
ট্রেন িং ই নিটিউট ফর ট্রেনিেযাল ইন্ডানিজ 

পলাশ,  রন িংদী-১৬১১। 

 

এক নজরে টিআইসিআই 

অবস্থান: পলাশ, নেসিিংদী, বািংলারদশ। 

প্রসিষ্ঠাকাল: ১৯৮৯-৯০। 

িব বর াট ভূস িঃ  ১৭.০৩ একে। 

কযাম্পািিঃ  ৭.০ একে। 

আবাসিকিঃ ১০.০৩ একে। 

প্রকল্প ব্যয়িঃ  ববরদসশক মুদ্রা – ৩৭.৭৫৩ ককাটি টাকা। 

স্থানীয় মুদ্রা – ১৭.৫৮৫ ককাটি টাকা। 

ক াট – ৫৫.৩৩৯ ককাটি টাকা। 

প্রসশক্ষণ শুরু: ১০ আগস্ট, ১৯৯০। 

উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নিঃ ২০১৪-১৯ ( িহর াগী িিংস্থা- KOICA) 

উন্নয়ন প্রকল্প ব্যয়িঃ  ববরদসশক মুদ্রা – ৪০.০০ ককাটি টাকা। 

স্থানী ় মুদ্রা – ১২.৫৬ ককাটি টাকা। 

ক াট – ৫২.৫৬ ককাটি টাকা। 

জনবলিঃ   

 প্রসশক্ষক িহর াগী ক বকিবা িহর াগী শ্রস ক/ ক বচােী 

অনুর াসদি কিটআপ ৫৭ ২৩ ৩৩ 

বিব ান জনবল ৪০ ১২ ২১ 

 

আবািন ব্যবস্থা:  অসিিাি ব কহারস্টল  - ৫০ 

প্রসশক্ষণার্থী  ছাত্রাবাি (িিংস্কােকৃি আবাসিক ভবন) - ২৩৫ 

 সহলা ছাত্রীসনবাি (িিংস্কােকৃি আবাসিক ভবন)– ৫০ 

প্রসশক্ষরণে ক্ষ িা (বাসষ বক):   ারনান্নয়ন ককাি ব – ৬০০ জন 

    সশক্ষানবীশ প্রসশক্ষণ ককাি ব- ১০০ জন 

    সবরশষ ও সবশ্বসবদ্যাল  ়ককাি ব – ১৫০০ জন 

ল্যাব ও শপ:    ৫০ টি। 

কাসেগেী সবভাগিমূহ:   

a. Operation & Process Technology Department (OPTD) 

b. Instrumentation & Control Engineering Department 

(ICED) 

c. Mechanical Engineering Department (MED) 



d. Electrical & Electronic Engineering Department 

(EEED) 

e. Analytical Chemistry & Environmental Science 

Department (ACESD) 

f. Industrial Safety & Health Department (ISHD) 

g. Computer Science & Information Technology 

Department (CITD) 

িহর াগী সবভাগিমূহ:  

a. Administration Department 

b. Accounts & Finance Department 

c. Purchase & Store Department 

d. Technical Service & Maintenance Department (TSMD) 

e. Department of Educational Planning Affairs (DEPA) 

সবগি বছে িমূরহ টিআইসিআই এে আসর্থ বক অবস্থািঃ 

(লক্ষ টাকা) 

িাল কলভী গ্রহণ অন্যান্য আয় ক াট আয় োজস্ব ব্যয় মুলধনী ব্যয় ক াট ব্যয় 

২০১৩-১৪ ৪০৫.৫৪ ১৩২.৮৮ ৫৩৮.৪২ ৫৩৩.৮৬ ১৫.০৪ ৫৪৮.৯০ 

২০১৪-১৫ ৩৮৬.৮৬ ১১৫.৭৫ ৫০২.৬১ ৪৮৪.১৯ ১৮.৪৩ ৫০২.৬২ 

২০১৫-১৬ ৬৭১.৫৮ ১৩০.৭১ ৮০২.৭৯ ৭৭৯.০৬ ২৩.২৪ ৮০২.৩০ 

২০১৬-১৭ ৯৫২.১৭ ১২১.৭৩ ১০৭৩.৯০ ১১১৭.০৫ ৬৮.৫২ ১১৮৫.৫৭ 

২০১৭-১৮ ১৩৫০.০৯ ১৮৮.১২ ১৫৩৮.২১ ৯৫২.৭১ ৯৫.৪৬ ১০৪৮.১৭ 

প্রসশক্ষণার্থী িিংখ্যা: 

িাল ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

 সবসিআইসি অন্যান্য সবসিআইসি অন্যান্য সবসিআইসি অন্যান্য সবসিআইসি অন্যান্য সবসিআইসি অন্যান্য 

 ারনান্নয়ন ককাি ব ১৭১ ১৫৫ ৭১ ১৪২ ২৬৫ ২১৪ ২২১ ৮০ ২১৩ ১৫৯ 

সবরশষ প্রসশক্ষণ ককাি ব ০০ ১০০৪ ০০ ১১৬৬ ০০ ১১৭১ ০০ ১৪০৪ ০০ ১৬০৮ 

কটইলের ড ০০ ৩৭ ৫৩ ১২ ০০ ২০ ৩৬ ২৫ ০০ ২৫ 

ক াট ১৩৬৭ ১৪৪৪ ১৬৭০ ১৭৬৬ ২০০৫ 

িব বর াট ৮২৫২ 

প্রসশক্ষণ কা বক্রর ে প্রধান চযারলঞ্জিমূহিঃ 

1. প্রসশক্ষনার্থ বরদে চাহিদানু ায়ী ক্লািরু , ল্যব ও আধুসনক ল্যাব  ন্ত্রপাসিে  রর্থষ্ট িিংকট েরয়রছ। 

2. প্রসশক্ষণার্থীরদে প বাপ্ত আবািন ব্যবস্থাে িিংকরটে কােরন অরনক ি য় চাসহদা র্থাকাে পেও প্রসশক্ষণ কা বক্র  পসেচালনা কো িম্ভব হরে 

না। 

3. টিআইসিআই কি বিব ারন অসভজ্ঞ প্রসশক্ষক  ন্ডলীে অপ্রতুলিা েরয়রছ। 

4. টিআইসিআই এে সনজস্ব সবদ্যযৎ ও পাসনে সরবরাি ব্যবস্থা না র্থাকায় প্রায়শই প্রসশক্ষণ কা বক্র  ব্যহি হয়। 

5. বিব ারন টিআইসিআই এ ক বেি ক বকিবা, ক বচােী ও শ্রস করদে জন্য জন্য প বাপ্ত আবাসিক ব্যবস্থা ও ধ ীয় কা বক্রর ে জন্য 

উপািনালরয়ে ব্যবস্থা কনই। 

6. দসেদ্র প্রসশক্ষনার্থীরদে প্রসশক্ষরণে  াধ্যর  দক্ষ করে গরে কিালাে লরক্ষয ককান প্রকাে আসর্থ বক বা বৃসিে ব্যবস্থা কনই। 

7. ককান ককান ল্যাব  ন্ত্র ও software সনসদ বষ্ট ি য় অন্তে অন্তে সনধ বাসেি সি প্রদারনে  াধ্যর  পূন:সনবন্ধন কোে প্ররয়াজন হয়।  া প্রসশক্ষণ 

কা বক্র  পসেচালনাে একটি চযারলঞ্জ। 

8. সশল্প গরবষণা সুসবধাে উন্নয়রনে  াধ্যর  প্রসশক্ষণ কা বক্রর ে ব্যাসপ্ত বৃসিে পাশাপাসশ যুরগাপর াগী কো িম্ভব হরব।  



 

ট্রেন িং ই নিটিউট ফর ট্রেনিেযাল ইন্ডানিজ 

পলাশ,  রন িংদী-১৬১১। 

বানষ িে েি ি পনরেল্প া ২০১৯-২০ 

েি িের্িার  াি: জ াব ট্রিা: হানিদুল হে              

পদবী: ন ব িাহী পনরচালে। 

ক্র: 

 িং: 

েি ি ম্পাদ য াগ্য োজ (রুটি  

বা নবযশষ দানিত্ব) গুরুত্ব 

অনু াযর ক্রি ন র্ িার  েরু  

েি িকৃনর্ ন যদ িশে এেে লক্ষ্যিাত্রা প্রকৃর্ 

অজি  

বৎ র ট্রশযষ 

অথবা 

প িাযলাচ া  িি 

প িন্ত প্রদত্ত/ প্রাপ্ত 

 ম্বর (১০-৪) 

িন্তব্য 

 

 

১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

1.  টিআইন আই এর পনরচাল  

ব্যি  িংক্রান্ত ো িক্রি 

পনরচাল  বাযজট ন র্ িার  ও 

অনুযিাদয র ব্যবস্থা গ্রহ  

র্ানরখ ৩১ সডরিম্বে, 

২০১৯ 

         

বানষ িে ন র্ িানরর্ ট্রলভী  িংগ্রহ % ৬০          

প্রনশক্ষ্ণ ও োনরগরী  ানভি  নফ 

 িংগ্রহ 

% ১০০          

2.  প্রনশক্ষ্ণ ো িক্রি পনরচাল  ২০২০ ইিং নশক্ষ্াবযষ ির প্রনশক্ষ্ণ 

পনরেল্প া প্রণি  ও অনুযিাদ  গ্রহ  
র্ানরখ 

১৫ নরভম্বে, 

২০১৯ 
      

   

পনরেল্প া অনু ািী প্রনশক্ষ্য র 

িাধ্যযি প্রনশক্ষ্ণাথীযদর দক্ষ্র্া 

উন্নি  

 িংখ্যা ১৮৫০       

   

3.  োনরগনর  হাির্া  ানভি  

প্রদা  

নবন আইন  ও অন্যান্য নশল্প 

োরীগরী প্রনর্ষ্ঠায  প্রদা কৃর্ ট্র বা 
জ নদব  ৬০০       

   

4.  টিআইন আই ব্যবস্থাপ া উন্নি  

ও ো িপনরনর্  ম্প্র ার  

প্রশা ন ে ব্যবস্থাপ া পদ্ধনর্র িা  

উন্নি  
জ নদব  ৫০       

   

প্রনশক্ষ্ণ ব্যবস্থা পদ্ধনর্র িা  উন্নি  জ নদব  ১০০          

োনরগরী ব্যবস্থা পদ্ধনর্র িা  

উন্নি  
জ নদব  ১০০       

   

উন্নি  পনরেল্প া প্রণীর্ জ নদব  ১৩০          



নশল্প গযবষণা ো িক্রি পনরচানলর্ জ নদব  ২০০          

উদ্ভাব ী েি িপনরেল্প া প্রণীর্ র্ানরখ ৩১ নিয ম্বর, 

২০১৯ 
      

   

উদ্ভাব ী উযযাগ বাস্তবানির্ র্ানরখ ৩০ জু  

২০২০ 
      

   

E-GP বাস্তবানির্ র্ানরখ ৩১ নিয ম্বর, 

২০১৯ 
      

   

ই-ফাইনলিং পদ্ধনর্ বাস্তবাি    র্ানরখ ৩১ নিয ম্বর, 

২০১৯ 
      

   

5.  জ বল  িংক্রান্ত ো িক্রি প্রনশক্ষ্েযদর প্রনশক্ষ্ণ আযিাজ  ও 

বাস্তবাি  
জ  ঘন্টা ৮০       

   

দক্ষ্র্া বৃনদ্ধর উযেযে প্রনশনক্ষ্র্ 

েি িের্িা/েি িচারী/ শ্রনিে 

 িংখ্যা 
৩০       

   

6.  টিআইন আই এর প্রনশনক্ষ্র্ 

প্রনশক্ষ্ াথী  িংখ্যা বৃনদ্ধ 

২০১৭-১৮ এর তুল াি ২০১৯-২০ 

অথ ি বছযর প্রনশনক্ষ্র্ প্রনশক্ষ্ াথী 

 িংখ্যা বৃনদ্ধ 

% ০৫       

   

7.  ন রাপত্তা ও েি ি পনরযবযশর 

িা  উন্নি  

ন রাপত্তা িহড়া আযিানজর্  জ নদব  ৭০          

আবান ে ও অনফ  আনি া 

পনরচ্ছন্নর্া শ্রীবৃনদ্ধ ো িক্রি গৃহীর্ 
 িংখ্যা ১২       

   

8.  প্রনশক্ষ্ণ ব্যি হ্রা ের  ২০১৭-১৮ এর তুল াি ২০১৯-২০ 

অথ ি বছযর প্রনশক্ষ্ণ ট্রো ি পনরচার া 

ব্যি হ্রা েরণ 

% ০৫       

   

9.  অনিট আপনত্ত ন স্পনত্তেরণ ন স্পনত্তকৃর্ অনিট আপনত্ত % ৬০          

10.  বাযজট সুষ্ঠু বাস্তবািয  িন টনরিং 

 ভা  

 িংনিষ্ট দানিত্বশীল ব্যনিবযগ ির 

 াযথ আযলাচ া 

 িংখ্যা ১০ 
      

   

11.  IAP সুষ্ঠু বাস্তবািয  

িন টনরিং  ভা েরণ 

অনুনষ্ঠর্  ভা 
 িংখ্যা ১২       

   

12.  জার্ীি শুদ্ধাচার ট্রেৌশল 

বাস্তবাি  

জার্ীি শুদ্ধাচার ট্রেৌশল, র্থ্য 

অনর্োর এবিং অনভয াগ প্রনর্োর 

ব্যবস্থা বাস্তবািয  অনুনষ্ঠর্  ভা 

 িংখ্যা ১২       

   

Ôky×vPvi পুরস্কার cÖ`vb bxwZgvjv, 

2017Õ-এর নবর্া ানু াযর শুদ্ধাচার 

পুরস্কার প্রদা  

 িংখ্যা ১২       

   



13.  স্থাবর অস্থাবর  ম্পনত্তর 

হাল াগাদ র্ানলো প্রস্তুর্েরণ 

প্রস্তুর্কৃর্ র্ানলো 

র্ানরখ 

০৩ 

ট্রফব্রুিারী, 

২০২০ 

      

   

14.  ইন্টারয ট নবল হ ইউটিনলটি 

নবল পনরযশার্ 

ইউটিনলটি নবল পনরযশানর্র্ 
% ১০০       

   

15.   ভা আযিাজ  ও অিংশগ্রহ  এোযিনিে োউনিল  ভা  িংখ্যা ০৬          

গভন িিং বনি  ভা  িংখ্যা ০৩          

১৬. েল্যাণ ও নবয াদ  নবষিে 

ো িক্রি 

র্নি িি , আন্তজিানর্ে ও জার্ীি 

নদব  পালয  পনরেল্প া ও 

বাস্তবাি  র্দারেী 

 িংখ্যা ০৫       

   

অন র্ িানরর্/পনরিাপ অয াগ্য োজ ( নদ থাযে) 

অন র্ িানরর্  ভা, ট্র নি ার, ওিােিশপ ইর্যানদ আযিাজ  ও অিংশগ্রহ , ট্র টআপ অনু ািী জ বল  িংগ্রহ, পদাি  ও দানিত্ব বন্ট ,  িযি  িযি িন্ত্র ালি ও প্রর্া  ো িালযির চানহদাকৃর্/ 

ন যদ িনশর্ ো ি বাস্তবাি  ইর্যানদ। 

 

 

েি িের্িার স্বাক্ষ্র ও র্ানরখ  র্দারেোরী/উদ্ধির্  েি িের্িার  াি, পদবী ও স্বাক্ষ্র 



ন ব িাহী পনরচালযের ট্রেৌশলগর্ েি িপনরেল্প া : 

• টিআইন আই এর বানষ িে পনরচাল  ব্যি ন ব িাযহর জন্য ২০১৯-২০ অথ িবছযরর বানষ িে বাযজট প্রণি  এবিং বাযজট অনু ািী 

পনরচালে িন্ডলীর  হয াগীর্া ও ন যদ িশ া ট্রিার্াযবে োরখা া  মূহ হযর্ ট্রলভী  িংিংহযহর ো িক্রি পানরচাল ার জন্য 

নহ াব ও অথ ি নবভাগীি প্রর্ায র IAP ন র্ িার  েরা হযিযছ।  Action Plan এর লক্ষ্যিাত্রা অজিয র জন্য েি িযেৌশল 

ন র্ িারণ েরা হযিযছ। 

• ২০২০ নশক্ষ্াবযষ ির বানষ িে ট্রো ি েযাযলন্ডার (ন িনির্ িায ান্নি  প্রনশক্ষ্ণ ট্রো ি ও নশক্ষ্া বীশ প্রনশক্ষ্ণ ট্রোয ির ন নিউল) 

প্র িণ ও অনুযিাদয র নবষযি প্রযিাজ ীি ো িক্রি  ম্পাদয র জন্য প্রনশক্ষ্ণ পনরচালযের IAP ন র্ িার  েরা হযিযছ। 

Action Plan এর লক্ষ্যিাত্রা অজিয র জন্য েি িযেৌশল ন র্ িারণ েরা হযিযছ। 

• ২০১৯-২০ অথ িবছযর ন র্ িানরর্ নবনভন্ন প্রনশক্ষ্ণ ট্রোয ি লক্ষ্িাত্রা অনু ািী প্রযিাজ ীি  িংখ্যে প্রনশক্ষ্ণাথীগয র দক্ষ্র্া 

উন্নিয র লযক্ষ্য টিআইন আই এর নবযিা  নবনভন্ন ট্রিেযহাল্ডারযদর (নবনভন্ন নবশ্বনবযালি ,  রোরী, ট্রব রোরী ও 

িানিন্যাশ াল নশল্প-োনরগরী প্রনর্ষ্ঠা  ) াযথ ন িনির্ ট্র াগায াগ রক্ষ্া েরার পাশাপানশ অন্যান্য অনর্ে  িংখ্যে 

প্রনর্ষ্ঠা যে অন্তর্ভ িি েরা এবিং ন িনির্ ট্র াগায াযগর িাধ্যযি টিআইন আই এর প্রনশক্ষ্ণ ও ট্র বা প্রদায র আওর্া বৃনদ্ধর 

নবষযি প্রযিাজ ীি ো িক্রি  ম্পাদয র জন্য প্রনশক্ষ্ণ পনরচালযের IAP ন র্ িার  েরা হযিযছ। Action Plan এর 

লক্ষ্যিাত্রা অজিয র জন্য েি িযেৌশল ন র্ িারণ েরা হযিযছ। 

• নবভাগীি প্রর্া  ও প্রনশক্ষ্েগযণর নবনভন্ন প্রনর্ষ্ঠায র  াযথ ট্র াগায াগ দক্ষ্র্া উন্নি  এবিং টিআইন আই এর আি বৃনদ্ধ 

ো িক্রযির অিংশ নহয যব বানষ িে ট্রটইলরযিি ও  তু ভাযব প্রবনর্ির্ নবষিনভনত্তে স্বল্পযিিাদী প্রনশক্ষ্ণ ট্রোয ির আযিাজয র 

িাধ্যযি লক্ষ্যিাত্রা অজি  সুন নির্ েরার নবষযি প্রযিাজ ীি ো িক্রি  ম্পাদয র জন্য প্রনশক্ষ্ণ পনরচালে ও  িংনিষ্ট 

প্রনশক্ষ্ণ নবভাগীি প্রর্া যদর IAP ন র্ িার  েরা হযিযছ। Action Plan এর লক্ষ্যিাত্রা অজিয র জন্য েি িযেৌশল 

ন র্ িারণ েরা হযিযছ। 

• ২০১৯ -২০ অথ িবছযর ন র্ িানরর্ িায ান্নি  ট্রো ি আযিাজয র িাধ্যযি লক্ষ্িাত্রা  অনু ািী প্রযিাজ ীি  িংখ্যে 

প্রনশক্ষ্ণাথীগয র দক্ষ্র্া উন্নিয র লযক্ষ্য প্রনশক্ষ্ণ নবভাগ  মূযহর প্রর্া যদর IAP ন র্ িার  েরা হযিযছ। Action 

Plan এর লক্ষ্যিাত্রা অজিয র জন্য েি িযেৌশল ন র্ িারণ েরা হযিযছ।   

• ২০১৯ -২০  অথ িবছযর প্রযিাজ ীি  িংখ্যে নবশ্বনবযালযির চূড়ান্ত  বযষ ির নশক্ষ্াথীযদর জন্য নবযশষ প্রনশক্ষ্ণ ট্রো ি আযিাজয র 

িাধ্যযি লক্ষ্যিাত্রা অনু ািী প্রযিাজ ীি  িংখ্যে প্রনশক্ষ্ণাথীগয র দক্ষ্র্া উন্নিয র লযক্ষ্য প্রনশক্ষ্ণ নবভাগ  মূযহর প্রর্া যদর 

IAP ন র্ িার  েরা হযিযছ। Action Plan এর লক্ষ্যিাত্রা অজিয র জন্য েি িযেৌশল ন র্ িারণ েরা হযিযছ।   

• ২০১৯ - ২০  অথ িবছযর পাবনলে ও প্রাইযভট নবনভন্ন নশল্প প্রনর্ষ্ঠায  োনরগরী  হাির্া  ানভ ি  প্রদায র জন্য প্রনশক্ষ্ণ নবভাগ 

 মূযহর প্রর্া যদর IAP ন র্ িার  েরা হযিযছ। Action Plan এর লক্ষ্যিাত্রা অজিয র জন্য েি িযেৌশল ন র্ িারণ েরা 

হযিযছ।   

• ২০১৯ - ২০ অ থ িবছযর টিআইন আই নবযিা  ব্যবস্থাপ া পদ্ধনর্ উন্নি , আন্তজিানর্ে িা  অনু ািী োঠাযিা ন র্ িার  ও 

ো িপনরনর্  ম্প্র ারয র িাধ্যযি ট্রদযশর  েল প িাযির নশল্প ও োনরগরী প্রনর্ষ্ঠায  টিআইন আই এর ট্র বা ট্রপৌৌঁযছ ট্রদবার 

লযক্ষ্য টিআইন আই এর ব্যবস্থাপ া পদ্ধনর্র িা  উন্নি , উন্নি  পনরেল্প া প্র িণ, প্রনশক্ষ্েযদর িায ান্নি , TOT 

বাস্তবাি , নশল্প গযবষণা ো িক্রি পনরচাল া ইর্যানদ ো িক্রি গ্রহ  ও পনরচাল ার জন্য প্রনশক্ষ্ণ নবভাগ  মূযহর প্রর্া যদর 

IAP ন র্ িার  েরা হযিযছ। Action Plan এর লক্ষ্যিাত্রা অজিয র জন্য েি িযেৌশল ন র্ িারণ েরা হযিযছ।   

• ২০১৯ - ২০ অথ িবছযর টিআইন আই  -এর ন রাপত্তা ও েি ি পনরযবযশর িা  উন্নিয র লযক্ষ্য প্রশা   নবভাগ  হ অন্যান্য 

 িংনিষ্ট নবভাগীি প্রর্া যদর IAP ন র্ িার  েরা হযিযছ। Action Plan এর লক্ষ্যিাত্রা অজিয র জন্য েি িযেৌশল 

ন র্ িারণ েরা হযিযছ।   

• ২০১৯ - ২০ অথ িবছযর টিআইন আই এর  ািগ্রীে আনথ িে ব্যবস্থাপ া, বাযজট প্রণি , ইউটিনলটি নবল পনরযশার্, আনথ িে 

ন রীক্ষ্া, োরখা া  মূহ হযর্ ট্রলভী  িংগ্রহ ইর্যানদ ো িক্রি  ম্পাদয র জন্য নহ াব ও অথ ি নবভাগীি প্রর্ায র IAP 

ন র্ িার  েরা হযিযছ। Action Plan এর লক্ষ্যিাত্রা অজিয র জন্য েি িযেৌশল ন র্ িারণ েরা হযিযছ।   

• টিআইন আই এর ট্র বার পনরনর্ বৃনদ্ধর উযেযে টিআইন আই এর ট্রেন্দ্রীি ইযলনিেযাল পাওিার ম্যায জযিন্ট ন যিি, 

এোযিনিে ভব -৩ এর  ম্প্র ারণ , বনর্ ির্ ট্রে ীজ ট্রহাযিল ন ি িাণ ও টিআইন আই এর এেটি শাখা স্থাপ  নবষযি 



প্রযিাজ ীি উযযাগ গ্রহ  েরার নবষযি প্রযিাজ ীি ব্যবস্থা গ্রহয র জন্য  িংনশষ্ট নবভাগীি প্রর্া যদর IAP ন র্ িার  েরা 

হযিযছ। Action Plan এর লক্ষ্যিাত্রা অজিয র জন্য েি িযেৌশল ন র্ িারণ েরা হযিযছ। 

• ২০১৯- ২০ অথ িবছযর টিআইন আই এর প্রনশক্ষ্ণ ও োনরগরী ট্র বা োযজ ব্যবহা ি ট্রপ্রযিাজ ীি  ন্ত্রপানর্ এবিং ন র্য ব্যবহা ি 

দ্রব্যানদ  িংগ্রযহর লযক্ষ্য PPR ও PPA অনু ািী বানষ িে ক্রিপনরেল্প া প্র িণ,  িংগ্রযহর প্রযিাজ ীি ব্যবস্থা গ্রহ  এবিং 

এ েল ট্রক্ষ্যত্র  রোর ন র্ িানরর্ E-GP বাস্তবািয র ব্যবস্থা গ্রহয র জন্য ক্রি নবভাগীি প্রর্ায র IAP ন র্ িার  েরা 

হযিযছ। Action Plan এর লক্ষ্যিাত্রা অজিয র জন্য েি িযেৌশল ন র্ িারণ েরা হযিযছ। 

• টিআইন আই এর নবযিা  নবনভন্ন ভবয র (অনফ  ও আবান ে) ন িনির্ রক্ষ্ াযবক্ষ্ণ, বাগা  ও পনরযবশ  িংরক্ষ্ণ এবিং 

টিআইন আই এর শ্রীবৃনদ্ধ ইর্যানদ ো িক্রি পনরচাল ার জন্য প্রশা   ও TSM নবভাগীি প্রর্ায র IAP ন র্ িার  েরা 

হযিযছ। Action Plan এর লক্ষ্যিাত্রা অজিয র জন্য েি িযেৌশল ন র্ িারণ েরা হযিযছ। 

• টিআইন আই এর অভযন্তরী  ট্র বাযে (  থা িযি দপ্তরাযদশ জানর, প্রযিাজ ীি ট্রক্ষ্যত্র  িংস্থার ন যদ িশ া বাস্তবাি , 

েিের্িা-েি িচানরযদর অব র ও বদলী  িংক্রান্ত  হাির্া,  নথ  িংরক্ষ্ণ ইর্যানদ)  হনজের  েরার জন্য প্রশা   নবভাগীি 

প্রর্ায র IAP ন র্ িার  েরা হযিযছ। Action Plan এর লক্ষ্যিাত্রা অজিয র জন্য েি িযেৌশল ন র্ িারণ েরা হযিযছ। 

• নবনভন্ন ন র্ িানরর্  ভা( এোযিনিে োউনিল  ভা, গভন িিং বনি  ভা, IAP িন টনরিং  ভা,  জার্ীি শুদ্ধাচার ট্রেৌশল 

বাস্তবািয  অনুনষ্ঠর্  ভা ইর্যানদ), র্িীি ও জার্ীি নদব  পলয র আযিাজ  ও বাস্তবাি  েরার ো িক্রি পনরচাল ার জন্য 

প্রনশক্ষ্ণ পনরচালে ও প্রশা   নবভাগীি প্রর্ায র IAP ন র্ িার  েরা হযিযছ। Action Plan এর লক্ষ্যিাত্রা অজিয র 

জন্য েি িযেৌশল ন র্ িারণ েরা হযিযছ। 

• েি িস্থযল  েযলর জবাবনদনহর্া ন নির্ েরার লযক্ষ্য দদ নি  ব্যানি শুদ্ধাচার ফরি প্র িণ েরা হযিযছ এবিং িান ে 

নবভাগীি প্রনর্যবদ  প্রদায র ব্যবস্থা গ্রহ  েরা হযিযছ। 

• নির্ ধানিত তানিখে তদািককািী/ ঊর্ধ্ধতি কর্ ধকতধাি সাখে ব্যনিগত কর্ ধ পনিকল্পিা (IAP) স্বাক্ষি কিা হখেখে। 



ট্রেন িং ই নিটিউট ফর ট্রেনিেযাল ইন্ডানিজ 

পলাশ,  রন িংদী-১৬১১। 

বানষ িে েি ি পনরেল্প া ২০১৯-২০ 

েি িের্িার  াি: প্রযেৌ: জ াব জন ি উনে  আহযিদ খাঁ              

পদবী: প্রনশক্ষ্ণ পনরচালে। 

ক্র: 

 িং: 

েি ি ম্পাদ য াগ্য োজ (রুটি  

বা নবযশষ দানিত্ব) গুরুত্ব 

অনু াযর ক্রি ন র্ িার  েরু  

েি িকৃনর্ ন যদ িশে এেে লক্ষ্যিাত্রা প্রকৃর্ 

অজি  

বৎ র ট্রশযষ 

অথবা 

প িাযলাচ া 

 িি প িন্ত 

পদত্ত/ প্রাপ্ত 

 ম্বর (১০-৪) 

িন্তব্য 

১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

1.  প্রনশক্ষ্ণ ো িক্রি পনরচাল  ১.১ ২০২০ ইিং নশক্ষ্াবযষ ির 

প্রনশক্ষ্ণ পনরেল্প া অনু ািী 

ট্রো ি েযযলন্ডার প্রণি  

র্ানরখ 
০১  যভম্বর, 

২০১৯ 
      

   

১.২ নবনভন্ন োনরগরী নবষযি 

ন িনির্ িায ান্নি  ট্রোয ি 

প্রনশনক্ষ্র্ প্রনশক্ষ্ণাথী 

 িংখ্যা ৩২০       

   

১.৩ ট্রটইলর ট্রিি/শট ি ট্রো ি 

ট্রোয ি প্রনশনক্ষ্র্ প্রনশক্ষ্ণাথী 

 িংখ্যা 
১০০       

   

১.৪ প্রনশনক্ষ্র্ নবশ্বনবযালি 

ছাত্র-ছাত্রী 
 িংখ্যা ১৪৩০       

   

১.৫ প্রনশক্ষ্ণাথীযদর আবা   

ব্যবস্থা ন নির্ের  
% ১০০       

   

2.  োনরগনর  হাির্া  ানভি  

প্রদা  

২.১ নবন আইন  োরখা াি 

প্রদা কৃর্ ট্র বা 
জ নদব  ১1০       

   

২.২ অন্যান্য প্রনর্ষ্ঠায  

প্রদা কৃর্ ট্র বা 
জ নদব  ৫0০       

   

3.  টিআইন আই ব্যবস্থাপ া উন্নি  

ও ো িপনরনর্  ম্প্র ার  

৩.১ প্রনশক্ষ্ণ পদ্ধনর্র িা  

উন্নি  
জ নদব  ১০০       

   



৩.২ োনরগরী ট্র বা ো িক্রি 

ব্যবস্থা উন্নি  
জ নদব  ১৫০       

   

৩.৩ উন্নি  পনরেল্প া প্রণীর্ 
জ নদব  ১৩০       

   

৩.৪ প্রনশক্ষ্েযদর প্রনশক্ষ্ণ 

আযিাজ  ও বাস্তবাি  
জ  ঘন্টা ৮০       

   

৩.৫ নশল্প গযবষণা ো িক্রি 

পনরচানলর্ 
জ নদব  ২০০       

   

4.  ন রাপত্তা ও েি ি পনরযবযশর 

িা  উন্নি  

৪.১ ন রাপত্তা িহড়া আযিানজর্ জ নদব  ৭০          

৪.২ আবান ে ও অনফ  

আনি া পনরচ্ছন্নর্া ো িক্রি 

গৃহীর্ 

 িংখ্যা ১২       

   

5.   ভা আযিাজ  ও বাস্তবাি  

 

৫.১ এোযিনিে োউনিল 

 ভার োর্য্িপত্র ও োর্য্িনববর ী 

প্রস্তুর্ের  

 িংখ্যা ০৬       

   

৫.২  গভন িিং বনি  ভার 

োর্য্িপত্র ও োর্য্িনববর ী 

প্রস্তুর্ের  

 িংখ্যা ০৩       

   

৫.৩ IAP িন টনরিং  ভা   িংখ্যা ১২          

৫.৪ জার্ীি শুদ্ধাচার ট্রেৌশল 

বাস্তবািয  অনুনষ্ঠর্  ভা 
 িংখ্যা ১২       

   

৬. েল্যাণ ও নবয াদ  নবষিে 

ো িক্রি 

৬.১ র্নি িি , আন্তজিানর্ে ও 

জার্ীি নদব  পালয  

পনরেল্প া প্রণি  ও বাস্তবাি  

 িংখ্যা ০৫       

   

অন র্ িানরর্/পনরিাপ অয াগ্য োজ ( নদ থাযে) 

অন র্ িানরর্  ভা, ট্র নি ার, ওিােিশপ ইর্যানদ আযিাজ  ও অিংশগ্রহ ,   িযি  িযি িন্ত্র ালি ও প্রর্া  ো িালযির চানহদাকৃর্/ ন যদ িনশর্ ো ি বাস্তবাি  ইর্যানদ। 

 

েি িের্িার স্বাক্ষ্র ও র্ানরখ  র্দারেোরী/উদ্ধির্  েি িের্িার  াি, পদবী ও স্বাক্ষ্র 

 



প্রনশক্ষ্ণ পনরচালযের ট্রেৌশলগর্ েি িপনরেল্প া : 

• ২০২০  াযলর জন্য বানষ িে ট্রো ি েযাযলন্ডার (ন িনির্ িায ান্নি  প্রনশক্ষ্ণ ট্রো ি ও নশক্ষ্া বীশ প্রনশক্ষ্ণ ট্রোয ির ন নিউল) 

প্র িযণর জন্য  িংনিষ্ট প্রনশক্ষ্ণ নবভাগ মূহ হযর্ প্রনশক্ষ্ণ প্রস্তাব া গ্রহ  েরা হযব। প্রনশক্ষ্ণ প্রস্তাব া  মূহ বাস্তবর্ার 

ন নরযখ  াচাই-বাছাই,  িংয াজ -নবযিাজ  ইর্যানদ ো িক্রি গ্রহ  েরার পর বানষ িে ট্রো ি েযাযলন্ডার এোযিনিে 

োউনিল ও গভন িং বনি  ভাি অনুযিাদয র জন্য প্রস্তাব আোযর উপস্থাপয র ব্যবস্থা গ্রহ  েরা হযব। 

• ২০১৯-২০ অথ িবছযর ন র্ িানরর্ নবনভন্ন প্রনশক্ষ্ণ ট্রোয ি লক্ষ্যিাত্রা অনু ািী প্রযিাজ ীি  িংখ্যে প্রনশক্ষ্ণাথীগয র দক্ষ্র্া 

উন্নিয র লযক্ষ্য টিআইন আই এর নবযিা  নবনভন্ন ট্রিেযহাল্ডারযদর (নবনভন্ন নবশ্বনবযালি,  রোরী, ট্রব রোরী ও 

িানিন্যাশ াল নশল্প-োনরগরী প্রনর্ষ্ঠা )  াযথ ন িনির্ ট্র াগায াগ রক্ষ্া েরার পাশাপানশ অন্যান্য অনর্ে  িংখ্যে 

প্রনর্ষ্ঠা যে অন্তর্ভ িি েরা এবিং ন িনির্ ট্র াগায াযগর িাধ্যযি টিআইন আই এর প্রনশক্ষ্ণ ও ট্র বা প্রদায র আওর্া বৃনদ্ধর 

নবষযি প্রযিাজ ীি ো িক্রি  ম্পাদয র লযক্ষ্য পনরেল্প া গ্রহ  েরা হযিযছ। 

• নবভাগীি প্রর্া  ও প্রনশক্ষ্েগযণর নবনভন্ন প্রনর্ষ্ঠায র  াযথ ট্র াগায াগ দক্ষ্র্া উন্নি  এবিং টিআইন আই এর আি বৃনদ্ধ 

ো িক্রযির অিংশ নহয যব ট্রটইলরযিি ও  তু ভাযব প্রবনর্ির্ নবষিনভনত্তে স্বল্পযিিাদী প্রনশক্ষ্ণ ট্রোয ির আযিাজয র 

িাধ্যযি লক্ষ্যিাত্রা অজি  সুন নির্ েরার জন্য  িংনিষ্ট প্রনশক্ষ্ণ নবভাগীি প্রর্া যদর IAP ন র্ িার  েরা হযিযছ। উি েি ি 

 ম্পাদ  ন নির্ েরার লযক্ষ্য ন িনির্ র্দারেীর ব্যবস্থা গ্রহ  েরা হযিযছ।  

• ২০১৯-২০ অথ িবছযর ন র্ িানরর্ িায ান্নি  ট্রো ি আযিাজয র িাধ্যযি লক্ষ্িাত্রা অনু ািী প্রযিাজ ীি  িংখ্যে 

প্রনশক্ষ্ণাথীগয র দক্ষ্র্া উন্নিয র লযক্ষ্য প্রনশক্ষ্ণ নবভাগ  মূযহর প্রর্া যদর IAP ন র্ িার  েরা হযিযছ। Action 

Plan এর লক্ষ্যিাত্রা অজিয র জন্য েি িযেৌশল ন র্ িারণ েরা হযিযছ।   

• ২০১৯-২০ অথ িবছযর প্রযিাজ ীি  িংখ্যে নবশ্বনবযালযির চূড়ান্ত বযষ ির নশক্ষ্াথীযদর জন্য নবযশষ প্রনশক্ষ্ণ ট্রো ি আযিাজয র 

িাধ্যযি লক্ষ্যিাত্রা অনু ািী প্রযিাজ ীি  িংখ্যে প্রনশক্ষ্ণাথীগয র দক্ষ্র্া উন্নিয র লযক্ষ্য প্রনশক্ষ্ণ নবভাগ  মূযহর প্রর্া যদর 

IAP ন র্ িার  েরা হযিযছ। Action Plan এর লক্ষ্যিাত্রা অজিয র জন্য েি িযেৌশল ন র্ িারণ েরা হযিযছ।   

• ২০১৯- ২০ অথ িবছযর পাবনলে ও প্রাইযভট নবনভন্ন নশল্প প্রনর্ষ্ঠায  োনরগরী  হাির্া  ানভ ি  প্রদায র জন্য প্রনশক্ষ্ণ নবভাগ 

 মূযহর প্রর্া যদর IAP ন র্ িার  েরা হযিযছ। Action Plan এর লক্ষ্যিাত্রা অজিয র জন্য েি িযেৌশল ন র্ িারণ েরা 

হযিযছ।   

• ২০১৯- ২০ অথ িবছযর টিআইন আই নবযিা  ব্যবস্থাপ া পদ্ধনর্ উন্নি , আন্তজিানর্ে িা  অনু ািী োঠাযিা ন র্ িার  ও 

ো িপনরনর্  ম্প্র ারয র িাধ্যযি ট্রদযশর  েল প িাযির নশল্প ও োনরগরী প্রনর্ষ্ঠায  টিআইন আই এর ট্র বা ট্রপৌৌঁযছ ট্রদবার 

লযক্ষ্য টিআইন আই এর ব্যবস্থাপ া পদ্ধনর্র িা  উন্নি , উন্নি  পনরেল্প া প্র িণ, প্রনশক্ষ্েযদর িায ান্নি , প্রনশক্ষ্েযদর 

প্রনশক্ষ্ণ বাস্তবাি , নশল্প গযবষণা ো িক্রি পনরচাল া ইর্যানদ ো িক্রি গ্রহ  ও পনরচাল ার জন্য প্রনশক্ষ্ণ নবভাগ  মূযহর 

প্রর্া যদর IAP ন র্ িার  েরা হযিযছ। Action Plan এর লক্ষ্যিাত্রা অজিয র জন্য েি িযেৌশল ন র্ িারণ েরা হযিযছ।   

• নবনভন্ন ন র্ িানরর্  ভা (এোযিনিে োউনিল  ভা, গভন িিং বনি  ভা,  র্িীি ও জার্ীি নদব  পালয র আযিাজ  ও 

বাস্তবাি  েরার ো িক্রি) পনরচাল ার জন্য নবস্তানরর্ পনরেল্প া ন র্ িার  েরা হযিযছ। এ  িংক্রান্ত ো িক্রি টিআইন আই 

এর েি িের্িা-েি িচারীযদর  িন্বযি গঠির্ েনিটির িাধ্যযি  ম্পাদয র েি িযেৌশল গ্রহ  েরা হযিযছ। 

• নির্ ধানিত তানিখে তদািককািী/ ঊর্ধ্ধতি কর্ ধকতধাি সাখে ব্যনিগত কর্ ধ পনিকল্পিা (IAP) স্বাক্ষি কিা হখেখে। 

 



ট্রেন িং ই নিটিউট ফর ট্রেনিেযাল ইন্ডানিজ 

পলাশ,  রন িংদী-১৬১১। 

বানষ িে েি ি পনরেল্প া ২০১৯-২০ 

 

েি িের্িার  াি: জ াব িনহবুছ ছািাদ                

পদবী: অনর্নরি প্রর্া  র াি নবদ ও নবভাগীি প্রর্া  ওনপটিনি 

ক্র: 

 িং: 

েি ি ম্পাদ য াগ্য োজ 

(রুটি  বা নবযশষ দানিত্ব) 

গুরুত্ব অনু াযর ক্রি 

ন র্ িার  েরু  

েি িকৃনর্ ন যদ িশে এেে লক্ষ্যিাত্রা প্রকৃর্ 

অজি  

বৎ র ট্রশযষ 

অথবা 

প িাযলাচ া 

 িি প িন্ত 

প্রদত্ত/ প্রাপ্ত 

 ম্বর (১০-৪) 

িন্তব্য 
১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩  

6.  নশল্প োরখা া পনরচাল া  

নবষিে োনরগরী 

িায ান্নি  প্রনশক্ষ্ণ 

নশল্প, োনরগরী ও নশক্ষ্া প্রনর্ষ্ঠা  মূযহ োরখা া 

পনরচাল া নবষিে ন িনির্ িায ান্নি  ট্রোয ি 

প্রনশনক্ষ্র্ প্রনশক্ষ্ণাথী 

 িংখ্যা ৪৫       

   

নশল্প, োনরগরী ও নশক্ষ্া প্রনর্ষ্ঠা  মূযহ োরখা া 

পনরচাল া নবষিে স্বল্প ট্রিিাদী প্রনশক্ষ্ণ ট্রোয ির 

প্রনশনক্ষ্র্ প্রনশক্ষ্ণাথী 

 িংখ্যা ১৪       

   

নশল্প, োনরগরী ও নশক্ষ্া প্রনর্ষ্ঠা  মূযহ োরখা া 

পনরচাল া নবষিে ট্রটইলর ট্রিি ট্রোয ি প্রনশনক্ষ্র্ 

প্রনশক্ষ্ণাথী 

 িংখ্যা 

২০       

   

7.  নশক্ষ্া নবশ প্রনশক্ষ্ণ নশল্প, োনরগরী ও নশক্ষ্া প্রনর্ষ্ঠা  মূযহ োরখা া 

পনরচাল া নবষিে প্রনশনক্ষ্র্ নবশ্বনবযালি ছাত্র-ছাত্রী 
 িংখ্যা ৫০০       

   

8.  োনরগনর  হাির্া  ানভি  নবন আইন  নশল্প প্রনর্ষ্ঠা  মূযহ োরখা া পনরচাল া 

নবষিে প্রদা কৃর্ ট্র বা 
জ নদব  ০৪       

   

নশল্প, োনরগরী ও নশক্ষ্া প্রনর্ষ্ঠা  মূযহ োরখা া 

পনরচাল া নবষিে প্রদা কৃর্ ট্র বা 
জ  নদব  ০২       

   

9.  প্রানর্ষ্ঠান ে  ক্ষ্ির্া 

উন্নি  

প্রদত্ত প্রনশক্ষ্ণ/  ানভ িয র ট্রিথি  িংস্করণ জ নদব  ৬০          

উন্নি মূলে োযজ অিংশগ্রহ  জ নদব  ৩০          

10.  দক্ষ্র্া বৃনদ্ধ, গযবষণা ও 

উদ্ভাব ী ো ি  ম্পাদ  

ToT প্রনশক্ষ্ণ পনরচাল া ও বাস্তবাি  জ ঘন্টা ৮০          

গযবষণা পনরচাল া ও ট্র বাি উদ্ভাব ী োজ  ম্পানদর্   জ নদব  ১০          

11.  নবভাগীি শুদ্ধাচার ট্রেৌশল 

বাস্তবাি  

নবভাগীি  ভা আযিাজ   িংখ্যা ১২           

DEPA এর মূল্যাি  সুন স্পনত্ত  েরণ  % ১০০          



ক্র: 

 িং: 

েি ি ম্পাদ য াগ্য োজ 

(রুটি  বা নবযশষ দানিত্ব) 

গুরুত্ব অনু াযর ক্রি 

ন র্ িার  েরু  

েি িকৃনর্ ন যদ িশে এেে লক্ষ্যিাত্রা প্রকৃর্ 

অজি  

বৎ র ট্রশযষ 

অথবা 

প িাযলাচ া 

 িি প িন্ত 

প্রদত্ত/ প্রাপ্ত 

 ম্বর (১০-৪) 

িন্তব্য 
১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩  

নবভাগীি ল্যাব/শপ  ন্ত্রপানর্ রক্ষ্ াযবক্ষ্ণ (লগ  িংরক্ষ্ণ) 

 ম্পানদর্ 
 িংখ্যা ৪৮       

   

নবভাগীি পনরচ্ছন্নর্া ো িক্রি  ম্পানদর্  িংখ্যা ২২          

নবনভন্ন েনিটির োজ  ম্পানদর্ জ নদব  ২০০          

12.   ভা অিংশগ্রহ  IAP সুষ্ঠু বাস্তবািয  িন টনরিং  ভাি অিংশ গ্রহ   িংখ্যা ১২          

জার্ীি শুদ্ধাচার ট্রেৌশল, র্থ্য অনর্োর এবিং 

অনভয াগ প্রনর্োর ব্যবস্থা বাস্তবািয  অনুনষ্ঠর্  ভাি 

অিংশ গ্রহ  

 িংখ্যা 

১২       

   

এোযিনিে োউনিল  ভাি অিংশ গ্রহ   িংখ্যা ০৬          

 

 

অন র্ িানরর্/পনরিাপ অয াগ্য োজ ( নদ থাযে) 

অন র্ িানরর্  ভা, ট্র নি ার, ওিােিশপ ইর্যানদ আযিাজ  ও অিংশগ্রহ । 

 

 

 

েি িের্িার স্বাক্ষ্র ও র্ানরখ  র্দারেোরী/উদ্ধির্  েি িের্িার  াি, পদবী ও স্বাক্ষ্র 
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নবভাগীি প্রর্া  ওনপটি এর ট্রেৌশলগর্ েি িপনরেল্প া: 

• ২০২০  াযলর বানষ িে ট্রো ি েযাযলন্ডার (ন িনির্ িায ান্নি  প্রনশক্ষ্ণ ট্রো ি ও নশক্ষ্া বীশ প্রনশক্ষ্ণ ট্রোয ির 

ন নিউল) অনু ািী প্রনশক্ষ্ণ ো িক্রি  ম্পাদয র জন্য নবভাগীি প্রনশক্ষ্েযদর দানিত্ব ও Action Plan  

ন র্ িারণ েরা হযিযছ। 

• ন িনির্ অিংশগ্রহ োরী নবনভন্ন নবশ্বনবযালি ও  রোরী, ট্রব রোরী নশল্প-োনরগরী প্রনর্ষ্ঠা   াযথ ট্র াগায াগ রক্ষ্া 

েযর ন র্ িানরর্ ট্রো ি মূহ আযিাজয র পাশাপানশ এবিং অন্যান্য প্রনর্ষ্ঠায র  াযথ ট্র াগায াযগর িাধ্যযি অনর্ে 

 িংখ্যে প্রনর্ষ্ঠা যে অন্তর্ভ িি েরণ দ্বারা টিআইন আই এর প্রনশক্ষ্ণ ও ট্র বা প্রদায র আওর্া বৃনদ্ধ ন নির্েযল্প 

ওনপটি নবভাগীি প্রনশক্ষ্েযদর Action Plan বাস্তবািয  দানিত্ব বন্ট  েরা হযিযছ। 

• নবষিনভনত্তে স্বল্পযিিাদী প্রনশক্ষ্ণ ট্রোয ির আযিাজয র িাধ্যযি লক্ষ্যিাত্রা অজি  সুন নির্ েরার নবষযি 

প্রযিাজ ীি ো িক্রি  ম্পাদয র জন্য নবভাগীি প্রনশক্ষ্েযদর দানিত্ব ন র্ িার  েরা হযিযছ। 

• োরখা া পনরচাল া নবষিে ট্রটইলর ট্রিইি ট্রো ি আযিাজয র উযেে নবনভন্ন  রোরী ট্রব রোরী প্রনর্ষ্ঠায র 

 াযথ ট্র াগায াযগর িাধ্যযি  অনর্ে  িংখ্যে প্রনশক্ষ্ণাথী অিংশগ্রহ  ন নির্ েরার নবষযি  নবভাগীি প্রনশক্ষ্েযদর 

 িন্বযি Action Plan  ন র্ িার  েরা হযিযছ। 

• নবনভন্ন নশল্প প্রনর্ষ্ঠায  োনরগরী  হাির্া  ানভ ি  প্রদায র জন্য নবভাগীি প্রনশক্ষ্েযদর দানিত্ব ন র্ িার  েরা হযিযছ। 

Action Plan এর লক্ষ্যিাত্রা অজিয র জন্য েি িযেৌশল ন র্ িারণ েরা হযিযছ।   

• নবভাগীি িা  উন্নি , উন্নি  পনরেল্প া প্র িণ, প্রনশক্ষ্েযদর িায ান্নি , TOT বাস্তবাি , নশল্প গযবষণা ো িক্রি 

পনরচাল া ইর্যানদ ো িক্রি গ্রহ  ও পনরচাল ার জন্য নবভাগীি প্রনশক্ষ্েযদর দানিত্ব ন র্ িার  েরা হযিযছ। 

Action Plan এর লক্ষ্যিাত্রা অজিয র জন্য েি িযেৌশল ন র্ িারণ েরা হযিযছ।   

• প্রনশক্ষ্ণ ও োনরগরী ট্র বা প্রদায  ব্যবহা ি প্রযিাজ ীি  ন্ত্রপানর্ এবিং ন র্য প্রযিাজ ীি ব্যবহা ি দ্রব্যানদ  িংগ্রযহর 

লযক্ষ্য বানষ িে ক্রিপনরেল্প া প্র িণ,  িংগ্রযহর প্রযিাজ ীি ব্যবস্থা গ্রহ , পনরচাল ার ও রক্ষ্ণাযবক্ষ্যণর জন্য 

নবভাগীি প্রনশক্ষ্েযদর দানিত্ব IAP ন র্ িার  েরা হযিযছ। Action Plan এর লক্ষ্যিাত্রা অজিয র জন্য 

েি িযেৌশল ন র্ িারণ েরা হযিযছ।   

•  েযলর জবাবনদনহর্া ন নির্ েরার লযক্ষ্য দদ নি  ব্যনি শুদ্ধাচার ফরি প্র িণ েরা হযিযছ এবিং ন ব িাহী 

পনরচালে িযহাদযির ন েট িান ে নবভাগীি প্রনর্যবদ  প্রদায র ব্যবস্থা গ্রহ  েরা হযিযছ। 

• নির্ ধানিত তানিখে তদািককািী/ ঊর্ধ্ধতি কর্ ধকতধাি সাখে ব্যনিগত কর্ ধ পনিকল্পিা (IAP) স্বাক্ষি কিা হখেখে। 
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ট্রেন িং ই নিটিউট ফর ট্রেনিেযাল ইন্ডানিজ 

পলাশ,  রন িংদী-১৬১১। 

বানষ িে েি ি পনরেল্প া ২০১৯-২০ 

েি িের্িার  াি:  ট্রিাোঃ আন ছুর রহিা        

পদবী           :  অনর্োঃ প্রর্া  প্রযেৌশলী (নবদুযৎ) ও নবভাগীি প্রর্া  (আইন ইনি) 

ক্র: 

 িং: 

েি ি ম্পাদ য াগ্য োজ 

(রুটি  বা নবযশষ দানিত্ব) 

গুরুত্ব অনু াযর ক্রি ন র্ িার  

েরু  

েি িকৃনর্ ন যদ িশে এেে লক্ষ্যিাত্রা /ফলাফল ন  িািে  প্রকৃর্ 

অজি  

বৎ র ট্রশযষ অথবা 

প িাযলাচ া  িি 

প িন্ত পদত্ত/ প্রাপ্ত  ম্বর 

(১০-৪) 

 

১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

1.  োনরগরী িায ান্নি  প্রনশক্ষ্  

(ই িুযিযন্টশ  এন্ড েযরাল) 

ন িনির্ িায ান্নি  ট্রো ি প্রনশক্ষ্ াথী  িংখ্যা ৭০          

 িংনক্ষ্প্ত িায ান্নি  ট্রো ি প্রনশক্ষ্ াথী  িংখ্যা ৩০          

2.  নশক্ষ্া বীশ প্রনশক্ষ্  

(ই িুযিযন্টশ  এন্ড েযরাল) 

নবশ্বনবযালি ট্রোয ির প্রনশক্ষ্ াথী  
 িংখ্যা ১৭০         

 

3.  োনরগরী  হাির্া  ানভ ি  নবন আইন  এর অর্ী স্থ োরখা াি 

ভাইযেশ  নবষিে োনরগনর ট্র বা প্রদা  
জ  নদব  ৮০         

 

অন্যান্য প্রনর্ষ্ঠায  ভাইযেশ , ট্রটনিিং, 

েযনলযেশ  নবষিে োনরগরী ট্র বা 

প্রদা  

জ  নদব  ১৪০         

 

4.   িংরক্ষ্  ও ট্রিরাির্ োজ  টিআইন আই এর ল্যাব  মূযহর ই িুযিন্ট 

ট্রিইযন্টয যির োজ  
জ  নদব  ১৪০         

 

5.  টিআইন আই ব্যবস্থাপ া 

উন্নি  ও ো িপনরনর্ 

 ম্প্র ার  

ব্যবস্থাপ া পদ্ধনর্র িা  উন্নি   জ নদব  ৪০          

উন্নি  পনরেল্প া প্রণীর্ জ নদব  ২০          

প্রনশক্ষ্েযদর প্রনশক্ষ্ণ পনরচাল া ও 

বাস্তবািয র োজ 

জ  ঘন্টা ৮০ 
        

 

নশল্প গযবষণা ো িক্রি পনরচানলর্ জ নদব  90 
        

 

৬. শুদ্ধাচার ট্রেৌশল বাস্তবাি  ল্যাব/শপ  ন্ত্রপানর্ রক্ষ্ াযবক্ষ্ণ )লগ 

 িংরক্ষ্ণ(/ স্থাপ / প্রনর্স্থাপ  
 িংখ্যা ২৪         

 

পনরছন্নর্া/ ট্র ফটি/ স্বাশ্রিমূলে োজ 
 িংখ্যা ১২         
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৭.  ভা অিংশগ্রহ  IAP সুষ্ঠু বাস্তবািয  িন টনরিং 

 ভাি অিংশ গ্রহ  

 িংখ্যা 
১২         

 

জার্ীি শুদ্ধাচার ট্রেৌশল, র্থ্য 

অনর্োর এবিং অনভয াগ প্রনর্োর 

ব্যবস্থা বাস্তবািয  অনুনষ্ঠর্  ভাি 

অিংশ গ্রহ  

 িংখ্যা 

১২         

 

এোযিনিে োউনিল  ভাি অিংশ 

গ্রহ  
 িংখ্যা ০৬         

 

অন র্ িানরর্/পনরিাপ অয াগ্য োজ ( নদ থাযে) 

১। ল্যাব এর ই িুযিন্ট প্রনেউরযিন্ট  িংক্রান্ত োজ 

২। ল্যাব এর নরয াযভশ  ও িনিনফযেশ  োজ 

৩। ের্তিপক্ষ্ ের্তিে গঠির্ েনিটির ন র্ িানরর্ োজ 

 

 

েি িের্িার স্বাক্ষ্র ও র্ানরখ  র্দারেোরী/ উদ্ধির্  েি িের্িার  াি, পদবী ও স্বাক্ষ্র 
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নবভাগীি প্রর্া , আইন ই এর ট্রেৌশলগর্ েি িপনরেল্প া: 

• ২০২০  াযলর বানষ িে ট্রো ি েযাযলন্ডার (ন িনির্ িায ান্নি  প্রনশক্ষ্ণ ট্রো ি ও নশক্ষ্া বীশ প্রনশক্ষ্ণ ট্রোয ির 

ন নিউল) অনু ািী প্রনশক্ষ্ণ ো িক্রি  ম্পাদয র জন্য নবভাগীি প্রনশক্ষ্েযদর দানিত্ব ও Action Plan  

ন র্ িারণ েরা হযিযছ। 

 

• ন িনির্ অিংশগ্রহ োরী নবনভন্ন নবশ্বনবযালি ও  রোরী, ট্রব রোরী নশল্প-োনরগরী প্রনর্ষ্ঠা   াযথ ট্র াগায াগ রক্ষ্া 

েযর ন র্ িানরর্ ট্রো ি মূহ আযিাজয র পাশাপানশ এবিং অন্যান্য প্রনর্ষ্ঠায র  াযথ ট্র াগায াযগর িাধ্যযি অনর্ে 

 িংখ্যে প্রনর্ষ্ঠা যে অন্তর্ভ িি েরণ দ্বারা টিআইন আই এর প্রনশক্ষ্ণ ও ট্র বা প্রদায র আওর্া বৃনদ্ধ ন নির্েযল্প 

আইন ই নবভাগীি প্রনশক্ষ্েযদর Action Plan বাস্তবািয  দানিত্ব বন্ট  েরা হযিযছ। 

 

• নবষিনভনত্তে স্বল্পযিিাদী প্রনশক্ষ্ণ ট্রোয ির আযিাজয র িাধ্যযি লক্ষ্যিাত্রা অজি  সুন নির্ েরার নবষযি 

প্রযিাজ ীি ো িক্রি  ম্পাদয র জন্য নবভাগীি প্রনশক্ষ্েযদর দানিত্ব ন র্ িার  েরা হযিযছ। 

 

• োরখা া পনরচাল া নবষিে ট্রটইলর ট্রিইি ট্রো ি আযিাজয র উযেে নবনভন্ন  রোরী ট্রব রোরী প্রনর্ষ্ঠায র 

 াযথ ট্র াগায াযগর িাধ্যযি অনর্ে  িংখ্যে প্রনশক্ষ্ণাথী অিংশগ্রহ  ন নির্ েরার নবষযি  নবভাগীি প্রনশক্ষ্েযদর 

 িন্বযি Action Plan  ন র্ িার  েরা হযিযছ। 

 

• নবনভন্ন নশল্প প্রনর্ষ্ঠায  োনরগরী  হাির্া  ানভ ি  প্রদায র জন্য নবভাগীি প্রনশক্ষ্েযদর দানিত্ব ন র্ িার  েরা হযিযছ। 

Action Plan এর লক্ষ্যিাত্রা অজিয র জন্য েি িযেৌশল ন র্ িারণ েরা হযিযছ।   

 

• নবভাগীি িা  উন্নি , উন্নি  পনরেল্প া প্র িণ, প্রনশক্ষ্েযদর িায ান্নি , TOT বাস্তবাি , নশল্প গযবষণা ো িক্রি 

পনরচাল া ইর্যানদ ো িক্রি গ্রহ  ও পনরচাল ার জন্য নবভাগীি প্রনশক্ষ্েযদর দানিত্ব ন র্ িার  েরা হযিযছ। 

Action Plan এর লক্ষ্যিাত্রা অজিয র জন্য েি িযেৌশল ন র্ িারণ েরা হযিযছ।   

 

• প্রনশক্ষ্ণ ও োনরগরী ট্র বা প্রদায  ব্যবহা ি প্রযিাজ ীি  ন্ত্রপানর্ এবিং ন র্য প্রযিাজ ীি ব্যবহা ি দ্রব্যানদ  িংগ্রযহর 

লযক্ষ্য বানষ িে ক্রি পনরেল্প া প্র িণ,  িংগ্রযহর প্রযিাজ ীি ব্যবস্থা গ্রহ , পনরচাল ার ও রক্ষ্ণাযবক্ষ্যণর জন্য 

নবভাগীি প্রনশক্ষ্েযদর দানিত্ব IAP ন র্ িার  েরা হযিযছ। Action Plan এর লক্ষ্যিাত্রা অজিয র জন্য 

েি িযেৌশল ন র্ িারণ েরা হযিযছ।   

•  েযলর জবাবনদনহর্া ন নির্ েরার লযক্ষ্য দদ নি  ব্যনি শুদ্ধাচার ফরি প্র িণ েরা হযিযছ এবিং ন ব িাহী 

পনরচালে িযহাদযির ন েট িান ে নবভাগীি প্রনর্যবদ  প্রদায র ব্যবস্থা গ্রহ  েরা হযিযছ। 

• নির্ ধানিত তানিখে তদািককািী/ ঊর্ধ্ধতি কর্ ধকতধাি সাখে ব্যনিগত কর্ ধ পনিকল্পিা (IAP) স্বাক্ষি কিা হখেখে। 
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ট্রেন িংই নিটিউট ফর ট্রেনিেযাল ইন্ডানিজ 

পলাশ,  রন িংদী-১৬১১। 

বানষ িে েি ি পনরেল্প া ২০১৯-২০  

েি িের্িার  াি: ট্রিাস্তফা আব্দুল িানজদ ) ন্ত্রযেৌশল নবভাগীি প্রর্ায র পযক্ষ্(    

পদবী:উপ-প্রর্া  প্রযেৌশলী ( ানন্ত্রে)। 

ক্র: 

 িং: 

েি ি ম্পাদ য াগ্য োজ (রুটি  বা 

নবযশষ দানিত্ব) গুরুত্ব অনু াযর 

ক্রি ন র্ িার  েরু  

েি িকৃনর্  ন যদ িশে এেে লক্ষ্যিাত্রা প্রকৃর্ 

অজি  

বৎ র ট্রশযষ 

অথবা 

প িাযলাচ া  িি 

প িন্ত প্রদত্ত/ প্রাপ্ত 

 ম্বর (১০-৪) 

িন্তব্য 

১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

13.  োনরগরী িায ান্নি  প্রনশক্ষ্ণ ন িনির্ িায ান্নি  ট্রোয ি প্রনশনক্ষ্র্ 

প্রনশক্ষ্ণাথী 
 িংখ্যা ৪৫       

   

14.  নশক্ষ্া নবশ প্রনশক্ষ্ণ 
প্রনশনক্ষ্র্ নবশ্বনবযালি ছাত্র-ছাত্রী  িংখ্যা ৫০       

   

15.  োনরগনর  হাির্া  ানভ ি  
নবন আইন  োরখা াি প্রদা কৃর্ ট্র বা জ নদব  ১৩       

   

অন্যান্য প্রনর্ষ্ঠায  প্রদা কৃর্ ট্র বা জ নদব  ১৩৫       
   

16.  টিআইন আই ব্যবস্থাপ া উন্নি  ও 

ো িপনরনর্  ম্প্র ার  
ব্যবস্থাপ া পদ্ধনর্র িা  উন্নি  জ নদব  ৪০       

   

উন্নি  পনরেল্প া প্রণীর্ জ নদব  ২০       
   

TOT বাস্তবানির্ জ  ঘন্টা ৮০       
   

নশল্প গযবষণা ো িক্রি পনরচানলর্ জ নদব  ১০       
   

17.  ন রাপত্তা ও েি িপনরযবযশর িা  

উন্নি  

আবান ে ও অনফ  আনি া পনরচ্ছন্নর্া 

ো িক্রি গৃহীর্ 
 িংখ্যা ১২       

   

18.   ভাি অিংশগ্রহ  

 

এোযিনিে োউনিল  ভা 
 িংখ্যা ০৬       

   

IAP িন টনরিং  ভা  
 িংখ্যা ১২       
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জার্ীি শুদ্ধাচার ট্রেৌশল বাস্তবািয  

অনুনষ্ঠর্  ভা 
 িংখ্যা ১২       

   

অন র্ িানরর্/ পনরিাপ অয াগ্য োজ ( নদথাযে) 

*নবনভন্ন েনিটির ো িক্রি  ম্পাদ  ও র্দারেী। 

 

েি িের্িার স্বাক্ষ্র ও র্ানরখ  র্দারেোরী/ উদ্ধির্  েি িের্িার  াি, পদবী ও স্বাক্ষ্র 
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 ন্ত্রযেৌশল নবভাযগর নবভাগীি প্রর্ায র ট্রেৌশলগর্ েি ি পনরেল্প াোঃ 

• বানষ িে ট্রো ি েযাযলন্ডার (ন িনির্ িায ান্নি  প্রনশক্ষ্ণ ট্রো ি, নবশ্বনবযালি ট্রো ি ও নশক্ষ্া নবশ প্রনশক্ষ্ণ ট্রোয ির 

ন নিউল ) অনু ািী প্রনশক্ষ্ণ ো িক্রি  ম্পাদয র জন্য নবভাগীি প্রনশক্ষ্েযদর দানিত্ব ও Action Plan ন র্ িারণ 

েরা হযিযছ। 

• নবনভন্ন  রোরী, ট্রব রোরী নশল্প-োনরগরী প্রনর্ষ্ঠায র  াযথ ন িনির্ ট্র াগায াগ রক্ষ্া েযর ন র্ িানরর্ ট্রো ি মূহ েরার 

পাশাপানশ অন্যান্য অনর্ে  িংখে প্রনর্ষ্ঠা যে অন্তর্ভ িিেরণ এবিং ন িনির্ ট্র াগায াযগর িাধ্যযি টিআইন আই এর 

প্রনশক্ষ্ণ ও ট্র বা প্রদায র আওর্া বৃনদ্ধর নবষযি প্রযিাজ ীি ো িক্রি  ম্পাদয র জন্য নবভাগীি প্রনশক্ষ্েযদর দানিত্ব 

ও Action Plan ন র্ িারণ েরা হযিযছ। 

• নবষিনভনত্তে স্বল্পযিিাদী প্রনশক্ষ্ণ ট্রোয ির আযিাজয র িাধ্যযি লক্ষ্যিাত্রা অজি  সুন নির্ েরার নবষযি প্রযিাজ ীি 

ো িক্রি  ম্পাদয র জন্য  নবভাগীি প্রনশক্ষ্েযদর দানিত্ব ন র্ িারণ েরা হযিযছ। 

• নবভাগীি িায ান্নি , উন্নি  পনরেল্প া প্র িণ, প্রনশক্ষ্েযদর িায ান্নি , TOT বাস্তবাি  ইর্যানদ ো িক্রি গ্রহ  ও 

পনরচাল ার জন্য নবভাগীি প্রনশক্ষ্েযদর দানিত্ব ন র্ িারণ েরা হযিযছ। Action Plan-এর লক্ষ্যিাত্রা অজিয র 

জন্য েি িযেৌশল ন র্ িারণ েরা হযিযছ। 

• প্রনশক্ষ্ণ োযজ ব্যবহা ি প্রযিাজ ীি  ন্ত্রপানর্ এবিং ন র্য ব্যবহা ি দ্রব্যানদ  িংগ্রযহর লযক্ষ্য বানষ িে ক্রিপনরেল্প া প্র ি , 

 িংগ্রযহর প্রযিাজ ীি ব্যবস্হা গ্রহ  ও পনরচাল ার জন্য নবভাগীি প্রনশক্ষ্েযদর দানিত্ব ও  IAP ন র্ িারণ েরা হযিযছ। 

Action Plan-এর লক্ষ্যিাত্রা অজিয র জন্য েি িযেৌশল ন র্ িারণ েরা হযিযছ। 

•  েযলর জবাবনদনহর্া ন নির্ েরার লযক্ষ্য দদ নি  ব্যনি শুদ্ধাচার ফরি প্র িণ েরা হযিযছ এবিং ন ব িাহী পনরচালে 

িযহাদযির ন েট িান ে নবভাগীি প্রনর্যবদ  প্রদায র ব্যবস্হা গ্রহ  েরা হযিযছ। 

• নির্ ধানিত তানিখে তদািককািী/ ঊর্ধ্ধতি কর্ ধকতধাি সাখে ব্যনিগত কর্ ধ পনিকল্পিা (IAP) স্বাক্ষি কিা হখেখে। 
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ট্রেন িং ই নিটিউট ফর ট্রেনিেযাল ইন্ডানিজ 

পলাশ,  রন িংদী-১৬১১। 

বানষ িে েি ি পনরেল্প া ২০১৯-২০ 

েি িের্িার  াি: জ াব র্রু  োনন্ত  রোর        

 পদবী: অনর্নরি প্রর্া  প্রযেৌশলী (নবদুযৎ) ও নবভাগীি প্রর্া  (ইইইনি)। 

ক্র: 

 িং: 

েি ি ম্পাদ য াগ্য োজ (রুটি  

বা নবযশষ দানিত্ব) গুরুত্ব 

অনু াযর ক্রি ন র্ িার  েরু  

েি িকৃনর্ ন যদ িশে এেে লক্ষ্যিাত্রা প্রকৃর্ 

অজি  

বৎ র ট্রশযষ 

অথবা 

প িাযলাচ া 

 িি প িন্ত 

পদত্ত/ প্রাপ্ত 

 ম্বর (১০-৪) 

িন্তব্য 

১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

19.  োরখা ার দবদুযনর্ে 

রক্ষ্ণাযবক্ষ্ণ ও ব্যবস্থাপ া, 

নবদুযৎ ট্রেন্দ্র ও উপযেন্দ্র  মূহ 

পনরচাল া, দবদুযনর্ে ট্রিনশ  

 িংরক্ষ্ণ ইর্যানদ োনরগরী 

নবষযি োনরগরী িায ান্নি  

প্রনশক্ষ্ণ 

১.১ িায ান্নি  প্রনশক্ষ্ণ ট্রো ি পনরচাল ার িার্যি 

প্রনশক্ষ্ াথীযদর দক্ষ্র্া উন্নি  
 িংখ্যা 45       

   

১.২ নবষিনভনত্তে স্বল্প ট্রিিাদী ট্রো ি পনরচাল ার 

িাধ্যযি নবযশষ নবষযির উপর দক্ষ্ জ শনি দর্রী। 
 িংখ্যা ১৪       

   

১.৩ “Integrated Industrial 

echnology” শীষ িে ট্রটইলরযিইি ট্রো ি 

পনরচাল ার িাধ্যযি নবনভন্ন োরখা া/ প্রনর্ষ্ঠায র / দক্ষ্ 

োনরগর দর্রী 

 িংখ্যা 20       

   

20.  নশক্ষ্া নবশ প্রনশক্ষ্ণ ো িক্রি 

পনরচাল া 

২.১ নশল্প  ম্পনেির্ প্রযুনি, নবদুযৎ ও ইযলিন ে প্রযুনি, 

ভারী নশযল্পর ই স্ট্রুযিযন্টশ / েযরাল ন যিি  ম্পযেি 

নবশ্ব নবযালযির ট্রশষ পযব ির EEE নবভাযগর 

ছাত্রছাত্রীযদর জন্য নবযশষ প্রনশক্ষ্ণ ট্রো ি পনরচাল ার 

িাধ্যযি এর্দ িংক্রান্ত নবষযি দক্ষ্ জ শনি দর্রী। 

 িংখ্যা ৩১০       

   

21.  দবদুযনর্ে রক্ষ্ াযবক্ষ্ণ, 

পনরদশ ি ,  ন্ত্রপানর্ ট্রটনিিং ও 

েযানলযেশ  োনরগনর  হাির্া 

 ানভ ি  প্রদা  

৩.১ নবন আইন  োরখা াি প্রদা কৃর্ ট্র বা জ নদব  ১০          

৩.২ অন্যান্য প্রনর্ষ্ঠায  প্রদা কৃর্ ট্র বা 

জ নদব  ১০       

   

22.  টিআইন আই ব্যবস্থাপ া উন্নি  

ও ো িপনরনর্  ম্প্র ার  

৪.১ ব্যবস্থাপ া পদ্ধনর্র িা  উন্নি   জ নদব  ৪০          

৪.২ উন্নি  পনরেল্প া প্রণীর্ জ নদব  ৩৫          

৪.৩ নশল্প গযবষণা ো িক্রি পনরচানলর্ জ নদব  ১০          
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৪.৪ প্রনশক্ষ্েযদর প্রনশক্ষ্ণ পনরচাল া ও বাস্তবািয র 

োজ 

জ  ঘন্টা 80          

23.  ন রাপত্তা ও েি ি পনরযবযশর 

িা  উন্নি  

৫.১ TICI ল্যব  মূযহর দবদুযনর্ে  ন্ত্রপানর্র সুষ্ঠু 

 িংরক্ষ্ণ, নবদুযৎ নবর্র  ব্যবস্থার উন্নি   িংক্রান্ত  ানব িে 

েি িোন্ড পনরচাল া। 

জ নদব  ৮৪          

৫.২ দবদুযনর্ে ন রাপত্তা ও সুষ্ঠু েি ি পনরযবশ বজাি 

রাখার জন্য ল্যাব/ শপ  মূহ, অনফ , আনি াি, 

ন িনির্ ভাযব পনরছন্নর্া  হ নবনভন্ন ো িক্রি গ্রহ . 

বাস্তবাি  ও র্দারেী েরা। 

 িংখ্যা ১২          

৬.  ভাি অিংশগ্রহ  

 

এোযিনিে োউনিল  ভা  িংখ্যা ০৬          

IAP িন টনরিং  ভা   িংখ্যা ১২          

জার্ীি শুদ্ধাচার ট্রেৌশল বাস্তবািয  অনুনষ্ঠর্  ভা  িংখ্যা ১২          

অন র্ িানরর্/পনরিাপ অয াগ্য োজ ( নদ থাযে) 

*উন্নি  প্রেল্প  ম্পনেির্ নবযশষ  ভাি অিংশগ্রহ  । 

*নবনভন্ন েনিটির ো িক্রি  ম্পাদ  ও র্দারেী। 

 

 

েি িের্িার স্বাক্ষ্র ও র্ানরখ  র্দারেোরী/উদ্ধির্  েি িের্িার  াি, পদবী ও স্বাক্ষ্র 
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নবভাগীি প্রর্া  )ইইইনি) এর ট্রেৌশলগর্ েি িপনরেল্প া: 

• বানষ িে ট্রো ি েযাযলন্ডার (ন িনির্ িায ান্নি  প্রনশক্ষ্ণ ট্রো ি ও নশক্ষ্া বীশ প্রনশক্ষ্ণ ট্রোয ির ন নিউল) অনু ািী 

প্রনশক্ষ্ণ ো িক্রি  ম্পাদয র জন্য নবভাগীি প্রনশক্ষ্েযদর দানিত্ব ও Action Plan  ন র্ িারণ েরা হযিযছ। 

• নবনভন্ন নবশ্বনবযালি ও  রোরী, ট্রব রোরী নশল্প-োনরগরী প্রনর্ষ্ঠা   াযথ ন িনির্ ট্র াগায াগ রক্ষ্া েযর ন র্ িানরর্ 

ট্রো ি মুহ েরার পাশাপানশ অন্যান্য অনর্ে  িংখ্যে প্রনর্ষ্ঠা যে অন্তর্ভ িি েরণ এবিং ন িনির্ ট্র াগায াযগর িাধ্যযি 

টিআইন আই এর প্রনশক্ষ্ণ ও ট্র বা প্রদায র আওর্া বৃনদ্ধর নবষযি প্রযিাজ ীি ো িক্রি  ম্পাদয র জন্য নবভাগীি 

প্রনশক্ষ্েযদর দানিত্ব ও Action Plan  ন র্ িার  েরা হযিযছ।  

• নবষিনভনত্তে স্বল্পযিিাদী প্রনশক্ষ্ণ ট্রোয ির আযিাজয র িাধ্যযি লক্ষ্যিাত্রা অজি  সুন নির্ েরার নবষযি প্রযিাজ ীি 

ো িক্রি  ম্পাদয র জন্য নবভাগীি প্রনশক্ষ্েযদর দানিত্ব ন র্ িার  েরা হযিযছ। 

• নবনভন্ন নশল্প প্রনর্ষ্ঠায  োনরগরী  হাির্া  ানভ ি  প্রদায র জন্য নবভাগীি প্রনশক্ষ্েযদর দানিত্ব ন র্ িার  েরা হযিযছ। 

Action Plan এর লক্ষ্যিাত্রা অজিয র জন্য েি িযেৌশল ন র্ িারণ েরা হযিযছ।   

• নবভাগীি িা  উন্নি , উন্নি  পনরেল্প া প্র িণ, প্রনশক্ষ্েযদর িায ান্নি , TOT বাস্তবাি , নশল্প গযবষণা ো িক্রি 

পনরচাল া ইর্যানদ ো িক্রি গ্রহ  ও পনরচাল ার জন্য নবভাগীি প্রনশক্ষ্েযদর দানিত্ব ন র্ িার  েরা হযিযছ। Action 

Plan এর লক্ষ্যিাত্রা অজিয র জন্য েি িযেৌশল ন র্ িারণ েরা হযিযছ।   

• প্রনশক্ষ্ণ ও োনরগরী ট্র বা োযজ ব্যবহা ি প্রযিাজ ীি  ন্ত্রপানর্ এবিং ন র্য ব্যবহা ি দ্রব্যানদ  িংগ্রযহর লযক্ষ্য বানষ িে 

ক্রিপনরেল্প া প্র িণ,  িংগ্রযহর প্রযিাজ ীি ব্যবস্থা গ্রহ  ও পনরচাল ার জন্য নবভাগীি প্রনশক্ষ্েযদর দানিত্ব ন র্ িার  

েরা হযিযছ। Action Plan এর লক্ষ্যিাত্রা অজিয র জন্য েি িযেৌশল ন র্ িারণ েরা হযিযছ।  

• টিআইন আই এর ন িনির্ দবদুযনর্ে রক্ষ্ণাযবক্ষ্ণ ো িক্রযি  হাির্ার জন্য  জন্য নবভাগীি নবভাগীি প্রনশক্ষ্েযদর 

দানিত্ব ন র্ িার  েরা হযিযছ। Action Plan এর লক্ষ্যিাত্রা অজিয র জন্য েি িযেৌশল ন র্ িারণ েরা হযিযছ। 

•  েযলর জবাবনদনহর্া ন নির্ েরার লযক্ষ্য দদ নি  ব্যানি শুদ্ধাচার ফরি প্র িণ েরা হযিযছ এবিং ন ব িাহী পনরচালে 

িযহাদযির ন েট িান ে নবভাগীি প্রনর্যবদ  প্রদায র ব্যবস্থা গ্রহ  েরা হযিযছ। 

• নির্ ধানিত তানিখে তদািককািী/ ঊর্ধ্ধতি কর্ ধকতধাি সাখে ব্যনিগত কর্ ধ পনিকল্পিা (IAP) স্বাক্ষি কিা হখেখে। 
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ট্রেন িং ই নিটিউট ফর ট্রেনিেযাল ইন্ডানিজ 

পলাশ,  রন িংদী-১৬১১। 

বানষ িে েি ি পনরেল্প া ২০১৯-২০ 

েি িের্িার  াি: ট্রিাোঃ ট্রিাস্তাে উনে  ঠাকুর       

পদবী: অনর্নরি প্রর্া  র াি নবদ ,নবভাগীি প্রর্া (এন ইএ নি( 

ক্র: 

 িং: 

েি ি ম্পাদ য াগ্য োজ (রুটি  বা 

নবযশষ দানিত্ব) গুরুত্ব অনু াযর 

ক্রি ন র্ িার  েরু  

েি িকৃনর্ ন যদ িশে এেে লক্ষ্যিাত্রা প্রকৃর্ 

অজি  

বৎ র ট্রশযষ 

অথবা 

প িাযলাচ া 

 িি প িন্ত 

পদত্ত/ প্রাপ্ত 

 ম্বর (১০-৪) 

িন্তব্য 

১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

24.  রা ািন েনবযিষ , িা  ন িন্ত্র  

ও পনরযবশ নবষিে োনরগনর 

দক্ষ্র্া উন্নিয  প্রনশক্ষ্ণ  প্রদা  

ন িনির্ িায ান্নি  প্রনশক্ষ্ণ ট্রো ি  

জ  ৪৫       

   

25.  নশক্ষ্া নবশ প্রনশক্ষ্ণ,  

)র াি  ও খাযিা  নবষিে(  

প্রনশনক্ষ্র্ নবশ্বনবযালি ছাত্র-ছাত্রী 
জ  ৪১০       

   

26.  পনরযবশ নবষিে, রা ািন ে 

ট্রটি এবিং ভনলিি ও পনরিাপে 

েযানলযেশ    িংক্রান্ত  োনরগনর 

 হাির্া  ানভ ি  

৩.১ নবন আইন  োরখা াি প্রদা কৃর্ 

ট্র বা 

 

জ নদব  10       

   

৩.২ অন্যান্য প্রনর্ষ্ঠায  প্রদা কৃর্ 

ট্র বা 
জ নদব  ২20       

   

27.  পনরযবশ  িংক্রান্ত, রা ািন ে 

নবযিষ  ও ISO  নভনত্তে 

েযানলযেশ  োযজ দক্ষ্র্া-

 ক্ষ্ির্া উন্নিয  শ্রি প্রদা   

৪.১ প্রনশক্ষ্ণ ও ট্রটেন েযাল  ানভ ি  

ট্রিথি  িংস্করণ  

 

জ নদব  ৬০       

   

৪.২  উন্নি  প্রেল্প প্রণি / ট্রোিানলটি 

ব্যবস্থাপ া প্রচল / নবনর্ প্রণি  
জ নদব  ৩৫       

   

28.   ISO নভনত্তে িা ন িন্ত্র , ToT 

ও পনরযবশ নবষিে গযবষণা 

পনরোঃ/ ট্র বাি উদ্ভাব ী  

৫.১ সবভাগীয় প্রনশক্ষ্যের পনশক্ষ্ণ 

আযিাজ  ও  বাস্তবানির্ 

 

জ  ঘন্টা ৮০       

   

৫.২ নশল্প গযবষণা ো িক্রি পনরচানলর্ জ নদব  ৯০          

29.  শুদ্ধাচার নবর্ায  ট্রিাট শ্রি প্রদা   ৬.১ পনরছন্নর্া/ ট্র ফটি/ স্বাশ্রিমূলে 

োজ 
জ নদব  ১২০       
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(নবভাগীি  ন্ত্র ট্রিরাির্,  িংরক্ষ্ণ 

ও পনরদশ িণ),  

৬.২  ন্ত্র ট্রিরাির্/  ন্ত্র  িংরক্ষ্ণ/ 

স্থাপ / প্রনর্স্থাপ / িালািাল ক্রি 

 

জ নদব  ৫০       

   

৬.৩ ল্যাব-শপ পনরদশ ি / েযাম্পা  

প িযবক্ষ্ণ   
জ নদব  ৫০       

   

30.   ভাি অিংশগ্রহ  

 

এোযিনিে োউনিল  ভা  িংখ্যা ০৬          

IAP িন টনরিং  ভা   িংখ্যা ১২          

জার্ীি শুদ্ধাচার ট্রেৌশল বাস্তবািয  

অনুনষ্ঠর্  ভা 
 িংখ্যা ১২       

   

অন র্ িানরর্/পনরিাপ অয াগ্য োজ ( নদ থাযে) 

উন্নি  প্রেল্প  ম্পনেির্ নবযশষ  ভাি অিংশগ্রহ , নবনভন্ন েনিটির ো িক্রি  ম্পাদ  ও র্দারেী। 

 

 

েি িের্িার স্বাক্ষ্র ও র্ানরখ  র্দারেোরী/ উদ্ধির্  েি িের্িার  াি, পদবী ও স্বাক্ষ্র 
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নবভাগীি প্রর্া  এন ইএ  এর ট্রেৌশলগর্ েি িপনরেল্প া: 

• ২০২০  াযলর বানষ িে ট্রো ি েযাযলন্ডার (ন িনির্ িায ান্নি  প্রনশক্ষ্ণ ট্রো ি ও নশক্ষ্া বীশ প্রনশক্ষ্ণ ট্রোয ির 

ন নিউল) অনু ািী প্রনশক্ষ্ণ ো িক্রি  ম্পাদয র জন্য নবভাগীি প্রনশক্ষ্েযদর দানিত্ব ও Action Plan  

ন র্ িারণ েরা হযিযছ। 

• নবনভন্ন নবশ্বনবযালি ও  রোরী, ট্রব রোরী নশল্প-োনরগরী প্রনর্ষ্ঠা   াযথ ন িনির্ ট্র াগায াগ রক্ষ্া েযর ন র্ িানরর্ 

ট্রো ি মুহ েরার পাশাপানশ অন্যান্য অনর্ে  িংখ্যে প্রনর্ষ্ঠা যে অন্তর্ভ িি েরণ এবিং ন িনির্ ট্র াগায াযগর িাধ্যযি 

টিআইন আই এর প্রনশক্ষ্ণ ও ট্র বা প্রদায র আওর্া বৃনদ্ধর নবষযি প্রযিাজ ীি ো িক্রি  ম্পাদয র জন্য নবভাগীি 

প্রনশক্ষ্েযদর দানিত্ব ও Action Plan  ন র্ িার  েরা হযিযছ।  

• নবষিনভনত্তে স্বল্পযিিাদী প্রনশক্ষ্ণ ট্রোয ির আযিাজয র িাধ্যযি লক্ষ্যিাত্রা অজি  সুন নির্ েরার নবষযি 

প্রযিাজ ীি ো িক্রি  ম্পাদয র জন্য নবভাগীি প্রনশক্ষ্েযদর দানিত্ব ন র্ িার  েরা হযিযছ। 

• নবনভন্ন নশল্প প্রনর্ষ্ঠায  োনরগরী  হাির্া  ানভ ি  প্রদায র জন্য নবভাগীি প্রনশক্ষ্েযদর দানিত্ব ন র্ িার  েরা হযিযছ। 

Action Plan এর লক্ষ্যিাত্রা অজিয র জন্য েি িযেৌশল ন র্ িারণ েরা হযিযছ।   

• নবভাগীি িা  উন্নি , উন্নি  পনরেল্প া প্র িণ, প্রনশক্ষ্েযদর িায ান্নি , TOT বাস্তবাি , নশল্প গযবষণা ো িক্রি 

পনরচাল া ইর্যানদ ো িক্রি গ্রহ  ও পনরচাল ার জন্য নবভাগীি প্রনশক্ষ্েযদর দানিত্ব ন র্ িার  েরা হযিযছ। 

Action Plan এর লক্ষ্যিাত্রা অজিয র জন্য েি িযেৌশল ন র্ িারণ েরা হযিযছ।   

• প্রনশক্ষ্ণ ও োনরগরী ট্র বা োযজ ব্যবহা ি প্রযিাজ ীি  ন্ত্রপানর্ এবিং ন র্য ব্যবহা ি দ্রব্যানদ  িংগ্রযহর লযক্ষ্য বানষ িে 

ক্রিপনরেল্প া প্র িণ,  িংগ্রযহর প্রযিাজ ীি ব্যবস্থা গ্রহ  ও পনরচাল ার জন্য নবভাগীি প্রনশক্ষ্েযদর দানিত্ব IAP 

ন র্ িার  েরা হযিযছ। Action Plan এর লক্ষ্যিাত্রা অজিয র জন্য েি িযেৌশল ন র্ িারণ েরা হযিযছ।   

•  েযলর জবাবনদনহর্া ন নির্ েরার লযক্ষ্য দদ নি  ব্যানি শুদ্ধাচার ফরি প্র িণ েরা হযিযছ এবিং ন ব িাহী 

পনরচালে িযহাদযির ন েট িান ে নবভাগীি প্রনর্যবদ  প্রদায র ব্যবস্থা গ্রহ  েরা হযিযছ। 

• নির্ ধানিত তানিখে তদািককািী/ ঊর্ধ্ধতি কর্ ধকতধাি সাখে ব্যনিগত কর্ ধ পনিকল্পিা (IAP) স্বাক্ষি কিা হখেখে। 
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ট্রেন িং ই নিটিউট ফর ট্রেনিেযাল ইন্ডানিজ 

পলাশ,  রন িংদী-১৬১১। 

বানষ িে েি ি পনরেল্প া ২০১৯-২০ 

েি িের্িার  াি: ট্রিা: ট্রিাফাজ্জল ট্রহায                                      

পদবী: অনর্: প্রর্া  প্রযেৌশলী ) ানন্ত্রে( ও নবভাগীি প্রর্া  )আইএইচএ নি( 

ক্র: 

 িং: 

েি ি ম্পাদ য াগ্য োজ 

(রুটি  বা নবযশষ দানিত্ব) 

গুরুত্ব অনু াযর ক্রি ন র্ িার  

েরু  

েি িকৃনর্ ন যদ িশে এেে 
লক্ষ্যিাত্রা 

প্রকৃর্ 

অজি  

বৎ র ট্রশযষ 

অথবা 

প িাযলাচ া 

 িি প িন্ত 

পদত্ত/ প্রাপ্ত 

 ম্বর (১০-৪) 

িন্তব্য 

১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪    

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩  

31.  ট্রপশাগর্  স্বাস্থয ও  ট্র ফটি 
নবষিে োনরগরী িায ান্নি  

প্রনশক্ষ্ণ 

ন িনির্ িায ান্নি  ট্রোয ি 

প্রনশনক্ষ্র্ প্রনশক্ষ্ণাথী 
 িংখ্যা ৪৫       

   

ট্রটইলর ট্রিি ট্রোয ি প্রনশনক্ষ্র্ 

প্রনশক্ষ্ণাথী 
 িংখ্যা ১০       

   

32.  টিআইন আই -এর  ট্রপশাগর্  

স্বাস্থয ও  ন রাপত্তা  

পনরযবযশর িা  উন্নি  ও 

ো িপনরনর্  ম্প্র ার । 

ন রাপত্তা িহড়ার আযিানজর্ জ  নদব  ৭০          

নবযিা   ট্রপশাগর্  স্বাস্থয ও  

ন রাপত্তা ব্যবস্থাপ া  ম্পৃি 

ো িাবলী 

জ  নদব  ২৫          

33.  শুদ্ধাচার ট্রেৌশল বাস্তবাি  ল্যাব/শপ  ন্ত্রপানর্ রক্ষ্ াযবক্ষ্ণ 

)লগ  িংরক্ষ্ণ(/ স্থাপ / প্রনর্স্থাপ / 

িালািাল ক্রি  ম্পানদর্ 

জ নদব  ২০       

   

পনরছন্নর্া/ ট্র ফটি/ স্বাশ্রিমূলে 

োজ 
জ নদব  ১২০       

   

34.  দক্ষ্র্া বৃনদ্ধ, গযবষণা ও 
উদ্ভাব ী ো ি  ম্পাদ  

TOT  বাস্তবাি  জ  ঘন্টা ৮০ 

      

   

35.   ভাি অিংশগ্রহ  

 

এোযিনিে োউনিল  ভা  িংখ্যা ০৬          

IAP িন টনরিং  ভা   িংখ্যা ১২          
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জার্ীি শুদ্ধাচার ট্রেৌশল বাস্তবািয  

অনুনষ্ঠর্  ভা 

 িংখ্যা ১২ 
      

   

অন র্ িানরর্/পনরিাপ অয াগ্য োজ ( নদ থাযে) 

নবন আইন ’র খ ড়া ট্র ফটি িযান্ডাি ি প্র িণ, উন্নি  প্রেল্প  ম্পনেির্ নবনবর্  ভাি অিংশগ্রহ , নবনভন্ন েনিটির ো িক্রি  ম্পাদ  ও পনরচাল া েরণ। 

 

েি িের্িার স্বাক্ষ্র ও র্ানরখ  র্দারেোরী/উর্ধর্ ির্  েি িের্িার  াি, পদবী ও স্বাক্ষ্র 
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আইএ এইচ নবভাযগর নবভাগীি প্রর্ায র ট্রেৌশলগর্ েি িপনরেল্প াোঃ 

• বানষ িে ট্রো ি েযাযলন্ডার (ন িনির্ িায ান্নি  প্রনশক্ষ্ণ ট্রো ি ও নশক্ষ্া বীশ প্রনশক্ষ্ণ ট্রোয ির ন নিউল) অনু ািী 

প্রনশক্ষ্ণ ো িক্রি  ম্পাদয র জন্য নবভাগীি প্রনশক্ষ্েযদর দানিত্ব ও Action Plan  ন র্ িারণ েরা হযিযছ। 

• নবনভন্ন  রোরী, ট্রব রোরী নশল্প-োনরগরী প্রনর্ষ্ঠা   াযথ ন িনির্ ট্র াগায াগ রক্ষ্া েযর ন র্ িানরর্ ট্রো ি মুহ 

েরার পাশাপানশ অন্যান্য অনর্ে  িংখ্যে প্রনর্ষ্ঠা যে অন্তর্ভ িি েরণ এবিং ন িনির্ ট্র াগায াযগর িাধ্যযি 

টিআইন আই এর প্রনশক্ষ্ণ ও ট্র বা প্রদায র আওর্া বৃনদ্ধর নবষযি প্রযিাজ ীি ো িক্রি  ম্পাদয র জন্য নবভাগীি 

প্রনশক্ষ্েযদর দানিত্ব ও Action Plan  ন র্ িার  েরা হযিযছ।  

• নবষিনভনত্তে স্বল্পযিিাদী প্রনশক্ষ্ণ ট্রোয ির আযিাজয র িাধ্যযি লক্ষ্যিাত্রা অজি  সুন নির্ েরার নবষযি 

প্রযিাজ ীি ো িক্রি  ম্পাদয র জন্য নবভাগীি প্রনশক্ষ্েযদর দানিত্ব ন র্ িার  েরা হযিযছ। 

• নবভাগীি িা  উন্নি , উন্নি  পনরেল্প া প্র িণ, প্রনশক্ষ্েযদর িায ান্নি , TOT বাস্তবাি  ইর্যানদ ো িক্রি গ্রহ  

ও পনরচাল ার জন্য নবভাগীি প্রনশক্ষ্েযদর দানিত্ব ন র্ িার  েরা হযিযছ। Action Plan এর লক্ষ্যিাত্রা অজিয র 

জন্য েি িযেৌশল ন র্ িারণ েরা হযিযছ।   

• প্রনশক্ষ্ণ োযজ ব্যবহা ি প্রযিাজ ীি  ন্ত্রপানর্ এবিং ন র্য ব্যবহা ি দ্রব্যানদ  িংগ্রযহর লযক্ষ্য বানষ িে ক্রিপনরেল্প া 

প্র িণ,  িংগ্রযহর প্রযিাজ ীি ব্যবস্থা গ্রহ  ও পনরচাল ার জন্য নবভাগীি প্রনশক্ষ্েযদর দানিত্ব IAP ন র্ িার  েরা 

হযিযছ। Action Plan এর লক্ষ্যিাত্রা অজিয র জন্য েি িযেৌশল ন র্ িারণ েরা হযিযছ।   

•  েযলর জবাবনদনহর্া ন নির্ েরার লযক্ষ্য দদ নি  ব্যানি শুদ্ধাচার ফরি প্র িণ েরা হযিযছ এবিং ন ব িাহী 

পনরচালে িযহাদযির ন েট িান ে নবভাগীি প্রনর্যবদ  প্রদায র ব্যবস্থা গ্রহ  েরা হযিযছ।  

• নির্ ধানিত তানিখে তদািককািী/ ঊর্ধ্ধতি কর্ ধকতধাি সাখে ব্যনিগত কর্ ধ পনিকল্পিা (IAP) স্বাক্ষি কিা হখেখে। 
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ট্রেন িং ই নিটিউট ফর ট্রেনিেযাল ইন্ডানিজ 

পলাশ,  রন িংদী-১৬১১। 

বানষ িে েি ি পনরেল্প া ২০১৯-২০ 

েি িের্িার  াি: ট্রিাহাম্মদ আবদুল হানেি (ন আইটি নবভাগীি প্রর্ায র পযক্ষ্) 

পদবী: অনর্নরি প্রর্া  প্রযেৌশলী(নবদুযৎ) 

 

ক্র: 

 িং: 

েি ি ম্পাদ য াগ্য োজ 

(রুটি  বা নবযশষ দানিত্ব) 

গুরুত্ব অনু াযর ক্রি ন র্ িার  

েরু  

েি িকৃনর্ ন যদ িশে এেে লক্ষ্যিাত্রা প্রকৃর্ 

অজি  

বৎ র ট্রশযষ 

অথবা 

প িাযলাচ া  িি 

প িন্ত প্রদত্ত/প্রাপ্ত 

 ম্বর(১০-৪) 

িন্তব্য 

১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

1.  োনরগরী িায ান্নি  

প্রনশক্ষ্ণ 
ন িনির্ িায ান্নি  প্রনশক্ষ্ণ ট্রো ি   িংখ্যা 

৪৫          

2.  ন িনির্  ন্ত্রপানর্র 

রক্ষ্ াযবক্ষ্ণ 

KOICA প্রদত্ত িালািাল  মুহ 

রক্ষ্ণাযবক্ষ্ণ  

জ  

নদব  

৭০          

3.  বানষ িে েি ি ম্পাদ  চুনি 

বাস্তবাি  

দত্রিান ে APA মূল্যাি  

প্রনর্যবদ  ের্তিপক্ষ্ বরাবর 

দানখলকৃর্ 

র্ানরখ ১ি  প্তাহ   

       

4.  শুদ্ধাচার ট্রেৌশল বাস্তবাি  নবভাগীি  ভা আযিাজ   িংখ্যা ১২          

DEPA এর মূল্যাি   সুন পনত্ত 

েরণ 
 িংখ্যা 

০৩          

ল্যাব / শপ  ন্ত্রপানর্ রক্ষ্ াযবক্ষ্  

)লগ  িংরক্ষ্ (  ম্পানদর্ 

 িংখ্যা 

 

১২          

)ল্যাব / শপ ( পনরচ্ছন্নর্া ো িক্রি 

 ম্পানদর্ 

 িংখ্যা 

 

১২          

নবনভন্ন েনিটির োজ  ম্পানদর্ জ ঘন্টা ৪৮          

5.  প্রানর্ষ্ঠান ে  ক্ষ্ির্া উন্নি  প্রদত্ত প্রনশক্ষ্ / ানভিয র ট্রিথি 

 িংস্কর   

জ নদব  ১০          

উন্নি মূলে োযজ অিংশগ্রহ  জ নদব  ১০          
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6.  দক্ষ্র্া বৃনদ্ধ, গযবষ া ও 

উদ্ভাব ী ো ি  ম্পাদ  

ToT প্রনশক্ষ্  পনরচানলর্ ও 

ট্র াগদা  

জ ঘন্টা ৮০          

গযবষ া পনরচাল া ও ট্র বাি 

উদ্ভাব ী োজ  ম্পানদর্ 

জ নদব  ১০          

 

 

েি িের্িার স্বাক্ষ্র ও র্ানরখ                                                                                      র্দারেোরী/উদ্ধির্  েি িের্িার  াি, পদবী ও স্বাক্ষ্র 
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ন আইটি নবভাগীি প্রর্ায র ট্রেৌশলগর্ েি িপনরেল্প াোঃ 

• বানষ িে ট্রো ি েযাযলন্ডার (ন িনির্ িায ান্নি  প্রনশক্ষ্ণ ট্রো ি ও নশক্ষ্া বীশ প্রনশক্ষ্ণ ট্রোয ির ন নিউল) অনু ািী 

প্রনশক্ষ্ণ ো িক্রি  ম্পাদয র জন্য নবভাগীি প্রনশক্ষ্েযদর দানিত্ব ও Action Plan  ন র্ িারণ েরা হযিযছ। 

• নবনভন্ন  রোরী, ট্রব রোরী নশল্প-োনরগরী প্রনর্ষ্ঠা   াযথ ন িনির্ ট্র াগায াগ রক্ষ্া েযর ন র্ িানরর্ ট্রো ি মুহ 

েরার পাশাপানশ অন্যান্য অনর্ে  িংখ্যে প্রনর্ষ্ঠা যে অন্তর্ভ িি েরণ এবিং ন িনির্ ট্র াগায াযগর িাধ্যযি 

টিআইন আই এর প্রনশক্ষ্ণ ও ট্র বা প্রদায র আওর্া বৃনদ্ধর নবষযি প্রযিাজ ীি ো িক্রি  ম্পাদয র জন্য নবভাগীি 

প্রনশক্ষ্েযদর দানিত্ব ও Action Plan  ন র্ িার  েরা হযিযছ।  

• নবভাগীি িা  উন্নি , উন্নি  পনরেল্প া প্র িণ, প্রনশক্ষ্েযদর িায ান্নি , TOT বাস্তবাি  ইর্যানদ ো িক্রি গ্রহ  

ও পনরচাল ার জন্য নবভাগীি প্রনশক্ষ্েযদর দানিত্ব ন র্ িার  েরা হযিযছ। Action Plan এর লক্ষ্যিাত্রা অজিয র 

জন্য েি িযেৌশল ন র্ িারণ েরা হযিযছ।   

• প্রনশক্ষ্ণ োযজ ব্যবহা ি প্রযিাজ ীি  ন্ত্রপানর্ এবিং ন র্য ব্যবহা ি দ্রব্যানদ  িংগ্রযহর লযক্ষ্য বানষ িে ক্রিপনরেল্প া 

প্র িণ,  িংগ্রযহর প্রযিাজ ীি ব্যবস্থা গ্রহ  ও পনরচাল া ,টিআইন আই এর IT ও ইন্টারয ট ব্যবস্থা 

শনিশালীেরয র জন্য নবভাগীি প্রনশক্ষ্েযদর দানিত্ব IAP ন র্ িার  েরা হযিযছ। Action Plan এর 

লক্ষ্যিাত্রা অজিয র জন্য েি িযেৌশল ন র্ িারণ েরা হযিযছ।   

•  েযলর জবাবনদনহর্া ন নির্ েরার লযক্ষ্য দদ নি  ব্যানি শুদ্ধাচার ফরি প্র িণ েরা হযিযছ এবিং ন ব িাহী 

পনরচালে িযহাদযির ন েট িান ে নবভাগীি প্রনর্যবদ  প্রদায র ব্যবস্থা গ্রহ  েরা হযিযছ।  

• নির্ ধানিত তানিখে তদািককািী/ ঊর্ধ্ধতি কর্ ধকতধাি সাখে ব্যনিগত কর্ ধ পনিকল্পিা (IAP) স্বাক্ষি কিা হখেখে। 
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ট্রেন িং ই নিটিউট ফর ট্রেনিেযাল ইন্ডানিজ 

পলাশ,  রন িংদী-১৬১১। 

বানষ িে েি ি পনরেল্প া ২০১৯-২০ 

েি িের্িার  াি:  ট্রিাোঃ আন ছুর রহিা        

পদবী           :  অনর্োঃ প্রর্া  প্রযেৌশলী (নবদুযৎ) ও নবভাগীি  প্রর্া , ট্রিপা 

ক্র: 

 িং: 

েি ি ম্পাদ য াগ্য োজ 

(রুটি  বা নবযশষ দানিত্ব) 

গুরুত্ব অনু াযর ক্রি ন র্ িার  

েরু  

েি িকৃনর্ ন যদ িশে এেে ফলাফল ন  িািে  প্রকৃর্ 

অজি  

বৎ র ট্রশযষ 

অথবা 

প িাযলাচ া  িি 

প িন্ত পদত্ত/ প্রাপ্ত 

 ম্বর (১০-৪) 

িন্তব্য 

১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

১। প্রনশক্ষ্ণ  িংনিষ্ঠ  াযজশ  ও 

েিযেই  গ্রহ  

ট্রলযভল ১-২ এর িাটা  িংগ্রহ % ১০০         

 

ট্রলযভল ৩ এর িাটা  িংগ্রহ  িংখ্যা ২         

২। প্রনশক্ষ্যণর র্থ্য উপাত্ত 

উপস্থাপ  

ট্রলযভল ১-২ নরযপাট ি প্রস্তর্ ও ট্রপ্রর  % ১০০         

ট্রলযভল ৩ নরযপাট ি প্রস্তর্ ও ট্রপ্রর   িংখ্যা ২         

৩।  নবযশষ ট্রোয ির ট্রেন িং 

নশনিউল প্রস্তর্েরয  

 হাির্াের  

নবভাগ ও ট্রহাযিল  ািঞ্জস্যর্া % 
১০০   

    
  

ন িনির্ নশনিউল নরভাই  ের   িংখ্যা ১২          

অন র্ িানরর্/পনরিাপ অয াগ্য োজ ( নদ থাযে) 

১। প্রনেউরযিন্ট  িংক্রান্ত োজ 

২। ের্তিপক্ষ্ ের্তিে গঠির্ েনিটির ন র্ িানরর্ োজ 

৩। প্রনশক্ষ্ণ উন্নিয  নবনভন্ন গৃহীর্ পদযক্ষ্যপ নবভাগ মুযহর  াযথ  ািঞ্জস্য ট্ররযখ ট্র ওিা নবনভন্ন পদযক্ষ্প 

 

 

 

েি িের্িার স্বাক্ষ্র ও র্ানরখ  র্দারেোরী/ উদ্ধির্  েি িের্িার  াি, পদবী ও স্বাক্ষ্র 
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নবভাগীি প্রর্া , DEPA এর ট্রেৌশলগর্ েি িপনরেল্প া: 

• ২০২০  াযলর বানষ িে ট্রো ি েযাযলন্ডাযরর (ন িনির্ িায ান্নি  প্রনশক্ষ্ণ ট্রো ি ও নশক্ষ্া বীশ প্রনশক্ষ্ণ ট্রোয ির 

ন নিউল) অনু ািী প্রনশক্ষ্ণ ো িক্রি  ম্পাদয র  াযথ  াযথ ওই ব ট্রোয ির ট্রলযভল-১,২,৩ এর িাটা  িংগ্রযহর 

জন্য ট্রিপা  দস্যযদরযে দানিত্ব বুনিযি নদযি Action Plan  ন র্ িারণ েরা হযিযছ। 

• ন িনির্ অিংশগ্রহ োরী নবনভন্ন নবশ্বনবযালি ও  রোরী, ট্রব রোরী নশল্প-োনরগরী প্রনর্ষ্ঠায র জন্য ন র্ িানরর্ 

ট্রো ি মূযহর প্রনশক্ষ্যণর উপাত্ত  মুহ নরযপাট ি আোযর প্রস্তর্ এবিং ট্র ই াযথ KOICA এর  াযথ চুনি অনু ািী 

KoreaTech নবশ্বনবযালযি ট্রপ্ররয র জন্য DEPA  দস্যযদরযে Action Plan সুষ্ঠুভাযব বাস্তবািয  

দানিত্ব বন্ট  েরা হযিযছ। 

• নবষিনভনত্তে স্বল্পযিিাদী প্রনশক্ষ্ণ ট্রোয ির আযিাজয র িাধ্যযি লক্ষ্যিাত্রা অজি  সুন নির্ েরার নবষযি 

প্রযিাজ ীি ো িক্রি  ম্পাদয র জন্য নবভাগীি  দস্যযদর িাযি দানিত্ব ন র্ িার  েরা হযিযছ। 

• োরখা া পনরচাল া নবষিে ট্রটইলর ট্রিইি ট্রো ি আযিাজয র উযেযে নবনভন্ন  রোরী ট্রব রোরী প্রনর্ষ্ঠায র 

 াযথ ট্র াগায াযগর িাধ্যযি অনর্ে  িংখ্যে প্রনশক্ষ্ণাথী অিংশগ্রহ  ন নির্ েরার নবষযি নবভাগগুনলযে প্রযিাজ ীি 

 হাির্ার জন্য Action Plan  ন র্ িার  েরা হযিযছ। 

• নবযশষ ট্রোয ির ট্রেন িং নশনিউল প্রস্তর্েরয  প্রনশক্ষ্ণ পনরচালে িযহাদিযে  হাির্া েরার জন্য ট্রহাযিল 

সুপারযদর  াযথ ট্র াগায াগ এবিং  িি চাট ি প্রস্তনর জন্য Action Plan  ন র্ িার  েরা হযিযছ। 

• নবভাযগর ো িক্রি সুষ্ঠুভাযব  ম্পাদয র জন্য নবভাগীি IAP ন র্ িার  েরা হযিযছ। Action Plan এর 

লক্ষ্যিাত্রা অজিয র জন্য েি িযেৌশল ন র্ িারণ েরা হযিযছ।   

•  েযলর জবাবনদনহর্া ন নির্ েরার লযক্ষ্য দদ নি  ব্যনি শুদ্ধাচার ফরি ন িনির্ পুর  েরার জন্য পনরেল্প া 

গ্রহণ েরা হযিযছ এবিং ন ব িাহী পনরচালে িযহাদযির ন েট িান ে নবভাগীি প্রনর্যবদ  প্রদায র ব্যবস্থা গ্রহ  

েরা হযিযছ। 

• নির্ ধানিত তানিখে তদািককািী/ ঊর্ধ্ধতি কর্ ধকতধাি সাখে ব্যনিগত কর্ ধ পনিকল্পিা (IAP) স্বাক্ষি কিা হখেখে। 
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ট্রেন িং ই নিটিউট ফর ট্রেনিেযাল ইন্ডানিজ 

পলাশ,  রন িংদী-১৬১১। 

বানষ িে েি ি পনরেল্প া 

েি িের্িার  াি: জনাব মুহাম্মদ আনওয়ারুর রশীদ       

পদবী: ব্যবস্থাপে (প্রশা  ) ও প্রশা   নবভাগীি প্রর্া  

ক্র: 

 িং: 

েি ি ম্পাদ য াগ্য োজ (রুটি  বা 

নবযশষ দানিত্ব) গুরুত্ব অনু াযর ক্রি 

ন র্ িার  েরু  

েি িকৃনর্ ন যদ িশে এেে লক্ষ্যিাত্রা প্রকৃর্ 

অজি  

বৎ র ট্রশযষ 

অথবা 

প িাযলাচ া 

 িি প িন্ত 

পদত্ত/ প্রাপ্ত 

 ম্বর (১০-৪) 

িন্তব্য 

১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

36.   নথ ব্যবস্থাপ া ও  িংরক্ষ্ণ  েল শ্রনিে, েি িচারী ও েি িের্িার 

ব্যনিগর্  নথ  িংরক্ষ্ণ ো িক্রি 

র্দারনে 

 িংখ্যা 
২৪ -- -- -- -- -- -- 

   

37.  ন রাপত্তা এবিং অনফ  প্রাি  ও 

আবান ে এলাোি পনরচ্ছন্নর্া 

ো িক্রি  

ন িনির্ ন রাপত্তা ো িক্রি র্দারনে  িংখ্যা 
২৪ -- -- -- -- -- -- 

   

ন িনির্ পনরচ্ছন্নর্া ো িক্রি র্দারনে  িংখ্যা ৩৬ -- -- -- -- -- --    

38.  প্রনর্ষ্ঠায  ট্র াগদা োরী শ্রনিে, 

েি িচারী ও েি িের্িাযদর  ট্র াগদা  

পযত্রর পৃষ্ঠািংে  

ট্র াগদা  পত্র গৃহীর্ % ১০০ -- -- -- -- -- --    

39.   েল শ্রনিে, েি িচারীর বানষ িে 

ট্রবর্  বৃনদ্ধ িঞ্জুর 

 থা িযি বানষ িে ট্রবর্  বৃনদ্ধর আযদশ 

প্রদা  

% ১০০ -- -- -- -- -- --    

40.  জার্ীি শুদ্ধাচার ট্রেৌশল  িংক্রান্ত 

োজ 

শুদ্ধাচর েি িপনরেল্প া বাস্তবানির্ % ১০০ -- -- -- -- -- --    

41.   েল শ্রনিে, েি িচারী ও জুন ির 

অনফ ার পদি িাদার  েি িের্িাযদর 

পযদান্ননর্ প্রদা  

 থা িযি পযদান্ননর্র আযদশ প্রদা  % ১০০ -- -- -- -- -- --    

42.  স্থাবর (জনি-জিা)  ম্পনত্তর হাল 

 াগাদ র্ানলো প্রস্তুর্ হ  র্ভনি 

উন্নি  ের ও ট্রপৌরের ইর্যানদ 

পনরযশার্  

স্থাবর  ম্পনত্তর র্ানলো হাল াগাদকৃর্ র্ানরখ ০৩ 

কিব্রুয়ােী

২০২০ 

-- -- -- -- -- --    
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43.   থা িযি  িংনিষ্ট শ্রনিে, েি িচারী 

ও েি িের্িার নপআরএল িঞ্জুর, 

লাম্পগ্রান্ট  ও আনুযর্ানষে প্রদা  

এবিং  িংস্থার ট্রেন্দ্রীি েযািারভুি 

েি িের্িাযদর নপআরএল  িংক্রান্ত 

োগজপত্রানদ প্রদা  ো িালযি ট্রপ্ররণ  

নপআরএল আযদশ জানরকৃর্ % ১০০ -- -- -- -- -- --    

লাম্পগ্রান্ট প্রদায র আযদশ জানরকৃর্ % ১০০ -- -- -- -- -- --    

আনুযর্ানষে এর আযদশ জানরকৃর্ % ১০০ -- -- -- -- -- --    

44.  েি িচারীযদর  দ নিনত্তে, অনজির্ ও 

অন্যান্য ছুটির নহ াব  িংরক্ষ্ণ ও ছুটি 

িঞ্জুর 

ছুটির আযদশ প্রদা  % ১০০ -- -- -- -- -- --    

45.  ই-ফাইনলিং পদ্ধনর্ বাস্তবাি    

 

 েল শাখা/নবভাযগ ই- নথ ব্যবহার 

ন নির্ের  

র্ানরখ 
৩১ 

নিয ম্বর, 

২০১৯ 

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

46.  নবনভন্ন জার্ীি ও র্িীি নদব  

উদ াপ  

 থা িযি উদ ানপর্ 

 িংখ্যা  ০৭ 

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

47.  েি িচারীযদর বনহোঃ বািংলাযদশ ছুটির 

আযবদ  অগ্রাি  

ছুটির আযদশ প্রদা  % ১০০ -- -- -- -- -- --    

48.  েি িচারীযদর পা যপাট ি গ্রহয র  

আযবদ  (নবভাগীি অ াপনত্ত পত্র) 

অগ্রাি  

এ ওন  প্রদা  % ১০০ -- -- -- -- -- --    

49.  েি িচারীযদর শ্রানন্ত নবয াদ  ছুটি 

িঞ্জুর 

ছুটির আযদশ প্রদা  

% 

১০০ -- -- -- -- -- --    

50.  েি িচারীযদর িার্তত্বোলী  ছুটি িঞ্জুর ছুটির আযদশ প্রদা  
% 

১০০ -- -- -- -- -- --    
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51.  ১০ র্ি ট্রগ্রি ট্রথযে ২০ র্ি ট্রগ্রযির 

েি িচারীযদর গৃহ ন ি িা  ঋ , িটর 

 াইযেল ট্রলা , নপএফ ট্রলা  িঞ্জুর 

এবিং  েল্যা  র্হনবযলর  দস্যযদর 

ঋ /অনুদা  িঞ্জুর 

ঋ /অনুদা  এর আযদশ প্রদা  % ১০০ -- -- -- -- -- --    

52.  প্রনশক্ষ্ণ ো িক্রি পনরচাল  প্রনশক্ষ্ণাথীযদর আবা   ব্যবস্থা 

ন নির্ের  
% ১০০ 

         

53.  

 ভাি অিংশগ্রহ  

 

IAP িন টনরিং  ভা  
 িংখ্যা ১২ 

         

জার্ীি শুদ্ধাচার ট্রেৌশল বাস্তবািয  

অনুনষ্ঠর্  ভা 
 িংখ্যা ১২ 

         

অন র্ িানরর্/পনরিাপ অয াগ্য োজ ( নদ থাযে) 

• এোযিনিে োউনিল, গভান িিং বনি ও নবভাগীি প্রর্া যদর  িন্বি  ভাি গৃহীর্ ন দ্ধান্ত বাস্তবাি । 

•  িযি  িযি িন্ত্রণালি ও প্রর্া  ো িালযির চানহদাকৃর্/ন যদ িনশর্ ো ি  ম্পাদ । 

• প্রর্া  ো িালযির ন যদ িশ া/চানহদা ট্রিার্াযবে নশক্ষ্া নবশ ন যিাগ ো িক্রি। 

• প্রযটােল ও আপ্যাি   িংক্রান্ত োজ। 

• প্রানর্ষ্ঠান ে  া বাহ  ব্যবহাযর অনর্ে পনরিায  নির্ব্যিী হযি পনরবহ  ব্যি হ্রা  েরা। 

•  া বাহ  রক্ষ্ণাযবক্ষ্ণ ও ট্রিরাির্  িংক্রান্ত োজ। 

•  িযি  িযি নবনভন্ন নবষযি  ভা-ট্র নি ার আযিাজ । 

  

 

েি িের্িার স্বাক্ষ্র ও র্ানরখ      র্দারেোরী/উদ্ধির্  েি িের্িার  াি, পদবী ও স্বাক্ষ্র 



37 

 

প্রশা   নবভাগীি প্রর্ায র ট্রেৌশলগর্ েি িপনরেল্প া : 

•  েল শ্রনিে/েি িচারী ও েি িের্ার ব্যনিগর্  নথ  িংরক্ষ্  প্রশা   নবভাযগর অগ্রানর্োরমূলে োজ। নবভাগীি 

প্রর্া  নহয যব উি োযজর র্দারনে আযরা ট্রজারদার েযর  নথ ব্যবস্থাপ ার িা  উন্নিয  প্রযচষ্টা অব্যাহর্ 

থােযব। 

• অনি দূঘ িট া প্রনর্যরাযর্ ISH নবভাযগর  হাির্াি ন িনির্ অনি ন রাপত্তা িহড়ার আযিাজ  েরা হযব। 

টিআইন আই এর ন জস্ব ন রাপত্তা রক্ষ্ী ও আ  ারগণ ন রাপত্তার ট্রপাযষ্ট ন িনির্ দানিত্ব পাল  েরযছ । 

গুরুত্বপূ ি স্থাপ াগুযলা ন ন  টিনভর আওর্ার্ভি। ন ব িাহী পনরচালে িযহাদি ন িনির্ ন ন  টিনভর ো িক্রি 

িন টনরিং েযর  এবিং এ নবষযি র্াঁর ন যদ িশ া /পরািশ ি প্রদা  েযর । ন রাপত্তা ো িক্রি ট্রজারদাযর অিংশ 

নহয যব প্রশা   নবভাগীি প্রর্া  নহয যব ন রাপত্তা ট্রপাষ্ট গুযল ন িনির্  পনরদশ ি  েরা হি এবিং স্থা ীি আই -

শৃঙ্খলা রক্ষ্াোরী বানহ ীর  াযথ ট্র াগয াগ অব্যাহর্ রাখা হযব। এছাড়া ন িনির্ পনরষ্কার-পনরচ্ছন্নর্া ো িক্রি 

চলিা  আযছ। নবযশষ েযর ট্রিঙ্গু প্রনর্যরাযর্ স্থা ীি ট্রপৌর ভার  হাির্াি এবিং টিআইন আই এর ন জস্ব 

ব্যবস্থাপ াি ন িনির্ িশার ঔষর্ নছটায া হযচ্ছ।   

• শুদ্ধাচার ট্রেৌশল বাস্তবািয  টিআইন আই ব্যবস্থাপ ার পক্ষ্ হযর্ গৃহীর্ পদযক্ষ্প মূহ বাস্তবািয  ট্রজার েি ি 

র্ৎপরর্া অব্যাহর্ থােযব। 

•  েল শ্রনিে, েি িচারীগণ ০৩ বছর  যন্তাষজ েভাযব  চাকুরী  ম্পন্ন েরর্োঃ ট্র ট আযপ শূন্য পযদর নবপরীযর্ 

পরবর্ী উচ্চর্র পযদ পযদান্ননর্র ট্র াগ্যর্া অজি  েযর । এক্ষ্যত্র প্রর্া  ো িালযির  প্রনর্ন নর্  যির্ এ এন  -

৫ গঠ  েরা হি। এ এ ন -৫ এর সুপানরশ ও প্রর্া  ো িালযির ছাড়পত্র ন যি গভান িিং বনির অনুযিাদ ক্রযি 

পযদান্ননর্ প্রদায র  ব্যবস্থা গ্রহণ েরা হযব। 

• টিআইন আই এর স্থাবর (জনি-জিা)  ম্পনত্তর হাল াগাদ র্ানলো অনু ািী র্ভনি উন্নি  েরও ট্রপৌরের 

পনরযশাযর্র  ব্যবস্থা গ্রহণ েরা হযব। 

• টিআইন আই এর স্থা ীি প িাযির শ্রনিে, েি িচারী ও েি িের্িার ন র্ িানরর্ জন্ম র্ানরখ অনু ািী নপআরএল 

িঞ্জুর, লাম্পগ্যান্ট ও আনুযর্ানষে  প্রদা  েরা হি এবিং ট্রেন্দ্রীি েযািারভুি েি িের্িাযদর  নপআরএল  িংক্রান্ত 

োগজপত্রানদ প্রর্া  ো িালযি ট্রপ্ররণ েরা হি। ভনবষ্যযর্ও এ ো িক্রি অব্যাহর্ থােযব। অব যর গি োরী 

শ্রনিে, েি িচারী ও েি িের্িার ট্র   চাকুরীগর্ সুয াগ সুনবর্া ও পাও ানদ  প্রানপ্তযর্ ট্রো  ট্রভাগানন্ত  া হি এ 

নবষযি আন্তনরে প্রযচষ্টা অব্যাহর্ আযছ। 

• িন্ত্রণালি/ িংস্থার  ন যদ িশ া ট্রিার্াযবে  টিআইন আইযর্  ই- ফাইনলিং ো িক্রি  বাস্তবািয র ন নিযত্ত  

প্রর্া িন্ত্রীর ো িালযির এ টু আই (এযে  টু ই ফরযিশ ) প্রেযল্পর  াযথ ন নবড়ভাযব োজ েরা হযচ্ছ।  

• প্রজার্যন্ত্রর নবনভন্ন জার্ীি ও র্িীি নদব   থায াগ্য উৎ াহ-উেীপ া ও র্িীি ভাবগম্ভীর পনরযবযশ  

টিআইন আইযর্ উদ াপ  েরা হি/হযব। 

•  েল এিেিীর দ নিনত্তে, অনজির্ ও অন্যান্য ছুটির নহ াব ন িনির্ হাল াগাদ ের  হ  িংরক্ষ্  ো িক্রি 

অব্যাহর্ থােযব। প্রশা   নবভাগীি প্রর্া  নহয যব উি োযজর ন িনির্ র্দারনে েরা হি।  

• ১০ি ট্রগ্রি ট্রথযে ২০র্ি ট্রগ্রযির েি িচারীযদর েল্যা াযথ ি প্রর্া  ো িালযির ন যদ িনশর্  ীনর্িালা অনু ািী 

গৃহন ি িা  ঋ , িটর  াইযেল ঋ , নপএফ ঋ  এবিং েল্যা  র্হনবযলর ঋ /অনুদা  িঞ্জুর েরা হযচ্ছ। 
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• দাপ্তনরে গানড় ব্যবহাযর  িং ি প্রদশ ি  েযর জ্বালান   াশ্রযির িাধ্যযি ন্যয র্ি ১০ শর্ািংশ পনরবহ  ব্যি 

ন িন্ত্র / খরচ েিায ার  উযযাগ  গ্রহণ েরা হযিযছ। 

• নির্ ধানিত তানিখে তদািককািী/ ঊর্ধ্ধতি কর্ ধকতধাি সাখে ব্যনিগত কর্ ধ পনিকল্পিা (IAP) স্বাক্ষি কিা 

হখেখে। 

 

 



 

ট্রেন িংই নিটিউট ফর ট্রেনিেযাল ইন্ডানিজ 

পলাশ,  রন িংদী-১৬১১। 

বানষ িে েি ি পনরেল্প া ২০১৯-২০  

 

েি িের্িার  ািোঃ জ াব ট্রিাোঃ শনরফুল ই লাি        

 পদবীোঃ  হোঃ প্রর্া  নহ াবরক্ষ্ে ও নবভাগীি প্রর্া  )নহোঃ ও অথ ি(। 

ক্র 

 িং 

 

েি ি ম্পাদ  ট্র াগ্য 

োজ )রুটি  বা 

নবযশষ দানিত্ব( 

গুরুত্ব অনু াযর ক্রি 

ন র্ িারণ েরু  

 

েি িকৃনর্ ন যদ িশে এেে লক্ষ্যিাত্রা প্রকৃর্ 

অজি  

বৎ র ট্রশযষ 

অথবা 

প িাযলাচ া 

 িি প িন্ত 

প্রদত্ত/প্রাপ্ত 

 ম্বর )১০-৪( 

িন্তব্য 

১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ১৪ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩  

১ বাযজট বাস্তবাি  

পনরেল্প া অনু ািী বাযজট প্র ি । র্ানরখ 
৩০ 

 যভম্বর’২০১৯নরোঃ 
        

 

বাযজট বাস্তবািয  প্রনর্যবদ  দানখল। র্ানরখ 
১৫ 

নিয ম্বর’২০১৯নরোঃ 
        

 

২ 
 েল নবল  িংক্রান্ত 

োজ 

ভ্রি ভার্া,  রবরাহোরী, ঠিোদার,  ম্মা ী, ইন্টারয ট, 

ট্রটনলযফা , িােখরচ,  িংবাদপত্র, কুনরিার নবল হ অন্যান্য 

নবল প্রস্তুর্ েরণ ও পরীক্ষ্াযন্ত পনরযশার্ েরণ।   

% ১০০ 

     
   

 

নবযশষজ্ঞ  ানভ ি  নবল দর্নর েরণ, বন্ট  এবিং পনরযশার্ েরণ। % ১০০         
 

প্রনশক্ষ্েবৃযির প্রনশক্ষ্ণ  িংক্রান্ত  ম্মা ী নবল পরীক্ষ্াযন্ত 

পনরযশার্ েরণ। 
% ১০০ 

     
   

 

আন্তোঃ প্রেল্প ট্রলয যদ , ট্রিনবট/যক্রনিট ট্র াট দর্নর েরণ  ও 

ট্রপ্ররণ, নবনভন্ন অনগ্রি পনরযশার্,  িন্বি নবল দর্নর েরণ ও 

নহ াযব নলনপবদ্ধ েরণ। 

% ১০০ 

     
   

 

৩ ন রীক্ষ্া ো ি 

বনহোঃ ন রীক্ষ্া ো িক্রি  ম্পন্ন েরণ র্ানরখ 
১৫ 

অযটাবর’২০২০নরোঃ 

     
   

 

অভযান্তরী  ন রীক্ষ্া ো িক্রি  ম্পন্ন েরণ। র্ানরখ 
৩০ 

 যভম্বর’২০২০নরোঃ 

     
   

 

বানণনজযে ন রীক্ষ্া ো িক্রি  ম্পন্ন েরণ। র্ানরখ 
৩১ 

নিয ম্বর’২০২০নরোঃ 

     
   

 

অনিট আপনত্ত ন স্পনত্তর জন্য েি ীট জবাব প্রস্তুর্ ও ট্রপ্ররণ। % ১০০          

বনহোঃ ন রীক্ষ্া, অভযান্তরী  ন রীক্ষ্া ও বানণনজযে ন রীক্ষ্ার 

আপনত্ত মূহ ন স্পনত্ত। 
% ৬০ 

     
   

 



 

৪ ট্রবর্  ও ভার্ানদ 

ট্রবর্ ভার্া দর্নর েরণ, ট্রবর্  পনরযশার্, ট্রবর্য র আিের 

পনরযশার্ এবিং ওভারটাইি নবল পনরযশার্ ইর্যানদ। 
র্ানরখ ১ - ১০ 

     
   

 

অনজির্ ছুটির নবল পনরযশার্,  াদাবী পত্র দর্নর, েি িের্িা 

েি িচারী ও শ্রনিেযদর ব্যনিগর্ ফাইল  িংরক্ষ্ , 

ট্রিনবট/যক্রনিট ট্র াট দর্নর েরণ ও ট্রপ্ররণ, এি আই এ  দর্নর 

েরণ, ট্রচে ট্রলখা ও জিা েরা ইর্যানদ। 

% ১০০ 

     

   

 

ওযিলযফিার, নপএফ, গ্রযাচুইটি ফান্ড রক্ষ্ াযবক্ষ্ণ হ নবনভন্ন 

ট্রলা  ের্িয র ফান্ড স্থা ান্তর।  
 িংখ্যা ১২ 

     
   

 

৫ ব্যবস্থাপ া নফ/ ট্রলভী 
ব্যবস্থাপ ার  হাির্াি নবনভন্ন োরখা া হযর্ বাযজট অনু ািী 

ব্যবস্থাপ া নফ/যলভী আদাি । 
% ৭০ 

     
   

 

৬ ট্রিার নহ াব 

এি আর আর ও এ  আর এ মূল্য নলনপবদ্ধ েরণ, ট্রিার ট্রলজাযর 

নহ াব নলনপবদ্ধ েরণ ও ট্রিার জা িাল ভাউচার দর্নর েরণ এবিং 

ই যভন্টরী েরণ। 

% ১০০ 

     
   

 

৭ ব্যািংে নহ াব 
ফান্ড ব্যবস্থাপ া, ব্যািংে নরে ন নলযিশ  েরণ এবিং েযাশবুে 

দর্নর েরণ। 
 িংখ্যা ১২ 

     
   

 

৮ চুড়ান্ত নহ াব 

ট্রচে ভাউচার, জা িাল ভাউচার, িান  নরন ট ইর্যানদ 

েনম্পউটাযর এনন্ট েরণ। 
% ১০০ 

     
   

 

 ার্ারণ নহ াব, প্রনভযিন্ড ফান্ড ও গ্রযাচুইটি ফাযন্ডর চুড়ান্ত নহ াব 

প্রনর্যবদ  দর্নর েরণ এবিং ইহার ন রীক্ষ্াো ি  ম্পন্ন েরণ। 
র্ানরখ 

৩১ 

আগষ্ট’২০২০নরোঃ 

     
   

 

৯ 

স্থাবর ও অস্থাবর 

 ম্পনত্তর হাল াগাদ 

র্ানলো প্রস্তুর্  

স্থাবর  ম্পনত্তর র্ানলো হাল াগাদ েরণ। র্ানরখ 
২৮ 

ট্রফব্রুিারী’২০২০নরোঃ 

     
   

 

অস্থাবর  ম্পনত্তর র্ানলো হাল াগাদ েরণ। র্ানরখ 
৩১ 

জুলাই’২০২০নরোঃ 

     
   

 

১০ 
 ভাি অিংশগ্রহ  

 

IAP িন টনরিং  ভা   িংখ্যা ১২          

জার্ীি শুদ্ধাচার ট্রেৌশল বাস্তবািয  অনুনষ্ঠর্  ভা  িংখ্যা ১২          

 

১০. অন র্ িানরর্/পনরিাপ অয াগ্য োজ ) নদ থাযে(: 

১. নবনভন্ন েনিটির োজ। 

২. ব্যবস্থাপ ার চানহদা অনু ািী নবনভন্ন ো ি  ম্পাদ  ও আযলাচ া  ভা। 

৩. িন্ত্রণালি, প্রর্া  ো িালি এবিং উদ্ধির্  েি িের্িাবৃযির  চানহদা অনু ািী র্থ্যাদী ট্রপ্ররণ। 

 

  

েি িের্িার স্বাক্ষ্র ও র্ানরখ          র্দারেোরী/উদ্ধির্  েি িের্িার  াি, পদবী ও স্বাক্ষ্র



 

নহ াব ও অথ ি নবভাগীি প্রর্ায র ট্রেৌশলগর্ েি িপনরেল্প া: 

• প্রর্া  ো িালি হযর্ বাযজট প্রস্তাযবর নচঠি পাওিার পর আন্তোঃ নবভাগীি নলনপর িাধ্যযি  েল নবভাগ হযর্ র্াযদর বানষ িে 

বাযজট  িংগ্রহ েরা হি। নবভাগ হযর্ প্রাপ্ত বাযজট প্রস্তাব প্রনর্যবদ  আোযর ের্তিপযক্ষ্র অনুযিাদয র জন্য ট্রবাি ি এ উপস্হাপ  

েরা হি। অনুযিানদর্ বাযজট অনু ািী উপস্হানপর্ ট্র াট বা এ নপআর এ বাযজট ছাড় ট্রদিা হি। বাযজট  িংক্রান্ত  েল োজ 

েি িযেৌশযলর অন্তভু িি। 

 

• উযেনখর্ নবল গুযলা ের্তিপযক্ষ্র প্রশা ন ে অনুযিাদ   াযপযক্ষ্ নহ াব নবভাযগ উপস্হাপয র পর নহ াব নবভাগ ের্তিে পরীক্ষ্াযন্ত 

আনথ িে অনুযিাদ   াযপযক্ষ্ পনরযশাযর্র ব্যবস্হা ট্র িা হি । 

 

• েি িের্িাগ  নবযশষজ্ঞ  ানভ ি  ট্রশযষ অনুযিানদর্ ট্র াযটর িাধ্যযি নহ াব নবভাযগ নবল ট্রপ্রর  েরার জন্য ট্র াট উপস্হাপ  েযর । 

ট্র াযটর ট্রপ্রনক্ষ্যর্  িংনিষ্ট প্রনর্ষ্ঠায  নবল ট্রপ্ররণ, নবল পাওিার পর িান  নরন ট  হ প্রানপ্ত স্বীোর পত্র ট্রপ্রেরণ এবিং নবযশষজ্ঞযদর 

িযধ্য বন্টয র জন্য  িংনিষ্ট নবভাগ হযর্ অনুপার্ হ  াযির র্ানলো  িংগ্রহ েরা হি।  িংনবর্া  অনু ািী েি িের্িাযদর প্রাপ্যর্া 

অনু াযর বন্ট  প্রস্তাব ের্তিপযক্ষ্র অনুযিাদ   াযপযক্ষ্ ন জ ন জ ব্যািংে নহ াযব নবযশষজ্ঞ  ানভ ি  নবল ট্রপ্ররণ েরা হি এবিং 

নবযলর  াযথ প্রাপ্ত ভযাট ও ট্যাে চালায র িাধ্যযি  রোরী ট্রোষাগাযর জিা প্রদা  েরা হি।  

 

• প্রনশক্ষ্েবৃযির প্রনশক্ষ্ণ  িংক্রান্ত  ম্মা ী নবল ের্তিপযক্ষ্র প্রশা ন ে অনুযিাদ  হ পনরযশাযর্র জন্য নহ াব নবভাযগ ট্রপ্ররণ েরা 

হযল নহ াব নবভাগ ের্তিে পরীক্ষ্াযন্ত েি িের্িাযদর ন জ ন জ ব্যািংে নহ াযব নবল ট্রপ্ররণ েরা হি। নবল হযর্ ের্ি কৃর্ ট্যাে 

চালায র িাধ্যযি  রোরী ট্রোষাগাযর জিা প্রদা  েরা হি। 

 

• নবন আইন র ন িন্ত্রণার্ী  প্রনর্ষ্ঠা   মূযহ েি িের্িা, েি িচারী ও শ্রনিেযদর বদলীজন র্ ও িালািাল আদা -প্রদা  জন র্ প্রাপ্য 

আন্তোঃ প্রেল্প ট্রলয যদ  নহ াযব নহ াবভুি েরা। ট্রিনবট/ ট্রক্রনিট ট্র াট দর্নর ও ট্রপ্ররণ েরা হি। বছর ট্রশযষ আন্তোঃ প্রেল্প 

ট্রলয যদ  নহ াযব ট্র ৌথ পু নি িল ী েরা হি এবিং  গদ ক্রি ও োয ির নবপরীযর্ নবনভন্ন অনগ্রি পনরযশার্ েরা হি।  গদ ক্রি 

ও োয ির নবপরীযর্  িন্বি নবল পাওিা ট্রগযল পরীক্ষ্াযন্ত  িন্বি নবল দর্নর েরণ, অনুযিাদ  ও নহ াযব নলনপবদ্ধ েরা হি। 

 

•  রোরী ন িি অনু ািী নবন আইন র ন যিাগকৃর্ বনহোঃ ন রীক্ষ্া প্রনর্ষ্ঠায র  াযথ ট্র াগায াগ েযর বনহোঃ ন রীক্ষ্া ো িক্রি 

 ম্পন্ন েরা হি। ন রীক্ষ্া ো িক্রি চলাোযল ন রীক্ষ্েযদর চানহদাকৃর্  েল র্থ্য উপাত্ত  থা  িযি  ঠিে ভাযব  রবরাহ েরা 

।  

• এছাড়াও প্রর্া  ো িালযির ন রীক্ষ্া নবভাযগর  াযথ ট্র াগায াগ েযর প্রনর্বছর অভযন্তরী  ন রীক্ষ্া ো িক্রি  ম্পন্ন েরা হি 

এবিং বানণনজযে ন রীক্ষ্া অনর্দপ্তযরর নচঠি অনু ািী বানণনজযে ন রীক্ষ্া ো িক্রি  ম্পন্ন েরা হি। ন রীক্ষ্া ো িক্রযি ট্রো  

অন িি/ আপনত্ত উত্থানপর্ হযল আপনত্ত ন স্পনত্তেযল্প প্রিা ে হ প্রাথনিে জবাব প্রদা , পরবর্ীযর্ েিন ট জবাব প্রস্তুর্ ও 

ট্রপ্ররণ েযর আপনত্ত ন স্পনত্তর ব্যবস্হা গ্রহ  েরা হি। 

 

• হানজরা অনু ািী প্রনর্ িায র ট্রবর্ ভার্া দর্নর েরণ ও েি িের্িা, েি িচারী ও শ্রনিেযদর ন জ ন জ ব্যািংে নহ াযব পনরযশার্ 

েরা হি। েি িের্িা, েি িচারী ও শ্রনিেযদর ট্রবর্  হযর্ ের্ি কৃর্ ট্রবর্  আিের  রোরী ট্রোষাগাযর জিা প্রদা  েরা হি। 

অনুযিাদ  অনু ািী েি িচারী ও শ্রনিেযদর ওভারটাইি নবল প্রস্তুর্ ও পনরযশার্ েরা হি। 

 

• ের্তিপযক্ষ্র প্রশা ন ে অনুযিাদ   াযপযক্ষ্ অনজির্ ছুটির নবল প্রস্তুর্ ও পনরযশার্ েরা হি। প্রর্া  ো িালযির নচঠি অনু ািী 

 াদাবী পত্র দর্নর েযর ট্রপ্রর  েরা, েি িের্িা েি িচারী ও শ্রনিেযদর ব্যনিগর্ ফাইল  িংরক্ষ্  েরা হি। ট্রিনবট/ ট্রক্রনিট ট্র াট 

দর্নর েরণ ও ট্রপ্ররণ, এি আই এ  দর্নর েরণ, ট্রচে ট্রলখা ও প্রাপ্ত  গদ টাো ব্যািংযে জিা েরা হ  েল োজ  ঠিে  িযি 

েরা হি। এছাড়াও েি িের্িা েি িচারী ও শ্রনিেযদর িান ে ট্রবর্  হযর্  ওযিলযফিার, নপএফ ফান্ড এর চাঁদা ের্ি , িান ে 

ট্রলা  ের্ি  ও মূল ট্রবর্  অনু ািী গ্রযাচুইটি/যপ শ  ফাযন্ড টাো স্হা ান্তর েরা হি। 



 

 

• টিআইন আই এর বাৎ নরে বাযজট নভনত্তে খরচ ট্রিটায ার লযক্ষ্য নবন আইন ’র নবনভন্ন প্রনর্ষ্ঠায র উপর ন নদ িষ্ট হাযর 

ট্রলভী/ব্যবস্হাপ া নফ র্ার্য্ি েরা হযি থাযে। বাযজট অনু ািী নবনভন্ন প্রনর্ষ্ঠায  ট্রলভী প্রদায র জন্য অনুযরার্ জান যি নচঠি 

প্রদা  েরা হি এবিং প্রযিাজয  ব্যবস্হাপ ার  হাির্াি ট্রলভী  িংগ্রহ/আদাি েরা হি। ট্রলভী আদাযির স্বাযথ ি ট্রলভী র্া িকৃর্ 

প্রনর্ষ্ঠা  প্রর্া  ও নহ াব নবভাগীি প্রর্ায র  াযথ ন িনির্ ট্র াগায াগ েরা হি। 

 

• িালািাল ক্রযির পর  িন্বি নবল হযর্ পযন্যর মূল্য এিআরআর এ নলনপবদ্ধ েরা, এিআর ও এ  আর অনু ািী ট্রিার জা িাল 

ভাউচার দর্নর েরা, ভান্ডার এর িালািাল বাস্তব গ  া েযর পযন্যর িজুদ মূল্য ন র্ িার  েরা। 

• প্রনর্ িায র প্রথি  প্তাযহ নবগর্ িায র ট্রিাট ট্রল যদয র নহ াব েরার জন্য ফান্ড ব্যবস্থাপ া, ব্যািংে নরে ন নলযিশ  েরণ 

এবিং েযাশবুে দর্নর েরা হি। ব্যবস্থাপ াযে চানহদা ট্রিার্াযবে র্থ্য উপাত্থ  রবরাহ েরা এবিং নহ াব  ঠিে রাখার উযেযে 

ট্রেৌশলগর্ ভাযব এ েল োজ েরা হযি থাযে। 

 

• চুড়ান্ত নহ াব প্রস্তুযর্র জন্য প্রনর্ িায র ট্রল যদয র ভাউচার মূহ েনম্পউটাযর এনর েরা হি এবিং প্রর্া  ো িালযির চানহদা 

ট্রিার্াযবে ও ন রীক্ষ্া ো ি  ম্পন্ন েরার উযেযে  ঠিে  িযি  ার্ারণ নহ াব, প্রনভযিন্ড ফান্ড ও গ্রযাচুইটি ফাযন্ডর চুড়ান্ত 

নহ াব প্রস্তুর্ ও ইহার ন রীক্ষ্াো ি  ম্পন্ন েরা হযি থাযে। 

 

• স্থাবর ও অস্থাবর  ম্পনত্তর র্থ্য হাল াগাদ েরা জন্য ট্র াট উপস্হাপ  েরার জন্য নহ াব নবভাগ হযর্ ট্র াট উপস্থাপ  েরা 

হি। ট্র াট অনু ািী প্রশা   ের্তিে েনিটি গঠয র িাধ্যযি স্থাবর ও অস্থাবর  ম্পনত্তর র্থ্য হাল াগাদ েরা হি। 

• নির্ ধানিত তানিখে তদািককািী/ ঊর্ধ্ধতি কর্ ধকতধাি সাখে ব্যনিগত কর্ ধ পনিকল্পিা (IAP) স্বাক্ষি কিা হখেখে। 

 

 

 



 

ট্রেন িং ই নিটিউট ফর ট্রেনিেযাল ইন্ডানিজ 

পলাশ,  রন িংদী-১৬১১। 

বানষ িে েি ি পনরেল্প া ২০১৯-২০ 
 

েি িের্িার  ািোঃ ট্রিাোঃ  াইফুল আনরফ খা  

পদবীোঃ ব্যবস্থাপে (বানণনজযে) ও নবভাগীি প্রর্া  (ক্রি ও ভান্ডার) 
 

ক্রোঃ 

 িং 

েি ি  ম্পাদ  ট্র াগ্য োজ (রুটি  বা নবযশষ দানিত্ব) 

গুরুত্ব অনু াযর ক্রি ন র্ িার  েরু  

েি িকৃনর্ ন যদ িশে এেে লক্ষ্য িাত্রা প্রকৃর্ 

অজি  

বৎ র ট্রশযষ 

অথবা 

প িাযলাচ া  িি 

প িন্ত প্রদত্ত/প্রাপ্ত 

 ম্বর (১০-৪) 

িন্তব্য 

১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

1.  আন্তজিানর্ে ক্রি ো িক্রি, ট্রটন্ডার িকুযিন্ট প্রস্তুর্ 

ের , নবনক্রর ব্যবস্থা, দরপত্র গ্রহ , দরপত্র ট্রখালা, 

মূল্যাি  ইর্যানদ। 

IOTM টি ০১          

2.  আভযন্তনর  ক্রি ো িক্রি, ট্রটন্ডার িকুযিন্ট প্রস্তুর্ 

ের , নবনক্রর ব্যবস্থা, দরপত্র গ্রহ , দরপত্র ট্রখালা, 

মূল্যাি  ইর্যানদ। 

OTM টি ০৩          

LTM টি ০৭          

RFQM টি ১৮          

DPM টি ০২          

CASH টি ৩০          

E-GP বাস্তবায়িত র্ানরখ ৩১ 

নিয ম্বর, 

২০১৯ 

         

3.  ট্রষ্টার  িংক্রান্ত োজ  রবরাহকৃর্ িালািাল গ্রহ  অি িার ৩১          

QC প্রস্তুর্ েরণ টি ৩১          

MRR প্রস্তুর্ েরণ টি ৩১          

িালািাযলর SR গ্রহ  ও োযি িে 

এ ট্রপানিিং 

টি ৩০০          

SRM এর িাধ্যযি অযেযজা 

িালািাল গ্রহ  এবিং র যানেিং 

টি ১০          

বাৎ নরে ই যভন্টনর বার ১          

৪.  ভাি অিংশগ্রহ  IAP িন টনরিং  ভা   িংখ্যা ১২          



 

 জার্ীি শুদ্ধাচার ট্রেৌশল 

বাস্তবািয  অনুনষ্ঠর্  ভা 
 িংখ্যা ১২ 

         

অন র্ িানরর্/পনরিাপ অয াগ্য োজ ( নদ থাযে): 

০১।  গদ ক্রি েনিটির  াযথ ঢাো গি । 

০২। িালািাযলর প্রাক্কল  েনিটির  াযথ িালিাযলর দর  রজনিয   াচাইযির জন্য স্থা ীি/ঢাোস্থ নবনভন্ন প্রনর্ষ্ঠা  হযর্ ট্রোযটশ   িংগ্রহ। 

০৩। ের্তিপযক্ষ্র আযদশ ন যদ িশ বাস্তবাি   হ নবনভন্ন েনিটিযর্ অন্তভু িনি । 

০৪। ের্তিপযক্ষ্র  াযথ আলাপ আযলাচ া ও নবনভন্ন  ভা  নিনর্,  িন্বি  ভা ইর্যানদ উপনস্থর্। 

০৫। ের্তিপযক্ষ্র নবযশষ ট্রো  ন যদ িশ া  নদ থাযে র্া বাস্তবাি । 

০৬। অযেজ/অব্যবহৃর্ িালািাযলর স্ক্রাব ট্রঘাষ া  িংক্রান্ত পদযক্ষ্প গ্রহয র ন নিযত্ত ের্তিপযক্ষ্যে অবনহর্ েরণ। 

 

 

 

 

 েি িের্িার স্বাক্ষ্র ও র্ানরখ    র্দারেোরী/উদ্ধির্  েি িের্িার  াি, পদবী ও স্বাক্ষ্র  



 

ক্রি ও ভান্ডার নবভাগীি প্রর্ায র ট্রেৌশলগর্ েি িপনরেল্প াোঃ- 

• ব্যবহারোরী নবভাগ ের্তিে SPR উত্থাপয র পর Stock Position ট্রদিার জন্য ভান্ডাযর ট্রপ্রর  ও ৩  দস্য নবনশষ্ট 

প্রাক্কল  েনিটি গঠয র ব্যবস্থা গ্রহণ। 

• অনুযিানদর্ প্রাক্কল  নরযপাট ি পাওিার পর নহ াব নবভাগ হযর্ প্রযিাজ ীি বাযজট ছাযড়র জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ। 

• মূলর্ ী বাযজযটর ট্রক্ষ্যত্র টিআইন আই গভান ি বনি অনুযিাদ  গ্রহযণর ব্যবস্থার ন নিযত্ত ব্যবহারোরী নবভাগযে অবনহর্ েরণ 

এবিং রাজস্ব বাযজযটর ট্রক্ষ্যত্র  রা নর দরপত্র আহ্বায র ব্যবস্তা গ্রহণ। 

• টিআইন আই গভান িিং বনির  দি অনুযিাদয র আযলাযে ট্রটন্ডার িকুযিন্ট প্রস্তুর্ েরণ  হ প্রর্া  ো িালযির PRD নবভাযগর 

িাধ্যযি পনত্রোি নবজ্ঞাপ  প্রোযশর ব্যবস্থা গ্রহণ। 

• দরপত্র ট্রখালার ব্যবস্থা গ্রহ   হ োনরগনর মূল্যািয র জন্য  নথ ব্যবহারোরী নবভাযগ ট্রপ্ররণ। 

• দরপত্র মূল্যাি  েনিটির  ভাপনর্র পরািশ িক্রযি দরপত্র মূল্যাি  েনিটির  ভা আহ্বাি  এবিং  ভার ো িনববর ী অনুযিাদয র 

গ্রহযণর ন নিযত্ত ের্তিপযক্ষ্র ন েট র্া উপস্থাপয র প্রযিাজ ীি ব্যবস্থা গ্রহণ। 

• ো িনববর ী অনুযিাদয র আযলাযে োনরগনর নদে ট্রথযে গ্রহণয াগ্য  ব িন ম্ন দরদার্ার অনুকুযল অনভপ্রাি পত্র ট্রপ্ররণ, ন রাপত্তা 

জািা র্ প্রানপ্তর আযলাযে  ক্রিাযদশ প্রদা , িালািাল গ্রহযণর আযলাযে QC ও MRR প্রস্তুর্ েরণ, োযি িে ট্রপানষ্টিং এবিং 

পাটি ির নবল  াটি িফাই এর িাধ্যযি নবল পনরযশাযর্র ব্যবস্থা গ্রহণ। 

•  নথ  িংরক্ষ্ণ এবিং র্া বাৎ নরে ন রীক্ষ্ার জন্য প্রস্তুর্েরণ  হ ন রীক্ষ্া আপনত্ত উত্থানপর্ হযল র্ার  থা থ ব্যাখ্যা প্রদায র 

িাধ্যযি ন রীক্ষ্া আপনত্তর ন ষ্পনত্তর ব্যবস্থা গ্রহণ। 

• নির্ ধানিত তানিখে তদািককািী/ ঊর্ধ্ধতি কর্ ধকতধাি সাখে ব্যনিগত কর্ ধ পনিকল্পিা (IAP) স্বাক্ষি কিা হখেখে। 



 

ট্রেন িং ই নিটিউট ফর ট্রেনিেযাল ইন্ডানিজ 

পলাশ,  রন িংদী-১৬১১। 

বানষ িে েি ি পনরেল্প া 

েি িের্িার  াি:ট্রিাোঃ আোঃ োইয়ুি         

পদবী: উপ-প্রর্া  প্রযেৌশলী (স্থাপর্য) ও নবভাগীি প্রর্া , টিএ এিনি 

 

ক্র: 

 িং: 

েি ি ম্পাদ য াগ্য োজ (রুটি  

বা নবযশষ দানিত্ব) গুরুত্ব 

অনু াযর ক্রি ন র্ িার  েরু  

েি িকৃনর্ ন যদ িশে এেে লক্ষ্যিাত্রা প্রকৃর্ 

অজি  

বৎ র ট্রশযষ অথবা 

প িাযলাচ া  িি 

প িন্ত পদত্ত/ প্রাপ্ত 

 ম্বর (১০-৪) 

িন্তব্য 

১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. অবোঠাযিা উন্নি , 

রক্ষ্ াযবক্ষ্ণ, ট্রিরাির্, 

র্দারেী ও শ্রীবৃনদ্ধ 

দবদুযনর্ে রক্ষ্ াযবক্ষ্ণ োজ জ নদব

  
১৫০       

   

পূর্িোজ জ নদব

  
১৪০       

   

এন  ট্রিরাির্ জ নদব

  
৭০       

   

অবোঠাযিা উন্নি  জ নদব

  
৮০       

   

ঠিোদাযরর েি ি র্দারেী জ নদব

  
৫০       

   

 

২. 

 

ভব  ন ি িাণ, অন্যান্য ন ি িাণ 

ও ভব  ট্রিরাির্ োজ 

 

ন ি িাণ োজ র্দারেী 
জ নদব

  
১০০       

   

 

ট্রিজারযিন্ট ও এিনব নলখ  জ নদব

  
৫০       

   

ঠিোদাযরর নবল পনরযশাযর্র 

 াবর্ীি োজ। 
 

জ নদব

  
৪০       

   

িালািাল ক্রি  িংক্রান্ত োজ জ নদব

  
২০       

   

৩.  ভাি অিংশগ্রহ  IAP িন টনরিং  ভা   িংখ্যা ১২          



 

 জার্ীি শুদ্ধাচার ট্রেৌশল 

বাস্তবািয  অনুনষ্ঠর্  ভা 
 িংখ্যা ১২       

   

অন র্ িানরর্/পনরিাপ অয াগ্য োজ ( নদ থাযে) 

ক্রীড়া উপ েনিটির ট্রখলাধুলা ও ক্লাব পনরচাল া েরা। 

 

 

 

েি িের্িার স্বাক্ষ্র ও র্ানরখ      র্দারেোরী/ উদ্ধির্  েি িের্িার  াি, পদবী ও স্বাক্ষ্র 

 



 

টিএ এি নবভযগর নবভাগীি প্রর্ায র ট্রেৌশলগর্ েি িপনরেল্প াোঃ 

• টিআইন আই েযাম্পা  ও আবান ে এলাোর অবোঠাযিা উন্নি , রক্ষ্ াযবক্ষ্ণ, ট্রিরাির্, র্দারেী ও শ্রীবৃনদ্ধ 

ো িক্রি  ম্পাদয র নবভাগীি েি িের্িা ও শ্রনিেযদর দানিত্ব ও Action Plan ন র্ িারণ েরা হযিযছ । 

• প্রনর্ষ্ঠায র  েল নবভাযগর চানহদা অনু ািী পূর্ি, দবদুযনর্ে ও এন  ট্রিরাির্ োজ সুষ্ঠুভাযব  ম্পন্ন েরার 

ব্যবস্থা গ্রহয  নবভাগীি েি িের্িা ও শ্রনিেযদর দানিত্ব ও Action Plan ন র্ িারণ েরা হযিযছ। 

• প্রযিাজ ীি পূর্ি ও দবদুযনর্ে োযজর দরপত্র আহবা  েরা ও ঠিোদাযরর েি ি র্দারেী, ট্রিজারযিন্ট ও এিনব 

নলখ  এবিং নবল পনরযশাযর্র  াবর্ীি োজ  ম্পাদয র েি িযেৌশল ন র্ িারণ েরা হযিযছ । 

• রক্ষ্ াযবক্ষ্ণ োযজ ব্যবহা ি প্রযিাজ ীি  ন্ত্রপানর্ এবিং ন র্য ব্যবহা ি দ্রব্যানদ  িংগ্রযহর লযক্ষ্য বানষ িে ক্রি 

পনরেল্প া প্র িণ,  িংগ্রযহর প্রযিাজ ীি ব্যবস্থা গ্রহয  IAP ন র্ িারণ েরা হযিযছ এবিং Action Plan 

এর লক্ষ্যিাত্রা অজিয র জন্য েি িযেৌশল ন র্ িারণ েরা হযিযছ । 

• নির্ ধানিত তানিখে তদািককািী/ ঊর্ধ্ধতি কর্ ধকতধাি সাখে ব্যনিগত কর্ ধ পনিকল্পিা (IAP) স্বাক্ষি কিা 

হখেখে। 


