুন প যন্ত মিবশ। ফযল পবিত্র রমজোন মোযস বনতে প্রযেোজনীে 

কযেকটি পযণ্যর মূল্য বিবতশীল বছল। এছোড়ো, ম যশর িোজোযর মেঁেোযজর মূল্য অস্বোভোবিকভোযি বৃবি মপযল মসযেম্বর ২০১৯ 

হযত এবপ্রল ২০২০ প যন্ত প্রোে ০৮(আট) মোস আঞ্চনলক কার্ বালয়, ট্র ৌলভীবাজার এর আওতাধীন মজলো  ও উপযজলো প যোযে 

সোশ্রেী মূযল্য মেঁেোজ বিবক্রর কো যক্রম পবরচোলনো করো হযেযছ। আঞ্চবলক কো যোলে, মমৌলভীিোজোর কযরোনো প্রোদুভযোযির শুরু 

মর্যক অদ্যোিবধ পণ্য বিবক্রর কো যক্রম পবরচোলনো করযছ।টিবসবির কো যক্রযমর বিষযে ষোণ্মোবসক বভবিযত বডলোরয র সোযর্ 

আযলোচনো কযর সমস্যোসসূহ বচবিত এিং তো সমোধোন কযর আরও কো যকর মসিো প্র োন করো হযেযছ। e-File কো যক্রযমর 

মোধ্যযম প্রশোসবনক কোযজ স্বচ্ছতো ও  েতো বৃবির মোধ্যযম কোযজর গুনগত মোন বৃবি করো হযেযছ। এছোড়ো আঞ্চবলক কো যোলে, 

মমৌলভীিোজোযরর অন্তর্ভ যক্ত বডলোরয র Database হোলনোগো  করো হযেযছ।   

      

 স স্যা এবাং েযাদলঞ্জসমূহ :    

পণ্য  জুজের জন্য পর্ যাপ্ত গুো  ধারণ ক্ষ তা না থাকাে পজণ্যর গুনগত  ান বজাে মরজে সরবরাহ কার্ যক্র  পররচালনা করজত স স্যার 

সৃরি হে। এছাড়া, হঠাৎ চারহো বৃরি মপজল  জুে, চারহো এবং সরবরাজহর  জে অসা ঞ্জস্যতা ততরর হে। পণ্য রবক্রে কার্ যক্র  

সজরজর জন পররের্ যজনর লজক্ষে োপ্তররক র্ানবাহন না থাকাে রবক্রে কার্ যক্রজ র স্বচ্ছতা রনরিত করজত  কেনও কেনও স স্যার সৃরি 

হে। তাছাড়া, প্রজোজনীে জনবল না থাকার কারজণ স্বাভারবক কার্ যক্র  পররচালনাে মবগ মপজত হে।     

    ভনবষ্যৎ পনরকল্পনা : 

• আঞ্চনলক কার্ বালয়, ট্র ৌলভীবাজার এর আওতাধীন নবায়নদর্াগ্য ন লারদের  দে অন্তত ৮০% ন লাদরর ন লারশীপ নবায়ন 

করা।    

• অঞ্চল নভনিক সুষ ভাদব টিনসনব’র পণ্য সরবরাহ করা। 

 

 

    ২০২০-2১ অর্ ববছদরর সম্ভাব্য প্রধান অজবনসমূহ :    

• আঞ্চনলক কার্ বালয়, ট্র ৌলভীবাজার এর বাৎসনরক কার্ বক্রদ র উপর প্রনতদবেন ট্রপ্ররণ। 

• ন লারদের হালনাগাে Database প্রস্তুতকরণ। 
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উপক্র রনকা (Preamble)  

 

 

 

 

সরকারর েপ্তর/সংস্থাসমূজহর প্রারতষ্ঠারনক েক্ষতা বৃরি, স্বচ্ছতা ও জবাবরেরহ মজারোর করা, সুর্াসন 

সংহতকরণ এবং সম্পজের র্থার্থ ব্যবহার রনরিতকরজণর  ােজ  রূপকল্প 2041 এর র্থার্থ বাস্তবােজনর 

লজক্ষে- 

 

 

 

উপ-ঊর্ধ্বতন কার্ বননব বাহী, ট্রেন াং কদপ বাদরশন অব বাাংলাদেশ 

আঞ্চনলক কার্ বালয়, ট্র ৌলভীবাজার 

 

 

 এবং 

 

 

ট্রেন াং কদপ বাদরশন অব বাাংলাদেশ (টিনসনব) এর ট্রেয়ারম্যান এর  দে ২০20 সাদলর জুলাই  াদসর 

26 তানরদে এই বানষ বক ক বসম্পােন চুনি স্বাক্ষনরত হল।   

 

এই  চুনিদত স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ ননম্ননলনেত নবষয়সমূদহ সম্মত হদলনঃ  
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ট্রসকশন  ১ 

 

 

রূপকল্প (Vision), অনভলক্ষয (Mission), ট্রকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (Strategic Objectives) এবাং 

কার্ বাবনল (Functions) 

  

১.১. রূপকল্পঃ 

 করতপে ননতযপ্রদয়াজনীয় পদণ্যর বাজারমূল্য নিনতশীল রােদত সহায়ক ভূন কা রাো।  

 

১.২. অরভলক্ষে:  

ননরে যষ্ট নকছু সাংখ্যক ননতযপ্রদয়াজনীয় পদণ্যর আপেকালীন  জুে গদে তুদল প্রদয়াজনীয় স দয় ট্রভািা সাধারদণর ননকট 

সরবরাহ করার  ােদ  দ্রব্যমূল্য নিনতশীল রােদত সহায়ক ভূন কা রাো।  

 

১.৩. মকৌর্লগত উজেশ্য: 

 

১. করতপে ননতযপ্রদয়াজনীয় পদণ্যর বাজার নিনতশীল রাো। 

 

 

 ১.৪.কার্ যাবরল: 

১. কনতপয় নননে বষ্ট ননতয প্রদয়াজনীয় পজণ্যর আপেকালীন  জুে গো। 

২. টিনসনব’র ন লার ও ননজস্ব নবক্রয় ট্রকদের  ােদ  কনতপয় ননতয প্রদয়াজনীয় পণ্য ট্রভািা সাধারদণর ননকট  

     নবক্রয় করা। 

৩. আনর্ বক ব্যবিাপনা নননিত করা। 

৪. সম্পে ব্যবিাপনা করা।  
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সসকশে-২ 

বিবভন্ন কো যক্রযমর চূড়োন্ত ফলোফল/প্রভোি (Outcome/Impact) 

 

চূড়োন্ত ফলোফল/প্রভোি 

(Outcome/Impact) 

 

কম যসম্পো ন সূচকসমূহ 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত 

লেেমোত্রো  

২০২০-২১ 

প্রযেপর্   
বনধ যোবরত  লেেমোত্রো অজযযনর 

মেযত্র ম ৌর্ভোযি  োবেত্বপ্রোপ্ত  

মন্ত্রর্োলে/বিভোগ/ 

সংস্হোসমূযহর নোম 

উপোিসূত্র 

(Source of 

Data) 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২১-২২ ২০২২-২৩ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১.  পণ্য মূনের র্ির্তশীলতা পণ্য মূনের বার্ার 

র্ির্তশীল রাখা (র্ির্ে/র্শুর 

ডাল/নিার্য সতল/যছোলো ও 

মখজুর) 

 

%  ৯৭.৫%  ৯৫%   ১০০%  ১০০%  ১০০%  বার্ির্য মন্ত্রর্োলে, জোতীে 

রোজস্ব সবাড ম, আর্দােীকারক, 

র্ডলার. িােীে প্রশাসে, র্াতীে 

সিাক্তা অর্িকার সংরক্ষ্ি 

অর্িদপ্তর 

িােীে 

/আন্তর্মার্তক 

বার্ার 
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ট্রসকশন-৩ 

ট্রকৌশলগত উদেশ্য, অগ্রানধকার, কার্ বক্র , ক বসম্পােন সূেক এবাং লক্ষয াত্রাসমূহ 

ট্রকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objective) 

ট্রকৌশলত 

উদেদশ্যর 

 ান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ বক্র  

(Activities) 

ক বসম্পােন 

সূেক 

(Performance 

Indicator) 

গণনা 

পদ্ধনত 

(calculation 

method) 

 

একক 

(Unit) 

 

ক ব সম্পােন 

সূেদকর  ান 

(Wt. of 

Performance 

Indicator) 

প্রকৃত অজবন 

 

লক্ষয াত্রা/ননণ বায়ক ২০২০-২০2১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-

2021) 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০21-22 

 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০22-23 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ অসাধারণ অনত 

উি  

উি  েলনত 

 ান 

েলনত 

 াদনর 

ননদম্ন 

(১০০%) (৯০%) (৮০%) (৭০%) (৬০%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

 ট্রকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

করতপে 

ননতযপ্রদয়াজনীয় 

পজণ্যর বাজার 

নিনতশীল রাো। 

75 

১.১. নেনন আপেকালীন  জুে    জুেকৃত গড়  ট্র .টন 5 140 103.15 40 36 32 28 24 ৫0 ৫0 

১.২. ট্রভাজযদতল আপেকালীন  জুে   জুেকৃত গড়  ট্র .টন 5 140 505.6 40 36 32 28 24 ৫0 ৫0 

১.৩.  শুর  াল আপেকালীন  জুে   জুেকৃত গড়  ট্র .টন 5 140 74.7 40 36 32 28 24 ৫0 ৫0 

১.4 পণ্য নবতরদণর নকনি  ইসুযকৃত স রি  সাংখ্যা ৪ 3 7 12 11 10 08  07 ১২  ১২  

1.5. টিনসনব কর্তবক ননধ বানরত নেনন নবক্রয় নবক্রয়কৃত স রি  শতকরা 4 89 100 100 9০ 80 70 60 ১০০ ১০০ 

1.6. টিনসনব কর্তবক ননধ বানরত ট্রভাজযদতল নবক্রয় নবক্রয়কৃত স রি  শতকরা 4 98 100 100 9০ 80 70 60 ১০০ ১০০ 

1.7. টিনসনব কর্তবক ননধ বানরত  শুর  াল নবক্রয় নবক্রয়কৃত স রি  শতকরা 4 96 100 100 9০ 80 70 60 ১০০ ১০০ 

1.8. টিনসনব কর্তবক ননধ বানরত ট্রছালা নবক্রয় নবক্রয়কৃত স রি  শতকরা 4 100 100 100 9০ 80 70 60 ১০০ ১০০ 

1.9. টিনসনব কর্তবক ননধ বানরত ট্রেজুর নবক্রয় নবক্রয়কৃত স রি  শতকরা 4 100 100 100 9০ 80 70 60 ১০০ ১০০ 

1.10.পণ্য রবক্রে সংক্রান্ত  ারসক প্ররতজবেন মপ্ররণ মপ্ররণকৃত তাররে তাররে 5 ৭ 5 ৭ ৯ ১১ ১৩ ১৫ ৭ ৭ 

1.11.নবােনকৃত রিলার সংক্রান্ত   ারসক প্ররতজবেন 

মপ্ররণ 

মপ্ররণকৃত তাররে তাররে ৩ ৭ 5 ৭ ৯ ১১ ১৩ ১৫ ৭ ৭ 

1.12.  ারসক মরওোর ল মপ্ররণ  মপ্ররণকৃত তাররে তাররে 5 ১০ 8 ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৫ ১০ ১০ 

1.13.  ারসক তহরবল বরাজের  চারহো মপ্ররণ মপ্ররণকৃত তাররে তাররে 3 ২৫ ২0 ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ৩১ ২৫ ২৫ 

1.14. বাৎসররক আেকর ররটান য োরেজলর প্র াণক মপ্ররণ  মপ্ররণকৃত তাররে তাররে ৪ 21 ম , 

18 

05 

মসজেম্বর 

৩০ 

মসজেম্বর 

১৫ 

অজটাবর 

৩০ 

অজটাবর 

১৫ 

নজভম্বর 

৩০ 

নজভম্বর 

৩০ মসজেম্বর ৩০ 

মসজেম্বর 

1.15. ভতুরকয সংক্রান্ত তথ্য প্রোন মপ্ররণকৃত তাররে তাররে ৪ 12 

এরপ্রল 

30 এরপ্রল ৭ এরপ্রল ৮ এরপ্রল ৯ এরপ্রল ১০ এরপ্রল ১১ 

এরপ্রল 

৭ এরপ্রল ৭ এরপ্রল 

1.16. সম্পে ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত  ারসক প্ররতজবেন 

মপ্ররণ  

মপ্ররণকৃত তাররে তাররে ৪ ৭ 5 ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ৭ ৭ 

1.17. ন লারদের  হালনাগাে Database প্রস্তুতকরণ প্রস্তুতকৃত তাররে তাররে ৪  - 31 

রিজসম্বর, 

19 

31 

রিজসম্বর, 

19 

15 

জানুোরর, 

20 

30 

জানুোরর, 

20 

15 

মেব্রুোরর, 

20 

29 

মেব্রুোরর, 

20 

- - 

1.18. আঞ্চনলক কার্ বালয়, ট্র ৌলভীবাজার এর বাৎসনরক 

কার্ বক্রদ র উপর প্রনতদবেন ট্রপ্ররণ 

মপ্ররণকৃত তাররে তাররে ৪ - 31 

রিজসম্বর, 

19 

31 

রিজসম্বর, 

19 

15 

জানুোরর, 

20 

30 

জানুোরর, 

20 

15 

মেব্রুোরর, 

20 

29 

মেব্রুোরর, 

20 

- - 

* সা রেক 

বিিঃ দ্রিঃ ১। পবরিবতযত িোজোর পবরবিবতযত িোবর্জে মন্ত্রর্োলযের বনয যশনো স্বোযপযে কলোম নং ১০-১৪ এ উবিবখত পবরমোর্ উযিখয োগ্য। 

 ২। কযেকটি পযণ্যর বিগত িছযরর মজু  র্োকোে চলবত অর্ যিছর মশযষ মেত্র বিযশষ শতকরো লেেমোত্রোর মচযে মিবশ অবজযত হযত পোযর।  
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কলার্-১ কলার্-২ কলার্-৩ কলার্-৪ কলার্-৫ কলার্-৬ 

সকৌশলগত উনেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উনেনশ্যর র্াে 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ মক্রর্ 

(Activities) 
কর্ মসম্পাদে সুিক 

(Performance Indicator)  

একক 

(Unit) 

কর্ মসম্পাদে 

সূিনকর র্াে 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

লক্ষ্যর্াত্রার র্াে  ২০২০-২১ 
 

অসািারি 

(Excellent) 

অর্ত উত্তর্ 

(Very 

Good) 

উত্তর্ 

(Good) 

িলর্ত র্াে 

(Fair) 

িলর্তর্ানের 

র্েনে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১] দাপ্তর্রক 

কর্ মকানে স্বচ্ছতা 

বৃর্দ্ধ ও র্বাবর্দর্হ 

র্ের্িতকরি 

১১ 

  [১.১] িোবষ যক কম যসম্পো ন চুবক্ত (এবপএ) 

িোস্তিোেন। 

[১.১.১] এর্পএ’র সকল ত্রত্রর্ার্সক প্রবতযি ন 

ওযেিসোইযট প্রকোবশত 
সংখ্যো ২ ৪ - - - - 

[১.১.২] এর্পএ টিনর্র র্ার্সক সিা অনুর্িত সংখ্যা ১ ১২ ১১ - - - 

   [১.২] শুিোচোর/উিম চচ যোর বিষযে অংশীজনয র 

সযে মতবিবনমে  
[১.২.১] র্তর্বর্ের্ে সিা অনুর্িত সংখ্যো ২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৩] অবভয োগ প্রবতকোর ব্যিিো বিষযে  

মসিোগ্রহীতো /অংশীজনয র অিবহতকরর্ 
[১.৩.১]অবর্হতকরি সিা আনোর্র্ত সংখ্যো ২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৪] মসিো প্র োন প্রবতশ্রুবত বিষযে  

মসিোগ্রহীতোয র অিবহতকরর্  
[১.৪.১]অবর্হতকরি সিা আনোর্র্ত   সংখ্যো ২ ৪ ৩ ২  - 

[১.৫] তথ্য িোতোেন হোলনোগো  সংক্রোন্ত ত্রত্রমোবসক 

প্রবতযি ন উর্ধ্যতন কতৃযপযের বনকট মপ্ররর্ 
[১.৫.১]  ত্রত্রমোবসক প্রবতযি ন মপ্রবরত সংখ্যো ২ ৪ ৩    

 [২] কর্ মসম্পাদনে 

গর্তশীলতা আেেে 

ও সসবার র্াে বৃর্দ্ধ 

৮ 

[২.১]ই-ের্ি বাস্তবােে [২.১.১] ই-ের্িনত সোট র্েষ্পর্ত্তকৃত  % ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - 

[২.২] উদ্ভাবেী /ক্ষুদ্র উন্নেে উনযাগ বাস্তবােে [২.২.১] নূেতর্ একটি উদ্ভাবেী /ক্ষুদ্র উন্নেে উনযাগ িালুকৃত সংখ্যা ২ ১৫-২-২১ ১৫-৩-২১- ১৫-৪-২১ ১৫-৫-২১ - 

[২.৩] কর্ মিারীনদর প্রর্শক্ষ্ি প্রদাে 

[২.৩.১] প্রযতেক  কম যচোবরর জন্য প্রবশের্ আযেোবজত র্েঘন্টা ২ ৪০ ৩০ ২০ ১০ - 

[২.৩.২] ১০ম মগ্রড ও তদুর্ধ্য প্রযতেক কম যচোরীযক 

এবপএ বিষযে  প্র ি প্রবশের্ 
র্েঘন্টা ১ ৫ ৪ - - - 

[২.৪] এর্পএ বাস্তবােনে প্রনোদো প্রদাে 
[২.৪.১] নুযেতর্ একটি আওতািীে দপ্তর/ একর্ে 

কর্ মিারীনক এর্পএ বাস্তবােনের র্ন্য প্রনোদো প্রদােকৃত 
সংখ্যা ১ ১ - - - - 

আবর্শ্যক সকৌশলগত উনেশ্যসমূহ ২০২০-২১ 
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[৩] আর্ি মক ও সম্পদ 

ব্যবিাপোর উন্নেে 
৬ 

 

[৩.১] বার্ষ মক ক্রে পর্রকল্পো বাস্তবােে 

 

[৩.১.১] ক্রে পর্রকল্পো অনুর্ােী ক্রে সম্পার্দত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.২] বার্ষ মক উন্নেে কর্ মসূর্ি (এর্ডর্প)/বানর্ট বাস্তবােে 
[৩.২.১] বার্ষ মক উন্নেে কর্ মসূর্ি (এর্ডর্প) /বানর্ট 

বাস্তবার্েত 
% ২ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.৩] অবডট আপবি বনষ্পবি কো যক্রযমর উন্নেন [৩.৩.১] অবডট আপবি বনষ্পবিকৃত % ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ - 

[৩.৪] হোলনোগো কৃত িোির ও অিোির সম্পবির তোবলকো 

উধ যতন অবফযস মপ্ররর্ 

[৩.৪.১] হোলনোগো কৃত িোির ও অিোির সম্পবির তোবলকো 

উধ যতন অবফযস মপ্রবরত 
তোবরখ ১ ১৫-১২-২০ ১৪-০১-২১ ১৫-২-২১ - - 
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আন , উপ-ঊর্ধ্বতন কার্ বননব বাহী, আঞ্চনলক কার্ বালয়, ট্র ৌলভীবাজার গিপ্রর্াতন্ত্রী বাংলানদশ সরকানরর ট্রেয়ারম্যান, 

ট্রেন াং কদপ বাদরশন অব বাাংলাদেশ এর ননকট অঙ্গীকার করনছ ট্রর্, এই চুনিদত বনণ বত ফলাফল অজবদন সদেষ্ট র্াকব।  

 

 

 

 

আন , ট্রেয়ারম্যান, ট্রেন াং কদপ বাদরশন অব বাাংলাদেশ উপ-ঊর্ধ্বতন কার্ বননব বাহী, আঞ্চনলক কার্ বালয়, ট্র ৌলভীবাজার 

এর ননকট অঙ্গীকার করনছ ট্রর্, এই চুনিদত বনণ বত ফলাফল অজবদন প্রদয়াজনীয় সহদর্ানগতা প্রোন করব। 

 

 

স্বাক্ষনরত: 

 

 

 

 

  

 

----------------------------- 

উপ-ঊর্ধ্বতন কার্ বননব বাহী 

আঞ্চনলক কার্ বালয়, ট্র ৌলভীবাজার 

ট্রেন াং কদপ বাদরশন অব বাাংলাদেশ 

 

   

 ---------------------- 

তানরে 

 

 

 

  

------------------------------- 

ট্রেয়ারম্যান 

ট্রেন াং কদপ বাদরশন অব বাাংলাদেশ 

 

 ---------------------- 

তানরে 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

           

 

 

Programmer
Placed Image

Programmer
Placed Image
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সংয োজনী-১ 

 

 

 

 

 

শব্দসংযেপ (Acronyms) 

 

ক্রর্র্ক েং শব্দ সংনক্ষ্প (Acronym) র্ববরি (Description) 

১ e-File Electronic Filing 

২ TCB Trading corporation of Bangladesh  

৩ e-mail Electronic mail  
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সংজর্াজনী- ২:  

ক যসম্পােন সূচকসমুহ, বাস্তবােনকারী কার্ যালেসমূহ এবং পরর াপ পিরত এর রববরণ  
 

ক্রর ক 

নম্বর 

কার্ বক্র  ক বসম্পােন 

সূেক 

কার্ যক্রজ র রববরণ 

  

বাস্তবােনকারী  

অনুরবভাগ,অরধর্াো,র্াো 

প্রেত্ত প্র ানক প্র ানজকর 

উপাত্ত সূত্র 

 1.  2.  3.  4.  5.  6.  

1.1 নেনন আপেকালীন  জুে    জুেকৃত নেননর  বাজার মূল্য নিনতশীল রাো এবাং আপেকালীন  জুে গদে ট্রতালার জন্য নেনন  জুে করা হয়।    

আঞ্চনলক কার্ বালয়, 

ট্র ৌলভীবাজার 

 জুে প্ররতজবেন   জুে মররজস্টার 

1.2 ট্রভাজযদতল আপেকালীন  জুে   জুেকৃত ট্রভাজয ট্রতদলর বাজার মূল্য নিনতশীল রাো এবাং আপেকালীন  জুে গদে ট্রতালার জন্য ট্রভাজয ট্রতদলর  জুে করা 

হয়।    

 জুে প্ররতজবেন   জুে মররজস্টার 

1.3  শুর  াল আপেকালীন  জুে   জুেকৃত  শুর  াদলর বাজার মূল্য নিনতশীল রাো এবাং আপেকালীন  জুে গদে ট্রতালার জন্য  শুর  াল  জুে করা হয়।     জুে প্ররতজবেন   জুে মররজস্টার 

1.4 পণ্য নবতরদণর নকনি  ইসুযকৃত নননে বষ্ট স দয়র জন্য পজণ্যর ো   ও  পনর াণ ননধ বারণ কদর ন লারদেরদক বরাে ট্রেয়া হয়। নবজ্ঞনি  TCB website 

1.5 টিনসনব কর্তবক ননধানরত নেনন নবক্রয় নবক্রয়কৃত নেননর বাজার মূল্য নিনতশীল রাোর জন্য ট্রভািা সাধারদণর ননকট ন লারদের  ােদ  নেনন নবক্রয় করা হয়।  নবক্রয় প্রনতদবেন নবক্রয় মররজস্টার 

1.6 টিনসনব কর্তবক ননধানরত ট্রভাজযদতল 

নবক্রয় 

নবক্রয়কৃত ট্রভাজয ট্রতদলর বাজার মূল্য নিনতশীল রাোর জন্য ট্রভািা সাধারদণর ননকট ন লারদের  ােদ  ট্রভাজয ট্রতল নবক্রয় 

করা হয়।  

নবক্রয় প্রনতদবেন নবক্রয় মররজস্টার 

1.7 টিনসনব কর্তবক ননধানরত  শুর  াল 

নবক্রয় 

নবক্রয়কৃত  শুর  াদলর বাজার মূল্য নিনতশীল রাোর জন্য ট্রভািা সাধারদণর ননকট ন লারদের  ােদ   শুর  াল নবক্রয় করা 

হয়।  

নবক্রয় প্রনতদবেন নবক্রয় মররজস্টার 

1.8 টিনসনব কর্তবক ননধানরত ট্রছালা নবক্রয় নবক্রয়কৃত পনবত্র র জান উপলদক্ষয বাজার মূল্য নিনতশীল রাোর জন্য মভাক্তা সাধারজণর রনকট রিলারজের  ােজ  ট্রছালা 

নবক্রয় করা হয়।  

নবক্রয় প্রনতদবেন নবক্রয় মররজস্টার 

1.9 টিনসনব কর্তবক ননধানরত ট্রেজুর নবক্রয় নবক্রয়কৃত পনবত্র র জান উপলদক্ষয বাজার মূল্য নিনতশীল রাোর জন্য মভাক্তা সাধারজণর রনকট রিলারজের  ােজ  ট্রেঁজুর 

নবক্রয় করা হয়। 

নবক্রয় প্রনতদবেন নবক্রয় মররজস্টার 

1.10 পণ্য রবক্রে সংক্রান্ত  ারসক প্ররতজবেন 

মপ্ররণ 

মপ্ররণকৃত আঞ্চরলক কার্ যালজের পণ্য রবক্রে সংক্রান্ত তথ্য প্ররতজবেন আকাজর প্ররত  াজস প্রধান কার্ যালজে মপ্ররণ করা হে।  পাঠাজনা ম ইল 

এর রস্থররচত্র  

TCB e-mail 

1.11 নবােনকৃত রিলার সংক্রান্ত  ারসক 

প্ররতজবেন মপ্ররণ 

মপ্ররণকৃত টিনসনব’র মর্ সকল রিলার চুরক্তর ম োেজন্ত রিলারর্ীপ নবােন কজর তাজের তথ্য প্ররত াজস প্রধান কার্ যালজে মপ্ররণ 

করা হে।  

পাঠাজনা ম ইল 

এর রস্থররচত্র  

TCB e-mail 

1.12  ারসক মরওোর ল মপ্ররণ  মপ্ররণকৃত আঞ্চরলক কার্ যালজের আে-ব্যে সংক্রান্ত তথ্য প্ররতজবেন আকাজর প্ররত  াজস প্রধান কার্ যালজে মপ্ররণ করা হে। পাঠাজনা ম ইল 

এর রস্থররচত্র  

TCB e-mail 

1.13  ারসক তহরবল বরাজের চারহো মপ্ররণ মপ্ররণকৃত আঞ্চরলক কার্ যালজের সম্ভাব্য ব্যজের তহরবল মচজে পূববতী  াজস প্রধান কার্ যালজে চারহো মপ্ররণ করা হে। পাঠাজনা ম ইল 

এর রস্থররচত্র  

TCB e-mail 

1.14 বাৎসররক আেকর ররটান য োরেজলর 

প্র াণক মপ্ররণ  

মপ্ররণকৃত প্ররত বছজর সংস্থার আে-ব্যজের ররটান য োরেজলর রনর ত্ত আঞ্চরলক কার্ যালে হজত তথ্য মপ্ররণ করা হে।   পাঠাজনা ম ইল 

এর রস্থররচত্র  

TCB e-mail 

1.15 ভতুরকয সংক্রান্ত তথ্য প্রোন মপ্ররণকৃত প্ররত বছজর সংস্থার আে-ব্যজের রবপরীজত মেি গ্যাপ পূরজণর লজক্ষে ভতুযরক সংক্রান্ত তথ্য আঞ্চরলক কার্ যালে হজত 

তথ্য মপ্ররণ করা হে।   

পাঠাজনা ম ইল 

এর রস্থররচত্র  

TCB e-mail 

1.16 সম্পে ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত  ারসক 

প্ররতজবেন মপ্ররণ  

মপ্ররণকৃত টিরসরব’র আঞরলক কার্ যালজের অধীন স্থােী ও অস্থােী সম্পজের সারব যক রচত্র প্ররতজবেন আকাজর প্ররত াজস মপ্ররণ 

করা হে।  

পাঠাজনা ম ইল 

এর রস্থররচত্র  

TCB e-mail 

1.17 ন লারদের  হালনাগাে Database 

প্রস্তুতকরণ 

প্রস্তুতকৃত টিরসরব’র আঞরলক কার্ যালজের অধীন রিলারজের স স্ত হালনাগাে তথ্য সরিজবরর্ত কজর প্রধান কার্ যালজে মপ্ররণ 

করা। 

পাঠাজনা ম ইল 

এর রস্থররচত্র  

TCB e-mail 

1.18 আঞ্চনলক কার্ বালয়, ট্র ৌলভীবাজার এর 

বাৎসনরক কার্ বক্রদ র উপর প্রনতদবেন 

ট্রপ্ররণ 

মপ্ররণকৃত 2018-19 অথ য বছজর আঞ্চনলক কার্ বালয় এর কার্ বক্রদ র উপর নবিানরত প্রনতদবেন ততনর কদর প্রধান কার্ যালজে 

মপ্ররণ করা। 

পাঠাজনা ম ইল 

এর রস্থররচত্র  

TCB e-mail 
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সাংদর্াজনী ৩: 

ক বসম্পােন লক্ষয াত্রা অজবদনর ট্রক্ষদত্র  াঠ পর্ বাদয়র অন্যান্য কার্ বালদয়র ননকট সুনননে বষ্ট োনহো 

 
 

প্রনতষ্ঠাদনর না   সংরিি কার্ যক্র  ক বসম্পােন সূেক  উি প্রনতষ্ঠাদনর ননকট োনহো/ 

প্রতযাশা  

োনহো/প্রতযাশার ট্রর্ৌনিকতা  প্রতযাশা পূরণ না হদল সম্ভাব্য 

প্রভাব 

মজলা প্রর্াসন রিলারজের রবক্রে কার্ যক্র  

তোরকী করা 

তোরকী সম্পি প্রনতনননধ 

 

 

 

সকল মজলাে ও উপজজলাে 

টিনসনব’র  কার্ যালে না থাকাে 

এবং আঞ্চরলক কার্ যালজে  

পর্ যাপ্ত জনবল না থাকাে 

তোরকীর জন্য। 

র্র্ার্র্ভাদব ন লারদের নবক্রয় 

কার্ বক্র  তোরকী করা সম্ভব 

নয়।   

পুরলর্ প্রর্াসন গুোজ র রনরাপত্তা রনরিত 

করার জন্য 

রনরাপত্তা রনরিত পুরলর্ 

 

 

 

 

আঞ্চরলক কার্ যালজে  পর্ যাপ্ত 

জনবল না থাকাে প্রজোজনীে 

স জে রনরাপত্তা রনরিত করজত 

সহােতার জন্য। 

র্র্ার্র্ভাদব ননরাপিা নননিত 

করা সম্ভব নয়।   

 

 
 

 


