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টেক্সোইর ইনদিটিউে, দদনাজপুদযয কভ িম্পাদদনয াদফ িক দচত্র 

(Overview of the Performance of the Textile Institute, Dinajpur) 

 

 

 

াম্প্রদতক ফছযমূদয (৩ ফছয) প্রধান অজিনমূঃ 

দফগত ০৩(দতন) ফছদয টেক্সোইর ইনদিটিউে; স্টদনাজপুনয দিদলাভা ইন টেক্সোইর ইদিদনয়াদযাং টকাদ ি টভাে 

যীক্ষাথী দছর ২৭৩ জন, াকৃত দক্ষাথীয াংখ্যা  জন, াদয ায  ১০০% দফগত ০৩(দতন) ফছদয টেক্সোইর 

ইনদিটিউে, স্টদনাজপুনয দিদলাভা ইন টেক্সোইর ইদিদনয়াদযাং টকাদ ি টভাে ৪২৪ জন দক্ষাথী বদতি কযা দয়দছ। 

 
ভস্যা ও চযাদরিমূঃ 

প্রদয়াজনীয় দক্ষক ভস্যা, প্রতুর ফকাঠানভা; দক্ষকটদয প্রদ ক্ষটণয ব্যফস্থা ও  দদান্নদত, ভাদি দভদিয়া 

ক্লারুভ, দক্ষাথীদদয বৃদি প্রদান ও দক্ষাথীদদয টকা-কাদযকুরায কাম িক্রভ বৃদদ্ধয রদক্ষয টেরায ভাঠ, টফযকাদয 

দল্পকাযোনায় দক্ষাথীদদয প্রদক্ষটণয টকান নীদতভারা না থাকায় দক্ষাথীদদয প্রদক্ষণ প্রদাদন দভর ভাদরকগদণয 

অদনা; যকাদয ও টফযকাদয ফস্ত্র দল্প/ দক্ষা প্রদতষ্ঠাদনয ভদধ্য ভন্বয়ীনতা, এদএ মূল্যায়ন ভয়ীভায ভদধ্য 

দক্ষা প্রদতষ্ঠানমূদয যীক্ষায পরাপর ঠিক ভদয় প্রকা না ওয়া। 

 

 
বদফষ্যত দযকল্পনাঃ  

দিদলাভা ইন টেক্সোইর ইদিদনয়াদযাং-এ দক্ষায ায ও ভান বৃদদ্ধ কযা; ফাাংরাদদ কাদযগদয দক্ষা টফাদি িয াদথ 

টমৌথবাদফ Need-based curriculum প্রণয়দণ দমাদগতা কযা; দল্প কাযোনায চাদদা টভাতাদফক দক্ষ Mid-

level প্রযুদিদফদ ততদয কদয তাদদযদক ফস্ত্র দদল্প টম কর দফদদী প্রযুদিদফদ দনদয়াদজত আদছ; তাদদয স্থাদন 

টদীয় প্রযুদিদফদ প্রদতস্থান কযা; ফস্ত্র দল্প  ভাদরকদদয াদথ ভন্বয় কদয দক্ষাথীটদয দভর দবদজে বৃদদ্ধ কযা 

এফাং দফ িাদয দক্ষ টদী প্রযুদিদফদ দনদয়াদগয ভাধ্যদভ তফদদদক মুদ্রা যক্ষায় দমাদগতা কযা।  

২০১৮-১৯ অথ িফছদযয ম্ভাব্য প্রধান অজিনমূ: 

১. দিদলাভা ইন টেক্সোইর ইদিদনয়াদযাং ১ভ দফ ি (১ভ দপে) ১০০ জন এফাং  ১ভ দফ ি  (২য় দপে) ১০০ 

 জন বদতি কযা; 

২.  দিদলাভা ইন টেক্সোইর ইদিদনয়াদযাং এ ২০৮৫ (১ভ ও ২য় দপে)  টি তাদিক ক্লা  ও ৭৩৫ (১ভ ও ২য় 

দপে)  টি ব্যফাদযক ক্লা ; 

৩. স্টনধ মাস্টযত ধাযাফাদক পাইনার যীক্ষ্ামূ গ্রণ কযা; 

৪. টেণীকদক্ষ দক্ষাথীটদয ৮৫% উদস্থদত দনদিতকযণ; 

৫. টকা-কাদযকুরায কাম িক্রভ বৃদদ্ধ কযা; 

৬. ৮৯ জন ছাত্র-ছাত্রীয দিদলাভা  আন টেক্সোইর ইদিদনয়াদযাং দিগ্রী অজিদন দমাদগতা টজাযদাযকযণ; 

৭. দফদবন্ন দল্প-কাযোনায়  ৯৭ জন ছাত্র-ছাত্রীয দভর প্রদক্ষণ দনদিতকযণ। 
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উক্রভদণকা (Preamble) 

 

 

 

যকাস্টয দপ্তয/ংস্থামূনয প্রাস্টতষ্ঠাস্টনক দক্ষ্তা বৃস্টি, স্বচ্ছতা ও জফাফস্টদস্ট কজাযদায কযা, সুান ংতকযণ এফং 

ম্পনদয মথামথ ব্যফায স্টনস্টিতকযনণয ভাধ্যনভ রূকল্প ২০২১ এয মথামথ ফাস্তফায়ননয রনক্ষ্য-  

 

অধ্যক্ষ, টেক্সোইর ইনদিটিউে , দদনাজপুয  

এফং 

ভাস্টযিারক, ফস্ত্র অদধদপ্তয  ভনধ্য ২০১৮ ানরয জুন ভাদয  ২০ তাদযদে এই ফাদল িক কভ িম্পাদন চুদি স্বাক্ষদযত 

র। 

 

 

এই  চুদিদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ দনম্নদরদেত দফলয়মূদ ম্মত নরনঃ 
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টকন ১: 

টেক্সোইর ইনদিটিেউে, দদনাজপুয রূকল্প (Vision), অদবরক্ষয (Mission), 

টকৌরগত উদেশ্যমূ (Strategic Objectives) এফাং কাম িাফদর (Functions) 

 

১.১ রূকল্প (Vision): 

          ফস্ত্র োদতয জন্য  ভানম্পন্ন দক্ষ জনফর ততদয । 
১.২ অদবরক্ষ (Mission): 

ভানম্মত দক্ষা প্রদাদনয কর উদাদনয মথামথ ব্যফায । 

 ১.৩ টকৌরগত উদেদশ্যমূ (Strategic Objectives): 

 ১.৩.১ টকৌরগত উদেশ্যমূঃ 

১.  স্টনধ মাস্টযত যীক্ষ্া গ্রণ ম্পন্নকযণ;   

  ২.  টেণীকদক্ষ দক্ষাথী উদস্থদত দনদিতকযণ;  

  ৩.  গুণগত দক্ষাদান কজাযদাযকযণ; 

  ৪.  টকা-কাদযকুরায কাম িক্রভ বৃদদ্ধ কযা; 

৫. দিদলাভা আন টেক্সোইর ইদিদনয়াদযাং দিগ্রী অজিদন দমাদগতা টজাযদাযকযণ; 

৬. দল্প-কাযোনায় ছাত্র-ছাত্রীদদয দভর প্রদক্ষণ দনদিতকযণ;  

৭. বস্টতম কাম িক্রভ ম্পাদন। 
 

 ১.৩.২ আফদশ্যক টকৌরগত উদেশ্যমূঃ 

 ১. দক্ষতায দে ফাদল িক কভ িম্পাদন চুদি ফাস্তফায়ন; 

 ২. কাম িদ্ধদত কভ মস্টযনফ ও টফায ভাদনান্নয়ন; 

 ৩. আদথ িক  ও ম্পদ ব্যফস্থানায উন্নয়ন।  

 ৪. জাতীয় শুদ্ধাচায টকৌর ও তথ্য অদধকায ফাস্তফায়ন 

 ৫. কভ ি দযদফ উন্নয়ন; 
 

1.4 কাম িাফদর (Functions): 

          ১. তাদিক ও ব্যফাদযক প্রদক্ষটণয ভন্বদয় ভান ম্পন্ন ফস্ত্র প্রদকৌরী ও প্রযুদি দফলদয় গুণগত       

               দক্ষা প্রদান; 

          ২. ফাংরানদ কাস্টযগস্টয স্টক্ষ্া কফানড ময একানডস্টভক কযানরন্ডায নুমায়ী দক্ষাথীদদয ত্বাদিক ও  

              ব্যফাদযক াঠ দান; 

         ৩. দক্ষাথীদদয ধাযাফাদক মূল্যায়ন ও পাইনার যীক্ষা গ্রণ কযা; 

         ৪. প্রদতষ্ঠাদনয কর ল্যাদফয টভদনমূ চর টযদে, ক্লা রুটিন টভাতাদফক ব্যফাদযক ক্লা গ্রণ;  

         ৫. দল্প প্রদতষ্ঠাদন প্রদক্ষণকারীন ভদয় ভদনেদযাং এফাং প্রদক্ষণ টদল প্রদতষ্ঠাদন Comprehensive    

              Viva গ্রণ  কযা; 

         ৬. ১ভ, ২য় ও ৩য় নফ ময চুড়ান্ত যীক্ষ্ায উত্তযত্র মূল্যায়ন, কেবুনরনেে স্টে ততস্টয এফং পরাপর           

            প্রকা। 

        ৭. টকা-কাদযকুরায কাম িক্রভ দযচারনা কযা।  

        ৮. ফযাে অনুাদয কাঁচাভার ক্রয় ও ব্যফায দনদিত কযণ। 
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টকন-২ 

টেক্সোইর ইনদিটিউে দদনাজপুয এয টকৌরগত উদেশ্য, অগ্রাদধকায কাম িক্রভ, কভ িম্পাদন সূচক এফাং রক্ষযভাত্রামূ 

টকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

টকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight 

strategic 

Objectives

) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন রক্ষযভাত্রা/দনণ িায়ক ২০১৮-২০১৯ 

(Target/Criteria Value for FY 2018-

19) 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০২০-২১ 

২০১৬-

১৭ 

২০১৭-১৮ অাধাযণ অদত 

উিভ 

উিভ চরদতভা

ন 

চরদত 

ভাদনয 

দনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

টেক্সোইর ইনদিটিউে দদনাজপুয-এয টকৌরগত উদেশ্যমূ 

১. স্টনধ মাস্টযত 

যীক্ষ্া গ্রণ 

ম্পন্নকযণ 

২২.০০ ১.১ 

আবযন্তযীণ 

যীক্ষা গ্রণ 

 

 

 

 

১.১.১ গৃদত  

ধাযাফাদক 

তাদিক যীক্ষা 

াংখ্যা ৬.০০ ৪২ ৯০ ৯০ ৮১ ৭২ ৬৩ ৫৪ ৯০ ৯০ 

১.১.২ গৃদত  

ধাযাফাদক 

ব্যফাদযক যীক্ষা 
াংখ্যা ৮.০০ ৪২ ৩৮ ৩৮ ৩৪ ৩০ ২৭ ২৩ ৩৮ ৩৮ 

১.২ চূড়ান্ত 

যীক্ষা গ্রণ 

 

১.২.১ গৃদত  

তাদিক যীক্ষা 
াংখ্যা ৫.০০ ৭০ ৪৫ ৪৫ ৪০ ৩৬ ৩১ ২৭ ৪৫ ৪৫ 

১.২.২ গৃদত  

ব্যফাদযক যীক্ষা 
াংখ্যা ৫.০০ ১২ ৩৮ ৩৮ ৩৪ ৩০ ২৭ ২৩ ৩৮ ৩৮ 
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টকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

টকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight 

strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন রক্ষযভাত্রা/দনণ িায়ক ২০১৮-২০১৯ 

(Target/Criteria Value for FY 2018-19) 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 
২০১৯-২০ 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 
২০২০-২১ ২০১৬-

১৭ 

২০১৭-১৮ অাধাযণ অদত 

উিভ 

উিভ চরদতভা

ন 

চরদত 

ভাদনয 

দনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

২. শ্রেণীকদক্ষ 

দক্ষাথীয উদস্থদত 

দনদিতকযণ 

১২.০০ ২.১ ফ ি দবদিক 

দক্ষাথীয 

উদস্থদত 

২.১.১ ১ভ ফ ি 

(১ভ দপে) 
% ১.৫ ৮৫ ৯০ ৮৫ ৭৭ ৬৮ ৬০ ৫১ ৮৫ ৮৫ 

২.১.১ ১ভ ফ ি (২য় 

দপে) 

২.১.২ ২য় ফ ি 

(১ভ দপে) 
% ১.৫ ৮৫ ৯০ ৮৫ ৭৭ ৬৮ ৬০ ৫১ ৮৫ ৮৮ 

২.১.২ ২য় ফ ি 

(২য় দপে) 

২.১.৩ ৩য় ফ ি 

(১ভ দপে) 
% ১.৫ ৮৫ ৯০ ৮৫ ৭৭ ৬৮ ৬০ ৫১ ৮৫ ৮৫ 

২.১.৩ ৩য় ফ ি 

(২য় দপে) 

২.১.৪ ৪থ ি ফ ি 

(১ভ দপে) 
% ১.৫ ৮৫ ৯০ ৮৫ ৭৭ ৬৮ ৬০ ৫১ ৮৫ ৮৫ 

২.১.৪ ৪থ ি ফ ি 

(২য় দপে) 

২.১.৫ ৫ভ ফ ি 

(১ভ দপে) 
% ১.৫ ৮৫ ৯০ ৮৫ ৭৭ ৬৮ ৬০ ৫১ ৮৫ ৮৫ 

২.১.৫ ৫ভ ফ ি 

(২য় দপে) 

২.১.৬ ৬ষ্ঠ ফ ি 

(১ভ দপে) 
% ১.৫ ৮৫ ৯০ ৮৫ ৭৭ ৬৮ ৬০ ৫১ ৮৫ ৮৫ 

২.১.৬ ৬ষ্ঠ ফ ি 

(২য় দপে) 

২.১.৭ ৭ভ ফ ি 
% ১.৫ ৮৫ ৯০ ৮৫ ৭৭ ৬৮ ৬০ ৫১ ৮৫ ৮৫ 

২.১.৮ ৮ভ ফ ি 
% ১.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 
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টকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

টকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight 

strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন রক্ষযভাত্রা/দনণ িায়ক ২০১৮-২০১৯ 

(Target/Criteria Value for FY 2018-19) 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 
২০১৯-২০ 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০২০-২১ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ অাধাযণ অদত 

উিভ 

উিভ চরদতভান চরদত 

ভাদনয 

দনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

৩. গুণগত দক্ষাদান 

কজাযদাযকযণ 

১৫.০০ ৩.১  ক্লা রুটিন 

প্রণয়ন 

৩.১.১ প্রণীত ক্লা রুটিন 

(১ভ দপে) 
তাস্টযখ ৩.০০ ১ আগি ১ আগি 

১ আগি 

 

৮ আগি 

 

১০ আগি 

 

১২ আগি 

 

১৫ আগি 

 

 আগি 

 

 আগি 

 ৩.১.১ প্রণীত ক্লা রুটিন  

(২য় দপে) 

  ৩.২  ক্লা রুটিন 

অনুমায়ী ক্লা 

গ্রণ 

৩.২.১  গৃদত তাদিক ক্লা  

(১ভ দপে) 
াংখ্যা ৬.০০ ১১৪ 

১১৪০ ১১৪০ ১০২৬ ৯১২ ৭৯৮ ৬৮৪ ১১৪০ ১১৪০ 

৩.২.১  গৃদত তাদিক ক্লা 

(২য় দপে) 
৬৩০ ৯৪৫ ৮৫০ ৭৫৬ ৬৬১ ৫৬৭ ৯৪৫ ৯৪৫ 

৩.২.২  গৃদত ব্যফাদযক 

ক্লা 

(১ভ দপে) 
াংখ্যা ৬.০০ ১২৩ 

৩৯০ ৩৯০ ৩৫১ ৩১২ ২৭৩ ২৩৪ ৩৯০ ৩৯০ 

৩.২.২  গৃদত ব্যফাদযক 

ক্লা 

(২য় দপে) 

২৩০ ৩৪৫ ৩১০ ২৭৬ ২৪১ ২০৭ ৩৪৫ ৩৪৫ 

৪. টকা-কাদযকুরায 

কাম িক্রভ বৃদদ্ধ কযা 

৯.০০ ৪.১ ফাস্টল মক ক্রীড়া 

প্রস্টতনমাস্টগতা 

অনয়াজন 

 

৪.১.১ অনুদষ্ঠত ইনদিায 

টগভ 
তাদযে ১.০০ 

২১ 

টপব্রুয়াযী 

২১ টপব্রুয়াযী ১২ ভাচ ি ২৪ ভাচ ি 
১২ এদপ্রর 

২৫ 

এদপ্রর 
২২ টভ 

২১ ভাচ ি ২১ ভাচ ি 

৪.১.২ অনুদষ্ঠত আউেদিায 

টগভ 
তাদযে ১.০০ 

২১ 

টপব্রুয়াযী 

২১ 

টপব্রুয়াযী 

২১ ভাচ ি 

২২ 

ভাচ ি 
২৩ ভাচ ি ২৬ ভাচ ি ২৮ ভাচ ি 

২৮ ভাচ ি ২৮ ভাচ ি 

৪.২ ম্যাগাস্টজন 

প্রকা 

 

৪.২.১ প্রকাদত ম্যাগাস্টজন 

তাদযে ১.০০ 

 

১ কভ 

 

১ আগি 

 

১ আগি 

১৫ 

আগি 

৩০ 

আগি 

১ 

টদেম্ব

য 

৩০ 

টদেম্বয 

 

১ আগি 

 

১ আগি  

  ৪.৩ জাতীয় 

অনুষ্ঠান ারন 

কযা 

 

৪.৩.১ অনুদষ্ঠত জাতীয় 

কাক স্টদফ 
তাদযে ৬.০০ 

১৫ 

অগি 
১৬ দিদম্বয ২১ টপব্রুয়াযী 

১৭ 

ভাচ ি 
২৬ ভাচ ি 

১৪ 

এদপ্রর 
-- 

জাতীয় দদফদয 

দনদদ িি তাদযদে 

জাতীয় দদফদয 

দনদদ িি তাদযদে 
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টকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

টকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight 

strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন রক্ষযভাত্রা/দনণ িায়ক ২০১৮-২০১৯ 

(Target/Criteria Value for FY 2018-19) 

প্রদক্ষণ 

(Projection

) 
২০১৯-২০ 

প্রদক্ষণ 

(Projectio

n) 
২০২০-২১ 

২০১৬-

১৭ 

২০১৭-

১৮ 

অাধাযণ অদত 

উিভ 

উিভ চরদতভা

ন 

চরদত 

ভাদনয 

দনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

৫. দিদলাভা ইন 

টেক্সোইর 

ইদিদনয়াদযাং দিগ্রী 

প্রদান 

৮.০০ ৫.১ দিদলাভা 

ইন টেক্সোইর 

ইদিদনয়াদযাং 

যীক্ষায় অাং 

গ্রণ 

দনদিতকযণ 

 

৫.১.১ দিদলাভা  

টেক্সোইর 

ইদিদনয়াদযাং 

উিীণ ি দক্ষাথী ংখ্যা 8.০০ ১০৮ ৮৯ ৮৯ ৮০ ৭১ ৬২ ৫৪ ৯৭ ১৯৮ 

৬.দল্প-কাযোনায়  

ছাত্র-ছাত্রীদদয 

ইন্ডাদিয়ার 

এোচদভন্ট 

দনদিতকযণ 

৭.০০ ৬.১ দল্প-

কাযোনায় 

ইন্ডাদিয়ার 

এোচদভদন্ট 

দক্ষাথী টপ্রযণ 

৬.১.১ ইন্ডাদিয়ার 

এোচদভন্ট কাম িক্রভ 

ম্পন্ন দক্ষাথী 

 

ংখ্যা ৭.০০ ৭৫ ১৭৮ ৯৭ ৮৭ ৭৮ ৬৮ ৫৮ ৯৭ ১৯৮ 

৭. বস্টতম কাম িক্রভ 

ম্পাদন 

৫.০০ ৭.১ ১ভ নফ ম 

(১ভ ও ২য়) 

স্টক্ষ্াথী বস্টতম 

কযণ  

১.১.১ স্টডনলাভা-আন-

কেক্সোআর 

আস্টিস্টনয়াস্টযংএ 

বদতিকৃত দক্ষাথী 

াংখ্যা ৫.০০ ২২৮ ২৪০ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০ ২০০ ২০০ 

৮. কাঁচাভার ক্রয় 

ও ব্যফায কযণ 

১.০০ ৮.১ কাঁচাভার 

ক্রয় ও ব্যফায 

কযা 

৮.১.১ ক্রয়কৃত 

কাঁচাভার  

োকা 

(রক্ষ) 
১.০ ০০ ০০ ৮৫ ৭৭ ৬৮ ৬০ ৫১ ১.২৫ ১.৫০ 

৮.১.২ ব্যফহৃত 

কাঁচাভার 
% % ০০% ০০% ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

৯. টভদন 

টভইনদেদনন্স ও 

টভযাভত টজাযদায 

কযণ 

১.০০ দিদনাং টভদন, 

তাঁত, িাইাং ও 

দপ্রদন্টাং টভদন 

এফাং গাদভ িন্ট 

টভদন টভযাভত 

কযণ 

টভযাভতকৃত 

দিদনাং টভদন, 

তাঁত, িাইাং ও 

দপ্রদন্টাং টভদন এফাং 

গাদভ িন্ট টভদন। 

% 

১.০ 

০০ ০০ ৮০ ৭২ ৬৪ ৫৬ ৪৮ ৮৫ ৯০ 
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 টেক্সোইর ইনদিটিউে দদনাজপুয এয আফদশ্যক 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 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অদত উিভ 

(Very 

Good) 

উিভ 

(Good) 

চরদত ভান 

(Fair) 

চরদতভাদনয 

দনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

ফাদল িক কভ িম্পাদন 

চুদি ফাস্তফায়ন 

কজাযদাযকযণ 

৩ 

২০১৮-১৯ অথ িফছদযয 

ফাদল িক কভ িম্পাদন চুদিয 

মূল্যায়ন প্রদতদফদন দাদের 

মূল্যায়ন প্রদতদফদন 

দাদেরকৃত 
তাদযে ১ ২৪ জুরাআ, ২০১৮ 

২৯ জুরাআ, 

২০১৮ 

৩০ জুরাআ, 

২০১৮ 

৩১ জুরাআ, 

২০১৮ 

০১ অগষ্ট, 

২০১৮ 

২০১৮-১৯ অথ িফছদযয 

ফাদল িক কভ িম্পাদন চুদিয 

অধ িফাদল িক মূল্যায়ন উর্ধ্মতন 

কর্তমনক্ষ্য স্টনকে দাদের 

মূল্যায়ন প্রদতদফদন 

দাদেরকৃত 
তাদযে ১ 

১৩ জানুয়াযী, 

২০১৯ 

১৬ 

জানুয়াযী, 

২০১৯ 

১৭ 

জানুয়াযী, 

২০১৯ 

২০ 

জানুয়াযী, 

২০১৯ 

২১ জানুয়াযী, 

২০১৯ 

যকাদয কভ িম্পাদন 

ব্যফস্থানা িস্টত 

ন্যান্য দফলদয় 

কভ িকতিা/কভ িচাযীদদয জন্য 

প্রদক্ষণ আদয়াজন 

 

অনয়াস্টজত প্রদক্ষদণয 

ভয় 

 

জনঘণ্টা ১ ৬০ - - - - 

কাম মিস্টত, 

কভ মস্টযনফ ও 

কফায ভাননান্নয়ন 

৯ আ-পাআস্টরং িস্টত ফাস্তফায়ন 

ফ্রন্ট কডনেয ভাধ্যনভ 

গৃস্টত ডাক আ- পাআস্টরং 

স্টনিনভ অনরাডকৃত 

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০ 

আ-পাআস্টরং নস্টথ 

স্টনস্পস্টতকৃত * 
% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

   
আ- পাআনর ত্র জাস্টযকৃত 

* * 
% ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ 
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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 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অদত উিভ 

(Very 

Good) 

উিভ 

(Good) 

চরদত ভান 

(Fair) 

চরদতভাদনয 

দনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

  

উদ্ভাফনী উদযাগ ও ক্ষুদ্র 

উন্নয়ন প্রকল্প (এআইদ) 

ফাস্তফায়ন 

ন্যযনতভ একটি উদ্ভাফনী 

উদযাগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

প্রকল্প ফাস্তফাস্টয়ত 

তাস্টযখ ১ 
৩১ স্টডনম্বয, 

২০১৮ 

০৭ 

জানুয়াযী, 

২০১৯ 

১৪ জানুয়াযী 

২০১৯ 

২১ 

জানুয়াযী 

২০১৯ 

২৮  

জানুয়াযী ২০১৯ 

দটিদজন চাে িায ফাস্তফায়ন  

ারনাগাদকৃত 

স্টটিনজন িাে মায 

নুমায়ী প্রদত্ত কফা 

% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ 

কফাগ্রীতানদয ভতাভত 

স্টযফীক্ষ্ন ব্যফস্থা 

িালুকৃত 

তাস্টযখ ১ 

৩১  

স্টডনম্বয, 

 ২০১৮ 

১৫ 

জানুয়াযী, 

২০১৯ 

০৭ 

কপব্রয়াযী 

২০১৯ 

১৭ 

কপব্রয়াযী 

২০১৯ 

২৮  

কপব্রয়াযী ২০১৯ 

অদবদমাগ প্রদতকায ব্যফস্থা 

ফাস্তফায়ন 

স্টনস্টদ মষ্ট ভনয়য ভনধ্য 

স্টবনমাগ স্টনস্পস্টতকৃত 
% ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ 

দআযএর শুরুয ২ ভা পূদফ ি 

াংদিষ্ট কভ িচাযীয দআযএর 

ও ছুটি নগদায়ন ত্র জাস্টয 

দনদিতকযণ  

স্ট অয এর অনদ 

জাস্টযকৃত 
% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

ছুটি নগদায়নত্র 

জাস্টযকৃত 
% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

আদথ িক ও ম্পদ 

ব্যফস্থানায উন্নয়ন 
৫ 

স্টডে অস্টত্ত স্টনস্পস্টত্ত 

কাম মক্রনভয উন্নয়ন 
ব্রডীে জফাফ কপ্রস্টযত % .৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

স্থাক ও স্থাফয ম্পস্টত্তয 

ারনাগাদ তাস্টরকা প্রস্তুত 

কযা 

স্টডে অস্টত্ত 

স্টনস্পস্টত্তকৃত 
% .৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

স্থাফয ম্পস্টত্তয তাস্টরকা 

ারনাগাদকৃত 

স্থাফয ম্পস্টত্ত তাস্টরকা 

ারনাগাদকৃত 
তাস্টযখ ১ 

০৩ কপব্রয়াযী 

২০১৯ 

১৭ কপব্রয়াযী 

২০১৯ 

২৮  

কপব্রয়াযী 

২০১৯ 

২৮  

ভাি ম ২০১৯ 
১৫ এস্টপ্রর ২০১৯ 

স্থাফয ম্পস্টত্ত 

তাস্টরকা ারনাগাদকৃত 
তাস্টযখ ১ 

০৩ কপব্রয়াযী 

২০১৯ 

১৭ কপব্রয়াযী 

২০১৯ 

২৮  

কপব্রয়াযী 

২০১৯ 

২৮  

ভাি ম ২০১৯ 
১৫ এস্টপ্রর ২০১৯ 

ফাস্টল মক উন্নয়ন কভ মসুস্টি 

ফাস্তফায়ন 

ফাস্টল মক উন্নয়ন কভ মসুস্টি 

ফাস্তফাস্টয়ত 
% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ 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 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অদত উিভ 

(Very 

Good) 

উিভ 

(Good) 

চরদত ভান 

(Fair) 

চরদতভাদনয 

দনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

জাতীয় শুদ্ধাচায 

টকৌর ও তথ্য 

স্টধকায ফাস্তফায়ন 

কজাযদাযকযন 

৩ 

জাতীয় শুদ্ধাচায 

কভ িদযকল্পনা ও 

দযফীক্ষণ কাঠাদভা প্রণয়ন  

জাতীয় শুদ্ধাচায 

কভ িদযকল্পনা ও 

দযফীক্ষণ কাঠাদভা 

প্রণীত 

তাস্টযখ ১ ১৫ জুরাআ ৩১ জুরাআ - - - 

দনধ িাদযত ভয়ীয ভদধ্য 

তত্রভাদক প্রদতদফদন 

দাদের 

দনধ িাদযত ভয়ীয 

ভদধ্য তত্রভাদক 

প্রদতদফদন দাদেরকৃত 

ংখ্যা ১ ৪ ৩ - - - 

  
তথ্য ফাতায়ন 

ারনাগাদকযন 

তথ্য ফাতায়ন 

ারনাগাদকৃত 
% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - 

- 
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াংদমাজনী-১ 

 

ব্দাংদক্ষ (Acronyms) 
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াংদমাজনী- ২: কভ িম্পাদন সূচকমূ, ফাস্তফায়নকাযী ভন্ত্রণারয়/দফবাগ/াংস্থা এফাং দযভা দ্ধদতয দফফযণ 
 

 

ক্রস্টভক নং কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক দফফযণ ফাস্তফায়নকাযী  ইউদনে দযভা দ্ধদত   এফাং 

উািসূত্র 

াধাযণ 

 ভন্তব্য 

১. ১.১ স্টডনলাভা আন 

কেক্সোআর 

আস্টিস্টনয়াস্টযং টকাদ ি 

আবযন্তযীণ যীক্ষা 

গ্রণ 

১.১.১ গৃদত  ধাযাফাদক তাদিক যীক্ষা যীক্ষা কদভটিয দনদদ িনা 

টভাতাদফক দক্ষক, কভ িকতিা  

ও কভ িচাদযগদণয ায়তায় 

ধাযাফাদক তাদিক যীক্ষা 

দযচাদরত য়। 

কেক্সোআর আনস্টিেউে, 

স্টদনাজপুয 

 

 

 

 

 

 

 

 

াংখ্যায দবদিদত 

ফাদল িক প্রদতদফদন 

 

১.২.১ গৃদত  ধাযাফাদক ব্যফাদযক যীক্ষা 

১.২ স্টডনলাভা আন 

কেক্সোআর 

আস্টিস্টনয়াস্টযং  টকাদ ি 

চূড়ান্ত যীক্ষা গ্রণ 

১.২.১ গৃদত  তাদিক যীক্ষা 

১.২.২ গৃদত  ব্যফাদযক যীক্ষা 

 

২ 

২.১ স্টডনলাভা আন 

কেক্সোআর 

আস্টিস্টনয়াস্টযং   

টকাদ ি ফ ি দবদিক 

দক্ষাথীয উদস্থদত  

২.১.১ ১ভ ফ ি কেক্সোআর (১ভ দপে) প্রদত ক্লাদ ছাত্র-ছাত্রীদদয 

উদস্থদতয াংখ্যা াংযক্ষণ 

কযা য়। তাযয কর 

দফলদয়য উদস্থদত তকযা 

াদয দনধ িাযণ কযা য়। 

 

 

 

 

 

 

কেক্সোআর আনস্টিেউে, 

স্টদনাজপুয 

 

 

 

 

 

 

 

উদস্থদতয তকযা 

দবদিদত ফাদল িক প্রদতদফদন 

 

২.১.১ ১ভ ফ ি কেক্সোআর (২য় দপে) 

২.১.২ ২য় ফ ি কেক্সোআর (১ভ দপে) 

২.১.২ ২য় ফ ি কেক্সোআর (২য় দপে) 

২.১.৩ ৩য়ফ ি কেক্সোআর (১ভ দপে) 

২.১.৩ ৩য়ফ ি কেক্সোআর (২য় দপে) 

২.১.৪ ৪থ ি  ফ ি কেক্সোআর (১ভ দপে) 

২.১.৪ ৪থ ি  ফ ি কেক্সোআর (২য় দপে) 

২.১.৫ ৫ভ ফ ি কেক্সোআর (১ভ দপে) 

২.১.৫ ৫ভ ফ ি কেক্সোআর (২য় দপে) 

২.১.৬ ৬ষ্ঠ ফ ি কেক্সোআর (১ভ দপে) 

২.১.৬ ৬ষ্ঠ ফ ি কেক্সোআর (২য় দপে) 

২.১.৭ ৭ভ ফ ি কেক্সোআর 

২.১.৮ ৮ভ ফ ি কেক্সোআর 
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৩ ৩.১ স্টডনলাভা আন 

কেক্সোআর 

আস্টিস্টনয়াস্টযং   টকাদ ি  

টকাদ ি  ক্লা রুটিন 

প্রণয়ন 

৩.১.১ প্রণীত ক্লা রুটিন  অধ্যক্ষ ভদাদয় একাদিদভক কাউদন্সর 

কদভটিয াদথ আদরাচনা াদদক্ষ 

রুটিন প্রনয়ণ কদযন। 

কেক্সোআর আনস্টিেউে, 

স্টদনাজপুয 

 

 

 

 

 

তাদযদেয দবদিদত 

ফাদল িক প্রদতদফদন 

 

৩.২  স্টডনলাভা আন 

কেক্সোআর 

আস্টিস্টনয়াস্টযং   টকাদ ি 

ক্লা রুটিন অনুমায়ী 

ক্লা গ্রণ 

৩.২.১ গৃদত তাদিক ক্লা ক্লা রুটিন অনুাদয াংদিষ্ট দক্ষকগন 

ক্লা গ্রন কদযন 

াংখ্যায দবদিদত 

ফাদল িক প্রদতদফদন 

৩.২.২ গৃদত ব্যফাদযক ক্লা ক্লা রুটিন অনুাদয াংদিষ্ট দক্ষকগন 

ল্যাফ এদদেন্টগদনয ায়তায় 

ব্যাফাদযক   ক্লা দযচারনা কদযন। 

াংখ্যায দবদিদত 

ফাদল িক প্রদতদফদন 

৪ ৪.১ ফাস্টল মক ক্রীড়া 

প্রস্টতনমাস্টগতা 

অনয়াজন 

৪.১.১ অনুদষ্ঠত ইনদিায টগভ অধ্যক্ষ ভদাদদয়য দনদদ ি অনুাদয 

দক্ষক, কভ িকতিা  ও কভ িচাযীগদনয 

ায়তায় ইনদিায ও আউেদিায 

টগভ দযচাদরত য় 

কেক্সোআর আনস্টিেউে, 

স্টদনাজপুয 

 

 

 

 

 

তাদযদেয দবদিদত 

ফাদল িক প্রদতদফদন 

 

৪.১.২ অনুদষ্ঠত আউেদিায টগভ তাদযদেয দবদিদত 

ফাদল িক প্রদতদফদন 

৪.২ ম্যাগাস্টজন প্রকা ৪.২.১ প্রকাদত ম্যাগাস্টজন অধ্যক্ষ ভদাদদয়য দনদদ ি অনুাদয 

দক্ষক, কভ িকতিা,  কভ িচাযী ও ছাত্র-

ছাত্রীদদয অাংগ্রন ও  ায়তায় 

ম্যাগাদজন প্রকাদত য়। 

তাদযদেয দবদিদত 

ফাদল িক প্রদতদফদন 

৪.৩ জাতীয় অনুষ্ঠান 

ারন কযা 

৪.৩.১ অনুদষ্ঠত জাতীয় 

কাক স্টদফ 

অধ্যক্ষ ভদাদদয়য দনদদ ি অনুাদয 

দক্ষক, কভ িকতিা,  কভ িচাযী ও ছাত্র-

ছাত্রীদদয অাংগ্রণ ও  ায়তায় 

ারন কযা য়। 

 

  

তাদযদেয দবদিদত 

ফাদল িক প্রদতদফদন 

4.3.2 অনুষ্ঠিত মহান ষ্ঠিজয় 

ষ্ঠিিস 

৪.৩.3 অনুদষ্ঠত ীদ স্টদফ ও 

অন্তজমাস্টতক ভার্তবালা স্টদফ 

৪.৩.4 অনুদষ্ঠত জাস্টতয জনক 

ফঙ্গফন্ধু কখ মুস্টজবুয যভান-এয 

জন্ম স্টদফ ও জাতীয় স্টশু স্টদফ 

৪.৩.5 নুস্টষ্ঠত স্বাধীনতা ও 

জাতীয় স্টদফ 

 

৪.৩.৫ উদমাস্টত ফাংরা নফফল ম 
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৫ ৫.১ যীক্ষ্ায় 

ংগ্রণ 

৫.১.১ স্টডনলাভা আন কেক্সোআর 

আস্টিস্টনয়াস্টযং টকাদ ি উিীণ ি 

দক্ষাথী 

চূড়ান্ত যীক্ষায পভ ি দপরাদয কর 

টমাগ্যতা অজিন কযদর, ছাত্র-

ছাত্রীদদয পভ ি-দপরা কযাদনা য়। 

তাযয যীক্ষা কদভটি  ফাাংরাদদ 

কাদযগদয  দক্ষা টফাদি িয দনদদ ি 

টভাতাদফক দক্ষক, কভ িকতিা, 

কভ িচাযী ও স্থানীয় প্রাদনয 

ায়তায় যীক্ষা দযচারনা 

কদযন। 

কেক্সোআর আনস্টিেউে, 

স্টদনাজপুয 

 

 

 

 

 

 

াংখ্যায দবদিদত 

ফাদল িক প্রদতদফদন 

 

৬ ৬.১ স্টল্প কাযখানায় 

স্টভর কেস্টনং-এ 

দক্ষাথী কপ্রযণ 

৬.১.১ স্টডনলাভা আন কেক্সোআর 

আস্টিস্টনয়াস্টযং   টকাদ ি  স্টভর 

কেস্টনং কাম িক্রভ ম্পন্ন  

দক্ষাথী 

টকা ি কনল ছাত্র-ছাত্রীনদয 

িাস্টদাভত স্টভনর এফং প্রনয়াজনন 

প্রস্টতষ্ঠাননয ভননানীত স্টভনর কেস্টনং 

এয ব্যফস্থা কযা য়। 

কেক্সোআর আনস্টিেউে, 

স্টদনাজপুয 

 

 

 

াংখ্যায দবদিদত 

ফাদল িক প্রদতদফদন 

 

৭ ৭.১ স্টডনলাভা আন 

কেক্সোআর 

আস্টিস্টনয়াস্টযং   

টকাদ ি  স্টক্ষ্ার্থী 

বস্টতমকযণ     

৭.১.১ বস্টতমকৃত স্টক্ষ্াথী ছাত্র-ছাত্রীদদয বদতি যীক্ষ গ্রন, 

বদতি দপ জভা টনয়া, প্রদয়াজনীয় 

কাগজ-ত্র গ্রণ  ও   াংযক্ষন 

কযা। 

কেক্সোআর আনস্টিেউে, 

স্টদনাজপুয 

 

 

 

াংখ্যায দবদিদত 

ফাদল িক প্রদতদফদন 
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াংদমাজনী ৩ : কভ িম্পাদদনয রদক্ষয অন্য ভন্ত্রণারয়/দফবাগ/দপ্তয/াংস্থায দনকে সুদনদদ িষ্ট কভ িম্পাদন চাদদামূ 

 

প্রদতষ্ঠাদনয নাভ াংদিষ্ট কাম©ক্রভ কভ িম্পাদন সূচক উি প্রদতষ্ঠাদনয দনকে 

চাদদা/প্রতযাা 

চাদদা/প্রতযাায টমৌদিকতা প্রতযাা পূযণ না দর 

ম্ভাব্য প্রবাফ 

ফাাংরাদদ কাদযগদয দক্ষা টফাি ি ৩.১ আবযন্তযীণ 

যীক্ষা গ্রণ 

 

 

৩.১.১ গৃদত  ধাযাফাদক 

তাদিক যীক্ষা 

ছাত্র/ছাত্রীদদয যীক্ষায  

পর প্রকা 

ফস্ত্র দযদপ্তয দনয়দন্ত্রত টেক্সোইর 

ইনদিেউে,দদনাজপুদয   

মথাভদয় যীক্ষা গ্রণ ও 

পরাপর প্রকা কযায জন্য 

দাদয়ত্বপ্রাপ্ত প্রদতষ্ঠান 

মথাভদয় পরাপর 

প্রকাদ দফরম্ব দত 

াদয।  ৩.২.১ গৃদত  ধাযাফাদক 

ব্যফাদযক যীক্ষা 

৩.২ চূড়ান্ত যীক্ষা 

 গ্রণ  

 

৩.২.১ গৃদত  তাদিক যীক্ষা ছাত্র/ছাত্রীদদয যীক্ষায 

গ্রণ ও পর প্রকা 

ফাাংরাদদ কাদযগদয দক্ষা টফাি ি 

যীক্ষা গ্রণ ও পরাপর প্রকা 

কযায জন্য দাদয়ত্বপ্রাপ্ত প্রদতষ্ঠান 

৩.২.২ গৃদত  ব্যফাদযক 

যীক্ষা 
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