
ছক- ক 

শহীদ আবদুর রব সেরনিয়াবাত সেক্সোইল ইনিনিয়ানরিং কললজ, বনরশাল 

২০১8-19 অর্ থবছলরর বানষ থক কর্ থেম্পাদি চুনির (জুলাই/১8 হলত জুি/১9) মুল্যায়ি  প্রনতলবদি সপ্ররণ 

ক ৌশলগত 

উদ্দেশ্য 

ক ৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর 

মান 

 ার্ যক্রম  ম যসম্পাদন সূচ  এ    ম যসম্পাদন 

সূচদ্দ র 

মান 

লক্ষমাত্রা/ননর্ যায়  ২০১8-১9 

অর্ যবছদ্দরর 

অর্যন 

সম্পাদিত  ার্ য মন্ত্রণালয় 

করৃ্তক 

অনুমমাদিত 

অসাধারর্ অনত 

উত্তম 

উত্তম চলনত 

মান 

চলনত 

মাদ্দনর 

ননদ্দে 

খসড়া 

স্কার 

Raw 

Score 

ওময়মেড 

খসড়া স্কার 

Weighte

d Score 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

শহীদ আবদুর রব সেরনিয়াবাত সেক্সোইল ইনিনিয়ানরিং কললজ, বনরশাল এর সকৌশলগত উলেশ্য েমূহ 

1. ননধ যানরত 

পরীক্ষা গ্রহন 

সম্পন্ন রর্ 

 

২৪.০০ 1.1 নবএসনস 

ক াদ্দস য 

আভ্যন্তরীর্ 

পরীক্ষা গ্রহর্ 

 

১.১.১ গৃনহত  

ধারাবানহ  তানি  

পরীক্ষা 

সংখ্যা ৩ ১৬ -- -- -- -- ১৬ 100 ৩ 
 

১.1.2 গৃনহত  

ধারাবানহ  

ব্যবহানর  পরীক্ষা 

সংখ্যা ৩ ৮ -- -- -- -- ৮ 100 ৩ 
 

1.2 নবএসনস 

ক াদ্দস য চুড়ান্ত 

পরীক্ষা গ্রহর্ 

১.২.১ গৃনহত  

তানি  পরীক্ষা 
সংখ্যা ৩ ৮ -- -- -- -- ৮ 100 ৩ 

 

১.২.২ গৃনহত  

ব্যবহানর  পরীক্ষা 
সংখ্যা ৩ ৮ -- -- -- -- ৮ 100 ৩ 

 

1.3 নিদ্দলামা 

ক াদ্দস য 

আভ্যন্তরীন 

পরীক্ষা গ্রহর্ 

 

১.৩.১ গৃনহত  

ধারাবানহ  তানি  

পরীক্ষা 

সংখ্যা ৩ ১0 -- -- -- -- ১0 100 ৩ 
 

১.৩.২ গৃনহত  

ধারাবানহ  

ব্যবহানর  পরীক্ষা 

সংখ্যা ৩ 5 -- -- -- -- 5 100 ৩ 
 

1.4 নিদ্দলামা 

ক াদ্দস য চুড়ান্ত 

পরীক্ষা গ্রহর্ 

১.৪.১ গৃনহত  

তানি  পরীক্ষা 
সংখ্যা ৩ 5 -- -- -- -- 5 100 ৩ 

 

১.৪.২ গৃনহত  

ব্যবহানর  পরীক্ষা 
সংখ্যা ৩ 5 -- -- -- -- 5 100 ৩ 

 



ক ৌশলগত 

উদ্দেশ্য 

ক ৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর 

মান 

 ার্ যক্রম  ম যসম্পাদন সূচ  এ    ম যসম্পাদন 

সূচদ্দ র মান 

লক্ষমাত্রা/ননর্ যায়  ২০১8-১9 

অর্ যবছদ্দরর 

অর্যন 

সম্পাদিত  ার্ য মন্ত্রণালয় 

করৃ্তক 

অনুমমাদিত 

অসাধারর্ অনত 

উত্তম 

উত্তম চলনত 

মান 

চলনত 

মাদ্দনর 

ননদ্দে 

খসড়া 

স্কার 

Raw 

Score 

ওময়মেড 

খসড়া স্কার 

Weighte

d Score 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

২. কের্ী দ্দক্ষ 

নশক্ষার্ী 

উপনিনত 

নননিত রর্ 

 

  

১৬.০০ 2.1 নবএসনস 

ক াদ্দস য কসনমস্টার 

নভ্নত্ত  

নশক্ষার্ীর 

উপনিনত 

২.১.১ েকল সললেল 

এবিং েকল 

সেনর্স্টার 

% 8 ৯২% -- -- -- -- ৯২% 100 8  

2.2 নিদ্দলামা 

ক াদ্দস য কসনমস্টার 

নভ্নত্ত  

নশক্ষার্ীর 

উপনিনত 

২.২.১ েকল সললেল 

এবিং েকল 

সেনর্স্টার 

% 8 ৯২% -- -- -- -- ৯২% 100 8  

3. গুর্গত 

নশক্ষাদান 

কর্ারদার রর্ 

১৪.০০ 3.1 নবএসনস 

ক াদ্দস য ক্লাশ 

রুটিন প্রর্য়ন 

৩.১.১ প্রণীত ক্লাশ 

রুটিি 
তানর

খ 

 

1 এনপ্রল,18 -- -- -- -- এনপ্রল,18 100 1  

3.2 নবএসনস 

ক াদ্দস য ক্লাশ 

রুটিন অনুর্ায়ী 

ক্লাশ গ্রহর্ 

৩.২.১ গৃনহত 

তানিক ক্লাশ 
েিংখ্যা 3 ২৮৮১ -- -- -- -- ২৮৮১ 100 3  

৩.২.২ গৃনহত 

ব্যবহানরক ক্লাশ 
েিংখ্যা 3 ৭৮০ -- -- -- -- ৭৮০ 100 3  

3.3 নিদ্দলামা 

ক াদ্দস য ক্লাশ 

রুটিন প্রর্য়ন 

৩.৩.১ প্রর্ীত ক্লাশ 

রুটিন 
তানর

খ 

 

1 র্ানুয়ারী -- -- -- -- র্ানুয়ারী 100 1  

3.4 নিদ্দলামা 

ক াদ্দস য ক্লাশ 

রুটিন অনুর্ায়ী 

ক্লাশ গ্রহর্ 

৩.৪.১ গৃনহত 

তানি  ক্লাশ 
েিংখ্যা 3 1437 -- -- -- -- 1437 100 3  

৩.৪.২ গৃনহত 

ব্যবহানর  ক্লাশ 
েিংখ্যা 3 605 -- -- -- -- 605 100 3  



ক ৌশলগত 

উদ্দেশ্য 

ক ৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর 

মান 

 ার্ যক্রম  ম যসম্পাদন সূচ  এ    ম যসম্পাদন 

সূচদ্দ র মান 

লক্ষমাত্রা/ননর্ যায়  ২০১8-১9 

অর্ যবছদ্দরর 

অর্যন 

সম্পাদিত  ার্ য মন্ত্রণালয় 

করৃ্তক 

অনুমমাদিত 

অসাধারর্ অনত 

উত্তম 

উত্তম চলনত 

মান 

চলনত 

মাদ্দনর 

ননদ্দে 

খসড়া 

স্কার 

Raw 

Score 

ওময়মেড 

খসড়া স্কার 

Weighte

d Score 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

4. ক া-

 ানরকুলাম 

 ার্ যক্রম বৃনি 

 রা 

9.০০ 4.1 বানষ য  

ক্রীড়া 

প্রনতদ্দর্ানগতা 

আদ্দয়ার্ন 

৪.১.১ অনুনিত 

ইিল ার সগর্স 
তানর

খ 

1 কেব্রয়ারী -- -- -- -- কেব্রয়ারী 100 1  

৪.১.২ অনুনিত 

আউেল ার সগর্স 
তানর

খ 

1 কেব্রয়ারী -- -- -- -- কেব্রয়ারী 100 1  

4.2 ম্যাগানর্ন 

প্র াশ 

৪.২.১ প্রকানশত 

ম্যাগাজিন 
তানর

খ 

1 র্ানুয়ারী -- -- -- -- র্ানুয়ারী 100 1  

4.3 র্াতীয় 

নদবস পালন 

৪.৩.১ অনুনিত 

সকল িাতীয় জিবস 

পালন 

তানর

খ 

6 6 -- -- -- -- 6 100 6  

5. নিগ্রী অর্যদ্দন 

সহদ্দর্াগীতা 

কর্ারদার রর্ 

(নবএসনস ও 

নিদ্দলামা 

ইনিননয়ানরং) 

6.০০ 5.1 পরীক্ষায় 

অংশগ্রহর্ 

 

5.1.1 নবএসনস 

ক াদ্দস য উত্তীর্ য 

নশক্ষার্ী 

েিংখ্যা 3 9৪ -- -- -- -- 9৪ 100 3  

5.1.2 নিদ্দলামা 

ক াদ্দস য উত্তীর্ য 

নশক্ষার্ী 

েিংখ্যা 3 ৯০ -- -- -- -- ৯০ 100 3  

6. নশল্প 

 ারখানায় 

ছাত্র-ছাত্রীদ্দদর 

ইন্ডানিয়াল 

এটাচদ্দমন্ট 

নননিত রর্ 

6.০০ 6.1 নশল্প 

 ারখানায় 

ইন্ডানিয়াল 

এটাচদ্দমন্ট 

নশক্ষার্ী কপ্ররর্ 

6.1.1 নবএসনস 

ক াদ্দস য ইন্ডানিয়াল 

এটাচদ্দমন্ট  ার্ যক্রম 

সম্পন্ন নশক্ষার্ী 

সংখ্যা 3 94 -- -- -- -- 94 100 3  

6.1.2 নিদ্দলামা 

ক াদ্দস য ইন্ডানিয়াল 

এটাচদ্দমন্ট  ার্ যক্রম 

সম্পন্ন নশক্ষার্ী 

সংখ্যা 3 186 -- -- -- -- 186 100 3  

 



ক ৌশলগত 

উদ্দেশ্য 

ক ৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর 

মান 

 ার্ যক্রম  ম যসম্পাদন সূচ  এ    ম যসম্পাদন 

সূচদ্দ র 

মান 

লক্ষমাত্রা/ননর্ যায়  ২০১8-১9 

অর্ যবছদ্দরর 

অর্যন 

সম্পাদিত  ার্ য মন্ত্রণালয় 

করৃ্তক 

অনুমমাদিত 

অসাধারর্ অনত 

উত্তম 

উত্তম চলনত 

মান 

চলনত 

মাদ্দনর 

ননদ্দে 

খসড়া 

স্কার 

Raw 

Score 

ওময়মেড 

খসড়া স্কার 

Weighte

d Score 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

7. ভ্নতয 

 ার্ যক্রম 

সম্পাদন 

4.০০ 7.1 নবএসনস 

ক াদ্দস য নশক্ষার্ী 

ভ্নতয  রর্ 

7.1.1 ভ্নতযকৃত 

নশক্ষার্ী 
সংখ্যা 4 ১২০ -- -- -- -- ১০৯ 100 3.63  

8. কাঁচামাল 

ক্রয় এবং 

ব্যবহার দিদিত 

করি 

১.০০ 8.1 কাঁচামাল 

ক্রয় এবং 

ব্যবহার করি 

8.1.1. ক্রয়কৃত 

কাঁচামামলর পদরমাি 
টাকা 0.50 3 লক্ষ -- -- -- -- 3 লক্ষ 100 0.50  

8.1.2. ব্যবহৃত 

কাঁচামামলর পদরমাি 
% 0.50 3 লক্ষ -- -- -- -- 3 লক্ষ 100 0.50  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



শহীদ আবদুর রব সেরনিয়াবাত সেক্সোইল ইনিনিয়ানরিং কললজ, বনরশাল এর আবনশ্যক সকৌশলগত উলেশ্যেমূহ 

 

ক ৌশলগত 

উদ্দেশ্য 

ক ৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর 

মান 

 ার্ যক্রম  ম যসম্পাদন সূচ  এ    ম যসম্পাদন 

সূচদ্দ র 

মান 

লক্ষমাত্রা/ননর্ যায়  ২০১8-১9 

অর্ যবছদ্দরর 

অর্যন 

সম্পাদিত  ার্ য মন্ত্রণালয় 

করৃ্তক 

অনুমমাদি

ত 

অসাধারর্ অনত 

উত্তম 

উত্তম চল

নত 

মান 

চলনত 

মাদ্দনর 

ননদ্দে 

খসড়া 

স্কার 

Raw 

Score 

ওময়মেড 

খসড়া স্কার 

Weighted 

Score 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

বানষ য  

 ম যসম্পাদন চুনি 

বাস্তবায়ন 

স্ ারিারকরণ 

3 

২০১7-১8 অর্ যবছদ্দরর 

বানষ য   ম যসম্পাদন 

চুনির মূল্যায়ি 

প্রদতমবিি িাদখল 

মূল্যায়ন প্রনতদ্দবদন 

দানখলকৃত 
তানরখ 

1 
২২ সর্ 

-- -- -- -- 

২২ সর্ 
100 1  

২০১8-1৯ অর্ যবছদ্দরর 

বানষ য   ম যসম্পাদন 

চুনি চুদির অধ যবানষ য  

মূল্যায়ন প্রনতদ্দবদন 

উর্দ্ৃতি কর্তপৃমক্ষর দিকে 

দানখল 

মূল্যায়ন প্রনতদ্দবদন 

দানখলকৃত 
েিংখ্যা 

1 

৪ 

-- -- -- -- 

৪ 

100 1  

সর ানর  ম যসম্পাদন 

ব্যবিাপনা পিনত সহ 

অন্যান্য নবষদ্দয় 

 ম য তযা/ ম যচারীদ্দদর 

র্ন্য প্রনশক্ষর্ আদ্দয়ার্ন 

আদ্দয়ানর্ত প্ররনশক্ষদ্দর্র 

সময় 

 িঘন্টা 

1 

১৫ জানুয়ানর 

-- -- -- -- 

১৫ জানুয়ানর 

100 1  

 

 

 

 

 

 ার্ যপিনত, 

 ম যপদরমবশ ও 

কসবার মাদ্দনান্নয়ন 

 

 

 

 

 

9 

ই-ফাইদলং পর্দ্দত 

বাস্তবায়ি 

ফ্রন্ট স্ডমকর মাধ্যমম 

গৃহীত ডাক ই-মাইদলং 

দসমেমম আপমলাডকৃত 

% 
1 

80 
-- -- -- -- 

80 
100 1  

ই-ফাইমল িদি 

দিষ্পদিকৃত * 
% 1 50 -- -- -- -- 50 100 1  

ই-ফাইমল পত্র  ারীকৃত 

** 
% 1 40 -- -- -- -- 40 100 1  

উদ্ভাবিী উমযাগ ও ক্ষুদ্র 

উন্নয়ি প্রকল্প (SIP) 

বাস্তবায়ি 

ন্যূিতম একটি উদ্ভাবিী 

উমযাগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ি 

প্রকল্প বাস্তবাদয়ত 

তানরখ 
1 31 দডমসম্বর, 

2018 

-- -- -- -- 31 দডমসম্বর, 

2018 

100 1  

দসটিম িস চাোৃর 

বাস্তবায়ি 

হালিাগািকৃত 

দসটিম িসচাোৃর 

অনুযায়ী প্রিি স্সবা 

% 
1 

80 
-- -- -- -- 

80 
100 1  



ক ৌশলগত 

উদ্দেশ্য 

ক ৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর 

মান 

 ার্ যক্রম  ম যসম্পাদন সূচ  এ    ম যসম্পাদন 

সূচদ্দ র 

মান 

লক্ষমাত্রা/ননর্ যায়  ২০১8-১9 

অর্ যবছদ্দরর 

অর্যন 

সম্পাদিত  ার্ য মন্ত্রণালয় 

করৃ্তক 

অনুমমাদি

ত 

অসাধারর্ অনত 

উত্তম 

উত্তম চল

নত 

মান 

চলনত 

মাদ্দনর 

ননদ্দে 

খসড়া 

স্কার 

Raw 

Score 

ওময়মেড 

খসড়া স্কার 

Weighted 

Score 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

  

 

স্সবাগ্রহীতামির 

মতামত পদরবীক্ষণ 

ব্যবস্থা চালুকৃত 

তানরখ 
1 31 দডমসম্বর, 

2018 

-- -- -- -- 31 দডমসম্বর, 

2018 

100 1  

অদিমযাগ প্রদতকার 

ব্যবস্থা বাস্তবায়ি 

দিদিষ্ট সমময়র মমধ্য 

অদিমযাগ দিষ্পদিকৃত 
% 1 90 -- -- -- -- 90 100 1  

নপআরএল শুরুর ২ মাস 

পূদ্দব য সংনিষ্ট  ম যচারীর 

নপআরএল ও ছুটি 

নগদায়ন র্ানর 

নননিত রর্ 

দপআরএল আমিশ 

 াদরকৃত 
% 1 100 -- -- -- -- 100 100 1  

ছুটি িগিায়িপত্র 

 াদরকৃত 
% 1 100 -- -- -- -- 100 100 1  

আদিকৃ ও সম্পি 

ব্যবস্থাপিার 

উন্নয়ি 

5 

অনিট আপনত্ত ননষ্পনত্ত 

 ার্ যক্রদ্দমর উন্নয়ন 

ব্রডসীে করার স্প্রদরত % 0.5 60 -- -- -- -- 60 100 0.5  

অদডে আপদি 

দিষ্পদিকৃত 
% 0.5 50 -- -- -- -- 50 100 0.5  

স্থাবর ও অস্থাবর 

সম্পদির হালিাগাি 

তাদলকা প্রস্তুত করা 

স্বপ্রমণাদিত তথ্য 

প্রকাদশত 
% 1 

03 স্ফব্রুয়ারী, 

2019 
-- -- -- -- 

03 স্ফব্রুয়ারী, 

2019 
100 1  

অস্থাবর সম্পদির 

তাদলকা হালিাগািকৃত 
তাদরখ 1 

03 স্ফব্রুয়ারী, 

2019 
-- -- -- -- 

03 স্ফব্রুয়ারী, 

2019 
100 1  

বাদষকৃ উন্নয়ি  ম যসূদচ 

বাস্তবায়ি 

বাদষকৃ উন্নয়ি  ম যসূদচ 

বাস্তবাদয়ত 
% 2 100 -- -- -- -- 100 100 2  

 াতীয় শুর্দ্াচার 

স্কৌশল ও তথ্য 

অদিকার 

বাস্তবায়ি 

স্ ারিারকরণ 

3 

 াতীয় শুর্দ্াচার 

 ম যপদরকল্পিা ও 

পদরবীক্ষণ কাঠামমা 

প্রণয়ি 

 াতীয় শুর্দ্াচার 

 ম যপদরকল্পিা ও 

পদরবীক্ষণ কাঠামমা 

প্রণীত 

তাদরখ 

1 

15 জুলাই 

-- -- -- -- 

15 জুলাই 

100 1  

দিিাৃদরত সমময়র মমধ্য 

ত্রত্রমাদসক প্রদতমবিি 

িাদখল 

দিিাৃদরত সমময়র মমধ্য 

ত্রত্রমাদসক প্রদতমবিি 

িাদখলকৃত 

সংখ্যা 
1 

4 
-- -- -- -- 

4 
100 1  

তথ্য বাতায়ি 

হালিাগািকরণ 

তথ্য বাতায়ি 

হালিাগািকৃত 
% 1 100 -- -- -- -- 100 100 1  

 


