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উক্রভনণকা (Preamble) 
 

 

যকাযী দপ্তয/াংস্থামূদয প্রানতষ্ঠাননক দক্ষতা বৃনদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জফাফনদন সজাযদায কযা, সুান 

াংতকযণ এফাং ম্পদদয মথামথ ব্যফায নননিতকযদণয ভাধ্যদভ রুকল্প ২০২১ এয মথামথ ফাস্তফায়দনয রদক্ষয-

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয ফস্ত্র অনধদপ্তযাধীন অধ্যক্ষ, ীদ আফদুয যফ সযননয়াফাত সেক্সোইর ইনিননয়ানযাং 

কদরজ, ফনযার  

এফাং 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয ফস্ত্র ও াে ভন্ত্রণারদয়য অধীন ভানযচারক, ফস্ত্র অনধদপ্তয  এয ভদধ্য ২০১8 

াদরয জুন ভাদয ২০ তানযখ এই ফানল িক কভ িম্পাদন চুনি স্বাক্ষনযত দরা। 

 

 

 

এই চুনিদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ ননম্ননরনখত নফলয় মূদ ম্মত দরন : 
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ীদ আফদুয যফ সযননয়াফাত সেক্সোইর ইনিননয়ানযাং কদরজ, ফনযার এয  ফানল িক কভ িম্পাদদনয 

ানফ িক নচত্র  

(Overview of the performance of the Shahid Abdur Rab Serniabat Textile Engineering 

College, Barisal.) 
 

াম্প্রনতক ফছযমূদয (5 ফছয) প্রধান অজিনমূঃ 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয নবন ২০২১ ফাস্তফায়দনয রদক্ষ ফস্ত্র নদল্প সদদ ও নফদদদ  Executive 

level এ দক্ষ ভানফ ম্পদ ( Skilled Manpower) ততনয কদয ীদ আফদুয যফ সযননয়াফাত সেক্সোইর 

ইনিননয়ানযাং কদরজ, ফনযার গুরুত্বপূণ ি ভূনভকা ারন কযদছ। নফগত ০ 5 (াঁচ) ফছদয ীদ আফদুয যফ সযননয়াফাত 

সেক্সোইর ইনিননয়ানযাং কদরজ, ফনযার সথদক নফএন ইন সেক্সোইর ইনিননয়ানযাং 305 জন নিদলাভা ইন 

সেক্সোইর ইনিননয়ানযাং 560 জন নক্ষাথী া কদযদছ এফাং ২০১ 8 দন অত্র কদরদজ নফএন সকাদ ি ১ 12 জন ও 

নিদলাভা সকাদ ি 97 নক্ষাথীদক বনতি কযা দয়দছ। এছাড়া নফএন ও নিদলাভা সকাদ িয 65% মমধাবী ছাত্র-ছাত্রীদদয 

বৃনি প্রদান কযা দচ্ছ। দৃনষ্টনন্দন ীদ নভনায ও 4টি সকায়াে িায ননভ িান কযা দয়দছ। একই াদথ ভানিা িা র, 

একাদিনভক বফন, উইনবাং সি, িাইাং সি, ছাত্রাফা, ছাত্রীননফা, সকায়াে িায এয কাজ সল ম িাদয়। কভ িযত 

নক্ষকদদয দদনানত সদওয়া দয়দছ। নতুন নক্ষক ননদয়াগ সদওয়া দচ্ছ। 

 

ভস্যা ও চযাদরিমূঃ 

প্রদয়াজনীয় নক্ষক ভস্যা, নক্ষকসদয সদ-নফদদদ প্রন ক্ষসণয ব্যফস্থা ও  াংনিষ্ট নক্ষকদদয দমাগী দ বৃনদ্ধ, 

ভানি নভনিয়া ক্লারুভ, সখরাধুরায ভাঠ না থাকায় ও নক্ষাথীদদয সকা-কানযকুরাভ কাম িক্রভ বৃনদ্ধ কযা, সফযকানয 

নল্পকাযখানায় নক্ষাথীদদয প্রনক্ষসণয সকান নীনতভারা না থাকায় নক্ষাথীদদযপ্রনক্ষণ প্রদাদন নভর ভানরকগণ অননা 

প্রকা কদয, যকানয ও সফযকানয ফস্ত্র নল্প/ নক্ষা প্রনতষ্ঠাদনয ভদধ্য ভন্বয়ীনতা, এনএ মূল্যায়ন ভয়ীভায ভদধ্য 

নক্ষা প্রনতষ্ঠান মূদয যীক্ষায পরাপর ঠিক ভদয় প্রকা না ওয়া। নএন কর্তিক দ্রুত ভয় নক্ষক ননদয়াদগয 

ব্যফস্থা না সদওয়া। ছাত্র-ছাত্রী উচ্চতয নক্ষায ভস্যা। 

 

বনফষ্যত নযকল্পনাঃ  

নফএন ইন সেক্সোইর ইনিননয়ানযাং নক্ষায ায ও ভান বৃনদ্ধ কযা, ফাাংরাদদ সেক্সোইর নফশ্বনফদ্যারদয়য াদথ 

সমৌথবাদফ Need-based curriculum প্রণয়দণ দমানগতা কযা, নল্প কাযখানায চানদা সভাতাদফক দ ক্ষ 

Executive-level প্রযুনিনফদ ততনয কদয তাদদযদক ফস্ত্র নদল্প সম কর নফদদী প্রযুনিনফদ ননদয়ানজত আদছ, তাদদয 

স্থাদন সদীয় প্রযুনিনফদ প্রনতস্থান কযা, ফস্ত্র নল্প  ভানরকদদয াদথ ভন্বয় কদয নক্ষাথীসদয নভর এোচদভন্ট বৃনদ্ধ 

কযা এফাং দফ িানয দ ক্ষ সদী প্রযুনিনফদ ননদয়াদগয ভাধ্যদভ তফদদনক মুদ্রা য ক্ষায় দমানগতা কযা।  ০৪ ফছদযয 

সকা ি ০৪ ফছদয সল কযা। 

 

২০১৮-১9 অথ িফছদযয ম্ভাব্য প্রধান অজিনমূঃ 

 প্রতিষ্ঠানন তবএত ১২০ আনন তলক্ষার্থী ভতিি করা; 

 নফএন সকাদ ি ২৮৮১ টি তানিক ক্লা ও ৭৮০ টি ব্যফানযক ক্লা গ্রন কযা; 

 নিদলাভা সকাদ ি 1030 টি তানিক ক্লা ও 410 টি ব্যফানযক ক্লা গ্রন কযা; 

 ননধ িানযত ধাযাফানক পাইনার যীক্ষা মু গ্রন কযা; 

 সকা-কানযকুরাভ কাম িক্রভ বৃনদ্ধ কযা; 

 নফএন এফাং নিদলাভা ইনিননয়ানযাং নিগ্রী অজিদন দমানগতা সজাযদাযকযণ; 

 নফএন ইন সেক্সোইর ইনিননয়ানযাং নিগ্রী অজিদন 9৪ জন ছাত্র-ছাত্রীয দমানগতা সজাযদাযকযণ; 

 নফএন ইন সেক্সোইর ইনিননয়ানযাং 9৪ জন ছাত্র-ছাত্রীয নল্প-কাযখানায় ইন্ডানিয়ার এোচদভন্ট নননিতকযণ 

 নিদলাভা ইন সেক্সোইর ইনিননয়ানযাং নিগ্রী অজিদন 97 জন ছাত্র-ছাত্রীয দমানগতা সজাযদাযকযণ; 

 নিদলাভা ইন সেক্সোইর ইনিননয়ানযাং 97 জন ছাত্র-ছাত্রীয নল্প-কাযখানায় ইন্ডানিয়ার এোচদভন্ট নননিতকযণ 
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সকন-১ 

 
ীদ আফদুয যফ সযননয়াফাত সেক্সোইর ইনিননয়ানযাং কদরজ, ফনযার  রূকল্প (Vision), অনবরক্ষয (Mission), 

সকৌরগত উদেশ্যমূ (Strategic Objectives) এফাং কাম িাফনর (Functions) 

 

১.১ রূকল্প (Vision): 

ফস্ত্র খাদতয জন্য ভান-ম্পন দক্ষ জনফর ততনয। 

১.২  অনবরক্ষয (Mission): 

ভানম্মত নক্ষা প্রদাদনয কর উাদাদনয মথামথ ব্যফায। 

১.৩ সকৌরগত উদেদশ্যমূ (Strategic Objectives):

১.৩.১ সকৌরগত উদেদশ্যমূ : 

১.  ননধ ধানযত যীক্ষা গ্রণ ম্পন্নকযণ;   

  ২.  সেণীকদক্ষ নক্ষাথী উনস্থনত নননিতকযণ;  

  ৩. গুণগত নক্ষাদান জজাযদাযকযণ; 

  ৪.  সকা-কানযকুরাভ কাম িক্রভ বৃনদ্ধ কযা;  

৫. নিগ্রী অজিদন দমানগতা সজাযদাযকযণ (নফএন ও নিদলাভা ইন সেক্সোইর ইনিননয়ানযাং); 

৬. নল্প-কাযখানায় ছাত্র-ছাত্রীদদয ইন্ডানিয়ার এোচদভন্ট নননিতকযণ;  

৭. বনতধ কাম িক্রভ ম্পাদন। 
 

 ১.৩.২ আফনশ্যক সকৌরগত উদেশ্যমূ : 

 ১. দক্ষতায দে ফানল িক কভ িম্পাদন চুনি ফাস্তফায়ন; 

 ২. দক্ষতা ও তননতকতায উনয়ন; 

 ৩. তথ্য অনধকায ও স্বপ্রদণানদত তথ্য প্রকা ফাস্তফায়ন; 

 ৪. কাম িদ্ধনত ও সফায ভাদনানয়ন; 

 ৫. কভ ি নযদফ উনয়ন; 

 ৬. আনথ িক ব্যফস্থানায উনয়ন। 

 
1.4 কাম িাফনর (Functions) : 

১. তানিক ও ব্যফানযক প্রনক্ষসণয ভন্বদয় ভান ম্পন ফস্ত্র প্রদকৌরী ও প্রযুনি নফলদয় গুণগত 

     নক্ষা প্রদান; 

২.  নফশ্বনফদ্যারয় ও কানযগনয নক্ষা সফাদি িয একাদিনভক কযাদরন্ডায অনুমানয় কর ক্লা গ্রণ; 

৩.  নক্ষাথীদদয ধাযাফানক মূল্যায়ন ও পাইনার যীক্ষা গ্রণ কযা; 

৪.  প্রনতষ্ঠাদনয কর ল্যাদফয সভননমূ চর সযদখ, ক্লা রুটিন সভাতাদফক ব্যফানযক ক্লা গ্রণ;  

৫. নল্প প্রনতষ্ঠাদন প্রনক্ষণকারীন ভদয় ভননেনযাং এফাং প্রনক্ষণ সদল প্রনতষ্ঠাদন Comprehensive 

     Viva   গ্রণ কযা; 

৬  ইনদিায ও আউেদিায সগভ নযচারনা কযা; 

৭.  সকা-কানযকুরাভ কাম িক্রভ নযচারনা কযা।  

8. ফযাদ্দ অনুারয কাঁচাভার ক্রয় এফং ব্যফায নননিত কযন। 
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সকন-২ 

ীদ আফদুয যফ সযননয়াফাত সেক্সোইর ইনিননয়ানযাং কদরজ, ফনযার, সকৌরগত উদেশ্য, অগ্রানধকায কাম িক্রভ, কভ িম্পাদন সূচক এফাং রক্ষভাত্রামূ 

সকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight 

strategic 

Objectiv

es) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয 

ভান 

(Weight 

of 

Perform

ance 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন রক্ষযভাত্রা/ননণ িায়ক ২০১8-১9 

(Target/Criteria Value for FY 2018-

19) 

প্রক্ষণ 

(Project

ion) 

২০১9-20 

প্রক্ষণ 

(Proje

ction) 

২০20-21 ২০১6

-১7 

২০১7

-১8 

অাধাযণ অনত 

উিভ 

উিভ চরনত

ভান 

চরনত 

ভাদনয 

ননসম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

ীদ আফদুয যফ সযননয়াফাত সেক্সোইর ইনিননয়ানযাং কদরজ, ফনযার এয সকৌরগত উদেশ্য মূ  

১.  ননধ ধানযত 

যীক্ষা গ্রণ 

ম্পন্নকযণ  

২৪.০০ ১.১ নফএন 

সকাদ ি আবযন্তযীণ 

যীক্ষা গ্রণ 

 

 

১.১.১ গৃনত  

ধাযাফানক 

তানিক যীক্ষা 

াংখ্যা 

 

৩.০০ ১২ ১৬ ১৬ -- -- -- -- ১৬ ১৬ 

১.২.১ গৃনত  

ধাযাফানক 

ব্যফানযক যীক্ষা 

াংখ্যা ৩.০০ ৬ ৮ ৮ -- -- -- -- ৮ ৮ 

১.২ নফএন 

সকাদ ি চূড়ান্ত 

যীক্ষা গ্রণ  

১.২.১ গৃনত  

তানিক যীক্ষা 

াংখ্যা 

 

৩.০০ ৬ ৮ ৮ -- -- -- -- ৮ ৮ 

১.২.২ গৃনত  

ব্যফানযক 

যীক্ষা 

াংখ্যা ৩.০০ ৬ ৮ ৮ -- -- -- -- ৮ ৮ 

১.৩ নিপ্লাভা 

সকাদ ি আবযন্তযীণ 

যীক্ষা গ্রণ 

 

 

 

১.৩.১ গৃনত  

ধাযাফানক 

তানিক যীক্ষা 

াংখ্যা 

 

৩.০০ ১৪ ১৪ 10 -- -- -- -- 6 2 

১.৩.২ গৃনত  

ধাযাফানক 

ব্যফানযক 

যীক্ষা 

াংখ্যা ৩.০০ ৭ ৭ 5 -- -- -- -- 3 1 
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সকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight 

strategic 

Objectiv

es) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয 

ভান 

(Weight 

of 

Perform

ance 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন রক্ষযভাত্রা/ননণ িায়ক ২০১8-১9 

(Target/Criteria Value for FY 2018-

19) 

প্রক্ষণ 

(Projec

tion) 

২০১9-20 

প্রক্ষণ 

(Projec

tion) 

২০20-21 ২০১6

-১7 

২০১7

-১8 

অাধাযণ অনত 

উিভ 

উিভ চরনত

ভান 

চরনত 

ভাদনয 

ননসম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

  ১.৪ নিপ্লাভা 

সকাদ ি চূড়ান্ত 

যীক্ষা গ্রণ  

১.৪.১ গৃনত  

তানিক যীক্ষা 

াংখ্যা 

 

৩.০০ ৬ ৬ 5 -- -- -- -- 3 1 

১.৪.২ গৃনত  

ব্যফানযক 

যীক্ষা 

াংখ্যা ৩.০০ ৬ ৬ 5 -- -- -- -- 3 1 

২. সেণীকদক্ষ 

নক্ষাথী 

উনস্থনত 

নননিতকযণ 

১৬.০০ ২.১ নফএন 

সকাদ ি সনভিায 

নবনিক নক্ষাথীয 

উনস্থনত  

২.১.১ কর 

সরদবর এফাং 

কর সনভিায 

% 8.০০ ৯২% ৯০% ৯২% ৮৭% ৮৫% ৮৩% ৮০% ৯১% ৯২% 

২.১ নিপ্লাভা 

সকাদ ি সনভিায 

নবনিক নক্ষাথীয 

উনস্থনত  

২.১.১ কর 

সরদবর এফাং 

কর সনভিায 

% 8.০০ ৯৩

% 

৯২% ৯২% ৮৭% ৮৫% ৮৩% ৮০% ৯১% ৯২% 

৩. গুণগত 

নক্ষাদান 

জজাযদাযকযণ 

১4.০০ ৩.১ নফএন 

সকাদ ি ক্লা রুটিন 

প্রণয়ন 

৩.১.১ প্রণীত 

ক্লা রুটিন  

তানযখ 

 

১.০০ এনির 

২০১৬ 

এনির, 

২০১৮ 

এনির, 

২০১৭ 

-- -- -- -- এনির, 

২০১৯ 

এনির, 

২০২০ 

৩.২  নফএন 

সকাদ ি ক্লা রুটিন 

অনুমায়ী ক্লা 

গ্রণ 

৩.২.১ গৃনত 

তানিক ক্লা 

াংখ্যা 3.০০ ১৪১৫ ১৫৬০ ২৮৮১ ২৮৭০ ২৮৫৭ ২৮৩৫ ২৮০০ ২৮৯৯ ২৯২৯ 

৩.২.২ গৃনত 

ব্যফানযক ক্লা 

াংখ্যা ৩.০০ ৮৯২ ৮৯৫ ৭৮০ ৭৮০ ৭৭০ ৭৬০ ৭৫০ ৭৯০ ৮১০ 
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সকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight 

strategic 

Objectiv

es) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয 

ভান 

(Weight 

of 

Perform

ance 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন রক্ষযভাত্রা/ননণ িায়ক ২০১8-১9 

(Target/Criteria Value for FY 2018-

19) 

প্রক্ষণ 

(Projec

tion) 

২০১9-20 

প্রক্ষণ 

(Projec

tion) 

২০20-21 ২০১6

-১7 

২০১7

-১8 

অাধাযণ অনত 

উিভ 

উিভ চরনত

ভান 

চরনত 

ভাদনয 

ননসম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

  ৩.১ নিপ্লাভা 

সকাদ ি  ক্লা 

রুটিন প্রণয়ন 

৩.৩.১ প্রণীত 

ক্লা রুটিন  

তানযখ 

 

১.০০ জানু

য়াযী 

জানুয়া

যী 

জানুয়া

যী 

-- -- -- -- জানুয়াযী জানুয়াযী 

৩.২  নিপ্লাভা 

সকাদ ি ক্লা রুটিন 

অনুমায়ী ক্লা 

গ্রণ 

৩.৩.২ গৃনত 

তানিক ক্লা 

াংখ্যা ৩.০০ ১৫৬৯ ১৪৪৪ 1030 1010 1000 950 900 615 205 

৩.৪.১ গৃনত 

ব্যফানযক ক্লা 

াংখ্যা ৩.০০ ১৭৩০ ৬১৫ 430 410 400 390 350 260 90 

৪. সকা-

কানযকুরাভ 

কাম িক্রভ বৃনদ্ধ 

কযা 

9.০০ ৪.১ ফানল ধক ক্রীড়া 

িনতপ্মানগতা 

আপ্য়াজন 

 

 

৪.১.১ অনুনষ্ঠত 

ইনদিায সগভ 

তানযখ ১.০০ জপব্রু

য়াযী 

জপব্রু

য়াযী 

জপব্রুয়া

যী 

-- -- -- -- জপব্রুয়াযী জপব্রুয়াযী 

৪.১.২ অনুনষ্ঠত 

আউেদিায 

সগভ 

তানযখ ১.০০ জপব্রু

য়াযী 

জপব্রু

য়াযী 

জপব্রুয়া

যী 

-- -- -- -- জপব্রুয়াযী জপব্রুয়াযী 

৪.২ ম্যাগানজন 

প্রকা 

৪.২.১ প্রকানত 

ম্যাগানজন 

তানযখ 1.০০ জানু

য়াযী 

জানুয়া

যী 

জানুয়া

যী 

-- -- -- -- জানুয়াযী জানুয়াযী 

৪.৩ জািীয় 

তিব ান 

 

৪.৩.১ কর 

জাতীয় নদফ 

ারন  

িাতরখ 6.০০ 

 

5 6 6 5 4 3 2 6 

 

6 
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সকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight 

strategic 

Objectiv

es) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয 

ভান 

(Weight 

of 

Perform

ance 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন রক্ষযভাত্রা/ননণ িায়ক ২০১8-১9 

(Target/Criteria Value for FY 

2018-19) 

প্রক্ষণ 

(Projecti

on) 

২০১9-20 

প্রক্ষণ 

(Project

ion) 

২০20-21 ২০১6

-১7 

২০১7

-১8 

অাধাযণ অনত 

উিভ 

উিভ চরনত

ভান 

চরনত 

ভাদনয 

ননসম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

৫. নিগ্রী অজিদন 

দমাগীতা 

সজাযদাযকযণ 

(নফএন ও 

নিদলাভা ইন 

সেক্সোইর 

ইনিননয়ানযাং) 

7.০০ ৫.১ যীক্ষায় 

অংগ্রণ 

৫.১.১ নফএন 

সকাদ ি উিীণ ি 

নক্ষাথী 

ংখ্যা 3.০০ ৭৪ ৭২ ৭৪ ৭3 ৭3 ৭২ ৭০ ৯৪ ৯5 

৫.১.২ নিপ্লাভা 

সকাদ ি উিীণ ি 

নক্ষাথী 

ংখ্যা 3.০০ ৯০ ৯৪ ৯০ ৮৯ ৮৭ ৮5 ৮০ ৯৫ ৯৯ 

৬. নল্প 

কাযখানায় 

ছাত্র-ছাত্রীপ্দয 

ইন্ডানিয়ার 

এটাচপ্ভন্ট 

নননিতকযণ 

6.০০ ৬.১ নল্প 

কাযখানায় 

ইন্ডানিয়ার 

এটাচপ্ভন্ট 

নক্ষাথী জিযণ 

৬.১.১ নফএন 

সকাদ ি 

ইন্ডানিয়ার 

এটাচপ্ভন্ট 

কাম িক্রভ ম্পন  

নক্ষাথী 

ংখ্যা 3.০০ ৭৪ ৯5 ৯৪ -- -- -- -- ৯৪ ৯5 

৬.১.২ নিপ্লাভা 

সকাদ ি 

ইন্ডানিয়ার 

এটাচপ্ভন্ট 

কাম িক্রভ ম্পন  

নক্ষাথী 

ংখ্যা ৩.০০ ৯১ ৯৫ ৯৭ -- -- -- -- ৯৯ ১০০ 
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সকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight 

strategic 

Objectiv

es) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয 

ভান 

(Weight 

of 

Perform

ance 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন রক্ষযভাত্রা/ননণ িায়ক ২০১8-১9 

(Target/Criteria Value for FY 

2018-19) 

প্রক্ষণ 

(Projecti

on) 

২০১9-20 

প্রক্ষণ 

(Project

ion) 

২০20-21 ২০১6

-১7 

২০১7

-১8 

অাধাযণ অনত 

উিভ 

উিভ চরনত

ভান 

চরনত 

ভাদনয 

ননসম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

৭. বনতি 

কায িক্রম 

ম্পািন  

4.০০ ৭.১ নফএন 

মকান ি নক্ষার্থী 

বনতি করণ     

৭.১.১ বনতিকৃত 

নক্ষাথী 

ংখ্যা 2.০০ ১২০ ১২০ ১২০ -- -- -- -- ১২০ ১২০ 

৭.২ নডরলাভা 

মকান ি নক্ষার্থী 

বনতি করণ     

৭.২.১ বনতিকৃত 

নক্ষাথী 

ংখ্যা ২.০০ ১১০ ১২০ ১০০ -- -- -- -- ১০০ ১০০ 

8. কাঁচাভার 

ক্রয় এফং 

ব্যফায 

নননিত কযন 

1.00 8.1 কাঁচাভার 

ক্রয় এফং ব্যফায 

কযন 

8.1.1. ক্রয়কৃত 

কাঁচাভাররয 

নযভান 

টাকা 0.5 2 

রক্ষ 

1 রক্ষ 3 রক্ষ -- -- -- -- 4 রক্ষ 5 রক্ষ 

8.1.2 ব্যফহৃত 

কাঁচাভাররয 

নযভান 

% 0.5 -- -- -- -- -- -- -- 100% 100% 
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লীি আবদুর রব মরতনয়াবাি মেক্সোই ইতিতনয়াতরং কনজ, বতরলা এর আবতিক মকৌলগি উনেিমূ- ২০১8-1৯ 

(সভাে ভান-২০) 

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

সকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives)

সকৌরগত 

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 -২০১৮-1৯ 

(Target Value -2018-19) 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অনত উিভ 

(Very 

Good) 

উিভ 

(Good) 

চরনত ভান 

(Fair) 

চরনতভাদনয 

ননদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

বাত িক 

কম িম্পািন চুতি 

বাস্তবায়ন 

জজাযদাযকযণ 

3 

২০১7-১8 অর্থ িবছনরর বাত িক কম িম্পািন 

চুতিয মূল্যায়ন প্রনতরফদন দানির 
মূল্যায়ন প্রতিনবিন িাতখকৃি  িাতরখ ১ 

২8 জুাই, 

2018 

২9 জুাই, 

2018 

30 জুাই, 

2018 

31 জুাই, 

2018 

01 আগষ্ট, 

2018 

২০১8-1৯ অর্থ িবছনরর বাত িক কম িম্পািন 

চুতি চুনিয অধ িবাত িক মূল্যায়ন প্রতিনবিন 

উর্দ্িতন কর্তিরক্ষয ননকট িাতখ 

মূল্যায়ন প্রতিনবিন িাতখকৃি িাতরখ ১ 
১3 জানুয়াতর, 

2019 

১6 

জানুয়াতর, 

2019 

১7 

জানুয়াতর, 

2019 

20 

জানুয়াতর, 

2019 

2১ জানুয়াতর, 

2019 

রকাতর কম িম্পািন ব্যবস্থানা দ্ধতি  

অন্যান্য তবনয় কম িকিিা/কম িচারীনির জন্য 

প্রতলক্ষণ আনয়াজন 

আনয়াতজি প্ররতলক্ষনণর ময় 
জনঘন্টা 

* 
১ 60 -- -- -- -- 

কায িদ্ধতি, 

কম িনযরফ ও 

মবার মাননান্নয়ন 

9 

ই-পাইনরং র্দ্নত ফাস্তফায়ন 

ফ্রন্ট জডরেয ভাধ্যরভ গৃীত ডাক ই-

ভাইনরং নরেরভ আররাডকৃত 
% 1 80 70 60 55 50 

ই-পাইরর ননথ ননষ্পনিকৃত * % 1 50 45 40 35 30 

ই-পাইরর ত্র জাযীকৃত ** % 1 40 35 30 25 20 

উদ্ভাফনী উরযাগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প (SIP) 

ফাস্তফায়ন 

ন্যূনতভ একটি উদ্ভাফনী উরযাগ/ক্ষুদ্র 

উন্নয়ন প্রকল্প ফাস্তফানয়ত 
তানযি 1 

31 নডরম্বয, 

2018 

07 

জানুয়ানয, 

2019 

14 

জানুয়ানয, 

2019 

21 

জানুয়ানয, 

2019 

28 জানুয়ানয, 

2019 

নটিরজন চাট িায ফাস্তফায়ন 

ারনাগাদকৃত নটিরজনচাট িায 

অনুমায়ী প্রদি জফা 
% 1 80 75 70 60 50 

জফাগ্রীতারদয ভতাভত নযফীক্ষণ 

ব্যফস্থা চালুকৃত 
তানযি 1 

31 নডরম্বয, 

2018 

15 

জানুয়ানয, 

2019 

07 

জপব্রুয়াযী, 

2019 

17 

জপব্রুয়াযী, 

2019 

28 

জপব্রুয়াযী, 

2019 

অনবরমাগ প্রনতকায ব্যফস্থা ফাস্তফায়ন 
নননদষ্ট ভরয়য ভরধ্য অনবরমাগ 

ননষ্পনিকৃত 
% ১ 90 80 70 60 50 

তআরএ শুরুর ২ মা পূনব ি ংতিষ্ট কম িচারীর 

তআরএ ও ছুটি নগিায়ন জাতর তনতিিকরণ 

নআযএর আরদ জানযকৃত % ১ 100 90 80 -- -- 

ছুটি নগদায়নত্র জানযকৃত % 1 100 90 80 -- -- 
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করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

সকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives)

সকৌরগত 

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 -২০১৮-1৯ 

(Target Value -2018-19) 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অনত উিভ 

(Very 

Good) 

উিভ 

(Good) 

চরনত ভান 

(Fair) 

চরনতভাদনয 

ননদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

আনথ িক ও ম্পদ 

ব্যফস্থানায 

উন্নয়ন 

5 

অতিে আতি তনষ্পতি কায িক্রনমর উন্নয়ন 

ব্রডীট কযায জপ্রনযত % 0.5 60 55 50 45 40 

অনডট আনি ননষ্পনিকৃত % 0.5 50 45 40 35 30 

স্থাফয ও অস্থাফয ম্পনিয ারনাগাদ তানরকা 

প্রস্তুত কযা 

স্বপ্ররণানদত তথ্য প্রকানত % 1 
03 জপব্রুয়াযী, 

2019 

17 

জপব্রুয়াযী, 

2019 

28 

জপব্রুয়াযী, 

2019 

28 ভাচ, 

2019 

15 এনপ্রর 

2019 

অস্থাফয ম্পনিয তানরকা 

ারনাগাদকৃত 

তানযি 1 
03 জপব্রুয়াযী, 

2019 

17 

জপব্রুয়াযী, 

2019 

28 

জপব্রুয়াযী, 

2019 

28 ভাচ, 

2019 

15 এনপ্রর 

2019 

ফানল িক উন্নয়ন কম িসূনচ ফাস্তফায়ন ফানল িক উন্নয়ন কম িসূনচ ফাস্তফানয়ত % 2 100 95 90 85 80 

জাতীয় শুর্দ্াচায 

জকৌর ও তথ্য 

অনধকায 

ফাস্তফায়ন 

জজাযদাযকযণ 

3 

জাতীয় শুর্দ্াচায কম িনযকল্পনা ও নযফীক্ষণ 

কাঠারভা প্রণয়ন 

জাতীয় শুর্দ্াচায কম িনযকল্পনা ও 

নযফীক্ষণ কাঠারভা প্রণীত 

তানযি 1 15 জুরাই 31 জুরাই -- -- -- 

ননধ িানযত ভরয়য ভরধ্য ত্রত্রভানক প্রনতরফদন 

দানির 

ননধ িানযত ভরয়য ভরধ্য ত্রত্রভানক 

প্রনতরফদন দানিরকৃত 

ংখ্যা 1 4 3 -- -- -- 

তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকযণ তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকৃত % 1 100 90 80 -- -- 
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াংদমাজনী-১ 

ব্দ াংদক্ষ (Acronyms) 
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াংদমাজনী- ২: কভ িম্পাদন সূচকমূ, ফাস্তফায়নকাযী ভন্ত্রণারয়/নফবাগ/াংস্থা এফাং নযভা দ্ধনতয নফফযণ  

 

ক্রনভক 

নং 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক নফফযণ ফাস্তফায়নকাযী  

ইউননে 

নযভা দ্ধনত   

এফাং উািসূত্র 

াধাযণ 

 ভন্তব্য 

১. ১.১ নফএন 

সকাদ ি 

আবযন্তযীণ 

যীক্ষা গ্রণ 

 

১.১.১ গৃনত  

ধাযাফানক তানিক 

যীক্ষা 

যীক্ষা কনভটিয 

ননদদ িনা সভাতাদফক 

নক্ষক, কভ িকতিা  ও 

কভ িচানযগদণয 

ায়তায় ধাযাফানক 

তানিক যীক্ষা 

নযচানরত য় 

ীদ আফদুয যফ 

সযননয়াফাত 

সেক্সোইর 

ইনিননয়ানযাং 

কদরজ, ফনযার 

াংখ্যায নবনিদত 

 

ফানল িক প্রনতদফদন 

 

১.২.১ গৃনত  

ধাযাফানক 

ব্যফানযক যীক্ষা 

১.২ নফএন 

সকাদ ি চূড়ান্ত 

যীক্ষা গ্রণ 

১.২.১ গৃনত  

তানিক যীক্ষা 

১.২.২ গৃনত  

ব্যফানযক যীক্ষা 

১.৩ নিপ্লাভা 

সকাদ ি 

আবযন্তযীণ 

যীক্ষা গ্রণ 

 

১.৩.১ গৃনত  

ধাযাফানক তানিক 

যীক্ষা 

যীক্ষা কনভটিয 

ননদদ িনা সভাতাদফক 

নক্ষক, কভ িকতিা  ও 

কভ িচানযগদণয 

ায়তায় ধাযাফানক 

তানিক যীক্ষা 

নযচানরত য় 

ীদ আফদুয যফ 

সযননয়াফাত 

সেক্সোইর 

ইনিননয়ানযাং 

কদরজ, ফনযার 

াংখ্যায নবনিদত 

 

ফানল িক প্রনতদফদন 

১.৩.২ গৃনত  

ধাযাফানক 

ব্যফানযক যীক্ষা 

১.৪ নিপ্লাভা 

সকাদ ি চূড়ান্ত 

যীক্ষা গ্রণ 

১.৪.১ গৃনত  

তানিক যীক্ষা 

১.৪.২ গৃনত  

ব্যফানযক যীক্ষা 

২ ২.১ নফএন 

সকাদ ি 

সনভিায 

নবনিক 

নক্ষাথীয 

উনস্থনত  

২.১.১ কর সরদবর 

এফাং কর 

সনভিায 

প্রনত ক্লাদ ছাত্র-

ছাত্রীদদয উনস্থনতয 

াংখ্যা াংযক্ষণ কযা 

য়। তাযয কর 

নফলদয়য উনস্থয ায 

ননধ িাযণ কযা য়। 

ীদ আফদুয যফ 

সযননয়াফাত 

সেক্সোইর 

ইনিননয়ানযাং 

কদরজ, ফনযার 

উনস্থনতয 

তকযা নবনিদত 

 

ফানল িক প্রনতদফদন 

 

২.2 নডরলাভা 

মকান ি 

মতমস্টার 

তভতিক 

তলক্ষার্থীর 

উতস্থতি  

২.2.১ ক মনভ 

এবং ক 

মতমস্টার 

প্রনত ক্লাদ ছাত্র-

ছাত্রীদদয উনস্থনতয 

াংখ্যা াংযক্ষণ কযা 

য়। তাযয কর 

নফলদয়য উনস্থয ায 

ননধ িাযণ কযা য়। 

ীদ আফদুয যফ 

সযননয়াফাত 

সেক্সোইর 

ইনিননয়ানযাং 

কদরজ, ফনযার 

উনস্থনতয 

তকযা নবনিদত 

 

ফানল িক প্রনতদফদন 

 

৩ ৩.১ নফএন 

সকাদ ি ক্লা 

রুটিন প্রণয়ন 

৩.১.১ প্রণীত ক্লা 

রুটিন  

অধ্যক্ষ ভদাদয় 

একাদিনভক কাউনির 

কনভটিয াদথ 

আদরাচনা াদদক্ষ 

রুটিন প্রনয়ণ কদযন 

ীদ আফদুয যফ 

সযননয়াফাত 

সেক্সোইর 

ইনিননয়ানযাং 

কদরজ, ফনযার 

তানযদখয নবনিদত 

ফানল িক প্রনতদফদন 

 

৩.২  

নফএন 

সকাদ ি ক্লা 

রুটিন 

অনুমায়ী ক্লা 

গ্রণ 

৩.২.১ গৃনত 

তানিক ক্লা 

ক্লা রুটিন অনুাদয 

াংনিষ্ট নক্ষকগন ক্লা 

গ্রন কদযন 

াংখ্যায নবনিদত 

ফানল িক প্রনতদফদন 

৩.২.২ গৃনত 

ব্যফানযক ক্লা 

ক্লা রুটিন অনুাদয 

াংনিষ্ট নক্ষকগন ল্যাফ 

এনদেন্টগদনয 

ায়তায় ব্যাফানযক   

ক্লা নযচারনা কদযন 

াংখ্যায নবনিদত 

ফানল িক প্রনতদফদন 
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 ৩.১ নিপ্লাভা 

সকাদ ি  ক্লা 

রুটিন প্রণয়ন 

৩.৩.১ প্রণীত ক্লা 

রুটিন  

অধ্যক্ষ ভদাদয় 

একাদিনভক কাউনির 

কনভটিয াদথ 

আদরাচনা াদদক্ষ 

রুটিন প্রনয়ণ কদযন 

তানযদখয নবনিদত 

ফানল িক প্রনতদফদন 

৩.২  

নিপ্লাভা 

সকাদ ি ক্লা 

রুটিন 

অনুমায়ী ক্লা 

গ্রণ 

৩.৩.২ গৃনত 

তানিক ক্লা 

ক্লা রুটিন অনুাদয 

াংনিষ্ট নক্ষকগন ক্লা 

গ্রন কদযন 

াংখ্যায নবনিদত 

ফানল িক প্রনতদফদন 

৩.৪.১ গৃনত 

ব্যফানযক ক্লা 

ক্লা রুটিন অনুাদয 

াংনিষ্ট নক্ষকগন ল্যাফ 

এনদেন্টগদনয 

ায়তায় ব্যাফানযক   

ক্লা নযচারনা কদযন 

াংখ্যায নবনিদত 

ফানল িক প্রনতদফদন 

৪ ৪.১ ফানল ধক 

ক্রীড়া 

িনতপ্মানগতা 

আপ্য়াজন 

৪.১.১ অনুনষ্ঠত 

ইনদিায সগভ 

অধ্যক্ষ ভদাদদয়য 

ননদদ ি অনুাদয 

নক্ষক, কভ িকতিা ও 

কভ িচাযীগদনয 

ায়তায় ইনদিায ও 

আউেদিায সগভ 

নযচানরত য় 

ীদ আফদুয যফ 

সযননয়াফাত 

সেক্সোইর 

ইনিননয়ানযাং 

কদরজ, ফনযার 

তানযদখয নবনিদত 

ফানল িক প্রনতদফদন 

 

৪.১.২ অনুনষ্ঠত 

আউেদিায সগভ 

তানযদখয নবনিদত 

ফানল িক প্রনতদফদন 

৪.২ 

ম্যাগানজন 

প্রকা 

৪.২.১ প্রকানত 

ম্যাগানজন 

অধ্যক্ষ ভদাদদয়য 

ননদদ ি অনুাদয 

নক্ষক, কভ িকতিা, 

কভ িচাযী ও ছাত্র-

ছাত্রীদদয অাংগ্রন ও  

ায়তায় ম্যাগানজন 

প্রকানত য়। 

তানযদখয নবনিদত 

ফানল িক প্রনতদফদন 

৪.৩ জাতীয় 

অনুষ্ঠান 

ারন কযা 

৪.৩.১ অনুনষ্ঠত 

জাতীয় জাক নদফ 

অধ্যক্ষ ভদাদদয়য 

ননদদ ি অনুাদয 

নক্ষক, কভ িকতিা, 

কভ িচাযী ও ছাত্র-

ছাত্রীদদয অাংগ্রণ ও  

ায়তায় ারন কযা 

য়। 

 

  

তানযদখয নবনিদত 

ফানল িক প্রনতদফদন 

৪.৩.2 অনুতষ্ঠি 

ভান নফজয় নদফ 

৪.৩.৩ অনুনষ্ঠত 

ীদ নদফ ও 

আন্তজধানতক 

ভাতৃবালা নদফ 

৪.৩.৪ অনুনষ্ঠত 

জানতয জনক 

ফঙ্গফন্ধু জখ মুনজবুয 

যভান-এয জন্ম 

নদফ ও জাতীয় 

নশু নদফ 

৪.৩.৫ অনুনিত 

গণতযা নদফ 

৪.৩.৬ অনুনিত 

স্বাধীনতা ও জাতীয় 

নদফ 
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৫ ৫.১ যীক্ষায় 

অংগ্রণ 

৫.১.১ নফএন 

সকাদ ি উিীণ ি 

নক্ষাথী 

চূড়ান্ত যীক্ষায পভ ি 

নপরাদয কর 

সমাগ্যতা অজিন কযদর, 

ছাত্র-ছাত্রীদদয পভ ি-

নপরা কযাদনা য়। 

তাযয যীক্ষা কনভটি 

ফাংরাদদভ সেক্সোইর 

নফশ্বনফদ্যারদয়য ননদদ ি 

সভাতাদফক নক্ষক, 

কভ িকতিা, কভ িচাযী ও 

স্থানীয় প্রাদনয 

ায়তায় যীক্ষা 

নযচারনা কদযন 

ীদ আফদুয যফ 

সযননয়াফাত 

সেক্সোইর 

ইনিননয়ানযাং 

কদরজ, ফনযার 

াংখ্যায নবনিদত 

ফানল িক প্রনতদফদন 

 

৫.১.২ নিপ্লাভা 

সকাদ ি উিীণ ি 

নক্ষাথী 

৬ ৬.১ নল্প 

কাযখানায় 

ইন্ডানিয়ার 

এটাচপ্ভন্ট 

নক্ষাথী 

জিযণ 

৬.১.১ নফএন 

সকাদ ি ইন্ডানিয়ার 

এটাচপ্ভন্ট কাম িক্রভ 

ম্পন  নক্ষাথী 

 জকা জপ্ল ছাত্র-

ছাত্রীপ্দয চানদাভত 

নভপ্র এফং িপ্য়াজপ্ন 

িনতিাপ্নয ভপ্নাননত 

নভপ্র জেনং এয ব্যফস্থা 

কযা য়। 

ীদ আফদুয যফ 

সযননয়াফাত 

সেক্সোইর 

ইনিননয়ানযাং 

কদরজ, ফনযার 

াংখ্যায নবনিদত 

ফানল িক প্রনতদফদন 

 

৬.১.২ নিপ্লাভা 

সকাদ ি ইন্ডানিয়ার 

এটাচপ্ভন্ট কাম িক্রভ 

ম্পন  নক্ষাথী 

৭ ১.১ নফএন 

সকাদ ি 

নক্ষাথী বনতধ 

কযণ     

১.১.১ বনতধকৃত 

নক্ষাথী 

ছাত্র-ছাত্রীদদয বনতি 

যীক্ষ গ্রন, বনতি নপ 

জভা সনয়া, প্রদয়াজনীয় 

কাগজ-ত্র গ্রন  ও   

াংযক্ষন কযা 

ীদ আফদুয যফ 

সযননয়াফাত 

সেক্সোইর 

ইনিননয়ানযাং 

কদরজ, ফনযার 

াংখ্যায নবনিদত 

ফানল িক প্রনতদফদন 

 

১.২ নিপ্লাভা 

সকাদ ি 

নক্ষাথী বনতধ 

কযণ     

১.২.১ বনতধকৃত 

নক্ষাথী 

ছাত্র-ছাত্রীদদয বনতি 

যীক্ষ গ্রন, বনতি নপ 

জভা সনয়া, প্রদয়াজনীয় 

কাগজ-ত্র গ্রন  ও   

াংযক্ষন কযা। 

ীদ আফদুয যফ 

সযননয়াফাত 

সেক্সোইর 

ইনিননয়ানযাং 

কদরজ, ফনযার 

াংখ্যায নবনিদত 

ফানল িক প্রনতদফদন 

 

8. 8.1কাঁচাভার 

ক্রয় এফং 

ব্যফায কযন 

8.1.1. ক্রয়কৃত 

কাঁচাভাররয নযভান 

নফনবন্ন নফবারগয 

যীক্ষা-নননযক্ষা কযায 

কাঁচাভার ক্রয় 

ীদ আফদুয যফ 

সযননয়াফাত 

সেক্সোইর 

ইনিননয়ানযাং 

কদরজ, ফনযার 

াংখ্যায নবনিদত 

ফানল িক প্রনতদফদন 

 

ফস্ত্র 

অনধদপ্তয 

ফযাদ্দ 

9. 9.1 জভযাভত 

ও ংযক্ষন 

9.1 জভননাযী 

জভযাভত ও ংযক্ষন 

নফনবন্ন নফবারগয 

ব্যফহৃত মন্ত্রানত চর 

যািায ব্যফস্থা কযা 

ীদ আফদুয যফ 

সযননয়াফাত 

সেক্সোইর 

ইনিননয়ানযাং 

কদরজ, ফনযার 

াংখ্যায নবনিদত 

ফানল িক প্রনতদফদন 

 

ফস্ত্র 

অনধদপ্তয 

ফযাদ্দ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

 

াংদমাজনী ৩ : কভ িম্পাদদনয রদক্ষয অন্য ভন্ত্রণারয়/নফবাগ/দপ্তয/াংস্থায ননকে সুনননদ িষ্ট কভ িম্পাদন চানদামূ 

 

প্রনতষ্ঠাদনয নাভ াংনিষ্ট 

কাম©ক্রভ 

কভ িম্পাদন সূচক উি প্রনতষ্ঠাদনয 

ননকে 

চানদা/প্রতযাা 

চানদা/প্রতযাায 

সমৌনিকতা 

প্রতযাা পূযণ 

না দর 

ম্ভাব্য প্রবাফ 

নক্ষা ভন্ত্রণারয় 

(ফাাংরাদদ 

সেক্সোইর 

নফশ্বনফদ্যারয়) 

৩.১ আবযন্তযীণ 

যীক্ষা গ্রণ 

 

 

 

 

৩.১.১ গৃনত  

ধাযাফানক তানিক 

যীক্ষা 

ছাত্র/ছাত্রীদদয 

যীক্ষা  পর 

প্রকা 

ফস্ত্র নযদপ্তয ননয়নন্ত্রত  

ীদ আফদুয যফ 

সযননয়াফাত 

সেক্সোইর 

ইনিননয়ানযাং কদরজ, 

ফনযার মুদ  

মথাভদয় যীক্ষা 

গ্রণ ও পরাপর 

প্রকা কযায জন্য 

দানয়ত্বপ্রাপ্ত প্রনতষ্ঠান 

 

মথাভদয় 

পরাপর 

প্রকাদ 

নফরম্ব দত 

াদয  

৩.২.১ গৃনত  

ধাযাফানক 

ব্যফানযক যীক্ষা 

৩.২ চূড়ান্ত 

যীক্ষা গ্রণ  

 

৩.২.১ গৃনত  

তানিক যীক্ষা 

ছাত্র/ছাত্রীদদয 

যীক্ষা গ্রণ ও 

পর প্রকা ৩.২.২ গৃনত  

ব্যফানযক যীক্ষা 

 

 

 

 

 


