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উক্রভঞ্জণকা (Preamble) 

 

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

ম্পহদয মথামথ ব্যফায রনরিিকযহণয ভাধ্যহভ রূকল্প ২০২১ এয মথামথ ফাস্তফায়হনয রহক্ষে- 

 

 

 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয ফস্ত্র অঞ্জধদপ্তযাধীন শখ কাভার শেক্সোইর ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযাং কদরজ, ঞ্জঝনাইদ এয  অধ্যক্ষ 

এফাং 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয ফস্ত্র ও াে ভন্ত্রণারদয়য অধীন ফস্ত্র অঞ্জধদপ্তদযয ভাঞ্জযচারক এয ভদধ্য ২০১৯ 

াদরয জুন ভাদয ১৯ তাঞ্জযদখ এই ফাঞ্জল িক কভ িম্পাদন চুঞ্জি স্বাক্ষঞ্জযত র। 

 

 

 

এই চুঞ্জিদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ ঞ্জনম্নঞ্জরঞ্জখত ঞ্জফলয় মূদ ম্মত দরনঃ 
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শখ কাভার শেক্সোইর ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযাং কদরজ, ঞ্জঝনাইদ এয ফাঞ্জল িক কভ িম্পাদদনয াঞ্জফ িক ঞ্জচত্র 

(Overview of the performance of Sheikh Kamal Textile Engineering 

College, Jhenaidah) 

 

াম্প্রঞ্জতক ফছযমূদয (৩ফছয) প্রধান অজিনমূঃ 

এটি একটি ঞ্জনভ িাণাধীন প্রকল্প মা জুরাই ২০১১ শথদক জুন ২০১৪ ম িন্ত শভয়াদ ঞ্জছর। যফতীদত ঞ্জপ্র-একদনক বায়  

এটিদক ঞ্জিদম্বয ২০১৮ ম িন্ত ফঞ্জধ িত কযা য় ঞ্জকন্তু কর কাজ ম্পন্ন না ওয়ায় প্রকদল্পয শভয়াদ ভাচ ি ২০১৯ ম িন্ত  

বৃঞ্জদ্ধ কযা দয়দছ। প্রকদল্পয অধীদন প্রাঞ্জনক কাভ একাদিঞ্জভক বফন, একাদিঞ্জভক বফন, অধ্যক্ষ বফন, অঞ্জপায 

িযঞ্জভেঞ্জয, ছাত্র শাদের, ছাত্রী শাদের, ব্যফাঞ্জযক ল্যাফদযেযীয জদন্য ওয়াকি বফন ইতযাঞ্জদ ঞ্জনভ িাণ কযা দয়দছ। 

এছাড়া ভঞ্জজদ কভদেক্স, ীদ ঞ্জভনায, ীভানা শদয়ার ০৩ একয শখরায ভাঠ এফাং অন্যান্য অফকাঠাদভা ঞ্জনভ িাদণয 

কাজ চরদছ।  ২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮ এফং ২০১৮-২০১৯ ঞ্জক্ষা ফছদয ঞ্জফ.এঞ্জ ইন শেক্সোইর ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযাং শকাদ ি 

৩৩৮ জন ঞ্জক্ষাথী বঞ্জতি কযা দয়দছ মাদদয ক্লা মথাক্রহভ ১১ ভাচ ি, ২০১৭, ১১ ভাচ ি, ২০১৮ এফং ১১ ভাচ ি, ২০১৯ 

শথদক শুরু দয়দছ। কহরহজ ২০০ রহেয ৫ (াঁচ) িরা ছাত্র জাহের ও ২০০ রহেয ৫ (াঁচ) িরা ছাত্রী জাহের ২০১৭ 

হন চালু কযা হয়হছ। কহরহজ ছাত্র-ছাত্রীহদয জভধা ও রক্ষায ভান বৃরিয রহক্ষ আহনয ৬৫% বৃরি প্রদান কযা হচ্ছ। 

ফস্ত্র ও াে ভন্ত্রণারহয়য স্মাযক নং- ২৪.০২.০০০০.২০৬.১৪.০২৪.১৭(অং-১)-২০৫ িারযখ: ৪/৪/১৯ ইং-এয আহরাহক 

ছাত্রী জাহেরহক ছাত্র জাহেহর রূান্তয কযা য় এফং ছাত্রীহদযহক অরপা স জকায়াে সাহয স্থানান্তয কযায রিান্ত গৃীি 

হয়হছ।   

 

ভস্যা ও চযাদরিমূঃ 

এটি এখদনা একটি ঞ্জনভ িাণাধীন প্রকল্প ঞ্জফধায় এয শকান স্থায়ী জনফর শনই। ঞ্জফঞ্জবন্ন প্রঞ্জতষ্ঠান শথদক াংযুঞ্জিয ভাধ্যদভ 

প্রদয়াজদনয তুরনায় অপ্রতুর শরাকফর ঞ্জদদয় প্রঞ্জতষ্ঠাদনয দদনঞ্জিন কাজ চারাদনা দে। ম িাপ্ত জনফর না থাকায় 

ফঞ্জযাগত ঞ্জক্ষক ঞ্জদদয় তাঞ্জিক ও ব্যফাঞ্জযক ক্লা কযাদনা দে। এছাড়াও প্রদয়াজনীয় রঞ্জজঞ্জেক াদাে ি, ফাদজে, 

ইতযাঞ্জদয অবাফ যদয়দছ।  ফিসভাহন ৪টি জেক্সোইর রফলয়ক রফবাগ (ইয়ান স ইরজিঃ রফবাগ, জপরিক ইরজিঃ রফবাগ, ওহয়ে 

প্রহরং ইরজিঃ রফবাগ, এোাহযর ইরজিঃ রফবাগ) চালু থাকা হেও ভাত্র একটি রফবাহগয রক্ষক রনহয়াগ কযা হচ্ছ 

পহর রক্ষক স্বল্পিা যহয় মাহচ্ছ। 

 

 

বঞ্জফষ্যত ঞ্জযকল্পনাঃ  

ঞ্জফএঞ্জ ইন শেক্সোইর ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযাং ঞ্জক্ষায ায ও ভান বৃঞ্জদ্ধ কযা, ফাাংরাদদ শেক্সোইর ঞ্জফশ্বঞ্জফদ্যারদয়য াদথ 

শমৌথবাদফ Need-based Curriculum প্রণয়দণ দমাঞ্জগতা কযা। ঞ্জল্প কাযখানায চাঞ্জদা শভাতাদফক দ ক্ষ 

Executive-level প্রযুঞ্জিঞ্জফদ দতঞ্জয কদয; ফস্ত্র ঞ্জদল্প শম কর ঞ্জফদদী প্রযুঞ্জিঞ্জফদ ঞ্জনদয়াঞ্জজত আদছ তাদদয স্থাদন 

প্রঞ্জতস্থান কযা। ফস্ত্র ঞ্জল্প ভাঞ্জরকদদয াদথ ভন্বয় কদয ঞ্জক্ষাথীশদয ঞ্জভর ঞ্জবঞ্জজে বৃঞ্জদ্ধ কযা এফাং দফ িাঞ্জয দক্ষ শদী 

প্রযুঞ্জিঞ্জফদ ঞ্জনদয়াদগয ভাধ্যদভ দফদদঞ্জক মুদ্রা যক্ষায় দমাঞ্জগতা কযা।  

 

২০১৯-২০ অথ িফছদযয ম্ভাব্য প্রধান অজিনমূঃ 

 প্রঞ্জতষ্ঠাদন ১২০ টি আদন ঞ্জক্ষাথী বঞ্জতি কযা; 

 শেণীকদক্ষ ঞ্জক্ষাথীদদয ৯০% উঞ্জস্থঞ্জত ঞ্জনঞ্জিত কযা; 

 ৩০০০ টি তাঞ্জিক ক্লা ও ৭৫০ টি ব্যফাঞ্জযক ক্লা গ্রণ কযা; 

 ঞ্জনধ িাঞ্জযত ধাযাফাঞ্জক ও পাইনার যীক্ষামু ম্পন্ন কযা; 

 শকা-কাঞ্জযকুরায কাম িক্রভ বৃঞ্জদ্ধ কযা; 

 কাঁচাভার ক্রয় এফং িবাগ ব্যফায রনরিি কযণ; 

 জভযাভি ও ংযক্ষণ রনরিিকযণ; 

 গহফলণা হমাগীিা জজাযদাযকযণ। 
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শকন-১ 

শখ কাভার শেক্সোইর ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযাং কদরজ, ঞ্জঝনাইদ এয  রূকল্প (Vision), অঞ্জবরক্ষয (Mission), শকৌরগত 

উদেশ্যমূ (Strategic Objectives) এফাং কাম িাফঞ্জর (Functions) 

 

 

১.১ রূকল্প (Vision): 

          ফস্ত্র খাদতয জন্য  ভানম্পন্ন দক্ষ জনফর দতঞ্জয । 
১.২ অঞ্জবরক্ষ (Mission): 

ভানম্মত ঞ্জক্ষা প্রদাদনয কর উাদাদনয মথামথ ব্যফায । 

১.৩ শকৌরগত উদেদশ্যমূ (Strategic Objectives): 

 ১.৩.১ শখ কাভার শেক্সোইর ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযাং কদরজ, ঞ্জঝনাইদ এয শকৌরগত উদেশ্যমূঃ 

১. রনধ সারযি যীক্ষা গ্রণ ম্পন্নকযণ;   

 ২. শেণীকদক্ষ ঞ্জক্ষাথী উঞ্জস্থঞ্জত ঞ্জনঞ্জিতকযণ;  

 ৩. গুণগত ঞ্জক্ষাদান জজাযদাযকযণ; 

 ৪. শকা-কাঞ্জযকুরায কাম িক্রভ বৃঞ্জদ্ধ কযণ; 

৫. ফযাদ্দ অনুাহয প্রাপ্ত কাঁচাভাহরয ব্যফায রনরিিকযণ; 

৬. ফযাদ্দ জভািাহফক জভযাভি ও ংযক্ষণ রনরিিকযণ; 

৭. গদফলণা দমাগীতা শজাযদাযকযণ। 

 

 ১.৩.২ শখ কাভার শেক্সোইর ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযাং কদরজ, ঞ্জঝনাইদ এয আফঞ্জশ্যক শকৌরগত উদেশ্যমূঃ 

 ১. দাপ্তঞ্জযক কভ িকাদে স্বেতা বৃঞ্জদ্ধ ও জফাফঞ্জদঞ্জতা ঞ্জনঞ্জিতকযণ; 

 ২. কভ িম্পাদদন গঞ্জতীরতা আনয়ন ও শফায ভান বৃঞ্জদ্ধ; 

 ৩. আঞ্জথ িক ও ম্পদ ব্যফস্থানায উন্নয়ন।  

 

 

১.৪ কাম িাফঞ্জর (Functions): 

১. তাঞ্জিক ও ব্যফাঞ্জযক প্রঞ্জক্ষশণয ভন্বদয় ভান ম্পন্ন ফস্ত্র প্রদকৌরী ও প্রযুঞ্জি ঞ্জফলদয় গুণগত ঞ্জক্ষা প্রদান; 

২. ঞ্জক্ষাথীদদয ধাযাফাঞ্জক মূল্যায়ন ও পাইনার যীক্ষা গ্রণ কযা; 

৩. ঞ্জফশ্বঞ্জফদ্যারদয়য একাদিঞ্জভক কযাদরোয অনুমাঞ্জয় কর ক্লা গ্রণ; 

৪. শেণীকদক্ষ ঞ্জক্ষাথীদদয উঞ্জস্থঞ্জত ঞ্জনঞ্জিত কযা;  

৫. ইনদিায ও আউেদিায শগভ ঞ্জযচারনা কযা; 

৬. শকা-কাঞ্জযকুরায কাম িক্রভ ঞ্জযচারনা কযা; 

৭. কাঁচাভার ক্রয় এফং ব্যফায কযা; 

৮. জভরনাযী যক্ষণাহফক্ষন। 
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শকন-২ 

শখ কাভার শেক্সোইর ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযাং কদরজ, ঞ্জঝনাইদ এয শকৌরগত উদেশ্য, অগ্রাঞ্জধকায কাম িক্রভ, কভ িম্পাদন সূচক এফাং রক্ষভাত্রামূ 

শকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

শকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight of 

strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন 
রক্ষভাত্রা/ঞ্জনণ িায়ক ২০১৯-২০ 

(Target/Criteria Value for FY 2019-20) 

প্রক্ষণ 

(Projection) 

২০২০-২১ 

প্রক্ষণ 

(Projection) 

২০২১-২২ 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯* অাধাযণ অঞ্জত উত্তভ উত্তভ চরঞ্জতভান চরঞ্জত ভাদনয 

ঞ্জনশম্ন 

  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

শখ কাভার শেক্সোইর ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযাং কদরজ, ঞ্জঝনাইদ এয শকৌরগত উদেশ্যমূ  

১.  রনধ সারযি 

যীক্ষা গ্রণ 

ম্পন্নকযণ  

২৮.০০ ১.১ অবযন্তযীণ 

যীক্ষা গ্রণ 

 

১.১.১ গৃঞ্জত  

ধাযাফাঞ্জক 

তাঞ্জিক যীক্ষা 

াংখ্যা 

 

১২.০০ ৮ ৮ ১২ ১০ ৮ ৭ ৬ ১৬ ১৬ 

১.২ চূড়ান্ত 

যীক্ষা গ্রণ  

১.২.১ গৃঞ্জত  

তাঞ্জিক যীক্ষা 

াংখ্যা 

 

৮.০০ ২ ৪ ৬ - - - - ৮ ৮ 

১.২.২ গৃঞ্জত  

ব্যফাঞ্জযক 

যীক্ষা 

াংখ্যা ৮.০০ ২ ৪ ৬ - - - - ৮ ৮ 

২. শেণীকদক্ষ 

ঞ্জক্ষাথী 

উঞ্জস্থঞ্জত 

ঞ্জনঞ্জিতকযণ 

১৫.০০ ২.১ শরদবর 

ঞ্জবঞ্জত্তক 

ঞ্জক্ষাথীয 

উঞ্জস্থঞ্জত  

২.১.১ শরদবর-১  % ৫.০০ ৯৫ ৮০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৯১ ৯২ 

২.১.২ শরদবর-২  % ৫.০০ ৮৫ ৮০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৯১ ৯২ 

২.১.৩ শরদবর-৩  % ৫.০০ - - ৯০ ৮৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৯১ ৯২ 

৩. গুণগত 

ঞ্জক্ষাদান 

জজাযদাযকযণ 

১৫.০০ ৩.১ শরদবর 

ঞ্জবঞ্জত্তক ক্লা 

রুটিন প্রণয়ন 

৩.১.১ শরদবর-১  িারযখ ৩.০০ জপব্রুয়ারয 

২০১৮ 

জপব্রুয়ারয 

২০১৯ 

জপব্রুয়ারয 

২০২০ 

- - - - জপব্রুয়ারয 

২০২১ 

জপব্রুয়ারয 

২০২২ 

৩.১.২ শরদবর-২  িারযখ ৩.০০ এরপ্রর 

২০১৮ 

এরপ্রর 

২০১৯ 

এরপ্রর 

২০২০ 

- - - - এরপ্রর ২০২১ এরপ্রর ২০২২ 

৩.১.৩ শরদবর-৩  িারযখ ৩.০০ - জুন, ২০১৯ জুন, ২০২০ - - - - জুন, ২০২১ জুন, ২০২২ 

৩.২ ক্লা রুটিন 

অনুমায়ী ক্লা 

গ্রণ 

৩.২.১ গৃরি 

িারিক ক্লা 

াংখ্যা ৩.০০ ১০১৫ ২০৩০ ৩০০০ ২৯৫০ ২৯০০ ২৮৭৫ ২৮৫০ ৪০০০ ৪০০০ 

৩.২.২ গৃরি 

ব্যফারযক ক্লা 

াংখ্যা ৩.০০ ২৭৫ ৫২০ ৭৫০ ৭২৫ ৭০০ ৬৭৫ ৬৫০ ১০০০ ১০০০ 
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শকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

শকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight of 

strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন 
রক্ষভাত্রা/ঞ্জনণ িায়ক ২০১৯-২০ 

(Target/Criteria Value for FY 2019-20) 

প্রক্ষণ 

(Projection) 

২০২০-২১ 

প্রক্ষণ 

(Projection) 

২০২১-২২ 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯* অাধাযণ অঞ্জত উত্তভ উত্তভ চরঞ্জতভান চরঞ্জত ভাদনয 

ঞ্জনশম্ন 

  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

শখ কাভার শেক্সোইর ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযাং কদরজ, ঞ্জঝনাইদ এয শকৌরগত উদেশ্যমূ  

৪. শকা-

কাঞ্জযকুরায 

কাম িক্রভ বৃঞ্জদ্ধ 

কযা 

 

১৮.০০ ৪.১ ফারল সক 

ক্রীড়া 

প্ররিহমাগীিা 

আহয়াজন 

৪.১.১ অনুঞ্জষ্ঠত 

ইনদিায শগভ 

ভা ৩.০০ রিহম্বয 

২০১৭ 

রিহম্বয 

২০১৮ 

রিহম্বয 

২০১৯ 

- - - - রিহম্বয 

২০২০ 

রিহম্বয 

২০২১ 

৪.১.২ অনুঞ্জষ্ঠত 

আউেদিায 

শগভ 

ভা ৩.০০ রিহম্বয 

২০১৭ 

রিহম্বয 

২০১৮ 

রিহম্বয 

২০১৯ 

- - - - রিহম্বয 

২০২০ 

রিহম্বয 

২০২১ 

৪.২ ম্যাগারজন 

প্রকা 

৪.২.১ 

প্রকাঞ্জত 

ম্যাগারজন 

তাঞ্জযখ ৩.০০ ১৪ এরপ্রর, 

২০১৮ 

৩১ জভ, 

২০১৯ 

৩১ জভ, 

২০২০ 

১০ জুন, 

২০২০ 

১৫ জুন, 

২০২০ 

২৫ জুন, 

২০২০ 

৩০ জুন, 

২০২০ 

৩১ জভ, 

২০২১  

৩১ জভ, 

২০২২ 

৪.৩ জাতীয় 

অনুষ্ঠান ারন 

কযা 

৪.৩.১  জািীয়  

 অনুষ্ঠান  

াংখ্যা ৩.০০ ৬ ৬ ৬ ৫ ৪ - - ৬ ৬ 

৪.৪ নফীন ফযণ 

অনুষ্ঠান ারন 

কযা 

৪.৪.১ অনুরষ্ঠি 

নফীন ফযণ 

ংখ্যা ৩.০০ - - ১ - - - - ১ ১ 

৪.৫ ফনহবাজন 

কযা 

৪.৫.১ 

আহয়ারজি 

ফনহবাজন 

ংখ্যা ৩.০০ - - ১ - - - - ১ ১ 

৫. ফযাদ্দ 

অনুাহয প্রাপ্ত 

কাঁচাভাহরয 

ব্যফায 

রনরিিকযণ 

২.০০ ৫.১ ফযাদ্দ 

অনুাহয প্রাপ্ত 

কাঁচাভার  

ব্যফায কযা 

৫.১.১ ক্রয়কৃি 

কাঁচাভার 

োকা 

(রক্ষ) 

১.০০ - - ২ ১.৭৫ ১.৫ ১.২৫ ১ ৩ ৪ 

৫.১.২ ব্যফহৃি 

কাঁচাভার 

% ১.০০ - - ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৯২ ৯৩ 

৬. ফযাদ্দ 

জভািাহফক 

জভযাভি ও 

১.০০ ৬.১ ফযাদ্দ 

জভািাহফক 

রক্ষা উকযণ 

৬.১.১ 

জভযাভিকৃি 

রক্ষা উকযণ 

% ১.০০ - - ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৯২ ৯৩ 
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শকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

শকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight of 

strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন 
রক্ষভাত্রা/ঞ্জনণ িায়ক ২০১৯-২০ 

(Target/Criteria Value for FY 2019-20) 

প্রক্ষণ 

(Projection) 

২০২০-২১ 

প্রক্ষণ 

(Projection) 

২০২১-২২ 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯* অাধাযণ অঞ্জত উত্তভ উত্তভ চরঞ্জতভান চরঞ্জত ভাদনয 

ঞ্জনশম্ন 

  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

শখ কাভার শেক্সোইর ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযাং কদরজ, ঞ্জঝনাইদ এয শকৌরগত উদেশ্যমূ  

ংযক্ষণ 

রনরিিকযণ 

ও আফাফত্র 

জভযাভি এফং 

ংযক্ষণ  

ও আফাফত্র 

৭. গহফলণা 

হমাগীিা 

জজাযদাযকযণ 

১.০০ ৭.১ গহফলণা 

কাম সক্রহভ 

হমাগীিা 

জজাযদায কযা 

৭.১.১ 

াায্যকৃি 

গহফলণা 

কাম সক্রভ 

ংখ্যা ১.০০ - - ২ ১ - - - ২ ২ 
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শখ কাভার শেক্সোইর ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযাং কদরজ, ঞ্জঝনাইদ এয আফঞ্জশ্যক শকৌরগত উদেশ্য মূ 

(শভাে ভান-২০) 

 

করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

শকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

শকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সুচক 

(Performance Indicator) 

 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন  

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

রক্ষযভাত্রায ভান -২০১৯-২০ 

(Target Value -2019-20) 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অঞ্জত উত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

চরঞ্জত ভান 

(Fair) 

চরঞ্জত 

ভাদনয ঞ্জনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

জখ কাভার জেক্সোইর ইরজরনয়ারযং কহরজ, রঝনাইদ এয আফরিক জকৌরগি উহদ্দি 

১. দাপ্তঞ্জযক 

কভ িকাদে স্বেতা 

বৃঞ্জদ্ধ ও জফাফঞ্জদঞ্জ 

ঞ্জনঞ্জিতকযণ 

৬ ১.১ ফারল সক 

কভ সম্পাদন চুরি 

ফাস্তফায়ন 

১.১.১ যকারয কভ সম্পাদন ব্যফস্থানা 

ংক্রান্ত  প্ররক্ষণ অন্যান্য রফলহয় প্ররক্ষণ 

আহয়ারজি 

জনঘন্টা ০.৫ ৬০ - - - - 

১.১.২ এরএ টিহভয ভারক বায রিান্ত 

ফাস্তফারয়ি 
% ০.৫ ৯০ ৮০ - - - 

১.১.৩ ২০১৮-১৯ অথ সফছহযয ফারল সক 

কভ সম্পাদন চুরিয মূল্যায়ন প্ররিহফদন 

উিসিন কর্তসহক্ষয রনকে দারখর 

িারযখ ০.৫ 
২৪ জুরাই, 

২০১৯ 

২৯ জুরাই, 

২০১৯ 

৩০ 

জুরাই, 

২০১৯ 

৩১জুরাই, 

২০১৯ 

০১ 

আগে, 

২০১৯ 

১.১.৪ ২১৯-২০ অথ সফছহযয ফারল সক 

কভ সস্পাদন চুরিয অধ সফারল সক মূল্যায়ন 

প্ররিহফদন উিসিন কর্তসহক্ষয রনকে দারখর 

িারযখ ০.৫ 

১৩ 

জানুয়ারয, 

২০২০ 

১৩ 

জানুয়ারয, 

২০২০ 

১৩ 

জানুয়ারয, 

২০২০ 

১৩ 

জানুয়ারয, 

২০২০ 

১৩ 

জানুয়ারয, 

২০২০ 

১.২ জািীয় 

শুিাচায জকৌর 

ও িথ্য অরধকায 

ফাস্তফায়ন 

১.২.১ জািীয় শুিাচায কভ সরযকল্পনা 

ফাস্তফারয়ি 
% ১.০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ - 

১.৩ অরবহমাগ 

প্ররিকায ব্যফস্থা 

ফাস্তফায়ন 

১.৩.১ রনরদ সষ্ে ভহয়য ভহধ্য অরবহমাগ 

রনষ্পরিকৃি 
% ০.৫ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% 

- 

 

১.৩.২ অরবহমাগ রনষ্পরিংক্রান্ত ভারক 

প্ররিহফদন উর্ধ্সিন অরপহ দারখরকৃি 
ংখ্যা ০.৫ ১২ ১১ ১০ 

 

৯ 

- 
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করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

শকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

শকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সুচক 

(Performance Indicator) 

 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন  

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

রক্ষযভাত্রায ভান -২০১৯-২০ 

(Target Value -2019-20) 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অঞ্জত উত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

চরঞ্জত ভান 

(Fair) 

চরঞ্জত 

ভাদনয ঞ্জনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

জখ কাভার জেক্সোইর ইরজরনয়ারযং কহরজ, রঝনাইদ এয আফরিক জকৌরগি উহদ্দি 

  ১.৪ জফা প্রদান 

প্ররিশ্রুরি 

ারনাগাদকযণ ও  

ফাস্তফায়ন 

১.৪.১ জফা প্রদান প্ররিশ্রুরি ারনাগাদকৃি % ১.০ ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

১.৪.২ রনধ সারযি ভহয় ত্রত্রভারক ফাস্তফায়ন 

প্ররিহফদন উর্ধ্সিন অরপহ দারখরকৃি  
ংখ্যা ০.৫ ৪ ৩ ২ - - 

১.৪.৩ জফা গ্রীিাহদয ভিাভি রযফীক্ষণ 

ব্যফস্থা চালুকৃি 
তাঞ্জযখ ০.৫ 

৩১ 

রিহম্বয, 

২০১৯ 

১৫ 

জানুয়ারয, 

২০২০ 

৭ 

জপব্রুয়ারয, 

২০২০ 

১৭ 

জপব্রুয়ারয, 

২০২০ 

২৮ 

জপব্রুয়ারয, 

২০২০ 

২. কভ িম্পাদদন 

গঞ্জতীরতা 

আনয়ন ও শফায 

ভান বৃঞ্জদ্ধ 

 

৮ ২.১ ই-পাইররং 

িরি ফাস্তফায়ন 

২.১.১ কর াখায় ই-নরথ ব্যফায % ১.০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

২.১.২ ই-পাইহর নরথ রনষ্পরিকৃি % ১.০ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ 

২.১.৩ ই-পাইহর ত্র জাঞ্জযকৃত % ১.০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

২.২ উদ্ভাফনী 

উহযাগ/ ক্ষুদ্র 

উন্নয়ন প্রকল্প  

ফাস্তফায়ন 

২.২.১ ন্যেনিভ একটি উদ্ভাফনী উহযাগ/ক্ষুদ্র 

উন্নয়ন প্রকল্প ফাস্তফারয়ি 
তাঞ্জযখ ১.০ 

১১ ভাচ স, 

২০২০ 

১৮ ভাচ স, 

২০২০ 

২৫ ভাচ স, 

২০২০ 

১ এরপ্রর, 

২০২০ 

৮ এরপ্রর, 

২০২০ 

২.৩ ঞ্জআযএর 

শুরুয ২ ভা পূদফ ি 

াংঞ্জিষ্ট কভ িচাযীয 

ঞ্জআযএর ও ছুটি 

নগদায়নত্র  

জাঞ্জয ঞ্জনঞ্জিতকয 

২.৩.১ ঞ্জআযএর আহদ জাঞ্জযকৃত  % ১.০ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

২.৩.২ ছুটি নগদায়ন ত্র  জাঞ্জযকৃত % ১.০ ১০০ ৯০ ৮০ - 

- 

 

 

২.৪ িথ্য ফািায়ন 

ার নাগাদকযণ 

২.৪.১ অরপহয কর িথ্য ারনাগাদকৃি % ২ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

 ভন্তব্য: ই-পাইররং এয জন্য প্ররক্ষণ প্রহয়াজন।  
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করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

শকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

শকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সুচক 

(Performance Indicator) 

 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন  

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

রক্ষযভাত্রায ভান -২০১৯-২০ 

(Target Value -2019-20) 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অঞ্জত উত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

চরঞ্জত ভান 

(Fair) 

চরঞ্জত 

ভাদনয ঞ্জনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

জখ কাভার জেক্সোইর ইরজরনয়ারযং কহরজ, রঝনাইদ এয আফরিক জকৌরগি উহদ্দি 

৩. আঞ্জথ িক ও 

ম্পদ 

ব্যফস্থানায 

উন্নয়ন 

৬ ৩.১ ফাহজে 

ফাস্তফায়হন উন্নয়ন ৩.১.১ ফাহজে ফাস্তফায়ন রযকল্পনা প্রণীি িারযখ ১.০ 
১৬ আগে, 

২০১৯ 

২০ 

আগে, 

২০১৯ 

২৪ 

আগে, 

২০১৯ 

২৮ আগে, 

২০১৯ 

৩০ 

আগে, 

২০১৯ 

৩.১.২ ত্রত্রভারক ফাহজে ফাস্তফায়ন প্ররিহফদন 

দারখরকৃি 
ংখ্যা ১.০ ৪ ৩ - - - 

৩.২ স্থাফয ও 

অস্থাফয ম্পরিয 

ারনাগাদ 

িাররকা প্রস্তুি 

কযা 

৩.২.১ স্থাফয ম্পরিয িাররকা 

ারনাগাদকৃি 
িারযখ ০.৫ 

০৩ 

জপব্রুয়ারয, 

২০২০ 

১১ 

জপব্রুয়ারয, 

২০২০ 

১৮ 

জপব্রুয়ারয, 

২০২০ 

২৫ 

জপব্রুয়ারয, 

২০২০ 

০৪ ভাচ স, 

২০২০ 

৩.২.২ অস্থাফয ম্পরিয িাররকা 

ারনাগাদকৃি 
িারযখ ০.৫ 

০৩ 

জপব্রুয়ারয, 

২০২০ 

১১ 

জপব্রুয়ারয, 

২০২০ 

১৮ 

জপব্রুয়ারয, 

২০২০ 

২৫ 

জপব্রুয়ারয, 

২০২০ 

০৪ ভাচ স, 

২০২০ 

৩.৩ অরিে 

আরি রনষ্পরি 

কাম সক্রহভয উন্নয়ন 

৩.৩.১ িিীে জফাফ জপ্ররযি % ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

৩.৩.২ অরিে আরি রনষ্পরিকৃি % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

৩.৪ ইন্টাযহনে 

রফর ইউটিররটি 

রফর রযহাধ 

৩.৪.১ রফরর/রফটিরএর-এয ইন্টাযহনে রফর 

রযহারধি 
% ১.০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

৩.৪.২ জেররহপান রফর রযহারধি % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

৩.৪.৩ রফদ্যেৎ রফর রযহারধি % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 
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¥    
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ংহমাজনী-১ 

ব্দ ংহক্ষ (Acronyms) 

 

 

SDG Sustainable Development Goal 

SIP Small Investment Program 
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াংদমাজনী- ২ 

 কভ িম্পাদন সূচকমূ, ফাস্তফায়নকাযী কাম সারয়মূ এফাং ঞ্জযভা দ্ধঞ্জত -এয ঞ্জফফযণ 

 

ক্ররভক 

নং 
কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক ঞ্জফফযণ 

ফাস্তফায়নকাযী 

ইউরনে 

ঞ্জযভা দ্ধঞ্জত 

এফাং উাত্তসূত্র 

াধাযণ 

ভন্তব্য 

১. ১.১ অবযন্তযীণ 

যীক্ষা গ্রণ 

১.১.১ গৃঞ্জত ধাযাফাঞ্জক 

তাঞ্জিক যীক্ষা 

যীক্ষা কঞ্জভটি ঞ্জনদদ িনা শভাতাদফক ঞ্জক্ষক, কভ িকতিা  ও কভ িচাযী 

গদনয ায়তায় ধাযাফাঞ্জক তাঞ্জিক যীক্ষা ঞ্জযচাঞ্জরত য়। 

শখ কাভার 

শেক্সোইর 

ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযাং 

কদরজ, 

ঞ্জঝনাইদ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

াংখ্যায ঞ্জবঞ্জত্তদত; 

ফাঞ্জল িক প্রঞ্জতদফদন 

SDG অজসহন 

গুরুেপূন স 

ভূরভকা ারন 

কযহফ 
১.২ চূড়ান্ত যীক্ষা 

গ্রণ 

 

১.২.১ গৃঞ্জত  তাঞ্জিক 

যীক্ষা 

যীক্ষা কঞ্জভটিয ঞ্জনদদ িনা শভাতাদফক ঞ্জক্ষক, কভ িকতিা,  

কভ িচাযীগন ও স্থানীয় প্রাদনয ায়তায় চূড়ান্ত তাঞ্জিক যীক্ষা 

গ্রণ কযা য়। 

১.২.২ গৃঞ্জত  

ব্যফাঞ্জযক যীক্ষা 

যীক্ষা কঞ্জভটিয ঞ্জনদদ িনা শভাতাদফক ঞ্জক্ষক, 

কভ িকতিা  ও কভ িচাযীগদনয ায়তায় চূড়ান্ত ধাযাফাঞ্জক 

ব্যফাঞ্জযক যীক্ষা গ্রণ কযা য়। 

২. 

 

২.১ শরদবর ঞ্জবঞ্জত্তক 

ঞ্জক্ষাথীয উঞ্জস্থঞ্জত 

২.১.১ শরদবর-১ ক্লাদ ছাত্র-ছাত্রীদদয উঞ্জস্থঞ্জতয াংখ্যা াংযক্ষন কযা য়। 

তাযয কর শরদবর এয উঞ্জস্থঞ্জতয ায ঞ্জনধ িাযণ কযা য়। 

তকযা ায- এয 

ঞ্জবঞ্জত্তদত; 

ফাঞ্জল িক প্রঞ্জতদফদন 

২.১.২ শরদবর-২ 

২.১.৩ শরদবর-৩ 

৩. ৩.১ শরদবর ঞ্জবঞ্জত্তক 

প্রণীত ক্লা রুটিন 

২.১.১ শরদবর-১ রুটিন কঞ্জভটি বায ভাধ্যদভ রুটিন প্রনয়ণ কদযন। তাঞ্জযদখয ঞ্জবঞ্জত্তদত; 

ফাঞ্জল িক প্রঞ্জতদফদন ২.১.২ শরদবর-২ 

২.১.৩ শরদবর-৩ 

৩.২ ক্লা রুটিন 

অনুমায়ী ক্লা গ্রণ 

৩.২.১ গৃঞ্জত তাঞ্জিক 

ক্লা 

ক্লা রুটিন অনুাদয াংঞ্জিষ্ট ঞ্জক্ষকগন ক্লা গ্রণ কদযন। াংখ্যায ঞ্জবঞ্জত্তদত; 

ফাঞ্জল িক প্রঞ্জতদফদন 

৩.২.২ গৃঞ্জত 

ব্যফাঞ্জযক ক্লা 

ক্লা রুটিন অনুাদয াংঞ্জিষ্ট ঞ্জক্ষকগন ল্যাফ অযাঞ্জেযান্টগদনয 

ায়তায় ব্যফাঞ্জযক ক্লা ঞ্জযচারনা কদযন। 
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ক্ররভক 

নং 
কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক ঞ্জফফযণ 

ফাস্তফায়নকাযী 

ইউরনে 

ঞ্জযভা দ্ধঞ্জত 

এফাং উাত্তসূত্র 

াধাযণ 

ভন্তব্য 

৪. ৪.১ ফারল সক ক্রীড়া 

প্ররিহমারগিা 

আহয়াজন 

 

৪.১.১ অনুঞ্জষ্ঠত ইনদিায 

শগভ 

অধ্যক্ষ ভদাদদয়য ঞ্জনদদ ি অনুাদয ঞ্জক্ষক ,কভ িকতিা ও 

কভ িচাযীগদনয ায়তায় ইনদিায শগভ ঞ্জযচাঞ্জরত য়। 

শখ কাভার 

শেক্সোইর 

ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযাং 

কদরজ, 

ঞ্জঝনাইদ 

ভাহয রবরিহি; 

ফারল সক প্ররিহফদন 

SDG অজসহন 

গুরুেপূন স 

ভূরভকা ারন 

কযহফ 

৪.১.২ অনুঞ্জষ্ঠত 

আউেদিায শগভ 

অধ্যক্ষ ভদাদদয়য ঞ্জনদদ ি অনুাদয ঞ্জক্ষক ,কভ িকতিা ও 

কভ িচাযীগদনয ায়তায় আউেদিায শগভ ঞ্জযচাঞ্জরত য়। 

৪.২ ম্যাগারজন 

প্রকা 

৪.২.১ প্রকাঞ্জত 

ম্যাগারজন 

অধ্যক্ষ ভদাদদয়য ঞ্জনদদ ি অনুাদয ঞ্জক্ষক ,কভ িকতিা, কভ িচাযী ও 

ছাত্র-ছাত্রীদদয অাংগ্রন ও  ায়তায় ম্যাগাঞ্জজন প্রকাঞ্জত য়। 

তাঞ্জযদখয ঞ্জবঞ্জত্তদত; 

ফাঞ্জল িক প্রঞ্জতদফদন 

৪.৩ জাতীয় 

অনুষ্ঠান ারন কযা 

৪.৩.১ অনুরষ্ঠি জািীয় 

অনুষ্ঠান 

অধ্যক্ষ ভদাদদয়য ঞ্জনদদ ি অনুাদয ঞ্জক্ষক ,কভ িকতিা, কভ িচাযী ও 

ছাত্র-ছাত্রীদদয অাংগ্রন ও  ায়তায় ারন/ উদমান কযা য়। 

তাঞ্জযদখয ঞ্জবঞ্জত্তদত; 

ফাঞ্জল িক প্রঞ্জতদফদন 

৪.৪ নফীন ফযণ 

অনুষ্ঠান ারন কযা 

৪.৪.১ অনুরষ্ঠি নফীন 

ফযণ 

অধ্যক্ষ ভদাদদয়য ঞ্জনদদ ি অনুাদয ঞ্জক্ষক ,কভ িকতিা, কভ িচাযী ও 

ছাত্র-ছাত্রীদদয অাংগ্রদণ ারন কযা য়। 

ংখ্যায রবরিহি 

ফারল সক প্ররিহফদন 

৪.৫ ফনহবাজন কযা ৪.৫.১ আহয়ারজি 

ফনহবাজন 

ংখ্যায রবরিহি 

ফারল সক প্ররিহফদন 

৫. ৫.১ ফযাদ্দ অনুাহয 

কাঁচাভার ক্রয় ও 

ব্যফায কযা 

৫.১.১ ক্রয়কৃি কাঁচাভার 
ফস্ত্র অরধদপ্তয কর্তসক প্ররি অথ সফছহয কাঁচাভার খাহি ফযাদ্দকৃি 

অথ স দ্বাযা ঠিকবাহফ কাঁচাভার ক্রয় ও ব্যফায রনরিি কযা য়। 

োকা এফাং তকযা 

াদযয ঞ্জবঞ্জত্তদত 

ফাঞ্জল িক প্রতদফদন ৫.১.২ ব্যফহৃি কাঁচাভার 

৬.  ৬.১ ফযাদ্দ 

জভািাহফক জভযাভি 

ও ংযক্ষণ 

রনরিিকযণ 

৬.১.১ জভযাভিকৃি 

রক্ষা উকযণ ও 

আফাফত্র 

ফযাদ্দকৃি অথ স হি জভযাভি কাহজয ব্যয় রনফ সা কযা য় ও 

কর আফাফত্র, মন্ত্রারি ংযক্ষজণয ব্যফস্থা কযা য়। 
তকযা াদযয 

ঞ্জবঞ্জত্তদত ফাঞ্জল িক 

প্রতদফদন 

৭.  ৭.১ গহফলণা 

হমাগীিা 

জজাযদাযকযণ 

৭.১.১ াায্যকৃি 

গহফলণা কাম সক্রভ 

ফযাদ্দকৃি অথ স হি গহফলণা কাহম স হমাগীিা কযা হফ। 
ংখ্যায রবরিহি 

ফারল সক প্ররিহফদন 
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 কভ িম্পাদদনয রক্ষভাত্রা অজিদনয শক্ষদত্র ভাঠ ম সাহয়য অন্যান্য কাম িারদয়য ঞ্জনকে সুঞ্জনঞ্জদ িষ্ট চাঞ্জদা 

 

প্রঞ্জতষ্ঠাদনয নাভ াংঞ্জিষ্ট কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক উি প্রঞ্জতষ্ঠাদনয ঞ্জনকে 

চাঞ্জদা/প্রতযাা 

চাঞ্জদা/প্রতযাায শমৌঞ্জিকতা প্রতযাা পূযণ না 

দর ম্ভাব্য প্রবাফ 

ঞ্জক্ষা ভন্ত্রণারয় (ফাাংরাদদ শেক্সোইর 

ঞ্জফশ্বঞ্জফদ্যারয়) 

১.১ অবযন্তযীণ 

যীক্ষা গ্রণ 

১.১.১ গৃঞ্জত  ধাযাফাঞ্জক তাঞ্জিক 

যীক্ষা 

ছাত্র/ছাত্রীদদয যীক্ষায 

পর প্রকা 

ফস্ত্র অঞ্জধদপ্তয ঞ্জনয়ঞ্জন্ত্রত  

শেক্সোইর ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযাং 

কদরজমুদ  মথাভদয় যীক্ষা 

গ্রণ ও পরাপর প্রকা কযায 

জন্য দাঞ্জয়ত্বপ্রাপ্ত প্রঞ্জতষ্ঠান 

মথাভদয় 

পরাপর প্রকাদ 

ঞ্জফরম্ব দত াদয  ১.২ চূড়ান্ত 

যীক্ষা গ্রণ  

 

১.২.১ গৃঞ্জত  তাঞ্জিক যীক্ষা ছাত্র/ছাত্রীদদয যীক্ষা 

গ্রণ ও পর প্রকা 
১.২.২ গৃঞ্জত  ব্যফাঞ্জযক যীক্ষা 

 


