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ীদ আফদুয যফ সযননয়াফাত সেক্সোইর ইনিননয়ানযাং কদরজ, ফনযার এয কভ িম্পাদদনয ানফ িক নচত্র ......            ৪ 
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         (Preamble) 
 

 

যকাযী দপ্তয/ংস্থামূহয প্রাতিষ্ঠাতনক দক্ষিা বৃতি, স্বচ্ছিা ও জফাফতদত জজাযদায কযা, সুান 

ংিকযণ এফং ম্পহদয মথামথ ব্যফায তনতিিকযহণয ভাধ্যহভ রুকল্প ২০২১ এয মথামথ ফাস্তফায়হনয রহক্ষে- 

 

 

অধ্যক্ষ, ীদ আফদুয যফ জযতনয়াফাি জেক্সোইর ইতিতনয়াতযং কহরজ, ফতযার  

এফং 

ভাতযচারক, ফস্ত্র অতধদপ্তয এয ভহধ্য ২০২০ াহরয জুরাই ভাহয 20 িাতযখ এই ফাতল িক কভ িম্পাদন চুতি 

স্বাক্ষতযি র। 

 

 

 

এই চুতিহি স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ তনম্নতরতখি তফলয় মূহ ম্মি হরন : 
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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 (3 ফছয) প্রধান অজিনমূঃ 

ফস্ত্র তহল্প জদহ ও তফহদহ  Executive level এ দক্ষ ভানফ ম্পদ (Skilled Manpower) তিতয কহয ীদ আফদুয যফ 

জযতনয়াফাি জেক্সোইর ইতিতনয়াতযং কহরজ, ফতযার গুরুত্বপূণ ি ভূতভকা ারন কযহে। তফগি ০৩ (তিন) ফেহয ীদ আফদুয 

যফ জযতনয়াফাি জেক্সোইর ইতিতনয়াতযং কহরজ, (SARSTEC) ফতযার জথহক তফএত ইন জেক্সোইর ইতিতনয়াতযং জকাহ ি 

২৬২ জন তিহলাভা ইন জেক্সোইর ইতিতনয়াতযং জকাহ ি ২৭৭ জন তক্ষাথী  া কহযহে এফং ২০২০ হন অত্র কহরহজ তফএত 

জকাহ ি ১২০ জন তক্ষাথীহক বতিি কযা হয়হে এফংতিহলাভা জকাহ ি জকান তক্ষাথীহক বতিি কযা য় নাই। এোড়া তফএত ও 

তিহলাভা জকাহ িয ৬৫% জভধাফী োত্র-োত্রীহদয বৃতি প্রদান কযা হচ্ছ। দৃতিনন্দন ীদ তভনায ও ৪টি জকায়াে িায তনভ িান কযা 

হয়হে। একই াহথ ভাতিা িা র, একাহিতভক বফন, উইতবং জি, িাইং জি, োত্রাফা, োত্রীতনফা, অতপা ি িযতভেযী 

ও জগি াউজ এয কাজ জল হয়হে। কভ িযি তক্ষকহদয দহনাতি জদওয়া হয়হে। নতুন তক্ষক তনহয়াগ জদওয়া হচ্ছ। 

ভস্যা ও চযাদরিমূঃ 

প্রতি কহরহজ 4টি জেক্সোইর ইতিতনয়াতযং তফবাগ, মথাক্রহভ ইয়াণ ি ইতিতনয়াতযং, জপতিক ইতিতনয়াতযং, ওহয়ে ইতিতনয়াতযং, 

এোাহযর ইতিতনয়াতযং চালু আহে। চায তফবাহগয জন্য আরাদা কহয তক্ষহকয দ জনপ্রান ভন্ত্রণারয় কর্তিক োড় কযাহনা 

আহে (অনুহভাতদি)। দ্রুি দগুহরা অথ ি ভন্ত্রণারয় জথহক োড় কযা প্রহয়াজন। জেক্সোইর কোিায না থাকায় নন-কোিায তহহফ 

তনহয়াগপ্রাপ্ত তক্ষকগণ কাহজ জমাগদান কযহরও জফযকাযী তভহর অতধক জফিহন দ্রুি চহর মায়, তফধায় BCS এ জেক্সোইর 

কোিায অন্তভূ িি কযা প্রহয়াজন। নতুন তনহয়াগকৃি প্রবালকগণহক তল্প কাযখানায় ফাস্তফ প্রতক্ষহণ াঠিহয় দক্ষিা বৃতি কযা 

প্রহয়াজন। িাোড়া জেণী কহক্ষয স্বল্পিায দরুন কর জরহবহরয োত্র োত্রীহদয মথাভহয় ক্লা জনয়া মাহচ্ছ না। োত্রাফাহয 

অপ্রতুরিায কাযহন োত্রহদয আফাহনয িীি ভস্যা হচ্ছ। প্রতিটি ক্লারুহভ ভাতিতভতিয়া প্রহজক্টহযয ব্যফস্থা কযা প্রহয়াজন। 

জফযকাযী তল্পকাযখানায় তক্ষাথীহদয প্রতক্ষহণয জকান নীতিভারা না থাকায় তক্ষাথীহদয প্রতক্ষণ প্রদাহন তভর ভাতরকগণ 

অতনা প্রকা কহযন। 

বনফষ্যত নযকল্পনাঃ  

অপ্রতুর জেনী কক্ষ তনযহন 5 িরা একাহিতভক বফন তনভ িান ও োত্র/োত্রীহদয র মুহয উিমুখী িরা ম্প্রাযন অিোফশ্যক 

ওয়ায় নতুন উনয়ন প্রকহল্পয ব্যফস্থা কযা।  তফএত ইন জেক্সোইর ইতিতনয়াতযং তক্ষাক্রভটি 4 ফৎহয জল কযা। তফশ্বভাহনয 

আধুতনক জেকহনারতজয ধাযনায জন্য প্রতক্ষহনয ব্যফস্থা কযা। তফএত ইন জেক্সোইর ইতিতনয়াতযং তক্ষায গুনগিভান বৃতি 

কযা। ফাংরাহদ জেক্সটিইর তফশ্বতফদ্যারহয়য াহথ জমৌথবাহফ Need-based curriculum প্রণয়হণ হমাতগিা কযা। তল্প 

কাযখানায চাতদা জভািাহফক দক্ষ Executive-level প্রযুতিতফদ তিযী কহয িাহদযহক ফস্ত্র তহল্প জম কর তফহদী প্রযুতিতফদ 

তনহয়াতজি আহে, িাহদয স্থাহন গুণগি ভানম্পন জদীয় প্রযুতিতফদ প্রতিস্থান কযা। ফস্ত্র তল্প ভাতরকহদয াহথ ভ্বয়য় কহয 

তক্ষাথীহদয তভর এোচহভন্ট বৃতি কযা এফং হফ িাতয দক্ষ জদী প্রযুতিতফদ তনহয়াহগয ভাধ্যহভ তফহদতক মুদ্রা যক্ষায় 

হমাতগিা কযা। তিতি অজিনকাযীহদযহক তভর ফা অন্যান্য প্রতিষ্ঠাহন তনহয়াহগয জন্য হমাগীিা কযা। িাোড়া SWOT 
analysis এয ভাধ্যহভ তফহদী ও জদী ফস্ত্র প্রযুতিতফদহদয ভধ্যকায কাতযগতয জ্ঞান ও অন্যান্য দক্ষিায ার্থ্িহকয তফহেলণ কহয 

প্রহয়াজনীয় ব্যফস্থা িন কযা। 

২০২০-২১ অথ িফছদযয ম্ভাব্য প্রধান অজিনমূঃ 

 প্রতিষ্ঠাহন তফএত ১২০ আহন তক্ষাথী বতিি কযা; 

 নফএন সকাদ ি 4160 টি তানিক ক্লা ও 2650 টি ব্যফানযক ক্লা গ্রন কযা; 

 নিদলাভা সকাদ ি ২০০ টি তানিক ক্লা ও ১০০ টি ব্যফানযক ক্লা গ্রন কযা; 

 ননধ িানযত ধাযাফানক পাইনার যীক্ষা মু গ্রন কযা; 

 সেণীকদক্ষ নক্ষাথীদদয উনস্থনত নননিতকযণ। 

 সকা-কানযকুরাভ কাম িক্রভ বৃনদ্ধ কযা; 

 নফএন ইন সেক্সোইর ইনিননয়ানযাং ১০৯ জন নক্ষাথী নিগ্রী অজিন কযা। 

 নফএন ইন সেক্সোইর ইনিননয়ানযাং ১০৯ জন নক্ষাথীয নল্প-কাযখানায় ইন্ডানিয়ার এোচদভন্ট নননিতকযণ। 

 নিদলাভা ইন সেক্সোইর ইনিননয়ানযাং ৯৬ জন নক্ষাথী নিগ্রী অজিন কযা। 

 নিদলাভা ইন সেক্সোইর ইনিননয়ানযাং ৯৬ 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 খাহিয জন্য ভান-ম্পন দক্ষ জনফর তিতয। 

 

১.২  অতবরক্ষে (Mission): 

ভানম্মি তক্ষা প্রদাহনয কর উাদাহনয মথামথ ব্যফায। 

 

১.৩ জকৌরগি উহেহশ্যমূ (Strategic Objectives): 
 

১.৩.১ জকৌরগি উহেহশ্যমূ : 

1.                     ম্প      

2. জেণীকহক্ষ তক্ষাথী উতস্থতি তনতিিকযণ ও গুণগি তক্ষাদান         য   

3. জকা-কাতযকুরাভ কাম িক্রভ বৃতি কযা; 

4. তিিী অজিহন হমাতগিা জজাযদাযকযণ (তফএত ও তিহলাভা ই  জেক্সোইর ইতিতনয়াতযং); 

5. তল্প-কাযখানায় োত্র-োত্রীহদয ইন্ডাতায়ার এোচহভন্ট তনতিিকযণ ও তক্ষক ও োত্র-োত্রীহদয গহফলণা 

হমাগীিা জজাযদাযকযণ; 

 

 ১.৩.২ আফতশ্যক জকৌরগি উহেশ্যমূ : 

 ১. দাপ্ততযক  কভ িকাহন্ড স্বচ্ছিা বৃতি ও জফাফতদত তনতিি কযণ; 

 ২. কভ ি ম্পাদহন গতিীরিা আনয়ন ও জফায ভান বৃতি; 

 ৩. আতথ িক ও ম্পদ ব্যফস্থানায উনয়ন; 

 

1.4 কাম িাফতর (Functions) : 

1. িাতিক ও ব্যফাতযক প্রতক্ষহণয ভ্বয়হয় ভান ম্পন ফস্ত্র প্রহকৌ ও প্রযুতি তফলহয় গুণগি তক্ষা প্রদান 

2. তফশ্বতফদ্যারয় ও কাতযগতয তক্ষা জফাহি িয একাহিতভক কোহরন্ডায অনুমাতয় কর ক্লা িণ; 

3. তক্ষাথীহদয ধাযাফাতক মূল্যায়ন ও পাইনার যীক্ষা িণ কযা; 

4. প্রতিষ্ঠাহনয কর ল্যাহফয জভতনমূ চর জযহখ, ক্লা রুটিন জভািাহফক ব্যফাতযক ক্লা িণ;  

5. তল্প প্রতিষ্ঠাহন প্রতক্ষণকারীন ভহয় ভতনেতযং এফং প্রতক্ষণ জহল প্রতিষ্ঠাহন যীক্ষা, 

Presentation, Comprehensive Viva িণ কযা; 

6. ইনহিায ও আউেহিায জগভ তযচারনা কযা; 

7. জকা-কাতযকুরাভ কাম িক্রভ তযচারনা কযা; 

8. যকাযী কভ িম্পাদন ব্যাফস্থানা ংক্রান্ত প্রতক্ষণ  তফতবন তফলহয় কভ িকিিা/কভ িচাযীহদয জন্য 

প্রতক্ষণ আহয়াজন কযা; 
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সকন-২ 

ীদ আফদুয যফ সযননয়াফাত সেক্সোইর ইনিননয়ানযাং কদরজ, ফনযার, নফনবন্ন কাম িক্রদভয চুড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ (Outcome/Impact)  

 

চুড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ 

(Outcome/Impact) 
 

কভ িম্পাদন সূচক 

(Performance 
Indicators) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত অজিন রক্ষযভাত্রা 

২০২০-২১ 

 

      তনধ িাতযি রক্ষেভাত্রা অজিহনয জক্ষহত্র 

জমৌথবাহফ দাতয়ত্বপ্রাপ্ত 

ভন্ত্রণারয়/তফবাগ/স্থা মুহয নাভ 

উািসূত্র 

(Source of Data) 
২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০2১-2২ ২০22-2৩ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

                    

                  

       ই       ই  

ই               

       

     94 86 109 110 110 SARSTEC,          , 

              ই           , 

       ও             

SARSTEC,    

       ও          

     ই            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

সকন-৩ 

ী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 

(Performanc
e Indicators) 

 

  ন  

     

(calcu
lation 
meth
od) 

একক 

(Uni
t) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয 

ভান 

(Weight of 
Performa

nce 
Indicators) 

প্রকৃত অজিন রক্ষযভাত্রা/ননণ িায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-
21) 

প্রক্ষণ 

(Proje
ction) 
২০2১-2২ 

প্রক্ষণ 

(Proje
ction) 
২০22-2৩ 

২০১৮

-১৯ 

২০১৯-

২০ 

অাধাযণ অনত 

উত্তভ 

উত্তভ চরনত

ভান 

চরনত 

ভাদনয 

ননদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

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

     ন       

          

সম্প      

২8.০০ ১.১        

জকাহ ি আবেন্তযীণ 

যীক্ষা িণ 

১.১.১ গৃতি  

ধাযাফাতক 

িাতিক যীক্ষা 

ভতা ংখ্যা 

 

8.০০ ১২ ১৬ ১৬ 15 14 13 12 ১৬ ১৬ 

১.২        

জকাহ ি চূড়ান্ত 

যীক্ষা িণ  

১.২.১ গৃতি  

িাতিক যীক্ষা 

ভতা ংখ্যা 

 

8.০০ ৮ 7 

(ভাচ িম িন্ত) 

৮ 7 6 5 4 ৮ ৮ 

১.২.২ গৃতি  

ব্যফাতযক যীক্ষা 

ভতা ংখ্যা 8.০০ ৮ 7 

(ভাচ িম িন্ত) 

৮ 7 6 5 4 ৮ ৮ 

১.৩         

জকাহ ি আবেন্তযীণ 

যীক্ষা িণ 

 

 

 

১.৩.১ গৃতি  

ধাযাফাতক 

িাতিক যীক্ষা 

ভতা ংখ্যা 

 

১.০০ ১৪ 6 2 -- -- -- -- -- -- 

১.৩.২ গৃতি  

ধাযাফাতক 

ব্যফাতযক যীক্ষা 

ভতা ংখ্যা ১.০০ ৭ 3 2 -- -- -- -- -- -- 

১.৪         

জকাহ ি চূড়ান্ত 

যীক্ষা িণ  

১.৪.১ গৃতি  

িাতিক যীক্ষা 

ভতা ংখ্যা 

 

১.০০ ৬ 3 1 -- -- -- -- -- -- 

 .৪.২ গৃনত  

ব্যফানযক যীক্ষা 

ভতা াংখ্যা ১ ০০ ৬ 3 1 -- -- -- -- -- -- 
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সকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 
Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight 
strategic 
Objectiv

es) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন 

সূচক 

(Performanc
e Indicators) 

 

  ন  

     

(calcu
lation 
meth
od) 

একক 

(Uni
t) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয 

ভান 

(Weight of 
Performa

nce 
Indicators) 

প্রকৃত অজিন রক্ষযভাত্রা/ননণ িায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-
21) 

প্রক্ষণ 

(Proje
ction) 
২০2১-2২ 

প্রক্ষণ 

(Proje
ction) 
২০22-2৩ 

২০১৮

-১৯ 

২০১৯-

২০ 

অাধাযণ অনত 

উত্তভ 

উত্তভ চরনত

ভান 

চরনত 

ভাদনয 

ননদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

২. জেণীকহক্ষ 

তক্ষাথী 

উতস্থতি 

তনতিিকযণ 

এফং গুণগি 

তক্ষাদান 

        য  

20.০০ ২.১        

জকাহ ি জরহবর 

তবতিক তক্ষাথীয 

উতস্থতি  

২.১.১ জরহবর-1 গড় % ২.০০ ৯২% ৯২% ৯০% ৮০% 70% 60% 50% ৯০% ৯০% 

২.১.2 জরহবর-2 গড় % ২.০০ ৯২% ৯২% ৯০% ৮০% 70% 60% 50% ৯০% ৯০% 

২.১.3 জরহবর-3 গড় % ২.০০ ৯২% ৯২% ৯০% ৮০% 70% 60% 50% ৯০% ৯০% 

২.১.4 জরহবর-4 গড় % ২.০০ ৯২% ৯২% ৯০% ৮০% 70% 60% 50% ৯০% ৯০% 

2.2        জকাহ ি 

ক্লা রুটিন প্রণয়ন 

2.2.১ প্রণীি 

ক্লা রুটিন  

ভতা ংখ্যা 2.০০ 8 8 8 7 6 5 4 8 8 

2.3         

জকাহ ি ক্লা রুটিন 

অনুমায়ী ক্লা িণ 

৩.২.১ গৃতি 

িাতিক ক্লা 

ভতা ংখ্যা 3.০০ ২৮১৫ 3100 

(ভাচ িম িন্ত) 

4160 4000 3800 3540 3500 4170 4190 

৩.২.২ গৃতি 

ব্যফাতযক ক্লা 

ভতা ংখ্যা ৩.০০ ৮৯২ 850 

(ভাচ িম িন্ত) 

2650 2600 2540 2410 2400 2690 2700 

২.4         

জকাহ ি জতভাায 

তবতিক তক্ষাথীয 

উতস্থতি  

২.4.১ কর 

জরহবর এফং 

কর জতভাায 

গড় % 1.০০ ৯৩% ৯২% ৯২% ৮৭% ৮৫% ৮৩% ৮০% ৯১% ৯২% 

2.5         

জকাহ ি  ক্লা রুটিন 

প্রণয়ন 

2.5.১ প্রণীি 

ক্লা রুটিন  

ভতা ংখ্যা ১.০০ 5 3 1 -- -- -- -- -- -- 

2.6          

জকাহ ি ক্লা রুটিন 

অনুমায়ী ক্লা িণ 

2.6.1 গৃতি 

িাতিক ক্লা 

ভতা ংখ্যা ১.০০ ১৪৪৪ 380 

(ভাচ িম িন্ত) 

20০ 180 170 160 150 -- -- 

2.6.2 গৃতি 

ব্যফাতযক ক্লা 

ভতা ংখ্যা ১.০০ ৬১৫ 155 

(ভাচ িম িন্ত) 

100 90 80 70 60 -- -- 
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সকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 
Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight 
strategic 
Objectiv

es) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন 

সূচক 

(Performanc
e Indicators) 

 

  ন  

     

(calcul
ation 
meth
od) 

একক 

(Uni
t) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয 

ভান 

(Weight of 
Performa

nce 
Indicators) 

প্রকৃত অজিন রক্ষযভাত্রা/ননণ িায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-
21) 

প্রক্ষণ 

(Proje
ction) 
২০2১-2২ 

প্রক্ষণ 

(Proje
ction) 
২০22-2৩ 

২০১৮

-১৯ 

২০১৯-

২০ 

অাধাযণ অনত 

উত্তভ 

উত্তভ চরনত

ভান 

চরনত 

ভাদনয 

ননদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

3. জকা-

কাতযকুরাভ 

কাম িক্রভ বৃতি 

কযা 

12.০০ 3.১             

           

       

 

3.১.১ অনুতষ্ঠি 

ইনহিায জগভ  

িাতযখ িাতযখ ১.০০    

     

     

   

                             

   

     

   

3.১.২ অনুতষ্ঠি 

আউেহিায জগভ  

িাতযখ িাতযখ ১.০০    

     

     

   

                             

   

     

   

3.২         

প্রকা 

3.২.১ প্রকাতি 

        

িাতযখ িাতযখ 1.০০    

     

     

   

              ই               

3.৩ জািীয় তদফ 

ারন 

 

3.৩.১     

           

      

িাতযখ িাতযখ 6.০০ 

 

5 6 6 5 4 3 2 6 

 

6 

 

3.4 ফনহবাজন 

আহয়াজন 

3.4.1আহয়াজীি 

ফনহবাজন 

িাতযখ িাতযখ 1.০০       

   

             

   

                  

   

        

3.5 নফীন ফযন 

অনুষ্ঠাহনয আহয়াজন 

3.5.1 অনুতষ্ঠি 

নফীন ফযন  

িাতযখ িাতযখ 1.০০                                             

3.6 মুতজফ ফল ি 

ারন 

3.6.1 অনুতষ্ঠি 

মুতজফ ফল ি 

ভতা      1.০০   3 2 1   1 -- 

4. তিিী অজিহন 

হমাগীিা 

জজাযদাযকযণ 

(তফএত ও 

তিহলাভা ই  

জেক্সোইর 

ইতিতনয়াতযং) 

7.০০ 4.১        

       

4.১.১        

জকাহ ি উিীণ ি 

তক্ষাথী 

ভতা      4.০০ 76 86 109 105 100 95 90 110 110 

4.১.২         

জকাহ ি উিীণ ি 

তক্ষাথী 

ভতা      3.০০ ৯০ ৯7 ৯4 92 90 88 85 -- -- 
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সকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 
Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight 
strategic 
Objectiv

es) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সূচক 

(Performanc
e Indicators) 

 

  ন  

     

(calcu
lation 
meth
od) 

একক 

(Uni
t) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয 

ভান 

(Weight of 
Performa

nce 
Indicators) 

প্রকৃত অজিন রক্ষযভাত্রা/ননণ িায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-
21) 

প্রক্ষণ 

(Proje
ction) 
২০2১-2২ 

প্রক্ষণ 

(Proje
ction) 
২০22-2৩ 

২০১৮

-১৯ 

২০১৯-

২০ 

অাধাযণ অনত 

উত্তভ 

উত্তভ চরনত

ভান 

চরনত 

ভাদনয 

ননদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

5.     

            -

        

ই        

        

         

    তক্ষক ও 

োত্র-োত্রীহদয 

গহফলণা 

হমাতগিা 

জজযদাযকযণ; 

8.০০ 5.১     

         

ই        

        তক্ষাথী 

     

5.১.১        

জকাহ ি ই        

        

কাম িক্রভ ম্পন  

তক্ষাথী 

ভতা      4.০০ ৯5 109 ৯3 92 90 88 85 ৯৪ ৯5 

5.১.২         

জকাহ ি ই        

        

কাম িক্রভ ম্পন  

তক্ষাথী 

ভতা      3.০০ ৯৫ ৯৭ ৯৬ 95 92 91 90 -- -- 

5.2 তক্ষক ও 

োত্র-োত্রীহদয 

গহফলণা 

হমাতগিা 

5.2.১        

           -

               

       / 

                

ভতা ংখ্যা 1.00 -- 3 3 2 1 -- -- 3 4 
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                             ই  ই              ,                                 - 2020-2021 

(        - 25) 

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

জকৌরগি 

উহেশ্য 

(Strategic 
Objectives) 

জকৌরগি 

উহেহশ্যয ভান 

(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সুচক 

(Performance Indicator) 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচহকয ভান 

(Weight 
of PI) 

রক্ষেভাত্রায ভান ২০২০-2১ 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অতি উিভ 

(Very 
Good) 

উিভ 

(Good
) 

চরতি 

ভান 

(Fair) 

চরতিভাহন

য তনহম্ন 

(Poor) 
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১] দাপ্ততযক  

কভ িকাহন্ড 

স্বচ্ছিা বৃতি ও 

জফাফতদত 

তনতিি কযণ 

11 [১.১] ফাতল িক কভ িম্পাদন চুতি (এতএ) 

ফাস্তফায়ন 

[১.১.১]                    

        ও      ই           

ংখ্যা 2 4 -- -- -- -- 

[১.১.২] এতএ টিহভয ভাতক বা 

অনুতষ্ঠি 

ংখ্যা 1 12 11 -- -- -- 

[১.২] শুিাচায/উিভ চচ িায তফলহয় অংী 

জনহদয ংহে ভি তফতনভয় 

[১.2.1] ভিতফতনভয় বা অনুতষ্ঠি   ংখ্যা 2 4 3 2 -- -- 

[১.3] অতবহমাগ প্রতিকায ব্যফস্থা তফলহয় 

জফা িীিা/অংীজনহদয অফতিকযণ 

[১.3.1] অফতিকযণ বা 

আহয়াতজি   

ংখ্যা 2 4 3 2 -- -- 

[১.4] জফা প্রদান প্রতিশ্রুতি তফলহয় জফা 

িীিাহদয অফতিকযণ 

[১.4.১] অফতিকযণ বা 

আহয়াতজি 

ংখ্যা 2 4 3 2 -- -- 

[১.5] ির্থ্ ফািায়ন ারনাগাদ ংক্রান্ত 

তত্রভাতক প্রতিহফদন উিিিন কর্তিহক্ষয 

তনকে জপ্রযণ 

[১.5.1] তত্রভাতক প্রতিহফদন 

জপ্রতযি 

ংখ্যা 2 4 3 -- -- -- 

[2] কভ ি 

ম্পাদহন 

গতিীরিা 

আনয়ন ও 

জফায ভান 

বৃতি 

8 [2.1] ই-নতথ ফাস্তফায়ন [2.1.1] ই-নতথহি জনাে 

তনষ্পতিকৃি   

% 2 80 70 60 50 -- 

[2.2] উদ্ভাফনী/ক্ষুদ্র উনয়ন উহদ্যাগ 

ফাস্তফায়ন 

[2.2.1] নূনিভ একটি 

উদ্ভাফনী/ক্ষুদ্র উনয়ন উহদ্যাগ 

চালুকৃি   

      2 15.02.21 15.03.2

1 

15.04.2

1 

15.05.

21 

-- 

[2.3] কভ িচাযীহদয প্রতক্ষণ প্রদান [2.3.1] প্রহিেক কভ িচাযীয জন্য 

প্রতক্ষণ আহয়াতজি   

   

    

2 40 30 20 10 -- 

[2.3.2]         ও      

      কভ িচা                

           

   

    

1 5 4 -- -- -- 

[2.4] এতএ ফাস্তফায়হন প্রহনাদনা প্রদান [2.4.1]            ও      

         কভ িচা          

                     

        

      1 15.12.20 14.01.21 15.02.

21 

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

জকৌরগি 

উহেশ্য 

(Strategic 
Objectives) 

জকৌরগি 

উহেহশ্যয ভান 

(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সুচক 

(Performance Indicator) 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচহকয ভান 

(Weight 
of PI) 

রক্ষেভাত্রায ভান ২০২০-2১ 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অতি উিভ 

(Very 
Good) 

উিভ 

(Good
) 

চরতি 

ভান 

(Fair) 

চরতিভাহন

য তনহম্ন 

(Poor) 
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[৩] আনথ িক ও 

ম্পদ 

ব্যফস্থানায 

উন্নয়ন 

৬ [3.1] ফাতল িক ক্রয় তযকল্পনা ফাস্তফায়ন [3.1.1]                   

           

% 1 100 90 80 -- -- 

[3.2] ফাতল িক উনয়ন কভ িসুতচ 

(এতিত)/ফাহজে ফাস্তফায়ন 

[3.2.1] ফাতল িক উনয়ন কভ িসুতচ 

(এতিত)/ফাহজে ফাস্তফায়ন 

% 2 100 90 80 -- -- 

[3.3] অতিে আতি তনষ্পতি 

কাম িক্রহভয উনয়ন 

[3.3.1] অতিে আতি তনষ্পতিকৃি % 2 50 40 30 25 -- 

[3.4] ারনাগাদকৃি স্থাফয ও অস্থাফয 

ম্পতিয িাতরকা উধ িিন অতপহ জপ্রযণ 

[3.4.1] ারনাগাদকৃি স্থাফয ও 

অস্থাফয ম্পতিয িাতরকা উধ িিন 

অতপহ জপ্রতযি 

      1 15.12.20 14.01.21 15.02.

21 

-- -- 
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1. APA : Annual Performance Agreement  

2. SARSTEC : Sahid Abdur Rab Serniabat Textile Engineering College 

3. SWOT : Strength, Weakness, Opportunities, Threats 

4. BUTex : Bangladesh University of Textile 

5. DU : University of Dhaka. 

6. BTEB : Bangladesh Technical Education Board. 

7. BCS : Bangladesh Civil Service.
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ংহমাজনী- ২: কভ িম্পাদন সূচকমূ, ফাস্তফায়নকাযী কাম িারয়মু এফং তযভা িতি-এয তফফযণ 

 

 

     

   

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক কম িক্রহভয তফফযণ ফাস্তফায়নকাযী  

                       

          প্রভাণহকয 

উািসূত্র 

1. ১.১        জকাহ ি 

আবেন্তযীণ যীক্ষা িণ 

১.১.১ গৃতি  ধাযাফাতক 

িাতিক যীক্ষা 

                                   

কভ িকতিা  ও কভ িচানযগদনয                   

                         

 

              

SARSTEC 

             

           

        

         

             

     

BUTex          

             

           

         

              

2. ১.২        জকাহ ি চূড়ান্ত 

যীক্ষা িণ  

১.২.১ গৃতি  িাতিক যীক্ষা                                    

কভ িকতিা  ও কভ িচানযগন ও স্থানীয় প্রাদনয 

চুড়ান্ত                         

১.২.২ গৃতি  ব্যফাতযক যীক্ষা                                    

কভ িকতিা  ও কভ িচানযগদনয              

                           

3. ১.৩         জকাহ ি 

আবেন্তযীণ যীক্ষা িণ 

 

 

১.৩.১ গৃতি  ধাযাফাতক 

িাতিক যীক্ষা 

                                   

কভ িকতিা  ও কভ িচানযগদনয                   

      ও                            ১.৩.২ গৃতি  ধাযাফাতক 

ব্যফাতযক যীক্ষা 

4. ১.৪         জকাহ ি চূড়ান্ত 

যীক্ষা িণ  

১.৪.১ গৃতি  িাতিক যীক্ষা                                    

কভ িকতিা  ও কভ িচানযগন ও স্থানীয় প্রাদনয 

চুড়ান্ত                         

 .৪.২ গৃনত  ব্যফানযক যীক্ষা                                    

কভ িকতিা  ও কভ িচানযগন ও সফাি ি কতিক 

প্রনতননধীয ায়তায় চুড়ান্ত               

            

5.  ২.১        জকাহ ি জরহবর 

তবতিক তক্ষাথীয উতস্থতি  

২.১.১ জরহবর-1         -                           

                                     

                

              

          

              

             

        -

        

             

২.১.2 জরহবর-2 

২.১.3 জরহবর-3 

২.১.4 জরহবর-4 
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কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক কম িক্রহভয তফফযণ ফাস্তফায়নকাযী  

                       

          প্রভাণহকয 

উািসূত্র 

6. 2.2        জকাহ ি ক্লা 

রুটিন প্রণয়ন 

2.2.১ প্রণীি ক্লা রুটিন  অধ্যক্ষ ভদাদয় একাদিনভক কাউনির কনভটিয 

াদথ আদরাচনা াদদক্ষ রুটিন প্রনয়ণ কদযন 

 

              

SARSTEC 

                            

     

7. 2.3         জকাহ ি ক্লা 

রুটিন অনুমায়ী ক্লা িণ 

৩.২.১ গৃতি িাতিক ক্লা ক্লা রুটিন অনুাদয াংনিষ্ট নক্ষকগন ক্লা 

গ্রন কদযন 

              

          

              

             

            

       

৩.২.২ গৃতি ব্যফাতযক ক্লা ক্লা রুটিন অনুাদয াংনিষ্ট নক্ষকগন ল্যাফ 

এনদেন্টগদনয ায়তায় ব্যাফানযক   ক্লা 

নযচারনা কদযন 

8. ২.4         জকাহ ি 

জতভাায তবতিক তক্ষাথীয 

উতস্থতি  

২.4.১ কর জরহবর এফং কর 

জতভাায 

        -                           

                                     

                

      

                

             

         

         

        -

        

             

9. 2.5         জকাহ ি  ক্লা 

রুটিন প্রণয়ন 

2.5.১ প্রণীি ক্লা রুটিন  অধ্যক্ষ ভদাদয় একাদিনভক কাউনির কনভটিয 

াদথ আদরাচনা াদদক্ষ রুটিন প্রনয়ণ কদযন 

                    

               

10. 2.6          জকাহ ি ক্লা 

রুটিন অনুমায়ী ক্লা িণ 

2.6.1 গৃতি িাতিক ক্লা ক্লা রুটিন অনুাদয াংনিষ্ট নক্ষকগন ক্লা 

গ্রন কদযন 

      

               

             

         

         

            

       

2.6.2 গৃতি ব্যফাতযক ক্লা ক্লা রুটিন অনুাদয াংনিষ্ট নক্ষকগন ল্যাফ 

এনদেন্টগদনয ায়তায় ব্যাফানযক   ক্লা 

নযচারনা কদযন 

11.  3.১             

                  

 

3.১.১ অনুতষ্ঠি ইনহিায জগভ  অধ্যক্ষ ভদাদদয়য ননদদ ি অনুাদয নক্ষক, 

কভ িকতিা ও কভ িচাযীগদনয ায়তায় ইনদিায ও 

আউেদিায সগভ নযচানরত য় 

     ও         

      SARSTEC 

             / 

        

             / 

        
3.১.২ অনুতষ্ঠি আউেহিায 

জগভ  

12. 3.২         প্রকা 3.২.১ প্রকাতি         অধ্যক্ষ ভদাদদয়য ননদদ ি অনুাদয নক্ষক, 

কভ িকতিা, কভ িচাযী ও ছাত্র-ছাত্রীদদয অাংগ্রন ও  

ায়তায় ম্যাগানজন প্রকানত য়। 

              

SARSTEC 

          

          

          

          

13. 3.৩ জািীয় তদফ ারন 

 

3.৩.১                

      

অধ্যক্ষ ভদাদদয়য ননদদ ি অনুাদয নক্ষক, 

কভ িকতিা, কভ িচাযী ও ছাত্র-ছাত্রীদদয অাংগ্রণ ও  

ায়তায় ারন কযা য়। 

                  

      SARSTEC 

             / 

        

             / 
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কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক কম িক্রদভয নফফযণ ফাস্তফায়নকাযী           

              

          প্রভাণহকয 

উািসূত্র 

14. 3.4 ফনহবাজন আহয়াজন 3.4.1আহয়াজীি ফনহবাজন অধ্যক্ষ ভদাদদয়য ননদদ ি অনুাদয নক্ষক, 

কভ িকতিা, কভ িচাযী ও ছাত্র-ছাত্রীদদয অাংগ্রণ ও  

ায়তায় ারন কযা য়। 

              

SARSTEC 

                            

15. 3.5 নফীন ফযন অনুষ্ঠাহনয 

আহয়াজন 

3.5.1 অনুতষ্ঠি নফীন ফযন  অধ্যক্ষ ভদাদদয়য ননদদ ি অনুাদয নক্ষক, 

কভ িকতিা, কভ িচাযী ও ছাত্র-ছাত্রীদদয অাংগ্রণ ও  

ায়তায় ারন কযা য়। 

                

      SARSTEC 

                            

16. 3.6 মুতজফ ফল ি ারন 3.6.1 অনুতষ্ঠি মুতজফ ফল ি অধ্যক্ষ ভদাদদয়য ননদদ ি অনুাদয নক্ষক, 

কভ িকতিা, কভ িচাযী ও ছাত্র-ছাত্রীদদয অাংগ্রণ ও  

ায়তায় ারন কযা য়। 

     ফল ি         

      SARSTEC 

                            

17.  4.১               4.১.১        জকাহ ি উিীণ ি 

তক্ষাথী 

চূড়ান্ত যীক্ষায পভ ি তপরাহয কর জমাগ্যিা 

অজিন কযহর, োত্র-োত্রীহদয পভ ি-তপরা কযাহনা 

য়। িাযয যীক্ষা কতভটি BUTex এয তনহদ ি 

জভািাহফক তক্ষক, কভ িকিিা, কভ িচাযী ও স্থানীয় 

প্রাহনয ায়িায় যীক্ষা তযচারনা কহযন 

 

              

SARSTEC 

BUTex/DU 

         

             

BUTex/DU 

         

             

4.১.২         জকাহ ি উিীণ ি 

তক্ষাথী 

চূড়ান্ত যীক্ষায পভ ি তপরাহয কর জমাগ্যিা 

অজিন কযহর, োত্র-োত্রীহদয পভ ি-তপরা কযাহনা 

য়। িাযয যীক্ষা কতভটি BTEB এয  তনহদ ি 

জভািাহফক তক্ষক, কভ িকিিা, কভ িচাযী ও স্থানীয় 

প্রাহনয ায়িায় যীক্ষা তযচারনা কহযন 

BTEB          

             

BTEB          

             

18.  5.১              

ই                

তক্ষাথী      

5.১.১        জকাহ ি 

ই                কাম িক্রভ 

ম্পন  তক্ষাথী 

                        -         

                            

ই                            

                            

5.১.২         জকাহ ি 

ই                কাম িক্রভ 

ম্পন  তক্ষাথী 

19. 5.2 তক্ষক ও োত্র-োত্রীহদয 

গহফলণা হমাগীিা 

5.2.১                   -

               

                                 

                                

               

SARSTEC 
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াংদমাজনী ৩ : কভ িম্পাদদনয রক্ষযভাত্রা অজিদনয সক্ষদত্র ভাঠ ম িাদয়য অন্যান্য কাম িারদয়য ননকে সুনননদ িষ্ট চানদা 

 

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.  আবযন্তযীণ 

যীক্ষা গ্রণ 

 

 

 

 

৩.১.  গৃনত  

ধাযাফানক তানিক 

যীক্ষা 

ছাত্র/ছাত্রীদদয 

যীক্ষা  পর 

প্রকা 

ফস্ত্র অনধদপ্তয ননয়নন্ত্রত  

ীদ আফদুয যফ 

সযননয়াফাত 

সেক্সোইর 

ইনিননয়ানযাং কদরজ, 

মথাভদয় যীক্ষা 

গ্রণ ও পরাপর 

প্রকা কযায জন্য 

দানয়ত্বপ্রাপ্ত প্রনতষ্ঠান 

 

মথাভদয় 

পরাপর 

প্রকাদ 

নফরম্ব দত 

াদয  

৩.২.  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 

 

 

 

 

 


