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উক্রভঝণকা (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 অঝধদপ্তযাধীন ঝঝনাইদ টেক্সোইর ইঝিঝনয়াঝযাং কদরজ, ঝঝনাইদ এয অধ্যক্ষ 

এফাং 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয ফস্ত্র ও াে ভন্ত্রণারদয়য অধীন ফস্ত্র অঝধদপ্তদযয ভাঝযচারক এয ভদধ্য ২০১৮ 

াদরয জুন ভাদয ২০ তাঝযদে এই ফাঝল িক কভ িম্পাদন চুঝি স্বাক্ষঝযত র। 

 

 

 

এই চুঝিদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ ঝনম্নঝরঝেত ঝফলয় মূদ ম্মত দরনঃ 
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    ঝঝনাইদ টেক্সোইর ইঝিঝনয়াঝযাং কদরজ, ঝঝনাইদ এয ফাঝল িক কভ িম্পাদদনয াঝফ িক ঝচত্র 

(Overview of the performance of the Jhenaidah Textile Engineering College, 

Jhenaidah) 

 

াম্প্রঝতক ফছযমূদয (৪ ফছয) প্রধান অজিনমূঃ 

এটি একটি ঝনভ িাণাধীন প্রকল্প মা জুরাই ২০১১ টথদক জুন ২০১৪ ম িন্ত টভয়াদ ঝছর। শুরু য়। যফতীদত ঝপ্র-একদনক 

বায়  এটিদক ঝিদম্বয ২০১৮ ম িন্ত ফঝধ িত কযায অনুদভাদন দয়দছ।প্রকদল্পয অধীদন প্রাঝনক কাভ একাদিঝভক 

বফন, একাদিঝভক বফন, অধ্যক্ষ বফন, অঝপায িযঝভেঝয, ছাত্র টাদের, ছাত্রী টাদের ইতযাঝদ ঝনভ িাণ কযা দয়দছ। 

অন্যান্য বফন এফাং ব্যাফাঝযক ল্যাফদযেযীয জদন্য ওয়াকি বফন ঝনভ িাদণয কাজ চরদছ।  চররি দুই ফছদয ২০১৭-১৮  

এফং ২০১৮-২০১৯ ঝক্ষা ফছদয ঝফ,এ-ঝ ইন টেক্সোইর ইঝিঝনয়াঝযাং টকাদ ি ২১৫ জন ঝক্ষাথী বঝতি কযা দয়দছ 

মাদদয ক্লা মথাক্রজভ ১১ ভাচ ি,২০১৭ এফং ১১ ভাচ ি,২০১৮ টথদক শুরু দয়দছ।  কহরহজ ২০০ রহেয ৫ (াঁচ) িরা 

স্টুহেন্ট ছাত্র জাহের ও ২০০ রহেয ৫ (াঁচ) িরা স্টুহেন্ট ছাত্রী জাহের ২০১৭ হন চালু কযা হয়হছ। কহরহজ 

ছাত্র ছাত্রীহদয জভধা ও রক্ষায ভান বৃরিয রহক্ষ আহনয ৬৫% বৃরি প্রদান কযা হচ্ছ।   

 

ভস্যা ও চযাদরিমূঃ 

 এটি এেদনা একটি ঝনভ িাণাধীন প্রকল্প ঝফধায় এয টকান স্থায়ী জনফর টনই। ঝফঝবন্ন প্রঝতষ্ঠান টথদক াংযুঝিয ভাধ্যদভ 

প্রদয়াজদনয তুরনায় অপ্রতুর টরাকফর ঝদদয় প্রঝতষ্ঠাদনয দদনঝিন কাজ চারাদনা দে।এেন ম িন্ত টকান ব্যাফাঝযক 

যীক্ষাগায দতযী কযা য় নাই। পদর ফঝযাগত ঝক্ষক ঝদদয় তাঝিক ক্লা এফাং স্থানীয় ঝরদেকঝনক ইন্সটিটিউদে 

ব্যাফাঝযক ক্লা কযাদনা দে। এছাড়াও  প্রদয়াজনীয় রঝজঝেক াদাে ি, ফাদজে, ইতযাঝদয অবাফ যদয়দছ।  ফিতভাহন 

৪টি জেক্সোইর রফলয়ক রফবাগ (ইয়ান ত ইরজিঃ রফবাগ, জপরিক ইরজিঃ রফবাগ, ওহয়ে প্রহরং ইরজিঃ রফবাগ, এোাহযর 

ইরজিঃ রফবাগ) চালু থাকা হেও ভাত্র একটি রফবাহগয রক্ষক রনহয়াগ কযা হচ্ছ পহর রক্ষক ল্পিা যহয় মাহচ্ছ।

 

 
বঝফষ্যত ঝযকল্পনাঃ  

ঝফএঝ ইন টেক্সোইর ইঝিঝনয়াঝযাং ঝক্ষায ায ও ভান বৃঝদ্ধ কযা, ফাাংরাদদ টেক্সোইর ঝফশ্বঝফদ্যারদয়য াদথ 

টমৌথবাদফ Need-based curriculum প্রণয়দণ দমাঝগতা কযা, ঝল্প কাযোনায চাঝদা টভাতাদফক দ ক্ষ 

Executive-level প্রযুঝিঝফদ দতঝয কদয তাদদযদক ফস্ত্র ঝদল্প টম কর ঝফদদী প্রযুঝিঝফদ ঝনদয়াঝজত আদছ, তাদদয 

স্থাদন টদীয় প্রযুঝিঝফদ প্রঝতস্থান কযা, ফস্ত্র ঝল্প  ভাঝরকদদয াদথ ভন্বয় কদয ঝক্ষাথীটদয ঝভর ঝবঝজে বৃঝদ্ধ কযা 

এফাং দফ িাঝয দক্ষ টদী প্রযুঝিঝফদ ঝনদয়াদগয ভাধ্যদভ দফদদঝক মুদ্রা যক্ষায় দমাঝগতা কযা।  

 

২০১৮-১৯ অথ িফছদযয ম্ভাব্য প্রধান অজিনমূঃ 

 

১. প্রঝতষ্ঠাদন ১২২ টি (একত ফাই) আদন ঝক্ষাথী বঝতি কযা; 

২. ২০৩০ টি তাঝিক ক্লা ও ৫২০ টি ব্যফাঝযক ক্লা গ্রণ কযা; 

৩. ঝনধ িাঝযত ধাযাফাঝক ও পাইনার যীক্ষামু ঝনঝিতকযণ;   

৪. টেণীকদক্ষ ঝক্ষাথীদদয ৯২% উঝস্থঝত ঝনঝিতকযণ; 

৫. টকা-কাঝযকুরায কাম িক্রভ বৃঝদ্ধ কযা। 

৬. ফযাে অনুাদয ল্যাদফয কাচাঁভার ক্রয় ও তবাগ ব্যফায ঝনঝিতকযণ। 
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  টকন-১ 

ঝঝনাইদ টেক্সোইর ইঝিঝনয়াঝযাং কদরজ, ঝঝনাইদ এয  রূকল্প (Vision), অঝবরক্ষয (Mission), টকৌরগত 

উদেশ্যমূ (Strategic Objectives) এফাং কাম িাফঝর (Functions) 

 

১.১ রূকল্প (Vision): 

          ফস্ত্র োদতয জন্য  ভানম্পন্ন দক্ষ জনফর দতঝয । 
১.২ অঝবরক্ষ (Mission): 

ভানম্মত ঝক্ষা প্রদাদনয কর উাদাদনয মথামথ ব্যফায । 

  

১.৩ টকৌরগত উদেদশ্যমূ (Strategic Objectives): 

 ১.৩.১ টকৌরগত উদেশ্যমূঃ 

১.  রনধ তারযি যীক্ষা গ্রণ ম্পন্নকযণ;   

  ২.  টেণীকদক্ষ ঝক্ষাথী উঝস্থঝত ঝনঝিতকযণ;  

  ৩.  গুণগত ঝক্ষাদান জজাযদাযকযণ; 

  ৪.  টকা-কাঝযকুরায কাম িক্রভ বৃঝদ্ধ কযা; 

৫.  ঝফএঝ ইন টেক্সোইর ইঝিঝনয়াঝযাং ঝিগ্রী অজিদন দমাঝগতা টজাযদাযকযণ; 

৬.  বরিত কাম িক্রভ ম্পাদন। 
৭. ফযাে অনুাদয ল্যাদফয কাচাঁভার ক্রয় ও তবাগ ব্যফায ঝনঝিতকযণ। 

 ১.৩.২ আফঝশ্যক টকৌরগত উদেশ্যমূঃ 

 ১. দক্ষতায দে ফাঝল িক কভ িম্পাদন চুঝি ফাস্তফায়ন; 

     ২.কাম িদ্ধঝত,কভ িঝযদফ ও টফায ভাদনান্নয়ন; 

 ৩. দক্ষতা ও দনঝতকতায উন্নয়ন; 

 ৪. তথ্য অঝধকায  ফাস্তফায়ন জজাযদাযকযণ; 

 ৫. আঝথ িক ব্যফস্থানায উন্নয়ন; 

৬. কভ িঝযদফ উন্নয়ন। 
 

 

১.৪ কাম িাফঝর (Functions): 

১. তাঝিক ও ব্যফাঝযক প্রঝ ক্ষটণয ভন্বদয় ভান ম্পন্ন ফস্ত্র প্রদকৌরী ও প্রযুঝি ঝফলদয় গুণগত 

ঝক্ষা প্রদান; 

২. ঝফশ্বঝফদ্যারদয়য একাদিঝভক কযাদরন্ডায অনুমাঝয় কর ক্লা গ্রণ; 

৩. ঝক্ষাথীদদয ধাযাফাঝক মূল্যায়ন ও পাইনার যীক্ষা গ্রণ কযা; 

৪. প্রঝতষ্ঠাদনয ক্লা রুটিন টভাতাদফক ব্যফাঝযক ক্লা গ্রণ;  

৫. ইনদিায ও আউেদিায টগভ ঝযচারনা কযা; 

৬. টকা-কাঝযকুরায কাম িক্রভ ঝযচারনা কযা।  



টকন-২ 

ঝঝনাইদ টেক্সোইর ইঝিঝনয়াঝযাং কদরজ, ঝঝনাইদ এয টকৌরগত উদেশ্য, অগ্রাঝধকায কাম িক্রভ, কভ িম্পাদন সূচক এফাং রক্ষভাত্রামূ 

টকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

টকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight 

strategi

c 

Objecti

ves) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন 

সূচক 

(Performa

nce 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদ

ন সূচদকয 

ভান 

(Weight 

of 

Perfor

mance 

Indicat

ors) 

প্রকৃত অজিন রক্ষভাত্রা/ঝনণ িায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target/Criteria Value for FY 

2018-19) 

প্রক্ষণ 

(Projecti

on) 

২০১৯-২০ 

প্রক্ষণ 

(Project

ion) 

২০২০-২১ ২০১৬-

১৭ 

২০১৭

-১৮* 

অাধাযণ অঝত 

উত্তভ 

উত্তভ চরঝত

ভান 

চরঝত 

ভাদনয 

ঝনটম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

ঝঝনাইদ টেক্সোইর ইঝিঝনয়াঝযাং কদরজ, ঝঝনাইদ এয টকৌরগত উদেশ্যমূ  

১.  রনধ তারযি 

যীক্ষা গ্রণ 

ম্পন্নকযণ  

২৪.০০ ১.১ আবযন্তযীণ 

যীক্ষা গ্রণ 

 

 

 

 

১.১.১ গৃঝত  

ধাযাফাঝক 

তাঝিক 

যীক্ষা 

াংখ্যা 

 

৬.০০  ৮ ৮ - - - - ৮ ৮ 

১.১.২ গৃঝত  

ধাযাফাঝক 

ব্যফাঝযক 

যীক্ষা 

াংখ্যা ৮.০০  ৪ ৮ - - - - ৮ ৮ 

১.২ চূড়ান্ত 

যীক্ষা গ্রণ  

 

১.২.১ গৃঝত  

তাঝিক 

যীক্ষা 

াংখ্যা 

 

৫.০০  ২ ৪ - - - - ৪ ৪ 

১.২.২ গৃঝত  

ব্যফাঝযক 

যীক্ষা 

াংখ্যা ৫.০০  ২ ৪ - - - - ৪ ৪ 

২. টেণীকদক্ষ 

ঝক্ষাথী 

উঝস্থঝত 

ঝনঝিতকযণ 

৮.০০ ২.১ টরদবর 

ঝবঝত্তক ঝক্ষাথীয 

উঝস্থঝত  

 

২.১.১  

টরদবর- ১  

% ২.০০  ৯৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৮০ ৮১ 

২.১.২ 

টরদবর-২  

% ২.০০  ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৮০ ৮১ 
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টকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

টকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight 

strategi

c 

Objecti

ves) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন 

সূচক 

(Performa

nce 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদ

ন সূচদকয 

ভান 

(Weight 

of 

Perfor

mance 

Indicat

ors) 

প্রকৃত অজিন রক্ষভাত্রা/ঝনণ িায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target/Criteria Value for FY 

2018-19) 

প্রক্ষণ 

(Projecti

on) 

২০১৯-২০ 

প্রক্ষণ 

(Project

ion) 

২০২০-২১ ২০১৬-

১৭ 

২০১৭

-১৮* 

অাধাযণ অঝত 

উত্তভ 

উত্তভ চরঝত

ভান 

চরঝত 

ভাদনয 

ঝনটম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

  

 

 

 

 

২.১.৩ 

টরদবর-৩  

% ২.০০          

২.১.৪ 

টরদবর-৪  

% ২.০০          

৩. গুণগত 

ঝক্ষাদান 

জজাযদাযকযণ 

১৪.০০ ৩.১  ক্লা রুটিন 

প্রণয়ন 

৩.১.১ প্রণীত 

ক্লা রুটিন  

তাঝযে 

 

২.০০  জপব্রু

য়ারয 

জপব্রুয়ারয - - - - জপব্রুয়ারয জপব্রুয়ারয 

৩.২  ক্লা রুটিন 

অনুমায়ী ক্লা 

গ্রণ 

৩.২.১ গৃঝত 

তাঝিক ক্লা 

াংখ্যা ৬.০০  ১০১৫ ২০৩০ ১৮

২৭ 

১৬২

৪ 

১৪২১ ১২১৮ ২১৩১ ২২৩৩ 

৩.২.২ গৃঝত 

ব্যফাঝযক 

ক্লা 

াংখ্যা ৬.০০  ২৭৫ ৫২০ ৪৬

৮ 

৪১৬ ৩৬৪ ৩১২ ৫৪৬ ৫৭২ 

৪. টকা-

কাঝযকুরায 

কাম িক্রভ বৃঝদ্ধ 

কযা 

 

১৩.০০ 

 

৪.১ ফারল তক ক্রীড়া 

প্ররিহমারগিা 

আহয়াজন 

 

৪.১.১ অনুঝষ্ঠত 

ইনদিায টগভ 

ভা ১.০০  ঝিদ

ম্বয 

ঝিদম্বয - - - - ঝিদম্বয ঝিদম্বয 

৪.১.২ অনুঝষ্ঠত 

আউেদিায 

টগভ 

ভা ১.০০  ঝিদ

ম্বয 

ঝিদম্বয - - - - ঝিদম্বয ঝিদম্বয 

৪.২ ম্যাগারজন 

প্রকা 

৪.২.১ 

প্রকাঝত 

ম্যাগারজন 

তাঝযে ২.০০  ১৪ 

এঝপ্রর 

১৪ 

এঝপ্রর 

- - - - ১৪ এঝপ্রর ১৪ এঝপ্রর 

৪.৩ Tech Fest 

আহয়াজন 

৪.৩.১

অনুরষ্ঠি 

Tech Fest 

ভা ৩.০০   জানুয়া

যী 

জপব্রু

য়ারয 

ভাচ ত - - জানুয়াযী জানুয়াযী 

৪.৪ জাতীয় ৪.৪.১  জািীয়  াংখ্যা ৬.০০  ৬ ৬ ৫ ৪ - - ৬ ৬ 
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টকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

টকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight 

strategi

c 

Objecti

ves) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন 

সূচক 

(Performa

nce 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদ

ন সূচদকয 

ভান 

(Weight 

of 

Perfor

mance 

Indicat

ors) 

প্রকৃত অজিন রক্ষভাত্রা/ঝনণ িায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target/Criteria Value for FY 

2018-19) 

প্রক্ষণ 

(Projecti

on) 

২০১৯-২০ 

প্রক্ষণ 

(Project

ion) 

২০২০-২১ ২০১৬-

১৭ 

২০১৭

-১৮* 

অাধাযণ অঝত 

উত্তভ 

উত্তভ চরঝত

ভান 

চরঝত 

ভাদনয 

ঝনটম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

অনুষ্ঠান ারন 

কযা 

 অনুষ্ঠান   

৫. ঝফএঝ ইন 

টেক্সোইর 

ইঝিঝনয়াঝযাং 

ঝিগ্রী অজিদন 

দমাঝগতা 

টজাযদাযকযণ 

৭.০০ ৫.১ ঝফএঝ ইন 

টেক্সোইর 

ইঝিঝনয়াঝযাং 

যীক্ষায় 

অংগ্রণ 

৫.১.১ 

ঝফএঝ ইন 

টেক্সোইর 

ইঝিঝনয়াঝযাং 

উত্তীণ ি ঝক্ষাথী 

ংখ্যা ৮.০০          

৬.ঝল্প-

কাযোনায়  

ছাত্র-ছাত্রীদদয 

ইন্ডাঝিয়ার 

এোচদভন্ট 

ঝনঝিতকযণ 

৭.০০ ৬.১ ঝল্প-

কাযোনায় 

ইন্ডাঝিয়ার 

এোচদভদন্ট 

ঝক্ষাথী টপ্রযন 

৬.১.১ 

ইন্ডাঝিয়ার 

এোচদভন্ট 

কাম িক্রভ 

ম্পন্ন 

ঝক্ষাথী 

াংখ্যা ৭.০০          

৭. বরিত 

কাম িক্রভ 

ম্পাদন 

৪.০০ ৭.১ ১ভ ফহল ত 

রক্ষাথী বরিত 

কযণ 

৭.১.১ 

বরিতকৃি 

রক্ষাথী 

াংখ্যা ৫.০০  ১০৮ ১২২ - - - - ১২২ ১২২ 
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ঝঝনাইদ টেক্সোইর ইঝিঝনয়াঝযাং কদরজ, ঝঝনাইদ এয আফঝশ্যক টকৌরগত উদেশ্যমূ 

(টভাে ভান-২০) 

 

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

টকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives)

টকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities)

কভ িম্পাদন সুচক 

(Performance 

Indicator)

  

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয 

ভান 

(Weight 

of 

PI) 

রক্ষযভাত্রায ভান -২০১৮-১৯ 

(Target Value -2018-19) 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অঝত উত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

চরঝত ভান 

(Fair) 

চরঝতভাদনয 

ঝনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

 ফাঝল িক কভ িম্পাদন 

চুঝি ফাস্তফায়ন 

জজাযদাযকযণ 

৩ 

২০১৭-১৮ 

অথ িফছদযয ফাঝল িক 

কভ িম্পাদন চুঝিয 

মূল্যায়ন প্রঝতদফদন 

দাঝের 

মূল্যায়ন 

প্রঝতদফদন 

দাঝেরকৃত 

তাঝযে ১ 
২৪ 

জুরাই,২০১৮ 

২৯ 

জুরাই,২০১৮ 

৩০ 

জুরাই,২০১৮ 

৩১ 

জুরাই,২০১৮ 

০১ 

আগষ্ট,২০১৮ 

২০১৮-১৯ 

অথ িফছদযয ফাঝল িক 

কভ িম্পাদন চুঝিয 

অধ িফাঝল িক মূল্যায়ন 

প্রঝতদফদন উর্ধ্তিন 

কিতহক্ষয রনকে 

দাঝের 

মূল্যায়ন 

প্রঝতদফদন 

দাঝেরকৃত 

তাঝযে ১ 
১৩  

জানুয়াঝয,২০১৯ 

১৬ 

জানুয়াঝয,২০১৯ 

১৭ 

জানুয়াঝয,২০১৯ 

২০ 

জানুয়াঝয,২০১৯ 

২১ 

জানুয়াঝয,২০১৯ 

যকাঝয কভ িম্পাদন 

ব্যফস্থানা িরি 

অন্যান্য  ঝফলদয় 

কভ িকতিা/কভ িচাযীদদয 

জন্য প্রঝক্ষণ 

আদয়াজন 

আহয়ারজি 

প্রঝক্ষদণয ভয় 
জনঘণ্টা* ১ ৬০ - - - - 

 

 

 

 

 

 

ই-পাইররং িরি 

ফাস্তফায়ন 

ফ্রন্ট জেহেয 

ভাধ্যহভ গৃীি 

োক ই-পাইররং 

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০ 
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করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

টকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives)

টকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities)

কভ িম্পাদন সুচক 

(Performance 

Indicator)

  

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয 

ভান 

(Weight 

of 

PI) 

রক্ষযভাত্রায ভান -২০১৮-১৯ 

(Target Value -2018-19) 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অঝত উত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

চরঝত ভান 

(Fair) 

চরঝতভাদনয 

ঝনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

কাম িদ্ধঝত,কভ িঝযদফ 

ও টফায ভাদনান্নয়ন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৯ 

রহেহভ 

আহরােকৃি 

ই-পাইহর নরথ 

ঝনষ্পঝত্তকৃত*  
% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

ই-পাইহর ত্র 

জাঝযকৃত** 
% ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ 

উদ্ভাফনী উহযাগ ও 

ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

প্রকল্প(SIP) 

ফাস্তফায়ন 

ন্যেনিভ একটি 

উদ্ভাফনী 

উহযাগ/ক্ষুদ্র 

উন্নয়ন প্রকল্প 

ফাস্তফারয়ি 

তাঝযে ১ 
৩১ 

ঝিদম্বয,২০১৮ 

০৭ 

জানুয়াঝয,২০১৯ 

১৪  

জানুয়াঝয,২০১৯ 

২১ 

জানুয়াঝয,২০১৯ 

২৮ 

জানুয়াঝয,২০১৯ 

রটিহজন চাে তায 

ফাস্তফায়ন  

ারনাগাদকৃি 

রটিহজন চাে তায 

অনুমায়ী প্রদি 

জফা  

% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ 

টফাগ্রীতাদদয 

ভতাভত 

ঝযফীক্ষণ ব্যফস্থা 

চালুকৃত 

তাঝযে ১ 
৩১ 

ঝিদম্বয,২০১৮ 

১৫ 

জানুয়াঝয,২০১৯ 

০৭ 

টপব্রুয়াযী,২০১৯ 

 

১৭ 

টপব্রুয়াযী,২০১৯ 

 

২৮ 

টপব্রুয়াযী,২০১৯ 

অঝবদমাগ প্রঝতকায 

ব্যফস্থা ফাস্তফায়ন 

রনরদ তষ্ট ভহয়য 

ভহধ্য অঝবদমাগ 

ঝনষ্পঝত্তকৃত  

% ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ 

ঝআযএর শুরুয ২ 

ভা পূদফ ি াংঝিষ্ট 

 ঝআযএর 

আহদ জাঝযকৃত  
% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 
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করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

টকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives)

টকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities)

কভ িম্পাদন সুচক 

(Performance 

Indicator)

  

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয 

ভান 

(Weight 

of 

PI) 

রক্ষযভাত্রায ভান -২০১৮-১৯ 

(Target Value -2018-19) 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অঝত উত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

চরঝত ভান 

(Fair) 

চরঝতভাদনয 

ঝনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

কভ িচাযীয ঝআযএর 

ও ছুটি নগদায়নত্র  

জাঝয ঝনঝিতকযণ  

ছুটি নগদায়ন ত্র  

জাঝযকৃত 
% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

আঝথ িক ও ম্পদ 

ব্যফস্থানায উন্নয়ন 
৫ 

অঝিে আঝত্ত 

ঝনষ্পঝত্ত কাম িক্রদভয 

উন্নয়ন 

িেীে জফাফ 

জপ্ররযি 
% ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

অঝিে আঝত্ত 

ঝনষ্পঝত্তকৃি 
% ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

স্থাফয ও অস্থাফয 

ম্পরিয ারনাগাদ 

িাররকা প্রস্তুি কযা 

স্থাফয  ম্পরিয 

িাররকা 

ারনাগাদকৃি 

তাঝযে ১  
০৩ 

টপব্রুয়াযী,২০১৯ 

১৭ 

টপব্রুয়াযী,২০১৯ 

২৮ 

টপব্রুয়াযী,২০১৯ 
২৮ ভাচ ি,২০১৯ 

১৫ 

এঝপ্রর,২০১৯ 

অস্থাফয  ম্পরিয 

িাররকা 

ারনাগাদকৃি 

তাঝযে ১ 
০৩ 

টপব্রুয়াযী,২০১৯ 

১৭ 

টপব্রুয়াযী,২০১৯ 

২৮ 

টপব্রুয়াযী,২০১৯ 
২৮ ভাচ ি,২০১৯ 

১৫ 

এঝপ্রর,২০১৯ 

ফারল তক উন্নয়ন 

কভ তসূরচ ফাস্তফায়ন 

ফারল তক উন্নয়ন 

কভ তসূরচ 

ফাস্তফাঝয়ত 

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

জাতীয় শুদ্ধাচায 

টকৌর ও তথ্য 

অঝধকায  ফাস্তফায়ন 

জজাযদাযকযণ 

৩ 

জাতীয় শুদ্ধাচায 

কভ িঝযকল্পনা ও 

ঝযফীক্ষণ কাঠাদভা 

প্রণয়ন 

জাতীয় শুদ্ধাচায 

কভ িঝযকল্পনা ও 

ঝযফীক্ষণ 

কাঠাদভা প্রণীত 

তাঝযে ১ ১৫ জুরাই ৩১ জুরাই - - - 

ঝনধ িাঝযত ভদয়য 

ভদধ্য দত্রভাঝক   

প্রঝতদফদন দাঝের 

ঝনধ িাঝযত ভদয়য 

ভদধ্য দত্রভাঝক   

প্রঝতদফদন 

দাঝেরকৃত 

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

টকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives)

টকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities)

কভ িম্পাদন সুচক 

(Performance 

Indicator)

  

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয 

ভান 

(Weight 

of 

PI) 

রক্ষযভাত্রায ভান -২০১৮-১৯ 

(Target Value -2018-19) 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অঝত উত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

চরঝত ভান 

(Fair) 

চরঝতভাদনয 

ঝনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

তথ্য ফাতায়ন 

ারনাগাদকযণ 

তথ্য ফাতায়ন 

ারনাগাদকৃত 
% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 
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াংদমাজনী-১ 

ব্দ াংদক্ষ (Acronyms) 

 

SDG-Sustainable development goal 

           SIP-Small Investment Program



াংদমাজনী- ২ 

 কভ িম্পাদন সূচকমূ, ফাস্তফায়নকাযী কাম তারয়মূ এফাং ঝযভা দ্ধঝত -এয ঝফফযণ 

 

ক্ররভক 

নং 
কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক ঝফফযণ 

ফাস্তফায়নকাযী  

ইউঝনে 

ঝযভা দ্ধঝত এফাং 

উাত্তসূত্র 

াধাযণ 

ভন্তব্য 

  

 

১.১ আবযন্তযীণ 

যীক্ষা গ্রণ 

 

 

 

 

১.১.১ গৃঝত  

ধাযাফাঝক তাঝিক 

যীক্ষা 

যীক্ষা কঝভটি ঝনদদ িনা টভাতাদফক ঝক্ষক, কভ িকতিা  ও 

কভ িচাযী গদনয ায়তায় ধাযাফাঝক তাঝিক যীক্ষা ঝযচাঝরত 

য় 

ঝঝনাইদ 

টেক্সোইর 

ইঝিঝনয়াঝযাং 

কদরজ, ঝঝনাইদ 

 

াংখ্যায ঝবঝত্তদত; 

ফাঝল িক প্রঝতদফদন 

 

Sustainable 

development 

goal(SDG) 

এয GOAL 

অজতহন গুরুেপূন ত 

ভূরভকা ারন 

কযহফ

১.১.২ গৃঝত  

ধাযাফাঝক ব্যফাঝযক 

যীক্ষা 

যীক্ষা কঝভটিয ঝনদদ িনা টভাতাদফক ঝক্ষক, কভ িকতিা  ও 

কভ িচাযীগদনয ায়তায় ধাযাফাঝক ব্যফাঝযক যীক্ষা 

ঝযচাঝরত য় 

২. 

১.২ চূড়ান্ত যীক্ষা 

গ্রণ 

 

১.২.১ গৃঝত  তাঝিক 

যীক্ষা 

যীক্ষা কঝভটিয ঝনদদ িনা টভাতাদফক ঝক্ষক, কভ িকতিা,  

কভ িচাযীগন ও স্থানীয় প্রাদনয ায়তায় চূড়ান্ত তাঝিক যীক্ষা 

গ্রণ কযা য় 

১.২.২ গৃঝত  

ব্যফাঝযক যীক্ষা 

যীক্ষা কঝভটিয ঝনদদ িনা টভাতাদফক ঝক্ষক, 

কভ িকতিা  ও কভ িচাযীগদনয ায়তায় চূড়ান্ত ধাযাফাঝক 

ব্যফাঝযক যীক্ষা গ্রণ কযা য় 

৩. 

 

২.১ টরদবর ঝবঝত্তক 

ঝক্ষাথীয উঝস্থঝত 

২.১.১ টরদবর-১ 

ক্লাদ ছাত্র-ছাত্রীদদয উঝস্থঝতয াংখ্যা াংযক্ষন কযা য়। 

তাযয কর টরদবর এয উঝস্থয ায ঝনধ িাযণ কযা য় 

তকযা ায- এয 

ঝবঝত্তদত; 

ফাঝল িক প্রঝতদফদন 

২.১.২ টরদবর-২ 

২.১.৩ টরদবর-৩ 

২.১.৪ টরদবর-৪ 

৪. 
৩.১  ক্লা রুটিন 

প্রণয়ন 

৩.১.১ প্রণীত ক্লা 

রুটিন 
রুটিন কঝভটি বায ভাধ্যদভ রুটিন প্রনয়ণ কদযন 

তাঝযদেয ঝবঝত্তদত; 

ফাঝল িক প্রঝতদফদন 

৫. 
৩.২  ক্লা রুটিন 

অনুমায়ী ক্লা গ্রণ 

৩.২.১ গৃঝত তাঝিক 

ক্লা 
ক্লা রুটিন অনুাদয াংঝিষ্ট ঝক্ষকগন ক্লা গ্রণ কদযন 

াংখ্যায ঝবঝত্তদত; 

ফাঝল িক প্রঝতদফদন 

 

৩.২.২ গৃঝত 

ব্যফাঝযক ক্লা 

 

ক্লা রুটিন অনুাদয াংঝিষ্ট ঝক্ষকগন ল্যাফ এঝদেন্টগদনয 

ায়তায় ব্যফাঝযক   ক্লা ঝযচারনা কদযন 
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ক্ররভক 

নং 
কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক ঝফফযণ 

ফাস্তফায়নকাযী  

ইউঝনে 

ঝযভা দ্ধঝত এফাং 

উাত্তসূত্র 

াধাযণ 

ভন্তব্য 

 

৬. 

৪.১ ফারল তক ক্রীড়া 

প্ররিহমারগিা 

আহয়াজন 

 

 

৪.১.১ অনুঝষ্ঠত ইনদিায 

টগভ 

অধ্যক্ষ ভদাদদয়য ঝনদদ ি অনুাদয ঝক্ষক ,কভ িকতিা ও 

কভ িচাযীগদনয ায়তায় ইনদিায টগভ ঝযচাঝরত য় 

ঝঝনাইদ 

টেক্সোইর 

ইঝিঝনয়াঝযাং 

কদরজ, ঝঝনাইদ 

 

ভাদয ঝবঝত্তদত; 

ফাঝল িক প্রঝতদফদন 

Sustainable 

development 

goal(SDG) 

এয GOAL 

অজতহন গুরুেপূন ত 

ভূরভকা ারন 

কযহফ 

৪.১.২ অনুঝষ্ঠত 

আউেদিায টগভ 

অধ্যক্ষ ভদাদদয়য ঝনদদ ি অনুাদয ঝক্ষক ,কভ িকতিা ও 

কভ িচাযীগদনয ায়তায় আউেদিায টগভ ঝযচাঝরত য় 

৭. 
৪.২ ম্যাগারজন 

প্রকা 

৪.২.১ প্রকাঝত 

ম্যাগারজন 

অধ্যক্ষ ভদাদদয়য ঝনদদ ি অনুাদয ঝক্ষক ,কভ িকতিা, কভ িচাযী ও 

ছাত্র-ছাত্রীদদয অাংগ্রন ও  ায়তায় ম্যাগাঝজন প্রকাঝত য় 

তাঝযদেয ঝবঝত্তদত; 

ফাঝল িক প্রঝতদফদন 

৮. 
৪.৩ Tech Fest 

আহয়াজন 

৪.৩.১ অনুরষ্ঠি Tech 

Fest 

অধ্যক্ষ ভদাদদয়য ঝনদদ ি অনুাদয ঝক্ষক ,কভ িকতিা, কভ িচাযী ও 

ছাত্র-ছাত্রীদদয অাংগ্রন ও  ায়তায় Tech Fest আহয়াজন 

য় 

ভাদয ঝবঝত্তদত; 

ফাঝল িক প্রঝতদফদন 

৯. 
৪.৪ জাতীয় অনুষ্ঠান 

ারন কযা 
৪.৪.১  জািীয় অনুষ্ঠান 

অধ্যক্ষ ভদাদদয়য ঝনদদ ি অনুাদয ঝক্ষক ,কভ িকতিা, কভ িচাযী ও 

ছাত্র-ছাত্রীদদয অাংগ্রন ও  ায়তায় ারন/ উদমান কযা য় 

তাঝযদেয ঝবঝত্তদত; 

ফাঝল িক প্রঝতদফদন 

১০. 

৫.১ ঝফএঝ ইন 

টেক্সোইর 

ইঝিঝনয়াঝযাং 

যীক্ষায় অংগ্রণ 

৫.১.১ ঝফএঝ ইন 

টেক্সোইর ইঝিঝনয়াঝযাং 

উত্তীণ ি ঝক্ষাথী 

চূড়ান্ত যীক্ষায পভ ি ঝপরাদয কর টমাগ্যতা অজিন কযদর ,ছাত্র-

ছাত্রীদদয পভ ি-ঝপরা কযাদনা য়।তাযয যীক্ষা কঝভটি 

ফাাংরাদদ টেক্সোইর ঝফশ্বঝফদ্যারদয়য ঝনদদ ি টভাতাদফক ঝক্ষক , 

কভ িকতিা,কভ িচাযী ও স্থানীয় প্রাদনয ায়তায় যীক্ষা 

ঝযচারনা কদযন 

াংখ্যায ঝবঝত্তদত; 

ফাঝল িক প্রঝতদফদন 
১১. 

৬.১ ঝল্প-

কাযোনায় 

ইন্ডাঝিয়ার 

এোচদভদন্ট ঝক্ষাথী 

টপ্রযন 

৬.১.১ ইন্ডাঝিয়ার 

এোচদভন্ট কাম িক্রভ 

ম্পন্ন ঝক্ষাথী 

ঝদরফাদয অাং ঝদদফ ঝভর-কাযোনায ম্মঝতক্রদভ অধ্যক্ষ 

ভদাদয় ঝক্ষথীদদয ইন্ডাঝিয়ার এোচভদন্টয ব্যফস্থা কদযন 

১২. 
৭.১ ১ভ ফহল ত 

রক্ষাথী বরিত কযণ 

৭.১.১ বরিতকৃি 

রক্ষাথী 

ছাত্র-ছাত্রীদদয 

বঝতি যীক্ষা গ্রণ, বঝতি ঝপ জভা টনয়া, প্রদয়াজনীয় কাগজ-ত্র 

গ্রণ  ও   াংযক্ষণ কযা 
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ক্ররভক 

নং 
কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক ঝফফযণ 

ফাস্তফায়নকাযী  

ইউঝনে 

ঝযভা দ্ধঝত এফাং 

উাত্তসূত্র 

াধাযণ 

ভন্তব্য 

১৩. 
৮.১ কাচাঁভার ক্রয় 

ও ব্যফায কযা 

 ৮.১.১ ক্রয়কৃি 

কাচাঁভার 

অধ্যক্ষ ভদাদদয়য ঝনদদ িদ ফযাে অনুাদয ল্যাদফয দাঝয়ত্ব প্রাপ্ত 

ঝক্ষকগণ ল্যাদফয চারদা অনুমায়ী কাচাঁভার ক্রয় থাহকন। 

 

োকায ঝবঝত্তদত; 

ফাঝল িক প্রঝতদফদন 
 

৮.১.২ ব্যফহৃি 

কাচাঁভাদরয ঝযভাণ 

ল্যাদফয দাঝয়ত্ব প্রাপ্ত ঝক্ষকগণ ও াংঝিষ্ট ল্যাদফয দমাগী 

প্রঝতটি ল্যাদফয চারদা জভািাহফক কাচাঁভার ব্যফায কদয 

থাহকন। 

তকযা ায -এয 

ঝবঝত্তদত; 

ফাঝল িক প্রঝতদফদন 
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াংদমাজনী ৩ 

 কভ িম্পাদদনয রক্ষভাত্রা অজিদনয টক্ষদত্র ভাঠ ম তাহয়য অন্যান্য কাম িারদয়য ঝনকে সুঝনঝদ িষ্ট চাঝদা 

 

প্রঝতষ্ঠাদনয নাভ াংঝিষ্ট কাম ©ক্রভ কভ িম্পাদন সূচক উি প্রঝতষ্ঠাদনয ঝনকে 

চাঝদা/প্রতযাা 

চাঝদা/প্রতযাায টমৌঝিকতা প্রতযাা পূযণ না 

দর ম্ভাব্য প্রবাফ 

ঝক্ষা ভন্ত্রণারয় (ফাাংরাদদ টেক্সোইর 

ঝফশ্বঝফদ্যারয়) 

১.১ আবযন্তযীণ 

যীক্ষা গ্রণ 

১.১.১ গৃঝত  ধাযাফাঝক তাঝিক 

যীক্ষা 

ছাত্র/ছাত্রীদদয যীক্ষা  পর 

প্রকা 

ফস্ত্র অঝধদপ্তয ঝনয়ঝন্ত্রত  টেক্সোইর 

ইঝিঝনয়াঝযাং কদরজমুদ  

মথাভদয় যীক্ষা গ্রণ ও 

পরাপর প্রকা কযায জন্য 

দাঝয়ত্বপ্রাপ্ত প্রঝতষ্ঠান 

মথাভদয় পরাপর 

প্রকাদ ঝফরম্ব দত 

াদয  ১.২.১ গৃঝত  ধাযাফাঝক 

ব্যফাঝযক যীক্ষা 

১.২ চূড়ান্ত 

যীক্ষা গ্রণ  

 

১.২.১ গৃঝত  তাঝিক যীক্ষা ছাত্র/ছাত্রীদদয যীক্ষা গ্রণ 

ও পর প্রকা ১.২.২ গৃঝত  ব্যফাঝযক যীক্ষা 

 

 


