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uপকর্মিণকা (Preamble) 

 

খুলনা েকৗশল o যুিক্ত িবশব্িবদয্ালেয়র ািতষ্ঠািনক দক্ষতা বৃিদ্ধ, সব্চ্ছতা o জবাবিদিহতা েজারদার করা, 

সুশাসন সংহতকরণ eবং সম্পেদর যথাযথ বয্বহার িনিশ্চতকরেণর মাধয্েম রূপকল্প 3132 eর যথাযথ 

বাস্তবায়েনর লেক্ষয্- খুলনা েকৗশল o যুিক্ত িবশব্িবদয্ালেয়র ভাiস-চয্ােন্সলর eর িতিনিধ িহেসেব  

‡iwR÷ªvi, Lyjbv cÖ‡KŠkj I cÖhyw³ wek¦we`¨vjq 

Ges 

evsjv‡`k wek¦we`¨vjq gÄyix Kwgk‡bi gvbbxq†Pqvig¨vb Gi cÖwZwbwa wnmv‡e 

mwPe, evsjv‡`k wek¦we`¨vjq gÄyix Kwgkb-Gi g‡a¨ 2018 mv‡ji _______ gv‡mi ____ Zvwi‡L 
GB evwl©K Kg©m¤úv`b Pzw³ ¯v̂ÿwiZ nÕj| 

GB Pzw³‡Z ¯̂vÿiKvix Dfqcÿ wb¤œwjwLZ welqmg~‡n m¤§Z n‡jb| 
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খুলনা েকৗশল o যুিক্ত িবশব্িবদয্ালেয়র কম র্সম্পাদেনর সািব র্ক িচ   
(Overview of the Performance of KUET ) 

 

সা িতক aজর্ন, চয্ােলঞ্জ eবং ভিবষয্ৎ পিরকল্পনা 
 সা িতক বছরসমূেহর (4 বছর) ধান aজর্নসমূহ 

- Institute of Environment and Power Technology (IEPT)  eর কায র্কর্ম শুরু; 
- Materials Science & Engineering eবং Architecture িবভাগ েখালা; 
- ESE eবং BME িবভােগ স্নাতক o URP eবং LE িবভােগ স্নাতেকাত্তর ে াগর্াম চালু করা; 
- শাসিনক ভবেনর স সারণ eবং aিডটিরয়াম স সারণ o সংস্কার; 
- েক ীয় শহীদ িমনােরর আদেল িবশব্িবদয্ালেয়র শহীদ িমনার িনম র্াণ; 
- New Academic ভবেনর uধব্র্মুখী, Civil o Mechanical Engineering ভবেনর আনুভূিমক স সারণ; 
- Leather I Textile Engineering Workshop, URP, Architecture িবভােগর ভবন িনম র্াণ; 
- Student Welfare Centre I Guest House Cum Club ভবন িনম র্াণ; 
- Fab Lab eর কাজ সম্পন্ন; 
- "High Definition Visual Computing and Multimedia Lab" স্থাপন; 
- মাননীয় ধানম ী কতৃর্ক 'IT Incubation & Training Centre' eর িভিত্ত স্তর স্থাপন; 
- Public Private Partnership eর aনুেমাদেনর ে িক্ষেত Innovation and Innovator Cell (IIC) চালু। 

 

 সমসয্াঃ 
- আধুিনক লয্াবেরটির, পয র্াপ্ত য পািত o রাসায়িনক বয্ সরবরােহর জনয্ েয়াজনীয় বরাদ্দ যেথষ্ট নয়; 
- eকােডিমক o শাসিনক কায র্কর্ম সুষ্ঠুভােব সম্পাদেনর জনয্ aনুেমািদত জনবল পয র্াপ্ত নয়; 
- েকৗশল িবদয্ায় দক্ষ o েমধাবী স্নাতকেদরেক িশক্ষকতা েপশায় আকৃষ্ট করার জনয্ সুেযাগ-সুিবধা a তুল; 
- গেবষণা কায র্কর্েমর জনয্ মঞ্জুরী a তুল। 
- বষ র্াকােল eকােডিমক o আবািসক eলাকায় জলাবদ্ধতা সমসয্া 
- িশক্ষাথ  o িশক্ষক/কম র্কতর্া/কম র্চারীেদর আবাসন সংকট 

 

 চয্ােলঞ্জসমূহঃ 
- েকৗশল o যুিক্ত িভিত্তক দক্ষ জনবল ৈতরীর জনয্ িশক্ষা o গেবষণার পিরেবশ ৈতরী করা; 
- aনুেমািদত TO & E aনুযায়ী বাস্তবায়ন করা; 
- িশক্ষাথ েদর পাঠদােনর জনয্ ক্লাসরুম o আধুিনক লয্াবসহ aনয্ানয্ সুিবধা িনিশ্চত করা; 
- স্নাতেকাত্তর পয র্ােয় িশক্ষাথ েদর জনয্ েফেলাশীপ eর পিরমাণ বৃিদ্ধ করা। 

 

 ভিবষয্ৎ পিরকল্পনাঃ 
- Mechatronics  Engineering, Chemical Engineering, Oceanographic Science and 

Engineering eবং Aerospace Science and Engineering িবভাগ েখালা; 
- ক্লাস রুম, লয্াব সুিবধা o িশক্ষাথ েদর আবাসন সুিবধা বৃিদ্ধর জনয্ জিম aিধগর্হণ, িবিভন্ন ভবন স সারণ o নতুন ভবন 

ৈতরী, লয্াব আধুিনকায়ন o ৈবজ্ঞািনক য পািত কর্েয়র পিরকল্পনা। e সংকর্ান্ত eকিট যুেগাপেযাগী কল্প বতর্মােন 
পিরকল্পনা কিমশেন িবেবচনাধীন রেয়েছ। আগামী 21 বছেরর জনয্ নতুন  TO & E ৈতরীর িবষয়িট িকর্য়াধীন; 

- eকােডিমক িবভাগসমূেহর সােথ Industrial Collaboration eর বয্বস্থা করা।  
- িবেশব্র aনয্ানয্ িবশব্িবদয্ালেয়র সােথ Collaboration ৈতরী করা। 

 

3129-2৯ aথ র্বছেরর সম্ভাবয্ ধান aজর্নসমূহ 
- 'IT Incubation & Training Centre' eর িনম র্াণ কাজ সম্পন্ন করা; 
- কমপেক্ষ 3িট নতুন িবভাগ চালু করা; 
- েটক্সটাiল iিঞ্জিনয়ািরং oয়াকর্শপ ভবন িনম র্াণ কাজ সম্পন্ন করা; 
- নতুন 21িট লয্াব স্থাপন/সংস্কার/স সারণ করা; 
- IQAC কতৃর্ক eকােডিমক মূলয্ায়েনর 2ম পয র্ায় েশষ eবং ভিবষয্েত Improvement plan eর স্তাব ৈতরী করা।
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েসকশন-2 

রূপকল্প, aিভলক্ষয্, েকৗশলগত uেদ্দশয্সমূহ, ধান কায র্াবলী 

2.2 রূপকল্পঃ 
দক্ষ জনশিক্ত ৈতির o আথ র্-সামািজক uন্নয়েন aবদান রাখা। 
 
2.3 aিভলক্ষয্ঃ 
গুণগত মানসম্পন্ন েকৗশল, িবজ্ঞান o যুিক্ত িবষয়ক uচ্চিশক্ষা o গেবষণা িনিশ্চত করা eবং আধুিনক o 
েটকসi যুিক্তর uদ্ভাবেনর মাধয্েম জািতর uন্নয়েনর লক্ষয্মা া aজর্েন যেথাপযুক্ত aবদান রাখা। 
 
2.4 েকৗশলগত uেদ্দশয্সমূহঃ 
2.4.2 uচ্চিশক্ষার aিধকতর সার; 
2.4.3 uচ্চিশক্ষা বয্বস্থাপনার গূনগত মােনান্নয়ন; 
2.4.4 uচ্চিশক্ষা গেবষণােক িবশব্মােন uন্নীতকরণ। 
 
2.5 ধান কায র্াবিলঃ 
2.  স্নাতক, স্নাতেকাত্তর, সািট র্িফেকট েকােস র্ পাঠকর্ম িনধ র্ারণ, িশক্ষাদান, গেবষণা o জ্ঞান িবতরেণর বয্বস্থা 

করা। িশক্ষাথ েদর পরীক্ষা গর্হণ eবং িডগর্ী দান করা। 
3.  িশক্ষক, কম র্কতর্া o কম র্চারীগেণর পদ সৃিষ্ট করা, িবশব্িবদয্ালয় মঞ্জুরী কিমশন কতৃর্ক আিথ র্ক aনুেমািদত 

পদসমূেহ িসেলকশন কিমিটর সুপািরশ aনুযায়ী িনেয়াগ দান করা। 
4.  েদেশ-িবেদেশ aনয্ানয্ িবশব্িবদয্ালেয়র সােথ েযাগােযাগ o েযৗথ গেবষণা কায র্কর্ম গর্হণ করা। 
5.  িবশব্িবদয্ালেয়র িশক্ষাথ েদর সহিশক্ষা কায র্কর্ম গর্হণ, তােদর িনরাপত্তা িনিশ্চতকরণ, তােদর বসবােসর 

জনয্ হল স্থাপন o রক্ষণােবক্ষণ। 
6.  িবশব্িবদয্ালয় মঞ্জুরী কিমশেনর মাধয্েম সরকােরর িনকট েথেক aথ র্ গর্হণ করা, রাজসব্ o uন্নয়ন খােতর 

aনুেমািদত বােজট aনুযায়ী রক্ষণােবক্ষণ, বন্টন o খরচ করা। 
7.  িবশব্িবদয্ালয় মঞ্জুরী কিমশন কতৃর্ক চািহদাকৃত তথয্ o পিরসংখয্ান ে রণ 
8.  সরকার, িবশব্িবদয্ালয় মঞ্জুরী কিমশন িকংবা েকান আiন বেল দত্ত েয েকান ক্ষমতা েয়াগ বা দািয়তব্ 

পালন করা। 
9.  িবশব্িবদয্ালেয়র aভীষ্ট লক্ষয্ aজর্ন o বাস্তবায়নকেল্প েয়াজনীয় aনয্ানয্ কাজকম র্ সম্পাদন করা। 
৯. মানিনিশ্চতকরণ বয্বস্থাপনা েসেলর মাধয্েম eকােডিমক ে াগর্াম মূলয্ায়ন। 
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েসকশন-3 
িবশব্িবদয্ালয় মঞ্জুরী কিমশেনর কায র্কর্েমর চূড়ান্ত ফলাফল/ ভাব (Outcome/Impact) 

চূড়ান্ত ফলাফল/ ভাব   
(Outcome/Impact) 

কম র্সম্পাদেনর 
সূচকসমূহ 

(Performance  
Indicator) 

eকক
(Unit) 

কৃত লক্ষয্মা া
3129-2৯  

 

েক্ষপণ িনধ র্ািরত লক্ষয্মা া aজর্েনর
েক্ষে  েযৗথভােব দািয়তব্ াপ্ত 
ম ণালয়/ িবভাগ/ সংস্থাসমূেহর 

নাম 

uপাত্তসূ
 (Source of Data) 

3127-28 3128-29* 
312৯-31 3131-32

2 3 4 5 6 7 8 9 ৯ 21

2) িপeiচিড িডিগর্ েকােস র্ 
ছা /ছা ী ভিতর্র হার (সংখয্া) বৃিদ্ধর হার % - 

(22) 
92.9 
(31) 

61.1 
(41) 

44.4 
(51) 

36.1 
(61) 

বাংলােদশ িবশব্িবদয্ালয় মঞ্জুরী
কিমশন o খুলনা েকৗশল o 

যুিক্ত িবশব্িবদয্ালয় 

খুলনা েকৗশল o যুিক্ত
িবশব্িবদয্ালেয়র TO & E eবং 
বাংলােদশ িবশব্িবদয্ালয় মঞ্জুরী 
কিমশেনর বািষ র্ক িতেবদন 

3) eমিফল িডিগর্ েকােস র্ 
ছা /ছা ী ভিতর্র হার (সংখয্া) বৃিদ্ধর হার % - - - - - 

বাংলােদশ িবশব্িবদয্ালয় মঞ্জুরী
কিমশন o খুলনা েকৗশল o 

যুিক্ত িবশব্িবদয্ালয় 

খুলনা েকৗশল o যুিক্ত
িবশব্িবদয্ালেয়র TO & E eবং 
বাংলােদশ িবশব্িবদয্ালয় মঞ্জুরী 
কিমশেনর বািষ র্ক িতেবদন 

4) eম.eস িডিগর্ েকােস র্ 
ছা /ছা ী ভিতর্র হার (সংখয্া) 

বৃিদ্ধর হার % - 
(258) 

27.4 
(282) 

28.1 
(311) 

23.6 
(336) 

22.22 
(361) 

বাংলােদশ িবশব্িবদয্ালয় মঞ্জুরী
কিমশন o খুলনা েকৗশল o 

যুিক্ত িবশব্িবদয্ালয় 

খুলনা েকৗশল o যুিক্ত
িবশব্িবদয্ালেয়র TO & E eবং 
বাংলােদশ িবশব্িবদয্ালয় মঞ্জুরী 
কিমশেনর বািষ র্ক িতেবদন 

5) aনয্ানয্ েপশাগত েকােস র্ 
ছা /ছা ী ভিতর্র হার (সংখয্া) 

বৃিদ্ধর হার % 25.৯ 
(2111) 

1.1 
(2111) 

23.1 
(2231) 

6.5 
(2291) 

6.2 
(2351) 

বাংলােদশ িবশব্িবদয্ালয় মঞ্জুরী
কিমশন o খুলনা েকৗশল o 

যুিক্ত িবশব্িবদয্ালয় 

খুলনা েকৗশল o যুিক্ত
িবশব্িবদয্ালেয়র TO & E eবং 
বাংলােদশ িবশব্িবদয্ালয় মঞ্জুরী 
কিমশেনর বািষ র্ক িতেবদন 

6)   স্নাতক/ স্নাতেকাত্তর 
িডিগর্ধারীর হার 

গর্াজুেয়টেদর হার 
% 

91.1 93.1 96.1 98.1 ৯1.1 বাংলােদশ িবশব্িবদয্ালয় মঞ্জুরী
কিমশন o খুলনা েকৗশল o 

যুিক্ত িবশব্িবদয্ালয় 

খুলনা েকৗশল o যুিক্ত
িবশব্িবদয্ালেয়র TO & E eবং 
বাংলােদশ িবশব্িবদয্ালয় মঞ্জুরী 
কিমশেনর বািষ র্ক িতেবদন 

েপাস্ট গর্াজুেয়টেদর 
হার 36.1 41.1 46.1 51.1 56.1 

7) uচ্চিশক্ষায় ছা ী ভিতর্র 
হার তািলকাভূিক্তর হার % 5.9 

(286) 
33.4 
(325) 

27.93 
(361) 

31.1 
(411) 

35.1 
(483) 

বাংলােদশ িবশব্িবদয্ালয় মঞ্জুরী
কিমশন o খুলনা েকৗশল o 

যুিক্ত িবশব্িবদয্ালয় 

খুলনা েকৗশল o যুিক্ত
িবশব্িবদয্ালেয়র TO & E eবং 
বাংলােদশ িবশব্িবদয্ালয় মঞ্জুরী 
কিমশেনর বািষ র্ক িতেবদন 

*সামিয়ক 
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েসকশন-4 

েকৗশলগত uেদ্দশয্িভিত্তক কায র্কর্ম, কম র্সম্পাদন সূচক eবং লক্ষয্মা াসমূহ 

েকৗশলগত uেদ্দশয্ 
(Strategic 

Objectives) 

েকৗশলগত 
uেদ্দেশয্র 
মান 

(Weight of 
strategic 

Objective) 

কায র্কর্ম 
(Activities) 

কম র্সম্পাদন সূচক 
(Performance Indicators) 

eকক 
(Unit) 

কম র্সম্পাদন 
সূচেকর মান 
(Weight of 

Performanc
e Indicators)

কৃত aজর্ন 
 

লক্ষমা া/ িনণ র্ায়ক 3129-2৯
(Target/Criteria Value for FY 2018-19)

েক্ষপণ 
(Projection) 

312৯-31 

েক্ষপণ 
(Projection) 

3131-32 3127
-28 

3128-
29 

aসাধারণ
aিত 
uত্তম 

uত্তম 
চলিত 
মান 

চলিত
মােনর 
িনেম্ন 

211% ৯1% 91% 81% 71%

2 3 4 5 6 7 8 9 ৯ 21 22 23 24 25 26 
দপ্তর/সংস্থাপর েকৗশলগত uেদ্দশয্সমূহ 

[2] uচ্চিশক্ষার 
aিধকতর সার 

 

91.11 

[2.2] িবশব্িবদয্ালসমূেহ 
নতুন িবভাগ o iন্সিটিটuট 
aনুেমাদন 

[2.2.2] 
aনুেমািদত নতুন িবভাগ। 

সংখয্া 31 3 - 3 - - - - - - 

[2.2.3] 
aনুেমািদত নতুন iন্সিটিটuট। 

সংখয্া 2 - - - - - - - 3 

[2.3] িবশব্িবদয্ালয়সমূেহর 
েভৗত aবকাঠােমা uন্নয়ন 
 

[2.3.2] 
িনিম র্ত eকােডিমক ভবন  

সংখয্া 26 - - - - - - - - - 

[2.3.3] 
স সািরত eকােডিমক ভবন  

সংখয্া - - 2 - - - - - - 

[2.3.4] 
িনিম র্ত ছা  হল 

সংখয্া - - - - - - - 2 - 

[2.3.5] 
স সািরত ছা  হল 

সংখয্া - - 2 - - - - - - 

[2.3.6] 
িনিম র্ত ছা ী হল 

সংখয্া - - - - - - - - - 

[2.3.7] 
স সািরত ছা ী হল 

সংখয্া - - 2 - - - - - - 

[2.3.8] 
িনিম র্ত আবািসক ভবন 

সংখয্া - - - - - - - - - 

[2.3.9] 
স সািরত আবািসক ভবন 

সংখয্া - - 2 - - - - - - 

[3] uচ্চিশক্ষা 
বয্বস্থাপনার 

[3.2] িবশব্িবদয্ালয়সমূেহ 
আiিসিট/ আiিট েকাস র্ o 

[3.2.2] 
বিতর্ত আiিট/ আiিসিট েকাস র্ o 

সংখয্া 6 4 9 21 - - - - 23 25 



8 

 

েকৗশলগত uেদ্দশয্ 
(Strategic 

Objectives) 

েকৗশলগত 
uেদ্দেশয্র 
মান 

(Weight of 
strategic 

Objective) 

কায র্কর্ম 
(Activities) 

কম র্সম্পাদন সূচক 
(Performance Indicators) 

eকক 
(Unit) 

কম র্সম্পাদন 
সূচেকর মান 
(Weight of 

Performanc
e Indicators)

কৃত aজর্ন 
 

লক্ষমা া/ িনণ র্ায়ক 3129-2৯
(Target/Criteria Value for FY 2018-19)

েক্ষপণ 
(Projection) 

312৯-31 

েক্ষপণ 
(Projection) 

3131-32 3127
-28 

3128-
29 

aসাধারণ aিত 
uত্তম uত্তম চলিত 

মান 

চলিত
মােনর 
িনেম্ন 

211% ৯1% 91% 81% 71%

2 3 4 5 6 7 8 9 ৯ 21 22 23 24 25 26 
গুনগত মােনান্নয়ন। 
 
 
 

িবভাগ বতর্ন। িবভাগ
[3.3] িবশব্িবদয্ালয়সমূেহ 
নতুন গেবষণাগার o 
কিম্পuটার লয্াব স্থাপন। 

[3.3.2] 
স্থািপত নতুন গেবষণাগার। 

সংখয্া 21 9 3 7 - - - - 7 9 

[3.3.3] 
uন্নয়কৃত/স সািরত গেবষণাগার। 

সংখয্া - - - - - - - - - 

[3.3.4] স্থািপত/আধুিনকায়নকৃত 
কিম্পuটার লয্াব। 

সংখয্া - - 3 - - - - - - 

[3.4] ািতষ্ঠিনক পয র্ােয় 
মানিনিশ্চতকরণ বয্বস্থাপনা 
েসেলর মাধয্েম eকােডিমক 
ে াগর্াম মূলয্ায়ন 

[3.4.2] মূলয্ািয়ত eকােডিমক ে াগর্াম। সংখয্া 26 - 22 7 - - - - - 29 

[4] uচ্চিশক্ষা 
গেবষণােক 
িবশব্মােন 
uন্নীতকরণ; 
  
 

[4.2] গেবষকেদর জনয্ 
েদিশয় eবং আন্তজর্ািতক 
িবদয্মান েনটoয়ােকর্র 
সুেযাগ-সুিবধা বৃিদ্ধকরণ। 

[4.2.2] িবশব্িবদয্ালয়িভিত্তক 
েনটoয়ােকর্ সুিবধােভাগী গেবষকেদর 
কভােরজ 

সংখয্া 8 599
9 

711
2 

7251 - - - - 7471 7991 

[4.3] কলা, সামািজক 
িবজ্ঞান, িবজ্ঞান o কািরগরী 
িবষেয়র uপর গেবষণা 

[4.3.2] সম্পািদত গেবষণা। সংখয্া 9 89 71* 211 - - - - 231 261 

 
আবিশয্ক েকৗশলগত uেদ্দশয্সমূহ 
দক্ষতার সেঙ্গ 
বািষ র্ক 
কম র্সম্পাদন চুিক্ত 
বাস্তবায়ন 

5 

3129-2৯ aথ র্ বছেরর 
খসড়া বািষ র্ক কম র্সম্পাদন 
চুিক্ত দািখল 

িনধ র্ািরত সময়সীমার মেধয্ খসড়া চুিক্ত
ম ণালেয় দািখলকৃত 

তািরখ 6  2৯ eি ল 34
eি ল 

36
eি ল 

37
eি ল 

38 eি ল  

মাঠপয র্ােয়র কায র্ালয়সমূেহর 
সেঙ্গ 3129-2৯ aথ র্ বছেরর 
বািষ র্ক কম র্সম্পাদন চুিক্ত 
সব্াক্ষর 

িনধ র্ািরত সময়সীমার মেধয্ চুিক্ত সব্াক্ষর তািরখ 2  26 জুন 29
জুন 

2৯
জুন 

31
জুন 

32 জুন  

3128-29 aথ র্ বছেরর বািষ র্ক 
কম র্সম্পাদন চুিক্তর মূলয্ায়ন 

িনধ র্ািরত তািরেখ মূলয্ায়ন িতেবদন
দািখলকৃত 

সংখয্া 2  27 জুলাi 29
জুলাi 

2৯
জুলাi 

31
জুলাi 

34 জুলাi  
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েকৗশলগত uেদ্দশয্ 
(Strategic 

Objectives) 

েকৗশলগত 
uেদ্দেশয্র 
মান 

(Weight of 
strategic 

Objective) 

কায র্কর্ম 
(Activities) 

কম র্সম্পাদন সূচক 
(Performance Indicators) 

eকক 
(Unit) 

কম র্সম্পাদন 
সূচেকর মান 
(Weight of 

Performanc
e Indicators)

কৃত aজর্ন 
 

লক্ষমা া/ িনণ র্ায়ক 3129-2৯
(Target/Criteria Value for FY 2018-19)

েক্ষপণ 
(Projection) 

312৯-31 

েক্ষপণ 
(Projection) 

3131-32 3127
-28 

3128-
29 

aসাধারণ aিত 
uত্তম uত্তম চলিত 

মান 

চলিত
মােনর 
িনেম্ন 

211% ৯1% 91% 81% 71%

2 3 4 5 6 7 8 9 ৯ 21 22 23 24 25 26 
দািখল 

3129-2৯ aথ র্ বছেরর 
বািষ র্ক কম র্সম্পাদন চুিক্ত 
বাস্তবায়ন পিরবীক্ষণ  

ৈ মািসক িতেবদন দািখলকৃত সংখয্া 6
  

5 4 - - -  

3129-2৯ aথ র্ বছেরর 
বািষ র্ক কম র্সম্পাদন চুিক্তর 
aধ র্বািষ র্ক মূলয্ায়ন 
িতেবদন দািখল 

িনধ র্ািরত তাির্েখ aধ র্বািষ র্ক মূলয্ায়ন
িতেবদন দািখলকৃত 

তািরখ 2
  

25 জানু: 27
জানু: 

29
জানু: 

32জা
নু: 

33জানু:  

কায র্ পদ্ধিত o 
েসবার মােনান্নয়ন 
 

৯ 

i-ফাiিলং পদ্ধিত বাস্তবায়ন i-ফাiল নিথ িনস্পিত্তকৃত তািরখ 2  51 46 41 36 31  
iuিনেকােডর বয্বহার 
িনিশ্চতকৃত  

iuিনেকােডর বয্বহার িনিশ্চতকৃত % 2  211 ৯6 ৯1 96 91  

িপআরeল শুরুর 3মাস পূেব র্ 
সংিশ্লষ্ট কম র্চারীর িপআরeল, 
ছুিট নগদায়ন o েপনশন 
মঞ্জুিরপ  যুগপৎ জাির 
িনিশ্চতকরণ  

িপআরeল o ছুিট নগদায়ন যুগপৎ জাির
িনিশ্চতকরণ 

% 2

  

211 ৯1 91 - -  

িসিটেজনস্ চাট র্ার aনুযায়ী 
েসবা দান 

কািশত িসিটেজনস্ চাট র্ার aনুযায়ী
েসবা দানকৃত 

% 2  211 ৯1 91 81 71  

aিভেযাগ িতকার বয্বস্থা 
বাস্তবায়ন 

িনস্পিত্তকৃত aিভেযাগ % 2  ৯1 91 81 71 61  

েসবার মান সম্পেকর্ 
েসবাগর্হীতােদর মতামত 
পিরবীক্ষেনর বয্বস্থা চালু 
করাv 

েসবার মান সম্পেকর্ েসবাগর্হীতােদর
মতামত পিরবীক্ষেনর বয্বস্থা চালুকৃত 

% 2
  

91 86 81 76 71  

দপ্তর/সংস্থার কমপেক্ষ দুিট 
aনলাiন েসবা চালু করণ 

কমপেক্ষ দুিট aনলাiন েসবা চালুকৃত তািরখ 2  42 িডেস: 42
জানু: 

39
েফ  

- -  

দপ্তর/সংস্থার কমপেক্ষ দুিট 
েসবা িকর্য়া সহজীকৃত 

কমপেক্ষ দুিট েসবা িকর্য়া সহজীকৃত তািরখ 2  42 িডেস: 42
জানু: 

39
েফ : 

26
মাচ র্ 

-  
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েকৗশলগত uেদ্দশয্ 
(Strategic 

Objectives) 

েকৗশলগত 
uেদ্দেশয্র 
মান 

(Weight of 
strategic 

Objective) 

কায র্কর্ম 
(Activities) 

কম র্সম্পাদন সূচক 
(Performance Indicators) 

eকক 
(Unit) 

কম র্সম্পাদন 
সূচেকর মান 
(Weight of 

Performanc
e Indicators)

কৃত aজর্ন 
 

লক্ষমা া/ িনণ র্ায়ক 3129-2৯
(Target/Criteria Value for FY 2018-19)

েক্ষপণ 
(Projection) 

312৯-31 

েক্ষপণ 
(Projection) 

3131-32 3127
-28 

3128-
29 

aসাধারণ aিত 
uত্তম uত্তম চলিত 

মান 

চলিত
মােনর 
িনেম্ন 

211% ৯1% 91% 81% 71%

2 3 4 5 6 7 8 9 ৯ 21 22 23 24 25 26 
দপ্তর/সংস্থা o aধীনস্থ 
কায র্ালয়সমূেহর uদ্ভাবনী 
uেদয্াগ o Small 
Improvement 
Projfect (SIP) 
বাস্তবায়ন 

uদ্ভাবনী uেদয্াগ o Small 
Improvement Projfect (SIP) 
সমূেহর ডাটােবজ স্তুতকৃত 

তািরখ 2
  

5 জানু: 22
জানু: 

29
জানু: 

36
জানু: 

42 জানু:  

uদ্ভাবনী uেদয্াগ o Small 
Improvement Projfect (SIP) 
েরিপেকেটড 

সংখয্া 2
  

36 31 26 21  

আিথ র্ক বয্বস্থার 
uন্নয় 

4 

aিডট আপিত্ত িনষ্পিত্ত aিডট আপিত্ত িনষ্পিত্তকৃত % 2  61 56 51 46 41  

স্থাবর/ aস্থাবর সম্পিত্তর 
হালনাগাদ তািলকা 
স্তুতকরণ 

স্থাবর সম্পিত্তর হালনাগাদ তািলকা তািরখ 2
  

2 েফ : 26
েফ : 

39
েফ : 

39
মাচ র্ 

26 eি ল  

aস্থাবর সম্পিত্তর হালনাগাদ তািলকা তািরখ 6   2 েফ : 26
েফ : 

39
েফ : 

39
মাচ র্ 

26 eি ল  

দপ্তর/ সংস্থায় কলয্াণ 
কম র্কতর্া িনেয়াগ করা 

কলয্াণ কম র্কতর্া িনেয়াগকৃত o oেয়ব 
সাiেট কািশত 

তািরখ .6
  

26 েফ : 39
aেক্টব
র 

26
নেভ: 

41
নেভ: 

25
িডেসমব্র 

 

দক্ষতা o 
ৈনিতকতার uন্নয়ন 

4 

সরকাির কম র্সম্পাদন 
বয্বস্থাপন সংকর্ান্ত 
িশক্ষণসহ িবিভন্ন িবষেয় 
কম র্কতর্া/ কম র্চারীেদর জনয্ 
িশক্ষণ আেয়াজন 

িশক্ষেণর সময় জন ঘন্টা 2

  

1 66 61 56 51  

জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল 
বাস্তবায়ন 

3128-29 aথবছেরর শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন
কম র্পিরকল্পনা eবং বাস্তবায়ন পিরবীক্ষণ 
কাঠােমা ণীত দািখলকৃত্ 

তািরখ .6
  

24 জুলাi 42
জুলাi 

- - -  

িনধ র্ািরত সময়সীমার মেধয্ ৈ মািসক
পিরবীক্ষণ দািখলকৃত 

সংখয্া .6   5 4 - - -  

তথয্ aিধকার o 
সব্ েনািদত তথয্ 
aিধকার বাস্তবায়ন 

3 

তথয্ বাতায়ন 
হালনাগাদকরণ 

তথয্ বাতায়ন হালনাগাদকৃত % .6

  

িত
মােসর 

2ম সপ্তাহ

িত
মােসর 

3য় 
সপ্তাহ 

িত
মােসর 
4য় 
সপ্তাহ 

- -  
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েকৗশলগত uেদ্দশয্ 
(Strategic 

Objectives) 

েকৗশলগত 
uেদ্দেশয্র 
মান 

(Weight of 
strategic 

Objective) 

কায র্কর্ম 
(Activities) 

কম র্সম্পাদন সূচক 
(Performance Indicators) 

eকক 
(Unit) 

কম র্সম্পাদন 
সূচেকর মান 
(Weight of 

Performanc
e Indicators)

কৃত aজর্ন 
 

লক্ষমা া/ িনণ র্ায়ক 3129-2৯
(Target/Criteria Value for FY 2018-19)

েক্ষপণ 
(Projection) 

312৯-31 

েক্ষপণ 
(Projection) 

3131-32 3127
-28 

3128-
29 

aসাধারণ aিত 
uত্তম uত্তম চলিত 

মান 

চলিত
মােনর 
িনেম্ন 

211% ৯1% 91% 81% 71%

2 3 4 5 6 7 8 9 ৯ 21 22 23 24 25 26 
সব্ েনািদত তথয্ কাশ সব্ েনািদত তথয্ কািশত % .6   211 ৯1 96 51 86  

বািষ র্ক িতেবদন ণয়ন o বািষ র্ক িতেবদন oেয়বসাiেট কািশত তািরখ 2

  

26
aেক্টা: 

3৯
aেক্টা:

26
নেভ: 

41
নেভ: 

25 িডেস:  
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আিম, খুলনা েকৗশল o যুিক্ত িবশব্িবদয্ালেয়র ভাiস-চয্ােন্সলর মেহাদেয়র িতিনিধ িহেসেব সিচব, 

বাংলােদশ িবশব্িবদয্ালয় মঞ্জুরী কিমশন, কিমশেনর িনকট aিঙ্গকার করিছ েয, ei চুিক্তেত বিণ র্ত ফলাফল 

aজর্েনর সেচষ্ট থাকব। 

 

আিম, সিচব, বাংলােদশ িবশব্িবদয্ালয় মঞ্জুরী কিমশন, কিমশেনর েচয়ারময্ান মেহাদেয়র িতিনিধ িহেসেব 

েরিজ ার, খুলনা েকৗশল o যুিক্ত িবশব্িবদয্ালেয়র িনকট aিঙ্গকার করিছ েয, ei চুিক্তেত বিণ র্ত ফলাফল 

aজর্েন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব। 

 

সব্াক্ষিরতঃ 

 

 

 

……………………………….    ……………… 
েরিজ ার          তািরখ  
  
খুলনা েকৗশল o যুিক্ত িবশব্িবদয্ালয় 

 
 
 
 

……………………………….    ……………… 
সিচব           তািরখ  
  
বাংলােদশ িবশব্িবদয্ালয় মঞ্জুরী কিমশন 
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সংেযাজনী — 2  
শব্দসংেক্ষপ (Acronyms) 

 
কর্িমক নমব্র শব্দসংেক্ষপ (Acronyms) িববরণ 
2 িবমক বাংলােদশ িবশব্িবদয্ালয় মঞ্জুরী কিমশন 

3 েহেকপ (HEQEP) হায়ার eডুেকশন েকায়ািলিট eনেহন্সেমন্ট েজক্ট

4 িবিডেরন (BdREN) বাংলােদশ িরসাচ র্eন্ড eডুেকশন েনটoয়াকর্

5 ম ণালয় িশক্ষা ম ণালয় 

6 িবশব্িবদয্ালয়সমূহ সকল পাবিলক িবশব্িবদয্ালয় 

7 IQAC iন্সিটিটuশনাল েকায়ািলিট eেসােরন্স েসল

8 ESE eনািজর্ সােয়ন্স eন্ড iিঞ্জিনয়ািরং 

9 BME বােয়া-েমিডেকল iিঞ্জিনয়ািরং 

৯ URP আরবান eন্ড িরিজoনাল প্লািনং 

21 LE েলদার iিঞ্জিনয়ািরং

22 Fab Lab েফি েকশন লয্াব

23 TO & E েটিবল aফ aগ র্ানাiেজশন eন্ড iকুয্iপেমন্ট

24 IT iনফরেমশন েটকেনালজী 
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সংেযাজনী - 3 
কম র্সম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়কারী কায র্ালয়সমূহ eবং পিরমাপ পদ্ধিত-eর 

িবতরণ 
কর্িমক নং কায র্কর্ম কম র্সম্পাদন

সূচক 
িববরণ বাস্তবায়নকারী

iuিনট 
পিরমাপ পদ্ধিত o uপাত্তসমূহ সাধারণ মন্তবয্

2 [2.3] িবশব্িবদয্ালসমূেহ 
নতুন িবভাগ o 
iন্সিটিটuট aনুেমাদন 6 

পাবিলক িবশব্িবদয্ালয়সমূেহ
কর্মবধ র্মান বাসস্থােনর 
সুিবধািদ ব্ৃিদ্ধ eবং আধুিনক 
গেবষণা সুিবধািদ বৃিদ্ধকরণ 

খুলনা েকৗশল o
যুিক্ত িবশব্িবদয্ালয় 

খুলনা েকৗশল o যুিক্ত
িবশব্িবদয্ালেয়র TO & E 
eবং িবশব্িবদয্ালয় মঞ্জুরী 

কিমশন 

3 [2.4] 
িবশব্িবদয্ালয়সমূেহর 
েভৗত aবকাঠােমা uন্নয়ন 26 

িবশব্িবদয্ালয়সমূেহ aিধক
আiিসিট/আiিট িবভাগ o 
েকাস র্ চালুকরণ 

খুলনা েকৗশল o
যুিক্ত িবশব্িবদয্ালয় 

খুলনা েকৗশল o যুিক্ত
িবশব্িবদয্ালেয়র TO & E 
eবং িবশব্িবদয্ালয় মঞ্জুরী 

কিমশন 

4 [3.2] িবশব্িবদয্ালয়সমূেহ 
আiিসিট/ আiিট েকাস র্ 
o িবভাগ বতর্ন। 6 

স্নাতেকাত্তর পয র্ােয়
সামািজক িবজ্ঞান, িবজ্ঞান 
eবং বয্বসায় িশক্ষার uপর 
গেবষণা পিরচালনা করা হেব

আiআiিসিট
খুলনা েকৗশল o 
যুিক্ত িবশব্িবদয্ালয় 

o বাংলােদশ 
হাiেটক পাকর্ 

বাংলােদশ হাiেটক পােকর্র 
বােজট,  খুলনা েকৗশল o 

যুিক্ত িবশব্িবদয্ালয় 
eবং িবশব্িবদয্ালয় মঞ্জুরী 

কিমশন 

5 [3.3] িবশব্িবদয্ালয়সমূেহ 
নতুন গেবষণাগার o 
কিম্পuটার লয্াব স্থাপন। 

 

21 

সামািজক েক্ষে eবং
uন্নয়ন গেবষণার সুিবধািদ 
বৃিদ্ধ করা হেব eবং 
সামিগর্কভােব েদেশর যােত 
uন্নয়ন হয় 

খুলনা েকৗশল o
যুিক্ত িবশব্িবদয্ালয় 

খুলনা েকৗশল o যুিক্ত
িবশব্িবদয্ালেয়র বােজট eবং 
িবশব্িবদয্ালয় মঞ্জুরী কিমশন 

6 [3.4] ািতষ্ঠিনক 
পয র্ােয় মানিনিশ্চতকরণ 
বয্বস্থাপনা েসেলর 
মাধয্েম eকােডিমক 
ে াগর্াম মূলয্ায়ন 

26 

আiিকueিস
খুলনা েকৗশল o 
যুিক্ত িবশব্িবদয্ালয় 

খুলনা েকৗশল o যুিক্ত
িবশব্িবদয্ালয় eবং 

িবশব্িবদয্ালয় মঞ্জুরী কিমশন 

7 [4.2] গেবষকেদর জনয্ 
েদিশয় eবং আন্তজর্ািতক 
িবদয্মান েনটoয়ােকর্র 
সুেযাগ-সুিবধা বৃিদ্ধকরণ। 

8 

িবিডেরন, 
আiআiিসিট, খুলনা 
েকৗশল o যুিক্ত 
িবশব্িবদয্ালয়  

খুলনা েকৗশল o যুিক্ত
িবশব্িবদয্ালয় eবং 

িবশব্িবদয্ালয় মঞ্জুরী কিমশন 

8 [4.3] কলা, সামািজক 
িবজ্ঞান, িবজ্ঞান o 
কািরগরী িবষেয়র uপর 
গেবষণা 

9 

পিরচালক (গেবষণা 
o স সারণ) 
খুলনা েকৗশল o 
যুিক্ত িবশব্িবদয্ালয় 

খুলনা েকৗশল o যুিক্ত
িবশব্িবদয্ালেয়র বােজট eবং 
িবশব্িবদয্ালয় মঞ্জুরী কিমশন 
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সংেযাজনী-4 
aনয্ ম ণালয়/িবভােগর িনকট সুিনিদষ্ট কম র্সম্পাদন চািহদাসমূহ 

িতষ্ঠােনর 
নাম 

সংিশ্লষ্ট 
কায র্ক্রম 

কম র্সম্পাদন
সূচক 

uক্ত
িতষ্টােনর 

িনকট চািহদা/ 
তয্াশা 

চািহদা/ 
তয্াশার 

েযৗিক্তকতা 

তয্াশা পূরণ
না হেল সম্ভাবয্ 

ভাব 

বাংলােদশ 
হাiেটক পাকর্ 

(সব্ায়তব্শািসত) 

আiিট পাকর্ আiিসিট/ 
আiিট 

আiিসিট/ 
আiিট uন্নয়ন 

আiিসিট/ 
আiিট uন্নয়ন 

বােজট ঘাটিত

 

 


