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অধ্যক্ষ,  শখ কাভার শেক্সোইর ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযাং কদরজ, ঞ্জঝনাইদ 

এফাং 

ভাঞ্জযচারক, ফস্ত্র অঞ্জধদপ্তয  

 

এয ভদধ্য স্বাক্ষঞ্জযত 

 

 

ফাঞ্জল িক কভ িম্পাদন চুঞ্জি 
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উক্রভঞ্জণকা (Preamble) 
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অধ্যক্ষ, শখ কাভার শেক্সোইর ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযাং কদরজ, ঞ্জঝনাইদ  

এফাং 

ভাঞ্জযচারক, ফস্ত্র অঞ্জধদপ্তদযয এয ভদধ্য ২০২০ াদরয জুরাই ভাদয ২০ 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 

প্রকদল্পয অধীদন প্রাঞ্জনক কাভ একাদেঞ্জভক বফন, একাদেঞ্জভক 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 ভাপ্ত 

দয়দছ।    ৭- ৮,    ৮-   ৯      ৯-     ঞ্জক্ষা ফছদয ঞ্জফ.এঞ্জ ইন শেক্সোইর ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযাং শকাদ ি ৩৫৯ জন 

ঞ্জক্ষাথী বঞ্জতি কযা দয়দছ মাদদয ক্লা        ১১ ভাচ ি,    ৮, ১১ ভাচ ি,    ৯    ৯     ,      শথদক শুরু 

দয়দছ।                 ৫ (   )                            ৫ (   )                    ৭         

         ।          -                                        ৬৫%                 ।      

                    -              ৬         ৭    -  -  ৫               ৯   -          

                                                                                               

     ।   

 

ভস্যা ও চযাদরিমূঃ 

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।                                (           

     ,                 ,                                             )                   

                                                   । 

 

 

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 দক্ষ 

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

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

প্রযুঞ্জিঞ্জফদ ঞ্জনদয়াদগয ভাধ্যদভ দফদদঞ্জক মুদ্রা যক্ষায় দমাঞ্জগতা কযা।  

 

২০২০-২১ অথ িফছদযয ম্ভাব্য প্রধান অজিনমূঃ 

 প্রঞ্জতষ্ঠাদন ১২০ টি েদন ঞ্জক্ষাথী বঞ্জতিকযণ; 

 শেণীকদক্ষ ঞ্জক্ষাথীদদয ৯০% উঞ্জস্থঞ্জত ঞ্জনঞ্জিতকযণ; 

 ৪৫০০ টি তাঞ্জিক ক্লা ও ১০০০ টি ব্যফাঞ্জযক ক্লা গ্রণ; 

 ঞ্জনধ িাঞ্জযত ধাযাফাঞ্জক ও পাইনার যীক্ষামূ ম্পন্নকযণ; 

                            ; 

 শকা-কাঞ্জযকুরায কাম িক্রভ বৃঞ্জদ্ধকযণ;  

                                              ; 

                                          কাম িক্রভ গ্রণ। 
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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 অঞ্জবরক্ষয (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.                     ম্প        

 ২. শেণীকদক্ষ ঞ্জক্ষাথী উঞ্জস্থঞ্জত ঞ্জনঞ্জিতকযণ; 

 ৩. গুণগত ঞ্জক্ষাদান         য   

 ৪. শকা-কাঞ্জযকুরায কাম িক্রভ বৃঞ্জদ্ধকযণ; 

 ৫.             -                     । 

 

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

১. দাপ্তঞ্জযক কভ িকাদে স্বেতা বৃঞ্জদ্ধ ও জফাফঞ্জদঞ্জতা ঞ্জনঞ্জিতকযণ; 

 ২. কভ িম্পাদদন গঞ্জতীরতা েনয়ন ও শফায ভান বৃঞ্জদ্ধকযণ; 

৩. েঞ্জথ িক ও ম্পদ ব্যফস্থানায উন্নয়ন। 

 

 .  কাম িাফঞ্জর (Functions): 

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

 ২. ঞ্জক্ষাথীদদয ধাযাফাঞ্জক মূল্যায়ন ও পাইনার যীক্ষা গ্রণ    ; 

 ৩. ঞ্জফশ্বঞ্জফদ্যারদয়য একাদেঞ্জভক কযাদরোয অনুমায়ী কর ক্লা গ্রণ    ; 

 ৪. শেণীকদক্ষ ঞ্জক্ষাথীদদয উঞ্জস্থঞ্জত ঞ্জনঞ্জিত কযা;   

 ৫.                      ; 

 ৬. শকা-কাঞ্জযকুরায কাম িক্রভ ঞ্জযচারনা    ; 

 ৭. ইনদোয ও েউেদোয শগভ ঞ্জযচারনা    ; 

 ৮.                                                  ; 

 ৯.                                          কাম িক্রভ গ্রণ    । 
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শকন-২ 

                               (Outcome/Impact) 

 

                

(Outcome/Impact) 

                

(Performance 

Indicators) 

এ   

(Unit) 

    
        

২০২০-২১ 

      
                         

                        

              

               

       

(Source of Data) 
২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২১-২২ ২০২২-২৩ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

               

                

    

   এ        

                   

             

     - - - ৮  ১০০ 

                  

                     

          /   
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শকন-৩ 

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

শকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 
Objectives) 

শকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight of 
strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন 

সূচক 

(Performance 
Indicators) 

     

     

(Calculat

ion 

method) 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 
Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন 
রক্ষভাত্রা/ঞ্জনণ িায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2019-20) 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 
২০২১-২২ 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 
২০২২-২৩ 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০* 
অাধাযণ অঞ্জত উত্তভ উত্তভ চরঞ্জতভান 

চরঞ্জত ভাদনয 

ঞ্জনদম্ন   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫  ৬ 

শখ কাভার শেক্সোইর ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযাং কদরজ, ঞ্জঝনাইদ এয শকৌরগত উদেশ্যমূ 

১            

          

 ম্প      

  .   ১.  অবযন্তযীণ 

যীক্ষা গ্রণ 

 

১.১.  গৃঞ্জত  

ধাযাফাঞ্জক 

তাঞ্জিক যীক্ষা 

   

      
াংখ্যা ৮    ৮    ৩  ৩   ৮  ৬    ৩  ৩  

১.  চূড়ান্ত যীক্ষা 

গ্রণ  

১. .১ গৃঞ্জত  

তাঞ্জিক যীক্ষা 

   

      
াংখ্যা ৮      ৬ ৮ ৭ ৬ ৫   ৮ ৮ 

১. .  গৃঞ্জত  

ব্যফাঞ্জযক যীক্ষা 

   

      
াংখ্যা ৮.     ৬ ৮ ৭ ৬ ৫   ৮ ৮ 

২. শেণীকদক্ষ 

ঞ্জক্ষাথী 

উঞ্জস্থঞ্জত 

ঞ্জনঞ্জিতকযণ 

 ৬.   ২.১ শরদবর 

ঞ্জবঞ্জত্তক ঞ্জক্ষাথীয 

উঞ্জস্থঞ্জত  

২.১.১ শরদবর-১ 

োভ ি-১  
   %      ৮  ৯  ৯  ৮৫ ৮  ৭  ৬  ৯  ৯  

২.১.২ শরদবর-১ 

োভ ি-২  
   %      ৮  ৯  ৯  ৮৫ ৮  ৭  ৬  ৯  ৯  

২.১.৩ শরদবর-২ 

োভ ি-১  
   %      ৮  ৯  ৯  ৮৫ ৮  ৭  ৬  ৯  ৯  

২.১.  শরদবর-২ 

োভ ি-২  
   %      ৮  ৯  ৯  ৮৫ ৮  ৭  ৬  ৯  ৯  

২.১.৫ শরদবর-৩ 

োভ ি-১  
   %      - ৯  ৯  ৮৫ ৮  ৭  ৬  ৯  ৯  

২.১.৬ শরদবর-৩ 

োভ ি-২  
   %      - ৯  ৯  ৮৫ ৮  ৭  ৬  ৯  ৯  

২.১.৭ শরদবর-৪ 

োভ ি-১  
   %      - ৯  ৯  ৮৫ ৮  ৭  ৬  ৯  ৯  

২.১.৮ শরদবর-৪ 

োভ ি-২  
   %      - ৯  ৯  ৮৫ ৮  ৭  ৬  ৯  ৯  
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শকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 
Objectives) 

শকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight of 
strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন 

সূচক 

(Performance 
Indicators) 

     

     

(Calculat

ion 

method) 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 
Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন 
রক্ষভাত্রা/ঞ্জনণ িায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2019-20) 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 
২০২১-২২ 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 
২০২২-২৩ 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০* 
অাধাযণ অঞ্জত উত্তভ উত্তভ চরঞ্জতভান 

চরঞ্জত ভাদনয 

ঞ্জনদম্ন   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫  ৬ 

শখ কাভার শেক্সোইর ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযাং কদরজ, ঞ্জঝনাইদ এয শকৌরগত উদেশ্যমূ 

৩. গুণগত 

ঞ্জক্ষাদান 

        য  

 ৬.   

 

৩.১ শরদবর 

ঞ্জবঞ্জত্তক ক্লা রুটিন 

প্রণয়ন 

৩.১.১ শরদবর-১ 

োভ ি-১  
              ৫  

        

   ৯ 
          

     

     

     

     

    

     

    

     

     

     

     

     

     

   ৩ 

৩.১.২ শরদবর-১ 

োভ ি-২  
              ৫  - - 

       

     

       

     

      

     

       

     

        

     

       

     

       

     

৩.১.৩ শরদবর-২ 

োভ ি-১  
              ৫  

     

   ৯ 
- 

     

     

    

     

    

     

     

     

    

     

     

     

     

   ৩ 

৩.১.  শরদবর-২ 

োভ ি-২  
              ৫  - - 

       

     

      

     

       

     

        

     

        

     

       

     

       

     

৩.১.৫ শরদবর-৩ 

োভ ি-১  
              ৫  

     

   ৯ 
- 

   

     

    

     

     

     

    

     

       

     

   

     

   

   ৩ 

৩.১.৬ শরদবর-৩ 

োভ ি-২  
              ৫  - - 

      

     

       

     

        

     

        

     

      

     

      

     

      

     

৩.১.৭ শরদবর-৪ 

োভ ি-১  
              ৫  - - 

   

     

     

     

    

     

       

     

       

     

   

     

   

   ৩ 

৩.১.৮ শরদবর-৪ 

োভ ি-২ 
              ৫  - - 

       

     

        

     

        

     

      

     

     

     

       

     

       

   ৩ 

৩.২ ক্লা রুটিন 

অনুমায়ী ক্লা গ্রণ 

৩. .       

          

   

      
াংখ্যা   ৫    ৩  ৩     ৫         ৩             ৫    ৫    

৩. .       

            

   

      
াংখ্যা   ৫  ৫   ৭৫       ৯৫  ৯   ৮৫  ৮             

৩.৩        

        

          

            

৩.৩.  

        

              
   

      
াংখ্যা  .   -       - - -     
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শকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 
Objectives) 

শকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight of 
strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন 

সূচক 

(Performance 
Indicators) 

     

     

(Calculat

ion 

method) 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 
Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন 
রক্ষভাত্রা/ঞ্জনণ িায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2019-20) 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 
২০২১-২২ 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 
২০২২-২৩ 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০* 
অাধাযণ অঞ্জত উত্তভ উত্তভ চরঞ্জতভান 

চরঞ্জত ভাদনয 

ঞ্জনদম্ন   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫  ৬ 

শখ কাভার শেক্সোইর ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযাং কদরজ, ঞ্জঝনাইদ এয শকৌরগত উদেশ্যমূ 

৪. শকা-

কাঞ্জযকুরায 

কাম িক্রভ 

বৃঞ্জদ্ধকযণ 

 

  .    .              

           

       

৪.১.  অনুঞ্জষ্ঠত 

ইনদোয শগভ  
তাঞ্জযখ তাঞ্জযখ   ৫  

       

   ৮ 

       

   ৯ 

       

     

        

     

        

     

      

     

     

     

       

     

       

     

৪.১.  অনুঞ্জষ্ঠত 

েউেদোয শগভ  
তাঞ্জযখ তাঞ্জযখ   ৫  

       

   ৮ 

       

   ৯ 

       

     

        

     

        

     

      

     

     

     

       

     

       

     

 .          

প্রকা 

 . .  প্রকাঞ্জত 

        
তাঞ্জযখ তাঞ্জযখ      

        

   ৯ 

 ৭      

     

     

     

    

     

    

     

     

     

    

     

৩       

     

৩       

   ৩ 

 .৩ জাতীয় 

অনুষ্ঠান ারন কযা 

 .৩.১          

অনুষ্ঠান  

   

      
াংখ্যা ৩.   ৬ ৬   ৩     -     

 .           

               

 . .        

         
তাঞ্জযখ তাঞ্জযখ  .   -           

     

     

     

     

    

     

    

     

     

     
    

 .৫         

    

 .৫.          

        
তাঞ্জযখ তাঞ্জযখ  .   -   

        

     

        

     

      

     

     

     

    

     
    

 .৬          

             

              

 .৬.        

       

       

   

      
       .   - -     ৯  ৮  ৭  ৬  - - 

৫.     

       -

            

          

৫.   ৫.        

             

        

               

    

৫. .        

         -

              

             

        

   

      
      .   - -   ৩     -     

৫. .           

             

         

              

                

   

      
      .   - -   ৩     -     
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শকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 
Objectives) 

শকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight of 
strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন 

সূচক 

(Performance 
Indicators) 

     

     

(Calculat

ion 

method) 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 
Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন 
রক্ষভাত্রা/ঞ্জনণ িায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2019-20) 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 
২০২১-২২ 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 
২০২২-২৩ 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০* 
অাধাযণ অঞ্জত উত্তভ উত্তভ চরঞ্জতভান 

চরঞ্জত ভাদনয 

ঞ্জনদম্ন   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫  ৬ 

শখ কাভার শেক্সোইর ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযাং কদরজ, ঞ্জঝনাইদ এয শকৌরগত উদেশ্যমূ 

৫.         

      

               

             

কাম িক্রভ গ্রণ। 

৫. .      

             

        

   

      
      .   - -   ৩     -     

৫. .        

          

              

/         

   

      
      .   - -   ৩     -     
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শখ কাভার শেক্সোইর ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযাং কদরজ, ঞ্জঝনাইদ এয েফঞ্জশ্যক শকৌরগত উদেশ্য মূ, ২০২০-২০২১ 

(দভাে ভান-২৫) 

কাম-১ কাম-২ কাম-৩ কাম-৪ কাম-৫ কাম-৬ 

ককৌলগত উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ককৌলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর মান 

 (Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কায যক্রম 

(Activities) 

কম যম্পাদন সুচক 

(Performance Indicator) 

 

একক 

(Unit) 

কম যম্পাদন  সূচদ্দকর 

মান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

ক্ষ্যমাত্রার মান -২০২০-২০২১ 

(Target Value -2020-2021) 

অাধারণ 

(Excellent) 

অতত উত্তম 

(Very Good) 

উত্তম 

(Good) 

চতত মান 

(Fair) 

চতত মাদ্দনর 

তনদ্দে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

                                           এ                     

১. দাপ্ততরক 

কম যকাদ্দে স্বচ্ছতা 

বৃতি ও জবাবতদততা 

তনতিতকরণ 

11 
  [১.১]                 

     এ  এ           

[১.১.১] এতএ’র ক ত্রত্রমাতক         

                 
     ২ ৪ - - - - 

[১.১.২] এতএ টিদ্দমর মাতক ভা অনুতিত ংখ্যা ১ ১২ ১১ - - - 

   [১.২]                  

                    

          

[১.২.১] মততবতনময় ভা অনুতিত      ২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৩]                

                      

                    

[১.৩.১] অবততকরণ ভা আদ্দয়াতজত      ২ ৪ ৩ ২ - 
- 

 

[১.৪]                  

                    

          

[১.৪.১] অবততকরণ ভা আদ্দয়াতজত         ২ ৪ ৩ ২ - - 

 ১ ৫            

                       

              

                  

 ১ ৫ ১                         
        

      
২ ৪ ৩ - - - 

২. কম যম্পাদদ্দন 

গততলীতা আনয়ন 

ও কবার মান বৃতি 

 

৮ [২.১]ই-নতথ বাস্তবায়ন [২.১.১] ই-নতথদ্দত কনাট তনষ্পতত্তকৃত  % ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৬০ 

[২.২] উদ্ভাবনী /ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

উদ্দযাগ বাস্তবায়ন 

[২.২.১] নূনতম একটি উদ্ভাবনী /ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

উদ্দযাগ চালুকৃত 
ংখ্যা ২ ১৫-২-২১ ১৫-৩-২১ ১৫-৪-২১ ১৫-৫-২১ - 

[২.৩] কম যচারীদ্দদর প্রতলক্ষ্ণ 

প্রদান 

[২.৩.১]                          

        
জনঘন্টা ২ ৪০ ৩০ ২০ ১০ - 
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কাম-১ কাম-২ কাম-৩ কাম-৪ কাম-৫ কাম-৬ 

ককৌলগত উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ককৌলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর মান 

 (Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কায যক্রম 

(Activities) 

কম যম্পাদন সুচক 

(Performance Indicator) 

 

একক 

(Unit) 

কম যম্পাদন  সূচদ্দকর 

মান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

ক্ষ্যমাত্রার মান -২০২০-২০২১ 

(Target Value -2020-2021) 

অাধারণ 

(Excellent) 

অতত উত্তম 

(Very Good) 

উত্তম 

(Good) 

চতত মান 

(Fair) 

চতত মাদ্দনর 

তনদ্দে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

                                           এ                     

[২.৩.২] ১০                   

          এ  এ                  
জনঘন্টা ১ ৫ ৪ - - - 

[২.৪] এতএ বাস্তবায়দ্দন 

প্রদ্দনাদনা প্রদান 

[২.৪.১] নুযনতম একটি আওতাধীন দপ্তর/ 

একজন কম যচারীদ্দক এতএ বাস্তবায়দ্দনর জন্য 

প্রদ্দনাদনা প্রদানকৃত 

ংখ্যা ১ ১ - - - - 

৩. আতথ যক   

    ব্যবস্থানার 

উন্নয়ন 

৬  

[৩.১] বাত যক ক্রয় 

তরকল্পনা বাস্তবায়ন 

 

[৩.১.১] ক্রয় তরকল্পনা অনুযায়ী ক্রয় 

ম্পাতদত 
% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.২] বাত যক উন্নয়ন 

কম যসূতচ (এতিত)/বাদ্দজট 

বাস্তবায়ন 

[৩.২.১] বাত যক উন্নয়ন কম যসূতচ (এতিত) 

/বাদ্দজট বাস্তবাতয়ত 
% ২ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.৩]           

                    
[৩.৩.১]                   % ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ - 

[৩.৪]                 

                     

                 

 ৩ ৪ ১                          

                               
      ১ ১৫-১২-২০ ১৪-০১-২১ ১৫-২-২১ - - 
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                                                                         -        

                                                    । 

 

 

 

                                                                          -        

                                                                      । 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

          

                                          । 

 

 

 

 

 

                 

               । 
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        -  

         (Acronyms) 
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াংদমাজনী- ২ 

 কভ িম্পাদন সূচকমূ, ফাস্তফায়নকাযী            এফাং ঞ্জযভা দ্ধঞ্জত -এয ঞ্জফফযণ 

     

   
কায যক্রম কম যম্পাদন সূচক কায যক্রদ্দমর তববরণ 

বাস্তবায়নকারী 

অনুতবভাগ, 

অতধলাখা, লাখা 

প্রদত্ত প্রমাণক প্রমাণদ্দকর উাত্তসূত্র 

 1 2 3 4  5 

১. ১.১ অভযন্তরীণ রীক্ষ্া 

গ্রণ 

১.১.১ গৃতত ধারাবাতক 

তাতিক রীক্ষ্া 

রীক্ষ্া কতমটির তনদ্দদ যলনা কমাতাদ্দবক তলক্ষ্ক, কম যকতযা    কম যচারীগদ্দনর 

ায়তায় ধারাবাতক তাতিক রীক্ষ্া তরচাতত য়। 

রীক্ষ্া কতমটি ও 

করতজদ্দেলন লাখা 

             

    

ংখ্যার তভতত্তদ্দত; 

বাত যক প্রততদ্দবদন 

১.২ চূড়ান্ত রীক্ষ্া গ্রণ 

 

১.২.১ গৃতত  তাতিক 

রীক্ষ্া 

রীক্ষ্া কতমটির তনদ্দদ যলনা কমাতাদ্দবক তলক্ষ্ক, কম যকতযা,  কম যচারীগন   

স্থানীয় প্রলাদ্দনর ায়তায় চূড়ান্ত তাতিক রীক্ষ্া গ্রণ করা য়। 

১.২.২ গৃতত  ব্যবাতরক 

রীক্ষ্া 

রীক্ষ্া কতমটির তনদ্দদ যলনায় তলক্ষ্ক, কম যকতযা    কম যচারীগদ্দনর ায়তায় 

চূড়ান্ত ধারাবাতক ব্যবাতরক রীক্ষ্া গ্রণ করা য়। 

২. 

 

২.১ কদ্দভ তভতত্তক 

তলক্ষ্াথীর উতস্থতত 

২.১.১ কদ্দভ-১ টাম য-১ ক্লাদ্দ ছাত্র-ছাত্রীদ্দদর উতস্থততর ংখ্যা ংরক্ষ্ন করা য়। তারর ক 

কদ্দভ এর উতস্থততর ার তনধ যারণ করা য়। 

         -

           

                  

                 

        

লতকরা ার- এর 

তভতত্তদ্দত; বাত যক 

প্রততদ্দবদন 

২.১.২ কদ্দভ-১ টাম য-২ 

২.১.৩ কদ্দভ-২ টাম য-১ 

২.১.৪ কদ্দভ-২ টাম য-২ 

২.১.৫ কদ্দভ-৩ টাম য-১ 

২.১.৬ কদ্দভ-৩ টাম য-২ 

২.১.৭ কদ্দভ-৪ টাম য-১ 

২.১.৮ কদ্দভ-৪ টাম য-২ 

৩. ৩.১ কদ্দভ তভতত্তক 

প্রণীত ক্লা রুটিন 

৩.১.১ কদ্দভ-১ টাম য-১ রুটিন কতমটি ভার মাধ্যদ্দম রুটিন প্রনয়ণ কদ্দরন। 

         -

           

এ             

             
তাতরদ্দখর তভতত্তদ্দত; 

বাত যক প্রততদ্দবদন 

৩.১.২ কদ্দভ-১ টাম য-২ 

৩.১.৩ কদ্দভ-২ টাম য-১ 

৩.১.৪ কদ্দভ-২ টাম য-২ 

৩.১.৫ কদ্দভ-৩ টাম য-১ 

৩.১.৬ কদ্দভ-৩ টাম য-২ 

৩.১.৭ কদ্দভ-৪ টাম য-১ 

৩.১.৮ কদ্দভ-৪ টাম য-২ 

৩.২ ক্লা রুটিন অনুযায়ী 

ক্লা গ্রণ 

৩.২.১ গৃতত তাতিক ক্লা ক্লা রুটিন অনুাদ্দর ংতিষ্ট তলক্ষ্কগন ক্লা গ্রণ কদ্দরন।             
                 

        

ংখ্যার তভতত্তদ্দত; 

বাত যক প্রততদ্দবদন 
৩.২.২ গৃতত ব্যবাতরক 

ক্লাল 

ক্লা রুটিন অনুাদ্দর ংতিষ্ট তলক্ষ্কগন ব্যবাতরক ক্লা তরচানা কদ্দরন।              
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কায যক্রম কম যম্পাদন সূচক কায যক্রদ্দমর তববরণ 

বাস্তবায়নকারী 

অনুতবভাগ, 

অতধলাখা, লাখা 

প্রদত্ত প্রমাণক প্রমাণদ্দকর উাত্তসূত্র 

 1 2 3 4  5 

৩.৩                  

           
৩.৩.১                                                              

             

              

                 

        

ংখ্যার তভতত্তদ্দত; 

বাত যক প্রততদ্দবদন 

৪. ৪.১             

                  

 

৪.১.১ অনুতিত ইনদ্দিার 

কগম  

অধ্যক্ষ্ মদ্দাদদ্দয়র তনদ্দদ যল অনুাদ্দর তলক্ষ্ক, কম যকতযা   কম যচারীগদ্দনর 

ায়তায় ইনদ্দিার কগম তরচাতত য়। 
          

            

                 

    

তাতরদ্দখর তভতত্তদ্দত; 

বাত যক প্রততদ্দবদন ৪.১.২ অনুতিত আউটদ্দিার 

কগম  

অধ্যক্ষ্ মদ্দাদদ্দয়র তনদ্দদ যল অনুাদ্দর তলক্ষ্ক, কম যকতযা   কম যচারীগদ্দনর 

ায়তায় আউটদ্দিার কগম তরচাতত য়। 

৪.২         প্রকাল 
৪.২.১ প্রকাতলত         

অধ্যক্ষ্ মদ্দাদদ্দয়র তনদ্দদ যল অনুাদ্দর তলক্ষ্ক, কম যকতযা, কম যচারী   ছাত্র-

ছাত্রীদ্দদর অংলগ্রন    ায়তায় ম্যাগাতজন প্রকাতলত য়। 
ম্যাগাতজন কতমটি 

       

              

তাতরদ্দখর তভতত্তদ্দত; 

বাত যক প্রততদ্দবদন 

৪.৩ জাতীয় অনুিান 

ান করা 

৪.৩.১             

অনুিান 

অধ্যক্ষ্ মদ্দাদদ্দয়র তনদ্দদ যল অনুাদ্দর তলক্ষ্ক, কম যকতযা, কম যচারী   ছাত্র-

ছাত্রীদ্দদর অংলগ্রন    ায়তায় ান/ উদযান করা য়। 
                 

            

            

            

তাতরদ্দখর তভতত্তদ্দত; 

বাত যক প্রততদ্দবদন 
৪.৪                

         

৪.৪.১                অধ্যক্ষ্ মদ্দাদদ্দয়র তনদ্দদ যল অনুাদ্দর তলক্ষ্ক, কম যকতযা, কম যচারী   ছাত্র-

ছাত্রীদ্দদর অংলগ্রদ্দণ ান করা য়। 

৪.৫             ৪.৫.১                

 .৬                 

                    

 .৬.               

       

অধ্যক্ষ্ মদ্দাদদ্দয়র তনদ্দদ যল অনুাদ্দর তলক্ষ্ক, কম যকতযা, কম যচারী   ছাত্র-

ছাত্রীদ্দদর মাধ্যদ্দম ায়তা করা য়। 

                 

            

            

            

             

               

৫  ৫.                 

                      

         

৫. .                 -

                   

                

         -                                         । 
         -

         
              

             

               

৫. .                   

                       

                     

                           -                                     

     -                             

         -

               

          

                

৫.               

                    

        কাম িক্রভ গ্রণ। 

৫. .                   

        

                                                       

                              

     

              

৫. .                  

              /         
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াংদমাজনী ৩ 

 কভ িম্পাদদনয রক্ষভাত্রা অজিদনয শক্ষদত্র             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 

 ফাাংরাদদ শেক্সোইর ঞ্জফশ্বঞ্জফদ্যারয় 

(ঞ্জক্ষা ভন্ত্রণারয়) 

 

১.  চূড়ান্ত যীক্ষা গ্রণ  

১. .১ গৃঞ্জত  তাঞ্জিক যীক্ষা ছাত্র/ছাত্রীদদয চূড়ান্ত 

যীক্ষা গ্রণ ও পর 

প্রকাদয ব্যফস্থা 

ফস্ত্র অঞ্জধদপ্তয ঞ্জনয়ঞ্জন্ত্রত  শেক্সোইর 

ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযাং কদরজমুদ  মথাভদয় 

যীক্ষা গ্রণ ও পরাপর প্রকা কযায 

জন্য দাঞ্জয়ত্বপ্রাপ্ত প্রঞ্জতষ্ঠান 

মথাভদয় 

পরাপর প্রকাদ 

ঞ্জফরম্ব দত াদয ১. .  গৃঞ্জত  ব্যফাঞ্জযক যীক্ষা 

 


