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‡U·UvBj BwÄwbqvwis K‡jR 

†bvqvLvjx| 

 

প্রকাশকালঃ অগাষ্ট, ২০১৯ 



১. পটভূর্ ঃ 
 

†U·UvBj BwÄwbqvwis K‡jR, †eMgMÄ, †bvqvLvjx, MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKv‡ii e ¿̄ I cvU 

gš¿Yvjqvaxb e ¿̄ cwi`ßi KZ©„K wbqwš¿Z GKwU miKvwi wkÿv cÖwZôvb| GB cÖwZôvbwU 2.97 GKi RvqMvq 

1918 wLªóv‡ã eqb we`¨vjq wn‡m‡e AvZ¥ cÖKvk K‡i| D³ mgq cÖwZôv‡b Qq gvm †gqv`x †UªW †Kvm© Pvjy 

wQj| 1960 wLªóv‡ã GwU‡K DbœxZ K‡i GK eQi †gqv`x ÔÔ†U·UvBj AvwU©‡RbÕÕ ‡Kvm© Kiv nq| 1980 

wLªóv‡ã cÖwZôv‡bi gvb Av‡iv DbœxZ K‡i Ò‡Rjv †U·UvBj Bbw÷wUDUÓ bvgKiY Kiv nq Ges ỳ' eQi 

†gqv`x †U·UvBj mvwU©wd‡KU †Kvm© Pvjy Kiv nq| 1994 wLªóv‡ã AvBwUBwU kxl©K Dbœqb cÖK‡íi gva¨‡g 

cÖwZôv‡bi AeKvVv‡gvMZ Dbœqb, e¨envwiK hš¿cvwZ I eB msMÖn mn cÖ‡qvRbxq msL¨K wkÿK I Kg©Pvix 

wb‡qvM cÖ`v‡bi gva¨‡g cÖwZôv‡bi gvb Av‡iv GK avc DbœxZ K‡i wZb eQi †gqv`x ÔÔwW‡cøvgv Bb †U·UvBj 

BwÄwbqvwisÕÕ †Kvm© Pvjy Kiv nq| 2002 wLªóv‡ã miKvix wm×všÍ †gvZv‡eK 3 (wZb) eQi †gqv`x wW‡cøvgv 

†Kvm©wU‡K Pvi eQi †gqvw` †Kv‡m© DbœxZ Kiv nq| AZci 25/01/2007 wLªóv‡ã ZrKvjxb miKvi GK 

cÖÁvcb Rvixi gva¨‡g †`‡k †U·UvBj wWMÖxavix‡`i NvUwZ cyiY Z_v e¯Î wk‡í D”P ch©v‡qi e ¿̄ cÖ‡KŠkjx 

ˆZixi j‡ÿ¨ Ò‡U·UvBj Bbw÷wUDU, †eMgMÄ, †bvqvLvjx, ‡K †U·UvBj BwÄwbqvwis K‡jRÓ G 

DbœxZKi‡Yi cÖkvmwbK Aby‡gv`b cÖ`vb K‡ib Ges MZ 09/04/2007 wLªt Zvwi‡L PÆMÖvg wek¦we`¨vjq, 

PÆMÖvg KZ©„K we.Gmwm. Bb †U·UvBj BwÄwbqvwis †Kv‡m©i Dc‡hvRb †`Iqv nq| cieZ©x 2012 mvj †_‡K 

evsjv‡`k †U·UvBj wek¦we`¨vjq, XvKv KZ…©K we,Gmwm Bb †U·UvBj †Kv‡m©i Dc‡hvRb †`Iqv nq Ges 

A‡`¨vewa Zv Pjgvb i‡q‡Q|  

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর ভিশন ২০২১ বাস্তবায়দনর লদে বস্ত্র ভশদে দেদশ ও ভবদেদশ  Executive 

level এ েে মানব সম্পে (Skilled Manpower) ততভর কদর দেক্সোইল ইভিভনয়াভরাং কদলজ, দবগমগি, 

দনায়াখালী গুরুত্বপূণ ণ ভূভমকা পালন করদে। ভবগত ০৩(ভতন) বেদর দেক্সোইল ইভিভনয়াভরাং কদলজ, দবগমগি, 

দনায়াখালী দেদক ভব,এসভস ইন দেক্সোইল ইভিভনয়াভরাং এ ১৬৫ জন ভশোেী পাশ কদরদে এবাং ২০১৮ সদন কদলদজ 

১২২ জন ভশোেী িভতণ করা হদয়দে। কবলবে ১৪৪ র্িবটর ৪ (চার) িলা স্টুবেন্টি হ াবেল ২০১৬ িবন চালু করা 

 বেবে। কবলে কযাম্পাবি ৬ (েে) িলা র্বর্শষ্ট  ার্িপারপাি র্বর্ডিং এবিং োত্রী র্নবাবির বর্ধ িি র্বর্ডিং ২০১৭ িবন 

চালু করা  বেবে। ২০১৮ িবন ২১ হেব্রুোরী কবলবের শ ীদ র্ নার এর কাে ি াপ্ত  ে। কবলবে োত্র োত্রীবদর হ ধা 

ও র্শক্ষার  ান বৃর্ির লবক্ষ আিবনর ৬৫% বৃর্ি প্রদান করা  বে ও চুড়ান্ত পবব ির োত্র-োত্রীবদরবক দুই  াি ব্যার্প 

র্ ল প্রর্শক্ষণ ভািা প্রদান করা  বে।র্বগি ০২ (দুই) বেবর ি ব াগী অধ্যাপক ২ েন, ি কারী অধ্যাপক ৪ েন, 

প্রভাষক ৬ েন অর্ িাৎ হ াট ১২ (বার) েন নতুন র্শক্ষক হ াগদান কবরবেন।  

২. ভিশনঃ 

 বস্ত্র খাদতর জন্য  মানসম্পন্ন েে জনবল ততভর । 

৩. ভমশনঃ  

 মানসম্মত ভশো প্রোদনর সকল উপাোদনর যোযে ব্যবহার । 

 ৪. দকৌশলগত উদেদেসমূহঃ  

 ৪.১ দকৌশলগত উদেেসমূহঃ 

১.  র্নধ িার্রি পরীক্ষা গ্র ণ িম্পন্নকরণ;   

  ২.  দেণীকদে ভশোেী উপভিভত ভনভিতকরণ; 

  ৩.  গুণগত ভশোোন হোরদারকরণ; 

  ৪.  দকা-কাভরকুলার কায ণক্রম বৃভি করা; 

৫.  ভবএসভস ইন দেক্সোইল ইভিভনয়াভরাং ভিগ্রী অজণদন সহদযাভগতা দজারোরকরণ; 

৬.  ভশে-কারখানায় োত্র-োত্রীদের ইন্ডাভিয়াল এোচদমন্ট ভনভিতকরণ;  

৭.  ির্িি কায ণক্রম সম্পােন। 

 

 

 

 

 



 ৪.২ আবভেক দকৌশলগত উদেেসমূহঃ 

 ১. েেতার সদে বাভষ ণক কম ণসম্পােন চুভি বাস্তবায়ন; 

     ২.কায ণপিভত,কম ণপভরদবশ ও দসবার মাদনান্নয়ন; 

 ৩. েেতা ও তনভতকতার উন্নয়ন; 

 ৪. তথ্য অভিকার  বাস্তবায়ন হোরদারকরণ; 

 ৫. আভে ণক ব্যবিাপনার উন্নয়ন। 

৫.েনবলঃ 

 
পে অনুদমাভেত পে পূরণকৃত পে শূণ্য পে 

১ম দেণী ৩৫ জন ১৭ জন ১৮ জন 

২য় দেণী ১০ জন ০৭ জন ০৩ জন 

৩য় দেণী ৩৪ জন ২৭ জন ০৭ জন 

৪ে ণ দেণী ১৩ জন ১২ জন ০১ জন 

আউে দসাভস ণাং ১২ জন ১২ জন নাই 

সব ণ দমাে ১০৪ জন ৭৫ জন ২৯ জন 

                                       

  

   

   

   

   

    

    

                                

Series1           

     

 

                

                                                                            

৬. AÎ cÖwZôv‡b eZ©gvb Aa¨qbiZ QvÎ-QvÎxi msL¨vt 

weeiY wefv‡Mi bvg QvÎ-QvÎxi msL¨v ‡gvU 

‡j‡fj-1 Uvg©-1 

BqvY© BwÄwbqvwis 30 

১২২ Rb 
‡dweªK BwÄwbqvwis 30 

I‡qU cÖ‡mm BwÄwbqvwis 31 

G¨vcv‡ij BwÄwbqvwis 30 

‡j‡fj-২ Uvg©-১ 

BqvY© BwÄwbqvwis 27 

১২২ Rb 
‡dweªK BwÄwbqvwis 27 

I‡qU cÖ‡mm BwÄwbqvwis 31 

G¨vcv‡ij BwÄwbqvwis 29 



‡j‡fj-৩ Uvg©-১ 

BqvY© BwÄwbqvwis 23 

১২১ Rb 
‡dweªK BwÄwbqvwis 24 

I‡qU cÖ‡mm BwÄwbqvwis 2২ 

G¨vcv‡ij BwÄwbqvwis 25 

‡j‡fj-3, Uvg©-২ 
‡dweªK BwÄwbqvwis 32 

১০০ Rb I‡qU cÖ‡mm BwÄwbqvwis 28 

G¨vcv‡ij BwÄwbqvwis 24 

‡j‡fj-4, Uvg©-২ 

‡dweªK BwÄwbqvwis 10 

১০০ Rb I‡qU cÖ‡mm BwÄwbqvwis 25 

G¨vcv‡ij BwÄwbqvwis 25 

                                                                                          me©‡gvU = ৫৬৫ Rb       

     -  

    -  

     -  

    -  

     -  

    -  

     -  

    -  

     -  

    -  

Series1                     

Series2

  

   

   

   

   

    

    

    

  eZ©gvb Aa¨qbiZ QvÎ-QvÎxi msL¨vt 

 

 

৭. ২০১৭-১৮ অর্ িবেরবর উিীণ ি র্শক্ষার্ীবদর িথ্যঃ 

µg mgvcbx 

cixÿvi 

mb 

AbywôZe¨ 

cixÿvi 

mb 

‡gvU cixÿv_x© cvk cv‡ki 

nvi 

(%) 

gšÍe¨ 

1 2015 2016 54 54 100  

 

 ৮. ২০১৭-১৮ অর্ িবেবর িম্পার্দি ক িকাবের র্ববরণঃ 

 ১. কযাম্পাবি ৬ (েে) িলা র্বর্শষ্ট  ার্িপারপাি র্বর্ডিং ও শ ীদ র্ নার র্ন িাণ; 

 ২.  প্রভতষ্ঠাদন ১২০ (একশত ভবশ) আসদন ভশোেী িভতণ ;   

       ৩.  ৪১৬০টি তাভিক ক্লাস  ও ১১৬০টি ব্যবহাভরক ক্লাস গ্রহণ ; 

       ৪.  র্নধ িার্রি িারাবাভহক ফাইনাল পরীক্ষাসমূহ গ্র ণ ; 

       ৫.  দেণীকদে ভশোেীদের ৭৮% উপভিভত ভনভিত; 

       ৬.  দকা-কাভরকুলার কায ণক্রম বৃভি; 

       ৭. ৬০ জন োত্র-োত্রীর ভবএসভস ইন দেক্সোইল ইভিভনয়াভরাং ভিগ্রী অজণদন সহদযাভগতা দজারোর; 

       ৮.  ভশে-কারখানায় ৬০ জন োত্র-োত্রীর ইন্ডাভিয়াল এোচদমন্ট ভনভিত। 



 ৯. বাভষ ণক কম ণসম্পােন চুভিঃ 

        

      ১০. RvZxq ï×vPvi †KŠkj Kg©-cwiKíbv I AMÖMwZ cwiex¶Y কাঠাব াঃ 

        

      ১১. র্িটিবেন চাট িারঃ 

 

      ১২.  অত্র প্রর্িষ্ঠাবনর ক িকিিাবদর না  ও হ াগাব াবগর নম্বরঃ 

     ১৩. অত্র প্রর্িষ্ঠাবনর হ াবেল সুপারগবণর িার্লকাঃ 

µt 

bs 

হ াবেল হ াবেল সুপার হোন 

1.  োত্র হ াবেল Gm.Gg nhiZ Avjx 

Pxd BÝUªv±i (AKvwiMwi) 

০১৬৭৬১৩২৯৩৩ 

2.  োত্রী হ াবেল ‡gvt ‡QvjvBgvb 

mnKvix Aa¨vcK (‡U·UvBj) 

০১৬৮৬৯০৭৪৯০ 

 

     ১৩. অত্র প্রর্িষ্ঠাবনর হোকাল পবেন্ট ক িকিিাগবণর িার্লকাঃ 

µt 

bs 

র্বষে হোকাল পবেন্ট হোন 

3.  বাভষ ণক কম ণসম্পােন চুভি ZvbwRg gvngy` 

mnKvix Aa¨vcK (Kw¤úDUvi) 

০১৮১৮৭৫২৩৩১ 

4.  র্িটিবেন চাট িার প্রণেন ও 

 ালনাগাদকরণ কর্ টি 

‡gvt ‡QvjvBgvb 

mnKvix Aa¨vcK (‡U·UvBj) 

০১৬৮৬৯০৭৪৯০ 

5.  অর্ভব াগ প্রর্িকার র্বষেক Gm.Gg nhiZ Avjx 

Pxd BÝUªv±i (AKvwiMwi) 

০১৬৭৬১৩২৯৩৩ 

6.  িথ্য অর্ধকার কর্ টি G,†K, Gg dRjyj nK 

Aa¨ÿ 

০১৯১১৩৭৪৪৩৭ 

7.  ইবনাবভশন টি  wek¦wRZ `vm 

BÝUªv±i(‡U·UvBj) 

০১৬৭১৩৩৫৩০৪ 

8.  RvZxq ï×vPvi ও ননর্িকিা 

কর্ টি 
ZvbwRg gvngy` 

mnKvix Aa¨vcK (Kw¤úDUvi) 

০১৮১৮৭৫২৩৩১ 

 

 

  

 

 

 



 

 

      ১৪. ফদো গ্যালাভরঃ  

 

 

 

 

 

 ার্িপারপাি র্বর্ডিং শুভ উববাদন কবরন িড়ক পর্রব ন ও হিতু  ন্ত্রণালবের  াননীে  ন্ত্রী, 

 েনাব ওবােদুল কাবদর-এ র্প 

 

 

 

০৬ (েে) িলা র্বর্শষ্ট  ার্িপারপাি র্বর্ডিং 



 

 

 

 কবলবের হ ইন হগইট 

 

 
 

 
স্টুবেন্টি হ াবেল এর িম্মুখ র্চত্র 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

স্টুবেন্টি হ াবেল 

 
হগাল চির 

 



 

োিীে উন্নেন হ লা 

 

১লা নবশাখ ১৪২৫ 



 

এযাপাবরল হশে 

 

হটর্েিং ল্যাব 

 

 

 

 

 

 

 



 

র্ির্নিং হশে 

 

োইিং হশে 

 

 

 

 

 

 

 



 

কর্ম্পউটার ল্যাব 

 

ইবলকর্িবকল ল্যাব 

 

 

 

 

 

 

 



 


